บทเพลงสดุดีแบบรอยกรอง
มิสซาวันอาทิตยป A

วันอาทิตยที่หนึ่ง
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา
สรอย (เพลงที่ 33) จงนมัสการพระเปนเจาในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระองค

เพลงสดุดี
ก. ขาพเจา ยินดี ปรีดิ์เปรมใจ
ใหเราไป พระวิหาร สรรคศรัทธา
บัดนี้เรา ยืนยง คงอยูดี
ยืนที่เมือง รุงเรือง ชัยใฝประณต
ข.

สดด 122:1-2, 3-5, 6-7, 8-9

ยามเมื่อ ไดยินเขา กลาวชวนวา
เรืองศักดา ขององค พระทรงยศ
ณ ที่นี้ ยับยั้ง ดังกําหนด
ชื่อปรากฏ เยรูซาเล็ม เต็มความดี

เยรูซาเล็ม ซอมเสริม เติมแตงใหม ดูสดใส สมนาม งามเหลือที่
อิสราเอล หลายเผา เทาที่มี
มาที่นี้ ขอบคุณองค ทรงบัญชา
และเปนเมือง ที่กษัตริย ทรงตัดสิน ชําระสิ้น ขอคดี พิพากษา
ทรงไตสวน ประชากร เดือดรอนมา เสมอหนา ตามบท กฎหมายมวล

ค. จงวอนให เยรูซาเล็ม เต็มเปยมสุข
ขอใหผู ที่รักทาน นั้นชื่นชวน
ใหภายใน กําแพง แหลงที่เนา
พระราชวัง ปราศภัย ใดกํ้าเกิน

สงบ ทุกสถาน สราญถวน
รุงเรือง ลวนชีวิต นิตยเจริญ
ของตัวเจา สงบสุข ทุกขหางเหิน
ใหเผชิญ สุขสันต นิรันดร

ง.

ขาฯ มั่นหมาย เอยวาจา ฝากมากอน
รอยสุนทร วอนวจี มีสุขครัน
ของพระเจา เกรียงไกร ใหญมหันต
ชวยสรางสรรค ใหเรืองโรจน โชติชว งไกล

เพื่อเห็นแก เพื่อนสนิท มิตรสหาย
เยรูซาเล็ม จงยินคํา พรํ่าอวยพร
เพื่อเห็นแก พระวิหาร นานนิจเนา
ขอนอมจิต อธิษฐาน ขานพรอัน

วันอาทิตยที่สอง
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา
สรอย (เพลงที่ 3) พระเจาจะประทานความสุข แผนดินจะใหพืชผลอุดม
เพลงสดุดี

สดด 72:1-2, 7-8, 12-13, 17

ก. ขาแต พระเจา จอมสวรรค
โปรดสอน กษัตริย ใหทรงมี
เพื่อกษัตริย ปกครอง ผองพสก
คนมี คนจน คนเหมือนกัน

ขาฯ วอน ทรงธรรม ประภาศรี
ยุติธรรม เยี่ยงที่ พระทรงธรรม
เที่ยงธรรม ดิลก มิแปรผัน
อยาได แบงชั้น ขีดขั้นคน

ข.

ทรงเปน ผูนํา นิจศีล
ตราบเทา จนสิ้น รัชกาล
อยูยั้ง ยืนยง คนเลาขาน
เชิดชู ผลงาน พระภูมี
จะขยาย แผไป เสริมศักดิ์ศรี
เสมือนวา มิมี ซึ่งพรมแดน

ใหทรง บริสุทธิ์ ยุติธรรม
บานเมือง พัฒนา อาจิณ
และให พระเกียรติ ธ ดํารง
ตราบเทา แสงโสม สองสราญ
อาณาจักร ของพระ องคไซร
จากทะเล จดทะเล รุงรุจี

ค. พระทรง ชวยคน ที่จนยาก
ผูถูก ทอดทิ้ง ทรงอาทร
พระทรง สงสาร คนยากจน
ทรงกูชีวิตคนเหลานั้น

ขัดสน ลําบาก โปรดไถถอน
เมื่อเขา ทูลวอน ทรงชวยพลัน
ผูซึ่งทุพพลไรสุขสันต
คือชวยชีวันใหรอดตาย

ง.

เปนที่ เกรงขาม ทุกสมัย
เหมือนดวง ตะวันใน เบื้องนภา
สรรเสริญ ภูวนาถ นาถา
อวยพร เยี่ยงกษัตรา ธ โปรดพลัน

อยาให ผูใดลืม พระนาม
พระเกียรต ิจํารูญ มิสูญไป
ขอให นานา ประชาชาติ
ปวงชน ทูลขอ พระเมตตา

วันอาทิตยที่สาม
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา
สรอย (เพลงที่ 40) โปรดเสด็จมาชวยขาพเจาทั้งหลายเถิด พระเจาขา
เพลงสดุดี
ก. พระองครักษาสัญญา
ทรงเลี้ยงอาหารคนจน
ข.

พระประทานแสงสวางให
รักสาธุชนยืนยง

สดด 146:7, 8-9ก, 9ข-10

ทั้งทรงพิพากษา
หิวโหยกังวล

ผูถูกขมเหงทุกขทน
ปลดปลอยนักโทษเปนไท

ตาบอดเห็นได เชิดชูผูถอมใจลง
ตางชาติก็ทรง คุมครองพิทักษรักษา

ค. หญิงมายและลูกกําพรา ทรงพระเมตตา
ทําลายแผนการทรชน
ทรงครอบครองเหนือสากล ปวงนิกรชน ชั่วกัปชั่วกัลปนิรันดรกาล

วันอาทิตยที่สี่
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา
สรอย (เพลงที่ 42) กษัตริยผูยิ่งใหญนั้นคือใคร พระองคคือพระเจาผูเขมแข็ง
เพลงสดุดี

สดด 24:1-2, 3-4, 5-6

ก. โลกนี้ กับสรรพสิ่ง ที่มีชีวา
ใตโลก มีนํ้าลึก เปนฐานรอง

พระบิดา ของเรา เปนเจาของ
ทรงครอบ ครองทั่วไป ในพิภพ

ข.

ไมเคยมี ผูใด ไดประสบ
ตองนอมนบ เชื่อพึ่ง จึงเขามา
รวมทั้งกิจ ที่ทํา ลํ้าเลิศคา
ไมใฝหา รูปเคารพ นบกราบกราน

บนภูเขา ขององค ทรงฤทธี
พระวิหาร ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพ
บุคคลใด สะอาดงาม ในความคิด
ผูรักษา คํามั่น และสัญญา

ค. พระเจาทรง อวยพร เผยวจี
คนเชนนี้ บริสุทธิ์ พระเรียกขาน
ใหเฝาพระ ของยาโคบ ดวยเบิกบาน พระประทาน อนุญาต ประกาศไป

สมโภช พระคริสตสมภพ
พิธีบูชาขอบพระคุณวันเตรียมสมโภช
พิธีบูชาขอบพระคุณใชตอนเย็นหรือเวลาพลบคํ่า วันที่ 24
กอนหรือหลังพิธีทําวัตรเย็นที่หนึ่งของวันสมโภชพระคริสตสมภพ

สรอย (เพลงที่ 67) ความรักมั่นคงของพระองคดํารงนิจนิรันดร
เพลงสดุดี

สดด 89:3-4, 15-16, 26 และ 28

ก. พระตรัสวา “เราสัญญา รักษามั่น
คือดาวิด เหลากอ บริกร
จะรักษา อาณาจักร ของเจาไว
ใหพนจาก ศัตรู หมูไพรี

ผูเราสรร เพื่อภิญโญ สโมสร
เปนบวร ขัตติยา แหงธานี
ใหสุกใส งามสงา ดวยราศี
เปนธานี ศักดิ์สิทธิ์ นิจกาล”

ข.

นิราศทุกข สารพัน สบหรรษา
ทรงเมตตา โอบอุม ชวยคุมครอง
เพราะภูบาล ชื่นชอบ ตอบสนอง
พระคุณของ พระเจา มากเทาใด

ผูรองเพลง นมัสการ บันดาลสุข
เขาอาศัย อยูใน พระกรุณา
เขาอยูดี มีสุข สนุกสนาน
เขาสรรเสริญ พระได ดังใจปอง

ค. เขาจะกลาว แกเรา “พระเจาขา
พระพิทักษ รักษา ชวยขาฯ ไว
จะรักษา คํามั่น ที่สัญญา
อีกทั้ง พันธสัญญา ประชากร

เปนบิดา ดวงจิต พิสมัย
ใหรอดได เห็นชัดขอ อัศจรรย”
ไมระอา กลับกลอก หรือหลอกหลอน
สถาพร ตรึงตรา ชั่วฟาดิน

พิธีบูชาขอบพระคุณกลางคืน
สรอย (เพลงที่ 22) จงรองบทเพลงใหมสรรเสริญพระเจา เพราะพระองคไดทรง
ทําสิ่งมหัศจรรย อัลเลลูยา

เพลงสดุดี

สดด 96:1-3, 11-12ก, 12ข-13

ก. จงรองเพลง บทใหม ถวายพระ
สรรเสริญ เยินยอ มิรูคลาย
จงประกาศ เกียรติกอ ตอตางชาติ
พระเจาทรง ยิ่งใหญ ไมบางเบา

ทั่วโลกจะ บรรเลง เพลงถวาย
จงขยาย ขาววา พระชวยเรา
จงประกาศ กิจกรรม ยํ้าบอกเลา
ของชาวเรา เหลาชน รักลนทรวง

ข.

“พระของขาฯ คือราชัน อันสูงสง
หยุดอยูตรง ขยับขยาย ไมไดเลย
โลกและฟา ยินดี มิอยูเฉย
ทุงนา เผยวจี สุดปรีดา

จงบอกกลาว เหลาชาติ ทั้งปวงวา
โลกพิภพ ยืนยัง ตั้งมั่นคง
ทรงตัดสิน ยุติธรรม ลํ้าเลิศคา”
สัตวทะเล กึกกอง รองชมเชย

ค. ปวงตนไม ในปา จะโหรอง
ตางแซซอง กองไพร ใจหรรษา
เพราะพระเจา โปรดเกศ เสด็จมา ปกครอง ขาฯ พิสุทธิ์ ยุติธรรม

พิธีบูชาขอบพระคุณรุงอรุณ
สรอย (เพลงที่ 43) เชิญเถิด เชิญเถิด องคแสงอรุณ เชิญมาชูชื่นใจผูพึ่งบุญ
เพลงสดุดี

สดด 97:1 และ 6, 11-12

ก. พระเจาทรง เปนกษัตริย ขัตติยา
เกาะทั้งหลาย ในทะเล เหคลื่นลม
สรวงสวรรค ประกาศกอง พรองถอยคํา
ยอพระเกียรติ ปรากฏแจง แหงปวงชน

ชาวโลกา จงยินดี มีสุขสม
จงชื่นชม หรรษา ราเริงใจ
ความชอบธรรม ลํา้ เลิศดี มีทกุ หน
ขาวมงคล ของพระเจา จงเลาไป

ข.

คนชอบธรรม เจิดจา นาเกรงขาม
สุขทุกยาม หรรษา พาเปรมปรีดิ์
พระเจาทรง ทําดีเดน เปนสักขี
กอปรกิจนี้ แลวจงตอบ ขอบพระคุณ

แสงสวาง สาดสอง ตองประจํา
สาธุชน ทั้งหลายที่ ทําดีงาม
คนชอบธรรม ยินดียิ่ง สิ่งสูงสง
จงจําสิ่ง ผูศักดิ์สิทธิ์ ทรงฤทธี

พิธีบูชาขอบพระคุณกลางวัน
สรอย (เพลงที่ 9) ทัว่ พิภพจนสุดปลายแผนดิน ไดเห็นความรอดขององคพระเจา
เพลงสดุดี

สดด 89:1, 2-4ก, 4ข-5

ก. ขาแตองค ผูทรง พระเมตตา
ขาฯ จะรอง เพลงบูชา สดุดี
ความรักของ พระองค มั่นคงยิ่ง
ขาฯ มุงมาด ประกาศ พระวาจา

พระกรุณา ลํ้าเลิศ ประเสริฐศรี
พระคุณที่ สุดสรร พรรณนา
ซื่อสัตยจริง ทรงพิทักษ อารักขา
ไปจนกวา ชีวัน จะบรรลัย

ข.

ยั่งยืนยง ทุกยุค ทุกสมัย
พึงเปรียบได ทองฟา สถาพร
ผูเราสรร เพื่อภิญโญ สโมสร
เปนบวร ขัตติยา แหงธานี

ขาฯ ตระหนัก ความรัก ของพระองค
พระซื่อสัตย จิรกาล นานเพียงใด
พระตรัสวา “เราสัญญา รักษามั่น
คือดาวิด เหลากอ บริกร

ค. จะรักษา อาณาจักร ของเจาไว
ใหพนจาก ศัตรู หมูไพรี
ทั้งทวยเทพ เทวัญ ทุกชั้นฟา
บรรยายถึง อัศจรรย พระบันดาล

ใหสุกใส งามสงา ดวยราศี
เปนธานี ศักดิ์สิทธิ์ นิจกาล”
พากันมา รองเพลง บรรเลงขาน
องคภูบาล ซื่อสัตย อยูอัตรา

วันฉลอง ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจา
พระแมมารีย และนักบุญโยเซฟ
(วันอาทิตยหลังวันพระคริสตสมภพ หรือวันที่ 30 ธันวาคม)

สรอย (เพลงที่ 72) ทุกคนที่เกรงกลัวองคพระเจายอมเปนผูมีความสุข
เพลงสดุดี
ก. ผูยําเกรง พระเจา เฝาเคารพ
ผูดื่มดํ่า ทําตาม พระบัญชา
จะทํามา หาได ไมอดอยาก
จักมีแต สุขเกษม เปรมทวี
ข.

สดด 128:1-2, 3, 4-6

ก็จะพบ สุขสันต สุดหรรษา
ยอมสถา พรพิพัฒน สวัสดี
ถึงลําบาก ใจกาย ไมหนายหนี
ชื่นชีวี รุงเรือง ประเทืองตน

ภรรยาเลา เปรียบเถา องุนสลาง มิรูสราง ราศี มั่งมีผล
บุตรลอมโตะ อาหาร สราญกมล ทานเหมือนตน มะกอกเทศ วิเศษพันธุ

ค. ผูเชื่อฟง พระเจา เอาเปนหลัก
จากนคร ศิโยน โสภณนั้น
ตลอดชีวิต ทานจง หรรษา
ชั่วลูกหลาน สืบไป ไรอาวรณ
ขอใหชาว อิสราเอล รมเย็นสุข
จงสมบูรณ พูนพิพัฒน สวัสดี

จึงประจักษ สุนทร พระพรสรร
ขอทรงธรรม โปรดชวย อวยพระพร
คูพารา บรรลุ อนุสรณ
ดัสกร ไมกลา มาราวี
นิราศทุกข ศุภลักษณ สมศักดิ์ศรี
ทั้งบัดนี้ เบื้องหนา สถาพร

วันที่ 1 มกราคม
สมโภช พระนางมารีย พระชนนีพระเจา
สรอย (เพลงที่ 49) พระองคทรงเมตตาเถิด โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
เพลงสดุดี

สดด 67:1-2, 3-7

ก. พระเจาขา เมตตา ปวงขาฯ ดวย ขอทรง อวยพรขาฯ พาสุขี
ทอดพระเนตร บรรดา ประชาชี ทั่วโลกนี้ จะรูจัก ตระหนักใจ
ใหไดรู ประสงค ขององคพระ
ทุกชาติจะ ทราบความ ตามบอกให
เรือ่ งความรอด จากบาป ยอมกลับใจ ประทานให ทุกคน พนมลทิน
ข.

ขอใหชน ทั้งผอง ซองสรรเสริญ
พระองคทรง พิพากษา เปนอาจิณ
โมทนา พระคุณ หนุนนําขาฯ
พื้นแผนดิน พืชไร ไมจืดจาง

และชวนเชิญ รองเพลง ครื้นเครงสิ้น
ทรงตัดสิน เที่ยงธรรม แนะนําทาง
ใหพื้นนา อุดมดี ไมมีสราง
พระผูสราง ทรงชวย อํานวยพร

วันอาทิตยที่สอง หลังพระคริสตสมภพ
(ถาฉลองพระคริสตเจาแสดงองคตรงวันที่ 6 และไมใชวันอาทิตย)

สรอย
(เพลงที่ 7) องคพระเจาตรัสแกขาพเจาวา ทานเปนบุตรของเรา
วันนี้เราบังเกิดทาน

เพลงสดุดี

สดด 147:12-13, 14-15, 19-20

ก. กรุงเยรู ซาเล็มเอย เอยพรํ่าพรอง สรรเสริญซอง พระเจา เฝาบรรสาน
นครศิโยน จงพรอม นอมสักการ สยบมาน สรรเสริญองค ทรงฤทธี
ทรงรักษา ประตูเมือง ประเทืองมั่น อวยพรพลัน ชาวกรุงรื่น ชื่นสุขี
ข.

ทรงพิทักษ เขตแดนรอด ปลอดยํ่ายี ขาวสาลี ดีเลิศให ไดมีกิน
ธ บัญชา มันก็มา หาโลกดวน
หิมะลวน ทรงสงมา หนาทั่วถิ่น

ค. สวนยาโคบ พระองค ทรงสงสาร
โปรดประทาน บัญญัติให ไวคํ้าชู
พระเจาไม ทําดังนั้น เปนอันขาด
เขาไมรู บัญญัติไท จึงไมกลัว

ธ จัดการ สอนสั่ง หวังดีอยู
แดชนหมู อิสราเอล เปนสวนตัว
แกชนชาติ อื่นใด ในโลกทั่ว
เลิกทําชั่ว สรรเสริญองค พระทรงชัย

วันที่ 6 มกราคม
(หรือวันอาทิตยหลังสมโภชพระชนนีพระเจา)

สรอย (เพลงที่ 45) พระราชาทัง้ หลายจะกราบลงไหวพระองคพระองค บรรดา
ประชาชาติจะปรนนิบัติพระองค

เพลงสดุดี

สดด 72:1-2, 7, 8, 10-11, 12-13

ก. ขาแต พระเจา จอมสวรรค
โปรดสอน กษัตริย ใหทรงมี
เพื่อกษัตริย ปกครอง ผองพสก
คนมี คนจน คนเหมือนกัน

ขาฯ วอน ทรงธรรม ประภาศรี
ยุติธรรม เยี่ยงที่ พระทรงธรรม
เที่ยงธรรม ดิลก มิแปรผัน
อยาไดแบง ชั้นขีด ขั้นคน

ข.

ทรงเปน ผูนํา นิจศีล
ตราบเทา จนสิ้น รัชกาล
อยูยั้ง ยืนยง คนเลาขาน
เชิดชู ผลงาน พระภูมี

ใหทรง บริสุทธิ์ ยุติธรรม
บานเมือง พัฒนา อาจิณ
และให พระเกียรติ ธ ดํารง
ตราบเทา แสงโสม สองสราญ

ค. อาณาจักร ของพระ องคไซร
จากทะเล จดทะเล รุงรุจี
นับแต แมนํ้า ยูเฟรติส
ไรชาติ ศัตรู มาดูแคลน
(ยังมีตอ)

จะขยาย แผไป เสริมศักดิ์ศรี
เสมือนวา มิมี ซึ่งพรมแดน
จดขอบโลก ชิดดั่ง วางแผน
ทรงครอง แวนแควน โดยเที่ยงธรรม

ง.

กษัตริย สเปน เดนเฉพาะ และเจา หมูเกาะ แลไสว
จักออน ผอนปรน สนพระทัย นํามา มอบให บรรณาการ
ทั้งกษัตริย อาหรับ เรืองศรี มาผูก ไมตรี สมัครสมาน
เอธิ โอเปย พระภูบาล
ถวาย บรรณาการ พูนทวี
กษัตริย ทั้งหลาย จะเคารพ กมกราบ นอบนบ พระทรงศรี
ทุกชาติ รับใช พระภูมี
แซซอง สดุดี ถวายพร

จ.

พระทรง ชวยคน ที่จนยาก
ผูถูก ทอดทิ้ง ทรงอาทร
พระทรง สงสาร คนยากจน
ทรงกู ชีวิต คนเหลานั้น

ขัดสน ลําบาก โปรดไถถอน
เมื่อเขา ทูลวอน ทรงชวยพลัน
ผูซึ่ง ทุพพล ไรสุขสันต
คือชวย ชีวัน ใหรอดตาย

วันอาทิตยหลังวันที่ 6 มกราคม
ฉลอง พระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง
สรอย (หรือบทเพลงที่ 24) จงขับรองสรรเสริญองคพระเจา จงถวายพรแดพระนาม
ของพระองค อัลเลลูยา

เพลงสดุดี

สดด 29:1-2, 3-4, 9-10

ก. จงสรรเสริญ พระเจา เฝานอบนบ
นอมเคารพ บูชา พระยิ่งใหญ
ยอพระเกียรติ เกริกอิทธิ์ ฤทธิไกร
ฤทธาไท ใฝยกยอง ซองสักการ
จงสรรเสริญ พระนามองค ทรงเกียรติยศ ใหปรากฏ ทั่วไป แผไพศาล
เมื่อพระผู พิสุทธิ์ใส หาใดปาน
เสด็จผาน จงกราบกม บังคมพลัน
ข.

ที่ทะเล ลึกลํ้า ยินสําเนียง
เมือ่ ฟารอง ทรงเปลงเสียง สําเนียงครัน
ใครใครก็ ไดยินพระ สุรเสียง
สําแดงความ ใหญยิ่ง อยางจริงจัง

สุรเสียง พระเจาสั่ง ดังสนั่น
กองประชัน เหนือสมุทร มิหยุดยัง้
ถอยสําเนียง พระเจาตรัส ดํารัสสัง่
เปดเผยทั้ง ฤทธิ์องค ทรงเดชา

ค. พระสุรเสียง ทําใหกวาง ตางคลอดลูก ใบไมถกู เสียงดังหลน ใบโกรนหาย
ชนอยูใน พระวิหาร ขานมิวาย
รองถวาย สรรเสริญองค พระทรงชัย
พระเจาทรง ปกปอง ครองหวงนํ้า
ที่ลึกลํ้า เกินคํานึง หยั่งถึงได
ทรงครอบครอง ตลอดกาล เนิน่ นานไป เปรียบเทียบได เชนกษัตริยครองรัฐมา

วันอาทิตยที่สอง เทศกาลธรรมดา
สรอย (หรือเพลงที่ 35) ขาพเจาพรอมแลว พระเจาขา ขาพเจายินดีทําตาม
นํา้ พระทัย

เพลงสดุดี

สดด 40:1 และ 3, 6-7ก, 7ข-8, 9

ก. ขาคอยพระเจาเกรียงไกร
พระองคทรงฟงคําขาน
ทรงสอนขาฯ ใหทันสมัย

มาชวยแกไข
เพื่อขาฯ ผานพนทรมาน
ทูลอธิษฐาน
โปรดชวยขาฯ รอดชีวัน
รองเพลงบทใหม สรรเสริญพระเจาจอมสกล

ข.

ซึ่งเครื่องบูชา ของถวายลํ้าคาใดใด
นํามาเผาไฟ
บนพระแทนที่พลีถวาย
ความชั่วสูญหาย ดั่งนี้พระไมพึงประสงค
มีหูฟงพระองค เพื่อยึดประพฤติความดี
“ขาพระองคอยูนี่ เงี่ยโสตสดับพระวาจา

พระองคไมทรงปรารถนา
ไมทรงประสงคสัตวไหน
เพื่อลางบาปซํ้าทําลาย
แตพระใหขาฯ ดํารง
ขาฯ จึงขานรับทันที

ค. โอวาทพระใหรักษา
มีในตํารา
ขาฯ สมัครทําตามกฎเกณฑ ทุกขอไมเวน
ขาฯ จําคําสอนเลื่อมใส
แนบแนนหทัย

พระธรรมบัญญัติชัดเจน
แหงพระประสงคสืบไป
ปฏิบัติกิจวัตรอัตรา

จ.

ขาวดีพระชวยอวยพร
พระองคทรงทราบเรื่องดี

ขาแตพระผูเมตตา
ขาฯ เลาพรรณนา
ในที่ประชุมประชากร ขององคอดิศร

วันอาทิตยที่สาม เทศกาลธรรมดา
สรอย (หรือเพลงที่ 15) องคพระเจาเปนความสวางและเปนความรอดของ
ขาพเจา

เพลงสดุดี

สดด 27:1, 4, 13-14

ก. พระเจาทรง โปรดสรรค ใหปญญา และชวยขาฯ มาตลอด ใหรอดได
ทรงปกปอง พนผาน ผองพาลภัย ไมกลัวใด เมื่อใกล พระภูธร
ข.

เพียงสิ่งเดียว ที่ขาฯ เพียร เวียนปรารถนา ไดเขามา สูนิวาส พระราชฐาน
ไดรับใช ใตเบื้อง บทมาลย
ของภูบาล ตลอดชีวิต เปนนิตยไป
และจะเกิด ความคิด พิศวง
เห็นพระองค ทรงความดี ที่ยิ่งใหญ
กราบทูลขอ ตอองค พระทรงชัย นําขาฯ ให สูที่นั่น นิรันดรกาล

ค. ขาพระองค จะอยู ดูพระเจา
จงศรัทธา อยาหลู พระภูมี
จงวางใจ ในองค พระเจาเถิด
จงวางใจ ในพระ อยาคิดลอง

ดีตอเรา แนนัก เปนสักขี
เมื่อยามที่ ไมสม อารมณปอง
จงทูนเทิด พระองคยิ่ง กวาสิ่งผอง
เราจะตอง ไดดั่ง ที่หวังเอย

วันอาทิตยที่สี่ เทศกาลธรรมดา
สรอย ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
(หรือ) อัลเลลูยา

เพลงสดุดี

สดด 146:6ค-7, 8-9ก, 9ข-10

ก. พระองครักษาสัญญา
ผูถูกขมเหงทุกขทน
ทรงเลี้ยงอาหารคนจน
ปลดปลอยนักโทษเปนไท

ทั้งทรงพิพากษา

ข.

ตาบอดเห็นได

พระประทานแสงสวางให
เชิดชูผูถอมใจลง
รักสาธุชนยืนยง
คุมครองพิทักษรักษา

ค. หญิงมายและลูกกําพรา
ทําลายแผนการทรชน
ทรงครอบครองเหนือสากล
ชั่วกัปชั่วกัลปนิรันดรกาล

หิวโหยกังวล

ตางชาติก็ทรง
ทรงพระเมตตา
ปวงนิกรชน

วันอาทิตยที่หา เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 15) องคพระเจาเปนความสวางและเปนความรอดของขาพเจา
เพลงสดุดี
ก. แสงสองใน ความมืดดล ใหคนดี
คนมีจิต กรุณา ธ ประทาน
ผูใหยืม ดวยอารี มีนํ้าใจ
เขากอปรกิจ ซื่อไซร ในชีวี
ข.

สดด 112:4-5, 6-7, 8-9

และคนที่ เมตตาใจ ใหแสงฉาน
ฉายแสงผาน คนยุติธรรม ลํ้าเลิศดี
ทรงโปรดให ชีพนั้น พลันสุขี
ทําสิ่งที่ สุจริต ไมปดพราง

อันคนดี มั่นคง ซื่อตรงนั้น
ไมมีวัน พลาดเสียที ดีไมสราง
ใครใครก็ คะนึง ถึงมิจาง
หอนเลิกราง ลืมเขาไป ไมละเลย
เขาจะไม กลัวคํากลาว ลือขาวราย ไมขวัญหาย คราประสบ สงบเฉย
ความศรัทธา ยังเทีย่ งตรง มัน่ คงเคย และเปดเผย ความไวใจ ในพระองค

ค. เขาไม หวาดหวั่นจิต คิดวิตก
เขาจะได เห็นศัตรู ผูทะนง
เขาใหคน ขัดสน จนทุกอยาง
เขาใจดี มีอํานาจ สมชาติชาย

ไมตระหนก ดวยวางใจ ไทสูงสง
พายแพลง ราบคาบ ปราบทําลาย
ดวยใจกวาง เอื้ออารี มิมีหนาย
ชนทั้งหลาย ยกยอง ซองบูชา

วันอาทิตยที่หก เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 72) ทุกคนที่เกรงกลัวองคพระเจา ยอมเปนผูมีความสุข
เพลงสดุดี
ก. ผูดําเนิน ชีพชนม พนตําหนิ
ปฏิบัติ ตามกฎพระ จะสบาย
ผูทําตาม วจนะ พระบัญชา
อีกเชื่อฟง พระองค ผูทรงธรรม
ข.

สดด 119:1-2, 3-6, 17-18, 33-34

ไรที่ติ ตามบัญญัติ มนัสหมาย
ชื่นมิวาย คลายทุกข เปนสุขครัน
ทรงตรัสมา พยายาม ทําตามมั่น
ชีพสบสันต เปนสุข ปลุกปลื้มใจ

เขาดําเนิน ชีพหาง ทางวิถี
ของภูมี ไมทําผิด ชนิดไหน
ประทาน บทบัญญัติ จัดวางไป และสั่งให เราทําซํ้า ซื่อตรง
ขาฯ หวังเปน คนสัตยซื่อ ถือตามกฎ ทําเชนบท บัญญัติไซร ไทสูงสง
ถาใสใจ ทําถวน ลวนมั่นคง
ขาฯ พระองค ไมผิดหวัง ดังใจจินต

ค. ขอทรงดี ตอขา พระองคไซร
ผูรับใช ของ ธ พระเปนเจา
เพื่อขาฯ มี ชีวิต สนิทเนา
และจะเฝา ทําตาม คําสอนมวล
ขอทรงเปด ดวงตา ขาฯ ใหเห็น สัจจะเรน ในบัญญัติ ถนัดถวน
เพียงชั่วคราว อยูในโลก ขาฯ โศกครวญ
บัญญัติลวน โปรดอยาซอน วอนสําแดง
ง.

ความหมายของ บทบัญญัติ ชัดนักหนา โปรดสอนขาฯ ชี้ให เขาใจมั่น
แลวขาฯ จะ ทําตาม ทุกยามครัน บัญญัติอัน เปนแนวทาง จัดวางตน
อธิบาย บทบัญญัติ ชัดถอยคํา
ขาฯ จะทํา ตามไท ในทุกหน
ขาฯ จะถือ รักษาเปน เชนมงคล เต็มกมล ลนจิต สนิทใจ

วันอาทิตยที่เจ็ด เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 69) พระเจาทรงเปยมดวยความออนหวานและเมตตาสงสาร
เพลงสดุดี
ก. จงสรรเสริญ เยินยอ ตอทรงฤทธิ์
สดุดีนามศักดิ์สิทธิ์ฤทธิไกร
โมทนาคุณพระเจาเฝานึกถึง
ทรงการุญเลิศลํ้าสุดรําพัน
ข.

สดด 103:1-2, 3-4, 8 และ 10, 12-13

หมดกายจิต ความคิดชอบ ขอมอบให
ขององคไทอยางเต็มที่สุดชีวัน
ดวยซาบซึ้งพระเมตตาตอขาฯ มั่น
คุณอนันตเหลือลนพนพรรณนา

ขาฯ ทําผิด ทรงอภัย ยกใหถวน ลางบาปมวล มลทิน สิ้นจากขาฯ
โรครายลาม เรารุม สุมกายา
ทรงรักษา ใหหาย คลายทุกขทน
ทรงชวยขาฯ พนหลุมศพ อบอวลกลิ่น พนแดนถิ่น มรณา พาหมองหมน
อวยพรขาฯ ดวยรักมั่น บันดาลดล เมตตาลน เปยมหทัย ในพระองค

ค. พระเจาทรง เมตตา ขาฯ ตระหนัก และทรงรัก ปรานี ดีตอขาฯ
แมพระองค จะทรง กริ้วโกรธา แตสัญญา รักมั่น นิรันดร
ไมลงโทษ ที่ควรรับ กลับอาทร
ไมตอบยอน ความผิดที่ เรานี้ทํา
จ.

ตะวันออก ตก หางกัน นั้นแคไหน
ทรงปลดบาป ออกไป ไกลเราพลัน
บิดารักบุตร ฉันใด ใฝเกื้อหนุน
ตอผูเกรง กลัวพระเจา เฝาหวั่นใจ

มากเพียงใด สุดสายตา แคฟากั้น
มากเทานั้น ทรงยกโทษ โปรดเอาไป
ธ การุญ เชนกัน ทรงสรรคให
เขายอมได รับเมตตา จากพระองค

วันอาทิตยที่แปด เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 34) จงวางใจในองคพระเจา เพราะขาฯ จะสรรเสริญพระองคอกี
พระองคทรงเปนความรอด พระเจาของขาฯ

เพลงสดุดี

สดด 62:1-2, 6-7, 8

ก. ขาพระองค ขอพึ่ง พระเปนเจา พระทรงเฝา ชวยขาฯ มาตลอด
ทรงคุมครอง ปองภัย ไมวายวอด ชวยใหรอด แนแท ไมแพภัย
ข.

ความรอดและ เกียรติขาฯ พระทรงรับ
ทรงคุมครอง เขมแข็ง แกรงกระไร

ค. ประชากร ทั้งหลาย ไวใจพระ
แมทุกขยาก ลําบากใจ ไมอาทร

ขึ้นอยูกับ พระองค ทรงมอบให
ที่ลี้ภัย ของขาฯ อันถาวร

ไมเลยละ นบไหว ไมไถถอน
ทรงผันผอน เปนหลัก ใหพักกาย

วันอาทิตยที่เกา เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 28) องคพระเจาทรงเปนผูกอบกูขาฯ ใหรอด อัลเลลูยา
เพลงสดุดี

สดด 31:1-2, 3-4, 16 และ 24

ก. ขาแตพระ เปนเจา ผูเที่ยงตรง
ขาพระองค ขอเขา มาเฝาใกล
โปรดทรงชวย คุมครอง ผองโพยภัย ขออยาให ขาฯ แพ และอับอาย
โปรดฟงคํา รํ่ารอง ของขาฯ ดวย ขอโปรดชวย ขจัดภัย ใหเหือดหาย
โปรดปกปอง ขาฯ ไว ทั้งใจกาย อยาใหพาย ศัตรู ผูรังควาน
ข.

พระองคทรง เปนที่ ลี้หลบภัย
โปรดนําขาฯ ดวยพระ ปรีชาญาณ
พระองคทรง เปนที่ พึ่งพํานัก
ทรงพิทักษ รอดพน อับจนมา

ค. จงพากัน รักพระเจา เถิดเราเอย
พระเจาทรง พิทักษไว ไมเดือดรอน
จงตั้งใจ ใหเขมแข็ง แกรงหาญกลา
ผูมุงหวัง ในพระเจา เนากมล

ปกปองไว ใหพน เหลาคนผลาญ
โปรดประทาน ใหตาม คําสัญญา
แมกับดัก วางลอ ไวรอทา
พระรักษา ขาฯ ไว ใหยืนยง
ผูที่เคย สัตยซื่อ ถือคําสอน
ลงโทษกรณ คนยโส โออวดตน
ใชปญญา เผยแพร แผกุศล
เจริญชนม ในพระพร เมื่อตอนปลาย

เทศกาลมหาพรต
วันอาทิตยที่หนึ่ง เทศกาลมหาพรต
สรอย (เพลงที่ 47) โปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจาขา เพราะขาพเจาทั้งหลาย
ไดทําบาป

เพลงสดุดี
ก. ขาแตพระ เปนเจา พระบิดา
พระองครัก ขาฯ จริง สิ่งลํ้าเลิศ
ขอทรงพา บาปไป ใหพนขาฯ
ชําระขาฯ พนชั่ว กลั้วกลํ้ากลืน
ข.

สดด 51:1-2, 3-5, 10-12ก, 12ข และ 15

ทรงเมตตา ปรานี ขาฯ นี้เถิด
แสนประเสริฐ มั่นคง ยงยั่งยืน
เวทนาขา พระองค อยาทรงฝน
ใหกลับคืน ใสสด หมดราคี

ขาฯ ตระหนัก ซึ้งใจ ในความผิด ขาฯ เคยคิด แสนเบื่อ บาปเหลือที่
ขาฯ ทําผิด ตอองค พระภูมี
ทําสิ่งที่ ชั่วชา หยาบสามานย
พระองคตัด สินขาฯ นั้นถูกแลว ไมคลาดแคลว ชีพมวย มอดสังขาร
ทรงลงโทษ เที่ยงธรรม ตามตองการ
ไมรองขาน เพราะตัว ชั่วฉกรรจ

ค. ขอพระเจา สรางสรรค ชีวันใหม
อยาขับไล ไสลง อเวจี
โปรดอยานํา พระจิต ของพระองค
โปรดประทาน ยินดี และปรีดา

มีจิตใจ รักพระองค มั่นคงที่
พนวิถี พนพักตร พนรักลา
อันสูงสง สูญสลาย ไปจากขาฯ
ทรงชวยขาฯ ใหรอด และปลอดภัย

ง.

ทุกทุกเมื่อ โปรดปราน ประทานให
ทูลถวาย สรรเสริญ และเยินยอ

โปรดทําให ใจขาฯ นี้ มีความเชื่อ
ขอชวยขาฯ พูดความ ตามสบาย

วันอาทิตยที่สอง เทศกาลมหาพรต
สรอย (เพลงที่ 67) ความรักมั่นคงของพระองคดํารงนิจนิรันดร
เพลงสดุดี

สดด 33:4-5, 18-19, 20 และ 22

ก. อันถอยคํา ของพระเจา ก็เปนจริง งานทุกสิ่ง ที่พระองค ทรงเกื้อหนุน
ใหเราพึ่ง ไดโดย พระการุญ
โอพระคุณ ความรัก หลักเที่ยงตรง
อันความรัก ของพระองค มั่นคงนัก ไดประจักษ ทั่วทิศ พิศวง
ทรงรักความ เที่ยงธรรม ดังจํานง เปนหลักคง โลกา มาแตนาน
ข.

พระเปนเจา เฝาดู ผูนอมนบ
ทั้งเชื่อฟง วางใจ ในพระองค
พระเปนเจา ทรงชวย ไมมวยมอด
ยามเกิดกัน ดารแหง หนาแลงมา

ดวยเคารพ เกรงกลัว ไมมัวหลง
พระจะทรง รักมั่น ดังสัญญา
ชวยใหรอด อดอยาก เรื่องภักษา
ตอชีวา ดวยอาหาร ประทานเรา

ค. เราหวังพึ่ง พระเจา เมื่อคราวทุกข ภัยรานรุก พระชวยปอง คุมครองเฝา
เรายินดี เพราะพระองค ทรงบรรเทา ผอนทุกขเศรา เพราะไวใจ ในทรงธรรม
เราวางใจ ในพระนาม อันสิทธิศักดิ์ ขอทรงรัก เราแท แนคงมั่น
เราหวังพึ่ง พระองคนี้ สุดชีวัน
พระนามนั้น นิรันดรใน ฤทัยเทอญ

วันอาทิตยที่สาม เทศกาลมหาพรต
สรอย (เพลงที่ 48) ในวันนี้ ถาทานไดยินเสียงของพระองค ก็อยาทําใจแข็งเลย

เพลงสดุดี

สดด 95:1-2, 6-7ข, 7ค-9

ก. มาเถิดชาวเราอยาชา
เชิญพากันมา
สรรเสริญพระเจาองคอดุล
เชิญมาเขาเฝาเจาพระคุณ พระผูการุญ
ผูชวยใหรอดนิรันดร
พระผูพิทักษชีวัน
ทรงเปนมิ่งขวัญ
ใหเรารองเพลงสดุดี
ข.

ใหเรานมัสการทรงศรี
เฝาจอมโลกนี้
พระผูสรางพิทักษจักรวาล
ทรงเปนเฉกเชนชุมพาบาล เราปลอดภัยพาล
เพราะพระปกปกรักษา

ค. บัดนี้ จงฟงพระวาจา
ดื้อรั้นเยี่ยงบรรพชน
เชนที่ เมรีบาห พึงยล
ที่มัสสาหในทะเลทราย
เขาทดลองเราเหลือหลาย
เราโกรธเขาสี่สิบป”
เรากลาว “เขาชางอวดดี
มิยอมทําตามบัญชา”

“พวกสูจงอยา
และยังอีกหน
จึงสบผลราย
กลับกลอกกาลี

วันอาทิตยที่สี่ เทศกาลมหาพรต
สรอย (เพลงที่ 15) องคพระเจาเปนความสวางและเปนความรอดของขาพเจา
เพลงสดุดี

สดด 23:1-6

ก. พระเจาทรง เปนผู เลี้ยงดูขาฯ
ประทานมา สารพัด ไมขัดสน
ทรงนําขาฯ สูจุดหมาย แหลงสายชล
สงัดเงียบไกล ผูคน ไดอาบกิน
ทรงใหขาฯ พักผอน นอนบนหญา เขียวสดชื่น รื่นตา อารมณถวิล
เพิ่มพลัง วังชา เปนอาจิณ
ไมสุดสิ้น อุปถัมภ นํามรรคา
ข.

ไปตามทาง ชอบธรรม แมลําบาก มืดมิดมาก ก็ไมหวั่น ขวัญผวา
เพราะไมเทา ไมขอ ชลอพา
ปลอบประโลม อารักขา ขาฯ ปลอดภัย

ค. พระองคทรง จัดสํารับ ตอนรับขาฯ ไวตอหนา ศัตรู ผูยิ่งใหญ
ทรงชโลม กระแจะจันทร อันชื่นใจ ขันทุกใบ ก็เต็มลน คณนา
ง.

ขอความดี และความรัก อันศักดิ์สิทธิ์
เขาพํานัก ในนิเวศน มโหฬาร

โปรดตามติด ชั่วฤดี ชีวิตขาฯ
แหงพระเจา จอมราชา ตลอดกาล

วันอาทิตยที่หา เทศกาลมหาพรต
สรอย (เพลงที่ 67) ความรักมั่นคงของพระองคดํารงนิจนิรันดร
เพลงสดุดี

สดด 130:1-4, 5-6, 7-8

ก. พระเปนเจา ขาฯ พรํ่า รํ่าทูลขอ
ขาฯ คอยรอ ดวยชีวิน ที่สิ้นหวัง
ขอพระองค ทรงอํานวย ชวยประทัง
โปรดรับฟง วาจา ขาฯ รําพัน
ถาพระองค ทรงบันทึก ตรึกตราบาป ที่ชั่วหยาบ ของขาฯ ไว จําไดมั่น
ใครจะหนี้ลี้ตนพนโทษพลัน
แตทรงธรรม ยกโทษถวน ควรเกรงกลัว
ข.

ขาพระองค คอยไท ใหทรงชวย เอื้ออํานวย ดวยกังวล รอนรนทั่ว
ขาฯ วางใจ ในพระธรรม นําชีพตัว ไมเมามัว ลืมวจนะ ของพระองค
ขาพระองค คอยทา พระเปนเจา ขาฯ เพียรเฝา รอทา พระสูงสง
ยิ่งเสียกวา คนยามคอย พลอยพะวง จิตประสงค ใหฟาแจง แสงตะวัน

ค. อิสราเอล ทั้งมวล ควรวางใจ
บรมไท เพราะพระองค ทรงรักมั่น
และทรงเต็ม พระทัยชวยอํานวยครัน
อิสราเอลนั้น ทรงชวยคลาย หายบาปมวล

วันอาทิตยใบลาน
พระทรมานขององคพระผูเปนเจา
เพลงสดุดี
ก. โลกนี้กับ สรรพสิ่งที่ มีชีวา
ใตโลกมี นํ้าลึก เปนฐานรอง
บนภูเขา ขององค ทรงฤทธี
พระวิหาร ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพ
ข.

สดด 24

พระบิดา ของเรา เปนเจาของ
ทรงครอบครอง ทั่วไป ในพิภพ
ไมเคยมี ผูใด ไดประสบ
ตองนอมนบ เชื่อพึ่ง จึงเขามา

บุคคลใด สะอาดงาม ในความคิด รวมทั้งกิจ ที่ทํา ลํ้าเลิศคา
ผูรักษา คํามั่น และสัญญา
ไมใฝหา รูปเคารพ นบกราบกราน
พระเจาทรง อวยพร เผยวจี
คนเชนนี้ บริสุทธิ์ พระเรียกขาน
ใหเฝาพระ ของยาโคบ ดวยเบิกบาน พระประทาน อนุญาต ประกาศไป

ค. เปดประตู โบราณไว ใหกวางขวาง
จอมกษัตริย จะเสด็จ มาโดยไว
จอมกษัตริย เสด็จมา ปรากฏ
พระองคเปน พระเจา จอมโยธา

เตรียมที่ทาง รับกษัตริย ผูยิ่งใหญ
ทานผูใด คือกษัตริย ขัตติยา
เกียรติยศ กําจาย ไปทั่วหลา
โมทนา พระคุณ เทิดทูนองค

เพลงสดุดี
ก. ประชากร ทั้งมวล ทั่วถวนนี้
จงถวาย สรรเสริญ เชิญรวมกัน
จงกลัวเกรง พระเจา เฝานอบนบ
ทรงเปนจอม กษัตรา มาชานาน
ข.

สดด 47

จงยินดี ปรบมือ อื้ออึงลั่น
รองเพลงอัน สนั่นดัง กองกังวาน
นอมเคารพ บูชา ดังวาขาน
บริหาร ปกครอง ปองโลกา

ทรงโปรดให เราชนะ นานาชาติ ใครมิอาจ ขัดแยง กําแหงกลา
ใหปกครอง ประเทศราช ชาตินานา ประทานมา ใหเรา เฝาดูแล
ทรงเปนผู เลือกสรร ปนแผนดิน ใหอยูกิน เหลือเฟอ ทรงเผื่อแผ
ประทานของ นาภูมิใจ ใหชื่นแด ทรงมอบแด ผูที่องค ทรงรักครัน

ค. พระเปนเจา ประทับยัง บัลลังกอาสน
เสียงชาวราษฎร โหรอ ง กองสนัน่
ดวยยินดี จริงแท เปาแตรพลัน
เมื่อทรงธรรม เสด็จขึ้น ตางชื่นบาน
จงรองเพลง สรรเสริญองค ทรงเปนเจา กษัตริยเรา ขอสดุดี วจีหวาน
เปนราชา ครองโลกทั่ว อยูชั่วกาล จงขับขาน เพลงคลอ ยอยศองค
ง.

พระเจาทรง ประทับยัง บัลลังกราช ซึ่งประกาศ ความศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์สูงสง
ทรงปกครอง ชาติตางๆ อยางเที่ยงตรง พระเจาทรง ควบคุมอยู ดูมากมี
ผูปกครอง ชาติทงั้ หลาย มุงหมายมา อยางถวนหนา พรอมพรัก เปนสักขี
กับคนมาก จากพระเจา ของคนดี นามทานนี้ อับราฮัม ผูนําชน

จ.

โลของ นักรบใหญ ใจผยอง
พระเจาทรง ปกปอง ครองสกล

ก็เปนของ พระจอม หลาอยาฉงน
ครองมวลชน สรรพสิง่ ถวน ทัง้ มวลเทอญ

พิธีบูชาขอบพระคุณ
สรอย (เพลงที่ 50) ขาแตพระเจา ขาแตพระเจา เหตุไฉนจึงทอดทิง้ ขาพเจาเลา
เพลงสดุดี

สดด 22:6-10, 16-18, 22-23ก

ก. สวนขานอย ถูกเกลียด และเดียดฉันท ดุจหนอนอัน ตํ่าเตี้ย เดียรัจฉาน
เขาเยาะเยย เปรยดา ดั่งสาธารณ
ถึงวงศวาน หยามวา ใหอาดูร
เขาวา “เจา พึ่งพา พระเปนเจา เหตุใดเลา พระไมเอื้อ ชวยเกื้อหนุน”
เขาไมรู ลึกซึ้ง ถึงพระคุณ
ทรงคํ้าจุน ชีพขาฯ มาแตเยาว
ข.

อสูรราย ตางชิง วิ่งไลรุด
เขาฉีกทึ้ง มือเทา เอาชีวา
เหลาศัตรู พากัน จองมองดูขาฯ
เสื้อคลุมทับ จับสลาก หากมีบุญ

ค. ขาพระองค จะเลา ใหเขารู
ถึงสิ่งที่ พระองค ทรงบันดาล
“จงสรรเสริญ พระองคเถิด ผูรับใช
อิสราเอล จงวันทา เปนอาจิณ

ดูประดุจ ฝูงสุนัข พบภักษา
กัดมังสา แทะกระดูก ถูกทารุณ
เอาเสื้อผา ขาฯ แบงปน กันวาวุน
โชคคํ้าจุน เปนเจาของ ดังตองการ
ทามกลางหมู ประชากร ทุกถิ่นฐาน
ใหขาฯ ผาน พนภัย ดั่งใจจินต
จงกราบไหว แซซอง ทุกทองถิ่น
ใหทราบสิ้น จากฟา ถึงบาดาล

วันอาทิตย สมโภชปสกา
สรอย (เพลงที่ 64) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา
เพลงสดุดี
ก. ขอขอบพระคุณ
“ความรักของพระองค
ใหชาวประชา
“ความรักพระองค
ข.

สดด 118:1-2, 16-17, 22-23

พระเจาการุญ พระคุณสุดประมาณ
ดํารงตลอดกาล ขอพระภูบาล ทรงพระเจริญ”
อิสราเอลทั่วหนา พรรณนาสรรเสริญ
มั่นคงเหลือเกิน ทรงพระเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป”

พระองคทรงชัย เรืองฤทธิ์เกรียงไกร
ใหชนะศัตรู
ขับสูหมูมาร
ชีวิตขาฯ คง
อยูยั้งยืนยง
เพื่อเลาเหตุการณ สําราญฤทัย

เปนผูบันดาล
ผานพนภัยพาล สวัสดีมชี ยั
ยังไมตักษัย
ทีพ่ ระโปรดให นานาสารพัน

ค. ศิลากอสราง ที่ชางทิ้งขวาง
เหตุไมใยดี
กับกลายประเสริฐ
ลํ้าเลิศศักดิ์ศรี เปนสุดยอดดี สวนที่สําคัญ
องคพระสยัมภู พระองคเปนผู
ทรงทําอัศจรรย
วันนี้อิ่มเอม
ปรีดิ์เปรมเกษมสันต ฉลองชัยพรอมกัน ในวันปรีดา

วันอาทิตยที่สอง เทศกาลปสกา
(หรือ วันอาทิตยฉลองพระเมตตา)
สรอย (เพลงที่ 67) ความรักมั่นคงของพระองคดํารงนิจนิรันดร
เพลงสดุดี

สดด 118:2-4, 13-15, 22-24

ก. ใหชาวประชา
“ความรักพระองค
ใหสมณะมวล
“ความรักพระองค
ใหทุกคนที่
“ความรักพระองค

อิสราเอลทั่วหนา พรรณนาสรรเสริญ
มั่นคงเหลือเกิน ทรงพระเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป”
ของพระเจาลวน กลาวทวนทุกสมัย
มั่นคงกระไร
พระชวยอวยชัย ทุกวันเวลา”
ยําเกรงภูมี
เอยวจีพรรณนา
มั่นคงนักหนา แนวแนนานมา ทุกเมื่อเชื่อวัน”

ข.

ดุเดือดเต็มที่ ใกลจักตักษัย
พระมาทันใด และทรงชวยไว มีชัยทันที
ใหขาฯ กลาแกรง กําแหงฤทธี
ใหรอดชีวี
ขาฯ ขอสดุดี เปนที่บูชา
จากกระโจมนั้น สุขสันตหรรษา
เริงเราปรีดา
ฉลองชัยทั่วหนา ที่ฟาประทาน

ขาฯ ถูกโจมตี
ครั้นสวดภาวนา
พระประทานแรง
ทรงชวยตลอด
ฟงเสียงโหลั่น
คนของพระเจา

ค. ศิลากอสราง
ที่ชางทิ้งขวาง เหตุไมใยดี
กับกลายประเสริฐ
ลํ้าเลิศศักดิ์ศรี เปนสุดยอดดี สวนที่สําคัญ
องคพระสยัมภู
พระองคเปนผู ทรงทําอัศจรรย
วันนี้อิ่มเอม
ปรีดิ์เปรมเกษมสันต ฉลองชัยพรอมกัน ในวันปรีดา

วันอาทิตยที่สาม เทศกาลปสกา
สรอย (เพลงที่ 28) องคพระเจาทรงเปนผูกอบกูขาฯ ใหรอด อัลเลลูยา
เพลงสดุดี

สดด 16:1-2 และ 5, 7-8, 9-10, 11

ก. ขาแตพระเจา ขอทรงปกเกลาฯ
พิทักษรักษา
ขาฯ มาขอให ปลอดภัยนานา พระโปรดเมตตา ชวยขาฯ สวัสดี
ขาฯ เทิดทูลเกลาฯ
พระองคพระเจา แหงดวงชีวี
สรรพสิ่งนานา ที่ขาพระองคมี สิ่งงามความดี ลวนพระประทาน
พระเจาทรงธรรม พระองคเทานั้น
ที่ขาฯ เลื่อมใส
พระทรงโปรดปราน ประทานเงื่อนไข จําเปนสิ่งใด พระใหทุกประการ
ข.

ขาฯ ขอสรรเสริญ
ทรงนําขาพระองค
ขาฯ ยังตระหนัก
มิมีอันใด

มิไดหางเหิน
คํ่าเชาเพลางาย
เดินตรงเปาหมาย คํ่าคืนมิวาย มโนธรรมเตือนตน
พระองคทรงรัก สถิตชิดสกนธ
ทําใหกังวล
ขาฯ มั่นในผล จงรักภักดี

ค. ขาฯ เปยมสุขใจ
รูสึกปลอดภัย
เหตุวาพระองค
ผูทรงรักใคร

ศรัทธาเลื่อมใส
หทัยยินดี
จะไมไสสง
จักไมรับทัณฑ

ตอองคทรงศรี
สุขเกษมเปรมปรีดิ์ เนืองนิตยนิรันดร
ขาฯ สูโลกันต
ใหดับชีวัน สูแดนมรณา

ง.

วิถีชีวี
ยินดีปรีดา
เพราะพระอุมชู
ตลอดรํ่าไป

สุขสันตหรรษา
เหตุก็เพราะวา พระสถิตในใจ
เคียงคูหทัย
ขาฯ ขอวอนไหว เชิดชูบูชา

พระจะทรงชี้
ขาฯ แสนสุดที่
ขาฯ ราเริงอยู
พระชวยใหรอด

วันอาทิตยที่สี่ เทศกาลปสกา
สรอย (เพลงที่ 67) ความรักมั่นคงของพระองคดํารงนิจนิรันดร
เพลงสดุดี
ก. พระเจาทรง เปนผู เลีย้ งดูขา ฯ
ทรงนําขาฯ สูจ ดุ หมาย แหลงสายชล
ข.

ทรงใหขาฯ พักผอน นอนบนหญา
เพิ่มพลัง วังชา เปนอาจิณ
ไปตามทาง ชอบธรรม แมลําบาก
เพราะไมเทา ไมขอ ชลอพา

สดด 23:1-6

ประทานมา สารพัด ไมขดั สน
สงัดเงียบ ไกลผูคน ไดอาบกิน
เขียวสดชื่น รื่นตา อารมณถวิล
ไมสุดสิ้น อุปถัมภ นํามรรคา
มืดมิดมาก ก็ไมหวั่น ขวัญผวา
ปลอบประโลม อารักขา ขาฯ ปลอดภัย

ค. พระองคทรง จัดสํารับ ตอนรับขาฯ ไวตอหนา ศัตรู ผูยิ่งใหญ
ทรงชโลมกระแจะจันทร อันชื่นใจ ขันทุกใบ ก็เต็มลน คณนา
ง.

ขอความดี และความรัก อันศักดิ์สิทธิ์ โปรดตามติด ชั่วฤดี ชีวิตขาฯ
เขาพํานัก ในนิเวศน มโหฬาร
แหงพระเจา จอมราชา ตลอดกาล

วันอาทิตยที่หา เทศกาลปสกา
สรอย (เพลงที่ 71) โปรดแสดงพระเมตตาตอขาพเจาทั้งหลายเถิด พระเจาขา
เพลงสดุดี
ก. จงสรรเสริญ พระเจา เราผูเชื่อ
ผูชอบธรรม จงยินดี ที่พระองค
จงบรรเลง เพลงพิณ ยินดีรับ
ใชดนตรี มีสาย ใหเชี่ยวชาญ
ข.

สดด 33:1-2, 4-5, 18-19

อยารูเบื่อ แหนงหนาย ในพระประสงค
กระทําลง ใหเราเห็น เปนพยาน
รองเพลงขับ โมทนา อยางกลาหาญ
เสียงประสาน ไพเราะ เสนาะกรรณ

อันถอยคํา ของพระเจา ก็เปนจริง งานทุกสิ่ง ที่พระองค ทรงเกื้อหนุน
ใหเราพึ่ง ไดโดย พระการุญ
โอพระคุณ ความรัก หลักเที่ยงตรง
อันความรัก ของพระองค มั่นคงนัก ไดประจักษ ทั่วทิศ พิศวง
ทรงรักความ เที่ยงธรรม ดังจํานง เปนหลักคง โลกา มาแตนาน

ค. พระเปนเจา เฝาดู ผูนอมนบ
ทั้งเชื่อฟง วางใจ ในพระองค
พระเปนเจา ทรงชวย ไมมวยมอด
ยามเกิด กันดารแหง หนาแลงมา

ดวยเคารพ เกรงกลัว ไมมัวหลง
พระจะทรง รักมั่น ดังสัญญา
ชวยใหรอด อดอยาก เรื่องภักษา
ตอชีวา ดวยอาหาร ประทานเรา

วันอาทิตยที่หก เทศกาลปสกา
สรอย (เพลงที่ 23) จงโหรองรับพระเจาดวยเสียงกึกกอง อัลเลลูยา
เพลงสดุดี

สดด 66:1-3, 4-5, 6-7, 16 และ 19-20

ก. ขอเชิญเหลา ชาวประชา มาพรั่งพรอม ประณตนอม ตั้งจิต อธิษฐาน
เทิดพระนาม ทรงคุณ อุนดวงมาน ขับประสาน เพลงถวาย ทั้งกายใจ
จงทูลองค พระเจา สุดเคารพ
“ทั่วพิภพ ลือลั่น สนั่นไหว
ดวยเดชะ พระองค ผูทรงชัย
เกียรติเกริกไกร สุดสรร จํานรรจา
พระเดชา ยิ่งใหญ หาใดเทียบ
เหลือจะเปรียบ สารพัน ลวนหรรษา
จนศัตรู สยบราบ กราบวันทา
พระเจาขา เดนชัด มหัศจรรย
ข.

มนุษยชาติ ทั่วไป ในพิภพ
ตางแซซอง สดุดี พระทรงธรรม
เขาสรรเสริญ พระนาม ทุกคํ่าเชา
พระผูทรง รักษา ทั่วฟาดิน
ดูซิวา พระองค ทรงกระทํา
มหัศจรรย บันดาล ที่ผานไป

นอมเคารพ พระเจา ผูเนาสวรรค
ดวยยึดมั่น ศรัทธา ดวยอาจิณ
ทรงชวยเขา สัมฤทธิ์ เปนนิจศีล
จอมโมลิน รักมนุษย สุดพระทัย”
กิจกรรมเลิศ ดําริ พนวิสัย
จนใครใคร รับรู ทุกผูคน

ค. นํ้าทะเล เหือดหาย กลายดินแหง กลับเปนแหลง อางวาง เชนทางถนน
ตามเรื่องเลา สืบกัน บรรพชน
ไดขาพน แมนํ้า เหมือนลําธาร
ทุกครั้งที่ ฟงเลา เรื่องเหลานี้
เราเปรมปรีดิ์ ลนพน ยิ่งธนสาร
เพราะเดชะ พระองค ทรงบันดาล ใหเกิดการ รอดได เมื่อภัยมา
พระองคทรง วางกฎ นิรันดร มิเคลื่อนคลอน ผิดพลาด พระปรารถนา
ทอดพระเนตร สังเกต ชาตินานา ฉะนั้นอยา กบฏองค พระทรงธรรม
(ยังมีตอ)

ง.

เชิญทุกผู ที่เชิดชู องคพระเจา
ที่พระองค ทรงทําให ขาฯ นั้น
แตพระเจา ทรงฟง อธิษฐาน
ขาฯ สรรเสริญ สยัมภู ผูยืนยง

ฟงขาฯ เลา เรื่องจริง ทุกสิ่งสรรพ
สารพัน ลึกลับ ประทับใจ
ยินคําขาน นําพาสิ่ง ขาฯ ประสงค
รักมั่นคง ตอขาฯ ชั่วฟาดิน

วันสมโภช พระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค
สรอย (เพลงที่ 24) จงขับรองสรรเสริญองคพระเจา จงถวายพรแดพระนาม
ของพระองค อัลเลลูยา

เพลงสดุดี
ก. ประชากร ทั้งมวล ทั่วถวนนี้
จงถวาย สรรเสริญ เชิญรวมกัน
จงกลัวเกรง พระเจา เฝานอบนบ
ทรงเปนจอม กษัตรา มาชานาน
ข.

สดด 47:1-2, 5-7, 7-8

จงยินดี ปรบมือ อื้ออึงลั่น
รองเพลงอัน สนั่นดัง กองกังวาน
นอมเคารพ บูชา ดังวาขาน
บริหาร ปกครอง ปองโลกา

พระเปนเจา ประทับยัง บัลลังกอาสน เสียงชาวราษฎร โหรอง กองสนั่น
ดวยยินดี จริงแท เปาแตรพลัน
เมื่อทรงธรรม เสด็จขึ้น ตางชื่นบาน
จงรองเพลง สรรเสริญองค ทรงเปนเจา กษัตริยเรา ขอสดุดี วจีหวาน
เปนราชา ครองโลกทั่ว อยูชั่วกาล
จงขับขาน เพลงคลอ ยอยศองค

ค. พระเจาทรง ประทับยัง บัลลังกราช ซึ่งประกาศ ความศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์สูงสง
ทรงปกครอง ชาติตางๆ อยางเที่ยงตรง พระเจาทรง ควบคุมอยู ดูมากมี
ผูปกครอง ชาติทั้งหลาย มุงหมายมา อยางถวนหนา พรอมพรัก เปนสักขี
กับคนมาก จากพระเจา ของคนดี
นามทานนี้ อับราฮัม ผูนําชน

วันอาทิตยที่เจ็ด เทศกาลปสกา
สรอย (หรือเพลงที่ 72) ทุกคนที่เกรงกลัวองคพระเจา ยอมเปนผูมีความสุข
เพลงสดุดี
สดด 27:1, 4, 7-8
ก. พระเจาทรง โปรดสรรค ใหปญญา และชวยขาฯ มาตลอด ใหรอดได
ทรงปกปอง พนผาน ผองพาลภัย ไมกลัวใด เมื่อใกล พระภูธร
ข.

เพียงสิ่งเดียว ที่ขาฯ เพียร เวียนปรารถนา ไดเขามา สูนิวาส พระราชฐาน
ไดรับใช ใตเบื้อง บทมาลย
ของภูบาล ตลอดชีวิต เปนนิตยไป
และจะเกิด ความคิด พิศวง
เห็นพระองค ทรงความดี ที่ยิ่งใหญ
กราบทูลขอ ตอองค พระทรงชัย นําขาฯ ให สูที่นั่น นิรันดรกาล

ค. ขาแตพระ เปนเจา จอมโลกา
โปรดเมตตา ตอบคํา ดังจํานง
เมื่อพระองค ตรัสวา “มาหาเรา”
ขอแตอยา ไดซอน พระองคไว

โปรดฟงขาฯ วอนสักนิด อยาพิศวง
ที่ขาพระองค รองขอ ตอสิ่งใด
ขาพเจา จะรีบมา มิกลาไถล
ใหอยูไกล สายตา แหงขาฯ เลย

สมโภช พระจิตเจา
ก.พิธีบูชาขอบพระคุณวันเตรียมสมโภช
สรอย ขอพระองคทรงสงพระจิตของพระองค และเนรมิตแผนดินขึน้ ใหม
(หรือ) อัลเลลูยา

เพลงสดุดี
ก. ขาฯ ขอสดุดี
รวมทั้งปญญา
ทรงสงาราศี
แสงสวางรุงเรือง
ข.

สดด 104:1-2, 24 และ 35, 27-28, 29ข-30

องคพระภูมี
อัญชลีกายใจ
นอมคารวะให พระผูยิ่งใหญ ขาฯ ไหววันทา
สิริรุจี
สุดที่พรรณนา
ประเทืองทองฟา รัศมีเจิดจา คลุมหลากระโจมกาง

สรรพสัตวทุกเหลา จําพึ่งพระเจา เพิ่มเผาพันธุทวี
พระโปรดประทาน
อาหารตามมี ทุกครั้งทุกที เทาที่ตองการ
ใหกินอิ่มหนํา
ชุบเลี้ยงประจํา ชื่นชํ่าสําราญ
มันเกรงพระองค มิทรงเอาภาร ก็จักวายปราณ เปนสสารตามเดิม

ค. เมื่อพระเจาให มีลมหายใจ
กลับมีชีวิต
ประสิทธิ์เหมือนเดิม
พระเกียรติเลอเลิศ ขาฯ ขอทูนเทิด
ใหทรงเกษมศรี กับสิ่งที่สรางมา

วองไวหึกเหิม
ธํารงสงเสริม จึงเริ่มชีวา
ชูเชิดกัลปา
สถิตอยูคูหลา ชั่วฟาดินสลาย

ข.พิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภช
สรอย ขอพระองคทรงสงพระจิตของพระองค และเปลีย่ นโฉมหนาแผนดินเสียใหม
(หรือ) อัลเลลูยา

เพลงสดุดี

สดด 104:1 และ 24, 29-30, 31 และ 34

ก. ขาฯ ขอสดุดี
รวมทั้งปญญา
ทรงสงาราศี
แสงสวางรุงเรือง

องคพระภูมี
นอมคารวะให
สิริรุจี
ประเทืองทองฟา

ข.

ชุบเลี้ยงประจํา ชื่นชํ่าสําราญ
มิทรงเอาภาร ก็จักวายปราณ เปนสสารตามเดิม
มีลมหายใจ
วองไวหึกเหิม
ประสิทธิ์เหมือนเดิม ธํารงสงเสริม จึงเริ่มชีวา

ใหกินอิ่มหนํา
มันเกรงพระองค
เมื่อพระเจาให
กลับมีชีวิต

ค. พระเกียรติเลอเลิศ
ใหทรงเกษมศรี
ขาฯ จะรองเพลง
แดองคพระเจา

ขาฯ ขอทูนเทิด
กับสิ่งที่สรางมา
กึกกองบรรเลง
ตราบเทาชีวี

อัญชลีกายใจ
พระผูยิ่งใหญ ขาฯ ไหววันทา
สุดที่พรรณนา
รัศมีเจิดจา คลุมหลากระโจมกาง

ชูเชิดกัลปา
สถิตอยูคูหลา ชั่วฟาดินสลาย
คือเพลงสดุดี
ขอใหเปนที่ เปรมปรีดิ์พระทัย

วันสมโภช พระตรีเอกภาพ
(วันอาทิตยหลังสมโภชพระจิตเจา)
สรอย (หรือเพลงที่ 83) ขอสรรเสริญเยินยอพระองค ราชาธิราชผูทรงเกียรติ
นิรันดร

เพลงสดุดี

(ฉบับประชานิยม) ดนล 3:29, 30, 31, 32
(ฉบับใหม) ดนล 3:52, 53, 54, 55

ก. ขาขอ ถวาย พระพรชัย
ขาแต พระเจา แหงบรรพชน
ควรที่ ชาวเรา จะสรรเสริญ
เคารพ เชิดชู พึง่ บูชา

พระผู ยิง่ ใหญ ยอดกุศล
พระคุณ เลิศลน สุดพรรณนา
ใหทรง พระเจริญ ทัว่ ทิศา
บัดนี้ เบือ่ งหนา ตลอดกาล

ข.

พระผู ประทับ ในพระวิหาร
เหนือสิ่ง สสาร เสมอไป

ขาขอ ถวาย พระพรสรรพ
ทรงเกียรติ จํารัส ชัชวาล

ค. ขาขอ ถวาย สดุดี
พระองค ทรงศรี สบสมัย
ทั้งอา ณาจักร อันเกรียงไกร ที่พึ่ง ทางใจ ชั่วกัปกัลป
ง.

ขาขอ ถวาย พระพรพิเศษ
เหนือแทน เครูบิม วิไลวรรณ
สมควร แกการ สรรเสริญ
คงอยู คูฟา และธาตรี

โปรดทอด พระเนตร จากสวรรค
เห็นแจง สารพัน แมคัมภีร
ขอทรง พระเจริญ เลิศราศี
อยางที่ มิมี วันรางลา

วันสมโภช พระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจา
(วันอาทิตยหลังสมโภชพระตรีเอกภาพ)
สรอย (เพลงที่ 67) ความรักมั่นคงของพระองคดํารงนิจนิรันดร
เพลงสดุดี

สดด 147:12-13, 14-15, 19-20

ก. กรุงเยรูซาเล็ม เอย เอยพรํ่าพรอง สรรเสริญซอง พระเจา เฝาบรรสาน
นครศิโยน จงพรอม นอมสักการ สยบมาน สรรเสริญองค ทรงฤทธี
ทรงรักษา ประตูเมือง ประเทืองมั่น อวยพรพลัน ชาวกรุงรื่น ชื่นสุขี
ทรงพิทักษ เขตแดนรอด ปลอดยํ่ายี ขาวสาลี ดีเลิศให ไดมีกิน
ข.

ธ บัญชา มันก็มา หาโลกดวน
หิมะลวน ทรงสงมา หนาทั่วถิ่น
เหมือนขนแกะ และโปรดนํา นํา้ คางริน แข็งเปนหิน ตกเกลือ่ น เหมือนฝุน ปลิว
ทรงสั่งให ลูกเห็บหลน กลนกระจาย มองดูคลาย กรวดกอน สะทอนลิว่
ไมมีใครทนความหนาวคราวพัดพลิ้ว กระทบผิวที่พระองคสงมาครัน

ค. สวน ยาโคบ พระองค ทรงสงสาร
โปรดประทาน บัญญัติให ไวคํ้าชู
พระเจาไม ทําดังนั้น เปนอันขาด
เขาไมรู บัญญัติไท จึงไมกลัว

ธ จัดการ สอนสั่ง หวังดีอยู
แดชนหมู อิสราเอล เปนสวนตัว
แกชนชาติ อื่นใด ในโลกทั่ว
เลิกทําชั่ว สรรเสริญองค พระทรงชัย

วันสมโภช พระหฤทัยพระเยซูเจา
สรอย (เพลงที่ 67) ความรักมั่นคงของพระองคดํารงนิจนิรันดร
เพลงสดุดี
ก. จงสรรเสริญ เยินยอ ตอทรงฤทธิ์
สดุดี นามศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิไกร
โมทนา คุณพระเจา เฝานึกถึง
ทรงการุญ เลิศลํ้า สุดรําพัน
ข.

สดด 103:1-2, 3-4, 6-7, 8 และ 10

หมดกายจิต ความคิดชอบ ขอมอบให
ขององคไท อยางเต็มที่ สุดชีวัน
ดวยซาบซึ้ง พระเมตตา ตอขาฯ มั่น
คุณอนันต เหลือลน พนพรรณนา

ขาฯ ทําผิด ทรงอภัย ยกใหถวน ลางบาปมวล มลทิน สิ้นจากขาฯ
โรครายลาม เรารุม สุมกายา
ทรงรักษา ใหหาย คลายทุกขทน
ทรงชวยขาฯ พนหลุมศพ อบอวลกลิ่น พนแดนถิน่ มรณา พาหมองหมน
อวยพรขาฯ ดวยรักมั่น บันดาลดล เมตตาลน เปยมหทัย ในพระองค

ค. พระเจาทรง ตัดสินความ ตามแบบอยาง โดยเขาขาง คนถูกขู อยูทุกที่
ใหเขาได สิทธิตน รับผลดี
มีเสรี สําเร็จสม อารมณปอง
โมเสสนั้น ทรงแถลง แจงแผนงาน
เผยกิจการ แทจริง สิ่งทั้งผอง
อิสราเอล โปรดให ไดแลมอง
เห็นฤทธิ์ของ พระองค ทรงศักดา
ง.

พระเจาทรง เมตตา ขาฯ ตระหนัก
แมพระองค จะทรง กริ้วโกรธา
มิไดทรง วากลาว เฝาลงโทษ
ไมลงโทษ ที่ควรรับ กลับอาทร

และทรงรัก ปรานี ดีตอขาฯ
แตสัญญา รักมั่น นิรันดร
มิไดโกรธ ตลอดกาล ทรงผันผอน
ไมตอบยอน ความผิดที่ เรานี้ทํา

วันอาทิตยที่สิบ เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 71) โปรดแสดงพระเมตตาตอขาพเจาทั้งหลายเถิด พระเจาขา
เพลงสดุดี

สดด 50:1 และ7-8, 11-12, 14-15

ก. พระผูทรง เดชา-นุภาพตรัส
ตั้งแตทิศ ตะวันออก ทานบอกมา
“ประชากร ของเรา เจาจงฟง
อิสราเอล จะถูกพิศ พินิจครัน
เรานี้เปน พระเจาของ เจาทั้งหลาย
เราไมดุ วาซํ้า พรํ่าวจี

พระดํารัส สอนสั่ง ยังโลกหลา
จดแผนฟา ตะวันตก วกเวียนวน
คําสอนสั่ง สนใจ จําใหมั่น
ตัวเรานั้น จะทดสอบ ตอบใหดี
เรื่องถวาย บูชา ตามหนาที่
วัวที่มี จากไร อยาใหปน

ข.

สิ่งที่มี ชีวิต ในทุงนา
แมนเราหิว กระหาย ไมบรรเทา
สรรพสิ่ง ทั่วไป ในโลกนี้
เราจะกิน เนื้อวัว ไมกลัวใคร

อีกนกปา ทั้งผอง ของพระเจา
ไมบอกเลา เจาใหรู ดูนํ้าใจ
ทุกชีวี เปนของ ผูยิ่งใหญ
เราจงใจ ดื่มเลือดแพะ เชือดพลัน

ค. จงถวาย เครื่องบูชา พระผูนํา
มอบถวาย ทรงฤทธิ์ ไมกีดกัน
จงรองทูล เราเถิด เมื่อเกิดทุกข
เราจะชวย ใหรอด และดูแล

ดวยถอยคํา ขอบคุณ หนุนจิตมั่น
ตามที่ สัญญาไว ไมเปลี่ยนแปร
ไรความสุข ชีวี มีทางแก
เจาจงแซ ซองเสริญ เยินยอเรา”

วันอาทิตยที่สิบเอ็ด เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 67) ความรักมั่นคงของพระองคดํารงนิจนิรันดร
เพลงสดุดี
ก. ชาวโลกทั้งหลาย ของเชิญถวาย
แดพระเปนเจา เขาเฝาภูมี
ข.

สดด 100:1-2, 3, 5

บทเพลงสดุดี
ดวยพระองคนี้ ที่สรางเรามา

ทรงเปนเจาของ ทั้งทรงคุมครอง สุขสันตหรรษา
เชิญสูวิหาร
นมัสการโมทนา สรรเสริญบูชา ดวยกตัญู

ค. พระเจาประเสริฐ ความรักลํ้าเลิศ ไมมีใครสู
สัจจะของพระองค
ดํารงเชิดชู
ทั้งมั่นคงอยู นิรันดรกาลเทอญ

วันอาทิตยที่สิบสอง เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 67) ความรักมั่นคงของพระองคดํารงนิจนิรันดร
เพลงสดุดี
สดด 69:7-9, 13 และ 16, 32-34
ก. เพราะเห็นแก พระองค ทรงศักดา ขาฯ ตองทน ขายหนา ทุกแหงหน
ถูกเหยียดหยาม จากพาล มารผจญ ถึงแม ดิ้นรน ไมพนไป
ชั้นกับ พี่นอง ของขาฯ
เหมือนคน แปลกหนา มาจากไหน
เสมือนคน ตางถิ่น ดินแดนไกล ในครอบครัว ขาฯ ไซร ก็เชนกัน
ในเรื่อง พระนิเวศ ของพระเจา
ใจขาฯ รอนผาว เฝาหุนหัน
มีแต คําเหยียดหยาม มากํานัล ใหขาฯ ทุกวัน เปนอัตรา
ข.

สวนขาฯ ทูลขอ พระโลกนาถ
โปรดสนอง ตอบขา อยาชานาน
ทรงรักษา สัญญา ที่ใหไว
ขาฯ นี้ ปรีดิ์เปรม เต็มศรัทธา
ขาแต พระองค ผูทรงศักดิ์
โปรดเหลียว มองขาฯ ดวยปรานี

ค. เมื่อคน ขัดสน เห็นดั่งนี้
ผูศรัทธา พระเจา ยิ่งมั่นคง
พระเจา ฟงคํา ภาวนา
วอนขอ พระองค ผูทรงชัย
พระไมลืม คนของ พระองค
ยามไรสุข ทนทุกข ทรมาน
จงสรรเสริญ พระเจา จอมสวรรค
เจาสมุทร สรรพสัตว ปถพี

สุดแต โอกาส ทรงสงสาร
เพราะรักของ พระองคทา น สุดพรรณนา
ทั้งทรง หวงใย อารักขา
ขอพึ่ง เจาฟา สุราลัย
เปนหลัก ความรัก เลิศราศี
สนองศรัทธา ขาฯ นี้ ที่มาวอน
เขาจะ ยินดี โดยประสงค
ทั้งจัก เสริมสง กําลังใจ
ของผู ทนทรมาน นํ้าตาไหล
โปรดชวย โดยไว ตามตองการ
ซื่อสัตย มั่นคง อธิษฐาน
ถูกขัง ยังสถาน ไรเสรี
เจาหลา ทรงธรรม เลิศราศี
แซซอง สดุดี พระทรงชัย

วันอาทิตยที่สิบสาม เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 30) ขาพเจาจะขับรองสรรเสริญพระเจา
เพราะพระองคไดประทานพระคุณแกขาพเจา

เพลงสดุดี

สดด 89:1-2, 15-16, 17-18

ก. ขาแตองค ผูทรง พระเมตตา
พระกรุณา ลํ้าเลิศ ประเสริฐศรี
ขาฯ จะรอง เพลงบูชา สดุดี
พระคุณที่ สุดสรร พรรณนา
ความรักของ พระองค มั่นคงยิ่ง ซื่อสัตยจริง ทรงพิทักษ อารักขา
ขาฯ มุงมาด ประกาศ พระวาจา ไปจนกวา ชีวัน จะบรรลัย
ขาฯ ตระหนัก ความรัก ของพระองค ยั่งยืนยง ทุกยุค ทุกสมัย
พระซื่อสัตย จิรกาล นานเพียงใด พึงเปรียบได ทองฟา สถาพร
ข.

ผูรองเพลง นมัสการ บันดาลสุข
เขาอาศัย อยูใน พระกรุณา
เขาอยูดี มีสุข สนุกสนาน
เขาสรรเสริญ พระได ดังใจปอง

ค. พระประทาน ชัยชนะ ใหญมหันต
พระเมตตา มากลน พนหทัย
ยิ่งกวานั้น ทรงสรร ผูพิทักษ
ของชนชาติ อิสราเอล เดนตระการ

นิราศทุกข สารพัน สบหรรษา
ทรงเมตตา โอบอุม ชวยคุมครอง
เพราะภูบาล ชื่นชอบ ตอบสนอง
พระคุณของ พระเจา มากเทาใด
ใหเรานั้น เปรมปรีดิ์ จะมีไหน
ยินดีได เพราะพระคุณ อบอุนมาน
ใหเปนหลัก เอกลักษณ สมัครสมาน
โดยประทาน องคกษัตริย ขัตติยา

วันอาทิตยที่สิบสี่ เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 83) ขอสรรเสริญเยินยอพระองค ราชาธิราชผูทรงเกียรตินิรันดร
เพลงสดุดี
ก. พระเปนเจา เปนราชา ของขาบาท
ขาฯ ขอบคุณ พระองค ทรงฤทธี
ทุกวันขาฯ โมทนา ขอบพระคุณ
จงสรรเสริญ ดวยใจ ใสศรัทธา
ข.

สดด 145:1-2, 8-9, 10-11, 13-14

จะประกาศ ความยิ่งใหญ ไทเต็มที่
สดุดี ตลอดไป ใฝบูชา
พระทรงบุญ เลิศลํ้า สําหรับขาฯ
นอมสักการ พระทรงฤทธิ์ นิจนิรันดร

พระเจาทรง รักสนิท จิตเมตตา พิโรธขาฯ และพระองค ทรงรักมั่น
ทรงดีตอ ทุกคนเยี่ยม เทาเทียมกัน สิ่งทรงสรร สรางมา ธ การุญ

ค. พระเจาขา ปวงสิ่งที่ มีชีวิต
ประชากร โมทนา ถึงพระคุณ
อาณาจักร ที่รุงโรจน โชติชัชวาล
ทั้งพูดถึง พระเดชา ทั่วสากล

ตางนอมจิต สรรเสริญไท ใจคิดครุน
ผูทรงบุญ หนุนเกื้อ เอื้อปวงชน
เขากลาวขาน ทั่วไป ในทุกหน
อิทธิพล ของพระองค ทรงเกรียงไกร

ง.

อยูยืนยง ตลอดกาล นานนักหนา
ธ ครองหลาสถิตนิจนิรันดร
ลวนดียิ่งลํ้าเลิศประเสริฐสรรพ
ยกชนอันตอยตํ่าทรงคํ้าจุน

อาณาจักร พระองคนั้น ตั้งมั่นคง
ทรงเปนจอมจักรพรรดิกษัตรา
ทรงกระทําตามสัญญามาทุกสิ่ง
ทรงชวยผูเดือดรอนออนใจครัน

วันอาทิตยที่สิบหา เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 66) จงขอบพระคุณพระเปนเจา เพราะพระองคพระทัยดี
เพลงสดุดี
สดด 65:9, 10, 11-12, 13
ก. พระทรงเอา พระทัย ใสชาวโลก
พสุธา อุดม สมบูรณดี
ไมมีวันนํ้าแลงแหงเหือดหาย
ฝพระหัตถจัดสรางสิ่งจําเปน
ข.

ฝนตกโชก ชุมดิน ทุกถิ่นที่
ทั้งยังมี ธารนํ้า ชุมฉํ่าเย็น
พืชขยายผลงามยามเมื่อเห็น
ชี้ชัดเดนกิจกรรมทรงทําไว

พระประทาน สายฝน ลนหลั่งรื่น โปรดใหชื่น ชุมฉํ่า ยามคราดไถ
ทั่วทุงนา ดินดอน ออนลงไป
พืชผลให งอกงาม ยามฝนปราย

ค. พระเจาขา พระองค ทรงแสนดี
พระเสด็จ ที่ใด ใจสบาย
ทุงหญามี ฝูงสัตว ขนัดแนน
ทั่วไหลเขา เนินเผา หญาจํารูญ

ใหขาฯ มี พืชผล ลนเหลือหลาย
พืชมากมาย อุดม แสนสมบูรณ
ทุกเขตแควน ยินดี มิเสื่อมสูญ
พระเพิ่มพูน ฝูงสัตว เต็มอัตรา

ง.

กลางทุง เหลียว พรํา่ เพรียก รองเรียกหา
ทั่วหุบผา ครื้นเครง เสียงเพลงครวญ

มีฝูงแกะ อยูเต็ม เล็มหญาเขียว
ขาวสาลี รวงไสว อยูในนา

วันอาทิตยที่สิบหก เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 69) พระเจาทรงเปยมดวยความออนหวานและเมตตาสงสาร
เพลงสดุดี

สดด 86:5-7, 9-10, 15-16

ก. พระเจา เปนองค แหงความดี
ทรงรัก คนใจ ที่ซื่อตรง
โปรดสดับ ฟงคํา ขาฯ ทูลวอน
ในยาม ขาฯ ทุกข เวทนา

ทรงทํา ตามที่ พระประสงค
อธิษฐาน มั่นคง ภาวนา
ชวยอวย พระพร อารักขา
พระเคย ชวยขาฯ มิเวนวาย

ข.

จะกราบไหว วันทา พระเจาสวรรค
ผูยิ่งใหญ เกินขั้น จะพรรณนา
พระทรง ศักดิ์ศรี และหรรษา
อัศจรรย เหนือกวา พระอื่นใด

นานาชาติ ทีพ่ ระ ทรงสรางมา
เขาจัก สรรเสริญ จมเทวัญ
พระองค เทานั้น ทรงฤทธี
พระองค เทานั้น แผลงฤทธา

ค. พระองค ผูทรง พระทัยดี
พระไม ่ถือโกรธ พิโรธชา
โปรดเหลียว ดูขาฯ เมตตาดวย
แมขาฯ รับใช พระภูมินทร

สัตยซื่อ คงที่ ยิ่งนักหนา
ทรงรัก เมตตา เปนอาจิณ
ขอทรง ชูชวย นิจศีล
พระเคย ชวยสิ้น ทุกประการ

วันอาทิตยที่สิบเจ็ด เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 38) จิตใจขาพเจากระหายหาพระเจาผูทรงชีวิต เมื่อใดเลาจะ
ไดประสบพระพักตรพระองค

เพลงสดุดี

สดด 119:57 และ 72, 76-77, 127-128, 129-130

ก. ทุกสิ่งที่ ปรารถนา ของขาฯ ไซร มีอยูใน พระผูเลิศ ประเสริฐลํ้า
ขาพระองค สัญญาไว ใจจดจํา จะนอมนํา ตามบัญญัติ ที่จัดวาง
บทบัญญัติ ที่พระองค ทรงประทาน ดลบันดาล ความหมายดัง หวังประสงค
มากกวาเงิน ทั้งมวล ถวนดํารง ยั่งยืนยง ในโลกหลา ไรคาควร
ข.

ขอความรัก มั่นคง ขององคไท
ดังที่ทรง สัญญาไว ไดผูกพัน
ขอทรงโปรด เมตตา ตัวขาฯ นี้
เพราะตัวขาฯ พอใจ ใฝนําพา

ประโลมใจ สถิตเนา เฝาปลอบขวัญ
แกชนอัน รับใชองค ทรงศักดา
ขาฯ จะมี ชีวิตอยู คูโลกหลา
แสนศรัทธา บัญญัติองค ทรงประทาน

ค. ขาฯ รักพระ บัญชา กวาทองคํา เนื้อดีลํ้า เลิศนักหนา มีคาถวน
ขาฯ ทําตาม คําสอนสั่ง หมดทั้งมวล
วิถีลวน ผิดพลั้ง ขาฯ ชังชิง
ง.

คําสั่งสอน บัญชา นาอัศจรรย
อธิบาย คําสอนให เขาใจจริง

ขาฯ ถือมั่น หมดหทัย ไมเฉยนิ่ง
ปญญายิ่ง นําสูผู ไมรูเลย

วันอาทิตยที่สิบแปด เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 25) จงลิม้ ชิมและดูวา พระเจานัน้ ประเสริฐ คนทีล่ ภี้ ยั อยูใ นพระองค
ก็เปนสุข

เพลงสดุดี

สดด 145:8-9, 15-17, 18-19

ก. พระเจาทรง รักสนิท จิตเมตตา พิโรธขาฯ และพระองค ทรงรักมั่น
ทรงดีตอ ทุกคนเยี่ยม เทาเทียมกัน สิ่งทรงสรร สรางมา ธ การุญ
ข.

ทุกสิ่งที่ มีชีวิต จิตใจอยู
เฝามองดู ไทดวยหวัง อยางอบอุน
ทรงประทาน อาหารให ไดเปนทุน ทรงเกือ้ หนุน ยามตองการ เบิกบานทรวง
ประทานให อยางเพียงพอ ตอหมูชน
ทุกสิง่ ลน เห็นควรให พระทัยหวง
กอปรกิจมวล ลวนเที่ยงธรรม เลิศลํ้าปวง เปยมดวยดวง หทัย ใฝเมตตา

ค. สถิตใกล ผูรองพรํ่า รํ่าจริงใจ
แกคนที่ ยําเกรงองค ทรงศักดา

ประทานให สิ่งจําเปน เห็นควรคา
ฟงวาจา รองทูลพลัน ชวยทันที

วันอาทิตยที่สิบเกา เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 71) โปรดแสดงพระเมตตาตอขาพเจาทั้งหลายเถิด พระเจาขา
เพลงสดุดี
ก. ขอพระองค โปรดดวย ทรงชวยขาฯ
ทรงสัญญา จะใหคน ของพระองค
อยาหวนกลับ ไปซํ้า ทําสิ่งโง
คนยกยอง พระชวยให ไดผอนคลาย
ข.

ความซื่อสัตย ความรัก สมัครใจ
ความชอบธรรม สุขสงบ พบนานเนา
ความจงรัก ภักดี ในใจมนุษย
พระเจาทรง ทอดพระเนตร จากวิมาน

สดด 85:8-9, 10-11, 12-13

จําวาจา เอยเอื้อน ไมเลือนหลง
อยูยืนยง สงบสุข สนุกสบาย
อยาคุยโวอวดฉลาด โงขาดหาย
ทรงมั่นหมาย อยูในถิ่น แผนดินเรา
จะรวมไป ดวยกัน ผูกพันเขา
รวมกันเขา เปนมิตร สนิทมาน
จะสูงสุด ขึ้นไป เกินใดผาน
ดวยวิญญาณ ชอบธรรม ลํา้ เลิศดี

ค. พระเจาทรง บันดาลให รุงเรือง ทั่วทั้งเมือง พืชผล ลนเหลือที่
ความชอบธรรม นําหนา พระภูมี เพือ่ เตรียมที่ รับพระองค ผูทรงชัย

วันอาทิตยที่ยี่สิบ เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 68) จงรองเพลงบทใหมถวายแดพระเจา
เพลงสดุดี

สดด 67:1-2, 4, 5 และ 7

ก. พระเจาขาnเมตตาnปวงขาฯ ดวย ขอทรงอวยnพรขาฯ พาสุขี
ทอดพระเนตร บรรดา ประชาชี ทั่วโลกนี้ จะรูจัก ตระหนักใจ
ใหไดรู ประสงค ขององคพระ
ทุกชาติจะ ทราบความ ตามบอกให
เรื่องความรอด จากบาป ยอมกลับใจ ประทานให ทุกคน พนมลทิน
ข.

ขอใหชน ทั้งผอง ซองสรรเสริญ
พระองคทรง พิพากษา เปนอาจิณ
โมทนา พระคุณ หนุนนําขาฯ
พื้นแผนดิน พืชไร ไมจืดจาง

และชวนเชิญ รองเพลง ครื้นเครงสิ้น
ทรงตัดสิน เที่ยงธรรม แนะนําทาง
ใหพื้นนา อุดมดี ไมมีสราง
พระผูสราง ทรงชวย อํานวยพร

วันอาทิตยที่ยี่สิบเอ็ด เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 67) ความรักมั่นคงของพระองคดํารงนิจนิรันดร
เพลงสดุดี

สดด 138:1-2ก, 2ข-3, 6 และ 8

ก. พระเจาขา ขาฯ ขอบคุณ การุณยไท หมดหัวใจ ถวายพระเจา ของเหลาขาฯ
ขอขับเพลง สรรเสริญองค ทรงศักดา
รองตอหนา พระอืน่ ขาฯ ชืน่ ใจ
ขาฯ กราบลง เบือ้ งหนา มหาวิหาร
อันโอฬาร ศักดิ์สทิ ธิ์ ฤทธิย์ งิ่ ใหญ
สดุดพี ระนาม องคพระ ทรงชัย
ยอยศไท เลิศหลา สาธุการ
ข.

เพราะพระองค ทรงรักแท และซื่อสัตย
ยิ่งใหญกวา สิ่งใด ในจักรวาล
เมื่อขาฯ รอง ทูลขอ ตอพระองค
ทรงเพิ่มพูน พลังใจ ไมประวิง

ค. ทีพ่ ระเจา ประทับอยู ดูสงู สง
คนตํ่าตอย นอยหนา มาชานาน
ทรงกระทํา ตามสัญญา มาครบถวน
ขอทรงกอปร ราชกิจ จิตจํานง

สําแดงชัด พระบัญชา มหาศาล
เหนือสถาน สารพัด ชัดแจงจริง
ธ ก็ทรง ตรัสตอบไป ในทุกสิ่ง
ดวยแรงยิ่ง ยืนยง ของทรงธรรม
แตพระองค สนพระทัย ใหสงสาร
ยโสพาล หลบไท ไมพนเลย
มั่นคงลวน รักนิรันดร อันสูงสง
ที่ไดทรง เริ่มไว ใหเสร็จการ

วันอาทิตยที่ยี่สิบสอง เทศกาลธรรมดา
สรอ ย (เพลงที่ 20) วิญ ญาณขาพเจากระหายหาพระองค ใครจะเห็น
พระอานุภาพของพระองค อัลเลลูยา

เพลงสดุดี

สดด 63:1-2, 3-5, 6-9, 11

ก.

พระเจาขา พระองค เปนพระเจา ปวงขาฯ เฝา ปรารถนา พระองคยิ่ง
จิตขาฯ กระหายหา พระแทจริง กายขาฯ ยิ่ง ใฝฝน อยางมั่นคง
เหมือนแผนดิน แหงผาก อยากไดนํ้า
แสนสุขลํ้า พบพระผู อยูสูงสง
ในสถาน บริสุทธิ์ ดุจจํานง
ใหขาฯ คง เห็นอิทธิ์ ฤทธิ์เดชา

ข.

อันความรัก แทนั้น แสนมั่นคง
ของพระองค ลํ้าเลิศ เกิดคุณคา
สุดประเสริฐ แสนดี กวาชีวา
ปวงเหลาขาฯ สรรเสริญ เทิดเทินองค
ขาฯ ขอบคุณ พระเจา เนาในหลา ตราบเทาขาฯ มีชีวิต ลิขิตบง
ขาฯ กราบกราน อธิษฐาน ตอพระองค จิตขาฯ คง เอิบอิ่ม ยิ้มพอใจ

ค. เมื่อขาฯ ลมตัวนอน ถอนระลึก
พระองค ชวยเหลือขาฯ มาแตไร
ขาฯ ขอยึด พระองค มั่นคงไว
พวกเหลาราย รุมฆา มาราวี
ง.

คะนึงนึก ตลอดคืน ชื่นจิตใส
รองเพลงใต รมเงา เฝายินดี
เพราะทานได ปกปอง ผองภัยที่
อเวจี รับรอง คอยจองตัว

องคกษัตริย นิยม ชมพระเจา
ชนทุกเผา พรอมใจ ใหคํามั่น
ทําสัญญา ในพระนาม พระเจาครัน ตางสุขสันต ยินดี สุดปรีดา
คนพูดปก คดขอ ชอบลอหลอก คนกลับกลอก กลาวคํา พรํ่ามุสา
ตองหุบปาก สนิท ปดวาจา
เขาไมกลา เอื้อนเอย เฉลยคํา

วันอาทิตยที่ยี่สิบสาม เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 48) ในวันนี้ ถาทานไดยินเสียงของพระองคก็อยาทําใจแข็งเลย
เพลงสดุดี

สดด 95:1-2, 6-7ข, 7ค-9

ก. มาเถิดชาวเราอยาชา
เชิญพากันมา
สรรเสริญพระเจาองคอดุล
ข.

เชิญมาเขาเฝาเจาพระคุณ
ผูชวยใหรอดนิรันดร

ค. พระผูพิทักษชีวัน
ใหเรารองเพลงสดุดี
ง.

พระผูการุญ
ทรงเปนมิ่งขวัญ

ขอบพระคุณเจาฟาธาตรี ผูเรืองฤทธี
ยิ่งกวาพระเจาอื่นใด

วันอาทิตยที่ยี่สิบสี่ เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 69) พระเจาทรงเปย มดวยความออนหวานและเมตตาสงสาร
เพลงสดุดี
ก. จงสรรเสริญ เยินยอ ตอทรงฤทธิ์
สดุดีนาม ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิไกร
โมทนาคุณ พระเจา เฝานึกถึง
ทรงการุญ เลิศลํ้า สุดรําพัน
ข.

สดด 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12

หมดกายจิต ความคิดชอบ ขอมอบให
ขององคไท อยางเต็มที่ สุดชีวัน
ดวยซาบซึ้ง พระเมตตา ตอขาฯ มั่น
คุณอนันต เหลือลน พนพรรณนา

ขาฯ ทําผิด ทรงอภัย ยกใหถวน ลางบาปมวล มลทิน สิ้นจากขาฯ
โรครายลาม เรารุม สุมกายา
ทรงรักษา ใหหาย คลายทุกขทน
ทรงชวยขาฯ พนหลุมศพ อบอวลกลิน่
พนแดนถิน่ มรณา พาหมองหมน
อวยพรขาฯ ดวยรักมัน่ บันดาลดล
เมตตาลน เปย มหทัย ในพระองค

ค. มิไดทรง วากลาว เฝาลงโทษ
ไมลงโทษ ที่ควรรับ กลับอาทร

มิไดโกรธ ตลอดกาล ทรงผันผอน
ไมตอบยอน ความผิดที่ เรานี้ทํา

ง.

ดูหางไกล เหลือกําหนด เกินพจนพรํ่า
ก็มากลํา้ เปรียบเปน เชนเดียวกัน
มากเพียงใด สุดสายตา แคฟากั้น
มากเทานั้น ทรงยกโทษ โปรดเอาไป

ฟาอยูสูง เหนือโลกนั้น เปนฉันใด
ความรักมี ตอผูห วัน่ พรัน่ ทรงธรรม
ตะวันออก ตก หางกัน นั้นแคไหน
ทรงปลดบาป ออกไป ไกลเราพลัน

วันอาทิตยที่ยี่สิบหา เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 2) พระเจาขา ผูที่คอยทาพระองคจะไมไดรับความอับอาย
เพลงสดุดี
ก. ทุกวันขาฯ โมทนา ขอบพระคุณ
จงสรรเสริญ ดวยใจ ใสศรัทธา
พระเจาทรง ยิ่งใหญ จอมไอศูรย
ทรงใหญเกิน เราเขาใจ ไทสําคัญ
ข.

สดด 145:2-3, 8-9, 17-18

พระทรงบุญ เลิศลํ้า สําหรับขาฯ
นอมสักการ พระทรงฤทธิ์ นิจนิรันดร
ตองเทิดทูน อยางสูงสง ดํารงมั่น
มหัศจรรย เกริกอิทธิ์ ฤทธิไกร

พระเจาทรง รักสนิท จิตเมตตา พิโรธขาฯ และพระองค ทรงรักมั่น
ทรงดีตอ ทุกคนเยี่ยม เทาเทียมกัน สิ่งทรงสรร สรางมา ธ การุญ

ค. ประทานให อยางเพียงพอ ตอหมูช น
ทุกสิง่ ลน เห็นควรให พระทัยหวง
กอปรกิจมวล ลวนเที่ยงธรรม เลิศลํ้าปวง เปยมดวย ดวงหทัย ใฝเมตตา
สถิตใกล ผูรองพรํ่า รํ่าจริงใจ
ประทานให สิ่งจําเปน เห็นควรคา
แกคนที่ ยําเกรงองค ทรงศักดา ฟงวาจา รองทูลพลัน ชวยทันที

วันอาทิตยที่ยี่สิบหก เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 49) พระองคทรงเมตตาเถิด โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
เพลงสดุดี
ก. ขาแต พระเปนเจา ผูปรานี
โปรดสอนให ขาฯ มีจิต คิดมั่นคง
ดวยพระองค นั้นทรง เปนผูชวย
ทรงความรัก หนักยิ่ง กวาสิ่งใด
ข.

สดด 25:4-5, 6-7, 8-9

โปรดสองทาง นําวิถี อยาใหหลง
ดําเนินตรง สัจจะ ตามพระทัย
กอปรไปดวย ความการุญ คุณยิ่งใหญ
ขาฯ วางใจ ทุกทิวา ราตรีกาล

โปรดทรงยก บาปผิด จิตชั่วชา
ที่ทํามา แตเยาววัย หลายสถาน
นําพระทัย พระองคเลิศ ประเสริฐนาน พระประทาน รักมั่น นิรันดรมา

ค. พระองคทรง ดีแท และเที่ยงธรรม คนบาปลํ้า ทรงสอนให รูไววา
ควรจะทํา เชนไร ในชีวา
ทรงนําพา คนถอมใจ ใหเดินตรง
ทรงสอนให เขาใจ พระทัยแน
นําทางแก ผูวางใจ ไมไหลหลง
เชื่อฟงใน บัญญัติผอง ของพระองค
ดวยมั่นคง ซื่อสัตย รักสุดใจ

วันอาทิตยที่ยี่สิบเจ็ด เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 39) องคพระเจาทรงเปนพละกําลังและบทเพลงของขาพเจา
พระองคทรงเปนผูชวยขาพเจาใหรอด

เพลงสดุดี

สดด 80:8 และ 11, 12-13, 14-15, 18-19

ก. ทรงนําเถา องุนออก มานอกเขต
ทรงไลขับ คนชาติอื่น ออกไป
แผขยาย กวางไกล สุดสายตา
สูทะเล เมดิเตอ เรเนียน
ยูเฟรติส ไหลเฉื่อย เรื่อยเรื่อยไป

จากประเทศ อียิปต รีบมาให
ทรงปลูกไว ในเขต ประเทศเรา
ถึงมหา สาคร ขจรไกล
และวนเวียน จดแมนํ้า ที่ยิ่งใหญ
องุนไกว กิ่งกาน สะทานลม

ข.

เปนเขตคั่น แบงไว ใหเหมาะสม
ชอบนิยม ของเขา เฝาขโมย
ตลุยซํา รากถอน ออนระโหย
เหมือนถูกโบย รากชํา ซําทลาย

ไฉนพระองค ทรงรื้อ รั้วที่กั้น
ผูผานมา ผานไป ใจโสมม
พวกหมูปา จะพากัน เหยียบยํา
ฝูงสัตวปา กัดกิน สิ้นรวงโรย

ค. เหลียวดูขาฯ เถิดองค พระทรงเดช ทอดพระเนตร มองตาม ความเสียหาย
ทรงเพงเล็ง จากสวรรค พรรณราย แสนเสียดาย เถาองุน ชวยจุนเจือ
โปรดประทาน พรเพื่อ เถาองุน ทรงลงทุน ปลูกไว มากมายเหลือ
ใหองุนออน งอกออก เถาเครือ สืบชาติเชื้อ เขมแข็ง แรงเติบโต
ง.

โปรดประทาน ชีวาขาฯ ดวยเถิด ใหขาฯ เกิด ชีพใหม ไมไหลหลง
ขอถวาย สรรเสริญ เทิดเทินองค ขอพระทรง นําเรา กลับเขามา
ขาแต พระองคเจา ผูศักดิ์สิทธิ์
อิทธิฤทธิ์ เกรียงไกร ในโลกหลา
โปรดประทาน ความรัก และเมตตา ทรงชวยขาฯ ใหรอด และปลอดภัย

วันอาทิตยที่ยี่สิบแปด เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 31) ขาแตพระเจา ขาพเจารําพึงถึงความรักของพระองค
ในพระวิหาร

เพลงสดุดี

สดด 23:1-3ก, 3ข-4, 5, 6

ก. พระเจาทรง เปนผู เลี้ยงดูขาฯ
ทรงนําขาฯ สูจุดหมาย แหลงสายชล
ทรงใหขาฯ พักผอน นอนบนหญา
เพิ่มพลัง วังชา เปนอาจิณ
ข.

ไปตามทาง ชอบธรรม แมลําบาก
เพราะไมเทา ไมขอ ชลอพา
พระองคทรง จัดสํารับ ตอนรับขาฯ
ทรงชโลม กระแจะจันทร อันชื่นใจ

ประทานมา สารพัด ไมขัดสน
สงัดเงียบ ไกลผูคน ไดอาบกิน
เขียวสดชื่น รื่นตา อารมณถวิล
ไมสุดสิ้น อุปถัมภ นํามรรคา

มืดมิดมาก ก็ไมหวั่น ขวัญผวา
ปลอบประโลม อารักขา ขาฯ ปลอดภัย
ไวตอหนา ศัตรู ผูยิ่งใหญ
ขันทุกใบ ก็เต็มลน คณนา

ค. ขอความดี และความรัก อันศักดิ์สิทธิ์ โปรดตามติด ชั่วฤดี ชีวิตขาฯ
เขาพํานัก ในนิเวศน มโหฬาร
แหงพระเจา จอมราชา ตลอดกาล

วันอาทิตยที่ยี่สิบเกา เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 24) จงขับรองสรรเสริญองคพระเจา จงถวายพรแดพระนาม
ของพระองค อัลเลลูยา

เพลงสดุดี
ก. จงรองเพลง บทใหม ถวายพระ
สรรเสริญ เยินยอ มิรูคลาย
จงประกาศ เกียรติกอ ตอตางชาติ
พระเจาทรง ยิ่งใหญ ไมบางเบา
ข.

สดด 96:1-3, 4-6, 7-9, 10-11

ทั่วโลกจะ บรรเลง เพลงถวาย
จงขยาย ขาววา พระชวยเรา
จงประกาศ กิจกรรม ยํ้าบอกเลา
ของชาวเรา เหลาชน รักลนทรวง

ตองสรรเสริญ พระองค อยางเต็มที่ บารมี มากมาย ยิ่งใหญหลวง
เกรงพระเจา มากกวา พระทั้งปวง พระอื่นลวง รูปเคารพ นบบูชา
พระเจาทรง เปนผู สรางสวรรค พระเกียรตินั้น ยิ่งใหญ ในโลกหลา
พระวิหาร โอฬาร ตระการตา
งามนักหนา ซึ้งใจ เมื่อไดชม

ค. จงสรรเสริญ พระบิดา ปวงขาฯ เถิด จงทูนเทิด เกียรติไกร ใหเหมาะสม
พระนามทาน ลือเลื่อง เนื่องนิยม กราบบังคม ทูลถวาย ไหวบูชา
นํามายัง วิหาร อันสูงสง
ทั่วโลกจง สยบ กมหลบหนา
ตอพระผู ศักดิ์สิทธิ์ ทรงฤทธา
เมื่อพระมา ปรากฏกาย ใหเห็นองค
ง.

จงบอกกลาว เหลาชาติ ทั้งปวงวา
โลกพิภพ ยืนยัง ตั้งมั่นคง
ทรงตัดสิน ยุติธรรม ลํ้าเลิศคา”
สัตวทะเล กึกกอง รองชมเชย

“พระของขาฯ คือราชัน อันสูงสง
หยุดอยูตรง ขยับขยาย ไมไดเลย
โลกและฟา ยินดี มิอยูเฉย
ทุงนา เผยวจี สุดปรีดา

วันอาทิตยที่สามสิบ เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 39) องคพระเจาทรงเปนพละกําลังและบทเพลงของขาพเจา
พระองคทรงเปนผูชวยขาพเจาใหรอด

เพลงสดุดี

สดด 18:1-2ก, 2ข-3, 46 และ 50กข

ก. ขาแตองค พระเจา ขาฯ เฝาภักดิ์ ดวยแสนรัก พระองคแน ไมแปรผัน
พระองคทรง คุมครอง คอยปองกัน
เปนเกราะกั้น บังตน ใหพนภัย
พระเจาชวย ขาฯ ไว ในหัตถออม
ทรงเปนปอม แข็งกลา ไดอาศัย
พระเปนเจา ของขาฯ หวงอาลัย
สนพระทัย พิทักษรัก ขาฯ จริง
ข.

ขาพระองค ปลอดภัย เมื่อใกลทาน
ทรงคุมกัน รักษาขาฯ พึ่งพิง
ขาพระองค เพอพรํ่า รํ่ารองทูล
ชวยให พนศัตรู พนหมูมาร

ค. พระเจาผู ทรงพระชนม บนสวรรค
ทรงชวยให รอดมาน มานานเนา
พระเจาโปรด ใหกษัตริย ที่จัดตั้ง
ทรงรักผู เลือกสรร มั่นคงนาน

เหมือนโลกั้น ขาฯ ไว อันใหญยิ่ง
ไมทอดทิ้ง ชวยตลอด ปลอดภัยราน
ทรงเกื้อกูล ขาฯ รอดตน ภัยพนผาน
สาธุการ ขาฯ สรรเสริญ เยินยอองค
ขาฯ ขอสรร เสริญทรงปอง คุม ครองเฝา
ขอนอมเกลา ประกาศไท ใหญยิ่งนัก
ชนะครั้ง ยิ่งใหญ ไลตอตาน
รักวงศวาน กษัตรา รักดาวิด

วันอาทิตยที่สามสิบเอ็ด เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 71) โปรดแสดงพระเมตตาตอขาพเจาทั้งหลายเถิด พระเจาขา
เพลงสดุดี

สดด 131:1, 2, 3

ก. โอพระเจา ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์ดํารง
เลิกจองหอง โอหัง เลิกวางโต
ขาพระองค ไมเห็น เปนกังวล
ไมพะวง เรื่องสําคัญ อันประดัง

ขาพระองค ละทิ้ง หยิ่งยโส
เลิกคุยโว อวดดี ที่นาชัง
เรื่องสับสน ยุงจิต เกินคิดหยั่ง
เกินกําลัง ปญญา ขาพระองค

ข.

แขนแมกก กอดชม สมประสงค
เพราะจิตคง สงบเงียบ เปรียบเชนกัน

ขาฯ สุขสันต หรรษา ดุจทารก
ใจขาฯ นิ่ง จริงจัง ดังจํานง

ค. อิสราเอล ทั้งหลาย มั่นหมายไว
เชื่อพระแน แตบัดนี้ มอบชีวัน

จงวางใจ พระเจา ของเรานั่น
ใจยึดมั่น ตลอดกาล นิรันดร

วันอาทิตยที่สามสิบสอง เทศกาลธรรมดา
สรอย (พลงที่ 20) วิญญาณขาพเจากระหายหาพระองค ใครจะเห็นอานุภาพ
ของพระองค อัลเลลูยา

เพลงสดุดี

สดด 63:1-2, 3-5, 6-7

ก. พระเจาขา พระองค เปนพระเจา ปวงขาฯ เฝา ปรารถนา พระองคยิ่ง
จิตขาฯ กระหายหา พระแทจริง กายขาฯ ยิ่ง ใฝฝน อยางมั่นคง
เหมือนแผนดิน แหงผาก อยากไดนํ้า
แสนสุขลํ้า พบพระผู อยูสูงสง
ในสถาน บริสุทธิ์ ดุจจํานง
ใหขาฯ คง เห็นอิทธิ์ ฤทธิ์เดชา
ข.

อันความรัก แทนั้น แสนมั่นคง
ของพระองค ลํ้าเลิศ เกิดคุณคา
สุดประเสริฐ แสนดี กวาชีวา
ปวงเหลาขาฯ สรรเสริญ เทิดเทินองค
ขาฯ ขอบคุณ พระเจาเนา ในหลา ตราบเทาขาฯ มีชีวิต ลิขิตบง
ขาฯ กราบกราน อธิษฐาน ตอพระองค จิตขาฯ คง เอิบอิ่ม ยิ้มพอใจ

ค. เมื่อขาฯ ลม ตัวนอน ถอนระลึก
พระองค ชวยเหลือขาฯ มาแตไร

คะนึงนึก ตลอดคืน ชื่นจิตใส
รองเพลงใต รมเงา เฝายินดี

วันอาทิตยที่สามสิบสาม เทศกาลธรรมดา
สรอย (เพลงที่ 72) ทุกคนที่เกรงกลัวองคพระเจา ยอมเปนผูมีความสุข
เพลงสดุดี
ก. ผูยําเกรง พระเจา เฝาเคารพ
ผูดื่มดํ่า ทําตาม พระบัญชา
จะทํามา หาได ไมอดอยาก
จักมีแต สุขเกษม เปรมทวี
ข.

สดด 128:1-2, 3, 4-5

ก็จะพบ สุขสันต สุดหรรษา
ยอมสถาพร พิพัฒน สวัสดี
ถึงลําบาก ใจกาย ไมหนายหนี
ชื่นชีวี รุงเรือง ประเทืองตน

ภรรยาเลา เปรียบเถา องุนสลาง มิรูสราง ราศี มั่งมีผล
บุตรลอมโตะ อาหาร สราญกมล ทานเหมือนตน มะกอกเทศ วิเศษพันธุ

ค. ผูเชื่อฟง พระเจา เอาเปนหลัก
จากนคร ศิโยน โสภณนั้น
ตลอด ชีวิตทาน จงหรรษา
ชั่วลูกหลาน สืบไป ไรอาวรณ
ขอใหชาว อิสราเอล รมเย็นสุข
จงสมบูรณ พูนพิพัฒน สวัสดี

จึงประจักษ สุนทร พระพรสรร
ขอทรงธรรม โปรดชวย อวยพระพร
คูพารา บรรลุ อนุสรณ
ดัสกร ไมกลา มาราวี
นิราศทุกข ศุภลักษณ สมศักดิ์ศรี
ทั้งบัดนี้ เบื้องหนา สถาพร

วันอาทิตยที่สามสิบสี่ เทศกาลธรรมดา
วันสมโภช พระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล
สรอย (เพลงที่ 72) ทุกคนที่เกรงกลัวองคพระเจา ยอมเปนผูมีความสุข
เพลงสดุดี

สดด 23:1-6

ก. พระเจาทรง เปนผู เลี้ยงดูขาฯ
ทรงนําขาฯ สูจุดหมาย แหลงสายชล
ข.

ทรงใหขาฯ พักผอน นอนบนหญา
เพิ่มพลัง วังชา เปนอาจิณ
ไปตามทาง ชอบธรรม แมลําบาก
เพราะไมเทา ไมขอ ชลอพา

ประทานมา สารพัด ไมขัดสน
สงัดเงียบ ไกลผูคน ไดอาบกิน

เขียวสดชื่น รื่นตา อารมณถวิล
ไมสุดสิ้น อุปถัมภ นํามรรคา
มืดมิดมาก ก็ไมหวั่น ขวัญผวา
ปลอบประโลม อารักขา ขาฯ ปลอดภัย

ค. พระองคทรง จัดสํารับ ตอนรับขาฯ
ไวตอหนา ศัตรู ผูยิ่งใหญ
ทรงชโลม กระแจะจันทร อันชื่นใจ
ขันทุกใบ ก็เต็มลน คณนา
ขอความดี และความรัก อันศักดิ์สิทธิ์ โปรดตามติด ชั่วฤดี ชีวิตขาฯ
เขาพํานัก ในนิเวศน มโหฬาร แหงพระเจา จอมราชา ตลอดกาล

