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  اين.  است»  مقدس آتاب «  آتب از دلپذيرترينی  دارد، يك نيز شهرت» زبور داود «  به  مزامير آه آتاب
   يهود را بيان قومی تاريخی  و رويدادها شيوا، روحياتی  بزبان  از شعر و سرود آه ستای ا  مجموعه آتاب

» زبور داود«.   است  يافته  نگارش بعد از آنی  و آم  داود پادشاه  در زمان  آتاب اينی بيشتر بخشها. آند یم
 .برد ی سرود بكار م  آتاب ، بعنوان  بابل  از اسارت  از بازگشت  يهود پس را قوم

   مزمور را خاندان ، ُنه  مزمور را آساف ، دوازده ؛ دو مزمور را سليمان هفتاد و دو مزمور را داود نوشته
ی  شاد  را در هنگام  مردم مزامير روحيات.   تحرير درآورده برشتهی مزمور را موسک  ي  و باالخره قورح
ی  خود را بسو  قلب توانيم ی م  باشيم آهی  و حالت وحيه در هر ر  آه فهميم ی م  آتاب از اين. آند ی م  بيان و غم

 خدا آشنا  پرستشی زيبای  با سرودها  آتاب ، در اين همچنين.  راز و نياز آنيمی  و با و خدا بگشاييم
 بگذارد   خود را با خداوند در ميان  مشكالت  فقط آند تا نه یمک  آم  خواننده  به  آتاب  اين مطالب.  شويم یم
 . آند  ستايش نعمتهايشی  او را برا هبلك

؛   بكار رفته  آتاب  در اينبار 200 از   بيش  واژه اين.  است»  پرستش« مزامير  آتابی  اصل موضوع
 در   جان هرآه«:  يافت 6 :150 در  توان ی را م  آتاب اينی  آليدء آيه. بار 57،  مشابهی ها و واژه»  توآل«

 »! باد خداوند را سپاس!  آند  دارد خداوند را ستايش بدن

   اول آتاب
 )41-1مزامير (

  یواقعی خوشبخت
آند و  نمی   مشورت  با بدآاران  آسی آه  حال خوشابه

  گيرد و با آسانی آه  نمی  را در پيش  گناهكاران راه
 از   مشتاقانه بلكه2شود،   نمی آنند همنشين  می خدا را مسخره

  و روز در آنها تفكر آند و شب  خداوند پيروی می دستورات
   در آنار نهرهای آب  آه  درختی است او همچون3. نمايد می

   هرگز پژمرده دهد و برگهايش  می  ميوه  موقع  و به  شده آاشته
 .  است  ثمربخش شود؛ آارهای او هميشه نمی

  هستند آهی آنها مانند آاه.  نيستند  چنين اما بدآاران4
مسند آنها در برابر 5. شود ی م در برابر باد پراآنده

   جماعت  خواهند شد و به خدا محكومی داور
 .  نخواهند يافت  راه خداشناسان

، شوند  می  و هدايت  خداوند محافظت  توسط درستكاران6
 .روند ی م پيشی نابودی  بسو اما بدآاران

 
  خداوندء  برگزيده پادشاه

  جهت  بی آنند؟ چرا مردم  می چرا قومها شورش
   و رهبران  جهان دشاهانچينند؟ پا  می توطئه

  اند تا برضد خداوند و پادشاه  متحد شده ممالک با هم
بياييد زنجيرها «: گويند آنها می3.  آنند  قيام اش برگزيده
 »!  آزاد سازيم  و خود را از قيد اسارت  آنيم را پاره

  ، به  نشسته  خود در آسمان  بر تخت اما خداوند آه4
   آنان  و غضب  با خشم سپس5 .خندد ی م آنانی ها نقشه

خداوند 6. اندازد ی م  وحشت آند و به ی م را توبيخ
 خود   خود را در شهر مقدس  پادشاه من«: فرمايد یم

 »! ام  نشانده  سلطنت  بر تخت اورشليم
   خواهم  خداوند را اعالم  فرمان من«: گويد  می پادشاه7

   پسر مناز امروز تو:   است  فرموده  من او به. آرد
 ء  همه  و من  آن  درخواست از من8!  پدر تو هستی و من

 بخشيد و سراسر   تو خواهم  به  ميراث ها را بعنوان قوم
 بر  آهنين  تو با عصای9.   ساخت دنيا را ملک تو خواهم

 گلی   خواهی آرد و آنها را مانند ظروف آنها حكومت
 ».خرد خواهی نمود

   دهيد و ای رهبران ، گوش ، ای پادشاهان بنابراين10
 خداوند را   و احترام با ترس11!  نماييد  توجه جهان
 شود و   خشمگين  پسرش  از اينكه پيش12 آنيد؛  عبادت

   بيفتيد و آنها را بوسه  پاهايش شما را نابود آند، به
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   افروخته  هر لحظه  است  او ممكن زنيد، زيرا خشم
 .برند  می  او پناه  به  آسانی آه ء همه خوشابحال. شود

 
   خداوند در مشكالت  به اطمينان

 .) بود، سراييد  گريخته  ابشالوم  پسرش  مزموررا وقتی از دست داود اين(

 !اند  چقدر زياد شده خداوند، دشمنانمی ا
ی بسيار2. خيزند ی بر م برضد منی بسيار

 . نخواهد رسيد  داد من  خدا به گويند آه یم
 هستی و از هر سو مرا  ند، تو سپر مناما ای خداو3

سازی  تو مرا پيروز و سربلند می. نمايی  می محافظت
بسوی خداوند 4. گردانی  باز می  من  مرا به و شهامت
   خود مرا اجابت * مقدس  و او از آوه آورم فرياد برمی

   و از خواب روم  می  خواب  به  آسوده با خيال5. آند می
. نمايد  می  مراقبت ا خداوند از من، زير شوم بيدار می

اند،   آرده  از هر سو مرا احاطه  دشمنی آه از هزاران6
 . ترسی ندارم

!   ده ، مرا نجات منی خدای ا! خداوند، برخيزی ا7
   شكن  آنها را در هم  و قدرت  آن  را مجازات دشمنانم

 .برسانندی  آسيب  من تا ديگر نتوانند به
   قوم  به  آه آيد و اوست یوند م خدا  از جانب نجات8

 .دهد ی م خود برآت
 

  فكر آرامش
 ، وقتی نزد تو فرياد بر  من ای خدای عادل

 در  زمانی آه.  فرما ، مرا اجابت آورم می
   اآنون  رسيدی، پس  داد من  تو به سختی و تنگنا بودم

 . فرما  را اجابت ، دعايم  فرموده  رحم نيز بر من
  حرمت  مرا بی  آی خدای پرجالل  تا به، ای آدميان2

 را   و دروغ  آی چيزهای باطل خواهيد آرد؟ تا به
 خواهيد آرد؟   و از آنها پيروی  خواهيد داشت دوست

خود ی  درستكار را برا  خداوند اشخاص بدانيد آه3
   صدايم نزد او فرياد برآورمی  وقت ، پس  است برگزيده

 .را خواهد شنيد
بر .  بكشاند  گناه  شما را به تاننگذاريد خشم4

                                                 
اشاره به کوه صهيون در اورشليم است که صندوق عهد خدا    *

 .در آنجا بود

.  رفتار خود فكر آنيد  به خود، در سكوتی بسترها
 او   را به راستينی ها ی آنيد و قربان بر خداوند توآل5

 . نماييد تقديم
ی ا» آند؟ک  ما آم  به  آه آيست«: گويند یمی بسيار6

  تو قلب7.   را بر ما بتابان ات خداوند، تو نور چهره
 تو  آهی ا ی شادی، آر!یا لبريز آردهی دمرا از شا

   به  آه استی ا یبيشتر از شادی ا  بخشيده  من به
با 8. آيد ی پديد م  فراوان  محصول  برداشت هنگام
خداوند، ی ، زيرا تو ا روم ی م  خواب  به  خيال آرامش

 .یدار ی م  نگه تنها تو، مرا در امنيت
 

  محافظتی دعا
 ء ناله  و به  بده  گوش  من ن سخنا خداوند، بهی ا

،  منی خدای  و ا پادشاهی ا2.  فرما  توجه من
.  آنم ی نزد تو دعا م  فقط ، زيرا من  برس  فريادم به
 و  آنم ی تو دعا م  پيشگاه  به خداوند، صبحگاهانی ا3

 آشيد   انتظار خواهم  من  پسی،شنو یمرا می تو صدا
 .ی مرا بده تا جواب

  و شرارتی  بدار  را دوست  گناه آهی نيستی تو خداي4
و ی  را ندار  متكبران  ديدن تو تحمل5. ی آن را تحمل
خداوند، تو از ی ا6. ی دار  نفرت  بدآارانء از همه
ک  را هال و دروغگويانی  بيزار گران  و حيله قاتالن

 .یآن یم
   مقدستء  خانه  تو به  عظيم  رحمت  در پناه اما من7

  ، تو را عبادت  و احترام د و با ترس ش  خواهم داخل
 . آرد خواهم

 و مرا   ده  نشان  من  خود را به ، راه خداوند عادلی ا8
.  شوند  چيره  نتوانند بر من  نما تا دشمنانم هدايت

  مملو از  و دلشان  است  لبريز از دروغ  ايشان دهان9
   و به  است  و فريب  پر از تملق حرفهايشان.  شرارت
  خدا، تو آنها را محكومی ا10. شود یمی  منته مرگ
آنها را !  گرفتار شوند  و بگذار خود در دامهايشان آن

اند و   شده مرتكبی  زياد دور بينداز، زيرا گناهان
 .اند برضد تو برخاسته

آورند،  ی م  تو پناه  به آهی  آسانء اما بگذار همه11
از . دسرود بخواننی  با شاد  شوند و هميشه خوشحال

 نما تا آنها در   دارند محافظت  تو را دوست آهی آسان
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  خداوند، درستكارانی تو ا12.  باشند  تو شادمان پناه
 خود   را با سپر محبت و ايشانی ده ی م را برآت
 .ینماي ی م محافظت

 
  دردمند انسانی دعا

  و  خود توبيخ  خشم خداوند، مرا در شدتی ا
 زيرا   آن  رحم  من د، بهخداونی ا2.   نكن تنبيه

، زيرا درْد  خداوندا، مرا شفا ده.  ام  شده پژمرده
ی ای  آ تا به.  و بسيار پريشانم3   را فرا گرفته وجودم

 ی؟ آ خداوند، تا به
 خود، مرا   رحمت ؛ به خداوند، بيا و مرا برهانی ا4

   تو را به  توانست  نخواهم زيرا اگر بميرم5؛   ده نجات
 .  آنم  و ستايشت مياد آور

   را غرق  بسترم هرشب.  ام  شده  خسته از ناليدن6
  ام  آرده  آنقدر گريه از آزار دشمنانم7.  سازم یمک اش
 .اند  تار شده  چشمانم آه

 دور شويد؛ زيرا خداوند  ، از من  بدآارانء همهی ا8
 خواهد   فرياد من او به9.   است  مرا شنيدهء گريهی صدا

 ء  همه آنگاه10.  خواهد آرد  را اجابت ايمرسيد و دع
ی ، با سرافكندگ  شده  عاجز و درمانده  ناگهان دشمنانم

 .دور خواهند شد
 

  یفرياد دادخواه
؛  آورم ی م  تو پناه ، به منی خداوند، خدای ا

،   ده  نجات آنندگانم  تعقيب از دست مرا
  تكه درند و تكه ی شير مرا م  آنها همچون وگرنه2
 . بشتابد  نجاتم بتواند بهی  آس  آنكه آنند بدون یم
،  ام  آرده ظلمی  آس ، اگر به منی خداوند، خدای ا3
   ناحق  و يا به ام نمودهی تالفی را با بدی اگر خوب4

   بگذار دشمن آنگاه5،  ام  آرده  خود را غارت دشمن
   را تباه ام ی اندازد و زندگ  دام ، به  نموده مرا تعقيب

 .سازد
   خشم  در مقابل ای خداوند، برخيز و با غضبت6

 را  ، برخيز و عدالت ای خدای من!   بايست دشمنانم
 و از باال   آن ها را نزد خود جمع  قومء همه7. برقرار نما
   مردم ء داور همه ای خداوند آه8.  داوری فرما بر ايشان

 ای9.   بده  و حكم گناهی مرا ببين هستی، پاآی و بی

 از افكار و دلهای ما با خبری، بديها را   آه خدای عادل
 . را استوار ساز  ببر و نيكان از بين

او آسانی . آند  می  محافظت  و از من  است خدا سپر من10
خدا 11. بخشد  می ، نجات  است  پاک و راست  دلشان را آه

   خشمگين او هر روز بر بدآاران.   است داور عادل
 نكنند، او   آنها بسوی خدا بازگشتاگر12. شود می

 و   خود را آشيده خدا آمان.  را تيز خواهد آرد شمشيرش
  های مرگبار و تيرهای آتشين او سالح13.   است  آرده آماده

 .  است  گرفته خود را بدست
   است  و ظلم  گناهكار پر از شرارت وجود اشخاص14

  اه چ ديگرانی آنها برا15.   نادرست و اعمالشان
ی  بدانديش و در دام16 افتند ی م آنند، اما خود در آن یم

 .شوند ی خود گرفتار م و ظلم
 او   و در وصف ستايم ی م خداوند را بخاطر عدالتش17
 . سرايم ی م  است  متعال آه
 

  خداوند  و عظمت شكوه
  تو  نام خداوند ما، شكوهی خداوند، ای ا

   عظمت و  است  را فرا گرفته سراسر زمين
 و  آودآان2.   است تو از آسمانها نيز فراتر رفته

گشايند و  ی تو م  ستايش  به ، زبان شيرخوارگان
 .سازند ی م  و خاموش  را سرافكنده دشمنانت

ای   آفريده  و ستارگانی آه  ماه  تو و به  آسمان وقتی به3
 فكر او   تو به  آه  چيست  انسان گويم می4،  آنم  می نگاه
  خود قرار دهی؟  و او را مورد لطفباشی

 قرار  تر از فرشتگان پايينی  اندآ  او را فقط تو مقام5
. ینهادی  را بر سر و  و احترام  عزت و تاجی داد

 چيز را  و همهی  خود گمارد  خلقت او را بر تمام6
،   و گاوان گوسفندان7: یاو درآورد  زير فرمان

 دريا و  ماهيان،   آسمان پرندگان8 ی، وحش حيوانات
 .آنند یمی  در آبها زندگ آهی جانداران

 تو سراسر   نام شكوه! خداوند مای ا! خداوندی ا9
 .  است  را فرا گرفته زمين

 
  خدا، داور عادل

  و از ستايم ی وجود تو را م خداوند، با تمامی ا
تو 2.  رانم ی م انگيز تو سخن شگفتی آارها
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ی  تو، ا در وصف  و منی  هست منی و خوشی شاد
 . سرايم ی، م متعالی خدا

  ، در حضور تو برزمين آردهی نشين  عقب دشمنانم3
داور ی زيرا تو ا4، خواهند شدک خواهند افتاد و هال

   دفاع  من و از حقی ا  بر مسند خود نشسته عادل
 و نابود  شرور را محكومی تو قومها5. یآن یم

زگار محو  روء  آنها را از صفحه و نامی ا آرده
و ی ا  نموده  آن ريشهی  ما را بكل دشمنان6 .یا ساخته
ی  حت آهی بطوری ا  آرده آنها را ويرانی شهرها

 .  است نماندهی از آنها نيز باقی نام
خود ی او مسند داور.   است  ابد پادشاه خداوند تا به7

   و انصاف دنيا با عدلی تا بر قومها8  را برقرار آرده
 .نمايدی داور

 را در   و ايشان  است  رنجديدگان خداوند پناهگاه9
 .آند ی م ها حفظ یسخت

   تو پناه شناسند، به ی تو را م آهی خداوندا، آسان10
 خود را ترک  آورند زيرا تو هرگز طالبان می

 .ای نكرده
آند،   می  سلطنت  در اورشليم  خداوند آه در وصف11

  قومها اعالم  ء همه آارهای او را در ميان! بسراييد
 و  سزا نخواهد گذاشت  را بی زيرا او قاتالن12! آنيد

 . نخواهد آرد  را فراموش فرياد ستمديدگان
. آنند  می  ظلم  من  به  چگونه  دشمنانم ای خداوند، ببين13

تا 14   رهايی ِده  مرگ  و مرا از چنگال  آن  رحم بر من
 و  نم آ  ستايش  اورشليم  مردمء تو را در حضور همه

 .  رهايی شادی نمايم  اين بسبب
 بودند،   آنده ديگرانی  برا آهی  در چاه دشمنان15

 بودند   گذاشته ديگرانی  برا آهی اند و در دامهاي افتاده
  ی را در دامها خداوند بدآاران16. اند گرفتار شده

ی  خدا دهد آه ی م آند و نشان ی گرفتار م خودشان
 خدا  آهی  قومهاي  و تمام اران بدآ ءهمه17.  استی عادل

 و  بيچارگان18. خواهند شدک برند هال یرا از ياد م
 خواهند شد و   ياد آورده  به  سرانجام ستمديدگان
 .  برباد نخواهد رفت اميدشان

نگذار !   آن خداوند، برخيز و قومها را محاآمهی ا19
 انداز تا  وحشت  آنها را به20.  پيروز شود انسان

 . نيستند بيشی ا ی فان  انسان آهبفهمند 

  یفرياد دادخواه
  ای؟ چرا به ای خداوند، چرا دور ايستاده

بيا و 2آنی؟   می ها خود را پنهان  سختی هنگام
آنند در   می  بر فقرا ظلم  متكبر و بدآار را آه اشخاص

آنها با غرور از 3.  گرفتار ساز دامهای خودشان
 طمعكار  آنها اشخاص. ندران  می مقاصد پليد خود سخن

   بدآاران اين4. گويند ستايند ولی خدا را ناسزا می را می
  آنند خدايی وجود ندارد تا از آنها بازخواست فكر می

   را به  موفقند و دشمنانشان آنها در آارهايشان5. آند
  به6.  خدا ندارند  احكام شمارند و توجهی به  می هيچ

 بود و از هر   خواهيم ق موف هميشه«: گويند خود می
 ». ماند  دور خواهيم مصيبتی به

 و از   و تهديد است  پر از آفر و دروغ دهانشان7
روستاها ک نزدي8. بارد ی م  و شرارت  گناه زبانشان

. آشند ی را م گناه ی ب نشينند و اشخاص ی م  آمين به
 فقير  آنند و بر اشخاص ی م ، آمين مانند شير درنده9

 خود   را در دام برند و ايشان ی م  حمله و درمانده
 در زير   بيچاره اشخاص10. سازند یگرفتار م
  اين11. شوند ی آنها خرد مء رحمانه ی ب ضربات
خود را ی خدا رو«: گويند ی خود م  در دل بدآاران

 ».بيند ی چيزها ر ا هرگز نم  و اين برگردانده
!   آن زات را مجا  بدآاران خداوند، برخيز و اينی ا12
  چرا اجازه13!   مكن  را فراموش خدا، بيچارگانی ا
 آنند؟ آنها فكر   تو اهانت  به  بدآاران آهی ده یم
ی  نخواه  بازخواست  تو هرگز از ايشان آنند آه یم

   مردم  و غم  تو رنج!یبين یخدا، تو می اما ا14! آرد
   تو اميد بيچارگان.یرس ی داد آنها م و بهی بين یرا م

 را   بدآاران  اين دست15. ی هست و مددآار يتيمان
   ظلم  و به  برسان اعمالشانی  سزا آنها را به . بشكن

 .  بده آنها پايان
پرستند   او را نمی ؛ آنانی آه  است خداوند تا ابد پادشاه16

 . و هالک خواهند شد  وی رانده از سرزمين
. آنی ی م  را اجابت ای خداوند، تو دعای بيچارگان17

   قوت  ايشان دهی و به  می  آنها گوش  درد دل تو به
   دفاع  و مظلومان  يتيمان تو از حق18. بخشی  می قلب
 . خاآی نتواند آنها را بترساند آنی تا ديگر انسان می

   درستكاران پناهگاه
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  ام  برده  خداوند پناه  به  آه  من چرا به
  ا فرار آنه  آوه  به  پرنده مثل« :گوييد یم

اند و   نشسته  درستكاران  در آمين زيرا بدآاران2
   را هدف اند تا ايشان  نهاده  آمان خود را بهی تيرها

  ، پس  فرو ريخته  و قانون نظمی ها پايه3. قرار دهند
 »تواند بكند؟ ی م مرد درستكار چه

، او   خود است  مقدسء اما خداوند هنوز در خانه4
خداوند .   است خود نشستهی سمان آ  بر تخت همچنان

. آنند ی م  آنها چه داند آه یبيند و م یانسانها را م
او . آند ی م  را امتحان  و درستكاران خداوند بدآاران5

 .  بيزار است  بدآار و ظالم از آدم
 و گوگرد خواهد بارانيد و با   آتش او بر بدآاران6

وند خدا7.  آنها را خواهد سوزانيد سوزانی بادها
   دارد و درستكاران  را دوست  و انصاف  است عادل

 . در حضور او خواهند زيست
 

   خدا از درستكاران حمايت
از  ، زيرا ديگر اثری  داد ما برس ای خداوند، به
 درستكاری در دنيا   و انسان  نيست خداشناسان

گويند و با چاپلوسی   می  دروغ همه2.   است باقی نمانده
   چاپلوسان ای خداوند، زبان4و3. دهند  می  فريبيكديگر را
   بخواهيم  را آه ما هر چه«: گويند  می  را ببر آه و متكبران
  گوييم  می  بخواهيم  را آه هرچه.  آوريم  می  بدست با زبانمان

 ». ما شود تواند مانع و آسی نمی
   داد فقيران  و به خيزم ی بر م من«: گويد یخداوند م5

   ظالمان  و آنها را از دست رسم ی م دگانو درمان
 ». بخشم ی م نجات

 بار در   هفت آهی ا خداوند، مانند نقرهی ها وعده6
 .  اعتماد است و قابلک  باشد، پا  شده  تصفيه آوره

   جا رسيده  همه  بدآار به ای خداوند، هر چند پای اشخاص8و7
ند، ولی تو ما آن  می  آارهای پليد آنها را ستايش  و مردم است

 . خواهی آرد  حفظ  اشخاص را تا ابد از چنين
 

   درمانده شخصی دعا
 آنی؟  می  آی مرا فراموش ای خداوند، تا به

گردانی؟   برمی  آی روی خود را از من تا به
 پر   از غم  مرا آزار دهند و هر روز دلم  آی افكارم تا به2

ای خداونِد 3؟  پيروز باشد  بر من  آی دشمن شود؟ تا به
نگذار .  فرما  و دعای مرا اجابت  نظر آن ، بر من من

 فرو   مرگ  خواب نگذار به.  شود  خاموش ام نور زندگی
بر او «: ، بگويد  شاد شده  من  از شكست و دشمن4  روم

 ». پيروز شدم
 تو شاد   از نجات  و دلم  دارم  تو ايمان  رحمت  به من5
 سراييد  خداوند خواهمی  تو ا در وصف6. شود یم

 .یا آردهی  خوب  من زيرا به
 

  بدآار انسان
  ، احمق آند خدا نيست ی فكر م آهی آس
   به  و دست فاسد استی  شخص چنين.  است

 . در او نيستی  نيك زند و هيچ یپليد می آارها
  آند تا شخص ی م  انسانها نگاه  به خداوند از آسمان2

 از او  همهی ول3.  خدا باشد لب طا بيابد آهی ا فهميده
از ک  ي اند، درهيچ  فاسد گشته اند، همه  شده روگردان
 . نيستی آنها نيك

 مرا  شناسند و قوم ی، خدا را نم فهم ی ب  بدآاران اين4
گيرد  ی، آنها را فرا م وحشتی ول5. بلعند ی م  نان مثل

  بدآارانی  وقتی،بل6.   است زيرا خدا با درستكاران
آنند، خداوند او را  ی م  بر آب  را نقش  بيچاره  آدماميد

 .گيرد ی خود م در پناه
خداوند آنها   ی چقدر شاد خواهند شد وقت  اسرائيل قوم7

 خود را  خداوند بيا و قومی ا! را رستگار سازد
 !  ده نجات

 
 خواهد ی م  خدا از انسان آنچه

  توء  خيمه تواند به یمی  آس خداوند، چهی ا
 ء تواند در خانه یمی  آس ارد شود؟ چهو

  تو بماند؟ مقدس
را با ی ريا باشد و هر آار ی و ب عيب ی ب آهی آس2

ی  بدگوي  از ديگران آهی آس3،  دهد  انجام صداقت
ی  خود بد ء همسايه  ندهد و به ها گوش  تهمت نكند، به

  بهی  را خوار بشمارد ول  بدآاران آهی آس4، نكند
   به آهی  بگذارد، آس ترسد احترام یا م از خد آهی آس
،  شود  تمام  ضررش  به  خود وفا آند اگر چه قول
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   را نگيرد، و از گرفتن سود آنی  دهد ول  قرض پول5
 .آندی  خوددار گناه ی بضد ب  شهادت دادنی  برا رشوه
 . پايدار خواهد ماند هميشهی  شخص چنين

 
  حضور خدا لذت

   به  فرما، زيرا آه فظت محا خدا، از منی ا
 . ام  آورده پناه تو

  وجز تو هيچی  هست تو خداوند من«:   خداوند گفتم به2
 ».آند ی نم چيز مرا خوشبخت

   تو ايمان  به هستند آهی دنيا آسانی  واقع بزرگان3
 .باشند ی م منی  شاد ء مايه دارند، و ايشان

ی ر دردهاروند دچا ی ديگر م  خدايان  بدنبال  آه آنان4
ی  قربان  خدايان اينی  برا من. خواهند شدی زياد

   نخواهم  آنها را بر زبان نامی  آرد و حت نخواهم
 .آورد

   و ثروت  تو مال!ی هست  چيز من خداوند، تو همهی ا5
   به آنچه6.  تو استی  در دستها منی  زندگ!ی هست من
 . رمب ی م  لذت  از آن  و من استی  عالی،ا  بخشيده من

آند و  یمی  مرا راهنماي  آه آنم یخداوند را شكر م7
خداوند 8. دهد ی م  نيز مرا تعليم  هنگام شبی حت

 چيز   و هيچ  است او در آنار من!   است  با من هميشه
 .تواند مرا بلرزاند ینم

  از  و وجودم  ماند و قلب  خواهم  در امان  من پس9
  ا در چنگالزيرا تو مر10؛ لبريز خواهد شدی شاد

ی  دار  دوستش را آهی آرد و آسی  رها نخواه مرگ
   را به  حيات تو راه11.  برود  از بين گذاشتی نخواه
لبريز ی حضور تو مرا از شاد. دادی  خواه  نشان من
ی جاودانی  لذت  من  در آنار تو به آند و بودن یم
 .بخشد یم
 

  گناه یمرد بی دعا
  مرا بشنوء  خواهانه خداوند، فرياد عدالتی ا

آيد،  یريا بر م ی ب  از دل  آه منی  دعا و به
ی گناه ی ب  پسی،دان ی را م تو واقعيت2!  فرما توجه

  در شبی  حت.ی باخبر  من تو از دل3.   آن مرا اعالم
  در منی و خطايی و مرا آزمودی  آمد  سراغم به

  و من4،   است  نبوده  من در سخنانی  بد  هيچ.ینيافت

آنها ی ها  از راه  دور نگهداشته خود را از گناهكاران
و 5  ام  نموده  تو اطاعت  از آالم ، بلكه ام نكردهی پيرو
 .اند  نشده تو منحرفی ها  هرگز از راه منی پاها

 مرا   آه  دارم  زيرا يقين خوانم ی تو را م خدا، منی ا6
 با  آهی ا7. مرا بشنوی  دعا نمود پسی  خواه اجابت
آورند از  ی م  تو پناه  به را آهی  آسان  پرقدرتت دست
   من  را به دريغت ی ب  محبتی،رهان ی م  دشمنان دست
 نما و   مواظبت چشمتک  مانند مردم از من8.  بنمايان

  مرا از چنگ9.   آن خود پنهانی  بالهاء مرا زير سايه
   هجوم آنند و بر من ی م ام  محاصره آهی دشمنان

 متكبر، مرا   سنگدالن اين11و10.  د، برهانآورن یم
هستند تا مرا از ی اند و منتظر فرصت  آرده احاطه

   من  در آمين درندهی آنها مانند شير12. درآورندی پا
 .اند تا مرا بدرند نشسته

 و آنها   آنها بايست خداوند، برخيز و در مقابلی ا13
  ست را از د با شمشير خود، جانم. درآوری را از پا

   دل آهی  مردمان مرا از دست14،   بده  نجات گناهكاران
  تو شكمی ها آنها با نعمت.  اند، برهان  دنيا بسته  اين به

 و   مال فرزندانشانی آنند و برا یخود را سير م
 .اندوزند ی م ثروت

.  شوم ی سير م  آه تو استی  رو  از ديدن اما من15
   ديد، زيرا تو گناه هم تو را خوا  بيدار شوم آهی هنگام

 .یا مرا بخشيده
 

 داودی سرود پيروز
 .) مزمور را سراييد ، داود اين  شائول از دستی  از رهاي پس(

 ! دارم  ، تو را دوست  من ای خداوند، ای قوت
   منء او صخره.   است  من  پناه خداوند، جان2

ی  محكمء  صخره خدايم. بخشد ی م  و مرا نجات است
   سپر از من او همچون.  برم ی م  پناه  آن  به ه آ است

 مرا  دهد و با قدرتش ی م  پناه  من آند، به ی م محافظت
   طلبيد و از چنگ خواهمک  آم او را به3. رهاند یم

 ء خداوند تو شايستهی ا.   يافت خواهمی  رهاي دشمنان
 !ی هست پرستش

 بود و   خود گرفتار آرده ، مرا در چنگال مرگ4
 برای  مرگ5.  بود  مرا فرو گرفته وجهای ويرانگرشم
 در  اما من6.  خود بكشد  آام  بود تا مرا به  نهاده  دام من
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   و از خدايم  پريشانی بسوی خداوند فرياد برآوردم اين
 او رسيد و او از   گوش  به فرياد من.  آمک خواستم

 . مرا شنيدء  ناله  مقدسشء خانه
ها  خورد و لرزيد و بنياد آوه   تكان  زمين آنگاه7

   خشم  درآمد؛ زيرا خداوند به  لرزه  شد و به مرتعش
ی ها او برآمد و شعلهی دود از بين8.  بود آمده

 را  او آسمان9!  آشيد  زبانه ، از دهانش  آتشء سوزاننده
 قرار  سياهی  ابرها  آرد و زير پايش  و نزول شكافت
باد ی بر بالهاسوار شد و ی ا بر فرشته10.  داشت

ی پوشاند و ابرهای او خود را با تاريك11. پرواز نمود
ی درخشندگ12.  آردند ، او را احاطه  پر آب غليظ

 و   را آنار زد و تگرگ تيرهی حضور او، ابرها
 . پديد آورد آتشی ها شعله

   و از ميان ، از آسمان متعالی  خداوند، خدا آنگاه13
  رعدآسا سخنی  با صدا آتشی ها  و شعله تگرگ
   را پراآنده  خود، دشمنانم آتشينی او با تيرها14.  گفت

   دريا عقب  داد و آب  فرمان آنگاه15.   ساخت و پريشان
 .پديد آمدی ، دميد و خشك رفت

 خود را دراز آرد و مرا از   دست خداوند از آسمان16
  مرا از چنگ17.  آشيد بسيار بيرونی  آبها اعماق
تواناتر بودند ی  بس  از من آهی مند نيرو دشمنان
، آنها بر  بودمی و پريشانی در سختی وقت18. رهانيد
او 19.  آرد  آوردند، اما خداوند مرا حفظ  هجوم من

   داد زيرا مرا دوست برد و نجاتمی امن  ی جا مرا به
 . داشت یم

،   است مرا دادهی و پاآی  درستكار خداوند پاداش20
   به  و نسبت ام  نموده  او اطاعت زيرا از دستورات21
 را بجا   احكامشء همه22.  ام  نورزيده خود گناهی خدا

در نظر 23.  ام نكردهی  او سرپيچ  و از فرمان ام آورده
   دور نگاه  و خود را از گناه ام  بوده عيب یخداوند ب
 زيرا در   است  داده  پاداش  من خداوند به24.  ام داشته

 . ام رستكار بودهو دک نظر او پا
   تو وفادارند، امين  به  آسانی آه  به خدايا، تو نسبت25

. آنی  می  آاملند محبت هستی و آسانی را آه
دهی و آدمهای فاسد را   می  پاک را برآت اشخاص26

دهی اما   می  را نجات تو افتادگان27. آنی  می مجازات
 .آنی  می  را سرنگون متكبران

ی  نگهدار و تاريك  مرا روشن خداوندا، تو چراغ28
  تو بر صفوفک با آم29.   آن تبديلی  روشناي مرا به
  آنها را در همی ها  برد و قلعه  خواهم  حمله دشمن
 . آوبيد خواهم

های او   و وعده  است نقص  و بی  خداوند آامل اعمال30
   او پناه  به خداوند از آسانی آه!  اعتماد پاک و قابل

 خدا غير  آيست31. آند  می د سپر محافظتبرند مانن می
  غير از خدای ما؟  نجاتء  صخره از خداوند و آيست

  روم ی م آهی هاي بخشد و در راه ی م  قوت  من خدا به32
آهو ی  پاها  را چون پاهايم33. آند ی م مرا حفظ

ی او دستها34.   بر بلنديها بايستم گرداند تا بتوانم یم
   برنجين  آمان آند تا بتوانم ی م  تقويت جنگی مرا برا
 .  آنم را خم

  ای، با قدرتت  داده  مرا نجات خداوندا، تو با سپرت35
   عظمت  اين  به  آه  تو است ای و از لطف  آرده مرا حفظ
.  ای تا نلغزم  ساخته  را وسيع زميِن زير پايم36.  ام رسيده

 و تا آنها  سمر  می  ايشان  و به آنم  می  را تعقيب دشمنانم37
   بر زمين آنها را چنان38.  گردم  برنمی  نبرم را از بين

تو برای 39.  بيافتند و بر نخيزند  زير پايم  آه آوبم می
 را زير پای  ای و دشمنانم  بخشيده  قوت  من  به جنگيدن

نشينی و فرار   عقب تو آنها را وادار به40. ای  انداخته من
آورند  فرياد برمی41.  آنم ابود می آنها را ن نمايی و من می

از خداوند آمک . را برهاند  آنها  آه ولی آسی نيست
 آنها  من42. رسد  نمی  داد ايشان خواهند، اما او نيز به می

   دست  و به آورم  غبار در می ، بصورت را خرد آرده
 . آنم  می ها لگدمال  آوچه آنها را مانند گل.  سپارم باد می

و ی  داد شورشگر نجاتی  قوم  چنگتو مرا از43
 قبًال  آهی  مردم.یها ساخت  قوم مرا رئيس

ها  بيگانه44. آنند ی م  مرا خدمت ، اآنون شناختم ینم
  آورند و بمحض ی فرود م  سر تعظيم در حضور من

 ء آنها روحيه45. آنند ی، آنها را اجرا م  دستوراتم شنيدن
خود ی ها  قلعه و لرز از اند و با ترس خود را باخته

 .آيند ی م بيرون
  متعالی  بر خدا شكر و سپاس!   است خداوند زنده46

   آه استی او خداي47!   است  من  نجاتء  صخره باد آه
، گرداند ی م  من گيرد، قومها را مغلوب ی مرا م انتقام

 .رهاند ی م  دشمنان و مرا از چنگ48
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و از ی  پيروز گردانيد خداوندا، تو مرا بر دشمنانم
خداوند، تو را در ی ا49. یدادی  رهاي  ظالمان دست
   تو خواهم  ستود و در وصف  قومها خواهم ميان

 .سرائيد
 ء  برگزيده  پادشاه نصيبی بزرگی خدا پيروزيها50

   رحمت  هميشه سازد و بر او و نسلش یخود داود م
 .فرمايد یم
 

   خدا در خلقت عظمت
آند  می  خدا حكايت   و عظمت  از شكوه آسمان

روز 2. دهد  می  دستهای او را نشان و صنعت
  آنكه و بی4و3نمايند؛   می  خدا را اعالم  حكمت و شب

   خود را به  پيام  و خاموش سخنی بگويند، ساآت
ای   از خانه  هر صبح آفتاب5. رسانند  می سراسر جهان

   مانند تازه  است  قرار داده  در آسمان  خدا برايش آه
 منتظر   مشتاقانه  و مانند قهرمانی آه دامادی خوشحال

از يک سوی 6. آيد  می ، بيرون  است  در ميدان دويدن
 جا را   همه شتابد، و حرارتش  سوی ديگر می  به آسمان
 .گيرد فرا می

 
  خداوند احكام

سازد،  یم   را تازه  و جان  است  خداوند آامل احكام7
   حكمت دالن  ساده  و به  است اعتماد  خداوند قابل آالم
 را شاد   و دل  است  خداوند راست فرامين8. بخشد یم
   و بصيرت استک سازد، اوامر خداوند پا یم
 و تا   و نيكوست  احترام  خداوند قابل قوانين9. بخشد یم

   و عدل  خداوند تماما حق احكام. ماند یابد برقرار م
   خالص ز عسلتر و ا  مرغوب نابی از طال10،  است

 و هوشيار   را آگاه ات  تو بنده احكام11. شيرينتر
ی  عظيم  آنها را بجا آورد، پاداش سازد و هر آه یم

 . خواهد يافت
ببرد؟ ی  خود پ  نهان  گناهان  بتواند به  آه آيست12

و نيز 13! سازک  پا  گناهان خداوندا، تو مرا از چنين
   مسلط  بر منبازدار و نگذاری  عمد مرا از گناهان

،   آزاد شده  از شر گناه  توانست  خواهم آنگاه. شوند
 .  باشم عيب یب

  ، سخنان  منء  دهنده  و نجات پناهگاهی خداوند، ای ا14
 . موردپسند تو باشند و افكارم

 
  خداوندء  برگزيده پادشاهی پيروز

  تو را در روز بال اجابتی خداوند دعا
.  نمايد  تو محافظت از يعقوبی خدا! فرمايد

بفرستد، ک  آم  خود، برايت  مقدس خداوند از مكان2
تو ی  هدايا تمام3!  آند  تو را حمايت  صهيون و از آوه
   را قبول ات یسوختنی ها ی ياد آورد و قربان را به
 ء  را برآوَرد و تو را در همه دلتی آرزو4. فرمايد

تو ی روز خبر پي ما از شنيدن5.  سازد  موفق آارهايت
خود ی  خدا  نام را بهی  پيروز  شد و پرچم شاد خواهيم
ی  درخواستها  خداوند تمامی،بل.   افراشت برخواهيم

 ! فرمايد تو را اجابت
 خود در   مقدس  خداوند از مكان  آه دانم اينک می6

آند و   می  خود را اجابتء  برگزيده ، دعای پادشاه آسمان
  برخی به7. رهاند  را می او  خويش با نيروی نجاتبخش

 اسبهای  بالند و برخی ديگر به های خود می عرابه
!  آنيم  خداوند، خدای خود فخر می ، ولی ما به خويش

  خيزيم افتند، اما ما برمی آيند و می  زانو درمی  به آنان8
 . مانيم و پابرجا می

ی  و هنگام  ما را پيروز گردان خداوند، پادشاهی ا9
 ! فرما ، ما را اجابت طلبيم یمک  از تو آم آه
 

  یبخاطر پيروزی شاد
ای  داده  او  به  از قوتی آه ای خداوند، پادشاه

 او   به ای آه آند و از پيروزی شادی می
 او را برآوردی  تو آرزوی دل2.   است ای شادمان بخشيده

تو با 3.  نداشتی  از او دريغ  از تو خواسته و هرچه
   رفتی و تاجی از طالی ناب  استقبالش  نيكو، به برآات

 او دادی و  ، به  خواست از تو حيات4.  نهادی بر سرش
 . او بخشيدی  عمر به بقا و طول

 تو   آه استی ا ی او بخاطر پيروز  و عظمت شكوه5
او 6. یا  داده  و احترام  او عزت  تو به.یا  او بخشيده به

 او را  حضورتو با ی ا  پر ساخته را تا ابد با برآاتت
 .یا شاد گردانيده

19
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  متعالی  خدا  لطف  دارد و به  بر خداوند توآل پادشاه7
   دشمنانشء  بر همه پادشاه8.  پايدار خواهد ماند هميشه
   مشتعل بيايد مانند آتشی او وقت9.   خواهد يافت غلبه

 . را نابود خواهد آرد مخالفانش
؛ واهد بلعيد را خ  پادشاه  خداوند، دشمنان  خشم آتش

 .  نابود خواهد ساخت زمينی  آنها را از رو و نسل10
پليد ی ها  آردند و نقشه  قيام آنها بر ضد پادشاه11

 آنها را  او با تير و آمان12.  نشدند آشيدند، اما موفق
 فرار  ، پا به  برگشته  قرار خواهد داد و ايشان هدف

 . خواهند گذاشت
 و  آنيم ی م  را ستايش تو خداوند، بخاطر قدرتتی ا13

 .  سراييم ی تو را م عظمت
 

  و سرود ستايشک فرياد آم
، چرا مرا  منی خدای ، ا منی خدای ا
  ام و نالهی ا  چرا دور ايستادهی؟ا آرده کتر

 و روز  شب2ی؟ شتاب ی نم  نجاتم و بهی شنو یرا نم
 .یآن ی نم ، اما تو مرا اجابت ندارمی  و آرام نالم یم
 ما تو   پدران.ی هست ومقدسک ، تو پا  وجود اينبا4و3

 نمودند و تو نيز   آردند و بر تو توآل را ستايش
نزد تو فرياد برآوردند و 5ی؛  داد  را نجات ايشان
 آردند و نوميد و   بر تو توآل ايشان. يافتندی رهاي

 . نشدند سرافكنده
   بحساب ؛ مرا انسان ام  شده  پست  مانند آرم اما من6

  هر آه7.  ام  خود خوار و حقير شده نزد قوم. آورند نمی
  آنها سر خود را تكان. آند  می بيند، مسخره مرا می

   آسی است  همان آيا اين«8: گويند  می دهند و با طعنه می
   آه  شخصی است  همان ؟ آيا اين  داشت  بر خدا توآل آه
  ست دارد؟ اگر خدا او را دو  خدا او را دوست گفت می

 »دهد؟  نمی  چرا نجاتش دارد پس
   مادرم  مرا از رحم آهی  تو بود خداوند، اينی ا9

، تو   بودم  مادرم هنوز در آغوشی  وقت.یبدنيا آورد
ی ، تو خدا  مادرم از شكم10. ی نمود  مراقبت از من
 نيز مرا  اآنون11. یا  آرده و مرا حفظی ا  بوده من
 و غير از تو  است  ، زيرا خطر در آمين مكنک تر
 مانند  دشمنانم12.  برسد  داد من  به  آه نيستی آس

. اند  آرده مرا محاصره»  باشان «  نر سرزمين گاوان

اند تا   خود را باز آرده  دهان  درنده  شيران همچون13
ی  بندها تمام.   است  نمانده در منی نيروي14. مرا بدرند

   آب  مانند موم مدل. اند  جدا شده  از هم استخوانهايم
 و  شدهک خشی  گل  ظرف  همچون گلويم15. شود یم

 .یا  گور آشانده  لب تو مرا به.   چسبيده  آامم  به زبانم
 بدآار  مردم. اند ، دور مرا گرفته  مانند سگ دشمنانم16

مرا ی دستها و پاها. اند  نموده و شرور مرا احاطه
   استخوانهايم تمامی  الغر از فرط17. اند  آرده سوراخ
  َرخت18. اند  شده  خيره  من  به شوند؛ بدآاران ی م ديده

   قرعه منی  آردند و بر ردا  خود تقسيم مرا در ميان
 .انداختند

  ، به  من قوتی  دور مشو؛ ا خداوند، از منی ا19
.   شمشير برهان  را از دم جانم20!   بشتاب منی يار
مرا از 21.   ده جات ن  بدآاران  عزيز مرا از دست جان
   گاوان اينی ؛ مرا از شاخها  برهان  شيران  اين دهان
 !  ده نجاتی وحش

 خود  برادرانی انگيز تو را برا شگفتی آارها22
 ايستاد و   خواهم  جماعت در ميان.  آرد  خواهم تعريف

 خدا، او را  قومی ا23.  آرد  خواهم تو را ستايش
ی را گرامی ، و وب يعق فرزندانی ا!  گوييد سپاس
  او فقيران24!  او را بپرستيد اسرائيل یبنی ا! بداريد

   آنها را نديده آند و مصيبت ی نم را فراموش
  گرداند، بلكه یخود را از آنها بر نمی گيرد؛ رو ینم
 .آند ی م  را اجابت شنود و آن یآنها را می دعا

.  ستود ، تو را خواهم  بزرگ در حضور جماعت25
   ادا خواهم خود را در حضور عزيزانت ینذرها
.  غذا خواهند خورد و سير خواهند شد فقيران26. نمود

  باشد آه.  خواهند آرد  خداوند او را ستايش طالبان
 ! باشند  و آامياب دل  زنده  هميشه آنان

؛   ياد خواهند داشت  خداوند را به  جهان  مردمء همه27
 خواهند نمود و او  خداوند بازگشتی  قومها بسوء همه

  از آنی زيرا فرمانرواي28.  خواهند آرد را پرستش
 .آند ی م  و او بر قومها حكومت خداوند است

خواهند افتاد ک  خا  در حضور او به  متكبرانء همه29
در ی فانی  انسانهاء  خواهند آرد؛ همه و او را سجده

 او را  آيندهی ها نسل30!  زانو خواهند زد حضورش
 ء  خود درباره  خواهند آرد، زيرا از پدران عبادت

22
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 بعد  آهی  فرزندان به31. خدا خواهند شنيدی آارها
   خداوند قوم  خواهد شد آه متولد خواهند شد، گفته

 .  است  داده خود را نجات
 

  ما خداوند، شبان
 چيز  هيچ  به ؛ محتاج  است  من خداوند شبان

، خواباند  میدر مرتعهای سبز مرا2.  بود نخواهم
   مرا تازه و جان3 آند ی م  هدايتم آرامی آبهای بسو
   راه  خود مرا به  پرشكوه او بخاطر نام. سازد یم

ک  تاريء اگر از درهی حت4. آند یمی  رهبر راست
ی  ترسيد، زيرا تو، ا ، نخواهم  نيز عبور آنم مرگ
   من تو بهی  عصا و چوبدست!ی هست ، با من  من شبان
 .بخشد ی م قلب  قوت

  منی برای ا  سفره  دشمنانم در برابر چشمان5
ی عزيز پذيرايی  مهمان  همچون  از منی،گستران یم
   دارم اطمينان6. یساز ی را لبريز م و جاممی آن یم
ی  تو، ا و رحمتی  عمر خود، نيكوي  در طول آه

 ء  تا ابد در خانه  خواهد بود و من  من خداوند، همراه
 . شد خواهم  تو ساآن

 
   بزرگ پادشاه

  خداوند ، از آن  در آنست  و هر آنچه زمين
   را بر آب  و بنياد زمين او اساس2. باشد یم

 .درياها قرار داد
   بر آوه  خداوند آه  مقدسء  خانه تواند به  آسی می چه3

 پاک   پندار و آردارش آسی آه4 يابد؟   راه  است واقع
  خداوند چنين5.  بپرهيزد روغباشد و از ناراستی و د

 خواهد داد و او را  ، برآت  بخشيده آسی را نجات
 در   هميشه اينانند آسانی آه6.  خواهد نمود  اعالم گناه بی

 ! ديدار او هستند باشند و مشتاق  می  خدای يعقوب طلب
ی درهای ا! خود را بلند آنيدی ها، سرها دروازهی ا7

 وارد   جالل د، تا پادشاه آنار بايستي اورشليمی قديم
خداوند !  ؟ خداوند است  آيست  جالل  پادشاه اين8! شود

 ! جنگهاء  همه ؛ خداوند فاتح قادر مطلق
ای درهای ! ها، سرهای خود را بلند آنيد ای دروازه9

!  وارد شود  جالل  آنار بايستيد تا پادشاه قديمی اورشليم

خداوند قادر !  ؟ خداوند است  آيست  جالل  پادشاه اين10
 !  جالل  پادشاه آری، اوست!  متعال

 
   و محافظت هدايتی دعا برا

   خود را با تو در ميان ای خداوند، راز دل
  ، پس  دارم  بر تو توآل خدايا، من2.  گذارم می
   بدبختی من  با ديدن  و دشمنانم  شوم نگذار شرمنده
رند هرگز  تو اميدوا  به بلی، آنانی آه3. شادی آنند
 از اوامر   بيجهت  نخواهند شد، اما آسانی آه سرافكنده

 .آنند خوار خواهند شد تو سرپيچی می
 خود   و احكام  ده  نشان  من  خود را به خداوند، راهی ا4

 و   ده  تعليم  من خود را بهی راست5.  بياموز  من را به
و ی  هست  منء  دهنده  فرما، زيرا تو نجات مرا هدايت

 . ام  تو اميدوار بوده  به  هميشه من
   خود را به  عظيم و محبتی  ازل خداوند، رحمتی ا6

ی ا!   را ببخش ام ی جوان خطايا و گناهان7! ياد آر
خود مرا ی  و بخاطر نيكوي  خويش  رحمت خداوند، به

 ! ياد آن
   خود را به  راست ؛ او راه  است خداوند نيكو و عادل8

او 9.  خواهد داد  شوند نشان منحرف   از راه آهی آسان
   هدايت درستی  آارها  را در انجام  فروتن شخص

.  خواهد داد  او تعليم  خود را به خواهد آرد و راه
دارند  ی م  عهد او را نگاه را آهی  آسان خداوند تمام10

  و محبتی آنند، با وفادار یمی  پيرو و از اوامرش
 .آند ی م هدايت

   خودت ، بخاطر نام  است  بزرگ  من ناهای خداوند، گ11
   باشد، خدا راه اگر آسی خداترس12!  را بيامرز آن

   آامياب او هميشه13.  خواهد داد  او نشان  را به راست
.  در دنيا پايدار خواهند شد خواهد بود و فرزندانش

   از او اطاعت  آسانی اعتماد دارد آه خداوند به14
 .آند  می  تحكيم ا با ايشاناو عهد خود ر. آنند می

، زيرا تنها او   بر خداوند است  هميشه  اميد من چشم15
   من خداوند، بهی ا16. تواند مرا از خطر برهاند یم

.  ام  نما، زيرا تنها و درمانده  رحم  فرما و بر من توجه
 رها  هايم ، مرا از غصه  است  زياد شده دلمی غمها17

   گناهانمء  و همه  آن  توجه من ی فقر و بدبخت به18! ساز
 .را بيامرز
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   نفرت  زيادند و چقدر از من  چه  آه  را ببين دشمنانم19
   تا شرمنده  ده  و مرا نجات  آن  را حفظ جانم20! دارند
 و   آمال باشد آه21.  ام  آرده  بر تو توآل ، زيرا آه نشوم

 . برم  می  تو پناه  باشند، زيرا به  من  حافظ راستی من
 !  ده  نجات  مشكالتش  را از تمام اسرائيل خدايا، بنی22
 

  کمرد نيی دعا
  ، زيرا در آمال  برس  داد من ای خداوند، به

 تو   به  راسخ  و توآل آنم  رفتار می صداقت
 و   آن  مرا تفتيش فكر و دل. خداوندا، مرا بيازما2.  دارم

 و  رم تو را در نظر دا زيرا رحمت3پاک ساز؛ 
 . ام وفاداری تو را شعار زندگی خود آرده

 دورو و   و با اشخاص نشينم ی نم  نادرست با مردان4
   دارم  نفرت از بدآاران5.  آنم ی و آمد نم متظاهر رفت
خود را ی دستها6.  آنم ی نم  معاشرت و با شروران

  ، سپس گناهم ی ب  آه  دهم  تا نشان  شست خواهم
   با سراييدن آنگاه7.  آرد  خواهم واف تو را ط قربانگاه

  انگيز تو را به شگفتی آارهای سرود شكرگزار
 .  داد  خبر خواهم همه

 در   حضور پرجاللت  تو را آهء خداوندا، خانه8
  مانند  با من پس10و9.  دارم ی م ، دوست آنجاست
دهند و  ی م  رشوه  آه  رفتار نكن  و قاتالن بدآاران
 . ريزند ی را م  مردم خون

 و   آن  رحم ؛ بر من ام  آرده را پيشهی  راست اما من11
 .  ده مرا نجات

،   گفت  خواهم  سپاس خداوند را در حضور مردم12
 .رهاند یزيرا مرا از خطر م

 
  یشكرگزاری دعا

  ، از آه  است  من خداوند نور و نجات
   از آه  است  من  جان ؟ خداوند حافظ بترسم

 ؟  م شو هراسان
 آوردند تا مرا   هجوم  بر من  بدآاران آهی هنگام2

ی اگر لشگری حت3. نابود آنند، لغزيدند و افتادند
!  داد  نخواهم  راه  دل بهی  برخيزد، ترس برضد من
   خواهم  خدا توآل  برپا آنند، به  جنگ  من اگر عليه

 ! ترسيد آرد و نخواهم

 دهد   اجازه آه   است  از خداوند اين  من تنها خواهش4
 و در   آنم  در حضور او زيست عمرمی  روزها تمام
.   آنم  او را مشاهده  و جمال  او تفكر نمايم  او بهءخانه

 خود ء  او مرا در خانهی، زندگ سختی در روزها5
ی ا  خواهد آرد و بر صخره  خواهد داد، مرا حفظ پناه

 بر  آنگاه6.   استوار خواهد ساخت بلند و مطمئن
 شد؛ با  اند پيروز خواهم  آرده  مرا احاطه آهی شمناند

 نمود   خواهم ها تقديم ی او قربانء در خيمهی فرياد شاد
 . خواند خواهمی خداوند سرود شكرگزاری و برا

 را  ، دعايم  فرموده ای خداوند، فرياد مرا بشنو و رحمت7
   نيز از ته ، من  تو را بطلبيم ای آه تو گفته8.   آن اجابت
 .  طلبيد  ای خداوند تو را خواهم  آه گويم  می دل

 مشو و   خشمگين ؛ بر من  مكن  پنهان خود را از من9
 مرا ی،ا  بوده تو مددآار من.   مران مرا از حضورت

ک ، مرا تر  منء  دهنده نجاتی خدای ؛ ا طرد مكن
 مرا از خود برانند،  اگر پدر و مادرمی حت10! مگو

 . د خواهد پذيرفتخداوند مرا نزد خو
 تا از   آن  خود هدايت  راست  راه خداوند، مرا بهی ا11

   بدخواهانم دست  مرا به12.   باشم  در امان گزند دشمن
   دروغ شهادت خواهند با ی م  ظالمان نسپار، زيرا اين
 . آنند  قيام خود، برضد من

خداوند را بار ديگر ی  نيكوي  آه  نبودم اگر مطمئن13
 .  بودم  رفته  از بين  حال ، تابه بينم ی دنيا م در اين

  ايمان.   آن  و بر او توآل  خداوند اميدوار باش به14
 . و نااميد مشو  باش داشته

 
 از خداوندک  آم طلب

 ی؛ ا آورم یخداوند، نزد تو فرياد بر می ا
مرا ی اگر دعا!  را بشنو ، دعايم  من گاه تكيه

   االن  شد آه دچار خواهمی  آسان  سرنوشت بهی نشنو
تو ی خود را بسوی دستهای وقت2. اند در قبرها خفته

،  طلبم یمک از تو آمی  و زار  و با گريه آنم یبلند م
   و شروران مرا جزو بدآاران3.  فرما مرا اجابت
 خود  آنها در ظاهر با همسايگان.   نكن محسوب
  د اذيت خود قص گويند، اما در دل ی م  دوستانه سخنان

اند   آرده  آه آنچهی آنها را برا4.  را دارند و آزارشان
   مرتكب آهی زشتی آارهای برا!   آن مجازات
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آنها را 5!  بگذار  دستشان  را آف اند، مزدشان شده
 ديگر نتوانند بلند شوند،   آه  بكوب  بر زمين چنان

 .دهند ی نم  تو اهميت دستی  و آارها  آفرينش زيرا به
،   از او آمک طلبيدم او فرياد مرا آه!  باد را سپاسخدا 6

   قلب از صميم.   است  و سپر من خداوند قوت7.  است شنيده
   رو، دلم از اين.  و او مرا ياری آرد  آردم بر او توآل
 . نمايم  و با سرود از او تشكر می شاد است

  آند و از پادشاه ی م  خود را حفظ خداوند قوم8
  نمايد و او را نجات ی م  حمايت ويش خ ءبرگزيده

   ده  خود را نجاتء  برگزيده خداوند، قومی ا9. بخشد یم
 آنها  تو شبان.  فرما  عنايت  خود را برآت و عزيزان

 ! آنی  نگهدار  و تا ابد از ايشان باش
 

  خداوند در طوفانی صدا
 ! آنيد ، خداوند را ستايش فرشتگانی ا

خداوند را 2!  بستاييد او را  و عظمت شكوه
و ی  تقو در لباس!  بپرستيد  سزاوار است آنچنانكه
 ! آنيد  او را سجده تقدس

شود؛ او   می صدای خداوند از ورای درياها شنيده3
  صدای او بر اقيانوسها طنين! غرد  رعد می همچون
 .  است  و باشكوه صدای خداوند پرقدرت4!   است افكن

ی آر. شكند یو را م سر خداوند درختانی صدا5
 را  لبنانی ها و آوه6 شكند ی را م  سرو لبنان درختان

 و   جست  به  را مانند گوساله  حرمون لرزاند و آوه یم
 .دارد یخيز وام

دشتها را 8آند،  ی ايجاد م خداوند رعد و برقی صدا7
   را تكان قادشی آورد و صحرا ی در م  لرزه به
لرزاند و  ی را م لوط ب خداوند درختی صدا9. دهد یم

در . ريزد ی م  زمين  را به  جنگل درختانی برگها
 .ستايند ی او را م  و عظمت  جالل  خداوند، همهء خانه

 ابد  راند و تا به  می  فرمان خداوند بر آبهای عميق10
   خود قدرتء  برگزيده  قوم خداوند به11. نمايد  می سلطنت

 .آند  می شان اي  و سالمتی نصيب بخشد و صلح می
 

 تشكری دعا
  نجات ، زيرا مرا آنم  می خداوندا، تو را ستايش

ای 2.  بخندند  من  به دادی و نگذاشتی دشمنانم

 و  ، وقتی نزد تو فرياد برآوردم خداوند، ای خدای من
 گور برگرداندی  مرا از لب3. ، مرا شفا دادی آمک طلبيدم
 . م دادی تا نمير  نجاتم  مرگ و از چنگال

   مقدس نام!  آنيد  خداوند، او را ستايش عزيزانی ا4
،  استی ا  او لحظه زيرا غضب5، خداوند را بستاييد

 نيز   شب  اگر تمام!ی او دايم  و محبت اما رحمت
 .شود یآغاز می  باز شاد ، صبحگاهان بريزيمک اش

   خود گفتم ، به  بودم  و آامياب  خوشحال آهی هنگام6
   مانند آوه فكر آردم7.  خورد واهم نخ هرگز شكست

 تو،   آه اما همين.  بود  پابرجا و پايدار خواهم هميشه
   ترسانی، برگرداند خود را از منی خداوند، روی ا

 .  شدم و پريشان
:   گفتم آنان  و التماس  تو ناليدم ای خداوند، در پيشگاه8
 و  ای دارد؟ اگر بميرم  فايده  برای تو چه نابودی من«9

، تو را خواهد  ، آيا غبار خاک من زير خاک بروم
  صداقت  از وفاداری و  منء ستود؟ آيا جسد خاک شده

 رابشنو و بر  خداوندا، دعايم10 خواهد آرد؟  تو تعريف
 »!  باش ای خداوند، مددآار من!  آن  رحم من
   تبديل و رقصی  شاد  مرا به خدايا، تو ماتم11

  و لباسی  در آورد ا از تنم عزا ر  تو رخت!یا آرده
   سكوت بنابراين12. ی پوشاند  من بهی  و شاد جشن

 تو سرود   وجود در وصف  آرد و با تمام نخواهم
 ابد تو  ، تا به منی خدای خداوند، ای ا.  خواند خواهم

 !  گفت  خواهم را سپاس
 

  خداوند  به توآلی دعا
 ار، نگذ ام  آورده  تو پناه خداوند، بهی ا

  عادلی تو خداي.   شوم هرگز سرافكنده
 و   ده  گوش منی  دعا به2.   ده  مرا نجات  پسی،هست

ی ا  و خانه مطمئنی پناهگاه.   ببخش مرا نجات
 .  و مرا برهان  باش منی حصاردار برا

 خود مرا   هستی؛ بخاطر نام  و سنگر من  پناه تو جان3
اند   نهاده  برايم مرا از دامی آه4.  فرما رهبری و هدايت

؛  آورم  می  تو پناه به5.   نما و مرا از خطر برهان حفظ
؛ ای خداوند، خدای  سپارم  تو می  دست  خود را به روح
 .ای ، تو بهای آزادی مرا پرداخته حق
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 بر  ؛ من آنند، متنفرم ی اعتماد م  بت  به آهی از آنان6
ی  شاد تو  رحمت به7.  ام  آرده خداوند، توآلی تو، ا

و از ی  نمود  توجه  من  مصيبت ، زيرا به آنم یم
   دشمن  دست مرا به8. ی شد  آگاه  من مشكالت
 .ی نهاد  پايم  پيش  نجات  راه  بلكهی،نسپرد

، زيرا در تنگنا و سختی   آن  رحم خداوندا، بر من9
  ديگر تاب.   است  تار شده  چشمانم  گريه از شدت.  هستم
بر اثر . رود  بسر می  و ناله  با آه عمرم10.   ندارم تحمل
. پوسند  می  و استخوانهايم ام  داده  را از دست ، قوتم گناه

   و پيش ام  و رسوا شده  سرافكنده  دشمنانء نزد همه11
   از من آشنايان.   را بلند آنم  سرم توانم  نمی همسايگان

بيند،   و بازار می  مرا در آوچه ترسند؛ هر آه می
   دست  به  آه ای هستم  مرده همچون12. گريزد می

   به  آه ؛ مانند ظرفی هستم  است  شده فراموشی سپرده
   سر من  بسياری پشت  آه ام شنيده13.  باشند دور انداخته
، زيرا  است   آرده  مرا احاطه وحشت. آنند بدگويی می

اند و   برخاسته آشند؛ برضد من  مرا می  قتل ء نقشه آنان
 . را دارند  جانمقصد

   آه گويم  و می ام  آرده  بر تو، ای خداوند، توآل اما من14
؛ مرا   تو است  در دست زندگی من15.  تو هستی خدای من
 بر  نظر لطف16.   برهان  و آزاردهندگانم  دشمنان از دست

ای 17.   ده  خود مرا نجات  رحمت  و به  بيافكن ات بنده
بگذار .   شوم ، نگذار سرافكنده ام ده ش  تو متوسل خداوند، به
 فرو   قبرهايشان  به  شوند و خاموش  شرمنده بدآاران
   برضد درستكاران  دروغگو آه بگذار زبان18. روند
 . شود گويد الل  می سخن

   عظيم  چه  مطيعانت تو در حقی خداوندا، نيكوي19
 خود را  ، رحمت ، در حضور مردم  موقع تو به!  است
   را از دام دوستدارانت20. دادی  خواه نها نشان آ به

و آنها را در ی دار ی م  در امان  زبان  و زخم توطئه
 .یده ی م  پناه  حضورتء سايه

،   بودم  در محاصره وقتی من!  باد خداوند را سپاس21
!  داد  نشان  من انگيزی به  را بطرز شگفت او محبتش

 ديگر از نظر   آه آردم  و فكر می  بودم  ترسيده من22
، او  ؛ اما وقتی نزد او فرياد برآوردم ام خداوند افتاده

 . فرمود دعای مرا شنيد و مرا اجابت

خداوند افراد !  بداريد  خداوند، او را دوست قومی ا23
   را به آند، اما متكبران ی م  را حفظ وفادار و امين

   به آهی  آسانء همهی ا24. رساند ی م اعمالشانی سزا
 ! باشيد دلی  و قو ايد، شجاع خداوند اميد بسته

 
   و بخشش اعتراف

  شده   آمرزيده  گناهانش آهی  آس خوشابحال
  خوشابحال2!   است  شده  بخشيده و خطاهايش

 و  شناسد و حيله ی نم  خداوند او را مجرم آهی آس
 .  نيست در وجودشی تزوير

  ، وجود مرا مثل آنم ی نم  را اعتراف آنی  وقت گناهم3
   امانم  و گريه  غصه  شب خورد و تمام ی م خوره
   و روز مرا تنبيه خداوند، شبی تو، ا4! دهد ینم
خود را از ی  و شاداب  طراوات آهی  بطوری،آن یم

در حضور ی اما وقت5.  شوم ی و خرد م دهم ی م دست
   جرمم  و از پوشاندن آنم ی م  خود اعتراف  گناه تو به
  بايد گناه«:  گويم ی خود م  و به نمايم ینمی ارخودد

 مرا  ، تو نيز گناه» خود را نزد خداوند اقرار آنم
  بمحضی  با ايمان ، هر شخص بنابراين6. یآمرز یم

   آن استی  باق  خود، بايد تا فرصت  از گناه  شدن آگاه
 هرگز   حوادث طوفان.  آند را در حضور تو اعتراف

 .  نخواهد رساند سيبآی  شخص  چنين به
ی  خواه و مرا از بال حفظی  هست  من تو پناهگاه7

شاد ی و رهايی پيروزی  مرا با سرودها دل. آرد
 ! ساختی خواه

 نمود و راهی   خواهم تو را هدايت«: فرمايد خداوند می8
   داد؛ تو را نصيحت  خواهم  تو تعليم  بايد بروی به را آه
، مانند  پس9!   داشت نخواهم از تو بر  آرد و چشم خواهم
   و رام  و افسار هدايت  با لگام  آه  و قاطر نباش اسب
 »! و شعوری ندارند شوند و از خود فهم می

   ندارد؛ اما هر آه  شرور پايان  اشخاصء  و غصه غم10
 او برخوردار خواهد   آند از رحمت  خداوند توآل به
   است  داده جام خداوند ان  آنچه ، بسبب ای نيكان11. شد

 ! شادی برآوريد ، بانگ ای پاآدالن! شادی آنيد
 

  سرود پرستش
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  ستايش شادی ، خداوند را با سرود نيكانی ا
.   است  نيكان ء زيبنده خداوند را ستودن! آنيد

او ی  تار برا  بپرستيد و با عود ده خداوند را با بربط2
خداوند ی  برا تازهی سرودها3! سرود بخوانيد

زيرا 4. بلند بخوانيدی بسراييد، نيكو بنوازيد و با صدا
   و او در تمام  است  و درست  خداوند راست آالم

 را   و انصاف او عدل5.   و وفادار است  امين آارهايش
 .  خداوند پر است دنيا از رحمت.  دارد دوست

 خداوند آسمانها بوجود آمد؛ او دستور داد   فرمان به6
ی او آبها7.  شدند  آفريده  و ستارگان و خورشيد و ماه
 را در  عميقی  آرد و آبها جا جمعک درياها را در ي
 . مخزنها ريخت

 بداريد  ، خداوند را حرمت زمينی  رو  مردمء همهی ا8
 زيرا او!  فرود آوريد و در برابر او سر تعظيم

   شد؛ او امر فرمود و عالم دستور داد و دنيا آفريده
 .دبوجود آمی هست

آند و  یاثر م ی قومها را ب خداوند تصميمات10
. سازد ی م  برآب  را نقش جهانی قومهای ها نقشه

او تا ابد ی ها  و نقشه استی  خداوند قطع اما تصميم11
ی  خداوند، خدا آهی  قوم خوشابحال12.  پايدار است

 را   خداوند، ايشان آهی  مردم خوشابحال!   است ايشان
 !  است خود برگزيدهی برا

 انسانها را ء آند و همه  می  نگاه خداوند از آسمان13
   جهان  ساآنان  خود، تمام  سكونت او از محل14بيند؛  می

  ، خوب  دلهاستء  آفريننده او آه15. را زير نظر دارد
 .گذرد  می  چه  انسان ء و انديشه  در دل داند آه می

وز  پير  آه  نيست  لشگرش  قدرت  بسبب پادشاه16
 پيدا   نجات  آه  نيست شود؛ سرباز با زور بازويش یم
 دهد؛  را نجاتی تواند آس ینمی  جنگ اسب17. آند یم

 . استی ا  آار بيهوده  آن  به اميد بستن
دارند و  یمی  او را گرام آهی اما خداوند از آسان18

او 19. آند ی م آشند مراقبت ی را م انتظار رحمتش
آنها ی  قحط رهاند و در هنگام ی م  را از مرگ ايشان

 .دارد ی م  نگه را زنده
.   ماست او مددآار و مدافع.   خداوند است اميد ما به20
   او توآل  مقدس  نام ما به.   ماست دلی  شاد ءاو مايه21
 . آنيم یم

 تو اميد   تو بر ما باد؛ زيرا ما به خداوندا، رحمت22
 ! ايم بسته

 
 خداوندی  نيكوي در ستايش

آرد؛    خواهم در هر زمانی خداوند را ستايش
 جاری   بر زبانم  او پيوسته شكر و سپاس

آند؛   وجود خداوند فخر می  به  من جان2. خواهد بود
 را خواهند شنيد و   اين  و افتاده  فروتن اشخاص
 خداوند را   عظمت بياييد با من3.  خواهند شد خوشحال
 !  آنيم  او را ستايش م نا  آنيد؛ بياييد با هم اعالم

 فرمود و   و او مرا اجابت طلبيدمک  آم خداوند را به4
ی  بسو مظلومان5.   رها ساخت  ترسهايمء مرا از همه

  سرافكنده  شدند؛ آنها هرگز او نظر آردند و خوشحال
 حقير فرياد برآورد و خداوند  اين6. نخواهند شد

.  رهانيد  مشكالتشء او را شنيد و او را از همهی صدا
ترسند و  ی از خداوند م آهی  خداوند دور آنانء فرشته7

 را از  زند و ايشان ی م دارند حلقه یمی او را گرام
 .رهاند یخطر م

!   خداوند نيكوست  آنيد و ببينيد آه بياييد امتحان8
 ء ای همه9! برند  می  او پناه  به  آسانی آه خوشابحال
  اريد؛ زيرا آسانی آه خداوند، او را گرامی بد عزيزان
 و   دارند هرگز محتاج  او را در دل  و احترام ترس

آشند،  شيرها نيز گرسنگی می10.  نخواهند شد درمانده
 . نيستند بهره  نعمتی بی  خداوند از هيچ اما طالبان

 خداترسی ياد   شما درس ، بياييد تا به ای جوانان11
  يد زندگی خوبخواه آيا می12!  آنيد  گوش  من به.  بدهم

 را از  ، زبانتان پس13 باشيد؟  و عمر طوالنی داشته
بلی، از بدی دوری آنيد و 14.  آنيد  حفظ بدی و دروغ

 . خود سازيد ء را پيشه نيكويی و آرامش
 فرياد  آند و به  می  مراقبت خداوند از نيكوآاران15

 و   است اما او برضد بدآاران16. دهد  می  گوش ايشان
 محو خواهد  ، اثر آنها را از روی زمين سرانجام
   فرياد برآوردند و خداوند صدای ايشان نيكان17.  ساخت

.  رهانيد  سختيهايشان را شنيد و آنها را از تمام
  ؛ او آنانی را آه  است شكستگان خداوند نزديک دل18

 .بخشد  می اند، نجات  داده اميد خود را از دست

33

34



 مزامير 15
 

 

، اما خداوند او را  د است زيا  انساِن خوب مشكالت19
  خداوند تمام20. رهاند ی م  مشكالتشء از همه
ی يكی گذارد حت یآند و نم ی م او را حفظی استخوانها

 شرور او را   آدم شرارت21.  شود از آنها شكسته
 دارند،   نفرت  از نيكان آهی ؛ آسان خواهد آشت

  خداوند جان22.  خواهند شد  و مجازات محكوم
 او   به آهی دهد؛ آسان ی م  خود را نجات رانخدمتگزا

 . نخواهند شد  و مجازات برند، محكوم ی م پناه
 

 از خداوندک  آم طلب
  و با  دشمنی آن ای خداوند، با دشمنانم

سپر 2.  جنگند، بجنگ  می  با من آسانی آه
   خود را بدستء نيزه3.  بيا  آمک من خود را بردار و به

  به. آنند، ببند  می  مرا تعقيب  آنانی آه را بر گير و راه
  آنانی آه4.  خواهی داد  مرا نجات  آه  بده اطمينان  من

   و رسوا شوند؛ آنانی آه  مرا دارند، خجل قصد جان
  ، خوار و مغبون  خورده  هستند شكست  من بدخواه
 ء  شوند و فرشته  دربرابر باد پراآنده  آاه همچون5. شوند

   آنها را تعقيب وقتی فرشته6. را براندخداوند آنها 
 شود تا نتوانند فرار   آنها تاريک و لغزنده آند، راه می
 نهادند و چاهی   دام  برای من جهت زيرا بی7. آنند
 غفلتًا  باشد آه8.   گرفتار شوم  آندند تا در آن عميق

اند و   نهاده  شود و در دامی آه باليی بر آنها نازل
 .اند، خود گرفتار شوند  آنده چاهی آه

خواهد آرد و ی  از وجود خداوند شاد  من و اما جان9
با 10.  خواهد شد دهد خوشحال ی او م آهی  نجات بسبب
خداوند؟ ی  مانند تو، ا آيست«:  گويم ی م  وجودم تمام

و ی ده ی م  زورگو نجات  را از دست تو ضعيف
 ».یرهان ی م  ظالم  را از چنگ مظلوم

 چيزهايی  اند و مرا به  برخاسته  من  عليه بيرحم  شاهدان11
نيكی مرا 12.  خبر است  از آنها بی  روحم آنند آه  می متهم

،  و اما من13. رنجانند  مرا می گويند و جان  می با بدی پاسخ
 چيزی  ، از غصه  عزا پوشيدم وقتی آنها بيمار بودند لباس

 و برادر  دوستمانند يک 14.   دعا آردم  و برايشان نخوردم
 گويی   آه  بودم  اندوهگين ؛ چنان  سوزاندم  دل بر ايشان
 ! ام  داده  را از دست مادرم

، آنها شاد و   افتادم  در زحمت منی اما وقت16و15
 شدند و مرا استهزا آردند؛ مانند   جمع  دورم خندان
 . ناسزا گفتند  من  به هرزهی آدمها

 را  بود؟ جانمی  خواهگر نظارهی  آ خداوندا، تا به17
   اين مرا از دستی ؛ زندگ دهی از شّر آنها رهاي

   جماعت  در ميان آنگاه18.   ده  نجات  درنده شيران
 نمود و در حضور   خواهم ، تو را ستايش بزرگ
 .  گفت  خواهم ، تو را سپاس مردم

   من آنند به  دشمنی می  با من جهت  بی نگذار آسانی آه19
 . آنند ام  متنفرند، مسخره  از من نانی آهبخندند و آ

  ؛ آنها برضد آسانی آه  نيست  دوستانه  آنان سخنان20
. زنند جو هستند و زندگی آرامی دارند افترا می صلح

   چه آه   خود ديديم ما با چشمان«: گويند  می  من به21
 چيز آگاهی؛  اما تو، ای خداوند، از همه22» !آردی
 دور  ؛ ای خداوند، از من  منشين ت ساآ  اينچنين پس

   من  و از حق  برس  دادم خداوندا، برخيز و به23!  مباش
 خود،   عدالت خدايا، خداوندا، برطبق24!   آن دفاع

   من  به  و نگذار دشمنانم  داوری آن درمورد من
 آرزوی  ما به«:  خود بگويند نگذار در دل25. بخندند

 از  آنانی آه26» ! اديم د او را شكست!  خود رسيديم
 و  اند، همگی خجل  شاد شده ناآامی و بدبختی من

 برتر و   خود را از من  شوند؛ آسانی آه شرمنده
 . و رسوا گردند دانند، سرافكنده بزرگتر می

 شود، شاد و   داده  من  به خواهند حقم ی م آهی اما آنان27
 و   است خداوند بزرگ«:  بگويند  باشند و پيوسته خرم

و موفقيِت خدمتگزار خود ی خواستار سالمت
 آرد   خواهم  تو را بيان  عدالت  من آنگاه28» .باشد یم

 .  گفت  خواهم  روز تو را سپاس و تمام
 

 خداوندی  و نيك  انسان شرارت
   آرده  شرور النه  انسان  دل  در عمق گناه
او 2.  او جای ندارد  خدا در دل  و ترس است

  آند گناهش  فكر می  آه خود راضی است از  چنان
.  فرار خواهد آرد برمال نخواهد شد و او از مجازات

؛ ِخَرد و   است آميز و مملو از دروغ  شرارت سخنانش3
رود و از   می های آج  راه به4.   نيست نيكی در وجودش
 .آشد  نمی  دست آارهای خالف
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و رسد   آسمانها می  تو، ای خداوند، تا به رحمت5
   تو همچون عدالت6!  باالتر از ابرها وفاداری تو به

   تو مانند دريا عميق ؛ احكام  پابرجاست های بزرگ آوه
 . هستی  انسانها و حيوانات ای خداوند، تو حافظ.  است

 ء  زير سايه آدميان!   است  عظيم  تو چه خدايا، رحمت7
و سير  تء  خانه آنها از برآت8. گيرند ی م تو پناهی بالها
 آنها  خود بهی  نيكويء شوند و تو از چشمه یم
 از نور تو ی؛ هست  حياتء تو سرچشمه9. ینوشان یم

 ! بينيم ی را م  ما نور حيات  آه است
 تو را  آهی  بر آسان  تو هميشه خداوندا، رحمت10
   همراه تو پيوستهی بماند و نيكويی شناسند باق یم

  آنند  حمله  من  به ننگذار متكبرا11.  باشد درستكاران
 .سازندی  مرا متوار و شروران

   زمين آنها نقش! اند  افتاده  بدآاران ببينيد چگونه12
 !توانند برخيزند یاند و ديگر نم شده

 
   و بدان  نيكان سرنوشت

  و  خاطر مكن  خود را آزرده  بدآاران بسبب
آنها مانند 2. شرور حسد مبری بر آدمها

 خواهند  ، از بين  شده پژمردهی  بزود، دوام ی ب علف
 . رفت

 خود   تا در زمين آنی  نما و نيكوي بر خداوند توآل3
 و او   باش با خدا خوش4. یآنی  زندگ  امنيت در آمال
   را به خودت5.  تو خواهد داد  را به دلتی آرزو

ی  و او تو را يار  آن خداوند بسپار و بر او تكيه
 خواهد آرد و خواهد   تو دفاع او از حق6؛ خواهد داد
 آشكار   بر همه  تو مانند روز روشن  حقانيت گذاشت
 .شود

 نما و با صبر و شكيبايی  در حضور خداوند سكوت7
   و حيله  با نيرنگ  آسانی آه به.   او باش منتظر عمل

 و  خشم8.  مورز شوند، حسادت  می در زندگی موفق
 مساز تا  هخاطر خود را آزرد.   را ترک آن غضب
آشند از   انتظار خداوند را می آسانی آه9.  نكنی گناه

 . او برخوردار خواهند شد برآات
؛ مدتی   دوامی نخواهند داشت  شرور چندان اشخاص10

اما 11. خواهند بود، ولی بعد از نظر ناپديد خواهند شد

 خود برخوردار خواهند شد   از برآات  فروتن اشخاص
 . خواهد بود  و صفا توام  با صلح شان و زندگی

   و نيكوآار نفرت  شرور از انسانهای با ايمان آدم12
 او  اما خداوند به13چيند،   می دارد و برای آنها توطئه

 روز داوری او نزديک  بيند آه خندد، زيرا می می
 . است

اند و  خود را آشيدهی  شرور شمشيرها اشخاص14
 را   و نيازمندان اناند تا فقير  آرده خود را زهی آمانها
 را نابود   خود قرار دهند و درستكاران  حمالت هدف
 فرو   خودشان  قلب آنها بهی اما شمشيرها15. سازند

 . خواهد شد  شكسته  و آمانهايشان خواهد رفت
   نيكوآار با ارزشتر از ثروت شخصی دارايک اند16

ی زيرا خداوند نيرو17.   بدآار است  آدم هنگفت
  نيكوآاران  خواهد آرد، اما  را از آنها سلب بدآاران

 . خواهد نمود را محافظت
   مراقبت خداوند از زندگی افراد درستكار و امين18
!  ارثی فسادناپذير خواهد بخشيد  ايشان آند؛ او به می

   نخواهند ديد و حتی در ايام  بال زحمت آنها در زمان19
بود خواهند  نا اما بدآاران20. قحطی سير خواهند بود

 گلهای وحشی زودگذر،   خداوند همچون شد و دشمنان
 و فانی خواهند گرديد و مانند دود ناپديد  پژمرده

  گيرد و پس  می  شرور قرض آدم21. خواهند شد
   ديگران  نيک با سخاوتمندی به دهد، اما شخص نمی

 خداوند بر آنها باشد   برآت آسانی آه22. آند آمک می
   زير لعنت  خواهند آرد، اما آنانی آهبسالمتی زندگی

 . خواهند شد  آن خداوند قرار دارند ريشه
   بايد بروند هدايت آهی  راه  را به خداوند مردم23
  باشد، حفظی  راض  از ايشان را آهی آند و آنان یم
نخواهد رسيد، ی  آسيب  آنان اگر بيفتند به24. نمايد یم

  از دوران25. يردگ ی را م  ايشان زيرا خداوند دست
   انسان  آه ام  نديده  پير هستم تا امروز آهی جوان

   باشد و فرزندانش گفتهک نيكوآار را خداوند تر
 نيكوآار با  انسان26!  باشند  نان  و محتاج گرسنه

دهد و خداوند  ی م بخشد و قرض یمی سخاوتمند
 .دهد ی م  را برآت فرزندانش

ويی آنی در زندگی اگر از بدی دوری نمايی ونيك27
 را  زيرا خداوند انصاف28.  خواهی شد پايدار و آامياب
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  آند، بلكه  خود را ترک نمی  دارد و عزيزان دوست
   شروران اما نسل. نمايد  می  از آنها مراقبت هميشه
 خواهند   ارث ، دنيا را به نيكان29.  خواهد شد آن ريشه

 . نمود خواهند   سكونت  ابد در آن برد و تا به
آيد و  ی م  بيرون  درستكار، حكمت  انسان از دهان30

  او احكام31. آند ی م  بيان  است  را راست  او آنچه زبان
 و   است دادهی  خود جا  خداوند را در دل و دستورات

،  بدآاران32.  نخواهد شد  منحرف  راست از راه
دهند و درصددند آنها را  ی قرار م  را هدف نيكوآاران

   بدآاران  دست  را به اما خداوند ايشان33.  ببرند  بيناز
ی  داور  هنگام  به نخواهد سپرد و نخواهد گذاشت

 . شوند محكوم
 او را نگاهدار و   و احكام  خداوند اميدوار باش به34

  خواهد داد و سرافراز خواهد  تو را برآت او بموقع
ی ه را خوا بدآارانی  خود نابود  چشم نمود و تو به

 .ديد
ی  درخت  همچون  آه را ديدمی  بدآار و ظالم شخص35

ی اما طول36.  بود  گسترده  و برگ  هر سو شاخ سبز به
نماند؛ ی از او باقی  و اثر  رفت  از بين نكشيد آه
ک  پا اما شخص37. پيدا نشدی ، ول  را گرفتم سراغش

 خير خواهد   به او عاقبت!   آن و درستكار را مالحظه
 ء ؛ همه  است در انتظار بدآارانی  بد اما عاقبت38. شد

 .خواهند شدک آنها هال
ی  خواهد داد و در سختيها  را نجات خداوند نيكان39

آنها ک  آم خداوند به40. آنها خواهد بودی حامی زندگ
 خواهد   بدآاران  و آنها را از چنگ خواهد شتافت
 .برند ی م  او پناه رهانيد، زيرا به

 
  رنجور انسانی دعا

 وک  غضبنا آهی خداوند، هنگامی ا
تو ی تيرها2.   نكن مرا تنبيهی  هست خشمگين

ک  خا  تو به  دست  و از ضرب  فرو رفته در بدنم
؛   نمانده در بدنمی سالمی  تو جا در اثر خشم3.  ام افتاده
زيرا 4. اند  شده  آوبيده  درهم  استخوانهايم  گناهم بسبب
 بر  گرانی  بار اند و همچون گذشته   از سرم گناهانم

   متعفن ، زخمهايم  حماقتم بسبب5. آنند یمی  سنگين من
  خميدهی  و بكل پيچم ی خود م به6. اند  شده و چرآين

.  روم ی اينسو و آنسو م  و به نالم ی روز م تمام.  ام شده
   نمانده در بدنمی سالمی  و جا سوزم ی م  تب از شدت7

از ی  و بكل ام  داده  خود را از دست مل تح تاب8.  است
 درد   و از شدت  را گرفته ، دلم ؛ غم ام افتادهی پا
 . نالم یم
 از   منء  و ناله  آهی؛دان ی را م  آرزوهايم خداوندا، تمام9

 از  تپد، قوتم ی م  بشدت  من قلب10.   نيست تو پوشيده
 و  دوستان11.   است  نور شده  آم  و چشمانم  رفته بين

، از   شده  عارض  بر من آهی  بالي  اين  بسبب رفقايم
ی  دور  از من گيرند و همسايگانم ی م  فاصله من
   دام  را دارند، برايم  قصد جانم آهی آنان12. آنند یم
   هستند، به  در صدد آزارم آهی گذارند و آسان یم

   نقشه  من  روز عليه آنند و تمام ی م  تهديدم مرگ
 .آشند یم

تواند  ی نم  آه هستمی  آر  شخص  همچون من13
  تواند سخن ی نم  آه هستمی  الل بشنود، مانند شخص

  قادر نيستی  آر  بسبب  آه هستمی  آس مثل14. بگويد
 .  دهد پاسخ

   من  تو به  آه  دارم  و يقين خداوند، اميدوارمی ا15
  منی  ناآام  به نگذار دشمنانم16. دادی  خواه پاسخ
.  بدانند  خود را برتر از من افتم یمی ندند و وقتبخ
 مرا   دايمی، بيمار ؛ اين درآيمی  از پا استک نزدي17

 .دهد ی م عذاب
 و از آردار خود  آنم  می  اعتراف  گناهانم  به من18

 و نيرومند هستند؛   سالم دشمنانم19.   و پشيمانم غمگين
آنها خوبی 20.  دارند بسيارند  نفرت  از من آسانی آه

ورزند   می  مخالفت دهند؛ با من  می مرا با بدی پاسخ
 .  دهم  آار نيک انجام آنم  می  آوشش زيرا من

  ، از من منی خدای خداوندا، مرا تنها نگذار؛ ا21
 ی، هست  منء  دهنده خداوند، تو نجاتی ا22.  دور مباش

 !  بشتاب  آمكم به
 

  رنجور  انسان اعتراف
 بود   خواهم  رفتارم مواظب«:  م خود گفت به
 خود خطا   آرد تا با زبان  خواهم احتياط و

   سخن  است منک  بدآار نزدي  آدم آهی مادام.  نورزم
از ی ، حت  بودم  و خاموش  گنگ من2» .  گفت نخواهم
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ی  خوددار خوبی  چيزهاء  درباره  گفتن سخن
.  شديدتر شد  باز هم درد منی ؛ ول آردم یم
 بيشتر   بوجود آمد؛ هر چه در دلمی اباضطر3
. آشيد ی م  بيشتر شعله  درونم  آتش انديشيدم یم

  خداوندا، پايان«4:   و گفتم  آمدم  سخن  به سرانجام
  منی  زندگان  ايام  ساز و اينكه  معلوم  را بر من عمرم

  تو عمرم5» ! هستمی  چقدر فان  آه  تا بدانم چقدر است
 در نظر  و زندگانيمی ا  ساخته وجبک  يء  اندازه را به

   آه استی  نفس  همچون عمر انسان.   است تو هيچ
   مانند سايه عمر انسان6! گردد ی م آيد و نيست یبرم

او . آند ی م  خود را مشوش  و او بيهوده زودگذر است
از ی  آس داند چه ینمی آند، ول ی م  جمع  و ثروت مال
 . خواهد آرد  استفاده آن

  ؟ تنها اميدم  اميدوار باشم  چه  ديگر به داوندا، اآنونخ7
  احمقان  و نگذار  برهان  گناهانمء مرا از همه8. تو هستی

   به  و زبان آنم  اختيار می  سكوت من9.  بخندند  من به
   را تو بر من  مصيبت ، زيرا اين گشايم  نمی شكايت
، زيرا   دور آن بالی خود را از من10. ای  آرده عارض

   را بسبب تو انسان11.  شوم  می  تو تلف  دست از ضرب
   آن  او به  را آه آنی؛ آنچه  می  و تاديب  توبيخ گناهانش

 بيد   آه  همانگونه آنی، درست  نابود می  است  بسته دل
   بادی بيش آری، عمر انسان. آند  را نابود می لباس
 . نيست

  ؛ اشكهايم  برس ريادم ف خداوندا، دعای مرا بشنو و به12
،  ؛ غريبم  نيستم  دنيا مسافری بيش در اين.  نگير را ناديده
  غضب13.   بده  مانند اجداد خود؛ مرا نزد خود پناه غريب

 بار ديگر   از مردنم ؛ بگذار پيش  برگردان خود را از من
 !  را ببينم روی شادی و نشاط

 
  یسرود پرستش

 ،  خداوند را آشيدمبا صبر و شكيبايی انتظار
.  را شنيد  نمود و فريادم  توجه و او بسوی من

 آشيد و در   بيرون  لجن  و از گل  هالآت او مرا از چاه2
او 3.   ساخت  را محكم  و جای پايم  گذاشت باالی صخره

، سرودی در   بخوانم  تا سرودی تازه  آموخت  من به
ند خواهند  را بين  اين بسياری چون!   خدايمان ستايش

 . خواهند آرد ترسيد و بر خداوند توآل

 دارند و از   بر خداوند توآل  خوشبختند آسانی آه چه4
ای 5. آنند  پيروی نمی  دروغين  متكبر و خدايان اشخاص

انگيز بسياری  خداوند، خدای ما، تو آارهای شگفت
ای؛ تو   فكر ما بوده  به ای و پيوسته  داده برای ما انجام

   زيادند آه انگيز تو چنان آارهای شگفت! ینظير بی
 .  آنها قاصر است  از بيان زبانم

ی  نخواست  از منی؛ نطلبيد و هديهی  قربان تو از من6
  ؛ بلكه  آنم ذبحی  حيوان  گناهم شدنک پای  برا آه

 و   تو را بشنوم تا سخنانی  را باز آرد گوشهايم
 تو را   تا دستورات ام آماده«:   گفتم آنگاه7.   آنم اطاعت

   انجام  شده  نوشته  منء  درباره  شريعت  در آتاب آه
 تو   خواست  دارم ، چقدر دوست منی خدای ا8.  دهم

   خود حفظ  تو را در دل دستورات!  را بجا آورم
 ». آنم یم
ما   تو  آه ام  داده  تو بشارت  قوم  بزرگ در اجتماع10و9

   اين  من آهی دان یتو مخداوند، ی  ا!یده ی م را نجات
   اين  و در دادن ام  نداشته خود نگهی  را برا خبر خوش

   قوم  بزرگ  در اجتماعی،آر.  ام نكردهی  آوتاه مژده
 . ام  گفته تو سخنی  و راست  از رحمت تو پيوسته

   دريغ  خود را از من  و محبت خداوند، لطفی ا11
 . آند حفظ مرا   تو همواره  و صداقت رحمت. مدار

 
  کآمی دعا برا

   زيادم  و گناهان  آرده مرا احاطهی شمار یبی باليا12
 را   سرم توانم ی نم آهی آند بطور یمی  سنگين بر من
خداوند، ی ا13.   ندارم  خود آرامش در دل.  بلند آنم
ک  آم به!   ده  نجات  وضعيت  و مرا از اين  آن رحم
  آهی  شوند آنان فكنده و سرا بگذار خجل14!   بشتاب من

ی  و رسوا گردند آسان  را دارند؛ مغلوب قصد جانم
  خوار و پريشان15؛ اند  برخاسته با منی دشمن   به آه

 .آنند ی م  مرا تحقير و مسخره آهی شوند آنان
 شوند؛ و   تو، ای خداوند، شاد و خوشحال اما طالبان16

  گويند آه ب  دارند پيوسته  تو را دوست  نجات آنانی آه
، اما  ام  فقير و درمانده من17!   است خداوند بزرگ

، تو  ای خداوند من. آند  فكر می خداوند برای من
 .  تأخير نكن  هستی، پس  منء  رهانندهمددآار و
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  یرستگاری دعا برا
  و فكر فقيران   به آهی  آسان  حال خوشابه

 خود  آهی  هستند، زيرا هنگام درماندگان
 خواهد  ايشانی  يار  بيفتند خداوند به متدر زح
 خواهد   نگاه ، زنده  آرده  را حفظ او ايشان2.  شتافت
 در دنيا سعادتمند خواهند بود و خدا  آنان.  داشت

  به3.  بيفتند  دشمنانشان  دست  به  آه نخواهد گذاشت
بخشد و  ی را شفا م  خداوند ايشانی، بيمار هنگام
 .گرداند ی باز م  آنان  را به  رفته از دستی سالمت

  ؛ بر من ام  آرده  تو گناه  به خداوندا، نسبت«:  گفتم4
   و نفرت  با آينه دشمنانم5» !  و مرا شفا ده  آن رحم

   گم ميرد و نامش آی می«: گويند  می  منء درباره
آيند، وانمود   می  عيادتم  به هنگامی آه6» شود؟ می
   از من  آنكه ستند، و حال ه  دوستدارانم آنند آه می

سازی  چينی و شايعه  سخن  دارند و قصدشان نفرت
زنند و   می  حرف  سرم  پشت دشمنانم ء همه7.  است
   مرض به«: گويند آنها می8. انديشند  بد می ام درباره
» .؛ از بستر بيماری بلند نخواهد شد ای مبتال شده آشنده

 و   و نان  اعتماد داشتم او  به  نيز آه  دوستم حتی بهترين9
 .  است  شده  من خورد، دشمن نمک مرا می

 و مرا برپا بدار تا   آن  رحم خداوند، بر منی ا10
ی  راض  از من  آه  دارم يقين11.   را بدهم  آنان جواب
 پيروز   بر من  دشمنانم گذاشتی و نخواهی هست
آرد و تا ی  خواه  حفظ  درستكاريم مرا بسبب12. شوند
 . داشتی  خواه  نگاه د در حضورتاب

.  تا ابد ، از حال اسرائيلی  بر خداوند، خدا سپاس13
 ! آمين!  آمين

 
   دوم آتاب

 )72-42مزامير (

  از ديار غربتی دعاي
  دارد،  اشتياق آبی نهرهای  آهو برا چنانكه
 شديد   اشتياق  من خدا، جانی  ا همچنان

 ء ، تشنه  خداستء نه تش  من  جانی،آر2. تو داردی برا
 و او را   حضور او بروم  به توانم یمی آ!  زندهی خدا

  ، و اشكهايم آنم ی م  گريه روز و شب3؟   آنم ستايش

: پرسند ی م  از من  روز دشمنان ؛ تمام  است منی غذا
 »؟ تو آجاستی  خدا پس«
  آورم  ياد می گيرد؛ به  می  دلم آنم  فكر می  گذشته  به چون4

 بزرگی را   در روزهای عيد، جماعت چگونه
 ! آردم  می  خدا هدايتء  خانه  به  و حمدگويان سرودخوانان

 بر خدا ی؟ا  شده  و افسرده ، چرا محزون  من جانی ا5
، زيرا او   آن  ستايش او را دوباره!   باش اميد داشته
 !  توستء  دهنده خدا و نجات

ی حت.   است  گرفته  دلم ديار غربت  خدا، در اينی ا7و6
  تو نيز غمی درياهای آوهستانها و موجهای آبشارها
   اقيانوسها بر من دمند؛ اعماق ی م  بر من و اندوه

 و  حرمونی ها  و آوه  اردن از سرزمين. غرند یم
ی خداوندا، در ط8.  آورم ی ياد م مصغر، تو را به

، تا  ه خود قرار د  و رحمت مرا مورد لطف روز
  خواندنی برای رسد سرود ی فرا م  شب آهی هنگام
 .   خود دعا آنم حياتی  و نزد خدا  باشم داشته

چرا مرا «:  گويم ی م  است  منء  صخره  خدا آه به9
   به آنان  ناله  دشمن  ظلم  چرا بسببی؟ا  آرده فراموش

 مرا خرد   دشمنانم سرزنش10» ؟ اينسو و آنسو بروم
: گويند ی م  من  به  زيرا هر روز با آنايه،  است آرده

 »؟ تو آجاستی  خدا پس« 
 بر ی؟ا  شده  و افسرده ، چرا محزون  من جانی ا11

، زيرا   آن  ستايش او را دوباره!   باش خدا اميد داشته
 !  توستء دهنده او خدا و نجات

 
  از ديار غربتی دعاي

 )42 مزمور  ءدنباله(

   آن  دفاع  بيرحم ابر مردم در بر خدايا، از من
   اشخاص  نما؛ مرا از دست و مرا تبرئه

 هستی؛   من خدايا، تو پناهگاه2.   برهان گر و ظالم حيله
 ستمگريهای  ای؟ چرا بسبب چرا مرا طرد آرده

 ؟  اينسو و آنسو بروم  به آنان ، ماتم دشمن
 آنند و مرا   تا هدايتم خود را بفرستی نور و راست3
.  باز گردانند  سكونتت  مكان  تو و به  مقدس ه آو به
  آهی خدايی ، ا  رفت  تو خواهم  محراب  به آنگاه4

   بربطء  و در آنجا با نغمهی، هست منی و خوشی شاد
 . آرد  خواهم و سرود تو را ستايش
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 بر خدا ی؟ا  شده  و افسرده ، چرا محزون  من جانی ا5
، زيرا او   آن تايش س او را دوباره!   باش اميد داشته
 !  توستء  دهنده خدا و نجات

 
   محافظتی دعا برا

  و ايم  گوشهای خود شنيده ای خدا، ما به
 تو در  اند آه  آرده  برای ما تعريف اجدادمان

   انجام انگيزی برای آنان  آارهای شگفت  چه گذشته
   را از اين پرست  خود قومهای بت  دست تو به2. ای داده

 راندی و اجداد ما را بجای آنها مستقر   بيرون ينسرزم
 بردی، اما   را از بين قومهای خدانشناس. نمودی
.  نمودی  موعود تثبيت  را در سرزمين اسرائيل بنی

 را تسخير   سرزمين  زور شمشير اين  تو به قوم3
 و   قدرت  نيافتند، بلكه  نجات بازوی خويش  ننمودند و به

 را رهانيد،   حضور تو آنان  به نانتوانايی تو و اطمي
 . خرسند بودی زيرا از ايشان

 خود   نيز قوم  اآنونی؛ هست  من خدا، تو پادشاهی ا4
  تو دشمنانک ما با آم5.   را پيروز گردان اسرائيل

  را آهی  تو آسان  نام  داد و به  خواهيم خود را شكست
 . آرد  خواهيم اند، پايمال برضد ما برخاسته

 مرا   آه  شمشيرم  به ، و نه  نيست  تير و آمانم  به يد منام6
   ما را از دست  تو بودی آه زيرا اين7 دهد،  نجات
 از ما متنفر بودند   دادی، و آنانی را آه  نجات دشمنان
 آرد،   خواهيم  تو را ستايش برای هميشه8.  دادی شكست

 . بود و تا ابد از تو سپاسگزار خواهيم
و رسوا ی ا  حاضر تو ما را دور انداخته لاما در حا9

ک  آم ما را در جنگی  ديگر لشگرهای؛ا ساخته
ی ا  داده  شكست  دشمنان تو ما را در مقابل10. یآن ینم

  ما را همچون11. آنند ی م  ما را غارت و آنها اآنون
ی  قومها و در ميانی ا  فرستاده  آشتارگاه  به گوسفندان
تا ما را بكشند و ی ا خته سا  پراآنده خدانشناس
و ی ا  فروخته  را ارزان ات  برگزيده تو قوم12. بخورند

ما را نزد 13. یا نبردهی  آنها سود از فروش
و ما مورد تمسخر و ی ا  خوار ساخته همسايگان

  ما را در ميان14.  ايم  قرار گرفته  اطرافيان توهين
را و آنها ما ی ا نما ساخته  انگشت خدانشناسی قومها
ها   تهمت هر روز بسبب16و15. اند  باد ريشخند گرفته به

  ، رسوا و سرافكنده  و دشمنان مخالفانی و دشنامها
 . شوم یم

  ، ولی تو را فراموش  است  شده  بر ما واقع  همه اين17
.  ايم ای نشكسته  با ما بسته  و پيمانی را آه ايم نكرده

   تو منحرف اه و از ر ايم  تو دلسرد نشده  به نسبت18
   حيوانات ، تو ما را در ميان با وجود اين19.  ايم نگشته

 . ای  روبرو ساخته ای و با مرگ وحشی رها نموده
 و دستهای خود را  آرديم  می اگر ما تو را فراموش20

   اسرار دل آيا تو آه21،  آرديم بسوی بتها دراز می
دانی  یتو م22دانستی؟   را نمی دانی، اين  را می هرآس

 و  شويم  روبرو می  ما بخاطر تو هر روز با مرگ آه
بايد قربانی شوند رفتار   می  گوسفندانی آه با ما همچون

بيدار  ای؟ چرا خوابيده! ای خداوند، بيدار شو23. آنند می
چرا روی خود را از 24! شو و ما را تا ابد دور نيانداز

   و خواری ما را ناديده گردانی و ذلت ما بر می
.  ايم  شده  و مغلوب  خاک افتاده اينک به25گيری؟  می

 زيرا تو   ده  و ما را نجات  آمک ما بشتاب برخيز و به26
 ! و محبتی سراسر، رحمت

 
  پادشاهی سرود عروس

  پادشاهی  سرود را برا  اين در حاليكه
 را پر  زيبا فكرمی ، آلمات سرايم یم

توانا، ی عر شا در دستی  قلم همچون. سازند یم
 .  است  سرودن  آماده زبانم

  ی؛ انسانها زيباترء تو از همه2
 .چكد ی م  و فيض  نعمت از لبانت

 .  است ساختهک خداوند تو را تا ابد متبار
  مقتدر،  پادشاهی ا4و3

  ببند   را بر آمر خويش  و جبروتت شمشير جالل
  سوار شو   خويش  بر اسب و شكوهمندانه
 !ی آن  دفاع  و تواضع و عدالت  تا از حقيقت

 . گرداند ی تو م را نصيبی بزرگی  پيروز قدرتت
 روند؛  ی فرو م  دشمنانت  قلب تيز تو بهی تيرها5

 .آنند ی م و قومها در برابر تو سقوط
 .  است  فرمانروايی تو را جاودانی آرده خداوند تخت6

 ی؛آن ی م  سلطنت  و انصاف تو با عدل
 ی؛ بيزار و از شرارتی  دار  را دوست عدالت7
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 از   و تو را بيش  تو را برگزيده  خدايت بنابراين
 .  است  ديگر شاد گردانيده هرآس

  سليخه  مر و عود و خوشی  بو  به  رختهايتء همه8
 ؛   است آميخته
   را نوازش گوشهايتی موسيقی  تو، نوا  عاج در آاخ

 . دهد یم
 ؛ ، شاهزادگانند دربارتی  ها نديمه9

  تو،   راست در دست
 .  است ، ايستاده خالصی  طال  به  مزين ملكه

 .   آن  گوش  من  نصيحت دختر، بهی ا11و10
   تا پادشاه  آن  خود را فراموش  و زادگاه  و خويش قوم

 . تو شودی  زيبايء شيفته
 .  ، زيرا َسرَور توست  آن او را اطاعت

 خواهند آمد صور با هدايا نزد تو  سرزمينی اهال12
 .  رضامندی تو خواهند بود  تو طالب  قوم وثروتمندان

 !  آنيد  را نگاه عروِس پادشاه13
 !   زيباست  چه  آاخش او در درون

 . باشد ی م  زربفت هايش لباس
 آورند؛  ی م  نزد پادشاه  نقشدارش او را با لباس14

 . آيند یاو می  نيز از پ هايش نديمه
   پادشاه  آاخ  درون بهی ادمانو شی  با خوش آنان15

 .شوند ی م هدايت
 بسيار خواهی شد و آنها   پسران ، تو صاحب ای پادشاه16

  شاهی را بر سر خواهند نهاد،   تاج نيز مانند اجدادت
ی خواهی  حكمران  به  را در سراسر جهان و تو ايشان
 .  گماشت

  داد،   خواهم ها شهرت  نسل  تو را در تمام نام17
 . تا ابد سپاسگزار تو خواهند بود  مردمء همهو 
 

  خدا با ماست
 یاو مددآار!   ماست  و قوت خدا پناهگاه

ما ک  آم  در سختيها فورًا به  آه است
   زمين  ترسيد اگرچه ، ما نخواهيم بنابراين2. شتابد یم

دريا 3،  قعر دريا فرو ريزند ها به بجنبد و آوهی از جا
ها را   آوه برآرد و طغيانش   نمايد و آف غرش
 !بلرزاند

 شهر خدا  بهی  شادمان هايش  شعبه  آه نهريست4
  اين5. سازد ی م  خدا را پرنشاط  مقدسء آورد و خانه یم

   ساآن شهر هرگز نابود نخواهد شد، زيرا خدا در آن
  آنی  يار  دهد خدا به رخی  اتفاق  از آنكه پيش.  است

 فرياد بر   از ترس انجهی قومها6.  خواهد شتافت
دهد و دنيا  یها لرزانند؛ خدا ندا م آورند؛ حكومت یم

 .شود ی م  گداخته مانند موم
   پناهگاه يعقوبی خدا!   با ماست خداوند قادر متعال7

 ! ماست
ببينيد در دنيا .  آنيد خداوند را مشاهدهی بياييد آارها8

 او جنگها را در9.   است نهادهی  خرابيها برجا چه
 ؛ آمانها را خواهد  خواهد ساخت سراسر دنيا متوقف

  ها را به ها را خرد خواهد آرد و عرابه ، نيزه شكست
 خدا   من  باشيد و بدانيد آه آرام«10.  خواهد آشيد آتش
   و احترام  مورد عزت جهانی  قومها  و در ميان هستم
 ». بود خواهم

   پناهگاه يعقوبی خدا!   با ماست خداوند قادر متعال11
 ! ماست

 
   جهان  تمام پادشاه

 ی بزنيد و شاد ، دست  جهان  مردمء همهی ا
  شاد پرستشی خدا را با سرودها! آنيد

او .   است  و پرهيبت زيرا خداوند متعال2! آنيد
   فرمان  بر سراسر جهان  آه  با عظمت استی پادشاه

 را ها ، طايفه  ما ساخت او قومها را مغلوب3. راند یم
 ما  سكونتی برای و سرزمين4  ما انداختی  زير پا به

 عزيز   افتخار قوم  موجب آهی برگزيد، سرزمين
 . اوست

   غريو شادی و صدای شيپور، به خداوند در ميان5
 او سرود  در ستايش6!   است  خود صعود نموده تخت

خدا 7!  آنيد  ما را با سرود پرستش پادشاه! بخوانيد
!  آنيد ؛ او را با سرود ستايش  است  جهان  تمام پادشاه

  او بر تخت. راند  می  فرمان خدا بر قومهای جهان8
 با ما  روسای ممالک جهان9.   است  خود نشسته مقدس

 آنند،   را پرستش اند تا با ما خدای ابراهيم متحد شده
   و برتر از همه  جنگاوران زيرا او قدرتمندتر از تمام

 .اشدب  می  جهان مردم
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 شهر خداوند

   و بايد او را در آوه  است خداوند بزرگ
 . آرد ، ستايش  در اورشليم مقدسش

 شهر   بلند خدا، آن  آوه ، آن  صهيون  زيباست چه2
   جهان  مردم تمامی  شاد  موجب  ، آه  بزرگ پادشاه

 حضور دارد؛ او  آنی خداوند در قصرها3! باشد یم
 .  است  اورشليم  مردم پناهگاه

.  آنند  حمله  اورشليم  متحد شدند تا به  جهان پادشاهان4
در 6. ، گريختند  شده زده  را ديدند، شگفت  آن اما چون5

   زنی در حال  و همچون  را فراگرفت ، آنان آنجا ترس
 را مانند  تو ای خدا، آنان7.  شدند  زده زا، وحشت

آوبد،   می درهم  باد شرقی آنها را آشتيهای جنگی آه
   آارهای خداوند شنيدهء  درباره آنچه8. نابود آردی

 خود در شهر خداوند قادر  ، اينک با چشمان بوديم
 پايدار   را برای هميشه او اورشليم:  بينيم  می متعال
 .  خواهد داشت نگه

   و محبت  رحمت  تو، بهء  خانه خدا، ما در داخلی ا9
 ی؛ هست  مردمء ه هم تو مورد ستايش10.  انديشيم یتو م
 و  ؛ تو با عدل  است  رسيده  سراسر جهان  تو بهء آوازه

ی  داوريها بسبب11. یآن یمی  حكمران انصاف
  آنند و مردم یمی  شاد  اورشليم  تو ساآنانء عادالنه
 .آيند ی وجد م يهودا به

   آنيد و برجهايش  را طواف  خدا، صهيون قومی ا12
  هايش  آنيد و قلعه  توجه  حصار آن به13. را بشماريد

 آنيد تا بتوانيد   نگاه  را خوب آن. را از نظر بگذرانيد
  اين«14:  آنيد و بگوييد  را تعريف  آن  آينده نسلی برا

 او ما را   مرگ  هنگام  و تا به ماستی خدا، خدا
 ». خواهد آرد هدايت

 
   ثروت بودنی فان

 را   اين زمينی روی  قومهاء همهی ا
!  آنيد  گوش  جهان  مردم تمامی ا !ويدبشن

  به3،   و فقيران ثروتمندانی ، ا  و خواص عوامی ا2
ی  با مثل خواهم یم4.  دهيد  گوش  منء  حكيمانه سخنان
  بربطی  با نوا خواهم ی؛ م  آنم را بيانی زندگی معما
 .  را بگشايم  مشكل اين

؟ چرا   باشم  ترسان چرا بايد در روزهای مصيبت5
و 6 تبهكار دور مرابگيرند   دشمنان  آه  باشم ترسان

 فراوانی   و به  است  بر ثروتشان  اعتمادشان آنانی آه
  هيچكس7 نمايند؟  آنند مرا محاصره  خود فخر می مال
 را   خدا بپردازد و آن  خود را به تواند بهای جان نمی
  و  بسيار گرانبهاست  انسان  جانء زيرا فديه8.  دهد نجات

تواند   نمی هيچكس9.   نيست  آن  پرداخت آسی قادر به
.  او زندگی جاويد عطا آند  شود و به  انسان  مرگ مانع

   دانا خواه  هر انسانی، خواه  چگونه  آه بينيم زيرا می10
   برای ديگران  است  اندوخته ميرد و آنچه ، می نادان

  ه امالک و زمينهای خود را ب آنان11. نهد برجای می
  برند آه  می آنند و گمان  خود نامگذاری می نام

  غافل12. ماند  و تا ابد باقی می  دايمی است هايشان خانه
 خود باقی   ابد در شكوه  انسانی تا به  هيچ از اينكه

 .سپارد  می  جان  حيوان  همچون ماند بلكه نمی
   خود توآل  به آهی  افراد  سرنوشت  است اين13
ی  پيرو  از ايشان آهی  آسان نوشتآنند و سر یم
  هالآتی  بسو هستند آهی آنها گوسفندان14. نمايند یم

. آند یمی آنها را شبان»  مرگ«روند زيرا  ی م پيش
شوند و دور  ی م  نيكان  مغلوب ، شروران صبحگاهان
   مردگان  در عالم خود، اجسادشانی ها از خانه

   مردگان لم مرا از عا اما خداوند جان15. پوسد یم
 .، خواهد رهانيد  داده نجات

  شود و بر شكوه یثروتمند می آسی  نشو وقت نگران16
 بميرد  آهی زيرا هنگام17! گردد ی م  افزوده اش خانه
   دارد با خود نخواهد برد و ثروتش را از آنچهی چيز
هرچند او در 18.   قبر نخواهد رفت  او به بدنبال
  موفقيتشی  او را برا م باشد و مرد خوشبختی زندگ

   اجدادش آهی  جاي  به اما او سرانجام19، بستايند
 خواهد  ساآنی  ابد  و در ظلمت اند خواهد شتافت رفته
،   فّر و شكوهش  با وجود تمام  انسانی،آر20. شد

 .ميرد ی م  مانند حيوان سرانجام
  یواقعی قربان

 ء گويد؛ او همه ی م  سخن خداوند قادر مطلق
 نزد خود فرا   تا مغرب  را از مشرق مردم

 مظهر  ، آه  صهيون  خدا از آوه نور جالل2. خواند یم
ما خواهد ی خدا3. تابد ی، م اوستی و بزرگی زيباي
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 در  آتشی ها شعله.  نخواهد آرد آمد و سكوت
  او آسمان4.   اوست  او و گردباد در اطراف پيشاپيش
ی  خود داور  بر قومطلبد تا یمی  گواه  را به و زمين

 با   مرا آه  خاص قوم«: فرمايد یخداوند م5. آند
   من  به  نسبت اند آه  عهد بسته خود با منی ها یقربان

آسمانها گواهند 6» . آنيد  جمع وفادار بمانند، نزد من
ی  داور  و با عدالت  خود خداوند داور است آه
 .آند یم
   گوش  من ن سخنا ، به اسرائيلی ، ا  من قومی ا«7

 خود بر ضد  من!  شما هستمی  خدا دهيد، زيرا من
 شما را  هايتان ی قربانء در باره8.  دهم ی م شما شهادت
   تقديم  من  به ، زيرا آنها را پيوسته آنم ی نم سرزنش

 ، شما نيستمی ها و بزها  گوساله  طالب من9. آنيد یم
ستند از  ه  و آوه  در جنگل آهی  حيواناتء زيرا همه10
آنند  یها پرواز م  بر آوه آهی  پرندگانء همه11.  منند آن

   من چرند، به ی در صحراها م آهی  حيوانات و تمام
ک  از تو خورا بودم ی م اگر گرسنه12.  دارند تعلق
   است  در آن  آه  و هر چه  جهان ، زيرا آه خواستم ینم

 گاوها را   گوشت مگر من13.   است  من از آن
ی قربان14؟  نوشم ی بزها را م  و يا خون خورم یم

  خويشی  خدا  آه  است  آنيد اين  بايد تقديم آهی واقع
. ايد ادا آنيد  آرده را آهی را شكر نماييد و نذرهاي

   هستيد مرا بخوانيد؛ من  در مشكالت آهی هنگام15
 خواهيد   داد و شما مرا ستايش  خواهم شما را نجات

 ».آرد
   حق شما چه«: گويد  می  چنين  بدآاران بهاما خدا 16

   عهد منء  بياوريد و درباره  مرا بر زبان  احكام داريد آه
 داريد   نفرت  شدن زيرا شما از اصالح17 بگوييد؟  سخن

وقتی دزد 18. اندازيد  می  گوش  مرا پشت و دستورات
شويد و   می آند با وی همدست  دزدی می بينيد آه را می
   شما با خباثت سخنان19. آنيد  می  معاشرت رانبا زناآا
  نشينيد از برادرتان هرجا می20.   است  آميخته و نيرنگ
 آارها را آرديد و  اين21. آنيد  می گوييد و غيبت بد می
!   مانند شما هستم  هم فكر آرديد من.   چيزی نگفتم من

 . نمآ  می  آارها تنبيه  اين  شما را برای تمام اما اينک من
   گوش  من ايد، به  آرده  مرا فراموش ای آسانی آه«22

 آرد و فريادرسی   شما را هالک خواهم دهيد وگرنه

   از من  آه  آنست  منء قربانی شايسته23.  نخواهيد داشت
 آند   چنين هر آه.  آنيد سپاسگزار باشيد و مرا ستايش

 ». داد  خواهم  او نشان  را به  نجات راه
 

   هتوبی دعا
نزد او آمد و او ی  نب  ناتان  آه نوشتی  مزمور را داود هنگام اين(

 .) آرد  خود اوريا سرزنش  اوريا و آشتن  زنا با زن را بسبب

 فرما   رحم ، بر من  و آريم رحيمی خدای ا
  مرا از عصيانم2.   را محو آن گناهانم و

 . سازک  پا  و مرا از گناهم آامًال شستشو ده
؛  آنم  می  اعتراف ام  شده  مرتكب  زشتی آه مل ع به3

 تو ای خداوند،  به4.   است  در نظر من  هميشه گناهم
 در نظر تو   را آه  و آنچه ام  آرده  تو گناه بلی، تنها به

 و   است  عادالنه  من  تو عليه حكم.  ام  داده ، انجام است بد
 بدو  از من5.  از خطا هستی  داوری، تو مصون در اين

 در   منء  نطفه ای آه ، بلی، از لحظه ام تولد گناهكار بوده
 . ام  بوده  گناه  به  شد آلوده  بسته  مادرم رحم

 فكر  خواهی؛ پس  می  و راست تو از ما قلبی صادق6
   دور آن  مرا از من گناه7.   خود پر آن مرا از حكمت
.   شوم  تا سفيدتر از برف ؛ مرا شستشو ده تا پاک شوم

 باز   من ای، شادی مرا به  آوبيده  مرا در هم ای آه8
  از گناهانم9.  بار ديگر مسرور شود  من  تا جان گردان
 .  را محو آن  خطاهايمء  و همه  بپوش چشم

 و از نو،   بيافرين  من در درونک پای خدايا، دل10
  مرا از حضورت11.   عطا آن  من  به راستی روح
ی شاد12.  مگير ود را از منخک  پا  و روح مران
 تا با  آنی  و مرا يار  باز ده  من  را به  از گناه نجات
 تو را   احكام آنگاه13.   آنم  تو را اطاعت  و رغبت ميل
تو ی  بسو  و آنان  آموخت  خواهم  گناهكاران به

 . خواهند نمود بازگشت
 مرا   وجدانی، هست  منء دهنده  نجات آهی خدايی ا14

   در وصف  تا بتوانم آنک پای  خونريز  گناه از اين
 تا   آن خداوندا، آمكم15.   تو سرود بخوانم عدالت
 .  آنم  و تو را ستايش  را بگشايم  دهانم بتوانم

 را   آن  وگرنهی،نخواستی حيوانی  قربان تو از من16
   و اين  شكسته  قلب  اين منی قربان17.  آردم ی م تقديم
ی ؛ ا آنم ی م  تو تقديم  به  آه  است نآار م  توبه روح
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ی  مرا خوار نخواهء  هديه  اين  آه دانم یخداوند، م
 .شمرد

 ساز   را آامياب  اورشليم  خود مردم  لطف خدايا، به18
   بر قربانگاه آنگاه19.   بنا آن  را دوباره و ديوارهايش
ی هاي ی قربان  خواهد شد و تو از انواع تو گاوها ذبح

ی شوند خوشنود خواه ی م  تو تقديم  قربانگاه بر آه
 .گرديد

 
  خدا تنبيه

.   ادومی نوشت  خود دوآغ  دشمن  به  مزمور را داود در اعتراض اين(

 .)22   سموئيل  اول  آنيد به نگاه

  خود فخر مرد قدرتمند، چرا از ظلمی ا
  در نظر خدا رسوا آهی آسی  ای؟آن یم

گر،  حيلهی ا2ی؟ بال یخود م   روز به  چرا تمامی،هست
   زبانتی؛ را نابود آن  ديگران آهی چين ی م توطئه

  ترجيحی  نيك را بهی بد3.   است ، تيز و بّرنده مانند تيغ
  دوستی  را بيشتر از راست و دروغی ده یم
  با سخنانتی  دار فريبكار، تو دوستی ا4 .یدار یم

 .یبار بياوری تباه
 تو   آشيده  بيرون ات  را از خانه، خدا نيز تو بنابراين5

   را از زمين ات را بكلی نابود خواهد آرد و ريشه
، خواهند ترسيد   را ديده  اين نيكان6.  خواهد آند زندگان
   همان ببينيد، اين«7:  ، خواهند گفت  تو خنديده و به

   ثروت  به آرد، بلكه  نمی  خدا توآل  به  آه مردی است
 از   و حراست نمود و برای حفظ  می  خود تكيه هنگفت
 ».شد  می  متوسل  ظلم خود به

 خدا ء  در خانه  آه هستمی  زيتون  مانند درخت اما من8
   خواهم  خدا توآل  رحمت  تا ابد به شود؛ من یسبز م
 از تو  پيوستهی ا  آرده  آه  آنچه خدايا، بسبب9. آرد

  خواهم   تو اعالن  نمود و در حضور قوم تشكر خواهم
 .ی تو نيكو هست آرد آه
  بدآار انسان

  احمق آند خدايی وجود ندارد،  فكر می آسی آه
   به  و دست  فاسد است  شخص چنين.  است
 .  نيكی در او نيست زند و هيچ آارهای پليد می

  آند تا شخص ی م  انسانها نگاه  به خداوند از آسمان2
 از او  اما همه3 . خدا باشد  طالب بيابد آهی ا فهميده

  اند و در وجود هيچ  فاسد گشته اند، همه  شده روگردان
 . نيستی  نيك از آنانک ي
 او را مانند  شناسند و قوم  خدا را نمی فهم  بی  بدآاران اين4

آنند   را نمی  فكرش  هيچ ولی زمانی آه5. بلعند  می نان
دا ، زيرا خ  وجود آنها را فرا خواهد گرفت  وحشت ناگهان
 را روی  ، استخوانهايشان  خود را هالک آرده  قوم دشمنان
،   است  را طرد آرده خدا آنان.  خواهد آرد  پخش زمين

 . خواهند شد  چيره  او بر آنان  قوم بنابراين
  خداوند آنانی  چقدر شاد خواهند شد وقت  اسرائيل قوم6

  از صهيون خداوند،ی ا!  سازد را رستگار و آامياب
 !  ده  خود را نجات فرما و قومی تجل

 
   دشمن  از دست نجاتی دعا برا

خواستند او را   می  اهالی زيف  آه  مزمور را داود هنگامی نوشت اين(

 )1: 26و 19: 23  سموئيل1   آنيد به نگاه.  آنند  تسليم  شائول به

   و به  ده  خود مرا نجات  قدرت ای خدا، به
خدايا، دعای 2.   آن  دفاع  از من  خويش قوت
 بر  زيرا بدآاران3 فرما،   توجه  سخنانم مرا بشنو و به

.  مرا دارند  قصد جان اند و ظالمان  برخاسته ضد من
 .شناسند  تو را نمی اند آه  آسانی آنان

   مرا حفظ  هستی و جان ای خداوند، تو مددآار من4
 خواهی   سزای اعمالشان  مرا به تو دشمنان5. آنی می
 . خواهی آرد  آن  هستی و آنها را ريشه تو امين. ساندر
   تو تقديم بهی  قربان  و رغبت خداوند، با ميلی ا6

 زيرا تو نيكو   گفت  خواهم  آرد و تو را سپاس خواهم
 با  و منی ا  رهانيده  مشكالتمء تو مرا از همه7. یهست

 . ام  را ديده  دشمنانم  خود شكست چشمان
 

   آرده  او خيانت  به وستش د آهی آسی دعا
 یهنگام.   آن  گوش منی  دعا خدا، بهی ا

.   مكن ، خود را پنهان آنم ی م  نزد تو ناله آه
 فرما، زيرا از   را مستجاب  را بشنو و آن دعايم2

  تهديد دشمنان3.   آنم  چه دانم یفكر، نمی  پريشان شدت
 با  آنان.   است  آرده  را آشفته ، خاطرم  بدآاران و ظلم
  آنند و مرا عذاب ی رفتار م  با من  و نفرت خشم
 . دهند یم
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؛  قرار آرده ی و مرا ب  انداخته  چنگ  بر قلبم ترس4
از 5.   است  را فرا گرفته  سراسر وجودم  مرگ وحشت
  به7و6.  آنمی  ته  قالب استک  و لرز نزدي  ترس شدت
  داشتم ی م  آبوتر بال  همچون آاشی ا«:  گويم یخود م
 و در آنجا  آردم یدور در صحرا پرواز می  جاي تا به
  شتافتم یم8؛  آردم ی م  و استراحت شدم ی م پنهان
 در   حوادث و از تند باد و طوفانی پناهگاهی بسو
 ». ماندم ی م امان

   زبان  آه  آن  پريشان  را چنان  بدآاران خداوندا، اين9
 و  شهر را از خشونت  يكديگر را نفهمند، زيرا آنان

 شهر را دور   روز و شب آنان10. اند  پر ساخته ظلم
 شهر پر از11. آفرينند ی م  و جنايت زنند و شرارت یم

ها دور   از آوچه  و فريب  و حيله  وفساد است ظلم
 .شود ینم
آند، و   می  توهين  من  به  آه  نيست  من  دشمن اين12

 بر   آه  نيست  من  حريف ؛ اين آردم  می  تحمل گرنه
.  آردم  می  خود را از او پنهان ، وگرنه  برخاسته من
!   صميمی و همكار من  تو هستی ای دوست اين13
، با يكديگر   داشتيم  صادقانه ما با يكديگر رفاقت14

 .  رفتيم ی خدا م ء خانه  به  و با هم آرديم  می درد دل
 گور شوند،   به ، زنده  از وقت  پيش  دشمنانم باشد آه15

 .  است  پر از شرارت هايشان زيرا دلها و خانه
 خواهد   و او نجاتم طلبم یمک  از خدا آم اما من16
 و  نالم ی خدا م  پيشگاه  به ، ظهر و شب صبح17. داد

هر 18. مرا خواهد شنيدی  و او صدا آنم ی م شكايت
 با آنها   زيادند، اما او مرا در جنگ  من چند دشمنان

.  باز خواهد گرداند  سالمت  و به روز خواهد ساختپي
   است نشستهی  فرمانرواي  بر تخت  از ازل آهی خداي19

 خواهد داد،   را خواهد شنيد و آنها را شكست دعايم
پليد خود را ی ها ترسند و نقشه یزيرا آنها از خدا نم

 .دهند یتغيير نم
 ی خود را بر رو  دست  من  و همكار سابق دوست20

. شكند یخود را می آند و عهد دوست ی بلند م دوستانش
   و نفرت  آينه  اما در باطنش  است  چرب زبانش21

 اما   نيز نرمتر است  از روغن سخنانش.  هست
 .آند یمی برد و زخم ی شمشير م همچون

   خدا واگذار و او تو را حفظ  خود را به مشكالت22
   شخص  آه تخداوند هرگز نخواهد گذاش. خواهد آرد

 .نيكوآار بلغزد و بيفتد
باز   خونخوار و نيرنگ  اشخاص خدا، اينی اما تو ا23

 بر  منی ول. فرستادی  گور خواه  به  از وقت را پيش
 .  دارم تو توآل

 
  از دشمنی رستگاری دعا برا

   فرما، زيرا مورد هجوم  رحم ای خدا، بر من
هر روز    و مخالفانم ام  قرار گرفته دشمنان

   روز دشمنانم تمام2. آنند  تنگتر می  را بر من عرصه
جنگند   می  با من  آه مخالفانم. آورند  می  يورش بر من
  ، ای خداوند، بر تو توآل  بترسم هنگامی آه3. بسيارند
 و بر او  ستايم های خداوند را می وعده4.  آرد خواهم
   چه  من  به فانی  ترسيد، انسان  نخواهم ، پس  دارم توآل
 تواند آرد؟ می

   هستند و يک دم  روز در فكر آزار من  تمام دشمنانم5
   در آمين  شده  جمع آنها با هم6. گذارند  نمی مرا راحت

، قصد   مرا زير نظر گرفته  حرآات نشينند و تمام می
   سالم  مگذار آنها جان  وجه  هيچ به7. آنند  را می جانم

 .  آن د آنها را سرنگون خو با خشم. بدر برند
 را داری و   اشكهايم  آگاهی؛ حساب تو از پريشانی من8
   تو را به روزی آه9. ای  آرده  ثبت  را در دفترت آن

، خواهند   خورده  شكست ، دشمنانم آمک بخوانم
.   است  من  خداوند پشتيبان  آه  دارم يقين.  گريخت

،   دارم  او توآل و بر ستايم های خداوند را می وعده11و10
تواند آرد؟   می  چه  من  به انسان.  ترسيد  نخواهم پس

 آرد و  ای خدا، نذرهای خود را ادا خواهم12
 نمود،   خواهم  تو تقديم  درگاه های تشكر را به قربانی

 رهانيدی و نگذاشتی   مرگ زيرا تو مرا از پرتگاه13
 نور حياتی  در  اآنون  تا بتوانم  بلغزد و نابود شوم پايم
 .  روم  راه  در حضور توست آه
  کآمی دعا

 ،  آن  رحم بر من!   آن  رحم خدا بر منی ا
 بال   اين آهی تا وقت.  ام  آورده  تو پناه زيرا به

 .  گرفت  خواهم  پناه بگذرد، در زير بالهايت
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آورد،  ی را بر م  نيازهايمء  همه  آه متعالی نزد خدا2
،   فرموده مرا اجابتی  دعا از آسماناو 3.  آنم یدعا م

 خواهد   را شكست  خواهد بخشيد و دشمنم مرا نجات
   دريغ خود را از منی  و راست خدا رحمت. داد

 . نخواهد داشت
. اند  آرده خو مانند شير مرا محاصره  درنده مردم4

 مانند   و زبانشان  و پيكان  نيزه آنها همچونی دندانها
   و شكوه خدا، جاللی ا5.   است دهشمشير، تيز و بّرن

   تو بر تمام تو باالتر از آسمانها قرار گيرد و عظمت
 . آشكار شود جهان

   نهادند تا مرا گرفتار سازند و من  دام  برايم دشمنانم6
   چاه  من آنها در سر راه.   شدم  خم در زير بار غصه
 . افتادند  در آن آندند، اما خودشان

 و اعتماد خود  ام  خود را نباختهء وحيه ر خدا، منی ا7
 خواند و تو را   سرود خواهم من.  ام  نداده را از دست

  بربطی ا!  بيدار شو  من جانی ا8.  آرد  خواهم ستايش
!   را بيدار سازيم  دم ، بصدا درآييد تا سپيده و عود من

 و در   گفت  خواهم  تو را سپاس  مردم خدايا، در ميان9
  زيرا رحمت10 آرد،   خواهم ها تو را ستايش قوم ميان
 تو   و شكوه خدا، جاللی ا11.   است  عظيم نهايت یتو ب

   تو بر تمام باالتر از آسمانها قرار گيرد و عظمت
 . آشكار شود جهان

 
   بدآاران مجازاتی دعا برا

 زنيد،  می  از انصاف  دم ، شما آه ای قضات
شما 2آنيد؟   نمی  قضاوت چرا خود عادالنه

  آشيد و در سرزمين های پليد می در فكر خود نقشه
 . شويد  می  و جنايت  ظلم خود مرتكب

 هستند؛  خود منحرفی  زندگ  بدآار در تمام اشخاص3
ی زهر5و4. گشايند ی م  دروغ  به از روز تولد لب

  آر، گوشی  زهر مار دارند و مانند افع  چون آشنده
 را نشنوند،   افسونگرانبندند تا آواز یخود را م

 . آنند  افسون  با مهارت هرچند افسونگران
.  خو را بشكن  درنده  مردم اينی خدا، دندانهای ا6
 و  شود، نيست ی م  ريخته آهی  آب بگذار آنها همچون7

 هدر   به اندازند، تيرشان یتير می نابود گردند و وقت
 محو  فرو روند و  گل  به  حلزون بگذار همچون8. رود

  ، نور آفتاب  بدنيا آمده  مرده آهی ا شوند و مانند بچه
خداوند بر آنها ی  تو، ا  خشم  آتش باشد آه9. را نبينند
 بخود بيايند، پير و   از اينكه  شود و پيش افروخته
 .بسوزندک  مانند خار و خاشا جوان

 را ببينند،   بدآاران مجازاتی  وقت نيكوآاران10
   جويبار خون ؛ آنها از ميانشادخاطر خواهند شد

 خواهند  مردم11.  عبور خواهند آرد اجساد بدآاران
ی گيرند؛ واقعًا خداي ی م  پاداش نيكانی براست«:  گفت
 ».آند یمی  داور  در جهان  آه هست

 
  محافظتی دعا

   دشمنانم ، مرا از دست منی خدای ا
مرا از 2.   آن  حفظ مرا از مخالفانم ؛ برهان

  ببين3.   ده  گناهكار و خونريز نجات مردمان شر
   بر ضد من ستمكاران. اند  نشسته  من  در آمين چگونه
   سر زده از منی  يا خطاي  گناه  آنكه اند بدون برخاسته

 آنها   حال ، با اين ام  نشده مرتكبی آار خالف4. باشد
خداوند، ی ا.  آورند  هجوم شوند بر من ی م آماده

خداوند قادر ی ا5!  بيا  آمكم  و به ينبرخيز و بب
 قومها را ء ، برخيز و همه اسرائيلی خدای ، ا متعال

 و  ؛ بر ستمكاران  برسان اعمالشانی  سزا به
 .  مكن  رحم گناهكاران

   پارس گردند و مانند سگ  باز می  شامگاهان دشمنانم6
آورند و  فرياد برمی7. زنند آنند و شهر را دور می می

  گمان.   مانند شمشير تيز است گويند؛ زبانشان  میناسزا
اما 8. شنود  را نمی آميزشان  توهين برند آسی سخنان می

 قومها   آن  آنها خواهی خنديد و تمام تو ای خداوند، به
   اميد من ، چشم  من ای قوت9. را تمسخر خواهی نمود

 با  خدای من10.  تو هستی  من ، زيرا پشتيبان بر توست
  رود و مرا هدايت  می  من  پيشاپيش  خويش ترحم
   خواهد داد شكست  اجازه  من آند؛ خداوند به می

 سپر ما هستی، آنها  ای خداوندی آه11.   را ببينم دشمنانم
 را   عبرت  درس  اين ، مبادا مردم  نابود نكن باره را يک

   خويش  آنها را با قدرت  آنند، بلكه زود فراموش
؛   آنهاست  بر زبان گناه12.  خوار گردان و  پراآنده

 در  باشد آه.   است  شرارت  به  تمامًا آلوده سخنانشان
  دهند و دروغ  می آنها دشنام. تكبر خود گرفتار شوند
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 تا   خود نابود آن  آنها را با خشم پس13گويند،  می
 تنها بر   خدا نه  بدانند آه  شود و مردم  گم نامشان
 .آند  حكمرانی می  بر سراسر جهان ، بلكه اسرائيل

  گردند و مانند سگ ی باز م  شامگاهان دشمنانم14
ی آنها برا15. زنند یآنند و شهر را دور م ی م پارس
دوند و اگر سير  یمی و آنسوی  سو  اين بهک خورا

 .آشند ی م نشوند زوزه
 با   سراييد؛ صبحگاهان  تو را خواهم  قدرت اما من16

 خواند، زيرا   تو سرود خواهم رحمت  شادی در وصف
 . هستی  من های روزگار، تو پناهگاه در سختی

.  خوانم ، برای تو سرود می  من ای خدا، ای قوت17
 .آنی  می  مرا محبت  تويی، ای خدايی آه  من پناهگاه

 
  یرهايی دعا برا

 بود   با لشگر سوری در جنگ  آه  مزمور را داود هنگامی نوشت اين(

 جنگی   همان اين.  خواهد شد  برنده  طرف  نبود آدام ز معلومو هنو

 ء دره« هزار ادومی را در  ، سردار لشگر داود، دوازده  يوآب  آه است

 .)از پای درآورد»  نمک

  ما رای،ا خدا، تو ما را طرد آردهی ا
 ی؛ا  بوده  و بر ما خشمگين  ساخته پراآنده

   ساخته  را لرزان زمين2. ما بازگردی بسوک اما اين
 آور، زيرا   را بهم  شكافهايشی؛ا  را شكافته و آن
  ات  برگزيده  قوم به3. شودی  متالش استک نزدي
   افراد مست  ما را همچونی؛ا  داده فراوانی ها یسخت
 .یا  نموده  و سرگردان گيج

ی دارند پرچم یمی  تو را گرام آهی آسانی تو برا4
ی  تيرها  را در مقابل ا آنانتی ا  اهتزاز درآورده به

   ما را دوست آهی خدايی ا5. ی دار  در امان دشمن
ما را ی  و دعا  ده  ما را نجات  خويش  با قدرتی،دار

 . فرما اجابت
   و فرموده  گفته  سخن  خويش  مقدسء خدا در خانه6

   را بين  سوآوتء  و دره با پيروزی شهر شكيم«:  است
   من جلعاد و منسی از آن7.  آرد م خواه  خود تقسيم قوم
   من  و يهودا عصای سلطنت  آالهخود من ؛ افرايم است
 برای شستشو بكار   را مانند لگن  موآب اما قوم8.  است
 و بر   انداخت  را خواهم  آفشم  ادوم  برد، بر قوم خواهم
 ». آورد  فرياد بر خواهم فلسطين

حصاردار ی  شهرها گرفتنی  مرا برا  آه آيست10و9
؛  آنی خدا، تو ما را رهبری آند؟ ای  رهبر ادوم
 ما را ی،ا  شده از ما روگردانک  اين  تو آهی،بل

،  آنک  آم  با دشمن تو ما را درجنگ11!  آنی رهبر
ی تو اک با آم12.   است فايده ی ب انسانک زيرا آم

 ما را   شد، زيرا تو دشمنان خدا، پيروز خواهيم
 !دادی  خواه شكست

 
  محافظتی دعا برا

 مرای  را بشنو و دعا خدا، فريادمی ا
  ، تو را به  ديار غريب از اين2!  فرما اجابت

   به  است  پريشان  فكرم مرا آه.  طلبم یمک آم
 زيرا تو در برابر3.   آن  هدايت مطمئنی پناهگاه
 .یا  بوده  من و پناهگاهی  حام دشمنانم

 و در زير   شوم  تو ساآنء  در خيمه  عمرم بگذار تمام4
  را آهی خدايا، تو قولهاي5.   گيرم تو پناهی  بالهاء سايه
   به آهی ا  ساخته را نصيبمی  و برآاتی،ا ، شنيده ام داده
  .یبخش یدارند، م یمی  تو را گرام  نام آهی آسان

.  آند  سلطنت سالی  تا سالها  را زياد آن عمر پادشاه6
  خدا، او حكومتی  حضور تو ا تا ابد در باشد آه7

 . فرما خود محافظتی  و راست او را با رحمت. آند
   آرد و هر روز به  خواهم  تو را ستايش  هميشه پس8

 . نمود  وفا خواهم ام  تو داده  به آهی قولهاي
 

  خدا  محافظت اعتماد به
 يابد، زيرا ی م  تنها نزد خدا آرام  من جان
   دهنده او نجات2.  وست ا  از جانب  من نجات
   من  محافظء ؛ او قلعه  است  من  پناهگاهء و تنها صخره

 . خورد  نخواهم  هرگز شكست ، پس است
  آوريد تا مرا آه ی م هجومی  آ ، تا به آدميانی ا3

تنها 4؟ درآوريدی  از پا ام فرو ريختهی  ديوار همچون
 بزير  ارم د آهی  مقام  مرا از اين  آه  است  اين فكرتان

 خود مرا  بزبان.  داريد  را دوست اندازيد؛ شما دروغ
 .آنيد ی م  لعنتم در دلتانی دهيد ول ی م برآت

  ، زيرا اميد من  ياب ، تنها نزد خدا آرام  من جانی ا5
   من  پناهگاهء  و تنها صخره  دهنده او نجات6.  بر اوست

  ت هرگز شكس ، پس  است  من  محافظء ؛ او قلعه است
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؛   خداست  از جانب  من  و عزت نجات7.  خورد نخواهم
 بر   وقت ، همه مردمی ا8.   خداست  من  و پناهگاه قوت

خود را بحضور او بريزيد، ی  نماييد؛ دلها او توآل
 .  ماست زيرا خدا پناهگاه

   او ناچيزند؛ اشخاص  انسانها در مقابلء همه9
ی در ترازوی ، همگ  و نشان نام ی و افراد ب سرشناس
بر 10.  سبكترند روند، زيرا از باد هم یاو باال م
ی  دزد  از راه  ثروت  آسب  نكنيد و به  تكيه خشونت

 بر   زياد شود دل  ثروتتان  نكنيد، و هرگاه  خوش دل
 . نبنديد آن
:   است  خداوند فرموده  آه ام بار شنيدهک  از ي بيش11
 نيز از  د، رحمتخداونی ا12» .  است  من  از آن قوت«
  پاداش   آارهايش  را بر اساس ، و تو هرآس  توست آن

 .دادی خواه
 

 خداوندی  برا اشتياق
 .)  بود، سراييد  در بيابان آهی  مزمور را داود هنگام اين(

سحر    هستی؛ در صبح ای خدا، تو خدای من
  ؛ تمام  توست  مشتاق  من جان.  طلبم تو را می

.   توست ء، تشنه آب مينی خشک و بی ز  همچون وجودم
 تو را   و جالل  و قوت ام  ديده  مقدست تو را در مكان2

 شيرينتر از زندگی   تو برايم محبت3.  ام  آرده مشاهده
و تا 4 خواهد آرد،   تو را ستايش  لبهای من ، پس است
   و دستهای خود را به  گفت  خواهم  تو را سپاس ام زنده
 سير   من جان5.  آرد دراز خواهم بسوی تو  نيايش

 . خواهد آرد خواهد شد و با شادی خداوند را ستايش
 ء ، در باره آشم ی در بستر خود دراز م  آه  هنگام شب6

   پسی،ا  بوده  مددآار من تو هميشه7.  آنم یتو فكر م
 در تو  هميشه8.  آرد خواهمی تو شادی در زير بالها

   از من  پرقدرتت دست و تو با   گرفت  خواهم پناه
 .نمودی  خواه حمايت

 زير  ، به  مرا دارند هالک شده  قصد جان اما آنانی آه9
   دم  به  در جنگ ايشان10.   فرو خواهند رفت زمين

اما 11.  گرگها خواهند شد ءشمشير خواهند افتاد و طعمه
 بر خدا   آسانی آهء همه.  آرد  در خدا شادی خواهم من

   خواهند آرد، اما دهان اند او را ستايش اعتماد نموده
 . خواهد شد  بسته دروغگويان

 
  محافظتی دعا

  آن   گوش آميز من های شكوه  ناله ای خدا، به
در 2.  فرما  حفظ  دشمنان  را از دست و جانم

  آنند، از من  برپا می  فتنه  آه  بدآارانء  توطئه مقابل
 شمشير،  ا همچون خود ر آنها زبان4و3.   آن محافظت
 مجهز   تلخ  با سخنان اند و بجای تير و آمان تيز آرده

  گناه  بی  انسان های خود به اند تا در آمينگاه شده
های   نقشه  دادن آنها يكديگر را در انجام5.  زنند شبيخون
 آجا   اينكهء درباره. آنند  می  خود تشويق ءشرورانه

نمايند،   می مشورت  دامهای خود را آار بگذارند با هم
آنها 6» .تواند اينها را ببيند  نمی  آس هيچ«: گويند و می
 ما نقصی ء نقشه« :گويند آنند و می  می  طرح  شومء نقشه
 ! گر است  چقدر حيله  انسان فكر و دل» !ندارد

 قرار خواهد   تيرهايش  را هدف  بدآاران اما خدا اين7
 خواهند   زمين  نقش  زدن  بهم چشمک داد و آنها در ي

 خود خواهند   زشت  سخنانء  آنها طعمهی،آر8. شد
 آنها را بينند با تمسخر سر خود را  آهی آسان. شد
 ء  خواهند ترسيد و در باره ايشان9.  خواهند داد تكان
ی خدا تفكر خواهند نمود و آنها را برای آارها
 .  خواهند آرد  تعريف ديگران

 نمايند؛  د و بر او توآلآننی  در خداوند شاد نيكان10
 ! آنند  او را ستايش  پاآدالنء همه

 
  ی و شكرگزار ستايش

   تو را در صهيون  آه  است خدا، شايستهی ا
 ادا  ايم  نذر آرده  را آه  و آنچه  آنيم ستايش

 !یشنو ی دعا م آهی هستی زيرا تو خداي3و2،  نماييم
. ند آمد نزد تو خواه  گناهانشان  بسبب  مردمء همه

آنند، اما تو آنها را  یمی  ما بر ما سنگين گناهان
 تو او را  آهی  آس  سعادت خوشا به4. بخشيدی خواه

 تو   در پيشگاه  مقدسء تا بيايد و در خيمهی ا برگزيده
 تو   مقدسء خانهی ها ی نيكويء ما از همه!  شود ساآن

 . شد برخوردار خواهيم
ی، تو با آارهای  ما هستء  رهاننده ای خدايی آه5

تو . دهی  ما را می انگيز خود پاسخ  و شگفت عادالنه
 . هستی  در سراسر جهان  مردمء  همه اميد و پشتيبان
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   مهيب و قدرتی  ساخت خود محكمی ها را در جا آوه6
 دريا و   تالطم  آه همانگونه7. ی داد خود را نشان

 را   مردم  شورشی،ساز ی م  را ساآت  امواج غرش
ی  از آارها  زمين ساآنان8. یآن ی م يز خاموشن

   بسبب مردمی فرياد شاد. انگيز تو حيرانند شگفت
ديگر ی  تا سو زمينی سوک تو از يی آارها
 ! انداز است طنين

 را حاصلخيز  و آنی ساز ی م  را سيراب تو زمين9
 را  ، زمين پر از آبی ها  با رودخانه.یگردان یم
  تا از محصوالتشی ساز ی بارور م انسانی برا

و ی آن ی م را سيراب  آنی شيارها10.  آند استفاده
   بر زمين  باران.یساز ی را هموار م بلنديهايش

   خود زمين با برآات11. برويند  تا نباتاتی باران یم
.  تو لبريز استی ها  از نعمت  جهانی؛آراي یرا م

سفند گاو و گوی ها ها پر از گله ها و تپه چراگاه13و12
   جهان باشد؛ تمام ی م ؛ واديها سرشار از غله است
 !خواند یآورد و سرود م یبرمی  شاد بانگ

 
  یسرود شكرگزار

 خدا فريادی ، برا زمينی  رو  مردمء همهی ا
 او را با   پرشكوه نام2! سر دهيدی شاد

 خدا  به3!  آنيد  او را بيان سرود بستاييد و عظمت
 تو  قدرت! توی  آارها يز استانگ  حيرت چه«: گوييد

   مردم تمام4. درخواهد آوردی  را از پا دشمنانت
 خواهند آرد، تو را خواهند   تو را پرستش جهان

 ». تو سرود خواهند خواند  نام ستود و به
   آنيد؛ ببينيد چه خدا را مشاهدهی بياييد آارها5

.   است  داده انسانها انجامی انگيز برا شگفتی آارها
ی  آرد و اجداد ما با پا تبديلی  خشك و دريا را بها6

 آار   اين  بسبب ايشان.  عبور نمودند  آن  از ميان پياده
 .خدا شاديها آردند

آند و رفتار  یمی  حكمران خداوند تا ابد با قدرت7
،   سرآش مردمی  ا پس.  قومها را زير نظر داردء همه

   را ستايشمای قومها، خدای ا8.  نكنيد برضد او قيام
او 9.  شود  شما شنيده بگذاريد آواز ستايش! آنيد
  گذارد پاهايمان یرهاند و نم یما را از خطر می زندگ
 .بلغزد

  آهی ا  مانند نقرهی؛ا  آرده خدا، تو ما را امتحانی ا10
ک شود، ما را پاک گذارند تا پا ی م در آوره

 یو بارهای  گرفتار ساخت ما را در دام11. یا نموده
 ما را بر ما  دشمنان12. ی ما نهاد  بر دوش سنگين
،   عبور آنيم  و آتش از آبی و گذاشتی  گرداند مسلط

 وفور   در آن آهی آوردی  مكان  ما را به اما سرانجام
 .  است نعمت

 آورد تا   تو خواهم ء خانه بهی سوختنی ها یقربان13
 در  آهی  هنگامی،بل14.  خود را ادا نمايمی نذرها
.  آرد  را ادا خواهم آنک  و اين  نذر آردم  بودم زحمت

   و بز تقديم  آرد و گوساله خواهمی گوسفند قربان15
  سوزاند تا  خواهم  نمود و آنها را بر قربانگاه خواهم

 . آشد تو زبانهی  آنها بسو خوبی بو
 شما  ، بياييد و بشنويد تا به  خداترسانء همهی ا16

فرياد 17.   است  آرده  چه منی ا خداوند بر  آه بگويم
   و او را ستايش خواستمک  و از او آم برآوردم
،  داشتم ی م  خود نگه  را در دل اگر گناه18.  نمودم

  منی  دعا اما او به19. شنيد ی را نم خداوند دعايم
 !   است  آرده  را مستجاب  و آن  نموده توجه

 و  نگذاشته  جواب یمرا بی  دعا آهی  بر خداي سپاس20
 .  است  نكرده  دريغ  خود را از من رحمت

 
  یسرود شكرگزار

 و   ده  و ما را برآت  آن خدايا، بر ما رحم
 ء تا بوسيله2،  خود را بر ما بتابانی رو نور

   شود و خبر خوش  شناخته  تو در جهانء ما اراده
 . برسد زمينی  رو  مردمء  همه  تو به نجات

 آنند؛ باشد   تو را ستايش  مردمء  همه خدايا، باشد آه3
 ! گويند  قومها تو را سپاسء  همه آه

، سرود خواهند خواند، زيرا تو   قومها شاد شدهء همه4
و ی آن یمی  را داور  مردم  و انصاف عدلی از رو

 .ینماي ی م آنها را هدايت
 آنند؛ باشد   تو را ستايش  مردمء  همه خدايا، باشد آه5
   زمين آنگاه7و6!  گويند قومها تو را سپاس  ء همه آه

   خود را توليد خواهد آرد و تو ما را برآت محصول
 خواهند   تو احترام  به  جهان  مردم ءداد و همهی خواه

 . گذاشت
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  یپيروزی سرود مل

 . ساز  را پراآنده ای خدا، برخيز و دشمنانت
 دارند از حضور   از تو نفرت بگذار آنانی آه

   دود در برابر باد پراآنده چنانكه2. بگريزندتو 
   ساز؛ همانگونه  را پراآنده  تو ايشان شود، همچنان می
 بگذار  شود، همچنان  می  گداخته  آتش  در مقابل  موم آه

  اما نيكوآاران3.  نابود شوند  در حضورت گناهكاران
 باشند؛ از شادی  شادی آنند و در حضور تو خوشحال

 . باشند رند و خوشفرياد برآو
   او را ستايش نام.  خدا سرود بخوانيد در وصف4

  درستی ، راه  بر ابرها سوار است او آهی برا. آنيد
 !آنيدی  شاد در حضورش!   او خداوند است نام. آنيد

، پدر   است  خود ساآن  مقدسء  در خانه آهی خداي5
 و  آسان یاو ب6. باشد ی م زنان   بيوه  و دادرس يتيمان

 را  گرداند و اسيران ی م ها ساآن  را در خانه آوارگان
  آب یو بک  خش  در زمين اما ياغيان. سازد یآزاد م
 . خواهند شد ساآن

 خود را ء  برگزيده تو قومی ، وقت اسرائيلی خدای ا8و7
   زمينی، عبور نمود  بيابان و از ميانی  آرد هدايت
  نا از ترس سي  باريد و آوه  خورد و آسمان تكان

خدا، تو نعمتها ی ا9.  افتاد  لرزه حضور تو به
   و ناتوان  خسته  خود را آه ء برگزيده و قومی بارانيد

   تو در زمين جماعت10. ی بخشيد بودند، نيرو و توان
  ، حاجت مهربانی خدای  شدند و تو ا موعود ساآن

 .ی را بر آورد نيازمندان
 را   آن  آسانی آه آرد و  را اعالن خداوند آالم11

:   است  او اين شماری بودند؛ آالم  بیء  دادند عده بشارت
زنانی ! گريزند  می  بشتاب  و سپاهيانشان پادشاهان«12
   خود قسمت  جنگی را بين  هستند غنايم  در خانه آه
 روزی فقير و بينوا بودند، اما  آنها اگر چه13. آنند می

 را مانند آبوتری  و ثروتمندند و خود اينک خوشبخت
 با زر و   طاليی است  و پرهايش فام  نقره  بالهايش آه

 پادشاهانی را  خدای قادر مطلق14» .اند زيور آراسته
 در   آه های برف  بودند مانند دانه  اسرائيل  دشمن آه

 و محو  شود، پراآنده  می  آب  صلمون جنگلهای آوه
 . ساخت

ی  جبالها سلسله ی، ا  باشان عظيمی ها آوهی ا16و15
   اين  به بلند داريد، چرا با حسرتی ها  قله  آه بزرگ
   نگاه  است  خود برگزيده مسكنی  خدا برا آهی آوه
 خواهد   ساآن  ابد در آن  خداوند تا به  يقين آنيد؟ به یم

 .بود
 سينا   از آوه  هزار عرابه  هزاران خداوند در ميان17
،   است  صهيون ر آوه د  آه  خويش  مقدسء  خانه به

 ء  عده  باال صعود نموده  عالم او به18.   است رفته
  از ميان.   است  برده  اسارت زيادی را با خود به

اند،   زمانی ياغی بوده ، حتی از آسانی آه آدميان
   ما ساآن خداوند در ميان.   است بخششها گرفته

 .خواهد شد
  متحمل هر روز  آهی  بر خداوند شكر و سپاس19

او 20.   ماست  نجات آهی شود و خداي یما می بارها
 . رهاند ی م  و ما را از مرگ  ماستء  دهنده نجات

آنند،  یمی  زندگ  در گناه  را آه خدا سر دشمنانش21
  دشمنان«: فرمايد یخداوند م23و22. خرد خواهد آرد
 آورد   دريا باز خواهم  و از اعماق شما را از باشان

 برويد و سگها   راه  آنانء  شده  ريخته  خون نتا در ميا
 ». را بخورند  ايشان خون

 ء  همهی، هست  و خداوند من  پادشاه آهی خدايی ا24
   مقدستء خانهی  تو را بسوء  پيروزمندانه قومها حرآت

   در عقب  و نوازندگان  در پيش سرايندگان25. اند ديده
. آنند ی م رآت ح زنان  دف  آنان  در وسط و دوشيزگان

  فرزندانی ا.  خدا را حمد گويند  اسرائيل  مردمء همه26
ک  آوچء قبيله27.  آنيد ، خداوند را ستايش يعقوب

   خدا در حرآت آنندگان  ستايش پيشاپيش»  بنيامين«
ی ها با دسته» يهودا « ء قبيله ؛ بعد از او رهبران است

 »یلنفتا«و »  زبولون «ء  قبيله  بزرگان خود، سپس
 .آنند ی م حرآت

ما بكار ببر، ی خود را برای خدا، نيروی ا28
  به29. ی آار را آرد  اين  در گذشته  آه همانگونه
 هدايا نزد تو  ، پادشاهان  تو در اورشليمء  خانه احترام

 در  را آهی  وحش  حيوان مصر، آن30. خواهند آورد
  نجهای قومها.  نما ، توبيخ  است  نيزارها ساآن ميان

 هستند،  گاو و گوسالهی ها  رمه  همچون را آه
ی ها  نهند و نقره  تو گردن  فرمان  تا به  آن سرزنش
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 را   جنگ را آهی اقوام.  آنند  تو تقديم خود را به
  مصر هدايا بدست31.  ساز دارند، پراآنده ی م دوست
ی  دعا بسو  دست  خود خواهد فرستاد و حبشه سفيران

 .د آردخداوند دراز خواه
و ی ازلی خدای ، برا جهانی سرزمينهای ا33و32
، سرود بخوانيد؛   است  در آسمانها نشسته آهی ابد
  بلند و نيرومند سخنی  با صدا خداوند را آه34
   خدا را توصيف قدرت35.  آنيد گويد، ستايش یم

 و   است  بر اسرائيل  و جاللش  شكوه آهی نماييد خداي
  استک  سهمنا چه36.  رجاست در آسمانها پا ب قوتش

   به اسرائيلی خدا!   خويش  مقدس خداوند در مكان
او را . بخشد ی م  و عظمت  خود قوتء  برگزيده قوم

 ! باد شكر و سپاس
 

 از رنجهای فرياد رهاي
!  ده   نجات  مشكالت  طوفان خدايا، مرا از اين

   و در زير پايم ام  فرو رفته در منجالب2
 و  ام  رسيده  جاهای عميق به.   نيست  ايستادنجايی برای

  ام  شده  خسته نالم  می از بس3.   است  مرا پوشانده سيالب
   آنقدر منتظر اقدام چشمانم.   است  خشک شده و گلويم
 .اند  تار گشته اند آه تو بوده

   دارند از موهای سرم  نفرت  از من سبب  بی آنانی آه4
گويند، آنها   دروغها می مورد من در  دشمنانم. بيشترند
 از  آنچه.  مرا دارند  قويترند و قصد آشتن از من
ای 5.  گرفتند  زور از من  به  بودم  نكرده  غصب ديگران

 از نظر تو  دانی و گناهانم  مرا می خدا، تو حماقت
  ، مگذار آنانی آه ای خداوند قادر متعال6.   نيست پوشيده

  آشند، بسبب  انتظار تو را می تو اميدوار هستند و به
  ء، مگذار مايه ای خدای اسرائيل.  شوند  خجل من

   اين  آه  برای توست من7.   شوم رسوايی دوستدارانت
نزد 8.  ام  و رسوا گشته  شده  واقع  مورد سرزنش چنين

   خود بيگانهء  و در خانواده  هستم  خود غريب برادران
 تو شور و ء در خانه  برای خدمت9.  شوم  می محسوب
 قرار   دشمنانت  مورد مالمت  جهت ، از اين  دارم هيجان
 و اشک در حضور تو   با روزه هنگامی آه10.  ام گرفته

. آنند  می ، آنها مرا سرزنش سازم  می خود را فروتن
، آنها  آنم  در بر می  پالس  و ندامت وقتی برای توبه11

   سرم  و بازار پشت  آوچه مردم12. آنند  می ام مسخره
 سرود   برای من زنند و ميگساران  می حرف
.  آنم ، ای خداوند، نزد تو دعا می اما من13. خوانند می

  ، بسبب  ده  جواب  من  به  مناسب ای خدا، تو در وقت
   فرما و مطابق  دعای مرا مستجاب  عظيمت رحمت
  فان و طو  سيل مرا از ميان14.   ده  خود مرا نجاتء وعده
.   ده  نجات  دشمنانم مرا از دست.   نشوم  تا غرق برهان

   آبها غرق  مرا بپوشاند و در اعماق مگذار سيالب15
 . شوم

 دعای مرا  ، پس  است  عظيم ای خداوند، رحمتت16
.  نما  توجه  من  خود به  بيكران با محبت.  فرما مستجاب

 و ، زيرا در سختی  برمگردان روی خود را از من17
 بيا  نزد من18.   ده دعای مرا زود جواب.   هستم زحمت

 رها   دشمن  را بپرداز و مرا از دست و بهای آزاديم
 قرار   و اهانت  مورد سرزنش دانی چگونه می19 . آن

. بينی  را می  دشمنانمء ؛ تو همه ام  و رسوا شده گرفته
   و سخت  است  مرا شكسته  دل  مردم  و سرزنش طعنه20
 همدردی آند،   آسی با من منتظر بودم.  ام مار شدهبي

 جستجوی افرادی  به.  نشد  دلسوزی يافت ولی شخص
.   مرا دلداری دهند، اما آسی را نيافتم  آه پرداختم

  ، سرآه  زهر دادند و بجای آب ، بمن بجای خوراک21
 .نوشاندند

   شود و آرامششان  عزا تبديل  آنها به بگذار جشن22
   و آمرهايشان  را آور آن چشمانشان23. ددمحو گر
   بريز و با آتش  خود را بر سرشان خشم24!  را بلرزان
  هايشان  خانه آاشی ا25!   آنها را بسوزان غضبت
  به26.  نكند  در آنها سكونت  گردد و هيچكس خراب
رسانند و از  یآزار می ا  آرده  تو تنبيه آهی آس

  سخنی ا  ساخته ان تو مجروحش آهی آنانی رنجها
در نظر بگير ک  ي بهک  را ي گناهانشان27. گويند یم

 آنها را  نام28.  شود  حالشان  تو شامل و مگذار نجات
 تو   و مگذار جزو قوم آنک  خود پا از دفتر حيات

 . شوند محسوب
خدا، مرا ی ا.   و دردمند هستم زده  مصيبت اما من29

 . و سرافراز فرما  ده نجات
 نمود و با دعای   خواهم  خدا را ستايش سرود نامبا 30

خداوند 31.  ستود  او را خواهم شكرگزاری عظمت
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. پسندد  می  از قربانی حيوانات  پرستشی را بيش چنين
 خدا هستند وقتی ببينند او   طالب  آه  فروتن اشخاص32
.  شاد و اميدوار خواهند شد  است  فكر ايشان به
نمايد و   می  را مستجاب انخداوند دعای نيازمند33

 .آند  نمی  فراموش  و اسارت  خود را در زندان عزيزان
آبها و ی ا!  آنيد ، خدا را ستايش  و زمين آسمانی ا34
خدا 35!  خدا را بستاييدی، درياي موجوداتی ا

يهودا را ی  خواهد داد و شهرها  را نجات اورشليم
 در  شا  برگزيده  بنا خواهد نمود تا قوم دوباره

   به  را تمام  نمايند و آن  موعود سكونت سرزمين
   وارث  بندگانش فرزندان36.  خود درآورند تصرف
 خدا را  آهی  موعود خواهند شد و آنان سرزمين
 .خواهند آردی  زندگ دارند، در آن ی م دوست

 
  کآمی دعا

 !  ده  و مرا نجات  بشتاب  ياری من خدايا، به
 و   را دارند خجل  قصد جانم بگذار آنانی آه2
بگذار 3 گردند؛   پريشان  من  شوند و بدخواهان سرافكنده
 . شوند آنند رسوا و ناآام  می  مرا مسخره آسانی آه

آنند در تو شاد و  ی م  تو را طلب آهی  آسانء همه4
 دارند   تو را دوست  نجات آهی خرسند باشند و آنان

 » ! ست ا خداوند بزرگ«:  بگويند پيوسته
  منی  يار خدايا، به.   فقير و نيازمند هستم من5

   منء  دهنده خداوند، تو مددآار و نجاتی ا!  بشتاب
 !  تأخير مكن  پسی،هست
 مرد پيری دعا

.  مكن  ، نوميدم ام  آورده  تو پناه خداوند، بهی ا
   نجات  دشمنانم  مرا از دست تو عادلی، پس2

   به  وقت  تا همه  باش مطمئنی  پناهگاه منی برا3.  ده
   نجات ، فرمان  من  و قلعه صخرهی ا.   آورم تو پناه

 ! مرا صادر آن
   شرور و بدآار و ظالم  اشخاص خدايا، مرا از دست4

و از ی  تو هست خداوند، تنها اميد منی ا5!  برهان
 در  آهی زمان6! یا  تو بوده اعتماد منی  آودآ زمان
و ی آرد یمی  نگهدار  تو ازمن،  بودم  مادرم شكم
   پسی؛ا  بوده منی ، تو خدا  متولد شوم  از آنكه پيش

 . آرد  خواهم  ستايش تو را پيوسته

، زيرا   است  شده سرمشقی بسياری  برا منی زندگ7
 روز تو را  خدايا، تمام8! یا  بوده  من  و پناه تو پشت
 پير  آه  اآنون9.  ستايم ی را م  و بزرگيت گويم یشكر م
 . مكنک  مرا دور مينداز و تر ام  شده و ناتوان

 را  گويند و قصد جانم ی م  سخن  برضد من دشمنانم10
  پس.   است گفتهک خدا او را تر«: گويند یم11. دارند
   آه نيستی  آس ، چون  و او را گرفتار سازيم برويم

 »! دهد او را نجات
  منی يار  خدايا، به!  دور مشو خدا، از منی ا12

  آهی آنان.  رسوا و نابود شوند  جانم دشمنان13!  بشتاب
آبرو  ی و ب  برسانند سرافكنده  آسيب  من آوشند به یم

 !شوند
 تو را   از پيش  و بيش  تو اميدوارم  به  پيوسته من14

   گفت  خواهم  تو سخن از عدالت15.  آرد  خواهم ستايش
 تو  آرد آه   خواهم  تعريف مردمی و هر روز برا
تو ی خداوند با نيروی ا16! یا  داده بارها مرا نجات

 تنها تو   آرد آه  خواهم  اعالن  همه  و به  رفت خواهم
 .ی هست عادل

  و منی ا  تو بوده  من معلمی  آودآ خدايا، از زمان17
  انگيز تو با ديگران شگفتی  آارهاء  درباره هميشه
  ام پير و سفيد مو شده   آه  اآنون پس18.  ام  گفته سخن

  آيندهی ها  نسل  به  تا بتوانم  آن آمكم.  مكنک مرا تر
 .  تو خبر دهم  و معجزات از قدرت

تو . رسد ی آسمانها م  تو تا به خدا، عدالتی ا19
مانند تو ی  خدايا آس.یا  داده  انجام بزرگی آارها
   نشان  من  بسيار به  سختيها و زحمات آهی ا20.  نيست

بخشيد و ی  خواه تازهی  نيرو  من  به  آه دانم ی می،ددا
. آوردی  خواه  بار بيرون  فالآت  وضع مرا از اين

نمود و بار ی  سرافراز خواه  از پيش مرا بيش21
 .دادی خواهی ديگر مرا دلدار

   تو را خواهم  صداقت  بربطء ، با نغمه منی خدای ا22
ی عود برای ، با صدا  اسرائيل مقدسی خدای ا! ستود

تو ی  وجود برا با تمام23.  خواند تو سرود خواهم
  فرياد بر خواهمی  خواند و از شاد سرود خواهم

 روز از  تمام24. یا  داده آورد، زيرا تو مرا نجات
ی  در پ آهی ، زيرا آسان  گفت  خواهم  تو سخن عدالت

 . شدند  بودند، رسوا و سرافكنده آزار من
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  پادشاهی دعا برا

   خود به  و انصاف خدا، از عدالتی ا
   تا او بر قوم  آن  او عنايت و خاندان  پادشاه

 را  آند و مظلومانی  و داور  حكومت تو عادالنه
   در سراسر سرزمين آنگاه3. نمايدی  دادرس منصفانه
  باشد آه4.  برقرار خواهد شد و عدالتی ما سالمت
   فقيران  فرزندان برسد و از  داد مظلومان  به پادشاه
   قوم باشد آه5.  نمايد  را سرآوب  آند و ظالمان حمايت
   و خورشيد در آسمان  ماه آهی خداوند، تا زمانی تو ا
   ستايش  و احترام  با ترس باشند، تو را پيوستهی باق
 .آنند

   بر گياهان  بارانی آه  همچون* ما  پادشاه سلطنت6
   را سيراب  زمين بارد و مانند بارشهايی آه می
 او،   حكومت در زمان7.  خواهد بود آند، پر برآت می

   ماه  خواهند شد و تا وقتی آه  آامياب  خداشناس مردم
 . و سالمتی برقرار خواهد بود باقی باشد، صلح

 تا   دريا و از رود فرات  قلمرو او از دريا تا بهء دامنه8
 در  شينانصحران9.  خواهد بود جهان ء  نقطه دورترين
 بخاک   خواهند آرد و دشمنانش  تعظيم حضورش

 و   جزاير مديترانه پادشاهان10.  خواهند افتاد پايش
 هدايا   و نيز اهالی شبا و سبا برايش  ترشيش سرزمين

 خواهند  ، او را تعظيم  پادشاهانء همه11 .خواهند آورد
وقتی 12.  قومها خدمتگزار او خواهند بود آرد و تمام

 از او آمک بخواهد، او را   فقير و درمانده شخص
   و نيازمند رحم بر افراد ضعيف13. خواهد رهانيد

آنها را از 14.  خواهد داد  را نجات خواهد آرد و ايشان
 آنها برای او با   خواهد رهانيد، زيرا جان  و ستم ظلم

 .  است ارزش
او   شبا بهی  طال  پايدار بماند و مردم  پادشاه باشد آه15

 دعا آنند و او را   برايش  او پيوسته قوم.  دهند هديه
 شود و   او پر از غله سرزمين16. خوانندک متبار

.  حاصلخيز گردد لبنانی ها آوهستانها مانند آوه
، سرشار از  پرعلفی ها  مزرعه شهرها همچون

                                                 
 . مسيح و سلطنت اوستءپيشگويی درباره   *

 نشود و تا   هرگز فراموش  پادشاه نام17.  شود جمعيت
 .  او پايدار بماندء ه آواز استی خورشيد باق

 و   خواهند يافت  او برآت  توسط جهانی  قومها تمام
 .او را خواهند ستود

تنها او قادر !  اسرائيلی باد خداوند، خداک متبار18
.  دهد انگيز انجام  و شگفت بزرگی  آارها است

  تمام!  مجيد او باد تا ابداالباد  بر نام شكر و سپاس19
 ! آمين!  آمين.  او پر شود  و جالل دنيا از شكوه

 ).ی زبور داود، پسر يس پايان(20
 

    سوم آتاب
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  خدا  و انصاف عدل
 ی يعن  نيكوست اسرائيلی  خدا برای،براست
  اما من2.  هستند  پاآدل آهی آنانی برا

   راست  و از راه  بدهم  را از دست بود ايمانمک نزدي
   و شروران بدآارانی  آاميابزيرا بر3.   شوم گمراه

ی آنها درد و رنجی  در زندگ  آه ديدم4.  حسد بردم
  مانند سايرين5،  دارند و سالمی قوی وجود ندارد، بدن

؛ ندارندی  گرفتار افتند و هيچ ی نم در زحمت
   ظلم  مردم روند و به ی م  با تكبر راه درنتيجه6
  از فكرشان و   است  مملو از خباثت قلبشان7. آنند یم

آنند و  ی م  را مسخره مردم8. آند ی م  تراوش شرارت
  با غرور سخن. رانند ی م  بر زبان آثيفی حرفها

 در  آهی  خداي به9. آشند ی م شومی ها گويند و نقشه یم
   بر زمين آهی  انسان گويند و به ی آفر م  است آسمان
 .آنند یمی  فحاش است

 آنها  پرناز و نعمتی  زندگ  گول خداشناسان12و11و10
   زمين داند بر اين یخدا نم«: گويند یخورند و م یرا م
  ببينيد چه!  آنيد  شرور نگاه  مردم  اين به. گذرد ی م چه

 خود   ثروت  به دارند و چگونهی راحتی زندگ
 ».افزايند یم

 و  ام  داشته نگهک  خود را پا جهت ی ب  آيا من پس13
  آهی ا نتيجه14؟  شوند  آلوده  گناه  به  دستهايم ام نگذاشته

   و زحمت شود رنج ی م  آار عايدم هر روز از اين
 . است
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، جزو  آوردم ی م  را بر زبان  فكرهايم اگر اينی ول15
 فكر  هرچه16.  شدم ی نم  محسوب  خداشناس مردم
ی  در زندگ  چرا بدآاران  آه  بفهمم  نتوانستم آردم

 و در آنجا   خدا رفتمء  خانه  به هتا اينك17؛  هستند آامياب
 را  خدا، تو بدآارانی ا18.  بردم ی آار آنها پ  عاقبت به

تا بيافتند و نابود ی ا  گذاشته لغزندهی ها بر پرتگاه
  ، از ترس  غافلگير شده  آنها ناگهانی،آر19. شوند
  هستند آهی آنها مانند خواب20. خواهند آردی  ته قالب
؛   است  محو شده شود از ذهنش ی م بيدار انسانی وقت

آنها محو و   یخداوند، برخيزی تو ای  وقت همچنين
 !نابود خواهند شد

  ، از خود شرمنده  پی بردم  حقيقت  اين  به وقتی من21
 و نزد تو ای خدا،   بودم  و نادان  احمق من22!  شدم

  اما تو هنوز هم23!  شعور رفتار آردم  بی مانند حيوان
 خود   مرا در دست  داری و دست تمرا دوس

   صالحديد خود مرا در زندگی هدايت به24! ای گرفته
   حضور پرجاللت خواهی آرد و در آخر مرا به

   تو را در آسمان ای خدا، من25.  خواهی پذيرفت
 چيز ديگر بر   و هيچ  آافی است  برای من ؛ اين دارم
 شوند،  اتوان ن  فكر و بدنم اگر چه26.  خواهم  نمی زمين

 ! هستی  هميشگی من گاه  و تكيه اما تو ای خدا، قوت
   او خيانت  از او دور شوند و به را آهی خدا آسان27

تو ک  نزدي  از اينكه اما من28. آنند، نابود خواهد آرد
   تو توآل  به خداوند، منی ا!  برم ی م  لذت هستم
 ! ستايم ی را م  آارهايت  و تمام ام نموده
  خدا قومی  برادعا

 ک ما را تر هميشهی خدا، چرا برای ا
 تو   مرتع  گوسفندان  چرا بر ما آهی؟ا آرده

   در زمان  خود را آه قوم2ی؟ ا  شده  خشمگين هستيم
تو ما را .  ياد آور  بهی، بازخريد  از اسارت قديم
 را  شهر اورشليم.   تو باشيم  خاص تا قومی  داد نجات
ی ها بر خرابه3.  ياد آور  بهی، بود ن ساآ  در آن آه

 تو  ء بر سر خانه  چه  دشمن  و ببين شهر ما عبور آن
سر ی  تو فرياد پيروز ءآنها در خانه4!   است آورده

مانند 7و6و5.  اهتزاز در آوردند  را به دادند و پرچمشان
 را   جنگل خود درختانی  با تبرها آهی شكنان هيزم
 را با گرز و تبر  تراشيدهی شها نق آنند، تمام ی م قطع

 با   آشيده  آتش  تو را به  مقدسء خرد آردند و خانه
تو را در سراسر ی ها عبادتگاه8.  نمودند يكسانک خا
ی از خداپرستی  اثر  سوزانيدند تا هيچ اسرائيلک خا

 . نماندی برجا
   تا به  وضع  بداند اين  آه  ما نيست در ميانی  نب هيچ9
خدا، ی ا10.  خبر دهد يابد تا ما را از آن ی م ادامهی آ

 آند؟   تو را اهانت  نام دشمنی ده ی م اجازهی  آ تا به
 داد ما  و بهی ا  آشيده  خود را عقب چرا دست11
 خود   خود را از گريبان  راست  دستی؟رس ینم

 .  را نابود آن  آور و دشمنانمان بيرون
ای و بارها ما را  ه ما بود  پادشاه ای خدا، تو از قديم12

 را   خود دريای سرخ با قدرت14و13. ای  داده نجات
  پيكر را شكستی و گوشت  غول شكافتی و سر نهنگان

ها  چشمه15.  آردی آنها را خوراک صحرانشينان
   بنوشند و رود هميشه  تو آب جاری ساختی تا قوم

 و  شب16.  عبور آنند  را خشک آردی تا از آن پرآب
 را تو در  ای؛ خورشيد و ماه  بوجود آوردهروز را تو

.   از توست  جهان  نظم تمام17. ای  گذاشته آسمان
 .ای  را تو ايجاد آرده  و زمستان تابستان

   تو را اهانت  نام  دشمن  چگونه خداوند، ببينی ا18
ک  تر هميشهی  خود را براء  ستمديده قوم19. آند یم

ی  شكارء  پرنده گ چن  خود را به ؛ آبوتر ضعيف مكن
 پر   ما از ظلم سرزمينک تاريی ها گوشه20! مسپار
.  ياد آر بهی ا  با ما بسته را آهی ، عهد  است شده

.  رسوا شوند  از اين  تو بيش  مظلوم نگذار قوم21
 . آنند  تا تو را ستايش  ده  را نجات ايشان

 بگير،   خود را از دشمن خدا، برخيز و حقی ا22
. آنند ی م  تو توهين  روز به  تمام  نادان ردم م زيرا اين

،   بلند است پيوسته  آميز آنها را آه فرياد اهانت23
 . مگير نشنيده

 
   است خدا داور همه

  خدا، تو را سپاسی  ا گويم ی م تو را سپاس
و ما ی هستک  ما نزدي تو به!  گويم یم
 . آنيم ی م  تو را اعالم معجزات

   برسد، مردم  معين زمانی وقت«: دفرماي یخداوند م2
.  آرد خواهمی  داور  و انصاف عدلی را از رو
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   هراسان  ساآنانش  بلرزد آه  چنان  زمين اگرچه3
 و پابرجا خواهد ماند،   محكم همچنانی شوند، ول
   متكبران به5و4.  ام  را برقرار نموده  آن  ارآان زيرا من

شند و از  مغرور نبا  آه گويم ی م و شروران
 ». بردارند  دست  زدن و الفی بلندپرواز

 و   از شرق آيد نه ی م  از غرب  نه انسانی سرافراز7و6
 ء تواند مايه ی نم ديگر، زيرا هيچكسی  جا  از هيچ نه

 انسانها را   آه اوست. شود جز خدای آسی سرافراز
را ی را سرافراز و ديگری آند و يك یمی داور

  دارد در دستی ا خداوند آاسه8 .نمايد ی م سرافكنده
 را  او آن.   او پر است غضبی  تند و قو  از شراب آه
 ء را تا جرعه   خواهد نوشانيد و آنها آن  بدآاران  تمام به

 .آخر سر خواهند آشيد
   باز نخواهم يعقوبی  و تمجيد خدا  از تعريف اما من9

   او سرود خواهم  در وصف  پيوسته ايستاد، بلكه
   خواهد شكست  را درهم  بدآاران او قدرت10! ندخوا

 . خواهد نمود  را تقويت و نيكان
 

 خداوندی پيروز
  او نام!   است  يهودا معروف خدا در سرزمين

 خدا در ء خانه2!   مشهور است در اسرائيل
در 3.  دارد  مسكن  صهيون او در آوه.   است اورشليم

 و شمشير و سپر  ت را شكس  دشمن آنجا او تير و آمان
خداوندا، تو عظيمتر و 4. جنگی او را خرد آرد

  دشمنان5! های بلند هستی  آوه پرشكوهتر از تمام
.  فرو رفتند  مرگ  خواب ، به  شده نيرومند ما غارت

 خود را بر ضد ما بلند  تواند دست  نمی ديگر هيچكس
 زدی،  ، وقتی تو آنها را نهيب ای خدای يعقوب6. آند

.  سرجای خود خشک شدند ها و اسبهايشان عرابه
وقتی غضبناک !  هستی خداوندا، تو بسيارمهيب7

 بايستد؟   تواند در حضورت  آه شوی، آيست می
 نمودی و   داوری خود را اعالم وقتی تو از آسمان9و8

 ترسيد و   آردی، جهان  اقدام برای رهايی مظلومان
 .  نمود سكوت

 تو شود،   ستايش جر به من  جز اينكه  انسان خشم10
و ی آن ی او را مهار م ندارد؛ تو خشمی  ديگرء نتيجه
 .ینماي ی م  خود استفاده  قدرت نماياندنی  برا از آن

ی ا. ايد بجا آوريد خدا نذر آردهی  را برا آنچه11
 و   عظيم آهی خداوندی ، برا  اسرائيل همسايگان

رور را  مغ او حاآمان12. ، هدايا بياوريد  است مهيب
 ايجاد   وحشت  جهان  پادشاهان آند و در دل ینابود م

 .نمايد یم
 

  ی گرفتار  هنگام بهی تسل
 ! آورم با صدايی بلند بسوی خدا فرياد برمی

مرا ی  تا صدا آورم یخدا فرياد برمی بسو
  تمام.  طلبم یمک  از خدا آم  زحمت  هنگام به2. بشنود
 را  تا دعايم.  آنم ی نياز دراز م او دستی  بسو شب

 ياد  خدا را به3.   گرفت  نخواهم  نكند آرام مستجاب
 و  روم یبفكر فرو م.  نالم ی م  و از حسرت آورم یم

.  بيايد  بچشمانم گذارد خواب یاو نم4.  شوم ی م پريشان
 .  بزنم  حرف توانم ینمی  ناراحت از شدت

   پشت هآی  سالهاي ، به آنم ی فكر م گذشتهی  روزها به5
 را در تفكر   شب تمام6.  انديشم ی م ام سر نهاده

ی مگر خدا مرا برا«7:  پرسم ی و از خود م گذرانم یم
  ؟ آيا او ديگر هرگز ازمن  است آردهک  تر هميشه
   رحم آيا ديگر هرگز بمن8؟ نخواهد شدی راض

 خود وفا نخواهد  نخواهد آرد؟ آيا ديگر هرگز بقول
   آرده را فراموشی و دلسوزی انآيا خدا مهرب9؟ آرد
   او بسته  در رحمت  شده  او باعث ؟ آيا غضب است
   من  از ضعف اين«:  گويم ی بخود م سپس10» شود؟
   دست را آهی  سالهاي پس.  آنم ی فكر م  چنين  آه است

   ياد خواهم  به  است  در آار بوده خداوند قادر متعال
  را آهی بزرگی  و آارها  معجزاتی،بل11» .آورد

و در 12  آورد  ياد خواهم  به  است  داده خداوند انجام
 . آرد انگيز او تفكر خواهم شگفتی آارها

!   است عيب های تو پاک و بی  راه ای خدا، تمام13
  تو آن14.  تو وجود ندارد  بزرگی و عظمت خدايی به

 خود را بر  آنی و قدرت  می  معجزه خدايی هستی آه
 توانای خود  با دست15. سازی  می يانقومها نما

  آبها وقتی تو را ديدند به16.  را رهانيدی اسرائيل بنی
از ابرها 17.  در آمد  دريا بلرزه  رفتند و اعماق عقب
 پديد آمد و تيرهای   رعد و برق در آسمان.  باريد باران
 گردباد صدای رعد  در ميان18.  هر سو جهيد  به آتشين
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  زمين.  آرد  دنيا را روشن قهای آسمان شد و بر شنيده
   دريا جايی آه از ميان20و19.  خورد و لرزيد تكان

رسيد راهی پديد آوردی و مانند  هرگز بفكر آسی نمی
   رهبری موسی و هارون  را به اسرائيل ، بنی يک شبان

 . عبور دادی از آن
 

  او خداوند و قوم
  هيد و به د  گوش  من  تعاليم ، به  من ای قوم
 با  خواهم می2.  نماييد  توجه گويم  می آنچه

   از قديم  آه  مطالبی بپردازم  شرح  به  مثل آوردن
 را از   آنچه خواهم می3.   است  مانده  پوشيده همچنان
  اينها را بايد تعريف4.   آنم  تعريف ام  خود شنيده نياآان
  ند آه ما نيز بدان  تا فرزندان  و مخفی نسازيم آنيم

انگيز و   آارهای شگفت  خود چه خداوند با قدرت
 و  خدا احكام5.   است  داده  برانگيز انجام تحسين

 امر   ايشان  داد و به  اسرائيل  قوم  خود را به دستورات
  و فرزندان6 بياموزند   فرزندانشان  آنها را به فرمود آه

 خود  ندان فرز  را به  احكام  خود آنء  نوبه  نيز به ايشان
 و   هر نسلی با احكام  ترتيب  اين  دهند و به تعليم

گيرند   آنها ياد می بنابراين7.  خدا آشنا گردند دستورات
 او برای   نمايند و آارهايی را آه  بر خدا توآل آه

   نكنند و پيوسته ، فراموش  است  داده  انجام نياآانشان
  انند نياآان آنها م درنتيجه8.  باشند  دستوراتش مطيع

 ايمانی   و ياغی نخواهند شد آه خود مردمی سرآش
 . خدا وفادار نبودند  به  و ناپايدار داشتند و نسبت سست

 مجهز بودند و در   تير و آمان  به  آه  افرايم ءافراد قبيله9
   پا به  جنگ  داشتند، هنگام  خاص تيراندازی مهارت

 بودند،   با خدا بسته ه خود را آ  پيمان آنان10. فرار نهادند
.  او زندگی آنند  دستورات شكستند و نخواستند مطابق

 و   برای ايشان  او را آه آارها و معجزات12و11
.  آردند  بود، فراموش  داده  در مصر انجام نياآانشان

 و آبها را مانند ديوار برپا   را شكافت خدا دريای سرخ13
 را  اسرائيل بنی14. نند عبور آ  از آن  تا ايشان  داشت نگه

  آرد و در شب  ابر راهنمايی می  ستونء در روز بوسيله
  ها را شكافت  صخره در بيابان15!   روشنايی آتش توسط

  بلی، از صخره16.  آورد  فراهم و برای آنها آب
 !  جاری ساخت های آب چشمه

 خدای   به  بار ديگر نسبت ، ايشان ولی با وجود اين17
 او سر   ورزيدند و در صحرا از فرمان ه گنا متعال
 آردند و از او خوراک  آنها خدا را امتحان18. پيچيدند
آيا «:  زدند و گفتند حتی بر ضد خدا حرف19. خواستند
 آند؟   برای ما خوراک تهيه  بيابان تواند در اين خدا می

 آورد و بر   بيرون  آب  او از صخره  آه  است درست20
 را   و گوشت تواند نان ، ولی آيا می  جاری ساخت زمين

 را   اين خداوند چون21»  آند؟  خود فراهم نيز برای قوم
  اسرائيل   او عليه  خشم شنيد غضبناک شد و آتش

   خدا قادر است  نداشتند آه آنها ايمان22. ور گردد شعله
، خدا درهای  با وجود اين23.  آنها را برآورد احتياج
 بارانيد   آسمانی را برای ايشان  نانو24 را گشود  آسمان

  بلی، آنها خوراک فرشتگان25. تا بخورند و سير شوند
  توانستند بخورند خدا به  می را خوردند و تا آنجا آه

 الهی خود، بادهای   با قدرت سپس26.  عطا فرمود ايشان
شماری   بی تا پرندگان27شرقی و جنوبی را فرستاد 

.  او بياورند  برای قوم دريا شنهای ساحل  همچون
ها فرود   خيمه ، اطراف در اردوی اسرائيل  پرندگان28

 خواستند   را آه  خوردند و سير شدند؛ آنچه پس29. آمدند
 بود  اما هنوز غذا در دهانشان31و30.  داد  ايشان بهخدا 
  آه
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 و   شد و شجاعان  افروخته  خدا بر ايشان غضب
   خود دست ، زيرا از حرص  را آشت  اسرائيل جوانان
 .نكشيدند

   باز نسبت اسرائيل ی، بن  معجزات  همه با وجود اين32
  انگيز او ايمان شگفتی  آارها  آردند و به  خدا گناه به

 آنها  آرد آهی  خدا نيز آار بنابراين33. نياوردند
 را با   آنند و عمرشان  تلف  را در بيابان زهايشانرو

از ی ا  خدا عده آهی هنگام34.  و لرز بگذرانند ترس
  او بازگشتی ، بسو  آرده  توبه  بقيه  را آشت آنان

 و   پناهگاه متعالی  خدا و بياد آوردند آه35 نمودند
   قلب  آنها از صميمء اما توبه36.   است  ايشان پشتيبان
 از  اسرائيل ی بن دل37.  گفتند  خدا دروغ آنها بهنبود؛ 

 . عهد او وفادار نماندند  به خدا دور بود و آنها نسبت
 را   ايشان ، گناه  فرموده اما خدا باز بر آنها ترحم38

 خود را از  بارها غضب.  نبرد بخشيد و آنها را از بين
   ايشان  آه دانست زيرا می39 برگردانيد،  اسرائيل بنی

 .  نيست  دمی بيش بشر فانی هستند و عمرشان
   سر از فرمان  مرتبه  چندين  در بيابان اسرائيل بنی40

  بارها خدای مقدس41. خداوند پيچيدند و او را رنجاندند
. حرمتی نمودند  او بی  آردند و به  را امتحان اسرائيل

   آردند و روزی را آه  او را فراموش  عظيم قدرت42
.  بود بياد نياوردند  رهانيده  دشمن را از دست  او ايشان

 بر مصريها   صوعنء  او در منطقه بالهايی را آه43
 خدا   زمان در آن44.  آردند  بود، فراموش  آرده نازل

 نمود تا مصريها نتوانند   تبديل  خون آبهای مصر را به
مصريها    ميان ها را به  پشه انواع45.  بنوشند از آن

های آنها را پر از  خانه. آنها را بگزندفرستاد تا 
 را   ايشان  و مزارع محصوالت46.  آرد قورباغه
  تاآستانها و درختان47.  برد  از بين  و ملخ  آرمء بوسيله

ها  رمه48.  آرد  خراب  را با تگرگهای درشت انجيرشان
.  آرد  تلف  و تگرگ  را با رعد و برق هايشان و گله

   جان  به  معلق  اجل را همچون خود   خشم او آتش49
 باز   خود را از ايشان او غضب50.  فرستاد ايشان
 ء همه51.   آنها را گرفت  باليی فرستاد و جان  بلكه نداشت
  آنگاه52.   مصری را آشتء زاده  نخست پسران
   آورد و آنها را همچون  را از مصر بيرون اسرائيل بنی
   را به ايشان53.  آرد  هدايت  بيابان  گوسفند بهء گله

خطر راهنمايی آرد تا نترسند؛ اما   و بی های امن راه
 . شدند  غرق  آنها در دريای سرخ دشمنان

   مقدس  سرزمين  اين  خدا اجداد ما را به سرانجام54
خود ی  توانا  با دست آهی  آوهستان همينی آورد، يعن

ز  را ا  سرزمين  اين ساآنان55.  را تسخير نمود آن
   موعود را بين  راند؛ سرزمين  بيرون برابر ايشان

 در   داد آه  آنها اجازه  نمود و به  تقسيم  اسرائيل قبايل
 . گزينند آنجا سكونتی ها خانه

 آردند و از   را امتحان ، خدای متعال  همه اما با اين56
.  را اجرا نكردند  او سرپيچيدند و دستوراتش فرمان

   او خيانت از خدا روی برتافتند و بهمانند اجداد خود 57
.  اعتماد شدند  غير قابل  آمانی آج آردند و همچون

   اين  بتها پرداختند و به  پرستش ها ساختند و به بتكده58
  وقتی او چنين59.  خداوند را برانگيختند  خشم وسيله
 ديد، بسيار غضبناک گرديد و آنها  وفايی از اسرائيل بی

   در شيلوه  را آه عبادت ء خيمه60 .درا بكلی طرد آر
   را آه  مقدس و صندوق61 بود ترک آرد  برپا ساخته
   بود، بدست  اسرائيل  در بين  و حضورش مظهر قدرت

 غضبناک  خويش ء  برگزيده بر قوم62.  سپرد دشمن
.  سپرد  شمشير دشمنان  دم گرديد و آنها را به

  دخترانشان سوختند و   جنگ  در آتش جوانانشان63
   دينی آنها بدم پيشوايان64.  نكردند  عروسی بر تن لباس

 نداد تا   مجال  زنهايشان  به  سپردند و اجل شمشير جان
 .برای آنها سوگواری آنند

 بيدار   از خواب  آسی آه  خداوند همچون سرانجام65
  سرخوش   از باده  نيرومندی آه شود، و مانند شخص

 خود   قوم دشمنان66.   برخاست ئيل ياری اسرا گردد، به
.   رسوا ساخت ، آنها را برای هميشه  داده را شكست

اما 68 را طرد نمود   افرايمء  و قبيله  يوسف او فرزندان67
،   داشت  دوست  از قبل  را آه  صهيون  يهودا و آوهء قبيله

های   خود را مانند آوه  مقدسء در آنجا خانه69. برگزيد
  سپس70.  برپا نمود رجای دنيا، جاودانه و پاب محكم

 را   پدرش  گوسفندان خدمتگزار خود داود را آه
   و به او را از چوپانی گرفت71. چرانيد، برگزيد می

 از   قلب داود با صميم72.  نمود  نصب پادشاهی اسرائيل
 را   ايشان  آامل  نمود و با مهارت  مراقبت اسرائيل

 .رهبری آرد
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  قومی ادآزی دعا برا

   قوم ، سرزمين خدانشناسی خدا، قومهای ا
   مقدس ء خانهتو را تسخير نمودند؛ ء برگزيده

   را خراب  آردند و شهر اورشليم حرمت یتو را ب
 و  پرندگانک  را خورا بندگانتی ها جنازه2. نمودند

   در اطراف  آنها را مانند آب خون3.  ساختند جانوران
  نماند تا آنها را دفنی باقی د؛ آسآردنی  جار اورشليم

 ء  رسوا و مايه اطرافی خدا، نزد قومهای ا4. آند
 .  ايم ريشخند شده

بود؟ آيا ی  خواه بر ما خشمگينی  آ خداوندا، تا به5
؟  خواهد آشيد  ابد بر سر ما زبانه  تو تا به  خشم آتش

 تو  آهی  خود را بر سرزمينها و قومهاي خدايا، خشم6
 قومها  همين7. آنند، بريز ی نم ناسند و عبادتش یرا نم

  هايشان  تو زدند و خانه  آشتار قوم  به  دست بودند آه
 . نمودند را خراب

   مرتكب  اجدادمان آهی  گناهان خدا، ما را بسببی ا8
 فرما، زيرا بسيار  بر ما رحم.   نكن اند مجازات شده

 ی،هست ما ء  دهنده  نجات آهی خدايی ا9.  دردمنديم
فرما؛ ما را ی  ما را يار  خودت  نام بخاطر حرمت

ی چرا قومها10.  ما را بيامرز  و گناهان  ده نجات
خدا، ی ؟ ا  آجاست ايشانی  خدا  بگويند آه خدانشناس

   خون  تو انتقام  آه  خود ببينيم بگذار با چشمان
  .یگير ی م  را از دشمنان بندگانت

ی  توانا ا بشنو و با دست ر  اسيرانء خداوندا، ناله11
.   هستند، برهان  مرگ  به  محكوم را آهی خود آنان

  آهی ا یحرمت ی ب مجاور ما، بسببی قومها از12
   برابر شديدتر انتقام اند، هفت  تو روا داشته  به نسبت
 تو  ء گله  و گوسفندان  برگزيده  قوم  ما آه آنگاه13. بگير
   و تمام  گفت خواهيم ابد شكر  ، تو را تا به هستيم
 . خواهند آرد  ما تو را ستايشء آيندهی نسلها

 
  قومی احيای دعا برا

!   ده ما گوشی  صدا ، به  اسرائيل شبانی ا
 گوسفند ء  را مانند گله  يوسفء  قبيله آه یا

ی ا!   خود را بنمايان  و شكوه  جاللی،آن یمی رهبر
   قدرتی،ا ده فرمو  جلوس  برفراز فرشتگان آهی خداي

! آشكار سازی  و منس ، بنيامين  افرايم خود را بر قبايل
 !  ده بيا و ما را نجات

   ما توجه خود بازآور و بهی خدا، ما را بسوی ا3
ی  آ ، تا به خداوند قادر متعالی ا4.   يابيم فرما تا نجات

آنها را ی بود و دعاهای  خواه  خود خشمگين بر قوم
ی تا بجای ا  داده  ما غصه تو به5 ؟آردی  نخواه اجابت
  آبی تا بجاک پر از اشی ا  و آاسه  بخوريم نان

   قومها تبديل  جنگ  ميدان  ما را به سرزمين6!  بنوشيم
 .یا  ساخته و ما را مورد تمسخر دشمنانی ا آرده

! خود بازآوری ، ما را بسو خداوند قادر متعالی ا7
 . ابيم ي  بيانداز تا نجات بر ما نظر لطف

   مو از مصر بيرون درختک  ي ما را همچون8
ی  قومها و تمامی  نشاند  آنعان و در سرزمينی آورد
 ما را  اطراف9. ی راند  را از آنجا بيرون پرست بت

  ، سرزمين  دوانيده و ما ريشهی آردک  پا از بيگانگان
ها را   آوه  ما تمامء سايه10.  موعود را پر ساختيم

.   سرو را فرا گرفت ما درختانی ها پوشاند و شاخه
 و رود  بزرگی  دريا  موعود را تا به  سرزمين تمام11

ما را فرو ی  ديوارها اما اآنون12.   در برگرفتيم فرات
آند و  ی را دراز م دستشی  هر رهگذری؛ا ريخته
ی گرازها13؟ خدا، چرای چرا، ا! آند یمی ا خوشه
 ما ی، وحش واناتآنند و حي ی م ، ما را پايمال جنگل
 .خورند یرا م

ما ی خود را بسوی ، رو قادر متعالی خدای ا14
 و   مو نظر آن  درخت  بر اين  و از آسمان بازگردان

   خود آن  با دست آهی  نهال از اين15!   ده  را نجات آن
 ی،ا  آرده  بزرگش آهی  و از فرزندی،ا را نشانده
  مانند هيزمرا    آن زيرا دشمنان16، فرما  محافظت

 فرما و آنها را   غضب خدايا، بر دشمنان. سوزانند یم
   و چنين خود برگزيدهی  برا آهی از قوم17.  نابود آن

ی ما ديگر از تو رو18!   آن  حمايتی،ا ساختهی قو
 تو را  دار تا نام  نگاه ما را زنده.  شد  نخواهيم گردان
ی را بسو، ما  خداوند قادر متعالی ا19.   آنيم ستايش

 .  يابيم  فرما تا نجات  ما توجه خود باز آور و به
 

 سرود عيد
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  با  ماست  قوت  را آه خدای اسرائيل
   و بربط با دف2!  آنيد سرودهای شاد ستايش

شيپورها را در روز 3.  سرود بخوانيد دلنواز و رباب
زيرا 4.   تمام  و در ماه  ماه  صدا درآوريد در اول عيد به
   از جانب  و حكمی است  است  رسم ر اسرائيل د اين

   بيرون  هنگام  عيد را به خداوند اين5.  خدای يعقوب
 برای   زبانش  از مصر، مملكتی آه اسرائيل  بنی آمدن

 . آرد  بود، برای آنها تعيين ما بيگانه
  را از دوشی  بردگ بار سنگين«6: فرمايد یخداوند م

.   سبدها رها ساختم  حمل را از دستهايت.  تو برداشتم
 تو را  و منی دعا آردی  بود در زحمتی وقت7

 و در   دادم  تو پاسخ  به  رعد و برق از ميان.  رهانيدم
.   آردم  تو را آزمايش ايمان»  مريبه«ی ها آنار چشمه

ی ا!  آنم ی تو اخطار م  بشنو، به  من  خاص قومی ا8
ی ايد خداهرگز نب9!   بده  گوش  من ، به اسرائيل
ی  تو را از بردگ  آه من10. ی نماي را پرستشی ديگر

 خود را باز  دهان.  تو هستمی ، خدا در مصر رهانيدم
 .  ساخت  خود پر خواهم را از برآات   آن  و من آن
   مرا نشنيدند و مرا اطاعت  سخن اسرائيل یاما بن«11

   راه  تا به  را رها آردم  ايشان  هم  من پس12. نكردند
ی اما ا13. آنندی  خود زندگ  ميل خود روند و مطابق

   من  دستورات دادند و مطابق ی م  گوش  من  به آاش
 را   دشمنانشان درنگ ی ب آنگاه14. آردند یمی زندگ

   را مغلوب  مخالفانشان ء و همه دادم ی م شكست
 داشتند در   نفرت  از من آهی آسان15؛  ساختم یم

  افتادند و گرفتار عذاب یمک  خا  به حضور من
   گندم  را با بهترين  اسرائيل و من16؛ شدند یمی جاودان
 ». پروراندم ی م و عسل

 
  دنياء داور همه

  تا  است  آسمانی ايستاده خدا در دادگاه
او 2.  بكشاند  پای ميز محاآمه  را به قضات

 آی با  تا به«: گويد  می  جهان  اين  قضات به
 آی از   خواهيد آرد؟ تا به ضاوتانصافی ق بی

  از حقوق3 جانبداری خواهيد نمود؟  مجرمين
 و   داد مظلومان  آنيد؛ به  دفاع  و يتيمان بيچارگان
   را از چنگ  و درماندگان ستمديدگان4.  برسيد فقيران

نماييد   رفتار می  حماقت اما شما به5.  برهانيد ظالمان
   جهت  همين يد، بهآن  و تاريكی زندگی می و در جهل

»  خدايان« شما را  من6.   است  متزلزل  اجتماع اساس
 شما  را به»   خدای متعال فرزندان «  و لقب خواندم
 ديگر خواهيد مرد و  اما شما مانند هر انسان7.  دادم

 ». خواهيد افتاد  ساير رهبران همچون
زيرا تو !  آنی  داور خدا، برخيز و بر جهانی ا8

 .آوردی  در خواه  تصرف مها را به قوء همه
 

   اسرائيل  دشمنان شكستی دعا برا
  دعا آهی هنگام!   منشين خدا، ساآتی ا
برخيز و ما !   مباش  و آرام ، خموش آنيم یم
آنند  ی م  شورش  دشمنانت  چگونه ببين2!   ده را نجات
بر ی  و دشمن  مخالفت  دارند به  از تو نفرت آهی و آنان
پليد ی ها  تو نقشه  خاص آنها بر ضد قوم3. اند خاسته

اند،   آورده  تو پناه  به آهی آسانی آشند و برا یم
 را   اسرائيل بياييد قوم«: گويند یم4. چينند ی م توطئه

 ». محو شود هميشهی  برا  تا نامش نابود آنيم
اند و   نموده ما موافقتی  نابودء  با نقشه  دشمنانء همه5

،  ، اسماعيليان ادوميان6: اند  شده دستبر ضد تو هم
،  جبالی  سرزمينها مردمان7،  ، هاجريان موآبيان
آشور نيز با آنها 8.  و صور ، فلسطين ، عماليق عمون

 هستند   لوط  از نسل  آه  و موآب  و از عمون متحد شده
 .آند ی م حمايت

 بر سر   قيشونء  در دره را آهی  بالي خداوندا، همان9
   دشمنان  بر سر اينی، آورد  و سيسرا و يابين مديان

  عين« ما را در   مخالفان  آه همانگونه10. نيز بياور
  زمينی  در رو هايشان و جنازهی  برد از بين» دور

 متحد را نيز نابود   دشمنان  شد، اين ماند و آود زمين
   غراب  سرنوشت  را به  دشمنان  اين فرماندهان11.  آن

 و   را مانند ذبح  آنان  بزرگان ءهمه. ار سازدچ  و ذئب
 قصد داشتند  آهی  آسان همان12 سازک  هال صلمونع

 . آنند خدا را تصاحبک مل
 و غبار در   آاه  ما را همچون خدا، دشمنانی ا13

 و   در جنگل  آتش چنانكه14.  ساز برابر باد، پراآنده
 چيز را  شود و همه ی م  افروخته در آوهستان

خدا، آنها را با تندباد ی ، ا همچنان15سوزاند،  یم
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 آنها را   خويش  خشم  و با طوفان  خود بران غضب
   به  آه  آن  مغبون آنها را چنان16.   آن  و پريشان آشفته

 با  هايشان  نقشه آنها را در انجام17.  آنند تو التماس
  جانی  و رسواي بگذار در ننگ.  ساز  مواجه شكست
و ی  هست متعالی  تنها تو خدا و بدانند آه18 بسپارند

 .یآن ی م  حكومت در سراسر جهان
 

  خدا ءخانهی  برا اشتياق
   دلپذير است ، چه خداوند قادر متعالی ا

  تو را آردهی صحنهای  هوا دلم2!  توء خانه
ی خدای ، ا  توست  مالقات  مشتاق  وجودم تمام!  است
 !ی هست  من  پادشاه  آه خداوند قادر متعالی ا3!  زنده

گنجشگها نيز ی  تو، حت ءخانهی در آنار قربانگاهها
اند   ساخته اند و پرستوها آشيانه  يافته خود خانهی برا

   حال خوشابه4.  بگذارند خود را در آنی ها تا بچه
 تو را حمد   تو ساآنند و پيوستهء  در خانه آهی آنان
يابند  ی م تو قوت از  آهی  آسان خوشابحال5! گويند یم

 از  آنانی وقت6. آنند یمی  تو را پيرو  قلب و از صميم
ها بوجود  عبور آنند در آنجا چشمهک  خش بيابان

   زمين  بر آن  و برآات  رحمت خواهند آورد و باران
 خواهند   منتقل  قدرت  به  از قدرت آنان7. خواهد باريد

ی ا در حضور تو،   صهيون  بر آوه شد و سرانجام
 .خدا خواهند ايستاد

ای !  فرما ، دعای مرا اجابت ای خداوند قادر متعال8
  ای خدايی آه9! ، تقاضای مرا بشنو خدای يعقوب

   خود نظر لطف ء برگزيده سپر ما هستی، بر پادشاه
 . بيافكن

 از   بهتر است  تو بودنء خانهی روز در صحنهاک ي10
در ی نوآر!  دنيا ديگر در اينی  در هر جا هزار سال

  یدر قصرهای  تا ارباب پسندم ی تو را بيشتر مء خانه
 تو !یخداوند، نور ما هستی زيرا تو ا11.  شروران
   و جالل  ما فيض  تو به!ی ما هستء  و نگهدارنده حافظ
آرد از ی  نخواه  چيز نيكو را منع داد و هيچی خواه
ر خداوند قادی ا12. آنند ی م عملی  راست  به آهی آنان

 ! دارد  بر تو توآل آهی  آس  حال ، خوشابه متعال
 

  اسرائيل ی بن موفقيتی دعا برا

  تو  مورد لطف  سرزمين ی خداوند، اينا
   را از اسارت اسرائيل تو بنی.   است  شده واقع

  ای؛ تمام  خود را بخشيده خطای امت2. ای باز آورده
گر بر آنها  تو دي خشم3ای؛   را آمرزيده  ايشان گناهان
، ما را  دهنده  ای خدای نجات اآنون4. شود  نمی افروخته

آيا تا 5.  مگير  و ديگر بر ما خشم بسوی خود بازگردان
 ء آينده های  خواهی بود؟ آيا نسل  ابد بر ما خشمگين به

 ما  آيا به6؟   تو قرار خواهند گرفت ما نيز مورد خشم
ور تو  عطا نخواهی فرمود تا از حض حياتی تازه
   خود را بر ما ظاهر آن خداوندا، رحمت7؟  شادی آنيم

 !  ده و ما را نجات
   اطاعت  و دل  با جان  خداوند بفرمايد من  آه هر آنچه8

،   او هستيم  خاص  قوم  ما آه  آرد، زيرا او به خواهم
   راه  به خواهد بخشيد، چنانچهی  و سالمت صلح

، خداوند   يقين به9.  رديمآلود خود باز نگ  و گناه احمقانه
رهاند؛ او  یآنند م ی م  او را احترام را آهی آسان
 ما   ما را به  سرزمينء  رفته  از دست  و عظمت شكوه

 .باز خواهد گرداند
 و  اند؛ عدالت  آرده  مالقات با همی  و راست رحمت10

  از زمينی راست11! اند  يكديگر را بوسيده صلح
. آند ی م  نگاه  زمين  به آسمان از  رويد و عدالت یم

نيكو خواهد بخشيد و ی  ما چيزها خداوند به12
  عدالت13.  خواهد داد  فراوان  ما، محصول سرزمين
او ی  را برا  خواهد آرد و راه  او حرآت پيشاپيش
 .  خواهد ساخت آماده

 
  کآمی دعا برا

  را اجابت  مرا بشنو و آنی خداوند، دعای ا
 مرا  جان2.  ام  و درمانده ضعيففرما، زيرا 

 وفادار تو ء  بنده  زيرا من  ده  و مرا نجات  آن حفظ
 فرما، زيرا   رحمت بر من3.   دارم و بر تو توآل  هستم
 خود را شاد ء بنده4.  آنم ی تو دعا م  درگاه  روز به تمام
 تو  آهی آنانی تو برا5.  پرستم ی، زيرا تنها تو را م آن
 .ی  هست  و بسيار رحيم  نيكو و بخشندهخوانند یرا م

   منء  ناله به!  فرما مرا اجابتی خداوند، دعای ا6
 خواند،  تو را خواهمی  سخت  هنگام به7!  نما توجه

 .فرمودی  خواه مرا مستجابی زيرا دعا
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ی آارها. ديگر مانند تو وجود نداردی خداوندا، خداي8
خواهند ی ا ريده آف آهی  قومهايء همه9.  نظير است یتو ب

.  تو را خواهند ستود ، نام  نموده آمد و تو را پرستش
 تنها ی؛نماي ی م و معجزهی  و قادر هست تو بزرگ10

 !یتو خدا هست
 در   تا وفادارانه  ده  نشان  من  خود را به خداوندا، راه11
 شک و دودلی تو   تا بدون مرا ياری ده.   بردارم  گام آن

   تو را حمد و سپاس  وجودم با تمام12.   نمايم را خدمت
   خواهم  تو را بيان  نام  عظمت  و پيوسته  گفت خواهم
؛   است  بسيار عظيم  من  تو در حق زيرا رحمت13نمود، 

 !ای  رهانيده تو مرا از خطر مرگ
اند و گروهی   برخاسته خدايا، افراد متكبر بر ضد من14

 تو توجهی  ا بهآنه.  منند  و ستمگر در فكر آشتن ظالم
، صبور و  ، مهربان ، بخشنده خداوندا، تو عادل15. ندارند
 و بر   برگردان روی خود را بسوی من16.  هستی رحيم
   خود را توانا ساز و او را نجاتء بنده.  فرما  رحمت من
، مرا   ده  نشان  من  و مهربانی خود را به لطف17.  ده

 دارند   نفرت  از من آه، تا آنانی  ياری فرما و دلداری ده
 . را ببينند و شرمسار شوند اين
 

  تمجيد از اورشليم
.   است  بنا شده ی مقدسها  بر آوه اورشليم

ی  از ساير شهرها  را بيش خداوند آن2
  آهی  سخنان شهر خدا، بهی ا3.  دارد  دوست اسرائيل

 :  آن  گوش  است  تو گفتهء خدا در باره
  ، تعلق اورشليمی  تو، ا  به حبشه و صور و  فلسطين«4

 مرا  باشند آه یمی  جزو ممالك دارند و مصر و بابل
 ».شناسند یم
دنيا ی  قومها  تمام  آه  خواهند گفت  اورشليمء درباره5
  اورشليم  قادر متعالی  خدا  دارند و اينكه  تعلق  آن به

ی  خداوند اسام آهی هنگام6.  خواهد ساختی را قو
   نسبت  اورشليم  آنها را بهء  نمايد، همه بتقومها را ث
   آنان  و رقص  قومها سرودخوانان آن7. خواهد داد

 و   برآاتء  همه ء سرچشمه اورشليم«:  خواهند گفت
 »! ماستی خوشيها

 
  کفرياد آم

  و ، شب  من ای خداوند، ای خدای نجات
.  ام  و زاری آرده روز در حضور تو گريه

  زندگی من3.  فرما  توجه ام  ناله و و بهدعای مرا بشن2
!   است  رسيده  لب  به ؛ جانم  است  و مصيبت پر از رنج

مانند 5،  ام  شده ؛ مانند مرده  است  نمانده رمقی در من4
 ديگر  ای آه ، مانند مرده  شده  قبر سپرده  به ای آه آشته
   حالش  خود را شامل  ياد نخواهی آورد و لطف به

ای   تاريكی انداخته  اعماق تو مرا به6.  فرمودنخواهی
 تو مرا   خشم آند؛ طوفان  سنگينی می  تو بر من غضب7

ای و   دور آرده  را از من آشنايانم8.   است در بر گرفته
   آه ام  گرفتار شده چنان. ای  بيزار ساخته آنها را از من

.  ای بيانديشم  برای خالصی خود چاره توانم نمی
ای خداوند، . اند  شده  ضعيف  گريه  از شدت مچشمان9

 نياز   و دست  آمک نموده هر روز از تو درخواست
وقتی 10.  آنی  رحم  تا بر من آنم  دراز می بسويت
   فايده  چه  و آمک تو برايم ، ديگر معجزات بميرم

 تو را  توانم  می  ديگر چگونه ؟ آنوقت خواهد داشت
توانند   در قبر هستند می آهمگر آنانی 11؟   آنم ستايش

 ء آيا معجزه12 بگويند؟   و وفاداری تو سخن از رحمت
 در  توان شود؟ آيا می  می  تاريک ديده  مكان تو در آن

 ؟  گفت  تو سخن  خاموشی از وفاداری و عدالت عالم
.  طلبم یمک  و آم آورم یخداوندا، نزد تو فرياد برم13

چرا مرا 14.  آنم ی م تو دعا  پيشگاه  به هر روز صبح
ی؟ ا  برگردانيده خود را از منی  و رو نمودهک تر
   و خطر مرگ ، در رنج تاآنونی  آودآ از اوان15

 شديد  خشم16.  ام  شده  تو تنبيه  از دست  و هميشه ام بوده
.  ام  شده  تو بيجان  و از ترس  آرده تو مرا پريشان

 از هر  سيل   روز چون  از تو تمام  تو و ترس خشم17
 را از  عزيزانم  و دوستان18. آند ی م سو مرا احاطه

 .  است  من تنها مونسی  تاريكی؛ا  دور آرده من
 

  یسرود مّل
   خواهم  تو را همواره خداوند، رحمتی ا

تو ی  از وفادار  خود پيوسته ستود و با زبان
 و  استی  تو هميشگ زيرا رحمت2،   گفت  خواهم سخن
  تو با خادم4و3.   آسمانها پايدار است و چونتی وفادار
  آهی ا  آرده و وعدهی ا  داود عهد بسته ات برگزيده
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، پايدار   اندر نسل  او را تا ابد، نسل  سلطنت تخت
 . داشتی خواه

انگيز تو  شگفتی خداوند، آسمانها از آارهای ا5
. ستايند یتو را می  و وفادار آنند و امانت ی م تعريف

  در ميان؟ آندی  با تو برابر  آه انها آيستدر آسم6
   تو تشبيه  به توان یرا می  آس چهی  آسمان موجودات

   آنانی؛ هست  مورد ستايش  مقدسين تو در ميان7؟ آرد
 .اند  گرداگرد تو ايستاده  و احترام با ترس

   مانند تو؟ تو در قدرت ، آيست ای خداوند قادر متعال8
 هستی و   درياها مسلط بر امواج9! نظيری  بی و امانت
  تو مصر را در هم10. گردانی  می  آنها را آرام طغيان

 را تار و مار   توانای خود دشمنانت آوبيدی و با دست
 از   در آنهاست  و هر آنچه آسمانها و زمين11. ساختی

 و  شمال12. ای باشند؛ زيرا تو آنها را آفريده  تو می آن
آوههای تابور و . ای ده را تو بوجود آور جنوب
 تو بسيار  دست13. باشند  تو می ، مظهر قدرت حرمون
فرمانروايی تو بر 14.  هستی تو خدای متعال.  تواناست
   رحمت  آارهايت در تمام.   است  و انصاف  عدل اساس

 . شود  می و راستی مشاهده
 تو را  دانند چگونه ی م آهی  مردم خوشابحال15

  ند، زيرا آنها در نور حضورت و تمجيد آن تحسين
ی  تو شاد  نام  روز به آنها تمام16.   خواهند رفت راه
  تو به17. باشند ی تو سربلند م  عدالت آنند و بسبب یم

 ما را پيروز و   خويش  لطف و بهی بخش ی م ما قدرت
  خداوند، تو از ما حمايتی ا18. یگردان یسرافراز م

   ما پادشاه ، تو به  اسرائيل مقدسی خدای  ای؛آرد
 .یبخشيد

 
  داود  خدا بهء وعده

 گفتی و   رويا با نبی خود سخن خداوندا، در عالم20و19
 و او  ام  جوانی را برگزيده  اسرائيل در ميان«: فرمودی

 داود   منء  شود؛ او بنده  تا پادشاه ام را سرافراز نموده
.   ساخت او را پايدار و توانا خواهم21!  است

 نخواهند شد و گزندی از   بر او چيره منانشدش22
 وی  در برابر چشمان23.  او نخواهد رسيد  به مخالفانش
 از او   برد و آنانی را آه  خواهم  را از بين بدخواهانش

 از  پيوسته24.  نمود  باشند هالک خواهم  داشته نفرت

 او   برخوردار خواهد بود و من  من وفاداری و رحمت
قلمرو 25.   ساخت رافراز خواهمرا پيروز و س

   تا رود فرات فرمانروايی او را از دريای بزرگ
او مرا پدر خود و خدا و 26.  بخشيد  خواهم وسعت
 نيز با او  من27.  خواهد خواند  خويش  نجاتء صخره
 آرد و او را برتر   رفتار خواهم  خويشء  نخستزاده چون

 خود  رحمت28.   ساخت  خواهم  جهان  پادشاهان از تمام
 با  ، زيرا عهد من  داشت  نخواهم را هرگز از او دريغ
 او را تا ابد باقی  نسل29. باشد او عهدی دايمی می

 .  او جاودانی خواهد بود  و سلطنت  گذاشت خواهم
 سرپيچی   من  از دستورات اما اگر فرزندانش«32و31و30

   خواهم ه را تنبي  ايشان  مرا بشكنند، آنگاه آنند و احكام
   خود محروم  آنها را از رحمت با اينحال33. نمود

  ، وفادار خواهم ام  داده  قولی آه  به  آرد و نسبت نخواهم
 را   و آنچه  شكست آری، عهد خود را نخواهم34. ماند
   داود به يک بار به36و35.  داد  تغيير نخواهم ام  گفته آه
   نخواهم  را باطل  و هرگز آن  دادم  خود وعده  مقدس نام

 وی تا   او تا ابد باقی خواهد ماند و سلطنت  نسل آرد آه
و 37   خواهد داشت  خورشيد بدرخشد دوام زمانی آه
، پايدار   است  شاهد باوفايی در آسمان  آه مانند ماه
 ».خواهد بود

 
   پادشاه شكستی برای سوگوار

 خود ء  برگزيده خداوند، تو بر پادشاهی اما ا38
آيا عهد خود را 39. یا آردهک و او را تری ضبناآغ

   او را بر زمين  تو تاجی؟ا  نموده  باطل  خويشء با بنده
حصار 40! یا  ساخته حرمت یرا ب  و آنی ا انداخته

 .یا  آرده  را خراب هايش و قلعهی ا شهر او را شكسته
. آند ی م  او را غارت رسد اموال ی م  از راه هر آه41

  دشمنانش42.   است  خود رسوا شده سايگاناو نزد هم
شمشير او را آند 43. یا را بر او پيروز ساخته

  تخت44. یا نكردهک  او را آم  در جنگ.یا آرده
   وعظمتش  شكوه ، به  ساخته  را واژگون سلطنتش
   سراغش  به زودرسی پير45 .یا  داده خاتمه

 .یا  آرده  رسوايش و نزد همهی ا فرستاده
 

  یرستگار یدعا
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 ی؟آن ی م خود را پنهانی روی  آ خداوند، تا بهی ا46
؟  خواهد بود  افروخته  آتش  تو چون آيا تا ابد غضب

تو .   است  چقدر آوتاه  عمر انسان  ياد آور آه به47
 بتواند   آه آيست48. یا  انسانها را فناپذير آفريدهء همه

  بماند؟ نميرد و تا ابد زنده
 تو؟ ء گذشتهی ها  رحمت استخداوند، آجی ا49

  بهی  وفادار  در نهايت  تو آه  رحمتء  وعده آجاست
. آنند ی م  مرا مالمت  چگونه  مردم ببين50ی؟ داود داد

  دشمنانت51.  آشم ی م  را بر دوش ايشانی بار مالمتها
ی آنند و هر جا پا ی را ريشخند م ات  برگزيده پادشاه

 .دنماين ی م نهد او را مالمت یم
 ! آمين!  آمين!  خداوند تا ابد  بر نام شكر و سپاس52
 

    چهارم آتاب
 )106-90مزامير (

  مرد خدای،موسی دعا
 .یا  ما بوده  پناهگاه خداوند، تو هميشهی ا
و آوهها را ی  دنيا را بيافرين  از آنكه قبل2
ی  تورا ابتداء و انتهاي.یا  تو بودهی،بوجود آور

 . نيست
ی ا «:یگوي یو می گردان یبرمک  خا به را  انسان3

 »! شويد تبديلک  خا ، به خاآيان
   چون روز، بلكهک  ي  در نظر تو چون هزار سال4
 .  است ساعتک ي
و ی آن یبر می  از جا  سيالب  را چون تو انسان6و5
او مانند .   نيست بيشی او خوابی  زندگ.یبر یم

عصر ی لشكفد و یرويد و م ی م  صبح  آه استی گياه
 .شود یمک  و خش پژمرده

   و خشم رويم یمی  نابود  تو ما رو به بر اثر غضب7
 ما  گناهان8.   است قرار ساخته ی و ب تو ما را پريشان

ما ی  خطا و هيچی ا  خود گذاشته را در برابر چشمان
 .  نيست از ديد تو پنهان

   است  شده  تو آوتاه ما بر اثر خشمی زندگی روزها9
عمر 10.  گذرانيم ی م خوابک  ي  خود را مثلو عمر

 هشتاد  ، شايد به باشيمی  و اگر قو  است ما هفتاد سال
جز درد و ی  چيز  مدت  اين در طولی ول.  برسد سال

   عمرمان  است  ممكن هر آن. شود ی ما نم  نصيب رنج
 .  ديگر پرواز آنيم  عالم بسرآيد و به

؟   تو چقدر است  خشم  بداند شدت  آه خداوندا، آيست11
ترسد؟   بايد و شايد از تو می  آه  يک از ما چنان آدام

 تا در   زودگذر است  عمر ما چه  بدانيم  آه  ما ياد بده به12
 .   با خردمندی زندگی آنيم  عمر آوتاه اين
. بودی  خواه بر ما خشمگينی  آ خداوند، تا بهی ا13

.   آن رحم خود   خود برگرد و بر بندگان از خشم
  مند گردان  خود بهره  ما را از رحمت صبحگاهان14

 ء  اندازه به15.   باشيم  عمر خود شادمان تا در تمام
 ما را شاد ی،ا  و خوار ساخته  ما را ذليل آهی سالهاي

 بار ديگر  بگذار ما بندگانت16.  و سرافراز گردان
 خود  عظمت.   آنيم انگيز تو را مشاهده  شگفت اعمال

خداوندا، ما را 17.  ساز  نمايان ا بر فرزندانمانر
 ما را   آارهايمان  و در تمام  خود قرار بده مورد لطف

 ما را   آارهايمان  در تمامی، عطا فرما، بل برآت
 ! عطا فرما برآت

 
   ماست خداوند حافظ
 برد، زير  می  پناه  خدای قادر مطلق  به آنكه
 خداوند  او به2. د خواهد بو  او در امانء سايه
 بر تو  من.  هستی  و خدای من تو پناهگاه « خواهد گفت

 ».  دارم توآل
   خطرناک و بيماری آشنده خداوند، تو را از هر دام3

او تو را در زير بالهای خود خواهد 4. خواهد رهانيد
 او  های امين وعده.  خواهد آرد  و از تو مراقبت گرفت

  از بالهای شب6و5. باشد می و سپر   سالح برای تو چون
 نخواهی   ناگهانی روز بيم نخواهی ترسيد و از حمالت

نخواهد  خزد تو را  درتاريكی می وبايی آه.  داشت
آند تو را   در روشنايی آشتار می ترساند و طاعونی آه

  اگر هزار نفر در آنار تو بيفتند و ده7. نخواهد هراساند
 تو آسيبی  رند، به بسپا  تو جان هزار نفر در اطراف

   خود، خواهی نگريست تنها با چشمان8. نخواهد رسيد
 بدی  هيچ10و9.  را خواهی ديد  گناهكاران و مجازات

   تو سايهء دامنگير تو نخواهد شد و باليی بر خانه
ای و زير   برده  خداوند پناه نخواهد افكند، زيرا تو به

   فرشتگان بهاو 11. بری  بسر می  خدای قادر متعالء سايه
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 بروی، از تو   هر راهی آه دهد تا به خود دستور می
 خود  آنها تو را روی دست12.  آنند  و محافظت حمايت

 و  شير درنده13.  نخورد  سنگ  به  تا پايت خواهند گرفت
 تو   خواهی آرد و آسيبی به مار سمی را زيرپا له

 !نخواهد رسيد
 دارند،  مرا دوست  آنانی را آه«: فرمايد خداوند می14

شناسند،   مرا می  داد و آسانی را آه  خواهم نجات
 را  وقتی دعا آنند، دعايشان15.  آرد  خواهم محافظت
   بيفتند، به  در زحمت  و چون  ساخت  خواهم مستجاب

 رهانيد و  ؛ آنها را خواهم  شتافت  خواهم آمک ايشان
  اهم آنها عمر دراز خو به16.   ساخت سرافراز خواهم
 ». داد  خواهم بخشيد و نجاتشان

 
 ) روز َسَبتی سرود برا(

  یسرود شكرگزار
   و نام  گفتن  خداوند را سپاس  نيكوست چه

 !  آردن  را با سرود ستايش خدای قادر متعال
 تشكر آنيد و  ، از خداوند بخاطر رحمتش هر صبح2

ی او را با صدا3.  ياد آوريد  او را به ، امانت هر شب
 . بپرستيد  بربطء  نغمه  تار و به  ده رباب

ای؛  ای خداوند، تو با آارهای خود، مرا شاد آرده4
های شاد  ای، نغمه  داده  انجام  برايم  آه  آنچه بسبب
 . خوانم می

 .انگيزند  و شگفت  تو بسيار با عظمت خداوندا، اعمال5
 درک   نادان شخص6. اند  عميق نهايت افكار تو بی

هر چند 7  فهمد آه  را نمی  اين  احمق  و آدمآند نمی
   بدآارانء رويند و همه  هرز می  علف  مثل گناهكاران
 نابود  ، برای هميشه  هستند، ولی سرانجام آامياب

  همه اما تو ای خداوند، تا ابد باقی و از8. خواهند شد
   نابود خواهند شد و تمام  دشمنانت همه9! برتر هستی

 .پای در خواهند آمد، از  بدآاران
و با ی ا نيرومند ساختهی  گاو وحش تو مرا همچون10

ی نابود11. یا  مرا معطر آرده تازهی  خوشبو روغن
   گناهكاران  و خبر سقوط ام  ديده  را با چشمانم دشمنانم

 . ام خود شنيدهی را با گوشها
دهند و  ی خرما ثمر م  درخت ، همچون خداشناسان12

  آنان13. آنند ی، رشد م  لبنان سرو مانند درخت

   خداوند نشاندهء  در خانه هستند آهی  درختان همچون
نيز، ی  پير در ايامی حت14. دهند ی م اند و شكوفه شده
و 15،  خواهند بود و ثمر خواهند داد و پرنشاطی قو

   من گاه ؛ او تكيه  است خدا عادل«:  خواهند آرد اعالم
 ».د نداردوجوی  بد  و در او هيچ است

 
  خداوند سلطنت

   جالل او خود را به! آند  می خداوند سلطنت
 بر  زمين.   است  آراسته  و عظمت و قدرت
 .  نخواهد شد  و متزلزل  شده جای خود محكم

 برقرار  تو از قديمی  فرمانرواي خداوند، تختی ا2
 .یا  بوده تو از ازل.   است بوده

اما 4. خروشند ی و م وده نم خداوندا، سيالبها طغيان3
  تر از تمام ی قوی،آن ی م  در آسمانها سلطنت تو آه
 !ی درياها هست  شكننده  و امواج خروشانی سيلها

 تو ء خانه.   است تو راستی ها  وعده خداوند، تمامی ا5
 .  است  شده  آراسته  با قدوسيت هميشهی برا
 

  خدا، داور همه
  قدرتت ،  گيرنده ای خداوند، ای خدای انتقام

، برخيز و  ای داور جهان2.   بده را نشان
 تا  گناهكاران3.   برسان  سزای اعمالشان  را به متكبران

،   بدآارانء همه4 آی پيروز و سرافراز خواهند بود؟  به
  قوم5. زنند  و ستمگر هستند و حرفهای ناروا می گستاخ

  بيوه6. آنند  می  ظلم برند و بر بندگانت  می تو را از بين
   ستمكاران اين7. آشند  را می  و يتيمان  و غريبان زنان
 آارهای ما  ءبيند و متوجه خداوند ما را نمی«: گويند می
 ».شود نمی

  سر بهی  هستيد؟ آ ، چرا اينقدر نادان  من قومی ا8
،   است  داده  ما گوش  به آيا خدا آه9؟  خواهيد آمد عقل

، آيا   است  داده  ما چشم  به شنود؟ او آه ی نم خودش
آند، آيا  ی م  قومها را مجازاتء  همه او آه10؟ بيند ینم

   چيز را به  همه  نخواهد آرد؟ او آه شما را مجازات
آنيد؟  ی م  شما چه داند آه یآموزد، آيا نم ی م انسان

 فكر  داند آه ی و م  است  آگاه خداوند از فكر انسان11
 . ت اس  و بيهوده او پوچ
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   تو، ای خداوند، او را تأديب  آسی آه  حال خوشابه12
  چنين13. آموزی  او می  خود را به آنی و قوانين می

 را گرفتار   تو گناهكاران شخصی، در روزهايی آه
   خاطر و درامان آنی، آسوده سازی و نابود می می

خود را ترک  ء  برگزيده خداوند قوم14. خواهد بود
بار 15.  را از ياد نخواهد برد شاننخواهد آرد و اي

 اجرا خواهد شد   و انصاف ديگر داوری از روی عدل
 . پشتيبانی خواهند آرد  از آن درستكاران ء  همهو

   برخيزد و در مقابل از منی  طرفدار  به  آه آيست16
 با  حاضر استی  آس آند؟ چهی  ايستادگ گناهكاران

  اوند مددآار مناگر خد17؟  بجنگد  بدآاران  عليه من
   آه فرياد زدمی وقت18.  رفتم ی م از بينی بود بزود ینم

   فريادم ، به خداوند رحيمی تو، ا! لغزند ی م پاهايم
 . بيافتمی و نگذاشتی رسيد

ی ، ا قرار است ی ب  و دلم  ناراحت  فكرم آهی هنگام19
ی  آسودگ  من و بهی ده یمی خداوند، تو مرا دلدار

 .یبخش یخاطر م
 تو برخوردار   شرور از حمايت آيا حكمرانان20

را ی  ظلم  هر نوع  قانون  نام  به خواهند بود آه
   توطئه  درستكاران آنها عليه21؟ شوند ی م مرتكب

. آنند ی م  محكوم  مرگ  را به گناهان یچينند و ب یم
 و مرا از هر   است  من  و پناهگاه اما خداوند صخره22

 .آند ی م حفظی گزند
   سزای اعمالشان  را به  و بدآاران خداوند، شروران23

آری، .  خواهد برد خواهد رسانيد و آنها را از بين
 . را نابود خواهد آرد خداوند، خدای ما، ايشان

  سرود پرستش
   و در وصف  آنيم بياييد خداوند را ستايش

  خود، با شادی سرود نجات» ء صخره«
 و با   حضور او بياييم هبا شكرگزاری ب2!  بخوانيم

زيرا خداوند، خدای 3!  سرودهای شاد او را بپرستيم
   خدايانء  بر همه  آه ؛ او پادشاهی است عظيمی است

   خداوند است  در دست  زمين اعماق4. راند  می فرمان
آبها و 5. باشد  او می ها از آن  آوه و بلندی و عظمت

   او تعلق ه و آنها ب ها را خدا بوجود آورده خشكی
 .دارند

   و او را عبادت بياييد دربرابر خدا، سر فرود آوريم6
ما 7.   خود زانو بزنيمء بياييد در حضور آفريننده.  آنيم
 و او   او هستيمء  و او خدای ما، ما گله  او هستيم قوم
 امروز صدای خداوند را بشنويد  ای آاش.  ما شبان
   نباشيد چنانكه  و نامطيع سختدل«8: فرمايد  می آه

 *. شدند اجداد شما در صحرای مريبا و مسا نامطيع
 و  در آنجا، اجداد شما، هر چند بارها معجزات9

 شک   من انگيز مرا ديدند، اما باز به  شگفت اعمال
 و بيزار  ، از آنها محزون  سال  چهل مدت10. آردند
 دور بود و   از من  و فكرشان ، زيرا دل بودم
  تا اينكه11 نمايند   را اطاعت  دستوراتمخواستند نمی

 وارد   نگذارم  آه  خوردم ، قسم  شده خشمگين
 و   آرام  در آن  بودم  داده  وعده سرزمينی شوند آه

 .قرار بگيرند
 

 آند ی م خداوند سلطنت
 . خداوند بخوانيد  در وصف تازهی سرود

 خداوند سرود   دنيا در وصف  مردمء همهی ا
 او را  خداوند سرود بخوانيد و نامی برا2. بخوانيد

 خداوند   دهيد آه  بشارت  مردم هر روز به. حمد گوييد
 او را ذآر   قومها عظمت در ميان3. بخشد ی م نجات

  همهی انگيز او را برا شگفتی نماييد و آارها
 . آنيد تعريف

او برتر از !   و سزاوار ستايش  است خداوند بزرگ4
ها  ديگر بتی  قومها زيرا خدايان5.  ت اس  خدايانء همه
.   آسمانهاستء باشند اما خداوند ما، آفريننده یم
 ء  و خانه  است  و پرعظمت حضور خداوند پرشكوه6

 .  است  آراسته  و جالل  قوت او به
 آنيد؛  ، خداوند را ستايش ای قومهای روی زمين7

  وه پرشك نام8.  آنيد  و توانايی خداوند را ستايش عظمت
 او ء  خانه  آنيد و با هدايای خود به خداوند را ستايش

 تقوی و پرهيزآاری  خداوند را در لباس9. بياييد
، از حضور وی   روی زمين  مردم ای همه. بپرستيد
  خداوند سلطنت« قومها گوييد ء  همه به10. بلرزيد
.  نخواهد خورد  و تكان  پايدار است جهان» !آند می

                                                 
 .71: 17خروج نگاه کنيد به    *
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.  داوری خواهد آرد  با انصافخداوند قومها را
   به  آن  شادی آنند و دريا و موجودات  و زمين آسمان11

 در   آه ها و هر آنچه مزرعه12.  آيند  و خروش جوش
.  شادی آنند  جنگل  شوند و درختان  شادمان آنهاست

 ء او همه. آيد  می زيرا خداوند برای داوری جهان13
 .  خواهد آرد داوری  و انصاف قومها را با عدل

 
  خداوند شكوه

  ساآنانی  ا آند، پس ی م خداوند سلطنت
دور ی ها جزيرهی آنيد و ای  شاد زمين

 . باشيد  خوشحال دست
. اند  خداوند را گرفته ابرها و تاريكی، اطراف2

،  آتش3.   استوار است  و انصاف  بر عدل سلطنتش
. زاندسو  او را می رود و دشمنان  خداوند می پيشاپيش

 را   اين زمين. سازد  می  دنيا را روشن هايش برق4
 حضور خداوند  ها از هيبت آوه5. لرزد بيند و می می
  آسمانها عدالت6. شوند  می  ذوب ، مانند موم  جهان تمام

 وی را   و جالل  قومها شكوهء آنند و همه  می او را بيان
 .بينند می

آنند،  ی فخر مخودی ها  بت  به  آه پرستان  بتء همه7
  ، در مقابل  خدايانء همهی ا. شرمسار خواهند شد

ی ا9و8!  زانو بيافتيد و او را بپرستيد خداوند به
   يهودا بسبب  مردمء  و همه خداوند، شهر اورشليم

  زيرا تو بر تمام.  هستند  تو خوشحالء  عادالنه سلطنت
 ء و از همهی آن یمی  حكمران  و انصاف دنيا با عدل

 .ی برتر هست ايانخد
او .  دارد متنفرند دوستی  از بد را آهی خداوند آنان10

   را از دست آند و ايشان ی م  خود را حفظ عزيزان
ی شاد تابد و ی م نور بر نيكان11. رهاند ی م بدآاران

 خداوند   آه  آنچه  بسبب درستكارانی ا12.  بر پاآدالن
ی خدای ا آارهی،آر. آنيدی  شاد  است  داده انجام
 . گوييد  ياد آريد و او را سپاس  را به مقدس

 
  جهانی فرمانروا

  خداوند بسراييد؛  در وصف تازهی سرود
   و دست انگيز آرده شگفتی زيرا آارها

.   است  او را پيروز ساخته مقدسشی توانا و بازو

   و قدرت  نموده خود را اعالمی خداوند پيروز2
.   است مها آشكار ساخته را بر قو  خويش نجاتبخش

   رحمت  بر ايشان  داد آه  وعده  اسرائيل  قوم او به3
 دنيا   مردمء همه.  وفا نمود اش  وعده فرمايد، و به

 .اند ما را ديدهی  خدا بخش یرهايی پيروز
خداوند را بستاييد؛ با ی ، با شاد  زمين ساآنانی ا4

با 6و5. بلند سرود بخوانيد و او را بپرستيدی صدا
 آنيد؛   و آرنا و سرنا، خداوند را ستايش  بربطء نغمه

 .برآوريدی  شاد در حضور خداوند بانگ
   و خروش  جوش ، به  است  در آن  آه دريا و هر آنچه7
  نهرها دست9و8.  سرود بخوانند  و ساآنانش زمين. آيد

ها در حضور خداوند شادی آنند؛ زيرا  بزنند و آوه
 را  او قومهای جهان. آيد  می انخداوند برای داوری جه

 . داوری خواهد آرد  و انصاف با عدل
 

  مقدسی خدا
  ها بترسيد، زيرا خداوند سلطنت قومی ا
 بلرزيد، زيرا خداوند   زمين تمامی ا! آند یم
 قرار دارد  سرفرشتگانی  بر باال  خود آه بر تخت
 !  است نشسته

 قومها  ر تمام و ب  فرموده  جلوس خداوند در اورشليم2
ی  او را گرام  بزرگ  نام  مردمء همه3.   است مسلط

 .  است بدارند، زيرا او مقدس
 را  ، تو انصاف)توانا(مقدر »  پادشاه«ی خدا، ای ا4

را ی  و برابر  عدالت  تو در اسرائيل.ی دار دوست
 .یا بنياد نهاده

   او به  آنيد و در پيشگاه ما را ستايشی خداوند، خدا5
 .  است بيفتيد زيرا او مقدس کخا

 خدا، از  ، مردان  و سموئيل وقتی موسی و هارون6
 را   ايشان خداوند آمک خواستند، او درخواست

   سخن  ابر با آنان  ستون او از ميان7.  فرمود مستجاب
 . آردند  او را اطاعت  و دستورات  احكام  و آنان گفت

 را  خود قومی ما، تو دعای خداوند، خدای ا8
ی  خداي آهی  داد  آنها نشان و بهی  نمود مستجاب
 آنها را بخاطر   حال  اما در عينی؛ هست بخشنده

 .ی نمود  تنبيه گناهانشان
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  ما را حمد گوييد و او را نزد آوهی خداوند، خدا9
   آنيد، زيرا او مقدس  عبادت  در اورشليم مقدسش
 . است

 
  یسرود شكرگزار

 ، در حضور ين روی زم ای ساآنان
خداوند 2! خداوند فرياد شادمانی سر دهيد

 حضور او   به  آنيد و سرودخوانان را با شادی عبادت
 .بياييد

 او   و ما قوم  ماست او خالق.   او خداست بدانيد آه3
 . او  چراگاه  و گوسفندان هستيم

 شويد؛   او داخل خانهی ها از دروازهی با شكرگزار4
  او را پرستش. او بياييدی حنها ص  به سرود خوانان

 .بداريدی  را گرام  مقدسش آنيد و نام
 .  را انتهايی نيست  و امانتش  و رحمت خداوند نيكوست5
 

  پادشاهی دعا
  تو را  و انصاف خداوند، رحمتی ا
  من2.  پرستم ی و با سرود تو را م ستايم یم

 با  و  گرفت  خواهم  را در پيش عيب ی و ب  درست راه
خداوند، با حضور ی ا.  نمود رفتار خواهمی خردمند

 .فرمای  يار  راه خود، مرا در اين
هر چيز بد 3.   داشت  خود، زندگی پاآی خواهم در خانه

.  نمود  خود دور خواهم  چشم و ناپسند را از پيش
 و در   داشت  نخواهم  را دوست آردار افراد نادرست

نادرستی را از خود 4.  شد  نخواهم  سهيم آارهايشان
   نخواهم  معاشرت  و با گناهكاران  ساخت دور خواهم

  ساآت  بدگويی آند  از ديگران آسی را آه5. آرد
   را متحمل  مغرور و خودخواه  آرد؛ شخص خواهم
   و خداشناس  امين  در پی اشخاص من6.  شد نخواهم
ار  درستك آسی آه.   خود بياورم  آاخ  تا آنها را به هستم

 .  گماشت  آار خواهم باشد، او را به
 و دروغگو   نخواهد يافت  راه  من  آاخ  گر به حيله7

 را  از بدآارانی ا هر روز عده8.  نخواهد ماند نزد من
 آنها ء  آرد تا شهر خدا را از وجود همه نابود خواهم

 . سازمک پا
 

  خداوند رحمت
   فريادم مرا بشنو و بهی خداوند، دعای ا

،   هستم  در زحمت آهی وقت2!   فرا ده گوش
 فرما، و   توجه  من به!   برنگردان خود را از منی رو

 ! فرما  مرا اجابت درنگ ی ب  دعا آنم هرگاه
شود و  ی ناپديد م  سرعت  دود به  چون عمرم3

   من دل4. سوزد یمک  خش  چوب  همچون استخوانهايم
غذا .  باشد شدهک  و خش  آوبيده  آه استی مانند گياه
؛ جز  نالم یبلند می با صدا5.  ام  را از ياد برده خوردن
.   است  نمانده در بدنمی  چيز  و استخوان پوست

 و  ام  صحرا شده ء آوارهی،وحشی ا  پرنده همچون6
مانند 7.  ام  گشته خانمان ی، ب نشين  جغد خرابه چون

   چشمانم ه ب ؛ خواب ام ، تنها مانده  بام بر پشتی گنجشك
آنند و  ی مرا تحقير م هر روز دشمنانم8. رود ینم

 . نمايند ی م  مرا لعنت مخالفانم
  منی خداوند، غذای  تو ا  و غضب  خشم بسبب10و9

.   است  آميخته  با اشكهايم ام ی و نوشيدن خاآستر است
  عمرم11. ی آنار انداخت و بهی زيرا تو مرا برداشت

   علف ؛ همچون گذر استعصر، زودی ها  سايه چون
 . ام  شده پژمردهک خش

 هستی؛ ذآر تو در  اما تو ای خداوند، تا ابد پادشاه12
، بر  تو برخاسته13. ها باقی خواهد ماند  نسل تمام

   رسيده  آن  زمان  خواهی فرمود؛ اآنون  ترحم اورشليم
 تو  بندگان14.  فرمايی  رحمت  بر اورشليم  آه است

 ! دارند  را دوست رشليمسنگها و خاک او
   خداوند خواهند ترسيد و همه قومها از نام15

   او هراسان  و عظمت  از قدرت  جهان پادشاهان
  بنا خواهد  را دوباره او شهر اورشليم16. خواهند شد

.  ظاهر خواهد شد  فراوان  و شكوه آرد و با جالل
را   ، ايشان  نموده  خود توجه  درمانده قومی  دعا به17

دهد  ی م  خداوند انجام  آه آنچه18.  خواهد نمود اجابت
 نيز او را   خواهد شد تا ايشان  نوشته  آينده نسلی برا

 : آنند ستايش
  ، به  خود در آسمان  مقدس خداوند از مكان«20و19

 را بشنود و آنها را   اسيران  تا ناله  نظر انداخت زمين
» .اد سازد بودند، آز  شده  محكوم  مرگ  به آه
 بيايند   گرد هم قومها در اورشليمی  وقت بنابراين22و21
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 خداوند در   آنند، نام  او پرستشء تا خدا را در خانه
 . خواهد شد  و سراييده  ستوده اورشليم

   و عمرم  گرفته  مرا از من  توان ام یخداوند در جوان23
، نگذار در  منی خدای ا24.   است  ساخته را آوتاه

، تو  در ازل25! ی هست تو تا ابد زنده!  بميرمی جوان
 تو   دست و آسمانها عملی  را نهاد بنياد زمين

 .یهستی شوند، اما تو باق یمی آنها فان26. باشند یم
   خواهند شد؛ و همچون ، پوسيده  جامه  آنها چونء همه

 خواهند  نمود و از بينی  خواه ردا، آنها را عوض
تو هرگز ی و برای هستی ناما تو جاودا27.  رفت
 .وجود نداردی پايان

 خواهند بود و   در امان ، هميشه  بندگانت فرزندان28
 . تو برخوردار خواهند شد  آنها از حمايت نسل

 
  خداوند محبت

 ای!   آن ، خداوند را ستايش  من ای جان
   او را ستايش  مقدس ، نام  وجود من تمام

   و تمام  آن  را ستايش، خداوند  من ای جان2!  آن
 را   گناهانم او تمام3!   مكن مهربانيهای او را فراموش

 مرا  جان4. بخشد  را شفا می  مرضهايمء آمرزد و همه می
 خود مرا   و رحمت رهاند و با محبت  می از مرگ
 سير  های خوب  مرا با نعمت جان5! دهد  می برآت
 . نم و قوی بما ، جوان  عقاب آند تا همچون می

 را   مظلومان آند و حق  را اجرا می خداوند عدالت6
او روشهای خود را بر موسی 7. دهد  آنها می به

  انگيز خود را به  شگفت آشكار نمود و اعمال
 . داد  نشان اسرائيل بنی

پر   و ؛ او دير غضب  است  و مهربان خداوند بخشنده8
آند   نمی  و تنبيه  توبيخ خداوند هميشه9. باشد  می محبت

  او با ما مطابق10. ماند  نمی و تا ابد خشمگين
،  ايم  سزاوار بوده  آه  و آنچنان  ننموده  عمل گناهانمان
  زيرا به11.   است  نرسانده  سزای اعمالمان ما را به
   همان ، به  بلندتر است  از زمين  آسمان ای آه اندازه
امی  او را گر  خداوند بر آسانی آه  رحمت اندازه
 از   مشرق ای آه  اندازه به12! باشد  می دارند عظيم می

 ما   خداوند گناهان  اندازه  همان  به  دور است مغرب
 يک پدر  همانطوری آه13!   است را از ما دور آرده

 خداوند نيز   دارد، همچنان  را دوست فرزندانش
 . دارد دارند دوست  او را گرامی می آسانی را آه

داند  ی و م  است  ما آگاه  و فطرت  سرشتخداوند از14
 . هستيمک  خا آه
 صحرا   گل  و همچون  مانند علف عمر انسان15
  وزد و از بين ی م باد بر آنی  روز آه16، باشد یم
  ، هرگز ديده  بوده آهی  مكان رود و ديگر در آن یم
 او را  آهی  خداوند بر آسان اما رحمت18و17. شود ینم

 را در   و او عدالت استی ند، هميشگدار یمی گرام
   او را حفظ  عهد و احكام آهی  آنان  فرزندان حق
 .آورد یآنند، بجا م یم

 فرمانروايی خود را در آسمانها قرار  خداوند تخت19
 حكمرانی   موجوداتء  و از آنجا بر همه  است داده
   فرمان  به  گوش  توانا آه  فرشتگانء ای همه20. آند می
 را اجرا نماييد، او را  ند هستيد تا دستوراتشخداو
 نيروهای آسمانی، ای  ای همه21!  آنيد ستايش

 ! گوييد  خداوند، او را سپاس خدمتگزاران
 هستيد،   خداوند، در هر جايی آه  مخلوقات ای همه22

 !او را بستاييد
 !  آن ، خداوند را ستايش  من جانی ا
 

  آفريدگار در ستايش
 !  آن ، خداوند را ستايش من  ی جانا

   پرشكوه ، تو چه ای خداوند، ای خدای من
   و خويشتن  آراسته  و جالل تو خود را با عزت! هستی

ای  گسترانيده   خيمه  را مثل آسمان. ای را با نور پوشانيده
 ابرها را .ای  بنا آرده  خود را بر آبهای آنء و خانه3

بادها 4. رانی می  بادای و بر بالهای  خود نموده عرابه
 . تو  خدمتگزاران های آتش  تو هستند و شعله فرمانبران

 استوار آردی تا   را بر اساسش ای خداوند، تو زمين5
  درياها همچون6.  نشود  منحرف هرگز از مسيرش

ها را   درياها آوه  و آب  را دربرگرفت ردايی آن
  پراآنده صدای تو گريختند و  اما آبها از هيبت7. پوشاند
ها سرازير   دشت ها بر آمدند و به  فراز آوه به8. شدند
 بودی، جاری   برای آنها ساخته  مكانی آه ، به شده
ای تا از آنها   نموده برای درياها حدی تعيين9. شدند

 . نپوشانند  را دوباره نگذرند و زمين
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 آنها در  تا آبی ا ها بوجود آورده ها، چشمه در دره10
 صحرا از   حيوانات تمام11. شودی  جارها آوهپايه

خود ی نوشند و گورخرها تشنگ ی م ها آب  چشمه اين
ی ها  بر شاخه پرندگان12. سازند ی م را برطرف

  از آسمان13. خوانند یسازند و آواز م ی م  النه درختان
ی ها  از نعمت و زمينی باران ی م ها باران بر آوه
ی  را برا تاتنبا15و14. شود ی تو پر م گوناگون
 و  دار و سبزيجات  ميوه ، و درختان حيواناتک خورا
تا ی رويان ی م ، از زمين  انسان استفادهی  را برا غالت
  خود تهيهی  برا  و نان  و روغن  بتواند شراب انسان

 .آند و شاد و نيرومند باشد
خداوند، آنها را ی  تو ا  آه  سرو لبنان درختان16

   هوا در درختان مرغان17. دسبز و خرمنی ا آاشته
ی ها ها بر شاخه کل کسازند و ل ی م سرو النه
ی  بزها بلند، چراگاهی ها آوه18.  صنوبر درختان
 .ها  خرگوش ها، پناهگاه  و صخره استی آوه

 را  و آفتابی  آفريد سالی ها  ماه تعيينی  را برا ماه19
ر د. شود ی م  تو شب  فرمان به20.  روزها تعيينی برا

خود ی ها از النهی  وحش  حيواناتء  همه شبی تاريك
  شكار غرشی  برا شيربچگان21. آيند ی م بيرون

. خواهند یخود را از خدا می آنند و روز یم
ی ها  النه آند، آنها به ی م  طلوع  آفتاب آهی هنگام22

ی  انسانها برا آنگاه23. خوابند یگردند و م یخود برم
  روند و تا شامگاه ی م يرون ب ، از خانه  معاش آسب
 .آنند یآار م

 آنها را  همه.  بسيارند  تو چه دستی خداوندا، آارها24
 تو  مخلوقات  از  زمين.یا  داده  انجام حكمتی از رو

ی ا  آفريده آهی بزرگی در درياها25.  پر است
  يافتی  فراوان بهک  و آوچ  بزرگ جانوران

آنند و  یمی  در درياها باز نهنگان26. شوند یم
 . آنها روانند ها بر سطح یآشت

   را به شان ی تو منتظرند تا تو روز  مخلوقات تمام27
و آنها را ی رسان یآنها را می تو روز28. یآنها بده
خود را از آنها ی  رو آهی هنگام29. یآن یسير م
 آنها  جانی شوند؛ و وقت ی م مضطربی گردان یبرم
   ساخته  از آن آهی ميرند و بخاآ ی می،گير یرا م
   مخلوقات  به آهی اما زمان30. گردند یاند، برم شده

   طراوت  زمين شوند و به ی م  زندهی،بخش ی م جان
 .بخشند یم

   و او از آنچه استی  خداوند جاودان  و عظمت شكوه31
   نگاه  زمين خداوند به32. باشد ی خشنود م  است آفريده

نمايد و  ی م ها را لمس هلرزد؛ آو ی م آند و زمين یم
 .شود یدود از آنها بلند م

 آرد و   خواهم ، خداوند را با سرود پرستش ام تا زنده33
 او  باشد آه34.  نمود  خواهم  او را ستايش تا وجود دارم
 ء همه   خشنود شود، زيرا او سرچشمه از سرود من

 نابود   گناهكارانء  همه باشد آه35.   است های من خوشی
 . باشند  ديگر وجود نداشته ند و بدآارانشو
 بر خداوند  سپاس!   آن ، خداوند را ستايش  من جانی ا

 !باد
 

  او خداوند و قوم
  انگيزش شگفت  آارهای خداوند را بسبب

آارهای او را برای ساير .  گوييد سپاس
 آارهای ء او را بستاييد و درباره2.  آنيد ها تعريف قوم

 او   خداوند به ای طالبان3. فكر نماييد ت انگيزش شگفت
از او آمک 4.  شاد باشد  شما هميشه دل. افتخار آنيد

 . آنيد  او را طلب بخواهيد و پيوسته
  بندگانی ، ا  و يعقوب  ابراهيم فرزندانی ا6و5

ی انگيز و داوريها شگفتی  خداوند، آارهاء برگزيده
 و  ما استی خدا»  يهوه«7!  ياد آوريد او را به

  او تا ابد به9و8. آند یمی  را داور سراسر جهان
  اسحاقی  برا آهی  و سوگند  بسته ابراهيم  با آهی عهد

 بگذرد، وفادار   هم  هزار پشت ، اگر چه  است خورده
او با ی  عهد جاودان  است اين11و10. خواهد ماند

 شما   را به  آنعان سرزمين«:  فرمود  آه اسرائيل
  خداوند اين12» . شما شود ا ميراث بخشيد ت خواهم
ی  هنوز قوم  داد آه  اسرائيل بهی  را هنگام وعده
، بردند ی بسر م  در غربت بودند و در آنعانک آوچ

  ديار بهک  بودند و از ي  سرگردان  قبايل در ميان13
ی  آس اما خداوند نگذاشت15و14. رفتند یديگر می ديار

 را بخاطر آنها  انپادشاهی او حت.  آند بر آنها ظلم
 دراز   دست  من بر برگزيدگان«:  ، گفت هشدار داده
خداوند در 16» . آزار نرسانيد منی  انبيا نكنيد و به
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   سرزمين تمامی پديد آورد و قحطی  خشكسال آنعان
   را به  يوسف  از آن او پيش17.  آنجا را فرا گرفت

   او را همچون  يوسف برادران.  بود مصر فرستاده
 زنجير   را به يوسفی پاها18.  بودند  فروخته برده

او در 19. گذاشتندی  آهنء  او را در حلقه بستند و گردن
   وقوع  به اش ی پيشگوي آهی  ماند تا زمان زندان
او را ی  خداوند صبر و بردبار در زندان.  پيوست
 .آزمود

   را از زندان  دستور داد تا يوسف ، فرعون آنگاه20
 ء  او را ناظر خانه سپس21. ، آزاد سازند آورده  بيرون

  تا بر بزرگان22 مصر نمود   سرزمين خود و حاآم
 . آموزد  را حكمت  راند و مشايخ  فرمان مملكت

   مصر رفتند و در آن  به  و فرزندانش  يعقوب آنگاه23
 خود را در آنجا  خداوند قوم24.  شدند  ساآن سرزمين
. تر آرد ی قو از دشمنانشان و آنها را   ساخت بزرگ

  آرد آهی  ديگر، خداوند آار اما از طرف25
 خود ء  را برده  آنند و ايشان  او ظلم ها بر قوم یمصر
   را آه و هارونی  خود موس  بندگان سپس26. سازند

و ی موس27.  فرستاد اسرائيل ی بود، نزد بن برگزيده
در  خدا را  انگيز و معجزات شگفتی ، آارها هارون
 مصر را با  خدا سرزمين28.  ظهور آوردند مصر به
بر ی  خدا را مبن  فرمان پوشانيد اما مصريانی تاريك

ی او آبها29.  نكردند  اطاعت  اسرائيل قومی آزادساز
 را   ماهيانشانء  و همه  ساخت  مبدل  خون  را به ايشان
 . آشت

 . شد  پر از قورباغه  آنها وحتی قصر فرعون زمين30
 در سراسر مصر   و مگس  پشه  امر خداوند انبوه هب31

   مرگبار و رعد و برق ، تگرگ بجای باران32. پديد آمد
  و باغهای انگور و تمام33 مصر فرستاد  بر زمين
 . برد ها را از بين  انجير مصری درختان

شماری پديد  های بی خداوند امر فرمود و ملخ35و34
.  مصر را خوردند ت و محصوال  گياهان آمدند و تمام

 . ها را آشت  ارشد مصری  پسرانء او همه36
   طال و نقره  را در حاليكه اسرائيل ی بن سرانجام37

 از   و سالم  بودند، صحيح با خود برداشتهی فراوان
 آنها شاد   از رفتن مصريان38.  آورد مصر بيرون

 . بودند  ترسيده شدند، زيرا از ايشان

 ابر   اسرائيل فراز قومخداوند در روز بر 39
   محفوظ  آفتاب گسترانيد تا آنها را از حرارت یم

  بخشيد تا به ی م  ايشان  به ، آتش نگاهدارد و در شب
 خواستند و خداوند  آنها گوشت40. دهدی آنها روشناي

  فرستاد و آنها را با نان *  بلدرچين ايشانی برا
  ز آن و ا  را شكافت او صخره41. سير آردی آسمان
   مثل و سوزانک خشی شد و در صحرای  جار آب

 ء  وعده زيرا خداوند اين42.  گرديد  روان رودخانه
 او   نسل  بود آه  داده  ابراهيم  خويشء  بنده  را به مقدس

 . دهد را برآت
 با شادی سرود   خود را در حاليكهء  برگزيده  او قوم پس43
 قومهای  سرزمينو 44 آورد،  خواندند از مصر بيرون می

  تا در آن45 آنها بخشيد   به  محصوالتشان ديگر را با تمام
  ، از دستوراتش  وی وفادار مانده  به  نسبت سرزمين
 ! باد خداوند را سپاس.  نمايند اطاعت

 
   قومش  به خداوند نسبتی مهربان

  آه  گوييد، زيرا خداوند را حمد و سپاس
 !یاودان ج  و رحمتش  است او مهربان

 خداوند  را آهی بزرگی  آارها  بتواند تمام  آه آيست2
 او را   آند و شكر و سپاس  بيان  است  داده انجام
ی  آنان خوشابحال3؟  بايد و شايد، بجا آورد  آه آنچنان

 . و درستكار هستند  با انصاف آه
   خود رحمت  بر قوم آهی خداوند، هنگامی ا5و4
 ياد  مرا نيز بهی ده ی م تو آنها را نجای فرماي یم

 و   تو را ببينم  برگزيدگان  تا سعادت  بده آور و نجات
 . باشمک  و در فخر آنها شري آنمی  تو شاد با قوم

؛ شرور و بدآار  ايم  آرده ما نيز مانند اجداد خود گناه6
 تو را در مصر درک   معجزات اجدادمان7.  ايم بوده

 آردند و  و را فراموش ت  و رحمت آنها محبت. ننمودند
.  تو سر باز زدند  از اطاعت در آنار دريای سرخ

 بودی، آنها را   فرموده  وعده  آه  تو، همانگونه ليكن8
 خود را آشكار   قدرت  وسيله  دادی و بدين نجات
 را امر فرمودی و خشک گرديد  دريای سرخ9. ساختی
  آه دريا   آردی تا از ميان  را هدايت اسرائيل و بنی

                                                 
 .نوعی پرنده است با گوشتی چرب» بلدرچين«   *
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آنها را از 10.  بود گذر آنند ، خشک شده  بيابان همچون
  همه11.  رهانيدی و آزاد ساختی  دشمنانشان دست

 شدند و حتی يكی از آنها   آنها در دريا غرق دشمنان
 . نماند نيز زنده

 آوردند و او را با   او ايمان  خداوند، به  قوم آنگاه12
   آهنكشيدی طولی ول13.  آردند سرود ستايش

 با او   مشورت  آردند و بدون  را فراموش معجزاتش
ی نفسانی ها آنها با خواسته14.  دادند  خود ادامه  راه به

  خدا هم15.  آردند خود، خدا را در صحرا امتحان
  آنها را بهی  داد، ول  ايشان  خواستند به  را آه آنچه
 . مبتال ساختی سختی بيمار

  ، پيشوايان  موسی و هارون  در صحرا به اسرائيل بنی16
   دهان  زمين آنگاه17.  خداوند، حسد بردند برگزيده
 فرو برد،  را با خاندانشان»  ابيرام«و »  داتان«گشود و 

 شد و   افروخته  ايشان  بر طرفداران  از آسمان و آتش18
 . شرور را سوزانيد  مردم آن
 از   شكل  سينا ُبتی گوساله  آوه  در دامنه اسرائيل بنی19

آنها بجای 20.  آردند  را پرستش طال ساختند و آن
.  نمودند  گاو را پرستش ، مجسمه  خدای پرجالل عبادت

 خود را خوار   دهنده ، خدای نجات  ترتيب  اين به22و21
انگيز او را در مصر و  شمردند و آارهای شگفت

   خداوند خواست آنگاه23.  آردند  فراموش دريای سرخ
   او موسی به  برگزيده ا هالک آند، ولی خادم ر ايشان
   از نابود آردن  نمود آه  و التماس  برخاست شفاعت

 .آنها بگذرد
  موعود خواستند وارد سرزمين  نمی اسرائيل بنی24

   را به  زمين  بود آن  گفته  خدا آه  وعده  به شوند، چون
خود های  آنها در خيمه25.  نداشتند دهد، ايمان  می ايشان
   خداوند گوش  دستورات آردند و به  غرغر می پيوسته
 را در   ايشان  رو، خداوند خواست از اين26. دادند نمی

 را در سرزمينهای  و فرزندانشان27صحرا نابود آند، 
 . سازد  و آواره  پراآنده بيگانه

 پرداختند   بعل  بت  پرستش به» فغور« در  اسرائيل بنی28
   تقديم جان های بی  بت  به هايی آه  قربانی و از گوشت

 خداوند را   رفتار خود، خشم با اين29. شد، خوردند می
.  بيماری وبا دامنگير آنها شد  آن  بسبب برانگيختند آه

  ، افراد مقصر را مجازات برخاسته»  فينحاس « آنگاه30

 در نزد   آار نيک فينحاس اين31.  گرديد نمود و وبا قطع
  ها او را به  نسل  نخواهد شد و تمام موشخدا هرگز فرا

 .نيكی ياد خواهند آرد
، خداوند را » مريبه «ء  در آنار چشمه اسرائيل یبن32

بخاطر آنها از ی موسی  حت  ساختند، چنانكه خشمگين
  زيرا چنان33.  شد  محروم  آنعان  سرزمين ورود به

،  شدهک  او غضبنا  آوردند آه  ستوه را بهی موس
 . راند  بزبان ناشايست  سخن

 ببرند،   بود از بين  خداوند گفته را آهی آنها، قومهاي34
ی  نمودند و از آارها  با آنها وصلت بلكه35، نكشتند

  آنها را پرستشی ها بت36. آردندی  پيرو بد ايشان
.  آردند  مرگ  به  آار، خود را محكوم نمودند و با اين

ها  بتی  خود را برا  و دختران ها، پسران یاسرائيل37
ی  خود را برا گناه ی ب  فرزندان خون38. آردندی قربان
 آنها   موعود را با خون  ريختند و زمين آنعانی ها بت
 آردند و   آارها، خود را آلوده با اين39. ساختندک ناپا
 خداوند بر  ، خشم بنابراين40.  ورزيدند  خدا خيانت به
. از آنها بيزار گرديد شد و او   افروخته اسرائيل یبن
 داشتند،   نفرت  از ايشان آهی هاي  قوم آنها را بدست41

 بر آنها  دشمنانشان42. آنندی سپرد تا بر آنها حكمران
 . ساختند  را خوار و ذليل  آردند و ايشان ظلم

   دشمنانشان  را از دست اسرائيل یخداوند بارها بن43
 شوريدند و آنها هر بار بر ضد اوی  بخشيد، ول نجات

،  با وجود اين44.  شدند  خود بيشتر غرق در گناهان
   داد ايشان  فرياد برآوردند، خداوند به آهی هنگام

ی ا وعده او45.  نمود آنها توجهی  درماندگ رسيد و به
   رحمت  ياد آورد و بسبب  بود، به  داده  ايشان  به را آه

  او دل46.  نكرد ، آنها را مجازات فراوانش
   آنها رحم  آورد تا به  رقت  آنها را به سيرآنندگانا

 .آنند
 قومها،  ما را از ميان.   ده خداوند، ما را نجاتی ا47
 تو را حمد   مقدس  تا نام  برگردان  خودمان  سرزمين به

 .  آنيم تو را ستايشی  و با شاد گوئيم
. بادک  تا ابد متبار ، از حال اسرائيلی خداوند، خدا48

  خدا را سپاس!  آمين«:  بگويند  اسرائيل مردم  همه
 »!باد
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 خداوندی  مهربان در ستايش
  خداوند را حمد گوييد، زيرا او مهربان

 . استی  تا ابد باق  و رحمتش است
   اعالم  همه اند به  يافته  خداوند نجات  توسط آهی آسان2

   نجات  دشمنانشان  خداوند آنها را از دست آنند آه
، از  بيگانهی و آنها را از سرزمينها3   است دهدا

   سرزمين ، به  و جنوب ، شمال  و مغرب مشرق
 در صحرا  اسرائيل یبن4.   است  باز گردانيده خودشان
  سكونتی برای معينی  بودند و جا  و سرگردان آواره

   لب  به  بودند و جانشان  و تشنه گرسنه5نداشتند، 
خود نزد خداوند ی در گرفتار  آنگاه7و6.  بود رسيده

   گرفتاريهايشانء  را از همه فرياد برآوردند و او ايشان
  هدايتی  سرزمين  به  راست  را از راه رهانيد و ايشان

 بايد از  پس8. آنندی  زندگ  بتوانند در آن آرد آه
   در حق آهی بزرگی  و آارها  رحمتش خداوند، بسبب

 و   تشنه او جان9. ر آنند، تشك  است  داده  انجام ايشان
 .آند ی سير م خوبی  را با نعمتها گرسنه

 او   خدا سرپيچيدند و به  از دستورات آنانی آه11و10
 بر آنها   آردند، اسير و زندانی شدند و مرگ اهانت
 شد و   خم  آنها در زير بار مشقت پشت12.  افكند سايه

. ری آند را يا  ايشان  افتادند و آسی نبود آه سرانجام
 در گرفتاری خود نزد خداوند فرياد برآوردند و  آنگاه13

آنها را از 14.  رهانيد  گرفتاريهايشان او آنها را از همه
 بود رهانيد و زنجيرهای   افكنده  بر آنها سايه مرگی آه
 . آرد  را پاره  ايشان اسارت

  ی و آارها  رحمتش  بايد از خداوند، بسبب پس15
. ، تشكر آنند  است  داده  آنها انجام  در حق آهی بزرگ

شكند و  ی زندانها را م برنجينی او درها16
 .آند ی م  را پاره اسارتی زنجيرها

   گناه  به بار و آلوده  رفتار شرارت ، بسبب افراد نادان17
  اشتهای خود را از دست18 و بيمار شدند،  خود، ضعيف

   در اين هآنگا19.  گور رسيد  لب  به دادند و جانشان
 را  گرفتاری خود، نزد خداوند فرياد برآوردند و او ايشان

 خود آنها را  او با آالم20.  رهايی بخشيد از گرفتاريهايشان
 بايد  پس21.  داد  نجات  را از مرگ شفا بخشيد و ايشان
   در حق  و آارهای بزرگی آه  رحمتش خداوند را بسبب

 قربانی  بايد با تقديم22. ويند گ ، سپاس  است  داده  انجام ايشان

   آرده از او تشكر آنند و با سرودهای شاد آارهايی را آه
 . نمايند  اعالم است

 آار   دريا رفتند و به ، به  آشتی سوار شده برخی به23
 خداوند را ديدند و   قدرت آنان24.  شدند  مشغول تجارت

   درياها مشاهده  او را در اعماق آارهای شگرف
 امر او بادی شديد ايجاد شد و دريا را  به25. ندنمود

   امواج ها دستخوش  آشتی چنانكه26،  طوفانی ساخت
 آنها، از  سرنشينان. رفتند  می گرديدند و باال و پايين

،  ، تلوتلو خورده  مستان و مثل27 شدند   جان  نيمه ترس
 گرفتاری خود   در اين آنگاه28.  بودند  و سرگردان گيج

   را از اين داوند فرياد برآوردند و او ايشاننزد خ
 و   را آرام خداوند طوفان29. گرفتاری رهايی بخشيد

آنها شاد شدند زيرا از 30.   ساخت  دريا را ساآت امواج
 بندر   به  بسالمت  بودند، و سرانجام خطر رهايی يافته
   آنها نيز بايد خداوند را بسبب پس31. مراد خود رسيدند

   انجام  ايشان  در حق و آارهای بزرگی آه  رحمتش
 خداوند را در  بايد عظمت32.  گويند ، سپاس  است داده
، او   قوم  آنند و نزد بزرگان  اعالم  اسرائيل  جماعت بين

 . نمايند را ستايش
 و   ساخت مبدلی  خشك ها را به خداوند رودخانه33

 حاصلخيز را  زمين34. آردک  را خش آبی ها چشمه
 شرور   آن  نمود، زيرا ساآنان زار تبديل  شوره هب

ک زار و خش شورهی ها اما بار ديگر زمين35. بودند
.  نمود آبی ها را حاصلخيز و پر از چشمه

 داد تا شهرها   اسكان  را در آن گرسنگان37و36
.  آنند و تاآستانها ايجاد نمايند  و زرع آشت بسازند،

  بهی  بسيار فرزندان،   داده خداوند آنها را برآت38
   آم هايشان ها و گله  رمه  بخشيد، و نگذاشت ايشان
 .شوند

   رو به  و ستم  خداوند در زير ظلم  قوم آهی هنگام39
   بر قومش را آهی خداوند آسان40، رفتند یمی نابود
   و آنها را در ميان  ساخت آردند خوار و ذليل ی م ظلم

 فقير و  او قوم41. رد آ  و سرگردان ها، آواره ويرانه
 خود را از زير بار سختيها رهانيد و ء درمانده
  نيكان42. بخشيدی  را افزون ايشانی ها  و گله فرزندان

   خاموش ، شاد خواهند شد اما بدآاران  را ديده اين
 .خواهند شد
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 و   اينها فكر آنند و رحمتء  درباره خردمندان43
 .شند با  ياد داشته  خداوند را به محبت

 
   بر دشمن غلبهی دعا برا

  و ام  خود را نباختهء  روحيه خدا، منی ا
  من.  ام  نداده اعتماد خود را از دست

ی ا.  آرد  خواهم  خواند و تو را ستايش سرود خواهم
 بصدا درآييد   و عود من بربطی ا2!  بيدار شو  من جان

   مردم انخداوندا، در مي3!   را بيدار سازيم  دم تا سپيده
 قومها تو را   و در ميان  گفت  خواهم تو را سپاس

   عظيم نهايت ی تو ب زيرا رحمت4،  آرد  خواهم ستايش
 تو باالتر از آسمانها   و شكوه خدا، جاللی ا5.  است

 . آشكار شود  جهان  تو بر تمام قرار گيرد و عظمت
   خويش  با قدرتی، دار  ما را دوست آهی خدايی ا6

 . فرما ما را اجابتی  و دعا  ده  نجاتما را
:   است  و فرموده  گفته  سخن  خويش  مقدسء خدا در خانه7
 خود   قوم  را بين  سوآوتء  و دره با پيروزی شهر شكيم«

؛   است  من جلعاد و منسی از آن8.  آرد  خواهم تقسيم
.   است  من  و يهودا عصای سلطنت خود من  آاله افرايم

   برای شستشو بكار خواهم  را مانند لگن وآب م اما قوم9
   و بر فلسطين  انداخت  را خواهم  آفشم  ادوم برد، بر قوم

 ». آورد فرياد بر خواهم
حصاردار ی  شهرها گرفتنی  مرا برا  آه آيست11و10

؛  آنی خدا، تو ما را رهبری آند؟ ای  رهبر ادوم
ا  ما ری،ا  شده از ما روگردانک  اين  تو آهی،بل

 ، آنک  آم  با دشمن تو ما را درجنگ12!  آنی رهبر
ی تو اک با آم13.   است فايده ی ب انسانک زيرا آم

   دشمنان آهی  توي  شد، زيرا اين خدا، پيروز خواهيم
 !دادی  خواه ما را شكست

 
   ظالم  از دست شكايت

 !  مباش ، خاموش ای خدا و ای معبود من
زنند و  ناروا می   تهمت  من  به بدآاران2

 دور  با نفرت3. گويند  می  منء  درباره حرفهای دروغ
 آنها را  من4. جنگند  می  با من سبب اند و بی مرا گرفته

، ولی  آنم  دعای خير می  و برای ايشان  دارم دوست
   خوبی، به  عوض به5. ورزند  می  مخالفت آنها با من

 دشمنی  ، با من  محبت  عوض آنند و به  بدی می من
 .نمايند می

 بسپار و   داوری ظالم  دست  را به ای خدا، دشمنم6
 آنار او بايستد و بر ضد او  بگذار يكی از بدخواهانش

.  شود  شناخته  مجرم بگذار او در محاآمه7.  دهد شهادت
  عمرش8.  گردد ب محسو  جرم حتی دعای او، برايش

.  او را بگيرد  شود و ديگری جا و مقام آوتاه
   آواره فرزندانش10.  شود  بيوه  و زنش  يتيم فرزندانش9

.  گدايی بنشينند  خود بهء های خانه  ويرانه ، در ميان شده
   نمايند و بيگانگان  دارايی او را ضبط  تمام طلبكاران11

.  آنند ، تاراج  است وخته اند  زحمت  او به  را آه هر آنچه
.  نسوزاند  او دل  نكند و برای يتيمان آسی بر او رحم12
 برود و ديگر نامی از آنها باقی   بكلی از بين نسلش13

 ياد آورد و   را به  اجدادش خداوند گناهان14. نماند
 آنها در نظر  گناهان15.  را نيامرزد  مادرش گناهان

   آنها از روی زمين  و نشان  بماند، اما نام خداوند هميشه
 . محو گردد

 و  او بر فقيران.   نداشت  رحم  من  دشمن اين16
  دوست17.  آشت یآرد و آنها را م ی م  ظلم آسان یب

.  شود  نفرين  خودش  آند، پس  را نفرين  مردم داشت
 خود از   رساند، پس  برآت  مردم  به خواست ینم

   نفرين  به وجودش  تمام19و18.  شود  محروم برآت
  آهی او مانند آبی  نفرينها  باشد آه  بود، پس آلوده
 را   شود و مغز استخوانهايش نوشد وارد بدنش یم

   او را در برگيرد و چون  لباس بخورد؛ همچون
 . زند  دور او حلقه آمربند، به

   دروغ  من  در باره  را آه ای خداوند، دشمنانم20
  آنند، اينچنين  می  مرگ بهگويند و مرا تهديد  می

   وعده  برحسب اما ای خداوند، با من21.   آن مجازات
، مرا   خويش  عظيم  نما و بخاطر رحمت خود عمل

   و دل  فقير و درمانده  من زيرا آه22،   ده نجات
 و مانند   هستم  زوال ، رو به  سايه همچون23؛  ام شكسته
  ام  گرفته  روزه بساز 24.  ام  شده  از باد رانده ملخ

نزد 25. شود  می  آب  بدنم لرزند و گوشت  می زانوهايم
بينند، سر خود را   مرا می هرگاه.  ام  رسوا شده دشمنان
 .آنند  می ام دهند و مسخره  می تكان
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  ، مرا ياری فرما؛ مطابق ای خداوند، ای خدای من26
   آه بدانند تا بدخواهانم27،   بده  خود، مرا نجات رحمت
 آنند، اما  آنها مرا نفرين28.  هستی  منء  دهنده تو نجات

 تو،   شوند، اما بنده آنها سرافكنده.   بده تو مرا برآت
 و   شرمسار شوند و خفت دشمنانم29.  شود شادمان

 . را دربرگيرد خواری وجودشان
 او   مردم  و در بين  گفت  خواهم خداوند را بسيار سپاس30

 پشتيبانی  زيرا او از بيچارگان31 آرد،  م خواه را ستايش
 .رهاند  می  ظالمان  را از دست آند و ايشان می
 

  خداوند ء برگزيده پادشاه
   دست به«:   گفت  خداوند من خداوند، به

   را به  دشمنانت  و من  بنشين  من راست
 ». افكند  خواهم زير پاهايت

قرار خواهد داد  تو   را پايتخت خداوند، شهر اورشليم2
   به هنگامی آه3.  حكمرانی آنی تا از آنجا بر دشمنانت

 تقوی و پرهيزآاری،   تو در لباس  برسی، قوم قدرت
   شبنم  خواهند آمد، و نيروی تو همچون  حضورت به

 .تر خواهد شد صبحگاهی هر روز تازه
   برنخواهد گشت  و از آن  است  خورده خداوند قسم4
 .ی هست آاهن»  صادقک مل « چون تو تا ابد  آه

   در روز غضب  تو است  راست  دست  به خداوند آه5
او قومها را 6.  خواهد داد  را شكست خود، پادشاهان

 را از اجساد  جنگی خواهد آرد، و ميدانهای داور
 و در سراسر دنيا،   پر خواهد ساخت شدگان آشته

ر او از نهر س7.  خواهد آرد  را مغلوب پادشاهان
، سربلند و   گرفته تازهی  خواهد نوشيد و نيرو راهش
 .خواهد ايستاد پيروز

 
 ! باد خداوند را سپاس

  او  قوم  خود در ميان  دل خداوند را با تمام
 . آرد  خواهم ستايش

   به  آسانی آهء همه! انگيزند  شگفت آارهای خداوند چه2
آارهای 3 .انديشند  می شان آنها عالقمند هستند در باره

آارهای 4!  جاودانی  و عدالتش خداوند شكوهمند است
  او رحيم!   نشدنی است انگيز خداوند، فراموش شگفت

 خود را  خداوند، روزی ترسندگان5!   است و بخشنده

. برد رساند، او هرگز عهد خود را از ياد نمی می
  اسرائيل  بنی  را به های بيگانه خداوند سرزمينهای قوم6

 . داد  خود نشان  قوم  را به  قدرتش  وسيله  اين و بهبخشيد 
 و  دهد، درست ی م  خداوند انجام آهی هر آار7

. باشند ی اعتماد م  او قابل  احكامء همه.   است منصفانه
مانند، زيرا بر  یمی  خداوند تا ابد باق آارها و احكام8

  خود ، قوم  فديه او با دادن9. اند بنا شدهی  و راست عدل
او .   است بستهی  و با آنها عهد ابد  است را آزاد آرده

 .  و قدرتمند است مقدس
  نخستينی شود؟ خداترس ی خردمند م  چگونه انسان10
  آهی  آسانء  همه خداوند به.   است  راه  در اين گام

 . بخشد یآنند، خرد م ی را اجرا م دستوراتش
 . باد خداوند را تا ابد سپاس

 
  كاراندرستی خوشبخت

 ! باد خداوند را سپاس
ترسد و   از خداوند می  آسی آه خوشابحال

  فرزندان2. دهد  می  انجام  او را با رغبت احكام
   درستكار در دنيا نيرومند خواهند شد و نسل شخص

 و   مال  صاحب اش خانواده3.   خواهند يافت او برآت
هد  خواهد شد و خوبيهای او هرگز از ياد نخوا ثروت
 . رفت

 و  ، مهربان  درستكار و بخشنده آهی آسی برا4
   نيز نور طلوع شبی در تاريكی ، حت نيكوآار است

   دلسوز و قرض آهی  آس  است خوشبخت5. آند یم
او 6.  باشد  با انصاف  و آارش  باشد و در آسب دهنده

   و پايدار خواهد بود و نام  قدم  ثابت پيوستهی در زندگ
 . خواهد ماندی  در يادها باق  هميشه نيكش

 او قوی  ترسد، زيرا ايمان  خبر بد نمی او از شنيدن7
شود و   نمی او نگران8.  دارد  و بر خداوند توآل است
 را   دشمنانش  شكست  آه  است ترسد زيرا مطمئن نمی

  بخشد؛ اثرات  می  فقيران با سخاوتمندی به9. خواهد ديد
   نزد مردم ماند و هميشه نيكوآاری او تا ابد باقی می

بينند و   را می  اين بدآاران10. باشد  می سربلند و محترم
فشارند و   می شوند؛ دندانهای خود را بهم  می خشمگين
 .روند  می  از بين  آرزوهايشان همراه
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 خداوندی  نيكوي در ستايش
 ! باد خداوند را سپاس

! د آني  او را ستايش  خداوند، نام بندگانی ا
 تا   آفتاب از طلوع3.  شود  تا ابد ستوده  او از حال نام2

خداوند بر 4!  آنيد  خداوند را ستايش ، نام  آن غروب
 او برتر از  آند؛ شكوه یمی  قومها حكمرانء همه

 . آسمانهاست
، همتا   است  در آسمانها نشسته ما آهی خداوند، خدا5

 . نداردی و مانند
  افكند تا شخص ی نظر م ين بر زم او از آسمان8و7و6

بلند آند و سرافراز نمايد و ک  و فقير را از خا فروتن
.  قرار دهد  خويش  قوم  بزرگان او را در رديف

 نازا او را   زن  به  فرزندان خداوند با بخشيدن9
 .سازد ی و سرافراز م خوشحال

 ! باد خداوند را سپاس
 

  سرود عيد ِپَسح
   از مصر، آن ائيل اسر  مردم هنگامی آه
  يهودا مكان2 آمدند،   بيرون  بيگانه سرزمين

 . او  سلطنت  محل  خداوند شد و اسرائيل عبادت
 را ديد، از  اسرائيل ی بن  آمدن ، چون سرخی دريا3

.   برگشت  عقب  به  و رود اردن  آنها گريخت مقابل
   جست ها به ها مانند بره  قوچها، و تپه ها همچون آوه4

 .خيز درآمدندو 
،  رود اردنی  ای؟ گريخت  شد آه دريا، تو را چهی ا5

  ها، چرا مثل ها و تپه آوهی ا6ی؟  برگشت  عقب چرا به
  و خيز درآمديد؟  جست ها به قوچها و بره

ی در برابر آس8؛ ، در برابر خداوند بلرز زمينی ا7
  آند و از سنگ ی م  تبديل  آبء  درياچه  را به  صخره آه
 .سازد یمی  جار  آبء ا، چشمهخار

 
  یواحد حقيقی خدا

  تنها تو سزاواری،خداوند، بلی تنها تو ا
 ما؛ زيرا تو   نهی، هست  و تكريم تجليل
 .یباش ی و وفا م سرشار از رحمت

خدای شما «:  از ما بپرسند  خدانشناس چرا مردم2
   اراده  را آه  و آنچه خدای ما در آسمانهاست3» ؟ آجاست

  های طال و نقره  آنها، بت اما خدايان4. دهد  می فرمايد انجام
 .اند  شده  ساخته  با دستهای انسان باشند آه می

  چشم. زنند ی نم حرفی  دارند ول  دهان هايشان بت5
ی بين. شنوند ینمی  دارند ول گوش6. بينند یدارند اما نم

  لمسی  دارند، ول دست7. بويند یدارند، اما نم
  از گلويشان. روند ی نم پا دارند اما راه. نندآ ینم

 بتها را   اين آهی  آسان همه8. آيد ی نم بيرونی صداي
  آنند مانند بتهايشان ی م سازند و آنها را پرستش یم
 . هستند شعور و نادان یب
 آنيد، زيرا او  ، بر خداوند توآل  اسرائيل قومی ا9

خداوند بر او   آاهنانی ا10.   شماست مددآار و محافظ
ی ا11.   شماست  آنيد، زيرا او مددآار و محافظ توآل

 آنيد، زيرا او مددآار و   بر خداوند توآل خداترسان
 .  شماست محافظ

   و ما را برآت  فكر ماست  به خداوند هميشه12
   خود را برآت  و آاهنان  اسرائيل او مردم. دهد یم
ی و را گرام ا را آهی  آسانء خداوند همه13. دهد یم
 .دهد ی م ، برآت و بزرگک دارند، از آوچ یم

.  فرزند سازد  را صاحب خداوند شما و فرزندانتان14
   را آفريد، شما را برآت  آسمانها و زمين او آه15
  او زمينی باشند، ول ی خداوند م آسمانها از آن16. دهد

   عالم  به آهی  و آنان مردگان17.  بخشيد  انسان را به
اما 18. آنند ی نم روند، خداوند را ستايش یمی وشخام

   خواهيم  تا ابد ستايش ، خداوند را از حال ما زندگان
 . آرد

 ! باد خداوند را سپاس
 

  از مرگی رهايی  خداوند برا پرستش
  و  زيرا ناله دارم ی م خداوند را دوست

   من  درخواست شنود و به یفرياد مرا م
  ا آخر عمر، نزد او دعا خواهم ت دهد، پس ی م گوش
 .آرد

 و   بود و مايوس  افكنده  سايه  بر من خطر مرگ3
 و فرياد   خداوند را خواندم  نام سپس4،   بودم غمگين
   خوب او چه5» !  بده خداوند، مرا نجاتی  ا آه«:  زدم

خداوند 6.   است ما رحيمی  خدای،آر!   است و مهربان

113

114

115

116



 56   مزامير
 

 

 با خطر  من. آند ی م  را حفظ  و فروتن  دل افراد ساده
 . داد او مرا نجاتی ، ول روبرو بودم

   من ، زيرا خداوند در حق  باش ، آسوده  من جانی ا7
 داد و   نجات او مرا از مرگ8!   است آردهی خوب

  تا بتوانم9،  بلغزد  پايم آرد و نگذاشتک  را پا اشكهايم
 .  آنم  دنيا در حضور خداوند زيست در اين

  آنها دروغ«:  خود گفتمی  پريشان در شدت11و10
 پيدا   خود نجات  وضع  هرگز از اين گويند، من یم

   خود را از دست  ايمان با اينحال» . آرد نخواهم
 خداوند  آهی  خوبيهايء در برابر همهک اما اين12.  ندادم
؟   او بدهم  به توانم ی م ، چه  است  آرده منی برا
 آورد تا از   حضور خداوند خواهم هبی  نوشيدنء هديه13

در حضور 14.   است  داده  مرا نجات  آه او تشكر نمايم
.  آرد  خداوند ادا خواهم خود را بهی  او نذرها قوم

 او   خداوند نزد او عزيزند، پس مقدسانی ها جان15
 . بروند  آنها از بين نخواهد گذاشت

تو .  ستم تو و پسر آنيز تو هء  بنده خداوند، منی ا16
ی قربان17. ی رها ساخت  مرگ مرا از چنگ

 تو را   و نام آنم ی م  تقديم  حضورت را بهی شكرگزار
   اسرائيل  مردم در حضور تمام19و18.  دارم یمی گرام

خود را ی ، نذرها  است  در اورشليم  تو آهء و در خانه
 . نمود ادا خواهم

 ! باد خداوند را سپاس
  خداوند  در ستايش
 ! آنيد  قومها، خداوند را ستايشء همهی ا
زيرا 2. ، او را حمد گوييد  قبايل تمامی ا

او را ی  و وفا  است  او بر ما بسيار عظيم رحمت
 . نيست  یحد

 ! باد خداوند را سپاس
 

 ی پيروزی تشكر برای دعا
  نيكوست  آنيد، زيرا او خداوند را ستايش

  ائيل اسر مردم2.  پايان  بی و رحمتش
  آاهنان3» .  است پايان  خداوند بی رحمت«: بگويند

  مردم4» .  است پايان  خداوند بی رحمت«: خدا بگويند
 ».  است پايان  خداوند بی رحمت«:  بگويند خداترس

   دادم ؛ او به ؛ از خداوند آمک خواستم  بودم در زحمت5
   نخواهم ، پس  است خداوند با من6. رسيد و مرا رهانيد

خداوند مددآار 7 بكند؟   من تواند به  می  چه انسان. ترسيد
 خود   را با چشمان  دشمنانم  شكست  و من  است من

 از اميد   بهتر است  بردن  خداوند پناه به8!  ديد خواهم
 حتی بهتر   بردن  خداوند پناه آری، به9.   انسان  به بستن
 .  اميران  به  از اميد بستن است

   مانند زنبور بر سر من  دشمنانء  همهاگر12و11و10
 آنها  خداوند تمامی  يار بريزند و دور مرا بگيرند، به

ی  دوام  خارها آه آنها مثل.  آرد را نابود خواهم
.  خواهند شد خاموشی  و فور ندارند خواهند سوخت

ی  آند، ول  آورد تا نابودم  هجوم  بر من دشمن13
   و سرود من  قوتخداوند14. نمودک خداوند مرا آم

 .  است  شده  من  نجات ؛ او باعث است
   شنيده هايشان  خدا از خيمه قومی فرياد پيروز15
  خداوند متعالی  توانا دست«: گويند ی م شود آه یم

 ی،آر16!   است  ما ساخته را نصيبی  پيروز اين
 پيروز  ، ما را در جنگ خداوند متعالی  توانا دست
 »!  است ساخته

 ماند و آارهای   خواهم  زنده  مرد، بلكه  نخواهم نم17
خداوند 18.  آرد  خواهم  تعريف خداوند را برای همه
   آه  است ، ولی نگذاشته  نموده مرا بسختی تنبيه

 . بميرم
 و   خدا را باز آنيد تا وارد شومء خانهی ها دروازه19

 !  آنم خداوند را پرستش
توانند  ی م  نيكوآاران قط؛ ف  خداوند استء  دروازه اين20

 . وارد شوند از آن
   مرا اجابت  آه آنم ی م خداوند، تو را ستايشی ا21

 .ی داد ، نجاتم فرموده
 نپسنديدند و دور   معماران را آهی  سنگ همان22

 .  است  شده  ساختمان  سنگ مهمترينک انداختند، اين
امروز 24 !یانگيز  آار شگفت ؛ چه  آار خداست اين23

 و   گرفت ، بايد جشن خداوند استی روز پيروز
ی  ده  ما را نجات آنيم یخداوندا، تمنا م25! آردی شاد

 !ی ساز و آامياب
ما ! آيد ی خداوند م  نام  به آهی  آس  باد بر آن برآت26

خداوند، 27.  دهيم ی م  خداوند، تو را برآتء از خانه
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.   است  ما را منور ساخته  آه استی  خداي همان
 را آغاز آنيد و   گيريد و جشن ها را بدست شاخه
 . برويد  خدا پيشء  خانه قربانگاهی بسو

 و  گويم ی م  تو را سپاسی، هست منی تو خدا28
 . آنم ی م تو را ستايشی بزرگ

 و   آنيد، زيرا او نيكوست خداوند را ستايش29
 . پايان ی ب رحمتش

 
  خداوند احكام

 وک  پای،در زندگ   آه  آنان خوشابحال
 خداوند   دستورات  هستند و مطابق آامل

 خداوند   احكام آهی  آسان خوشابحال2. آنند یرفتار م
   او را اطاعت  قلب آورند، از صميم یرا بجا م

ی هاي  در راه روند، بلكه ی نم آجی ها  راه و به3آنند  یم
و خداوندا، ت4.   است  داده  خدا نشان دارند آه ی بر م گام

 آنها را  آهی ا و فرمودهی ا  ما داده  خود را به احكام
   در انجام  آه چقدر آرزو دارم5.   دهيم  انجام با جديت
  اگر تمام6!   و وفادار باشم  تو مطيع دستورات
،   باشم  در نظر داشته  تو را پيوسته دستورات
ی داوريهای وقت7!  شد  نخواهم  شرمنده هيچوقت
 تو را حمد   قلب ، از صميم  بياموزم تو را ءمنصفانه
   تو را بجا خواهم خداوند، قوانينی ا8!   گفت خواهم

 ! نكنک  مرا تر آورد؛ تو هيچگاه
  خداوند  از احكام اطاعت

  نگاهک خود را پای تواند زندگ ی م  چگونه مرد جوان9
  از  خدا و اطاعت  آالم  خواندنء دارد؟ بوسيله

 تو را   وجودم دا، با تمامخداون10!   آن دستورات
  آالم11.   شوم  تو منحرف  نگذار از راه ، پس جويم یم

 تا  سپارم ی و بخاطر م آنم ی م  خود حفظ تو را در دل
،  کخداوند متباری ا12!   ورزم  تو گناه  به مبادا نسبت

 تو را   دستورات تمام13!  بياموز  من  خود را به احكام
 از هر چيز  بيش15و14.  آرد اهم خو بلند بيانی با صدا

 تو  در آالم!  برم ی م  تو لذت احكامی ديگر، از پيرو
   را بخاطر خواهم  آرد و دستوراتت تفكر خواهم

 و هرگز آنها را  برم ی م  تو لذت از قوانين16. سپرد
 . آرد  نخواهم فراموش

 

  خداوند در احكامی خوشبخت
   بمانم  نما تا زنده ان احس  خدمتگزارت  اين خداوندا، به17

   را بگشا تا حقايق چشمانم18.   آنم  تو را اطاعت و آالم
   دنيا غريب  در اين من19.   تو را ببينم انگيز آالم شگفت
.  مخفی مدار  خود را از من ؛ ای خدا، احكام هستم

   همواره  آتش  اوامر تو، همچون  دانستن  به اشتياق20
 از   را آه  ملعون تو متكبران21! سوزاند  را می جانم

.  خواهی آرد آنند، مجازات  تو سرپيچی می دستورات
 تو   بگير، زيرا دستورات  و رسوايی را از من ننگ22

  نشينند و بر ضد من  می حكمرانان23.  ام  داده را انجام
.  آنم  تو فكر می  احكام  به چينند، اما من  می توطئه

 مرا   و هميشه  است  شادی من  تو موجب آالم24
 .  است راهنمايی آرده

 
  خدا  از احكام  اطاعت  به تصميم

  ؛ مرا زنده  است چسبيدهک  خا  به خداوند، جانمی ا25
 و   گشودم  خود را در حضورت دلی رازها26! ساز

   من  خود را به  احكام  اآنون.ی فرمود تو مرا اجابت
   آالمء  تا در باره  ياد ده  من  را به دستوراتت27. بياموز
 و   از حزن  من جان28.  انگيز تو تفكر نمايم شگفت
!  ساز  مرا تازه  جان شود؛ با آالمت ی م  پژمرده اندوه

   تعليم  من  خود را به ؛ احكام  خطا روم  راه نگذار به29
ی  و داوريها ام  را اختيار نموده  راست  راه من30.  ده

خداوندا، 31.  ام تهتو را از نظر خود دور نداش
.   شوم ؛ مگذار شرمنده آورم ی تو را بجا م دستورات

، زيرا  دارم ی برم  تو گام  در راه  فراوان با اشتياق32
 .یرها ساخت  مرا از بند تو دل

 
  ی داناي آسبی دعا برا

   من  خود را به احكامی  اجرا خداوند، راهی ا33
  به34.  داد واهم خ  آنها را انجام  هميشه بياموز و من

   تو را نگاه  شريعت  دل  تا با تمام  بده  و حكمت  فهم من
 تو  ، زيرا راه  آن  هدايت  خودت مرا در راه35.  دارم

 ساز،   مايل احكامتی  مرا بسو دل36.   دارم را دوست
  ارزش ی ب  آنچه مگذار به37!   و طمع حرصی  بسو نه

  طبق38!  احيا آن  ؛ مرا با آالمت  آنم  توجه است
  آهی ا  وعده  نما همان عملی ا  داده  من  به آهی ا وعده
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 از رسوا  را آهی ترس39! یده ی خود م  مطيعان تو به
!   تو نيكوست احكام.  بگير  از من  دارم شدن

،  عادلی خدای ا!   تو هستم  احكام خداوندا، مشتاق40
 !  ساز  مرا تازه جان

 
 وند خدا اعتماد بر احكام

 مرا  ات  وعده  فرما و طبق  رحم خداوند، بر منی ا41
  ، زيرا آنان  را بدهم  مخالفانم  پاسخ تا بتوانم42   ده نجات

. آنند ی م ، سرزنش  بر تو اعتماد دارم اينكهی مرا برا
   احكام  مگير، زيرا به  را از من  حقيقت  بيان قدرت43

   خواهم  را نگاه تو  احكام پيوسته44.  ام تو اميد بسته
 آرد، زيرا  خواهمی  زندگ آاملی در آزاد45!  داشت
 تو را در  احكام46.   اوامر تو هستم  مطيع هميشه

 آار   آرد و از اين  خواهم  اعالم حضور پادشاهان
   آردن از اطاعت47.  شد  نخواهم خود شرمنده

.   دارم ، زيرا آنها را دوست برم ی م  تو لذت دستورات
 ء  و درباره پذيرم ی م  و دل  تو را با جان توراتدس48

 . آنم یاوامر تو تفكر م
 

  خداوند  بر احكام اطمينان
 ياد آور،  ای به  خود دادهء  بنده  به خداوندا، قولی را آه49

  در زمان50. ای  اميدوار ساخته  آنء زيرا مرا بوسيله
تو  ء ، زيرا وعده  تسلی يافتم  آالمتء  بوسيله مصيبت
   مرا بسيار مسخره متكبران51.  بخشيد  من  جان  به حيات

ای 52.   تو را ترک نكردم  هرگز احكام آردند، اما من
صادر    در زمانهای قديم  تو را آه خداوند، دستورات

 آنها خود را ء  و بوسيله  ياد آوردم  بودی، به آرده
ا  تو ر  احكام  بدآاران بينم وقتی می53.  دلداری دادم

  هر جا مسكن54.  شوم  می شكنند، بسيار خشمگين می
ای خداوند، 55.  خواهد بود  تو سرود من ، احكام گزينم

 تو   آالمء  و درباره  توستء  متوجه  نيز افكارم در شب
 از اوامر تو   آه  است  در اين  من سعادت56.  انديشم می

 .  آنم اطاعت
 

  خداوند  احكام  به تعهد نسبت
   سبب  همين  بهی، هست  چيز من داوند، تو همهخی ا57

  با تمام58.  بود  خواهم  آالمت  مطيع ام  گفته  آه است

  ات  وعده ، طبق باشم یتو می  رضامند  خود طالب دل
خود بسيار ی  زندگء در باره59!  فرما  رحم بر من
.  آنمی  تو پيرو  تا از احكام تو آمدمی  و بسو انديشيدم

  بدآاران61.   تا اوامر تو را اجرا آنم  آمدم با شتاب60
 تو را   احكام  بكشانند، اما من  گناه آوشيدند مرا به

 تا تو  خيزم ی برم شبی ها در نيمه62.   نكردم فراموش
   دوست من63.   آنم  ستايش ات عادالنهی  داور را بسبب

دارند و  یمی  تو را گرام  آه هستمی  آسانء همه
 از  خداوند، زمينی ا64. دهند ی م ا انجام ر دستوراتت
 ! بياموز  من  خود را به احكام!   تو پر است رحمت

 
  خداوند  احكام ارزش

  ات  بر بندهی، داد  وعده  آه خداوندا، همانگونه65
   را به  صحيح  و قضاوت حكمت66. یا  فرموده احسان
 از  شپي67.   دارم  تو ايمان  احكام ، زيرا به  ياد ده من
ک ، اما اين  بودم  گمراه  منی، آن  تو مرا تنبيه اينكه

ی و نيكی هستک تو ني68.   تو هستم پيرو آالم
  متكبران69!  بياموز  من  خود را به  احكام!یآن یم

   قلب  از صميم گويند، اما من ی م  منء دروغها درباره
  عقلی پرور  تن آنها از فرط70.   اوامر تو هستم مطيع
   از احكام اند، اما من  داده عور خود را از دستو ش

   نفع  به و اينی  آرد تو مرا تنبيه71.  برم ی م تو لذت
.   تو را بياموزم  شد احكام  شد، زيرا باعث  تمام من
 دنيا باارزشتر   زر و سيم  از تمام منی  تو برا آالم72

 . است
 

  خداوند  احكام عدالت
   دانش  من  به  پسی؛ا يدهخداوند، تو مرا آفری ا73

 تو را   آه آنان74.   تو را بياموزم  تا قوانين عطا آن
شوند،  ی م  خوشحال  من دارند، از ديدن یمی گرام

خداوند، ی ا75.   دارم  تو توآل  نيز بر آالم زيرا من
و ی آن یمی  داور  و انصاف عدلی  از رو  آه دانم یم

   طبق اآنون76. یا  نموده  تنبيه مرا نيز منصفانه
ی  تسلء  تو مايه  بگذار رحمتی،ا  فرموده آهی ا وعده
 شود، زيرا   تازه  فرما تا جانم  رحم بر من77.  شود من

   شرمنده  متكبران باشد آه78!  برم ی م  تو لذت از احكام
خود مرا آزار رساندند؛ اما ی شوند، زيرا با دروغها
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خداوند، ی ا79.  آرد  تو تفكر خواهم  احكامء  درباره من
 تو  دارند و با قوانين یمی  تو را گرام آهی بگذار آنان

 بطور   آه دهی مرا يار80.  آيند  نزد من آشنا هستند، به
 !  نشوم  تا شرمنده  آنم  تو اطاعت  از دستورات آامل

 
  یرستگاری دعا برا

  آهی  ده  مرا نجات خداوندا، آنقدر انتظار آشيدم81
 تو ء  وعده ؛ اما هنوز به  شدم سوده و فر خسته

 خود وفا ء  وعده  به  منتظر شدم از بس82!  اميدوارم
ک  آم  به  وقت خداوندا، چه!  تار گرديد  چشمانمی،آن
 و   گرفته دودهک مانند مش83؟ آمدی  خواه من

.  ام  نكرده  تو را فراموش ؛ اما احكام ام  شده چروآيده
 مرا  گران شكنجهی ؟ آ شمبايد منتظر بای  آ تا به84

 تو   با آالم  آه متكبران85؟ آردی  خواه مجازات
اند تا مرا گرفتار   آنده  چاه منی آنند، برا ی م مخالفت
 اعتماد   تو قابل  احكام خداوند، تمامی ا86. سازند

.  دادند  مرا عذاب  ناحق  به متكبران. باشند یم
  مرا از بينبود ک نزدي87!   برس  دادم خداوندا، به

.   نشدم  تو غافل  از دستورات ببرند، اما من
   حيات  من  جان  بهی؛خداوندا، تو پر از رحمت88

 .  را بجا آورم  تا احكامت ببخش
  خداوند  احكام  به ايمان

 تو تا ابد در آسمانها پايدار خواهد  ای خداوند، آالم89
رجا اب   دورانها همچنانء وفاداری تو در همه90. ماند

 خواهد  ای ثابت  آفريده خواهد بود و مانند زمينی آه
اند،   باقی مانده  تو تا بحال  فرمان  به  آايناتء همه91. ماند

 ء  تو مايه اگر آالم92.  تو هستند  آنها در خدمت زيرا تمام
   از غصه  شک تابحال  بود، بدون  نشده شادمانی من

   نخواهم ش را هرگز فرامو احكامت93!   بودم مرده
 از  من94.  بخشيدی  آنها مرا حياتء آرد، زيرا بوسيله

   تو را نگاه  احكام ام آوشيده.   ده ، نجاتم  تو هستم آن
   به  منتظرند مرا نابود آنند اما من بدآاران95.  دارم
،  برای هر آمالی انتهايی ديدم96.  انديشم  تو می احكام

 ! انتهاست  و بی  تو آامل اما آالم
 

  خداوند  احكام  به  و عالقه عشق

 روز در  تمام!   دارم  تو را چقدر دوست خداوندا، آالم97
 حكيمتر   تو مرا از مخالفانم احكام98.  آنم  تفكر می آن

.   است  و وجود من  در ذهن ، زيرا هميشه  است ساخته
، زيرا  ام  خود نيز داناتر شده آری، حتی از معلمان99

   قوم  سفيدان از ريش100.  آنم  تفكر می مت در آال هميشه
 تو را  ، زيرا دستورات ام خود نيز خردمندتر شده

،  ام  بد پرهيز آرده  راه  به از رفتن101.  ام  آرده اطاعت
.   آنم  تو را اطاعت  آالم  آه  بوده  اين  من زيرا خواست

 ، زيرا  نيستم ای، ناراحت  نموده  مرا تنبيه از اينكه102
   تو برای جان آالم103.   است  بوده  من قصد تو تربيت

  از احكام104!  ؛ حتی شيرينتر از عسل  است  شيرين من
   از هر راه  جهت ، بهمين  آردم  آسب  و حكمت تو دانش

 .  بيزار و گريزانم آج
 

  خداوند نور از احكام
   آه ؛ نوری است  است  راهنمای من  تو چراغ آالم105
 از   آه ام  داده قول106! سازد  می  روشن  پايم ا پيش ر راه

 خود وفادار   قول  و به  آنم  تو اطاعتء  عادالنه احكام
   و پريشان ای خداوند، بسيار درمانده107.  ماند خواهم
   مرا حيات ای، جان  فرموده  وعده  آه ؛ همانگونه هستم
خداوندا، دعای شكرگزاری مرا بپذير و 108!  ببخش
 در   دايم  من جان109.  بياموز  من  خود را به احكام

 تو را   احكام گيرد؛ اما من  خطر قرار می معرض
   دام  من  بر سر راه بدآاران110.  آنم  نمی فراموش

 . شوم  نمی  تو منحرف  از دستورات نهند؛ اما من می
 خواهد ماند، زيرا   قلبمء اوامر تو تا ابد در خزانه111
 تا   آه ام با خود عهد بسته112. باشد  می ادی قلبم شء مايه
 !  آنم  تو را اطاعت  آالم  مرگ دم
 

  خداوند  در احكام امنيت
 تو  ، اما احكام  دورو و متظاهر بيزارم از مردمان113

 اميد ی؛ هست  و سپر من تو پناهگاه114.   دارم را دوست
دور   ، از من بدآارانی ا115.   توستء  وعده  به من

.  آورم یخود را بجا می  اوامر خدا شويد؛ زيرا من
  قدرتی ا  داده  من  به آهی ا  وعده خداوندا، طبق116

 و   ياس  به مگذار اميدم.   بمانم عطا فرما تا زنده
 تا از   ببخش  قدرت  من به117.  شود تبديلی نوميد
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 .  تو بپردازم  احكام  حفظ  و به  باشم  ايمن  دشمنانم دست
آنند  ی نم  تو را قبول  احكام را آهی  آسانء تو همه118

 آنها را ء  آننده اغفالی ها  نقشه و تمامی ران یاز خود م
 را  زمينی  رو  بدآاران تمام119. یساز یاثر م یب

   است  دليل  همين ، به انداختی  دور خواه مانند تفاله
خداوند، ی ا120.   دارم  اوامر تو را دوست  من آه

 . تو هراسانمی  و از داوريها  است  من  تو در دل ترس
 

  خداوند  از احكام اطاعت
، زيرا   مكن  تسليم  دشمنانم  دست خداوندا، مرا به121
.  ام  داده ، انجام  است  بوده  و عادالنه  درست  را آه آنچه

آرد؛ ی خواهی  مرا يار  آه  بده  اطمينان  من به122
  آنقدر چشم123.  آنند  ظلم  بر من مگذار متكبران

   چشمانم آهی  ده و مرا نجاتی  بياي  آه انتظار ماندم
 نما و اوامر   خود عمل  رحمت  طبق با من124. تار شد

  ؛ به  خدمتگزار تو هستم من125.  بياموز  من خود را به
.  نمايمک  را در  فرما تا احكامت عنايتی  داناي من
 زيرا ی، آن  تو اقدام  آه ده رسي  آن خداوندا، زمان126

   احكام من127. آنند یمی  تو سرپيچ  از دستورات مردم
   از طال و نقره ؛ آنها را بيش  دارم تو را دوست

 ی، تو را، در هر مورد  احكامء همه128.   دارم دوست
 .  متنفرم  دروغ  تعليم ؛ اما از هر نوع دانم ی م صحيح

 
  خداوند  از احكام  اطاعت  به اشتياق

  صميم ؛ از استی  تو بسيار عال خداوند، احكامی ا129
   تو به آالمک در130.  آنم ی م  آنها را اطاعت قلب
. سازد ی را خردمند م دالن بخشد و ساده ی نور م انسان

 تو را  فرامينی  انتظار اجرا  فراوان با اشتياق131
   خود رحمت  بر دوستداران  آه همانگونه132.  آشم یم
 و مرا مورد   بيافكن  نيز نظر لطف  بر منی،فرماي یم

  آنی  مرا راهنماي با آالمت133.   خود قرار ده رحمت
   نجات  ظالمان مرا از دست134.  نشومی  بد تا مغلوب

مرا با حضور خود 135.   دهم  تا اوامر تو را انجام ده
ک اش136.  بياموز  من  خود را به  و احكام  ده برآت
  شود، زيرا مردم ی سرازير م  از چشمانم  سيل نهمچو

 .آورند ی تو را بجا نم دستورات
 

  خداوند  احكام عدالت
تو ی و داوريهای  هست خداوند، تو عادلی ا137

  تمامی ا  نموده  وضع را آهی احكام138.   است منصفانه
   من  خشم آتش139.   سرشار است  و انصاف از عدل

 تو   احكام  به  زيرا دشمنانمسوزاند، یوجود مرا م
ک  و پا  شده  تو آزموده آالم140. آنند یمی اعتناي یب

و ک  آوچ من141!   دارم  را دوست ؛ چقدر آن است
.  شوم ی نم  تو غافل احكامی ، اما از اجرا  هستم نااليق

 و   راست  تو هميشه  و قوانين استی  تو ابد عدالت142
ی ، ول  و فشار هستم  در زحمت من143.   است درست
  اوامر تو هميشه144!   است منی  شاد  تو موجب احكام
  فرما تا روحمی  آنها يار ، مرا در فهم  است عادالنه
 ! شود تازه

 
  یرستگاری دعا برا

 خود نزد تو فرياد بر   قوت خداوند، با تمامی ا145
.   تو را بجا آورم  فرما تا احكام ؛ مرا اجابت آورم یم

   تا دستورات  ده ؛ مرا نجات خواهم یمی ز تو يارا146
 نزد تو دعا   آفتاب  از طلوع پيش147.   دهم تو را انجام
  تمام148.   تو نشستمء  انتظار وعده  و به  آردم و التماس

ی ا149.   تو تفكر نمايم  تا در آالم  بيدار ماندم شب
ر  اوام  را بشنو و طبق  خود فريادم خداوند، با رحمت

  افراد شرور و بدآار، آه150!  ساز  مرا تازه خود جان
شوند؛  یمک  نزدي  من اند، به  تو نبرده از احكامی بوي
 اوامر ء  همه.ی هست خداوند، تو در آنار منی اما ا151
   تو را از مدتها پيش احكام152.   است حقيقت تو

  تا ابد آهی ا  آرده  تثبيت تو آنها را چنان!  ام آموخته
 .پابرجا بمانند

 
  کآمی تقاضا

   و مرا نجات  نظر آن منی خداوند، بر رنجهای ا153
.  ام اعتنا نبوده ی تو ب  قوانين  به  نسبت ، زيرا من ده

   و مرا آزاد ساز و طبق  آن  دفاع  من از حق154
   نجات بدآاران155.   ده نجاتمی ا  داده آهی ا وعده

. آنند ی نم و را اطاعت ت ، زيرا احكام نخواهند يافت
  آهی ا  وعده طبق!   است  تو عظيم خداوندا، رحمت156

   و آزاردهندگان دشمنان157!   ده مرا نجاتی ا فرموده
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 تو   احكام  نمودن  از اطاعت  بسيارند، اما من من
 تو   آالم  آه  بدآاران بهی وقت158.  آرد  نخواهم غفلت

، از آنها منزجر  آنم ی م آنند، نگاه ی نم را اطاعت
   چقدر احكام  فرما آه خداوندا، مالحظه159.  شوم یم

   مرا نجات  پسی، هست تو رحيم.   دارم تو را دوست
  تو هميشهی  و داوريها  تو برحق  احكام تمام160!  ده

 .  است عادالنه
 

  خداوند  احكام  به تعهد نسبت
  اما من آردند،   ظلم بر منی انصاف ی با ب زورمندان161
تو ی ها  وعده بسبب162.  داشتمی  تو را گرام آالم

ی  بزرگ  گنج آهی  مانند آس ، خوشحال  هستم خوشحال
، اما اوامر تو   متنفر و بيزارم از دروغ163!  باشد يافته

 تو، ء عادالنهی داوريهای برا164.   دارم را دوست
   آه آنان165.  گويم ی م  بار تو را سپاس هفتی روز
  آاملی  دارند از سالمت  تو را دوست كاماح

 نخواهد   آنان  لغزش باعثی  قدرت برخوردارند و هيچ
 و  آنم ی م  اوامر تو را اطاعت خداوند، منی ا166! شد

 تو را  احكام167. ی ده  مرا نجات  آه  توست  به اميدم
   دوست  قلب  و آنها را از صميم دهم ی م انجام

،  ام  داده  و اوامر تو را انجام دستورات168.  دارم یم
 .ی هست منی  آارهاء زيرا تو ناظر بر همه

 
  کآمی دعا
  آهی ا  وعده طبق! خداوند، فرياد مرا بشنوی ا169
 را بشنو  دعايم170.  مرا زياد آنک  در قدرتی ا داده

 تو را  هميشه171!   ده  مرا نجات ات  وعده و طبق
   من ود را به خ ، زيرا احكام گويم ی م سپاس

   خواهم  را با سرود ستايش آالمت172 .یآموز یم
يار و 173!   است  تو عادالنه  احكام آرد، زيرا تمام

ی ا174.   هستم  آالمت ، زيرا مطيع  باش ياور من
؛   تو هستم بخشی  رهاي  عمل  ديدن خداوند، مشتاق

 و   بمانم بگذار زنده175!   است منی  زندگ  تو لذت آالم
  منی  تو راهنما بگذار احكام!   بگويم تو را سپاس

بيا و !   هستم  سرگردان مانند گوسفند گمشده176! باشند
   تو را فراموش  دستورات ، زيرا غالمت مرا درياب

 .  است نكرده

 
   بدآاران از دستی رهاي

آمک  ، از خداوند  بودم وقتی در زحمت
ی خداوند ا2.  رسيد  داد من  و او به خواستم

.   بده گر نجات  حيله  و مردم  دروغگويان مرا از دست
؟   در انتظار شماست دانيد چه ، می گران ای حيله3
  شما مانند مردمان5!  تيرهای تيز و اخگرهای داغ4
وای . شرور هستيد» قيدار «  نشينان و خيمه»  ماشک«

از زندگی 6!  آنم  شما زندگی می  در بين  آه بر من
   صلح من7.  ام  شده  خسته طلبان  جنگ  اين در ميان  آردن

   هستند و به  طرفدار جنگ ، اما آنان  دارم را دوست
 .دهند  نمی  گوش  من سخنان

 
   است  من خداوند حافظ

  و در ام ها دوخته  آوه  خود را به چشمان
   از جانب منک آم2.  هستمک انتظار آم

 . را آفريد زمين و   آسمان آيد آه یخداوند م
 از  او آه.   بلغزد و بيفتم  پايم خداوند نخواهد گذاشت3

 .خوابد یآند، هرگز نم ی م  حمايت من
   به آند، چشمانش ی م  محافظت  از اسرائيل او آه4

   از تو مراقبت خداوند خودش5. رود ی نم خواب
 . آند  تا از تو حمايت  است او در آنارت! نمايد یم
   نخواهد رسانيد و نه  تو آسيب روز به در  آفتاب6

  خداوند، تو را از هر بدی دور نگاه7.   در شب مهتاب
 و  خداوند، رفت8. آند  می  را حفظ دارد و جانت می

   از تو مراقبت آمد تو را زير نظر دارد و پيوسته
 .نمايد می

 
   اورشليمی دعا برا

  بيا تا به«: گفتند  می  من  به هنگامی آه
  بسيار خوشحال»   خداوند برويمء خانه

  های اورشليم  دروازه و اينک اينجا در ميان2!  شدم می
 ! ايم ايستاده

  آراستهی  شهر  و بشكل شدهی بازسازک  اين اورشليم3
آيند تا  ی م  اورشليم  به  اسرائيل قبايل4.   است درآمده
را ، او   است  داده  ايشان  خداوند به آهی  دستور طبق
ی ا  دروازه  همان اين5.  آنند  گويند و پرستش سپاس

120
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   شكايات نشستند تا به ی م  اسرائيل  پادشاهان  آه است
 .آنندی  رسيدگ مردم

!  دعا آنيد  و سالمتی در اورشلم برای برقراری صلح6
.  باشند  دارند، آامياب  شهر را دوست  اين  آسانی آهء همه

   در حصارهای تو و رفاه و سالمتی ، صلح ای اورشليم7
برای برقراری 8!  برقرار باد  در قصرهايت و آسايش

   و دوستانم  زيرا برادران آنم  دعا می  در اورشليم صلح
 خداوند، ء ، بخاطر خانه ای اورشليم9. در آنجا هستند

 .  تو را خواهانم سعادت
 

  رحمتی دعا برا
 ، افرازم ی خود را برم تو چشمانی بسو
 و   در آسمانها نشسته آهی خدايی ا

 !یآن یمی حكمران
 و   خود رحمت  از اربابان  و آنيزان  غالمان چنانكه2
ی خداوند، بسوی  ما نيز ا انتظار دارند چشمانک آم

خداوند، بر ی ا4و3. ی فرماي  تا بر ما رحمت تو است
 ما   فرما، زيرا به بر ما رحمت!  فرما ما رحمت

   ظالم  ثروتمندان  از دست  جانمان و  بسيار شده اهانت
 .  است  رسيده  لب و مغرور به

 
   خود است  قوم خداوند، پشتيبان
 : را بدهد  سؤال  اين  جواب  اسرائيل قوم

 »شد؟ ی م بود چه یاگر خداوند با ما نم«
  ما بر ما يورشی خو  درنده  دشمنان آهی هنگام3و2

   آنها ما را زندهبود یآوردند، اگر خداوند با ما نم
برد و در  ی ما را با خود م سيل5و4! بلعيدند یم

 ! شديم ی م گردابها غرق
آنها ی  ما شكار دندانها  نگذاشت  بر خداوند آه سپاس6

  دام.   صياد گريختيم ، از دام  پرنده همچون7.  شويم
   آه مددآار ما خداوند است8.   و ما آزاد شديم شكست
 .آفريد را   و زمين آسمان

 
  خدا  قوم امنيت

  دارند، مانند  بر خداوند توآل آهی آنان
 و پابرجا   ثابت ، هميشه  صهيون آوه

 هستند،  ها گرداگرد شهر اورشليم  آوه چنانكه2. هستند

 و تا ابد از   خود است  خداوند گرداگرد قوم همچنان
 !آند ی م آنها محافظت

ی  حكمران  هميشه  نيكوآاران  در سرزمين گناهكاران3
 خود را   نيز دست  نيكوآاران نخواهند آرد، و گرنه

 . خواهند آرد  آلوده  گناه به
 با تو   دلشان آهی  و آنان  نيكوآاران خداوند، بهی ا4

ی ها  راه  به را آهی اما آنان5،   آن ، احسان  است راست
.   آن  مجازات روند، با ساير بدآاران ی خود م آج

 ! باد بر اسرائيلی مت و سال صلح
 

  گذشتهی ها  نعمت بازيافتنی دعا برا
   به  خداوند ما را از اسارت آهی هنگام

   خواب  آه  باز آورد، فكر آرديم اورشليم
 پر شد و سرود   ما از خنده  دهان سپس2!  بينيم یم

: گفتند ما ء ديگر دربارهی  قومها آنگاه!  سر داديمی شاد
   آردهانگيز  آارهای شگفت اسرائيل یخداوند برای بن«

 »! است
انگيز  شگفتی ما آارهای خداوندا، تو برای آر3

  !یا و ما را آزاد ساختهی ا آرده
 ما   به ايم  داده  را از دست خداوند، آنچهی ا4

باز ک  خش  زمين  را به ، آب  باران ؛ چنانكه بازگردان
ند، با آار یمک  با اش آهی بگذار آنان5. گرداند یم

 ! درو آنندی شاد
افشانند،   بذر می  رفته  با اميد و انتظار بيرون آسانی آه6

 . خود را باز خواهند آورد با شادی محصول
 

 خداوندی  نيك در ستايش
  بناآنندگانش  را بنا نكند، اگر خداوند خانه

آشند؛ اگر خداوند شهر   می  بيهوده زحمت
. آنند  نگهبانی می هوده بي را نگهبانی نكند، نگهبانان

   همه ، اين  شما برای امرار معاش  آه  است بيهوده2
 دير  خيزيد و شب  زود بر می آشيد، صبح  می زحمت
 خداوند در   عزيزان خوابيد؛ زيرا هنگامی آه می

 .بيند  تدارک می خوابند، او برای ايشان
آنها پاداشی .  خداوند  هدايايی هستند از جانب فرزندان3
 برای  پسرانی آه4. دهد  می  انسان  خداوند به ستند آهه

 تيرهای تيزی  شوند، همچون  متولد می مرد جوان
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 خود   ترآش  آسی آه خوشابحال5.  او هستند در دست
   با دشمنان او در جدل! آند  تيرهايی پر می را از چنين

 .  نخواهد شد هرگز مغلوب
 

  از خداوند  اطاعت پاداش
 ی خداوند را گرام آهی  آس لخوشابحا

  حاصل2. آند ی م دارد و از او اطاعت یم
 خواهد بود و خداوند او را   او پربرآت دسترنج
   همچون اش  او در خانه زن3.   خواهد ساخت آامياب
 مانند  فرزندانش.  انگور پرثمر خواهد بود درخت
 خواهند  اش  دور سفره ، به و سالمی  قو  زيتون درختان

 او را  آهی  آس  خداوند به  پاداش  است اين4.  ستنش
 .دارد یمی گرام

 تو در  باشد آه!  دهد  برآت خداوند تو را از صهيون5
!  باشی  اورشليم  شاهد سعادت  روزهای زندگانيت تمام

 !های خود را ببينی  تو عمر دراز آنی و نوه باشد آه6
 ! باد بر اورشليمی  و سالمت صلح

   اسرائيل  دشمنان تشكسی دعا برا
   جوان  ما بگو هنگامی آه  به ای اسرائيل

   بر تو ظلم  چگونه ، دشمنانتیبود
 آردند؟ می

اما   بسيار آردند،  ظلم  بر من دشمنانمی  جوان هنگام«2
   آنان  شالق ضربات3. درآورندی نتوانستند مرا از پا

 اما4،  درآورد شيار شدهی  زمين  شكل  مرا به پشت
 ».  آزاد ساخت  آنان خداوند مرا از اسارت

   نفرت  از اسرائيل آهی  آسان  شوند تمام سرنگون5
 بامها   بر پشت باشند آهی  گياه همچون7و6! دارند

خشكد و  ی را بچينند، م  آن  از آنكه  پيش رويد، آه یم
. بندد ی نم  بافه  شكل آند و به ی نم  را جمع آنی آس

  برآت«:  ندهند و نگويند ا برآت ر  آنان رهگذران8
 خداوند   نام ما شما را به«و يا » !خداوند بر شما باد

 ». دهيم ی م برآت
 

 از خداوندی  يار درخواست
  نزد تو فرياد  غم خداوند، از گردابی ا

مرا بشنو و ی خداوندا، صدا2.  آورم یبرم
 !   فرا ده  گوش ام  ناله به

 ی، نظر آور  مارا به انخداوند، اگر تو گناهی ا3
 ما را  اما تو گناهان4؟  شود  بتواند تبرئه  آه آيست

 و از تو  داريم یمی  تو را گرام ، پسی بخش یم
 . آنيم ی م اطاعت

  ای آه  وعده  و به  منتظر خداوند هستم صبرانه  بی من5
 منتظر خداوند  آری، من6.  ام  اميد بسته  است داده
 ء  سپيده  منتظر دميدن يانی آه از آشيكچ  بيش هستم
 ! هستند صبح

  ، زيرا رحمت  خداوند اميدوار باش ، به اسرائيلی ا7
.  بخشد تواند ما را نجات ی م  آه ؛ اوست  است او عظيم

 خواهد   نجات  گناهانشء  را از همه خداوند اسرائيل8
 .داد
 

   فروتن انسانی دعا
  دست و تكبری  از خودبين خداوند، منی ا

   بزرگتر و بلندتر از عقل ؛ ازآنچه ام آشيده
   مضطرب جان2.  ام  داشته  خود را دور نگه  است من

  ، همچون  من ، دل کاين.  ام  ساخته خود را آرام
  تشويش ی و ب ، آرام  مادر آرميده  در آغوش آهی آودآ
 . است

 تا  ، از حال ، بر خداوند اميدوار باش اسرائيلی ا3
 !ابد
 

  خداء  خانه در ستايش
 ای خداوند، داود و سختيهای او را

 نزد   چگونه  ياد آور آه به.   مكن فراموش
   تا مكانی برای عبادتگاه  خورد و نذر آرد آه تو قسم

 ننشيند و   خود راحتء دايمی تو پيدا نكند، درخانه
 . نگيرد  ندهد و آرام  راه  چشمانش  به خواب

، و   عهد تو شنيديم  صندوق  به اجعر»  لحم بيت«در 6
بياييد «:  گفتيم7.   را يافتيم آن»  يعاريم«ی در صحرا

   او عبادت  و در پيشگاه  حضور خداوند وارد شويم به
 ». آنيم

   عهد خود آه  صندوق خداوند، برخيز و همراهی ا8
  باشد آه9!  خود بيا  عبادتگاه  به  توست  قدرتء نشانه
  را در بر آنند و قومی و راستی  پاآء مه تو جا آاهنان

 !سرود خوانندی تو با شاد
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  ات  برگزيده  داود، پادشاه ات ای خداوند، بخاطر بنده10
   هميشه  فرمودی آه  داود وعده تو به11.  را ترک مكن

 او خواهد شد،   و تاج  تخت  وارث يكی از فرزندانش
 داود  ز بهو ني12.  خواهی آرد  عمل ات  وعده و تو به
 آنند،   تو اطاعت  از احكام  اگر فرزندانش گفتی آه

 . خواهند آرد  سلطنت اندرنسل نسل
  تا در آنی ا  را برگزيده خداوند، تو اورشليمی ا13

  تا ابد در اينجا ساآن «:یتو فرمود14. ی شو ساآن
   اينء آذوقه15.  ام  نموده  اراده  بود، زيرا اينچنين خواهم

 سير   را با نان  داد و فقيرانش  خواهم آتشهر را بر
آنند  ی م آهی  را در خدمت آاهنانش16.  نمود خواهم
سرود خواهند ی  با شاد  داد، و مردمش  خواهم برآت
 افزود و   داود را خواهم در اينجا قدرت17. خواند
.   داشت  خواهم  نگه  او را روشن  خاندان چراغ

 پوشاند، اما  اهمخوی  او را با رسواي دشمنان18
 ». او شكوهمند خواهد بود سلطنت

   برادرانه  محبت در ستايش
   قوم  آه  دلپسند است  خوشايند و چه چه

 ی،يكدل2! آنندی  زندگ با همی  يكدل خدا به
»  هارون« بر سر   آه استی  خوشبوي  روغن همچون
 ی،يكدل3! چكد ی م  و ردايش شود و بر ريش ی م ريخته
 » حرمون« بلند   بر آوه  آه استی  شبنممانند
. آيد ی فرود م اورشليمی ها نشيند و از آنجا بر آوه یم

آند،  ی م  خود را عنايت  خداوند برآت  آه در آنجاست
 .جاويد رای  زندگ برآت

 
  خداوند  پرستش  به دعوت

  خدمتگزاران ء  آنيد، ای همه خداوند را ستايش
 خداوند  ر خانه د  شبانگاه خداوند آه

   مقدس  پيشگاه خود را بهی دستها2. آنيد ی م خدمت
ی خداوند3.  آنيد خداوند بر افرازيد و او را پرستش

   را آفريد، شما را از صهيون  و زمين  آسمان آه
 . خواهد داد برآت

 
  سرود پرستش

 ای!  آنيد خداوند را ستايش!  هللوياه
!  آنيد يش خداوند، او را نيا خدمتگزاران

ايستيد، او  خداوند می ء  خانه  در صحن ای آسانی آه2
خداوند را شكر آنيد، زيرا او 3!  نماييد را پرستش
 او دلپسند   خداوند را بسراييد، زيرا نام نام.  نيكوست
   خاص  را برگزيد تا قوم اسرائيل خداوند بنی4.  است

  و از  است  خداوند بزرگ  آه دانم می5. او باشند
 بخواهد، در   آه او هر آنچه6!  برتر  خدايان جميع
. دهد  می  دريا، انجام  و حتی اعماق  و زمين آسمان

آورد،   بر می  زمين ابرها را از جاهای دور دست7
  .آند  ايجاد می  و باد و باران رعد و برق

 و   ارشد مصريها را آشت خداوند پسران8
  در مقابل9. آردک  را هال حيواناتشانی ها زاده نخست
   و عالمات مصر معجزاتی  و اهال  فرعون چشمان
 آرد و   را مجازات بزرگک ممال10.  داد  انجام عظيم

  ، پادشاه سيحون12و11.  برد  مقتدر را از بين پادشاهان
   پادشاهانء  و همه  باشان ، پادشاه  و عوج اموريان
  ائيلاسر ی بن  آنها را به  و سرزمين  را آشت آنعان
 .داد
ها تو   نسل ءهمه!  استی  تو تا ابد باق خداوند، نامی ا13

ی  خود را داور تو قوم14.  ياد خواهند آورد را به
 .آردی  خواه  خود رحم نمود و بر بندگانی خواه

 از طال و   شده ساختهی ديگر، بتهای  قومها خدايان15
؛ گويند ی نم سخنی  دارند، ول دهان17و16.  هستند نقره
ی ول  دارند، بينند؛ گوش ی دارند، اما نم چشم
  سازندگان18!  بكشند قادر نيستند نفسی شنوند؛ حت ینم

 . شعورند  بتها نيز مانند آنها بدون و پرستندگان
،  ای آاهنان!  آنيد ، خداوند را ستايش اسرائيل ای بنی19

ای 20!  آنيد ، خداوند را ستايش  هارون ای خاندان
، او را  ای خداشناسان!  آنيد وند را ستايش، خدا الويان
  ، خداوند را ستايش  اورشليم ای مردم21!  آنيد ستايش

 !  است  ساآن آنيد، زيرا او در اورشليم
 ! آنيد خداوند را ستايش

 
  یسرود شكرگزار

  خداوند را شكر گوييد، زيرا او مهربان
  خدايانی خدا2.   ابديست  و رحمتش است

پروردگار 3.   ابديست ييد، زيرا رحمتشرا شكر گو
 .  ابديست  را شكر گوييد، زيرا رحمتش عالميان
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آند شكر آنيد، زيرا  ی م  عظيم  معجزات او را آه4
   آسمانها را با حكمت او را آه5.   ابديست رحمتش
او 6.   ابديست  آفريد شكر گوييد، زيرا رحمتش خويش
ر گوييد، زيرا را بر آبها قرار داد شكی  خشك را آه

 را در   خورشيد و ماه او را آه7.   ابديست رحمتش
؛   ابديست  آفريد شكر گوييد، زيرا رحمتش آسمان

بر روز آفريد، زيرا ی فرمانروايی  را برا آفتاب8
ی  را برا  و ستارگان و ماه9؛   ابديست رحمتش
 .  ابديست ، زيرا رحمتش بر شبی فرمانرواي

 شكر   را آشت رشد مصريان ا  پسران خدا را آه10
 را  اسرائيل او بنی12و11؛   ابديست گوييد، زيرا رحمتش

 آورد، زيرا   توانای خود از مصر بيرون با دست
 و   را شكافت دريای سرخ14و13؛   ابديست رحمتش

   عبور داد، زيرا رحمتش  آن  را از ميان اسرائيل بنی
  رخ و لشكر او را در دريای س فرعون15؛  ابديست
 .  ابديست ، زيرا رحمتش  ساخت غرق

 خود را در صحرا رهبری آرد شكر   قوم او را آه16
 نامور  اوپادشاهان18و17؛   ابديست گوييد، زيرا رحمتش
؛   ابديست  برد، زيرا رحمتش و قدرتمند را از بين

 را  باشان  ، پادشاه  و عوج  اموريان ، پادشاه سيحون20و19
؛   ابديست يرا رحمتش، ز  برداشت از ميان

  اسرائيل  خود بنی  قوم  را به سرزمينهای ايشان22و21
 .  ابديست بخشيد، زيرا رحمتش

 ياد آورد، زيرا   به خداونْد ما را در مشكالتمان23
   دشمنانمان او ما را از دست24؛   ابديست رحمتش
 ء همهی او روز25.   ابديست  داد، زيرا رحمتش نجات

 .  ابديست رساند، زيرا رحمتش یانسانها را م
  آسمانها را شكر گوئيد، زيرا رحمتشی خدا26

 . ابديست
 

  در تبعيد  اسرائيل قومی  سراي نوحه
  را  و اورشليم  نشستيم بابلی آنار نهرها

 ما   آه آنان4و3و2.   و گريستيم  ياد آورديم به
  بودند از ما خواستند از  نموده  و تاراج را اسير آرده

.   را شاد سازيم  و ايشان  بخوانيم اورشليمی سرودها
،   بيد آويختيم خود را بر درختانی اما ما بربطها

 سرود   در ديار غريب توانستيم ی م زيرا چگونه
 ؟  خداوند را بخوانيم

   راست ، دست  آنم ، اگر تو را فراموش اورشليمی ا5
ر از فكر اگ6؛   ننوازم  از آار بيافتد تا ديگر بربط من

  خود ترجيحی  خوشيهاء  و تو را بر همه  شوم تو غافل
 .  شود تا ديگر سرود نخوانم  الل ، زبانم ندهم

   اورشليم  ياد آور روزی را آه ای خداوند، به7
: آوردند  فرياد برمی  بود و ادوميان  شده محاصره

 »! آنيد  را با خاک يكسان  بزنيد و آن شهر را آتش«
  باد آنكهک متبار! شدی  خواه تو ويران،  بابلی ا8

 بر سر ی، تو بر سر ما آورد را آهی  بالي همان
 تو را   آودآان آهی سعادتمند باد آس9.  بياورد خودت

 !ها بكوبد بگيرد و آنها را بر صخره
  یشكرگزاری دعا

   تو را سپاس  قلب خداوند، از صميمی ا
  تو را شكر در حضور خدايان.  گويم یم

  ، تو را عبادت  شده  تو خم  مقدسء خانهی بسو2.  آنم یم
   و وفاداريت  رحمت  تو را بسبب  و نام آنم یم
  آهی هاي  وعده  تمام  خود، به بخاطر نام.  ستايم یم
  را ، جوابم  دعا آنم هرگاه3. یآن ی م عملی ده یم
 .یبخش ی م  قوت  جانم و بهی ده یم
تو ی ها وعدهی  وقت  جهان ان پادشاه خداوند، تمامی ا4

ی  آارهاي  آنانی،آر5. را بشنوند تو را خواهند ستود
  خواهند سراييد زيرا پرشكوهی ا  داده  تو انجام را آه

   افراد فروتن اما بهی تو متعال6. ی هست و پرجالل
   از نظر تو پوشيده متكبرانی و آارهای نماي ی م توجه
 . نيست

، اما تو مرا  هستمی  در سخت خداوندا، هرچند اآنون7
آرد ی  خواه  مرا مجازات رهانيد؛ تو دشمنانی خواه

تو آار 8. دادی  خواه  نجات  خويش و مرا با قدرت
 تو  خداوند، رحمتی ا. رساندی  خواه  آمال مرا به
 .  برسان  آمال بهی ا  آغاز نموده را آهی آار.  ابديست

 
  خداوند  و مراقبت  آامل علم

. ای شناخته  و خداوند، تو مرا آزمودهای 
.  آگاهی  من  و برخاستن تو از نشستن2
 و  تو آار آردن3.   نيست  از تو پوشيده فكرهای من
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ها و   راهء  مرا زير نظر داری و از همه خوابيدن
 سخنی   از آنكه حتی پيش4.  باخبر هستی روشهای من

ر سو مرا از ه5. دانی  را می  تو آن  آورم بر زبان
. ای  نموده  خود مرا حفظ ای و بادست  آرده احاطه

   و من  است  داری بسيار عميق  تو از من شناختی آه6
 .  را ندارم يارای درک آن

  اگر به8؟   بگريزم توانم ی آجا م از حضور تو به7
   اعماق  اگر بهی؛، تو در آنجا هست  صعود آنم آسمان
اگر بر 10و9. ی، تو در آنجا هست  فرو روم زمين
درياها پرواز ی  آنسو  و به سحر سوار شومی بالها
  دستی و با نيروی ، در آنجا نيز حضور دار آنم

اگر خود را در 11. آردی  خواه خود مرا هدايت
   خود را به اطرافی  يا روشناي  آنم پنهانی تاريك
ک تاريی نزد تو تاريك12،   آنم  تبديل  شب ظلمت

.  خواهد بود  روز روشن مچون ه نخواهد بود و شب
 .  است  و روز در نظر تو يكسان شب

و مرا بوجود ی  بست  نقش  مادرم تو مرا در رحم13
   مرا اينچنين  آه آنم یتو را شكر م14. یآورد
   آه ام  وجود دريافته  با تمام!یا انگيز آفريده شگفت
ی وقت15.  انگيز است  و شگفت تو عظيمی آارها

 و  گرفت ی م  شكل  بدقت  مادرم  در رحم استخوانهايم
   آگاه ، تو از وجود من آردم ی نمو م  در نهان من
 تو   بوجود بيايم  من  از آنكه پيشی  حتی،بل16 ی؛بود

  منی زندگی  روزها  از آنكه  پيش.ی بود مرا ديده
   آرده آنها را در دفتر خود ثبت ء آغاز شود، تو همه

 گرانبها هستند  ی و چه عال خدايا، چه17. بودی
  درک عظمت18! ای  داشته  تو برای من هايی آه نقشه

   از خواب هر روز آه.   باالتر است  من آنها از فهم
 . بينم  خود را در حضور تو می  آماآان شوم بيدار می

   از من جنايتكارانی ا!   را نابود آن خدايا، بدآاران19
   زشت  تو سخنانء ه دربار خداوندا، آنان20! دور شويد
ی  ا پس21. گويند ی تو آفر م آورند و به ی م بر زبان

   از تو نفرت آهی  از آسان  ندارم خداوند، آيا حق
 از آنها بسيار متنفر ی،آر22؟  دارند، متنفر باشم

  خواهمی  خود تلق  تو را دشمنان  بود و دشمنان خواهم
 ! آرد

 را بيازما؛  كارم و اف  آن  مرا تفتيش خدايا، دل24و23
   راه ؟ تو مرا به  هست در منی  آيا فساد و نادرست ببين
 . فرما  جاويد هدايت حيات

 
  محافظتی دعا

  شرور  مردان خداوند، مرا از دستی ا
   ظالماْن محفوظ مرا از دست!   ده نجات

  انديشند و همواره ی م  شرارت آنها تنها به2! نگاهدار
   مانند نيش زبانشان3.  هستند  نزاع در فكر برپا آردن

 مار   همچون  و لبهايشان تند و تيز استی مار سم
 . دارد  آشنده سمی افع

   شرور محفوظ  مردان ای خداوند، مرا از دست4
 برای سرنگونی   آه  ظالم  مردان مرا از دست. نگهدار

   متكبر بر سر راه مردان5.  فرما آشند، حفظ  می  نقشه من
 .گذارند تا مرا گرفتار سازند  می  و دام له ت من

فرياد مرا .  دانم  تو را خدای خود می ای خداوند، من6
   منء  دهنده  و نجات تو قوت7.   برس  داد من بشنو و به

ای 8! ای  بوده  تو سپر من  جنگ در ميدان. هستی
 خود برسند و   مراد دل  به خداوند، نگذار بدآاران

   برضد من بگذار آنچه9. رور شوند، مغ  شده آامياب
های   پاره ای آاش10.  بيايد اند بر سر خودشان انديشيده
   به  بريزد و آنها را بسوزاند، ای آاش  بر سرشان آتش
.  نيايند  بيرون  شوند و هرگز از آن  افكنده  عميق چاه

زنند،   می  تهمت  ديگران  به  ناحق  به  آه  آنان ای آاش11
 و   ظلمء  بوسيله  ظالم  شخص ای آاش. شوند ن آامياب
 . نابود شود  خودش شرارت

ی  خواه  داد ستمديدگان  تو به  آه دانم یخداوندا، م12
ی ا13.  گرفتی  خواه  را از ظالمان  آنان رسيد و حق

 خواهند آرد و   تو را ستايش  نام خداوند، نيكان
 .  در حضور تو خواهند زيست درستكاران

 
  یانگاهشبی دعا

  ، پس طلبم  ياری می ای خداوند، تو را به
 و  آورم وقتی فرياد بر می!   بشتاب نزد من

  بگذار دعای من2! ، صدای مرا بشنو خواهم آمک می
   حضور تو رسد و برافراشتن مانند دود بخور به

 . قربانی شامگاهی باشد  بسوی تو، همچون دستهايم
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 را   و زبانم  باش  من  سخنان خداوند، تو مراقبی ا3
، مبادا   دور آن  بد را از من  تمايل هر نوع4. دار نگاه

   و در بزم  شوم  زشت  اعمال  بدآار مرتكب با مردان
 .  آنم آنها شرآت

   من در حقی  لطف مرا بزند آهک بگذار مرد ني5
   برايم  آند آه  و تنبيه خواهد بود؛ بگذار مرا تأديب

اما با .  آرد  ِابا نخواهم  و از آنافتخار خواهد بود
   به  آرد آه  آرد و دعا خواهم  خواهم  مخالفت بدآاران

   اين رهبرانی وقت7و6.  برسند اعمالشانی سزا
 شوند و   پرتاب  پايين ها به  از صخره بدآاران

   مردم  گردد، آنگاه  هرسو پراآنده  به استخوانهايشان
 .ند بردخواهی  پ  من سخنانی  درست به
   من تو پناهگاه.  دارمک خداوند، از تو انتظار آمی ا8

  مرا از دام9.  ببرند  مرا از بين  نگذار بدآاران.یهست
 بدر   سالم  جان بگذار من10.   برهان  شرورانء و تله
 . خود گرفتار شوند  در دام ، اما آنان برم

 
  کآمی دعا

و   زنم با صدای بلند نزد خداوند فرياد می
  شكايات  تمام2.  نمايم  آمک می درخواست

 خود را   و مشكالت آورم  حضور او می خود را به
رسد او   می  لب  به وقتی جانم3.  آنم برای او بازگو می

 بر  دشمنانم. نهد  می  پايم شتابد و راهی پيش  می  آمكم به
   خود نگاه  اطراف به4. گذارند  می  دام  من سر راه

پناهی .  مرا آمک آند  آه  آسی نيست بينم و می  آنم می
 .  نيست  فكر من  و آسی به ندارم

 و از تو  آورم ای خداوند، تنها نزد تو فرياد برمی5
 تو   من  پناهگاه  دنيا، يگانه در اين.  جويم ياری می

در .  بداری  را در امان توانی جانم تنها تو می. هستی
 را بشنو،  فريادم6.  زندگی، تنها تو را آرزو دارم

   دشمنانم مرا از دست.   هستم زيرا بسيار درمانده
مرا از 7.  هستند ، زيرا آنها بسيار قويتر از من برهان
  ، تا تو را بسبب  آزاد آن  پريشانی و اسارت اين

   ستايش  نيكان ای در جمع  آرده  برايم خوبيهايی آه
 . آنم

 
  نوميد شخصی دعا

   التماس عای مرا بشنو و بهای خداوند، د
   هستی، پس  و امين تو عادل!   بده  گوش من

، زيرا   نكن  خود را محاآمهء بنده2.  فرما  را اجابت دعايم
 .  نيست گناه  و بی  در نزد تو عادل هيچكس

!   است  آوبيده  زمين  و به درآوردهی  مرا از پا دشمن3
 را در چند  مرگ   آه  آرده  سياه  را آنچنان روزگارم

 و  ام باختهی  خود را بكلء روحيه4!  بينم یخود می قدم
 . آنمی  ته  قالب استک  نزدي از ترس

 تو  آهی  آارهاي  و به آورم ی ياد م  خود را بهء گذشته5
ی دستها6.  انديشم یمی ا  داده  انجام منی خدا، برای ا

   همچون  من جان.  آنم یتو دراز می خود را بسو
 !  توست  و طالب ، تشنه ک خش نزمي

 فرما،   زودتر اجابت مرا هرچهی خداوند، دعای ا7
 بر  خود را از منی رو.  زيرا نوميد و مأيوسم

 خود را   رحمت هر روز صبح8.  ، مبادا بميرم نگردان
  را آهی راه.   دارم ، زيرا بر تو توآل  بنمايان  من به

   به  قلب يرا از صميم، ز  ده  نشان  من  به بايد بپيمايم
 . آنم یحضور تو دعا م

  ، زيرا به  برهان  دشمنانم خداوند، مرا از دستی ا9
 تو را بجا ء  تا اراده  ده مرا تعليم10.  ام  آورده تو پناه
   روح  باشد آه.ی هست منی ، زيرا تو خدا آورم

 . نمايد  هدايت  راست  راه تو مرا به  مهربان
.   آن  را حفظ  خود جانم ، بخاطر نام ای خداوند عادل11
 را   و مخالفانم  دشمنانء  فرما و همه  رحمت بر من12

 .  خدمتگزار تو هستم ، زيرا من نابود آن
 

  یپيروزی  برا پادشاهی شكرگزار
  و  است  من گاه  تكيه  بر خداوند آه سپاس

   و مهارت  قوت  من  به  جنگ در ميدان
   و مهربان  رحيم  من  به  نسبت هاو هميش2. بخشد یم

 و مرا   است  من  پناهگاهء او سپر و قلعه.   است بوده
 مرا زير  ، زيرا قوم  دارم بر او توآل. بخشد ی م نجات
 .دارد ی م  نگه  من فرمان

  آدم  نمايی؟ بنی  او توجه  به  آه  چيست ای خداوند، انسان3
  عمر او دمی بيش4 فكر او باشی؟   به  ارزشی دارد آه چه

 .گذرد  می  سايه  همچون اش ؛ روزهای زندگی نيست
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ها را  آوه!  و فرود بيا  را بشكاف خداوند، آسمانی ا5
  رعد و برق6.  تا از آنها دود برخيزد  آن لمس

 را   ساز؛ تيرهايت  را پراآنده  و دشمنانت بفرست
 را از  دستت8و7! درآوری  و آنها را از پا  آن پرتاب

   نجات عميقی  آبها  و مرا از ميان  دراز آن سمانآ
   سخنانشان  آه  بيگانگان  اين  مرا از چنگی،؛ بل ده

 ! ، آزاد ساز  است سراسر دروغ
 را  سرودم!  سرايم ی م تازهی خدا، تو را سرودی ا9

تو 10!  سرايم یتو می تار برا  بربِط َدهء با نغمه
 داود را  گزارتو خدمتی ده ی م  را نجات پادشاهان
   ظالم  دشمن مرا از دست11! یرهان ی شمشير م از دم
   سخنانشان آهی  بيگانگان  اين ؛ مرا از چنگ برهان

 !  ده  نجات  است سراسر دروغ
   درختان ، همچون  ما رشد آرده  پسران باشد آه12

 ما مانند پيكرهای  تنومند و قدبلند شوند و دختران
  باشد آه13!  گردند ادشاهتراِش قصر پ سنگی خوش

 پر شود و   محصوالت انبارهای ما از انواع
!  بزايند  هزار بره  در صحراها هزاران گوسفندانمان

!  بزايند  زحمت ، بدون  باردار شده  گاوانمان باشد آه14
 ! نباشد  و ناله  صدای آه هايمان  در آوچه باشد آه

»  َيهوَّه « وضعی دارند و  چنين  قومی آه خوشابحال15
 !  است خدای ايشان

 
  سرود پرستش
 ی، تو را گرام  من پادشاهی خدا، ای ا

   خواهم  و تا ابد ستايشت  داشت خواهم
 را   پرستيد و تا ابد نامت هر روز تو را خواهم2! آرد

   عظيم نهايت یخداوند، تو بی ا3!   گفت  خواهم سپاس
  قدرت   تو فوق  عظمتی؛و درخور ستايشی هست
 . استی انسانک در

 خواهند  اندرنسل  نسل زمينی  رو  تو را مردم اعمال4
آنها از 5.  خواهند آرد تو تعريفی ستود و از آارها

 ء  درباره  و من گفت خواهند   تو سخن  و عظمت شكوه
.  راند  خواهم  سخن انگيزت  و شگفت آارهای عجيب

هد بود و  آنها خوا  تو ورد زبانء مقتدرانهی آارها6
 ء آنها درباره7.  نمود  خواهم  تو را بيان  عظمت من

 تو   عدالت  و من  خواهند گفت بيحد تو سخنی مهربان

او .   است  و مهربان خداوند بخشنده8.  ستود را خواهم
  او به9.   است شود و بسيار رحيم یمک دير غضبنا

   با محبت  توأم  آارهايش آند و تمام یمی  خوب همه
 . تاس
 خواهند   تو را ستايش  مخلوقاتتء ای خداوند، همه10

.   خواهند گفت  تو را سپاس  مقدسانتء آرد و همه
 خواهند آرد و از   تو تعريف  ملكوت آنها از شكوه12و11

 ء  متوجه  همه ، بطوری آه  خواهند گفت  تو سخن قدرت
.  خواهند شد  ملكوتت  آارهای تو و شكوه عظمت

!   است زوال  بی جاودانی و سلطنتت تو  ملكوت13
دهد   در زحمتند ياری می  آسانی را آهء خداوند همه14

 . خيزاند گيرد و بر می  را می  افتادگان و دست
 تو   به  زنده  موجوداتء  همه خداوند، چشمانی ا15

 آنها   به  موقع آنها را بهی  تا روز  است  شده دوخته
آنها دراز ی ا بسو خود ر  پربرآت دست16. یبرسان
 . ساز  را برآورده  و نياز همگان آن
.   است  و مهربان  عادل  آارهايش خداوند در تمام17
  و صداقتی  راست  او را به آهی  آنان خداوند به18

ی آسان  یخداوند آرزو19.  استک آنند نزدي ی م طلب
سازد و  ی م دارند برآورده یمی  او را گرام را آه
. بخشد ی م  را نجات ، ايشان شنيدهآنها را ی دعا

دارد، اما  ی م  را محفوظ  خويش خداوند دوستداران20
 .آند ی را نابود م بدآاران

  خداوند شنيدهی  شكرگزار  هميشه  من از دهان21
 او را   مقدس  نام  مخلوقاتء  همه باشد آه! خواهد شد
 ! گويند تا ابد سپاس

 
   دهنده نجاتی  خدا در ستايش

 !  باد خداوند را سپاس
.   آن ، خداوند را ستايش  من جانی ا

؛ تا   گفت  خواهم  خداوند را سپاس ام  تا زندهی،آر2
 . آرد  خواهم خود را ستايشی  خدا  دارم نفس

 نكنيد؛ آنها همگی فانی هستند و   انسانی توآل بر رهبران3
 خاک باز  ميرند به وقتی آنها می4.  نيستند  دادن  نجات قادر به
 ! شود  می  برآب  نقش هايشان  نقشه گردند و تمام می

   مددآار اوست يعقوبی  خدا آهی  آس اما خوشابحال5
ی  خداي همان6، باشد یاو می ، خدا  بر يهوه و اميدش
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،   در آنهاست  را آه  و دريا و آنچه  و زمين  آسمان آه
  هايش  وعده  به  نسبت  هميشه  آه استی او خداي. آفريد
  رسد، و گرسنگان ی م  داد مظلومان به7، ماند ی م امين

، سازد ی را آزاد م خداوند اسيران. آند یرا سير م
 زير بار   را آه آند و آنان ی را باز م  آوران چشمان8

 را  خداوند نيكان. گرداند ی م اند، راست  شده  خم مشقت
  يمانآند، از يت ی م  محافظت از غريبان9،  دارد دوست
  بدآارانی ها نمايد؛ اما نقشه یمی  نگهدار زنان و بيوه
 .آند ی م  برآب را نقش

ی ، خدا اورشليمی ا. نمايد ی م خداوند تا ابد سلطنت10
. خواهد آردی  دورانها حكمران تمامی تو در ط

 !  باد خداوند را سپاس
  قادرمطلقی  خدا در ستايش

 ! باد خداوند را سپاس
خود را با سرود ی  خدا  آه ست ا  خوب چه

خداوند 2 !  او را بستاييم  آه  است  لذتبخش ؛ چه بپرستيم
   اسرائيل آند و پراآندگان ی بنا م  را دوباره اورشليم
بخشد و  ی را شفا م او دلشكستگان3. نمايد ی م را جمع
 .بندد ی را م ايشانی زخمها

از آنها  هر يک   را دارد و نام  ستارگان خداوند حساب4
 او   و حكمت  و تواناست خداوند ما بزرگ5. داند را می

آند، اما   را سرافراز می او بيچارگان6.  را انتها نيست
 .مالد  خاک می  را به روی بدآاران

   ستايش بربط ء  نغمهاو را با! خداوند را با سرود بپرستيد7
  را بر گستراند و باران  می او ابرها را بر آسمان8! آنيد
 غذا   حيوانات به9روياند،   را می باراند و گياه  می زمين
 .رساند آالغها را می دهد و روزی جوجه می

 او   انسان  ندارد و قدرت  رغبت  نيروی اسب خداوند به10
 او   آه خشنودی او از آسانی است11سازد؛  را خشنود نمی
 .اند  وی اميد بسته  رحمت دارند و به را گرامی می

،  صهيونی ا!   آن ، خداوند را ستايش ورشليمای ا12
 را  هايت زيرا او دروازه13!  بگو خود را سپاسی خدا

 در   را آه  و فرزندانت  بسته دشمنی  رو  به محكم
 را در  او مرزهايت14.   است  داده  هستند برآت درون
   نان دارد و تو را با بهترين ی م  نگه  و آرامش صلح
 .يدنما ی سير م گندم

فرمايد  ی م دهد و هر چه ی دستور م  زمين خداوند به15
 بر   را مانند لحاف او برف16. شود یمی عملی فور
 خاآستر   را همچون گستراند و شبنم ی م  زمين سطح
 را  تگرگی ها خداوند دانه17. آند ی م  جا پخش همه

   تحمل  تاب  آه ريزد و آيست ی فرو م مانند سنگريزه
دهد و  ی دستور م سپس18؟  باشد را داشته  آنی سرما

ی فرستد و آبها جار یشوند؛ باد م ی م يخها آب
 .شوند یم

   داده  اسرائيل  قوم  خود را به  و احكام او شريعت19
   داده  انجام  آار را تنها در مورد اسرائيل اين20.  است
  ديگر با شريعتی  لذا قومهای؛ ديگر  قوم  و نه است

 .ستنداو آشنا ني
 ! باد خداوند را سپاس

   پرستش  به دعوت
 ! باد خداوند را سپاس

 آنيد،   ستايش  برين خداوند را از عرش
 ء همهی ا2.  هستيد  در آسمانها ساآن آهی آسانی ا

ی  لشكرهاء همهی ا.  آنيد ، خداوند را ستايش فرشتگان
، خداوند   و ماه آفتابی ا3.  آنيد  او را ستايشی،آسمان

، او را   درخشان  ستارگانء همهی ا.  آنيد را ستايش
   فوق آهی بخارهايی آسمانها و ای ا4.  آنيد ستايش

 . آنيد ابرهاييد، او را ستايش
 او   فرمان  آنيد، زيرا به خداوند را ستايشی همگ5

   نموده  ثابت او شما را تا ابد بر جايتان6.  شديد آفريده
 هرگز تغيير نخواهد   است ه نمود  او ثابت  و آنچه است
 .آرد

 دريا   در اعماق  و موجوداتی آه نهنگان ء ای همه7
 و   و تگرگ ای آتش8.  آنيد هستيد، خداوند را ستايش

 خداوند هستيد، او را   فرمان  مطيع  و تندباد آه مه
  ها، ای درختان ها، ای تپه ای آوه9.  آنيد ستايش
.  آنيد د را ستايشدار، ای سروهای آزاد، خداون ميوه

 و   وحشی و اهلی، ای پرندگان ای حيوانات10
  ای پادشاهان12و11.  آنيد ، خداوند را ستايش خزندگان

 دنيا، ای   و بزرگان ، ای رهبران و قومهای جهان
، خداوند را   و جوانان ، ای پيران  و دختران پسران
 . آنيد ستايش

147
148



 70   مزامير
 

 

، زيرا تنها  آنيد  خداوند را ستايش شما نام ء همه13
   او برتر از زمين  و جالل ؛ شكوه  خدای متعال اوست

   قوم  را آه اسرائيل او بنی14.   است و آسمان
  بخشد تا او را ستايش  هستند توانايی می اش برگزيده

 .آنند
 ! باد خداوند را سپاس

 
 
 
 
 
 
 
 

  سرود پرستش
 ! باد خداوند را سپاس

انيد و در  بخو برای خداوند سرودی تازه
 ، بخاطر ای اسرائيل2!  آنيد ، او را ستايش  مؤمنان جمع

  ، بسبب  اورشليم ؛ ای مردم خود شاد باش ء هوجودآفرينند
   و عود، رقص بربط ء  نغمهبا3!  خود شادی آنيد پادشاه
  زيرا خداوند ازقوم4.  گوييد  خداوند را سپاس  نام آنان

  قوم5. بخشد  می  را نجات  و فروتنان خود راضی است
 در   شب  شاد باشند و تمام  افتخار بزرگ  اين خداوند بسبب

 .بسترهای خود با شادمانی سرود بخوانند
 آنيد و  بلند او را ستايشی  خداوند، با صدا قومی ا7و6

  ، از قومها و قبايل  گرفته  را بدست دودمی شمشيرها
آنها را ی  و رؤسا پادشاهان8.  بگيريد  انتقام خدانشناس

 خداوند را در مورد  و حكم9  زنجير بكشيد به
 . آنها اجرا آنيد مجازات

 ! او و افتخار قومی  پيروز  است اين
 ! باد خداوند را سپاس

 
 ! باد خداوند را سپاس

 ! آنيد خداوند را ستايش
!  آنيد  ستايش  مقدسشء خداوند را در خانه

  او را بسبب2 ! آنيد توانايی او را در آسمانها ستايش
نظير او را   بی عظمت!  آنيد  ستايش آارهای عظيمش

 و عود   سرنا و بربطء او را با نغمه3!  آنيد ستايش
او را !  آنيد  ستايش  و رقص او را با دف4!  آنيد ستايش

او را با سنجهای 5!  آنيد با سازهای زهی و نی ستايش
  بدن در   جان هر آه6!  آنيد  صدا و قوی ستايش خوش

 ! آند دارد خداوند را ستايش
 ! باد خداوند را سپاس
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