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ເພງສຣັເສີນ 
PSALMS  

 

BOOK 1 
(ພສສ 1-41) 

1 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ 
ຄວາມສຸກອນັແທຈ້ງີ 
The Two ways 

1 ຄວາມສຸກເປັນຂອງຄົນຜູ້ທ່ີບ່ໍເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄົນຊ່ົວຜູ້ທ່ີບ່ໍປະພຶດຕາມແບບຢ່າງຂອງຄົນບາບ ຫລືບ່ໍ
ຕິດພັນກັບພວກທ່ີຫມິ່ນປມາດພຣະເຈົ້າ 

2 ແຕ່ວ່າຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທ່ີມັກອ່ານພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຮຽນຮູ້ເອົາທຸກມ້ືທກຸຄືນ 
3 ຄົນຜູ້ນ້ີເປັນຄືຕ້ົນໄມ້ທ່ີປູກຢູ່ໃກ້ລໍານ້ໍາ ຊ່ຶງມີໃບຂຽວສົດງົດງາມ ແລະເກີດຫມາກຕາມຣະດູ ເຂົາກະທໍາທຸກສ່ິງກໍ

ສໍາເຣັດຜົນ 
4 ແຕ່ວ່າຄົນຊ່ົວບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ີເລີຍ ເຂົາເປັນເຫມອືນຂ້ີແກບທ່ີລົມພັດປິວໄປ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຕັດສິນລົງໂທດຄົນຊ່ົວ ຄົນບາບຈະຖືກກໍາຈັດຫນີຈາກຄົນຊອບທັມ 
6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພິທັກຮັກສາຄົນຊອບທັມ ແຕ່ວ່າຄົນຊ່ົວຈະຖືກປະປ່ອຍໃຫ້ດັບສູນໄປ 
 

2 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີອງ 
ພຣະເຈົາ້ຊງົເລອືກເອາົເຈົາ້ຊວີດິ 



Godís Promise to His Anointed 
(ກຈກ 4:23-31) 

1 ເປັນຫຍັງປະຊາຊາດຕ່າງໆຈ່ຶງກ່ໍການກະບົດຂ້ຶນ? ເປັນຫຍັງຊນົຊາດເຫລ່ົານ້ີຈ່ຶງວາງແຜນຢ່າງບ່ໍມີປໂຍດ? 
2 ເຈ້ົາຊີວິດທ ັງຫລາຍຂອງເຂົາກ່ໍການກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ ພວກຜູ້ປົກຄອງເຂົາກໍພາກັນຄິດຮ້າຍຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຊີວິດທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ກ່າວວ່າ, 
3 ìຂໃໍຫເ້ຮົາເປັນອິສຣະຈາກການປ ກົຄອງຂອງພຣະອົງ ຂໍເຮົາຫນີໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກການບັງຄັບຂອງພຣະອົງ 
4 ຝ່າຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງຫົວຂວັນແລະເຍາະເຍ້ີຍເຂົາຈາກພຣະຣາຊບັນລັງໃນຟ້າສວັນ 
5 ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍເຂົາດ້ວຍພຣະພິໂຣດ ແລະຊົງທໍາເຂົາແຕກຕ່ືນຕົກໃຈດ້ວຍພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງ 
6 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາຊີວິດຂອງເຮົາໄວ້ເທິງຊໂີອນ ພເູຂົາສັກສິດຂອງເຣົາî 
7 ເຈ້ົາຊີວ ດິເມືອງຊີໂອນກ່າວຂ້ຶນວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະບອກເຖິງຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຍັດໄວ້î ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìມືນ້ີ້ເຮົາໄດ້ຮັບເຈ້ົາເປັນລູກຊາຍຂອງເຮົາ ເຮົາເປັນພ່ໍຂອງເຈ້ົາ 
8 ຈ່ົງຂໍ ແລ້ວເຮົາຈະມອບຊົນຊາດທັງຫລາຍໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ຫມົດທັງໂລກຈະເປັນຂອງເຈ້ົາ 
9 ເຈ້ົາຈະໃຊ້ອໍານາດປົກຄອງເຂົາ ເຈ້ົາຈະຕີເຂົາແຕກເຫມືອນຕີຫມໍດິ້ນ 
10 ບັດນ້ີ ເຈ້ົາຊີວິດທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຕ້ັງໃຈຟັງເທີນ ທັງພວກຜູ້ປົກຄອງຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ 
11 ຈ່ົງຮ ບັໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງ ຈ່ົງຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ 
12 ຖ້າພຣະອົງຊງົພຣະພິໂຣດ ພວກເຈ້ົາຈະຕ້ອງຕາຍ ເພາະພຣະອົງຊົງພໂິຣດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຄວາມສຸກເປັນຂອງ

ທຸກຄົນທ່ີໄປຫາພຣະອົງ ເພ່ືອຂໍຄວາມຄຸ້ມຄອງ 
 

3 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີາມ 
ການອອ້ນວອນໃນເວລາເຊົາ້ສະແດງຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ 

Trust in God under Adversity 
ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ ເມື່ອສະເດັດຫນີຈາກອັບຊາໂລມໂອຣົດຂອງພຣະອົງ 
A Psalm of David when he fled from his son Abísalom 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງທະວີຫລາຍຂ້ຶນເຫລືອເກີນ ຄູ່ສັດຕຣູຫລາຍຄົນກໍາລັງລຸກຂ້ຶນຕ່ໍ
ສູ້ຂ້າພຣະອົງ 

2 ເຂົາກໍາລັງກ່າວເຖິງຂ້າພຣະອົງວ່າ ໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີທາງລອດສໍາລັບເຂົາ 
3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນໂລ່ອ້ອມຮອບຕົວຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງເປັນຜູ້ຊູຫົວຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ ້ 
4 ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງຈາກພູເຂົາອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ 
5 ຂ້າພະເຈ້ົາ ນອນລົງແລະຫລັບໄປ ຂ້າພະເຈ້ົາກັບຕ່ືນຂ້ຶນ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອຸປຖັມຂ້າພະເຈ້ົາ 
6 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຢ້ານຄົນເປັນຫມ່ືນໆ ຊ່ຶງຕ້ັງຕົນຕ່ໍສູ້ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ຮອບດ້ານ 
7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໂຜດຊງົລຸກຂ້ຶນ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ໂຜດຊົງຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງ ຂໍພ

ຣະອົງຊົງຕົບຫນ້າສັດຕຣູທງັຫລາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງຖອນແຂ້ວຂອງຄົນອະທັມທັງປວງ 
8 ການຊ່ອຍກູ້ເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະພອນຂອງພຣະອົງຫລ່ັງລົງເຫນືອໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເທີນ 
 

4 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີີ ່
ການອອ້ນວອນເວລາແລງ ສະແດງຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ 



Confident Plea for Deliverance from Enemies 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ໃຊ້ເຄື່ອງເສບ ເພງສັຣເສີນຂອງດາວິດ To the leader: with stringed instruments. A Psalm of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງໃຫ້ປະຈັກວ່າ ຂ້າພຣະອົງເປັນຝ່າຍຊອບທັມ ຂໍຊົງໂຜດຕອບເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຮ້ອງ
ທູນ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງເດືອດຮ້ອນ ຂໍພຣະອົງປະທານຊ່ອງທາງໃຫ້ ຂໍຊົງເມດຕາແກ່ຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງຟັງຄໍາ
ອ້ອນວອນຂອງຂ້າ 
ພຣະອົງ 

2 ທ່ານຜູ້ດີເອີຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງເສ່ືອມເສັຽກຽດໄປອີກດົນປານໃດ ທ່ານຈະຮ ັກຄໍາໄຮ້ຄ່າ ແລະສແວງການ
ຕົວະອີກດົນປານໃດ 

3 ຈ່ົງຮູ້ເຖີດວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງແຍກຄົນຊອບທັມໄວ້ສໍາລັບພຣະອົງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະດັບຮັບຟັງເມ່ືອຂ້າ
ພະເຈ້ົາທູນ ພຣະອົງ 

4 ຮ້າຍກໍຮ້າຍເຖີດ ແຕ່ ìຢ່າທໍາບາບî ຈ່ົງຄໍານຶງໃນໃຈເວລາຢູ່ເທິງບ່ອນນອນແລະສງົບຢູ່ 
5 ຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
6 ມຄົີນຈ າໍນວນຫລາຍເວ້ົາວ່າ, ìໂອ ເຮົາຢາກຈະເຫັນສ່ິງດີໆ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງເງີຍພຣະພັກທ່ີສວ່າງ

ຂອງພຣະອົງມາເຫນືອຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍî 
7 ພຣະອົງໄດ້ປະທານຄວາມຊ່ືນບານໃຫ້ແກ່ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງຫລາຍກວ່າເມ່ືອໄດ້ເຂ້ົາແລະນ້ໍາອະງຸ່ນມາກ

ມາຍ 
8 ຂ້າພຣະອົງຈະເອນກາຍລົງນອນຫລັບໃນຄວາມສັນຕິ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີຊົງທໍາ

ໃຫຂ້້າພຣະອົງອາສັຍຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ 
 

5 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີາ້ 
ການອອ້ນວອນຂຄໍວາມຄຸມ້ຄອງຮັກສາ 
Trust in God for Deliverance from Enemies 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ສໍາລັບພວກຂຸ່ຍ ເພງສັຣເສີນຂອງດາວິດ 
To the leader: for the flutes. A psalm of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົສະດັບຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຟງັສຽງຄ່ໍາຄວນຂອງຂ້າພຣະອົງ 
2 ຂ້າແດ່ພຣະບໍຣົມກະສັດ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຟງັສຽງຮ້ອງທູນຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະ

ອົງອ້ອນວອນທູນຕ່ໍພຣະອົງ 
3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນເວລາເຊ້ົາພຣະອົງຊົງສະດັບສຽງຂອງຂ້າພຣະອົງ ຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງຕຽມຖວາຍເຄ່ືອງ

ສັກກາຣະບູຊາແດ່ພຣະອົງ ແລະເຝ້ົາຄອຍເບ່ິງຢູ່ 
4 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊມົຊ່ືນຍີນດີໃນຄວາມອະທັມ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຈະບ່ໍອາສັຍຢູ່ກັບພຣະອົງ 
5 ຄົນໂອ້ອວດຈະບ່ໍຢືນຢ ູ ຕ່ໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງພຣະອົງຊົງກຽດຊັງຜູ້ກະທໍາການຊ່ົວທັງສ້ິນ 
6 ພຣະອົງຊົງທໍາລາຍຜູ້ທ່ີມສຸາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງດູຖູກຄົນຮຸນແຮງ ແລະຄົນຫລອກລວງ 
7 ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງອັນບໍຣິບູນຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະເຂ້ົາໄປໃນພຣະວີຫານຂອງພຣະອົງ ຂ້າພ

ຣະອົງຈະນະມັສການໃນທ່ີພຣະວີຫານອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອ ົງ ດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງພຣະອົງ 
8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາ ເຫດດ້ວຍສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງໄປໂດຍຄວາມຊອບທັມຂອງພ

ຣະອົງ ຂໍຊງົໂຜດນ າໍທາງຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງນ້ັນໃຫ້ລາບລ້ືນ 



9 ເພາະໃນປາກຂອງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍມີຄວາມຈີງ ຈິດໃຈຂອງເຂົາກໍຄືການທໍາລາຍ ລ າໍຄໍຂອງເຂົາຄືຂຸມຝັງສົບທ່ີ
ເປີດຢູ່ ເຂົາປະຈົບປະແຈງດ້ວຍລ້ີນຂອງເຂົາ 

10 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໂຜດໃຫ້ເຂົາຮັບກັມຊົວ່ຂອງເຂົາ ແລະໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍລ້ົມລົງດ້ວຍຄວາມຄິດເຫັນ
ຂອງຕົນເອງ ເຫດການທໍຣະຍົດທັງຫລາຍນ້ັນ ຂໍຊົງຂັບໄລ່ເຂົາອອກໄປ ເນ່ືອງຈາກເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກະບົດຕ່ໍ
ພຣະອົງ 

11 ແຕ່ໃຫຄົ້ນທັງປວງທ່ີລ້ີພັຍຢູ່ໃນພຣະອົງນ້ັນເບີກບານໃຈ ໃຫ້ເຂົາຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີຢູ່ສເມີ ແລະ
ຂໍຊົງປ້ອງກັນເຂົາໄວ້ ເພ່ືອຄົນທ່ີຮັກພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ສຸກໃຈຢູ່ໃນພຣະອົງ 

12 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊງົອວຍພຣະພອນແກ່ຄົນຊອບທັມ ພຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງເຂົາໄວ້ ດ້ວຍ
ຄວາມໂປດປານເຫມືອນເປັນໂລ່ປ້ອງກັນເຂົາ 

 

6 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີກົ 
ການອອ້ນວອນຂຄໍວາມກະຣນຸາໃນຍາມທກຸຍາກລາໍບາກ 
Prayer for Recovery from Grave Illness 

ເຖິງຫົວຫນ້ານ ັກຮ້ອງ ໃຊ້ເຄື່ອງເສບຕາມທໍານອງເຊມິນິທ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ 
To the leader: with stringed instruments; according to the Sheminith. A Psalm of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຢ່າຊົງຂນາບຂ້າພຣະອົງ ເມ່ືອຊົງໂກດ ແລະຂໍຢ່າຊົງລົງໂທດຂ້າພຣະອົງດ້ວຍພຣະພິ
ໂຣດຂອງ   ພຣະອົງ 

2 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ ໍຊົງພຣະກະຣຸນາແກ່ຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງເມ່ືອຍອ່ອນກໍາລັງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົຮັກສາຂ້າພຣະອົງເພາະກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງທຸກຍາກລໍາບາກຫຼາຍ 

3 ທັງຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງກໍທຸກຍາກລ ໍາບາກຫລາຍ ໂອ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ອີກດົນປານໃດຫນໍ 
4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຫນັມາຊ່ອຍຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງໃຫ້ລອດດ້ວຍເຖີດ ຂໍຊົງຊອ່ຍກູ້ຂ້າພຣະອົງ 

ເພາະເຫັນແກ່ຄວາມຮັກຫມ້ັນຄ ງົຂອງພຣະອົງ 
5 ເພາະຖ້າໃນຄວາມຕາຍ ບ່ໍມີການລະນຶກເຖິງພຣະອົງແລ້ວ ໃນແດນມໍຣະນາໃຜເດ່ຈະໂມທະນາພຣະຄຸນຂອງ

ພຣະອົງ 
6 ຂ້າພຣະອົງອ່ອນແຮງດ້ວຍການຄ່ໍາຄວນ ແລະທຸກຄືນບ່ອນນອນກໍຊຸ່ມປຽກຍ້ອນຫລ່ັງນ້ໍາຕາ ແລະຫມອນກໍຊຸ່ມ

ດ້ວຍນ້ໍາຕາທ່ີຮ້ອງໄຫ້ 
7 ຕາຂອງຂ້າພຣະອົງເມ່ືອຍລ້າເພາະຄວາມທຸກໃຈ ມັນອ່ອນເພັຽລົງ ເພາະຄູ່ແຂ່ງຂັນທ ງັປວງຂອງຂ້າພຣະອົງ 
8 ບັນດາເຈ້ົາຜູ້ກະທໍາຄວາມຊ່ົວຈ່ົງຫນີໄປຈາກເຮົາເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະດັບສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງເຮົາແລ້ວ 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະດັບຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອ ງົ ຊົງຮັບຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ 
10 ສັດຕຣູທັງສ້ິນຂອງຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ອາຍ ແລະຍາກລໍາບາກ ເຂົາທັງຫລາຍຈະກັບຄືນ ແລະຈະໄດ້ຮັບຄວາມ

ອັບອາຍໃນພິບຕາດຽວ 
 

7 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີຈດັ 
ການອອ້ນວອນເພືອ່ຂຊໍອ່ຍຊວີດິ 
Plea for Help against Persecutors 

ຊິກກັຍໂອນ ຂອງດາວິດ ຊຶ່ງທ່ານຮ້ອງຖວາຍພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບກູດ, ເບັນຢາມິນ 
A Shiggaion of David, which he sang to the Lord concerning Cush, a Benjaminite. 



1 ໂອ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງລ້ີພັຍຢູ່ໃນພຣະອ ງົ ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນພຍັຈາກຜູ້
ໄລ່ຕາມທັງມວນ ຂໍຊົງຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງ 

2 ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຈີກຂ້າພຣະອົງເສັຽດ່ັງສິງ ແລະລາກຂ າ້ພຣະອົງໄປ ໂດຍບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ອຍໄດ້ຂ້າແດ ພ່ຣະຜູ້ເປ ນັ
ເຈ້ົາຂອງຂ້າ  ພຣະອົງ ຖ້າຂ້າພຣະອົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ີ ຄືຖ້າມີຄວາມຜິດໃນມືຂອງຂ້າພຣະອົງ 

3 ຖ້າຂ້າພຣະອົງທໍາຄວາມຊ  ່ົວແກ່ເພ່ືອນບ້ານຂອງຂ້າພຣະອົງ ຫລືປຸ້ນສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງໂດຍປາສຈາກສາ
ເຫດ 

4 ກໍຂໍໃຫ້ສັດຕຣູໄລ່ຕາມຂ້າພຣະອົງທັນ ແລະໃຫ້ເຂົາຢຽບຍ່ໍາຊີວິດຂ້າພຣະອົງລົງເຖິງດິນ ແລະວາງວິນຍານຂອງ
ຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃນຝຸ່ນດິນ 

5 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງລຸກຂ້ຶນດ້ວຍພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງຂ້ຶນສູ້ຄວາມໂຫດຮ້າຍສັດ
ຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຕ່ືນຂ້ຶນ ພຣະອົງຊົງກໍານົດການພິພາກສາ 

6 ຂໃໍຫຊຸ້ມນຸມຊົນຊາດທັງຫລາຍມາຢູ່ຮອບພຣະອົງ ແລະຂໍຊົງກັບໄປປະທັບເດ່ັນຢູ່ເຫນືອຊຸມນຸມນ້ັນ 
7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພິພາກສາຊົນຊາດທັງຫລາຍ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂໍຊງົພິພາກສາ ຂ້າພຣະອົງຕາມ

ຄວາມຊອບທັມຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຕາມຄວາມສັດສຸຈຣິດ ຊຶ່ງມຢູ່ີໃນຂ້າພຣະອົງ 
8 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງທັມ ຜູ້ຊົງທົດລອງຄວາມຄິດແລະຈິດໃຈທັງຫລາຍ ຂໍໃຫ້ຄວາມຊ່ົວຂອງຄົນອະທັມຈ່ົງ

ເຖິງທ່ີສ້ິນສຸດ ແຕ່ຂໍຊົງສະຖາປະນາຄົນຊອບທັມຂ້ຶນ 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນທ່ີກໍາບັງຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຊູຜູ ້ໃຈທ່ຽງຕົງໃຫ້ລອດ 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ພິພາກສາທ່ີຊອບທັມ ແລະເປັນຜູ້ປະທານຄໍາພິພາກສາທຸກວັນ 
11 ຖ້າມະນຸດຄົນໃດບ່ໍກັບໃຈ ພຣະອົງຈະຊົງຝົນຄົມດາບຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງກ່ົງທະນູຕຽມພ້ອມໄວ້ 
12 ພຣະອົງຊົງຕຽມອາວຸດອັນຮ້າຍແຮງ ຊງົກະທໍາໃຫ້ລູກທະນູຂອງພຣະອົງເປັນສອນໄຟ 
13 ເບ່ິງແມ໋, ຄົນອະທັມກ່ໍຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂ້ຶນແລ້ວ ກໍາລັງຕ້ັງທ້ອງຄວາມຊ່ົວຊ້າ ແລະຄອດອອກມາເປັນການຕົວະ 
14 ເຂົາຂຸດຫລຸມໄວ້ ແລະຕົກລົງໄປໃນຫລຸມທ່ີເຂົາເຮັດໄວ້ນ້ັນ 
15 ຄວາມຊ່ົວຊ້າຂອງເຂົາກັບມາສຸມຫວົເຂົາ ແລະຄວາມທາຣຸນຂອງເຂົາລົງມາເທິງຫົວຂອງເຂົາເອງ 
16 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຖວາຍໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເນ່ືອງດ້ວຍຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ ແລະຂ້າພະ

ເຈ້ົາຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ສູງສຸດ 
 

8 ເພງສຣັເສນີ ບດົທແີປດ 
ພຣະຣສັມຂີອງພຣະເຈ້ົາແລະສັກສີຂອງມະນດຸ 
Devine Majesty and Human Dignity 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ຕາມທາໍນອງກິດຕິດ ເພງສັຣເສີນຂອງດາວິດ 
To the leader: according to the Gittith. A psalm of David. 

1 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງເກີນວ່າລືຊາໄປທ່ົວທັງໂລກ 
ຄວາມສັຣເສີນພຣະອົງດັງກ້ອງຂ້ຶນສູ່ຟ້າສວັນ 

2 ຊ່ຶງເປັນເພງສັຣເສີນຈາກເດັກຫນຸ່ມນ້ອຍ ແລະເດັກອ່ອນ ພຣະອົງໄດ້ສ້າງກໍາແພງ ເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກ້ັນກາງສັດຕຣູ
ແລະຄູ່ແຂ່ງຂັນຂອງພຣະອົງ 

3 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຫລຽວເບ່ິງທ້ອງຟ້າທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງ ແລະຫລຽວເບ່ິງເດືອນດາວທ່ີພຣະອົງຕ້ັງໄວ້ 
4 ມະນຸດສໍາຄັນຫຍັງພໍທ່ີພຣະອົງຈະຄິດເຖິງເຂົາ ແລະດູແລຮັກສາເຂົາ ເປັນການປະຫລາດໃຈແທ້ 



5 ແຕ່ພຣະອົງຍັງຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເຂົາມີຖານະຮອງຈາກພຣະອົງລົງມາ ພຣະອົງຊງົໃຫ້ມະນຸດມີສັກສີ ແລະໄດ້ຮັບ
ກຽດຕິຍົດ 

6 ພຣະອົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ມະນຸດຄຸ້ມຄອງເຫນືອທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງໄວ້ 
7 ເຫນືອຝູງແກະ ຝູງງົວ ຄວາຍ ແລະສັດປ່າ 
8 ທັງນົກຫນູໃນອາກາດ ຕລອດທັງທຸກໆສ່ິງທ່ີສ້າງຂ້ຶນໃນທ້ອງທະເລ 
9 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຊົງປາກົດກະຈາຍທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ 
 

9 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີກົາ້ 
ການໂມທະນາໃນເຣືອ່ງຄາມຍຸດຕິທມັຂອງພຣະເຈົາ້ 
Godís Power and Justice 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຣ້ອງ ຕາມທາໍນອງມທຸລັບເບນ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ 
To the leader: according to Muthlabben.  

A Psalm of David 

1 ຂ້າພຣະອົງຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະບອກເຖິງການ
ອັສຈັນທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ 

2 ຂ້າພຣະອົງຈະຊົມຊ່ືນ ແລະຍິນດີໃນພຣະອົງ ຂ້າແດ່ອົງຜູ້ສູງສຸດ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງ 

3 ເມ່ືອສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງກັບຄືນ ເຂົາທັງຫລາຍກໍສະດຸດ ແລະພິນາດໄປຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກຂອງພຣະອົງ 
4 ເພາະພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະຄວາມທ່ຽງຕົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງປະທັບເທິງພຣະທີນ່ັ່ງ ແລະ

ປະທານການພິພາກສາອັນຊອບທັມ 
5 ພຣະອົງໄດ້ຊົງຂນາບບັນດາປະຊາຊາດ ແລະຊົງທໍາລາຍຄົນອະທັມ ແລ້ວຊົງລຶບຊືຂ່ອງເຂົາອອກເສັຽເປັນນິດ 
6 ສັດຕຣູໄດ້ສາບສູນໄປໃນຄວາມພິນາດເປັນນິດ ພຣະອົງຊົງຖອນຮາກບັນດາຫົວເມອືງຂອງເຂົາແລະອະນຸ

ສອນຂອງເຂົາກໍວອດວາຍ 
7 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງຄອບຄອງ ຍັງຊົງຄອບຄອງຢູ່ເປັນນິດ ພຣະອົງຊົງສະຖາປະນາບັນລັງຂອງພຣະອົງເພ່ືອການພິ

ພາກສາ 
8 ພຣະອົງຊງົພິພາກສາໂລກດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ ພຣະອົງຊົງພິພາກສາບັນດາປະຊາຊາດດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທັມ 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງຄົນທ່ີຖືກກົດຂ່ີ ຊງົເປັນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງໃນເວລາຍາກລໍາບາກ 
10 ບ ນັດາຜູ້ທ່ີຮູ້ຈັກພຣະນາມຂອງພຣະອົງກໍວາງໃຈໃນພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງ

ປະຖ້ິມບັນດາຜູ້ທ່ີຊອກສແວງຫາພຣະອົງ 
11 ຈ່ົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊ່ຶງປະທັບໃນຊີໂອນ ຈ່ົງບອກເລ່ົາເຖິງພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະອົງໃນຖ້າມກາງ

ຊນົຊາດທງັຫລາຍ 
12 ເພາະພຣະອົງຊົງແກ້ແຄ້ນແທນໂລຫິດ ແລະຊົງເອົາພຣະທັຍໃສ່ໃນເຂົາທັງຫລາຍ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງລືມຄໍາຮ້ອງ

ທຸກຂອງຜູ້ຖືກກົດຂ  ່ີ 
13 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງພຣະກະຣຸນາແກ່ຂ້າພຣະອົງ ຂ ຊົໍງທອດພຣະເນດເບ່ິງວ່າ ຂ້າພຣະອົງຕ້ອງທົນທຸກ

ທໍຣະມານເພາະຄົນທ່ີກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງພຽງໃດ ຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊງົຍົກຂ້າພຣະອົງຂ້ຶນຈາກປະຕູຂອງຄວາມ
ຕາຍ 



14 ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະກ່າວຄໍາສັຣເສີນພຣະອົງແລະຈະຍິນດີໃນການຊ່ອຍກູ້ຂອງພຣະອົງ ທີໃ່ນປະຕູທັງຫລາຍ
ແຫງ່ຊາວຊໂີອນ 

15 ບັນດາປະຊາຊາດໄດ້ຈົມລົງໃນຫລຸມຊ່ຶງເຂົາຂຸດໄວ້ ແລະຕີນຂອງເຂົາຕິດຕາຂ່າຍຊ່ຶງເຂົາເອງເຊ່ືອງດັກໄວ້ 
16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຜີຍພຣະອົງໃຫ້ປາກົດແຈ້ງ ແລ້ວພຣະອົງຊົງພິພາກສາ ຊົງດັກຈັບຄົນອະທັມດ້ວຍກິຈການ

ຂອງເຂົາເອງ 
17 ຄົນອະທັມຈະຕ້ອງຖອຍໄປສູ່ແດນມໍຣະນາ ຄືປະຊາຊາດທັງມວນທ່ີລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
18 ເພາະພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງລືມຄົນຂັດສົນສເມີໄປ ແລະຄວາມຫວັງຂອງຄົນຍາກຈົນຈະບ່ໍພິນາດໄປເປັນນິດ 
19 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງລ ກຸຂ  ້ຶນ ຢ່າໃຫ້ມະນຸດມີຊັຍໄດ້ ແຕ່ໃຫບັ້ນດາປະຊາຊາດຖືກພິພາກສາຕ່ໍເບ້ືອງພ

ຣະພັກຂອງ    ພຣະອົງທັງສ້ິນ 
20 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົໃຫ້ເຂົາຢໍາເກງ ແລະໃຫ້ບັນດາປະຊາຊາດຮູ້ວ່າ ເຂົາທັງຫລາຍເປັນພຽງມະນຸດ

ເທົ່ານັ້ນ 
 

10 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີບິ 
ການອອ້ນວອນເພືອ່ຂຊໍງົຂວໍາ້ຄນົອະທມັ 
Prayer for Deliverance from Enemies 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ເຫດໃດພຣະອົງປະທັບຢືນຢູ່ຫ່າງໄກ ແລະຊົງລ້ີຊ່ອນພຣະອົງເສັຽໃນຍາມຍາກລ ໍາບາກ 
2 ຄົນອະທັມໄລ່ກວດຄົນຍາກຈົນຢ່າງທະນົງອົງອາດ ຂໍໃຫເ້ຂົາຕິດກັບ ຄືບ້ວງແຮ້ວແຫ່ງອຸບາຍທ່ີເຂົາຄິດຂ້ຶນນ້ັນ 
3 ເພາະຄົນອະທັມອວດເຖິງສ່ິງທ່ີໃຈເຂົາຢາກໄດ້ນ້ັນ ແລະຄົນທ່ີໂລບມາກໃນກໍາໄລ ກໍປ້ອຍດ່າ ແລະປະນາມພ

ຣະເຈ້ົາ 
4 ເພາະຄວາມທະນົງຕົວ ຄົນອະທັມກ່າວວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງລົງໂທດî ຄວາມຄິດທັງສ້ິນຂອງເຂົາຄືìບໍ່ມພີຣະ

ເຈ້ົາî 
5 ວີທກີານຂອງຄົນອະທັມຈະເຣີນຢູ່ທຸກເວລາ ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຢູ່ສູງພ້ົ້ົນສາຍຕາຂອງເຂົາ ເຂົາພ່ົນ

ຄວາມຮ້າຍໃສ່ບັນດາຄູ່ແຂ່ງຂັນຂອງເຂົາ 
6 ໂດຍຄີດໃນໃຈຂອງເຂົາວ່າ, ìຂ້າຈະບ່ໍຫວ່ັນໄຫວຕລອດທຸກຊົວ່ຊາດເຊ້ຶອຂອງຂ້າ ຈະບ່ໍພົບຄວາມຍາກລ ໍາບາກ

ເລ ຍີî 
7 ການສາບແຊ່ງ ການຫລອກລວງ ແລະການບ ີບບັງຄັບຢູ່ເຕັມປາກຂອງເຂົາ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ແລະຄວາມບາບ

ຜິດຢູ່ທ່ີລ້ີນຂອງເຂົາ 
8 ເຂົານ່ັງຊຸ່ມຄອຍດັກທໍາຮ້າຍຢູ່ຕາມຊນົນະບົດ ແລະຂ້າຄົນທ່ີບໍ່ມຄີວາມຜິດເສັຽໃນທ່ີລັບລ້ີ ຕາຂອງເຂົາສອດ

ຫາຄົນໄຮ້ທີ່ເພິ່ງ 
9 ເຂົາຊຸ່ມຢູ່ໃນທ່ີລັບເຫມືອນສິງຢູ່ໃນທ່ີກໍາບັງ ເພືອ່ຈັບຄົນຍາກຈົນແລ້ວພວກເຂົາດຶງລາກຄົນຍາກຈົນມາດ້ວຍ

ຕານ່າງຂອງເຂົາ 
10 ຄົນບ່ໍມີທ່ີເພ່ິງກໍຖືກກົດໃຫ້ຈົມລົງ ແລະລ້ົມລົງດ້ວຍກໍາລັງຂອງຄົນອະທັມນ້ັນ 
11 ຄົນອະທັມນ້ັນຄິດໃນໃຈວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາລືມແລ້ວ ພຣະອົງຊົງເຊ່ືອງພຣະພັກແລະຈະບ່ໍຊົງເຫັນເລີຍî 
12 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງລຸກຂ້ຶນ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂໍຊົງຊູພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຂ້ຶນ ຂໍຢ່າຊົງລືມຄົນທ່ີ

ທຸກໃຈ 
13 ເຫດສັນໃດຄົນອະທັມຈ່ຶງປະນາມພຣະເຈ້ົາ ແລະກ່າວໃນໃຈຂອງຕົນເອງວ່າ, ìພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງເອົາເຣ່ືອງເອົາ

ລາວî 



14 ພຣະອົງຊົງເຫັນ ໂອ ພຣະອົງຊົງພິເຄາະຄວາມຍາກລໍາບາກແລະຄວາມເດືອດຮ້ອນແລ້ວ ເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້
ຊົງດໍາເນີນຄະດີ ຄົນບ່ໍມີທ່ີເພ່ິງມອບຕົວໃຫ້ກັບພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຊ່ອຍຄົນກໍາພ້າພ່ໍ 

15 ຂໍພຣະອົງຊົງຫັກແຂນຂອງຄົນອະທັມ ແລະຄົນກະທໍາຊ່ົວ ຂໍຊົງຄ້ົນຄວາມອະທັມຂອງເຂົາອອກມາຈົນຫມົດ
ສ້ິນ 

16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະມະຫາກະສັດຢູ່ເປັນນິດນີຣັນ ບັນດາປະຊາຊາດຈະພິນາດໄປຈາກແຜ່ນດິນຂອງ
ພຣະອົງ 

17 ຂ້າແດ່ພຣະຜ້  ູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຟັງຄວາມປາຖນາຂອງຄົນອ່ອນສຸພາບ ຈະຊົງເສີມກໍາລັງເຂົາ ແລະພຣະອົງ
ຈະຊົງງ່ຽງພຣະກັນຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາ 

18 ເພ່ືອປະທານຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ຄົນກໍາພ້າພ່ໍ ແລະຄົນຖືກບ ບີບັງຄັບ ເພ່ືອມະນຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະບ່ໍທໍາ
ໃຫເ້ຂົາຢ້ານກົວອີກຕ່ໍໄປ 

 

11 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີບິເອດັ 
ບອ່ນລີພ້ຍັຂອງຜູທ້ຽ່ງທມັ 
Song of Trust in God To the leader Of David 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ຂອງດາວິດ  

To the leader: Of David 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາລ ີ ້ພັຍຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ ທ່ານຈະເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ັນນ້ີຫລືວ່າ, ìຈ່ົງຫນີໄປທີພູ່ເຫມືອນນົກ 
2 ເພາະຄົນອະທັມກ່ົງທະນູ ແລະເອົາລູກທະນູພາດສາຍໄວ້ແລ້ວ ເພ່ືອຈະຍິງເຂ້ົາໄປໃນຄວາມມືດໃຫ້ຖືກຄົນໃຈ

ທ່ຽງທັມ 
3 ຖ້າຮາກຖານຖືກທໍາລາຍເສັຽແລ້ວ ຄົນຊອບທັມຈະເຮັດຢ່າງໃດî 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດໃນພຣະວີຫານອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ ພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ເທິງຟ້າ

ສວັນ ພຣະເນດຂອງພຣະອົງເບ່ິງ ແລະທົດສອບລູກຫລານຂອງມະນຸດ 
5 ພຣະເຈ້ົາຊົງທົດສອບທັງຄົນຊອບທັມແລະຄົນອະທັມ ແລະວິນຍານຂອງພຣະອົງຊົງກຽດຊັງຜູ້ທ່ີຮັກຄວາມທາ

ຣຸນໂຫດຮ້າຍ 
6 ພຣະອົງຊົງເທຖ່ານໄຟແລະໄຟກໍາມະຖັນໃສ່ຄົນອະທັມ ລົມທ່ີແຜດເຜົາຈະເປັນສ່ວນຂອງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ 
7 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊອບທັມ ຈ່ຶງຊົງຮັກກິຈການທ່ີຊອບທັມ ຄົນທ່ຽງຕົງຈະເຫັນພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ 
 

12 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີບິສອງ 
ການອອ້ນວອນຂຄໍວາມຊອ່ຍເຫລອືເພືອ່ຕໍສູ່ຄ້ນົອະທມັ 
Plea for Help in Evil Times 
ເຖິງຫວົຫນ້ານ ັກຮອ້ງ ຕາມທາໍນອງເຊມນິິທ ເພງສັຣເສີນຂອງດາວິດ 

To the leader: according to the Sheminith.  
A Psalm of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງໂຜດຊ່ອຍ ເພາະຄົນດີບ່ໍມີເຫລືອອິກແລ້ວ ແລະຄົນສຸຈຣິດໄດ້ສາບສູນໄປຈາກ
ເຫລ່ົາລູກຂອງມະນຸດ 

2 ທຸກຄົນກ່າວຄໍາຕົວະຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ ເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາດ້ວຍຮິມຝີປາກທ່ີປ້ໍຍໍແລະສອງໃຈ 
3 ຂໍພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕັດຮິມຝີປາກທ່ີປ້ໍຍໍອອກເສັຽ ແລະລ້ີນທ່ີອວດອ້າງການໃຫຍ່ນ້ັນດ້ວຍ 
4 ຄືບັນດາຜູ້ທ່ີກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະຊະນະດ້ວຍລ້ີນຂອງເຮົາ ຮິມຝີປາກຂອງເຮົາເປັນຝ່າຍເຮົາໃຜຈະເປັນນາຍເຮົາî 



5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະລຸກຂ້ຶນດຽວນ້ີ ເພາະຄົນຍາກຈົນຖືກຂ່ົມເຫັງ ແລະຄົນຂັດສົນຄ່ໍາຄວນ ເຮົາ
ຈະຈັດເຂົາໄວ້ໃນທ່ີປອດພັຍຊຶງ່ເຂົາຢາກໄປຢູ່ì 

6 ພຣະດໍາຣດັຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນດໍາຣັດທີບໍ່ຣິສຸດ ເປັນເຫມືອນເງິນຫລອມໃຫ້ບໍຣິສຸດໃນເຕົາໄຟເທິງແຜ່ນດ ນິ
ແລ້ວເຖິງເຈັດເທ່ືອ 

7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງປ້ອງກັນຂ້າະພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂໍຊົງກັນຂ້າພຣະອົງສເມີໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກ
ພວກນ້ີ 

8 ຄົນອະທັມກໍຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງ ຂນະເມ່ືອລູກທັງຫລາຍຂອງມະນຸດພາກັນຍົກຍ້ອງຄວາມຊ່ົວຊ້າ 
 

13 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີບິສາມ 
ການອອ້ນວອນຂຄໍວາມຊອ່ຍເຫລອືໃນຍາມຍາກລາໍບາກ 
Prayer for Deliverance from Enemies 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ  
To the leader. A Psalm of David 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະລືມຂ້າພຣະອົງໄປດົນປານໃດ ຈົນຕລອດໄປບ່ໍ ພຣະອົງຈະລ້ີຂ້າພຣະ
ອົງນານເທ່ົາໃດ? 

2 ຂ້າພຣະອົງຈະຕ້ອງທໍຣະມານດົນປານໃດ ຂ້າພຣະອົງຈະໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈທັງວັນແລະຄືນນານເທ່ົາໃດ ສັດຕຣູ
ຈະຊະນະຂ້າພຣະອົງໄປນານປານໃດ 

3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຫລຽວເບ່ິງຂ້າພຣະອົງ ແລະຕອບຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ ຂໍຊງົເພ້ີມ
ຄວາມສວ່າງແກ່ຕາຂ້າພຣະອົງ ຢ້ານວ່າຂ້າພຣະອົງຈະຫລັບຢູ່ໃນຄວາມຕາຍ 

4 ແລ ວ້ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍສາມາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຊະນະເຂົາແລ້ວî ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ຍິນໃນການຫລ້ົມ
ຈ່ົມຂອງຂ້າພຣະອົງ 

5 ແຕ່ຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃຈໃນຄວາມຮ ກັຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງດີໃຈເພາະພຣະອົງຈະຊ່ອຍຂ້າພຣະ
ອົງໃຫ້ພົ້ົ້ນພັຍ 

6 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງດີຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາ 
 

14 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີບິສີ ່
ຄວາມຊົວ່ຊາ້ຂອງມະນດຸ 
Denunciation of Godlessness 

 ພສສ 53:1-6) 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ຂອງດາວິດ  
To the leader: Of David 

1 ຄົນໂງ່ຄິດໃນໃຈໂຕເອງວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາບ່ໍສໍາຄັນî ເຂົາທຸກໆຄົນເປັນຄົນອະທັມ ເຂົາໄດ້ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຫນ້າຢ້ານ
ຕົກໃຈໂດຍບ່ໍມີໃຜປະພືດຕົນໃນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທອດພຣະເນດເບ່ິງມວນມະນຸດຈາກສວັນເພ່ືອຢາກຣູ້ວ່າມໃີຜແດ່ທ່ີເປັນຄົນສລາດຂາບ
ໄຫວພ້ຣະອົງ 

3 ແຕ່ວ່າເຂົາທຸກຄົນເຣັດໃນທາງຜິດແລະເປັນຄົນຊ່ົວ ໃນເຂົາບ່ໍມີຜູ້ໃດເຮັດໃນສ່ິງຖືກຕ້ອງ ແມ່ນແຕ່ຜູ້ດຽວກໍບໍ່ມີ 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມວ່າ, ìເຂົາບ່ໍມ ີປັນຍາບ່ໍ? ແມ່ນຄົນໂງ່ບ່ໍທ່ີເຣັດຊ່ົວແນວນ້ີ? ເຂົາມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍການ

ປຸ້ນຈ້ີໄພ່ພົນຂອງເຣົາ ແລະບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນຫາເຮົາເລີຍî 



5 ແຕ່ວ່າເຂົາຈະເປັນຄົນຂ້ີຢ້ານ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບຜູ້ຊອບທັມ  
6 ເຂົາຫມາຍຈະລ້ົມແຜນການຂອງຄົນອະນາຖາ ເພາະວ່າພວກນ້ີເພ່ິງອາສັຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
7 ຂໃໍຫພ້ວກອິສຣາເອນໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ົນ້ມາຈາກເມືອງຊີໂອນ ເມ່ືອໃດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງພຣະ

ອົງຈະເຣີນຂ້ຶນອີກ ເມ່ືອນ້ັນເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບຈະມີຄວາມສຸກ ແລະພວກອິສຣາເອນຈະຍີນດີ 
 

15 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີບິຫາ້ 
ສິງ່ທີພ່ຣະເຈົາ້ຊງົຕອ້ງການ 
Who shall Abide in Godís Sanctuary? 
ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ  

A Psalm of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຜອາດຈະຢູ່ໃນວິຫານຂອງພຣະອົງໄດ້ ຜູໃ້ດຈະຢູ່ໃນຊີໂອນພູສັກສິດຂອງພຣະອົງໄດ້ 
2 ຄົນທ່ີເຊ່ືອຟັງຄວາມຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງສເມີໄປ ຄືມຄີວາມເວ້ົາອັນສັດຊ່ື ແລະແນ່ແທ ້
3 ແລະຜູ້ທ່ີບ່ໍປະຫມາດຄົນອ່ືນ ເຂົາບ່ໍເຮັດຜິດຕ່ໍຫມູຄູ່່ ແລະບ່ໍກ່າວຂວັນນີນທາເພ່ືອນບ້ານ 
4 ເຂົາກຽດຊັງຄົນຊ່ົວທ່ີພຣະເຈ້ົາປະຖ້ິມ ແຕ່ເຂົາໃຫ້ກຽດຜູ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ເຂົາເຮັດຕາມຄໍາສັນຍາຂອງຕົນເອງ

ສເມີ ເຖິງແມ່ນເຂົາຈະເສັຽຜົນປໂຍດຫລາຍປານໃດກໍຕາມ ເຂົາກໍບ່ໍຍອມປ້ີນຄວາມ 
5 ເຂົາໃຫ້ຄົນຢືມເງີນໂດຍບ່ໍຄິດດອກເບ້ັຽ ແລະບ່ໍຮັບເອົາສິນບົນເພ່ືອຕ່ໍສູ້ຄົນທ່ີບໍ່ມຄີວາມຜິດ ຜູ້ກະທໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ

ຈະບ່ໍຫລົງເສັຽໄປຈັກເທ່ືອ 
 

16 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີບິຫກົ 
ການອອ້ນວອນຂອງຜູທ້ີມ່ຄີວາມຫມັນ້ໃຈ 
Song of Trust and Security in God 
ມກິຕາມບົດນ່ຶງ ຂອງດາວິດ 
A Miktam of David 

1 ຂ າ້ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໂຜດຄຸ້ມຄອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງມາເພ່ິງພຣະອົງເພ່ືອຄວາມປອດພັຍ 
2 ຂ້າພຣະອົງທູນຕ່ໍພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອົງແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ທຸກສ່ິງທ່ີດີແມ່ນຂອງພຣະອົງຊົງ

ປະທານໃຫ້î 
3 ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຄົນປະເສີດທ່ີສຸດ ຂ້າພຣະອົງມີຄວາມດີໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຕ່ໍເຂົາ 
4 ແຕ່ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອ່ືນ ກໍຮັບເອົາຄວາມທຸກລໍາບາກເຂ້ົາໃສ່ຕົວເອງ ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍຮ່ວມໃນການບູຊາຂອງ

ເຂົາ ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍນະມັສການພຣະທັງຫລາຍຂອງເຂົາ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນທຸກສ່ິງທ່ີຂ້າພຣະອົງມີ ແລະພຣະອົງຊົງປະທານທຸກສ່ິງທ່ີຂ້າພຣະອົງ

ຕ້ອງການ ຊີວິດຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນເງ້ືອມພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 
6 ຂອງປະທານທີພ່ຣະອົງຊົງໂຜດແກ່ຂ້າພຣະອົງກໍອັສຈັນຫລາຍ ຂອງປະທານນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດ 
7 ຂ້າພຣະອົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງນໍາຫນ້າຂ້າພຣະອົງ ໃນກາງຄືນຈິດສໍານຶກກໍເຕືອນສະຕິ

ຂ້າພຣະອົງ 
8 ຂ້າພຣະອົງຮູ້ສຶກໃນໃຈສເມີວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ ແລະບ່ໍມີສ່ິງໃດເຮັດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຕົກສະທ້ານ

ຢ້ານກົວ ເພາະພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃກ້ຂ້າພຣະອົງ 



9 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ພ້ອມທັງມີຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຢູ່
ເລ້ືອຍໆ 

10 ເພາະພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາໄປສູ່ພິພບົຄົນຕາຍ ພຣະອ ງົຈະບ່ໍປະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ທ່ີພຣະອົງຮັກເຂ້ົາໄປ
ໃນບ່ອນເລິກລັບນ້ັນ 

11 ພຣະອົງຊົງຊ ີ ້ໃຫຂ້້າພຣະອົງເຫັນຫົນທາງຊ  ່ຶງນໍາໄປສູ່ຊີວິດ ພຣະພັກຂອງພຣະອົງທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມ  ມ່ວນຊ່ືນ ແລະຄວາມຊົດຊ່ອຍຂອງພຣະອົງກໍນໍາຄວາມຍິນດີມາໃຫ້ຕລອດໄປ 

 

17 ເພງສ ັຣເສນີ ບດົທສີບິເຈດັ 
ຄາໍອອ້ນວອນເພືອ່ໃຫພ້ົ້ົນ້ຈາກການຖືກກົດຂ່ີ 
Prayer for Deliverance from Persecutors 
ຄໍາອ້ອນວອນ ຂອງດາວິດ 
A Prayer of David 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົສະດັບຄວາມຝ່າຍຍຸດຕິທັມ ຊົງຟັງຄໍາຮ້ອງທູນຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນ
ຟັງຄໍາອ້ອນວອນຈາກຮີມຝີປາກທ່ີບ່ໍມກີານຫລອກລວງຂອງຂ້າພຣະອົງ 

2 ຂໍໃຫ້ການຊະນະຄວາມຂອງຂ້າພຣະອົງມາຈາກພຣະອົງ ຂ ໍພຣະເນດຂອງພຣະອົງຊົງເຫັນສ່ິງທ່ຽງທັມ 
3 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງລອງຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະສະເດັດຢ້ຽມຢາມຂ້າພຣະອົງໃນເວລາກາງຄືນ ເມ່ືອຊົງທົດ

ສອບຂ້າ    ພຣະອົງ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງພົບຄວາມອະທັມໃນຂ້າພຣະອົງເລີຍ ປາກຂອງຂ້າພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ລະ
ເມີດ 

4 ກ່ຽວດ້ວຍກິຈການຂອງມະນຸດ ໂດຍພຣະວັຈນະຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ທາງແຫ່ງຄວາມທາຣຸນໂຫດຮ້າຍ 

5 ບາດກ້າວຂອງຂ້າພຣະອົງແນບສນິດກັບວີຖີຂອງພຣະອົງ ຕີນຂອງຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ພາດ 
6 ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຈະຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນຟັງຖ້ອຍຄໍາ

ຂອງຂ້າ  ພຣະອົງດ້ວຍເຖີດ 
7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍຂອງບັນດາຜູ້ສແວງຫາທ່ີລ້ີພັຍຈາກປໍຣະປັກຂອງເຂົາ ໃນພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງ

ສໍາແດງຄວາມຣັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງຢ່າງມະຫັສຈັນ 
8 ຂໍຊົງຮັກສາຂ້າພຣະອົງດ່ັງແກ້ວຕາ ຊງົເຊ່ືອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ພາຍໃຕ້ຮ່ົມປີກຂອງພຣະອົງ 
9 ໃຫພ້ົ້ົ້ນຈາກຄົນອະທັມຜູ້ລ້າງຜານ ແລະຈາກສັດຕຣູຜູ້ຄອຍເຂ່ັນຂ້າຊ່ຶງອ້ອມຮອບຂ້າພຣະອົງໄວ້ 
10 ເຂົາປິດໃຈຂອງເຂົາໄວ້ຈາກຄວາມສົງສານ ປາກຂອງເຂົາເວ້ົາຄໍາຍ່ິງຍະໂສ 
11 ເຂົາສະກົດຮອຍຂ້າພຣະອົງ ແລະໄດ້ອ້ອມຂ້າພຣະອົງໄວ້ ເຂົາຈັບຕາເບ່ິງຂ້າພຣະອົງເພ່ືອຈະດຶງຂ້າ 

ພຣະອົງລົງດິນ 
12 ເຂົາເປັນເຫມືອນສ່ິງທ່ີຫິວກະຫາຍຢາກຈະຈີກຖ້ິມ ເຫມືອນດ່ັງສິງຫນຸ່ມຊ່ຶງຊຸມ່ດັກທໍາຣ້າຍຢູ່ໃນທ່ີລັບ 
13 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງລຸກຂ້ຶນຂັດຂວາງເຂົາໄວ້ ແລະຂວ້ໍາເຂົາລົງເສັຽ ຂໍຊົງຊ່ອຍກູ້ຊວິີດຂອງຂ້າພຣະ

ອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄົນອະທັມດ້ວຍດາບຂອງພຣະອົງ 
14 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຊອ່ຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົົນ້ຈາກມະນຸດດ້ວຍພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ຈາກມະນຸດຜູ້ຊ່ຶງ

ມສ່ີວນຂອງຊີວດິເປັນຂອງໂລກ ຂໍໃຫທ້້ອງຂອງເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສະສົມໄວເ້ພ່ືອເຂົາ ໃຫ້ລູກ
ຫລານຂອງເຂົາໄດ້ຫລາຍ 
ກວ່າພໍດີໃຫພ້ວກເຂົາເຫລືອບາງສ່ິງໄວ້ໃຫແ້ກ່ລູກອ່ອນຂອງເຂົາ 



15 ສ່ວນຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະເຫັນພຣະພັກຂອງພຣະອົງໃນຄວາມຊອບທັມ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຕ່ືນຂ້ຶນ ຂ້າພ
ຣະອົງຈະເບີກບານໃຈດ້ວຍພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ 

 

18 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີບິແປດ 
ດາວດິຂອບພຣະຄນຸເພາະຄວາມມຊີຍັ 
Royal Thanksgiving for Victory 
(2 ຊມອ 22:1-51) 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນຂອງດາວິດ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງຖວາຍຖ້ອຍຄໍາຂອງເພງບົດນີ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ ໃນວັນທີ່ພຣະອົງຊົງ

ຊອ່ຍກູ້ທ່ານໃຫພ້ົ້ົ້ນຈາກເງ້ືອມມສັືດຕຣູທັງຫລາຍຂອງທ່ານ ແລະຈາກເງ້ືອມພຣະຫັດຂອງຊາອູນ ທ່ານກ່າວວ່າ 
To the leader. A Psalm of David the servant of the Lord, who addressed the words of this song to the Lord on 
the day when the Lord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. He said. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະກໍາລັງຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຮັກພຣະອົງ 
2 ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະສີລາ ເປັນປ້ອມອັນແຫນ້ນຫນາ ແລະຜູ້ປ້ອງກັນຂອງຂ້າພຣະອົງ ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າ

ພຣະອົງ ເປັນພຣະສີລາຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາລ້ີພັຍຢູ່ໃນພຣະອົງ ເປັນໂລ່ ເປັນພະລັງແຫ່ງຄວາມລອດຂອງຂ້າພ
ຣະອົງ ເປັນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງຂ້າພຣະອົງ 

3 ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສົມຄວນແກ່ການສັຣເສີນ ແລະຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮັບການຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກ
ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ 

4 ສາຍມັດຈຸຣາຊລ້ອມຂ້າພຣະອົງໄວ້ ກະແສແຫ່ງຄວາມຫາຍະນະຖ້ວມທັບຂ້າພຣະອົງ 
5 ສາຍໃຍຂອງແດນຜູ້ຕາຍພັນຕົວຂ້າພຣະອົງ  ບ້ວງມັດຈຸຣາຊທ່ີຈະດັບຊີວິດຂ້າພຣະອົງກໍຫ້າງໃສ່ຢູ່ສເມີ 
6 ໃນຍາມທຸກເດືອດຮ້ອນໃຈ ຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງທູນຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະ

ເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຈາກພຣະວີຫານຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງສະດັບສຽງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະສຽງຮ້ອງຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນໄປເຖິງພຣະກັນຂອງພຣະອົງ 

7 ແລ້ວແຜ່ນດິນໂລກກໍສ່ັນສະເທືອນ ແລະຄອນແຄນ ຮາກຖານຂອງພູກໍຫວ່ັນໄຫວດ້ວຍ ແລະສ່ັນສະເທືອນ     
ເ ພາະພຣະອົງຊົງໂກດ 

8 ຄວັນໄຟຟົ້ົງ້ອອກຈາກຮູດັງຂອງພຣະອົງ ແລະໄຟຜານອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ ຖ່ານກໍຕິດແປວ 
ໄຟນ້ັນ 

9 ພຣະອົງຊງົໂນ້ມຟ້າສວັນລົງດ້ວຍ ແລະສະເດັດລົງມາ ຄວາມມືດຕຶບຢູ່ໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງ 
10 ພຣະອົງຊົງຂ່ີເຊຣຸບບິມຕົນນ່ຶງ ແລ້ວຊົງເຫາະໄປ ພຣະອົງສະເດັດໂດຍປີກຂອງລົມ 
11 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຄວາມມືດປົກຄຸມພຣະອົງໄວ້ ໃຫ້ເມກທີມີ່ນ້ໍາອັນຕຶບຫນາອ້ອມພຣະອົງໄວ້ 
12 ມໝີາກເຫັບແລະຖ່ານໄຟແຕກອອກມາທະລຸເມກ ຈາກຄວາມສວ່າງສຸກໃສຂ້າງຫນ້າຂອງພຣະອົງ 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທໍາໃຫ້ຟ້າຮ້ອງກ້ອງກັງວານໃນຟ້າສວັນ ແລະອົງສູງສຸດກໍເປ່ັງພຣະສຸຣະສຽງ ຄືໝາກເຫັບແລະ

ຖ່ານໄຟ 
14 ພຣະອົງຊງົຍິງທະນູຂອງພຣະອົງອອກໄປ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຕ່າງກໍກະຈັດກະຈາຍໄປ ພຣະອົງຊງົປ່ອຍຟ້າແມບ

ເຫລ້ືອມເຮັດໃຫ້ປົບຫນີ 
15 ແລ້ວກ ເໍຫັນພ້ືນທະເລ ຕລອດຈົນຮາກຖານຂອງພິພບົກໍປາກົດແຈ້ງ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຂະຫນາບທະເລດ້ວຍ

ລົມທີພຸ່່ງຈາກຊ່ອງຮູດັງຂອງພຣະອົງ 
16 ພຣະອົງຊົງເອ້ືອມມາຈາກທ່ີສູງຊົງຈັບຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງດຶງຂ້າພະເຈ້ົາອອກມາຈາກນ້ໍາອັນແສນເລີກ 



17 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາ ໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກສັດຕຣູທີ່ມອໍີານາດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຈາກບັນດາຜູ້ທ່ີກຽດຊັງຂ້າ
ພະເຈົ້າ ເພາະເຂາົມອີະນຸພາບເກີນກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຫລາຍ 

18 ເຂົາໂຈມຕີຂ້າພະເຈ້ົາໃນວັນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເກີດມີຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຂ້າ
ພະເຈ້ົາ 

19 ພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າພະເຈ້ົາອອກມາຍັງທ່ີກວ້າງໃຫຍ່ ແລະຊົງຊູຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ເພາະພຣະອົງຊົງຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນ
ຂ້າພະເຈ້ົາ 

20 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາປະທານຮາງວັນແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ຕາມຄວາມຊອບທັມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຕອບແທນຂ້າ
ພະເຈ້ົາຕາມຄວາມສະອາດແຫ່ງມຂືອງຂ້າພະເຈ້ົາ 

21 ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຮັກສາບັນດາພຣະບັນຍັດ ຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຫ່າງຈາກພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງ
ອະທມັ 

22 ເພາະກົດຫມາຍທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ລະເມີດກົດເກນຂອງພຣະອົງ
ໄປເລີຍ 

23 ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມ ີຮອຍຕໍາຫນີ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຮັກສາຕົວໄວ້ບ່ໍເຮັດບາບຕ່ໍພຣະອົງ 
24 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງຕອບແທນຂ້າພະເຈ້ົາຕາມຄວາມຊອບທັມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຕາມຄວາມສະ

ອາດແຫ່ງມືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ 
25 ພຣະອົງຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຕ່ໍຜູ້ທ່ີຈ່ົງຮັກພັກດີ ພຣະອົງຊົງສໍາແດງພຣະອົງຢ່າງໄຮ້ຕໍາຫນີຕ່ໍຜູ້ທ່ີໄຮ້

ຕໍາຫນີ 
26 ພຣະອົງຊົງສ າໍແດງພຣະອົງບໍຣິສຸດຕ່ໍຜູ້ທ່ີບໍຣິສຸດ ພຣະອົງຊົງສໍາແດງພຣະອົງເປັນສັດຕຣູຕ່ໍຜູ້ທ່ີຄົດໂກງ 
27 ເພາະພຣະອົງຊົງຊອ່ຍກູ້ປະຊາຊົນທ່ີຖ່ອມຕົວໃຫ້ພ້ົົນ້ພັຍ ແຕ່ຄົນຈອງຫອງນ້ັນພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຕ່ໍາລົງ 
28 ພຣະອົງຊງົຈຸດຕະກຽງຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງຊົງກະທໍາຄວາມມືດຂອງຂ້າພຣະອົງ

ໃຫສ້ວ່າງ 
29 ຂ້າພຣະອົງຕະລຸຍກອງທັບໄດ້ໂດຍພຣະອົງ ແລະໂດຍພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົານ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດກະໂດດ

ຂ້າມກໍາແພງໄດ້ 
30 ສໍາລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະອົງນ້ີ ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງບໍຣິບູນ ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາພິສູດແລ້ວເປັນ

ຄວາມຈີງ     ພຣະອົງຊງົເປັນໂລ່ຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີລ້ີພຍັຢູ່ໃນພຣະອົງ 
31 ເພາະຜູ້ໃດຈະເປັນພຣະເຈ້ົາ ນອກຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຜູ້ໃດຫນໍຈະເປັນພຣະສີລາ ເວ້ັນແຕ່ພຣະເຈ້ົາ

ຂອງເຮົາ 
32 ຄືພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເອົາກໍາລັງຄາດແອວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ທາງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາປອດພັຍ 
33 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຕີນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນຢ່າງຕີນກວາງຕົວເມັຽ ແລະຊົງວາງຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ເທິງທ່ີສູງ 
34 ພຣະອົງຊົງຝຶກມືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ທໍາສົງຄາມ ດ່ັງນ້ັນແຂນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດກ່ົງທະນູທອງສັມຣດິໄດ້ 
35 ພຣະອົງປະທານໂລ່ແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພຣະອົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ ແລະຊ່ຶງພຣະອົງຊົງນ້ອມພຣະທັຍລົງກ ກໍະ

ທໍາໃຫຂ້້າພຣະອົງເປັນໃຫຍ່ຂ້ຶນ 
36 ພຣະອົງປະທານທ່ີກວ້າງຂວາງສໍາລັບທາງຍ່າງຂອງຂ້າພຣະອົງ ເທ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍພາດ 
37 ຂ້າພຣະອົງໄລ່ຕາມສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງທັນ ແລະບ່ໍຫັນກັບຈົນກວ່າເຂົາຈະຖືກທໍາລາຍເສັຽສ້ິນ 
38 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ແທງເຂົາທະລຸ ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍສາມາດລຸກຂ້ຶນໄດ້ອີກ ເຂົາລ້ົມລົງທ່ີໃຕ້ຕີນຂອງຂ້າພຣະອົງ 
39 ເພາະພຣະອົງຊົງເອົາກໍາລັງຄາດແອວຂ້າພຣະອົງໄວ້ເພ່ືອທໍາສົງຄາມ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຜາບ

ແພ້ເຫລ່ົາສັດຕຣູ 



40 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງແລ່ນເປີດຫນີໄປ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງ
ກໍທໍາລາຍເສັຽສ້ິນ 

41 ເຂົາຮ້ອງໃຫ້ຊອ່ຍ ແຕ່ບໍ່ມໃີຜຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ ເຂົາຣ້ອງທູນພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຕອບເຂົາ 
42 ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງທຸບເຂົາແຫລກລະອຽດເຫມອືນຂ້ີຝຸ່ນຊ່ຶງຖືກລົມພດັປິວໄປສ້ິນ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງໂຍນເຂົາອອກໄປ

ເຫມືອນຂ້ີຕົມຕາມຖນົນ 
43 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກການແຍ່ງຊີງກັບປະຊາຊົນ ແລະຊົງຕ້ັງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເປັນຫົວຫນ້າ

ຂອງບັນດາປະຊາຊາດ ຊົນຊາດທີຂ້່າພຣະອົງບ່ໍເຄີຍຮູ້ຈັກ ກໍໄດ້ບົວລະບັດຂ້າພຣະອົງ 
44 ພເໍຂົາໄດ້ຍິນເຖິງຂ້າພຣະອົງ ເຂົາກໍເຊ່ືອຟ ັງ ຊນົຕ່າງດ້າວໄດ້ມາຫມອບກາບຕ່ໍຂ ້າພຣະອົງ 
45 ຊົນຕ່າງດ້າວນ້ັນເສັຽກໍາລັງໃຈ ແລະຕົວສ່ັນອອກມາຈາກທ່ີກໍາບັງອັນເຂ້ັມແຂງຂອງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ 
46 ພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະພຣະສີລາຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນທ່ີຄວນສັຣເສີນ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມລອດ

ພ້ົນຂອງຂ້າພຣະອ ົງເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງ 
47 ຄືພຣະເຈ້ົາຜູ້ປະທານການແກ້ແຄ້ນແກ່ຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງປາບປາມບັນດາຊົນຊາດທັງຫລາຍໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ອໍາ

ນາດຂອງຂ້າ  ພຣະອົງ 
48 ຜູ້ຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ ົ ້ນຈາກສັດຕຣູ ພຣະອົງຊົງຍົກຂ້າພຣະອົງຂ້ຶນເຫນືອປໍຣະປັກຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະ

ອົງຊົງຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງຈາກຄົນທາຣຸນໂຫດຮ້າຍ 
49 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະເຫດນ້ີຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຂໍເທີດທູນພຣະອົງໄວ້ຖ້າມກາງປະຊາຊາດທັງຫລາຍ ແລະ

ຣ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
50 ພຣະອົງປະທານຊັຍຊະນະອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ກະສັດຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງແກ່ຜູ້ທີ່ພ

ຣະອົງຊົງເຈີມໄວ້ນ້ັນ ຄືດາວິດແລະເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານຕລອດໄປເປັນນິດ 
 

19 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີບິເກົາ້ 
ຄວາມສະງາ່ຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການນີຣະມດິສາ້ງ 
Godís Glory in Creation and the Law 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ  
To the leader. A Psalm of David. 

1 ທ້ອງຟ້າສະແດງເຖີງຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ແລະບອກເຖິງການກະທໍາຂອງພຣະອົງຢ່າງຄັກແນ່ 
2 ແຕ່ລະມ້ືກໍຢືນຢັນເຣ່ືອງນ້ີແກ່ມ້ືຕ່ໍມາ ແຕ່ລະຄືນກໍກ່າວຢ້ໍາເຖິງການນ້ີຈົນຮອດຄືນຂອງມ້ືໃຫມ່ 
3 ບໍ່ມຄໍີາປາສັຍຫລືຄໍາເວ້ົາໃດໆທ່ີເວ້ົາອອກມາ ແລະສຽງໃດກໍບ່ໍໄດ້ຍິນທັງນ້ັນ 
4 ແຕ່ຍັງມີສຽງຂອງພວກປະກາດໄດ້ແຜ່ອອກໄປທ່ົວໂລກ ຂ່າວຂອງເຂົາໄດ້ແຜ່ອອກໄປຈົນສຸດແຜ່ນດິນ ພຣະ

ເຈ້ົາຊົງກາງຜ້າເຕັນໃນທ້ອງຟ້າໃຫ້ແກ່ດວງຕາເວັນ 
5 ມັນໄດ້ສ່ອງແສງອອກມາເຫມືອນດ່ັງເຈ້ົາບ່າວທ່ີກໍາລັງຍ່າງກ້າວອອກມາຈາກຫ້ອງວິວາ ແລະເຫມືອນດ່ັງນັກກິ

ລາທີຟ້່າວຟ່ັງເອົາໄຊຊະນະໃນການແລ່ນເສັງກັນ 
6 ຊ່ຶງການນ້ີໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນໄປຈົນເຖິງສຸດຂອບຟ້າ ແລະໄດ້ຫມນຸວຽນໄປອ້ອມບ່ອນອ່ືນໂດຍບ່ໍມີສ່ິງໃດສາມາດຫລົບ

ຫລີກຈາກຄວາມຮ້ອນນ້ັນໄດ້ 
ພຣະທມັຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 

7 ພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນຖືກຕ້ອງ ແລະເຮັດໃຫ້ມຊີີວດິໃຫມ່ ຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ແລະ
ຊົງປະທານຄວາມສລາດແກ່ຜູ້ທ່ີອ່ອນປັນຍາ 



8 ພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນຖືກຕ້ອງ ແລະຜູ້ທ່ີປະຕິບັດຕາມພຣະທັມນ້ີກ ມີໍຄວາມສຸກ ພຣະທັມຂອງພຣະ
ອົງຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສັດຈິງ ແລະເຮັດໃຫ້ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ 

9 ການຢ າໍເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນການດີ ແລະດໍາຣົງຄົງຢູ່ຕລອດໄປ ການຕັດສິນຂອງພຣະອົງຊົງສັດຊື ່ແລະ
ຍຸດຕິທັມເລ້ືອຍໆ 

10 ການຕັດສິນນ້ີປະເສີດເຫນືອກວ່າຄໍາຊ້ັນດີ ແລະຍັງຫວານເຫນືອກວ່າຍອດນ້ໍາເຜ້ີງ 
11 ການຕັດສິນນ້ີໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງຊ່ຶງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮັບຮາງວັນຍ້ອນການ

ເຊ່ືອຟັງພຣະທັມນ້ັນ 
12 ບໍ່ມຜູ້ີໃດເຫັນຄວາມຜິດພາດຂອງຕົວເອງໄດ້ ຂໍໂຜດໃຫຂ້້າພຣະອົງຫລີກຫນີຈາກຄວາມຜິດທ່ີປິດບັງໄວ້ 
13 ຂໍໂຜດຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງປອດພັຍ ແລະພ້ົ້ົນຈາກຄວາມຜິດທ່ີເຮັດດ້ວຍເຈດຕະນາດ້ວຍ ຂໍຢ່າໃຫ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ

ຄຸ້ມຄອງຂ້າພຣະອົງ ເພືອ່ຂ້າພຣະອົງຈະເປັນທ່ີຖືກຕ້ອງຢ່າງສົມບູນ ແລະໃຫ້ມີອິສຣະຈາກຄວາມບາບອັນ  
ຫນັກຫນ່ວງນ້ັນ 

14 ຂໍຊົງໂຜດຮັບເອົາຄວາມເວ້ົາ ແລະຄວາມຄິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີເພິ່ງ
ຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະເປັນຜູ້ທ່ີໄຖ່ຂ້າພຣະອົງອອກຈາກຄວາມຜິດ 
 

20 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຊີາວ 
ຄາໍອອ້ນວອນເພືອ່ຊຍັຊະນະ 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ  
To the leader. A Psalm of David. 

1 ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບທ່ານໃນວັນຍາກລໍາບາກ ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາແຫງ່ຢາໂຄບພິທກັຮັກສາທ່ານ 
2 ຂໍພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອມາຈາກສະຖານນະມັສການ ແລະໃຫ້ຄວາມສນັບສນຸນທ່ານມາຈາກເມືອງ

ຊໂີອນ 
3 ຂໍຊົງລະນຶກເຖິງເຄ່ືອງຖວາຍທັງສ້ິນຂອງທ່ານ ແລະໂປດປານເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຂອງທ່ານ 
4 ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ຕາມທ່ີທາ່ນປາຖນາ ແລະນໍາພາແຜນການທ ຸກຢ ່າງໃຫ້ສໍາເຣັດ 
5 ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ໂຮ່ຮ້ອງ ເນ່ືອງເຖິງຄວາມມີໄຊຂອງທ່ານ ຍ້ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດໃຫ້

ຄໍາທູນຂໍທັງສ້ິນຂອງທ່ານສໍາເຣັດເຖິດ 
6 ບັດນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຊ່ອຍຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ ພຣະອົງຈະຊົງຕອບເຂົາຈາກຟ້າສວັນອັນ

ບຣໍສຸິດຂອງພຣະອົງ ແລະໂດຍຊັຍຊະນະອັນຊົງອານຸພາບດ້ວຍພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງ 
7 ບາງຄົນກໍໂອ້ອວດເຣ່ືອງຣດົຮົບ ແລະກໍເຣ່ືອງມ້າ ແຕ່ເຮົາອວດເຣ່ືອງພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງ

ເຮົາ 
8 ເຂົາທັງຫລາຍຈະລ້ົມຍ້ອນເຕະສະດຸດ ແຕ່ເຮົາຈະລຸກຂ້ຶນຢືນຕົງຢູ່ 
9 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍປະທານຊັຍຊະນະແດ່ພຣະຣາຊາ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຮ້ອງທູນຂໍພຣະອົງຊົງ

ຕອບດ້ວຍເຖີດ 
 

21 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຊີາວເອດັ 
ຄາໍສຣັເສນີເພາະໄດຮ້ ບັການຊອ່ຍໃຫພ້ົ້ົນ້ຈາກສດັຕຣ ູ



Thanksgiving for Victory 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ  

To the leader. A Psalm of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກະສັດຈະຍິນດີໃນພຣະກໍາລັງຂອງພຣະອົງ ທ່ານຈະຊົມຊ່ືນຍີນດີໃນຄວາມຊ່ອຍ
ເຫລືອຂອງພຣະອົງ 

2 ພຣະອົງໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕາມໃຈປາຖນາ ແລະບ່ໍ ໄດ້ຊົງຍັບຢ້ັງສ່ິງທ່ີທ່ານຮ້ອງທູນຂໍ 
3 ເພາະພຣະອົງໄດ້ມາຫາທ່ານດ້ວຍພຣະພອນອ ັນມະຫາສານ ແລະສວມມົງກຸດຄໍາໃຫ້ທ່ານດ້ວຍ 
4 ທ່ານທູນຂໍຊີວິດ ແລະພຣະອົງກໍປະທານຊີວິດທີຍື່ນຍາວນານດ ວ້ຍ 
5 ໂດຍຄວາມຊ່ອຍຊູ ແລະສັກສີຂອງທ່ານຈ່ຶງຍ່ິງໃຫຍ່ ພຣະເຈ້ົາຊົງປະດັບພຣະຣາຊາດ້ວຍຍົດສັກ ໃຫ້ທ່ານມຊີື່

ສຽງ ແລະຣິດອໍານາດ 
6 ພຣະພອນນ້ັນກໍດໍາຣົງຢູ່ກັບທ່ານເປັນນິດ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ທ ່ານຊົມຊ່ືນຍິນດີຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກຂອງພຣະອົງ 
7 ເພາະພຣະຣາຊາວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ້ວຍຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງຜູ້ສູງສຸດ ທາ່ນຈະບ່ໍຫວ ັ ່ນ

ໄຫວເລີຍ 
8 ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ຈະຄ້ົນພົບເຫລ່ົາສັດຕຣູທັງຫລາຍ ພຣະຫັດຂວາຈະພົບບັນດາຜູ້ທ່ີກຽດຊັງ 

ພຣະອົງ 
9 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງປາກົດ ພຣະອົງຈະຊງົກະທໍາໃຫ້ເຂົາຮ້ອນຈັດດ່ັງເຕົາໄຟ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງກືນເຂົາດ້ວຍພ

ຣະພິໂຣດ ແລະໄຟຈະເຜົາຜານເຂົາໃຫ້ດັບສ້ິນ 
10 ພຣະອົງຈະຊົງທໍາລາຍລູກຫລານຂອງເຂົາເສັຽຈາກແຜ່ນດິນໂລກ ແລະພາກເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຈາກບຸດຂອງ

ມະນຸດ 
11 ເຖິງວ່າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ປອງຮ້າຍຕ່ໍພຣະອງົ ແມເ້ຂົາປະດິດເຣ່ືອງຊ່ົວຮ້າຍ ເຂົາກໍຈະກະທໍາບ່ໍສໍາເຣັດ 
12 ເພາະພຣະອົງຈະຊົງກະທາໍໃຫ້ເຂົາຫນີພ່າຍໄປສ້ິນ ແລະຈະຊົງເລັງທະນູໄປຕົງຫນ້າຂອງເຂົາ 
13 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງເຊີດຊູໃນພຣະກໍາລັງຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຈະຮ້ອງ

ເພງສັຣເສີນຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ 
 

22 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຊີາວສອງ 
ຄວາມຮອ້ງອນັແສນເຈັບປວດ ແລະບດົເພງສຣັເສນີ 
Plea for Deliverance from Suffering and Hostility 

ເຖ ງິຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ຕາມທໍານອງກວາງແຫງ່ຍາມຮຸ່ງອະຣຸນ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ  
To the leader: according to The Deer of the Dawn. 
A Psalm of David. 

1 ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ຊົງປະປ່ອຍຂ້າພຣະອົງ? ຂ້າພຣະ
ອົງໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຢ່າງສ້ິນຄວາມຫວັງ ແຕ່ກ ຍັໍງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບ 

2 ພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າ ຕລອດທັງວັນຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະ
ອົງຮ້ອງຫາ ພຣະອົງໃນຍາມກາງຄືນຈົນບ່ໍໄດ້ພັກຜ່ອນ 

3 ພຣະອົງຊົງເປັນອົງບໍຣິສຸດທ່ີປະທັບຢູ ່ເທິງພຣະທ່ີນ່ັງ ຊົງເປັນຜູ້ທ່ີພວກອິສຣາເອນພາກັນກ່າວສັຣເສີນ 
4 ພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອຫມັນ້ໃນພຣະອົງ ພວກທ່ານໄດ້ເຊ່ືອພຣະອົງແລະພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້

ພົ້ົ້ນ 



5 ພວກທ່ານໄດ້ຣ້ອງຫາພຣະອົງ ແລະກ ໄໍດ້ພ້ົ້ົນຈາກອັນຕະລາຍ ພວກທ່ານເຊ່ືອພຣະອົງ ແລະບ່ໍໄດ້ສູນເສັຽ
ຄວາມຫວັງ 

6 ດຽວນ້ີ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍເປັນຄືຄົນ ແຕ່ຄືຕົວຫນອນຊ່ຶງທຸກໆຄົນກຽດຊັງ ແລະຫມ່ິນປມາດ 
7 ທຸກໆຄົນທ່ີເຫັນຂ້າພຣະອົງກໍຫົວຂວັນໃສ່ຂ້າພຣະອົງ ເຂົາແລບລ້ີນ ແລະແກວ່ງຫົວໃສ່ຂ້າພຣະອົງ 
8 ເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາໄວວ້າງໃຈພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ  ່ຶງບ່ໍຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົົນ້ ຖ້າວ່າພຣະອົງພໍພຣະທັຍໃນ

ເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງພຣະອົງບ່ໍຊົງຊ່ອຍເຫລືອເຈ້ົາ?î 
9 ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ນໍາຂ້າພຣະອົງໃຫ້ເກີດມາຢ່າງປອດພັຍ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຍັງນ້ອຍ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປົກປັກຮັກ

ສາຂ້າພຣະອົງ 
10 ນັບແຕ່ຂ້າພຣະອົງເກີດອອກມາ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ 
11 ຂໍຢ່າຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຂ້າພຣະອົງ ເພາະຄວາມລໍາບາກເຂ້ົາມາໃກ້ແລ້ວ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໄດ້ 
12 ສັດຕຣູຫລາຍຄົນໄດ້ອ້ອມຮອບຂ້າພຣະອົງເຫມືອນດ່ັງຝູງງົວປ່າ ເຂົາທັງຫມດົອ້ອມຮອບພວກຂ້າພຣະອົງໄວ້

ເຫມືອນດ່ັງຝູງງົວເຖິກທ່ີໂຫດຮ້າຍຈາກດິນແດນບາຊານ 
13 ເຂົາອ້າປາກເຫມອືນໂຕສິງທ່ີກໍາລັງສ່ົງສຽງຮ້ອງ ແລະກ າໍລັງຈະທໍາຮ້າຍຂ້າພຣະອົງ 
14 ເຫ  ່ືອແຮງຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ສູນເສັຽໄປຫມົດເຫມືອນດ່ັງນ້ໍາທ່ີໄຫລຊ່ືມລົງດິນ ແລະກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງກໍ

ຫລຸດອອກຈາກກັນ ຫົວໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ເປ່ືອຍລະລາຍເຫມືອນດ່ັງນ້ໍາເຜ້ີງ 
15 ສ່ວນລໍາຄໍຂອງຂ້າພຣະອົງກໍແຫ້ງຄືຂ້ີຝຸ່ນດິນ ແລະລ້ີນຂ້າພຣະອົງກໍຫົດເຂ້ົາໄປຫາເຫລືອກ ພຣະອົງໄດ້ປະຂ້າ

ພຣະອົງໄວ້ເຫມືອນຄົນຕາຍແລ້ວ 
16 ຝູງຄົນຊ່ົວອ້ອມຮອບຂ້າພຣະອົງໄວ້ ເຫມືອນດ່ັງຝູງຫມາທ່ີຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ຂ້າພຣະອົງ ພວກມັນກັດຈີກມືຕີນ

ຂອງຂ້າພຣະອົງ 
17 ກະດູກທຸກໆສ່ວນຂອງຂ້າພຣະອົງກໍແລເຫັນໄດ້ ສັດຕຣູທັງຫລາຍຈ້ອງຕາເບ່ິງຂ້າພຣະອົງ 
18 ພວກມັນເອົາເສ້ືອຜ້າຂອງຂ້າພຣະອົງມາແບ່ງປັນກັນ ແລະເອົາເສ້ືອຄຸມຂອງຂ້າພຣະອົງມາຈົກສະຫລາກກັນ 
19 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຢ່າຊົງຢູ່ຫ່າງຈາກຂ້າພຣະອົງ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຟາ້ວ

ມາຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງແດ່ຖ້ອນ 
20 ຂໍພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກດາບ ແລະຊົງຊອ່ຍຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກຝູງຫມາຮ້າຍ 
21 ຈ່ົງຊ່ອຍຊີວິດຂ້າພຣະອົງຈາກຝູງສິງ ຂ້າພຣະອົງຫມດົຫົນທາງເມ່ືອຢູ່ຕ່ໍຫນ້າງົວກະທິງເຫລ່ົານ້ັນ 
22 ຂ າ້ພຣະອົງຈະບອກປະຊາຊົນຂອງຂ້າພຣະອົງໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນ 

ພຣະອົງເວລາປະຊຸມ 
23 ພວກເຈ້ົາທ່ີຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ ພວກເຈ້ົາທ່ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ ຈ່ົງຖວາຍກຽດ

ແດ່ພຣະອົງ ແລະພວກເຈ້ົາທ່ີເປັນຊາວອິສຣາເອນ ຈ່ົງນະມັສການພຣະອົງ 
24 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປ່ອຍຄົນທຸກຍາກຫລືທໍາເສີຍຕ່ໍການທົນທຸກທໍຣະມານຂອງເຂົາ ບ່ໍໄດ້ປ່ີນພຣະພັກຈາກເຂົາ ແຕ່

ໄດ້ຊົງຕອບເມ່ືອເຂົາຂໍຮ້ອງຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະອົງ 
25 ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນໃນສ່ີງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາຕ່ໍຖ້າມກາງການປະຊຸມ ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍບູຊາດ່ັງທ່ີຂ້າພ

ຣະອົງໄດ້ສັນຍາໄວ້ຕ່ໍຫນ້າທ ກຸໆຄົນທ່ີຢໍາເກງພຣະອົງ 
26 ຄົນທຸກຍາກຈະກິນອ່ີມ ສ່ວນຜູ້ທ່ີເຂ້ົາມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈະສັຣເສີນພຣະອົງ ຂໍໃຫເ້ຂົາຈະເຣນີຮຸ່ງເຮືອງຂ້ຶນ

ຕລອດໄປ 
27 ຊົນຊາດທັງປວງຈະລະນຶກເຖີງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຂົາຈະກັບມາຫາພຣະອົງໃນທຸກໆບ່ອນທ່ົວໂລກນ້ີ ເຊ້ືອສາຍ

ຕ່າງໆຈະຂາບໄຫວພ້ຣະອົງ 



28 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາມະຫາຊີວິດ ແລະພຣະອົງກ ຊົໍງປົກຄອງເຫມອືນຊົນຊາດທັງປວງ 
29 ຄົນທ່ີຈອງຫອງທັງຫມດົຈະກາບລົງຕ່ໍພຣະອົງ ມະນຸດທຸກໆຄົນຈະຂາບໄຫວ້ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ແລະຕລອດ

ທັງທຸກຄົນທີລໍ່ຄອຍຄວາມຕາຍ 
30 ພວກເຊ້ືອສາຍຕ່ໍມາຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ມະນຸດຈະກ່າວເຣ່ືອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕລອດຊ່ົວເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ 
31 ປະຊາຊົນທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດ້ເກີດມາຈະໄດ້ຍິນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົ້ນພັຍî 
 

23 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຊີາວສາມ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຊງົເປນັຜູລ້ຽ້ງຂາ້ພຣະອງົ 
The Divine Shepherd 
ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ  

A Psalm of David. 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງມີທຸກສ່ິງທ່ີຂ້າພຣະອົງຕ້ອງການ 
2 ພຣະອົງຊງົພາຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພັກເຊົາຢູ່ໃນປ່າຫຍ້າອັນຂຽວສົດ ພຣະອົງຊົງພາຂ້າພຣະອົງໄປໃນບ່ອນທ່ີບ່ໍນ້ໍາ

ອັນສົດໃສ ແລະງຽບສງັດ 
3 ພຣະອົງຊ ງົໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມີແຮງຂ້ຶນໃຫມ່ ແລະຊົງພາຂ້າພຣະອົງໄປໃນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສັນ

ຍາໄວ ້
4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຖິງແມ່ນວ່າທາງຈະຜ່ານຄວາມມືດມນົອັນເລິກລັບ ຂ້າພຣະອົງກໍຈະບ່ໍຢ້ານ ເພາະວ່າ

ພຣະອົງຊົງຢູ່ກັບຂ້າພຣະອົງ ໄມຄ້້ອນແລະໄມ້ເທ້ົາທ່ີພຣະອົງຊົງໃຊ້ກ ຊ່ໍອຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງພ້ົ້ົນພັຍ 
5 ພຣະອົງຊົງລ້ຽງດູຂ້າພຣະອົງຢ່າງອ່ີມຫນໍາສໍາຣານຖ້າມກາງສັດຕຣູທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊົງຕ້ອນຮັບຂ້າພຣະອົງ

ໂດຍຖອກນ້ໍາມັນຫອມໃສ່ເທິງຫົວຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງໃຫຈ້ອກຂ້າພຣະອົງເຕັມລ້ົນຢູ່ 
6 ຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະຢູ່ກັບຂ້າພຣະອົງຕລອດຊ່ົວຊີວິດ ແລະພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງກ ໍຈະ

ເປັນເຮືອນຢູ່ຂອງຂ້າພຣະອົງຕລອດໄປ 
 

24 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຊີາວສີ ່
ເຈົາ້ຊວີດິອງົຍິງ່ໃຫຍ ່ 
Entrance into the Temple  
ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ 
of David. A Psalm. 

1 ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະທຸກໆສ່ິງໃນໂລກນ້ີເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜືນແຜ່ນດິນແລະທຸກຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່ກ ໍເປັນ
ຂອງພຣະອົງ 

2 ພຣະອົງຊົງສ້າງໂລກນ້ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງນ້ໍາ ແລະພຣະອົງຊົງວາງຮາກຖານແຜ່ນດິນຢູ່ພ້ືນມະຫາສະຫມຸດອັນເລິກ 
3 ຜູ້ໃດອາດຂ້ຶນໄປເທິງພູສູງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ ຜູ້ໃດມີອະນຸຍາດເຂ້ົາໄປໃນພຣະວີຫານອັນບໍຣິສຸດຂອງ    

ພຣະອົງໄດ້ 
4 ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງເປັນຄົນຂາວສະອາດທັງການກະທໍາແລະຄວາມຄິດ ແລະເປັນຜູ້ທ່ີບ່ໍຍອມນະມັສການຮູບໂຄຣົບ 

ຫລືບ່ໍຕ້ັງຄໍາສັນຍາເທັດ 
5 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະອວຍພອນຄົນນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນພຣະຜູ້ຊອ່ຍຈະປະກາດຄວາມຊອບທັມຂອງເຂົາ 
6 ປະຊາຊົນຢ່າງນ້ີແຫລະ, ເປັນຜູ້ທ່ີຫຍັບເຂ້ົາມາຫາພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບ 



7 ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງໄຂປະຕູເມືອງອອກໃຫ້ກວ້າງ ແລະຈ່ົງໄຂປະຕູອັນເກ່ົາແກ່ອອກ ແລ້ວເຈ້ົາຊີວິດອົງຊົງສະງ່າຣາສີຈະ
ສະເດັດເຂ້ົາໄປ 

8 ແມ່ນໃຜເປັນເຈ້ົາຊີວິດອົງຊົງສະງ່າຣາສີນ້ີ?  ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຊົງມີອໍານາດແລະເຂ້ັມແຂງ 
ແລະເປັນ    ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງຊະນະໃນສນາມຮົບ 

9 ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງໄຂປະຕູເມືອງອອກໃຫ້ກວ້າງ ແລະຈ່ົງໄຂປະຕູອັນເກ່ົາແກ່ອອກ ແລ້ວເຈ້ົາຊີວິດອົງຊົງສະງ່າຣາສີຈະ
ສະເດັດເຂ້ົາໄປ 

10 ແມ່ນໃຜເປັນເຈ້ົາຊີວິດອົງຊົງສະງ່າຣາສີ ແມນ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ 
 

25 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຊີາວຫາ້ 
ການອອ້ນວອນຂກໍານນາໍພາ ແລະການປອ້ງກນັ 
Prayer for Guidance and for Deliverance  
ຂອງດາວິດ 
of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງວີງວອນຕ່ໍພຣະອົງ 
2 ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ຂໍຊົງຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມອັບອາຍຂາຍ

ຫນ້າເນ່ືອງຈາກການແຕກພ່າຍ ຂໍຢ່າໃຫ້ສັດຕຣູເຍາະເຍ້ີຍຂ້າພຣະອົງ 
3 ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະອົງຈະບ່ໍຜ່າຍແພ້ ແຕ່ຈະຕົກຖືກຜູ້ທ່ີຄິດກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ 
4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົສ່ັງສອນຂ້າພຣະອົງໃຫ້ຮູ້ຈັກຫົນທາງຂອງພຣະອົງ ແລະຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮູ້

ຈັກວິທທີາງນ້ີ 
5 ຂໍຊົງສ່ັງສອນຂ້າພຣະອົງໃຫ້ດໍາຣົງຢູ່ຕາມຄວາມຈີງຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູ້ຊອ່ຍຂອງຂ້າພ

ຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຕລອດເວລາ 
6 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົລະນຶກເຖີງພຣະເມດຕາ ແລະຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕ້ັງແຕ່ໃດໆມາ 
7 ຂໍຊົງໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດແລະການພາດພ້ັງໃນຄາວທ່ີຂ້າພຣະອົງຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງແລະຄວາມດີຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງລະນຶກເຖີງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍເຖີດ 
8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ືແລະດີ ພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນຄົນບາບໃຫ້ຮູ້ຈັກທາງທ່ີຄວນປະພຶດ 
9 ພຣະອົງຊົງນໍາພາຜູ້ທ່ີຖ່ອມຕົວໄປຕາມທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະຊົງສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ຮູ້ຈັກນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ 
10 ພຣະອົງຊົງນໍາພາທຸກໆຄົນເຊ່ືອຟັງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາແລະຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມສັດຈີງ 
11 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະຂໍຊົງອະພຍັຄວາມຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະ

ຂ້າພຣະອົງມີບາບເຫລືອຫລາຍ 
12 ສ່ວນຜູ້ທ່ີຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈະຮຽນຮູ້ນໍາພຣະອົງໃນທາງທ່ີເຂົາຄວນປະພຶດ 
13 ເຂົາຈະເຣີນຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ແລະລູກຫລານຂອງເຂົາກໍຈະຢູ່ໃນປະເທດນ້ີຢ່າງປອດພັຍ 
14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນເພ່ືອນກັບຜູ້ທ່ີຢໍາເກງພຣະອົງ ແລະຊົງສ່ັງສອນເຂົາເຖິງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງພຣະອົງ 
15 ຂ້າພຣະອົງແນມຫາພຣະອົງ ເພ່ືອຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຕລອດເວລາ ແລະພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຊີວິດຂ້າພຣະອົງໃຫ້

ພ້ົນຈາກອັນຕະຣາຍ 
16 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງຫັນມາເມດຕາກະຣຸນາແກ່ຂ້າພຣະອົງຖ້ອນ ເພາະຂ້າພຣະອົງຢູ່ໂດດດ່ຽວ

ແລະອ່ອນແຮງ 



17 ຂໍພຣະອົງຊົງບັນເທົາຄວາມທຸກໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກທ ກຸ
ຢ່າງ 

18 ຂໍຊົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມທຸກໂສກ ການທໍຣະມານທຸກຢ່າງຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຍົກໂທດຄວາມຜິດທຸກຢ່າງ
ຂອງຂ້າ   ພຣະອົງ 

19 ຂໍພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດສັດຕຣູທັງປວງທ່ີຂ້າພຣະອົງມີຢູ່ວ່າເຂົາກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງຫລາຍປານໃດ 
20 ຂໍຊົງປົກປັກຮັກສາ ແລະຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ ແລະຢ່າໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຜ່າຍແພ້ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາ

ມາເພ່ິງພາອາສັຍພຣະອົງ 
21 ຂໃໍຫຜົ້ນແຫ່ງຄວາມດີ ແລະຄວາມສັດຊ່ືມາຄ້ໍາຊູຍູ້ສ່ົງ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອພຣະອົງ 
22 ພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າ ຂໍຊົງໂຜດຊ່ອຍຊາວອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກທັງປວງ 
 

26 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຊີາວຫກົ 
ຄາໍຢນືຢນັເຣືອ່ງຄວາມສັດສຈຸຣດິຂອງຕນົ Plea for Justice and Declaration of Righteousness 

ຂອງດາວິດ  

Of David. 
1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຕັດສິນເຂ້ົາຂ້າງຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງດໍາເນີນຢູ່ໃນຄວາມສຸຈຣິດຂອງຂ້າພ

ຣະອົງ ຂ້າ ພຣະອົງໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍຫວ່ັນໄຫວ 
2 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພສູິດຂ້າພຣະອົງ ລອງຂ້າພຣະອົງເຖິດ ທົດສອບໃຈແລະຈິດຂອງຂ າ້ພຣະອົງເຖີດ 
3 ເພາະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງຢູ່ຕ່ໍຕາຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງດໍາເນີນໂດຍຄວາມສັດຈີງຕ່ໍພຣະອົງ 
4 ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ນ່ັງກັບຄົນມຸສາ ຫລືບ່ໍໄດ້ສະມາຄົມກັບຄົນມານຍາ 
5 ຂ້າພຣະອົງຊັງໃນການຊຸມນຸມຄົນທ່ີທໍາຊ່ົວ ແລະຂ້າພຣະອົງບ່ໍນ່ັງກັບຄົນອະທັມ 
6 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອຄວາມບໍຣິສຸດ ຂ້າພຣະອົງຊໍາຮະລ້າງມື ແລະເດີນຢູ່ຮອບແທ່ນຂອງພຣະອົງ 
7 ທັງຮ້ອງເພງໂມທະນາພຣະຄຸນ ແລະບອກເລ່ົາເຖິງພຣະຣາຊກີດອັສຈັນທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ 
8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຮັກພຣະນິເວດອັນເປັນທ່ີປະທັບຂອງພຣະອົງ ແລະສະຖານທ່ີປະທັບແຫ່ງພ

ຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ 
9 ຂໍຢ່າຊົງກວາດຂ້າພຣະອົງໄປກັບຄົນບາບ ຫລືກວາດຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງໄປກັບຄົນກະຫາຍເລືອດ 
10 ຄືຄົນຊ່ືງໃນມືຂອງເຂົາ ມີແຜນການຊ່ົວ ແລະມືຂວາຂອງເຂົາເຕັມດ້ວຍສີນບົນ 
11 ແຕ່ສໍາລັບຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງເດີນໃນຄວາມສຸຈຣິດ ຂໍຊົງໄຖ່ຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງກະຣຸນາຕ່ໍຂ້າພຣະອົງ 
12 ຕີນຂອງຂ້າພຣະອົງຢຽບຢູ່ເທິງພ້ືນຮາບ ໃນທ່ີຊມຸນຸມຊົນ ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 
 

27 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຊີາວເຈດັ 
ການອອ້ນວອນດວ້ຍຄວາມໄວໃ້ຈ  
Triumphant Song of Confidence  
ຂອງດາວິດ  

Of David. 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນແສງສວ່າງ ເປັນພຣະຜູ ຊ່້ອຍໃຫ້ພົ້ົນ້ຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍຢ້ານຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດ  
ພຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງຂ້າພຣະອົງຈາກພັຍອັນຕະຣາຍທຸກຢ່າງ ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍຢ້ານ 



2 ເມ່ືອຄົນຊ່ົວຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງ ແລະພະຍາຍາມສັງຫານຊີວິດຂ້າພຣະອົງ ພວກເຂົາໄດ້ເຕະສະດຸດຈົນລ້ົມລົງ 
3 ຖ້າວ່າກອງທະຫານອ້ອມຮອບຂ້າພຣະອົງໄວ້ ຂ້າພຣະອົງກໍຈະບ່ໍຢ້ານ ຖ້າວ່າສັດຕຣູຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະ

ອົງກໍຍັງເຊ່ືອຫມັນ້ໃນພຣະເຈ້ົາຢູ່ 
4 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ທູນຂໍພຽງສ່ິງດຽວຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືອາສັຍຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງ

ຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອເບ  ່ິງຄວາມດີຂອງພຣະອົງ ແລະທູນຂໍການນໍາພາຂອງພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
5 ໃນຄາວຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ພຣະອົງຈະຊົງປົກປັກຮັກສາຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຫລົບພັຍຢູ່ໃນ

ພຣະວີຫານຂອງພຣະອົງ ແລະຊງົໃຫ້ຢູ່ເທິງໂງ່ນຫີນສູງຢ່າງປອດພັຍ 
6 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງຈະຊະນະສັດຕຣູທີອ້່ອມຮອບຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໃນພຣະວິຫານ

ຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍສຽງໂຮ່ຣ້ອງຍິນດີ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງ 
7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຟັງສຽງຂ້າພຣະອົງ ເມືອ່ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງຫາພຣະອົງ ຂໍຊງົເມດຕາກະຣຸນາແລະ

ຕອບຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ 
8 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຈົ່ງມາຫາເຮົາî  ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະມາຫາພຣະອົງ 
9 ຂໍພຣະອົງຢ່າຊົງລ້ີ ຢ່າຊົງພຣະພິໂຣດ ແລະຢ່າຊົງໄລ່ຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງຫນີ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍຂອງ

ຂ້າພຣະອົງ ຂໍຢ່າຊົງຫນີຈາກຂ້າພຣະອົງໄປເລີຍ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນຂອງຂ້າພຣະອົງ 
10 ພໍແ່ມ່ຂອງຂ້າພຣະອົງອາດຈະປະປ່ອຍຂ້າພຣະອົງໄປ ແຕ່ພຣະອົງຈະຮັກສາຂ້າພຣະອົງໄວ້ 
11 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງສ່ັງສອນຂ້າພຣະອົງໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະຂໍຊົງພາຂ້າພຣະອົງໄປ

ໃນທາງອັນສັດຊ່ື ເພາະຂ້າພຣະອົງມີສັດຕຣູຫລາຍຄົນ 
12 ຂໍຢ່າຊົງປະປ່ອຍຂ້າພຣະອົງໄວ້ກັບສັດຕຣູ ຜູ້ທີຕ່ໍ່ສູ້ຂ້າພຣະອົງດ້ວຍຄໍາຫລອກລວງ ແລະດ້ວຍລັກສນະທ່າທາງ

ທ່ີຫນ້າຢ້ານກົວ 
13 ແນ່ນອນທ່ີສຸດ ຂ້າພຣະອົງຈະຢູ່ຕ່ໍໄປ ເພ່ືອເບ່ິງຄວາມດີຂອງພຣະອົງທ່ີມຕີໍ່ໄພພ່ນົ 
14 ຈ່ົງລໍຄອຍພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງເຂ້ັມແຂງ ແລະໃຫ້ຈິດໃຈຂອງທ່ານກ້າຫານເຖີດ ຈ່ົງລໍຄອຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 

28 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຊີາວແປດ 
ຄາໍອະທຖິານເພືອ່ຂຄໍວາມຊອ່ຍເຫລອື ແລະຄາໍສຣັເສນີເພາະໄດຮ້ບັຄາໍຕອບ 
Prayer for Help and Thanksgiving for It 

ຂອງດາວິດ  
Of  David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະອົງ ພຣະສີລາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຢ່າໃຫ້ພຣະກັນຫນວກຕ່ໍຂ້າພຣະ
ອົງ ຢ້ານວ່າ ຖ້າພຣະອົງຊົງງຽບຢູ່ຕ່ໍຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະເປັນເຫມອືນຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ທີລົ່ງໄປຍັງແດນຜູ້
ຕາຍ 

2 ຂໍຊົງຟັງສຽງວີງວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ເມືອ່ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນຂໍຄວາມອຸປຖັມຈາກພຣະອົງ ຂນະເມ່ືອຂ້າພ
ຣະອົງຍົກມືຂອງຂ້າພຣະອົງຂ້ຶນຕ່ໍພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ 

3 ຂໍຢ່າຊົງກວາດຂ້າພຣະອົງໄປພ້ອມກັບຄົນອະທັມ ກັບບັນດາຄົນທ່ີກະທໍາຄວາມຊ່ົວ ຜູ້ເວ້ົາຢ່າງສັນຕິກັບເພ່ືອນ
ບ້ານຂອງຕົນ ແຕ່ການປອງຮ້າຍຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

4 ຂໍຊ ງົຕອບສນອງເຂົາຕາມການງານຂອງເຂົາ ແລະຕາມຄວາມຊ່ົວແຫ່ງກິຈການຂອງເຂົາ ຂໍຊົງຕອບສນອງ
ເຂົາຕາມງານນ້ໍາມືຂອງເຂົາ ແລະຊົງຕອບແທນເຂົາຕາມສົມຄວນ 



5 ເພາະເຂົາບ່ໍນັບຖືພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫລືພຣະຫັດຖະກິດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງພັງເຂົາ
ລົງ ແລະບ່ໍສ້າງເຂົາຂ້ຶນອີກ 

6 ສາທກຸານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງຟັງສຽງວ ງີວອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
7 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະກໍາລັງ ແລະເປັນໂລ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວາງໃຈໃນພຣະອົງ ຂ້າ

ພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມອຸປຖັມ ແລະຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຖວາຍໂມທະນາແກ່
ພຣະອົງດ້ວຍບົດເພງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 

8 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນກ າໍລັງຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເປັນປ້ອມຄວາມພ້ົນຂອງຜູ້ຮັບເຈີມຂອງພ
ຣະອົງ 

9 ຂໍຊົງຊ່ອຍໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງໃຫ້ລອດພ້ົນ ແລະອວຍພຣະພອນແກ່ມຣໍະດົກຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງດູ
ເຂົາຢ່າງລ້ຽງແກະ ແລະຫອບຫ້ີວເຂົາໄປເປັນນິດ 

 

29 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຊີາວເກົາ້ 
ພຣະສຣຸະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພະຍ ຸ
The Voice of God in a Great Storm 
ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ   

A Psalm  of David. 

1 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊາວສວັນເອີຍ ຈ່ົງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖີດ ຈ່ົງຖວາຍພຣະສະງ່າຣາສີ 
ແລະພຣະກໍາລັງແດ່ພຣະເຈ້ົາ 

2 ຈ່ົງຖວາຍພຣະສະງ່າຣາສີຊ່ຶງຄວນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງປະດັບກາຍດ້ວຍເຄ່ືອງບໍຣິສຸດ
ນະມັສການ ພຣະເຈ້ົາ 

3 ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ເຫນືອນ້ໍາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງພຣະສະງ່າຣາສີຊົງຄະນອງສຽງ ກັງວານ ຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຫນືອນ້ໍາທັງຫລາຍ 

4 ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊົງຣິດທານຸພາບ ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາເຕັມດ້ວຍຄວາມສູງ
ສ່ົງ 

5 ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫັກຕ້ົນສົນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຜ່າຕ້ົນສົນແຫ່ງເລບານອນ 
6 ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ເລບານອນເຕ້ັນເຫມືອນງົວນ້ອຍ ແລະສີຣິອອນເຫມືອນງົວກະທິງຫນ  ຸ່ມ 
7 ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາແວບອອກມາເປັນແປວໄຟ 
8 ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຖ່ິນກັນດານສ່ັນສະເທືອນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັນປ່າດົງແຫ່ງເມືອງກາ

ເດສ 
9 ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາສ່ັນຕ້ົນໂອກທັງຫລາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ໃບໄມ້ຫລ່ົນລົງສູ່ພ້ືນ ແລະໃນພຣະວິຫານ

ຂອງພຣະອົງທຸກຄົນຮ້ອງວ່າ, ìພຣະສະງ່າຣາສີî 
10 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາປະທັບເຫນືອນ້ໍາເລິກທັງຫລາຍ ພຣະຜູ ເ້ປ ນັເຈ້ົາເປັນພຣະຣາຊາເປັນນິດ 
11 ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທານພຣະກໍາລັງແກ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ຂໍພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນແກ່

ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງໃຫ້ມີສັນຕິພາບ 
 

30 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີາມສບິ 
ຄາໍໂມທະນາເພາະໄດກ້ານຊອ່ຍກ ູ້ຈາກຄວາມຕາຍ 



Thanksgiving for Recovery from Grave Illness 
ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ ບົດເພງໃນພທິຖິວາຍໂບດ  

A Psalm. A Song at the dedication of the temple. Of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາ  ຂ້າພຣະອົງຈະຍໍພຣະກຽດພຣະອົງ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງໃຫ້ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງຍິນດີ
ເພາະຂ້າພຣະອົງ 

2 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນຂໍຄວາມອຸປຖັມຈາກພຣະອົງ ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ຮັກສາຂ້າ  ພຣະອົງໃຫ້ຫາຍ 

3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງນໍາຈິດວິນຍານຂອງຂ າ້ພຣະອົງຂ້ຶນມາຈາກແດນຜູ້ຕາຍ ຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ
ມຊີີວິດ ຈ່ຶງບ່ໍຕ້ອງລົງໄປສູ່ປາກແດນ 

4 ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງເອີຍ, ຈ່ົງຮ້ອງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຖວາຍໂມທະນາແກ່ພຣະນາມບໍຣິສຸດຂອງ   
ພຣະອົງ 

5 ເພາະພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງນ້ັນເປັນແຕ່ຊ່ົວຂນະນ່ຶງ ແລະຄວາມໂປດປານຂອງພຣະອົງນ້ັນຕລອດຊີວດິ 
ການຮ້ອງໄຫ້ຈະອ້ອຍອ່ິງພຽງຄືນນ່ຶງ ແຕ່ຄວາມຊ່ືນບານຈະມາໃນເວລາເຊ້ົາ 

6 ສ່ວນຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງເວ້ົາໃນຄວາມຈະເຣີນຮ  ຸ່ງເຮືອງຂອງຂ້າພຣະອົງວ່າ, ìຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ
ເລີຍî 

7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໂດຍຄວາມໂປດປານຂອງພຣະອ ງົ ພຣະອົງຊົງສະຖາປະນາຂ້າພຣະອົງໄວ້ຢ່າງພູເຂົາ
ທ່ີເຂ້ັມແຂງ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເຊ່ືອງພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງກໍລໍາບາກໃຈ 

8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ,  
9 ìຖ້າຂ້າພຣະອົງຕາຍ ພຣະອົງຈະໄດ້ກໍາໄລຫຍັງ ຄືເມ່ືອຂ້າພຣະອົງລົງໄປຍັງປາກແດນຜູ້ຕາຍ ຂ້ີຝຸ່ນຈະ

ສັຣເສີນພຣະອົງຫລື ມັນຈະບອກເຖິງເຣ່ືອງຄວາມສັດຈິງຂອງພຣະອົງຫລື 
10 ຂ້າແດ່ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ ຊົໍງສະດັບຟັງແລະຊົງພຣະກະຣຸນາຕ່ໍຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂໍຊົງເປັນຜູ້ອຸປ   

ຖັມຂອງຂ າ້ພຣະອົງî 
11 ສໍາລັບຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງປ່ຽນການໄວ້ທກຸເປັນການເຕ້ັນລ າໍ ພຣະອົງຊົງແກ້ເສ້ືອຜ້າກະສອບຂອງຂ້າພຣະ

ອົງອອກ ແລະຊົງຄາດແອວຂ້າພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ 
12 ເພ່ືອຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນພຣະອົງແລະບ່ໍມິດງຽບ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ 

ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍໂມທະນາແດ່ພຣະອົງເປັນນິດ 
 

31 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີາມສບິເອດັ 
ການອອ້ນວອນພຣະເຈົາ້ດວ້ຍຄວາມເຊືອ່ 
Prayer and Praise for Deliverance from Enemies 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ  
To the leader. A Psalm of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງມາເພ່ິງພາອາສັຍພຣະອົງ ຂໍຢ່າໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຜ່າຍແພ້ເລີຍ ພຣະອົງຊົງ
ເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງທັມ ຂ້າພຣະອົງອ້ອນວອນຫາພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົ້ນພັຍດ້ວຍ 

2 ຂໍຊົງຟັງສຽງທູນຂໍຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງຊອ່ຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງພ້ົ້ົນພັຍໄວໆ ຂໍພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງແລະຄຸ້ມ
ຄອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງເປັນເຄ່ືອງປ້ອງກັນຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົ້ນພັຍ 

3 ພຣະອົງຊົງເປັນບ່ອນເພ່ິງແລະເຄ່ືອງປ້ອງກັນຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຊກັຈູງແລະນໍາພາຂ້າພຣະອົງດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງ
ສັນຍາໄວ້ 



4 ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກບ້ວງແຮ້ວທ່ີເຂົາຫ້າງໃສ່ຂ້າພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງເປັນທ່ີເພ່ິງພາອາສັຍຂອງ
ຂ້າພຣະອົງ 

5 ຂ້າພຣະອົງຂໍມອບຕົວໄວ້ໃນການພິທັກຮັກສາຂອງພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະຕ້ອງຊ່ອຍຂ້າ 
ພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງສັດຊ່ື 

6 ພຣະອົງຊົງກຽດຊັງຜູ້ທ່ີຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງວາງໃຈໃນພຣະອົງ 
7 ຂ້າພຣະອົງຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີ ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຫລີງເຫັນຄວາມທ ກຸທໍຣະ   

ມານຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊງົຮູ້ຈັກຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງຂ້າພຣະອົງ 
8 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ສັດຕຣູຊະນະຂ້າພຣະອົງ ແຕ່ຊົງຮັກສາຂ້າພຣະອົງໃຫ້ປອດພັຍ 
9 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົເມດຕາກະຣຸນາຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ ເພາະຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນຄວາມທຸກໃຈ ດວງຕາ

ຂອງຂ້າພຣະອົງອິດເມ່ືອຍຍ້ອນການຮ້ອງໄຫ້ເຫລືອລ້ົນ ຂ້າພຣະອົງອິດອ່ອນສຸດກໍາລັງ 
10 ຄວາມເສັຽໃຈພາໃຫຊີ້ວດິຂອງຂ້າພຣະອົງສ້ິນສຸດລົງ ແລະການຮ້ອງໄຫ້ຄ່ໍາຄວນພາໃຫ້ອາຍ ຂຸອງພຣະອົງສ້ັນ

ເຂ້ົາ ຍ້ອນຄວາມທຸກລໍາບາກ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງເປັນຄົນອ່ອນແອ ແມ່ນແຕ່ກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງກໍຈະສູນເສັຽໄປ 
11 ສັດຕຣູທັງຫລາຍຂອງຂ້າພຣະອົງຫົວຂວັນໃສ່ຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອນບ້ານໄດ້ດູຖູກຢຽດຫຍາມຂ້າພຣະອົງ ຜູ້ທີຮູ່້

ຈັກຂ້າພຣະອົງກໍຢ້ານກົວຂ້າພຣະອົງ ເມ່ືອເຂົາເຫັນຂ້າພຣະອົງຢູ່ກາງທາງເຂົາກໍປົບຫນີ 
12 ທຸກຄົນໄດ້ຫລົງລືມຂ້າພຣະອົງ ຄ້າຍກັບວ່າຂ້າພຣະອົງໄດ້ຕາຍໄປ ຂ້າພຣະອົງເປັນເຫມືອນຂອງຖ້ິມແລ້ວ 
13 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຍິນພວກສັດຕຣູທັງຫລາຍກໍາຊັບກັນ ສ່ິງທ່ີຫນ້າຢ້ານຕົກໃຈໄດ້ອ້ອມຮອບຂ້າພຣະອົງ ພວກສັດ

ຕຣໄູດ້ວາງແຜນຕ່ໍສູ້ ແລະທໍາກົນອຸບາຍສັງຫານຂ້າພຣະອົງຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອພຣະອົງ   
ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ 

14 ຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນການພິທັກຮັກສາຂອງພຣະອົງເລ້ືອຍມາ ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກສັດຕຣູ ແລະໃຫ້
ພ້ົ້ົນຈາກຜູ ທ່ີ້ຄອຍເຝ້ົາຮົບກວນຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ 

15 ຂ້າພຣະອົງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຂໍຊງົຫລຽວແລເມດຕາຂ້າພຣະອົງ ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງ   
ພຣະອົງ ຂໍຊົງຊອ່ຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ 

16 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງຫາພຣະອົງ ຂໍຢ່າໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຜ່າຍແພ້ ແຕ່ຂໍໃຫ້ຄົນຊ່ົວທ ງັຫລາຍ
ຜ່າຍແພ້ ແລະໃຫ້ເຂົາມິດງຽບຢູ່ໃນພິພົບຄົນຕາຍ 

17 ຄົນຂ້ີຕົວະທ່ີອວດດີຈອງຫອງ ແລະເວ້ົາຫມ່ິນປມາດຄົນຊອບທັມ ຈ່ົງມິດຢູ ່ 
18 ສ່ິງທ່ີພຣະອົງຮັກສາໄວ້ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຢໍາເກງພຣະອົງກໍປະເສີດຫລາຍ ການທ່ີພຣະອົງຊົງປົກປັກຮັກສາຜູ້ທ  ່ີໄວ້ວາງ

ໃຈໃນພຣະອົງ ກໍເປັນການແປກປລາດຕ່ໍສາຍຕາຂອງທຸກໆຄົນ 
19 ພຣະອົງຊົງເຊ່ືອງເຂົາໄວ້ໃນທ່ີປອດພັຍ ທີພ່ຣະພັກຂອງພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກຜູ້ທ່ີວາງແຜນອຸບາຍປອງຮ້າຍເຂົາ 

ພຣະອົງຊົງເຊ່ືອງເຂົາໄວ້ໃນບ່ອນພັກອາສັຍທ່ີປອດພັຍ ເພ່ືອໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄໍາຫມິນ່ປມາດຂອງສັດຕຣູຂອງເຂົາ 
20 ສາທກຸານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງ ແກ່ຂ້າພຣະອົງຢ່າງອັ

ສຈັນໃນເມືອງເຂ້ັມແຂງ 
21 ຂ້າພຣະອົງຕົກໃຈກ່າວວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຖືກຕັດຂາດໄປພ້ົ້ົນຈາກສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງແລ້ວî ແຕ່ພຣະ

ອົງຍັງຊົງໄດ້ຍິນຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະອົງ 
22 ທຸກຄົນທີ່ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ົງຮັກພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງຜູ້ທ່ີມີຄວາມໄວວ້າງໃຈ ແຕ່ວ່າພຣະ

ອົງຈະຊົງລົງໂທດຢ່າງຫນັກແກ່ຜູ້ທ່ີຈອງຫອງ  
23 ທຸກຄົນທີ່ມຄີວາມຫວັງຢູ່ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງມີກໍາລັງໃຈແລະກ້າຫານເທີນ 
 



32 ເພງສຣັເສນີບດົທສີາມສບິສອງ 
ການຍອມຜິດແລະການໃຫອ້ະພຍັ 
The Joy of Forgiveness 
ຂອງດາວິດ ມັສຄິລບົດນ່ຶງ  
of David. A Maskil 

1 ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ ແລະຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຍົກໂທດ 
2 ຄວາມສ ກຸເປັນຂອງຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຕ່ໍວ່າການກະທໍາຜິດຂອງເຂົາ ແລະຜູ້ບ່ໍມີກົນອຸບາຍຫລອກລວງ

ຄົນອ່ືນ 
3 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງບ່ໍສາລະພາບຄວາມຜິດ ຂ້າພຣະອົງກ ໄໍດ້ຮັບທຸກຈົນຮ້ອງໄຫ້ຕລອດວັນ 
4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ ົ ້າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງລ ງົໂທດຂ້າພຣະອົງທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ກໍາລັງຂອງຂ້າພຣະອົງ

ອ່ອນແຮງລົງເຫມືອນດ່ັງຄວາມປຽກຊຸ່ມທ່ີແຫ້ງລ ົງໃນຣະດູຮ້ອນ 
5 ແຕ່ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຍອມຮັບຜິດຕ່ໍພຣະອົງ ໂດຍບ່ໍໄດ້ປົກປິດຫຍັງໄວ້ ຂ້າພຣະອົງສາລະພາບທ ກຸຢ່າງ ແລ້ວ   

ພຣະອົງກ ຊົໍງອະພັຍໃນການລ່ວງລະເມິດຂອງຂ້າພຣະອົງ 
6 ດ່ັງນ້ັນ ຜູ້ທີຈ່ົ່ງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງຕ້ອງອ້ອນວອນຮ້ອງຫາພຣະອົງໃນຍາມຍາກລໍາບາກ ເມ່ືອນ້ໍາມາກຂ້ຶນ ມັນ

ຈະບ່ໍຖ້ວມໄປເຖິງຄົນນ້ັນ 
7 ພຣະອົງຊງົເປັນບ່ອນຫລົບລ້ີຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກ 

ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງເພງດ້ວຍສຽງອັນດັງໃນການທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຊອ່ຍໃຫ້ພ້ົ້ົນພຍັ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງຂ້າ
ພຣະອົງໄວ້ 

8 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະສອນໃຫ້ເຈ້ົາຮູ້ຈັກທາງທ່ີເຈ້ົາຈະຕ້ອງໄປ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາຮຽນຮູ້ ແລະເຮົາ
ຈະຕັກເຕືອນເຈ້ົາ 

9 ຢ່າດ້ືດ້ານດ່ັງມ້າຫລືລໍ ທ່ີບ່ໍຍອມຟັງຄວາມ ຖ້າບ່ໍເອົາເຊືອກຜູກປາກຂອງມັນ 
10 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານ ແຕ່ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຄວາມຮັກ

ອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ 
11 ສ່ວນຜູ້ທ່ີຊອບທັມທຸກຄົນຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີ ໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ ແລະທ ຸກຄົນທ່ີມີຈີດໃຈຊືຕົ່ງ ຈ່ົງໂຮ່ຣ້ອງ

ຍິນດີ 
 

33 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີາມສບິສາມ 
ສຣັເສນີຜູຊ້ງົສາ້ງແລະຜູຊ້ງົດ ແູລຮກັສາ 
The Greatness and Goodness of God 

1 ທ ຸກຄົນທ່ີເປັນຄົນຊອບທັມ ຈ່ົງຍິນດີໃນສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາ ແລະທ ຸກຄົນທ່ີມີຈິດໃຈຊືຕົ່ງ ຈ່ົງສັຣເສີນ
ພຣະອົງ 

2 ຈ່ົງຖວາຍການຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະອົງດ້ວຍການດີດພິນ ຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍແກ່ພຣະອົງດ້ວຍເຄ່ືອງດົນຕຣີ
ນ້ັນ 

3 ຈ່ົງຮ້ອງບົດເພງໃຫມ່ຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ດ້ວຍການດີດພິນຢ່າງມ່ວນຊ່ືນ ແລະຮ້ອງເພງດ້ວຍສຽງດັງ 
4 ພຣະວາຈາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຈີງ ແລະກິຈການທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງຊງົເປັນທ່ີໄວ້ວາງໃຈໄດ ້
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮັກຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມສັດຊ່ື ຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງຊົງເຕັມທ່ົວໄປ

ໃນແຜ່ນດິນໂລກ 



6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ້າງຟ້າສວັນດ້ວຍພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງສ້າງຕາເວັນ ເດືອນ ແລະດາວດ້ວຍ
ພຣະວາຈາຂອງພຣະອົງ 

7 ພຣະອົງຊົງທ້ອນໂຮມເອົານ້ໍາທະເລທັງຫມົດໄວ້ໃນບ່ອນດຽວ ພຣະອົງຊົງຂັງມະຫາສມຸດອັນເລິກໄວ້ໃນບ່ອນ
ຂອງມັນ 

8 ທ່ົວທັງແຜ່ນດິນໂລກ ຈ່ົງຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທກຸໆຄົນທ່ີຢູ່ໃນໂລກ ຈ່ົງຢ້ານຢໍາພຣະອົງ 
9 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງສ່ັງໂລກນ້ີກ ເໍກີດຂ້ຶນມາ ແລະທຸກໆສ່ິງປາກົດຂ້ຶນມາຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງ 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາລາຍຈຸດປະສົງຂອງຊົນຊາດຕ່າງໆ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ແຜນການຂອງເຂົາໄຮ້ປໂຍດ 
11 ແຕ່ສ່ວນແຜນການຂອງພຣະອົງນ້ັນຊົງຫມ້ັນຄົງຕລອດໄປ ແລະຄວາມປາຖນາດີຂອງພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ຊ່ົວນີ

ຣັນດອນ 
12 ຄວາມສຸກຈ່ົງມີແກ່ຊົນຊາດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ໃຫເ້ປນັມຣໍະດົກຂອງພຣະອົງ 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທອດພຣະເນດລົງມາຈາກຟ້າສວັນ ແລະຊົງຫລິງເຫັນມະນຸດທຸກຄົນ 
14 ຢູ່ທີນ້ັ່ນ ພຣະອົງຊົງປົກຄອງ ແລະເບ່ິງແຍງທຸກໆຄົນທ່ີຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ 
15 ພຣະອົງຊົງປະກອບຄວາມນຶກຄິດທັງຫລາຍຂອງເຂົາ ແລະຊົງຮູ້ຈັກທຸກໆສ່ິງທ່ີເຂົາເຮັດ 
16 ເຈ້ົາຊີວິດບ່ໍສາມາດຊະນະດ້ວຍກໍາລັງທະຫານໄດ້ ແລະທະຫານກໍບ່ໍສາມາດຊະນະຍ້ອນກໍາລັງຂອງຕົນໄດ້ 
17 ມ້າເສິກໃຊ້ເອົາໄຊຊະນະໃນການຮົບບ່ໍໄດ້ ກໍາລັງອັນແຮງກ້າຂອງມັນກໍຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນບ່ໍໄດ້ 
18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຝ້ົາເບ່ິງແຍງຜູ້ທ່ີຢ້ານຢໍາພຣະອົງ ແລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ 
19 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ ແລະຊົງຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເຂົາມີຊີວິດຢູ່ຕ່ໍໄປໃນເວລາອຶດຢາກ 
20 ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາທັງຫລາຍລໍຄອຍພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນຄວາມອຸປຖ ມັແລະເປັນໂລ່ຂອງເຮົາ 
21 ຈິດໃຈຂອງເຣົາທັງຫລາຍຍິນດີນໍາພຣະອົງ ແລະເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະນາມອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ 
22 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກຂ້າພຣະອົງຜູ້ໄດ້ຝາກ

ຄວາມຫວັງໄວກັ້ບພຣະອົງ 
 

34 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີາມສບິສີ ່
ການສຣັເສນີຄວາມດຂີອງພຣະເຈ້ົາ 
Praise for Deliverance from Trouble 

ຂອງດາວິດ ເທື່ອທາ່ນທາໍເປັນບ້າຢູ່ຕ່ໍຫນ້າ ອາບີເມເລກ ພຣະອົງຈຶງ່ຂັບໄລ່ທາ່ນອອກໄປເສັຽ ແລະທາ່ນກໍໄປ 
Of David, When he feigned madness before Abimelech, So that he drove him out, and he went away. 

1 ຂ້າພຣະອົງຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທຸກເວລາ ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍເຊົາສັຣເສີນພຣະອົງຈັກເທ່ືອ 
2 ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ ຂໍໃຫທຸ້ກໆຄົນທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງຟັງເອົາແລະຍ ນິດີ 
3 ຈ່ົງພາກ ນັປະກາດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫເ້ຮົາພ້ອມກັນສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
4 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວ

ຂອງຂ້າພຣະອົງຫມດົໄປ 
5 ຜູ້ທີຖື່ກຂ່ົມເຫັງໄດ້ມາເບ່ິງພຣະອົງແລະຍິນດີ ເຂົາຈະບ່ໍສູນເສັຽຄວາມຫວັງຈັກເທ່ືອ 
6 ຜ ູ ້ທີຕ້່ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຮ້ອງຫາພຣະອົງ ພຣະອົງຊງົຊ່ອຍເຂົາ ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກ

ຄວາມທຸກລໍາບາກນາໆປະການ 
7 ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຮັກສາຜູ້ທ່ີຢ້ານຢໍາພຣະອົງ ແລະຊ່ອຍຊີວິດຂອງເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກອັນຕະລາຍ 



8 ພວກທ່ານຈະພົບດ້ວຍຕົນເອງວ່າພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງດີພຽງໃດ ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທ່ີສແວງຫາຄວາມປອດ
ພັຍໃນພຣະອົງ 

9 ໄພພົ່ນທຸກຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈ່ົງຢ້ານຢໍາພຣະອົງ ຜູ້ທ່ີຢໍາເກງພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບສ່ິງຕາມທ່ີເຂົາຕ້ອງການ 
10 ແມ່ນແຕ່ຝູງສິງກໍຍັງຂາດອາຫານແລະອຶດຫິວ ແຕ່ວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍຂາດສ່ິງທ່ີດີເລີຍ 
11 ພວກລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອີຍ ຈ່ົງມາພ້ີແລະຟັງຂ້າພະເຈ້ົາເທີນ ຂ າ້ພະເຈ້ົາຈະສອນໃຫ້ພວກເຈ້ົາຢ້ານຢໍາ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາ 
12 ພວກເຈ້ົາມັກຊວິີດມ່ວນຊ່ືນແມ່ນບ່ໍ?  ພວກເຈ້ົາປາຖນາຊີວິດຍີນຍາວແລະຄວາມສຸກບ່ໍແມ່ນບ່ໍ? 
13 ຈ່ົງລະວັງລ  ້ີນຂອງເຈ້ົາຈາກຄວາມຊ່ົວ ແລະຢ່າໃຫ້ຮີມຝີປາກເວ້ົາເປັນອຸບາຍຫລອກລວງ 
14 ຈົ່ງຫັນຫລັງໃຫຄ້ວາມຊ່ົວ ແລະສ້າງແຕ່ຄວາມດີ ຖ້າຕ້ອງການສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ຈ່ົງປາຖນາຫາແຕ່ຄວາມສງົບສຸກ 

ແລະສ້າງແຕ່ຄວາມດີຂ້ຶນ 
15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຄອຍເຝ້ົາເບ່ິງແຍງຄົນຊອບທັມ ແລະຊົງຟງັສຽງຮ້ອງຂໍຂອງເຂົາ 
16 ແຕ່ພຣະອົງຊົງຫັນຫນ້າຫນີຈາກຜູ້ທ່ີທໍາຊົວ່ ດ່ັງນ້ັນ ແມ່ນແຕ່ປະຊາຊົນຂອງເຂົາກໍຈະລືມເຂົາໄປ 
17 ເມ່ືອຄົນຊອບທັມຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຟງັເຂົາ ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຊີວິດເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມທຸກ

ລໍາບາກ 
18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ້ໃກ້ຜູ້ທ່ີຂາດຄວາມກ້າຫານ ແລະພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຜູ ້ທ່ີສູນເສັຽຄວາມຫວັງທຸກຢ່າງ 
19 ຄົນດີທົນທຸກທໍຣະມານຕ່ໍຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍເຂົາໃຫພ້ົ້ົ້ນ

ຈາກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ 
20 ພຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງເຂົາໄວ້ທຸກຢ່າງ ແມ່ນແຕ່ກະດູກຊີກນ່ຶງຂອງເຂົາກໍຈະບ່ໍຫັກແຕກໄປ 
21 ຄວາມຊ່ົວຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຊົວ່ຊ້າຕາຍໄປ ຄ ນົທ່ີກຽດຊັງຄົນຊອບທັມຈະຖືກໂທດ 
22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊ ່ອຍຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົົນ້ພັຍ ຜູ້ທີຢູ່່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງຈະພ້ົ້ົນພັຍ 
 

35 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີາມສບິຫາ້ 
ຄາໍອະທຖິານຂຊໍງົຊອ່ຍໃຫພ້ົນ້ຈາກສດັຕຣ ູ
Prayer for Deliverance from Enemies 

ຂອງດາວິດ 
Of David 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຕ່ໍຕ້ານຜູ້ທ່ີຕ່ໍຕ້ານຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງສູ້ຮົບກັບຜູ້ທ່ີຮົບກັບຂ້າພຣະອົງ 
2 ຂໍຊົງຖືໂລ້ແລະດ້ັງ ແລະຊົງລ ກຸຂ້ຶນຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງ 
3 ຂໍຊົງຕຽມຫອກແລະຂວານຕ່ໍສູ້ຜູ້ໄລ່ຕາມຂ້າພຣະອົງ ຂໍຕັສກັບຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງວ່າ, ìເຣົາເປັນຜູ້ຊ່ອຍກູ້

ຂອງເຈ້ົາî 
4 ຜູ້ທີສ່ແວງຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງນ້ັນ ຂໍໃຫ້ເຂົາໄດ້ອາຍແລະອັປຍົດ ຜູ້ທີປ່ະດ ດິຄວາມຊ່ົວຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງນ້ັນ ຂໍ

ຊົງໃຫ້ເຂົາ  ກັບໄປແລະອົດສູ 
5 ໃຫເ້ຂົາເປັນເຫມືອນແກບຕ່ໍຫນ້າລົມມທູີດສວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂັບໄລ່ຕາມເຂົາໄປ 
6 ຂໃໍຫທ້າງຂອງເຂົາມືດແລະມ່ືນ ມທູີດສວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄລ່ຕາມເຂົາໄປ 
7 ເພາະເຂົາຫ້າງແຮ້ວໃສ່ຂ້າພຣະອ ງົຢ່າງບ່ໍມີເຫດຜົນ ເຂົາຂຸດຂຸມເລິກດັກເອົາຊີວິດຂ້າພຣະອົງຢ່າງບ່ໍມີເຣ່ືອງ 
8 ຂໃໍຫຄ້ວາມພນິາດມາເຖິງເຂົາຢ່າງບ່ໍຮູ້ຕົວ ແລະຂໍໃຫ້ຫ້າງແຮ້ວທ່ີເຂົາເຊ່ືອງໄວ້ນ້ັນຕິດເຂົາເອງ ແລະໃຫ້ເຂົາຕິດ

ແຮ້ວພນິາດເອງ 



9 ແລ້ວຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງຈະຍິນດີໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດີໃຈຢູ່ໃນການຊ່ອຍກູ ້ຂອງພຣະອົງ 
10 ກະດູກທັງຫມດົຂອງຂ້າພຣະອົງຈະກ່າວວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫມືອນພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງ

ຊ່ອຍກູ້ຄົນອ່ອນແອຈາກຜູ້ທ່ີເຂ້ັມແຂງເກີນກໍາລັງຂອງເຂົາ ຄົນອ່ອນແອແລະຄົນຂັດສົນຈາກຜູ້ທ່ີປຸ້ນເຂົາî 
11 ມພີຍານປອງຮ້າຍລຸກຂ້ຶນ ເຂົາຖາມເຖິງສ່ິງທ່ີຂ້າພຣະອົງບ່ໍຮູ້ 
12 ເຂົາສນອງຂ້າພຣະອົງໂດຍທາງທໍາຊ່ົວຕອບຄວາມດີ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງກໍສ້ິນຫວັງ 
13 ສ່ວນຂ້າພຣະອົງ ເມ່ືອເຂົາປ ວ່ຍ ຂ້າພຣະອົງໃສ່ຜ້າກະສອບ ຂ້າພຣະອົງຂ່ົມໃຈຕົນເອງດ້ວຍການອົດອາຫານ 

ຂ້າພຣະອົງກ້ົມຫນ້າລົງທ່ີເອີກອ້ອນວອນ 
14 ຢ່າງທ່ີຂ້າພຣະອົງເປັນທຸກເພ່ືອຫມູ ່ຫລືພີນ້່ອງຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງອອກໄປເຫມືອນຄົນໄວ້ທຸກໃຫແ້ມ່ 

ຄໍຕົກແລະຮ້ອງໄຫ້ຄ່ໍາຄວນ 
15 ແຕ່ພຂ້ໍາພຣະອົງສະດຸດ ເຂົາກໍຊຸມນຸມກັນຢ່າງຊອບໃຈ ເຂົາຮວບຮວມກັນມາສູ້ກັບຂ້າພຣະອົງ ນັກເລງຫົວໄມ້

ຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງບ່ໍຮູ້ຈັກໄດ້ດ່າວ່າຂ້າພຣະອົງຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ 
16 ເຂົາເຍາະເຍ້ີຍຂ້ຶນຢ່າງຫຍາບຄາຍ ຂົບແຂ້ວຄ້ຽວຟັນໃສ່ຂ້າພຣະອົງ 
17 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະທອດພຣະເນດເບ່ິງອ ີກດົນປານໃດ ຂໍຊົງຊອ່ຍກູ້ຂ້າພຣະອົງຈາກການຮ້າຍ

ກາດຂອງເຂົາ ຊ່ອຍຊີວິດຂ້າພຣະອົງຈາກຫມູສິ່ງຫນຸ່ມ 
18 ແລ້ວຂ້າພຣະອົງຈະໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະອົງໃນທ່ີຊຸມນຸມໃຫຍ່ ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນພຣະອົງຖ້າມກາງຄົນ

ຈໍານວນຫລາຍ 
19 ຂໍຢ່າໃຫ້ຄູ່ສັດຕຣູທ່ີໄຮ້ເຫດຜົນນ້ັນມີຄວາມຍິນດີເຫນືອຂ້າພຣະອົງ ແລະຢ່າໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງ

ຢ່າງບ່ໍມີເຫດໄດ້ຫລ່ິວຕາໃຫ້ກັນ 
20 ເພາະເຂົາບໍ່ເວົາ້ຢ່າງສັນຕິ ແຕ່ເຂົາຄິດຖ້ອຍຄໍາຫລອກລວງຕ່ໍບັນດາຜູ້ທ່ີສງົບງຽບໃນແຜ່ນດິນ 
21 ເຂົາອ້າປາກກວ້າງໃສ່ຂ້າພຣະອົງ ເຂົາກ່າວວ່າ, ìຫ້ັນເດ ເຮົາເຫັນກັບຕາແລ້ວî 
22 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງທອດພຣະເນດແລ້ວ ຂໍຢ່າຊົງມິດງຽບ ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຢ່າຊົງສະ

ຖິດໄກຂ້າພຣະອົງ 
23 ໂຜດຕ່ືນຂ້ຶນມາປົກປ້ອງ ແລະແກ້ຄະດີໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຖີດ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ອົງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະ

ອົງ ຂໍຊົງຮ້ອນພຣະທັຍ 
24 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງໃຫຄ້ວາມຍຸດຕິທັມແກ່ຂ້າ ພຣະອົງຕາມຄວາມຊອບ

ທັມຂອງພຣະອົງ ແລະຂໍຢ່າໃຫ້ເຂົາຍິນດີເຫນືອຂ້າພຣະອົງ 
25 ຢ່າໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາໃນໃຈວ່າ, ìເອີ, ເຮົາໄດ້ຕາມໃຈປາຖນາຂອງເຮົາî ຢ່າໃຫ້ເຂົາກ່າວໄດ້ວ່າ, ìເຮົາໄດ້

ກໍາຈັດເຂົາແລ້ວî 
26 ຂໃໍຫເ້ຂົາໄດ້ອາຍແລະໄດ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍກັນ ຄືເຂົາຜູ້ຍິນດີເພາະຄວາມລໍາເຄັນຂອງຂ້າພຣະອົງ ໃຫ້

ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມອາຍແລະຄວາມອັປຍົດ ຄືຜູ້ທີເ່ຂົາອວດຕົວສູ້ຂ້າພຣະອົງ 
27 ຂໃໍຫບັ້ນດາຜູ້ທ່ີເຫັນຊອບໃນໄຊຊະນະຂອງຂ້າພຣະອົງໂຮ່ຮ້ອງແລະຍິນດີ ແລະກ່າວຢູ່ສເມີວ່າ, ìພຣະເຈ້ົານ້ັນ

ຍ່ິງໃຫຍ່     ພຣະອົງຜູ້ຊງົຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນສວັດດີພາບຂອງຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງî 
28 ແລ້ວລ້ີນຂອງຂ້າພຣະອົງຈະບອກເລ່ົາເຖີງຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ ແລະຈະສັຣເສີນພຣະອົງສືບໄປທຸກໆ

ມື ້
 

36 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີາມສບິຫກົ 



ຄວາມຮັກຫມັນ້ຄງົຂອງພຣະເຈົາ້ 
Human Wickedness and Divine Goodness 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ຂອງດາວິດ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າ  
To the leader. Of David, the servant of the Lord. 

1 ການລະເມີດເວ້ົາກັບຄົນອະທັມ ເລິກເຂ້ົາໄປໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາ ເຂົາບ່ໍເຫັນຈະຕ້ອງຢ້ານພຣະເຈ້ົາ 
2 ເພາະເຂົາຍົກຕົນເອງໃນສາຍຕາຂອງຕົນວ່າ ບໍມ່ໃີຜພົບແລະກຽດຊັງຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ 
3 ຄໍາເວ້ົາຈາກປາກຂອງເຂົາກໍຊ່ົວຮ້າຍ ແລະຫລອກລວງ ເຂົາເຊົາທ່ີຈະບ່ໍເຮັດສ່ິງທ່ີສລາດ ແລະສ່ິງທ່ີດີອີກຕ່ໍໄປ 
4 ເຂົາວາງແຜນຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນເວລາເຂົາຢູ່ເທິງຕຽງນອນຂອງເຂົາ ເຂົາວາງຕົວໃນທາງທ່ີບ່ໍດີ ເຂົາບ່ໍໄດ້ກຽດ

ຊັງຄວາມຊົ່ວ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນຟ້າສວັນ ຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະອົງໄປເຖິງເມກ 
6 ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງເຫມືອນພູເຂົາທັງຫລາຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄໍາພພິາກສາຂອງພຣະອົງເຫມອືນ

ທ່ີເລິກ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຊອ່ຍມະນຸດແລະສັດໃຫ້ລອດ 
7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງປະເສີດຢ່າງໃດຫນໍ ລູກຫລານຂອງມະນຸດເຂ້ົາລ້ີພັຍຢູ່

ໃຕ້ຮ່ົມປີກຂອງພຣະອົງ 
8 ເຂົາອ່ີມດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນແຫ່ງພຣະຜາສາດຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງປະທານໃຫ້ເຂົາດ່ືມຈາກແມ່ນ້ໍາ

ແຫ່ງຄວາມສຸກກະເສີມຂອງພຣະອົງ 
9 ເພາະທານນ້ໍາພຸແຫ່ງຊວິີດຢູ່ກັບພຣະອົງ ເຮົາເຫັນຄວາມສວ່າງໂດຍແສງສວ່າງຂອງພຣະອົງ 
10 ຂໍປະທານຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງຕ່ໍໄປແກ່ຜູ້ທ່ີຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະຄວາມລອດຂອງພຣະອົງແກ່ຄົນໃຈ

ທ່ຽງທັມ 
11 ຂໍຢ່າໃຫ້ຕີນຂອງຄົນຈອງຫອງມາເຫນືອຂ້າພຣະອົງ ຫລືໃຫມື້ຂອງຄົນອະທັມຂັບໄລ່ຂ້າພຣະອົງໄປ 
12 ແລ້ວຄົນທໍາຊ່ົວກໍລ້ົມຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເຂົາຖືກຊຸກລົງ ລຸກຂ້ຶນອີກບ່ໍໄດ້ 
 

37 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີາມສບິເຈດັ 
ໂຊກຊະຕາຂອງຄນົຊົວ່ແລະຄນົດ ີ 
Exhortation to Patience and Trust  
ຂອງດາວິດ  
Of David. 

1 ຢ່າເສັຽໃຈຍ້ອນຄົນຊ່ົວ ຢ່າອິດສາຜູ້ທ່ີໄດ້ມາໃນທາງຜິດ 
2 ເຂົາຈະສູນເສັຽໄປເຫມອືນຫຍ້າທ່ີຫ່ຽວແຫ້ງລົງ ເຂົາຈະຕາຍເຫມືອນດ່ັງຕ້ົນໄມ້ທີຫ່່ຽວແຫ້ງ 
3 ຈ  ່ົງເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະສ້າງແຕ່ຄວາມດີ ແລ້ວອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດຂອງຕົນຢ່າງປອດພັຍ 
4 ຈ່ົງຊອກຫາຄວາມສຸກໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຈະປະທານໃຫ້ຕາມໃຈມັກຂອງເຈ້ົາ 
5 ຈ່ົງຖວາຍຕົວເອງແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງເຊ່ືອພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຈະຊ່ອຍເຫລືອເຈ້ົາ 
6 ພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ຄວາມດີຂອງເຈ້ົາຊາ່ລືໄປ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງເຈ້ົາເປັນເຫມອືນດ່ັງດວງຕາເວັນ

ໃນຍາມທ່ຽງ 
7 ຈ່ົງຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງສງົບງຽບ ແລະຄອຍຖ້າກິຈການຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມອົດທົນ ຢ່າ

ຄິດຫນັກໃຈກ່ຽວກັບຜູ້ລ້ໍາລວຍຮ່ັງມີ ຫລືຜູ້ທີສໍ່າເຣັດຜົນໃນແຜນການຊ່ົວຂອງເຂົາ 
8 ຢ່າໃຈຮ້າຍ ຢ່າວຸ້ນວາຍ ແລະຢ່າເສັຽໃຈ ເພາະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາດີຂ້ຶນຢ່າງໃດຫມົດ 
9 ສ່ວນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນຢ່າງປອດພັຍ ແຕ່ຄົນຊ່ົວຈະຖືກຂັບໄລ່ຫນີ 



10 ໃນພຽງຊ່ົວລະຍະດຽວເທ່ົານ້ັນແຫລະ ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະດັບສູນໄປ ພວກເຈ້ົາຈະຊອກຫາເຂົາແຕ່ຈະບ່ໍພົບ 
11 ແຕ່ຜູ້ທ່ີອ່ອນໂຍນຈະຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຢ່າງປອດພັຍ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ 
12 ຄົນຊ່ົວວາງແຜນອຸບາຍຕ່ໍສູ້ຄົນດີ ແລະກັດແຂ້ວໃສ່ເຂົາ 
13 ພຣະຜູ ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງຫົວຂວນັຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກວ່າໃນບ່ໍດົນນ້ີເຂົາຈະຖືກທໍາລາຍ 
14 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຖອດດາບຂອງເຂົາອອກ ແລະກ່ົງຄັນທະນູເພ່ືອຂ້າຄົນທຸກຍາກແລະຂັດສົນຖ້ິມ ແລະຂ້າຄົນດີທັງ

ຫລາຍໂດຍວິທີປາດຄໍ 
15 ແຕ່ວ່າເຂົາຈະຖືກທໍາລາຍດ້ວຍດາບຂອງເຂົາເອງ ແລະຄັນທະນູຂອງເຂົາຈະຫັກ 
16 ສ່ິງຂອງເລັກນ້ອຍທ່ີຄົນດີມີຢູ່ກ ດີໍກວ່າຊັບສົມບັດຂອງຄົນຊ່ົວທັງຫລາຍ  
17 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໃຫ້ກໍາລັງຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍສູນເສັຽໄປ ແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງຄ້ໍາຊູຄົນດີ 
18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພິທັກຮັກສາຜູ້ທ່ີສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ ແລະຜືນແຜ່ນດິນຈະເປັນຂອງເຂົາຕລອດໄປ 
19 ເຂົາຈະບ່ໍທົນທຸກທໍຣະມານໃນຄາວເຄາະຮ້າຍ ເຂົາຈະມີພຽງພໍໃນຄາວອຶດຢາກ 
20 ແຕ່ວ່າຄົນຊ່ົວຈະຕ້ອງຕາຍ ສັດຕຣູທັງຫລາຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະດັບສູນໄປເຫມືອນດອກໄມ້ປ່າ ເຂົາຈະ

ສູນຫາຍໄປເຫມືອນດ່ັງຄວັນໄຟ 
21 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຂໍຢືມເງິນແຕ່ບ່ໍສ່ົງຄືນ ສ່ວນຄົນດີມີໃຈກວ້າງຂວາງແລະເອ້ືອເຟ້ືອອາຣີ 
22 ຜູ້ທີຮັ່ບພຣະພອນຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະອາສັຍຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນນ້ີຢ່າງປອດພັຍ ແຕ່ວ່າຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງສາບ

ແຊ່ງຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ 
23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງນໍາພາມະນຸດຢ່າງປອດພັຍຕາມວິຖີທາງທີເ່ຂົາປະພຶດ ແລະພຣະອົງຊົງພພໍຣະທັຍນໍາ

ຄວາມປະພຶດນ້ັນ 
24 ຖ້າວ່າເຂົາລ້ົມລົງ ເຂົາຈະບ່ໍຖືກຢຽບຢ່ໍາ ເພາະພຣະອົງຈະຊົງຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ລຸກຂ້ຶນໄດ້ 
25 ແຕ່ກ່ອນຂ່້າພະເຈ້ົາເປ ນັເດັກນ້ອຍ ດຽວນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາເຖ້ົາແລ້ວ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍເຫັນວ່າພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາປະ

ລະຄົນດີ ຫລືໃຫ້ລູກທ ັງຫລາຍຂອງເຂົາຂໍທານກິນ 
26 ໃນຕລອດເວລາ ຄົນດີໄດ້ໃຫ້ທານຂອງໄປລ້າໆ ແລະເອົາເງິນໃຫ້ຄົນອ່ືນຢືມ ລູກທັງຫລາຍຂອງເຂົາກໍໄດ້ຮັບພ

ຣະພອນ 
27 ຈົ່ງຫັນຫລັງໃຫຄ້ວາມຊ່ົວ ແລະສ້າງແຕ່ຄວາມດີ ແລະເຈ້ົາຈະອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຕລອດໄປ 
28 ເພາະວ່າພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮັກຄວາມຊອບທັມ ພຣະອົງບ່ໍປະລະຜູ້ທ່ີຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຄຸ້

ມຄອງເຂົາຕລອດມາ ແຕ່ວ່າເຊ້ືອສາຍຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະຖືກຂັບໄລ່ຫນີ 
29 ຄົນຊອບທັມຈະຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດີນຢ່າງປອດພັຍ ແລະເປັນເຈ້ົາຂອງດິນນ້ັນຕລອດໄປ 
30 ຄໍາເວ້ົາຂອງຄົນດີເປັນຄໍາເວ້ົາສລາດ ເຂົາເວ້ົາແຕ່ສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ 
31 ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາ ແລະ ບາດກ້າວຂອງເຂົາຈະບ່ໍພາດ 
32 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍທັງຫລາຍພຍາຍາມຄອຍເຝ້ົາຂ້າຄົນດີ 
33 ແຕ່ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງປະລະໃຫ້ຄົນດີຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງສັດຕຣູ ຫລືປ່ອຍໃຫ້ເຂົາຖືກໂທດເມ່ືອຖືກ

ສານຕັດສິນ 
34 ຈ່ົງມອບຄວາມຫວັງຂອງເຈ້ົາໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງປະ

ທານເຫ່ືອແຮງໃຫ້ເຈ້ົາຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນຢ່າງປອດພັຍ ແລະເຈ້ົາຈະເຫັນວ່າຄົນຊ່ົວຮ້າຍຖືກໄລ່ອອກໄປ 
35 ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍເຫັນຄົນຊ່ົວປົກຄອງແບບການຂ່ົມເຫັງ ເຂົາຖືຕົວສູງດ່ັງຕ້ົນສົນທ່ີປະເທດເລບານອນ 
36 ແຕ່ຕ່ໍມາ ຂ້າພະເຈ້ົາກາຍຜ່ານມາ ແຕ່ບ່ໍເຫັນຄົນນ້ັນຢູ່ຫ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຊອກຫາເຂົາແຕ່ບ່ໍພົບ 
37 ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄົນດີແລະຊອບທ ັມ ເພາະວ່າມະນຸດທ່ີມ ຄີວາມສງົບຈະມີເຊ້ືອສາຍຫລາຍ 



38 ແຕ່ຄົນທ່ີເຮັດຜິດຕ້ອງຖືກທໍາລາຍເປັນແນ່ ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຈະຖືກທໍາລາຍໃຫ້ດັບສູນໄປ 
39 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍມະນຸດທ່ີຊອບທັມໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ ແລະໃນເວລາທຸກລໍາບາກ ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງ

ເຂົາ 
40 ພຣະອົງຊງົຊ່ອຍເຫລືອເຂົາ ແລະຊ່ອຍຊີວິດຂອງເຂົາໄວ້ ທັງຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ເພາະວ່າພວກ

ເຂົາມາຂໍໃຫ້ພຣະອົງຄຸ້ມຄອງ 
 

38 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີາມສບິແປດ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂອງຜ ູສ້າໍນກຶຕວົທີຮ່ບັທກຸ 
A Penitent Suffererís Plea for Healing 
ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ ເພື່ອການຖວາຍບູຊາຣະນຶກ  

A Psalm of David, for the memorial offering. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຢ່າຊົງລົງໂທດຂ້າພຣະອົງດ້ວຍຄວາມໂກດຂອງພຣະອົງ ຫລືຕີສອນຂ້າພຣະອົງດ້ວຍພຣະ
ພໂິຣດຂອງ ພຣະອົງ 

2 ເພາະລູກທະນູຂອງພຣະອົງຈົມເຂ້ົາໄປໃນຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະຫັດຂອງພຣະອົງລົງມາເຫນືອຂ້າພຣະອົງ 
3 ເພາະພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍມີຄວາມປົກກະຕິໃນເນ້ືອຫນ ັງຂອງຂ້າພຣະອ ົງ ເພາະບາບຂອງຂ້າພຣະ

ອົງຈ່ຶງບ່ໍມີອະນາມັຍໃນກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງ 
4 ເພາະຄວາມບາບຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງຖ້ວມຫົວ ມັນຫນັກເຫມ ືອນພາຣະ ຊ່ຶງຫນັກເຫລືອກໍາລັງຂ້າພຣະອົງ 
5 ເພາະຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງຂ້າພຣະອົງ ບາດແຜຂອງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງເໝັນແລະເນ່ົາເປ່ືອຍ 
6 ຂ້າພຣະອົງຄ້ອມລົງແລະງໍລົງຫລາຍ ຂ້າພຣະອົງເດີນເປັນທຸກຕລອດວັນ 
7 ເພາະບ້ັນເອວຂອງຂ້າພຣະອົງໄຫມເ້ຕັມໄປຫມດົ ແລະບ່ໍມີຄວາມປົກກະຕິໃນເນ້ືອຫນັງຂອງຂ້າພຣະອົງ 
8 ຂ້າພຣະອົງຫມົດແຮງທງັຖືກບີບຍ່ອງຈົນຫມົດສະຕິໄປ ຂ້າພຣະອົງຣະທົມທຸກເພາະຄວາມເຈັບປວດໃນໃຈ 
9 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄວາມປາຖນາທັງສ້ິນຂອງຂ້າພຣະອົງກ ແໍຈ້ງຢູ່ກັບພຣະອົງ ການຖອນຫາຍໃຈຂອງ

ຂ້າພຣະອົງຄົງບ່ໍພ້ົ້ົນທ່ີພຣະອົງຊົງຊາບ 
10 ຫົວໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງເຕ້ັນ ແລະກໍາລັງຂອງຂ້າພຣະອົງຫມົດໄປ ແລະຄວາມສວ່າງຂອງໜ່ວຍຕາຂອງຂ້າພ

ຣະອົງກໍສູນໄປຈາກຂ້າພຣະອົງເສັຽແລ້ວ 
11 ມິດແລະເພ່ືອນຂອງຂ້າພຣະອົງຢືນເດ່ັນຢູ່ຫ່າງຈາກພັຍວິບັດຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຍາດພ່ີນ້ອງຂອງຂ້າພຣະ

ອົງຢືນຫ່າງອອກໄປໄກ 
12 ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີສແວງຫາຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ວາງບ້ວງໄວ້ ບັນດາຜູ້ທ່ີຄິດທໍາຮ້າຍຂ້າພຣະອົງເວ້ົາເປັນອຸ

ບາຍ ແລະພາວະນາເຖິງການທໍຣະຍົດຢູ່ຕລອດວັນ 
13 ແຕ່ຂ້າພຣະອົງເຫມືອນຄົນຫູຫນວກ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຍີນເຫມືອນຄົນໃບ້ທ່ີເວ້ົາຈາບ່ໍໄດ້ 
14 ຂ້າພຣະອົງເຫມືອນຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຍິນ ຊຶງ່ໃນປາກຂອງເຂົາບ່ໍມີການຕອບຫຍັງເລີຍ 
15 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງລໍຄອຍພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຄືພ

ຣະອົງຜູ້ທ່ີຈະຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງ 
16 ເພາະຂ້າພຣະອົງອ້ອນວອນວ່າ, ìຂໍພຽງຢ່າໃຫ້ເຂົາຍິນດີເພາະຂ້າພຣະອົງ ຄືຜູ້ທີໂ່ອ້ອວດຕ່ໍຂ້າພຣະອົງ ເມືອ່

ຕີນຂ້າພຣະອົງພາດໄປî 
17 ເພາະຂ້າພຣະອົງຈະລ້ົມແລ້ວ ແລະຄວາມເຈັບປວດຢູ່ກັບຂ້າພຣະອົງສເມີ 
18 ຂ້າພຣະອົງສາລະພາບບາບຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງເປັນທຸກເພາະບາບຂອງຂ້າພຣະອົງ 



19 ບັນດາຜູ້ທ່ີເປັນສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງກໍວ່ອງໄວແລະແຂງແຮງ ແລະຄົນທ່ີຊັງຂ້າພຣະອົງໂດຍໄຮ້ເຫດຜົນມີ
ຫລາຍ 

20 ບັນດາຜູ້ທີ່ທໍາຊົ່ວແກຂ້່າພຣະອົງຕອບແທນຄວາມດີ ເປັນປໍຣິປັກຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງຕິດຕາມ
ຄວາມດີ 

21 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຢ່າຊົງປະຖ້ິມຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ ພ່ຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຢ່າສະຖິດໄກຂ້າພຣະ
ອົງ 

22 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ຄວາມລອດຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຮີບມາຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງເຖີດ 
 

39 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີາມສບິເກົາ້ 
ຊວີດິທີບ່ໍທ່ຽ່ງຂອງມະນດຸ 
Prayer for Wisdom and Forgiveness 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເຖິງເຢດູທນູ ເພງສັຣເສີນ ຂອງ 
ດາວິດ 
To the leader: to Jeduthun. A Psalm of David. 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະລະວັງທາງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍທໍາບາບດ້ວຍລ້ີນຂອງຂ້າພະ
ເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະປິດປາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເມ່ືອຄົນອະທັມຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຂ້າພະເຈ້ົາ 

2 ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເປັນຄົນກີກງຽບໄປ ຂ້າພະເຈ້ົາມິດງຽບແຕ່ບ່ໍສໍາເຣັດ ຄວາມທຸກໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຮຸນແຮງຂ້ຶນ 
3 ຈິດໃຈຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອນຢູ່ພາຍໃນຂ້າພະເຈ້ົາ ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຄຶດຢູ່ນ້ັນໄຟກໍລຸກ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາດ້ວຍ

ລ້ີນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
4 ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮູ້ເຖິງບ້ັນປາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະວັນເວລາຂອງຂ້າພຣະອົງຈະຢູ່

ດົນປານໃດ ຂໍໃຫຂ້້າພຣະອົງຮູ້ວ່າຊີວິດຂ້າພຣະອົງບ່ໍທ່ຽງຢ່າງໃດ 
5 ເບ່ິງແມ໋, ພຣະອົງຊົງທາໍໃຫ້ວັນເວລາຂອງຂ້າພຣະອົງຍາວສອງສາມຝາມືເທ່ົານ້ັນ ຊົວ່ຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງບ່ໍ

ເທ  ່ົາໃດເລີຍ ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ມະນຸດທຸກຄົນດໍາຣົງຢູ່ດ່ັງລົມຫນັໃຈເທ່ົານ້ັນ 
6 ບໍ່ມຫີຍັງດີລ່ືນເພາະເປັນພຽງແຕ່ເງົາ ມະນຸດສະສົມຊັບສິນໄວ້ ແລະບ່ໍຮູ້ວ່າໃຜຈະໄດ້ສ່ິງນ້ັນ 
7 ìຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄັນຊ້ັນຂ້າພຣະອົງຈະລໍຄອຍຫຍັງ ຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນພຣະອົງ 
8 ຂໍຊົງຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງໄວ້ຈາກການລະເມີດຂອງຂ້າພຣະອົງ ຢ່າໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເປັນຂ້ີປາກຂອງຄົນໂງ່ 
9 ຂ້າພຣະອົງເປັນກືກ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍອ້າປາກ ແມ່ນພຣະອົງເອງທ່ີຊົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ 
10 ຂໍຢ່າຊົງລົງໂທດຂ້າພຣະອົງຕ່ໍໄປອີກເລີຍ ຂ້າພຣະອົງອ່ອນແຮງໄປດ້ວຍພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 
11 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຕີສອນມະນຸດດ້ວຍການຂະຫນາບເພາະເຣ່ືອງບາບ ພຣະອົງຊົງເຜົາຜານສ່ິງທ່ີເຂົາຮັກເສັຽຢ່າງ

ແມງເມ່ົາ ມະນຸດທຸກຄົນເປັນແຕ່ພຽງລົມຫນັໃຈເທ່ົານ້ັນî 
12 ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂໍຊົງສະດັບຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນແກ່ການຮ້ອງທູນຂອງຂ້າ

ພຣະອົງ ຂໍຢ່າຊົງເສີຍເມີຍຕ່ໍນ້ໍາຕາຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງເປັນແຕ່ແຂກທ່ີຜ່ານໄປຂອງພຣະອົງ 
ເປັນຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່ຢ່າງບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງ 

13 ຂໍຊົງເມີນພຣະພັກຈາກຂ້າພຣະອົງ ເພືອ່ຂ້າພຣະອົງຈະເບີກບານຂ້ຶນ ກ່ອນທ່ີຂ້າພຣະອົງຈະຈາກໄປ ແລະບ່ໍມີ
ຢູ່ອີກî 

 

40 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີີສ່ບິ 



ສຣັເສນີເພາະຮບັການຊອ່ຍກູ ້
Thanksgiving for Deliverance and Prayer for Help 
(ພສສ 70:1-5) 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ  

To the leader. Of David. A Psalm. 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພຽນລໍຄອຍພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງກ້ົມພຣະອົງລົງຟັງຄ າໍຮ້ອງທູນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
2 ພຣະອົງຊົງດຶງຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ຶນມາຈາກຫລຸມອັນຫນ້າສລົດ  ອອກມາຈາກເລນຕົມ ແລ້ວວາງຕີນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ

ລົງເທິງສີລາ ກະທໍາໃຫ້ບາດກ້າວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຫມ້ັນຄ ງົ 
3 ພຣະອົງຊົງບັນຈຸເພງໃຫມ່ໃນປາກຂ້າພະເຈ້ົາ ເປັນບົດເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍ

ຈະເຫັນແລະຢ້ານຢໍາ ແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ 
4 ຄົນໃດທ່ີວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍເປັນສຸກ ຜູ້ບ່ໍໄດ້ຫນັໄປຫາຄົນຈອງຫອງ ຫລືໄປຫາບັນດາຜູ້ທ່ີຫລົງ

ເຈ່ີນຫນີໄປຕາມຄວາມເທັດ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງໄດ້ຊົງທະວີ ພຣະຣາຊກິຈອັນອັສຈັນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະດໍາຣິ

ຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ ບ່ໍມີຜູ້ໃດທຽບທຽມພຣະອົງ ຖ້າຂ້າພຣະອົງຈະປະກາດແລະບອກກ່າວແລ້ວກໍມີ
ຫລາຍທີ່ຈະນັບ 

6 ເຄ່ືອງສັຕບູຊາແລະເຄ່ືອງບູຊາພຣະອົງບ່ໍຊົງປະສົງ ພຣະອົງຊົງເບີກຫູຂອງຂ້າພຣະອົງ ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະ
ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຮຽກຮ້ອງ 

7 ແລ້ວຂ້າພຣະອົງທູນວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງມາແລ້ວ ໃນຫນັງສືມ້ວນກໍມີຂຽນເຣ່ືອງຂ້າພຣະອົງ 
8 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີກະທໍາຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະອົງ ພຣະທັມຂອງພ

ຣະອົງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງî 
9 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ບອກຂ່າວເຣ່ືອງການຊ່ອຍກູ້ ທີໃ່ນຊຸມນຸມຊົນໃຫຍ່ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງຮູ້

ແລ້ວ ຂ້າ    ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຍັບຢ້ັງຮີມຝີປາກຂອງຂ້າພະອົງໄວ້ເລີຍ 
10 ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ອໍາການອັນຊອບທັມຂອງພຣະອົງໄວ້ແຕ່ໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາເຖິງ

ຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມລອດຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປິດບັງຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງພ
ຣະອົງໄວ້ຈາກຊຸມນຸມຊົນໃຫຍ່ນ້ັນ 

11 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຢ່າຊົງຍຶດຫນ່ຽວ ພຣະກະຣຸນາຄຸນຂອງພຣະອົງຈາກຂ້າພຣະອົງ ຂໍໃຫ້ຄວາມ
ຮັກຫມ້ັນຄົງແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະອົງສະຫງວນຂ້າພຣະອົງໄວ້ເປັນນິດ 

12 ເພາະຄວາມຊ່ົວໄດ້ລ້ອມຂ້າພຣະອົງໄວ້ຢ່າງນັບບ່ໍຖ້ວນ ຄວາມບາບຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງຕາມທັນຂ້າພຣະອົງ 
ຈົນຂ້າພຣະອົງເບ່ິງຫຍັງບ່ໍເຫັນ ມັນຫລາຍກວ່າເສ້ັນຜົມເທິງຫົວຂ້າພຣະອົງ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງກໍຂາດ
ຄວາມກ້າໄປ 

13 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ ໍຊົງພພໍຣະທັຍທ່ີຈະຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຮີບມາຊ່ອຍຂ້າພ
ຣະອົງດຽວນ້ີເຖີດ 

14 ຂໃໍຫຜູ້້ທ່ີຫວັງຊອກສັງຫານເອົາຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ອາຍ ແລະເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍດ້ວຍ ຂໍໃຫ້ຜູ້ປາຖນາທ່ີ
ຈະໃຫ້ຂ້າ ພຣະອົງເຈັບນ້ັນຕ້ອງຫັນກັບໄປ ແລະໄດ້ຄວາມອັບອາຍ 

15 ຂໃໍຫຜູ້້ຄົນທ່ີຫົວເຍາະເຍ້ີຍຂ້າພຣະອົງຕົກຕະລືງ ເພາະຄວາມອາຍຂອງເຂ າົ 
16 ຂໃໍຫບັ້ນດາຜູ້ສແວງພຣະອົງມີຄວາມຍີນດີໃນພຣະອົງ ຂ ໍໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີຮັກຄວາມລອດຂອງພຣະອົງກ່າວສເມີ

ວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່ì 



17 ຝ່າຍຂ້າພຣະອົງຍາກຈົນ ແລະຂັດສົນ ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເອົາພຣະທັຍໃສ່ຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ
ຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຢ່າຊົງລ ໍຊ້າ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ອຸປຖັມ ແລະເປັນຜູ້ຊ່ອຍກູ້ຂອງຂ້າພຣະອົງ 

 

41 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີີສ່ບິເອດັ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົຮກັສາໂຣກ 
Assurance of Godís Help and a Plea for Healing 

ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ 
To the leader. A Psalm of David. 

1 ຜູ້ໃດເອົາໃຈໃສ່ຄົນຈົນ ກໍເປັນສຸກ ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍກູ້ເຂົາໃນວັນຍາກລໍາບາກ 
2 ພຣະເຈ້ົາຊົງປ້ອງກັນເຂົາແລະຮັກສາເຂົາໃຫ້ມີຊວິີດໃນແຜ່ນດິນ ຄົນເອ້ີນເຂົາວ່າ ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບພຣະພອນ ຂໍພຣະ

ອົງຢ່າຊົງມອບເຂົາໄວ້ກັບສັດຕຣູຂອງເຂົາໃຫ້ທໍາຕາມໃຈຊອບ 
3 ເມ່ືອເຂົານອນເຈັບ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊວ້ານຊເູຂົາ ເມ່ືອເຂົາປ່ວຍໄຂ້ພຣະອົງຊົງຮັກສາຄວາມເຈັບໄຂ້ທັງສ້ິນ

ຂອງເຂົາໃຫ້ຫາຍ 
4 ສ່ວນຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງພຣະກະຣຸນາແກ່ຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຮັກສາ

ຂ້າພຣະອົງເພາະຂ້າພຣະອົງໄດ້ທໍາບາບຕ່ໍພຣະອົງî 
5 ສັດຕຣູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວໃສ່ຮ້າຍຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເມ່ືອໃດເຂົາຈະຕາຍໄປ ຊ່ືຂອງເຂົາຈະໄດ້ພິນາດî 
6 ເມ່ືອຄົນນ່ຶງຄົນໃດມາເຫັນຂ້າພຣະອົງ ເຂົາເວ້ົາເຣ່ືອງບ່ໍຈິງໃນຂນະທ່ີໃຈຂອງເຂົາເກັບເຣ່ືອງຮ້າຍ ເມ່ືອເຂົາອອກ

ໄປເຂົາກໍປ່າວຮ້ອງໄປ 
7 ທຸກຄົນທ່ີຊງັຂ້າພຣະອົງ ເຊົາຊຸບຊິບກັນເຖິງເຣ່ືອງຂ້າພຣະອົງ ເຂົາປອງຮ້າຍຕ່ໍຂ້າພຣະອົງ 
8 ເຂົາທັງຫລາຍກ່າວວ່າ, ìມສ່ິີງຮ້າຍເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນຕົວເຂົາແລ້ວ ເຂົາຈະບ່ໍລຸກໄປຈາກທ່ີຊ່ຶງເຂົານອນອີກî 
9 ແມ້ວ່າຫມູເ່ພ່ືອນໃນເອີກຂອງຂ້າພຣະອົງ ຜູ້ຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງໄວ້ວາງໃຈ ຜູ້ຮັບປະທານອາຫານຂອງຂ້າພຣະອົງກໍ

ຍົກສ້ົນຕີນໃສ່ຂ້າພຣະອົງî 
10 ຂ າ້ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍແຕ່ພຣະອງົຊງົພຣະກະຣນຸາຕ່ໍຂ້າພຣະອົງ ຂ ຊົໍງຍົກຂ້າພຣະອົງຂ້ຶນ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງ

ຈະສນອງເຂົາ 
11 ໂດຍຂ້ໍນ້ີ ຂ້າພຣະອົງຮູ້ວ່າ ພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍໃນຂ້າພຣະອົງ ຄືສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊະນະຂ້າພຣະ

ອົງ 
12 ແຕ່ພຣະອົງຊົງຄ້ໍາຊູຂ້າພຣະອົງໄວ້ ເພາະຄວາມສັຕສຸດຈະຣິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງຕ້ັງຂ້າພຣະອົງໄວ້ຕ່ໍ

ເບ້ືອງພຣະພັກພຣະອົງເປັນນິດ 
13 ສາທກຸານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ເປັນນິດໃນອະດີດ ແລະສືບໆໄປເປັນນິດ ອາແມນ 

ແລະ ອາແມນ 
 

BOOK II  
(ພສສ 42-72) 

42 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີີສ່ບິສອງ 
ການອອ້ນວອນຂອງຄນົພາກຖິນ່  



Longing for God and His Help in Distance 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ມັສຄິລບົດທນ່ຶີງຂອງຄນະໂກຣາ  

To the leader. A Maskil of the Korahites. 

1 ໂອ້ ພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າ ຂ້າພຣະອົງຕ້ອງການພຣະອົງເຫມືອນກວາງນ້ອຍທ່ີຕ້ອງການສາຍນ້ໍາເຢັນໆ 
2 ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຂ້າພຣະອົງຢາກຢູ່ໃກ້ພຣະອົງ ເວລາໃດຫນ ຂ້ໍາພຣະອົງຈ່ຶງຈະໄດ້ໄປ

ນະມສັການຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ 
3 ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງໄຫ້ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ຂ້າພຣະອົງກິນເຂ້ົາກັບນ້ໍາຕາ ສັດຕຣູທັງຫລາຍກໍຊັກຖາມຂ້າ   

ພຣະອົງຢູ່   ຕລອດເວລາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຢູ່ໃສ? 
4 ເມ່ືອໃດຂ້າພຣະອົງລະນຶກເຖິງອະດີດທ່ີຜ່ານມາ ຫົວໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງກໍຫັກສະບ້ັນລົງ ຄືຄາວເມ່ືອຂ້າພຣະ

ອົງໄປສູ່ພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຮ່ວມກັບຝູງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ນໍາພາເຂົາຍ່າງຕາມກັນໄປ
ຊ່ຶງເປັນຝູງຊົນທ່ີມີຄວາມສຸກດ້ວຍການຮ້ອງເພງແລະໂຮ່ຣ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ 

5 ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງໂສກເສ້ົາ?  ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງທຸກລໍາບາກ?  ຂ້າພຣະອົງຈະມອບຄວາມຫວັງ
ໄວກັ້ບພຣະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພຣະອົງຍັງຈະສັຣເສີນພຣະອົງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນພຍັ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຂ າ້ພຣະ
ອົງ 

6 ຫົວໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງແທບຈະຂາດ ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງລະນຶກເຖິງພຣະອົງໃນຕ່າງຖ່ິນທ່ີເຂດແມ່ນ້ໍາຈໍ
ແດນຢູ່ໃກ້ພູເຮີໂມນແລະພມູຊີາຣ ໌ຂ້າພຣະອົງລະນຶກເຖິງພຣະອົງ 

7 ມະຫາສມຸດເລິກກ ຮ້ໍອງໃສ່ກັນ ແລະນ້ໍາຕົກຕາດຂອງພຣະເຈ້ົາສ່ົງສຽງສນ່ັນຫວ່ັນໄຫວ ມັນເປັນເຫມອືນກະແສ
ຄ້ືນແຫ່ງຄວາມເສັຽໃຈ ຊ່ຶງໄຫລຖ້ວມວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງ 

8 ຂໃໍຫພ້ຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສະແດງຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງທຸກໆຄືນ ຂໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງທ ຸກໆມ້ື 
ແລະອ້ອນວອນຫາພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານຊີວິດໃຫແ້ກ່ຂ້າພຣະອົງ 

9 ຂ້າພຣະອົງທູນຖາມພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຂ້າພຣະອົງວ່າ, ìເປັນຫຍັງພຣະອົງຊົງລືມຂ້າພຣະອົງ?  
ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານຈາກຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງສັດຕຣູ?î 

10 ຂ້າພຣະອົງຖືກຢຽບຢ່ໍາດ້ວຍຄວາມຫມ່ິນປມາດຂອງເຂົາ ດ່ັງທ່ີເຂົາໄດ້ຖາມຂ້າພຣະອົງວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ
ຢູ່ໃສ?î 

11 ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງໂສກເສ້ົາ?  ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງທ ຸກລໍາບາກ ຂ້າພຣະອົງຂໍມອບຄວາມຫວັງໄວ້ກັບ
ພຣະອົງເຈ້ົາ ແລະຂ້າພຣະອົງຍັງຈະສັຣເສີນພຣະອົງພຣະຜູ້ຊອ່ຍໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ 

 

43 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີີສ່ບິສາມ 
ການອອ້ນວອນຂອງຄນົພາກຖິນ່ (ຕໍ)່ 
Prayer to God in Time of Trouble 

1 ໂອ້ ພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າ ຂໍພຣະອົງຊົງປະກາດຄວາມບໍຣິສຸດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃນການຕ່ໍສູ້
ຄະດີກັບຄົນອະທັມ ຂໍຊົງຊ ອ່ຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກການຕົວະຍົວະຂອງຄົນຊ່ົວ 

2 ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຂ້າພຣະອົງ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຊົງປະລະຂ້າພຣະອົງໄປ?  ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງ
ຈ່ຶງຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານຍ້ອນຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງສັດຕຣູ? 

3 ຂໍຊົງສ່ົງແສງສວ່າງແລະຄວາມຈີງຂອງພຣະອົງນໍາຫນ້າຂ້າພຣະອົງໄປເທີນ ແລະຊົງພາຂ້າພຣະອົງກັບຄືນສູ່
ເມືອງຊີໂອນ ພູສັກສິດຂອງພຣະອົງແລະພຣະວີຫານບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່ 



4 ໂອ້ ພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າ ຂ້າພຣະອົງຈະໄປສ  ູ່ແທ່ນບູຊາຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມມ່ວນຊ່ືນ 
ແລະຄວາມ ສຸກແກ ຂ້່າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ  ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະດີດພີນ ແລະຮ້ອງ
ເພງສັຣເສີນພຣະອົງ 

5 ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງໂສກເສ້ົາ?  ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງທ ຸກລໍາບາກ?  ຂ້າພຣະອົງຂໍມອບຄວາມຫວັງໄວ້
ກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພຣະອົງຍັງຈະສັຣເສີນພຣະອົງພຣະຜູ້ຊອ່ຍໃຫ້ພ້ົ້ົນພຍັ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ 

 

44 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີີສ່ບິສີ ່
ການຊອ່ຍກູທ້ີແ່ລວ້ມາ ແລະຄວາມທກຸຍາກປດັຈບຸນັ 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ມັສຄິລບົດທນ່ຶີງຂອງຄນະໂກຣາ 
To the leader. Of the Korahites. A Maskil 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ຍິນກັບຫູຂອງຕົນ ບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເລ່ົາ
ໃຫຟັ້ງ ເຖິງກິຈການຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໃນສມັຍຂອງເຂົາ ໃນສມັຍບູຮານນະການນ້ັນ 

2 ພຣະອົງຊງົຂັບໄລ່ບັນດາປະຊາຊາດອອກໄປດ້ວຍພຣະຫ ດັຂອງພຣະອົງເອງ ແຕ່ພຣະອົງຊົງປູກບັນພະບຸຣຸດ
ທັງຫລາຍໄວ້ ພຣະອົງຊົງໃຫຊ້າດທັງຫລາຍທ ກຸໃຈ ແຕ່ຊົງປ່ອຍບັນພະບຸຣຸດທ ງັຫລາຍໃຫ ້ເປັນອິສຣະ 

3 ເພາະເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ແຜ່ນດິນນ້ັນດ້ວຍດາບຂອງເຂົາເອງ ບ່ໍແມ່ນແຂນຂອງເຂົາທ່ີມີໄຊ ແຕໂ່ດຍພຣະຫັດ
ຂວາ ແລະ   ພຣະກອນຂອງພຣະອົງ ແລະໂດຍຄວາມສວ່າງແຫ່ງພຣະພັກພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງຊມົຊ່ືນ
ຍີນດີໃນເຂົາທັງຫລາຍເຫລ່ົານ້ັນ 

4 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະມະຫາກະສັດຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງສະຖາປະນາໄຊຊະນະໄວ້
ໃຫຢ້າໂຄບ 

5 ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍດັນສັດຕຣູອອກໄປໂດຍພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຢຽບຄົນທ່ີຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງລົງດ ວ້ຍ
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 

6 ເພາະຂ້າພຣະອົງບ່ໍວາງໃຈໃນຄັນທະນູຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະດາບຂອງຂ້າພຣະອົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ 
7 ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງຊ ອ່ຍຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃຫ້ລອດຈາກສັດຕຣູ ແລະຊົງໃຫ້ຜູ້ກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງໄດ້

ຮັບຄວາມອາຍ 
8 ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍອວດເຖິງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລ້ືອຍໄປ ແລະຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະຖວາຍໂມທະນາຂອບພ

ຣະຄຸນພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນນິດ 
9 ແຕ່ພຣະອົງຍັງຊົງປະຖ້ິມຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເສັຽ ແລະໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮັບຄວາມອັປຍົດ ແລະບ່ໍໄດ້ສະ

ເດັດອອກໄປກັບກອງທັບຂອງຂ້າພຣະອົງທ ັງຫລາຍ 
10 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຖອຍກັບຈາກຄູ່ສັດຕຣູ ແລະຄົນທ່ີກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍກໍ

ໄດ້ຍຶດ      ສ  ່ິງຂອງໄປ 
11 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເປັນດ່ັງແກະທ່ີຈະເອົາໄປກິນ ແລະຊົງກະຈາຍຂ້າພຣະອົງທັງ

ຫລາຍໃຫ້ໄປຢູ່ຖ້າມກາງບັນດາປະຊາຊາດ 
12 ພຣະອົງຊົງຂາຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຢ່າງຖືກໆ ຄືກັບວ່າເຂົາມີຄ່າພຽງເລັກນ້ອຍ 
13 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເປັນຂ້ີປາກຂອງເພ່ືອນບ້ານ ເປັນທ່ີເຍາະເຍ້ີຍແລະດູຫມ່ິນແກ່ຜູ້ທ່ີຢູ່ຮອບຂ້າພ

ຣະອົງ 
14 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເປັນຂ້ີປາກຖ້າມກາງບັນດາປະຊາດຊາດ ເປັນທ່ີຫົວຂວັນຖ້າມກາງຊາດທັງ

ຫລາຍ 



15 ຄວາມອັປຍົດອົດສູຢູ່ທາງຫນ້າຂ້າພຣະອົງຕລອດວັນ ແລະຄວາມອັບອາຍຄຸມຫນ້າຂ້າພຣະອົງ 
16 ເນ່ືອງດ້ວຍຄໍາເວ້ົາຂອງຄົນເຍາະເຍ້ີຍ ແລະຄົນປ້ອຍດ່າ ເນ່ືອງດ້ວຍສັດຕຣູແລະຜູ້ແກ້ແຄ້ນ 
17 ສ່ິງທັງປວງນ້ີເກິດແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ແມ້ວ່າຂ້າພະອົງບ່ໍລືມພຣະອົງ ຫລືທຸຈຣິດຕ່ໍຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງພ

ຣະອົງ 
18 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍກໍບ່ໍໄດ້ຫັນກັບ ບາດກ່້າວຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ແຍກຈາກທາງຂອງ

ພຣະອົງ 
19 ພຣະອົງຍັງຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍແຫລກເຫລວໃນທ່ີຂອງຫມາປ່າ ແລະຄຸມຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄວ້

ດ້ວຍເງົາມດັຈຸຣາດ 
20 ຖ້າເຮ າົໄດ້ລືມພຣະນາມພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ຫລືນົບມືຂອງເຮົາໃຫແ້ກ່ພຣະອ່ືນ 
21 ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີຫລື ເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ຄວາມເລິກລັບຂອງຈິດໃຈ 
22 ເພາະເຫັນແກ່ພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຖືກຂ້າຕລອດວັນ ແລະນັບວ່າເປັນແກະສໍາລັບເອົາໄປຂ້າ 
23 ຂໍຊົງຕ່ືນເຖີດ ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາຂ້າ ເປັນຫຍັງພຣະອົງບັນທົມຢູ່?  ຂໍຊົງຕ່ືນເຖີດ ຂໍຢ່າປະຖ້ິມຂ້າພຣະອົງເສັຽຕ

ລອດການ 
24 ເຫດໃດພຣະອົງຊົງເຊ່ືອງພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ເຫດໃດພຣະອົງຊົງລືມການທ່ີຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍທຸກຍາກ 

ແລະຖືກບີບບັງຄັບເສັຽ 
25 ເພາະຈິດວິນຍານຂ້າພຣະອົງທ ັງຫລາຍໂນ້ມເຖິງຂ້ີດິນ ຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເກາະຕິດດິນ 
26 ລຸກຂ້ຶນເຖີດພຣະເຈ້ົາຂ້າ ຂໍສະເດ ດັມາຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂໍຊົງຊ່ອຍກູ ຂ້້າພຣະອົງເພ່ືອເຫັນແກ່ຄວາມ

ຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງ 
 

45 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີີສ່ບິຫ້າ 
ບດົເພງໃນພຣະຣາຊພທິສີມົຣດົ 
Ode for a Royal Wedding 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ຕາມທໍານອງພລັບພ່ີງມສັຄິລບົດທນ່ຶີງຂອງຄນະໂກຣາ ເພງຮັກ 
To the leader: according to Lilies. Of the Korahites. A Maskil. A Love song 

1 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາລ້ົນໄຫລດ້ວຍແນວຄິດດ  ີຂ້າພະເຈ້ົາເລ່ົາບົດປະພັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖວາຍພຣະຣາຊາ 
ລ້ີນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນປາກໄກ່ຂອງນັກປະພັນທ່ີຊໍານານ 

2 ພຣະອົງທ່ານງາມເລີດຍ່ິງກວ່າບຸດຂອງມະນຸດ ພຣະຄຸນຫລ່ັງລົງເທິງຮີມຝີປາກຂອງພຣະອົງທ່ານ ເພາະສະນ້ັນ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນພຣະອົງທ່ານຕລອດການ 

3 ຂ້າແຕ່ອົງຜູ້ຊົງມະຫິດທິຣິດ ຂໍຊົງຂັດກະບ່ີໄວ້ທ່ີແອວຂອງພຣະອົງທ່ານ ໂດຍພຣະສະງ່າ ແລະຄວາມສູງສ່ົງ
ຂອງພຣະອົງທ່ານ 

4 ຂໍຊົງຂ່ີມ້າຢ່າງສະງ່າຜ່າເຜີຍສະເດັດໄປຢ່າງມີຊັຍ ເພ່ືອເຫັນແກ່ຄວາມຈີງ ຄວາມອ່ອນສຸພາບແລະຄວາມຊອບ
ທັມ ໃຫພ້ຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງທ່ານສອນກິຈກັມອັນຫນ້າຢ້ານຢໍາແກ່ພຣະອົງທ່ານ 

5 ລູກທະນູຂອງພຣະອົງທ່ານກໍຄົມຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງສັດຕຣູຂອງຣາຊາ ຊົນຊາດທັງຫລາຍລ້ົມຢູ່ໃຕ້ພຣະອົງທ່ານ 
6 ພຣະເຈ້ົາຂ້າ ພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງເປັນນິດ ແລະເປັນນິດ ຮາຊທານພຣະກອນເປັນທານພຣະກອນ

ທ່ຽງທັມ 
7 ພຣະອ ົງຊົງຮັກຄວາມຊອບທັມ ແລະຊົງກຽດການອະທັມ ສະນ້ັນພຣະເຈ້ົາຄືພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງທ່ານໄດ້ຊົງ

ເຈີມພຣະອົງທ່ານໄວ້ດ້ວຍນ້ໍາມັນແຫ່ງຄວາມຍິນດີຍ່ິງກວ່າພຣະສະຫາຍທັງປວງຂອງພຣະອົງທ່ານ 



8 ເຄ່ືອງສລອງຂອງພຣະອົງທ່ານກໍຫອມຟຸ້ງໄປດ້ວຍກ່ິນຢາງໄມ ຫ້ອມແລະກ່ິນອາໂລ ຈາກພຣະຣາຊວັງງາຊ້າງມີ
ເຄ່ືອງສາຍກະທໍາໃຫ້ພຣະອົງທ່ານຍິນດີ 

9 ໃນຫມ  ູ່ສະຕຣີຜູ້ມກີຽດຂອງພຣະອົງ ທ່ານມີຣາຊທດິາຂອງບັນດາກະສັດ ພຣະຣາຊນີີປະດັບທອງຄໍາເມືອງໂອ
ຟປີະທັບຢູ່ຂ້າງຂວາພຣະຫັດພຣະອົງທ່ານ 

10 ທິດາເອີຍ ຈ່ົງຟັງເຖີດ ແລະງ່ຽງຫູຂອງເຈ້ົາລົງ ຈ່ົງລືມຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາ ແລະລືມບ້ານບິດາຂອງເຈ້ົາເສັຽ 
11 ແລະພຣະຣາຊາຈະຊົງປາຖນາຄວາມງາມຂອງເຈ້ົາ ເນ່ືອງຈາກພຣະອົງທ່ານເປັນເຈ້ົານາຍຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງໂຄ້ງ

ລົງໃຫ້ພຣະອົງທ່ານເຖີດ 
12 ທີດາຂອງເມືອງຕີເຣຈະເອົາຂອງກໍານັນມາກໍານັນເຈ້ົາ ຄືເສດຖີມ່ັງຄ່ັງທ່ີສຸດຂອງປະຊາຊົນພ້ອມກັບຊັບສົມບັດ

ທຸກຢ່າງ 
13 ເຈ້ົາຍິງປະດັບພຣະກາຍໃນຫ້ອງຂອງພຣະນາງເຈ້ົາດ້ວຍເສ້ືອຜ້າຍົກທອງຄໍາ 
14 ເຂົານໍາພຣະນາງຜູ້ຊົງເສ້ືອຫລາຍສີເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ແລະນໍາຍິງພົມມະຈາຣີຜູ້ຕິດຕາມຄືເພ່ືອນເຈ້ົາສາວ

ມາຖວາຍພຣະອົງທ່ານ 
15 ເຂົາທັງຫລາຍຖືກນໍາໄປດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານແລະຍິນດີ ເຂົາເຂ້ົາໄປໃນພຣະຣາຊວັງ 
16 ບັນດາໂອຣົດຂອງພຣະອົງທ່ານຈະແທນບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງທ່ານ ພຣະອົງທ່ານຈະແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນເຈ້ົາ

ທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນ 
17 ເຣົາຈະກະທໍາໃຫ້ນາມຂອງພຣະອົງທ່ານເປັນທ່ີເຊີດຊຕູລອດບັນດາຊາດພັນ ສະນ້ັນຊົນຊາດທັງຫລາຍຈະຍົກ

ຍໍພຣະອົງທ່ານເທ່ົາກາລະນານ 
 

46 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີີສ່ບິຫົກ 
ພຣະເຈົາ້ຊງົສະຖດິຢູກ່ບັເຮາົ 
Godís Defense of His City and People 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງຄນະໂກຣາ ຕາມທາໍນອງອາລາໂມທ ບົດເພງ 

To the leader. Of the Korahites. According to Alamoth. A song. 

1 ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນທ່ີພັກພາອາສັຍແລະຊົງເປັນກໍາລັງຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃນຍາມລໍາບາກ  
ພຣະອົງຊົງຕຽມພອ້ມຊ່ອຍເຫລືອສເມີ 

2 ເມ່ືອໂລກນ້ີຫາກສ່ັນສະເທືອນ ແລະພູທງັຫລາຍລ້ົມເຈ່ືອນທະລາຍລົງໃສ່ມະຫາສະຫມດຸອັນເລິກ 
3 ແມ່ນວ່ານ້ໍາທະເລມີສຽງດັງສະຫນ່ັນຫວ່ັນໄຫວ ແລະພູທັງຫລາຍສ່ັນສະເທືອນຢ່າງແຮງ ພວກຂ້າພຣະອົງກ ຈໍະ

ບ່ໍຢ້ານ 
4 ມແີມ່ນ້ໍາສາຍນ່ຶງໄດ້ທໍາໃຫ້ຄົນໃນພຣະນະຄອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະສູ່ບ່ອນປະທັບອ ນັສັກສິດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້

ສູງສຸດໄດ້ຮັບຄວາມຍິນດີ 
5 ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ໃນນະຄອນໃດ ນະຄອນນ້ັນກໍຈະບ່ໍຖືກທໍາລາຍຈ ກັເທ່ືອ ໃນຕອນເຊ້ົາໆ ພຣະອົງຈະສະ

ເດັດມາຊ່ອຍເຫລືອເມືອງນ້ັນ 
6 ຊົນຊາດທັງຫລາຍຫວາດຫວ່ັນຕົກໃຈ ຣາຊອານາຈັກປ  ່ັນປ່ວນ ພຣະອົງຊົງສ່ົງພຣະສຸຣະສຽງອັນດັງອອກມາ 

ແຜ່ນດິນໂລກກໍລະລາຍໄປ 
7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາທັງຫລາຍ ພຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງເຮົາ 
8 ມາເຖີດ ມາເບ່ິງພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງອັສຈັນໃນແຜ່ນດິນໂລກຢ່າງໃດ 



9 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ເສິກສົງຄາມໃນໂລກນ້ີສງົບລົງ ພຣະອົງຊົງຫັກຄັນທະນູທໍາລາຍຫອກ ແລະເອ າົແຜ່ນ
ເຫລັກຕ້ານທານໂຍນເຂ້ົາກອງໄຟ 

10 ìຈ່ົງມິດງຽບ ແລະຮູ້ເຖີດວ່າ ເຮົາຄືພຣະເຈ້ົາ ເຮົາເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງຖ້າມກາງປະຊາຊາດ ເຮົາເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງໃນ
ແຜ່ນດິນໂລກî 

11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາທັງຫລາຍ ພຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງພວກ
ເຮົາ 

 

47 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີີສ່ບິເຈດັ 
ພຣະເຈ້ົາຊງົເປນັພຣະມະຫາຣາຊາເຫນອືສາກນົພພິບົ 
Godís Rule over the Nation 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງຄນະໂກຣາ  
To the leader. Of the Korahites. A Psalm. 

1 ເບ່ີງກ່ອນ ຊົນຊາດທັງຫລາຍ ຈ່ົງຕົບມື ຈ່ົງໂຮ່ຮ້ອງຖວາຍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຽງໄຊໂຍ 
2 ເພາະພຣະເຈ້ົາອົງຜູ້ສູງສຸດ ເປັນທ່ີຫນ້າຢ້ານຢໍາ ຊົງເປັນມະຫາຣາຊເຫນືອແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນ 
3 ພຣະອົງຊົງປາບປາມຊົນຊາດທັງຫລາຍໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ເຮົາ ແລະຊາວປະເທດທັງຫລາຍໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຕີນຂອງ

ເຮົາ 
4 ພຣະອົງຊົງເລືອກມໍຣະດົກຂອງເຮົາໃຫ້ເຮົາ ເປັນສ່ິງພູມໃຈຂອງຢາໂຄບທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກ 
5 ພຣະເຈ້ົາສະເດັດຂ້ຶນດ້ວຍສຽງໂຮ່ຮ້ອງ ພຣະເຈ້ົາສະເດັດຂ້ຶນດ້ວຍສຽງແກ 
6 ຈ່ົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນຖວາຍພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນເຖີດ ຈ່ົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນຖວາຍພຣະມະຫາຣາຊາ

ຂອງເຮົາ ຈ່ົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນເຖີດ 
7 ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະຣາຊາເຫນືອແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນ ຈ່ົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນດ້ວຍບົດສັຣເສີນ 
8 ພຣະເຈ້ົາຊົງຄອບຄອງປະຊາຊາດທັງຫລາຍ ພຣະເຈ້ົາຊງົປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງບໍຣ ິສຸດຂອງພຣະອົງ 
9 ບັນດາເຈ້ົານາຍຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍປະຊຸມກັນ ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອັບຣາຮາມ ເພາະບັນດາໂລ່

ຂອງແຜ່ນດິນໂລກເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງຢ່າງສູງ 
 

48 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີີສ່ບິແປດ 
ຄວາມງາມແລະສກັສຂີອງຊໂີອນ 
The Glory and Strength of Zion 

ບົດເພງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງຄນະໂກຣາ  
A song. A Psalm of the Korahites. 

1 ພຣະເຈ້ົານ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະສົມຄວນຈະສ ຣັເສີນຢ່າງສ ງູສຸດ ໃນນະຄອນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ທີເ່ທິງເນີນພູ
ສັກສິດນ້ັນ 

2 ເບ່ິງຂ້ຶນໄປກໍງາມຫລາຍ ເປັນຄວາມຊ່ືນບານຂອງແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນ ຄືພູຊໂີອນອຸດອນໄກ ຊ່ຶງເປັນນະຄອນ
ຂອງພຣະມະຫາຣາຊາ 

3 ພາຍໃນປ້ອມຂອງນະຄອນ ພຣະເຈ້ົາຊົງສໍາແດງພຣະອົງວ່າເປັນປ້ອມທ່ີຫມ້ັນຄົງ 
4 ບັນດາພຣະຣາຊາໄດ້ມາຊຸມນຸມກັນ ແລ້ວສະເດັດໄປນໍາກັນ 
5 ພທ່ໍານທັງຫລາຍເຫັນນະຄອນນ້ັນ ທາ່ນກໍພາກັນຕົກໃຈ ທ່ານຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນ ແລ້ວກໍຕ່ືນຫນີໄປ 
6 ຄວາມຕົກຕະລືງຈັບໃຈທ່ານທ່ີນ້ັນ ມຄີວາມທຸກຣະທົມຢ່າງຍິງກໍາລັງເກີດລູກ 



7 ພຣະອົງຊົງຟາດທໍາລາຍກໍາປ່ັນແຫ່ງຕາຣ໌ຊດິດ້ວຍລົມຕະເວັນອອກ 
8 ເຮົາໄດ້ຍິນຢ່າງໃດ ເຮົາກໍໄດ້ເຫັນຢ່າງນ້ັນ ໃນນະຄອນແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ໃນນະຄອນແຫ່ງພ

ຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ຊຶງ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖາປະນາໄວ້ເປັນນິດ 
9 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງ ໃນຖ້າມກາງພຣະວິຫານ

ຂອງພຣະອົງ 
10 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄປເຖິງທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກຢ່າງໃດ ຄໍາສັຣເສີນພຣະອົງກໍໄປເຖິງ

ຢ່າງນ້ັນ    ພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ 
11 ຂພໍເູຂົາຊີໂອນຈ່ົງຍິນດີ ຂໍທິດາແຫ່ງຢູດາຈ່ົງຊົມຊືນ່ຍິນດີ ເພາະເຫດການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ 
12 ຈ່ົງເດີນຮອບຊີໂອນ ໄປໃຫ້ຮອບເຖີດ ຈ່ົງນັບຫໍຄອຍຂອງຊີໂອນ 
13 ຈ່ົງກວດກາເບ່ິງປ້ອມປ ອ້ງກັນເມືອງ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ບອກຄົນຊ່ົວອາຍຸຕ່ໍໄປ 
14 ວ່ານ້ີຄືພຣະເຈ້ົາ ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາສືບໄປ ພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ນໍາຂອງເຮົາເປັນນິດ 
 

49 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີີສ່ບິເກົາ້ 
ຄວາມໂງຈ່າ້ແຫງ່ການໄວວ້າງໃຈໃນຄວາມມັງ່ຄັງ່ 
The Folly of Trust in Riches 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງຄນະໂກຣາ 

To the leader. Of the Korahites. A Psalm. 

1 ເບ່ິງກ່ອນຊາດທັງຫລາຍ ຈ່ົງຟັງຂ້ໍຄວາມນ້ີ ຊາວພິພົບທັງປວງເອີຍ, ຈ່ົງງ່ຽງຫູຟັງ 
2 ທັງຜູ້ນ້ອຍຜູ້ໃຫຍ່ ທັງເສດຖີແລະຄົນຈົນເຫມືອນກັນ 
3 ປາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຜີຍປັນຍາ ການພາວະນາຂອງຈິດໃຈຂ້າພະເຈ້ົາຄືຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
4 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະງ່ຽງຫູຟັງສຸພາສິດ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະແກ້ປິສນາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ເຂ້ົາກັບສຽງພິນເຂົາຄູ່ 
5 ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຢ້ານໃນຄາວທຸກຍາກລ າໍບາກ ເມ່ືອຄວາມບາບຊ່ົວແຫ່ງຜູ້ຂ່ົມເຫັງລ້ອມຕົວຂ້າພະເຈ້ົາ 
6 ຄົນຜູ້ວາງໃຈໃນຊັບສິນຂອງຕົວ ແລະອວດອ້າງຄວາມຮ່ັງມີອັນອຸດົມຂອງຕົນ 
7 ແນ່ນອນ ບ່ໍມຄົີນໃດໄຖ່ພ່ີນ້ອງຂອງຕົນໄດ້ ຫລືຖວາຍຄ່າຊວິີດຂອງເຂົາແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
8 ເພາະຄ່າໄຖ່ຊີວິດຂອງເຂົານ້ັນແພງ ແລະບ່ໍເຄີຍພໍເລີຍ 
9 ທ່ີເຂົາຈະມີຊີວິດເລ້ືອຍໄປເປັນນິດ ແລະບ່ໍຕ້ອງເຫັນປາກແດນຜູ້ຕາຍ 
10 ເຂົາຈະເຫັນວ່າ ເຖິງນັກປາດກໍຍັງຕາຍ ຄົນໂງ່ຈ້າເບົາປັນຍາກໍຕ້ອງພິນາດເຫມືອນກັນ ແລະປະຊັບສິນຂອງ

ຕົນໄວ້ໃຫ້ຄົນອ່ືນ 
11 ຫລຸມສົບຂອງເຂົາເປັນບ້ານຂອງເຂົາເປັນນິດ ເປັນທ່ີຢູ່ຂອງເຂົາທຸກຊ່ົວຊາດພັນ ເຖິງເຂົາເຄີຍເອ້ີນທ່ີດິນຂອງ

ຕົນຕາມຊ່ືຂອງຕົນ 
12 ມະນຸດຈະມີຊວິີດໃນຍົດສັກຂອງຕົນບ່ໍໄດ້ ເຂົາກໍເຫມືອນສັດເດັຽຣະສານທ່ີພິນາດ 
13 ນ້ີຄືເຄາະຂອງບັນດາຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໂງ່ຈ້າ ຄືທ່ີສຸດປາຍຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີພໃໍຈຢູ່ກັບສ່ວນຂອງຕົນ 
14 ເຂົາຖືກກໍານົດໄວ້ໃຫ້ແກ່ແດນຜູ້ຕາຍເຫມືອນແກະ ມັດຈຸຣາດຈະເປັນຜູ້ລ້ຽງເຂົາໄວ້ ຄົນທ່ຽງທັມຈະມີອໍານາດ

ເຫນືອເຂົາທັງຫລາຍໃນເວລາເຊ້ົາ ແລະຮູບຣ່າງຂອງເຂົາຈະເປ່ືອຍສ້ິນໄປ ແດນຜູ້ຕາຍຈະເປັນບ້ານຂອງເຂົາ 
15 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໄຖ່ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈາກຣິດທານຸພາບຂອງແດນຜູ້ຕາຍ ເພາະພຣະອົງຈະຊົງ

ຮັບຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ 
16 ທ່ານຢ່າຢ້ານ ເມ່ືອຜູ້ນ່ຶງມ່ັງມີຂ້ຶນ ເມ່ືອສັກສີຂອງບ້ານຂອງເຂົາເພ້ີມຂ້ຶນ 



17 ເພາະເມ່ືອເຂົາຕາຍ ເຂົາຈະບ່ໍເອົາຫຍັງໄປເລ ຍີ ສັກສີຂອງເຂົາຈະບ່ໍລົງໄປຕາມເຂົາ 
18 ເຖິງວ່າເມ່ືອເຂົາເປັນຢູ່ ເຂົານັບວ່າຕົວເຂົາສຸກສະບາຍ ແລະແມ່ນວ່າເຂົາໄດ້ຮັບຄໍາຍົກຍ້ອງເມ່ືອເຂົາທາໍຕົວ

ເຂົາໃຫ້ຮ່ັງມີນ້ັນ 
19 ເຂົາຈະໄປຢູ່ກັບພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ຜູ້ຊ່ຶງຈະບ່ໍເຫັນຄວາມສວ່າງອີກ 
20 ມະນຸດຈະມີຊວິີດໃນຍົດສັກຂອງຕົນບ່ໍໄດ້ ເຂົາກໍເຫມືອນສັດເດັຽຣະສານທ່ີພິນາດ 
  

50 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີາ້ສບິ 
ການນະມສັການອນັແທຈ້ງີ 
The Acceptable Sacrifice 
ເພງສັຣເສີນ ຂອງອາສາຟ 

A Psalm of Asaph 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ຊົງກ່າວໄວ້ ພຣະອົງຊົງເອ້ີນຄົນທ່ົວໂລກນ້ີ ແຕ່ທິດຕາເວັນອອກເຖິງທິດ
ຕາເວັນຕົກ 

2 ພຣະອົງຊງົສ່ົງແສງສວ່າງຈາກເມືອງຊໂີອນ ຊ່ຶງເປັນເມືອງອຸດົມສົມບູນດ້ວຍຄວາມງາມ 
3 ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຈະບ່ໍຊົງສະເດັດມາຢ່າງມິດໆ ແຕ່ວ່າຢູ່ຊ່ືພຣະພັກຂອງພຣະອົງມີແປວໄຟຮ້ອນແຮງກ້າ 

ແລະອ້ອມຮອບ ພຣະອົງມີລົມພະຍຸທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ 
4 ພຣະອົງຊົງເອ້ີນເອົາຟ້າສວັນ ແລະແຜ່ນດິນໂລກເປັນພຍານໃຫ້ເຫັນເມ່ືອພຣະອົງຊົງຕັດສິນໄພ່ພົນຂອງພຣະ

ອົງ 
5 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງທ້ອນໂຮມຄົນທ່ຽງທັມມາຫາເຮົາ  ຜູ້ກະທໍາຄໍາສັນຍາກັບເຣົາໂດຍການຖວາຍເຄ່ືອງສັ

ດບູຊາî 
6 ຟ້າສວັນທັງຫລາຍຮ້ອງປະກາດວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊງົທ່ຽງທັມ ເພາະພຣະອົງຊົງຕັດສິນໂດຍພຣະອົງເອງ 
7 ìໄພພົ່ນທັງຫລາຍຂອງເຮົາຈ່ົງຟັງເທີນ ເຮົາຈະກ່າວວ່າ ອິສຣາເອນເອີຍ ເຮົາຈະເປັນພຍານຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ເຮົາເປັນ  

ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
8 ເຮົາບ່ໍໄດ້ຕິຕຽນເຈ້ົາຍ້ອນເຄ່ືອງສັດບູຊາ ແລະການເຄ່ືອງເຜົາບູຊາທ່ີເຈ້ົານ າໍມາໃຫ້ເຮົາເລ້ືອຍໆນ້ັນ 
9 ເຮົາບ່ໍຕ້ອງການງົວເຖິກຈາກເຮືອນຂອງເຈ້ົາ ຫລືແບ້ເຖິກຈາກຄອກສັດຂອງເຈ້ົາ 
10 ເພາະວ່າສັດໃນປ່າທັງຫມດົ ພອ້ມທັງຝູງງົວຢູ່ເທິງພູພັນຫນ່ວຍເປັນຂອງເຮົາ 
11 ນົກແລະປາທັງຫລາຍພ້ອມດ້ວຍທຸກສ່ິງທ່ີມຊີີວິດຢູ່ຕາມທ່ົງນາກ ໍເປັນຂອງເຮົາ 
12 ຖ້າເຮົາຫິວເຂ້ົາ ເຮົາຈະບ່ໍບອກເຈ້ົາ ເພາະວ່າໂລກນ້ີພ້ອມທັງທຸກໆສ່ິງໃນໂລກນ້ີເປັນຂອງເຮົາ 
13 ເຮົາກິນເນ້ືອງົວເຖິກຫລື ຫລືດ່ືມເລືອດແບ້ຫລື 
14 ຈ່ົງຖວາຍບູຊາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ແລະຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ຕາມທ່ີເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ 
15 ເວລາຖືກຄວາມທຸກລໍາບາກ ຈ່ົງຮ້ອງຫາເຮົາ ເຮົາຈະຊ່ອຍເຈ້ົາໃຫ້ພົ້ົນ້ ແລະເຈ້ົາຈະສັຣເສີນເຮົາ 
16 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຄົນຊ່ົວຮ້າຍວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງທ່ອງຂ້ຶນໃຈເອົາຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ແລະເວ້ົາເຖິງຄໍາ

ຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາ 
17 ເຈ້ົາປະຕິເສດບ່ໍຍອມໃຫ້ເຣົາຕິຕຽນເຈ້ົາ ແລະບ່ໍຍອມຮັບເອົາຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ 
18 ເມ່ືອເຈ້ົາພົບເຫັນຄົນຂ້ີລັກ ເຈ້ົາກໍກາຍເປັນຫມູຂ່ອງເຂົາ ແລະເຈ້ົາຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຄົນປະພຶດຜິດປະເວນີ 
19 ເຈ້ົາເວ້ົາແຕ່ຄວາມຊ່ົວຢູ່ເລ້ືອຍໆ  ແລະລ້ີນຂອງເຈ້ົາປະກອບການຫລອກລວງ 
20 ເຈ້ົາຕຽມຫາແຕ່ເຣ່ືອງໃສ່ອ້າຍນ້ອງເຈ້ົາເອງ ແລະຊອກຫາຄວາມຜິດໃສ່ເຂົາ 



21 ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດທຸກໆສ່ິງເຫລ່ົານ ີ ້ ແຕ່ເຮົາບ່ໍເວ້ົາຫຍັງ ດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ຶງຄິດວ່າເຮົາຄິດຄືກັນກັບເຈ້ົາ ດຽວນ້ີເຮົາຈະຕິ
ຕຽນເຈ້ົາ ແລະນໍາເອົາເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ີມາຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ 

22 ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ລືມພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງພິຈາຣະນາເຣ່ືອງນ້ີ ເຣົາຈະທໍາລາຍເຈ້ົາ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດຊອ່ຍເຈົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍນ້ີ
ໄດ້ 

23 ຜູ້ທີຖ່ວາຍບູຊາຂອບພຣະຄຸນ ເປັນຜູ້ທ່ີໃຫ້ກຽດແກ່ເຮົາ ແລະເຮົາຈະຊ່ອຍຄົນທັງປວງທ່ີຟັງຄວາມເຮົາໃຫ້ພົ້ົ້ນ
ຢ່າງແນ່ນອນ 

 

51 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີາ້ສບິເອດັ 
ການອອ້ນວອນຂອໍະພຍັໂທດ 
Prayer for Cleansing and Pardon 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນຂອງດາວິດ ເມື່ອນາທານ 
ຜູ້ເຜີຍພຣະວັຈນະມາເຝົ້າທ່ານ ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານເຂ້ົາຫານາງບັທເຊບາ 

To the leader. A Psalm of David, when the prophet Nathan came to him after he had gone in to Bathsheba. 

1 ໂອ້ ພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າ ຍ້ອນຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງໂຜດເມດຕາຂ້າພຣະອົງເທ້ີນ ຍ້ອນຄວາມ
ເມດຕາອັນຍ່ີງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງປັດເປ່ົາຄວາມຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງອອກໄປດ້ວຍ 

2 ຂໍຊົງຊາໍຮະລ້າງຄວາມຊ່ົວຂອງຂ້າພຣະອົງໃຫ້ສູນສ້ິນໄປ ແລະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຂາວສະອາດຈາກຄວາມຜິດ
ຂອງຂ້າພຣະອົງ 

3 ຂ້າພຣະອົງຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດ ຂ້າພຣະອົງຮູ້ຈັກຄວາມຜິດຂອງຂ າ້ພຣະອົງຕລອດມາ 
4 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ທໍາບາບຕ່ໍພຣະອົງ ຕ່ໍພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ ແລະໄດ້ກະທໍາສ່ີງຊົວ່ຮ້າຍຕ່ໍສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ 

ສະນ້ັນ ພຣະອົງຊົງເປັນຝ່າຍຖືກຕ້ອງທ່ີຕັດສິນຂ້າພຣະອົງ 
5 ຂ້າພຣະອົງຊ່ົວ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດຕ້ັງແຕ່ມ້ືເກີດມາ 
6 ຈິດໃຈທ່ີເຕັມດ້ວຍຄວາມສັດຊືເ່ປັນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍ ຂໍພຣະອົງຊົງໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງເຕັມ

ປ່ຽມດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ 
7 ຂໍຊົງປັດເຂ່ັຽຄວາມບາບຂອງຂ້າພຣະອົງອອກໄປເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະຂາວສະອາດສົດໃສ ຂໍພຣະອົງຊົງຊໍາຮະ

ລ້າງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍຂາວກວ່ານວນຝ້າຍ 
8 ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຍິນສຽງອັນມ່ວນຊ່ືນແລະຍິນດີ ເຖີງແມ່ນວ່າພຣະອົງໄດ້ຢຽບຢ່ໍາທໍາລາຍຂ້າພຣະ

ອົງກໍຕາມ ຂ້າພຣະອົງກໍຍັງຈະມີຄວາມສຸກຢູ່ອີກ 
9 ຂໍພຣະອົງຢ່າຫລຽວເບ່ິງຄວາມຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະກໍາຈັດຄວາມຊ່ົວທັງຫມດົຂອງຂ້າພຣະອົງອອກໄປ 
10 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງສ້າງຈິດໃຈຂ້າພຣະອົງໃຫ້ບໍຣິສຸດ ຂໍພຣະອົງຊົງສວມຈິດວິນຍານທ່ີສັດຊ່ືໃຫແ້ກ່ຂ້າພຣະ

ອົງ 
11 ຂໍຢ່າຂັບໄລ່ຂ້າພຣະອົງຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ແລະຢ່າຖອນເອົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງໄປ

ຈາກຂ້າພຣະອົງ 
12 ຂໍພຣະອົງຊງົປະທານຄວາມປິຕິຍິນດີອີກ ຄືຄວາມຍິນດີທ່ີມາຈາກຄວາມຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົນ້ຂອງພຣະອົງ ແລະຂໍຊົງ

ກະທໍາໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອຟັງ 
13 ແລ້ວຂ້າພຣະອົງຈະສອນພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງແກ່ຜ  ູ້ທ່ີທໍາຜິດ ເພ່ືອເຂົາຈະກັບຄືນມາຫາພຣະອົງ 
14 ພຣະເຈ້ົາພຣະຜູ້ຊ ອ່ຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງໄວຊ້ວິີດຂ້າພຣະອົງ ແລ້ວຂ້າພຣະອົງຈະປະກາດຄວາມຊອບທັມ

ຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ 



15 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົເປີດຮິມສົບຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະປາກຂອງຂ້າພຣະອົງຈະສໍາແດງການສັຣເສີນ 
ພຣະອົງ 

16 ເພາະພຣະອົງບ່ໍຊົງຕ້ອງການເຄ່ືອງສັດຖວາຍບູຊາ ເຖິງຂ້າພຣະອົງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ພຣະອົງກໍບ່ໍຊົງຍິນດີ
ຮັບເອົາ 

17 ເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບໄດ້ຄື ຈິດໃຈທ່ີຊອກຊໍ້າ ຈິດໃຈທີສໍ່ານຶກຜິດແລະຊອກຊ້ໍານ້ັນ ຂ້າແດ່ພຣະ
ເຈ້ົາ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງດູຖູກ 

18 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງເມດຕາແລະຊ່ອຍເຫລືອເມືອງຊີໂອນດ້ວຍ ແລະຂໍຊົງສ້າງກໍາແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນ
ໃຫມ ່

19 ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງຍິນດີຮັບເອົາເຄ່ືອງເຜົາຖວາຍບູຊາຕ່າງໆທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະງົວທ່ີຖືກເຜົາຖວາຍບູຊາເທິງ
ແທ່ນບູຊາຂອງພຣະອົງ 

 

52 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີາ້ສບິສອງ 
ຄວາມເປົາ່ປໂຍດແຫງ່ຄວາມອະທມັທີໂ່ອອ້ວດ 
Judgment on the Deceitful 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ມັສຄິລບັດນ່ຶງຂອງດາວິດ ເມື່ອໂດເອກ ຄົນເອໂດມມາທນູຊາອູນວ່າ, ìດາວິດໄດ້ມາທີເ່ຮອືນອາຮີເມເລກî 

To theleader. A Maskil of David, when Doeg the Edomite came to Saul and said to him, ìDavid has come to the 
house of Ahimelech.î 

1 ເຈ້ົາຜູ້ມີອິດທີຣິດ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງໂອ້ອວດໃນການຊ່ົວ ຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະເຈ້ົາດໍາຣົງຢູ່ຕລອດວັນ 
2 ລ້ີນຂອງເຈ້ົາຄ ິດການທໍາລາຍ ແລະຫລອກລວງຢ່າງມີດແຖຄົມ 
3 ເຈ້ົາຮັກຊ່ົວຫລາຍກວ່າດີ ແລະການມຸສາຫລາຍກວ່າເວ້ົາຄວາມຈີງ 
4 ເຈ້ົາຮັກທຸກຄໍາທ່ີທໍາລາຍ ເຈ້ົາຄົນມັກຕົວະມັກຕ້ົມ 
5 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງທໍາລາຍເຈ້ົາລົງເສັຽເປັນນິດພຣະອົງຈະຊົງສວຍໂອກາດແລະດຶງເຈ້ົາຈາກເຕັນຂອງເຈ້ົາ ພ

ຣະອົງຈະຊົງຖອນຮາກເຈ້ົາເສັຽຈາກແດນຂອງຄົນເປັນ 
6 ຄົນຊອບທັມຈະເຫັນແລະຢ້ານຢໍາ ແລະຈະຫົວເຍາະເຍ້ີຍໃສ່ເຂົາ ແລະກ່າວວ່າ 
7 ìຈ່ົງເບ່ິງບຸຣຸດຜູ້ບ່ໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທ່ີລ້ີພັຍຂອງຕົນ ແຕ່ໄວ້ໃຈໃນຄວາມຮ່ັງມີອັນອຸດົມຂອງເຂົາ ເຂົາເສີມກໍາລັງ

ຕົວເຂົາໃນຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງເຂົາ 
8 ຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເຫມອືນຕ  ້ົນຫມາກກອກຂຽວສົດ ໃນພຣະຜາສາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາວາງໃຈໃນ

ຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປ 
9 ຂ້າພຣະອົງຈະໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະອົງເປັນນິດ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງຈະຫວັງໃຈ

ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ເພາະເປັນພຣະນາມປະເສີດຕ່ໍຫນາ້ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ 
 

53 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີາ້ສບິສາມ 
ຄວາມໂງແ່ລະຄວາມອະທມັຂອງມະນດຸ 
Denunciation of Godlessness 
(ພສສ 14:1-7) 
ເຖີງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ຕາມທໍານອງມະຮາລັທ ມັສຄິລບົດນຶ່ງ ຂອງດາວິດ 

To the leader: according to Mahalath.  A Maskil of David. 



1 ຄນົໂງຈ່າ້ເວົາ້ຢູໃ່ນໃຈຂອງຕນົວາ່, ìບໍມ່ພີຣະເຈົາ້î ເຂາົທງັຫລາຍກໍທາໍຕນົໃຫຊ້ົວ່ລງົ ກະທາໍຄວາມຜິດບາບທີ່
ຫນາ້ກຽດຫນາ້ຊງັ ບໍມ່ຈີກັຄນົດຽວທີກ່ະທາໍດîີ 

2 ພຣະເຈ້ົາຊົງຫລຽວລົງມາຈາກຟ້າສວັນ ເບ່ິງບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງມະນຸດວ່າຈະມີຄົນໃດແດ່ທ່ີສລາດທ່ີຊອກ
ຫາພຣະເຈົ້າ 

3 ເຂົາທັງຫລາຍກ ທໍໍາຜິດເຫມືອນກັນຫມດົ ບ່ໍມ ີຈັກຄົນດຽວທ່ີກະທໍາດີ ບ່ໍມເີລີຍ 
4 ເຫລ່ົາຄົນທ່ີກະທໍາຊ່ົວບ່ໍຮູ້ຫລື ຄືຜູ້ທີກິ່ນປະຊາກອນຂອງເຮົາຢ່າງກິນເຂ້ົາຈ່ີ ແລະບ່ໍຮ້ອງທູນພຣະເຈ້ົາ 
5 ເຂົາທັງຫລາຍຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນຢ່າງຢ້ານກົວຫລາຍເຫມອືນກັບວ່າເຂົາບ່ໍເຄີຍເປັນມາກ່ອນ ເພາະພຣະເຈ້ົາຈະຊົງກະ

ຈາຍກະດູກຂອງຄົນທ່ີຕ້ັງຄ້າຍສູ້ເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ອາຍ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງປະຕິເສດເຂົາ 
6 ຂໍຊົງຊ່ອຍກູ້ເພ່ືອອິສຣາເອນມາຈາກຊີໂອນເສັຽເຖີດ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊງົໃຫ້ໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງກັບສ  ູ່ສະພາບດີ 

ຢາໂຄບຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີ ອິສຣາເອນຈະຍິນດີ (6/11/10) 
 

54 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີາ້ສບິສີ ່
ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົປອ້ງກນັໃຫພ້ົນ້ສດັຕຣ ູ
Prayer for Vindication 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ໃຊ້ເຄື່ອງສາຍມັສຄິລບົດນຶ່ງ ຂອງດາວິດ ເມື່ອພວກຊາວຊີຟີທໄປທູນຊາອູນວ່າ, ìດາວິດລີ້ຢູ່ຖ້າມກາງເຮົາບໍ່ແມ່ນ

ຫລືî 
To the leader: with stringed instruments. A Maskil of David, when the Ziphites went and told Saul, ìDavid is in 
hiding among us.î 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງຊອ່ຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ລອດດ້ວຍພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ແລະແກ້ແທນຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ
ອານຸພາບຂອງພຣະອົງ 

2 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງຟງັຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນຟັງຖ້ອຍຄໍາຈາກປາກຂອງຂ້າພຣະ
ອົງ 

3 ເພາະຄວາມໂອ້ອວດໄດ້ລຸກຂ້ຶນສູ້ຂ້າພຣະອົງ ຄົນໄຮ້ຄວາມປານີຊອກສັງຫານຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ເຂົາບ່ໍໄດ້
ປະດິດສະຖານພຣະເຈ້ົາໄວ້ຕົງຫນ້າເຂົາ 

4 ເບ  ່ິງແມ, ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ຊ່ອຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ປ້ອງກັນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ
ໄວ ້

5 ພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ການຊ່ົວຮ້າຍຂອງພວກສັດຕຣູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກັບສນອງເຂົາເອງ ຂໍຊົງທໍາລາຍເຂົາເສັຽ
ໂດຍຄວາມທ່ຽງທັມຂອງພຣະອົງ 

6 ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍສັດບ ຊູາຕາມໃຈສມັກແກ່ພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍໂມທະ
ນາຂອບພຣະຄຸນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະນາມນ້ັນປະເສີດ 

7 ເພາະພຣະອົງຊົງຊອ່ຍກູ້ຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກທຸກຢ່າງ ແລະຕາຂອງຂ້າພຣະອົງ
ເບ່ິງເຫັນພວກສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງຜ່າຍແພ້ 

 

55 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີາ້ສບິຫາ້ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົທາໍລາຍຄນົທຣໍະຍດົ 
Complaint about a Friendís Treachery 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງສາຍມັສຄິລບົດນຶ່ງ 

ຂອງດາວິດ 



To the leader: with stringed instruments. A Maskil of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຢ່າລ້ີຊ່ອນພຣະອົງເສັຽຈາກຄໍາວິງວອນ
ຂອງຂ້າພຣະອົງ 

2 ຂໍຊົງສະດັບ ແລະຂໍຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຍອມແພ້ຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກແລ້ວ 
3 ຂ້າພຣະອົງບ້າໄປເພາະສຽງຂອງສັດຕຣູ ເພາະການບີບບັງຄັບຂອງຄົນອະທັມ ເຫດວ່າເຂົານໍາຄວາມທຸກຍາກ

ລໍາບາກມາໃຫຂ້້າພຣະອົງ ແລະເຂົາໂບ່ມຄວາມກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງໂດຍຄວາມໂກດ 
4 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງທຸກໂສກຢູ່ໃນຂ້າພຣະອົງ ຄວາມສຍົດສຍອງຂອງມັດຈຸຣາດຕົກເຫນືອຂ້າພຣະອົງ 
5 ຄວາມຢ້ານແລະຄວາມສະທົກສະທ້ານມາຢູ່ເຫນືອຂ້າພຣະອົງ ຄວາມຫວາດກົວຖ້ວມຂ້າພຣະອົງ 
6 ແລະຂ້າພຣະອົງເວ້ົາວ່າ, ìໂອ ຂ້າຢາກມີປີກເຫມອືນຢ່າງນົກກາງແກ ຈະໄດ້ບິນຫນີໄປແລະຢູ່ສງົບ 
7 ຂ້າຈະໄດ້ພະເນຈອນໄປໄກ ຂ້າຈະໄດ້ພັກຢູ່ໃນຖ່ິນທຸຣະກັນດານ 
8 ຂ້າຈະໄດ້ຮີບໄປຫາທີກໍ່າບັງຈາກລົມອັນຮຸນແຮງແລະພະຍຸຮ້າຍî 
9 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົທໍາລາຍເສັຽ ແລະໃຫ້ພາສາຂອງເຂົາຫຍຸ້ງຍາກໄປ ເພາະຂ້າພຣະອົງເຫັນ

ຄວາມທາຣຸນແລະການຫວຸ້ນວາຍທ່ີນະຄອນ 
10 ເຂົາຍ່າງເທິງກໍາແພງຮອບນະຄອນຢູ່ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ແລະຄວາມບາບຜິດກັບຄວາມທຸກຍາກລໍາ

ບາກຢູ່ພາຍໃນນະຄອນ 
11 ການທໍາລາຍມ ຢູ່ີທຸກຫນົທຸກແຫ່ງ ການບີບບັງຄັບແລະການສ້ໍໂກງບ່ໍຫນີອອກໄປຈາກຕລາດເລີຍ 
12 ບ່ໍແມ່ນສັດຕຣູຜູ້ເຍາະເຍ້ີຍຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ທົນໄດ້ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ທ່ີກຽດຊັງຂ້າພະເຈ້ົາ ຜູ້ອວດຕົວໃສ່

ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຫລົບເຂົາໄດ້ 
13 ແຕ່ເປັນທ່ານ ສເມີບ່າສເມີໄຫລ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ເປັນເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເປັນມິດຮ  ູ້ຈັກມັກຄຸ້ນກັບຂ້າພະເຈ້ົາ 
14 ເຮົາເຄີຍສົນທະນາປາສັຍກັນຢ່າງຊ່ືນໃຈ ເຮົາດໍາເນີນໃນພຣະຜາສາດຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງເປັນມິດສນິດສນົມ 
15 ຂໍມັດຈຸຣາດມາຫາເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ ໃຫ້ເຂົາລົງໄປຍັງແດນຜູ້ຕາຍທັງເປັນ ເພາະຄວາມໂຫດຮ້າຍຢູ ໃ່ນບ້ານຂອງ

ເຂົາແລະຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົາ 
16 ຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຊອ່ຍຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ລອດ 
17 ທັງເວລາເຊ້ົາ ເວລາຄ່ໍາ ແລະເວລາທ່ຽງ ຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງທຸກແລະຄ່ໍາຄວນ ແລະພຣະອົງຈະຊົງຟັງສຽງຂອງຂ້າ

ພະເຈ້ົາ 
18 ພຣະອົງຈະຊົງຊ່ອຍກູ້ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫປ້ອດພັຍຈາກສົງຄາມທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍສູ້ຢູ່ ເພາະຄົນເປັນ

ຈໍານວນຫລາຍຕ້ັງແຖວສູ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
19 ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງສະດັບຟັງແລະລົດເຂົາລົງ ຄືພຣະອົງຜູ້ປະທັບເທິງບັນລັງຕ້ັງແຕ່ບູຮານນະການ ເພາະເຂົາບ່ໍ

ປ່ຽນແລະບ່ໍຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ 
20 ຫມູເ່ກ່ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍ່ືນມືຂອງເຂົາອອກຕ່ໍສູ້ເພ່ືອນ ເຂົາຝ່າຝືນຄໍາສັນຍາຂອງເຂົາ 
21 ຄໍາເວ້ົາຂອງເຂົາຮາບມ່ືນຍ່ິງກວ່າເນີຍ ແຕ່ສົງຄາມຢູ່ພາຍໃນໃຈຂອງເຂົາ ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາອ່ອນນຸ້ມຍ່ິງກວ່າ

ນ້ໍາມັນ ແຕ່ວ່າເປັນດາບທ່ີຊັກອອກມາແລ້ວ 
22 ຈ່ົງມອບພາຣະຂອງທ່ານໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງຊວ້ານຊູທ່ານ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຍອມໃຫ້ຄົນຊອບ

ທັມຄອນແຄນເລ ຍີ 
23 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງແກວ່ງເຂົາລົງສູ່ປາກແດນພິນາດ ຄົນທ່ີທໍາໃຫ້ໂລຫິດຕົກ ແລະຄົນທໍຣະຍົດ

ຈະມຊີວິີດຢູ່ບ່ໍເຖິງເຄ່ີງຈໍານວນເວລາຂອງເຂົາ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຈະວາງໃຈໃນພຣະອົງ 
 



56 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີາ້ສບິຫກົ 
ຄາໍອອ້ນວອນສະແດງຄວາມໄວວ້າງໃຈ 
Trust in God under Persecution 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງທໍານອງນົກເຂົາເທິງຕົ້ນເຕເຣບິນພຸ້ນ ມິກຕາມບົດນຶ່ງຂອງດາວິດ ເມື່ອຟີລິສຕີນຈັບທ່ານໃນເມືອງກາດ 
To The leader: according to The Dove on Far off Terebinths. Of David. A Miktam, when the Philistiones Seized 

him in Gath. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງເມດຕາຂ້າພຣະອົງ ເພາະຄົນຢຽບຢ່ໍາຂ້າພຣະອົງ ສັດຕຣູບ ບີບັງຄັບຂ້າພຣະອົງຕລອດ
ວັນ 

2 ພວກສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງຢຽບຢ່ໍາຂ້າພຣະອົງຕລອດວັນ ເພາະຫລາຍຄົນຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງຢ່າງທະນົງ 
3 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຢ້ານ ຂ້າພຣະອົງວາງໃຈໃນພຣະອົງ 
4 ໃນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ທ່ີຂ້າພຣະອົງສັຣເສີນພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງ ໃນພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງວາງໃຈຢ່າງປາສຈາກ

ຄວາມຢ້ານ ເນ້ືອຫນັງຈະກະທໍາສ່ິງໃດແກ່ຂ້າພຣະອົງ 
5 ເຂົາກ່ໍຄວາມເດືອດຮ້ອນຕ່ໍກ ຈິການຂອງຂ້າພຣະອົງຕລອດວັນ ຄວາມຄິດທັງສ້ິນຂອງເຂົາ ຄິດຫາທາງທໍາລາຍ

ຕ່ໍຂ້າພຣະອົງ 
6 ເຂົາຮ່ວມຫົວກັນ ເຂົາຊອມເບ່ິງ ເຂົາເຝ້ົາຮອຍຕີນຂອງຂ້າພຣະອົງເຫມືອນກັບຄົນທ່ີຊອມຄອຍເອົາຊີວິດຂ້າພ

ຣະອົງ 
7 ຂໍຊົງຖ້ິມເຂົາເພາະຄວາມຜິດຂອງເຂົາ ຂ້າແດ ພ່ຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງຜາບແພ້ຊົນຊາດທັງຫລາຍລົງມາດ້ວຍພຣະພິ

ໂຣດ 
8 ພຣະອົງຊງົນັບຄວາມເດືອອຮ້ອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ຊົງເກັບນ້ໍາຕາຂອງຂ້າພຣະອົງໃສ່ຂວດຂອງພຣະອົງໄວ້ ນ້ໍາ

ຕານ້ັນບ່ໍຢູ່ໃນບັນຊີຂອງພຣະອົງຫລື 
9 ແລ້ວສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງຈະຫັນກັບໃນວັນທ່ີຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນ ຂ້າພຣະອົງຮູ້ໄດ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດ

ຢູ່ຝ່າຍຂ້າ   ພຣະອົງ 
10 ໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງສັຣເສີນ ພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງສັຣເສີນພ

ຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງ 
11 ໃນພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງວາງໃຈຢ່າງປາສຈາກຄວາມຢ້ານກົວ ມະນຸດຈະກະທໍາສ່ິງໃດແກ່ຂ້າພຣະອົງໄດ້ 
12 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ທ່ີຂ້າພຣະອົງບະບົນໄວ້ນ້ັນຂ້າພຣະອົງຈະແກ້ ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍບູຊາໂມທະນາພຣະຄຸນ

ແກ່ພຣະອົງ 
13 ເພາະພຣະອົງຊົງຊອ່ຍກູ້ຈິດວີນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງຈາກມັດຈຸຣາດ ພຣະອົງຊົງຊອ່ຍກູ້ຕີນຂອງຂ້າພຣະອົງ

ຈາກການລ້ົມບ່ໍແມ່ນຫລື ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະດໍາເນີນຢູ່ຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມສວ່າງແຫ່ງຊີວິດ 
 

57 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີາ້ສບິເຈດັ 
ການອອ້ນວອນຂຄໍວາມຊອ່ຍເຫລອື 
Praise and Assurance under Persecurion 
( ພສສ 108:1-5) 

ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ຕາມທໍານອງຢ່າທໍາລາຍມິກຕາມບົດນຶ່ງ ຂອງດາວິດ ເມື່ອທ່ານຫນີຊາອູນ ຢູ່ໃນຖໍ້າ 
To the leader: Do not Destroy. Of David. A Miktam, when he fled from Saul, in the cave. 

1 ຂ າ້ແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງເມດຕາກະຣຸນາຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອຄວາມປອດພັຍ ຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາມາເພ່ິງພຣະອົງ ຂ້າ  
ພຣະອົງໄດ້ຮັ ບັການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ຮ່ົມເງົາຂອງພຣະອົງ ຈົນກວ່າພັຍອັນຕະລາຍທຸກຢ່າງຜ່ານພ້ົ້ົນໄປ 



2 ຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາອົງຜູ້ສູງສຸດ ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງກະທໍາການໃຫ້ສໍາເຣັດເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາ 
3 ພຣະອົງຈະຊົງໃຊ້ມາຈາກຟ້າສວັນ ແລະຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ລອດ ພຣະອົງຈະຊົງໃຫຜູ້້ຢຽບຢ່ໍາຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້

ອາຍ ພຣະເຈົາ້ຈະຊົງໃຊຄ້ວາມຮັກຫມັນ້ຄ ງົ ແລະຄວາມສັດຊ່ືສຸຈຣິດລົງມາ 
4 ຂ້າພະເຈ້ົາຢູຖ້າມກາງເຫລ່ົາສີຫະຣາດ ຂ້າພະເຈ້ົານອນຖ້າມກາງຜູ້ທ່ີໄຟຕິດຕົວຄືບຸດຂອງມະນຸດ ແຂ້ວຂອງ

ເຂົາທັງຫລາຍຄືຫອກແລະລູກທະນູ ລີນ້ຂອງເຂົາຄືດາບຄົມ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງເຫນືອຟ້າສວັນ ຂໍພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງຢູ່ທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ 
6 ເຂົາທັງຫລາຍວາງຕາຂ່າຍດັກຕີນຂ້າພະເຈ້ົາ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຄ ອ້ມລົງ ເຂົາຂຸດບ່ໍໄວ້ໃນທາງຂ້າພະ

ເຈ້ົາ ແຕ່ເຂົາກໍຕົກລົງໄປເອງ 
7 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງຫມ້ັນຄົງ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງຫມ້ັນຄົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງ ຂ້າ

ພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນ 
8 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອີຍ ຈ່ົງຕ່ືນເຖີດ ພິນໃຫຍ່ແລະພິນເຂົາຄູ່ເອີຍ ຈ່ົງຕ່ືນເຖີດ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະປຸກອະຣຸນ 
9 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະອົງຖ້າມກາງປະຊາຊາດ ຂ້າພຣະອົງ

ຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ 
10 ເພາະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ເຖິງຟ້າສວັນ ຄວາມສັດຊ່ືສຸຈຣິດຂອງພຣະອົງສູງເຖິງເມກ 
11 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງເປັນທ່ີເຊີດຊເູຫນືອຟ້າສວັນ ຂໍພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງຢູ່ທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ 
 

58 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີາ້ສບິແປດ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົລງົໂທດຄນົອະທມັ 
Prayer for Vengeance 

ເຖ ງິຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ຕາມທໍານອງຢ່າທໍາລາຍມິກຕາມບົດນ່ຶງ ຂອງດາວິດ 
To the leader: Do not Destroy. Of David. A Miktam. 

1 ທ່ານຜູ້ເປັນເຈ້ົານາຍ ທ່ານເວ້ົາຢ່າງຊອບທ ມັຫລື ບຸດຂອງມະນຸດເອີຍ ທ່ານພິພາກສາຢ່າງທ່ຽງທັມຫລື 
2 ບ່ໍເລີຍ ໃນໃຈຂອງທ່ານ ທ່ານປະດ ດິຄວາມຜິດ ມືຂອງທ່ານຊ່ັງຄວາມທໍາຣຸນອອກໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກ 
3 ຄົນອະທັມຫລົງເຈ່ິນໄປຕ້ັງແຕ່ຈາກຄັນ ເຂົາທໍາຜິດມາຕ້ັງແຕ່ມ້ືເກີດ ຄືເວ້ົາມຸສາ 
4 ເຂົາມີພິດເຫມືອນພິດງູ ເຫມືອນງເູຫົ່າຫູຫນວກທີອຸ່ດຫູຂອງມັນ 
5 ມັນຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງຂອງຫມໍງູ ຫລືເຊື່ອຟັງຜູ້ມມົີນຂັງ 
6 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງຫກັແຂ້ວໃນປາກຂອງມັນເສັຽ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງຫກັແຂ້ວໂຄບຂອງສິງຫນຸ່ມອອກ

ເສັຽ 
7 ໃຫເ້ຂົາຫາຍໄປເຫມືອນນ້ໍາໄຫລ ພຣະອົງຈະຊົງເລ່ັງທະນູໃສ່ເຂົາທັງຫລາຍ ແລະເຂົາຈະຖືກສັງຫານ 
8 ຂໃໍຫເ້ຂົາເຫມອືນທາກທ່ີລະລາຍເປັນເມືອກໄປ ເຫມືອນທາຣົກແທ້ງທ່ີບ່ໍເຄີຍເຫັນດວງອາທິດ 
9 ໄວຍ່ິງກວ່າຫມໍຈ້ະຮູ້ສຶກຮ້ອນດ້ວຍໄຟ ແຕ່ຫນາມຂຽວຫລືໄຫມເ້ປັນແປວກໍຂໍພຣະອົງຊົງກວາດເຂົາໄປເສັຽ 
10 ຄົນຊອບທັມຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີ ເມ່ືອເຂົາເຫັນການແກ້ແຄ້ນ ເຂົາຈະເອົາໂລຫິດຂອງຄົນອະທັມລ້າງຕີນຂອງເຂົາ 
11 ຈະມີຄົນກ່າວວ່າ, ìແນ່ແລ້ວ ມບໍີາເຫນັດໃຫ້ແກ່ຄົນຊອບທັມ ແນ່ແລ້ວ ມພີຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພິພາກສາໂລກî 
 

59 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີາ້ສບິເກົາ້ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົຊອ່ຍກູຈ້າກສດັຕຣ ູ



Prayer for Deliverance from Enemies 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ທໍານອງຢ່າທໍາລາຍມິກຕາມບົດນຶ່ງຂອງດາວິດ ເມື່ອຊາອູນຊົງໃຊ້ຄົນໃຫ້ໄປເຝົ້າບ້ານຂອງທ່ານເພື່ອຈະຂ້າທ່ານເສັຽ 

To the leader: Do Not Destroy. Of David. A Miktam, when Saul ordered his house to be watched in order to kill 
him. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊງົຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອ ງົຈາກສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຊ່ອຍປ້ອງກັນຂ້າພ
ຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກບັນດາຜູ້ທ່ີລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງ 

2 ຂໍຊົງຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງຈາກຜູ້ທ່ີທໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ແລະຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ລອດຈາກຄົນກະຫາຍເລືອດ 
3 ເພາະເຂົາຊຸ່ມຄອຍເອົາຊີວິດຂ້າພຣະອົງ ຄົນໂຫດຮ້າຍຮ່ວມຫົວກັນຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍ

ແມ່ນການລະເມີດຫລືບາບຂອງຂ າ້ພຣະອົງເອງ 
4 ເຂົາແລ່ນໄປຕຽມພ້ອມ ບ່ໍແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊງົມາຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງແລະທອດພຣະເນດ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ຂໍຊົງຕ່ືນຂ້ຶນລົງໂທດບັນດາປະຊາຊາດ 

ຂໍຢ່າຊົງເມດຕາຜູ້ທ່ີທໍຣະຍົດຄິດຮ້າຍແມ້ແຕ່ຄົນດຽວ 
6 ເຂົາກັບມາທຸກແລງ ຫອນຢ່າງຫມາ ແລະເຂ້ົາໄປທ່ົວນະຄອນ 
7 ເຂົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ ປາກຂອງເຂົາຍັງພ່ົນຢູ່ ແລະມີດາບທ່ີຮີມຝີປາກຂອງມັນ ເພາະມັນຄິດວ່າ, ìໃຜ ຈະຟັງເຣົາ?î 
8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຫົວຂວັນແລະເຍາະເຍ້ີຍປະຊາຊາດທັງປວງ 
9 ຂ້າແດ່ພຣະກໍາລັງຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຄອຍເຝ້ົາພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີ

ເພ່ິງຂອງຂ້າພຣະອົງ 
10 ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະພົບຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຮັກຫມ ັ ້ນຄົງຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫຂ້້າພະ

ເຈ້ົາມອງເຫັນພວກສັດຕຣູຂອງຂ າ້ພະເຈ້ົາ 
11 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ປົກປ້ອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂໍຢ່າຊົງສັງຫານເຂົາເສັຽ ຢ້ານວ່າຊົນຊາດຂອງຂ້າ

ພຣະອົງຈະລືມ ຂໍໃຫເ້ຂົາແຕກຊະໄປດ້ວຍຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງແລະທໍາໃຫ້ເຂົາລ້ົມລົງ 
12 ເພາະບາບປາກຂອງເຂົາ ແລະເພາະຖ້ອຍຄໍາຮີມຝີປາກຂອງເຂົາ ຂໍໃຫເ້ຂົາຕ ດີກັບໂດຍຄວາມຈອງຫອງຂອງ

ເຂົາ ເພາະການສາບແຊ່ງແລະການມຸສາຊຶງ່ເປ່ັງອອກມານ້ັນ 
13 ຂໍຊົງເຜົາຜານເຂົາເສັຽໂດຍພຣະພິໂຣດ ຂໍຊົງເຜົາຜານເຂົາຈົນເຂົາບ່ໍເຫລືອເລີຍ ແລ້ວຄົນຈະຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ

ປົກຄອງເຫນືອຢາໂຄບ ເຖິງທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ 
14 ເຂົາກັບມາທຸກແລງ ຫອນຢ່າງຫມາ ແລະເຂ້ົາໄປທ່ົວນະຄອນ 
15 ເຂົາທ່ຽວຊອກຫາອາຫານ ຖ້າບ່ໍໄດ້ກິນອ່ີມກໍຂູ່ຄໍາຣາມ 
16 ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງເຖິງອານຸພາບຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງເຖິງຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພ

ຣະອົງໃນເວລາເຊ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຂ້າພຣະອົງ 
17 ຂ້າແດ່ພຣະກໍາລັງຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງ

ເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ 
 

60 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີກົສບິ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົຊອ່ຍຕໍຕ່າ້ນສດັຕຣ ູ
Prayer for National Victory after Defeat 

(ພສສ 108:6-13) 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ທາໍນອງຊູຊັນເອດູມກິຕາມບົດນ່ຶງ ຂອງດາວິດ ເພື່ອສ່ັງສອນເມື່ອທາ່ນຕ່ໍສູ້ກັບອາຣາມນາຮາຣາອີມ 
ແລະກັບອາຣາມໂຊບາ ແລະເມື່ອເຂົາກັບໂຢອາບໄດ້ຂ້າຊາວເອໂດມເສັຽນ່ຶງຫມື່ນສອງພນັຄົນໃນຫບຸເຂົາເກືອ 



To the leader: according to The Lily of The Covenant. A Miktam of David; for instruction; when he struggled with 
Aramnaharaim and with Aramzobah, and when Jeab on his return killed twelve thousand Edomites in the Valley 

of Salt. 
1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະຖ້ິມຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍແລ້ວ ທັງໄດ້ຊົງທໍາລາຍທ່ີປ້ອງກັນຂອງຂ້າພຣະ

ອົງທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊົງພຣະພິໂຣດ ຂໍຊົງຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງກັບຄືນອີກ 
2 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນຫວ່ັນໄຫວ ຊົງໃຫ້ມນັແຕກແຍກອອກ ຂໍຊງົສ້ອມແປງຊ່ອງຂອງມັນເພາະມັນ

ພວມແຕກເປັນປ່ຽງໆ 
3 ພຣະອົງຊງົກະທໍາໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງປະສົບຄວາມລໍາບາກ ພຣະອົງຊົງບັງຄັບຂ້າພຣະອົງໃຫ້ດ່ືມເຫລ້ົາອະ

ງຸ່ນເຫມືອນຄົນເມົາເຫລ້ົາ 
4 ພຣະອົງຊົງຕ້ັງທຸງໄວ້ໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີເກງກົວພຣະອົງ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຫລົບຫນີຈາກການທໍາລາຍ 
5 ຂໍປະທານໄຊຊະນະໂດຍພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງຕອບຂ າ້ພຣະອົງ ເພືອ່ວ່າຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກຈະ

ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍກູ້ 
6 ພຣະເຈ້ົາຕຣສັໃນສະຖານນະມັສການຂອງພຣະອົງວ່າ, ìເຮົາຈະແບ່ງເມືອງເຊເຄມດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ແລະ

ແບ່ງຫ ບຸເຂົາເມືອງຊັກໂກດອອກ 
7 ກີເລອາດເປັນຂອງເຮົາ ມານັສເຊເປັນຂອງເຮົາ ເອຟຣາອີມເປັນທ່ີກັນຫົວຂອງເຮົາ ຢ ດູາເປັນຄະທາ (ຕະບອງ) 

ຂອງເຣົາ 
8 ໂມອາບເປັນອ່າງລ້າງຊໍາຣະຂອງເຣົາ ເຮົາໂຍນເກີບຂອງເຮົາລົງເທິງເອໂດມ ເຮົາໂຮ່ຮ້ອງດ້ວຍຄວາມມີ

ຊັຍເຫນອືຟລິີສຕີນî 
9 ຜູ້ໃດຈະນໍາຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນນະຄອນມີປ້ອມ ຜູ້ໃດຈະນໍາຂ້າພະເຈ້ົາໄປຍັງເອໂດມ 
10 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະຖ້ິມຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍແທ້ບ່ໍ?  ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງບ່ໍຊົງອອກໄປ

ກັບກອງທັບຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍອີກແລ້ວຫລ ?ື 
11 ຂໍປະທານຄວາມຊ່ອຍເຫລືອເພ່ືອຕ່ໍຕ້ານສັດຕຣູ ເພາະຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງມະນຸດກ ໄໍຮ້ຜົນ 
12 ໂດຍເພ່ິງໃນພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະປະຕ ບັິດຢ່າງເຂ້ັມແຂງ ພຣະອົງເອງຊົງເປັນຜູ້ຢຽບຄູ່ສັດຕຣູ

ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍລົງ 
 

61 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີກົສບິເອດັ 
ຫມັນ້ໃຈໃນການປກົປອ້ງຂອງພຣະເຈ້ົາ 
Assurance of Godís Protection 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ໃຊ້ເຄື່ອງສາຍ ຂອງດາວິດ 

To  the leader: with stringed instruments. Of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງຟງັສຽງຮ້ອງຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊງົສະດັບຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ 
2 ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນພຣະອົງມາແຕ່ທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ ເມືອ່ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງອ່ອນລະອາໄປ ຂໍຊົງ

ນໍາຂ້າພຣະອົງມາເຖິງສີລາທ່ີສູງກວ່າຂ້າພຣະອົງ 
3 ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີລ້ີພັຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ເປັນຫໍຄອຍເຂ້ັມແຂງທ່ີປະຈັນຫນ້າສັດຕຣູ 
4 ຂ້າພຣະອົງຈະຂໍຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງເປັນນິດ ຂໍໃຫ້ປອດພັຍຢູ່ທີກໍ່າບັງປີກຂອງພຣະອົງ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງສະດັບຄໍາບົນບານຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະອົງປະທານມໍຣະດົກຂອງ

ບັນດາຜູ້ທ່ີເກງກົວພຣະນາມຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ 
6 ຂໍຊົງຍຶດພຣະຊນົຂອງພຣະຣາຊາ ຂໍໃຫປີ້ເດືອນຂອງທ່ານຍືນນານໄປຫລາຍຊາດພັນ 



7 ຂໃໍຫທ່້ານໄດ້ປະທັບເທິງບັນລັງຕ  ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາເປັນນິດ ຂໍຊົງແຕ່ງຕ້ັງຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງ ແລະຄວາມຊ່ືສັດ
ໄວເ້ຝ້ົາທ່ານ 

8 ແລ້ວຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງສ ຣັເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງສເມີ ຕາມທ່ີຂ້າພຣະອົງແກ້ບົນຢູ່ແຕ່ລະວັນນ້ັນ 
 

62 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີກົສບິສອງ 
ຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງພຣະອງົ 
Song of Trust in God Alone 

ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ຕາມທາໍນອງເຢດູທນູ ເພງສັຣເສີນຂອງດາວິດ 
To the leader: according to Jedunthun. A Psalm of David. 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍມອບຕົວໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາພຽງອົງດຽວ ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາໃຫພ້ົ້ົນ້ 
2 ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງ ແລະພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົນ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາພຽງອົງດຽວ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຂ້າພະ

ເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຜ່າຍແພ້ ແຕ່ຈະຕ້ັງຫມ້ັນຄົງຢູ່ 
3 ພວກເຈ້ົາທຸກຄົນຈະໂຈມຕີຄົນຄົນດຽວ ນານປານໃດ ຜູ້ຊຶງ່ກໍາລັງຈະລ້ົມຕາຍເຫມືອນກໍາແພງແລະຮ້ົວທ່ີກໍາລັງ

ຈະພັງທະລາຍລົງ 
4 ເຂົາມີແຕ່ຢາກດຶງທ່ານລົງຈາກຕໍາແຫນ່ງອັນມີກຽດ ເຂົາມັກເວ້ົາຕົວະ ເຂົາກ່າວຄໍາອວຍພອນ ແຕ່ພາຍໃນຫົວ

ໃຈເຂົາກໍປ້ອຍດ່າ 
5 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສງົບຄອຍຖ້າພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວ ຂ້າພະເຈ້ົາຝາກຄວາມຫວັງໄວ້ກັບພຣະອົງ 
6 ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງ ແລະເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫພ້ົ້ົ້ນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາພຽງອົງດຽວ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ປົກປ ອ້ງຂ້າ

ພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຜ່າຍແພ້ ແຕ່ຈະຕ້ັງຫມ້ັນຄົງຢູ່ 
7 ຄວາມພ້ົ້ົນ ແລະກຽດຕິຍົດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ກັບພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເປັນຄືໂງ່ນຫີນປ້ອງກັນຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະ

ອົງຊົງເປັນບ່ອນພັກອາສັຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
8 ປະຊາຊົນທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອີຍ ຈ່ົງເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປ ຈ່ົງຂາບທູນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ

ຂອງທ່ານຕ່ໍ ພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງເຮົາ 
9 ມະນຸດປຽບເຫມືອນລົມຫາຍໃຈ ຄົນທ່ີຕາຍເປັນນ້ັນບ່ໍມີຄ່າຫຍັງເລີຍ ເມ່ືອເອົາມາຊ່ັງຊາເບ່ິງກໍບ່ໍມີນ້ໍາຫນັກ

ຫຍັງຫມດົ ເຂົາເບົາກວ່າລົມຫາຍໃຈ 
10 ຢ່າຄິດວ່າຈະໄດ້ມາດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ຢ່າຫວັງຢາກໄດ້ສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດເລີຍຈາກການລັກໂລບ ຖ້າຄວາມມ່ັງຄ່ັງ

ເພ້ີມຂ້ຶນກໍຢ່າມົວເມົາກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ 
11 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຄ  ້ັງນ່ຶງ  ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຢ່າງນ້ີສອງຄ້ັງແລ້ວ ວ່າຣດິທານຸພາບເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
12 ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກໍຫມັນ້ຄົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງເອງຊ ງົເປັນຜູ້ທ່ີຕອບສນອງຕາມຜົນ

ການກະທໍາຂອງທຸກໆຄົນ 
 

63 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີກົສບິສາມ 
ຄວາມປາຖນາໃນພຣະເຈົາ້ 
Comfort and Assurance in Godís Presence 

ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ ເມື່ອທາ່ນຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານຢູດາ 
A Psalm of David, when he was in the Wilderness of Judah 



1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຊອກສແວງຫາພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງ
ຕ້ອງປະສົງພຣະອົງດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງຫິວກະຫາຍພຣະອົງເຫມືອນດ່ັງດິນແຫ້ງແລ້ງທ່ີ
ຂາດນ້ໍາ 

2 ຂໃໍຫຂ້້າພຣະອົງພົບພຣະອົງໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຫັນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຣັສມີທີ່
ພຣະອົງຊົງມີຢູ່ 

3 ຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງກໍດີກວ່າຊີວິດ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນພຣະອົງ 
4 ຂ້າພຣະອົງຈະໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະອົງຕລອດຊີວດິ ຂ້າພຣະອົງຈະຍໍມືອ້ອນວອນຫາພຣະອົງ 
5 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງຈະອ່ີມຫນໍາສ າໍລານ ແລະຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງຍີນດີສັຣເສີນພຣະອົງ 
6 ເວລາຂ້າພຣະອົງນອນ ຂ້າພຣະອົງລະນຶກເຖິງພຣະອົງ ແລະຄິດເຖິງພຣະອົງຕລອດທັງຄືນ 
7 ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຊົດຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງຢູ່ເລ້ືອຍໆ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງເພງຍິນດີໃຕ້ຮ່ົມເງົາຂອງພຣະອົງ 
8 ຂ້າພຣະອົງຕິດພັນຢູ່ກັບພຣະອົງ ແລະພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຊົງອຸ້ມຊຂູ້າພຣະອົງໃຫ້ປອດພັຍ 
9 ສ່ວນຜູ້ທ່ີພຍາຍາມສັງຫານຂ້າພຣະອົງກໍຈະໄປສ  ູ່ພິພບົຄົນຕາຍ 
10 ພວກເຂົາຈະຖືກຂ້າໃນສນາມຮົບ ແລະສົບຂອງເຂົາຈະຖືກຫມາປ່າກັດກິນ 
11 ເຈ້ົາຊີວິດທັງຫລາຍຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະເຈ້ົາ ຄົນທັງປວງທ່ີສາບານໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈະມີຄວາມ

ພາກພູມໃຈ ແຕ່ວ່າປາກຂອງຄົນຂ້ີຕົວະຈະຖືກງັບໄວ້ 
 

64 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີກົສບິສີ ່
ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົປກົປອ້ງຈາກສດັຕຣຜູູລ້ີຢູ້ ່
Prayer for Protection from Enemies 

ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ 
To The leader. A Psalm of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງສະດັບສຽງຂອງຂ້າພຣະອົງ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທຸກ ຂໍຊົງສງວນຊີວິດຂອງຂ າ້ພຣະອົງ
ໄວຈ້າກຄວາມຄິດຢ້ານສັດຕຣູ 

2 ຂໍຊົງເຊ່ືອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ຈາກການຫາລືຢ່າງລັບໆຂອງຄົນໂຫດຮ້າຍ ຈາກການປອງຮ້າຍຂອງຄົນກະທໍາຜິດ 
3 ຜູ້ຝົນລ້ີນຂອງເຂົາຢ່າງຝົນດາບ ຜູ້ເອົາຄໍາຂົມຂ່ືນເລັງຢ່າງທະນູ 
4 ຍິງອອກມາຈາກທ່ີຊຸ່ມຍັງຄົນປາສຈາກຕໍາຫນີ ຍີງເຂົາທັນທີແລະຢ່າງບ່ໍກົວເກງ 
5 ເຂົາຍຶດຈຸດປະສົງຊ່ົວຂອງເຂົາໄວ້ຫມ້ັນ ເຂົາເວ້ົາເຖິງການວາງກັບດັກຢ່າງລັບໆ ຄິດວ່າ, ìໃຜຈະເຫັນເຂົາທ ງັ

ຫລາຍໄດ້ 
6 ເຂົາທັງຫລາຍຄ້ົນຫາຄວາມບາບຜິດ ເຂົາຄິດແຜນການປອງຮ ້າຍຂ້ຶນຢ່າງສລາດî ເພາະຄວາມຄີດພາຍໃນ

ແລະຈ ດິໃຈຂອງມະນຸດນ້ັນລຶກລັບຫລາຍ 
7 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຍີງທະນູໃສ່ເຂົາ ເຂົາຈະບາດເຈັບທັນທີ 
8 ເພາະວ່າເຂົາທໍາໃຫ້ລ້ີນຂອງເຂົາເປັນສ່ິງສະດຸດແກ່ເຂົາເອງ ທຸກຄົນທ່ີເຫັນເຂົາຈະສ່ັນຫົວ 
9 ແລ້ວທຸກຄົນຈະຢ້ານກົວ ເຂົາຈະບອກເຖິງກ ຈິການຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ ກຶຕອງເຖິງສ່ິງນ້ັນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະ

ທໍາແລ້ວ 
10 ໃຫຄົ້ນຊອບທັມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະລ້ີພັຍຢູ່ໃນພຣະອົງ ໃຫ້ຄົນທ່ີທ່ຽງທັມໃນຈິດໃຈອວດອ້າງພຣະ

ອົງ 
 



65 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີກົສບິຫາ້ 
ການສຣັເສນີແລະການຖວາຍຂອບພຣະຄນຸ 
Thanksgiving for Earthís Bounty 

 ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ ບົດເພງ 
 To the leader. A Psalm of David. A Song. 

1 ໂອ້ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ປະຊາຊົນຕ້ອງສັຣເສີນພຣະອົງທ່ີເມືອງຊີໂອນ ແລະຖວາຍສ່ິງທ່ີເຂ ົາສັນຍາໄວ້ກັບພຣະອົງ 
2 ກໍຍ້ອນພຣະອົງຊົງຕອບຄໍາອ້ອນວອນທັງຫລາຍຂອງເຂົາ ທຸກໆຄົນຈະຕ້ອງມາຫາພຣະອົງ 
3 ເພາະເຫດຄວາມບາບ ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈ່ຶງຜ່າຍແພ້ ແຕ່ພຣະ

ອົງຊົງໃຫ້ອະພັຍບາບນ້ັນ 
4 ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ ຄືຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງນໍາເຂົາເຂ້ົາມາໃນສະຖານທ່ີສັກສິດ ຂ້າພຣະອົງ

ທັງຫລາຍຈະອ່ີມບໍຣິບູນດ້ວຍພຣະພອນແລະຂອງດີທ່ີພຣະວິຫານສັກສິດຂອງພຣະອົງ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫພ້ົ້ົ້ນຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍແລະຊົງຊ່ອຍຂ້າພ

ຣະອົງທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນພຍັດ້ວຍການກະທໍາສ່ິງອັສຈັນ ປະຊາຊນົທຸກຄົນຢູ່ໃນໂລກນ້ີ ແລະຢູ່ຟາກນ້ໍາທະເລທ່ີ
ມລີະຍະໄກກໍເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ 

6 ພຣະອົງຊົງຕ້ັງພູທັງຫລາຍໄວ້ເປັນບ່ອນດ້ວຍອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ 
7 ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ສນ່ັນຫວ່ັນໄຫວຂອງຄ້ືນນ້ໍາທະເລງຽບສງົບລົງ ແລະຊົງທໍາໃຫ້ສຽງອຶກກະທຶກຂອງປະຊາຊົນ

ມິດງຽບ 
8 ຍ້ອນສ່ິງຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາທ່ົວທັງໂລກນ້ີຈ່ຶງຢ້ານກົວກິຈການຂອງພຣະອົງນໍາເອົາສຽງໂຮ່ຣ້ອງຍິນ

ດີ ແຕ່ແຜ່ນດິນໂລກເບ້ືອງຕາເວັນອອກຈົນເຖິງເບ້ືອງຕາເວັນຕົກ 
9 ພຣະອົງຊົງສ່ັງນ້ໍາຝົນລົງມາບໍາລຸງຮັກສາຜືນແຜ່ນດິນ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຜືນແຜ່ນດິນນ້ີມ່ັງຄ່ັງແລະອຸດົມສົມ

ບູນ ນ້ໍາຫ້ວຍທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ນ້ໍາກໍບ  ່ໍເຫືອດແຫ້ງຈັກເທ່ືອ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫຜື້ນແຜ່ນດິນເກີດພືດຜົນ ນ້ີ
ແມ່ນການກະທໍາຂອງ ພຣະອົງ 

10 ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ຝົນຕົກລົງຫົດທ່ົງນາທ່ີໄຖແລ້ວຢ່າງພຽງພໍ ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ດິນອ່ອນດ້ວຍຫ່າຝົນ ແລະຊົງ
ໃຫຕ້ົ້ນກ້າເກີດຂ້ຶນມາ 

11 ຄວາມດີຂອງພຣະອົງຊົງປະທານການເກ ບັກ່ຽວອັນມ່ັງຄ່ັງສົມບູນ 
12 ຕາມທ່ົງຫຍ້າກໍເຕັມໄປດ້ວຍພືດຜົນ ຕາມອ້ອມແອ້ມພູກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນ 
13 ຝູງແກະກໍຢູ່ທ່ົວທົງ່ຫຍ້າ ຕາມຮ່ອມພູເຕັມແຕ່ເຂ້ົາບເລ ເຂົາໂຮ່ຣ້ອງແລະຮ້ອງລໍາທໍາເພງຢ່າງມ ວ່ນຊືນ່ 
 

66 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີກົສບິຫກົ 
ສຣັເສນີເພາະພຣະຣາຊກດິຈອນັຍິງ່ໃຫຍຂ່ອງພຣະເຈ້ົາ 
Praise for Godís Goodness to Israel 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ບົດເພງ ເພງສັຣເສີນ 
To the leader. A Song. A Psalm 

1 ແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນເອີຍ ຈ່ົງທໍາສຽງຊ່ືນບານຖວາຍພຣະເຈ້ົາ 
2 ສັຣເສີນພຣະສະງ່າຣາສີແຫ່ງພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງຖວາຍສັຣເສີນຢ່າງຮຸ່ງເຮືອງຕ່ໍພຣະອົງ 
3 ຈົ່ງທູນພຣະເຈົ້າວ່າ, ìພຣະຣາຊກີດຂອງພຣະອົງຫນ້າອັສຈັນ ຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ຈົນສັດຕຣູ

ຫມອບຂາບຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະອົງ 



4 ແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນຈະນະມັສການພຣະອົງ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງ ຮ້ອງເພງສັຣເສີນພ
ຣະນາມຂອງພຣະອົງî 

5 ຈ່ົງມາເບ່ິງສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງຫນ້າອັສຈັນຖ້າມກາງມະນຸດ 
6 ພຣະອົງຊົງປ່ຽນທະເລໃຫ້ເປັນດິນແຫ້ງ ຄົນເດີນຂ້າມແມ່ນ້ໍາໄປ ທີນ້ັ່ນເຮົາໄດ້ຍິນດີໃນພຣະອົງ 
7 ຜ  ູ້ຊົງປົກຄອງດ້ວຍອານຸພາບຂອງພຣະອົງເປັນນິດ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະເນດເຝ້ົາບັນດາປະຊາຊາດຢູ່ ຢ່າໃຫ້ຄົນມັກກະ

ບົດຍົກຍ້ອງຕົນເອງ 
8 ຊົນຊາດທັງຫລາຍເອີຍ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ຈ່ົງໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງສັຣເສີນພຣະອົງ 
9 ຜູ້ຊົງໃຫ້ເຣົາຢູ່ຖ້າມກາງຄົນເປັນ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງຍອມໃຫ້ຕີນເຣົາພາດລ້ົມລົງ 
10 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງລອງໃຈຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊງົທົດລອງຂ້າພຣະອົງຢ່າງທົດລອງ

ເງິນ 
11 ພຣະອົງຊງົນໍາຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເຂ້ົາມາໃນຂ່າຍ ພຣະອົງຊົງວາງຄວາມທຸກຍາກໄວ້ທ່ີເອວຂອງຂ້າພຣະອົງ 
12 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄົນຂັບຣົດຮົບທັບຫົວຂອງຂ້າພຣະອົງທ ັງຫລາຍ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຕ້ອງລຸຍໄຟລຸຍນ້ໍາ ແຕ່ພ

ຣະອົງຍັງຊົງນ າໍຂ້າພຣະອົງມາສ  ູ່ທ່ີປອດພັຍ 
13 ຂ້າພຣະອົງຈະມາຍັງພຣະຜາສາດຂອງພຣະອົງພ້ອມດ້ວຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຂ້າພຣະອົງຈະແກ້ບົນຕ່ໍພຣະອົງ 
14 ຕາມທ່ີປາກຂ້າພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາໄວ້ ແລະທ່ີປາກຂ້າພຣະອົງສັນຍາໃນຍາມທ່ີຂ້າພຣະອົງທຸກຍາກລໍາບາກ 
15 ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍສັດອ້ວນພີເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາດ້ວຍແກະເຖິກ ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍບູຊາດ້ວຍງົວເຖິກ 

ແລະແບ້ 
16 ບັນດາຜູ້ທ່ີເກງກົວພຣະເຈ້ົາ ຂໍເຊີນມາຟັງ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະບອກເຖິງວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາສ່ິງໃດແກ່ຂ້າ

ພະເຈ້ົາແດ່ 
17 ປາກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງທູນພຣະອົງ ແລະລ້ີນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍົກຍ້ອງພຣະອົງ 
18 ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈ່ົມຄວາມຊ່ົວໄວ້ໃນໃຈຂ້າພະເຈ້ົາ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄົງບ່ໍຊົງສະດັບຟັງ 
19 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະດັບຟັງແນ່ນອນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຟງັສຽງຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
20 ສາທກຸານແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະອົງບ່ໍຊົງປະຕ ເິສດຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຫລືຢັບຢ້ັງຄວາມຮັກ

ຫມັນ້ຄົງຂອງ ພຣະອົງເສັຽຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ 
 

67 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີກົສບິເຈດັ 
ການຮອ້ງເພງສຣັເສນີ ແລະການຖວາຍຂອບ 
ພຣະຄນຸ 
The Nations Called to Praise God 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງໃຊ້ເຄ່ືອງສາຍ ເພງສັຣເສີນ ບົດເພງ 
To the leader: with stringed instruments. A Psalm. A Song. 

1 ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະເມດຕາກະຣຸນາແລະອວຍພອນແກ່ຂ້າພຣະອ ງົທັງຫລາຍ ຂໍຊົງເບ່ິງແຍງຂ້າພຣະອົງທັງ
ຫລາຍດ້ວຍ ຄວາມເມດຕາ 

2 ເພ່ືອວ່າທ່ົວທັງໂລກນ້ີຈະຮູ້ຈັກນ້ໍາພຣະທັຍພຣະອົງ ແລະເພ່ືອມະນຸດຊາດທ ັງຫລາຍຈະຮູ້ຈັກການຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົ້ນ
ຂອງພຣະອົງ 

3 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງໃຫປ້ະຊາຊົນທັງປວງສັຣເສີນພຣະອົງ ຂໍຊົງໃຫ້ປະຊາຊນົທັງປວງສັຣເສີນພຣະອົງ 



4 ຂໍຊົງໃຫ້ມະນຸດຊາດທັງຫລາຍຍິນດີ ແລະຮ້ອງເພງຢ່າງມ ່ວນຊ ື ່ນ ເພາະພຣະອົງຊົງປົກຄອງປະຊາຊົນດ້ວຍ
ຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະຊົງນໍາຫນ້າຊົນຊາດທັງປວງ 

5 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນສັຣເສີນພຣະອົງ ຂໍໃຫປ້ະຊາຊົນທງັປວງສັຣເສີນພຣະອົງ 
6 ແຜ່ນດິນໄດ້ເກີດຜົນແລະເກັບກ່ຽວ ເພາະພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາໄດ້ອວຍພອນແກ່ເຮົາ 
7 ພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພອນແກ່ເຮົາແລ້ວ ໃນທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກຢ້ານກົວພຣະອົງ 
 

68 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີກົສບິແປດ 
ພຣະເຈົາ້ແຫງ່ຊນີາຍແລະແຫງ່ສະຖານນະມສັການ 
Praise and Thanksgiving 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ ບົດເພງ 

To the leader. Of David. A Psalm. A Song. 

1 ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງລຸກຂ້ຶນ ໃຫ້ສັດຕຣູຂອງພຣະອົງກະຈາຍໄປ ໃຫບັ້ນດາຜູ້ທ່ີກຽດຊັງພຣະອົງຫນີໄປຕ່ໍເບ້ືອງພຣະ
ພັກພຣະອົງ 

2 ຄວັນຖືກພັດໄປສັນໃດ ກໍຂໍຊົງໄລ່ເຂົາໄປສັນນ້ັນ ຂ້ີເຜ້ິງລະລາຍຕ່ໍຫນ້າໄຟສັນໃດ ກໍຂໃໍຫຄົ້ນອະທັມພິນາດຕ່ໍ
ເບ້ືອງພຣະພັກ  ພຣະເຈ້ົາສັນນ້ັນ 

3 ແຕ່ຂໍໃຫ້ຄົນຊອບທັມເບີກບານ ໃຫ້ເຂົາຍິນດີຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ເຂົາສຸກໃຈ ແລະໂຮ່ຮ້ອງຢ່າງ    
ມ່ວນຊື່ນ 

4 ຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງຍົກຍ້ອງພຣະອົງຜູ້ຊົງຂ່ີເມກເປັນ
ພາຫະນະ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຍິນດີຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະອົງ 

5 ພຣະເຈ້ົາໃນທ່ີປະທັບບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ ຊງົເປັນພຣະບິດາຂອງຄົນກໍາພ້າແລະຊົງເປັນຜູ ປ້້ອງກັນຍິງຫມາ້ຍ 
6 ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຄົນເປ່ົາປ່ຽວອາສັຍຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ ພຣະອົງຊົງນໍາຊະເລີຍອອກມາເຖິງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ ແຕ່

ຄົນມັກກະບົດອາສັຍໃນແຜ່ນດິນທ່ີແຕກຣະແຫງ 
7 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດນໍາຫນ້າປະຊາຊນົຂອງພຣະອົງ ເມືອ່ພຣະອົງສະເດັດໄປຕາມຖ່ິນກັນ

ດານ 
8 ແຜ່ນດິນໂລກກໍຫວັນ່ໄຫວ ທ້ອງຟ້າກໍເທຝົນລົງມາຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ພູເຂົາຊີນາອີໂນ້ມສ່ັນສະເທືອນຕ່ໍ

ເບ້ືອງພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ 
9 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເທຝົນອຸດົມລົງ ເມ່ືອມໍຣະດົກຂອງພຣະອົງຊຸດໂຊມ ພຣະອົງຊົງຟ້ືນຂ້ຶນໃຫມ່ 
10 ປະຊາຊນົຂອງພຣະອົງກໍມາອາສັຍໃນນ້ັນ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ໂດຍຄວາມດີຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຈັດຕຽມໄວ້

ໃຫແ້ກ່ຄົນຂັດສົນ 
11 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທານພຣະວັຈນະ ພວກຜູ້ຍິງທ່ີນໍາຂ່າວດີ ກໍເປັນພວກໃຫຍ່ໂຕ 
12 ປະກາດວ່າ, ìບັນດາພຣະຣາຊາຂອງກອງທັບທັງຫລາຍ ເຂົາຫນີໄປ ເຂົາຫນີໄປî ຜູ້ຍິງທ່ີຢູ່ບ້ານກໍເອົາເຂ້ົາຂອງ

ທ່ີຍຶດມາໄດ້ແບ່ງກັນ 
13 ເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍນອນຢູ່ຖ້າມກາງຄອກແກະ ປີກນົກພິຣາບກໍອາບເງິນ ແລະຂົນກໍເຫລືອງເຫລ້ືອມໄປດ້ວຍ

ຄໍາ 
14 ເມ່ືອຜູ້ຊົງມະຫິດທິຣິດກະຈາຍພຣະຣາຊາ ໃນທ່ີນ້ັນຫມິມະກໍຕົກລົງເທິງພູຊນັໂມນ 
15 ພຊົູງມະຫິດທິຣິດເອີຍ ພູເຂົາເມືອງບາຊານ ພເູຂົາຫລາຍຍອດເອີຍ ພເູຂົາເມືອງບາຊານ 



16 ພຫູລາຍຍອດເອີຍ ເປັນຫຍັງເບ່ິງດ້ວຍຄວາມຣິສຍາ ບ່ອນພູຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງປະສົງໃຫ້ເປັນທ່ີພໍານັກຂອງພຣະ
ອົງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ັນເປັນນິດ 

17 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະເດັດຈາກຊີນາອີເຂ້ົາໄປໃນສະຖານນະມັສການພ້ອມຣົດຮົບຂອງພຣະເຈ້ົານັບເປັນພັນໆ 
18 ພຣະອົງສະເດັດຂ້ຶນສູ່ເບ້ືອງສູງນໍາຊະເລີຍໄປດ້ວຍ ແລະຮັບຂອງຂວັນຖ້າມກາງມະນຸດ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ແມ້

ຈາກຜູ້ທ່ີຂັດຂວາງທ່ີພຣະອົງປະທັບທ່ີນ້ັນ 
19 ສາທກຸານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງຄໍ້າຊເູຣົາທັງຫລາຍຢູ່ທຸກວັນ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນຄວາມລອດຂອງເຮົາ 
20 ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ເປັນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມລອດ ຊ່ຶງໄດ້ພ້ົ້ົນຄວາມຕາຍນ້ັນກໍຢູ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາ 
21 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕີຫົວຂອງສັດຕຣູຂອງພຣະອົງໃຫ້ແຕກ ຄືກະຫມ່ອມມີຜົມຂອງຜູ້ທ່ີຂືນດໍາເນີນໃນທາງກັມ

ຊ່ົວຂອງເຂົາ 
22 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງວ່າ, ìເຮົາຈະນໍາເຂົາທັງຫລາຍກັບມາຈາກບາຊານ ເຣົາຈະນໍາເຂົາທັງຫລາຍກັບມາຈາກ

ທ່ີເລິກຂອງທະເລ 
23 ເພ່ືອເຈ້ົາຈະເອົາຕີນອາບເລືອດ ເພ່ືອລ້ີນຫມາຂອງເຈ້ົາຈະມີສ່ວນຈາກຄູ່ສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາî 
24 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂະບວນແຫ່ຂອງພຣະອົງປາກົດແລ້ວ ຂະບວນແຫ່ຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະມະຫາ

ກະສັດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຂ ົ ້າໃນສະຖານນະມັສການ 
25 ນັກຮ້ອງນໍາຫນ້າ ນັກດົນຕຣີຂັດທ້າຍລະຫວ່າງນ້ັນມີສະຕຣີຫລ້ີນຣາໍມະນາ 
26 ìທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງອິສຣາເອນ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນທ່ີຊຸມນຸມໃຫຍ່ 
27 ນ້ັນມີເບັນຢາມີນຜູ້ນ້ອຍທ່ີສຸດນໍາຫນ້າບ ນັດາເຈ້ົ້ົານາຍຢູດາຢູ່ເປັນຫມູ່ໃຫຍ່ ເຈ້ົ້ົານາຍແຫ່ງເຊບຸລູນ ເຈ້ົ  ້ົານາຍ

ແຫ່ງເນັຟທາລີ 
28 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຂໍຊົງໃຫຣິ້ດທານຸພາບຂອງພຣະອົງປາກົດ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຂໍຊງົສໍາແດງພຣະກໍາລັງຂອງພ

ຣະອົງ ພຣະອົງຜູ້ໄດ້ຊົງກະທໍາເພ່ືອຂ້າພຣະອົງທ ງັຫລາຍ 
29 ບັນດາພຣະຣາຊານ າໍຂອງກໍານັນມາຖວາຍພຣະອົງ ເນ່ືອງດ້ວຍພຣະວີຫານຂອງພຣະອົງທ່ີເຢຣູຊາເລັມ 
30 ຂໍຊົງຂະຫນາບສັດປ່າທ່ີຢູ່ໃນກໍຕ້ົ້ົນອ້ໍ ຝູງງົວແລະລູກງົວ ຄືຊົນຊາດທັງຫລາຍ ຜູ້ຍິນຍອມດ້ວຍຖວາຍເງິນແຜ່ນ 

ຂໃໍຫຊົ້ນຊາດທັງຫລາຍຜູ້ປິຕິຍີນດີໃນສົງຄາມໄດ້ກະຈັດພັດພາກໄປ 
31 ຂໃໍຫເ້ຂົານໍາພັສດຸທອງສັມຣິດມາຈາກເອຢິບ ຂໍໃຫເ້ອທິໂອເປັຽຮີບຍ່ືນມືຂອງເຂົາອອກທູນພຣະເຈ້ົ້ົາ 
32 ບັນດາອານາຈັກແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກເອີຍ ຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະເຈ້ົ້ົາ ຈ່ົງສັຣເສີນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາ 
33 ຕ່ໍພຣະອົງຜູ້ຊົງເນຣະມິດຟາ້ສວັນ ຟາ້ສວັນດຶກດໍາບັນ ພຣະອົງຊົງເປ່ັງພຣະສຸຣະສຽງຊົງມະຫິດທິຣິດ 
34 ຈ່ົງຖວາຍຣິດທານຸພາບແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຊືງ່ຄວາມສູງສ່ົງຂອງພຣະອົງຢູ່ເຫນືອອິສຣາເອນ ແລະຣິດທານຸພາບຂອງ

ພຣະອົງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ 
35 ພຣະເຈ້ົ້ົາໃນສະຖານນະມັສການຫນ້າຢ້ານຢໍາ ຄືພຣະເຈ້ົ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ພຣະອົງນ້ັນປະທານຣິດແລະກໍາ

ລັງແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ສາທຸການແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ 
 

69 ເພງສຣັເສນີ ບດົທຫີກົສບິເກົາ້ 
ຮໍາ່ຮອ້ງເພາະຄວາມທກຸໃຈ 
Prayer for Deliverance from Persecution 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງທາໍນອງພບັພງຶ ຂອງດາວິດ 
To the leader: according to Lilies. Of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຂໍຊົງຊອ່ຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ລອດ ເພາະນ້ໍາຂ້ຶ້ືນມາເຖິງຄໍຂ້າພຣະອົງແລ້ວ 



2 ຂ້າພຣະອົງຈົມຢູ່ໃນເລນເລິກບ່ໍມີທ່ີຢືນ ຂ້າພຣະອົງມາຢູ່ໃນນ້ໍາເລິກ ແລະນ້ໍາຖ້ວມຂ້າພຣະອົງ 
3 ຂ້າພຣະອົງອ່ອນລະອາໃຈດ້ວຍເຫດຮ້ອງໄຫ້ ຄໍຂອງຂ້າພຣະອົງແຫ້ງ ຕາຂອງຂ້າພຣະອົງມົວລົງ ດ້ວຍການ

ຄອຍຖ້າພຣະເຈ້ົ້ົາຂອງຂ າ້ພຣະອົງ 
4 ບັນດາຄົນທ່ີກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງໂດຍໄຮ້ເຫດຜົນມີຫລາຍຍ່ິງກວ່າເສ້ັນຜົມເທິງຫົວຂ້າພຣະອົງ ຄົນທ່ີທໍາລາຍຂ້າ

ພຣະອົງກໍມີອິດທິພົນ ຄືຜູ້ທີເ່ປັນພວກສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງຢ່າງບ່ໍມ ເີຫດ ບັດນ້ີຂ້າພຣະອົງຈະຕ້ອງສ່ົງຄືນສ່ິງ
ທ່ີຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລັກໄປຫລື 

5 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ພຣະອົງຊົງຮູ້ເຖິງຄວາມໂງ່ຂອງຂ້າພຣະອົງ ຄວາມຜິດທ່ີຂ້າພຣະອົງກະທໍາແລ້ວຈະເຊ່ືອງໄວ້
ຈາກພຣະອົງບ່ໍໄດ້ 

6 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາຈອມໂຍທາ ຂໍຢ່າໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີຫວັງໃຈໃນພຣະອົງໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍເພາະຂ້າພຣະອົງ 
ຂ້າແຕ່ພຣະເຈ້ົ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ຂໍຢ່າໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີຊອກຫາພຣະອົງໄດ້ຮັບຄວາມອັປຍົດເພາະຂ້າພຣະອົງ 

7 ທ່ີຂ້າພຣະອົງທົນການເຍາະເຍ້ີຍ ທ່ີຄວາມອັບອາຍໄດ້ຄຸມຫນ້າຂ້າພຣະອົງໄວ້ກໍເພາະເຫັນແກ່ພຣະອົງ 
8 ຂ້າພຣະອົງກາຍເປັນແຂກແປກຫນ້າຂອງພ່ີນ້ອງ ແລະເປັນຄົນຕ່າງດ້າວຂອງລູກແຫ່ງມານດາຂ້າພຣະອົງ 
9 ຄວາມຮ້ອນໃຈໃນເຣ່ືອງພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງໄດ້ຖ້ວມລ້ົນຂ້າພຣະອົງ ແລະຄໍາເຍາະເຍ້ີຍພຣະອົງຕົກແກ່

ຂ້າພຣະອົງ 
10 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຖ່ອມໃຈລົງດ້ວຍການອົດອາຫານ ມັນກາຍເປັນການເຍາະເຍ້ີຍຂ້າພຣະອົງ 
11 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງໃຊ້ຜ້າກະສອບເປັນເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ ຂ້າພຣະອົງກັບເປັນຂ້ີປາກຂອງເຂົາ 
12 ຄົນທ່ີນ່ັງທ່ີປະຕູເມືອງກໍເວ້ົ້ົາເຣ່ືອງຂ້າພຣະອົງ ຄົນຂ້ີເມົາແຕ່ງເພງຮ້ອງວ່າຂ້າພຣະອົງ 
13 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາ ແຕ່ສ່ວນຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ໃນເວລາອັນ

ເຫມາະສົມໂດຍຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງອັນອຸດົມຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງໂຜດຕອບຂ້າພຣະອົງດ້ວຍຄວາມອຸປຖັມ
ຢ່າງວາງໃຈໄດ້ 

14 ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກການຈົມລົງໃນບຶງຕົມ ຂໍຊົງຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງຈາກຄົນທ່ີກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງ 
ແລະຈາກນ້ໍາເລິກ 

15 ຂໍຢ່າໃຫ້ນ້ໍາຖ້ວມຂ້າພຣະອົງ ຫລືນ້ໍາທ່ີເລິກກືນຂ້າພຣະອົງເສັຽ ຫລືປາກແດນຜູ້ຕາຍງັບຂ້າພຣະອົງໄວ້ 
16 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາ ຂໍຊງົຕອບຂ້າພຣະອົງ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງນ້ັນປະເສີດ ຂໍຊົງຫັນມາ

ຫາຂ້າພຣະອົງຕາມພຣະກະຣຸນາອັນອຸດົມຂອງພຣະອົງ 
17 ຂໍຢ່າຊົງເຊ່ືອງພຣະພັກຂອງພຣະອົງເສັຽຈາກຜູ ຮັ້ບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງທຸກໃຈ ຂໍຊົງຮີບຕອບຂ້າ

ພຣະອົງ 
18 ຂໍມາໃກ້ຂ້າພຣະອົງ ຊົງໄຖ່ຂ້າພຣະອົງໄວ້ ເພາະສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຊອ່ຍກູ້ຂ້າພຣະອົງ 
19 ພຣະອົງຊງົຮູ້ການທ່ີເຂົາເຍາະເຍ້ີຍຂ້າພຣະອົງແລ້ວທັງຄວາມອາຍແລະຄວາມອັປຍົດຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣ

ະອົງຊົງຮູ້ເຖິງບັນດາຄູ່ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງຫມົດ 
20 ການເຍາະເຍ້ີຍກະທໍາໃຫຈິ້ດໃຈຂ້າພຣະອົງຊອກຊ້ໍາ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຫມດົກໍາລັງໃຈ ຂ້າພຣະອົງມອງຫາຜູ້ສົງ

ສານ ແຕ່ກໍບ່ໍມີ ຫາຜູ້ເລ້ົ້ົາໂລມ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຫາບ່ໍພົບ 
21 ເຂົາໃຫ້ຢາພິດແກ່ຂ້າພຣະອົງເປັນອາຫານ ເມ່ືອຫິວນ້ໍາ ເຂົາໃຫ້ນ້ໍາສ້ົ້ົມແກ່ຂ້າພຣະອົງດ່ືມ 
22 ຂໃໍຫສໍ້າລັບທ່ີຢູ່ທາງຫນ້າເຂົາເອງເປັນກັບດັກເຂົາ ແລະການລ້ຽງໃນພິທີສັກກາຣະບູຊາເປັນບ້ວງ 
23 ຂໃໍຫຕ້າຂອງເຂົາມືດ ເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍເຫັນ ແລະເຮັດໃຫ້ແອວເຂົາໃຫ້ສ່ັນສະເທ່ືອນເລ້ືອຍໄປ 
24 ຂໍຊົງເທຄວາມໂກດລົງເຫນືອເຂົາ ແລະໃຫ້ຄວາມໂກດອັນເຜົາຮ້ອນຕາມທັນເຂົາ 
25 ຂໃໍຫຄ້້າຍຂອງເຂົາຮ້າງເປ່ົາ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດພັກຢູ່ໃນເຕັນຂອງເຂົາ 



26 ເພາະເຂົາໄດ້ຂ່ົມເຫັງ ຜູ້ທີພ່ຣະອົງຊົງຂ້ຽນຕີ ເຂົາເລ່ົາເຖິງຄວາມເຈັບປວດຂອງຜູ້ທ່ີພຣະອົງໃຫ້ບາດເຈັບແລ້ວ 
27 ຂໍຊົງເພ້ີມໂທດ ແລ້ວຊົງເພ້ີມອີກ ຢ່າໃຫ້ເຂົາໄດ້ການອະພັຍຈາກພຣະອົງ 
28 ຂໃໍຫເ້ຂົາຖືກລົບອອກເສັຽຈາກທະບຽນຜູ້ມີຊີວິດ ຢ່າໃຫ້ເຂົາຂ້ຶນທະບຽນໄວ້ໃນຫມູຄົ່ນຊອບທັມ 
29 ແຕ່ຂ້າພຣະອົງທຸກຍາກແລະເຈັບປວດ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຂໍຄວາມລອດຂອງພຣະອົງຕ້ັງຂ າ້ພຣະອົງໄວ້ໃຫ້ສູງ 
30 ຂ້າພະເຈ້ົ້ົາຈະສັຣເສີນພຣະນາມພຣະເຈ້ົ້ົາດ້ວຍບ ດົເພງ ຂ້າພະເຈ້ົ້ົາຈະຍົກຍ້ອງພຣະອົງໂດຍໂມທະນາພຣະ

ຄຸນ 
31 ການນ້ັນຈະເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົ້ົາຫລາຍກວ່າການຖວາຍບູຊາງົວ ຫລືຖວາຍບູຊາງົວເຖິກເປັນໂຕແກ່ພ

ຣະອ ງົນ້ັນ 
32 ຂໃໍຫບັ້ນດາຜູ້ທ  ່ີຖ່ອມໃຈເຫັນແລະຍິນດີ ທ່ານຜູ້ຊອກຫາພຣະເຈ້ົ້ົາ ຂໍໃຫໃ້ຈຂອງທ່ານຟ້ືນຊ່ືນຂ້ຶນ  
33 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາຊົງຟັງຄົນຂ ດັສົນ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງດູຫມ່ິນຄົນຂອງພຣະອົງທ່ີຖືກຈໍາຈອງ 
34 ຂໍຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ສັຣເສີນພຣະອົງ ທັງທະເລແລະສັພສ່ິງທ່ີເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ໃນນ້ັນ 
35 ເພາະພຣະເຈ້ົ້ົາຈະຊົງຊ່ອຍຊີໂອນໃຫ້ລອດ ແລະສ້າງຫົວເມືອງຢູດາຂ້ຶນ ເຂົາທັງຫລາຍຈະອາສັຍຢູ່ທ ີ ່ນ້ັນ ແລະ

ໄດ້ເປັນກໍາມະສິດ 
36 ລູກຫລານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ເປັນມໍຣະດົກ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີຣັກພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈະຢູ່ທ່ີ

ນ້ັນ 
 

70 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີຈດັສບິ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົຊອ່ຍກູ ້
Prayer for Deliverance from Enemies 

(ພສສ 40:13-17) 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນຂອງດາວິດ ສໍາລັບການບູຊາອັນເປັນທີ່ລະລຶກ 
To the leader, Of David, for the memorial offering. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຂໍຊົງພພໍຣະທັຍທີຈ່ະຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາ ຂໍຊງົຮີບມາຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງ
ເຖີດ 

2 ຂໃໍຫຜູ້້ປາຖນາທ່ີຈະໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຈັບນ້ັນ ຕ ້ອງຫັນກັບໄປແລະໄດ້ຄວາມອັປຍົດ 
3 ຜູ້ທີເ່ວ້ົ້ົາໃຫ້ນ້ັນ ຂໍໃຫຕ້້ອງຕົກຕະລຶງເພາະຄວາມອາຍຂອງເຂົາ 
4 ຂໃໍຫບັ້ນດາຜູ້ທ່ີສແວງຫາພຣະອົງຊົມຊ່ືນແລະຍິນດີໃນພຣະອົງ ຂ ໃໍຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີຮັກຄວາມລອດຂອງພຣະອົງ

ກາ່ວວ່າ,    ìພຣະເຈ້ົ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່î 
5 ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຍາກຈົນແລະຂັດສົນ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຂໍຊົງຮີບມາຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຂໍຊົງຢ່າລໍ

ຊ້າ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ອຸປຖັມ ແລະຜູ້ຊ່ອຍກູ້ຂອງຂ້າພຣະອົງ 
 

71 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີຈດັສບິເອດັ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂອງຜູເ້ຖົ ້ົ ້າ 
Prayer for Lifelong Protection and Help 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາ ພຣະອົງເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຜ່າຍແພ້ຈັກເທ່ືອ 
2 ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງທ່ຽງທັມ ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຊວິີດຂ້າພຣະອົງໄວ້ ຂໍຊົງຟັງສຽງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງຊ່ອຍຂ້າ 

ພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົ້ນພັຍ 



3 ຂໍພຣະອົງຊົງເປັນບ່ອນພັກພາອາສັຍທ່ີປອດພັຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະເປັນປ້ອມອັນຫມັນ້ຄົງເພ່ືອຄຸ້ມກັນຂ້າ 

ພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງປ້ອງກັນ ແລະເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຂ້າພຣະອົງ 
4 ພຣະເຈ້ົ  ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຊ່ອຍຊີວິດຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກເງ້ືອມມືຂອງຄົນໂຫດຮ້າຍແລະອະທັມ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາ ຂ້າພຣະອົງມອບຄວາມຫວັງໄວ້ກັບພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອພຣະອົງຕ້ັງແຕ່ຂ້າພຣະອົງ

ຍັງຫນຸ່ມ 
6 ຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃຈນໍາພຣະອົງຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງຂ້າພຣະອົງຕ້ັງແຕ່

ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເກີດມາ ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນພຣະອົງຕລອດໄປ 
7 ຊວິີດຂ້າພຣະອົງສ້າງຄວາມປລາດໃຈໃຫ້ຫລາຍຄົນ ແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງທ່ີດີຂອງຂ້າພຣະອົງ 
8 ຂ້າພຣະອົງສັຣເສີນພຣະອົງ ແລະປ່າວປະກາດຄວາມສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງຕລອດວັນ 
9 ດຽວນ້ີຂ້າພຣະອົງເຖ້ົ້ົາແກ່ແລ້ວ ຂ ຢ່ໍາປະຖ້ິມຂ້າພຣະອົງເລ ຍີ ແລະດຽວນ້ີຂ້າພຣະອົງອ່ອນແຮງ ຂໍຢ່າປະລະຂ້າ

ພຣະອົງໄປ 
10 ສັດຕຣູທັງຫລາຍຢາກສັງຫານຂ້າພຣະອົງ ເຂົາສົນທະນາວາງແຜນອຸບາຍຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງ 
11 ເຂົາເວ້ົ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົ້ົາຊົງປະລະເຂົາແລ້ວ ຂໍໃຫພ້ວກເຮົາຕາມຈັບເຂົາ ເພາະວ່າຈະບ່ໍມີໃຜມາຊ່ອຍຊີວິດເຂົາ

ໄວໄ້ດ້î 
12 ພຣະອົງເຈ້ົ້ົາຂ້າ ຂໍຢ່າຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຂ້າພຣະອົງ ໂອ ພຣະເຈ້ົ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຟ ້າວມາຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງ

ດ້ວຍ 
13 ຂໃໍຫຜູ້້ທ່ີຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງຖືກທໍາລາຍແລະຜ່າຍແພ້ໄປ ຂໍໃຫຜູ້້ທ່ີພຍາຍາມທໍາຮ້າຍຂ້າພຣະອົງຖືກອັບອາຍຂາຍ

ຫນ້າແລະເສ່ືອມເສັຽກຽດ 
14 ຂ້າພຣະອົງຈະຝາກຄວາມຫວັງໄວ້ກັບພຣະອົງຕລອດໄປ ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນພຣະອົງຫລາຍກວ່າເກ່ົາ 
15 ແລະຂ້າພຣະອົງຈະກ່າວແຕ່ເຣ່ືອງຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນຂອງພຣະອົງຕລອດມ້ື ເຖິງແມ່ນ

ວ່າຂ້າພຣະອົງບ່ໍເຂ້ົ້ົາໃຈຄັກ ຂ້າພຣະອົງກໍຈະຍັງເວ້ົ້ົາເຖິງຢູ່ 
16 ໂອ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຂ້າພຣະອົງສັຣເສີນອໍານາດຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະປ່າວປະກາດແຕ່ຄວາມຊອບທັມ

ຂອງພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ 
17 ຕ້ັງແຕ່ຂ້າພຣະອົງຍັງຫນຸ່ມ ພຣະອົງເຄີຍສ່ັງສອນຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອ ງົຍັງຈະບອກຄົນອ່ືນເຖິງກິຈການອັນ  

ອັສຈັນຂອງພຣະອົງ 
18 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພຣະອົງເຖ້ົ້ົາແກ່ຈົນຜົມຫງອກແລ້ວກ ຕໍາມ ຂໍພຣະອົງຢ່າຊົງປະລະຂ້າພຣະອົງ

ເລີຍ ໃນຂະນະທ່ີຂ້າພຣະອົງປະກາດເຖິງອໍານາດແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອ ງົແກ່ຄົນຮຸ່ນຫລັງ ຂໍພຣະອົງ
ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບຂ້າພຣະອົງ 

19 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງສູງຈຸຟ້າ ພຣະອົງຊົງກະທໍາການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫມືອນ
ດ່ັງພຣະອົງ 

20 ພຣະອົງຊງົໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກແລະການທໍຣະມານຕົກຖືກຂ້າພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງເສີມສ້າງເຫ່ືອ
ແຮງຂອງຂ້າພຣະອົງຂ້ຶນໃຫມ ່ແລະຈະຊົງຮັກສາຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກຄວາມຕາຍ 

21 ພຣະອົງຈະຊົງທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມີຍົດຖາບັນດາສັກຫລາຍກວ່າເກ່ົາ ແລະຈະຊົງເລ້ົ້ົາໂລມໃຈຂ້າພຣະອົງ 
22 ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນພຣະອົງດ້ວຍສຽງພິນ ພຣະເຈ້ົ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນຄວາມສັດຊ່ື

ຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງດີດພິນແລະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງ ຜູ້ຊົງເປັນອົງບໍຣິສຸດຂອງພວກອິສຣາເອນ 
23 ຂ້າພຣະອົງຈະໂຮ່ຮ້ອງຢ່າງມ່ວນຊ່ືນໃນຂນະທ່ີດີດພິນ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງດ້ວຍຫມົດຈິດຫມົດໃຈຂອງຂ້າ

ພຣະອົງ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຊອ່ຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ພັຍ 



24 ຂ້າພຣະອົງຈະກ່າວແຕ່ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງຕລອດວັນ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີພຍາຍາມທໍາອັນຕະຣາຍແກ່ຂ້າ
ພຣະອົງຈະຖືກອັບອາຍຂາຍຫນ້າແລະເສ່ືອມເສັຽກຽດ 

 

72 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີຈດັສບິສອງ 
ການປກົຄອງຂອງພຣະຣາຊາຜູຊ້ອບທມັ 
Prayer for Guidance and Support for the king 

ຂອງໂຊໂລໂມນ 
Of solomon 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຂໍປະທານຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະອົງແກ່ພຣະຣາຊາ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງແກ່
ຣາຊໂອຣົດ 

2 ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ພພິາກສາໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ ແລະຄົນຍາກຈົນຂອງພຣະອົງດ້ວຍ
ຄວາມຍຸດຕິທັມ 

3 ໃຫພູ້ບັງເກີດສັນຕິສຸກສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະເນີນເຂົາ ໂດຍຄວາມຊອບທັມ 
4 ຂໍທ່ານສູ້ຄະດີຂອງຄົນຍາກຈົນແຫ່ງປະຊາຊົນໃຫກ້ານຊ່ອຍກູ້ແກ່ລູກຫລານຂອງຄົນຂັດສ ົນ ແລະຜາບແພ້ຜູ້

ບີບບັງຄັບ 
5 ຂໃໍຫທ່້ານດໍາຣົງຊວິີດຕາບທ່ີດວງອາທິດຄົງຢູ່ ຕາບເທ່ົາດວງຈັນຕລອດຊ່ົວຊາດອາຍຸຄົນ 
6 ຂໃໍຫທ່້ານເປັນເຫມືອນຝົນທ່ີຕົກເທິງຫຍ້າທ່ີຕັດແລ້ວ ເຫມືອນຫ່າຝົນທ່ີຫົດແຜ່ນດິນໂລກ 
7 ໃນສມັຍຂອງທ່ານ ຂໍຄວາມຊອບທັມຈະເຣີນຂ້ຶນ ແລະສັນຕ ພິາບອັນອຸດົມ ຈົນບ່ໍມີດວງຈັນ 
8 ຂໍທ່ານຄອບຄອງຈາກທະເລເຖິງທະເລ ແລະຈາກແມ່ນ້ໍານ້ັນເຖິງທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ 
9 ບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານຈະຂາບລົງຕ່ໍເຂົາ ແລະໃຫ້ບັນດາສັດຕຣູຂອງທ່ານເລັຽຜົງຝຸ່ນດິນ 
10 ຂ ໍບັນດາພຣະຣາຊາແຫ່ງເມືອງທາຣ໌ຊິສ ແລະຂອງເກາະທັງປວງຖວາຍຣາຊບັນນາການ ຂໍບັນດາພຣະຣາຊາ

ແຫ່ງເຊບາ ແລະເສບານໍາຂອງກໍານັນ 
11 ຂໍພຣະຣາຊາທັງປວງກາບລົງໄຫວທ່້ານ ບັນດາປະຊາຊາດຈ່ົງຮັບໃຊ້ທາ່ນ 
12 ເພາະທ່ານຊ່ອຍກູ້ຄົນຂັດສົນເມ່ືອເຮົາຮ້ອງທູນ ຄົນຍາກຈົນ ແລະຄົນທ່ີໄຮ້ຜູ້ອຸປຖັມ 
13 ທ່ານສົງສານຄົນອ່ອນເປ້ັຽ ແລະຄົນຂັດສົນ ແລະຊ່ອຍຊີວິດບັນດາຄົນຂັດສົນ 
14 ທ່ານໄຖ່ຊວິີດຂອງເຂົາຈາກການບີບບັງຄັບແລະຄວາມທາຣຸນ ແລະໂລຫິດຂອງເຂົາກໍປະເສີດໃນສາຍຕາຂອງ

ທາ່ນ 
15 ຂໍທ່ານຜູ້ນ້ັນມີຊີວດິຍືນນານ ໃຫ້ຄົນຖວາຍທອງຄໍາເມືອງເຊບາແກ່ທ່ານ ໃຫເ້ຂົາອ້ອນວອນເພ່ືອທ່ານເລ  ້ືອຍໄປ 

ແລະອວຍພອນທ່ານຕລອດວັນ 
16 ຂໃໍຫມີ້ເຂ້ົາອຸດົມໃນແຜ່ນດິນ ໃຫ້ມັນແກວ່ງໄກວຮວງຢູ່ເທິງຍອດພູທງັຫລາຍ ຂໍໃຫ້ຜົນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ

ເຫມືອນເລບານອນ ແລະໃຫ້ຄົນເບ່ັງບານອອກມາຈາກນະຄອນເຫມືອນຫຍ້າໃນທ່ົງນາ 
17 ຂໍນາມຂອງທ່ານດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ ຊ່ືສຽງຂອງທ່ານຢ້ັງຍືນຢ່າງດວງອາທິດ ໃຫ້ຄົນອວຍພອນກັນເອງໂດຍໃຊຊ້ື່

ທ່ານ ປະຊາຊາດທັງປວງເອ້ີນທ່ານວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບພຣະພອນ 
18 ສາທກຸານແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ພຣະເຈ້ົ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຜູ້ຊົງກະທໍາສ່ິງມະຫັສຈັນແຕ່ພຣະອົງດຽວ 
19 ສາທກຸານແດ່ພຣະນາມຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງເປັນນິດ ຂໍພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງເຕັມໂລກ ອາແມນ 

ແລະອາແມນ 
20 ຄໍາອ້ອນວອນຂອງດາວິດ ບຸດຊາຍຂອງເຈສຊີ ຈົບເທ່ົານ້ີ 



 

BOOK III 
(ພສສ 73-89) 

73 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີຈດັສບິສາມ 
ຄວາມຍດຸຕທິມັຂອງພຣະເຈົ້ົາ້ 
Plea for Relief from Oppressors 

ເພງສັຣເສີນ ຂອງອາສາຟ 
A Psalm of Asaph. 

1 ພຣະເຈ້ົ້ົາຊົງດີຕ່ໍອິສຣາເອນຢ່າງແທ້ຈີງ ແລະຕ່ໍຜູ້ມີຈິດໃຈບໍຣິສຸດ 
2 ແຕ່ຝ່າຍຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງເກືອບລ້ົ້ົມລົງ ຕີນຂອງຂ້າພຣະອົງເກືອບມ່ືນພະລາດໄປ 
3 ເພາະຂ້າພຣະອົງໄດ້ອິດສາຄົນຈອງຫອງ ຄືຄົນຊ່ົວຮ້າຍທ່ີຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ 
4 ເຂົາບ່ໍໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານ ເຂົາມີສຸຂະພາບສົມບູນ 
5 ເຂົາບ່ໍໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານເຫມືອນຄົນອ່ືນ ແລະບ່ໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກເຫມືອນຄົນອ່ືນມີຢູ່ 
6 ເຂົາເອົາຄວາມຈອງຫອງເຂ້ົາໃສ່ຕົວ ດ່ັງເອົາສາຍສ້ອຍຄ້ອງຄໍໄວ້ ແລະເອົາຄວາມໂຫດຮ້າຍຫຸ້ມຫ່ໍຕົວເຫມືອນ

ຫ່ົມເສ້ືອຄຸມ 
7 ຫົວໃຈເຂົາສະແດງອອກແຕ່ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ແລະຈິດໃຈຂອງເຂົາກໍເຕັມໄປດ້ວຍກົນອຸບາຍອັນຊ່ົວຮ້າຍ 
8 ເຂົາຫົວຂວັນແລະເວ້ົ້ົາຫຍ້ໍຫຍັນຄົນອ່ືນ ເຂົາຈອງຫອງແລະເວ້ົ້ົາແຕ່ຄວາມຊ່ົວ 
9 ເຂົາເວ້ົ້ົາຄວາມຊ່ົວຊ້າຕ່ໍພຣະເຈ້ົ້ົາຜູ້ຊົງປະທັບຢ  ູ່ເທິງຟ້າສວັນ ແລະອອກຄໍາສ່ັງຢ່າງອວດອ້າງຈອງຫອງແກ່ມະ

ນຸດຢູ່ໃນໂລກນ້ີ 
10 ຈນົໄພພົ່ນຂອງພຣະເຈ້ົ້ົາກັບໄປຫາເຂົາ ແລະມັກເຊ່ືອຄໍາເວ້ົ້ົາຂອງເຂົາ 
11 ເຂົາເວ້ົ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົ້ົາບ່ໍຮູ້ຫຍັງດອກ ພຣະຜູ້ຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ກໍຈະບໍ່ພົບພໍສ່ິ້ງໃດî 
12 ຄົນຊ່ົວຊ້າກໍເປັນຢ່າງນ້ີ ເຂົາມີທຸກສ່ິງອຸດ ມົສົມບູນ ແລະຈະເຣີນຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ 
13 ການທ່ີຂ້າພຣະອົງທໍາຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດ ແລະລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຈາກຄວາມຜິດນ້ັນ ຈະບ່ໍມີປໂຍດຫຍັງບ່ໍ? 
14 ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທົນທຸກທ ໍຣະມານຕລອດວັນ ແລະພຣະອົງຊົງລ ງົໂທດຂ້າພຣະອົງທຸກໆເຊ້ົ້ົາ 
15 ຫາກວ່າຂ້າພຣະອົງໄດ້ເວ້ົ້ົາຢ່າງນ້ີ ຂ້າພຣະອົງກໍຈະເປັນຄົນບ່ໍສັດຊ່ືຕໍ່ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ 
16 ເຖິງແມ່ນວ່າການນ້ີຍາກເທ່ົາໃດກໍຕາມ ຂ້າພຣະອົງກໍໄດ້ພຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົ້ົາໃຈ

ເຣ່ືອງນ້ີ 
17 ຈົນກວ່າຂ້າພຣະອົງໄດ້ໄປເຖິງພຣະວ ິຫານຂອງພຣະອົງ ແລະເຂ້ົາໃຈສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນກັບຄົນຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນ 
18 ແນ່ນອນທ່ີສຸດ ພຣະອົງຊົງປ່ອຍໃຫ້ເຂົາພະລາດລ້ົ້ົມ ແລະໃຫ້ເຂົາຖືກທໍາລາຍໄປ 
19 ເຂົາຖືກທໍາລາຍໃນບັດດຽວ ແລະລ ງົໄປສູ່ຈຸດຈົບອັນຫນ້າຢ້ານໃນຂ້ັນສຸດທ້າຍ 
20 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາ ຊວິີດຂອງເຂົາເປັນເຫມ ອືນຄວາມຝັນ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຕ່ືນຈາກບັນທົມ ພຣະອົງກໍລືມ

ສ່ິງທ່ີເຂົາເປັນມານ້ັນ 
21 ເມ່ືອຈິດໃຈຂົມຂ່ືນ ຂ້າພຣະອົງຮູ້ສຶກເຈັບປວດ 
22 ຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນໂງ່ຈ້າແລະຂາດຄວາມເຂ້ົ້ົາໃຈຕ  ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງທໍາຕົນເຫມືອນສັດເດັຽ

ລະສານ 
23 ແຕ່ແລ້ວ ຂ້າພຣະອົງກໍຢູ່ກັບພຣະອົງເລ້ືອຍມາ ພຣະອົງຊົງຈູງແຂນຂ້າພຣະອົງໄປ 



24 ພຣະອົງຊງົນໍາພາຂ້າພຣະອົງດ້ວຍການຕັກເຕືອນຂອງພຣະອົງ ແລະໃນທ່ີສຸດພຣະອົງຈະຕ້ອນຮັບຂ້າພຣະອົງ
ດ້ວຍກຽດຕິຍົດ 

25 ນອກຈາກພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍມີຜູ້ໃດອີກໃນຟ້າສວັນ ແລະຂ້າພຣະອົງບ່ໍຕ້ອງການເຮັດສ່ິງໃດອີກໃນໂລກນ້ີ 
26 ຈິດໃຈແລະຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພຣະອົງອ່ອນແຮງລົງ ແຕ່ພຣະເຈ້ົ້ົາຊົງເປັນກໍາລັງເຊີດຊູຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງ

ເປັນທ ກຸສ່ິງທ່ີຂ້າພຣະອົງຕ້ອງການຕລອດໄປ 
27 ແນ່ນອນທ່ີສຸດ ຜູ້ທ່ີປະລະພຣະອົງໄປຈະຕ້ອງຕາຍແລະຈະຖືກທໍາລາຍ 
28 ແຕ່ສໍາລັບຂ້າພຣະອົງ ເປັນການດີທ່ີສຸດທ່ີຢູ່ໃກ້ພຣະອົງ ພຣະອົງເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງ

ຈະປ່າວປະກາດໃນທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ 
 

74 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີຈດັສບິສີ ່
ຄາໍອອ້ນວອນພຣະເຈົາ້ເພືອ່ໃຫຕ້ໍສູ່ສ້ດັຕຣແູຫງ່ຊນົຊາດຂອງພຣະອງົ 
Plea for Help in Time of National Humiliation 
ມສັຄິລບົດນ່ຶງ ຂອງອາສາຟ 
A Maskil of A saph 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ເຫດໃດພຣະອົງຊົງໂຍນຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເສັຽເປັນນິດ ເຫດໃດຄວາມກ້ີວຂອງພຣະອົງ
ຈະກຸ່ນຂ້ຶນຕ່ໍແກະແຫ່ງທ່ົງຫຍ້າຂອງພຣະອົງ 

2 ຂໍຊົງລະນຶກເຖິງຊຸມນຸມຊົນຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງຊບຸລ້ຽງມາແຕ່ດຶກດໍາບັນ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງໄຖ່ໄວ້ໃຫ້ເປັນ
ເຜ່ົາແຫ່ງມໍຣະດົກຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງລະນຶກເຖິງພູຊີໂອນ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງເຄີຍປະທັບນ້ັນ 

3 ຂໍຊົງນໍາຍ່າງພຣະບາດຂອງພຣະອົງໄປຍັງທ່ີສລັກຫັກພງັເປັນນິດ ສັດຕຣູໄດ້ທໍາລາຍທຸກສ່ິງໃນສະຖານນະມັສ
ການ 

4 ພວກຄູ່ສັດຕຣູຂອງພຣະອົງຄໍາຣາມຢູ່ກາງສະຖານປະຊຸມຂອງພຣະອົງ ເຂົາຕ້ັງຫມາຍສໍາຄັນຂອງເຂົາເອງໄວ້
ເປັນຫມາຍສໍາຄັນ 

5 ເບ່ິງເຂົາເປັນເຫມອືນຄົນຍົກຂວານຂ້ຶນເຫນືອພຸ່ມຕ້ົນໄມ້ 
6 ແລ້ວບັນດາໄມ້ທ່ີແກະສລັກທັງສ້ິນ ເຂົາກໍພັງລົງມາເສັຽດ້ວຍຂວານແລະຄ້ອນ 
7 ເຂົາເອົາໄຟເຜົາສະຖານນະມັສການຂອງພຣະອົງ ເຂົາທໍາລາຍຄວາມສັກສິດແຫ່ງສະຖານທ່ີພຣະນາມຂອງພ

ຣະອົງປະທັບນ້ັນເຖິງດິນ 
8 ເຂົາຣໍາພຶງໃນໃຈວ່າ, ìເຮົາຈະເອົາຊະນະເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ສ້ິນເຊີງî ເຂົາເຜົາບັນດາສະຖານປະຊຸມຂອງພຣະ

ເຈ້ົາທ່ີໃນແຜ່ນດິນຫມົດ 
9 ພວກເຮົາບ່ໍເຫັນຫມາຍສໍາຄັນທັງຫລາຍຂອງເຮົາ ບ່ໍມຜູ້ີປະກາດພຣະທັມອີກແລ້ວໃນພວກເຮົາ ບ່ໍມີໃຜຮູ້ວ່າ

ເຫິງປານໃດ 
10 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຄູ່ສັດຕຣູຈະເຍ້ີຍຢູ່ດົນປານໃດ ສັດຕຣູຈະກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າຕ່ໍພຣະນາມຂອງ 

ພຣະອົງເປັນນິດຫລື 
11 ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຫົດພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເສັຽ ຄືພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງຢຽດພຣະຫດັຈາກພຣະ

ຊວງຂອງພຣະອົງທໍາລາຍເຂົາເສັຽ 
12 ເຖິ ງປານນ້ັນ ພຣະເຈ້ົ້ົາກະສັດຂອງຂ້າພຣະອົງ ຊົງປະກອບກິຈຄວາມລອດຖ້າມກາງແຜ່ນດິນໂລກ 
13 ພຣະອົງຊົງແຍກທະເລດ້ວຍຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຫກັຫົວມັງກອນເທິງນ້ໍາ 



14 ພຣະອົງຊົງຍ່ອງຫົວທັງຫລາຍຂອງເລວີອາທານ ພຣະອົງປະທານມັນໃຫ້ເປັນອາຫານຂອງສັພສັດແຫ່ງຖ່ິນກັນ
ດານ 

15 ພຣະອົງຊົງແຍກເປີດນ້ໍາພຸແລະລໍາທານ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ແມ່ນໍ້າທີໄ່ຫລຢູ່ສເມີແຫງ້ໄປ 
16 ວັນເປັນຂອງພຣະອົງ ຄືນເປັນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊງົສະຖາປະນາດວງສະວ່າງແລະດວງອາທິດ 
17 ພຣະອົງຊງົຈັດເຂດທັງສ້ິນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະອົງຊົງສ້າງຣະດູຮ້ອນແລະຣະດູຫນາວ 
18 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາ ຂໍຊົງລະນຶກເຖິງຂ້ໍນ້ີວ່າ ສັດຕຣູເຍາະເຍ້ີຍຢ່າງໃດ ແລະຊົນຊາດໂງ່ໄດ້ກ່າວຄໍາຫຍາບ

ຊ້າຕ່ໍພຣະນາມຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ 
19 ຂໍຢ່າຊົງມອບວິນຍານນົກເຂົາຂອງພຣະອົງແກ່ສັດປ່າ ຂໍຢ່າຊົງລ ືມຊວິີດຄົນຍາກຈົນຂອງພຣະອົງເປັນນິດ 
20 ຂໍສົນພຣະທັຍໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ ເພາະສະຖານທ່ີມືດຂອງແຜ່ນດິນເຕັມໄປດ້ວຍທ່ີຢູ່ຂອງຄວາມທາ

ຣນຸ 
21 ຂໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ທີຖື່ກຢຽບຢ່ໍາໄດ້ອາຍ ຂໍໃຫ້ຄົນຈົນແລະຄົນຂັດສົນສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
22 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຂໍຊົງລຸກຂ້ຶນສູ້ຄະດີຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງລະນຶກວ່າຄົນໂງ່ເຍ້ີຍພຣະອົງຢູ່ຕລອດວັນ 
23 ຂໍຢ່າຊົງລືມສຽງຂອງຄູ່ສັດຕຣູຂອງພຣະອົງ ສຽງອຶກກະທຶກຂອງຄົນທັງຫລາຍທ່ີຍົກຍໍຕົວຕ່ໍສູ້ພຣະອົງກໍຂ້ືນເລ້ື

ອຍໆ 
 

75 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີຈດັສບິຫາ້ 
ພຣະເຈ້ົ້ົາຊງົຕດັສນິຄວາມ 
Thanksgiving for Godís Wondrous Deeds 

ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ທາໍນອງຢ່າທາໍລາຍເພງສັຣເສີນ ຂອງອາສາຟ ບົດເພງ 
Of Asaph. A Song. 

1 ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຂໍໂມທະນາພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຂໍໂມທະນາພຣະນາມຂອງພ
ຣະອົງຢູ່ໃກ້ເຂົາເລ່ົາເຖິງພຣະຣາຊກິດອັສຈັນຂອງພຣະອົງ 

2 ເຖິງເວລາຊ່ຶງເຮົາໄດ້ກໍານົດໄວ້ ເຮົາຈະພິພາກສາດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທັມ 
3 ເມ່ືອແຜ່ນດິນໂລກຄອນແຄນພ້ອມທັງບັນດາຊາວແຜ່ນດິນໂລກນ້ັນ ຜູ້ທ  ່ີຮັກສາພ້ືນຖານຂອງມັນໃຫ້ຫມ້ັນຢູ່ ຄື

ເຮົາເອງ 
4 ເຮົາເວ້ົ  ້ົາກັບຄົນໂອ້ອວດວ່າ, ìຢ່າໂອ້ອວດî ແລະແກ່ຄົນອະທັມວ່າ, ìຢ່າຍົກຫົວຂອງເຈ້ົ້ົາຂ້ຶນ 
5 ຢ່າຍົກຫົວຂອງເຈ້ົ້ົາຂ້ຶນໃຫ້ສູງ ຫລືເວ້ົ້ົາຈາຢ່າງໂອ້ອວດî 
6 ເພາະການຍົກຂ້ຶນນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາຈາກທິດຕາເວັນອອກຫລືທິດຕາເວັນຕົກ ແລະບ່ໍແມ່ນມາຈາກຖ່ິນກັນດານ 
7 ແຕ່ເປັນພຣະເຈ້ົ  ້ົາຜູ້ຊົງກະທໍາການພິພາກສາ ຊົງໃຫ້ຄົນນ່ຶງລົງ ແລະຊົງຍົກອີກຄົນນ່ຶງຂ້ຶນ 
8 ເພາະໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້ົາ້ມຈີອກຫນ່ວຍນ່ຶງ ມເີຫລ້ົ້ົາອະງຸ່ນເປັນຟອງປະສົມໄວ້ດີ ພຣະອົງຊົງເທຂອງດ່ືມ

ຈາກຈອກນ້ັນ ແລະຄົນອະທັມຂອງແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນຈະດ່ືມຫມດົຈົນຢອດສຸດທ້າຍ 
9 ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົ້ົາຈະຍິນດີເປັນນິດ ຂ າ້ພະເຈ້ົ້ົາຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົ້ົາຂອງຢາໂຄບ 
10 ìເຣົາຈະທໍາລາຍອໍານາດຂອງຄົນອະທັມອອກຫມົດ ແຕ່ອໍານາດຂອງຜູ້ຊອບທັມຈະທະວີຂ້ຶນî 
 

76 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີຈດັສບິຫກົ 
ພຣະເຈົ ົ້ ້າແຫງ່ຊຍັຊະນະແລະການພພິາກສາ 



Israelís God--Judge of All The Earth 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງໃຊ້ເຄ່ືອງສາຍ ເພງສັຣເສີນ ຂອງ 

ອາສາຟ ບົດເພງ 
To the leader: with stringed instruments. A Psalm of Asaph. A Song. 

1 ໃນຢູດາເຂົາຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົ້ົາ ໃນອິສຣາເອນພຣະນາມຂອງພຣະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ 
2 ທ່ີປະທັບຂອງພຣະອົງຕ້ັງຢູ່ໃນຊາເລັມ ທີພໍ່ານັກຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນຊີໂອນ 
3 ທ່ີນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຫັກລູກທະນູເພີງ ໂລ້ ດາບ ແລະຍຸດທະພນັ 
4 ພຣະອົງຊົງສະງ່າຣາສີສູງສ່ົງຍ່ິງພູເຂົານີຣັນ 
5 ດ້ວຍວ່າຄົນໃຈເຂ້ັມແຂງຖືກປຸ້ນສະດົມ ເຂົາຫລັບຢູ່ ທະຫານທ່ີອົງອາດເກ່ັງກ້າທັງຫມດົບ່ໍສາມາດໃຊ້ມືຂອງ

ເຂົາອີກໄດ້ແລ້ວ 
6 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາຂອງຢາໂຄບ ພພໍຣະອົງຊົງຂນາບທັງມ້າແລະຄົນຂ່ີກໍລ່ວງລັບໄປ 
7 ແຕ່ພຣະອົງເຈ້ົ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີຢ້ານກົວ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ້ີວຂ້ຶນແລ້ວ ໃຜຈະຢືນຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະອົງ

ໄດ້ 
8 ຈາກຟ້າສວັນພຣະອົງຊົງລ່ັນຄໍາພິພາກສາ ທ່ົວທັງໂລກກໍຢ້ານກົວແລະມິດງຽບ 
9 ເມ່ືອພຣະເຈ້ົ້ົາຊົງລຸກຂ້ຶນພິພາກສາ ເພ່ືອຊ່ອຍຜູ້ຖືກບີບບັງຄັບທັງຫມດົຂອງແຜ່ນດີນໂລກໃຫ້ລອດ 
10 ຄວາມໂກດຂອງມະນຸດກໍເປັນແຕ່ພຽງການສັຣເສີນພຣະອົງ ຜູ້ທ່ີລອດຈາກການເສິກຈະສລອງຊັຍຊະນະຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາ 
11 ຈ່ົງຖວາຍແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາຄືພຣະເຈ້ົ້ົາຕາມທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້ ໃຫ້ຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມພຣະອົງນໍາຂອງຂວັນມາຖວາຍ

ແກ່ພຣະອົງຜູ້ຊ່ຶງເຂົາຄວນເກງກົວ 
12 ຜູ້ຊົງຕັດນ້ໍາຈິດຂອງເຈ້ົ້ົານາຍ ຜູ້ຊ ງົເປັນທ່ີຫນ້າຢ້ານກົວແກ່ບັນດາພຣະຣາຊາແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ 
 

77 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີຈດັສບິເຈດັ 
ຄວາມປອບໃຈອນັໄດຈ້າການລະນກຶເຖງິພຣະຣາຊກຈິອນັຍິງ່ໃຫຍຂ່ອງພຣະເຈົ້ົາ້ 
Godís Mighty Deeds Recalled 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ທາໍນອງເຢດູທນູ ເພງສັຣເສີນ ຂອງ 

ອາສາຟ 
To the leader: According to Jeduthun. Of Asaph.  
A Psalm. 

1 ຂ້າພະເຈ້ົ້ັາຮ້ອງທູນພຣະເຈ້ັ້ົາ ທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົ້ົາເພ່ືອພຣະອົງຈະຊົງຟັງຂ້າພະເຈ້ົ້ົາ 
2 ໃນວັນຍາກລໍາບາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົ້ົາສແວງຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາ ໃນກາງຄືນມືຂ້າພະເຈ້ົ້ົາຢຽດບ່ໍ

ຢຸດ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົ ົ ້າບ່ໍຮັບຄໍາເລ້ົ້ົາໂລມ 
3 ຂ້າພະເຈ້ົ້ົາຄິດເຖິງພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົ້ົາກໍຖອນຫາຍໃຈ ຂ້າພະເຈ້ົ້ົາຕຶກຕອງ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົ້ົາກໍອ່ອນລະ

ອາໄປ 
4 ພຣະອົງຊົງຈັບຫນັງຕາຂອງຂ າ້ພະເຈ້ົ  ້ົາໄວ້ບ່ໍໃຫປິ້ດ ຂ້າພະເຈ້ົ້ົາທຸກຫລາຍຈົນເວ້ົາບ່ໍອອກ 
5 ຂ້າພະເຈ້ົ້ົາພຈິາຣະນາເຖິງສມັຍກ່ອນ ຂ້າພະເຈ້ົ້ົາຈໍາປີທ່ີດົນນານມາແລ້ວໄດ້ 
6 ຂ້າພະເຈ້ົ້ົາພາວະນາໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົ້ົາໃນກາງຄືນ ຂ້າພະເຈ້ົ້ົາຕຶກຕອງແລະວິນຍານຈິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົ້ົາກໍ

ຊອກຫາ 
7 ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາຈະຊົງປະຖ້ິມເປັນນິດ ແລະຈະບ່ໍເຄີຍພໍພຣະທັຍອີກຫລື 



8 ຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງຈະລະງັບຢ  ູ່ເປັນນິດຫລື ພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງຈະສ້ິນສຸດຕລອດຊ່ົວອາຍຸ
ຄົນຫລື 

9 ພຣະເຈ້ົາຊົງລືມທ່ີຈະຊງົພຣະກະຣນຸາຫລື ເພາະພຣະພິໂຣດ ພຣະອົງຈ່ຶງປິດຄວາມສັງເວດເສັຽຫລືî 
10 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìທີພ່ຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງຜູ້ສ ງູສຸດປ່ຽນໄປ ນ້ັນແຫລະເປັນຄວາມທຸກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາî 
11 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຣະນຶກເຖິງພຣະຣາຊກິດທັງປວງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະຈົດຈໍາບັນດາການອັສຈັນ

ຂອງພຣະອົງໃນສມັຍກ່ອນໆ 
12 ຂ້າພຣະອົງຈະຕຶກຕອງເຖິງພຣະຣາຊກິດອັນຊົງຣດິຂອງພຣະອົງ 
13 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ວີທີການຂອງພຣະອົງບໍຣິສຸດ ບ່ໍມີພຣະອົງໃດຈະຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 
14 ພຣະອົງຄືພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງກະທໍາການອັສຈັນ ຜູ້ຊົງສໍາແດງຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງ

ຫລາຍ 
15 ພຣະອົງໄດ້ຊົງໄຖ່ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງດ້ວຍພຣະກອນຂອງພຣະອົງ ຄືເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ ແລະໂຢເຊັບ 
16 ເມ່ືອນ້ໍາເຫັນພຣະອົງ, ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອນ້ໍາເຫັນພຣະອົງມັນກໍເກງກົວ ບ່ອນເລິກໃນທ້ອງທະເລກໍສ່ັນສະ

ເທືອນດ້ວຍ 
17 ເມກເທນ້ໍາລົງມາ ທ້ອງຟ້າກໍຄະນອງສຽງ ລູກທະນູຂອງພຣະອົງກໍປິວໄປປິວມາ 
18 ຟ້າຜ່າຂອງພຣະອົງມສີຽງຢູ່ໃນລົມບ້າຫມູ ຟ້າແລບທໍາໃຫພິ້ພບົສວ ່າງ ແຜ່ນດິນໂລກກໍສ່ັນສະເທືອນແລະຫວ່ັນ

ໄຫວ 
19 ທາງຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນທະເລ ພຣະວິຖີຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນນ້ໍາທັງຫລາຍ ເຖິງປານນ້ັນຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະ

ອົງກໍບ່ໍມີໃຜຮູ ້
20 ພຣະອົງຊົງນໍາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ໂດຍມືຂອງໂມເຊ ແລະອາໂຣນເຫມືອນຝູງແກະ 
 

78 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີຈດັສບິແປດ 
ຄວາມສດັສຈຸຣດິຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍຊ່ນົຊາດຜູບ້ໍຊ່ືສ່ດັຂອງພຣະອງົ 
Godís Goodness and Israelís Ingratitude 
ມສັຄິລບົດນ່ຶງ ຂອງອາສາຟ 
A Maskil of Asaph. 

1 ປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອີຍ ຈ່ົງງ່ຽງຫູຟັງຄໍາສອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ອ່ຽງຫູຂອງທ່ານທັງຫລາຍຟັງຖ້ອຍຄໍາ
ຈາກປາກຂ້າພະເຈ້ົາ 

2 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະອ້າປາກກ່າວຄໍາອຸປມາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກ່າວຄໍາລັບເລິກຂອງບູຮານນະການ 
3 ເຖິງສ່ິງທ່ີເຣົາທ ັງຫລາຍໄດ້ຍິນໄດ້ຮູ້ທ່ີບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາໄດ້ບອກເຮົາ 
4 ເຮົາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອງໄວ້ຈາກລູກຫລານຂອງເຂົາ ແຕ່ຈະບອກແກ່ເຊ້ືອສາຍທ່ີກໍາລັງເກີດມາ ເຖິງພຣະຣາຊກິຈອັນ

ຄວນສັຣເສີນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາ ແລະຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ ແລະການອັດສະຈັນຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະ
ທໍາ 

5 ເພາະພຣະອົງຊົງສະຖາປະນາກົດບັນຍັດໄວ້ໃນຢາໂຄບ ແລະຊົງແຕ່ງຕ້ັງກົດຫມາຍໄວ້ໃນອິສຣາເອນ ຊຶງ່ພຣະ
ອົງຊົງບັນຊາແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ ວ່າໃຫແ້ຈ້ງເຣ່ືອງຣາວເຫລ່ົານ້ັນແກ່ລູກຫລານຂອງເຂົາ 

6 ເພ່ືອເຊ້ືອສາຍລຸ້ນຕ່ໍໄປຈະຮູ້ເຣ່ືອງຄືລູກຫລານທ່ີຈະເກີດມາ ແລະບອກລູກຫລານຕ່ໍໄປຕາມຜຽນຂອງເຂົາ 
7 ເພ່ືອເຂົາຈະຕ້ັງຄວາມຫວັງຂອງເຂົາໄວ້ໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍລືມພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຮັກສາພຣະ

ບັນຍັດຂອງ   ພຣະອົງ 



8 ແລະເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ເຫມືອນບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ຄືເຊ້ືອສາຍທ່ີດ້ືດ້ານແລະມັກກະບົດ ເຊືອ້ຊາດທ່ີຈິດໃຈບ່ໍ
ຫມັນ້ຄົງ ຜູ້ຊ່ຶງຈິດວີນຍານຂອງເຂົາບ່ໍຫມ້ັນຄົງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 

9 ບັນດາຄົນເອຟຣາອີມທີຖື່ອາວຸດຫນ້າແລະທະນູ ໄດ້ແລ່ນປົບຫນີໃນວັນສົງຄາມ 
10 ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະປະຕິເສດທ່ີຈະເດີນຕາມກົດຫມາຍຂອງພຣະອົງ 
11 ເຂົາລືມສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ ແລະການອັສຈັນຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສໍາແດງແກ່ເຂົາ 
12 ພຣະອົງຊງົກະທໍາການປະຫລາດຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາບັນພະບຸຣດຸຂອງເຂົາໃນແຜ່ນດິນເອຢິບ ໃນໄຮ່ນາໂຊອານ 
13 ພຣະອົງຊົງແຍກທະເລ ແລະໃຫ້ເຂົາຍ່າງຜ່ານໄປ ແລະກະທໍາໃຫ້ນ້ໍາຕ້ັງຢູ່ເຫມືອນກອງສູງ 
14 ໃນກາງເວັນພຣະອົງຊົງນໍາເຂົາດ້ວຍເມກ ແລະກາງຄືນດ້ວຍແສງໄຟຄືຍັງຮຸ່ງ 
15 ພຣະເຈ້ົາຊົງຜ່າຫີນໃນຖ່ິນກັນດານປະທານນ້ໍາເປັນອັນມາກໃຫ້ເຂົາດ່ືມ ເຫມືອນມາຈາກທ່ີເລິກ 
16 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ລໍາທານອອກມາຈາກຫີນ ຊົງກະທໍາໃຫ້ນ້ໍາໄຫລລົງມາເຫມືອນແມ່ນ້ໍາ 
17 ແຕ່ເຂົາຍັງກະທໍາບາບຍ່ິງຂ້ຶນຕ່ໍພຣະອົງ ໄດ້ກະບົດຕ່ໍອົງຜູ້ສູງສຸດໃນທ່ີແຫ້ງແລ້ງ 
18 ເຂົາທົດລອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົາ ໂດຍຮຽກຮ້ອງອາຫານທ່ີເຂົາຢາກ 
19 ເຂົາເວ້ົາຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕຽມສໍາລັບໃນຖ່ິນກັນດານໄດ້ຫລືî 
20 ເບ່ິງແມ, ພຣະອົງຊົງຕີຫນີໃຫ້ນ້ໍາພຸອອກມາ ແລະລໍາທານກໍໄຫລລ້ົນ ພຣະອົງຈະປະທານເຂ້ົາຈ່ີດ້ວຍໄດ້ຫລື 

ຫລືຊົງຈັດເນ້ືອໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງໄດ້ຫລືî 
21 ເຫດສັນນ້ັນ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງສະດັບຟັງແລ້ວ ພຣະອົງຊົງພຣະພິໂຣດ ມໄີຟລຸກຂ້ຶນສູ້ຢາໂຄບ ພຣະພິໂຣດ

ຂອງພຣະອົງສູງຂ້ຶນສູ້ອິສຣາເອນ 
22 ເພາະເຂົາບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍໄວ້ວາງໃຈໃນຣິດຊອ່ຍຂອງພຣະອົງ 
23 ພຣະອົງຍັງຊົງບັນຊາຟ້າເບ້ືອງເທິງ ແລະຊົງເປີດປະຕູຟ້າສວັນ 
24 ພຣະອົງຊົງຫລ່ັງມານາໃຫ້ເຂົາຮັບປະທານ ແລະຊົງປະທານອາຫານທິບໃຫເ້ຂົາ 
25 ມະນຸດໄດ້ກິນອາຫານຂອງທູດສວັນ ພຣະອົງຊົງປະທານອາຫານໃຫ້ເຂົາຢ່າງອຸດົມ 
26 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ລົມຕາເວັນອອກພັດໃນຟ້າສວັນ ແລະຊົງນ າໍລົມໃຕ້ອອກມາດ້ວຍຣິດຂອງພຣະອົງ 
27 ພຣະອົງຊົງຫລ່ັງເນ້ືອໃຫ້ເຂົາຢ່າງຜົງຂ້ີຝຸ່ນ ຄືນົກດ່ັງເມັດຊາຍທະເລ 
28 ພຣະອົງຊງົໃຫ້ມນັຕົກລົງມາກາງຄ້າຍຂອງເຂົາ ແລະຮອບທ່ີອາສັຍຂອງເຂົາ 
29 ເຂົາໄດ້ຮ ບັປະທານອ່ີມດີ ເພາະພຣະອົງປະທານສ່ິງທ່ີເຂົາຢາກ 
30 ແຕ່ກ່ອນທ່ີເຂົາຈະຫາຍຢາກ ໃນຂນະທ່ີອາຫານຍັງຢູ່ໃນປາກຂອງເຂົາ 
31 ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍລະເບີດຂ້ຶນຕ່ໍເຂົາ ແລະພຣະອົງຊງົສັງຫານຄົນສະກັນທ່ີສຸດຂອງເຂົາເສ ຽັ ແລະຊົງ

ຂວ້ໍາຄົນຫນຸ່ມໃນອິສຣາເອນເສັຽ 
32 ແຕ່ປານນ້ັນ ເຂົາກໍຍັງກະທໍາບາບ ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຖືການອັສຈັນຂອງພຣະອົງ 
33 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກະທໍາໃຫ້ວັນຂອງເຂົາຫາຍໄປດ່ັງລົມຫາຍໃຈ ແລະຊົງໃຫ້ປີຂອງເຂົາຫາຍໄປຍ້ອນພັຍພນິາດ 
34 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງສັງຫານເຂົາ ເຂົາສແວງຫາພຣະອົງ ເຂົາໄດ້ກັບມາສແວງຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນ 
35 ເຂົາຣະນຶກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະສີລາຂອງເຂົາ ແລະພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຂົາ 
36 ແຕ່ເຂົາຍໍພຣະອົງດ້ວຍປາກຂອງເຂົາ ແລະມຸສາຕ່ໍພຣະອົງດ້ວຍລ້ີນຂອງເຂົາ 
37 ເພາະຈິດໃຈຂອງເຂົາບ່ໍແນ່ນອນຕ່ໍພຣະອົງ ເຂົາບ່ໍຈີງຈັງຕ່ໍຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ 
38 ສັນນ້ັນ ດ້ວຍຄວາມສັງເວດ ພຣະອົງຊົງອະພັຍຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຊງົທໍາລາຍເຂົາ ພຣະອົງຊົງ

ຢັບຢ້ັງພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງ ເລ້ືອຍໆ ແລະບ່ໍໄດ້ຊງົກວນພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງທັງສ້ິນໃຫຂ້ຶ້ນມາ 
39 ພຣະອົງຊົງຣະນຶກວ່າເຂົາເປັນພຽງແຕ່ເນ້ືອຫນັງ ເປັນລົມທ່ີຜ່ານໄປແລ້ວບ່ໍໄດ້ກັບມາອີກ 



40 ເຂົາກະບົດຕ່ໍພຣະອົງໃນຖ່ິນກັນດານເລ້ືອຍມາ ແລະທໍາໃຫ້ພຣະອົງເສັຽໃຈໃນທະເລຊາຍ 
41 ແຕ່ເຂົາຍັງໄດ້ກັບທົດລອງພຣະເຈ້ົາອີກ ແລະໄດ້ທໍາໃຫອົ້ງບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນເສ້ົາພຣະທັຍ 
42 ເຂົາບ່ໍໄດ້ຣະລຶກເຖິງຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ ຫລືວັນທີພ່ຣະອົງຊົງໄຖ່ເຂົາຈາກຄູ່ສັດຕຣູຂອງເຂົາ 
43 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກະທໍາຫມາຍສໍາຄັນຂອງພຣະອົງໃນເອຢິບ ແລະການອັສຈັນຂອງພຣະອົງໃນໄຮ່ນາໂຊອານ 
44 ພຣະອົງຊງົປ່ຽນ ແມ່ນ້ໍາຂອງເຂົາໃຫ້ເປັນເລືອດ ເຂົາຈ່ຶງດ່ືມຈາກລໍາທານຂອງເຂົາບ່ໍໄດ້ 
45 ພຣະອົງຊົງສ່ົງຝູງເຫລືອກມາຖ້າມກາງເຂົາ ຊ່ຶງຕ່ໍສູ້ເຂົາ ແລະກົບຊ່ຶງທໍາລາຍເຂົາ 
46 ພຣະອົງປະທານພືດຜົນຂອງເຂົາແກ່ຕັກແຕນວັຍຄານ ແລະຜົນງານອອກແຮງຂອງເຂົາແກ່ຕັກແຕນວັຍບີນ 
47 ພຣະອົງຊງົທໍາລາຍເຄືອອະງຸ່ນຂອງເຂົາດ້ວຍຫມາກເຫັບ ແລະຕ້ົນຫມາກເດ່ືອຂອງເຂົາດ້ວຍນ້ໍາຄ້າງແຂງ 
48 ພຣະອົງຊງົມອບຝູງງົວຂອງເຂົາໄວ້ກັບຫມາກເຫັບ ແລະຝູງແກະຂອງເຂົາກັບຟ້າຜ່າ 
49 ພຣະອົງຊງົປ່ອຍຄວາມໂກດດຸຮ້າຍຂອງພຣະອົງມາເຫນືອເຂົາ ທັງພຣະພິໂຣດ ຄວາມກ້ິວໂກດ ແລະຄວາມ

ທຸກລໍາບາກ ຄືຄນະທ ູດສວັນຜູ້ທໍາລາຍ 
50 ພຣະອົງຊົງເປິດວີຖີໃຫ້ແກ່ຄວາມໂກດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງເວ້ັນເຂົາໄວ້ຈາກຄວາມຕາຍ ແຕ່ປະທານ

ຊວິີດຂອງເຂົາແກ່ໂຣກລະບາດ 
51 ພຣະອົງຊົງປະຫານລູກຫົວປີທັງສ້ິນໃນເອຢິບ ຄືຜົນທໍາອິດແຫ່ງກໍາລັງເຂົາເຂ້ົາໃນເຕັນຂອງຮາມ 
52 ແລ້ວພຣະອົງຊົງນໍາໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງອອກມາເຫມືອນນໍາແກະ ແລະນໍາເຂົາໄປໃນຖ່ິນກັນດານເຫມືອນຝູງ

ແກະ 
53 ພຣະອົງນໍາເຂົາໄປຢ່າງປອດພັຍ ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍຢ້ານ ແຕ່ທະເລຖ້ວມສັດຕຣູຂອງເຂົາ 
54 ແລະພຣະອົງຊົງພາເຂົາມາຍັງແດນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ ຍັງພູເຂົາຊ່ຶງພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງໄດ້ເນຣະມິດ

ຂ້ຶນ 
55 ພຣະອົງຊງົໄລ່ປະຊາຊາດຕ່າງໆອອກໄປຂ້າງຫນ້າເຂົາ ພຣະອົງຊົງວັດແທກແບ່ງແດນປະຊາຊາດນ້ັນໃຫ້ເປັນ

ມຣໍະດົກ ແລະຊົງຕ້ັງບັນດາເຜ່ົາອິສຣາເອນໄວ້ໃນເຕັນຂອງເຂົາ 
56 ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍຍັງທົດລອງແລະກະບົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ ບ່ໍໄດ້ຮັກສາບັນດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງ 
57 ກັບຫັນໄປເສັຽແລະປະພຶດທຣໍະຍົດຢ່າງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ເຂົາບິດໄປເຫມືອນຄັນທະນູທີ່ໄວໃ້ຈບ່ໍໄດ້ 
58 ເພາະເຂົາກຸກວນພຣະອົງໃຫຊົ້ງກ້ິວສເມີມາໂດຍມີບ່ອນຂາບໄຫວ້ຂອງຄົນບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາ ແລະເຂົາໄດ້ເຮັດ

ໃຫພ້ຣະອົງເຄືອງພຣະທັຍຫລາຍຍ້ອນຮູບໂຄຣົບທ່ີເຂົາໄດ້ເຮັດຂ້ຶນນ້ັນ 
59 ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍິນ ພຣະອົງຊົງພຣະພິໂຣດຍ່ິງ ແລະພຣະອົງຊົງປະຖ້ິມອິສຣາເອນໄວ້ເສັຽ 
60 ພຣະອົງຊົງປະທ່ີປະທັບຂອງພຣະອົງໃນຊິໂລ ຄືຫໍເຕັນທ່ີພຣະອົງຊົງຕ້ັງໄວ້ຖ້າມກາງມະນຸດ 
61 ແລະຊົງມອບປະຊາອັນເປັນຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງແກ່ການເປັນຊະເລີຍ ແລະຊົນອັນເປັນກຽດຂອງພຣະ

ອົງແກ່ມືຂອງຄູ່ສັດຕຣູ 
62 ພຣະອົງຊົງມອບໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງແກ່ດາບ ແລະຊົງພຣະພິໂຣດຕ່ໍມໍຣະດົກຂອງເຂົາ 
63 ໄຟຜານຊາຍຫນຸ່ມຂອງເຂົາເສັຽ ແລະຍິງສາວຂອງເຂົາກໍບ່ໍມີເພງແຕ່ງງານ 
64 ບັນດາປະໂຣຫິດຂອງເຂົາລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ ແລະຍິງຫມາ້ຍຂອງເຂົາບ່ໍມີການຮ້ອງທຸກ 
65 ແລ້ວອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕ່ືນຢ່າງຕ່ືນບັນທົມ ດ່ັງຊາຍຜູ້ນ່ຶງທ່ີແຂງແຮງຍ້ອນຣິດເຫລ້ົາ 
66 ພຣະອົງຊົງຕີພວກສັດຕຣູຂອງພຣະອົງໃຫ້ຖອຍຫລັງ ແລະໃຫ້ເຂົາໄດ້ອາຍເປັນນິດ 
67 ພຣະອົງຊງົປະຕິເສດເຕັນຂອງໂຢເຊັບ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງເລືອກເຜ່ົາເອຟຣາອິມ 
68 ແຕ່ພຣະອົງຊົງເລືອກເຜ່ົາຢ ດູາ ພເູຂາົຊໂີອນຊ່ຶງພຣະອົງຊົງຮັກ  



69 ພຣະອົງຊງົສ້າງສະຖານນະມັສການຂອງພຣະອົງຢ່າງກັບຟ້າສວ ັນສູງ ຢ່າງແຜ່ນດິນໂລກຊ່ຶງພຣະອົງຕ້ັງໄວ້
ເປັນນິດ 

70 ພຣະອົງຊງົເລືອກດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຊງົພາທ່ານມາຈາກຄອກແກະ 
71 ພຣະອົງຊງົພາທ່ານມາຈາກການດູແລແມ່ແກະທີ່ມລູີກອ່ອນ ໃຫ້ເປັນຜູ້ລ້ຽງດູຢາໂຄບໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ ຄືອິ

ສຣາເອນມໍ   ຣະດົກຂອງພຣະອົງຢ່າງລ້ຽງແກະ 
72 ທ່ານຈ່ຶງລ້ຽງດູເຂົາທັງຫລາຍດ້ວຍໃຈທ່ຽງທັມ ແລະນໍາພາເຂົາທັງຫລາຍໄປດ້ວຍພິກໄຫວອັນສລາດ 
 

79 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີຈດັສບິເກົາ້ 
ຄາໍຮອ້ງທກຸເພາະກງຸເຢຣຊູາເລມັຖືກທາໍລາຍ 
Plea for Mercy for Jerusalem 
ເພງສັຣເສີນ ຂອງອາສາຟ 
A Psalm of Asaph 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພວກຕ່າງສາສນາໄດ້ເຂ້ົາໃນມໍຣະດົກຂອງພຣະອົງ ເຂົາໄດ້ທໍາໃຫ້ພຣະວິຫານສັກສິດຂອງພ
ຣະອົງມີມົນທິນ ເຂົາໄດ້ທໍາໃຫ້ເຢຣູຊາເລັມເປັນທ່ີພັງທະລາຍ 

2 ເຂົາໃຫ້ສົບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເປັນອາຫານແກ່ບ ນັດານົກໃນອາກາດ ໃຫ້ເນ້ືອຂອງປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ
ແກ່ສັດປ່າແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ 

3 ເຂົາໄດ້ເທໂລຫິດຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນອອກມາຢ່າງນ້ໍາຮອບເຢຣູຊາເລັມຈົນບ່ໍມີຄົນຝັງສົບ 
4 ເຮົາເປັນທ່ີດູຫມ່ິນແກ່ເພ່ືອນບ້ານຂອງເຮົາ ຄົນທ່ີອ້ອມເຮົາກໍຫົວຂວັນແລະຫຍ້ໍຫຍັນ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະຊົງກ້ິວອີກເຫິງປານໃດ ເປັນນິດຫລືພຣະເຈ້ົາຂ້າ ພຣະພິໂຣດອ ນັຫວງແຫນ

ຂອງພຣະອົງຈະໄຫມດ່ັ້ງໄຟໄປອິກເຫິງປານໃດ 
6 ຂໍຊົງເທຄວາມກ້ີວຂອງພຣະອົງລົງເຫນືອບັນດາປະຊາຊາດທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະເຫນືອຣາຊອານາຈັກທັງ

ຫລາຍທ່ີບ່ໍຮ້ອງທູນອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
7 ເພາະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຜານຢາໂຄບ ແລະກະທໍາໃຫ້ທີອ່າໄສຂອງເຂົາຮົກຮ້າງເພພັງໄປສ້ິນ 
8 ຂໍຢ່າຊົງຖືເອົາຄວາມບາບຜິດຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ເພ່ືອລົງໂທດຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ 

ຂໍຄວາມສັງເວດຂອງພຣະອົງຈ່ົງມາພົບຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ເພາະຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຕົກຕ່ໍາຫລາຍ 
9 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມລອດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂໍຊົງຊອ່ຍຂ້າພຣະອົງ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະສະງ່າຣ

າສີແຫ່ງ   ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງແລະອະພັຍບາບຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະເຫັນແກ່ພ
ຣະນາມຂອງພຣະອົງ 

10 ຄວນຫລືທ່ີບັນດາປະຊາຊາດຈະກ່າວວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາຢູ່ໃສî ຂໃໍຫກ້ານແກ້ແຄ້ນແຫ່ງໂລຫິດຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອົງທ່ີໄຫລອອກມາ ຈ່ົງປາກົດໃນຖ້າມກາງປະຊາຊາດຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ 

11 ຂ ໍໃຫສ້ຽງຄວນຄາງຂອງບັນດາຊະເລີຍ ມາຢູ່ຕ່ໍພຣະພ ັກພຣະອົງ ດ້ວຍພຣະກອນຊົງຣດິຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງ
ສງວນຄົນ ເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຕ້ອງເຖິງຕາຍ 

12 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົຕອບແທນການທ່ີເຂົາໄດ້ຫຍ້ໍຫຍັນຕ່ໍພຣະອົງເຖິງເຈັດເທ່ົາໃນຊວງເອິກເພ່ືອນບ້ານ
ຂອງຂ້າພຣະອົງ 

13 ແລ້ວຂ າ້ພຣະອົງທັງຫລາຍ ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຝູງແກະແຫ່ງທ່ົງຫຍ້າຂອງພຣະອົງ ຈະໂມທະນາພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະອົງເປັນນິດ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະກ່າວສັຣເສີນພຣະອົງຕລອດທຸກຊົວ່ອາຍຸຄົນ 

 



80 ເພງສຣັເສນີ ບດົທແີປດສບິ 
ການອອ້ນວອນສາໍລບັສາ້ງຊນົຊາດຂຶນ້ໃຫມ ່
Prayer for Israelís Restoration 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ທາໍນອງດອກພບັພງຶສັກຂີພຍານ ຂອງອາສາຟ ເພງສັຣເສີນ 
To the leader: on Lilies, a Covenant. Of Asaph. A Psalm. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ຊົງລ້ຽງດູອິສຣາເອນຢ່າງລ້ຽງແກະ ຄືພຣະອົງຜູ້ຊົງນໍາໂຢເຊັບຢ່າງນໍາຝູງແກະ ຂໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນ
ສະດັບຟັງ ພຣະຜູ້ຊົງປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງເຫນືອເທວະດາເຊຣຸບິມ ຂໍຊົງສ່ົງແສງອອກມາ 

2 ຂໍຊົງເຜີຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແກ່ ເອຟຣາອິມ ເບັນຢາມີນ ແລະມານັສເຊ ຂໍຊົງສະແດງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງ
ຫລາຍເຫັນ ຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ ແລະສະເດັດມາຊ່ອຍຂ າ້ພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ພັຍດ້ວຍ 

3 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ ຂໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງສ່ອງແສງ ເພ່ືອ
ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະພ້ົ້ົນພຍັ 

4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຫງ່ຈັກກະວານ ພຣະອົງຍັງຈະຄຽດແຄ້ນຕ່ໍຄໍາອ້ອນວອນຂອງໄພ່ພົນພຣະອົງຢູ່ອີກດົນ
ປານໃດ? 

5 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ເຂົາກິນເຂ້ົາກັບນ້ໍາຕາ ແລະຊົງທໍາໃຫ້ເຂົາຮ້ອງໄຫ້ຕລອດເວລາ 
6 ພຣະອົງຊົງປ່ອຍໃຫ້ຊ ົນຊາດເພ່ືອນບ້ານມາຮຸກຮານຜືນແຜ່ນດິນຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະສັດຕຣູກໍຫົວຂວັນຂ້າພ

ຣະອົງ 
7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຂໍຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ ຂໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ

ສ່ອງແສງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະພ້ົ້ົນພັຍ 
8 ພຣະອົງຊົງນໍາເບ້ັຽອະງຸ່ນອອກຈາກເອຢິບ ພຣະອົງຊົງຂັບໄລ່ຊົນຊາດອ່ືນໆອອກ ແລ້ວເອົາເບ້ັຽອະງຸ່ນປູກ

ໄວ້ໃນແຜ່ນ     ດ ນິຂອງພຣະອົງ 
9 ພຣະອົງຊງົຖາກຖາງດິນປູກຝັງ ເພ່ືອໃຫ້ເບ້ັຽມນັປ່ົງຂ້ຶນ ຮາກຂອງມັນຢ່ັ່ງລົງເລິກ ແລະແຜ່ຜາຍອອກໄປທ່ົວທັງ

ປະເທດ 
10 ມ ນັປົກຫງໍາຫນ່ວຍພູທັງຫລາຍ ແລະເຄືອຂອງມັນປົກຫງໍາຕ້ົນສົນທ່ີສູງສຸດ 
11 ມັນໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປຈົນເຖິງທະເລເມດິແຕຣາເນແລະຮອດແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ 
12 ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຊົງທໍາລາຍຮ້ົວທ່ີອ້ອມຮອບມັນນ້ັນ?  ແລະດຽວນ້ີ ເມ່ືອທຸກຄົນຍ່າງຜ່ານໄປກໍລັກເອົາ

ຫມາກຂອງມ ັນ 
13 ສວ່ນຫມປູ່າໄດ້ມາຢຽບຢ່ໍາມັນແລະສັດປ່າກໍມາກິນມັນ 
14 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຂໍຊົງຫັນກັບເຖີດພຣະອົງເຈ  ້ົາຂ້າ ຂໍຊົງຫລຽວລົງຈາກຟ້າສວ ນັແລະຊົງ

ເບ່ິງ ຂໍຊົງສົນພຣະທັຍໃນເຄືອອະງຸ່ນນ້ີ 
15 ຂໍພຣະອົງຊົງສະເດັດມາຮັກສາຕ້ົນອະງຸ່ນທ່ີພຣະອົງປູກໄວ້ນ້ັນໃຫ້ພົ້ົນ້ພັຍ ຄືເບ້ັຽອະງຸ່ນຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງທໍາໃຫ້

ມັນໃຫຍ່ຂ້ຶນມາແລ້ວ 
16 ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ຕັດມັນລົງແລະຈູດຖ້ິມ ຂໍພຣະອົງຊົງທໍາລາຍເຂົາດ້ວຍຄວາມຄຽດຮ້າຍ 
17 ຂໍພຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງຮັກສາຄົນທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ ຄືຜູ້ທີພ່ຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ແຂງແຮງຂ້ຶນ 
18 ແລ້ວຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະບ່ໍຫນີຈາກພຣະອົງອີກ ຂໍຊ ງົໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍມີຊວິີດ ແລະຂ້າພຣະ

ອົງທັງຫລາຍຈະສັຣເສີນພຣະອົງ 
19 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຂໍຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍກັບຄືນສ  ູ່ສະພາບເດີມ ຂໍພຣະ

ພັກຂອງພຣະອົງສ່ ງແສງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະພ້ົ້ົນພັຍ 



 

81 ເພງສຣັເສນີ ບດົທສີບິເອດັ 
ພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົາ້ແລະຄວາມຫລງົເຈ່ີນຂອງອສິຣາເອນ 
Godís Appeal to Stubborn Israel  
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງທາໍນອງກິດຕີ ຂອງອາສາຟ 
To the leader: according to the Gittith. Of Asaph. 

1 ຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະເຈ້ົາ ພຣະກໍາລັງຂອງພວກເຮົາ ຈ່ົງໂຮ່ຮ້ອງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ
ຂອງຢາໂຄບ 

2 ຈ່ົງເປ່ັງສຽງເພງ ຈ່ົງຕີຣໍາມະນາ ທັງພີນເຂົາຄູ່ອັນມ່ວນອອນຊອນ ແລະພີນໃຫຍ່ 
3 ຈ່ົງເປ່ົາແກເມ່ືອຮອດມ້ືເດືອນອອກໃຫມ ່ແລະເດືອນເຕັມດວງ ໃນວັນສລອງເທສການ 
4 ເພາະເປັນພຣະບັນຍັດຂອງອິສຣາເອນ ເປັນລະບຽບຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບ  
5 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ເປັນຄໍາສ່ັງໃນໂຢເຊັບ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງອອກໄປສ  ູ່ແຜ່ນດິນຂອງເອຢິບ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ

ສຽງຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຮູ້ຈັກ 
6 ວ່າ, ìເຮົາໄດ້ເອົາພາຣະຂອງເຂົາອອກຈາກບ່າ ມືຂ້ອງເຂົາເຣົາໃຫ້ເປັນອິສຣະພ້ົ້ົນຈາກກະຕ່າ 
7 ເມ່ືອທຸກໃຈເຈ້ົາເອ້ີນ ເຮົາກໍຊ່ອຍກູ້ເຈ້ົາ ເຮົາຕອບເຈ້ົາໃນທ່ີລັບລ້ີຂອງຟ້າຮ້ອງ ເຮົາໄດ້ທົດລອງເຈ້ົາທ່ີແມ່ນ້ໍາເມຣີ

ບາ 
8 ປະຊາກອນຂອງເຮົາເອີຍ ຈ່ົງຟັງ ແລ້ວເຮົາຈະທັກທ້ວງເຈ້ົາ ໂອ ອິສຣາເອນເອີຍ ເຈ້ົາຫນ້າຈະຟັງເຣົາແລ້ວ 
9 ຢາ່ມພີຣະອ່ືນໃດຖ້າມກາງເຈ້ົາເລີຍ ຢ່າຂາບໄຫວ້ພຣະຂອງຊາວຕ່າງຊາດນ້ັນ 
10 ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຜູ້ໄດ້ພາເຈ້ົາອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ອ້າປາກຂອງເຈ້ົາໃຫ້ກວ້າງ

ເຖີດ ເຮົາຈະປ້ອນເຈ້ົາໃຫ້ອີ່ມ 
11 ìແຕ່ປະຊາກອນຂອງເຮົາບ່ໍຟັງສຽງຂອງເຮົາ ອິສຣາເອນບ່ໍຍອມຮັບເຮົາເລີຍ 
12 ເຮົາຈ່ຶງມອບເຂົາໄວ້ແກ່ຈິດໃຈດ້ືດ້ານຂອງເຂົາເອງ ໃຫ້ຕາມຄໍາປຶກສາຂອງເຂົາເອງ 
13 ປະຊາກອນຂອງເຮົາ ຫນ້າຈະຟັງເຮົາ ແລະອິສຣາເອນຫນ້າຈະເດີນໃນທາງທັງຫລາຍຂອງເຮົາ 
14 ແລ້ວເຮົາຈະໃຫ້ສັດຕຣູຂອງເຂົານອບນ້ອມລົງ ແລະຈະຫັນມືຂອງເຮົາຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູຂອງເຂົາ 
15 ບັນດາຜູ້ທ່ີກຽດຊັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈະຫມອບລົງຕ່ໍເຂົາ ແລະເວລາຂອງເຂົາຈະຢ້ັງຍືນຢູ່ເປັນນິດî 
16 ພຣະອົງຈະຊົງລ້ຽງເຂົາດ້ວຍເຂ້ົາສາລີຢ່າງດີທ່ີສຸດ ìເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາພໃໍຈດ້ວຍນ້ໍາເຜ້ິງທ່ີມາຈາກຫີນî 
 

82 ເພງສຣັເສນີ ບດົທແີປດສບິສອງ 
ຊງົຂນາບການຕດັສນີທີອ່ະທມັ 
A Plea for Justice 
ເພງສັຣເສີນ ຂອງອາສາຟ 

A Psalm of Asaph. 
1 ພຣະເຈ້ົາຊົງເຂ້ົາປະທັບໃນສະພາຂອງພຣະເຈ້ົາພຣະອົງຊົງທໍາການພິພາກສາຖ້າມກາງພຣະທງັຫລາຍວ່າ, 
2 ìທ່ານຈະຕັດສິນຢ່າງຍຸດຕິທັມ ແລະສະແດງຄວາມລໍາອຽງຂ້າງຄົນອະທັມດົນປານໃດ 
3 ຈົ່ງໃຫຄ້ວາມຍຸດຕິທັມແກ່ຄົນອ່ອນເປ້ັຽແລະກໍາພ້າພ່ໍ ຈ່ົງດໍາຣົງສິດຂອງຜູ້ທ່ີທຸກຍາກ ແລະຄົນສ້ິນເນ້ືອປະດາ

ຕົວ 
4 ຈ່ົງຊ່ອຍຄົນອ່ອນເປ້ັຽແລະຄົນຂັດສົນໃຫ້ພ້ົ້ົນ ຊ່ອຍກູ້ເຂົາຈາກມືຂອງຄົນອະທັມî 
5 ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ແລະບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ເຂົາຍ່າງໄປມາໃນຄວາມມືດ ຮາກທັງສ້ິນຂອງແຜ່ນດິນໂລກກໍຫວັນ່ໄຫວ 



6 ເຮົາໄດ້ກ່າວວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍເປັນພຣະ ເປັນບຸດອົງສູງສຸດ ທ່ານທຸກຄົນນ້ັນແຫລະ 
7 ເຖິງປານນ້ັນ ທ່ານຈະຕາຍຢ່າງມະນຸດ ແລະລ້ົມລົງເຫມອືນເຈ້ົານາຍຄົນນ່ຶງຄົນໃດî 
8 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງລຸກຂ້ຶນພິພາກສາແຜ່ນດິນໂລກ ເພາະບັນດາປະຊາຊາດທ ງັສ້ິນເປັນຂອງ 

ພຣະອົງ 
 

83 ເພງສຣັເສນີ ບດົທແີປດສບິສາມ 
ຂຊໍງົທາໍລາຍສດັຕຣຂູອງອສິຣາເອນ 
Prayer for Judgment on Israelís Foes 
ບົດເພງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງອາສາຟ 

A song. A Psalm of Aísaph. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຢ່າຊົງມິດງຽບຢູ່ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຢ່າຊົງງຽບແລະເສີຍເມີຍ 
2 ເບ່ີງແມ, ສັດຕຣູຂອງພຣະອົງສັບສົນອົນລະມ່ານ ບັນດາຜູ້ທ່ີຊງັພຣະອົງໄດ້ຍົກຫົວຂອງເຂົາຂ້ຶນ 
3 ເຂົາວາງແຜນປອງຮ້າຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ເຂົາປຶກສາກັນສູ້ຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງທະນຸຖະນອມ 
4 ເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìມາເຖີດ, ໃຫ້ເຮົາກວາດເຂົາອອກຈາກການເປັນປະຊາຊາດ ຢ່າໃຫ້ລະນຶກເຖິງຊ່ືອິສຣາເອນອີກຕ່ໍ

ໄປî 
5 ເຂົາປອງຮ້າຍເປັນໃຈດຽວກັນ ເຂົາເຮັດຄໍາສັນຍາສູ້ພຣະອົງ 
6 ຄືເຕັນຂອງເອໂດມ ແລະຄົນຍິຊມາເອນ ໂມອາບ ແລະຄົນຮາກາ 
7 ເກບານ ອັມໂມນ ແລະ ອາມາເລກ ຟລິີສຕີນ ກັບຊາວເມືອງຕີເຣ 
8 ອັສຊີເຣັຽກໍສົມທົບເຂົາເຫມືອນກັນ ເຂົາເປັນແຂນຂອງລູກຫລານຂອງໂລດ 
9 ຂໍຊົງທາໍກັບເຂົາຢ່າງພຣະອົງຊົງກະທໍາກັບມີດີອານ ຢ່າງທ່ີທໍາກັບສິເຊຣາ ແລະຢາບິນ ທ່ີແມນ້ໍ່າກີໂຊນ 
10 ຜູ້ຖືກທໍາລາຍທ່ີເມືອງເອນໂດຣ໌ ຜູ້ກາຍເປັນປຸຍຂອງດິນ 
11 ຂໍຊົງທໍາຕ່ໍຜູ້ນໍາຂອງເຂົາເຫມອືນໂອເຣັບ ແລະເຊເອັບ ຕ່ໍເຈ້ົານາຍຂອງເຂົາເຫມອືນເຊບາ ແລະຊັນມຸນນາ 
12 ຜູ້ທີກ່່າວວ່າ, ìໃຫເ້ຮົາເອົາທ່ົງຫຍ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ ມາເປັນກໍາມະສິດຂອງເຮົາເຖີດî 
13 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊງົທໍາເຂົາໃຫ້ເຫມືອນຜົງຂ້ີດິນທ່ີວົນວຽນເຫມືອນແກບຕ່ໍຫນ້າລົມ 
14 ເຫມືອນດ່ັງໄຟເຜົາຜານປ່າໄມ້ ເຫມືອນດ່ັງແປວໄຟທ່ີໄຫມ້ເນນີພຢູູ່ນ້ັນ 
15 ຂໍຊົງຕິດຕາມເຂົາໄປດ້ວຍພາຍຸຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງທາໍໃຫ້ເຂົາຢ້ານກົວດ້ວຍລົມຮ້າຍແຮງຂອງພຣະອົງ 
16 ຊົງໃຫ້ຫນ້າຂອງເຂົາມີຄວາມອາຍ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ສtແວງຫາພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
17 ຂໃໍຫເ້ຂົາອັບອາຍ ແລະຢ້ານຢູ່ເປັນນິດ ໃຫ້ເຂົາອົດສູແລະພິນາດໄປ 
18 ໃຫເ້ຂົາທັງຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະອົງຜູ້ດຽວ ຜູ້ຊົງພຣະນາມວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊົງເປັນຜູ້ສູງສຸດເຫນືອແຜ່ນດິນໂລກ

ທັງສ້ີນ 
 

84 ເພງສຣັເສນີ ບດົທແີປດສບິສີ ່
ຢາກຢູໃ່ນພຣະວຫິານຂອງພຣະເຈົາ້ 
The Joy of Worship in the Temple 

ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ທໍານອງກິດຕີ ຂອງຄນະໂກຣາ ເພງສັຣເສີນ 
To the leader: according to the Gittith. Of the Korahites. A Psalm. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຂ້າພຣະອົງຮັກ ແລະຢາກຢູ່ໃນພຣະວີຫານຂອງພຣະອົງອ່ີຫລີ 



2 ຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນບໍຣິເວນພຣະວີຫານຂອງພຣະອົງ ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງເພງ
ຢ່າງມ ່ວນຊ່ືນດ້ວຍຫມົດຈິດຫມົດໃຈ 

3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຜູ້ຊົງເປັນເຈ້ົາຊວິີດ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ນົກຈອກແລະນົກ
ແອ່ນກໍຍັງມີຮັງຢູ່ ພວກມັນຮັກສາລູກນ້ອຍຂອງມັນໄວ້ໃກ້ແທ່ນບູຊາຂອງພຣະອົງ 

4 ຄວາມສຸກເປັນຂອງຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນພຣະວີຫານຂອງພຣະອົງ ຄືຜູ້ທ່ີຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງຢູ່ບ່ໍຂາດ 
5 ຄວາມສຸກເປັນຂອງຄົນທ່ີໄດ້ຮັບເຫ່ືອແຮງມາຈາກພຣະອົງ ແລະຢາກເດີນທາງໄປນະມັສການທ່ີພູຊໂີອນ 
6 ຂນະທ່ີ ເຂົາເດີນທາງຜ່ານໄປໃນຮ່ອມພູທ່ີແຫ້ງແລ້ງ ບ່ອນນ້ັນກໍກາຍເປັນບ່ອນທ່ີບໍ່ມນ້ໍີາ ເມ່ືອຣະດູຝົນມາບ່ອນ

ນ້ັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາ 
7 ໃນຂນະທ່ີເຂົາຍ່າງໄປ ເຂົາໄດ້ມີແຮງຂ້ຶນຫລາຍກວ່າເກ່ົາ ເຂົາຈະເຫັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະທັງຫລາຍເທິງພູຊີ

ໂອນ 
8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຂໍຊົງຟັງສຽງອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຂອງຢາ

ໂຄບ ຂໍຊົງຟັງສຽງຂອງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ 
9 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊ ົງອວຍພຣະພອນແກ່ເຈ້ົາຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ 
10 ຢູ່ໃນພຣະວີຫານຂອງພຣະອົງພຽງມ້ືດຽວ ກໍມຄີວາມສຸກກວ່າພັນມ້ືໃນແຫ່ງອ່ືນ ຂ້າພຣະອົງຢາກຢືນຢູ່ໃກ້ປະຕູ

ພຣະວີຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າທ່ີຈະຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍ 
11 ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນດວງອາທິດ ແລະເປັນໂລ້ ພຣະອົງຊົງປູນຄວາມຊອບທັມແລະໃຫ້ກຽດ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ

ໄດ້ຊົງຫວງຂອງດີອັນໃດໄວ້ເລີຍ ຈາກບຸກຄົນຜູ້ເດີນຢ່າງທ່ຽງທັມ 
12 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ 
 

85 ເພງສຣັເສນີ ບດົທແີປດສບິຫາ້ 
ການອອ້ນວອນສາໍລບັຄວາມດີຂອງຊນົຊາດ 
ອສິຣາເອນ 
Prayer for the Restoration of Godís Favor 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ຂອງຄນະໂກຣາ ເພງສັຣເສີນ 
To the leader. Of the Korahites. A Psalm. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເມດຕາຜືນແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ອິສຣາເອນຈະເຣີນ
ຂຶ້ນໃຫມ ່

2 ພຣະອົງໃຫ້ອະພັຍບາບແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະຍົກໂທດໃນຄວາມຜິດທຸກຢ່າງຂອງເຂົາ 
3 ພຣະອົງຊົງເຊົາຄວາມຄຽດເຂົາ ແລະບ່ໍຊົງພຣະພິໂຣດເຂົາຕ່ໍໄປອີກ 
4 ພຣະຜູ້ຊ ອ່ຍຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂໍພຣະອົງຊົງນໍາພາຂ້າພຣະອົງກັບຄືນອີກ ຂໍຊົງຄາຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ

ຈາກຂ້າ    ພຣະອົງທັງຫລາຍ 
5 ພຣະອົງຊົງພຣະພິໂຣດຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຕລອດໄປບ່ໍ?  ຄວາມພິໂຣດຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍສ້ິນສຸດລົງຈັກເທ່ື

ອບ່ໍ? 
6 ຂໍພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍມີແຮງຂ້ຶນມາໃຫມອີ່ກ ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈະສັຣເສີນພຣະອົງ 
7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ແລະ

ຊົງຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍພ້ົ້ົນພັຍດ້ວຍ 



8 ຂ້າພຣະອົງກໍາລັງຟັງສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະກ່າວ ພຣະອົງຊົງສັນຍາວ່າ ຖ້າຂ້າພຣະອົງທ ັງຫລາຍບ່ໍຫັນໄປເປັນຄົນ
ໂງ່ທີເ່ຮັດຜິດອີກ ພຣະອົງຈະຊົງປະທານສັນຕິສຸກແກ່ຂ້າພຣະອົງທ ັງຫລາຍຊ່ຶງເປັນໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງ 

9 ແນ່ນອນທ່ີສຸດ ພຣະອົງຊົງຕຽມພ້ອມເພ່ືອຈະຊ່ອຍຜູ້ທ່ີຖວາຍກຽດແດ່ພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ ແລະຣັສມີຂອງພຣະ
ອົງຈະຄົງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ 

10 ຄວາມຮັກແລະຄວາມສັດຊ່ືສຸດຈະຣ ດິຈະມາພ້ອມກັນ ຄວາມຊອບທັມແລະຄວາມສງົບສຸກຈະພົບພ້ໍກັນ 
11 ຄວາມສັດຊ່ືສຸດຈະຣິດຂອງມະນ ດຸຈະເກີດມີຂ້ຶນໃນແຜ່ນດິນນ້ີແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຈາກຟ້າ

ສວັນຈະສອດສ່ອງລົງມາເທິງເຂົາ 
12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງທໍາໃຫ້ພວກເຮົາຈະເຣີນຂ້ຶນ ແລະການເກັບກ່ຽວ ໃນແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາກ ເໍກີດດອກ

ອອກຜົນຫມັນ້ຄົງສົມບູນ 
13 ຄວາມຊອບທັມຈະມາກ່ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອຈັດຕຽມຫົນທາງສໍາລັບພຣະອົງ 
 

86 ເພງສຣັເສນີ ບດົທແີປດສບິຫກົ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂພໍຣະເຈ້ົາຊງົພຣະກະຣນຸາຄນຸຢາ່ງບໍຢ່ດຸຢັງ້ 
Supplication for Help against Enemies 
ຄໍາອ້ອນວອນ ຂອງດາວິດ 

A Prayer of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນຕອບຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງຍາກຈົນແລະຂັດສົນ 
2 ຂໍຊົງສງວນຊີວິດຂ້າພຣະອົງໄວ້ ເພາະຂ້າພຣະອົງເປັນໄພ່ພົນ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊງົຊ່ອຍຜູ້

ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງ ຜູ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ 
3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງພຣະກະຣຸນາຕ່ໍຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະອົງຕລອດວັນ 
4 ຂໍຊົງໃຫ້ຈິດໃຈຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຍິນດີ ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຕ້ັງໃຈແນ່ວແນ່ໃນພຣະອົງ 
5 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງປະເສ ດີແລະຊົງພ້ອມທ່ີຈະປະທານອະພັຍ  ອຸດົມດ້ວຍຄວາມ

ຮັກຫມ້ັນຄົງຕ່ໍບັນດາຜູ້ຮ້ອງທູນພຣະອົງ 
6 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນຟັງຄໍາທູນອະທິຖານຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງສະດັບສຽງຮ້ອງທູນວິງວອນຂອງ

ຂ້າພຣະອົງ 
7 ໃນວັນລໍາບາກຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊງົຕອບຂ້າພຣະອົງ 
8 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນບັນດາພຣະບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫມືອນພຣະອົງ ແລະບ່ໍມີກິຈການໃດໆເຫມືອນພຣະຣາຊ

ກິຈຂອງພຣະອົງ 
9 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບັນດາປະຊາຊາດທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງ ຈະມາຈຂາບລົງຕ່ໍພຣະອົງ ແລະຈະເທິດທູນ  

ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
10 ເພາະພຣະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະຊົງກະທໍາການອັສຈັນ ພຣະອົງແຕ່ອ ງົດຽວຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ 
11 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງສອນຂ້າພຣະອົງໃຫ້ຮູ້ຈັກທາງຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະດໍາເນີນໃນຄວາມຈີງ

ຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງສໍາຣວມໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງໃຫ້ຢໍາເກງພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
12 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະອົງດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈ ແລະຂ າ້ 

ພຣະອົງຈະເທີດທູນພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນນິດ 
13 ເພາະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງທ່ີຊົງມຕ່ໍີຂ້າພຣະອົງນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ນັກ ແລະພຣະອົງຊົງຊ່ອຍກູ້ຈິດວິນຍານ

ຂອງຂ້າ ພຣະອົງຈາກທ່ີເລິກຂອງແດນຜູ້ຕາຍ 



14 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຄົນຍ່ິງຍະໂສໄດ້ລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອ ົງ ຄົນທ່ີໄຮ້ຄວາມປານີຊອກຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ເຂົາ
ບ່ໍໄດ້ເອົາພຣະອົງມາວາງໄວ້ຕ່ໍຫນ້າເຂົາ 

15 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາປະກອບດ້ວຍພຣະກະຣຸນາ ແລະພຣະເມດຕາ ຊງົ
ໂກດຊ້າ ແລະອຸດົມດ້ວຍຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງ ແລະຄວາມສັດສຸຈຣິດ 

16 ຂໍຊົງຫັນມາເມດຕາຂ້າພຣະອົງ ຂໍປະທານພຣະກໍາລັງແກ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແລະຂໍຊົງຊ່ອຍຊີວດິບຸດຊາຍ
ຂອງຍີງຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 

17 ຂໍປະທານຫມາຍສໍາຄັນແຫ່ງຄວາມໂປດປານຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອຄົນທ່ີກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງຈະ
ເຫັນ ແລະຈະໄດ້ອາຍ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງຊອ່ຍຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງເລ້ົາໂລມຂ້າພຣະອົງ 

 

87 ເພງສຣັເສນີ ບດົທແີປດສບິເຈດັ 
ໂອກາດພເິສດຂອງການທີຢູ່ໃ່ນຊໂີອນ  
The Joy of Living in Zion  

ຂອງຄນະໂກຣາ ເພງສັຣເສີນ ບົດເພງ  
Of the korahites. A Psalm. A song. 

1 ຮາກຖານຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງພູສັກສິດ 
2 ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກປະຕູຊີໂອນຫລາຍຍ່ິງກວ່າທ່ີອາສັຍແຫ່ງໃດໆຂອງຢາໂຄບ 
3 ໂອ ນະຄອນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາເອີຍ ເຂົາກ່າວສັຣເສີນທ່ານ 
4 ໃນບັນດາຜູ້ທ່ີຮູ້ຈັກເຮົາ ເຮົາລະບຸຊ່ື ຣາຮັບ ແລະບາບິໂລນ ເບ່ິງແມ, ຟິ ລິີສຕິນ ຕີເຣ ແລະ ເອທີໂອເປັຽ ເຂົາ

ກ່າວກັນວ່າ, ìຜູ້ນ້ີເກີດທ່ີນ້ັນî 
5 ແລະເຂົາຈະເວ້ົາເຣ່ືອງຊີໂອນວ່າ, ìຜູ້ນ້ີແລະຜູ້ນ້ັນເກີດໃນເມືອງນ້ັນî ເພາະພຣະອົງຜູ້ສູງສຸດນ້ັນແຫລະຈະສະ

ຖາປະນາເມືອງນ ັ ້ນໄວ້ 
6 ຂນະທ່ີພຣະເຈ້ົາ ຊົງຈົດຊົນຊາດທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊົງບັນທຶກວ່າ, ìຜູ້ນ້ີເກີດທ່ີນ້ັນî 
7 ນັກຮ້ອງແລະນັກເຕ້ັນລໍາກ່າວກັນວ່າ, ìນໍ້າພທັຸງສ້ິນຂອງເຮົາຢູ່ທ່ີເຈ້ົາî 
 

88 ເພງສຣັເສນີ ບດົທແີປດສບິແປດ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົຊອ່ຍກູຈ້າກຄວາມຕາຍ 
Prayer for Help in Despondency 
ບົດເພງ ເພງສັຣເສີນຂອງຄນະໂກຣາ ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ທາໍນອງມາຮາລາທເລອານໂນທ ມສັຄີລບົດນ່ຶງຂອງເຮມານ ຕະກູນເອັຊຣາ 
A Song. A Psalm of the Korahites. To the leader: according to Mahalath Leannoth. A Maskil of Heman the 
Ezrahites 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມລອດຂອງຂ້າພຣະອົງ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະອົງໃນກາງຄືນ 
2 ຂໍຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງມາຈໍາເພາະເບ້ືອງພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນຟັງຄໍາຮ້ອງທູນຂອງ

ຂ້າພຣະອົງ 
3 ເພາະຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງລໍາບາກເຕັມທີ ແລະຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອ ງົເຂ້ົາໃກ້ແດນຜູ້ຕາຍ 
4 ເຂົານັບຂ້າພຣະອົງໃນບັນດາຜູ້ທ່ີລົງໄປຍັງປາກແດນ ຂ້າພຣະອົງເຫມືອນຊາຍທ່ີບ່ໍມກໍີາລັງ 
5 ເຫມືອນຄົນທ່ີເຂົາຖ້ິມໄວ້ຖ້າມກາງຄົນຕາຍ ເຫມືອນຄົນຖືກຂ້າທ່ີນອນຢູ ໃ່ນຫລຸມສົບທ່ີພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລະນຶກ

ເຖິງອີກ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍຖືກພາກເສັຽຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 
6 ພຣະອົງຊງົໃສ່ຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃນສ່ວນເລິກຂອງປາກແດນຜູ້ຕາຍໃນແດນທ່ີມືດແລະເລິກ 



7 ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະອົງຫນັກຢູ່ເທິງຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງທັບຖົມຂ້າພຣະອົງດ້ວຍຄ້່ືແຫ່ງຄວາມໂກດ
ຮ້າຍຂອງ    ພຣະອົງ 

8 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ເພ່ືອນຂອງຂ້າພຣະອົງເຫີນຫ່າງຈາກຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເປັນທ່ີຫນ້າກ
ຽດຊັງຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ຂ້າພຣະອົງຖືກຂັງ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງອອກໄປບ່ໍໄດ້ 

9 ຕາຂອງຂ້າພຣະອົງມົວໄປເພາະຄວາມທຸກ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນພຣະອົງທຸກມື ້ຂ້າພຣະ
ອົງຊູມືຂ້ຶນຕ່ໍພຣະອົງ 

10 ພຣະອົງຊົງກະທໍາການອັສຈັນເພ່ືອຄົນຕາຍຫລື ຊາວແດນຜູ້ຕາຍລຸກຂ້ຶນສັຣເສີນພຣະອົງໄດ້ຫລື 
11 ເຂົາປະກາດຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງໃນຫລຸມຝັງສົບຫລື ຫລືປະກາດຄວາມສັດສຸຈຣິດໃນແດນພິນາດ

ຫລື 
12 ໃຈຄວາມມືດເຂົາຮູ້ຈັກການອັສຈັນຂອງພຣະອົງຫລື ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄວາມຫລົງລືມ ເຂົາຮູ້ຈັກການຊ່ອຍກູ້

ຂອງພຣະອົງຫລື 
13 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງຫາຕ່ໍພຣະອົງ ໃນເວລາເຊ້ົາຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງຂ້ຶນໄປ

ຫາພຣະອົງ 
14 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຊົງໂຍນຂ້າພຣະອົງອອກໄປເສັຽ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຊົງເຊ່ືອງພຣະພັກ

ເສັຽຈາກຂ້າພຣະອົງ 
15 ຕ້ັງແຕ່ເປັນຫນຸ່ມມາ ຂ້າພຣະອົງທຸກຍາກແລະໃກ້ຄວາມຕາຍ ຍ້ອນຖືກພຣະອົງລົງໂທດ 
16 ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະອົງກວາດໄປເຫນືອຂ້າພຣະອົງ ສ່ິງທ່ີຫນ້າຢ້ານຈາກພຣະອົງທໍາລາຍຂ້າພຣະອົງ 
17 ມນັລ້ອມຂ້າພຣະອົງໄວ້ຕລອດວັນເຫມືອນດ່ັງນ້ໍາຖ້ວມ ມັນອ້ອມຮອບຂ້າພຣະອົງໄວ້ທຸກດ້ານ 
18 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄົນຮັກ ແລະສະຫາຍຫ່າງເຫີນຈາກຂ້າພຣະອົງ ພວກເພ່ືອນຂອງຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນຄວາມມືດ 

 

89 ເພງສຣັເສນີ ບດົທແີປດສບິເກົາ້ 
ຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ທີມ່ຕີໍດ່າວດິ 
Godís Covenant with David 
ມສັຄິລບົດນ່ຶງ ຂອງເອທານ ຊາວເອັຊຣາ 
A Maskil of Ethan the Ezrahite 

1 ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງເຖິງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນນິດ ດ້ວຍປາກຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງ
ຈະປະກາດຄວາມສັດສຸຈຣິດຂອງພຣະອົງຕລອດທຸກຊົວ່ຊາດພັນ 

2 ດ້ວຍຂ າ້ພະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວແລ້ວວ່າຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງຈະຕ້ັງຢູ່ເປັນນິດ ແນ່ນອນທ່ີສຸດພຣະອົງຈະ
ສະຖາປະນາຄວາມສັດສຸຈຣິດຂອງພຣະອົງໃນຟ້າສວັນ 

3 ìເຮົາໄດ້ກະທໍາຄໍາສັນຍາກັບຜູ້ທ່ີຖືກເລືອກຂອງເຮົາ ເຮົາໄດ້ປະຕິຍານກັບດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຣົາ 
4 ວ່າ ເຮົາຈະສະຖາປະນາເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາໄວ້ເປັນນິດ ແລະຈະສ້າງບັນລັງຂອງເຈ້ົາໄວ້ທກຸຊ່ົວຊາດອາຍຸຄົນî 
5 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຟ້າສວນັຈ່ົງສັຣເສີນການອັສຈັນຂອງພຣະອົງ ແລະສັຣເສີນຄວາມສັດສຸຈຣິດຂອງພ

ຣະອົງໃນທ່ີປະຊຸມຂອງບັນດາທ່ານຜູ້ບໍຣສຸິດ 
6 ໃນສວັນບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະປຽບກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ ໃນບັນດາຊາວສວນັບ່ໍມີໃຜຈະເຫມອືນພຣະເຈ້ົາ 
7 ຄືອົງພຣະເຈ້ົາຜູ້ເປັນທ່ີເຄົາຣົບນັບຖືໃນສະພາບັນດາຜູ້ບໍຣິສຸດຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຫນ້າເກງກົວເຫນືອກວ່າທັງສ້ິນທ່ີຢູ່

ອ້ອມພຣະອົງ 



8 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ໃດຈະຊົງຣິດທານຸພາບເທ່ົາທຽມພຣະອົງ ດ້ວຍຄວາມສັ
ຕສຸດຈະຣິດຂອງພຣະອົງອ້ອມພຣະອົງ 

9 ພຣະອົງຊົງປົກຄອງຄ້ືນທະເລກວ້າງທ່ີມກໍີາລັງແຮງ ເມ່ືອຄ້ືນສູງຂ້ຶນພຣະອົງຊົງໃຫ້ສງົບລົງ 
10 ພຣະອົງຊງົຢຽບຣາຮັບເຫມືອນຜູ້ຖືກຂ້າ ພຣະອົງຊົງກະຈາຍສັດຕຣູຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍພຣະກອນຊົງຣິດຂອງພ

ຣະອົງ 
11 ຟ້າສວັນເປັນຂອງພຣະອົງ ແຜ່ນດິນໂລກເປັນຂອງພຣະອົງດ້ວຍ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຕ້ັງພິພົບ ແລະບັນດາສ່ິງທ່ີຢູ່

ໃນນ້ັນ 
12 ທິດເຫນືອແລະທິດໃຕ້ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງສ້າງ ພູຕາໂບຣ໌ກັບພູເຮີໂມນ ສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງຢ່າງຊ່ືນ

ບານ 
13 ພຣະອົງມີພຣະກອນອັນຊົງຣດິ ພຣະຫດັຂອງພຣະອົງກໍແຂງແຮງ ພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງກໍສູງ 
14 ຄວາມຊອບທັມແລະຄວາມຍຸດຕິທັມເປັນຮາກຖານແຫ່ງບັນລັງຂອງພຣະອົງ ຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງ ແລະຄວາມ

ສັດສຸຈຣິດເດີນນໍາຫນ້າພຣະອົງ 
15 ຊົນຊາດທີຮູ້່ຈັກໂຮ່ຮ້ອງຢ່າງຊ່ືນບານ ກໍເປັນສຸກ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືຜູ້ທ່ີເດີນໃນສະວ່າງແຫ່ງພຣະພັກ

ຂອງພຣະອົງ 
16 ຜູ້ເຕ້ັນໂລດຢູ່ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງຕລອດວັນ ແລະໄດ້ຣັບການເຊີດຊໂູດຍຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ 
17 ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະສະງ່າຣາສີແຫ່ງກໍາລັງຂອງເຂົາ ແຕ່ໂດຍຄວາມໂປດປານຂອງພຣະອົງ ກໍາລັງຂອງ

ຂ້າພຣະອົງທ ງັຫລາຍຈ່ຶງເພ້ີມຂ້ຶນ 
18 ເພາະໂລ້່ຂອງເຮົາທັງຫລາຍຂອງເຮົາເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຣາຊາຂອງເຮົາເປັນຂອງພຣະອົງ ບໍຣສຸິດ

ແຫ່ງອິສຣາເອນ 
19 ໃນເມ່ືອກ່ອນ ພຣະອົງຕັສດ້ວຍນິມິດແກ່ໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງ ແລະກ່າວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຍົກຊາຍຫນຸ່ມຄົນນ່ຶງ

ເຫນືອຊາຍສະກັນ ເຮົາໄດ້ເຊີດຊູຄົນທ່ີຖ ກືເລືອກຄົນນ່ຶງເຫນືອປະຊາຊົນ 
20 ເຮົາໄດ້ພົບດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ເຮົາໄດ້ເຈີມເຂົາໄວ້ແລ້ວ 
21 ເພ່ືອວ່າມືຂອງເຮົາຈະຢູ່ກັບເຂົາເປັນນິດ ແລະແຂນຂອງເຣົາຈະເສີມກໍາລັງຂອງເຂົາ 
22 ສັດຕຣູຈະຫລອກເຂົາບ່ໍໄດ້ ຄົນທ່ີປະພຶດຜິດຈະຂ່ົມເຂົາບ່ໍໄດ້ 
23 ເຮົາຈະຢຽບຢ່ໍາສັດຕຣູຂອງເຂົາຕ່ໍຫນ້າເຂົາ ແລະຕີຜູ້ທ່ີກຽດເຂົາໃຫ້ລ້ົມລົງ 
24 ຄວາມສັດສຸຈຣິດ ແລະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງເຮົາຈະຢູ່ນໍາເຂົາ ແລະກໍາລັງຂອງເຂົາຈະເປັນທ່ີເຊີດຊູໂດຍ

ນາມຂອງເຮົາ 
25 ເຮົາຈະເອົາມຂືອງເຂົາວາງໄວ້ເທິງທະເລ ແລະມືຂວາຂອງເຂົາເທິງແມ່ນ້ໍາທັງຫລາຍ 
26 ເຂົາຈະຮ້ອງຕ່ໍເຮົາວ່າ, ìພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະສີລາ

ແຫ່ງຄວາມລອດຂອງຂ້າພຣະອົງî 
27 ແລະເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາເປັນບຸດຫົວປີ ສູງທ່ີສຸດໃນບັນດາກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ 
28 ເຮົາຈະເກັບຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງເຮົາໄວ້ໃຫ້ເຂົາເປັນນິດ ແລະຄໍາສັນຍາຂອງເຮົາຈະຕ້ັງຫມັນ້ຄົງຢູ່ເພ່ືອເຂົາ 
29 ເຣົາຈະສະຖາປະນາເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາໄວ້ເປັນນິດ ທັງບັນລັງຂອງເຂົາໃຫ້ດໍາຣົງຕາບເທ່ົາກາລຂອງຟ້າສວັນ 
30 ຖ້າລູກຫລານຂອງເຂົາຖ້ິມກົດຫມາຍຂອງເຣົາ ແລະບ່ໍດໍາເນີນຕາມລະບຽບຂອງເຮົາ 
31 ຖ້າເຂົາທັງຫລາຍຝ່າຝືນຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງເຣົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ 
32 ແລ້ວເຮົາຈະລົງໂທດການລະເມີດຂອງເຂົາດ້ວຍໄມ້ແສ້ ແລະຄວາມບາບຜິດຂອງເຂົາດ້ວຍການຂ້ຽນ 
33 ແຕ່ຈະບ່ໍຖອນຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງເຮົາໄປຈາກເຂົາ ຫລື ບ່ໍຈີງຕ່ໍຄວາມສັດສຸຈຣິດຂອງເຣົາ 



34 ເຮ າົຈະບ່ໍຝ່າຝືນຄໍາສັນຍາຂອງເຮົາ ຫລືຖອນຖ້ອຍຄໍາທ່ີອອກໄປຈາກຮີມຝີປາກຂອງເຮົາ 
35 ເຣົາປະຕິຍານດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດຂອງເຮົາເດັດຂາດ ເຣົາຈະບ່ໍມຸສາຕ່ໍດາວິດ 
36 ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຈະດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ ບັນລັງຂອງເຂົາຈະຍືນນານຢ່າງດວງອາທິດຕ່ໍຫນ້າເຮົາ 
37 ຈະສະຖາປະນາໄວ້ຢ່າງດວງຈັນເປັນນິດ ແລະສັກຂີພຍານໃນທ້ອງຟ້າກ ໍແນ່ນອນî 
38 ແຕ່ ບັດນ້ີ ພຣະອົງຊົງໄດ້ໂຍນອອກໄປແລະປະຕິເສດ ພຣະອົງຊົງພຣະພິໂຣດຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຈີມໄວຂ້ອງພຣະອົງ 
39 ພຣະອົງໄດ້ຊົງບອກເລີກຄໍາສັນຍາກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງກະທໍາມົງກຸດຂອງທ່ານມົນທິນໃນຜົງ

ຂ້ີດີນ 
40 ພຣະອົງໄດ້ພັງກໍາແພງຂອງທ່ານທັງສ້ິນ ພຣະອົງຊົງໃຫທ່ີ້ກໍາບ ັງເຂ້ັມແຂງຂອງທ່ານຮົກຮ້າງເພພງັ 
41 ຄົນທັງປວງທ່ີຜ່ານໄປກໍປຸ້ນທ່ານ ທາ່ນກໍເປັນຂ້ີປາກຂອງເພ່ືອນບ້ານ 
42 ພຣະອົງຊງົຍົກຍ້ອງມືຂວາຂອງສັດຕຣູຂອງທ່ານ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ສັດຕຣູທັງສ້ິນຂອງທ່ານຍິນດີ 
43 ພຣະອົງຊົງຫັນຄົມດາບຂອງທ່ານ ແລະພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ທ່ານຕ້ັງຫມ້ັນຢູ່ໃນສົງຄາມ 
44 ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ສະງ່າຂອງທ່ານເສ່ືອມສູນໄປ ແລະຊົງໂຍນບັນລັງຂອງທ່ານລົງສູ່ພ້ືນດິນ 
45 ພຣະອົງຊົງຕັດວັນວັຍຫນຸ່ມຂອງທ່ານໃຫ້ສ້ັນ ແລະຊົງຄຸມທ່ານໄວ້ດ້ວຍຄວາມອາຍ 
46 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະລ້ີຊ່ອນຢູ່ເຫິງປານໃດ ເປັນນິດຫລື ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງຈະໄຫມ້ຢູ່ເຫິງ

ປານໃດ 
47 ຂໍຊົງຣະລຶກວ່າ ຊ່ວງຊວິີດຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນຢ່າງໃດ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງສ້າງເຊ້ືອສາຍຂອງມະນຸດມາໂດຍ

ບໍ່ມປີໂຍດແທ້ໆ  
48 ມະນຸດຄົນໃດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ໂດຍບ່ໍຕ້ອງເຫັນຄວາມຕາຍ ຜູ້ໃດຈະຊ່ອຍກູ້ວິນຍານຈິດຂອງຕົນຈາກມືຂອງແດນຜູ້

ຕາຍໄດ້ 
49 ຂ້າແດ່ພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາ ຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງໃນເມ່ືອກ່ອນຂອງພຣະອ ົງນ້ັນຢູ່ໃສ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງປະຕິ

ຍານຕ່ໍດາວິດໂດຍຄວາມສັດສຸຈຣິດຂອງພຣະອົງ 
50 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຣະລຶກວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຖືກດ່າຢ່າງໃດ ແລະຂ້າພຣະອົງຮັບຄວາມສົບ

ປມາດຂອງຊົນຊາດທ ັງຫລາຍໄວ້ໃນເອິກຂອງຂ້າພຣະອົງຢ່າງໃດ 
51 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ນ້ັນແຫລະສັດຕຣູຂອງພຣະອົງໄດ້ເຍ້ີຍຫຍັນ ນ້ັນແຫລະເຂົາເຍ້ີຍຮອຍຕີນຂອງຜູ້ເຈີມ

ໄວຂ້ອງພຣະອົງ 
52 ສາທກຸານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນນິດ ອາແມນ ແລະ ອາແມນ 
 

BOOK IV  
(ພສສ 90-106) 

90 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີກົາ້ສບິ 
ຄວາມອ່ອນແອຂອງມະນດຸ 
Godís Eternity and Human Frailty 
ຄໍາອ້ອນວອນຂອງໂມເຊ ຄົນຂອງພຣະເຈົາ້ 

A Prayer of Moses, the man of God 
1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຂ້າພຣະອົງເລ້ືອຍມາ 
2 ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຊ່ົວນິຣັນດອນ ບ່ໍມີກົກແລະບ່ໍມີປາຍ ກ່ອນສ້າງພູທງັຫລາຍແລະຜືນແຜ່ນດິນໂລກ

ນ້ີ 



3 ພຣະອົງຊົງບອກໃຫ້ມະນຸດກັບຄືນໄປຫາສ່ິງທ່ີເຂົາເຄີຍເປັນຢູ່ມາກ່ອນ ພຣະອົງຊົງປ່ຽນແປງເຂົາໃຫ້ກັບຄືນ
ເປັນດິນອີກ 

4 ສໍາລັບພຣະອົງພັນປີເທ່ົາກັບມ້ືດຽວ ມັນເຫມືອນກັບມືວ້ານນ້ີທ່ີຜ່ານໄປແລ້ວ ແລະເຫມືອນກັບເວລາສ້ັນໆໃນ
ເວລາກາງຄືນ 

5 ພຣະອົງຊງົກວາດມະນຸດອອກເຫມືອນກະແສນ້ໍາກວາດຊີວິດເຂົາເຫມືອນຄວາມຝ ນັ ແລະເຂົາກ ເໍຫມືອນຕ້ົນ
ຫຍ້າທ່ີສົດຊ່ືນໃນເວລາເຊ້ົາ 

6 ຊ່ຶງປ່ົງຂ້ຶນແລະອອກດອກຢ່າງເບີກບານ ແລ້ວມັນກໍຫ່ຽວແຫ້ງແລະຕາຍໄປໃນເວລາຄ່ໍາ 
7 ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ຖືກທໍາລາຍດ້ວຍຄວາມພິໂຣດຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຫວາດຫວ່ັນຕົກໃຈດ້ວຍ

ຄວາມຮ້າຍຢ່າງແຮງກ້າຂອງພຣະອົງ 
8 ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຄວາມຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງເຫັນຄວາມຜິດອັນທ່ີຂ້າພຣະອົງອໍາໄວ້ 
9 ຄວາມພໂິຣດຂອງພຣະອົງກໍບ່ັນທອນ ໃຫ້ຊວິີດປະຈໍາວັນຂອງຂ້າພຣະອົງສ້ັນເຂ້ົາ ຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ມາ

ເຖິງຈຸດຈົບເຫມືອນດ່ັງສຽງລົມ 
10 ຕລອດເຈັດສິບປີທ່ີຂ້າພຣະອົງມີຊວິີດຢູ່ ແລະຖ້າວ່າຂ້າພຣະອົງມີເຫ່ືອແຮງຈ ນົຮອດແປດສິບປີ ມນັກໍຍັງພາໃຫ້

ຂ້າພຣະອົງມີຄວາມຂັດສ ນົແລະຄວາມທຸກລໍາບາກອີກ ໃນບ່ໍຊ້ານ້ີຊ ວິີດຈະສ້ິນສຸດລົງແລະຂ້າພຣະອົງກໍຈະ
ຕາຍໄປ 

11 ແມ່ນໃຜຮູ້ຈັກຣິດແຫ່ງຄວາມພິໂຣດຂອງພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ ຄວາມພິໂຣດຂອງພຣະອົງນ້ັນຫນ້າຢ້ານສ່ໍາໃດ 
12 ຂໍພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາໃຈວ່າຊີວິດນ້ີນ້ັນສ້ັນຫລາຍ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະກາຍເປັນ

ຄົນສລາດ 
13 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຍັງດົນປານໃດ ພຣະອົງຈ່ຶງຈະຍົກໂທດແກ່ຂ້າພຣະອົງ ຂໍໂຜດສົງສານຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ   

ພຣະອົງດ້ວຍ 
14 ໃນທຸກໆເຊ້ົາ ຂໍໃຫຂ້້າພຣະອົງທັງຫລາຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງທັງ

ຫລາຍຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນ ແລະຍິນດີຕລອດຊ່ົວຊີວິດ 
15 ໃນຂນະນ້ີ ຂໍພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມສຸກໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເທ່ົາກັນກັບຄວາມໂສກເສ້ົາທ່ີພຣະອົງຊົງ

ໃຫແ້ຕ່ກ່ອນໃນຫລາຍປີທ່ີຂ້າພຣະອົງມີຄວາມທຸກລໍາບາກ 
16 ຂໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເຫັນກິຈການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ແລະຂໍໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້າພຣະ

ອົງເຫັນຣັສມອັີນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງດ້ວຍ 
17 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍໃຫ້ພຣະພອນຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ນໍາຂ້າພຣະອົງ ຂ ພໍຣະອົງຊົງກະ

ທໍາໃຫວ້ຽກການຂອງຂ້າພຣະອົງສໍາເຣັດ 
 

91 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີກົາ້ສບິເອດັ 
ພຣະເຈົາ້ຜູຊ້ງົຄຸມ້ຄອງເຣາົ 
Assurance of Godís Protection 

1 ຜູ້ທີໄ່ປເພ່ິງຄວາມປອດພັຍໃນພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ ແລະຜູ້ທ່ີອາສັຍຢູ່ພາຍໃຕ້ຮ່ົມເງົາຂອງພຣະຜູ້ຊົງອໍານາດຍ່ິງ
ໃຫຍ່ 

2 ຈະເວ້ົາກັບພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ປ້ອງກັນແລະຄຸ້ມຄອງຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ
ຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈໃນພຣະອົງî 

3 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກບ້ວງແຮ້ວອັນລັບລ້ີທຸກຢ່າງແນ່ນອນ ແລະຈາກພຍາດໂຣຄານາໆປະການ 



4 ພຣະອ ົງຊົງຕຸ້ມທ່ານດ້ວຍປີກຂອງພຣະອົງ ທ່ານຈະປອດພັຍພາຍໃຕ້ການພິທັກຮັກສາຂອງພຣະອົງ ຄວາມສັດ
ຊືຂ່ອງພຣະອົງຈະຄຸ້ມຄອງແລະປ້ອງກັນທ່ານໄວ້ 

5 ທ່ານບ່ໍຕ້ອງຢ້ານອັນຕະຣາຍໃນເວລາກາງຄືນ  ຫລືລູກທະນູທີຍິ່ງມາຢ່າງກະທັນຫັນໃນເວລາກາງເວັນ 
6 ຫລືພຍາດໂຣຄາທ່ີເກີດຕິດຕ່ໍໃນເວລາກາງຄືນ ຕລອດທັງໂຣກລະບາດທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນເວລາກາງເວັນ 
7 ອາດຈະມີພັນຄົນລ້ົມຕາຍລົງໃກ້ທ່ານ ສິບພັນຄົນຈະຕາຍອ້ອມຮອບທ່ານ ແຕ ທ່່ານຈະບ່ໍໄດ້ຮັບອັນຕະຣາຍ

ຢ່າງໃດຫມດົ 
8 ທ່ານຈະເຫັນວ່າ ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະຖືກລົງໂທດແບບໃດ 
9 ເນ່ືອງຈາກວ່າທ່ານໄດ້ເອົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຜູ້ປ້ອງກັນທ່ານ ແລະເອົາພຣະເຈ້ົາອົງສູງສ ດຸເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງ

ທາ່ນ 
10 ພັຍວິບັດຈະບ່ໍມາຕົກຖືກທ່ານ ຄວາມໂຫດຮ້າຍຈະບ່ໍມາໃກ້ເຮືອນຂອງທ່ານ 
11 ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງສ່ັງເທວະດາລົງມາຮັກສາເບ່ິງແຍງທ່ານໃນທຸກບ່ອນທ່ີທ່ານໄປ 
12 ເທວະດາຈະອຸ້ມທ່ານໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ທ່ານສະດຸດກ້ອນຫີນ 
13 ທ່ານຈະຜາບແພ້ສິງຮ້າຍແລະງູພິດ ໂດຍຢຽບມັນລົງໃຕ້ພ້ືນຕີນຂອງທ່ານ 
14 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະຊ່ອຍຜູ້ທ່ີຮັກເຮົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ ແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກເຮົາ 
15 ເວລາເຂົາເອ້ີນຫາເຮົາ ເຮົາຈະຕອບເຂົາ ເມ່ືອເຂົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ເຮົາຈະຊ່ອຍຊີວດິເຂົາແລະ

ໃຫກ້ຽດເຂົາ ເຮົາຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຂົາ 
16 ເຮົາຈະຕອບແທນເຂົາ ໂດຍໃຫ້ເຂົາມີຊີວິດຍືນຍາວ ແລະເຣົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາພ້ົ້ົນພັຍຢ່າງແນ່ນອນî 
 

92 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີກົາ້ສບິສອງ 
ສຣັເສນີພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົາ້ 
Thanksgiving for Vindication 

1 ເປັນການດີທ່ີຈະໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ຂ້າແດ່ອົງຜູ້ສູງສຸດທ່ີຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
2 ທ່ີຈະປະກາດຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງໃນເວລາເຊ້ົາ  ແລະຄວາມສັຕສຸດຈະຣິດຂອງພຣະອົງໃນກາງ

ຄືນ 
3 ເປັນເພງດ້ວຍພິນສິບສາຍແລະພິນໃຫຍ່ ແລະດ້ວຍສຽງພິນເຂົາຄູ່ 
4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຍິນດີດ້ວຍພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງ

ຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານ ເນ່ືອງໃນພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະອົງ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ນັກ ພຣະດໍາຣຂິອງພຣະອົງສຸດເລິກລ້ໍາ 
6 ຄົນໂງ່ຈ້າຈະຮູ້ບ່ໍໄດ້ ຄົນເບົາປັນຍາເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍໄດ້ 
7 ວ່າ, ìເຖິງວ່າຄົນອະທັມຈະງອກຂ້ຶນຢ່າງຫຍ້າ ແລະຄົນກະທໍາຊ່ົວທັງປວງຈະເຣີນຂ້ຶນ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຖືກທໍາ

ລາຍເປັນນິດ 
8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຢູ່ເທິງທ່ີສູງເປັນນິດ 
9 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະນ້ີແຫລະສັດຕຣູຂອງພຣະອົງ ສັດຕຣູຂອງພຣະອົງຈະພິນາດ ຄົນກະທໍາຊ່ົວທັງ

ປວງຈະຕ້ອງກະຈັດກະຈາຍໄປ 
10 ແຕ່ພຣະອົງຊົງເຊີດຊເູຂົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ເຫມອືນຢ່າງກັບເຂົາງົວກະທິງ ພຣະອົງຊົງເທນ້ໍາມັນໃຫມ່ເທິງຂ້າ  

ພຣະອົງ 



11 ຕາຂອງຂ້າພຣະອົງເບ່ິງເຫັນພວກສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງແພ້ ຫູຂອງຂ ້າພຣະອົງ ໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມຫລ້ົມຈົມ
ຂອງຄົນທໍາຊ່ົວທ່ີລຸກຂ້ຶນສູ້ຂ້າພຣະອົງ 

12 ຄົນຊອບທັມກ ງໍອກຂ້ຶນຢ່າງຕ້ົນຕານ ຈະເຣີນຂ້ຶນເຫມືອນຕ້ົນສົນໃນເລບານອນ 
13 ຄົນໄດ້ປູກມັນໄວ້ໃນພຣະຜາສາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ມັນຈະເຣີນຂ້ຶນໃນບໍຣິເວນຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
14 ມັນແກ່ແລ້ວກ ຍັໍງເກີດຜົນ ມັນມີນ້ໍາລ້ຽງເຕັມແລະຂຽວສົດຢູ່ 
15 ເພ່ືອສະແດງວ່າພຣະເຈ້ົານ້ັນທ່ຽງທັມ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະສີລາຂອງຂ້າພຣະອົງ ໃນພຣະອົງບ່ໍມີຄວາມອະທັມ 
 

93 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີກົາ້ສບິສາມ 
ພຣະເຈົາ້ຊງົເປນັເຈົາ້ຊວີດິ 
The Majesty of Godís Rule 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນເຈ້ົາຊີວິດ ພຣະອົງຊົງຫຸ້ມຫ່ໍດ້ວຍສະງ່າຣາສີ ແລະຊົງເຕັມໄປດ້ວຍອໍານາດ ແນ່ນອນທ່ີ
ສຸດ ແຜ່ນດິນໂລກຕ້ັງຫມັນ້ຄົງຢູ່ ແລະຈະບ່ໍຍົກຍ້າຍໄປໃສ 

2 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະອົງຊົງມີຢູ່ ແລະພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ຕ້ັງແຕ່ໃດໆມາ 
3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສຽງມະຫາສມຸດເລິກດັງກ້ອງສນ່ັນຫວ່ັນໄຫວ 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ປົກຄອງສູງສຸດໃນຟ້າສວັນ ພຣະອົງຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າສຽງມະຫາສມຸດ ແລະຊົງມີອໍາ

ນາດເຫນືອກວ່າຄ້ືນທະເລ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຊົງແນ່ແທ້ ພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງຊງົບໍຣິສຸດແລະເປັນຢູ່   

ຕລອດໄປ 
 

94 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີກົາ້ສບິສີ ່
ຄາໍອອ້ນວອນເພືອ່ການແກແ້ຄນ້ 
God the Avenger of the Righteous 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງການແກ້ແຄ້ນ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງການແກ້ແຄ້ນ ຂໍຊົງສ່ອງແສງອອກ
ໄປ 

2 ຂ້າແດ່ຜູ້ພິພາກສາໂລກ ຂໍຊົງລຸກຂ້ຶນ ໃຫຄົ້ນໂອ້ອວດໄດ້ຮັບຜົນສນອງອັນສົມກັບເຂົາ 
3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາ ຄົນອະທັມຈະນານເທ່ົາໃດ ຄົນອະທັມຈະດີໃຈຢ  ູ່ນານເທ່ົາໃດ 
4 ເຂົາເວ້ົາຢ່າງຈອງຫອງ ຄົນກະທໍາຊ່ົວທັງປວງ ເຂົາໂອ້ອວດ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຂົາຢຽບຢ່ໍາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະເຮັດມ ໍຣະດົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ທຸກຍາກ 
6 ເຂົາສັງຫານຍິງຫມາ້ຍແລະຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະກະທໍາຄາດຕະກັມລູກກໍາພ້າ 
7 ແລະເຂົາກ່າວວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາບ່ໍຫລຽວເຫັນ ພຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບບ່ໍຢ່ັງຮູ້î 
8 ຄົນໂງ່ຈ້າທ່ີສຸດຂອງປະຊາຊົນເອີຍ ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈເຖີດ ຄົນໂງ່ທັງຫລາຍ ເມ່ືອໃດເຈ້ົາຈ່ຶງຈະສລາດ 
9 ພຣະອົງຜູ້ຊົງປູກຫູ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງໄດ້ຍິນຫລື ພຣະອົງຊົງປ້ັນຕາ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງເຫັນຫລື 
10 ພຣະອົງຊງົຕີສອນບັນດາປະຊາຊາດ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຂນາບຫລື ຄືພຣະອົງຜູ້ຊງົສອນຄວາມຮູ້ໃຫ້ມະນຸດ 
11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮູ້ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ວ່າເປັນແຕ່ພຽງລົມຫາຍໃຈ 
12 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄົນທ່ີພຣະອົງຊົງຕີສອນນ້ັນ ກໍເປັນສຸກ ຄືຄົນທ່ີພຣະອົງຊົງສອນດ້ວຍພຣະທັມຂອງພ

ຣະອົງ 
13 ເພື່ອຈະໃຫເ້ຂົາພັກຈາກວັນລໍາບາກ ຈົນກວ່າຈະຂຸດບ່ໍໄວ້ໃຫ້ຄົນອະທັມ 



14 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍປະຖ້ີມໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງສະລະມໍຣະດົກຂອງພຣະອົງ 
15 ເພາະຄວາມຍຸດຕິທັມຈະກັບໄປຫາຄວາມຊອບທັມ ແລະບັນດາຄົນທ່ຽງທັມໃນໃຈຈະຕິດຕາມໄປ 
16 ຜູ້ໃດລຸກຂ້ຶນຕ່ໍຕ້ານຄົນໂຫດຮ້າຍແທນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ໃດຢືນຕ່ໍສູ້ຄົນກະທໍາຄວາມຊ່ົວແທນພຣະເຈ້ົາ 
17 ຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຂ້າພະເຈ້ົາ ວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຄົງຢູ່ໃນຄວາມສງ ດັໃນປ່າຊ້າ 
18 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຄິດວ່າ, ìຕີນຂອງຂ້າພາດລ້ົມລົງì ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງ

ຈະຍຶດຂ້າ    ພຣະອົງໄວ້ 
19 ເມ່ືອຄວາມກັງວົນໃນໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງມີຫລາຍ ການເລ້ົາໂລມຂອງພຣະອົງກໍຫນູນຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ

ໃຫຊ່ື້ນບານ 
20 ຜູ້ປົກຄອງທ່ີໂຫດຮ້າຍຈະຮ່ວມມິດກັບພຣະອົງໄດ້ຫລື ຄືຜູ້ທ່ີໃຊ້ກົດເກນປະກອບການຊ່ົວຮ້າຍ 
21 ເຂົາທັງຫລາຍຜູກມິດກັນຕ່ໍສູ້ຊີວດິຂອງຄົນຊອບທັມ ແລະກ່າວໂທດຄົນໄຮ້ຄວາມຜິດເຖິງຕາຍ 
22 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ແລະພຣະເຈ  ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພຣະສີ

ລາທີລ້ີ່ພັຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
23 ພຣະອົງຈະຊົງນໍາຄວາມບາບຜິດຂອງເຂົາກັບມາສນອງເຂົາ ແລະຊົງທາໍລາຍເຂົາເສັຽເພາະຄວາມໂຫດຮ້າຍ

ຂອງເຂົາ    ພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາຈະຊົງທໍາລາຍເຂົາເສັຽ 
 

95 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີກົາ້ສບິຫາ້ 
ບດົເພງສຣັເສນີແລະນະມສັການ 
A Call to worship and Obedience 

1 ມາເຖດີ ໃຫເ້ຮົາທັງຫລາຍຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫເ້ຮົາກະທໍາສຽງຊ່ືນບານຖວາຍພຣະສີລາແຫ່ງ
ຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາ 

2 ໃຫເ້ຮົາທັງຫລາຍເຂ້ົາມາຢູ່ສະເພາະເບ້ືອງພຣະພັກດ້ວຍໂມທະນາ ໃຫ້ເຮົາກະທໍາສຽງຊ່ືນບານຖວາຍພຣະອົງ
ດ້ວຍບົດເພງສັຣເສີນ 

3 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະຊົງເປັນກະສັດຍ່ິງໃຫຍ່ເຫນືອພຣະທັງຫລາຍ 
4 ທ່ີເລິກຂອງແຜ່ນດິນໂລກຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ທີສູ່ງຂອງພູເປັນຂອງພຣະອົງດ້ວຍ 
5 ທະເລເປັນຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງສ້າງມັນ ແລະພຣະຫັດັຂອງພຣະອົງຊົງປ້ັນແຜ່ນດິນ 
6 ມາເຖດີ ໃຫເ້ຮົານະມສັການແລະຂາບລົງ ໃຫເ້ຮົາຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາ 
7 ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແລະເຮົາເປັນປະຊາກອນແຫ່ງທ່ົງຫຍ້າຂອງພຣະອົງ ແລະເປັນແກະ

ແຫ່ງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ວັນນ້ີ ຢາກຈະໃຫ້ທ່ານທ ັງຫລາຍຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງ 
8 ຢ່າໃຫ້ຈິດໃຈເຈ້ົາແຂງກະດ້າງ ເໝືອນທ່ີເມຣບີາ ເໝືອນວັນມັດສາໃນຖ່ິນກັນດານ 
9 ເມ່ືອບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາທົດລອງເຮົາ ແລະເອົາເຮົາເຂ້ົາພິສູດ ເຖິງແມ້ວ່າເຂົາເຫັນກິຈການຂອງເຮົາ 
10 ເຮົາກຽດເຊ້ືອສາຍນ້ັນຢູ່ສ່ີສິບປີ ແລະວ່າ, ìເຂົາເປັນຊົນຊາດທ່ີມໃີຈມກັຫລົງຜິດ ເຂົາບ່ໍນັບຖືທາງຂອງເຮົາî 
11 ເພາະສະນ້ັນເຮົາຈ່ຶງປະຕິຍານດ້ວຍຄວາມກ້ີວຂອງເຮົາ ວ່າເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃນທ່ີພກັເຊົາຂອງເຣົາ 

 

96 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີກົາ້ສບິຫົກ 
ພຣະເຈົາ້ຊງົເປນັພຣະເຈ້ົາມະຫາຊວີດິອງົສງູສດຸ 
Praise to God Who Comes in Judgment 

(1 ຂຄວ 16:23-33) 



1 ຈ່ົງຮ້ອງເພງໃຫມ່ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ທົວ່ທັງໂລກ ຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະອົງ 
2 ຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະສັຣເສີນພຣະນາມພຣະອົງທຸກໆມ້ືໃດ ຈ່ົງປະກາດຂ່າວດີທ່ີພຣະອົງ

ໄດ້ຊົງຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາພ້ົນພັຍ 
3 ຈ່ົງປະກາດພຣະຣັສມຂີອງພຣະອົງແກ່ຊົນຊາດຕ່າງໆ ແລະກິຈການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງແກ່ປະຊາຊົນທງັ

ປວງ 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະຄວນທ່ີສັຣເສີນຢ່າງສູງສຸດ ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີຢ າໍເກງເຫນືອກວ່າພຣະອ່ືນທັງ

ປວງ 
5 ສ່ວນພຣະຂອງຊົນຊາດອ່ືນບ່ໍແມ່ນພຣະແທ້ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ສ້າງຟ້າສວັນ 
6 ຣັສມີ ແລະຣິດທານຸພາບກໍອ້ອມຮອບພຣະອົງ ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຄວາມສະງ່າງາມຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງ   

ພຣະອົງ 
7 ທຸກໆຄົນໃນໂລກນ້ີ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງສັຣເສີນຣັສມີ ແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ 
8 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະນໍາເອົາເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາມາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ 
9 ຈ່ົງນອບນ້ອມຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະພັກຜູ້ຊົງບໍຣິສຸດ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງມາປາກົດທ່ົວທງັແຜ່ນດິນໂລກນ້ີ ຈ່ົງສະທ້ານ

ຢ້ານກົວຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ 
10 ຈ່ົງກ່າວແກ່ຊ ົນຊາດທັງປວງວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາມະຫາຊີວິດ ແຜ່ນດິນໂລກຕ້ັງຫມັນ້ຄົງຢູ່ 

ຈະບ່ໍຍົກຍ້າຍໄປໃສ ພຣະອົງຈະຊົງຕັດສິນປະຊາຊາດທັງປວງດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມî 
11 ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະເທິງທ້ອງຟ້າຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີ ນ້ໍາທະເລ ແລະທ ຸກໆສ່ິງທ່ີມີຢູ່ໃນນ້ັນ ຈ່ົງຮ້ອງສຽງສນ່ັນຫວ່ັນ

ໄຫວ 
12 ທ່ົງນາທັງຫລາຍພ້ອມທຸກໆສ່ິງທ່ີມີຢູ່ໃນນ້ັນ ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍ ິນດີ ຕ້ົນໄມທ່ີ້ຢູ່ໃນປ່າ ຈ່ົງມີສຽງມ່ວນຊື່ນຕໍ່ພຣະພັກ   

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
13 ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງສະເດັດມາປົກຄອງໂລກນ້ີ ພຣະອົງຈະປົກຄອງປະຊາຊາດທັງປວງໃນໂລກດ້ວຍຄວາມ

ສັດຊ່ືແລະຍຸດຕິທັມ 
 

97 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີກົາ້ສບິເຈດັ 
ອາໍນາດປກົຄອງແລະຣດິທານພຸາບຂອງພຣະເຈົາ້ 
The Glory of Godís Reign 

1 ພຣະເຈ້ົາຊົງຄອບຄອງ ຈ່ົງໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກຊົມຊ່ືນຍິນດີ ໃຫ້ແຜ່ນດິນຊາຍທະເລມາກມາຍນ້ັນຍິນດີ 
2 ເມກ ແລະຄວາມມືດຕຶບຢູ່ຮອບພຣະອົງ ຄວາມຊອບທັມເປັນຮາກຖານແຫ່ງບັນລັງຂອງພຣະອົງ 
3 ໄຟລຸກຢູ່ຂ້າງຫນ້າພຣະອົງ ແລະໄຫມປໍ້ຣະປັກຂອງພຣະອົງຮອບຂ້າງເສັຽ 
4 ຟ້າແລບຂອງພຣະອົງທໍາໃຫ້ພິພບົສະວ່າງ ແຜ່ນດິນໂລກຫວ່ັນແລະສ່ັນສະທ້ານ 
5 ພລູະລາຍເຫມອືນຂ້ີເຜ້ິງຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ຕ່ໍພຣະພັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນ 
6 ຟ້າສວັນປ່າວຮ້ອງຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ ແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍເປັນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ 
7 ໃຫຜູ້້ນະມັສການຮູບໂຄຣົບທັງສ້ິນໄດ້ອາຍ ຄືຜູ້ທີອ່ວດໃນພຣະປອມຂອງເຂົາ ໃຫ້ພຣະທັງສ້ິນກາບລົງຕ່ໍພຣະ

ອົງ 
8 ຊໂີອນໄດ້ຍິນ ແລະຍິນດີ ແລະທິດາທັງປວງຂອງຢູດາຊົມຊ່ືນຍິນດ  ີຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະຄັມພິພາກສາ

ຂອງພຣະອົງ 
9 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງສູງສຸດເຫນືອແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນ ພຣະອົງຊົງສູງເດ່ັນກວ່າພຣະທັງປວງ 



10 ທ່ານຜູ້ທ່ີຮັກພຣະເຈ້ົາ ກ ກໍຽດຊັງຄວາມຊ່ົວ ພຣະອົງຊົງປົກປັກຮັກສາຊີວິດໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງ
ຊ່ອຍໃຫເ້ຂົາພ້ົ້ົນຈາກມືຂອງຄົນອະທັມ 

11 ຄວາມສວ່າງແຈ້ງຂ້ຶນແກ່ຄົນຊອບທັມ ແລະຄວາມຊ່ືນບານມີຂ້ຶນແກ່ຄົນໃຈທ່ຽງທັມ 
12 ທ່ານຜູ້ຊອບທັມເອີຍ ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະຖວາຍໂມທະນາແດ່ພຣະນາມບໍຣິສຸດຂອງ 

ພຣະອົງ 
 

98 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີກົາ້ສບິແປດ 
ສຣັເສນີຄວາມຊອບທມັຂອງພຣະເຈົາ້ 
Praise the Judge of The World  
ເພງສັຣເສີນ 

A Psalm 
1 ຈ່ົງຮ້ອງເພງບົດໃຫມ່ຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາການອັສຈັນ ພຣະຫັດຂວາແລະພຣະ

ກອນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງໄດ້ນໍາຄວາມມີຊັຍມາ 
2 ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຄວາມມີຊັຍຂອງພຣະອົງປະຈັກແຈ້ງ ພຣະອົງຊົງເຜີຍການຊ່ອຍກູ້ຂອງພຣະອົງໃນສາຍຕາ

ຂອງບັນດາປະຊາຊາດ 
3 ພຣະອົງຊງົລະນຶກເຖິງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງ ແລະຄວາມສັດສຸຈຣິດຕ່ໍວົງວານອິສຣາເອນທ່ີສຸດປາຍ

ແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນໄດ້ເຫັນຊັຍຊະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 
4 ຊາວໂລກທັງສ້ິນເອີຍ ຈ່ົງເປ່ັງສຽງຊ່ືນບານຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປ່ັງເປັນສຽງເພງຊ່ືນບານແລະຮ້ອງເພງ

ສັຣເສີນ 
5 ຈ່ົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍພິນເຂົາຄູ່ ແລະດ້ວຍສຽງເພງ 
6 ດ້ວຍສຽງແກແລະສຽງເປ່ົາເຂົາສັດ ຈ່ົງກະທໍາສຽງຊ່ືນບານຖວາຍພຣະມະຫາກະສັດ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
7 ໃຫທ້ະເລສນ່ັນຫວ່ັນໄຫວ ກັບສ່ິງທັງປວງທ່ີຢູ່ໃນທະເລນ້ັນ ພິພົບແລະບັນດາຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນ 
8 ໃຫກ້ະແສນ້ໍາຕົບມືຂອງມັນ ໃຫ້ບັນດາໂນນພູ ຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານດ້ວຍກັນ 
9 ສະເພາະເບ້ືອງພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງສະເດັດມາພິພາກສາໂລກ ພຣະອົງຈະຊົງພິພາກສາ

ໂລກດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທັມ 
 

99 ເພງສຣັເສນີ ບດົທເີກົາ້ສບິເກົາ້ 
ຄວາມສຕັສດຸຈະຣດິຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍອ່ສິຣາເອນ 
Praise to God for His Holiness 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຊີວິດ ແລະມະນຸດທ ງັຫລາຍກໍສະທ້ານຢ້ານກົວ ພຣະອົງປະທັບເຫນືອເຊຣູບິມ ໃຫ້
ແຜ່ນດິນໂລກຫວັນ່ໄຫວ 

2 ພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່ຢູ່ໃນຊີໂອນ ພຣະອົງສູງເດ່ັນຢູ່ເຫນືອປະຊາຊາດທັງປວງ 
3 ໃຫເ້ຂົາສັຣເສີນພຣະນາມອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະຫນ້າຢ້ານຢໍາຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງສັກສິດ 
4 ຂ້າແດ່ກະສັດຜູ້ຊົງມະຫິດທີຣິດ ຜູ້ຊົງຮັກຄວາມຍຸດຕິທັມ ພຣະອົງຊົງສະຖາປະນາຄວາມທ່ຽງທັມ ພຣະອົງຊົງ

ປະກອບຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະຄວາມຊອບທັມຂ້ຶນໃນຢາໂຄບ 
5 ຈ່ົງຍໍພຣະກຽດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ນະມັສການທ່ີແທ່ນຮອງພຣະບາດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງ

ບຣໍສຸິດ 



6 ໂມເຊ ແລະອາໂຣນຢູ ໃ່ນພວກປະໂຣຫິດຂອງພຣະອົງ ຊາມູເອນຢູ່ໃນພວກທ່ີທູນອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
ດ້ວຍ ທາ່ນຮ້ອງທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງຕອບທ່ານເຫລ່ົານ້ັນ 

7 ພຣະອົງສ່ັງກັບທ່ານທ່ີໃນເສົາເມກ ທ່ານທັງປວງໄດ້ຮັກສາບັນດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງ ແລະກົດເກນທ່ີພ
ຣະອົງປະທານແກ່ທ່ານ 

8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊົງຕອບທ່ານເຫລ່ົານ້ັນ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້
ຍົກໂທດທ່ານເຫລ່ົານ້ັນ ແຕ່ຊົງເປັນຜູ້ສນອງການກະທໍາຜິດຂອງທ່ານເຫລ່ົານ້ັນ 

9 ຈ່ົງຍໍພຣະກຽດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແລະນະມັສການທ່ີພູສັກສິດຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາບໍຣິສຸດ 

 

100 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍ 
ຄາໍເຕອືນໃຫໂ້ມທະນາ 
All Lands Summoned to Praise God 

1 ທ່ົວທັງໂລກນ້ີ ຈ່ົງຮ້ອງເພງມ່ວນຊ່ືນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
2 ຈ່ົງນະມັສການພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະເຂ້ົາມາຮ້ອງເພງຢ່າງມ່ວນຊ່ືນຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ 
3 ຈ່ົງຮູ້ໄວ ເ້ຖີດວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແມ່ນພຣະເຈ້ົາພຣະອົງຊົງສ້າງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະອົງ 

ພວກເຮົາເປັນໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງ ແລະເປັນຝູງແກະຂອງພຣະອົງ 
4 ຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງເພ່ືອກ່າວຂອບພຣະຄຸນ ຈ່ົງໄປໃນພຣະວິຫານອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ

ດ້ວຍການສັຣເສີນ ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນ ແລະສັຣເສີນພຣະອົງ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະກອບດ້ວຍຄວາມດີ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງມີຢູ່ຕລອດໄປ ແລະຄວາມສັດຊ່ືສຸດຈະຣິດ

ຂອງພຣະອົງ ກ ໍມີຢູ່ຕລອດເວລາ 
 

101 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍນຶງ່ 
ຄາໍປະຕຍິານທີດ່າໍຣງົຊບີຢາ່ງຊອບທມັ 
A Sovereignís Pledge of Integrity and Justice 

1 ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງເຣ່ືອງຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີ ແລະຄວາມຍຸດຕິທັມ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະ
ຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະອົງ 

2 ຂ້າພຣະອົງຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນທາງທີດີ່ຮອບຄອບ ເມ່ືອໃດພຣະອົງຈະສະເດັດມາຫາຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະ
ດ າໍເນີນດ້ວຍໃຈສັດຊ່ືພາຍໃນເຮືອນຂອງຂ້າພຣະອົງ 

3 ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍຕ້ັງສ່ິງໃດໆທ່ີຊົວ່ຊ້າໄວ້ຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງກຽດຊັງກິຈການຂອງຜູ້ທ່ີກະ
ບົດທັງຫລາຍ ກິຈການນ້ັນຈະບ່ໍຕິດຂ້າພຣະອົງ 

4 ຂ້າພຣະອົງຈະຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຣ່ືອງໃຈແຕກ ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍເອົາເຣ່ືອງເອົາຣາວກັບຄວາມຊ່ົວຮ້າຍເລີຍ 
5 ບຸກຄົນທ່ີໃສ່ຮ້າຍເພ່ືອນບ້ານລັບໆນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງຈະທໍາລາຍເສັຽ ຄົນທ່ີອວດອ້າງແລະໃຈທ່ີຈອງຫອງຂ້າ      

ພຣະເອົງຈະບ່ໍຍອມໂຍະຍານດ້ວຍ 
6 ຂ້າພຣະອົງຈະມອງຫາຄົນທ່ີສັດຊ່ືໃນແຜ່ນດິນ ເພ່ືອເຂົາຈະອາສັຍຢູ່ກັບຂ້າພຣະອົງ ຜູ້ໃດດໍາເນີນໃນທາງທ່ີດີ

ຮອບຄອບ ຜ  ູ້ນ້ັນຈະບົວລະບັດຂ້າພຣະອົງ 
7 ຜູ້ທີປ່ະພຶດຫລອກລວງຈະບ່ໍໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ຄົນໃດທ່ີອ້າປາກເວ້ົາຄວາມບ່ໍຈີງຈະບ່ໍຢ້ັງ

ຍືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຂ້າພຣະອົງ 



8 ທຸກໆເຊ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະທໍາລາຍຄົນອະທັມທັງສ້ິນໃນແຜ່ນດິນ ຕັດຜູ້ທ່ີກະທໍາຊ່ົວອອກເສັຽໃຫຫ້ມດົຈາກນະ
ຄອນຂອງ    ພຣະເຈ້ົາ 

 

102 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສອງ 
ຄາໍຮໍາ່ຮອ້ງໃນຍາມທກຸໃຈ 
Prayer to the Eternal King for Help  

ຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜຸ ້ຖືກຂ່ົມໃຈ ເມື່ອເຂົາອ່ອນລະອາໃຈ ແລະລະບາຍຄວາມນ້ັນຕ່ໍພຣະເຈົ້າ 
A Prayer of one Afflicted, when faint and Pleading before the Lord 

1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງຟງັຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍສຽງຮ້ອງຂອງຂ້າພຣະອົງມາເຖິງພຣະອົງ 
2 ຂໍຢ່າຊົງເຊ່ືອງພຣະພັກຂອງພຣະອົງຈາກຂ້າພຣະອົງ ໃນວັນທຸກໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ ຊົໍງງ່ຽງພຣະກັນຟັງຂ້າ  

ພຣະອົງ ຂ ຊົໍງຕອບຂ້າພຣະອົງໂດຍໄວ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະອົງ 
3 ເພາະວັນຂອງຂ້າພຣະອົງສ້ິນໄປເໝືອນຄວັນ ແລະກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງໄຫມເ້ໝືອນເຕົາໄຟ 
4 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງຖືກຕີຈົນລ້ົມເຫມືອນຫຍ້າແລະຫ່ຽວໄປ ຂ້າພຣະອົງລືມກິນອາຫານຂອງຂ້າພຣະອົງ 
5 ເຫດດ້ວຍສຽງຮ້ອງຄາງຂອງຂ້າພຣະອົງ ກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງເກາະຕິດເນ້ືອຂອງຂ້າພຣະອົງ 
6 ຂ້າພຣະອົງເປັນເຫມືອນນົກກະທຸງທ່ີຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ ເຫມືອນນົກເຄ້ົາແມວຢູ່ໃນທ່ີຮ້າງເປ່ົາ 
7 ຂ້າພຣະອົງນອນບ່ໍຫລັບ ຂ້າພຣະອົງເຫມືອນນົກໂດດດ່ຽວເທິງຫລັງຄາເຮືອນ 
8 ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງຫຍ ໍ ້ຫຍັນຂ້າພຣະອົງຕລອດວັນ ໂດຍໃຊ້ຊ່ືຂ້າພຣະອົງເປັນຄໍາປ້ອຍດ່າ 
9 ເພາະຂ້າພຣະອົງກິນຂ້ີເຖ່ົາຕ່າງອາຫານ ແລະເຈືອປົນນ້ໍາຕາເຂ້ົາກັບເຄ່ືອງດ່ືມ 
10 ເຫດດ້ວຍຄວາມພິໂຣດແລະຄວາມກ້ິວຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງຊູຂ້າພຣະອົງຂ້ຶນແລະໂຍນຂ້າພຣະອົງ

ຖ້ິມໄປເສັຽ 
11 ວັນເວລາຂອງຂ້າພຣະອົງເຫມືອນເງົາເວລາຄ່ໍາ ຂ້າພຣະອົງຫ່ຽວໄປເຫມືອນຫຍ້າ 
12 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງປະທັບເທິງບັນລັງເປັນນິດ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ທກຸຊ່ົວຊາດອາ

ຍຸຄົນ 
13 ພຣະອົງຊົງລຸກຂ  ້ຶນສົງສານຊີໂອນ ເພາະເຖິງເວລາທ່ີຈະຊົງພຣະກະຣຸນານາງ ເວລາກໍານົດມາເຖິງແລ້ວ 
14 ເພາະຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງຮັກຊາກກ້ອນຫີນຂອງນາງຫລາຍ ແມ່ນວ່າຖືກທໍາລາຍມາແລ້ວກໍຍອມ 
15 ບັນດາປະຊາຊາດຈະຢ້ານພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບັນດາກະສັດຂອງແຜ່ນດິນໂລກຢ້ານພຣະສະ

ງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ 
16 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງສ້າງຊີໂອນ ພຣະອົງຈະຊົງສ້າງປາກົດດ້ວຍພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ 
17 ພຣະອົງຈະສົນພຣະທັຍໃນຄໍາອ້ອນວອນຂອງຄົນສ້ິນເນ້ືອປະດາຕົວ ແລະຈະບ່ໍຊົງດູຫມິນ່ຄໍາອ້ອນວອນຂອງ

ເຂົາ 
18 ຂໍບັນທຶກເຣ່ືອງນ້ີໄວ້ໃຫເ້ຊ້ືອສາຍທ່ີຈະມີມາ ເພ່ືອປະຊາຊົນທ່ີຍັງຈະຊົງສ້າງມານ້ັນຈະໄດ້ສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ 
19 ບັນທຶກວ່າ ພຣະອົງທອດພຣະເນດລົງມາຈາກທ່ີສູງອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ ຈາກຟ້າສວັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ທອດພຣະເນດແຜ່ນດິນໂລກ 
20 ເພ່ືອຊົງຟັງສຽງຮ້ອງຄາງຂອງຊະເລີຍ ເພ່ືອຊົງປ່ອຍຄົນທ່ີຕ້ອງເຖິງຕາຍໃຫ້ເປັນອິສຣະ 
21 ເພ່ືອມະນຸດຈະປະກາດພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນຊີໂອນ ແລະກ່າວສັຣເສີນພຣະອົງໃນເຢຣູຊາເລັມ 
22 ຂນະເມ່ືອຊົນຊາດທັງຫລາຍຮວມກັນ ທງັບັນດາຣາຊອານາຈັກເພ່ືອນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 



23 ເມ່ືອຍັງຫນຸ່ມພຣະອົງຊົງຫັກກໍາລັງຂອງຂ າ້ພະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສ້ັນເຂ້ົາ 
24 ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຢ່າຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງໄປເສັຽໃນເຄ່ິງກາງວັນເວລາຂອງ

ຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຜູ້ປີເດືອນດໍາຣົງຢູ່ຕລອດທຸກຊ່ົວຊາດອາຍຸຄົນî 
25 ເມ່ືອເດີມພຣະອົງຊົງວາງຮາກຖານຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະຟ້າສວັນເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 
26 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະພິນາດ ແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງດໍາຣົງຢູ່ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະເກ່ົາໄປເຫມືອນເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ ພຣະອົງຊົງປ່ຽນ

ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຫມືອນເສ້ືອຜ້າແລ້ວມັນກໍສູນຫາຍສລາຍໄປສ້ິນ 
27 ແຕ່ພຣະອົງຍັງຄົງເໝືອນເດີມ ແລະປີເດືອນຂອງພຣະອົງບ່ໍສ້ິນສຸດ 
28 ລູກຫລານຂອງບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຈະຢູ່ຫມັນ້ຄົງ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຈະໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາ

ຕ່ໍເບ້ືອງ    ພຣະພັກພຣະອົງ 
 

103 ເພງສຣັເສນີ ບດົທ ີນຶງ່ຮອ້ຍສາມ 
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ 
Thanksgiving for Godís Goodness  

ຂອງດາວິດ 
Of David 

1 ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າເອີຍ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າສັຣເສີນພຣະນາມອັນບ ຣິໍສຸດຂອງພຣະອົງດ້ວຍຫມດົ
ຈິດຫມົດໃຈ 

2 ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າເອີຍ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຢ່າລືມຄຸນງາມຄວາມດີຂອງພຣະອົງ 
3 ພຣະອົງຊງົໃຫ້ອະພັຍຄວາມບາບທັງສ້ິນຂອງຂ້າ ແລະປ່ິນປົວພຍາດໂຣຄາຕ່າງໆຂອງຂ້າໃຫ້ດີ 
4 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຂ້າໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຕາຍ ແລະຊົງອວຍພອນຂ້າດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາ 
5 ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ຊວິີດຂອງຂ້າເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງທ່ີດີ ດ່ັງນ້ີ ຂ້າຈ່ຶງຫນຸ່ມແຫນ້ນແລະແຂງແຮງເຫມອືນດ່ັງນົກອິນ

ຊ ີ
6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງແກ້ແຄ້ນແລະໃຫ້ຄວາມເປັນທັມແກ່ຜູ້ທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງ 
7 ພຣະອົງຊງົບອກແຜນການຂອງພຣະອົງແກ່ໂມເຊ ແລະທໍາໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເຫັນກິຈການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງ

ພຣະອົງ 
8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຕັມໄປດ້ວຍພຣະເມດຕາກະຣຸນາ ພຣະອົງຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງແລະບ່ໍ

ຊົງພິໂຣດງ່າຍ 
9 ພຣະອົງບ່ໍຊງົຕິຕຽນແລະບ່ໍຊົງພໂິຣດຕລອດໄປ 
10 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງລົງໂທດພວກເຮົາຕາມທ່ີພວກເຮົາສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ ຫລືບ່ໍໄດ້ຕອບແທນໃນຄວາມບາບແລະ

ການຜິດພາດຂອງພວກເຮົາ 
11 ຟ້າສວັນສູງເຫນືອແຜ່ນດິນໂລກຫລາຍເທ່ົາໃດ ຄວາມຮັກທ່ີພຣະອົງຊົງມີແກ່ຜູ້ທ່ີຢໍາເກງພຣະອົງກໍສູງຫລາຍ

ເທົ່ານັ້ນ 
12 ທິດຕາເວັນອອກໄກຈາກທິດຕາເວັນຕົກຫລາຍເທ່ົາໃດ ພຣະອົງກໍຊົງຍົກຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາອອກໄປໄກ

ຫລາຍເທ່ົານ້ັນ 
13 ພໍເ່ມດຕາກະຣຸນາຕ່ໍລູກຫລາຍເທ່ົາໃດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງເມດຕາກະຣຸນາຕ່ໍຜູ້ທ່ີຢໍາເກງພຣະອົງຫລາຍເທ່ົາ

ນ້ັນ 
14 ພຣະອົງຊົງຮູ້ດີວ່າພວກເຮົາຖືກສ້າງມາຢ່າງໃດ ແລະຊົງຈ່ືຈໍາສເມີວ່າພວກເຮົາເປັນຂ້ີຝຸ່ນດິນ 



15 ສ່ວນມະນຸດນ້ັນ ຊວິີດຂອງເຂົາປຽບເຫມືອນຕ້ົນຫຍ້າ ເຂົາຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນເຫມືອນດ່ັງດອກໄມ້ປ່າ 
16 ເມ່ືອລົມພັດມັນກໍລ້ົມຫກັເສັຽໄປ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫັນມັນອີກ 
17 ແຕ່ວ່າຄວາມຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊົງມແີກ່ຜູ້ທ່ີຖວາຍກຽດແດ່ພຣະອົງຕລອດໄປ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພ

ຣະອົງຊົງຫມັນ້ຄົງຢູ່ທຸກຊ່ົວອາຍຸຄົນ 
18 ແລະແກ່ຜູ້ທ່ີປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ ຄືຜູ້ທີເ່ຊ່ືອຟັງຢ່າງຈີງໃຈໃນຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ 
19 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕ້ັງພຣະທ່ີນ່ັງໄວ້ໃນຟ້າສວັນພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາມະຫາຊີວິດປົກຄອງທຸກສ່ິງ 
20 ພວກເທວະດາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ ອົງທ່ີປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຟັງສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວ ຈ່ົງສັຣເສີນພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທີນ 
21 ຜູ້ທີມີ່ອໍານາດຢູ່ເທິງຟ້າສວ ນັທັງຫມດົ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີກະທໍາຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
22 ທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງມາ ທກຸໆບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງປົກຄອງ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈິດວີນຍານຂອງ

ຂ້າເອີຍ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ 
 

104 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສີ ່
ການສຣັເສນີພຣະຜູຊ້ງົສາ້ງ 
God the Creator and Provider 
(ປຖກ 1:1-31) 

1 ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າເອີຍ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງ
ເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ແທ້ ພຣະອົງຊົງປະກອບດ້ວຍອໍານາດ ແລະຣັສມີ 

2 ພຣະກາຍຂອງພຣະອົງຊົງຫຸ້ມຫ່ໍດ້ວຍແສງສວ່າງ ພຣະອົງຊງົກາງຟ້າສວັນອອກເຫມືອນກາງຜ້າເຕັນ 
3 ແລະຊົງສ້າງບ່ອນຢູ່ຂອງພຣະອົງເທິງແມ່ນ້ໍາທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊງົໃຊ້ກ້ອນເມກເປັນຣາຊຣົດຂອງພຣະອົງ 

ແລະຊົງສະເດັດມາກັບລົມ 
4 ພຣະອົງຊົງໃຊລົ້ມເປັນຜູ້ສ່ົງຂ່າວ ແລະໃຊ້ແສງຟ້າແມບເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 
5 ພຣະອົງຊົງແຕ່ງຕ້ັງແຜ່ນດິນໂລກໄວ້ເທິງຮາກຖານຂອງມັນຢ່າງຫມ້ັນຄົງ ແລະມັນຈະບ່ໍເຄ່ືອນໄຫວໄປມາຈັກ

ເທ່ືອ 
6 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ມະຫາສມຸດຫຸ້ມຫໍມັ່ນເຫມືອນດ່ັງເສ້ືອຜ້າຫຸ້ມຫ່ໍຮ່າງກາຍ ແລະໃຫ້ນ້ໍາຢູ່ເທິງພູທັງຫລາຍ 
7 ແຕ່ວ່າເມ່ືອພຣະອົງຊົງສ່ັງນ້ໍານ້ັນກໍຫນີໄປ ເວລາມັນໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງສ່ັງຂອງພຣະອົງມັນໄດ້ໄຫລຫນີໄປ 
8 ມັນໄດໄ້ຫລຜາ່ນພທັູງຫລາຍລົງໄປຕາມຮ່ອມພູສູ່ບ່ອນທ່ີພຣະອົງສ້າງໄວ້ສໍາລັບມັນ 
9 ພຣະອົງຕ້ັງເຂດແດນໄວ້ ນ້ໍານ້ັນກໍບ່ໍສາມາດໄຫລຜ່ານເຂ້ົາມາໄດ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ນ້ໍານ້ັນໄຫລຖ້ວມແຜ່ນດິນໂລກນ້ີ

ອີກ 
10 ພຣະອົງຊົງສ້າງນ້ໍາອອກບ່ໍໃຫ້ໄຫລໄປຕາມຮ່ອມພູ ແລະນ້ໍາກໍໄຫລໄປ 
11 ຊຶ່ງຕຽມໄວໃ້ຫ້ສັດປ່າກິນ ແລະບ່ໍໃຫ້ລໍປ່າຫິວນ້ໍາ 
12 ທີ່ຕົ້ນໄມໃ້ກ້ໆແຄມນ້ໍານ້ັນ ນົກໄດ້ເຮັດຮັງໃສ່ ແລະຮ້ອງຢ່າງມ່ວນຊ່ືນ 
13 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຝົນຈາກຟ້າສວັນຕົກລົງໃສ່ພູທັງຫລາຍ ຜົນການກະທໍາຂອງພຣະອົງກໍເຕັມທ່ົວໂລກນ້ີ 
14 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຫຍ້າເກີດຂ້ືນສໍາລັບຝູງສັດ ແລະພືດຜົນຕ່າງໆໃຫ້ມະນຸດປູກຝັງເພ່ືອເຂົາຈະມີຜົລປູກ 
15 ຄືເຫລ້ົາອະງຸ່ນທ່ີເຮັດໃຫ້ເຂົາມີຄວາມສຸກ ນ້ໍາມັນຫອມຈາກຫມາກກອກທ່ີໃຊ້ທາໃຫ້ຫນ້າຊ່ືນຕາບານ ແລະເຂ້ົາ

ຈ ີ ່ທີ່ໃຫເ້ຂົາມີເຫ່ືອແຮງຂ້ຶນ 



16 ສ່ວນຕ້ົນສົນທ່ີເລບານອນ ຊ່ຶງເປັນຕ້ົນໄມ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປູກໄວ້ກ ໄໍດ້ຮັບນ້ໍາຝົນອັນອຸດົມສົມບູນ 
17 ໃນທີນ້ັ່ນຝູງນົກໄດ້ກ່ໍຮັງຂອງມັນ ເປັນຮັງນົກຍາງທ່ີຢູ່ເທິງຕ້ົນສົນ 
18 ສ່ວນເຍືອງກ ຢູ່ໍເທິງພູສູງສຸດ ແລະຝູງກະຕ່າຍກໍລ້ີຢູ່ຫນ້າຜານ້ັນ 
19 ພຣະອົງຊົງສ້າງດວງເດືອນ ເພ່ືອຫມາຍເດືອນແລະປີ ແລະສ້າງຕາເວັນເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ເວລາຕົກຂອງມັນ 
20 ພຣະອົງຊງົສ້າງກາງຄືນ ແລະໃນຕອນກາງຄືນ ສັດປ່າໄດ້ອອກມາ 
21 ຝ່າຍສິງຫນຸ່ມກໍຮ້ອງຄາງເວລາອອກຊອກຫາກິນ ແລະຊອກຫາອາຫານທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົປະທານໃຫ້ແກ່ມັນ 
22 ເມ່ືອຕາເວັນຂ້ຶນພວກມັນກັບຄືນໄປ ແລະນອນຫມອບຢູ່ໃນຖ້ໍາຂອງມັນ 
23 ສ່ວນມະນຸດກໍອອກໄປເຮັດວຽກຂອງຕົນ ແລະເຮັດວຽກຈົນເຖິງຄ່ໍາ 
24 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງສ້າງຫລາຍສ່ິງ ພຣະອົງຊົງສ້າງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຢ່າງສລາດຮອບຄອບ ແຜ່ນດິນ

ໂລກນ້ີເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງມາ 
25 ມມີະຫາສະຫມດຸກວ້າງໃຫຍ່ ຊຶງ່ໃນບ່ອນນ້ີມີທັງສັດໃຫຍ່ແລະນ້ອຍທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງອາສັຍຢູ່ນັບບ່ໍຖ້ວນ 
26 ເຮືອກໍແລ່ນໄປມາ ແລະເງືອກຊ່ຶງເປັນສັດໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງໄວ້ກ ຫໍລ້ິນຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
27 ສັດເຫລ່ົານ້ັນອາສັຍພຣະອົງ ພວກມັນຄອງຖ້າອາຫານຈາກພຣະອົງໃນຍາມຕ້ອງການ 
28 ເມ່ືອພຣະອົງຊງົປະທານອາຫານໃຫ້ກິນ ພວກມັນກໍກິນຢ່າງເພ່ິງພໍໃຈ 
29 ເວລາພຣະອົງບ່ໍສົນໃຈພວກມັນ ພວກມັນກ ຢ້ໍານກົວ ເມືອ່ພຣະອົງຖອດເອົາລົມຫາຍໃຈຄືນໄປ ພວກມັນຕ້ອງ

ຕາຍ ແລະກັບຄືນໄປໃນດິນບ່ອນເກ່ົາທ່ີມັນມາແຕ່ກ່ອນ 
30 ແຕ່ເມ່ືອພຣະອົງຊົງປະທານລົມຫາຍໃຈແກ່ພວກມັນ ພວກມັນກໍມີຊວິີດຢູ່ ພຣະອົງຊົງປະທານຊີວິດໃຫມ່ແກ່

ແຜ່ນດິນໂລກ 
31 ຂໃໍຫພ້ຣະຣັສມຂີອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມີຢູ່ຕລອດໄປ ຂໍໃຫພ້ຣະອົງຊົງມີຄວາມສຸກກັບສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງ

ມາ 
32 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ມັນກໍສ່ັນສະເທືອນໄປ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງແຕະຕ້ອງພູທັງ

ຫລາຍຄວັນໄຟໄດ້ຫລ່ັງໄຫລອອກມາຈາກພູນ້ັນ 
33 ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕລອດຊົວ່ຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງ

ສັຣເສີນແດ່   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງຕລອດຊ່ົວຊິວິດ 
34 ຂໃໍຫພ້ຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍໃນບົດເພງຂອງຂ້າພຣະອົງ ຍ້ອນພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
35 ຂໃໍຫຄົ້ນເຮັດຜິດຖືກທໍາລາຍຫມົດຈາກແຜ່ນດິນນ້ີ ຂໍຢາ່ໃຫ້ມຄົີນຊ່ົວຊ້າອີກຕ່ໍໄປ ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງ

ເອີຍ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 

105 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຫາ້ 
ການອສັຈນັຂອງພຣະເຈົາ້ເພືອ່ອສິຣາເອນ 
Godís Faithfulness to Israel 

(ອພຍ 7:8-11.10; 1 ຂຄວ 16:8-22) 

1 ຈ່ົງໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຮ້ອງທູນອອກພຣະນາມພຣະອົງ ຈ່ົງໃຫ້ບັນດາພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະ
ອົງແຈ້ງແກ່ຊົນຊາດທັງຫລາຍ 

2 ຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະອົງ ຮ້ອງເພງສັຣເສີນຖວາຍພຣະອົງ ຈ່ົງເລ່ົາເຖິງການອັສຈັນທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ 
3 ຈ່ົງອວດພຣະນາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ ໃຫຈິ້ດໃຈຂອງບັນດາຜູ້ສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
4 ຈ່ົງສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະກໍາລັງຂອງພຣະອົງ ສແວງພຣະພັກຂອງພຣະອົງເລ້ືອຍໄປ 



5 ຈ່ົງຣະລຶກເຖິງການອັສຈັນຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ການມະຫັສຈັນແລະຄໍາພິພາກສາແຫ່ງພຣະໂອດຂອງພຣະ
ອົງ 

6 ເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບຜູ້ຊງົເລືອກຂອງພຣະອົງ 
7 ພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຣົາ ຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະອົງຢູ່ທ່ົວໄປໃນແຜ່ນດິນໂລກ 
8 ພຣະອົງຊົງຈົດຈໍາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງຢູ່ເປັນນິດ ຄືພຣະຄໍາທ່ີພຣະອົງຊົງບັນຊາໄວ້ຕລອດຊ່ົວນ່ຶງພັນຊ່ົວອາ

ຍຸຄົນ 
9 ຄືຄໍາສັນຍາຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ ພຣະສັນຍາຊ່ຶງຊົງປະຕິຍານໄວ້ກັບອີຊາກ 
10 ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງຢືນຢັນອີກກັບຢາໂຄບໃຫ້ເປັນກົດເກນແກ່ອິສຣາເອນ ໃຫ້ເປັນຄໍາສັນຍານິຣັນ 
11 ວ່າ, ìເຮົາຈະໃຫ້ແຜ່ນດິນການາອານແກ່ເຈ້ົາî ເປັນສ ວ່ນມໍຣະດົກຂອງເຈ້ົາທ ັງຫລາຍ 
12 ເມ່ືອເຂົາຍັງມີຄົນຈໍານວນຫນ້ອຍ ຈໍານວນຫນ້ອຍຈີງ ຍັງເປັນແຕ່ຄົນອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນ 
13 ພະເນຈອນຈາກປະຊາຊາດນ້ີເຖິງປະຊາຊາດນ້ັນ ຈາກຣາຊອານາຈັກນ້ີເຖິງອີກຊົນຊາດນ່ຶງ 
14 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຍອມໃຫຜູ້້ໃດບີບບັງຄັບເຂົາ ພຣະອົງຊົງຂນາບກະສັດຫລາຍອົງດ້ວຍເຫັນແກ່ເຂົາ 
15 ວ່າ, ìຢ່າແຕະຕ້ອງບັນດາຜູ້ທ່ີເຮົາເຈີມໄວ ້ຢ່າທໍາອັນຕະຣາຍແກ່ຜູ້ປະກາດພຣະຄໍາທັງຫລາຍຂອງເຮົາî 
16 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເອ້ີນການອຶດຢາກອາຫານ ໃຫ້ເກີດຂ້ຶນທ່ີແຜ່ນດິນ ແລະຊົງທໍາລາຍອາຫານທ່ີບໍາຣຸງຊີວິດເສັຽ

ສ້ິນ 
17 ພຣະອົງຊົງໃຊຊ້າຍຄົນນ່ຶງໄປຂ້າງຫນ້າເຂົາ ໂຢເຊັບຖ ກືຂາຍໄປເປັນທາດ 
18 ຕີນຂອງເຂົາເຈັບຊ້ໍາດ້ວຍໂສ້ຕວນ ຄໍຂອງເຂົາເຂ້ົາຢູ່ໃນປອກເຫລັກ 
19 ຈົນກວ່າສ່ິງທ່ີເຂົາບອກໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນຈີງ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທົດສອບເຂົາ 
20 ພຣະຣາຊາກ ໍຊົງໃຊໃ້ຫ້ໄປປ່ອຍຕົວເຂົາ ຜູ້ປົກຄອງຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍໄດ້ປ່ອຍເຂົາເປັນອິສຣະ 
21 ພຣະຣາຊາຊົງຕ້ັງເຂົາໃຫ້ເປັນເຈ້ົານາຍເຫນືອວັງຂອງພຣະອົງ ເປັນຜູ້ປົກຄອງກໍາມະສິດຂອງພຣະອົງ 
22 ໃຫສ້ອນເຈ້ົານາຍຂອງພຣະອົງຕາມໃຈ ແລະສອນສະຕິປັນຍາແກ່ຜູ້ອະວຸໂສຂອງພຣະອົງ 
23 ແລ້ວອິສຣາເອນໄດ້ມາທີເ່ອຢິບ ຢາໂຄບໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງຮາມ 
24 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງມີລູກຫລາຍ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ເຂົາແຂງແຮງກວ່າສັດ

ຕຣຂູອງເຂົາ 
25 ພຣະອົງຫັນໃຈເຂົາເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ກຽດໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ໃຫ້ໃຊກົ້ນອຸບາຍແກ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 
26 ພຣະອົງຊົງໃຊໂ້ມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແລະອາໂຣນຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ 
27 ເຂົາທັງສອງກະທໍາຫມາຍສໍາຄັນຖ້າມກາງເຂົາທັງຫລາຍ ທໍາການອັສຈັນໃນແຜ່ນດິນຂອງຮາມ 
28 ພຣະອົງຊົງໃຊຄ້ວາມມືດມາ ກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນມືດ ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ກະບົດຕ່ໍພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ 
29 ພຣະອົງຊງົກະທໍາໃຫ້ນ້ໍາກາຍເປັນເລືອດ ແລະໃຫ້ປາຂອງເຂົາຕາຍ 
30 ກົບແຫ່ກັນມາທ່ີແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ ແມ້ແຕ່ຫ້ອງໃນຂອງພຣະຣາຊາຂອງເຂົາກໍມີ 
31 ພຣະອົງຕັສ ແລະຝູງເຫລືອກກໍມາ ແລະຮ້ີນມີໄປທ່ົວໃນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ 
32 ພຣະອົງປະທານໝາກເຫັບແກ່ເຂົາແທນຝົນ ແລະຟ້າຜ່າທ່ົວແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ 
33 ພຣະອ ົງຊົງທໍາລາຍເຄືອອະງຸ່ນ ແລະຕ້ົນຫມາກເດ່ືອຂອງເຂົາ ແລະຊົງຟາດຕ້ົນໄມ້ໃນປະເທດຂອງເຂົາໃຫ້ຫກັ 
34 ພຣະອົງຕັສ ແລະຕັກແຕນວັຍບິນກໍມາ ແລະຕັກແຕນວັຍກະໂດດມານັບບ່ໍຖ້ວນ 
35 ມາກິນພືດໃນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາຫມົດ ແລະກິນຜົນແຫ່ງດິນຂອງເຂົາສ້ິນ 
36 ພຣະອົງຊງົສັງຫານລູກຫົວປີໃນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ ຄືຜົນແຣກແຫ່ງກໍາລັງຂອງເຂົາ 



37 ແລ້ວພຣະອົງຊົງນໍາອິສຣາເອນອອກໄປ ພອ້ມກັບເງິນແລະທອງຄໍາ ແລະບ່ໍມີຈັກຄົນນ່ຶງໃນເຜ່ົາຂອງພຣະອົງ
ສະດຸດ 

38 ເມ່ືອເຂົາພາກຈາກໄປ ເອຢິບກ ຍິໍນດີ ເພາະຄວາມຢ້ານຕ່ໍອິສຣາເອນໄດ້ຕົກຢູ່ເທິງເຂົາ 
39 ພຣະອົງຊງົກາງເມກເປັນເຄ່ືອງກໍາບັງ ແລະໄຟໃຫຄ້ວາມສະວ່າງເວລາກາງຄືນ 
40 ເຂົາທັງຫລາຍຮ້ອງຂໍ ແລະພຣະອົງຊງົນໍານົກຂຸ້ມມາ ແລະປະທານອາຫານຈາກຟ້າໃຫ້ເຂົາຢ່າງອຸດົມ 
41 ພຣະອົງຊົງເປີດຫີນ ແລະນ້ໍາກໍໄຫລອອກມາ ມນັໄຫລໄປເປັນແມ່ນ້ໍາໃນທ່ີແຫ້ງແລ້ງ 
42 ເພາະພຣະອົງຊົງຣະລຶກເຖິງສັນຍາບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ ແລະອັບຣາຮາມຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 
43 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງນໍາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງອອກມາດ້ວຍຊ່ືນບານ ຊົງນໍາຜູ້ທ່ີຊົງເລືອກໄວ້ນ້ັນດ້ວຍການຮ້ອງເພງ 
44 ແລະພຣະອົງປະທານແຜ່ນດິນຂອງບັນດາປະຊາຊາດໃຫ້ເຂົາ ແລະເຂົາໄດ້ຜົນງານຂອງຊາດທັງຫລາຍເປັນ

ກໍາມະສິດ 
45 ເພ່ືອເຂົາຈະຮັກສາກົດເກນຂອງພຣະອົງ ແລະຖືປະຕິບັດພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ເທີນ 
 

106 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຫກົ 
ອສິຣາເອນນັນ້ມກັກະບດົ 
A Confession of Israelís Sins 

1 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເຖີດ ຈ່ົງໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງປະເສີດ ເພາະຄວາມຮັກ
ຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງເປັນນິດ 

2 ຜູ້ໃດຈະພັລະນາເຖິງພຣະຣາຊກິດອັນຊົງມະຫດິທິຣິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫລືສະແດງເຖິງພຣະກຽດຂອງພ
ຣະອົງຢ່າງຄົບຖ້ວນໄດ້ 

3 ບັນດາຜູ້ທ່ີປະພຶດຄວາມຍຸດຕິທັມກໍເປັນສຸກ ຄືຜູ້ທ່ີກະທໍາຄວາມຊອບທັມຕລອດເວລາ 
4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງລະນຶກເຖິງຂ້າພຣະອົງເມ່ືອພຣະອົງຊົງໂປດປານໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງ ເມ່ືອພຣະ

ອົງຊົງຊ່ອຍກູ້ເຂົາ ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ 
5 ເພ  ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະເຫັນຄວາມຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງບັນດາຜູ້ເລືອກສັນຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະຊົມ

ຊ່ືນໃນຄວາມຍີນດີແຫ່ງປະຊາຊາດຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະອວດໄດ້ຮ່ວມກັບມໍຣະດົກຂອງພຣະອົງ 
6 ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ກະທໍາບາບແລ້ວ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາ

ຄວາມຜິດບາບ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາຢ່າງອະທັມ 
7 ບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເມ່ືອທາ່ນຢູ່ໃນເອຢິບ ທ່ານບ່ໍໄດ້ສົນໃຈໃນການອັສຈັນຂອງພຣະອົງ 

ທ່ານບ່ໍໄດ້ລະນຶກເຖິງຄວາມຫມັນ້ຄົງອັນອຸດົມຂອງພຣະອົງ ແຕ່ໄດ້ກະບົດທ່ີທະເລ ທີທ່ະເລແດງ 
8 ເຖິງປານນ້ັນພຣະອົງຍັງຊົງຊ່ອຍທ່ານ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອພຣະອົງຈະໃຫ້ຊາບເຖິງຣິດ

ທານຸພາບຂອງພຣະອົງ 
9 ພຣະອົງຊົງຂນາບທະເລແດງ ມັນກໍແຫ້ງໄປ ແລະພຣະອົງຊົງນໍາທ່ານຂ້າມທ່ີເລິກຢ່າງກັບຍ່າງຂ້າມຖ່ິນກັນ

ດານ 
10 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ພ້ົ້ົນມືຂອງຜູ້ທ່ີກຽດຊັງທ່ານ ແລະຊ່ອຍກູ້ທ່ານໃຫ້ພ້ົົນ້ຈາກເງ້ືອມມືຂອງສັດຕຣູ 
11 ແລະນ້ໍາຖ້ວມສັດຕຣູຂອງທ່ານ ເຂົາບ່ໍເຫລືອຈັກຄົນດຽວ 
12 ແລ້ວທ່ານເຊ່ືອພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງ  ທ່ານຮ້ອງເພງຍໍພຣະກຽດພຣະອົງ 
13 ແຕ່ບ່ໍຊ້າທ່ານກໍລືມພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງເສັຽ ທ່ານບ່ໍຄອຍພຣະດໍາຣັດປຶກສາຂອງພຣະອົງ 



14 ແຕ່ໃນຖ່ິນກັນດານນ້ັນທ່ານມີຄວາມຢາກຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະໄດ້ທົດລອງພຣະເຈ້ົາໃນທ່ີແຫ້ງແລ້ງ 
15 ພຣະອົງຊົງປະທານສ່ິງທ່ີທ່ານຂໍ ແຕ່ຊົງໃຊໂ້ຣກຜອມແຫ້ງມາຖ້າມກາງທ່ານ 
16 ເມ ື ່ອຄົນໃນຄ້າຍຮິສຍາໂມເຊ ແລະອາໂຣນ ຄົນບໍຣິສຸດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
17 ພ້ືນແຜ່ນດິນອ້າປາກກືນດາທານ ແລະທັບຄະນະອາບີດານເສັຽ 
18 ໄຟລະເບີດໃນຄະນະຂອງທ່ານ ແລະແປວໄຟຜານຄົນອະທັມເສັຽ 
19 ທ່ານໄດ້ສ້າງລູກງົວໃນໂຮເຮັບ ແລະນະມັສການຮູບໂຄຣົບຫລ່ໍ 
20 ທ່ານເອົາພຣະສະງ່າຣາສິຂອງພຣະເຈ້ົາແລກກັບຮູບຂອງງົວທ່ີກິນຫຍ້າ 
21 ທ່ານລືມພຣະເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍຂອງທ່ານ ຜູ້ໄດ້ຊົງກະທໍາພຣະຣາຊກິດອັນໃຫຍ່ໃນເອຢິບ 
22 ທໍາການອັສຈັນໃນແຜ່ນດິນຂອງຮາມ ແລະສ່ິງຫນ້າຢ້ານກົວທ່ີທະເລແດງ 
23 ເພາະສະນ້ັນພຣະອົງຕ ສັວ່າຈະທໍາລາຍທ່ານເສັຽ ດ ແີຕ່ໂມເຊຜູ້ເລືອກສັນຂອງພຣະອົງໄດ້ມາຢືນເຝ້ົາຂ ດັຄ້ານ

ພຣະອົງ ເພ່ືອຫັນພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງເສັຽຈາກການທໍາລາຍ 
24 ແລ້ວທ່ານກໍປມາດແຜ່ນດິນອັນຮ່ົມເຢັນນ້ັນ ບ່ໍມຄີວາມເຊ່ືອໃນພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ 
25 ທ່ານຈ່ົມຢູ່ໃນເຕັນຂອງທ່ານ ແລະບ່ໍຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
26 ເພາະສະນ້ັນພຣະອົງຊົງຍົກພຣະຫັດຂອງພຣະອົງປະຕິຍານຕ່ໍທ່ານວ່າຈະທໍາໃຫ້ທ່ານລ້ົມຕາຍໃນຖ່ິນກັນດານ 
27 ແລະຈະກະຈາຍເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານໄປຖ້າມກາງປະຊາຊາດ ຫວ່ານເຂົາໄປທ່ົວປະເທດທັງຫລາຍ 
28 ແລ້ວທ່ານກໍໄປຕິດພັນຢູ່ກັບບາອານແຫ່ງເມືອງເປໂອຣ໌ ແລະກິນເຄ່ືອງສັດບູຊາ ທ່ີບູຊາພຣະຕາຍ 
29 ທ່ານຍົວະເຍ້ົາພຣະອົງໃຫ້ຊົງໂກດດ້ວຍການກະທໍາຂອງທ່ານ ແລະໂຣກລະບາດເກີດຂ້ຶນຖ້າມກາງທ່ານ 
30 ແລ້ວຟເີນຮັສ ໄດ້ຢືນຂ້ຶນຈັດການລົງໂທດ ແລະໂຣກລະບາດນ້ັນກໍຢຸດ 
31 ທ່ີເຂົາທໍານ້ັນພຣະອົງຊົງນັບວ່າເປັນຄວາມຊອບທັມແກ່ເຂົາຕລອດທຸກຊ່ົວຊາດອາຍຸສືບຕ່ໍໄປເປັນນິດî 
32 ທ່ານທໍາໃຫ້ພຣະອົງຊົງພິໂຣດທີນ່ໍ້າເມຣບີາ ເພາະເຣ່ືອງຂອງທ່ານນ້ີ ໂມເຊກໍເດືອດຮ້ອນນໍາ 
33 ເພາະທ່ານທໍາໃຫ້ຈິດໃຈໂມເຊຂົມຂ່ືນ ແລະຮີມຝີປາກຂອງເຂົາເວ້ົາຖ້ອຍຄໍາຫຸນຫນັ 
34 ທ່ານບ່ໍໄດ້ທໍາລາຍຊົນຊາດທັງຫລາຍຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາທ່ານໄວ້ 
35 ແຕ່ທ່ານໄດ້ປະປົນກັບປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ັນ ແລະຫັດທໍາຢ່າງທ່ີເຂົາທໍາກັນ 
36 ທ່ານບົວລະບັດຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາ ຊ່ຶງກາຍເປັນບ້ວງສໍາລັບທ່ານ 
37 ທ່ານຂ້າບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງທ່ານ ຖວາຍເປັນເຄ່ືອງສັກກາຣະບູຊາແກ່ປີສາດ 
38 ທ່ານເທໂລຫິດຜູ້ໄຮ້ຜິດອອກມາ ຄືໂລຫິດບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງທ່ານ ຜູ້ຊ່ຶງທ່ານໄດ້ຂ້າເປັນເຄ່ືອງສັກກາຣະ

ບູຊາແກ່ຮູບໂຄຣົບແຫ່ງການາອານ ແຜ່ນດິນກ ມົໍນທິນໄປດ້ວຍໂລຫິດ 
39 ທ່ານຈ່ຶງເປັນຄົນບ່ໍສະອາດດ້ວຍການກະທໍາຂອງທ່ານ ແລະປະພຶດຢ່າງໂສເພນີໃນການກະທໍາຂອງທ່ານ 
40 ສະນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ ົ ້າຈ່ຶງພິໂຣດຕ່ໍປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງລັງກຽດມ ໍຣະດົກຂອງພຣະອົງ 
41 ພຣະອົງຊົງມອບທ່ານໄວ້ໃນມປືະຊາຊາດຕ່າງໆ ບັນດາຜູ້ທ່ີກຽດທ່ານຈ່ຶງປົກຄອງເຫນືອທ່ານ 
42 ສັດຕຣູຂອງທ່ານໄດ້ບ ີບບັງຄັບທ່ານ ແລະທ່ານຕົກໄປຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງເຂົາ 
43 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍກູ້ທ່ານຫລາຍຄ້ັງ ແຕ່ທ່ານມັກກະບົດໃນຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ ແລະຖືກຈົມລົງດ້ວຍຄວາມ

ບາບຜິດຂອງທ່ານ 
44 ປານນ້ັນ ເມ່ືອພຣະອົງສະດັບສຽງຮ້ອງທູນຂອງທ່ານ ພຣະອົງຊົງສົນພຣະທັຍ ໃນຄວາມທຸກໃຈຂອງທ່ານ 
45 ເພ່ືອເຫັນແກ່ທ່ານ ພຣະອົງຊົງຣະນຶກເຖິງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະຍັງຊົງກະຣຸນາຕາມຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງ

ອັນອຸດົມຂອງພຣະອົງ 
46 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມສົງສານ ຈາກບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ຍຶດທ່ານໄປເປັນຊະເລີຍ 



47 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃຫ້ລອດ ແລະຂໍຊົງຮວບ
ຮວມຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈາກຖ້າມກາງປະຊາຊາດຕ່າງໆ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະໂມທະນາຂອບພຣະ
ຄຸນພຣະນາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຣີງໂລດໃນການສັຣເສີນພຣະອົງ 

48 ຈ່ົງຖວາຍສາທຸການແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ແຕ່ນີຣັນຈົນເຖິງນິຣັນ ແລະຂໍປະຊາຊນົທັງ
ປວງກ່າວວ່າ, ìອາແມນî ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖີດ 

 

 BOOK V 
 (ພສສ 107-150) 

107 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍເຈດັ 
ການສຣັເສນີພຣະຣາຊບນຸຄນຸຂອງພຣະເຈົາ້ 
Thanksgiving for Deliverance from Many Troubles 

1 ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະຄວາມດີຂອງພຣະອົງ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຊົງມີຕລອດໄປ 
2 ບັນດາຜູ ້ທ່ີພຣະອົງຊົງຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົັນ້ພັຍ ຈ່ົງຮ່ວມກັນສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງຊ່ອຍຊີວິດ

ຂອງພວກເຂົາອອກຈາກເງ້ືອມມືຂອງສັດຕຣູ 
3 ແລະນໍາພວກເຂົາອອກມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຈາກທ ິດຕາເວັນອອກແລະທິດຕາເວັນຕົກ ຈາກທິດເຫນືອແລະ

ທິດໃຕ້ 
4 ສ່ວນບາງຄົນທ່ີທ່ຽວໄປມາໃນທາງຖ່ິນກັນດານ ກໍບ່ໍອາດພົບພ້ໍຫນົທາງທ່ີຈະເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນເມືອງໄດ້ 
5 ພວກເຂົາຫິວເຂ້ົາຫິວນ້ໍາ ແລະສູນເສັຽຄວາມຫວັງທຸກຢ່າງ 
6 ເມື່ອມຄີວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກ

ຄວາມທຸກໂສກ 
7 ພຣະອົງຊົງນໍາພວກເຂົາມຸ່ງຫນ້າໄປອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງ 
8 ພວກເຂົາຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ ແລະຍ້ອນການອັດສະ

ຈັນທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາສໍາລັບພວກເຂົາ 
9 ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ຜູ້ຫິວນ້ໍາອ່ີມຢ່າງພໍໃຈ ແລະຜູ້ທ່ີຫິວເຂ້ົາກໍອ່ີມດ້ວຍຂອງດີ 
10 ບາງຄົນທ່ີເປັນນັກໂທດຢູ່ໃນຄວາມໂສກເສ້ົາ ແລະມືດມົວທ່ີຖືກມັດດ້ວຍໂສ້ຢ່່າງທໍຣະມານ 
11 ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະວັຈນະຂອງພຣະເຈ້ົາອົງສູງສ ດຸ ແລະປະຕິເສດຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ 
12 ພວກເຂົາອິດເມ່ືອຍຍ້ອນວຽກຫນັກ ພວກເຂົາລ້ົມລົງແລະບ່ໍມີຜູ ້ໃດຊ່ອຍເຂົາ 
13 ເມື່ອມຄີວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງຊອ່ຍເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກ

ຄວາມທ ກຸໂສກ 
14 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ພວກເຂົາພ້ົ້ົນຈາກຄວາມໂສກເສ້ົາ ແລະຄວາມມືດມົວ ແລະຊົງຕັດໂສ້ມດັຕົວຂອງພວກເຂົາ

ອອກ 
15 ພວກເຂົາຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງ ແລະຍ້ອນການອັສຈັນ

ທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາສໍາລັບພວກເຂົາ 
16 ພຣະອົງຊງົມ້າງເພປະຕູທອງລົງ ແລະຕັດກົງເຫລ ັກໃຫ້ຂາດອອກ 
17 ບາງຄົນກໍເຈັບໄຂ້ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາ ແລະທຸກທໍຣະມານຍ້ອນຄວາມຊ່ົວຂອງພວກເຂົາ 
18 ພວກເຂົາອ່ອນແຮງຈົນບ່ໍຢາກກິນເຂ້ົາ ພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ໃກ້ໆກັບຄວາມຕາຍ 



19 ເມື່ອມຄີວາມທ ກຸລໍາບາກ ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງຊອ່ຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມ
ທຸກໂສກ 

20 ພວກເຂົາດີຈາກພຍາດດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊງົຊ່ອຍພວກເຂົາບ່ໍໃຫ້ຕາຍ 
21 ພວກເຂົາຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ ແລະຍ້ອນການອັສຈັນ

ທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາສໍາລັບພວກເຂົາ 
22 ພວກເຂົາຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງດ້ວຍການຖວາຍບູຊາ ແລະບົດເພງອັນມ່ວນຊ່ືນທ່ີກ່າວເຖິງທຸກສ່ິງທ່ີພຣະ

ອົງຊົງກະທໍາ 
23 ບາງຄົນກໍຂ່ີເຮືອແລ່ນໄປມາຢູ່ເທິງມະຫາສມຸດເພ່ືອຫາລ້ຽງຊີບ 
24 ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາ ຄືກິຈການອັນອັສຈັນຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງທະເລ 
25 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງສ່ັງລົມອັນແຮງກ້າກໍເລ້ີມພັດ ແລະເຮັດໃຫ້ຄ້ືນນ້ໍາທະເລຟອງຂ້ຶນ 
26 ເຮືອໄດ້ຖືກໂຍກຂ້ຶນໂຍກລົງຕາມລະດັບນ້ໍາ ໃນເວລາອັນຕະຣາຍເຊ່ັນນ້ີມະນຸດໄດ້ຂາດຄວາມກ້າຫານ 
27 ພວກເຂົາໄດ້ເຕະສະດຸດແລະຍ່າງໂຊເຊເຫມືອນຄົນເມົາເຫລ້ົາ ຄວາມຊໍານານຂອງພວກເຂົາກໍຊ່ອຍຫຍັງບ່ໍໄດ້ 
28 ເມື່ອມຄີວາມທຸກລໍາບາກ ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງຊອ່ຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກ

ຄວາມທຸກໂສກ 
29 ພຣະອົງຊງົກະທໍາໃຫ້ພະຍຸງຽບສງັດ ແລະຟອງທະເລກໍມິດງຽບລົງ 
30 ພວກເຂົາຕ່າງກໍພາກັນດີໃຈ ແລ້ວພຣະອົງຊງົນໍາພວກເຂົາມາຮອດທ່າເຮືອຕາມຈຸດຫມາຍປາຍທາງ 
31 ພວກເຂົາຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ ແລະຍ້ອນການອັສຈັນ

ທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາສໍາລັບພວກເຂົາ 
32 ພວກເຂົາຕ້ອງປະກາດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຕ່ໍຊຸມນຸມຊົນ ແລະສັຣເສີນພຣະອົງຕ່ໍກອງປະຊຸມພວກເຖ້ົາ

ແກ່ 
33 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາໃຫ້ແມ່ນ້ໍາຂອດແຫ້ງລົງ ແລະຊົງໃຫ້ບ່ໍນ້ໍາເຊົາໄຫລ 
34 ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນກາຍເປັນດິນເຄັມແລະໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ ເພາະຄວາມຊ່ົວຊ້າຂອງຜູ້ທ່ີ

ອາສັຍຢູ່ເທິງດິນນ້ັນ 
35 ພຣະອົງຊງົປ່ຽນແປງຖ່ິນກັນດານໃຫ້ມີຫນອງນ້ໍາ ແລະຖ່ິນທ່ີແຫ້ງແລ້ງໃຫມີ້ນ້ໍາບ່ໍ 
36 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຜູ້ທ່ີຫິວເຂ້ົາອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະພວກເຂົາໄດ້ສ້າງເມືອງອາສັຍຢູ່ 
37 ພວກເຂົາໄດ້ຫວ່ານກ້າດໍານາແລະປູກຕ້ົນອະງຸ່ນ ຊຶງ່ໄດ້ເກີດຫມາກຢ່າງອຸດ ມົສົມບູນ 
38 ພຣະອ ງົຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງໃຫມ້ລູີກຫລາຍຄົນ ແລະຊົງລ້ຽງຮັກສາຝູງສັດຂອງພວກ

ເຂົາບ່ໍໃຫ້ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ 
39 ເມື່ອໄພພົ່ນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຜ່າຍແພ້ແລະໄດ້ຮັບຄວາມອ ັບອາຍຍ້ອນຖືກການຂ່ົມເຫັງຢ່າງຫຽ້ມໂຫດແລະ

ການທໍຣະມານ 
40 ພຣະອົງບ່ໍຊົງພ ໍພຣະທັຍຜູ ້ທ່ີຂ່ົມເຫັງພວກເຂົາ ແລະຊົງໃຫ້ພວກເຂົາທຽວໄປມາໃນຖ່ິນກັນດານ 
41 ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງຊອ່ຍຄົນຈົນໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ແລະຊົງໃຫ້ພວກເຂົາມີຄອບຄົວເພ້ີມທະວີ

ຂ້ຶນເຫມືອນສັດໃນຝູງ 
42 ເມ່ືອຄົນຊອບທັມເຫັນເຫດການຢ່າງນ້ີກໍມີຄວາມຍິນດີ ແຕ່ວ່າພວກຄົນຊ່ົວຮ້າຍທັງປວງກໍມິດງຽບຢູ່ 
43 ຂໃໍຫຜູ້ ທ່ີ້ສລາດຄິດເຖິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ຂໍໃຫພ້ວກເຂົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ 
 



108 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍແປດ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂຄໍວາມຊອ່ຍເຫລອືສູສ້ດັຕຣ ູ
Praise and Prayer for Victory 
(ພສສ 57:7-11; 60:5-12) 
ບົດເພງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ 

A song. A psalm of David. 
1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງຫມັນ້ຄົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນ

ດ້ວຍຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ 
2 ພີນໃຫຍ່ແລະພີນເຂົາຄູ່ເອີຍ ຕ່ືນເຖີດ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະປຸກອະຣຸນ 
3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງຖ້າມກາງປະຊາຊາດ ຂ້າພຣະ

ອົງຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ 
4 ເພາະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ເຫນືອຟ້າສວັນ ຄວາມສັດຈິງຂອງພຣະອົງສູງເຖິງເມກ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງເປັນທ່ີເຊີດຊເູຫນືອຟ້າສວັນ ຂ ພໍຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງຢູ່ທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ 
6 ຂໍປະທານໄຊຊະນະໂດຍພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງແລະຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງ ເພືອ່ວ່າຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກຈະ

ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍກູ້  
7 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕຣສັໃນສະຖານນະມັສການຂອງພຣະອົງວ່າ, ìເຮົາຈະແບ່ງເມືອງເຊເຄມດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ແລະ

ແບ່ງຫຸບເຂົາເມືອງຊກຸໂກທອອກ 
8 ກິເລອາດເປັນຂອງເຮົາ ມານັສເຊເປັນຂອງເຮົາ ເອຟຣາອີມເປັນທ່ີກັນຫົວຂອງເຮົາ ຢູດາເປັນກະບອງຂອງເຮົາ 
9 ໂມອາບເປັນອ່າງລ້າງຊໍາຣະຂອງເຮົາ ເຮົາແກວ່ງເກີບຂອງເຮົາລົງເທິງເອໂດມ ເຮົາໂຮ່ຣ້ອງດ້ວຍຄວາມມີໄຊ

ເຫນືອຟີລິສຕີນî 
10 ຜູ້ໃດຈະນໍາຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນນະຄອນທ່ີມີປ້ອມ ຜູ້ໃດຈະນໍາຂ້າພະເຈ້ົາໄປຍັງເອໂດມ 
11 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງປະຖ້ິມຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍແລ້ວຫລື ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງບ່ໍຊົງອອກໄປ

ກັບກອງທັບຂອງຂ້າພຣະອົງທ ັງຫລາຍຫລືນ້ີ 
12 ຂໍປະທານຄວາມຊ່ອຍເຫລືອເພ່ືອຕ່ໍຕ້ານສັດຕຣູ ເພາະຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງມະນຸດກໍໄຮ້ເຫດຜົນ 
13 ໂດຍເພ່ິງໃນພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະທໍາຢ່າງເຂ້ັມແຂງ ພຣະອ ງົເອງຊົງເປັນຜູ້ຢຽບຄູ່ສັດຕຣູຂອງຂ້າ

ພະເຈ້ົາ     ທງັຫລາຍລົງ 
 

109 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍເກົາ້ 
ຄາໍຮຽກຮອ້ງຂຊໍງົແກແ້ຄນ້ 
Prayer for Vindication and Vengeance 
ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ 

To the leader. Of David. A Psalm. 
1 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງສັຣເສີນ ຂໍຢ່າຊົງມິດເສີຍ 
2 ເພາະປາກທ່ີອະທັມແລະຫລອກລວງອ້າໃສ່ຂ້າພຣະອົງຢູ່ແລ້ວ ໄດ້ເວ້ົາປັກປໍາຂ້າພຣະອົງດ້ວຍລ້ີນມຸສາ 
3 ເຂົາທັງຫລາຍລ້ອມຂ້າພຣະອົງໄວ້ດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາກຽດຊັງ ແລະໂຈມຕ ຂ້ີາພຣະອົງຢ່າງໄຮ້ເຫດຜົນ 
4 ເຂົາຟ້ອງຂ້າພຣະອົງແທນຄວາມຮັກຂອງຂ້າພຣະອົງ ສ່ວນຂ້າພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນເທ່ົານ້ັນ 
5 ເຂົາຕອບແທນຂ້າພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຊ່ົວແທນຄວາມດີ ແລະຄວາມກຽດຊັງແທນຄວາມຮັກຂອງຂ້າພຣະອົງ 
6 ຂໍຊົງຕ້ັງຄົນອະທ ມັປັກປໍາເຂົາ ແລະໃຫ້ໂຈດຟ້ອງເຂົາໃຫ້ເປັນຄະດີ 



7 ເມື່ອພຈິາຣະນາຄະດີ ກ ໃໍຫ້ເຂົາປາກົດວ່າ ເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດ ແລະໃຫ້ຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຂົາໄຮ້ຜົນ 
8 ຂໃໍຫວັ້ນເວລາຂອງເຂົາຫນ້ອຍ ຂໍໃຫອີ້ກຜູ້ນ່ຶງມາຍຶດຕໍາແຫນ່ງຂອງເຂົາ 
9 ຂໃໍຫລູ້ກຂອງເຂົາກໍາພ້າພໍ ່ແລະເມັຽຂອງເຂົາເປັນຫມາ້ຍ 
10 ຂໃໍຫລູ້ກຂອງເຂົາຕ້ອງພະເນຈອນຂໍທານໄປ ຂໍໃຫເ້ຂົາຖືກຂັບໄລ່ໄປຈາກບ່ອນເພພັງທີເ່ຂົາຢູ່ 
11 ຂໃໍຫເ້ຈ້ົາຫນ້ີມາຍຶດຂອງທັງສ້ິນທ່ີເຂາົມຢູ່ີ ຂໍຄົນຕ່າງຖ່ິນມາປຸ້ນຜົນງານຂອງເຂົາໄປ 
12 ຂໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດເອັນດູເຂົາ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດສົງສານລູກກໍາພ້າຂອງເຂົາ 
13 ຂໃໍຫວົ້ງວານຂອງເຂົາຖືກຕັດອອກ ຂ ໃໍຫ້ຕະກູນຂອງເຂົາສ້ິນໄປໃນອີກຊ່ົວຊ ວິີດນ່ຶງ 
14 ຂໃໍຫຄ້ວາມບາບຜິດຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາຍັງເປັນທ່ີຈໍາໄດ້ຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຢ່າໃຫ້ບາບຂອງ

ມານດາເຂົາລົບເລືອນໄປ 
15 ຂໃໍຫບ້າບນ້ັນຢູ່ຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນນ ດິ ເພ່ືອພຣະອົງຈະຊົງຕັດອະນຸສອນຂອງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ

ເສັຽຈາກແຜ່ນດິນໂລກ 
16 ເພາະເຂົາບ່ໍຈົດຈໍາທ່ີຈະສະແດງຄວາມເອັນດູ ແຕ່ໄລ່ຂ່ົມເຫັງຄົນທ ຸກຍາກ ແລະຄົນຂັດສົນ ແລະຄົນໃຈທ້ໍຖອຍ

ເພ່ືອຈະຂ້າເສັຽ 
17 ເຂົາຮັກທ່ີຈະແຊ່ງ ຂໍໃຫຄໍ້າແຊ່ງຕົກເທິງເຂົາ ເຂົາບ່ໍມັກການໃຫ້ພອນ ຂໍພອນຈ່ົງຫ່າງໄກຈາກເຂົາ 
18 ເຂົາເອົາການແຊ່ງຫ ົ ່ມຕ່າງເສ້ືອຜ້າຂອງເຂົາ ຂໍໃຫ້ຊຶມເຂ້ົາໄປໃນກາຍຂອງເຂົາຢ່າງນ້ໍາ ຂໍໃຫຊຶ້ມເຂ້ົາໄປໃນກະ

ດູກຂອງເຂົາຢ່າງນ້ໍາມັນ 
19 ໃຫເ້ຫມືອນເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍທ່ີຄຸມເຂົາຢູ່ ເຫມືອນເຂັມຂັດທ່ີຄາດເຂົາໄວ້ສເມ ີ
20 ທັງນ້ີຂໍໃຫ້ເປັນບໍາເຫນັດຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແກ່ໂຈດຂອງຂ້າພຣະອົງ ແກ່ຜູ້ທ່ີກ່າວຮ້າຍຕ່ໍຊີວິດຂອງຂ້າພຣະ

ອົງ 
21 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງກະທໍາເພ່ືອຂ້າພຣະອົງໂດຍເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພ

ຣະອົງ ເພາະວ່າຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງນ້ັນປະເສີດ ຂໍຊົງຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງ 
22 ເພາະຂ້າພຣະອົງຍາກຈົນແລະຂັດສົນ ແລະຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງກໍບາດເຈັບຢູ່ພາຍໃນ 
23 ຂ້າພຣະອົງສ້ິນສຸດໄປແລ້ວຢ່າງເງົາຕອນຄ່ໍາ ຂ້າພຣະອົງຖືກສລັດອອກເຫມືອນຕັກແຕນ 
24 ເຂ່ົາຂອງຂ້າພຣະອົງກໍອ່ອນເປ້ັຽເພາະການອົດອາຫານ ຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພຣະອົງກໍຈ່ອຍລົງ 
25 ຂ້າພຣະອົງເປັນຂ້ີປາກຂອງເຂົາ ເມ່ືອເຂົາເຫັນຂ້າພຣະອົງ ເຂົາກໍສ່ັນຫົວ 
26 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງຊອ່ຍຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊ ງົຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ລອດ ຕາມຄວາມຮັກ

ຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ 
27 ຂໃໍຫເ້ຂົາຮູ້ວ່າ ນ້ີເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາການນ້ີ 
28 ໃຫເ້ຂົາແຊ່ງໄປ ແຕ່ຂໍພຣະອົງຊງົອວຍພຣະພອນ ຂ ໃໍຫ້ຜູ້ທ່ີລຸກຂ້ຶນສູ້ຂ້າພຣະອົງໄດ້ອາຍ ຂໍໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພ

ຣະອົງຍິນດີ 
29 ຂໃໍຫໂ້ຈດຂອງຂ້າພຣະອົງຫ່ົມຄວາມອັປຍົດ ຂໍໃຫຄ້ວາມອັບອາຍສວມກາຍເຂົາຢ່າງເສ້ີອຄຸມ 
30 ດ້ວຍປາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຢ່າງມາກມາຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະ

ສັຣເສີນພຣະອົງຖ້າມກາງຄົນຫລວງຫລາຍ 
31 ເພາະພຣະອົງປະທັບຂວາມືຂອງຄົນຂັດສົນ ເພ່ືອຊົງຊອ່ຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄົນທ່ີຢາກຂ້າເຂົານ້ັນ 
 

110 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສບິ 



ພຣະຜ ູເ້ປນັເຈົາ້ແລະເຈົາ້ຊວີດິທີພ່ຣະອງົຊງົເລອືກ 
Assurance of Victory for Godís Priest king 
(ມທ 22:44; ກຈກ 2:34-35) 

1 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບ ພຣະອົງຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ , ìຈ່ົງນ່ັງທ່ີຂ້າງຂວາຂອງເຮົາ ຈົນກວ່າເຮົາຈະກະ
ທ ໍາໃຫ້ສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາເປັນແທ່ນຮອງຕີນຂອງເຈ້ົາî 

2 ພຣະເຈົາ້ຊງົໃຊຄ້ະທາ (ກະບອງ)ຊົງຣິດຂອງພຣະອົງທ່ານໄປຈາກຊີໂອນ ຈ່ົງຄອບຄອງຖ້າມກາງສັດຕຣູຂອງພ
ຣະອ ງົທ່ານເຖີດ 

3 ຊົນຊາດຂອງພຣະອົງທ່ານຈະສມັກຖວາຍຕົວຂອງເຂົາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ໃນວັນທ່ີພຣະອົງທ່ານນໍາພົນໂຍ
ທາພຣະອົງທ່ານໄປເທິງພູບໍຣິສຸດ ດ່ັງນ້ໍາໝອກຢອດລົງໃນຍາມເຊ້ົາຕູ່ ນ້ໍາໝອກແຫ່ງວັຍຫນຸ່ມເປັນຂອງພຣະ
ອົງ 

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະຕິຍານແລ້ວ ແລະຈະບ່ໍປ່ຽນພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ìເຈ້ົາເປັນປະໂຣຫິດຕລອດໄປ ໃນລໍາ
ດັບດຽວກັບເມນຄີເຊເດັກî 

5 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທັບຂ້າງຂວາຫັດຂອງພຣະອົງທ່ານ ພຣະອົງຊງົສລາຍບັນດາພຣະຣາຊາ ໃນວັນທ່ີຊົງ
ພຣະພໂິຣດ 

6 ພຣະອົງຊງົກະທໍາການພິພາກສາຖ້າມກາງປະຊາຊາດໃຫ້ຊາກສົບເຕັມໄປຫມດົ ພຣະອົງຈະຊົງສລາຍຜູ້ເປັນ
ປະມຸກທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກອັນກວ້າງຂວາງ 

7 ພຣະອົງທ່ານຈະຊົງດ່ືມຈາກລໍາຫ້ວຍຂ້າງທາງ ສະນ້ັນພຣະອົງທ່ານຈະຊົງຍົກພຣະສຽນຂ້ຶນ 
 

111 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສບິເອດັ 
ພຣະເຈົາ້ຊງົດແູລຊນົຊາດຂອງພຣະອງົ 
Praise for Godís Wonderful Works 

1 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເຖີດ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ໃນ
ຄນະຜູ້ທ່ຽງທັມໃນຊຸມນຸມຊົນ 

2 ບັນດາພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່ ເປັນທ່ີຄ້ົນຄວ້າຂອງທຸກຄົນທ່ີພໍໃຈ 
3 ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງສູງສ່ົງແລະມີກຽດ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
4 ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫພ້ຣະຣາຊກິດອັສຈັນຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີຈົດຈໍາ ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະຄຸນແລະຊົງພຣະກະຣຸ

ນາ 
5 ພຣະອົງປະທານອາຫານໃຫ້ຜູ້ທ່ີເກງກົວພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຈ່ືຈໍາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງສເມີ 
6 ພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງຣິດທານຸພາບແຫ່ງພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ໃນການທ່ີປະ

ທານມໍຣະດົກຂອງບັນດາປະຊາຊາດແກ່ເຂົາ 
7 ພຣະຫຖັກິດຂອງພຣະອົງນ້ັນສຸຈຣິດ ແລະຍຸດຕິທັມ ແລະຂ້ໍບັງຄັບຂອງພຣະອົງກ ໄໍວ້ໃຈໄດ້ 
8 ສະຖາປະນາຢູ່ຕລອດການ ແລະປະກອບຄວາມສັດສຸຈຣິດກັບຄວາມທ່ຽງທັມ 
9 ພຣະອົງຊົງໃຊກ້ານໄຖ່ໃຫມ້າຍັງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງບັນຊາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ 

ຄວາມບໍຣິສຸດ ແລະຣດິທານຸພາບທັງຫມດົ ຈ່ົງເປັນຂອງພຣະອົງເທີນ 
10 ຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນທ່ີເລ້ີມຕ້ົນຂອງສະຕິປັນຍາ ບັນດາຜູ້ທ່ີປະຕິບັດຕາມກໍໄດ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈດີ 

ການສັຣເສີນ ພຣະເຈ້ົາດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
 



112 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສບິສອງ 
ຄວາມຮ່ັງມຂີອງຜູທ້ີຢ່າໍເກງພຣະເຈົາ້ 
Blessing of the Righteous 

1 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖີດ  ຄົນທ່ີເກງກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍເປັນສຸກ ຄືຜູ້ທ່ີປິຕິຍິນດີເປັນອັນມາກໃນພຣະ
ບັນຍັດຂອງ  ພຣະອົງ 

2 ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຈະຊົງອານຸພາບໃນແຜ່ນດິນ ພວກຄົນທ່ຽງທັມຈະຮັບພຣະພອນ  
3 ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງແລະຄວາມມ່ັງຄ່ັງມີຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົາ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງເຂົາດໍາຣົງຢູ່ນິດ 
4 ຄວາມສະວ່າງຈະໂຜ່ຂ້ຶນມາໃນຄວາມມືດໃຫ້ຄົນທ່ຽງທັມ ພຣະອົງຊົງເປັນມີພຣະຄນຸ ຊງົພຣະກະຣນຸາແລະຊົງ

ຊອບທັມ 
5 ຄົນທ່ີສະແດງຄວາມເມດຕາຄຸນແລະໃຫ້ຢືມ ກໍຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ຄືຜູ້ທີດໍ່າເນີນການຂອງເຂົາດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິ

ທມັ 
6 ເພາະຄົນຊອບທັມຈະບ່ໍຖອຍ ຄ ນົຈະລະນຶກເຖິງເຂົາຢູ່ເປັນນິດ 
7 ເຂົາບ່ໍຢ້ານຂ່າວຮ້າຍ ຈິດໃຈຂອງເຂົາຍຶດແຫນ້ນ ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ 
8 ຈິດໃຈຂອງເຂົາແນ່ວແນ່ ເຂົາຈະບ່ໍຢ້ານ ຈົນກວ່າຈະເຫັນຄວາມປະສົງຕ່ໍສັດຕຣູຂອງເຂົາສໍາເຣັດ 
9 ເຂົາບໍຣິຈາກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກຄຸນຄວາມດີຂອງເຂົາກໍຕ້ັງຢູ່ເປັນນິດ ສັກສີຂອງເຂົາຈະໄດ້ຮັບ

ກຽດ 
10 ຄົນອະທັມເຫນັການນ້ິກໍເກີດຄວາມບ່ໍພໍໃຈ ເຂົາຂົບແຂ້ວຄ້ຽວຟັນແລ້ວສລາຍໄປ ຄວາມປາຖນາຂອງຄົນອະ

ທັມນ້ັນກໍຫາຍໄປ 
 

113 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສບິສາມ 
ຄາໍສຣັເສນີທີຊ່ງົເຊດີຊຜູູມ້ໃີຈຖອ່ມ 
God the Helper of the Needy 

1 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖີດ ບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອີຍ ຈ່ົງສັຣເສີນເຖີດ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະ
ນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

2 ສາທ ກຸານແດ່ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕ້ັງແຕ່ບັດນ້ີເປັນຕ້ົນໄປເປັນນິດ 
3 ຕ້ັງແຕ່ບ່ອນຕາເວັນຂ້ຶນຈົນເຖິງບ່ອນຕາເວັນຕົກ ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນທ່ີສັຣເສີນ 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທັບຢູ່ສູງເຫນືອປະຊາຊາດທ ງັຫລາຍ ແລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງສູງເຫນືອຟ້າສວັນ 
5 ບໍ່ມພີຣະໃດເປັນເຫມ ອືນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ ຜູ້ປະທັບເທິງທ່ີສູງ 
6 ຜູ້ທອດພຣະເນດລົງມາທ່ີຕ່ໍາເຫນືອຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ 
7 ພຣະອົງຊົງຍົກຄົນທຸກຍາກຂ້ຶນມາຈາກຜົງຂ້ີດິນ ແລະຊົງຍົກຄົນຂັດສົນຂ້ຶນມາຈາກກອງຂ້ີເຖ່ົາ 
8 ເພື່ອໃຫເ້ຂົານ່ັງກັບບັນດາເຈ້ົານາຍກັບບັນດາເຈ້ົານາຍແຫ່ງຊົນຊາດຂອງພຣະອົງ 
9 ພຣະອົງໂຜດໃຫ້ຍິງຫມັນມີບ້ານຢູ່ ເປັນແມ່ທ່ີຊືນ່ບານມີບຸດ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖີດ 
 

114 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສບິສີ ່
ບນັດາການອ ສັຈນັໃຈຄາວອບົພະຍບົ 
Godís Wonders at the Exodus 
(ອພຍ 14:1-31) 



1 ເມ່ືອອິສຣາເອນອອກໄປຈາກເອຢິບ ຄືເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບໄປຈາກຊົນຊາດຕ່າງພາສາ 
2 ຢູດາກາຍເປັນສະຖານນະມັສການຂອງພຣະອົງ ອິສຣາເອນເປັນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ 
3 ທະເລໄດ້ຫລຽວເບ່ິງແລ້ວຫນີ ຈໍແດນໄດ້ຫັນກັບຄືນ 
4 ພຸເູຂົາໂດດຂ້ຶນເຫມືອນແກະເຖິກ ຈ້າຍພູເຕ້ັນເຫມືອນລູກແກະ 
5 ເປັນຫຍັງຫນໍທະເລເອີຍ ເຈ້ົາຈ່ຶງຫນີ ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເອີຍ ເຈ້ົາຈ່ຶງຫັນກັບຄືນ 
6 ພເູຂົາເອີຍ ເຈ້ົາຈ່ຶງໂດດຂ້ຶນເຫມືອນແກະເຖິກ ຈ້າຍພູເອີຍ ເຈ້ົາຈ່ຶງເຕ້ັນເຫມືອນລູກແກະ 
7 ແຜ່ນດິນເອີຍ ຫວ່ັນໄຫວເຖີດຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບ 
8 ຜູ້ໃຫຫີ້ນເປັນສະນ້ໍາ ຫນີເຫລັກໄຟເປັນນ້ໍາພຸ 
 

115 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສບິຫາ້ 
ພຣະເຈົາ້ ແລະຮບູໂຄຣບົ 
The Impotence of Idols and the Greatness of God 

1 ບ່ໍແມ່ນແກ່ພວກຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນແກ່ພວກຂ້າພຣະອົງ ແຕ່ຂໍຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພ
ຣະນາມຂອງ   ພຣະອົງ ເພາະເຫັນແກ່ຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງ ແລະຄວາມສັດສຸຈຣິດຂອງພຣະອົງ 

2 ເປັນຫຍັງບັນດາປະຊາຊາດຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ທ່ີໃດ?î 
3 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍຢູ່ໃນຟ້າສວັນ ສ່ິງໃດທ່ີພຣະອົງພໍພຣະທັຍ ພຣະອົງກໍຊົງກະທໍາ 
4 ຮູບໂຄຣົບຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນເປັນເງິນແລະທອງຄໍາ ເປັນຫ ຖັກັມຂອງມະນຸດ 
5 ຮູບເຫລ່ົານ້ັນມີປາກແຕ່ເວ້ົາບ່ໍໄດ້ ມີຕາແຕ່ເບ່ິງບ່ໍໄດ້ 
6 ມຫູີແຕ່ຟັງບ່ໍໄດ້ຍິນ ມີດັງແຕ່ດົມບ່ໍໄດ້ 
7 ມມືີແຕ່ຈັບບ່ໍໄດ້ ມີຕີນແຕ່ຍ່າງບ່ໍໄດ້ ຮູບເຫລ່ົານ້ັນທໍາສຽງໃນຄໍບ່ໍໄດ້ 
8 ຜູ້ທີທໍ່າຮູບເຫລ່ົານ້ັນຈະເປັນເຫມືອນຮູບເຫລ່ົານ້ັນ ບັນດາຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນຮູບເຫລ່ົານ້ັນກໍເຫມືອນກັນ 
9 ອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເຖິດ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ອຸປຖັມແລະເປັນໂລ້ຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 
10 ເຊ້ືອສາຍອາໂຣນເອີຍ ຈ່ົງວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖີດ ພຣະອົງຊົງເປັນຄວາມອຸປຖັມແລະເປັນໂລ້ຂອງເຂົາ

ທັງຫລາຍ 
11 ທ່ານຜູ້ເກງກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອີຍ ຈ່ົງວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖີດ ພຣະອົງຊົງເປັນຄວາມອ ປຸຖັມແລະເປັນ

ໂລ້ຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 
12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຫ່ວງເຮົາທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ ພຣະອົງຊົງອວຍ

ພຣະພອນແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງອາໂຣນ 
13 ພຣະອົງຈະຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ບັນດາຜູ້ທ່ີຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທງັຜູ້ນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ 
14 ຂໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານເພ້ີມພູນຂ້ຶນ ທງັທ່ານແລະລູກຫລານຂອງທ່ານ 
15 ຂໍທ່ານຮັບພຣະພອນຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊງົສ້າງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ 
16 ຟ້າສວັນເປັນຟ້າສວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງປະທານແຜ່ນດິນໂລກໃຫ້ແກ່ບຸດຂອງມະນຸດ 
17 ຄົນຕາຍບ່ໍສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫລືຜູ້ທ່ີລົງໄປສ  ູ່ທ່ີສງັດກໍເຫມືອນກັນ 
18 ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຈະສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕ້ັງແຕ່ບັດນ້ີເປັນຕ້ົນໄປເປັນນິດ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເຖີດ 
 

116 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສບິຫກົ 
ຄາໍໂມທະນາເພາະຊງົຊອ່ຍກູຈ້າກຄວາມຕາຍ 



Thanksgiving for Recovery from Illness 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງຟັງສຽງແລະຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
2 ພຣະອົງຊົງງ່ຽງພຣະກັນຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ ເຫດສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈະທູນພຣະອົງຕາບເທ່ົາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາມີຊີວດິຢູ່ 
3 ບ້ວງຂອງຄວາມຕາຍດັກຢູ່ລ້ອມຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ ຂ້າພະເຈ້ົາປະສົບຄວາມທຸກໃຈແລະຄວາມລະທົມ 
4 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງທູນອອກພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຊອ່ຍຊີວິດຂອງຂ້າ 

ພຣະອົງໃຫ້ລອດî 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະກະຣຸນາແລະຊອບທັມ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍປະກອບດ້ວຍພຣະເມດຕາ 
6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສງວນຄົນຮູ້ນ້ອຍໄວ້ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ  ້ົາຕົກຕ່ໍາ ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ລອດ 
7 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອີຍ ກັບໄປສ ູ ່ທ່ີພັກຂອງເຈ້ົາເຖີດ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໂປດປານເຈ້ົາຫລາຍແລ້ວ 
8 ເພາະພຣະອົງຊົງຊອ່ຍກູ້ຂ້າພຣະອົງຈາກມັດຈຸຣາດ ຊ່ອຍນັຍຕາຂອງຂ້າພຣະອົງຈາກນ້ໍາຕາ ຊ່ອຍຕີນຂອງຂ້າ

ພຣະອົງຈາກການລ້ົມ 
9 ຂ້າພະເຈ້ົາດໍາເນີນຢູ່ສະເພາະເບ້ືອງພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນດິນແດນຂອງຄົນເປັນ 
10 ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເຊ່ືອຢູ່ ແມ້ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກຍ່ິງໃຫຍ່î 
11 ຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວໃນເວລາຕົກໃຈວ່າ, ìຄົນເຮົານ້ີເປັນຄົນຂ້ີຕົວະທັງນ້ັນî 
12 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເອົາຫຍັງຕອບແທນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ ເນ່ືອງຈາກບັນດາພຣະຣາຊກິດອັນມີພຣະຄຸນຕ່ໍຂ້າພະ

ເຈ້ົາ 
13 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຍົກຖ້ວຍແຫ່ງຄວາມລອດ ແລະຣ້ອງທູນອອກພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
14 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະແກ້ບົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແດ່ພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນທງັຫລາຍຂອງພຣະອົງ 
15 ມຣໍະນະກັມແຫ່ງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງສໍາຄັນໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
16 ຂ້າແດ່ພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຂ້າ ຂ້າພຣະອົງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະ

ອົງເປັນບຸດຊາຍຂອງຍິງຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍແກ້ຂ້ໍຜູກມັດຂອງຂ້າພຣະອົງ 
17 ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍເຄ່ືອງສັກກາຣະບູຊາໂມທະນາພຣະຄຸນແດ່ພຣະອົງ ແລະຮ້ອງທູນອອກພຣະນາມຂອງພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
18 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະແກ້ບົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນທງັຫລາຍຂອງພຣະອົງ 
19 ໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ໃນຖ້າມກາງເຈ້ົາ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ເຖີດ 
 

117 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຣອ້ຍສບິເຈດັ 
ສຣັເສນີເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄງົຂອງພຣະເຈ້ົາ 
Universal Call to Worship 

1 ປະຊາຊາດທັງຫລາຍເອີຍ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖີດ ຊນົຊາດທັງຫລາຍເອີຍ ຈ່ົງຍົກຍ້ອງພຣະອົງເຖີດ 
2 ເພາະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງທ່ີມີຕ່ໍເຮົານ້ັນໃຫຍ່ຫລວງ ແລະຄວາມສັດສຸຈຣິດຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່

ເປັນນິດ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖີດ 
 

118 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສບິແປດ 
ຄາໍໂມທະນາເພາະຄວາມລອດຂອງພຣະເຈົາ້ 



A Song of Victory 

1 ຈ່ົງໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງປະເສີດ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາ
ຣົງຢູ່ເປັນນິດ 

2 ໃຫອິ້ສຣາເອນກ່າວເຖີດວ່າ, ìຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດî 
3 ໃຫເ້ຊ້ືອສາຍອາໂຣນກ່າວເຖີດວ່າ, ìຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣ ງົຢູ່ເປັນນິດî 
4 ໃຫບັ້ນດາຜູ້ທ່ີຢ າໍເກງພຣະເຈ້ົາກ່າວເຖີດວ່າ, ìຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດî 
5 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຣ້ອງທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈາກທ່ີຄັບແຄ້ນໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບຂ້າພະເຈ້ົາ

ແລະປະທານຄວາມໂລ່ງໃຈແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ 
6 ມພີຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຢ້ານ ມະນຸດຄົນໃດຫນໍຈະເຣັດອັນໃດແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ 
7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາ ເປັນຜູ້ຊົງຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຄົນທ່ີກຽດຊັງຂ້າພະ

ເຈ້ົາພ່າຍແພ ້
8 ເຂ້ົາລ້ີພັຍຢູ່ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍດີກວ່າທ່ີຈະເຊ່ືອໃຈໃນມະນຸດ 
9 ເຂ້ົາລ້ີພັຍຢ  ູ່ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍດີກວ່າທ່ີຈະເຊ່ືອໃຈໃນເຈ້ົານາຍ 
10 ປະຊາຊາດທັງຫລາຍໄດ້ລ້ອມຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາທາໍລາຍເຂົາອອກໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
11 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ລ້ອມຂ້າພະເຈ້ົາ ລ້ອມອ້ອມຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາທາໍລາຍເຂົາອອກໃນພຣະນາມພຣະຜ ູ ້

ເປັນເຈົ້າ 
12 ເຂົາໄດ້ລ້ອມຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນເຜ້ິງ ເຂົາທັງຫລາຍດັບເສັຽແລ້ວເຫມອືນແປວໄຟຫນາມ ຂ້າພະເຈ້ົາທໍາລາຍ

ເຂົາອອກໃນ  ພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
13 ຂ້າພະເຈ້ົາຖືກໂຈມຕີຢ່າງຫນັກ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຈະລ້ົມ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາ 
14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນກໍາລັງ ແລະບົດເພງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມລອດຂອງຂ້າພະ

ເຈ້ົາ 
15 ຟັງເດີ ສຽງຍິນດີແລະໄຊໂຍ ໃນເຕັນຂອງຜູ້ຊອບທັມວ່າ, ìພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫ້າວຫານນັກ 
16 ພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນທ່ີເຊີດຊູ ພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່î 
17 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຕາຍ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເປັນຢູ່ ແລະປະກາດພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕີສອນຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງຫນັກ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງມອບຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ກັບມັດຈຸຣາດ 
19 ຂໍເປີດປະຕູຄວາມຊອບທັມໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຂ້ົາປະຕູນ້ັນໄປ ແລະຖວາຍໂມທະນາພຣະຄຸນພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
20 ນ້ີຄືປະຕູຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄົນຊອບທັມຈະເຂ້ົາໄປທາງນ້ີ 
21 ຂ້າພຣະອົງໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງ ແລະມາເປັນຄວາມລອດຂອງຂ້າພ

ຣະອົງ 
22 ຫີນທ່ີນາຍຊ່າງໄດ້ປະຖ້ິມເສັຽ ຫີນນ້ັນແຫລະໄດ້ກາຍເປັນຫີນເສົາເອກແລ້ວ  
23 ການນ້ີເປັນມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນການປລາດແກ່ຕາຂອງເຮົາ 
24 ນ້ີເປັນວັນຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ຊົງສ້າງໃຫ້ເຣົາຊົມຊ່ືນແລະຍ ນີດີໃນວັນນ້ັນ 
25 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ລອດເຖີດ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂໍປະທານຄວາມສໍາເຣັດແກ່

ຂ້າພຣະອົງ  ທ ັງຫລາຍເຖີດ 
26 ຂໍທ່ານຜ  ູ້ເຂ້ົາມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງໄດ້ຮັບພຣະພອນ ຂ້າພະເຈ້ົາທງັຫລາຍອວຍພອນທ່ານທັງ

ຫລາຍຈາກພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 



27 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະປະທານຄວາມສະວ່າງແກ່ເຮົາ ຈ່ົງເລ້ີມສລອງເທສການດ້ວຍກ່ິງ
ໄມໄ້ປອ້ອມ ຮອບຂອງແທ່ນບູຊາ 

28 ພຣະອົງຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍໂມທະນາແກ່ພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເປັນພ
ຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະເຊີດຊູພຣະອົງ 

29 ຈ່ົງໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງປະເສີດ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາ
ຣົງຢູ່ເປັນນິດ 

 

119 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສບິເກົາ້ 
ການຈົງ່ຮກັພກັດຕີໍພ່ຣະທມັຂອງພຣະຜ ູ້ເປນັເຈົາ້ 
The Glories of Godís Law 

1 ບັນດາຜູ ້ທ່ີດີຮອບຄອບໃນທາງຂອງເຂົາກໍເປັນສຸກ ຄືຜູ ້ທ່ີດໍາເນີນຕາມພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ 
2 ຜູ ້ທີຮັ່ກສາບັນດາພຣະທັມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງກໍເປັນສຸກ ຄືຜູ ້ທ່ີສແວງຫາພຣະອົງດ້ວຍສຸດໃຈ 
3 ຜູ ້ທີບ່ໍ່ທໍາຜິດ ແຕ່ເດີນຕາມທາງຂອງພຣະອົງ 
4 ພຣະອົງໄດ້ຕ້ັງຂ້ໍບັງຄັບຂອງພຣະອົງໄວ້ ໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍປະຕິບ ດັຕາມຢ່າງເຄ່ັງຄັດ 
5 ໂອ ຂ ໍໃຫທ້າງທັງຫລາຍຂອງຂ້າພຣະອົງຫມ້ັນຄົງໃນການຮັກສາກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງ 
6 ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍໄດ້ຮ ບັຄວາມອັບອາຍ ຖ້າເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍພຣະບັນຍັດທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ 
7 ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນພຣະອົງດ້ວຍໃຈທ່ຽງຕົງ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຮຽນຮູ້ກົດຫມາຍອັນຊອບທັມຂອງພຣະອົງ 
8 ຂ້າພຣະອົງຈະຖືກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງ ຂໍຢ່າຊົງປະລະຂ້າພຣະອົງເລີຍເທາະ 

ການເຊືອ່ຟງັພຣະບນັຍດັ 
9 ຊາຍຫນຸ່ມຈະຮັກສາທາງຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດໄດ້ຢ່າງໃດ ໂດຍລະມັດລະວັງຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ 
10 ຂ້າພຣະອົງສແວງພຣະອົງດ້ວຍສຸດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຢ່າໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຫລົງໄປຈາກພຣະບັນຍັດຂອງ    

ພຣະອົງ 
11 ຂ້າພຣະອ ົງໄດ້ສະສົມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍທໍາບາບຕ່ໍພຣະ

ອົງ 
12 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ສາທຸການແດ່ພຣະອົງ ຂໍຊົງສອນກົດເກນຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ 
13 ຂ້າພຣະອົງຈະປະກາດດ້ວຍຮີມຝີປາກຂອງຂ້າພຣະອົງ ເຖິງບັນດາກົດຫມາຍແຫ່ງພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ 
14 ຂ້າພຣະອົງປິຕິຍິນດີໃນທາງແຫ່ງບັນດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງຫລາຍເທ່ົາກັບໃນຄວາມຮ່ັງມີທັງສ້ິນ 
15 ຂ້າພຣະອົງຈະພາວະນາຂ້ໍບັງຄັບຂອງພຣະອົງ ແລະຈັບຕາຂອງຂ້າພຣະອົງຢູ່ທີທ່າງທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງ 
16 ຂ້າພຣະອົງຈະປິຕິຍີນດີໃນກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍລືມພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ 

ພບົຄວາມສຸກໃນພຣະບນັຍດັ 
17 ຂໍຊົງໂຜດເມດຕາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເພືອ່ຂ້າພຣະອົງຈະມີຊີວິດ ແລະຈະຖືພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ 
18 ຂໍເປີດຕາຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະເຫັນສ່ິງມະຫັສຈັນຈາກພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
19 ຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນພະເນຈອນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ຂໍຢ່າຊົງເຊ່ືອງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຈາກຂ້າພຣະອົງເສັຽ 
20 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງກໍລະທົມທຸກດ້ວຍຄໍານຶງເຖິງກົດຫມາຍຂອງພຣະອົງຕລອດເວລາ 
21 ພຣະອົງຊງົຂນາບຄົນຈອງຫອງ ສາບແຊ່ງຄົນບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ 
22 ຂໍຊົງນໍາການດ່າ ແລະການປມາດໄປຈາກຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮັກສາບັນດາພຣະໂອວາດຂອງ   

ພຣະອົງ   



23 ພວກຜູ ປົ້ກຄອງຮ່ວມໃຈກັນປອງຮ້າຍຂ້າພຣະອົງ ຜູ ຮັ້ບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຈະພາວະນາກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງ 
24 ບັນດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງເປັນຄວາມປິຕິຍີນດີຂອງຂ້າພຣະອົງ ເປັນທ່ີປຶກສາຂອງຂ້າພຣະອົງ 

ຄວາມຕັງ້ໃຈເຊືອ່ຟງັພຣະບນັຍດັ 
25 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງຕິດຜົງຂ້ີດິນ ຂໍຊົງສງວນຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ 
26 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ທູນເຖິງທາງຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງຕອບຂ້າພຣະອ ົງ ຂໍຊ ົງສອນກົດລະບຽບຂອງພຣະ

ອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ 
27 ຂໍຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາໃຈທາງຂ້ໍບັງຄັບຂອງພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງຈະພາວະນາເຖິງພຣະຣາຊ

ກິດມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງ 
28 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງອິດອ່ອນຍ້ອນຄວາມໂສກເສ້ົາ ຂໍຊົງໃຫ້ກໍາລັງຂ້າພຣະອົງຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ 
29 ຂໍຊົງໃຫ້ທາງແປກປອມໄກຈາກຂ້າພຣະອົງ ແລະຂໍໂຜດປະທານພຣະທັມຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ 
30 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເລືອກທາງຄວາມສັດຊ່ື ຂ້າພຣະອົງຕ້ັງກົດຫມາຍຂອງພຣະອົງໄວ້ຊ່ືຫນ້າຂ້າພຣະອົງ 
31 ຂ້າພຣະອົງຜູກພັນຢູ່ກັບບັນດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂໍຢ່າໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຂາຍຫນ້າ 
32 ຂ້າພຣະອົງຈະແລ່ນໃນທາງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຂຍາຍຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ 

ຄາໍອອ້ນວອນຂຄໍວາມເຂ  ້ົາໃຈ 
33 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົສອນທາງກົດລະບຽບແກ່ຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງຈະຮັກສາທາງນ້ັນໄວ້ຈົນ

ສຸດປາຍ 
34 ຂໍປະທານຄວາມເຂ້ົາໃຈແກ່ຂ້າພຣະອົງ ເພືອ່ຂ້າພຣະອົງຈະຮັກສາພຣະທັມຂອງພຣະອົງໄວ້ ແລະປະຕິບັດ

ດ້ວຍສຸດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ 
35 ຂໍໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໄປໃນທາງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງຍິນດີໃນທາງນ້ັນ 
36 ຂໍຊົງໂນ້ມໃຈຂ້າພຣະອົງໃນບັນດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງ ແລະບ່ໍແມ່ນໃນທາງໂລບກໍາໄລ 
37 ຂໍຊົງຫັນຕາຂອງຂ້າພຣະອົງໄປຈາກການຫລຽວເບ່ິງສ່ິງອະນີຈັງ ແລະຂໍຊົງສງວນຊີວດິຂອງຂ້າພຣະອົງໃນທາງ

ຂອງພຣະອົງ 
38 ຂໍຊົງຢືນຢັນພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເພືອ່ໃຫ້ຢ້ານກົວພຣະອົງ 
39 ຂໍຊົງຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກການເຍາະເຍ້ີຍ ຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງຢ້ານກົວນ້ັນໄປເສັຽ ເພາະກົດຫມາຍຂອງພຣະອົງນ້ັນດີ 
40 ເບ່ິງແມ,  ຂ້າພຣະອົງຄໍານຶງເຖິງຂ້ໍບັງຄັບຂອງພຣະອົງໂດຍຄວາມຊອບທ ມັຂອງພຣະອົງ ຂໍຊງົສງວນຊີວດິຂອງ

ຂ້າພຣະອົງ 
ຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນພຣະບນັຍດັ 

41 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງມາເຖິງຂ້າພຣະອົງ ຄືຄວາມລອດຂອງພຣະອົງ
ຕາມພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ 

42 ແລ້ວຂ້າພຣະອົງຈະມີຄໍາຕອບແກ່ຜູ້ທ່ີເຍາະເຍ້ີຍຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງວາງໃຈໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ 
43 ຂໍຢ່າຊົງນໍາພຣະຄໍາແຫ່ງຄວາມຈີງອອກໄປຈາກປາກຂ້າພຣະອົງ  ເພາະຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນກົດ

ຫມາຍຂອງພຣະອົງ 
44 ຂ້າພຣະອົງຈະປະຕິບັດພຣະທັມຂອງພຣະອົງສືບໆໄປເປັນນິດ 
45 ແລະຂ້າພຣະອົງຈະເດີນຢ່າງເສຣີ ເພາະຂ້າພຣະອົງໄດ້ສແວງຂ້ໍບັງຄັບຂອງພຣະອົງ 
46 ຂ້າພຣະອົງຈະເວ້ົາເຖິງພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກບັນດາພຣະຣາຊາແລະຈະບ່ໍຂາຍຫນ້າ 
47 ເພາະຂ້າພຣະອົງປິຕີຍ ນີດີໃນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງຮັກ 



48 ຂ້າພຣະອົງໂຄຣົບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງຮັກ ແລະຂ້າພຣະອົງຈະພາວະນາກົດລະບຽບຂອງ
ພຣະອົງ 
ຄວາມເຊືອ່ຫມັນ້ໃນພຣະບນັຍດັ 

49 ຂໍຊົງລະນຶກເຖິງພຣະວ ຈັນະຂອງພຣະອົງທ່ີມີຕ່ໍຜູ ຮັ້ບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຫວັງ
ຢູ່ນ້ັນ 

50 ນ້ີຄືການເລ້ົາໂລມໃນຄວາມທຸກຍາກຂອງຂ້າພຣະອົງ ຄືພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງໃຫ້ຊີວິດແກ່ຂ້າພຣະອົງ 
51 ຄົນຈອງຫອງຫຍ້ໍຫຍັນຂ້າພຣະອົງສເມ ີມາ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຫັນຫນີຈາກພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
52 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຄິດເຖິງກົດຫມາຍຂອງພຣະອົງແຕ່ບູຮານນະການ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮັບ

ຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈ 
53 ເມ່ືອເຫັນຄົນອະທັມຝ່າຝືນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂກດຮ້າຍ 
54 ກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງໄດ້ເປັນບົດເພງຂອງຂ້າພຣະອົງ ໃນເຮືອນທ່ີຂ້າພຣະອົງອາສັຍຢູ່ນ້ັນ 
55 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ໃນກາງຄືນ ຂ້າພຣະອົງລະນຶກເຖິງພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ແລະປະຕິບັດຕາມພຣະທັມ

ຂອງພຣະອົງ 
56 ພຣະພອນນ້ີໄດ້ຕົກມາຍັງຂ້າພຣະອົງ ຄືທ່ີຂ້າພຣະອົງຮັກສາຂ້ໍບັງຄັບຂອງພຣະອົງໄວ້ 

ການອທຸດິຕນົແກພ່ຣະບນັຍດັ 
57 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນທຸກສ່ິງຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຂໍສັນຍາວ່າຈະເຊ່ືອຟງັກົດຂ້ໍບັນຍັດ

ຂອງພຣະອົງ 
58 ຂ້າພຣະອົງທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງ ດ້ວຍສຸດອົກສຸດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງໂຜດເມດຕາກະຣຸນາຕ່ໍຂ້າພຣະອົງຕາມ

ທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ເທີນ 
59 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ພິຈາຣະນາການດໍາເນີນຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ແລະສັນຍາວ່າຈະເຮັດຕາມກົດລະບຽບ

ຂອງພຣະອົງ 
60 ຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ ໂດຍບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າ 
61 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍໄດ້ມັດຮອບຂ້າພຣະອົງໄວ້ ແຕ່ວ່າຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລືມພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
62 ໃນຕອນກາງຄືນຂ້າພຣະອົງລຸກຂ້ຶນສັຣເສີນພຣະອົງ ຍ້ອນການຕັດສິນອັນຍຸດຕິທັມຂອງພຣະອົງ 
63 ຂ້າພຣະອົງເປັນເພ່ືອນກັບທຸກໆຄົນທ່ີຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແລະທຸກໆຄົນທ່ີເຊ່ືອຟັງກົດຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງ 
64 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໂລກນ້ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງສ່ັງສອນກົດຂ້ໍບັນຍັດ

ຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ 
ຄນຸຄາ່ຂອງພຣະທ ັມ 

65 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍຊົງດີຕ່ໍຂ້າພຣະອົງຜູ້ຮັບໃຊ້ພ
ຣະອົງ 

66 ຂໍພຣະອົງຊງົປະກາດຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມສລາດຫລັກແຫລມແກ່ຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ ເພາະຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອຖື
ໃນກົດບັນຍັດຂອງພຣະອົງ 

67 ກ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງລົງໂທດຂ້າພຣະອົງນ້ັນ ກ ເໍພາະວ່າຂ້າພຣະອົງເຄີຍທໍາຜິດ ແຕ່ດຽວນ້ີຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອຟັງພ
ຣະທັມຂອງພຣະອົງ 

68 ພຣະອົງຊງົດີ ແລະເມດຕາກະຣຸນາ ຂໍພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນກົດບັນຍັດຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ 
69 ຄົນຈອງຫອງໄດ້ຫາເຣ່ືອງໃສ່ຂ້າພຣະອົງ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອຟັງກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ 
70 ຄົນເຫລ່ົານ້ີບ່ໍມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງໃດເລີຍ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງໄດ້ພົບຄວາມຍິນດີໃນພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 



71 ການລົງໂທດຂ້າພຣະອົງເປັນການດີສໍາລັບຂ້າພຣະອົງ ເພາະວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮຽນຮູ້ເຖິງຂ້ໍຄໍາສ່ັງ
ຂອງພຣະອົງ 

72 ພຣະທັມທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ນ້ັນມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບຂ້າພຣະອົງຫລາຍກວ່າເງ ນິ ແລະຄໍາຫລາຍພັນ
ແທ່ງ 
ຄວາມຊອບທມັແຫງ່ພຣະບນັຍດັ 

73 ພຣະຫ ດັຂອງພຣະອົງໄດ້ສ້າງແລະສະຖາປະນາຂ້າພຣະອົງ ຂໍປະທານຄວາມເຂ້ົາໃຈແກ່ຂ້າພຣະອົງເພ່ືອຂ້າພ
ຣະອົງຈະຮຽນຮູ້ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ 

74 ບັນດາຜູ້ຢ້ານຢໍາພຣະອົງຈະເຫັນຂ້າພຣະອົງແລະຍິນດີ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງໄດ້ຫວັງໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ 
75 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຮູ້ວ່າ ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງນ້ັນຖືກຕ້ອງ ແລະຮູ້ວ່າດ້ວຍຄວາມຊ່ືສ ັດ

ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທຸກຍາກ 
76 ຂໍຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີເລ້ົາໂລມຂ້າພຣະອົງ ຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງທ່ີມີແກ່ຜູ້ຮ ບັ

ໃຊຂ້ອງພຣະອົງ 
77 ຂພໍຣະກະຣນຸາຂອງພຣະອົງມາຍັງຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະມີຊວິີດຢູ່ ເພາະພຣະທັມຂອງພຣະອົງເປັນ

ຄວາມປິຕິຍີນດີຂອງຂ້າພຣະອົງ 
78 ຂໍຊົງໃຫ້ຄົນຈອງຫອງໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ຫາເຣ່ືອງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍຄວາມບ່ໍຈີງ ຝ່າຍຂ້າພ

ຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະພາວະນາຂ້ໍບັງຄັບຂອງພຣະອົງ 
79 ຂໃໍຫບັ້ນດາຜູ້ທ່ີຢໍາເກງພຣະອົງຫັນກັບມາຫາຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອເຂົາຈະຮູ້ເຖິງບັນດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງ 
80 ຂໃໍຫຈິ້ດໃຈຂ້າພຣະອົງໄຮ້ຕໍາຫນິໃນເຣ່ືອງກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍຕ້ອງຂາຍຫນ້າ 

ຄາໍອອ້ນວອນຂໃໍຫຖ້ກືປດົປອ່ຍ 
81 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງອິດອ່ອນຄອຍຄວາມລອດຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຫວັງໃນພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງ 
82 ຕາຂອງຂ້າພຣະອົງມົວມືດໄປ ດ້ວຍຄອຍພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງທູນຖາມວ່າ, ìເມ່ືອໃດພຣະອົງ

ຈະຊົງເລ້ົາໂລມຂ້າພຣະອົງî 
83 ເພາະວ່າຂ້າພຣະອ ງົເປັນເຫມອືນຖົງຫນັງເຫລ້ົາອະງຸ່ນໄຮ້ຄ່າ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຍັງບ່ໍລືມກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງ 
84 ຜູ ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຕ້ອງທົນຢູ່ດົນປານໃດ? ເມ່ືອໃດພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາການພິພາກສາບັນດາຜູ້ຂ  ່ົມເຫັງຂ້າ

ພຣະອົງ? 
85 ຄົນຈອງຫອງໄດ້ຂຸດຂຸມເພ່ືອຈະດັກຈັບຂ້າພຣະອົງ ຊ່ຶງບ່ໍສອດຄ່ອງກັບພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
86 ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງທັງສ້ິນແນ່ນອນ ເຂົາຂ່ົມເຫັງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍຄວາມບ່ໍຈີງ ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ 
87 ເຂົາເກືອບຈະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງດັບຊີວິດໄປຈາກແຜ ນ່ດິນໂລກ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງບ່ໍປະຖ້ີ້ິມຂ້ໍບັງຄັບຂອງພຣະອົງ 
88 ຂໍຊົງສງວນຊີວິດຂ້າພຣະອົງໄວ້ດ້ວຍຄວາມຮັກອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອ ົງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະປະຕິບັດຕາມພ

ຣະໂອວາດແຫ່ງພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ 
ການເຊືອ່ພຣະທັມພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ 

89 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະທັມຂອງພຣະອົງຊົງມີຢູ່ຕລອດໄປ ແລະຊົງຫມັນ້ຄົງຢູ່ໃນຟ້າສວັນ 
90 ຄວາມສັດຈີງຂອງພຣະອົງຊົງດໍາຣົງຢູ່ທ ກຸຍ ກຸທຸກສມັຍ ພຣະອົງຊົງຕ້ັງໂລກນ້ີໄວ້ໃນບ່ອນຂອງມັນ ແລະມັນກໍ

ຍັງຕ້ັງຢ  ູ່ 
91 ຍ້ອນຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງທຸກສ່ິງກໍຍັງຕ້ັງຫມັນ້ຄົງຢູ່ຈົນເຖິງວັນນ້ີ ເພາະທຸກສ່ິງນ້ີເປັນທາດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 
92 ຖ້າວ່າພຣະທ ັຍຂອງພຣະອົງບ່ໍເປັນບ່ໍເກີດແຫ່ງຄວາມຍິນດີຂອງຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ຂ້າພຣະອົງຈະຕ້ອງຕາຍ

ຍ້ອນການລົງໂທດນ້ີ 



93 ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍລະເລີຍຕ່ໍກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງຈັກເທ່ືອ ເພາະຍ້ອນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າ    
ພຣະອົງມີຊີວິດຢູ່ 

94 ຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນພຍັດ້ວຍ ຂ້າພຣະອົງເຄີຍພຍາຍາມເຮັດຕາມຂ້ໍ
ຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ 

95 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຄອຍຖ້າສັງຫານຂ້າພຣະອົງ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຍຶດຫມັນ້ໃນກົດຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງ 
96 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮູ້ວ່າບໍ່ມສ່ິີງໃດດີຫມົດທຸກຢ່າງ ແຕ່ວ່າຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງບ່ໍມີຂອບເຂດຈໍາກັດ 

ຄວາມຮກັພຣະທມັຂອງພຣະຜ ູເ້ປນັເຈົາ້ 
97 ຂ້າພຣະອົງຮັກພຣະທັມຂອງພຣະອົງທ່ີສຸດ ຂ້າພຣະອົງຄິດເຖິງພຣະທັມນ້ີຕລອດເວລາ 
98 ຂ້າພຣະອົງຍຶດຖືຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງຕລອດເວລາ ແລະເຮັດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງສລາດກວ່າສັດຕຣູທັງຫລາຍ 
99 ຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາໃຈຫລາຍກວ່າຄຣູສອນທັງຫລາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງຄິດເຖິງຄໍາສອນຂອງ     

ພຣະອົງ 
100 ຂ້າພຣະອົງມີຄວາມສລາດຫລັກແຫລມກວ່າພວກຜູ ເ້ຖ້ົາ ເພາະຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ 
101 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຫລີກຫນີຈາກການດໍາເນີນໃນທາງຊ່ົວທ ກຸຢ່າງ ເພາະຂ້າພຣະອົງຕ້ອງການເຊ່ືອຟັງພຣະທັມ

ຂອງພຣະອົງ 
102 ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລະເລີຍຕ່ໍຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ ເພາະວ່າພຣະອົງເອງຊົງເປັນຜູ ສ່ັ້ງສອນຂ້າພຣະອົງ 
103 ຄວາມເວ້ົາຂອງພຣະອົງຫວານເຫນືອກວ່ານ້ໍາເຜ້ິງ 
104 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮັບຄວາມສລາດຫລັກແຫລມຈາກກົດຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ດັງ່ນ້ັນຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງກຽດຊັງການ

ດໍາເນີນໃນທາງຊ່ົວທຸກຢ່າງ 
ແສງສວາ່ງຈາກພຣະທມັພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ 

105 ພຣະທັມຂອງພຣະອົງເປັນເຫມືອນຕະກຽງສ່ອງແສງນໍາຫນ້າຂ້າພຣະອົງ ແລະເປັນແຈ້ງເຍືອງຫົນທາງໃຫ້ຂ້າ 
ພຣະອົງ 

106 ຂ້າພຣະອົງຈະຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາອັນຫມັນ້ຄົງຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ ເພ່ືອເຊ່ືອຟັງຄໍາສອນອັນແທ້ຈິງຂອງ    
ພຣະອົງ 

107 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງຂ້າພຣະອົງແສນສາຫັດທ່ີສຸດ ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມຊີີ
ວິດຢູ່ຕ່ໍໄປຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ 

108 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ ໍພຣະອົງຊົງຮ ັບເອົາຄວາມອ້ອນວອນຂອບພຣະຄຸນຈາກຂ້າພຣະອົງ ແລະສ່ັງສອນຂ້ໍ
ຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງ 

109 ຂ້າພຣະອົງພ້ອມສເມີທ່ີຈະສ່ຽງຊີວິດ ແຕ່ຈະບ່ໍລືມພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
110 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຫ້າງແຮ້ວໃສ່ຂ້າພຣະອົງ ແຕ່ວ່າຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລະເມີດຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ 
111 ກົດຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງເປັນສົມບັດຂອງຂ້າພຣະອົງຕລອດໄປ ແລະສ້າງຄວາມພາກພູມໃຈແກ່ຂ້າພຣະອົງ 
112 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຊ່ືອຟັງກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງຈົນເຖິງວັນຕາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ 

ຄວາມປອດພຍັໃນພຣະບນັຍດັ 
113 ຂ້າພຣະອົງກຽດຊັງຄົນສອງໃຈ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຮັກພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
114 ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີລ້ີພັຍ ແລະເປັນໂລ່ຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຫວັງໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ 
115 ເຈ້ົາຄົນຊ່ົວຮ້າຍເອີຍ! ຫນີໄປເສັຽຈາກເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 
116 ຂໍຊົງປະຄອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະມີຊີວິດຢູ່ ແລະຢ່າໃຫ້ຂ້າພຣະ

ອົງຂາຍຫນ້າໃນຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພຣະອົງ 



117 ຂໍຊົງຊູຂ້າພຣະອົງຂ້ຶນ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະປອດພັຍ ແລະມີຄວາມນັບຖືກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງສືບໆໄປ 
118 ພຣະອົງຊງົຂັບໄລ່ບັນດາຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟງັພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແຜນການຫລອກລວງຂອງເຂົາກໍໄຮ້ປໂຍດ 
119 ພຣະອົງຊົງຖ້ິມບັນດາຄົນອະທັມຂອງແຜ່ນດິນໂລກເຫມືອນຖ້ິມຂ້ີເຫຍ່ືອ ເພາະສະນ້ັນຂ້າພຣະອົງຮັກບັນດາພ

ຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງ 
120 ເນ້ືອຫນັງຂ້າພຣະອົງສ່ັນເຊັນຍ້ອນຢ້ານຢໍາພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງຢ້ານຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະອົງ 

ຄວາມເຊືອ່ຟງັຕໍພ່ຣະບນັຍດັ 
121 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີຍຸດຕິທັມແລະຖືກຕ້ອງ ຂໍຢ່າຊົງປະລະຂ້າພຣະອົງແກ່ຜູ ທ່ີ້ບີບບັງຄັບຂ້າພຣະອົງ 
122 ຂໍຊົງສັນຍາເພ່ືອຊ່ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຂໍຢ່າຊົງໃຫ້ຄົນຈອງຫອງບີບບັງຄັບຂ້າພຣະອົງ 
123 ຕາຂອງຂ້າພຣະອົງມົວມືດໄປດ້ວຍຄອຍຄວາມລອດຂອງພຣະອົງ ແລະຄອຍພຣະດໍາຣັດຊອບທັມຂອງພຣະ

ອົງສໍາເຣັດ 
124 ຂໍຊົງກະທໍາແກ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຕາມຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງ ແລະຂໍຊົງສອນກົດຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພ

ຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ 
125 ຂ້າພຣະອົງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຂໍປະທານຄວາມເຂ້ົາໃຈແກ່ຂ້າພຣະອົງ ເພືອ່ຂ້າພຣະອົງຈະຮູ້ເຖິງບັນ

ດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງ 
126 ເປັນວລາທ່ີພຣະເຈ້ົາຄວນຊົງຈັດການ ເພາະເຂົາຫັກພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
127 ເພາະສະນ້ັນຂ້າພຣະອົງຮັກພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ຍິງ່ກວ່າທອງຄໍາ ຍ່ິງກວາ່ທອງຄໍານົພຄຸນ 
128 ເພາະສະນ້ັນຂ້າພຣະອົງໃຊຂ້ໍ້ບັງຄັບຂອງພຣະອົງທັງສ້ິນນໍາທາງຍ່າງຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງກຽດຊັງ

ຄວາມປະພດຶທດຸຈະຣດິທກຸທາງ 
ຄວາມປະສົງໃນການເຊືອ່ຟງັພຣະທມັຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 

129 ການສ່ັງສອນຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງອັສຈັນ ຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອຟັງຄໍາສອນເຫລ່ົານ້ັນຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ 
130 ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະວ່າງ ແລະນ າໍຄວາມສລຽວສລາດມາໃຫ້ຜູ້ທີບ່ໍ່ມີປະສົບການ 
131 ຂ້າພຣະອົງຫິວກະຫາຍຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ 
132 ຂໍພຣະອົງຊົງຫລິງເບ່ິງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງເມດຕາກະຣຸນາຂ້າພຣະອົງດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາຕ່ໍຜູ້ທ່ີຮັກພຣະ

ອົງ 
133 ຂໍຊົງຮັກສາຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກການຈິບຫາຍດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ ຂໍຢ່າຊົງປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຊ່ົວຊະນະ

ຂ້າພຣະອົງ 
134 ຂໍພຣະອົງຊົງຊ ອ່ຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຜູ້ທ່ີຂ່ົມເຫັງ ເພ່ືອວ່າຂ້າພຣະອົງຈະເຊ່ືອຟັງຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ 
135 ຂໍພຣະອົງຊົງອວຍພອນໂດຍການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງສອນຂ້າພຣະອົງໃຫ້ຮູ້ຈັກກົດຂ້ໍບັນຍັດ

ຂອງພຣະອົງ 
136 ນ້ໍາຕາຂອງຂ້າພຣະອົງຫລ່ັງໄຫລອອກມາດ່ັງສາຍນ້ໍາ ຍ້ອນມະນຸດບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 

ຄວາມຍດຸຕທິມັຂອງພຣະທມັ 
137 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຍຸດຕິທັມ ແລະພຣະທັມຂອງພຣະອົງຊົງຖືກຕ້ອງແລະທ່ຽງທັມ 
138 ກົດລະບຽບທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ນ້ັນມີຄວາມສັດຈິງທ່ີສຸດ 
139 ຄວາມຮ້າຍຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ລຸກໄຫມຂ້ຶ້ນເຫມືອນດ່ັງໄຟ ເພາະວ່າສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຄຶດເຖິງຂ້ໍຄໍາ

ສ່ັງຂອງ    ພຣະອົງ 
140 ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງຊົງຫມັນ້ຄົງ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຮັກຄໍາສັນຍານ້ີຫລາຍ 
141 ຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນບ່ໍສໍາຄັນແລະຫນ້າລັງກຽດ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລະເລີຍຕ່ໍກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງ 



142 ຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ຕລອດໄປ ແລະພຣະທັມຂອງພຣະອົງຊງົເປັນຈິງສເມີ 
143 ຂ້າພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທຸກລໍາບາກ ແລະຄວາມໂສກເສ້ົາ ແຕ່ວ່າກົດຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງໄດ້ນໍາເອົາ

ຄວາມຍິນດີມາສູ່ຂ້າພຣະອົງ 
144 ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງມຄີວາມຈິງຕລອດໄປ ຊ່ຶງທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາໃຈແລະມີຊີວິດຢູ່ 
145 ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນດ້ວຍຄວາມສ້ິນສຸດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂໍຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພ

ຣະອົງຈະຮັກສາກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງ 
146 ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນພຣະອົງ ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ລອດ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະປະຕິບັດຕາມບັນດາພຣະໂອ

ວາດຂອງ   ພຣະອົງ 
147 ຂ້າພຣະອົງຕ່ືນຂ້ຶນກ່ອນຮຸ່ງເຊ້ົາ ທູນຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ຂ້າພຣະອົງຫວັງຢູ່ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ 
148 ຕາຂອງຂ້າພຣະອົງຕ່ືນຢູ່ກ່ອນເຖິງຍາມ ທຸກຍາມໃນກາງຄືນເພ່ືອພາວະນາພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງ 
149 ຂໍຊົງຟັງສຽງຂ້າພຣະອົງ ດ້ວຍຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງສງວນຊີວິດຂອງ

ຂ້າພຣະອົງໄວ້ຕາມກົດຫມາຍຂອງພຣະອົງ 
150 ຜູ້ຂ່ົມເຫັງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍການມຸ່ງຮ້າຍເຂ້ົາມາໃກ້ແລ້ວ  ເຂົາຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
151 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃກ້ ແລະພຣະບັນຍັດທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງກໍຈິງ 
152 ຂ້າພຣະອົງຮູ້ນານແລ້ວຈາກບັນດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງ ວາ່ພຣະອົງຊົງຕ້ັງໄວ້ເປັນນິດ 

ອ ອ້ນວອນຂຄໍວາມພົ້ົນ້ 
153 ຂໍພຣະອົງຊົງຫລຽວເບ່ິງຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງຂ້າພຣະອົງແລະຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ພັຍດ້ວຍ ເພາະວ່າ

ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະລະພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
154 ຂໍຊົງຊ່ອຍວ່າຄະດີຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເປັນອ ສິຣະ ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມີຊວິີດຢູ່ຕ່ໍໄປ

ຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ 
155 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ພ້ົ້ົນ ເພາະເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
156 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄວາມເມດຕາສົງສານຂອງພຣະອົງຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນພັບຕາມ

ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ 
157 ຂ້າພຣະອົງມີສັດຕຣູ ແລະມີຜູ້ຂ່ົມເຫັງຫລາຍ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລະເລີຍໃນການເຊ່ືອຟັງກົດຂ້ໍບັນຍັດຂອງພ

ຣະອົງ 
158 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຫລຽວເບ່ິງຄົນທໍຣະຍົດນ້ີ ຂ້າພຣະອົງກໍເບ່ືອຫນ່າຍເຕັມທົນ ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງກົດຂ້ໍຄໍາສ່ັງ

ຂອງພຣະອົງ 
159 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຮູ້ແລ້ວວ່າ ຂ້າພຣະອົງມັກການສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງຫລາຍຊ່ໍາໃດ ຂໍຊງົ

ໂຜດຊ່ອຍຂ້າ ພຣະອົງໃຫພ້ົ້ົ້ນພັຍຕາມຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງເທີນ 
160 ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະທັມເປັນຄວາມຈິງ ແລະກົດລະບຽບອັນສ ດັຈິງທັງຫມົດຂອງພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ຕລອດໄປ 
161 ເຈ້ົານາຍໄດ້ຂ່ົມເຫັງຂ້າພຣະອົງໂດຍປາສຈາກເຫດຜົນ ແຕ່ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງໂຄຣົບນັບຖືພຣະຄໍາຂອງພ

ຣະອົງ 
162 ຂ້າພຣະອົງຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ ເໝືອນຜູ້ທພບົສົມບັດອັນມະຫາສານ 
163 ຂ້າພຣະອົງກຽດຊັງ ແລະສະອິດສະອຽນຕ່ໍຄວາມເທັດ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຮັກພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
164 ເຈັດເທ່ືອແຕ່ລະມ້ືທ່ີຂ້າພຣະອົງສັຣເສີນພຣະອົງ ຍ້ອນກົດຫມາຍອັນຊອບທັມຂອງພຣະອົງ 
165 ບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຮັກພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ມີສັນຕິພາບຍ່ິງໃຫຍ່ ບ່ໍມສ່ິີງໃດກະທໍາໃຫ້ເຂົາສະດຸດໄດ້ 



166 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຫວັງໃນຄວາມລອດຂອງພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງທໍາຕາມພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະອົງ 

167 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງປະຕິບັດຕາມບັນດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຮັກພຣະໂອວາດນ້ັນຢ່າງ
ສຸດຈິດສຸດໃຈດ້ວຍ 

168 ຂ້າພຣະອົງປະຕິບັດຕາມຂ້ໍບັງຄັບ ແລະບັນດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງ ເພາະທາງທັງສ້ິນຂອງຂ້າພຣະອົງຢູ່
ຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະອົງ 
ການອອ້ນວອນຂຄໍວາມຊອ່ຍເຫລອື 

169 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ການຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງຂ້າພຣະອົງໄປເຖິງພຣະອົງ ຂໍຊງົໃຫ້ຂາ້ພຣະ
ອົງເຂ້ົາໃຈຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ 

170 ຂໍພຣະອົງຊງົຮັບຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງພົນ້ຈາກຄວາມລໍາບາກຕາມທ່ີພ
ຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ 

171 ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນພຣະອົງຢູ່ເລ້ືອຍໆ ເພາະພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນກົດລະບຽບຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະ
ອົງ 

172 ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງເຣ່ືອງພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ເພາະຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງຊົງຖືກຕ້ອງ 
173 ຂໍພຣະອົງຊງົຕຽມພ້ອມສເມີໃນການຊ່ອຍເຫລືອຂ້າພຣະອົງ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງຕິດຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະ

ອົງ 
174 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງປາຖນາຄວາມຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງພົບຄວາມສຸກໃນພຣະ

ທັມຂອງ    ພຣະອົງ 
175 ຂໍພຣະອົງຊົງປະທານຊີວິດໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອວ່າຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນພຣະອົງ ຂໍໃຫ້ຄໍາສອນຂອງພຣະ

ອົງຊ່ອຍເຫລືອຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ 
176 ຂ້າພຣະອົງທ່ອງທ່ຽວໄປມາເຫມືອນດ່ັງແກະທ່ີຫລົງທາງ ສະນ້ັນຂໍພຣະອົງຊົງສະເດັດມາຮັກສາຂ້າພຣະອົງຜູ້

ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະລະກົດຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງ 
 

120 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຊາວ 
ການອອ້ນວອນຂຄໍວາມຊອ່ຍເຫລອື 
Prayer for Deliverance from Slanderers  
ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ 

A Song of Ascents 

1 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍຊົງຕອບຂ້າ  
ພຣະອົງ 

2 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊ ງົຊ່ອຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍພ້ົ້ົນຈາກຄົນຂ້ີຕົວະ ແລະຄົນຫລອກລວງ 
3 ຄົນຂ້ີຕົວະເອີຍ ພຣະເຈ້ົາຈະກະທໍາປະການໃດແກ່ພວກເຈ້ົາ?  ພຣະອົງຈະຊົງລົງໂທດພວກເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
4 ພຣະອົງຈະຊົງລົງໂທດພວກເຈ້ົາດ້ວຍລູກຫນ້າທະນູອັນແຫລມຄົມຂອງທະຫານແລະດ້ວຍຖ່ານໄຟແດງທ່ີລຸກ

ຢູ່ 
5 ການທ່ີອາສັຍຢູ່ກັບພວກເຈ້ົານ້ີກໍຍາກເທ່ົາກັບການອາສັຍຢູ່ນໍາພວກເມເຊກ ຫລືຖ້າມກາງຊາວເກດາຣ໌ 
6 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ອາສັຍຢູ່ກັບພວກທ່ີກຽດຊັງຄວາມສງົບສຸກເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ 
7 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງເວ້ົາເຖິງຄວາມສງົບສຸກ ພວກເຂົາກ ຢໍາກກ່ໍສົງຄາມຂ້ຶນໂລດ 



  

121 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຊາວເອດັ 
ພຣະຜູຊ້ງົຄຸມ້ຄອງພວກເຮາົ 
Assurance of Godís Protection 
ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ  
A Song of Ascents.  

1 ຂ້າພະເຈ້ົາຫລຽວຂ້ຶນໄປເທິງພູທັງຫລາຍ ເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າການຊ່ອຍເຫລືອນ້ັນມາແຕ່ທາງໃດ 
2 ການຊ່ອຍເຫລືອຂ້າພະເຈ້ົາມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງຟ້າສວັນ ແລະແຜ່ນດິນໂລກ 
3 ຂໍຢ່າໃຫ້ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາອ່ອນແອໄປ ຂ ພໍຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະຢ່າຊົງນອນຫລັບໄປ 
4 ແມ່ນແລ້ວຜູ້ຄຸ້ມຄອງອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ເຊືອບຫລັບໄປ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງເຝ້ົາຮັກສາເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະຊົງຢູ່ຄຽງຂ້າງເພ່ືອປ້ອງກັນເຈ້ົາ  
6 ຕາເວັນຈະບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍແກ່ເຈ້ົາໃນເວລາກາງເວັນ ດວງເດືອນຈະບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍແກ່ເຈ້ົາໃນເວລາກາງ

ຄືນ 
7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຄຸ້ມຄອງເຈ້ົາໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກອັນຕະລາຍທຸກຢ່າງ ພຣະອົງຈະຊົງຊ່ອຍເຈ້ົາໃຫປ້ອດພັຍ 
8 ນັບແຕ່ເວລານ້ີໄປ ເມ່ືອເຈ້ົາໄປໆມາໆ ພຣະອົງຈະຊົງຄຸ້ມຄອງເຈ້ົາ 
 

122 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຊາວສອງ 
ການຍອ້ງຍສໍລໍະເສນີນະຄອນເຢຣຊູາເລມັ 
Song of Praise and Prayer for Jerusalem  
ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ ຂອງດາວິດ 
A Song of Ascents. Of David. 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາມຄີວາມດີໃຈເມື່ອຫມູເ່ພ່ືອນຊວນຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຂໍໃຫພ້ວກເຮົາໄປຍັງພຣະວີຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ
 ັນເຈ້ົາî 

2 ແລະດຽວນ້ີພວກຂ້າພຣະອົງກໍມາຮອດບ່ອນນ້ີ ກໍາລັງຢືນຢູ່ທາງຂ້າງໃນປະຕູນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ 
3 ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມເປັນເມືອງທ່ີສ້ອມແຊມຂ້ຶນໃຫມ່ຢ່າງສວຍງາມແລະແຫນ້ນຫນາດີ 
4 ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີພວກຕະກູນອິສຣາເອນຂ້ຶນໄປຢູ່ຮ່ວມກັນ ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນມາເພ່ືອຖວາຍຂອບພຣະຄຸນພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສ່ັງໄວ້ແກ່ພວກເຂົາ 
5 ບ່ອນນ້ີເປັນສານຕັດສິນ ບ່ອນທ່ີເຈ້ົາຊີວິດຕັດສິນປະຊາຊົນ 
6 ຂໃໍຫອ້້ອນວອນເພ່ືອຄວາມສງົບສຸກຂອງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມດ່ັງນ້ີວ່າ ຂໍໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີຮັກເຈ້ົາຈ່ົງມີຄວາມຈະ

ເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ 
7 ຂໃໍຫພ້າຍໃນກໍາແພງເມືອງຂອງເຈ້ົາຈ່ົງມີແຕ່ຄວາມສງົບສຸກ ແລະພາຍໃນວັງຂອງເຈ້ົາຈ່ົງມ ີແຕ່ຄວາມປອດ

ພຍັ 
8 ເພື່ອເຫັນແກ່ຫມູເ່ພ່ືອນແລະມິດສະຫາຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍອວຍພອນນະຄອນເຢຣູຊາເລມັວ່າ, ìຄວາມສງົບສຸກຈ່ົງ

ມແີກ່ເຈົ້າî 
9 ເພ່ືອເຫັນແກ່ພຣະວີຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍອ້ອນວອນເພ່ືອຄວາມຈະເຣີນຮຸ່ງ

ເຮືອງຂອງເຈ້ົາ 
 



123 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຊາວສາມ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂປໍະທານຄວາມກະຣນຸາປານ ີ
Supplication for Mercy 
ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ 
A Song of Ascents. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະອົງຜູ້ປະທັບໃນຟ້າສວັນ ຂ້າພຣະອົງເງີຍຫນ້າເບ່ິງພຣະອົງ 
2 ເບ່ິງແມ ຕາຂອງຜູ້ຮັບໃຊຫ້ລຽວເບ່ິງມືນາຍຂອງຕົນສັນໃດ ແລະຕາຂອງສາວໃຊ້ຫລຽວເບ່ິງມືນາຍຍິງຂອງຕົນ

ສັນໃດ ຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຫລຽວເບ່ິງພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈົນກວ່າພຣະອົງຈະມີພຣະ
ກະຣນຸາຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍສັນນ້ັນ 

3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ ໍຊົງພຣະກະຣຸນາຕ່ໍພວກຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງພຣະກະຣຸນາຕ່ໍພວກຂ້າພຣະອົງເຖີດພຣະ
ເຈ້ົາຂ້າ ເພາະພວກຂ້າພຣະອົງເບ່ືອຫນ່າຍຄວາມຫມ່ິນປມາດ 

4 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເບ່ືອຫນ່າຍການເຍ້ີຍຫຍັນຂອງຄົນຢູ່ສະບາຍ ຄືການຫມິນ່ປມາດຂອງຄົນ
ຈອງຫອງ 

 

124 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຊາວສີ ່
ພຣະຜູຊ້ອ່ຍໃຫພ້ົ້ົນ້ພຍັຂອງອສິຣາເອນ 
Thanksgiving for Israelís Deliverance 
ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ ຂອງດາວິດ 

A Song of Ascents. Of David. 
1 ຖ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຊົງສະຖິດຄຽງຂ້າງພວກເຮົາ ຂໍໃຫ້ອິສຣາເອນກ່າວວ່າ, 
2 ìຖ້າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງສະຖິດຄຽງຂ າ້ງພວກເຮົາ ເມ່ືອພວກສັດຕຣູມາໂຈມຕີ 
3 ເຂ າົກໍຈະກືນກິນເຮົາທັງເປັນ ເມ່ືອຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງເຂົາພຸ່ງຂ້ຶນຕ່ໍເຮົາ 
4 ແລ້ວກະແສນ້ໍາມາກກໍຈະໄຫລພັດພວກເຮົາອອກໄປ ເຮົາກໍຕ້ອງຈົມລົງໄປໃນນ້ໍາ 
5 ແລະກະແສນ້ໍາທ່ີແຮງກໍໄຫລຖ້ວມພວກເຮົາ 
6 ຂໃໍຫພ້ວກເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ທີບ່ໍ່ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ສັດຕຣູທໍາລາຍເຮົາ 
7 ເຣົາໄດ້ປົບຫນີໄປເຫມືອນນົກທ່ີຫລຸດຫນີຈາກບ້ວງແຮ້ວ ບ້ວງແຮ້ວໄດ້ຂາດໄປແລະເຮົາກໍໄດ້ເປັນອິສຣະ 
8 ການຊົດຊ່ອຍຂອງເຮົາມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງຟ້າສວັນແລະໂລກ 
 

125 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຊາວຫາ້ 
ພຣະເຈົ້າຊງົຢູຮ່ອບຊນົຊາດຂອງພຣະອງົ 
The Security of Godís People 
ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ 
A Song of Ascents. 

1 ບັນດາຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາກໍເຫມືອນພູຊໂີອນຊ່ຶງບ່ໍຫວ່ັນໄຫວ ແຕ່ດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
2 ພຢູູ່ຮອບເຢຣູຊາເລັມສັນໃດ ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ຮອບປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ຕ້ັງແຕ່ເວລານ້ີສືບຕ່ໍໄປເປັນນິດສັນ

ນ້ັນ 
3 ເພາະຄະທາ(ກະບອງ)ຂອງຄວາມອະທັມຈະບ່ໍພັກຢູ່ເຫນືອແຜ່ນດີນທ່ີຕົກເປັນສ່ວນຂອງຄົນຊອບທັມ ຢ້ານວ່າ

ຄົນຊອບທັມຈະຍ່ືນມືອອກກທໍາຄວາມຜິດ 



4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົປະກອບການດີຕ່ໍຜູ້ທໍາດີ ແລະຕ່ໍຜູ້ທ່ຽງທັມໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາ 
5 ແຕ່ບັນດາຜູ້ທ່ີຫນັເຂ້ົາຫາທາງຄົດຂອງເຂົາ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພາເຂົາໄປພ້ອມກັບຄົນທໍາຊ່ົວ ຂໍສັນຕິພາບຈ່ົງມີຢູ່

ໃນອິສຣາເອນ 
 

126 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຊາວຫກົ 
ການອອ້ນວອນເມືອ່ຖກືປດົປອ່ຍ 
A Harvest of Joy 

ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ 
A Song of Ascents. 

1 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຊີໂອນກັບຄືນສ  ູ່ສະພາບດີ ເຮົາກໍເປັນເຫມອືນຄົນທ່ີຝັນໄປ 
2 ປາກຂອງເຮົາໄດ້ຫົວ ແລະລ້ີນຂອງເຮົາໄດ້ເປ່ັງສຽງໂຮ່ຮ້ອງດ້ວຍຄວາມຍິນດີທ່ີສຸດ ແລ້ວເຂົາໄດ້ເວ້ົາກັນຖ້າມ

ກາງປະຊາຊາດວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາການຍ່ິງໃຫຍ່ໃຫ້ເຂົາî 
3 ພຣະອົງຊົງກະທໍາການຍ່ິງໃຫຍ່ໃຫ້ເຮົາ ເຮົາມຄີວາມຍິນດີ 
4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍກັບຄືນສູ່ສະພາບດີຢ່າງທາງນ້ໍາໄຫລທ່ີໃນເນເກັບ 
5 ຂໃໍຫຜູ້້ທ່ີຮ້ອງໄຫ້ເສັຽໃຈໃນຂນະທ່ີເຂົາປູກຝັງນ້ັນໄດ້ກ່ຽວເຂ້ົາ ດ້ວຍສຽງໂຮ່ຮ້ອງຢ່າງຊ່ືນບານ 
6 ຜູ້ທີຮ້່ອງໄຫ້ອອກໄປຫອບຫ້ິວເມັດພດືເພ່ືອຈະຫວ່ານຈະກັບບ້ານ ດ້ວຍສຽງໂຮ່ຮ້ອງຢ່າງຊ່ືນບານນໍາຟ່ອນເຂ້ົາ

ຂອງຕົນມາດ້ວຍ 
 

127 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຊາວເຈດັ 
ການສຣັເສນີຄວາມດຂີອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
Godís Blessings in the Home 
ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ ຂອງໂຊໂລໂມນ 
A Song of Ascents. Of Solomon. 

1 ວຽກການຂອງຄົນກ່ໍສ້າງເຮືອນກໍໄຮ້ປໂຍດ ຖ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍເປັນຜູ້ຊົງສ້າງ ທະຫານຢືນຍາມກໍໄຮ້ປ
ໂຍດ ຖ້າວ່າ   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາບ່ໍຊົງປ້ອງກັນບ້ານເມືອງໄວ້ 

2 ການເຮັດວຽກຫນັກເພ່ືອລ້ຽງຊີວິດ ຄືໃຜນອນເດີກລຸກເຊ້ົາກໍໄຮ້ປໂຍດ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານ
ການພັກຜ່ອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກ 

3 ເດັກນ້ອຍທັງຫລາຍເປັນພຣະພອນອັນແທ້ຈິງທ່ີພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ 
4 ຜູ້ທີມີ່ລູກເມ່ືອຕົນຍັງຫນຸ່ມກໍມີປໂຍດຫລາຍເຫມືອນທະຫານທ່ີມີລູກທະນູຫລາຍລູກໃນກໍາມື 
5 ຜູ້ນ້ັນຈະມີຄວາມສຸກ ເມ່ືອເຂົາປະເຊີນຫນ້າກັບສັດຕູທັງຫລາຍໃນສານຕັດສິນ ເຂົາຈະບ່ໍຜ່າຍແພ້ຈັກເທ່ືອ 
 

128 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຊາວແປດ 
ພຣະພອນໄດແ້ກຜູ່ທ້ີຢ່າໍເກງພຣະເຈົາ້ 
The Happy Home of the Faithful 
ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ 

A Song of Ascents. 
1 ທຸກຄົນທ່ີຢ້ານຢໍາພຣະເຈ້ົາກໍເປັນສຸກ ຄືຜູ້ດໍາເນີນໃນທາງຂອງພຣະອົງ 
2 ເມ່ືອທ່ານກິນຜົນນ້ໍາມືຂອງທ່ານ ທາ່ນຈະເປັນສຸກ ແລະທ່ານຈະໆເຣີນຂ້ຶນ 



3 ເມັຽຂອງທ່ານຈະເປັນຢ່າງເຄືອອະງຸ່ນລູກດົກຢ  ູ່ພາຍໃນເຮືອນຂອງທ່ານ ລູກໆຂອງທ່ານຈະເປັນເຫມອືນຫນ່ໍ
ຫມາກກອກເທດ 

4 ດ່ັງນ້ີແຫລະ ຄົນທ່ີຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບພອນ 
5 ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນທ່ານຈາກຊີໂອນ ຂໍໃຫ້ທ່ານເຫັນຄວາມຈະເຣີນຂອງເຢຣູຊາເລັມຕລອດວັນເວ

ລາຊວິີດຂອງທ່ານ 
6 ຂໃໍຫທ່້ານເຫັນແກ່ລູກຫລານຂອງທ່ານ ຂໍໃຫ້ສັນຕິພາບມຢູ່ີໃນອິສຣາເອນ 
 

129 ເພງສຣັເສ ນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຊາວເກົາ້ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົຂວໍາ້ສດັຕຣຂູອງຊໂີອນ 
Prayer for the Downfall of Israelís Enemies 
ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ 

A Song of Ascents. 
1 ìເຂົາໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາທກຸຍາກຢ່າງຫນັກ ຕ້ັງແຕ່ຫນຸ່ມໆມາ ໃຫອິ້ສຣາເອນກ່າວເຖີດວ່າ 
2 ìເຂົາໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາທກຸຍາກຢ່າງຫນັກຕ້ັງແຕ່ຫນຸ່ມໆມາ ແຕ່ເຂົາຍັງເອົາຊະນະຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ 
3 ຄົນທ່ີໄຖກໍໄຖເທິງຫລັງຂ້າພະເຈ້ົາ ເຂົາເຮັດຮອຍໄຖຂອງເຂົາໃຫ້ຍາວî 
4 ພຣະເຈ້ົາຊອບທັມ ພຣະອົງຊົງຕັດເຄ່ືອງຈໍາຈອງຂອງຄົນອະທັມ 
5 ຂໃໍຫບັ້ນດາຜູ້ທ່ີກຽດຊັງຊີໂອນໄດ້ຂາຍຫນ້າ ແລະຕ້ອງຖອຍກັບຄືນໄປ 
6 ໃຫເ້ຂົາເປັນເຫມືອນຫຍ້າທ່ີງອກເທິງຫລັງຄາເຮືອນຊ່ຶງຫ່ຽວແຫ້ງໄປກ່ອນມັນໃຫຍ່ຂ້ຶນ 
7 ຊ່ຶງຄົນກ່ຽວບ່ໍເກັບໃສ່ມື ຫລຄົືນທ່ີມັດຟ່ອນບ່ໍເກັບໄວ້ທ່ີເອີກຂອງເຂົາ 
8 ທັງໃຫ້ຄົນທີຜ່່ານໄປບ່ໍເວ້ົາວ່າ, ìຂໍພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ເທິງທ່ານທັງຫລາຍ ເຮົາອວຍພອນທ່ານທັງ

ຫລາຍໃນພຣະນາມພຣະເຈ້ົາî 
 

130 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສາມສບິ 
ການອອ້ນວອນຂຄໍວາມຊອ່ຍເຫລອື 
Waiting for Divine Redemption 

ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ 
A Song of Ascents. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຂາດຄວາມຫວັງ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງຫາພຣະອົງ 
2 ຂໍຟັງສຽງຮ້ອງຂໍຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຮັບຟັງຂ້າພຣະອົງທູນຂໍຄວາມຊ ອ່ຍເຫລືອດ້ວຍ 
3 ຖ້າພຣະອົງຊງົບັນທຶກຄວາມບາບຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄວ້ ແມ່ນໃຜໃນຂ້າພຣະອົງສາມາດຫນີພ້ົ້ົນຈາກ

ການລົງໂທດນ້ີໄດ້? 
4 ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງໃຫ້ອະພັຍແກ່ຂ້າພຣະອົງ ເພືອ່ຂ້າພຣະອົງຈະຢໍາເກງພຣະອົງ 
5 ຂ້າພຣະອົງຄອງຄອຍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍສຸດອົກສຸດໃຈ ແລະຂ້າພຣະອົງເຊ່ືອໃນພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
6 ຂ້າພຣະອົງຄອງຄອຍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຮົນຍ່ິງກວ່າຜູ້ເຝ້ົາຍາມທ່ີຄອຍຖ້າຢາກໃຫ້ແຈ້ງ 
7 ອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງເຊ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຊົງຫມັນ້ຄົງ ແລະພຣະອົງຊົງຕ້ັງພຣະ

ທັຍຊ່ອຍໃຫພ້ົ້ົ້ນພັຍຢູ່ທຸກເວລາ 
8 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍອິສຣາເອນທ່ີເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມບາບທຸກຢ່າງຂອງເຂົາ 



 

131 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສາມສບິເອດັ 
ພກັສງບົຢາ່ງເດກັນອ້ຍໃນພຣະເຈົາ້ 
Song of Quiet Trust 
ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ ຂອງດາວິດ 
A Song of Ascents. Of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ໂອ້ອວດ ແລະຕາຂອງຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຍ່ິງຈອງຫອງ ຂ້າພ
ຣະອົງບ່ໍໄດ້ໄປຫຍ້ ຸງກັບເຣ່ືອງໃຫຍ່ ຫລືເຣ່ືອງອັສຈັນເກີນຕົວຂອງຂ້າພຣະອົງ 

2 ແຕ່ຂ້າພຣະອົງໄດ້ສງົບແລະລະງັບຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງຢ່າງເດັກທ່ີຢ່ານົມແລ້ວສງົບຢູ່ທ່ີເອີກມານດາຂອງ
ຕົນຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງສງົບຢູ່ພາຍໃນຂ້າພຣະອົງເຫມືອນຢ່າງເດັກທ່ີຢ່ານົມແລ້ວ 

3 ອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງຫວງັໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕ້ັງແຕ່ບັດນ້ີສືບໄປເປັນນິດ 
 

132 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສາມສບິສອງ 
ການສຣັເສນີໃນສະຖານທີນ່ະມສັການພຣະເຈ້ົາ 
The Eternal Dwelling of God in Zion 
ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ 
A Song of Ascents. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຢ່າຊົງຫລົງລືມກະສັດດາວິດ ແລະວຽກການທຸກຢ່າງທ່ີທ່ານໄດ້ເຮັດມາ 
2 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງລະນຶກເຖິງຄໍາສັນຍາແລະຄໍາສາບານທ່ີທ່ານມຕ່ໍີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຊົງມີ

ອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຢາໂຄບວ່າ 
3 ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຫລືເຂ້ົາໄປນອນ 
4 ຂ້າພຣະອ ົງຈະບ່ໍພັກຜ່ອນຫລືນອນຫລັບ 
5 ຈົນກວ່າຂ້າພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມບ່ອນສໍາລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະທ່ີປະທັບສໍາລັບພຣະເຈ້ົາອົງຊົງມີອໍານາດຍ່ິງ

ໃຫຍ່ຂອງຢາໂຄບ 
6 ເຮົາໄດ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງຫີບຄໍາສັນຍາຢູ່ເອຟຣາທາແລະໄດ້ພົບຫີບນ້ີຢູ່ໃນທ່ົງຫຍ້າຢາອາຣ໌ 
7 ìໃຫເ້ຮົາໄປຍັງທ່ີປະທັບຂອງພຣະອົງ ໃຫເ້ຣົານະມັສການທ່ີຮອງພຣະບາດຂອງພຣະອົງî 
8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງລຸກຂ້ຶນສະເດັດໄປຍັງທ່ີບ່ອນພັກຜ່ອນຂອງພຣະອົງ ທງັພຣະອົງແລະຫີບແຫ່ງຄໍາ

ສັນຍາ ຊຶງ່ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງອໍານາດຂອງພຣະອົງ 
9 ຂໃໍຫປ້ະໂຣຫິດຂອງພຣະອົງປະກອບດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ ແລະໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງໂຮ່ຮ້ອງດ້ວຍຄວາມ

ຍິນດີ 
10 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງສັນຍາກັບດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຢ່າຊົງປະຕິເສດເຈ້ົາຊີວິດ

ທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ 
11 ພຣະອົງຊົງສັນຍາຢ່າງຫມັນ້ຄົງຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìພາຍຫລັງເຈ້ົານ້ີ ເຮົາຈະແຕ່ງຕ້ັງລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາໃຫ້ຂ້ຶນປົກຄອງ 
12 ຖ້າວ່າລູກຫລານຂອງເຈ້ົາສັດຊ່ືຕ່ໍຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາ ແລະຂ້ໍຄໍາສ່ັງທ່ີເຮົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຂົາ ບັນດາລູກຊາຍ

ຂອງເຂົາຈະເປັນເຈ້ົາຊີວິດປົກຄອງເຫມືອນເຈ້ົາສືບຕ່ໍກັນໄປî ພຣະອົງຈະບ່ໍຖອນຄໍາສັນຍານ້ີຄືນ 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກເມືອງຊີໂອນໄວ້ ພຣະອົງມີພຣະປະສົງສ້າງທ່ີປະທັບຂອງພຣະອົງໄວ້ທ່ີນ້ັນ ຄືພຣະອົງ

ຊົງກ່າວວ່າ, 
14 ìນ້ີແມ່ນບ່ອນທ່ີເຮົາຢາກຢູ່ ແລະເປັນບ່ອນທ່ີເຣົາຢາກປົກຄອງຕລອດໄປ 



15 ເຮົາຈະຈັດຕຽມເມືອງຊີໂອນນ້ີໄວ້ໃຫ້ຮ່ັງມີສົມບູນ ເຮົາຈະເອົາສະບຽງອາຫານໃຫ້ຄົນທຸກຍາກໃນເມືອງນ້ີ 
16 ເຮົາຈະໃຫ້ປະໂຣຫິດຂອງເມືອງນ້ີປະກາດວ່າ ເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົນ້ພັຍ ແລ້ວປະຊາຊົນຈະຮ້ອງເພງ ໂຮ່ຮ້ອງ

ດ້ວຍຄວາມຍິນດ  ີ
17 ໃນເມືອງນ້ີເຮົາຈະແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ນ່ຶງໃນເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດເປັນເຈ້ົາຊີວດິອົງຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາຊີວິດອົງ

ນ້ີເປັນຜູ້ປົກຄອງ 
18 ເຣົາຈະເຮັດໃຫ້ສັດຕຣູຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ ແຕ່ວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງທ່ານຈະຮຸ່ງເຮືອງແລະຮ່ັງມີ

ສົມບູນî 
 

133 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສາມສບິສາມ 
ພຣະພອນແຫງ່ການເປນັນໍາ້ນຶງ່ໃຈດຽວກນັ 
The Blessedness of Unity 
ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ຶນ 
A Song of Ascents. 

1 ເບ່ິງແມ, ຊ່ຶງພ່ີນ້ອງອາສັຍຢູ່ດ້ວຍກັນເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກ ນັ ກໍເປັນການດີແລະຫນ້າຊືນ່ໃຈຫລາຍເທ່ົາໃດ 
2 ເຫມືອນນ້ໍາມັນປະເສິດຢູ່ເທິງຫົວໄຫລອາບລົງມາເທິງຫນວດເຄົາ ເທິງຫນວດເຄົາຂອງອາໂຣນ ໄຫລອາບລົງ

ມາເທິງຄໍເສ້ືອຂອງທ່ານ 
3 ເຫມືອນນ້ໍາຄ້າງຂອງພູເຮີໂມນຊ່ຶງຕົກລົງເທິງເນີນເຂົາຊີໂອນ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງບັງຄັບບັນຊາພຣະພອນທ່ີ

ນ້ັນ ຄືຊີວິດຈໍາເຣີນເປັນນິດ 
 

134 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສາມສບິສີ ່
ຄາໍເຕອືນຄນົຢູຍ່າມກາງຄນື 
Praise in the Night 

ບົດເພງໃຊ້ແຫ່ຂ້ືນ 
A Song of Ascents. 

1 ມາເຖີດ ມາຖວາຍສາທ ກຸານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບັນດາທ່ານຜູ້ຮັບໃຊ້ທັງສ້ິນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຢືນຢູ່ໃນພຣະຜາ
ສາດຂອງ  ພຣະເຈ້ົາໃນກາງຄືນ 

2 ຈ່ົງຍົກມືຂອງທ່ານຂ້ຶນຕ່ໍສະຖານນະມັສການ ແລະຖວາຍສາທຸການແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
3 ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນທ່ານຈາກຊີໂອນ ຄືພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ 
 

135 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສາມສບິຫາ້ 
ຄວາມຍິງ່ໃຫຍຂ່ອງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມໄຮປ້ໂຍດຂອງຮບູໂຄຣບົ 
Praise for Godís Goodness and Might 

1 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖີດ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ ບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາເອີຍ ຈ່ົງ
ຖວາຍສັຣເສີນ 

2 ທ່ານທ່ີຢືນຢູ່ໃນພຣະຜາສາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທີໃ່ນບໍຣິເວນພຣະຜາສາດຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 
3 ຈ່ົງສັຣເສີນຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະເຈ້ົາປະເສີດ ຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງພ

ຣະເມດຕາ 
4 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກຢາໂຄບໄວ້ສໍາລັບພຣະອົງເອງ ເລືອກອິສຣາເອນໄວ້ເປັນກັມະສິດຂອງພຣະອົງ 



5 ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະອ່ືນທັງຫລາຍ 
6 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພໍພຣະທັຍສ່ິງໃດ ພຣະອົງກ ຊົໍງກະທໍາ ໃນຟ້າສວັນແລະເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ໃນທະເລແລະທ່ີນ້ໍາ

ເລີກທັງສ້ິນ 
7 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ເມກລອຍຂ້ຶນມາຈາກທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ ຜູ້ຊົງກະທາໍຟ້າແມບເຫລື້ອມໃຫແ້ກ່ຝົນ 

ແລະຊົງນໍາລົມອອກມາຈາກຄັງຂອງພຣະອົງ 
8 ພຣະອົງຄືຜູ້ຊົງສັງຫານລູກຫົວປີຂອງເອຢິບ ທັງຂອງຄົນແລະຂອງສັດ 
9 ເອຢິບເອີຍ ຜູ້ຊົງໃຫຫ້ມາຍສໍາຄັນ ແລະການອັສຈັນຖ້າມກາງເຈ້ົາ ໃຫຕ່ໍ້ສູ້ກັບຟາຣາໂອ ແລະບັນດາຂ້າຣາຊ

ການຂອງທ່ານ 
10 ພຣະອົງຄືຜູ້ຊ ົງຕີປະຊາຊາດເປັນຈໍານວນຫລາຍ ແລະຊົງສັງຫານກະສັດຜູ້ຊົງຣິດ 
11 ຄຊືໂີຮນ ພຣະຣາຊາຂອງຄົນອາໂມເລກ ແລະໂອກ ພຣະຣາຊາຂອງບາຊານ ແລະບັນດາຣາຊອານາຈັກແຫ່ງ

ການາອານ 
12 ແລະປະທານແຜ່ນດິນຂອງເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ເປັນມໍຣະດົກ ເປັນມໍຣະດົກແກ່ອິສຣາເອນ ປະຊາກອນຂອງພຣະ

ອົງ 
13 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະນາມຊ່າລືຂອງພ

ຣະອົງນ້ັນດໍາຣົງຢູ່ທຸກຊ່ົວອາຍຸຄົນ 
14 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງແກ້ແທນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງກ ບັພຣະທັຍໃນເຣ່ືອງບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້

ຂອງພຣະອົງ 
15 ຮູບໂຄຣົບຂອງບັນດາປະຊາຊາດເປັນເງິນແລະທອງຄໍາເປັນສີມືຂອງມະນຸດ 
16 ຮູບເຫລ່ົານ້ັນມີປາກ ແຕ່ເວ້ົາບ່ໍໄດ້ ມີຕາ ແຕ່ເບ່ິງບ່ໍໄດ້ 
17 ມຫູີ ແຕ່ຟັງບ່ໍໄດ້ ທັງບ່ໍມີລົມຫາຍໃຈໃນປາກຂອງຮູບນ້ັນ 
18 ຜູ້ທີສ້່າງຮູບນ້ັນຈະເຫມືອນຮູບເຫລ່ົານ້ັນ  ບັນດາຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນຮູບນ້ັນກໍເຫມືອນກັນ 
19 ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງຖວາຍສາທຸການແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຊ້ືອສາຍຂອງອາໂຣນເອີຍ ຈ່ົງຖວາຍສາທຸ

ການແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
20 ເຊ້ືອສາຍຂອງເລວີເອີຍ ຈ່ົງຖວາຍສາທຸການແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ານທ່ີຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຖວາຍສາທຸ

ການແດ່   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
21 ສາທກຸານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈາກຊີໂອນ ພຣະອົງຜູ້ຊົງພໍານັກຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ເທີນ 
 

136 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສາມສບິຫກົ 
ຄາໍສຣັເສນີເພາະຄວາມຮກັຫມັນ້ຄງົຂອງພຣະເຈົາ້ 
Godís Work in Creation and in History 

1 ຈ່ົງໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງພຣະຄຸນ ເພາະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄ ງົຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່
ເປັນນິດ 

2 ຈ່ົງໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຜູ້ເຫນືອພຣະທັງຫລາຍ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່
ເປັນນິດ 

3 ຈ່ົງໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຫນືອເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເພາະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພ
ຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 



4 ຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງກະທໍາການມະຫັສຈັນທັງຫລາຍແຕ່ອົງດຽວ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດ າໍ
ຣົງຢູ່ເປັນນິດ 

5 ຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ຜ  ູ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນດ້ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນ
ນິດ 

6 ຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງກາງແຜ່ນດິນໂລກອອກເຫນືອນ້ໍາທັງຫລາຍ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາ
ຣົງຢູ່ເປັນນິດ 

7 ຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງສ້າງດວງສວ່າງໃຫຍ່ໆ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
8 ສ້າງດວງອາທິດໃຫ້ຄອງກາງເວັນ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
9 ດວງຈັນແລະດາວທັງຫລາຍໃຫ້ຄອງກາງຄືນ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
10 ຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງຕິເອຢິບ ທາງບັນດາລູກຫົວປີ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
11 ແລະຊົງນໍາອິສຣາເອນອອກມາຈາກຖ້າມກາງເຂົາ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
12 ດ້ວຍພຣະຫັດເຂ້ັມແຂງແລະພຣະກອນທ່ີຢຽດອອກ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
13 ຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງແບ່ງທະເລແດງອອກຈາກກັນ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
14 ແລະຊົງໃຫ້ອິສຣາເອນຜ່ານໄປຖ້າມກາງທະເລນ້ັນ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນ ດິ 
15 ແຕ່ຊົງຂວ້ໍາຟາຣາໂອແລະກອງທັບຂອງທ່ານເສັຽໃນທະເລແດງ ເພາະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່

ເປັນນ ດິ 
16 ຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງນໍາປະຊາກອນຂອງພຣະອົງໄປໃນຖ່ິນກັນດານ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ

ດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
17 ຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງຕີພຣະມະຫາຣາຊາທັງຫລາຍ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
18 ແລະຊົງສັງຫານພຣະຣາຊາຜູ້ມ ຊ່ືີສຽງທັງຫລາຍ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
19 ຄືເຈ້ົາຊີໂຮນ ພຣະຣາຊາຂອງຄົນອາໂມຣິດ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
20 ແລະໂອກ ພຣະຣາຊາແຫ່ງເມືອງບາຊານ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
21 ແລະປະທານແຜ່ນດິນຂອງເຂົາໃຫ້ເປັນມໍຣະດົກ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
22 ໃຫເ້ປັນມໍຣະດົກແກ່ອິສຣາເອນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
23 ຄືພຣະອົງນ້ີເອງ ຜູ້ຊົງລະລຶກເຖິງເຮົາໃນຖານະຕ່ໍາຕ້ອຍຂອງເຮົາ ເພາະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣ ງົ

ຢູ່ເປັນນິດ 
24 ແລະຊົງຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກສັດຕຣູຂອງເຣົາ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
25 ພຣະອົງຜູ້ປະທານອາຫານແກ່ເນ້ືອຫນັງທັງປວງ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນ ດິ 
26 ຈ່ົງໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົ ່າແຫ່ງຟ້າສວັນ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
 

137 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສາມສບິເຈດັ 
ຄວາມໂສກເສົາ້ຂອງອສິຣາເອນໃນຕາ່ງແດນ 
Lament over the Destruction of Jerusalem 

1 ໃນຮິມຝ່ັງລໍານ້ໍາແຫ່ງບາບ ໂິລນ ເຮົານ່ັງລົງເມ່ືອໄດ້ລະນຶກເຖິງຊີໂອນເຮົາກໍຮ້ອງໄຫ້ 
2 ເຮົາແຂວນພີນເຂົາຄູ່ຂອງເຣົາໄວ້ທີຕ້ົ່ນໄຄ້ 
3 ເພາະທ່ີນ້ັນຜູ້ທ່ີນໍາໄປເປັນຊະເລີຍ ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຮ້ອງເພງ ແລະຜູ້ທ່ີມັດພາເຮົາ ຕ້ອງການໃຫ້ສນຸກສນານ 

ເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຮ້ອງເພງຊີໂອນຈັກບົດນ່ຶງໃຫ້ເຮົາຟັງî 



4 ເຮົາຈະຮ້ອງເພງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ ທ່ີໃນແຜ່ນດິນຕ່າງດ້າວ 
5 ໂອ ເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາລືມເຈ້ົາ ກໍຂໍໃຫມ້ຂືວາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາລືມສີມືເສັຽ 
6 ຂໃໍຫລ້ີ້ນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເກາະຕິດປາກເບ້ືອງເທິງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຖ້າວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍລະລຶກເຖິງເຈ້ົາ ຖ້າວ່າຂ້າ

ພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຕ້ັງເຢຣູຊາເລັມໄວ້ເຫນືອຄວາມຊ່ືນບານອັນສູງທ່ີສຸດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ ໍຊ ົງລະລຶກເຖິງວັນເຢຣູຊາເລັມແຕກ ໂດຍຖືໂທດຄົນເອໂດມຜູ້ທ່ີເວົ້າວ່າ, ìຈ່ົງທໍາລາຍ

ມັນ ຈ່ົງທໍາລາຍມັນ ລົງໄປຈົນເຖິງຮາກຖານຂອງມັນî 
8 ທິດາແຫ່ງບາບິໂລນເອີຍ ຊຶງ່ຈະຕ້ອງລ້າງຜານເສັຽ ຄວາມສຸກຈ່ົງມີແກ່ຜູ້ທ່ີສນອງເຈ້ົາໃຫ້ສົມກັບທ່ີເຈ້ົາໄດ້ກະ

ທໍາກັບເຮົາ 
9 ຄວາມສຸກຈ່ົງມີແກ່ຜູ້ທ່ີເອົາລູກອ່ອນນ້ອຍຂອງເຈ້ົາຈັບຟາດເຂົາໃສ່ໂງ່ນຫີນ 
 

138 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສາມສບິແປດ 
ໂມທະນາເພາະພຣະເຈົາ້ຊງົໂຜດເມດຕາ 
Thanksgiving and Praise 
ຂອງດາວິດ  
Of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ 
ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນຖວາຍພຣະອົງຕ່ໍຫນ້າພຣະທັງຫລາຍ 

2 ຂ້າພຣະອົງຂາບລົງ ຕົງມາຍັງພຣະວິຫານສັກສິດຂອງພຣະອົງ ແລະຖວາຍໂມທະນາພຣະຄຸນແກ່ພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງແລະຄວາມສັຕສຸຈຣິດຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງເຊີດຊູພຣະນາມ 
ແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງເຫນືອສາຣະພັດ 

3 ໃນວັນທ່ີຂ້າພຣະອົງຣ້ອງທູນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເພ້ີມກໍາລັງຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ 
4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບັນດາກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກຈະສັຣເສີນພຣະອົງ ເພາະທ່ານເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຍິນພຣະ

ຄໍາແຫ່ງພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ 
5 ແລະທ່ານເຫລ່ົານ້ັນຈະຮ້ອງເພງເຖິງທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະຣັສມີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນໃຫຍ່ຫລວງ 
6 ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນສູງຍ່ິງ ພຣະອົງກໍຊົງເຫັນແກ່ຄົນຕ່ໍາຕ້ອຍ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຄົນຈອງຫອງໄດ້

ແຕ່ໄກ 
7 ແມ້ຂ້າພຣະອົງເດີນຢູ່ກາງຄວາມຍາກລໍາບາກ ພຣະອົງຊົງສງວນຊວິີດຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ ພຣະອົງຊົງຢຽດພ

ຣະຫັດຂອງພຣະອົງອອກຕ່ໍຕ້ານຄວາມພິໂຣດຂອງສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງກໍ
ຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງ 

8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ສໍາເຣັດພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອ ົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄວາມຮັກຫມັນ້
ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ ຂໍຢ່າຊົງປະຖ້ິມສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 

 

139 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສາມສບິເກົາ້ 
ພຣະເຈ້ົາຊງົເຝົາ້ຮກັສາທກຸເວລາ 
The Inescapable God 

ເຖິງຫົວຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ 
To the leader. Of David. A Psalm. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ກວດເບ່ິງຂ້າພຣະອົງແລະຮູ້ຈັກຂ້າພຣະອົງດີ 



2 ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກທຸກຢ່າງທ່ີຂ້າພຣະອົງກະທໍາ ເຖິງວ່າຢູ່ໄກແສນໄກ ພຣະອົງກໍຍັງເຂ້ົາໃຈຄວາມນຶກຄິດຂອງຂ້າ
ພຣະອົງ 

3 ພຣະອົງຊົງເຫັນຂ້າພຣະອົງໃນເວລາທ່ີຂ້າພຣະອົງກໍາລັງເຮັດວຽກ ຫລືພັກຜ່ອນ ພຣະອົງຮູ້ຈັກການກະທໍາທຸກ
ຢ່າງຂອງຂ້າພຣະອົງ 

4 ແມ່ນວ່າກ່ອນຂ້າພຣະອ ງົຈະເວ້ົາ ພຣະອົງກໍຮູ້ລ່ວງຫນ້າແລ້ວວ່າຂ້າພຣະອົງຈະເວ້ົາຫຍັງ 
5 ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ອ້ອມຂ້າງອ້ອມແອວຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍອໍານາດຂອງພຣະ

ອົງ 
6 ຄວາມຮູ້ຂອງພຣະອົງມີເຫລືອຫລາຍຈົນຂ້າພຣະອົງບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ ຊຶງ່ເປັນການເລິກລັບທ່ີສຸດທ່ີຂ້າພຣະ

ອົງຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ 
7 ຂ້າພຣະອົງຈະຫນີຈາກພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງໄປຢູ່ທາງໃດ ຂ້າພຣະອົງຈະຫນີຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງ

ໄປບ່ອນໃດ 
8 ຖ້າວ່າຂ້າພຣະອົງຂ້ຶນໄປເທິງຟ້າສວັນ ພຣະອົງກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຖ້າວ່າຂ້າພຣະອ ງົລົງໄປພິພົບຄົນຕາຍ ພຣະອົງກໍຢູ່ທ່ີ

ນ້ັນ 
9 ຖ້າວ່າຂ້າພຣະອົງບິນໄປຈົນສຸດທາງທິດຕາເວັນອອກ ຫລືຢູ່ຫ່າງໄກທ່ີສຸດໃນທິດຕາເວັນຕົກ 
10 ພຣະອົງກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນເພ່ືອນ າໍຫນ້າຂ້າພຣະອົງໄປ ແລະພຣະອົງກໍຊົງສະຖິດຢູ່ທ່ີນ້ັນເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອຂ້າພຣະອົງ 
11 ຂ້າພຣະອົງອາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄວາມມືດມົນອັດບັງຂ້າພຣະອົງໄວ້ ຫລືໃຫແ້ສງສະວ່າງອ້ອມຮອບຂ້າພຣະອົງກາຍ

ເປັນຄວາມມືດ 
12 ແຕ່ວ່າຄວາມມືດນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ມືດສໍາລັບພຣະອົງ ແລະກາງຄືນກໍແຈ້ງເຫມອືນກາງເວັນ ຄວາມມືດແລະຄວາມ

ສະວ່າງກໍເປັນຢ່າງດຽວກັນສໍາລັບພຣະອົງ 
13 ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງທຸກໆສ່ວນໃນຕົວຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງປະກອບຂ້າພຣະອົງເປັນຮ່າງຄົນເວລາຍັງຢູ່ໃນ

ທ້ອງແມ່ 
14 ຂ້າພຣະອົງຂໍສັຣເສີນພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີໂຄຣົບຢໍາເກງ ທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍານ້ັນກໍແປກ 

ປລາດແລະ ອັສຈັນໃຈ ພຣະອົງຊົງເຂ້ົາໃຈໃນຕົວຂ້າພຣະອົງດີ 
15 ເວລາຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ແລະຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນຢ່າງເລິກລັບ ພຣະອົງຊົງປ້ັນກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງ

ປະກອບເຂ້ົາກັນ 
16 ກ່ອນທ່ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ເກີດມາ ພຣະອົງຊົງເຫັນຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ມືທັ້ງຫລາຍທ່ີຂ້າພຣະອົງມີຊວິີດຢູ່ ພຣະອົງ

ຊົງບັນທຶກໄວ້ຫມດົແລ້ວກ່ອນທ່ີມື້ເຫລົາ່ນ້ີໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນມາ 
17 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາໃຈຍາກໃນຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງ ແລະຄວາມຄິດນ້ີມີຫລາຍຢ່າງທ່ີສຸດ 
18 ຖ້າວ່າຂ້າພຣະອົງສາມາດນັບຄວາມຄິດນ້ີໄດ້ ມນັຈະຕ້ອງມີຫລາຍກວ່າເມັດດິນຊາຍ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຕ່ືນຂ້ຶນ 

ຂ້າພຣະອົງກໍຍັງຢູ່ນໍາພຣະອົງ 
19 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຢາກໃຫ້ພຣະອົງຂ້າຄົນຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນເສັຽ ຂ້າພຣະອົງຢາກໃຫ້ຄົນຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນຫນີ

ຈາກຂ້າພຣະອົງ 
20 ເຂົາເວ້ົາສ່ິງຊົວ່ຮ້າຍໃສ່ພຣະອົງ ຄືໄດ້ເວ້ົາຄໍາຊ່ົວຊ້າຕ່ໍສູ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
21 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ກຽດຊັງຜູ້ທ່ີກຽດຊັງພຣະອົງຫລື ແລະຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຖືຄົນເຫລ່ົານ້ັນຜູ້

ລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ພຣະອົງດອກຫລື 
22 ຂ້າພຣະອົງກຽດຊັງຜູ້ທີກ່ຽດຊັງພຣະອົງຫລາຍທ່ີສຸດ ແລະນັບເຂົາເປັນສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ 



23 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງກວດເບ່ິງຂ້າພຣະອົງ ແລະຮູ້ເຖິງຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງທດົສອບ
ເບ່ິງຂ້າພຣະອົງ ແລະເປີດເຜີຍຄວາມນຶກຄິດທັງຫລາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ 

24 ຂໍພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດເບ່ິງວ່າ ຂ້າພຣະອົງມີຫຍັງແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຊົງລໍາບາກພຣະທັຍ ແລະຂໍຊົງ
ນໍາຫນ້າຂ້າ  ພຣະອົງໄປສ  ູ່ເສ້ັນທາງອັນຄົງຢູ່ຕລອດໄປ 

 

140 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສີສ່ບິ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົປກົປອ້ງໃຫພ້ົ້ົນ້ຈາກຜູຂ້ົມ່ເຫງັ 
Prayer for Deliverance from Persecutors 
ເຖິງຫວົຫນ້ານັກຮ້ອງ ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ 

To the leader. A Psalm of David. 
1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງຈາກຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ຂໍຊົງສງວນຂ້າພຣະອົງໄວ້ຈາກຄົນທາຣຸນ 
2 ຜູ ້ຄິດປອງຮ້າຍຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາ ແລະກ່ໍກວນຕ່ໍເນ່ືອງກັນໃຫ້ມີສົງຄາມຂ້ຶນ 
3 ເຂົາເຮັດລ້ີນຂອງເຂົາໃຫ້ຄົມເຫມອືນລ້ີນງູ ແລະພາຍໃຕ້ຮິມສົບຂອງເຂົາມີພິດຂອງງູຫາງໄຫມ ້
4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຣະວັງຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກມືຂອງຄົນອະທັມ ຂໍຊົງສງວນຂ້າພຣະອົງໄວ້ຈາກ

ຄົນທາຣຸນ ຜູ້ຄິດແຜນການພິກຕີນຂອງຂ້າພຣະອົງ 
5 ຄົນຈອງຫອງໄດ້ເຊ່ືອງກັບດັກຂ້າພຣະອົງ ແລະວາງບ້ວງໄວ້ທີຂ້່າງທາງ ເຂົາກາງຕານ່າງ ເຂົາຕ້ັງບ ້ວງແຮ້ວດັກ

ຈັບຂ້າ  ພຣະອົງ 
6 ຂ້າພະເຈ້ົາທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂໍຊົງງ່ຽງ

ພຣະກັນຟັງຄໍາທູນວິງວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ 
7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊ່ອຍກູ້ເຂ້ັມແຂງຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຄຸມຫວົຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃນຍາມເສິກ 
8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ ໍຢ່າຊົງອະນຸມັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງຄົນອະທັມ ຢ່າໃຫ້ການຄິດປອງຮ້າຍຂອງ

ເຂົາຄືບຫນ້າໄປຢ້ານວ່າເຂົາຈະຍົກຕົວຂ້ຶນ 
9 ຝ່າຍຫົວຂອງຄົນທ່ີລ້ອມຂ້າພຣະອົງໄວ້ນ້ັນ ຂໍໃຫຄໍ້ານາບຂູ່ແຫ່ງຣີມສົບຂອງເຂົາຖ້ວມເຂົາ 
10 ຂໃໍຫຖ່້ານທ່ີລຸກຢູ່ຕົກໃສ່ເຂົາ ຂໍໃຫເ້ຂົາຖືກຖ້ິມໃນໄຟລົງໄປໃນບ່ໍ ບ່ໍໃຫລຸ້ກຂ້ຶນມາອີກ 
11 ຂໍຢ ່າໃຫ້ເຂົາຕ້ັງຄົນທ່ີມ ີລ້ີນລ້ໍລວງໄວ້ໃນແຜ່ນດິນ ຂໍໃຫຄ້ວາມຮ້າຍຕິດຕາມຄົນທາຣຸນຈົນໄດ້î 
12 ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາຄວາມທ່ຽງທັມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີທຸກຍາກ ແລະຊົງຈັດຄວາມຍຸດຕິທັມໃຫ້

ແກ່ຄົນຂັດສົນ 
13 ແນ່ນອນທ່ີສຸດ ທ  ່ີຄົນຊອບທັມຈະຖວາຍໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຄົນທ່ຽງທັມຈະອາສັຍ

ຢູ່ຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະອົງ 
 

141 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສີສ່ບິເອດັ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂ ຊໍງົກນັໄວໃ້ຫພ້ົ້ົນ້ຄວາມຊົວ່ 
Prayer for Preservation from Evil 
ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ 
A Psalm of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະອົງ ຂ ຊົໍງຮີບຕອບຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນຟັງສຽງຂ້າພ
ຣະອົງ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນພຣະອົງ 



2 ຂໃໍຫຄໍ້າອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນດ່ັງເຄ່ືອງຫອມຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ແລະທ່ີຂ້າພຣະອົງຍົກມືຂ້ຶນ
ອ້ອນວອນເປັນດ່ັງເຄ່ືອງສັຕບູຊາເວລາຄ່ໍາ 

3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົຕ້ັງຍາມເຝ້ົາປາກຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຮັກສາປະຕູຮີມສົບຂອງຂ້າພຣະອົງ 
4 ຂໍຢ່າໃຫ້ຈິດໃຈຂ້າພຣະອົງເອນອຽງໄປຫາຄວາມຊ່ົວໃດໆ ຫລືໃຫຂ້້າພຣະອົງສົນລະວົນຢູ່ກັບການຊ່ົວຮ້າຍ

ຮ່ວມກັບຄົນທ່ີທໍາຄວາມຜິດບາບ ແລະຂໍຢ່າໃຫ້ຂ້າພຣະອົງກິນອັນແຊບຂອງເຂົາຈັກເທ່ືອ 
5 ຂໃໍຫຄົ້ນຊອບທັມຕີຂ້າພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະຕິເຕືອນຂ້າພຣະອົງ ນໍາ້ມັນດີຢ່າງນ້ັນຢ່າໃຫ້ຫວົຂ້າພ

ຣະອົງປະຕິເສດເລີຍ ເພາະຂ້າພຣະອົງຍັງອ້ອນວອນຕ່ໍສູ້ຄວາມອະທັມຂອງເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ 
6 ຜູ້ພພິາກສາທັງຫລາຍຂອງເຂົາຖືກໂຍນລົງທ່ີຫນ້າຜາ ແລະຄົນຈະໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງຂ້າພຣະອົງວ່າເປັນ

ຖ້ອຍຄໍາອັນ ມວ່ນອອນຊອນ 
7 ເຫມືອນສ່ິງນ່ຶງແຕກແລະຫັກຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນສັນໃດ ກະດູກຂອງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນກໍກະຈາຍທ່ີປາກແດນຜູ້ຕາຍສັນ

ນ້ັນ 
8 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຕາຂອງຂ້າພຣະອົງເພ່ງເບ່ິງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງລ້ີພັຍໃນພຣະອົງ ຂໍຢ່າໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຂາດ

ໃຈ 
9 ຂໍພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງພ້ົ້ົນຈາກກັບຊ່ຶງເຂົາວາງດັກຂ້າພຣະອົງໄວ້ ແລະຈາກບ້ວງແຮ້ວຂອງຜູ້ກະທໍາຊ່ົວ 
10 ຂໃໍຫຄົ້ນອະທັມຕົກໄປດ້ວຍກັນໃນຕານ່າງຂອງຕົນເອງ ແຕ່ຂໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຜ່ານພ້ົ້ົນໄປ 
 

142 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສີສ່ບິສອງ 
ຄາໍອອ້ນວອນຂຄໍວາມຊອ່ຍເຫລອືໃນເວລາຍາກລາໍບາກ 
Prayer for Deliverance from Difficulties 

ມສັຄິລບົດນ່ຶງ ຂອງດາວິດ ເມື່ອທາ່ນຢູ່ໃນຖ້ໍາ ຄໍາອະທຖິານ 
A Maskil of David. When he ea in the cave. A Prayer 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງທູນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຽງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ດ້ວຍສຽງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາວິງວອນຕ່ໍພຣະ
ເຈ້ົາ 

2 ຂ້າພະເຈ້ົາຫລ່ັງຄໍາຄ່ໍາຄວນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາອອກມາຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະອົງ ຂ້າພະເຈ້ົາທູນເຣ່ືອງຄວາມລໍາ
ບາກຍາກແຄ້ນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍພຣະອົງ 

3 ເມ່ືອໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງອ່ອນເພັຽລົງ ພຣະອົງຊົງຮູ້ທາງຂອງຂ້າພຣະອົງ ໃນວິຖີທ່ີຂ້າພຣະອົງເດີນໄປ ເຂົາ
ເຊ່ືອງກັບໄວ້ດັກຂ້າພຣະອົງ 

4 ຂໍພຣະອົງຊງົເບ່ິງທາງຂວາແລະທອດພຣະເນດ ເພາະບ່ໍມີໃຜສັງເກດເບ່ີງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍມທ່ີີຫລົບ
ພັຍ ບ່ໍມໃີຜເອົາໃຈໃສ່ຂ້າພຣະອົງ 

5 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີລ້ີພັຍຂອງຂ້າພຣະອົງ
ເປັນສ່ວນຂອງຂ້າພຣະອົງໃນແຜ່ນດິນຂອງຄົນເປັນ 

6 ຂໍຊົງຟັງຄໍາຮ້ອງທູນຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງຈົມຢູ່ໃນຄວາມສ້ິນຫວັງ ຂໍຊ ງົຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົ້ນ
ຈາກຜູ້ຂ່ົມເຫັງຂ້າພຣະອົງ ເພາະເຂົາແຂງແຮງເກີນກໍາລັງຂ້າພຣະອົງ 

7 ຂໍຊົງພາຂ້າພຣະອົງອອກຈາກຄຸກ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະໂມທະນາພຣະຄຸນແດ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຄົນຊອບ
ທັມຈະລ້ອມຂ້າພຣະອົງໄວ້ ເພາະພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາຢ່າງດີແກ່ຂ້າພຣະອົງ 

 

143 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສີສ່ບິສາມ 



ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົຊອ່ຍກູແ້ລະຊງົນາໍ 
Prayer for Deliverance from Enemies 
ເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ 
A Psalm of David. 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ ຊົໍງງ່ຽງພຣະກັນສະດັບຄໍາວີງວອນຂອງຂ້າພ
ຣະອົງ ຂໍຊງົຕອບຂ້າພຣະອົງຕາມຄວາມສັດສຸຈຣິດຂອງພຣະອົງ ຕາມຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ 

2 ຂໍຢ່າຊົງຕັດສິນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເພາະບ່ໍມີຄົນເປັນຄົນໃດທ່ີຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ 
3 ເພາະສັດຕຣູໄລ່ກວດຂ້າພຣະອົງ ມນັຢຽບຢ່ໍາຊີວິດຂ້າພຣະອົງລົງເຖິງດິນ ມັນໄດ້ກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງນ່ັງໃນ

ຄວາມມືດເຫມືອນຄົນທ່ີຕາຍນານແລ້ວ 
4 ເຫດສັນນ້ັນ ໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງອ່ອນລະອາຢູ່ໃນຂ້າພຣະອົງ ຈິດໃຈພາຍໃນຂ້າພຣະອົງກໍຜິດຫວັງເຕັມທົນ 
5 ຂ້າພຣະອົງລະລຶກເຖີງສມັຍເກ່ົາກ ອ່ນໄດ້ ຂ້າພຣະອົງພາວະນາເຖີງທຸກສ່ີງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ ຂ້າພຣະອົງຮ່ໍາເ

ພີງເຖີງ   ສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 
6 ຂ້າພຣະອົງຢຽດແຂນອອກໄປສູ່ພຣະອົງ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງກະຫາຍຫາພຣະອົງຢ່າງແຜ່ນດິນທ່ີແຫ້ງແລ້ງ 
7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຮີບຕອບຂ້າພຣະອົງ ໃຈຂ້າພຣະອົງເສັຽຄວາມຫວັງທັງຫມົດສາແລ້ວ ຂໍຢ່າຊົງ

ເຊ່ືອງພຣະພັກຂອງພຣະອົງໄວ້ຈາກຂ້າພຣະອົງ ຢ້ານວ່າຂ້າພຣະອົງຈະເຫມອືນຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີລົງໄປຍັງປາກ
ແດນຜູ້ຕາຍ 

8 ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງໃນເວລາເຊ້ົາ ເພາະຂ້າພຣະອົງວາງໃຈໃນ
ພຣະອົງ  ຂໍຊົງສອນຂ້າພຣະອົງເຖິງທາງທ່ີຄວນໄປ ເພາະຂ້າພຣະອົງຕ້ັງໃຈແນ່ວແນ່ໃນພຣະອົງ 

9 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຊອ່ຍກູ້ຂ້າພຣະອົງຈາກສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ລ້ີຊ່ອນຕົວຢ ູ ່ກັບພ
ຣະອົງ 

10 ຂໍຊົງສອນໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຮັດຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍພ
ຣະວິນຍານປະເສີດຂອງພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງໄປຕາມວິຖີທາງອັນລາບລ້ືນ 

11 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງສງວນຊີວິດຂ້າພຣະອົງໄວ້ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງນໍາຂ້າພຣະ
ອົງອອກມາຈາກຄວາມຍາກລໍາບາກຕາມຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ 

12 ຂໍຊົງຕັດສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງອອກໄປຕາມຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ ແລະຂ ຊົໍງທໍາລາຍບັນດາຜູ້ທ່ີ
ຂ່ົມໃຈຂ້າ    ພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 

 

144 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສີສ່ບິສີ ່
ຄາໍອອ້ນວອນຂຊໍງົຊອ່ຍໃຫພ້ົ້ົນ້ແລະເພືອ່ຄວາມມັງ່ຄັງ່ 
Prayer for National Deliverance and Security 
ຂອງດາວິດ 
Of David. 

1 ສາທກຸານແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະສີລາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງຝຶກມືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫເ້ຮັດສົງຄາມ ແລະນ້ີວມືຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາໃຫເ້ຮັດເສິກ 

2 ຊົງເປັນຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງ ແລະປ້ອມ ເປັນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງ ແລະເປັນຜູ້ຊ່ອຍກູ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເປັນໂລ່ແຂງ
ຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະເປັນຜູ້ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາລ້ີພຍັໃນພຣະອົງ ຜູ້ຊົງປາບປະຊາຊາດທັງຫລາຍໄວ້ໃຕ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 

3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ມະນຸດເປັນຫຍັງຫນໍ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສົນພຣະທັຍໃສ່ເຂົາ ຫລືບຸດຂອງມະນຸດເປັນຫຍັງ
ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງຄິດເຖິງເຂົາ 



4 ມະນຸດເຫມືອນລົມຫາຍໃຈ ວັນເວລາຂອງເຂົາເຫມອືນເງົາທ່ີຜ່ານໄປ 
5 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງໂນ້ມຟ້າສວັນຂອງພຣະອົງ ແລະຂ ສໍະເດັດລົງມາແຕະຕ້ອງພູເພ່ືອໃຫ້ມນັມີຄວັນ

ຂ້ຶນ 
6 ຂໍຊົງສ່ົງຟ້າແມບອອກມາ ແລະກະຈາຍເຂົາໄປ ຂໍໃຫລູ້ກທະນູຂອງພຣະອົງໃຫເ້ຂົາແຕກຫນີໄປ 
7 ຂໍຊົງຢຽດພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຈາກທ່ີສູງ ຂໍຊົງຊອ່ຍແລະກູ້ຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກມືຂອງຊນົຕ່າງດ້າວ 
8 ຜູ້ຊ່ຶງປາກຂອງເຂົາເວ້ົາເທັດ ແລະຊ່ຶງມືຂວາຂອງເຂົາເປັນມືຂວາແຫ່ງຄວາມມຸສາ 
9 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງບົດໃຫມ່ຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະດີດພີນສິບສາຍຖວາຍພ

ຣະອົງ 
10 ຜູ້ປະທານຊັຍຊະນະແກ່ພຣະຣາຊາ ຜູຊົ້ງຊ່ອຍດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງໃຫ້ລອດ 
11 ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກດາບ ແລະຂໍຊົງຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງຈາກມືຄົນຕ່າງດ້າວ ຜູ້ຊ່ືງປາກຂອງເຂົາ

ເວ້ົາເທັດ ແລະຊ່ຶງມືຂວາຂອງເຂົາເປັນມືຂວາແຫ່ງຄວາມມຸສາ 
12 ຂ້າພະເຈ້ົາທງັຫລາຍຜູ້ຊ່ຶງບັນດາບຸດຊາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເມ່ືອເຂົາຍັງຫນຸ່ມໆຢູ່ເປັນເຫມືອນຕ້ົນໄມ້ໃຫຍ່ເຕັມ

ຂນາດ ຊຶງ່ບັນດາບຸດຍິງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເຫມືອນເສົາຫົວມຸມສລັກອອກມາຕາມແບບພຣະຣາຊວັງ 
13 ຊ່ຶງເລ້ົາສາງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍເຕັມມືຂອງບັນຈຸຢູ່ທຸກຢ່າງຊ່ຶງແກະຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍມີລູກຕ້ັງ

ພັນຕັ້ງຫມື່ນທີໃ່ນທ່ົງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
14 ຊຶ່ງສັດໃຊຂ້ອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຫລຸລູກແຕ່ອອກລູກໃຫ້ຫລາຍ ບ່ໍມີໃຜພັງເຂ້ົາມາ ບ່ໍມອີອກໄປ ແລະຊ່ຶງບ່ໍມີສຽງຮ້ອງ

ທຸກໃນ    ຖນົນຫົນທາງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
15 ຊົນຊາດຜູ ມີ້ພຣະພອນຢ່າງນ້ີຫລ່ັງລົງມາເຖິງ ກໍເປັນສຸກ ຊນົຊາດຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍ

ເປັນສຸກ 
 

145 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສີສ່ບິຫາ້ 
ຄາໍສຣັເສນີເພາະພຣະຄນຸແລະຣ ດິທານພຸາບຂອງພຣະເຈົາ້ 
The Greatness and the Goodness of God 
ບົດເພງສັຣເສີນ ຂອງດາວິດ 
Praise. Of David. 

1 ຂ້າພຣະອົງຈະປະກາດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊງົເປັນເຈ້ົາມະຫາຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະ
ສັຣເສີນ    ພຣະອົງຕລອດໄປ 

2 ຂ້າພຣະອົງຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງທຸກໆວັນ ແລະຈະສັຣເສີນພຣະອົງຕລອດໄປ 
3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະສົມຄວນໄດ້ຮັບຄໍາສັຣເສີນອັນສູງສ່ົງ ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຊົງໃຫຍ່ກ

ວ່າຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ 
4 ສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍານ້ັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄໍາສັຣເສີນຈາກຄົນຊ່ົວອາຍຸນ້ີແລະຊ່ົວອາຍຸຫນ້າ ເຂົາຈະປະກາດ

ເຖິງກ ຈິການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ 
5 ມະນຸດຈະກ່າວເຖິງຣັສມີ ແລະອໍານາດອັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ສ່ວນຂ້າພຣະອົງກໍຈະຄິດເຖິງການກະທໍາ

ອັນອັສຈັນຂອງພຣະອົງ 
6 ມະນຸດຈະກ່າວເຖິງການກະທໍາອັນຫນ້າຢ້ານກົວຂອງພຣະອົງ ສ່ວນຂ້າພຣະອົງກໍຈະປະກາດເຖິງຄວາມຍ່ິງ

ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ 
7 ເຂົາຈະເວ້ົາເຖິງຄວາມດີທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງ ແລະຮ້ອງເພງສັຣເສີນຄວາມເມດຕາປານີຂອງພຣະອົງ 



8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມີຄວາມຮັກແລະເມດຕາປານີ ພຣະອົງຊົງພໂິຣດຊ້າແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງ 
9 ພຣະອົງຊົງດີຕ່ໍທຸກໆຄົນ ແລະສົງສານຕ່ໍທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງມາ 
10 ຂ້າແດ່ພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາ ທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງມານ້ັນຈະສັຣເສ ນີພຣະອົງ ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈະ

ຖວາຍຄວາມ ຂອບພຣະຄຸນແດ ພ່ຣະອົງ 
11 ເຂົາຈະກ່າວເຖິງຣັສມແີຫ່ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ແລະບອກທຸກຄົນເຖິງອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະ

ອົງ 
12 ເພ່ືອວ່າມະນຸດທຸກຄົນຈະຮູ້ຈັກກິຈການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ແລະຣັສມີອັນສະງ່າຣາສີແຫງ່ພຣະຣາຊອາ

ນາຈັກຂອງພຣະອົງ 
13 ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ຕລອດໄປ ແລະພຣະອົງກໍຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາມະຫາຊວິີດສືບໆໄປ ພຣະ

ເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ືຕ່ໍຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະກິຈການທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງຊົງດີ 
14 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍເຫລືອທຸກໆຄົນທ່ີຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ແລະຊົງຍົກຍໍທຸກໆຄົນທ່ີຖືກຫຍ້ໍຫຍັນ 
15 ທຸກໆສ່ິງທ່ີມີຊວິີດກ ໍມີຄວາມຫວັງຢ່າງລ້ົນເຫລືອຢູ່ໃນພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊງົປະທານອາຫານໃຫ້ຕາມທ່ີເຂົາ

ຕ້ອງການ 
16 ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ເຂົາຢ່າງພຽງພໍ ແລະຊົງໃຫ້ເຂົາເພ່ິງພໍໃຈໃນຄວາມປະສົງທຸກຢ່າງ 
17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊອບທັມຕາມທາງທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງເອັນດ ູໃນການກະທໍາທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ 
18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ໃກ້ໆທຸກໆຄົນທ່ີຮ້ອງຫາພຣະອົງ ທັງຜູ້ທ່ີຮ້ອງຫາພຣະອົງດ້ວຍຈິງໃຈ 
19 ພຣະອົງຊງົຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຄ ນົທ່ີຢໍາເກງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງເຂົາ 

ແລະຊົງຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ 
20 ພຣະອົງຊົງດູແລຮັກສາທຸກຄົນທ່ີຮັກພຣະອົງ ແຕ່ວ່າພຣະອົງຈະທໍາລາຍຄົນຊ່ົວທຸກຄົນຖ້ິມຫມດົ 
21 ຂ້າພຣະອົງຈະສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເລ້ືອຍໆ ຂ ໃໍຫ້ທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງມານ້ັນ ສັຣເສີນພຣະນາມອັນບໍ

ຣິສຸດຂອງ   ພຣະອົງຕລອດໄປ 
 

146 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສີສ່ບິຫກົ 
ການສຣັເສນີພຣະຜ ູ້ຊອ່ຍໃຫພ້ົ້ົນ້ພຍັ 
Praise for Godís Help 

1 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າເອີຍ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ 
2 ຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງຂ້າ ຂ້າຈະສັຣເສີນພຣະອົງ ແລະຈະຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າຈົນສ້ິນຊີວິດ 
3 ຂໍທ່ານຢ່າໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈນໍາພວກເຈ້ົານາຍທັງຫລາຍ ຄືມະນຸດທ່ີບ່ໍອາດຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ພົ້ົນ້ພັຍໄດ້ 
4 ເວລາເຂົາຕາຍ ເຂົາກ ກັໍບຄືນເປັນຂ້ີຝຸ່ນດິນ ໃນວັນນ້ັນແຜນການທຸກຢ່າງກໍຈະເຖ ງິຈຸດຈົບ 
5 ຄວາມສຸກຈ່ົງເປັນຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບ ແລະຜູ້ທ່ີໄວໃ້ຈໃນພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຂອງຕົນ 
6 ຜ  ູ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນ ໂລກ ແລະນ້ໍາທະເລ ພ ້ອມທັງທຸກໆສ່ິງທ່ີຢູ່ໃນນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ

ໄວສ້ເມ ີ
7 ພຣະອົງຊົງຕັດສິນເຂ້ົາຂ້າງຜູ້ທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງ ແລະຊົງປະທານອາຫານໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີອຶດຫິວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ     

ຊອ່ຍນັກໂທດເປັນອິສຣະ 
8 ແລະໃຫ້ຄົນຕາບອດໄດ້ເຫັນຮຸ່ງ ພຣະອົງຊົງຍົກຍໍທ ກຸຄົນທ່ີຖືກຫຍ້ໍຫຍັນ ແລະຊົງຮັກຄົນຊອບທັມ 



9 ພຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດ ພຣະອົງຊົງຊອ່ຍພວກຍິງຫມ້າຍແລະລູກກໍາພ້າ ແຕ່ຊົງ
ທໍາລາຍແຜນການຂອງຄົນຊ່ົວ 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາມະຫາຊີວິດຕລອດໄປ ເມອືງຊີໂອນເອີຍ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ  ້ົາຈະປົກປັກຮັກ
ສາຕລອດເວລາ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

 

147 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສີສ່ບິເຈດັ 
ຄາໍສຣັເສນີເພາະພຣະເຈ້ົາຊງົໂປດປານເຢຣຊູາເລມັ 
Praise for Godís Care for Jerusalem 

1 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖີດ ເປັນການດີທ່ີຈະຮ້ອງເພງຖວາຍສັຣເສີນແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ເພາະພຣະອົງ
ຊົງພຣະເມດຕາ ແລະບົດເພງຖວາຍສັຣເສີນກໍເຫມາະສົມ 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່ໍສ້າງເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນ ພຣະອົງຊົງຮວບຮວມຄົນອ ສິຣາເອນທ່ີຕ້ອງກະຈັດກະຈາຍໄປ 
3 ພຣະອົງຊົງຮັກສາຄົນທ່ີຊອກຊ້ໍາໃນຈິດໃຈ ແລະຊົງພັນຜູກບາດແຜຂອງເຂົາ 
4 ພຣະອົງຊົງນັບຈ າໍນວນດາວ ພຣະອົງຊົງຕ້ັງຊ່ືມນັທຸກດວງ 
5 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະຊົງຣດິທານຸພາບອັນອຸດົມ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພຣະອົງນ້ັນວັດບ່ໍໄດ້ 
6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊູຜູ້ທີຖື່ກຢຽບຢ່ໍາຂ້ຶນ ພຣະອົງຊົງໂຍນຄົນອະທັມລົງເຖິງດິນ 
7 ຈ່ົງຮ້ອງເພງໂມທະນາພຣະຄຸນຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງດີດພີນເຂົາຄູ່ຖວາຍພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 
8 ພຣະອົງຊົງຄຸມຟ້າສວັນດ້ວຍເມກ ພຣະອົງຊົງຕຽມຝົນໃຫ້ແກ່ແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຫຍ້າງອກ

ຢູ່ເທິງພູ 
9 ພຣະອົງປະທານອາຫານແກ່ສັດ ແລະແກ່ລູກກາທ່ີຮ້ອງ 
10 ຄວາມປິຕິຍິນດີຂອງພຣະອ ົງບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນກໍາລັງຂອງມ້າ ຫລືຄວາມສຸກໃຈຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າ 
11 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພໍໃຈໃນຄົນຢໍາເກງພຣະອົງ ແລະໃນຄົນທ່ີຄວາມຫວັງຂອງເຂົາຢູ່ໃນຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງ

ຂອງພຣະອົງ 
12 ເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຈ່ົງຍົກຍ້ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊໂີອນເອີຍ ຈ່ົງຖວາຍສັຣເສີນແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
13 ເພາະພຣະອົງຊົງເສີມກໍາລັງການປະຕູຂອງເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງອວຍພຣະພອນບຸດທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ພາຍໃນເຈ້ົາ 
14 ພຣະອົງຊງົກະທໍາສັນຕິພາບໃນເຂດແດນຂອງເຈ້ົາ ຊົງໃຫ້ເຈ້ົາອ່ີມດ້ວຍເຂ້ົາສາລີທ່ີດີທ່ີສຸດ 
15 ພຣະອົງຊົງໃຊພ້ຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງອອກໄປຍັງແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງໄປໄວ 
16 ພຣະອົງປະທານຫິມມະດ່ັງປຸຍຂົນແກະ ຊົງຫວ່ານນ້ໍາຫມອກແຂງຂາວເຫລ້ືອມໆ 
17 ພຣະອົງຊງົໂຍນນ້ໍາແຂງຂອງພຣະອົງເປັນກ້ອນໆ ໃຜຈະທົນທານຄວາມຫນາວຂອງພຣະອົງໄດ້ 
18 ພຣະອົງຊົງໃຊພ້ຣະຄໍາຂອງພຣະອົງອອກໄປ ແລະລະລາຍມັນເສັຽ ພຣະອົງຊງົໃຫ້ລົມພັດ ແລະນ້ໍາກໍໄຫລ 
19 ພຣະອົງຊງົສໍາແດງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງແກ່ຢາໂຄບ ກົດບັນຍັດ ແລະກົດຫມາຍຂອງພຣະອົງແກ່ອິສຣາເອນ 
20 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງປະກອບການເຊ່ັນນ້ີແກ່ປະຊາຊາດອ່ືນໃດ ເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກກົດຫມາຍຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງສັຣເສີນພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທີ້ນ 
 

148 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສີສ່ບິແປດ 
ທົວ່ທງັຈກັກະວານຈົງ່ສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ 
Praise for Godís Universal Glory 

1 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາທ່ີຢູ່ເທິງຟ້າສວັນ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈາກເບ້ືອງເທິງ 



2 ຄືພວກເທວະດາທັງຫລາຍ ພອ້ມທັງຝູງກອງທັບເມືອງຟ້າສວັນ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ 
3 ດວງຕາເວັນ ແລະດວງເດືອນ ພ້ອມທັງດວງດາວທ່ີສ່ອງແສງສວ່າງ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ 
4 ຟ້າສວັນສູງສຸດ ແລະທັງນ້ໍາທ່ີຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ 
5 ຂໃໍຫທຸ້ກໆສ່ິງເຫລ່ົານ້ີສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງຮັບສ່ັງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນ

ມາ 
6 ຍ້ອນຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈ່ຶງຄົງຢູ່ບ່ອນເກ່ົາຕລອດໄປ ແລະພວກມັນກໍບ່ໍໄດ້ລະເມີດຄໍາສ່ັງຂອງພ

ຣະອົງ 
7 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈາກແຜ່ນດິນໂລກ ສັດທະເລ ແລະມະຫາສມຸດເລິກທັງຫລາຍ 
8 ຟ້າແມບ ຫມາກເຫັບ ຫມິມະ ແລະເມກຫມອກ ພ້ອມທັງລົມແຮງກ້າທ່ີເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງສັຣເສີນ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈາກແຜ່ນດິນໂລກ 
9 ພນູ້ອຍ ແລະພູໃຫຍ ທັ່ງຫລາຍ ພ້ອມທັງຕ້ົນຫມາກໄມ້ ແລະປ່າດົງພົງໄພ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ 
10 ສັດບ້ານແລະສັດປ່າທຸກຕົວ ພອ້ມທັງສັດເລືອຄານແລະຝູງນ ກົ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ 
11 ບັນດາເຈ້ົາຊີວິດ ພວກເຈ້ົາຊາຍແລະພວກເຈ້ົານາຍ ພອ້ມທັງປະຊາຊນົທຸກທ່ົວຫນ້າ 
12 ຊາຍຫນຸ່ມຍີງສາວ ຜູ້ເຖ້ົາ ພ້ອມທ ັງເດັກນ້ອຍ ຈ່ົງພາກັນສັຣເສີນພຣະອົງ 
13 ຂໃໍຫທັ້ງຫມດົນ້ີສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຊງົຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າສ່ິງອ່ືນໃດ ຣສັ

ມຂີອງພຣະອົງຊົງສູງກວ່າແຜ່ນດິນໂລກ ແລະຟ້າສວັນ 
14 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຊນົຊາດຂອງພຣະອົງແຂງແຮງຂ້ຶນ ເພ່ືອວ່າໄພ່ພົນທຸກຄົນຈະສັຣເສີນພຣະອົງ ຄືຊາວອິສຣາ

ເອນຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີຮັກຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 

149 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍສີສ່ບິເກົາ້ 
ອສິຣາເອນຖກືຕກັເຕອືນໃຫສ້ຣັເສນີພຣະເຈົາ້ 
Praise for Godís Goodness to Israel 

1 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຈ້ົາເຖ ດີ ຈ່ົງຣ້ອງເພງບົດໃຫມ່ຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຮ້ອງບົດສັຣເສີນຖວາຍພຣະ
ອົງໃນຊຸມນຸມໄພ ພົ່ນຂອງພຣະອົງ 

2 ໃຫ້ອີສຣາເອນຍິນດີໃນຜູ້ສ້າງຂອງເຂົາ ໃຫ້ລູກຊາຍທັງຫລາຍຂອງຊີໂອນຊົມຊ່ືນໃນກະສັດຂອງເຂົາ 
3 ໃຫສັ້ຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງດ້ວຍເຕ້ັນລໍາ ຖວາຍເພງແດ່ພຣະອົງດ້ວຍຣໍາມະນາແລະພີນເຂົາຄູ່ 
4 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊ່ືນບານໃຈໃນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງປະດັບຊັຍໃຫ້ແກ່ຄົນຖ່ອມໃຈ 
5 ໃຫປ້ະຊາຊນົຊົມຊືນ່ໃນຊັຍຊະນະ ໃຫເ້ຂົາຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານເທິງທ່ີນອນຂອງເຂົາ 
6 ໃນການສັຣເສີນຢ່າງສູງແດ່ພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນລໍາຄໍຂອງເຂົາ ແລະໃຫ້ດາບສອງຄົມຢູ່ໃນມືຂອງເຂົາ 
7 ເພ່ືອທໍາການແກ້ແຄ້ນບັນດາປະຊາຊາດ ແລະທໍາການລົງໂທດຊົນຊາດທັງຫລາຍ 
8 ເພ່ືອເອົາໂສ້ລ່າມບັນດາພຣະຣາຊາຂອງເຂົາ ແລະເອົາເຄ່ືອງເຫລັກຈໍາຈ່ອງລ່າມບັນດາເຈ້ົານາຍຂອງເຂົາ 
9 ເພ່ືອຈະກະທໍາແກ່ເຂົາຕາມຄໍາພິພາກສາທີບັ່ນທຶກໄວ້ແລ້ວ ນ້ີເປັນກຽດແກ່ບັນດາປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງ

ສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທີນ 
 

150 ເພງສຣັເສນີ ບດົທນີຶງ່ຮອ້ຍຫາ້ສບິ 
ສຣັເສນີພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 



 Praise for Godís Surpassing Greatness 

1 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນສະຖານນະມັສການຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງສັຣເສີນຣິດທານຸພາບ
ຂອງພຣະອົງໃນຟ້າສວັນ 

2 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງຍ້ອນສ່ິງອັດສະຈັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ ຈ່ົງສັຣເສີນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດຂອງພຣະ
ອົງ 

3 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງດ້ວຍສຽງເປ່ົາແກ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງດ ວ້ຍພິນເຂົາຄູ່ແລະພີນໃຫຍ່ 
4 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງດ້ວຍຣໍາມະນາ ແລະຟ້ອນລໍາ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງດ້ວຍດີດພີນ ແລະເປ່ົາຂ  ຸ່ຍ 
5 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງດ້ວຍສຽງສ່ິງ ຈ່ົງສັຣເສີນດ້ວຍສຽງສາບ 
6 ທ ຸກໆສິ່ງທີມ່ີຊວິີດ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
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