
หน ังสือสด ุด ี
ของผู้ประกาศพระวจนะ
และกษัตริย์แห่งอิสราเอล

ดาวิด



 
 

 
 

พระพรกรุณาแหงสมเด็จพระอัครสังฆราชคีรีล 
แหงกรุงมอสโควและประเทศรัสเซียทั้งมวล 

สรรเสริญพระนามของพระเจาผูประเสริฐยิ่ง ผูเปนหนึ่งเดียว ผูสรางชีวิต และ    
ผูไมอาจแยกจากตรีเอกานุภาพของความเปนพระบิดา พระบุตร และพระจิตได 

หนังสือบทสดุดีเลมนี้ไดรับการตีพิมพที่กรุงเทพฯ  
ในปที่ ๒๐๑๒ นับจากพระคริสตทรงบังเกิดในสภาพมนุษย 

 
 

 

 
 



๒ 
หัวขอที่ ๑ 

 
 
 
 

 



๓ 

ขั้นตอนในการอานบทสดุดี 
 

ในการประกอบพิธีทางศาสนาคริสตนิกายออรโธด็อกซและในการอานบทสดุดี
โดยทั่วไปนั้น จะนิยมแบงบทสดุดีออกเปน ๒๐ หัวขอ เรียกวา คาฟสมา ซึ่งแตละหัวขอ
ก็จะแบงยอยออกเปนบท “สรรเสริญ” ๓ ขอ หรือเรียกอีกอยางวา “บทยอย” 

 

การอานกลอนตามแตละ “หัวขอ” จะเริ่มจากการอานบทอธิษฐาน ดังนี้  

 

โปรดเสด็จมาเถิด พระผูเปนเจาผูเปนที่เคารพบูชา 
โปรดเสด็จมาเถิด พระคริสตผูเปนที่เคารพบูชา ผูทรงเปนกษัตริยของ     
ขาพระองค 
โปรดเสด็จมาเถิด พระคริสตผูเปนที่เคารพบูชาแหงพระองคเอง ผูทรงเปน
กษัตริยของขาพระองค 

จากนั้นจึงจะเริ่มอานบทยอยแรกในบทสรรเสริญแรกนั้น หลังจากอานกลอนในบทยอย
แรกเสร็จแลว ผูอานก็จะบทสวด ดังนี้ 

ขอสรรเสริญตอพระบิดา และพระบุตร และพระจิตอันศักด์ิสิทธิ์ ตราบนี้
และตลอดไป และจนชั่วนิรันดร อาเมน 
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา ขอพระสิริจงมีแดพระองคเทอญ 
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา ขอพระสิริจงมีแดพระองคเทอญ 
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา ขอพระสิริจงมีแดพระองคเทอญ 
ขอพระองคทรงมีพระเมตตา 
ขอพระองคทรงมีพระเมตตา 
ขอพระองคทรงมีพระเมตตา 
ขอสรรเสริญตอพระบิดา และพระบุตร และพระจิตอันศักด์ิสิทธิ์ ตราบนี้
และตลอดไป และจนชั่วนิรันดร อาเมน 

 



๔ 
หัวขอที่ ๑ 

จากนั้นแลวจึงอานบทยอยตอไป 
ในการอานสรรเสริญที่สอง ใชการอานบทสวดแบบเดิมเหมือนในบทสรรเสริญแรก 
ในการอานสรรเสริญครั้งที่สาม ใชการอานบทสวดแบบเดิมเหมือนในบทสรรเสริญ
แรก และที่สอง 
 

 
ในหนังสือสําหรับประกอบพิธีกรรมนั้น จะนิยมระบุช่ือของบทกลอนสดุดีหลาย

บทเปนแบบสั้นๆ เชน หากในหนังสือระบุวาเปนบท ขอสรรเสริญฯ และตราบนี้ฯ 
จะตองอานจริงๆ วา “ขอสรรเสริญตอพระบิดา และพระบุตร และพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์ 
ตราบนี้และตลอดไปและจนชั่วนิรันดร อาเมน” นั่นคือ “ขอสรรเสริญฯ” จะตองอานเปน 
“ขอสรรเสริญตอพระบิดา และพระบุตร และพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์” สวน “และตราบนี้ฯ” 
อานวา “ตราบนี้และตลอดไปและจนชั่วนิรันดร อาเมน” ในสวนที่ขยายความไปถึงบท
สวดตางๆ เชน “กษัตริยแหงสรวงสวรรคฯ” หรือจะเปน “ขาแตพระบิดาเจาแหงขา
พระองคฯ” หรือจะเปน “สมควรแลวที่จะถวายพระเกียรติฯ” นั้น ก็จะตองอานบทสวด
เหลานั้นเต็มจนจบ เมื่อใดที่ในหนังสือระบุวาเปน “ไตรยางค และ ขาแตพระบิดาเจาฯ” 
ก็จะตองอานบทสวดทั้งหลายอยางละสามครั้ง เชน “พระเจาผูทรงศักดิ์สิทธิ์ฯ” สามครั้ง 
ตามดวย “ขอสรรเสริญฯ และตราบนี้ฯ” จากนั้นเปน “ขาแตพระไตรลักษณเจาฯ” และตอ
ดวย “ขอพระองคทรงมี พระเมตตา” สามครั้ง แลวจึงอาน “ขอสรรเสริญฯ และตราบนี้ฯ” 
ตามดวย “ขาแตพระบิดาเจาแหงขาพระองคฯ” จากนั้นจึงอานบทสวดที่ระบุไวขางทาย
ตามลําดับของบทสวดสดุดี เลขสัญลักษณที่ระบุขางทายของบทสวดตางๆ นั้นเปนการ
ระบุวา จะตองอานบทสวดนั้นเปนจํานวนกี่ครั้ง เชน “ขอพระองคทรงมีพระเมตตา”  
(๓ ครั้ง) 

 

 

  



 

หนังสือสดุดี 
ของผูประกาศพระวจนะ  

และดาวิดกษัตริยแหงอิสราเอล 
 

หัวขอที่ ๑ 
สดุดีของดาวิด ไมไดระบุกํากับไวในภาษาฮบีรู ๑ 

 วามสุขเปนของบุคคลผูไมดําเนินตามคาํแนะนาํของคนอธรรม หรือ
ยืนอยูในทางของคนบาป หรอืนั่งอยูในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยย  

๒   แตความปติยนิดีของผูนัน้อยูในพระธรรมของพระเจา เขาภาวนาพระธรรม
ของพระองคทัง้กลางวันและกลางคืน 

๓    เขาเปนเชนตนไมที่ปลูกไวริมธารน้ํา ซึง่เกดิผลตามฤดูกาล และใบก็ไม
เห่ียวแหง การทุกอยางซึ่งเขากระทาํกจ็ําเริญข้ึน 

๔    คนอธรรมไมเปนเชนนัน้ แตเปนเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไป 
๕    เหตฉุะนั้น คนอธรรมจะไมยัง่ยืนอยูได เมื่อถึงคราวพระเจาทรงพิพากษา 

หรือคนบาปไมยืนยงในที่ชุมนมุของคนชอบธรรม 
๖    เพราะพระเจาทรงทราบทางของคนชอบธรรม แตทางของคนอธรรมจะพนิาศไป 

ค ๑ 

สดุด ี



๒ 
หัวขอที่ ๑ 

สดุดีของดาวิด ๒ 
หตุใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏ ทาํไมชนชาตทิั้งหลายจงึ ๑    

ปองรายกนัเปลาๆ 
๒   บรรดากษัตริยแหงแผนดินโลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองปรกึษากัน

ตอสูพระเจาและผูรบัการเจิมของพระองค กลาววา 
๓   “ใหเราระเบิดสายแอกใหขาดสะบั้น และขจัดบังเหียนของเขาใหพนจากเรา” 
๔   พระองคผูประทบัในสวรรคทรงพระสรวล พระเจาทรงเยยหยันเขาเหลานั้น 
๕   แลวพระองคตรสักับเขาทัง้หลายดวยพระพิโรธ และกระทําใหเขาสยดสยอง

ดวยความกริ้วของพระองค ตรสัวา 
๖   “เราไดตั้งกษัตริยของเราไวแลวบนศิโยน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา” 
๗   ขาพเจาจะบอกถึงพระดํารัสของพระเจา พระองครบัสัง่กับขาพเจาวา    

“เจาเปนบตุรของเรา วันนี้เราไดใหกําเนดิแกเจาแลว 
๘    จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติใหเปนมรดกของเจา 

ตลอดทั้งแผนดินโลกใหเปนกรรมสิทธิข์องเจา 
๙   เจาจะตีเขาใหแตกดวยกระบองเหล็ก และฟาดใหแหลกเปนช้ินๆ ดุจภาชนะ

ของชางปนหมอ” 
๑๐  เพราะฉะนั้น ขาแตกษัตริยทัง้หลาย จงฉลาดเถิด ขาแตนักปกครองแหง

แผนดินโลก จงรับคําเตือนเถิด 
๑๑  จงปรนนิบัติพระเจาดวยความยําเกรง และจงเกษมเปรมปรีด์ิจนเนื้อเตน 
๑๒  จงนมัสการพระองคดวยใจจริง เกลือกวาพระองคจะทรงพระพิโรธ และเจา  

ตองพนิาศจากทางนั้น เพราะพระพิโรธของพระองคนัน้จดุใหลุกไดรวดเร็ว 
ความสุขเปนของคนทั้งหลายผูเขามาลี้ภัยในพระองค 

 

เ 

สดุด ี



๓ 

             สดุดีของดาวิด ในคราวที่เสด็จหนีจากอาเวสซาลอม 
                   โอรสของพระองคเอง ๓ 
าแตพระเจา ศัตรูของขาพระองคทวีมากขึ้นเหลือเกิน คูอริ
มากมายเหลานี้กําลังลุกข้ึนตอสูขาพระองค 

๓    เขากาํลังกลาวถึงขาพระองควา “ในพระเจาไมมีทางรอดสําหรบัเขา” 
๔    ขาแตพระเจา พระองคทรงเปนโลลอมรอบตัวขาพระองค ปองกันศักดิ์ศรี

ของขาพระองคและทรงเปนผูชูศีรษะของขาพระองคไว 
๕    ขาพระองครองทูลพระเจา และพระองคตรสัตอบขาพระองคจากภูเขาอนั

บริสุทธิ์ของพระองค  
๖    ขาพเจานอนลงและหลับไป ขาพเจากลับตื่นข้ึน เพราะพระเจาทรงอุปถัมภ

ขาพเจา 
๗    ขาพเจาไมกลัวคนเปนหมื่นๆ ซึง่ตัง้ตนตอสูขาพเจาอยูรอบดาน 
๘    ขาแตพระเจา โปรดทรงลุกข้ึน  ขาแตพระเจาของขาพระองค โปรดทรง

ชวยกูขาพระองคขอพระองคทรงตบหนาศัตรูทัง้หลายของขาพระองค และ
ทรงเลาะฟนของคนอธรรมทัง้ปวง 

๙    การชวยกูเปนของพระเจา ขอพระพรของพระองคหล่ังลงเหนือประชากร
ของพระองคเทอญ 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

  ข 
๑ 

 
๒ 

สดุดี ๓ 

ตอนสง 



๔ 
หัวขอที่ ๑ 

          ตอนสงทาย เพลง สดุดีของดาวิด ๔ 
าแตพระเจาผูทรงใหประจักษวา ขาพระองคเปนฝายชอบธรรม 
ขอทรงโปรดตอบเมื่อขาพระองครองทูล เมื่อขาพระองคจนตรอก  

        ขอพระองคประทานชองทางให ขอทรงเมตตาแกขาพระองคและทรงฟง 
        คําอธิษฐานของขาพระองค 
  ๓    ทานผูดีเอย ขาพเจาจะตองเสื่อมเกียรตไิปอีกนานเทาใด ทานจะรักคํา 
         ไรคา และแสวงการมสุาอีกนานเทาใด 
  ๔    จงทราบเถิดวา พระเจาทรงแยกธรรมิกชนไวสําหรับพระองค พระเจา

ทรงสดับเมื่อขาพเจาทูลพระองค 
  ๕    โกรธก็โกรธเถิด แตอยาทําบาป จงคาํนงึในใจเวลาอยูบนที่นอนและสงบอยู  
  ๖    จงถวายเครื่องสัตวบูชาใหถูกตอง และวางใจในพระเจา 
  ๗    มคีนเปนอันมากกลาววา “ใครจักสองแสงสวางแหงพระพรแกเรา” ขาแต 

พระเจาขอทรงเงยพระพักตรทีส่วางของพระองคมาเหนือขาพระองคทัง้หลาย 
  ๘    พระองคไดประทานความชื่นบานแกจิตใจของขาพระองคมากกวาเมื่อได

ขาวและน้ําองุนมากมาย 
  ๙    ขาพระองคจะเอนกายลงนอนหลับในความสันต ิขาแตพระเจา เพราะ

พระองคเทานัน้ที่ทรงกระทาํใหขาพระองคอาศัยอยูอยางปลอดภัย 
 

 
 
 

  ข 
๑ 
๒ 

โอเจา 



๕ 

                 โอ เจาผูสืบทอด สดุดีของดาวิด  ๕ 
าแตพระเจา ขอทรงเอียงพระโสตสดับถอยคําของขาพระองค   
ขอทรงฟงเสียงคร่ําครวญของขาพระองค 

 ๓     ขาแตพระบรมกษัตริย พระเจาของขาพระองค ขอทรงฟงเสยีงรองทูลของ
ขาพระองค เพราะขาพระองคอธิษฐานทูลตอพระองค 

 ๔    ขาแตพระเจา ในเวลาเชาพระองคทรงสดับเสียงของขาพระองค ซึ่ง      
ขาพระองคเตรียมถวายเครื่องสักการบชูาแดพระองคและเฝาคอยดอูยู 

 ๕    พระองคมิไดทรงเปนพระเจาผูปตยิินดีในความอธรรม ความชั่วราย       
จะไมอาศยัอยูกับพระองค 

 ๖    คนโออวดจะไมยืนอยูเฉพาะพระเนตรของพระองค พระองคทรงเกลียดชัง
ผูกระทําการชั่วทัง้สิน้ 

 ๗    พระองคทรงทาํลายผูที่มสุา พระเจาทรงสะอดิสะเอียนตอผูกระหายเลือด
และคนหลอกลวง 

 ๘    แตโดยความรกัมั่นคงอนับริบรูณของพระองค ขาพระองคจะเขาไปใน 
พระนิเวศของพระองค ขาพระองคจะนมัสการตรงตอพระวิหารอนับรสิุทธิ์
ของพระองค ดวยความยําเกรงพระองค 

 ๙    ขาแตพระเจา เนื่องดวยพวกศัตรขูองขาพระองค ขอทรงนําขาพระองคไป
โดยความชอบธรรมของพระองค ขอทรงโปรดทําทางซึ่งขาพระองคเดิน
นั้นใหราบรื่น 

๑๐   เพราะในปากของเขาเหลานั้นไมมคีวามจริง จิตใจของเขาก็คือการทาํลาย 
ลําคอของเขาคือหลุมฝงศพที่เปดอยู เขาประจบสอพลอดวยล้ินของเขา 

  ข 
สดุดี ๕ 

๑ 
๒ 

ขาแต 



๖ 
หัวขอที่ ๑ 

๑๑   ขาแตพระเจา โปรดใหเขารับกรรมชั่วของเขา และใหเขาทั้งหลายลมลง
ดวยความคิดเห็นของตนเอง เหตุการณทรยศเปนอันมากนัน้ขอทรงขบัไล
เขาออกไปเนื่องจากเขาทั้งหลายไดกบฏตอพระองค 

๑๒  แตใหคนทัง้ปวงที่ล้ีภัยอยูในพระองคนั้นเปรมปรีด์ิ ใหเขารองเพลงดวย
ความชื่นชมยินดีอยูเสมอ และขอทรงปองกันเขาไว เพื่อคนที่รักพระนาม
ของพระองคจะปรีดาปราโมทยอยูในพระองค 

๑๓  ขาแตพระเจา เพราะพระองคทรงอาํนวยพระพรแกคนชอบธรรมพระองค
ทรงคุมครองเขาไวดวยความโปรดปรานประดจุเปนโลปองกนัเขา 

 
 

 
 

    ตอนสงทาย เพลงเกี่ยวกบัวันท่ีแปด สดุดีของดาวิด ๖ 
าแตพระเจา ขออยาทรงขนาบขาพระองคเมื่อทรงโกรธ       
และขออยาทรงลงทณัฑขาพระองคดวยพระพิโรธของพระองค 

๓    ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาแกขาพระองค เพราะขาพระองคออนโหย
โรยแรง ขาแตพระเจา ขอทรงรักษาขาพระองค เพราะกระดูกของ         
ขาพระองคทุกขยากลําบากนัก 

๔    ทั้งจติใจของขาพระองคก็ทุกขยากลําบากอยางยิ่ง  โอ ขาแตพระเจา     
อีกนานสกัเทาใด 

๕    ขาแตพระเจา ขอทรงหนัมาชวยชีวิตของขาพระองคใหรอดดวยเถิด      
ขอทรงชวยกูขาพระองคเพราะเห็นแกความรักมัน่คงของพระองค 

  ข 

เพราะถา 

๑ 
๒ 



๗ 

 ๖    เพราะถาในความตาย ไมมีการระลึกถึงพระองคแลว ในแดนผูตายใครเลา
จะโมทนาพระคณุของพระองค 

 ๗    ขาพระองคออนเปล้ียดวยการคร่าํครวญ และหล่ังน้ําตาทวมที่นอนทุกคนื 
ที่เอนกายก็ชุมโชกไปดวยการรองไห 

 ๘    ตาของขาพระองคทรุดโทรมไปเพราะความทุกขใจ มนัออนเพลียลงเพราะ
คูอริทัง้ปวงของขาพระองค 

 ๙    นี่แนะ บรรดาเจาผูกระทาํความชั่ว จงพรากไปจากขา เพราะพระเจาทรง
สดับเสียงรองไหของขาแลว 

๑๐   พระเจาทรงสดับคําวงิวอนของขา พระองคทรงรบัคําอธิษฐานของขา 
๑๑   ศัตรทูั้งสิน้ของขาจะไดอายและลําบากยากนัก เขาทัง้หลายจะหันกลับและ

จะไดรับความอบัอายในพริบตาเดียว 
ขอสรรเสริญฯ 

 
 

 
 
 

สดุดีของดาวิด ท่ีทรงขับขานถวายพระเจาหลังจากท่ีสดับฟงฮเูซีย  
บุตรของเยเมเนีย ๗ 

าแตพระเจาของขาพระองค ขาพระองคล้ีภัยอยูในพระองค     
ขอทรงชวยขาพระองคใหพนภัยจากผูไลตามทัง้มวล ขอทรงชวย

กูขาพระองค 

  ข 
๑ 

 
๒ 

สดุดี ๖ 

เกรงวา 



๘ 
หัวขอที่ ๑ 

 ๓    เกรงวาเขาจะฉีกขาพระองคเสยีอยางสิงห และลากขาพระองคไป โดยไม
มีผูใดชวยได 

 ๔    ขาแตพระเจาของขาพระองค ถาขาพระองคกระทาํเชนนี้ คอืถามีความผดิ
ในมือของขาพระองค 

 ๕    ถาขาพระองคทําความชัว่แกเพื่อนบานของขาพระองค หรือปลนศัตรู    
ของขาพระองคดวยปราศจากเหตุ 

 ๖    ก็ขอใหศัตรูไลตามขาพระองคทนั และใหเขาเหยียบย่าํชีวิตขาพระองคลง 
ถึงดิน และวางวิญญาณของขาพระองคไวในผงคลี 

 ๗    ขาแตพระเจา ขอพระองคทรงลุกข้ึนดวยพระพิโรธของพระองค ขอทรง
ข้ึนสูความเกรี้ยวกราดของศตัรูของขาพระองค ขอทรงตืน่ข้ึน พระองค
ทรงกาํหนดการพพิากษาแลว 

 ๘    ขอใหชุมนุมชนชาติทัง้หลายมาอยูรอบพระองค และขอทรงกลบัไป
ประทับเดนอยูเหนือชุมนุมนั้น 

 ๙    พระเจาจะทรงพิพากษาชนชาติทัง้หลาย  ขาแตพระเจา ขอทรงพิพากษา
ขาพระองคตามความชอบธรรมของขาพระองค และตามความสัตยสจุริต
ซึ่งมอียูในขาพระองค 

๑๐    ขาแตพระเจาผูทรงธรรม ผูทรงทดลองความคิดและจติใจทัง้หลาย ขอให
ความชั่วของคนอธรรมจงมาถงึที่สิน้สุด แตขอทรงสถาปนาผูชอบธรรม
ข้ึน เพราะพระเจาผูทรงชอบธรรมทรงทดลองความคิดและจติใจทัง้หลาย 

๑๑    โลของขาพเจาอยูกับพระเจา ผูทรงชวยคนใจเที่ยงตรงใหรอด 
๑๒   พระเจาทรงพิพากษาผูชอบธรรม และเปนผูประทานคําพิพากษาทุกวัน 

ถามนุษย 



๙ 

๑๓   ถามนุษยคนใดไมกลับใจ พระองคทรงลับคมดาบของพระองค พระองค
ทรงโกงธนูเตรียมพรอมไว 

๑๔    พระองคทรงเตรียมอาวุธอันรายแรง ทรงกระทําใหลูกธนูของพระองคเปนศร
เพลิง  

๑๕    ดูเถิด คนอธรรมกอความช่ัวรายขึ้นแลว กําลังทองความชั่วชา และคลอด
การมุสาออกมา 

๑๖    เขาขุดหลุมพรางไว และตกลงไปในหลุมที่เขาทําไวนัน้ 
๑๗   ความชั่วชาของเขากลับมาสุมศีรษะเขา และความทารุณของเขาจะลงมา 
 บนกบาลของเขาเอง 
๑๘   ขาพเจาจะถวายโมทนาขอบพระคณุพระเจาเนื่องดวยความชอบธรรมของ

พระองค และขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญพระนามของพระเจาผูสูงสุด 
 

 
 
 
 

         ตอนสงทาย เกี่ยวกับท่ีลับมีด สดุดีของดาวิด ๘ 
าแตองคพระผูเปนเจาของบรรดาขาพระองค พระนามของพระองค 
สูงสงยิง่นกัทั่วทั้งแผนดินโลก พระองคผูซึง่พระสิริของพระองคใน

ฟาสวรรคไดรับคาํแซซองสาธกุาร 
๓    โดยปากของเด็กออนและทารก  พระองคทรงตั้งปอมปราการเพราะคูอริ

ของพระองค เพื่อระงับยับยั้งศตัรูและผูกระทําการแกแคน 

  ข 
๑ 
๒ 

เมื่อขา 



๑๐ 
หัวขอที่ ๑ 

๔    เมื่อขาพระองคมองดูฟาสวรรคอันเปนฝพระหัตถของพระองค ดวงจันทร
และดวงดาวซึ่งพระองคไดทรงสถาปนาไว 

๕    มนุษยเปนผูใดเลาซึ่งพระองคทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนษุยเปนใคร
เลาซึ่งพระองคทรงเยี่ยมเขา 

๖    เพราะพระองคทรงทําใหเขาต่ํากวาพระเจาแตหนอยเดียว และสวมศักดิศ์รี
กับเกียรตใิหแกเขา 

๗    พระองคทรงมอบอํานาจใหครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค 
พระองคทรงใหสิ่งทัง้ปวงอยูใตฝาเทาของเขา 

๘    คือฝูงแกะและฝูงวัวทั้งสิน้ทั้งสัตวปาดวย 
๙    ตลอดทั้งนกในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรตางๆ ทีไ่ปมาอยูตามทะเล 
๑๐  ขาแตองคพระผูเปนเจาของบรรดาขาพระองค พระนามของพระองคสงูสง

ยิ่งนักทั่วแผนดินโลก 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 

หัวขอ 



หัวขอที่ ๒ 
ตอนสงทาย เกี่ยวกับความลับของบตุร สดุดีของดาวดิ ๙ 

าพระองคจะขอบพระคุณพระเจาดวยสิ้นสุดใจของขาพระองค  
ขาพระองคจะบอกถึงการอัศจรรยทัง้สิน้ของพระองค 

๓    ขาพระองคจะยินดีและปลาบปลื้มใจในพระองค ขาแตองคผูสงูสุด  
ขาพระองคจะรองเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค 

๔    เมื่อพวกศัตรขูองขาพระองคหันกลับ เขาทัง้หลายกส็ะดุดและพินาศไปตอ
เบื้องพระพักตรของพระองค 

๕   เพราะพระองคทรงใหความยุติธรรมและความเที่ยงตรงแกขาพระองค 
พระองคประทับบนพระที่นัง่และประทานการพิพากษาอนัชอบธรรม 

๖    พระองคไดทรงขนาบบรรดาประชาชาติ และทรงทําลายคนอธรรม แลว
ทรงลบชื่อของเขาออกเสียเปนนิจ 

๗    ศัตรไูดอันตรธานไปในความพินาศเปนนิตย พระองคทรงถอนรากบรรดา
หัวเมืองของเขา และอนุสรณของเขาก็วอดวาย 

๘    แตพระเจายงัครอบครอง ยังทรงครอบครองอยูเปนนติย พระองคทรง
สถาปนาบัลลังกของพระองคเพื่อการพพิากษา 

 ข 

พระองค 

๑ 

๒ 



๑๒ 
หัวขอที่ ๒ 

  ๙   พระองคทรงพพิากษาโลกดวยความชอบธรรม พระองคทรงพพิากษา
บรรดาประชาชาติดวยความเที่ยงธรรม 

๑๐    พระเจาทรงเปนที่กําบังเขมแข็งของคนที่ถูกกดขี่ ทรงเปนที่กําบงัเขมแข็ง
ในเวลายากลําบาก 

๑๑   บรรดาผูที่รูจักพระนามของพระองคก็วางใจในพระองค ขาแตพระเจา 
เพราะวาพระองคมไิดทรงทอดทิ้งบรรดาผูที่เสาะแสวงหาพระองค 

๑๒    จงรองเพลงสรรเสริญพระเจา ผูซึง่ประทับในศิโยน จงบอกเลาถึง 
 พระราชกิจของพระองคในทามกลางชนชาติทั้งหลาย 
๑๓    เพราะพระองคทรงแกแคนแทนโลหิต และทรงเอาพระทัยใสในเขา

ทั้งหลาย พระองคมไิดทรงลมืคํารองทุกขของผูถูกกดขี่ 
๑๔    ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาแกขาพระองค โปรดทอดพระเนตรวา 
 ขาพระองคตองทนทุกขทรมานเพราะคนที่เกลียดชังขาพระองคเพียงใด  
 ขาแตพระองค ผูทรงยกขาพระองคข้ึนจากประตูของความตาย 
๑๕    เพือ่ขาพระองคจะกลาวคําสรรเสรญิพระองค และจะเปรมปรีด์ิในการชวย

กูของพระองคทีใ่นประตูทั้งหลายแหงชาวศิโยน  
๑๖    บรรดาประชาชาติไดจมลงในหลุมซึ่งเขาทาํไว และเทาของเขาติดตาขาย

ซึ่งเขาเองซอนดักไว 
๑๗    พระเจาทรงเผยพระองคใหปรากฏแจง แลวพระองคทรงพิพากษา  
 ทรงดักคนอธรรมดวยกิจการของเขาเอง  
๑๘    คนอธรรมจะตองถอยไปสูแดนผูตาย คือประชาชาตทิั้งมวลทีลื่มพระเจา 
๑๙    เพราะพระองคจะไมทรงลืมคนขดัสนเสมอไป และความหวงัของคน

ยากจนจะไมพนิาศไปเปนนิตย 

ขาแต 



๑๓ 

๒๐    ขาแตพระเจา ขอทรงลุกข้ึน อยาใหมนุษยมชัียได แตใหบรรดา
ประชาชาติถูกพิพากษาตอเบือ้งพระพักตรของพระองคทัง้สิน้ 

๒๑    ขาแตพระเจา ขอทรงใหเขายําเกรง และใหบรรดาประชาชาตทิราบวา 
เขาทั้งหลายเปนเพยีงมนุษยเทานัน้  

๒๒   ขาแตพระเจา ไฉนพระองคประทับยืนอยูหางไกล และทรงซอนพระองค
เสียในยามยากลาํบาก 

๒๓   คนอธรรมไลกวดคนยากจนอยางทะนงองอาจ ขอใหเขาติดกับบวงแรว
แหงอุบายที่เขาคิดข้ึนนั้น 

๒๔    เพราะคนอธรรมอวดถึงสิ่งทีใ่จเขาอยากไดนัน้ และคนที่โลภมากในกําไร
ก็แชงดาและประณามพระเจา 

๒๕    เพราะความทะนงตัว คนอธรรมกลาววา “พระเจาไมทรงลงโทษ” 
ความคิดทั้งสิน้ของเขาคือ ไมมีพระเจา 

๒๖    วิธกีารของคนอธรรมจาํเริญอยูทกุเวลา การพิพากษาของพระองคอยูสูง
พนสายตาของเขา เขาพนความรายใสบรรดาคูอริของเขา 

๒๗   โดยคิดในใจของเขาวา "ขาจะไมหวั่นไหว ตลอดทุกชั่วชาติพนัธุของขาจะ
ไมพบความยากลําบากเลย" 

๒๘   การแชงดา การลอลวง และการบบีบังคบัอยูเต็มปากของเขา ความชั่วราย
และความบาปผิดอยูที่ล้ินของเขา 

๒๙    เขานั่งซุมคอยดักทํารายอยูตามชนบท และกระทําฆาตกรรมคนไรผิดเสีย
ในที่เรนลับ ตาของเขาสอดหาคนไรที่พึง่ 

๓๐    เขาซุมอยูในที่ลับเหมอืนสิงโตอยูในที่กาํบงั เขาซุมอยูเพื่อจบัคนยากจน 
แลวเขาฉุดลากคนยากจนมาดวยตาขายของเขา 

คนไร 

สดุดี ๙ 



๑๔ 
หัวขอที่ ๒ 

๓๑    คนไรทีพ่ึ่งก็ถูกกดใหจมลง และลมลงดวยกาํลังของคนอธรรมนัน้ 
๓๒    คนอธรรมนั้นคิดในใจวา "พระเจาลืมแลว พระองคทรงซอนพระพักตร

และจะไมทรงเหน็เลย" 
๓๓    ขาแตพระเจา ขอทรงลุกข้ึน  ขาแตพระเจา ขอทรงชูพระหัตถของ

พระองคข้ึน ขออยาทรงลืมคนที่ทุกขใจ 
๓๔    ไฉนคนอธรรมจงึประณามพระเจา และกลาวในใจของตนเองวา "พระองค

จะไมทรงเอาเรื่องเอาราว" 
๓๕    พระองคทรงเห็น เออ พระองคทรงพิเคราะหความยากลําบากและ    

ความเดือดรอนแลว เพื่อพระองคจะไดทรงดําเนนิคดี คนไรที่พึง่มอบตัว
ไวกับพระองค พระองคทรงเปนผูชวยคนกําพราพอ 

๓๖    ขอพระองคทรงหักแขนของคนอธรรมและคนกระทําชัว่ ขอทรงคน  
ความอธรรมของเขาออกมาจนหมดสิ้น 

๓๗    พระเจาทรงเปนพระมหากษัตรยิอยูเปนนจินิรนัดร บรรดาประชาชาติจะ
พินาศไปจากแผนดินของพระองค 

๓๘    ขาแตพระเจา พระองคทรงฟงความปรารถนาของคนออนสุภาพ จะทรง
เสริมกาํลังใจเขา และพระองคจะทรงเงีย่พระกรรณฟงถอยคําของเขา 

๓๙    เพื่อประทานความยุติธรรมแกคนกําพราพอและคนถูกบีบบังคบั เพื่อ
มนุษยบนแผนดินโลกจะไมทาํใหเขาหวาดกลัวอีกตอไป 

 
 

 
 
 

ตอนสง 



๑๕ 

 ตอนสงทาย สดุดีของดาวดิ ๑๐ 
าพเจาล้ีภัยอยูในพระเจา ทานจะพูดกับขาพเจาเชนนี้หรือวา     ๑ 
“จงหนีไปที่ภูเขาเหมือนนก” 

๒    เพราะดูเถิด คนอธรรมโกงธนูและเอาลูกธนูพาดสายไวแลว เพื่อจะยิงเขา
ไปในความมืดใหถูกคนใจเที่ยงธรรม 

๓    ถารากฐานถูกทําลายเสียแลว คนชอบธรรมจะทําอะไรได 
๔     พระเจาทรงสถิตในพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค พระที่นั่งของพระเจา

อยูบนฟาสวรรค พระเนตรของพระองคมองและทดสอบลูกหลานของมนุษย 
๕    พระเจาทรงทดสอบทั้งคนชอบธรรม และคนอธรรม และวิญญาณของ

พระองคทรงเกลียดชังผูที่รักความทารุณโหดราย 
๖    พระองคทรงเทถานเพลิงและไฟกํามะถันใสคนอธรรม ลมที่แผดเผาจะเปน

สวนของเขาเหลานัน้ 
๗     เพราะพระเจาทรงชอบธรรม จึงทรงรักกิจการที่ชอบธรรม คนเที่ยงตรงจะ

เห็นพระพักตรของพระเจาได 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 
 

 

ตอนสงทาย เกี่ยวกับวันท่ี แปด สดุดีของดาวิด ๑๑ ๑                                                                                                  
าแตพระเจา ขอทรงโปรดชวย เพราะธรรมิกชนไมมีอีกแลว  ๒     
และคนสุจริตไดอันตรธานไปจากเหลาบตุรของมนษุย 

 

ข 

ข 

สดุดี ๑๐ 

ทุกคน 



๑๖ 
หัวขอที่ ๒ 

๓     ทุกคนกลาวคํามสุาตอเพื่อนบานของตน เขาทั้งหลายพูดดวยริมฝปากที่
ปอยอและสองใจ 

๔     พระเจาจะทรงตัดริมฝปากที่ปอยอออกเสียสิ้น และล้ินที่อวดอางการใหญ
นั้นดวย 

๕     คือบรรดาผูที่กลาววา “เราจะชนะดวยล้ินของเรา ริมฝปากของเราเปน
ฝายเรา ใครจะเปนนายเรา” 

๖     พระเจาตรสัวา "เราจะลุกข้ึนเดี๋ยวนี้ เพราะคนยากจนถูกขมเหง และ 
 คนขัดสนคร่ําครวญ เราจะจัดเขาไวในที่ปลอดภัยซึ่งเขาอยากไปอยู" 
๗     พระดํารัสของพระเจาเปนพระดํารสัที่บรสิุทธิ์ เปนเหมือนเงนิหลอมให

บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผนดินแลวถึงเจ็ดครั้ง 
๘     ขาแตพระเจา ขอพระองคทรงปองกันขาพระองคทัง้หลาย ขอทรงกัน 
 ขาพระองคเสมอใหพนจากพวกนี้ 
๙     คนอธรรมก็เพนพานไปมาอยูรอบดาน ขณะเมื่อบุตรทัง้หลายของมนุษย

พากันยกยองความชั่วชา 
 

 
 
 
 

ตอนสงทาย สดุดีของดาวดิ ๑๒ ๑                                
ขาแตพระเจา อีกนานเทาใดพระองคจะทรงลืมขาพระองคเสีย ๒ 
เปนนิตย หรือพระองคจะเบือนพระพกัตรจากขาพระองคนาน

เทาใด 

ข 
ขาพระ 



๑๗ 

๓     ขาพระองคจะตองตรึกตรองในใจของขาพระองค และมีความทกุขโศกอยู
ในใจตลอดไปนานเทาใด ศัตรูของขาพระองคจะเหนือขาพระองคนาน
เทาใด 

๔     ขาแตพระเจาพระเจาของขาพระองค ขอทรงพจิารณาและตอบขาพระองค
ดวยเถิด ทั้งขอทรงเพิ่มความสวางแกตาขาพระองค เกลือกวาขาพระองค
จะหลับอยูในความตาย 

๕     เกรงวาศัตรูของขาพระองคจะวา “เราชนะเขาแลว” เกรงวาคูอรขิอง 
 ขาพระองคจะเปรมปรีด์ิเพราะขาพระองคกําลังหวั่นไหว 

๖     แตขาพระองควางใจในความรักมัน่คงของพระองค จิตใจของขาพระองค
จะเปรมปรีด์ิในความรอดของพระองค 

๗     ขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญพระเจา เพราะวาพระองคทรงกระทําแก
ขาพเจาอยางด ี

 
 

 
 

ตอนสงทาย  สดุดีของดาวดิ ๑๓ 
นโงรําพึงอยูในใจของตนวา “ไมมีพระเจา” เขาทั้งหลายก็เลวทรามลง ๑     
กระทํากจิการทีน่าเกลียดนาชัง ไมมสีกัคนเดียวที่ทําด ี

๒     พระเจาทอดพระเนตรลงมาจากฟาสวรรค ดูลูกหลานของมนุษยวาจะมีคน
ใดบางที่ฉลาดที่เสาะแสวงหาพระเจา 

๓     เขาทั้งหลายหลงเจิ่นไปหมด และเลวทรามลงเหมือนกันสิน้ ไมมสีักคน
เดียวที่ทําดี ไมมีเลย 

ค 

บรรดา 

สดุดี ๑๒ 



๑๘ 
หัวขอที่ ๒ 

๔     บรรดาผูที่กระทําชั่ว ไมรูหรือ คือผูที่กินประชาชนของเราอยางกินขนมปง 
และไมรองทูลพระเจา 

๕     เขาทั้งหลายอยูที่นั่นอยางนาสยดสยองยิ่งนกั เพราะพระเจาทรงสถิตกับ
พวกผูชอบธรรม 

๖     เจาหมายจะคว่ําแผนงานของคนยากจนเสยี แตพระเจาทรงเปนที่ล้ีภัย
ของเขา 

๗     ขอการชวยกูเพื่ออิสราเอลมาจากศิโยนเสียทีเถิด 
๘     เมือ่พระเจาทรงใหประชากรของพระองคกลับสูสภาพอันดี ยาโคบจะ

ปลาบปลื้มอิสราเอลจะยินดี 
ขอสรรเสริญฯ 

 
 

 
 

ตอนสงทาย สดุดีของดาวดิ ๑๔ 
าแตพระเจา ผูใดจะอาศัยอยูในพลับพลาของพระองค ผูใดจะอยู๑     
บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค 

๒     คือผูที่ดําเนินชีวิตอยางหาที่ตมิิได และปฏิบัติใหถูกตองตามธรรม และพูด
ความจริงจากจิตใจของตน 

๓     ผูซึง่ไมใชล้ินของตนในการนนิทาวาราย ไมกระทําชั่วตอเพื่อน และไมดา
เพื่อนบานของตน 

ข 

ในสาย 



๑๙ 

๔     ในสายตาของเขา คนถอยเปนคนที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม เขาใหเกียรติ
แกผูที่ยาํเกรงพระเจา ถึงสาบานแลว และตองเสียประโยชนเขาก็ไมกลับคํา 

๕     เขาเปนผูที่มไิดใหคนอืน่กูเงินโดยคิดดอกเบี้ย และไมยอมรับสินบนตอสู 
 ผูไรความผิด ผูซึง่กระทําสิ่งเหลานี้จะไมหวั่นไหวเปนนิตย 
 

 
 
 

  คํากํากับบนเสาศลิจารึก ของดาวิด ๑๕ 
าแตพระเจา ขอทรงพิทักษขาพระองคไว เพราะขาพระองคล้ีภัยอยู๑     
ในพระองค 

๒    ขาพเจาทูลพระเจาวา “พระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจาของขาพระองค
นอกเหนือพระองคแลว ขาพระองคไมมดีีเลย” 

๓     วิสุทธิชนในแผนดินเปนผูประเสรฐิ เปนพวกที่ขาพเจาปติยินดีทั้งสิน้ดวย 

๔     แตบรรดาผูที่เลือกพระองคอื่น ความทุกขโศกของเขาก็ทวีข้ึน ขาพเจาจะ
ไมเทเลือดออกบูชา เหมือนกับเขาเหลานั้น หรอืริมฝปากของขาพเจาจะ
ไมออกช่ือพระนั้น 

๕     พระเจาทรงเปนองคที่ขาพเจาเลือก พระองคทรงรักษาสวนมรดกของ 
 ขาพระองคไว 
๖      เขตแดนของขาพเจาเปนที่ที่รมรืน่ เออ ขาพเจามมีรดกที่ดี 

๗     ขาพเจาสรรเสริญพระเจา ผูประทานคาํปรึกษาแกขาพเจา  
 เออ ในกลางคนืจิตใจของขาพเจาเตือนสอนขาพเจา 

ข 

ขาพเจา 

สดุดี ๑๔ 



๒๐ 
หัวขอที่ ๒ 

๘      ขาพเจาตัง้พระเจาไวตรงหนาขาพเจาเสมอ เพราะพระองคประทับทาง
เบื้องขวาของขาพเจา ขาพเจาจงึไมหวัน่ไหว 

๙      เพราะฉะนั้นจติใจขาพเจาจึงยินดีและจิตวิญญาณกป็รีดา รางกายของ
ขาพเจากอ็าศัยอยูอยางปลอดภัยดวย 

๑๐     เพราะพระองคมไิดทรงมอบขาพระองคไวกับแดนผูตาย  
 หรือใหธรรมิกชนของพระองคตองเห็นปากแดนนั้น 

๑๑     พระองคจะทรงสาํแดงวิถีแหงชีวิตแกขาพระองค ตอพระพักตรพระองคมี
ความชื่นบานอยางเปยมลน ในพระหัตถขวาของพระองคมคีวาม
เพลิดเพลินอยูเปนนิตย 

 
 

 
 

คําอธษิฐานของดาวิด ๑๖ 
าแตพระเจา ขอทรงสดับความฝายยตุธิรรม ทรงฟงคาํรองทูลของ  ๑       

       ขาพระองค ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับคาํอธิษฐานจากริมฝปากที ่
   ไมมีการหลอกลวงของขาพระองค 
๒     ขอใหการชนะความของขาพระองคมาจากพระองค ขอพระเนตรของ

พระองคทรงเห็นสิ่งเที่ยงธรรม 

๓     เมื่อพระองคทรงลองจิตใจของขาพระองค และเสด็จเยี่ยมเยยีน  
 ขาพระองคในเวลากลางคืน เมื่อทรงทดสอบขาพระองคแลว พระองคจะ

ไมทรงพบความอธรรมในขาพระองคเลย ขาพระองคตั้งใจแลววาปากของ
ขาพระองคจะมไิดละเมิด 

ข 

เกี่ยวดวย 



๒๑ 

๔     เกี่ยวดวยกิจการของมนษุย โดยพระวจนะจากพระโอษฐของพระองค  
 ขาพระองคมิไดของเกี่ยวกับทางแหงคนทารณุโหดราย 

๕     ยางเทาของขาพระองคแนบสนทิกบัวิถีของพระองค เทาของขาพระองค
มิไดพลาด 

๖     ขาพระองครองทูลวา ขาแตพระเจา เพราะพระองคจะทรงตอบขาพระองค 
ขอทรงเอยีงพระกรรณสดับถอยคําของขาพระองคดวยเถิด 

๗     ขาแตพระผูชวยของบรรดาผูแสวงหาที่ล้ีภัยจากปฏิปกษของเขา  
 ณ พระหตัถขวาของพระองค ขอทรงสาํแดงความรักมั่นคงของพระองค

อยางมหัศจรรย 
๘     ขอทรงรักษาขาพระองคดังแกวตา ทรงซอนขาพระองคไวภายใตรมปก

ของพระองค 
๙      ใหพนจากคนอธรรมผูลางผลาญ และจากศัตรูผูคอยเขนฆาซึง่ลอม 
 ขาพระองคไวโดยรอบ 

๑๐    เขาปดใจของเขาไวจากความสงสาร ปากของเขาพูดคําหยิง่ยโส 

๑๑    เขาสะกดรอยขาพระองค เด๋ียวนีไ้ดลอมขาพระองคไว เขาจับตาดู 
 ขาพระองคเพื่อจะเหวี่ยงขาพระองคลงดิน 

๑๒    เขาเปนดุจสิงหที่กระหายอยากจะฉีกทึ้ง เหมือนดังสิงหหนุมซึง่ซุมดัก 
 ทํารายอยูในที่ลับ 

๑๓    ขาแตพระเจา ขอทรงลุกข้ึนปะทะเขาไว และคว่ําเขาลงเสีย ขอทรงชวยกู
ชีวิตของขาพระองคใหพนจากคนอธรรมดวยดาบของพระองค 

๑๔    ขาแตพระเจา ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากมนุษยดวยพระหัตถของ
พระองค จากมนุษยผูซึง่มสีวนของชีวติเปนของโลก ขอใหทองของเขา

เต็มไป 

สดุดี ๑๖ 



๒๒ 
หัวขอที่ ๒ 

เต็มไปดวยสิ่งที่พระองคทรงสะสมไวเพือ่เขาใหลูกหลานของเขาได
มากกวาพอดี ใหเขาเหลือบางสิง่ไวใหแกลูกออนของเขา 

๑๕    สวนขาพระองค ขาพระองคจะเห็นพระพกัตรของพระองคในความชอบ
ธรรม เมื่อขาพระองคตื่นข้ึน ขาพระองคจะอิ่มเอิบใจดวยพระลักษณะของ
พระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 
 

หัวขอ 



หัวขอที่ ๓ 
๑   ตอนสงทาย ของผูรับใชของพระเจา ดาวิด ซ่ึงทรงขับขานสดุดีในวันท่ี     
พระเจาทรงชวยใหรอดจากเงื้อมมือของศัตรขูองพระองคและจากซาอูล 

และตรัสวา ๑๗ 
าแตพระเจา พระกําลังของขาพระองค ขาพระองครักพระองค ๒     
พระเจาเปนพระศิลา ปอมปราการ และผูชวยกูของขาพระองค ๓     
เปนพระเจาของขาพระองค เปนพระศลิาซึ่งขาพระองคเขาล้ีภัย

อยูในพระองค เปนโล เปนพลังแหงความรอดของขาพระองค เปนที่กาํบัง
เขมแข็งของขาพระองค 

๔     ขาพระองครองทูลตอพระเจาผูทรงสมควรแกการสรรเสริญ  
 และขาพระองคไดรบัการชวยใหพนจากศัตรูของขาพระองค 
๕     สายมัจจรุาชลอมขาพระองคไว กระแสแหงความหายนะทวมทบัขาพระองค 
๖     สายใยของแดนผูตายพนัตัวขาพระองค บวงมจัจรุาชปะทะขาพระองค 
๗     ในยามทุกขระทมใจ ขาพเจารองทูลตอพระเจา ขาพเจารองทลูขอความ

ชวยเหลือจากพระเจาของขาพเจา จากพระวิหารของพระองค พระองค
ทรงสดับเสียงของขาพเจา และเสียงรองของขาพเจาไดยินไปถึง 

 พระกรรณของพระองค 

ข 

แลวแผน 



๒๔ 
หัวขอที่ ๓ 

๘     แลวแผนดินโลกก็สั่นสะเทือนและโคลงเคลง รากฐานของภูเขาก็หวั่นไหว
ดวย และสั่นสะเทือน เพราะพระองคทรงกริ้ว 

๙     ควนัออกไปตามชองพระนาสิกของพระองค และเพลิงผลาญออกมาจาก
พระโอษฐของพระองค ถานกต็ิดเปลวไฟนั้น 

๑๐    พระองคทรงโนมฟาสวรรคลงดวยและเสด็จลงมา ความมืดทบึอยูใต 
 พระบาทของพระองค 
๑๑    พระองคทรงเครูบตนหนึ่ง แลวทรงเหาะไป พระองคเสด็จโดยปกของลม

อยางรวดเร็ว 
๑๒    พระองคทรงกระทําใหความมืดปกคลุมพระองคไว ใหเมฆมืดเพราะอุมน้ํา

เปนปะรําของพระองค 
๑๓    มีลูกเห็บและถานเพลิงแตกออกมาทะลุเมฆจากความสวางสุกใสขางหนา

พระองค 
๑๔    พระเจาทรงคะนองกึกกองในฟาสวรรค และองคผูสูงสดุก็เปลง 
 พระสุรเสยีง คือลูกเห็บและถานเพลิง 
๑๕    พระองคทรงยงิลูกธนูของพระองคออกไป ทาํใหเขาตางกระจัดกระจายไป 

พระองคทรงปลอยฟาแลบแปลบปลาบ ทําใหเขาโกลาหล 

๑๖    แลวก็เห็นกนทะเล ตลอดจนรากฐานของพภิพก็ปรากฏแจง เมื่อพระองค
ทรงขนาบทะเลดวยลมที่พวยพุงจากชองพระนาสกิของพระองค 

๑๗    พระองคทรงเอื้อมมาจากที่สงูทรงจับขาพเจา พระองคทรงดึงขาพเจา
ออกมาจากน้ําอันมากหลาย 

๑๘    พระองคทรงชวยขาพเจาใหพนจากศัตรูเขมแข็งของขาพเจา และจาก
บรรดาผูทีเ่กลียดชังขาพเจา เพราะเขามีอานุภาพเกินกวาขาพเจามากนัก 

เขาปะ 



๒๕ 

๑๙     เขาปะทะขาพเจาในวนัที่ขาพเจาเกิดภัยพบิัติ แตพระเจาทรงเปนที่พึง่ 
ของขาพเจา 

๒๐     พระองคทรงนําขาพเจาออกมายงัที่กวางใหญ และทรงชวยกูขาพเจาไว
เพราะพระองคทรงชื่นชมยินดีในขาพเจา 

๒๑    พระเจาประทานรางวลัแกขาพเจาตามความชอบธรรมของขาพเจา 
พระองคทรงตอบแทนขาพเจาตามความสะอาดแหงมือของขาพเจา 

๒๒    เพราะขาพเจารักษาบรรดามรรคาของพระเจา และไมไดพรากจาก 
 พระเจาของขาพเจาอยางอธรรม 
๒๓    เพราะกฎหมายทั้งสิ้นของพระองคอยูตอหนาขาพเจา และขาพเจามิได

ผลักกฎเกณฑของพระองคไปเลย 
๒๔     ตอพระพักตรพระองคขาพเจาไรตําหน ิและขาพเจารักษาตัวไวไมทํา

บาปตอพระองค 
๒๕     เพราะฉะนั้น พระเจาจงึทรงตอบแทนขาพเจาตามความชอบธรรมของ

ขาพเจา ตามความสะอาดแหงมือของขาพเจาในสายพระเนตรของ
พระองค 

๒๖    พระองคทรงสําแดงความรักมั่นคงตอผูทีจ่งรกัภักดี พระองคทรงสําแดง
พระองคอยางไรตาํหนิตอผูทีไ่รตําหน ิ

๒๗    พระองคทรงสําแดงพระองคบรสิทุธิ์ตอผูทีบ่ริสุทธิ์ พระองคทรงสําแดง
พระองคเปนปฏิปกษตอผูที่คดโกง 

๒๘    เพราะพระองคทรงชวยกูประชาชนที่ยากแคน แตตาที่หยิ่งยโสนั้น
พระองคทรงกระทาํใหต่ําลง 

สดุดี ๑๗ 

พระองค 



๒๖ 
หัวขอที่ ๓ 

๒๙      พระองคทรงจุดตะเกียงของขาพระองค พระเจาของขาพระองคทรง
กระทําความมืดของขาพระองคใหสวาง 

๓๐      พระเจาขา ขาพระองคตะลุยกองทัพไดโดยพระองค และโดย 
 พระเจาของขาพเจานี้ขาพเจาสามารถกระโดดขามกาํแพงได 
๓๑      สาํหรับพระเจาพระองคนี ้พระมรรคาของพระองคบริบูรณ พระสัญญา

ของพระเจาพิสจูนแลวเปนความจรงิ พระองคทรงเปนโลของบรรดาผูที่
ล้ีภัยอยูในพระองค 

๓๒      เพราะผูใดจะเปนพระเจา นอกจากพระเยโฮวาห และผูใดเลาเปน 
 พระศิลา เวนแตพระเจาของเรา 
๓๓      คอืพระเจาผูทรงเอากําลังคาดเอวของขาพเจาไว และทรงกระทําใหทาง

ของขาพเจาปลอดภัย 
๓๔      พระองคทรงกระทาํใหเทาของขาพเจาเหมือนอยางตีนกวางตัวเมีย และ

ทรงวางขาพเจาไวบนที่สงู 
๓๕      พระองคทรงฝกมือของขาพเจาใหทาํสงคราม ดังนั้นแขนของขาพเจา

สามารถโกงคันธนทูองสมัฤทธิ์ได 
๓๖      พระองคประทานโลแหงความรอดของพระองคใหขาพระองค และ 
 พระหัตถขวาของพระองคทรงค้ําจุนขาพระองค และซึ่งพระองคทรง

นอมพระทัยลง ก็กระทําใหขาพระองคเปนใหญข้ึน 
๓๗      พระองคประทานที่กวางขวางสําหรบัยางเทาของขาพระองค เทาของ

ขาพระองคจึงไมพลาด 
๓๘      ขาพระองคไลตามศัตรูของขาพระองคทัน และไมหันกลับจนกวาเขาจะ

ถูกผลาญเสียสิน้ 

ขาพระ 



๒๗ 

๓๙      ขาพระองคไดแทงเขาทะลุ เขาจึงไมสามารถลุกข้ึนไดอีก เขาลมลงที่ใต
เทาของขาพระองค 

๔๐      เพราะพระองคทรงเอากําลังคาดเอวขาพระองคไวเพื่อทําสงคราม 
พระองคทรงกระทาํใหพวกปจจามิตรสยบลงอยางราบคาบ 

๔๑      พระองคทรงกระทาํใหศัตรูของขาพระองคหันหลังใหขาพระองค และ
บรรดาผูทีเ่กลียดชังขาพระองค ขาพระองคก็ทาํลายเสียสิ้น 

๔๒      เขารองใหชวย แตไมมีใครชวยใหรอดได เขารองทลูพระเจา แต
พระองคมไิดทรงตอบเขา 

๔๓      ขาพระองคจึงทบุเขาแหลกละเอียดอยางผงคลีตอหนาลม ขาพระองค
จึงโยนเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนน 

๔๔      พระองคทรงชวยขาพระองคใหพนจากการยื้อแยงกับประชาชน และ
ทรงตัง้ใหขาพระองคเปนหัวหนาของบรรดาประชาชาติ ชนชาติที ่

 ขาพระองคไมเคยรูจักก็ไดปรนนิบัติขาพระองค 
๔๕      พอเขาไดยนิถึงขาพระองค เขาก็เช่ือฟง ชนตางดาวไดมาหมอบราบตอ

ขาพระองค 
๔๖      ชนตางดาวนั้นเสียกาํลังใจ และตัวสั่นออกมาจากทีก่ําบังอนัเขมแข็งของ

เขาเหลานั้น 

๔๗      พระเจาทรงพระชนมอยู และพระศิลาของขาพระองคเปนทีค่วร
สรรเสริญ พระเจาแหงความรอดของขาพระองคเปนที่ยกยอง 

๔๘      คอืพระเจาผูประทานการแกแคนแกขาพระองค และทรงปราบปราม
บรรดาชนชาติทั้งหลายใหอยูภายใตอาํนาจของขาพระองค 

 

สดุดี ๑๗ 

ผูทรง 



๒๘ 
หัวขอที่ ๓ 

๔๙      ผูทรงชวยขาพระองคใหพนจากศัตรู พระเจาขา พระองคทรงยก 
 ขาพระองคข้ึนเหนอืปฏิปกษของขาพระองค พระองคทรงชวยกู 
 ขาพระองคจากคนทารณุโหดราย 

๕๐      ขาแตพระเจา เพราะเหตุนี้ขาพระองคจึงขอเทิดทูนพระองคไวทามกลาง
ประชาชาติทั้งหลาย และรองเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค 

๕๑      พระองคประทานชัยชนะอันยิ่งใหญแกกษัตริยของพระองค และทรง
สําแดงความรักมั่นคงแกผูทีพ่ระองคทรงเจมิไวนั้น คือดาวิด และ
พงศพนัธุของทานเปนนิตย 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 

 
ตอนสงทาย สดุดีของดาวดิ ๑๘ ๑                                                                                             

าสวรรคประกาศพระศิริของพระเจา และภาคพื้นฟาสาํแดง ๒    
พระหัตถกิจของพระองค   

๓      วนัสงถอยคําใหแกวัน และคืนแจงความรูใหแกคืน 

๔       วาจาไมมี ถอยคํากไ็มมี และไมมีใครไดยนิเสียงฟา 

๕       ถึงกระนั้นเสยีงฟาก็ออกไปทั่วแผนดินโลก และถอยคําก็แพรไปถึงสุด
ปลายพิภพ พระองคทรงตั้งกระโจมไวใหดวงอาทติย ณ ทีน่ัน้ 

๖       ซึง่ออกมาอยางเจาบาวออกมาจากหองโถงของเขา และวิ่งไปตามวิถี
ดวยความชื่นบานอยางชายฉกรรจ 

ฟ 

ดวงอา 



๒๙ 

๗      ดวงอาทิตยข้ึนมาจากสดุปลายฟาสวรรคขางหนึง่ และโคจรไปถึงที่สุด
ปลายอีกขางหนึง่ ไมมีสิ่งใดสามารถซอนใหพนจากความรอนของมนัได 

๘      กฎหมายของพระเจารอบคอบและฟนฟูจติวิญญาณ กฎเกณฑของ 
 พระเจานัน้แนนอน กระทาํใหคนรูนอยมีปญญา 

๙       ขอบังคับของพระเจานัน้ถูกตองกระทําใหจิตใจเปรมปรีด์ิ พระบัญญัติ
ของพระเจานัน้บรสิทุธิ์ กระทาํใหดวงตากระจางแจง 

๑๐      ความยําเกรงพระเจานั้นสะอาดหมดจดถาวรเปนนติย กฎหมายของ
พระเจากส็ัตยจริงและชอบธรรมทัง้สิน้ 

๑๑     นาปรารถนามากกวาทองคาํ ยิง่กวาทองนพคุณมากนัก หวานยิ่งกวา
น้ําผึง้ที่หยดลงจากรวง 

๑๒     อนึง่ สิง่เหลานี้เปนที่ตกัเตือนผูรบัใชของพระองค การที่จะรักษา
ขอความเหลานั้นกไ็ดบําเหนจ็อันใหญยิ่ง 

๑๓     แตผูใดเลาจะเล็งเห็นความผิดพลาดของตนได ขอพระองคทรงชําระ   
ขาพระองคใหพนจากความผดิที่ซอนเรนอยู 

๑๔     ขอทรงยับยัง้ผูรับใชของพระองคใหพนจากบาปโดยประมาทนัน้ดวยเถิด 
ขออยาใหมันมอีํานาจเหนอืขาพระองคเลย แลวขาพระองคจะไรตําหนิ
และพนจากความผดิจากการทรยศทีย่ิง่ใหญนั้น 

๑๕     ขาแตพระเจา พระศิลาและพระผูไถของขาพระองค ขอใหถอยคําจาก
ปากของขาพระองค และการราํพึงภาวนาในจิตใจเปนที่โปรดปรานใน
สายพระเนตรของพระองคเถิด 

 
 

 

สดุดี ๑๘ 

ตอนสง 



๓๐ 
หัวขอที่ ๓ 

ตอนสงทาย สดุดีของดาวดิ  ๑๙ ๑   
อพระเจาทรงตอบทานในวันยากลําบาก พระนามของพระเจาแหง๒ 
ยาโคบพทิักษรักษาทาน 

๓     ขอพระองคทรงใหความชวยเหลือมาจากสถานนมัสการ และใหความ
สนับสนุนทานมาจากเมืองศิโยน 

๔     ขอทรงระลึกถึงเครื่องถวายทัง้สิน้ของทาน และโปรดปรานเครือ่งเผาบูชา
ของทาน 

๕      ขอทรงประสทิธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของทานดวย และใหโครงการที่
ทานคิดนัน้สําเร็จทัง้สิ้น 

๖      เพื่อพวกเราจะไดโหรองเนื่องดวยชัยชนะของทาน และยกธงขึ้นในพระนาม
พระเจาของเรา ขอพระเจาทรงโปรดใหคําทูลขอทั้งสิ้นของทานสําเร็จเถิด 

๗      บัดนี้ ขาพเจาทราบวาพระเจาจะทรงชวยผูที่พระองคทรงเจิมไว พระองค
จะทรงตอบเขาจากฟาสวรรคอันบรสิุทธิ์ของพระองค และโดยชัยชนะอัน
ทรงอานุภาพดวยพระหัตถขวาของพระองค 

๘      บางก็โออวดเรื่องรถรบ บางก็เรือ่งมา แตเราอวดเรื่องพระนามพระเจา 
ของเรา 

๙      เขาทั้งหลายจะลมพับลงไป แตเราจะลุกข้ึนยืนตรงอยู 
๑๐    ขาแตพระเจา ขอประทานชัยชนะแดพระราชา เมื่อขาพระองคทัง้หลาย

รองทูล ขอพระองคทรงตอบดวยเถิด  
 

 
 

ข 

สดุด ี



๓๑ 

ส ๑     
แตพระเจา พระราชาจะเปรมปรีดิ์ในพระกําลังของพระองค    ๒      
ทานจะปติยินดีในความชวยเหลือของพระองค 

๓      พระเจาทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของทาน และมิไดทรง
ยับยั้งสิ่งทีร่ิมฝปากทานทูลขอ  

๔      เพราะพระเจาทรงอาํนวยพรดีแกทาน พระองคทรงสวมมงกุฎทอง 
 นพคณุบนศีรษะของทาน 

๕      ทานทูลขอชีวิต และพระองคก็ประทานชีวติยืนนานเปนนิจกาล 

๖      โดยความอุปถัมภ และศักดิ์ศรีของทานจงึยิ่งใหญ พระเจาทรงประดับ
พระราชาดวยยศศักดิ์และความสงาโออาตระการ 

๗      พระเจาขา พระองคทรงโปรดใหทานรับพระพรเปนนิตย และทรงกระทาํ
ใหทานยนิดีปรีดาตอเบื้องพระพักตรของพระองค 

๘      เพราะพระราชาวางใจในพระเจา ดวยความรักมั่นคงของพระองคผูสงูสุด 
ทานจะไมหวั่นไหวเลย 

๙      พระหัตถของพระองคจะคนพบเหลาศัตรทูั้งหลาย พระหัตถขวาจะพบ
บรรดาผูทีเ่กลียดชังพระองค 

๑๐     เมือ่พระองคทรงปรากฏ พระองคจะทรงกระทําใหเขารอนจัดดังเตาไฟ 
พระเจาจะทรงกลืนเขาดวยพระพิโรธ และไฟจะเผาผลาญเขาเสีย 

๑๑     พระองคจะทรงทาํลายลูกหลานของเขาเสยีจากแผนดินโลก และพราก
พงศพนัธุของเขาจากบุตรของมนุษย 

๑๒     แมเขาทั้งหลายไดปองรายตอพระองค แมเขาประดิษฐเรื่องช่ัวราย เขาก็
จะกระทําไมสาํเรจ็ 

ข 

เพราะพระ 

สดุดีของดาวิด ๒๐ 

 

 
 
 

 
 
 
 

สดุดี ๒๐



๓๒ 
หัวขอที่ ๓ 

๑๓     เพราะพระองคจะทรงกระทําใหเขาหนีพายไป และจะทรงเล็งธนูไป
ตรงหนาเขาทีเดียว 

๑๔     ขาแตพระเจา ขอทรงเปนที่ยกยองเชิดชูในพระกาํลังของพระองค  
 ขาพระองคทั้งหลายจะรองเพลงสรรเสรญิฤทธานภุาพของพระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

๑  ตอนสงทาย เกี่ยวกับยามเริ่มรุงสาง  สดุดีของดาวิด ๒๑ 
๒  ระเจา ขาพระเจาขา ไฉนทรงทอดทิง้ขาพระองคเสีย เหตุใด

พระองคทรงเมนิเฉยที่จะชวยขาพระองค และตอถอยคํา 
คร่ําครวญของขาพระองค 

๓ ขาแตพระเจาของขาพระองค ขาพระองครองทูลในเวลากลางวัน แต
พระองคมไิดตรัสตอบ ถึงกลางคืนขาพระองคยงัร่าํทูลตอไปไมหยุด 

๔ ถึงอยางไรพระองคทรงเปนองคบริสุทธิ ์ พระองคประทับเหนือคํา
สรรเสริญของคนอสิราเอล 

๕ บรรพบุรษุของขาพระองคทัง้หลายวางใจในพระองค เขาทั้งหลายวางใจ 
และพระองคทรงชวยกูเขา 

๖ เขารองทลู พระองคก็ทรงชวยเขาใหรอด เขาวางใจในพระองค เขาจึง
มิไดรับความอับอาย 

๗ ขาพระองคเปนดุจตวัหนอน มใิชคน คนก็ดา ประชาก็ดูหมิน่ 

พ 

ผูที ่



๓๓ 

๘ ผูที่เห็นขาพระองคกเ็ยยหยัน เขาบุยปากและสั่นศีรษะใสขาพระองค 
กลาววา 

๙ “ขามอบตัวไวกับพระเจา ใหพระองคทรงชวยเขาสิ ใหพระองคชวยเขา     
เพราะพระองคทรงพอพระทยัในเขา” 

๑๐ ถึงกระนั้นพระองคกท็รงเปนผูนําขาพระองคออกมาจากครรภมารดา และ
ทรงใหขาพระองคปลอดภัยอยูที่อกแม 

๑๑ ตั้งแตคลอด ขาพระองคก็ตองพึ่งพระองค พระองคทรงเปนพระเจาของ
ขาพระองคตั้งแตขาพระองคยงัอยูในครรภมารดา 

๑๒ ขออยาทรงหางไกลขาพระองค เพราะความยากลาํบากอยูใกลและไมมี
ผูใดชวยไดเลย 

๑๓ เหลาโคผูลอมขาพระองค โคผูแข็งแรงแหงบาชานลอมขาพระองคไว 
๑๔ มันอาปากกวางเขาใสขาพระองคด่ังสงิหขณะกดัฉีกและคํารามรอง 
๑๕ ขาพระองคถูกเทออกเหมือนอยางน้ํา กระดูกทั้งสิน้ของขาพระองค

หลุดลุยไป จิตใจก็เหมือนข้ีผึง้ ละลายภายในอกของขาพระองค 
๑๖ กําลังของขาพระองคเหือดแหงไปเหมือนเศษหมอดิน และล้ินของขาพระองค

ก็เกาะติดที่ขากรรไกร พระองคทรงวางขาพระองคไวในผงคลีมจัจรุาช 
๑๗ พระเจาขา บรรดาสุนัขลอมรอบขาพระองคไว คนทําชั่วหมูหนึ่งลอม 

ขาพระองค เขาแทงมือแทงเทาขาพระองค 
๑๘ ขาพระองคนับกระดูกของขาพระองคไดเปนช้ินๆ เขาจองมองและยิม้

เยาะขาพระองค 
๑๙ เสื้อผาของขาพระองคเขาแบงปนกัน สวนเสื้อของขาพระองคนัน้เขาก็จับ

ฉลากกัน 

สดุดี ๒๑ 

ขาแต 



๓๔ 
หัวขอที่ ๓ 

๒๐ ขาแตพระเจา ขอพระองคอยาทรงหางไกลเลย  ขาแตพระองคผูทรง
อุปถัมภ ขอทรงเรงรีบมาชวยขาพระองคดวยเถิด 

๒๑ ขอทรงชวยกูจิตวิญญาณขาพระองคใหพนจากดาบ ชวยชีวิตขาพระองค
จากฤทธิข์องสุนัข 

๒๒ ขอทรงชวยขาพระองคใหรอดพนจากปากสงิห และชวยจิตวิญญาณของ
ขาพระองคที่ถูกขมเหงจากบรรดาเขาของวัวกระทิงเหลานัน้ดวย 

๒๓ ขาพระองคจะบอกเลาพระนามของพระองคแกพีน่องของขาพระองค  
ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคทามกลางชุมนมุชน 

๒๔ ทานผูเกรงกลัวพระเจา จงสรรเสริญพระองค ทานพงศพันธุของยาโคบ
เอย จงถวายพระสิรแิดพระองค ทานพงศพันธุทัง้สิ้นของอสิราเอลเอย  
จงเกรงกลัวพระองค 

๒๕ เพราะพระองคมไิดทรงดูถูกหรือสะอิดสะเอียนตอความทกุขยากของผูที่
ทุกขใจ และพระองคมิไดทรงซอนพระพักตรจากเขา เมื่อเขารองทลู 
พระองคทรงฟง 

๒๖ คําสรรเสรญิของขาพระองคในที่ชุมนมุชนใหญ มาจากพระองค  
ขาพระองคแกบนตอหนาผูที่เกรงกลัวพระองค 

๒๗ คนเสงี่ยมเจียมตัวจะไดกินอิ่ม บรรดาผูที่แสวงหาพระองคจะสรรเสรญิ
พระเจา ขอจิตใจของทานทัง้หลายมีชีวิตอยูเปนนิตย 

๒๘ ที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผนดินโลกจะจดจําและหันกลับมายังพระเจา และ
ตระกูลทั้งสิ้นของบรรดาประชาชาตจิะนมัสการตอพระพักตรพระองค 

๒๙ เพราะอาํนาจการปกครองเปนของพระเจา และพระองคทรงครอบครอง
เหนือบรรดาประชาชาติ 

เออ คน 



๓๕ 

๓๐ เออ คนจองหองของแผนดินโลกจะตองกราบลงตอพระองค บรรดาผูที่ลง
ไปสูผงคลีทั้งสิน้จะกราบไหวพระองค คอืบรรดาผูที่รักษาตวัใหคงชีวติอยู
ไมไดแลวนั้น 

๓๑ จะมีพงศพันธุๆ หนึ่งปรนนบิัติพระองค มนุษยจะบอกเลาถึงองคพระผูเปน
เจาใหแกคนรุนหลังฟง 

๓๒ และประกาศการชวยกูของพระองคแกชนชาติหนึง่ที่ยงัมไิดเกิดมา วา
พระองคไดทรงกระทําการนัน้ 
 

 
 
 

                                           สดุดีของดาวิด ๒๒ 
๑  ระเจาทรงเลี้ยงดูขาพเจาดจุเล้ียงแกะ ขาพเจาจะไมขัดสน 
๒  พระองคทรงกระทาํใหขาพเจานอนลงทีทุ่งหญาเขยีวสด 

พระองคทรงนาํขาพเจาไปริมน้ําแดนสงบ 
๓ ทรงฟนจติวิญญาณของขาพเจา พระองคทรงนําขาพเจาไปในทางชอบ

ธรรม เพราะเห็นแกพระนามของพระองค 
๔ แมขาพระองคจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ขาพระองคไมกลัว

อันตรายใดๆ เพราะพระองคทรงสถิตกบัขาพระองค คทาและธารพระกร
ของพระองคเลาโลมขาพระองค 

๕ พระองคทรงเตรยีมสํารบัใหขาพระองคตอหนาตอตาศัตรูของขาพระองค 
พระองคทรงเจมิศีรษะขาพระองคดวยน้าํมัน ขันน้าํของขาพระองคก็ลนอยู 

พ 

สดุดี ๒๑ 

แนที 



๓๖ 
หัวขอที่ ๓ 

๖ แนทีเดียวที่ความดแีละความรักมั่นคงจะติดตามขาพเจาไปตลอดวันคืน
ชีวิตของขาพเจา และขาพเจาจะอยูในพระนิเวศของพระเจาสบืไปเปนนติย 
 

 
 

 
สดุดีของดาวิด ในวันแรกของสัปดาห ๒๓ 

๑  ผนดินโลกกับสรรพสิ่งในนัน้เปนของพระเจา ทัง้พิภพและบรรดา
ผูที่อยูในพิภพนัน้ 

๒ เพราะพระองคเองทรงประดิษฐานแผนดินไวบนทะเลและทรงสถาปนา
มันไวเหนอืน้ํา 

๓ ผูใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจา และผูใดจะยืนอยูในวิสทุธสิถานของ
พระองค 

๔ คือผูทีม่ีมอืสะอาดและใจบริสทุธิ์ ผูที่มไิดปลงใจในสิ่งเทจ็และมิไดสาบาน
อยางหลอกลวง 

๕ เขาจะรับพระพรจากพระเจา และความยุติธรรมจากพระเจาแหงความ
รอดของเขา 

๖ อยางนี้แหละเปนพวกที่เสาะพระองค หนาของทานนะ ยาโคบเอย  
๗ ประตูเมืองเอย จงยกหัวของเจาข้ึนเถิด บานประตูนิรันดรเอย จงยกขึ้น

เถิด เพื่อกษัตริยผูทรงพระสริิจะไดเสด็จเขามา 
๘ กษัตริยผูทรงพระสริินั้นคือผูใด คือพระเจา ผูเขมแข็งและทรงอานุภาพ 

พระเจาผูทรงอานุภาพในสงคราม 

แ 

ประตู 



๓๗ 

๙ ประตูเมืองเอย จงยกหัวของเจาข้ึนเถิด บานประตูนิรันดรเอย จงยกขึ้น
เถิด เพื่อกษัตริยผูทรงพระสริิจะเสด็จเขามา 

๑๐ กษัตริยผูทรงพระสริินั้นคือผูใด คือพระเจาจอมโยธา พระองคทรงเปน
กษัตริยผูทรงพระสริิ 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สดุดี ๒๓ 

หัวขอ 



๓๘ 
หัวขอที่ ๔ 

หัวขอที่ ๔ 
สดุดีของดาวิด ๒๔ 

 
๑  าแตพระเจา ขาพระองคตั้งใจแนวแนในพระองค 
๒  ขาแตพระเจาของขาพระองค ขาพระองควางใจในพระองค    

ขออยาใหขาพระองคไดอาย ขออยาใหศัตรูของขาพระองคไดไชโยเหนือ
ขาพระองค 

๓ เออ อยาใหผูใดๆ ทีเ่ฝาพระองคอยูนั้นไดอาย แตผูทรยศโดยใชเหตุนัน้
ขอใหไดรบัความอาย 

๔ ขาแตพระเจา ขอทรงกระทาํใหขาพระองครูจักพระมรรคาของพระองค 
ขอทรงสอนวิถีของพระองคแกขาพระองค 

๕ ขอทรงนาํขาพระองคไปในความจรงิของพระองค และขอทรงสอน      
ขาพระองค เพราะพระองคทรงเปนพระเจาแหงความรอดของขาพระองค 
ขาพระองครอคอยพระองคอยูวันยงัค่าํ 

๖ ขาแตพระเจา ขอทรงระลึกถึงพระกรณุาของพระองคและถึงความรกั
มั่นคงของพระองค ดวยสิ่งเหลานั้นมีมาแตกาลกอน 

 
 

ข 

ขออยา 



๓๙ 

๗ ขออยาทรงนึกถึงบาปในวัยหนุมของขาพระองค หรือการละเมิดของ 
ขาพระองค ขาแตพระเจา ดวยเห็นแกความดีของพระองค ขอทรงนกึถึง
ขาพระองค ดวยเหน็แกความรักมั่นคงของพระองค 

๘ พระเจาทรงเปนผูประเสริฐและเที่ยงธรรม เพราะฉะนั้นพระองคทรง 
สั่งสอนพระมรรคานัน้แกคนบาป 

๙ พระองคจะทรงนาํคนใจถอมไปในสิ่งที่ถูก และทรงสอนมรรคาของ
พระองคแกคนใจถอม 

๑๐ พระมรรคาทั้งสิ้นของพระเจาเปนความรกัมั่นคงและความสตัยจรงิ  
แกบรรดาผูที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค 

๑๑ ขาแตพระเจา เพื่อเห็นแกพระนามของพระองค ขอทรงใหอภัยกรรมชั่ว
ของขาพระองค เพราะกรรมนัน้ใหญโตนัก 

๑๒ ผูใดเลาที่เปนคนยาํเกรงพระเจา พระองคจะทรงสั่งสอนผูนั้นในทางที่เขา
ควรเลือกได 

๑๓ เขาเองจะอาศัยอยูในความเจริญรุงเรอืง และลูกหลานของเขาจะได
แผนดินเปนกรรมสิทธิ ์

๑๔ มิตรภาพของพระเจามีอยูแกคนที่ยาํเกรงพระองค และพระองคจะทรง
แจงพนัธสัญญาของพระองคแกเขาเหลานั้น 

๑๕ ตาของขาพเจาจองตรงพระเจาเสมอ เพราะพระองคจะทรงถอนเทาของ
ขาพเจาออกจากขาย 

๑๖ ขอพระองคทรงหันมายงัขาพระองค และมีพระกรณุาตอขาพระองค 
เพราะขาพระองควาเหวและเปนทุกขอยู 

 

สดุดี ๒๔ 

ขอทรง 



๔๐ 
หัวขอที่ ๔ 

๑๗ ขอทรงบรรเทาความยากลาํบากในใจของขาพระองค ขอทรงนาํ 
ขาพระองคออกจากความทุกขใจของขาพระองค 

๑๘ ขอทรงพิจารณาความทุกขยากและความยากลาํบากของขาพระองค และ
ทรงยกบาปทั้งสิน้ของขาพระองคเสยี 

๑๙ ขอทรงพิจารณาวาคูอริของขาพระองคมมีากเทาใด และเขาเกลียดชัง 
ขาพระองคดวยความเกลียดอยางทารุณสักเพียงใด 

๒๐ ขอทรงระแวดระวังชีวิตของขาพระองค และชวยกูขาพระองค ขออยาให
ขาพระองคไดรับความอาย เพราะขาพระองคล้ีภัยอยูในพระองค 

๒๑ ขอใหความสจุริตและความเทีย่งธรรมสงวนขาพระองคไว เพราะ        
ขาพระองครอคอยพระองคอยู 

๒๒ ขาแตพระเจา ขอทรงไถอิสราเอลออกจากความยากลําบากทัง้สิ้นของเขา 
 

 
 
 

สดุดีของดาวิด ๒๕ 
๑  าแตพระเจา ขอทรงตัดสินเขาขางขาพระองค เพราะขาพระองค

ดําเนินอยูในความสจุริตของขาพระองค ขาพระองคไดวางใจใน
พระเจาอยางไมหวัน่ไหว 

๒ ขาแตพระเจา ขอพสิูจนขาพระองค และลองขาพระองคเถิด ทดสอบใจ
และจิตของขาพระองคเถิด 

๓ เพราะความรักมั่นคงของพระองคอยูตอตาขาพระองค และขาพระองค
ดําเนินในความสัตยจริงตอพระองค 

ข 

ขาพระ 



๔๑ 

๔ ขาพระองคมิไดนัง่อยูกับคนมสุา หรือมไิดสมาคมกับคนมารยา 
๕ ขาพระองคเกลียดชุมนุมคนทีท่ําชั่ว และขาพระองคไมนัง่กบัคนอธรรม 
๖ ขาแตพระเจา เพื่อความบริสทุธิ์ ขาพระองคจะชําระมือและจะเดินอยูรอบ

แทนของพระองค 
๗ พลางรองเพลงโมทนาพระคณุ และบอกเลาถึงพระราชกจิอัศจรรยทัง้สิ้น

ของพระองค 
๘ ขาแตพระเจา ขาพระองครักพระนิเวศอันเปนที่ประทับของพระองค และ

สถานที่ประทับแหงพระสิริของพระองค 
๙ ขออยาทรงกวาดขาพระองคไปกับคนบาป หรอืกวาดชีวิตของขาพระองค

ไปกับคนกระหายเลือด 
๑๐ คือคนซึ่งในมือของเขามีแผนการชั่ว และมือขวาของเขาเต็มดวยสินบน 
๑๑ แตสําหรบัขาพระองค ขาพระองคเดินในความสจุริต ขอทรงไถขาพระองค 

และทรงกรุณาตอขาพระองค 
๑๒ เทาของขาพระองคเหยียบอยูบนพื้นราบ ขาพระองคจะสรรเสริญพระเจา

ในที่ชุมนมุชน 
 

 
 
 
 
 
 

 

สดุดี ๒๕ 

สดุด ี



๔๒ 
หัวขอที่ ๔ 

สดุดีของดาวิด กอนไดรับการเจมิ ๒๖ 
๑  ระเจาทรงเปนความสวางและความรอดของขาพเจา ขาพเจาจะ

กลัวผูใดเลา พระเจาทรงเปนที่กําบงัเขมแข็งแหงชีวิตขาพเจา 
ขาพเจาจะตองเกรงใคร 

๒ เมื่อคนทําชั่วเขามาหาขาพเจาเพื่อจะกินเนื้อขาพเจา คือปฏิปกษและคูอริ
ของขาพเจา เขาจะสะดุดและลมลง 

๓ แมกองทพัตั้งคายสูขาพเจา จิตใจของขาพเจาจะไมกลัว แมขาพเจาจะ
ไดรับภัยสงคราม ขาพเจายงัไวใจไดอยู 

๔ ขาพเจาทลูขอสิ่งหนึ่งจากพระเจา ซึ่งขาพเจาจะเสาะแสวงหาเสมอ คือที่
ขาพเจาจะไดอยูในพระนิเวศของพระเจาตลอดวนัเวลาช่ัวชีวิตของ
ขาพเจา เพื่อจะดูความงามของพระเจา และเพื่อจะพินจิพจิารณาอยูใน
พระวิหารของพระองค 

๕ เพราะพระองคจะทรงซอนขาพเจาในทีก่ําบังของพระองคในยาม
ยากลําบาก พระองคจะปดขาพเจาไวภายใตรมพลับพลาของพระองค 
พระองคจะทรงตัง้ขาพเจาไวสูงบนศิลา 

๖ และบัดนี้ศีรษะของขาพเจาจะเชิดข้ึนเหนือศัตรขูองขาพเจาทีอ่ยูรอบขาง 
และขาพเจาจะถวายเครื่องสตัวบูชาในพลับพลาของพระองคดวยการ 
โหรอง ขาพเจาจะรองเพลงและถวายสดุดีแดพระเจา 

๗ ขาแตพระเจา ขอทรงฟง เมือ่ขาพระองครองทูล ขอทรงกรณุาและตรสั
ตอบขาพระองค 

๘ พระองคตรัสแลววา “จงหาหนาของเรา” จิตใจของขาพระองคทูลพระองค
วา "ขาแตพระเจา ขาพระองคแสวงพระพักตรของพระองค" 

พ 

ขออยา 



๔๓ 

๙ ขออยาทรงซอนพระพักตรของพระองคจากขาพระองค อยาผลักไสผูรับ
ใชของพระองคออกไปเสียดวยความกริว้ พระองคทรงเปนผูอุปถัมภของ
ขาพระองค  ขาแตพระเจาแหงความรอดของขาพระองค ขออยาทรงทิ้ง
ขาพระองค หรอืสละขาพระองคเสีย 

๑๐ แมบิดาและมารดาของขาพระองคทอดทิ้งขาพระองค แตพระเจาจะทรง
ยกขาพระองคข้ึน 

๑๑ ขาแตพระเจา ขอสอนมรรคาของพระองคแกขาพระองค และทรงนาํ    
ขาพระองคไปบนวถีิราบ เหตุดวยศัตรูของขาพระองค 

๑๒ ขออยาทรงมอบขาพระองคไวกับปฏิปกษใหเขาทําตามใจชอบ เพราะ
พยานเท็จไดลุกข้ึนสูขาพระองค และเขาหายใจออกมาเปนความทารณุ 

๑๓ ขาพเจาเชื่อแนวา ขาพเจาจะเหน็พระคณุของพระเจาที่ในแผนดินของคนเปน 
๑๔ จงรอคอยพระเจา จงเขมแข็ง และใหจิตใจของทานกลาหาญเถิด เออ จง

รอคอยพระเจา 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

สดุด ี

สดุดี ๒๖ 



๔๔ 
หัวขอที่ ๔ 

สดุดีของดาวิด  ๒๗ 
๑  าแตพระเจา ขาพระองครองทูลตอพระองค พระศิลาของ 

ขาพระองค ขออยาใหพระกรรณหนวกตอขาพระองค เกรงวาถา
พระองคทรงเงยีบอยูตอขาพระองค ขาพระองคจะเปนเหมือนคน

เหลานั้นทีล่งไปยังปากแดนผูตาย 
๒ ขอทรงฟงเสียงวงิวอนของขาพระองค ขณะเมื่อขาพระองครองทูลขอ

ความอุปถัมภจากพระองค ขณะเมื่อขาพระองคยกมือของขาพระองคข้ึน
ตรงตออภิสุทธิสถานของพระองค 

๓ ขออยาทรงกวาดขาพระองคไปพรอมกบัคนอธรรม กับบรรดาคนที่
กระทําชั่ว ผูพูดอยางสันติกบัเพื่อนบานของตน แตการปองรายอยูในใจ
ของเขาทัง้หลาย 

๔ ขอทรงสนองเขาตามการงานของเขา และตามความชั่วแหงกิจการของ
เขา ขอทรงสนองเขาตามงานน้ํามอืของเขา และทรงตอบแทนเขาตาม
สมควร 

๕ เพราะเขาไมนบัถือพระราชกิจของพระเจา หรือพระหัตถกิจของพระองค 
พระองคจะทรงพงัเขาลงและไมสรางเขาขึ้นอีก 

๖ สาธุการแดพระเจา เพราะพระองคทรงฟงเสยีงวงิวอนของขาพเจา 
๗ พระเจาทรงเปนพระกําลังและเปนโลของขาพเจา จิตใจของขาพเจาวางใจ

ในพระองค ขาพเจาจงึไดรับความอุปถัมภ และจิตใจของขาพเจากป็ติ
ยินดียิ่ง ขาพเจาจะถวายโมทนาแกพระองคดวยบทเพลงของขาพเจา 

๘ พระเจาทรงเปนกาํลังของประชากรของพระองค พระองคทรงเปนปอม
รอดของผูรับเจมิของพระองค 

ข 

ขอทรง 



๔๕ 

๙ ขอทรงชวยประชาชนของพระองคใหรอด และอํานวยพระพรแกมรดก
ของพระองค ขอทรงเปนผูเล้ียงดูเขาอยางเลี้ยงแกะ และหอบหิ้วเขาไป
เปนนิตย 
 

 
 

 
สดุดีของดาวิด ในคราวที่ยายปะรําสําหรับหบีพันธสัญญา ๒๘ 

๑  าแตเทวชพีทั้งหลาย จงถวายแดพระเยโฮวาหเถิด จงถวาย 
พระสิริและพระกําลังแดพระเจา 

๒  จงถวายพระสิริซึง่ควรแกพระนามของพระองคแดพระเจา  
จงประดับกายดวยเครื่องบรสิทุธิ์นมัสการพระเจา 

๓ พระสุรเสยีงของพระเจาอยูเหนือน้ํา พระเจาแหงพระสิรทิรงคะนองเสียง 
คือพระเจาเหนือน้าํทั้งหลาย 

๔ พระสุรเสยีงของพระเจาทรงฤทธานุภาพ พระสรุเสียงของพระเจาเต็ม
ดวยความสูงสง 

๕ พระสุรเสยีงของพระเจาหักตนสนสีดาร พระเจาทรงฟาดตนสนสีดารแหง
เลบานอน 

๖ พระองคทรงกระทาํใหเลบานอนกระโดดเหมือนลูกวัว เลบานอนและ 
สิรีออนเหมือนวัวกระทิงหนุม 

๗ พระสุรเสยีงของพระเจาแวบออกมาเปนเปลวเพลิง 
๘ พระสุรเสยีงของพระเจาสัน่ถ่ินทุรกนัดาร พระเจาทรงสัน่ปาดงแหงเมือง

ขาเดช 

ข 

สดุดี ๒๗ 

พระสุร 



๔๖ 
หัวขอที่ ๔ 

๙ พระสุรเสยีงของพระเจากระทาํใหกวางตัวเมียตกลูก และทําใหปาดง
โหรงเหรง และในพระวิหารของพระองคทุกคนรองวา “พระสิริ” 

๑๐ พระเจาประทับเหนอืน้ําทวม พระเจาประทับเปนพระราชาเปนนิตย 
๑๑ ขอพระเจาประทานกําลังแกประชากรของพระองค ขอพระเจาทรงอาํนวย

พระพรแกประชากรของพระองคใหมีสนัติภาพ 
 

 
 

 
๑           สดุดี เพลงเกี่ยวกับการเริ่มตนใหมของวงศดาวิด ๒๙ 
๒  าแตพระเจา ขาพระองคจะยอพระเกียรติพระองค  

เพราะพระองคทรงดึงขาพระองคข้ึนมา และมิไดทรงใหคูอริของ
ขาพระองคเปรมปรด์ิีเพราะขาพระองค 

๓ ขาแตพระเจาพระเจาของขาพระองค ขาพระองครองทูลขอความอุปถัมภ
จากพระองค และพระองคไดทรงรักษาขาพระองคใหหาย 

๔ ขาแตพระเจา พระองคทรงนาํจิตวิญญาณของขาพระองคข้ึนมาจากแดน
ผูตาย ทรงใหขาพระองคมีชีวติ จงึไมตองลงไปสูปากแดน 

๕ ทานธรรมกิชนของพระองคเอย จงรองสรรเสริญพระเจา และถวาย
โมทนาแกพระนามบริสุทธิ์ของพระองค 

๖ เพราะพระพิโรธของพระองคนั้นเปนแตช่ัวขณะหนึ่ง และความโปรด
ปรานของพระองคนัน้ตลอดชีวิต การรองไหอาจจะออยอิง่อยูสักคนืหนึ่ง 
แตความชื่นบานจะมาเวลาเชา 

ข 

สวนขา 



๔๗ 

๗ สวนขาพระองค ขาพระองคพดูในความเจริญรุงเรอืงของขาพระองควา   
“ขาพเจาจะไมหวั่นไหวเลย” 

๘ ขาแตพระเจา โดยความโปรดปรานของพระองค พระองคทรงสถาปนา 
ขาพระองคไวอยางภูเขาเขมแข็ง พอพระองคทรงซอนพระพักตรของ
พระองค ขาพระองคก็ลําบากใจ 

๙ ขาแตพระเจา ขาพระองครองทูลตอพระองค และขาพระองคไดวิงวอน
พระเจาวา 

๑๐  “ถาขาพระองคตาย พระองคจะไดกําไร คอืเมื่อขาพระองคลงไปยงัปาก
แดนผูตาย ผงคลีจะสรรเสรญิพระองคหรือ มนัจะบอกเลาเรื่องความสัตย
จริงของพระองคหรอื 

๑๑ ขาแตพระเจา ขอทรงสดับและทรงพระกรุณาตอขาพระองค  
ขาแตพระเจา ขอทรงเปนผูอุปถัมภของขาพระองค” 

๑๒ สําหรบัขาพระองค พระองคทรงเปลี่ยนการไวทุกขเปนการเตนรํา 
พระองคทรงแกเสื้อผากระสอบของขาพระองคออก และทรงคาดเอว 
ขาพระองคดวยความยินดี 

๑๓ เพื่อจิตวญิญาณของขาพระองคจะสรรเสริญพระองคและไมนิง่เงียบ   
ขาแตพระเจาพระเจาของขาพระองค ขาพระองคจะถวายโมทนาแด
พระองคเปนนิตย 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 

ตอนสง 

สดุดี ๒๘ 



๔๘ 
หัวขอที่ ๔ 

๑ ตอนสงทาย สดุดีของดาวดิ ในยามที่พระวิญญาณลงมาสถติ ๓๐ 
๒  าแตพระเจา ขาพระองคล้ีภัยในพระองค ขออยาใหขาพระองค

ไดอายเลย ขอทรงชวยกูขาพระองคในความชอบธรรมของ
พระองค 

๓ ขอทรงเงีย่พระกรรณใหแกขาพระองค ขอทรงชวยขาพระองคใหรอด
อยางรวดเร็วเถิด ขอพระองคทรงเปนพระศิลาลี้ภัยของขาพระองค  
เปนปอมปราการเขมแข็งทีจ่ะชวยขาพระองคใหรอด 

๔ พระเจาขา พระองคทรงเปนศิลาและเปนปอมปราการของขาพระองค  
ขอทรงพาและนําขาพระองคดวยเห็นแกพระนามของพระองค 

๕ ขอทรงปลดขาพระองคออกจากขายที่ดักขาพระองคอยู เพราะพระองค
ทรงเปนทีล้ี่ภัยของขาพระองค 

๖ ขาพระองคมอบจิตวิญญาณของขาพระองคไวในพระหัตถของพระองค  
ขาแตพระเจา พระเจาสัตยจรงิ แลวพระองคทรงไถขาพระองค 

๗ ขาพระองคเกลียดบรรดาผูที่นบัถือพระเทียมเทจ็ แตขาพระองควางใจใน
พระเจา 

๘ ขาพระองคจะเปรมปรีด์ิและยินดีในความรักมั่นคงของพระองค เพราะ
พระองคทอดพระเนตรความทกุขใจของขาพระองค พระองคทรงทราบ
เรื่องความทุกขยากของขาพระองค 

๙ และมิไดทรงมอบขาพระองคไวในมือของศัตรู พระองคทรงวางเทาของ 
ขาพระองคไวในที่กวางขวาง 

ข 

ขาแต 



๔๙ 

๑๐ ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรณุาแกขาพระองค เพราะขาพระองคกาํลัง
ทุกขใจ นยันตาของขาพระองคก็รวงโรยไปเพราะความระทม ทั้งจิต
วิญญาณและรางกายของขาพระองคดวย 

๑๑ เพราะชีวติของขาพระองคกร็อยหรอไปดวยความทุกขโศก และปเดือน
ของขาพระองคก็หมดไปดวยการถอนหายใจ กาํลังของขาพระองคออน
ลงเพราะความบาปผิดของขาพระองค และกระดูกของขาพระองคก ็
รวงโรยไป 

๑๒ เพราะบรรดาปฏิปกษของขาพระองค ขาพระองคเปนข้ีปากอยางมากของ
เพื่อนบาน เปนเรื่องนาครัน่ครามของผูที่คุนเคย ผูที่เห็นขาพระองคใน
ถนนก็หนขีาพระองคไป โดยเฉพาะทามกลางเพือ่นบานของขาพระองค  

๑๓ เขาลืมขาพระองคเสียประหนึ่งวาเปนคนตายแลว ขาพระองคเหมอืน
อยางภาชนะที่แตก 

๑๔ พระเจาขา ขาพระองคไดยนิเสียงซบุซบิของคนเปนอันมาก มคีวาม
สยดสยองอยูทุกดาน ขณะเมือ่เขารวมกันคิดแผนการตอสูขาพระองค 
ขณะที่เขาปองรายชวีิตของขาพระองค 

๑๕ ขาแตพระเจา แตขาพระองควางใจในพระองค ขาพระองคทลูวา 
“พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค 

๑๖ วันเวลาของขาพระองคอยูในพระหัตถของพระองค ขอพระองคทรงชวยกู
ขาพระองคใหพนมอืศัตรูและผูขมเหงของขาพระองค 

๑๗ ขอพระพกัตรพระองคทอแสงบนผูรบัใชของพระองค ขอทรงชวย 
ขาพระองคใหรอดดวยความรกัมั่นคงของพระองค” 

ขาแต 

สดุดี ๓๐ 



๕๐ 
หัวขอที่ ๔ 

๑๘ ขาแตพระเจา ขออยาใหขาพระองคไดอาย เพราะขาพระองครองทูล
พระองค ขอใหคนอธรรมไดอาย ขอใหเขาเงียบเสยีงไปยงัแดนผูตาย 

๑๙ ขอใหริมฝปากที่มสุาเปนใบ ซึ่งพูดทะลึ่งอวดดีตอคนชอบธรรม ดวยความ
จองหองและการดูหมิ่น 

๒๐ ความดีของพระองคอุดมสักเทาใดที่พระองคทรงสะสมไวเพือ่บรรดาผูที่
เกรงกลัวพระองค และทรงกระทําไวเพื่อผูที่ล้ีภัยอยูในพระองค ตอหนา
บรรดาบตุรของมนษุย 

๒๑ พระองคทรงซอนเขาไวใตรมพระพักตรพระองคใหพนจากการปองราย
ของมนุษย พระองคทรงยึดเขาไวใหปลอดภัยใตที่กําบงัของพระองคให
พนจากลิน้ที่ทะเลาะวิวาท 

๒๒ สาธุการแดพระเจา เพราะพระองคทรงสําแดงความรักมั่นคงของพระองค 
แกขาพระองคอยางอัศจรรยในเมืองเขมแข็ง 

๒๓ ขาพระองคตกใจ กลาววา “ขาพระองคถูกตัดขาดไปพนสายพระเนตร
ของพระองคแลว” แตพระองคยังทรงไดยินคาํวิงวอนของขาพระองค เมื่อ
ขาพระองครองทูลขอความอปุถัมภจากพระองค 

๒๔ ทานบรรดาธรรมิกชนทั้งสิ้นของพระองคเอย จงรกัพระเจา เพราะพระเจา
ทรงพิทักษรักษาคนซื่อสัตยไว แตทรงสนองผูกระทําอหงัการอยางเต็ม
ขนาด 

๒๕ จงเขมแข็ง และใหใจของทานกลาหาญเถิดนะ ทานทั้งปวงผูรอคอยพระเจา 
 

 
 

 

สดุด ี



๕๑ 

สดุดีของดาวิด ในการสั่งสอนตักเตอืน ๓๑ 
 
๑  คคลผูซึ่งไดรับอภัยการละเมิดแลวก็เปนสุข คือผูทรง 

 กลบเกลื่อนบาปใหนั้น 
๒ บุคคลซึ่งพระเจามิไดทรงถือโทษก็เปนสุข คือผูที่ไมมีการหลอกลวงในใจ

ของเขา 
๓ เมื่อขาพระองคไมแจงบาปของขาพระองค รางกายของขาพระองคก็ 

รวงโรยไปโดยการคร่ําครวญวันยังค่ําของขาพระองค 
๔ พระหัตถของพระองคหนักอยูบนขาพระองคทั้งวันทั้งคืน กําลังของ 

ขาพระองคก็เห่ียวแหงไปอยางความรอนในหนาแลง 
๕ ขาพระองคสารภาพบาปของขาพระองคตอพระองค และขาพระองคมิได

ซอนบาปผิดของขาพระองคไว ขาพระองคทูลวา “ขาพระองคจะสารภาพ
การละเมิดของขาพระองคตอพระเจา” แลวพระองคทรงยกโทษบาปของ
ขาพระองค  

๖ เพราะฉะนั้น ขอใหธรรมิกชนทุกคนอธิษฐานตอพระองคในเวลาที่จะพบ
พระองคได ในเวลาน้ําทวมมาก น้ําจะไมมาถึงคนนั้น 

๗ พระองคทรงเปนที่ซอนของขาพระองค พระองคทรงสงวนขาพระองคไวจาก
ความยากลําบาก พระองคทรงลอมขาพระองคไวดวยเพลงฉลองการชวยกู 

๘ “เราจะแนะนําและสอนเจาถึงทางที่เจาควรจะเดินไป เราจะใหคําปรึกษา
แกเจาดวยจับตาเจาอยู” 

๙ อยาเปนเหมือนมาหรือลอที่ปราศจากความเขาใจ ซึ่งตองติดสายผาปาก
และบังเหียน มิฉะนั้นมันก็ไมไปกับเจา 

บุ 

อันความ 

สดุดี ๓๑ 



๕๒ 
หัวขอที่ ๔ 

๑๐ อันความทุกขของคนอธรรมนั้นมีมาก แตความรักมั่นคงจะลอมบุคคลที่
วางใจในพระเจา 

๑๑ ขาแตคนชอบธรรม จงยินดีในพระเจาและเปรมปรีด์ิ บรรดาทานผูมีใจ
เที่ยงตรง จงโหรองเถิด 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 

หัวขอ 



หัวขอที่ ๕ 
สดุดีของดาวิด ไมไดระบุกํากับไวในภาษาฮบีรู ๓๒ 

 
๑   าแตทานผูชอบธรรม จงเปรมปรีด์ิในพระเจา การสรรเสริญนั้น

ควรแกคนเที่ยงธรรม 
๒  จงสรรเสริญพระเจาดวยพณิเขาคู จงถวายสดุดีแดพระองคดวยพิณสบิ

สาย 
๓ จงรองเพลงบทใหมถวายพระองค จงดีดสายอยางแคลวคลองพรอมกบั

โหรอง 
๔ เพราะพระวจนะของพระเจาเที่ยงธรรม และพระราชกิจของพระองคก็

สําเรจ็ดวยความซือ่สัตย 
๕ พระองคทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม แผนดินโลกเต็มดวย

ความรักมัน่คงของพระเจา 
๖ โดยพระวจนะของพระเจาฟาสวรรคก็ถูกสรางขึ้นมา กับบรวิารทัง้ปวง  

ก็ดวยลมพระโอษฐของพระองค 
๗ พระองคทรงรวบรวมน้ําทะเลเหมือนอยางทํานบ และทรงเก็บที่ลึกไวในคลัง 
๘ ใหแผนดินโลกทั้งสิน้ยําเกรงพระเจา ใหบรรดาชาวพิภพทัง้ปวงยนืตะลึง

พรึงเพริดตอพระองค 

ข 

เพราะพระ 



๕๔ 
หัวขอที่ ๕ 

๙ เพราะพระองคตรสั มันก็เกิดข้ึนมา พระองคทรงบัญชา มนัก็ออกมา 
๑๐ พระเจาทรงใหการปรึกษาของชาติตางๆ เปลาประโยชน พระองคทรงให

แผนงานของชนชาตทิั้งหลายไรผล 
๑๑ คําปรึกษาของพระเจาตัง้มัน่คงเปนนิตย พระดําริในพระทยัของพระองค

อยูทุกชั่วชาติพันธุ 
๑๒ ประชาชาติที่พระเจาของเขาคือพระเยโฮวาหก็เปนสุข คือชนชาติซึง่

พระองคทรงเลือกสรรไวเปนมรดกของพระองค 
๑๓ พระเจาทอดพระเนตรจากฟาสวรรค พระองคทอดพระเนตรบุตรทัง้ปวง

ของมนุษย 
๑๔ จากที่ซึ่งพระองคประทับพระองคทอดพระเนตรเหนือชาวแผนดินโลก

ทั้งสิน้ 
๑๕ คือพระองคผูทรงประดิษฐจิตใจของเขาทั้งหลายทุกคน และทรงพจิารณา

กิจการของเขาทั้งหลายทั้งสิ้น 
๑๖ กองทพัใหญหาชวยใหพระราชาองคหนึ่งองคใดรอดพนไปไม กาํลังอัน

มากมายกไ็มชวยกูนักรบได 
๑๗ มาศึกจะเปนที่หวังความมีชัยก็หาไม กําลังมหาศาลของมนัก็ชวยใหรอด

ไมได 
๑๘ ดูเถิด พระเนตรของพระเจาอยูเหนือผูที่ยําเกรงพระองค เหนือผูที่หวังใน

ความรักมัน่คงของพระองค 
๑๙ เพื่อพระองคจะทรงชวยกูจิตวญิญาณของเขาจากมัจจุราช และใหเขา

ดํารงชีวิตอยูไดในเวลากันดารอาหาร 

จิตวิญญาณ 



๕๕ 

๒๐ จิตวิญญาณของเราทั้งหลายรอคอยพระเจา พระองคทรงเปนความ
อุปถัมภและเปนโลของเรา 

๒๑ เออ จิตใจของเราทัง้หลายยนิดีในพระองค เพราะเราวางใจในพระนาม
บริสุทธิ์ของพระองค 

๒๒ ขาแตพระเจา ขอความรักมั่นคงของพระองคจงอยูเหนือขาพระองค
ทั้งหลายตามที่ขาพระองคหวังใจในพระองค 

 
 

 
 

๑ ไมไดระบุกํากับไวในภาษาฮบีรู รองขึน้เมื่อคราวที่ทรงแสรงเปน 
คนบาตอหนาอาวิเมเลก็ฮ และ ๓๓ 

๒  าพเจาจะสรรเสริญพระเจาตลอดไป คาํสรรเสรญิพระองคอยูที่
ปากขาพเจาเรือ่ยไป 

๓  จิตใจของขาพเจาโออวดในพระเจาใหคนที่เสงีย่มเจียมตัวได
ฟงและยินดี 

๔ เชิญยอพระเกียรตพิระเจาพรอมกับขาพเจา ใหเราสรรเสรญิพระนามของ
พระองคดวยกัน 

๕ ขาพเจาไดแสวงพระเจา และพระองคทรงตอบขาพเจา และทรงชวยกู
ขาพเจาจากความกลัวทั้งสิ้นของขาพเจา 

๖ เขาทัง้หลายเพงดูพระองค และเบิกบาน เพือ่หนาตาของเขาจะไมตองอาย 
๗ คนจนคนนี้รองทูล และพระเจาทรงฟง และทรงชวยเขาใหพนจากความ

ยากลําบากทั้งสิน้ของเขา 

ข 

ทูตสวรรค 

สดุดี ๓๒ 



๕๖ 
หัวขอที่ ๕ 

๘ ทูตสวรรคของพระเจาไดตั้งคายลอมบรรดาผูที่เกรงกลัวพระองค และ
ชวยเขาทัง้หลายใหรอด 

๙ ขอเชิญชิมดูแลวจะเห็นวาพระเจาประเสริฐ คนทีล้ี่ภัยอยูในในพระองคก็
เปนสุข 

๑๐ ทานวสิุทธิชนทั้งหลายของพระองค จงยําเกรงพระเจา เพราะผูทีย่ําเกรง
พระองคไมขาดแคลน 

๑๑ เหลาสิงหหนุมยงัขาดแคลนและหิวโหย แตบรรดาผูที่แสวงพระเจาไม
ขาดของดีใดๆ 

๑๒ บุตรชายทั้งหลายเอย มาเถดิ มาฟงเรา เราจะสอนเจาถงึความเกรงกลัว
พระเจา 

๑๓ มนุษยคนใดผูปรารถนาชีวิตและรักวันคนืทั้งหลาย เพื่อเขาจะไดเห็นของดี 
๑๔ จงระวงัล้ินของเจาจากความชั่ว และอยาใหริมฝปากพูดเปนอุบายลอลวง 
๑๕ จงหนกีารชั่ว และกระทําการดี แสวงหาสันติภาพ และติดตามไป 
๑๖ พระเนตรของพระเจาเห็นคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองคสดับ

คําออนวอนของเขา 
๑๗ แตพระพกัตรของพระเจาตัง้ตอสูกับคนทัง้หลายทีท่ําการชั่ว เพื่อจะตัด

อนุสรณของเขาเสียจากแผนดินโลก 
๑๘ เมื่อคนชอบธรรมรองทูลขอ พระเจาทรงสดับและทรงชวยเขาใหพนจาก

ความยากลําบากทัง้สิ้นของเขา 
๑๙ พระเจาทรงอยูใกลผูที่จิตใจฟกช้ํา และทรงชวยผูที่จิตใจสาํนึกผิด 
 

คนชอบ 



๕๗ 

สดุดีของดาวิด ๓๔ 

๒๐ คนชอบธรรมนั้นถูกขมใจหลายอยาง แตพระเจาทรงชวยกูเขาออกมาให
พนหมด 

๒๑ พระองคทรงรักษากระดูกเขาไวทั้งหมด ไมหักสักซี่เดียว 
๒๒ ความชั่วจะสังหารคนอธรรม และบรรดาผูที่เกลียดชังคนชอบธรรมจะถูก

ปรับโทษ 
๒๓ พระเจาทรงไถชีวิตผูรับใชของพระองค ผูที่เขาล้ีภัยในพระองค ไมมสีัก

คนหนึง่ทีจ่ะถูกปรับโทษ 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 
 

 
    

๑   าแตพระเจา ขอทรงผจญผูทีผ่จญขาพระองค ขอทรงสูรบผูที่รบ
กับขาพระองค 

๒ ขอทรงถือโลและดั้ง และทรงลุกข้ึนชวยขาพระองค 
๓ ขอทรงเตรียมหอกและขวานศึกสูผูไลตามขาพระองค ขอตรัสกับจิตใจ

ของขาพระองควา “เราเปนผูชวยกูของเจา” 
๔ ผูที่แสวงชวีิตของขาพระองคนัน้ ขอใหเขาไดอายและอัปยศ ผูที่ประดิษฐ

ความชั่วตอสูขาพระองคนัน้ ขอทรงใหเขากลับไปและอดสู 
๕ ใหเขาเปนเหมือนแกลบตอหนาลม มทีูตสวรรคของพระเจาขับไลตามเขา

ไป 

ข 

ขอให 

สดุดี ๓๓ 



๕๘ 
หัวขอที่ ๕ 

๖ ขอใหทางของเขามดืและลื่น และขอใหทูตสวรรคของพระเจาขมเหงพวก
เขา 

๗ เพราะเขาเอาขายซอนดักขาพระองคไวอยางไมมีเหตุ เขาขุดหลุมพราง
เอาชีวิตขาพระองคอยางไมมเีรื่อง 

๘ ขอใหความพินาศมาถึงเขาอยางไมรูตวั และขอใหขายที่เขาซอนไวนัน้
ติดเขาเอง และใหเขาติดขายพินาศเอง 

๙ แลวจิตวิญญาณของขาพระองคจะเปรมปรีด์ิในพระเจา ลิงโลดอยูในการ
ชวยกูของพระองค 

๑๐ กระดูกทั้งสิ้นของขาพระองคจะกลาววา “ขาแตพระเจา มิมผีูใดเหมือน
พระองค พระองคผูทรงชวยกูคนออนแอจากผูที่เขมแข็งเกินกําลังของ
เขา คนออนแอและคนขัดสนจากผูที่ปลนเขา” 

๑๑ มีพยานมุงรายลุกข้ึน เขาถามถึงสิง่ที่ขาพระองคไมทราบ 
๑๒ เขาสนองขาพระองคโดยทําชัว่ตอบความดี จิตใจของขาพระองคก็

ตรอมตรม 
๑๓ สวนขาพระองค เมื่อเขาปวย ขาพระองคสวมผากระสอบ ขาพระองคขม

ใจตนเองดวยการอดอาหาร ขาพระองคซบหนาลงที่อกอธษิฐาน 
๑๔ อยางที่ขาพระองคเปนทุกขเพื่อเพื่อน หรือพี่นองของขาพระองค        

ขาพระองคออกไปเหมือนคนไวทุกขใหมารดาคอตกและรองไหคร่ําครวญ 
๑๕ แตพอขาพระองคสะดุด เขาก็ชุมนุมกนัอยางชอบใจ เขารวบรวมกนัมาสู

กับขาพระองค นักเลงหัวไมซึง่ขาพระองคไมรูจัก ไดดาวาขาพระองค
อยางไมหยุดยั้ง 

๑๖ เขาเยาะเยยยิ่งข้ึนๆ อยางหยาบคาย ขบเข้ียวเคี้ยวฟนใสขาพระองค 

ขาแต 



๕๙ 

๑๗ ขาแตองคพระผูเปนเจา พระองคจะทรงนิ่งทอดพระเนตรอกีนานเทาใด  
ขอทรงชวยกูขาพระองคจากการรายกาจของเขา ชวยชีวิตขาพระองค
จากหมูสงิหหนุม 

๑๘ แลวขาพระองคจะโมทนาพระคุณพระองคในที่ชุมนุมใหญ ขาพระองคจะ
สรรเสริญพระองคทามกลางคนเปนอันมาก 

๑๙ ขออยาใหคูอริอยางไรเหตุผลนั้นมคีวามเปรมปรด์ิีเหนือขาพระองค และ
อยาใหบรรดาผูที่เกลียดชังขาพระองคอยางไมมีเหตุไดหล่ิวตาใหกัน 

๒๐ เพราะเขาไมพูดอยางศานติ แตเขาคิดถอยคําหลอกลวงตอบรรดาผูที่
สงบเงยีบในแผนดิน 

๒๑ เขาอาปากกวางใสขาพระองค เขากลาววา “วาไง วาไง เราเห็นกับตา
แลว” 

๒๒ ขาแตพระเจา พระองคทอดพระเนตรแลว ขออยาทรงนิง่เสีย ขาแตองค
พระผูเปนเจา ขออยาทรงสถิตไกลขาพระองค 

๒๓ ขาแตพระเจา องคพระผูเปนเจาของขาพระองค ขอทรงรอนพระทยั ตื่น
ข้ึนเพื่อเห็นแกสิทธขิองขาพระองค เพือ่เห็นแกเรื่องของขาพระองคเถิด 

๒๔ ขาแตพระเจาของขาพระองค ขอทรงใหความยตุิธรรมแกขาพระองคตาม
ความชอบธรรมของพระองค และขออยาใหเขาเปรมปรีด์ิเหนือ 
ขาพระองค 

๒๕ อยาใหเขาทั้งหลายรําพงึวา “เออเฮอ เราไดตามใจปรารถนาของเรา” 
อยาใหเขากลาวไดวา “เราไดกลืนเขาเสียแลว” 

ขอให 

สดุดี ๓๔ 



๖๐ 
หัวขอที่ ๕ 

๒๖ ขอใหเขาไดอายและไดความยุงยากดวยกัน คือเขาผูเปรมปรีด์ิเพราะ
ความลําเค็ญของขาพระองค ใหเขาไดหมความอายและความอัปยศ คือ
ผูที่เขาอวดตัวสูขาพระองค 

๒๗ ขอใหบรรดาผูที่เห็นชอบในชยัชนะของขาพระองคโหรองและยินดี และ
กลาวอยูเสมอวา “พระเจานัน้ใหญยิ่ง พระองคผูทรงปตยินิดีใน 
สวัสดิภาพของผูรบัใชของพระองค” 

๒๘ แลวล้ินของขาพระองคจะบอกเลาถึงความชอบธรรมของพระองค และจะ
สรรเสริญพระองควนัยังค่ํา 
 

 
 
 

๑                     ตอนสงทาย ของผูรับใชของพระเจา ดาวิด ๓๕ 
๒  ารละเมิดพูดกับคนอธรรมลวงลึกเขาไปในใจของเขา เขาไม

เห็นจะตองกลัวพระเจา 
๓ เพราะเขาปอยอตนเองในสายตาของตนวา ไมมีผูใดพบและเกลียดชัง

ความบาปผิดของเขา   
๔ ถอยคําจากปากของเขาก็ช่ัวชารายและหลอกลวง เขาหยุดที่จะประพฤติ

อยางฉลาดและกระทําความด ี
๕ เขาปองความชั่วรายเมื่อเขาอยูบนทีน่อนของเขา เขาวางตัวในทางที่ไมดี 

เขามิไดเกลียดชังความชั่ว 
๖ ขาแตพระเจา ความรักมั่นคงของพระองคอยูในฟาสวรรค ความสัตยซื่อ

ของพระองคไปถึงเมฆ 

ก 

ความชอบ 



๖๑ 

๗ ความชอบธรรมของพระองคเหมือนภูเขาทั้งหลายของพระเจา  
คําพพิากษาของพระองคเหมอืนที่ลึกยิง่ ขาแตพระเจา พระองคทรงชวย
มนุษยและสัตวใหรอด 

๘ ขาแตพระเจา ความรักมั่นคงของพระองคประเสรฐิสักเทาใด ลูกหลาน
ของมนุษยเขาล้ีภัยอยูใตรมปกของพระองค 

๙ เขาอิ่มดวยความอุดมสมบูรณแหงพระนเิวศของพระองค และพระองค
ประทานใหเขาด่ืมจากแมน้าํแหงความสขุเกษมของพระองค 

๑๐ เพราะธารน้ําพุแหงชีวิตอยูกบัพระองค เราเหน็ความสวางโดยสวางของ
พระองค 

๑๑ ขอประทานความรักมั่นคงของพระองคตอไปแกผูที่รูจักพระองค และ
ความรอดของพระองคแกคนใจเที่ยงธรรม 

๑๒ ขออยาใหเทาของคนจองหองมาเหนอืขาพระองค หรือใหมอืของคน
อธรรมขับไลขาพระองคไปเสยี 

๑๓ แลวคนกระทําชั่วก็ลมอยูที่นั่น เขาถูกผลักลง ลุกข้ึนอีกไมได 
ขอสรรเสริญฯ 

 
 

 
 

สดุดีของดาวิด ๓๖ 
๑  ยาใหเจาเดือดรอนเพราะเหตคุนที่กระทําชั่ว อยาอิจฉาคนที่

ประพฤตผิิด 
๒  เพราะไมชาเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญา และแหงไปเหมือนพืชสด 

อ 

สดุดี ๓๕ 

จงวาง 



๖๒ 
หัวขอที่ ๕ 

๓ จงวางใจในพระเจา และกระทําความดี ทานจึงอาศัยอยูในแผนดิน 
และช่ืนบานอยูกับความปลอดภัย 

๔ จงปติยนิดีในพระเจา และพระองคจะประทานตามใจปรารถนาของทาน 
๕ จงมอบทางของทานไวกับพระเจา วางใจในพระองค และพระองคจะทรง

กระทําใหสําเรจ็ 
๖ พระองคจะทรงใหความยุติธรรมแกทานกระจางอยางความสวาง และให

สิทธิของทานแจงอยางเที่ยงวัน 
๗ จงสงบอยูตอพระเจา และเพียรรอคอยพระองคอยู อยาใหใจของทาน

เดือดรอนเพราะเหตุผูที่เจรญิตามทางของเขา หรือเพราะเหตุผูที่กระทํา
ตามอบุายชั่ว 

๘ จงระงับความโกรธ และทิ้งความพิโรธ อยาใหใจของทานเดือดรอน มีแต
จะช่ัวไป 

๙ เพราะคนที่กระทําชัว่จะถูกตัดออกไป แตบรรดาผูที่รอคอยพระเจาจะได
แผนดินโลกตกไปเปนมรดก 

๑๐ ยังอีกหนอยหนึ่ง คนอธรรมจะไมมีอีก แมจะมองดูที่ที่ของเขาใหดี เขาก็
ไมไดอยูทีน่ั่น 

๑๑ แตคนใจออนสุภาพจะไดแผนดินตกไปเปนมรดก และตัวเขาปติยินดีใน
ความเจรญิอุดมสมบูรณ 

๑๒ คนอธรรมปองรายคนชอบธรรม และขบเข้ียวเคี้ยวฟนใสเขา 
๑๓ แตองคพระผูเปนเจาทรงพระสรวลตอคนอธรรม เพราะพระองค

ทอดพระเนตรเห็นวนัเวลาของเขากําลังมา 
 

คนอธรรม 



๖๓ 

๑๔ คนอธรรมชักดาบและโกงคันธนู เพือ่เอาคนจนและคนขัดสนลง  
เพื่อสังหารคนที่เดินอยางเที่ยงธรรม 

๑๕ ดาบของเขาจะเขาไปในใจของเขาเอง และคันธนขูองเขาจะหัก 
๑๖ เล็กๆ นอยๆ ทีค่นชอบธรรมมีก็ดีกวาความอุดมสมบูรณของคนอธรรม

เปนอันมาก 
๑๗ เพราะแขนของคนอธรรมจะหัก แตพระเจาทรงเชิดชูคนชอบธรรม 
๑๘ พระเจาทรงทราบวนัเวลาของคนไรตาํหนิ และมรดกของเขาจะดํารงอยู

เปนนิตย 
๑๙ เขาจะไมไดอายในยามชั่วราย ในวนักันดารเขาจะมีอุดมสมบูรณ 
๒๐ แตคนอธรรมจะพินาศ ศัตรูของพระเจา เหมือนสงาของทุงหญา  

เขาอันตรธานไป อนัตรธานไปเหมือนควัน 
๒๑ คนอธรรมขอยืมและไมจายคืน แตคนชอบธรรมนัน้ใจกวางขวางและ

แจกจาย 
๒๒ เพราะบรรดาผูทีพ่ระองคทรงอํานวยพระพรจะไดแผนดินตกไปเปน

มรดก แตบรรดาผูทีถู่กพระองคสาปจะตองถูกตัดออกไปเสยี 
๒๓ ถาพระเจาทรงนาํยางเทาของมนุษยคนใด และคนนั้นพอใจในมรรคาของ

พระองค 
๒๔ แมเขาลม เขาจะไมถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาว เพราะวาพระหตัถพระเจา

พยุงเขาไว 
๒๕ ขาพเจาเคยหนุม และเดี๋ยวนี้แกแลว แตขาพเจายังไมเคยเห็นคนชอบ

ธรรมถูกทอดทิ้ง หรอืลูกหลานของเขาขอทาน 

เขาแจก 

สดุดี ๓๖ 



๖๔ 
หัวขอที่ ๕ 

๒๖ เขาแจกจายอยางกวางขวางและใหยืมเสมอ และลูกหลานของเขาก็เปน
คําพร 

๒๗ จงพรากเสียจากการชั่ว และกระทําความดี และทานจะดํารงอยูเปนนิตย 
๒๘ เพราะพระเจาทรงรกัความยตุิธรรม พระองคจะไมทอดทิง้ธรรมิกชนของ

พระองค จะทรงสงวนคนเหลานั้นไวเปนนิตย แตลูกหลานของคนอธรรม
จะถูกตัดออกไปเสีย 

๒๙ คนชอบธรรมจะไดแผนดินตกไปเปนมรดก และอาศัยอยูบนนั้นเปนนิตย 
๓๐ ปากของคนชอบธรรมเปลงสตปิญญา และล้ินของเขาพูดความยุตธิรรม 
๓๑ พระธรรมของพระเจาอยูในจติใจของเขา และยางเทาของเขาจะไมพลาด 
๓๒ คนอธรรมเฝาดูคนชอบธรรม และแสวงหาทีจ่ะสังหารเขาเสยี 
๓๓ พระเจาจะไมทรงทิ้งเขาไวในมอืของเขา หรือใหเขาถูกปรับโทษเมื่อ 

เขาข้ึนศาล 
๓๔ จงรอคอยพระเจา และรักษาทางของพระองคไว และพระองคจะยกยอง

ทานใหไดแผนดินตกไปเปนมรดก ทานจะมองเห็นการที่คนอธรรมถูก
ทําลาย 

๓๕ ขาพเจาเห็นคนอธรรมมีอาํนาจมากยิ่ง และสูงเดนอยางตนสนสีดารแหง
เลบานอน 

๓๖ เขาไดผานไป และนี่แนะ ไมมีเขาเสียแลว ถึงขาพเจาจะแสวงหาเขา ก็ไม
พบเขา 

๓๗ จงหมายคนไรตาํหนไิว และมองดูคนเทีย่งธรรม เพราะสันตชินจะมี
อนาคต 

แตผู 



๖๕ 

๓๘ แตผูละเมิดจะถูกทําลายเสียดวยกัน อนาคตของคนอธรรมจะถูกตัด
ออกไปเสยี 

๓๙ ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเจา พระองคทรงเปนที่ล้ีภัยของ
เขาในเวลายากลาํบาก 

๔๐ พระเจาทรงชวยเขาและทรงชวยกูเขา พระองคทรงชวยกูเขาจากคน
อธรรมและทรงชวยเขาใหรอด เพราะเขาทั้งหลายเขาล้ีภัยในพระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 

หัวขอ 

สดุดี ๓๖ 



๖๖ 
หัวขอที่ ๖ 

หัวขอที่ ๖ 
๑             สดุดีของดาวิด ในยามที่พระองคระลึกถึงวันสะบาโต ๓๗ 
 
๒   าแตพระเจา ขออยาทรงขนาบขาพระองคดวยความกริ้วของ

พระองค หรือตีสอนขาพระองคดวยพระพิโรธของพระองค 
๓ เพราะลูกธนูของพระองคจมเขาไปในขาพระองค และพระหัตถของ

พระองคลงมาเหนือขาพระองค 
๔ เพราะพระพิโรธของพระองค จึงไมมีความปกติในเนื้อหนังของขาพระองค 

เพราะบาปของขาพระองค จงึไมมีอนามยัในกระดกูของขาพระองค 
๕ เพราะความบาปผดิของขาพระองคทวมศีรษะ มนัหนักเหมือนภาระซึ่ง

หนักเหลือกําลังขาพระองค 
๖ เพราะความโงเขลาของขาพระองค บาดแผลของขาพระองคจึงเหม็นและ

เปอยเนา 
๗ ขาพระองคคอมลงและงอลงมาก ขาพระองคเดินเปนทุกขไปวันยังค่ํา 
๘ เพราะบัน้เอวของขาพระองคไหมเต็มไปหมด และไมมคีวามปกติใน  

เนื้อหนังของขาพระองค 
๙ ขาพระองครวงโรยและฟกช้ําทีเดียว ขาพระองคครวญครางเพราะความ

อลเวงในใจ 

ข 

ขาแต 



๖๗ 

๑๐ ขาแตองคพระผูเปนเจา ความปรารถนาทั้งสิน้ของขาพระองคก็แจงอยู
กับพระองค การถอนหายใจของขาพระองคคงไมพนทีพ่ระองคทรงทราบ 

๑๑ หัวใจของขาพระองคเตน และกําลังของขาพระองคหมดไป และความ
สวางของนัยนตาของขาพระองคกส็ูญไปจากขาพระองคเสียแลวดวย 

๑๒ มิตรและเพื่อนของขาพระองคยืนเดนอยูหางจากภัยพิบัติของขาพระองค 
และญาติของขาพระองคยนืหางออกไปไกลโพน 

๑๓ และบรรดาผูที่แสวงชีวิตของขาพระองคไดวางบวงไว บรรดาผูทีค่ิดทาํ
รายขาพระองคพูดเปนอุบาย และภาวนาถึงการทรยศอยูวันยังค่าํ 

๑๔ แตขาพระองคเหมอืนคนหูหนวก ขาพระองคไมไดยิน เหมอืนคนใบผูไม
อาปากของเขา 

๑๕ พระเจาขา ขาพระองคเหมือนคนที่ไมไดยนิ ซึง่ในปากของเขาไมมีการตัดพอ 
๑๖ ขาแตพระเจา แตขาพระองครอคอยพระองค  ขาแตพระเจาของ 

ขาพระองค คือพระองคผูที่จะตรัสตอบขาพระองค 
๑๗ เพราะขาพระองคอธิษฐานวา “ขอเพียงอยาใหเขาเปรมปรด์ิีเพราะ 

ขาพระองค คือผูที่โออวดตอขาพระองคเมื่อเทาขาพระองคพลาดไป” 
๑๘ เพราะขาพระองคจะลมแลว และความเจ็บปวดอยูกับขาพระองคเสมอ 
๑๙ ขาพระองคสารภาพบาปผิดของขาพระองค ขาพระองคเปนทุกขเพราะ

บาปของขาพระองค 
๒๐ บรรดาผูทีเ่ปนคูอริของขาพระองคก็วองไวและแข็งแรง และคนที่เกลียด

ขาพระองคโดยไรเหตุมีมาก 
๒๑ บรรดาผูทีก่ระทําชั่วแกขาพระองคตอบแทนความดี เปนปฏิปกษของ 

ขาพระองค เพราะขาพระองคติดตามความด ี

ขาแต 

สดุดี ๓๗ 



๖๘ 
หัวขอที่ ๖ 

๒๒ ขาแตพระเจา ขออยาทรงทอดทิ้งขาพระองค  ขาแตพระเจาของ        
ขาพระองค ขออยาสถิตไกลขาพระองค 

๒๓ ขาแตองคพระผูเปนเจา ความรอดของขาพระองค ขอทรงรบีมาชวย   
ขาพระองคเถิด 
 

 
 
 

๑                     ตอนสงทาย แกอิดีฟุม เพลงของดาวิด ๓๘ 
๒   าพเจาวา “ขาพเจาจะระแวดระวังทางของขาพเจา เพือ่ขาพเจา  
         จะไมทําบาปดวยล้ินของขาพเจา ขาพเจาจะใสบังเหียนปากของ

ขาพเจา ตราบเทาที่คนอธรรมอยูตอหนาขาพเจา” 
๓ ขาพเจากเ็ปนใบเงยีบไป ขาพเจานิ่งเงยีบแตไมสําเรจ็ ความทุกขใจของ

ขาพเจารนุแรงข้ึน 
๔ จิตใจขาพเจารอนอยูภายในขาพเจา ขณะที่ขาพเจากาํลังราํพึงอยูนัน้ไฟ

ก็ลุก ขาพเจาจึงพูดดวยล้ินของขาพเจาวา 
๕ “ขาแตพระเจา ขอใหขาพระองคทราบถงึบั้นปลายของขาพระองค และ

วันเวลาของขาพระองคจะนานสักเทาใด ขอใหขาพระองคทราบวาชวีิต
ขาพระองคไมเที่ยงอยางไร 

๖ ดูเถิด พระองคทรงกระทําใหวันเวลาของขาพระองคยาวสองสามฝามือ
เทานั้น ช่ัวชีวิตของขาพระองคไมเทาไรเลยเฉพาะพระพักตรพระองค 
มนุษยทุกคนดํารงอยูอยางลมหายใจแนทีเดียว  

ข 

มนุษย 



๖๙ 

๗ มนุษยไปๆ มาๆ อยางเงาแนทีเดียว เขาทั้งหลายยุงอยูเปลาๆ แนทีเดียว 
มนุษยโกยกองไว และไมทราบวาใครจะเก็บไป” 

๘ “ขาแตองคพระผูเปนเจา บัดนี้ขาพระองคจะรอคอยอะไร ความหวังของ
ขาพระองคอยูในพระองค 

๙ ขอทรงชวยกูขาพระองคไวจากการละเมิดของขาพระองค อยาให 
ขาพระองคเปนข้ีปากของคนโง 

๑๐ ขาพระองคเปนใบ ขาพระองคไมอาปาก เปนพระองคเองที่ทรงกระทํา
เชนนั้น 

๑๑ ขอทรงถอนทัณฑจากขาพระองคเสียเถิด ขาพระองครวงโรยไปดวย 
พระหัตถของพระองค 

๑๒ เมื่อพระองคทรงตีสอนมนุษยดวยการขนาบเพราะเรื่องบาป พระองคทรง
เผาผลาญสิ่งที่เขารักเสียอยางแมลงเมา มนุษยทุกคนเปนแตลมหายใจ
แนทีเดียว” 

๑๓ “ขาแตพระเจา ขอทรงสดับคําอธิษฐานของขาพระองค ขอทรงเงี่ย 
พระกรรณแกการรองทูลของขาพระองค ขออยาทรงเฉยเมยตอน้ําตาของ
ขาพระองค เพราะขาพระองคเปนแตแขกที่ผานไปของพระองค เปนคนที่
อาศัยอยู อยางบรรพบุรุษของขาพระองค 

๑๔ ขอทรงเมินพระพักตรจากขาพระองค เพื่อขาพระองคจะเบิกบานขึ้น 
กอนที่ขาพระองคจะจากไปและไมมีอยูอีก” 
 

 

ตอนสง 

สดุดี ๓๘ 



๗๐ 
หัวขอที่ ๖ 

๑  ตอนสงทาย สดุดีของดาวดิ ๓๙ 
๒   าพเจาไดเพียรรอคอยพระเจา พระองคทรงเอนพระองคลงสดับ

คํารองทูลของขาพเจา 
๓  พระองคทรงฉุดขาพเจาข้ึนมาจากหลุมอันนากลวั ออกมาจากเลนตม 

แลววางเทาของขาพเจาลงบนศิลา กระทําใหยางเทาของขาพเจามัน่คง 
๔ พระองคทรงบรรจุเพลงใหมในปากขาพเจา เปนบทเพลงสรรเสริญ 

พระเจาของเรา คนเปนอันมากจะเห็นและเกรงกลัวและวางใจในพระเจา 
๕ คนใดที่วางใจในพระเจาก็เปนสุข ผูมิไดหันไปหาคนจองหอง หรือไปหา

บรรดาผูทีห่ลงเจิ่นไปตามความเท็จ 
๖ ขาแตพระเจาพระเจาของขาพระองค พระองคไดทรงทวีพระราชกิจอนั

มหัศจรรยของพระองค และพระดําริของพระองคแกขาพระองค ไมมผีูใด
เทียบเทียมพระองค ถาขาพระองคจะประกาศและบอกกลาวแลว ก็มี
มากมายเหลือที่จะนับได 

๗ เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองคไมทรงประสงค พระองคทรงเบิกหู
ของขาพระองค เครือ่งเผาบูชาและเครือ่งบูชาไถบาป พระองคมิไดทรง
เรียกรอง 

๘ แลวขาพระองคทูลวา “ขาพระองคมาแลว พระเจาขา ในหนังสือมวนก็มี
เขียนเรื่องขาพระองค 

๙ ขาแตพระเจาของขาพระองค ขาพระองคปติยินดีที่กระทําตามน้ําพระทัย
พระองค พระธรรมของพระองคอยูในจิตใจของขาพระองค” 

 

ข 

ขาพระ 



๗๑ 

๑๐ ขาพระองคไดบอกขาวเรื่องการชวยกูที่ในชุมนมุชนใหญขาแตพระเจา 
ตามที่พระองคทรงทราบแลว ขาพระองคมไิดยับยั้งรมิฝปากของ 
ขาพระองคไวเลย 

๑๑ ขาพระองคมิไดงําการอันชอบธรรมของพระองคไวแตในจิตใจของ      
ขาพระองค ขาพระองคไดพูดถึงความสตัยซื่อและความรอดของพระองค 
ขาพระองคมิไดปดบังความรกัมั่นคงและความสตัยซื่อของพระองคไว
จากชมุนมุชนใหญโตนั้น 

๑๒ ขาแตพระเจา ขอพระองคอยาทรงยึดเหนี่ยวพระกรุณาคุณของพระองค
จากขาพระองค ขอใหความรักมั่นคงและความสัตยซื่อของพระองคสงวน
ขาพระองคไวเปนนติย 

๑๓ เพราะความชั่วไดลอมขาพระองคไวอยางนบัไมถวน ความบาปผิดของ
ขาพระองคตามทันขาพระองค จนขาพระองคมองอะไรไมเห็น          
มันมากกวาเสนผมบนศีรษะขาพระองค จิตใจของขาพระองคก็ฝอไป 

๑๔ ขาแตพระเจา ขอทรงพอพระทัยทีจ่ะชวยกูขาพระองค ขาแตพระเจา  
ขอทรงเรงมาสงเคราะหขาพระองคเถิด 

๑๕ ขอใหผูทีมุ่งฉวยเอาชีวิตของขาพระองคไดอายและเกิดความยุงเหยงิ
ดวยกัน ขอใหผูปรารถนาทีจ่ะใหขาพระองคเจบ็นัน้ตองหันกลับไปและได
ความอัปยศ 

๑๖ ผูที่พูดกับขาพระองควา “กุย กุย” นั้น ขอใหตองตกตะลึงเพราะความอาย
ของเขา 

๑๗ ขอใหบรรดาผูแสวงหาพระองค เปรมปรีด์ิและยินดีในพระองค ขอให
บรรดาผูทีร่ักความรอดของพระองค กลาวเสมอวา “พระเจาใหญยิง่นัก” 

ฝายขา 

สดุดี ๓๙ 



๗๒ 
หัวขอที่ ๖ 

๑๘ ฝายขาพระองคยากจนและขัดสน แตองคพระผูเปนเจาทรงเอาพระทัยใส
ขาพระองค  ขาแตพระเจาของขาพระองค ขออยาทรงรอชา พระองคทรง
เปนผูอุปถัมภและเปนผูชวยกูของขาพระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

๑                                           
๒  ใดเอาใจใสคนจน ก็เปนสุข พระเจาทรงชวยกู เขาในวัน

ยากลําบาก 
๓  พระเจาทรงปองกนัเขาและรักษาเขาใหมีชีวิตในแผนดิน 

คนเรียกเขาวา ผูทีไ่ดรับพระพร ขอพระองคอยาทรงมอบเขาไวกับศัตรู
ของเขาใหทําตามใจชอบ 

๔ เมื่อเขานอนเจ็บ พระเจาทรงค้ําจุนเขา เมื่อเขาปวยไขพระองคทรงรกัษา
ความเจ็บไขทั้งสิน้ของเขาใหหาย 

๕ สวนขาพระองค ขาพระองคทลูวา “ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาแก 
ขาพระองค ขอทรงรักษาขาพระองค เพราะขาพระองคไดทําบาปตอ
พระองค” 

๖ ศัตรูของขาพเจากลาวใสรายขาพเจาวา "เมื่อไรเขาจะตายนะ ช่ือของเขา
จะไดพินาศ" 

๗ เมื่อคนหนึ่งคนใดมาเห็นขาพระองค เขาพูดเท็จขณะที่ใจของเขาเก็บ  
เรื่องราย เมื่อเขาออกไปเขาก็ปาวรองไป 

ผู 

ทุกคน 

ตอนสงทาย สดุดีของดาวดิ 



๗๓ 

๘ ทุกคนที่เกลียดขาพระองค เขาซุบซิบกันถึงเรื่องขาพระองค เขาปองราย
ตอขาพระองค 

๙ เขาทั้งหลายกลาววา “มีสิ่งรายเขาไปอยูในตัวเขาแลว เขาจะไมลุกไป
จากที่ที่เขานอนนั้นอีก” 

๑๐ แมวาเพื่อนในอกของขาพระองค ผูซึ่งขาพระองคไววางใจ ผูรับประทาน
อาหารของขาพระองคก็ยกสนเทาใสขาพระองค 

๑๑ ขาแตพระเจา ขอแตพระองคทรงพระกรุณาตอขาพระองค ขอทรงยก 
ขาพระองคข้ึน เพื่อขาพระองคจะสนองเขา 

๑๒ โดยขอนี้ ขาพระองคทราบวา พระองคทรงพอพระทัยในขาพระองค คือ
ศัตรูของขาพระองคไมไดชนะขาพระองค 

๑๓ แตพระองคทรงค้ําชูขาพระองคไวเพราะความสัตยสุจริตของขาพระองค 
และทรงตั้งขาพระองคไวตอเบื้องพระพักตรพระองคเปนนิตย 

๑๔ สาธุการแดพระเยโฮวาห พระเจาแหงอิสราเอล เปนนิตยในอดีต และ
สืบไปเปนนิตย อาเมน และ อาเมน 
 

 
 
 
๑ ตอนสงทาย ในการสอนสั่งแกเหลาบุตรของโคเรฟ สดุดีของดาวิด 

ไมไดระบุกํากับในภาษาฮีบรู ๔๑ 
๒  วางกระเสือกกระสนหาลําธารที่มีน้ําไหลฉันใด ขาแตพระเจา  

จิตวิญญาณของขาพระองคก็กระเสือกกระสนหาพระองคฉันนั้น ก 

สดุดี ๔๐ 



๗๔ 
หัวขอที่ ๖ 

๓ จิตวิญญาณของขาพระองคกระหายหาพระเจา หาพระเจาผูทรงพระชนม 
เมื่อไรขาพระองคจะไดมาเหน็พระพกัตรพระเจา 

๔ ขาพระองคกินน้าํตาตางอาหารทัง้วันคนื ขณะทีค่นพูดกับขาพระองควัน
แลววันเลาวา “พระเจาของเจาอยูทีไ่หน” 

๕ เมื่อขาพระองคระบายความในใจออกมา ขาพระองคระลึกถึงสิ่งเหลานี้ได 
คือขาพระองคไปกบัประชาชน และนําเขาไปเปนกระบวนแหถึงพระ
นิเวศของพระเจา ดวยเสียงโหรองยนิดีและเสียงเพลงโมทนา คือมวลชน
กําลังมีเทศกาลฉลอง 

๖ จิตใจของขาพเจาเอย ไฉนเจาจึงฝออยู ไฉนเจาจงึกระสับกระสายภายใน
ขาพเจา จงหวังใจในพระเจา เพราะขาพเจาจะถวายสดุดีแดพระองคอีก 
ผูทรงเปนความอุปถัมภ และพระเจาของขาพเจา 

๗ จิตใจของขาพระองคฝออยูภายในขาพระองค เพราะฉะนั้นขาพระองคจึง
จะระลึกถึงพระองค ขาแตพระเจาของขาพระองค ตั้งแตแผนดินแหง
แมน้ําจอรแดนและแหงภูเขาเฮอรโมนตัง้แตเนินมซิาร 

๘ เมื่อเสียงน้ําแกงตกที่ลึกก็กูเรียกที่ลึก บรรดาคลื่นและระลอกของพระองค
ทวมขาพระองคแลว 

๙ กลางวันพระเจาทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค และกลางคืน 
เพลงของพระองคอยูกับขาพเจา พรอมกับคําอธษิฐานตอพระเจาแหง
ชีวิตของขาพเจา 

๑๐ ขาพเจาทลูพระเจาพระศิลาของขาพเจาวา “ไฉนพระองคทรงลืม 
ขาพระองคเสีย ไฉนขาพระองคจงึตองไปอยางเปนทุกข เพราะการบีบ
บังคับของศัตรู” 

ปรปกษ 



๗๕ 

๑๑ ปรปกษของขาพระองคเยาะเยยขาพระองค ประดุจแผลรายภายในราง
ของขาพระองค ในเมื่อเขากลาวแกขาพระองคเสมอๆ อยูวา “พระ
เจาของเจาอยูทีไ่หน” 

๑๒ จิตวิญญาณของขาพเจาเอย ไฉนเจาจงึฝออยู ไฉนเจาจึงกระสับกระสาย
ภายในขาพเจา จงหวังใจในพระเจา เพราะขาพเจาจะถวายสดุดีแด
พระองคอกี ผูทรงเปนความอุปถัมภ และพระเจาของขาพเจา 

 
 

 
 

สดุดีของดาวิด ไมไดระบุกํากับในภาษาฮีบรู ๔๒ 
๑   าแตพระเจา ขอทรงแกแทนขาพระองค และตอสูคดีของ 

ขาพระองคตอประชาชาติทีไ่รธรรม ขอทรงชวยกูขาพระองค
ใหพนจากคนลอลวงและคนอยตุิธรรม 

๒ เพราะพระองคทรงเปนพระเจา ซึง่ขาพระองคเขาล้ีภัย ไฉนพระองคทรง
ทอดทิ้งขาพระองคเสีย ไฉนขาพระองคจึงตองไปอยางเปนทุกขเพราะ
การบีบบังคับของศตัรู 

๓ ขอทรงโปรดใชความสวางและความจรงิของพระองคออกไปใหนํา      
ขาพระองค ใหทั้งสองนาํขาพระองคมาถึงภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค และ
ถึงที่ประทบัของพระองค 

๔ แลวขาพระองคจะไปยังแทนบูชาของพระเจา ถึงพระเจาซึ่งเปนความชื่น
บานยอดยิ่งของขาพระองค และขาแตพระเจา พระเจาของขาพระองค 
ขาพระองคจะถวายเพลงสดุดีแดพระองคดวยพิณเขาคู 

ข 

จิตวิญ 

สดุดี ๔๑ 



๗๖ 
หัวขอที่ ๖ 

๕ จิตวิญญาณของขาพเจาเอย ไฉนเจาจงึฝออยู ไฉนเจาจึงกระสับกระสาย
ภายในขาพเจา จงหวังใจในพระเจา เพราะขาพเจาจะถวายสดุดีแด
พระองคอกี ผูทรงเปนความอุปถัมภ และพระเจาของขาพเจา 
 

 
 
 

๑     ตอนสงทาย ของเหลาบุตรของโคเรฟ ในการสอนสั่ง สดุดี ๔๓ 
๒  าแตพระเจา พระองคทัง้หลายไดยินกบัหูของตน บรรพบรุุษ

ของขาพระองคทัง้หลายเลาใหฟง ถึงกจิการซึ่งพระองคทรง
กระทําในสมัยของเขา ในสมยัโบราณกาลนั้น 

๓ พระองคทรงขับไลบรรดาประชาชาติออกไปดวยพระหัตถของพระองค
เอง แตพระองคทรงปลูกบรรพบุรุษทัง้หลายไว พระองคทรงใหชาติ
ทั้งหลายทุกขใจ แตทรงปลอยบรรพบุรษุทั้งหลายเปนอิสระ  

๔ เพราะเขาทั้งหลายไมไดแผนดินนั้นดวยดาบของเขาเอง มใิชแขนของ
เขาที่มีชัย แตโดยพระหัตถขวา และพระกรของพระองค และโดยความ
สวางแหงพระพักตรพระองค เพราะพระองคทรงปติยินดีในเขาทั้งหลาย
เหลานั้น 

๕ ขาแตพระเจา พระองคทรงเปนพระราชาของขาพระองค ขอพระองคทรง
สถาปนาชัยชนะไวใหยาโคบ 

๖ ขาพระองคทั้งหลายดันศัตรูออกไปโดยพระองค ขาพระองคทั้งหลาย
เหยียบคนที่ตอสูขาพระองคลงดวยพระนามของพระองค 
 

ข 

เพราะขา 



๗๗ 

๗ เพราะขาพระองคไมวางใจในคันธนูของขาพระองค และดาบของ 
ขาพระองคชวยขาพระองคไมได 

๘ แตพระองคไดทรงชวยขาพระองคทั้งหลายใหรอดจากศัตรู และทรงให 
ผูเกลียดขาพระองคไดความอาย 

๙ ขาพระองคทั้งหลายอวดถึงพระเจาไดเรื่อยไป และขาพระองคทั้งหลาย
จะถวายโมทนาขอบพระคุณพระนามของพระองคเปนนิตย  

๑๐ แตพระองคยังทรงทอดทิ้งขาพระองคทั้งหลายเสีย และใหขาพระองคได
ความอัปยศ และมิไดเสด็จออกไปกับกองทัพของขาพระองคทั้งหลาย 

๑๑ พระองคทรงกระทําใหขาพระองคทั้งหลายถอยกลับจากคูอริ และคนที่
เกลียดขาพระองคทั้งหลายก็ไดของริบไป 

๑๒ พระองคทรงกระทําใหขาพระองคทั้งหลายเปนดังแกะที่จะเอาไปกิน และ
ทรงกระจายขาพระองคทั้งหลายใหไปอยูทามกลางบรรดาประชาชาติ 

๑๓ พระองคทรงขายประชากรของพระองคอยางใหเปลา ตามราคาไมทรงได
อะไรเพิ่มเลย 

๑๔ พระองคทรงกระทําใหขาพระองคเปนข้ีปากของเพื่อนบาน  
เปนที่เยาะเยยและดูหมิ่นแกผูที่อยูรอบขาพระองค 

๑๕ พระองคทรงกระทําใหขาพระองคทั้งหลายเปนข้ีปากทามกลางบรรดา
ประชาชาติ เปนที่หัวเราะทามกลางชาติทั้งหลาย 

๑๖ ความอัปยศอดสูอยูตรงหนาขาพระองควันยังค่ํา และความอับอายคลุม
หนาขาพระองค 

๑๗ เนื่องดวยคําของคนเยาะเยย และคนดาทอ เนื่องดวยศัตรูและผูแกแคน 

สิ่งทั้ง 

สดุดี ๔๓ 



๗๘ 
หัวขอที่ ๖ 

๑๘ สิ่งทัง้ปวงนี้เกิดแกขาพระองคทั้งหลาย แมวาขาพระองคไมลืมพระองค 
หรือทจุริตตอพันธสญัญาของพระองค 

๑๙ จิตใจของขาพระองคทั้งหลายก็มิไดหันกลับ ยางเทาของขาพระองค
ทั้งหลายก็มิไดพรากจากพระมรรคาของพระองค 

๒๐ พระองคยงัทรงใหขาพระองคทั้งหลายแหลกลาญในที่ของหมาปา และ
คลุมขาพระองคทั้งหลายไวดวยเงามัจจุราช 

๒๑ ถาเราไดลืมพระนามพระเจาของเรา หรอืพนมมือของเราใหแกพระอืน่ 
๒๒ พระเจาจะไมทรงทราบเรื่องนีห้รือ เพราะพระองคทรงทราบความลึกลับ

ของจิตใจ 
๒๓ เพราะเหน็แกพระองค ขาพระองคทั้งหลายจงึถูกฆาวันยงัค่ํา และนับวา

เปนแกะสําหรับเอาไปฆา 
๒๔ องคพระผูเปนเจาเจาขา ขอทรงต่ืนเถิด ขาแตองคพระผูเปนเจาไฉน

พระองคบรรทมอยู ขอทรงตืน่ข้ึนเถิดพระเจาขา ขออยาทรงทอดทิ้ง    
ขาพระองคเสียตลอดกาล 

๒๕ ไฉนพระองคทรงซอนพระพกัตรของพระองคเสีย ไฉนพระองคทรงลืม
การที่ขาพระองคทั้งหลายทุกขยากและถูกบีบบังคับเสีย 

๒๖ เพราะจิตวิญญาณขาพระองคทั้งหลายโนมถึงผงคลี รางกายของ        
ขาพระองคทั้งหลายเกาะติดดิน 

๒๗ ลุกข้ึนเถิด พระเจาขา ขอเสด็จมาชวยขาพระองคทัง้หลาย ขอทรงชวยกู
ขาพระองคเพื่อเห็นแกความรกัมั่นคงของพระองค 

 
 

 



ตอนสง 



๗๙ 

๑   ตอนสงทาย เกี่ยวกับผูประสงคกลับตัว ของเหลาบตุรของโคเรฟ  
     ในการสอนสั่ง เพลงเกี่ยวกับผูท่ีเปนท่ีรักยิง่ของพระเจา ๔๔ 

๒  ตใจขาพเจาลนไหลดวยแนวคิดดี ขาพเจาเลาบทประพันธของ
ขาพเจาถวายกษัตริย ล้ินของขาพเจาเหมือนปากไกของ
อาลักษณที่ชํานาญ 

๓ พระองคทานงามเลิศยิ่งกวาบุตรของมนุษย พระคุณหล่ังลงบนริมฝปาก
ของพระองคทาน เพราะฉะนั้นพระเจาทรงอํานวยพระพรพระองคทาน
ตลอดกาล 

๔ ขาแตองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์ ขอทรงขัดกระบี่ไวที่เอวของพระองคทาน 
โดยพระสิริและความสูงสงของพระองคทาน 

๕ ขอทรงมาอยางโออาตระการเสด็จไปอยางมีชัย เพื่อเห็นแกความจริง 
ความออนสุภาพและความชอบธรรม ใหหัตถขวาของพระองคทานสอน
กิจอันนาครั่นครามแกพระองคทาน 

๖ ลูกธนูของพระองคทานก็คมอยูในจิตใจของศัตรูของพระราชา ชนชาติ
ทั้งหลายลมอยูใตพระองคทาน 

๗ พระเจาขา พระที่นั่งของพระองคดํารงเปนนิตยและเปนนิตย ธารพระกร
ของพระองคก็เปนธารพระกรเที่ยงธรรม 

๘ พระองคทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรม ฉะนั้นพระเจา
คือพระเจาของพระองคทาน ไดทรงเจิมพระองคทานไว ดวยน้ํามันแหง
ความยินดียิ่งกวาพระสหายทั้งปวงของพระองคทาน 

จิ 

ฉลองพระ 

สดุดี ๔๔ 



๘๐ 
หัวขอที่ ๖ 

๙ ฉลองพระองคของพระองคทานก็หอมฟุงไปดวยกล่ินมดยอบ กฤษณา 
และวานน้ําจากพระราชวังงาชาง มีเครื่องสายกระทําใหพระองคทาน
ยินดี 

๑๐ ในหมูสตรีผูมีเกียรติของพระองคทานมีราชธิดาของบรรดากษัตริย  
พระราชินีประดับทองคําเมืองโอฟรประทับอยูขางขวาพระหัตถพระองคทาน 

๑๑ ธิดาเอย จงพิเคราะห ฟง และเอียงหูของเธอลง จงลืมชนชาติของเธอ 
และลืมบานบิดาของเธอเสีย 

๑๒ และพระราชาจะทรงปรารถนาความงามของเธอ เนื่องจากพระองคทาน
เปนเจานายของเธอ จงโคงลงใหพระองคทานเถิด 

๑๓ ธิดาของเมืองไทระจะเอาของกํานัลมากํานัลเธอ คือเศรษฐีมั่งคั่งที่สุดของ
ประชาชนพรอมกับทรัพยศฤงคารทุกอยาง 

๑๔ เจาหญิงประดับพระกายในหองของพระนางเธอดวยเสื้อผายกทองคํา 
๑๕ เขาจะนําพระนางผูทรงเสื้อหลายสีเขาเฝาพระราชา และนําหญิง

พรหมจารีผูติดตามคือเพื่อนเจาสาวมาถวายพระองคทาน 
๑๖ เขาทั้งหลายถูกนําไปดวยความชื่นบานและยินดี เขาเขาไปในพระราชวัง 
๑๗ บรรดาโอรสของพระองคทานจะแทนบรรพบุรุษของพระองคทาน 

พระองคทานจะแตงตั้งใหเปนเจาทั่วแผนดินโลกทั้งสิ้น 
๑๘ เราจะกระทําใหนามของพระองคทานเปนที่เชิดชูตลอดบรรดาชาติพันธุ 

ฉะนั้นชนชาติทั้งหลายจะสดุดีพระองคทานเปนนิจกาล 
 

 
 
 

ตอนสง 



๘๑ 

๑            ตอนสงทาย ของเหลาบุตรของโคเรฟ เกี่ยวกับความลับ 
      ท้ังหลาย สดุดี ๔๕ 
๒  ระเจาทรงเปนที่ล้ีภัยและเปนกําลังของขาพระองคทั้งหลาย 

เปนความชวยเหลือที่พรอมอยูในยามยากลําบาก 
๓ ฉะนั้นเราจะไมกลัว แมวาแผนดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป แมวาภูเขา

ทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสูสะดือทะเล 
๔ แมวาน้ําทะเลคึกคะนองและฟองฟู แมวาภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเล

อลวนนั้น  
๕ มีแมน้ําสายหนึ่ง ที่คลองระบายกระทําใหพระมหานครของพระเจายินดี 

คือที่ประทับบริสุทธิ์ขององคผูสูงสุด 
๖ พระเจาทรงสถิตกลางพระมหานคร เธอจะไมโคลงเคลงยายไป พอรุง

อรุณพระเจาก็ทรงชวยเธอไว 
๗ บรรดาประชาชาติก็อลหมาน และราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลน 

พระองคทรงเปลงพระสุรเสียงแผนดินโลกก็ละลายไป 
๘ พระเจาจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลาย พระเจาของยาโคบทรงเปนที่ล้ี

ภัยของพวกเรา  
๙ มาเถิด มาดูพระราชกิจของพระเจา วาพระองคทรงกระทําใหเริศรางใน

แผนดินโลกอยางไร 
๑๐ พระองคทรงใหสงครามสงบถึงที่สุดปลายแผนดินโลก พระองคทรงหัก

คันธนูและฟนหอกเสีย พระองคทรงเผารถรบเสียดวยไฟ 
๑๑ “จงนิ่งเสีย และรูเถอะวา เราคือพระเจา เราเปนที่ยกยองทามกลาง

ประชาชาติ เราเปนที่ยกยองในแผนดินโลก” 

พ 

พระเจา 

สดุดี ๔๕ 



๘๒ 
หัวขอที่ ๖ 

๑๒ พระเจาจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลาย พระเจาของยาโคบทรงเปนที่ล้ี
ภัยของพวกเรา 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 

หัวขอ 



หัวขอที่ ๗ 
๑                   ตอนสงทาย ของเหลาบตุรของโคเรฟ สดุดี ๔๖ 
 
๒  กอนชนชาติทั้งหลาย จงตบมือ จงโหรองถวายพระเจาดวยเสียง

ไชโย 
๓  เพราะพระเจาองคผูสูงสุดเปนที่นาครามกลัว ทรงเปนมหาราชเหนือ

แผนดินโลกทั้งสิ้น 
๔ พระองคทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลายใหอยูภายใตเรา และชาว

ประเทศทั้งหลายใหอยูภายใตเทาของเรา 
๕ พระองคจะทรงเลือกมรดกของเราใหเรา เปนสิ่งภูมิใจของยาโคบที่

พระองคทรงรัก  
๖ พระเจาเสด็จข้ึนดวยเสียงโหรอง พระเจาเสด็จข้ึนดวยเสียงแตร 
๗ จงรองเพลงสรรเสริญถวายพระเจา จงรองเพลงสรรเสริญเถิด จงรอง

เพลงสรรเสริญถวายพระมหาราชาของเรา จงรองเพลงสรรเสริญเถิด 
๘ เพราะพระเจาทรงเปนพระราชาเหนือแผนดินโลกทั้งสิ้น จงรองเพลง

สรรเสริญดวยบทสดุดี 
๙ พระเจาทรงครอบครองนานาประชาชาติ พระเจาประทับบนพระที่นั่ง

บริสุทธิ์ของพระองค 

ดู 

บรรดา 



๘๔ 
หัวขอที่ ๗ 

๑๐ บรรดาเจานายของชนชาติทั้งหลายประชุมกัน เปนประชากรของพระเจา
แหงอับราฮัม เพราะบรรดาโลของแผนดินโลกเปนของพระเจา พระองค
ทรงเปนที่ยกยองอยางสูง 

 
 

 
 
๑     สดุดี เพลงของเหลาบุตรของโคเรฟ ในวันท่ีสองของสัปดาห ๔๗ 
๒   ระเจานั้นยิ่งใหญและสมควรจะสรรเสริญอยางยิ่ง ในนครแหง

พระเจาของเรา  
๓ ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองคมองข้ึนไปก็ดูงาม เปนความชื่นบานของ

แผนดินโลกทั้งสิ้น คือภูเขาศิโยน อุดรไกล ซึ่งเปนนครของพระมหาราชา 
๔ ภายในปอมของนคร พระเจาทรงสําแดงพระองค วาเปนปราการที่มั่นคง 
๕ เพราะนี่แนะ พระราชาชุมนุมกันแลวเสด็จไปดวยกัน 
๖ พอทานทั้งหลายเห็นนครนั้นทานก็พากันตกใจ ทานกลัวจนตัวสั่น แลวก็

ตื่นหนีไป 
๗ ความตระหนกตกประหมาจับใจทานที่นั่น มีความทุกขระทมอยางหญิง

กําลังคลอดบุตร 
๘ พระองคทรงฟาดทําลายกําปนแหงทารชิชดวยลมตะวันออก 
๙ เราไดยินอยางไร เราก็ไดเห็นอยางนั้น ในนครแหงพระเจาจอมโยธา ใน

นครแหงพระเจาของเรา ซึ่งพระเจาจะทรงสถาปนาไวเปนนิตย  
๑๐ ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลายคํานึงถึงความรักมั่นคงของพระองค 

ในทามกลางพระวิหารของพระองค 

พ 

ขาแต 



๘๕ 

๑๑ ขาแตพระเจา พระนามของพระองคไปถึงที่สุดปลายแผนดินโลกอยางไร 
คําสรรเสริญพระองคก็ไปถึงอยางนั้น พระหัตถขวาของพระองคเต็มไป
ดวยความชอบธรรม 

๑๒ ขอภูเขาศิโยนจงยินดี ขอธิดาแหงยูดาหจงเปรมปรีด์ิ  
เพราะเหตุการพิพากษาของพระองค 

๑๓ จงเดินรอบศิโยน ไปใหรอบเถิด จงนับหอคอยของศิโยน 
๑๔ พิจารณาเชิงเทินของเธอใหดี จงตรวจตราปอมของเธอ เพื่อทานจะได

บอกคนชั่วอายุตอไป 
๑๕ วานี่คือพระเจา ทรงเปนพระเจาของเราเปนนิจกาล พระองคจะทรงเปน

ผูนําของเราเปนนิตย 
 

 
 
 

๑   ตอนสงทาย ของเหลาบุตรของโคเรฟ สดุดี ๔๘ 
๒  กอนชาติทั้งหลาย จงฟงขอความนี้ ชาวพิภพทั้งปวงเอย จงเงี่ยหู

ฟง 
๓ ทั้งผูใหญผูนอย ทั้งเศรษฐีและคนจนดวยกัน 
๔ ปากของขาพเจาจะเผยปญญา การภาวนาของจิตใจขาพเจาคือความ

เขาใจ 
๕ ขาพเจาจะเอียงหูฟงสุภาษิต ขาพเจาจะแกปริศนาของขาพเจาใหเขากับ

เสียงพิณเขาคู 

ดู 

ทําไม 

สดุดี ๔๗ 



๘๖ 
หัวขอที่ ๗ 

๖ ทําไมขาพเจาจึงกลัวในคราวทุกขยากลําบาก เมื่อความบาปชั่วแหงผูขม
เหงลอมตัวขาพเจา 

๗ คนผูวางใจในทรัพยศฤงคารของตัว และอวดอางความมั่งคั่งอันอุดมของ
ตน 

๘ แนทีเดียวไมมีคนใดไถพี่นองของตนได หรือถวายคาชีวิตของเขาแด  
พระเจา 

๙ เพราะคาไถชีวิตของเขานั้นแพงและไมเคยพอเลย 
๑๐ ที่เขาจะมีชีวิตเรื่อยไปเปนนิตยและไมตองเห็นปากแดนผูตาย 
๑๑ เออ เขาจะเห็นวา ถึงปราชญก็ยังตาย คนโงและคนโฉดก็ตองพินาศ

เหมือนกัน และละทรัพยศฤงคารของตนไวใหคนอื่น 
๑๒ หลุมศพของเขาเปนบานของเขาเปนนิตย เปนที่อยูของเขาทุกชั่วชาติ

พันธุ ถึงเขาเคยเรียกที่ดินของตัวตามชื่อของตน 
๑๓ มนุษยจะคงชีพในยศศักดิ์ของตนไมได เขาก็เหมือนสัตวเดรัจฉานที่

พินาศ 
๑๔ นี่คือเคราะหของบรรดาคนที่มีความเชื่อเขลา คือที่สุดปลายของคน

เหลานั้นที่พอใจอยูกับสวนของตน 
๑๕ ดังแกะ เขาถูกกําหนดไวใหแกแดนผูตาย มัจจุราชจะเปนเมษบาลของ

เขา คนเที่ยงธรรมจะมีอํานาจเหนือเขาทั้งหลายในเวลาเชา และรูปราง
ของเขาจะเปอยสิ้นไป แดนผูตายจะเปนบานของเขา 

๑๖ แตพระเจาจะทรงไถจิตวิญญาณของขาพเจาจากฤทธานุภาพของแดน
ผูตาย เพราะพระองคจะทรงรับขาพเจาไว  

๑๗ ทานอยากลัวเมื่อผูหนึ่งมั่งมีข้ึน เมื่อศักดิ์ศรีของบานของเขาเพิ่มข้ึน 

เพราะเมื่อ 



๘๗ 

๑๘ เพราะเมื่อเขาตาย เขาจะไมเอาอะไรไปเลย ศักดิ์ศรีของเขาจะไมลงไป
ตามเขา 

๑๙ แมวาเมื่อเขาเปนอยู เขานับวาตัวเขาสุขสบาย และแมวาเขาไดรับคํา
สรรเสริญเมื่อเขาทําตัวเขาใหมั่งคั่งข้ึน 

๒๐ เขาจะไปอยูกับพวกบรรพบุรุษของเขา ผูซึ่งจะไมเห็นความสวางอีก 
๒๑ มนุษยจะคงชีพในยศศักดิ์ของตนไมได เขาก็เหมือนสัตวเดรัจฉานที่

พินาศ 
ขอสรรเสริญฯ 

 
 

 
 

สดุดีของอาซาฟ ๔๙ 
๑  งคผูทรงมหิทธิฤทธิ์ พระเจาตรัสและทรงเรียกแผนดินโลก ตั้งแต

ที่ดวงอาทิตยข้ึนจนถึงที่ดวงอาทิตยตก 
๒ พระเจาทรงทอแสงออกมาจากศิโยนนครแหงความงามหมดจด 
๓ พระเจาของเราเสด็จมา พระองคจะมิไดทรงเงียบอยู เพลิงเผาผลาญมา

ขางหนาพระองค รอบพระองคคือวาตะอันทรงมหิทธิฤทธิ์ 
๔ พระองคทรงเรียกถึงฟาสวรรคเบื้องบน และถึงแผนดินโลก เพื่อพระองค

จะทรงพิพากษาประชากรของพระองควา 
๕ “จงรวบรวมบรรดาธรรมิกชนของเรามาใหเรา ผูกระทําพันธสัญญากับเรา

ดวยเครื่องสัตวบูชา” 

อ 

ฟาสวรรค 

สดุดี ๔๘ 



๘๘ 
หัวขอที่ ๗ 

๖ ฟาสวรรคประกาศความชอบธรรมของพระองค เพราะพระเจานั่นแหละ
ทรงเปนผูพิพากษา  

๗ “ประชากรของเราเอย จงฟง และเราจะพูด  อิสราเอลเอย เราจะเปน
พยานปรักปรําเจา เราเปนพระเจา พระเจาของเจา 

๘ เรามิไดตักเตือนเจาเรื่องเครื่องสัตวบูชาของเจา เครื่องเผาบูชาของเจามี
อยูตอหนาเราเสมอ 

๙ เราจะไมรับวัวผูจากเรือนของเจา หรือแพะผูจากคอกของเจา 
๑๐ เพราะสัตวทุกตัวในปาเปนของเรา ทั้งสัตวเล้ียงบนภูเขาตั้งพันยอด 
๑๑ เรารูจักบรรดานกแหงภูเขาทั้งหลาย และบรรดาสัตวในนาเปนของเรา 
๑๒ ถาเราหิว เราจะไมบอกเจา เพราะพิภพและสารพัดที่อยูในนั้นเปนของ

เรา 
๑๓ เรากินเนื้อวัวผูหรือ หรือด่ืมเลือดแพะหรือ 
๑๔ จงนําเครื่องการโมทนาพระคุณมาเปนเครื่องสักการบูชาแดพระเจา และ

แกบนของเจาตอองคผูสูงสุด 
๑๕ และจงรองทูลเราในวันทุกขยากลําบาก เราจะชวยกูเจา และเจาจะถวาย

พระสิริแกเรา” 
๑๖ แตพระเจาตรัสกับคนอธรรมวา “เจามีสิทธิ์อะไรที่จะทองกฎเกณฑของเรา 

หรือรับปากตามพันธสัญญาของเรา 
๑๗ เพราะเจาเกลียดวินัย และเจาเหวี่ยงคําของเราไวขางหลังเจา 
๑๘ ถาเจาเห็นโจร เจาก็คบเขา และเจาเขาสังคมกับคนลวงประเวณี 
๑๙ เจาปลอยปากของเจาใหพูดชั่ว และล้ินของเจาประกอบการหลอกลวง 
๒๐ เจานั่งพูดใสรายพี่นองของเจา เจานินทาลูกชายมารดาของเจาเอง 

เจาทั้ง 



๘๙ 

๒๑ เจาไดกระทําสิ่งเหลานี้แลว เราก็นิ่งเงียบ เจาคิดวาเราเปนเหมือนเจา แต
บัดนี้เราขนาบเจา และกลาวโทษเจา 

๒๒ “เจาทั้งหลายผูลืมพระเจา จงพิจารณาเรื่องนี้ หาไมเราจะฉีก และจะไมมี
สักคนที่ชวยกูเจาได 

๒๓ บุคคลที่นําโมทนาพระคุณมาเปนเครื่องสักการบูชาก็ใหเกียรติแกเรา เรา
จะสําแดงความรอดของพระเจาแกผูจัดทางของเขาอยางถูกตอง” 
 

 
 

๑ ตอนสงทาย สดุดีของดาวดิ ทรงขับขานในคราวที่นาธาน ผูเผย

พระวจนะ เดินทางมาเขาเฝาพระองค 

๒     หลังจากท่ีดาวดิไดทรงเสพสมกบัเบธเชบาห ภรรยาของอรีุ ๕๐ 
๓   าแตพระเจา ขอทรงแสดงพระกรุณาตอขาพระองคตามความรัก

มั่นคงของพระองค ขอทรงลบการทรยศของขาพระองคออกไป
ตามแตพระกรุณาอันอุดมของพระองค 

๔ ขอทรงลางขาพระองคจากความบาปผิดใหหมดสิ้น และทรงชําระ 
ขาพระองคจากบาปของขาพระองค 

๕ เพราะขาพระองคทราบถึงการละเมิดของขาพระองคแลว และบาปของ 
ขาพระองคอยูตอหนาขาพระองคเสมอ 

๖ ขาพระองคไดทําบาปตอพระองค ตอพระองคเทานั้น และไดกระทําสิ่งที่
ช่ัวรายในสายพระเนตรพระองค ทั้งนี้เพื่อพระองคจะทรงยตุิธรรมในคํา
พิพากษา และไรตําหนิในการพิพากษานั้น 

ข 

ดูเถิด 

สดุดี ๔๙ 



๙๐ 
หัวขอที่ ๗ 

๗ ดูเถิด ขาพระองคถือกําเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตั้งครรภ 
ขาพระองคในบาป 

๘ ดูเถิด พระองคมพีระประสงคความจริงภายใน เพราะฉะนัน้ ขอทรงสอน
สติปญญาแกขาพระองคภายในจิตใจลึกลับของขาพระองค 

๙ ขอทรงชําระขาพระองคดวยตนหุสบ ขาพระองคจงึจะสะอาด ขอทรงลาง
ขาพระองค และขาพระองคจะขาวกวาหิมะ 

๑๐ ขอทรงโปรดใหขาพระองคไดยินความชื่นบานและความยนิดี ขอกระดูก
ซึ่งพระองคทรงหักนั้นเปรมปรีด์ิ 

๑๑ ขอทรงเบอืนพระพกัตรพระองคจากบาปทั้งหลายของขาพระองคเสยี 
และทรงลบบรรดาความบาปผิดของขาพระองคใหสิ้น 

๑๒ ขาแตพระเจา ขอทรงสรางใจสะอาดภายในขาพระองค และฟนน้าํใจที่
หนักแนนข้ึนใหมภายในขาพระองค 

๑๓ ขออยาทรงเหวี่ยงขาพระองคไปเสียจากเบื้องพระพักตรพระองค และขอ
อยาทรงนาํวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองคไปจากขาพระองค 

๑๔ ขอทรงคนืความชื่นบานในความรอดแกขาพระองค และชูขาพระองคไว
ดวยเต็มพระทัย 

๑๕ แลวขาพระองคจะสอนผูละเมดิทั้งหลายถึงบรรดาพระมรรคาของ
พระองค และคนบาปทั้งหลายจะกลับสูพระองค 

๑๖ ขาแตพระเจา คือพระเจาแหงความรอดของขาพระองค ขอทรงชวยกู 
ขาพระองคใหพนจากกรรมชั่วเพราะทาํโลหิตเขาตก และล้ินของ        
ขาพระองคจะรองเพลงเรื่องการชวยกูของพระองค 

ขาแต 



๙๑ 

๑๗ ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอทรงเบิกริมฝปากของขาพระองค และปาก
ของขาพระองคจะสําแดงการสรรเสริญพระองค 

๑๘ เพราะพระองคมิไดทรงปติยินดีในเครื่องสัตวบูชา ถึงขาพระองคจะถวาย
เครื่องเผาบูชาพระองคจะมิไดพอพระทัย 

๑๙ เครื่องบูชาที่พระเจาทรงรับไดคือจิตใจที่ชอกช้ํา จิตใจที่สํานึกผิดและชอก
ชํ้านั้น  ขาแตพระเจา พระองคจะมิไดทรงดูถูก 

๒๐ ขอทรงกระทําดีแกศิโยนตามพระกรุณาของพระองค ขอทรงสรางกําแพง
เยรูซาเล็ม 

๒๑ แลวพระองคจะทรงปติยินดีในเครื่องสัตวบูชาที่ถูกตอง ในเครื่องเผาบูชา
และในเครื่องเผาบูชาทั้งตัว แลวเขาจะถวายวัวผูบนแทนบูชาของพระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

๑                             ตอนสงทาย ในการสอนสั่ง 
๒              เมื่อโดอิก ชาวยูดาห มาหาและแจงซาอูลวา  

                 “ดาวิดเสด็จมาที่บานของอาวิเมเล็กฮ” ๕๑  
๓  ฮยเจาผูมีสิทธิ ไฉนเจาจึงโออวดในการชั่ว ความรักมั่นคงของ 

พระเจาดํารงอยูวันยังค่ํา 
๔  ล้ินของเจาคิดการทําลาย และหลอกลวงอยางมีดโกนคม 
๕ เจารักชั่วมากกวาดี และการมุสามากกวาพูดความจริง 

เ 

สดุดี ๕๐ 

เจารัก 



๙๒ 
หัวขอที่ ๗ 

๖ เจารักทุกคําที่ทําลาย แหม พอรอยล้ินกะลาวน 
๗ แตพระเจาจะทรงทําลายเจาลงเสียเปนนิตย พระองคจะทรงฉวยและดึง

เจาจากกระโจมของเจา พระองคจะทรงถอนรากเจาเสียจากแดนของคนเปน 
๘ คนชอบธรรมจะเห็นและเกรงกลัว และจะหัวเราะเยาะเขา กลาววา 
๙ “จงดูบุรุษผูไมใหพระเจาเปนที่ล้ีภัยของตน แตไวใจในความมั่งคั่งอันอุดม

ของเขา เขาเสริมกําลังตัวเขาในความชั่วรายของเขา” 
๑๐ ฝายขาพเจาเปนเหมือนตนมะกอกเขียวสดในพระนิเวศของพระเจา 

ขาพเจาวางใจในความรักมั่นคงของพระเจาเปนนิจกาล 
๑๑ ขาพระองคจะโมทนาพระคุณพระองคเปนนิตย เพราะพระองคไดทรง

กระทําเชนนั้น ขาพระองคจะหวังใจในพระนามของพระองค เพราะเปน
พระนามประเสริฐ ตอหนาธรรมิกชนของพระองค 
 

 
 
 

๑                   ตอนสงทาย ในการสอนสัง่ ของดาวิด ๕๒ 
๒  นโงราํพงึอยูในใจของตนวา “ไมมพีระเจา” เขาทัง้หลายก็เสือ่มทราม

กระทําความบาปผดิที่นาเกลียดชัง ไมมีสักคนเดียวที่ทาํดี 
๓ พระเจาทอดพระเนตรลงมาจากฟาสวรรค ดูบุตรชายทั้งหลายของมนุษย

วาจะมีคนใดบางที่ฉลาด ที่เสาะหาพระเจา 
๔ เขาทั้งหลายก็ถดถอยไปหมด เขาทั้งหลายก็เสื่อมทรามเหมือนกันสิ้น  

ไมมีสักคนเดียวที่กระทําดี ไมมีเลย 

ค 

เหลาคน 



๙๓ 

๕ เหลาคนที่กระทําชั่ว ไมรูหรือ คือผูที่กินประชาชนของเราอยางกินขนมปง 
และไมรองทูลพระเจา 

๖ เขาทั้งหลายจะอยูที่นั่นอยางสยดสยองเปนที่ยิ่ง สยดสยองอยางที่ไมเคย
เปน เพราะพระเจาทรงกระจายกระดูกของคนที่ตั้งคายสูเจา พระองค
ทรงใหเขาทั้งหลายไดอาย เพราะพระเจาทรงปฏิเสธเขา 

๗ ขอการชวยกูเพื่ออิสราเอลมาจากศิโยนเสียทีเถิด เมื่อพระเจาทรงให
ประชากรของพระองคกลับสูสภาพดี ยาโคบจะเปรมปรีด์ิ อิสราเอลจะยินดี 
 

 
 
 

๑                   ตอนทาย เพลงของดาวดิ เพื่อการสอนสั่ง 
๒                เมื่อคราวที่พวกซิเฟยมาถึง และกลาวแกซาอลูวา 

              “น่ีไมใชหรือคือดาวิด คนท่ีหลบอยูในหมูเรา”  ๕๓ 
๓  าแตพระเจา ขอทรงชวยขาพระองคใหรอดดวยพระนามของ

พระองค และแกแทนขาพระองคดวยอานุภาพของพระองค 
๔  ขาแตพระเจา ขอทรงฟงคําอธิษฐานของขาพระองค ขอทรงเงี่ย

พระกรรณฟงถอยคําจากปากของขาพระองค 
๕ เพราะคนหยิ่งยโสไดลุกข้ึนสูขาพระองค คนไรความปรานีเสาะหาชีวิต

ของขาพระองค เขามิไดประดิษฐานพระเจาไวตรงหนาเขา  
๖ ดูเถิด พระเจาทรงเปนผูชวยของขาพเจา องคพระผูเปนเจาทรงเปน 

ผูผดุงชีวิตของขาพเจาไว 

ข 

พระองค 

สดุดี ๕๓ 



๙๔ 
หัวขอที่ ๗ 

๗ พระองคจะทรงใหการชั่วรายของพวกศัตรูของขาพเจากลับสนองเขาเอง 
ขอทรงทําลายเขาเสียโดยความเที่ยงธรรมของพระองค 

๘ ขาพระองคจะถวายสัตวบูชาตามใจสมัครแกพระองค  ขาแตพระเจา  
ขาพระองคจะถวายโมทนาขอบพระคุณพระนามของพระองค เพราะ 
พระนามนั้นประเสริฐ 

๙ เพราะพระองคทรงชวยกูขาพระองคใหพนจากความทุกขยากลําบาก  
ทุกอยาง และนัยนตาของขาพระองคมองเห็นพวกศัตรูของขาพระองคแพ 

 
 

 
 

๑   ตอนสงทาย เพลง ในการสอนสั่ง ของอาซาฟ ๕๔ 
๒    าแตพระเจา ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟงคําอธิษฐานของขาพระองค 

ขออยาซอนพระองคเสียจากคาํวิงวอนของขาพระองค 
๓ ขอทรงสดับ และขอทรงตอบขาพระองค ขาพระองคยอมแพความทกุข

ยากลําบากแลว 
๔ ขาพระองคบาไปเพราะเสียงของศัตรู เพราะการบีบบังคับของคนอธรรม 

เหตุวาเขานําความทกุขยากลําบากมาใหขาพระองค และเขาบมความ
เกลียดชังขาพระองคโดยความโกรธ 

๕ จิตใจของขาพระองคระทมอยูในขาพระองค ความสยดสยองของมัจจุราช
ตกเหนือขาพระองค 

๖ ความกลัวและความสะทกสะทานมาเหนอืขาพระองค ความหวาดเสียว
ทวมขาพระองค 

ข 

และขา 



๙๕ 

๗ และขาพระองควา “ขาอยากมีปกอยางนกพิราบ จะไดบินหนีไปและอยู
สงบ 

๘ เออ ขาจะไดพเนจรไปไกล ขาจะไดพักอยูในถ่ินทุรกันดาร  
๙ ขาจะไดรีบหนีไปหาที่กําบังจากลมดุเดือดและพายุ” 
๑๐ ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอทรงทําลายเสีย และใหภาษาของเขายุงเหยิง

ไป เพราะขาพระองคเห็นความทารุณและการโกลาหลที่ในนคร 
๑๑ เขาเดินบนกําแพงรอบนครอยูทั้งกลางวันและกลางคืน และความบาปผิด

กับความทุกขยากลําบากอยูภายในนคร 
๑๒ การทําลายมีอยูทามกลางเธอ การบีบบังคับและการฉอโกงไมพรากไป

จากตลาดของเธอ 
๑๓ มิใชศัตรูผูเยาะเยยขาพเจา ขาพเจาจะไดทนได มิใชผูที่เกลียดชังขาพเจา

ผูพองตัวใสขาพเจา ขาพเจาจะไดหลบเขาได 
๑๔ แตเปนทาน เสมอบาเสมอไหลกับขาพเจา เปนเกลอของขาพเจา เปน

มิตรรูจักมักคุนกับขาพเจา 
๑๕ เราเคยสนทนาปราศรัยกันอยางชื่นใจ เราดําเนินในพระนิเวศของพระเจา

ฉันมิตรสนิท 
๑๖ ขอมัจจุราชมาหาเขาเหลานั้น ใหเขาลงไปยังแดนผูตายทั้งเปน เพราะ

ความโหดรายอยูในบานของเขาและอยูในใจของเขา 
๑๗ ฝายขาพเจารองทูลตอพระเจา และพระเจาจะทรงชวยขาพเจาใหรอด 
๑๘ ทั้งเวลาเชา เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ขาพเจารองทุกขและคร่ําครวญ และ

พระองคจะทรงฟงเสียงของขาพเจา 

พระองค 

สดุดี ๕๔ 



๙๖ 
หัวขอที่ ๗ 

๑๙ พระองคไดทรงชวยกูจิตวิญญาณของขาพเจาใหปลอดภัยจากสงครามที่
ขาพเจาตอสูอยู เพราะคนเปนอันมากตั้งแถวสูขาพเจา 

๒๐ พระเจาจะสดับฟงและลดเขาลง คือพระองคผูประทับบนบัลลังกตั้งแต
โบราณกาล เพราะเขาไมเปล่ียน และไมยําเกรงพระเจา 

๒๑ เกลอของขาพเจายื่นมือของเขาออกตอสูเพื่อนของเขา เขาฝาฝนพันธ
สัญญาของเขา 

๒๒ คําพูดของเขาเรียบล่ืนยิ่งกวาเนย แตสงครามอยูภายในใจของเขา 
ถอยคําของเขาออนนุมยิ่งกวาน้ํามัน แตทวาเปนดาบที่ชักออกมาแลว 

๒๓ จงมอบภาระของทานไวกับพระเจา และพระองคจะทรงค้ําจุนทาน 
พระองคจะไมทรงยอมใหคนชอบธรรมคลอนแคลนเลย 

๒๔ ขาแตพระเจา แตพระองคจะทรงเหวี่ยงเขาลงสูปากแดนพินาศ คนที่ทํา
ใหโลหิตตกและคนทรยศจะมีชีวิตอยูไมถึงครึ่งจํานวนเวลาของเขา  
แตขาพระองคจะวางใจในพระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 

หัวขอ 



หัวขอที่ ๘ 
๑    ตอนสงทาย เกี่ยวกับผูคนท่ีผันตนเองออกจากความบริสุทธิ์    

ของดาวดิ เพื่อใชในการจารึกบนหลกัศิลา 
เมื่อเขาถกูร้ังตัวโดยชนเผาอื่นในเกฟา ๕๕ 

 
๒   าแตพระเจา ขอทรงเมตตาขาพระองค เพราะคนเหยียบย่ํา           

ขาพระองค ชนคูอริบีบบังคับขาพระองควันยังค่ํา 
๓ พวกศัตรูของขาพระองคเหยียบย่ําขาพระองควันยังค่ํา เพราะหลายคน

ตอสูขาพระองคอยางทะนง 
๔ เมื่อขาพระองคกลัว ขาพระองควางใจในพระองค 
๕ ในพระเจา ผูที่ขาพระองคสรรเสริญพระวจนะของพระองคในพระเจา  

ขาพระองควางใจอยางปราศจากความกลัว เนื้อหนังจะกระทําอะไรแก 
ขาพระองคได 

๖ เขาประทุษรายตอกิจการของขาพระองควันยังค่ํา ความคิดทั้งสิ้นของเขา
ลวนมุงรายตอขาพระองค 

๗ เขารวมหัวกัน เขาซุมอยู เขาเฝารอยเทาของขาพระองคอยางกับคนที่
ซุมคอยเอาชีวิตขาพระองค 

ข 

ขอทรง 



๙๘ 
หัวขอที่ ๘ 

๘ ขอทรงทิง้เขาเพราะความผิดของเขา  ขาแตพระเจา ขอทรงเหวี่ยง 
ชนชาติทัง้หลายลงมาดวยพระพิโรธ 

๙ พระองคทรงนับการระหกระเหินของขาพระองค ทรงเก็บน้าํตาของ 
ขาพระองคใสขวดของพระองคไว น้ําตานั้นไมอยูในบัญชีของพระองค
หรือ พระเจาขา 

๑๐ แลวศัตรูของขาพระองคจะหันกลับในวันที่ขาพระองครองทูล ขาพระองค
ทราบเชนนี้วา พระเจาทรงสถติฝายขาพระองค 

๑๑ ในพระเจาผูซึ่งขาพระองคสรรเสริญพระวจนะของพระองค ในพระเจา   
ผูซึ่งขาพระองคสรรเสริญพระวจนะของพระองค 

๑๒ ในพระเจา ขาพระองควางใจอยางปราศจากความกลัว คนจะกระทําอะไร
แกขาพระองคได 

๑๓ ขาแตพระเจา ที่ขาพระองคบนบานไวนั้น ขาพระองคจะแก ขาพระองค
จะถวายบชูาโมทนาพระคณุแกพระองค 

๑๔ เพราะพระองคทรงชวยกูจิตวญิญาณของขาพระองคจากมจัจรุาช 
พระองคทรงชวยกูเทาของขาพระองคจากการลมมิใชหรือ เพื่อ 
ขาพระองคจะดําเนนิอยูตอเบือ้งพระพักตรพระเจาในความสวางแหงชีวิต 

 
 

 
 
 
 
 

ตอนสง 



๙๙ 

๑    ตอนสงทาย เจาจะไมเปนอันตราย ของดาวดิ สําหรับการเขยีน 
จารึกบนหลักศลิา คราวที่เสด็จหนีจากซาอูลไปหลบในถ้ํา ๕๖ 

๒   าแตพระเจา ขอทรงพระกรณุาตอขาพระองค ขอทรงพระกรุณา
ตอขาพระองค เพราะจิตวิญญาณของขาพระองคล้ีภัยอยูใน
พระองค ขาพระองคล้ีภัยอยูใตรมปกของพระองคจนกวาภัย

อันตรายจะผานพนไป 
๓ ขาพเจารองทูลตอพระเจาองคผูสูงสุด ตอพระเจาผูทรงกระทําการให

สําเรจ็เพื่อขาพเจา 
๔ พระองคจะทรงใชมาจากฟาสวรรค และชวยขาพเจาใหรอด พระองคจะ

ทรงใหผูเหยียบย่าํขาพเจาไดอาย พระเจาจะทรงใชความรักมั่นคงและ
ความสัตยสุจรติลงมา 

๕ ขาพเจาอยูทามกลางเหลาสีหราช ขาพเจานอนทามกลางผูทีไ่ฟติดตัวคือ
บุตรของมนุษย ฟนของเขาทัง้หลายคอืหอกและลูกธนู ล้ินของเขาคือ
ดาบคม 

๖ ขาแตพระเจา ขอทรงเปนที่ยกยองเหนือฟาสวรรค ขอพระสริิของ
พระองคอยูเหนือทั่วแผนดินโลก 

๗ เขาทั้งหลายวางตาขายดักเทาขาพเจา จิตใจของขาพเจาไดคอมลง เขา
ขุดบอไวในทางขาพเจา แตเขาก็ตกลงไปเสียเอง  

๘ ขาแตพระเจา จิตใจของขาพระองคมัน่คง จิตใจของขาพระองคมัน่คง  
ขาพระองคจะรองเพลง ขาพระองคจะรองเพลงสดุดี 

๙ จิตใจของขาพเจาเอย จงตื่นเถิด พิณใหญและพิณเขาคูเอย จงตื่นเถิด 
ขาพเจาจะปลุกอรุณ 

ข 

ขาแต 

สดุดี ๕๖ 



๑๐๐ 
หัวขอที่ ๘ 

๑๐ ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพระองคจะถวายโมทนาพระคุณพระองค
ทามกลางประชาชาติ ขาพระองคจะรองเพลงสรรเสริญพระองค
ทามกลางชนชาติทั้งหลาย 

๑๑ เพราะความรักมั่นคงของพระองคใหญยิ่งถึงฟาสวรรค ความสัตยสุจริต
ของพระองคสูงถึงเมฆ 

๑๒ ขาแตพระเจา ขอทรงเปนที่เชิดชูเหนือฟาสวรรค ขอพระสิริของพระองค
อยูเหนือทั่วแผนดินโลก 
 

 
 
 

๑                 ตอนสงทาย เจาจะไมเปนอันตราย ของดาวดิ  
 เพื่อการเขียนจารกึบนหลกัศิลา ๕๗ 

๒  านผูเปนเจานาย ทานพูดอยางชอบธรรมหรือ บุตรของมนุษย 
     เอย ทานพิพากษาอยางเที่ยงธรรมหรือ 
๓  เปลาเลย ในใจของทาน ทานประดิษฐความผิด มือของทานชั่ง

ความทารุณออกใหบนแผนดินโลก 
๔ คนอธรรมหลงเจิ่นไปตั้งแตจากครรภ เขาทําผิดมาตั้งแตเกิด คือพูดมุสา 
๕ เขามีพิษเหมือนพิษงู เหมือนงูเหาหูหนวกที่อุดหูของมัน 
๖ มันจึงไมไดยินเสียงของหมองู หรือเช่ือฟงผูมีมนตขลัง 
๗ ขาแตพระเจา ขอทรงหักฟนในปากของมันเสีย  ขาแตพระเจา ขอทรงฉีก

เข้ียวของสิงหหนุมออกเสีย 

ท 

ใหเขา 



๑๐๑ 

๘ ใหเขาหายไปเหมือนน้ําไหล พระองคจะทรงเล็งธนูที่เขาทั้งหลาย และ
เขาจะถูกสังหาร 

๙ ขอใหเขาเหมือนทากที่ละลายเปนเมือกไป เหมือนทารกแทงที่ไมเคยเห็น
ดวงอาทิตย 

๑๐ เร็วยิ่งกวาหมอจะรูสึกรอนดวยไฟหนามไขกุง ไมวาสดหรือไหมเปนเปลว
ก็ขอพระองคทรงกวาดเขาไปเสีย 

๑๑ คนชอบธรรมจะเปรมปรีด์ิ เมื่อเขาเห็นการแกแคน เขาจะเอาโลหิตของ
คนอธรรมลางเทาของเขา 

๑๒ จะมีคนกลาววา "แนแลว มีบําเหน็จใหแกคนชอบธรรม แนแลว มีพระเจา
ผูทรงพิพากษาโลก" 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

๑ ตอนสงทาย เจาจะไมเปนอนัตราย ของดาวิด เพื่อการเขียนจารกึ
บนหลักศิลา เมือ่คราวที่ซาอูลสงทหารไปที่บานเพื่อหวังฆาดาวิด ๕๘ 

๒  าแตพระเจาของขาพระองค ขอทรงชวยกูขาพระองคจากศัตรู
ของขาพระองค ขอทรงชวยปองกันขาพระองคใหพนจากบรรดา
ผูที่ลุกข้ึนตอสูขาพระองค 

๓ ขอทรงชวยกูขาพระองคจากผูที่ทําความชั่วราย และขอทรงชวยขา
พระองคใหรอดจากคนกระหายเลือด 

ข 
เพราะนี่ 

สดุดี ๕๗ 



๑๐๒ 
หัวขอที่ ๘ 

๔ เพราะนี่แนะ เขาซุมคอยเอาชีวิตขาพระองค คนดุรายรวมหัวกันตอสู  
ขาพระองค ขาแตพระเจา มิใชการละเมิดหรือบาปของขาพระองคเอง 

๕ เขาวิ่งไปเตรียมพรอม มิใชความผิดของขาพระองค  
ขอทรงกระปรี้กระเปรา ขอทรงมาชวยขาพระองคและทอดพระเนตร 

๖ ขาแตพระเจาพระเจาจอมโยธา พระองคทรงเปนพระเจาของอิสราเอล 
ขอทรงตืน่ข้ึนลงโทษบรรดาประชาชาติ ขออยาทรงเมตตาผูที่ทรยศ
คิดรายแมสักคนเดียว  

๗ เขากลับมาทุกเย็น หอนอยางสุนัข และตระเวนไปทั่วนคร 
๘ เขาอยูที่นัน่อยางไรละ ปากของเขายงัพนอยู และมีดาบทีร่มิฝปากของ

มัน เพราะมันคิดวา “ใครจะฟงเรา” 
๙ ขาแตพระเจา แตพระองคทรงหัวเราะเยาะเขา พระองคทรงเยาะเยย

ประชาชาติทั้งปวง 
๑๐ ขาแตพระกําลังของขาพระองค ขาพระองคจะคอยเฝาพระองค          

ขาแตพระเจา เพราะพระองคทรงเปนปอมปราการของขาพระองค 
๑๑ พระเจาของขาพเจาจะพบขาพเจาดวยความรักมัน่คงของพระองค    

พระเจาจะทรงใหขาพเจามองเห็นพวกศัตรูของขาพเจาแพ 
๑๒ ขาแตองคพระผูเปนเจา โลของขาพระองคทัง้หลาย ขออยาทรงสังหาร

เขาเสีย เกรงวาชนชาติของขาพระองคจะลืม ขอใหเขาระหกระเหินไป
ดวยฤทธานุภาพของพระองคและทําใหเขาลมลง 

๑๓ เพราะบาปปากของเขา และเพราะถอยคํารมิฝปากของเขา ขอใหเขาติด
กับโดยความเยอหยิง่ของเขา เพราะการสาปแชงและการมุสาซึ่งเขา 
เปลงออกมานัน้ 

ขอทรง 



๑๐๓ 

๑๔ ขอทรงเผาผลาญเขาเสียโดยพระพิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขาจนเขาไม
เหลือเลย แลวคนจะทราบวาพระเจาทรงปกครองเหนือยาโคบ ถึงทีสุ่ด
ปลายแผนดินโลก  

๑๕ เขากลับมาทุกเย็น หอนอยางสุนัข และตระเวนไปทั่วนคร 
๑๖ เขาเที่ยวไปหาอาหาร ถาไมไดกินอิ่มก็ขูคําราม 
๑๗ แตขาพระองคจะรองเพลงถึงอานุภาพของพระองค ขาพระองคจะรอง

เพลงถึงความรักมัน่คงของพระองคในเวลาเชา เพราะพระองคทรงเปน
ปอมปราการของขาพระองค เปนที่ล้ีภัยในยามทกุขของขาพระองค 

๑๘ ขาแตพระกําลังของขาพระองค ขาพระองคจะรองเพลงสรรเสริญพระองค 
ขาแตพระเจา เพราะพระองคทรงเปนปอมปราการของขาพระองค    
พระเจาผูทรงสําแดงความรกัมั่นคงแกขาพระองค 

 
 

 
 

๑ ตอนสงทาย เกี่ยวกับผูประสงคกลับตัว เพื่อการเขียนจารึก 
บนหลักศิลา ของดาวิด ในการสอนสั่ง 

๒     เมื่อคราวที่เขาเผาเมืองแถบเมโสเปเตเมียในซีเรียและทําลาย 
    ซีเรียแหงโศวาน และทําใหโยอาบลาถอย และฆาเหลาอีดูเมย            
                 ทั้งหมดหนึ่งหมื่นสองพันคนในทุงเกลือ ๕๙ 

๓  าแตพระเจา พระองคไดทรงทอดทิ้งขาพระองคทั้งหลายแลว 
ทั้งไดทรงทําลายทีป่องกันของขาพระองคทัง้หลาย พระองค
ทรงพระพโิรธ ขอทรงชวยใหขาพระองคกลับคืนอกี ข 

พระองค 

สดุดี ๕๘ 



๑๐๔ 
หัวขอที่ ๘ 

๔ พระองคทรงกระทาํใหแผนดินหวั่นไหว ทรงใหมันแตกแยกออก ขอทรง
ซอมชองของมันเพราะมนัโยกเยก 

๕ พระองคทรงกระทาํใหประชากรของพระองคประสบความลําบาก 
พระองคทรงบงัคับขาพระองคใหด่ืมเหลาองุนแหงความซวนเซ 

๖ พระองคทรงตั้งธงไวใหบรรดาผูที่เกรงกลัวพระองค เพื่อเขาจะไดหนีธนู
ไปหา 

๗ ขอประทานชัยชนะโดยพระหตัถขวาของพระองค และทรงตอบ         
ขาพระองค เพื่อวาผูที่พระองคทรงรักจะไดรับการชวยกู 

๘ พระเจาไดตรัสในสถานนมัสการของพระองค วา “เราจะแบงเมืองเชเคม
ดวยความยินดี และแบงหุบเขาเมืองสุคคทออก 

๙ กิเลอาดเปนของเรา มนัสเสหเปนของเรา เอฟราอิมเปนทีก่ันศีรษะของ
เรา ยูดาหเปนคทาของเรา 

๑๐ โมอับเปนอางลางชาํระของเรา เราเหวีย่งรองเทาของเราลงบนเอโดม  
เราโหรองดวยความมีชัยเหนือฟลิสเตีย” 

๑๑ ผูใดจะนาํขาพเจาเขาไปในนครมีปอม ผูใดจะนาํขาพเจาไปยังเอโดม 
๑๒ ขาแตพระเจา พระองคมไิดทรงทอดทิง้ขาพระองคทั้งหลายแลวหรือ    

ขาแตพระเจา พระองคไมทรงออกไปกบักองทพัของขาพระองคทัง้หลาย
แลวละ 

๑๓ ขอประทานความชวยเหลือเพื่อตอตานศัตรู เพราะความชวยเหลือของ
มนุษยกไ็รผล 

 

โดยพึ่ง 



๑๐๕ 

๑๔ โดยพึ่งในพระเจา ขาพเจาทัง้หลายจะปฏิบัติอยางเขมแข็ง พระองคเอง
จะทรงเปนผูเหยียบคูอริของขาพเจาทัง้หลายลง 

 
 

 
 
๑ ตอนสงทาย เพลง ของดาวดิ ๖๐ 
๒  าแตพระเจา ขอทรงฟงเสียงรองของขาพระองค ขอทรงสดับ

คําอธิษฐานของขาพระองค 
๓  ขาพระองครองทูลพระองคมาแตที่สุดปลายแผนดินโลก เมื่อ

จิตใจของขาพระองคออนระอาไป ขอทรงนาํขาพระองคมาถึงศิลาที่สงู
กวาขาพระองค 

๔ เพราะพระองคทรงเปนที่ล้ีภัยของขาพระองค เปนหอคอยเขมแข็งที่
ประจันหนาศัตร ู

๕ ขาพระองคจะขออยูในพลับพลาของพระองคเปนนิตย ขอใหปลอดภัยอยู
ที่กําบงัปกของพระองค  

๖ ขาแตพระเจา เพราะพระองคทรงสดับคําบนบานของขาพระองค และ
พระองคประทานมรดกของบรรดาผูที่เกรงกลัวพระนามของพระองคแก
ขาพระองค 

๗ พระองคจะทรงยืดพระชนมของพระราชา ขอใหปเดือนของทานยืนนาน
ไปหลายชาติพันธุ 

๘ ขอใหทานไดประทับบนบัลลังกตอพระพักตรพระเจาเปนนิตย  ขอทรง
แตงตั้งความรักมั่นคงและความซือ่สัตยไวเฝาทาน 

ข 

แลวขา 

สดุดี ๕๙ 



๑๐๖ 
หัวขอที่ ๘ 

๙ แลวขาพระองคจะรองเพลงสรรเสริญพระนามของพระองคเสมอ ตามที่
ขาพระองคแกบนอยูแตละวันนั้น 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

๑                       ตอนสงทาย ผานอิดิฟมุ สดุดีของดาวิด ๖๑ 
๒  ตใจของขาพเจาสงบคอยทาพระเจาแตองคเดียว ความรอดของ

ขาพเจามาจากพระองค 
๓  พระองคเทานัน้ทรงเปนศิลา และเปนความรอดของขาพเจา 

เปนปอมปราการของขาพเจา ขาพเจาจะไมหวัน่ไหวใหญโต 
๔ พวกเจาทกุคนจะโจมตีคนคนเดียวกันนานสักเทาใด เพื่อสงัหารทาน     

ผูเหมือนกําแพงที่เอนและรั้วที่โยกเยก 
๕ เขาคิดแตเพียงจะผลักทานลงมาจากยศของทาน เขาพอใจในความเทจ็ 

เขาอวยพรดวยปากของเขา แตเขาแชงอยูในใจ 
๖ จิตใจของขาพเจาสงบคอยทาพระเจาแตองคเดียว เพราะความหวังของ

ขาพเจามาจากพระองค 
๗ พระองคเทานัน้ทรงเปนศิลา และเปนความรอดของขาพเจา เปนปอม

ปราการของขาพเจา ขาพเจาจะไมหวัน่ไหว 
๘ ความชวยกูและเกียรติของขาพเจาอยูทีพ่ระเจา ศิลาอันทรงมหิทธิฤทธิ์

และที่ล้ีภัยของขาพเจาคอืพระเจา 

จิ 

ประชา 



๑๐๗ 

๙ ประชาชนเอย จงวางใจในพระองคตลอดเวลา จงระบายความในใจของ
ทานตอพระองค พระเจาทรงเปนที่ล้ีภัยของเรา  

๑๐ คนฐานะต่าํก็เปนเพยีงแตลมหายใจ คนฐานะสูงก็เปนความเท็จอนิจจัง 
เมื่อช่ังดูเขาก็ลอยข้ึน เขารวมดวยกันยงัเบากวาลมหายใจ 

๑๑ อยาวางใจในการบบีบังคบั อยาหวงัเปลาดวยการปลนสะดม ถาความ 
มั่งคัง่เพิม่ข้ึน อยาวางใจในสิ่งนั้น 

๑๒ พระเจาตรัสครั้งหนึง่ ขาพเจาไดยินอยางนี้สองครัง้แลว วาฤทธานุภาพ
เปนของพระเจา 

๑๓ ขาแตองคพระผูเปนเจา และความรักมัน่คงเปนของพระองค  
เพราะพระองคทรงสนองมนษุยตามการงานของเขา 
 

 
 
 

๑         สดุดีของดาวิด คราวที่ทรงหลบหนีอยูในทะเลทรายยูดาห ๖๒ 
๒   าแตพระเจา พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค           

ขาพระองคแสวงพระองค จิตวิญญาณของขาพระองคกระหาย
หาพระองค เนื้อหนงัของขาพระองคกระเสือกกระสนหาพระองค

ในดินแดนที่แหงและออนโหย ทีท่ี่ไมมนี้ํา 
๓ เชนนั้นแหละ ขาพระองคจึงเคยเห็นพระองคในสถานนมัสการ เห็นฤทธา

นุภาพและพระสิริของพระองค 
๔ เพราะวาความรักมัน่คงของพระองคดีกวาชีวิต ริมฝปากของขาพระองค

จะสรรเสรญิพระองค 

ข 

เชนน้ัน 

สดุดี ๖๒ 



๑๐๘ 
หัวขอที่ ๘ 

๕ เชนนั้นแหละ ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคตราบเทาชีวิตของ        
ขาพระองค ขาพระองคจะชูมือตอพระนามของพระองค 

๖ จิตใจของขาพระองคจะอิ่มหนําดังกินเนื้ออยางดีและไขมัน และปากของ
ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคดวยริมฝปากที่ช่ืนบาน 

๗ เมื่อขาพระองคคิดถึงพระองคขณะอยูบนที่นอน และภาวนาถึงพระองค
ทุกๆ ยาม 

๘ เพราะพระองคทรงเปนความอุปถัมภของขาพระองค ขาพระองคจึงเปรม
ปรีด์ิอยูในรมปกของพระองค 

๙ จิตวิญญาณของขาพระองคเกาะติดอยูที่พระองค พระหัตถขวาของ
พระองคชูขาพระองคไว 

๑๐ แตบรรดาผูแสวงชีวิตของขาพระองคเพื่อทําลาย จะลงไปในที่ลึกแหง
แผนดินโลก 

๑๑ เขาจะถูกมอบไวกับฤทธิ์ของดาบ เขาจะเปนเหยื่อของสุนัขจิ้งจอก 
๑๒ แตพระราชาจะทรงเปรมปรีด์ิในพระเจา ทุกคนที่สาบานในพระนามของ

พระองคจะอวดอางพระนามนั้น เพราะปากของคนมุสาจะถูกปด 
 

 
 
 

๑                         ตอนสงทาย สดุดีของดาวิด ๖๓ 
๒  าแตพระเจา ขอทรงสดับเสียงของขาพระองคเมื่อขาพระองค

รองทุกข ขอทรงสงวนชีวิตของขาพระองคไวจากความคิด
กลัวศัตรู ข 



๑๐๙ 

๓ ขอทรงซอนขาพระองคไวจากการหารืออยางลับๆ ของคนโหดราย จาก
การปองรายของคนกระทําผิด 

๔ ผูลับล้ินของเขาอยางลับดาบ ผูเอาคําขมข่ืนเล็งอยางลูกธนู 
๕ ยิงออกมาจากที่ซุมยังคนปราศจากตําหนิ ยิงเขาทันทีและอยางไมกลัว

เกรง 
๖ เขายึดจุดประสงคช่ัวของเขาไวมั่น เขาพูดถึงการวางกับดักอยางลับๆ 

คิดวา “ใครจะเห็นเขาทั้งหลายได 
๗ เขาทั้งหลายคนหาความบาปผิด เราคิดแผนการปองรายขึ้นอยางฉลาด” 

เพราะความคิดภายในและจิตใจของมนุษยนั้นลึกลํ้านัก 
๘ แตพระเจาจะทรงยิงธนูใสเขา เขาจะบาดเจ็บทันที 
๙ เพราะวาเขาทําใหล้ินของเขาเปนสิ่งสะดุดแกเขาเอง ทุกคนที่เห็นเขาจะ

สั่นศีรษะ 
๑๐ แลวทุกคนจะกลัวเกรง เขาจะบอกถึงกิจการของพระเจา และตรึกตรอง

ถึงสิ่งนั้นที่พระองคไดทรงกระทําแลว 
๑๑ ใหคนชอบธรรมเปรมปรีด์ิในพระเจา และลี้ภัยอยูในพระองค ใหคนที่

เที่ยงธรรมในจิตใจจะอวดอางพระองค 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 
 

หัวขอ 

สดุดี ๖๓ 



๑๑๐ 
หัวขอที่ ๙ 

หัวขอที่ ๙ 
๑ ตอนสงทาย สดุดี เพลงของดาวิด เพลงของเยเรมีย และเยเซคีลล 

ของผูท่ีถกูอพยพ  
เมื่อคราวที่พวกเขาเตรียมจะหนีอพยพจากการถูกจองจํา ๖๔ 

 
๒  าแตพระเจา ในศิโยนการสรรเสริญควรแกพระองค ขาแต

พระองคผูทรงสดับคําอธิษฐาน เขาจะทําการแกบนแกพระองค 
๓  มนุษยทั้งสิ้นจะมายังพระองค 
๔ เนื่องดวยบาป เมื่อการละเมิดของขาพระองคทั้งหลายชนะขาพระองค 

พระองคก็ทรงอภัยให 
๕ สุขจริงหนอ ผูที่พระองคทรงเลือกและนํามาใกลใหพํานักอยูในบริเวณ

พระนิเวศของพระองค ขาพระองคทั้งหลายจะอิ่มเอิบดวยความดีแหง
พระนิเวศของพระองค คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค 

๖ ขาแตพระเจาแหงความรอดของขาพระองคทั้งหลาย พระองคทรงตอบ
ขาพระองคทั้งหลายดวยการชวยกูโดยกิจการที่นาครั่นคราม พระองคผู
ทรงเปนความหวังของที่สิ้นสุดปลายทั้งปวงของแผนดินโลก และของ
ทะเลที่ไกลโพน 

ข 

พระองค 



๑๑๑ 

๗ พระองคผูทรงสถาปนาภูเขาดวยพระกําลังของพระองค ทรงคาด
พระองคไวดวยอานุภาพ 

๘ ผูทรงระงับเสียงอึงคะนึงของทะเล เสียงอึงคะนึงของคลื่นทะเล เสียง
โกลาหลของชาวประเทศทั้งหลาย 

๙ ผูที่อยูในเขตแผนดินโลกไกลโพนจึงเกรงกลัวตอหมายสําคัญของ
พระองค พระองคทรงกระทําใหเชาข้ึนและเย็นลงกูกองดวยความชื่นบาน 

๑๐ พระองคทรงเยี่ยมเยียนแผนดินโลก และทรงรดน้ํา พระองคทรงกระทํา
ใหอุดมยิ่ง แมน้ําของพระเจามีน้ําเต็ม พระองคทรงจัดหาขาวให เพราะ
ทรงจัดเตรียมโลกไวเชนนั้นแหละ 

๑๑ พระองคทรงรดน้ําตามรอยไถของมันอยางอุดม และใหข้ีไถราบลง  
ใหออนละมุนดวยฝน และทรงอวยพรผลิตผลของมัน 

๑๒ พระองคทรงใหปเปนยอดดวยความอุดมสมบูรณของพระองค รอยรถ
ของพระองคมีความไพบูลยยอยหยด 

๑๓ ทุงหญาในถิ่นทุรกันดารก็หยดยอย เนินเขาคาดเอวดวยความชื่นบาน 
๑๔ ปาพงหมตัวดวยฝูงแพะแกะ หุบเขาพราวไปดวยขาว เขาโหและรอง

เพลงพรอมกันดวยความชื่นบาน 
 

 
 
 
 
 
 

ตอนสง 

สดุดี ๖๔ 



๑๑๒ 
หัวขอที่ ๙ 

๑                  ตอนสงทาย เพลง สดุดีของการฟนคืนชีพ ๖๕ 
๒  ผนดินโลกทั้งสิ้นเอย จงทําเสียงช่ืนบานถวายพระเจา สดุดี

พระสิริแหงพระนามของพระองค จงถวายสรรเสริญอยาง
รุงเรืองตอพระองค 

๓ จงทูลพระเจาวา “พระราชกิจของพระองคนาครั่นครามยิ่งนัก  
ฤทธานุภาพของพระองคใหญหลวงนัก จนศัตรูจะหมอบราบตอเบื้อง
พระพักตรพระองค 

๔ แผนดินโลกทั้งสิ้นจะนมัสการพระองค เขาทั้งหลายจะรองเพลง
สรรเสริญพระองค รองเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค” 

๕ จงมาดูสิ่งที่พระเจาไดทรงกระทํา พระราชกิจของพระองคนาครั่นคราม
ทามกลางมนุษย 

๖ พระองคทรงเปลี่ยนทะเลใหเปนดินแหง คนเดินขามแมน้ําไป ที่นั่นเรา
ไดเปรมปรีด์ิในพระองค 

๗ ผูทรงปกครองดวยอานุภาพของพระองคเปนนิตย ผูซึ่งพระเนตรเฝา
บรรดาประชาชาติอยู อยาใหคนมักกบฏยกยองตนเอง  

๘ ชนชาติทั้งหลายเอย จงสรรเสริญพระเจาของเรา จงใหไดยินเสียง
สรรเสริญพระองค 

๙ ผูทรงใหเราอยูทามกลางคนเปน และมิไดทรงยอมใหเทาเราพลาด 
๑๐ ขาแตพระเจา เพราะพระองคทรงลองใจขาพระองคทั้งหลาย พระองค

ทรงทดลองขาพระองคอยางทดลองเงิน 
๑๑ พระองคทรงนําขาพระองคทั้งหลายเขามาในขาย พระองคทรงวาง

ความทุกขยากไวที่เอวของขาพระองค 

แ 

พระองค 



๑๑๓ 

๑๒ พระองคทรงใหคนขับรถรบทับศีรษะของขาพระองคทั้งหลาย  
ขาพระองคทั้งหลายตองลุยไฟลุยน้ํา แตพระองคยังทรงนําขาพระองค
มาสูที่อิ่มเอิบ 

๑๓ ขาพระองคจะมายังพระนิเวศของพระองคพรอมดวยเครื่องเผาบูชา  
ขาพระองคจะแกบนตอพระองค 

๑๔ ตามที่ริมฝปากขาพระองคไดพูดไว และที่ปากขาพระองคสัญญาในยาม
ที่ขาพระองคทุกขยากลําบาก 

๑๕ ขาพระองคจะถวายสัตวอวนพีเปนเครื่องเผาบูชา พรอมกับควันเครื่อง
สัตวบูชาดวยแกะผู ขาพระองคจะถวายบูชาดวยวัวผูและแพะ  

๑๖ บรรดาผูที่เกรงกลัวพระเจา ขอเชิญมาฟง และขาพเจาจะบอกถึงวา
พระองคไดทรงกระทําอะไรแกขาพเจาบาง 

๑๗ ปากขาพเจาไดรองทูลพระองค และล้ินขาพเจาไดยกยองพระองค 
๑๘ ถาขาพเจาไดบมความชั่วไวในใจขาพเจา องคพระผูเปนเจาคงไมทรง

สดับ 
๑๙ แตพระเจาไดทรงสดับแนทีเดียว พระองคไดทรงฟงเสียงคําอธิษฐาน

ของขาพเจา 
๒๐ สาธุการแดพระเจา เพราะวาพระองคไมทรงปฏิเสธคําอธิษฐานของ

ขาพเจา หรือยับยั้งความรักมั่นคงของพระองคเสียจากขาพเจา 
 

 
 
 

ตอนสง 

สดุดี ๖๕ 



๑๑๔ 
หัวขอที่ ๙ 

๑                          ตอนสงทาย สดุดี เพลงของดาวิด ๖๖ 
๒  อพระเจาทรงพระเมตตาตอขาพระองคทั้งหลาย และอํานวย

พรแกขาพระองค ขอพระองคทรงใหพระพักตรฉายสวางแก
ขาพระองค 

๓ เพื่อพระมรรคาของพระองคจะเปนที่รูจักในแผนดินโลก ความรอดของ
พระองคจะเปนที่ทราบทามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น 

๔ ขาแตพระเจา ขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค ใหชนชาติทั้งหลาย
สรรเสริญพระองค 

๕ ขอใหชาวประเทศทั้งหลายยินดีและรองเพลงดวยความชื่นบาน เพราะ
พระองคจะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายดวยความเที่ยงธรรม และทรง
นําชาวประเทศทั้งหลายในโลก  

๖ ขาแตพระเจา ขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค ใหชนชาติทั้งหลาย
สรรเสริญพระองค 

๗ แผนดินโลกไดเกิดผล พระเจาคือพระเจาของเราทรงอํานวยพระพรแก
เรา 

๘ พระเจาทรงอวยพระพรแกเรา ใหที่สุดปลายแผนดินโลกเกรงกลัว
พระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

ข 

ตอนสง 



๑๑๕ 

๑                    ตอนสงทาย สดุดี เพลงของดาวิด ๖๗ 
๒  อพระเจาทรงลุกข้ึน ใหศัตรูของพระองคกระจายไป ใหบรรดา 

ผูที่เกลียดชังพระองคหนีไปตอเบื้องพระพักตรพระองค 
๓ ควันถูกขับไปฉันใด ก็ขอทรงไลเขาไปฉันนั้น ข้ีผึ้งละลายตอหนาไฟ 

ฉันใด ก็ขอใหคนอธรรมพินาศตอเบื้องพระพักตรพระเจาฉันนั้น 
๔ แตขอใหคนชอบธรรมชื่นบาน ใหเขาเตนโลดตอเบื้องพระพักตรพระเจา 

ใหเขาลิงโลดดวยความชื่นบาน 
๕ จงรองเพลงถวายพระเจา จงรองเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค  

จงยกยองพระองคผูทรงเมฆเปนพาหนะ พระนามของพระองคคือ 
พระเยโฮวาห จงลิงโลดตอเบื้องพระพักตรพระองค 

๖ พระเจาในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค ทรงเปนพระบิดาของคนกําพรา 
และทรงเปนผูปองกันหญิงมาย 

๗ พระเจาทรงใหคนเปลี่ยวเปลาอาศัยอยูตามบานเรือน พระองคทรงนํา
เชลยออกมาถึงความรุ งโรจน  แตคนมักกบฏอาศัยในแผนดินที่
แตกระแหง 

๘ ขาแตพระเจา เมื่อพระองคเสด็จนําหนาประชากรของพระองค เมื่อ
พระองคเสด็จไปตามถิ่นทุรกันดาร  

๙ แผนดินโลกก็หวั่นไหว ทองฟาก็เทฝนลงมาตอเบื้องพระพักตรพระเจา 
ภูเขาซีนายโนมสั่นสะเทือนตอเบื้องพระพักตรพระเจาคือพระเจาของ
อิสราเอล 

๑๐ ขาแตพระเจา พระองคทรงเทฝนอุดมลง เมื่อมรดกของพระองคออนโหย 
พระองคทรงฟนข้ึนใหม 

ข 

ประชา 

สดุดี ๖๗ 



๑๑๖ 
หัวขอที่ ๙ 

๑๑ ประชากรของพระองคก็มาอาศัยในนั้น  ขาแตพระเจา โดยความดีของ
พระองค พระองคทรงจัดเตรียมไวใหแกคนขัดสน 

๑๒ องคพระผูเปนเจาประทานพระวจนะ พวกผูหญิงที่นําขาวดี ก็เปนพวก
ใหญโต 

๑๓ ประกาศวา “บรรดาพระราชาของกองทัพทั้งหลาย เขาหนีไป เขาหนีไป” 
ผูหญิงที่อยูบานก็เอาขาวของที่ริบมาไดแบงกัน 

๑๔ เมื่อทานทั้งหลายนอนอยูทามกลางคอกแกะ ปกนกพิราบก็อาบเงิน และ
ขนก็แวววาวไปดวยทอง 

๑๕ เมื่อผูทรงมหิทธิฤทธิ์กระจายพระราชา ณ ที่นั่น หิมะก็ตกลงบนภูเขา 
ศัลโมน 

๑๖ ภูเขาทรงมหิทธิฤทธิ์เอย ภูเขาเมืองบาชาน ภูเขาหลายยอดเอย ภูเขา
เมืองบาชาน 

๑๗ ภูเขาหลายยอดเอย ทําไมมองดวยความริษยา ณ ที่ภูเขาซึ่งพระเจาทรง
ประสงคใหเปนที่พํานักของพระองค เออ ที่ที่พระเจาจะประทับเปนนิตย 

๑๘ องคพระผูเปนเจาเสด็จจากซีนายเขาไปในสถานนมัสการ  พรอมรถรบ
ของพระเจาอเนกอนันตนับเปนพันๆ  

๑๙ พระองคเสด็จข้ึนสูเบื้องสูง นําเชลยไปดวย และรับของขวัญทามกลาง
มนุษย ขาแตพระเจา แมจากผูที่ขัดขวางที่พระองคประทับที่นั่น 

๒๐ สาธุการแดองคพระผูเปนเจา ผูทรงค้ําชูเราทั้งหลายอยูทุกวัน พระเจา 
ผูทรงเปนความรอดของเรา  

๒๑ พระเจาของเราเปนพระเจาแหงความรอด ซึ่งไดพนความตายนั้นก็อยูที่
พระเจา 

แตพระ 



๑๑๗ 

๒๒ แตพระเจาจะทรงตีศีรษะของศัตรูของพระองคใหแตก คือกระหมอมมีผม
ของผูที่ขืนดําเนินในทางกรรมชั่วของเขา 

๒๓ องคพระผูเปนเจาตรัสวา “เราจะนําคนบาปกลับมาจากบาชาน เราจะนํา
พวกเขากลับมาจากที่ลึกของทะเล 

๒๔ เพื่อเจาจะเอาเทาอาบเลือด เพื่อล้ินสุนัขของเจาจะมีสวนจากคูอริของเจา” 
๒๕ ขาแตพระเจา ขบวนแหของพระองคปรากฏแลว ขบวนแหของพระเจา 

ของขาพเจา พระมหากษัตริยของขาพระองค เขาในสถานนมัสการ 
๒๖ นักรองนําหนา นักดนตรีคัดทาย ระหวางนั้นมีสตรีเลนรํามะนา 
๒๗ ทานทั้งหลายผูเปนเช้ือสายของอิสราเอล จงสรรเสริญพระเจาคือ 

พระเยโฮวาหในที่ชุมนุมใหญ 
๒๘ นั่นมีเบนยามินผูนอยที่สุดนําหนา บรรดาเจานายยูดาหอยูเปนหมูใหญ 

เจานายแหงเศบูลุน เจานายแหงนัฟทาลี 
๒๙ ขาแตพระเจา ขอทรงเรียกอานุภาพของพระองคมา ขาแตพระเจาขอทรง

สําแดงพระกําลังของพระองค พระองคผูไดทรงกระทําเพื่อขาพระองค
ทั้งหลาย 

๓๐ บรรดาพระราชานําของกํานัลมาถวายพระองค เนื่องดวยพระวิหารของ
พระองคที่เยรูซาเล็ม 

๓๑ ขอทรงขนาบสัตวปาที่อยูในกอแขม ฝูงวัวกับลูกวัวแหงชนชาติทั้งหลาย 
คือ ชนชาติทั้งหลายผูยินยอมดวยถวายเงินแผน ขอใหชนชาติทั้งหลาย 
ผูปติยินดีในสงครามไดกระจัดพลัดพรากไป 

๓๒ ขอใหเขานําพัสดุ ทองสัมฤทธิ์มาจากอียิปต ขอใหเอธิโอเปยรีบยื่นมือ
ของเขาออกทูลพระเจา 

บรรดา 

สดุดี ๖๗ 



๑๑๘ 
หัวขอที่ ๙ 

๓๓ บรรดาอาณาจักรแหงแผนดินโลกเอย จงรองเพลงถวายพระเจา จงสดุดี
องคพระผูเปนเจา  

๓๔ ตอพระองคผูทรงเนรมิตฟาสวรรค ฟาสวรรคดึกดําบรรพ นี่แนะ พระองค
ทรงเปลงพระสุรเสียงของพระองค คือพระสุรเสียงทรงมหิทธิฤทธิ์ 

๓๕ จงถวายฤทธานุภาพแดพระเจา ซึ่งความสูงสงของพระองคอยูเหนือ
อิสราเอล และฤทธานุภาพของพระองคอยูในทองฟา 

๓๖ พระเจาในสถานนมัสการนาครั่นครามนัก คือพระเจาของอิสราเอล 
พระองคนั้นประทานฤทธิ์และกําลังแกประชากรของพระองค สาธุการแด
พระเจา 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 

๑      ตอนสงทาย เกีย่วกับผูประสงคจะกลับตัว สดุดีของดาวิด ๖๘ 
๒  าแตพระเจา ขอทรงชวยขาพระองคใหรอด เพราะน้ําขึ้นมาถึงคอ

ขาพระองคแลว 
๓  ขาพระองคจมอยูในเลนลึกไมมีที่ยืน ขาพระองคมาอยูในน้ําลึก

และน้ําทวมขาพระองค 
๔ ขาพระองคออนระอาใจดวยเหตุรองไห คอของขาพระองคแหงผาก  

ตาของขาพระองคมัวลง ดวยการคอยทาพระเจาของขาพระองค 

ข 

บรรดา 



๑๑๙ 

๕ บรรดาคนที่เกลียดชังขาพระองคโดยไรเหตุ มีมากยิ่งกวาเสนผมบน
ศีรษะขาพระองค คนที่จะทําลายขาพระองคก็มีอิทธิพล คือผูที่เปนพวก
ศัตรูของขาพระองคอยางไมมีเหตุ บัดนี้ขาพระองคจะตองสงคืนสิ่งที่ 
ขาพระองคมิไดขโมยไปหรือ 

๖ ขาแตพระเจา พระองคทรงทราบถึงความโงของขาพระองค ความผิดที่
ขาพระองคกระทําแลวจะซอนไวจากพระองคไมได 

๗ ขาแตองคพระผูเปนเจาพระเจาจอมโยธา ขออยาใหบรรดาผูที่หวังใจใน
พระองคไดรับความอายเพราะขาพระองค  ขาแตพระเจาของอิสราเอล 
ขออยาใหบรรดาผูที่เสาะพระองคไดความอัปยศเพราะขาพระองค 

๘ ที่ขาพระองคทนการเยาะเยย ที่ความอับอายไดคลุมหนาขาพระองคไวก็
เพราะเห็นแกพระองค 

๙ ขาพระองคกลายเปนแขกแปลกหนาของพี่นอง และเปนคนตางดาวของ
บุตรแหงมารดาขาพระองค 

๑๐ ความรอนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองคไดทวมทนขาพระองค และ
คําพูดเยาะเยยของบรรดาผูที่เยาะเยยพระองค ตกแกขาพระองค 

๑๑ เมื่อขาพระองคถอมใจลงดวยการอดอาหาร มันกลายเปนการเยาะเยย 
ขาพระองค 

๑๒ เมื่อขาพระองคใชผากระสอบเปนเครื่องนุงหม ขาพระองคกลับเปนข้ีปาก
ของเขา 

๑๓ คนที่นั่งที่ประตูเมืองก็พูดเรื่องขาพระองค คนขี้เมาแตงเพลงรองวา 
ขาพระองค 
 

ขาแต 

สดุดี ๖๘ 



๑๒๐ 
หัวขอที่ ๙ 

๑๔ ขาแตพระเจา แตสวนขาพระองค ขาพระองคอธิษฐานตอพระองค 
ขาแตพระเจา ในเวลาอันเหมาะสม  โดยความรักมั่นคงอันอุดมของ
พระองค ขอทรงโปรดตอบขาพระองคดวยความอุปถัมภอยางวางใจได 

๑๕ ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากจมลงในเลน ขอทรงชวยกูขาพระองค
จากคนที่เกลียดชังขาพระองคและจากน้ําลึก 

๑๖ ขออยาใหน้ําทวมขาพระองค หรือน้ําที่ลึกกลืนขาพระองคเสีย หรือปาก
แดนผูตายงับขาพระองคไว 

๑๗ ขาแตพระเจา ขอทรงตอบขาพระองค เพราะความรักมั่นคงของพระองค
นั้นเลิศ ขอทรงหันมาหาขาพระองคตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค 

๑๘ ขออยาทรงซอนพระพักตรของพระองคเสียจากผูรับใชของพระองค 
เพราะขาพระองคทุกขใจ ขอทรงรีบตอบขาพระองค 

๑๙ ขอมาใกลขาพระองค ทรงไถขาพระองคไว เพราะศัตรูของขาพระองค 
ขอทรงปลดเปลื้องขาพระองค 

๒๐ พระองคทรงทราบการที่เขาเยาะเยยขาพระองคแลว ทั้งความอายและ
ความอัปยศของขาพระองค พระองคทรงทราบถึงบรรดาคูอริของ 
ขาพระองคหมด 

๒๑ การเยาะเยยกระทําใหจิตใจขาพระองคชอกชํ้า ขาพระองคจึงหมด
กําลังใจ ขาพระองคมองหาผูสงสาร แตก็ไมมี หาผูเลาโลม แต 
ขาพระองคหาไมพบ 

๒๒ เขาใหดีหมีแกขาพระองคเปนอาหาร ใหน้ําสมสายชูแกขาพระองคด่ืมแก
กระหาย 

ขอให 



๑๒๑ 

๒๓ ขอใหสํารับที่อยูตรงหนาเขาเองเปนกับดักเขา และการเลี้ยงในพิธี
สักการบูชาเปนบวง 

๒๔ ขอใหนัยนตาของเขามืดเพื่อเขาจะไม เห็น และทําบั้นเอวเขาให
สั่นสะเทือนเรื่อยไป 

๒๕ ขอทรงเทความกริ้วลงเหนือเขา และใหความกริ้วอันเผารอนตามทันเขา 
๒๖ ขอใหคายของเขารางเปลา อยาใหผูใดพักอยูในเกระโจมของเขา 
๒๗ เพราะเขาไดขมเหงผูที่พระองคทรงเฆี่ยนตี เขาเลาถึงความเจ็บปวดของ

ผูที่พระองคใหบาดเจ็บแลว 
๒๘ ขอทรงเพิ่มโทษ แลวทรงเพิ่มอีก อยาใหเขาไดรับการอภัยจากพระองค 
๒๙ ขอใหเขาถูกลบออกเสียจากทะเบียนผูมีชีวิต อยาใหเขาข้ึนทะเบียนไวใน

หมูคนชอบธรรม 
๓๐ แตขาพระองคทุกขยากและเจ็บปวด ขาแตพระเจา ขอความรอดของ

พระองคตั้งขาพระองคไวใหสูง 
๓๑ ขาพเจาจะสรรเสริญพระนามพระเจาดวยบทเพลง ขาพเจาจะยกยอง

พระองคโดยโมทนาพระคุณ 
๓๒ การนั้นจะเปนที่พอพระทัยพระเจามากกวาวัวผูหรือวัวผูทั้งเขาและกีบ 
๓๓ ขอใหบรรดาผูถอมใจเห็นและยินดี ทานผูเสาะหาพระเจา ขอใหใจของ

ทานฟนช่ืนข้ึน 
๓๔ เพราะพระเจาทรงฟงคนขัดสน และมิไดทรงดูหมิ่นคนของพระองคที่ถูก

จองจํา 
๓๕ ขอฟาสวรรคและแผนดินโลกสรรเสริญพระองค ทั้งทะเลและสรรพสิ่งที่

เคลื่อนไหวอยูในนั้น 

เพราะพระ 

สดุดี ๖๘ 



๑๒๒ 
หัวขอที่ ๙ 

๓๖ เพราะพระเจาจะทรงชวยศิโยนใหรอด และสรางหัวเมืองยูดาหข้ึน  
เขาทั้งหลายจะอาศัยอยูที่นั่น และไดเปนกรรมสิทธิ์ 

๓๗ ลูกหลานของผูรับใชของพระองคจะไดเปนมรดก และบรรดาผูที่รัก 
พระนามของพระองคจะอยูที่นั่น 
 

 
 

๑ ตอนสงทาย ของดาวิด ระลึกถึงเร่ืองท่ีพระเจาทรงชวยชีวิตพระองค ๖๙ 
๒  าแตพระเจา ขอทรงพอพระทัยที่จะชวยกูขาพระองค  
         ขาแตพระเจา ขอทรงเรงมาชวยขาพระองคเถิด 
๓  ขอใหผูที่มุงเอาชีวิตของขาพระองคไดอายและเกิดความอลวน 
 ขอใหผูปรารถนาที่จะใหขาพระองคเจ็บนั้นตองหันกลับไปและไดความอัปยศ 
๔ ผูที่พูดวา “กุย กุย” นั้นขอใหตองตกตะลึงเพราะความอายของเขา 
๕ ขอใหบรรดาผูที่แสวงหาพระองคเปรมปรีด์ิและยินดีในพระองค ขอให
 บรรดาผูที่รักความรอดของพระองค กลาวเสมอวา “พระเจาใหญยิ่งนัก” 
๖ แตขาพระองคยากจนและขัดสน  ขาแตพระเจา ขอทรงรีบมาหา 
 ขาพระองค  ขาแตพระเจา ขออยาทรงรอชา พระองคทรงเปนผูอุปถัมภ
 และผูชวยกูของขาพระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 

ข 

หัวขอ 



หัวขอที่ ๑๐ 
สดุดีของดาวิด ของเหลาบุตรของโยนาดาฟและกลุมผูถูกจองจําแรกๆ 

ไมไดถูกระบุกํากบัไวในภาษาฮีบรู ๗๐ 
๑  าแตพระเจาขา พระองคล้ีภัยอยูในพระองค อยาใหขาพระองค

รับความละอายเลย 
๒  ขอทรงชวยกูและอนุเคราะหขาพระองคโดยความชอบธรรมของ

พระองค ขอทรงเอยีงพระกรรณสดับฟงขาพระองค ขอทรงชวย         
ขาพระองคใหรอด 

๓ ขอพระองคทรงเปนศิลาลี้ภัยของขาพระองค เปนปอมเขมแข็งที่จะชวย
ขาพระองค เพราะพระองคทรงเปนศิลาและเปนปอมปราการของ 
ขาพระองค 

๔ ขาแตพระเจาของขาพระองค ขอทรงชวยขาพระองคจากมอืคนอธรรม 
จากเงือ้มมือของคนคตและคนดุราย 

๕ ขาแตองคพระผูเปนเจาพระเจา เพราะพระองคทรงเปนความหวังของ 
ขาพระองค ขาแตพระเจา เปนที่วางใจของขาพระองคตั้งแตเด็กๆ มา 

๖ ขาพระองคพึ่งพระองคตั้งแตกาํเนิด พระองคทรงเปนผูนําขาพระองคมา
จากครรภมารดาขาพระองค ขาพระองคสรรเสรญิพระองคเสมอ 

ข 

ขาพระองค 



๑๒๔ 
หัวขอที่ ๑๐ 

๗ ขาพระองคเปนที่หลากใจของคนเปนอันมาก แตพระองคทรงเปนที่ล้ีภัย
เขมแข็งของขาพระองค 

๘ ขาพระองคสรรเสริญพระองคเต็มปาก และถวายเกียรติแดพระองควันยัง
ค่ํา 

๙ เมื่อวัยชรา ขออยาทรงเหวี่ยงขาพระองคทิ้งเสีย ขออยาทรงทอดทิ้ง 
ขาพระองคเมื่อขาพระองคหมดแรง 

๑๐ เพราะบรรดาศัตรูของขาพระองคกลาวรายขาพระองค บรรดาผูจองเอา
ชีวิตของขาพระองคปรึกษากัน 

๑๑ และกลาววา “พระเจาทรงทอดทิ้งเขาแลว จงไลตามและฉวยเขาไว 
เพราะไมมีผูใดชวยกูเขา” 

๑๒ ขาแตพระเจา ขออยาทรงอยูไกลขาพระองค  ขาแตพระเจาของ 
ขาพระองค ขอทรงรีบมาชวยขาพระองค 

๑๓ ขอใหศัตรูชีวิตของขาพระองครับความอายและถูกลางผลาญเสีย ผูเสาะ
ที่จะทําอันตรายขาพระองคนั้น ขอใหการเยาะเยยและความอัปยศทวม
เขา 

๑๔ แตขาพระองคจะหวังอยูตลอดไป และจะสรรเสริญพระองคมากยิ่งข้ึนๆ 
๑๕ ปากของขาพระองคจะเลาถึงกิจการอันชอบธรรมของพระองค คือ  

ราชกิจที่ชวยใหรอดของพระองควันยังค่ํา เพราะจํานวนราชกิจนั้น
มากมายเกินความรูของขาพระองค 

๑๖ ขาพระองคจะนําเรื่องราชกิจอันทรงมหิทธิฤทธิของพระเจาไปดวย 
ขาพระองคจะสรรเสริญความชอบธรรมของพระองค ของพระองคเทานั้น 
 

ขาแต 



๑๒๕ 

๑๗ ขาแตพระเจา พระองคทรงสอนขาพระองคตั้งแตเด็กๆ มา และ 
ขาพระองคยังปาวรองราชกิจมหัศจรรยของพระองค 

๑๘ แมจะถึงวัยชราและผมหงอกก็ตาม ขาแตพระเจา ขออยาทรงทอดทิ้ง 
ขาพระองคเสีย จนกวาขาพระองคจะประกาศถึงอานุภาพของพระองค
แกชาติพันธุถัดไป และฤทธิ์เดชของพระองคแกบรรดาผูที่จะเกิดมา 

๑๙ ขาแตพระเจา ความชอบธรรมของพระองคไปถึงฟาสวรรคที่สูงนั้น ขาแต
พระเจา พระองคผูไดทรงกระทําการใหญ ผูใดจะเหมือนพระองค 

๒๐ พระองคผูทรงกระทําใหขาพระองคประสบความทุกขยากลําบากเปนอัน
มากจะทรงรื้อขาพระองคข้ึนมาอีกจากที่ลึกของโลก พระองคจะทรงนํา 
ขาพระองคข้ึนมาอีก 

๒๑ พระองคจะทรงเพิ่มเกียรติแกขาพระองค และเลาโลมขาพระองคอีก 
๒๒ ขาแตพระเจาของขาพระองค ฝายขาพระองคจะสรรเสริญพระองคดวย

พิณใหญถึงเรื่องความสัตยซื่อของพระองค  ขาแตองคบริสุทธิ์แหง
อิสราเอล ขาพระองคจะรองเพลงสรรเสริญพระองคดวยพิณเขาคู 

๒๓ ริมฝปากของขาพระองคจะโหรองดวยความชื่นบาน เมื่อขาพระองครอง
เพลงสรรเสริญพระองค ทั้งจิตวิญญาณของขาพระองคดวย ซึ่งพระองค
ไดทรงไถไว 

๒๔ และล้ินของขาพระองคจะพูดถึงความชวยเหลืออันชอบธรรมของพระองค
ตลอดวันยังค่ํา เพราะผูซึ่งแสวงหาที่จะทําอันตรายขาพระองคไดรับ
ความอับอายและอัปยศ 
 

 
 

เกี่ยวกับ 

สดุดี ๗๐ 



๑๒๖ 
หัวขอที่ ๑๐ 

เกี่ยวกับโซโลมอน สดุดีของดาวิด ๗๑ 
๑  าแตพระเจา ขอประทานความยุติธรรมของพระองคแก

พระราชา และความชอบธรรมของพระองคแกราชโอรส 
๒  เพื่อทานจะไดพิพากษาประชากรของพระองคดวยความชอบ

ธรรม และคนยากจนของพระองคดวยความยุติธรรม 
๓ ใหภูเขาบังเกิดสันติสุขสําหรับประชาชน และเนินเขา โดยความชอบ

ธรรม 
๔ ขอทานสูคดีของคนยากจนแหงประชาชน ใหการชวยกูแกลูกหลานของ

คนขัดสน และขยี้ผูบีบบังคับ 
๕ ขอใหทานดํารงชีวิตตราบที่ดวงอาทิตยคงอยู ตราบเทาดวงจันทร ตลอด

ชาติพันธุ 
๖ ขอใหทานเปนเหมือนฝนที่ตกบนหญาที่ตัดแลว เหมือนหาฝนที่รด

แผนดินโลก 
๗ ในสมัยของทาน ขอความชอบธรรมเจริญข้ึน และสันติภาพอันอุดมจน 

ไมมีดวงจันทร 
๘ ขอทานครอบครองจากทะเลถึงทะเล และจากแมน้ํานั้นถึงที่สุดปลาย

แผนดินโลก 
๙ บรรดาผูที่อยูในถ่ินทุรกันดารจะกราบลงตอเขา และใหบรรดาศัตรูของ

ทานเลียผงคลี 
๑๐ ขอบรรดาพระราชาแหงเมืองทารชิชและของเกาะทั้งปวงถวายราช

บรรณาการ ขอบรรดาพระราชาแหงเชบาและเสบานําของกํานัลมา 
๑๑ ขอพระราชาทั้งปวงกราบลงไหวทาน บรรดาประชาชาติจงปรนนิบัติทาน 

ข 

เพราะทาน 



๑๒๗ 

๑๒ เพราะทานชวยกูคนขัดสนเมื่อเขารองทูล คนยากจน และคนที่ไร 
ผูอุปถัมภ 

๑๓ ทานสงสารคนออนเปล้ีย และคนขัดสน และชวยชีวิตบรรดาคนขัดสน 
๑๔ ทานไถชีวิตของเขาจากการบีบบังคับและความทารุณ และโลหิตของเขา

ก็ประเสริฐในสายตาของทาน 
๑๕ ขอทานผูนั้นมีชีวิตยืนนาน ใหคนถวายทองคําเมืองเชบาแกทาน ใหเขา

อธิษฐานเผื่อทานเรื่อยไป และอวยพรทานวันยังค่ํา 
๑๖ ขอใหมีขาวอุดมในแผนดิน ใหมันแกวงไกวรวงอยูบนยอดเขาทั้งหลาย 

ขอใหผลของแผนดินเหมือนเลบานอน และใหคนบานออกมาจากนคร
เหมือนหญาในทุงนา 

๑๗ ขอนามของทานดํารงอยูเปนนิตย ช่ือเสียงของทานยั่งยืนอยาง 
ดวงอาทิตย ใหคนอวยพรกันเองโดยใชช่ือทาน ประชาชาติทั้งปวงเรียก
ทานวาผูไดรับพระพร 

๑๘ สาธุการแดพระเจา พระเจาแหงอิสราเอล ผูทรงกระทําสิ่งมหัศจรรยแต 
พระองคเดียว 

๑๙ สาธุการแดพระนามรุงโรจนของพระองคเปนนิตย ขอพระสิริของพระองค
เต็มโลก เอเมน และ เอเมน 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

จบเพลง 

สดุดี ๗๑ 



๑๒๘ 
หัวขอที่ ๑๐ 

         จบเพลงของดาวิด บุตรของเยสซี สดุดีของอาซาฟ ๗๒ 
๑  ทจริงพระเจาทรงดีตออิสราเอล ตอบุคคลผูมีใจบริสุทธิ์ 
๒  แตขาพเจาเลา เทาของขาพเจาเกือบสะดุด ยางเทาของขาพเจา

หมิ่นพลาดเต็มทีแลว 
๓ เพราะขาพเจาริษยาคนจองหอง เมื่อขาพเจาเหน็ความเจรญิรุงเรืองของ

คนอธรรม 
๔ เพราะเขาทั้งหลายไมมคีวามเจ็บปวด รางกายเขาปกติและสมบรูณ 
๕ เขาทั้งหลายไมลําบากอยางคนอื่นๆ เขาทั้งหลายไมรบัภัยอยางคนอืน่ๆ 
๖ เพราะฉะนั้น ความเยอหยิ่งจงึเปนสรอยคอของเขา ความทารณุคลมุเขา

ไวอยางเครื่องแตงกาย 
๗ ตาของเขาพองดวยความอวนพี จิตใจของเขามีแผนการชั่วอยางลน

หลาม 
๘ เขาเยยและพูดดวยความมุงราย เขาใฝสูงขูวาจะบีบบังคับ 
๙ เขาอาปากสูฟาสวรรค และล้ินของเขาก็คะนองไปในโลก 
๑๐ ประชาชนของพระองคจงึหันกลับมา และเขาทั้งหลายดื่มน้าํแหงความ

บริบูรณ 
๑๑ และเขาทั้งหลายพดูวา “พระเจาทรงทราบไดอยางไร พระองคผูสูงสดุมี

ความรูหรอื” 
๑๒ ดูเถิด คนอธรรมเปนเชนนี้แหละ อยูอยางสบายเสมอและร่ํารวยขึ้น 
๑๓ ขาพเจารกัษาใจใหสะอาด และชําระมอืดวยความบรสิุทธิก์็เปลา

ประโยชน 
๑๔ เพราะขาพเจารับภัยอยูวันยังค่ําและถูกขนาบอยูทุกเชา 

แ 

ถาขา 



๑๒๙ 

๑๕ ถาขาพระองคไดพูดวา “ขาพเจาจะพูดอยางนี”้ ขาพเจาจะไมจริงตอพวก
บุตรทัง้หลายของพระองคอยูแลว 

๑๖ แตเมื่อขาพระองคตริตรองวา จะเขาใจเรื่องนีไ้ดอยางไร ขาพระองครูสึก
วา เปนงานที่เหน็ดเหนื่อย 

๑๗ จนขาพระองคเขาไปในสถานนมัสการของพระเจา แลวขาพระองคจงึ
พิเคราะหเห็นปลายทางของเขาทั้งหลาย 

๑๘ จริงละ พระองคทรงวางเขาไวในที่ล่ืน พระองคทรงกระทาํใหเขาลมถึง
ความพินาศ 

๑๙ แหม เขาถูกทําลายเสียในครูเดียว แคพริบตาเดียวก็ถูกกวาดลางสิ้น เขา
ถูกครอบงาํดวยความสยดสยองอยางสิน้เชิง 

๒๐ ขาแตพระผูเปนเจา เหมือนความฝนทั้งที่ตื่นอยู เมื่อตื่นอยู ทานดูหมิน่
ภาพของเขา 

๒๑ เมื่อจิตของขาพระองคขมข่ืน เมื่อขาพระองคเสียวแปลบถึงหัวใจ 
๒๒ ขาพระองคโฉดและไมเดียงสา ขาพระองคประพฤติเหมือนสัตวตอ

พระองค 
๒๓ ถึงกระนั้นก็ดี ขาพระองคอยูกบัพระองคเสมอ พระองคทรงจับมอืขวา

ของขาพระองคไว 
๒๔ พระองคจะทรงนาํขาพระองคดวยคําปรกึษาของพระองค และภายหลัง

พระองคจะทรงนาํขาพระองคใหไดรับเกียรติยศ 
๒๕ นอกจากพระองค ขาพระองคมมิีผูใดในฟาสวรรค นอกจากพระองคแลว 

ขาพระองคไมปรารถนาใดใดในโลก 

เน้ือหนัง 

สดุดี ๗๒ 



๑๓๐ 
หัวขอที่ ๑๐ 

๒๖ เนื้อหนังและจิตใจของขาพระองคจะวายไป แตพระเจาทรงเปนกําลังใจ
ของขาพระองค และเปนสวนของขาพระองคเปนนติย 

๒๗ เพราะนี่แนะ บุคคลผูหางเหนิจากพระองคจะพินาศ พระองคทรงให
บุคคลที่ไมจริงตอพระองคดับไป 

๒๘ แตสวนขาพระองค ที่จะเขาใกลพระเจานั้นดี ขาพระองคไดใหพระเจา
เปนที่ล้ีภัยของขาพระองค เพือ่ขาพระองคจะไดเลาถึงพระราชกิจทัง้สิน้
ของพระองค 
 

 
 
 

ในการสอนสั่ง ของอาซาฟ ๗๓ 
๑  าแตพระเจา ไฉนพระองคทรงเหวี่ยงขาพระองคทั้งหลายทิ้ง

เสียเปนนติย ไฉนความกริ้วของพระองคจะกรุนข้ึนตอแกะแหง
ทุงหญาของพระองค 

๒ ขอทรงระลึกถึงชุมนุมชนของพระองค ซึ่งพระองคทรงชุบเล้ียงมาแต 
ดึกดําบรรพ ซึง่พระองคทรงไถไวใหเปนเผาแหงมรดกของพระองค ขอ
ทรงระลึกถึงภูเขาศิโยน ซึ่งพระองคทรงเคยประทับนั้น 

๓ ขอทรงนาํยางพระบาทของพระองคไปยงัที่ปรักหกัพังเปนนิตย ศัตรไูด
ทําลายทกุสิ่งในสถานนมัสการ 

๔ พวกคูอรขิองพระองคคาํรามอยูกลางสถานประชุมของพระองค เขาตัง้
หมายสําคญัของเขาเองไวเปนหมายสําคญั 

๕ ดูเขาเปนเหมือนคนยกขวานขึน้เหนือพุมตนไม 

ข 

แลวบรรดา 



๑๓๑ 

๖ แลวบรรดาไมที่แกะสลักทั้งสิ้นเขาก็พังลงมาเสียดวยขวานและคอน 
๗ เขาเอาไฟเผาสถานนมัสการของพระองค เขาทําลายความศักดิ์สิทธิ์แหง

สถานที่พระนามของพระองคประทับนั้นลงถึงดิน 
๘ เขารําพึงในใจวา “เราจะเอาชนะเขาทั้งหลายใหสิ้นเชิง” เขาเผาบรรดา

สถานประชุมของพระเจาที่ในแผนดินจนหมด 
๙ พวกเราไมเห็นหมายสําคัญทั้งหลายของเรา ไมมีผูเผยพระวจนะอีกแลว 

ในพวกเราไมมีใครทราบวานานเทาใด 
๑๐ ขาแตพระเจา คูอริจะเยยอยูนานเทาใด ศัตรูจะกลาวหยาบชาตอ 

พระนามของพระองคเปนนิตยหรือ 
๑๑ ไฉนพระองคจึงหดพระหัตถของพระองคเสีย คือพระหัตถขวาของ

พระองค ขอทรงเหยียดพระหัตถจากพระทรวงของพระองค 
๑๒ ถึงกระนั้น พระเจา กษัตริยของขาพระองค ทรงอยูแตดึกดําบรรพ  

ทรงประกอบกิจความรอดทามกลางแผนดินโลก 
๑๓ พระองคทรงแยกทะเลดวยฤทธานุภาพของพระองค พระองคทรงหักหัว

มังกรบนน้ํา 
๑๔ พระองคทรงขยี้หัวทั้งหลายของเลวีอาธาน พระองคประทานมันใหเปน

อาหารของสรรพสัตวแหงถ่ินทุรกันดาร 
๑๕ พระองคทรงแยกเปดน้ําพุและลําธาร พระองคทรงใหแมน้ําที่ไหลอยู

เสมอแหงไป 
๑๖ วันเปนของพระองค คืนเปนของพระองคดวย พระองคทรงสถาปนาดวง

สวางและดวงอาทิตย 

พระองค 

สดุดี ๗๓ 



๑๓๒ 
หัวขอที่ ๑๐ 

๑๗ พระองคทรงจัดเขตทั้งสิ้นของแผนดินโลก พระองคทรงสรางฤดูรอนและ
ฤดูหนาว 

๑๘ ขาแตพระเจา ขอทรงระลึกขอนี้วา ศัตรูเยาะเยยอยางไร และชนชาติโง
ไดกลาวหยาบชาตอพระนามของพระองคอยางไร 

๑๙ ขออยาทรงมอบวิญญาณนกเขาของพระองคแกสัตวปา ขออยาทรงลืม
ชีวิตคนยากจนของพระองคเปนนิตย 

๒๐ ขอสนพระทัยในพันธสัญญา เพราะสถานที่มืดของแผนดินเต็มไปดวยที่
อยูของความทารุณ 

๒๑ ขออยาใหผูที่ถูกเหยียบย่ําไดอาย ขอใหคนจนและคนขัดสนสรรเสริญ
พระนามของพระองค 

๒๒ ขาแตพระเจา ขอทรงลุกข้ึน สูคดีของพระองค ขอทรงระลึกวาคนโงเยย
พระองคอยูวันยังค่ํา 

๒๓ ขออยาทรงลืมเสียงของคูอริของพระองค เสียงอึงคะนึงของปฏิปกษของ
พระองค ซึ่งข้ึนไปอยูเนืองนิตย 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

๑           ตอนสงทาย เจาจะไมเปนทุกข สดุดี เพลงของอาซาฟ ๗๔ 
๒  าพระองคทั้งหลายขอโมทนาพระองค ขาแตพระเจา ขาพระองค

ทั้งหลายขอโมทนา พระนามของพระองคอยูใกล เขาเลาถึง  
พระราชกิจอัศจรรยของพระองค ข 

ถึงเวลา 



๑๓๓ 

๓ ถึงเวลาซึ่งเราไดกําหนดไว  เราจะพิพากษาดวยความเที่ยงธรรม 
๔ เมื่อแผนดินโลกโคลงเคลง พรอมทั้งบรรดาชาวแผนดินโลกนั้น ผูที่รักษา

เสาของมันใหมั่นอยูคือเราเอง  
๕ เราพูดกับคนโออวดวา “อยาโออวด” และแกคนอธรรมวา “อยายกหัวของ

เจาข้ึน 
๖ อยายกเขาของเจาข้ึนใหสูง หรือพูดจาอยางยโส” 
๗ เพราะการยกขึ้นนั้นมิไดมาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก และมิใช

มาจากถิ่นทุรกันดาร 
๘ แตเปนพระเจาผูทรงกระทําการพิพากษา ทรงใหคนหนึ่งลง และทรงยก

อีกคนหนึ่งข้ึน 
๙ เพราะในพระหัตถของพระเจามีจอกลูกหนึ่ง มีเหลาองุนเปนฟอง ประสม

ไวดี พระองคทรงเทของดื่มจากจอกนั้นและคนอธรรมของแผนดินโลก
ทั้งสิ้นจะดื่มหมดทั้งตะกอน 

๑๐ แตขาพเจาจะประกาศเปนนิตย ขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญ 
พระเจาของยาโคบ 

๑๑ “เราจะตัดศักดิ์ของคนอธรรมออกหมด แตศักดิ์ของผูชอบธรรมจะถูกเชิด
ชูข้ึน” 

 
 

 
 
 
 

ตอนสง 

สดุดี ๗๔ 



๑๓๔ 
หัวขอที่ ๑๐ 

๑     ตอนสงทาย สดุดีของอาซาฟ เพลงเกี่ยวกบัชาวอัสซีเรีย ๗๕ 
๒  นยูดาหเขารูจักพระเจา ในอิสราเอลพระนามของพระองค 
   ใหญยิ่ง 
๓  ที่ประทับของพระองคตั้งอยูในซาเล็ม ที่พํานักของพระองค   

อยูในศิโยน 
๔ ที่นั่นพระองคทรงหักลูกธนูเพลิง ทั้งโล ดาบ และยุทธภัณฑ  
๕ พระองคทรงรุงโรจน สูงสงยิ่งภูเขานิรันดร 
๖ ดวยวาคนใจเขมแข็งถูกริบขาวของ เขาหลับไป ชายฉกรรจทั้งสิ้นไม

สามารถใชมือของเขาไดอีกแลว 
๗ ขาแตพระเจาของยาโคบ พอพระองคทรงขนาบ ทั้งมา และคนขี่ก็ลวงลับไป 
๘ แตพระองคเจา พระองคทรงเปนที่นาครามกลัว เมื่อพระองคทรงกริ้วข้ึน

แลว ใครจะยืนตอเบื้องพระพักตรพระองคได 
๙ พระองคทรงล่ันคําพิพากษามาจากฟาสวรรค เมื่อพระเจาทรงลุกข้ึน

พิพากษา  
๑๐ เพื่อชวยผูถูกบีบบังคับทั้งสิ้นของแผนดินโลกใหรอด แผนดินโลกก็กลัว

และนิ่งเงียบ 
๑๑ แนละ ความโกรธของมนุษยจะสรรเสริญพระองค และความโกรธที่

เหลืออยูนั้นพระองคจะทรงคาดพระองคไว 
๑๒ จงบนตอพระเจาพระเจาของทานทั้งหลาย และจงปฏิบัติตาม ใหคนที่อยู

รอบพระองคนําของกํานัลมายังพระองคผูซึ่งเขาควรเกรงกลัว 
๑๓ ผูทรงตัดน้ําจิตของเจานาย ผูทรงเปนที่นาครามกลัวแกบรรดาพระราชา

แหงแผนดินโลก 
 

 ใ 

ตอนสง 



๑๓๕ 

๑  ตอนสงทาย ผานอดิิฟุม สดุดีของอาซาฟ ๗๖ 
๒  าพเจารองทูลพระเจา ทูลตอพระเจา เพื่อพระองคจะทรงฟง

ขาพเจา 
๓ ในวันยากลําบากของขาพเจา ขาพเจาแสวงหาองคพระผูเปนเจา ใน

กลางคืนมือขาพเจาเหยียดไมหยุด จิตใจของขาพเจาไมรับคําเลาโลม 
๔ ขาพเจาระลึกถึงพระเจา ขาพเจาก็ครวญคราง ขาพเจาตรึกตรอง จิตใจ

ของขาพเจาก็ออนระอาไป  
๕ พระองคทรงจับหนังตาของขาพระองคไวไมใหปด ขาพเจาทุกขมากจน

พูดไมออก 
๖ ขาพเจาพิจารณาถึงสมัยกอน ขาพเจาจําปที่นมนานมาแลวได 
๗ ขาพเจาภาวนาในใจของขาพเจาในกลางคืน ขาพระเจาตรึกตรอง และจิต

วิญญาณของขาพเจาก็เสาะหา 
๘ “องคพระผูเปนเจาจะทรงทอดทิ้งเปนนิตย และจะไมเคยพอพระทัยอีก

หรือ 
๙ ความรักมั่นคงของพระองคจะระงับอยูเปนนิตยหรือ พระสัญญาของ

พระองคสิ้นสุดตลอดทุกชั่วชาติพันธุหรือ 
๑๐ พระเจาทรงลืมที่จะทรงพระกรุณาหรือ เพราะพระพิโรธพระองคจึงทรง

ปดความเวทนาเสียหรือ” 
๑๑ และขาพเจาวา “ที่พระหัตถขวาของพระองคผูสูงสุดเปล่ียนไป นั่นแหละ

เปนความทุกขของขาพเจา” แตขาพเจาจะระลึกถึงปทั้งหลายแหง  
๑๒ ขาพเจาระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงของพระเจา พระเจาขา ขาพระองคจะ

จดจําบรรดาการอัศจรรยของพระองคในสมัยกอนๆ 

ข 

ขาพระ 

สดุดี ๗๖ 



๑๓๖ 
หัวขอที่ ๑๐ 

๑๓ ขาพระองคจะตรึกตรองถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค และรําพึงถึง
พระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระองค 

๑๔ ขาแตพระเจา วิธีการของพระองคบริสุทธิ์ พระองคใดจะยิ่งใหญอยาง 
พระเจาของเรา 

๑๕ พระองคคือพระเจาผูทรงกระทําอัศจรรย ผูทรงสําแดงฤทธานุภาพของ
พระองคทามกลางชนชาติทั้งหลาย 

๑๖ พระองคไดทรงไถประชากรของพระองคดวยพระกรของพระองค คือ 
เช้ือสายของยาโคบและโยเซฟ  

๑๗ ขาแตพระเจา เมื่อน้ําเห็นพระองค น้ําเห็นพระองค มันก็เกรงกลัว 
แนทีเดียว ที่ลึกก็สั่นสะทาน 

๑๘ เมฆเทน้ําลงมา ทองฟาก็คะนองเสียง ลูกธนูของพระองคก็ปลิวไปปลิวมา 
๑๙ ฟาผาของพระองคมีเสียงอยูในลมบาหมู ฟาแลบทําใหพิภพสวาง 

แผนดินโลกก็สั่นสะเทือนและหวั่นไหว 
๒๐ พระมรรคาของพระองคอยูในทะเล พระวิถีของพระองคอยูในน้ํามหึมา

ทั้งหลาย ถึงกระนั้นรอยพระบาทของพระองคก็ไมมีใครรู 
๒๑ พระองคทรงนําประชากรของพระองคโดยมือของโมเสสและอาโรน

เหมือนฝูงแพะแกะ 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 
 

หัวขอ 



หัวขอที่ ๑๑ 
               กดกดกในการสอนสั่ง ของอาซาฟ ๗๗ 

๑  ระชากรของขาพเจาเอย จงเงี่ยหูฟงคําสอนของขาพเจา เอียงหู
ของทานทั้งหลายฟงถอยคําจากปากของขาพเจา 

๒ ขาพเจาจะอาปากกลาวคําอุปมา ขาพเจาจะกลาวคําลับลึกของโบราณกาล 
๓ ถึงสิ่งที่เราทั้งหลายไดยินไดทราบ ที่บรรพบุรุษของเราไดบอกเรา 
๔ เราจะไมซอนไวจากลูกหลานของเขา แตจะบอกแกชาติพันธุที่กําลังเกิด

มา ถึงพระราชกิจอันควรสรรเสริญของพระเจา และฤทธานุภาพของ
พระองค และการอัศจรรยซึ่งพระองคไดทรงกระทํา 

๕ เพราะพระองคทรงสถาปนากฎเกณฑไวในยาโคบ และทรงแตงตั้ง
กฎหมายไวในอิสราเอล ซึ่งพระองคทรงบัญชาแกบรรพบุรุษของเรา  
วาใหแจงเรื่องราวเหลานั้นแกลูกหลานของเขา 

๖ เพื่อชาติพันธุรุนตอไปจะทราบเรื่อง คือลูกหลานที่จะเกิดมา และที่จะ 
ลุกข้ึนบอกลูกหลานของเขา 

๗ เพื่อเขาจะตั้งความหวังของเขาไวในพระเจา และไมลืมพระราชกิจของ
พระเจา แตรักษาพระบัญญัติของพระองค 

 
 

ป 

และเพื่อ 



๑๓๘ 
หัวขอที่ ๑๑ 

๘ และเพื่อเขาจะมิไดเหมือนบรรพบุรุษของเขา คือชาติพันธุที่ด้ือดึงและมัก
กบฏ ชาติพันธที่จิตใจไมมั่นคง ผูซึ่งจิตวิญญาณของเขาไมมั่นคงตอ 
พระเจา 

๙ บรรดาคนเอฟราอิม พรอมสรรพดวยคันธนู ไดหันกลับในวันสงคราม 
๑๐ เขาทั้งหลายมิไดรักษาพันธสัญญาของพระเจา และปฏิเสธที่จะเดินตาม

กฎหมายของพระองค 
๑๑ เขาลืมสิ่งที่พระองคไดทรงกระทําและการอัศจรรยซึ่งพระองคทรงสําแดง

แกเขา 
๑๒ พระองคทรงกระทําการประหลาดตอหนาตอตาของบรรพบุรุษของเขา 

ในแผนดินอียิปต ในไรนาโศอัน 
๑๓ พระองคทรงแยกทะเล และใหเขาเดินผานไป และกระทําใหน้ําตั้งอยู

เหมือนกองสูง 
๑๔ ในกลางวันพระองคทรงนําเขาดวยเมฆ และดวยแสงไฟคืนยังรุง 
๑๕ พระองคทรงผาหินในถ่ินทุรกันดาร ประทานน้ําเปนอันมากใหเขาดื่ม

เหมือนมาจากที่ลึก 
๑๖ พระองคทรงกระทําใหลําธารออกมาจากหิน ทรงกระทําใหน้ําไหลลงมา

เหมือนแมน้ํา 
๑๗ แตเขายังกระทําบาปยิ่งข้ึนตอพระองค ไดกบฏตอองคผูสูงสุดในที่ 

แหงแลง 
๑๘ เขาทดลองพระเจาอยูในใจของเขาโดยเรียกรองอาหารที่เขาอยาก 
๑๙ เขาพูดปรักปรําพระเจาวา “พระเจาจะทรงเตรียมสํารับในถ่ินทุรกันดาร

ไดหรือ 

ดูเถิด 



๑๓๙ 

๒๐ ดูเถิด พระองคทรงตีหินใหน้ําพุออกมา และลําธารก็ไหลลน พระองคจะ
ประทานขนมปงดวยไดหรือ หรือทรงจัดเนื้อใหประชาชนของพระองค 
ไดหรือ” 

๒๑ เพราะฉะนั้น เมื่อพระเจาทรงสดับแลว พระองคทรงพระพิโรธ มีไฟลุก
โพลงขึ้นสูยาโคบ พระพิโรธของพระองค สูงข้ึนสูอิสราเอล 

๒๒ เพราะเขาไมเช่ือพระเจา และไมไววางใจในฤทธิ์ชวยของพระองค 
๒๓ พระองคยังทรงบัญชาเมฆเบื้องบน และทรงเปดประตูฟาสวรรค 
๒๔ พระองคทรงหลั่งมานาใหเขารับประทาน และประทานทิพยาหารใหเขา 
๒๕ มนุษยไดกินอาหารของทูตสวรรค พระองคประทานอาหารใหเขาอยาง

อุดม 
๒๖ พระองคทรงกระทําใหลมตะวันออกพัดในฟาสวรรค และทรงนําลมใต

ออกมาดวยฤทธิ์ของพระองค 
๒๗ พระองคทรงหลั่งเนื้อใหเขาอยางผงคลี คือนก ดังทรายทะเล 
๒๘ พระองคทรงใหมันตกลงมากลางคายของเขา และรอบที่อาศัยของเขา 
๒๙ เขาไดรับประทานอิ่มดี เพราะพระองคประทานสิ่งที่เขาอยาก 
๓๐ แตกอนที่เขาจะหายอยาก ขณะที่อาหารยังอยูในปากของเขา 
๓๑ พระพิโรธของพระเจาพลุงข้ึนตอเขา และพระองคทรงสังหารคนฉกรรจ

ที่สุดของเขาเสีย และทรงคว่ําคนหนุมในอิสราเอลเสีย 
๓๒ ถึงมีเรื่องทั้งสิ้นนี้ เขาก็ยังกระทําบาป เขามิไดเช่ือถือการอัศจรรยของ

พระองค 
๓๓ พระองคจึงทรงกระทําใหวันของเขาหายไปดังลมหายใจ และทรงใหป

ของเขาหายไปอยางสยดสยอง 

เมื่อพระองค 

สดุดี ๗๗ 



๑๔๐ 
หัวขอที่ ๑๑ 

๓๔ เมื่อพระองคทรงสังหารเขา เขาแสวงหาพระองค เขาไดกลับมาแสวง 
พระเจาดวยใจรอนรน 

๓๕ เขาระลึกวาพระเจาทรงเปนศลิาของเขา และพระเจาองคสงูสุดเปน 
พระผูไถของเขา 

๓๖ แตเขายอพระองคดวยปากของเขา และมุสาตอพระองคดวยล้ินของเขา 
๓๗ เพราะจิตใจของเขาไมแนวแนตอพระองค เขาไมจริงจงัตอพนัธสัญญา

ของพระองค 
๓๘ ถึงกระนั้นดวยความสังเวช พระองคทรงอภัยความผิดบาปของเขา และ

มิไดทรงทาํลายเขา พระองคทรงยับยั้งพระพิโรธของพระองคบอยๆ และ
มิไดทรงกวนพระพิโรธของพระองคทัง้สิน้ใหข้ึนมา 

๓๙ พระองคทรงระลึกวาเขาเปนเพียงแตเนือ้หนัง เปนลมที่ผานไปแลวมไิด
กลับมาอกี 

๔๐ เขากบฏตอพระองคในถ่ินทุรกนัดารบอยสักเทาใด และทําใหพระองค
โทมนสัในทะเลทราย 

๔๑ แตเขายังไดกลับทดลองพระเจาอีกและไดทําใหองคบริสุทธิ์ของอิสราเอล
เศราพระทัย 

๔๒ เขามิไดระลึกถึงฤทธานุภาพของพระองค หรือวนัที่พระองคทรงไถเขา
จากคูอริของเขา 

๔๓ เมื่อพระองคทรงกระทําหมายสําคัญของพระองคในอียิปต และการ
อัศจรรยของพระองคในไรนาโศอัน 

๔๔ พระองคทรงเปลี่ยนแมน้ําและลําธารของเขาใหเปนเลือด เขาจงึด่ืมจาก
ลําธารของเขาไมได 

พระองค 



๑๔๑ 

๔๕ พระองคทรงสงฝูงเหลือบมาทามกลางเขา ซึ่งผลาญเขา และกบ ซึ่ง
ทําลายเขา 

๔๖ พระองคประทานพชืผลของเขาแกตั๊กแตนวัยคลาน และผลงานออกแรง
ของเขาแกตั๊กแตนวัยบิน 

๔๗ พระองคทรงทาํลายเถาองุนของเขาดวยลูกเห็บ และตนมะเดื่อของเขา
ดวยน้ําคางแข็ง 

๔๘ พระองคทรงมอบฝูงวัวของเขาไวกับลูกเห็บ และฝูงแพะแกะของเขากับ
ฟาผา 

๔๙ พระองคทรงปลอยความกริ้วดุรายของพระองคมาเหนือเขา ทั้งพระพิโรธ 
ความกริ้ว และความทุกขลําบาก คือคณะทูตสวรรคผูทําลาย 

๕๐ พระองคทรงเปดวิถีใหแกความกริ้วของพระองค พระองคมไิดทรงเวน
เขาไวจากความตาย แตประทานชีวิตของเขาแกกาฬโรค 

๕๑ พระองคทรงประหารลูกหัวปทั้งสิน้ในอยีิปต คือผลแรกแหงกําลังของเขา
ในกระโจมของฮาม 

๕๒ แลวพระองคทรงนาํประชากรของพระองคออกมาเหมือนนาํแกะ และ 
นําเขาไปในถิ่นทุรกนัดารเหมอืนฝูงแพะแกะ 

๕๓ พระองคนาํเขาไปอยางปลอดภัย เขาจงึไมกลัว แตทะเลทวมศัตรูของเขา 
๕๔ และพระองคทรงพาเขามายงัแดนบริสทุธิ์ของพระองค ยังภูเขา          

ซึ่งพระหตัถขวาของพระองคไดเนรมิตข้ึน 
 

พระองค 

สดุดี ๗๗ 



๑๔๒ 
หัวขอที่ ๑๑ 

๕๕ พระองคทรงขับประชาชาติตางๆ ออกไปขางหนาเขา พระองคทรงวัด
แบงแดนประชาชาตินั้นใหเปนมรดก และทรงตั้งบรรดาเผาอิสราเอลไว
ในกระโจมของเขา 

๕๖ แตเขาทั้งหลายยังทดลองและกบฏตอพระเจาองคสูงสุด มิไดรักษา
บรรดาพระโอวาทของพระองค 

๕๗ กลับหันไปเสียและประพฤติทรยศอยางบรรพบุรุษของเขา เขาบิดไป
เหมือนคันธนูที่ไวใจไมได 

๕๘ เพราะเขายั่วเยาพระองคใหทรงกริ้วดวยเรื่องปูชนียสถานบนที่สูงของเขา
ทั้งหลาย ไดหมุนใหพระองคหวงแหนเขาดวยเรื่องรูปเคารพแกะสลักของ
เขา 

๕๙ เมื่อพระเจาทรงไดยิน พระองคทรงพิโรธยิ่ง และพระองคทรงทอดทิ้ง
อิสราเอลไวเสีย 

๖๐ พระองคทรงละที่ประทับของพระองคในชิโลห คือพลับพลาที่พระองค
ทรงตั้งไวทามกลางมนุษย 

๖๑ และทรงมอบประชาอันเปนฤทธานุภาพของพระองคแกการเปนเชลย 
และชนอันเปนพระสิริของพระองค แกมือของคูอริ 

๖๒ พระองคทรงมอบประชาชนของพระองคแกดาบ และทรงพระพิโรธตอ
มรดกของพระองค 

๖๓ ไฟผลาญหนุมๆ ของเขาเสีย และสาวๆ ของเขาก็ไมมีเพลงแตงงาน 
๖๔ บรรดาปุโรหิตของเขาลมลงดวยดาบ และหญิงมายของเขาไมมีการรอง

ทุกข 

แลวองค 



๑๔๓ 

๖๕ แลวองคพระผูเปนเจาทรงตื่นอยางตื่นบรรทม อยางชายฉกรรจโหรอง
เพราะฤทธิ์เหลาองุน 

๖๖ และพระองคทรงตีปฏิปกษของพระองคใหถอยหลัง และใหเขาไดอาย
เปนนิตย 

๖๗ พระองคทรงปฏิเสธกกระโจมของโยเซฟ พระองคมิไดทรงเลือกเผาเอฟราอิม 
๖๘ แตพระองคทรงเลือกเผายูดาห ภูเขาศิโยนซึ่งพระองคทรงรัก 
๖๙ พระองคทรงสรางสถานนมัสการของพระองคอยางฟาสวรรคสูง อยาง

แผนดินโลกซึ่งพระองคตั้งไวเปนนิตย 
๗๐ พระองคทรงเลือกดาวิดผูรับใชของพระองค ทรงพาทานมาจากคอกแกะ 
๗๑ พระองคทรงพาทานมาจากการดูแลแมแกะที่มีลูกออนใหเปนผูเล้ียงดู

ยาโคบประชากรของพระองค คืออิสราเอลมรดกของพระองคอยางเลี้ยง
แกะ 

๗๒ ทานจึงเล้ียงดูเขาทั้งหลายดวยใจเที่ยงธรรม และนําเขาทั้งหลายไปดวย
มือชํ่าชอง 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 
 
 
 

สดุดี ๗๗ 

สดุด ี



๑๔๔ 
หัวขอที่ ๑๑ 

สดุดีของอาซาฟ ๗๘ 
๑  าแตพระเจา พวกตางศาสนาไดเขาในมรดกของพระองค           

 เขาไดทําใหพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองคมีมลทิน เขาไดทําให
เยรูซาเล็มเปนที่ปรักหักพัง 

๒ เขาใหศพผูรับใชของพระองคเปนอาหารแกบรรดานกในอากาศ ใหเนื้อ
ของธรรมิกชนของพระองคแกสัตวปาแหงแผนดินโลก 

๓ เขาไดเทโลหิตของคนเหลานั้นออกมาอยางน้ํารอบเยรูซาเล็ม จนไมมีคน
ฝงศพ 

๔ เราเปนที่เยยหยันแกเพื่อนบานของเรา คนที่อยูรอบเราก็เยาะและเยย 
๕ ขาแตพระเจา พระองคทรงกริ้วอีกนานเทาใด เปนนิตยหรือ พระเจาขา 

ความพิโรธอันหวงแหนของพระองคจะไหมดังไฟไปอีกนานเทาใด 
๖ ขอทรงเทความกริ้วของพระองคลงเหนือบรรดาประชาชาติที่ไมรูจัก

พระองค และเหนือราชอาณาจักรทั้งหลายที่ไมรองทูลออกพระนามของ
พระองค 

๗ เพราะเขาทั้งหลายไดผลาญยาโคบ และกระทําใหที่อาศัยของเขาราง
เปลา 

๘ ขออยาทรงถือเอาความบาปผิดของบรรพบุรุษของขาพระองคทั้งหลาย 
เพื่อลงโทษขาพระองคทั้งหลาย  ขอความสังเวชของพระองคเรงมาพบ
ขาพระองคทั้งหลาย เพราะขาพระองคทั้งหลายตกต่ํามาก 

๙ ขาแตพระเจาแหงความรอดของขาพระองคทั้งหลาย ขอทรงชวย 
 
 

ข 

ขาพระองค 



๑๔๕ 

ขาพระองค เพราะเห็นแกพระสิริแหงพระนามของพระองค ขอทรงชวยกู 
ขาพระองคและอภัยบาปของขาพระองค เพราะเห็นแกพระนามของ
พระองค 

๑๐ ควรหรือที่บรรดาประชาชาติจะกลาววา “พระเจาของเขาอยูที่ไหน” ขอให
การแกแคนแหงโลหิตของผูรับใชพระองคที่ไหลออกมา จงปรากฏใน
ทามกลางประชาชาติตอหนาตอตาขาพระองคทั้งหลาย  

๑๑ ขอใหเสียงคร่ําครวญของบรรดาเชลยมาอยูตอพระพักตรพระองค ดวย
พระกรทรงฤทธิ์ของพระองค ขอทรงสงวนคนเหลานั้นที่ตองถึงตาย 

๑๒ ขาแตพระผูเปนเจา ขอทรงตอบแทนการที่เขาไดเยยหยันตอพระองค สัก
เจ็ดเทา ณ ทรวงอกเพื่อนบานของขาพระองค 

๑๓ แลวขาพระองคทั้งหลายประชากรของพระองค ฝูงแพะแกะแหงทุงหญา
ของพระองค จะโมทนาพระคุณพระองคเปนนิตย ขาพระองคทั้งหลายจะ
กลาวสรรเสริญพระองคตลอดทุกชั่วชาติพันธุ 
 

 
 
 

๑     ตอนสงทาย เกีย่วกับผูท่ีประสงคกลับตัว วิวรณ ของอาซาฟ ๗๙ 
๒  าแตพระผูทรงเลี้ยงดูอิสราเอลอยางเลี้ยงแกะ คือพระองคผูทรง

นําโยเซฟอยางนําฝูงแพะแกะ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับ  
พระผูประทับเหนือเครูบ ขอทรงทอแสงออกมา 

๓ ตอหนาเอฟราอิม และเบนยามิน และมนัสเสห ขอทรงปลุกพระราช
อํานาจของพระองคข้ึนมาชวยขาพระองคทั้งหลายใหรอด 

ข 
ขาแต 

สดุดี ๗๘ 



๑๔๖ 
หัวขอที่ ๑๑ 

๔ ขาแตพระเจา ขอทรงชวยขาพระองคทั้งหลายใหกลับสูสภาพดี  
ขอพระพักตรของพระองคทอแสง เพื่อขาพระองคทั้งหลายจะรอด 

๕ ขาแตพระเจาพระเจาจอมโยธา พระองคทรงกริ้วตอคําอธิษฐานของ 
ชนชาติของพระองคนานสักเทาใด 

๖ พระองคไดทรงเลี้ยงเขาดวยน้ําตาตางอาหาร และทรงใหเขาดื่มน้ําตา
อยางเต็มขนาด 

๗ ทรงกระทําใหพระองคเปนที่ดูหมิ่นในหมูเพื่อนบานของขาพระองค และ
ศัตรูของขาพระองคหัวเราะกัน 

๘ ขาแตพระเจาจอมโยธา ขอทรงชวยขาพระองคทั้งหลายใหกลับสูสภาพดี 
ขอพระพักตรของพระองคทอแสง เพื่อขาพระองคทั้งหลายจะรอด 

๙ พระองคทรงนําเถาองุนออกจากอียิปต พระองคทรงขับไลบรรดา
ประชาชาติออกไปและทรงปลูกเถาองุนไว 

๑๐ พระองคทรงปราบดินให มันก็หยั่งรากลึกและแผเต็มแผนดิน 
๑๑ รมเงาของมันคลุมภูเขา และกิ่งกานของมันคลุมตนสนสีดารของพระเจา 
๑๒ มันสงกิ่งไปถึงทะเล และสงแขนงไปถึงแมน้ํายูเฟรติส 
๑๓ ทําไมพระองคจึงทรงพังกําแพงลงเสีย บรรดาคนทั้งสิ้นที่ผานไปตามทาง

จึงเด็ดผลของมัน 
๑๔ หมูปาจากดงมาย่ํายีมัน และบรรดาที่ไปมาในไรนากินมันเปนอาหาร 
๑๕ ขาแตพระเจาจอมโยธา ขอทรงหันกลับเถิดพระเจาขา ขอทรงมองจาก

ฟาสวรรคและทรงเห็น ขอทรงสนพระทัยในเถาองุนนี้ 
๑๖ คือกอซึ่งพระหัตถขวาของพระองคทรงปลูกไว และกิ่งที่พระองคทรงให

เจริญแข็งแรงเพื่อพระองคเอง 

เขาทั้ง 



๑๔๗ 

๑๗ เขาทั้งหลายเผามันเสียดวยไฟ เขาตัดมันลง ขอใหพินาศดวยพระพักตร
ของพระองคที่ทรงขนาบเขา 

๑๘ ขอพระหัตถของพระองคจงอยู เหนือผูที่อยู เบื้องขวาพระหัตถของ
พระองค คือบุตรของมนุษยที่พระองคทรงกระทําใหแข็งแรงเพื่อพระองคเอง 

๑๙ แลวขาพระองคทั้งหลายจะไมหันกลับมาจากพระองค ขอทรงสงวนชีวิต
ขาพระองคทั้งหลายไว แลวขาพระองคทั้งหลายจะทูลออกพระนาม
พระองค 

๒๐ ขาแตพระเจาพระเจาจอมโยธา ขอทรงชวยขาพระองคทั้งหลายใหกลับสู
สภาพดี ขอพระพักตรของพระองคทอแสง เพื่อขาพระองคทั้งหลายจะ
รอดได 

 
 

 
 

๑               ตอนสงทาย เกี่ยวกับท่ีลับมีด สดุดีของอาซาฟ ๘๐ 
๒  งรองเพลงถวายพระเจา พระกําลังของพวกเรา จงโหรองดวย

ความชื่นบานถวายแดพระเจาของยาโคบ 
๓ จงเปลงเสียงสดุดี จงตีรํามะนา ทั้งพิณเขาคูอันไพเราะ และพิณใหญ 
๔ จงเปาแตรเมื่อวันข้ึนค่ํา เมื่อวันเพ็ญ ณ วันการเลี้ยงของเรา 
๕ เพราะเปนกฎเกณฑสําหรับอิสราเอล เปนระเบียบของพระเจาแหงยาโคบ 
๖ พระองคทรงกระทําใหเปนคําสั่งในโยเซฟ เมื่อพระองคทรงออกไปสู

แผนดินอียิปต ขาพเจาไดยินเสียงซึ่งขาพเจาไมเคยรูจัก 
๗ วา “เราผอนบาของเขาจากภาระของเขา เราใหเปนอิสระพนกระจาด 

จ 

เมื่อทุกข 

สดุดี ๗๙ 



๑๔๘ 
หัวขอที่ ๑๑ 

๘ เมื่อทุกขใจเจาเรียก เราก็ชวยกูเจา เราตอบเจาในที่ลับล้ีของฟารอง เรา
ไดทดลองเจาที่น้ํา ณ เมรีบาห  

๙ ประชาชนของเราเอย จงฟง แลวเราจะทักทวงเจา โอ  อิสราเอลเอย เจา
นาจะฟงเราแลว 

๑๐ อยามีพระแปลกๆ ทามกลางเจาเลย อยากราบไหวพระตางดาว 
๑๑ เราคือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา ผูไดพาเจาออกมาจากแผนดินอียิปต 

อาปากของเจาใหกวางเถิด เราจะปอนเจาใหอิ่ม 
๑๒ แตประชากรของเราไมฟงเสียงของเรา อิสราเอลไมยอมรับเราเลย 
๑๓ เราจึงมอบเขาไวแกจิตใจด้ือดานของเขาเอง ใหตามคําปรึกษาของเขาเอง 
๑๔ เออ ประชากรของเรา นาจะฟงเรา และอิสราเอล นาจะเดินในทาง

ทั้งหลายของเรา 
๑๕ แลวไมชา เราก็จะใหศัตรูของเขานอบนอมลง และจะหันมือของเราสูคูอริ

ของเขา 
๑๖ บรรดาผูที่เกลียดชังพระเจาจะหมอบราบตอเขา และเวลาของเขาจะ

ยั่งยืนอยูเปนนิตย” 
๑๗ พระองคทรงเลี้ยงเขาดวยขาวสาลีอยางดีที่สุด “เราจะใหเจาพอใจดวย

น้ําผึ้งที่มาจากหิน” 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 
 
 

สดุด ี



๑๔๙ 

สดุดีของอาซาฟ ๘๑ 
๑   ระเจาทรงเขาประทับในสภาของพระเจา พระองคทรงทําการ

พิพากษาทามกลางพระทั้งหลายวา 
๒ “ทานจะตัดสินอยางอยุติธรรมและแสดงความลําเอียงเขาขางคนอธรรม

นานเทาใด  
๓ จงใหความยุติธรรมแกคนออนเปล้ียและกําพราบิดา จงดํารงสิทธิของผูที่

ทุกขยากและคนสิ้นเนื้อประดาตัว 
๔ จงชวยคนออนเปล้ียและคนขัดสนใหพน ชวยกูเขาจากมือของคนอธรรม” 
๕ เขาทั้งหลายไมรูและไมเขาใจ เขาเดินไปมาในความมืด รากทั้งสิ้นของ

แผนดินโลกก็หวั่นไหว 
๖ เราไดกลาววา “ทานทั้งหลายเปนพระ เปนบุตรองคผูสูงสุด ทานทุกคนนั่นแหละ 
๗ ถึงกระนั้น ทานก็จะตายอยางมนุษยและลมลงเหมือนเจานายคนหนึ่งคนใด” 
๘ ขาแตพระเจา ขอทรงลุกข้ึนพพิากษาแผนดินโลก เพราะบรรดา

ประชาชาติทั้งสิน้เปนของพระองค 
 

 
 
 

๑                              เพลง สดุดีของอาซาฟ ๘๒ 
๒  าแตพระเจา ขออยาทรงนิ่งอยู ขาแตพระเจา ขออยาทรงเงียบ

และเฉยอยู 
๓  เพราะนี่แนะ ศัตรูของพระองคสับสนอลหมาน บรรดาผูที่ชัง

พระองคไดยกศีรษะของเขาขึ้น 

พ 

ข 
เขาวาง 

สดุดี ๘๑ 



๑๕๐ 
หัวขอที่ ๑๑ 

๔ เขาวางแผนการแยบคายสูประชากรของพระองค เขาปรึกษากันสูผูที่
พระองคทรงทะนุถนอม 

๕ เขาพูดวา “มาเถิด ใหเรากวาดเขาออกจากการเปนประชาชาติ อยาให
ระลึกถึงช่ืออิสราเอลอีกตอไป” 

๖ เออ เขาปองรายเปนใจเดียวกัน เขาทําพันธสัญญาสูพระองค 
๗ คือ เต็นทของเอโดม และคนอิชมาเอล โมอับ และคนฮาการ 
๘ เกบาล อัมโมน และอามาเลค ฟลิสเตียกับชาวเมืองไทระ 
๙ อัสซีเรียก็สมทบเขาดวย เขาไดแขนของลูกหลานของโลต 
๑๐ ขอทรงทํากับเขาอยางพระองคทรงกระทํากับมีเดียน อยางที่ทํากับสิเสรา

และยาบินที่ลําธารคีโชน 
๑๑ ผูถูกทําลายที่ตําบลเอนโดร ผูกลายเปนปุยของที่ดิน 
๑๒ ขอทรงทําขุนนางของเขาเหมือนโอเรบและเศเอบ ทําเจานายทั้งสิ้นของ

เขาเหมือนเศบารและศาลมุนนา 
๑๓ ผูที่กลาววา “ใหเราเอาทุงหญาของพระเจามาเปนกรรมสิทธิ์ของเราเถิด” 
๑๔ ขาแตพระเจาของขาพระองค ขอทรงทําเขาใหเหมือนผงคลีที่วนเวียน 

เหมือนแกลบตอหนาลม 
๑๕ อยางไฟเผาผลาญปาไม อยางเปลวเพลิงที่ใหภูเขาลุกโพลง 
๑๖ ขอทรงติดตามเขาไปดวยพายุของพระองค และทรงทําใหเขาครามกลัว

ดวยวาตะ 
๑๗ ทรงใหหนาของเขามีความอาย  ขาแตพระเจา เพื่อเขาจะไดแสวง 

พระนามของพระองค 
๑๘ ขอใหเขาอับอาย และกลัวอยูเปนนิตย ใหเขาอดสูและพินาศไป 

ใหเขา 



๑๕๑ 

๑๙ ใหเขาทั้งหลายทราบวาพระองคผูเดียว ผูทรงพระนามวาพระเยโฮวาห 
ทรงเปนผูสูงสุดเหนือแผนดินโลกทั้งสิ้น 
 

 
 
 

๑    ตอนสงทาย เกี่ยวกับท่ีลับมีด ของเหลาบุตรของโคเรฟ สดุดี ๘๓ 
๒  าแตพระเจาจอมโยธา ที่ประทับของพระองคเปนที่รักจริงๆ 
๓  วิญญาณของขาพระองคปรารถนา เออ อาลัยหาบริเวณ       

พระนิเวศของพระเจา ใจกายของขาพระองครองเพลงดวยความ
ช่ืนบาน ถวายพระเจาผูทรงพระชนม 

๔ แมนกกระจอกก็หาบานไดแลวและนกนางแอนหารังสาํหรบัตัวมันได ที่ที่
มันจะตกฟองออกลูก คือที่แทนบูชาของพระองค  ขาแตพระเจาจอม
โยธา พระราชาและพระเจาของขาพระองค 

๕ ความสุขเปนของบคุคลที่อาศัยในพระนิเวศของพระองค เขารองเพลง
สรรเสริญพระองคเสมอ  

๖ ความสุขเปนของบคุคลที่กําลังของเขาอยูในพระองค คือคนที่ในใจของ
เขาเปนทางหลวงไปศิโยน 

๗ ขณะที่เขาผานไปตามระหวางเขาบาคา เขากระทําใหเปนที่น้าํพ ุ ฝนตน
ฤดูกระทําใหไดรับพระพร 

๘ เขาไปดวยมีกําลังมาเพิ่มข้ึนๆ เขาจะเขาเฝาพระเจาในศิโยน 
๙ ขาแตพระเจาจอมโยธา ขอทรงฟงคาํอธิษฐานของขาพระองค  ขาแต 

พระเจาของยาโคบ ขอทรงเงีย่พระกรรณ  

ข 

ขอทอด 

สดุดี ๘๒ 



๑๕๒ 
หัวขอที่ ๑๑ 

๑๐ ขอทอดพระเนตร  ขาแตพระเจา โลของขาพระองคทั้งหลาย  
ขอทอดพระเนตรหนาผูรับเจิมของพระองค 

๑๑ เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองคดีกวาพันวันในที่อื่น 
ขาพเจาจะเปนคนเฝาประตูพระนิเวศของพระเจาของขาพเจาดีกวาอยูใน
เต็นทของความอธรรม 

๑๒ เพราะพระเจาทรงเปนดวงอาทิตยและเปนโล พระองคทรงปูนความชอบ
และเกียรติ พระเจามิไดทรงหวงของดีอันใดไวเลยจากบุคคลผูดําเนินใน
ความเที่ยงธรรม 

๑๓ ขาแตพระเจาจอมโยธา บุคคลที่วางใจในพระองคก็เปนสุข 
 

 
 
 

๑                ตอนสงทาย ของเหลาบุตรของโคเรฟ สดุดี ๘๔ 
๒  าแตพระเจา พระองคไดทรงโปรดปรานแผนดินของพระองค 

พระองคทรงใหยาโคบกลับสูสภาพดี 
๓  พระองคไดทรงยกความบาปผิดของประชากรของพระองคเสีย 

พระองคทรงกลบเกลื่อนบาปทั้งสิ้นของเขา  
๔ พระองคไดทรงนําพระพิโรธทั้งสิ้นของพระองคกลับ พระองคทรงเคยหัน

จากความกริ้วอันรอนแรงของพระองค 
๕ ขาแตพระเจาแหงความรอดของขาพระองคทั้งหลาย ขอทรงชวย 

ขาพระองคใหกลับคืนอีก ขอทรงระงับความกริ้วจากขาพระองคทั้งหลาย 

ข 

พระองค 



๑๕๓ 

๖ พระองคจะทรงกริ้วตอขาพระองคทั้งหลายเปนนิตยหรือ พระองคจะทรง
ใหความกริ้วของพระองคดํารงตลอดทุกชั่วชาติพันธุหรือ 

๗ พระองคจะไมทรงใหขาพระองคทั้งหลายฟนอีกหรือ เพื่อประชากรของ
พระองคจะไดเปรมปรีด์ิในพระองค 

๘ ขาแตพระเจา ขอทรงสําแดงความรักมั่นคงของพระองคแกขาพระองค
ทั้งหลาย และขอประทานความรอดของพระองคแกขาพระองคทั้งปวง 

๙ ขอใหขาพระองคไดฟงความที่พระเจาจะตรัส เพราะพระองคจะตรัสความ
สันติแกประชากรของพระองค แกธรรมิกชนของพระองค แตอยาใหเขา
ทั้งหลายหันกลับไปสูความโงอีก 

๑๐ แนทีเดียวที่ความรอดของพระองคอยูใกลคนที่เกรงกลัวพระองค เพื่อ
พระสิริจะอยูในแผนดินของขาพระองคทั้งหลาย 

๑๑ ความรักมั่นคงและความสัตยสุจริตจะพบกัน ความชอบธรรมและ
สันติภาพจะโอบกันและกัน 

๑๒ ความสัตยสุจริตจะงอกขึ้นมาจากแผนดิน และความชอบธรรมจะมองลง
มาจากฟาสวรรค 

๑๓ เออ พระเจาจะประทานสิ่งที่ดีๆ และแผนดินของขาพระองคทั้งหลายจะ
เกิดผล 

๑๔ ความชอบธรรมจะนําหนาพระองค และกระทําใหรอยพระบาทของ
พระองคเปนทางเดิน 

   ขอสรรเสริญฯ 
 

 

สดุดี ๘๔ 

หัวขอ 



๑๕๔ 
หัวขอที่ ๑๒ 

หัวขอที่ ๑๒ 
คําอธษิฐานของดาวิด ๘๕ 

๑  าแตพระเจา ขอทรงเงี่ยพระกรรณตอบขาพระองค เพราะ 
ขาพระองคยากจนและขัดสน 

๒  ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคไว เพราะขาพระองคเปน 
ธรรมิกชน ขาแตพระเจาของขาพระองค ขอทรงชวยผูรับใชของพระองค
ผูวางใจในพระองค 

๓ ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอทรงพระกรุณาตอขาพระองค เพราะ 
ขาพระองครองทูลตอพระองควันยังค่ํา 

๔ ขอทรงใหจิตใจผูรับใชของพระองคยินดี  ขาแตองคพระผูเปนเจา  
ขาพระองคตั้งใจแนวแนในพระองค 

๕ ขาแตองคพระผูเปนเจา เพราะพระองคประเสริฐและทรงพรอมที่จะ
ประทานอภัย อุดมดวยความรักมั่นคงตอบรรดาผูรองทูลพระองค 

๖ ขาแตพระเจา ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟงคําทูลอธิษฐานของ 
ขาพระองค ขอทรงสดับเสียงรองทูลวิงวอนของขาพระองค 

๗ ในวันลําบากของขาพระองค ขาพระองครองทูลพระองค เพราะพระองค
ทรงตอบขาพระองค 
 

ข 

ขาแต 



๑๕๕ 

๘ ขาแตองคพระผูเปนเจา ในบรรดาพระไมมีผูใดเหมือนพระองค และไมมี
กิจการใดๆ เหมือนพระราชกิจของพระองค 

๙ ขาแตองคพระผูเปนเจา บรรดาประชาชาติที่พระองคทรงสรางจะมา
กราบลงตอพระองค และจะเทิดทูนพระนามของพระองค 

๑๐ เพราะพระองคใหญยิ่งและทรงกระทําการอัศจรรย พระองคแตองคเดียว
ทรงเปนพระเจา 

๑๑ ขาแตพระเจา ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองคแกขาพระองค เพื่อ 
ขาพระองคจะดําเนินในความจริงของพระองค ขอทรงสํารวมใจของ 
ขาพระองคใหยําเกรงพระนามของพระองค 

๑๒ ขาแตพระเจาของขาพระองค ขาพระองคโมทนาพระคุณพระองคดวย
สิ้นสุดใจ และขาพระองคจะเทิดทูนพระนามของพระองคเปนนิตย 

๑๓ เพราะความรักมั่นคงของพระองคที่ทรงมีตอขาพระองคนั้นใหญยิ่งนัก 
และพระองคทรงชวยกูจิตวิญญาณของขาพระองคจากที่ลึกของแดน
ผูตาย 

๑๔ ขาแตพระเจา คนหยิ่งยโสไดลุกข้ึนตอสูขาพระองค หมูคนไรความปรานี
เสาะชีวิตขาพระองค เขามิไดประดิษฐานพระองคไวตรงหนาเขา 

๑๕ ขาแตองคพระผูเปนเจา แตพระองคทรงเปนพระเจากอปรดวยพระกรุณา
และพระเมตตา ทรงกริ้วชา และอุดมดวยความรักมั่นคง และความสัตย
สุจริต 

๑๖ ขอทรงหันมาเมตตาขาพระองค ขอประทานพระกําลังแกผูรับใชของ
พระองค และขอทรงชวยชีวิตบุตรชายของหญิงคนใชของพระองค 

ขอประทาน 

สดุดี ๘๕ 



๑๕๖ 
หัวขอที่ ๑๒ 

๑๗ ขอประทานหมายสําคัญแหงความโปรดปรานของพระองคแกขาพระองค 
เพื่อคนที่เกลียดชังขาพระองคจะเห็น และจะไดอาย ขาแตพระเจา เพราะ
พระองคไดทรงชวยขาพระองคและทรงเลาโลมขาพระองค 
 

 
 
 

๑                     ของเหลาบุตรของโคเรฟ สดุดี เพลง ๘๖ 
๒   ากฐานของพระองคอยูบนภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ พระเจาทรงรกั

ประตูศิโยนมากยิ่งกวาที่อาศัยแหงใดๆของยาโคบ 
๓ โอ นครแหงพระเจาเอย เขากลาวสรรเสริญเธอ  
๔ ในบรรดาผูที่รูจักเรา เราระบุช่ือราหับและบาบิโลน ดูเถิด ฟลิสเตีย ไทระ 

และเอธิโอเปย เขากลาวกันวา “ผูนี้เกิดที่นั่น” 
๕ และเขาจะพูดเรื่องศิโยนวา “ผูนี้และผูนั้นเกิดในเมืองนั้น” เพราะองคผู

สูงสุดนั่นแหละจะสถาปนาเมืองนั้นไว 
๖ ขณะที่พระเจาทรงจดชนชาติทั้งหลาย พระองคทรงบันทึกวา “ผูนี้เกิดที่

นั่น”  
๗ นักรองและนักเตนรํากลาวกันวาง “น้ําพุทั้งสิ้นของเราอยูในเธอ” 

 
 

 
 
 

ร 

เพลง  สดุด ี



๑๕๗ 

๑ เพลง สดุดี ของเหลาบุตรของโคเรฟ เกี่ยวกับตอนทาย ท่ีมาเยเลฟ 
            สําหรับการตอบ ในการสอนสั่ง ของเยมาน ชาวอิสราเอล ๘๗ 
๒  าแตพระเจาพระเจาแหงความรอดของขาพระองค เมื่อ 

ขาพระองครองทูลตอพระองคในกลางคืน 
๓  ขอคําอธิษฐานของขาพระองคมาจําเพาะเบื้องพระพักตรของ

พระองค ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟงคํารองทูลของขาพระองค 
๔ เพราะจิตใจของขาพระองคลําบากเต็มที และชีวิตของขาพระองคเขาใกล

แดนผูตาย 
๕ เขานับขาพระองคในบรรดาผูที่ลงไปยังปากแดน ขาพระองคเปนเหมือน

ชายที่ไมมีกําลัง 
๖ เหมือนคนที่เขาทิ้งไวทามกลางคนตาย เหมือนคนถูกฆาที่นอนอยูใน

หลุมศพ ที่พระองคมิไดทรงระลึกถึงอีก เพราะเขาทั้งหลายถูกพรากเสีย
จากพระหัตถของพระองค 

๗ พระองคทรงใสขาพระองคไวในสวนลึกของปากแดนผูตาย ในแดนที่มืด
และลึก 

๘ พระพิโรธของพระองคหนักอยูบนขาพระองค และพระองคทรงทับถม 
ขาพระองคดวยคล่ืนทั้งสิ้นของพระองค  

๙ พระองคทรงใหเพื่อนของขาพระองคเหินหางจากขาพระองค พระองค
ทรงกระทําใหขาพระองคเปนที่นาสยดสยองของเขาทั้งหลาย ขาพระองค
ถูกขัง ขาพระองคจึงออกไปไมได 

๑๐ นัยนตาของขาพระองคมัวไปเพราะความทุกข ขาแตพระเจา ขาพระองค
รองทูลพระองคทุกวัน ขาพระองคชูมือข้ึนตอพระองค 

ข 

พระองค 

สดุดี ๘๗ 



๑๕๘ 
หัวขอที่ ๑๒ 

๑๑ พระองคทรงกระทําการมหัศจรรยเพื่อคนตายหรือ ชาวแดนผูตายลุกข้ึน
สรรเสริญพระองคไดหรือ  

๑๒ เขาประกาศความรักมั่นคงของพระองคในหลุมศพหรือ หรือประกาศ
ความสัตยสุจริตในแดนพินาศหรือ 

๑๓ ในความมืดเขารูจักการอัศจรรยของพระองคหรือ ในแผนดินแหงความ
หลงลืมเขารูจักการชวยกูของพระองคหรือ 

๑๔ ขาแตพระเจา แตขาพระองครองทูลตอพระองค ในเวลาเชาคําอธิษฐาน
ของขาพระองคข้ึนไปหาพระองค 

๑๕ ขาแตพระเจาไฉนพระองคทรงเหวี่ยงจิตวิญญาณขาพระองคออกไปเสีย 
ไฉนพระองคทรงซอนพระพักตรเสียจากขาพระองค 

๑๖ ตั้งแตเปนอนุชนมา ขาพระองคทุกขยากและใกลความตาย ขาพระองค
ทนตอความสยดสยองของพระองค ขาพระองคอเน็จอนาถ 

๑๗ พระพิโรธของพระองคกวาดไปเหนือขาพระองค สิ่งที่นากลัวจากพระองค
ทําลายขาพระองค 

๑๘ มันลอมขาพระองคไวรอบวันยังค่ําอยางน้ําทวม มันทวมขาพระองคมิด 
๑๙ พระองคทรงใหคนรักและสหายหางเหินจากขาพระองค พวกเพื่อนของ

ขาพระองคอยูในความมืด 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 
 
 

ในการ 



๑๕๙ 

๑                 ในการสอนสั่ง ของเอฟาม ชาวอิสราเอล สดุดี ๘๘ 
๒  าพระองคจะรองเพลงถึงความรักมั่นคงของพระเจาเปนนิตย ดวยปาก

ของขาพระองค ขาพระองคจะประกาศความสัตยสุจริตของพระองค
ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ 

๓ ดวยขาพเจาไดกลาวแลววา “ความรักมั่นคงของพระองคจะตั้งอยูเปน
นิตย” พระองคจะสถาปนาความสัตยสุจริตของพระองคในฟาสวรรค
ทีเดียว 

๔ “เราไดกระทําพันธสัญญากับผูที่ถูกเลือกของเรา เราไดปฏิญาณกับดาวิด
ผูรับใชของเราวา 

๕ เราจะสถาปนาเชื้อสายของเจาไวเปนนิตยและจะสรางบัลลังกของเจาไว
ทั่วทุกชาติพันธุ” 

๖ ขาแตพระเจาขอฟาสวรรค จงสรรเสริญการอัศจรรยของพระองค และ
สรรเสริญความสัตยสุจริตของพระองคในที่ประชุมของบรรดาทานผู
บริสุทธิ์ 

๗ เพราะผูใดเลาที่ในฟาสวรรคจะเปรียบกับพระเจาได ในบรรดาเทวชนผูใด
จะเหมือนพระเจา 

๘ คือองคพระเจาผูเปนที่เกรงกลัวอยางยิ่งในสภาของบรรดาผูบริสุทธิ์ 
ใหญยิ่งและนาเกรงขามเหนือกวาทั้งสิ้น ที่อยูรอบพระองค 

๙ ขาแตพระเจาพระเจาจอมโยธา ขาแตพระเจา ผูใดจะทรงฤทธานุภาพเทา
เทียมพระองค ดวยความสัตยสุจริตของพระองครอบพระองค 

๑๐ พระองคทรงปกครองการเดือดดาลของทะเล เมื่อคล่ืนสูงข้ึนพระองคทรง
ใหสงบ 

พระองค 

สดุดี ๘๘ 



๑๖๐ 
หัวขอที่ ๑๒ 

๑๑ พระองคทรงขยี้ราหับเหมือนผูถูกฆา พระองคทรงกระจายศัตรูของ
พระองคดวยพระกรทรงฤทธิ์ของพระองค 

๑๒ ฟาสวรรคเปนของพระองค แผนดินโลกเปนของพระองคดวย พระองคได
ทรงตั้งพิภพและบรรดาสิ่งที่อยูในนั้น 

๑๓ ทิศเหนือและทิศใต พระองคก็ไดทรงสราง ภูเขาทาโบรกับภูเขาเฮอรโมน
สรรเสริญพระนามของพระองคอยางชื่นบาน 

๑๔ พระองคมีพระกรอันทรงฤทธิ์ พระหัตถของพระองคก็แข็งแรง พระหัตถ
ขวาของพระองคก็สูง 

๑๕ ความชอบธรรมและความยุติธรรมเปนรากฐานแหงบัลลังกของพระองค 
ความรักมั่นคงและความสัตยสุจริตเดินนําหนาพระองค 

๑๖ ชนชาติที่รูจักโหรองอยางชื่นบานก็เปนสุข  ขาแตพระเจา คือผูที่เดินใน
สวางแหงพระพักตรของพระองค 

๑๗ ผูเตนโลดอยูในพระนามของพระองควันยังค่ํา และไดรับการเชิดชูโดย
ความชอบธรรมของพระองค 

๑๘ เพราะพระองคทรงเปนพระสิริแหงกําลังของเขาทั้งหลาย แตโดยความ
โปรดปรานของพระองค กําลังของขาพระองคทั้งหลายจึงเพิ่มข้ึน 

๑๙ เพราะโลของเราทั้งหลายเปนของพระเจา พระราชาของเราเปนขององค
บริสุทธิ์แหงอิสราเอล 

๒๐ ในกาลกอน พระองคตรัสดวยนิมิตแกธรรมิกชนของพระองคและตรัสวา 
“เราไดยกชายหนุมคนหนึ่งเหนือชายฉกรรจ” เราไดเชิดชูคนที่ถูกเลือก
คนหนึ่งเหนือประชาชน 

เราได 



๑๖๑ 

๒๑ เราไดพบดาวิดผูรับใชของเรา ดวยน้ํามันบริสุทธิ์ของเรา เราไดเจิมเขาไว
แลว 

๒๒ เพื่อวามือของเราจะอยูกับเขาเปนนิตย และแขนของเราจะเสริมกําลังของ
เขา 

๒๓ ศัตรูจะหลอกเขาไมได คนที่ประพฤติผิดจะขมเขาไมได 
๒๔ เราจะขยี้คูอริของเขาตอหนาเขา และตีผูที่เกลียดเขาใหลมลง 
๒๕ ความสัตยสุจริตและความรักมั่นคงของเราจะอยูกับเขา และกําลังของเขา

จะเปนที่เชิดชูโดยนามของเรา 
๒๖ เราจะเอามือของเขาวางไวบนทะเล และมือขวาของเขาบนแมน้ํา

ทั้งหลาย 

๒๗ เขาจะรองตอเราวา ‘พระองคทรงเปนพระบิดาของขาพระองค 
 พระเจาของขาพระองค และเปนพระศลิาแหงความรอดของขาพระองค’ 
๒๘ และเราจะใหเขาเปนบุตรหัวปของเราดวย สูงกวาบรรดากษัตริยแหง

แผนดินโลก 
๒๙ เราจะเก็บความรักมั่นคงของเราไวใหเขาเปนนิตย และพันธสัญญาของ

เราจะตั้งมั่นคงอยูเพื่อเขา 
๓๐ เราจะสถาปนาเชื้อสายของเขาไวเปนนิตย ทั้งบัลลังกของเขาใหดํารง

ตราบเทากาลของฟาสวรรค 
๓๑ ถาลูกหลานของเขาทิ้งกฎหมายของเรา และไมดําเนินตามระเบียบ 

ของเรา 
๓๒ ถาเขาทั้งหลายฝาฝนกฤษฎีกาของเรา และมิไดรักษาบัญญัติของเรา 

แลวเรา 

 

สดุดี ๘๘ 



๑๖๒ 
หัวขอที่ ๑๒ 

๓๓ แลวเราจะลงโทษการละเมิดของเขาดวยไมเรียว และความบาปผิดของ
เขาดวยการเฆี่ยน 

๓๔ แตจะไมถอนความรักมั่นคงของเราไปจากเขา หรือไมจริงตอความสัตย
สุจริตของเรา 

๓๕ เราจะไมฝาฝนพันธสัญญาของเรา หรือพลิกแพลงถอยคําที่ออกไปจาก
ริมฝปากของเรา 

๓๖ เราปฏิญาณดวยความบริสุทธิ์ของเราเด็ดขาด เราจะไมมุสาตอดาวิด 
๓๗ เช้ือสายของเขาจะดํารงอยูเปนนิตย บัลลังกของเขาจะยืนนานอยางดวง

อาทิตยตอหนาเรา 
๓๘ จะสถาปนาไวอยางดวงจันทรเปนนิตย และสักขีพยานในทองฟาก็

แนนอน 
๓๙ แตบัดนี้ พระองคทรงไดเหวี่ยงออกไปและปฎิเสธ พระองคทรงพระพิโรธ

ตอผูที่เจิมไวของพระองค 
๔๐ พระองคไดทรงบอกเลิกพันธสัญญากับผูรับใชของพระองค พระองคทรง

กระทํามงกุฎของทานมลทินในผงคลีดิน 
๔๑ พระองคไดพังกําแพงของทานทั้งสิ้น พระองคทรงใหที่กําบังเขมแข็งของ

ทานปรักหักพังลง 
๔๒ คนทั้งปวงที่ผานไปก็ปลนทาน ทานก็เปนข้ีปากของเพื่อนบาน 
๔๓ พระองคทรงยกยองมือขวาของคูอริของทาน พระองคทรงกระทําใหศัตรู

ทั้งสิ้นของทานเปรมปรีด์ิ 
๔๔ จริงทีเดียว พระองคทรงหันคมดาบของทาน และพระองคมิไดทรงกระทํา

ใหทานตั้งมั่นอยูในสงคราม 

พระองค 



๑๖๓ 

๔๕ พระองคไดทรงกระทําใหสงาของทานเสื่อมสูญไป และทรงเหวี่ยงบัลลังก
ของทานลงสูพื้นดิน 

๔๖ พระองคทรงตัดวันวัยหนุมของทานใหสั้น และทรงคลุมทานไวดวยความ
อาย  

๔๗ ขาแตพระเจา พระองคจะซอนองคอยูนานเทาใด เปนนิตยหรือ พระพิโรธ
ของพระองคจะไหมอยูนานเทาใด 

๔๘ ขอทรงระลึกวา ชวงชีวิตของขาพระองคเปนอยางไร เพราะวาพระองค
ทรงนฤมิตสรางพงศพันธุของมนุษยมาเปลาประโยชนแทๆ 

๔๙ มนุษยคนใดมีชีวิตอยูไดโดยไมตองเห็นความตาย ผูใดจะชวยกูวิญญาณ
จิตของตนจากมือของแดนผูตายได 

๕๐ ขาแตพระองคผูเปนเจา ความรักมั่นคงในกาลกอนของพระองคอยูที่ไหน 
ซึ่งพระองคทรงปฏิญาณตอดาวิดโดยความสัตยสุจริตของพระองค 

๕๑ ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอทรงระลึกวาผูรับใชของพระองคถูกดาอยางไร 
และขาพระองครับความสบประมาทของชนชาติทั้งหลายไวในอกของ 
ขาพระองคอยางไร 

๕๒ ขาแตพระเจา นั่นแหละศัตรูของพระองคไดเยยหยัน นั่นแหละเขาเยย
รอยเทาของผูที่เจิมไวของพระองค 

๕๓ สาธุการแดพระเจาเปนนิตย อาเมน และ อาเมน 
ขอสรรเสริญฯ 

 
 

 
 

คําอธิษฐาน 

สดุดี ๘๘ 



๑๖๔ 
หัวขอที่ ๑๒ 

๑                     คําอธษิฐานของโมเสส คนของพระเจา ๘๙ 
๒  าแตองคพระผูเปนเจา พระองคทรงเปนที่อาศัยของขาพระองค

ทั้งหลายตลอดทุกชั่วชาติพันธุ 
๓  กอนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดข้ึนมา กอนที่พระองคทรงใหกําเนิดแผนดินโลก

และพิภพ พระองคทรงเปนพระเจาตั้งแตนิรันดรกาลถึงนิรันดรกาล 
๔ พระองคทรงใหมนุษยกลับเปนผงคลี และตรัสวา “ลูกหลานของมนุษย

เอย จงกลับเถิด” 
๕ เพราะพันปในสายพระเนตรของพระองคเปนเหมือนวานนี้ซึ่งผานไปแลว 

หรือเหมือนยามเดียวในกลางคืน 
๖ พระองคทรงกวาดมนุษยไปเสีย เขาเปนเหมือนความฝน เหมือนหญาที่

งอกขึ้นใหมในเวลาเชา ในเวลาเชามันก็บานออกและขึ้นใหญ ครั้นเวลา
เย็นก็รวงโรยและเหี่ยวไป 

๗ เพราะขาพระองคทั้งหลายถูกความกริ้วของพระองคผลาญเสีย  
ขาพระองคก็เดือดรอนเพราะพระพิโรธของพระองค 

๘ พระองคทรงตั้งความบาปผิดของขาพระองคไวตอพระพักตรพระองค 
ทรงตั้งบาปลับๆ ของขาพระองคไวในสวางแหงพระพักตรของพระองค 

๙ วันทั้งปวงของขาพระองคทั้งหลายสิ้นไปใตพระพิโรธของพระองค 
กําหนดปของขาพระองคสิ้นสุดลงอยางเสียงถอนหายใจ 

๑๐ กําหนดปของขาพระองคทั้งหลายคือเจ็ดสิบหรือสุดแตเรื่องกําลังก็ถึง
แปดสิบ แตชวงชีวิตนั้นมีแตงานและความลําบาก ไมชาก็สูญไปและ    
ขาพระองคก็จากไป 

ข 

ผูใด 



๑๖๕ 

๑๑ ผูใดจะทราบถึงฤทธิ์ความกริ้วของพระองค และพระพิโรธของพระองค
ตามความเกรงกลัวพระองค 

๑๒ ขอพระองคทรงสอนใหนับวันของขาพระองค เพื่อขาพระองคทั้งหลายจะ
มีจิตใจที่มีปญญา 

๑๓ ขาแตพระเจา ขอทรงหันมาเถิดพระเจาขา หรือยังอีกนานเทาใด ขอทรง
มีความสงสารบรรดาผูรับใชของพระองค 

๑๔ ขอทรงใหขาพระองคทั้งหลายอิ่มในเวลาเชาดวยความรักมั่นคงของ
พระองค เพื่อขาพระองคทั้งหลายจะไดเปรมปรีด์ิและยินดีตลอดวันเวลา
ของขาพระองค 

๑๕ ขอทรงใหขาพระองคทั้งหลายยินดีใหมากวันเทากับที่พระองคไดทรงให
ขาพระองคทุกขยากนั้น และใหมากปเทากับที่ขาพระองคไดประสบการ
ราย 

๑๖ ขอใหพระราชกิจของพระองคปรากฏแกผูรับใชของพระองค และใหความ
รุงโรจนของพระองคปรากฏแกลูกหลานของเขา 

๑๗ ขอความโปรดปรานของพระเจาของขาพระองคอยูเหนือขาพระองค
ทั้งหลาย ขอทรงสถาปนาหัตถกิจของขาพระองคเหนือขาพระองค  
พระเจาขา ขอพระองคทรงสถาปนาหัตถกิจของขาพระองคทั้งหลาย 

 

 
 
 
 
 

เพลงสรรเสริญ 

สดุดี ๘๙ 



๑๖๖ 
หัวขอที่ ๑๒ 

เพลงสรรเสริญพระเจา ไมไดระบุในภาษาฮีบรู ๙๐ 
๑  ที่อาศัยอยู ณ ที่กําบังขององคผูสูงสุด ผูอยูในรมเงาของผูทรง

มหิทธิฤทธิ์ 
๒  จะทูลพระเจาวา “ที่ล้ีภัยของขาพระองคและปอมปราการของ 

ขาพระองค พระเจาของขาพระองค ผูที่ขาพระองคจะไววางใจ” 
๓ เพราะพระองคจะทรงชวยกูตัวทานจากกับของพรานนกและจากโรคภัย

อยางรายแรงนั้น 
๔ พระองคจะทรงปกทานไวดวยปกของพระองค และทานจะลี้ภัยอยูใตปก

ของพระองค ความสัตยสุจริตของพระองคเปนโลและเปนด้ัง 
๕ ทานจะไมกลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปใน

กลางวัน 
๖ หรือโรคภัยที่ไลมาในความมืด หรือโรคซึ่งทําลายในเที่ยงวัน 
๗ พันคนจะลมอยูที่ขางๆ ทาน หมื่นคนที่มือขวาของทาน แตภัยนั้นจะไม

มาใกลทาน 
๘ ทานจะมองดูดวยตาเทานั้น และเห็นการตอบแทนแกคนอธรรม 
๙ เพราะทานไดกระทําใหพระเจาผูเปนที่ล้ีภัยของขาพเจาคือองคผูสูงสุด 

เปนที่อยูของทาน 
๑๐ ไมมีการรายใดๆ จะตกมาบนทาน ไมมีภัยมาใกลกระโจมของทาน 
๑๑ เพราะพระองคจะรับสั่งเหลาทูตสวรรคของพระองคในเรื่องทาน ให

ระแวดระวังทานในทางทั้งปวงของทาน 
๑๒ เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูทานไว เกรงวาเทาของทานจะกระแทก

หิน 

ผู 

ทานจะ 



๑๖๗ 

๑๓ ทานจะเหยียบสิงหและงูเหา ทานจะย่ําสิงหหนุมและงู 
๑๔ เพราะเขาผูกพันกับเราดวยความรัก เราจะชวยกูเขา เราจะปองกันเขาไว  

เพราะเขารูจักนามของเรา 
๑๕ เมื่อเขารองทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยูกับเขาในยามลําบาก เราจะ

ชวยเขาใหพนและใหเกียรติเขา 
๑๖ เราจะใหเขาอิ่มใจดวยชีวิตยืนยาว และสําแดงความรอดของเราแกเขา 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 

หัวขอ 

สดุดี ๙๐ 



๑๖๘ 
หัวขอที่ ๑๕ 

หัวขอที่ ๑๓ 
๑                           สดุดี เพลง ในวันสะบาโต ๙๑ 
๒  ปนการดีที่จะโมทนาพระคุณพระเจา  ขาแตองคผูสูงสุด ที่จะรอง

เพลงสรรเสริญพระนามของพระองค 
๓ ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองคในเวลาเชา และความสัตยสุจริต

ของพระองคในกลางคืน 
๔ เปนเพลงดวยพิณสิบสายและพิณใหญ และดวยเสียงพิณเขาคู 
๕ ขาแตพระเจา เพราะพระองคทรงกระทําใหขาพระองคยินดีดวยพระราช

กิจของพระองค ขาพระองครองเพลงดวยความชื่นบาน เนื่องในพระราช
กิจของพระองค 

๖ ขาแตพระเจา พระราชกิจของพระองคใหญหลวงนัก พระดําริของ
พระองคสุดลึกลํ้า 

๗ คนเขลาจะทราบไมได คนโฉดเขาใจเรื่องนี้ไมได 
๘ วา ถึงแมคนอธรรมจะงอกขึ้นอยางหญา และคนกระทําชั่วทั้งปวงเจริญ

ข้ึน เขาทั้งหลายจะถูกทําลายเปนนิตย 
๙ ขาแตพระเจา แตพระองคทรงอยูบนที่สูงเปนนิตย 

 

เ 

ขาแต 



๑๖๙ 

๑๐ ขาแตพระเจา เพราะนี่แหละ ศัตรูของพระองค เพราะนี่แนะ ศัตรูของ
พระองคจะพินาศ คนกระทําชั่วทั้งปวงจะตองกระจัดกระจายไป 

๑๑ แตพระองคทรงเชิดชูเขาของขาพระองคอยางกับเขาวัวกระทิง 
พระองคทรงเทน้ํามันใหมบนขาพระองค 

๑๒ นัยนตาของขาพระองค มองเห็นพวกศัตรูของขาพระองคแพ หูของ 
ขาพระองคไดยินถึงความลมจมของคนทําชั่วที่ลุกข้ึนสูขาพระองค 

๑๓ คนชอบธรรมก็งอกขึ้นอยางตนอินทผลัม เจริญข้ึนอยางตนสนสีดารใน
เลบานอน 

๑๔ คนไดปลูกมันไวในพระนิเวศของพระเจา มันเจริญข้ึนในบริเวณของ 
พระเจาของเราทั้งหลาย 

๑๕ มันแกแลวก็ยังเกิดผล มันมีน้ําเล้ียงเต็มและเขียวสดอยู 
๑๖ เพื่อแสดงวาพระเจานั้นเที่ยงธรรม พระองคทรงเปนพระศิลาของ 

ขาพระองค ในพระองคไมมีความอธรรม 
 

 
 
 

ในวันกอนวันสะบาโต เมือ่คราวที่สรางมนษุยขึ้นบนโลก 
 เพลงสรรเสริญพระเจาของดาวิด ๙๒ 

๑  ระเจาทรงครอบครอง พระองคทรงสวมความยิ่งใหญ พระเจา
ทรงสวมฉลองพระองค พระองคทรงเอาพระกําลังคาดพระองค 

โลกไดสถาปนาไวแลว มันจะไมหวั่นไหว 
พ 

พระที่ 

สดุดี ๙๑ 



๑๗๐ 
หัวขอที่ ๑๕ 

๒ พระที่นั่งของพระองคไดสถาปนาไวแลวตั้งแตกาลดึกดําบรรพ พระองค
ดํารงอยูตั้งแตนิรันดรกาล 

๓ ขาแตพระเจา กระแสน้ําไดคะนอง กระแสน้ําคะนองเสียง 
๔ กระแสน้ําคะนองเสียงกึกกอง ไดยินเสียงของน้ํามากหลาย 
๕ พระเจาบนที่สูงนั้นทรงมหิทธิฤทธิ์ยิ่งกวาเสียงของน้ํามากหลาย  

ทรงมหิทธิฤทธิ์ยิ่งกวาคลื่นทะเล 
๖ บรรดาพระโอวาทของพระองคแนนอนทีเดียว  ขาแตพระเจา  

ความบริสุทธิ์เหมาะกับพระนิเวศของพระองคเปนนิตย 
 

 
 
 

สดุดีของดาวิด ในวันท่ีท่ีสี่ของสัปดาห ๙๓ 
๑  าแตพระเจา พระเจาแหงการแกแคน ขาแตพระเจาแหงการ

แกแคน ขอทรงทอแสงออกไป 
๒  ขาแตผูพิพากษาโลก ขอทรงลุกข้ึน ใหคนโอหังไดรับผลสนอง

อันสมกับเขา 
๓ ขาแตพระเจา คนอธรรมจะนานเทาใด คนอธรรมจะลิงโลดอยูนานเทาใด 
๔ เขาพลาม เขาพูดอยางจองหองคนกระทําชั่วทั้งปวง เขาโออวด 
๕ ขาแตพระเจา เขาขยี้ประชากรของพระองค และทํามรดกของพระองคให

ทุกขยาก 
๖ เขาสังหารแมมายและคนตางดาว และกระทําฆาตกรรมลูกกําพรา 
๗ และเขากลาววา “พระเจาจะไมแลเห็น พระเจาของยาโคบไมหยั่งรู” 

ข 

คนเขลา 



๑๗๑ 

๘ คนเขลาที่สุดของประชาชนเอย จงเขาใจเถิด คนโงทั้งหลาย เมื่อไรเจาจึง
จะฉลาด 

๙ พระองคผูทรงปลูกหู พระองคจะไมทรงไดยินหรือ พระองคผูทรงปนตา 
พระองคจะไมทรงเห็นหรือ 

๑๐ พระองคผูทรงตีสอนบรรดาประชาชาติ พระองคจะไมทรงขนาบหรือ คือ 
พระองคผูทรงสอนความรูใหมนุษย  

๑๑ พระเจาทรงทราบความคิดของมนุษยวาเปนแตเพียงลมหายใจ 
๑๒ ขาแตพระเจา คนที่พระองคทรงตีสอนนั้นก็เปนสุข คือคนที่พระองคทรง

สอนดวยพระธรรมของพระองค 
๑๓ เพื่อจะใหเขาพักจากวันลําบากจนกวาจะขุดบอไวใหคนอธรรม 
๑๔ เพราะพระเจาจะไมทอดทิ้งประชากรของพระองค พระองคจะไมทรงสละ

มรดกของพระองค 
๑๕ เพราะความยุติธรรมจะกลับไปหาความชอบธรรม และบรรดาคนเที่ยง

ธรรมในใจจะติดตามไป 
๑๖ ผูใดลุกข้ึนตอตานคนโหดรายแทนพระเจา ผูใดยืนตอสูคนกระทําความ

ช่ัวแทนพระเจา 
๑๗ ถาพระเจามิใชความอุปถัมภของขาพเจา วิญญาณของขาพเจาคงอยูใน

ความสงัดในปาชา 
๑๘ เมื่อขาพเจาไดคิดวา “เทาของขาพลาด”  ขาแตพระเจา ความรักมั่นคง

ของพระองคยึดขาพระองคไว 
๑๙ เมื่อความกังวลในใจของขาพระองคมีมาก การเลาโลมของพระองคก็

หนุนจิตใจของขาพระองคใหช่ืนบาน 

ผูปกครอง 

สดุดี ๙๓ 



๑๗๒ 
หัวขอที่ ๑๕ 

๒๐ ผูปกครองที่โหดรายจะรวมมิตรกับพระองคไดหรือ คือผูที่ใชกฎเกณฑ
ประกอบการชั่วราย 

๒๑ เขาทั้งหลายผูกมิตรกันตอสูชีวิตของคนชอบธรรม และปรับโทษคนไรผิด
ถึงตาย 

๒๒ แตพระเจาทรงเปนที่กําบังเขมแข็งของขาพเจาแลว และพระเจาของ
ขาพเจาเปนศิลาที่ล้ีภัยของขาพเจา 

๒๓ พระองคจะทรงนําความบาปผิดของเขาเองกลับมาสนองเขา และทรง
ผลาญเขาเสียเพราะความโหดรายของเขา พระเจาของเราจะทรงผลาญ
เขาเสีย 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

เพลงสรรเสริญพระเจาของดาวิด ไมไดระบุในภาษาฮบีรู ๙๔ 
๑  าเถิด ใหเราทั้งหลายรองเพลงถวายพระเจา ใหเรากระทําเสียง

ช่ืนบานถวายพระศิลาแหงความรอดของพวกเรา 
๒ ใหเราทั้งหลายเขามาอยูเฉพาะเบื้องพระพักตรดวยโมทนา ใหเรากระทํา

เสียงช่ืนบานถวายพระองคดวยบทเพลงสรรเสริญ 
๓ เพราะพระเยโฮวาหทรงเปนพระเจาใหญยิ่ง และทรงเปนกษัตริยใหญยิ่ง

เหนือพระทั้งหลาย 

ม 

ที่ลึก 



๑๗๓ 

๔ ที่ลึกของแผนดินโลกอยูในพระหัตถของพระองค ที่สูงของภูเขาเปนของ
พระองคดวย 

๕ ทะเลเปนของพระองค เพราะพระองคทรงสรางมัน และพระหัตถของ
พระองคทรงปนแผนดิน 

๖ มาเถิด ใหเรานมัสการและกราบลง ใหเราคุกเขาลงตอพระเจาผูทรงสราง
พวกเรา 

๗ เพราะพระองคทรงเปนพระเจาของเรา และเราเปนประชากรแหงทุงหญา
ของพระองค และเปนแกะแหงพระหัตถของพระองค วันนี้ จะใครใหทาน
ทั้งหลายฟงพระสุรเสียงของพระองค 

๘ อยาใหจิตใจเจากระดางอยางที่เมรีบาห อยางวันที่มัสสา ในถ่ินทุรกันดาร 
๙ เมื่อบรรพบุรุษของเจาทดลองเรา และเอาเราเขาพิสูจน ถึงแมวาเขาเห็น

กิจการของเรา 
๑๐ เราเกลียดชาติพันธุนั้นอยูสี่สิบปและวา “เขาเปนชนชาติที่มีใจมักหลงผิด 

เขาไมรูจักทางทั้งหลายของเรา 
๑๑ เพราะฉะนั้น เราจึงปฏิญาณดวยความกริ้วของเรา วา “เขาจะไมไดเขาใน

ที่พํานักของเรา” 
 

 
 
 
 
 

เพลงสรรเสริญ 

สดุดี ๙๔ 



๑๗๔ 
หัวขอที่ ๑๕ 

เพลงสรรเสริญพระเจาของดาวิด เมื่อไดเร่ิมสรางเมอืงใหมหลงัจาก
อพยพกลับมาจากการถูกจองจาํ ไมไดระบุในภาษาฮบีรู ๙๕ 

๑   งรองเพลงบทใหมถวายพระเจา แผนดินโลกทั้งสิ้น จงรองเพลง
ถวายพระเจา 

๒ จงรองเพลงถวายพระเจา สรรเสริญพระนามของพระองค จงประกาศ
ความรอดของพระองคทุกๆ วัน 

๓ จงเลาถึงพระสิริของพระองคทามกลางบรรดาประชาชาติ ถึงการอัศจรรย
ของพระองคทามกลางบรรดาชนชาติทั้งหลาย 

๔ เพราะพระเจานั้นยิ่งใหญและสมควรจะสรรเสริญอยางยิ่ง พระองคทรง
เปนที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวง 

๕ เพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเปนรูปเคารพ แตพระเจาทรงสราง
ฟาสวรรค 

๖ เกียรติและความสูงสงมีอยูตอเบื้องพระพักตรพระองค กําลังและความ
งามอยูในสถานนมัสการของพระองค 

๗ โอ ตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอย จงถวายแดพระเจา จงถวายพระสิริ
และกําลังแดพระเจา 

๘ จงถวายพระสิริซึ่งควรแกพระนามของพระองคแดพระเจา จงนําเครื่อง
บูชาและมายังบริเวณพระนิเวศของพระองค 

๙ จงประดับกายดวยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระเจา ชาวโลกทั้งสิ้นเอย  
จงตัวสั่นตอเบื้องพระพักตรพระองค 

จ 

จงพูด 



๑๗๕ 

๑๐ จงพูดทามกลางบรรดาประชาชาติวา พระเจาทรงครอบครอง เออ พิภพ
ถูกสถาปนาแลว จะไมหวั่นไหวเลย พระองคจะทรงพิพากษาชนชาติ
ทั้งหลายดวยความเที่ยงธรรม 

๑๑ จงใหฟาสวรรคยินดี และแผนดินโลกเปรมปรีด ใหทะเลคํารน กับสิ่งทั้ง
ปวงที่อยูในนั้น 

๑๒ ใหทุงนาเริงโลด กับสิ่งทุกอยางที่อยูในนั้น แลวตนไมทั้งสิ้นของปาไมจะ
รองเพลงดวยความชื่นบาน 

๑๓ เฉพาะพระพักตรพระเจา เพราะพระองคเสด็จมา ดวยพระองคเสด็จมา
พิพากษาโลก พระองคจะทรงพิพากษาโลกดวยความชอบธรรม และ 
ชนชาติทั้งหลาย ดวยความจริงของพระองค 
 

 
 
 

สดุดีของดาวิด เมื่อคราวโลกของเขากําลังสรางขึ้น 
 ไมไดระบุในภาษาฮีบรู ๙๖ 

๑  ระเจาทรงครอบครอง จงใหแผนดินโลกเปรมปรีด์ิ ใหแผนดิน
ชายทะเลมากมายนั้นยินดี 

๒ เมฆและความมืดทึบอยูรอบพระองค ความชอบธรรมและความยุติธรรม
เปนรากฐานแหงบัลลังกของพระองค 

๓ ไฟลุกอยูขางหนาพระองค และไหมปฏิปกษของพระองครอบขางเสีย 
๔ ฟาแลบของพระองคกระทําใหพิภพสวาง แผนดินโลกหวั่นและสั่นสะทาน 

พ 

ภูเขา 

สดุดี ๙๕ 



๑๗๖ 
หัวขอที่ ๑๕ 

๕ ภูเขาละลายอยางขี้ผึ้งตอเบื้องพระพักตรพระเจา ตอเบื้องพระพักตรองค
พระผูเปนเจาแหงแผนดินโลกทั้งสิ้น 

๖ ฟาสวรรคปาวรองความชอบธรรมของพระองค และชนชาติทั้งหลายเห็น
พระสิริของพระองค 

๗ ใหผูนมัสการรูปเคารพทั้งสิ้นไดอาย คือผูที่อวดในพระเท็จของเขา ให
พระทั้งสิ้นกราบลงตอพระองค 

๘ ศิโยนไดยินและยินดี และธิดาทั้งปวงของยูดาหเปรมปรีด์ิ  ขาแตพระเจา 
เพราะคําพิพากษาของพระองค 

๙ ขาแตพระเจา เพราะพระองคสูงสุดเหนือแผนดินโลกทั้งสิ้น พระองคทรง
สูงเดนกวาพระทั้งปวงอยางยิ่ง 

๑๐ ทานผูที่รักพระเจา ก็เกลียดชังความชั่ว พระองคทรงอารักขาชีวิต 
ธรรมิกชนของพระองค พระองคทรงชวยกูเขาจากมือของคนอธรรม 

๑๑ ความสวางแจงข้ึนแกคนชอบธรรม และความชื่นบานมีข้ึนแกคนใจเที่ยง
ธรรม 

๑๒ ทานผูชอบธรรมเอย จงเปรมปรีด์ิในพระเจา และถวายโมทนาแด 
พระนามบริสุทธิ์ของพระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 
 

สดุด ี



๑๗๗ 

สดุดีของดาวิด ๙๗ 
๑  งรองเพลงบทใหมถวายพระเจา เพราะพระองคไดทรงกระทํา

การอัศจรรย พระหัตถขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองคไดนํา
ความมีชัยมา 

๒ พระเจาทรงใหความมีชัยของพระองคประจักษ พระองคทรงเผยการชวย
กูของพระองคในสายตาของบรรดาประชาชาติ 

๓ พระองคทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค และความสัตยสุจริตตอ
วงศวานอิสราเอล ที่สุดปลายแผนดินโลกทั้งสิ้นไดเห็นชัยชนะของ 
พระเจาของเรา 

๔ ชาวโลกทั้งสิ้นเอย จงเปลงเสียงช่ืนบานถวายแดพระเจา เปลงเปน
เสียงเพลงชื่นบานและรองเพลงสรรเสริญ 

๕ จงรองเพลงสรรเสริญถวายพระเจาดวยพิณเขาคู ดวยพิณเขาคู คลอดวย
เสียงเพลง 

๖ ดวยเสียงแตรและเสียงเปาเขาสัตว จงกระทําเสียงช่ืนบานถวาย
พระมหากษัตริย คือ พระเจา 

๗ ใหทะเลคํารนกับสิ่งทั้งปวงที่อยูในทะเลนั้น พิภพและบรรดาผูอาศัยอยูใน
นั้น 

๘ ใหกระแสน้ําตบมือของมัน ใหบรรดาเนินเขารองเพลงดวยความชื่นบาน
ดวยกัน 

๙ เฉพาะเบื้องพระพักตรพระเจา เพราะพระองคเสด็จมาพิพากษาโลก 
พระองคจะทรงพิพากษาโลกดวยความชอบธรรม และชนชาติทั้งหลาย
ดวยความเที่ยงธรรม 

 

จ 

สดุด ี

สดุดี ๙๗ 



๑๗๘ 
หัวขอที่ ๑๕ 

สดุดีของดาวิด ๙๘ 
๑   ระเจาทรงครอบครอง ใหชนชาติทั้งหลายตัวสั่น พระองค

ประทับเหนือเครูบ ใหแผนดินโลกหวั่นไหว 
๒ พระเจาใหญยิ่งอยูในศิโยน พระองคสูงเดนอยูเหนือประชาชาติทั้งปวง 
๓ ใหเขาสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญและนาครามกลัวของพระองค 

พระองคศักดิ์สิทธิ์ 
๔ ขาแตกษัตริยผูทรงมหิทธิฤทธิ์ ผูทรงรักความยุติธรรม พระองคทรง

สถาปนาความเที่ยงธรรม พระองคทรงประกอบความยุติธรรมและ
ความชอบธรรมขึ้นในยาโคบ 

๕ จงยอพระเกียรติพระเจาของเรา นมัสการที่แทนรองพระบาทของ
พระองค พระองคบริสุทธิ์ 

๖ โมเสสและอาโรนอยูในพวกปุโรหิตของพระองค ซามูเอลอยูในพวกที่ทูล
ออกพระนามของพระองคดวย ทานรองทูลพระเจา และพระองคทรงตอบ
ทานเหลานั้น 

๗ พระองคตรัสกับทานที่ในเสาเมฆ ทานทั้งปวงไดรักษาบรรดาพระโอวาท
ของพระองคและกฎเกณฑที่พระองคประทานแกทาน 

๘ ขาแตพระเจาของขาพระองคทั้งหลาย พระองคทรงตอบทานเหลานั้น 
พระองคทรงเปนพระเจาผูยกโทษทานเหลานั้น แตทรงเปนผูสนองการ
กระทําผิดของทานเหลานั้น 

๙ จงยอพระเกียรติพระเจาพระเจาของเรา และนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค เพราะพระเจาของเราบริสุทธิ์ 
 

 

พ 

สดุด ี



๑๗๙ 

สดุดีของดาวิด เพลงสรรเสริญพระเจา ๙๙ 
๑  าวโลกทั้งสิ้นเอย จงเปลงเสียงอยางชื่นบานถวายแดพระเจา 
๒  จงปรนนิบัติพระเจาดวยความยินดี จงเขามาเฝาพระองคดวย

การรองเพลง 
๓ จงรูเถิดวา พระเยโฮวาหทรงเปนพระเจา คือพระองคเองที่ทรงสรางเรา

ทั้งหลาย และเราก็เปนของพระองค เราเปนประชากรของพระองค เปน
แกะแหงทุงหญาของพระองค 

๔ จงเขาประตูของพระองคดวยการโมทนา และเขาบริเวณพระนิเวศของ
พระองคดวยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค  
จงถวายสาธุการแดพระนามของพระองค 

๕ เพราะพระเจาประเสริฐ ความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย และ
ความสัตยสุจริตของพระองคดํารงอยูทุกชั่วชาติพันธุ 
 

 
 
 

สดุดีของดาวิด ๑๐๐ 
๑   าพระองคจะรองเพลงเรื่องความจงรักภักดีและความยุติธรรม  

ขาแตพระเจา ขาพระองคจะรองเพลงถวายพระองค 
๒  ขาพระองคจะเอาใจใสในมรรคาที่ดีรอบคอบ  เมื่อไรพระองค

จะเสด็จมาหาขาพระองค ขาพระองคจะดําเนินดวยใจซื่อสัตย ภายใน
เรือนของขาพระองค 
 

ช 

ข 

ขาพระ 

สดุดี ๙๙ 



๑๘๐ 
หัวขอที่ ๑๕ 

๓ ขาพระองคจะไมตั้งสิ่งใดๆ ที่ช่ัวชาไวตอหนาตอตาของขาพระองค  
ขาพระองคเกลียดกิจการของผูที่บิดตะกูด กิจการนั้นจะไมติดขาพระองค 

๔ ขาพระองคจะอยูหางไกลจากเรื่องใจแตก  ขาพระองคจะไมเอาเรื่องเอา
ราวกับความชั่วรายเลย 

๕ บุคคลที่ใสรายเพื่อนบานลับๆ นั้น  ขาพระองคจะทําลายเสีย คนที่ 
เหอเหิมและใจที่จองหอง ขาพระองคจะไมยอมทนดวย 

๖ ขาพระองคจะมองหาคนที่ซื่อตรงในแผนดิน เพื่อเขาจะอาศัยอยูกับ 
ขาพระองค ผูใดดําเนินในทางที่ดีรอบคอบ ผูนั้นจะปรนนิบัติขาพระองค 

๗ ผูที่ประพฤติหลอกลวงจะไมไดอาศัยอยูในเรือนของขาพระองค คนใดที่
อาปากพูดเท็จจะไมยั่งยืนอยูตอหนาขาพระองค 

๘ ทุกๆ เชา ขาพระองคจะทําลายคนอธรรมทั้งสิ้นในแผนดิน ตัดผูกระทํา
ช่ัวออกเสียใหหมดจากนครของพระเจา 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

หัวขอ 



๑๘๑ 

หัวขอที่ ๑๔ 
๑ คําอธษิฐานของคนที่เกรงกลัวพระเจา เมือ่คราวที่เขาไดระล่ําระลัก

ความในใจตอหนาพระเจา ๑๐๑ 
๒   าแตพระเจา ขอทรงฟงคําอธิษฐานของขาพระองค ขอเสียงรอง

ของขาพระองคมาถึงพระองค 
๓  ขออยาทรงซอนพระพักตรของพระองคจากขาพระองคในวัน

ทุกขใจของขาพระองค ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟงขาพระองค ขอทรง
ตอบขาพระองคโดยเร็วเมื่อขาพระองครองทูลตอพระองค 

๔ เพราะวันของขาพระองคสิ้นไปอยางควัน และกระดูกของขาพระองคไหม
อยางเตาไฟ 

๕ จิตใจของขาพระองคถูกนาบเหมือนหญาและเหี่ยวไป ขาพระองคลืม
รับประทานอาหารของขาพระองค 

๖ เหตุดวยเสียงรองครางของขาพระองค กระดูกของขาพระองคเกาะติด
เนื้อของขาพระองค 

๗ ขาพระองคเปนเหมือนนกกระทุงที่ในถ่ินทุรกันดาร ดุจนกเคาแมวในที่
รางเปลา 

๘ ขาพระองคนอนไมหลับ  ขาพระองคเหมือนนกโดดเดี่ยวบนหลังคาเรือน 

ข 

ศัตรูของ 



๑๘๒ 
หัวขอที่ ๑๕ 

๙ ศัตรูของขาพระองคเยยหยันขาพระองควันยังค่ํา ผูที่คล่ังใสขาพระองคใช
ช่ือขาพระองคแชง 

๑๐ เพราะขาพระองคกินข้ีเถาตางอาหาร และเจือน้ําตาเขากับเครื่องด่ืม 
๑๑ เหตุดวยความพิโรธและความกริ้วของพระองค เพราะพระองคทรงชู 

ขาพระองคข้ึนและโยนขาพระองคทิ้งไปเสีย 
๑๒ วันเวลาของขาพระองคเหมือนเงาเวลาเย็น ขาพระองคเห่ียวไปเหมือน

หญา 
๑๓ ขาแตพระเจา แตพระองคประทับบนบัลลังกเปนนิตย พระนามของ

พระองคดํารงอยูทุกชั่วชาติพันธุ 
๑๔ พระองคจะทรงลุกข้ึนสงสารศิโยน เพราะถึงเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอ 

เออ เวลากําหนดมาถึงแลว 
๑๕ เพราะผูรับใชของพระองครักซากกอนหินของเธอนัก และสงสารผงคลี

ของเธอ 
๑๖ บรรดาประชาชาติจะกลัวพระนามของพระเจา และบรรดาพระราชาของ

แผนดินโลกกลัวพระสิริของพระองค 
๑๗ เพราะพระเจาจะทรงสรางศิโยน พระองคจะทรงปรากฏดวยพระสิริของ

พระองค 
๑๘ พระองคจะสนพระทัยในคําอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัว และจะไม

ทรงดูหมิ่นคําอธิษฐานของเขา 
๑๙ ขอบันทึกเรื่องนี้ไวใหชาติพันธุที่จะมีมา เพื่อประชาชนที่ยังจะทรงสราง

มานั้นจะไดสรรเสริญพระเจา 

บันทึก 

หัวขอที่ ๑๔ 



๑๘๓ 

๒๐ บันทึกวา พระองคทอดพระเนตรลงมาจากที่สูงอันบริสุทธิ์ของพระองค 
จากฟาสวรรคพระเจาทอดพระเนตรแผนดินโลก 

๒๑ เพื่อทรงฟงเสียงรองครางของเชลย เพื่อทรงปลอยคนที่ตองถึงตายให
เปนอิสระ 

๒๒ เพื่อมนุษยจะประกาศพระนามของพระเจาในศิโยน และกลาวสรรเสริญ
พระองคในเยรูซาเล็ม 

๒๓ ขณะเมื่อชนชาติทั้งหลายรวบรวมกัน ทั้งบรรดาราชอาณาจักร เพื่อ
นมัสการพระเจา 

๒๔ พระองคทรงหักกําลังของขาพเจากลางทาง พระองคทรงกระทําใหวัน
เวลาของขาพเจาสั้นเขา 

๒๕ ขาพเจาวา “ขาแตพระเจาของขาพระองค ขออยาทรงนําขาพระองคไป
เสียในกึ่งกลางวันเวลาของขาพระองค ผูปเดือนดํารงอยูตลอดทุกชั่ว 
ชาติพันธุ” 

๒๖ เมื่อเดิมพระองคทรงวางรากฐานของแผนดินโลก และฟาสวรรคเปน 
พระหัตถกิจของพระองค 

๒๗ สิ่งเหลานี้จะพินาศ แตพระองคจะทรงดํารงอยู สิ่งเหลานี้จะเกาไปเหมือน
เครื่องนุงหม พระองคทรงเปลี่ยนสิ่งเหลานี้เหมือนเสื้อผา แลวมันก็สิ้นไป 

๒๘ แตพระองคยังคงเดิม และปเดือนของพระองคไมสิ้นสุด 
๒๙ ลูกหลานของบรรดาผูรับใชของพระองคจะอยูมั่นคง และพงศพันธุของ

เขาจะไดรับการสถาปนาตอเบื้องพระพักตรพระองค 
 

 
 

สดุด ี

สดุดี ๑๐๑ 



๑๘๔ 
หัวขอที่ ๑๕ 

สดุดีของดาวิด ๑๐๒ 
๑   ตใจของขาเอย จงถวายสาธุการแดพระเจา และทั้งสิ้นที่อยู

ภายในขา จงถวายสาธุการแดพระนามบริสุทธิ์ของพระองค 
๒  จิตใจของขาเอย จงถวายสาธุการแดพระเจา และอยาลืมพระราช

กิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค 
๓ ผูทรงอภัยความอธรรมชาทั้งสิ้นของทาน ผูทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของทาน 
๔ ผูทรงไถชีวิตของทานมาจากปากแดนผูตาย ผูทรงสวมความรักมั่นคง

และพระกรุณาใหทาน 
๕ ผูทรงใหปากทานอิ่มดวยของดี ตลอดชีวิตของทาน วัยหนุมของทานจึง

กลับคืนมาใหมอยางวัยนกอินทรี 
๖ พระเจาทรงประกอบการแกแทนและการยุติธรรมใหแกบรรดาผูที่ถูกบีบ

บังคับ 
๗ พระองคทรงสําแดงวิธีการของพระองคแก โมเสส พระราชกิจของ

พระองคแกประชาชนอิสราเอล 
๘ พระเจาทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกริ้วชาและอุดมดวยความรัก

มั่นคง 
๙ พระองคจะไมทรงปรักปรําเสมอ หรือทรงกริ้วอยูเปนนิตย 
๑๐ พระองคมิไดทรงกระทําตอเราตามเรื่องบาปของเรา หรือทรงสนองตาม

บาปผิดของเรา 
๑๑ เพราะวาฟาสวรรคสูงเหนือแผนดินเทาใด ความรักมั่นคงของพระองคที่มี

ตอบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองคก็ใหญยิ่งเทานั้น 

จิ 

ตะวัน 

หัวขอที่ ๑๔ 



๑๘๕ 

๑๒ ตะวันออกไกลจากตะวันตกเทาใด พระองคทรงปลดการละเมิดของเรา
จากเราไปไกลเทานั้น 

๑๓ บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระเจาทรงสงสารบรรดาคนที่ยําเกรง
พระองคฉันนั้น 

๑๔ เพราะพระองคทรงทราบโครงรางของเรา พระองคทรงระลึกวาเราเปนแต
ผงคลี 

๑๕ สวนมนุษยนั้น วันเวลาของเขาเหมือนหญา เขาเจริญข้ึนเหมือนดอกไม
ในทุงนา 

๑๖ เพราะลมพัดผานมันไป มันก็สูญเสีย และสถานที่ของมันไมรูจักมันอีก 
๑๗ แตความรักมั่นคงของพระเจานั้นดํารงอยูตั้งแตนิรันดรกาลถึงนิรันดรกาล

ตอผูที่ยําเกรงพระองค และความชอบธรรมของพระองคตอหลานเหลน 
๑๘ ตอบรรดาผูที่รักษาพันธสัญญาของพระองค และระลึกอยูที่จะกระทําตาม

ขอบังคับของพระองค 
๑๙ พระเจ าทรงสถาปนาบัล ลังกของพระองคไว ในฟาสวรรค  และ

ราชอาณาจักรของพระองคครองทุกสิ่งอยู 
๒๐ ขาแตทานทั้งหลาย ผูเปนทูตสวรรคของพระองค จงถวายสาธุการแด

พระเจา ทานผูทรงมหิทธิฤทธิ์ ผูกระทําตามพระวจนะของพระองค และ
เช่ือฟงเสียงพระวจนะของพระองค 

๒๑ พลโยธาทั้งสิ้นของพระองค จงถวายสาธุการแดพระเจา คือบรรดาผูรับใช
ที่กระทําตามพระทัยพระองค 
 

พระราช 

สดุดี ๑๐๒ 



๑๘๖ 
หัวขอที่ ๑๕ 

๒๒ พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองคจงถวายสาธุการแดพระเจา ในทุกสถานที่
ที่พระองคทรงครอบครองอยู จิตใจของขาเอย จงถวายสาธกุารแด 
พระเจา 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 

 
สดุดีของดาวิด เกี่ยวกับการสรางโลก ๑๐๓ 

๑  ตใจของขาเอย จงถวายสาธุการแดพระองค  ขาแตพระเจาของ
ขาพระองค พระองคใหญยิ่งนัก พระองคทรงเกียรติและความ
สูงสงเปนฉลองพระองค 

๒ ผูทรงคลุมพระองคดวยแสงสวางดุจดังฉลองพระองค ผูทรงขึงฟาสวรรค
ออกดังขึงมาน 

๓ ผูทรงวางคานของที่ประทับอันสูงของพระองคไวในน้ํา ผูทรงใชเมฆเปน
ราชรถ ผูทรงประทับไปบนปกของลม 

๔ ผูทรงใชลมเปนทูตสื่อสารของพระองค ไฟและเปลวเปนผูรับใชของ
พระองค 

๕ พระองคทรงตั้งแผนดินโลกไวบนรากฐานของมัน เพื่อมิใหมันหวั่นไหว
เปนนิตย 

๖ พระองคทรงคลุมมันไวดวยน้ําลึกอยางดวยเครื่องนุงหม น้ําอยูเหนือ
ภูเขา 

จ ิ

เมื่อพระ 

หัวขอที่ ๑๔ 



๑๘๗ 

๗ เมื่อพระองคทรงขนาบ น้ํานั้นก็หนีไป พอไดยินเสียงฟารองของพระองค 
มันก็วิ่งไป 

๘ ภูเขาโผลข้ึนมาหุบเขาทรุดลงไป ไปยังที่ซึ่งพระองคทรงกําหนดไวใหน้ํา
นั้น 

๙ พระองคทรงวางขอบเขตมิใหมันขาม เพื่อมิใหมันคลุมแผนดินโลกอีก 
๑๐ พระองคทรงกระทําใหน้ําพุพลุงข้ึนมาในหุบเขา น้ํานั้นก็ไหลไประหวาง

เขา 
๑๑ ใหบรรดาสัตวปาไดด่ืม และใหลาปาดับความกระหายของมัน 
๑๒ ที่ริมน้ํานั้น นกในอากาศจึงไดมีที่อาศัย มันรองอยูทามกลางกิ่งไม 
๑๓ พระองคทรงรดภูเขาจากที่ประทับอันสูงของพระองค แผนดินโลกก็อิ่ม

ดวยผลพระราชกิจของพระองค 
๑๔ พระองคทรงใหหญางอกมาเพื่อสัตวเล้ียง และผักใหมนุษยไดดูแล เพื่อ

เขาจะทําใหเกิดอาหารจากแผนดิน 
๑๕ และน้ําองุนซึ่งใหใจมนุษยยินดี น้ํามันเพื่อทําใหหนาของเขาทอแสง และ

ขนมปงซึ่งเสริมกําลังใจมนุษย 
๑๖ บรรดาตนไมของพระเจาไดอิ่มหนํา คือตนสนสีดารแหงเลบานอนซึ่ง

พระองคไดทรงปลูกไว 
๑๗ นกสรางรังของมันอยูในนั้น สวนนกยางนั้น ตนสนสามใบเปนบานของ

มัน 
๑๘ ภูเขาสูงนั้นเปนที่ล้ีภัยของเลียงผา หินเปนที่ล้ีภัยของตัวกระจงผา 
๑๙ พระองคทรงจัดตั้งดวงจันทรใหกําหนดฤดู ดวงอาทิตยรูจักเวลาตกของ

มัน 

พระองค 

สดุดี ๑๐๓ 



๑๘๘ 
หัวขอที่ ๑๕ 

๒๐ พระองคทรงใหเกิดความมืดและเปนกลางคืน เปนสัตวของปาไมคลาน
ออกมา 

๒๑ สิงหหนุมคํารามหาเหยื่อของมัน และแสวงหาอาหารของมันจากพระเจา 
๒๒ เมื่อดวงอาทิตยข้ึนมันไปเสีย ไปนอนอยูในที่ของมัน 
๒๓ มนุษยก็ออกไปทํางานของเขา ไปทําภารกิจของเขาจนเวลาเย็น 
๒๔ ขาแตพระเจา พระราชกิจของพระองคมากมายจริงๆ พระองคทรงสราง

การงานนั้นทั้งสิ้นดวยพระปญญา แผนดินโลกมีสิ่งที่ทรงสรางเต็มหมด 
๒๕ ทะเลอยูขางโนน ทั้งใหญและกวาง ซึ่งในนั้นมีสิ่งเคลื่อนไหวนับไมถวน 

คือสัตวที่มีชีวิตทั้งเล็กและใหญ 
๒๖ กําปนแลนไปโนนแนะ และเลวีอาธานที่พระองคสรางไวใหเลนนั้น 
๒๗ สิ่งเหลานี้แหงนหาพระองค เพื่อใหพระองคประทานอาหารแกมันตาม

เวลา 
๒๘ เมื่อพระองคประทานให มันก็เก็บไป เมื่อพระองคทรงยื่นพระหัตถออก 

มันก็อิ่มหนําดวยของดี 
๒๙ เมื่อพระองคทรงซอนพระพักตรเสีย มันทั้งหลายก็ลําบากใจ เมื่อพระองค

ทรงเอาลมหายใจมันไปเสีย มันก็ตาย และกลับเปนผงคลี 
๓๐ เมื่อพระองคทรงสงวิญญาณของพระองคออกไป มันก็ถูกสรางขึ้นมา 

และพระองคก็ทรงเปลี่ยนโฉมหนาของพื้นดินเสียใหม 
๓๑ ขอพระสิริของพระเจาดํารงอยูเปนนิตย พระเจาทรงเปรมปรีด์ิในบรรดา

พระราชกิจของพระองค 
๓๒ ผูทอดพระเนตรโลก มันก็สั่นสะทาน ผูทรงแตะตองภูเขา มันก็มีควัน

ข้ึนมา 

ขามี 

หัวขอที่ ๑๔ 



๑๘๙ 

๓๓ ขามีชีวิตอยูตราบใด ขาจะรองเพลงถวายพระเจา ขณะขายังเปนอยู  
ขาจะรองเพลงสดุดีถวายพระเจาของขา 

๓๔ ขอการภาวนาของขาเปนสิ่งที่พอพระทัย ขาเปรมปรีด์ิในพระเจา 
๓๕ ขอคนบาปถูกผลาญเสียจากแผนดินโลก และขออยาใหมีคนอธรรมอีกเลย  

จิตใจของขาเอย จงถวายสาธุการแดพระเจา จงสรรเสริญพระเจาเถิด 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 
 
 

อัลเลลูยา ๑๐๔ 
๑  งโมทนาขอบพระคุณพระเจา จงรองทูลออกพระนามพระองค 

จงใหบรรดาพระราชกิจของพระองคแจงแกชนชาติทั้งหลาย 
๒ จงรองเพลงถวายพระองค รองเพลงสดุดีถวายพระองค จงเลาถึงการ

อัศจรรยทั้งสิ้นของพระองค 
๓ จงอวดพระนามบริสุทธิ์ของพระองค ใหจิตใจของบรรดาผูแสวงหา 

พระเจาเปรมปรีด์ิ 
๔ จงแสวงหาพระเจา และพระกําลังของพระองค แสวงพระพักตรของ

พระองคเรื่อยไป 
๕ จงระลึกถึงการอัศจรรยซึ่งพระองคทรงกระทํา การมหัศจรรยและคํา

พิพากษาแหงพระโอษฐของพระองค 
 

จ 

นะ พงศ 

สดุดี ๑๐๓ 



๑๙๐ 
หัวขอที่ ๑๕ 

๖ นะ พงศพันธุของอับราฮัม ผูรับใชของพระองค เช้ือสายของยาโคบ  
ผูเลือกสรรของพระองค 

๗ พระองคคือพระเจาของเรา คําพิพากษาของพระองคอยูทั่วไปในแผนดิน
โลก 

๘ พระองคทรงจดจําพันธสัญญาของพระองคอยูเปนนิตย คือพระวจนะที่
พระองคทรงพระบัญชาไวตลอดชั่วหนึ่งพันชาติพันธุ 

๙ คือพันธสัญญาซึ่งพระองคทรงกระทําไวกับอับราฮัม พระสัญญาซึ่งทรง
ปฏิญาณไวกับอิสอัค 

๑๐ ซึ่งพระองคทรงยืนยันอีกกับยาโคบใหเปนกฏเกณฑ และแกอิสราเอลให
เปนพันธสัญญานิรันดร 

๑๑ วา “เราจะใหแผนดินคานาอันแกเจา เปนสวนมรดกของเจาทั้งหลาย” 
๑๒ เมื่อเขายังมีคนจํานวนนอย จํานวนนอยจริง ยังเปนแตคนอาศัยอยูในนั้น 
๑๓ พเนจรไปจากประชาชาตินี้ถึงประชาชาตินั้น จากราชอาณาจักรนี้ถึงอีก

ชนชาติหนึ่ง 
๑๔ พระองคมิไดทรงยอมใหผูใดบีบบังคับเขา พระองคทรงขนาบพระราชา

หลายองคดวยเห็นแกเขา 
๑๕ วา “อยาแตะตองบรรดาผูที่เราเจิมไว อยาทําอันตรายแกผูเผยพระวจนะ

ทั้งหลายของเรา” 
๑๖ เมื่อพระองคทรงเรียกการกันดารอาหารใหเกิดข้ึนที่แผนดิน และทรง

ทําลายอาหารที่บํารุงชีวิตเสียสิ้น 
๑๗ พระองคทรงใชชายคนหนึ่งไปขางหนาเขา โยเซฟ ถูกขายไปเปนทาส 
๑๘ เทาของเขาเจ็บชํ้าดวยตรวน คอของเขาเขาอยูในปลอกเหล็ก 

จนกวา 

หัวขอที่ ๑๔ 



๑๙๑ 

๑๙ จนกวาสิ่งที่เขาบอกไดบังเกิดข้ึน พระวจนะของพระเจาทดสอบเขา 
๒๐ พระราชาก็ทรงใชใหไปปลอยตัวเขา ผูปกครองของชนชาติทั้งหลายได

ปลอยเขาเปนอิสระ 
๒๑ พระราชาทรงตัง้เขาใหเปนเจานายเหนอืวังของพระองค เปนผูปกครอง

กรรมสิทธิข์องพระองค 
๒๒ ใหสอนเจานายของพระองคตามชอบใจ และสอนสติปญญาแกผูอาวุโส

ของพระองค 
๒๓ แลวอิสราเอลไดมาที่อียิปต ยาโคบไดอาศัยอยูในแผนดินของฮาม 
๒๔ และพระเจาทรงกระทําใหประชากรของพระองคมีลูกดก และทรงกระทํา

ใหเขาแข็งแรงกวาคูอริของเขา 
๒๕ พระองคทรงหันใจเขาเหลานัน้ใหเกลียดประชากรของพระองค ใหใชกล

อุบายแกผูรับใชของพระองค 
๒๖ พระองคทรงใชโมเสสผูรับใชของพระองค และอาโรนผูทีพ่ระองคทรง

เลือกไว 
๒๗ เขาทั้งสองกระทาํหมายสําคญัทามกลางเขาทัง้หลาย ทําการอัศจรรยใน

แผนดินของฮาม 
๒๘ พระองคทรงใชความมืดมา กระทําใหแผนดินมืด เขาทั้งหลายมิไดกบฏ

ตอพระวจนะของพระองค 
๒๙ พระองคทรงกระทาํใหน้ํากลายเปนเลือด และใหปลาของเขาตาย 
๓๐ กบแหกันมาที่แผนดินของเขา แมหองในของพระราชาของเขาก็ม ี
๓๑ พระองคตรัส และฝูงเหลือบก็มา และริ้นมีไปทั่วในแผนดินของเขา 
๓๒ พระองคประทานลูกเห็บแกเขาแทนฝน และฟาผาทั่วแผนดินของเขา 

พระองค 

สดุดี ๑๐๔ 



๑๙๒ 
หัวขอที่ ๑๕ 

๓๓ พระองคทรงนาบเถาองุน และตนมะเดื่อเทศของเขา และทรงฟาดตนไม
ในประเทศของเขาใหหัก 

๓๔ พระองคตรัส และตัก๊แตนวัยบินก็มา และตั๊กแตนวัยกระโดดมา 
นับไมถวน 

๓๕ มากนิพืชในแผนดินของเขาหมด และกินผลแหงดินของเขาสิ้น 
๓๖ พระองคทรงสงัหารลูกหัวปในแผนดินของเขา คอืผลแรกแหงกําลัง 

ของเขา 
๓๗ แลวพระองคทรงนาํอิสราเอลออกไปพรอมกับเงนิและทองคํา และไมมสีัก

คนหนึง่ในเผาของพระองคสะดุด 
๓๘ เมื่อเขาพรากจากไป อียิปตกย็ินดี เพราะความครั่นครามตออิสราเอลได

ตกอยูบนเขา 
๓๙ พระองคทรงกางเมฆเปนเครือ่งกําบงั และไฟใหความสวางเวลากลางคืน 
๔๐ เขาทั้งหลายรองขอ และพระองคทรงนาํนกคุมมา และประทานอาหาร

จากฟาสวรรคใหเขาอยางอุดม 
๔๑ พระองคทรงเปดหิน และน้ํากไ็หลออกมา มนัไหลไปเปนแมน้ําใน 

ที่แหงแลง 
๔๒ เพราะพระองคทรงระลึกถึงสญัญาบริสทุธิ์ของพระองค และอับราฮมั 

ผูรับใชของพระองค 
๔๓ พระองคจงึทรงนาํประชากรของพระองคออกมาดวยความชื่นบาน 

ทรงนําผูทีเ่ลือกสรรไวนั้นดวยการรองเพลง 
๔๔ และพระองคประทานแผนดินของบรรดาประชาชาติใหแกเขา และเขา

ไดผลงานของชาติทัง้หลายเปนกรรมสทิธิ ์

เพื่อเขา 

หัวขอที่ ๑๔ 



๑๙๓ 

๔๕ เพื่อเขาจะรักษากฎเกณฑของพระองค และถือปฏิบัติพระธรรมของ
พระองค จงสรรเสริญพระเจาเถิด 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 

หัวขอ 

สดุดี ๑๐๔ 



๑๙๔ 
หัวขอที่ ๑๓ 

หัวขอที่ ๑๕ 
อัลเลลูยา ๑๐๕ 

 
๑  งสรรเสรญิพระเจาเถิด จงโมทนาขอบพระคณุพระเจา เพราะ

พระองคประเสริฐ เพราะความรกัมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 
๒ ผูใดจะพรรณนาถึงพระราชกิจอันทรงมหิทธิฤทธิข์องพระเจา หรือแสดง

ถึงพระเกยีรติของพระองคอยางครบถวนได 
๓ บรรดาผูทีป่ระพฤตคิวามยุติธรรมก็เปนสุข และผูที่กระทําความชอบ

ธรรมตลอดเวลา 
๔ ขาแตพระเจา ขอทรงระลึกถึงขาพระองค เมื่อพระองคทรงโปรดปราน

ประชากรของพระองค เมื่อพระองคทรงชวยกูเขา ขอทรงชวยขาพระองค
ดวย 

๕ เพื่อขาพระองคจะเห็นความเจริญรุงเรอืงของบรรดาผูเลือกสรรของ
พระองค เพื่อขาพระองคจะเปรมปรีด์ิในความยินดีแหงประชาชาติของ
พระองค เพื่อขาพระองคจะอวดไดรวมกบัมรดกของพระองค 

๖ ทั้งขาพระองคทัง้หลายและบรรพบุรุษของขาพระองคไดกระทําบาปแลว 
ขาพระองคทั้งหลายไดกระทําความบาปผิด ขาพระองคทั้งหลายไดกระทํา
อยางอธรรม 

จ 

บรรพบุรุษ 



๑๙๕ 

๗ บรรพบุรษุของขาพระองคทัง้หลายเมือ่ทานอยูในอียิปตทานมไิดสนใจใน
การอัศจรรยของพระองค ทานมิไดระลึกถึงความมั่นคงอันอุดมของ
พระองค แตไดกบฏที่ทะเล ที่ทะเลแดง 

๘ ถึงกระนั้นพระองคยงัทรงชวยทานเพราะเห็นแกพระนามของพระองค 
เพื่อพระองคจะใหทราบถึงมหทิธานุภาพของพระองค 

๙ พระองคทรงขนาบทะเลแดง มันก็แหงไป และพระองคทรงนําทานขามที่
ลึกอยางกบัเดินขามถิ่นทุรกันดาร 

๑๐ พระองคจงึทรงชวยทานใหพนมือของผูที่เกลียดชังทาน และชวยกูทาน
ใหพนจากเงื้อมมือของศัตร ู

๑๑ และน้ําทวมปฏิปกษของทาน เขาไมเหลือสักคนเดยีว 
๑๒ แลวทานเชื่อพระวจนะของพระองค ทานรองเพลงยอพระเกียรติพระองค 
๑๓ แตไมชาทานก็ลืมพระราชกจิของพระองคเสีย ทานไมคอยพระดํารสั

ปรึกษาของพระองค 
๑๔ แตในถ่ินทุรกันดารนั้นทานมคีวามอยากอยางรุนแรง และไดทดลอง 

พระเจาในที่แหงแลง 
๑๕ พระองคประทานสิ่งที่ทานขอ แตทรงใชโรคผอมแหงมาทามกลางจิตใจ

ทาน 
๑๖ เมื่อคนในคายริษยาโมเสสและอาโรน คนบริสทุธิข์องพระเจา 
๑๗ พื้นแผนดินอาปากกลืนดาธาน และทับคณะอาบรีัมเสยี 
๑๘ ไฟระเบิดในคณะของทาน และเปลวเพลิงผลาญคนอธรรมเสยี 
๑๙ ทานไดสรางลูกวัวในโฮเรบ และนมัสการรูปเคารพหลอ 
๒๐ ทานเอาพระสิริของพระเจาแลกกับรูปของวัวที่กินหญา 

ทานลืม 

สดุดี ๑๐๕ 



๑๙๖ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๒๑ ทานลืมพระเจา พระผูชวยของทาน ผูไดทรงกระทําพระราชกิจใหญโตใน
อียิปต 

๒๒ ทําการอัศจรรยในแผนดินของฮามและสิ่งนาครามกลัวที่ทะเลแดง 
๒๓ เพราะฉะนั้น พระองคตรัสวาจะทําลายทานเสีย ดีแตโมเสสผูเลือกสรร

ของพระองคไดมายืนเฝาทัดทานพระองค เพื่อหันพระพิโรธของพระองค
เสียจากการทําลาย 

๒๔ แลวทานก็ดูถูกแผนดินอันรมรื่นนั้น ไมมีความเชื่อในพระสัญญาของ
พระองค 

๒๕ ทานบนอยูในกระโจมของทาน และไมฟงพระสุรเสียงของพระเจา 
๒๖ เพราะฉะนั้น พระองคทรงยกพระหัตถของพระองคปฏิญาณตอทาน วา

จะทําใหทานลมตายในถิ่นทุรกันดาร 
๒๗ และจะกระจายเชื้อสายของทานไปทามกลางประชาชาติ หวานเขาไปทั่ว

ประเทศทั้งหลาย 
๒๘ แลวทานก็ไปติดพันอยูกับบาอัลแหงเมืองเพโอร และรับประทานเครื่อง

สัตวบูชาที่บูชาพระตาย 
๒๙ ทานยั่วเยาพระองคใหทรงกริ้วดวยการกระทําของทาน และโรคระบาด

เกิดข้ึนทามกลางทาน 
๓๐ แลวฟเนหัสไดยืนข้ึนจัดการลงโทษและโรคระบาดนั้นก็หยุด 
๓๑ ที่เขาทํานั้นพระองคทรงนับวาเปนความชอบธรรมแกเขาตลอดทุกชั่ว

อายุสืบตอไปเปนนิตย 
๓๒ ทานทําใหพระองคกริ้วที่น้ําเมรีบาห เพราะเรื่องของทานนี้ โมเสสก็

พลอยเสียหายดวย 

เพราะทาน 

หัวขอที่ ๑๕ 



๑๙๗ 

๓๓ เพราะทานทําใหจิตใจโมเสสขมขื่น และริมฝปากของเขาพูดถอยคํา
หุนหัน 

๓๔ ทานมิไดทําลายชนชาติทั้งหลายตามที่พระเจาทรงบัญชาทานไว 
๓๕ แตทานไดปะปนกับประชาชาติเหลานั้น และหัดทําอยางที่เขาทํากัน 
๓๖ ทานปรนนิบัติรูปเคารพของเขาซึ่งกลายเปนบวงสําหรับทาน 
๓๗ ทานฆาบุตรชายและบุตรสาวของทานถวายเปนเครื่องสักการบูชาแก

ปศาจ 
๓๘ ทานเทโลหิตผูไรผิดออกมา คือโลหิตบุตรชายบุตรหญิงของทาน ผูซึ่ง

ทานไดฆาเปนเครื่องสักการบูชาแกรูปเคารพแหงคานาอัน แผนดินก็
มลทินไปดวยโลหิต 

๓๙ ทานจึงเปนคนไมสะอาดดวยการกระทําของทาน และประพฤติเยี่ยง
โสเภณีในการกระทําของทาน 

๔๐ แลวความกริ้วของพระเจาก็พลุงข้ึนตอประชากรของพระองค และ
พระองคทรงรังเกียจมรดกของพระองค 

๔๑ พระองคทรงมอบทานไวในมือประชาชาติตางๆ บรรดาผูที่เกลียดทานจึง
ปกครองเหนือทาน 

๔๒ ศัตรูของทานไดบีบบังคับทาน และทานตกไปอยูใตอํานาจของเขา 
๔๓ พระองคทรงชวยกูทานหลายครั้ง แตทานมักกบฏในจุดประสงคของทาน 

และถูกเหยียดลงดวยความบาปผิดของทาน 
๔๔ ถึงอยางไร เมื่อพระองคสดับเสียงรองทูลของทาน พระองคทรงสน

พระทัยในความทุกขใจของทาน 

เพื่อเห็น 

สดุดี ๑๐๕ 



๑๙๘ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๔๕ เพื่อเห็นแกทาน พระองคทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค และกลับ
ทรงกรุณาตามความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค 

๔๖ พระองคทรงใหทานไดรับความสงสารจากบรรดาผูที่ไดยึดทานไปเปน
เชลย 

๔๗ ขาแตพระเจาพระเจาของขาพระองคทั้งหลาย ขอทรงชวยขาพระองค
ทั้งหลายใหรอด และขอทรงรวบรวมขาพระองคทั้งหลายจากทามกลาง
ประชาชาติตางๆ เพื่อขาพระองคทั้งหลายจะโมทนาขอบพระคุณ 
พระนามบริสุทธิ์ของพระองค และเริงโลดในการสรรเสริญพระองค 

๔๘ จงถวายสาธุการแดพระเยโฮวาหพระเจาของอิสราเอลแตนิรันดรกาล
จนถึงนิรันดรกาล และขอประชาชนทั้งปวงกลาววา "เอเมน" จงสรรเสริญ
พระเจาเถิด 

ขอสรรเสริญฯ 

 
 
 

อัลเลลูยา ๑๐๖ 
๑  งโมทนาขอบพระคุณพระเจา เพราะพระองคประเสริฐ เพราะ

ความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 
๒ ใหผูที่พระเจาทรงไถไวแลวกลาวดังนั้นเถิด คือผูที่พระองคทรงไถไวจาก

มือของปรปกษ 
๓ และรวบรวมเขามาจากแผนดินทั้งหลาย จากตะวันออก และจาก

ตะวันตก จากเหนือและจากใต 

จ 

บางก็ 

หัวขอที่ ๑๕ 



๑๙๙ 

๔ บางก็พเนจรอยูในปาในที่แหงแลง หาไมพบทางที่จะเขานครซึ่งพอจะ
อาศัยได 

๕ หิวโหยและกระหาย จิตใจของเขาก็ออนระอาไปในตัวเขา 
๖ แลวในความยากลําบากของเขา เมื่อเขารองทูลพระเจา พระองคทรงชวย

กูเขาจากความทุกขใจของเขา 
๗ พระองคทรงนําเขาไปในทางตรงจนเขามาถึงนครซึ่งพอจะอาศัยได 
๘ ใหเขาขอบพระคุณพระเจา เพราะความรักมั่นคงของพระองค เพราะการ

อัศจรรยของพระองคที่มีตอบุตรของมนุษย 
๙ เพราะผูที่กระหาย พระองคทรงใหเขาอิ่ม และผูที่หิว พระองคทรงใหเขา

หนําใจดวยของดี 
๑๐ บางก็นั่งอยูในความมืดและเงามัจจุราช ถูกขังอยูดวยความทุกขยากและ

ติดตรวน 
๑๑ เพราะเขากบฏตอพระวจนะของพระเจา และหยามคําปรึกษาขององคผู

สูงสุด 
๑๒ พระองคทรงกระทําจิตใจของเขาทั้งหลายใหถอมลงดวยงานหนัก เขาลม

ลงและไมมีใครชวย 
๑๓ แลวในความยากลําบากของเขา เมื่อเขารองทูลพระเจา พระองคทรงให

เขารอดจากความทุกขใจของเขา 
๑๔ พระองคทรงนําเขาออกมาจากความมืดและเงามัจจุราช และทรงระเบิด

พันธนะของเขาใหขาดสะบั้น 
๑๕ ใหเขาขอบพระคุณพระเจาเพราะความรักมั่นคงของพระองค เพราะการ

อัศจรรยของพระองคที่มีตอบุตรทั้งหลายของมนุษย 

เพราะพระ 

สดุดี ๑๐๖ 



๒๐๐ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๑๖ เพราะพระองคทรงพังประตูทองสัมฤทธิ์ และทรงตัดซี่ลูกกรงเหล็กเสีย 
๑๗ บางก็เปนคนโง เพราะทางบาปของเขา และเพราะความผิดบาปของเขา 

เขาตองทนความทุกขยาก 
๑๘ เขารังเกียจอาหารทุกชนิด และเขาไปใกลประตูความตาย 
๑๙ แลวในความยากลําบากของเขา เมื่อเขารองทูลพระเจา พระองคทรงให

เขารอดจากความทุกขใจของเขา 
๒๐ พระองคทรงใชพระวจนะของพระองคไปรักษาเขา และทรงชวยเขาให

พนจากสิ่งตางๆที่จะทําลายเขา 
๒๑ ใหเขาขอบพระคุณพระเจาเพราะความรักมั่นคงของพระองค เพราะการ

อัศจรรยของพระองคที่มีอยูตอบุตรทั้งหลายของมนุษย 
๒๒ และใหเขาถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณ และเลาพระราชกิจ

ของพระองคดวยความชื่นบาน 
๒๓ บางก็ลงเรือไปในทะเล ทําอาชีพอยูบนน้ํากวางใหญ 
๒๔ เขาไดเห็นพระราชกิจของพระเจา และการอัศจรรยของพระองคในที่น้ํา

ลึก 
๒๕ เพราะพระองคทรงบัญชา และทรงใหเกิดลมพายุซึ่งใหคล่ืนทะเลกําเริบ 
๒๖ คนเหลานั้นถูกซัดข้ึนไปสูทองฟา และลงไปสูที่ลึก ใจของเขาฝอไปใน

เหตุการณรายของเขา 
๒๗ เขาถลาและโซเซไปอยางคนเมาและสิ้นปญญาลง 
๒๘ แลวในความยากลําบากของเขา เมื่อเขารองทูลพระเจา พระองคทรงชวย

นําเขาออกจากความทุกขใจของเขา 
๒๙ พระองคทรงกระทําใหพายุสงบลง และคลื่นทะเลก็นิ่ง 

แลวเขา 

หัวขอที่ ๑๕ 



๒๐๑ 

๓๐ แลวเขาก็ยินดีเพราะเขามีความเงียบ และพระองคทรงนําเขามายังทาที่
เขาปรารถนา 

๓๑ ใหเขาขอบพระคุณพระเจา เพราะความรักมั่นคงของพระองค เพราะ 
การอัศจรรยของพระองคที่มีตอบุตรทั้งหลายของมนุษย 

๓๒ ใหเขายอพระเกียรติพระองคในชุมนุมประชาชน และสรรเสริญพระองค
ในที่ประชุมของผูอาวุโส 

๓๓ พระองคทรงเปลี่ยนแมน้ําใหเปนถ่ินทุรกันดาร น้ําพุใหเปนดินแหงผาก 
๓๔ แผนดินที่มีผลดกใหเปนที่แหงแลงและเค็ม เพราะเหตุความโหดรายของ

ชาวเมือง 
๓๕ พระองคทรงเปลี่ยนถ่ินทุรกันดารใหเปนสระน้ํา แผนดินแหงผากใหเปน

น้ําพุ 
๓๖ และพระองคทรงใหคนหิวโหยอาศัยที่นั่น เพื่อเขาจะสถาปนานครซึ่ง

พอจะอาศัยได 
๓๗ เขาหวานนา และปลูกสวนองุน และไดผลดกมาก 
๓๘ โดยพระพรของพระองคเขาทั้งหลายทวีผลมากยิ่ง และพระองคมิไดทรง

ใหวัวของเขาลดจํานวนลง 
๓๙ เมื่อเขาถูกทําใหนอยลงและถูกเหยียดใหต่ําโดยการบีบบังคับกับความ

ยากลําบากและความโศกเศรา 
๔๐ พระองคทรงเทความดูหมิ่นลงบนเจานาย ทรงกระทําใหเขาพเนจรไปใน

ถ่ินทุรกันดารที่ไมมีหนทาง 
๔๑ แตพระองคทรงยกคนขัดสนขึ้นจากความทุกขยาก และกระทําให

ครอบครัวของเขามากอยางฝูงแพะแกะ 

คนชอบ 

สดุดี ๑๐๖ 



๒๐๒ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๔๒ คนชอบธรรมจะเห็นและยินดี และความโหดรายทั้งปวงก็จะปดปากของ
มัน 

๔๓ ผูใดฉลาดก็ใหเขาฟงสิ่งเหลานี้ ใหเขาพิจารณาถึงความรักมั่นคงของ 
พระเจา 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

๑                                   เพลง สดุดีของดาวิด ๑๐๗ 
๒   าแตพระเจา จิตใจของขาพระองคมั่นคง ขาพระองคจะรอง

เพลง ขาพระองคจะรองเพลงสดุดีดวยจิตใจของขาพระองค 
๓  พิณใหญและพิณเขาคูเอย ตื่นเถิด ขาพเจาจะปลุกอรุณ 
๔ ขาแตพระเจา ขาพระองคจะถวายโมทนาพระคุณพระองคทามกลาง

ประชาชาติ ขาพระองคจะรองเพลงสรรเสริญพระองคทามกลางชนชาติ
ทั้งหลาย 

๕ เพราะความรักมั่นคงของพระองคใหญยิ่งเหนือฟาสวรรค ความจริงของ
พระองคสูงถึงเมฆ 

๖ ขาแตพระเจา ขอทรงเปนที่เชิดชูเหนือฟาสวรรค ขอพระสิริของพระองค
อยูเหนือทั่วแผนดินโลก 

๗ ขอประทานชัยชนะโดยพระหัตถขวาของพระองค และทรงตอบ 
ขาพระองค เพื่อวาผูที่พระองคทรงรักจะไดรับการชวยกู 

ข 

พระเจา 

หัวขอที่ ๑๕ 



๒๐๓ 

๘ พระเจาไดตรัสในสถานนมัสการของพระองควา “เราจะแบงเมืองเชเคม 
และแบงหุบเขาเมืองสุคคทออก” 

๙ กิเลอาดเปนของเรา มนัสเสหเปนของเรา เอฟราอิมเปนที่กันศีรษะของ
เรา ยูดาหเปนคทาของเรา 

๑๐ โมอับเปนอางลางชําระของเรา เราเหวี่ยงรองเทาของเราลงบนเอโดม  
“เราโหรองดวยความมีชัยเหนือฟลิสเตีย” 

๑๑ ผูใดจะนําขาพเจาเขาไปในนครที่มีปอม ผูใดจะนําขาพเจาไปยังเอโดม 
๑๒ ขาแตพระเจา พระองคมิไดทรงทอดทิ้งขาพระองคทั้งหลายแลวหรือ 

ขาแตพระเจา พระองคไมทรงออกไปกับกองทัพของขาพระองคทั้งหลาย
แลวละ 

๑๓ ขอประทานความชวยเหลือเพื่อตอตานศัตรู เพราะความชวยเหลือของ
มนุษยก็ไรผล 

๑๔ โดยพึ่งในพระเจา ขาพเจาทั้งหลายจะทําอยางเขมแข็ง พระองคเองทรง
เปนผูเหยียบคูอริของขาพเจาทั้งหลายลง 
 

 
 
 

ตอนสงทาย สดุดีของดาวดิ ๑๐๘ 
๑   าแตพระเจา ผูซึ่งขาพระองคสรรเสริญ ขออยาทรงนิ่งเสีย 
๒  เพราะปากที่อธรรมและหลอกลวงอาใสขาพระองคอยูแลว ได

พูดปรักปรําขาพระองคดวยล้ินมุสา 
 

ข 
เขาทั้ง 

สดุดี ๑๐๗ 



๒๐๔ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๓ เขาทั้งหลายลอมขาพระองคไวดวยถอยคําเกลียดชัง และโจมต ี
ขาพระองคอยางไรเหตุ 

๔ เขาฟองขาพระองคแทนความรักของขาพระองค สวนขาพระองคได
อธิษฐานเทานั้น 

๕ เขาตอบแทนขาพระองคดวยความชั่วแทนความดี และความเกลียดชัง
แทนความรักของขาพระองค 

๖ ขอทรงตั้งคนอธรรมปรักปรําเขา และใหโจทกฟองเขาใหเปนคดี 
๗ เมื่อพิจารณาคดี ก็ใหเขาปรากฏวาเปนผูกระทําผิด และใหคําอธิษฐาน

ของเขาไรผล 
๘ ขอใหวันเวลาของเขานอย ขอใหอีกผูหนึ่งมายึดตําแหนงของเขา 
๙ ขอใหลูกของเขากําพราพอ และภรรยาของเขาเปนมาย 
๑๐ ขอใหลูกของเขาตองพเนจรขอทานไป ขอใหเขาถูกขับไลไปจากที่

ปรักหักพังซึ่งเขาอาศัยอยู 
๑๑ ขอใหเจาหนี้มายึดของทั้งสิ้นที่เขามีอยู ขอคนตางถิ่นมาปลนผลงานของ

เขาไป 
๑๒ ขออยาใหผูใดเอ็นดูเขา อยาใหผูใดสงสารลูกกําพราพอของเขา 
๑๓ ขอใหวงศวานของเขาถูกตัดออก ขอใหสกุลของเขาสิ้นไปในอีกชั่วชีวิต

หนึ่ง 
๑๔ ขอใหความบาปผิดของบรรพบุรุษของเขายังเปนที่จําไดอยูตอพระพักตร

พระเจา อยาใหบาปของมารดาเขาลบเลือนไป 
๑๕ ขอใหบาปนั้นอยูตอเบื้องพระพักตรพระเจาเปนนิตย เพื่อพระองคจะทรง

ตัดอนุสรณของเขาเหลานั้นเสียจากแผนดินโลก 

เพราะเขา 

หัวขอที่ ๑๕ 



๒๐๕ 

๑๖ เพราะเขาไมจดจําที่จะแสดงความเอ็นดู แตไลขมเหงคนจนและคนขัดสน 
และคนใจทอเพื่อจะฆาเสีย 

๑๗ เขารักที่จะแชง ขอใหคําแชงตกบนเขา เขาไมชอบการใหพร ขอพรจง
หางไกลจากเขา 

๑๘ เขาเอาการแชงหมตางเสื้อผาของเขา ขอใหซึมเขาไปในกายของเขา
อยางน้ํา ขอใหซึมเขาไปในกระดูกของเขาอยางน้ํามัน 

๑๙ ใหเหมือนเครื่องแตงกายที่คลุมเขาอยู เหมือนเข็มขัดที่คาดเขาไวเสมอ 
๒๐ ทั้งนี้ขอใหเปนบําเหน็จจากพระเจาแกโจทกของขาพระองค แกผูที่กลาว

รายตอชีวิตของขาพระองค 
๒๑ ขาแตพระเจาพระเจาของขาพระองค ขอทรงกระทําเพื่อขาพระองคโดย

เห็นแกพระนามของพระองค เพราะวาความรักมั่นคงของพระองคนั้น
ประเสริฐ ขอทรงชวยกูขาพระองค 

๒๒ เพราะขาพระองคยากจนและขัดสน และจิตใจของขาพระองคก็บาดเจ็บ
อยูภายใน 

๒๓ ขาพระองคสิ้นสุดไปแลวอยางเงาตอนเย็น ขาพระองคถูกสลัดออก
เหมือนตั๊กแตน 

๒๔ เขาของขาพระองคก็ออนเปล้ียเพราะการอดอาหาร รางกายของ 
ขาพระองคก็ซูบผอมไป 

๒๕ ขาพระองคเปนข้ีปากของเขา เมื่อเขาเห็นขาพระองค เขาก็สั่นศีรษะ 
๒๖ ขาแตพระเจาของขาพระองค ขอทรงชวยขาพระองค  ขอทรงชวย 

ขาพระองคใหรอดตามความรักมั่นคงของพระองค 

ขอให 

สดุดี ๑๐๘ 



๒๐๖ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๒๗ ขอใหเขาทราบวานี่เปนฝพระหัตถของพระองค ขาแตพระเจา พระองค
ไดทรงกระทําการนี้ 

๒๘ ใหเขาแชงไป แตขอพระองคทรงอํานวยพระพร ขอใหผูที่ลุกข้ึนสู 
ขาพระองคไดอาย ขอใหผูรับใชของพระองคยินดี 

๒๙ ขอใหพวกปฏิปกษของขาพระองคหมความอัปยศ ขอใหความอับอาย
สวมกายเขาอยางเสื้อคลุม 

๓๐ ดวยปากของขาพเจา ขาพเจาจะโมทนาขอบพระคุณพระเจาเปนอยาง
มาก ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคทามกลางคนมากหลาย 

๓๑ เพราะพระองคจะทรงประทับขวามือของคนขัดสน เพื่อทรงชวยเขาให
พนจากคนที่ปรับโทษเขานั้น 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 

หัวขอ 

หัวขอที่ ๑๕ 



๒๐๗ 

หัวขอที่ ๑๖ 
สดุดีของดาวิด ๑๐๙ 

๑  ระเจาตรัสกับพระองคผูเปนเจาของขาพเจาวา  “จงนั่งที่ขางขวา
ของเรา จนกวาเราจะกระทําใหศัตรูของเจาเปนแทนรองเทาของ

เจา” 
๒ พระเจาจะทรงใชคทาทรงฤทธิ์ของพระองคทานไปจากศิโยน จง

ครอบครองทามกลางศัตรูของพระองคทานเถิด 
๓ ชนชาติของพระองคทานจะสมัครถวายตัวของเขาดวยความเต็มใจ ใน

วันที่พระองคทานนําพลโยธาของพระองคทานไปบนภูเขาบริสุทธิ์ จาก
ครรภของอรุโณทัย น้ําคางแหงวัยหนุมเปนของพระองคทาน 

๔ พระเจาทรงปฏิญาณแลวและจะไมเปล่ียนพระทัยของพระองควา 
 “เจาเปนปุโรหิตเปนนิตยตามอยางของเมลคีเซเดค” 

๕ องคพระผูเปนเจาประทับขางขวาหัตถของพระองคทาน พระองคทรง
ทลายบรรดาพระราชาในวันที่ทรงพระพิโรธ 

๖ พระองคจะทรงกระทําการพิพากษาทามกลางประชาชาติใหซากศพเต็ม
ไปหมด พระองคจะทรงทลายผูเปนประมุขทั่วแผนดินโลกอันกวางขวาง 

๗ พระองคทานจะทรงดื่มจากลําธารขางทาง ฉะนั้นพระองคทานจะทรงยก
พระเศียรข้ึน 

 

พ 

อัลเล 



๒๐๘ 
หัวขอที่ ๑๓ 

อัลเลลูยา ๑๑๐ 
๑  งสรรเสริญพระเจาเถิด ขาพเจาจะโมทนาพระเจาดวยสิ้นสุดใจ

ของขาพเจา ในคณะผูเที่ยงธรรม ในชุมนุมชน 
๒ บรรดาพระราชกิจของพระเจาใหญยิ่ง เปนที่คนควาของทุกคนที่พอใจ 
๓ พระราชกิจของพระองคสูงสงและมีเกียรติ และความชอบธรรมของ

พระองคดํารงอยูเปนนิตย 
๔ พระองคไดทรงใหพระราชกิจอัศจรรยของพระองคเปนที่จดจํา พระเจา

ทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณา 
๕ พระองคประทานอาหารใหผูที่เกรงกลัวพระองค พระองคทรงจดจําพันธ

สัญญาของพระองคเสมอ 
๖ พระองคไดทรงสําแดงฤทธานุภาพแหงพระราชกิจของพระองคแก

ประชากรของพระองค ในการที่ประทานมรดกของบรรดาประชาชาติแกเขา 
๗ พระหัตถกิจของพระองคนั้นสุจริตและยุติธรรม และขอบังคับของ

พระองคก็ไวใจได 
๘ สถาปนาอยูเปนนิจกาล และประกอบความสัตยสุจริตกับความเที่ยงธรรม 
๙ พระองคทรงใชการไถใหมายังประชากรของพระองค พระองคทรงบัญชา

พันธสัญญาของพระองคเปนนิตย พระนามของพระองคศักดิ์สิทธิ์และนา
ครามกลัวจริงๆ 

๑๐ ความยําเกรงพระเจาเปนที่เริ่มตนของสติปญญา บรรดาผูที่ปฏิบัติตามก็
ไดความเขาใจดี การสรรเสริญพระเจาดํารงอยูเปนนิตย 
 

 
 

จ 

อัลเล 

หัวขอที่ ๑๖ 



๒๐๙ 

อัลเลลูยา สดุดี ๑๑๑ 
๑  งสรรเสริญพระเจาเถิด คนที่เกรงกลัวพระเจาก็เปนสุข คือผูปติ

ยินดีเปนอันมากในพระบัญญัติของพระองค 
๒ เช้ือสายของเขาจะทรงอานุภาพในแผนดิน พวกคนเที่ยงธรรมจะรับ 

พระพร 
๓ ทรัพยศฤงคารและความมั่งคั่งมีอยูในเรือนของเขา และความชอบธรรม

ของเขาดํารงอยูเปนนิตย 
๔ ความสวางจะโผลข้ึนมาในความมืดใหคนเที่ยงธรรม พระองคทรงมี

พระคุณ ทรงพระกรุณา และทรงชอบธรรม 
๕ คนที่ ดีจะแสดงความเมตตาคุณและใหยืม ก็อยู เย็นเปนสุข คือผูที่

ดําเนินการของเขาดวยความยุติธรรม 
๖ เพราะคนชอบธรรมจะไมถดถอย คนจะระลึกถึงเขาอยูเปนนิตย 
๗ เขาไมกลัวขาวราย จิตใจของเขายึดแนน วางใจในพระเจา 
๘ จิตใจของเขาแนวแน เขาจะไมกลัว จนกวาจะเห็นความประสงคตอศัตรู

ของเขาสําเร็จ 
๙ เขาแจกจาย เขาไดใหแกคนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงเปน

นิตย ศักดิ์ของเขาจะไดรับเกียรติ 
๑๐ คนอธรรมเห็นเขาก็โกรธ เขาขบเขี้ยวเคี้ยวฟนแลวละลายไป  

ความปรารถนาของคนอธรรมนั้นศูนยเปลา 
ขอสรรเสริญฯ 

 
 

 

จ 

อัลเล 

สดุดี ๑๑๑ 



๒๑๐ 
หัวขอที่ ๑๓ 

อัลเลลูยา ๑๑๒ 
๑  งสรรเสริญพระเจาเถิด  บรรดาผูรับใชของพระเจาเอย  

จงสรรเสริญเถิด จงสรรเสริญพระนามพระเจา 
๒ สาธุการแดพระนามของพระเจา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปเปนนิตย 
๓ ตั้งแตที่ดวงอาทิตยข้ึนจนถึงที่ดวงอาทิตยตก พระนามของพระเจาเปนที่

สรรเสริญ 
๔ พระเจาประทับอยูสูงเหนือประชาชาติทั้งปวง และพระสิริของพระองคสูง

เหนือฟาสวรรค 
๕ ไมมีพระใดเปนเหมือนพระเจาพระเจาของเรา ผูประทับบนที่สูง 
๖ ผูทอดพระเนตรลงมาที่ต่ํา เหนือฟาสวรรคและแผนดินโลก 
๗ พระองคทรงยกคนยากจนขึ้นมาจากผงคลี และทรงยกคนขัดสนข้ึนมา

จากกองขี้เถา 
๘ เพื่อใหเขานั่งกับบรรดาเจานาย กับบรรดาเจานายแหงชนชาติของ

พระองค 
๙ พระองคโปรดใหหญิงหมันมีบานอยู เปนแมที่ช่ืนบานมีบุตร จงสรรเสริญ

พระเจาเถิด 
 

 
 
 

อัลเลลูยา ๑๑๓ 
๑  มื่ออิสราเอลออกไปจากอียิปต คือพงศพันธุของยาโคบไปจาก 

ชนชาติตางภาษา 

จ 

เ 
ยูดาห 

หัวขอที่ ๑๖ 



๒๑๑ 

๒ ยูดาหกลายเปนสถานนมัสการของพระองค อิสราเอลเปนอาณาจักรของ
พระองค 

๓ ทะเลมองแลวหนี จอรแดนหันกลับ 
๔ ภูเขากระโดดเหมือนแกะผู เนินเขากระโดดเหมือนลูกแกะ 
๕ เปนอะไรนะ  ทะเลเอย เจาจึงหนี แมน้ําจอรแดนเอย เจาจึงหันกลับ 
๖ ภูเขาเอย เจาจึงกระโดดเหมือนแกะผู เนินเขาเอย เจาจึงกระโดดเหมือน

ลูกแกะ 
๗ แผนดินเอย สั่นเทิ้มเถิด ตอเบื้องพระพักตรพระเจา ตอเบื้องพระพักตร

พระเจาของยาโคบ 
๘ ผูใหหินเปนสระน้ํา หินเหล็กไฟเปนน้ําพุ 
๙ ขาแตพระเจา มิใชแกเหลาขาพระองค มิใชแกเหลาขาพระองค พระเจา

ขา แตขอถวายพระสิริแดพระนามของพระองค เพราะเห็นแกความรัก
มั่นคงของพระองค และความสัตยสุจริตของพระองค 

๑๐ ทําไมบรรดาประชาชาติจะกลาววา “พระเจาของเขาทั้งหลายอยูไหนเลา” 
๑๑ แตพระเจาของเราทั้งหลายอยูในฟาสวรรค สิ่งใดที่พระองคพอพระทัย

พระองคก็ทรงกระทํา 
๑๒ รูปเคารพของคนเหลานั้นเปนเงินและทองคํา เปนหัตถกรรมของมนุษย 
๑๓ รูปเหลานั้นมีปาก แตพูดไมได มีตา แตดูไมได 
๑๔ มีหู แตฟงไมไดยิน มีจมูก แตดมไมได 
๑๕ มีมือ แตคลําไมได มีเทา แตเดินไมได รูปเหลานั้นทําเสียงในคอไมได 
๑๖ ผูที่ทํารูปเหลานั้นจะเปนเหมือนรูปเหลานั้น เออ บรรดาผูที่วางใจในรูป

เหลานั้นก็เชนกัน 

อิสราเอล 

สดุดี ๑๑๒ 



๒๑๒ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๑๗ อิสราเอลเอย จงวางใจในพระเจาเถิด พระองคทรงเปนความอุปถัมภและ
เปนโลของเขาทั้งหลาย 

๑๘ พงศพันธุอาโรนเอย จงวางใจในพระเจาเถิด พระองคทรงเปนความ
อุปถัมภและเปนโลของเขาทั้งหลาย 

๑๙ ทานผูเกรงกลัวพระเจาเอย จงวางใจในพระเจาเถิด พระองคทรงเปน
ความอุปถัมภและเปนโลของเขาทั้งหลาย 

๒๐ พระเจาทรงเปนหวงเราทั้งหลาย พระองคทรงอํานวยพระพรเราทั้งหลาย 
พระองคทรงอํานวยพระพรแกพงศพันธุอิสราเอล พระองคทรงอํานวย
พระพรแกพงศพันธุอาโรน 

๒๑ พระองคจะทรงอํานวยพระพรแกบรรดาผูที่ยําเกรงพระเจาทั้งผูนอยและ
ผูใหญ 

๒๒ ขอพระเจาใหทานเพิ่มพูนข้ึน ทั้งทานและลูกหลานของทาน 
๒๓ ขอทานรับพระพรจากพระเจาผูทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก 
๒๔ ฟาสวรรคเปนฟาสวรรคของพระเจา แตพระองคประทานแผนดินโลก

ใหแกบุตรของมนุษย 
๒๕ คนตายไมสรรเสริญพระเจา หรือผูที่ลงไปสูที่สงัดก็เชนนั้น 
๒๖ แตเราทั้งหลายจะสรรเสริญพระเจา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปเปนนิตย  

จงสรรเสริญพระเจาเถิด 
 

 
 
 
 

อัลเล 

หัวขอที่ ๑๖ 



๒๑๓ 

อัลเลลูยา ๑๑๔ 
๑  าพเจารักพระเจา เพราะพระองคทรงฟงเสียงและคําวิงวอนของ

ขาพเจา 
๒  พระองคทรงเงี่ยพระกรรณฟงขาพเจา เพราะฉะนั้นขาพเจาจะทูล

พระองคตราบเทาที่ขาพเจามีชีวิตอยู 
๓ บวงของความตายดักอยูลอมขาพเจา ความเจ็บปวดแหงแดนผูตายจับ

ขาพเจาไว ขาพเจาประสบความทุกขใจและความระทม แลวขาพเจารอง
ทูลออกพระนามพระเจาวา 

๔ “ขาแตพระเจา ขอทรงชวยชีวิตขาพระองคใหรอด” พระเจาทรงพระ
กรุณาและชอบธรรม พระเจาของเราทั้งหลายกอปรดวยพระเมตตา 

๕ พระเจาทรงสงวนคนรูนอยไว เมื่อขาพเจาตกต่ํา พระองคทรงชวย
ขาพเจาใหรอด 

๖ จิตใจของขาพเจาเอย กลับไปสูที่พักของเจาเถิด เพราะพระเจาทรงโปรด
ปรานเจามากแลว 

๗ เพราะพระองคทรงชวยกูขาพระองคจากมัจจุราช ชวยนัยนตาขาพระองค
จากน้ําตา ชวยเทาขาพระองคจากการลม 

๘ ขาพเจาดําเนินอยูเฉพาะเบื้องพระพักตรพระเจาในดินแดนของคนเปน 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 
 
 

ข 

อัลเล 

สดุดี ๑๑๔ 



๒๑๔ 
หัวขอที่ ๑๓ 

อัลเลลูยา ๑๑๕ 
๑  าพเจายังเช่ืออยูแมเมื่อขาพเจาวา“ขาพเจาไดรับความทุกข

ยากใหญยิ่ง” 
๒  ขาพเจากลาวในเวลาตกใจวา “คนเรานี้เปนคนโกหกทั้งนั้น” 
๓ ขาพเจาจะเอาอะไรตอบแทนพระเจาได เนื่องจากบรรดาพระราชกิจอันมี

พระคุณตอขาพเจา 
๔ ขาพเจาจะยกถวยแหงความรอดและรองทูลออกพระนามพระเจา 
๕ ขาพเจาจะแกบนของขาพเจาแดพระเจา ตอหนาประชาชนทั้งปวงของ

พระองค 
๖ มรณกรรมแหงธรรมิกชนของพระองคสําคัญในสายพระเนตรของพระเจา 
๗ ขาแตพระเจา ขาพระองคผูรับใชของพระองค พระเจาขา ขาพระองคเปน

ผูรับใชของพระองค เปนบุตรชายของหญิงคนใชของพระองค พระองค
ทรงแกพันธนะของขาพระองค 

๘ ขาพระองคจะถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณแดพระองค และรอง
ทูลออกพระนามของพระเจา 

๙ ขาพเจาจะแกบนของขาพเจา แดพระเจา ตอหนาประชาชนทั้งปวงของ
พระองค 

๑๐ ในบริเวณพระนิเวศของพระเจา  เยรูซาเล็มเอย ในทามกลางเธอ  
จงสรรเสริญพระเจาเถิด 

 
 

 
 

ข 

อัลเล 

หัวขอที่ ๑๖ 



๒๑๕ 

อัลเลลูยา ๑๑๖ 
๑  ระชาชาตทิั้งปวงเอย จงสรรเสริญพระเจาเถิด ชนชาติทัง้หลาย

เอย จงยกยองพระองคเถิด 
๒  เพราะความรักมั่นคงของพระองคทีม่ีตอเรานัน้ใหญหลวง และ

ความสัตยสุจรติของพระเจาดํารงเปนนติย จงสรรเสริญพระเจาเถิด 
 

 
 

 
อัลเลลูยา ๑๑๗ 

๑  งโมทนาขอบพระคุณพระเจา เพราะพระองคประเสริฐ เพราะ
ความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 

๒  ใหอิสราเอลกลาวเถิดวา “ความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย” 
๓ ใหพงศพันธุอาโรนกลาวเถิดวา “ความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย” 
๔ ใหบรรดาผูที่ยําเกรงพระเจากลาวเถิดวา “ความรักมั่นคงของพระองค

ดํารงเปนนิตย” 
๕ ขาพเจาไดรองทูลพระเจา จากที่คับแคนใจของขาพเจา พระเจาทรงตอบ

ขาพเจา และประทานความโลงใจแกขาพเจา 
๖ มีพระเจาอยูฝายขาพเจา ขาพเจาไมกลัว มนุษยจะทําอะไรแกขาพเจาได

เลา 
๗ พระเจาทรงอยูฝายขาพเจา เปนผูทรงชวยขาพเจา ขาพเจามองเห็นคนที่

เกลียดขาพเจาแพ 
๘ เขาล้ีภัยอยูในพระเจาก็ดีกวาที่จะเช่ือใจในมนุษย 

ป 

จ 

เขาลี้ 

สดุดี ๑๑๖ 



๒๑๖ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๙ เขาล้ีภัยอยูในพระเจาก็ดีกวาที่จะเช่ือใจในเจานาย 
๑๐ เขาทั้งหลายไดลอมขาพเจา แตขาพเจาทําลายเขาในพระนามพระเจา 
๑๑ เขาทั้งหลายไดลอมขาพเจา ขาพเจาห้ําหั่นเขาออกในพระนามพระเจา 
๑๒ เขาไดลอมขาพเจาเหมือนผึ้ง เขาทั้งหลายดับเสียแลวเหมือนเปลวไฟ

หนาม ขาพเจาห้ําหั่นเขาออกในพระนามพระเจา 
๑๓ ขาพเจาถูกผลักอยางหนัก  เพื่อใหขาพเจาลมลง แตพระเจาทรงชวย

ขาพเจา 
๑๔ พระเจาทรงเปนกําลังและบทเพลงของขาพเจา พระองคทรงมาเปนความ

รอดของขาพเจา 
๑๕ เสียงแหงความยินดีและความรอดอยูในพลับพลาของผูชอบธรรมวา 

“พระหัตถขวาของพระเจาหาวหาญนัก 
๑๖ พระหัตถขวาของพระเจาเปนที่เชิดชู พระหัตถขวาของพระเจาหาวหาญ

นัก” 
๑๗ ขาพเจาจะไมตาย แตขาพเจาจะเปนอยู และประกาศพระราชกิจของ 

พระเจา 
๑๘ พระเจาทรงตีสอนขาพเจาอยางหนัก แตพระองคไมทรงมอบขาพเจาไว

กับมัจจุราช 
๑๙ ขอเปดประตูความชอบธรรมใหขาพเจา ขาพเจาจะเขาประตูนั้นไปและจะ

สรรเสริญพระเจา 
๒๐ นี่คือประตูของพระเจา คนชอบธรรมจะเขาไปทางนี้ 
๒๑ ขาพระองคจะสรรเสริญพระองค เพราะพระองคทรงฟงขาพระองค และ

มาเปนความรอดของขาพระองค น่ีคือ 

หัวขอที่ ๑๖ 



๒๑๗ 

๒๒ ศิลาซึ่งชางกอไดปฏิเสธเสีย ไดกลับกลายเปนศิลามุมเอกแลว 
๒๓ การนี้เปนมาจากพระเจา เปนการมหัศจรรยประจักษแกตาเรา 
๒๔ นี่เปนวันซึ่งพระเจาไดทรงสราง เราจะเปรมปรีด์ิและยินดีในวันนั้น 
๒๕ ขาแตพระเจา ขอทรงชวยขาพระองคใหรอดเถิด  ขาแตพระเจา บัดนี้ขอ

ประทานความจําเริญแกขาพระองคทั้งหลายเถิด 
๒๖ ขอใหทานผูเขามาในพระนามของพระเจาจงไดรับพระพร ขาพเจา

ทั้งหลายอวยพรทานทั้งหลายจากพระนิเวศของพระเจา 
๒๗ พระเจาทรงเปนพระเจา ผูประทานความสวางแกเรา จงผูกมัดเครื่องบูชา

ดวยเชือกไปถึงเชิงงอนของแทนบูชา 
๒๘ พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค และขาพระองคจะสรรเสริญ

พระองค พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค ขาพระองคจะเชิดชู
พระองคขาพระองคจะยกยองพระองค 

๒๙ จงโมทนาขอบพระคุณพระเจา เพราะพระองคประเสริฐ เพราะความรัก
มั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 

หัวขอ 

สดุดี ๑๑๗ 



๒๑๘ 
หัวขอที่ ๑๓ 

หัวขอที่ ๑๗ 
อัลเลลูยา ๑๑๘ 

 
๑  รรดาผูที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เปนสุข คือผูที่ดําเนินตาม

พระธรรมของพระเจา 
๒ ผูที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองคก็เปนสุข คือผูที่แสวงหาพระองค

ดวยสุดใจ 
๓ ผูที่ไมกระทําผิด แตเดินตามบรรดาพระมรรคาของพระองค 
๔ พระองคไดทรงตั้งขอบังคับของพระองคไว ใหเราทั้งหลายปฏิบัติตาม

อยางเครงครัด 
๕ ขอใหทางทั้งหลายของขาพระองคมั่นคงในการรักษากฎเกณฑของ

พระองค 
๖ แลวขาพระองคจะไมไดรับความอาย โดยจดจออยูที่พระบัญญัติทั้งสิ้น

ของพระองค 
๗ ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคดวยใจเที่ยงตรง เมื่อขาพระองคเรียนรู

กฎหมายอันชอบธรรมของพระองค 
๘ ขาพระองคจะถือกฎเกณฑของพระองค  ขออยาทรงทอดทิ้งขาพระองค

เสียอยางสิ้นเชิงเลย 

บ 

หัวขอ 

หนุมๆ 



๒๑๙ 

๙ หนุมๆ จะรักษาทางของตนใหบริสุทธิ์ไดอยางไร โดยระแวดระวังตาม 
พระวจนะของพระองค 

๑๐ ขาพระองคแสวงหาพระองคดวยสุดใจของขาพระองค  ขออยาให 
ขาพระองคหลงไปจากพระบัญญัติของพระองค 

๑๑ ขาพระองคไดสะสมพระดํารัสของพระองคไวในใจของขาพระองค เพื่อ 
ขาพระองคจะไมทําบาปตอพระองค 

๑๒ ขาแตพระเจา สาธุการแดพระองค ขอทรงสอนกฎเกณฑของพระองคแก
ขาพระองค 

๑๓ ขาพระองคประกาศดวยริมฝปากของขาพระองคถึงบรรดากฎหมายแหง
พระโอษฐของพระองค 

๑๔ ขาพระองคปติยินดีในทางแหงบรรดาพระโอวาทของพระองค มาก
เทากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น 

๑๕ ขาพระองคจะภาวนาขอบังคับของพระองค และจับตาของขาพระองคอยู
ที่วิถีทั้งหลายของพระองค 

๑๖ ขาพระองคจะปติยินดีในกฎเกณฑของพระองค ขาพระองคจะไมลืม 
พระวจนะของพระองค 

๑๗ ขอทรงโปรดปรานผูรับใชของพระองค เพื่อขาพระองคจะมีชีวิตและจะถือ
พระวจนะของพระองค 

๑๘ ขอเบิกตาขาพระองค เพื่อขาพระองคจะเห็นสิ่งมหัศจรรยจากพระธรรม
ของพระองค 

๑๙ ขาพระองคเปนคนพเนจรบนแผนดินโลก ขออยาทรงซอนพระบัญญัติ
ของพระองคจากขาพระองคเสีย 

จิตใจ 

สดุดี ๑๑๘ 



๒๒๐ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๒๐ จิตใจของขาพระองคเรารอนดวยคํานึงถึงกฎหมายของพระองค
ตลอดเวลา 

๒๑ พระองคทรงขนาบคนยโส คนถูกสาปแชง ผูเตลิดไปจากพระบัญญัติของ
พระองค 

๒๒ ขอทรงนําการดาและการประมาทไปจากขาพระองค เพราะขาพระองค
ไดรักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค 

๒๓ แมเจานายนั่งปรึกษากันตอสูขาพระองค แตผูรับใชของพระองคจะ
ภาวนาถึงกฎเกณฑของพระองค 

๒๔ บรรดาพระโอวาทของพระองคเปนความปติยินดีของขาพระองค เปนที่
ปรึกษาของขาพระองค 

๒๕ จิตใจของขาพระองคติดผงคลี ขอทรงสงวนชีวิตของขาพระองคตาม 
พระวจนะของพระองค 

๒๖ ขาพระองคไดทูลถึงทางของขาพระองค และพระองคทรงตอบ 
ขาพระองค ขอทรงสอนกฎเกณฑของพระองคแกขาพระองค 

๒๗ ขอทรงกระทําใหขาพระองคเขาใจทางขอบังคับของพระองค และ 
ขาพระองคจะกลาวถึงพระราชกิจมหัศจรรยของพระองค 

๒๘ จิตใจของขาพระองคละลายไปดวยความโศก ขอทรงเสริมกําลัง 
ขาพระองคตามพระวจนะของพระองค 

๒๙ ขอทรงใหทางเทียมเท็จไกลจากขาพระองค และขอโปรดประทาน 
พระธรรมของพระองคแกขาพระองค 

๓๐ ขาพระองคไดเลือกทางความสัตยซื่อ ขาพระองคตั้งกฎหมายของ
พระองคไวตรงหนาขาพระองค 

ขาพระ 

หัวขอที่ ๑๗ 



๒๒๑ 

๓๑ ขาพระองคผูกพันอยูกับบรรดาพระโอวาทของพระองค  ขาแตพระเจา 
ขออยาใหขาพระองคขายหนา 

๓๒ ขาพระองคจะวิ่งในทางพระบัญญัติของพระองค เมื่อพระองคทรงขยาย
ความเขาใจของขาพระองค 

๓๓ ขาแตพระเจา ขอทรงสอนทางกฎเกณฑของพระองคแกขาพระองค และ
ขาพระองคจะรักษาทางนั้นไวจนสุดปลาย 

๓๔ ขอประทานความเขาใจแกขาพระองค เพื่อขาพระองคจะรักษาพระธรรม
ของพระองคไว และปฏิบัติดวยสุดใจของขาพระองค 

๓๕ ขอโปรดใหขาพระองคไปในมรรคาพระบัญญัติของพระองค เพราะ 
ขาพระองคยินดีในมรรคานั้น 

๓๖ ขอทรงโนมใจขาพระองคในบรรดาพระโอวาทของพระองค และมิใช
ในทางโลภกําไร 

๓๗ ขอทรงหันนัยนตาของขาพระองคไปจากการมองดูสิ่งอนิจจัง และขอทรง
สงวนชีวิตของขาพระองคในพระมรรคาของพระองค 

๓๘ ขอทรงยืนยันพระสัญญาของพระองคกับผูรับใชของพระองค เพื่อใหเกรง
กลัวพระองค 

๓๙ ขอทรงหันการเยาะเยยซึ่งขาพระองคครั่นครามนั้นไปเสีย เพราะ
กฎหมายของพระองคนั้นดี 

๔๐ ดูเถิด ขาพระองคคํานึงถึงขอบังคับของพระองค โดยความชอบธรรมของ
พระองค ขอทรงสงวนชีวิตของขาพระองค 

๔๑ ขาแตพระเจา ขอความรักมั่นคงของพระองคมาถึงขาพระองค คือความ
รอดของพระองคตามพระสัญญาของพระองค 

แลวขา 

สดุดี ๑๑๘ 



๒๒๒ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๔๒ แลวขาพระองคจะมีคําตอบแกผูที่เยาะเยยขาพระองค เพราะขาพระองค
วางใจในพระวจนะของพระองค 

๔๓ ขออยาทรงนําพระวจนะแหงความจริงออกไปจากปากขาพระองคอยาง
สิ้นเชิง เพราะความหวังของขาพระองคอยูในกฎหมายของพระองค 

๔๔ ขาพระองคจะปฏิบัติพระธรรมของพระองคสืบไปเปนนิจกาล 
๔๕ และขาพระองคจะเดินอยางเสรี เพราะขาพระองคไดแสวงหาขอบังคับ

ของพระองค 
๔๖ ขาพระองคจะพูดถึงพระโอวาทของพระองคตอเบื้องพระพักตรบรรดา

พระราชา และจะไมขายหนา 
๔๗ ขาพระองคปติยินดีในพระบัญญัติของพระองค ซึ่งขาพระองครัก 
๔๘ ขาพระองคเคารพพระบัญญัติของพระองคซึ่งขาพระองครัก และ 

ขาพระองครําพึงภาวนาถึงกฎเกณฑของพระองค 
๔๙ ขอทรงระลึกถึงพระวจนะของพระองคที่มีตอผูรับใชของพระองค ซึ่ง

พระองคทรงกระทําใหขาพระองคหวังอยูนั้น 
๕๐ นี่คือการเลาโลมในความทุกขยากของขาพระองค คือพระสัญญาของ

พระองคใหชีวิตแกขาพระองค 
๕๑ คนโอหังเยยหยันขาพระองคยิ่งนัก แตขาพระองคไมหันไปเสียจาก 

พระธรรมของพระองค 
๕๒ เมื่อขาพระองคคิดถึงกฎหมายของพระองคแตโบราณกาล  ขาแตพระเจา 

ขาพระองคไดรับความเลาโลมใจ 
๕๓ ความกริ้วอันเรารอนฉวยขาพระองคไว เพราะเหตุคนอธรรม ผูละทิ้ง 

พระธรรมของพระองค 

กฎเกณฑ 

หัวขอที่ ๑๗ 



๒๒๓ 

๕๔ กฎเกณฑของพระองคไดเปนบทเพลงของขาพระองคในเรือนที่ 
ขาพระองคอาศัยอยูนั้น 

๕๕ ขาแตพระเจา ในกลางคืนขาพระองคระลึกถึงพระนามของพระองค  และ
ปฏิบัติตามพระธรรมของพระองคไว 

๕๖ พระพรนี้ไดตกมายังขาพระองค คือที่ขาพระองครักษาขอบังคับของ
พระองคไว 

๕๗ พระเจาทรงเปนสวนของขาพระองค ขาพระองคสัญญาที่จะปฏิบัติตาม
พระวจนะของพระองค 

๕๘ ขาพระองควอนขอความโปรดปรานของพระองคดวยสิ้นสุดใจของ 
ขาพระองค ขอทรงกรุณาแกขาพระองคตามพระดํารัสของพระองค 

๕๙ เมื่อขาพระองคคิดถึงทางทั้งหลายของขาพระองค แลวขาพระองคหันเทา
ของขาพระองคไปสูบรรดาพระโอวาทของพระองค 

๖๐ ขาพระองคเรงรีบไมลาชาที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค 
๖๑ แมบวงของคนอธรรมดักขาพระองค แตขาพระองคไมลืมพระราชบัญญัติ

ธรรมของพระองค 
๖๒ พอเที่ยงคืน ขาพระองคลุกข้ึนโมทนาพระคุณพระองคเนื่องดวยกฎหมาย

อันชอบธรรมของพระองค 
๖๓ ขาพระองคเปนเพื่อนกับทุกคนผูยําเกรงพระองค กับผูที่ปฏิบัติตาม

ขอบังคับของพระองค 
๖๔ ขาแตพระเจา แผนดินโลกเต็มดวยความรักมั่นคงของพระองค ขอทรง

สอนกฎเกณฑของพระองคแกขาพระองค 
 

พระองค 

สดุดี ๑๑๘ 



๒๒๔ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๖๕ พระองคไดทรงกระทําดีตอผูรับใชของพระองค ขาแตพระเจา  
ตามพระวจนะของพระองค 

๖๖ ขอทรงสอนปฏิภาณและความรูแกขาพระองค เพราะขาพระองคเช่ือถือ
พระบัญญัติของพระองค 

๖๗ กอนที่ขาพระองคทุกขยาก ขาพระองคหลงเจิ่น แตบัดนี้ขาพระองค
ปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค 

๖๘ พระองคประเสริฐ และทรงกระทําการดี ขอทรงสอนกฎเกณฑของ
พระองคแกขาพระองค 

๖๙ คนโอหังปายความเท็จใสขาพระองค แตขาพระองคปฏิบัติตามขอบังคับ
ของพระองคดวยสุดใจ 

๗๐ จิตใจของเขาทั้งหลายต่ําชาเหมือนไขมัน แตขาพระองคปติยินดีใน
พระราชบัญญัติของพระองค 

๗๑ ดีแลวที่ขาพระองคทุกขยากเพื่อขาพระองคจะเรียนรูถึงกฎเกณฑของ
พระองค 

๗๒ สําหรับขาพระองค พระธรรมแหงพระโอษฐของพระองคก็ดีกวาทองคํา
และเงินพันๆ แทง 

ขอสรรเสริญฯ 
 

๗๓ พระหัตถของพระองคไดสรางและสถาปนาขาพระองค ขอประทานความ
เขาใจแกขาพระองคเพื่อขาพระองคจะเรียนรูพระบัญญัติของพระองค 

๗๔ บรรดาผูเกรงกลัวพระองคจะเห็นขาพระองคและเปรมปรีด์ิ เพราะวา 
ขาพระองคไดหวังในพระวจนะของพระองค 

ขาแต 

หัวขอที่ ๑๗ 



๒๒๕ 

๗๕ ขาแตพระเจา ขาพระองคทราบวาการพิพากษาของพระองคนั้นถูกตอง
แลว และทราบวาดวยความซื่อตรงพระองคทรงใหขาพระองคทุกขยาก 

๗๖ ขอความรักมั่นคงของพระองคเปนที่เลาโลมขาพระองค ตามพระดํารัส
ของพระองคที่มีแกผูรับใชของพระองค 

๗๗ ขอพระกรุณาของพระองคมายังขาพระองค เพื่อขาพระองคจะเปนอยู 
เพราะพระธรรมของพระองคเปนความปติยินดีของขาพระองค 

๗๘ ขอทรงใหคนโอหังไดรับความอาย เพราะวาเขาไดคว่ําขาพระองคดวย
ความเท็จ แตขาพระองคจะภาวนาขอบังคับของพระองค 

๗๙ ขอใหบรรดาผูที่ยําเกรงพระองคหันกลับมายังขาพระองค เพื่อเขาจะ
ทราบถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค 

๘๐ ขอใหจิตใจขาพระองคไรตําหนิในเรื่องกฎเกณฑของพระองค เพื่อ 
ขาพระองคจะไมตองขายหนา 

๘๑ จิตใจของขาพระองคออนระโหยคอยความรอดของพระองค แต 
ขาพระองคหวังในพระวจนะของพระองค 

๘๒ นัยนตาของขาพระองคมัวมืดไปดวยคอยพระดํารัสของพระองค 
 ขาพระองคทูลถามวา “เมื่อไรพระองคจะทรงเลาโลมขาพระองค” 

๘๓ เพราะวาขาพระองคเปนเหมือนถุงหนังถูกรมควัน แตขาพระองคยังไม
ลืมกฎเกณฑของพระองค 

๘๔ ผูรับใชของพระองคจะอยูนานเทาไร พระองคจะทรงกระทําการพิพากษา
บรรดาผูขมเหงขาพระองคเมื่อไร 

๘๕ คนโอหั ง ได ขุ ดห ลุมพรางดั กข าพระองค  ซึ่ ง ไม สอดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติของพระองค 

พระบัญญัติ 

สดุดี ๑๑๘ 



๒๒๖ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๘๖ พระบัญญัติของพระองคทั้งสิ้นแนนอน เขาขมเหงขาพระองคดวยความ
เท็จ ขอทรงชวยขาพระองคดวย 

๘๗ เขาเกือบจะทําใหขาพระองคดับชีพไปจากแผนดินโลกแลว แต 
ขาพระองคไมทอดทิ้งขอบังคับของพระองค 

๘๘ ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคไวดวยความรักมั่นคงของพระองค เพื่อ 
ขาพระองคจะปฏิบัติตามพระโอวาทแหงพระโอษฐของพระองค 

๘๙ ขาแตพระเจา พระวจนะของพระองคปกแนนอยูในสวรรคเปนนิตย 
๙๐ ความซื่อตรงของพระองคดํารงอยูทุกชั่วชาติพันธุ พระองคทรงสถาปนา

แผนดินโลกและมันก็ตั้งอยู 
๙๑ โดยกฎหมายของพระองคสิ่งเหลานี้ตั้งมั่นอยูทุกวันนี้ เพราะของทุกสิ่ง

เปนผูรับใชของพระองค 
๙๒ ถาพระธรรมของพระองคไมเปนที่ปติยินดีของขาพระองค ขาพระองคคง

จะพินาศแลวในความทุกขยากของขาพระองค 
๙๓ ขาพระองคจะไมลืมขอบังคับของพระองคเลย เพราะพระองคทรงสงวน

ชีวิตของขาพระองคโดยขอบังคับนั้น 
จุดกึ่งกลาง 

 
๙๔ ขาพระองคเปนของพระองค ขอทรงชวยขาพระองคใหรอด เพราะ 

ขาพระองคไดแสวงหาขอบังคับของพระองค 
๙๕ คนอธรรมซุมคอยทําลายขาพระองค แตขาพระองคจะพิจารณา 

พระโอวาทของพระองค 
 

ขาพระองค 

หัวขอที่ ๑๗ 



๒๒๗ 

๙๖ ขาพระองคเคยเห็นขอบเขตของความสมบูรณทั้งสิ้นแลว แตพระบัญญัติ
ของพระองคกวางขวางเหลือเกิน 

๙๗ แหม ขาพระองครักพระธรรมของพระองคจริงๆ เปนคํารําพึงของ 
ขาพระองควันยังค่ํา 

๙๘ พระบัญญัติของพระองคกระทําใหขาพระองคฉลาดกวาศัตรูของ 
ขาพระองค เพราะพระบัญญัตินั้นอยูกับขาพระองคเสมอ 

๙๙ ขาพระองคมีความเขาใจมากกวาบรรดาครูของขาพระองค เพราะบรรดา
พระโอวาทของพระองคเปนคําภาวนาของขาพระองค 

๑๐๐ ขาพระองคเขาใจมากกวาคนสูงอายุ เพราะขาพระองครักษาขอบังคับ
ของพระองค 

๑๐๑ ขาพระองครั้งเทาขาพระองคไวจากวิถีช่ัวทุกอยาง เพื่อรักษาพระวจนะ
ของพระองค 

๑๐๒ ขาพระองคมิไดเล่ียงจากกฎหมายของพระองค เพราะพระองคไดทรง
สอนขาพระองค 

๑๐๓ พระดํารัสของพระองคนั้น ขาพระองคชิมแลวหวานจริงๆ หวานกวา
น้ําผึ้งเมื่อถึงปากขาพระองค 

๑๐๔ ขาพระองคไดความเขาใจโดยขอบังคับของพระองค เพราะฉะนั้นขา
พระองคเกลียดชังวิถีเท็จทุกอยาง 

๑๐๕ พระวจนะของพระองคเปนโคมสําหรับเทาของขาพระองค และเปนความ
สวางแกมรรคาของขาพระองค 

๑๐๖ ขาพระองคไดตั้งสัตยสาบานและยืนยันไว วาจะปฏิบัติตามกฎหมายอัน
ชอบธรรมของพระองค 

ขาพระ 

สดุดี ๑๑๘ 



๒๒๘ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๑๐๗ ขาพระองคทุกขยากอยางหนัก ขาแตพระเจา ขอทรงสงวนชีวิตของ 
ขาพระองคตามพระวจนะของพระองค 

๑๐๘ ขาแตพระเจา ขอทรงรับคําสักการบูชาดวยปากของขาพระองค และขอ
สอนกฎหมายของพระองคแกขาพระองค 

๑๐๙ ชีวิตของขาพระองคอยูในพระหัตถขของพระองคเสมอ และขาพระองค
ไมลืมพระราชบัญญัติของพระองค 

๑๑๐ ชีวิตของขาพระองคอยูในอันตราย แตขาพระองคไมลืมพระธรรมของ
พระองค 

๑๑๑ บรรดาพระโอวาทของพระองค ขาพระองครับไวเปนมรดกเปนนิตย  
พระเจาขา เปนความชื่นบานแกใจขาพระองค 

๑๑๒ ขาพระองคโนมจิตใจขาพระองคปฏิบัติตามกฎเกณฑของพระองคเปน
นิตยจนอวสาน 

๑๑๓ ขาพระองคเกลียดชังคนสองใจ แตขาพระองครักพระธรรมของพระองค 
๑๑๔ พระองคทรงเปนที่ซอนและเปนโลของขาพระองค ขาพระองคหวังใน 

พระวจนะของพระองค 
๑๑๕ แนะ เจาคนทําชั่ว ไปเสียจากขา เพื่อขาจะรักษาพระบัญญัติของ 

พระเจาของขา 
๑๑๖ ขอทรงประคองขาพระองคไวตามพระดํารัสของพระองค เพื่อขาพระองค

จะเปนอยู และอยาใหขาพระองคขายหนาในความหวังของขาพระองค 
๑๑๗ ขอทรงชูขาพระองคข้ึน เพื่อขาพระองคจะปลอดภัย และมีความนับถือ

กฎเกณฑของพระองคสืบๆไป 
 

พระองค 

หัวขอที่ ๑๗ 



๒๒๙ 

๑๑๘ พระองคทรงตะเพิดบรรดาคนที่หลงเจิ่นจากกฎเกณฑของพระองค  
พระเจาขา กุศโลบายของเขาไรผล 

๑๑๙ พระองคทรงทิ้งบรรดาคนอธรรมของแผนดินโลกเหมือนทิ้ง ข้ีแร 
เพราะฉะนั้น ขาพระองครักบรรดาพระโอวาทของพระองค 

๑๒๐ เนื้อหนังขาพระองคสั่นเทิ้มเพราะเกรงกลัวพระองค และขาพระองคกลัว
คําตัดสินพิพากษาของพระองค 

๑๒๑ ขาพระองคไดกระทําสิ่งที่ยุติธรรมและถูกตอง ขออยาทรงละขาพระองค
แกผูบีบบังคับขาพระองค 

๑๒๒ ขอทรงเปนประกันเพื่อชวยผูรับใชของพระองค ขออยาทรงใหคนโอหัง
บีบบังคับขาพระองค 

๑๒๓ นัยนตาของขาพระองคมัวมืดไปดวยคอยความรอดของพระองค และ
คอยพระดํารัสชอบธรรมของพระองคสําเร็จ 

๑๒๔ ขอทรงกระทําแกผูรับใชของพระองคตามความรักมั่นคงของพระองค 
และขอทรงสอนกฎเกณฑของพระองคแกขาพระองค 

๑๒๕ ขาพระองคเปนผูรับใชของพระองค ขอทรงประทานความเขาใจแก 
ขาพระองค เพื่อขาพระองคจะรูถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค 

๑๒๖ เปนเวลาที่พระเจาควรทรงจัดการ เพราะเขาหักพระราชบัญญัติของ
พระองค 

๑๒๗ เพราะฉะนั้น ขาพระองครักพระบัญญัติของพระองคยิง่กวาทองคาํ      
ยิ่งกวาทองคํานพคณุ 

๑๒๘ เพราะฉะนั้น ขาพระองคใชขอบังคับของพระองคทั้งสิ้นนาํยางเทาของ 
ขาพระองค ขาพระองคเกลียดมรรคาทุจริตทุกทาง 

บรรดา 

สดุดี ๑๑๘ 



๒๓๐ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๑๒๙ บรรดาพระโอวาทของพระองคประหลาดนัก เพราะฉะนั้นจิตใจของ 
ขาพระองคจึงรักษาไว 

๑๓๐ การคลี่คลายพระวจนะของพระองคใหความสวาง ทั้งใหความเขาใจแก
คนรูนอย 

๑๓๑ ขาพระองคหอบจนอาปาก เพราะขาพระองคกระหายพระบัญญัติของ
พระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

๑๓๒ ขอทรงหันมาหาขาพระองคและมีพระกรุณาตอขาพระองค ดังที่พระองค
ทรงเคยกระทําตอผูที่รักพระนามของพระองค 

๑๓๓ ขอทรงใหยางเทาของขาพระองคมั่นคงอยูในพระดํารัสของพระองค  
ขออยาทรงใหความบาปผิดใดๆ มีอํานาจเหนือขาพระองค 

๑๓๔ ทรงชวยขาพระองคใหพนการบีบบังคับของมนุษย เพื่อขาพระองคจะ
ปฏิบัติตามขอบังคับของพระองค 

๑๓๕ ขอทรงกระทําใหพระพักตรของพระองคทอแสงมาที่ผูรับใชของพระองค 
และขอทรงสอนกฎเกณฑของพระองคแกขาพระองค 

๑๓๖ ขาพระองคน้ําตาไหลพรั่งพรูเพราะคนไมรักษาพระราชบัญญัติของ
พระองค 

๑๓๗ ขาแตพระเจา พระองคชอบธรรม และคําพิพากษาของพระองคก็ถูกตอง 
๑๓๘ พระองคทรงกําหนดบรรดาพระโอวาทของพระองคไว เนื่องในความชอบ

ธรรมและความสัตยสุจริตทั้งสิ้น 
 

ความเรา 

หัวขอที่ ๑๗ 



๒๓๑ 

๑๓๙ ความเรารอนของขาพระองคเผาขาพระองคอยู เพราะคูอริของ 
ขาพระองคลืมพระวจนะของพระองค 

๑๔๐ พระดํารัสของพระองคนั้นทดลองดีแลว  และผูรับใชของพระองครัก 
พระดํารัสนั้น 

๑๔๑ ขาพระองคต่ําตอยและเปนที่ดูถูก แตขาพระองคไมลืมขอบังคับของ
พระองค 

๑๔๒ ความชอบธรรมของพระองคชอบธรรมอยูเปนนิตย และพระธรรมของ
พระองคเปนความจริง 

๑๔๓ ความทุกขยากลําบากและความแสนระทมไดมาสูขาพระองค แต 
พระบัญญัติของพระองคเปนความปติยินดีของขาพระองค 

๑๔๔ บรรดาพระโอวาทของพระองคชอบธรรมเปนนิตย ขอประทานความ
เขาใจแกขาพระองคเพื่อขาพระองคจะดํารงชีวิตอยู 

๑๔๕ ขาพระองครองทูลดวยสิ้นสุดใจของขาพระองค  ขาแตพระเจา ขอทรง
ตอบขาพระองค ขาพระองคจะรักษากฎเกณฑของพระองค 

๑๔๖ ขาพระองครองทูลพระองค ขอทรงชวยขาพระองคใหรอด เพื่อ 
ขาพระองคจะปฏิบัติตามบรรดาพระโอวาทของพระองค 

๑๔๗ ขาพระองคตื่นข้ึนกอนอรุณ ทูลขอความชวยเหลือ ขาพระองคหวังอยูใน
พระวจนะของพระองค 

๑๔๘ นัยนตาของขาพระองคตื่นอยูกอนถึงยามทุกยามในกลางคืน เพื่อภาวนา
พระดํารัสของพระองค 

๑๔๙ ขอทรงฟงเสียงขาพระองคดวยความรักมั่นคงของพระองค  ขาแต 
พระเจา ขอทรงสงวนชีวิตของขาพระองคไวตามกฎหมายของพระองค 

ผูขม 

สดุดี ๑๑๘ 



๒๓๒ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๑๕๐ ผูขมเหงขาพระองคดวยการมุงรายเขามาใกลแลว เขาอยูหางไกลจาก
พระธรรมของพระองค 

๑๕๑ ขาแตพระเจา แตพระองคทรงสถิตใกล และพระบัญญัติทั้งสิ้นของ
พระองคก็จริง 

๑๕๒ ขาพระองคทราบนานแลวจากบรรดาพระโอวาทของพระองค วาพระองค
ทรงตั้งไวเปนนิตย 

๑๕๓ ขอทอดพระเนตรความทุกขยากของขาพระองค และขอทรงชวย 
ขาพระองค เพราะขาพระองคมิไดลืมพระธรรมของพระองค 

๑๕๔ ขอทรงแกคดีของขาพระองคและขอทรงไถขาพระองค ขอทรงสงวนชีวิต
ของขาพระองคตามพระดํารัสของพระองค 

๑๕๕ ความรอดนั้นอยูหางไกลจากคนอธรรม เพราะเขาไมแสวงกฎเกณฑของ
พระองค 

๑๕๖ ขาแตพระเจา พระกรุณาของพระองคใหญหลวงนัก ขอทรงสงวนชีวิต
ของขาพระองคไวตามกฎหมายของพระองค 

๑๕๗ ผูขมเหงและปรปกษของขาพระองคมีมากมาย แตขาพระองคไมหันเหไป
จากบรรดาพระโอวาทของพระองค 

๑๕๘ ขาพระองคมองดูคนทรยศดวยความชิงชัง เพราะเขาไมปฏิบัติตาม 
พระดํารัสของพระองค 

๑๕๙ ขาแตพระเจา ขอทรงพิเคราะหวาขาพระองครักขอบังคับของพระองค
มากเทาใด ขอทรงสงวนชีวิตของขาพระองคไวตามความรักมั่นคงของ
พระองค 

สาระ 

หัวขอที่ ๑๗ 



๒๓๓ 

๑๖๐ สาระสําคัญแหงพระวจนะของพระองคคือความจริง และกฎหมายอัน
ชอบธรรมของพระองคทุกขอดํารงอยูเปนนิตย 

๑๖๑ เจานายไดขมเหงขาพระองคโดยปราศจากเหตุ แตจิตใจของขาพระองค
ตะลึงพรึงเพริดเพราะพระวจนะของพระองค 

๑๖๒ ขาพระองคเปรมปรีด์ิเพราะพระดํารัสของพระองค อยางผูซึ่งพบของที่
ถูกริบมาเปนอันมาก 

๑๖๓ ขาพระองคเกลียดและสะอิดสะเอียนตอความเท็จ แตขาพระองครัก 
พระธรรมของพระองค 

๑๖๔ ขาพระองคสรรเสริญพระองควันละเจ็ดครั้ง เหตุเรื่องกฎหมายอันชอบ
ธรรมของพระองค 

๑๖๕ บุคคลเหลานั้นที่รักพระธรรมของพระองคมีสันติภาพใหญยิ่ง ไมมีสิ่งใด
กระทําใหเขาสะดุดได 

๑๖๖ ขาแตพระเจา ขาพระองคหวังในความรอดของพระองค และขาพระองค
ทําตามพระบัญญัติของพระองค 

๑๖๗ จิตใจของขาพระองคปฏิบัติตามบรรดาพระโอวาทของพระองค  
ขาพระองครักพระโอวาทนั้นมากยิ่ง 

๑๖๘ ขาพระองคปฏิบัติตามขอบังคับและบรรดาพระโอวาทของพระองค 
เพราะทางทั้งสิ้นของขาพระองคอยูตอเบื้องพระพักตรพระองค 

๑๖๙ ขาแตพระเจา ขอเสียงรองทูลของขาพระองคข้ึนมาตอเบื้องพระพักตร
พระองค ขอประทานความเขาใจแกขาพระองคตามพระวจนะของ
พระองค 

ขอคํา 

สดุดี ๑๑๘ 



๒๓๔ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๑๗๐ ขอคําวิงวอนของขาพระองคข้ึนมาตอเบื้องพระพักตรพระองค ขอทรง
ชวยกูขาพระองคตามพระดํารัสของพระองค 

๑๗๑ ริมฝปากของขาพระองคจะเทคําสรรเสริญออกมา ที่พระองคทรงสอน
กฎเกณฑของพระองคแกขาพระองค 

๑๗๒ ล้ินของขาพระองคจะกลาวเรื่องพระดํารัสของพระองค เพราะพระบัญญัติ
ทั้งสิ้นของพระองคชอบธรรม 

๑๗๓ ขอพระหัตถของพระองคทรงชวยขาพระองค เพราะขาพระองคไดเลือก
ขอบังคับของพระองค 

๑๗๔ ขาแตพระเจา ขาพระองคกระหายความรอดของพระองค และพระธรรม
ของพระองคเปนความปติยินดีของขาพระองค 

๑๗๕ ขอทรงโปรดใหจิตใจขาพระองคมีชีวิตอยู เพื่อขาพระองคจะสรรเสริญ
พระองค และใหกฎหมายของพระองคชวยขาพระองค 

๑๗๖ ขาพระองคหลงเจิ่นดังแกะที่หายไป ขอทรงเสาะผูรับใชของพระองค 
เพราะขาพระองคไมลืมพระบัญญัติของพระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 

หัวขอ 

หัวขอที่ ๑๗ 



๒๓๕ 

หัวขอที่ ๑๘ 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๑๙ 
๑   มื่อขาพเจาทุกขใจ ขาพเจาไดรองทูลตอพระเจา และพระองคทรง

ตอบขาพเจา 
๒ คือทูลวา “ขาแตพระเจา ขอทรงชวยกูขาพระองคใหพนจากริมฝปากมุสา 

จากลิ้นทีห่ลอกลวง” 
๓ แนะ ล้ินหลอกลวงเอย จะประทานสิง่ใดแกเจา และจะเพิ่มเติมอะไรให

เจาอีก 
๔ ลูกธนูคมของนักรบกับถานไมซากที่ลุกโพลง นะซี 
๕ วิบัติแกขาพเจา ทีข่าพเจาอาศัยกับชนเมเชค ที่พักอยูทามกลางกระโจม

ของคนเคดาร 
๖ ขาพเจาพกัอยูทามกลางผูเกลียดศานตินานจนเกินไปแลว 
๗ ขาพเจาชอบศานต ิแตเมื่อขาพเจาพูด เขาหนุนสงคราม 
 

 
 
 
 

เ 

เพลงแหง 



๒๓๖ 
หัวขอที่ ๑๓ 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๒๐ 
๑  าพเจาจะเงยหนาดูภูเขา ความอุปถัมภของขาพเจามาจากไหน 
๒  ความอุปถัมภของขาพเจามาจากพระเจา ผูทรงสรางฟาสวรรค

และแผนดินโลก 
๓ พระองคจะไมใหเทาของทานพลาดไป พระองคผูทรงอารักขาทานจะไม

เคลิ้มไป 
๔ ดูเถิด พระองคผูทรงอารักขาอิสราเอลจะไมทรงหลับสนิทหรือนิทรา 
๕ พระเจาทรงเปนผูอารักขาทาน พระเจาทรงเปนทีก่ําบังที่ขางขวามอืของ

ทาน 
๖ ดวงอาทิตยจะไมโจมตีทานในเวลากลางวัน หรอืดวงจันทรในเวลา

กลางคืน 
๗ พระเจาจะทรงอารักขาทานใหพนภยันตรายทั้งสิ้น พระองคจะทรง

อารักขาชวีิตของทาน 
๘ พระเจาจะทรงอารักขาการเขาออกของทานตั้งแตกาลบัดนีส้บืไปเปนนติย 
 

 
 
 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๒๑ 
๑  าพเจายนิดี เมื่อเขากลาวแกขาพเจาวา “ใหเราไปยัง 

พระนิเวศพระเจาเถิด” 
๒  เยรูซาเลม็เอย เทาของพวกขาพเจากาํลังยืนอยูภายในประตู

กําแพงของเธอ 

ข 

ข 
เยรู 

หัวขอที่ ๑๘ 



๒๓๗ 

๓ เยรูซาเลม็เอย เขาสรางไวเปนนครซึ่งประสานแนนไวดวยกัน 
๔ เปนที่ที่บรรดาเผาตางๆ ข้ึนไป คือบรรดาเผาของพระเจาดังที่ไดกาํหนด

ไวแกอิสราเอล ใหถวายโมทนาแกพระนามของพระเจา 
๕ พระที่นัง่สาํหรับการพิพากษาไดตั้งอยูทีน่ั่น คือพระที่นั่งของพระราชวงศ

ดาวิด 
๖ จงอธิษฐานขอสันตภิาพใหแกเยรูซาเล็มวา “ขอบรรดาผูทีร่ักเธอจง

จําเริญ 
๗ ขอสันติภาพจงมีอยูภายในกาํแพงของเธอ และใหความเจริญอยูภายใน

วังของเธอ” 
๘ เพื่อเห็นแกพี่นองและมิตรสหาย ขาพเจาจะพูดวา “สันติภาพจงมีอยู

ภายในเธอ” 
๙ เพื่อเห็นแกพระนิเวศของพระเจาของเรา ขาพเจาจะหาความดีใหเธอ 

 
 

 
 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๒๒ 
๑  าแตพระองคผูประทบัในฟาสวรรค ขาพระองคเงยหนาดู

พระองค 
๒  ดูเถิด ตาของผูรับใชมองดูมอืนายของตนฉันใด และตาของ 

สาวใชมองดูมือนายหญิงของตนฉันใด ตาของขาพเจาทั้งหลายมองดู     
พระเจาของขาพเจาทั้งหลายจนกวาพระองคจะมพีระกรณุาตอขาพเจา
ทั้งหลายฉันนั้น 

ข 

ขาแต 

สดุดี ๑๒๑ 



๒๓๘ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๓ ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรณุาตอพวกขาพระองค ขอทรงพระกรณุาตอ
พวกขาพระองคเถิด พระเจาขา เพราะพวกขาพระองคเออืมระอาความ
หมิ่นประมาท 

๔ จิตใจของขาพระองคทั้งหลายเอือมระอาการเยาะเยยของคนที่อยูสบาย 
คือการหมิ่นประมาทของคนเยอหยิ่ง 
 

 
 
 

   เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๒๓ 
๑ “  าพระเจามิไดทรงสถิตฝายพวกเรา” เออ ขอใหอิสราเอลกลาว

วา 
๒  “ถาพระเจามิไดทรงสถิตฝายพวกเรา เมื่อคนลุกข้ึนตอสูเรา 
๓  แลวเขาจะกลืนเราเสียทั้งเปน เมื่อความโกรธของเขาพลุงข้ึนตอเรา 
๔ แลวน้ําทั้งหลายจะทวมพวกเรา กระแสน้ําจะไหลอยูเหนือเรา 
๕ แลวน้ําที่กําเริบจะไหลทวมเราไป” 
๖ สาธุการแดพระเจาผูมิไดทรงใหเราเปนเหยื่อฟนเขาเหลานั้น 
๗ จิตใจเรารอดไปอยางนกจากกับของพรานนก กับก็หัก และเราไดหนีรอดไป 
๘ ความอุปถัมภของเราอยูในพระนามของพระเจา ผูทรงสรางฟาสวรรค

และแผนดินโลก 
ขอสรรเสริญ  

 
 

ถ 

เพลงแหง 

หัวขอที่ ๑๘ 



๒๓๙ 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๒๔ 
๑  รรดาผูที่วางใจในพระเจาก็เหมือนภูเขาศิโยน ซึง่ไมหวั่นไหว 

แตดํารงอยูเปนนิตย 
๒ ภูเขาอยูรอบเยรูซาเล็มฉันใด พระเจาทรงอยูรอบประชากรของพระองค 

ตั้งแตเวลานี้สบืตอไปเปนนิตยฉันนั้น 
๓ เพราะคทาของคนอธรรมจะไมพักอยูเหนือแผนดินที่ตกเปนสวนของคน

ชอบธรรม เกรงวาคนชอบธรรมจะยืน่มอืออกกระทําความผดิ 
๔ ขาแตพระเจา ขอทรงประกอบการดีตอผูทําดี และตอผูเที่ยงธรรมใน

จิตใจของเขา 
๕ แตบรรดาผูที่หันเขาหาทางคดของเขา พระเจาจะทรงพาเขาไปพรอมกับ

คนทําชั่ว ขอสันติภาพจงมีอยูในอิสราเอล 
 

 
 
 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๒๕ 
๑  มื่อพระเจาทรงใหศิโยนสูสภาพดี เราก็เปนเหมือนคนที่ฝนไป 
๒  ปากของเราไดหัวเราะเต็มที่ และล้ินของเราไดเปลงเสียงโหรอง

อยางชื่นบาน แลวเขาไดพูดกันทามกลางประชาชาติวา "พระเจาทรง
กระทําการมโหฬารใหเขา" 

๓ พระเจาทรงกระทําการมโหฬารใหเรา เรามีความยินดี 
๔ ขาแตพระเจา ขอทรงใหขาพระองคทั้งหลายสูสภาพดี อยางทางน้ําไหลที่

ในเนเกบ 

บ 

เ 

ขอให 

สดุดี ๑๒๔ 



๒๔๐ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๕ ขอใหบรรดาผูที่หวานดวยน้ําตาไดเกี่ยวดวยเสียงโหรองอยางชื่นบาน 
๖ ผูที่รองไหออกไป หอบห้ิวเมล็ดพืชเพื่อจะหวาน จะกลับบานดวยเสียงโห

รองอยางชื่นบาน นําฟอนขาวของตนมาดวย 
 

 
 
 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๒๖ 
๑  าพระเจามิไดทรงสรางบาน บรรดาผูทีส่รางก็เหนื่อยเปลา ถา

พระเจามไิดทรงเฝาอยูเหนือนคร คนยามตืน่อยูก็เหนื่อยเปลา 
๒  เปนการเหนื่อยเปลาที่ทานลกุข้ึนแตเชามืด นอนดึก และ

กระหืดกระหอบกินอาหาร เพราะพระองคประทานแกผูที่รกัของพระองค
ใหหลับสบาย 

๓ นี่แนะ บุตรทั้งหลายเปนมรดกจากพระเจา ผลิตผลของครรภเปนรางวัล 
๔ บุตรทัง้หลายที่เกิดเมื่อเขายังหนุมก็เหมือนลูกธนูในมือนกัรบ 
๕ ชายใดๆ ที่มีลูกธนูเต็มแลงก็เปนสุข เขาจะไมตองละอาย เมื่อเขาสูศัตรู

ของเขาทีป่ระตูเมือง 
 

 
 
 
 
 

ถ 

เพลงแหง 

หัวขอที่ ๑๘ 



๒๔๑ 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๒๗ 
๑  กคนที่เกรงกลัวพระเจาก็เปนสุข คือผูทีดํ่าเนินในมรรคาของ

พระองค 
๒  เมื่อทานกนิผลน้ํามอืของทาน ทานจะเปนสุข และทานจะเจริญ 
๓ ภรรยาของทานจะเปนอยางเถาองุนลูกดกอยูภายในเรือนของทาน  
๔ เด็กๆ ของทานจะเปนเหมือนหนอมะกอกเทศรอบสํารับของทาน 
๕ ด่ังนี้แหละคน ที่ยาํเกรงพระเจาจะไดรบัพระพร 
๖ พระเจาจะทรงอาํนวยพระพรทานจากศโิยน ขอใหทานเหน็ความเจริญ

ของเยรูซาเล็มตลอดวันเวลาชีวิตของทาน 
๗ ขอใหทานเห็นแกลูกหลานของทาน ขอใหสันติภาพมีอยูในอิสราเอล 

 
 

 
 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๒๘ 
๑  เขาไดใหขาพเจาทุกขยากอยางหนักตั้งแตหนุมๆ มา"ใหอิสราเอล

กลาวเถิดวา 
๒ เขาไดใหขาพเจาทุกขยากอยางหนักตั้งแตหนุมๆ มา แตเขายังเอาชนะ

ขาพเจาไมได 
๓ คนที่ไถก็ไดไถบนหลังขาพเจา เขาทํารอยไถของเขาใหยาว 
๔ พระเจาทรงชอบธรรม พระองคทรงตัดเครื่องจองจําของคนอธรรม 
๕ ขอใหบรรดาผูที่เกลียดชังศิโยนไดขายหนาและตองถอยกลับไป 
๖ ใหเขาเปนเหมือนหญาที่งอกบนหลังคาเรือน ซึ่งเหี่ยวแหงไปกอนมันโตขึ้น 

ทุ 

เ 

ซ่ึงคน 

สดุดี ๑๒๗ 



๒๔๒ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๗ ซึ่งคนเกี่ยวไมเก็บใสมือ หรือคนที่มัดเปนฟอนไมเก็บไวที่อกของเขา 
๘ ทั้งใหคนที่ผานไปไมพูดวา “ขอพระพรของพระเจาอยูบนทานทั้งหลาย 

เราอวยพรทานทั้งหลายในพระนามพระเจา” 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 
 
 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๒๙ 
๑  าแตพระเจา ขาพระองครองทูลพระองคจากที่ลึก 
๒  ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอทรงฟงเสียงของขาพระองค ขอ

ทรงเงี่ยพระโสตฟงเสียงคําวิงวอนของขาพระองค 
๓ ขาแตพระเจา ถาพระองคจะทรงหมายความบาปผิดไว องคพระผูเปน

เจาเจาขา ผูใดจะยืนอยูได แตพระองคมีการอภัยเพื่อเขาจะยําเกรง
พระองค 

๔ ขาพเจาคอยพระเจา จิตใจของขาพเจาคอยอยู และขาพเจาหวังใน 
พระวจนะของพระองค 

๕ จิตใจของขาพเจาคอยองคพระผูเปนเจายิ่งกวาคนยามคอยเวลารุงเชา 
ยิ่งกวาคนยามคอยเวลารุงเชา  อิสราเอลเอย จงหวังใจในพระเจา 

๖ เพราะในพระเจามีความรักมั่นคง และในพระองคมีการไถอยางสมบูรณ 
และพระองคจะทรงไถอิสราเอลจากความบาปผิดทั้งสิ้นของเขา 
 

 

ข 

เพลงแหง 

หัวขอที่ ๑๘ 



๒๔๓ 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๓๐ 
๑  าแตพระเจา จิตใจของขาพระองคมิไดเหอเหิม และนัยนตาของ

ขาพระองคมิไดยโส ขาพระองคมิไดไปยุงกับเรื่องใหญโต หรือ
เรื่องอัศจรรยเกินตัวของขาพระองค 

๒ แตขาพระองคไดสงบก็และระงับจิตใจของขาพระองค อยางเด็กที่หยานม
แลวสงบอยูที่อกมารดาของตน จิตใจของขาพระองคสงบอยูภายใน     
ขาพระองค 

๓ อิสราเอลเอย จงหวงัใจในพระเจาตั้งแตกาลบัดนี้สืบไปเปนนิตย 
 

 
 
 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๓๑ 
๑  าแตพระเจา ดวยทรงเห็นแกดาวิด ขอทรงระลึกถึง วาทานได

ทนลําบากยากเข็ญแคไหน 
๒  วาทานไดปฏิญาณตอพระเจาอยางไร และไดปฏิญาณตัวไว 

ตอองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์ของยาโคบวา 
๓ “ขาพระองคจะไมเขาบานหรือเขานอน 
๔ ขาพระองคจะไมใหนัยนตาของขาพระองคหลับ หรือใหหนังตาเคลิ้มไป 
๕ จนกวาขาพระองคจะหาสถานที่สําหรับพระเจาได คือที่ประทับของ 

พระเจาผูทรงมหิทธิฤทธิ์ของยาโคบ” 
๖ นี่แนะ เราไดยินเรื่องนี้ในเอฟราธา เราไดพบเรื่องนี้ในนาของยาอาร 

ข 

ข 

ใหเรา 

สดุดี ๑๓๐ 



๒๔๔ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๗ “ใหเราไปยังที่ประทับของพระองค ใหเรานมัสการที่รองพระบาทของ
พระองค” 

๘ ขาแตพระเจา ขอทรงลุกข้ึนเสด็จไปยังที่พํานักของพระองค ทั้งพระองค
และหีบแหงอานุภาพของพระองค 

๙ ขอปุโรหิตของพระองคสวมความชอบธรรม และใหธรรมิกชนของ
พระองคโหรองดวยความชื่นบาน 

๑๐ เพราะเห็นแกดาวิดผูรับใชของพระองค ขออยาทรงเมินพระพักตรหนี
จากผูที่พระองคทรงเจิมไวนั้น 

๑๑ พระเจาทรงสาบานกับดาวิด อันเปนสัจจะ ซึ่งพระองคจะไมทรงหันกลับ
คือวา “เราจะตั้งบุตรชายจากรางกายของเจาไวบนบัลลังกของเจา 

๑๒ ถาบรรดาบุตรของเจาปฏิบัติตามพันธสัญญาของเรา และบรรดา 
พระโอวาทของเราซึ่งเราจะสอนเขา เหลาบุตรของเขาทั้งหลายดวย
เชนกันจะนั่งบนบัลลังกของเจาเปนนิตย” 

๑๓ เพราะพระเจาทรงเลือกศิโยน พระองคมีพระประสงคจะใหเปนที่ประทับ
ของพระองค 

๑๔ ตรัสวา “นี่เปนที่พํานักของเราเปนนิตย เราจะอยูที่นี่ เพราะปรารถนา
เชนนั้น 

๑๕ เราจะอํานวยพรอยางมากมายแกเสบียงของเมืองนี้ เราจะใหคนจนของ
เมืองนี้อิ่มดวยขนมปง 

๑๖ เราจะเอาความรอดหมปุโรหิตของเมืองนั้น และธรรมิกชนของเมืองนั้นจะ
โหรองดวยความชื่นบาน 

ณ ที่น้ัน 

หัวขอที่ ๑๘ 



๒๔๕ 

๑๗ ณ ที่นั้นเราจะกระทําใหมีเขาหนึ่งงอกขึ้นมาสําหรับดาวิด เราไดเตรียม
ประทีปดวงหนึ่งสําหรับผูรับเจิมของเรา 

๑๘ เราจะเอาความอายหมศัตรูของทาน แตมงกุฎของทานจะแวววับอยูบน
ทาน” 
 

 
 
 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๓๒ 
๑  เถิด ซึ่งพี่นองอาศัยอยูดวยกันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ก็เปนการดี

และนาชื่นใจมากสักเทาใด 
๒  เหมือนน้ํามันประเสริฐอยูบนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา 

บนหนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของทาน 
๓ เหมือนน้ําคางของภูเขาเฮอรโมน ซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน เพราะวา

พระเจาทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตจําเริญเปนนิตย 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดู 

เพลงแหง 

สดุดี ๑๓๑ 



๒๔๖ 
หัวขอที่ ๑๓ 

เพลงแหงการเขาหาพระเจา ๑๓๓ 
๑  าเถิด มาถวายสาธกุารแดพระเจา บรรดาทานผูรบัใชทั้งสิ้นของ

พระเจา ผูยืนอยูในพระนิเวศของพระเจาในกลางคืน 
๒ จงยกมือของทานขึน้ตรงตอสถานนมัสการ และถวายสาธกุารแดพระเจา 
๓ ขอพระเจาทรงอํานวยพระพรทานจากศโิยน คือพระองคผูทรงสรางฟา

สวรรคและแผนดินโลก 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 
 
 

ม 

หัวขอ 

หัวขอที่ ๑๘ 



๒๔๗ 

หัวขอที่ ๑๙ 
อัลเลลูยา ๑๓๔ 

๑  งสรรเสริญพระเจาเถิด จงสรรเสริญพระนามของพระเจา 
บรรดาผูรับใชของพระเจาเอย จงถวายสรรเสริญ 

๒ ทานที่ยืนอยูในพระนิเวศของพระเจา ที่ในบริเวณพระนิเวศของ 
พระเจาของเรา 

๓ จงสรรเสริญพระเจา เพราะพระเจาประเสริฐ จงรองเพลงถวายพระนาม
ของพระองค เพราะพระองคทรงพระเมตตา 

๔ เพราะพระเจาทรงเลือกยาโคบไวสําหรับพระองคเอง เลือกอิสราเอลไว
เปนกรรมสิทธิ์ของพระองค 

๕ เพราะขาพเจาทราบวาพระเจาใหญยิ่ง และองคพระผูเปนเจาของเราใหญ
ยิ่งกวาพระอื่นทั้งสิ้น 

๖ พระเจาพอพระทัยสิ่งใด พระองคก็ทรงกระทําในฟาสวรรค และบน
แผนดินโลก ในทะเลและที่น้ําลึกทั้งสิ้น 

๗ พระองคทรงกระทําใหเมฆลอยขึ้นมาจากที่สุดปลายแผนดินโลก 
พระองคทรงกระทําฟาแลบใหแกฝน และทรงนําลมออกมาจากคลังของ
พระองค 
 

จ 

พระองค 



๒๔๘ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๘ พระองคคือผูทรงสังหารลูกหัวปของอียิปต ทั้งของคนและของสัตว 
๙ อียิปตเอย ผูทรงใหหมายสําคัญและการมหัศจรรยทามกลางเจา ใหตอสู

กับฟาโรหและบรรดาขาราชการของทาน 
๑๐ พระองคคือผูทรงตีประชาชาติเปนอันมาก และทรงสังหารกษัตริยผูทรง

ฤทธิ์ 
๑๑ คือสิโหน พระราชาของคนอาโมไรต และโอก พระราชาของบาชาน  และ

บรรดาราชอาณาจักรแหงคานาอัน 
๑๒ และประทานแผนดินของเขาทั้งหลายใหเปนมรดก เปนมรดกแก

อิสราเอลประชากรของพระองค 
๑๓ ขาแตพระเจา พระนามของพระองคดํารงเปนนิตย  ขาแตพระเจา ความ

ระลึกถึงพระองคดํารงอยูทุกชั่วชาติพันธุ 
๑๔ เพราะพระเจาจะทรงแกแทนประชากรของพระองค และทรงกลับพระทัย

ในเรื่องบรรดาผูรับใชของพระองค 
๑๕ รูปเคารพของบรรดาประชาชาติเปนเงินและทองคํา เปนหัตถกรรมของ

มนุษย 
๑๖ รูปเหลานั้นมีปาก แตพูดไมได มีตา แตดูไมได 
๑๗ มีหู แตฟงไมไดยิน ทั้งไมมีลมหายใจในปากของรูปนั้น 
๑๘ ผูที่ทํารูปนั้นจะเหมือนรูปเหลานั้น เออบรรดาผูที่วางใจในรูปนั้นก็เชนกัน 
๑๙ พงศพันธุอิสราเอลเอย จงถวายสาธุการแดพระเจา พงศพันธุอาโรนเอย 

จงถวายสาธุการแดพระเจา 
๒๐ พงศพันธุเลวีเอย จงถวายสาธุการแดพระเจา ทานที่ยําเกรงพระเจา  

จงถวายสาธุการแดพระเจา 

สาธุ 

หัวขอที่ ๑๙ 



๒๔๙ 

๒๑ สาธุการแดพระเจาจากศิโยน พระองคผูทรงพํานักอยูในเยรูซาเล็ม  
จงสรรเสริญพระเจาเถิด 
 

 
 
 

อัลเลเลูยา ๑๓๕ 
๑  งโมทนาขอบพระคุณพระเจา เพราะพระองคทรงพระคุณ  

เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 
๒  จงโมทนาขอบพระคุณพระเจาผูเหนือพระทั้งหลาย เพราะความรัก

มั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 
๓ จงโมทนาขอบพระคุณถวายแดพระองค ผูเปนเจาเหนือเจาทั้งหลาย 

เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 
๔ ถวายแดพระองค ผูทรงกระทําการมหัศจรรยทั้งหลายแตองคเดียว 

เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 
๕ ถวายแดพระองค ผูทรงสรางฟาสวรรคดวยความเขาใจ เพราะความรัก

มั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 
๖ ถวายแดพระองค ผูทรงกางแผนดินโลกออกเหนือน้ําทั้งหลาย เพราะ

ความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 
๗ ถวายแดพระองค ผูทรงสรางดวงสวางใหญๆ เพราะความรักมั่นคงของ

พระองคดํารงเปนนิตย 
๘ สรางดวงอาทิตยใหครองกลางวัน เพราะความรักมั่นคงของพระองค

ดํารงเปนนิตย 

จ 

ดวงจันทร 

สดุดี ๑๓๔ 



๒๕๐ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๙ ดวงจันทรและดาวทั้งหลายใหครองกลางคืน เพราะความรักมั่นคงของ
พระองคดํารงเปนนิตย 

๑๐ ถวายแดพระองค ผูทรงตีอียิปตทางบรรดาลูกหัวป เพราะความรักมั่นคง
ของพระองคดํารงเปนนิตย 

๑๑ และทรงนําอิสราเอลออกมาจากทามกลางเขา เพราะความรักมั่นคงของ
พระองคดํารงเปนนิตย 

๑๒ ดวยพระหัตถเขมแข็งและพระกรที่เหยียดออก เพราะความรักมั่นคงของ
พระองคดํารงเปนนิตย 

๑๓ ถวายแดพระองค ผูทรงแยกทะเลแดงออกจากกัน เพราะความรักมั่นคง
ของพระองคดํารงเปนนิตย 

๑๔ และทรงใหอิสราเอลผานไปทามกลางทะเลนั้น เพราะความรักมั่นคงของ
พระองคดํารงเปนนิตย 

๑๕ แตทรงคว่ําฟาโรหและกองทัพของทานเสียในทะเลแดง เพราะความรัก
มั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 

๑๖ ถวายแดพระองค ผูทรงนําประชากรของพระองคไปในถ่ินทุรกันดาร 
เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 

๑๗ ถวายแดพระองค ผูทรงตีพระมหาราชาทั้งหลาย เพราะความรักมั่นคง
ของพระองคดํารงเปนนิตย 

๑๘ และทรงสังหารพระราชาพระนามอุโฆษ เพราะความรักมั่นคงของ
พระองคดํารงเปนนิตย 

๑๙ มีสิโหน พระราชาของคนอาโมไรต เพราะความรักมั่นคงของพระองค
ดํารงเปนนิตย 

และโอก 

หัวขอที่ ๑๙ 



๒๕๑ 

๒๐ และโอก พระราชาแหงเมืองบาชาน เพราะความรักมั่นคงของพระองค
ดํารงเปนนิตย 

๒๑ และประทานแผนดินของเขาใหเปนมรดก เพราะความรักมั่นคงของ
พระองคดํารงเปนนิตย 

๒๒ ใหเปนมรดกแกอิสราเอลผูรับใชของพระองค เพราะความรักมั่นคงของ
พระองคดํารงเปนนิตย 

๒๓ คือพระองคนี่เอง ผูทรงระลึกถึงเราในฐานะต่ําตอยของเรา เพราะความ
รักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย 

๒๔ และทรงชวยเราใหรอดพนจากศัตรูของเรา เพราะความรักมั่นคงของ
พระองคดํารงเปนนิตย 

๒๕ พระองคผูประทานอาหารแกเนื้อหนังทั้งปวง เพราะความรักมั่นคงของ
พระองคดํารงเปนนิตย 

๒๖ จงโมทนาขอบพระคุณพระเจาแหงฟาสวรรค เพราะความรักมั่นคงของ
พระองคดํารงเปนนิตย 
 

 
 
 

ของดาวดิ ผานเยเรมีย ๑๓๖ 
๑  ริมฝงแมน้ําแหงบาบิโลนเรานั่งลง เมื่อไดระลึกถึงศิโยนเราก็

ร่ําไห 
๒ เราแขวนพิณเขาคูของเราไวที่ตนไค 

ณ 
เพราะที ่

สดุดี ๑๓๕ 



๒๕๒ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๓ เพราะที่นั่นผูที่นําเราไปเปนเชลยตองการใหเรารองเพลง และผูที่มัดพา
เราตองการใหสนุกสนาน เขาวา “จงรองเพลงศิโยนสักบทหนึ่งใหเราฟง” 

๔ เราจะรองเพลงของพระเจาไดอยางไร ที่ในแผนดินตางดาว 
๕ เยรูซาเล็มเอย ถาขาพเจาลืมเธอ ก็ขอใหมือขวาของขาพเจาลืมฝมือเสีย 
๖ ขอใหล้ินของขาพเจาเกาะติดเพดานปากของขาพเจา ถาวาขาพเจาไม

ระลึกถึงเธอ ถาวาขาพเจามิไดตั้งเยรูซาเล็มไวเหนือความชื่นบานอันสูง
ที่สุดของขาพเจา 

๗ ขาแตพระเจา ขอทรงระลึกถึงวันเยรูซาเล็มแตก โดยถือโทษคนเอโดม 
ผูที่พูดวา “จงทลายเสีย จงทลายเสีย ลงไปจนถึงรากฐานของมัน” 

๘ ธิดาแหงบาบิโลนเอย ซึ่งจะตองลางผลาญเสีย ความสุขจงมีแกผูที่สนอง
เจาใหสมกับที่เจาไดกระทํากับเรา 

๙ ความสุขจงมีแกผูที่เอาลูกเล็กเด็กแดงของเจาเหวี่ยงกระแทกลงกับกอน
หิน 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 

ของดาวดิ อักเกย และซาฮารีย ๑๓๗ 
๑  าแตพระเจา ขาพระองคจะถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค

ดวยสิ้นสุดใจของขาพระองค ขาพระองคจะรองเพลงสดุดีถวาย
พระองคตอหนาบรรดาพระ ข 

ขาพระ 

หัวขอที่ ๑๙ 



๒๕๓ 

๒ ขาพระองคกราบลงตรงมายังพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค และ
ถวายโมทนาพระคุณแกพระนามของพระองค เพราะความรักมั่นคงและ
ความสัตยสุจริตของพระองค เพราะพระองคทรงเชิดชูพระนามและ 
พระวจนะของพระองคเหนือสารพัด 

๓ ในวันที่ขาพระองครองทูล พระองคไดทรงตอบขาพระองค พระองคทรง
เพิ่มกําลังจิตใจของขาพระองค 

๔ ขาแตพระเจา บรรดาพระราชาแหงแผนดินโลกจะสรรเสริญพระองค เมื่อ
ทานเหลานั้นไดยินพระวจนะแหงพระโอษฐของพระองค 

๕ และทานเหลานั้นจะรองเพลงถึงพระมรรคาของพระเจา เพราะพระสิริ
ของพระเจานั้นใหญหลวง 

๖ ถึงแมพระเจานั้นสูงยิ่ง พระองคก็ทรงเห็นแกคนต่ําตอย แตพระองคทรง
ทราบคนโอหังไดแตไกล 

๗ แมขาพระองคเดินอยูกลางความลําบากยากเย็น พระองคทรงสงวนชีวิต
ขาพระองคไว พระองคทรงเหยียดพระหัตถของพระองคออกตอตาน
ความพิโรธของศัตรูของขาพระองค และพระหัตถขวาของพระองคก็ชวย
กูขาพระองค 

๘ พระเจาจะทรงใหสําเร็จพระประสงคของพระองคแกขาพระองค  ขาแต
พระเจา ความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย ขออยาทรงละทิ้งพระ
หัตถกิจของพระองค 
 

 
 
 

ตอนสง 

สดุดี ๑๓๗ 



๒๕๔ 
หัวขอที่ ๑๓ 

ตอนสงทาย ของดาวิด สดุดีของซาอารีย ในยามสิ้นหวัง ๑๓๘ 
๑  าแตพระเจา พระองคไดทรงตรวจสอบขาพระองค และทรง

รูจักขาพระองค 
๒  เมื่อขาพระองคนั่งลงและลุกข้ึน พระองคทรงทราบ พระองค

ทรงประจักษในความคิดของขาพระองคไดแตไกล 
๓ พระองคทรงคนวิถีของขาพระองคและการนอนของขาพระองค  และทรง

คุนเคยกับทางทั้งสิ้นของขาพระองค 
๔ ขาแตพระเจา แมกอนที่ล้ินของขาพระองคจะพูด ดูเถิด พระองคก็ทรง

ทราบความเสียหมดแลว 
๕ พระองคทรงลอมขาพระองคอยูทั้งขางหลัง และขางหนา และทรงวาง 

พระหัตถบนขาพระองค 
๖ ความรูอยางนี้มหัศจรรยเกินขาพระองค สูงนัก ขาพระองคเอื้อมไมถึง 
๗ ขาพระองคจะไปไหนใหพนพระวิญญาณของพระองคได หรือขาพระองค

จะหนีไปไหนใหพนพระพักตรของพระองค 
๘ ถาขาพระองคข้ึนไปยังสวรรค พระองคทรงสถิตที่นั่น ถาขาพระองคจะ

ทําที่นอนไวในแดนผูตาย พระองคทรงสถิตที่นั่น 
๙ ถาขาพระองคจะติดปกแสงอรุณ และอาศัยอยูที่สวนของทะเลไกลโพน 
๑๐ แมถึงที่นั่น พระหัตถของพระองคจะนําขาพระองค และพระหัตถขวาของ

พระองคจะยึดขาพระองคไว 
๑๑ ถาขาพระองคจะวา “ขอเพียงความมืดจงบังขาไว และจงใหความสวาง

รอบขาเปนกลางคืน” 

ข 

สําหรับ 

หัวขอที่ ๑๙ 



๒๕๕ 

๑๒ สําหรบัพระองค แมความมืดก็ไมมืด กลางคืนก็แจงอยางกลางวัน ความ
มืดเปนอยางความสวาง 

๑๓ เพราะพระองคทรงปนสวนภายในของขาพระองค พระองคทรงทอ 
ขาพระองคเขาดวยกันในครรภมารดาของขาพระองค 

๑๔ ขาพระองคโมทนาพระคณุพระองค เพราะพระองคทรงกระทําให 
ขาพระองคแปลกประหลาดอยางนากลวั พระราชกิจของพระองค
อัศจรรย พระองคทรงทราบขาพระองคดี 

๑๕ เมื่อขาพระองคถูกสรางอยูในที่ลับล้ี ประดิษฐข้ึนมา ณ ภายในที่ลึกแหง
โลก โครงรางของขาพระองคไมปดบังไวจากพระองค 

๑๖ พระเนตรของพระองคทรงเหน็สวนประกอบของขาพระองค วันทั้งหลาย
ทุกๆ วนัที่กําหนดใหขาพระองคนัน้ กท็รงจารึกไวในพระตํารับของ
พระองคเมื่อครั้งยงัไมเกิดวันนั้นเลย 

๑๗ ขาแตพระเจา พระดาํริของพระองคประเสริฐแกขาพระองคจริงๆ รวมกัน
เขาก็ไพศาลนักหนา 

๑๘ ถาขาพระองคจะนับก็มากกวาเม็ดทราย เมื่อขาพระองคตืน่ข้ึน 
ขาพระองคก็จะยงัอยูกับพระองค 

๑๙ ขาแตพระเจา อยากใหพระองคสังหารคนชั่วเสีย และอยากใหคน
กระหายเลือดพรากไปจากขาพระองค 

๒๐ คนที่กลาวตอตานพระองคดวยมุงราย ผูซึง่ยกตนขึ้นตอสูพระองคเพื่อ
ความชั่ว 

๒๑ ขาแตพระเจา ขาพระองคมไิดเกลียดผูที่เกลียดพระองคหรือ และ 
ขาพระองคมิไดสะอดิสะเอียนคนเหลานัน้ผูลุกข้ึนตอสูพระองคดอกหรอื 

ขาพระ 

สดุดี ๑๓๘ 



๒๕๖ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๒๒ ขาพระองคเกลียดเขาเขากระดูกดํา และนับเขาเปนศัตรูของขาพระองค 
๒๓ ขาแตพระเจา ขอทรงคนดูขาพระองค และทรงทราบจิตใจของ 

ขาพระองค ขอทรงลองขาพระองค และทรงทราบความคิดของขา
พระองค 

๒๔ และทอดพระเนตรวามีทางชั่วใดๆ ในขาพระองคหรือไม และขอทรงนํา 
ขาพระองคไปในมรรคานิรันดร 
 

 
 
 

ตอนสงทาย สดุดีของดาวดิ ๑๓๙ 
๑  าแตพระเจา ขอทรงชวยกูขาพระองคจากคนชั่วราย ขอทรง

สงวนขาพระองคไวจากคนทารุณ 
๒  ผูคิดปองรายอยูในจติใจของเขา และกอกวนตอเนื่องกันใหมี

สงครามขึน้ 
๓ เขาทําล้ินของเขาใหคมเหมอืนล้ินง ูและภายใตริมฝปากของเขามพีิษของ

งูหางไหม 
๔ ขาแตพระเจา ขอทรงระแวดระวังขาพระองคไวใหพนจากมือของคน

อธรรม ขอทรงสงวนขาพระองคไวจากคนทารณุ ผูคิดแผนการพลิกเทา
ของขาพระองค 

๕ คนโอหังไดซอนกับดักขาพระองคและวางบวงไว ที่ขางทางเขากางตาขาย  
๖ เขาตั้งบวงแรวดักขาพระองค 

ข 

หัวขอที่ ๑๙ 



๒๕๗ 

๗ ขาพเจาทลูพระเจาวา “พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค ขาแต
พระเจา ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟงคําทลูวิงวอนของขาพระองค 

๘ ขาแตพระเจาคอืองคพระผูเปนเจา ผูชวยกูเขมแข็งของขาพระองค 
พระองคทรงคลมุศีรษะขาพระองคไวในยามศึก 

๙ ขาแตพระเจา ขออยาทรงอนมุตัิตามความปรารถนาของคนอธรรม 
อยาใหการคิดปองรายของเขาคืบหนาไป เกลือกวาเขาจะยกตัวข้ึน  

๑๐ ฝายศีรษะของคนทีล่อมขาพระองคไวนัน้ ขอใหความสาระแนแหงรมิ
ฝปากของเขาทวมเขา 

๑๑ ขอใหถานที่ลุกอยูตกใสเขา ขอใหเขาถูกทิ้งในไฟลงไปในบอ ไมใหลุก
ข้ึนมาอีก 

๑๒ ขออยาใหเขาตั้งคนสอเสียดไวในแผนดิน ขอใหความรายลาคนทารณุจน
ได” 

๑๓ ขาพเจาทราบวาพระเจาทรงกระทําความเที่ยงธรรมใหแกผูที่ทุกขยาก 
และทรงจดัความยตุิธรรมใหแกคนขัดสน 

๑๔ แนนอนทเีดียว ที่คนชอบธรรมจะถวายโมทนาขอบพระคณุพระนามของ
พระองค คนเที่ยงธรรมจะอาศัยอยูตอเบื้องพระพักตรพระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 
 
 
 

สดุด ี

สดุดี ๑๓๙ 



๒๕๘ 
หัวขอที่ ๑๓ 

สดุดีของดาวิด ๑๔๐ 
๑  าแตพระเจา ขาพระองครองทูลตอพระองค ขอทรงรีบตอบ 

ขาพระองค ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับเสียงขาพระองค เมื่อ 
ขาพระองครองทูลพระองค 

๒ ขอใหคําอธิษฐานของขาพระองคเปนดังเครื่องหอมตอพระพักตรพระองค 
และที่ขาพระองคยกมือข้ึนอธิฐานดังเครื่องสัตวบูชาเวลาเย็น 

๓ ขาแตพระเจา ขอทรงตั้งยามเฝาปากของขาพระองค ขอรักษาประตูรมิ
ฝปากของขาพระองค 

๔ ขออยาใหจิตใจขาพระองคเอนเอียงไปหาความชัว่ใดๆ หรอืให 
ขาพระองคสาละวนอยูกับการชั่วรายรวมกับคนทีท่ําความบาปผิด และ
ขออยาใหขาพระองคกินของโอชะของเขา 

๕ ขอใหคนชอบธรรมตีขาพระองคดวยความเมตตาและติเตียนขาพระองค 
น้ํามนัดีอยางนั้น อยาใหศีรษะขาพระองคปฏิเสธเลย เพราะขาพระองค
ยังอธิษฐานตอสูความอธรรมของเขาทัง้หลายอยู 

๖ ผูพิพากษาทั้งหลายของเขาถูกโยนลงทีห่นาผา เขาจะไดยนิถอยคาํของ
ขาพระองค วาเปนถอยคําไพเราะ 

๗ เหมือนสิง่หนึ่งแตกและหักอยูบนแผนดินฉันใด กระดูกของเขาทั้งหลายก็
กระจายทีป่ากแดนผูตายฉันนั้น 

๘ ขาแตพระเจา ตาของขาพระองคเพงตรงพระองค ขาพระองคล้ีภัยใน
พระองค ขออยาใหขาพระองคขาดใจ 

๙ ขอพระองคทรงใหขาพระองคพนจากกับซึ่งเขาวางดักขาพระองคไว และ
จากบวงแรวของผูกระทําชั่ว 

ข 

ขาแต 

หัวขอที่ ๑๙ 



๒๕๙ 

๑๐ ขอใหคนอธรรมตกไปดวยกันในขายของตนเอง แตขอใหขาพระองคผาน
พนไป 
 

 
 

 
๑     ในการสอนสั่ง ของดาวดิ เมื่อคราวที่เขาอธิษฐานในถ้ํา ๑๔๑ 
๒  าพเจารองทูลพระเจาดวยเสยีงของขาพเจา ดวยเสียงของ

ขาพเจา ขาพเจาวงิวอนตอพระเจา 
๓  ขาพเจาหล่ังคําคร่ําครวญของขาพเจาออกมาตอเบื้อง 

พระพักตรพระองค ขาพเจาทูลเรื่องความลําบากยากเย็นของขาพเจาตอ
พระองค 

๔ เมื่อใจของขาพระองคออนระอา พระองคทรงทราบทางของขาพระองค 
ในวิถีที่ขาพระองคเดินไป เขาซอนกบัไวดักขาพระองค 

๕ ขอพระองคทรงมองทางขวามอืและทอดพระเนตร เพราะไมมีใครสงัเกต
ดูขาพระองค ขาพระองคไมมทีี่หลบภัย ไมมีใครเอาใจใสขาพระองค 

๖ ขาแตพระเจา ขาพระองครองทูลตอพระองค ขาพระองควา “พระองค
ทรงเปนทีล้ี่ภัยของขาพระองค เปนสวนของขาพระองคในแผนดินของ
คนเปน 

๗ ขอทรงฟงคํารองทูลของขาพระองค เพราะขาพระองคตกต่าํมากนัก    
ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากผูขมเหงขาพระองค เพราะเขาแข็งแรง
เกินกําลังขาพระองค 

ข 

ขอทรง 

สดุดี ๑๔๐ 



๒๖๐ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๘ ขอทรงพาขาพระองคออกจากคุก เพื่อขาพระองคจะโมทนาพระคณุแด
พระนามของพระองค คนชอบธรรมจะลอมขาพระองคไว เพราะพระองค
จะทรงกระทําอยางดีแกขาพระองค” 
 

 
 
 

สดุดีของดาวิด เมื่อคราวที่ทรงถูกไลลาโดยอาเวสซาลอม 
ผูเปนโอรสของพระองคเอง ๑๔๒ 

๑  าแตพระเจา ขอทรงฟงคําอธิษฐานของขาพระองค ขอทรงเงี่ย
พระกรรณสดับคําวิงวอนของขาพระองค ขอทรงตอบ 
ขาพระองคตามความสัตยสุจรติของพระองค ตามความชอบ

ธรรมของพระองค 
๒ ขออยาทรงตัดสินผูรบัใชของพระองค เพราะไมมคีนเปนคนใดที่ชอบ

ธรรมตอพระพักตรพระองค 
๓ เพราะศัตรูไลกวดขาพระองค มันขยี้ชีวติขาพระองคลงถึงดิน มนัได

กระทําใหขาพระองคนั่งในทีม่ดื เหมือนคนที่ตายนานแลว 
๔ เพราะฉะนั้น ใจของขาพระองคออนระอาอยูในขาพระองค จิตใจภายใน 

ขาพระองคก็กลัวลาน 
๕ ขาพระองคระลึกถึงสมัยเกากอนได ขาพระองคภาวนาถึงทกุสิ่งที่

พระองคทรงกระทาํ ขาพระองครําพึงถึงพระหัตถกิจของพระองค 
๖ ขาพระองคเหยียดแขนออกไปสูพระองค จิตใจของขาพระองคกระหาย

หาพระองคอยางแผนดินที่แหงผาก  

ข 

ขาแต 

หัวขอที่ ๑๙ 



๒๖๑ 

๗ ขาแตพระเจา ขอทรงรีบตอบขาพระองค ใจขาพระองคฝอไปแลว ขออยา
ทรงซอนพระพักตรของพระองคไวจากขาพระองค เกรงวาขาพระองคจะ
เหมือนคนเหลานั้นที่ลงไปยังปากแดนผูตาย 

๘ ขอทรงโปรดใหขาพระองคไดยินถึงความรักมั่นคงของพระองคในเวลา
เชา เพราะขาพระองควางใจในพระองค ขอทรงสอนขาพระองคถึงทางที่
ควรไป เพราะขาพระองคตั้งใจแนวแนในพระองค 

๙ ขาแตพระเจา ขอทรงชวยกูขาพระองคจากศัตรูของขาพระองค  
ขาพระองคไดซอนตัวอยูกับพระองค 

๑๐ ขอทรงสอนใหขาพระองคทําตามพระทัยของพระองค เพราะพระองคทรง
เปนพระเจาของขาพระองค ขอพระวิญญาณประเสริฐ ของพระองคทรง
นําขาพระองคไปยังวิถีราบ 

๑๑ ขาแตพระเจา ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคไว เพราะเห็นแกพระนามของ
พระองค ขอทรงนําขาพระองคออกมาจากความยากลําบากเพราะเห็นแก
ความชอบธรรมของพระองค 

๑๒ และขอทรงตัดศัตรูของขาพระองคออกไปตามความรักมั่นคงของ
พระองค และขอทรงทําลายบรรดาผูที่ขมใจขาพระองค เพราะ 
ขาพระองคเปนผูรับใชของพระองค 

ขอสรรเสริญฯ 
 

 
 

 หัวขอ 

สดุดี ๑๔๒ 



๒๖๒ 
หัวขอที่ ๑๓ 

หัวขอที่ ๒๐ 
สดุดีของดาวิด เกี่ยวกับโกไลแอธ ๑๔๓ 

 
๑  าธุการแดพระเจา พระศิลาของขาพเจา ผูทรงฝกมือของ

ขาพเจาใหทําสงคราม และนิ้วมือของขาพเจาใหทําศึก 
๒ ทรงเปนความรักมั่นคงและปอมปราการ เปนที่กําบังเขมแข็ง และเปน

ผูชวยกูของขาพระองค เปนโลของขาพเจา และเปนผูซึ่งขาพเจาล้ีภัยใน
พระองค ผูทรงปราบชนชาติทั้งหลายไวใตขาพเจา 

๓ ขาแตพระเจา มนุษยเปนอะไรเลาซึ่งพระองคทรงเอาพระทัยใสเขา หรือ
บุตรของมนุษยเปนอะไรซึ่งพระองคทรงคิดถึงเขา 

๔ มนุษยเหมือนลมหายใจ วันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผานไป 
๕ ขาแตพระเจา ขอทรงโนมฟาสวรรคของพระองค และขอเสด็จลงมาแตะ

ตองภูเขาเพื่อใหมันมีควันข้ึน 
๖ ขอทรงพุงฟาผาออกมาและกระจายเขาไป ขอใหลูกธนูของพระองคให

เขาแตกหนีไป 
๗ ขอทรงเหยียดพระหัตถของพระองคจากที่สูง ขอทรงชวย และกู 

ขาพระองคใหพนจากน้ํามากหลาย ใหพนจากมือของชนตางดาว 
๘ ผูซึ่งปากของเขาพูดเท็จและซึ่งมือขวาของเขาเปนมือขวาแหงความมุสา 

ส 

ขาแต 



๒๖๓ 

๙ ขาแตพระเจา ขาพระองคจะรองเพลงบทใหมถวายแดพระองค 
ขาพระองคจะดีดพิณสิบสายถวายพระองค 

๑๐ ผูประทานชัยแกพระราชา ผูทรงชวยดาวิดผูรับใชของพระองคใหรอด 
๑๑ ขอทรงชวยขาพระองคใหพนจากดาบทมิฬและขอทรงชวยกูขาพระองค

จากมือคนตางดาว ผูซึ่งปากของเขาพูดเท็จ และซึ่งมือขวาของเขาเปน
มือขวาแหงความมุสา 

๑๒ ขาพเจาทั้งหลาย ผูซึ่งบรรดาบุตรชายของขาพเจา เมื่อเขายังหนุมๆ อยู
เปนเหมือนตนไมโตเต็มขนาด ซึ่งบรรดาบุตรหญิงของขาพเจาเปน
เหมือนเสาหัวมุม สลักออกมาตามแบบพระราชวัง 

๑๓ ซึ่งยุงฉางของขาพเจาทั้งหลายเต็ม มีของบรรจุอยูทุกอยาง ซึ่งแกะของ
ขาพเจาทั้งหลายมีลูกตั้งพันตั้งหมื่นที่ในทุงของขาพเจา 

๑๔ ซึ่งสัตวใชของขาพเจามีทองมากมาย ไมมีใครพังเขามา ไมมีออกไป และ
ซึ่งไมมีเสียงรองทุกขในถนนหนทางของขาพเจา 

๑๕ ชนชาติผูมีพระพรอยางนี้หล่ังลงมาถึง ก็เปนสุข ชนชาติซึ่งพระเจาของ
เขาคือพระเยโฮวาห ก็เปนสุข 
 

 
 
 

เพลงสรรเสริญพระเจาของดาวิด ๑๔๔ 
๑  าแตพระเจาของขาพระองค  พระมหาราชา ขาพระองคจะ

เยินยอพระองค ถวายสาธุการแดพระนามของพระองคเปนนิจ
กาล ข 

ขาพระ 

สดุดี ๑๔๓ 



๒๖๔ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๒  ขาพระองคจะถวายสาธุการแดพระองคทุกๆ วัน สรรเสริญพระนามของ
พระองคเปนนิจกาล 

๓ พระเจานั้นยิ่งใหญ และสมควรจะสรรเสริญอยางยิ่ง ความใหญยิ่งของ
พระองคนั้นเหลือจะหยั่งรู 

๔ คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองคใหคนอีกชั่วอายุหนึ่ง
ฟง และประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค 

๕ ขาพระองคจะภาวนาถึงสงาราศีอันรุงโรจนของความสูงสงของพระองค 
และถึงพระราชกิจอัศจรรยของพระองค 

๖ มนุษยจะกลาวถึงอานุภาพแหงกิจการอันนาเกรงขามของพระองค และ
ขาพระองคจะเลาถึงความยิ่งใหญของพระองค 

๗ เขาทั้งหลายจะโฆษณาขาวเลื่องลือถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค
ออกมา และจะรองเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค 

๘ พระเจาทรงพระเมตตากรุณา ทรงกริ้วชาและมีความรักมั่นคงอยางอุดม 
๙ พระเจาทรงดีตอทุกคน และความรักมั่นคงของพระองคมีอยูเหนือ 

พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค 
๑๐ ขาแตพระเจา พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองคจะถวายโมทนาขอบพระคุณ

พระองค และธรรมิกชนทั้งสิ้นของพระองคจะถวายสาธุการแดพระองค 
๑๑ เขาทั้งหลายจะพูดถึงพระสิริแหงราชอาณาจักรของพระองค และเลาถึง

ฤทธานุภาพของพระองค 
๑๒ เพื่อใหกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค และสงาราศีอันรุงโรจนแหง

ราชอาณาจักรของพระองคแจงแกบรรดาบุตรของมนุษย 

ราชอา 

หัวขอที่ ๒๐ 



๒๖๕ 

๑๓ ราชอาณาจักรของพระองคเปนราชอาณาจักรนิรันดร และแผนดินของ
พระองคดํารงอยูตลอดทุกชั่วชาติพันธุ พระเจาทรงสัตยซื่อตามพระวจนะ
ทั้งสิ้นของพระองค และทรงพระเมตตาตามกิจการทั้งสิ้นของพระองค 

๑๔ พระเจาทรงชูทุกคนที่กําลังจะลมลง และทรงยกทุกคนที่โนมตัวลงใหลุก
ข้ึน 

๑๕ นัยนตาทั้งปวงมองดูพระองค และพระองคประทานอาหารใหตามเวลา 
๑๖ พระองคทรงยื่นพระหัตถของพระองค พระองคทรงใหสัตวโลกทุกอยาง

อิ่มตามความปรารถนา 
๑๗ พระเจาทรงชอบธรรมตามทางทั้งสิ้นของพระองค และทรงเอ็นดูในการ

กระทําทั้งสิ้นของพระองค 
๑๘ พระเจาทรงสถิตใกลทุกคนที่รองทูลพระองค ทุกคนที่รองทูลพระองค

ดวยใจจริง 
๑๙ พระองคทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผูที่ยําเกรงพระองค 

พระองคทรงฟงเสียงรองทูลของเขาดวย และทรงชวยเขาใหรอด 
๒๐ พระเจาทรงสงวนทุกคนที่รักพระองคไว แตบรรดาคนอธรรม พระองคจะ

ทรงทําลาย 
๒๑ ปากของขาพเจาจะกลาวสรรเสริญพระเจา และใหบรรดาเนื้อหนังทั้งสิ้น

ถวายสาธุการแดพระนามบริสุทธิ์ของพระองคเปนนิจกาล 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 
 
 

อัลเล 

สดุดี ๑๔๔ 



๒๖๖ 
หัวขอที่ ๑๓ 

อัลเลลูยา ของอักเกย และซาฮารีย ๑๔๕ 
๑  งสรรเสริญพระเจาเถิด จิตใจของขาพเจาเอย จงสรรเสริญ 

พระเจาเถิด 
๒ ขาพเจาจะสรรเสรญิพระเจาตราบเทาที่ขาพเจามีชีวิตอยู ขาพเจาจะรอง

เพลงสดุดีถวายพระเจาของขาพเจาขณะที่ขาพเจายังเปนอยู 
๓ อยาวางใจ ในเจานาย ในบุตรของมนุษย ซึ่งไมมคีวามชวยเหลืออยูในตวัเขา 
๔ เมื่อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับคืนเปนดิน ในวนัเดียวกันนั้น

ความคิดของเขาก็พินาศ 
๕ คนที่ผูอุปถัมภของเขาคือพระเจาของยาโคบ ก็เปนสุข คือผูที่ความหวัง

ของเขาอยูในพระเจาของเขา 
๖ ผูไดทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก ทะเลและบรรดาสิ่งของที่อยูใน

นั้น ผูรักษาความสัตยสุจริตไวเปนนิตย 
๗ ผูทรงประกอบความยุติธรรมใหแกคนที่ถูกบีบบงัคับ ผูประทานอาหาร

แกคนที่หิว พระเจาทรงปลอยผูถูกคุมขังใหเปนอสิระ พระเจาทรงเบกิตา
ของคนตาบอด 

๘ พระเจาทรงยกคนที่ตกต่ําใหลุกข้ึน พระเจาทรงรกัคนชอบธรรม 
๙ พระเจาทรงเฝาดูคนตางดาว พระองคทรงชูลูกกาํพราพอและหญิงมาย 

แตพระองคทรงพลกิทางของคนอธรรม 
๑๐ พระเจาทรงครอบครองเปนนติย ศิโยนเอย พระเจาของเธอจะทรง

ครอบครองทุกชั่วชาติพันธุ จงสรรเสริญพระเจาเถิด 
 

 
 

จ 

อัลเล 

หัวขอที่ ๒๐ 



๒๖๗ 

อัลเลลูยา ๑๔๖ 
๑   งสรรเสริญพระเจาเถิด เปนการดีที่จะรองเพลงถวายสดุดีแด 

พระเจาของเรา เพราะพระองคทรงพระเมตตา และบทเพลง
ถวายสรรเสริญก็เหมาะสม 

๒ พระเจาทรงกอสรางเยรูซาเล็มข้ึน พระองคทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่
ตองกระจัดกระจายไป 

๓ พระองคทรงรักษาคนที่ชอกช้ําระกําใจ และทรงพันผูกบาดแผลของเขา 
๔ พระองคทรงนับจํานวนดาว พระองคทรงตั้งช่ือมันทุกดวง 
๕ องคพระผูเปนเจาของเราใหญยิ่งและทรงฤทธานุภาพอุดม ความเขาใจ

ของพระองคนั้นวัดไมได 
๖ พระเจาทรงชูผูที่ถูกเหยียบย่ําข้ึน พระองคทรงเหวี่ยงคนอธรรมลงถึงดิน 
๗ จงรองเพลงโมทนาพระคุณถวายพระเจา จงดีดพิณเขาคูถวาย 

พระเจาของเรา 
๘ พระองคทรงคลุมฟาสวรรคดวยเมฆ พระองคทรงเตรียมฝนใหแกแผนดิน

โลก พระองคทรงกระทําใหหญางอกบนภูเขา 
๙ พระองคประทานอาหารแกสัตวและแกลูกกาที่รอง 
๑๐ ความปติยินดีของพระองคมิไดอยูที่กําลังของมา หรือความปรีดีของ

พระองคอยูที่ขาของมนุษย 
๑๑ แตพระเจาทรงปรีดีในคนที่ยําเกรงพระองค และในคนที่ความหวังของ

เขาอยูในความรักมั่นคงของพระองค 
 

 
 

จ 

อัลเล 

สดุดี ๑๔๖ 



๒๖๘ 
หัวขอที่ ๑๓ 

อัลเลลูยา ของอักเกย และซาฮารีย ๑๔๗ 
๑  ยรูซาเล็มเอย จงยกยองพระเจา ศิโยนเอย จงถวายสรรเสริญแด

พระเจาของเธอ 
๒ เพราะพระองคทรงเสริมกําลังดาลประตูของเธอ พระองคทรงอํานวย 

พระพรบุตรทั้งหลายที่อยูภายในเธอ 
๓ พระองคทรงกระทําสันติภาพในเขตแดนของเธอ ทรงใหเธออ่ิมดวยขาว

สาลีที่ดีที่สุด 
๔ พระองคทรงใชพระบัญญัติของพระองคออกไปยังแผนดินโลก พระวจนะ

ของพระองคไปเร็ว 
๕ พระองคประทานหิมะอยางปุยขนแกะ พระองคทรงหวานน้ําคางแข็งขาว

อยางขี้เถา 
๖ พระองคทรงโยนน้ําแข็งของพระองคเปนกอนๆ ใครจะทนทานความ

หนาวของพระองคได 
๗ พระองคทรงใชพระวจนะของพระองคออกไป และละลายมันเสีย 

พระองคทรงใหลมพัด และน้ําก็ไหล 
๘ พระองคทรงสําแดงพระวจนะของพระองคแกยาโคบ กฎเกณฑและ

กฎหมายของพระองคแกอิสราเอล 
๙ พระองคมิไดทรงประกอบการเชนนี้แกประชาชาติอื่นใด นั้น เขาไมรูจัก

กฎหมายของพระองคเลย จงสรรเสริญพระเจาเถิด 
ขอสรรเสริญฯ 

 

 

เ 

อัลเล 

หัวขอที่ ๒๐ 



๒๖๙ 

อัลเลลูยา ของอักเกยและซาฮารีย ๑๔๘ 
๑  งสรรเสริญพระเจาเถิด จงสรรเสริญพระเจาจากฟาสวรรค  

จงสรรเสริญพระองคในที่สูง 
๒ ทูตสวรรคทั้งหลายของพระองค จงสรรเสริญพระองค พลโยธาของ

พระองค จงสรรเสริญพระองค 
๓ ดวงอาทิตยและดวงจันทร จงสรรเสริญพระองค บรรดาดาวที่สองแสง  

จงสรรเสริญพระองค 
๔ ฟาสวรรคที่สูงสุด จงสรรเสริญพระองค ทั้งน้ําทั้งหลายเหนือฟาสวรรค 
๕ ใหสิ่งเหลานั้นสรรเสริญพระนามพระเจา เพราะพระองคทรงบัญชา  

สิ่งเหลานั้นก็ถูกเนรมิตข้ึนมา 
๖ และพระองคทรงสถาปนามันไวเปนนิจกาล พระองคทรงกําหนดเขตซึ่ง

มันขามไปไมได 
๗ จงสรรเสริญพระเจาจากแผนดินโลก นะ เจาสัตวทะเลขนาดใหญ และ 

ที่น้ําลึกทั้งปวง 
๘ ไฟกับลูกเห็บ หิมะกับหมอก ลมพายุ กระทําตามพระบัญชาของพระองค 
๙ บรรดาภูเขาและเนินเขาทั้งปวง ตนไมมีผลและไมสนสีดารทั้งปวง 
๑๐ สัตวปาและสัตวใชทั้งปวง สัตวเล้ือยคลานและนกที่บินได 
๑๑ บรรดาพระราชาของแผนดินโลกและชนชาติทั้งหลาย เจานายและ 

ผูครอบครองทั้งปวงของแผนดินโลก 
๑๒ และคนหนุมกับทั้งสาว คนแกและเด็ก 

จ 

ใหทั้ง 

สดุดี ๑๔๘ 



๒๗๐ 
หัวขอที่ ๑๓ 

๑๓ ใหทั้งหลายเหลานี้สรรเสริญพระนามพระเจา เพราะพระนามของ
พระองคเทานั้นที่ควรเยินยอ พระสิริของพระองคอยูเหนือแผนดินโลก
และฟาสวรรค 

๑๔ พระองคทรงชูเกียรติใหประชากรของพระองค ผูทรงเปนที่สรรเสริญของ
บรรดาธรรมิกชนของพระองค ของชนชาติอิสราเอล ผูอยูใกลพระองค จง
สรรเสริญพระเจาเถิด 
 

 
 
 

อัลเลลูยา ๑๔๙ 
๑   งสรรเสริญพระเจาเถิด จงรองเพลงบทใหมถวายพระเจา  

รองบทสรรเสริญถวายพระองคในชุมนุมธรรมิกชน 
๒  ใหอิสราเอลยินดีในผูสรางของเขา ใหบุตรทั้งหลายของศิโยนเปรมปรีด์ิ

ในพระราชาของเขา 
๓ ใหเขาสรรเสริญพระนามของพระองคดวยเตนรํา ใหเขาถวายเพลงแด

พระองคดวยรํามะนาและพิณเขาคู 
๔ เพราะพระเจาทรงปรีดีในประชากรของพระองค พระองคทรงประดับชัย

ใหแกคนใจถอม 
๕ ใหธรรมิกชนลิงโลดในชัยเกียรติ ใหเขารองเพลงดวยความชื่นบานบน 

ที่นอนของเขา 
๖ ใหการสดุดีอยางสูงแดพระเจาอยูในลําคอของเขา และใหดาบสองคมอยู

ในมือของเขา 

จ 

เพื่อทํา 

หัวขอที่ ๒๐ 



๒๗๑ 

๗ เพื่อทําการแกแคนบรรดาประชาชาติ และทําการลงโทษชนชาติทั้งหลาย 
๘ เพื่อเอาตรวนลามบรรดาพระราชาของเขา และเอาเครื่องเหล็กจําจอง

ลามบรรดาเจานายของเขา 
๙ เพื่อจะกระทําแกเขาตามคําพิพากษาที่บันทึกไวแลว นี่เปนเกียรติแก

บรรดาธรรมิกชนของพระองค จงสรรเสริญพระเจาเถิด 
 

 
 
 

อัลเลลูยา ๑๕๐ 
๑  งสรรเสริญพระเจาเถิด จงสรรเสริญพระเจาในสถานนมัสการของ

พระองค จงสรรเสริญพระองคในพื้นฟาอันทรงอานุภาพของ
พระองค 

๒ จงสรรเสริญพระองคเพราะกิจการอันอานุภาพของพระองค จงสรรเสริญ
พระองคตามความยิ่งใหญอยางมากของพระองค 

๓ จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงแตร จงสรรเสริญพระองคดวยพิณเขาคู
และพิณใหญ 

๔ จงสรรเสริญพระองคดวยรํามะนาและการเตนรํา จงสรรเสริญพระองค
ดวยเครื่องสายและป 

๕ จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงฉ่ิง จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงฉาบ 
๖ จงใหทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจา จงสรรเสริญพระเจาเถิด 

ขอสรรเสริญฯ 

จ 

 

สดุดี ๑๔๙ 




