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1 สดุดี ๒:๒

สดุดี
คํานํา

หนังสือสดุดีเป็นหนังสือที่ยาว ที่สุด
ในพระ คัมภีรทัง้หมด เป็นหนังสือที่
เต็มไป ดวยคําอธิษฐานและเพลงที่ชาว
อิสราเอลใชรอง กันในการ นมัสการ
พระเจา และตอ มาคริสเตียนก็ใชรอง
กันดวย หนังสือสดุดีใชเวลาในการแตง
และรวบรวมหลายรอย ปี กวาครึ่ง หน่ึง
ของหนังสือสดุดีเป็นคําอธิษฐานรองขอ
ใหพระเจาชวยให พนจากปัญหา ความ
เดือดรอนและการ ขาดแคลน โดยปกติ
แลวคําอธิษฐานเหลา น้ีจะจบดวยความ
ไว วางใจและความ เชื่อ มัน่ในพระเจา
สวนใหญคําอธิษฐานขอความชวยเหลือ
และเพลงขอบพระคุณพระเจาจะมาจาก
ประสบการณของคนหน่ึงคนใด แตบาง
ครัง้ก็มาจากประสบการณของกลุม คน
หนังสือสดุดีแบง ออกเป็นหาเลม ยอย
ประกอบดวยเพลงหลายประเภท เชน
เพลงสอน ใจที่ยกยองกฎ คําสัง่ สอน

และสติ ปัญญาที่มาจากพระเจา (เชน
สดุดี ๑, ๑๙, ๔๙ และ ๑๑๙)
เพลงสรรเสริญกษตัริยของอิสราเอล

(เชน สดุดี ๒, ๒๐-๒๑, ๗๒ และ ๑๑๐)
เพลงฝากความไว วางใจ เพลง

ประเภท น้ีแสดงความไว วางใจใน
พระองคลวนๆ ไม ไดพูด ถึงปัญหาที่
กําลังประสบอยู (เชน สดุดี ๑๑, ๒๓, ๗๓
และ ๑๓๙)
เพลงขอบพระคุณพระเจา ที่พระองค

ดูแลอยาง ดี หรือที่พระองคชวยให
รอดจากศัตรู หรือจากโรค หรือจาก
สถานการณอันตรายอื่นๆ (เชน สดุดี ๑๘
และ ๑๐๗)
เพลงสรรเสริญพระเจา บอย ครัง้จะ

สรรเสริญพระองคในฐานะผู สราง (เชน
สดุดี ๘, ๑๙, ๑๐๔ และ ๑๔๘) และใน
ฐานะกษตัริย (เชน สดุดี ๔๗ และ ๙๓-
๙๙) เพลงประเภทน้ีมักจะเริ่ม ตนดวย

คํา เชิญ ชวนใหสรรเสริญพระเจา และ
ตอ มาจะพูดถึงความดี งามของพระองค
ที่นายกยอง (เชน สดุดี ๘, ๑๐๐ และ
๑๐๓)
เพลงในหนังสือสดุดีเหลาน้ี จะชวยให

เราเปิดใจกับพระเจา เพราะไมวาคุณจะ
รูสึกอยางไร คุณคงจะพบกับความรูสึก
นัน้ในหนังสือเลมน้ี

หนังสือเลมที่หน่ึง
(สดุดี ๑-๔๑)

คนดีและคนชั่ว

๑ ๑คนอยางน้ีมีเกียรติจริงๆคือ
คนที่ไมทําตามคําแนะนําของคนชัว่

คนที่ไมเดินในทางของคนผิดบาป
คนที่ไมเขาไปนัง่อยูในที่ของคนที่หยิ่งยโส
๒แต เขามีความ สุขในคํา สอนของพระ

ยาหเวห
เขาเฝ าครุนคิดถึงแตคํา สอนของพระองคทัง้

วันทัง้คืน
๓ เขาเป็นเหมือนตนไมที่ปลูกไวริมธารน้ํา
ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล ใบจะไมเหี่ยวเฉา
ทุกสิ่งทุกอยางที่เขาทํา จะประสบผลสําเร็จ
๔แตคนชัว่จะไมเป็นอยางนัน้
พวกเขาจะเป็นเหมือนแกลบที่ลมพัดปลิวฟ ุง

ไป
๕ดัง นัน้ คน ชัว่จะไม รอดในวันแหงการ

พิพากษา
พวกคน บาปจะไมมีสวนในชุมชนของพวก

คนบริสุทธิ ์
๖ เพราะพระ ยาหเวห เฝ าดูแลทางของคน

บริสุทธิ ์
แตทางของคนชัว่จะนําไปสูความพินาศ

กษัตริยที่พระยาหเวหทรงเลือก

๒ ๑ทําไมชนชาติอื่นๆถึงชุลมุนวุนวาย
เหลือเกิน

ทําไมคนเหลานัน้ถึงวางแผนโงๆ
๒พวกกษตัริยในโลกตางเตรียมพรอมรบ
พวกผูนําของประเทศเหลานัน้
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รวม กันตอ ตานพระ ยาหเวหและกษตัริยที่
พระองคทรงเลือกไว *

๓พวก เขาพูด วา “ใหพวก เราหักโซ ตรวน
ที่พระ ยาหเวหและกษตัริยของพระองค
ไดเอามามัดเราไว

และโยนมันทิง้ไป”
๔แตองคเจาชีวิตนัง่อยูบนสวรรค
พระองคหัวเราะเยาะใสพวกเขา
๕แลว พระองค ก็ตอวาพวก เขาดวยความ

เกรีย้วกราด
จนทําใหพวกนัน้ตกใจขวัญกระเจิง
๖พระองคพูดวา
“เราไดแตงตัง้กษตัริยที่เราได เลือกมาไวบน

ศิโยน ภูเขาอันศักดิส์ิทธิข์องเรา”
๗กษตัริยองคน้ีพูดวา “ใหเราอธิบายใหเจาฟัง

ถึงประกาศิตของพระยาหเวห
พระองคบอกกับเราวา ‘เจาคือลูกชายของเรา

ในวันน้ี เราไดเป็นพอของเจาแลว’
๘แคขอเรามา แลวเราจะ มอบชนชาติ ตางๆ

ใหกับเจาเป็นมรดก
เราจะมอบโลกทัง้โลกใหเจาเป็นเจาของ
๙ เจาจะทําลายชนชาติเหลา นัน้ดวยกระบอง

เหล็ก
เจาจะฟาดพวก เขา ใหแตก กระจายเหมือน

หมอดิน”
๑๐ตอนน้ี พวกเจา กษตัริยทัง้หลาย ใหฉลาด

ขึ้น
พวกผูนําทัง้หลาย ใหฟังคําตักเตือนของเรา
๑๑–๑๒ ใหรับ ใชพระ ยาหเวหดวยความ เคารพ

ยําเกรง
ใหกราบลงตอหน าพระองคดวยตัวสัน่เทิม้
ไมอยาง นัน้พระองคจะโกรธ แลวเจาจะตอง

พินาศทันที
ใหทําอยาง น้ี เพราะความโกรธของพระองค

ลุกเป็นไฟไดในพริบตา
คนที่ลี้ภัยในพระองคนัน้ ก็เป็นคนที่มีเกียรติ

จริงๆ

วางใจในพระยาหเวหในยามคับขัน
บทเพลงของกษตัริยดาวิด เขียน
ในขณะที่พระองคหนีจากอับซา

โลมลูกชายของพระองค

๓ ๑พระ ยาหเวหเจาขา ขาพเจามีศัตรู
มากมายเหลือเกิน

ผูคนมากมายตางลุกขึ้นมาตอสูกับขาพเจา
๒มีหลายคนพูดตอตานขาพเจาวา
“พระเจาจะไม ชวยเจาใหรอดพนหรอก” เซ

ลาห
๓แตพระยาหเวหเจาขา พระองคเป็นโลกําบัง

ของขาพเจา
พระองคเป็นศักดิศ์รีของขาพเจา พระองค

เป็นผูที่ยกหัวของขาพเจาขึ้น †
๔ขาพเจาเปลงเสียงเรียกพระยาหเวห
พระองคตอบขาพเจาจากภูเขาศักดิส์ิทธิข์อง

พระองค เซลาห
๕ขาพเจานอนลงและหลับไป แลวก็ตื่นขึ้นมา

อีก
เพราะพระยาหเวหปกป องขาพเจาไว
๖ขาพเจาจึงไมหวาดกลัว
ผูคนนับหมื่นที่รายลอมโจมตีขาพเจา
๗ลุก ขึ้นเถิด พระ ยาหเวห พระเจาของ

ขาพเจา
ชวยใหขาพเจารอดพนดวยเถิด
เมื่อพระองคตบแกมศัตรูทัง้ หลายของ

ขาพเจา
ฟันของคนชัว่ชาเหลานัน้จะหักจนหมดปาก
๘ความรอดพนมาจากพระยาหเวห
ขอพระองคอวยพรคนของพระองคดวย เถิด

เซลาห

คําอธิษฐานกอนนอน
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องสายประกอบ

การรองดวย เพลงสดุดีของดาวิด

๔ ๑ขา แตพระเจา ผู พิสูจนวาขาพเจาเป็น
ฝายถูก ชวยตอบขาพเจาดวยเถิด เมื่อ
ขาพเจาเรียกหาพระองค

*๒:๒ กษัตริยที่พระองคทรงเลือกไว แปลตรงๆไดวา “ผทูี่พระองคทรงเจิม” ดูคําวา “เจิม”
เพิ่มเติมไดจากคําอธิบายศัพททายเลม
†๓:๓ ยกหัวของขาพเจาขึน้ หมายถึงพระองคใหกําลังใจตอนที่สิน้หวัง หรือ คืนศักดิศ์รีให
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ตอนที่ขาพเจาจน ตรอก พระองคไดชวยให
ขาพเจาออกมาเป็นอิสระ

ขอเมตตาขาพเจา ชวยฟังคํารอง ขอของ
ขาพเจาดวยเถิด

๒ ไอพวกมนุษย เจาจะพูดใส ราย เราไปอีก
นานแคไหน

เจารักการซุบซิบนินทาที่ไร สาระ แลวยังพูด
โกหกเกี่ยวกับเราอยูเรื่อยๆ เซลาห

๓พวก เจาทัง้ หลาย ใหรูไวเถอะวา พระ
ยาหเวหเอาใจ ใสคนที่สัตย ซื่อตอ
พระองคเป็นพิเศษ

พระองคจะฟังเสียงของ เรา เมื่อเรารองขอ
ความชวยเหลือจากพระองค

๔ ใหกลัวจนตัวสัน่ และหยุดทําบาปซะ *
ใหคิดทบทวนเรื่องน้ีอยางเงียบๆในใจ ตอนที่

เจานอนอยูบนเตียง เซลาห
๕ ใหถวายเครื่องบูชาที่พระองคกําหนด
และใหไววางใจในพระยาหเวห
๖หลายคนพูดวา
“พวกเราอยากจะเจอกับสิ่งดีๆบาง
พระ ยาหเวหเจาขา ใหแสงจากใบหน า

พระองคสองลงมาบนพวกเราดวยเถิด”
๗พระองคทําใหขาพเจามี ความ สุขยิ่ง กวา

ความสุขของคนเหลานัน้
ตอน ที่เขาเก็บ เกี่ยวขาวและเหลา องุนอยาง

ลนหลาม
๘ดัง นัน้ ขาพเจานอน ลงและหลับ ไปอยาง

สงบสุขยิ่งนัก
เพราะ พระ ยาหเวห พระองคแต เพียง ผู

เดียวเป็นผู ที่ทําใหขาพเจานอนลงอยาง
ปลอดภัย

คําอธิษฐานยามเชาขอการคุมครอง
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชขลุยประกอบ
การรองดวย เพลงสดุดีของดาวิด

๕ ๑ขาแตพระยาหเวห ขอ โปรดรับ ฟังคํา
พูดตางๆของขาพเจา

ขอโปรดเขาใจเสียงถอนใจของขาพเจา
๒ขาแตพระเจา กษตัริยของขาพเจา โปรดรับ

ฟังเสียงรองเรียกของขาพเจา
เพราะพระองคเป็นผู เดียวที่ขาพเจาอธิษฐาน

ถึง

๓ขาแตพระยาหเวห ทุกเชาพระองคจะไดยิน
เสียงของขาพเจา

ทุก เชาขาพเจาจะวางคํารอง ขอของ ขาพเจา
ตอหน าพระองค และขาพเจาเฝ าคอยคํา
ตอบของพระองคอยางใจจดจอ

๔–๕พระองคไมใชพระเจาที่ชอบใจความ ชัว่
ราย

พระองคไม ตอนรับคน ชัว่ใน บานของ
พระองค

พวก หยิ่ง ยโสไม สามารถยืน อยูตอ หน า
พระองคได

พระองคเกลียดทุกคนที่ทําชัว่
๖พระองคจะทําลายคนที่พูดโกหก
พระ ยาหเวหขยะแขยงคน กระหาย เลือดที่

คดโกง
๗แต ดวยความ รัก มัน่คงเหลือ ลนของ

พระองค
ขาพเจาก็เขาบานของพระองคได
ขาพเจากม กราบ ลงดวยความ ยําเกรงใน

วิหารอันศักดิส์ิทธิข์องพระองค
๘ขาแตพระยาหเวห ขอชวยนําขาพเจาไปใน

ทางที่พระองคชอบใจ
เพราะมีพวก ศัตรูคอยจองขาพเจาอยูทุก ฝี

กาว
โปรด ชวยทําทางที่พระองคตองการให

ขาพเจาไปนัน้ราบรื่นดวยเถิด
๙ปากของศัตรูขาพเจาไมมีความจริงอยูเลย
ใจพวกเขามีแตแผนทําลายคน
ลําคอของพวก เขานัน้เหมือนหลุมฝัง ศพที่

เปิดอยู
ลิน้ของเขาประจบสอพลอ
๑๐ขา แตพระเจา โปรดลงโทษพวก เขาดวย

เถิด
ขอใหแผนรายของพวกเขา ทําลายพวกเขา

เอง
โปรดขับ ไลพวก เขาออก ไปดวย เถิดเพราะ

ความผิดบาปมากมายของพวกเขา
เพราะพวกเขากบฏตอพระองค
๑๑แตขอ ใหคนเหลา นัน้ที่ ลี้ ภัยในพระองคมี

ความสุข
ขอใหพวกเขาโหรองดวยความยินดีเสมอ
ขอใหพระองคคุมครองพวกเขา

*๔:๔ ใหกลัวจนตัวสั่น และหยุดทําบาปซะ หรือ สําเนาฉบับกรีก แปลวา “โกรธก็โกรธได
แตอยาทําบาป”
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ขอใหคนเหลา นัน้ที่รักชื่อของพระองครื่นเริง
ในพระองค

๑๒ขา แตพระยาหเวห พระองคอวยพรคนที่
ทําตามใจพระองค

พระองคปกป องพวก เขาเหมือนโล กําบัง
เพราะความเมตตาของพระองค

คําอธิษฐานใหชวยในยามทุกขยาก
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องสาย
ประกอบการรอง ตามทํานองเซมิ
นิท *เพลงสรรเสริญของดาวิด

๖ ๑ขา แตพระ ยาหเวห ขออยาลงโทษ
ขาพเจา ตอนที่พระองคโกรธ

ขออยาตี สอนขาพเจา ตอนที่พระองคโกรธ
แคน

๒ขาแตพระยาหเวห โปรดเมตตาตอขาพเจา
ดวย เพราะขาพเจาออนแอ

ขา แตพระ ยาหเวห โปรดรักษาขาพเจาดวย
เพราะกระดูกของขาพเจาสัน่เทิม้

๓ขาพเจาตัวสัน่เทิม้ดวยความกลัว
ขา แตพระ ยาหเวห จะปลอยใหขาพเจาเป็น

อยางน้ีไปอีกนานแคไหน
๔ขาแตพระยาหเวห ขอพระองคหันกลับมา

ชวยขาพเจาใหรอดดวยเถิด
ขอชวยชีวิตขาพเจาดวย เถิด เพราะเห็น แก

ความรักมัน่คงของพระองค
๕ เพราะเมื่อคนตาย ไป เขาก็จะระลึกถึง

พระองคไมไดอีกแลว
ในแดนคนตาย จะมีใครสรรเสริญพระองคได

หรือ
๖ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจารองครํ่าครวญ

จนหมดแรง
ขาพเจารองไหทัง้ คืน จนที่นอนและหมอน

ชุมไปดวยน้ําตา
๗ขาพเจารองไหจนตา บวมเพราะความ ทุกข

โศก
ตาของขาพเจาออน ลาไป หมด เพราะพวก

ศัตรูของขาพเจา
๘พวก เจาที่ทํา ชัว่ทัง้ หลาย ไป ให หางจาก

ขาพเจาซะ

เพราะพระ ยาหเวหไดยินเสียง รํ่าไหของ
ขาพเจา

๙พระองคไดยินคํารอง ขอให ชวยของ
ขาพเจา

พระองคจะยอมรับและตอบคําอธิษฐานของ
ขาพเจา

๑๐พวก ศัตรูของขาพเจาทัง้หมด จะอับอาย
ขายหน าและสัน่เทิม้อยางยิ่ง

แลวพวกเขาจะตองหันหลังวิ่งหนีไปในทันที
ดวยความอับอายขายหน า

คําอธิษฐานขอความยุติธรรม
เพลงชิกกาโยน †ของดาวิดซึ่ง
ทานรองถวายพระยาหเวห เกี่ยว
กับคูชคนจากเผาของเบนยามิน

๗ ๑ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของ
ขาพเจา ขาพเจาลีภ้ัยในพระองค

โปรดชวยขาพเจาใหรอดพนจากคนเหลา นัน้
ทัง้หมดที่ไล ลาขาพเจาดวย เถิด ชวย
ขาพเจาดวย

๒ ไมอยางนัน้ พวกเขาจะฉีกขาพเจาออกเป็น
ชิน้ๆเหมือนสิงโต

แลวจะดึงทึ้งขาพเจาโดยไมมี ใครชวย
ขาพเจา

๓ขาแตพระยาหเวห พระเจาของขาพเจา
ถา หากขาพเจาทําสิ่ง ชัว่ รายเหลา น้ี คือมือ

ของขาพเจาทําสิ่งชัว่
๔หรือทําชัว่ตอเพื่อนของขาพเจา
หรือปลนเอาสิ่งของจากศัตรูโดยไมมีเหตุ
๕ก็ขอใหศัตรูไลลาเอาชีวิตขาพเจา
ใหเขาจับขาพเจาและกระทืบขาพเจาจน ติด

ดิน ใหเขาผลักขาพเจาลงสูหลุมศพ เซ
ลาห

๖ขา แตพระ ยาหเวห ชวยลุก ขึ้นดวยความ
โกรธของพระองคดวยเถิด

ชวยยืน ขึ้นตอสูกับความ เกรีย้ว กราดของ
ศัตรูพวกนัน้ดวยเถิด

พระเจาของขาพเจา ตื่นขึ้นดวยเถิด โปรดให
ความยุติธรรมกับขาพเจาดวย

*๖:๐ ตามทํานองเซมินิท ในภาษาฮีบรู คํา น้ีแปลวา “อันที่แปด” ไมแนอาจจะเป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีสายแปดสาย
†๗:๐ เพลงชกิกาโยน ชกิกาโยนเป็นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน คิดวาเป็น
แนวเพลงชนิดหน่ึง ที่เต็มไปดวยอารมณ
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๗ขอ ใหชนชาติตางๆมาชุมนุม กันอยูรอบๆ
พระองค

ขอ ใหพระองคนัง่อยูบน บัลลังกเหนือพวก
เขาดวยเถิด

๘ขา แตพระ ยาหเวห ขอ ใหพระองคตัดสิน
ชนชาติตางๆดวยเถิด

ขา แต พระ ยาหเวห ขอ ใหตัดสิน คดีของ
ขาพเจา เพราะขาพเจานัน้เป็นฝายถูก

พระเจาผูใหญ ยิ่งสูงสุด ขาพเจาไม ไดทํา ผิด
อะไร

๙ขา แตพระเจาผู ยุติธรรม พระองคสํารวจ
จิตใจและนิสัยใจคอของคน

ขอชวยหยุดความชัว่ชาที่คนชัว่ทํา
ขอชวยสนับสนุนคนที่ทํา ตามใจพระเจาให

มัน่คง
๑๐พระเจาเป็นโลของขาพเจา
พระองคชวยคนที่ซื่อตรงใหรอด
๑๑พระเจาเป็นผูตัดสินที่ยุติธรรม
พระองคลงโทษคนชัว่ทุกวัน
๑๒แลวถาคน ชัว่คน นัน้ไม กลับ ใจหัน มา หา

พระองค พระองคก็จะลับ ดาบของ
พระองคไว

พระองคจะโกงคันธนูเพื่อคลองสาย และเล็ง
ไปที่คนชัว่คนนัน้

๑๓พระเจาไดจัดเตรียมอาวุธสังหาร
แมกระทัง่ลูกธนูไฟเพื่อลงโทษคนชัว่คนนัน้
๑๔ดูเถิด คนชัว่เริ่มตัง้ทองการกระทําชัว่ชา

ทัง้ หลาย อุม ทองสิ่ง ที่จะทําใหคน อื่น
เดือดรอน

และมันก็คลอดการหลอกลวงออกมา
๑๕คนที่ขุดหลุมพรางเพื่อดักคนอื่น
เขาจะตกลงไปในหลุมนัน้เอง
๑๖แผนสรางความเดือดรอนที่เขาวาง ไวก็จะ

หลนลงมาบนหัวของเขาเอง
แผนการที่ทารุณโหด รายของ เขานัน้ก็จะ

ตกลงบนกบาลของเขาเอง
๑๗ขาพเจาจะสรรเสริญพระ ยาหเวห เพราะ

พระองคนัน้ยุติธรรม
ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญ ชื่อของพระ

ยาหเวห ผูใหญยิ่งสูงสุด

สงาราศีพระเจาและศักดิ์ศรีมนุษย
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองตาม

ทํานองกิททีธ *เพลงสดุดีของดาวิด

๘ ๑พระยาหเวห องคเจาชีวิตของพวกเรา
ชื่อ เสียงอันเกรียง ไกรของพระองค นัน้
ดังกระฉอนไปทัว่โลก

ชื่อของพระองค ได รับการ ยกยองไป ทัว่
สวรรคชัน้ฟ า

๒มีเสียงรองสรรเสริญพระองคออกจาก ปาก
ของเด็กออนและเด็กทารก

เด็กพวกน้ีรองถึงฤทธิอ์ํานาจของพระองค
เพื่อปิดปากพวกที่ตอ ตานพระองค ศัตรูที่

เต็มไปดวยความแคน
๓ เมื่อขาพเจาแหงน ดูฟ า สวรรคที่น้ิวของ

พระองคสรางขึ้นมา
รวมทัง้ดวงจันทร และหมู ดาวที่พระองคตัง้

ไว
๔ขาพเจาสงสัยวา มนุษยเป็นใครกันพระองค

ถึงหวงใย
มนุษย †เป็นใครกัน พระองคถึงเอาใจใสนัก
๕พระองคสรางเขาใหดอยกวาพระเจาแคนิด

เดียวเทานัน้
พระองคไดสวมมงกุฎแหงเกียรติและ

ศักดิศ์รีใหกับเขา
๖พระองคตัง้ เขาใหครอบครองอยูเหนือทุก

สิ่งที่พระองคสรางขึ้น
พระองควางทุกสิ่งทุกอยางไวใตเทาของเขา
๗ เขาไดครอบครอง ฝูง แกะ วัว ควาย และ

พวกสัตวปาในทองทุงทัง้สิน้
๘ รวมทัง้นกในทองฟ า ปลาและสิ่งมีชีวิตทัง้

ปวง
ที่แหวกวายไปมาในทองทะเล
๙พระยาหเวห องคเจาชีวิตของพวกเรา
ชื่อ เสียงอันเกรียง ไกรของ พระองคนัน้ ดัง

กระฉอนไปทัว่โลก

*๘:๐ ตามทํานองกิททีธ กิททีธเป็นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน อาจจะเป็น
เครื่องดนตรี ทํานอง หรือวิธีเลนดนตรีแบบหน่ึง
†๘:๔ มนุษย คําน้ีแปลไดตรงๆวา บุตรของอาดัม
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คําอธิษฐานเพื่อขอใหกําจัดคนชั่ว
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองตามทํานองมุธ

ลับเบน เพลงสดุดีของดาวิด *

๙ ๑ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาจะ
สรรเสริญพระองคดวยสิน้ สุดหัวใจของ
ขาพเจา

ขาพเจาจะบอก เลาถึงสิ่ง ตางๆอันอัศจรรยที่
พระองคไดทํา

๒ขาพเจาจะมี ความ สุข และชื่นชมยินดีใน
พระองค

พระเจาผูใหญ ยิ่งสูงสุด ขาพเจาจะ รอง
บทเพลงสรรเสริญชื่อของพระองค

๓ เป็น เพราะพระองค พวกศัตรูของขาพเจา
ถึงไดหันหลังวิ่งหนีไป

พวกเขาลมลงและพินาศไป
๔พระองคตัดสินคดีของขาพเจาและประกาศ

วาขาพเจาบริสุทธิ ์
พระองคใหคํา ตัดสินที่ยุติธรรมจากบัลลังก

ของพระองค
๕พระองคประณามชนชาติตางๆ
พระองคทําลายคนชัว่และลบชื่อของพวกเขา

ออกไปตลอดกาล
๖ เมืองของพวกศัตรูจะพังทลายอยูอยาง นัน้

ตลอดไป
พระองคถอนรากถอนโคนเมืองของพวกเขา
จะไมมีใครระลึกถึงพวกเขาอีกตลอดไป
๗แตพระยาหเวหจะครอบครองตลอดไป
พระองคกอ ตัง้บัลลังกของพระองคขึ้น มา

เพื่อนําความยุติธรรมมาสูโลกน้ี
๘พระองคตัดสินโลกน้ีอยางยุติธรรม
พระองคตัดสินชนชาติตางๆอยางเที่ยงธรรม
๙พระ ยาหเวหเป็นที่ ลี้ ภัยของคน พวก นัน้ที่

ถูกกดขี่ขมเหง
ในยามทุกขยากลําบาก
๑๐ เพื่อ วาคน เหลา นัน้ที่รูจักชื่อของ พระองค

จะไดไววางใจในพระองค
เพราะพระ ยาหเวหไม ทอด ทิง้คนที่มาขอ

ความชวยเหลือจากพระองค
๑๑ รอง เพลงสรรเสริญให กับพระ ยาหเวห

พระองคผู นัง่อยูบน บัลลังกบน ภู เขา ศิ
โยน

ขอ ใหบอกผูคนถึงสิ่ง ทัง้ หลายที่พระองคได
ทํา

๑๒พระ ยาหเวหผู แก แคนแทนเลือดของ ผู
บริสุทธิ ์ พระองคไมลืมพวกเขา

พระองคไม เพิก เฉยตอคน ยากจนที่รองขอ
ความชวยเหลือจากพระองค

๑๓ขา แตพระ ยาหเวห โปรดเมตตาขาพเจา
ดวย

ดูสิ คน เหลา นัน้ที่เกลียด ชังขาพเจากําลัง
ทํารายขาพเจาอยู

โปรดยกขาพเจาขึ้นมาจากประตูของแดนคน
ตาย

๑๔แลวขาพเจาจะ ไดเลาถึงการก ระทําอันนา
สรรเสริญทัง้หมดของพระองค

ที่ประตูแหงเมือง ศิ โยนและชื่นชมยินดีที่
พระองคไดชวยใหขาพเจารอด

๑๕ชนชาติของศัตรูเหลา นัน้ตางตกลงใน
หลุมพรางที่พวกเขาขุดไว

เทาของพวกเขาติดตาขายที่พวกเขาซอนไว
ดักคนอื่น

๑๖พระยาหเวหไดเปิดเผยใหคนรูวาพระองค
รักษาความยุติธรรม

ดัง นัน้ พวกคนชัว่จึงติดกับดักดวยการกระ
ทําของพวกเขาเอง ฮกิกาโยน †เซลาห

๑๗ขอใหคนชัว่ ลงไปสูแดนคนตาย
คือคนเหลานัน้ทัง้หมดที่ไดหลงลืมพระเจา
๑๘แต คนขัดสนจะไมถูกลืมตลอดไปหรอก
และความ หวังของคนจนจะไม สิน้ สลายอยู

อยางนัน้ตลอดไป
๑๙ขาแตพระยาหเวห ลุกขึ้นเถิด อยาปลอย

ใหมนุษยทัง้ หลายคิด วาจะเอาชนะ
พระองคได

ขอ ใหชนชาติ ตางๆถูก พิพากษาอยูตอ หน า
พระองค

๒๐ขา แตพระ ยาหเวห ทําใหพวก เขาตกใจ
กลัวเถิด

เพื่อวา ชนชาติเหลา นัน้จะ ไดรู วา พวก เขา
เป็นเพียงแคมนุษยเทานัน้ เซลาห

๑๐ ๑ขา แตพระ ยาหเวห ในเวลาที่มี
ปัญหาอยาง น้ี ทําไมพระองคถึงยืน

อยูหางไกลเหลือเกิน
และซอนพระองคเอง
๒พวกคนชัว่ไลลาคนยากไรอยางหยิ่งผยอง

*๙:๐ แตกอนสดุดีบทที่เกากับบทที่สิบเป็นสองสวนของเพลงเดียวกัน
†๙:๑๖ ฮิกกาโยน เป็นคําในภาษาฮีบรู อาจหมายถึง การหยุดเพื่อทบทวนสิ่งที่พูดมา
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ขอ ใหคน ชัว่เหลา นัน้ติด กับในแผนการ ชัว่
รายที่พวกเขากอขึ้นดวยเถิด

๓พวก คน ชัว่โออวดกิเลส ตัณหาของ ตัว เขา
เอง

และคน โลภที่ขี้ โกงจะสาป แชงและเหยียด
หยามพระเจา

๔คน ชัว่ไมแสวงหาพระเจา เพราะพวก เขา
หยิ่งยโส

พระเจาไมไดอยูในความคิดของพวกเขาเลย
๕คนชัว่ประสบความสําเร็จในทุกอยางที่ทํา
การตัดสินของพระองค สูงกวาที่พวก เขาจะ

เขาใจได
พวกเขาเยยหยันศัตรูของพวกเขา
๖คน ชัว่พวก นัน้คิดอยู ใน ใจวา พวก เขาจะ

ไมมีวันลมเหลว
พวกเขาคิดวา จะไมมีสิ่งเลวรายใดๆเกิดขึ้น

กับพวกเขา
๗ปากของคนชัว่เต็ม ไปดวยคํา สาปแชง คํา

โกหก และคําขู
ภาย ใตลิน้ของ เขามีความ มุง ราย และ

แผนการชัว่อยู
๘คน ชัว่ เหลา น้ีจะดัก ซุมอยูตามหมูบานที่

ไมมีกําแพง
แอบซุมอยูในที่ซอนเพื่อฆาคนบริสุทธิ ์
พวกเขาซุมคอยคนที่โชครายเดินผานมา
๙พวกเขาหมอบคอย เหมือนกับสิงโตในพุม

หญาที่พรอมจะตะครุบเหยื่อ
พวกเขาเฝ าคอยจับตัวคนยากไร ที่มาติดกับ

ของพวกเขาแลวลากตัวไป
๑๐พวกคนชัว่นัน้แข็งแรงมาก
มันตะครุบเหยื่อที่ไมมีทางสู บดขยีจ้นบีแ้บน

ติดพื้น
๑๑แลวคนชัว่คิดในใจวา “พระเจาเพิกเฉย
พระองคหันหน าไปทางอื่น และไม เห็นสิ่งที่

เกิดขึ้น”
๑๒พระยาหเวห ลุกขึ้นเถอะ พระเจา ยกมือ

ขึ้นมาทําโทษคนชัว่เหลาน้ีดวยเถิด
ขออยาไดเพิกเฉยตอผูยากไรเลย
๑๓ทําไมคนชัว่ถึงไดเหยียดหยามพระเจา
พวกคนชัว่พูดในใจวา “พระเจาจะไมลงโทษ

ขา สําหรับสิ่งที่ขาทําหรอก”
๑๔แตพระองคเห็น วาเกิดอะไร ขึ้น พระองค

เห็นความทุกขยากและปัญหาทัง้สิน้
และพระองคไดยื่นมือออกไปชวยเหลือ
เหยื่อผูโชครายเหลานัน้ที่เชื่อพึ่งในพระองค
พระองคเป็นผูที่ชวยเหลือเด็กกําพรา

๑๕พระเจา ชวยหักแขนของคนชัว่ดวยเถิด
ชวยลงโทษเขาสําหรับความ ชัว่ รายที่เขา ทํา

ที่เขาคิดวาพระองคจะไมมีทางรู
๑๖พระยาหเวหคือกษตัริยตลอดชัว่ นิจ นิ รัน

ดร
ชนชาติที่ชัว่ ชาเหลา นัน้จะถูก กําจัดออก ไป

จากแผนดินของพระองค
๑๗ขา แตพระ ยาหเวห พระองคไดยินคํารอง

ขอของคนยากจนแลว
พระองคจะให กําลัง ใจกับพวก เขา พระองค

จะเงี่ยหูฟังพวกเขา
๑๘แลวพระองคจะ ใหความ เป็นธรรมกับเด็ก

กําพราและคนที่ถูกกดขี่ขมเหง
เพื่อจะ ไดไมมี ใครใน โลก น้ีทําใหพวก เขา

หวาดกลัวอีกตอไป

พระยาหเวหยุติธรรม
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๑๑ ๑ขาพเจาจะลี้ ภัยในพระ ยาหเวห
แลวเจามาบอกเราไดยังไงวา

“ใหบินหนีไปยังภูเขาเหมือนนก
๒หนี ไป ซะ เพราะคน ชัว่กําลังแอบอยูใน

ความมืด
พวกคนชัว่กําลังโกงคันธนูเพื่อคลองสาย
และเล็งลูกศรตรงไปที่คนซื่อตรง
๓ เมื่อรากฐานที่ ดีของสังคมถูกทําลายไป

หมดแลว
แลวคนดีจะทําอะไรได”
๔แตพระ ยาหเวหยังสถิต อยูใน วิหารอัน

ศักดิส์ิทธิข์องพระองค
พระยาหเวหนัง่อยูบนบัลลังกของพระองคใน

สวรรค
พระองคมอง เห็นทุก อยาง พระองคตรวจ

สอบมนุษย
๕พระองคตรวจสอบทัง้คนดีและคนชัว่
พระองคเกลียดคน เหลา นัน้ที่รักความ โหด

ราย
๖แลวพระองคจะทําใหถาน เพลิง และไฟ

กํามะถันตกลงทับถมคน ชัว่เหลา นัน้ดัง
หาฝน

คนชัว่เหลา นัน้ก็จะไม ไดอะไรเลย นอกจาก
ลมรอนที่เผาผลาญ

๗พระยาหเวหนัน้ยุติธรรม พระองครักความ
ยุติธรรม
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คนซื่อตรงเทานัน้ถึง จะได เห็นใบหน าของ
พระองค

ขอพระยาหเวหชวยเมื่อสังคมชั่วราย
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองตาม

ทํานองเซมินิท *เพลงสดุดีของดาวิด

๑๒ ๑ขา แตพระยาหเวห ชวยดวย เถิด
เพราะผู ที่ติดตามพระองคอยาง

แทจริง ไมมีเหลืออีกแลว
คน ที่ซื่อสัตยกับ พระองค หาย ไปหมด แลว

จากหมูมนุษย
๒ทุกคนพูดโกหกกับเพื่อนบาน
พวก เขาพูดประจบ สอพลอ หน า ไหว หลัง

หลอก
๓ขาพเจาหวังเหลือเกินวาพระยาหเวหจะตัด

ทุกริมฝีปากที่พูดสอพลอนัน้ทิง้
รวมทัง้ลิน้ของคนพวกนัน้ที่คุยโวโออวด
๔คนเหลานัน้พูดวา “ลิน้ของเราจะทําใหเรามี

อํานาจยิ่งใหญ
ริม ฝีปากเป็นของเรา เราอยากจะพูดอะไรก็

พูดได ใครจะมาเป็นนายหามเราได”
๕พระยาหเวหพูดวา
“เราจะลุก ขึ้น มาแลว เพราะคน ยากจนถูก

กดขี่ขมเหง
คนขัดสนรองครํ่าครวญดวยความเจ็บปวด
เราจะใหความ ปลอดภัยกับพวก เขา ตาม ที่

พวกเขารองขอ”
๖คํา พูด ตางๆของพระ ยาหเวหนัน้ เป็น จริง

และบริสุทธิ ์
เหมือนเงินที่ถูกหลอมอยูใน เตา ที่ หลอมให

บริสุทธิถ์ึงเจ็ดครัง้
๗ขา แตพระ ยาหเวห พระองคจะคุมครอง

พวกเรา
พระองคจะปกป องพวก เราใหรอดพนจากคน

ชัว่เหลาน้ีตลอดไป
๘ ในขณะที่พวกคนชัว่เดินวางมาดกันไปทัว่

ทุกหนแหง
และความ ชัว่ ชาได รับการ ยกยองในหมู

มนุษย

อธิษฐานใหรอดพนจากศัตรู
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๑๓ ๑ขาแตพระยาหเวห พระองคจะลืม
ขาพเจาไปอีกนานแคไหน ตลอดไป

หรือ
พระองคจะซอน หน าไปจากขาพเจาอีก นาน

แคไหน
๒ขาพเจาจะตองของใจอยู อยาง น้ีไปอีก นาน

แคไหน
ขาพเจาจะตองทุกขใจวันแลววันเลาอยูอยาง

น้ีไปอีกนานแคไหน
พวก ศัตรูจะถูกยกยองเหนือขาพเจาไปอีก

นานแคไหน
๓ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา

สนใจขาพเจา หนอย ชวย ตอบขาพเจา
ดวยเถิด

โปรดฟ้ืนพลังให กับขาพเจาดวย เถิด †ไม
อยาง นัน้ ขาพเจาจะหลับอยูในความ
ตาย

๔แลวพวก ศัตรูจะ พูดได วา “เราชนะมัน
แลว”

และพากันดีใจ เมื่อขาพเจาลมลง
๕แตขาพเจาวางใจในความรักแทมัน่คงของ

พระองค
จิตใจของขาพเจาจะชื่นชมยินดี เพราะ

พระองคชวยขาพเจาใหรอด
๖ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญให กับพระ

ยาหเวห
เพราะพระองคดีกับขาพเจา

ความชั่วชาของมนุษย
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๑๔ ๑คน โง เขลาพูดในใจวา “ไมมี
พระเจาหรอก”

พวกเขาเสื่อมทราม
พวกเขาทําแตสิ่งที่นาขยะแขยง ไมมีสักคน

ที่ทําดี

*๑๒:๐ ตามทํานองเซมินิท ในภาษาฮีบรู คําน้ีแปลวา “อันที่แปด” ไมแนอาจจะเป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีสายแปดสาย
†๑๓:๓ โปรดฟ้ืน … ดวยเถิด แปลตรงๆไดวา “ทําใหตาสวางขึ้น” ตัวอยางที่ใชคําน้ี อยูใน
หนังสือ ๑ ซามูเอล ๑๔:๒๗, ๒๙ ตอนที่โยนาธานกินน้ําผึ้งหลังจากสูรบมาทัง้วัน
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๒พระ ยาหเวหมองลงมาจากสวรรคดูพวก
มนุษย

เพื่อหาวายังมีมนุษยสัก คน ไหมที่ ทําสิ่ง ที่
ฉลาด

และแสวงหาพระเจา
๓แตพวกเขาตางนอกลูนอกทางกันไปหมด

เสื่อมทรามกันทุกคน
ไมมีใครเลย
ไมมีแมแตคนเดียวที่ทําสิ่งที่ดีๆ
๔คนทํา ชัว่เหลา นัน้ทัง้หมดกลืน กินคนของ

เราเหมือนกินขนมปัง
พวกเขาไมเคยอธิษฐานตอพระยาหเวห
พวกเขาไมรูเรื่องขนาดน้ีเชียวหรือ
๕แตเมื่อพระเจาลงโทษพวกคนชัว่ พวกเขา

จะพากันตื่นกลัวสุดขีด
เพราะพระเจายืนอยูกับคนที่ทําถูกตอง
๖ เจาพวก คน ชัว่พยายามขัด ขวางแผน งาน

ของคนยากไร
แตพระยาหเวหเป็นที่ลีภ้ัยของพวกเขา
๗ขาพเจาหวัง วาชัยชนะของชาว อิสราเอลจะ

มาถึงในไมชาน้ีจากพระยาหเวหทีอ่ยูบน
ภูเขาศิโยน

เมื่อพระ ยาหเวหทําใหคนของพระองคกลับ
ไปมีความสุขเหมือนเมื่อกอน

ครอบครัวของยา โคบจะชื่นชมยินดี ชาว
อิสราเอล *จะดีใจ

คนที่พระยาหเวหตอนรับ
เพลงสดุดีของดาวิด

๑๕ ๑ขา แตพระ ยาหเวห ใครจะ ไดมา
เป็นแขกในเต็นท †ของพระองค

ใครจะ ไดมาอาศัยบนภูเขาอัน ศักดิส์ิทธิข์อง
พระองค

๒คือคนเหลานัน้ที่ใชชีวิตอยางไมมีที่ติ
ทําแตสิ่งที่ถูกตอง พูดความจริงจากใจ
๓ ไมใชลิน้ใสรายป ายสี ไมทําผิดตอเพื่อน

ไมดาเพื่อนบาน
๔ รังเกียจคนชัว่ที่พระเจาไมยอมรับ
ยกยองคนที่ยําเกรงพระเจา
ทํา ตามสิ่ง ที่เขาไดสัญญา ไวแมจะทําใหเขา

เดือดรอนก็ตาม
๕ ไมคิดดอกเบีย้เมื่อใหยืมเงิน
ไมยอมรับสินบนเพื่อปรักปรําคนบริสุทธิ ์
คนที่ทําอยางน้ีจะยืนหยัดมัน่คงเสมอ

ความเชื่อมั่นในพระยาหเวห
มิคทาม ‡บทหน่ึงของดาวิด

๑๖ ๑ขา แตพระเจา ได โปรดคุมครอง
ขาพเจา

เพราะขาพเจาลีภ้ัยในพระองค
๒ เจาพูด ¶กับพระ ยาหเวหวา “พระองคคือ

องคเจาชีวิตของขาพเจา
สิ่ง ดีๆทัง้ หลายที่ขาพเจามีลวนมา จาก

พระองคทัง้สิน้”
๓แลวเจาก็พูดดวยวา “ขาพเจาก็ รักพระเจา

ทัง้หลาย §ของแผนดินน้ี
พวกเขาชางเลอเลิศเสียเหลือเกิน”
๔แตคนที่แสวงหาพระเจาอื่น นัน้ จะพบแต

ความทุกขยาก
ขาพเจาจะไมเขา รวมพิธี ถวาย เลือดเป็น

เครื่องบูชากับพวกเขา
และขาพเจาจะไมเอยชื่อของพระเจาอื่นเลย
๕พระยาหเวหคือมรดกของขาพเจา พระองค

คือถวยแหงพระพรของขาพเจา
ขาแตพระยาหเวห ชะตาชีวิตของขาพเจาอยู

ในกํามือของพระองค
๖ขาพเจาไดรับที่ดินผืนงามจากพระองค
ขาพเจาไดสวนแบงที่สวยเหลือเกิน
๗ขาพเจาสรรเสริญพระยาหเวห พระองคให

คําปรึกษากับขาพเจา
แมในยามคํ่าคืน จิตใจขาพเจากย็ังสอนเตือน

ขาพเจา

*๑๔:๗ ยา โคบ … อิสราเอล สองคําน้ี เป็นชื่อของคนๆ เดียวกัน ในที่น้ีหมายถึงประเทศ
อิสราเอล ชาวอิสราเอลสืบเชื้อสายมาจากยาโคบ
†๑๕:๑ เต็นท หมายถึงวิหาร
‡๑๖:๐ มิคทาม เป็นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายแนนอน อาจหมายถึงคําจารึก
¶๑๖:๒ เจาพูด หรืออาจแปลไดวา “ขาพเจาพูด”
§๑๖:๓ พระเจาทัง้หลาย คําน้ีแปลตรงๆไดวา “ผศูักดิส์ิทธิท์ัง้หลาย” หรือ ในที่น้ีอาจจะหมาย
ถึง “คนทัง้หลายที่เป็นของพระเจาโดยเฉพาะ”



สดุดี ๑๖:๘ 10 สดุดี ๑๗:๑๕

๘ขาพเจาตัง้พระ ยาหเวหอยูตรง หน าเสมอ
ขาพเจาจะไมหวัน่ไหว

เพราะพระองคอยูขางขวาของขาพเจา
๙ เพราะอยาง น้ีน่ีเอง หัวใจของขาพเจาถึง

เบิก บาน จิต วิญญาณของขาพเจาก็
เป็นสุขยิ่งนัก

รางกายของขาพเจาก็อยูอยางปลอดภัยดวย
๑๐ เพราะพระ ยาหเวหจะไม ทอด ทิง้ขาพเจา

ใหอยูในแดนคนตาย
พระองคจะไม ยอมปลอยใหผู ติดตามที่จงรัก

ภักดีของพระองคตองลงไปในหลุมศพ
๑๑ขา แตพระ ยาหเวห พระองคสอนให

ขาพเจารูจักทางที่นําไปสูชีวิต
เมื่อขาพเจาอยูตอ หน าพระองค ขาพเจามี

ความสุขอยางเต็มที่
เมื่อขาพเจาอยูเคียงขางพระองค ขาพเจา

รูสึกยินดีเสมอ

ผูบริสุทธิ์อธิษฐานขอความเป็นธรรม
คําอธิษฐานของดาวิด

๑๗ ๑ขา แตพระ ยาหเวห โปรด ฟัง
คํารอง ขอของขาพเจาสําหรับความ

ยุติธรรม
โปรดฟังเสียงเรียกใหชวยของขาพเจา
โปรด ฟังคําอธิษฐานของขาพเจาที่ออก มา

จากริมฝีปากที่ไมหลอกลวง
๒ขอใหประกาศวาขาพเจาเป็นฝายถูก
ขอ ใหดวงตาของพระองคมอง เห็นวาอะไร

ถูกตองในเรื่องน้ี
๓พระองคเป็นผู ตรวจ สอบจิตใจของขาพเจา

พระองคตรวจดูขาพเจาในตอนกลางคืน
พระองคไดทดสอบขาพเจาแตไม พบความ

ผิดใดๆ
ขาพเจาตัง้ใจที่จะไมทําบาปดวยปาก
๔ ไมวาคนอื่นจะทําอะไรก็ชาง
ขาพเจาเชื่อ ฟังคํา สัง่ของ พระองคและหลีก

เลี่ยงทางของคนโหดเหีย้ม
๕ เทาของขาพเจายึด ติดอยูบนทางของ

พระองค
ยาง เทาของขาพเจาไม ไดหลุดไป จากทาง

ของพระองค
๖ขา แตพระเจา ขาพเจารองขอความ ชวย

เหลือจากพระองค เพราะพระองคจะ
ตอบขาพเจา

โปรดเอียง หูของพระองคมาหาขาพเจาเพื่อ
ฟังเสียงอธิษฐานของขาพเจา

๗ โปรดแสดงความ รักมัน่คงอัน อัศจรรยของ
พระองคใหขาพเจาเห็นดวยเถิด

เพราะพระองคเป็นผู ใชฤทธิอ์ํานาจของ
พระองคชวยคน เหลา นัน้ที่มาลี้ ภัยใน
พระองคจากคนที่โจมตีพวกเขา

๘ โปรดคุมครองขาพเจาเหมือน กับขาพเจา
เป็นดังแกวตาของพระองค

โปรดซอนตัวขาพเจาไว เหมือนแมนกที่ซอน
ลูกนอยไวใตรมเงาปีกของมัน ดวยเถิด

๙ โปรดชวยขาพเจาใหรอดพนจากคน ชัว่ที่
พยายามทําลายขาพเจา

จากศัตรูที่รายลอมคอยเขนฆาขาพเจาอยู
๑๐คนพวกน้ีไมมีความสงสาร
ปากของพวกเขาพูดโออวดในสิ่งที่เขาทํา
๑๑คนชัว่พวกนัน้ไลลาขาพเจา ตอนน้ีเขาได

รายลอมขาพเจาอยู
และพรอมที่จะเหวี่ยงขาพเจาลงกับพื้น
๑๒ศัตรูของขาพเจาเป็นเหมือนสิงโตที่พรอม

จะฉีกเน้ือเหยื่อออกเป็นชิน้ๆ
เป็นเหมือนสิงหหนุมที่หมอบซุมโจมตีอยู
๑๓ขาแตพระยาหเวห ลุกขึ้น เถิด ปะทะกับ

เขา โคนพวกเขาลง
ใชดาบของพระองคชวย เหลือขาพเจาให

รอดพนจากคนชัว่เหลานัน้ดวยเถิด
๑๔ขาแตพระยาหเวห ใชมือของพระองคฆา

พวกเขา ฆาพวกเขาไปเสียจากโลกน้ี
ขจัดพวก เขาออก ไปจากทามกลางคน ที่มี

ชีวิตอยู
แตสวนคน เหลา นัน้ที่มี คาสําหรับพระองค

โปรดใหอาหารกับพวก เขากินอยาง
เหลือเฟือ

เพื่อวาแมแตลูกๆของพวก เขาก็จะมีอาหาร
กินอยางอิ่มหนํา

และจะมีเหลือเพียง พอไวเลีย้งหลาน เหลน
ของเขา

๑๕ขาพเจาเป็นฝาย ถูก และขาพเจาจะเห็น
ใบหน าของพระองค

เมื่อขาพเจาตื่น ขึ้น ขาพเจาจะเห็นพระองค
และอิ่มเอมใจยิ่งนัก



สดุดี ๑๘:๑ 11 สดุดี ๑๘:๑๙

ขอบคุณพระยาหเวหสําหรับชัยชนะ
(๒ ซมอ. ๒๒:๑-๕๑)

ถึงหัวหน านักรอง เพลงของดาวิด ผูรับใช
พระยาหเวห ดาวิดรองเพลงบทน้ีใหกับพระ

ยาหเวห ในวันที่พระองคชวยทาน
ใหพนจากเงื้อมมือของพวกศัตรู

ทัง้หมด และจากเงื้อมมือของซาอูล

๑๘ ๑ดาวิดพูดวา ขาแตพระยาหเวห ผู
เป็นกําลังของขาพเจา

ขาพเจารักพระองค
๒พระยาหเวห คือหินกําบังของขาพเจา คือ

ป อมปราการของขาพเจา คือผูชวยชีวิต
ของขาพเจา

พระเจาของขาพเจา คือหิน กําบังที่ขาพเจา
เขาไปลีภ้ัย คือโลกําบังของขาพเจา

คือฤทธิอ์ํานาจ *ที่ชวย กูชีวิตขาพเจา คือที่
ซอนที่ปลอดภัยของขาพเจา

๓ขาพเจารองขอความชวย เหลือจากพระ
ยาหเวหผูที่ควรคาแกการสรรเสริญ

แลวพระองคก็ชวยขาพเจาใหพนจากพวก
ศัตรู

๔ เชือกแหงความตายไดมัดตัวขาพเจาไว
และกระแสน้ําแหงความ ตายกําลังจะทําให

ขาพเจาจม
๕ เชือกแหงแดนคน ตายพันอยูรอบๆ ตัว

ขาพเจา
กับดักแหงความตายอยูตรงหน าขาพเจา
๖ เมื่อขาพเจาตก อยูในความทุกข ยาก

ขาพเจารองเรียกพระยาหเวห
ขาพเจารองขอความ ชวย เหลือจากพระเจา

ของขาพเจา
พระองคไดยินเสียงของ ขาพเจาจากวังของ

พระองคนัน้
เสียง รองของขาพเจาไดยินไป ถึงหูของ

พระองค
๗แลวแผนดินโลกก็สัน่สะเทือน
พวกฐานรากของภูเขาก็สัน่ ไหวเพราะ

พระเจาโกรธ
๘มีควันพุงออกจากจมูกของพระองค

ไฟที่เผา ผลาญพุงออก มาจากปากของ
พระองค

ถานหินลุกแดงพุงออกมา
๙พระองคแหวกทองฟ า และเสด็จลงมา
พรอมดวยเมฆทึบสีดําใตเทาของพระองค
๑๐แลวพระองคก็ขึ้นขี่ทูตสวรรคที่มีปีก แลว

เหาะลงมา
พระองคก็รอนอยูบนปีกของลม
๑๑พระองคทรงซอน ตัวอยูในหมู เมฆ ฝนที่

มืดครึ้ม
ที่ปกคลุมพระองคไวเหมือนกับเต็นท
๑๒แลวรัศมีอันเจิด จาของพระองคก็สองทะลุ

หมูเมฆลงมา
พรอมกับลูกเห็บ และถานหินลุกแดง
๑๓แลวพระ ยาหเวหทําใหฟ ารองดังกึกกอง

ทองฟ า
พระเจาผูใหญยิ่งสูงสุดก็เปลงเสียงดังไปทัว่ †
๑๔พระเจายิงธนูของพระองคออกไปซึ่งทําให

พวกศัตรูแตกกระเจิง
พระองคทําสายฟ า ผาหลาย หนจนพวก นัน้

แตกกระเจิง สับสนวุนวายไปทัว่
๑๕ขาแตพระยาหเวห เมื่อพระองคตะโกนคํา

สัง่ของพระองคออกไป
เมื่อลมที่พวย พุงออก มาจากจมูกของ

พระองค
ทําใหน้ําทะเลถอยรนกลับไป
กนทะเลและรากฐานของโลกปรากฏขึ้น
๑๖พระองคเอื้อม มือลงมาจากเบื้อง บนมา

ฉวยขาพเจาไว
พระองคดึงขาพเจาขึ้นมาจากกระแสน้ําเชี่ยว

กรากนัน้
๑๗พระองคชวยใหขาพเจารอดพนจากศัตรูที่

มีพลัง
พระองคชวยใหขาพเจารอดพนจากพวกศัตรู

ที่แข็งแรงกวาขาพเจา
๑๘พวก เขาปะทะกับขาพเจาตอนที่ขาพเจา

เจอกับภัยพิบัติ
แตพระยาหเวหชวยสนับสนุนคํ้าจุนขาพเจา
๑๙พระองคนําขาพเจาออกไปยังที่โลงกวาง
พระองคชวยชีวิตขาพเจา เพราะพระองค

ชื่นชมยินดีในขาพเจา

*๑๘:๒ ฤทธิ์อํานาจ ในที่น้ี แปลตรงๆไดวา “เขาสัตว” เป็นสัญลักษณของความแข็งแกรง
†๑๘:๑๓ แลวพระยาหเวห … ดังไปทั่ว สําเนาฮีบรูสวนใหญมีขอความน้ีเพิ่มเติม คือ “พรอม
กับลูกเห็บตก และถานหินลุกแดง” เหมือนปลายขอ ๑๒ แตสําเนากรีก และ ๒ ซามู เอล
๒๒:๑๔ ไมมีขอความน้ี



สดุดี ๑๘:๒๐ 12 สดุดี ๑๘:๔๔

๒๐พระ ยาหเวหใหรางวัลกับขาพเจาเพราะ
ขาพเจาทําสิ่งที่ถูกตอง

พระองคตอบแทนขาพเจาเพราะมือของ
ขาพเจาสะอาดบริสุทธิ ์

๒๑ขาพเจาใชชีวิตอยางระมัดระวังอยางที่
พระยาหเวหตองการใหขาพเจาเป็น

ขาพเจาไม ไดหันเหไปจากพระเจาของ
ขาพเจาเพื่อจะไดไปทําสิ่งที่ชัว่ราย

๒๒ เพราะขาพเจาคิดถึงกฎ เกณฑและขอ
บังคับตางๆของพระองคอยูเสมอ

และขาพเจาไม ไดทอด ทิง้พวก กฎของ
พระองค

๒๓ขาพเจาไมมีที่ติตอหน าพระองค
ขาพเจาไดรักษาตัวเองใหพนจากบาป
๒๔พระ ยาหเวหตอบแทนขาพเจาเพราะ

ขาพเจาทําสิ่งที่ถูกตอง
เพราะพระองคเห็น วามือของขาพเจานัน้

สะอาดบริสุทธิ ์
๒๕พระองคจะจงรักภักดีกับคนที่จงรักภักดี

กับพระองค
และพระองคจะไรที่ติกับคนที่ไรที่ติ
๒๖พระองคจะบริสุทธิก์ับคนที่บริสุทธิก์ับ

พระองค
แตกับคนที่เหลี่ยมจัด พระองคจะรูทัน และ

ลงโทษเขาอยางที่เขาคาดไมถึง
๒๗ เพราะพระองคชวยกูคนตํ่าตอย
แตพระองคทําใหคนหยิ่งยโสตกตํ่าลง
๒๘ขา แตพระ ยาหเวห พระองคจุด ตะเกียง

ของขาพเจา
พระเจาของขาพเจา ตอนที่ขาพเจาอยูใน

ความมืด พระองคนําความสวางมาให
๒๙พระองคชวยใหขาพเจาสามารถลุยเขาไป

สูกับกองทัพได
พระเจาของขาพเจาชวยใหขาพเจาสามารถ

กระโดดขามกําแพงของศัตรูไปได
๓๐ทางของพระเจาไมมีที่ติ
สัญญาของพระ ยาหเวหนัน้ได รับการ พิสูจน

แลววาเชื่อถือได
พระองคเป็นโลใหกับทุก คนที่ ลี้ ภัยใน

พระองค
๓๑ ใครเป็นพระเจา นอกจากพระยาหเวห
ใครเป็นหิน กําบัง นอกจากพระเจาของพวก

เรา
๓๒พระเจาเป็นผู ที่เอาความแข็งแกรงรัด เอว

ของขาพเจาไว

พระองคทําใหทางของขาพเจาไมมีอุปสรรค
ขัดขวาง

๓๓พระองคชวยใหเทาขาพเจามัน่คงเหมือน
กวาง

พระองคทําใหขาพเจาสามารถยืน หยัดมัน่คง
ไดแมบนที่สูง

๓๔พระองคฝึกมือของขาพเจาสําหรับ
สงคราม

พระองคใสพลังเขาไปในแขนของขาพเจา
เพื่อจะงางคันธนูที่แข็งแกรงที่สุดได

๓๕พระองคไดมอบ โลของพระองคที่ชวย
ปกป องขาพเจา

มือขวาของพระองคหนุนขาพเจาไว
ความชวยเหลือของพระองค ทําใหขาพเจามี

ชัยชนะ
๓๖พระองคทําใหทางของขาพเจากวางขวาง
เทาของขาพเจาจึงไมพลาดลม
๓๗ขาพเจาไดไลตามจับศัตรูจนทัน
และไม ไดหัน กลับจนไดทําลายพวก มันจน

หมดสิน้
๓๘ขาพเจาบดขยีพ้วกเขาจนพวกเขาไมมีวัน

ลุกขึ้นมาไดอีก
พวกเขาลมลงอยูแทบเทาของขาพเจา
๓๙พระองคทําใหขาพเจาแข็งแกรงพรอม

ออกรบ
พระองคทําใหคนเหลานัน้ที่ลุกขึ้นมาตอสูกับ

ขาพเจาตองยอมหมอบลงตอขาพเจา
๔๐พระองคทําใหศัตรูของขาพเจาหันหลังหนี

ไป
ขาพเจาก็โคนคนพวกนัน้ที่เกลียดชังขาพเจา

ลง
๔๑พวกเขารองใหชวย แตไมมีใครชวย
พวก เขารองตอพระยาหเวห แตพระองคไม

ตอบพวกเขา
๔๒ขาพเจาบดขยีพ้วก เขาแหลกละเอียด

เหมือนฝ ุนที่ถูกลมพัดปลิวไป
ขาพเจาเหยียบ ยํ่าพวก เขาเหมือนโคลนตาม

ทองถนน
๔๓พระองคชวยใหขาพเจารอดพนจาก

กองทัพศัตรูที่เขามาโจมตี
พระองคทําใหขาพเจาเป็นหัวหน าของ

ชนชาติตางๆเหลานัน้
แมแตคนที่ขาพเจาไมรูจัก ก็รับใชขาพเจา
๔๔ทันทีที่พวก เขาไดยินเรื่องของขาพเจา

พวกเขาตางยอมสยบตอขาพเจา
คนตางชาติหมอบลงตอหน าขาพเจา
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๔๕คนตางชาติพวกนัน้ขวัญหนีดีฝอ
พา กันออกมาจากที่ซอน ตัวสัน่ งันงกดวย

ความกลัว
๔๖ ใชแลว พระยาหเวหมีชีวิตอยู ใหสรรเสริญ

พระเจาผูเป็นหินกําบังของขาพเจา
ใหยกยองพระเจาผูชวยใหขาพเจารอดพน
๔๗พระองค เป็นพระเจาผู ลงโทษศัตรูของ

ขาพเจา
และทําใหชนชาติ ตางๆยอม สยบอยูใต

ขาพเจา
๔๘พระองคชวยขาพเจาใหรอดพนจากศัตรู

ของขาพเจา
ใชแลว พระองคยกขาพเจาขึ้นเหนือคนเหลา

นัน้ที่ลุกขึ้นมาตอสูกับขาพเจา
พระองคชวยใหขาพเจารอดจากศัตรูที่ โหด

ราย
๔๙ดัง นัน้ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาจะ

สรรเสริญพระองคทามกลางชนชาติทัง้
หลาย

ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญชื่อของ
พระองค

๕๐พระองคใหชัยชนะอัน ยิ่ง ใหญกับกษตัริย
ของพระองค

พระองคใหความ รักอัน มัน่คงกับกษตัริยที่
พระองคไดเลือกไว *

ซึ่งก็คือดาวิดและลูกหลานของเขาตลอดไป

เพลงสรรเสริญสิ่งที่พระองค
สรางและกฎของพระองค

ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๑๙ ๑สวรรคประกาศถึงสงา ราศีของ
พระเจา

ทองฟ าบงบอกถึงงานฝีมือของพระองค
๒มันพูดถึงพระเจาวันแลววันเลา
มันใหความรูเกี่ยวกับพระองคคืนแลวคืนเลา
๓ถึงมันจะไมมีคําพูดเล็ดลอดออกมา
ถึงไมมีเสียงใดๆใหไดยิน
๔แตแทจริงแลว เสียงของมันก็แพรออก ไป

ทัว่โลกแลว

และคําพูดของมันก็ไดยินไปถึงสุดโลกแลว
พระเจาตัง้เต็นทใหกับดวงอาทิตยในทองฟ า
๕ดวงอาทิตยออกมาอยางมี ความสุขเหมือน

เจาบาวที่ออกมาจากหองหอ
ดวงอาทิตยเป็นเหมือนนักวิ่ง มันมีความสุข

ที่จะวิ่งตามทางของมันขามทองฟ า
๖ดวงอาทิตยเริ่มจากปลายฟ าฟากหน่ึง
วิ่งไปตลอดจนสุดปลายฟ าอีกฟากหน่ึง
และไมมีอะไรหลบพนจากความรอนของมัน

ได
๗คําสอนของพระยาหเวหนัน้ ชางดพีรอม ให

ความสดชื่นกับชีวิต
กฎ เกณฑของพระ ยาหเวหนัน้ เชื่อ ถือได

ทําใหคนออนตอโลกฉลาดได
๘พวก กฎ ระเบียบของพระ ยาหเวหนัน้ถูก

ตอง
ทําใหหัวใจมนุษยมีความสุข
พวกคําสัง่ของพระยาหเวหนัน้บริสุทธิ ์
ฟ้ืนพลังใหกับชีวิต †
๙ความยําเกรงพระเจานัน้ศักดิส์ิทธิ ์ และ

ยัง่ยืนอยูตลอดไป
กฎพระยาหเวหนัน้ถูกตองและยุติธรรมครบ

ถวน
๑๐สิ่งเหลาน้ีมีคามากกวาทองคํา มากยิ่งกวา

ทองคําบริสุทธิห์ลายเทานัก
หวานกวาน้ําผึ้ง หวานยิ่งกวาน้ําผึ้งจากรัง
๑๑ ใช แลว สิ่งเหลา น้ีตัก เตือนผูรับ ใชของ

พระองค
และผู ที่รักษาสิ่งเหลา น้ีจะได รับรางวัลอันยิ่ง

ใหญ
๑๒ ใครจะเห็นความผิด พลาดทัง้หมดของตัว

เองได
ดัง นัน้โปรดอภัยใหกับความ ผิด บาปที่

ขาพเจาทําไปโดยไมรูตัว
๑๓ชวยยับยัง้ขาพเจาจากบาปที่ทําทัง้ๆที่รู วา

บาป
อยาใหความบาปอยางนัน้มาครอบงําขาพเจา
แลว ขาพเจาจะไดไมมทีีต่ิ จะบริสุทธิ ์ และจะ

ไมทําการทรยศอันยิ่งใหญ

*๑๘:๕๐ กษัตริยที่พระองคไดเลือก ไว แปลตรงๆไดวา “ผู ที่พระองคทรงเจิม” ดูคํา วา
“เจิม” เพิ่มเติมไดจากคําอธิบายศัพททายเลม
†๑๙:๘ ฟ้ืนพลังใหกับชีวิต แปลตรงๆไดวา “ทําใหตาสวาง ขึ้น” ตัวอยางที่ใชคําน้ี อยูใน
หนังสือ ๑ ซามูเอล ๑๔:๒๗, ๒๙ ตอนที่โยนาธานกินน้ําผึ้งหลังจากสูรบมาทัง้วัน แตวาในขอ
๑๙:๘ น้ี อาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ทําใหเขาใจแจมแจง”
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๑๔พระยาหเวห ผูเป็นหินกําบัง และผปูกป อง
ขาพเจา

ขอใหคําพูดจากปาก และความคิดในใจของ
ขาพเจาเป็นสิ่งที่พระองคชอบใจ

อธิษฐานขอชัยชนะใหกับกษัตริย
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๒๐ ๑ เมื่อทานตกอยูในความทุกข ยาก
ขอ ใหพระ ยาหเวหตอบคํารอง ขอ

ของทาน
ขอ ใหพระเจาแหงยา โคบปกป องคุมครอง

ทาน
๒ขอ ใหพระองคสงความชวย เหลือมาใหกับ

ทานจากวิหารอันศักดิส์ิทธิข์องพระองค
ขอพระองคสนับสนุนคํ้าจุนทานจากภู เขา ศิ

โยน
๓ขอ ใหพระองคระลึกถึงเครื่องถวายทัง้ สิน้

ของทาน
ขอ ใหพระองคยอมรับเครื่องเผาบูชาของ

ทาน เซลาห
๔ขอ ใหพระองคใหทุก สิ่งทุก อยางที่ใจทาน

อยากได
ขอใหพระองคทําใหแผนการของทานประสบ

ผลสําเร็จ
๕แลวเราจะรวมฉลองยินดีกับชัยชนะของ

ทาน
สรรเสริญชื่อของพระเจาของเรา
และขอใหพระยาหเวหใหทุกสิ่งที่ทานรองขอ

ดวยเถิด
๖ตอนน้ี ขาพเจาแนใจแลววา พระยาหเวหจะ

นําชัยชนะมาสูกษตัริยที่พระองคเลือก
พระองคจะตอบกษตัริยองค นัน้จากสวรรค

อันศักดิส์ิทธิข์องพระองค
พระองคจะนําชัยชนะอันยิ่งใหญมาสูเขาดวย

มือขวาของพระองค
๗บาง คนโออวดรถรบของพวก เขา บาง คน

โออวดมาของเขา
แตพวก เราโออวดพระ ยาหเวหพระเจาของ

พวกเรา
๘คนพวกนัน้จะลมลงและพายแพ
แตพวกเราจะลุกขึ้นและยืนหยัดมัน่คง
๙ขา แตพระ ยาหเวห ชวยใหชัยชนะกับ

กษตัริยดวยเถิด
และชวยตอบพวก เราดวย เมื่อเรารองขอ

ความชวยเหลือจากพระองค

ขอบคุณพระยาหเวห
สําหรับชัยชนะของกษัตริย

ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๒๑ ๑ขา แตพระ ยาหเวห กษตัริย
องค นัน้ดีใจมากในพละกําลังของ

พระองค
ทานชื่นชมยินดีมากที่พระองคชวยใหทานได

รับชัยชนะ
๒พระองคใหกับทานตามที่ใจทานอยากได
พระองคไม ไดหนวง เหน่ียวสิ่งที่ริม ฝีปาก

ทานขอ เซลาห
๓พระองคใหพระพรที่ดีๆกับทาน
พระองคสวมมงกุฎทองคําบนศีรษะของทาน
๔กษตัริยองคนัน้ขอชีวิตจากพระองค
พระองคก็มอบชีวิตที่ยืนยาวไปตลอดใหกับ

ทาน
๕ เกียรติยศของ ทานนัน้ยิ่ง ใหญเพราะ

ชัยชนะที่พระองคมอบใหแกทาน
พระองคสวมรัศมีและบารมีใหกับทาน
๖พระองคอวยพรใหกับทานอยูตลอดเวลา
ที่พระองคอยูกับ ทานนัน้ทําใหทานมี ความ

สุขอยางลนพน
๗กษตัริยไววางใจในพระยาหเวห
ความ รักมัน่คงของพระเจาผูใหญ ยิ่ง สูงสุด

ทําใหทานไมหวัน่ไหว
๘ทานจะใชมือของทานจับพวกศัตรูของทาน
และใชมือขวาของ ทานจับคน เหลา นัน้ที่

เกลียดชังทาน
๙ เมื่อทานมา ถึง ทานจะเผา ผลาญพวก เขา

เหมือนกับเตาไฟ
พระยาหเวหจะเผาผลาญพวก เขาดวยความ

โกรธ ไฟนัน้จะกลืนพวกเขา
๑๐ทานจะทําลายพวก ลูก หลานของ เขาจน

หมดไปจากโลกน้ี
ทานจะทําลายเผา พันธุของ เขาจน หมด ไป

จากมนุษยชาติ
๑๑ถึงแมวาเขาไดวางแผนรายตอทาน
และวางแผนทํารายทาน แตพวกเขาจะทําไม

สําเร็จ
๑๒ทานจะทําใหพวกเขาหันหลังหนีไป
เมื่อทานยิงลูกธนูใสหน าพวกเขา
๑๓ขา แตพระ ยาหเวห ลุก ขึ้นดวยฤทธิ์ เดช

ของพระองคดวยเถิด
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เราจะรอง เพลงและสรรเสริญความ ยิ่ง ใหญ
เกรียงไกรของพระองค

คําอธิษฐานของคนที่ทนทุกขทรมาน
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองตามทํานองกวางใน

ยามรุงเชา *เพลงสดุดีของดาวิด

๒๒ ๑พระเจาของขาพเจา พระเจาของ
ขาพเจา ทําไมพระองคถึงไดละทิง้

ขาพเจาเสีย
ทําไมพระองคถึงไดอยูหาง ไกลจากขาพเจา

เสียเหลือเกิน
ทําไมไม ชวยขาพเจาใหรอด ทําไมไม ไดยิน

เสียงรองขอใหชวยของขาพเจา
๒พระเจาของขาพเจา ขาพเจารอง เรียก

พระองคตลอดทัง้ วัน แตพระองคก็ไม
ตอบขาพเจา

และขาพเจาก็ยังรองเรียกตอไปตลอดทัง้คืน
ขาพเจาก็ไมไดรับการบรรเทาทุกข

๓แตอยางไร ก็ตาม พระองคก็ยังเป็นองค ผู
ศักดิส์ิทธิ ์

พระองคนัง่อยูบนบัลลังกของ พระองค และ
ชาวอิสราเอลสรรเสริญพระองค

๔บรรพบุรุษของเราไววางใจในพระองค
และพระองคชวยกูพวกเขา
๕พวกเขาตะโกนรองขอความชวยเหลือจาก

พระองค และได รับการ ชวย เหลือจาก
พระองค

พวกเขาวางใจในพระองค พวกเขาจึงไมผิด
หวัง

๖ขาพเจามันก็แคตัวหนอน ไมใชคน
ขาพเจามันก็แคตัวอะไร ที่ผูคนพูดดูถูก มัน

ก็แคตัวอะไร ที่ผูคนพูดดูหมิ่น
๗ทุก คนที่เห็นขาพเจา ตางก็เยย หยัน

ขาพเจา
พวกเขาพากันทําหน าและสายหัวใสขาพเจา
แลวพูดวา
๘ “เขาวางใจในพระ ยาหเวหไมใช หรือ ให

พระยาหเวหชวยใหเขารอดสิ

ถาพระยาหเวหชื่นชอบเขา ก็ใหพระยาหเวห
ปลดปลอยเขาสิ”

๙พระเจาของขาพเจา ความ จริง แลว
พระองคคือผู ที่ดึงขาพเจาออก มาจาก
ครรภ

พระองคทําใหขาพเจารูสึกปลอดภัยใน
ออมอกของแม

๑๐ตอนที่ขาพเจาเกิดมา ขาพเจาก็ถูกวางไว
ในออมแขนของพระองคแลว

พระองคเป็นพระเจาของ ขาพเจาตัง้แต
ขาพเจาคลอดออกมาจากทองแมแลว

๑๑ดัง นัน้ โปรดอยา ไดอยูหาง ไกลจาก
ขาพเจา

เพราะความทุกขยากอยูใกลตัวขาพเจา และ
ก็ไมมีใครชวยดวย

๑๒มีวัวตัวผูจํานวน มากที่ลอม รอบขาพเจา
อยู

วัวตัวผูที่ดุรายของบา ชานกําลังราย ลอม
ขาพเจาอยู

๑๓พวกมันอาปากกวางใสขาพเจา
เหมือน กับสิงโตที่กําลังรอง คํารามฉีก กิน

เหยื่อของมัน
๑๔กําลังของขาพเจาถูกเทออกเหมือนน้ํา
กระดูกของขาพเจาหลุดออกจากขอ
จิตใจของขาพเจาไดหลอมละลาย
เหมือนขีผ้ึ้งภายในตัวขาพเจา
๑๕พละ กําลังของขาพเจาเหือดแหงไป

เหมือนหมอดินแตก
ลิน้ของขาพเจาจุกอยูที่เพดานปาก
ขาแตพระเจา พระองควางขาพเจาไว ในฝ ุน

ของหลุมศพ
๑๖พวกหมาไดรายลอมขาพเจาไว
กลุมคนชัว่รายไดรุมลอมขาพเจาไว
พวกมันไดแทงมือแทงเทาของขาพเจา †
๑๗ขาพเจาผายผอมจนนับกระดูกของ

ขาพเจาไดหมด
พวกเขาจองมองขาพเจาตาเขม็ง
๑๘พวก เขาก็เอาพวก เสื้อผาของขาพเจามา

แบงปันกัน

*๒๒:๐ กวางในยามรุง เชา คงจะเป็นชื่อของทํานองเพลง แตอาจจะเป็นเครื่องดนตรีชนิด
หน่ึงก็ได
†๒๒:๑๖ พวก มันไดแทง มือแทง เทาของขาพเจา คําเหลา น้ีอยูในฉบับแปลภาษากรีก
โบราณ ฉบับแปลภาษาซีเรียโบราณและฉบับฮีบรูบางฉบับ หรือถาเปลี่ยนตัว อักษรตัว เดี่ยว
ประโยคน้ีจะอานวา มือและเทาของขาพเจาลีบไป ฉบับฮีบรูที่นิยมใช กันดู เหมือนจะขาดคํา
กริยา มันเขียนวา เหมือนสิงโตมือและเทาของขาพเจา
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พวกเขาเอาชุดของขาพเจามาจับสลากวาใคร
จะได

๑๙ขา แตพระ ยาหเวห อยาได อยูหาง ไกล
ขาพเจา

พระองคผูเป็นพละ กําลังของ ขาพเจา รีบมา
ชวยเหลือขาพเจาดวยเถิด

๒๐ชวยชีวิตขาพเจาใหรอดพนจากคมดาบ
ชวยชีวิตเดียวที่ขาพเจามีอยูจากฝูงหมาพวก

นัน้ดวยเถิด
๒๑ชวยขาพเจาใหรอดพนจากปากสิงโต
พนจากคมเขาของฝูง วัว กระทิง เปลี่ยวดวย

เถิด พระองคไดตอบขาพเจาแลว
๒๒ดัง นัน้ขาพเจาจะบอกพี่ น องของขาพเจา

ถึงสิ่งตางๆที่พระองคทํา ที่สรางชื่อเสียง
ใหกับพระองค

ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคในที่ประชุม
๒๓พวกเจาที่เกรงกลัวพระยาหเวห สรรเสริญ

พระองคเถิด
พวก เจาที่เป็นลูก หลานของยา โคบ ถวาย

เกียรติใหกับพระองคเถิด
พวกเจาที่เป็นลูกหลานของอิสราเอล ยําเกรง

พระองคเถิด
๒๔ เพราะพระยาหเวหไม ไดดูถูกหรือรังเกียจ

ความทุกขของคนที่เดือดรอนคนน้ี
พระองคไมไดซอนหน าไปจากขาพเจา
แตเมื่อขาพเจารองใหพระองคชวย พระองค

ฟังขาพเจา
๒๕ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคในที่ ประชุม

ใหญสําหรับสิ่งที่พระองคไดทํา
ขาพเจาจะถวายพวกเครื่องบูชาแกบนตอ

หน าคนทัง้หลายที่ยําเกรงพระองค
๒๖คนยากจนทัง้หลาย มาเถิด มากินเครื่อง

บูชาแกบนเหลานัน้ใหอิ่มหนําสําราญ
พวก เจาที่แสวงหาพระ ยาหเวห สรรเสริญ

พระองคเถิด
และขอใหจิตใจของพวกเจามีความสุขตลอด

ไป
๒๗ขอ ใหคนทัว่ทุกมุม โลก ระลึก ถึงพระ

ยาหเวหและหันมาหาพระองค
ขอ ใหคนทุกชาติ กมกราบนมัสการตอหน า

พระองค
๒๘ เพราะพระยาหเวหเป็นกษตัริย

และครอบครองอยูเหนือชนชาติทัง้หลาย
๒๙คนเหลา นัน้ที่มีสุขภาพสมบูรณแข็ง แรง

จะกิน เลีย้งกันและกม กราบ ลงตอ หน า
พระองค

สวนคนที่กําลังจะตายกลับไปสูผงธุลดีิน และ
แมแตคนเหลา นัน้ที่ตายไป แลวก็จะกม
กราบลงตอหน าพระเจาเหมือนกัน

๓๐ เหลาลูก หลานของพวก เขาจะรับ ใช
พระองค

คนจะพา กันพูด ถึงชื่อ เสียงขององคเจาชีวิต
ใหกับคนรุนหลังฟัง

๓๑พวกเขาจะเลาใหกับคนรุนหลังที่ยังไมได
เกิดมา

ฟังเกี่ยวกับการชวยกูที่พระองคไดทําไป

พระยาหเวหเป็นผูเลีย้งแกะ
เพลงสดุดีของดาวิด

๒๓ ๑พระ ยาหเวหเลีย้ง ดูขาพเจา
เหมือนเลีย้งแกะ

ดังนัน้ ขาพเจาไมขาดอะไรเลย
๒พระองคนําขาพเจาไปนอนลงที่ทุง หญา

เขียวขจี
พระองคนําขาพเจาไปยังลําธารที่สงบเงียบ
๓พระองคทําใหขาพเจากลับมีเรี่ยวแรง

เหมือนเดิม
พระองคนําขาพเจาเดินไปบนหนทางที่ถูก

ตองทัง้ หลายเพื่อรักษาชื่อ เสียงที่ ดีของ
พระองค

๔แมในยามที่ขาพเจาเดินไปตามหุบเขาที่มืด
มิดอยางความตาย *

ขาพเจาก็ไมเกรงกลัวอันตรายใดๆทัง้นัน้
เพราะพระองคอยูกับขาพเจา
ไมกระบองและไมเทาเลีย้งแกะของพระองค

ทําใหขาพเจารูสึกปลอดภัย
๕พระองคจัดโตะสําหรับขาพเจาตอหน าพวก

ศัตรูของขาพเจา
พระองคตอนรับขาพเจาอยางแขกผูมีเกียรติ

†ถวยของขาพเจาเต็มจนเออลน
๖ความ ดีและความ รัก มัน่คงของพระองค

จะติดตามขาพเจาไปตลอด ชีวิตอยาง
แนนอน

*๒๓:๔ หุบเขา … ความตาย หรือ อาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “หุบเขามืดมิดที่สุด”
†๒๓:๕ พระองค … แขกผูมี เกียรติ แปลตรงๆได วา “พระองคชโลมศีรษะขาพเจาดวย
น้ํามัน”
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และขาพเจาจะอาศัยอยู ใน บานของพระ
ยาหเวหไปนานแสนนาน

การเขาสูวิหาร
เพลงสดุดีของดาวิด

๒๔ ๑พระ ยาหเวหเป็นเจาของแผน ดิน
โลกน้ีและทุกอยางที่อยูในมัน

พระองคเป็นเจาของโลก น้ีและมนุษยทุกคน
ที่อาศัยอยูบนมัน

๒ดวยวา พระองค คือผูที่ไดตัง้แผนดินโลกน้ี
ไวบนน้ํา

พระองคสรางมัน ไวอยาง มัน่คงบน
มหาสมุทร

๓ ใครเลาจะขึ้น ไปบนภูเขาของพระ ยาหเวห
ได

ใครเลาจะยืนในวิหารอันศักดิส์ิทธิข์อง
พระองคได

๔ก็มีแตคนมือสะอาดและใจบริสุทธิ ์
คนที่ไม ไดรักการ โกหก *คนที่ไม ไดผิดคํา

สาบาน
๕คนอยางน้ีจะไดรับพระพรจากพระยาหเวห

พระเจาจะชวยคนอยางน้ีใหรอด
และประกาศวา “เขาเป็นฝายถูก”
๖คนพวก น้ีแหละที่แสวงหาพระเจาอยาง

แทจริง
พวก น้ีแหละที่สามารถเขามาอยูตอ หน า

พระเจาของยาโคบ †ได เซลาห
๗ประตูทัง้หลาย ยกหัวของเจาขึ้นมา
ประตูโบราณเอย เปิดออก
เพื่อกษตัริยผูเต็มไปดวยสงาราศีจะไดเขามา
๘กษตัริยผูเต็มไป ดวยสงา ราศีองค น้ีคือใคร

กัน
คือพระ ยาหเวหผูทรง พลังและแข็งแกรง

เกรียงไกร
คือพระยาหเวห นักรบผูแข็งแกรงเกรียงไกร
๙ประตูทัง้หลาย ยกหัวของเจาขึ้นมา

ประตูโบราณเอย เปิดออกเถิด
เพื่อกษตัริยผูเต็มไปดวยสงาราศีจะไดเขามา
๑๐กษตัริยผูเต็มไปดวยสงาราศีองค น้ีคือใคร

กัน
คือพระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
พระองคคือกษตัริยผูเต็มไปดวยสงาราศีองค

นัน้ เซลาห

อธิษฐานขอใหพระ
ยาหเวหนําและคุมครอง

‡ เพลงสดุดีของดาวิด

๒๕ ๑ขาแตพระยาหเวห
ขาพเจายกจิตใจของขาพเจาใหกับ

พระองค
๒พระเจาของขาพเจา ขาพเจาไว วางใจใน

พระองค
ขออยาใหขาพเจาอับอายขายหน า
ขออยาใหพวกศัตรูเฉลิมฉลองความ พาย แพ

ของขาพเจา
๓ทุก คนที่ฝากความหวังไวกับพระองคจะไม

อับอายขายหน าอยางแนนอน
แตพวกที่ทรยศจะตองอับอาย ขาย หน าและ

จะไมไดอะไรจากการทรยศนัน้
๔ขา แตพระ ยาหเวห โปรดใหขาพเจาเห็น

หนทางตางๆของพระองค
โปรดสอนเสน ทางตางๆของพระองคให กับ

ขาพเจา
๕ โปรดนําขาพเจาตามทางแหงความจริงของ

พระองคและสอนขาพเจา ¶
เพราะพระองคคือพระเจาผู ชวย ให รอดของ

ขาพเจา
และขาพเจาฝากความ หวังไว กับพระองควัน

ยังคํ่า
๖ขาแตพระยาหเวห โปรดนึกถึงความเมตตา

กรุณา

*๒๔:๔ คนที่ไมไดรักการโกหก หรือ อาจแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “คนที่ไมไดบูชารูปเคารพ”

†๒๔:๖ ตอหนาพระเจาของยาโคบ ประโยคน้ีแปลมาจากสําเนากรีกกับสําเนาซีเรีย แตวา
สําเนาฮีบรูนัน้ แปลวา “หน าของทาน ยาโคบ”
‡๒๕:๐ แตละขอ เริ่มตนกับอักษรตัวแรกในภาษาฮีบรู เรียงลําดับไปจนถึงตัวสุดทาย ซึ่งมี
ทัง้หมด ๒๒ ตัว (เหมือน ก ถึง ฮ)
¶๒๕:๕ โปรดนําขาพเจา … สอนขาพเจา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “โปรดชีนํ้าทาง และ
ฝึกฝนขาพเจาใหจงรักภักดีและพูดความจริง”
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และความ รักมัน่คงของพระองคที่มีมาตัง้แต
สมัยโบราณแลว

๗ โปรดอยานึกถึงความ บาปและความ ผิดทัง้
หลายที่ขาพเจาทําในวัยหนุม

ขา แตพระ ยาหเวหโปรดนึกถึงขาพเจาตาม
ความรักมัน่คงของพระองค

เพราะพระองคนัน้ดี
๘พระยาหเวหนัน้ชางดีและสัตยซื่อ
พระองคจึงสัง่ สอนทางที่ถูก ตองให กับพวก

คนบาป
๙พระองคนําคนถอมสุภาพใหทําสิ่งที่ถูกตอง

ยุติธรรม
พระองคสอนทางของพระองคให กับคนถอม

สุภาพ
๑๐พระ ยาหเวหทําทุก สิ่งดวยความ รักและ

ความสัตยซื่อตอคนเหลานัน้
ที่รักษาคํามัน่สัญญาของพระองคและทําตาม

กฎตางๆของพระองค
๑๑ขาพเจาทําผิดบาปอันใหญหลวงนัก ดังนัน้

โปรดยกโทษใหกับขาพเจาดวยเถิด
เพื่อเห็นแกชื่อเสียงอันดีของพระองค
๑๒พระ ยาหเวหจะสัง่ สอนคนที่ยําเกรง

พระองค
พระองคจะนําคน นัน้ไปตามทางที่พระองค

เลือกไว
๑๓ เขาคนนัน้จะอยูอยางสุขสบาย
และลูก หลานของ เขาจะได รับสวน แบงของ

แผนดินที่พระเจาสัญญาวาจะใหกับพวก
เขา

๑๔พระ ยาหเวหเปิด เผยความ ลับ ตางๆของ
พระองคใหกับคน เหลา นัน้ที่ยําเกรง
พระองค

พระองคจะสอนพวก เขาใหรู ถึงความ หมาย
ของคํามัน่สัญญาที่พระองคให

๑๕ขาพเจามอง หาความ ชวย เหลือจากพระ
ยาหเวหเสมอ

เพราะพระองคจะชวยเอาเทาของ ขาพเจา
ออกจากบวง

๑๖ขา แตพระเจา โปรดหันมามองขาพเจา
และเมตตากรุณาขาพเจาดวยเถิด

เพราะขาพเจาโดดเดี่ยวและถูกขมเหง
๑๗ โปรดชวยใหขาพเจาหลุด พนจากความ

ทุกขใจดวยเถิด
ชวยดึงขาพเจาออก ไปจากปัญหา ตางๆของ

ขาพเจาดวยเถิด

๑๘ โปรดมอง ดูความทุกข ทรมานและความ
ลําบากที่ขาพเจาเจออยูน้ี

และโปรดยก โทษใหกับบาปทัง้หมดของ
ขาพเจาดวยเถิด

๑๙ดูเถิด ขาพเจามีศัตรูมากมาย
พวก เขาเกลียดขาพเจามากและอยากทําราย

ขาพเจา
๒๐ โปรดรักษาชีวิตของขาพเจาและชวย กู

ขาพเจาดวยเถิด
ขาพเจาวางใจในพระองค โปรดอยาทําให

ขาพเจาผิดหวัง
๒๑ขอ ใหความ บริสุทธิแ์ละความ ซื่อตรงของ

ขาพเจา
คุมครองขาพเจา เพราะขาพเจาฝากความ

หวังไวกับพระองค
๒๒ขาแตพระเจา ชวยชาวอิสราเอล
ใหพนจากความ ทุกข รอนทัง้ หลายของ เขา

ดวยเถิด

คนบริสุทธิ์อธิษฐานขอความยุติธรรม
เพลงสดุดีของดาวิด

๒๖ ๑ขาแตพระยาหเวห โปรดตัดสินคดี
ขาพเจา

พิสูจนวา ขาพเจาเดินในทางที่บริสุทธิ ์
ขาพเจาไว วางใจในพระ ยาหเวห อยาง ไม

รวนเร
๒ขา แตพระ ยาหเวห โปรดทดสอบ และ

ลองใจขาพเจาดู
ตรวจสอบดูอารมณและความคิดที่อยูภายใน

ใจของขาพเจา
๓ขาพเจาไม เคยลืมความ รัก มัน่คงของ

พระองคที่มีตอขาพเจา
ความ สัตย ซื่อที่พระองคมีตอขาพเจานําทาง

ขาพเจา
๔ขาพเจาไมคบหากับคนขีโ้กง
ขาพเจาไมมีสวน รวมกับคนหน า ไหวหลัง

หลอก
๕ขาพเจาเกลียดที่มัว่สุมของคนชัว่
ขาพเจาไมคบหาคนเลว
๖ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาลาง มือเพื่อ

แสดงความบริสุทธิข์องขาพเจา
และเพื่อขาพเจาจะ ไดเดินรอบแทน บูชาของ

พระองค
๗แลวขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญพระองค
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และปาว ประกาศถึงสิ่ง มหัศจรรยทัง้ หลายที่
พระองคทํา

๘ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจารักที่จะอยูใน
วิหารที่พระองคสถิตอยู

คือ เต็นทที่รัศมีของพระองค *ปรากฏอยู
๙ โปรดอยาทําลายขาพเจาไปพรอมกับพวก

คนบาป
โปรดอยาเอาชีวิตของขาพเจาไปพรอม กับ

พวกกระหายเลือด
๑๐คือ คนพวกนัน้ที่มีมือเต็มไปดวยแผนการ

ราย
และคนพวกนัน้ที่มือขวาเต็มไปดวยสินบน
๑๑สวนขาพเจานัน้ ขาพเจาเดินในทางที่

บริสุทธิ ์
โปรดเมตตา กรุณาขาพเจาและชวยชีวิต

ขาพเจาดวยเถิด
๑๒ เทาของขาพเจายืน หยัดมัน่คงอยูบนพื้น

ราบ
ขาพเจาสรรเสริญพระ ยาหเวหอยูกับฝูง ชน

ในวิหาร

เพลงแหงความมั่นใจในพระยาหเวห
เพลงสดุดีของดาวิด

๒๗ ๑พระ ยาหเวหคือแสง สวางและผู
ชวยใหรอดของขาพเจา

ขาพเจาจะตองไปหวาดกลัวใครอีก
พระยาหเวหคือที่ลีภ้ัยของขาพเจา
ขาพเจาจะตองไปหวัน่เกรงใครอีก
๒ถาคน ชัว่โจมตีขาพเจาและพยายามที่จะ

กินเลือดกินเน้ือขาพเจา
พวกปรปักษและศัตรูเหลา นัน้ก็จะสะดุดลม

ลง
๓แมวาจะมีกองทัพตัง้ คายลอมขาพเจาไว

ขาพเจาจะไมกลัว
ถึงแมพวกเขามาบุกขาพเจา ขาพเจาก็ยังคง

ไววางใจพระยาหเวหอยูดี
๔ขาพเจาขอ เพียงสิ่ง หน่ึงจากพระ ยาหเวห

เป็นสิ่งที่ขาพเจาอยากไดมากที่สุด คือ
ขอใหไดอาศัยอยูในวิหารของพระองคทุกวัน

ตลอดชีวิต
เพื่อขาพเจาจะ ไดสัมผัสถึงความ ปรานีของ

พระยาหเวห

และแสวงหาการทรงนําของพระองคในวิหาร
ของพระองค

๕ เพราะพระองคจะ ไดปกป องขาพเจาไวในที่
กําบังของพระองคในวันที่มีภัยอันตราย

พระองคจะซอนขาพเจาไวในเต็นทของ
พระองค

พระองคจะยกขาพเจาไวในที่ปลอดภัยบนผา
สูง

๖และตอน น้ี พระ ยาหเวหจะยก หัวของ
ขาพเจาขึ้นเหนือพวก ศัตรูที่ลอม รอบ
ขาพเจาอยู

ขาพเจาจะถวายเครื่องบูชาพรอมเสียงโหรอง
ยินดีในวิหารของพระองค

และขาพเจาจะรอง เพลงและเลน ดนตรีเพื่อ
ถวายเกียรติใหกับพระยาหเวห

๗ขา แตพระ ยาหเวห โปรดฟัง เสียงของ
ขาพเจาเมื่อขาพเจารองเรียกพระองค

โปรดเมตตา และตอบขาพเจาดวยเถิด
๘ จิตใจของขาพเจาบอกขาพเจาวา “แสวงหา

หน าของพระยาหเวหสิ”
ดังนัน้ พระยาหเวห ขาพเจาจึงแสวงหาหน า

ของพระองคอยู
๙ดังนัน้ ขออยาซอนหน าไปจากขาพเจา
โปรดอยาผลักไสขาพเจาผูรับใชของพระองค

ไปดวยความโกรธ
พระองคผทูี่ชวยขาพเจาเสมอ โปรดอยาทอด

ทิง้ขาพเจาไป
พระเจาผู ชวยให รอดของขาพเจา โปรดอยา

ละทิง้ขาพเจาไป
๑๐ถึงแมพอแมจะทิง้ขาพเจาไป
แตพระยาหเวหก็จะรับเลีย้งขาพเจา
๑๑ขา แตพระ ยาหเวห โปรดสอนทางของ

พระองคใหกับขาพเจา
โปรดนําขาพเจาไปตามทางที่ราบ รื่น เพราะ

ขาพเจามีศัตรูมากมาย
๑๒อยามอบขาพเจาไปใหศัตรูทําตามใจชอบ
พยานเท็จยืนขึ้นใสรายขาพเจา และพวกเขา

พยายามทําลายขาพเจา
๑๓แตขาพเจาเชื่อ แนวา ขาพเจาจะ ไดเห็น

พระพรทัง้หลาย
ที่พระ ยาหเวหจะใหกับขาพเจาในแผน ดิน

ของคนเป็นน้ี
๑๔ ใหฝากความหวังไวกับพระยาหเวห

*๒๖:๘ รัศมีของพระองค หรือ “รัศมีของพระเจา” คือ แสงสวางที่พระเจาแสดงใหประชาชน
เห็น เพื่อใหรูวาพระองคอยูกับพวกเขา
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ใหเขมแข็งและกลาหาญไว
ใหฝากความหวังไวกับพระยาหเวห

อธิษฐานใหรอดจากศัตรู
เพลงสดุดีของดาวิด

๒๘ ๑ขาแตพระยาหเวห ขาพเจารองขอ
ความชวยเหลือจากพระองค

พระองคผูเป็นหิน กําบังของขาพเจา ขออยา
ทําเป็นหูหนวกตอขาพเจา

ถาพระองคไมตอบขาพเจา
ขาพเจาจะ ตองไปอยูกับคนเหลา นัน้ที่ลงไป

ในหลุมศพแนๆ
๒ โปรดฟัง เสียงของขาพเจา เมื่อขาพเจา

รองขอความชวยเหลือจากพระองค
เมื่อขาพเจายกชูมือของขาพเจาขึ้นและหัน

หน าไปทางหองศักดิส์ิทธิท์ี่สุดในวิหาร
ของพระองค

๓ โปรดอยาลากขาพเจาออก ไปลงโทษรวม
กับคนที่ทําชัว่

ปากของพวก เขาพูดอยางเป็น มิตรกับเพื่อน
บานแตใจคิดรายกับเขา

๔ลงโทษพวกเขาใหสาสมกับสิ่งที่พวกเขาทํา
และ สิ่งชัว่รายที่พวกเขาทํา
ลงโทษพวกเขาใหสาสมกับสิ่งที่มือเขาทํา
ตอบแทนเขาตามที่เขาสมควรจะไดรับ
๕พวก เขาไมไยดีในสิ่งที่พระ ยาหเวหได ทํา

หรือสรางขึ้น
พระองคก็เลยจะรื้อพวก เขาลงและจะไม

สรางพวกเขาขึ้นมาใหม
๖สรรเสริญพระยาหเวห
เพราะพระองคไดยินคํารองขอความ ชวย

เหลือของขาพเจา
๗พระ ยาหเวหเป็นพละ กําลังและโลของ

ขาพเจา
ขาพเจาจึงวางใจในพระองค
พระองคไดชวย เหลือขาพเจา หัวใจของ

ขาพเจาจึงชื่นชมยินดี
และขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญพระองค

๘พระยาหเวหเป็นพละกําลังของคนทัง้หลาย
ของพระองค

พระองคเป็นป อมปราการแหงความ รอดของ
กษตัริยที่พระองคไดเลือกไว *

๙ โปรดชวยคนทัง้ หลายของพระองคใหรอด
โปรดอวยพรพวก เขาที่เป็นสมบัติของ
พระองค

โปรดเลีย้งดูพวกเขาเหมือนผูเลีย้งแกะ และ
โปรดโอบอุมพวกเขาไวตลอดไป

สงาราศีของพระยาหเวหในพายุ
เพลงสดุดีของดาวิด

๒๙ ๑ชาวสวรรคทัง้หลาย ใหสรรเสริญ
พระยาหเวห

สรรเสริญสงา ราศีและพละ กําลังของพระ
ยาหเวหเถิด

๒สรรเสริญพระ ยาหเวหสําหรับชื่ออันมีสงา
ราศีของพระองค

ใหกม กราบลงตอ หน าพระ ยาหเวหในวิหาร
อันสงางามของพระองค †

๓ เสียงของพระ ยาหเวหดังกึกกองอยูเหนือ
น้ํา

พระเจาแหงสงาราศีเปลงเสียงฟ ารอง
พระ ยาหเวหเปลง เสียงฟ ารองอยูเหนือ

มหาสมุทร
๔ เสียงของพระยาหเวหนัน้ทรงพลัง
เสียงของพระยาหเวหยิ่งใหญนาเกรงขาม
๕ เสียงของพระยาหเวหนัน้ทําใหตนสนซีดาร

หักกระจุย
พระ ยาหเวหหัก โคนตนสน ซี ดารแหง

เลบานอน
๖พระองคทําใหเทือก เขาเลบานอน กระโดด

โลดเตนเหมือนกับพวกลูกวัว
และทําใหภูเขาเฮ อร มอน *กระโดดดุจดัง

กระทิงหนุม
๗ เสียงของพระยาหเวห
ทําใหฟ าผา

*๒๘:๘ กษัตริยที่พระองคไดเลือกไว แปลตรงๆไดวา “ผทูี่พระองคทรงเจิม” ดูคําวา “เจิม”
เพิ่มเติมไดจากคําอธิบายศัพททายเลม
†๒๙:๒ ในวิหารอันสงางามของพระองค หรือ อาจแปลไดอีกอยางวา “ดวยการสวมชุดอัน
ศักดิส์ิทธิ”์ ซึ่งคงหมายถึงชุดของพวกนักบวช
*๒๙:๖ ภูเขาเฮอรมอน ตามภาษาดัง้เดิม คือ “ภูเขาซีเรียน”
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๘ เสียงของพระยาหเวห ทําใหทะเลทรายสัน่
สะเทือน

พระ ยาหเวหทําใหทะเล ทรายคา เดช †สัน่
สะเทือน

๙ เสียงของพระยาหเวหทําใหพวกตนโอกสัน่
ไหว ‡

และทําใหใบไมรวงหมดปา
ขณะ เดียวกันในวิหารของพระองค ทุก คน

ตางกําลังพา กันรอง ตะโกนวา “สงา
ราศี”

๑๐พระ ยาหเวหนัง่ปกครองอยูเหนือ น้ําที่
ทวมอยู

พระ ยาหเวหจะนัง่ปกครองอยางกษตัริย
ตลอดไป

๑๑ขอใหพระยาหเวหมอบพละกําลังใหกับคน
ทัง้หลายของพระองค

ขอพระ ยาหเวหอวยพรคน ทัง้ หลายของ
พระองคใหมีสันติสุข

เพลงขอบพระคุณที่รอดตาย
เพลงสดุดีของดาวิด บทเพลงที่

ใชในการอุทิศวิหาร

๓๐ ๑ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจา
สรรเสริญพระองค เพราะพระองค

ดึงขาพเจาออกมาจากหลุมลึก
พระองคไม ไดปลอยใหพวกศัตรูของขาพเจา

ไดเฉลิมฉลองกัน
๒ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา

ขาพเจารองขอความ ชวย เหลือจาก
พระองค

แลวพระองคก็รักษาเยียวยาขาพเจา
๓ขาแตพระยาหเวห พระองคยกขาพเจาออก

มาจากหลุมศพ
พระองครักษาชีวิตของขาพเจา ไวและไม ให

ขาพเจาตกลงไปในหลุมแหงความตาย
๔ทานทัง้หลายที่ซื่อสัตยตอพระยาหเวห ให

รองเพลงสรรเสริญตอพระยาหเวห
ใหขอบพระคุณแดชื่ออันศักดิส์ิทธิข์อง

พระองค
๕ความโกรธเกรีย้วของพระองคอยูเพียง

ชัว่คราว

แตความปรานีของพระองคนําชีวิตมาให
เราอาจจะรองไหในยามคํ่าคืน
แตในวันรุงขึ้น เราจะชื่นบาน
๖ ในยามที่ขาพเจามัน่คงปลอดภัย
ขาพเจาคิดวา ไมมีอะไรสัน่คลอนขาพเจาได
๗ขาแตพระยาหเวห ตอนที่พระองคปรานีตอ

ขาพเจา
พระองคทําใหขาพเจามัน่คงเหมือนภูเขา
แตตอนที่พระองคซอนหน าไปจากขาพเจา
ขาพเจาก็กลัวจนตัวสัน่
๘ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจารองขอความ

ชวยเหลือจากพระองค
ขาพเจารองขอความเมตตากรุณาจาก

พระองค
๙ขาพเจาพูด วา ถาขาพเจาตาย ไป มันจะมี

ประโยชนอะไรหรือ
พวกที่อยูในหลุม ศพจะสรรเสริญพระองคได

หรือ
พวก เขาจะพูด กันถึงความ ซื่อสัตยของ

พระองคไดหรือ
๑๐ขาแตพระยาหเวห โปรดฟังคํารองขอของ

ขาพเจาและแสดงความเมตตากรุณาตอ
ขาพเจา

ขา แตพระ ยาหเวห โปรดเป็นผู ชวยของ
ขาพเจาดวยเถิด

๑๑แลวพระองคก็เปลี่ยนการ ครํ่าครวญของ
ขาพเจาใหกลายเป็นการโลดเตน

พระองคถอดเสื้อผา ไว ทุกขของขาพเจาออก
และเอาความสุขมาสวมใสขาพเจาแทน

๑๒ เพื่อขาพเจาจะไดรอง เพลงสรรเสริญ
พระองคไมน่ิงเงียบอีกตอไป

ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา
ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคตลอดไป

พระยาหเวหเป็นที่ลีภ้ัย
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๓๑ ๑ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาลี้ ภัย
ในพระองค

โปรดอยาทําใหขาพเจาตองอับอายเลย
โปรดชวยขาพเจาให รอดดวยเพราะพระองค

ทําในสิ่งที่ถูกตองเสมอ

†๒๙:๘ ทะเลทรายคาเดช คงจะเป็นทะเลทรายในประเทศซีเรีย
‡๒๙:๙ เสียงของ … สั่นไหว หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เสียงของพระยาหเวหทําใหแม
กวางคลอดลูกกอนกําหนด”



สดุดี ๓๑:๒ 22 สดุดี ๓๑:๒๐

๒ โปรดเงี่ยหูของพระองคฟังขาพเจา
รีบมาชวยกูขาพเจาดวย
ขอเป็นป อมปราการบนภูผาแกขาพเจา
เป็นวังที่เป็นป อมปราการ ขอปกป องขาพเจา
๓ เพราะพระองค คือหิน กําบังและป อม

ปราการของขาพเจา
โปรดนําทาง พาขาพเจาไปดวยเถิด เพื่อเห็น

แกชื่อเสียงอันดีของพระองค
๔ โปรดดึงขาพเจาออกจากตาขายที่พวก เขา

ซอนไวดักขาพเจา
เพราะพระองคเป็นป อมปราการของขาพเจา
๕ขาพเจาขอม อบจิต วิญญาณน้ีไวในมือของ

พระองค
ขาแตพระยาหเวห โปรดไถขาพเจาดวยเถิด

เพราะพระองคเป็นพระเจาที่สัตยซื่อ
๖ขาพเจาเกลียด ชังคนเหลา นัน้ที่รับ ใชพวก

รูปเคารพที่ไรคา
ขาพเจาไววางใจในพระยาหเวห
๗ขาพเจาชื่นชมยินดีและเฉลิมฉลองความรัก

มัน่คงของพระองค
เพราะพระองคสังเกตเห็นถึงความทุกข ยาก

ของขาพเจา
และรูถึงปัญหาที่รุมเราชีวิตของขาพเจาอยูน้ี
๘พระองคไม ไดมอบขาพเจาใหไปอยูในกํา

มือของศัตรู
พระองคนําขาพเจาออกมาเป็นอิสระ *
๙ขา แตพระยาหเวห ขาพเจาตกอยูในความ

ทุกข ดัง นัน้ โปรดเมตตา กรุณาตอ
ขาพเจาดวย

ขาพเจาเศราโศกมาก รองไหจนเจ็บไปหมด
ทัง้ตา คอ และทอง
๑๐ชีวิตของขาพเจาเกือบจะจบลงแลว ตอนน้ี

มีแตความโศกเศรา
วันปีของขาพเจากําลังจะจบลงแลว ตอนน้ีมี

แตการครํ่าครวญ
ความทุกข ยาก †กําลังกัดกรอนพละ กําลัง

ของขาพเจา
กระดูกของขาพเจาเจ็บปวดไปหมดแลว
๑๑พวก ศัตรูตางดูถูกขาพเจารวม ทัง้พวก

เพื่อนบานดวย

เมื่อเพื่อน ฝูงเห็นสภาพของขาพเจาตาง พา
กันกลัวที่จะเขาใกล

เมื่อคนเห็นขาพเจาตามทองถนน
พวกเขาตางพากันหลีกหนี
๑๒ผูคนพา กันหลงลืมขาพเจาเหมือนกับวา

ขาพเจาตายไปแลว
หรือเป็นของที่สูญหายไปแลว
๑๓ขาพเจาไดยินคนจํานวนมากใส ราย ป ายสี

ขาพเจา
รอบดานของขาพเจามีแตเรื่องนากลัว
พวก เขามารวมหัวกันวางแผนทําราย

ขาพเจา
พวกเขาวางแผนจะเอาชีวิตของขาพเจา
๑๔ขา แตพระ ยาหเวห สวนขาพเจานัน้

ขาพเจาไววางใจในพระองค
ขาพเจาพูด วา “พระองคคือพระเจาของ

ขาพเจา”
๑๕ วัน เวลาของขาพเจาอยูในกํา มือของ

พระองค
ชวยขาพเจาใหรอดพนจากพวก ศัตรูและคน

พวกนัน้ที่ตามลาขาพเจาดวยเถิด
๑๖ขอ ใหใบหน าของพระองคสอง ประกายลง

บนผูรับใชของพระองค
เพราะความ รัก มัน่คงที่พระองคมีตอขาพเจา

โปรดชวยขาพเจาใหรอดดวยเถิด
๑๗ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจารองขอความ

ชวยเหลือจากพระองค
ขออยาใหขาพเจาตองอับอาย
แตขอใหพวกคนชัว่เหลานัน้ตองอับอาย
ขอใหพวกเขารองครํ่าครวญ ‡ไปตลอดทางสู

แดนคนตาย
๑๘ขอใหคนโกหกพวกนัน้เป็นใบเสีย
คือคนพวก นัน้ ที่เยอหยิ่งจองหอง คนที่มุง

ราย และคนที่คอยพูดใสรายคนดี
๑๙แตพระองคไดตุนสิ่งดีๆไวมากมายสําหรับ

คนที่ยําเกรงพระองค
พระองคทําหลายสิ่งหลายอยางตอหน าตอตา

มนุษยทัง้หลาย
เพื่อชวยคนเหลานัน้ที่มาลีภ้ัยในพระองค
๒๐พระองคซอนคนดีๆพวกน้ีไวกับพระองค
เพื่อใหพนจากคนเหลานัน้ที่ปองรายพวกเขา

*๓๑:๘ พระองคนําขาพเจาออกมาเป็นอิสระ หรือแปลตรงๆไดวา “พระองควางเทาทัง้สอง
ของขาพเจาบนที่กวาง”
†๓๑:๑๐ ความทุกขยาก หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ความผิดบาป”
‡๓๑:๑๗ รองครํ่าครวญ หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เงียบกริบ”



สดุดี ๓๑:๒๑ 23 สดุดี ๓๓:๑

พระองคซอนพวก เขาไวในที่ กําบังของ
พระองค

เพื่อใหรอดพนจากลิน้ที่ใสรายพวกเขา
๒๑สรรเสริญพระยาหเวห
เพราะพระองคแสดงความ รัก มัน่คงที่แสน

อัศจรรย
ที่ปกป องขาพเจาเมื่อขาพเจาถูกโจมตี *
๒๒ขาพเจากลัว ขาพเจาเลยพูดวา
“ขาพเจาถูกตัด ออกไปจากสายตาของ

พระองค” †
แตพระองคไดยินคํารองขอ ใหชวยของ

ขาพเจา เมื่อขาพเจารองเรียกพระองค
๒๓ทานทัง้ หลายที่จงรักภักดีตอพระองค ให

รักพระยาหเวหเถิด
พระ ยาหเวหคุมครองคน ทัง้ หลายที่ซื่อสัตย

ตอพระองค
พระองคจะตอบแทนคนที่เยอ หยิ่งจองหอง

อยางทบดอกทบตน
๒๔ดังนัน้ ทานทัง้หลายที่ฝากความหวังไวกับ

พระยาหเวห
ใหเขมแข็งและกลาหาญไวเถิด

สารภาพและไดรับการยกโทษ
บทกวีแหงมัสคิล ‡ของกษตัริยดาวิด

๓๒ ๑ถือวามี เกียรติจริงๆคนที่พระ
ยาหเวหยกโทษความผิดตางๆให

และคนที่พระองคกลบ เกลื่อนความ บาป
ตางๆใหนัน้

๒ถือวามี เกียรติจริงๆคนที่พระยาหเวหไมได
นับความผิดของเขา

และคนที่ไมมีกลอุบายในจิตใจ
๓ตอนที่ขาพเจาไม ไดสารภาพความผิดบาป

กระดูกของขาพเจาก็ออนแอลง
ขาพเจาครํ่าครวญอยางเจ็บ ปวดตลอดวัน ยัง

คํ่า
๔มือของพระองควางหนัก อึ้งบนตัวขาพเจา

ทัง้วันทัง้คืน
พละ กําลังของขาพเจาเหี่ยวแหงไปเหมือน

น้ําในหน าแลงของฤดูรอน เซลาห

๕ดัง นัน้ พระ ยาหเวห ขาพเจาขอ สารภาพ
ความบาปตอพระองค

โดยไมไดซอนความผิดบาปอะไรไวเลย
ขาพเจาพูด วา “ขาพเจาจะสารภาพตอพระ

ยาหเวหถึงการกบฏทัง้หลายที่ทําไป”
แลวพระองคก็ไดยกโทษใหกับความผิดบาป

ของขาพเจา เซลาห
๖ดวยเหตุ นัน้ ผู ติดตามที่จงรักภักดีทุก คน

ควรจะอธิษฐานตอพระองคเมื่อพบวาตัว
เองทําบาป

เมื่อปัญหาตางๆสูงขึ้นเหมือนน้ําทวม น้ํานัน้
ก็จะขึ้นมาไมถึงคนนัน้หรอก

๗พระองคคือที่หลบซอนของขาพเจา
พระองคปกป องขาพเจาจากปัญหา
พระองคโอบ ลอมขาพเจาดวยเสียง โห รอง

ของคน เหลา นัน้ที่ฉลองความ รอดของ
ขาพเจา เซลาห

๘พระยาหเวหพูดวา “เราจะสัง่ สอนเจาและ
ใหเจารูวาเจาควรจะใชชีวิตอยางไร

เราจะคอยเฝ ามองดูเจาและคอยแนะนําเจา”
๙อยาไดเป็นเหมือนมาหรือลอที่ไมมีความ

เขาใจอะไรเลย
จะตองใชเหล็ก ขวาง ปากและเชือก บังเหียน

ในการบังคับควบคุมมัน
ไมอยางนัน้มันจะไมยอมมาใกลเจา
๑๐พวกคนชัว่จะพบกับความทุกขยากมาก
แตคนที่ไววางใจในพระยาหเวห ความรักอัน

มัน่คงของพระองคจะลอมรอบเขาไว
๑๑ดัง นัน้ พวกที่ทําตามใจพระ ยาหเวหทัง้

หลาย ใหชื่นชมยินดีและมี ความ สุขใน
พระองคเถิด

พวกเจาทัง้หลาย ที่มีจิตใจซื่อตรง ใหโหรอง
ดวยความยินดี
เพลงสรรเสริญพระยาหเวหผู
สรางและผูครอบครองโลกนี้

๓๓ ๑พวก เจาที่ทํา ตามใจพระเจา ให
ชื่นชมยินดีในพระยาหเวหเถิด

สมควรแลวที่คนซื่อตรงจะสรรเสริญพระองค

*๓๑:๒๑ เมื่อขาพเจาถูกโจมตี แปลตรงๆไดวา “ในเมืองที่ถูกปิดลอม”
†๓๑:๒๒ ถูกตัดออกไปจากสายตาของพระองค อาจจะหมายถึง “ถูกขัดขวางไมใหเขาไป
นมัสการพระเจาในวิหาร”
‡๓๒:๐ มัสคิล เป็นภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน อาจหมายถึง “บทกวีแหงการ
ใครครวญ” “บทกวีแหงการสัง่สอน” หรือ “บทกวีที่เขียนขึ้นดวยความชํานาญ”



สดุดี ๓๓:๒ 24 สดุดี ๓๔:๒

๒สรรเสริญพระยาหเวห ดวยการ เลนพิณ สี่
สายเถิด

รองเพลงสรรเสริญพระองคดวยการเลนพิณ
สิบสายเถิด

๓ รองเพลงบทใหมใหกับพระยาหเวห
ใหเลนพิณอยางชํานิชํานาญ และโหรองดวย

ความยินดี
๔พระคําของพระยาหเวหนัน้ซื่อตรง
และพระองคสัตย ซื่อตอ คนของ พระองคใน

ทุกสิ่งที่พระองคทํา
๕พระยาหเวหรักความดีและความยุติธรรม
โลกน้ีเต็มไปดวยความรักมัน่คงของพระองค
๖ โดยคํา สัง่ของพระ ยาหเวห สวรรคก็ถูก

สรางขึ้น
โดยคํา พูดจากปากของพระองค ดวงดาว

ทัง้หมดก็เกิดขึ้น
๗พระองคไดรวบรวมน้ําทะเลมาอยูดวยกัน
และเคลื่อนน้ําในมหาสมุทรไปไวในคลัง เก็บ

น้ํา
๘พลเมืองทุกคนของโลกเอย ใหยําเกรงพระ

ยาหเวหเถิด
พวก เจาทุก คนที่อยูบนโลก น้ี ใหเกรงกลัว

พระองคเถิด
๙ เพราะวา เมื่อพระองคพูด มันก็เกิดขึ้น
เมื่อพระองคออกคําสัง่ โลกก็ตัง้ขึ้น
๑๐พระองคสามารถทําใหแผนการตางๆที่

ชนชาติทัง้หลายวางไวนัน้ไมสําเร็จ
และพระองคสามารถทําใหโครงการ ตางๆ

ของชาติตางๆลมเหลวได
๑๑แตแผนการ ตางๆของพระ ยาหเวหนัน้

ยัง่ยืนตลอดไป
โครงการ ตางๆในใจของพระองคนัน้จะอยูไป

ตลอดชัว่ลูกชัว่หลาน
๑๒ชนชาติที่มีพระ ยาหเวหเป็นพระเจาของ

พวกเขานัน้ ถือวามีเกียรติจริงๆ
ชนชาติที่พระองคไดเลือกมาเป็นคนของ

พระองคเองนัน้ ถือวามีเกียรติจริงๆ
๑๓พระยาหเวหมองลงมาจากสวรรค
มองเห็นมนุษยทุกคน
๑๔พระองคมองลงมาจากบัลลังกของ

พระองค
เห็นมนุษยทุกคนที่อาศัยอยูบนโลก

๑๕พระองคคือผู ที่สรางจิตใจของพวกเขาขึ้น
มาทุกคน

และพระองคเขาใจทุกสิ่งทุกอยางที่พวกเขา
กําลังทําอยู

๑๖ชัยชนะของกษตัริยไม ไดขึ้นอยู กับทหาร
มากมาย

ชัยชนะของนักรบก็ไมไดขึ้นอยูกับความแข็ง
แกรงของเขา

๑๗ความแข็งแกรงของมาศึกไมไดนําชัยชนะ
มาใหหรอก

พลังอันแข็งแกรงของ มันไม ชวยใหใครรอด
ไดหรอก

๑๘ดูเถิด พระ ยาหเวหเฝ า ดูคนที่ยําเกรง
พระองค

พระองคดูแลคนที่ฝากความ หวังไวกับความ
รักมัน่คงของพระองค

๑๙พระองคชวยใหพวก เขารอดพนจากความ
ตาย

และชวยใหเขามีชีวิตอยู ไดในยามที่
ขาดแคลนอาหาร

๒๐พวกเราเฝ ารอพระยาหเวหมาชวย
เพราะพระองคคือผู ชวยให รอดและโล กําบัง

ของพวกเรา
๒๑ เพราะจิตใจของเราชื่นชมยินดีในพระองค
เพราะพวก เราไว วางใจในชื่ออันศักดิส์ิทธิ ์

ของพระองค
๒๒ขาแตพระยาหเวหขอใหความรักอันมัน่คง

ของพระองคอยูกับพวกเรา
เพราะพวกเราฝากความหวังไวกับพระองค

มาลองชิมความดีของพระยาหเวหดู
* บทเพลงสดุดีของดาวิด ในขณะที่พระองค
แกลงทําเป็นบา เพื่อใหอาบีเมเลคเห็น จนไล
พระองคออกไป และกษตัริยดาวิดก็ออกไป

๓๔ ๑ †ขาพเจาจะสรรเสริญพระยาหเวห
เสมอ

คําสรรเสริญพระองคจะติดอยูที่ริมฝีปากของ
ขาพเจาเสมอ

๒ จิต วิญญาณของขาพเจาโออวดเกี่ยว กับ
พระยาหเวห

*๓๔:๐ เรื่องน้ีดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๑ ซามูเอล ๒๑:๑๐-๒๒:๑
†๓๔:๑ น้ี แตละขอ เริ่มตนกับอักษรตัวแรกในภาษาฮีบรู เรียงลําดับไปจนถึงตัวสุดทาย ซึ่งมี
ทัง้หมด ๒๒ ตัว (เหมือน ก ถึง ฮ)
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ขอให พวกคนที่ทุกขยากไดยินคําสรรเสริญ
ของขาพเจาและชื่นชมยินดี

๓ขอใหพวกเรามารวมกันถวายเกียรติใหกับ
พระยาหเวห

ขอ ใหพวก เรามาเชิดชูพระนามของพระองค
ดวยกันเถิด

๔ขาพเจาแสวงหาพระ ยาหเวหเพื่อขอความ
ชวยเหลือและพระองคก็ตอบขาพเจา

พระองคชวยขาพเจาใหรอดพนจากทุก สิ่งที่
ขาพเจากลัวนัน้

๕คนที่แสวงหาพระองคเพื่อขอความ ชวย
เหลือจะมีหน าตาเบงบาน

พวก เขาจึงไมอับอายขาย หน าเพราะ วา
พระองคตอบพวกเขา

๖ขาพเจาเองผูทุกข ยากคน น้ีรองขอความ
ชวย เหลือจากพระยาหเวหและพระองค
ก็ไดยิน

และชวยขาพเจาใหรอดพนจากความทุกข
ยากทุกเรื่อง

๗ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหสรางคายลอม
รอบพวกที่ยําเกรงพระองค

และคอยชวยเหลือพวกเขาใหรอด
๘ลอง ชิมพระ ยาหเวหดูสิ แลวจะเห็นวา

พระองคนัน้ดีแท
คนที่ลีภ้ัยในพระองคก็มีเกียรติจริงๆ
๙พวกเจา ผทูี่เป็นของพระองคโดยเฉพาะ ให

ยําเกรงพระยาหเวหเถิด
เพราะผูที่ยําเกรงพระองคไมขาดอะไรเลย
๑๐แมแตพวกสิงห หนุมที่แข็ง แรงเหลา นัน้ก็

ยังขาดแคลนและหิวโหยได
แตคนเหลา นัน้ที่ขอความชวยเหลือจากพระ

ยาหเวหจะไมขาดของดีอะไรเลย
๑๑มาเถิด ลูกๆเอย ฟังเราใหดี
แลวเราจะสอน เจาใหรูจักยําเกรงพระ

ยาหเวห
๑๒ ใครอยากมีชีวิตที่สนุกสนาน
ใครอยากมีชีวิตยืนยาวที่มีความสุขกับความ

รุงเรือง
๑๓ ระวังอยาใหลิน้พูดสิ่งชัว่ราย
ระวังอยาใหริมฝีปากพูดโกหก
๑๔หลีกเลี่ยงความชัว่ และทําแตความดี
ใหแสวงหาสันติสุขและไลตามมันไปติดๆ
๑๕สายตาของพระ ยาหเวหเฝ าดูแลคนที่ทํา

ตามใจพระเจา
และหูของพระองคก็เปิดฟังเสียงรองเรียกให

ชวยของพวกเขา

๑๖แตใบหน าของพระ ยาหเวหตอ ตานคน
เหลานัน้ที่ทําชัว่

เพื่อคนในโลกน้ีจะไดลืมพวกคนชัว่เหลา นัน้
ตลอดไป

๑๗ เมื่อคนที่ทําตามใจพระเจารองขอความ
ชวยเหลือ พระองครับฟัง

และชวยใหพวก เขารอดพนจากความทุกข
ยากทัง้หมดของเขา

๑๘พระ ยาหเวหอยูใกล และพรอมที่จะชวย
คนที่หมดกําลังใจ

และพระองคชวยกูคนที่สิน้หวัง
๑๙คนที่ทําตามใจพระเจา อาจจะพบกับความ

ทุกขยากมากมาย
แตพระ ยาหเวหจะชวยใหเขารอดพนไป ได

หมด
๒๐พระองคปกป องกระดูกทุกชิน้ของเขา
ไมใหแตกหักแมแตชิน้เดียว
๒๑แตความ ชัว่ ชาของคน ชัว่ก็จะฆาตัวพวก

เขาเอง
และพวกที่เกลียดคนที่ทํา ตามใจพระเจาจะ

ถูกลงโทษ
๒๒พระยาหเวหไถชีวิตใหกับพวกผูรับใชของ

พระองค
ทุก คนที่เขา มาลี้ ภัยในพระองคจะไม ถูก

ลงโทษ

อธิษฐานขอใหพระยาหเวหแกคดีให
เพลงของดาวิด

๓๕ ๑ขา แตพระ ยาหเวห ชวยตอ ตาน
คนเหลานัน้ที่ตอตานขาพเจา

ชวยรบกับคนเหลานัน้ที่รบกับขาพเจา
๒ชวยควาโลเล็กและโลใหญของพระองค
และลุกขึ้นมาชวยขาพเจาดวยเถิด
๓ชวยใชหอกและทวนตอสูกับคน เหลา นัน้ที่

ไลลาขาพเจาดวยเถิด
ชวยบอกขาพเจาดวยวา “ตัว เรา เองไดมา

ชวยกูเจาแลว”
๔ขอ ใหคนเหลา นัน้ที่มุงเอาชีวิตของขาพเจา

ไดพายแพและอับอายขายหน า
ขอ ใหคนเหลา นัน้ที่วางแผนทํารายขาพเจา

สับสนอลหมานและถูกไลหนีไป
๕ขอใหพวกเขาเป็นเหมือนแกลบที่ถูกลมพัด

ไป
และถูกทูตสวรรคของพระยาหเวหขับไลไป
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๖ขอ ใหชอง ทางหนีของพวก เขานัน้มืด มิด
และลื่นไถล

และถูกทูตสวรรคของพระยาหเวหไลลาไป
๗ เพราะพวกเขาวางตาขายดักขาพเจา ทัง้ๆที่

ขาพเจาไมไดทําอะไรพวกเขา
พวกเขาขุดหลุมพรางสําหรับขาพเจา
๘ขอ ใหพวก เขาเจอกับความ พินาศอยาง

ไมทันรูตัว
ขอ ใหพวก เขาติดตาขายที่เขาวางไวดัก

ขาพเจา
และตกลงไปในหลุมพรางของตัว เองและ

พินาศไป
๙แลวขาพเจาจะชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระ

ยาหเวหไดทําไป
และมีความสุขที่พระองคชวยกูขาพเจา
๑๐แลวกระดูกทัว่ตัวของขาพเจาจะพูดวา
“ขา แตพระ ยาหเวห จะมีใครเหมือนกับ

พระองคอีก
พระองคชวยคน ยากจนใหรอดพนจากคนที่

เอาเปรียบเขา
และชวยคน ยากจนและคน ขัดสนใหพนจาก

คนเหลานัน้ที่คอยปลนพวกเขา”
๑๑พยานที่มุงรายตอขาพเจา
ยืน ขึ้นกลาว หาขาพเจาในสิ่งที่ขาพเจาไมรู

เรื่อง
๑๒พวกเขาตอบแทนความดีของขาพเจาดวย

ความชัว่
คอยดักซุมฆาขาพเจา *
๑๓ เมื่อพวก เขาเจ็บ ปวย ขาพเจาใสชุดที่

แสดงความเสียใจ
และถอมใจลงอดอาหาร เมื่อคําอธิษฐานของ

ขาพเจาไมไดรับคําตอบ
๑๔ขาพเจาทําเหมือนกับวาพวกเขาเป็นเพื่อน

หรือพี่น องของขาพเจาเอง
ขาพเจากม ลงดวยความ โศก เศราราวกับ วา

เป็นแมของขาพเจาเอง
๑๕แตเมื่อขาพเจามีปัญหาพวก เขากลับพา

กันดีใจ
คนที่ขาพเจาไมรูจักรุมเขามาโจมตีขาพเจา
พวกเขาฉีกเน้ือขาพเจาอยางไมหยุดหยอน
๑๖พวกเขาไดกัดฟันกรอดๆใสขาพเจา
พา กันหัวเราะเยาะและตะโกนใสขาพเจา

อยางหยาบคาย

๑๗พระองคเจาขา พระองคจะมองดูอยู เฉยๆ
ไปอีกนานแคไหน

ชวย เหลือขาพเจาใหรอดพนจากการ ทําลาย
ลางของพวกเขาดวยเถิด

โปรดชวยชีวิตที่มีคาของขาพเจาน้ีใหรอดพน
จากฝูงสิงโตเหลานัน้ดวยเถิด

๑๘แลวขาพเจาจะขอบคุณพระองคในที่
ชุมนุมใหญ

ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคในฝูง ชนที่
มากมายนัน้

๑๙ขออยาใหศัตรูที่ขาพเจาไมไดทําอะไรพวก
เขานัน้ เอาชนะและหัวเราะเยาะขาพเจา
ได

ขออยาใหคนเหลา นัน้ที่เกลียดขาพเจา ทัง้ๆ
ที่ขาพเจาไมไดทําอะไรพวกเขา ขยิบตา
สงสัญญาณกันเพื่อตอตานขาพเจา

๒๐พวก เขาไมพยายามที่จะสรางสันติกับผู
อื่น

แตพวกเขากําลังวางแผนการชัว่รายตอผูคน
ที่อยูอยางสงบสุขบนแผนดินน้ี

๒๑พวกเขาอาปากกวางพูดใสรายขาพเจาวา
“น่ีไง น่ีไง เราเห็นกับตาในสิ่งที่เจาทํา”
๒๒ขา แตพระ ยาหเวห พระองคเห็นสิ่งที่เกิด

ขึ้น อยาไดน่ิงเงียบอยู
พระองคเจาขา อยาอยูหางไกลจากขาพเจา
๒๓พระเจาของขาพเจา ตื่นเถิด ลุกขึ้นมา แก

ตางใหกับขาพเจาดวย
พระองคเจาขา แกคดีใหกับขาพเจาดวยเถิด
๒๔ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา

พระองคยุติธรรม
โปรดใหความ ยุติธรรมกับ คดีของขาพเจา

ดวยเถิด เพื่อพวกนัน้จะไดไมชนะและ
หัวเราะเยาะขาพเจาได

๒๕อยาใหพวกเขาพูดไดวา “ไชโย พวกเราได
สิ่งที่เราตองการแลว”

อยาใหพวกเขาพูดไดวา “พวกเราไดกลืนกิน
มันเขาไปแลว”

๒๖ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่มี ความ สุขในความ
ทุกขของขาพเจา ไดรับความอัปยศและ
อับอายขายหน า

ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่อาง วาตัว เองดี กวา
ขาพเจา สวมความ อัปยศและเสื่อมเสีย
เกียรติ

*๓๕:๑๒ คอยดักซุมฆาขาพเจา หรือ “ทําใหขาพเจารูสึกหดหู”
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๒๗ขอใหคนเหลานัน้ที่อยากใหขาพเจาพนผิด
ชื่นชมยินดีและมีความสุขเถิด

ขอ ใหพวก เขาพูดอยู เสมอวา “ขอสรรเสริญ
ความยิ่งใหญของพระยาหเวห

พระองคมีความสุข เมื่อผูรับใชของพระองค
อยูเย็นเป็นสุข”

๒๘ขอใหลิน้ของขาพเจาพูดถึงความยุติธรรม
ของพระองค

และสรรเสริญพระองคตลอดวันยังคํ่า

คนชั่วกับพระเจาที่แสนดี
ถึงหัวหน านักรอง เพลงของดา

วิดผูรับใชพระยาหเวห

๓๖ ๑การกบฏพูดกับคนชัว่ลึกเขาไปใน
จิตใจของเขา

เขาไมเห็นจะตองกลัวพระเจา
๒ เขาหลอกลวงตัวเอง
เขาจึงมองไม เห็นความผิด บาปของ เขาและ

ไมเกลียดบาปนัน้ดวย *
๓คํา พูดในปากเขานัน้เป็นความ ชัว่และการ

หลอกลวง
เขาไม ไดทําตัวเฉลียวฉลาดหรือทําดีอะไร

เลย
๔ เขานอนคิดแผนชัว่อยูบนเตียง
เขายืนกรานที่จะเดินในทางที่ชัว่
เขาไมปฏิเสธความชัว่ใดๆเลย
๕ขา แตพระ ยาหเวห ความ รัก มัน่คงของ

พระองคสูงเทาฟ าสวรรค
ความสัตยซื่อที่พระองคมีตอคนของพระองค

สูงเสียดฟ า
๖คุณ ความ ดีของพระองคเหมือนยอด เขาที่

สูงลิบ
ความยุติธรรมของพระองคเหมือนกนสมุทร

ที่ลึกลํ้า
พระยาหเวหปกป องดูแลทัง้คนและสัตว
๗ขา แตพระเจา ไมมีสิ่ง ใดมี คาเทียบได กับ

ความรักมัน่คงของพระองค
มนุษยตางลีภ้ัยภายใตรมเงาปีกของพระองค

๘พระองคเลีย้งดูพวกเราอยางอิ่มหนําสําราญ
ดวยอาหารที่ดี เลิศจากบานของพระองค
อาหารที่พระองคใหอยางเหลือเฟือ

พระองคใหพวก เราดื่ม น้ําจากแมน้ําแหง
ความสุขของพระองค

๙ เพราะตาน้ําแหง ชีวิตก็ไหลออก มาจาก
พระองคนัน้

และแสง สวางของพระองคใหแสง สวางกับ
พวกเรา

๑๐ดังนัน้ โปรดแสดงความรักมัน่คงใหกับคน
เหลานัน้ที่รูจักพระองค

และโปรดแสดงคุณ ความ ดีของพระองคให
กับคนเหลานัน้ที่มีจิตใจซื่อตรง

๑๑อยาใหเทาของคน หยิ่ง ยโสเหยียบ ยํ่า
ขาพเจา

อยาใหมือของคนชัว่ขับไลขาพเจาไป
๑๒ดูนัน่สิ พวกคนชัว่ลมลงแลว
พวกเขาถูกเหวี่ยงลงไปแลวและลุกขึ้นมาไม

ไดอีก

อยาอิจฉาคนชั่วแตให
วางใจในพระยาหเวห

* เพลงของดาวิด

๓๗ ๑อยาไดโกรธเป็น ฟืนเป็น ไฟเพราะ
คนชัว่

อยาไดอิจฉาคนที่ทําสิ่งชัว่ราย
๒ เพราะพวก น้ีจะเหี่ยว เฉาและตาย ไปใน ไม

ชา
เหมือนหญาที่ขึ้นตามทองทุง
๓ ใหไววางใจในพระยาหเวห และทําดี
แลวเจาจะอาศัยอยูในแผน ดินของ เจา และ

พระองคจะเลีย้งดูเจาอยางซื่อสัตย
๔ ใหมีความสุขกับการรับใชพระยาหเวห
แลวพระองคจะใหสิ่งที่ใจเจาตองการ
๕ ใหมอบทัง้ชีวิตของเจากับพระยาหเวห
ไว วางใจในพระองค แลวพระองคจะจัดการ

เรื่องของเจาให
๖พระองคจะทําใหความ บริสุทธิข์อง เจาเห็น

แจมแจงเหมือนดวงอาทิตย

*๓๖:๒ ขอ น้ี อาจแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เขาหลอกตัวเองวาพระเจามองไม เห็นความบาป
ของเขาและไมเกลียดดวย”
*๓๗:๐ น้ี ขอคี่แตละขอ เริ่มตนกับอักษรตัวแรกในภาษาฮีบรู เรียงลําดับไปจนถึงตัวสุดทาย
ซึ่งมีทัง้หมด ๒๒ ตัว (เหมือน ก ถึง ฮ)



สดุดี ๓๗:๗ 28 สดุดี ๓๗:๓๔

พระองคจะทําใหความ ถูก ตองของคดี เจา
เห็นแจมแจงเหมือนกลางวัน

๗ ใหอดทนและรอคอยพระยาหเวหลงมือ
ไมตองโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
เมื่อคน ชัว่ประสบความ สําเร็จตามแผน ชัว่

ของเขา
๘ ไมตองโมโห ไมตองโกรธ
ไมตองโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ซึ่งมีแตจะสราง

ปัญหา
๙ เพราะคนชัว่จะถูกตัดออกไปจากแผนดิน
แตคนที่รอคอยพระยาหเวหจะ ไดกรรมสิทธิ ์

ในแผน ดินที่พระองคสัญญาไวกับพวก
เขา

๑๐ รออีกไมนาน คนชัว่ก็จะหมดสิน้ไป
เมื่อเจามอง ไปในที่ที่เขาเคยอยู เจาก็จะไม

เห็นเขาอีกแลว
๑๑แตคนที่มีจิตใจออน โยนจะไดกรรมสิทธิ ์

ในแผน ดินที่พระองคสัญญาไวกับพวก
เขา

พวก เขาจะ ไดชื่นชมยินดีในสันติสุขและ
ความเจริญรุงเรืองมหาศาล

๑๒พวกคนชัว่มักวางแผนรายตอตานคนดี
และแยกเขีย้วใสพวกเขา
๑๓แตองคเจาชีวิตของขาพเจา หัวเราะเยาะ

ใสคนพวกนัน้
เพราะพระองครู ดีวา วันแหงการตัดสิน โทษ

คนชัว่กําลังจะมาแลว
๑๔พวกคนชัว่ชักดาบออก และโกงคันธนู
เพื่อยิงใสคน ยากจนและคน ขัดสน และฆา

ฟันคนที่ซื่อตรง
๑๕แตดาบ นัน้จะแทงหัวใจที่ชัว่ รายของพวก

เขาเอง
และคันธนูนัน้ก็จะหักกระจุย
๑๖ นิดๆหนอยๆที่คนดีคนหน่ึงมี
ก็ยังดีกวาความรํ่ารวยของคนชัว่หลายคน
๑๗ เพราะพระยาหเวหจะหักแขนของคนชัว่
แตพระองคจะดูแลคนดี
๑๘พระยาหเวหจะเอาใจใสคนที่ไรที่ติ
และรางวัลของพวกเขาจะคงอยูตลอดกาล
๑๙ ในยามวิกฤติพวกเขาจะไมตองอับอาย
ในเวลาที่เกิดกันดารอาหาร พวกเขาจะมีกิน

อยางเหลือเฟือ

๒๐แตคน ชัว่จะถูกทําลายลาง และศัตรูของ
พระยาหเวหจะสูญไป

เหมือนดอกไมใน ทุง †และหาย ไปเหมือน
ควัน

๒๑คนชัว่ยืม แตไมคืน
แตคนดีนัน้ใจกวางและแจกจายใหกับผูอื่น
๒๒คน เหลา นัน้ที่พระ ยาหเวหอวยพร จะได

กรรมสิทธิใ์นแผนดิน
สวนคนเหลานัน้ที่พระองคสาปแชง จะถูกตัด

ออกจากแผนดิน
๒๓พระ ยาหเวหจะนําคนที่พระองคพอใจไป

ตามทางที่ดีที่สุด
๒๔ถาคนดีสะดุด เขาก็จะไมลมหรอก
เพราะพระยาหเวหจับมือของเขาอยู
๒๕ตัง้แตขาพเจาเป็นหนุมจนแก
ขาพเจายังไมเคยเห็นคนดีถูกทอดทิง้
ไมเคยเห็นลูกหลานของเขาตองไปขอคนอื่น

กิน
๒๖คนดีมักใจกวางและใหคนอื่นหยิบยืม
และลูกๆของเขาเป็นพระพร
๒๗ดังนัน้ใหหลีกเลี่ยงสิ่งชัว่รายและใหทําดี
แลวเจาจะไดอยูในแผนดินตลอดไป
๒๘ เพราะพระยาหเวหรักความยุติธรรม
พระองคไมทอด ทิง้คน เหลา นัน้ที่จงรักภักดี

ตอพระองค
พระองคจะคุมครองพวกเขาอยูเสมอ
แตลูก หลานของคน ชัว่จะถูกตัดออก ไปจาก

แผนดิน
๒๙คนดีจะไดกรรมสิทธิใ์นแผนดิน
และพวก เขาจะไดอาศัยอยูบนแผน ดิน นัน้

ตลอดไป
๓๐ปากคนดีพูดอยางเฉลียวฉลาด
และลิน้เขาสนับสนุนความยุติธรรม
๓๑คําสัง่สอนของพระเจาของเขาอยูในใจเขา
และเขาจะไมลื่นไถลออกจากทางของเขา
๓๒คนชัว่คอยดักซุมคนดี
เพื่อหาโอกาสที่จะฆาเขา
๓๓แตพระ ยาหเวหจะไม ปลอยใหคนดีตกไป

อยูในกํามือของคนชัว่
พระองคจะไมยอมใหพวกเขาแพคดีในศาล
๓๔ ใหรอ คอยพระ ยาหเวหและทําตามที่

พระองคบอก

†๓๗:๒๐ สูญไป เหมือนดอกไมในทุง แตมีสําเนาฉบับหน่ึงที่คนพบจากถํ้าที่อยูแถวทะเล
ตาย เขียนวา “เหมือนถูกเผาในเตาไฟ”
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แลวพระองคจะยกเจาขึ้น เจาจะได รับ
กรรมสิทธิใ์นแผนดิน

เจาจะไดเห็นคนชัว่ถูกตัดออกไป
๓๕ขาพเจาเคยเห็นคนชัว่ที่อํามหิต
อิทธิพลของ เขาแผออก ไปเหมือนตนไม

เขียวสด
๓๖แตหลังจากนัน้ ขาพเจาก็ผานทางนัน้อีก *
เขาหายไปแลว ขาพเจามองหาเทา ไหรก็ไม

พบ
๓๗ ใหสังเกตดูคนไรที่ติ และคนซื่อตรง
คนที่รักสันติ จะมีอนาคตที่สดใส
๓๘แตทุก คนที่ฝ าฝืนกฎของพระเจาจะถูก

ทําลาย
อนาคตของคนเลวจะถูกตัดออกไปแนๆ
๓๙ความรอดของคนดีมาจากพระยาหเวห
ในยามทุกข ยาก พระองคเป็นป อมปราการ

ของพวกเขา
๔๐พระ ยาหเวหชวยพวก เขาและชวย กูพวก

เขา
พระองคชวยกูพวกเขาใหรอดพนจากคนชัว่
เพราะพวกเขาลีภ้ัยในพระองค

คําอธิษฐานสําหรับการ
รักษาและการอภัยโทษ

เพลงสดุดีของดาวิด เพื่อเรียก
ความสนใจจากพระเจา

๓๘ ๑ขาแตพระยาหเวห ขออยาลงโทษ
ขาพเจาตอนที่พระองคโกรธ

ขออยาตี สอนขาพเจาตอน ที่พระองคเกรีย้ว
กราดเลย

๒ลูก ธนูของพระองคไดแทงเขาไปในตัว
ขาพเจา

มือของพระองคกดขาพเจาลง
๓ความ โกรธของพระองคทําใหขาพเจาปวด

รวดราวไปทัว่ตัว
ความ บาปของขาพเจาเองทําใหแมแต

กระดูกก็ปวดราวไปหมด
๔ความบาปทัง้หลายของขาพเจาสูงทวมหัว
พวกมันหนักอึ้งจนแบกไมไหว
๕ เรื่องโงๆที่ขาพเจาทําไป

ทําใหเกิดบาดแผลเป็นหนองเนา เหม็นในตัว
ขาพเจา

๖ขาพเจาเจ็บ ปวดจนตัว งอ นอนควํ่า ไปกับ
พื้น

เดินไปรองไป เหมือนกับคนไวทุกข
๗บริเวณทองรอนผาวเพราะพิษไข
เจ็บปวดไปหมดทัว่ราง
๘ขาพเจาเจ็บจนชาและถูกบีบจนบีแ้บน
ขาพเจาเครียดจนกรีดรองออกมา
๙องคเจาชีวิตของขาพเจา ขาพเจาอยากได

อะไรพระองคก็รูหมด
ขาพเจาถอน หายใจกี่ เฮือกพระองคก็ไดยิน

หมด
๑๐หัวใจขาพเจาเตน ระรัว พละ กําลังของ

ขาพเจาหายไปหมดแลว
และแมแตประกาย ตาของขาพเจาก็สูญ สิน้

ไป *
๑๑ เพื่อนฝูงและมิตรสหายไมกลาเขามาใกล

เพราะกลัวเชื้อโรคของขาพเจา
แมแตเพื่อนบานของขาพเจาเองก็ยังอยู

หางๆเลย
๑๒พวกคนที่ไลลาขาพเจาตางวางกับดักไว
พวกที่จองจะทํารายขาพเจาก็ตาม ขูจะ

ทําลายขาพเจา
วันทัง้วันพวกเขาไดแตหาวิธีที่จะหลอกลวง

ขาพเจา
๑๓แตขาพเจาเป็นเหมือนคนหูหนวก
ขาพเจาไมไดยินอะไรเลย เป็นคนใบที่พูดไม

ได
๑๔ขาพเจาเป็นเหมือนคนที่ไมไดยิน
เป็นเหมือนคนที่ไม สามารถพูดแก ตางให กับ

ตัวเองได
๑๕ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจารอ คอย

พระองคอยู
องคเจาชีวิต พระเจาของขาพเจา พระองค

เป็นผูที่จะตอบขาพเจา
๑๖ขาพเจาไดอธิษฐานวาอยา ใหพวก เขาได

สะใจ
หรือพูดซํ้าเติมเพราะเห็นขาพเจาลมลง
๑๗ขาพเจาเกือบจะยอมแพแลว
ขาพเจายังคงเจ็บปวดอยูตลอด

*๓๗:๓๖ ขาพเจาก็ผานทางนัน้อีก ประโยคน้ีเหมือนกับสําเนาในภาษากรีก ซีเรีย และลาติน
แตในสําเนาฮีบรู เขียนวา “เขาผานไป”
*๓๘:๑๐ ประกายตาของขาพเจาก็สูญสิน้ไป หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ตาของขาพเจา
กําลังจะบอด”
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๑๘ขาพเจาสารภาพความผิดที่ขาพเจาทําไป
ขาพเจาวิตกกังวลเกี่ยวกับบาปของขาพเจา
๑๙ขาพเจามีศัตรูมากมาย ทัง้ๆ ที่ไม ไดทํา

อะไรเขาเลย
มีคนเกลียดขาพเจามากมาย ทัง้ๆ ที่ขาพเจา

ไมไดทําอะไรผิดตอเขา
๒๐และคน พวก นัน้ที่ตอบแทนความ ดีของ

ขาพเจาดวยความชัว่
ก็ยัง คงกลาว หาขาพเจาตอ ไป ในขณะ ที่

ขาพเจามุงทําแตความดี
๒๑ขา แตพระ ยาหเวห โปรดอยาทอด ทิง้

ขาพเจา
พระเจาของขาพเจา โปรดอยาอยูหาง ไกล

จากขาพเจา
๒๒ รีบมาชวยขาพเจาดวยเถิด
องคเจาชีวิต พระผูชวยใหรอดของขาพเจา

ชีวิตที่แสนสัน้
ถึงหัวหน านักรอง ถึงเยดู
ธูน †เพลงของดาวิด

๓๙ ๑ขาพเจาพูดวา “ขาพเจาจะระวังใน
สิ่งที่ขาพเจาทํา

และขาพเจาจะไม ยอมใหลิน้ของขาพเจา
ทําใหขาพเจาบาป”

เมื่ออยูในกลุมคน ชัว่ ขาพเจาจะเอาตะกรอ
สวมปากขาพเจาเอง

๒ดัง นัน้ ขาพเจาจึงไม ไดพูดอะไรเลยแมแต
เรื่องที่ดีๆ

แตก็ทําใหขาพเจายิ่งหงุดหงิดใจ
๓ขาพเจาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอยูภายใน
ยิ่งคิดถึงเรื่องน้ีก็ยิ่งโกรธ
ขาพเจาจึงตองพูดออกมาวา
๔ขาแตพระยาหเวห ชวยบอกขาพเจาหนอย

วาตอนน้ีจะเกิดอะไรขึ้นกับขาพเจา
ขาพเจาจะมีชีวิตไปอีกนานแคไหน
ชวยบอกขาพเจาดวยวาชีวิตของขาพเจานัน้

จะสัน้แคไหน
๕ดูเถิด พระองคใหชีวิตกับขาพเจายาวไม

เกินฝามือเดียว

ชีวิตอันแสน สัน้ของขาพเจาน้ีแคพริบ ตา
เดียวในสายตาพระองค

ชีวิตของคนเปรียบเหมือนไอน้ําที่จางหายไป
อยางรวดเร็ว เซลาห

๖ชีวิตของคนเป็นเหมือนเงาที่ผานไป
ชีวิตผูคนก็ยุงกับเรื่องโนนเรื่องน้ี แตเกิดผล

ที่ไมยัง่ยืน
ผูคนตางก็พากันสะสมทรัพยสมบัติมากมาย

ไมรูเสียดวย ซํ้าวาใครจะ ไดไป เมื่อเขา
ตายไป

๗องคเจาชีวิตของขาพเจา ขาพเจามีความ
หวังอะไรหรือ

ความหวังทัง้หมดของขาพเจาอยูที่พระองค
๘ชวยขาพเจาใหรอดพนจากความ ผิดทัง้ สิน้

ของขาพเจาดวย
อยาใหขาพเจาตองอดทนตอคําเยยหยันของ

คนโงเขลา
๙ขาพเจาเป็นเหมือนคนใบ
ขาพเจาไมปริปากพูด เพราะพระองคคือผู ที่

ลงโทษขาพเจาอยางน้ี
๑๐ โปรดหยุดลงโทษขาพเจาเถิด
เพราะมืออันทรง พลังของพระองคกําลังจะ

ฆาขาพเจาอยูแลว
๑๑พระองควากลาวและลงโทษมนุษยสําหรับ

ความผิดที่เขาทํา
พระองคทําลายสิ่งที่พวก เขารักหวงแหน

เหมือนกับมอดกัดกินเสื้อผา
ชีวิตของคนเปรียบเหมือนไอน้ําที่จางหายไป

อยางรวดเร็ว เซลาห
๑๒ขา แตพระ ยาหเวห โปรด ฟังคําอธิษฐาน

ของขาพเจา
โปรดฟังเสียงรองใหชวยของขาพเจา
อยาทําเป็นหูหนวกตอน้ําตาของขาพเจา
เพราะขาพเจาเป็นคน เดิน ทาง *ที่มาพักอยู

กับพระองค
ขาพเจาเป็นเหมือนบรรพบุรุษของขาพเจา

คือเป็นคนตางดาวที่ตองพึ่งพระองค
๑๓ขา แตพระ ยาหเวหหันสายตาที่โกรธ เคือง

ไปจากขาพเจาไดแลว
ขาพเจาจะไดมีความสุขสักหนอย

†๓๙:๐ เย ดู ธูน เป็นหน่ึงในสามของหัวหน านัก ดนตรี ที่กษตัริยดา วิดแตง ตัง้ ดูไดจาก
พงศาวดาร ๑๖:๓๘-๔๒
*๓๙:๑๒ คนเดินทาง หรือ คนแปลกหน า คือ ผูที่อาศัยอยูในตางประเทศ ไมมีบาน ไมมี
ครอบครัว และไมมีใครคอยดูแลเอาใจใส
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กอนที่ขาพเจาจะจากไป และไมมีขาพเจาอีก
แลว

สรรเสริญและขอความชวยเหลือ
ถึงหัวหน านักรอง เพลงของดาวิด

๔๐ ๑ขาพเจาคอยพระ ยาหเวหอยาง
อดทน

พระองคหันมาหาขาพเจาและฟังเสียงรองขอ
ใหชวยของขาพเจา

๒พระองคฉุดขาพเจาขึ้นจากหลุม ศพที่เต็ม
ไปดวยโคลนตม

แลววางเทาขาพเจาลงบนหินและทําให
ขาพเจากาวเทาอยางมัน่คง

๓พระองคใสเพลง ใหมเขาในปากของ
ขาพเจา

เป็นเพลงสรรเสริญพระเจาของเรา
หลายคนจะไดเห็นสิ่งที่พระเจาทํา
พวก เขาจะ ไดยําเกรงและไว วางใจในพระ

ยาหเวห
๔ถือวามีเกียรติจริงๆคนที่ฝากความไววางใจ

ในพระยาหเวห
และไม ไดหันไปขอความชวย เหลือจากภูตผี

ปีศาจและรูปเคารพทัง้หลาย
๕ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา

พระองคไดทําสิ่งที่มหัศจรรยมาก มาย
จริงๆ

พระองคมีแผนการที่ยอด เยี่ยมสําหรับพวก
เราจนไมมีใครจดพวกมันไดหมด

ถาขาพเจาจะเลาก็คงพูดไมหมดหรอก
เพราะมีมากเสียจนนับไมถวน
๖พระองคไมใชอยาก ไดแคเครื่องบูชาหรือ

เมล็ดพืชบูชา
พระองคไม ไดแสวงหาแคเครื่องเผาบูชาหรือ

เครื่องบูชาชําระตัว
แตพระองคไดเปิด หูของขาพเจาเพื่อให

ขาพเจาไดยินและเชื่อฟัง †
๗ดังนัน้ ขาพเจาจึงพูดวา “ดูเถิด ขาพเจามา

แลว
ในหนังสือ มวนก็ไดเขียนถึงเรื่อง ราวของ

ขาพเจาไวแลว
๘พระเจาของขาพเจา ขาพเจาอยากจะทํา

ตามใจของพระองค

คําสัง่สอนของพระองคก็อยูในใจของขาพเจา
แลว”

๙ขาพเจาไดบอกเรื่องขาวดีน้ีในที่ชุมนุมใหญ
แลว

คือไดบอกถึงสิ่งดีๆที่พระองคไดทํา
ขาแตพระยาหเวห พระองคก็รูอยูแลววา
ขาพเจาจะไมมี วันปิดริม ฝีปากของขาพเจา

เลย
๑๐ขาพเจาไม ไดปิดบังเรื่องคุณ ความ ดีของ

พระองคไวในใจขาพเจา
ขาพเจาไดพูดถึงความซื่อสัตยและความรอด

ของพระองค
ขาพเจาไม เคยซอนเรื่องความ รัก มัน่คงและ

ความซื่อสัตยของพระองค
จากที่ชุมนุมใหญเลย
๑๑ขาแตพระยาหเวห ขออยาไดยับยัง้ความ

เมตตาของพระองคตอขาพเจาเลย
ชวยปกป องขาพเจาดวยความ รัก มัน่คงและ

ความซื่อสัตยของพระองคตลอดไปดวย
เถิด

๑๒ เพราะมีปัญหามากมายจนนับไมถวนลอม
รอบขาพเจาอยู

ความ ผิด บาปทัง้ หลายของขาพเจาไล ทัน
ขาพเจา

ดังนัน้ขาพเจาจึงมองไมเห็นทางหนี
ความบาปพวกนัน้มีมากยิ่งกวาเสนผมบนหัว

ของขาพเจาเสียอีก
ดังนัน้ ขาพเจาจึงหมดกําลังใจแลว
๑๓ขา แตพระ ยาหเวห โปรดชวย กูขาพเจา

ดวยเถิด
ขา แตพระ ยาหเวห รีบมา ชวยขาพเจาดวย

เถิด
๑๔ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่มุงเอา ชีวิตของ

ขาพเจาได รับความ อับอาย และพบกับ
ความพายแพ

ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่อยากจะทํารายขาพเจา
พา กันลา ถอยกลับ ไปและได รับความ
อัปยศอดสู

๑๕ขอใหคนพวกนัน้ที่พูดเยาะเยยขาพเจาวา
“เสร็จแน เสร็จแน”

ไดรับความอับอายมากซะจนพูดไมออก
๑๖ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่เสาะแสวงหาพระองค

มีความชื่นชมยินดี และมีความสุข

†๔๐:๖ แตพระองค … เชื่อฟัง สําเนากรีกเขียนวา “แตพระองคไดเตรียมรางกายสําหรับ
ขาพเจา”
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ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่รักความ รอดที่มาจาก
พระองค

ไดพูด แลวพูด อีกวา “พระ ยาหเวหนัน้ยิ่ง
ใหญ”

๑๗ขาแตองคเจาชีวิตของขาพเจา
โปรดนึกถึงขาพเจาเพราะขาพเจานัน้ยากจน

และไมมีใครชวย
พระเจาของขาพเจา พระองคเป็นผู ที่ชวย

เหลือขาพเจา
เป็นผูชวยกูของขาพเจา อยาไดชักชาอยูเลย

คําอธิษฐานของคนป วย
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๔๑ ๑คนที่เอาใจ ใสคน ยากจน ถือวามี
เกียรติจริงๆ

เมื่อคน นัน้ตก ทุกขได ยาก พระ ยาหเวหจะ
ชวยเหลือเขา

๒พระ ยาหเวหจะปกป อง เขาและชวยรักษา
ชีวิตเขาไว

เขาจะไดรับพระพรในแผนดินน้ี
และพระองคจะไมมอบเขาไปใหพวก ศัตรู

ของเขาทําตามใจชอบ
๓ เมื่อเขานอนปวยอยูบนเตียง พระยาหเวห

จะทําใหเขาแข็งแรง
เมื่อเขาปวย พระองคก็รักษาใหเขา หาย

เหมือนเดิม
๔ขาพเจาพูดวา “ขาแตพระยาหเวห ขาพเจา

ไดทําบาปตอพระองค
แตโปรดเมตตาขาพเจาและรักษาขาพเจา

ดวยเถิด”
๕แตพวก ศัตรูพา กันพูดเรื่อง รายๆเกี่ยว กับ

ขาพเจาวา
“เมื่อไหรมันจะตายสักที จะไดถูกลืมไปซะ”
๖และถามีใครมาเยี่ยมเยียนขาพเจา
พวกเขาแกลงพูดอยางเป็นหวงเป็นใย
แตอันทีจ่ริงมาเพื่อเก็บรวบรวมขาวรายเกี่ยว

กับขาพเจา
เพื่อออกไปกระจายขาวลือนัน้
๗ทุกคนที่เกลียดขาพเจาซุบซิบกัน
คาดหวังวาขาพเจาจะตองแยแนๆ
๘พวกเขาพูดวา

“เขาถูกโรค รายซัดเขา ไมมี ทางลุก ขึ้น มา
จากเตียงนัน้ไดแน”

๙ขนาดเพื่อนสนิท ที่ขาพเจาเคยไววางใจ
คนที่เคยกินอยูกับขาพเจา ยังหัก หลัง

ขาพเจาเลย *
๑๐ขา แตพระ ยาหเวห ขอโปรดเมตตาดวย

เถิด
ชวยขาพเจาใหลุกขึ้น เพื่อกลับไปแกแคนคน

พวกนัน้
๑๑แลวขาพเจาจะ ไดรู วาพระองคพอใจ

ขาพเจา
เพราะศัตรูไมไดโหรองมีชัยเหนือขาพเจา
๑๒พระองคพยุงขาพเจาไว เพราะขาพเจา

บริสุทธิ ์
และตัง้ขาพเจาใหอยูตอ หน าพระองคตลอด

ไป
๑๓สรรเสริญพระ ยาหเวหพระเจาแหง

อิสราเอล
ผู ที่ดํารงอยูมาตัง้แตในอดีตกาลและจะดํารง

อยูตลอดไปชัว่นิรันดร
อาเมน และ อาเมน

หนังสือเลมที่สอง
(สดุดี ๔๒-๗๒)

คิดถึงบานพระเจา
ถึงหัวหน านักรอง บทกวีแหงมัสคิล

*สําหรับคนของตระกูลโคราห

๔๒ ๑ขาแตพระเจา ขาพเจากระหายหา
พระองค

เหมือนกับกวางที่กระหายหาน้ําในลําธารที่
ไหลเย็น

๒ขาพเจาโหยหาพระเจาผูมีชีวิตอยู
เมื่อ ไหรหนอขาพเจาถึงจะ ไดเขา เฝ าพระเจา

อีก
๓ขาพเจาตองกินน้ําตาตางอาหารทัง้ วันทัง้

คืน
ในขณะ ที่คนเหลา น้ีถามขาพเจาไมหยุด

หยอนวา
“พระเจาของแกอยูไหนละ”

*๔๑:๙ ยังหักหลังขาพเจาเลย หรือแปลตรงๆไดวา “ยังยกสนตีนใสขาพเจาเลย”
*๔๒:๐ มัสคิล เป็นภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน อาจหมายถึง “บทกวีแหงการ
ใครครวญ” “บทกวีแหงการสัง่สอน” หรือ “บทกวีที่เขียนขึ้นดวยความชํานาญ”
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๔ขาพเจาคิดถึงเรื่องเหลาน้ี
และระบายความในใจออกมา
ขาพเจาคิดถึงตอนที่เดินอยูกับฝูงชน
และนําหน าขบวนพวกเขาขึ้นไปยังวิหารของ

พระเจา
ขาพเจาฟังเสียงโห รองยินดีและเพลงที่รอง

สรรเสริญพระเจา
ในขณะที่ฝูงชนกําลังเฉลิมฉลองงานเทศกาล

กัน
๕ขาพเจาถามตัว เองวาทําไมขาพเจาถึงโศก

เศรานัก
ทําไมขาพเจาถึงวุนวายใจอยางน้ี
ขาพเจาควรจะฝากความ หวังไวกับพระเจา

ใช แลว ขาพเจาจะ ไดมี เหตุที่จะ
สรรเสริญพระองคอีกครัง้

พระองคเป็นพระ ผู ชวยให รอดของขาพเจา
และเป็นพระเจาของขาพเจา

๖ขาพเจาโศกเศราเหลือเกิน
ขาพเจาถึงระลึกถึงพระองคจากยอด เขามิ

ซารซึ่งอยูในเทือกเขาเฮอรโมน
ในแควนอันเป็นจุด เริ่ม ตนของแมน้ํา

จอรแดน
๗พวกมหาสมุทรลึกรองเรียกหากัน รวมกัน

กับเสียงของน้ําตก
คลื่นปัญหาลูกใหญน อยจากพระองคกระหน่ํา

ซัดลงบนหัวของขาพเจา
๘พระ ยาหเวหแสดงความ รักมัน่คงของ

พระองคตอขาพเจาวันแลววันเลา
แลวขาพเจารอง เพลงให กับพระองคในตอน

กลางคืน
และขาพเจาอธิษฐานตอพระเจาผู ให ชีวิต

ขาพเจา
๙ขาพเจาจะพูดกับพระเจาผูเป็นหิน กําบัง

ของขาพเจาวา
“ทําไมพระองคถึงลืมขาพเจา
ทําไมขาพเจาถึงตองรองไหครํ่าครวญ
เพราะความโหดรายของศัตรูขาพเจา”
๑๐พวกศัตรูพากันเยาะเยยขาพเจา
แลวมันแทงเขาไปในกระดูกดําของขาพเจา
เมื่อพวกเขาถามอยูตลอดวา

“พระเจาของแกอยูที่ไหน”
๑๑ขาพเจาถามตัว เองวา ทําไมขาพเจาถึง

โศกเศรานัก
ทําไมขาพเจาถึงวุนวายใจอยางน้ี
ขาพเจาควรจะฝากความ หวังไวกับพระเจา

ใช แลว ขาพเจาจะมีเหตุที่จะสรรเสริญ
พระองคอีกครัง้

พระองคเป็นพระ ผู ชวย ให รอดของขาพเจา
และเป็นพระเจาของขาพเจา †

๔๓ ๑ ‡ขา แตพระเจา ชวยตัดสินคดีวา
ขาพเจาเป็นฝายถูกดวย

ชวยสู คดีใหกับขาพเจากับคนตางชาติพวก น้ี
ที่ไมไดจงรักภักดีตอพระองคดวย

ชวยขาพเจาใหรอดพนจากคนพวก น้ีที่
เหลี่ยมจัดและชัว่ชาดวยเถิด

๒ เพราะพระองคเป็นพระเจาของขาพเจา
เป็นป อมปราการของขาพเจา

ทําไมพระองคถึงทอดทิง้ขาพเจา
ทําไมขาพเจาถึงตองรองไหครํ่าครวญ
เพราะความโหดรายของศัตรูขาพเจา
๓ โปรดแสดงแสง สวางของพระองคและ

ความซื่อสัตยของพระองค
เพื่อสิ่งเหลานัน้จะไดนําทางขาพเจา
ขอ ใหสิ่งเหลา นัน้นําขาพเจาไปยังวิหารของ

พระองค
ที่อยูบนภูเขาอันศักดิส์ิทธิข์องพระองค
๔แลวขาพเจาจะ ไดเขา ถึงแทน บูชาของ

พระเจา
และเขาถึงพระเจาผูทําใหขาพเจาชื่นชมยินดี

ดวยความสุขลน
ขาแตพระเจา พระเจาของขาพเจา
ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคดวยพิณ
๕ขาพเจาถามตัว เองวาทําไมขาพเจาถึงโศก

เศรานัก
ทําไมขาพเจาถึงวุนวายใจอยางน้ี
ขาพเจาควรจะฝากความ หวังไวกับพระเจา

ใช แลว ขาพเจาจะมีเหตุที่จะสรรเสริญ
พระองคอีกครัง้

พระองคเป็นพระ ผู ชวยให รอดของขาพเจา
และเป็นพระเจาของขาพเจา

†๔๒:๑๑ ขอน้ีเหมือนกับขอที่ ๔๒:๕
‡๔๓:๑ ตอนเริ่มแรก หนังสือสดุดี ๔๒ และ ๔๓ นาจะเป็นสวนหน่ึงของเพลงเดียวกัน
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อธิษฐานใหพระเจาปกป องชาติ
ถึงหัวหน านักรอง บทกวีแหงมัสคิล

*สําหรับคนของตระกูลโคราห

๔๔ ๑ขาแตพระเจา พวกเราไดยินกับหู
ของพวกเราเอง

ถึงเรื่อง ราวตางๆที่บรรพบุรุษเลาใหพวก เรา
ฟัง

พวก เขาเลาถึงสิ่ง ตางๆที่พระองคทําในชัว่
ชีวิตของเขา

ในสมัยกอนโนน
๒พวก เขาเลาให ฟังวา ดวยมือของพระองค

พระองคขับไลชนชาติตางๆออกไป
และปลูกฝังบรรพบุรุษของเราแทน
พระองคทําลายชนชาติเหลานัน้
และปลอยใหบรรพบุรุษของพวก เราเป็น

อิสระ
๓พวก เขาเลา วาไมใชดาบหรือแขนอัน

แข็งแกรงของพวกเขาหรอกนะ
ที่ทําใหพวกเขาชนะและไดแผนดินมา
แตเป็นมือขวาและแขนของพระองค
และรัศมีจากใบหน าของพระองคตางหาก
เพราะพระองคพอใจในพวกเขา
๔ขา แตพระเจา พระองคเป็นกษตัริยของ

ขาพเจา
ขอพระองคออกคําสัง่ที่จะทําใหยาโคบชนะ
๕ เราสามารถผลัก ดันคน เหลา นัน้ใหถอยลน

ไปโดยพึ่งในพระองค
เราเหยียบยํ่าคน เหลา นัน้ที่ลุกฮือขึ้นตอตาน

เราโดยพึ่งชื่อของพระองค
๖ขาพเจาไม ไดฝากความ ไว วางใจไวกับธนู

ของขาพเจา
และมันก็ไมใชดาบของขาพเจาที่นําชัยชนะ

มาใหกับขาพเจา
๗ขาแตพระองค พระองคทําใหเรามีชัย
พระองคทําใหคน พวก นัน้ที่เกลียดพวก เรา

อับอายขายหน า
๘ขา แตพระเจา พวก เราถวายเกียรติแด

พระองควันยังคํ่า
และเราสรรเสริญชื่อของพระองคอยางไม

หยุดหยอน เซลาห

๙แตพระองคไดทอด ทิง้พวก เราทําใหพวก
เราอับอาย

และไม ยอมออก ไปสนามรบดวยกันกับพวก
เรา

๑๐พระองคทําใหเราตองถอยหนีจากศัตรู
พระองคทําใหคน เหลา นัน้ที่เกลียด เราปลน

สะดมของเราไป
๑๑พระองคปลอยใหพวก เราเป็นเหมือนแกะ

ที่จะถูกนําไปฆา
พระองคทําใหพวก เรากระจัดกระจายไปอยู

ทามกลางชนชาติอื่นๆ
๑๒พระองคขายประชาชนของพระองคใหไป

เป็นทาส
ขายไปถูกๆอยาง กับให เปลา พระองคไมตอ

รองราคาเสียดวยซํ้า
๑๓พวกเพื่อนบานของพวก เรา เห็นสิ่งที่

พระองคทํา
แลวตอน น้ี พวก เขาพา กันเยาะ เยยและ

หัวเราะเยาะพวกเรา
๑๔พระองคทําใหพวก เรากลาย เป็นตัว ตลก

ในทามกลางประเทศเพื่อนบานของเรา
พวกเขาพากันหัวเราะเยาะและสายหัวใสเรา
๑๕ขาพเจารูสึกอับอายทัง้วัน
ความอัปยศอดสูคลุมหน าของขาพเจาไว
๑๖ขาพเจาซอนอยูในความ อับอาย เพราะ

เสียงเยาะเยย
และคําดูหมิ่นของพวกศัตรู ที่เฝ ารอคอยแก

แคนขาพเจา
๑๗ขาแตพระเจา สิ่งทัง้หมดน้ีเกิดขึ้นกับพวก

เรา
ทัง้ๆที่พวกเราไมไดลืมพระองคหรือทําผิดตอ

สัญญาของพระองค
๑๘ จิตใจของพวกเราไมไดหันไปจากพระองค
และยาง เทาของ เราไม ไดหันเหไปจากทาง

ของพระองค
๑๙แตพระองคกลับบดขยีเ้ราในถิ่นของฝูง

หมาปา
และปกคลุมเราดวยความมืดมิด
๒๐ถาพวกเราลืมชื่อพระเจาของพวกเรา
แลวยกมือขึ้นอธิษฐานตอพระอื่น
๒๑พระเจาจะไมรูเชียวหรือ
เพราะพระองคหยัง่รูถึงความลับในจิตใจ

*๔๔:๐ มัสคิล เป็นภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน อาจหมายถึง “บทกวีแหงการ
ใครครวญ” หรือ “บทกวีแหงการสัง่สอน” หรือ “บทกวีที่เขียนขึ้นดวยความชํานาญ”
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๒๒แตเพราะเราเป็นของพระองค พวกเราถูก
ฆาไมหยุด

และเพราะเราเป็นของพระองค คนมองวาเรา
เป็นเหมือนแกะที่จะถูกนําไปฆา

๒๓ตื่นเถิด องคเจาชีวิต พระองคนอนหลับอยู
ไดยังไง

ลุกขึ้นเถิด อยาไดละทิง้พวกเราตลอดไป
๒๔ทําไมพระองคถึงไดเมินหน าไปจากเรา
ทําไมพระองคถึงไดเมิน เฉยตอความ ทุกข

และการกดขี่ขมเหงที่พวกเราไดรับ
๒๕พวกเราจมดินแลว
ทองแนบไปกับพื้นแลว
๒๖ชวยลุกขึ้นและรีบมาชวยเหลือพวกเรา
ชวย กูพวก เราดวย เถิดเพื่อแสดงความ รักที่

มัน่คงของพระองค

เพลงงานวิวาหของกษัตริย
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองโดยใชทํานองเพลง
ดอกพลับพลึง สําหรับคนของตระกูลโค

ราห บทกวีแหงมัสคิล เพลงรัก

๔๕ ๑ จิตใจของขาพเจาเต็ม ลนไป ดวย
ถอยคําที่ไพเราะ

ในขณะ ที่ขาพเจาเขียนถอยคําเหลา น้ีใหกับ
กษตัริย

ลิน้ของขาพเจาเป็นเหมือนปากกาของนัก
เขียนผูเชี่ยวชาญ

๒พระองคหลอเหลากวาชายอื่นใด
ถอยคําที่ไพเราะออกมาจากปากของ

พระองค
เห็นชัดๆวาพระเจาอวยพรพระองคตลอด

กาล
๓กษตัริยผูเกรียง ไกร เหน็บ ดาบของ

พระองคไวขางกายเถิด
พระองคใสชุดเต็มยศเต็มไปดวยสงาราศีและ

บารมี
๔ดวยบารมีของพระองค ใหขี่รถ มามุงออก

ไปสูชัยชนะ
เพื่อคงความ สัตย ซื่อไว ปกป องคน ตํ่าตอย

และรักษาความยุติธรรม

ขอ ใหมือขวาของพระองคทํากิจกรรมอัน นา
เกรงขาม

๕ลูกธนูของพระองคไดลับมาจนแหลมคม
แทงทะลุเขาไปในหัวใจของเหลา ศัตรูของ

กษตัริย
ชนชาติตางๆพากันลมลงใตเทาของพระองค
๖ขา แตพระเจา *บัลลังกของพระองคจะคง

อยูตลอดไป
พระองคจะปกครองคนของพระองคอยาง

ยุติธรรม
๗พระองครักความ ยุติธรรมและเกลียด ชัง

ความชัว่ราย
นัน่เป็นเหตุที่พระเจา พระเจาของพระองค

ถึงแตงตัง้พระองค †เป็นกษตัริย
และเทน้ํามันลงบนศีรษะของพระองคทําให

พระองคมีความสุขมากกวาเพื่อนๆ
๘ เสื้อผาของพระองคมีกลิ่น หอมของกํายาน

วานหางจระเข และการบูร
เหลานัก ดนตรีบรรเลงเพลงใหพระองคฟัง

อยางมีความสุขภายในวังที่ตกแตงดวย
งาชาง

๙บุตรสาวของเหลากษตัริย ก็อยูในหมูหญิง
สาวผูสูงศักดิข์องพระองค

และราชินีก็ยืนอยูเบื้องขวาของพระองค นาง
สวมเครื่องประดับทองคําจากเมือง โอ
ฟีร

๑๐ลูกสาวสุด ที่รักเอย ฟังเรา ไว สังเกตดีๆ
เอียงหูมาฟัง

ตอน น้ี เธอจะตองลืมชนชาติของ เธอ และ
ครอบครัวของพอเธอ

๑๑แลวกษตัริยถึงจะ ไดหลงใหลในความ
งดงามของเธอ

เพราะตอน น้ี พระองคเป็นนายของ เธอแลว
และเธอตองกมกราบพระองค

๑๒ผูคนจากเมืองไทระ จะนําของกํานัลมาให
เศรษฐีจากชนชาตินัน้พยายามจะเอาใจเธอ
๑๓ เจาหญิงอยูในหองของนาง
แตงกายดวยเสื้อผาที่ถักทอดวยทองคํา
๑๔ เจา หญิงในชุดสวยงามน้ี จะถูกนํา ตัวไป

เขาเฝ ากษตัริย

*๔๕:๖ พระเจา ในที่ น้ีอาจจะเป็นตําแหนงของกษตัริย หรือ อาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา
“บัลลังกของพระองคที่มาจากพระเจา”
†๔๕:๗ แตงตัง้พระองค หรือแปลตรงๆไดวา “เจิมพระองค” ดูคําวา “เจิม” เพิ่มเติมไดจาก
คําอธิบายศัพททายเลม
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และนางก็จะมีเพื่อน เจา สาวที่ยังเป็นสาว
พรหมจารีตามหลังเธอไปดวย พวกเขา
ถูกนําตัวมาเขาเฝ าพระองค

๑๕พวกเธอถูกนําเขาไปในวังของกษตัริย
ดวยความชื่นชมยินดี
๑๖พระองคจะมีบุตรชายหลายคน
เพื่อเป็นกษตัริยสืบทอดบัลลังกที่ตกทอดมา

จากบรรพบุรุษของพระองค
พระองคจะ ตัง้พวก เขาแตละ คนใหไปครอบ

ครองแผนดิน
๑๗ขาพเจาจะทําใหผูคนรุนตอๆ ไปจดจําชื่อ

ของพระองค
เพื่อวาชนชาติตางๆจะสรรเสริญพระองค

ตลอดไป

พระเจาเป็นป อมปราการ
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องดนตรีอาลา

มอธ *สําหรับคนของตระกูลโคราห บทเพลง

๔๖ ๑พระเจาเป็นที่ ลี้ ภัยและเป็นแหลง
กําลังของพวกเรา

ในยามเดือดรอน พระองคพรอมจะชวยเหลือ
เสมอ

๒ดังนัน้ พวกเราจะไมหวาดกลัว
แมเกิดแผน ดินไหว หรือภูเขาพัง ทลายลงสู

ทะเล
๓แมทอง ทะเลจะแผด เสียงคํารามและป่ัน

ปวน
และภูเขาสัน่ สะเทือนดวยความ บา คลัง่ของ

ทะเลนัน้ †เซลาห
๔แตยังมีแมน้ําสาย หน่ึงที่มีคลอง

ชลประทานหลาย สายนําความ สุขไป สู
นครของพระเจา

อันเป็นที่ ตัง้ของวิหารอันศักดิส์ิทธิข์อง
พระองคผูยิ่งใหญสูงสุด

๕พระเจาสถิตอยูในเมืองนัน้ ดังนัน้ เมืองนัน้
จึงไมมีวันพังทลาย

พระองคจะอยูที่เมือง นัน้ เพื่อชวยปกป อง
เมืองนัน้จากการถูกโจมตีในตอนรุงสาง
‡

๖ชนชาติตางๆป่ัน ปวนและอาณาจักร ตางๆ
พังทลายลง

พระเจาตะโกน แผนดินโลกก็ละลายไป
๗พระยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้อยูกับพวกเรา
พระเจาแหงยา โคบเป็นป อมปราการของ

พวกเรา เซลาห
๘มา เถิด มาดูใหเห็นกับ ตาตัว เองถึงสิ่ง

อัศจรรยตางๆที่พระยาหเวหทํา
มาดูสิ่ง ตางๆที่นา เกรงขามที่พระองคทําใน

โลกน้ี
๙พระเจาทําใหสงครามทัง้หลายที่เกิดขึ้นทัว่

โลกสงบ
พระองคหักคัน ธนู ทําลายหอก ทวนหัก

กระจุย และเผาโล *ทิง้
๑๐พระองคพูดวา “หยุดรบกันซะ” และใหรู

วา เราคือพระเจา
เราจะไดรับการยกยองเหนือชนชาติทัง้หลาย
และเราจะไดการยกยองเหนือโลกน้ี
๑๑พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้อยูกับพวกเรา
พระเจาของยาโคบเป็นป อมปราการของพวก

เรา เซลาห

พระยาหเวหเป็นกษัตริย
เหนือชนชาติทัง้หลาย

ถึงหัวหน านักรอง สําหรับคนของ
ตระกูลโคราห บทเพลงสดุดี

๔๗ ๑ชนชาติทัง้หลายใหปรบมือ
โหรองยินดีตอพระเจา

๒ เพราะ พระยาหเวหผูยิ่งใหญสูงสุดนาเกรง
ขามยิ่งนัก

พระองคเป็นกษตัริยผู ยิ่ง ใหญที่ปกครองทัง้
โลกน้ี

๓พระองคทําใหชนชาติตางๆอยูใตอํานาจ
ของพวกเรา

*๔๖:๐ อาลามอธ อาจจะเป็นพิณเสียงสูง หรืออาจจะเป็นชื่อของทํานองเพลง
†๔๖:๓ ประโยคที่ สองอาจหมายถึงความพินาศที่เกิดจากคลื่น ยักษ ซึ่งเป็นผลจากแผนดิน
ไหวในทะเล
‡๔๖:๕ ประโยคสุดทายน้ี หมายถึงวา ตามปกติแลว กองทัพศัตรูจะลอมกําแพงเมืองไว แลว
โจมตีในตอนรุงสาง
*๔๖:๙ โล หรืออาจแปลไดวา รถรบ
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พระองคปราบชนชาติตางๆนัน้ใหสยบอยู
แทบเทาของพวกเรา

๔พระองคเลือกแผน ดินน้ีใหเป็นมรดกของ
พวกเรา

แผนดินน้ีเป็นความภาคภูมิใจของยาโคบผูที่
พระองครัก เซลาห

๕พระเจาขึ้นบนบัลลังกของพระองค
ทามกลางเสียงโหรองยินดี

พระ ยาหเวหขึ้นพรอม กับเสียงเปา แตรเขา
แกะ

๖ รอง เพลงสรรเสริญแดพระเจา รอง เพลง
สรรเสริญเถิด

รอง เพลงสรรเสริญแดกษตัริยของพวก เรา
รองเพลงสรรเสริญเถิด

๗ เพราะพระเจาคือกษตัริยของทัง้โลก
ดังนัน้ มารองเพลงอันไพเราะ †ถวายเกียรติ

แดพระองคเถิด
๘พระเจาปกครองอยางกษตัริยเหนือทุก

ชนชาติ
พระเจานัง่อยูบนบัลลังกอันศักดิส์ิทธิข์อง

พระองค
๙พวกผูนําของชนชาติตางๆมารวมตัวกันกับ

คนของพระเจาของอับราฮัม ‡
เพราะพวกผูครอบครองของโลกน้ีอยูภายใต

อํานาจของพระเจา
พระเจาคือผูยิ่งใหญสูงสุด

เยรูซาเล็มเมืองของพระเจา
สําหรับคนของตระกูลโคราห บทเพลงสดุดี

๔๘ ๑พระยาหเวหนัน้ยิ่งใหญ สมควรได
รับการสรรเสริญยิ่งนัก

ในเมืองของพระเจาของขาพเจา
บนภูเขาอันศักดิส์ิทธิข์องพระองค
๒ภูเขาศิโยนสูงตระหงานและงามสงา

มันใหความสุขกับคนทัว่โลก
มันเป็นเหมือนยอดเขาซาโฟน ¶
มันเป็นเมืองของกษตัริยผูยิ่งใหญ
๓พระเจาเป็นป อมปราการตางๆของเมือง

เยรูซาเล็ม
พระองคไดสําแดงตนเองวาเป็นที่ลีภ้ัย
๔พวกกษตัริยตางชาติรวบรวมพล
ยกทัพขึ้นมาโจมตีเมืองนัน้
๕แตเมื่อพวกเขาเห็นเมืองนัน้พวกเขาถึงกับ

ตะลึงงัน
พากันแตก ตื่นตกใจกลัวและวิ่ง หนีกระเจิง

ไป
๖ความกลัวจนตัวสัน่จับใจพวกเขา
ความ กลัวและความ เจ็บ ปวดจับใจพวก เขา

เหมือนผูหญิงที่กําลังคลอดลูก
๗ขา แตพระเจา พระองคใชลม พายุจากทาง

ทิศตะวันออก
มาทําลายเรือ สินคาใหญ *ของพวก เขาจน

แตกกระจุย
๘พวก เราไดยินเรื่องฤทธิข์องพระเจามา

อยางไร ตอน น้ีพวก เราก็ได เห็นกับ ตา
เราอยางนัน้ในเมืองของพระยาหเวหผมูี
ฤทธิท์ัง้สิน้

คือเมืองของพระเจาของพวกเรา
พระเจาจะทําใหมันปลอดภัยตลอด ไป เซ

ลาห
๙ขาแตพระเจา ในวิหารของพระองค
พวกเราระลึกถึงความรักมัน่คงของพระองค
๑๐ชื่อ เสียงของพระองคแพร กระจายไป ทัว่

อยางไร
ผูคนตางพา กันสรรเสริญพระองคไปทัว่ โลก

อยางนัน้
มือขวาของพระองคเต็มไป ดวยความ

ยุติธรรม
๑๑ขอใหผูคนบนภูเขาศิโยนตางชื่นชมยินดี

†๔๗:๗ รองเพลงอันไพเราะ หรือ มัสคิล มัสคิลเป็นภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน
อาจหมายถึง “บทกวีแหงการใครครวญ” “บทกวีแหงการสัง่สอน” หรือ “บทกวีที่เขียนขึ้น
ดวยความชํานาญ”
‡๔๗:๙ กับคนของพระเจาของอับ รา ฮัม หรืออาจแปลไดอีกอยาง หน่ึงวา “เป็นคนของ
พระเจาของอับราฮัม”
¶๔๘:๒ ยอดเขาซาโฟน เป็นภูเขาที่อยูทางทิศเหนือของแผนดินคานาอัน ถือวาเป็นภูเขาที่
ศักดิส์ิทธิ ์ เพราะชาวคานาอันถือวาเป็นที่สิงสถิตของพระตางๆของพวกเขา
*๔๘:๗ เรือสินคาใหญ แปลตรงๆไดวา “เป็นเรือจากทารชิช” ทารชิชอาจจะเป็นเมืองทาใน
ประเทศสเปน
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ขอ ใหเมืองทัง้ หลาย †ของยู ดาหตางชื่นชม
ยินดีเพราะการ ตัดสินอันยุติธรรมของ
พระองค

๑๒ ใหเดินไปรอบๆเมืองศิโยน
มองดูเมืองใหทัว่ แลวนับหอคอยทัง้หมด
๑๓ เพงดูกําแพงเมือง ชื่นชมป อมปราการทัง้

หลาย
เพื่อวาทานจะไดเลาใหกับรุนตอๆไปฟัง
๑๔ เพราะ พระเจาองค น้ีคือพระเจาของพวก

เราตลอดไป
พระองคจะนําทางพวกเราตลอดกาล ‡

อยาวางใจในความรํ่ารวย
ถึงหัวหน านักรอง สําหรับคนของ

ตระกูลโคราห เพลงสดุดี

๔๙ ๑ชนชาติทัง้หลาย ฟังทางน้ี
ทุกคนที่อาศัยอยูในโลกน้ี ฟังใหดี

๒ทุกคน ทุกชนชัน้
ทัง้คนรวยและคนจน
๓ปากของขาพเจาจะใหสติปัญญา
ความคิดในใจขาพเจาจะใหความเขาใจ
๔ขาพเจาจะหัน ไปใหความ สนใจกับปัญหา

เรื่องหน่ึง
และอธิบายปริศนาเรื่อง นัน้ในขณะที่ขาพเจา

เลนพิณ
๕ทําไมขาพเจาจะตองกลัวในยามที่เจอกับ

ความทุกขยาก
เมื่อคนชัว่รายไลลาและลอมตัวขาพเจา
๖พวกเขาไววางใจในกําลังของตน
และโออวดในความรํ่ารวยของตน
๗ ไมมีมนุษยคน ไหนสามารถไถ ชีวิตของคน

อื่นจากความตายได
ไมมีใครจายคาไถใหกับพระเจาได
๘ ราคาคาไถนัน้สูงเกินไป
ไมมีใครมีเงินมากพอที่จะจาย
๙ เพื่อจะไดมีชีวิตอยูตลอดไป
และไมตองเจอกับหลุมฝังศพ

๑๐ ใครๆก็รูวาคนที่เฉลียวฉลาดก็จะตอง ตาย
และเนา เป่ือยไปเหมือนกับคนที่โงอยาง
กับควาย

แลวพวก เขาจะตองทิง้ทรัพยสมบัติของ ตน
ไวใหกับคนอื่น

๑๑หลุม ศพจะกลายเป็นบานชัว่ นิ รัน ดรของ
เขา

มันจะกลายเป็นที่ อยูของ เขาไปชัว่ ลูก ชัว่
หลาน

แมวาพวก เขาจะถือกรรมสิทธิใ์นแปลงที่ดิน
ตางๆของตน มันก็ไมแตกตางอะไร

๑๒ถึงเขาจะรวย แตเขาก็จะไมยัง่ยืนตลอด
ไป

เขาเป็นเหมือนกับสัตวที่ถูกทําลายไป
๑๓ นัน่แหละคือจุดจบของคนโง
คือคนที่หลงระเริงอยูกับความรํ่ารวยของตน

*เซลาห
๑๔ความตายจะนําพวกเขาไปยังหลุมศพ
เหมือนกับผูเลีย้งแกะนําทางแกะ
แลวในเชาวัน นัน้ คน ซื่อตรงจะมีชัยชนะ

เหนือพวกเขา
ศพของพวกเขาก็จะเป่ือยเนาในหลุมฝังศพ
หางไกลจากบานที่หรูหราของพวกเขา
๑๕แตพระ ยาหเวหจะไถ ชีวิตของขาพเจาให

พนจากเงื้อมมือของความตาย
พระองคจะเอาขาพเจาไปแนๆ †เซลาห
๑๖ ไมตองไปกลัว
เมื่อคนอื่นรํ่ารวยขึ้น หรือมีทรัพยสมบัติเพิ่ม

มากขึ้น
๑๗ เพราะเมื่อพวก เขาตายและลงไปนอนอยู

ในหลุมศพ
ก็ไมสามารถเอาความรํ่ารวยติดตัวไปได
๑๘ตอนที่พวกเขามีชีวิตอยู พวกเขาใหพรตัว

เองวา
“ขอ ใหทุก คนยกยองขา เพราะขาประสบ

ความสําเร็จ”
๑๙แตพวก เขาจะตายไปอยูกับบรรพบุรุษ

ของเขา
†๔๘:๑๑ เมืองทัง้หลาย หรือแปลตรงๆไดวา “ลูกสาวทัง้หลาย”
‡๔๘:๑๔ พระองคจะนําทางพวกเราตลอดกาล หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พระองคจะ
นําพวกเราตอตานความตาย”
*๔๙:๑๓ คนที่หลง … ของตน หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ผูไลตามกิเลสของตนเอง”
†๔๙:๑๕ พระองคจะเอาขาพเจาไป แนๆ ประโยคน้ีอาจ จะหมาย ถึง “พระองคจะดึง
ขาพเจาใหไปอยูในที่ปลอดภัย” หรือ “พระองคจะเอาขาพเจาไปอยูกับพระองค” (เหมือนกับ
ที่พระเจาเอาเอโนคไปอยูกับพระองค ดูจากหนังสือปฐมกาล ๕:๒๔)
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เขาจะไมเห็นแสงสวางอีกแลว
๒๐ถึงแมเขาอาจจะรํ่ารวยแตเขาก็ไมมีความ

เขาใจ
เขาเป็นเหมือนกับสัตวที่ถูกทําลายไป

เครื่องบูชาที่พระเจายอมรับ
บทเพลงสดุดีของอาสาฟ ‡

๕๐ ๑พระยาหเวหพระเจาผูยิ่งใหญ
กําลังเรียกทุก คนบนโลก น้ีจากทิศ

ตะวันออกไปจนถึงทิศตะวันตก
๒พระองคเปลงแสงสวางออกมาจากศิโยน
เมืองที่สวยงามเลิศ
๓พระเจาของพวก เรากําลังมา แตไม ไดมา

อยางเงียบๆ
มีเพลิงเผาผลาญนําอยูหน าพระองค
และมีพายุมหึมาพัดอยูรอบๆพระองค
๔พระองคเรียกฟ า สวรรคเบื้อง บนและแผน

ดินโลกเบื้องลาง
ใหมาเป็นพยานในการ ตัดสินคนของ

พระองค
๕พระเจาพูด วา “ใหรวบรวมคน พวก นัน้ที่

ผูกมัดตัวเองกับเรา
คนพวกนัน้ที่ทําขอตกลงกับเราผานทางสัตว

บูชา”
๖แลวฟ า สวรรคก็ไดประกาศถึงความ

ยุติธรรมของพระองค
เพราะพระเจากําลังจะตัดสิน เซลาห
๗ “ประชาชนของเรา ฟังใหดี แลวเราจะพูด
อิสราเอล ฟังใหดี เพราะเราจะเป็นพยานตอ

ตานเจา
เราคือพระเจา พระเจาของเจา
๘ เราจะไมติเตียนเจาเกี่ยวกับเครื่องบูชาและ

เครื่องเซนไหวตางๆของเจา
เพราะเจาไดถวายสิ่งเหลา น้ีใหกับเราเป็น

ประจํา
๙แตเราจะไมรับวัวผูจากบานของเจา
และไมรับแพะจากคอกของเจา

๑๐ เพราะสัตวปาทุกตัวเป็นของเรา
รวมทัง้วัวทุกตัวตามเทือกเขานับพันๆลูก
๑๑ เรารูจักนกทุกตัวบนภูเขาทัง้หลาย
รวมทัง้แมลงทุกตัวที่เคลื่อนไหวอยูตามทอง

ทุง
๑๒ถาเราหิว เราจะไมบอกเจา
เพราะเราเป็นเจาของโลก น้ี และทุก สิ่งทุก

อยางที่อยูบนมัน
๑๓ เราไมกินเน้ือวัว
และไมดื่มเลือดแพะ
๑๔แตใหการ ขอบพระคุณเป็นเครื่องบูชาที่

พวกเจาเอามาถวายเรา *
และใหแกบนของ เจาตอพระเจาผู ยิ่ง ใหญ

สูงสุดดวย
๑๕ เมื่อเจาพบกับความทุกขยาก ก็ใหเรียกหา

เรา
แลวเราจะชวยกูเจา แลวเจาจะ ไดสรรเสริญ

เรา”
๑๖แตกับคนชัว่ พระเจาพูดวา
“เจามีสิทธิอ์ะไรมาทองกฎตางๆของเรา
เจามีสิทธิอ์ะไรมาพูดถึงบัญญัติตางๆของเรา
๑๗ ในเมื่อเจาเกลียดชังการถูกอบรมสัง่สอน
และโยนคําสัง่สอนของเราทิง้ไปขางหลังเจา
๑๘ เจาคบกับโจรทุกคนที่เจาพบ
และยังมีสวนรวมกับคนที่เลนชู
๑๙ เจาปลอยใหปากของเจาพูดเรื่องชัว่ชา
และปลอยใหลิน้ของเจาหลอกลวง
๒๐ เจากลาวโทษนองชายของเจา
และเจาพูดใสรายพี่น องทองเดียวกัน
๒๑ เจาทําสิ่งเหลาน้ีทัง้หมด และเราก็ไมไดวา

อะไร
ดัง นัน้ เจาจึงพลอยคิด วาเราเป็นเหมือนกับ

เจา
แตตอนน้ี เรากําลังวางขอกลาวหาเหลาน้ีไว

ตอหน าตอตาเจา
และเราจะประณามเจาในสิ่งที่เจาไดทํา
๒๒พวก เจาทัง้ หลายที่หลงลืมพระเจา ให

เขาใจในสิ่งที่เราพูดไป

‡๕๐:๐ อาสาฟ คือ หน่ึงในหัวหน านักดนตรีของกษตัริยดาวิด และลูกหลานของเขารับใชใน
ฐานะนักดนตรีอยูในวิหารของพระเจาเป็นเวลานานหลายรอยปี
*๕๐:๑๔ แตให … ถวายเรา หรืออาจแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ใหถวายเครื่องบูชาขอบคุณแด
เรา” ซึ่งเครื่องบูชาขอบคุณนัน้ เป็น เครื่องบูชาที่ประชาชนเอามาถวายเพื่อสรรเสริญและขอบ
พระคุณพระเจา ที่พระองคไดทําสิ่งดีๆใหกับพวกเขา บางสวนของสัตวเอาไปเผาบนแทนบูชา
และสวนที่เหลือพวกเขาเอาไปทําอาหารกินดวยกันในวิหาร
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ไมอยาง นัน้ เราจะฉีก เน้ือของ เจาออกเป็น
ชิน้ๆแลวจะไมมีใคร สัก คนมาชวยพวก
เจา

๒๓คนที่นําการ ขอบคุณมาถวายเป็นเครื่อง
บูชา †คนๆนัน้ก็ใหเกียรติกับเรา

คนที่ใชชีวิตอยางถูกตอง
เราจะใหเขาเห็นพลังของเราในการชวยกู”

คําอธิษฐานขอการยกโทษ
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด เขียน

ตอนที่นาธันผูพูดแทนพระเจา
มาหาดาวิด หลังจากที่ดาวิดไปมี
เพศสัมพันธกับบัทเชบาแลว ‡

๕๑ ๑ขา แตพระเจา โปรดแสดงความ
รักมัน่คงของพระองค และมีเมตตา

ปรานีตอขาพเจาดวยเถิด
โปรดแสดงความ เมตตาอันยิ่ง ใหญของ

พระองคและขจัดการ กบฏของขาพเจา
ดวยเถิด

๒ชวยขัดถูความผิดของขาพเจาใหหมดไป
และชําระขาพเจาจากบาปของขาพเจา
๓ เพราะขาพเจารูถึงการกบฏที่ไดกอไว
ขาพเจายังคิดถึงบาปของขาพเจาอยูเรื่อย
๔ขาพเจาทําบาปตอพระองคตอพระองคผู

เดียว
ขาพเจาทําในสิ่งที่พระองคเห็นวาชัว่ราย
ดัง นัน้พระองคทําถูก ตองแลวที่ประณาม

ขาพเจา
พระองคตัดสินโทษขาพเจาอยางยุติธรรม
๕ดูเถิด ขาพเจาเกิดมาในความผิดบาป
และแมของขาพเจาก็ตัง้ ทองขาพเจามาใน

บาป
๖พระองคตองการใหความ จริงฝัง ลึกเขาไป

ภายในขาพเจา

พระองคตองการใหขาพเจารูจักสติ ปัญญา
ภายในสวนลึกนัน้ของขาพเจา

๗ โปรดกําจัดความบาปของขาพเจาดวยกิ่ง หุ
สบ ¶เพื่อขาพเจาจะไดบริสุทธิ ์

ขัด ถูขาพเจาใหสะอาดและทําใหขาพเจาขาว
ยิ่งกวาหิมะดวยเถิด

๘ชวยพูดสิ่งที่จะนําความ ยินดีและความ สุข
มาใหกับขาพเจาดวยเถิด

โปรดทําใหกระดูกพวก น้ีที่พระองคหักเป็น
ชิน้ๆไดกลับชื่นชมยินดีอีกครัง้

๙ เมินหน าไปจากบาปทัง้หลายของขาพเจา
ขจัดความผิดทัง้หมดของขาพเจาดวยเถิด
๑๐ขาแตพระเจา โปรดสรางใจอันบริสุทธิใ์ห

กับขาพเจา
โปรดใสจิต วิญญาณใหมที่จงรักภักดีลงไปใน

ขาพเจา
๑๑ โปรดอยา ไดผลักไสขาพเจาใหพน ไปจาก

หน าของพระองค
โปรดอยาเอาพระ วิญญาณ บริสุทธิข์อง

พระองคไปจากขาพเจา
๑๒ โปรดคืนความ ชื่นชมยินดีที่ขาพเจาได รับ

ตอนที่พระองคชวยขาพเจาใหรอด
โปรดชวยคํ้าชูขาพเจาโดยใหจิต วิญญาณที่

เต็มใจเชื่อฟังพระองค
๑๓แลวขาพเจาจะสอนพวกที่ชอบกบฏให

รูจักทางตางๆของพระองค
แลวคน บาปพวก นัน้จะ ไดหัน กลับมาหา

พระองค
๑๔ขา แตพระเจาพระ ผู ชวยให รอดของ

ขาพเจา
โปรดชวยขาพเจาใหพนโทษตายดวยเถิด *
แลวขาพเจาจะ ไดรอง เพลงถึงความ ดีของ

พระองคอยางมีความสุข
๑๕องคเจาชีวิตของขาพเจา โปรดเปิดริม

ฝีปากของขาพเจา
แลวปากของขาพเจาจะสรรเสริญพระองค

†๕๐:๒๓ คนที่นํา … เครื่องบูชา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “คนที่ถวายเครื่องบูชาขอบ
พระคุณ”
‡๕๑:๐ ดาวิด … บัทเชบาแลว อานเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ ๒ ซามูเอล บทที่ ๑๑-๑๒
¶๕๑:๗ โปรดกําจัด … กิ่งหุสบ เป็นพิธีกรรมในการนําเอาใบหุสบจุมลงในเลือดหรือน้ํา และ
นํามาพรมบนคนที่นําเครื่องบูชาชําระบาปมาถวาย เพื่อแสดงวาบาปของเขาไดรับการยกโทษ
แลว
*๕๑:๑๔ ขาแตพระเจา … พนโทษตายดวยเถิด หรือ “ขาแตพระเจาโปรดชวยขาพเจาให
พนจากความผิดที่ฆาคนอื่น” ซึ่งก็คือ “ขาพเจามีความผิดที่ไปฆาคน โปรดอยาใหขาพเจาถูก
ประหารชีวิต”
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๑๖ รูอยูแลววา พระองคไมยินดีในเครื่องบูชา
ไม อยาง นัน้ ขาพเจาก็นํามาถวายให แลว

พระองคไมพอใจในเครื่องเผาบูชา
๑๗แตเครื่องบูชาที่พระองคตองการคือจิต

วิญญาณที่ออนนอม
พระองคจะไม ดูถูกคนที่มีใจที่ออนนอมและ

เสียใจกับบาปที่เขาทํา
๑๘ขา แตพระเจา ดวยความ กรุณาของ

พระองค ขอพระองคชวยทําสิ่งดีๆใหกับ
เมืองศิโยน

และสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้น ใหมดวย
เถิด

๑๙แลวเมื่อนัน้ พระองคจะยอมรับเครื่องบูชา
ที่คนถวายอยางถูกตอง

และเครื่องเผาบูชาทัง้ตัว
และเมื่อ นัน้ประชาชนจะสามารถถวายพวก

วัวผูบนแทนบูชาของพระองคไดอีกครัง้
หน่ึง

ที่ลีภ้ัยที่เป็นภัย
ถึงหัวหน านักรอง บทกวีแหงมัสคิล †ของ

กษตัริยดาวิด จากตอนที่โดเอก คนเอโดมไป
บอกกับกษตัริยซาอูลวา “ดาวิดได
เขาไปในบานของอาคีเมเลค”

๕๒ ๑ เฮย เจานักเลงโต ทําไมเจาถึงได
โออวดถึงเรื่องชัว่ๆที่เจาทํา

ในขณะ ที่พระเจาแสดงความ รัก มัน่คงของ
พระองคตลอดเวลา

๒ ไอจอมลวง โลก เจาชอบวางแผนทําลาย
ลางผูอื่น

ลิน้ของเจาอันตรายเหมือนมีดโกนที่คมกริบ
๓ เจารักความชัว่มากกวาความดี
และพูดโกหกมากกวาพูดความจริง เซลาห
๔ตัวเจาและลิน้อันปลิน้ปลอนของเจา
รักที่จะทํารายผูอื่น
๕ดังนัน้พระเจาจะรื้อเจาลงตลอดกาล
พระองคจะควาและกระชากตัว เจาออก ไป

จากเต็นทของเจา
พระองคจะถอน รากถอน โคนเจาให พนจาก

แผนดินของคนเป็น เซลาห

๖คนดีจะเห็นสิ่งน้ีและตลึงงัน
และจะหัวเราะเยาะคนชัว่ แลวพูดวา
๗ “ดูคนที่แข็งแรงนัน่สิ เขาไมไดเอาพระเจา

เป็นที่ลีภ้ัย
แตกลับพึ่งความรํ่ารวยของตน
เขาพยายามทําใหตัว เองเขม แข็งขึ้น ดวย

การทําลายลางผูอื่น”
๘แตขาพเจาเปรียบเหมือนตนมะกอกสีเขียว

ที่เจริญ เติบโตอยูในลานในวิหารของ
พระเจา

ขาพเจาจะพึ่ง พิงความ รัก มัน่คงของพระเจา
ตลอดไป

๙ตอ หน าผู ที่จงรักภักดีตอพระองค ขาพเจา
จะสรรเสริญพระองคตลอดกาล

สําหรับสิ่งที่พระองคทํา
และขาพเจาจะฝากความหวังของขาพเจา
ไวในชื่อของพระองค เพราะพระองคนัน้ดี

ความชั่วชาของมนุษย
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองตามทํานองเพลง
ของมาฮาลาธ *บทกวีมัสคิลของดาวิด

๕๓ ๑คน โงพูดอยูในใจของตัว เองวา
“ไมมีพระเจาหรอก”

พวกเขาเสื่อมทราม พวกเขาทําความบาปที่
นาขยะแขยง

ไมมีสักคนที่ทําดี
๒พระเจามองลงมาจากสวรรคดูพวก มนุษย

เพื่อหาวายังมีมนุษยสักคนไหม
ที่ทําสิ่งที่ฉลาดและแสวงหาพระเจา
๓แตพวก เขาตางหลง ทางกันไป หมด

เสื่อมทรามกันทุกคน
ไมมีใครเลย ไมมีแมแตคนเดียว ที่ทําสิ่งที่ดี
๔คนทํา ชัว่เหลา นัน้กลืน กินคนของ เรา

เหมือนกินขนมปัง
พวกเขาไมเคยอธิษฐานตอพระเจา
พวกเขาไมรูเรื่องขนาดน้ีเชียวหรือ
๕แตเมื่อพระเจาลงโทษพวกคนชัว่
พวก เขาจะพา กันตื่น กลัวสุดขีดอยางที่ไม

เคยเป็นมากอน

†๕๒:๐ มัสคิล เป็นภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน อาจหมายถึง “บทกวีแหงการ
ใครครวญ” “บทกวีแหงการสัง่สอน” หรือ “บทกวีที่เขียนขึ้นดวยความชํานาญ”
*๕๓:๐ มาฮาลาธ หรือ อาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ตามที่มาฮาลาธระบไุว” มาฮาลาธเป็น
คําฮีบรู ไมรูความหมายที่แนนอน อาจจะหมายถึงแนวเพลงหรือเครื่องดนตรีชนิดหน่ึง
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คนเหลานัน้ที่โจมตีพวกเจา พระเจาจะทําให
กระดูกของพวกเขากระจุยกระจายไป

พวก เจาจะทําใหพวก เขาอับอายขาย หน า
เพราะพระเจาทอดทิง้พวกเขาแลว

๖ขาพเจาหวัง วาชัยชนะของชาว อิสราเอลจะ
มา ถึงใน ไม ชา น้ีจากพระเจาที่อยูบนภู
เขาศิโยน

เมื่อพระ ยาหเวหทําใหคนของพระองคกลับ
ไปมีความสุขเหมือนเมื่อกอน

ครอบครัวของยา โคบจะชื่นชมยินดี ชาว
อิสราเอลจะดีใจ

พระเจาเป็นผูชวยของขาพเจา
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องดนตรีประกอบ
การรอง บทกวีมัสคิลของดาวิด ในเวลาที่

พวกศิฟิมไปหากษตัริยซาอูล และบอกเขาวา
“ดาวิดกําลังซอนตัวอยูในกลุมพวกเรา” †

๕๔ ๑ขา แตพระเจา โปรดชวยขาพเจา
ใหรอดดวยอํานาจของพระองค

โปรดชวยสู คดีของขาพเจา ดวยพลังอัน ยิ่ง
ใหญของพระองค

๒ขา แตพระเจา โปรด ฟังคําอธิษฐานของ
ขาพเจา

โปรดเงี่ยหูฟังคําพูดจากปากของขาพเจา
๓คนแปลกหน า ตางลุกฮือขึ้นตอตานขาพเจา
พวกคนโหดรายไลลาชีวิตขาพเจา
พวกเขาไมแยแสตอพระเจา เซลาห
๔ดูเถิด พระเจาคือผูที่ชวยเหลือขาพเจา
องคเจาชีวิตของขาพเจาคือผู ที่ดูแลรักษา

ชีวิตของขาพเจาอยู
๕ขอ ใหสิ่ง ชัว่ รายที่พวกศัตรูวางแผนจะทํา

กับขาพเจาเกิดขึ้นกับพวกเขาเอง
โปรดแสดงใหขาพเจาเห็นวาพระองคซื่อสัตย

ตอขาพเจาโดยทําลายพวกเขาดวยเถิด
๖แลวขาพเจาจะถวายเครื่องบูชาที่สมัคร ใจ

เอามาเองใหกับพระองค
ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาจะสรรเสริญชื่อ

ของพระองคเพราะพระองคนัน้ดี
๗ เพราะพระเจาชวยขาพเจาให รอดพนจาก

ความทุกขยากตางๆ
ขาพเจาไดเห็นศัตรูลมลงตอหน าตอตา

โดนเพื่อนหักหลัง
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง บทกวีมัสคิลของดาวิด

๕๕ ๑ขา แตพระเจา โปรดเงี่ยหูฟัง คํา
อธิษฐานของขาพเจา

โปรดอยาเพิก เฉยตอคําอธิษฐานขอความ
เมตตาของขาพเจาเลย

๒ โปรดรับฟังและตอบขาพเจาดวย
เมื่อขาพเจาเลาถึงสิ่งที่ทําใหจิตใจขาพเจา

วาวุน
๓ขาพเจากลัว มากเพราะศัตรูของขาพเจา

ขมขูขาพเจาอยู
และคนชัว่กดขี่ขาพเจา
เขาเอาเรื่องรายๆมาโยนใสหัวขาพเจา
พวกเขาโกรธแคนขาพเจา
๔หัวใจของขาพเจาเตนแรงอยูภายใน
ขาพเจากลัวจะตองตาย
๕ขาพเจากลัวจนตัวสัน่
กลัวจับใจ
๖และขาพเจาคิดในใจวา ถาขาพเจามี ปีก

อยางนกเขา
ขาพเจาจะบินหนีไปสูที่ที่ปลอดภัย
๗ขาพเจาจะบินไปไกลลิบ
ถึงทะเลทรายและอาศัยอยูที่นัน่ เซลาห
๘ขาพเจาจะหนีไปสูที่ที่ปลอดภัย
ขาพเจาจะหนีจากมรสุมรายในชีวิต
๙ขา แตองคเจาชีวิต ชวยทําใหคํา พูดและ

แผนของพวกเขาสับสนอลหมานไป
เพราะขาพเจาเห็นความ รุนแรงและการ ขัด

แยงกันในเมือง
๑๐ความ รุนแรงและความ ขัด แยงนัน้เป็น

เหมือนยามเดินตรวจ เวรอยูบนกําแพง
ทัง้วันทัง้คืน

ในขณะ ที่เมืองเต็มไป ดวยอาชญากรรมและ
การกระทําชัว่ราย

๑๑มีแตอาชญากรรมทัว่เมือง
คนที่พูดโกหกและคดโกงไม เคยขาด หายไป

จากทองถนน
๑๒ถาศัตรูดูถูกเหยียดหยามขาพเจา ขาพเจา

ก็ทนได
ถาคนที่เกลียดขาพเจารังแกขาพเจา ขาพเจา

ก็ไปแอบซอนได

†๕๔:๐ ดาวิด … กลุมพวกเรา อานเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ ๑ ซามูเอล ๒๓:๑๙; ๒๖:๑
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๑๓แตน่ีเป็นเจา เพื่อนที่มีใจตรงกัน
เพื่อน สนิทและเพื่อน รู ใจ ที่กําลังโจมตี

ขาพเจา
๑๔ ใน อดีต เราสนุกสนานกับการ พูด คุยกัน

อยางสนิทสนม
และเดินดวยกันทามกลางฝูงชนในวิหารของ

พระเจา
๑๕ขาพเจาอยากใหพวกศัตรูของขาพเจาตาย

อยางไมทันรูตัว
ขาพเจาอยากใหแผนดินแยกออก และกลืน

พวกเขาทัง้เป็น *
เพราะสิ่งชัว่รายทัง้หลายสิงสถิตอยูในใจของ

พวกเขา
๑๖สวนขาพเจาจะรองขอใหพระเจาชวย
และพระยาหเวหจะชวยกูขาพเจา
๑๗ขาพเจารอง ทุกขและครํ่าครวญทัง้เชา

เที่ยง เย็น
และพระองคก็ไดยินเสียงของขาพเจา
๑๘พระองคนําขาพเจากลับมาจากการ รบ

อยางปลอดภัย
ถึงแมมีขาศึกมากมายตอสูกับขาพเจา
๑๙พระเจาผู ครอบครองเป็นกษตัริยมาตัง้แต

โบราณกาลนัน้
พระองคจะฟังเสียงของขาพเจาและพระองค

จะทําใหคนพวกนัน้ อับอายขายหน า เซ
ลาห

ศัตรูของขาพเจาไม ยอมเปลี่ยนวิถี ทางของ
เขา

และไมยําเกรงพระเจา
๒๐ เพื่อนของขาพเจาหักหลังขาพเจา
เขาไมไดรักษาคําพูดเลย
๒๑คํา พูดของ เขานุมเหมือนเนยแตใจของ

เขามีแตสงคราม
คํา พูดของ เขาลื่นเหมือนน้ํามัน แตเชือด

เฉือนเหมือนดาบ
๒๒มอบภาระของ เจาไวกับพระ ยาหเวหสิ

แลวพระองคจะดูแลเจา
พระองคไมเคยปลอยใหคนดีลื่นลม

๒๓ขาแตพระเจา สวนพระองคนัน้พระองคจะ
โยนพวก ฆาตกรและพวก โกหกหลอก
ลวงทัง้ หลายลงไปในหลุม ศพใหเนา
เป่ือย

ทัง้ๆที่เขายังใชชีวิตไมถึงครึ่งหน่ึงเลย
สวนขาพเจานัน้ ขาพเจาจะไว วางใจใน

พระองค

ไววางใจในพระเจาเมื่อถูกตามรังควาน
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองเพลงน้ีตามทํานอง
“นกเขาบนตนโอกที่ไกลโพน” เพลง มิค

ทาม *ของดาวิด เมื่อครัง้ที่ชาว
ฟีลิสเตียจับดาวิดในเมืองกัท †

๕๖ ๑ขา แตพระเจา โปรดเมตตา
ขาพเจาดวย เถิด เพราะคนตาม

รังควานขาพเจา
ศัตรูของขาพเจาโจมตีขาพเจาตลอดเวลา
๒คน พวก นัน้ที่คอยจับตาดูขาพเจา ตาม

รังควานขาพเจาตลอดเวลา
มีหลายคนสูรบกับขาพเจาอยู
พระเจาผูยิ่งใหญสูงสุด
๓ เมื่อขาพเจาหวาดกลัว
ขาพเจาจะไววางใจในพระองค
๔ขาพเจาไว วางใจพระเจา และโออวดในคํา

สัญญาของพระองค
ขาพเจาไว วางใจพระเจา ขาพเจาก็เลยไม

กลัว
มนุษยจะทําอะไรขาพเจาได
๕พวก เขาตางบิดเบือนคํา พูดของขาพเจา

ตลอดเวลา
พวก เขาคิดแตเรื่องที่ วาจะทํารายขาพเจายัง

ไง
๖ศัตรูของขาพเจารวม ตัว กันเฝ าติดตามดู

ขาพเจาอยูทุกฝีกาว
เพื่อหวังจะฆาขาพเจาเสีย
๗ขาแตพระเจา อยาปลอยใหพวกที่ทําชัว่นัน้

ลอยนวลไปได

*๕๕:๑๕ ขาพเจา … กลืนพวกเขาทัง้ เป็น แปลตรงๆไดวา “ขาพเจาอยากใหพวกเขาลง
ไปแดนคนตายทัง้ เป็น” ซึ่งเหมือนกับตอนที่พระเจาลงโทษโคราหซึ่งเป็นศัตรูของโมเสสใน
หนังสือ กันดารวิถี ๑๖:๓๑-๓๓
*๕๖:๐ มิคทาม เป็นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายแนนอน อาจหมายถึงคําจารึก
†๕๖:๐ เมื่อครัง้ที่ … เมืองกัท อานเรื่องของดาวิดและชาวเมืองกัท ไดจากหนังสือ ๑ ซามู
เอล ๒๑:๑๑-๒๒:๑; ๒๗:๑-๒๙:๑๑
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เหวี่ยงพวกเขาลงกับพื้นดวยความโกรธของ
พระองค

๘พระองคจด บันทึกความ ทุกข โศกของ
ขาพเจา

พระองคเก็บน้ําตาทุก หยดของขาพเจาไวใน
ขวดของพระองค

เรื่อง น้ีจดอยูในหนังสือ มวนของพระองค
ไมใชหรือ

๙ เมื่อขาพเจารองขอความ ชวย เหลือจาก
พระองค พวก ศัตรูของขาพเจาก็จะหัน
หลังวิ่งหนีไป

ขาพเจารูดีวาพระเจาอยูฝ ายขาพเจา
๑๐ขาพเจาไว วางใจพระเจาและโออวดในคํา

สัญญาของพระองค
ขาพเจาไว วางใจพระ ยาหเวหและโออวดใน

คําสัญญาของพระองค
๑๑ขาพเจาไววางใจพระเจา
ขาพเจาไมกลัว มนุษยจะทําอะไรขาพเจาได
๑๒ขาแตพระเจา ขาพเจาจะแกบนทัง้หลายที่

บนบานไวกับพระองค
ขาพเจาจะถวายเครื่องบูชาขอบคุณแด

พระองค
๑๓ เพราะพระองคไดชวยขาพเจาใหรอดพน

จากความตาย
พระองคชวยใหเทาของขาพเจาไมสะดุดลม
เพื่อขาพเจาจะไดเดินอยูตอ หน าพระเจาใน

ความสวางที่สองลงมายังคนที่มีชีวิต

อธิษฐานขอใหรอดพนจากศัตรูที่ดุราย
(สดด. ๑๐๘:๑-๕)

ถึงหัวหน านักรอง ใหรองเพลงดวยทํานอง
“อยาทําลาย” เพลงมิคทาม ‡ของดาวิด เมื่อ

ครัง้ที่ดาวิดหนีซาอูลไปอยูในถํ้า

๕๗ ๑ขา แตพระเจา โปรดเมตตาดวย
โปรดเมตตาดวยเถิด

เพราะขาพเจาแสวงหาที่ลีภ้ัยในพระองค
และแสวงหาที่กําบังภายใตปีกของพระองค
จนกวาเรื่องอันตรายน้ีจะผานพนไป
๒ขาพเจารองเรียกหาพระเจาผูยิ่งใหญสูงสุด

ขาพเจาอธิษฐานถึงพระเจาผู ที่แก แคนแทน
ขาพเจา

๓ขอ ใหพระองคสงความ ชวย เหลือมาจาก
สวรรคมาชวยกูขาพเจา

ขอ ใหพระองคทําใหศัตรูของขาพเจาอับอาย
เซลาห

ขอ ใหพระเจาสงความ รัก มัน่คงและความ
ซื่อสัตยที่เชื่อ ถือ ไดของพระองคลง มา
ให

๔ขาพเจาจะตองนอน ลงทามกลางศัตรูที่
เหมือนสิงโตกินคน

พวกเขามีฟันเหมือนคมหอกคมธนูและมีลิน้
เหมือนดาบที่คมกริบ

๕ขาแตพระเจา ขอใหพระองคขึ้นมาเหนือฟ า
สวรรค

ขอใหรัศมีของพระองคสองไปทัว่โลก
๖พวกศัตรูวางตาขายดักขาขาพเจา
ขาพเจารูสึกเครียดมาก
พวกเขาขุดหลุมพรางใหขาพเจาตกลงไป
แตพวก เขากลับตกลง ไปในกับ ดักของ เขา

เอง เซลาห
๗ขาแตพระเจา ขาพเจาพรอมแลว
ใจของขาพเจาเตรียมพรอมแลว
ขาพเจาจะรอง เพลง และเลน ดนตรีเพื่อ

สรรเสริญพระองค
๘ จิตวิญญาณของขา ตื่นเถิด
พิณใหญ และพิณโบราณ ตื่นเถิด
แลวขาพเจาจะใชเพลงปลุกอรุณรุง
๙องคเจาชีวิต ขาพเจาจะสรรเสริญพระองค

ทามกลางชนชาติทัง้หลาย
และจะรอง เพลงเกี่ยว กับพระองคใหทุก คน

ฟัง
๑๐ เพราะความ รักมัน่คงของพระองคนัน้สูง

เทียมฟ าสวรรค
ความ สัตย ซื่อของพระองคนัน้ขึ้นสูงเสียด

เมฆ
๑๑ขาแตพระเจา ขอใหพระองคขึ้นมาเหนือ

ฟ าสวรรค
ขอใหรัศมีของพระองคสองไปทัว่โลก

‡๕๗:๐ มิคทาม เป็นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายแนนอน อาจหมายถึงคําจารึก
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การเรียกรองความยุติธรรม
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองโดยใชทํานอง
“อยาทําลาย” เพลงมิคทาม *ของดาวิด

๕๘ ๑พวก เจาพวกผูนําที่ยิ่ง ใหญ พวก
เจาตัดสิน คดีอยางยุติธรรมหรือ

เปลา
พวกเจาใหคําตัดสินกับคนอยางยุติธรรมหรือ

เปลา
๒ เปลา เลย เจาไดวางแผนที่จะทําสิ่ง ชัว่ ราย

มากมายดวยจิตใจที่ไรความยุติธรรม
เจาไดกออาชญากรรมที่โหด รายในแผน ดิน

ดวยมืออันชัว่ชา
๓คนชัว่พวกนัน้ทําผิดตัง้แตคลอดออกมา
คนโกหกพวกนัน้หลงผิดไปตัง้แตเกิด
๔ความ โกรธ แคนของพวก เขาเหมือนพิษ งู

รายแรง †
พวก เขาเป็นเหมือนงูเหาหู หนวกที่อุด หูของ

มัน
๕ที่ไมยอมฟังเสียงสะกดของหมองู
ไมวาหมองูจะเกงแคไหนก็ตาม
๖ขา แตพระเจา ชวยหักฟันในปากของพวก

เขาใหแตกละเอียด
ขาแตพระยาหเวห ชวยดึงเขีย้วออกจากปาก

สิงโตเหลานัน้ดวย
๗ขอพละ กําลังของพวก เขาถูกระบายไป

เหมือนน้ํา
ขอใหพวกเขาถูกเหยียบยํ่าเหมือนตนหญาที่

เหี่ยวเฉา ‡
๘ขอใหพวกเขาหายไปเหมือนพวกหอยทาก

¶ที่กําลังหลอมละลายไปใน ขณะ ที่มัน
คืบคลาน

ขอใหพวกเขาเป็นเหมือนทารกที่ตายในทอง
แมซึ่งไมมีวันไดเห็นแสงของอาทิตย

๙ขอ ใหพระเจากวาดพวก เขาทิง้ ไปอยาง
รวดเร็วเหมือนกับพายุ

เร็วกวาที่หมอจะทันรอนตอนที่ตัง้อยูบนกอง
กิ่งหนามที่ติดไฟ

ไมวาจะเป็นกิ่งสดหรือกิ่งแหงก็ตาม *
๑๐ขอ ใหคนดีไดดีใจ เมื่อเห็นคนที่ไรความ

ยุติธรรมถูกลงโทษ
และขอใหคนดีคนนัน้ไดลางเทาในเลือดของ

คนชัว่
๑๑แลวผูคนก็จะพูดวา “เห็นไหม คนที่ทําถูก

ตองไดรับรางวัล
เห็นไหม มีพระเจาที่ตัดสินอยางยุติธรรมอยู

ในโลกน้ี”

ขอปกป องขาพเจาจาก “ไอพวกหมา”
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองโดยใชทํานอง
“อยาทําลาย” เพลงมิคทาม †ของดา
วิด ที่เขียนตอนที่ซาอูลสงคนไป
เฝ าบานของดาวิดเพื่อฆาเขา ‡

๕๙ ๑พระเจาของขาพเจา โปรดชวย
ขาพเจาให รอดพนจากศัตรูของ

ขาพเจาดวยเถิด
โปรดชวยปกป องขาพเจาใหรอดพนจากผูคน

ที่ลุกขึ้นตอตานขาพเจาดวยเถิด
๒ โปรดชวยชีวิตขาพเจาใหรอดพนจากคนชัว่

ราย
โปรดชวย กูขาพเจาจากคนกระหาย เลือด

เหลานัน้ดวยเถิด
๓ขาแตพระยาหเวห พวกเขาดักซุมคอยฆา

ขาพเจา

*๕๘:๐ มิคทาม เป็นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายแนนอน อาจหมายถึงคําจารึก
†๕๘:๔ ความโกรธแคน … รายแรง คําวา “ความโกรธแคน” กับคําวา “พิษงู” เป็นคําๆ
เดียวกันในภาษาฮีบรู
‡๕๘:๗ ขอใหพวกเขา … ที่เหี่ยวเฉา อาจแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ขอใหพระองคยิงลูกธนู
ใสพวกเขาใหลมลง เหมือนหญาที่เหี่ยวเฉา”
¶๕๘:๘ หอยทาก มักทิง้รองรอยเปียกแฉะไวที่พื้นเวลาคืบคลาน จึงดูเหมือนวาตัวมันกําลัง
ละลายขณะที่คืบคลานไปมา
*๕๘:๙ ภาษาฮีบรู ขอน้ีเขาใจยาก
†๕๙:๐ มิคทาม เป็นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายแนนอน อาจหมายถึงคําจารึก
‡๕๙:๐ ตอนที่ซาอูล … ฆาเขา ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๑ ซามูเอล ๑๙:๑๑-๑๗
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คน โหด รายพวก นัน้ดอมตามคอยตะครุบ
ขาพเจา

ทัง้ๆ ที่ขาพเจาไม ไดทํา ผิดหรือทําบาปอะไร
เลย

๔ขาพเจาไม ไดทําอะไรผิด แตพวก เขาก็รีบ
เรงมาที่น่ีและเตรียมโจมตีขาพเจา

โปรดลุกขึ้นมาชวยขาพเจาดวย เถิด ชวย
มาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้น

๕ขาแตพระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้
พระเจาของชนชาติอิสราเอล

โปรดลุกขึ้นมาลงโทษชนชาติเหลานัน้ โปรด
อยาไดมีเมตตาตอคน ทรยศที่ชัว่ ราย
พวกนัน้ เซลาห

๖พวก เขากลับมาในตอน เย็น ขู คําราม
เหมือนฝูงหมา

และเดินดอมๆมองๆ หาเหยื่อไปทัว่เมือง
๗ ฟังเสียงของพวกเขาดูสิ เหาออกมาเป็นคํา

เยยหยัน
ริมฝีปากเชือดเฉือนอยางดาบ
และพวก เขาก็พูด วา “ไมมีคน อื่นไดยิน

หรอก”
๘ขาแตพระยาหเวห ขอพระองคหัวเราะเยาะ

พวกเขา
และทําใหพวกเขาทุกคนอับอายดวยเถิด
๙ขา แตพระเจา พระองคเป็นพละ กําลังของ

ขาพเจา ขาพเจาจะคอยใหพระองคมา
ชวย ¶

เพราะพระองคเป็นป อมปราการของขาพเจา
๑๐พระเจาของขาพเจารักขาพเจาและจะมา

ชวยขาพเจา
พระองคจะ ใหขาพเจาเห็นพวก ศัตรูของ

ขาพเจาพายแพ
๑๑ โปรดอยาฆาพวก ศัตรูของขาพเจาใหหมด

ในทีเดียว ไมอยางนัน้ คนของขาพเจา

อาจ จะลืม วาพระองคเป็นผู ที่ทําใหพวก
เขาชนะ

ขาแตองคเจาชีวิต ผูเป็นโลของพวกเรา
โปรดใชพลัง อํานาจของพระองคทําใหศัตรู

แตกกระเจิงและลมลง
๑๒สิ่งที่เขาพูดทําใหริมฝีปากเขาเป็นบาป
ขอ ใหเขาตกลง ไปในกับ ดักแหงความ เยอ

หยิ่งจองหอง
คําสาปแชงและคําโกหกของเขาเอง
๑๓ทําลายพวก เขาดวยความ โกรธของ

พระองค
ทําลายพวกเขาใหหมดเกลีย้งตลอดไป
แลวคนทัว่โลกจะไดรูวา
พระเจาครอบครองอยูเหนือชนชาติของยา

โคบ เซลาห
๑๔พวก เขากลับ มาในตอน เย็นขู คําราม

เหมือนฝูงหมา
และเดินดอมๆมองๆหาเหยื่อไปทัว่เมือง
๑๕พวกเขาจะเรรอนหาอาหารไปมา
และถาพวก เขากินไม อิ่ม พวก เขาคงจะอยู

ทัง้คืน *
๑๖ขาพเจาจะรองเพลงถึงพลังของพระองค
ในตอนเชาขาพเจาจะชื่นชมยินดีในความรัก

มัน่คงของพระองค
เพราะพระองคเป็นป อมปราการของขาพเจา
พระองคเป็นที่กําบังในยามทุกขยาก
๑๗ขาแตพระเจา พระองคเป็นพละกําลังของ

ขาพเจา ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญ
พระองค

เพราะพระองคเป็นป อมปราการของขาพเจา
และเป็นพระเจาที่มีความ รักมัน่คงตอ

ขาพเจา

¶๕๙:๙ ขาแตพระเจา … มาชวย หรือ “ขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญพระองค” หรืออาจจะ
หมายถึง “พระเจาผูเป็นกําลังของขาพเจา ขณะน้ีขาพเจากําลังเฝ ารอพระองคอยูเพื่อใหชวย
เหลือขาพเจา”
*๕๙:๑๕ ถาพวกเขา … จะอยูทัง้คืน หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ถาพวกเขากินไม
อิ่ม พวกเขาจะรองครวญคราง”
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อธิษฐานขอชัยชนะหลังจากสูรบแพ
(สดด. ๑๐๘:๖-๑๓)

ถึงหัวหน านักรอง ใหรองเพลงโดยใชทํานอง
“ดอกลิลลี่แหงสัญญา” เพลงมิคทามของดา
วิด สําหรับการสัง่สอน เขียนในชวงที่ดาวิด
ตอสูกับชาวอารัมนาหะราอิมและชาวอารัม
โซบาห ตอนขากลับโยอาบไดฆาทหารชาวเอ
โดมไปหน่ึงหมื่นสองพันคนที่หุบเขาเกลือ †

๖๐ ๑ขา แตพระเจา พระองคทอด ทิง้
พวกเรา

และทลายกําแพงของพวกเรา
พระองคโกรธพวกเรา
โปรดนําพวกเรากลับไปสูสภาพเดิมดวยเถิด
๒พระองคทําใหแผน ดินไหวและแยกแผน

ดินออก
โปรดซอมรอยราวดวยเถิดเพราะมันกําลังจะ

พังทลาย
๓พระองคทําใหคนของพระองคเดือดรอนจน

ลมโซเซไป
เหมือน กับพระองคมอมเหลา องุนเราจนโซ

ซัดโซเซไป
๔พระองคยกธงใหกับคนที่เกรงกลัวพระองค

เห็น
เพื่อพวกเขาจะไดหนีคมธนูที่วิ่งเขาไปหา เซ

ลาห
๕ชวยตอบขาพเจาดวยและใชมือขวาอันทรง

พลังของพระองค
ชวยพวก เราให รอดดวย เถิดเพื่อคนที่

พระองครักจะหนีไปได
๖ ในวิหารของพระองค พระเจาพูดวา
“เราจะชนะและเราจะวัดและจัดสรรปันสวน

เมืองเชเคม
และหุบเขาสุคคทใหกับคนของเรา
๗ดินแดนกิ เลอาดเป็นของเรา ดินแดนมนัส

เสหเป็นของเรา
เผาเอฟราอิมเป็นหมวกเหล็กของเรา
สวนเผายูดาห เป็นคทา ‡ของเรา
๘ชนชาติโมอับเป็นอางลางของเรา
เราโยนรองเทาของ เราใหชนชาติเอ โดมที่

เป็นทาสของเรา

เราโห รองอยางผูมี ชัยเหนือดิน แดนฟิ ลิ ส
เตีย”

๙ ใคร เลาจะนําขาพเจาไปยึดเมืองที่มีกําแพง
แนนหนานัน้

ใคร เลาจะนําขาพเจาไป ไกลถึงดิน แดนเอ
โดม

๑๐ เพราะพระองคทอดทิง้พวกเราแลว ไมใช
หรือ

ขาแตพระเจา พระองคไมไปรวมทัพกับพวก
เราแลว

๑๑ขา แตพระเจา ชวย เหลือพวก เราตอสูกับ
ศัตรูดวยเถิด

เพราะความ ชวย เหลือจากมนุษย ไมมี
ประโยชน

๑๒ตองเป็นความ ชวย เหลือจากพระเจา
เทานัน้พวกเราถึงจะชนะ

พระองคจะเหยียบยํ่าศัตรูของพวกเรา

การปกป องภายใตปีกของพระองค
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่อง
ดนตรีประกอบ เพลงของดาวิด

๖๑ ๑ขา แตพระเจา โปรด ฟังเสียงรอง
ใหชวยของขาพเจา

โปรดรับฟังคําอธิษฐานของขาพเจาดวยเถิด
๒ขาพเจารูสึกทอแทสิน้ หวังอยูที่สุด ปลาย

โลกน้ี
ขาพเจาจึงรองขอความ ชวย เหลือจาก

พระองค
ขอพระองคนําขาพเจาไปอยูที่ป อมปราการ

สูง
๓ เพราะพระองคเป็นที่ลีภ้ัยของขาพเจา
พระองคเป็นหอสูงแข็งแกรงที่ปกป อง

ขาพเจาจากศัตรู
๔ขาพเจาขอพักอาศัยอยูในเต็นทของ

พระองคตลอดไป
และหลบภัยอยูใตปีกของพระองค เซลาห
๕ขาแตพระเจา พระองคไดยินคําสาบานของ

ขาพเจา
พระองคใหขาพเจามีสวนในมรดกที่เป็นของ

คนเหลานัน้ที่ยําเกรงพระองค
๖ขอพระองคชวยตออายุใหกับกษตัริย

†๖๐:๐ โย อาบเป็นผูนําทางทหารของดา วิด ดูรายละเอียดในบท ที่ ๒ ซา มู เอล ๘:๓-๘;
๑๐:๖-๒๘; ๑ พงศาวดาร ๑๘:๓-๑๑; ๑๙:๑๖-๑๙
‡๖๐:๗ คทา เป็นไมขนาดสัน้ ที่กษตัริยถือ เล็งถึงอํานาจในการปกครอง
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ขอพระองคชวยเพิ่มจํานวนวัน ปีของกษตัริย
ใหออกไปอีกหลายชัว่อายุคน

๗ขอ ใหกษตัริยนัง่อยูบนบัลลังกตอ หน า
พระเจาตลอดไป

ขอ ใหความ สัตย ซื่อและความ รัก มัน่คงของ
พระองคปกป องกษตัริย

๘แลวขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญชื่อของ
พระองคเสมอ

และจะแกบนตางๆของขาพเจาในแตละวัน

พึ่งในความแข็งแกรงของพระยาหเวห
ถึงหัวหน านักรอง ตามแนวเพลง
ของเยดูธูน *เพลงสดุดีของดาวิด

๖๒ ๑แนนอน ขาพเจาจะรอคอยพระเจา
อยางอดทน

เพราะมีแตพระองคเทานัน้ที่สามารถชวย
ขาพเจาใหรอดได

๒แนนอน พระองคเป็นหินกําบัง เป็นผู ชวย
ใหรอด

และเป็นป อมปราการของขาพเจา ดัง นัน้
ขาพเจาจะไมมีวันหวัน่ไหว

๓พวก เจาฆาตกรจะโจมตีขาพเจาไปอีก นาน
แคไหน

ขาพเจาเป็นเหมือนกําแพงที่เอนเอียงจวนจะ
ลมอยูแลว

๔แนนอน พวก เขาวางแผนที่จะโคน ลม
ขาพเจาจากตําแหนงสูง

พวกเขาชอบโกหก
พวกเขาอวยพรขาพเจาดวยปาก แตสาปแชง

ขาพเจาในใจ เซลาห
๕แนนอน ขาพเจาจะรอ คอยพระเจาอยาง

อดทน
เพราะมีแตพระองคเทานัน้ที่ใหความหวังกับ

ขาพเจา
๖แนนอน พระองคเป็นหินกําบัง เป็นผู ชวย

ใหรอด
และเป็นป อมปราการของขาพเจาดัง นัน้

ขาพเจาจะไมหวัน่ไหว
๗พระเจาชวยขาพเจาให รอดและให เกียรติ

กับขาพเจา

พระเจาเป็นหิน กําบังอันแข็งแกรงและเป็นที่
ลีภ้ัยของขาพเจา

๘ทานทัง้หลาย ใหไววางใจในพระองคตลอด
เวลา

ใหเปิด เผยทุก อยางที่อยูในใจเจากับพระเจา
อยางเต็มที่

พระเจาคือที่ลีภ้ัยของพวกเรา เซลาห
๙แนนอน มนุษยนัน้ไม เที่ยงเหมือนลมแค

วูบหน่ึง
มนุษยนัน้พึ่งพิงไมได
บนตราชัง่นัน้ มนุษยทัง้หมดรวมกันก็ยังเบา

กวาลม
๑๐อยาไว วางใจในความ รํ่ารวยที่ไดมาจาก

การรีดไถคนอื่น
อยาไดหวังลมๆแลงๆกับสิ่งที่ขโมยมา
ถาเจารํ่ารวยขึ้นอยาไดไปยึดติดกับมัน
๑๑พระเจาพูดสิ่งหน่ึง
อัน ที่ จริงพระองคพูดสอง สิ่งที่ขาพเจาไดยิน

คือ
พระเจาเป็นผูที่มีความแข็งแกรง
๑๒ขาแตองคเจาชีวิต พระองคเป็นผทูี่มีความ

รักมัน่คง
เพราะพระองคตอบแทนแตละ คนตามสิ่ง ที่

พวกเขาทํา

ใจที่หิวกระหายพระเจา
เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อครัง้ที่เขาอยูในที่

เปลาเปลี่ยวแหงแลงของยูดาห *

๖๓ ๑ขาแตพระเจา พระองคคือพระเจา
ของขาพเจา ขาพเจาแสวงหา

พระองคอยางจริงจัง
ใจของขาพเจากระหายหาพระองค
รางกายของขาพเจาโหย หาพระองคในแผน

ดินที่แหงแลงขาดน้ําน้ี ที่ซึ่งขาพเจารูสึก
ออนเปลีย้เหลือเกิน

๒ ใช แลว ขาพเจาเคย เห็นพระองคในวิหาร
อันศักดิส์ิทธิข์องพระองค

ขาพเจาเคยเห็นความแข็งแกรงและสงา ราศี
ของพระองค

๓ ริมฝีปากของขาพเจาจะสรรเสริญพระองค

*๖๒:๐ เย ดู ธูน เป็นหน่ึงในสามของหัวหน านัก ดนตรี ที่กษตัริยดา วิดแตง ตัง้ ดูไดจาก
พงศาวดาร ๑๖:๓๘-๔๒
*๖๓:๐ เมื่อครัง้ที่ … ของยูดาห ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ ๑ ซามูเอล ๒๓:๑๔; ๒ ซามูเอล
๑๕:๒๓
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เพราะความ รัก มัน่คงของพระองคดียิ่ง กวา
ชีวิตเสียอีก

๔ขาพเจาขอสรรเสริญพระองคตราบ เทา ที่
ขาพเจายังมีชีวิตอยู

ขาพเจายกมือของขาพเจาขึ้นเรียก ชื่อของ
พระองค

๕ จิตวิญญาณของขาพเจาพอใจยิ่งนักเหมือน
เพิ่งไดกินอาหารที่ดีที่สุด

ปากของขาพเจาจะสรรเสริญพระองคดวยริม
ฝีปากที่เป็นสุขนัน้

๖ขาพเจาสรรเสริญพระองค
ในขณะที่นอนอยูบนเตียงและคิดถึงพระองค

ในตอนดึก
๗ เพราะพระองคชวยเหลือขาพเจา
ขาพเจารอง เพลงอยางมีความ สุขอยูภาย ใต

เงาปีกของพระองค
๘ขาพเจาตามอยูหลังพระองค
มือขวาของพระองคจับขาพเจาไวแนน
๙สวนคนพวกนัน้ที่อยากจะฆาขาพเจา
ก็จะถูกสงลงไปในหลุมศพเสียเอง
๑๐พวกเขาจะถูกฆาตายดวยคมดาบ
และกลายเป็นอาหารของหมาปา
๑๑แตกษตัริยจะมีความสุขในพระเจา
ทุก คนที่สาบานโดยอางชื่อของพระเจาจะพา

กันสรรเสริญพระเจา
เพราะพระองคจะปิดปากคนที่พูดโกหก

พระเจาจะลงโทษพวกวางแผนชั่ว
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๖๔ ๑ขา แตพระเจา โปรดฟังขาพเจา
ดวยเมื่อขาพเจารองทุกข

โปรดปกป องขาพเจาจากการ ขูเข็ญของศัตรู
†ดวยเถิด

๒ โปรดปกป องคุมครองขาพเจาจากแผนการ
ของคนชัว่รายเหลานัน้

โปรดซอนขาพเจาจากกลุม ชนที่อึกทึกชัว่ ชา
นัน้

๓ลิน้พวกเขาเหมือนดาบแหลมคม
คําพูดอันขมขื่นของพวกเขาเหมือนธนูที่งาง

พรอมยิง
๔อยูๆพวกเขาก็ยิงธนูใสคนบริสุทธิ ์

พวกเขายิงจากที่หลบซอนอยางไมกลัวใคร
๕พวกคนชัว่ใหกําลังใจตอกันในการทําชัว่
พวกเขาพูดกันถึงเรื่องการวางกับดัก
เขาพูดกันวา “ไมมี ใครเห็นสิ่งที่พวก เรา

‡กําลังทําอยูน้ีหรอก”
๖พวกเขาวางแผนทําเรื่องรายๆที่ไมยุติธรรม
แลวพูดกันวา “เราคิดแผนการที่ไมมีชอง

โหวเลย”
จิตใจของมนุษยนัน้สุดลึกลํ้าหยัง่ถึง
๗แตพระเจาจะยิงธนูใสพวกเขา
และคนเหลานัน้จะถูกยิงในพริบตา
๘พระองคจะทําใหคน พวก นัน้สะดุดลิน้ของ

ตัวเอง
และทุกคนที่พบเห็นพวกเขาก็จะสัน่สะทาน
๙ทุกคนจะเกรงกลัว
พวกเขาจะคิดถึงและเลาเรื่องสิ่งที่พระเจาได

ทําไปนัน้
๑๐คนที่ทําตามใจพระ ยาหเวหจะชื่นชมยินดี

และลีภ้ัยในพระองค
ทุกคนที่มีใจซื่อตรงจะโออวดเรื่องพระองค

ขอบคุณพระเจาสําหรับ
การเก็บเกี่ยวอันอุดม

ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๖๕ ๑ขาแตพระเจา ถูกตองแลวที่พวก
เราจะรอง เพลงสรรเสริญพระองค

บนภูเขาศิโยน
และถวายเครื่องบูชาตามที่พวก เราไดสาบาน

ไวกับพระองค
๒พระองครับฟังคําอธิษฐาน
มนุษยทุกคนสามารถมาอยูตอหน าพระองค
๓ เมื่อการกระทําผิดทวมทนพวกเรา
พระองคคือผูที่กลบเกลื่อนการกบฏของพวก

เรา
๔ชางมีเกียรติจริงๆคนที่พระองคเลือกใหเขา

ใกลพระองค และพัก อาศัยในลานของ
พระองค

ขอ ใหเราอิ่ม เอมกับสิ่ง ดีๆในบานของ
พระองคซึ่งคือวิหารอันศักดิส์ิทธิข์อง
พระองค

๕ขาแตพระเจาพระผูชวยใหรอดของพวกเรา

†๖๔:๑ การขูเข็ญของศัตรู หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “สิ่งที่ขาพเจาหวาดกลัวจากศัตรู”
‡๖๔:๕ พวกเรา มาจากฉบับภาษาซีเรีย แตฉบับฮีบรูใชคําวา “พวกมัน” ซึ่งคงหมายถึงพวก
กับดักพวกนัน้
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พระองคตอบคําอธิษฐานของ เราและนํา
ชัยชนะมา สูพวก เราดวยอํานาจอัน นา
เกรงขามของพระองค

ทุกคนที่อาศัยอยูในทัว่ทุกมุมโลกรวมทัง้คน
ที่อยูขามน้ําขามทะเลอันไกลโพน

ตางก็พากันไววางใจในพระองค
๖พระองคตัง้ภูเขาทัง้หลายในที่ของพวกมัน

ดวยฤทธิอ์ํานาจของพระองค
พระองคสําแดงใหเห็นถึงพลังของพระองค
๗พระองคสามารถทําใหทะเลและคลื่นที่

คํารามอยางสนัน่หวัน่ไหว
และชนชาติตางๆที่จลาจลวุนวาย สงบลงได
๘คนที่อยูในแผน ดินทัง้ หลายที่อยูไกล โพน

ตางตก ตะลึงในสิ่ง มหัศจรรยตางๆที่
พระองคทํา

พระองคทําใหผูคนที่อยูทางทิศ ตะวัน ออก
และทิศตะวันตกรองเพลงฉลองกัน

๙ขา แตพระเจา พระองคทรงเอาใจ ใสแผน
ดินและรดน้ําใหมัน

พระองคทําใหลําธารเต็ม ไป ดวยน้ําซึ่งทําให
แผนดินอุดมสมบูรณ

พระองคจัดหาเมล็ดขาวใหกับผูคนกินกัน
พระองคเตรียมแผนดินใหเกิดพืชผล
๑๐พระองคสงฝนหา ใหญลงมาในทุง นาที่ไถ

พรวนแลว
น้ําฝนทําใหกอนดินที่พรวนแลว นัน้ออนนุม

ราบเรียบเสมอกัน
พระองคอวยพรใหตน พืชในทุง นัน้เจริญ

เติบโต
๑๑พระองคสวมมงกุฎใหกับปี นัน้ดวยพืช ผล

อยางลนหลาม
ไม วาพระองคจะไปที่ไหนก็ตาม พระองคก็

ทิง้ความอุดมสมบูรณไวให
๑๒ทุงหญาในชนบท มีน้ําคางหยาดเยิม้
เนินเขาก็ปกคลุมไปดวยความชื่นชมยินดี
๑๓ทุงหญาเลีย้งสัตว เต็มไปดวยฝูงแกะ
หุบเขาถูกปกคลุมไปดวยเมล็ดขาว
พวกมันตางเปลงเสียงรองออกมาเป็นเพลง

คําเชิญใหมาฉลองสิ่งตางๆที่พระเจาทํา
ถึงหัวหน านักรอง บทเพลงสดุดี

๖๖ ๑ทัว่ทัง้แผนดินโลกเอย
โห รองดวยความ ชื่นชมยินดีให กับ

พระเจาเถิด
๒ เลนดนตรีและรองเพลง ถวายเกียรติแดชื่อ

ของพระองค
ถวายเกียรติแดพระองคดวย การ สรรเสริญ

เถิด
๓ศัตรูของพระองคจะกลัวจนลนลานคลาน

เขามาหาพระองค
เพราะฤทธิอ์ํานาจอันยิ่งใหญของพระองค
๔ทัว่ทัง้โลกก็จะกมกราบลงบูชาพระองค
พวกเขาจะรองเพลงสรรเสริญใหกับพระองค
และรอง เพลงสรรเสริญชื่อของพระองค เซ

ลาห
๕มาดูสิวาพระเจาไดทําอะไรไปบาง
สิ่ง นา ทึ่งทัง้ หลายที่พระองคได ทํา ไป

ทามกลางมนุษย
๖พระองคเปลี่ยนทะเลแดงใหกลาย เป็นผืน

ดินแหง *
คนของพระองคเดินขามแมน้ําจอรแดน †
อยาง นัน้ใหพวก เราเฉลิมฉลองสิ่ง ที่พระองค

ไดทําไป
๗พระองคปกครองตลอดกาลดวยพลังอันยิ่ง

ใหญของพระองค
พระองคจับตาดูชนชาติตางๆ
ดัง นัน้อยาใหพวก กบฏคิดลุกฮือขึ้นตอ ตาน

พระองค เซลาห
๘ชนชาติทัง้ หลายเอย ใหสรรเสริญพระเจา

ของพวกเราเถิด
เปลงเสียงสรรเสริญพระองคเถิด
๙พระองครักษาชีวิตของเราไว
พระองคไมใหเทาของเราลื่นลม
๑๐ขาแตพระเจา พระองคไดทดสอบพวกเรา
พระองคไดหลอมพวก เราใหบริสุทธิเ์หมือน

ชางเงินหลอมเงิน
๑๑พระองคนําพวกเราไปติดกับดัก
และเอาภาระหนักใสหลังของเรา

*๖๖:๖ ผืนดินแหง เรื่องน้ีเกิดขึ้นตอนที่พระเจานําชนชาติอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาส
ในประเทศอียิปต ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ อพยพ ๑๔:๒๑-๒๙
†๖๖:๖ แมน้ําจอรแดน เรื่องน้ี เกิดขึ้นตอนที่พระเจานําชนชาติอิสราเอลเขาไปในแผนดินคา
นาอัน ดูเพิ่มเติมไดจาก โยชูวา ๓:๑๔-๑๗
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๑๒พระองคทําใหรถรบของศัตรูวิ่งทับ หัวเรา
ไป พวกเราลุยน้ําลุยไฟ

แตใน ที่สุด พระองคนําพวก เราไป สูที่โลง
กวางอันปลอดภัย

๑๓–๑๔ เมื่อขาพเจาเจอกับความทุกขยาก
ขาพเจาไดบนบานไวกับพระองค
และตอนน้ี ขาพเจานําเครื่องเผาบูชา
มาแกบนของขาพเจาที่วิหารของพระองค
๑๕ขาพเจาถวายพวก สัตวอวนพีเป็นเครื่อง

เผาบูชาใหกับพระองค
พรอมกับควันจากการเผาพวกแกะตัวผู
ขาพเจาถวายพวก วัวตัวผูกับแพะให กับ

พระองค เซลาห
๑๖ทานทัง้หลายที่ยําเกรงพระเจา เขามาสิ
แลวขาพเจาจะเลาให ฟังวาพระองคทํา อะไร

ใหกับขาพเจาบาง
๑๗ปากของขาพเจารองขอความ ชวย เหลือ

จากพระองค
ลิน้ของขาพเจายกยองพระองค
๑๘ถาขาพเจาเพิก เฉยตอบาปในจิตใจของ

ขาพเจา
องคเจาชีวิตก็คงไมไดฟังขาพเจาหรอก
๑๙แต ความจริงแลว พระเจาไดยินขาพเจา
พระองคฟังคําอธิษฐานของขาพเจา
๒๐สรรเสริญพระเจา เพราะพระองคไม ได

เมินเฉยตอคําอธิษฐานของขาพเจา
และไม ไดยับยัง้ความ รัก มัน่คงของพระองค

ไปจากขาพเจา

ใหชนชาติทัง้หลายสรรเสริญพระเจา
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องดนตรี
ประกอบการรอง บทเพลงสดุดี

๖๗ ๑ขา แตพระเจา โปรดเมตตาและ
อวยพรพวกเราดวยเถิด

โปรดใหใบหน าของพระองคสอง สวางมาบน
พวกเราดวยเถิด เซลาห

๒ขอใหทางของพระองคเป็นที่รูจักไปทัว่โลก
ขอ ใหทุกชนชาติรูจักอํานาจที่จะชวย ให รอด

ของพระองค
๓ขา แตพระเจา ขอ ใหชนชาติทัง้ หลาย

สรรเสริญพระองค
ขอใหทุกชนชาติสรรเสริญพระองคดวยเถิด

๔ชนชาติทัง้ หลายควรชื่นชมยินดีและมี
ความสุข

เพราะพระองคตัดสินพวกเขาอยางยุติธรรม
พระองคปกครองชนชาติทัง้ หลายบน โลก น้ี

เซลาห
๕ขา แตพระเจา ขอ ใหชนชาติทัง้ หลาย

สรรเสริญพระองค
ขอใหทุกชนชาติสรรเสริญพระองคดวยเถิด
๖แผนดินโลกน้ีใหความอุดมสมบูรณ
ขาแตพระเจา พระเจาของพวกเรา ขอโปรด

อวยพรใหกับพวกเราตอไป
๗ขาแตพระเจา ขอโปรดอวยพรพวกเรา
และขอใหคนทัว่ทุกมุมโลกยําเกรงพระองค

ขบวนแหแหงชัยชนะของพระเจา
ถึงหัวหน านักรอง บทเพลงสดุดีของดาวิด

๖๘ ๑ขา แตพระเจา ลุก ขึ้น เถิด และ
ทําใหศัตรูของพระองคกระจัด

กระจายไป
ขอ ใหคนที่เกลียด ชังพระองควิ่ง หนี ไปจาก

พระองค
๒ ไลพวกเขาไป เหมือนลมไลควัน
ขอใหคนชัว่พินาศไปตอหน าพระเจา
เหมือนกับขีผ้ึ้งหลอมละลายตอหน าไฟ
๓ขอ ใหคนดีมีความ สุขและชื่นชมยินดีตอ

หน าพระเจา
ขอใหพวกเขาเฉลิมฉลองอยางมีความสุข
๔ รอง เพลงแดพระเจา และสรรเสริญชื่อของ

พระองคดวยบทเพลง
สรรเสริญพระองคผูที่ขี่อยูบนหมูเมฆ *
ใหชื่นชมยินดีตอ หน าพระองคผูมีชื่อ วา

“ยาหเวห”
๕พระเจาผูสถิต อยูในที่พักอันศักดิส์ิทธิข์อง

พระองค
พระองคเป็นพอของเด็กกําพราและเป็นผู

ปกป องบรรดาหญิงหมาย
๖พระองคจัดใหผู โดด เดี่ยว เดียว ดายเขาไป

อยูในครอบครัว
พระองคใหเสรีภาพกับนักโทษและทําให

พวกเขาเจริญรุงเรือง
แตคนที่กบฏตอพระองคนัน้จะ ตองอาศัยอยู

ในถิ่นที่แผดเผาแหงแลง

*๖๘:๔ สรรเสริญ … หมเูมฆ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เตรียมถนนหนทางใหกับพระองค
ที่กําลังขี่ผานมาทางทะเลทรายพวกน้ี”
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๗ขา แตพระเจา ในยามที่พระองคนําพา
ประชาชนของพระองคออกจากอียิปต

เมื่อพระองคเดินลุยเขาไปในที่ เปลาเปลี่ยว
แหงแลง เซลาห

๘ โลกก็สัน่ไหว ทองฟ าก็เทฝนลงมา
ตอหน าพระเจาแหงภูเขาซีนาย
ตอหน าพระเจาแหงอิสราเอล
๙พระองคทําใหฝนตกลง มาอยาง เหลือเฟือ

บนแผนดินของพระองค
พระองคฟ้ืนฟูดิน แดนที่หมด สภาพขึ้น มา

ใหม
๑๐คนของพระองคมาตัง้ถิ่นฐานอยูที่นัน่
ขาแตพระเจา พระองคเอื้อเฟ้ือเผื่อแผกับคน

ยากจนเหลานัน้
๑๑องคเจาชีวิตออกคําสัง่รบ
และคนจํานวน มากกระจายขาวแหง ชัยชนะ

ออกไปวา
๑๒ “พวก กษตัริยของฝาย ตรง ขาม รวม ทัง้

กองทัพของพวกเขาหนีไปแลว
และตอน น้ีพวก ผู หญิงของอิสราเอลก็แบง

ทรัพยสมบัติที่ยึดมาไดกัน
๑๓แมแตพวก เจาที่เฝ าอยู ที่ บานคอยดูแลฝูง

แกะ
ก็จะไดรับนกเขาเหล็กที่มีปีกเคลือบดวยเงิน
และขนนกที่เคลือบทองคําเป็นประกาย”
๑๔สิ่งน้ีเกิดขึ้น เมื่อพระเจาผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้ได

ทําใหพวกกษตัริยเหลา นัน้แตกกระเจิง
ไป

เหมือนหิมะที่กระจายไปทัว่ทัง้ภูเขาศัลโมน
๑๕ภูเขาบาชานเป็นภูเขาที่ทรงพลังยิ่งใหญ
ที่มียอดเขามากมาย
๑๖ภูเขาที่มียอดมากมายเอย
ทําไมพวกเจาถึงไดมองอยางอิจฉาริษยา
ตอภูเขาที่พระเจาเลือกเป็นที่พักของ

พระองค
เป็นที่ที่พระยาหเวหจะสถิตตลอดไป
๑๗องคเจาชีวิตเสด็จมาจากภูเขาซีนาย
พรอมกับรถมาอันทรงพลังเป็นหมื่นเป็นแสน
เขาไปยังสถานที่ศักดิส์ิทธิข์องพระองค
๑๘พระยาหเวห ผูเป็นพระเจา พระองคขึ้นไป

บนที่สูง

และนําขบวนหมูเชลยตามไปดวย
พระองครับของขวัญจากผูคน †รวมทัง้คนที่

เคยตอตานพระองคดวย
พระองคขึ้นไปอาศัยอยูที่นัน่
๑๙สรรเสริญองคเจาชีวิต
พระเจาผูชวยใหรอดของพวกเรา
ผูที่แบกภาระของพวกเราทุกๆวัน เซลาห
๒๐พระเจาของ เราเป็นพระเจาผู ชวย กูพวก

เรา
พระยาหเวห องคเจาชีวิต ชวยใหเรารอดพน

จากความตาย
๒๑แตพระเจาบดขยีห้ัวของพวก ศัตรูของ

พระองค
พระองคบดขยีก้ะโหลกคน เหลา นัน้ที่ยัง คง

เดินอยูในความผิดบาปของเขา
๒๒องคเจาชีวิตพูดวา
“เราจะนําศัตรูเหลานัน้มาจากบาชาน และมา

จากกนทะเลลึก
๒๓ เพื่อเจาจะไดเหยียบยํ่าเลือดของพวกนัน้
และหมาของพวก เจาจะ ไดเลีย กินสวน แบง

ของพวกมันจากเลือดของศัตรูพวกนัน้”
๒๔ขา แตพระเจา คนเห็นขบวน แหแหง

ชัยชนะของพระองค
พวก นัน้ได เห็นขบวน แหแหงชัยชนะของ

พระเจาผูเป็น กษตัริยของขาพเจาที่
กําลังแหเขาไปในสถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์อง
พระองค

๒๕ นํา หน าดวยพวก นัก รอง ตาม หลังดวย
เหลานักดนตรี

ในทามกลางหญิงสาวที่เลนกลองรํามะนาอัน
เล็ก

๒๖สรรเสริญพระเจาในที่ชุมนุมเถิด
ลูก หลานของอิสราเอลเอย สรรเสริญพระ

ยาหเวหเถิด
๒๗ดู นัน่ สิ เผา น อยๆของเบน ยา มินเดินนํา

หน า
พรอมทัง้พวกผูนําของยูดาหจํานวนมาก
พวกผูนําของเศบู ลุน รวมทัง้พวกผูนําของ

นัฟทาลี
๒๘พระเจาออกคํา สัง่วา เจาอิสราเอลจะมี

อํานาจ

†๖๘:๑๘ พระองครับของขวัญจากผูคน อาจหมายถึง “พระองครับผูคนไวเป็นของขวัญ”
หรืออาจหมายถึง “พระองคใหของขวัญแกผูคน” เหมือนสําเนาพระคัมภีรที่แปลเป็นภาษา
ซีเรีย และภาษาอาราเมค เหมือนกับที่เขียนในหนังสือ เอเฟซัส ๔:๘
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ขา แตพระเจา พระองคชวยเราในอดีตยัง ไง
โปรดแสดงอํานาจของพระองคใหเราได
เห็นอีกครัง้อยางนัน้

๒๙ จากวิหารของพระองค ที่อยูในเยรูซาเล็ม
แลวกษตัริยทัง้ หลายก็จะนําเครื่อง

บรรณาการมาถวายแดพระองค
๓๐ขา แตพระเจา สัง่ประจัญบานเลย ลุย

เขาไปรบกับสัตวรายที่อยูในพงออ *
และกับชนชาติทัง้ หลายที่รวมตัว กันเหมือน

ฝูงลูกวัวที่มีพวกวัวผูนําอยู
ขอ ใหพวก เขาถอม ตัว ลงและนําเงินมาเป็น

เครื่องบรรณาการถวายตอพระองค
ขอ ใหชนชาติเหลา นัน้ที่กระหายสงครามถูก

ทําใหแตกกระเจิดกระเจิงไป
๓๑พวกที่ถือเครื่องบรรณาการ จะมาจาก

อียิปต
สวนชาวเอธิโอเปีย จะรีบ เรงนําของขวัญมา

ใหกับพระองค
๓๒อาณาจักรทัง้ หลายบนโลกเอย ใหรอง

เพลงใหกับพระเจาเถิด
สรรเสริญองคเจาชีวิตดวยบทเพลง สดุดีเถิด

เซลาห
๓๓ รอง เพลงแดพระเจา ผูขี่ รถ มาขามฟ า

สวรรคที่มีมาแตโบราณกาล
พระองคเปลงเสียงอันทรงพลังกองกังวาน
๓๔ประกาศวาพระเจานัน้ทรงพลัง
พระ บารมีของพระองคปกครองอยูเหนือ

อิสราเอล
และพลัง อํานาจของพระองคปกครองอยู

เหนือฟ าสวรรค
๓๕ขาแตพระเจา พระองคนัน้นาเกรงขามใน

สถานที่อันศักดิส์ิทธิข์องพระองค
พระเจาแหงอิสราเอล
พระองคเป็นผู ที่มอบฤทธิอ์ํานาจและพละ

กําลังแกประชาชนของพระองค
สรรเสริญพระเจา

คําอธิษฐานของคนที่ถูกขมเหง
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองดวย

ทํานอง “ดอกลิลลี่” เพลงของดาวิด

๖๙ ๑ขา แตพระเจา โปรดชวยขาพเจา
ใหรอดดวยเถิด

เพราะน้ําขึ้นมาสูงถึงคอขาพเจาแลว
๒ขาพเจาจมลงสูโคลน ลึกและหาที่ หยัง่ เทา

ไมเจอ
ขาพเจาอยูในน้ําลึกและน้ําทวมทนขาพเจา
๓ขาพเจารองขอใหชวยจนหมดแรง
ตะโกนจนแสบคอ มองหาจนตาพรามัว
เพราะขาพเจารอ คอยใหพระเจาของขาพเจา

มาชวย
๔คนเหลา นัน้ที่เกลียดขาพเจาทัง้ๆที่ขาพเจา

ไม ไดทํา อะไรพวก เขามีมากยิ่ง กวา
เสนผมบนหัวของขาพเจาเสียอีก

ศัตรูเหลานัน้ที่พยายามจะทําลายขาพเจา
ทัง้ๆ ที่ขาพเจาไม ไดทํา อะไรพวก เขา มี

จํานวนมากมาย
ขาพเจาถูกบังคับใหชดใชในสิ่งที่ขาพเจาไม

ไดขโมยมา
๕ขา แตพระเจา พระองคลวง รูถึงความ ผิด

อยางโงๆของขาพเจา
ขาพเจาไม อาจซอนความ ผิดไปจากพระองค

ได
๖องคเจาชีวิต พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
ขออยาปลอยใหคนเหลา นัน้ที่ฝากความหวัง

ไวกับพระองคตองอับอายเพราะขาพเจา
เลย

พระเจาแหงอิสราเอล
ขออยา ปลอยใหคน เหลา นัน้ที่แสวงหา

พระองคตองเสียหน าเพราะขาพเจาเลย
๗ความอับอายปกคลุมใบหน าของขาพเจา
แตขาพเจาก็ทนอับอายเพื่อพระองค
๘ขาพเจากลายเป็นเหมือนคน แปลก หน า

สําหรับพี่น องของขาพเจา
พี่ น องทอง เดียวกับขาพเจาทํา กับขาพเจา

เหมือนกับขาพเจาเป็นคนตางชาติ
๙ เพราะความรอนใจที่ขาพเจามีตอวิหารของ

พระองคไดเผาผลาญขาพเจา
และคํา ดูถูกตางๆของคน เหลา นัน้ที่ดูถูก

พระองคไดตกลงมาอยูบนขาพเจา
๑๐ขาพเจารองไหและอดอาหาร แตพวก เขา

กลับดูถูกขาพเจา
เพราะทําสิ่งเหลาน้ี
๑๑ เมื่อขาพเจาสวมใสผากระสอบไวทุกข
ขาพเจาก็กลายเป็นตัวตลกสําหรับพวกเขา

*๖๘:๓๐ สัตวรายที่อยูในพงออ คงจะหมายถึง “ตัวฮิปโป” ใชเป็นสัญลักษณแทนประเทศ
อียิปต ประเทศอียิปตตองพึ่งแมน้ําไนล ที่มีตัวฮิปโปอาศัยอยู
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๑๒ผูคนที่อยูแถวประตู เมืองตางพากันนินทา
ขาพเจา

และคนดื่มเบียรก็แตงเพลงลอเลียนขาพเจา
๑๓ขา แตพระ ยาหเวห แตสวนขาพเจา

ขาพเจาเพียงอธิษฐานขอ ใหพระองค
ยอมรับขาพเจาเทานัน้

ขาแตพระเจาโปรดตอบขาพเจาดวยความรัก
มัน่คงของพระองค

และดวยฤทธิอ์ํานาจแหงการ ชวย กูที่พึ่ง พิง
ไดของพระองค

๑๔ โปรดชวยขาพเจาให พนจากโคลน ตมน้ี
ดวยเถิด

เพื่อขาพเจาจะไดไมจมลึกไปกวาน้ี
โปรดชวยขาพเจาใหหนีรอดจากคนเหลา นัน้

ที่เกลียดชังขาพเจา
และจากน้ําที่ลึกน้ีดวยเถิด
๑๕ขออยาใหน้ําทวมทนขาพเจา
และอยาใหน้ําลึกดูดกลืนขาพเจาลงไป
ขออยาใหหลุมฝังศพงับขาพเจาเลย
๑๖ขาแตพระยาหเวห โปรดตอบขาพเจาดวย

เพราะความรักมัน่คงของพระองคนัน้ดี
โปรดหัน หน าของพระองคมาทางขาพเจา

ดวย เถิด เพราะความ เมตตาของ
พระองคนัน้ยิ่งใหญ

๑๗ โปรดอยาไดซอน หน าไปจากขาพเจาผูรับ
ใชของพระองคเลย

ขาพเจากําลังตกอยูในความทุกขยาก ดังนัน้
ชวยตอบขาพเจาโดยเร็วดวยเถิด

๑๘ โปรดเขามาใกล และไถขาพเจาดวยเถิด
โปรดชวยปลด ปลอยใหขาพเจาเป็น อิสระ

จากศัตรูของขาพเจาดวยเถิด
๑๙พระองครูวา ขาพเจานัน้อดสู อับอาย และ

ถูกเหยียดหยาม
พระองครูเรื่องของศัตรูของขาพเจาทุกคน
๒๐ที่ขาพเจาถูกเหยียดหยามอยาง น้ี ทําให

ขาพเจาขายหน า
และขาพเจาก็สิน้หวัง
ขาพเจารอคอยความสงสาร แตกลับไมมีเลย
ขาพเจาหวังจะมีคนมาปลอบโยนบาง แตหา

ไมเจอ
๒๑แตพวก เขากลับใสยา พิษลงในอาหารของ

ขาพเจา
และในยามที่ขาพเจากระหาย น้ําพวก เขา

กลับยื่นน้ําสมสายชูให

๒๒ขาพเจาอยากใหโตะ อาหารตรง หน าพวก
เขากลายเป็นกับดัก

ขอ ใหอาหารที่มาจากเครื่องบูชาทัง้ หลายที่
พวกเขากินรวมกันกลายเป็นบวงแรว

๒๓ขอใหดวงตาของพวกเขามืดบอดไป
ทําใหรางของเขาสัน่อยูตลอดเวลา
๒๔ขาแตพระเจา ขอใหพระองคเทความโกรธ

ลงบนพวกเขา
ขอใหความโกรธของพระองคที่เผาผลาญอยู

ไลเขาทัน
๒๕ขอใหคายของเขารางวางเปลา
และขออยา ใหมี ใครอาศัยอยูในเต็นท ทัง้

หลายของเขา
๒๖พวกเขาไปซํ้าเติมคนเหลานัน้ที่พระองคตี

สอนไปแลว
และพวก เขาพูดนินทากันปาก ตอ ปาก

เรื่องความ เจ็บ ปวดของคน เหลา นัน้ที่
พระองคทําใหบาดเจ็บ

๒๗ขอ ใหพระองคจด บันทึกความ บาปของ
พวกเขาทัง้หมด

และอยาปลอยใหพวกเขาลอยนวล
๒๘ โปรดลบชื่อของพวก เขาออกจากทะเบียน

ของคนที่ยังมีชีวิตอยู *
และอยาไดจดบันทึกชื่อของพวกเขารวมกับ

ชื่อของคนที่ทําตามใจพระองค
๒๙สวนขาพเจาแลว ขาพเจาเป็นทุกขและ

เจ็บปวด
ขาแตพระเจา ชวยกูและปกป องขาพเจาดวย

เถิด
๓๐แลวขาพเจาจะสรรเสริญชื่อของพระเจา

เป็นเพลง
ขาพเจาจะยกยองพระองคดวยเพลง ขอบ

พระคุณ
๓๑และสิ่ง น้ีจะทําใหพระ ยาหเวหมี ความ สุข

มากกวาการที่ขาพเจา
ถวายวัว ตัวผู ตัง้แตเขา บน หัวจดกีบ ที่ เทา

เป็นเครื่องบูชาเสียอีก
๓๒คนยากจนจะไดเห็นและมีความสุข
พวก ทานที่มานมัสการพระเจา ขอ ใหสิ่ง น้ี

เป็นกําลังใจใหกับพวกทาน
๓๓ เพราะพระยาหเวหสดับฟังคนยากจน
และพระองคไม เคยดูถูกคนของพระองคที่

ถูกขังคุก

*๖๙:๒๘ ทะเบียนของคนที่ยังมีชีวิตอยู หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “หนังสือแหงชีวิต”
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๓๔ขอใหฟ าสวรรค แผนดิน โลก ทองทะเล
และสิ่งมีชีวิตทัง้หมดที่อยูในพวกมัน

สรรเสริญพระยาหเวห
๓๕ เพราะพระเจาจะชวย กูเมืองศิ โยน และ

พระองคจะสรางเมือง ตางๆของยู ดาห
ขึ้นมาใหม

เพื่อคนของพระองคจะไดตัง้ถิ่นฐานอยู ที่ นัน่
และไดเป็นเจาของแผนดินนัน้

๓๖ดัง นัน้ ลูก หลานของพวก ผูรับ ใชของ
พระองคจะไดแผนดินนัน้เป็นมรดก

คน เหลา นัน้ที่รักชื่อของพระองคจะ ไดอาศัย
อยูที่นัน่

พระยาหเวหรีบมาชวยขาพเจาดวย
(สดด. ๔๐:๑๓-๑๗)

ถึงหัวหน านักรอง เพลงของดาวิด
เพื่อเรียกความสนใจจากพระเจา

๗๐ ๑ขาแตพระเจา โปรดชวยกูขาพเจา
ดวยเถิด

ขา แตพระ ยาหเวห รีบมา ชวยขาพเจาดวย
เถิด

๒ขอใหคนเหลา นัน้ที่มุงเอาชีวิตของขาพเจา
ไดรับความอับอาย และพบกับความพาย
แพ

ขอ ใหคนเหลา นัน้ที่อยากจะทํารายขาพเจา
พา กันลา ถอยกลับ ไปและได รับความ
อัปยศอดสู

๓ขอ ใหคนพวก นัน้ที่พูดเยาะ เยยวา “เสร็จ
แน เสร็จแน”

ไดรับความอับอายมากซะจนพูดไมออก
๔ขอใหคนเหลานัน้ที่เสาะแสวงหาพระองค มี

ความชื่นชมยินดี และมีความสุข
ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่รักความ รอดที่มาจาก

พระองค ไดพูดแลวพูดอีกวา “พระเจา
นัน้ยิ่งใหญ”

๕ขาพเจานัน้ยากจนและไมมีใครชวยเหลือ
ขาแตพระเจา รีบมาหาขาพเจาดวย
พระองค เป็นผทูี่ชวยเหลือขาพเจาและผชูวย

กูขาพเจา
ขาแตพระยาหเวห อยาไดชักชาอยูเลย

คนแกอธิษฐานขอความชวยเหลือ

๗๑ ๑ขาแตพระยาหเวห
ขาพเจาลี้ ภัยในพระองค อยา ให

ขาพเจาตองเสียหน าเลย
๒ขอชวยขาพเจาและกูขาพเจาดวย เถิด

เพราะพระองคทําในสิ่งที่ถูกตอง
โปรดเอียงหูฟังคํารองขอใหชวยของขาพเจา

และชวยขาพเจาใหรอดดวยเถิด
๓ขอใหพระองคเป็นหินกําบัง และทีล่ีภ้ัยของ

ขาพเจา
เป็นป อมปราการที่ชวยขาพเจาใหรอด †
เพราะพระองคคือหิน ผาและป อมปราการ

ของขาพเจา
๔พระเจาของขาพเจา ชวยขาพเจาใหรอดพน

จากมือคนชัว่
และพนจากเงื้อม มือของคน เลวและคน โหด

เหีย้ม
๕ขา แตองคเจาชีวิต พระองคเป็นความหวัง

ของขาพเจา
ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาไว วางใจใน

พระองคตัง้แตขาพเจาเป็นเด็ก
๖ขาพเจาพึ่งพาพระองคตัง้แตอยูในทองแลว
พระองคชวยดึงขาพเจาออกมาจากทองแม
ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคอยูเสมอ
๗มีหลายคนเอาขาพเจาเป็นแบบอยาง
เพราะพระองคเป็นที่ ลี้ ภัยอัน มัน่คงของ

ขาพเจา
๘ปากของขาพเจาเต็มไปดวยคําสรรเสริญตอ

พระองค
ปากขาพเจาพูดถึงความสงางามยิ่งใหญของ

พระองคตลอดทัง้วัน
๙ตอน น้ีที่ขาพเจาแก แลว ขออยา ไดโยน

ขาพเจาทิง้ไป
ขออยา ไดทอด ทิง้ขาพเจาเมื่อขาพเจาหมด

เรี่ยวแรง
๑๐พวกศัตรูของขาพเจา
จองเอาชีวิตขาพเจา ตางปรึกษาวางแผนกัน

ทํารายขาพเจา
๑๑พวกเขาพากันพูดวา “พระเจาทอดทิง้มัน

แลว
ดัง นัน้ใหพวก เราไล ลาและตะครุบมัน ไว

เพราะไมมีใครชวยมันหรอก”

†๗๑:๓ เป็นป อมปราการ … ใหรอด มาจากฉบับแปลภาษากรีก แตฉบับฮีบรู เขียนวา “ที่จะ
ไปหาเสมอ พระองคสัง่ใหชวยขาพเจาใหรอด”
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๑๒ขา แตพระเจา อยา ไดอยูหาง ไกลจาก
ขาพเจา

พระเจาของขาพเจา รีบมาชวยขาพเจาดวย
เถิด

๑๓ขอใหคนเหลานัน้ที่กลาวหาขาพเจาไดรับ
ความอับอายขายหน าและพบกับจุดจบ

ขอ ใหผูที่จองจะทํารายขาพเจาตองทน ทุกข
กับความอับอายและเสื่อมเกียรติ

๑๔แตขาพเจายังจะหวังในพระองคตอไป
และจะสรรเสริญพระองคมากยิ่งขึ้น
๑๕ปากของขาพเจาจะเลาถึงความ ยุติธรรม

อันถูกตองของพระองค
ขาพเจาจะเลา ทัง้ วันถึงกิจกรรมการ ชวย กู

ของพระองค
ถึงแมวามันจะมีมากกวาที่ขาพเจารูก็ตาม
๑๖พระ ยาหเวหเจาขา ขาพเจาจะมาพูด

ถึงเรื่องการก ระ ทําอันทรง ฤทธิข์อง
พระองค

ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคสําหรับความ
ยุติธรรมอันถูกตองของพระองค

จะสรรเสริญแตพระองคเพียงผูเดียว
๑๗ขาแตพระเจา พระองคไดฝึกสอนขาพเจา

ตัง้แตขาพเจาเป็นเด็ก
แลวจนถึงวัน น้ีขาพเจายัง คงบอกคน อื่น

เกี่ยวกับการกระทําที่นาทึ่งของพระองค
๑๘ขาแตพระเจา โปรดอยาทอดทิง้คนแกคน

น้ีที่ผมหงอกแลว
โปรดใหขาพเจาไดมีโอกาสประกาศเรื่องพลัง

อํานาจของพระองคกับคนรุนตอไปดวย
เถิด

และไดเลาถึงฤทธิ ์เดชของพระองคกับทุกคน
ที่มาภายหลัง

๑๙ขา แตพระเจา ความยุติธรรมอัน ถูก ตอง
ของพระองคขึ้นไปถึงฟ าสวรรคเบื้องบน

ขาแตพระเจา พระองคทําสิ่งที่ยิ่งใหญ มีใคร
เลาเป็นเหมือนพระองค

๒๐พระองคทําใหขาพเจาเจอกับความทุกข
ยากและความเดือดรอนหลายครัง้

โปรดใหชีวิต ใหมกับขาพเจาอีก ที โปรดดึง
ขาพเจาขึ้น มาจากที่เหว ลึกของ โลกอีก
ครัง้

๒๑ โปรดใหขาพเจามีเกียรติมากกวาเดิม

โปรดหันกลับ มาชวยปลอบโยนขาพเจาอีก
ครัง้

๒๒พระเจาของขาพเจา แลวขาพเจาจะเลน
พิณสิบสายและ สรรเสริญความซื่อสัตย
ของพระองคที่มีตอเรา

ขา แตองคผู ศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอล ขาพเจา
จะรองเพลงสรรเสริญพระองคดวยพิณสี่
สาย

๒๓ ริม ฝีปากของขาพเจาจะชื่นชมยินดีและ
รองเพลงสรรเสริญพระองค

เพราะพระองคไดชวยกูขาพเจา
๒๔ลิน้ของขาพเจาจะเลาทัง้ วันถึงความ

ยุติธรรมอันถูกตองของพระองค
เพราะคนที่จองจะทํารายขาพเจานัน้ตางได

รับความอับอายและเสื่อมเสียเกียรติ

คําอธิษฐานใหพระเจาอวยพรกษัตริย
เพลงสําหรับซาโลมอน

๗๒ ๑ขา แตพระเจา ชวยกษตัริยตัดสิน
อยางยุติธรรม เหมือนที่พระองคทํา

ชวยลูกชายของกษตัริยใหเป็นคนดีและ
เที่ยงธรรมเหมือนกับพระองคดวยเถิด

๒ขอ ใหกษตัริยปกครองคนของพระองค
อยางตรงไปตรงมา

และปกครองคน ยากจนของพระองคอยาง
ยุติธรรม

๓แลวภูเขาตางๆจะนําความ เจริญรุงเรืองมา
ใหกับคนของพระเจา

และเนินเขาตางๆก็จะใหผลดีที่มาจากการทํา
ตามใจพระเจา

๔ขอ ใหกษตัริยตัดสินคน ยากจนอยาง
ยุติธรรมและชวยเหลือผูขัดสน

แตขอ ใหกษตัริยลงโทษคน เหลา นัน้ที่กดขี่
พวกเขา

๕ขอ ใหผูคนยําเกรงและนับถือพระองค
*ตลอดชัว่ลูกชัว่หลาน

ตราบเทาที่ดวงอาทิตยและดวงจันทรยังมอียู
๖ขอ ใหกษตัริยเป็นเหมือนฝนที่ตกลง มาบน

ทุงหญาที่ตัดจนโลงเตียนแลว
ขอ ใหเขาเป็นเหมือนหา ฝนที่ตกลง มาทําให

พื้นดินชุมโชก

*๗๒:๕ ขอ ใหผูคน … พระองค ฉบับแปลกรีกโบราณ แปลเป็นอีกอยาง หน่ึงวา “ขอ ให
พระองค (กษตัริย) มีชีวิตยืนยาว”
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๗ขอ ใหคนดีเบง บานขึ้น ในชวง ที่เขา
ปกครองนัน้

และขอใหมีความเจริญรุงเรืองอยางเหลือลน
ตราบเทาที่ดวงจันทรยังมีอยู

๘ขอ ใหเขาปกครองจากทะเล หน่ึงไป ถึงอีก
ทะเลหน่ึง

จากแมน้ํายู เฟ รติ สไป ถึงสุด ปลายแผน ดิน
โลก

๙ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่อาศัยอยูในดิน แดนที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลงกมกราบลงตอหน า
เขา

ขอ ใหพวกศัตรูของ เขาเลียฝ ุนแทบ เทาของ
เขา

๑๐ขอ ใหพวก กษตัริยแหงทาร ชิช และหมู
เกาะที่อยู หาง ไกลนําเครื่องบรรณาการ
มาใหกับเขา

ขอใหกษตัริยแหงเมืองเชบา †และเสบา ‡นํา
เครื่องบรรณาการมาใหดวย

๑๑ขอใหกษตัริยทัง้ปวงกมกราบเขา
และขอใหชนชาติทัง้ปวงมารับใชเขา
๑๒ เพราะวาเขาชวย กูผู ขัดสนที่รองขอความ

ชวยเหลือ
และคนยากจนที่ไมมีใครชวย
๑๓กษตัริยองค น้ีใหความ เมตตากับคน

ออนแอ
และขัดสน และชวยชีวิตของผูที่ขัดสน
๑๔ เขาจะไถชีวิตของคนพวกนัน้จากการกดขี่

ขมเหงและความโหดเหีย้ม
เพราะชีวิตของคน เหลา นัน้มี คา มากใน

สายตาเขา
๑๕ขอ ใหกษตัริยมีอายุยิ่ง ยืนนานและได รับ

ทองคําที่มีคาสูงสุดจากเชบา
ขอ ใหประชาชนอธิษฐานเผื่อเขาเป็น ประจํา

และอวยพรใหกับเขาวันยังคํ่า
๑๖ขอใหมีตนขาวขึ้นอุดมและชูรวงไหวพลิว้

ไปมาแมบนยอดเขา
ขอใหผลไมงอกงามดุจดังปาแหงเลบานอน

ขอ ใหผูคนบาน สะพรัง่เต็ม เมืองเหมือน กับ
หญาในทองทุง

๑๗ขอใหชื่อเสียงของกษตัริยคงอยูตลอดไป
และขอใหชื่อ เสียงของเขาคงอยูตอไปตราบ

เทาที่ดวงอาทิตยยังมีอยู
ขอ ใหชนชาติ ตางๆใชชื่อ ของ เขาอวยพรให

แกกันและกัน
และขอใหผูคนถือวาเขามีเกียรติจริงๆ
๑๘ขอ ใหพระ ยาหเวห พระเจา พระเจาแหง

อิสราเอลไดรับคําสรรเสริญ
มีแตพระองคเทานัน้ที่ทําสิ่งที่นาทึ่งตางๆได
๑๙ขอสรรเสริญชื่ออัน ยิ่ง ใหญของพระองค

ตลอดกาล
ขอใหทัง้โลกเต็มไปดวยรัศมีของพระองค
อาเมน อาเมน
๒๐คําอธิษฐาน ตางๆของดา วิดบุตร ชายของ
เจสซี ก็จบลงเพียงเทาน้ี

หนังสือเลมที่สาม
(สดุดี ๗๓-๘๙)

ดูเหมือนคนชั่วไดดีคนดีไดชั่ว
บทเพลงสดุดีของอาสาฟ *

๗๓ ๑แนนอน พระเจาทรง ดีตอ
อิสราเอล

คือดีตอคนอิสราเอลเหลานัน้ที่มีจิตใจบริสุทธิ ์
๒แตเทาของขาพเจาเองเกือบลื่นลม
ยาง เทาของขาพเจาเกือบจะ ลื่นหงาย หลัง

แลว
๓ เพราะขาพเจาเริ่มจะอิจฉาคน ที่หยิ่ง

จองหอง
เมื่อขาพเจาเห็นถึงความ รํ่ารวยของพวก คน

ชัว่เหลานัน้
๔พวกเขาไมตองทนทุกขทรมานอะไรเลย

†๗๒:๑๐ เชบา เป็นประเทศที่อยูในคาบสมุทรอาราเบียตอนใต
‡๗๒:๑๐ เสบา อาจหมายถึงอาณาจักรอาหรับใกลกับรัฐเยเมนในปัจจุบัน หรือ อาจหมายถึง
เมืองขึ้นของอาหรับบนชายฝ่ังดานตะวันออกของแอฟริกา
*๗๓:๐ บทเพลงสดุดีของอาสาฟ หรือ “บทเพลงสรรเสริญที่อุทิศแดอาสาฟ” “อาสาฟ” คือ
หน่ึงในหัวหน านักดนตรีของกษตัริยดาวิด และลูกหลานของเขารับใชในฐานะนักดนตรีอยูใน
วิหารของพระเจาเป็นเวลานานหลายรอยปี
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รางกายพวก เขาแข็ง แรงและพวก เขาอยูดี
กินดี †

๕พวกเขาไมตองดิน้รนตอสูเหมือนคนอื่น
และไมเดือดรอนเหมือนคนอื่น
๖ดัง นัน้พวก เขาใสความ เยอ หยิ่งเหมือน

สรอยคอ
และสวมความทารุณโหดรายเหมือนเสื้อผา
๗พวกเขาอวนจนตาถลน
จิตใจเต็มไปดวยความคิดชัว่ราย
๘พวกเขาเยยหยันผูอื่นและวางแผนการราย

ตอผูอื่น
พวก เขาใชฐานะทางสังคมที่สูง กวาวางแผน

เอาเปรียบผูคน
๙ปากของพวก เขาพูดราวกับ วาเป็นผู ครอบ

ครองฟ าสวรรค
ลิน้ของพวก เขาพูดยัง กับ วาเป็นเจาของโลก

น้ี
๑๐ดัง นัน้ แมแตคนของพระเจาก็หัน ไป หา

พวกเขา
และยินดีทําตามที่พวกเขาบอก
๑๑คนหยิ่ง จองหองพวก นัน้พูดวา “พระเจา

จะรูไดยังไงวาพวกเราทําอะไรอยู
พระเจาสูงสง นัน้จะรูไดยัง ไงวาเกิดอะไรขึ้น

ที่น่ี”
๑๒ดูเอาเถอะ คนชัว่ก็เป็นอยางนัน้แหละ
พวก เขาอยูกันอยางสบายๆและยังรวย เอา

รวยเอา
๑๓ดัง นัน้ ขาพเจาคิด ใน ใจวา “มันจะมี

ประโยชนอะไร ที่ขาพเจาจะตองรักษา
ใจใหบริสุทธิ ์

และลาง มือของขาพเจาเพื่อแสดง วาขาพเจา
บริสุทธิ ์

๑๔ขาพเจาตองทนทุกขตลอดเวลา
และถูกลงโทษทุกๆเชาอยู”
๑๕แตถาขาพเจาตัง้ใจที่จะพูดอยางนัน้
ก็จะเป็นการหักหลังคนของพระองค
๑๖ขาพเจาพยายามอยาง หนักที่จะเขาใจถึง

สิ่งเหลาน้ี
แตมันยากเกินกวาที่ขาพเจาจะเขาใจได
๑๗ จน กระทัง่ขาพเจาไดเขาไปยังวิหารของ

พระเจา

ตอนนัน้แหละขาพเจาถึง ไดเขาใจจุดจบของ
พวกเขา

๑๘ขา แตพระเจา แนนอน พระองคไดวาง
พวกเขาไวบนทางลื่น

และพระองคพรอมที่จะใหพวกเขาตกลงไปสู
ความพินาศ

๑๙แลวพวกเขาจะถูกทําลายในชัว่พริบตา
พวก เขาจะพบกับจุดจบจากความตายอันนา

สะพรึงกลัว
๒๐พวก เขาจะเป็นเหมือน กับฝันที่พอเราตื่น

ขึ้นมาก็ลืมหมด
องคเจาชีวิต เมื่อพระองคลุกขึ้นมา
พระองคจะทําใหพวกเขาหายไปเหมือนภาพ

ในฝันนัน้
๒๑ เมื่อจิตใจของขาพเจาขมขื่น
และความเจ็บปวดเสียบแทงเขาในใจ
๒๒ตอนนัน้ขาพเจาชางโงเขลาเบาปัญญา
และสิน้คิดเหมือนสัตวตอหน าพระองค
๒๓แตขาพเจายังคงอยูกับพระองคเสมอ
พระองคจับมือขวาของขาพเจาไว
๒๔พระองคนําทางขาพเจาดวยคํา ชีแ้นะของ

พระองค
และหลังจากนัน้พระองคจะนําขาพเจาเขาไป

สูเกียรติยศ *
๒๕ ในฟ าสวรรค ขาพเจาไมมีใครเลยนอกจาก

พระองค
ในโลก น้ี มี แตพระองคเทานัน้ที่ขาพเจา

อยากได
๒๖กายใจของขาพเจาอาจออนแอลง
แตพระเจาคือหินกําบังแหงจิตใจของขาพเจา

และเป็นมรดกของขาพเจาตลอดไป
๒๗แตคน เหลา นัน้ที่อยูหาง ไกลจากพระองค

จะพบกับความหายนะ
เพราะพระองคจะทําลายลางคนเหลานัน้ที่ไม

ซื่อสัตยตอพระองค
๒๘แตสวนขาพเจา นัน้ มันชาง ดี จริงที่ไดอยู

ใกลชิดกับพระองค
ขาพเจาเอาพระ ยาหเวหองคเจาชีวิตเป็นที่ ลี้

ภัย
และขาพเจาจะเลาถึงทุกสิ่งที่พระองคไดทํา

†๗๓:๔ รางกาย … อยูดีกินดี หรือ อาจแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พวกเขาตายอยางไมเจ็บ
ปวดและพุงพุย”
*๗๓:๒๔ และหลังจากนัน้ … เกียรติยศ หรือ “และหลังจากนัน้ พระองคจะรับขาพเจาเขาสู
สงาราศี”
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อธิษฐานใหพระเจากูชาติ
เพลงมัสคิลของอาสาฟ

๗๔ ๑ขาแตพระเจา ทําไมพระองคถึงได
ทอดทิง้พวกเรานานนัก

ทําไมถึงปลอยใหความโกรธของพระองคเผา
ผลาญตอฝูงแกะของพระองค

๒ โปรดระลึกถึงคนที่พระองคได ซื้อมาตัง้
นานมาแลว

โปรดระลึกถึงเผาที่พระองคไถ มาและครอบ
ครองไว

โปรดระลึกถึงภูเขาศิโยนที่พระองคสถิตอยู
๓ โปรดเดินเขา มาดูซาก ปรักหัก พังเกา แก

เหลาน้ี
โปรดกลับ มายังวิหารที่พวก ศัตรูทําลายจน

ยอยยับ
๔พวก ศัตรูไดโห รองเฉลิมฉลองชัยชนะของ

พวกเขาในสถานที่ชุมนุมของพระองค
พวกเขาชูธงแหงชัยชนะทัง้หลายกัน
๕พวกเขาบุกโจมตี
ราวกับคนตัดไมใชขวานโคนปา
๖แลวตอนน้ี พวกเขากําลังใชชะแลง
และขวานรื้อทําลายไมแกะสลักในวิหารลง
๗พวก เขาเผาสถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์องพระองค

วอดวายลงกับดิน
และทําใหเต็นทที่คน สรรเสริญชื่อของ

พระองคเสื่อมความศักดิส์ิทธิไ์ป
๘พวกเขาคิดในใจวา “พวกเราจะบดขยีพ้วก

มันใหแหลกละเอียด”
พวก เขาเผาสถาน ที่ชุมนุมของพระเจาทัว่

แผนดิน
๙พวกเราไมเห็นการอัศจรรยใดๆ †อีกแลว
ไมมีพวกผูพูดแทนพระเจาหลงเหลืออีก
และไมมี ใครรูวาจะเป็นอยางน้ีไปอีกนานแค

ไหน
๑๐ขา แตพระเจา พระองคจะปลอยใหพวก

ศัตรูหมิ่นประมาทพระองคไปอีกนานแค
ไหน

พระองคจะปลอยใหพวก เขาดู หมิ่นชื่อของ
พระองคตลอดไปหรือ

๑๑ทําไมพระองคถึงยืนกอดอกอยูเฉยๆ
ยื่นมือขวาของพระองคออก ไปทําลายพวก

เขาใหสิน้ซากไปเลย
๑๒พระเจาคือกษตัริยของขาพเจามาตัง้แต

สมัยโบราณแลว
พระองคชวยใหพวก เราชนะหลายตอ หลาย

ครัง้แลวในแผนดินน้ี
๑๓ดวยฤทธิอ์ํานาจของพระองค พระองคได

แยกทะเลแดงออก
พระองคฟาดหัวทัง้ หลายของสัตว ประหลาด

ในทองทะเล
๑๔พระองคทุบหัวทัง้หลายของเลวีอาธาน *
แลวเอาเน้ือของพวก มันมาเป็น อาหารเลีย้ง

สัตวตางๆในทะเลทราย
๑๕พระองคทําใหตาน้ําและลําธารผุด ขึ้น มา

และไหลไป
แลวพระองคก็ทําใหแมน้ําที่ ไหลอยู เสมอ

เหือดแหงไป
๑๖ วันและคืนเป็นของพระองค
พระองคคือผูสรางดวงจันทรและดวงอาทิตย
๑๗พระองคกําหนดเขตแดนทัง้หมดบนแผน

ดินโลก
พระองคสรางฤดูรอนและฤดูหนาว
๑๘ขา แตพระยาหเวห อยา ลืมวา พวกศัตรู

เยยหยันพระองค
ชนชาติที่โงเขลานัน้ดูหมิ่นชื่อของพระองค
๑๙อยาปลอยใหสัตว ปาพวก น้ีเขนฆานกเขา

ของพระองค
โปรดอยา ลืมชีวิตของคนที่ถูก กดขี่ของ

พระองคตลอดไป
๒๐ โปรดระลึก ถึงคํามัน่ สัญญาของพระองค

และปกป องพวกเราไว
เพราะความทารุณโหดรายมีอยูทัว่ทุกมุมมืด

บนแผนดินของพวกเรา
๒๑อยาปลอยใหคนทุกขยากตองอับอายขาย

หน า

†๗๔:๙ การอัศจรรยใดๆ หรือ อาจจะแปลไดวา “สัญญาณไฟ” ซึ่งคนในสมัยนัน้ใชไฟสง
สัญญาณจากเมืองหน่ึงไปสูอีกเมืองหน่ึง
*๗๔:๑๔ เลวีอาธาน เป็นสัตวขนาดใหญในตํานานที่เกาแกเกี่ยวกับการสรางโลก ผูคนเชื่อ
วาสัตวเหลาน้ีจะทําใหแผนดินโลกวุนวายและไมปลอดภัย ในขอน้ีหมายถึงวา พระเจาหยุด
ความ ชุลมุนวุนวายไว และควบคุมพลัง อํานาจทัง้หมดไว สัตวในที่ น้ีอาจหมาย ถึงประเทศ
อียิปต
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ขอ ใหคน ยากจนและผู ขัดสน สรรเสริญชื่อ
ของพระองค

๒๒ขาแตพระเจา ลุกขึ้นเถิด มาแกหน าของ
พระองค

พระองคอยา ลืมวาไอ คน โงพวก นัน้หมิ่น
ประมาทพระองคทุกวี่วัน

๒๓พระองค ขออยา ไดลืมเสียง โห รองของ
ศัตรูเหลานัน้ของพระองค

และเสียงโกลาหลวุนวายที่มี อยูตลอด เวลา
จากคน เหลา นัน้ที่ลุก ขึ้น มาตอสูกับ
พระองค

สรรเสริญพระเจาผูพิพากษา
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองเพลงน้ีตามทํานอง

“อยาทําลาย” เพลงสดุดีของอาสาฟ

๗๕ ๑ขา แตพระเจา พวก เราสรรเสริญ
พระองค พวกเราสรรเสริญพระองค

พระองคนัน้อยูใกล
ผูคนตางพูดถึงสิ่งนาทึ่งตางๆที่พระองคทํา
๒พระเจาพูดวา “เมื่อเวลาที่เรากําหนดไวนัน้

มาถึง
เราจะพิพากษาอยางยุติธรรม
๓ เมื่อแผน ดิน โลกและคนที่อาศัยอยู ใน มัน

สัน่ไหว
เราน่ีแหละเป็นผทูี่ทําใหฐานรากนัน้มัน่คง เซ

ลาห
๔ เราบอกพวกที่เยอหยิ่งจองหอง ‘เลิกโออวด

ไดแลว’
เราบอกคน ชัว่ ชา ‘เลิกวาง กลามใหญ โตได

แลว
๕ เลิกวางทาราวกับ วามีอํานาจสูงสุดเสีย

เหลือเกิน †
ไมตองเชิดหน าพูดจาโออวดหรอก’”
๖ เพราะการ ยกยองไม ไดมาจากทางทิศ

ตะวันออกหรือทิศตะวันตก

หรือมาจากที่เปลาเปลี่ยว
๗แตพระเจาเป็นผูตัดสิน
ทําใหคนหน่ึงตกตํ่า แลวทําใหอีกคนหน่ึงได

รับการยกยอง
๘ เพราะพระ ยาหเวหถือจอกแหงการ

พิพากษาอยูในมือ จอก นัน้เต็ม ไปดวย
เหลาองุนฤทธิแ์รงที่ผสมเครื่องเทศ

เมื่อพระองคเทเหลา องุนแหงความ
โกรธ-เกรีย้วจากจอก นัน้ คนชัว่ทุกคน
ในโลก น้ีจะ ตองดื่มมันจน เกลีย้ง ไม
เหลือแมแตตะกอนกนถวย

๙สวนขาพเจานัน้จะเลา เรื่อง ราวของ
พระองคอยูเสมอ

ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญพระเจาแหงยา
โคบ

๑๐พระเจาพูดวา “เราจะตัดกําลังของพวกคน
ชัว่

และเพิ่มกําลังใหกับคนดี” *

พระเจาผูนาเกรงขาม
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องดนตรี
ประกอบ เพลงสดุดีของอาสาฟ

๗๖ ๑ ในยูดาห พระเจาเป็นที่รูจักกันทัว่
ในอิสราเอล ชื่อของพระองคนัน้ยิ่ง

ใหญ
๒ที่พัก †ของพระองคอยูในเมืองซาเล็ม ‡
สวนที่ประทับของพระองคอยูบนภูเขาศิโยน
๓ที่นัน่ พระองคไดหักลูกธนูไฟ
โลกําบังและดาบของศัตรูที่ใช รบจนหมดสิน้

เซลาห
๔พระองคสองรัศมีเจิดจา
และมีบารมีสูงสงยิ่ง กวาภูเขาที่พระองคได

ฆาเหยื่อของพระองค ¶
๕ทหารที่มีใจกลาหาญเหลานัน้ถูกยึดของไป

ในขณะที่นอนตายอยู
†๗๕:๕ เลิกวางทา … เสียเหลือเกิน หรือแปลตรงๆไดวา “อยาชูเขาสัตวสูง” เขาสัตว หมาย
ถึง อํานาจ หรือพละกําลัง
*๗๕:๑๐ เราจะตัด … ใหกับคนดี หรือแปลตรงๆไดวา “เราจะตัดเขาสัตวของคนชัว่ทิง้ไป
และเราจะยกเขาสัตวของคนดีขึ้น”
†๗๖:๒ ที่พัก หรือ “ที่ประทับ” สองคําน้ี ในภาษาฮีบรูมีความหมายวา “รังของสิงโต”
‡๗๖:๒ ซาเล็ม เป็นชื่อยอของ “เยรูซาเล็ม” ซึ่งหมายถึง “สงบสุข” หรือ “อยูเย็นเป็นสุข”
หรือ “ความบริบูรณ”
¶๗๖:๔ ที่พระองคไดฆา เหยื่อของพระองค ขอ น้ีแปลมาจากสําเนาฮีบรู แตสําเนาที่เป็น
ภาษากรีกกับซีเรีย แปลไดวา “ภูเขานิรันดร”
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นักรบพวก นัน้ไม สามารถยกมือขึ้น มา
ปกป องตัวเองไดอีกแลว

๖ขา แตพระเจาแหงยา โคบเมื่อพระองคออก
คําสัง่ใหบุก

ทัง้ มาและคน ขี่ รถ รบของศัตรูก็ลม ตาย
เหมือนกับหลับไป

๗ขาแตพระเจา พระองคชางนาเกรงขาม
ไมมี ใครสามารถยืนหยัดอยูตอหน าพระองค

ไดตอนที่พระองคโกรธเกรีย้ว
๘–๙พระองคประกาศคํา พิพากษาของ

พระองคจากฟ าสวรรคตอนที่พระเจายืน
ขึ้นมาพิพากษา

เพื่อชวย เหลือคน ยากจนทุก คนในแผน ดิน
โลกใหรอด

แผน ดิน โลกก็เงียบกริบดวยความ กลัว เซ
ลาห

๑๐แนนอน ความ เกรีย้วโกรธของพระองค
ตอมนุษยทําใหมนุษยสรรเสริญพระองค

คน เหลา นัน้ที่รอดพนจากความ เกรีย้วโกรธ
ของพระองคถูกยับยัง้ไวจากความชัว่

๑๑ ใหบนบานและแกบนทัง้ หลายนัน้ที่ไดทํา
ไวกับพระยาหเวหพระเจาของเจา

ขอใหผูรับใชของพระองคทุกคนนําของขวัญ
มาใหพระองคผูนาเกรงขาม

๑๒พระเจาเป็นผู ที่ทําใหจิตใจของพวก ผูนํา
ถอมลง

กษตัริยทัง้ หลายบนแผน ดิน โลกยําเกรง
พระองค

พระเจาจะทอดทิง้คนของ
พระองคตลอดไปหรือ

ถึงหัวหน านักรอง ตามทํานองเพลงของ
เยดูธูน §เพลงสดุดีของอาสาฟ

๗๗ ๑ขาพเจารองตอพระเจา รองขอ
ความชวยเหลือจากพระองค

ขาพเจารองตอพระเจา และหวัง วาพระองค
จะฟังขาพเจา

๒ ในวันที่ทุกข ยาก ขาพเจาแสวงหาองคเจา
ชีวิต

ขาพเจายื่น มือขึ้นอธิษฐานโดยไม วางมือลง
เลยตลอดทัง้คืน

ขาพเจาไม ยอมรับการ ปลอบโยนจนกวา
พระเจาจะชวย

๓ขาพเจาระลึกถึงพระเจาและรองครํ่าครวญ
ขาพเจาบนแลวก็สิน้หวัง เซลาห
๔พระองคถางหนัง ตาขาพเจาไว ทําใหนอน

ไมหลับ
ขาพเจาทุกขใจมากจนพูดไมออก
๕ขาพเจาคิดถึงวันเวลาที่ผานมา
และปีอันแสนยาวนานที่ผานไป
๖ ในยามคํ่าคืน ขาพเจาหวนคิดถึงเพลงที่เคย

รอง
ขาพเจาครุนคิดถึงสิ่ง เหลา น้ีอยูในใจ จิต

วิญญาณของขาพเจาแสวงหาคําตอบ
๗องคเจาชีวิตจะทอด ทิง้พวก เราตลอด ไป

หรือ
พระองคจะไมมี วันยอมรับพวก เราอีก แลว

หรือ
๘ความ รัก มัน่คงของพระองคสูญหาย ไป

ตลอดกาลแลวหรือ
สัญญาของพระองคจะถูก ยกเลิกไปตลอดชัว่

ลูกชัว่หลานหรือ
๙พระเจาลืมที่จะเมตตาแลวหรือ
พระองคดับความเมตตาเพราะพระองคโกรธ

หรือ เซลาห
๑๐ขาพเจาพูดกับตัว เองวา “สิ่งที่ทิ่ม แทงใจ

ขาพเจาที่สุด
คือ พระเจาผูใหญ ยิ่ง สูงสุดหยุดแสดงฤทธิ์

อํานาจของพระองค” *
๑๑ขาพเจาระลึกถึงสิ่งตางๆที่พระยาหเวหทํา
ขาพเจาจําไดถึงสิ่งนาทึ่งตางๆที่พระองคเคย

ทําในสมัยกอนนานมาแลว
๑๒ขาพเจาครุนคิดถึงการ งาน ตางๆของ

พระองค
และพิจารณาการก ระ ทําทัง้ หลายของ

พระองค
๑๓ขา แตพระเจา ทางทัง้ หลายของพระองค

ชางบริสุทธิย์ิ่งนัก
ไมมีพระเจาใดยิ่งใหญเทากับพระเจาของเรา
๑๔พระองคคือพระเจาผูทําสิ่ง ที่นา ทึ่งทัง้

หลาย
พระองคทําใหชนชาติ ตางๆเห็นฤทธิอ์ํานาจ

ของพระองค

§๗๗:๐ เย ดู ธูน เป็นหน่ึงใน สามของหัวหน านัก ดนตรี ที่กษตัริยดา วิดแตง ตัง้ ดูไดจาก
พงศาวดาร ๑๖:๓๘-๔๒
*๗๗:๑๐ พระเจา … พระองค หรือ แปลตรงๆไดวา “มือขวาของผูใหญยิ่งสูงสุดเปลี่ยนไป”
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๑๕พระองคไดไถคนของพระองค
คือพวกลูก หลานของยา โคบและโย เซฟ

†ดวยแขนอันทรง พลังของพระองค เซ
ลาห

๑๖ขาแตพระเจา น้ําทัง้หลายไดเห็นพระองค
น้ําเห็นพระองคก็สัน่ไหวดวยความกลัว
แมแตน้ําในทะเลลึกก็สัน่สะทานไปดวย
๑๗ฝนตกลงมาจากกอนเมฆหนาทึบ
ฟ าไดรองคํารามออกมาจากหมูเมฆ
แมแตสายฟ าก็แลบแปลบ ปลาบออก มาจาก

เมฆ
๑๘ เสียงกึกกองของพระองคอยูในลมพายุ
สายฟ า แลบไดทําใหทัง้ โลกสวาง แผน ดิน

โลกสัน่สะเทือน
๑๙พระองคเดินทะลุผานทะเลไป
ถนนของพระองคแหวกผานน้ําอันยิ่งใหญ
แตพระองคไมไดทิง้รอยเทาไว
๒๐พระองคนําคนของพระองคเหมือนฝูงแกะ
ดวยมือของโมเสสและอาโรน

บทเรียนที่ไดรับจากประวัติของอิสราเอล
บทเพลงมัสคิลของอาสาฟ

๗๘ ๑คนของ เราเอย ใหฟังคําสัง่ สอน
ของเรา

เอียงหูของเจามาฟังคําพูดตางๆที่ออกมาจาก
ปากของเรา

๒ เราจะอาปากรองเพลงที่กอใหเกิดสตปัิญญา
เราจะอธิบายบท เรียน ตางๆที่ ไดจาก

เหตุการณทัง้หลายในอดีต
๓ซึ่งเป็นเรื่องที่พวก เราเคยไดยินและรูจัก

กันดี
เพราะพอ แมและคน รุน กอนๆได เลาใหพวก

เราฟัง
๔พวก เราจะไม ซอนเรื่องเหลา น้ีไปจากลูก

หลานของพวกเขา
พวกเราจะเลาใหกับคนรุนตอไปฟัง
ถึงการก ระ ทําอันนา สรรเสริญของพระ

ยาหเวห

ถึงพลัง อํานาจของพระองคและถึงสิ่ง นา ทึ่ง
ตางๆที่พระองคไดทํา

๕พระเจาทําขอตกลงไวกับยาโคบ
พระองคใหกฎกับชาวอิสราเอลทําตาม
และพระองคสัง่บรรพบุรุษของพวกเรา
ใหสัง่สอนสิ่งเหลาน้ีกับลูกๆของพวกเขา
๖ เพื่อวาคนรุนตอไป คือเด็กที่ยังไมไดเกิดมา

จะไดรูถึงสิ่งเหลาน้ี
และเมื่อพวก เขาโต ขึ้น พวก เขาจะ ไดเลา

เรื่องเหลาน้ีใหกับลูกๆของพวกเขาฟัง
๗แลวพวกเขาจะไดไววางใจในพระเจา
และไมลืมสิ่งตางๆที่พระเจาทํา
แตจะรักษาคําสัง่ตางๆของพระองคไว
๘พวกเขาจะไดไมเป็นเหมือนบรรพบุรุษของ

พวกเขา
ซึ่งเป็นรุนที่กบฏและไมเชื่อฟัง
ซึ่งใจของพวกเขาไมไดมัน่คงในพระเจา
และจิต วิญญาณของพวก เขาไม ไดซื่อสัตย

ตอพระองค
๙ เชน คนเอฟราอิมที่มีธนู *พรอมมือ
แตกลับวิ่งหนีในวันที่การสูรบมาถึง
๑๐พวก เขาไม ไดรักษาขอ ตกลงที่ทํา ไวกับ

พระเจา
พวกเขาไมยอมทําตามกฎตางๆของพระองค
๑๑พวกเขาลืมสิ่งตางๆที่พระองคทําไป
คือสิ่ง นา ทึ่งตางๆที่พระองคทําใหพวก เขา

เห็น
๑๒พระเจาทําสิ่ง นา ทึ่งตางๆตอ หน า ตอตา

บรรพบุรุษของพวกเขา
ในแควนโศอันในแผนดินอียิปต
๑๓พระเจาแหวกทะเลออกและนําพวก เขา

เดินทะลุไป
พระองคทําใหน้ําตัง้ขึ้นเหมือนกําแพงทัง้สอง

ขาง
๑๔พระองคนําทางพวก เขาดวยเมฆในตอน

กลางวัน
และนําดวยแสงไฟตลอดคืน
๑๕พระองคทุบหินในทะเลทรายแยกออก

†๗๗:๑๕ ยาโคบและโยเซฟ ยาโคบ (ซึ่งมีอีกชื่อหน่ึงวาอิสราเอล) ยาโคบมีลูกชายสิบสองคน
ซึ่งเป็นตนกําเนิดของเผาตางๆสิบสองเผา และโยเซฟเป็นลูกคนหน่ึงในสิบสองคนนัน้ของยา
โคบ และโยเซฟ เป็นพอของมนัสเสหกับเอฟาอิม ซึ่งเป็นตนกําเนิดของสองเผาที่ยิ่งใหญใน
ทางภาคเหนือ
*๗๘:๙ ธนู หรืออาจแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “บูมเมอแรง” ซึ่งเป็นวัตถุรูปโคงใชขวางออกไป
และมันจะวกกลับมาหาคนขวาง
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และน้ําก็ไหล พุงออก มามากมายใหพวก เขา
ดื่มเหมือนกับมาจากทะเลลึก

๑๖พระองคทําใหพวก ลําธารไหลออก มาจาก
หินผา

พระองคทําใหน้ําไหลเหมือนพวกแมน้ํา
๑๗แตพวกบรรพบุรุษยัง คงทําบาปตอ

พระองคตอไป
และกบฏตอพระองคผูใหญ ยิ่งสูงสุดในแผน

ดินที่แหงแลงนัน้
๑๘แลวพวกเขาตัง้ใจลองดีพระเจา
พวก เขาขออาหารเพื่อสนองความ อยากของ

ตน
๑๙พวกเขาพูดตอวาพระเจาวา
“ในที่เปลาเปลี่ยวอยางน้ี พระเจาสามารถหา

อาหารใหกับพวกเราไดหรือ
๒๐ถึงแมพระองคทุบหินใหน้ําไหลออกมาจน

ลนหุบเหวลึกได
แตพระองคจะมีปัญญาหาอาหารมา ใหได

จริงๆหรือ
พระองคจะเอาเน้ือมา ใหคนของพระองคกิน

ดวยไดหรือ”
๒๑ เมื่อพระยาหเวหไดยินอยางนัน้ พระองคก็

โกรธ
และไฟก็ปะทุขึ้นใสคนของยาโคบ
ความโกรธของพระองคเผาอิสราเอล
๒๒ เพราะพวกเขาไมไดไววางใจในพระเจา
และไม เชื่อวา พระองคมี ฤทธิท์ี่จะ ชวยพวก

เขาใหรอดได
๒๓แลวพระเจาก็ประกาศสัง่เมฆบนฟ าเบื้อง

บน
และพระองคเปิดประตูทองฟ า
๒๔แลวพระองคก็เทมานาลงมาใหพวก เขา

กิน
พระองคใหอาหาร ทิพยจากสวรรคกับพวก

เขา
๒๕คน พวก น้ีพา กันกินขนมปังของพวก

เทพเจา †
พระองคใหอาหารพวก เขากินอยางอิ่ม หมี พี

มัน
๒๖แลวพระเจาก็ทําใหลมจากทิศ-ตะวัน ออก

เฉียงใตพัดมาตรงที่พวกเขาอยู
และใหฝูงนกตกลงมาจากทองฟ า
๒๗พระองคเทเน้ือลงบนพวก เขาอยางพายุ

ฝ ุน

มีนกมากมายเหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเล
๒๘นกพวกน้ีตกลงไปในคาย
รอบๆเต็นทของพวกเขา
๒๙พระเจาใหสิ่งที่พวกเขาอยากได
และพวกเขาก็กินจนอิ่มตื้อ
๓๐แตในระหวางที่เขายังกินอาหารที่อยาก

กินอยูนัน้
ขณะที่มันยังคาอยูในปาก
๓๑ จูๆความ โกรธของพระเจาก็พลุง ขึ้นใส

พวกเขา
พระองคฆาคนที่แข็ง แรงที่สุดของพวก เขา

บางคน
พระองคโคนพวกคน หนุมที่ ดี ที่สุดของ

อิสราเอล
๓๒ขนาดเกิด เรื่องอยาง น้ีแลว พวก เขาก็ยัง

คงทําบาป
และยังไม ยอมเชื่อในฤทธิอ์ันนา ทึ่งของ

พระเจา
๓๓พระองคทําใหชีวิตของพวก เขาจบลง

อยางลมเหลว
เดือน ปีของ เขาจบลงดวยความ หวาด กลัว

และสัน่เทิม้
๓๔ เมื่อไหรก็ตามที่พระเจาฆาคนเหลานัน้ คน

ที่ เหลือก็จะมาขอความ ชวย เหลือจาก
พระองค

พวก เขาจะกลับมาหาพระองคและแสวงหา
พระเจาดวยใจรอนรน

๓๕พวก เขาจะระลึกได วาพระเจาเป็นหิน
กําบังของพวกเขา

พระเจาผูสูงสุดเป็นผูที่ไถชีวิตของพวกเขา
๓๖พวกเขาพยายามหลอกพระองคดวยปาก
และโกหกพระองคดวยลิน้
๓๗พวกเขาไมจริงใจตอพระเจา
และไม สัตย ซื่อตอขอ ตกลงที่ทํา ไวกับ

พระองค
๓๘แตพระเจานัน้มีความเมตตา
พระองคลบความผิดของพวกเขาออกไป
พระองคไมไดทําลายลางพวกเขา
พระองคระงับความโกรธของพระองคไวครัง้

แลวครัง้เลา
พระองคไมยอมกวนความโกรธของพระองค

ใหพลุงขึ้นมา
๓๙พระเจาระลึกอยู เสมอวาพวก เขาเป็น แค

มนุษย

†๗๘:๒๕ พวกเทพเจา แปลตรงๆไดวา “พวกผูมีอิทธิฤทธิ”์
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พวก เขาเป็นเหมือน กับลมที่พัด ผาน ไปและ
ไมหวนกลับมาอีก

๔๐พวก เขากบฏตอพระองคหลาย ครัง้หลาย
คราในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงนัน้

พวกเขาทําใหพระองคเสียใจในดินแดนนัน้
๔๑พวกเขาลองดีกับพระองคครัง้แลวครัง้เลา
และทําใหองคผู ศักดิส์ิทธิแ์หง อิสราเอลตอง

เจ็บปวดใจ
๔๒พวก เขาไม เคยจดจําฤทธิอ์ํานาจของ

พระองค
หรือจดจําวันที่พระองคชวย กูพวก เขาให

รอดพนจากศัตรู
๔๓หรือเวลาที่พระองคได ทําการ อัศจรรยใน

ประเทศอียิปต
หรือที่พระองคไดแสดงสิ่ง นา ทึ่ง ตางๆใน

แควนโศอัน
๔๔พระองคเปลี่ยนแมน้ําใหกลายเป็นเลือด
พวกเขาจึงไมสามารถดื่มน้ําจากลําธารได
๔๕พระองคใหเหลือบมากัดพวกเขา
และสงกบทัง้หลายมาทําลายทุกสิ่งทุกอยาง
๔๖พระองคยกพืช ผลของพวก เขาให กับ

ตัก๊แตนวัยคลาน
และยกผลผลิตของพวกเขาใหกับตัก๊แตนวัย

บิน
๔๗พระองคทําใหลูกเห็บตกลง มาทําลายเถา

องุนของชาวอียิปต
พระองคทําใหฝนตกหา ใหญทําลายผล

มะเดื่อของพวกเขา
๔๘พระองคสงลูกเห็บลงมาฆาฝูงวัวของพวก

เขา
และใหฟ าผาฝูงสัตวของเขา
๔๙พระองคแสดงความเคืองแคนอันรอนแรง

ของพระองคตอชนชาวอียิปต
พระองคสง ความ เกรีย้วโกรธ ความ

เดือดดาล และความอาฆาต แคนเป็น
คณะทูตมาทําลายลางพวกเขา

๕๐พระองคระบายความ โกรธของพระองค
ออกมาอยางเต็มที่

พระองคไม ไดไว ชีวิตของชาว อียิปตแตกลับ
ยกพวกเขาใหตายดวยโรคระบาด

๕๑พระเจาฆาลูกชายหัวปีทัง้หมดในอียิปต
พระองคทําลายสิ่งที่พิสูจนถึงความ เป็น ชาย

ของครอบครัวทัง้หลายของฮาม *

๕๒แตพระเจานําทางคนของพระองคออก
จากที่นัน่เหมือนนําแกะ

และพระองคนําทางพวกเขาในที่เปลาเปลี่ยว
เหมือนนําฝูงสัตว

๕๓พระเจานําพวกเขาสูความปลอดภัย พวก
เขาจึงไมตองหวาดกลัว

เพราะพระเจาทําใหศัตรูของพวก เขาถูกน้ํา
ทะเลซัดกลบตายหมด

๕๔แลวพระเจาก็นําพวก เขาไปถึงพรมแดน
ของแผนดินอันศักดิส์ิทธิข์องพระองค

คือดินแดนแหงเนินเขาที่พระองคยึดมาดวย
มือขวาอันทรงฤทธิข์องพระองค

๕๕แลวพระองคก็ขับ ไลชนชาติตางๆออก ไป
ตอหน าคนของพระองค

พระองคแบง ปันดิน แดนนัน้ให กับเผา ตางๆ
ของอิสราเอลและใหพวก เขาตัง้ถิ่นฐาน
อยูในบานทัง้หลายของศัตรู

๕๖แตพวกอิสราเอลก็ยังลองดีกับพระเจา
ผูใหญยิ่งสูงสุด

กบฏตอพระองคและไม ไดเชื่อ ฟังกฎ ทัง้
หลายของพระองค

๕๗ชาวอิสราเอลไมจงรักภักดีและทรยศตอ
พระเจา เหมือน กับที่บรรพบุรุษของ
พวกเขาเคยทํา

พวก เขาเชื่อ ถือไม ไดเหมือนคัน ธนูที่ใช การ
ไมได

๕๘พวก เขาทําใหพระองคโกรธดวยการ สราง
สถานศักดิส์ิทธิม์ากมาย

และทําใหพระองคหึง หวงดวยการ สรางรูป
เคารพมากมาย

๕๙ เมื่อพระเจาไดยินเรื่องเหลา น้ี พระองค
โกรธ

และพระองคทอดทิง้อิสราเอลอยางสิน้เชิง
๖๐พระองคละทิง้เต็นท ศักดิส์ิทธิใ์นเมือง ชิ

โลหไป
ซึ่งเคย เป็นที่สถิตของพระองคทามกลาง

มนุษย
๖๑พระองคยอมปลอยใหหีบอันศักดิส์ิทธิข์อง

พระองคถูกยึดไป
พระองคยอมปลอยใหศัตรูยึดเอาสัญลักษณ

แหง ฤทธิอ์ํานาจและสงา ราศีของ
พระองคไป

๖๒พระองคเกรีย้วโกรธคนของพระองค

*๗๘:๕๑ ฮาม ตามหนังสือปฐมกาล ๑๐:๖-๑๐ ชาวอียิปตสืบเชื้อสายมาจากคนที่ชื่อฮาม
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และปลอยใหคนของพระองคตายดวยคม
ดาบ

๖๓พวกทหารหนุมถูกไฟเผาตายหมด
และพวกสาวบริสุทธิย์ังคงไมไดแตงงาน *
๖๔พวกนักบวชลมตายดวยคมดาบ
แตภรรยา หมายของพวก เขาไมสามารถไว

ทุกขไดตามปกติ
๖๕แลวองคเจาชีวิตก็ตื่นขึ้น มาเหมือนคนที่

เพิ่งตื่นนอน
เหมือน กับนักรบที่เพิ่งตื่น ขึ้นจากการ เมา

เหลาองุน
๖๖พระองคตีเหลาศัตรู ขับไลพวกเขากลับไป
และทําใหพวกเขาอับอายขายหน าตลอดไป
๖๗แลวพระองคทอดทิง้ครอบครัวของโยเซฟ
และไมไดเลือกเผาของเอฟราอิม
๖๘แลวพระองคก็เลือกเผายูดาหขึ้นปกครอง
และเลือกภูเขาศิโยนที่พระองครัก เป็นที่ตัง้

ของวิหาร
๖๙พระองคสรางสถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์อง

พระองคเหมือนกับภูเขาสูงตางๆ
เหมือนโลกน้ีที่พระองคตัง้ใหอยูตลอดไป
๗๐พระองคเลือกดาวิดผูรับใชของพระองค
และเอาเขาออกมาจากคอกแกะทัง้หลาย
๗๑พระองคเอาดา วิดมาจาก การติดตามดูแล

แมแกะและลูกของมัน
มาเป็นผูเลีย้งยาโคบคนของพระองค
และเป็นผูเลีย้งอิสราเอลสมบัติของพระองค
๗๒ดาวิดดูแลพวกเขาดวยหัวใจที่บริสุทธิ ์
และนําพวกเขาดวยมือที่ชํานาญยิ่ง

อธิษฐานใหพระองค
เมตตาเมืองเยรูซาเล็ม
เพลงสดุดีของอาสาฟ

๗๙ ๑ขา แตพระเจา คนตางชาติ
ไดบุกรุกเขา มาในแผน ดินของ

พระองค
พวกเขาทําใหวิหารอันศักดิส์ิทธิข์องพระองค

มัวหมอง
และทําใหเยรูซาเล็มกลาย เป็นกอง ซาก ปรัก

หักพัง
๒พวก เขาทิง้ซากศพของผูรับ ใชพระองคให

เป็นอาหารของฝูงนกในอากาศ

และทิง้เน้ือหนังของคนที่ซื่อสัตยตอพระองค
ใหเป็นอาหารของสัตวปา

๓พวกศัตรูเทเลือดของคนของพระองค
อยางกับน้ําไปทัว่เยรูซาเล็มจนไมเหลือใครที่

จะอยูฝังศพ
๔พวก เรากลาย เป็นสิ่งที่เพื่อนบานพา กันดู

หมิ่นดูแคลน
กลาย เป็นตัว ตลกใหผูคนรอบ ขางหัวเราะ

เยาะ
๕ขา แตพระ ยาหเวห พระองคจะโกรธพวก

เราไปอีกนานแคไหน ตลอดไปหรือ
ความ หึง หวงของพระองคจะเผา ผลาญ

เหมือนไฟไปอีกนานแคไหน
๖ เทความโกรธเกรีย้วของพระองคใสชนชาติ

ตางๆที่ไม ยอมรับสิทธิ อํานาจของ
พระองคดวยเถิด

เทใสอาณาจักร ตางๆที่ไม ไดอธิษฐานตอ
พระองค

๗ เพราะคน เหลา นัน้ แหละเขมือบคนของยา
โคบ

และทําลายแผนดินของพวกเขา
๘ขออยา ไดลงโทษเราเพราะความ ผิด บาป

ของบรรพบุรุษเรา
ได โปรดรีบมาแสดงความ เมตตาตอพวก เรา

เถิด
เพราะพวกเราหมดสิน้หนทางแลว
๙ขา แตพระเจา พระ ผู ชวยให รอดของ เรา

ชวยพวกเราดวยเถิด
เพื่อคนจะไดใหเกียรติกับชื่อของพระองค
ชวยกูชีวิตและลบความผิดบาปของพวกเรา

ดวยเถิด
เพื่อเห็นแกชื่อเสียงของพระองค
๑๐ทําไมพระองคปลอยใหชนชาติเหลา นัน้

พูดกันวา
“ไหนละ พระเจาของพวกมัน”
ขอพระองคชวยแก แคนชนชาติเหลา นัน้ให

เราเห็นกับตา
คน เหลา นัน้ที่ทําใหผูรับ ใชของพระองคตอง

หลัง่เลือด
๑๑ขอพระองคฟังเสียงครํ่าครวญของผู ถูก

กักขังเถิด

*๗๘:๖๓ ยังคงไมไดแตงงาน แปลตรงๆไดวา “ไมไดรับการสรรเสริญ” หมายถึงไมมีใคร
รองเพลงสรรเสริญใหกับพวกเขาในงานแตงงาน เพราะพวกหนุมๆถูกฆาตายหมดแลว
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ขอชวยเหลือคนเหลานัน้ที่ถูกตัดสินประหาร
ใหรอด ชีวิตดวยแขนอัน ทรง พลังของ
พระองค

๑๒ขา แตองคเจาชีวิต ขอลงโทษเพื่อนบาน
ของพวกเราที่ดูหมิ่นดูแคลนพระองค

ถึงเจ็ดเทาที่เขากระทําตอพระองคดวยเถิด
๑๓แลวพวกเรา ที่เป็นคนของพระองคที่เป็น

ฝูงแกะในทุงหญาของพระองค
จะไดขอบคุณพระองคตลอดไป
แลวพวก เราจะ เลาถึงการก ระ ทําอัน นา

สรรเสริญของพระองค

ขาแตพระเจาชวยสองใบหนา
ของพระองคลงบนพวกเรา
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองโดยใช
ทํานองเพลงดอกพลับพลึง คํา
พยาน เพลงสดุดีของอาสาฟ

๘๐ ๑ขา แตผู เลีย้ง แกะแหงอิสราเอล
โปรดฟังพวกเราดวยเถิด

พระองคเป็นผู ที่นําคนของโย เซฟเหมือนนํา
ฝูงแกะ

พระองคผูนัง่อยูเหนือทูตสวรรคที่มีปีก
ขอปรากฏตัวใหพวกเราเห็นดวยเถิด
๒ลุกขึ้นเถิด แสดงฤทธิอ์ํานาจของพระองค
ตอหน าประชาชนของเอฟราอิม เบนยามิน

และมนัสเสห
มาชวยกูพวกเราดวยเถิด
๓ขา แตพระเจา ชวยทําใหเรากลับ มาเขม

แข็งเหมือนเดิมดวยเถิด
ชวยสองใบหน าของพระองคลงมาบนพวก

เรา *และชวยกูพวกเราดวยเถิด
๔ขาแตพระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
พระองคจะโกรธคนของพระองคที่อธิษฐาน

ตอพระองคไปอีกนานแคไหน
๕พระองคเลีย้งพวกเขา ดวยน้ําตาตางขาว
และใหพวกเขาดื่มน้ําตาเป็นถังๆ
๖พระองคทําใหเรากลาย เป็นสิ่ง ที่ประเทศ

เพื่อนบานตางตอสูแยงชิงกัน
และพวกศัตรูก็หัวเราะเยาะพวกเรา
๗ขาแตพระเจา ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ ชวยทําใหเรา

กลับมาเขมแข็งเหมือนเดิมดวยเถิด

ชวยสองใบหน าของพระองคลงมาบนพวก
เราและชวยกูพวกเราดวยเถิด

๘พระองคนําพวก เราที่เป็นเถา องุนของ
พระองคออกจากอียิปต

พระองคขับ ไลชาว ตาง ชาติออก ไปและปลูก
พวกเราที่เป็นตนองุนของพระองคแทน

๙พระองคกําจัดหินและหญารกใหตนองุนนัน้
มีที่เติบโต

แลวตนองุนนัน้ก็หยัง่รากลึกและแผขยายไป
ทัว่แผนดิน

๑๐ เงาของมันปกคลุมไปทัว่เนินเขาตางๆ
สวนกิ่ง กานของ มันปกคลุมตนสน ซี ดารอัน

สูงใหญ
๑๑ เถา องุนไดแตกกิ่ง กานแผ ขยายออก ไป

ทางทิศตะวันตกสูทะเล
ทางทิศตะวันออกสูแมน้ํายูเฟรติส
๑๒แตตอน น้ี ทําไมพระองคถึง ไดพังรัว้

กําแพงที่ป องกันสวนองุนลง
และปลอยใหคนที่เดินผานไปมาเด็ดลูกมัน
๑๓พวกหมูปาก็พากันมาแทะกิน
และแมลงจากทองทุงพากันมากัดกิน
๑๔ขาแตพระเจาผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ โปรดกลับมา

เถิด
โปรดมองลงมาจากสวรรค และดูวาเกิดอะไร

ขึ้น
ลงมาดูแลเถาองุนตนน้ีดวยเถิด
๑๕พระองคปลูกราก เงาของ มันดวยมือขวา

ของพระองคเอง
พระองคเลีย้ง ดูตน ออนนัน้ใหเป็นของ

พระองคเอง
๑๖แตตอนน้ี เถาองุนของพระองคถูกโคนลง

และเผาทิง้
ขอใหพวกศัตรูถูกทําลายดวยสีหน าที่เกรีย้ว-

โกรธของพระองค
๑๗ขอ ใหมือของพระองคหนุนคนที่พระองค

เลือกสรรไว *
คือผูที่พระองคไดเลีย้งดูใหแข็งแรงเป็นของ

พระองคเอง
๑๘แลวพวกเราจะไดไมหันเหไปจากพระองค
ขอพระองคใหชีวิตใหมกับพวกเรา เพื่อพวก

เราจะไดสรรเสริญชื่อของพระองค
๑๙ขาแตพระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
ชวยทําใหเราเขมแข็งเหมือนเดิมดวยเถิด

*๘๐:๓ ชวยสองใบหนา … บนพวกเรา หมายถึง โปรดมีเมตตาตอเราดวย
*๘๐:๑๗ คนที่พระองคเลือกสรรไว คงจะหมายถึงอิสราเอล หรือ กษตัริยก็ได
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ชวยสองใบหน าของพระองคลงมาบนพวก
เราและชวยกูพวกเราดวยเถิด

เพลงแหงเทศกาล
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองเพลงน้ีตาม
ทํานองกิททีธ †บทเพลงของอาสาฟ

๘๑ ๑ ใหรอง เพลงดวยความยินดีให กับ
พระเจาผูใหพละกําลังกับพวกเรา

ใหโห รองคํา สรรเสริญให กับพระเจาของยา
โคบ

๒ ใหเริ่มบรรเลงดนตรี ตีกลองรํามะนา
ใหดีดพิณสี่สายและพิณสิบสายเถิด
๓ ใหเปา แตรเขา แกะทัง้ในคืน วัน เพ็ญ ใหม

‡และในคืนวันเพ็ญเต็มดวง ¶
ซึ่งเป็นคืนที่งานเทศกาลของพวกเราเริ่มตน
๔การ เฉลิมฉลองเทศกาลเป็นกฎสําหรับคน

อิสราเอล
และเป็นคําสัง่จากพระเจาของยาโคบ
๕พระเจาใหกฎ เกณฑน้ีกับครอบครัวของโย

เซฟ
ตอนที่พวกเขาออกมาจากอียิปต
ขาพเจาไดยินเสียงที่ขาพเจาไม เคยรูจักมา

กอน
๖ เสียง นัน้พูด วา “เราปลดภาระออกจากบา

ของเจา
และเอาตะกราที่หนัก อึ้งออกจากมือทัง้ สอง

ขางของเจา
๗ เมื่อเจาเจอกับความทุกข ยาก เจาเรียก หา

เราและเราก็ชวยกูเจา
เราตอบเจาจากเมฆครึ้มฟ าคะนอง
เราไดทดลองเจาที่แหลงน้ําเมรีบาห” เซลาห

๘คนของเรา ฟังเราใหดี เราจะใหคําเตือนกับ
เจา

อิสราเอลเอย เราหวังเหลือ เกินวาเจาจะ ฟัง
เรา

๙อยาไดมีพระเจาอื่นในหมูพวกเจา
อยาไดกราบไหวบูชาพระเจาของคนตางชาติ
๑๐ เราคือพระยาหเวห พระเจาของเจา
เราคือผูที่นําเจาออกมาจากอียิปต
อาปากของเจาใหกวาง และเราจะเติมใหเต็ม
๑๑แตคนของเราไมยอมฟังเสียงของเรา
ชาวอิสราเอลไมยอมทําตามสิ่งที่เราบอก
๑๒ เราก็เลยปลอยใหพวกเขาไปตามทางที่ดื้อ

รัน้ของพวกเขา
และทําอะไรก็ไดที่พวกเขาอยากทํา
๑๓ถาเพียงแตคนของเราฟังเสียงเรา
ถาเพียง แตคน อิสราเอลจะเดินในทาง ทัง้

หลายของเรา
๑๔ เราก็จะปราบศัตรูของพวกเขาในไมชา
และจะลงโทษคูตอสูของพวกเขา
๑๕ เราจะบีบบังคับคนที่เกลียดชังเรา ใหตอง

มายอมจํานนตอเรา
และพวกเขาจะตองอับอายขายหน าตลอดไป
๑๖แตอิสราเอล เราจะเลีย้งเจาดวยขาวสาลีที่

ดีที่สุด
และเราจะใหเจาอิ่มหนําดวยน้ําเชื่อมผลไมที่

ไหลออกมาจากหิน

พระเจาตัดสินเทพเจาของคนตางชาติ
เพลงสดุดีของอาสาฟ

๘๒ ๑พระเจายืน อยูในที่ชุมนุมสวรรค
ทามกลางเทพเจาทัง้หลาย *

พระองคไดประกาศคําตัดสิน
๒พระเจาพูดวา “อีก นานแค ไหน ที่เจาจะ

ตัดสินอยางไมยุติธรรม
อีกนานไหม ที่เจาจะเขาขางคนชัว่” เซลาห
๓ “ใหตัดสินคดีของคน ยากจน และเด็ก

กําพราอยางยุติธรรมดวย
แกตางใหกับคนยากจนและคนขัดสนดวย
๔ชวยกูคนยากจนและคนขัดสนดวย
ชวยพวกเขาใหรอดพนจากอุงมือของคนชัว่

†๘๑:๐ ตามทํานองกิททีธ กิททีธเป็นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน อาจจะ
เป็นเครื่องดนตรี ทํานอง หรือวิธีเลนดนตรีแบบหน่ึง
‡๘๑:๓ วันเพ็ญใหม คนฮีบรูถือวาเป็นวันแรกของเดือนใหม ซึ่งแตละครอบครัวหรือชุมชน
จะมารวมกินกันจากเครื่องบูชาแหงการเฉลิมฉลองน้ี
¶๘๑:๓ วันเพ็ญเต็มดวง คนฮีบรูถือวาเป็นวันที่สิบหาของทุกๆเดือน มีหลายเทศกาลของ
อิสราเอลที่เฉลิมฉลองกันในวันน้ี
*๘๒:๑ เทพเจาทัง้หลาย บางคนเขาใจวาประโยคน้ีพูดถึง “พวกทูตสวรรค” หรือ “พวกผู
พิพากษาที่เป็นมนุษย”
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๕ เทพเจาพวกน้ีไมรู และไมเขาใจอะไรเลย
พวกเขาเดินอยูในความมืด
ในขณะ ที่รากฐานของสังคมโลก น้ีกําลังสัน่

คลอน”
๖ เราวาพวกเจาเป็นเทพเจา
พวกเจาตางก็เป็นลูกของพระเจาผูสูงสุด
๗แตความจริงแลว เจาจะตองตายเหมือนกับ

มนุษย
เจาจะลมตายไปเหมือนกับผูนําทุกคน
๘ขาแตพระเจาลุกขึ้นเถิด และมาตัดสินโลก

น้ี
เพราะพระองคนัน่ แหละเป็นพระเจาของ

ชนชาติทัง้สิน้

คําอธิษฐานใหพระเจา
ชนะพวกศัตรูของอิสราเอล

เพลงสดุดีของอาสาฟ

๘๓ ๑ขา แตพระเจา โปรดอยาน่ิง เงียบ
อยาทําเป็นหูหนวก

ขาแตพระเจา อยาเงียบเฉยอีกตอไปเลย
๒ดูสิ พวกศัตรูของพระองค สงเสียงโกลาหล

วุนวาย
พวกคนเหลา นัน้ที่เกลียดชังพระองคเชิดหัว

ขึ้นตอตาน
๓พวก เขาวางแผน ลับตอ ตานคนของ

พระองค
พวกเขาสมรูรวมคิดกันตอตานคนเหลานัน้ที่

พระองครักใครหวงแหน
๔พวก เขาพูด วา “มา เถิด ไปกวาดลางพวก

มันให สิน้จนไม เหลือเป็นชนชาติอีก ตอ
ไป

จนไมมีใครจดจําชื่อของอิสราเอลไดอีก”
๕พวกเขาเห็นดวยกันตอแผนรายที่วางนัน้
และทําขอตกลงรวมกันที่จะตอตานพระองค
๖ “คนพวกน้ีคือตระกูลตางๆของเอโดม คนอิ

ชมาเอล
คนโมอับ และคนฮาการ
๗คนเกบาล คนอัมโมน คนอามาเลค
คนฟีลิสเตีย และชาวเมืองไทระ”

๘แมแตอัสซีเรียก็รวมกับพวกเขา
และเสริมกําลังให กับลูกหลานของโลท †เซ

ลาห
๙ขอพระองคทําลายพวก เขาเหมือน กับที่

พระองคทํากับมีเดียน
เหมือนกับที่พระองคทํากับสิ เสราและยาบิน

ที่แมน้ําคีโชน
๑๐สองคนนัน้ถูกทําลายที่เอนโดร
และซากศพที่เนา เป่ือยของพวก เขากลาย

เป็นป ุยสําหรับดิน
๑๑ขอพระองคทําลายลางพวก ผูนําของ เขา

เหมือนกับที่พระองคทํากับโอเรบและเศ
เอบ

ขอพระองคทํา กับผู ปกครองทุก คนของ เขา
เหมือนกับที่พระองคทํากับเศบาห และ
ศัลมุนนา

๑๒คน พวก น้ีพูดวา “ไป ยึดเอาทุง หญาของ
พระเจา

มาเป็นของพวกเรากันเถอะ”
๑๓พระเจาของขาพเจา ทําใหพวก เขาเป็น

เหมือนฝ ุนที่หมุนวอนเถิด
ทําใหพวก เขาเป็นเหมือนแกลบที่ปลิวไป

ตามลมดวยเถิด
๑๔ขอพระองคเป็นเหมือนไฟที่เผาปา
เป็นเหมือนไฟที่เผา ผลาญไป ตามเนิน เขา

ตางๆ
๑๕ขอพระองคไลกวดพวก เขาดวยลม แรง

ของพระองค
และทําใหพวก เขาตกใจ กลัวดวยพายุของ

พระองค
๑๖ขาแตพระยาหเวห ขอปกคลุมใบหน าเขา

ดวยความละอาย
เพื่อวาเขาจะแสวงหาพระองค
๑๗ขอ ใหพระองคทําใหพวก เขากลัวและ

อับอายขายหน าตลอดไป
ขอใหพวกเขาเสียหน าและเสียชีวิตไป
๑๘แลวพวกเขาจะไดรูวาพระองคผูที่มีชื่อวา

ยาหเวห
เป็นเพียงผู เดียวที่เป็นพระเจา ผูทรงครอบ

ครองทัง้โลก

†๘๓:๘ โลท เป็นบรรพบุรุษของคนโมอับและคนอัมโมน
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อยากอยูในวิหารของพระเจา
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองโดยใชทํานองกิท

ทีธ *เพลงสดุดีของตระกูลโคราห

๘๔ ๑ขาแตพระยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
เต็นทที่สถิตของพระองคชาง

งดงามยิ่งนัก
๒ขาพเจาปรารถนาอยางแรง กลาและรอไม

ไหว แลวที่จะ ไดเขาไปในลาน วิหารของ
พระองค

ทัง้จิตใจและรางกายของขาพเจาจะโห รอง
ดวยความยินดีแดพระเจาผูมีชีวิตอยู

๓ขา แตพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผูเป็น
พระเจาและกษตัริยของขาพเจา

แมแตนก กระจอกก็ยังเจอที่พักในวิหารของ
พระองค

แมแตนก นางแอนก็ยังมาทํา รังเลีย้งลูก
ออนของมันใกลแทน บูชาทัง้ หลายของ
พระองค

๔ถือวามี เกียรติจริงๆคน เหลา นัน้ที่ไดอาศัย
ในวิหารของพระองค

และไดสรรเสริญพระองคอยูเสมอ เซลาห
๕ถือวามี เกียรติจริงๆคน เหลา นัน้ที่แสวงหา

พละกําลังจากพระองค
คนที่ไดตัง้ใจแนว แนที่จะเดิน ทางไปสูวิหาร

ของพระองค
๖ ในขณะที่พวก เขาเดินผานหุบเขาแหง แลง

แหงบาคานัน้
มันก็กลับกลายเป็นบริเวณที่มีตาน้ํามากมาย
ฝนตนฤดูก็ตกลงมาทําใหหุบเขานัน้เกิดแอง

น้ําเต็มไปหมด
๗พวก เขาเดิน ทางจากเมือง หน่ึงไป ยังอีก

เมืองหน่ึง †
เพื่อไปเขาเฝ าพระเจาบนภูเขาศิโยน
๘ขาแตพระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้

โปรดฟังคําอธิษฐานของขาพเจาเถิด
ขา แตพระเจาแหงยา โคบ โปรด ฟังขาพเจา

ดวยเถิด เซลาห
๙ขา แตพระเจา โปรดใหความ สนใจโลของ

พวกเราดวย

และเอาใจใสกษตัริยที่พระองคไดเจิมไวดวย
เถิด

๑๐ วันเดียวในลานวิหารของพระองคยังดกีวา
พันวันในที่อื่น

ยืนอยูที่ประตู บานของพระเจาของขาพเจา
ยังดีกวาอาศัยอยูในบานของคนชัว่

๑๑ขา แตพระ ยาหเวห พระองคเป็นดวง
อาทิตย และเป็นโลกําบัง

พระองคใหความดีความชอบและเกียรติยศ
พระองคไม เคยหวงของ ดีๆไวจากคน ที่ใช

ชีวิตอยางไรที่ติ
๑๒ขาแตพระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
คนที่ไววางใจในพระองค ถือวามเีกียรตจิริงๆ

โปรดใหเรามีชีวิตใหมอีกครัง้
ถึงหัวหน านักรอง เพลง
สดุดีของตระกูลโคราห

๘๕ ๑ขาแตพระยาหเวห พระองคแสดง
ความชอบตอแผนดินของพระองค

และทําใหคนของยา โคบกลับ มามี สภาพ ดี
เหมือนเดิม

๒พระองคอภัยให กับความ ผิดของคนของ
พระองค

และกลบ เกลื่อนความ บาปทัง้หมดของพวก
เขา เซลาห

๓พระองคถอนความ โกรธทัง้หมดของ
พระองคไป

พระองคกลับหัน หลังใหกับความ เดือดดาล
ของพระองค

๔ตอน น้ี พระเจา องคเจาชีวิตของพวก เรา
โปรดชวยใหเรากลับไปมีสภาพดีเหมือน
เดิม

หยุดโกรธเคืองพวกเราดวยเถิด
๕พระองคจะเกรีย้ว กราดพวก เราอยูอยาง น้ี

ไปตลอดหรือ
พระองคจะกริว้โกรธไปตลอดชัว่ลูกชัว่หลาน

หรือ
๖พระองคจะ ใหชีวิต ใหมกับ เราอีก ครัง้ ใช

ไหม
แลวคนของพระองคจะ ไดมี ความ สุขใน

พระองค

*๘๔:๐ กิททีธ กิททีธเป็นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน อาจเป็นเครื่องดนตรี
ชนิดหน่ึงก็ได
†๘๔:๗ จากเมืองหน่ึงไปยังอีกเมืองหน่ึง หรือ “พวกเขายิ่งเดินไปก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้น”
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๗ขา แตพระ ยาหเวห โปรดแสดงความ รัก
มัน่คงของพระองคตอพวกเรา

และชวยพวกเราใหรอดดวยเถิด
๘ขาพเจาจะฟังสิ่งที่พระเจาพูด
แนนอน พระยาหเวหจะสัญญาใหคนที่จงรัก

ภักดีตอพระองคอยูเย็นเป็นสุข
แตพวกเขาจะตองไมหันกลับไปทําเรื่องโงๆ

ของพวกเขาอีก
๙ ใน ไม ชาพระองคจะชวย กูคน ที่ยําเกรง

พระองคอยางแนนอน
และแผน ดินของ เราจะเต็ม ไป ดวยสงา ราศี

ของพระองค
๑๐ความรักมัน่คงของพระเจาและความสัตย

ซื่อของพระองคจะมาพบกัน
ความ ชอบ ธรรมและสันติสุขของพระองค

จะมาจูบกัน
๑๑ความ สัตย ซื่อของพระองคจะงอก ขึ้น มา

จากแผนดิน
และความดี งามของพระองคจะมอง ลง มา

จากฟ าสวรรค
๑๒พระยาหเวหเองจะใหสิ่งดีๆกับพวกเรา
และแผนดินของเราก็จะผลิตผลของมัน
๑๓ความ ชอบ ธรรมจะเดินอยูเบื้อง หน า

พระองค
และจัดเตรียมทางใหกับเทาของพระองค

อธิษฐานขอความชวยเหลือใหชนะศัตรู
คําอธิษฐานของดาวิด

๘๖ ๑ขา แตพระเจา โปรดเงี่ยหูฟัง
ขาพเจาดวยเถิด

ชวยตอบขาพเจาดวย เถิดเพราะขาพเจาเป็น
คนยากจนและขัดสน

๒ปกป องชีวิตของขาพเจาดวย เถิดเพราะ
ขาพเจาจงรักภักดีตอพระองค

ชวยขาพเจาใหรอดดวยเถิด
เพราะพระองคเป็นพระเจาของขาพเจา
และขาพเจาเป็นผูรับ ใชของพระองคที่ฝาก

ความไววางใจในพระองค
๓ขา แตองคเจาชีวิต โปรดเมตตาขาพเจา

ดวยเถิด
เพราะขาพเจารองขอความ ชวย เหลือจาก

พระองคตลอดทัง้วัน
๔ขา แตองคเจาชีวิต โปรดทําใหผูรับ ใชของ

พระองคมีความสุขดวยเถิด

เพราะขาพเจายกชีวิตของขาพเจาให กับ
พระองค

๕ขาแตองคเจาชีวิต พระองคชางดีเลิศ และ
พรอมที่จะใหอภัย

พระองคเต็มไปดวยความรักมัน่คงตอทุกคน
ที่รองเรียกหาพระองค

๖ขาแตพระยาหเวห โปรดฟังคําอธิษฐานของ
ขาพเจาดวยเถิด

โปรดใหความสนใจกับคําขอรองของขาพเจา
ดวยเถิด

๗ขาพเจารอง หาพระองค ในยามที่มีความ
ทุกขยาก

เพราะพระองคตอบขาพเจา
๘ขา แตองคเจาชีวิต ไมมีพระเจาอื่น ใด

เหมือนกับพระองค
ไมมีสักองคที่สามารถทําสิ่งที่พระองคทําได
๙ขาแตองคเจาชีวิต พระองคสรางคนทุกชาติ

ทุกภาษา
พวก เขาทุก คนจะมากราบอยูตอ หน า

พระองค
และใหเกียรติกับชื่อของพระองค
๑๐ เพราะพระองคนัน้ยิ่ง ใหญและทําสิ่ง ตางๆ

ที่เหลือเชื่อ
มีแตพระองคเทานัน้ที่เป็นพระเจา
๑๑ขา แตพระ ยาหเวห ชวยสอนแนวทาง

ตางๆของพระองคใหกับขาพเจา
เพื่อขาพเจาจะไดมี ชีวิตที่สัตยซื่อเหมือนกับ

พระองค
โปรดรวบรวมจิตใจของขาพเจาใหยําเกรง

ชื่อของพระองคสุดจิตสุดใจ
๑๒ขา แตองคเจาชีวิต พระเจาของขาพเจา

ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคอยาง
สุดจิตสุดใจ

และขาพเจาจะให เกียรติตอชื่อของพระองค
ตลอดไป

๑๓ เพราะความรักมัน่คงของพระองคนัน้ยอด
เยี่ยมสําหรับขาพเจา

และพระองคก็ชวยชีวิตขาพเจาให รอดจาก
แดนคนตาย

๑๔ขา แตพระเจา พวก คน หยิ่ง ยโสโจมตี
ขาพเจา

พวกอันธพาลตามลาชีวิตขาพเจา
และคนเหลาน้ีไมยําเกรงพระองค
๑๕ขา แตองคเจาชีวิต พระองคชางเป็น

พระเจาที่อดทน มีเมตตากรุณา
เต็มไปดวยความรักมัน่คงและความสัตยซื่อ
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๑๖ดัง นัน้ โปรดหันมาหาขาพเจาและเมตตา
กรุณาขาพเจาดวยเถิด

ขาพเจาเป็นผูรับใชของพระองค อยางนัน้ขอ
ใหพละกําลังกับขาพเจาดวยเถิด

ขาพเจาเป็นทาสของพระองคเหมือนกับที่แม
ของขาพเจาเป็น อยาง นัน้ ขอชวย กู
ขาพเจาดวยเถิด

๑๗ โปรดแสดงให เห็นวาพระองคยอมรับ
ขาพเจา

เพื่อคน เหลา นัน้ที่เกลียดขาพเจาจะ ไดเห็น
และอับอาย

พวกเขาจะไดรูวา พระองค พระยาหเวหเป็น
ผูที่ชวยเหลือและปลอบโยนขาพเจา

ศิโยนบานสําหรับชนชาติทัง้หลาย
บทเพลงสรรเสริญ แหงตระกูลโคราห

๘๗ ๑พระ ยาหเวหตัง้เมืองของพระองค
บนภูเขาอันศักดิส์ิทธินั์น้

๒พระยาหเวหรักประตูเมืองศิโยน
มากกวาที่อื่นใดในอิสราเอล
๓ เมืองของพระเจาเอย
ทุกคนตางก็พูดถึงสิ่งยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเจา

เซลาห
๔พระเจาพูดวา “เราจะบันทึกอียิปต และบาบิ

โลน ในรายชื่อของคนเหลานัน้ที่ยอมรับ
เรา

รวมทัง้ฟีลิสเตีย ไทระ และเอธิโอเปียดวย
เราจะพูดวา คนเหลาน้ีเป็นพลเมืองของเมือง

ศิโยน” *
๕ ใชแลว พระเจาจะพูดถึงเมืองศิโยนวา
“ประชาชนของชนชาติเหลานัน้ จะกลายเป็น

พลเมืองของเมืองน้ี
และพระเจาสูงสุด จะทําใหเมืองน้ีมัน่คง”
๖ เมื่อพระยาหเวหลงทะเบียนชนชาติตางๆ
พระองคจะบันทึกไว วา อัน น้ีกลาย เป็น

พลเมืองของศิโยนแลว เซลาห
๗ ในงานเทศกาล ตางๆพวก นัก รองและนัก

เตน จะพูดวา
“ศิ โยน แหลงพระพรทัง้หมดของ ขาอยู ใน

เจา”

เสียงรองจากหลุมลึก
บทเพลงสรรเสริญของเหลาบุตรชายแหง

ตระกูลโคราห ถึงผูควบคุมวง บทเพลงเกี่ยว
กับโรคภัยที่ทําใหออนแอ บทเพลง
มัสคิลของเฮมาน ตระกูลเอศราค

๘๘ ๑พระยาหเวห พระเจาผูชวยใหรอด
ของขาพเจา

ขาพเจาเรียก หาพระองคทัง้ กลาง วันและ
กลางคืน

๒ขอใหคําอธิษฐานของขาพเจาไปอยูตอหน า
พระองค

โปรดเงี่ยหูของพระองคฟังคํารอง ขอของ
ขาพเจาดวยเถิด

๓ เพราะชีวิตของขาพเจาเต็มไปดวยเรื่องเลว
ราย

ชีวิตของขาพเจาเขาใกลแดนผูตายแลว
๔พวก เขาถือวาขาพเจาเป็นคน หน่ึงในกลุม

เหลานัน้ที่กําลังลงไปในหลุมฝังศพ
ขาพเจาเปรียบเหมือนคนที่หมดเรี่ยวแรง
๕ขาพเจาถูกปลอยไวทามกลางคนตาย
เหมือนซากศพทัง้หลายที่นอนอยูในหลุม
เหมือนคนเหลานัน้ที่พระองคลืมสนิท
เหมือนคน เหลา นัน้ที่ถูกตัดขาดจากความ

ชวยเหลือของพระองค
๖พระองควางขาพเจาไวในหลุมที่ลึกที่สุด
อยูในเหวลึกอันมืดมิด
๗ความ โกรธของพระองคกด ทับขาพเจา ไว

อยางหนัก
คลื่นทัง้ หลายของพระองคซัด ใสขาพเจาครัง้

แลวครัง้เลา เซลาห
๘พระองคแยกเพื่อนๆของขาพเจาใหหาง

ไกลจากขาพเจา
พระองคทําใหขาพเจานาขยะแขยงในสายตา

พวกเขา
ขาพเจาถูกขังไว ออกไปไมได
๙ดวงตาขาพเจาพลา มัวเพราะรองไหดวย

ความเจ็บปวด
ขาแตพระยาหเวหขาพเจารองเรียกพระองค

ทุกวัน
ขาพเจาชูมือขึ้นอธิษฐานถึงพระองค
๑๐พระองคทําการอัศจรรยทัง้หลายใหกับคน

ตายหรือ

*๘๗:๔ พลเมืองของเมืองศิโยน หรือแปลตรงๆไดวา “เกิดที่นัน่”
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พวก ผีลุกขึ้น มาจากหลุมเพื่อสรรเสริญ
พระองคไดหรือ ไมเลย เซลาห

๑๑คน ตายเป็นพยานถึงความ รัก มัน่คงของ
พระองคในหลุมศพหรือ

พวก เขาเลาถึงความสัตย ซื่อของพระองคใน
ดินแดนพินาศนัน้หรือ

๑๒พวก เขาจะรูจักการ อัศจรรยตางๆของ
พระองคในความมืดมิดนัน้หรือ

พวก เขาจะรูจักความดี งามของพระองคใน
ดินแดนที่ไรความทรงจําหรือ

๑๓ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจารองขอความ
ชวยเหลือจากพระองค

คําอธิษฐานของขาพเจาลอยขึ้นไปอยูตอหน า
พระองคในทุกๆเชา

๑๔ขาแตพระยาหเวห ทําไมพระองคถึงทอด
ทิง้ขาพเจา

ทําไมพระองคถึงซอนหน าไปจากขาพเจา
๑๕ขาพเจาออนแอและใกล ตายมาตัง้แตเป็น

เด็ก
ขาพเจาตองทนเรื่องนา สยดสยองทัง้ หลาย

จากพระองค ขาพเจาหมด สิน้ทุก อยาง
แลว

๑๖ความ เดือดดาลของพระองคทวมทน
ขาพเจาแลว

และเรื่องนา สยดสยองทัง้ หลายของพระองค
ทําลายลางขาพเจาเสียแลว

๑๗ เรื่องนา สยดสยองทัง้ หลายเหลา นัน้ลอม
รอบขาพเจาเหมือนน้ําทวมตลอดวัน

พวกมันดันใสขาพเจาจากทุกดาน
๑๘พระองคแยกคนที่ขาพเจารักและเพื่อน

บานใหหางไกลจากขาพเจา
มีแตความมืดเทานัน้ที่เป็นเพื่อนขาพเจา

พระยาหเวหจะรักษาคํามั่น
สัญญาที่ใหกับดาวิดหรือเปลา

บทเพลงมัสคิลของเอธาน
จากตระกูลเอศราค

๘๙ ๑ขาพเจาจะรอง เพลงถึงความ รัก
มัน่คงของพระยาหเวหอยูเสมอ

ขาพเจาจะปาว ประกาศดวยปากของขาพเจา
ถึงความ สัตย ซื่อของพระองคให กับคน
รุนแลวรุนเลา

๒ เพราะขาพเจาวา “ความ รัก มัน่คงของ
พระองคคงอยูตลอดไป

ความ สัตย ซื่อของพระองคจะอยูนานตราบ
เทาทองฟ า”

๓พระองคพูด วา “เราทําขอ ตกลงกับผู ที่เรา
เลือกไว

เราใหคํา สัตยสาบานไวกับดา วิดผูรับ ใชของ
เราวา

๔ เราจะตัง้ราชวงศของเจาตลอดไป
เราจะสรางบัลลังกของ เจาใหคง อยูตลอดชัว่

ลูกชัว่หลาน” เซลาห
๕ขาแตพระยาหเวห ชาวสวรรคจะสรรเสริญ

พระองคสําหรับการ อัศจรรย ตางๆที่
พระองคทํา

ที่ชุมนุมของทูตสวรรคศักดิส์ิทธิจ์ะสรรเสริญ
ความสัตยซื่อของพระองค

๖มีใครบางในฟ า สวรรคที่จะมาเทา เทียมกับ
พระยาหเวหได

มีใครทามกลางเทพเจาทัง้ หลายที่จะมา
เปรียบกับพระยาหเวหได

๗ เมื่อทูต สวรรคศักดิส์ิทธิม์าชุมนุมกันที่สภา
พวกเขาตางยําเกรงพระยาหเวห

พระองคนัน้ยิ่ง ใหญและนา เกรงขามกวาทูต
สวรรคเหลานัน้ที่อยูลอมรอบพระองค

๘ขาแตพระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้
ไมมีผูใดเหมือนกับพระองค

ขา แตพระ ยาหเวห พระองคมีฤทธิอ์ํานาจ
และสัตยซื่อในทุกเรื่อง

๙พระองคปกครองทะเลที่ป่ันปวน
และเมื่อคลื่นโหม กระหน่ําพระองคปราบ

พวกมันใหสงบลง
๑๐พระองคบดขยีส้ัตว ประหลาดในทะเลที่

ชื่อ ราหับ *
พระองคทําใหพวก ศัตรูของพระองคแตก

กระเจิงดวยแขนอันทรง พลังของ
พระองค

๑๑ฟ าสวรรคเป็นของพระองค รวมทัง้ทุกสิ่ง
ในโลกเป็นของพระองค

พระองคสรางพวกมันขึ้นมาทัง้สิน้

*๘๙:๑๐ ราหับ นางเป็นสัตวประหลาดในทะเล ในเทพนิยายของชาวคานาอัน ที่เชื่อวากอ
ความอลหมาน สับสนวุนวาย นางราหับเป็นสัญลักษณของพวกศัตรูของพระเจาหรือสิ่งชัว่ราย
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๑๒พระองคสรางทิศเหนือและทิศใต
ภูเขาทา โบร และภูเขาเฮ อร โมนเตนและ

รอง สรรเสริญชื่อของพระองคดวยความ
ยินดี

๑๓พระองคมีแขนอันทรงพลัง
มือของพระองคเต็ม เป่ียมไป ดวยฤทธิ ์ เดช

มือขวาของพระองคชูขึ้นในชัยชนะ
๑๔อาณาจักรของพระองคตัง้ อยูบนความดี

งามและความยุติธรรม
ความจงรักภักดีและความเชื่อถือไดเดินแถว

อยูตรงหน าพระองค
๑๕คน เหลา นัน้ที่เรียน รูที่ จะรอง สรรเสริญ

พระองค มีเกียรติจริงๆ
ขา แตพระ ยาหเวห พวก เขาดําเนิน ชีวิตใน

ความสวางที่สองออกมาจากใบหน าของ
พระองค

๑๖พวก เขาชื่นชมยินดีที่ จะสรรเสริญชื่อของ
พระองคตลอดทัง้วัน

พวก เขาได รับชัยชนะเน่ืองจากความ
ยุติธรรมของพระองค

๑๗ เพราะพระองคเป็นพละ กําลังอันทรง
เกียรติของพวกเขา

และพวก เราได รับชัยชนะ †เมื่อพระองค
พอใจพวกเรา

๑๘ เพราะโล กําบัง ‡ของพวก เรามาจากพระ
ยาหเวห

กษตัริยของพวก เรามาจากองค ผู ศักดิส์ิทธิ ์
แหงอิสราเอล ¶

๑๙ครัง้ หน่ึง พระองคพูดในนิมิตกับพวก ที่
สัตย ซื่อกับพระองควา “เราได ใหความ
ชวยเหลือกับนักรบคนหน่ึง

เรายกยองคน หนุมคน หน่ึงจากคน ธรรมดา
ทัว่ไป

๒๐ เราพบดาวิด ผูรับใชของเรา
และเราเจิมเขาดวยน้ํามันศักดิส์ิทธิข์องเรา
๒๑มือของเราจะคํ้าจุนเขาไว
แขนของเราจะทําใหเขาแข็งแรง

๒๒พวก ศัตรูของ เขาจะไม ชนะเขาดวยเลห
เพทุบาย

ไมมีทางที่คนชัว่จะสามารถชนะเขาได
๒๓ เราจะบดขยีศ้ัตรูของเขาตอหน าเขา
เราจะฟาดคน เหลา นัน้ที่เกลียด ชังเขาใหลม

ลง
๒๔ความสัตย ซื่อและความรักมัน่คงของ เรา

จะคงอยูกับเขา
และเขาจะได รับชัยชนะจากฤทธิอ์ํานาจของ

เรา
๒๕ เราจะแผ ขยายอํานาจของ เขาใหอยู เหนือ

ทะเลและแมน้ํา *
๒๖ เขาจะพูดกับ เราวา ‘พระองคคือพอของ

ขาพเจา
พระเจาของขาพเจาและหิน กําบังที่ชวย

ขาพเจาใหรอด’
๒๗ เราจะใหเขาเป็นลูกชายหัวปีของเรา
เป็นผูสูงสุดเหนือกษตัริยทัง้ปวงบนโลกน้ี
๒๘ความรักมัน่คงของ เราจะอยูกับ เขาตลอด

ไป
ขอตกลงระหวางเรากับเขาจะมัน่คง
๒๙ เราจะตัง้ราชวงศของเขาไวตลอดไป
อาณาจักรของ เขาจะคง อยูตอ ไปนานตราบ

เทากับฟ าสวรรค
๓๐ถึง แมลูก หลานของ เขาจะละทิง้กฎของ

เรา
และไมเชื่อฟังกฎระเบียบของเรา
๓๑ถึง แมพวก เขาจะละเมิดกฎ เกณฑ ตางๆ

ของเรา
และไมรักษาคําสัง่ตางๆของเรา
๓๒แลวเราจะลงโทษพวกเขาสําหรับความผิด

ตางๆของเขา
และหวดเขาสําหรับความผิดบาปของเขา
๓๓แตเราก็จะไมมี วันเอาความ รัก มัน่คงของ

เราไปจากดาวิด
เราจะไมมีวันหักหลังหรือไมสัตยซื่อตอเขา
๓๔ เราจะไมมี วันละเมิดคํามัน่ สัญญาที่เราทํา

กับเขา

†๘๙:๑๗ ชัยชนะ หรือแปลตรงๆไดวา “พระองคยกเขาสัตวของเราขึ้น”
‡๘๙:๑๘ โลกําบัง หมายถึง “กษตัริย”
¶๘๙:๑๘ เพราะโลกําบัง … องคผศูักดิ์สิทธิ์แหงอิสราเอล ขอน้ีแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “โล
กําบังของเราคือพระยาหเวห กษตัริยของเราคือองคผูศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอล”
*๘๙:๒๕ ทะเลและแมน้ํา หรือ ทางทิศตะวันตกและตะวันออก น่ีอาจหมายถึงพื้นที่ชายฝ่ัง
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ตลอดไปจนถึงประเทศแถบแมน้ําไนล และแมน้ํายูเฟรติส
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เราจะไมมีวันกลับคําพูดในสิ่งที่เราสัญญากับ
เขา

๓๕ เราไดสาบานครัง้ เดียวตลอด ไปโดยอาง
ความศักดิส์ิทธิข์องเราเป็นประกัน

และเราจะไมโกหกดาวิด
๓๖ ราชวงศของเขาจะคงอยูตลอดไป
บัลลังกของ เขาจะคงอยูตอหน าเราตลอดไป

เหมือนดวงอาทิตย
๓๗มันจะคงอยูตลอดไปเหมือนดวงจันทร
มันจะมัน่คงเหมือนทองฟ า” เซลาห
๓๘แตพระเจา พระองคไดละทิง้กษตัริยและ

จากไป
พระองคโกรธผูที่พระองคไดเจิมไว
๓๙พระองคยกเลิกขอตกลงที่ทําไวกับผูรับใช

ของพระองค
พระองคลบหลูมงกุฎของเขาดวยการโยนทิง้

ลงดิน
๔๐พระองคพังกําแพงรอบ เมืองของ เขาจน

หมดสิน้
พระองคทําใหพวกป อมปราการของ เขา

กลายเป็นซากปรักหักพัง
๔๑คนที่เดินผานไปมาก็ไดปลนเขา
ชนชาติทัง้ หลายที่อยูลอม รอบตางพา กันพูด

เหยียดหยามเขา
๔๒พระองคทําใหพวก ศัตรูของ เขาชูมือ-ขวา

ขึ้นในชัยชนะ
และทําใหศัตรูทัง้ หลายของ เขาเฉลิมฉลอง

กัน
๔๓พระองคหันคม ดาบของ เขาไปจากศัตรู

ของเขา
และไมยอมชวยเขาสูรบ
๔๔พระองคทําใหสงาราศีของเขาจบสิน้ลง
และขวางบัลลังกของเขาจากที่ของมันลงบน

ดิน
๔๕พระองคทําใหเขาแกกอนวัย
และหอเขาไวในความละอาย เซลาห
๔๖ขา แตพระ ยาหเวห มันจะเป็นอยาง น้ีไป

อีก นานแค ไหน พระองคจะซอน ตัว
พระองคตลอดไปหรือ

ความ โกรธของพระองคจะเผา ผลาญไป อีก
นานแคไหน

๔๗อยาลืมวา ชีวิตขาพเจานัน้สัน้เหลือเกิน
พระองคสรางมนุษยทุกคนใหมาพบกับจุดจบ

ที่วางเปลา
๔๘ จะมีใครมีชีวิตอยูโดยไมตองตาย
ใครจะเอาตัว รอดจากอํานาจของความ ตาย

เซลาห
๔๙ขา แตองคเจาชีวิต ความ รัก มัน่คงของ

พระองคที่พระองคแสดงใน อดีตหาย ไป
ไหน

เป็นความ รักที่พระองคเคยสาบาน ไวกับดา
วิดดวยความสัตยซื่อ

๕๐ขา แตองคเจาชีวิต โปรดระลึก ถึงความ
อับอายที่พวก ผูรับ ใชของพระองคตอง
ทน

คํา เยาะ เยยจากชนชาติทัง้ หลายที่ขาพเจา
ตองแบกรับไวเต็มอก

๕๑ขาแตพระยาหเวห ศัตรูของพระองคเยาะ
เยย

พวกเขาเยาะเยยกษตัริยที่พระองคไดเจิมไว
๕๒สรรเสริญพระยาหเวห ตลอดไป
เอเมน *และเอเมน

หนังสือเลมที่สี่
(สดุดี ๙๐-๑๐๖)

พระเจาคงอยูตลอดไปมนุษยนัน้ชั่วคราว
คําอธิษฐานของโมเสสคนของพระเจา

๙๐ ๑ขาแตองคเจาชีวิต
พระองคไดเป็นที่ ลี้ ภัยของพวก เรา

ตลอดมาทุกรุน
๒กอนที่ภูเขาทัง้หลายจะเกิดมา
กอนที่พระองคจะทําใหโลกน้ีเกิดขึ้น
ตัง้แตอดีตกาล ตราบ จนชัว่ นิ รัน ดร กาล

พระองคคือพระเจา
๓พระองคทําใหมนุษยกลับไปเป็นผงคลีดิน
พระองคพูดวา “มนุษยกลับไปเป็นดินซะ”
๔ขา แตพระเจา สําหรับพระองค แลวพันปีก็

เหมือนกับแควันวานที่ผานไป
เหมือนกับแคเสีย้วหน่ึงของคํ่าคืน †

*๘๙:๕๒ เอเมน เป็นภาษาฮีบรู หมายถึง ความจริง ความสัตยจริง ซึ่งถูกกลาวขึ้นเพื่อแสดง
การเห็นดวย
†๙๐:๔ เสีย้วหน่ึงของคํ่าคืน ในอดีต หน่ึงคืนมักแบงออกเป็น ๓-๔ ชวงการเฝ ายาม ซึ่งกิน
เวลา ๓-๔ ชัว่โมงตอหน่ึงชวง
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๕และอีกพันปี ก็จะเป็นเหมือนหญาที่เปลี่ยน
สีเทานัน้

พวก มนุษยนัน้เป็นเหมือนหญาที่งอก ขึ้นใน
ตอนเชา

๖หญางอกขึ้นในตอนเชา และเขียวไปทัว่ใน
ตอนเชา

แลวในตอนคํ่าก็เหี่ยวแหงไป
๗พวก เราตัวสัน่ เทิม้เพราะกลัวความ เกรีย้ว

โกรธของพระองค
พวก เราถูกทําลายเพราะความ โกรธของ

พระองค
๘พระองควางความ ผิดทัง้หมดของ เราไวตอ

หน าพระองค
บาปทัง้หลายที่เราซอนเรนไวก็ถูกตีแผอยูใน

ความสวางตอหน าพระองค
๙ วันทัง้ หลายของพวก เราจบ สิน้ ลงเพราะ

ความโกรธของพระองค
เดือน ปีของพวก เราจบ สิน้ ลงอยาง รวดเร็ว

เหมือนถอนหายใจ
๑๐ชีวิตเราก็แคเจ็ดสิบปี
ถาเราแข็งแรง อาจจะอยูถึงแปดสิบปี
แมแตวัน ปีที่ ดี ที่สุดก็เต็ม ไปดวยความทุกข

ยากลําบาก
ชีวิตก็ผานไปอยางรวดเร็ว และเราก็หายวับ

ไป
๑๑ ใคร เลาไดสัมผัสความ เกรีย้วโกรธอยาง

เต็มที่ของพระองค
ใครเลาไดสัมผัสความโกรธของพระองคและ

ความกลัวที่เกิดจากมัน
๑๒ โปรดชวยเราให รูจักนับ วัน เวลาอัน แสน

สัน้ของพวกเรา
เพื่อเราจะไดใชชีวิตอยางชาญฉลาด
๑๓ขา แตพระ ยาหเวห โปรดกลับมาหาพวก

เรา พระองคจะถวง เวลาไป อีก นานแค
ไหน

โปรดสงสารพวกผูรับใชของพระองค
๑๔ โปรดใหเราอิ่มไปดวยความ รัก มัน่คงของ

พระองคทุกๆเชา
แลวพวกเราจะไดโหรองดวยความยินดีและ

มีความสุขไปชัว่ชีวิต
๑๕ โปรดใหพวกเรามี ความสุขนานเทากับวัน

เวลาแหงความ ทุกข ทรมานที่พระองค
เคยหยิบยื่นใหกับเรานัน้

นานเทากับปีแหงความ ทุกข ระทมที่เราเจอ
มา

๑๖ โปรดใหพวก เราผูรับ ใชของพระองคได
เห็นการกระทําตางๆของพระองค

ใหลูก หลานของพวก เราได เห็นถึงฤทธิ ์
อํานาจอันอัศจรรยของพระองค

๑๗ขาแตองคเจาชีวิต พระเจาของพวกเรา
โปรดอวยพรพวกเราดวยเถิด
โปรดใหทุกสิ่งที่เราทํานัน้ประสบผลสําเร็จ
ใชแลว โปรดใหทุกสิ่งที่เราทํา นัน้ประสบผล

สําเร็จ

ปลอดภัยอยูในพระเจา

๙๑ ๑พวก เจาที่พักอยู ในที่ กําบังแหง
พระเจาผูใหญยิ่งสูงสุด

พวก เจาที่อาศัยอยูใต รม เงาของพระเจาผู มี
ฤทธิท์ัง้สิน้

๒ ใหพูดกับพระ ยาหเวหวา “พระองคคือที่ ลี้
ภัยและป อมปราการของขาพเจา

เป็นพระเจาของขาพเจาผู ที่ขาพเจาไว
วางใจ”

๓พระองคจะชวยทานให พนจากตาขายของ
นักลานก

พระองคจะชวยทานใหพนจากโรครายแรง
๔พระองคจะกาง ปีก ออกเหนือ ทานและให

ทานหลบภัยอยูใตปีกของพระองคนัน้
ความ สัตย ซื่อของพระองคจะเป็น โลและ

กําแพงป องกันภัยใหกับทาน
๕ทานจะไม ตองกลัวการ โจมตีในตอน กลาง

คืน
หรือการจูโจมดวยลูกธนูในตอนกลางวัน
๖ทานจะไม ตองกลัวโรคที่ยองเขา มาตอน

กลางคืน
หรือความเจ็บปวยที่เขามาปลนในตอนกลาง

วัน
๗คนเป็นพันอาจจะลมตายอยูขางทาน
คนเป็น หมื่นอาจ จะลม ตายอยูทาง ขวาของ

ทาน
แตจะไมมีอันตรายยาง กรายเขา มา หาทาน

เลย
๘ ใชแลว ทานจะเห็นสิ่งเหลาน้ีกับตาทานเอง
ทานจะ ไดเห็นคน ชัว่ รายได รับผล ตอบแทน

อยางสาสม
๙ เพราะทานเอาพระ ยาหเวหเป็นที่ ลี้ ภัยของ

ทาน
ทานใหพระเจาผูใหญ ยิ่ง สูงสุดเป็นที่

ปลอดภัยของทาน
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๑๐ดัง นัน้ จึงไมมีความหายนะใดๆแตะตอง
ทาน

ไมมีโรคระบาดใดๆเขาไปใน เต็นทของทาน
ได

๑๑ เพราะไมวาทานจะไปที่ไหนก็ตาม
พระเจาจะมอบ หมายใหพวก ทูต สวรรคคอย

คุมครองทาน
๑๒ทูตสวรรคเหลานัน้จะเอามือยกทานขึ้น
เพื่อเทาทานจะไดไมตองกระแทกกอนหิน
๑๓ทานจะเดินบนพวกสิงโตและงูเหา
และเหยียบยํ่าพวกสิงโตดุรายและพวกงูพิษ

ได
๑๔พระยาหเวหพูดวา “เขารักเรา ดังนัน้ เรา

จะชวยเหลือเขา
เราจะวางเขาไวบนที่สูงที่ปลอดภัยเพราะเขา

รูจักเราจริงๆ
๑๕ เมื่อเขารองขอความชวยเหลือจากเรา เรา

จะตอบเขา
เราอยูกับเขาในยามที่เขาทุกขยาก
เราชวยใหเขาพนภัยและทําใหเขามีเกียรติ
๑๖ เราจะทําใหเขาเต็มอิ่มดวยชีวิตที่ยืนยาว
แลวใหเขาเห็น วาเราสามารถชวยใหเขา รอด

ได”

ชื่นชมยินดีในความดีงามของพระองค
บทเพลงสดุดี เพลงสําหรับ

วันหยุดทางศาสนา

๙๒ ๑ขาแตพระยาหเวห มันเป็นสิ่งที่ดี
ที่จะสรรเสริญพระองค

ขาแตพระเจาผูใหญยิ่งสูงสุด มันเป็นสิ่งที่ดีที่
จะรองเพลงสรรเสริญชื่อของพระองค

๒มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะพูดถึงความรักมัน่คงของ
พระองคในตอนเชา

และเลาถึงความสัตยซื่อของพระองคในตอน
คํ่าคืน

๓คลอไปกับเสียงของพิณสิบสาย พิณสี่สาย
และทํานองของพิณเขาคู
๔ขาแตพระยาหเวห การกระทําของพระองค

ทําใหขาพเจามีความสุข
ขาพเจาจะโห รองดวยความ ยินดีในผล งาน

ตางๆจากมือของพระองค
๕ขาแตพระยาหเวห การกระทําของพระองค

ชางยิ่งใหญเหลือเกิน

ความคิดของพระองคก็ชางลุมลึกเกินกวาจะ
เขาใจได

๖คนที่โงเหมือนควายไมรูเรื่องน้ี
คนโงไมเขาใจเรื่องน้ี
๗คือถึงจะมีคนชัว่ผุดขึ้นมามากมายเหมือน

หญาและคนทําชัว่จะรุงเรือง
พวกมันจะตองถูกทําลายตลอดไป
๘แตพระยาหเวห
พระองคจะไดรับการยกยองตลอดไป
๙ขาแตพระยาหเวห ดูศัตรูของพระองคเถิด

ดูสิ พวกมันจะตองถูกทําลาย
คนที่ทําชัว่ทุกคนจะตองกระจัดกระจายไป
๑๐พระองคทําใหขาพเจาแข็ง แรง *เหมือน

กระทิงปา
พระองคชโลมขาพเจาดวยน้ํามันอันสดชื่น
๑๑ตาของขาพเจาได เห็นการพายแพของคน

เหลานัน้ที่พยายามซุมโจมตีขาพเจา
หูของขาพเจาไดยินเสียงรอง ครํ่าครวญของ

พวกศัตรูชัว่ๆของขาพเจา
๑๒แตคนดีจะผลิบานดุจตนปาลม
เขาจะโผลสูงขึ้นมามาก เหมือนกับตนสนซี

ดารแหงเลบานอน
๑๓คนเหลานัน้เป็นเหมือนกับตนไมที่ปลูกไว
ในวิหารของพระยาหเวห
พวก เขาจะเจริญ งอกงามใน ลานทัง้ หลาย

ของพระเจาของเรา
๑๔พวกเขาจะยังคงผลดิอกออกผลแมในยาม

แกเฒา
พวกเขาจะยังคงสดชื่นแข็งแรงและเขียวสด
๑๕แลวพวก เขาก็จะประกาศได วา พระ

ยาหเวห ผูเป็นหินกําบังของขาพเจานัน้
ยุติธรรม

และพระองคไมเคยทุจริตเลย
พระยาหเวหเป็นกษัตริยผูทรงบารมี

๙๓ ๑พระยาหเวหเป็นกษตัริย
พระยาหเวหสวมบารมี พระองคใส

พละกําลัง
พระองคตัง้โลก น้ีอยาง มัน่คงและมันจะไม

สัน่คลอน
๒บัลลังกของพระองคตัง้ ไวอยางมัน่คง แลว

ตัง้แตดึกดําบรรพมา
ยิ่งกวานัน้ พระองคเป็นอยูแลวตลอดมา
๓ขาแตพระยาหเวห คลื่นสงเสียง

*๙๒:๑๐ แข็งแรง แปลตรงๆไดวา ยกเขาขาพเจา
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ใชแลว คลื่นสงเสียงดังขึ้น
เสียงคลื่นกระทบฝ่ังดังขึ้นเรื่อยๆ
๔ เสียงรองของมหาสมุทรชางดังกึกกองมาก
เสียงน้ํา ทะเลแตก กระจาย ชาง ทรง พลัง

เหลือเกิน
แตพระยาหเวหผูอยูเบื้องบนก็ยังทรงพลังยิ่ง

กวา
๕ขาแตพระยาหเวห
พระ บัญญัติ ตางๆของพระองค นัน้จะตัง้

มัน่คงอยูตลอดไป
วิหารของพระองคจะเป็นสถาน ที่อัน

ศักดิส์ิทธิไ์ปตราบนานเทานาน
พระยาหเวหผูพิพากษาของคนทัง้โลก

๙๔ ๑ขาแตพระเจาผูลงโทษคนผิดบาป
ขาแตพระยาหเวห

ขาแตพระเจาผู ลงโทษคนผิดบาป ขอใหเรา
ไดเห็นสงาราศีของพระองคดวยเถิด

๒พระองคผูพิพากษาโลก โปรดลุกขึ้น
ขอ ใหตอบแทนคน หยิ่ง ยโสอยาง สาสมดวย

เถิด
๓ขาแตพระยาหเวห อีกนานแคไหน
อีก นานแค ไหนที่พระองคจะปลอย ใหคน ชัว่

พวกนัน้เฉลิมฉลองกัน
๔อีก นานแค ไหน ที่พระองคจะปลอย ใหคน

ชัว่พวกนัน้พูดจาเยอหยิ่งจองหอง
และปลอย ใหคน เลวคุย โว โออวดเกี่ยว กับ

เรื่องชัว่ๆที่พวกเขาทํา
๕ขา แตพระ ยาหเวห คน พวก น้ีขยีค้นของ

พระองค
พวก เขาขมเหงชนชาติ นัน้ที่ เป็นของ

พระองค
๖พวกเขาฆาแมหมาย และคนตางดาว
และพวกเขาเขนฆาเด็กกําพรา
๗คนชัว่เหลานัน้พูดวา “พระยาหเวหไมเห็น

สิ่งที่เรากําลังทําอยูหรอก
พระเจาแหงยา โคบไมรูหรอก วาเกิด อะไร

ขึ้น”
๘ เจาพวกสุดยอดโงของคนทัง้หลาย ใหฉลาด

เสียทีเถอะ
เจาพวกคนโงเอย เมื่อไหรจะเรียนรูเสียที
๙ เจาคิดวา พระองคผสูรางหู จะไมไดยินหรือ

ยังไง
เจาคิด วาพระองคผู สรางตา จะมอง ไม เห็น

หรือยังไง

๑๐ เจาคิดวาพระองคผูตีสอนชนชาติทัง้หลาย
จะไมลงโทษพวกเจาหรือยังไง

เจาคิด วาผู สอนมนุษย ทัง้ หลายจะไมรู เรื่อง
อะไรเลยหรือยังไง

๑๑พระยาหเวหรูจักความคิดของมนุษย
และพระองครูวามันไรสาระ
๑๒ขาแตพระยาหเวห คนที่พระองคตสีอนนัน้

ถือวามีเกียรติจริงๆ
คือคนที่พระองคตอวาดวยกฎของพระองค
๑๓พระองคใหเขาได รับการบรรเทาในชวงที่

มีปัญหา
จนกวาพระองคจะขุดหลุมของคนชัว่ใหเสร็จ
๑๔พระยาหเวหจะไมทอดทิง้คนของพระองค
พระองคจะไมละทิง้ชนชาติของพระองค
๑๕แลวการ พิพากษาก็จะกลับ มายุติธรรม

เหมือนเดิม
และคนซื่อตรงทุกคนก็จะทําตามมัน
๑๖ ใคร เลาจะยืน ขึ้นชวยขาพเจาตอ ตานคน

ชัว่เหลาน้ี
ใครเลาจะยืนหยัดเพื่อขาพเจาในการตอตาน

คนที่ทําชัว่นัน้
๑๗หากพระยาหเวหไมมาชวยขาพเจาในเร็ว

วัน
ขาพเจาคงนอนสงบ น่ิงอยู ในหลุมฝังศพเป็น

แน
๑๘ถึง แมวาขาพเจาจะพูด วา “เทาขาพเจา

กําลังจะลื่นลม”
ขา แตพระ ยาหเวห ความ รัก มัน่คงของ

พระองคไดชวยพยุงขาพเจาไว
๑๙ เมื่อขาพเจาเต็มไปดวยความกังวล
พระองคก็ปลอบโยนขาพเจาและทําให

ขาพเจามีความสุข
๒๐ผู พิพากษาที่ชัว่ รายจะ เป็นฝาย เดียวกับ

พระองคไดหรือ
พวกเขาใชกฎหมายกดขี่ขมเหงคนอื่น
๒๑ผูพิพากษาชัว่รายพวกน้ีรวมหัวกันตอตาน

คนดี
และตัดสินประหารชีวิตคนบริสุทธิ ์
๒๒แตพระ ยาหเวหมาเป็นป อมปราการของ

ขาพเจา
พระเจาของขาพเจา เป็นหินหลบ ภัยของ

ขาพเจาที่ขาพเจาจะวิ่งเขาไปลีภ้ัย
๒๓พระองคจะลงโทษผู พิพากษาชัว่ รายพวก

นัน้สําหรับสิ่งที่เขากอขึ้น
พระองคจะทําลายพวก เขา สําหรับความ ชัว่

รายที่พวกเขาทํา
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พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เราจะทําลาย
พวกเขา
นมัสการและเชื่อฟังพระยาหเวห

๙๕ ๑มา เถิด ใหพวก เรามารอง เพลง
ดวย ความ ชื่นบานให กับพระ

ยาหเวหกันเถิด
ให โห รองสรรเสริญหิน กําบังผู ชวย ให รอด

ของเราเถิด
๒ ใหพวก เราเขา เฝ าพระองคดวยการ ขอบ

พระคุณเถิด
ใหรองเพลงและเลนดนตรีใหกับพระองคเถิด
๓ เพราะพระยาหเวหเป็นพระเจาที่ยิ่งใหญ
พระองคเป็นกษตัริยที่ยิ่ง ใหญเหนือพระเจา

ทัง้ปวง
๔ เพราะโลกน้ีทัง้หมดเป็นของพระองค
ตัง้แตพวกถํ้าที่ลึกที่สุด จนถึงพวกยอดเขาที่

สูงที่สุด
๕ทะเลทัง้หลายที่พระองคสราง
และผืน ดิน ทัง้ หลายที่พระองคป้ัน แตง ขึ้น

ลวนเป็นสมบัติของพระองค
๖มา เถิด ใหพวก เรากราบ ลงนมัสการ

พระองค
และคุกเขา ลงตอ หน าพระ ยาหเวห ผู สราง

พวกเรา
๗ เพราะพระองคเป็นพระเจาของพวกเรา
และเราเป็นชนชาติที่พระองคเลีย้งดู
คือแกะที่พระองคนําดวยมือของพระองค
ขอเพียงแคเจาฟังเสียงของพระองคในวันน้ี
พระองคพูดวา
๘ “อยา ไดมีใจดื้อ รัน้เหมือน กับที่บรรพบุรุษ

ของเจาทําที่เมรีบาห
และเหมือนกับในวันนัน้ที่มัสสาห *ในที่เปลา

เปลี่ยวแหงแลง
๙ที่นัน่ พวกเขาลองดีกับเราและทดสอบเรา
ทัง้ๆ ที่พวก เขาเคย เห็นสิ่ง ที่เรา ทําไป แลว

ก็ตาม
๑๐ เราสะอิดสะเอียนคนรุนนัน้นานถึงสี่สิบปี
เราวา ‘คนพวกนัน้มีใจที่หลงผิดไป ไม เคย

เรียนรูทางตางๆของเรา’
๑๑ดังนัน้ ตอนที่เราโกรธ เราไดสาบานวา

‘พวก เขาจะไมมี วันไดเขาไปในที่พัก ผอน
ของเราเลย’”

ใหทุกชนชาติสรรเสริญพระยาหเวห
(๑ พศด. ๑๖:๒๓-๓๓)

๙๖ ๑ รอง เพลงบท ใหมให กับพระ
ยาหเวห

ทุกคนบนโลกน้ี รองเพลงแดพระยาหเวหกัน
เถิด

๒ รอง เพลงให กับพระ ยาหเวห สรรเสริญชื่อ
ของพระองค

ใหประกาศวัน แลว วัน เลาถึงความ รอดที่มา
จากพระองค

๓ประกาศใหชนชาติ ตางๆรู ถึงความ ยิ่ง ใหญ
ของพระองค

ประกาศใหทุก คนรู ถึงสิ่ง นา ทึ่ง ตางๆที่
พระองคทํา

๔ เพราะพระ ยาหเวหนัน้ยิ่ง ใหญและสมควร
ไดรับการสรรเสริญอยางยิ่ง

พระองคนาเกรงขามกวาพระเจาทัง้ปวง
๕ เพราะพระเจา ทัง้ สิน้ของชนชาติเหลา นัน้

เป็นรูปเคารพที่ไรคา
แตพระยาหเวหเป็นผูที่สรางฟ าสวรรค
๖ รัศมีและบารมีของพระองคแผกระจายออก

มาจากพระองค
อํานาจและความ งดงามอยู ในวิหารของ

พระองค
๗ตระกูลของชนชาติ ตางๆทัว่ โลก เอย ให

สรรเสริญพระยาหเวห
สําหรับสงา ราศีและพละ กําลังของพระ

ยาหเวหเถิด
๘ ใหสรรเสริญพระ ยาหเวหสําหรับชื่ออันมี

สงาราศีของพระองค
ใหนําเครื่องกํานันมาใหพระองคในลานวิหาร

ของพระองคเถิด
๙ ใหกมกราบลงตอหน าพระยาหเวหในวิหาร

อันสงางามของพระองค *
มนุษยบนแผน ดิน โลกทุก คนเอย ใหตัว สัน่

เทิม้เมื่ออยูเบื้องหน าพระองคเถิด

*๙๕:๘ เมรีบาห … มัสสาห ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสืออพยพ ๑๗:๑-๗
*๙๖:๙ ในวิหารอันสงางามของพระองค หรือ อาจแปลไดอีกอยางวา “ดวยการสวมชุดอัน
ศักดิส์ิทธิ”์ ซึ่งคงหมายถึงชุดของพวกนักบวช
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๑๐ประกาศใหทุก ชนชาติรู วา “พระยาหเวห
เป็นกษตัริย พระองคตัง้โลก น้ี ไวอยาง
มัน่คง

มันจะไมมี วันสัน่ คลอน พระองคตัดสิน
ชนชาติตางๆอยางยุติธรรม”

๑๑ขอใหฟ าสวรรคเฉลิมฉลองกัน ขอใหแผน
ดินโลกชื่นชมยินดี

ขอใหทะเลและทุกสิ่งทุกอยางในทะเลนัน้โห
รองยินดี

๑๒ขอ ใหทอง ทุงและทุก สิ่ง ทุก อยางใน มัน
ราเริงยินดี

และขอ ใหตนไมทุก ตนใน ปาชื่นชมยินดีตอ
หน าพระยาหเวห

๑๓ เพราะพระองคกําลังเสด็จ มา พระองค
กําลังมาตัดสินแผนดินโลกน้ี

พระองคจะตัดสินโลก น้ีอยาง ยุติธรรมและ
ตัดสินชนชาติตางๆอยางสัตยซื่อ

พระยาหเวหเป็นกษัตริยเหนือทุกสิ่ง

๙๗ ๑พระยาหเวหเป็นกษตัริย
ขอใหแผนดินโลกชื่นชมยินดี ขอให

หมูเกาะทัง้หลายเฉลิมฉลองกัน
๒หมู เมฆและความ มืด ทึบอยูลอม รอบ

พระองค
ความ ยุติธรรมและความ เป็น ธรรมเป็น

รากฐานแหงบัลลังกของพระองค
๓ เปลวไฟนําอยูเบื้องหน าพระองค
และเผาไหมศัตรูของพระองคทุกดาน
๔สายฟ าของพระองคทําใหโลกสวางไสว
แผนดินโลกเห็นและสัน่เทิม้
๕ภูเขาก็หลอมละลายราวกับขี้ ผึ้งอยูตอ หน า

พระยาหเวห
ผูเป็นองคเจาชีวิตของแผนดินโลก
๖ฟ าสวรรคเลาขานคุณความดีของพระองค
และทุกชนชาติเห็นรัศมีของพระองค
๗คน เหลา นัน้ที่นมัสการรูป บูชาและภาค

ภูมิใจในรูป เคารพของ เขาจะถูกทําให
อับอายขายหน า

และพวกพระเจาทัง้หลายจะตองกมลงกราบ
พระองค

๘ขา แตพระ ยาหเวห ศิ โยนไดยินพวก คํา
ตัดสิน ตางๆของ พระองคและเฉลิม
ฉลอง

หมูบานทัง้ หลายของยู ดาหตาง ชื่นชมยินดี
ดวยเหมือนกัน

๙ เพราะ พระ ยาหเวหเจาขา พระองคเป็น
พระเจาผูใหญ ยิ่ง สูงสุดเหนือแผน ดิน
โลกทัง้สิน้

พระองค นัน้ยิ่ง ใหญ กวาพระเจา ทัง้ ปวงมาก
นัก

๑๐พวก เจาที่รักพระ ยาหเวห ใหเกลียด ชัง
ความชัว่สิ

พระองคปกป องชีวิตของคน ที่จงรักภักดีตอ
พระองค

พระองคชวยกูเขาจากเงื้อมมือของคนชัว่
๑๑แสงสวางสองลงมายังคนที่ทําสิ่งถูกตอง
และคนใจซื่อตรงจะมีความสุข
๑๒พวกเจาคนดีทัง้หลาย ใหเฉลิมฉลองกันใน

พระยาหเวห
ใหสรรเสริญชื่ออันศักดิส์ิทธิข์องพระองค

ใหทุกสิ่งทุกอยางสรรเสริญพระยาหเวห
บทเพลงสดุดี

๙๘ ๑ รอง เพลงบท ใหมให กับพระ
ยาหเวหเพราะพระองคทําสิ่ง ที่นา

ทึ่งทัง้หลาย
มือขวาอันทรง ฤทธิแ์ละแขนอัน ศักดิส์ิทธิ ์

ของพระองคไดนําชัยชนะมาสูพระองค
๒พระยาหเวหแสดงอํานาจในการชวยกูของ

พระองค
พระองคไดแสดงความยุติธรรมของพระองค

ใหชนชาติตางๆเห็น
๓พระองคระลึก ถึงความ รัก มัน่คงและความ

ซื่อสัตยที่พระองคมีตออิสราเอล
ผูคนจากทัว่ทุก มุม โลกตางก็ เห็นอํานาจใน

การชวยกูของพระเจาของเรา
๔ชาว โลก ทัง้ หลายใหตะโกนเรียกพระ

ยาหเวห
ใหเปลง เสียงออกมาเป็นเพลงแหง ความ สุข

และเลนดนตรีกันเถิด
๕ ใหเลน ดนตรีเพื่อเป็น เกียรติแดพระ

ยาหเวห
โดยใชพิณและเครื่องดนตรีอื่นๆ
๖ ใหเปาป่ีและแตรเขาสัตว
ตอหน าพระยาหเวหผูเป็นกษตัริย
๗ ใหทอง ทะเลและทุก ชีวิตในทะเล นัน้รอง

คําราม
ใหแผนดินโลกและทุกชีวิตบนโลกนัน้โหรอง
๘ ใหแมน้ําทัง้หลายปรบมือ
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ใหภูเขา ทัง้ หลายเตนรําดวยความ ยินดีตอ
หน าพระยาหเวห

๙พระองคกําลังมาตัดสินแผน ดิน โลก น้ี
พระองคจะตัดสินโลกน้ีอยางยุติธรรม

และตัดสินชนชาติตางๆอยางเป็นธรรม
พระยาหเวหพระเจาของเรานัน้ศักดิ์สิทธิ์

๙๙ ๑พระ ยาหเวหเป็นกษตัริย ให
ชนชาติตางๆสัน่เทิม้ดวยความกลัว

พระ ยาหเวหนัง่อยูบน บัลลังกเหนือทูต
สวรรคที่มี ปีก ใหโลกสัน่ เทิม้ดวยความ
กลัว

๒พระยาหเวหนัน้ยิ่งใหญในเมืองศิโยน
พระองค นัน้มีอํานาจสูงสงเหนือชนชาติ ทัง้

สิน้
๓ ใหพวก เขาสรรเสริญชื่ออันยิ่ง ใหญและนา

เกรงขามของพระองค
พระองคนัน้ศักดิส์ิทธิ ์
๔ขา แตกษตัริยผู มีฤทธิ ์ เกรียง ไกร ผู ที่รัก

ความยุติธรรม
พระองคไดกอตัง้ความเที่ยงธรรม
พระองคทําสิ่ง ที่ยุติธรรมและถูก ตองให กับ

คนของยาโคบ
๕ ใหยกยองพระยาหเวห พระเจาของเรา
และกราบลงตอหน าที่วางเทาของพระองค
พระองคนัน้ศักดิส์ิทธิ ์
๖ โมเสสและอา โรนอยูในกลุมของ นักบวช

ของพระเจา
ซา มู เอลก็อยูในพวกคน เหลา นัน้ที่เรียก ชื่อ

ของพระองค
คน เหลา นัน้อธิษฐานตอพระ ยาหเวหและ

พระองคก็ตอบพวกเขา
๗พระองคพูดกับพวกเขาจากเสาเมฆ
และพวกเขาก็เชื่อฟังกฎ
และบัญญัติ ตางๆที่พระองคมอบ ใหกับพวก

เขา
๘ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของพวก เรา

พระองคตอบพวกเขาแลว
พวก เขาเห็น วาพระองคเป็นทัง้ พระเจาที่ให

อภัย
และพระเจาที่ลงโทษดวย สําหรับสิ่ง ชัว่ๆที่

พวกเขาทํา
๙ ใหยกยองพระยาหเวห พระเจาของพวกเรา
และกมกราบลงไปทางภูเขาอันศักดิส์ิทธิข์อง

พระองค

เพราะพระ ยาหเวห พระเจาของ เรานัน้
ศักดิส์ิทธิ ์

นมัสการพระยาหเวหดวยความราเริง
บทเพลงสดุดี แหงการขอบพระคุณ

๑๐๐ ๑ทัว่ทัง้แผนดินโลกเอย
โห รองดวยความ ยินดีให กับ

พระยาหเวห
๒ ใหนมัสการพระยาหเวหดวยความราเริง
และเขา มารอง เพลงดวยความ ชื่นบานตอ

หน าพระองค
๓ ใหรูไวเถิดวา พระยาหเวห เป็นพระเจา
พระองคสราง เราขึ้น มา เราจึงเป็น ของ

พระองค
เราเป็นชนชาติของพระองค เป็นแกะในทุง

หญาของพระองค
๔ ใหผานประตู ทัง้ หลายของพระองคเขา มา

ดวยการขอบคุณ
ใหเขา มาในลานวิหารทัง้ หลายของพระองค

ดวยการสรรเสริญ
ใหขอบคุณพระองคและสรรเสริญชื่อของ

พระองคเถิด
๕ เพราะพระยาหเวหนัน้ดี
ความรักมัน่คงของพระองคอยูตลอดไป
ความ สัตย ซื่อของพระองคจะคง อยูทุก ชัว่

อายุ

กษัตริยสัญญาที่จะรักษาความยุติธรรม
บทเพลงสดุดีของดาวิด

๑๐๑ ๑ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจา
รอง เพลงสรรเสริญ น้ีให กับ

พระองค
และสรรเสริญพระองคสําหรับความรักมัน่คง

และความยุติธรรมของพระองค
๒ขาพเจาตัง้ใจใชชีวิตอยางบริสุทธิ ์
เมื่อไหรหนอพระองคจะมาหาขาพเจา
ขาพเจาจะทําหน าที่ตางๆของขาพเจา
ดวยจิตใจที่บริสุทธิใ์นวังของขาพเจา
๓ขาพเจาจะไม ยอมวางสิ่ง ชัว่ ราย ใดๆไวตอ

หน าตอตาขาพเจา
ขาพเจาเกลียดการกระทําที่คดโกงทัง้หลาย

และขาพเจาจะไม ยอมใหสิ่ง เหลา นัน้
ติดตัวขาพเจาเลย

๔ขอใหใจที่คดโกง ไปใหพนๆจากขาพเจา
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เพราะขาพเจาจะไมยอมมีสวนรวมกับสิ่งชัว่
ราย

๕ขาพเจาจะปิดปากคนที่ชอบแอบ ใส ราย
เพื่อนบานของเขา

ขาพเจาจะไม ยอมอดกลัน้กับคนที่ หยิ่ง ยโส
และหลงตัวเอง

๖ขาพเจามองหาคนที่ไววางใจไดในแผนดิน
ที่จะมาทํางานใหกับขาพเจา

เฉพาะคนที่ มี ชีวิตที่บริสุทธิเ์ทานัน้ถึง จะ ให
มารับใชขาพเจา

๗คนที่ชอบหลอก ลวงและชอบหัก หลังจะไม
ไดอาศัยอยูในบานของขาพเจา

และคนขีโ้กหกก็จะไมมีทางไดรับใชขาพเจา
๘ทุกๆเชา ขาพเจาจะกําจัดคนชัว่ทัง้หมดไป

จากแผนดิน
ขาพเจาจะขับ ไลคน ชัว่พวก นัน้ออก ไปจาก

เมืองของพระยาหเวห

คําอธิษฐานของคนเดือดรอน ในยามที่
เขาออนแอและระบายความทุกข
ใจออกมา ตอหน าพระยาหเวห

๑๐๒ ๑ขา แตพระ ยาหเวห โปรด ฟัง
คําอธิษฐานของขาพเจาดวย

เถิด
ขอ ใหเสียงรอง ให ชวยของ ขาพเจาไป ถึง

พระองคดวยเถิด
๒ โปรดอยาซอน หน าไป จากขาพเจาในยาม

ทุกขยากอยางน้ีเลย
โปรดเงี่ยหูฟังขาพเจา
โปรดตอบขาพเจาเร็วๆ ดวยตอน ที่ขาพเจา

รองขอความชวยเหลือ
๓ วันเวลาของขาพเจาหายไปอยางควัน
กระดูกของขาพเจาถูก เผาเหมือนอยูใน

เตาไฟ
๔ ใจของขาพเจาหอ เหี่ยว ไป *เหมือนหญาที่

ถูกตัด
ขาพเจาเบื่ออาหาร
๕ขาพเจารองครํ่าครวญดวยความทุกขโศก
จนเหลือแตหนังหุมกระดูก
๖ขาพเจาเป็นเหมือนนกฮูกที่โดด เดี่ยวอยูใน

ทะเลทราย
เป็นนกฮูกที่อยูทามกลางซากปรักหักพัง
๗ขาพเจานอนไมหลับ

ขาพเจาเป็นเหมือนนกที่โดด เดี่ยวกระโดด
ไปมาอยูบนหลังคา

๘ วันทัง้วัน พวกศัตรูของขาพเจาตางพากันดู
หมิ่นเหยียดหยามขาพเจา

คน พวก นัน้ที่หัวเราะเยาะขาพเจาใชชื่อ
ขาพเจาเป็นคําสาปแชง

๙ขาพเจาไดกินขีเ้ถาแทนอาหาร
และน้ําตาหยดลงไปผสมกับเครื่อง ดื่มของ

ขาพเจา
๑๐ทัง้หมด น้ีเกิด ขึ้นก็ เพราะพระองคโกรธ

ขาพเจา
พระองคหยิบขาพเจาขึ้น แลวโยนขาพเจาทิง้

ไป
๑๑ชีวิตของขาพเจาเป็นแค เงาที่กําลังเลือน

รางไป
ขาพเจากําลังเหี่ยวแหงไปเหมือนหญา
๑๒ขาแตพระยาหเวห พระองคจะครอบครอง

บัลลังกตลอดไป
ชื่อเสียงของพระองคจะคงอยูทุกยุคทุกสมัย
๑๓พระองคจะลุก ขึ้น และจะสงสารเมือง ศิ

โยน
ถึง เวลา แลวที่จะปลอบโยนนาง เวลาที่ได

กําหนดไวมาถึงแลว
๑๔พวกผูรับใชของพระองครักแมแตกอนหิน

ของเมืองศิโยน
พวกเขาสงสารแมแตฝ ุนบนถนนของนาง
๑๕แมแตชน ชา ติ อื่นๆก็ยังเกรงกลัวชื่อ ของ

พระยาหเวห
และกษตัริยของพวกเขาสรรเสริญพระบารมี

ของพระองค
๑๖สิ่งน้ีจะเกิดขึ้น เมื่อพระยาหเวหสรางเมือง

ศิโยนขึ้นมาใหม
ตอนที่พระองคปรากฏตัวขึ้นที่นัน่ในสงาราศี

ของพระองค
๑๗พระ ยาหเวหจะใสใจในคําอธิษฐานของผู

ยากไร
พระองคไมไดดูถูกคําอธิษฐานของพวกเขา
๑๘ ใหบันทึกเรื่องตอไป น้ีไวใหกับคนรุนหลัง

อาน
เพื่อคนที่ยังไมไดเกิดมาจะไดสรรเสริญพระ

ยาหเวห
๑๙ ใหบันทึก วาพระ ยาหเวหมอง ลง มาจาก

สถานที่ศักดิส์ิทธิข์องพระองคที่อยูเบื้อง
บน

*๑๐๒:๔ ใจของขาพเจาหอเหี่ยวไป หมายถึง หมดกําลังใจที่จะตอสูตอไป
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พระองคมองลงมาจากสวรรคลงมายังโลกน้ี
๒๐ เพื่อฟังเสียงรอง ครํ่าครวญของพวก

นักโทษ
และปลด ปลอยพวก นักโทษ ประหารใหเป็น

อิสระ
๒๑แลวประชาชนจะไดประกาศในเมืองศิโยน
ถึงสิ่งที่พระ ยาหเวหได ทําและสรรเสริญ

พระองคในเยรูซาเล็ม
๒๒ตอนที่ชนชาติและอาณาจักรทัง้หลาย
มารวมตัวกันเพื่อนมัสการพระยาหเวห
๒๓พระองคตัด กําลังของขาพเจา ลงในวัย

กลางคน
และชีวิตของขาพเจาก็ถูกตัดใหสัน้ลง
๒๔ดัง นัน้ขาพเจาจึงพูด วา “พระเจาของ

ขาพเจา ชีวิตของ พระองค นัน้จะยัง คง
อยูตอไปทุกยุคทุกสมัย

ดัง นัน้อยา เพิ่งฆาขาพเจา เลยเมื่อชีวิต
ขาพเจามาถึงแคครึ่งทาง

๒๕นานมาแลว พระองคไดกอตัง้โลกน้ีขึ้นมา
และไดสรางฟ า สวรรคขึ้นดวย มือของ

พระองคเอง
๒๖สิ่งเหลาน้ีจะสูญสิน้ไปแตพระองคจะคงอยู

ตลอดไป
พวกมันทัง้หมดจะเป่ือยยุยเหมือนเครื่องนุง

หม
พระองคจะเปลี่ยน มันเหมือนเสื้อผาและโยน

มันทิง้ไป
๒๗แตพระองคไมเคยเปลี่ยนแปลง
และวันปีของพระองคจะไมมีวันสิน้สุด
๒๘ลูกๆของพวก ผูรับ ใชของ พระองคจะตัง้

รกรากอยูที่น่ี
ลูก หลานของ พวก เขาก็จะอาศัยอยูอยาง

ปลอดภัยตอหน าพระองค”

คําสรรเสริญสําหรับความรัก
มั่นคงของพระยาหเวห

บทเพลงของดาวิด

๑๐๓ ๑ จิตใจของขาพเจาเอย
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

หัวใจทัง้ ดวงของ ขาพเจาเอย สรรเสริญชื่อ
อันศักดิส์ิทธิข์องพระองคเถิด

๒ จิตใจของขาพเจาเอย สรรเสริญพระ
ยาหเวหเถิด

และอยาลืมบุญคุณทัง้สิน้ของพระองค

๓พระองคคือผู ที่อภัยให กับความผิดบาปทัง้
สิน้ของเจา

พระองคคือผูที่รักษาเจาใหหายจากความเจ็บ
ปวยทัง้สิน้

๔พระองคคือผูที่ไถชีวิตเจาจากหลุมศพ
พระองคคือผู ที่เอาความ รัก มัน่คงและความ

เมตตากรุณามาสวมเป็นมงกุฎใหกับเจา
๕พระองคคือผูที่ทําใหชีวิตของเจาเต็มอิ่มไป

ดวยของดีๆ
และพระองคทําใหเจาเป็น หนุมอีก ครัง้ หน่ึง

เหมือนกับนกอินทรีหนุม
๖พระ ยาหเวหใหความ ยุติธรรมและความ

เป็นธรรม
กับทุกคนที่ถูกขมเหง
๗พระองคสัง่ สอนหนทาง ทัง้ หลายของ

พระองคใหกับโมเสส
และแสดงการก ระ ทําอัน ทรง ฤทธิข์อง

พระองคใหอิสราเอลเห็น
๘พระยาหเวหนัน้ใจดี มีเมตตา โกรธชา
และเต็มเป่ียมไปดวยความรักมัน่คง
๙พระองคจะไมคอยกลาวหาเราอยูตลอด
และถา โกรธพระองคก็จะไม โกรธตลอด ไป

หรอก
๑๐พระองคไม ไดจัดการกับ เราตามความผิด

บาปของเรา
พระองคไม ไดลงโทษพวก เราให สาสมกับ

ความผิดของเรา
๑๑ฟ าสวรรคอยูสูงเหนือโลกยังไง
ความ รัก มัน่คงของ พระองคที่ มี ตอคน ที่

ยําเกรงพระองคก็ยิ่งใหญขนาดนัน้
๑๒ทิศ ตะวัน ออกหางจากทิศ ตะวัน ตกขนาด

ไหน
พระองคก็ยกความ ผิดที่เกิด จากการ กบฏ

ตางๆของ เราใหหาง ไกลจาก เราขนาด
นัน้

๑๓พอใจดีตอลูกยังไง
พระ ยาหเวหก็ใจดีตอผู ที่ ยําเกรง พระองค

อยางนัน้
๑๔พระองครูวาเราทํามาจากอะไร
พระองครูวาเราเป็นแคดิน
๑๕ชีวิตของมนุษยนัน้สัน้เหมือนกับตนหญา
หรือเหมือน กับดอกไมใน ทอง ทุงที่ออกดอก

อยางรวดเร็ว
๑๖แตเมื่อถูกลมรอนพัด มันก็หายวับไป
และไมมีใครบอกไดวามันเคยอยูตรงไหน
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๑๗สวนคน เหลา นัน้ที่ยําเกรงพระ ยาหเวห
พระองครักพวกเขาตลอดมา และจะรัก
พวกเขาตลอดไป

และพระองคจะสัตยซื่อตอลูกหลานของพวก
เขาตลอดไป

๑๘คือคน เหลา นัน้ที่รักษาคํามัน่ สัญญาของ
พระองค

และไม ลืมที่ จะทํา ตามคํา สัง่ ตางๆของ
พระองค

๑๙พระยาหเวหตัง้บัลลังกของพระองคอยูบน
ฟ าสวรรค

และพระองคครอบครองอยูเหนือทุกสิ่ง
๒๐ทูตสวรรคของพระยาหเวหทัง้หลาย
คือพวก นักรบอันเกรียง ไกรที่เชื่อ ฟังคํา สัง่

ของพระองค
ใหสรรเสริญพระองคเถิด
๒๑กองทัพสวรรคทัง้หมด คือพวก ผูรับ ใช

พระองคที่ทํา ตามความ ตองการของ
พระองค

ใหสรรเสริญพระองคเถิด
๒๒ทุกสิ่งทุกอยางที่พระองคสรางขึ้นมา ให

สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
ในที่ทุกหนแหงในอาณาจักรของพระองค
จิตใจของขาพเจาเอย สรรเสริญพระยาหเวห

เถิด
สรรเสริญพระยาหเวหพระผูสราง

๑๐๔ ๑ จิตใจของขาพเจาเอย
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของ ขาพเจา
พระองคยิ่งใหญมาก

พระองคปกคลุมไปดวยรัศมีและบารมี
๒พระองคคลุมพระองค เองดวย แสง สวาง

เหมือนใสเสื้อคลุม
พระองคกางทองฟ าออกเหมือนกางเต็นท
๓พระองคสรางหอง ชัน้ บนของพระองคอยู

เหนือเมฆ *
พระองคใชเมฆที่หนา ทึบเป็นรถ มาและขี่

ขามขอบฟ าไปบนปีกของลม
๔พระองคทําใหสายลม ทัง้ หลายเป็นพวก ผู

สงขาวของพระองค

และทําใหเปลว ไฟเป็นพวก ผูรับ ใชของ
พระองค

๕พระองควางโลกน้ีบนรากฐานของมัน
เพื่อโลกน้ีจะไดไมเคลื่อนหลุดไป
๖ น้ําลึกคลุมโลกน้ีเหมือนกับผาหม
น้ําไดครอบคลุมภูเขาทัง้หลายไว
๗ เมื่อพระองคตะโกน น้ํานัน้ก็หนีไป
เสียงของพระองคที่ดังกึกกองเหมือนฟ ารอง

ทําใหน้ําไหลเชี่ยวไป
๘ภูเขาทัง้หลายโผลขึ้นมา หุบเขาทรุดลงไป
น้ําก็ไหลไป อยูตาม ที่ที่ พระองคจัด ไวให กับ

มัน
๙พระองคกําหนดขอบเขตไวไมใหน้ําไหลลน

ขึ้นมา
เพื่อมันจะไดไมมาครอบคลุมโลกอีก
๑๐พระองคทําใหน้ําไหล ออก มาจากตาน้ํา

ลงไปในหุบเขาลึก
น้ํานัน้ก็ไหลไปในระหวางภูเขา
๑๑กอใหเกิดแหลงน้ําแกสัตวปาทัง้หลาย
แมแตพวกลาปาก็ยังมาดับกระหายที่นัน่
๑๒พวกนกปาก็สรางรังขึ้นริมน้ํา
และสงเสียงรองตามกิ่งไมที่อยูใกลๆนัน้
๑๓พระองคใหน้ํากับภูเขา ทัง้ หลายจากน้ําที่

อยูในหองชัน้บนของพระองค
แผน ดิน โลกจึงเต็ม อิ่มไป ดวยผล งานจาก

น้ํามือของพระองค
๑๔พระองคทําใหตน หญางอกงามเพื่อเป็น

อาหารแกสัตวทัง้หลาย
และใหพืชพันธุกับมนุษยมาเพาะปลูก
เพื่อพวกเขาจะไดผลิตอาหารจากผืนดิน
๑๕ รวมถึงเหลาองุนที่ทําใหพวกเขาสุขใจ
น้ํามันที่ทําใหใบหน าผองใส
และขนมปังที่ทําใหรางกายแข็งแรง
๑๖พวกตนไมของพระยาหเวห ตางก็อิ่มเอิบ

ดวยน้ํา
รวม ถึงพวก ตนสน ซี ดารแหง เลบานอนที่

พระองคปลูกไว
๑๗พวกนกกระจอกก็ไดมาทํารังที่นัน่
สวนนกกระสาก็เอาตนสนสามใบมาเป็นบาน

ของมัน

*๑๐๔:๓ อยูเหนือเมฆ หรือแปลตรงๆไดวา “น้ําที่อยูเหนือทองฟ า” เหมือนหนังสือปฐมกาล
๑:๗ ซึ่งเป็นการมองโลกในสมัยโบราณของคนบาบิโลน “หองชัน้บน” เป็นการเปรียบเทียบ
สวรรคเหมือนกับหองใตหลังคา เป็นรูปแบบของบานในแถบเมดิเตอรเรเนียน เอาไวเก็บของ
หรือนอนเย็นสบายในหน ารอน
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๑๘ภูเขา สูง ทัง้ หลายคือบานของบรรดาแพะ
ภูเขา

ในขณะที่หินผาคือทีล่ีภ้ัยของพวกตัวชับฟาน
*

๑๙พระองคสรางดวงจันทรขึ้นมาเพื่อกําหนด
เดือน

และดวงอาทิตยก็รูเวลาตกของมัน
๒๐พระองคสรางความ มืดเพื่อจะ ไดมี กลาง

คืน
เพื่อใหสัตวปาออกมาหากินกัน
๒๑พวกสิงหหนุมคํารามในขณะที่ลาเหยื่อ
แสวงหาอาหารที่พระเจาประทานให
๒๒ เมื่อดวงอาทิตยขึ้น
พวกสัตวที่ออกหากินตอนกลางคืนก็กลับรัง

นอน
๒๓แลวผูคนก็ออกไปทํามาหากิน
และพวกเขาก็ทํางานจนถึงตอนเย็น
๒๔ขาแตพระยาหเวห พระองคสรางสิ่งตางๆ

ขึ้นมามากมายเหลือเกิน
พระองคใชสติ ปัญญาสรางพวก มันแตละ

อยาง
แผน ดิน โลกเต็ม ไป ดวยสิ่ง ตางๆที่พระองค

สรางขึ้น
๒๕ดูอยางทะเลสิ มันใหญโตและกวางขวาง
เต็มไปดวยบรรดาสัตวน อยใหญมากมายจน

นับไมถวน
๒๖พวกเรือตางแลนไปบนผิวน้ําของมัน
และที่นัน่มีเลวีอาธาน †สัตวทะเลขนาดใหญ

ที่พระองคสราง ขึ้นใหมาแหวก วาย เลน
อยูในทะเลลึก

๒๗สัตวทุกตัวพึ่งพาพระองค
เพื่อรับสวน แบงอาหารของ มันตาม เวลาที่

กําหนดไว
๒๘ เมื่อพระองคให พวกมันก็เก็บรวบรวม
เมื่อพระองคแบมือออกเลีย้งพวกมัน
พวก มันตางก็อิ่ม หนํา สําราญดวยสิ่ง ดีๆ

มากมาย
๒๙แตเมื่อ ไหรก็ตามที่พระองคซอน หน าไป

จากพวกมัน พวกมันจะพากันหวาดกลัว
เมื่อพระองคเอาลมหายใจไป จากพวก มัน

พวกมันก็จะตายและกลับไปสูดิน

๓๐แตเมื่อพระองคสงลมหายใจที่ ใหชีวิตของ
พระองค มา สัตว ตางๆเหลา นัน้ก็ถูก
สรางขึ้น

และพระองคก็ใหชีวิตใหมกับแผนดินโลก
๓๑ขอ ใหบารมีของพระ ยาหเวหคง อยูตลอด

ไป
ขอ ใหพระองคมี ความ สุขกับสิ่ง เหลา นัน้ที่

พระองคสรางขึ้นมา
๓๒ เพราะเมื่อ ไหรก็ตามที่พระองคจอง เขม็ง

ไปยังโลก โลกก็สัน่คลอน
และเมื่อพระองคตีภูเขาทัง้หลาย ควันก็พวย

พลุงขึ้นมาจากภูเขาเหลานัน้
๓๓ขาพเจาจะรอง เพลงให กับพระ ยาหเวห

ตราบเทาที่ขาพเจายังมีชีวิตอยู
ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญพระเจาของ

ขาพเจาตราบเทาที่ขาพเจายังคงอยู
๓๔ขอ ใหพระองคชื่นชมคํา พูด เหลา น้ีของ

ขาพเจา
ขาพเจาชื่นชมพระยาหเวห
๓๕ขอใหพวกคนบาปถูกกําจัดใหหมดไปจาก

โลกน้ี
ขอใหพวกคนชัว่ไมมีตัวตนอีกตอไป
จิตใจของขาพเจาเอย สรรเสริญพระยาหเวห
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

บุญคุณของพระยาหเวหตอชาวอิสราเอล

๑๐๕ ๑ ใหขอบคุณพระ ยาหเวห ให
กระจายชื่อ เสียงของ พระองค

ออกไป
ใหบอกกับชนชาติ ทัง้ หลายถึงสิ่ง ที่พระองค

ทํา
๒ รองเพลงใหกับพระองค รองเพลงสรรเสริญ

ใหกับพระองคเถิด
ใครครวญถึงสิ่ง นา ทึ่งทัง้หมดที่พระองคได

ทํา
๓ โออวดถึงชื่ออันศักดิส์ิทธิข์องพระองคเถิด
ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่ แสวงหาพระ ยาหเวหมี

ความสุขเถิด
๔แสวงหาพระ ยาหเวห และพละ กําลังที่มา

จากพระองคเถิด
แสวงหาหน าของพระองคอยูเสมอ

*๑๐๔:๑๘ ตัวชับฟาน เป็นสัตวตัวเล็กๆเลีย้งลูกดวยนม ลักษณะคลายกระตายตัวโตๆอาศัย
อยูตามซอกหิน
†๑๐๔:๒๖ เลวีอาธาน ดูเพิ่มเติมไดจาก คําอธิบายศัพททายหน าในหนังสือ สดุดี ๗๔:๑๔
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๕–๖ลูกหลานของอับราฮัมผูรับใชของพระเจา
เอย

ลูกหลานของยาโคบพวกที่พระเจาเลือกเอย
ขอ ใหทานระลึก ถึงเรื่อง นา ทึ่ง ทัง้ หลายที่

พระเจาทํา
ระลึก ถึงการ อัศจรรย ตางๆและคํา ตัดสินทัง้

หลายที่ออกมาจากปากของพระองค
๗พระองคคือพระยาหเวห พระเจาของเรา
คํา ตัดสิน ทัง้ หลายของ พระองคจะเป็น จริง

อยางนัน้ในทุกหนแหงทัว่โลก
๘พระองคไมเคยลืมขอตกลงของพระองค
คือคําสัญญาที่พระองคทํา ไวกับคน ของ

พระองคตลอดไปเป็นพันรุน
๙พระองคจะรักษาคําสัญญาที่ทํา ไวกับ อับ รา

ฮัม
และคําสาบานของพระองคที่ใหไวกับอิสอัค
๑๐พระองคทําใหมันเป็นกฎสําหรับยาโคบ
และเป็นขอตกลงใหกับอิสราเอลตลอดไป
๑๑พระองคพูดวา “เราจะมอบดินแดนคานา

อันใหเป็นกรรมสิทธิข์องเจาตลอดไป”
๑๒พระองคทําสิ่งน้ีตอนที่พวกเขายังมีกันอยู

ไมกี่คน
และยังเป็นคนตางดาวแคกระจุกเดียวในดิน

แดนนัน้อยูเลย
๑๓พวก เขาเรรอนพเนจรจากชนชาติ หน่ึงไป

อีกชนชาติหน่ึง
จากอาณาจักรหน่ึงไปยังอีกอาณาจักรหน่ึง
๑๔แตพระเจาไมยอมใหใครขมเหงพวกเขา
พระองคเตือนพวกกษตัริยทัง้หลายวา
๑๕ “อยาแตะตองคนเหลานัน้ที่เราไดเลือกไว

*
อยาไดทํารายพวกผูพูดแทนเรา”
๑๖พระองคทําใหเกิดการกันดารอาหารขึ้นใน

แผนดิน
พระองคตัดเสบียงทัง้หมดของพวกเขา
๑๗แลวพระองคได สงชาย คน หน่ึงไป อียิปต

กอนคนอื่นๆ
นัน่คือ โยเซฟ ผูถูกขายไปเป็นทาส
๑๘คนพวกนัน้ทํารายเขาดวยการลามโซไวที่

ขอเทา
และใสปลอกเหล็กไวที่คอของเขา

๑๙ จนกระทัง่สิ่งที่โยเซฟไดทํานายไวเป็นจริง
และพระ คําของพระ ยาหเวหก็ได พิสูจนให

เห็นวาเขาพูดถูก
๒๐แลวกษตัริยก็มีคําสัง่ใหไปนําตัวโยเซฟมา

และหักโซตรวนของเขา
ผูนําชนชาตินัน้ก็ปลอยเขาออกจากคุก
๒๑กษตัริยแตงตัง้โยเซฟใหเป็นผูดูแลวัง
และใหเป็นผดููแลจัดการทรัพยสมบัติของเขา

ทัง้หมด
๒๒กษตัริยใหอํานาจกับ โย เซฟอยาง เต็ม ที่

เหนือขาราชการของเขา
โยเซฟสอนพวกที่ปรึกษาอาวุโสของกษตัริย
๒๓หลังจากนัน้ อิสราเอลก็เขามาอยูที่อียิปต
ยา โคบอยูอยางคน ตางดาวในดิน แดนของ

ฮาม *
๒๔พระองคทําใหคน ของ พระองคทวีคูณ ขึ้น

อยางมหาศาล
จนมีจํานวนมากกวาศัตรูของเขา
๒๕พระยาหเวหเปลี่ยนใจของคนอียิปตใหหัน

มาเกลียดชังคนของพระองค
และใหพวก เขาพา กันวางแผน รายตอพวก

ผูรับใชของพระองค
๒๖แลวพระองคก็สงโมเสสผูรับ ใชของ

พระองค
และอาโรนผูที่พระองคไดเลือก
๒๗พระองคใหสองคนน้ีทําการอัศจรรยตางๆ

ของพระองคใหชนชาติของพระองคเห็น
พวก เขาทําสิ่ง ที่นา ทึ่ง ตางๆในดิน แดนของ

ฮาม
๒๘พระองคสงความมืดทึบลงมา
แตชาวอียิปตก็ไมยอมฟังพระองค
๒๙พระองคทําใหน้ําของพวก เขากลาย เป็น

เลือด
และฆาพวกปลาของพวกเขา
๓๐แผนดินของพวกเขามีฝูงกบเต็มไปหมด
ไมเวนแมแตพวกหองสวนตัวของกษตัริย
๓๑ เมื่อพระองคออกคําสัง่
ฝูง เหลือบก็มา ฝูง ริน้ก็รุกลํ้าเขามาทัว่ แผน

ดิน
๓๒พระองคทําใหฝนของพวก เขากลาย เป็น

ลูกเห็บ

*๑๐๕:๑๕ คนเหลานัน้ที่ เราไดเลือกไว หรือแปลตรงๆไดวา “คนเหลานัน้ที่ เราไดเจิมไว
แลว” “เจิม” เป็นการเทน้ํามันมะกอกลงบนหัวเพื่อแสดงวาคนนัน้ถูกเลือกออกมาเป็นพิเศษ
สําหรับรับใชพระยาหเวห
*๑๐๕:๒๓ ฮาม ตามหนังสือปฐมกาล ๑๐:๖-๑๐ ชาวอียิปตสืบเชื้อสายมาจากคนที่ชื่อฮาม
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และทําใหเกิดสายฟ าแลบในแผนดินของเขา
๓๓พระองคทําลายไรองุน และตนมะเดื่อ
พระองคทําใหตนไมแตก เป็น เสี่ยงๆไป ทัว่

เขตแดนของพวกเขา
๓๔ เมื่อพระองคออกคําสัง่ พวกตัก๊แตนวัยบิน

และตัก๊แตนวัยกระโดด
ก็กรูกันเขามาอยางมืดฟ ามัวดิน
๓๕พวกตัก๊แตนกินพืชผักทัง้หมดในแผนดิน

ของพวกเขา
และกินพืชผลทัง้หลายจากดินเสียสิน้
๓๖แลวจากนัน้ พระองคก็ฆาลูกชายหัวปีของ

พวกเขาทัง้หมดในแผนดินของพวกเขา
ลูกที่พิสูจนถึงความเป็นชายของพอ
๓๗พระองคนําพวกอิสราเอลออกไปพรอมกับ

เงินและทองไปดวย
พระองคไม ปลอยใหมี ใครสัก คนในพวก เผา

ของพระองคสะดุดลม
๓๘ชาว อียิปตตาง ดีใจที่ชาว อิสราเอลออก ไป

ได
เพราะพวกเขารูสึกกลัวพวกอิสราเอล
๓๙พระองคกางกอน เมฆของ พระองคออก

ปกคลุมอยูเหนือคนอิสราเอล
และยัง ใหเพลิง ไฟไวสอง สวางในตอน กลาง

คืน
๔๐ เมื่ออิสราเอลรองขออาหาร พระองคก็นํา

นกกระทามาให
นอกจาก นัน้พระองคก็ ยังให อาหารจาก

สวรรคกับพวกเขากินจนอิ่มหนํา
๔๑พระองคตีกอนหินแตกเป็นชอง
น้ําก็ไหลพุง ออก มาสูแผน ดินที่แหง แลง

เหมือนกับแมน้ํา
๔๒ เพราะพระองคระลึก ถึงคําสัญญาอัน

ศักดิส์ิทธิข์องพระองค
ที่ใหไวกับอับราฮัมผูรับใชของพระองค
๔๓พระองคนําชนชาติของ พระองคออก จาก

อียิปตอยางมีความสุข
คน เหลา น้ีที่พระองคเลือก มาโห รองดวย

ความยินดี
๔๔แลวพระองคก็มอบแผน ดิน ตางๆของชน

ชาติอื่นๆใหกับพวกเขา
พวก เขาไดกรรมสิทธิใ์นไร นาที่คนตางชาติ

ลงมือลงแรงทําไว
๔๕ที่พระองคทําอยาง น้ีก็ เพื่อพวก เขาจะ ได

เชื่อฟังกฎทัง้หลายของพระองค
และรักษาคําสัง่ สอนของ พระองคอยาง

ระมัดระวัง

สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

การเนรคุณของคน
อิสราเอลตอพระยาหเวห

๑๐๖ ๑สรรเสริญพระยาหเวห
ใหขอบคุณพระ ยาหเวหเพราะ

พระองคนัน้ดี
และความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอด

ไป
๒ ใครจะบรรยายถึงการก ระ ทําอัน ทรง ฤทธิ์

ทัง้หลายของพระยาหเวหไดหมด
ใครจะเลาถึงการกระทําอันนาสรรเสริญของ

พระองคไดหมด
๓ถือวามี เกีย รติ จริงๆคน เหลา นัน้ที่รักษา

ความยุติธรรม
และทําแตสิ่งถูกตองอยูเสมอ
๔ขาแตพระยาหเวห เมื่อพระองคแสดงความ

เมตตากรุณาตอคนของพระองค โปรด
ระลึกถึงขาพเจาดวย

โปรดนับขาพเจาเขาไปกับหมู คนที่ พระองค
ชวยใหรอดดวย

๕ขอ ใหขาพเจามี สวน รวมในพระพร ตางๆ
ของคนที่พระองคไดเลือกไว

และมี สวน รวมในความ ยินดีที่คน ของ
พระองคมี

และรวม สรรเสริญพระองคกับคน เหลา นัน้ที่
เป็นสมบัติของพระองค

๖พวก เราทํา ผิด บาปเหมือน กับบรรพบุรุษ
ของเรา

พวกเราทําผิดและทําตัวชัว่ราย
๗พวกบรรพบุรุษของเราในอียิปต
ไม ไดเรียน รูอะไร เลยจากการ อัศจรรยของ

พระองค
พวกเขาไมไดคิดถึงสิ่งทัง้หลายที่พระองคได

ทําไปดวยความรักที่มัน่คงของพระองค
พวกเขากบฏตอพระองคที่ทะเลแดง
๘แตพระองคก็ยังชวยเหลือพวกเขาเพื่อเห็น

แกหน าของพระองคเอง
และเพื่อแสดงพลังอันยิ่งใหญของพระองค
๙ เมื่อพระองคตะโกนใสทะเลแดง ทะเลแดง

ก็เหือดแหงไป
และพระองคก็นําพวก เขาเดิน ผานทะเล ลึก

เหมือนเดินผานทะเลทราย
๑๐พระองคชวยพวก เขาให พนจากคน ที่

เกลียดชังพวกเขา
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พระองคไถพวกเขาใหเป็นอิสระจากศัตรูของ
พวกเขา

๑๑แลวพระองคก็ทําใหน้ํา กลบทวม ศัตรูของ
พวกเขา

ไมมีใครรอดสักคนเดียว
๑๒แลวพวก เขาก็ เชื่อในสิ่ง ทัง้ หลายที่

พระองคสัญญา
และรองเพลงสรรเสริญพระองค
๑๓แตไม นาน นักพวก เขาก็ลืมสิ่ง ทัง้ หลายที่

พระองคไดทําใหกับพวกเขา
และไมยอมคอยฟังวาพระองคจะใหพวกเขา

ทําอะไร
๑๔พวกเขาก็ใครอยากจะกินเน้ือจนตัวสัน่ใน

ทะเลทรายนัน้
และทาทายพระเจาในที่ เปลาเปลี่ยวแหงแลง

นัน้
๑๕ดังนัน้พระองคจึงใหสิ่งที่พวกเขารองขอ
แตพระองคก็แถมโรครายมาใหดวย
๑๖บางคนในคายพักอิจฉาริษยาโมเสส
และอา โรนนักบวชผู ศักดิส์ิทธิข์อง พระ

ยาหเวห
๑๗ดังนัน้แผนดินไดแยกออกดูดกลืนดาธาน

ลงไป
และกลบพรรคพวกของอาบีรัม
๑๘มีไฟลุกลามใหญโตทามกลางพรรคพวกที่

เหลือของเขา
เปลวไฟไดเผาผลาญคนชัว่เหลานัน้
๑๙แลวบรรพบุรุษก็สรางลูกวัว ทองคําขึ้น มา

ที่ภูเขาโฮเรบ
และกมกราบนมัสการรูปที่หลอจากโลหะนัน้
๒๐พวกเขาเอาพระเจาผูเต็มไปดวยบารมี
ไปแลกกับรูปหลอของวัวตัวผูที่กินหญา
๒๑พวก เขาลืมพระเจาผู ที่ชวย ชีวิตพวก เขา

ใหรอด
และผูที่ทําสิ่งยิ่งใหญทัง้หลายในอียิปต
๒๒พระเจาทําสิ่งที่นาทึ่งทัง้ หลายในดินแดน

ของฮาม
และทําสิ่งที่นายําเกรงหลายอยางที่ทะเลแดง
๒๓พระเจาบอก วาพระองคจะทําลาย

อิสราเอล
แตโมเสส ผูนําที่พระองคเลือก มาไดมายืน

ขวางไว
ทําใหอารมณโกรธแคนของพระองคสงบลง

พระองคก็เลยไมทําลายลางอิสราเอล
๒๔แลวพวก เขาก็ปฏิเสธไม ยอมเขาไปในดิน

แดนคานาอันที่นาอยู
พวก เขาไม เชื่อคําสัญญาของ พระองคที่ จะ

ชวยเขา
๒๕พวก เขานัง่ บนตอวาพระเจาอยู ใน เต็นท

ของพวกเขา
และไมยอมฟังเสียงของพระยาหเวห
๒๖ดังนัน้พระองคจึงยกมือขึ้นสาบานวา
พระองคจะทําใหพวก เขาลมตายไปในทะเล

ทราย
๒๗และพระองคทําใหลูก หลานของพวก เขา

กระจัดกระจายไปตามชนชาติตางๆ
และไลพวกเขาให ไปอยูตามดินแดนตางๆที่

หางไกล
๒๘แลวพวกเขาก็ไปรวมนมัสการพระบาอัลที่

เมืองเปโอร
และกินเครื่องเซนไหวคนตาย *
๒๙การกระทําของพวกเขาทําใหพระยาหเวห

โกรธ
พระองคจึงทําใหเกิดโรค ระบาดขึ้นใน หมู

พวกเขา
๓๐แลวฟีเนหัสไดจัดการกับคนที่ทําผิด
แลวโรคระบาดนัน้ก็หยุดลง
๓๑สิ่งที่ฟีเนหัสทําน้ี ทําใหพระเจาพอใจ
และเป็นที่จดจําไปตลอดชัว่ลูกชัว่หลาน
๓๒แต แลว พวก อิสราเอลก็ทําใหพระองค

โกรธอีกที่ตาน้ําเมรีบาห
และพวกเขากอปัญหาใหกับโมเสสดวย
๓๓คนพวกนัน้ทําใหโมเสสโกรธ
เขาจึงพูดโดยไมไดยัง้คิด
๓๔แลวพวก อิสราเอลก็ไม ไดทําลายชน ชา ติ

อื่นๆ
ตามที่พระยาหเวหบอกใหพวกเขาทํา
๓๕แตพวก เขากลับไปคลุกคลีอยู กับคนพวก

นัน้
และไปหัดทําตามสิ่งที่คนพวกนัน้ทํา
๓๖พวก เขาเริ่มไปบูชาพวก เทวรูป ทัง้ หลาย

ของคนพวกนัน้
และสิ่ง น้ีไดกลาย เป็นกับดักที่ทําใหพวก เขา

ลมไป
๓๗พวกเขายอมแมกระทัง่เอาลูกชายลูกสาว

ของตัวเอง

*๑๐๖:๒๘ กินเครื่องเซนไหวคนตาย หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เครื่องบูชายัญที่นําไป
ถวายใหกับรูปเคารพตางๆที่ไมมีชีวิต”
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มาบูชายัญพวกปีศาจ
๓๘พวกเขาทําใหเลือดของผูบริสุทธิต์องหลัง่

ไหล
คือเลือดของลูกชายลูกสาวของพวกเขาเอง
ที่เอามาบูชายัญตอพวกเทวรูปของคานาอัน
และแผน ดินของพวก เขาเสื่อมความ

ศักดิส์ิทธิไ์ปเพราะเลือดของคนเหลานัน้
๓๙และพวก เขา เองก็เป็น มลทินเพราะการก

ระทําของพวกเขา
พวกเขาไมสัตยซื่อเหมือนกับหญิงโสเภณี
๔๐ดัง นัน้ พระ ยาหเวหจึงโกรธคน ของ

พระองค
และสะอิดสะเอียนพวกเขา
๔๑พระองคจึงมอบคนพวกนัน้ใหกับชนชาติ

อื่นๆ
และคน เหลา นัน้ที่เกลียดพวก เขาเริ่ม

ปกครองเหนือพวกเขา
๔๒พวกศัตรูขมเหงพวกเขา
และปราบพวกเขาใหตกอยูใตอํานาจ
๔๓พระองคชวยกูพวกเขาครัง้แลวครัง้เลา
แตพวกเขาก็กบฏและทําตามใจตัวเอง
พวก เขาตกตํ่า ลงเพราะความ ผิด บาปของ

พวกเขา
๔๔แตเมื่อพวก เขาตกอยูในความทุกข ยาก

และอธิษฐานตอพระองค
พระองคก็ฟังและดูแลพวกเขา
๔๕พระองคระลึกถึงขอตกลงทีท่ํากับพวกเขา
และดวยความ รักอัน มัน่คงของ พระองค

พระองคจึงสงสารพวกเขา
๔๖พระองคทําใหทุก คนที่กวาดตอนพวก เขา

ไป
เกิดความเมตตากับพวกเขา
๔๗ตอนน้ี ขาแตพระยาหเวหพระเจาของเรา
โปรด ชวย กูพวก เราดวย เถิด รวบรวมพวก

เราจากชนชาติตางๆ
เราจะขอบคุณชื่ออันศักดิส์ิทธิข์องพระองค
และโออวดถึงสิ่ง ที่นา สรรเสริญทัง้ หลายที่

พระองคไดทํา
๔๘ขอ สรรเสริญพระ ยาหเวหพระเจาแหง

อิสราเอล
ผูเป็นอยูตลอดมาและจะคงอยูตลอดไป
ขอใหชนชาติทัง้หมดพูดวา “อาเมน”
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

หนังสือเลมที่หา
(สดุดี ๑๐๗-๑๕๐)

ขอบคุณพระยาหเวหที่ชวยใหพน
จากความเดือดรอนทัง้หลาย

๑๐๗ ๑ ใหขอบคุณพระยาหเวหเพราะ
พระองคดี

ความ รัก มัน่คงของ พระองคจะคง อยูตลอด
ไป

๒ ใหพูดอยางน้ีแหละ พวกคนที่พระยาหเวห
ไดไถไวแลว

คือพวกคนที่ พระองคได ไถจากเงื้อมมือของ
ศัตรู

๓พระองครวบรวมพวก เขามาจากดิน แดน
ตางๆของคนตางชาติ

จากทัว่ทุกสารทิศ ออกถึงตก เหนือถึงใต *
๔พวกเขาบางคนเรรอนอยูในทะเลทราย
เพื่อมองหาเมืองที่จะอยูอาศัย แตก็หาไมพบ
๕พวกเขาหิวโหยและกระหายน้ํา
และเหน่ือยออนแทบขาดใจตาย
๖ ในชวงทุกข ยาก นัน้ พวก เขารองขอความ

ชวยเหลือจากพระยาหเวห
และพระองคชวย เหลือพวก เขาให พนจาก

ความเดือดรอนตางๆนัน้
๗พระองคก็นําพวกเขาตรงไป
ยังเมืองที่พวกเขาจะอยูอาศัยได
๘ขอ ใหพวก เขาขอบคุณพระยาหเวหสําหรับ

ความรักมัน่คงของพระองค
และสิ่ง นา ทึ่งทัง้ หลายที่พระองคทําใหกับ

มวลมนุษย
๙ เพราะพระองคทําใหคนที่กระหายไดดับ

กระหาย
และพระองคทําใหคนที่หิวโหยอิ่ม หนําดวย

ของดีๆ
๑๐พวก เขาบาง คนอยูในหอง ขังที่ มืด มิด

ราวกับความตาย
ถูก ลามดวยโซ ตรวนและมีปลอก เหล็กอยู

รอบคอ
๑๑ เพราะพวกเขากบฏตอคําสัง่ของพระเจา
และดู หมิ่นคํา แนะนําสัง่ สอนของพระเจา

ผูใหญยิ่งสูงสุด

*๑๐๗:๓ ใต คําน้ีอาจจะอานไดอีกอยางหน่ึงวา “ทะเล”
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๑๒พระองคทําใหจิตใจของพวก เขาถอม ลง
ดวยงานหนัก

และพวกเขาลมลงโดยไมมีใครชวย
๑๓ ในชวงทุกขยากนัน้ พวกเขารองขอความ

ชวยเหลือจากพระยาหเวห
และพระองคชวย กูพวก เขาให พนจากความ

เดือดรอนตางๆนัน้
๑๔พระองคเอาพวก เขาออก มาจากความมืด

มิดราวกับความตาย
และตัดโซตรวนที่มัดตัวเขาออกเสีย
๑๕ขอใหพวกเขาขอบคุณพระยาหเวหสําหรับ

ความรักมัน่คงขอพระองค
และสิ่ง นา ทึ่งทัง้ หลายที่พระองคทําใหกับ

มวลมนุษย
๑๖ เพราะพระองคพัง ประตูทองสัมฤทธิท์ัง้

หลายของคุก
และทําลายกลอน เหล็กของพวก เขาจน

แหลกละเอียด
๑๗พวกเขาบางคนก็กลายเป็นคนโงไปเพราะ

กบฏตอพระเจา
และตอง ทนทุกข ทรมานเพราะสิ่ง ชัว่ รายที่

พวกเขาทํา
๑๘พวกเขาเบื่ออาหารทุกอยาง
และเฉียดใกลประตูแหงความตาย
๑๙ ในชวงทุกขยากนัน้ พวกเขารองขอความ

ชวยเหลือจากพระยาหเวห
และพระองคชวย กูพวก เขาให พนจากความ

เดือดรอนตางๆนัน้
๒๐ เมื่อพระองคสัง่ พวกเขาก็ไดรับการรักษา
พวกเขาจึงรอดพนจากหลุมศพของพวกเขา
๒๑ขอใหพวกเขาขอบคุณพระยาหเวหสําหรับ

ความรักมัน่คงของพระองค
และสิ่ง นา ทึ่งทัง้ หลายที่พระองคทําใหกับ

มวลมนุษย
๒๒ ใหพวก เขาถวายเครื่องบูชา ตางๆเพื่อ

ขอบคุณพระองค
และเลาดวยความ ชื่นชมยินดีถึงเรื่องที่

พระองคไดทํา
๒๓พวกเขาบางคนลงเรือไปในทะเล
เพื่อไปทํา มา หากินอยูในทอง ทะเลอัน กวาง

ใหญ
๒๔พวก เขาเห็นถึงการ งาน ตางๆของ พระ

ยาหเวห
และเห็นสิ่งนาทึ่งทัง้หลายที่พระองคไดทําใน

ทะเลลึก
๒๕ เมื่อพระองคสัง่ พายุก็พัดเขามา

และคลื่นในทะเลก็กอตัวสูงขึ้น
๒๖ลํา เรือตางถูก ซัดขึ้น ไปบน ทองฟ าแลว

ตกลงมาอยางรวดเร็วสูหวงทะเลลึก
พวก เขาขวัญ หนีดีฝอไปในชวง ที่ตกอยูใน

อันตรายน้ี
๒๗พวกเขาโซเซไปมาราวกับคนเมา
และความ เป็นลูก เรือที่ ชํานาญก็ชวย อะไร

พวกเขาไมได
๒๘ ในชวงทุกขยากนัน้ พวกเขารองขอความ

ชวยเหลือจากพระยาหเวห
และพระองคนําพวก เขาออก มาจากความ

เดือดรอนตางๆนัน้
๒๙พระองคทําใหพายุหยุดน่ิง
และทําใหคลื่นสงบลง
๓๐พวกเขาตางก็ดีใจที่มันสงบลงได
และพระองคนําพวกเขาไปสูทาเรือที่พวกเขา

อยากไป
๓๑ขอใหพวกเขาขอบคุณพระยาหเวหสําหรับ

ความรักมัน่คงของพระองค
และสิ่ง นา ทึ่งทัง้ หลายที่พระองคทําใหกับ

มวลมนุษย
๓๒ขอ ใหพวก เขายกยองเชิดชูพระองคตอ

หน าที่ชุมนุมของประชาชน
และสรรเสริญพระองคตอ หน าสภา ผูนํา

อาวุโสของเมือง
๓๓พระองคเปลี่ยนพวก แมน้ําใหกลาย เป็น

ทะเลทราย
และเปลี่ยนตาน้ําใหกลาย เป็นผืน ดินที่แหง

ผาก
๓๔พระองคทําใหแผน ดินที่อุดมสมบูรณ

กลายเป็นดินเค็ม
เพราะความชัว่ชาที่ผูอาศัยอยูที่นัน่ไดทํา
๓๕และพระองคยังสามารถเปลี่ยนทะเล

ทรายใหกลายเป็นทะเลสาบ
และผืนดินแหงกลับกลายเป็นตาน้ํา
๓๖พระองคใหพวก ผู หิวโหยตัง้ รกรากอยู ที่

นัน่
และพวกเขาก็ไดสรางเมืองขึ้นมาอยูกัน
๓๗พวกเขาหวานพืชในทองนา พวกเขาปลูก

สวนองุน
แลวพวกมันก็ออกผลมากมาย
๓๘พระองคอวยพรพวก เขาและพวก เขาก็

เพิ่มขึ้นอยางมหาศาล
และพระองคไม ไดปลอยใหสัตว เลีย้งของ

พวกเขาลดนอยลงเลย
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๓๙พวกคนกลุมอื่นออนแอลงและลดจํานวน
ลง

เน่ืองจากการ ถูกกดขี่ขมเหงและความ
หายนะที่ทุกขทรมาน

๔๐พระองคทําใหพวก ผูนําของพวก เขาตอง
อับอายขายหน า

และบังคับใหพวก เขาออกเรรอนเขาไปใน
ที่ เปลาเปลี่ยวแหง แลงที่ยัง ไมมีถนน
หนทาง

๔๑แตพระองคไดยกยองพวก คน ขัดสนให
พนจากความเดือดรอนทุกขยาก

และใหครอบครัว ตางๆของพวก เขาเพิ่ม ขึ้น
เหมือนฝูงแกะ

๔๒ เมื่อพวก คน ดีมอง เห็นสิ่ง น้ี ตาง ก็เฉลิม
ฉลองกัน

แตเมื่อคนชัว่ทุกคนเห็น ตางก็อึ้งเงียบไป
๔๓ ใหคนที่ฉลาดไตรตรองถึงสิ่งตางๆเหลาน้ี
และพิจารณาถึงความ รัก มัน่คงของ พระ

ยาหเวห

อธิษฐานขอชัยชนะเหนือศัตรู
(สดด. ๕๗:๗-๑๑; ๖๐:๕-๑๒)
บทเพลงสดุดีของดาวิด

๑๐๘ ๑ขา แตพระเจา ขาพเจาพรอม
แลว ใจของ ขาพเจาเตรียม

พรอมแลว
ขาพเจาจะรอง เพลงและเลน ดนตรีเพื่อ

สรรเสริญพระองค
๒ จิตวิญญาณของขา ตื่นเถิด
พิณใหญ และพิณโบราณ ตื่นเถิด
แลวขาพเจาจะใชเพลงปลุกอรุณรุง
๓ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาจะสรรเสริญ

พระองคทามกลางชนชาติทัง้หลาย
และจะรอง เพลงเกี่ยว กับพระองคใหทุก คน

ฟัง
๔ เพราะความ รัก มัน่คงของพระองค นัน้สูง

กวาฟ าสวรรค
ความ สัตย ซื่อของพระองค นัน้ขึ้น สูงเสียด

เมฆ
๕ขาแตพระเจา ขอใหพระองคขึ้นมาเหนือฟ า

สวรรค
ขอใหรัศมีของพระองคสองไปทัว่โลก

๖ชวยตอบขาพเจาดวย และใชมือขวาอัน
ทรง พลังของ พระองคชวยพวก เราให
รอดดวยเถิด

เพื่อคนที่พระองครักจะหนีไปได
๗พระเจาพูดอยางน้ีในวิหารของพระองควา
“เราจะ ชนะ เราจะวัดและจัดสรร ปัน สวน

เมืองเชเคม
และหุบเขาสุคคทใหกับคนของเรา
๘ดินแดนกิเลอาดเป็นของเรา ดินแดนมนัส

เสหเป็นของเรา
เผาเอฟราอิมเป็นหมวกเหล็กของเรา
สวนเผายูดาห เป็นคทา *ของเรา
๙ชนชาติโมอับเป็นอางลางของเรา
เราโยนรองเทาของ เราใหชนชาติ เอ โดมที่

เป็นทาสของเรา
เราโห รองอยางผู มี ชัยเหนือดิน แดน ฟี ลิ ส

เตีย”
๑๐ ใคร เลาจะนําขาพเจาไปยึด เมืองที่ มี

กําแพงแนนหนานัน้
ใคร เลาจะนําขาพเจาไป ไกลถึงดิน แดน เอ

โดม
๑๑ เพราะพระองคทอด ทิง้พวก เรา แลว ใช

ไหม
ขาแตพระเจา พระองคไมไปรวมทัพกับพวก

เราแลว ใชไหม
๑๒ขา แตพระเจา ชวย เหลือพวก เราตอสูกับ

ศัตรูดวยเถิด
เพราะความ ชวย เหลือจากมนุษยไมมี

ประโยชน
๑๓ตองเป็นความ ชวย เหลือจาก พระเจา

เทานัน้ พวกเราถึงจะชนะ
พระองคจะเหยียบยํ่าศัตรูของพวกเรา

อธิษฐานขอใหพระเจาลงโทษพวกศัตรู
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๑๐๙ ๑ขา แตพระเจา ผู ที่ขาพเจา
สรรเสริญ

โปรดอยาทําเป็นหูหนวก
๒ เพราะปากของคนชัว่รายและคนหลอกลวง

พูดใสรายขาพเจา
และลิน้ของพวกเขาโกหกเกี่ยวกับขาพเจา
๓พวก เขาพา กันรุม ลอมขาพเจาและพูด ถึง

ขาพเจาอยางเกลียดชัง

*๑๐๘:๘ คทา เป็นไมขนาดสัน้ ที่กษตัริยถือ เล็งถึงอํานาจในการปกครอง
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และโจมตีขาพเจาทัง้ๆ ที่ขาพเจาไม ไดทํา
อะไรพวกเขา

๔พวกเขาตอบแทนความรักของขาพเจาดวย
คํากลาวหา

ถึงแมวาขาพเจาอธิษฐานเผื่อพวกเขา
๕พวก เขาตอบแทนความดีของขาพเจาดวย

ความชัว่
เขาตอบแทนความรักของขาพเจาดวยความ

เกลียดชัง
๖ *ขอแตงตัง้ผูพิพากษาที่ชัว่รายเหนือเขา
ขอใหผูกลาวหายืนอยูทางขวามือของเขา
๗ เมื่อเขาถูกพิพากษา ขอใหผลออกมาวาเขา

ผิด
และแมแตคําอธิษฐานของ เขาก็ขอ ใหถือวา

บาปดวย
๘ขอใหเขามีชีวิตสัน้
และใหคนอื่นมารับตําแหนงของเขาแทน
๙ขอใหลูกๆของเขากําพรา
และภรรยาของเขาเป็นมาย
๑๐ขอใหลูกๆของเขาเดินเรรอนขอทาน
และถูกไลออกไปจากบานปรักหักพังของเขา
๑๑ขอใหเจาหน้ียึดทุกสิ่งทุกอยางของเขาไป
และขอใหพวกคนแปลกหน ามาปลนทุกสิ่งที่

เขาทํางานหามาได
๑๒ขออยาใหมีใครมีน้ําใจตอเขาเลย
และขออยา ใหมี ใครสงสารลูกๆที่ กําพราของ

เขา
๑๓ขอใหลูกหลานของ เขาถูกตัดขาดไปจาก

โลกน้ี
ขอใหชื่อของเขาถูกลบเลือนไปจากคนรุนตอ

ไป
๑๔ขอ ใหพระ ยาหเวหจดจําความ บาปของ

บรรพบุรุษของเขาอยูเสมอ
ขอใหบาปของแมเขาไมมีวันถูกลบเลือนไป
๑๕ขอ ใหความบาปเหลา นัน้ของพวก เขาอยู

ตอหน าตอตาพระยาหเวหตลอดเวลา
และขอ ใหพระองคทําใหโลก น้ีลืม เลือน

ครอบครัวของเขาไปจนหมดสิน้
๑๖ เพราะเขาไมเคยมีน้ําใจตอใครเลย
เขาขมเหงรังแกคน ยากจนและคน ขัดสน

และตามเขนฆาคนที่สิน้หวัง
๑๗ เขาชอบสาปแชงคนอื่น ก็ขอใหคําสาปแชง

ตกกับตัวเขาเอง

เขาไมชอบอวยพรคนอื่น ก็ขอใหพระพรหาง
ไกลจากตัวเขา

๑๘ เขาสาปแชงคนอื่นบอยเทากับสวมเสื้อผา
ดังนัน้ขอใหคําสาปแชงเหลานัน้เขาไปในตัว

เขาเหมือนน้ําที่เขาดื่ม
และซึมเขาไปในกระดูกของ เขาเหมือน

น้ํามันมะกอก
๑๙ขอ ใหคํา สาป แชงเหลา นัน้ติดตัว เขา

เหมือนเสื้อผาที่เขาใส
และเป็นเข็มขัดที่รัดเอวเขาอยูเสมอ
๒๐ขอ ใหพระ ยาหเวหลงโทษผู กลาว หาของ

ขาพเจา
ดวยสิ่งเหลาน้ี คือลงโทษคนเหลานัน้ที่พูดชัว่

รายเกี่ยวกับขาพเจา
๒๑ขา แตพระ ยาหเวห องคเจาชีวิตของ

ขาพเจา โปรดชวยขาพเจาเพื่อรักษาชื่อ
เสียงอันดีของพระองค

โปรดชวยขาพเจาให รอดตามความรักมัน่คง
ที่มีอยางลนเหลือของพระองค

๒๒ เพราะขาพเจายากจนและขัดสน
ใจของขาพเจาสัน่ระรัวอยูภายใน
๒๓ขาพเจากําลังเลือน ราง ไปเหมือนเงาใน

ตอนคํ่าคืน
ขาพเจารูสึกเหมือนตัก๊แตนที่โดนปัดทิง้ไป
๒๔ เขาของขาพเจาสัน่เทิม้เพราะถือศีลอด
และรางกายของขาพเจาก็ซูบผอมไป
๒๕พวกเขาเหยียดหยามขาพเจา
พวกเขามองขาพเจาแลวก็สายหัว
๒๖ขาแตพระยาหเวห พระเจาของขาพเจา
โปรดชวยขาพเจาดวย โปรดชวยขาพเจาให

รอดดวยเถิด
๒๗แลวพวก เขาจะ ไดรู วา น่ี แหละเป็น ฝีมือ

ของพระองค
พวก เขาจะ ไดรู วา เป็นพระองค เองพระ

ยาหเวห ที่ทําสิ่งน้ี
๒๘พวก เขาอาจ จะสาป แชง แตพระองคจะ

อวยพร
พวกเขาอาจจะรุกขึ้นมาตอตานขาพเจา แต

พวกเขาจะไดรับความอับอายขายหน า
และขาพเจาผูรับ ใชของ พระองคจะ ไดเฉลิม

ฉลอง
๒๙ขอใหพวกผูกลาวหาขาพเจา สวมใสความ

อับอายเหมือนเสื้อผา

*๑๐๙:๖ ขอ ๖-๑๙ อาจจะเป็นคําพูดของศัตรูที่เกี่ยวกับคนเขียนเพลงน้ี
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ขอใหความอัปยศหอหุมพวก เขาเหมือนเสื้อ
คลุม

๓๐ขาพเจาจะขอบคุณพระยาหเวหเป็นอยาง
สูง

ขาพเจาสรรเสริญพระองคตอ หน าคน เป็น
จํานวนมาก

๓๑ เพราะพระองคยืนอยูทาง ขวา มือของคน
ขัดสน

เพื่อชวยใหพวกเขารอดพนจากคนเหลานัน้ที่
พยายามจะใหเขาถูกตัดสินประหาร

พระยาหเวหใหคําสัญญากับกษัตริย
เพลงสดุดีของดาวิด

๑๑๐ ๑พระ ยาหเวห พูด กับกษตัริย
องคเจาชีวิตของขาพเจาวา

“นัง่ ลงทางขวา มือของ เรา จนกวาเราจะ
ทําใหศัตรูของ เจากลาย เป็นที่ รองเทา
ของเจา”

๒พระ ยาหเวหจะแผ ขยายอํานาจของ ทาน
ออกไปจากเมืองศิโยน

และทานจะ ไดปกครองอยู เหนือพวก ศัตรู
ของทาน

๓คน ของ ทานจะสมัคร ใจเขา รวมกับ ทาน
ในวัน ศึก สงครามบนพวก เนิน เขาอัน
ศักดิส์ิทธินั์น้

คน หนุมของ ทานจะมาหาทานเหมือน กับ
น้ําคางในตอนเชา *

๔พระยาหเวหไดสาบานไวและพระองคจะไม
เปลี่ยนใจ ที่วา

“ทานจะเป็นนักบวชตลอด ไปเหมือน กับเมล
คีเซเดค”

๕องคเจาชีวิตยืนอยูทางดานขวาของทาน
พระองคจะฟาดพวก กษตัริยใหแตก ละเอียด

ในวันที่พระองคโกรธ
๖พระองคจะลงโทษชนชาติทัง้หลาย
และทําใหชนชาติเหลานัน้เต็มไปดวยซากศพ
พระองคจะฟาดหัวคนทัว่แผนดินโลกใหแตก

ละเอียด
๗กษตัริยจะดื่มน้ําจากลําธารขางทาง
แลวทานก็จะเชิดหน าในชัยชนะ

สรรเสริญพระยาหเวหสําหรับ
การกระทําตางๆของพระองค

๑๑๑ † ๑สรรเสริญพระยาหเวห
ขาพเจาจะขอบคุณพระยาหเวห

อยางสุดจิตสุดใจ
ในที่ชุมนุมของคนที่สัตยซื่อตอพระองค
๒พระยาหเวหทําสิ่งตางๆอันยิ่งใหญ
และคน ที่ชื่นชมยินดีในสิ่ง ตางๆเหลา นัน้

พยายามที่จะเขาใจมัน
๓การก ระ ทําของ พระองคชาง สูงสงและมี

บารมี
ความดีงามของพระองคจะคงอยูตลอดไป
๔พระองคไดชื่อเสียงจากการกระทําอันนาทึ่ง

ทัง้หลายของพระองค
พระยาหเวหมีน้ําใจและมีความเมตตากรุณา
๕พระองคใหอาหารกับคนที่ยําเกรงพระองค
พระองคระลึก ถึงคํามัน่ สัญญาของ พระองค

เสมอ
๖พระองคแสดง ใหคนของพระองคเห็นแลว

วาพระองคนัน้มีฤทธิอ์ํานาจขนาดไหน
ตอนที่พระองคมอบแผนดินของชนชาติอื่นๆ

ใหกับพวกเขา
๗พระองคสัตย ซื่อและยุติธรรมในทุก สิ่งที่

พระองคทํา
และคําสัง่สอนตางๆของพระองคก็เชื่อถือได
๘คําสัง่สอนตางๆน้ีจะคงอยูตลอดไป
และสมควรที่ จะรักษาพวก มัน ไวอยาง สัตย

ซื่อและซื่อตรง
๙พระองคปลดปลอยคนของพระองคใหเป็น

อิสระ
และพระองคมอบคํามัน่ สัญญาของ พระองค

กับพวกเขาตลอดไป
ชื่อของพระองค นัน้ศักดิส์ิทธิแ์ละนา เกรง

ขามยิ่งนัก
๑๐การยําเกรงพระยาหเวหคือจุดเริ่มตนแหง

สติปัญญา
ทุก คนที่เชื่อ ฟังพระองคก็จะ เป็นคน ที่มี สติ

รอบคอบ
พระองคจะไดรับการสรรเสริญตลอดไป

*๑๑๐:๓ บนพวกเนินเขา … น้ําคางในตอนเชา ประโยคน้ีในภาษาฮีบรูแปลยากมาก
†๑๑๑:๐ ในภาษาฮีบรู แตละบรรทัดของเพลงสดุดีบทน้ี จะเริ่มตนดวยตัวอักษรตัวแรกเรียง
เรื่อยไปจนถึงตัวสุดทาย ซึ่งมีทัง้หมดยี่สิบสองตัว เชน ก ถึง ฮ
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คนที่ถือวามีเกียรติจริงๆ

๑๑๒ * ๑สรรเสริญพระยาหเวห
ถือวามี เกีย รติ จริงๆคน ที่เกรง

กลัวพระยาหเวห
และเชื่อฟังคําสัง่สอนของพระองคดวยความ

เต็มใจ
๒ลูกหลานของเขาจะมีอํานาจในแผนดิน
คนที่ทําในสิ่งที่ถูกตองจะไดรับพระพร
๓ความมัง่มีและความรํ่ารวยจะเต็มบานของ

เขา
ความดีงามของเขาจะคงอยูตลอดไป
๔แสง สวางจะสาด สองเขา มาใน ที่ มืดให กับ

คนสัตยซื่อแตละคน
ที่มี น้ําใจ มีความเมตตากรุณาและมีความ

เป็นธรรม
๕ทุกอยางจะเป็นไปดวยดีสําหรับคนที่มน้ํีาใจ

และใหยืมอยางเต็มใจ
และทําธุรกิจอยางตรงไปตรงมา
๖ เขาคนนัน้จะไมมีวันลมเหลว
คนที่ทําในสิ่งที่ถูกตองจะไมมีวันถูกลืม
๗ เขาจะไมกลัวขาวราย
เขามีจิตใจที่มัน่คงเพราะเขาไววางใจในพระ

ยาหเวห
๘ เขาจะยังคงมัน่ใจและไมหวาดกลัว
ในที่สุดเขาจะเห็นศัตรูของเขาพายแพ
๙ เขาแจก จายให กับคน ยากจนดวยใจ กวาง

ขวาง
ความดีงามของเขาจะคงอยูตลอดไป
เขาจะไดรับเกียรติยศอันยิ่งใหญ
๑๐พวกคนเลวจะเห็นสิ่งเหลาน้ีและโกรธ
พวกเขากัดฟันกรอดๆและละลายไป
และแผนการณของเขาจะไมมีวันเป็นจริง
สรรเสริญพระยาหเวหผูดูแลคนขัดสน

๑๑๓ ๑สรรเสริญพระยาหเวห
พวก ผูรับ ใชของ พระ ยาหเวห

สรรเสริญพระองค
สรรเสริญชื่อของพระยาหเวหเถิด
๒ขอใหชื่อของพระยาหเวหไดรับการยกยอง
ทัง้ตอนน้ีและตลอดไป
๓ขอ ใหชื่อของพระ ยาหเวหได รับการ

สรรเสริญ

จากทิศตะวันออกไปจนถึงทิศตะวันตก
๔พระยาหเวหนัน้สูงสุดเหนือชนชาติทัง้ปวง
รัศมีของพระองคสูงกวาฟ าสวรรค
๕ ไมมี ใครเทา เทียมพระยาหเวหพระเจาของ

เรา
พระองคนัง่ อยูบน บัลลังกของ พระองคใน ที่

สูงเบื้องบนนัน้
๖แลวพระองคกมลงมา
ดูฟ าสวรรคและแผนดินโลก
๗พระองคยกพวกคนจนขึ้นมาจากดิน
และยกผูขัดสนจากกองขยะ
๘ เพื่อจะใหพวกเขานัง่รวมอยูกับพวกเจาขุน

มูลนาย
คือพวกผูนําที่นําคนของพระองค
๙พระองคจัดหาบานใหแกหญิงที่เป็นหมัน
ใหนางเป็นแมที่มีความสุข
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

การอัศจรรยของพระยาหเวหตอน
นําอิสราเอลออกจากอียิปต

๑๑๔ ๑ เมื่อคน อิสราเอลออก มาจาก
แผนดินอียิปต

เมื่อครอบครัวของยาโคบออกมาจากดินแดน
ตางชาตินัน้

๒ยู ดาหก็กลาย เป็นสถาน ที่ ศักดิส์ิทธิข์อง
พระองค

และอิสราเอลก็กลาย เป็นอาณาจักรของ
พระองค

๓ทะเลเห็นพวกเขา และวิ่งหนีไป
สวนแมน้ําจอรแดนก็หันกลับไป
๔สวนพวกภูเขาก็โลด เตน ราวกับพวกแกะ

ตัวผู
พวกเนินเขาก็กระโดดโลดเตน ราวกับพวก

ลูกแกะ
๕ทะเลเอย เกิดอะไรขึ้น เจาถึงตองวิ่งหนีไป
แมน้ําจอรแดนเอย เกิดอะไรขึ้น เจาถึงตอง

หันกลับไป
๖พวกภูเขาเอย ทําไมพวกเจาถึงโลดเตน
ราวกับพวกแกะตัวผู
พวกเนินเขาเอย ทําไมพวกเจาถึงโลดเตน
ราวกับพวกลูกแกะ
๗แผนดินโลกเอย ใหสัน่คลอนอยูตอหน าองค

เจาชีวิต

*๑๑๒:๐ ในภาษาฮีบรู แตละบรรทัดของเพลงสดุดีบทน้ี จะเริ่มตนดวยตัวอักษรตัวแรกเรียง
เรื่อยไปจนถึงตัวสุดทาย ซึ่งมีทัง้หมดยี่สิบสองตัว เชน ก ถึง ฮ
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ตอหน าพระเจาของยาโคบ
๘พระองคคือผู ที่เปลี่ยนหินใหกลาย เป็นสระ

น้ํา
พระองคเปลี่ยนหินผาใหกลายเป็นตาน้ํา

ไววางใจในพระยาหเวห
ไมใชในรูปเคารพ

๑๑๕ ๑ขา แตพระ ยาหเวห อยา ให
เกียรติกับพวก เรา เลย เกียรติ

นัน้เป็นของพระองคแตเพียงผูเดียว
เพราะพระองคมีความ รัก มัน่คงและมีความ

สัตยซื่อ
๒คนตางชาติพวกนัน้ พูดกันไดยังไงวา
“พระเจาของพวกมันอยูที่ไหน”
๓พระเจาของเราอยูในสวรรค
และพระองคอยากจะ ทํา อะไรพระองคก็

จะทําอยางนัน้
๔แตพวกพระเจาของชนชาติตางๆนัน้สิ
เป็น แครูป ป้ัน ทองและ เงิน เป็น แคฝีมือ

มนุษย
๕พวกรูปป้ันนัน้
มีปากแตพูดไมได มีตาแตมองไมเห็น
๖มีหูแตฟังไมได
มีจมูกแตดมกลิ่นไมได
๗มีมือแตรูสึกไมได มีเทาแตเดินไมได
และไมมีเสียงออกมาจากลําคอของพวกมัน
๘คนเหลานัน้ที่สรางพวกรูปป้ันนัน้ ในที่สุดก็

จะเป็นอยางรูปป้ันนัน้
คนเหลานัน้ที่ไววางใจในพวกรูปป้ันนัน้ ก็จะ

จบลงอยางนัน้เหมือนกัน
๙อิสราเอล เอย ฝากความ ไว วางใจในพระ

ยาหเวหเถิด
พระองคเป็นผูชวยและโลของเจา
๑๐ครอบครัวอา โรนเอย ฝากความ ไว วางใจ

ในพระยาหเวหเถิด
พระองคเป็นผูชวยและโลของเจา
๑๑พวกที่ยําเกรงพระยาหเวหเอย ฝากความ

ไววางใจในพระยาหเวหเถิด
พระองคเป็นผูชวยและโลของเจา
๑๒พระยาหเวหระลึกถึงพวกเรา พระองคจะ

อวยพรเรา
พระองคจะอวยพรครอบครัวของอิสราเอล
พระองคจะอวยพรครอบครัวของอาโรน
๑๓พระ ยาหเวหจะอวยพรพวก นัน้ที่ยําเกรง

พระองค
ตัง้แตคนตํ่าตอยที่สุดไปถึงคนที่ยิ่งใหญที่สุด

๑๔ขอใหพระยาหเวหทําใหพวกเจาเพิ่มพูน
ทัง้พวกเจาและลูกหลานของเจา
๑๕ขอ ใหพวก เจาได รับพระพรจากพระ

ยาหเวห ผู สรางฟ า สวรรคและแผน ดิน
โลก

๑๖ฟ าสวรรคเป็นของพระยาหเวห
แตพระองคมอบแผนดินโลกใหกับพวกเราที่

เป็นมนุษย
๑๗คนตายแลว จะไมสรรเสริญพระยาหเวห
คือทุกคนที่ลวงลงสูโลกแหงความเงียบนัน้
๑๘แตพวกเราจะสรรเสริญพระยาหเวหตัง้แต

เดี๋ยวน้ี ไปจนตลอดกาล
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

คําสรรเสริญจากคนที่พระ
ยาหเวหชวยกูจากความตาย

๑๑๖ ๑ขาพเจารักพระ ยาหเวห
เพราะพระองคฟัง เสียงของ

ขาพเจา
และฟังคําออนวอนตางๆของขาพเจา
๒พระองคเงี่ยหูฟังขาพเจา
ดัง นัน้ขาพเจาจะรองขอความชวย เหลือจาก

พระองคตราบเทาที่ขาพเจายังมีชีวิตอยู
๓ครัง้ หน่ึงเชือกแหงความ ตายไดมัด ตัว

ขาพเจาไว
ขาพเจาติดอยูในบวงแหงแดนผูตาย
ขาพเจาเดือดรอนและทนทุกขทรมาน
๔ดัง นัน้ ขาพเจาจึงรองขอความ ชวย เหลือ

จากพระยาหเวหวา
“ขา แตพระ ยาหเวห ได โปรด เถิดชวย ชีวิต

ของขาพเจาดวย”
๕พระ ยาหเวหนัน้มี น้ําใจและทําใน สิ่งที่ ถูก

ตอง
พระเจาของเรานัน้เป่ียมไปดวยความเมตตา

กรุณา
๖พระองคปกป องคนที่ออนตอโลก
และเมื่อขาพเจาหมด สิน้หนทาง พระองคก็

ชวยกูขาพเจาไว
๗ดังนัน้จิตใจของขาพเจาเอย
สงบน่ิงอยางเดิมไดแลว เพราะพระยาหเวห

นัน้ไดดูแลเจาแลว
๘ขา แตพระ ยาหเวห พระองคชวย ชีวิต

ขาพเจาใหพนจากความตาย
ชวยดวงตาของขาพเจาให พนจากหยาด

น้ําตา
ชวยเทาของขาพเจาใหพนจากการสะดุดลม
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๙ขาพเจาจะรับใชพระยาหเวหตอไป
ในดินแดนของคนเป็นน้ี
๑๐ขาพเจาไดไววางใจในพระยาหเวห แมแต

ตอนที่ขาพเจาพูดวา
“ขาพเจาเดือดรอนอยางแสนสาหัส”
๑๑หรือแมแตในตอนที่ขาพเจากลัดกลุม
และพูดวา “มนุษยทุกคนหลอกลวง”
๑๒ขาพเจาจะตอบแทนพระยาหเวหอยางไรดี
ใหสมกับสิ่งดีๆที่พระองคทําใหกับขาพเจา
๑๓พระองคชวย กูขาพเจา ดัง นัน้ขาพเจาจะ

ถวายเหลาองุนเป็นเครื่องบูชา
ขาพเจาจะประกาศถึงสิ่งตางๆที่พระยาหเวห

ไดทํา
๑๔ขาพเจาจะแกบนทัง้หลายตอพระยาหเวห
ตอหน าคนทัง้หมดของพระองค
๑๕ชีวิตของคน ที่ซื่อสัตยตอพระ ยาหเวห นัน้

มีคามากในสายตาของพระองค
เมื่อพวก เขาเผชิญ กับความ ตาย พระองคก็

เป็นหวงมาก
๑๖ขาแตพระยาหเวห ขาพเจาเป็นผูรับใชคน

หน่ึงของพระองค
ใช แลว ขาพเจาเป็น ผูรับ ใชคน หน่ึงของ

พระองค เป็นเด็กที่ เกิดจาก สาว ใชคน
หน่ึงของพระองค

พระองคได ปลด ปลอยขาพเจาจากโซ ตรวน
แหงความตาย

๑๗ขาแตพระยาหเวห ขาพเจาจะถวายเครื่อง
บูชาขอบคุณแดพระองค

ขาพเจาจะใหเกียรติกับชื่อของพระยาหเวห
๑๘ขาพเจาจะแกบนทัง้หลายตอพระยาหเวห
ตอหน าคนทัง้หมดของพระองค
๑๙ขาพเจาจะทําอยางน้ี
ในบริเวณลาน วิหารของพระ ยาหเวหที่ อยู

ใจกลางเมืองเยรูซาเล็ม
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

๑๑๗ ๑ชนชาติทัง้ หลาย เอย
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

ประชาชาติทัง้ หลาย เอย ถวาย เกียรติแด
พระองคเถิด

๒ เพราะความ รัก มัน่คงที่พระองคมีตอ พวก
เรานัน้ยิ่งใหญ

และความสัตยซื่อของพระยาหเวห นัน้จะคง
อยูตลอดไป

สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

ขอบคุณพระยาหเวหสําหรับชัยชนะ

๑๑๘ ๑ ใหขอบคุณพระ ยาหเวห
เพราะพระองคดี

ความ รัก มัน่คงของ พระองคจะคง อยูตลอด
ไป

๒ ใหชนชาติอิสราเอล พูดวา
“ความรักมัน่คงของพระองคจะคงอยูตลอด

ไป”
๓ ใหครอบครัวของอาโรน พูดวา
“ความรักมัน่คงของพระองคจะคงอยูตลอด

ไป”
๔ ใหพวกผูที่ยําเกรงพระยาหเวห พูดวา
“ความรักมัน่คงของพระองคจะคงอยูตลอด

ไป”
๕ตอนที่ขาพเจาจนตรอก ขาพเจารอง เรียก

พระยาหเวห
แลวพระองคตอบและชวยใหขาพเจาหลุด

พนออกมา
๖พระยาหเวหอยูฝ ายขาพเจา ขาพเจาจึงไม

หวาดกลัว
มนุษยจะทําอะไรขาพเจาได
๗พระ ยาหเวหอยูฝ าย ขาพเจา เป็นผู ชวย

เหลือขาพเจา
และขาพเจาจะเห็นคน ที่เกลียด ชังขาพเจา

พายแพ
๘ลีภ้ัยในพระยาหเวห
ยอมดีกวาพึ่งพาในมนุษย
๙ลีภ้ัยในพระยาหเวห
ยอมดีกวาพึ่งพาในพวกผูนําที่ยิ่งใหญ
๑๐ชนชาติทัง้หมดเคยลอมขาพเจาไว
แตดวยฤทธิอ์ํานาจของพระยาหเวห ขาพเจา

ไดขับไลพวกมันไปหมด
๑๑ถูก แลว พวก นัน้เคยลอมขาพเจาไว ทุก

ดาน
แตดวยฤทธิอ์ํานาจของพระยาหเวห ขาพเจา

ขับไลพวกมันไปหมด
๑๒พวกศัตรูลอมรอบขาพเจาไวเหมือนกับฝูง

ผึ้ง
แต แลว พวกมันก็มอด ดับ ไปอยาง รวดเร็ว

เหมือนกับไฟไหมพงหนาม
ดวยฤทธิอ์ํานาจของพระ ยาหเวหขาพเจาขับ

ไลพวกมันไปหมด
๑๓พวก มันพยายามอยาง หนักที่ จะทําลาย

ขาพเจา
แตพระยาหเวหชวยขาพเจาไว
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๑๔พระองคเป็นพละ กําลังและเป็นที่ คุม ภัย
ของขาพเจา

พระองคมา เป็นพระ ผู ชวย ให รอดของ
ขาพเจา

๑๕ เสียงโห รองชื่นชมยินดีและเสียง เพลง
แหงชัยชนะดังอยู ในเต็นทของพวกผูที่
ทําตามใจพระเจา

มือขวาของพระ ยาหเวหทําสิ่ง ที่ยิ่ง ใหญ
เกรียงไกร

๑๖มือขวาของพระยาหเวหนําชัยชนะมาให
มือขวาของ พระ ยาหเวหทําสิ่ง ที่ยิ่ง ใหญ

เกรียงไกร
๑๗ขาพเจาจะไมตายแตจะอยูตอไป
แลวขาพเจาจะเลา ถึงสิ่ง ตางๆที่พระยาหเวห

ทํา
๑๘พระยาหเวหลงโทษขาพเจาอยางหนัก
แตไมถึงตาย
๑๙ เปิดประตูสําหรับผูที่ทําตามใจพระเจา *ให

กับขาพเจาดวย
เพื่อขาพเจาจะ ไดเขาไปและขอบคุณพระ

ยาหเวห
๒๐ น่ีคือประตูของพระยาหเวห
เฉพาะพวกคนที่ทํา ตามใจพระเจาเทานัน้ถึง

จะผานเขาไปได
๒๑ขา แตพระ ยาหเวหขาพเจาขอบคุณ

พระองค
เพราะพระองคตอบ ขาพเจาและชวย กู

ขาพเจา
๒๒กอนหินที่พวกผูกอสรางโยนทิง้ไป
ตอนน้ีกลายเป็นหินหัวมุมไปเสียแลว
๒๓พระยาหเวหทําใหมันเป็นอยางนัน้
และเป็นเรื่องนาทึ่งในสายตาเรา
๒๔พระยาหเวหไดทําใหวันน้ีเกิดขึ้น
ใหพวกเราชื่นชมยินดีและมีความสุขในวันน้ี

เถิด
๒๕ขา แตพระ ยาหเวห โปรดชวย เราให รอด

ดวย
ขาแตพระยาหเวห โปรดให เราประสบความ

สําเร็จดวยเถิด
๒๖ขอใหคนที่มาในนามของพระยาหเวห ได

รับการอวยพร

พวกเราอวยพรใหกับพวกทานจากวิหารของ
พระยาหเวห

๒๗พระ ยาหเวหคือพระเจา พระองคไดสอง
ใบหน าของพระองคลงมาบนพวกเรา

ดัง นัน้ ใหมัดลูก แกะที่ เป็นเครื่องบูชาและ
นํามาถวายที่แทน

๒๘พระองคคือ พระเจาของ ขาพเจา ขาพเจา
จะขอบคุณพระองค

ขาแตพระเจาของขาพเจา ขาพเจาจะยกยอง
เชิดชูพระองค

๒๙ ใหขอบคุณพระยาหเวห เพราะพระองคดี
ความ รัก มัน่คงของพระองคจะคง อยูตลอด

ไป

เพลงยกยองคําสั่งสอนของพระยาหเวห

อาเลฟ *

๑๑๙ ๑ถือวามี เกีย รติ จริงๆคน เหลา
นัน้ที่เดินตามทางอันบริสุทธิ ์

และคนเหลานัน้ที่ทําตามคําสัง่สอนของพระ
ยาหเวห

๒ถือวามี เกียรติจริงๆคนเหลา นัน้ที่รักษากฎ
ตางๆของพระองค

และแสวงหาพระองคอยางสุดหัวใจ
๓พวกเขาไมทําผิดตอใคร
พวกเขาเดินในทางตางๆของพระองค
๔ขาแตพระยาหเวห พระองคใหคํา สัง่ ตางๆ

กับพวกเรา
พระองคตองการใหพวก เราทํา ตามอยาง

เครงครัด
๕ขาพเจาไดแตหวังวา
ขาพเจาจะรักษากฎ ระเบียบ ตางๆของ

พระองคอยางสัตยซื่อ
๖แลวขาพเจาจะไดไมตองอับอาย
เมื่อขาพเจาศึกษาบัญญัติทัง้หมดของ

พระองค
๗ขาพเจาจะขอบคุณพระองคดวยจิตใจที่

บริสุทธิ ์
เมื่อขาพเจาเรียนเรื่องกฎ เกณฑที่ ยุติธรรม

ของพระองค
๘อยาทอดทิง้ขาพเจาไปอยางสิน้เชิง

*๑๑๘:๑๙ ประตูสําหรับผูที่ทําตามใจพระเจา หมายถึง ประตูวิหาร
*๑๑๙:๐ อาเลฟ เป็นตัวอักษรตัวแรกในภาษาฮีบรู เหมือนกับ ก. ในภาษาไทย ในสดุดีบทน้ี
จะเริ่มหัวขอยอยแตละหัวขอดวยตัวอักษรฮีบรู ซึ่งมีทัง้สิน้ ๒๒ ตัว
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เพราะขาพเจาเชื่อ ฟังกฎ ระเบียบ ตางๆของ
พระองค

เบธ
๙คนหนุมๆจะรักษาชีวิตของตนใหบริสุทธิไ์ด

อยางไร
ก็ดวยการรักษาคําบัญชาของพระองค
๑๐ขาพเจาแสวงหาพระองคอยางสุดหัวใจ
อยาปลอยใหขาพเจาหลงไปจากบัญญัติตางๆ

ของพระองคเลย
๑๑ขาพเจาเก็บ รักษาคําสัญญาของ พระองค

ไวในใจ
เพื่อขาพเจาจะไดไมทําบาปตอพระองค
๑๒ขา แตพระ ยาหเวห ขอ ใหพระองคได รับ

การสรรเสริญ
โปรด สัง่ สอนกฎ ระเบียบ ตางๆของพระองค

ใหกับขาพเจาดวยเถิด
๑๓ ริมฝีปากของขาพเจาทองกฎเกณฑทุกขอ
ที่ออกมาจากปากของพระองค
๑๔ขาพเจามี ความ สุขที่ติดตามทาง แหง กฎ

ตางๆของพระองค
เหมือนความ สุขของคน ที่ไดทรัพยสมบัติ

มากมาย
๑๕ขาพเจาใครครวญถึงคํา สัง่ ตางๆของ

พระองค
และจับตาดูวิถีทางทัง้หลายของพระองค
๑๖ขาพเจาชื่นชมยินดีในกฎ ระเบียบ ตางๆ

ของพระองค
และขาพเจาไมลืมคําบัญชาของพระองค

กิเมิล
๑๗ ใหรางวัลกับผูรับใชของพระองคดวย
เพื่อขาพเจาจะมีชีวิตอยูและเชื่อฟังคําบัญชา

ของพระองค
๑๘ โปรดเปิด ตาของขาพเจาใหสังเกต เห็นสิ่ง

นาทึ่งทัง้หลาย
ในคําสัง่สอนของพระองคดวยเถิด
๑๙ขาพเจาอยูในโลกน้ีแคชัว่คราว
ขอ อยา ไดซอนบัญญัติ ตางๆของพระองคไป

จากขาพเจาเลย
๒๐ จิตใจของขาพเจากระหายอยากที่จะเรียน

รู
กฎเกณฑตางๆของพระองคอยูตลอดเวลา
๒๑พระองคประณามคน ที่เยอ หยิ่ง จองหอง

พวกนัน้

พวกเขาถูกสาปแชงเพราะหลงไปจากบัญญัติ
ตางๆของพระองค

๒๒ขาพเจารักษากฎตางๆของพระองค
ดังนัน้ โปรดเอาความอับอายและความอัปยศ

อดสูไปจากขาพเจาดวยเถิด
๒๓ถึงแมเหลาผูนําทัง้หลายจะนัง่จับกลุมกัน

พูดใสรายขาพเจา
แตขาพเจา ผูรับ ใชของ พระองคจะยัง คง

ใครครวญอยู กับกฎ ระเบียบ ตางๆของ
พระองค

๒๔กฎ ตางๆของ พระองคให ความ สุขกับ
ขาพเจา

มันใหคําแนะนําดีๆกับขาพเจา
ดาลิธ

๒๕แตตอนน้ี ขาพเจากําลังจะตาย
โปรดใหขาพเจามีชีวิตอยูตอไปตามคําสัญญา

ของพระองค
๒๖ขาพเจาไดเลา เรื่องชีวิตของ ขาพเจาให

พระองคฟังและพระองคก็ตอบมา
โปรดสัง่ สอนกฎ ระเบียบ ตางๆของ พระองค

ใหกับขาพเจาดวยเถิด
๒๗ชวย ใหขาพเจาเขาใจคํา สัง่ ตางๆของ

พระองคดวยเถิด
เพื่อขาพเจาจะ ไดใครครวญถึงคํา สอนอัน นา

ทึ่งตางๆของพระองค
๒๘ขาพเจาเศราโศกจนหมดเรี่ยวแรงเลย
โปรดยกขาพเจาขึ้น ตามที่พระองคไดสัญญา

ไวดวยเถิด
๒๙ขออยาใหขาพเจาเป็นคนคดโกง
โปรด เมตตาใหคําสัง่ สอนของ พระองคกับ

ขาพเจาดวยเถิด
๓๐ขาพเจาเลือกหนทางแหงความสัตยซื่อ
ขาพเจาจดจอกับกฎ เกณฑ ตางๆของ

พระองค
๓๑ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจายึด มัน่ในกฎ

ตางๆของพระองค
อยาทําใหขาพเจาตองอับอายเลย
๓๒ขาพเจาวิ่งในทาง แหงบัญญัติ ตางๆของ

พระองค
เพราะพระองคได ขยายความ เขาใจของ

ขาพเจา

เฮ
๓๓ขาแตพระยาหเวห โปรดสอนวิถีทางแหง

กฎระเบียบของพระองคใหกับขาพเจา
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แลวขาพเจาจะทําตามนัน้ตลอดไป
๓๔ โปรดใหความ เขาใจกับ ขาพเจาเพื่อ

ขาพเจาจะ ไดรักษาคําสัง่ สอนของ
พระองค

และทําตามอยางสุดหัวใจ
๓๕ นําขาพเจาไปตาม ทางแหง บัญญัติ ตางๆ

ของพระองค
เพราะขาพเจามีความสุขในทางนัน้
๓๖ โปรดหันใจของขาพเจาไปหากฎตางๆของ

พระองค
ไมใชความรํ่ารวย
๓๗ โปรดหันสายตาของขาพเจาไปจากสิ่งที่ไร

คา
โปรดใหชีวิตใหมกับขาพเจาในขณะที่เดินใน

ทางของพระองค
๓๘ โปรดรักษาคําสัญญาที่พระองคใหไว
กับขาพเจาผูรับใชของพระองค เพื่อคนจะได

นับถือพระองค
๓๙ชวยเอาคํา เยาะ เยยที่ขาพเจากลัว นัน้ไป

ดวย
เพราะกฎเกณฑตางๆของพระองคนัน้ดี
๔๐ขาพเจาอยากจะทํา ตามคํา สัง่ ตางๆของ

พระองคยิ่งนัก
โปรด ดีกับขาพเจาและใหขาพเจามี ชีวิต อยู

ตอไปดวย
วา

๔๑ขา แตพระ ยาหเวห โปรดแสดงความ รัก
มัน่คงของพระองคตอขาพเจาดวย

ชวยขาพเจาให รอดตาม ที่พระองคสัญญา
ดวยเถิด

๔๒แลวขาพเจาจะไดมีคําตอบใหกับคนเหลา
นัน้ที่เยาะเยยขาพเจา

เพราะขาพเจาเชื่อ พึ่งในคําสัญญาของ
พระองค

๔๓ขอ ใหขาพเจาสามารถพูด ความ จริงเกี่ยว
กับพระองคเสมอ

เพราะขาพเจาฝาก ความ หวังของ ขาพเจาไว
กับกฎเกณฑตางๆของพระองค

๔๔ขาพเจาจะเชื่อฟังคําสัง่สอนของพระองค
ตลอดไปเป็นนิตย
๔๕ขาพเจาจะไดอยูอยางอิสระ
เพราะขาพเจาพยายามรักษาคํา สัง่ ตางๆของ

พระองค
๔๖ขาพเจาจะอธิบายกฎตางๆของพระองคให

กับพวกกษตัริย

และขาพเจาจะไมอับอายขายหน า
๔๗ขาพเจาจะชื่นชมยินดี
ในบัญญัติตางๆของพระองคที่ขาพเจารักยิ่ง
๔๘ขาพเจายําเกรงตอบัญญัติ ตางๆของ

พระองคที่ขาพเจารักยิ่ง
และขาพเจาจะใครครวญอยู กับกฎ ระเบียบ

ตางๆของพระองค

ไซอิน
๔๙ โปรดระลึก ถึงคําสัญญาที่ให กับขาพเจา

ผูรับใชของพระองค
คําสัญญานัน้ทําใหขาพเจามีความหวัง
๕๐คําสัญญาของพระองคทําใหขาพเจามีชีวิต
น่ี แหละคือคํา ปลอบโยนของ ขาพเจาในยาม

ทุกขยาก
๕๑แมวา คนหยิ่งยโสจะหัวเราะเยาะขาพเจา

อยางไมหยุดหยอนก็ตาม
แตขาพเจาก็ไม เคยหันไปจากคําสัง่ สอนของ

พระองค
๕๒ขาแตพระยาหเวห ขาพเจายังระลึกถึงกฎ

เกณฑตางๆที่พระองคใหนานมาแลวนัน้
และมันก็ปลอบใจขาพเจา
๕๓ขาพเจาโกรธจับใจตอคนชัว่ชาเหลานัน้
ที่ละทิง้คําสัง่สอนของพระองคไป
๕๔ขาพเจารอง เพลงเรื่องกฎ ระเบียบ ตางๆ

ของพระองค
ในทุกหนแหงที่ขาพเจาพักอาศัย
๕๕ขาแตพระยาหเวห ในยามคํ่าคืน ขาพเจา

ก็ยังระลึกถึงชื่อเสียงของพระองค
ขาพเจาก็เลยรักษาคําสัง่สอนของพระองค
๕๖ชีวิตของขาพเจาก็เป็นอยางน้ีแหละ
คือที่ขาพเจารักษาคําสัง่ตางๆของพระองค

เฮธ
๕๗ขาแตพระยาหเวห พระองคเป็นสวนแบง

ของขาพเจา
ขาพเจาสัญญาวาจะเชื่อฟังคําบัญชาทัง้หลาย

ของพระองค
๕๘ขาพเจาออนวอนพระองคอยาง สุดจิต

สุดใจ
โปรด เมตตาขาพเจาอยาง ที่พระองคได

สัญญาไว
๕๙ขาพเจาคิดถึงทางทัง้หลายของขาพเจา
ขาพเจาจึงตัดสิน ใจหัน เทาของ ขาพเจากลับ

มาหากฎตางๆของพระองค
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๖๐ขาพเจารีบทํา ตามบัญญัติ ตางๆของ
พระองค

อยางไมรอชา
๖๑ถึงขาพเจาจะติดอยูในกับดักของคนชัว่
ขาพเจาก็ไมเคยลืมคําสัง่สอนของพระองค
๖๒ ในตอนกลางคืน ขาพเจาลุกขึ้นมา
เพื่อขอบคุณพระองคสําหรับกฎ เกณฑ ตางๆ

อันยุติธรรมของพระองค
๖๓ขาพเจาเป็น เพื่อนกับทุก คนที่ ยําเกรง

พระองค
เป็นเพื่อนกับทุกคนที่เชื่อ ฟังคําสัง่ตางๆของ

พระองค
๖๔ขาแตพระยาหเวห โลกน้ีเต็มไปดวยความ

รักมัน่คงของพระองค
โปรด สอนกฎ ระเบียบ ตางๆของ พระองคให

กับขาพเจาดวย

เท็ธ
๖๕ขา แตพระยาหเวห พระองคดีตอขาพเจา

ผูรับใชของพระองค
เหมือนกับที่พระองคไดสัญญาไว
๖๖ โปรด สอนสติ ปัญญาและความ รูให กับ

ขาพเจา
เพราะขาพเจาวางใจในบัญญัติของพระองค
๖๗ เมื่อ กอน นัน้ ขาพเจาทุกข ทรมานและ

กําลังหลงทางไป
แตเดี๋ยวน้ี ขาพเจาเชื่อฟังสิ่งที่พระองคบอก
๖๘พระองคดีและทําดี
ชวยสอนกฎระเบียบตางๆของพระองคใหกับ

ขาพเจาดวยเถิด
๖๙คน หยิ่ง จองหองที่โกหกใส ราย ป ายสี

ขาพเจา
แตขาพเจายัง รักษาคํา สัง่ ตางๆของพระองค

อยางสุดหัวใจ
๗๐คนพวกนัน้โงเขลา
แตขาพเจาเพลิดเพลินกับคําสัง่ สอนของ

พระองค
๗๑มันเป็นสิ่งที่ดี ที่ขาพเจาตองทนทุกขนัน้
เพราะมันทําใหขาพเจาได เรียนรูกฎระเบียบ

ตางๆของพระองค
๗๒คําสัง่สอนจากปากของพระองค
ก็มีคายิ่งกวาทองคําและเงินหลายพันชัง่

โยด
๗๓มือของ พระองคสรางขาพเจาและคํ้าจุน

ขาพเจาไว

โปรดใหความเขาใจกับขาพเจา แลวขาพเจา
จะ ไดเรียน รูบัญญัติ ทัง้ หลายของ
พระองค

๗๔คน เหลา นัน้ที่ยําเกรงพระองคจะ ดีใจเมื่อ
เห็นขาพเจา

เพราะขาพเจาฝากความ หวังไวในคําสัญญา
ของพระองค

๗๕ขาแตพระยาหเวห ขาพเจารูวากฎเกณฑ
ตางๆของพระองคนัน้ยุติธรรม

พระองคตี สอนขาพเจาเพราะพระองค
ซื่อสัตยตอขาพเจา

๗๖แตตอน น้ี โปรด แสดงความ รัก มัน่คง
ของ พระองคตอ ขาพเจาและปลอบโยน
ขาพเจาดวยเถิด

เหมือนกับที่พระองคไดสัญญาไวกับขาพเจา
ผูรับใชของพระองค

๗๗ชวยสงความ เมตตาของ พระองคมายัง
ทางของขาพเจาดวยเพื่อขาพเจาจะไดมี
ชีวิตตอไป

เพราะขาพเจาเพลิดเพลินกับคําสัง่ สอนของ
พระองค

๗๘ขอ ใหพวก เยอ หยิ่ง จองหองพวก นัน้ได
รับความ อับอายเพราะพวก เขาใส ราย
ขาพเจา

แตขาพเจายังใครครวญอยู กับคํา สัง่ ตางๆ
ของพระองค

๗๙ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่ยําเกรงพระองคและ
รูจักกฎตางๆของพระองค

กลับมาหาขาพเจาดวยเถิด
๘๐ขอ ใหขาพเจารักษากฎ ระเบียบของ

พระองคดวยจิตใจที่บริสุทธิ ์
เพื่อขาพเจาจะไดไมตองอับอาย

คัฟ
๘๑ขาพเจาออนระโหยโรยแรง ในขณะที่รอ

คอยใหพระองคมาชวยกู
แตขาพเจาฝากความ หวังของ ขาพเจาไวใน

คําสัญญาของพระองค
๘๒ดวงตาของ ขาพเจาเหน่ือย ลาเพราะเฝ า

มองวาเมื่อไหรคําสัญญาของพระองคจะ
เกิดขึ้นเสียที

เมื่อไหรหนอ พระองคจะปลอบโยนขาพเจา
๘๓แมวา ขาพเจาจะเปรียบเหมือนกับถุงหนัง

เหลาองุนที่แขวนรมควันจนเหี่ยวแหง
แตขาพเจาก็จะไม ลืมกฎ ระเบียบ ตางๆของ

พระองค
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๘๔ขาพเจา ผูรับใชของพระองคจะตองรอไป
อีกนานแคไหน

เมื่อ ไหรพระองคจะ ตัดสินคน ที่ขมเหง
ขาพเจา

๘๕พวกคนหยิ่งยโสนัน้ไดขุดพวกหลุมพราง
ดักขาพเจา

พวกเขาไมทําตามคําสัง่สอนของพระองค
๘๖บัญญัติทุกขอของพระองคเชื่อถือได
พวก เขาไล ลาขาพเจาทัง้ๆ ที่ขาพเจาไม ได

ทําอะไรพวกเขา โปรดชวยขาพเจาดวย
เถิด

๘๗คน พวก นัน้เกือบ จะดับขาพเจาไป จาก
แผนดินโลก

แตขาพเจาก็ไม ไดละทิง้คํา สัง่ ตางๆของ
พระองค

๘๘ โปรดแสดงความรักมัน่คงของพระองคตอ
ขาพเจาเพื่อขาพเจาจะไดมีชีวิตตอไป

เพื่อขาพเจาจะไดรักษากฎทัง้หลายจากปาก
ของพระองค

ลาเม็ธ
๘๙ขาแตพระยาหเวห คําบัญชาของพระองค

จะคงอยูตลอดไป
มันยืนหยัดมัน่คงในฟ าสวรรค
๙๐ความซื่อสัตยของพระองคจะคงอยูทุกชัว่

อายุคนตลอดไป
เหมือนกับโลกน้ีที่พระองคสรางขึ้นมา
๙๑ทุก สิ่ง ทุก อยางคง อยูมา จนถึงทุก วัน น้ี

เพราะกฎเกณฑตางๆของพระองค
ทุกสิ่งทุกอยางเป็นผูรับใชของพระองค
๙๒ถา หากขาพเจาไม ไดเพลิดเพลินในคําสัง่

สอนของพระองค
ขาพเจาก็คง พินาศไป แลวดวยความ ทุกข

ทรมาน
๙๓ขาพเจาจะไมมี วันลืมคํา สัง่ ตางๆของ

พระองค
พระองคใหขาพเจามี ชีวิตโดยทํา ตามคํา สัง่

เหลานัน้
๙๔ขาพเจาเป็นของ พระองค ชวย กูขาพเจา

ดวยเถิด
เพราะขาพเจาอยาก จะทํา ตามคํา สัง่ ตางๆ

ของพระองค
๙๕คนชัว่ชาดักซุมทําลายขาพเจา
แตขาพเจายังใครครวญถึงกฎ ตางๆของ

พระองค

๙๖ขาพเจาเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมีขีดจํากัด
แตบัญญัติ ตางๆของ พระองค นัน้ไมมีขีด

จํากัด
เม็ม

๙๗ขาพเจารักคําสัง่ สอนของ พระองคเหลือ
เกิน

และใครครวญถึงคําสอนนัน้ตลอดเวลา
๙๘บัญญัติ ตางๆของ พระองคทําใหขาพเจา

ฉลาดกวาพวกศัตรูของขาพเจา
เพราะบัญญัติเหลานัน้อยูกับขาพเจาเสมอ
๙๙พระองคทําใหขาพเจารู ลึก ซึ้งกวาพวกครู

ของขาพเจา
เพราะขาพเจาใครครวญถึงกฎ ตางๆของ

พระองค
๑๐๐ขาพเจามีความ เขาใจมากกวาพวก ผู

อาวุโส
เพราะขาพเจาเชื่อฟังคําสัง่ตางๆของพระองค
๑๐๑ขาพเจายัง้ เทาของ ขาพเจาจากทาง ชัว่

ทุกอยาง
เพื่อขาพเจาจะ ไดเชื่อ ฟังคํา บัญชาของ

พระองค
๑๐๒ขาพเจาไม ไดหันเห ไปจากกฎ เกณฑ

ตางๆของพระองคเลย
เพราะพระองคเองสอนขาพเจา
๑๐๓คําพูดตางๆของพระองคนัน้ชางมีรสชาติ

ดีจริงๆ
หวานยิ่งกวาน้ําเชื่อมผลไม
๑๐๔ขาพเจาไดความ เขาใจจากคํา สัง่ ตางๆ

ของพระองค
ขาพเจาจึงเกลียดชังการกระทําที่หลอกลวง

ทัง้ปวง

นุน
๑๐๕คํา บัญชาของ พระองคเป็นโคม ไฟให กับ

เทาของขาพเจา
เป็นแสงสวางใหกับทางของขาพเจา
๑๐๖ขาพเจาสาบานและยืนยันวาจะรักษาคํา

สาบานนัน้
ที่ วาขาพเจาจะเชื่อ ฟังกฎ เกณฑ ตางๆที่

ยุติธรรมของพระองค
๑๐๗ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาทน ทุกขยิ่ง

นัก
ชวยใหขาพเจามีชีวิตอยูตอไปตามที่พระองค

สัญญาไวดวยเถิด
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๑๐๘ขา แตพระ ยาหเวห โปรดยอมรับพวก
เครื่องบูชาแหงการ สรรเสริญที่ออก จาก
ปากของขาพเจาดวยเถิด

ชวยสอนกฎ เกณฑ ตางๆของพระองคให กับ
ขาพเจาดวยเถิด

๑๐๙ชีวิตของขาพเจาตกอยูในอันตรายเสมอ
แตขาพเจาไมเคยลืมคําสัง่สอนของพระองค
๑๑๐คนชัว่วางกับดักขาพเจา
แตขาพเจาไมเคยหลงไปจากคําสัง่ตางๆของ

พระองค
๑๑๑กฎทัง้หลายของพระองคเป็นมรดกของ

ขาพเจาตลอดไป
เพราะใจของ ขาพเจาชื่นชมยินดีในกฎ เหลา

นัน้
๑๑๒ขาพเจาจะมุง มัน่ในการ เชื่อ ฟังกฎ

ระเบียบของพระองคอยูเสมอ
จนกวาขาพเจาจะตายไป

ซาเมค
๑๑๓ขาพเจาเกลียดชังคนสองใจ
แตขาพเจารักคําสัง่สอนของพระองค
๑๑๔พระองคเป็นที่ ซอนและเป็น โลของ

ขาพเจา
ขาพเจาฝากความ หวังไว กับคําสัญญาของ

พระองค
๑๑๕ ไอพวกทําชัว่ทัง้หลาย ไปใหหางจากขา
เพื่อขาจะ ไดรักษาบัญญัติทัง้ หลายของ

พระเจาของขา
๑๑๖พระ ยาหเวหเจาขา โปรดคํ้าจุนขาพเจา

อยางที่พระองคสัญญาไว
แลวขาพเจาจะไดมีชีวิตอยูตอไป อยาทําให

ขาพเจาผิดหวังเลย
๑๑๗ชวยเหลือขาพเจาดวยเถิดเพื่อขาพเจาจะ

ไดรอด
และจะไดเรียนรูกฎระเบียบของพระองคเป็น

ประจํา
๑๑๘พระองคไม ยอมรับคนเหลา นัน้ที่หลงไป

จากกฎระเบียบของพระองค
การหลอกลวงของพวกเขาไมสามารถหลอก

พระองคได
๑๑๙คนชัว่ทุกคนบนโลกน้ีเป็นเหมือนขี้ แรที่

พระองคเขี่ยทิง้ไป
ขาพเจาจึงรักกฎตางๆของพระองค
๑๒๐ขาพเจากลัวจนตัวสัน่อยูตอหน าพระองค
ขาพเจาเคารพ ยําเกรงกฎ เกณฑ ตางๆของ

พระองค

ไอเยน
๑๒๑ขาพเจาทําในสิ่งที่ยุติธรรมและถูกตอง
อยา ปลอยขาพเจา ไวกับคน พวก นัน้ที่กดขี่

ขมเหงขาพเจา
๑๒๒ โปรดรับ ประกันวาพระองคจะดูแล

ขาพเจาผูรับใชของพระองค
อยาปลอยใหคนหยิ่งยโสพวกนัน้กดขี่ขมเหง

ขาพเจาเลย
๑๒๓ดวงตาของ ขาพเจาเหน่ือย ลาเพราะเฝ า

มองวาเมื่อไหรพระองคจะมาชวยเสียที
และเฝ า คอยความ ยุติธรรมที่พระองคสัญญา

วาจะให
๑๒๔ ได โปรดแสดงความ รัก มัน่คงของ

พระองคกับขาพเจาผูรับใชของพระองค
ดวยเถิด

และสัง่สอนกฎระเบียบตางๆของพระองคให
กับขาพเจาดวยเถิด

๑๒๕ขาพเจาเป็นผูรับ ใชของพระองคโปรดให
ความเฉลียวฉลาดกับขาพเจา

เพื่อขาพเจาจะไดเขาใจกฎตางๆของพระองค
๑๒๖ขาแตพระยาหเวห ถึงเวลาที่พระองคจะ

ทําอะไรสักอยางแลว
เพราะผูคนกําลังฝาฝืนคําสัง่ สอนของ

พระองค
๑๒๗แนนอนขาพเจารักบัญญัติ ตางๆของ

พระองค
มากกวาทองคําและรักยิ่งกวาทองคําบริสุทธิ ์

เสียอีก
๑๒๘ดัง นัน้ขาพเจาจึงทํา ตามคํา สัง่ ตางๆของ

พระองค
และเกลียดชังการกระทําที่หลอกลวงทัง้ปวง

เพ
๑๒๙กฎตางๆของพระองคนัน้นาทึ่ง
ดังนัน้ขาพเจาทําตามกฎเหลานัน้
๑๓๐คํา อธิบายในเรื่องที่เกี่ยว กับคํา บัญชาทัง้

หลายของพระองค
ใหความ กระจาง แจงกับผูคนและใหความ

เขาใจกับคนที่ออนตอโลก
๑๓๑ขาพเจาอาปากหอบ
เพราะขาพเจากระหายที่จะเรียน รูบัญญัติ

ตางๆของพระองค
๑๓๒ โปรดหันมาเมตตาตอขาพเจา
เหมือน กับที่พระองคทําเป็น ประจํากับคน

เหลานัน้ที่รักพระองคดวยเถิด
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๑๓๓ โปรดนําทางขาพเจาตาม ที่พระองคได
สัญญาไว

โปรดอยา ใหความ ชัว่ ใดๆมี อํานาจเหนือ
ขาพเจา

๑๓๔ โปรดชวย ไถขาพเจาจากคน ทัง้ หลายที่
กดขี่ขมเหงขาพเจา

เพื่อขาพเจาจะ ไดเชื่อ ฟังคํา สัง่ ตางๆของ
พระองค

๑๓๕ โปรดใหใบหน าของพระองคสองลงมายัง
ขาพเจาผูรับใชของพระองค

และสอนกฎระเบียบตางๆของพระองคใหกับ
ขาพเจาดวยเถิด

๑๓๖ น้ําตาไหลนองเป็นสายธารบนใบหน าของ
ขาพเจา

เพราะไมมีใครเชื่อฟังคําสัง่สอนของพระองค
ซาเด

๑๓๗ขาแตพระยาหเวห
พระองคนัน้ยุติธรรมและกฎเกณฑตางๆของ

พระองคนัน้เที่ยงตรง
๑๓๘พระองคใหกฎตางๆที่ยุติธรรม
พวกเราสามารถไววางใจมันไดอยางเต็มที่
๑๓๙ความรอนรนเผาผลาญขาพเจาอยู
เพราะพวก ศัตรูของขาพเจาลืมคํา บัญชาทัง้

หลายของพระองคเสียแลว
๑๔๐คําสัญญาทัง้หลายของพระองคไดรับการ

พิสูจนอยางถี่ถวนแลว
ขาพเจา ผูรับใชของพระองคจึงรักคําพูดพวก

นัน้ของพระองค
๑๔๑ขาพเจาอาจ จะยัง หนุมและไมมี ใคร

นับถือ
แตขาพเจาไมไดลืมคําสัง่ตางๆของพระองค
๑๔๒ความยุติธรรมของพระองค นัน้จะคงอยู

ตลอดไป
และคําสัง่ สอนของพระองค นัน้ก็เป็น ความ

จริงและเชื่อถือได
๑๔๓ถึงแมวาขาพเจาเจอกับความหายนะและ

ความทุกขยาก
แตบัญญัติ ตางๆของ พระองคก็ยังเป็น ความ

สุขของขาพเจา
๑๔๔กฎตางๆของพระองคนัน้ยุติธรรมเสมอ
โปรดชวยใหขาพเจาเขาใจพวก มัน ดวยเพื่อ

วาขาพเจาจะไดมีชีวิตตอไป

โคฟ
๑๔๕ขาพเจารองออกมาอยางสุดใจวา “ขาแต

พระยาหเวห โปรดตอบขาพเจาดวย
ขาพเจาจะเชื่อ ฟังกฎ ระเบียบ ตางๆของ

พระองค”
๑๔๖ขาพเจารองออกมาตอพระองควา “โปรด

ชวยขาพเจาใหรอดดวย
เพื่อขาพเจาจะ ไดเชื่อ ฟังกฎ ตางๆของ

พระองค”
๑๔๗ขาพเจาตื่น แตเชา ตรูเพื่อรองขอความ

ชวยเหลือจากพระองค
ขาพเจาฝากความ หวังไว กับคําสัญญาของ

พระองค
๑๔๘ถึงแมจะดึกดื่น ขาพเจาก็ยังตื่นอยู
เพื่อจะใครครวญถึงคําสัญญาของพระองค
๑๔๙ โปรดฟัง เสียงขาพเจา เพราะพระองคมี

ความรักมัน่คง
ขาแตพระยาหเวห โปรดใหขาพเจามีชีวิตอยู

ตอไป เพราะพระองคยุติธรรม
๑๕๐คน เหลา นัน้ที่ไล ตามความ ชัว่ไดเขา มา

ใกลแลว
พวก เขาอยู หาง ไกลจากคําสัง่ สอนของ

พระองค
๑๕๑ขาแตพระยาหเวห พระองคนัน้อยูใกล
และบัญญัติทุกขอของพระองคนัน้เป็นความ

จริงและเชื่อถือได
๑๕๒นานมา แลว ขาพเจาไดเรียน รูกฎตางๆ

ของพระองค
เป็นกฎที่พระองคตัง้ไวใหอยูตลอดไป

เรช
๑๕๓ โปรดมอง ดูความ ทุกขของ ขาพเจาและ

ชวยชีวิตขาพเจาดวยเถิด
เพราะขาพเจาไม ได ลืมคําสัง่ สอนของ

พระองค
๑๕๔ โปรดสู คดีให กับขาพเจาและไถ ชีวิต

ขาพเจาดวยเถิด
โปรดชวยใหขาพเจามี ชีวิตอยู ตอ ไปตาม ที่

พระองคไดสัญญาไว
๑๕๕ความรอดอยูหางไกลจากคนชัว่ชา
เพราะพวก เขาไม อยากเชื่อ ฟังกฎ ระเบียบ

ของพระองค
๑๕๖ขา แตพระ ยาหเวห ความเมตตากรุณา

ของพระองคนัน้ยิ่งใหญ
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ขอ โปรดชวย ชีวิตของ ขาพเจาดวย เถิด
เพราะพระองคนัน้ยุติธรรม

๑๕๗ขาพเจามีศัตรูมากมายที่ไลลาขาพเจาอยู
แตขาพเจาไม ไดหันเหไป จากกฎ ทัง้ หลาย

ของพระองค
๑๕๘ เมื่อขาพเจามอง ดูคน ทรยศเหลา นัน้

ขาพเจารูสึกสะอิดสะเอียน
เพราะพวกเขาไมเชื่อฟังคําพูดของพระองค
๑๕๙ขา แตพระยาหเวห ดู เอาเถิด วาขาพเจา

รักคํา สัง่ ทัง้ หลายของ พระองคขนาด
ไหน

ดัง นัน้ ชวย ชีวิตขาพเจาดวย เถิด เพราะ
พระองคมีความรักมัน่คง

๑๖๐คําบัญชาทัง้หมดของพระองค นัน้เชื่อถือ
ได

กฎเกณฑอันยุติธรรมทุกขอของพระองคจะ
คงอยูตลอดไป

ฉิน
๑๖๑ เหลา ผูนําที่มี อํานาจโจมตีขาพเจาทัง้ๆ ที่

ขาพเจาไมไดทําอะไรผิดตอพวกเขา
แตขาพเจากลัวอยาง เดียวคือกลัว ทํา ผิดตอ

คําบัญชาของพระองค
๑๖๒ขาพเจามี ความ สุขกับคําสัญญาของ

พระองค
เหมือนทหารที่พบ กับสิ่ง ที่จะ ยึด ไดจํานวน

มากมาย
๑๖๓ขาพเจาเกลียด ชังและขยะแขยงการ

หลอกลวง
แตขาพเจารักคําสัง่สอนของพระองค
๑๖๔ขาพเจาสรรเสริญพระองควันละเจ็ดครัง้
สําหรับพวก กฎ เกณฑอัน ยุติธรรมของ

พระองค
๑๖๕คน เหลา นัน้ที่รักคําสัง่ สอนของพระองค

จะมีชีวิตที่เป็นสุขปลอดภัย
และไมมีสิ่งใดจะทําใหเขาสะดุดลมได
๑๖๖ขา แตพระ ยาหเวหขาพเจาเฝ า รอ คอย

ความรอดจากพระองค
ขาพเจาทําตามบัญญัติทัง้หลายของพระองค
๑๖๗ขาพเจารักษากฎตางๆของพระองค
เพราะขาพเจารักมันมาก
๑๖๘ขาพเจารักษาคํา สัง่ทัง้ หลายและกฎ ทัง้

หลายของพระองค
เพราะพระองคเห็นการก ระ ทําทัง้ สิน้ของ

ขาพเจา

ทาฟ
๑๖๙ขา แตพระยาหเวห ขอพระองคโปรดฟัง

เสียงรองใหชวยของขาพเจา
โปรดใหความ เขาใจกับ ขาพเจาตาม ที่

พระองคไดสัญญาไว
๑๗๐ขอ ใหคําอธิษฐานของ ขาพเจามา อยูตอ

หน าพระองค
ชวยกูขาพเจาตามที่พระองคสัญญาดวยเถิด
๑๗๑ขอ ใหริม ฝีปากของ ขาพเจาเทคํา

สรรเสริญออกมา
เพราะพระองคสอนกฎระเบียบทัง้ หลายของ

พระองคใหกับขาพเจา
๑๗๒ขอ ใหลิน้ ขาพเจารอง เพลงถึงคํา พูดของ

พระองค
เพราะบัญญัติทัง้ สิน้ของ พระองคนัน้ เที่ยง

ตรง
๑๗๓ขอใหมือของพระองคชวยเหลือขาพเจา
เพราะขาพเจาเลือกที่ จะเชื่อ ฟังคํา สัง่ ตางๆ

ของพระองค
๑๗๔ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาอยาก ให

พระองคชวยกูขาพเจาเหลือเกิน
เพราะขาพเจามี ความ สุขในคําสัง่ สอนของ

พระองค
๑๗๕ขอ ใหขาพเจามี ชีวิตอยู ตอ ไปเพื่อจะ ได

สรรเสริญพระองค
ขอ ใหกฎ เกณฑ ตางๆของ พระองคชวย

ขาพเจา
๑๗๖ขาพเจาเสี่ยงอันตรายมากเหมือนแกะที่

หลง ทาง โปรดตาม หาขาพเจาผูรับ ใช
ของพระองคดวยเถิด

เพราะขาพเจาไม ได ลืมบัญญัติ ตางๆของ
พระองค

พวกศัตรูของสันติภาพ
บทเพลงที่รองในระหวางที่ขึ้นไปยังวิหาร

๑๒๐ ๑ เมื่อขาพเจาพบ กับความทุกข
ยาก ขาพเจารองขอความ ชวย

เหลือจากพระยาหเวห
และพระองคตอบขาพเจา
๒ขา แตพระ ยาหเวห ชวยชีวิตขาพเจาให

รอดพน
จากคนเหลานัน้ที่ใชริมฝีปากโกหก
และใชลิน้หลอกลวงดวยเถิด
๓ เจาลิน้ปลิน้ปลอน
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เจารูไหมวาพระยาหเวหจะใหอะไรกับเจา
เจารูไหมวาเจาจะไดรับอะไร
๔ เจาจะไดรับลูกธนูของพวกนักรบ
ที่ มีหัว ธนูแหลมคมจากการ ถูก ตีบนถาน ไฟ

รอนๆ
๕มันแย จริงๆสําหรับขาพเจาที่จะตองอยู กับ

คน พวก น้ี ไม ตาง อะไรกับการ อยู
ทามกลางคนเมเชค *ที่โหดราย

หรืออยูทามกลางเต็นทของคนเคดาร †ที่ป า
เถื่อน

๖ขาพเจาใช ชีวิตอยู กับคนที่เกลียด ชัง
สันติภาพ

นานเกินไปเสียแลว
๗ขาพเจาเป็นคนรักสันติภาพ
แตเมื่อขาพเจาพูดใหเกิดสันติภาพ
พวกเขาจะเอาแตสงครามทาเดียว

พระยาหเวหปกป องคนของพระองค
บทเพลงที่รองในระหวาง
ทางที่ขึ้นไปยังวิหาร

๑๒๑ ๑ขาพเจาแหงน หน ามองขึ้น ไป
ยังภูเขาทัง้หลาย

ความชวย เหลือของขาพเจาจะมาจากที่ไหน
กัน

๒ความ ชวย เหลือของ ขาพเจามา จากพระ
ยาหเวห

ผูสรางสวรรคและแผนดินโลก
๓พระองคจะไมยอมปลอยใหเทาของเจาลื่น

ไถล
พระองคผูปกป องเจาจะไมเคลิม้หลับไป
๔พระองคผูปกป องอิสราเอล
จะไมมีวันเคลิม้หรือหลับไป
๕พระยาหเวห เป็นผูนัน้ที่ปกป องเจา
พระองคเป็นรมเงาที่อยูทางขวามือของเจา
๖ดวงอาทิตยจึงไม อาจทํา อันตรายเจา ไดใน

ตอนกลางวัน
หรือดวงจันทรในตอนกลางคืน
๗พระ ยาหเวหจะปกป อง เจาจากอันตรายทัง้

ปวง

พระองคจะปกป องชีวิตของเจา
๘พระยาหเวหจะปกป องเจาตอนที่เจาออกไป

หรือกลับมา
ทัง้เดี๋ยวน้ีและตลอดไป

คําอธิษฐานสําหรับเมืองเยรูซาเล็ม
บทเพลงที่รองในระหวาง
ทางที่ขึ้นไปยังวิหาร

๑๒๒ ๑ขาพเจาดีใจ เมื่อมีคนพูด กับ
ขาพเจาวา

“ใหพวก เราขึ้น ไปที่วิหารของพระ ยาหเวห
กันเถิด”

๒ เยรูซาเล็มเอย
พวก เรากําลังยืนอยูขาง ในประตู ทัง้ หลาย

ของเจาแลว
๓ เยรูซาเล็มได รับการ สราง ขึ้นตาม แบบ ที่

เมืองใหญควรจะเป็น
คือสรางติดกันแนน กอกันขึ้นอยางมัน่คง
๔ เป็นเมืองที่เผา ตางๆของ พระ ยาหเวหมา

รวมตัวกัน
กฎไดกําหนด ไวใหคน อิสราเอลมาสรรเสริญ

ชื่อของพระยาหเวหที่นัน่
๕ที่ นัน่ราชวงศของกษตัริย ดา วิดได ตัง้

บัลลังกตางๆไว
เพื่อพิพากษาคนอยางยุติธรรม
๖อธิษฐานใหเยรูซาเล็มมีสันติภาพ
“เยรูซาเล็ม ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่รัก เจา

ปลอดภัย
๗ขอ ใหมีสันติภาพภายในกําแพงทัง้ หลาย

ของเจา
และขอ ใหมีความ ปลอดภัยในป อมปราการ

ของเจา”
๘ เพื่อเป็นประโยชนแกพีน่ องและเพื่อนๆของ

ขาพเจา
ขาพเจาจะพูด วา “เยรูซาเล็ม ขอ ใหมี

สันติภาพในเจา”
๙ เพื่อเป็น ประโยชนแกวิหารของ พระ

ยาหเวหพระเจาของพวกเรา
ขาพเจาจะอธิษฐานใหเจาเจริญรุงเรือง

*๑๒๐:๕ เมเชค อยูทางทิศเหนือของอิสราเอล ตอนน้ีคือประเทศตุรกี
†๑๒๐:๕ เคดาร อยูในทะเลทรายทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอิสราเอล
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อธิษฐานขอความเมตตา
บทเพลงที่รองในระหวาง
ทางที่ขึ้นไปยังวิหาร

๑๒๓ ๑ขาพเจามองขึ้นไปยังพระองค
พระองคผูนัง่ อยูบน บัลลังกใน

สวรรคนัน้
๒ เหมือนทาสที่มองไปยังเจานายเพื่อเจานาย

จะไดใหในสิ่งที่เขาตองการ
เหมือนสาวใชที่คอยพึ่งนายหญิง
พวก เราก็เหมือน กันที่เฝ า มองพระ ยาหเวห

พระเจาของเรา
คอยใหพระองคเมตตาพวกเรา
๓ขา แตพระ ยาหเวห โปรดเมตตาพวก เรา

ดวย โปรดเมตตาพวกเราดวยเถิด
เพราะพวกเราเต็มกลืนแลวกับคําดูถูกนัน้
๔พวก เราเต็ม กลืนกับคํา เยาะ เยยจากพวก

คนที่เยอหยิ่ง
และคําดูถูกจากคนจองหอง

พระยาหเวหอยูฝ ายเรา
เพลงที่รองในระหวางทางที่ขึ้น
ไปยังวิหาร บทเพลงของดาวิด

๑๒๔ ๑ “ถาพระยาหเวหไม ไดอยูฝ าย
เรา”

ขอใหอิสราเอลพูดวา
๒ “ถาพระยาหเวหไมไดอยูฝ ายเรา
ตอนที่ผูคนโจมตีพวกเรานัน้
๓ศัตรูของพวกเราก็คงกลืนกินเราทัง้เป็น
ตอนที่พวกเขาโกรธเกรีย้วเรา
๔แลวพวก เขาก็คงจะซัด เราซะ เรียบเหมือน

น้ําทวม
กระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวก็คงทวมทนหัวเรา
๕ น้ําที่ไหลเชี่ยว กรากก็คงทวมทนหัว เราไป

แลว”
๖สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
ที่พระองคไมปลอยใหเราเป็นเหยื่อของเขีย้ว

ศัตรู
๗ เราเป็น เหมือนนกที่หนี รอดออก มาจาก

ตาขายดักนกของนายพราน
ตาขายนัน้ฉีกขาด เราจึงหนีออกมาได
๘ความชวยเหลือของเรามาจากพระยาหเวห

ผูสรางสวรรคและแผนดินโลก

พระยาหเวหปกป องคนของพระองค
เพลงที่รองในระหวางทางที่ขึ้นไปยังวิหาร

๑๒๕ ๑คนเหลานัน้ที่ไววางใจในพระ
ยาหเวหจะเป็น เหมือนภู เขา ศิ

โยน
ที่ไมสัน่คลอนและคงอยูตลอดไป
๒พระ ยาหเวหลอม รอบและปกป องคน ของ

พระองคทัง้เดี๋ยวน้ีและตลอดไป
เหมือนที่ภูเขาลอมรอบเยรูซาเล็ม
๓พวกคนชัว่ ชาจะไม ไดครอบครองแผนดิน

ของคนดีเสมอไป
เพราะไมอยางนัน้คนดีจะเริ่มทําชัว่
๔ขาแตพระยาหเวห
ขอชวยทําดีกับคนดีดวยเถิด คือคนที่มีจิตใจ

ซื่อตรง
๕ขาแตพระยาหเวห
ชวยกําจัดคนคดโกง พรอมกับคนอื่นๆที่ทํา

ชัว่ดวยเถิด
ขอใหอิสราเอลมีความสงบสุขเถิด

ขอใหความรุงเรืองกลับมา
เพลงที่รองในระหวางทางที่ขึ้นไปยังวิหาร

๑๒๖ ๑ เมื่อพระ ยาหเวหทําใหศิ โยน
เจริญรุงเรืองเหมือนเดิม

พวกเราคิดวาเราฝันไป
๒ตอนนัน้พวกเรามีความสุขมากและโหรอง

ดวยความยินดี
แมแตคนตางชาติก็ ยังพูด วา “พระ ยาหเวห

ทําสิ่งตางๆที่ยิ่งใหญใหกับคนพวกน้ี”
๓ ใชแลว พระยาหเวหทําสิ่งตางๆที่ยิ่งใหญ
ใหกับพวกเราและพวกเราไดฉลองกัน
๔ขา แตพระ ยาหเวห ชวยนําความ เจริญ

รุงเรืองกลับมาใหกับพวกเราอีกครัง้
เหมือนฝนนําน้ํามาสูลําธารที่แหงขอดอีกครัง้
๕ขอใหคนเหลานัน้ที่หวานพืชพรอมน้ําตา
ไดเก็บเกี่ยวพรอมกับเสียงโหรองยินดี
๖ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่แบกถุงที่ใสเมล็ด พืช

ออกไปหวานในทุงดวยน้ําตา
ไดโห รองยินดีเมื่อแบกฟอนขาวกลับ มาเป็น

มัดๆ
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ของดีทุกอยางมาจากพระยาหเวห
เพลงที่รองในระหวางทางที่ขึ้นไป
ยังวิหาร บทเพลงของโซโลโมน

๑๒๗ ๑ถาพระ ยาหเวหไม ไดสราง
บาน

พวกคนสรางก็เสียเวลาเปลาๆ
ถาพระยาหเวหไมไดเฝ าดูแลเมืองแลว
พวกยามที่เฝ าเวรอยูก็เสียเวลาเปลาๆ
๒มันเป็นการเหน่ือยเปลาที่จะตื่นแตเชาตรู
และทํางานหาเลีย้งชีพจนดึกดื่นเที่ยงคืน
เพราะพระยาหเวหจัดหาใหกับคนที่พระองค

รัก
แมในขณะที่เขานอนหลับอยู
๓ลูกชายทัง้ หลายเป็นของ ขวัญมา จากพระ

ยาหเวห
เด็กจากครรภเป็นรางวัลจากพระเจา
๔พวก ลูกชายที่เกิดจากพอตอน ที่เขา เป็น

หนุม
เป็นเหมือนพวกลูกศรในมือของนักรบ
๕ชายที่มีลูกชายอยู เต็มแลง ธนู นัน้ถือวามี

เกียรติจริงๆ
เมื่อเขาตองประจันหน ากับพวกผู กลาวหาที่

ประตูเมือง เขาจะไดไมอับอายขายหน า

คนที่ยําเกรงพระยาหเวหจะไดรับพระพร
เพลงที่รองในระหวางทางที่ขึ้นไปยังวิหาร

๑๒๘ ๑ถือวามีเกีย รติ จริงๆคน เหลา
นัน้ที่ยําเกรงพระยาหเวห

คือคนที่เดินในหนทางทัง้หลายของพระองค
๒ เจาจะไดกินจากผลงานจากมือเจา
เจาจะมีเกียรติจริงๆและจะเจริญรุงเรือง
๓ภรรยาของเจาจะเป็นเหมือนเถาองุนทีม่ีลูก

ดกในบานของเจา
สวนลูกๆที่ อยูรอบโตะ อาหาร นัน้ก็เปรียบ

เหมือนตนมะกอกที่ปลูกอยูริมธารน้ํา
๔ดังนัน้ จําไวเถิดวา
ผู ที่ยําเกรงพระ ยาหเวห จะได รับพระพร

อยางนัน้แหละ
๕ขอ ใหพระ ยาหเวหอวยพร เจาจากวิหารบน

ภูเขาศิโยน
ขอ ใหเจามี ความ สุขกับความ เจริญรุงเรือง

ของเยรูซาเล็มตลอดวันเวลาของเจา
๖ขอใหเจามชีีวิตอยูไดเห็นหน าหลานของเจา

ขอใหอิสราเอลมีความสงบสุขเถิด

อธิษฐานใหศัตรูพายแพ
เพลงที่รองในระหวางทางที่ขึ้นไปยังวิหาร

๑๒๙ ๑พวก ศัตรูขมเหงขาพเจามา
เรื่อยตัง้แตหนุมๆแลว

ใหอิสราเอลพูดวา
๒ “พวก ศัตรูไดขมเหงขาพเจามา เรื่อยตัง้แต

หนุมๆแลว
แตไมเคยชนะขาพเจาไดเลย
๓พวกเขาตีขาพเจาอยางรุนแรง
ทําใหเกิดบาดแผลมากมาย
หลังขาพเจาดูเหมือนรอยไถอันยาว
๔แตพระยาหเวหผูยุติธรรม
ไดตัด เชือกเหลา นัน้ที่พวก คน ชัว่ใชผูกมัด

ขาพเจา”
๕ขอใหทุกคนที่เกลียดชังศิโยน
ไดรับความอับอาย และพายแพลาถอยไป
๖ขอใหพวกเขาเป็นเหมือนหญาบนดาดฟ า
ที่เหี่ยวแหงไปกอนที่มันจะทันยาวขึ้น
๗ เป็นหญาที่คนเก็บเกี่ยวไดไมถึงกํามือ
ไมพอที่จะรวบไดเต็มอก
๘ขออยา ใหผูคนที่เดินผานมาตะโกนอวยพร

ใหกับพวกเขาวา
“ขอใหพระยาหเวหอวยพรเจา”
หรือ “พวก เราอวยพร เจาในนามของ พระ

ยาหเวห”

ใหรอคอยพระยาหเวหมาไถ
เพลงที่รองในระหวางทางขึ้นไปยังวิหาร

๑๓๐ ๑ขา แตพระ ยาหเวห ตอน ที่
ขาพเจาจมอยูในความทุกข

ขาพเจารองขอใหพระองคชวย
๒ขา แตองคเจาชีวิต โปรดฟัง เสียงของ

ขาพเจา
โปรดฟัง เสียงของ ขาพเจา โปรดเงี่ยหูของ

พระองค ฟัง เสียงรอง ออนวอนให ชวย
ของขาพเจา

๓ขาแตพระยาหเวห องคเจาชีวิต ถาพระองค
จะจด บันทึกความผิด บาปของพวก เรา
ไว

ใครจะรอดจากการถูกลงโทษได
๔แตพระองคใหอภัย
เพื่อวาคนจะไดยําเกรงพระองค
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๕ขาพเจารอ คอยพระ ยาหเวห จิตใจของ
ขาพเจารอคอยพระองค

ขาพเจาฝากความ หวังไวในคําสัญญาของ
พระองค

๖ จิตใจของขาพเจารอ คอยองคเจาชีวิตของ
ขาพเจา

ยิ่งกวาพวกยามรอคอยรุงเชา
ยิ่งกวาพวกยามรอคอยรุงเชา
๗อิสราเอล เอย ฝากความ หวังไวใน พระ

ยาหเวหเถิด
เพราะพระยาหเวหมีความรักที่มัน่คง
และฤทธิอ์ํานาจอันยิ่งใหญที่จะไถเจาได
๘พระองคจะไถอิสราเอล
ใหรอดพนจากความบาปทัง้หมดของเขา

สงบน่ิงในพระยาหเวห
เพลงที่รองในระหวางทางขึ้นไป

ยังวิหาร เพลงของดาวิด

๑๓๑ ๑ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจา
ไมใชเป็นคนเยอหยิ่ง

ไมวางมาดใหญโต
ไมชอบทํางานที่เพอฝันใหญโต
หรือทําในสิ่งที่ยากเกินตัว
๒ ใชแลว ขาพเจาทําใหจิตใจตัวเองสงบน่ิง
เหมือนเด็กที่หยานมอยูในออมแขนของแม
จิตใจของขาพเจาสงบน่ิงเหมือนเด็กคนนัน้
๓อิสราเอลเอย ฝากความหวังของ เจาไว กับ

พระยาหเวหทัง้เดี๋ยวน้ีและตลอดไป

คําสัญญาที่พระยาหเวหใหกับ
กษัตริยดาวิดและศิโยน

เพลงที่รองในระหวางทางที่ขึ้นไปยังวิหาร

๑๓๒ ๑ขาแตพระยาหเวหโปรดระลึก
ถึงดาวิด

และความทุกขยากลําบากทัง้หมดของเขา
๒ เขาไดสาบานตอพระยาหเวห
และบนบานตอผูทรงฤทธิแ์หงยาโคบ
๓ดา วิดพูด วา “ขาพเจาจะไม เขาไปใน บาน

ของตัวเอง
และจะไมนอนลงบนเตียงของตัวเอง
๔ขาพเจาจะไมยอมหลับตาลง

จะไมยอมใหหนังตาปิดลง
๕ จนกวาจะพบสถานที่สําหรับกอตัง้เต็นทอัน

ศักดิส์ิทธิใ์หกับพระยาหเวห
เพื่อพระองคผูทรงฤทธิแ์หง ยา โคบจะ ไดพัก

อาศัยอยูที่นัน่”
๖ดูเถิด ตอนที่เราอยูที่เอฟราธาห พวก เรา

ไดยินเรื่องหีบศักดิส์ิทธิ ์
และเราไดพบหีบศักดิส์ิทธิ ์นัน้ในทองทุงแหง

คีเรียธ ยาอาร
๗พวก เราพูด กัน วา “ไปเต็นท อัน ศักดิส์ิทธิ ์

ของพระองคกัน
ไปกราบ ลงตรงที่ วาง เทาของ พระองคกัน

เถิด”
๘ขา แตพระ ยาหเวห ลุก ขึ้นและไป ยังที่พัก

ผอนแหงใหมของพระองคเถิด
ทัง้พระองคและหีบที่แสดง ถึงฤทธิอ์ํานาจ

ของพระองค
๙ขอ ใหพวก นักบวชของ พระองคสวม ใส

ชัยชนะ
ขอ ใหพวกที่ ซื่อสัตยตอ พระองคโห รองดวย

ความชื่นชมยินดี
๑๐แลวเพื่อเห็นแกดาวิดผูรับใชของพระองค
ขอ อยาปฏิเสธกษตัริยที่พระองคได เลือก ไว

แลว *
๑๑พระยาหเวหไดสาบานตอดาวิด
และพระองคจะไมคืนคํา ที่ วา “เราจะใหลูก

หลานของเจาสืบตอบัลลังกจากเจา
๑๒ถาหากลูก หลานของ เจาจะยัง คงรักษาขอ

ตกลงและคําสัง่ตางๆที่เราสอนพวกเขา
ไว

ลูก หลานของ พวก เขาก็จะ ไดนัง่อยู บน
บัลลังกของเจาตลอดไป”

๑๓พระยาหเวหไดเลือกศิโยน
พระองคตัดสินใจที่จะอาศัยอยูที่นัน่
๑๔พระ ยาหเวหพูด วา “เราจะอาศัยอยูใน

สถานที่น้ีตลอดไป
เราจะอยูที่น่ีเพราะเราไดเลือกสถานที่น้ีมา
๑๕ เราจะอวยพรใหศิโยน
อุดมสมบูรณไป ดวย อาหารและเราจะทําให

คนยากจนอิ่มหนํา
๑๖ เราจะสวมใสความรอดใหกับพวกนักบวช

ของศิโยน

*๑๓๒:๑๐ กษัตริยที่พระองคไดเลือกไวแลว แปลตรงๆไดวา “ผูที่พระองคทรงเจิม” ดูคํา
วา “เจิม” เพิ่มเติมไดจากคําอธิบายศัพททายเลม
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และผู ที่ สัตย ซื่อของ ศิ โยนจะโห รองดวย
ความชื่นชมยินดี

๑๗และที่ นัน่เราจะทําใหราชวงศของดา วิด
แข็งแกรง

ราชวงศของกษตัริยที่เราไดเลือกไวนัน้จะคง
อยูตลอดไปเหมือนตะเกียงที่ไมมีวันดับ

๑๘ เราจะสวมใสความอับอายใหกับพวกศัตรู
ของเขา

แตเราจะทําใหมงกุฎของ เขาสอง ประกาย
เจิดจา”

พี่นองอยูดวยกันอยางกลมเกลียว
เพลงที่รองในระหวางทางที่ขึ้นไป

ยังวิหาร เพลงของดาวิด

๑๓๓ ๑มันชาง วิเศษและนา ยิน ดี
จริงๆ

เมื่อพี่น องอยูดวยกันอยางกลมเกลียว
๒มันเป็น เหมือนน้ํามัน หอมชัน้ ดีที่เท ลง มา

เจิมหัวของอาโรน
แลวไหลลงมาอาบเคราของเขา
แลวไหลเรื่อยลงมาบนเสื้อคลุมของเขา
๓มันเป็น เหมือนน้ําคางมากมายบนภูเขา เฮ

อรโมน
ที่ตกลงมาบนเทือกเขาศิโยนดวย
ที่ศิ โยน นัน้ พระ ยาหเวหไดสัญญาที่จะ ให

พระพรแมแตชีวิตที่แสนจะยืนยาว

ผูรับใชในวิหารสรรเสริญ
พระยาหเวหเถิด

เพลงที่รองในระหวางทางที่ขึ้นไปยังวิหาร

๑๓๔ ๑สรรเสริญพระ ยาหเวหเถิด
พวกผูรับใชทุกคนของพระองค

ผูที่ยืนทําหน าที่อยูในวิหารในตอนกลางคืน
๒ยกมือของทานขึ้นตอสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์
และสรรเสริญพระยาหเวหเถิด
๓ขอใหพระยาหเวห ผู สรางสวรรคและแผน

ดินโลก
อวยพรทานจากศิโยน

พระยาหเวหยิ่งใหญกวาพระทัง้ปวง

๑๓๕ ๑สรรเสริญพระยาหเวห
สรรเสริญพระนามของพระ

ยาหเวหเถิด
สรรเสริญพระองค พวกผูรับใชของพระองค

๒ผู ที่ยืนทํา หน าที่อยูในวิหารของ พระ
ยาหเวห

และยืนอยูในบริเวณลาน วิหารของ พระเจา
ของเรา

๓สรรเสริญพระยาหเวห เพราะพระองคนัน้ดี
รอง เพลงสรรเสริญพระนามของ พระองค

เพราะเป็นเรื่องที่นายินดี
๔ เพราะพระยาหเวหเลือกยาโคบมาเป็นของ

พระองคโดยเฉพาะ
เลือกอิสราเอลมา เป็นของ รัก ของ หวงของ

พระองค
๕ขาพเจารูวาพระยาหเวหนัน้ยิ่งใหญ
องคเจาชีวิตของพวก เรานัน้ยิ่ง ใหญกวาพระ

ทัง้ปวง
๖พระ ยาหเวหอยาก จะทํา อะไรพระองคก็ทํา

อยางนัน้
ไมวาจะในสวรรคหรือโลก
ไมวาจะในทะเลหรือที่ลึกของมหาสมุทร
๗พระองคทําใหเมฆลอยขึ้นมาจากสุดปลาย

โลก
พระองคทําใหเกิดฟ าแลบมาพรอมกับฝน
และพระองคนําลมออก มาจากคลังของ

พระองค
๘พระองคฆาลูกหัวปีของอียิปต
ทัง้ของคนและของสัตว
๙พระองคทําสิ่งนาทึ่งตางๆและการอัศจรรย

ทัง้หลายไปทัว่อียิปต
เพื่อตอ ตานฟาโรหและขาราชการทัง้หมด

ของเขา
๑๐พระองคยังปราบปรามชนชาติตางๆ
และฆาพวกกษตัริยที่ยิ่งใหญเกรียงไกร
๑๑ เชน สิโหน กษตัริยของคนอาโมไรต
โอก กษตัริยของบาชาน
และอาณาจักรทัง้หลายในแผนดินคานาอัน
๑๒แลวพระองคมอบแผน ดินของกษตัริย

เหลานัน้
ใหตกเป็นกรรมสิทธิข์องอิสราเอลคน ของ

พระองค
๑๓ขาแตพระยาหเวห ชื่อ เสียงของพระองค

จะคงอยูตลอดไป
ผูคนจะจดจําชื่อ ของ พระองคไปทุก ยุค ทุก

สมัย
๑๔พระ ยาหเวหจะ ใหความ เป็น ธรรมกับคน

ของพระองค
และมีความ เมตตาตอพวก ผูรับ ใชของ

พระองค
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๑๕ รูปเคารพของชนชาติตางๆ
เป็นแคเงินและทองที่มือมนุษยสรางขึ้น
๑๖มีปากแตพูดไมได
มีตาแตมองไมเห็น
๑๗มีหูแตไมไดยิน
และไมมีลมหายใจในปากของพวกมัน
๑๘คนที่สรางรูป เคารพเหลา นัน้และทุก คนที่

ไววางใจในรูปเคารพเหลานัน้
ก็จะเป็นเหมือนกับพวกมัน
๑๙ชาว อิสราเอลทัง้ หลาย สรรเสริญพระ

ยาหเวหเถิด
ครอบครัวของอาโรน สรรเสริญพระยาหเวห

เถิด
๒๐ครอบครัวของเลวี
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
ผู ที่ยําเกรงพระยาหเวหทัง้ หลาย สรรเสริญ

พระองคเถิด
๒๑ ใหพระยาหเวหผูที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็ม
ไดรับคําสรรเสริญจากศิโยน
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

ความรักมั่นคงของ
พระองคคงอยูตลอดไป

๑๓๖ ๑ ใหขอบคุณพระ ยาหเวห
เพราะพระองคนัน้ดี

ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒ ใหขอบคุณพระเจาผู อยู เหนือพระเจา ทัง้

ปวง
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๓ ใหขอบคุณองคเจาชีวิตผู อยู เหนือเจา ทัง้

ปวง
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๔ ใหขอบคุณพระองคผู ที่ทําสิ่ง มหัศจรรยอัน

ยิ่งใหญแตเพียงผูเดียว
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๕ ใหขอบคุณพระองคผู สรางฟ า สวรรคอยาง

ชาญฉลาด
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๖ ใหขอบคุณพระองคผูแผขยายแผนดินออก

ไปเหนือผืนน้ํา
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๗ ใหขอบคุณพระองคผู สรางดวงอาทิตยและ

ดวงจันทร
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๘พระองคสรางดวงอาทิตยเพื่อ ใหปกครอง

กลางวัน

ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๙พระองคสรางดวง จันทรและดวงดาว ทัง้

หลายเพื่อใหปกครองกลางคืน
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๐ ใหขอบคุณพระองคผู ฆาพวกลูกชายหัวปี

ของอียิปต
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๑พระองคได นําคนอิสราเอลออกจากอียิปต

นัน้
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๒พระองคทําเรื่องน้ีดวยมืออันทรงพลังและ

แขนที่เหยียดออกมา
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๓ ใหขอบคุณพระองคผู ที่แยกทะเลแดงออก

เป็นสองสวน
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๔พระองคนําอิสราเอลเดิน ผา ไปกลางทะเล

แดง
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๕พระองคเหวี่ยงฟาโรหและกองทัพของ

เขาทิง้ไปในทะเลแดง
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๖ ใหขอบคุณพระองคผูนําคน ของ พระองค

ตอนอยูในทะเลทราย
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๗ ใหขอบคุณพระองคผู ปราบกษตัริยผู ยิ่ง

ใหญทัง้หลาย
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๘พระองคฆาพวก กษตัริยที่ ยิ่ง ใหญเกรียง

ไกร
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๙พระองคฆา สิ โหน กษตัริยของคนอา โม

ไรต
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒๐และไดฆาโอก กษตัริยของบาชาน
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒๑ จาก นัน้ พระองคไดยกแผน ดินของ

กษตัริยเหลา นัน้ใหเป็น กรรมสิทธิข์อง
อิสราเอล

เพราะความ รัก มัน่คงของ พระองคคง อยู
ตลอดไป

๒๒พระองคยกแผน ดินของพวก เขาให กับ
อิสราเอล ผูรับใชของพระองค

ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒๓ ใหขอบคุณพระองคที่ระลึก ถึง เราตอน ที่

เราตกอยูในความเดือดรอน
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ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒๔พระองคชวย เหลือพวก เราให รอดพนจาก

เหลาศัตรูของเรา
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒๕พระองคใหอาหารกับสิ่งที่มีชีวิตทัง้ปวง
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒๖ ใหขอบคุณพระเจาแหงฟ าสวรรค
ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
เยรูซาเล็มตอนเป็นเชลยในบาบิโลน

๑๓๗ ๑พวก เรานัง่ อยูริม แมน้ําทัง้
หลายในบาบิโลน

และรองไหเมื่อระลึกถึงศิโยน *
๒พวกเราไดแขวนพิณไว
บนตนหลิวในเมืองนัน้
๓และทีนั่น่ พวกผจูับกุมพวกเราเรียกใหพวก

เรารองเพลง
พวกที่เยาะ เยยพวก เราสัง่ ใหพวก เราสราง

ความบันเทิงใหกับพวกเขา
พวกเขาสัง่วา
“รอง เพลงเกี่ยว กับศิ โยนใหพวก เราฟังสัก

เพลงซิ”
๔แตพวกเราจะรองเพลงของพระยาหเวห
ในแผนดินของคนตางชาติน้ีไดยังไง
๕ เยรูซาเล็มเอย ถาหากขาพเจาลืมเจา
ก็ขอ ใหมือขวาของขาพเจา น้ีลืมวิธี เลน พิณ

เสีย
๖ขอใหลิน้ของขาพเจาติดอยูที่เพดานปาก
ถาหากขาพเจาลืมเจา
หรือ ถาหากขาพเจาไมไดยกเจาใหสําคัญยิ่ง

กวาสิ่งที่ทําใหขาพเจามีความสุขที่สุด
๗ขา แตพระ ยาหเวหใหระลึก ถึงสิ่งที่คน เอ

โดมทําในวันที่เยรูซาเล็มพินาศ
พวกเขาตะโกนวา “พังมันลงมา พังมันลงมา

ใหถึงรากถึงโคน”
๘นางสาวบาบิโลนเอย ผูที่กําลังจะถูกทําลาย

ไป
คนที่ตอบแทนเจาอยางสาสมกับที่เจาทํากับ

เรานัน้ถือวามีเกียรติจริงๆ
๙คนที่จับพวกทารกของพวก เจาไปฟาดกับ

กอนหินนัน้
ถือวามีเกียรติจริงๆ

ขอบคุณพระยาหเวหสําหรับการปกป อง
เพลงของดาวิด

๑๓๘ ๑ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจา
จะขอบคุณพระองคอยาง สุดจิต

สุดใจ
ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญพระองคตอ

หน าพระเจาทัง้หลาย
๒ขาพเจาจะกราบ ลงหัน หน าตรงไป ยังวิหาร

อัน ศักดิส์ิทธิข์อง พระองคขาพเจาจะ
สรรเสริญชื่อของพระองค

สิ่งที่พระองคสัญญาวาจะ ทํา นัน้จะสรางชื่อ
เสียงใหกับพระองคมาก ยิ่งกวาชื่อเสียง
ที่พระองคมีอยูตอนน้ีเสียอีก

๓ เมื่อขาพเจารองขอความ ชวย เหลือจาก
พระองค พระองคตอบ

พระองคทําใหจิตใจของ ขาพเจากลา หาญ
และเขมแข็ง

๔ขา แตพระ ยาหเวห ขอ ใหกษตัริยทัง้หมด
บนแผน ดิน โลก น้ีพา กันสรรเสริญ
พระองค

เมื่อพวก เขาไดยินคํา พูดจากปากของ
พระองค

๕ขอ ใหพวก เขารอง เพลงเรื่องหนทางทัง้
หลายของพระยาหเวห

เพราะสงาราศีของพระยาหเวหยิ่งใหญนัก
๖ถึง แมพระ ยาหเวหจะได รับการ ยกยอง

สูงสุด พระองคก็ยังสนใจคนที่ตํ่าตอย
พระองครู วาคน เยอ หยิ่งทํา อะไรแมวา

พระองคจะอยูหางไกล
๗หากวาขาพเจาเดินอยูในทามกลางอันตราย
พระองคก็จะรักษาชีวิตของขาพเจาไว
พระองคก็จะยื่น มือของ พระองคออก มาตอ

ตานพวกศัตรูที่โกรธเกรีย้วขาพเจา
มือขวาของพระองคก็จะชวยกูขาพเจา
๘ขาแตพระยาหเวห ขาพเจารูวาพระองคจะ

แกแคนแทนขาพเจา
ขา แตพระ ยาหเวห ความ รัก มัน่คงของ

พระองคคงอยูตลอดไป
ขออยา ไดทอด ทิง้พวก เราผู ที่พระองคสราง

ขึ้นมากับมือ

*๑๓๗:๑ บทเพลงน้ีเขียนขึ้นโดยชาวยดูาหคนหน่ึง ซึ่งถูกเนรเทศไปบาบโิลน หลังจากชาวบา
บิโลนเอาชนะยูดาห และไดทําลายวิหารของพระยาหเวห ในเมืองเยรูซาเล็ม
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พระยาหเวหรูทุกเรื่อง
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๑๓๙ ๑ขาแตพระยาหเวห
พระองคไดสํารวจขาพเจา และ

รูทุกอยางเกี่ยวกับขาพเจา
๒ขาพเจาจะนัง่ลงหรือลุกขึ้น พระองคก็รู
ขาพเจาคิด อะไร อยู พระองคก็เขาใจแม

พระองคจะอยูหางไกล
๓ ไม วาขาพเจาจะไปที่ไหนหรือนอนที่ไหน

พระองคก็เฝ ามองอยู
ขาพเจาทําอะไร พระองคก็รับรูหมด
๔ขาแตพระยาหเวห
พระองครู วาขาพเจาจะ พูด อะไรกอน ที่ลิน้

ของขาพเจาจะพูดเสียอีก
๕พระองคอยูรอบตัวขาพเจาทัง้หน าหลัง
พระองควางมืออยูบนขาพเจา
๖ความรูของพระองคนาทึ่งเหลือเกินสําหรับ

ขาพเจา
สูงสงเกินกวาที่ขาพเจาจะเขาใจได
๗ขาพเจาจะหนีพระ วิญญาณของพระองคไป

ไหนพน
ขาพเจาหนีหน าพระองคไปไหนได
๘ถาขาพเจาจะขึ้นไปบนสวรรคพระองคก็อยู

ที่นัน่
ถาขาพเจานอน ลงที่แดนคน ตายพระองคก็

อยูที่นัน่
๙ถาขาพเจาจะขึ้น มาพรอม กับดวงอาทิตย

ทางตะวันออก
และขามขอบฟ าไปตกอีกฝากหน่ึงของทะเล
๑๐แมแตที่ นัน่ มือของ พระองคก็ยังนํา

ขาพเจา
และมือขวาของพระองคพยุงขาพเจาไว
๑๑ถาขาพเจาขอ ใหความมืดซอนตัวขาพเจา

ไว
และขอใหกลางวันกลายเป็นกลางคืนรอบตัว

ขาพเจา
๑๒มันก็ยังไมมืดเกินไปสําหรับพระองค
สําหรับพระองค แลวกลาง คืนก็ สวางเหมือน

กลางวัน
สําหรับพระองคแลวกลางคืนและกลางวันไม

แตกตางกันเลย
๑๓พระองคสรางทัง้จิตและใจของขาพเจา

พระองคทอขาพเจาเขาดวยกันในทองแม
๑๔ขาพเจาจึงขอบคุณพระองคเพราะงานของ

พระองคนัน้ชางนาเกรงขามและนาทึ่ง
พระองครูจักขาพเจาอยางทะลุปรุโปรง
๑๕ตอน ที่ขาพเจาถูก กอขึ้น มาในที่ ลึกลับใน

ทองแม
ตอน นัน้ที่ขาพเจาประกอบเขา ดวย กันใน

สถานที่ที่มองไมเห็น
ไมมีกระดูกสักชิน้หน่ึงของขาพเจาที่รอดพน

สายตาของพระองคไปได
๑๖ดวงตาของ พระองคมอง ดูขาพเจากอน ที่

ขาพเจาจะเป็นรูปเป็นราง
ทุกวันคืนที่พระองคใหขาพเจามีชีวิตอยู
พระองคไดจด บันทึกไว แลวใน สมุดของ

พระองคกอนที่มันจะเกิดขึ้นเสียอีก
๑๗ขา แตพระเจา ความ คิด ทัง้ หลายของ

พระองค นัน้ยากเกิน กวาที่ขาพเจาจะ
เขาใจได

รวม เขาดวย กัน แลวมันมากมายจน นับ ไม
ถวน

๑๘ถาขาพเจานับความ คิดเหลา นัน้ ไดก็คงมี
มากกวาเม็ดทราย

ถาจะใหขาพเจานับหมด ขาพเจาคงจะตองมี
ชีวิตยืนยาวเทากับพระองค

๑๙ขาแตพระเจา ขาพเจาหวังจะเห็นพระองค
ฆาคนชัว่เหลือเกิน

ไอพวกฆาตกรไปใหพนจากขา
๒๐คนพวกนัน้พูดสิ่งไมดีเกี่ยวกับพระองค
พวกศัตรูของพระองคอางชื่อของพระองคใน

คําสาบานที่หลอกลวง
๒๑ขา แตพระยาหเวห ขาพเจาเกลียดชังคน

เหลานัน้ที่เกลียดชังพระองค
ขาพเจารังเกียจคน เหลา นัน้ที่ กบฏตอ

พระองค
๒๒ขาพเจาเกลียดคนเหลานัน้เขากระดูกดํา
ศัตรูของพระองคคือศัตรูของขาพเจาดวย
๒๓ขาแตพระเจา โปรดสํารวจขาพเจาโปรดรู

ถึงจิตใจของขาพเจา
โปรดทดสอบ โปรด รูถึงสิ่ง ตางๆที่ ขาพเจา

เป็นหวง
๒๔ดูสิวา ขาพเจาเดินผิดทางหรือเปลา
โปรดนําขาพเจาไปบนหนทางอันเกาแกนัน้ที่

ถูกตองมาตลอด



สดุดี ๑๔๐:๑ 112 สดุดี ๑๔๑:๗

ขอใหรอดพนจากศัตรู
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๑๔๐ ๑ขาแตพระยาหเวห โปรดชวย
ขาพเจาให รอดพนจากพวก คน

ชัว่
โปรด ปกป องขาพเจาให รอดพนจากคน โหด

รายดวยเถิด
๒ จากคนเหลานัน้ที่ชอบวางแผนทําสิ่งชัว่ราย
และวันทัง้วันชอบกอเรื่องทะเลาะวิวาท
๓ลิน้ของพวกเขาแหลมคมเหมือนลิน้งู
คําพูดของเขาเหมือนพิษงู เซลาห
๔ขาแตพระยาหเวห ชวยปกป องขาพเจา ให

รอดพนจากคนชัว่เหลานัน้ดวย
ชวยปกป องขาพเจาให รอดพนจากคน โหด

รายผูที่ชอบวางแผนทําใหขาพเจาสะดุด
ลม

๕คนหยิ่งยโสซอนกับดักใหกับขาพเจา
พวกเขาดึงเชือกกางตาขาย
พวก เขาวางพวก บวง แรวตาม ทางไว ดัก

ขาพเจา เซลาห
๖ดัง นัน้ ขาพเจาจึงอธิษฐานวา “ขา แตพระ

ยาหเวห พระองคเป็นพระเจาของ
ขาพเจา”

ดัง นัน้พระ ยาหเวห โปรด ฟังคํารอง ขอของ
ขาพเจาดวยเถิด

๗พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตผู ชวย ให รอดอัน
แข็งแกรงของขาพเจา

พระองคปกป องหัวของ ขาพเจาใน วันทํา ศึก
สงคราม

๘ขาแตพระยาหเวห อยายอมใหคนชัว่เหลา
นัน้ไดสิ่งที่พวกมันอยากได

อยา ยอมใหแผนการของ พวก มันสําเร็จเมื่อ
พวกมันโจมตี เซลาห

๙ขอ ใหแผนการ รายที่พวก ศัตรูวางตอ
ขาพเจา

กลับทําลายพวกมันเอง
๑๐ขอใหถานหินรอนตกใสหัวพวกมัน
โยนพวกมันเขาไปในกองไฟดวย
โยนมันลงไปใหติดอยูในหลุมทัง้หลายซึ่งปีน

ออกมาไมได
๑๑ขอใหความหายนะตามลาพวกคนโหดราย

พวกนัน้

และตีพวกมันใหลมลง
๑๒ขาพเจารู วาพระ ยาหเวหจะ เขา ขางคน

ยากจน
และนําความยุติธรรมมาใหกับคนขัดสน
๑๓แลวคนดีจะขอบคุณพระองค
และคนสัตยซื่อจะอาศัยอยูตอหน าพระองค

คําอธิษฐานขอการปกป อง
เพลงสดุดีของดาวิด

๑๔๑ ๑ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจา
รองขอความ ชวย เหลือจาก

พระองค รีบเรงมาชวยขาพเจาดวยเถิด
โปรดรับฟังเมื่อขาพเจารองเรียกพระองค
๒ขอพระองคยอมรับคําอธิษฐานของ ขาพเจา

เหมือนกับกลิ่นของเครื่องหอมบูชา
ขอพระองคยอมรับมือที่ชู ขึ้นของ ขาพเจา

เหมือนกับเครื่องถวายในยามเย็น
๓ขาแตพระยาหเวห ชวยตัง้ยามใหระวังปาก

ของขาพเจา
ชวยเฝ าประตูแหงริมฝีปากของขาพเจาดวย

เถิด
๔ขออยา ไดหัน จิตใจของขาพเจาไป สูสิ่ง ชัว่

ราย อยาปลอยใหขาพเจาไปรวมมือกับ
คนชัว่ทําสิ่งเลว

และอยาใหขาพเจาไปมีสวนรวมในงานเลีย้ง
ของพวกมัน

๕ขอ ใหคนดีลงโทษขาพเจาเพราะหวัง ดีตอ
ขาพเจา

ขอใหเขาติเตียนขาพเจา
ขาพเจาถือวาเป็น เหมือนน้ํามันที่ชะ โลม หัว

ของขาพเจา ขาพเจาจะไมปฏิเสธเลย
แตขาพเจายัง คงอธิษฐานตอ ตานสิ่ง ชัว่ ราย

ตางๆที่คนชัว่ทําอยู
๖ขอ ใหพวก ผูนําของ พวก เขาถูก โยนลงมา

จากหน าผา
แลวทุก คนจะ ไดรู วาพระองคฟังคําอธิษฐาน

ของขาพเจา
๗กระดูกของพวกเขาจะแตกกระจุยกระจาย

ที่ปากหลุมศพ
เหมือน กับดินที่ถูกชาวนาไถ พรวนจนแตก

กระจาย *

*๑๔๑:๗ สําเนาภาษาฮีบรูเขาใจยากมาก
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๘ขา แตพระ ยาหเวห องคเจาชีวิตของ
ขาพเจา ขาพเจามองหาความชวยเหลือ
จากพระองค

ขาพเจาลีภ้ัยในพระองค ดังนัน้ ขออยาปลอย
ใหขาพเจาตองตาย

๙ปกป องขาพเจาจากหลุมพราง
และจากพวกตาขายของคนที่ทําชัว่พวกนัน้
๑๐ขอใหคนชัว่พวกนัน้ตกลงไปในกับดักของ

เขาเอง
ใน ขณะ ที่ขาพเจาเดิน ผานมัน ไปอยาง

ปลอดภัย

พระองคเป็นที่ลีภ้ัยของคนสิน้หนทาง
บทเพลงมัสคิลของดาวิด เป็น
คําอธิษฐานตอนที่ทานอยูในถํ้า

๑๔๒ ๑ขาพเจารอง ตะโกนตอ พระ
ยาหเวห

ขาพเจารองตอ พระ ยาหเวหเพื่อขอ ความ
เมตตา

๒ขาพเจาระบายความทุกข ทัง้ หลายออกมา
ตอหน าพระองค

ขาพเจาเลา ใหพระองค ฟังถึงความทุกข ยาก
ทัง้หมดของขาพเจา

๓ เมื่อขาพเจารูสึกทอใจ พระองคเฝ า ดูทาง
เดินของขาพเจาอยู

พวก ศัตรูวาง กับ ดักไวตาม ทางที่ขาพเจา
กําลังเดินไปนัน้

๔ดูสิ ขาพเจาไมมีเพื่อนสักคนที่อยูเคียงขาง
ขาพเจาไมมีที่ หลบ ภัย ไมมี ใครสนใจวา

ขาพเจาจะอยูหรือจะตาย
๕ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจารอง เรียก

พระองค
และบอกกับพระองควา “พระองคคือที่ ลี้ ภัย

ของขาพเจา พระองคคือทุกสิ่งทุกอยาง
ที่ขาพเจาตองการในโลกน้ี”

๖ โปรด ฟังคําอธิษฐานของ ขาพเจา เพราะ
ขาพเจาหมดสิน้หนทาง

ชวยขาพเจาให รอดพนจากผู ไล ตามขาพเจา
เพราะพวกเขาแข็งแรงกวาขาพเจา

๗ชวยปลอยขาพเจาออกจากคุกแหงความ
ทุกข ยาก น้ี เพื่อขาพเจาจะ ไดขอบคุณ
พระองค

แลวพวก คน ดีๆจะ ไดมา รวมเฉลิมฉลองกับ
ขาพเจาเพราะพระองคดูแลขาพเจา

พระยาหเวหขอใหขาพเจามีชีวิตตอไป
บทเพลงสดุดีของดาวิด

๑๔๓ ๑ขา แตพระ ยาหเวห โปรด ฟัง
คําอธิษฐานของขาพเจา

โปรดฟังคํารองขอของขาพเจาดวย
โปรดตอบขาพเจาตามความดีและความสัตย

ซื่อของพระองคดวยเถิด
๒ โปรดอยานําตัวขาพเจาผูรับใชของพระองค

ไปขึ้นโรงขึ้นศาลเลย
เพราะไมมีมนุษยคนไหนหรอกที่บริสุทธิต์าม

มาตรฐานของพระองค
๓พวกศัตรูของขาพเจาไลตามขาพเจา
พวกเขาบดขยีข้าพเจาติดดิน
พวกเขากําลังผลักขาพเจาลงไปในหลุมศพที่

มืดมิดรวมกับคนที่ตายไปนานแลว
๔ขาพเจาจึงทอใจ
และขาพเจาตัวชาไปหมด
๕ขาพเจาระลึกถึงวันเวลาอันเกาแกที่ผานมา
ขาพเจาคิดถึงทุกสิ่งที่พระองคไดทํา
ขาพเจาใครครวญถึงงานทัง้ หลายที่พระองค

ทํา
๖ขาพเจายกมือขึ้นอธิษฐานตอพระองค
ขาพเจากระหาย หา พระองคเหมือนผืน ดิน

แหงที่กระหายหาน้ํา เซลาห
๗ขา แตพระ ยาหเวห โปรดตอบขาพเจาโดย

เร็วเถิด เพราะขาพเจาสิน้หวังแลว
โปรดอยาซอนหน าไปจากขาพเจา
ไมอยางนัน้ ขาพเจาจะกลายเป็นคนหน่ึงใน

พวกนัน้ที่ลงไปสูหลุมฝังศพ
๘ขอ ใหขาพเจาไดยินถึงความ รัก มัน่คงของ

พระองคในเวลาเชา
เพราะขาพเจาเชื่อพึ่งในพระองค
ชวยบอกขาพเจาดวย เถิดวาขาพเจาควร จะ

ไปทางไหน
เพราะขาพเจาได ยกจิตใจของขาพเจาให กับ

พระองคแลว
๙ขาแตพระยาหเวห ชวยขาพเจาใหรอดพน

จากศัตรูของขาพเจาดวยเถิด
เพราะขาพเจาลีภ้ัยอยูในพระองค
๑๐ โปรดชวยสอนขาพเจาใหทํา ตามใจ

พระองคดวย
เพราะพระองคคือพระเจาของขาพเจา
ขอ ใหพระ วิญญาณที่ ดีของ พระองคนําทาง

ขาพเจาในแผนดินที่ราบเรียบ
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๑๑ขาแตพระยาหเวห โปรดใหขาพเจามีชีวิต
อยูตอ ไป ดวยเพื่อรักษาชื่อ เสียงของ
พระองค

โปรดดึงชีวิตขาพเจาออกจากความทุกขยาก
ดวยเถิดเพราะพระองคยุติธรรม

๑๒ชวยทําลายลางศัตรูทุก คนของ ขาพเจา
ดวยเพราะความ รักที่พระองคมีตอ
ขาพเจานัน้มัน่คง

โปรดกําจัดคนที่พยายามฆาขาพเจาดวยเถิด
เพราะขาพเจาเป็นผูรับใชของพระองค

อธิษฐานขอใหมีชัยและเจริญรุงเรือง
เพลงของดาวิด

๑๔๔ ๑สรรเสริญพระ ยาหเวหผูเป็น
ป อมปราการของขาพเจา

ผูฝึกปรือมือของขาพเจาในการสูรบ
และฝึกฝนน้ิวของขาพเจาทําสงคราม
๒สําหรับขาพเจาแลว พระองคเป็นความรักที่

มัน่คง
เป็นป อมปราการ เป็นภูผาหลบภัย
เป็นผูชวยใหรอด และเป็นโลคุมกัน ขาพเจา

ลีภ้ัยในพระองค
พระองคทําใหคน ของ ขาพเจาอยูภาย ใต

อํานาจของขาพเจา
๓ขา แตพระ ยาหเวห มนุษยเป็น ใคร กัน

พระองคถึงไดสังเกตพวกเขา
และคนเป็นอะไรพระองคถึงไดเอาใจใสนัก
๔มนุษยเปรียบ เหมือนหมอกที่เหือด หาย ไป

อยางรวดเร็ว
ชีวิตของพวก เขาก็เปรียบ เหมือนเงาที่จาง

หายไป
๕ขา แตพระ ยาหเวห แหวกทองฟ าของ

พระองค แลวลงมาสัมผัสพวกภูเขา
แลวควันก็จะพวย พุงออก มาจากภูเขาเหลา

นัน้
๖ ใชสายฟ าตีเหลาศัตรูของขาพเจาใหกระจัด

กระจายไป
ยิงลูก ธนูของ พระองคใสพวก เขาและทําให

พวกเขาวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง
๗ชวยยื่นมือของพระองคลงมาจากสวรรค
และชวยขาพเจาใหรอดดวยเถิด

ชวยดึงขาพเจาใหขึ้น มาจากน้ํา ลึก ให รอด
จากเงื้อมมือของคนตางชาติ

๘คือจากคนที่ใชปากพูดโกหก
และยกมือขวาขึ้นสาบานอยางหลอกลวง
๙ขาแตพระเจา ขาพเจาจะรองเพลงบทใหม

ใหกับพระองค
และจะเลนดนตรีดวยพิณสิบสายใหพระองค

ฟัง
๑๐พระองคเป็นผูใหชัยชนะกับพวกกษตัริย
พระองคกูดา วิดผูรับ ใชของพระองคจากดาบ

ที่ฆาฟัน
๑๑ดัง นัน้ ชวยปลด ปลอยให ขาพเจาเป็น

อิสระ และชวยขาพเจาให รอดพนจาก
คนตางชาติ

ที่ปากพูด โกหกและยกมือขวาขึ้นสาบาน
อยางหลอกลวง

๑๒ขอใหลูกชายของพวกเราเป็นเหมือนพืชที่
เติบโตเต็มขนาดอยางรวดเร็ว

และขอใหลูกสาวของพวกเราเป็นเหมือนเสา
แกะสลักตามหัวมุมตางๆของวัง

๑๓ขอ ใหยุง ฉางของพวก เราเต็ม ไป ดวย
ผลผลิตนานาชนิด

ขอ ใหแกะของพวก เราเกิด ลูกเป็น พัน เป็น
หมื่นในทองทุงของพวกเรา

๑๔ขอ ใหฝูง วัวของ เราแบกผลผลิตมากมาย
บนหลังของพวกมัน

ขออยาใหศัตรูของเราเจาะกําแพงบุกเขามา
ขอใหไมมีใครถูกตอนไปเป็นเชลย
ขอ อยา ใหมีเสียงกรีด รองตกใจ กลัวขาศึก

ตามถนนตางๆของพวกเรา
๑๕ชนชาติที่ได รับพระพรอยาง น้ี และมีพระ

ยาหเวหเป็นพระเจาของเขา
ถือวามีเกียรติจริงๆ

ขอใหทุกชีวิตสรรเสริญพระยาหเวห
* บทเพลงสรรเสริญจากดาวิด

๑๔๕ ๑พระเจาของขาพเจาผู เป็น
กษตัริย ขาพเจาจะยกยอง

พระองค
ขาพเจาจะสรรเสริญชื่อของพระองคไปตลอด

กาล
๒ขาพเจาจะยกยองพระองคทุกๆวัน

*๑๔๕:๐ ในภาษาฮีบรู แตละขอในบทน้ี เริ่มตนดวยตัวอักษรตัวแรกเรียงเรื่อยไปจนถึงตัว
สุดทาย ซึ่งมีทัง้หมดยี่สิบสองตัว เชน ก ถึง ฮ
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ขาพเจาจะสรรเสริญชื่อของพระองคไปตลอด
กาล

๓พระยาหเวหนัน้ ยิ่ง ใหญและควรคาแกการ
สรรเสริญยิ่งนัก

ไมมี ใครสามารถเขาใจความ ยิ่ง ใหญของ
พระองคไดทัง้หมด

๔คน รุน แลว รุน เลา จะสรรเสริญพระองค
สําหรับสิ่งที่พระองคทํา

พวก เขาจะประกาศถึงการก ระ ทําอัน ทรง
ฤทธิท์ัง้หลายของพระองค

๕ขาพเจาจะใครครวญครุนคิดถึงพระ บารมี
และสงาราศีอันรุงโรจนของพระองค

และการก ระ ทําอันนา ทึ่ง ทัง้ หลายของ
พระองค

๖ผูคนจะกลาวถึงฤทธิอ์ํานาจที่พระองคใชทํา
สิ่งอันนาเกรงขามทัง้หลาย

ขาพเจาจะเลาถึงความยิ่งใหญของพระองค
๗พวก เขาจะเฉลิม ฉลองคุณ ความ ดีอัน ยิ่ง

ใหญของพระองค
พวกเขาจะรอง เพลงเกี่ยวกับความยุติธรรม

ของพระองคดวยความยินดี
๘พระยาหเวหใจดีและมีเมตตา
พระองคโกรธชา และเต็มไปดวยความรักที่

มัน่คง
๙พระยาหเวหดีกับทุกคน
และพระองคมี เมตตากับทุกอยางที่พระองค

สรางขึ้นมา
๑๐ขา แตพระ ยาหเวหทุก อยางที่พระองค

สรางขึ้นมา จะขอบคุณพระองค
ทุก คนที่สัตย ซื่อตอ พระองค จะสรรเสริญ

พระองค
๑๑พวกเขาจะเลาถึงอาณาจักรอันรุงเรืองของ

พระองค
พวก เขาจะพูด ถึงความ เกรียง ไกรของ

พระองค
๑๒ เพื่อใหทุกๆคนรูถึงการกระทําอันทรงฤทธิ์

ทัง้หลายของพระองค
และสงา ราศีอัน รุงโรจนแหงอาณาจักรของ

พระองค
๑๓อาณาจักรของพระองคจะคงอยูตลอดไป
พระองคจะปกครองไปตลอดรุนแลวรุนเลา
คําพูดทุกคําของพระยาหเวหนัน้เชื่อถือได

การกระทําทุกอยางของพระองคนัน้เปิดเผย
ถึงความรักมัน่คงของพระองค †

๑๔พระ ยาหเวหชวยประคองคน เหลา นัน้ที่
กําลังจะลมลง

พระองคชวย ยกคน เหลา นัน้ที่หลัง คดงอให
ยืนตรง

๑๕ทุกชีวิตเฝ ามองพระองคอยางรอคอย
และพระองคก็ใหอาหารในเวลาอันเหมาะ
๑๖พระองคแบมือออก
และทําใหทุกชีวิตอิ่มหนํากับอาหารที่พวกมัน

อยากกิน
๑๗ทางทัง้สิน้ของพระยาหเวหนัน้ยุติธรรม
การกระทําทุกอยางของพระยาหเวหนัน้เปิด

เผยถึงความรักมัน่คงของพระองค
๑๘พระยาหเวหอยใูกลชิดกับทุกคนทีเ่รียกหา

พระองค
คือ ทุก คนที่รองขอความ ชวย เหลือจาก

พระองคดวยใจจริง
๑๙คนที่ยําเกรงพระองคอยาก ได อะไร พระ

ยาหเวหก็ทําให
พระองคฟัง เสียงรองขอความชวย เหลือของ

พวกเขาและชวยพวกเขาใหรอด
๒๐พระยาหเวหเฝ าดูแลทุกคนที่รักพระองค
แตพระองคจะทําลายคนชัว่ทุกคน
๒๑ปากขาพเจาพูดสรรเสริญพระยาหเวห
และสิ่ง มี ชีวิตทัง้หมดจะยกยองชื่อ อัน

ศักดิส์ิทธิข์องพระองคไปตลอดกาล

สรรเสริญพระยาหเวหที่ชวยคนออนแอ

๑๔๖ ๑สรรเสริญพระยาหเวห
จิต วิญญาณของขาพเจา เอย

สรรเสริญพระองคเถิด
๒ขาพเจาจะสรรเสริญพระ ยาหเวหตราบ เทา

ที่ขาพเจายังมีชีวิตอยู
ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญแด พระเจา

ของขาพเจาตราบ เทาที่ขาพเจายัง มีลม
หายใจอยู

๓อยาไดเชื่อพึ่งในพวกผูนําทัง้หลาย
เพราะพวก เขาเป็น แคมนุษย ธร รมดาๆไมมี

ฤทธิอ์ํานาจที่จะชวยใหรอดได
๔ จิต วิญญาณของพวก เขาจะออก จาก ราง

และรางกายของพวกเขาจะกลับสูดิน

†๑๔๕:๑๓ คําพูด … พระองค ขอความน้ีมาจากสําเนาตนฉบับภาษาฮีบรูฉบับหน่ึงที่พบในถํ้า
คุมรัน และมาจากสําเนาฉบับภาษากรีกโบราณ และฉบับภาษาซีเรีย
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แลวในวันนัน้ แผนงานทัง้หลายของพวกเขา
ก็จะสูญสิน้ไป

๕คนที่มีพระเจาของยาโคบเป็นผูชวยใหรอด
ถือวามีเกียรติจริงๆ

พวก เขาฝากความ หวังไวใน พระ ยาหเวห
พระเจาของพวกเขา

๖พระองคสรางฟ าสวรรค แผนดินโลก ทะเล
และทุกสิ่งทุกอยางที่อยูในพวกมัน

พระองคยัง คงรักษาความ สัตย ซื่อของ
พระองคตลอดกาล

๗พระองคใหความ ยุติธรรมกับคนที่ถูก กดขี่
ขมเหง

พระองคใหอาหารกับคนเหลานัน้ที่หิวโหย
พระยาหเวหปลดปลอยคน เหลา นัน้ที่ถูกขัง

คุก
๘พระยาหเวหชวยคนตาบอดใหมองเห็น
พระยาหเวหชวยคน เหลา นัน้ที่หลังคดงอให

ยืนตรง
พระยาหเวหรักคนเหลานัน้ที่ทําถูกตอง
๙พระยาหเวหคุมครองคนตางดาว
พระองคคํ้าจุนเด็กกําพราและหญิงหมาย
และพระองคทําลายแผนการของคนชัว่
๑๐พระยาหเวหจะปกครองตลอดไป
ศิ โยนเอย พระเจาของ เจาจะปกครองไป

ตลอดรุนแลวรุนเลา
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

พระยาหเวหพระผูสราง
ชวยคนของพระองค

๑๔๗ ๑สรรเสริญพระ ยาหเวห
มันเป็นการ ดีที่ จะรอง เพลง

สรรเสริญพระเจาของเรา
เป็นสิ่ง ที่นา ยินดีและถูก ตองที่ จะสรรเสริญ

พระองค
๒พระ ยาหเวหกําลังสราง เยรูซาเล็มขึ้น มา

ใหม
และพระองคกําลังนําพวก ชาว อิสราเอลที่ถูก

ตอนไป กลับมา
๓พระองคเยียวยาผูที่ใจแตกสลาย
และพันแผลใหพวกเขา
๔พระองคนับจํานวนดวงดาว
และตัง้ชื่อใหกับดวงดาวทุกดวง
๕องคเจาชีวิตของ พวก เรานัน้ ยิ่ง ใหญและ

เกรียงไกร
และความ เขาใจของ พระองค นัน้ไมมีขีด

จํากัด

๖พระยาหเวหคํ้าจุนคนตํ่าตอย
แตพระองคผลักไสคนชัว่ลงสูดิน
๗ ใหรองเพลงขอบคุณพระยาหเวห
รองเพลงสดุดีแดพระเจาดวยพิณสี่สาย
๘พระองคคลุมทองฟ าดวย เมฆ พระองคให

ฝนตกบนแผนดิน
พระองคใหหญางอกขึ้นตามเนินเขาตางๆ
๙พระองคใหอาหารกับสัตวทัง้หลาย
และเลีย้งแมแตลูก กาตัว เล็กๆที่ รองขอ

อาหารจากพระองค
๑๐พระองคไมสนใจเรื่องพละกําลังของมา
ไมชื่นชมกับพลังขาของนักรบ
๑๑แตพระ ยาหเวหชื่นชมในคน เหลา นัน้ที่

ยําเกรงพระองค
คือคน เหลา นัน้ที่ฝากความ หวังไว กับความ

รักมัน่คงของพระองค
๑๒ เยรูซาเล็มเอย ยกยองพระยาหเวหเถิด
ศิโยนเอย สรรเสริญพระเจาของเจาเถิด
๑๓ เพราะพระองคทําใหสลักประตู เมืองของ

เจาแข็งแรง
พระองคไดอวยพรลูกๆของ เจาภายในเมือง

ของเจา
๑๔พระองคทําใหสันติภาพเกิด ขึ้นใน

เขตแดนของเจา
และใหเมล็ดพืชชัน้ดีกับเจาอยางเหลือเฟือ
๑๕พระองคสงคํา สัง่ของ พระองคออก ไปทัว่

โลก
และคําสัง่นัน้ก็วิ่งไปยังจุดหมายของมันอยาง

รวดเร็ว
๑๖พระองคทําใหหิมะ ตกขาวเหมือน กับขน

แกะ
พระองคหวานน้ําคางที่แข็งขาวไปทัว่เหมือน

ขีเ้ถา
๑๗พระองคโยนลูกเห็บลงมาเป็นกอนๆ
จะมีใครทนความหนาวเหน็บที่พระองคสงมา

ได
๑๘พระองคสงคําสัง่ของพระองคออกไป แลว

สิ่งเหลาน้ีก็เริ่มละลาย
พระองคระบายลมหายใจออก มา สายน้ําก็

เริ่มไหล
๑๙พระองคใหบัญญัติ ตางๆของ พระองคกับ

คนของยาโคบ
พระองคใหพวก กฎหมายและกฎ ระเบียบ

ตางๆของพระองคกับคนอิสราเอล
๒๐พระองคไมไดทําอยางน้ีกับชนชาติอื่นๆ
ไมมีชนชาติไหนที่รูกฎระเบียบของพระองค
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สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

ทุกสิ่งในฟ าสวรรคและแผนดิน
โลกสรรเสริญพระยาหเวหเถิด

๑๔๘ ๑สรรเสริญพระ ยาหเวห
สรรเสริญพระ ยาหเวหจากฟ า

สวรรคเถิด
สรรเสริญพระองคในที่สูงเบื้องบนเถิด
๒พวก ทูต สวรรคทัง้ ปวงของพระองค เอย

สรรเสริญพระองคเถิด
ทุก ทานในกองทัพแหงฟ า สวรรค เอย

สรรเสริญพระองคเถิด
๓ดวงอาทิตยและดวง จันทร เอย สรรเสริญ

พระองคเถิด
ดวงดาวระยิบระยับทัง้ ปวง เอย สรรเสริญ

พระองคเถิด
๔ฟ า สวรรคชัน้ สูงสุดและน้ําที่ อยูเหนือฟ า

สวรรคเอย
สรรเสริญพระองคเถิด
๕ขอ ใหทัง้หมด น้ี สรรเสริญชื่อ ของ พระ

ยาหเวหเถิด
เพราะทุก สิ่ง ทุก อยางเกิด ขึ้น มาตามคํา สัง่

ของพระองค
๖พระองคตัง้ ใหสิ่ง เหลา นัน้อยู ใน ที่ของ มัน

ตลอดกาล
พระองคตัง้ กฎ ตางๆให กับสิ่ง เหลา นัน้ที่มัน

ไมอาจฝาฝืนได
๗ เจาที่เป็นสัตวยักษในทะเลและทะเลลึกทัง้

ปวงเอย
สรรเสริญพระยาหเวหจากแผนดินโลกเถิด
๘ฟ าแลบ ลูกเห็บเอย หิมะและควัน *เอย
ลมพายุที่ทําตามคําสัง่ของพระองคเอย
๙พวกภูเขาและเนินเขาทุกลูกเอย
พวกตนผลไม และสนซีดารทุกตนเอย
๑๐พวกสัตวปาและสัตวเลีย้งทุกชนิดเอย
พวก สัตว เลื้อยคลานและพวก นก ทัง้ หลาย

เอย
๑๑กษตัริยทัง้ หลายของแผน ดิน โลกและ

ชนชาติทัง้ปวงเอย
พวก เจา ฟ าและพวก ผู พิพากษาทัง้หมดของ

โลกเอย
๑๒หนุมสาวทัง้หลายเอย
พวกคนแกและเด็กๆเอย

๑๓ขอ ใหทัง้หมด น้ี สรรเสริญชื่อ ของ พระ
ยาหเวหเถิด

เพราะมี แตชื่อ ของ พระองคเทานัน้ที่สมควร
จะไดรับการยกยองเชิดชู

พระบารมีของพระองคสูงเหนือแผนดิน โลก
และฟ าสวรรค

๑๔พระองคทําใหคนของพระองคเขมแข็ง
ขอ ใหคน เหลา นัน้ที่สัตย ซื่อตอ พระองค

สรรเสริญพระองคเถิด
ขอ ใหพระองคได รับการ สรรเสริญจาก

ชาว อิสราเอลซึ่งเป็น ชนชาติที่ ใกล ชิด
พระองคที่สุด

สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
เฉลิมฉลองชัยชนะที่มาจากพระยาหเวห

๑๔๙ ๑สรรเสริญพระ ยาหเวห รอง
เพลงบทใหมใหกับพระยาหเวห

เถิด
รอง เพลงสรรเสริญพระองคในที่ ชุมนุมของ

คนเหลานัน้ที่สัตยซื่อตอพระองค
๒ชาวอิสราเอลเอย ใหเฉลิมฉลองผูสรางของ

เจาเถิด
พลเมืองของ ศิ โยน เอย ใหชื่นชมยินดีใน

กษตัริยของเจาเถิด
๓ ใหพวก เขาสรรเสริญพระองคดวย การ

เตนรํา
รอง เพลงให กับพระองคดวย กลอง รํามะนา

และพิณ
๔พระยาหเวหชื่นชมคนของพระองค
พระองคใหเกียรติกับคนตํ่าตอยของพระองค

โดยใหพวกเขามีชัยเหนือศัตรู
๕ ใหคนเหลานัน้ที่สัตยซื่อตอพระองคดีใจใน

เกียรติน้ี
ใหพวก เขารอง เพลงดวย ความ ยินดีแมแต

ตอนที่นอนอยูบนเตียง
๖ขอ ใหเสียงสรรเสริญพระเจาอยูในลําคอ

ของเขา
และใหดาบสองคมอยูในมือของเขา
๗พรอมที่จะแกแคนตอชนชาติอื่นๆ
และลงโทษพวกคนตางชาติ
๘ ใหพวกเขาจับกษตัริยของคนเหลา นัน้ลาม

โซ
และจับคนสําคัญของคนเหลานัน้ใสขื่อเหล็ก

*๑๔๘:๘ ควัน ในที่น้ีอาจจะหมายถึง “เมฆ” หรือ “ควันที่เกิดจากภูเขาไฟ”
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๙ ใหพวก เขาลงโทษคน เหลา นัน้ตามคํา
ตัดสินที่พระเจาไดใหไว

เรื่อง น้ีนําเกียรติยศมา ใหกับคน เหลา นัน้ที่
สัตยซื่อตอพระองค

สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
บทสรุปที่เรียกใหสรรเสริญพระยาหเวห

๑๕๐ ๑สรรเสริญพระ ยาหเวห
สรรเสริญพระเจาใน วิหารของ

พระองค
สรรเสริญพระองคในฟ า สวรรคอันเป็น ป อม

ปราการของพระองค
๒สรรเสริญพระองคสําหรับการก ระ ทําอัน

ทรงฤทธิท์ัง้หลายของพระองค

สรรเสริญพระองคใหสมกับความยิ่งใหญของ
พระองค

๓สรรเสริญพระองคดวยเสียงแตร
สรรเสริญพระองคดวยการ เลนพิณใหญและ

พิณเล็ก
๔สรรเสริญพระองคดวยการตีกลองรํามะนา

และการเตนรํา
สรรเสริญพระองคดวยเครื่องสายและขลุย
๕สรรเสริญพระองคดวยเสียงฉาบอันดัง
สรรเสริญพระองคดวย เสียง ฉาบอัน กึกกอง

เถิด
๖ขอ ใหทุก สิ่งที่มีลมหายใจ สรรเสริญพระ

ยาหเวหเถิด
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
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