ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ »زﺑﻮر داود« ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت دارد ۱۵۰ ،ﺳﺮود و ﺷﻌﺮ دل اﻧﯿﺰ زﺑﺎن
ﻋﺒﺮی را ﮐﻪ روان و زﯾﺒﺎ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﺰاﻣﯿﺮ را
داود و ﺑﻘﯿﻪ را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾ دوران ﻃﻮﻻﻧ ﺳﺮوده اﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﺮودﻫﺎ را در ﻋﺒﺎدات ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺘﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺑﻨﺎم ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺿﻤﯿﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺷﻌﺎر و ﺳﺮودﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ادﺑ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ دروﻧ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻞ اﻧﻔﺮادی و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻞ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا اﻧﻌﺎس ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺳﺮودﻫﺎی ﺣﻤﺪ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ،دﻋﺎی
اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و رﺳﺘﺎری ،دﻋﺎ و اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ،ﺳﺮودﻫﺎی ﺷﺮﮔﺰاری
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪا و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن .ﻣﺰاﻣﯿﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧ
اﻧﺴﺎن را در ﻏﻢ و ﺷﺎدی اﻧﻌﺎس ﻣ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻣ ﻓﻬﻤﯿﻢ در ﻫﺮ روﺣﯿﻪ و
ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﺎﺋﯿﻢ و ﺑﻪ آزادی ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮد راز و ﻧﯿﺎز ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻮد از ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻬﺪ
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ از آن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎدت و
ﭘﺮﺳﺘﺶ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
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ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭘﻨ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب اول :ﻣﺰﻣﻮر ۴۱ ‐ ۱
ﮐﺘﺎب دوم :ﻣﺰﻣﻮر ۷۲ ‐ ۴۲
ﮐﺘﺎب ﺳﻮم :ﻣﺰﻣﻮر ۸۹ ‐ ۷۳
ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎرم :ﻣﺰﻣﻮر ۱۰۶ ‐ ۹۰
ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﺰﻣﻮر ۱۵۰ ‐ ۱۰۷
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ﮐﺘﺎب اول
)ﻣﺰﻣﻮر (۴۱ ‐ ۱

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ واﻗﻌ

۱

۱

ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ ﻧﻤ رود ،در راه ﮔﻨﺎﻫﺎران
۲

ﻧﻤ اﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺨﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ او در ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺷﺐ و روز در آن ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﺪ۳ .او ﻣﺜﻞ درﺧﺘ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﻨﺎر
ﺟﻮﯾﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﺳﻢ ﻣﯿﻮۀ ﺧﻮد را ﻣ دﻫﺪ ،ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﮋﻣﺮده ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و
در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
۴ﺷﺮﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه در اﺛﺮ وزش ﺑﺎد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۵ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺷﺮﯾﺮان در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﻨﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎران در ﺟﻤ
درﺳﺘﺎران ﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ۶ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺮﯾﻖ درﺳﺘﺎران را ﻣ داﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﮔﻨﺎﻫﺎران ﻫﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ.

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا

۲

۱ﭼﺮا اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺷﻮرش ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﺮدم اﻓﺎر ﭘﻮچ و ﺑﺎﻃﻞ را در ﺳﺮ ﺧﻮد

ﻣ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ؟ ۲ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن روی زﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎم ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺴﯿ او
ﻣﺸﻮرت ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۳ .آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻨﺪﮔ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﻼﻧﯿﻢ و از ﻗﯿﺪ
و ﺑﻨﺪ او ﺧﻮد را آزاد ﺳﺎزﯾﻢ«.
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﺧﻨﺪد و آن ﻫﺎ را ﻣﺴﺨﺮه
ﻣﮐﻨﺪ۵ .آﻧﺎه در ﺧﺸﻢ ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮده و در ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ ﻣ اﻧﺪازد و ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»۶ :ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺳﻬﯿﻮن
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ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ام«.
۷

ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ
۸

ﻫﺴﺘ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﭘﺪر ﺗﻮ ﺷﺪه ام .از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻦ و ﻣﻦ ﻫﻤﮥ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ
۹

ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ .ﺗﻮ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮ آن ﻫﺎ
ﺣﻤﺮاﻧ ﻧﻤﻮده و ﻣﺜﻞ ﮐﻮزۀ ﮐﻮزهﮔﺮان آن ﻫﺎ را ﺧﻮاﻫ ﺷﺴﺖ«.
۱۰

ﭘﺲ ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ای ﺣﻤﺮاﻧﺎن روی زﻣﯿﻦ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﺣﺘﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻟﺮز ﺧﻮﺷ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

۱۲

۱۱

ﺑﺎ ﺗﺮس و

ﭘﺴﺮ را ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﻏﻀﺒﻨﺎک

ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ در راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﻏﻀﺐ او ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﻮد .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ!

دﻋﺎی ﺻﺒﺤﺎﻫﺎن
)داود اﯾﻦ ﻣﺰﻣﻮر را وﻗﺘ از دﺳﺖ ﭘﺴﺮش اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد
ﺳﺮاﺋﯿﺪ(.

۳

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﭼﻘﺪر زﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ! ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ۲ .ﺑﺴﯿﺎری

درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا ﺑﺮای او رﻫﺎﻧﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ«.
۳اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﻦ ﺳﭙﺮ ﻫﺴﺘ ،ﺟﻼل ﻣﻦ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﻦ۴ .ﺑﻪ آواز
ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ و او ﻣﺮا از ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد اﺟﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
۵اﻣﺎ ﻣﻦ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد آراﻣﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣ روم و دوﺑﺎره ﺑﯿﺪار ﻣ ﺷﻮم ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ۶ .از دﻫﻬﺎ ﻫﺰار دﺷﻤﻨ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﻫﺮ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺮﺳ ﻧﺪارم.
۷ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ای ﺧﺪا ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه .ﺑﺮ رﺧﺴﺎر ﻫﻤﮥ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ زده و دﻧﺪاﻧﻬﺎی
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ﺷﺮﯾﺮان را ﺑﺸﻦ۸ .ﻧﺠﺎت از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات ﺑﺎد!

دﻋﺎی ﺷﺎﻣﺎه
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۴

۱ای ﺧﺪای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ،دﻋﺎی ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ! در ﺗﻨ ﻣﺮا وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪی .ﺑﺮ
۲

ﻣﻦ رﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎ و دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ .ای ﺑﻨ آدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﺟﻼل ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
۳

ﮐﺮد؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دروغ اﺳﺖ ﻣ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ؟ اﻣﺎ
اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﺨﺎص ﺻﺎﻟ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘ ﺑﺤﻀﻮر
او دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ،دﻋﺎی ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﻮد.
۴ﺧﺸﻢ ،ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد .در دﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۵ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
۶ﺑﺴﯿﺎری ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ؟« ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻮر ﭼﻬﺮۀ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﺎﺑﺎن! ۷ﺷﺎدﻣﺎﻧ ای ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ای ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮﺷ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان ﭘﺪﯾﺪ ﻣ آﯾﺪ۸ .ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻣ روم و
ﻣ ﺧﻮاﺑﻢ ،زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا در اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻪ ﻣ داری.

دﻋﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۵

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﺗﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ! ۲ای ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺪای ﻣﻦ،

ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه .زﯾﺮا ﺑﻪ درﺑﺎر ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ۳ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن آواز ﻣﺮا
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ﻣ ﺷﻨﻮی؛ ﻫﺮ ﺻﺒ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﮐﺸﻢ.
۵

۴

ﺗﻮ ای ﺧﺪا ،از ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺰار ﻫﺴﺘ و ﺷﺮارت را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨ .ﻣﺘﺒﺮان در ﭘﯿﺸﺎه ﺗﻮ
۶

ﻧﻤ اﯾﺴﺘﻨﺪ و از ﻫﻤﮥ ﺷﺮﯾﺮان ﻧﻔﺮت داری .دروﻏﻮﯾﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزی و از ﻣﺮدم ﻗﺎﺗﻞ
و ﻓﺮﯾﺒﺎر ﺑﯿﺰار ﻫﺴﺘ.
۷

اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺣﻤﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮم و ﺗﻮ را در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪﺳﺖ
۸

ﺑﺎ ﺗﺮس و اﺣﺘﺮام ﻋﺒﺎدت ﻣﮐﻨﻢ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد
۹

ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎ و راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ راﺳﺖ ﮔﺮدان .زﯾﺮا در زﺑﺎن اﯾﺸﺎن راﺳﺘ ﻧﯿﺴﺖ
و دل ﺷﺎن از ﺷﺮارت ﭘﺮ اﺳﺖ .ﮔﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﻗﺒﺮ ﮔﺸﺎده و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﺎن ﭘﺮ از رﯾﺎ و ﻓﺮﯾﺐ
اﺳﺖ۱۰ .ای ﺧﺪا ،آن ﻫﺎ را ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺷﻤﺮده در دام ﺧﻮد ﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻦ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎﯾﺎی
زﯾﺎد ﺷﺎن ،آن ﻫﺎ را دور اﻧﺪاز زﯾﺮا ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ.
۱۱

ﻟﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣ آورﻧﺪ ﺷﺎد و ﻣﺴﺮور ﺑﻮده ،ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ

ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﺎه آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﺗﻮ ﺧﻮﺷ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۲ .زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺘﺎران را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫ و ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺮ از
آن ﻫﺎ دﻓﺎع ﻣﮐﻨ.

دﻋﺎ در ﻫﻨﺎم ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۶

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻦ و در ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺟﺰا ﻧﺪه۲ .ای

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه ام .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ده زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ
را درد ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۳ ،روح ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ؟
۴ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯿﺎ و ﻣﺮا ﺑﺮﻫﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه۵ .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﻮت
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ذﮐﺮ ﺗﻮ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ! در ﻗﺒﺮ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ؟
۶

از ﻧﺎﻟﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ام .ﺗﻤﺎﻣ ﺷﺐ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﻢ ﻏﺮق و ﺑﺴﺘﺮم ﺑﻪ اﺷﻬﺎ ﺗﺮ اﺳﺖ.

۷

ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از ﺷﺪت ﻏﻢ ﮐﻢ ﻧﻮر و از دﺳﺖ آزار دﺷﻤﻨﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ.
۹

۸

ای ﺑﺪﮐﺎران از ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﮔﺮﯾﮥ ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻟﻪ و

زاری ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۰

ﻫﻤﮥ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺸﺪت

ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺳﺮاﻓﻨﺪﮔ راﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

دﻋﺎی دادﺧﻮاﻫ
)ﺳﺮودی از داود(

۷

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ! ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣ آورم .ﻣﺮا از ﻫﻤﮥ ﺗﻌﻘﯿﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻧﺠﺎت و

رﻫﺎﯾ ده۲ .ﻣﺒﺎدا ﺟﺎن ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮی درﯾﺪه ،ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای ﻧﺒﺎﺷﺪ۳ .ای

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ! اﮔﺮ اﯾﻦ را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﻇﻠﻤ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه۴ ،ﯾﺎ ﺧﻮﺑ را
ﺑﺎ ﺑﺪی ﺗﻼﻓ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﺑ ﺳﺒﺐ ﻣﺎل دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺗﺎراج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ۵ ،آﻧﺎه ﺑﺬار دﺷﻤﻦ
ﺟﺎن ﻣﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ دام ﺑﯿﻨﺪازد و زﻧﺪﮔ ام را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﺪ و ﻋﺰﺗﻢ را ﺑﺎ
ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۶ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺪار
ﺷﻮ! ای ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ای۷ .ﻫﻤﮥ ﻗﻮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرت ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮ از ﺑﺎرﮔﺎه
ﻣﻠﻮﺗ ات ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﻤﺮاﻧ ﻓﺮﻣﺎ۸ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ داور ﻫﻤﮥ ﻗﻮم ﻫﺎ ﻫﺴﺘ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻣﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺪاﻟﺘﻢ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻟ ﮐﻪ در ﻣﻦ اﺳﺖ داوری ﮐﻦ۹ .ﺑﺪی ﺷﺮﯾﺮان را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮده و ﻋﺎدل را ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮدان ،زﯾﺮا ﺧﺪای ﻋﺎدل آزﻣﺎﯾﻨﺪه دل و ﻗﻠﺒﻬﺎ اﺳﺖ.
۱۰ﺳﭙﺮ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﺳﺘﺪﻻن را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اﺳﺖ۱۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ داور ﻋﺎدل اﺳﺖ و
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ﺧﺸﻢ او ﺑﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﺮ روزه آﺷﺎر ﻣﮔﺮدد۱۲ .اﮔﺮ ﮐﺴ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﯿﺰ و ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣ ﺳﺎزد۱۳ .ﺳﻼح ﮐﺸﻨﺪۀ او ﻣﻬﯿﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎی
آﺗﺸﯿﻦ او در ﮐﻤﺎن اﺳﺖ.
۱۴

زﯾﺮا ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮐﺎر ﻣﻨﺸﺄ ﺷﺮارت ﺑﻮده ،از ﻇﻠﻢ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﮔﺮدد و دروغ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ.

۱۵او ﺣﻔﺮه ای ﮐﻨﺪه و آﻧﺮا ﻋﻤﯿﻖ ﻣ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﭼﺎﻫ را ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺮان ﻣﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدش
در آن ﻣ اﻓﺘﺪ۱۶ .ﻇﻠﻢ او ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺳﺘﻢ او ﺑﺮ ﻓﺮق ﺧﻮدش ﻓﺮود ﻣ آﯾﺪ.
۱۷

ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺖ او ﺷﺮﮔﺰارم و ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ را ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل

ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ.

ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻓﺘﺨﺎر اﻧﺴﺎن
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۸

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ! ﭼﻪ ﭘﺮ ﺷﻮه اﺳﺖ ﻧﺎم ﺗﻮ در ﺗﻤﺎﻣ زﻣﯿﻦ و ﺟﻼل ﺗﻮ ﻣﺎﻓﻮق

آﺳﻤﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ۲ .ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ را از زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و اﻃﻔﺎل ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻨﺎن
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ دﺷﻤﻦ و اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮﻧﺪه را ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧ۳ .وﻗﺘ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﻮ ﻣ ﻧﺮم ﮐﻪ
ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺸﺘﻬﺎی ﺗﻮﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ای۴ ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را
ﺑﻪ ﯾﺎد آوری و ﺑﻨ آدم ﮐﻪ از او دﻟﺠﻮﯾ ﻧﻤﺎﯾ؟ ۵او را اﻧﺪﮐ ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ از ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘ و ﺗﺎج
ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺘ۶ .او را ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎی وی ﻗﺮار دادی۷ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ را۸ ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا
و ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ را و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧ ﮐﻪ در آب زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۹ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ! ﭼﻪ ﭘﺮ ﺷﻮه اﺳﺖ ﻧﺎم ﺗﻮ در ﺗﻤﺎﻣ زﻣﯿﻦ!
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ﺳﭙﺎس از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺘﺶ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۹

۱

ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ دل ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و ﺟﻤﯿ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن
۲

ﻣﮐﻨﻢ .در ﺗﻮ ﺧﻮﺷ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻧﻤﻮده و ﻧﺎم ﺗﻮ را ای ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﺳﺘﺎﯾﻢ.
۴

۳

وﻗﺘ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده و از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .زﯾﺮا

ﻣﺮا ﺑﺎ اﻧﺼﺎف داوری ﮐﺮدی و ﭼﻮن داور ﻋﺎدل ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ای.
۵اﻣﺖ ﻫﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮدی ،ﺷﺮﯾﺮان را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎم ﺷﺎن را ﺑﺮای اﺑﺪ ﻣﺤﻮ ﮐﺮدی.
۶دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی اﺑﺪی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ ﯾﺎدی از آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗ
ﻧﻤﺎﻧﺪ۷ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺑﺪی اﺳﺖ .او ﻣﺴﻨﺪ داوری ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ۸ .او
ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻤﺮاﻧ ﻧﻤﻮده و اﻣﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻧﺼﺎف داوری ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﻌﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﭘﻨﺎﻫﺎه اﻣﻦ در ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘ ﻫﺎ۱۰ .آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺗﻮ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺮک ﻧﺮده ای.
۱۱ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد در ﺳﻬﯿﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی او
را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﺖ ﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ۱۲ .زﯾﺮا او ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺧﻮن اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد
آورده و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺴﯿﻨﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﺪ.
۱۳ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻇﻠﻤ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ .ای ﮐﻪ
رﻫﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﻦ از ﭼﻨﺎل ﻣﺮگ ﻫﺴﺘ۱۴ .ﺗﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ و در ﺣﻀﻮر دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن
در ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺧﻮﺷ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
۱۵اﻣﺖ ﻫﺎ در ﭼﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺮان ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در داﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺮان

۹ / ۱۵۳
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ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ۱۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻀﺎوت ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺧﻮد ،ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ از ﮐﺎر دﺳﺖ ﺧﻮد در دام ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﮔﺮدد.
۱۷

اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﺮ و ﻫﻤﻪ اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨﻨﺪ ،در راه ﻫﻼﮐﺖ رواﻧﻨﺪ.

۱۸

زﯾﺮا ﻣﺴﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪه و اﻣﯿﺪ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺿﺎﯾ ﻧﻤﮔﺮدد.

۱۹

ﺑﺮﺧﯿﺰ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮم ﻫﺎ را داوری ﮐﻦ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﭘﯿﺮوز ﻧﺮدد.

۲۰

ای ﺧﺪاوﻧﺪ،

ﺗﺮس ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺮهﮔﺮدان ﺗﺎ اﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﻋﺎی دادﺧﻮاﻫ

۱۰

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺮا دور اﯾﺴﺘﺎده ای و در اوﻗﺎت ﺳﺨﺘ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨ؟

۲ﺗﺒﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ رﻧ و آزار ﻣﺴﯿﻨﺎن ﻣ ﺷﻮد .ﭘﺲ آن ﻫﺎ را در داﻣﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻦ۳ .زﯾﺮا اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ اش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﺷﺨﺺ ﺣﺮﯾﺺ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
۴ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ در ﻏﺮور ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد «.ﻫﻤﮥ ﻓﺮﻫﺎی او
۵

اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾ ﻧﯿﺴﺖ .راﻫﻬﺎی او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺘﺤﻢ اﺳﺖ .داوری ﻫﺎی ﺗﻮ ﻣﺎﻓﻮق
ﺗﺼﻮر و دور از او اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﺎرت ﻣ ﻧﺮد۶ .او در دل ﺧﻮد
ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮﮔﺰ ﻟﻐﺰش ﻧﻤ ﺧﻮرم و ﻫﯿ ﻧﻮع ﺑﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤ رﺳﺪ«.
۷دﻫﻦ او از ﻟﻌﻨﺖ و ﻓﺮﯾﺐ و ﻇﻠﻢ ﭘﺮ اﺳﺖ و از زﺑﺎن او ﮔﻨﺎه و ﺷﺮارت ﻣ ﺑﺎرد۸ .در
دﻫﺪه ﻫﺎ ﮐﻤﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺎه را ﻣﮐﺸﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﯿﻨﺎن
اﺳﺖ۹ .در ﺟﺎی ﻣﺨﻔ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ در ﺑﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﮐﻤﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﻦ
ﮐﻤﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﻪ دام ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزد۱۰ .اﺷﺨﺎص ﺑﯿﭽﺎره ﮐﻮﺑﯿﺪه و
درﻣﺎﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺴﯿﻨﺎن در اﺛﺮ ﺷﻨﺠﮥ زورآوران از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ۱۱ .در دل ﺧﻮد
ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ؛ روی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ«.
۱۰ / ۱۵۳
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۱۲ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰ! ای ﺧﺪا دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاز و ﻣﺴﯿﻨﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻦ! ۱۳ﭼﺮا
ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪا ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ«؟ ۱۴ﺧﺪاوﻧﺪا،
ﺗﻮ ﻏﻢ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮدم را ﻣ ﺑﯿﻨ ،ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻓﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧ .ﻣﺴﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺪدﮔﺎر ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘ.

۱۵

ﺑﺎزوی ﮔﻨﺎﻫﺎر را ﺑﺸﻦ و

از ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮارﺗﺶ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ آن دﯾﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد.
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺑﺪی اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،از ﺳﺮزﻣﯿﻦ او
ﻣﺤﻮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۷ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺴﯿﻨﺎن را ﻣ ﺷﻨﻮی ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ داده
و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد و زاری آن ﻫﺎ ﮔﻮش ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ای.

۱۸

ﺗﻮ ﺑﻪ داد ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﻣ رﺳ .ﺗﺎ

اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ دﯾﺮان ﻧﺸﻮد.

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۱

۱

ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻣ دارم .ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻓﺮار ﮐﻦ«.

۲زﯾﺮا ﺷﺮﯾﺮان ﮐﻤﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﯿﺮ را آﻣﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﺎرﯾ آن را ﺑﻪ دل
راﺳﺘﺎران ﺑﺰﻧﻨﺪ۳ .وﻗﺘﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﻢ ﻓﺮورﯾﺰد ،ﻣﺮد درﺳﺘﺎر ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺪ؟
۴ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ او در آﺳﻤﺎن .ﭼﺸﻤﺎن او
ﻣ ﻧﺮد و ﻧﺎﻫﻬﺎی او ﺑﻨ آدم را ﻣ آزﻣﺎﯾﺪ۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار
ﻣ دﻫﺪ و اﻣﺎ از ﺷﺮﯾﺮ و ﻇﻠﻢ ﭘﺮور ﻧﻔﺮت دارد۶ .ﺑﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺎران آﺗﺶ و ﮔﻮﮔﺮد را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ
و ﺑﺎدﻫﺎی زﻫﺮآﻟﻮد ﺣﺼﮥ آن ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد۷ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ را دوﺳﺖ
ﻣ دارد و راﺳﺘﺎران روی او را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ.

۱۱ / ۱۵۳
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درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤ در وﻗﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۲

۱

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎ! زﯾﺮا اﺷﺨﺎص ﺧﺪاﺷﻨﺎس دﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن
۲

اﻣﯿﻦ و ﺻﺎدق در ﺑﯿﻦ ﺑﺸﺮ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ دروغ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻟﺒﻬﺎی
ﭼﺎﭘﻠﻮس و دل ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﻣ راﻧﻨﺪ۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺒﻬﺎی ﭼﺎﭘﻠﻮس را ﻗﻄ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮ زﺑﺎنِ
ﻣﺘﺒﺮ را۴ .ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ و ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧ ﻣﺎ ﺷﻮد؟«
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﻨﺎن و ﻧﺎﻟﮥ ﻓﻘﯿﺮان ،ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰم و ﻧﺠﺎﺗ را ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ دﻫﻢ«.
۶

ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻟﺺ و ﭘﺎک اﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺮه ای ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر در ﮐﻮره ﺗﺼﻔﯿﻪ

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۷ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨ؛ از اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ۸ .وﻗﺘ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﭘﻠﯿﺪی
در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم راﯾ ﻣ ﺷﻮد ،ﺷﺮﯾﺮان در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

دﻋﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۳

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﻣﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ روﯾﺖ را از ﻣﻦ

ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧ؟ ۲ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ اﻓﺎرم ﻣﺮا آزار دﻫﻨﺪ و دل ﻣﻦ ﻫﺮ روزه از ﻏﻢ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ

دﺷﻤﻨﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﮐﻨﺪ؟
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۳ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ! ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ و دﻋﺎﯾﻢ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ! ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را روﺷﻦ ﮐﻦ ﺗﺎ
ﺧﻮاب ﻣﺮگ ﻣﺮا ﻓﺮا ﻧﯿﺮد۴ .ﻣﺒﺎدا دﺷﻤﻨﻢ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ او ﭘﯿﺮوز ﺷﺪم «.و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ از
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ام ﺷﺎد ﺷﻮﻧﺪ.
۶

۵

اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣ دارم ،دل ﻣﻦ در ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺳﺮود ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺷﺮارت اﻧﺴﺎن
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۴

۱اﺣﻤﻖ در دل ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاﺋ ﻧﯿﺴﺖ «.اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻓﺎﺳﺪ و زﺷﺖ اﺳﺖ و

ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﻮﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﻨ آدم ﻣ ﻧﺮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺷﺨﺺ داﻧﺎ و ﺧﺪاﺟﻮﺋ وﺟﻮد دارد۳ .ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺮاه و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﯿﻮﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ،
ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
۴آﯾﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺑﺪﮐﺎران ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا را ﻣﺜﻞ ﻧﺎن ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎد ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ؟
۵ﭘﺲ ﺗﺮس ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺮه ﻣﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﯿﻦ ﻋﺎدﻻن ﺣﻀﻮر دارد۶ .وﻗﺘ
اﻣﯿﺪ ﻣﺴﯿﻨﺎن را ﺧﻮار ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﻣﮔﯿﺮد.
۷ای ﮐﺎش ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺳﻬﯿﻮن ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﯿﺮان ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎدﻣﺎن ﻣ ﺷﻮد.
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اراده و رﺿﺎی ﺧﺪا
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۵

۱

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻮ داﺧﻞ ﺷﻮد؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه
۲

ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدد؟ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﻮده ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورده و ﻗﻠﺒﺎً راﺳﺘﻮ
ﺑﺎﺷﺪ۳ .ﮐﻪ از ﻏﯿﺒﺖ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد ﺑﺪی ﻧﻨﺪ و ﺑﺪﮔﻮﺋ در ﻣﻮرد
اﻗﺎرب ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﺒﻮل ﻧﻨﺪ۴ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺪﮐﺎران را ﺧﻮار ،وﻟ اﺷﺨﺎص
ﺧﺪاﺗﺮس را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺎرد ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ زﯾﺎﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد۵ ،از
ﺳﻮدﺧﻮری ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻣﺮدم رﺷﻮه ﻧﯿﺮد.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺴﺘﺤﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۶

۱

۲

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﻧﻬﺪار ،زﯾﺮا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارم .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ:

»ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﻧﯿﻮﯾ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ۳ «.اﻣﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ اﻧﺪ و
ﺧﺎﺻﺎن ﺗﻮ ،ﺗﻤﺎﻣ ﺧﻮﺷ ﻣﻦ در اﯾﺸﺎن اﺳﺖ۴ .ﻏﻢ و اﻧﺪوه آﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﮐﻨﻢ و ﺣﺘ ﻧﺎم ﺷﺎن را ﻫﻢ ﺑﺰﺑﺎن
ﻧﻤ آورم.
۵ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻄﺎ ﮐﺮده ای و آﯾﻨﺪۀ ﻣﻦ
در دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ۶ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه ای ﻧﯿﻮﺳﺖ و ﻣﯿﺮاث ﻣﻦ ﻋﺎﻟ۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺷﺮﮔﺰارم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣﮐﻨﺪ .ﺷﺐ ﻫﻨﺎم ﻧﯿﺰ وﺟﺪاﻧﻢ ﻣﺮا ﻫﻮﺷﺪار ﻣ دﻫﺪ.
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۸ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣ ﺑﯿﻨﻢ .ﭼﻮﻧﻪ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻟﻐﺰش
ﻧﻤ ﺧﻮرم۹ .از اﯾﻦ رو دل ﻣﻦ ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﺪ و وﺟﻮدم از ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﮔﺮدد .ﺑﺪﻧﻢ ﻧﯿﺰ
در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۱۰ .زﯾﺮا ﺟﺎﻧﻢ را در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮگ ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨ و ﻧﻤﮔﺬاری ﮐﻪ
ﺑﻨﺪۀ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات ﻓﺴﺎد را ﺑﺒﯿﻨﺪ.

۱۱

ﺗﻮ راه زﻧﺪﮔ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ آﻣﻮزی .در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﮐﻤﺎل

ﺧﻮﺷ اﺳﺖ و در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﺳﺮور اﺑﺪی.

دﻋﺎی ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل
)دﻋﺎی داود(

۱۷

۱

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﮥ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﻦ ﮐﻪ از دل ﺑ رﯾﺎ

ﺑﺮ ﻣ آﯾﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ! ۲داوری ﻣﻦ از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را

ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۳ .ﺗﻮ از دل ﻣﻦ آﮔﺎﻫ و ﺷﺐ ﻫﻨﺎم ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ای .ﻣﺮا ﮐﺎﻣﻼ آزﻣﻮده ای و
ﺧﻄﺎﯾ در ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ای ،زﯾﺮا ﻗﺼﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﯿ ﺑﺪی در ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ۴ .در اﻃﺎﻋﺖ از
ﮐﻼم ﻟﺒﻬﺎی ﺗﻮ ،ﺧﻮد را از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ آدﻣﯿﺎن و راﻫﻬﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﺎه داﺷﺘﻪ ام.
۵ﻗﺪم ﻫﺎﯾﻢ در راه ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﻧﻤ ﻟﻐﺰﻧﺪ.
۶ای ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﺋ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه و دﻋﺎی
ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ۷ .رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎن .ای ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ،آﻧﻬﺎی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ
دارﻧﺪ ،از ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣ رﻫﺎﻧ۸ .ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣ ﭼﺸﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ و در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﺑﺎﻟﻬﺎی
ﺧﻮد ﭘﻨﺎﻫﻢ ده۹ .از دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮاﻧ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و از دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ۱۰ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻻن ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺒﺮآﻣﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ۱۱ .ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣ روم ﺗﻌﻘﯿﺒﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ۱۲ .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮی ﮐﻪ
ﻫﻮس درﯾﺪن دارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﮥ ﺧﻮد در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
۱۳ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و او را از ﭘﺎی درآور و ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﺎ
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ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ده۱۴ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ از اﻫﻞ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﺎن
در زﻧﺪﮔ ﻓﻘﻂ اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻣﺎل و داراﺋ اﺳﺖ ﺑﺮﻫﺎن .آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺷﻢ ﺧﻮد را از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی
ﺗﻮ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از اوﻻد ﺳﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﻣ اﻧﺪوزﻧﺪ.
۱۵

و اﻣﺎ ﻣﻦ روی ﺗﻮ را در ﻋﺪاﻟﺖ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ،و ﭼﻮن ﺑﯿﺪار ﻣ ﺷﻮم از دﯾﺪار ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﻣﮔﺮدم.

ﺳﺮود ﭘﯿﺮوزی
)ﻣﺰﻣﻮری از داود ﮐﻪ ﭘﺲ از رﻫﺎﯾ از دﺳﺖ ﺷﺎﺋﻮل و ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
آﻧﺮا ﺳﺮاﺋﯿﺪ(
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۵۱ ‐ ۱ :۲۲

۱۸

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ای ﻗﻮت ﻣﻦ! ﺗﻮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺨﺮۀ ﻣﻦ اﺳﺖ و

ﭘﻨﺎﻫﺎه و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﻦ .ﺧﺪاﯾﻢ ﺻﺨﺮۀ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮم .او ﺳﭙﺮ ﻣﻦ و
رﻫﺎﻧﻨﺪۀ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﭘﻨﺎﻫﺎه اﻣﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ،
ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ .ﭘﺲ ،از دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ رﻫﺎﯾ ﻣ ﯾﺎﺑﻢ.
۴رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮگ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده و اﻣﻮاج ﻧﯿﺴﺘ ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد۵ .رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮر ﺑﺪورم
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه و داﻣﻬﺎی ﻣﺮگ در ﺳﺮ راﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ۶ .در اﻓﺴﺮدﮔ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺧﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم .او آواز ﻣﺮا از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد
ﺷﻨﯿﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ ﮔﻮش وی رﺳﯿﺪ.
۷آﻧﺎه از ﺧﺸﻢ او زﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﺧﻮرده و ﻟﺮزان ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ و اﺳﺎس آن ﻫﺎ
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ۸ .از ﺑﯿﻨ او دود ﺑﺮآﻣﺪ و از دﻫﺎﻧﺶ ﺷﻌﻠﮥ ﺳﻮزﻧﺪه ﻓﺮوزان ﺷﺪ و آﺗﺶ ﻫﺎ از آن
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ۹ .آﺳﻤﺎن را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﻓﺮود آﻣﺪ و زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾ ﻏﻠﯿﻈ ﺑﻮد۱۰ .ﺑﺮ
ﮐَﺮوب ،ﯾﻌﻨ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺮب ،ﺳﻮار ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻨﺪﺑﺎد ﭘﺮواز ﻣﮐﺮد۱۱ .ﺗﺎرﯾ را
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ﻫﻤﭽﻮ ﭘﺮده و ﺧﯿﻤﻪ ای ﺑﺪور ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﻣﺜﻞ ﺗﺎرﯾ آب ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و اﺑﺮ ﻫﺎی ﻏﻠﯿﻆ
آﺳﻤﺎن۱۲ .درﺧﺸﻨﺪﮔ ﺣﻀﻮر او ،اﺑﺮ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه را ﺷﺎﻓﺖ و ژاﻟﻪ و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﭘﺪﯾﺪ
آورد۱۳ .آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﺻﺪای رﻋﺪآﺳﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از
ﻣﯿﺎن ژاﻟﻪ و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ.

۱۴

ﭘﺲ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن را ﭘﺮاﮔﻨﺪه

ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق آن ﻫﺎ را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮد.

۱۵

آﻧﺎه ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺎ دﻣﯿﺪن

ﻧَﻔَﺲ ﺗﻮ ،اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﺎس زﻣﯿﻦ آﺷﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
۱۶آﻧﺎه از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و از اﻋﻤﺎق آب ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ۱۷ .او
ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن زورآورم رﻫﺎﯾ داد و از ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻼی ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮم رﯾﺨﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻦ ﺑﻮد.

۱۸

در روز

۱۹

او ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی وﺳﯿ آورد و

ﻧﺠﺎت داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻮد.
۲۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺪاﻟﺘﻢ اﺟﺮ داد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﮐ دﺳﺘﻢ ﭘﺎداش داد۲۱ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده و از ﺣﻀﻮر او ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺮدﯾﺪم۲۲ .ﺟﻤﯿ اواﻣﺮ او را
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﻓﺮاﯾﺾ او را از ﺧﻮد دور ﻧﺮده ام۲۳ ،در ﺣﻀﻮر او ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﻮده ام و از
ﮔﻨﺎه ﺧﻮدداری ﮐﺮده ام،

۲۴

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺪاﻟﺘﻢ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﮐ دﺳﺘﻢ

ﭘﺎداش داده اﺳﺖ.
۲۵ﺑﻪ اﺷﺨﺎص وﻓﺎدار ،وﻓﺎدار ﻫﺴﺘ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺎﻣﻞ ،ﮐﺎﻣﻞ۲۶ .ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﺎﮐ رﻓﺘﺎر ﻣ ﻧﻤﺎﺋ .ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﮐﻨ۲۷ .زﯾﺮا ﻣﺮدم
ﻣﻈﻠﻮم را ﻧﺠﺎت ﻣ ﺑﺨﺸ و اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺒﺮ را ﺳﺮﻧﻮن ﻣﮐﻨ۲۸ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭼﺮاغ ﻣﺮا
ﺑﺮاﻓﺮوز .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺗﻮ راه ﺗﺎرﯾ ﻣﺮا روﺷﻦ ﻣﮐﻨ۲۹ .ﺑﺎ ﮐﻤ ﺗﻮ ﺑﺮ
ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد از ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﻣﮔﺬرم.
۳۰راه ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﮐﻼم او ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن .او ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﻣ آورﻧﺪ ،ﺳﭙﺮ
اﺳﺖ۳۱ .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺪا ﻏﯿﺮ از ﯾﻬﻮه؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﺻﺨﺮه ای ﻏﯿﺮ از ﺧﺪای ﻣﺎ؟ ۳۲ﺧﺪاﯾ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﻗﻮت ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و راﻫﻬﺎی ﻣﺮا راﺳﺖ ﻣﮔﺮداﻧﺪ۳۳ .ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﭘﺎﻫﺎی آﻫﻮ
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ﭼﺴﺖ و ﭼﺎﻻک ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ اﺳﺘﻮارم ﻧﺎه ﻣ دارد۳۴ .دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺮای
ﺟﻨ ﻣﺎﻫﺮ ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎزواﻧﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻤﺎن ﺑﺮﻧﺠ ﮐﺎر ﺑﯿﺮﻧﺪ۳۵ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮ
ﻧﺠﺎت را ﺑﺨﺸﯿﺪی .دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺘﻢ ﮐﺮد و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺗﻮ ﻣﺮا وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
۳۶

راه را ﺑﺮای ﻗﺪم ﻫﺎﯾﻢ ﻓﺮاخ ﮐﺮدی ﺗﺎ ﻧﻠﻐﺰم.

۳۷دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﺳﯿﺪم و ﺗﺎ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮدم ﺑﺮ ﻧﺸﺘﻢ.
۳۸آن ﻫﺎ را ﺑﺰﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪم ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ۳۹ .زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺮای
ﺟﻨ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪی و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺑﺰﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ اﻓﻨﺪی۴۰ .دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدی ﮐﻪ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻦ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﺧﺼﻤﺎﻧﻢ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدم.

۴۱

آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤ

زاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ رﻫﺎﻧﻨﺪۀ ﻧﺒﻮد .ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻮاﺑ
ﻧﺪاد.

۴۲

اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎد ﺳﭙﺮدم و ﻣﺜﻞ ﮔﻞ و ﻻی ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ دور رﯾﺨﺘﻢ.

۴۳

در ﺟﻨﻬﺎ ﭘﯿﺮوزم ﮐﺮده ،ﺣﻤﻔﺮﻣﺎی ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘ و ﻗﻮﻣ را ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم،

ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ۴۴ .ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎﺑ ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺮ
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۴۵ .ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺟﺮأت ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز از ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ.
۴۶

ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ! ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺻﺨﺮۀ ﻣﻦ و ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎد ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ!

۴۷

ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ

اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻣ ﺳﺎزد۴۸ .او ﻣﺮا از
دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻓﺮازم ﺳﺎﺧﺖ و از ﻣﺮدم ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺠﺎﺗﻢ
داد۴۹ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺳﺮود
ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ۵۰ .او ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺷﺎﯾﺎﻧ ﻧﺎﯾﻞ ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﻮد رﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ داود و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ.

ﺟﻼل ﺧﺪا در آﻓﺮﯾﻨﺶ
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)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۹

۱

آﺳﻤﺎن ﺟﻼل ﺧﺪا را آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزد و ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮان ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﻬﺎی او را
۲

ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ .روز ﺳﺨﻦ ﻣ راﻧﺪ ﺗﺎ روز و ﺷﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ.
۴

۳

ﺑﺪون ﺳﺨﻨ ،ﺑﺪون ﯾ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺮف و در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮت ،ﭘﯿﺎم ﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ

ﻣ رﺳﺪ و آواز ﺷﺎن از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد۵ .ﺧﺪا ﺑﺮای آﻓﺘﺎب ﺧﯿﻤﻪ ای در
آﺳﻤﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،او ﻣﺜﻞ داﻣﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺠﻠﮥ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑ ﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۶ .از ﯾ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﺮ
ﻣ ﺧﺮاﻣﺪ ،و ﻫﯿ ﭼﯿﺰ از ﺣﺮارت او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.

اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
۷

ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺟﺎن را ﺗﺎزه ﻣ ﺳﺎزد .ﺷﻬﺎدات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن

اﺳﺖ و ﺳﺎده دﻻن را ﺣﻤﺖ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۸ .ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ و دﻟﻬﺎ را ﺷﺎد
ﻣﮐﻨﺪ .اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ را روﺷﻦ ﻣﮐﻨﺪ۹ .ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﻮﺳﺖ و
ﺑﺮﻗﺮار ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ .اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ و ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ۱۰ .ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮ از ﻃﻼ و زر
ﺧﺎﻟﺺ زﯾﺎد ،ﺷﯿﺮﯾﻨﺘﺮ از ﺷﻬﺪ و ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ۱۱ .ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ از آن ﻫﺎ ﺑﺎﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد و
ﭘﯿﺮوی از آن ﻫﺎ ﭘﺎداش ﺑﺴﯿﺎر دارد.
۱۲ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﻬﻮﻫﺎی ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺮا از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺨﻔ ام ﭘﺎک ﺳﺎز.
۱۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮا از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻋﻤﺪی و ﻏﺮور ﺑﺎزدار ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،آﻧﺎه ﺑ ﻋﯿﺐ و
دور از ﺷﺮ ﮔﻨﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد۱۴ .ﺳﺨﻨﺎن زﺑﺎﻧﻢ و ﺗﻔﺮ دﻟﻢ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ!

دﻋﺎی ﭘﯿﺮوزی
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)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۲۰

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در روز ﺳﺨﺘ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮐﻨﺪ و ﻧﺎم ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻮ را ﺳﺮاﻓﺮاز

۲

ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و از ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻪ دادت ﺑﺮﺳﺪ.
۴

۳

ﺗﻤﺎم ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ را ﺑﯿﺎد آورد و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻮ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ آرزو ﻫﺎی

ﻗﻠﺒ ات را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد و در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ داری ﻣﻮﻓﻘﺖ ﮔﺮداﻧﺪ.
۵

آﻧﺎه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎﯾﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﺷ را ﺑﺮ ﻣ آورﯾﻢ و ﺑﻨﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد ﻋﻠَﻢ ﺧﻮﯾﺶ را
۶

ﺑﺮ ﻣ اﻓﺮازﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم دﻋﺎﻫﺎﯾﺖ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ! ﺣﺎﻻ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﮐﻨﺪ و از ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد او را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﻧﺎﯾﻞ ﻣﮔﺮداﻧﺪ۷ .ﺑﻌﻀ ﺑﻪ ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ ﺧﻮد
ﻣ ﺑﺎﻟﻨﺪ و ﺑﺮﺧ ﺑﻪ اﺳﭗ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﯾﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ.
۸آن ﻫﺎ ﻣ ﻟﻐﺰﻧﺪ و ﻣ اﻓﺘﻨﺪ ،وﻟ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و اﯾﺴﺘﺎده اﯾﻢ.
۹ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺖ را ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدان ،و وﻗﺘ از ﺗﻮ ﮐﻤ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﻣﺎ را ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﻓﺮﻣﺎ.

ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۲۱

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه از ﻗﻮﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ای ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ و از ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی

ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ۲ .آرزو ﻫﺎی دل او را ﺑﻪ وی ﺑﺨﺸﯿﺪی و
ﺣﺎﺟﺎت او را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد رد ﻧﺮدی۳ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺎت ﻧﯿﻮ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدی و
ﺗﺎﺟ از ﻃﻼی ﻧﺎب را ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻬﺎدی۴ .زﻧﺪﮔ را از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺖ و آﻧﺮا ﺑﻪ وی دادی و
ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ۵ .ﺑﺎ ﮐﻤ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺰت و ﺷﻮه رﺳﯿﺪ .ﺷﻬﺮت و ﻣﻘﺎم را ﻧﺼﯿﺐ
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او ﮐﺮدی۶ .ﺑﺮﮐﺎت اﺑﺪی را ﺑﻪ او ارزاﻧ ﻓﺮﻣﻮدی .ﺣﻀﻮر ﺗﻮ دل او را ﭘﺮ از ﺧﻮﺷ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ۷ .زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد دارد و ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﺎﯾﺪار
ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.
۸

دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﻤﮥ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ زد و دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ.

۹وﻗﺘ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮی ،در آﺗﺶ ﺳﻮزان ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣ ﺳﻮزﻧﺪ و ﺷﻌﻠﮥ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ
آن ﻫﺎ را ﻣ ﺑﻠﻌﺪ و آﺗﺶ اﯾﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزد۱۰ .اوﻻدۀ ﺷﺎن را از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ
ﻣ ﺳﺎزی و ﻧﺴﻞ اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨ آدم۱۱ .آن ﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ داﺷﺘﻪ و
دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺳﻨﺠﻨﺪ ،وﻟ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻣ دﻫ و آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۲

زﯾﺮا ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﻫﺪف ﺗﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار

۱۳

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪرﺗﺖ ﺗﻮ را

ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ را ﻣ ﺳﺮاﺋﯿﻢ.

ﻓﺮﯾﺎد ﻏﻢ و ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۲۲

۱ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ای ﺧﺪای ﻣﻦ! ﭼﺮا ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده ای؟ ﭼﺮا از ﻧﺠﺎت ﻣﻦ و از

ﻓﺮﯾﺎدم دور ﻫﺴﺘ؟ ۲ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،در روز دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﮐﻨ .در ﺷﺐ
ﻧﯿﺰ ﻣ ﻧﺎﻟﻢ و آراﻣﺶ ﻧﺪارم۳ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘ ،ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ۴ .ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
آن ﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪی۵ .ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و رﻫﺎﯾ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺘﻨﺪ
و ﺧﺠﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
۶در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ ﯾ ﮐﺮم ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن .ﻧﻨ آدﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﻮار و
ﺣﻘﯿﺮ۷ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﺪ رﯾﺸﺨﻨﺪم ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﻨﻪ زده ،ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﻣ ﺟﻨﺒﺎﻧﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ»۸ :ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .او را رﻫﺎﯾ دﻫﺪ
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ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ وی رﻏﺒﺖ دارد۹ «.اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﻣﺮا از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردی و در آﻏﻮش
او ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪی۱۰ .ﻣﻦ از رﺣﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮده و از ﺷﻢ ﻣﺎدرم ﺧﺪای ﻣﻦ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘ۱۱ .ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﻣﺸﻮ ،زﯾﺮا ﺗﻨ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
۱۲

ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺮده اﻧﺪ.

دﺷﻤﻨﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺎوﻫﺎی ﻗﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺎن دور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺣﺎﻃﻪ ام

۱۳

دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮﻫﺎی درﻧﺪه و ﻏُﺮان ﺑﺎزﮐﺮده اﻧﺪ.

۱۴

ﻧﯿﺮوی ﻣﻦ از

ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه و دﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮم در ﺻﻨﺪوق ﺳﯿﻨﻪ ام
آب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

۱۵

ﮔﻠﻮﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻔﺎل ﺧﺸ ﺷﺪه ،زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﻦ ﭼﺴﭙﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮ

ﻣﺮا ﺑﺮ روی ﺧﺎک در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ای.

۱۶

دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﻬﺎ دور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه

ﺷﺮﯾﺮ دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﺳﻮراخ ﮐﺮده اﻧﺪ۱۷ .ﻫﻤﮥ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣ ﺷﻤﺎرم .دﺷﻤﻨﺎن
ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ و ﻣ ﻧﺮﻧﺪ.

۱۸

رﺧﺖ ﻣﺮا ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ﻣﻦ

ﻗﺮﻋﻪ ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ.
۱۹اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ دور ﻣﺒﺎش .ای ﻣﺪدﮔﺎرم ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﻦ ﺷﺘﺎب ﮐﻦ۲۰ .ﺟﺎﻧﻢ را از
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺠﺎت ده و ﯾﺎﻧﮥ ﻣﺮا از ﭼﻨ اﯾﻦ ﺳﻬﺎ ﺑﺮﻫﺎن۲۱ .ﻣﺮا از دﻫﺎن ﺷﯿﺮ ﻧﺠﺎت ده و
از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻬﺎی ﮔﺎوان وﺣﺸ ﺑﺮﻫﺎن۲۲ .ﻧﺎم ﺗﺮا ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده و در ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ.
۲۳ای ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ .ای ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ،او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و
ای ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از وی ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و او را ﮔﺮاﻣ دارﯾﺪ۲۴ .زﯾﺮا رﻧ رﻧﺠﺪﯾﺪﮔﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻧﺮﻓﺖ و روی ﺧﻮد را از آن ﻫﺎ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﭼﻮن ﺑﺤﻀﻮر او ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ ،دﻋﺎی
ﺷﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد۲۵ .در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرﮔ ﺗﺮا ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺘﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ
ﺗﺮا ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ادا ﻣﮐﻨﻢ۲۶ .ﻓﻘﺮا ﻏﺬا ﺧﻮرده ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و
ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه دل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
۲۷ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده و از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﮥ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و او
را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۲۸ .زﯾﺮا ﺳﻠﻄﻨﺖ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﺣﻮﻣﺖ
ﻣﮐﻨﺪ۲۹ .ﺗﻮاﻧﺮان زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﺠﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎﻧ در ﺑﺮاﺑﺮ او
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ﺗﻮاﺿ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ آﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ۳۰ .ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه او
را ﻋﺒﺎدت ﮐﺮده و درﺑﺎرۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد۳۱ .اﯾﺸﺎن آﻣﺪه و
ﻋﺪاﻟﺖ او را ﺑﻪ ﻗﻮﻣ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را
ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮﭘﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۲۳

۲

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮﭘﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﻣﺮا در ﻋﻠﻔﭽﺮﻫﺎی
۳

ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ .ﻧﺰد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی راﺣﺖ راﻫﻨﻤﺎﺋ ام ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ روح ﺗﺎزه
ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺪاﯾﺘﻢ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۴ .ﺣﺘ ﻫﻨﺎم ﻋﺒﻮر از
درۀ ﺗﺎرﯾ ﻣﺮگ از ﺑﺪی ﻧﻤ ﺗﺮﺳﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﺷ .ﻋﺼﺎ و ﭼﻮب دﺳﺘ ﺗﻮ
ﻣﺮا ﺗﺴﻠ ﻣ دﻫﺪ۵ .در ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺳﻔﺮه ای ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺳﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ روﻏﻦ ﺗﺪﻫﯿﻦ
ﻣ ﻧﻤﺎﺋ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ام را ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﮐﻨ۶ .ﯾﻘﯿﻨﺎً اﺣﺴﺎن و رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﻋﻤﺮم ﺑﺎ
ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۲۴

۱زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارد .او ﻣﺎﻟ ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﻪ

ﻣﻮﺟﻮدات آن اﺳﺖ۲ .زﯾﺮا ﮐﻪ او اﺳﺎس زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ ﺑﺤﺮﻫﺎ ﻧﻬﺎد و آﻧﺮا ﺑﺮ درﯾﺎﻫﺎ اﺳﺘﻮار

ﮐﺮد۳ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻ رود؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس او داﺧﻞ ﺷﻮد؟
۴آن ﮐﺴ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﻧﺸﺪه دل ﭘﺎک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ
ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻗﺴﻢ دروغ ﻧﻤ ﺧﻮرد۵ .آن ﺷﺨﺺ ﺑﺮﮐﺖ را از ﺧﺪاوﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﻨﺪ و
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ﻋﺪاﻟﺖ را از ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد۶ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻮﯾﺎی
روی ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب.
۷

۸

ای دروازه ﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﻮﯾﺪ! ای در ﻫﺎی اﺑﺪی ﺑﺸﺎﺋﯿﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل داﺧﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ
۹

ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل ﮐﯿﺴﺖ؟ او ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻬﺎ ﺷﺴﺖ ﻧﻤ ﺧﻮرد .ای
دروازه ﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﻮﯾﺪ! ای در ﻫﺎی اﺑﺪی ﺑﺸﺎﺋﯿﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل داﺧﻞ ﺷﻮد۱۰ .اﯾﻦ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل ﮐﯿﺴﺖ؟ او ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل اﺳﺖ!

دﻋﺎ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۲۵

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣ اﻓﺮازم۲ .ای ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ

دارم .ﭘﺲ ﻣﺬار ﮐﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮم و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺮاﻓﺮازی ﮐﻨﻨﺪ۳ .ﺑﻠ ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ
اﻣﯿﺪ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ دارﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺠﻞ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪه و
۴

ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﻣﮔﺮدﻧﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز و راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ده۵ .ﻣﺮا ﺑﻪ راﺳﺘ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻦ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ده ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﺪا و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﻦ
ﻫﺴﺘ .ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﻮی ﺗﻮﺳﺖ۶ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻔﻘﺖ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد
آور ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻫﺎ از ازل ﺑﻮده اﺳﺖ۷ .ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺟﻮاﻧ و ﺳﺮﮐﺸ ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎور .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺣﻤﺖ و ﻧﯿﻮﯾ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﯾﺎد ﮐﻦ۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿ و ﻋﺎدل اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎران راه راﺳﺖ را ﻣ آﻣﻮزد۹ .ﻓﺮوﺗﻨﺎن را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف رﻫﺒﺮی ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻠﯿﻤﺎن
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ۱۰ .ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن و اﺣﺎم
او وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﺣﻤﺖ و راﺳﺘ اﺳﺖ.
۱۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ،ﮔﻨﺎﻫﺎن زﯾﺎد ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ۱۲ .ﮐﯿﺴﺖ آن ﺷﺨﺼ ﮐﻪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺗﺮﺳﺪ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ او را در ﻃﺮﯾﻘ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ۱۳ .ﺟﺎن
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او از ﻧﯿﻮﯾ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﮔﺮدد و اوﻻدۀ او وارث زﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۴ .راز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن او اﺳﺖ و ﭘﯿﻤﺎن او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻣ ﺷﻮد۱۵ .ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا از دام رﻫﺎﯾ ﻣ دﻫﺪ۱۶ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ و رﺣﻢ ﮐﻦ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ و درﻣﺎﻧﺪه ام.

۱۷

ﻏﻤﻬﺎی دﻟﻢ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮا از ﺳﺨﺘ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﺠﺎت ده.

۱۸

ﺑﺮ ﺑﯿﻨﻮاﯾ و رﻧ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ و ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ را ﺑﯿﺎﻣﺮز.

ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﯿﻨﮥ ﺗﻠ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ.
ﻧﺸﻮم ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارم.
ﺗﻮ دارم.

۲۲

۱۹

دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺑﺒﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ

۲۰

ﺟﺎﻧﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده ﺗﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه

۲۱

ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺟﻤﯿ ﺳﺨﺘ ﻫﺎی وی ﺑﺮﻫﺎن.

دﻋﺎی ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۲۶

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮس ،زﯾﺮا در ﺻﺪاﻗﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارم،

ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻟﻐﺰﯾﺪ۲ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻦ و ﺑﯿﺎزﻣﺎ .ﻗﻠﺐ و وﺟﺪاﻧﻢ را ﭘﺎﮐﯿﺰه
ﮔﺮدان۳ .زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و در راﺳﺘ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻢ۴ .ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﺪ
ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ رﯾﺎﮐﺎران آﻣﯿﺰش ﻧﺪارم۵ .از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﺘﻨﻔﺮم و ﺑﺎ اﺷﺨﺎص
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﮐﻨﻢ۶ .دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﻧﻤﻮده و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺗﻮ را ﻃﻮاف
ﻣﮐﻨﻢ۷ .ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺗﻮ را ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ و ﺧﺒﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
اﻋﻼم ﻣ دارم.
۸ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎن ﻣﻘﺪس ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣ دارم و ﺟﺎﯾﺎﻫ را ﮐﻪ ﺟﻼل ﺗﻮ در آﻧﺠﺎ
اﺳﺖ۹ .ﺟﺎﻧﻢ را ﯾﺠﺎ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎران درو ﻧﻦ و ﻧﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ۱۰ .زﯾﺮا
ﮐﻪ در دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن آزار اﺳﺖ و دﺳﺖ راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﭘﺮ از رﺷﻮه۱۱ .اﻣﺎ ﻣﻦ در ﺻﺪاﻗﺖ
رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻢ .ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده و ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ۱۲ .ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ در ﺟﺎی ﻫﻤﻮار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺒﺎرک ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ.
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ﺳﺮود اﻃﻤﯿﻨﺎن
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۲۷

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮر و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ ،از ﮐ ﺑﺘﺮﺳﻢ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺟﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ،
۲

از ﮐ ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﺎﺷﻢ؟ وﻗﺘ ﺷﺮﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ
ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ،اﯾﺸﺎن ﻣ ﻟﻐﺰﻧﺪ و ﻣ اﻓﺘﻨﺪ۳ .اﮔﺮ ﻟﺸﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،دﻟﻢ
ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ دارم۴ .ﯾ ﭼﯿﺰ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ و آﻧﺮا ﻣ ﻃﻠﺒﻢ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻋﻤﺮم در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ از
دﯾﺪار ﺟﻤﺎل او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻢ و در ﻋﺒﺎدﺗﺎه او ﺗﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ۵ .زﯾﺮا در ﻫﻨﺎم
ﺳﺨﺘ ﻫﺎ ﻣﺮا در ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن و در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد ﻣﺨﻔ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺻﺨﺮه ای
۶

ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ .ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﻢ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺳﺮاﻓﺮاز ﻣ ﺷﻮم .ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﺷ
در ﻋﺒﺎدﺗﺎه او ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ.
۷ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،دﻋﺎی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻦ۸ .ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮده ای:
»روی ﻣﺮا ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ «.ﺑﻠ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،روی ﺗﻮ را ﻣ ﻃﻠﺒﻢ۹ .روی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﭙﻮﺷﺎن و
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎش .ﺗﻮ ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﻮده ای .ای ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ،ﻣﺮا رد ﻣﻦ و
ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ۱۰ .ﺣﺘ اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺗﺮﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۱۱ .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز و ﺑﺨﺎﻃﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ.
۱۲ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻧﺴﭙﺎر ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪﯾﻦ دروغ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻇﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ۱۳ .ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﻮﯾ ﺧﺪاوﻧﺪ را در دﯾﺎر زﻧﺪﮔﺎن ﻣ ﺑﯿﻨﻢ.
۱۴ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎش ،دﻟﯿﺮ ﺷﻮ و دﻟﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻠ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎش.
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درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۲۸

۱

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣ آورم .ای ﺻﺨﺮۀ ﻣﻦ ،ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺒﺎش ،ﻣﺒﺎدا اﮔﺮ
۲

ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷ ،ﻣﺜﻞ آﻧﺎﻧ ﮔﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣ روﻧﺪ .آواز اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ وﻗﺘﯿﻪ ﺑﻪ
درﮔﺎه ﺗﻮ زاری ﻣﮐﻨﻢ و دﺳﺖ دﻋﺎ را ﺑﺴﻮی ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪﺳﺖ ﺑﺮ ﻣ اﻓﺮازم۳ .ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮان
و ﺑﺪﮐﺎران ﻫﻼک ﻧﺴﺎز ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺻﻠ آﻣﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ وﻟ آزار و اذﯾﺖ
در دل اﯾﺸﺎن اﺳﺖ۴ .ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺮدار و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺷﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ
دﺳﺖ اﯾﺸﺎن آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺎزات ﮐﻦ .ﺑﺪی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدان۵ .ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ وی اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤ دﻫﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻋﻤﺎر
ﻧﺨﻮاﻫ ﮐﺮد.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ آواز اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت ﻣﻦ و ﺳﭙﺮ ﻣﻦ
اﺳﺖ .از ﺟﺎن و دل ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدم و ﻣﺪد ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﭘﺲ دﻟﻢ از ﺧﻮﺷ ذوق ﻣ زﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺮود ﺧﻮد او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ
۹

ﻗﻠﻌﮥ ﻧﺠﺎت .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات را ﻧﺠﺎت ده و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را ﻣﺒﺎرک ﻓﺮﻣﺎ .اﯾﺸﺎن را
ﭼﻮﭘﺎﻧ ﮐﻦ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ده.

ﻫﯿﺒﺖ ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۲۹

۱ای ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻤﺎﻧ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﻼل و ﻗﻮت را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﻼل اﺳﻢ او ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺷﺎﯾﺴﺘ

ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
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۳آواز ﺧﺪاوﻧﺪ از ورای آﺑﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .آواز ﺧﺪای ﺟﻼل رﻋﺪآﺳﺎ اﺳﺖ .ﺻﺪای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻓﻮق آب ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ۴ .آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻮت اﺳﺖ .ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﻫﯿﺒﺖ و ﺑﺎ ﺷﻮه اﺳﺖ۵ .آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد را ﻣ ﺷﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد
۶

ﻟﺒﻨﺎن را ﻣ ﺷﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮه ﻟﺒﻨﺎن را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣ ﺟﻬﺎﻧﺪ و ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن را ﻣﺜﻞ
۸

۷

ﮔﺎو ﺑﭽﮥ وﺣﺸ .آواز ﺧﺪاوﻧﺪ رﻋﺪ و ﺑﺮق را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ .آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺑﻪ ﻟﺮزه
۹

ﻣ آورد و ﺻﺤﺮای ﻗﺎدِش را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﮐﻨﺪ .آواز ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط را ﺗﺎن ﻣ دﻫﺪ
و ﺟﻨﻠﻬﺎ را ﺑ ﺑﺮگ ﻣ ﺳﺎزد .در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤ ﺟﻼل او را ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﯿﻼب ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﺑﺪی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ.

۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻗﻮت ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ

ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ.

دﻋﺎی ﺷﺮاﻧ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود ،ﺳﺮود در وﻗﺖ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻋﺒﺎدﺗﺎه(

۳۰

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪی و ﻧﺬاﺷﺘ

دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﻔﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ۲ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﺪرﺑﺎر ﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﻤ زاری ﮐﺮدم و
ﺗﻮ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ دادی۳ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا از ﻟﺐ ﮔﻮر ﮐﺸﯿﺪی و ﻧﺠﺎت دادی .ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘ
ﺗﺎ ﻫﻼک ﻧﺮدم.
۴ای ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮﮔﺰاری ﻗﺪوﺳﯿﺖ او را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
۵زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﻀﺐ او ﻟﺤﻈﻪ ای اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻟﻄﻒ او ﺣﯿﺎت .ﺧﻮﺷ ﺻﺒﺤﺎﻫﺎن ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ
ﮔﺮﯾﮥ ﺷﺎﻣﺎﻫﺎن ﻣﮔﺮدد۶ .اﻣﺎ ﻣﻦ در آﺳﻮدﮔ و آراﻣ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻟﻐﺰش
ﻧﻤ ﺧﻮرم«.
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۷ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻫ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺳﺎﺧﺘ ،اﻣﺎ وﻗﺘ روﯾﺖ را از
ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدی ﺗﺮﺳﺎن و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪم۸ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﭘﯿﺸﺎه ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣ آورم .ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻢ»۹ :از ﻣﺮگ و رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮر ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای دارد؟ آﯾﺎ ﺟﺴﺪ
ﺧﺎک ﺷﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ و راﺳﺘ و وﻓﺎداری ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ؟
ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﺎﯾﻢ را ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﺎش«.

۱۰

۱۱

ای

ﺗﻮ ﻏﻢ و

ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ رﻗﺺ ﺧﻮﺷ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدی .ﺗﻮ رﺧﺖ ﺳﻮﮔﻮاری را از ﻣﻦ دور ﮐﺮده و ﻟﺒﺎس
ﺧﻮﺷ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪی.

۱۲

ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﺮود ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ و ﺳﻮت ﻧﺨﻮاﻫﻢ

ﮐﺮد .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ.

دﻋﺎی ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۳۱

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارم ،ﭘﺲ ﻧﺬار ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﺷﻮم ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ .در ﻋﺪاﻟﺖ

ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه۲ .ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﻓﺮا داده و ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺮا رﻫﺎﯾ ده.
ﭘﻨﺎﻫﺎﻫ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﻠﻌﻪ ای اﺳﺘﻮار ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎش و ﻣﺮا ﺑﺮﻫﺎن۳ .زﯾﺮا ﺻﺨﺮه و ﻗﻠﻌﮥ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻦ ﺑﺎش و ﻫﺪاﯾﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎ۴ .ﻣﺮا از داﻣ ﮐﻪ در ﺧﻔﺎ
ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪ ﺑﺮﻫﺎن۵ .زﯾﺮا ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ ﻫﺴﺘ .روح ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣ ﺳﭙﺎرم.
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺣﻖ ،ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎی ﻣﺮا ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮده ای۶ .آﻧﺎﻧ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺖ
اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ دارم۷ .ﺑﺮای رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷ ﮐﺮده و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻢ .زﯾﺮا ﺗﻮ رﻧ ﻣﺮا دﯾﺪه و دﻟﺘﻨ ﻫﺎﯾﻢ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ای۸ .ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ
دﺷﻤﻦ اﺳﯿﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘ و ﻗﺪم ﻫﺎی ﻣﺮا وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪی.
۹ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ ،زﯾﺮا در ﺗﻨﻨﺎ و ﺳﺨﺘ ﻫﺴﺘﻢ .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از ﻏﺼﻪ ﮐﻢ ﺑﯿﻦ
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺟﺎن و ﺑﺪﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺘﺎب۱۰ .ﻋﻤﺮم در ﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎی زﻧﺪﮔ را ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻃ
ﮐﺮدم .در اﺛﺮ ﮔﻨﺎﻫﻢ ،ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﻣﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﺑﺪرد آﻣﺪه اﻧﺪ۱۱ .ﻧﺰد
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ﻫﻤﮥ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ رﺳﻮا ﺷﺪه ام ،ﺣﺘ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎﻧﻢ .آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ از ﻣﻦ ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ
ﻣﺮا در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۲ .ﻣﺜﻞ ﻣﺮده ای از ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺴﺘﻪ ای از ﻧﻈﺮ اﻓﺘﺎده ام۱۳ .ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣ ﺷﻨﻮم و ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ
دورادور ﻣﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮاﯾﻢ دﺳﯿﺴﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺸﺘﻨﻢ را ﻣﮐﺸﻨﺪ.
۱۴اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ دارم و ﻣﮔﻮﯾﻢ» :ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘ۱۵ «.وﻗﺖ ﻫﺎی
ﻣﻦ در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ رﻫﺎﯾ
ده۱۶ .ﻧﻮر ﭼﻬﺮۀ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ات ﺑﺘﺎﺑﺎن و ﻣﺮا ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ده۱۷ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻧﺬار ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮم ،زﯾﺮا ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪه ام .ﺑﺬار ﺷﺮﯾﺮان ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ و در ﮔﻮر
ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﻧﺪ.

۱۸

زﺑﺎن ﺷﺨﺺ دروﻏﻮ ﮔﻨ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﮔﺮدن ﻓﺮازی و ﺳﺨﻨﺎن

زﺷﺖ ،ﻋﺎدﻻن را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱۹

ﭼﻪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﻧﯿﻮﯾ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﺗﺮﺳﺎن

ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ای و آﻧﺮا ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ ،آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ای.
۲۰آن ﻫﺎ را در ﭘﻨﺎه ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ،از ﻣﺮ و ﺣﯿﻠﮥ ﻣﺮدم ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨ و اﯾﺸﺎن را در
ﺧﯿﻤﻪ ای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از زﺧﻢ زﺑﺎﻧﻬﺎ در اﻣﺎن ﻣ داری۲۱ .ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ
ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ،در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ای ،ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ۲۲ .ﻣﻦ در ﺳﺮﮔﺮداﻧ
ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺘﺎده ام ،اﻣﺎ وﻗﺘ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم ،آواز اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺮا
ﺷﻨﯿﺪی.
۲۳ای ﻣﻘﺪﺳﺎنِ ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﺨﺎص وﻓﺎدار و اﻣﯿﻦ را در
ﭘﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎه ﻣ دارد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺒﺮان را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﺪ۲۴ .ای ﻫﻤﮥ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﯿﺪ و او دل ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣ دﻫﺪ.

اﻋﺘﺮاف و آﻣﺮزش
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)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۳۲

۲

۱

ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺸ او آﻣﺮزﯾﺪه و ﮔﻨﺎه وی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺎ

ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه او را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤ آورد و ﻣﺮ و ﺣﯿﻠﻪ ای در وﺟﻮد او
۳

ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻗﺮار ﻧﺮدم ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﺑﺪرد آﻣﺪه و ﺗﻤﺎم روز در
ﻋﺬاب ﺑﻮدم۴ .ﺷﺐ و روز زﺟﺮ ﻣﮐﺸﯿﺪم .ﻃﺮاوت و ﺷﺎداﺑ ﻣﻦ ،ﻫﻤﭽﻮ آﺑ ﮐﻪ در ﮔﺮﻣﺎی
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﻮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد۵ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻗﺮار ﻧﻤﻮدم و ﺟﺮم ﺧﻮد را
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺮده و ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻦ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﻢ «.آﻧﺎه ﺗﻮ
۶

ﮔﻨﺎﻫﻢ را ﺑﺨﺸﯿﺪی و از آﻟﻮدﮔ ﻣﺮا ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺘ .ﭘﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪاﺗﺮس در
زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺳﯿﻼﺑﻬﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
۷

او رﺳﯿﺪه ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ .ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ ﻫﺴﺘ و در زﻣﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫ .ﻓﻀﺎی
ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺮا ﭘﺮ از ﺳﺮودﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی و رﻫﺎﯾ ﻣ ﻧﻤﺎﺋ.
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻤﺖ ﻣ آﻣﻮزم و ﺗﺮا ﺑﻪ راﻫ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﮐﻨﻢ .ﺗﺮا ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﮐﻨﻢ و ﭼﺸﻢ از ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ۹ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭗ و ﻗﺎﻃﺮ ،ﻧﺎدان و
ﺑ ﺷﻌﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺷﺎن ﻟﺎم و اﻓﺴﺎر ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ ،ورﻧﻪ از ﺷﻤﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد«.
۱۰ﻏﻢ و ﻏﺼﮥ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ از رﺣﻤﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺷﻮد۱۱ .ﭘﺲ ای ﻋﺎدﻻن در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﺷ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ و ای راﺳﺘﺪﻻن
ﺳﺮود ﺧﻮﺷ را ﺳﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ

۳۳

۱ای ﻋﺎدﻻن در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﺷ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﻮدن زﯾﺒﻨﺪۀ راﺳﺘﺪﻻن

اﺳﺖ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ آﻫﻨ ﭼﻨ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ رﺑﺎب ﺳﺮود ﺣﻤﺪ او را ﺑﻨﻮازﯾﺪ۳ .ﺑﺎ
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ﺳﺮودﻫﺎی ﻧﻮ او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ۴ .ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺣﻖ
اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی او ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف را دوﺳﺖ دارد .زﻣﯿﻦ از
رﺣﻤﺖ او ﭘﺮ اﺳﺖ۶ .ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﯾ ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ از او
۷

ﺻﺎدر ﺷﺪ ،آﻓﺘﺎب ،ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .آب ﻫﺎی ﺑﺤﺮ را در ﯾ ﺟﺎ ﺟﻤ
ﮐﺮد آب ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ را در ﻣﺨﺰﻧﻬﺎ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮد.
۸ای ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ای ﺟﻤﯿ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،در ﺣﻀﻮر او ﺑﺎ ﺗﺮس
و اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ۹ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ و ﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ.
۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﻣﻠﺘﻬﺎ را ﺑ اﺛﺮ ﻣ ﺳﺎزد و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﻗﻮام ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮔﺮداﻧﺪ.

۱۱

اﻣﺎ ﻣﺸﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی او در ﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ.

۱۲

ﺧﻮﺷﺎ

ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻠﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻗﻮﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎه ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﺑﻨ آدم را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۱۴ .او از ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ ﻣﻠﻮﺗ
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻬﺎن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد۱۵ .او ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ دﻟﻬﺎﺳﺖ ،از اﻓﺎر و ﮐﺮدار
اﻧﺴﺎن آﮔﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۶

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ زﯾﺎدی ﻟﺸﺮ ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﮔﺮدد و ﻫﯿ ﻋﺴﺮی ﺑﻪ ﻗﻮت

ﺑﺎزوی ﺧﻮد رﻫﺎﯾ ﻧﻤ ﯾﺎﺑﺪ.

۱۷

اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﭗ ﺟﻨ ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮده ای اﺳﺖ .ﻗﻮت آن

ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ۱۸ .اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ از او
ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮ رﺣﻤﺖ او اﺗﺎء دارﻧﺪ۱۹ .ﺗﺎ ﺟﺎن آن ﻫﺎ را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و در زﻣﺎن
ﻗﺤﻄ اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﻧﺎه دارد۲۰ .اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .او ﻣﺪدﮔﺎر و ﺳﭙﺮ ﻣﺎﺳﺖ.
۲۱دﻟﻬﺎی ﻣﺎ در او ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﯿﻢ۲۲ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎد ،زﯾﺮا ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ اﺳﺖ.

در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﯿﻮﯾ ﺧﺪاوﻧﺪ

۳۲ / ۱۵۳
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

)ﻣﺰﻣﻮری از داود ،ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ از ﻧﺰد اﺑ ﻣﻠ راﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد(

۳۴

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ؛ ﺷﺮ و ﺳﭙﺎس او ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻢ ﺟﺎری

۲

اﺳﺖ .ﺟﺎن ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺨﺮ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﺴﯿﻨﺎن اﯾﻦ را ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۴

۳

ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎم او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﻠﺒﯿﺪم و او

ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد و از ﻗﯿﺪ ﺟﻤﯿ ﺗﺮﺳﻬﺎﯾﻢ آزاد ﮐﺮد۵ .آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی او ﻧﻈﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﻨﻮر ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۶ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺷﻨﯿﺪ
و او را از ﻫﻤﮥ ﺳﺨﺘ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﺠﺎت داد۷ .ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺮدم ﺧﺪاﺗﺮس اﺳﺖ.
او اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده و ﻣ رﻫﺎﻧﺪ.
۸ﺑﭽﺸﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﻮ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮد۹ .ای
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺨﺺ ﺧﺪاﺗﺮس ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﯿ ﭼﯿﺰی ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۰ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻫﯿ
ﻧﻌﻤﺖ ﻧﯿﻮ ﺑ ﺑﻬﺮه ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۱ .ای ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
درس ﺧﺪاﺗﺮﺳ را ﺑﯿﺎﻣﻮزم۱۲ .آﯾﺎ آرزوﻣﻨﺪ زﻧﺪﮔ ﻫﺴﺘ و دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺗﺎ ﺳﻌﺎدت و ﻧﯿﻮﯾ را ﺑﺒﯿﻨ؟

۱۳

ﭘﺲ ﺧﻮد را از ﺑﺪی و ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ را از ﺳﺨﻨﺎن

ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻧﺎه دار۱۴ .از ﺷﺮارت دوری ﻧﻤﺎ و ﻧﯿﻮﯾ ﮐﻦ؛ ﺟﻮﯾﺎی ﺻﻠ ﺑﺎش و ﺟﻬﺖ
ﺑﺮﻗﺮاری آن ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎ.
۱۵ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻮی ﻋﺎدﻻن اﺳﺖ و ﮔﻮﺷﻬﺎی وی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن۱۶ .روی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺿﺪ ﺷﺮﯾﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ اﺛﺮ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﺳﺎزد۱۷ .وﻗﺘ راﺳﺘﺎران ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮ ﻣ آورﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪه و از ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ دل ﺷﺴﺘﺎن اﺳﺖ و آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ اﻓﺴﺮده و اﻧﺪوﻫﯿﻦ اﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت
ﻣ دﻫﺪ۱۹ .رﻧ و زﺣﻤﺎت ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ
ﻣ رﻫﺎﻧﺪ۲۰ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی او را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻤﮔﺬارد ﺣﺘ ﯾ از آن ﻫﺎ
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ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد۲۱ .ﺷﺮﯾﺮ از ﺷﺮارت ﺧﻮد ﻫﻼک ﻣﮔﺮدد و دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ۲۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ و از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤ ﺷﻮد.

دﻋﺎ ﺑﺮای ﮐﻤ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۳۵

۱

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ دﺷﻤﻨ ﻧﻤﺎ و ﺟﻨ ﮐﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
۲

۳

ﻣ ﺟﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺮ و زره را ﺑﯿﺮ و ﺑﺮای ﮐﻤ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰ .ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮ ﺿﺪ
۴

ﺗﻌﻘﯿﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ و ﻣﺮا از ﻧﺠﺎت ﺟﺎﻧﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎز .آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﺮا
دارﻧﺪ ،ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﺳﻮا ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺪﺧﻮاه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺧﺠﻞ
ﮔﺮدﻧﺪ۵ .ﻣﺜﻞ ﮐﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮاﻧﺪ۶ .راه ﺷﺎن ﺗﺎرﯾ و
ﻟﻐﺰﻧﺪه ﮔﺮدد و ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ۷ .زﯾﺮا دام ﺧﻮد را ﺑ ﺳﺒﺐ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑ ﺟﻬﺖ ﭼﺎه ﮐﻨﺪه اﻧﺪ۸ .ﭘﺲ ﺑﻼی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
داﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻼک ﮔﺮدﻧﺪ.
۹آﻧﺎه ﺟﺎن ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎﺗ ﮐﻪ او ﻣ دﻫﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣﮔﺮدد۱۰ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﻣﮔﻮﯾﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺿﻌﯿﻒ را
از دﺳﺖ زورﻣﻨﺪان ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﻣﺴﯿﻦ و ﺑﯿﻨﻮا را از دﺳﺖ ﺗﺎراﺟﺮان؟«
۱۱ﺷﺎﻫﺪان ﺑ رﺣﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﺮده ام ﻣﺘﻬﻢ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۱۲ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪی ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎن ﻣﺮا ﻣ رﻧﺠﺎﻧﻨﺪ۱۳ .و اﻣﺎ ﻣﻦ ،وﻗﺘ آن ﻫﺎ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪم ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ روزه رﻧ دادم و ﺑﺮای ﺷﺎن دﻋﺎ و زاری
ﻧﻤﻮدم۱۴ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾ دوﺳﺖ و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻏﺼﻪ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ در
ﻏﻢ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻧﻮﺣﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ۱۵ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ در زﺣﻤﺖ اﻓﺘﺎدم،
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آن ﻫﺎ ﺷﺎد و ﺧﻨﺪان دورم ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن آدم ﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘ
آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ از ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ۱۶ .ﻣﺜﻞ ﺑﺪﮐﺎراﻧ در ﺿﯿﺎﻓﺖ
رﯾﺎﮐﺎراﻧﮥ ﺷﺎن ،دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺑﻬﻢ ﻣ ﺳﺎﺋﯿﺪﻧﺪ.
۱۷

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد؟ ﺟﺎﻧﻢ را از ﺷﺮ آن ﻫﺎ ﺧﻼص ﮐﻦ و ﯾﺎﻧﮥ

ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺷﯿﺮان درﻧﺪه۱۸ .آﻧﺎه در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺮا ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و در ﺟﻤ
ﻣﺮدم ﺗﺮا ﺳﭙﺎس ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ۱۹ .ﻧﺬار آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑ ﺟﻬﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﻦ اﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺮاﻓﺮازی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑ ﺳﺒﺐ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ﻣﺴﺨﺮه ام ﮐﻨﻨﺪ۲۰ .زﯾﺮا ﺳﺨﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ از روی
ﺻﻠ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﺎﺟﺰ و آراﻣﻨﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣ ﭼﯿﻨﻨﺪ.
۲۱

آن ﻫﺎ ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻫﺎ ﻫﺎ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪﯾﻢ«

۲۲ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎﻫ ،ﭘﺲ ﺳﻮت ﻣﻔﺮﻣﺎ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ دور ﻣﺒﺎش.
۲۳ای ﺧﺪاوﻧﺪ و ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و از ﻣﻦ دﻓﺎع ﮐﻦ و ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮس۲۴ .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻦ داوری ﮐﻦ و ﻧﺬار ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺳﺮاﻓﺮازی ﮐﻨﻨﺪ۲۵ .ﻣﺬار ﮐﻪ آن ﻫﺎ در دل ﺧﻮد ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ آرزوی ﺧﻮد رﺳﯿﺪﯾﻢ و او
را ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮدﯾﻢ«.

۲۶

آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻣﻦ ﺷﺎدﻧﺪ ،ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﺧﻮار ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﻣﻦ ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮاﻓﻨﺪه و رﺳﻮا ﮔﺮدﻧﺪ.

۲۷

اﻣﺎ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺷﺎدﻣﺎن و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻼﻣﺘ
و ﺳﻌﺎدت ﺧﺪﻣﺘﺰار ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ« ۲۸آﻧﺎه زﺑﺎن ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ و
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ را ﺗﻤﺎﻣ روز.

ﺷﺮارت اﻧﺴﺎن
)ﻣﺰﻣﻮری از داود ﺧﺪﻣﺘﺰار ﺧﺪاوﻧﺪ(

۳۶

۱ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ اﻧﺴﺎن ﺷﺮﯾﺮ آﺷﺎر ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس ﺧﺪا ﻣﺪ ﻧﻈﺮ او ﻧﯿﺴﺖ۲ .آﻧﻘﺪر
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ﺧﻮدﺧﻮاه و ﻣﻐﺮور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺶ آﺷﺎر ﻧﻤ ﺷﻮد و ﮐﺴ او را ﻣﺘﻬﻢ
ﻧﻤﮐﻨﺪ۳ .ﺳﺨﻨﺎن زﺑﺎﻧﺶ ﺷﺮارت و ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ .از ﻓﻬﻢ دور ﺷﺪه و از ﻧﯿﻮﮐﺎری دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ۴ .در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺷﺮارت را ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﺪ ،راه ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻋﺎدت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ
و از ﺑﺪی ﻧﻔﺮت ﻧﺪارد.

ﻧﯿﻮﯾ ﺧﺪاوﻧﺪ
۵

۶

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻣ رﺳﺪ و وﻓﺎداری ﺗﻮ ﻣﺎﻓﻮق اﺑﺮ ﻫﺎ .ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ و اﺣﺎم ﺗﻮ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از ﻋﻤﻖ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺪدﮔﺎر
۷

اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﺴﺘ .ای ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﭼﻘﺪر ﻋﺎﻟ و ﺑﺎارزش اﺳﺖ .آدﻣﯿﺎن در
ﺳﺎﯾﮥ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۸ .ﻫﻤﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از درﯾﺎی رﺣﻤﺖ ﺗﻮ
ﻣ ﻧﻮﺷﻨﺪ۹ .ﺗﻮ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ زﻧﺪﮔ ﻫﺴﺘ و در ﻧﻮر ﺗﻮ روﺷﻨ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
۱۰رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﺮاه
راﺳﺘﺪﻻن ﺑﺎﺷﺪ۱۱ .ﻣﺬار ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل اﺷﺨﺎص ﻣﻐﺮور ﮔﺮدم و ﯾﺎ دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﻓﺮار ﺳﺎزد۱۲ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺪﮐﺎران اﻓﺘﺎده اﻧﺪ! آن ﻫﺎ ﻃﻮری ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﯿﺎن و ﺑﺪان
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۳۷

۱ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﮐﺎران ﺧﻮد را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﺴﺎز و ﺑﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﺣﺴﺪ ﻣﺒﺮ۲ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﻪ

زودی ﻣﺜﻞ ﺳﺒﺰه ﺧﺸ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﮔﺮدﻧﺪ۳ .ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎ و
ﻧﯿﻮﯾ ﮐﻦ ﺗﺎ در روی زﻣﯿﻦ در اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﻮدﮔ ﺑﺴﺮ ﺑﺮی۴ .در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎش و
او ﺗﻤﻨﺎی دﻟﺖ را ﺑﺮآورده ﻣ ﺳﺎزد۵ .ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﭙﺎر و ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻦ و او
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ﺗﻮ را ﻣﺪد ﻣﮐﻨﺪ۶ .او ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮا ﻣﺜﻞ ﻧﻮر آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزد و راﺳﺘ و ﺣﻖ ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻇﻬﺮ.
۷

در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮت ﻧﻤﺎ و ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﺎش .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ
۸

اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ﻓﺮﯾﺒﺎر ﺧﻮد را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﺴﺎز .ﻏﻀﺐ را ﮐﻨﺎر ﺑﺬار و ﺧﺸﻢ را ﺗﺮک
ﮐﻦ .ﺗﺸﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺧﻮد راه ﻧﺪه ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻨﺎه ﻣ ﺷﻮد۹ .ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ وارث زﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۰ .آدم ﺑﺪﮐﺎر در ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮد و
وﻗﺘ ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ او را ﻧﻤ ﯾﺎﺑﯿﺪ۱۱ .اﻣﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻠﯿﻢ و ﻓﺮوﺗﻦ ﻣﺎﻟ زﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از
ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
۱۲ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣ ﭼﯿﻨﺪ و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻬﻢ ﻣ ﺳﺎﯾﺪ۱۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
او ﻣ ﺧﻨﺪد ،ﭼﻮن ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ روز داوری او ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ۱۴ .ﺷﺮﯾﺮان ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن را آﻣﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﻦ و ﺑﯿﭽﺎره را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و راﺳﺘﺎران را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۱۵ .اﻣﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺷﺎن ﻓﺮو ﻣ رود و ﮐﻤﺎن ﺷﺎن ﻣ ﺷﻨﺪ.
۱۶ﻣﺎل اﻧﺪکِ ﺷﺨﺺ راﺳﺘﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﺛﺮوت ﺳﺮﺷﺎر ﺷﺮﯾﺮان اﺳﺖ۱۷ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزوی
ﺷﺮﯾﺮان را در ﻫﻢ ﻣ ﺷﻨﺪ و اﻣﺎ از راﺳﺘﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ۱۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻤﺎم
روزﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﺻﺎﻟﺤﺎن آﮔﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺮاث اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ۱۹ .در زﻣﺎن
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺸﺪه و در اﯾﺎم ﻗﺤﻄ ﺳﯿﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۰ .اﻣﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻬﺎی زودﮔﺬر ﺻﺤﺮا از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و ﻣﺜﻞ دودی ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﻣﮔﺮدﻧﺪ۲۱ .ﺷﺮﯾﺮ ﻗﺮض ﻣﮔﯿﺮد ،وﻟ دوﺑﺎره ﻧﻤ ﭘﺮدازد .اﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﻟ رﺣﯿﻢ و
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ۲۲ .آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ دﯾﺪه اﻧﺪ وارث زﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟ ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ زﯾﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﻗﺮار دارﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ.
۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪم ﻫﺎی آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ او ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮاﻫ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ۲۴ .اﮔﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ آﺳﯿﺒ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤ رﺳﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ
آن ﻫﺎ را ﻣﮔﯿﺮد۲۵ .ﻣﻦ ﺟﻮان ﺑﻮدم و ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ام ،وﻟ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
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راﺳﺘﺎر ﺗﺮک ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﺴﻞ او دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺪاﺋ دراز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ۲۶ .ﺷﺨﺺ راﺳﺘﺎر
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و اوﻻدۀ او ﻣﺒﺎرک ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲۷

از ﺷﺮارت دوری ﻧﻤﺎ و ﻧﯿﻮﯾ ﮐﻦ .ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫ ﻣﺎﻧﺪ.

۲۸

ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺼﺎف

را دوﺳﺖ ﻣ دارد و ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﺪ .از اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺷﺮﯾﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮔﺮدد۲۹ .ﺻﺎﻟﺤﺎن وارث زﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﻨﺪ۳۰ .از دﻫﺎن ﺷﺨﺺ ﺻﺎﻟ ﮐﻼم ﺣﻤﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد و زﺑﺎن او ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻋﺪل
و اﻧﺼﺎف ﺣﺮف ﻣ زﻧﺪ۳۱ .او اﺣﺎم و دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ
ﭘﺲ از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤ ﺷﻮد.
وی را دارد،

۳۲

ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺮای راﺳﺘﺎر ﮐﻤﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ

۳۳

اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺨﺺ راﺳﺘﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻧﻤ ﺳﭙﺎرد و ﻧﻤﮔﺬارد ﮐﻪ در

ﻫﻨﺎم داوری ﻣﺤﻮم ﺷﻮد.

۳۴

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎش و از اﺣﺎم او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ .او ﺗﺮا

وارث زﻣﯿﻦ ﻣ ﺳﺎزد و ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺪﮐﺎران را ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ.
۳۵ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ و ﻇﺎﻟﻤ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن درﺧﺘ ﺳﺒﺰی ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﻮد۳۶ .اﻣﺎ ﻃﻮﻟ ﻧﺸﯿﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و وﻗﺘ از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺬﺷﺘﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﺮﻗﺪر
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ.

۳۷

ﺷﺨﺺ ﻧﯿﻮ و راﺳﺘﺎر را ﺑﺒﯿﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﺷﺨﺺ

۳۸

اﻣﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﺮﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘ اﺳﺖ.

۳۹ﻧﺠﺎت ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .در ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘ او ﭘﻨﺎﻫﺎه اﯾﺸﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۴۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪدﮔﺎر و رﻫﺎﻧﻨﺪۀ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و آن ﻫﺎ را از ﺷﺮﯾﺮان ﻧﺠﺎت ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﺣﻔﻆ
ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه آورده اﻧﺪ.

دﻋﺎی ﺷﺨﺺ رﻧﺠﺪﯾﺪه
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۳۸

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻔﺮﻣﺎ و در ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻦ.

۳۸ / ۱۵۳
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۲ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮ در ﺑﺪﻧﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﯿﻨ ﻣﮐﻨﺪ۳ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻀﺐ ﺗﻮ
ﺳﻼﻣﺘ در ﺑﺪﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﺧﻮدم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﺑﺪرد آﻣﺪه اﻧﺪ۴ .زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ از
ﺳﺮم ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﺑﺎر ﮔﺮان از ﻃﺎﻗﺘﻢ ﺳﻨﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه۵ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﻦ،
۶

زﺧﻤﻬﺎﯾﻢ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺪه و ﭼﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣ ﭘﯿﭽﻢ و ﺑﻠ ﺧﻤﯿﺪه ﺷﺪه ام؛ ﺗﻤﺎم
۷

روز از درد ﻧﺎﻟﯿﺪه و ﺑ ﻗﺮارم .زﯾﺮا ﮐﻤﺮم از درد ﻣ ﺳﻮزد و ﺳﻼﻣﺘ در ﺑﺪﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
۸

ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ام؛ از ﻓﻐﺎن دل ﺧﻮد ﻣ ﻧﺎﻟﻢ.

۹ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﺗﻤﺎم آرزو ﻫﺎﯾﻢ ﺧﺒﺮ داری و ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ از ﺗﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ۱۰ .ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣ ﺗﭙﺪ ،ﻧﯿﺮوﯾﻢ را از دﺳﺖ داده ام و ﻧﻮر در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

۱۱

دوﺳﺘﺎن و

رﻓﻘﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﯿﺒﺘﻢ از ﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ از ﻣﻦ دوری ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۱۲

دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻨﻢ دام ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪ .ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺘﻨﻪ اﻧﯿﺰ ﻣ زﻧﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﻣ ﺳﻨﺠﻨﺪ.
۱۳وﻟ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾ ﺷﺨﺺ ﮐﺮ ﻧﻤ ﺷﻨﻮم و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨ ﺣﺮﻓ ﻧﻤ زﻧﻢ۱۴ .ﺑﻠ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺴ
ﮔﺮدﯾﺪه ام ﮐﻪ ﻧﻤ ﺷﻨﻮد و ﺣﺮﻓ در زﺑﺎن ﻧﺪارد۱۵ .اﻣﺎ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺳﺖ و
ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﻢ ﺟﻮاب ﻣ دﻫ.

۱۶

زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ در ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻣﻦ

ﺷﺎد ﺷﻮﻧﺪ و وﻗﺘ ﻣ اﻓﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺮاﻓﺮازی ﮐﻨﻨﺪ.

۱۷

ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ از ﭘﺎی درآﯾﻢ و از دﺳﺖ

درد ﻟﺤﻈﻪ ای آرام ﻧﺪارم۱۸ .ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﻢ و از ﺧﻄﺎی ﮐﻪ ﮐﺮده ام ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ.
۱۹دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑ ﺳﺒﺐ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ۲۰ .آﻧﺎﻧ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﯿ ﺑﺪی ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ دﺷﻤﻨ ﻣ ورزﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﯿﻮﯾ را ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻢ.
۲۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ .ای ﺧﺪای ﻣﻦ از ﻣﻦ دور ﻣﺒﺎش! ۲۲ای ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ
ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﺑﺮای اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎ.

اﻋﺘﺮاف ﺷﺨﺺ رﻧﺠﺪﯾﺪه

۳۹ / ۱۵۳
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)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۳۹

۱

ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻢ ﺧﻄﺎ ﻧﻮرزم .ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ
۲

ﺷﺮﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻢ ﮔﻮﯾ ﻟﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﮔﻨ و
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدم و ﺣﺘ ﺣﺮف ﺧﻮب ﻫﻢ از زﺑﺎﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ ،وﻟ درد ﻣﻦ ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
ﺷﺪ۳ .دﻟﻢ ﭘﺮ از ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ،آﺗﺶ ﻗﻠﺒﻢ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣ ﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﺨﻦ آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ»۴ :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮم را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎز و اﯾﻨﻪ
اﯾﺎم زﻧﺪﮔﺎﻧ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻓﺎﻧ ﻫﺴﺘﻢ!« ۵روزﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه
ﺳﺎﺧﺘ و ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔ ام در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻫﯿ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺘ ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﯾ ﻧَﻔَﺲ اﺳﺖ.
۶

اﻧﺴﺎن در ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻬﻮده زﺣﻤﺖ ﻣﮐﺸﺪ .ﺛﺮوت ذﺧﯿﺮه ﻣﮐﻨﺪ وﻟ

ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او داراﺋ اش ﻧﺼﯿﺐ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺷﻮد.
۷و ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻢ؟ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۸ .ﭘﺲ ﻣﺮا از ﻫﻤﮥ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ رﻫﺎﯾ ده ،ﻣﺒﺎدا ﻧﺰد اﺷﺨﺎص ﻧﺎدان رﺳﻮا ﮔﺮدم۹ .ﻣﻦ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺴﺘﻢ
و زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺷﺪه ای۱۰ .اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را از ﻣﻦ دور
ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺳﻨﯿﻨ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﻮم.

۱۱

ﺗﻮ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺶ

ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨ ،ﮔﻨﺠﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﯾ ﭘﺎرﭼﮥ ﮐﻮﯾﻪ ﺧﻮرده از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ .ﺑﻠ ،ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن
ﻓﻘﻂ ﯾ ﻧَﻔَﺲ اﺳﺖ.
۱۲ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻋﺎﯾﻢ ﮔﻮش ﺑﺪه ،زاری و ﻧﺎﻟﻪ ام را ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ اﺷﻬﺎﯾﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا
ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﻤﺎنِ ﮔﺬری ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺜﻞ اﺟﺪاد ﺧﻮد در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ۱۳ .ﺧﺸﻢ
ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺎ ﺷﺎدﮐﺎم ﺷﻮم ،ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻧﺎﯾﺎب ﮔﺮدم.

ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﺶ

۴۰ / ۱۵۳
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۴۰

۲

۱

اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪم ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ .او

ﻣﺮا از ﮔﻮدال ﻫﻼﮐﺖ و ﻟﺠﻦ زار ﺑﯿﺮون ﮐﺮد .ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ای ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺪم ﻫﺎﯾﻢ را
۳

اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮود ﺗﺎزه ای آﻣﻮﺧﺖ و آن ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری
ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ۴ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺒﺮ و ﭘﯿﺮوان دروغ رﻏﺒﺖ ﻧﺪارد.
۵

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ای و اﻓﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای
۶

ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ای .زﺑﺎﻧﻢ از ﺑﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎر آن از ﺣﺪ زﯾﺎد .ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ و
ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺒﻮدی؛ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه را ﻧﺨﻮاﺳﺘ ،ﺑﻠﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﺎز ﮐﺮدی.
۷آﻧﺎه ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻨ ﻣ آﯾﻢ! در ﻃﻮﻣﺎر ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ۸ .در اﻧﺠﺎم
ارادۀ ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﻣﻦ رﻏﺒﺖ ﻣ دارم و اﺣﺎم ﺗﻮ در ﻗﻠﺒﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ۹ «.ﻣﮋدۀ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ام .ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ را
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ۱۰ .ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را در دل ﺧﻮد ﻣﺨﻔ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام؛ وﻓﺎداری و ﻧﺠﺎت ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده ام و رﺣﻤﺖ و راﺳﺘ ﺗﻮ را از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺮده ام.

دﻋﺎی ﮐﻤ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺰﻣﻮر (۷۰

۱۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻟﻄﻒ ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﺪار .رﺣﻤﺖ و راﺳﺘ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﺪ۱۲ .ﻣﺼﯿﺒﺖ زﯾﺎدی ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ دورادور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ دﯾﺪ .ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ از ﻣﻮی ﺳﺮم زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻠ ﺑﺎﺧﺘﻪ ام۱۳ .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻢ ﮐﻦ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻣﺪاد ﻣﻦ ﺑﺸﺘﺎب! ۱۴آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺟﺎﻧﻢ را دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺧﺠﻞ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﭘ آزار ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻐﻠﻮب و رﺳﻮا ﮔﺮدﻧﺪ۱۵ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،از رﺳﻮاﯾ ﺧﻮﯾﺶ
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ﺣﯿﺮان ﺷﻮﻧﺪ۱۶ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺗﻮ ﺧﻮﺷ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ و
آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺷﺮﮔﺰارﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ!« ۱۷ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ
ﺑﯿﭽﺎره و ﻣﺴﯿﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻮ ﻫﻤﻮاره در ﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻮده ای .ﺗﻮ ﻣﺪدﮔﺎر و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﻦ
ﻫﺴﺘ ،ﭘﺲ ای ﺧﺪای ﻣﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻦ.

دﻋﺎی ﯾ ﺑﯿﻤﺎر
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۴۱

۱

ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻓﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺴﯿﻦ و ﺑﯿﻨﻮا اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را در
۲

روز ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣ رﻫﺎﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ و او را زﻧﺪه ﻧﺎه ﻣ دارد .او در
زﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎرک ﺑﻮده و از ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ در اﻣﺎن ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اش را ﺑﻪ او ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﺪ.
۴

ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ .ﺟﺎن ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ده ،زﯾﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه
۵

ورزﯾﺪه ام «.دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣ ﻣﯿﺮد و ﻧﺎﻣﺶ از ﺻﻔﺤﮥ زﻧﺪﮔ
ﻣﺤﻮ ﻣ ﺷﻮد؟« ۶اﮔﺮ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑﯿﻬﻮده ﻣ زﻧﻨﺪ و در دل ﺧﻮد اﻓﺎر
ﺷﺮارت آﻣﯿﺰ را ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺑﻌﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ دﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ۷ .ﻫﻤﮥ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ در
ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪی ﻣ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ۸ .ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺮض
ﮐﺸﻨﺪه ای ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ ﻧﻤ ﺧﯿﺰد۹ «.ﺣﺘ دوﺳﺖ
ﺻﻤﯿﻤ ام ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد زﯾﺎدی داﺷﺘﻢ و ﻧﺎن و ﻧﻤ ﻣﺮا ﺧﻮرده ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
اﺳﺖ.
۱۰وﻟ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺮا از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را
ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻢ۱۱ .از اﯾﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﻦ راﺿ ﻫﺴﺘ ،ﭼﻮن دﺷﻤﻨﻢ دﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺳﺮاﻓﺮازی ﻧﻤﮐﻨﺪ۱۲ .ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﺳﺘﺎری ام ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨ و در ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺑﺮای
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ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣ ﭘﺬﯾﺮی۱۳ .ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ! از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ .آﻣﯿﻦ و آﻣﯿﻦ!

ﮐﺘﺎب دوم
)ﻣﺰاﻣﯿﺮ (۷۲ ‐ ۴۲

دﻋﺎی ﺷﺨﺺ ﭘﺮﯾﺸﺎن
)ﻗﺼﯿﺪه ای از ﺑﻨ ﻗﻮرح(

۴۲

۱

ﭼﻨﺎﻧﻪ آﻫﻮ ﺑﺮای ﻧﻬﺮﻫﺎی آب ﺷﺪت اﺷﺘﯿﺎق دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ای ﺧﺪا ﺟﺎن ﻣﻦ
۲

ﻫﻢ اﺷﺘﯿﺎق ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ دارد .ﺟﺎن ﻣﻦ ﺗﺸﻨﮥ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺗﺸﻨﮥ ﺧﺪای زﻧﺪه .ﮐﻪ ﮐ ﺑﯿﺎﯾﻢ
۳

و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم .اﺷﻬﺎﯾﻢ ﺷﺐ و روز ﻧﺎن ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ۴ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺎد ﻣ آورم ،ﺟﺎﻧﻢ ﺑ ﺣﺎل
ﻣﮔﺮدد .ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺮدم ﻣ رﻓﺘﻢ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﮐﺮدم،
ﺑﺎ آواز ﺧﻮﺷ و ﺳﺘﺎﯾﺶ در ﺟﻤ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.
۵

ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﭼﺮا اﻓﺴﺮده ﺷﺪه ای و ﭼﺮا در ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪ ای؟ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش

زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت از ﻃﺮف روی او دوﺑﺎره ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
۶ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺟﺎن ﻣﻦ اﻓﺴﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اُردن و ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺣﺮﻣﻮن و
ﻣﺴﻌﺮ ﺗﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورم۷ .ﻧﺪای ﻋﻤﻖ آﺑﻬﺎ و آواز آﺑﺸﺎر ﻫﺎ و ﺟﻤﯿ ﺧﯿﺰاﺑﻬﺎ و اﻣﻮاج آن از
ﺳﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ۸ .در ﻃ روز ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ و در ﺷﺐ
ﺳﺮود او در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و دﻋﺎﯾﻢ ﻧﺰد ﺧﺪای ﺣﯿﺎت ﻣﻦ۹ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺻﺨﺮۀ ﻣﻦ اﺳﺖ
ﻣﮔﻮﯾﻢ» :ﭼﺮا ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ای؟ ﭼﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻢ دﺷﻤﻨﺎن در ﻏﻢ و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺎﺷﻢ؟«
۱۰دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« و اﯾﻦ
ﻫﻤﭽﻮن ﺿﺮﺑﮥ ﻣﻬﻠ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ اﺳﺖ.
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۱۱ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﭼﺮا اﻓﺴﺮده ﺷﺪه ای و ﭼﺮا در ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪ ای؟ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎش زﯾﺮا ﮐﻪ او را دوﺑﺎره ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻧﺠﺎت روی ﻣﻦ و ﺧﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ.

اداﻣﮥ دﻋﺎی ﺷﺨﺺ ﭘﺮﯾﺸﺎن

۴۳

۱ای ﺧﺪا ،ﻣﺮا داوری ﮐﻦ و در دﻋﻮای ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑ رﺣﻢ ﻗﻀﺎوت ﮐﻦ .ﻣﺮا از
۲

دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ و ﺷﺮﯾﺮ رﻫﺎﯾ ده .زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﺪا ،ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ ﻫﺴﺘ .ﭼﺮا ﻣﺮا ﺗﺮک
ﮐﺮده ای؟ ﭼﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺘﻢ دﺷﻤﻦ در ﻏﻢ و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺎﺷﻢ؟
۳ﻧﻮر و راﺳﺘ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺎدی و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺗﻮ و
ﻣﺴﻦ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۴ .آﻧﺎه ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪا ﻣ آﯾﻢ ،ﺑﺴﻮی ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺧﻮﺷ و ﺷﺎداﺑ
ﻣﻦ اﺳﺖ .و ﺗﻮ را ای ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻐﻤﮥ رﺑﺎب ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ.
۵ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﭼﺮا اﻓﺴﺮده ﺷﺪه ای و ﭼﺮا در ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪ ای؟ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش
زﯾﺮا ﮐﻪ او را دوﺑﺎره ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻧﺠﺎت روی ﻣﻦ و ﺧﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ.

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ
)ﻗﺼﯿﺪه ای از ﺑﻨ ﻗﻮرح(

۴۴

۱ای ﺧﺪا ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ و ﭘﺪران ﻣﺎ ﮐﺎری را ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﺷﺎن و

در اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ اﻧﺠﺎم داده ای ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ۲ .ﺗﻮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد اﻣﺖ ﻫﺎ را ﺑﯿﺮون
ﮐﺮدی ،اﻣﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدی .ﻗﻮم ﻫﺎ را ﺗﺒﺎه ﮐﺮدی و اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘ.
۳زﯾﺮا ﮐﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد زﻣﯿﻦ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﺮدﻧﺪ و ﺑﺎزوی اﯾﺸﺎن آن ﻫﺎ را ﻧﺠﺎت
ﻧﺪاد ﺑﻠﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ و ﺑﺎزوی ﺗﻮ و ﻧﻮر روی ﺗﻮ .زﯾﺮا از اﯾﺸﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮدی.
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۴ای ﺧﺪا ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻧﺠﺎت اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎ۵ .ﺑﺎ ﮐﻤ ﺗﻮ
دﺷﻤﻨﺎن را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ۶ .زﯾﺮا ﺑﺮ ﮐﻤﺎن
ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺸﯿﺮم ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﻧﻤ دﻫﺪ۷ ،ﺑﻠﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
۸

ﻣﺎ رﻫﺎﯾ ﻣ ﺑﺨﺸ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را رﺳﻮا ﻣ ﺳﺎزی .ﺗﻤﺎﻣ روز ﺑﺮ ﺧﺪا ﻓﺨﺮ ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و
ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ.
۹اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده و رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ای و دﯾﺮ ﻟﺸﺮﻫﺎی ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫ ﻧﻤﮐﻨ.
۱۰ﻣﺎ را از ﭘﯿﺶ دﺷﻤﻦ ﻓﺮار داده ای و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﺗﺎراج ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۱۱

ﻣﺎ را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ای و ﻣﺎ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻫﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه

ﺳﺎﺧﺘﻪ ای.

۱۲

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ارزان ﻓﺮوﺧﺘ و از ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺸﺎن ﺳﻮدی ﻧﺒﺮدی.

۱۳

ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺧﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ای و ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﻤﺴﺨﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.

ﻣﺎ را

۱۴

ﻣﺎ

را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻫﺎ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪن ﺳﺮ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻫﺎ.
۱۵رﺳﻮاﯾ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ روزه در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺧﺠﺎﻟﺖ روﯾﻢ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ۱۶ ،از آواز
ﻣﻼﻣﺖﮐﻨﻨﺪه و دﺷﻨﺎم دﻫﻨﺪه ،از روی دﺷﻤﻦ و اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮﻧﺪه.
۱۷

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺮده اﯾﻢ و ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ

ﺑﺴﺘﻪ ای ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ،

۱۸

دل ﻣﺎ از ﺗﻮ دور ﻧﺮدﯾﺪه و ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ۱۹ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ را در ﻣﺎن ﺷﻐﺎﻻن ﮐﻮﺑﯿﺪی و ﺑﺎ ﺗﺎرﯾ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪی۲۰ .اﮔﺮ ﻣﺎ
ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﺮدﯾﻢ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ دراز ﻣﮐﺮدﯾﻢ،
۲۱آﯾﺎ ﺧﺪا از اﯾﻦ واﻗﻒ ﻧﻤ ﺷﺪ؟ زﯾﺮا او اﺳﺮار ﻗﻠﺐ را ﻣ داﻧﺪ۲۲ .ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۳ .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯿﺪار ﺷﻮ! ﭼﺮا ﺧﻮاﺑﯿﺪه ای؟ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﺮک ﻣﻦ۲۴ .ﭼﺮا روی
ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده و ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻣﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﮔﯿﺮی؟ ۲۵زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ
ﺧﺎک اﻓﺘﺎده و ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ۲۶ .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ.
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ﺳﺮود ﻋﺮوﺳ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ
)ﻗﺼﯿﺪه ای از ﺑﻨ ﻗﻮرح(

۴۵

۱

در ﺣﺎﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺳﺮاﯾﻢ ،دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻧﯿﻮ ﻣ ﺟﻮﺷﺪ.
۲

زﺑﺎن ﻣﻦ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻧﯿﻮﺗﺮ از ﺑﻨ آدم ﻫﺴﺘ و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎی ﺗﻮ رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۳ .ای ﻣﻘﺘﺪر ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ران ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺟﻼل و ﺟﺒﺮوﺗﺖ را۴ .ﺑﻪ ﮐﺒﺮﯾﺎﯾ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻓﺮوﺗﻨ و ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮ .دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﺗﺮﺳﻨﺎک را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ۵ .ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﯿﺰ ﺗﻮ ﺑﻪ دل دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮو ﻣ روﻧﺪ و اﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺰﯾﺮ ﭘﺎی ﺗﻮ
ﻣ اﻓﺘﻨﺪ.
۶ای ﺧﺪا ،ﺗﺨﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﻋﺼﺎی راﺳﺘ و اﻧﺼﺎف
اﺳﺖ۷ .ﺗﻮ ﻋﺪاﻟﺖ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺷﺮارت را دﺷﻤﻦ ﻣ داری .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﺗﻮ،
ﺗﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎ روﻏﻦ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﺴ ﮐﺮده اﺳﺖ۸ .ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺮ و ﻋﻮد
و ﺳﻠﯿﺨﻪ ،ﯾﻌﻨ ﻋﻄﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﻌﻄﺮ اﻧﺪ .ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ از ﻗﺼﺮﻫﺎی ﻋﺎج ﺗﻮ را
۹

ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .دﺧﺘﺮان ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،زﯾﺒﺎﯾ درﺑﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻠﻪ در دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ،ﺑﺎ
ﻟﺒﺎﺳ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ اوﻓﯿﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
۱۰ای دﺧﺘﺮ ﺑﺸﻨﻮ ،ﺑﺒﯿﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ :ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرت را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ۱۱ .ﭘﺎدﺷﺎه
دﻟﺒﺴﺘﮥ زﯾﺒﺎﯾ ﺗﻮ اﺳﺖ .او ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪار۱۲ .ﻣﺮدم ﺻﻮر و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻗﻮم ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۳ .دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه در اﻧﺪرون
ﻗﺼﺮش ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ! ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﺶ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻼ۱۴ .ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ
ﻣ ﺷﻮد و دوﺷﯿﺰﮔﺎن او را ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۵ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ آورده ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۶ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪادت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ آن ﻫﺎ را در ﺗﻤﺎﻣ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺮاﻧ
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ﻣﮔﻤﺎری۱۷ .ﻧﺎم ﺗﻮ را در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﻣ ﺳﺎزم و ﻗﻮم ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﭙﺎﺳﺰار ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺪا ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﺎ اﺳﺖ
)ﻗﺼﯿﺪه ای از ﺑﻨ ﻗﻮرح(

۴۶

۲

۱

ﺧﺪا ﭘﻨﺎﻫﺎه و ﻗﻮت ﻣﺎﺳﺖ و در وﻗﺖ ﺳﺨﺘ ﻫﺎ ﻣﺪدﮔﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد .ﺑﻨﺎﺑﺮان
۳

ﺗﺮﺳ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻪ دﻧﯿﺎ وﯾﺮان ﺷﻮد و ﮐﻮﻫﻬﺎ در ﻗﻌﺮ اوﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻓﺮورﯾﺰﻧﺪ ،ﯾﺎ آب ﻫﺎی

ﺑﺤﺮ ﻏﺮش ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻮش آﯾﻨﺪ و ﮐﻮﻫﻬﺎ از ﺳﺮﮐﺸ آن ﻟﺮزان ﮔﺮدﻧﺪ.
۴ﻧﻬﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮ ﺧﺪا را ﺷﺎدﻣﺎن ﻣ ﺳﺎزد و ﻣﺴﻦ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
را۵ .ﺧﺪا در وﺳﻂ اوﺳﺖ ،ﭘﺲ آن ﺷﻬﺮ از وﯾﺮاﻧ در اﻣﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪا در ﻃﻠﻮع ﺻﺒ او را
ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ۶ .اﻣﺖ ﻫﺎ ﻏﺮش ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺠﺎ ﻣﮔﺮدﻧﺪ .او آواز ﺧﻮد را
۷

ﻣ دﻫﺪ ،ﭘﺲ زﻣﯿﻦ ذوب ﻣﮔﺮدد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب
ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﺎ.
۸ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺠﺎﯾﺐ او را در روی زﻣﯿﻦ۹ .او ﺟﻨﻬﺎ را در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﺪ .ﮐﻤﺎن را ﻣ ﺷﻨﺪ ،ﻧﯿﺰه را ﻗﻄ ﻣﮐﻨﺪ و اراﺑﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ
ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ.
۱۰آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎل و در ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﺎل
ﻣ ﺑﺎﺷﻢ۱۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﺎ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
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)ﻣﺰﻣﻮری از ﺑﻨ ﻗﻮرح(

۴۷

۱

ای ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﮐﻒ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺳﺮود ﺧﻮﺷ را ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
۳

۲

ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ ﺟﻬﺎن ﺧﺪای ﺑﺰرگ .او ﻣﺎ را ﺑﺮ
۴

ﻗﻮم ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣ ﺳﺎزد و ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎ ﻣ اﻧﺪازد .ﻣﯿﺮاث ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﯾﻌﻨ ﺟﻼل ﯾﻌﻘﻮب را ،ﮐﻪ او را دوﺳﺖ ﻣ دارد.
۶

۵

ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺻﺪای ﺷﯿﭙﻮر .ﺳﺘﺎﯾﺶ
۷

ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﺧﺪا ﭘﺎدﺷﺎه
۸

ﺗﻤﺎﻣ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﺑﺎ ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد
ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺮ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ۹ .ﺳﺮوران اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺘﺶ او ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن از آن ﺧﺪاﺳﺖ .او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺎل
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻬﯿﻮن ﺷﻬﺮ ﺧﺪا
)ﺳﺮودی از ﺑﻨ ﻗﻮرح(

۴۸

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ،در ﺷﻬﺮ ﺧﺪای ﻣﺎ و در ﮐﻮه

ﻣﻘﺪس ﺧﻮﯾﺶ۲ .ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺒﺎی ﺳﻬﯿﻮن ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ واﻗ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣ ﺟﻬﺎن ﺧﻮﺷ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۳ .ﺧﺪا در ﻗﺼﺮﻫﺎی آن ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
۴ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ۵ .اﻣﺎ ﭼﻮن آﻧﺮا دﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و
وﺣﺸﺘﺰده ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ۶ .ﻟﺮزه ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺖ و درد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ درد زاﯾﻤﺎن۷ .ﺗﻮ
ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺷﺮﻗ در ﻫﻢ ﻣ ﺷﻨ۸ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪﯾﻢ ،در ﺷﻬﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،در ﺷﻬﺮ ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺧﺪا آن را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد
ﻣﺴﺘﺤﻢ ﻣ ﺳﺎزد.

۴۸ / ۱۵۳
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۹ای ﺧﺪا ،ﻣﺎ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻮ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﻢ۱۰ .ای ﺧﺪا ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ از ﻋﺪاﻟﺖ
ﭘﺮ اﺳﺖ۱۱ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داوری ﻫﺎی ﺗﻮ ،ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﺪ و دﺧﺘﺮان ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ وﺟﺪ
آﻣﺪه اﻧﺪ.
۱۲ﺳﻬﯿﻮن را ﻃﻮاف ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺮداﮔﺮد او ﺑﺨﺮاﻣﯿﺪ و ﺑﺮﺟﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ۱۳ .ﺑﻪ
ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه از آن ﻫﺎ اﻃﻼع
دﻫﯿﺪ۱۴ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ و ﻣﺎ را ﺗﺎ ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ.

ﺣﻤﺎﻗﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺛﺮوت
)ﻣﺰﻣﻮری از ﺑﻨ ﻗﻮرح(

۴۹

۱ای ﺗﻤﺎﻣ ﻗﻮم ﻫﺎ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ای ﺗﻤﺎﻣ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روی زﻣﯿﻦ ،ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ،
۳

۲

ﺧﻮرد و ﺑﺰرگ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻓﻘﯿﺮان! زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺖ ﺳﺨﻦ ﻣ راﻧﺪ و ﺗﻔﺮ دل ﻣﻦ ﭘﺮ
۴

از داﻧﺎﯾ اﺳﺖ .ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜﻠ ﻓﺮا ﻣﮔﯿﺮم و ﺑﺎ ﻧﻮای ﭼﻨ ﻣﻌﻤﺎﯾ ﺧﻮد را ﺣﻞ
ﻣﮐﻨﻢ.
۵ﭼﺮا در روزﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ ،وﻗﺘﯿﻪ ﺷﺮارت ﺣﯿﻠﻪﮔﺮان اﺣﺎﻃﻪ ام ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺮﺳﺎن ﺑﺎﺷﻢ؟ ۶آﻧﺎﻧ
ﮐﻪ ﻣﺘ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زﯾﺎدی ﻣﺎل و داراﺋ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﻟﻨﺪ۷ ،ﻫﯿﭽﯿ از اﯾﻨﻬﺎ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎل و داراﺋ ﺧﻮد ﺑﻬﺎی ﺣﯿﺎت ﯾﻨﻔﺮ را ﺑﭙﺮدازد و ﯾﺎ ﮐﻔﺎرۀ او را ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ۸ .زﯾﺮا ﻓﺪﯾﮥ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ۹ .ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻓﺴﺎد را ﻧﺒﯿﻨﺪ.
۱۰زﯾﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻤﺎن ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺎﻫﻼن و اﺣﻤﻘﺎن ﺑﺎﻫﻢ ﻫﻼک ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﺛﺮوت
ﺧﻮد را ﺑﺮای دﯾﺮان ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۱ .ﻓﺮ دل اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن
داﺋﻤ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﯾﺪاد اﯾﺸﺎن از ﯾ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﺮ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺧﺎﻃﺮۀ ﺷﺎن
۴۹ / ۱۵۳
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ﺟﺎوداﻧ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﮔﺬارﻧﺪ۱۲ .ﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎن در ﺷﻮه ﺧﻮد
ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﯿﻮان ﺟﺎن ﻣ ﺳﭙﺎرد.
۱۳

اﯾﻦ راه اﯾﺸﺎن ،ﺟﻬﺎﻟﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺳﺨﻦ آن ﻫﺎ را

ﻣ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.

۱۴

ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎر رواﻧﻨﺪ و ﻣﻮت آن ﻫﺎ را ﺷﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ.

ﺻﺒﺤﺎﻫﺎن ﻣﺮدﻣﺎن راﺳﺘﺎر ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ و وﺟﻮد ﺷﺎن در ﻗﺒﺮ ﭘﻮﺳﯿﺪه
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﮥ اﺑﺪی ﺷﺎن ﮔﻮر اﺳﺖ۱۵ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﺟﺎن ﻣﺮا از ﮔﻮر ﻣ رﻫﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮد.
۱۶

ﭘﺲ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎش ،ﭼﻮن ﺷﺨﺼ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد و ﺟﻼل ﺧﺎﻧﮥ او اﻓﺰوده ﮔﺮدد!

۱۷

زﯾﺮا

ﭼﻮن ﺑﻤﯿﺮد ،ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤ ﺑﺮد و ﺟﻼﻟﺶ او را ﻫﻤﺮاﻫ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۱۸ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ
وﻗﺘﯿﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣ داﻧﺪ و ﭼﻮن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺮدم از او ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۹ ،اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣ ﻣﯿﺮد و ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪد و دﯾﺮ ﻧﻮر را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ۲۰ .اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺷﻮه اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻮن ﺣﯿﻮان ﺟﺎن ﻣ ﺳﭙﺎرد.

ﻋﺒﺎدت واﻗﻌ
)ﻣﺰﻣﻮری از آﺳﺎف(

۵۰

۱ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ را ،از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب،

ﻓﺮا ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ۲ .ﺧﺪا در ﺟﻼل ﺧﻮد از ﺳﻬﯿﻮن ﮐﻪ ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۳ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣ آﯾﺪ و ﺳﻮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه ﭘﯿﺶ روی او و ﻃﻮﻓﺎنِ ﺷﺪﯾﺪ
ﮔﺮداﮔﺮد او ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۴ .او آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را از ﺑﺎﻻ و زﻣﯿﻦ را ﻓﺮا ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد
را داوری ﮐﻨﺪ۵ .او ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻘﺪﺳﺎنِ ﻣﺮا ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻬﺪ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ۶ «.آﺳﻤﺎن ﻫﺎ از اﻧﺼﺎف او ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺧﻮد داور اﺳﺖ.
»۷ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ! و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﻬﺎدت دﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﻦ
۵۰ / ۱۵۳
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻫﺴﺘﻢ۸ .در ﻣﻮرد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﯾﺖ ﺗﻮ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﮐﻨﻢ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻮ ﻫﻤﻮاره در
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ۹ .ﮔﺎوی از ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﻧﻤﮔﯿﺮم و ﻧﻪ ﺑﺰی از آﻏﻞ ﺗﻮ۱۰ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻨﻞ و رﻣﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺰاران ﮐﻮه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ۱۱ .ﻫﻤﻪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ و ﺟﺎﻧﻮران ﺻﺤﺮا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱۲

اﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﻢ

ﻣ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﮔﻔﺘﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﺎن و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎوﻫﺎ را ﻣ ﺧﻮرم و ﯾﺎ ﺧﻮن ﺑﺰﻫﺎ را ﻣ ﻧﻮﺷﻢ؟

۱۴

۱۳

ﻣﺮ

ﻗﺮﺑﺎﻧ واﻗﻌ ﺗﻮ ،ﺷﺮ و

ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ داده ای وﻓﺎ ﮐﻦ.

۱۵

در روز ﺗﻨ ﻣﺮا

ﺑﺨﻮان ﺗﺎ ﺗﺮا ﻧﺠﺎت دﻫﻢ و ﺗﻮ ﻣﺮا ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨ«.
۱۶

اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﺮا ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﯿﺎن ﮐﻨ و ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ

زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎوری؟
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ای.

۱۷

ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻮ از ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ای و ﮐﻼم ﻣﺮا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد

۱۸

وﻗﺘ دزد را ﻣ ﺑﯿﻨ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﮐﻨ و ﺑﺎ زﻧﺎﮐﺎران ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻫﺴﺘ.

۱۹دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺑﺎز ﻣﮐﻨ و زﺑﺎن ﺗﻮ ﺣﯿﻠﻪ را اﺧﺘﺮاع ﻣﮐﻨﺪ۲۰ .آﻣﺎده ﻫﺴﺘ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾ و درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻨ۲۱ .اﯾﻦ را ﮐﺮدی و
ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺘﻢ .ﭘﺲ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻟﯿﻦ ﺗﺮا ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﻢ و
اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣ ﻧﻬﻢ۲۲ .ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ ،در اﯾﻦ
ﺗﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﺒﺎدا ﺷﻤﺎ را ﺑﺪرم و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای ﻧﺒﺎﺷﺪ۲۳ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﭙﺎﺳﺰاری را
ﺑﺬراﻧﺪ ﻣﺮا اﺣﺘﺮام ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آﻧﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را راﺳﺖ ﺳﺎزد ،ﻧﺠﺎت را از ﻃﺮف ﺧﺪا
ﻣ ﺑﯿﻨﺪ«.

ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش
)ﻣﺰﻣﻮری از داود .او اﯾﻦ ﻣﺰﻣﻮر را وﻗﺘ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ ﻧﺰد او
آﻣﺪ و او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﻧﺎ ﺑﺎ ﺑﺘﺸﺒ ،زن اورﯾﺎ و ﮐﺸﺘﻦ ﺧﻮد اورﯾﺎ ﺳﺮزﻧﺶ
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ﮐﺮد(

۵۱

۱

ای ﺧﺪا ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻔﻘﺖ ﺑ ﭘﺎﯾﺎﻧﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ
۳

۲

را ﻣﺤﻮ ﺳﺎز .ﻣﺮا از ﺷﺮارﺗﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ده و از ﮔﻨﺎﻫﻢ ﻣﺮا ﭘﺎک ﮐﻦ .ﻣﻦ ﺑﻪ
۴

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﻢ و ﮔﻨﺎﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎه
ورزﯾﺪه و در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﺪی را ﮐﺮده ام .ﭘﺲ ﮐﻼم ﺗﻮ در ﻣﻮرد ﻣﻦ راﺳﺖ و داوری ﺗﻮ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.
۵

ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه ام و از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ ام در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮔﻨﺎه
۶

ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎﻃﻨ ﻫﺴﺘ ،ﭘﺲ ﺣﻤﺖ را در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز۷ .ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﺘﮥ زوﻓﺎ ﭘﺎک ﮐﻦ ﺗﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮم .ﻣﺮا ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﮐﻦ ﺗﺎ از ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ
ﮔﺮدم۸ .ﺧﻮﺷ و ﺧﺮﻣ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮان ﺗﺎ وﺟﻮد ﺷﺴﺘﻪ ام دوﺑﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ آﯾﺪ۹ .روی
ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﻫﻤﮥ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﻢ را ﻣﺤﻮ ﮐﻦ.
۱۰ای ﺧﺪا ،دل ﭘﺎک در ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ و روح راﺳﺘ را در ﺑﺎﻃﻨﻢ ﺗﺎزه ﮔﺮدان۱۱ .ﻣﺮا از
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﺮان و روح ﻗﺪوس ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﯿﺮ۱۲ .ﺧﻮﺷ ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز ده و
روح ﻣﺎﯾﻞ و ﻣﻄﯿ را در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻦ۱۳ .آﻧﺎه ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻣ آﻣﻮزم و
ﮔﻨﺎﻫﺎران ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۴ .ﻣﺮا از ﺟﺮم ﺧﻮن ﻧﺠﺎت ده! ای ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺧﺪای
ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻫﺴﺘ !ﺗﺎ زﺑﺎﻧﻢ ﺳﺮود ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮا ﺑﺴﺮاﯾﺪ۱۵ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺎز ﮐﻦ ﺗﺎ زﺑﺎﻧﻢ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
۱۶زﯾﺮا ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘ ،ورﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدم .ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﭘﺴﻨﺪ
ﻧﺮدی۱۷ .ﻗﺮﺑﺎﻧ ای ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪا ،روح ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ دل ﺷﺴﺘﻪ و ﻓﺮوﺗﻦ
را ﺧﻮار ﻧﺨﻮاﻫ ﺷﻤﺮد.
۱۸ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﻬﯿﻮن اﺣﺴﺎن ﻓﺮﻣﺎ و دﯾﻮارﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را آﺑﺎد ﮐﻦ۱۹ .آﻧﺎه از
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ راﺿ ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺗﻮ ﮔﺎوﻫﺎ را
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ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮐﺎر
)ﻗﺼﯿﺪه ای داود .او اﯾﻦ ﻣﺰﻣﻮر را در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد دواغ
ادوﻣ ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻪ اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ۲۲رﺟﻮع ﺷﻮد(.

۵۲

۲

۱

ای ﻣﺘﺒﺮ ﭼﺮا از ﺑﺪی ﻓﺨﺮ ﻣﮐﻨ؟ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .زﺑﺎن ﺗﻮ
۳

ای ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ ،ﻣﺜﻞ ﺗﯿ ﺗﯿﺰ ،ﺷﺮارت را اﺧﺘﺮاع ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺪی را زﯾﺎدﺗﺮ از ﻧﯿﻮﯾ دوﺳﺖ
۴

ﻣ داری و دروغ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از راﺳﺘﻮﯾ .ﻫﻤﮥ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺒﺎهﮐﻨﻨﺪه را دوﺳﺖ ﻣ داری ،ای
زﺑﺎن ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه.
۵ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺗﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﺪ .ﺗﺮا از ﺧﺎﻧﻪ ات رﺑﻮده و ﻣ راﻧﺪ و از زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن
رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣ ﺳﺎزد۶ .ﻋﺎدﻻن اﯾﻦ را دﯾﺪه ،ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮ او ﻣ ﺧﻨﺪﻧﺪ»۷ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻧﺮد ،ﺑﻠﻪ ﻣﺘ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد و از ﺑﺪی ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻮد را زورآور ﺳﺎﺧﺖ«.
۸اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ زﯾﺘﻮن در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﻮﮐﻞ
ﻣ دارم۹ .ﺗﻮ را ﺑﺮای ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم داده ای ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺷﺮ ﻣﮔﻮﯾﻢ و اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺗﻮ ﻧﯿﻮﺳﺖ.

ﺷﺮارت اﻧﺴﺎن
)ﻗﺼﯿﺪه ای از داود ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺰﻣﻮر ﭼﻬﺎردﻫﻢ(

۵۳

۱اﺣﻤﻖ در دل ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاﺋ ﻧﯿﺴﺖ «.ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ
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دﺳﺖ ﻣ زﻧﻨﺪ و ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﻮﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
۲

ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﻨ آدم ﻣ ﻧﺮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺨﺺ داﻧﺎ و ﺧﺪاﺟﻮﺋ وﺟﻮد دارد.
۴

۳

ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺮاه و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﯿﻮﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ

ﺑﺪﮐﺎران ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا را ﻣﺜﻞ ﻧﺎن ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﺎم ﺧﺪا را ﯾﺎد
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ؟ ۵آﻧﺎه ﺳﺨﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﯿ ﺗﺮس ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪا اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪۀ ﺗﻮ را ﭘﺎﺷﺎن ﻣ ﺳﺎزد .آن ﻫﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را رد ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
۶

ای ﮐﺎش ﮐﻪ ﻧﺠﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺳﻬﯿﻮن ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺪا اﺳﯿﺮان ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را

ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎدﻣﺎن ﻣ ﺷﻮد.

دﻋﺎی رﻫﺎﯾ از ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن
)ﻗﺼﯿﺪه ای از داود .او اﯾﻦ ﻣﺰﻣﻮر را ﻫﻨﺎﻣ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﻫﺎﻟ زﯾﻒ
ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎﺋﻮل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
 ۱۹ :۲۳و  ۱ :۲۶رﺟﻮع ﺷﻮد(.

۵۴

۱ای ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه و ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﻦ داوری ﻧﻤﺎ.

۲ای ﺧﺪا دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺳﺨﻨﺎن زﺑﺎﻧﻢ را ﮔﻮش ﺑﯿﺮ۳ ،زﯾﺮا ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻇﺎﻟﻢ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮا دارﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺧﺪا را در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
۴اﻣﺎ ﺧﺪا ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ۵ .ﺑﺪی را ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘ ﺧﻮد آن ﻫﺎ را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎز۶ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺎه ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻢ .ﻧﺎم ﺗﻮ را ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻧﯿﻮﺳﺖ۷ .ﭼﻮﻧﻪ از ﺗﻤﺎﻣ ﺳﺨﺘ ﻫﺎ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داده و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺷﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را
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ﻧﺮﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

دﻋﺎی ﮐﺴ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
)ﻗﺼﯿﺪه ای از داود(

۵۵

۱ای ﺧﺪا ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه و وﻗﺘﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ زاری ﻣﮐﻨﻢ ﺧﻮد را از
۲

ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻦ .دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮم ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎﻟﻪ
۳

ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آواز دﺷﻤﻦ و ﻇﻠﻢ ﺷﺮﯾﺮ .آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ
۵

۴

ﺟﻔﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ .دل ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ ﻣ ﻟﺮزد و وﺣﺸﺖ ﻣﺮگ ﻣﺮا ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮس و
۶

ﻟﺮز ﺑﻪ ﻣﻦ وارد ﺷﺪه و وﺣﺸﺘ ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺣﺎﻃﻪ ام ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﮔﻮﯾﻢ» :ﮐﺎش ﻣﺜﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮ
ﺑﺎل ﻣ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮده و آراﻣ ﻣ ﯾﺎﻓﺘﻢ۷ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾ ﺟﺎی دوردﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺳﺎﮐﻦ
ﺻﺤﺮا ﻣ ﺷﺪم۸ ،و ﺑﺴﻮی ﭘﻨﺎﻫﺎﻫ ﻣ ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ از ﺑﺎد ﺗُﻨﺪ و ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪ در اﻣﺎن
ﺑﺎﺷﻢ«.
۹

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﯾﺮان را ﭼﻨﺎن ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﮔﺮدان ﮐﻪ زﺑﺎن ﯾﺪﯾﺮ را ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﺷﻬﺮ

ﻇﻠﻢ و ﺟﻨ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ۱۰ .ﺷﺐ و روز دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ را دور ﻣ زﻧﻨﺪ و ﺷﺮارت و ﻣﺰاﺣﻤﺖ در
ﺷﻬﺮ اﺳﺖ۱۱ .ﻓﺴﻖ و ﻓﺴﺎد در ﻣﯿﺎن آن اﺳﺖ و ﺟﻮر و ﺧﯿﺎﻧﺖ از ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﺶ دور
ﻧﻤ ﺷﻮد.
۱۲اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻣ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺤﻤﻞ ﻣﮐﺮدم و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺮاﻓﺮازی
ﻣ ﻧﻤﻮد ،ﺧﻮد را از وی ﭘﻨﻬﺎن ﻣ ﺳﺎﺧﺘﻢ۱۳ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدی ای ﻣﺮد ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻦ! ای ﯾﺎر
ﺧﺎﻟﺺ و دوﺳﺖ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﻦ۱۴ .ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﮐﺮدﯾﻢ و ﯾﺠﺎ در ﺟﻤ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ رﻓﺘﯿﻢ۱۵ .ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آﯾﺪ و زﻧﺪه ﺑﻮر ﻓﺮو روﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﺷﺮارت در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
۱۶اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ۱۷ .ﺷﺎﻣﺎﻫﺎن و ﺻﺒ و ﻇﻬﺮ
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ﺷﺎﯾﺖ و ﻧﺎﻟﻪ را ﺳﺮ ﻣ دﻫﻢ و او آواز ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﻮد۱۸ .ﺟﺎﻧﻢ را از ﺟﻨ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﻓﺪﯾﻪ داده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪ۱۹ .ﺧﺪا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ازﻟ اﺳﺖ
ﻣ ﺷﻨﻮد و آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺻﻼح ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و از ﺧﺪا
ﻧﻤ ﺗﺮﺳﻨﺪ.
۲۰دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺻﻠ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺧﻮﯾﺶ دراز ﮐﺮده و ﻋﻬﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۲۱ﺳﺨﻨﺎن ﭼﺮب و ﻧﺮم در زﺑﺎﻧﺶ ،ﻟﯿﻦ ﺟﻨ در ﺑﺎﻃﻦ او اﺳﺖ .ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ ﭼﺮب ﺗﺮ از
روﻏﻦ ،وﻟ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮان اﻧﺪ.
۲۲

ﺑﺎر ﺗﻤﺎم ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﭙﺎر و او از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .او ﻫﺮﮔﺰ

ﻧﻤﮔﺬارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﺑﯿﻔﺘﺪ۲۳ .ﺗﻮ ای ﺧﺪا ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ و ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ را ﺑﻪ ﻗﻌﺮ
ﮔﻮدال ﻧﯿﺴﺘ ﺳﺮﻧﻮن ﮐﻦ و ﻋﻤﺮ اﯾﺸﺎن را ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎز .ﻟﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻢ.

ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا
)ﻣﺰﻣﻮری از داود ،ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در ﺟﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ(.

۵۶

۱ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣ روز ﺑﺎ

ﻣﻦ ﺟﻨ ﮐﺮده و ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۲ .دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺗﻤﺎﻣ روز ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮور ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻣ ﺟﻨﻨﺪ۳ .ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﻮم ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ۴ .در ﺧﺪا ﮐﻼم او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻢ و ﻧﻤ ﺗﺮﺳﻢ.
اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟
۵ﻫﺮ روز ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻣﻨﺤﺮف ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﺪی اﺳﺖ.
۶ﻫﻤ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﺮ ﻗﺪم ﻣﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺼﺪ
ﮐﺸﺘﻨﻢ را دارﻧﺪ۷ .آﯾﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارت ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟ ای ﺧﺪا اﻣﺖ ﻫﺎ
را در ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻨﺪاز۸ .ﺗﻮ روزﻫﺎی آوارﮔ ﻣﺮا ﺷﻤﺮده و ﺣﺴﺎب اﺷﻬﺎﯾﻢ را
۵۶ / ۱۵۳
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻣ داﻧ و در دﻓﺘﺮت ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ای۹ .در آن روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎد ﮐﻨﻢ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ
ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﮔﺮﯾﺰﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻣ داﻧﻢ زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ۱۰ .در ﺧﺪا ﮐﻼم او را
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ .در ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼم او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ۱۱ .ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻢ ﭘﺲ
ﻧﻤ ﺗﺮﺳﻢ .اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟
۱۲ای ﺧﺪا ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﮐﻪ داده ام وﻓﺎ ﻣﮐﻨﻢ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺷﺮﮔﺰاری را در ﭘﯿﺸﺎه ﺗﻮ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻢ۱۳ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﺎن ﻣﺮا از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دادی و ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را از ﻟﻐﺰﯾﺪن ﻧﺎه
داﺷﺘ ﺗﺎ در ﻧﻮر ﺣﯿﺎت در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا راه روم.

دﻋﺎی ﮐﻤ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود ،ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ از ﻧﺰد ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﻣﻐﺎره ﻓﺮار ﮐﺮد(

۵۷

۱ای ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ! زﯾﺮا ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه آورده و در ﺳﺎﯾﮥ
۲

ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ام ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﻼﯾﺎ ﺑﺬرد .ﻧﺰد ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل زاری و دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ،
۳

ﻧﺰد ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﮐﻨﺪ .او ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ از آﺳﻤﺎن ﮐﻤ
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ و آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺮا دارﻧﺪ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﺧﺪا رﺣﻤﺖ و راﺳﺘ
ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد۴ .ﺟﺎﻧﻢ را ﺷﯿﺮان درﻧﺪه اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ
ﻗﺮار دارم ،ﯾﻌﻨ ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﺎن ﭼﻮن ﻧﯿﺰه ﻫﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎﺳﺖ و زﺑﺎن ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻤﺸﯿﺮِ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ۵ .ای ﺧﺪا ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و ﺟﻼﻟﺖ را ﺑﺮ روی ﻫﻤﮥ
زﻣﯿﻦ آﺷﺎر ﺳﺎز.
۶داﻣ در ﺳﺮ راه ﻣﻦ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺟﺎﻧﻢ اﻓﺴﺮده ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﺎﻫ ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﮐﻨﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد
ﺷﺎن در آن اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
۷دل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻢ اﺳﺖ .ﺧﺪاﯾﺎ ،دل ﻣﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺳﺮود ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻮ را
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۸ .ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﺷﻮ! ای ﭼﻨ و رﺑﺎب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ! ﻣﻦ ﺳﭙﯿﺪه دم
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را ﺑﯿﺪار ﻣﮐﻨﻢ۹ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻫﺎ ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻫﺎ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ۱۰ ،زﯾﺮا رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و راﺳﺘ ﺗﻮ ﺗﺎ اﻓﻼک۱۱ .ای
ﺧﺪا ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و ﺟﻼﻟﺖ را ﺑﺮ روی ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻦ آﺷﺎر ﺳﺎز.

ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر
)ﺳﺮودی از داود(

۵۸

۱

آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﻨ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ؟ ای ﺑﻨ آدم ،آﯾﺎ
۲

ﺷﻤﺎ از روی راﺳﺘ ﻗﻀﺎوت ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﺮارت ﺑﻌﻤﻞ ﻣ آورﯾﺪ و ﺑﺎ
۳

دﺳﺘﺎن ﺗﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺮﯾﺮان از رﺣﻢ ﻣﻨﺤﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ و دروﻏﻮﯾﺎن از
روز ﺗﻮﻟﺪ ﮔﻤﺮاه۴ .اﯾﺸﺎن را زﻫﺮی اﺳﺖ ﻣﺜﻞ زﻫﺮ ﻣﺎر و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﭽﻪ ﻣﺎرِ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد
را ﻣ ﺑﻨﺪد ۵ﺗﺎ آواز اﻓﺴﻮﻧﺮان را ﻧﺸﻨﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت اﻓﺴﻮن ﮐﻨﺪ.
۶

ای ﺧﺪا دﻧﺪاﻧﻬﺎی آن ﻫﺎ را در دﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﺸﻦ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﯿﺮﻫﺎی درﻧﺪه را
۷

ﺧُﺮد ﮐﻦ .ﻣﺜﻞ آﺑ ﮐﻪ در ﯾ زﻣﯿﻦ ﺧﺸ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣ ﺷﻮد ،آن ﻫﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن
ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،ﺑ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ۸ .ﻣﺜﻞ ﺣﻠﺰوﻧ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﻌﺎب ﺧﻮد ﺣﻞ
ﻣﮔﺮدد و ﻣﺜﻞ ﺳﻘﻂ زن ﮐﻪ روی روﺷﻨ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ۹ .ﻣﺜﻞ ﺧﺎرﻫﺎی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ
دﯾﻬﺎی ﺗﺎن آﺗﺶ آﻧﺮا اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ،ﭼﻪ ﺗﺮ و ﭼﻪ ﺧﺸ ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
۱۰ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﭼﻮن اﻧﺘﻘﺎم را دﯾﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﮔﺮدد و ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺧﻮن ﺷﺮﯾﺮ
ﻣ ﺷﻮﯾﺪ۱۱ .آﻧﺎه ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﯾﻘﯿﻨﺎً ﮐﻪ ﭘﺎداﺷ ﺑﺮای ﻋﺎدﻻن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ
ﺧﺪاﺋ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﻗﻀﺎوت ﻣﮐﻨﺪ«.

دﻋﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
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)ﺳﺮودی از داود ،ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺷﺎﺋﻮل اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ او ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ
او را ﺑﺸﻨﺪ(.

۵۹

۱

ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺮا از دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻧﺠﺎت ﺑﺪه و ﻣﺮا از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد
۳

۲

ﻧﺎه دار .ﻣﺮا از ﺷﺮﯾﺮان ﺧﻼﺻ ده و از ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺶ .زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺮای
ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ و زورآوران ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺪون آﻧﻪ
ﺧﻄﺎﯾ و ﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫ را ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ۴ .ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ آن ﻫﺎ ﻣ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺣﺎل ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻦ۵ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻫﻤﮥ ﺧﺪاﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل
۶

ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﺮ ﻫﯿﭽﯿ از ﻏﺪارانِ ﺷﺮﯾﺮ ﺷﻔﻘﺖ ﻣﻦ .آن ﻫﺎ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ
۷

ﺳ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﮐﺸﻨﺪ و در ﺷﻬﺮ ﮔﺸﺖ وﮔﺬار ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻮﻫﯿﻦ
ﻣﮐﻨﻨﺪ .زﺑﺎن ﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮِ ﺑﺮان اﺳﺖ و ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد؟« ۸اﻣﺎ ﺗﻮ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﺧﻨﺪی و آن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨ.
۹

ای ﺧﺪا ،ای ﻗﻮت ﻣﻦ ،ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﺷ.

۱۰

ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣ رود .ﺧﺪا ﺷﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ

ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ۱۱ .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺳﺎن ،ﻣﺒﺎدا ﻗﻮم ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻗﻮت ﺧﻮد ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاز ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺘ۱۲ !ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه
زﺑﺎن و ﺳﺨﻨﺎن ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ،در ﺗﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻌﻨﺖ و دروﻏ ﮐﻪ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ۱۳ ،آن ﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻦ ،در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا
در ﯾﻌﻘﻮب و ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ۱۴ .آن ﻫﺎ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ
ﺳ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﮐﺸﻨﺪ و در ﺷﻬﺮ ﮔﺸﺖ وﮔﺬار ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۵ .ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﺮاﮔﻨﺪه
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪه ،ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.
۱۶اﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻮت ﺗﻮ را ﻣ ﺳﺘﺎﯾﻢ و ﻫﺮ ﺻﺒ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻮ
ﻗﻠﻌﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ و در ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﺷ۱۷ .ای ﺧﺪا ،ای ﻗﻮت ﻣﻦ،
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ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﻗﻠﻌﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ و ﺧﺪای رﺣﻤﺖ ﻣﻦ.

دﻋﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾ
)ﺳﺮودی از داود .او اﯾﻦ ﻣﺰﻣﻮر را ﻫﻨﺎﻣ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﺮ ﺳﻮری
در ﺟﻨ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﻨ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮآب ،ﺳﺮدار ﻟﺸﺮ داود،
دوازده ﻫﺰار ادوﻣ را در »درۀ ﻧﻤ «از ﭘﺎی درآورد(.

۶۰

۱

ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﺎ را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘ !ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮدی ،ﺣﺎل ﺑﺴﻮی
۲

ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮد! ﺗﻮ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻟﺮزه آوردی و آن را ﺷﺎﻓﺘ .ﺷﺴﺘ ﻫﺎﯾﺶ را درﺳﺖ ﮐﻦ،
زﯾﺮا ﻟﺮزان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ۳ .ﻣﺸﻼت زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات ﻧﺸﺎن داده و ﺷﺮاب
ﺳﺮﮔﺮداﻧ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪی۴ .ﻋﻠَﻤ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ دادی ﺗﺎ آﻧﺮا ﺑﺮای
راﺳﺘ ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ۵ .ﺗﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ده و ﻣﺎ را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ.
۶ﺧﺪا در ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﻓﺮاوان ﺷﻬﺮ ﺷﯿﻢ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ
و وادی ﺳﻮﮐﻮت را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﻢ۷ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد و ﻣﻨَﺴ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﻓﺮاﯾﻢ
ﮐﻼﻫﺨﻮد ﺳﺮ ﻣﻦ و ﯾﻬﻮدا ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ۸ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮآب را ﻇﺮف ﻃﻬﺎرت
ﻣﮔﺮداﻧﻢ ،ﺑﺮ ادوم ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﻣ اﻧﺪازم و ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻣ آورم«.
۹ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎر دار ﺑﺒﺮد؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ادوم راﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻨﺪ؟ ۱۰ﻣﺮ ﻧﻪ
ﺗﻮ ای ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺎ را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻟﺸﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺮﻓﺘ؟ ۱۱ﻣﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﮐﻤ
ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﻣﻌﺎوﻧﺖ از ﻃﺮف اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ۱۲ .ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﺪا ﭘﯿﺮوزی ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ اﺳﺖ
و او دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣ ﺳﺎزد.
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ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۶۱

۱

۲

ای ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و دﻋﺎی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ! از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ دﻧﯿﺎ ﺗﻮ را

ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ .ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ دﻟﻢ از ﺣﺎل ﻣ رود ،ﺑﻪ ﺗﻮ رو ﻣ آورم ،ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ای ﮐﻪ از ﻣﻦ
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﺋ۳ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ ﻫﺴﺘ و ﺑﺮج ﻗﻮی ام در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ.
۴ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻢ و در ﺳﺎﯾﮥ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮم.
۵زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪا ،وﻋﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ام ﺷﻨﯿﺪه ای و ﻣﯿﺮاﺛ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ دارد۶ .ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﭘﺎدﺷﺎه روزﻫﺎ ﺧﻮاﻫ اﻓﺰود و ﺳﺎﻟﻬﺎی او ﺗﺎ
ﻧﺴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ۷ .در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ .رﺣﻤﺖ و راﺳﺘ را
۸

ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ او را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ و ﻫﺮ روز ﺑﻪ
وﻋﺪه ﻫﺎی ﮐﻪ داده ام وﻓﺎ ﻣﮐﻨﻢ.

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺪا
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۶۲

۱ﺟﺎن ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا آراﻣ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺠﺎت ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ۲ .ﺗﻨﻬﺎ او

ﺻﺨﺮه و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ و ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ ،ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻟﻐﺰش ﻧﻤ ﺧﻮرم۳ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﺑﺮ ﻣﺮدی
ﻫﺠﻮم ﻣ آورﯾﺪ و ﻫﻤ ﺗﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ او را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾ دﯾﻮار ﺧﻤﯿﺪه و ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ؟ ۴آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﻓﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را از ﻣﻘﺎم اش ﺳﻘﻮط دﻫﻨﺪ و دروغ را
دوﺳﺖ ﻣ دارﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ وﻟ در دل ﺧﻮد ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۵ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا آرام ﯾﺎب ،زﯾﺮا اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ اوﺳﺖ۶ .ﺗﻨﻬﺎ او ﺻﺨﺮه و ﻧﺠﺎت
ﻣﻦ اﺳﺖ و ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ ،ﭘﺲ ﻟﻐﺰش ﻧﻤ ﺧﻮرم۷ .ﻧﺠﺎت و ﻋﺰت ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺻﺨﺮۀ
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ﻗﻮت ﻣﻦ و ﭘﻨﺎه ﻣﻦ در اوﺳﺖ۸ .ای ﻗﻮم ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ و دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
وی ﺧﺎﻟ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﺎ اﺳﺖ.
۹

ﺑﻨ آدم ﭼﻪ ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﻬﻢ ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .وﻗﺘ در ﺗﺮازو وزن ﺷﻮد

از ﻫﻮا ﻫﻢ ﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ.

۱۰

ﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻨﯿﺪ ،ﺑﺮ ﻏﺎرت اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻨﯿﺪ و ﭼﻮن ﻣﺎل و

داراﺋ ﺗﺎن اﻓﺰوده ﺷﻮد دل ﺑﻪ آن ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ۱۱ .ﺧﺪا ﯾ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و دو ﺑﺎر اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ ﻗﻮت از آن ﺧﺪاﺳﺖ۱۲ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﻧﯿﺰ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎﻟﺶ اﺟﺮ و ﺟﺰا ﻣ دﻫ.

ﺟﺎن ﻣﻦ ﺗﺸﻨﮥ ﺗﻮﺳﺖ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود ،ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻮد(.

۶۳

۱ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘ .در ﺳﺤﺮ ﺗﻮ را ﻣ ﺟﻮﯾﻢ .در زﻣﯿﻦ ﺧﺸ و ﺗﺸﻨﻪ
۲

و ﺑ آب ،ﺟﺎن ﻣﻦ ﺗﺸﻨﮥ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻮ .در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪﺳﺖ ﺗﻮ را
۳

ﻧﺮﯾﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻗﻮت و ﺟﻼل ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﭼﻮﻧﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ از ﺧﻮدِ زﻧﺪﮔ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻟﺒﻬﺎی ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﺪ۴ .ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ام ﺗﻮ را ﺷﺮ و ﺳﭙﺎس ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۵ .ﺟﺎن ﻣﻦ ﺳﯿﺮ ﻣ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻏﺬای
ﭼﺮب و ﻟﺬﯾﺬ و زﺑﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﺪ.
۶وﻗﺘ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻣ روم ،ﺗﻮ را ﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ و در ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ اﻧﺪﯾﺸﻢ۷ .زﯾﺮا
ﺗﻮ ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﻮده ای و در ﺳﺎﯾﮥ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﺳﺮود ﺷﺎدﻣﺎﻧ را ﻣ ﺳﺮاﯾﻢ۸ .ﺟﺎن ﻣﻦ ﺟﺪا از
ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
۹اﻣﺎ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻨﻢ را دارﻧﺪ ،ﻫﻼک ﻣﮔﺮدﻧﺪ و در ﻗﻌﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺮو ﻣ روﻧﺪ۱۰ .آن ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﻌﻤﮥ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۱ .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺧﺪا ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ
و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا را اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﺳﺮﻓﺮاز ﻣ ﺷﻮد ،زﯾﺮا دﻫﺎن دروﻏﻮﯾﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﮔﺮدد.
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دﻋﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۶۴

۱

۲

ای ﺧﺪا ،آواز ﻧﺎﻟﻪ و زاری ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺣﯿﺎﺗﻢ را از ﺧﻮف دﺷﻤﻦ ﻧﺎه دار .در
۳

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻃﺌﮥ ﺷﺮﯾﺮان و ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺑﺪﮐﺎران از ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻦ .آن ﻫﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﭼﻮن
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺮا ﻫﺪف ﺗﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻠ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ۴ .از ﮐﻤﯿﻨﺎه ﺧﻮد
ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻨﺎه را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن او را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﻣ زﻧﻨﺪ و ﻧﻤ ﺗﺮﺳﻨﺪ۵ .ﯾﺪﯾﺮ
ﺧﻮد را در ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،در ﺧﻔﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮐﺸﻨﺪ و دام ﻣﮔﺴﺘﺮﻧﺪ و
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ؟« ۶ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ را ﻃﺮح ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﭼﻪ ﺧﻮب ﺳﻨﺠﯿﺪﯾﻢ «.ﭼﻪ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ﻓﺮ درون اﻧﺴﺎن و دل او.
۷اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﻣ زﻧﺪ و ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ را ﺑﺮ ﺑﺪن ﺷﺎن وارد ﻣﮐﻨﺪ.
۸زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﺷﺎن دام ﻣ ﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﺗﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ۹ .آﻧﺎه ﺗﻤﺎﻣ آدﻣﯿﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪه و ﮐﺎر ﺧﺪا را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻋﻤﻞ او را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ.
۱۰ﺷﺨﺺ راﺳﺘﺎر در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﺷ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ! و ﻫﻤﮥ ﻋﺎدﻻن ﺧﺪا را
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ!

ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺷﺮﮔﺰاری
)ﻣﺰﻣﻮر و ﺳﺮودی از داود(

۶۵

۱ای ﺧﺪا ،ﺳﺘﺎﯾﺶ در ﺳﻬﯿﻮن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﺳﺖ و وﻋﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲ای ﮐﻪ دﻋﺎ را ﻣ ﺷﻨﻮی ،ﻫﻤﮥ ﺑﺸﺮ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣ آﯾﻨﺪ۳ .ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﯿﻨ ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺗﻮ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮا ﮐﻔﺎره ﻣﮐﻨ۴ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ
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ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ای ﺗﺎ در ﭘﯿﺸﺎه ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد .از ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ و از ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺗﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ.
۵

ای ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻫﺴﺘ ،ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺒﺘﻨﺎک و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺎ را ﺟﻮاب ﻣ دﻫ .ﺗﻮ
۶

ﻣﺎﯾﮥ اﻣﯿﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و دورﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﻫﺴﺘ .ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ای و ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺴﺘﻪ ای۷ .ﺗﻼﻃﻢ ﺑﺤﺮﻫﺎ را آرام ﻣﮔﺮداﻧ ،ﺗﻼﻃﻢ
اﻣﻮاج آن ﻫﺎ را و ﺷﻮرش اﻣﺖ ﻫﺎ را۸ .ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدﻣﺎﻧ از ﯾ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﻮی دﯾﺮ آن ﻫﺴﺘ.
۹

زﻣﯿﻦ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و ﺳﯿﺮاب ﻣﮐﻨ و آﻧﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﮔﺮداﻧ .ﻧﻬﺮ ﺧﺪا از

آب ﭘﺮ اﺳﺖ .ﻏﻠﮥ اﯾﺸﺎن را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨ و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر آﻣﺎده ﻣ ﺳﺎزی:
۱۰ﮐُﺮدﻫﺎﯾﺶ را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮده و ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻤﻮار ﻣ ﺳﺎزی .ﺑﺎ ﺑﺎران ﻓﺮاوان آﻧﺮا
ﺷﺎداب ﻧﻤﻮده و ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﺶ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫ۱۱ .ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﺗﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎج زﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه
و راﻫﻬﺎی ﺗﻮ ﻓﺮاواﻧ را ﺑﺒﺎر ﻣ آورد۱۲ .ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺻﺤﺮا ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺷﺪه و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺷﺎدﻣﺎﻧ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ۱۳ .ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎ ﭘﺮ از ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ و وادی ﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻏﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ از ﺧﻮﺷ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ و ﺳﺮود ﻣ ﺳﺮاﯾﻨﺪ.

ﺳﺮود ﺷﺮﮔﺰاری
)ﺳﺮود و ﻣﺰﻣﻮر(

۶۶

۱ای ﺗﻤﺎﻣ روی زﻣﯿﻦ ،ﺧﺪا را آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧ دﻫﯿﺪ! ۲ﺟﻼل ﻧﺎم او را ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ و

در ﺳﺘﺎﯾﺶ او ،ﻋﻈﻤﺖ او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ۳ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ اﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ!
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪت ﻗﻮت ﺗﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ از ﺗﺮس در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ۴ .ﺗﻤﺎم روی
زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮده و ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺳﺮود ﻣ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ«.
۵ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﯿﺒ را ﺑﺮای ﺑﻨ آدم اﻧﺠﺎم
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داده اﺳﺖ۶ .ﺑﺤﺮ را ﺑﻪ ﺧﺸ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده از ﻣﯿﺎن آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .در
آﻧﺠﺎ ﻣﺎ از ﺧﺪا ﺧﻮﺷ ﮐﺮدﯾﻢ۷ .در ﺗﻮاﻧﺎﺋ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﺎﻇﺮ
اﻣﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﯿﺰان ﺑﺮ ﺿﺪ او ﻗﯿﺎم ﻧﻨﻨﺪ۸ .ای ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﺧﺪای ﻣﺎ را
۹

ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ و آواز ﺳﺘﺎﯾﺶ او را ﺑﺸﻨﻮاﻧﯿﺪ .او ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﺣﯿﺎت ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و
ﻧﻤﮔﺬارد ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﻟﻐﺰش ﺧﻮرد.
۱۰ﺗﻮ ای ﺧﺪا ،ﻣﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدی و ﭼﻮن ﻧﻘﺮه ای ﮐﻪ در ﮐﻮره ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺎ را ﭘﺎک
ﺳﺎﺧﺘ۱۱ .ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﻪ دام درآوردی و ﺑﺎر ﺳﻨﯿﻨ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻬﺎدی۱۲ .ﻣﺮدﻣﺎن را
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺧﺘ و ﺑﻪ آﺗﺶ و آب درآﻣﺪﯾﻢ .اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾ ﺟﺎی آرام و
ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ آوردی.
۱۳ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ﻣ آﯾﻢ و ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﮐﻨﻢ۱۴ .وﻋﺪه ﻫﺎی
ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺳﺨﺘ ،ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﮔﺸﻮدم و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد آوردم۱۵ .ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨ ﭘﺮواری را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﮔﺬراﻧﻢ .ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎ را ﺑﺎ دود ﻗﻮﭼﻬﺎ ذﺑ ﻣﮐﻨﻢ.
۱۶ای ﻫﻤﮥ ﺧﺪاﺗﺮﺳﺎن ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﺎن ﻣﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ
آﮔﺎه ﺳﺎزم۱۷ .ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻢ ﻧﺰد او آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﻮد.
۱۸اﮔﺮ ﺷﺮارت را در دل ﺧﻮد ﻧﻪ ﻣ داﺷﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎﯾﻢ را ﻧﻤ ﺷﻨﯿﺪ۱۹ .اﻣﺎ ﺧﺪا
دﻋﺎی ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ آواز دﻋﺎی ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮده.
۲۰ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪا ﮐﻪ دﻋﺎی ﻣﺮا رد ﻧﺮده و رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﻦ درﯾ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺮود ﺷﺮﮔﺰاری
)ﺳﺮود و ﻣﺰﻣﻮر(

۶۷

۱ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﻧﻮر روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﺪ۲ ،ای
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ﺧﺪا راه ﺗﻮ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﺮدد و ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺑﺮ ﺟﻤﯿ اﻣﺖ ﻫﺎ۳ .ای ﺧﺪا ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺗﻮ را
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﯿ ﻗﻮم ﻫﺎ ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﯾﻨﺪ.
۴

اﻣﺖ ﻫﺎ ﺧﻮﺷ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮود ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻗﻮم ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف داوری ﻧﻤﻮده و
۵

اﻣﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨ .ای ﺧﺪا ﻗﻮم ﻫﺎ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﯿ ﻗﻮم ﻫﺎ ﺗﻮ
را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﯾﻨﺪ۶ .آﻧﺎه زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را داده و ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﺮﮐﺖ
ﻣ دﻫﺪ۷ .ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﻫﻤﮥ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن از او ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.

ﺳﺮود ﭘﯿﺮوزی
)ﻣﺰﻣﻮر و ﺳﺮودی از داود(

۶۸

۱ﺧﺪا ﺑﺮﺧﯿﺰد و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از او ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ از

ﺣﻀﻮرش ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ! ۲ﻣﺜﻞ دود ﮐﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎز و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﻮم
۳

ﻧﺰد آﺗﺶ آب ﻣ ﺷﻮد ،ﺷﺮﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻫﻼک ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ راﺳﺘﺎران ﺷﺎد
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۴ﺑﺮای ﺧﺪا ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﺑﺴﺘﺎﺋﯿﺪ .او را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﺮ ﻫﺎ ﺳﻮار اﺳﺖ ،ﺟﻼل دﻫﯿﺪ.
ﻧﺎم او ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ! در ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ وﺟﺪ آﺋﯿﺪ۵ .ﭘﺪر ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺣﺎﻣ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ،ﺧﺪاﺳﺖ
در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد! ۶ﺧﺪا ﺑﮐﺴﺎن را ﺟﺎی و ﻣﺴﻦ ﻣ دﻫﺪ و اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ آزادی
ﺑﯿﺮون ﻣ آورد .اﻣﺎ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﯿﺰان در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸ و ﺳﻮزان ﺳﺎﮐﻦ ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
۷ای ﺧﺪا ،وﻗﺘ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات رﻓﺘ و ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮاﻣﯿﺪی،
۸زﻣﯿﻦ ﻟﺮزان ﮔﺮدﯾﺪ و آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎرﯾﺪ .ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎد۹ .ﺗﻮ ای ﺧﺪا ﺑﺎران ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎراﻧﯿﺪی ﺗﺎ ﻣﯿﺮاﺛﺖ را ﮐﻪ از ﺣﺎل رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد اﺳﺘﻮار و ﺷﺎداب ﮔﺮداﻧ۱۰ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات در آن زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻮ ای ﺧﺪا ،از
روی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﺪارک دﯾﺪه ای.
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۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن داد و ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮ زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﮋده را رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ»۱۲ :ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎنِ ﻟﺸﺮﻫﺎ
ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ و زﻧ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨ را ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﮐﻨﺪ۱۳ .آن ﻫﺎ ﯾ وﻗﺘ در ﻃﻮﯾﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺒﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﻧﻘﺮه ﻓﺎم و ﭘﺮﻫﺎﯾﺶ ﻃﻼﺋﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ زر و زﯾﻮر ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.

۱۴

وﻗﺘ

ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را در آﻧﺠﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه
ﺻﻠﻤﻮن ﭘﺎﺷﺎن ﻣﮔﺮدد«.
۱۵ﮐﻮه ﺑﺎﺷﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ .ﮐﻮه ﺑﺎﺷﺎن دارای ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ۱۶ .ای ﮐﻮﻫﻬﺎی ﮐﻪ
ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ دارﯾﺪ ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﮐﻮﻫ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺣﺴﺮت ﻣ ﻧﺮﯾﺪ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۷

ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ ﺧﺪا

ﻫﺰاران ﻫﺰار اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ.

۱۸

ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ

ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻮد ﻓﺮﻣﻮده و اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ای .آدﻣﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘ
ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدی.
۱۹ﺷﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﺎد ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻣ ﺷﻮد و ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺮگ.

۲۰

ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﺧﺪای ﻧﺠﺎت اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا رﻫﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﺎ از

۲۱

اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﮐﻮﺑﺪ و ﺳﺮ آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد روان

ﻫﺴﺘﻨﺪ۲۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن را از ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻮه ﺑﺎﺷﺎن و از اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ
ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﻢ۲۳ ،ﺗﺎ ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﻧﺪ و زﺑﺎن ﺳﻬﺎی ﺗﺎن ﻧﯿﺰ از آن ﻫﺎ ﺣﺼﮥ
ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ«.
۲۴ای ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﻫﻤﻪ دﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪﺳﺖ
داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮی۲۵ .در ﭘﯿﺶ رو ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﺧﺮاﻣﻨﺪ و در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و در
وﺳﻂ دوﺷﯿﺰﮔﺎن داﯾﺮه ﻧﻮاز۲۶ .ﺧﺪا را در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ۲۷ .ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ،
اوﻟﺘﺮ و رﻫﺒﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﻬﻮدا ،زﺑﻮﻟﻮن و ﻧﻔﺘﺎﻟ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺎن ﻣ آﯾﻨﺪ۲۸ .ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ
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ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ای ﺧﺪا ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادی ،آﺷﺎر
ﮔﺮدان۲۹ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻮ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺪاﯾﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣ آورﻧﺪ.
۳۰ﺣﯿﻮان وﺣﺸ ﻧﯿﺰار را و اﻗﻮام دﯾﺮ را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻮ ﮔﺮدن ﻧﻬﻨﺪ .اﻗﻮاﻣ را ﮐﻪ ﺟﻨ را دوﺳﺖ ﻣ دارﻧﺪ،
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎز.

۳۱

ﺳﺮوران از ﻣﺼﺮ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺣﺒﺸﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﻠﻨﺪ

ﻣﮐﻨﺪ.
۳۲ای ﻣﻤﺎﻟ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺧﺪا ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ.
۳۳

ﺑﺮای او ﮐﻪ از ازل ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﻠﻮﺗ ﺧﻮد در آﺳﻤﺎن ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺳﺮود

ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

۳۴

او آواز ﺧﻮد را ﻣ دﻫﺪ ،آوازی ﮐﻪ ﭘﺮ ﻗﻮت اﺳﺖ.

۳۵

ﺧﺪا را در ﻗﻮت او

ﺑﺴﺘﺎﺋﯿﺪ .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺷﻮه و ﺟﻼل او ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻈﻤﺖ او در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ
دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد.

۳۶

ای ﺧﺪا ﭼﻪ ﻫﯿﺒﺘﻨﺎک ﻫﺴﺘ در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﻮﯾﺶ! ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﺋ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪا!

ﻃﻠﺐ ﮐﻤ از ﺧﺪا
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۶۹

۱ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده! زﯾﺮا آﺑﻬﺎ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ ﻧَﻔَﺲ ﻣﺮا ﺑﯿﺮد۲ .در ﻟﺠﻦ زار

ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ام ،ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎد .در آب ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﻓﺘﺎده ام و ﺳﯿﻼب ﻣﺮا
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ۳ .از ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮد ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ام .ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺧﺸ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺪای
ﻣﻦ ﺗﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ۴ .آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑ ﺳﺒﺐ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،از ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮم زﯾﺎدﺗﺮ اﻧﺪ و
آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺮا دارﻧﺪ ،ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﮐﺴ ﻧﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدم ،از ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۵ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺮا ﻣ داﻧ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ از ﺗﻮ ﻣﺨﻔ ﻧﯿﺴﺖ۶ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
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ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺧﺠﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ رﺳﻮا ﻧﺮدﻧﺪ۷ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﺮدم ﺷﺪه و
رﺳﻮاﯾ روی ﻣﺮا ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ۸ .ﻧﺰد ﺑﺮادراﻧﻢ ﻣﺜﻞ ﯾ اﺟﻨﺒ ﺷﺪه ام و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﯾ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
۹ﻏﯿﺮت ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﻮرده ،و ﻣﻼﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ روی آورده
اﺳﺖ۱۰ .ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺑﺎ روزه و اﺷ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،آن ﻫﺎ ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۱وﻗﺘ ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪم ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﮔﺮدﯾﺪم۱۲ .ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺑﺮ
ﺿﺪ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣ زﻧﻨﺪ و ﻣﯿﺴﺎران درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺳﺮود ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

۱۳

اﻣﺎ ﻣﻦ ای ﺧﺪاوﻧﺪ،

در ﭘﯿﺸﺎه ﺗﻮ در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ .ای ﺧﺪا ،در ﮐﺜﺮت رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد دﻋﺎی ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮐﻦ.

۱۴

ﻣﺮا از ﻟﺠﻦ زار ﺧﻼﺻ ده ﺗﺎ ﻏﺮق ﻧﺸﻮم

و از ﻧﻔﺮتﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ و از ﻋﻤﻖ آﺑﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.

۱۵

ﻣﺬار ﮐﻪ ﺳﯿﻞ آﺑﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و

ﯾﺎ ﻋﻤﻖ ﻫﺎ ﻣﺮا ﺑﺒﻠﻌﺪ و ﮔﻮدال ﻧﯿﺴﺘ ﻣﺮا در دﻫﺎن ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد۱۶ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﻮﺳﺖ و از روی رﺣﻤﺖ ﺑﮐﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ.
۱۷روی ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات ﻣﭙﻮﺷﺎن ،زﯾﺮا در ﺳﺨﺘ ﻗﺮار دارم .ﻣﺮا ﺑﻪ زودی ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﻓﺮﻣﺎ۱۸ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه ،ﺑﻬﺎی آزادی ام را ﺑﭙﺮداز و ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻧﺠﺎت ده.
۱۹ﺗﻮ ﺧﻮاری ،رﺳﻮاﯾ و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﺮا داﻧﺴﺘﻪ و ﺟﻤﯿ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻣ ﺑﯿﻨ۲۰ .رﺳﻮاﯾ دﻟﻢ
را ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ام .ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﻔﻘﺖ ﺑﻮدم ،وﻟ دﻟﺴﻮزی ﻧﺒﻮد و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺴﻠ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ۲۱ .ﻣﺮا ﺑﺮای ﺧﻮراک زردآب دادﻧﺪ و ﭼﻮن ﺗﺸﻨﻪ
ﺑﻮدم ﻣﺮا ﺳﺮﮐﻪ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ۲۲ .ﭘﺲ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺷﺎن و ﻫﻤﭽﻨﺎن آﺳﺎﯾﺶ آن ﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺷﺎن دام
ﮔﺮدد۲۳ .ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎن ﺗﺎر ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﮐﻤﺮﻫﺎی ﺷﺎن را ﻫﻤﻮاره ﻟﺮزان ﮔﺮدان۲۴ .ﺧﺸﻢ
ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰ و در آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﻮزان۲۵ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن وﯾﺮان
ﮔﺮدد و در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻫﯿﭽﺲ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮد۲۶ .زﯾﺮا ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺗﻮ زده ای زﺟﺮ
ﻣ دﻫﻨﺪ و درﺑﺎرۀ دردﻫﺎی آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺎن ﮐﺮده ای ،ﺑﺎﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ۲۷ .ﭘﺲ
ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻔﺰا و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﺎن ﻧﺮدد۲۸ .از دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻮ ﺷﻮﻧﺪ
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و در ﺷﻤﺎر راﺳﺘﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺮدﻧﺪ.
۲۹

اﻣﺎ ﻣﻦ ،ﻣﺴﯿﻦ و دردﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ای ﺧﺪا ،ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﻣﺮا ﺳﺮاﻓﺮاز ﺳﺎزد.

ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و ﻋﻈﻤﺖ او را ﺑﺎ ﺷﺮﮔﺰاری ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻢ.
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺸﻨﻮد ﻣ ﺳﺎزد ،زﯾﺎدﺗﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ.

۳۰

۳۱

آﻧﺎه

اﯾﻦ اﺳﺖ

۳۲

اﺷﺨﺎص ﻓﺮوﺗﻦ

اﯾﻦ را دﯾﺪه و ﺷﺎدﻣﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ ،دل ﺷﻤﺎ زﻧﺪه ﮔﺮدد.
۳۳زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را ﻣ ﺷﻨﻮد و اﺳﯿﺮان ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﻧﻤ ﺑﺮد.
۳۴

آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ او را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺤﺮﻫﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.

۳۵

زﯾﺮا ﺧﺪا ﺳﻬﯿﻮن را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را آﺑﺎد ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او در

آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻟ آن ﮔﺮدد۳۶ .ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻫﺎ وارث آن ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﻧﺎم او را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

دﻋﺎی ﮐﻤ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﺎری(
)ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺰﻣﻮر (۱۷ ‐ ۱۳ :۴۰

۷۰

۱ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺷﺘﺎب ﮐﻦ! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎ!

۲آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﻢ را دارﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮔﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺪﺧﻮاه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺧﺠﻞ و ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ۳ .آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ رﺳﻮا
ﮔﺮدﻧﺪ۴ .اﻣﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺗﻮ ﺧﻮﺷ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﺷﺮﮔﺰار اﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا ﺑﺰرگ اﺳﺖ۵ «.اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﻦ و
ﻣﺤﺘﺎج ﻫﺴﺘﻢ .ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﺪدﮔﺎر و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ.
ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻦ.
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دﻋﺎی ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺮ

۷۱

۱

۲

ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣ آورم ،ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
۳

ﺧﻮد ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ و رﻫﺎﯾ ده .دﻋﺎﯾﻢ را ﺑﺸﻨﻮ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺻﺨﺮۀ ﺳﻮﻧﺖ
ﺑﺎش ﺗﺎ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺮم .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ای ،زﯾﺮا ﺻﺨﺮه و ﻗﻠﻌﮥ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘ۴ .ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان و از ﭼﻨ اﺷﺨﺎص ﺑﺪﮐﺎر و ﻇﺎﻟﻢ رﻫﺎﯾ ده.
۵زﯾﺮا ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ و از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺘﻪ ام.
۶ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪم ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ و از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ ﺑﻮده ای .ﭘﺲ ﺗﻮ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ.
۷ﺑﺮای ﻣﺮدم زﯾﺎدی ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺪه ام ،ﻟﯿﻦ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻗﻮی ﻣﻦ ﻫﺴﺘ۸ .دﻫﺎﻧﻢ از
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ ﭘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم روز ﺟﻼل ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ۹ .در زﻣﺎن ﭘﯿﺮی ﻣﺮا از ﺧﻮد دور
ﻣﻦ و در وﻗﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ۱۰ .زﯾﺮا دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و
ﺗﻌﻘﯿﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﻢ را دارﻧﺪ۱۱ .آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا او را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ
او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﻫﺎﻧﻨﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ«.
۱۲ای ﺧﺪا از ﻣﻦ دور ﻣﺸﻮ و ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﻦ ﺑﺸﺘﺎب۱۳ .دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺎﻧﻢ رﺳﻮا و
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺿﺮر ﻣﻦ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔ و رﺳﻮاﯾ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﮔﺮدﻧﺪ۱۴ .اﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد۱۵ .زﺑﺎﻧﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﺠﺎت ﺗﻮ را ﺗﻤﺎﻣ روز .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺪ و ﻗﯿﺎس
آﻧﺮا ﻧﻤ داﻧﻢ۱۶ .در ﺗﻮاﻧﺎﺋ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﻓﻘﻂ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ
ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﻢ.
۱۷ای ﺧﺪا ،از ﻃﻔﻮﻟﯿﺘﻢ ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ای و ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﺗﻮ را اﻋﻼم
ﮐﺮده ام۱۸ .ﭘﺲ ای ﺧﺪا ،ﻣﺮا ﺣﺘ در زﻣﺎن ﭘﯿﺮی و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﺮک ﻧﻦ .ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ
اﯾﻦ ﻧﺴﻞ را از ﻗﺪرت ﺗﻮ ﺧﺒﺮ دﻫﻢ و ﻫﻤﮥ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه را از ﺗﻮاﻧﺎﺋ ﺗﻮ۱۹ .ای ﺧﺪا،

۷۱ / ۱۵۳
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻣ رﺳﺪ .ﺗﻮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺠﺎم داده ای .ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ
ﮐﯿﺴﺖ؟ ۲۰ای ﮐﻪ ﺗﻨ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﺳﺨﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده ای ،رﺟﻮع ﮐﺮده ،ﺑﺎز ﻣﺎ را
زﻧﺪه ﺧﻮاﻫ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﺎ را از اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫ آورد۲۱ .ﻣﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ
ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاﻫ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺮا ﺗﺴﻠ ﺧﻮاﻫ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

۲۲

ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ راﺳﺘ ﺗﻮ را،

ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﻧﻐﻤﮥ ﭼﻨ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﻮای رﺑﺎب
ﺳﺮود ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.

۲۳

ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ وﻗﺘﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﺮود ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

و ﺟﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻓﺪﯾﻪ داده ای.

۲۴

زﺑﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣ روز ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ذﮐﺮ ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا

آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺿﺮر ﻣﻦ در ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﺳﻮا ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

دﻋﺎﺋ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه
)ﻣﺰﻣﻮری از ﺳﻠﯿﻤﺎن(

۷۲

۱ای ﺧﺪا ،اﻧﺼﺎف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ده و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه! ۲ﺗﺎ او

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ داوری ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﯿﻨﺎن ﺗﻮ را ﺑﺎ اﻧﺼﺎف۳ .آﻧﺎه ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮای
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺎر ﻣ آورﻧﺪ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻋﺪاﻟﺖ۴ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ داد ﻣﺴﯿﻨﺎن
ﻗﻮم ﺑﺮﺳﺪ ،ﻓﻘﯿﺮان را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و ﻇﺎﻟﻤﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ۵ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻗ
اﺳﺖ و ﻣﺎه ﻫﺴﺖ ،آن ﻫﺎ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ از ﯾ ﻧﺴﻞ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ دﯾﺮ۶ .او ﻣﺜﻞ ﺑﺎراﻧ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻒ زار ﻣ ﺑﺎرد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرش ﻫﺎی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺳﯿﺮاب ﻣﮐﻨﺪ۷ .در
دوران او ﻋﺎدﻻن رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻫﺴﺖ ،ﮐﺜﺮت ﺳﻼﻣﺘ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۸ﺳﺎﺣﮥ ﻗﻠﻤﺮو او از ﺑﺤﺮ ﺗﺎ ﺑﺤﺮ و از درﯾﺎی ﻓﺮات ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۹ .ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر وی ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪه و دﺷﻤﻨﺎن او ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣ اﻓﺘﻨﺪ۱۰ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﺟﺰاﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺒﺎ و ﺳﺒﺎ ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
۱۱ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن او را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺟﻤﯿ اﻣﺖ ﻫﺎ او را ﺑﻨﺪﮔ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
۱۲وﻗﺘ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ از او ﮐﻤ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،او را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﯿﻨ را
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ﮐﻪ ﭼﺎره ﺳﺎزی ﻧﺪارد۱۳ .ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻔﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان دﻟﺴﻮزی ﻣﮐﻨﺪ و ﺟﺎن ﻣﺴﯿﻨﺎن را
ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ۱۴ .آن ﻫﺎ را از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣ رﻫﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮن اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ وی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ
اﺳﺖ.
۱۵

ﻋﻤﺮ ﭘﺎدﺷﺎه دراز ﺑﺎد و از ﻃﻼی ﺳﺒﺎ ﺑﻪ او داده ﺷﻮد .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای وی دﻋﺎ ﺷﻮد و

ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪا ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ۱۶ .زﻣﯿﻦ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺮ از ﻏﻠﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﯿﻮه و ﺑﺎ ﺛﻤﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻤﻦ ﻫﺎ ﭘﺮ از ﻋﻠﻒ و
ﺳﺒﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﺮ ﻧﻔﻮس ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۷ .ﻧﺎم او ﺗﺎ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎد و اﺳﻢ او ﻫﻤﭽﻮن
آﻓﺘﺎب ﻋﺎﻟﻤﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .آدﻣﯿﺎن در او ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺟﻤﯿ اﻣﺖ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ او را
ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
۱۸ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ! ﮐﻪ ﻓﻘﻂ او ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ
اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ۱۹ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﻧﺎم ﭘﺮ ﺟﻼل او! ﺗﻤﺎﻣ زﻣﯿﻦ از ﺟﻼل او ﭘﺮ ﮔﺮدد.
آﻣﯿﻦ! آﻣﯿﻦ!
۲۰دﻋﺎﻫﺎی داود ،ﭘﺴﺮ ﯾﺴ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﮐﺘﺎب ﺳﻮم
)ﻣﺰاﻣﯿﺮ (۸۹ ‐ ۷۳

ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا
)ﻣﺰﻣﻮری از آﺳﺎف(

۷۳

۱ﯾﻘﯿﻨﺎً ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﻮﺳﺖ ،او ﺑﺮای آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺎک دل ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻧﯿﻮﺳﺖ۲ .اﻣﺎ ﻣﻦ ،ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ از راه ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد و ﻗﺪم ﻫﺎﯾﻢ ﻟﻐﺰش ﺧﻮرد،
۳زﯾﺮا ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺒﺮ و ﺷﺮﯾﺮ ﺣﺴﺪ ﺑﺮدم وﻗﺘ ﺳﻼﻣﺘ ﺷﺎن را دﯾﺪم۴ .آن ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن
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ﻣﺮگ ﺑﺎ ﻫﯿ ﺗﻠﯿﻔ درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪه و ﻗﻮی و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ۵ .ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم دﯾﺮ در زﺣﻤﺖ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎص دﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﺨﺘ روﺑﺮو ﻧﺸﺪه اﻧﺪ۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻏﺮور
آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻇﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس آن ﻫﺎ را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ۷ .ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺎﻗ آن ﻫﺎ
ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪﻗﻪ ﺑﯿﺮون رود و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﯿﺎﻻت دل ﺧﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی
۸

ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑﺪ ﻣ زﻧﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻇﻠﻢ آﻣﯿﺰ را ﻣﻐﺮوراﻧﻪ ﺑﺮ
۹

زﺑﺎن ﻣ آورﻧﺪ .دﻫﺎن ﺷﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ و زﺑﺎن ﺷﺎن در ﺟﻬﺎن ﮔﺮدش ﻣﮐﻨﺪ.
۱۰

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ ﻣ روﻧﺪ و آب ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد.

۱۱

ﺣﺘ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻧﺪ و آﯾﺎ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻠﻢ دارد؟«

۱۲

ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺪﮐﺎر را

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،زﻧﺪﮔ آرام دارﻧﺪ و ﺛﺮوت ﺷﺎن روز ﺑﺮوز زﯾﺎدﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد.
۱۳

ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻬﻮده دل ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺘﻪ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎه دور داﺷﺘﻪ ام؟

۱۴

ﺗﻤﺎم روز در زﺣﻤﺖ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﺻﺒ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮔﺮدم.

۱۵

اﮔﺮ ﻣﻦ واﻗﻌﺎً آن ﺣﺮﻓﻬﺎ را

ﻣ زدم ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺘﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪم۱۶ .ﭼﻮن ﻓﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ
اﯾﻦ را ﺑﻔﻬﻤﻢ ،در ﻧﻈﺮم دﺷﻮار آﻣﺪ۱۷ .ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺳﻬﺎی ﺧﺪا داﺧﻞ ﺷﺪم .آﻧﺎه داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺪﮐﺎران ﭼﻪ اﺳﺖ۱۸ .ﺗﻮ آن ﻫﺎ را در ﺟﺎﻫﺎی ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻗﺮار داده ای ﺗﺎ در
وﯾﺮاﻧ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﻨﺪ۱۹ .آن ﻫﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ رﺳﯿﺪه و ﺗﺒﺎه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺎﻗﺒﺖِ زﻧﺪﮔ
آن ﻫﺎ ﺗﺮس آور و وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ۲۰ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﯾﻪ ﺧﻮابِ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﻣﺤﻮ
ﻣﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘ ﺑﺮﺧﯿﺰی ،ﺗﺼﻮرات آن ﻫﺎ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣ ﺷﻤﺎری.
۲۱در آن وﻗﺖ ﮐﻪ دل ﻣﻦ ﺗﻠ ﺷﺪه و در ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد دل رﯾﺶ ﺑﻮدم۲۲ ،ﻫﻤﭽﻮ ﯾ ﺟﺎﻫﻞ و
ﺑ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺜﻞ ﯾ ﺣﯿﻮان ﻧﺰد ﺗﻮ ﮔﺮدﯾﺪم۲۳ .ﺑﺎ وﺻﻒ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻦ داﯾﻤﺎً ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و
ﺗﻮ دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ای۲۴ .ﻣﻮاﻓﻖ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺮا ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮا در ﺣﻀﻮر
ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﻮد ﻣ رﺳﺎﻧ۲۵ .ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ در آﺳﻤﺎن؟ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﻫﯿ ﭼﯿﺰی را در زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺰ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ۲۶ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺪﻧﻢ ﻓﺮﺳﻮده و دﻟﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺻﺨﺮۀ دﻟﻢ و ﺗﺎ اﺑﺪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻦ اﺳﺖ۲۷ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﻮ دورﻧﺪ ،ﻫﻼک ﻣﮔﺮدﻧﺪ و آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑ وﻓﺎﯾ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫ ﺳﺎﺧﺖ۲۸ .اﻣﺎ ﻣﻦ ،ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮده ام ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎی او را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻢ.

دﻋﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾ
)ﻗﺼﯿﺪه ای از آﺳﺎف(

۷۴

۱

ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭼﺮا ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﮐﺮده ای و ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
۲

ﭼﺮاﮔﺎه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻗﻮﻣ را ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد

ﺧﺮﯾﺪه ای و آن ﻫﺎ را ﻓﺪﯾﻪ ﮐﺮده ای ﺗﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ
۳

در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده ای .ﺑﺴﻮی ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی داﺋﻤ آن ﻗﺪم ﺑﺮدار ،زﯾﺮا دﺷﻤﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻮ ﺑﻮد ،ﺧﺮاب ﮐﺮده اﺳﺖ۴ .دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ و
ﺑﯿﺮق ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﯿﺮوزی در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۵ .ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺒﺮﻫﺎ را ﺑﺮای ﻗﻄ ﮐﺮدن درﺧﺘﺎن ﺟﻨﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ۶ .آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺶ و ﻧﺎر
ﺗﺮاﺷﯿﺪۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻫﺎ و ﭼﺶ ﻫﺎ ﺧﺮاب ﻣﮐﻨﻨﺪ۷ .ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس ﺗﻮ را آﺗﺶ
زده اﻧﺪ و ﻣﺴﻦ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ۸ .در دل ﺧﻮد
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﯿﻢ «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﺪا را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪه اﻧﺪ۹ .ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻮ را دﯾﺮ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﻢ و از اﻧﺒﯿﺎء ﻫﻢ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﯿﭽﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ وﺿ ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ دوام ﻣﮐﻨﺪ۱۰ .ای ﺧﺪا،
دﺷﻤﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ و آﯾﺎ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟
۱۱ﭼﺮا دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺎ درﯾ داﺷﺘﻪ ای؟ ﭘﺲ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
اﯾﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻦ.
۱۲ﺧﺪا از ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻦ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺎت را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ۱۳ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد آب ﺑﺤﺮ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮدی و ﺳﺮ ﻧﻬﻨ ﻫﺎ را در آﺑﻬﺎ ﺷﺴﺘ.
۱۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮ ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن ،ﯾﻌﻨ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺤﺮی ،را ﮐﻮﺑﯿﺪه و او را ﺧﻮراک ﺟﺎﻧﻮران ﺑﯿﺎﺑﺎن
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ﺳﺎﺧﺘ۱۵ .ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﺟﻮﯾﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن آوردی و ﻧﻬﺮﻫﺎی داﺋﻤ را ﺧﺸ
ﮔﺮداﻧﯿﺪی۱۶ .روز ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺷﺐ ﻧﯿﺰ .آﻓﺘﺎب و ﻣﻬﺘﺎب را ﺗﻮ در ﺟﺎﻫﺎی ﺷﺎن ﻗﺮار
داده ای۱۷ .ﺗﻤﺎم ﺣﺪود زﻣﯿﻦ را ﺗﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ای .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن را ﺗﻮ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده ای.
۱۸ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ ﭼﺴﺎن دﺷﻤﻦ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﮐﻨﺪ و ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻞ ﻧﺎم
ﺗﻮ را ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۹ .ﺟﺎنِ ﻓﺎﺧﺘﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮر وﺣﺸ ﻣﺴﭙﺎر و اﯾﻦ ﻗﻮم
رﻧﺠﺪﯾﺪه ات را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻦ۲۰ .ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ای ﺑﯿﺎد آور ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻇﺎﻟﻢ
در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﮥ ﺗﺎرﯾ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده و زﻣﯿﻦ را از ﻇﻠﻢ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
رﺳﻮا ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﯿﻨﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۲

۲۱

ﻣﺬار ﮐﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن

ای ﺧﺪا ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ

ﺧﻮد را ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﮐﻦ و ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ اﺣﻤﻖ ﺗﻤﺎم روز ﺗﻮ را ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﮐﻨﺪ.

۲۳

ﻓﺮﯾﺎد

دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻦ و ﻏﻮﻏﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد.

ﺧﺪاوﻧﺪ داور ﺣﻘﯿﻘ اﺳﺖ
)ﻣﺰﻣﻮر و ﺳﺮودی از آﺳﺎف(

۷۵

۱ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ! زﯾﺮا ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾ

اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﺳﻢ ،ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
۳اﮔﺮﭼﻪ زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﮥ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن در ﺣﺎل ذوب ﺷﺪن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻦ ارﮐﺎن آﻧﺮا اﺳﺘﻮار ﻧﺎه
ﻣ دارم۴ .ﺑﻪ ﻣﺘﺒﺮان ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻐﺮور ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺮﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻧﺒﺎﻟﻨﺪ،
۵ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ﻧﻨﻨﺪ و از روی ﺳﺮﮐﺸ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺒﺮآﻣﯿﺰ ﻧﻮﯾﻨﺪ۶ «.زﯾﺮا ﺳﺮاﻓﺮازی ﻧﻪ از
ﺷﺮق ،ﻧﻪ از ﻏﺮب و ﻧﻪ از ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻧﻪ از ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣ آﯾﺪ۷ ،ﺑﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا داور اﺳﺖ .او اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾ را ﺳﺮاﻓﺮاز و دﯾﺮی را ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزد.
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۸در دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﺳﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺷﺮاب ﺗﻠ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻏﻀﺐ او اﺳﺖ .او آﻧﺮا
ﻣ رﯾﺰد و ﻫﻤﮥ ﺷﺮﯾﺮان ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮه از آن ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ۹ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﻋﻼم
ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ۱۰ .ﺷﺎخ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺮﯾﺮان ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺮﯾﺪه
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻗﺪرت راﺳﺘﺎران ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺪا ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ
)ﻣﺰﻣﻮر و ﺳﺮودی از آﺳﺎف(

۷۶

۱

۲

ﺧﺪا در ﯾﻬﻮدا ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻧﺎم او در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ! ﺧﯿﻤﮥ اوﺳﺖ در ﺷﺎﻟﯿﻢ
۳

و ﻣﺴﻦ او در ﺳﻬﯿﻮن .او در آﻧﺠﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ را ﺷﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﭙﺮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و
ﺟﻨ را۴ .ﺗﻮ ﭘﺮ ﺟﻼل و ﺷﻮﻫﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﻬﯿﺐ۵ .ﺷﺠﺎﻋﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدان
دﺷﻤﻦ در آﻧﺠﺎ ﺗﺎراج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮاب اﺑﺪی ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮد را دﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ۶ .از ﺗﻮﺑﯿ ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ،ﺳﻮاران و اﺳﭙﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﮔﺮان ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ.
۸

۷

اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﻬﯿﺐ ﻫﺴﺘ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ! در ﺣﯿﻦ ﻏﻀﺒﺖ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؟ از

آﺳﻤﺎن داوری را ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪی .ﺟﻬﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ۹ ،ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای
داوری ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﻨﺎن ﺟﻬﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ۱۰ .ﺧﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﻔﺖ و ﮐﻤﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻢ را ﻣ ﺑﻨﺪی.
۱۱ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد وﻋﺪه دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آن وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد او ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮای او ﮐﻪ ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ۱۲ .روﺣﯿﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن را ﻣ ﺷﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻧﺪازد.

ﺗﺴﻠ در روز ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ
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)ﻣﺰﻣﻮری از آﺳﺎف(

۷۷

۱

آواز ﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ و او ﻣﺮا
۲

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ .در روز ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﻠﺐ ﮐﺮدم .در ﺷﺐ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای
۳

دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺮدﯾﺪ و ﺟﺎن ﻣﻦ ﺗﺴﻠ را ﺗﺮﺟﯿ ﻧﺪاد .ﺧﺪا را ﺑﯿﺎد ﻣ آورم و
ﻣ ﻧﺎﻟﻢ .ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﻢ و روح ﻣﻦ ﺣﯿﺮان ﻣﮔﺮدد۴ .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﯿﺪار ﻧﻪ داﺷﺘ و از
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺣﺮﻓ زده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ۵ .ﺑﻪ روزﮔﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﯿﺎد
ﻣ آورم۶ .ﺳﺮود ﺷﺒﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد ﻣ آورم .در دل ﺧﻮد ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﻢ و روح ﻣﻦ ﺟﻮﯾﻨﺪه
۸

۷

اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ و دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ راﺿ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ رﺣﻤﺖ
۹

او ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ زاﯾﻞ ﺷﺪه و ﻋﻬﺪ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺧﺪا ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮد را
از ﯾﺎد ﺑﺮده و رﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻏﻀﺐ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

۱۰

ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ درد ﻣﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ۱۱ .در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻔﺮ
ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﻠ ،اﻋﻤﺎل ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورم۱۲ .درﺑﺎرۀ ﺟﻤﯿ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﻣ اﻧﺪﯾﺸﻢ و در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﻢ.
۱۳

ای ﺧﺪا ،ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ در ﻗﺪوﺳﯿﺖ اﺳﺖ .ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ،ای ﺧﺪا؟

۱۴

ﺗﻮ

ﺧﺪاﺋ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﮐﻨ .ﺗﻮ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮوف
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ای۱۵ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﺧﻮد رﻫﺎﻧﯿﺪه ای ،ﯾﻌﻨ اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب و
ﯾﻮﺳﻒ را۱۶ .آﺑﻬﺎ ﺗﻮ را دﯾﺪ ،ای ﺧﺪا ،آﺑﻬﺎ ﺗﻮ را دﯾﺪه ﺑﻪ ﻟﺮزه آﻣﺪ و ﻋﻤﻖ آﺑﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ
آﺷﻔﺘﻪ و ﻟﺮزان ﮔﺮدﯾﺪ۱۷ .از اﺑﺮ ﻫﺎ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ ،در آﺳﻤﺎن رﻋﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮق ﺗﻮ
از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺟﻬﯿﺪن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ۱۸ .ﺻﺪای رﻋﺪ ﺗﻮ در ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﻮد و ﻧﻮرِ ﺑﺮق ،ﺟﻬﺎن را
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ و زﻣﯿﻦ آﺷﻔﺘﻪ و ﻟﺮزان ﮔﺮدﯾﺪ۱۹ .ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ در ﻣﻮﺟﻬﺎی ﺑﺤﺮ اﺳﺖ و راﻫﻬﺎی
ﺗﻮ در آب ﻫﺎی ﻓﺮاوان ،اﻣﺎ آﺛﺎر ﺗﻮ را ﻧﻤ ﺗﻮان داﻧﺴﺖ۲۰ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ
ﭼﻮﭘﺎن رﻫﺒﺮی و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮدی.
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ﺧﺪا و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او
)ﻗﺼﯿﺪه ای از آﺳﺎف(

۷۸

۱

ای ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎﻧﻢ ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﺪ.

۲

دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜَﻞ ﻫﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﭼﯿﺰﻫﺎی را ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ از ﺑﻨﺎی ﻋﺎﻟﻢ

ﻣﺨﻔ ﺑﻮده اﺳﺖ۳ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه و داﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ و ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ۴ .ﻣﺎ
ﻫﻢ آن ﻫﺎ را از ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺳﺘﺎﯾﺸﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را و ﻗﺪرت او و
ﻣﻌﺠﺰات ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰی را ﮐﻪ او ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﯿﻢ.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺎدﺗ در ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ و اﺣﺎﻣ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺿ ﮐﺮد و ﭘﺪران ﻣﺎ را
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ۶ ،ﺗﺎ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه آن ﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﮔﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۷

و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻨﺪ ﺑﻠﻪ اﺣﺎم او را اﻃﺎﻋﺖ

ﮐﻨﻨﺪ۸ .ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺧﻮد ﻧﺴﻞ ﺳﺮﮐﺶ و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﯿﺰ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ دل ﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا راﺳﺖ ﻧﺒﻮد
و ﻧﻪ روح اﯾﺸﺎن ﺑﺴﻮی ﺧﺪا وﻓﺎدار.
۹

ﻣﺮدم اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﻣﺴﻠ ﺑﻮدﻧﺪ ،در روز ﺟﻨ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۰

ﭘﯿﻤﺎن

ﺧﺪا را ﻧﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم او ﻋﻤﻞ ﻧﺮدﻧﺪ۱۱ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺠﺰاﺗ را ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد۱۲ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺪران ﺷﺎن در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﺻﻮﻋﻦ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰی ﺑﻌﻤﻞ آورد۱۳ .آب ﺑﺤﺮ را دو ﺷﻖ ﮐﺮده،
اﯾﺸﺎن را ﻋﺒﻮر داد و آﺑﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ۱۴ .در روز آن ﻫﺎ را در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ اﺑﺮ و
ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺑﺎ ﻧﻮر آﺗﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﻧﻤﻮد۱۵ .در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﺨﺮه ﻫﺎ را ﺑﺸﺎﻓﺖ و آب ﻓﺮاوان،
ﻣﺜﻞ آﺑ ﮐﻪ از ﻋﻤﻖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد۱۶ .آب از ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻓﻮران ﮐﺮد
و ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎری ﺷﺪ۱۷ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺎر دﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ و در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن آﺷﻮب ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ۱۸ .در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا از او ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻏﺬا ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ۱۹ .ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪا ﺣﺮف ﻣ زدﻧﺪ و
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ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺧﺪا ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﻔﺮه ای ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ؟ ۲۰ﺑﻠ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
او ﺻﺨﺮه را زد و آﺑﻬﺎ روان ﺷﺪ و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻫﺪ و
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد؟«
۲۱

وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و آﺗﺶ در ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ و ﺧﺸﻢ ﺑﺮ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ۲۲ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ او اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﺮدﻧﺪ۲۳ .ﭘﺲ اﺑﺮ ﻫﺎ را از ﺑﺎﻻ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و درﯾﭽﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن را ﮔﺸﻮد۲۴ .آﻧﺎه »ﻣﻨّﺎ«
را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎراﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻏﻠﮥ آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ۲۵ .ﻣﺮدﻣﺎن از ﻏﺬای
ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و آذوﻗﮥ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻨﺪ.
ﺧﻮد ﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑ را آورد.

۲۶

ﺑﺎد ﺷﺮﻗ را در آﺳﻤﺎن وزاﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت

۲۷

ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد ﯾﻌﻨ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ

او آﻧﺮا در ﺑﯿﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎ و اﻃﺮاف اﻗﺎﻣﺘﺎه ﺷﺎن ﻓﺮود آورد.

۲۹

ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﺎن آرزو داﺷﺖ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﺷﺪ.

۳۰

رﯾ درﯾﺎ.

۲۸

ﻫﻤ
اﯾﺸﺎن از

ﻃﻤ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺒﻮده و ﻏﺬای دﻫﻦ را ﻫﻨﻮز ﻓﺮو ﻧﺒﺮده ﺑﻮدﻧﺪ۳۱ ،ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺷﻌﻠﻪ ور ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﻨﻮﻣﻨﺪان ﺷﺎن را ﮐﺸﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ.
۳۲

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،آن ﻫﺎ دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه ﻧﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰات او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ.

۳۳

ﺑﻨﺎﺑﺮان او ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ روزﻫﺎی ﺷﺎن در ﺑﯿﻬﻮدﮔ ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﺎل ﻫﺎی ﺷﺎن در وﺣﺸﺖ

و ﺗﺮس۳۴ .ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﻋﺪه ای از آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺖ ،ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا رو آورده ،ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﺣﻀﻮر او را ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ۳۵ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺻﺨﺮۀ اﯾﺸﺎن و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل رﻫﺎﻧﻨﺪۀ
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ۳۶ .اﻣﺎ ﺑﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ او ﭼﺎﭘﻠﻮﺳ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ او دروغ
ﮔﻔﺘﻨﺪ۳۷ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن ﺑﺎ او راﺳﺖ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻋﻬﺪ وی وﻓﺎدار ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ۳۸ .اﻣﺎ او از
روی رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪه ،آن ﻫﺎ را ﻫﻼک ﻧﺴﺎﺧﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺮد۳۹ .و ﺑﯿﺎد آورد ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻞ
ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻣ وزد و ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدد.
۴۰آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺳﺮﮐﺸ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺻﺤﺮا او را رﻧﺠﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
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۴۱ﺑﺎرﻫﺎ او را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۴۲ .ﻗﺪرت او را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از دﺷﻤﻦ رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد۴۳ ،ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را
در ﻣﺼﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻮد را در دﯾﺎر ﺻﻮﻋﻦ۴۴ .درﯾﺎﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﻪ
۴۵

ﺧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ،ﻃﻮرﯾﻪ آب ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

اﻧﻮاع ﺣﺸﺮات ﻧﯿﺸﺪار را ﻓﺮﺳﺘﺎد

ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻘﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.

۴۶

ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ ﺷﺎن را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ

ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺗﻠﻒ ﮐﺮد .ﻣﺤﺼﻮل زﺣﻤﺖ ﺷﺎن را ﺧﻮراک ﻣﻠ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺎ ژاﻟﻪ ﺧﺮاب ﮐﺮد و درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ ﺷﺎن را ﺑﺎ ژاﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ.
ﺳﭙﺮد و ﻣﻮاﺷ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق.

۴۹

۴۷

ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﯾﺸﺎن را

۴۸

رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺷﺎن را ﺑﻪ ژاﻟﻪ

آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﯾﻌﻨ

ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻫﻼﮐﺖ۵۰ .ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ
و ﺟﺎن اﯾﺸﺎن را از ﻣﻮت ﻧﺮﻫﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮض ﮐﺸﻨﺪۀ وﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

۵۱

ﻫﻤﮥ

ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﮐﺸﺖ و اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﻗﻮت اﯾﺸﺎن را در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺣﺎم.
۵۲آﻧﺎه ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد و اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻠﻪ ای رﻫﻨﻤﺎﯾ ﻧﻤﻮد۵۳ .اﯾﺸﺎن را در اﻣﻨﯿﺖ رﻫﺒﺮی ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺤﺮ
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن را در ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد۵۴ .ﺑﻌﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد آورد ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻮﻫ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد۵۵ .اﻣﺖ ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و ﻣﻠ ﺷﺎن را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ۵۶ .ﻟﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او آﺷﻮب
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺎدات او را ﻧﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ۵۷ .اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ
ورزﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ۵۸ .ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﺧﺸﻢ او را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻏﯿﺮت او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ۵۹ .ﭼﻮن
ﺧﺪا اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪ و از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ۶۰ .ﭘﺲ ﺧﯿﻤﮥ
ﺷﯿﻠﻮ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،آن ﺧﯿﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺟﺎی ﺳﻮﻧﺖ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
۶۱ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻮﻗ داد ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن را ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻗﺪرت او ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮﻧﺪ و
ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮد۶۲ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ
ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪ۶۳ .ﺟﻮاﻧﺎن آن ﻫﺎ را در آﺗﺶ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ و دوﺷﯿﺰﮔﺎن
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ﺷﺎن ﺑ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۶۴ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﯿﻮه ﻫﺎی ﺷﺎن اﻣﺎن
ﻋﺰاداری را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
۶۵

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﮐﻪ از ﺑﺎده ﺳﺮﺧﻮش

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،

۶۶

دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺠﻞ و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎﺧﺖ.

۶۷ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﻮﺳﻒ را رد ﮐﺮد و ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ۶۸ ،ﺑﻠﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن
را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ۶۹ .او در آﻧﺠﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺜﻞ
زﻣﯿﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻮار و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﮐﺮد۷۰ .ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،داود را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و او را از
آﻏﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﺮﻓﺖ.

۷۱

او را از ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﺮی آورد ﺗﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او

ﯾﻌﻘﻮب و ﻣﯿﺮاث او اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﭼﻮﭘﺎﻧ ﮐﻨﺪ.

۷۲

ﭘﺲ داود اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ دل ﭼﻮﭘﺎﻧ

ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت دﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.

دﻋﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾ ﻗﻮم
)ﻣﺰﻣﻮری از آﺳﺎف(

۷۹

۱ای ﺧﺪا ،اﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻮ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس ﺗﻮ را ﺑ ﺣﺮﻣﺖ

ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۲ .اﺟﺴﺎد ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺧﻮراک ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ دادﻧﺪ۳ .ﺧﻮن ﺷﺎن را در
ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ آب رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را دﻓﻦ ﮐﻨﺪ۴ .ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن
ﺧﻮد ﺧﻮار ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد رﺳﻮا و ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮدﯾﺪه اﯾﻢ.
۵ﺗﺎ ﮐ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﻣ ﺑﺎﺷ؟ ﺗﺎ ﮐ ﻏﯿﺮت ﺗﻮ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ۶ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺮﯾﺰ و ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺗﻮ را ﻧﻤ ﺧﻮاﻧﻨﺪ۷ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨ ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻠﻌﯿﺪه و ﻣﺤﻞ ﺳﻮﻧﺖ ﺷﺎن را وﯾﺮان ﮐﺮده اﻧﺪ.
۸ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺟﺪاد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﻣﯿﺎور .رﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺰودی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ آﯾﺪ ،زﯾﺮا
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ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮار ﺷﺪه اﯾﻢ۹ .ای ﺧﺪا ،ای ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻼل ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﺎ را
ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮز۱۰ .ﭼﺮا اﻣﺖ ﻫﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﺬار ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ،اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮنِ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪۀ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺮ
اﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد.
۱۱ﻧﺎﻟﮥ اﺳﯿﺮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ده۱۲ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﺟﺰای ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺮﺳﺎن۱۳ .آﻧﺎه ﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭼﺮاﮔﺎه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﺗﺎ اﺑﺪ از ﺗﻮ ﺷﺮﮔﺰار ﺑﻮده و ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

دﻋﺎ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻗﻮم
)ﻣﺰﻣﻮری از آﺳﺎف(

۸۰

۱

ای ﭼﻮﭘﺎنِ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮ! ای ﮐﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻮﺳﻒ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﮥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎﺋ

ﻣﮐﻨ !ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﯾﻌﻨ ﻓﺮﺷﺘﺎنِ ﻣﻘﺮب ،ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮده ای ،در ﺟﻼل و
ﺷﻮه ،ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻦ! ۲ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﺮاﯾﻢ ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻨَﺴ ﺑﻨﻤﺎ،
ﻗﺪرﺗﺖ را آﺷﺎر ﮐﻦ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﺎ۳ .ای ﺧﺪا ﻣﺎ را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎء ﮐﻦ و ﻧﻮر ﭼﻬﺮۀ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﺎﺑﺎن ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ.
۴ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد و
دﻋﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﻧﻤ ﺷﻨﻮی؟ ۵ﺧﻮراک اﯾﺸﺎن را اﺷ و اﻧﺪوه ﺳﺎﺧﺘ و ﺟﺎم ﻟﺒﺮﯾﺰ
ﺳﺮﺷ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪی۶ .ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺧﻨﺪﻧﺪ۷ .ای ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺎ را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎء ﮐﻦ و ﻧﻮر ﭼﻬﺮۀ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺑﺘﺎﺑﺎن ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ.
۸ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات را ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎکِ اﻧﻮری از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی ،اﻣﺖ ﻫﺎ را ﺑﯿﺮون
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راﻧﺪی و در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن آﻧﺮا ﻏﺮس ﻧﻤﻮدی۹ .اﻃﺮاف آﻧﺮا وﺳﻌﺖ دادی ،ﭘﺲ ﺧﻮب رﯾﺸﻪ
دواﻧﯿﺪه و زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ۱۰ .ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﮥ آن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ و ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺗﻮ ﺑﺎ
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ۱۱ .ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ و ﺗﺎ درﯾﺎی ﻓﺮات ﭘﻬﻦ ﻧﻤﻮد۱۲ .ﭘﺲ ﭼﺮا
دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ را ﺷﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ رﻫﺬری آن را ﻣ ﭼﯿﻨﺪ؟

۱۳

ﮔﺮازﻫﺎی ﺟﻨﻞ آن را

وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا آﻧﺮا ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ.
۱۴ای ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﺴﻮی ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮد ،از آﺳﻤﺎن ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز و ﺑﺒﯿﻦ و از اﯾﻦ ﺗﺎک ﺗﻔﻘﺪ
ﻧﻤﺎ۱۵ ،از اﯾﻦ ﻧﻬﺎﻟ ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ و از آن ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ای!
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ!

۱۶

ﭼﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺰم در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺧﺸﻢ روی ﺗﻮ ﺗﺒﺎه

۱۷

ﭘﺲ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺮد دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ او را ﺑﺮای

ﺧﻮد ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ای.

۱۸

ﺗﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ.

۱۹

آﻧﺎه ﻫﯿﭽﺎﻫ از ﺗﻮ رو ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢﮔﺸﺘﺎﻧﺪ .ﻣﺎ را زﻧﺪه ﻧﻬﺪار

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺎ را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎء ﮐﻦ و ﻧﻮر

ﭼﻬﺮۀ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﺎﺑﺎن ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ.

ﺳﺮود ﻋﯿﺪ
)ﻣﺰﻣﻮری از آﺳﺎف(

۸۱

۱ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﺷ را ﺳﺮ دﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﻗﻮت ﻣﺎﺳﺖ و آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧ را ﺑﺮای

ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب! ۲ﺳﺮود ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ و داﯾﺮه را ﺑﻪ ﺻﺪا آورﯾﺪ و آﻫﻨ دﻟﻨﻮاز ﺑﺎ ﭼﻨ و رﺑﺎب
ﺑﻨﻮازﯾﺪ۳ .ﺑﺎ ﻧﻮای ﺷﯿﭙﻮر ،ﻣﺎه ﻧﻮ ،ﺷﺐ ﭼﻬﺎرده و ﻋﯿﺪﻫﺎ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ۴ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮﯾﻀﻪ ای اﺳﺖ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﺮﻣﺎﻧ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب۵ .اﯾﻦ را ﺷﻬﺎدﺗ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮ ﯾﻮﺳﻒ ،ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ آوازی را ﺑﻪ زﺑﺎﻧ
ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ:
»۶ﻣﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﯿﻦ را از دوش او ﺑﺮداﺷﺘﻢ و دﺳﺘﻬﺎی او را از ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎﻗﻪ آزاد ﮐﺮدم۷ .در
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ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮدی و ﺗﻮ را رﻫﺎﻧﯿﺪم .از ﻣﯿﺎن رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮده و
در ﮐﻨﺎر آب ﻣﺮﯾﺒﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدم«.
۸

»ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻮﺷﺪار ﻣ دﻫﻢ .ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﺎش ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫ!

۹

در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺧﺪای ﻏﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪای ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﻨﻤﺎ.

۱۰

ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ

ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردم .دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻦ و آن را ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
اﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮد.

۱۲

۱۱

را ﺑﻪ ﺳﺨﺘ دل ﺷﺎن ﺗﺮک ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

۱۳

ﺑﻨﺎﺑﺮان آن ﻫﺎ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣ دادﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﻣﻦ روان ﻣ ﺑﻮد.

ای ﮐﺎش ﻗﻮم

۱۴

آﻧﺎه

دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن را ﺑﺰودی ﺷﺴﺖ ﻣ دادم و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آن ﻫﺎ
ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﯿﺪم۱۵ .آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮس در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺠﺎزات اﺑﺪی ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۱۶ .اﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﻏﺬا ﻣ دادم و
ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﺻﺤﺮاﺋ ﺳﯿﺮ ﻣ ﺳﺎﺧﺘﻢ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ
)ﻣﺰﻣﻮری از آﺳﺎف(

۸۲

۱ﺧﺪا در دادﮔﺎه آﺳﻤﺎﻧ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن داوری ﻣﮐﻨﺪ۲ .ﺗﺎ ﺑﻪ

ﮐ ﺑﺎ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ داوری ﻣﮐﻨﯿﺪ و از ﺷﺮﯾﺮان ﻃﺮﻓﺪاری ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟ »۳ﻓﻘﯿﺮان و ﯾﺘﯿﻤﺎن را
دادرﺳ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﯿﭽﺎره و ﻣﺴﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﺑﺎﺷﯿﺪ۴ .ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﻓﻘﯿﺮان را
ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ و از دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ.
۵آن ﻫﺎ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ و ﻧﻤ ﻓﻬﻤﻨﺪ و در ﺗﺎرﯾ راه ﻣ روﻧﺪ و ﺟﻤﯿ اﺳﺎس زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۶ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﯾﺎﻧﯿﺪ و ﺟﻤﯿ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل۷ ،ﻟﯿﻦ ﻣﺜﻞ
آدﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد و ﭼﻮن ﯾ از ﺳﺮوران ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد!«
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۸ای ﺧﺪا ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺟﻬﺎن را داوری ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮥ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن
ﻫﺴﺘ.

دﻋﺎ ﺑﺮای ﺷﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎن
)ﺳﺮود و ﻣﺰﻣﻮری از آﺳﺎف(

۸۳

۱

۲

ای ﺧﺪا ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺒﺎش! ای ﺧﺪا ﺳﻮت ﻧﻦ و آرام ﻣﻨﺸﯿﻦ ،زﯾﺮا دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ
۳

ﺷﻮرش ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧ ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه آورده اﻧﺪ ،ﺣﯿﻠﻪ
۴

ﻣ ﺳﻨﺠﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻗﻮﻣ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
دﯾﺮ ﯾﺎد ﻧﺮدد«.
۵آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ۶ .اﯾﻨﻬﺎ ادوﻣﯿﺎن،
۷

اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن ،ﻫﺎﺟﺮی ﻫﺎ ،ﻣﺮدم ﺟﺒﺎل ،ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ،ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ و
۸

ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﺷﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اوﻻدۀ ﻟﻮط ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
۹ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺎن ﮐﺮدی ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺮا و ﯾﺎﺑﯿﻦ
در وادی ﻗﯿﺸﻮن ۱۰ﮐﻪ در ﻋﯿﻨﺪور ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ و اﺟﺴﺎد ﺷﺎن ﭘﺎروی زﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
۱۱ﺳﺮورانِ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏُﺮاب و زﯾﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻦ و ﺟﻤﯿ ﺣﺎﮐﻤﺎن آن ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ذِﺑ و ﺻﻠﻤﻨﺎع ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺴﺎز۱۲ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺟﺎﯾﺎﻫ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﯾﻢ«.
۱۳ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،آن ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﺧﺎر ﺑﺘﮥ ﻟﻮﻻن و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه ﭘﯿﺶ روی ﺑﺎد ﺑﺴﺎز۱۴ .ﻫﻤﭽﻮن
آﺗﺸ ﮐﻪ ﺟﻨﻞ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ ﮐﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣ ﺳﺎزد۱۵ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻨﺪﺑﺎد ﺧﻮد ﺑﺮان و ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را آﺷﻔﺘﻪ ﮔﺮدان۱۶ .آن ﻫﺎ را ذﻟﯿﻞ ﺑﺴﺎز
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ﺗﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ را ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ۱۷ .ﺧﺠﻞ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ و ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﻫﻼک
ﮔﺮدﻧﺪ۱۸ .و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ اﺳﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎﻧﻪ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎﺋﻨﺎت
ﻫﺴﺘ.

اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا
)ﻣﺰﻣﻮری از ﺑﻨ ﻗﻮرح(

۸۴

۱

۲

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﭼﻪ دﻟﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﻣﺴﻦ ﻫﺎی ﺗﻮ! ﺟﺎن ﻣﻦ اﺷﺘﯿﺎق

ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﺤﻨﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ دارد .دﻟﻢ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺪای زﻧﺪه را ﺳﺘﺎﯾﺶ
۳

ﻣﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻦ و ﺧﺪای ﻣﻦ
ﻫﺴﺘ ،ﺣﺘ ﮔﻨﺠﺸ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ ای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻏُﭽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
آﺷﯿﺎﻧﻪ ای ﺗﺎ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در آن ﺑﺬارد۴ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ
ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ را ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ۵ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﻮت
اﯾﺸﺎن در ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﺗﻮ در دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن۶ .وﻗﺘ ﮐﻪ از وادی ﺑﺎء ﯾﻌﻨ ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺧﺸ ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎر ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎران آﻧﺮا ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺎت ﭘﺮ ﻣﮐﻨﺪ۷ .از ﻗﻮت
ﺗﺎ ﻗﻮت ﻣ ﺧﺮاﻣﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾ آن ﻫﺎ در ﺳﻬﯿﻮن ﻧﺰد ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۸ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ! ای ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه!
۹ای ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺘ ،ﺑﺒﯿﻦ و ﺑﻪ روی ﻣﺴﯿ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز۱۰ .ﯾ روز در
ﺻﺤﻨﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻫﺰار در ﺟﺎی دﯾﺮ .اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪای ﺧﻮد را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﭘﺴﻨﺪم ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮان۱۱ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا آﻓﺘﺎب و ﺳﭙﺮ
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﯿﺾ و ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﻮ را ﻣﻨ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد از آﻧﺎﻧ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮو راﺳﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۲ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارد.

۸۷ / ۱۵۳
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

دﻋﺎی ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﺎری
)ﻣﺰﻣﻮری از ﺑﻨ ﻗﻮرح(

۸۵

۱

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺗﻮ واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب را از
۲

اﺳﺎرت ﺑﺎز آورده ای .ﺳﺮﮐﺸ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات را ﻋﻔﻮ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ای۳ .ﺗﻤﺎﻣ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪه ای۴ .ای
ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدان و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﺑﺮدار۵ .آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮ
ﻣﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد؟ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را از ﯾ ﻧﺴﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﺮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫ
داد؟ ۶آﯾﺎ ﻣﺎ را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎء ﻧﺨﻮاﻫ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات در ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ؟ ۷ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻦ و ﻧﺠﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ.
۸آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻣ ﺷﻨﻮم ،زﯾﺮا او ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد و ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘ ﺗﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﻮی ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺮدﻧﺪ۹ .ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻧﺠﺎت او ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از
او ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻼل او در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد.
۱۰رﺣﻤﺖ و راﺳﺘ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ و ﺳﻼﻣﺘ ﯾﺪﯾﺮ را ﻣ ﺑﻮﺳﻨﺪ.
۱۱راﺳﺘ از زﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﻣ زﻧﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎه ﻣﮐﻨﺪ۱۲ .ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻧﯿﻮ را ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻣ دﻫﺪ۱۳ .ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯿﺶ روی او ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮده و راه را ﺑﺮای ﻗﺪم ﻫﺎی وی آﻣﺎده ﻣ ﺳﺎزد.

دﻋﺎ ﺑﺮای ﮐﻤ
)دﻋﺎی داود(

۸۶

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه و دﻋﺎﯾﻢ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣﺴﯿﻦ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﻫﺴﺘﻢ! ۲ﺟﺎن ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻢ .ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ
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ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارد ،ﻧﺠﺎت ﺑﺪه۳ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺗﻮ زاری ﻣﮐﻨﻢ! ۴ﺟﺎن ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدان ،زﯾﺮا ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ۵ .ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﻮ و ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻫﺴﺘ و ﺑﺴﯿﺎر رﺣﯿﻢ ﺑﺮ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ را
۷

۶

ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ آواز ﻧﺎﻟﮥ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ! در روز ﺳﺨﺘ و
۸

ﻣﺸﻼت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاﻫ ﻓﺮﻣﻮد .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
۹

ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪاری و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻗﻮم ﻫﺎی را ﮐﻪ
آﻓﺮﯾﺪه ای ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮده و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ،

۱۰

زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺰرگ

ﻫﺴﺘ و ﻣﻌﺠﺰه ﻣ ﻧﻤﺎﺋ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ.
۱۱

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ﺗﺎ در راﺳﺘ ﺗﻮ ﻗﺪم ﺑﺮدارم .دل ﻣﺮا ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎز ﺗﺎ
۱۲

از ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﺮﺳﺎن ﺑﺎﺷﻢ.

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ دل از ﺗﻮ ﺷﺮﮔﺰارم و ﻧﺎم ﺗﻮ را

ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ،

۱۳

زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺟﺎن ﻣﺮا اﻋﻤﺎق ﻣﻮت

ﻧﺠﺎت دادی.
۱۴ای ﺧﺪا ،ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﺮوﻫ از ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ
۱۵

ﻣﺮا دارﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺗﻮ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن

ﻫﺴﺘ ،دﯾﺮ ﻏﻀﺐ و ﭘﺮ از رﺣﻤﺖ و راﺳﺘ.

۱۶

ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ.

ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ و ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ۱۷ .ﻧﯿﻮﯾ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ده ﺗﺎ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮔﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا
ﯾﺎری ﻧﻤﻮده و ﺗﺴﻠ ﺑﺨﺸﯿﺪه ای.

در وﺻﻒ اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻣﺰﻣﻮری از ﺑﻨ ﻗﻮرح(

۸۷

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ اﺳﺎس آن در ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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۲او دروازه ﻫﺎی ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ﯾﻌﻘﻮب دوﺳﺖ دارد۳ .ای ﺷﻬﺮ
ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﺷﻮﻫﻤﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد»۴ :ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺰء اﻗﻮاﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺻﻮر و ﺣﺒﺸﻪ را در زﻣﺮۀ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﯿﻮن ﻣ ﺷﻤﺎرم«.
۵

درﺑﺎرۀ ﺳﻬﯿﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زادﮔﺎه ﻫﻤﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل آﻧﺮا اﺳﺘﻮار

ﻣ ﺳﺎزد۶ .ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﻗﻮام ﺟﻬﺎن را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ
ﻣ دﻫﺪ۷ .آﻧﺎه ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺮود را ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ» :ﺟﻤﯿ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ
در ﺗﻮ اﺳﺖ«.

ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻤ
)ﺳﺮود و ﻣﺰﻣﻮری از ﺑﻨ ﻗﻮرح .ﺳﺮود ﻫﯿﻤﺎن ازراﺣ(

۸۸

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ،در روز ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ و در ﻫﻨﺎم ﺷﺐ
۳

۲

ﻧﺎﻟﻪ و زاری .دﻋﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﻟﮥ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮاﮔﯿﺮ .رﻧ و
۴

ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﺎﻧﺪه و زﻧﺪﮔ ام ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﻧﺰدﯾ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﺮا در
ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺮدﮔﺎن ﻣ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﯾ ﻓﺮدِ ﺑ ﻗﻮت ﮔﺸﺘﻪ ام۵ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن ﮔﻤﻨﺎم و ﻣﺜﻞ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮ آرﻣﯿﺪه اﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را دﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫ آورد و از ﭘﻨﺎه
ﺗﻮ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ۶ .ﻣﺮا در اﻋﻤﺎق ﻣﻮت ﻗﺮار داده ای و در ﺗﺎرﯾ ﻣﻄﻠﻖ۷ .ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺳﻨﯿﻨ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﮥ اﻣﻮاج ﺗﻮ ﻣﺮا در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۸ .دوﺳﺘﺎﻧﻢ را از ﻣﻦ دور ﮐﺮده و
ﻣﺮا در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻔﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ای .در ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎرم و راه ﮔﺮﯾﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
۹ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از ﺧﻮاری و ﭘﺴﺘ ﺗﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﺮ روز ﺑﺪرﺑﺎر ﺗﻮ زاری
ﻣﮐﻨﻢ و دﺳﺖ دﻋﺎی ﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ.
۱۰آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﻌﺠﺰه ﻣﮐﻨ؟ آﯾﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ ۱۱آﯾﺎ
رﺣﻤﺖ ﺗﻮ در ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﮔﺮدد و وﻓﺎداری ﺗﻮ در ﮔﻮدال ﻧﯿﺴﺘ؟ ۱۲آﯾﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﺗﻮ در
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ﻇﻠﻤﺖ ﯾﺎد ﻣﮔﺮدد و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ در ﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻮﺷ؟
۱۳

اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده و ﺻﺒﺤﺎﻫﺎن ﺑﺪرﺑﺎر ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺮا ﺟﺎن ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده و روی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨ؟

۱۴

ای

۱۵

ﻣﻦ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ

ﺑﯿﻨﻮا و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻮده ام .ﺧﻮف و ﺗﺮس ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﯿﺮان و ﺳﺮﮔﺮدان
ﺷﺪه ام۱۶ .ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺧﻮف ﻫﺎی ﺗﻮ ﻣﺮا ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۱۷ .ﻣﺜﻞ
ﺳﯿﻼب دورادور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣ روز ﻣﺮا از ﻫﺮ ﺳﻮ اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ۱۸ .دوﺳﺘﺎن و
ﻋﺰﯾﺰاﻧﻢ را از ﻣﻦ دور ﮐﺮده و ﻇﻠﻤﺖ را ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای.

وﻓﺎداری ﺧﺪا ﺑﺎ داود
)ﻗﺼﯿﺪه ای از اﯾﺘﺎن ازراﺣ(

۸۹

۱رﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﻮ را ای ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣ ﺳﺘﺎﯾﻢ و وﻓﺎداری ﺗﻮ را ﺑﺎ دﻫﺎن
۲

ﺧﻮد ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ .زﯾﺮا رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار و وﻓﺎداری ﺗﻮ در
۳

آﺳﻤﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮدی» :ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺴﺘﻪ ام و ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ام ،داود
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ام ۴ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ
ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ«.
۵آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪﺳﺎن
وﻓﺎداری ﺗﻮ را۶ .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟ در ﻣﯿﺎن
ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻤﺎﻧ ﭼﻪ ﮐﺴ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد؟ ۷ﺧﺪا در ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ و ﺧﻮف اﻧﯿﺰﺗﺮ از آﻧﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد او ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۸ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﻋﻈﯿﻢ و ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ؟ و وﻓﺎداری
ﺗﻮ ،ﺗﻮ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﮐﻨﺪ۹ .ﺑﺮ ﺑﺤﺮ ﺧﺮوﺷﺎن ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘ و وﻗﺘ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ اﻣﻮاج
آﻧﺮا آرام ﻣ ﺳﺎزی۱۰ .ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺤﺮی »رﻫﺐ« را درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪی و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدی و ﺑﻪ ﺑﺎزوی
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ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻧﻤﻮدی۱۱ .آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ دارد و زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ از آن
ﺗﻮ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن و ﭘﺮی آﻧﺮا ﺗﻮ آﻓﺮﯾﺪه ای۱۲ .ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب را ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد آورده ای.
ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺗﺎﺑﻮر و ﺣﺮﻣﻮن ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۳ .ﺑﺎزوی ﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﻮت اﺳﺖ.
دﺳﺖ ﺗﻮ زورآور اﺳﺖ و دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﺘﻌﺎل.

۱۴

ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف اﺳﺎس ﺗﺨﺖ ﺗﻮ

اﺳﺖ .رﺣﻤﺖ و راﺳﺘ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣ ﺧﺮاﻣﻨﺪ.
۱۵ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻗﻮﻣ ﮐﻪ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧ را ﻣ داﻧﻨﺪ و در ﻧﻮر روی ﺗﻮ ﻣ ﺧﺮاﻣﻨﺪ۱۶ .ﺗﻤﺎﻣ
روز در ﻧﺎم ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺳﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۷ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻗﻮت
اﯾﺸﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘ و ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪیِ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺳﺮاﻓﺮاز ﻣ ﺷﻮﯾﻢ.

۱۸

زﯾﺮا ﺳﭙﺮ ﻣﺎ از آنِ ﺧﺪاوﻧﺪ و

ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ.

وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺑﻪ داود
۱۹آﻧﺎه در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺳﯿﻨﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘ و ﻓﺮﻣﻮدی» :ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را ﺑﺮ ﻣﺮد ﺷﺠﺎﻋ
ﻗﺮار دادم و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ای از ﻗﻮم را ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮداﻧﯿﺪم۲۰ .ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد داود را ﯾﺎﻓﺘﻢ و او را ﺑﺎ
روﻏﻦ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻣﺴ ﮐﺮدم۲۱ .دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ او اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎزوی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ او را
ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ۲۲ .دﺷﻤﻨ ﺑﺮ او ﺳﺘﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ او اذﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ۲۳ .ﺧﺼﻤﺎن او را ﭘﯿﺶ روی وی ﺷﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد و آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ از او ﻧﻔﺮت
دارﻧﺪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ زد۲۴ .وﻓﺎداری و رﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺎم ﻣﻦ
ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ۲۵ .دﺳﺖ او را ﺑﺮ ﺑﺤﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﻢ داد و دﺳﺖ راﺳﺖ او را ﺑﺮ
درﯾﺎﻫﺎ۲۶ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﺧﺪای ﻣﻦ و ﺻﺨﺮۀ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ«.
۲۷ﻣﻦ ﻧﯿﺰ او را ﻧﺨﺴﺖ زادۀ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن۲۸ .رﺣﻤﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای وی ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ او اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۲۹ﻧﺴﻞ او را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺨﺖ او را ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی آﺳﻤﺎن۳۰ .اﻣﺎ اﮔﺮ
اوﻻدۀ او از اﺣﺎم ﻣﻦ ﺳﺮﮐﺸ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻨﻨﺪ۳۱ ،اﮔﺮ ﻓﺮاﯾﺾ
ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻨﺪ و اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﺎه ﻧﺪارﻧﺪ۳۲ ،آﻧﺎه ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد
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و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ۳۳ .ﻟﯿﻦ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را از او ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و در
وﻓﺎداری ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ۳۴ .ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺴﺖ و آﻧﭽﻪ را از دﻫﺎﻧﻢ
ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد۳۵ .ﯾﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ام و ﺑﻪ داود
ﻫﺮﮔﺰ دروغ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب.

۳۶

ﻧﺴﻞ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺨﺖ او ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ

۳۷

و ﻣﺜﻞ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎوﻓﺎﯾ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺮای ﺷﺴﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
۳۸

ﻟﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺧﻮار ﻧﻤﻮده ای و ﺑﺮ او ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ای.

۳۹

ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ات ﺷﺴﺘﻪ ای و ﺗﺎج او را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای.

۴۰ﺗﻤﺎم دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ او را وﯾﺮان ﮐﺮده و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی او را ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده ای.
۴۱ﻫﻤﻪ رﻫﺬران او را ﺗﺎراج ﻣﮐﻨﻨﺪ و او ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن رﺳﻮا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ۴۲ .دﺳﺖ
راﺳﺖ ﺧﺼﻤﺎن او را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،و ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﺷﺎدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ای۴۳ .دم ﺷﻤﺸﯿﺮش
را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ای و در ﺟﻨ ﺑﺎ او ﮐﻤ ﻧﺮده ای۴۴ .ﺷﻮه و ﺟﻼل او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و
ﺗﺨﺖ او را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ای۴۵ .روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧ او را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده ،او را ﺑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ای.

دﻋﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾ
۴۶ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ای ﺧﺪاوﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ
آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ۴۷ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﮐﻪ روزﻫﺎی زﻧﺪﮔ ام ﭼﻘﺪر ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﭼﻘﺪر ﻓﺎﻧ آﻓﺮﯾﺪه ای! ۴۸ﮐﺪام اﻧﺴﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ؟ ﮐﯿﺴﺖ
آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از ﭼﻨ ﮔﻮر ﻧﺠﺎت دﻫﺪ؟
۴۹ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای داود ﺑﻪ وﻓﺎداری ﺧﻮد وﻋﺪه
دادی؟ ۵۰ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ از ﻃﺮف ﻗﻮم ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼﻣﺖ ﺷﺪه و آﻧﺮا
در ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ۵۱ .دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .آن ﻫﺎ
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ﻣﺴ ﺷﺪه ای ﺗﻮ را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
۵۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ! آﻣﯿﻦ و آﻣﯿﻦ!

ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎرم
)ﻣﺰاﻣﯿﺮ (۱۰۶ ‐ ۹۰

ﺧﺪای ﺟﺎوﯾﺪان و اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ
)دﻋﺎی ﻣﻮﺳ ،ﻣﺮد ﺧﺪا(

۹۰

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﺎ در ﺟﻤﯿ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﺗﻮ ﺑﻮده ای۲ .ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻪ

وﺟﻮد آﯾﺪ و زﻣﯿﻦ و ﺟﻬﺎن را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨ ،از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ۳ .اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧ ،و ﻣﮔﻮﯾ ای ﺑﻨ آدم رﺟﻮع ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۴ .ﻫﺰار ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ دﯾﺮوز ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘ از ﺷﺐ اﺳﺖ۵ .ﺗﻮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن دﻓﻌﺘﺎً ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫ و
۶

ﻋﻤﺮ او ﻣﺜﻞ ﯾ ﺧﻮاب ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﮔﯿﺎﻫ زودﮔﺬر اﺳﺖ .ﺻﺒﺤﺎﻫﺎن ﻣ ﺷﻔﺪ
و ﻣ روﯾﺪ ،ﺷﺎﻣﺎﻫﺎن ﺑﺮﯾﺪه و ﭘﮋﻣﺮده ﻣ ﺷﻮد.
۷ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزد و ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻧﺪازد۸ .ﭼﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را در
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ای و ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﺨﻔ ﻣﺎ را در ﻧﻮر روی ﺧﻮﯾﺶ۹ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی
ﻣﺎ در ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺧﯿﺎﻟ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده اﯾﻢ۱۰ .ﻣﯿﻌﺎد ﻋﻤﺮ ﻣﺎ
ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻨﺪرﺳﺖ و ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ
ﻫﻤﻪ دوران زﻧﺪﮔ ﻣﺎ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ رﻧ و زﺣﻤﺖ اﺳﺖ و ﺑﺰودی ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣ رﺳﺪ و ﻓﻨﺎ
ﻣ ﺷﻮﯾﻢ.
۱۱ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺗﻮ را ﺑﺪاﻧﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺗﻮ را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ
از ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ؟ ۱۲ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮز ﮐﻪ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ ﺗﺎ دلِ ﻣﺎ ﻓﻬﯿﻢ و
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داﻧﺎ ﮔﺮدد.
۱۳

ﺑﯿﺎ ای ﺧﺪاوﻧﺪ! ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ؟ و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺷﻔﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎ.

۱۴

ﺻﺒﺤﺎﻫﺎن ﻣﺎ را از رﺣﻤﺖ

ﺧﻮد ﺳﯿﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺷﺎدﻣﺎﻧ و ﺧﻮﺷ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

۱۵

ﺑﻪ اﻧﺪازۀ

روزﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺳﺨﺘ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺳﺎﻟﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘ را دﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺷ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ.
۱۶ﺑﺬار ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ را۱۷ .ﻟﻄﻒ و ﻧﯿﻮﯾ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎد و ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻮار ﺳﺎز! ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ را
اﺳﺘﻮار ﮔﺮدان!

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﺎه و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎ اﺳﺖ

۹۱

۱آﻧﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺮار دارد ،زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ

۲

ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ او ﭘﻨﺎﻫﺎه و ﻗﻠﻌﮥ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪای ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ دارم.
۳

۴

ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً او ﺗﺮا از دام ﺻﯿﺎد و از ﻣﺮض ﮐﺸﻨﺪه ﻣ رﻫﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﻬﭙﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺮا ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ

و در زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی او ﭘﻨﺎه ﺧﻮاﻫ ﮔﺮﻓﺖ .راﺳﺘ او ﭘﻨﺎه و ﺳﭙﺮ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۵ .از ﺧﻮﻓ در
ﺷﺐ ﻧﺨﻮاﻫ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻧﻪ از ﺗﯿﺮی ﮐﻪ در روز ﻣ ﭘﺮد۶ .از ﻣﺮض ﮐﺸﻨﺪۀ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻧﻪ از آﻓﺘ ﮐﻪ در روز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺎﻫ ﻣﮔﺮدد۷ .ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
در ﭘﻬﻠﻮﯾﺖ و ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﻃﺮاﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
۸ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫ ﻧﺮﯾﺴﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺷﺮﯾﺮان را ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ.
۹زﯾﺮا ﮔﻔﺘ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ ﻫﺴﺘ و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را ﻗﻠﻌﮥ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪی،
۱۰ﭘﺲ ﻫﯿ ﺑﺪی ﺑﺮ ﺗﻮ واﻗ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻼﯾ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻮﻧﺖ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ۱۱ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﻮد اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣ راﻫﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮا ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۲ .آن ﻫﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻣﺒﺎدا ﭘﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻨ ﺑﺨﻮرد.
۱۳ﺑﺮ ﺷﯿﺮ و ﻣﺎر ﭘﺎی ﺧﻮاﻫ ﻧﻬﺎد ،ﺷﯿﺮ ﺑﭽﻪ و اژدﻫﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد.
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۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ دارد ،او را ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﭼﻮﻧﻪ اﺳﻢ ﻣﺮا
ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،او را ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ۱۵ .وﻗﺘ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ او را اﺟﺎﺑﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻣﻦ در زﻣﺎن ﺳﺨﺘ ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و او را ﻧﺠﺎت داده ،ﺑﺎ ﻋﺰت ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ.

۱۶

او را ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ ﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺠﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد«.

ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺳﭙﺎﺳﺰاری
)ﻣﺰﻣﻮر و ﺳﺮودی ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ(

۹۲

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﻮﺳﺖ و ﻧﺎم ﺗﻮ را ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدن.
۳

۲

ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن رﺣﻤﺖ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﻧﯿﻮﺳﺖ و ﺷﺎﻣﺎﻫﺎن وﻓﺎداری ﺗﻮ را .ﺑﺎ ﻧﻮای

ﭼﻨ ده ﺗﺎر و رﺑﺎب ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ را ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﻢ۴ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدت ﺷﺎدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ای ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﻢ۵ .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﭼﻪ ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ اﺳﺖ و ﻓﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻤﯿﻖ۶ .ﺷﺨﺺ
ﺑ ﻓﻬﻢ اﯾﻦ را ﻧﻤ داﻧﺪ و ﺟﺎﻫﻞ از درک آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ۷ .اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ
ﻣ روﯾﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﺑﺪﮐﺎران ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ.
۸ﻟﯿﻦ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﺎه آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻗ ﻫﺴﺘ۹ .دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻠ ،دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ﻫﻼک ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﮐﺎران ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۰ﺗﻮ ﺷﺎخ ﻗﻮت ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﺎخ ﮔﺎو وﺣﺸ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ای و ﺑﻪ روﻏﻦ ﺗﺎزه ﻣﺴ ﺷﺪه ام۱۱ .ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺷﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ و ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣ ﺷﻨﻮم.
۱۲ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮو ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
۱۳آﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺮس ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻔﺖ.
۱۴اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن ﭘﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺛﻤﺮ آورده و ﺗﺎزه و ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد۱۵ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻼم
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ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ .او ﺻﺨﺮۀ ﻣﻦ اﺳﺖ و در وی ﻫﯿ ﺑ اﻧﺼﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪاوﻧﺪ

۹۳

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ .او ﻣﻠﺒﺲ ﺑﺎ ﺟﻼل ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را آراﺳﺘﻪ و ﮐﻤﺮ

ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮت ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎی
۲

ﺧﻮد ﺗﺎن ﻧﻤ ﺧﻮرد .ﺗﺨﺖ ﺗﻮ از ازل ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و ﺗﻮ اﺑﺪی ﻫﺴﺘ.
۳ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ آواز ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ
ﻣ ﺧﺮوﺷﻨﺪ۴ .ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از آواز آب ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﺎﻓﻮق اﻣﻮاج زورآور ﺑﺤﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺟﺎﯾﺎه آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻮد زورآورﺗﺮ اﺳﺖ۵ .ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ را ﻣ زﯾﺒﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.

ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﮔﯿﺮد

۹۴

۱

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه ،ای ﺧﺪای اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه ،در ﺟﻼل و ﺷﻮه
۲

ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮ! ای داور ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻐﺮور را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎن.
۳ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﺷﺮﯾﺮان ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﺷﺮﯾﺮان ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ۴آن ﻫﺎ ﭘﺮﮔﻮﯾ ﮐﺮده،
ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺘﻢ آﻣﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﺑﺪﮐﺎران ﻻف ﻣ زﻧﻨﺪ۵ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺗﻮ را ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﻣﯿﺮاث ﺗﻮ را ﺧﻮار ﻣ ﺷﻤﺎرﻧﺪ۶ .ﺑﯿﻮه زﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﻣﮐﺸﻨﺪ و
ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ۷ .آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ؛ ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد«.
۸ای اﺣﻤﻘﺎن ﻗﻮم ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ! ای ﻣﺮدم ﻧﺎدان ﭼﻪ وﻗﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻣ ﺷﻮﯾﺪ؟ ۹او ﮐﻪ ﮔﻮش را
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺧﻮدش ﻧﻤ ﺷﻨﻮد؟ او ﮐﻪ ﭼﺸﻢ را آﻓﺮﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺧﻮدش ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ؟ ۱۰او ﮐﻪ
ﻣﻠﺘﻬﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣ آﻣﻮزد ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
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۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻮچ و ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ.
۱۲

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ او را ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﮐﻨ و ﺑﻪ او اﺣﺎم ﺧﻮد را

ﻣ آﻣﻮزی.

۱۳

ﺗﺎ او را در روزﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ آﺳﻮدﮔ ﺑﺨﺸ ،در آن ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﺑﻪ

ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﻨﺪ.

۱۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را رد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﯿﺮاث

ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد۱۵ .ﺑﺎر دﯾﺮ داوری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف اﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﻫﻤﮥ ﻋﺎدﻻن از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
۱۶

ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﺮ از ﻣﻦ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺪﮐﺎران

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ؟

۱۷

اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧﻤ ﺑﻮد ،ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺰودی رﻫﺴﭙﺎر دﯾﺎر ﺧﺎﻣﻮﺷ

ﻣ ﺷﺪ۱۸ .وﻗﺘ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺎﯾﻢ ﻟﻐﺰش ﻣ ﺧﻮرد ،آﻧﺎه رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﺳﺘﻮار
ﺳﺎﺧﺖ۱۹ .در ﮐﺜﺮت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی دل ﻣﻦ ،ﺗﺴﻠ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺟﺎﻧﻢ را آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
۲۰

آﯾﺎ ﻣﺴﻨﺪ داورانِ ﻓﺎﺳﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ واﺑﺴﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ

را اﺧﺘﺮاع ﻣﮐﻨﺪ؟ ۲۱ﺑﺮ ﺟﺎن ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل دﺳﯿﺴﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮن ﺑﮔﻨﺎه ﻓﺘﻮی
ﻣ دﻫﻨﺪ۲۲ .ﻟﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ و ﺧﺪاﯾﻢ ﺻﺨﺮۀ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ۲۳ .ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارت ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﻣﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ

۹۵

۱ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﺻﺨﺮۀ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺳﺮ

دﻫﯿﻢ۲ .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﺎ ﺣﻤﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳﺮودﻫﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ۳ .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ ﺧﺪاﯾﺎن۴ .ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ در
دﺳﺖ وی اﺳﺖ و ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ از او۵ .ﺑﺤﺮﻫﺎ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ دارد ،او آن ﻫﺎ را ﺑﻮﺟﻮد
آورد و دﺳﺘﻬﺎی وی زﻣﯿﻦ ﺧﺸ را ﺷﻞ داد.
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۶ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺑﺤﻀﻮر آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﺧﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ زاﻧﻮ زﻧﯿﻢ۷ .زﯾﺮا ﮐﻪ او
ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﮔﻠﮥ دﺳﺖ او ﻣ ﺑﺎﺷﯿﻢ! ای ﮐﺎش اﻣﺮوز آواز او را
ﻣ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ! »۸دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮﯾﺒﻪ و ﻣﺴﺎ.
۹

در آﻧﺠﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎوﺟﻮدی ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺮا دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮا

آزﻣﻮدﻧﺪ.

۱۰

ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از آن ﻗﻮم ﺑﯿﺰار ﺑﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ» :ﻗﻮم ﮔﻤﺮاه دل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ«.

۱۱

ﭘﺲ در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ،ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣ ﻣﻦ داﺧﻞ

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.

ﺑﺰرﮔ و ﺟﻼل ﺧﺪا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۳۳ ‐ ۲۳ :۱۶ 

۹۶

۱

ﺳﺮود ﺗﺎزه ای در وﺻﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ! ای ﺗﻤﺎﻣ زﻣﯿﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ!

۲ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ! ﻣﮋدۀ ﻧﺠﺎت او را روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
۳ﺟﻼل و ﺷﻮه او را ﺑﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ او را در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ
ﻣﺮدم۴ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺳﺰاوار ﺳﺘﺎﯾﺶ .او ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﺧﺪاﯾﺎن۵ .زﯾﺮا
ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎنِ دﯾﺮ ﺑﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را آﻓﺮﯾﺪ۶ .ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر وی اﺳﺖ و ﻗﻮت و ﺟﻤﺎل در ﻗﺪس وی.
۷ای ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺟﻼل و ﻗﺪرت او ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ! ۸ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﻼل اﺳﻢ او ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ! ﻫﺪﯾﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه او ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ.
۹ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﮐﻤﺎل ﻗﺪوﺳﯿﺖ او ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ! ای ﺗﻤﺎﻣ زﻣﯿﻦ از ﺣﻀﻮر وی ﺑﻠﺮزﯾﺪ! ۱۰ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ .او ﺟﻬﺎن را ﻃﻮری ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﻤ ﺧﻮرد و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم را از روی ﻋﺪاﻟﺖ داوری ﻣﮐﻨﺪ«.
۱۱آﺳﻤﺎن ﺧﻮﺷ ﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺤﺮﻫﺎ و ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻮش و
ﺧﺮوش آﯾﻨﺪ۱۲ ،ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ و ﻫﺮﭼﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدﻧﺪ! ﻫﻤﮥ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﻞ ﻓﺮﯾﺎد
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ﺧﻮﺷ ﺑﺮآورﻧﺪ؛ ۱۳ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣ آﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای داوری ﺟﻬﺎن ﻣ آﯾﺪ.
او ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻗﻮم ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮد داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ

۹۷

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ،ﭘﺲ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﺷ ﮐﻨﺪ و ﺟﻤﯿ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۳

۲

اﺑﺮ ﻫﺎ و ﻇﻠﻤﺖِ ﻏﻠﯿﻆ ﮔﺮداﮔﺮد اوﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف اﺳﺎس ﺗﺨﺖ اوﺳﺖ .آﺗﺶ در
۴

ﭘﯿﺸﺮوی او ﻣ رود و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﮐﻪ در اﻃﺮاف او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ .ﺑﺮﻗﻬﺎی او ﺟﻬﺎن
۵

را روﺷﻦ ﻣﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ آﻧﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آﯾﺪ .ﮐﻮﻫﻬﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺪاﺧﺘﻪ
۶

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن .آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻋﺪاﻟﺖ او را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺟﻼل او را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
۷

ﺗﻤﺎم ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺠﻞ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﻟﻨﺪ .ای ﺟﻤﯿ
۸

ﺧﺪاﯾﺎنِ اﻣﺖ ﻫﺎ ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻬﯿﻮن اﯾﻦ را ﻣ ﺷﻨﻮد و ﺷﺎدﻣﺎن
ﻣ ﺷﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﻣﺴﺮور ﻣﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داوری ﻫﺎی ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ۹ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘ و ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن.
۱۰ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،از ﺑﺪی ﻧﻔﺮت ﮐﻨﯿﺪ .او ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﻘﺪﺳﺎن
ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ۱۱ .ﻧﻮر ﺑﺮ ﻋﺎدﻻن ﻣ ﺗﺎﺑﺪ و
ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺑﺮای راﺳﺘﺎران۱۲ .ای ﻋﺎدﻻن ،در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺎم ﻣﻘﺪس او را
ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ.

ﺳﺮود ﺗﺎزه

۹۸

۱ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺗﺎزه ای ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﺎزوی ﻣﻘﺪس او ،او را ﭘﯿﺮوز ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت را اﻋﻼم ﮐﺮده
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و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺖ ﻫﺎ آﺷﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ۳ .رﺣﻤﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ ﯾﺎد آورد .ﻫﻤﮥ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﺠﺎت داد.
۴

ای ﺗﻤﺎﻣ زﻣﯿﻦ ،آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﺷ و ﻧﻮای
۵

ﻧﺸﺎط اﻧﯿﺰ ،او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮای ﭼﻨ ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻮای ﭼﻨ
ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ۶ .ﺑﺎ آواز ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ و ﺷﺎخ ﻗﻮچ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧ را
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ۷ .ﺑﺤﺮ و ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات آن ﺑﻪ ﺧﺮوش آﯾﺪ ،ﺟﻬﺎن و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﺧﻮﺷ ﮐﻨﻨﺪ.
۸اﻣﻮاج درﯾﺎ ﮐﻒ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۹ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣ آﯾﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای داوری ﺟﻬﺎن ﻣ آﯾﺪ .او ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻗﻮم ﻫﺎ را ﺑﺎ راﺳﺘ داوری
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﻗﺘﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ

۹۹

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻠﺮزﻧﺪ .وﻗﺘ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻻی ﮐﺮوﺑﯿﺎن،

ﯾﻌﻨ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﻘﺮب ،ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آﯾﺪ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻬﯿﻮن ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و

ﺑﺮ ﺟﻤﯿ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎل۳ .اﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﻗﺪوس اﺳﺖ.
۴ﻗﻮت ﭘﺎدﺷﺎه ،اﻧﺼﺎف را دوﺳﺖ ﻣ دارد .ﺗﻮ راﺳﺘ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ
را در ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ای۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪم ﻫﺎی
او زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا او ﻗﺪوس اﺳﺖ.
۶ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم او ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و او اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد۷ .از ﺑﯿﻦ ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و آن ﻫﺎ
ﺷﻬﺎدات و اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ۸ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را
اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدی .ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را ﺧﺪای ﻏﻔﻮر و ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﻮدی ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه
ﺷﺎن ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮدی۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و او را ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.

۱۰۱ / ۱۵۳
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ﺳﺮود ﺣﻤﺪ و ﺧﻮﺷ

۱۰۰

۲

۱

ای ﺗﻤﺎﻣ روی زﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧ دﻫﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮﺷ
۳

ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﺎ ﺗﺮﻧﻢ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﺳﺖ .او ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪ
۴

و ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او و رﻣﮥ ﭼﺮاﮔﺎه او ﻣ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ دروازه ﻫﺎی او
ﺑﺎ ﺷﺮﮔﺰاری ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه او ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ .او را ﺣﻤﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﻣﺘﺒﺎرک
ﺧﻮاﻧﯿﺪ۵ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﻮﺳﺖ .رﺣﻤﺖ او اﺑﺪی اﺳﺖ و وﻓﺎداری او ﺟﺎوﯾﺪان.

وﻋﺪۀ ﭘﺎدﺷﺎه
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۰۱

۱رﺣﻤﺖ و اﻧﺼﺎف را ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺮاﺋﯿﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ

ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ۲ .در ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪی رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺧﻮاﻫ
آﻣﺪ؟
در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد۳ .ﭼﯿﺰی ﺑﺪ را ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮔﺬاﺷﺖ .از ﮐﺎر اﺷﺨﺎص ﮐ رو ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ۴ .دلِ ﮐ را
از ﺧﻮد دور ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺑﺪی و ﺷﺮارت ﺳﺮ و ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ۵ .ﮐﺴ را ﮐﻪ در ﺧﻔﺎ
از ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد و ﺷﺨﺼ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻐﺮور و دل ﻣﺘﺒﺮ
دارد ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۶ .از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻓﺎدار اﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻢ و آن ﻫﺎ را
ﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻣ ﭘﺬﯾﺮم .ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
۷ﺷﺨﺺ ﻓﺮﯾﺒﺎر را در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد راه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد و دروﻏﻮ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
۸ﻫﺮ روزه ﻫﻤﮥ ﺷﺮﯾﺮان را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده و ﺷﻬﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را از وﺟﻮد ﺑﺪﮐﺎران ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ.
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دﻋﺎ در ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ
)دﻋﺎی ﻣﺴﯿﻦ وﻗﺘﯿﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل ﺷﺪه ،ﻧﺎﻟﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ رﯾﺰد(.

۱۰۲

۱

۲

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﺎﯾﻢ را ﺑﺸﻨﻮ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ .در روز ﺳﺨﺘ از ﻣﻦ

رو ﻣﺮدان .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ و ﻫﺮﮔﺎه دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ زودی اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ۳ .روزﻫﺎی
ﻋﻤﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ دود ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺰم در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ۴ .دل ﻣﻦ ﻣﺜﻞ
ﮔﯿﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﺧﺸ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮردن ﻏﺬای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ام۵ .ﺑﻪ
۶

ﺳﺒﺐ آواز ﻧﺎﻟﮥ ﻣﻦ ،ﺟﺰء ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﭼﯿﺰی در ﺑﺪﻧﻢ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ
ﺳﻘﺎی ﺻﺤﺮا ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮم ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ام۷ .ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ راه ﻧﺪارد و ﭼﻮن
۸

ﭘﺮﻧﺪه ای ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻫﺴﺘﻢ .دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻫﺮ روز ﻣﺮا ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺨﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ
۹

ﻣﺮا ﻟﻌﻨﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را ﻣﺜﻞ ﻧﺎن ﻣ ﺧﻮرم و اﺷﻬﺎﯾﻢ
ﺑﺎ آﺑ ﮐﻪ ﻣ ﻧﻮﺷﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﻧﺪ۱۰ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺘ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زدی۱۱ .روزﻫﺎﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺮ رو ﺑﺰوال اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه ﭘﮋﻣﺮده ﻣ ﺷﻮم.
۱۲

ﻟﯿﻦ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘ !و ﺷﻬﺮت ﻧﺎم ﺗﻮ در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻗ

ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ۱۳ .ﺗﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺳﻬﯿﻮن رﺣﻢ ﻣﮐﻨ ،زﯾﺮا وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺷﻔﻘﺖ
ﻧﻤﺎﺋ و زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ۱۴ .ﭼﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻨﻬﺎی آﻧﺠﺎ ﻋﻼﻗﻪ و دﻟﺒﺴﺘ
دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎک آن ﺷﻔﻘﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۵ .ﻗﻮم ﻫﺎ از ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن روی زﻣﯿﻦ از ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل او۱۶ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﺪ و در
ﺟﻼل ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﮔﺮدد۱۷ .ﺑﻪ زاری درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و دﻋﺎی ﻣﺴﯿﻨﺎن را ﺧﻮار
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺮد.
۱۸اﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻮﻣ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮐﻨﻨﺪ۱۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻠﻮﺗ ﺧﻮد ﻧﺮﯾﺴﺘﻪ و از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﻓﻨﺪه اﺳﺖ.

۱۰۳ / ۱۵۳
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۲۰ﺗﺎ ﻧﺎﻟﮥ اﺳﯿﺮان را ﺑﺸﻨﻮد و آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺸﺪ۲۱ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻬﯿﻮن ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد،
۲۲ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ اﻗﻮام و ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۲۳

ﺗﻮاﻧﺎﺋ ﻣﺮا در ﻧﺼﻒ راه از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و روزﻫﺎی ﻣﺮا ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺮداﻧﯿﺪ.

۲۴

آﻧﺎه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ

ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻧﺬار ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧ ﺑﻤﯿﺮم .ای ﮐﻪ ﺟﺎوﯾﺪان و اﺑﺪی ﻫﺴﺘ۲۵ .از ﻗﺪﯾﻢ
ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻦ را ﻧﻬﺎدی و آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ۲۶ .آن ﻫﺎ ﻓﺎﻧ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﯿﻦ ﺗﻮ
ﺑﺎﻗ ﻫﺴﺘ و ﻫﻤ آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﺒﺎس ،ﮐﻬﻨﻪ و ﻓﺮﺳﻮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ردا
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨ و ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺮدﯾﺪ.

۲۷

ﻟﯿﻦ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ

۲۸

ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ در ﭘﻨﺎه ﺗﻮ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و ﻧﺴﻞ اﯾﺸﺎن در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﺑﻮد.

ﺳﺘﺎﯾﺶ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۰۳

۱ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻦ ،ای ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﻦ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس او را

ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮان۲ .ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻦ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی او را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮ۳ .او
ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮض ﻫﺎی ﺗﺮا ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﺪ۴ .ﺗﺮا از ﻣﺮگ ﻣ رﻫﺎﻧﺪ و
ﺗﺎج رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﻣ ﻧﻬﺪ۵ .ﺟﺎن ﺗﺮا از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺟﻮاﻧ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﺗﺎزه ﺷﻮد.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ آورد و اﻧﺼﺎف را ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن۷ .ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،دﯾﺮ
ﻏﻀﺐ و ﺑﺴﯿﺎر رﺣﯿﻢ۹ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺧﺸﻢ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
۱۰ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮده و ﻣﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻄﺎﻫﺎﺋ ﻣﺎ ﺟﺰا ﻧﺪاده اﺳﺖ۱۱ ،زﯾﺮا
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آﻧﻘﺪر ﮐﻪ آﺳﻤﺎن از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر رﺣﻤﺖ او ﺑﺮ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻋﻈﯿﻢ
اﺳﺖ۱۲ .ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﻣﺸﺮق از ﻣﻐﺮب دور اﺳﺖ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را از ﻣﺎ دور ﻣﮐﻨﺪ.
۱۳ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد رﺣﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺷﻔﻘﺖ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۴

ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ و ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎک ﻫﺴﺘﯿﻢ.

۱۵روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﺻﺤﺮ ﻣ ﺷﻔﺪ۱۶ .وﻗﺘ ﺑﺎد ﺑﺮ آن
ﻣ وزد ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﺶ دﯾﺮ آن را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ۱۷ .ﻟﯿﻦ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎﻧﺶ از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ او ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪانِ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ۱۸و ﺑﺮ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ
ﻋﻬﺪ او را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﯾﺎد ﻣ دارﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ.

۱۹

ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺗﺨﺖ ﺧﻮد را در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
۲۰ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ای ﻓﺮﺷﺘﺎن او ﮐﻪ در ﻗﻮت زورآورﯾﺪ و آواز ﮐﻼم او را
ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ آورﯾﺪ۲۱ .ای ﺗﻤﺎم ﻟﺸﺮﻫﺎی او ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ای
ﺧﺎدﻣﺎن او ﮐﻪ ارادۀ او را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ آورﯾﺪ! ۲۲ای ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ! ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻦ.

در ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر

۱۰۴

۱ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻦ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر

ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﺰت و ﺟﻼل ﻣﻠﺒﺲ ﻫﺴﺘ۲ .ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و آﺳﻤﺎن را ﻣﺜﻞ
ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ای۳ .ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﺮ ﻓﺮاز اﺑﺮ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و اﺑﺮ ﻫﺎ را ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ
ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎد ﺳﻮار ﻣ ﺷﻮد۴ .ﺑﺎدﻫﺎ را ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺧﻮد و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ را ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد
ﻣﮔﺮداﻧﺪ.
۵زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آن اﺳﺘﻮار ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮرد۶ .اوﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ زﻣﯿﻦ را
ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺎﻣﻪ ای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و آب ،ﮐﻮﻫﻬﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ۷ .از ﻋﺘﺎب ﺗﻮ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن آﻣﺪﻧﺪ
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و ﺑﺎ ﺻﺪای رﻋﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ۸ .ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ،در دره ﻫﺎ ﺳﺮازﯾﺮ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘ ﺟﺎری ﺷﺪﻧﺪ۹ .ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺣﺪودی را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدی ﺗﺎ
از آن ﻧﺬرﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﺮ زﻣﯿﻦ را آب ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ۱۰ .ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ را در وادی ﻫﺎ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﻫﻬﺎ روان ﺷﻮﻧﺪ،

۱۱

ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا را ﺳﯿﺮاب ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﮔﻮره ﺧﺮﻫﺎ

۱۲

ﺗﺸﻨ ﺧﻮد را رﻓ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻧﺰدﯾ آب آﺷﯿﺎﻧﻪ

ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮاﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۳

ﺑﺎ ﺑﺎراﻧ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺳﯿﺮاب

ﻣﮐﻨﺪ و از ﺛﻤﺮات اﻋﻤﺎل ﺗﻮ زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﻣﮔﺮدد.

۱۴

ﺑﺮای ﻣﻮاﺷ ﻋﻠﻒ و ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ

ﻧﺒﺎﺗﺎت را ﻣ روﯾﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﺬای ﺧﻮد را از آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

۱۵

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺛﻤﺮۀ ﺗﺎک ﮐﻪ

دل اﻧﺴﺎن را ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﮐﻨﺪ و روﻏﻦ ﮐﻪ ﭼﻬﺮۀ او را ﺷﺎداب ﻣ ﺳﺎزد و وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﻧﺎن ﻗﻮی ﻣﮔﺮداﻧﺪ.

۱۶

درﺧﺘﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎداب ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ او

ﻏﺮس ﮐﺮده اﺳﺖ۱۷ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در آن ﻫﺎ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و اﻣﺎ درﺧﺖ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻻﻧﮥ
ﻟ ﻟ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۱۸ .ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺑﺰﻫﺎی ﮐﻮﻫ و ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻻﻧﮥ ﻣﻮﺷﻬﺎی
ﺻﺤﺮاﺋ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۹ .ﻣﺎه را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ و آﻓﺘﺎب زﻣﺎن ﻏﺮوب ﺧﻮد را
ﻣ داﻧﺪ.
۲۰ﺷﺐ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آوری ،ﺗﺎ در ﺗﺎرﯾ آن ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﺟﻨﻞ ﺑﺨﺮاﻣﻨﺪ.
۲۱ﺷﯿﺮ ﺑﭽﺎن ﺑﺮای ﺷﺎر ﺧﻮد ﻏُﺮش ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮراک ﺧﻮﯾﺶ را از ﺧﺪا ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ.
۲۲در وﻗﺖ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﻣ آﯾﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۳ .آﻧﺎه اﻧﺴﺎن
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣ رود و ﺗﺎ ﺷﺎﻣﺎه ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۲۴ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را از روی ﺣﻤﺖ اﻧﺠﺎم داده ای.
زﻣﯿﻦ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻮ ﭘﺮ اﺳﺖ۲۵ .در آن ﺑﺤﺮ وﺳﯿ و ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ای ،ﺟﺎﻧﻮرانِ
ﺑ ﺷﻤﺎر و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۶ .ﮐﺸﺘ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻄ آن رواﻧﻨﺪ و
ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن ،ﯾﻌﻨ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺤﺮی را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ای ،در آن ﺑﺎزی ﻣﮐﻨﺪ۲۷ .ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻮ
ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ روزی آن ﻫﺎ را ﺑﺪﻫ۲۸ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ دﻫ ،آن ﻫﺎ ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﮐﻨ ،ﭘﺲ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﻮ ﺳﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۹ .وﻗﺘ از آن ﻫﺎ رو
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ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧ ،ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺟﺎن ﺷﺎن را ﻣﮔﯿﺮی ،ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۳۰ .ﭼﻮن روح ﺧﻮد را ﻣ ﻓﺮﺳﺘ ،ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت آﻓﺮﯾﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و روی زﻣﯿﻦ ﺗﺎزه
ﻣﮔﺮدد.
۳۱

ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻋﻤﺎل ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

۳۲

وﻗﺘ ﺑﺮ

زﻣﯿﻦ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺑﻠﺮزه ﻣ آﯾﺪ و ﭼﻮن ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻣﮐﻨﺪ ،آﺗﺸﻔﺸﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۳۳

ﺗﺎ زﻧﺪه ام ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ وﺟﻮد دارم ﺧﺪای ﺧﻮد
۳۴

را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺮ دﻟﻢ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ او واﻗ ﮔﺮدد و ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ

۳۵

ﮔﻨﺎﻫﺎران از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﺮﯾﺮان دﯾﺮ ﯾﺎﻓﺖ

ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻦ! ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او
)ﻫﻤﭽﻨﺎن در اول ﺗﻮارﯾ(۲۲ ‐ ۸ :۱۶ 

۱۰۵

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﻋﻤﺎل او را ﺑﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ اﻋﻼم

ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۲ .ﺑﺮای او ﺳﺮود ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ و او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ او
ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ۳ .در ﻧﺎم ﻣﻘﺪس او ﻓﺨﺮ ﮐﻨﯿﺪ و دل ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻗﻮت او را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و روی او را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ۵ .ﻣﻌﺠﺰاﺗ را ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﯾﺎد آورﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ و داوری ﻫﺎی دﻫﺎن او را۶ .ای ﻧﺴﻞ ﺑﻨﺪۀ او
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ای اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ! داوری ﻫﺎی او در ﺗﻤﺎﻣ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ۸ .ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﯾﺎد ﻣ دارد
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ و ﮐﻼﻣ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺰاران ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۹ ،آن ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ و
وﻋﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺤﺎق داده اﺳﺖ۱۰ .آﻧﺮا ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﯾﻀﻪ ای اﺳﺘﻮار

۱۰۷ / ۱۵۳
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ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧ۱۱ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ
ﻣﻠﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدد۱۲ .ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻣﺤﺪود و ﮐﻢ ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎن
ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ۱۳و از ﯾ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ دﯾﺮ و از ﯾ ﻣﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم دﯾﺮ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ،
۱۴

او ﻧﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺑﯿ

ﻧﻤﻮد.
۱۶

۱۵

او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ ﻣﺴ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻦ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﻣﻦ ﺿﺮر ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ«.

ﭘﺲ ﻗﺤﻄ را در آن زﻣﯿﻦ آورد و ﻣﺎﯾﮥ زﯾﺴﺖ و ﻧﺎن آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.

ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﯾﻌﻨ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻼم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮدن وی ﺣﻠﻘﮥ آﻫﻨ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ،

۱۹

۱۷

او ﻣﺮدی را

۱۸

ﭘﺎﻫﺎی ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ

ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﭘﯿﺸﻮﯾ اش ﺑﻪ وﻗﻮع

ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ او را از آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬﺷﺘﺎﻧﺪه و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮد۲۰ .آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه او را
از ﺑﻨﺪ رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻮم ﻫﺎ او را از زﻧﺪان آزاد ﮐﺮد.

۲۱

او را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﺎﻇﺮ

ﻣﻘﺮر ﮐﺮد و اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎم داراﺋ ﺧﻮد را ﺑﻪ وی ﺳﭙﺮد۲۲ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ارادۀ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺮﻋﻮن
ﺳﺮوری ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺎﯾ او را ﺣﻤﺖ آﻣﻮزد.
۲۳ﺳﭙﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ درآﻣﺪﻧﺪ و ﯾﻌﻘﻮب در زﻣﯿﻦ ﺣﺎم ﻏﺮﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ۲۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎرور و زﯾﺎد ﮔﺮداﻧﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﻗﻮﯾﺘﺮ از دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺖ.
۲۵ﻟﯿﻦ دل ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﮐﯿﻨﻪ ورزﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﺑﺎ
ﺣﯿﻠﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۲۶ .ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎد۲۷ .آن ﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ او را در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻣﻌﺠﺰات او را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺣﺎم۲۸ .ﻇﻠﻤﺖ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ورزﻧﺪ۲۹ .آب ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﺮدﻧﺪ۳۰ .ﺑﻌﺪ ﺑﻘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﺣﺘ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﻫﻢ ﭘﺮ از ﺑﻘﻪ ﺷﺪ۳۱ .ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﻮاع
ﻣﺲ ﻫﺎ و ﭘﺸﻪ ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ آن ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ۳۲ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎران ،ژاﻟﻪ و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ
را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد۳۳ .ﺗﺎک ﻫﺎ و اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺷﺎن را زد و درﺧﺘﺎن آن ﻣﺤﻞ را
ﺷﺴﺖ۳۴ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﺧﯿﻞ ﻣﻠ و ﮐﺮﻣﻬﺎی ﺑ ﺷﻤﺎر ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ۳۵و ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت و
ﻣﯿﻮه ﻫﺎی آﻧﺠﺎ را ﺧﻮردﻧﺪ۳۶ .ﺗﻤﺎﻣ ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﺎن را در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن زد ،ﮐﻪ اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی
ﻗﻮت ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رﻓﺖ.
۱۰۸ / ۱۵۳
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۳۷آﻧﺎه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﻫﻤ ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج
ﮐﺮد۳۸ .ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﺷﺎد ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﻮف اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد۳۹ .اﺑﺮی را ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و آﺗﺸ ﮐﻪ در ﺷﺐ روﺷﻨﺎﯾ دﻫﺪ۴۰ .وﻗﺘ
از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺮﻧﺪۀ ﺳﻠﻮی »ﺑﻮدﻧﻪ« را ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن را از ﻧﺎن آﺳﻤﺎن ﺳﯿﺮ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﮔﺮدﯾﺪ.

۴۱

ﺻﺨﺮه را ﺑﺸﺎﻓﺖ و آب ﺟﺎری ﺷﺪ و در ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺸ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ روان

۴۲

زﯾﺮا ﮐﻼم ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را.

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮﺷ و ﺳﺮود ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺑﯿﺮون آورد

۴۳

او ﻗﻮم

۴۴

و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻗﻮام دﯾﺮ را ﺑﻪ

آن ﻫﺎ داد و ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.

۴۵

ﺗﺎ آﻧﻪ ﻓﺮاﯾﺾ او را

ﻧﺎه دارﻧﺪ و اﺣﺎم او را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ.
ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اش

۱۰۶

۱ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﯿﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺘﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ۲ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ او را آﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮاﻧﺪ؟
۳ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎﻧ ﮐﻪ اﻧﺼﺎف را ﻧﺎه دارﻧﺪ و آﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻫﻤﮥ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورد.
۴ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣ داری ،ﻣﺮا ﯾﺎد ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻧﺠﺎت
ﺧﻮد از ﻣﻦ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎ۵ .ﺗﺎ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،در ﺧﻮﺷ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﺣﺼﻪ
ﺑﯿﺮم و ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﺗﻮ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
۶ﻣﺎ و ﭘﺪران ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻮده اﯾﻢ و ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ،ﺷﺮارت ورزﯾﺪه اﯾﻢ۷ .ﭘﺪران ﻣﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﺗﻮ را
در ﻣﺼﺮ درک ﻧﺮدﻧﺪ و رﺣﻤﺖ ﻫﺎی زﯾﺎد ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ در ﺟﻮار آب ﯾﻌﻨ
۱۰۹ / ۱۵۳
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ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﯿﺨﺘﻨﺪ۸ .ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ
ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد ،آن ﻫﺎ را ﻧﺠﺎت داد۹ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﺧﺸ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ ،ﮔﻮﯾ از ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺮا ﻋﺒﻮر داد۱۰ .آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺠﺎت داد و از دﺳﺖ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ ﯾ از آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺣﻤﺪ او را ﺳﺮاﺋﯿﺪﻧﺪ.

۱۲

آﻧﺎه ﺑﻪ ﮐﻼم او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺳﺮود

۱۳

اﻣﺎ اﻋﻤﺎل او را ﺑﻪ زودی ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﻮرت او را اﻧﺘﻈﺎر

۱۴

ﻧﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۱

آب دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﻃﻮری

ﺑﻠﻪ در آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در دﺷﺖ ﺧﺪا را آزﻣﺎﯾﺶ

۱۵

ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺖ دل ﺷﺎن را ﺑﺠﺎ آورد ،ﻟﯿﻦ ﺟﺎن ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮض ﻣﻬﻠ ﻣﺒﺘﻼ

ﺳﺎﺧﺖ.
۱۶

در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﺑﻪ ﻫﺎرون ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺣﺴﺪ ﺑﺮدﻧﺪ.

۱۷

آﻧﺎه زﻣﯿﻦ ﭼﺎک

ﺷﺪ و داﺗﺎن را در ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﯿﺮام و ﺧﺎﻧﻮادۀ او را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

۱۸

ﺑﻌﺪ آﺗﺸ در

ﺑﯿﻦ ﺷﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ ﺷﺮﯾﺮان را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ۱۹ .در ﺣﻮرﯾﺐ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و آن ﺑﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ۲۰ .ﺗﻤﺜﺎل ﯾ ﮔﺎو ﻋﻠﻒ ﺧﻮر را ﺑﺮ ﺧﺪای
ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺮﺟﯿ دادﻧﺪ۲۱ .ﺧﺪای ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤ را در
ﻣﺼﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺪ۲۲ .ﻣﻌﺠﺰات او را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎم و ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک او را
در ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ،ﻫﻤﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ۲۳ .آﻧﺎه ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻼک
ﻧﺴﺎزد۲۴ .آن ﻫﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮب را ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼم وی اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺮدﻧﺪ۲۵ .در
ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺖ ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ۲۶ .ﭘﺲ دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در آن ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ۲۷و اوﻻدۀ ﺷﺎن را در
ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازد و اﯾﺸﺎن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎزد۲۸ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ
ﻓﻐﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ را ﺧﻮردﻧﺪ۲۹ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮض ﮐﺸﻨﺪه ای ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ۳۰ .آﻧﺎه ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
داوری ﻧﻤﻮد و ﻣﺮض ﮐﺸﻨﺪه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ۳۱ .اﯾﻦ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
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۳۲ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺰد آب ﻫﺎی ﻣﺮﯾﺒﻪ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺳ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻫﺎ آزار دﯾﺪ ۳۳و
ﭼﻨﺎن روح او را ﺗﻠ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻔﺘﻦ ﮔﺸﻮد۳۴ .اﯾﺸﺎن آن ﻗﻮم ﻫﺎی را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮدﻧﺪ۳۵ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ راﺑﻄﮥ دوﺳﺘ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و
اﻋﻤﺎل ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

۳۶

ﺑﺘﻬﺎی ﺷﺎﻧﺮا ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺧﻮد دام

۳۷

ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ارواح ﭘﻠﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

۳۸

ﺧﻮن ﺑﯿﻨﺎﻫﺎن

ﯾﻌﻨ ﺧﻮن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را رﯾﺨﺘﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎی ﮐﻨﻌﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ .آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﺧﻮن آﻟﻮده ﮔﺮدﯾﺪ.

۳۹

آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺠﺲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ

آن ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻢ زﻧﺎ را داﺷﺖ.

۴۰

آﻧﺎه ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اش

اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و او از آن ﻫﺎ ﺑﯿﺰار ﮔﺮدﯾﺪ۴۱ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﻤﺮاﻧ ﮐﻨﻨﺪ.

۴۲

دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻇﻠﻢ

ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻫﺎ را زﯾﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۴۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد
را ﻧﺠﺎت داد ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮار و
ذﻟﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ۴۴ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،وﻗﺘ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮد.

۴۵

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ،ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد آورد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺖ ﺑ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ،آن ﻫﺎ را

ﻣﺠﺎزات ﻧﺮد

۴۶

و دل اﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ رﺣﻢ آورد.

۴۷ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ده! ﻣﺎ را از ﻣﯿﺎن ﻣﻤﺎﻟ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺟﻤ ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﻧﺎم
ﻣﻘﺪس ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﺋﯿﻢ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ۴۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ازل
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد! و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﺑﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ
)ﻣﺰاﻣﯿﺮ (۱۵۰ ‐ ۱۰۷
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ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﯿﻮﯾ ﺧﺪاوﻧﺪ

۱۰۷

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﯿﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺘﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ.

۲

ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎنِ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﻮﯾﻨﺪ ،آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻓﺪﯾﻪ
۳

داده و از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ ،از ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺟﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۴

۵

آن ﻫﺎ در ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺮاﻫﻪ آواره ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺮﺳﻨﻪ و
۶

ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎن ﺷﺎن ﺑﯿﭽﺎره و ﺑﯿﻨﻮا ﮔﺮدﯾﺪ .آﻧﺎه در ﺗﻨ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد
۷

ﺑﺮآوردﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﺳﺨﺘ ﻫﺎی ﺷﺎن رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺸﯿﺪ .آن ﻫﺎ را ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﻫﺒﺮی
۸

ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﺴﻮن درآﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ او ﺑﺎ ﺑﻨ آدم ﺷﺮ ﮐﻨﻨﺪ۹ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﺗﺸﻨﻪ را ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﻮده و ﺟﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ
را ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﻮ ﺳﯿﺮ ﮐﺮد.
۱۰ﺑﻌﻀ ﺷﺎن در ﺗﺎرﯾ و ﺳﺎﯾﮥ ﻣﻮت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در زﻧﺪان و زﻧﺠﯿﺮ رﻧ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ،
۱۱زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻫﺎ از ﮐﻼم ﺧﺪا ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮده و اﺣﺎم ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورده
ﺑﻮدﻧﺪ۱۲ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ آن ﻫﺎ را در زﯾﺮ ﺑﺎر زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ﭼﻨﺎن ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺪد ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﺒﻮد۱۳ .آﻧﺎه در ﺗﻨ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را
از ﺳﺨﺘ ﻫﺎی ﺷﺎن رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺸﯿﺪ۱۴ .آن ﻫﺎ را از ﺗﺎرﯾ و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ﺑﯿﺮون آورد و از ﺑﻨﺪ
و زﻧﺠﯿﺮ آزاد ﮐﺮد۱۵ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ
او ﺑﺎ ﺑﻨ آدم ﺷﺮ ﮐﻨﻨﺪ۱۶ .زﯾﺮا ﮐﻪ دروازه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠ را ﺷﺴﺘﻪ و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی آﻫﻨ آﻧﺮا
ﻗﻄ ﻣﮐﻨﺪ.
۱۷اﻓﺮاد ﻧﺎدان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روش ﺷﺮﯾﺮاﻧﮥ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،در ﻋﺬاب ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۸ﺟﺎن ﺷﺎن از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻮراک ﺑﯿﺰار ﺑﻮد و ﭘﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ ﮔﻮر رﺳﯿﺪه ﺑﻮد۱۹ .آﻧﺎه در
ﺗﻨ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﺳﺨﺘ ﻫﺎی ﺷﺎن رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
۲۰ﮐﻼم ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و از ﻣﺮگ و ﻋﺬاب ﻧﺠﺎت داد۲۱ .ﭘﺲ
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ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ او ﺑﺎ ﺑﻨ آدم ﺷﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
۲۲ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺷﺮاﻧ ﺑﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﮐﺎرﻫﺎی را ﮐﻪ او ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۲۳

ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ رﻓﺘﻨﺪ و در آب ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ.

۲۴

آن ﻫﺎ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺎرﻫﺎی دﺳﺖ او را در اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ دﯾﺪﻧﺪ۲۵ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﺎد و
ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﻣﻮاج ﺑﺤﺮ ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎن آﻣﺪ۲۶ .ﮐﺸﺘ ﻫﺎ ﮔﺎﻫ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و
ﮔﺎﻫ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ ﻓﺮو ﻣ رﻓﺘﻨﺪ .ﺟﺎن ﺷﺎن در اﯾﻦ ﺗﻼﻃﻢ از ﺣﺎل رﻓﺖ۲۷ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺎن
اُﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

۲۸

آﻧﺎه در ﺗﻨ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﺳﺨﺘ ﻫﺎی ﺷﺎن رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﻣﻮاج ﺑﺤﺮ از ﺗﻼﻃﻢ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.

۲۹

ﻃﻮﻓﺎن را آرام ﮐﺮد و

۳۰

وﻗﺘ آراﻣﺶ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ

و ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﻮد رﺳﺎﻧﯿﺪ.

۳۱

ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ او ﺑﺎ ﺑﻨ آدم ﺷﺮ ﮐﻨﻨﺪ۳۲ .ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل او را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﻮم
اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
۳۳

او درﯾﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺸ و ﺑ آب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮارت ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺑﻪ ﺷﻮره زار ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺖ.

۳۵

۳۴

زﻣﯿﻦ

ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺑﻪ درﯾﺎﭼﮥ

آب و زﻣﯿﻦ ﺧﺸ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد۳۶ .ﮔﺮﺳﻨﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﻨﻨﺪ۳۷ .در زﻣﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زراﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ۳۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ داد ﮐﻪ
ﺑ ﺣﺪ زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺬاﺷﺖ ﮐﻪ رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺷﺎن ﮐﻢ ﮔﺮدد.
۳۹ﺑﺎز ﮐﻢ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در زﯾﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ رﻧ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ۴۰ .ﺧﺪاوﻧﺪ رﻫﺒﺮان ﻇﺎﻟﻢ
را ﺧﻮار و در وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎ آواره ﻣ ﺳﺎزد۴۱ ،اﻣﺎ ﻣﺴﯿﻦ را از رﻧ و ﺳﺨﺘ رﻫﺎﯾ ﻣ دﻫﺪ و
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ زﯾﺎد ﻣ ﺳﺎزد۴۲ .ﺻﺎﻟﺤﺎن اﯾﻦ را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
دﻫﺎن ﺷﺮارت ﺑﺴﺘﻪ ﻣﮔﺮدد.
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۴۳ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺗﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن رﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻓﻬﻤﯿﺪ.

ﻃﻠﺐ ﮐﻤ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺰﻣﻮر  ۱۱ ‐ ۷ :۵۷و (۱۲ ‐ ۵ :۶۰

۱۰۸

۱ای ﺧﺪا ،دل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻢ اﺳﺖ .ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺗﻮ را ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ و ﺗﻮ را از دل و

ﺟﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ۲ .ای ﭼﻨ و رﺑﺎب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ! ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﭙﯿﺪه دم را ﺑﯿﺪار ﻣﮐﻨﻢ.
۳ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻫﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺗﻮ را
ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ۴ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺎﻓﻮق آﺳﻤﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ و راﺳﺘ ﺗﻮ ﺗﺎ اوج اﻓﻼک
۵

ﻣ رﺳﺪ .ای ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﻓﻮق آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎش و ﺟﻼل ﺗﻮ ﺑﺮ روی ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻦ آﺷﺎر
۶

ﮔﺮدد! ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ده و ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،ﺗﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﺗﻮ ﺧﻼﺻ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
۷ﺧﺪا در ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﻓﺮاوان ﺷﻬﺮ ﺷﯿﻢ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ
و وادی ﺳﻮﮐﻮت را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﻢ۸ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد و ﻣﻨَﺴ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﻓﺮاﯾﻢ
ﮐﻼﻫﺨﻮد ﺳﺮ ﻣﻦ و ﯾﻬﻮدا ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ۹ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮآب را ﻇﺮف ﻃﻬﺎرت
ﻣﮔﺮداﻧﻢ ،ﺑﺮ ادوم ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﻣ اﻧﺪازم و ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻣ آورم«.
۱۰ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎر دار ﺑﺒﺮد؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ادوم راﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻨﺪ؟ ۱۱ﻣﺮ
ﻧﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺎ را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻟﺸﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺮﻓﺘ؟ ۱۲ﻣﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ
ﮐﻤ ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﻣﻌﺎوﻧﺖ از ﻃﺮف اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ۱۳ .ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﺪا ﭘﯿﺮوزی ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ
اﺳﺖ و او دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣ ﺳﺎزد.
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ﺷﺎﯾﺖ ﺷﺨﺺ رﻧﺠﺪﯾﺪه
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۰۹

۲

۱

ای ﺧﺪای ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺒﺎش! زﯾﺮا ﺷﺮﯾﺮان و
۳

ﻓﺮﯾﺒﺎران دﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﺋ ﻣﻦ ﮔﺸﻮده اﻧﺪ و درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن
ﻧﻔﺮت اﻧﯿﺰ دور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻨ ﻣﮐﻨﻨﺪ۴ .ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺤﺒﺖِ ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﻣﻦ
دﺷﻤﻨ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﯿﻦ ﻣﻦ دﻋﺎ۵ .ﺟﻮاب ﺧﻮﺑ ﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﺪی ﻣ دﻫﻨﺪ و در ﻋﻮض
ﻣﺤﺒﺖ ،از آن ﻫﺎ ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ﻣ ﺑﯿﻨﻢ.
۶ﺷﺮﯾﺮ را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﻢ ﺑﻤﺎر و ﻣﻼﻣﺖﮐﻨﻨﺪه را در دﺳﺖ راﺳﺖ او۷ .ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻪ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ و دﻋﺎی او ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎر ﮔﺮدد۸ .ﻋﻤﺮش ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺮدد و ﻣﻘﺎم و
ﻣﻨﺼﺒﺶ ﺑﻪ دﯾﺮی ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد۹ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﯾﺘﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ و زن وی ﺑﯿﻮه ﮔﺮدد۱۰ .ﻓﺮزﻧﺪان او
آواره ﺷﺪه و ﮔﺪاﯾ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ۱۱ .ﻃﻠﺒﺎر در ﺑﺪل ﻗﺮض ،ﺗﻤﺎم
ﻣﺎل و داراﺋ او را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺘﺶ را ﺗﺎراج ﮐﻨﻨﺪ۱۲ .ﮐﺴ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او دﻟﺴﻮزی ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﯾﺘﯿﻤﺎنِ وی ﺷﻔﻘﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ۱۳ .ﻧﺴﻞ او ﻗﻄ ﮔﺮدد و در
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻮ ﺷﻮد.

۱۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ﭘﺪراﻧﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﺪ و ﮔﻨﺎه

ﻣﺎدرش را ﻧﯿﺎﻣﺮزد۱۵ .ﻋﺼﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن آن ﻫﺎ را از
زﻣﯿﻦ ﻗﻄ ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۶ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻔﻘﺖ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﯿﻦ ﺟﻔﺎ ﮐﺮد و ﺷﺨﺺ
ﺷﺴﺘﻪ دل ﺗﺎ دم ﻣﺮگ از او آزار دﯾﺪ۱۷ .او ﮐﻪ ﻟﻌﻨﺖ را دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮدش
رﺳﯿﺪ و ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ را ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺖ ،از او دور ﺷﺪه اﺳﺖ۱۸ .ﻟﻌﻨﺖ را ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس در ﺑﺮ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب در ﺑﺪﻧﺶ و ﻣﺜﻞ روﻏﻦ در اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎﯾﺶ درآﻣﺪ۱۹ .ﻟﻌﻨﺖ ﻣﺜﻞ
ﺟﺎﻣﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
۲۰اﯾﻦ اﺟﺮﺗ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻼﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺎﻧﻢ.
۲۱اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎ ،ﭼﻮﻧﻪ
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رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﻮﺳﺖ .ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده۲۲ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ و دل ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ
ﻣﺠﺮوح اﺳﺖ۲۳ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﮥ زودﮔﺬر در ﺣﺎل ﻓﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺜﻞ ﻣﻠ راﻧﺪه ﺷﺪه ام.
۲۴زاﻧﻮﻫﺎﯾﻢ از روزه داﺷﺘﻦ ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ و ﮔﻮﺷﺘﻢ آب ﻣ ﺷﻮد۲۵ .ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ
ﺷﺪه ام و وﻗﺘ ﻣﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣ ﺟﻨﺒﺎﻧﻨﺪ.
۲۶ای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده۲۷ .ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺗﻮ ،و ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮐﺮده ای۲۸ .اﯾﺸﺎن ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه .وﻗﺘ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺎ ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدد۲۹ .ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﻪ
رﺳﻮاﯾ ﻣﻠﺒﺲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ،

۳۰

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد

۳۱

زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ

ﻣﺴﯿﻦ ﻣ اﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ او را از دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن او ﻓﺘﻮی ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اش
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۱۰

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :در دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را

ﭘﺎی اﻧﺪاز ﺗﻮ ﺳﺎزم۲ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﺎی ﻗﻮت ﺗﻮ را از ﺳﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨ۳ .در آن روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮوی ،ﻗﻮم ﺗﻮ در ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮی و
ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺟﻮان ،ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ ﺻﺒﺤﺎﻫ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﻮه
ﻣﻘﺪس ﻣ آﯾﻨﺪ.
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ» :ﺗﻮ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺴﺘ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ،ﺑﻪ
رﺗﺒﮥ ﻣﻠﯿﺰدق۵ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ؛ در روز ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را
ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ۶ .در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻫﺎ داوری ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺪان ﺟﻨ را از اﺟﺴﺎد آن ﻫﺎ ﭘﺮ
ﻣ ﺳﺎزد و ﺳﺮ آن ﻫﺎ را در زﻣﯿﻦ وﺳﯿ ﻣﮐﻮﺑﺪ۷ .ﭘﺎدﺷﺎه از ﻧﻬﺮ ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻣ ﻧﻮﺷﺪ و ﻧﯿﺮو
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ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﭙﺎ ﻣ اﯾﺴﺘﺪ.

ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻋﻤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ

۱۱۱

۱ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ دل در ﻣﺠﻠﺲ راﺳﺘﺎران و در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﻮم ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ.
۲

ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺪ و ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ در آن ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ

ﻣﮐﻨﻨﺪ۳ .ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ ﺟﻼل و ﺷﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ وی اﺳﺘﻮار ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ.
۴ﻣﻌﺠﺰات او ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎد ﻣﮔﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ۵ .ﺑﺮای ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد روزی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد۶ .ﻗﺪرت اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
۷ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ راﺳﺘ و اﻧﺼﺎف اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ اﺣﺎم او ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد۸ .آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس راﺳﺘ و درﺳﺘ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ۹ .ﻓﺪﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻓﺮﻣﻮد .ﻧﺎم او ﻣﻘﺪس و ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ.
۱۰ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺘﺪای ﺣﻤﺖ اﺳﺖ .ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﻧﯿﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا در
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ.

ﺳﻌﺎدت ﺷﺨﺺ ﺧﺪاﺗﺮس

۱۱۲

۱ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺗﺮﺳﺪ و در وﺻﺎﯾﺎی او ﺑﺴﯿﺎر رﻏﺒﺖ دارد۲ .ﻓﺮزﻧﺪان
او در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺴﻞ راﺳﺘﺎران ﺑﺮﮐﺖ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۳ .ﺛﺮوت و داراﺋ در ﺧﺎﻧﮥ
او ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
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۴ﻧﻮر ﺑﺮای راﺳﺘﺎران در ﺗﺎرﯾ ﻃﻠﻮع ﻣﮐﻨﺪ ،او ﺑﺨﺸﻨﺪه و رﺣﯿﻢ و ﻋﺎدل اﺳﺖ.
۵ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ رﺣﯿﻢ و ﻗﺮض دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .او ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺼﺎف
اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ۶ .او ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻤ ﺧﻮرد .ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد۷ .از ﺧﺒﺮ
۸

ﺑﺪ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺪ ،دل او ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ دارد .دل او اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و
۹

ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺪ ﺗﺎ آرزوی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ .از روی ﺳﺨﺎوت ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان
ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﮔﺮدد.

۱۰

ﺷﺨﺺ

ﺷﺮﯾﺮ اﯾﻦ را دﯾﺪه ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣ ﺷﻮد و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻓﺸﺮده ،دﻟﺶ آب ﻣﮔﺮدد.
آرزوی ﺷﺮﯾﺮان زاﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد.

ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ

۱۱۳

۱ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!
۲

ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﭙﺎس ﺑﻮﺋﯿﺪ و ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک
ﺑﺎد ،از ﺣﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ۳ .از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﻏﺮوب آن ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﻮد۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ،ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﮥ ﻣﻠﺘﻬﺎ و ﺟﻼل او ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻣ رﺳﺪ.
۵ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﺎه آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ۶و ﻣﺘﻮاﺿ
ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ؟ ۷او ﻣﺴﯿﻦ را از ﺧﺎک ﺑﺮ ﻣ دارد و ﻓﻘﯿﺮ را
از ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ۸ .ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺳﺎزد ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺷﺎن.
۹زن ﺑ اوﻻد را ﺧﺎﻧﻪ دار ﻣ ﺳﺎزد و ﻣﺎدر ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻓﺮزﻧﺪان.
ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

ﺳﺮود ﻓﺼ
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۱۱۴

۱وﻗﺘ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎن

ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ۲ ،ﯾﻬﻮدا ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس او ﺷﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ وی۳ .ﺑﺤﺮ اﯾﻦ را
ﺑﺪﯾﺪ و ﮔﺮﯾﺨﺖ و اُردن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ۴ .ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮچ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮه ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و
۶

۵

ﺧﯿﺰ آﻣﺪﻧﺪ .ای ﺑﺤﺮ ﺗﺮا ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘ؟ و ای اُردن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘ؟ ای
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﻗﻮچ ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ آﻣﺪﯾﺪ و ای ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﭼﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮه ﺷﺪﯾﺪ؟
۷ای زﻣﯿﻦ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﻮ و از ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب۸ .ﮐﻪ ﺻﺨﺮه را
درﯾﺎﭼﮥ آب ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺳﻨ ﺧﺎرا را ﭼﺸﻤﮥ آب.

در وﺻﻒ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ

۱۱۵

۱ﻧﻪ ﻣﺎ را ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ! ﻧﻪ ﻣﺎ را ،ﺑﻠﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺟﻼل ده! ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺖ و
۳

۲

راﺳﺘ ﺧﻮﯾﺶ .ﭼﺮا ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﺧﺪای ﻣﺎ در
۴

آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اراده ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣ آورد .ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﺳﺖ و
ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎن۵ .آن ﻫﺎ دﻫﺎن دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ دارای ﭼﺸﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ۶ .ﮔﻮش دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤ ﺷﻨﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ را ﺑﯿﻨ اﺳﺖ ،ﻟﯿﻦ
ﻧﻤ ﺑﻮﯾﻨﺪ۷ .دارای دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟ ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ .ﭘﺎی دارﻧﺪ ،اﻣﺎ راه ﻧﻤ روﻧﺪ
و ﺻﺪاﺋ از ﮔﻠﻮی ﺷﺎن ﺑﺮ ﻧﻤ آﯾﺪ۸ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺘﻬﺎ را ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺷﺨﺎﺻ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺘﻬﺎی ﺷﺎن ﺑ ﺷﻌﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۹ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎ» .او ﻣﻌﺎون و ﺳﭙﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ۱۰ «.ای ﺧﺎﻧﺪانِ ﻫﺎرون
ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ» .او ﻣﻌﺎون و ﺳﭙﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ۱۱ «.ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از او ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ،
ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ» .او ﻣﻌﺎون و ﺳﭙﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ«.
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده و ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ .ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ و ﺧﺎﻧﺪان
ﻫﺎرون را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ۱۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮرد و ﭼﻪ

۱۱۹ / ۱۵۳
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ﺑﺰرگ۱۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ را۱۵ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﮥ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ ،ﻫﺴﺘﯿﺪ۱۶ .آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ،آﺳﻤﺎن ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و اﻣﺎ
زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﻨ آدم ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ۱۷ .ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
آﻧﺎﻧ ﮐﻪ روﻧﺪۀ دﯾﺎر ﺧﺎﻣﻮﺷ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱۸

ﻟﯿﻦ ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ،از ﺣﺎل

ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ.
ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﺑﺮای رﻫﺎﯾ

۱۱۶

۱ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آواز ﻣﻦ و ﺗﻀﺮع ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﻮد۲ .او ﮔﻮش

ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﮥ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ درﺑﺎر او دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ.
۳

رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮت ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮد ،ﺗﺮﺳﻬﺎی ﻣﺮگ ﻣﺮا ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و در ﺗﻨ و
۴

ﻏﻢ اﻓﺘﺎدم .آﻧﺎه ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺎن ﻣﺮا رﻫﺎﯾ ده!«
۵ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﯿﻢ و ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﺧﺪای ﻣﺎ رﺣﯿﻢ اﺳﺖ۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺷﺨﺎص ﻧﺎﺗﻮان
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺑﻮدم ،او ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داد۷ .ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ آراﻣ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ۸ .ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺎن ﻣﺮا از ﻣﻮت ﺧﻼﺻ
دادی و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را از اﺷ و ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را از ﻟﻐﺰﯾﺪن۹ .ﭘﺲ در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮم۱۰ .ﭼﻮن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﺎوﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﻨﻮا ﺑﻮدم.
۱۱در ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ »ﺟﻤﯿ آدﻣﯿﺎن دروﻏﻮﯾﻨﺪ«.
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ ادا ﮐﻨﻢ؟ ۱۳ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت
ﺧﻮد ،ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻢ و ﻧﺎم او را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ۱۴ .در
ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده ام ،وﻓﺎ ﻣﮐﻨﻢ.
۱۵ﻣﻮت ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ وی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ۱۶ .آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ!
۱۲۰ / ۱۵۳
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ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻮ از ﺑﻨﺪ آزادم ﮐﺮدی۱۷ .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺷﺮﮔﺰاری را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﻣ ﺳﺘﺎﯾﻢ۱۸ .در ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﺑﻪ
وﻋﺪه ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده ام ،وﻓﺎ ﻣﮐﻨﻢ۱۹ .آﻧﺮا در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ و در اﻧﺪرون
ﺗﻮ ای اورﺷﻠﯿﻢ ادا ﻣﮐﻨﻢ.
ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ

۱۱۷

۱ای ﺟﻤﯿ اﻣﺖ ﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﻮﺋﯿﺪ! و ای ﺗﻤﺎﻣ ﻗﺒﺎﯾﻞ ،او را

ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ! ۲زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و وﻓﺎداری او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ.
ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

ﺳﺮود ﭘﯿﺮوزی

۱۱۸

۱ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ۲ .ﻗﻮم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ۳ «.ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎرون ﺑﻮﯾﻨﺪ» :رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ اﺳﺖ۴ «.ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ«.
۵در ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده و در ﺟﺎی وﺳﯿ ﻗﺮارم
داد۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﻢ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮده ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ؟ ۷ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ و ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ۸ .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه
ﺑﺮدن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ۹ .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ
اﻣﯿﺮان.
۱۰ﺟﻤﯿ اﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻣﮐﻨﻢ.
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۱۱آن ﻫﺎ ﻣﺮا از ﻫﺮ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻣﮐﻨﻢ.
۱۲آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻞ زﻧﺒﻮر ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم آورده اﻧﺪ وﻟ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﺧﺎرﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،
زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻣﮐﻨﻢ۱۳ .ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺠﻮم آوردی ﺗﺎ ﺑﯿﻔﺘﻢ،
ﻟﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ.

۱۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت و ﺳﺮود ﻣﻦ اﺳﺖ؛ او ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺷﺪه

اﺳﺖ.
۱۵آواز ﺗﺮﻧﻢ و ﻧﺠﺎت در ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺎدﻻن اﺳﺖ .دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ
ﻣﮐﻨﺪ۱۶ .دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ
ﻣﮐﻨﺪ.

۱۷

ﻧﻤ ﻣﯿﺮم ،ﺑﻠﻪ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﻢ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ.

۱۸

ﮔﺮﭼﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد ،ﻟﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻮت ﻧﺴﭙﺮده اﺳﺖ.
۱۹دروازه ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺸﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ داﺧﻞ ﺷﻮم و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﯾﻢ۲۰ .اﯾﻦ
دروازۀ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻋﺎدﻻن ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۱ .ﺗﺮا ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا
اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺷﺪه ای.
۲۲ﺳﻨ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران رد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺳﻨ ِﺳﺮ زاوﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ۲۳ .اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه و در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ۲۴ .اﯾﻦ اﺳﺖ روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﻮﺷ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ۲۵ .آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺒﺨﺶ! آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدان.
۲۶ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ آﯾﺪ .ﺷﻤﺎ را از ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﯿﻢ.
۲۷ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ را ﺑﺎ
رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه او ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ۲۸ .ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ﺗﻮ ،ﭘﺲ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ.
ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺗﻮ را ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ۲۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺖ
او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
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ﻧﻮر و ﺗﺴﻠ در ﮐﻼم ﺧﺪا

۱۱۹

۲

۱

ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻼن ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
۳

آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدات او را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ دل او را ﻣ ﻃﻠﺒﻨﺪ .ﮐ روی ﻧﯿﺰ
۴

ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ در راﻫﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣ دارﻧﺪ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ وﺻﺎﯾﺎی ﺧﻮد را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ای ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻧﺎه دارﯾﻢ۵ .ﮐﺎش ﮐﻪ راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﺾ
ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ آورم۶ .آﻧﺎه ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم اواﻣﺮ ﺗﻮ را در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دارم.
۷ﺗﻮ را ﺑﻪ راﺳﺘ دل ﺳﭙﺎس ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،وﻗﺘ داوری ﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﻮزم.
۸

ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ ﻣ آورم ،ﭘﺲ ﻫﯿﭽﺎﻫ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻣﻦ.

۹ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮد ﺟﻮان راه ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﺎه دارد؟ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم
ﺗﻮ۱۰ .از دل و ﺟﺎن در ﻃﻠﺐ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﻧﺬار ﮐﻪ از اواﻣﺮ ﺗﻮ ﺳﺮﮐﺸ ﮐﻨﻢ۱۱ .ﮐﻼم ﺗﻮ
را در دل ﻧﺎه ﻣ دارم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزم۱۲ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﻣﺘﺒﺎرک ﻫﺴﺘ !ﻓﺮاﯾﺾ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز۱۳ .ﺗﻤﺎﻣ داوری ﻫﺎی دﻫﺎن ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻟﺐ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻢ.
۱۴در ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﺷﺎدﻣﺎﻧﻢ۱۵ .در وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﻢ و
ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

۱۶

از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم ،ﭘﺲ ﮐﻼم ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش

ﻧﻤﮐﻨﻢ.
۱۷ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد اﺣﺴﺎن ﮐﻦ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻢ۱۸ .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺎز ﮐﻦ
ﺗﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ اﺣﺎم ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ۱۹ .ﻣﻦ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ اواﻣﺮ
ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﺨﻔ ﻣﺪار۲۰ .ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺟﺎن ﻣﻦ از اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ داوری ﻫﺎی ﺗﻮ ﺑ ﺗﺎب
ﻣ ﺷﻮد۲۱ .ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺘﺒﺮ و ﻣﻠﻌﻮن را ﮐﻪ از اواﻣﺮ ﺗﻮ ﮔﻤﺮاه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨ.
۲۲ﻧﻨ و رﺳﻮاﯾ را از ﻣﻦ ﺑﺮدان ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ام۲۳ .ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﯿﺰ
ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ در ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ ﺗﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
۲۴ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷ ﻣﻦ ،و ﻫﻤﯿﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ.
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۲۵ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺮا ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﻮد زﻧﺪه ﺳﺎز۲۶ .راﻫﻬﺎی
زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم و ﺗﻮ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدی ،ﭘﺲ اﺣﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﻣﻮز۲۷ .ﻃﺮﯾﻖ وﺻﺎﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﻬﻤﺎن ،ﺗﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﺗﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
۲۸

دل ﻣﻦ از ﻏﻢ و اﻧﺪوه آب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮا ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﮔﺮدان.

را از ﻣﻦ دور ﮐﻦ و اﺣﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻄﻒ ﻓﺮﻣﺎ.
داوری ﻫﺎی ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﮔﺬارم.
ﻣﺮا ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺴﺎز.

۳۱

۲۹

راه دروغ

۳۰

راه راﺳﺘ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و

ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ در دﻟﻢ ﺟﺎ دارد ،ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ

۳۲

در ﻃﺮﯾﻖ اواﻣﺮ ﺗﻮ ﻣ دوم ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﭘﯿﺶ ﻣ روم ،زﯾﺮا ﮐﻪ دل ﻣﺮا از

ﺑﻨﺪ رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘ.
۳۳

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز و ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺎه ﻣ دارم.

۳۴

ﻣﺮا ﻓﻬﻢ ﺑﺪه و ﻣﻦ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل آﻧﺮا ﺑﺠﺎ ﻣ آورم.

ﻃﺮﯾﻖ اواﻣﺮ ﺧﻮد رﻫﻨﻤﻮد ﮔﺮدان ،زﯾﺮا ﮐﻪ راه ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ دﻟﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

۳۵

ﻣﺮا در

۳۶

دل ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدات

ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮدان ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﻤ۳۷ .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را از دﯾﺪن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮﮔﺮدان و در
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﻣﺮا اﺣﯿﺎء ﮐﻦ۳۸ .ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ داده ای ،ﻋﻤﻞ ﮐﻦ .ﻫﻤﺎن
وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد داده ای۳۹ .رﺳﻮاﯾ را ﮐﻪ از آن ﻣ ﺗﺮﺳﻢ از ﻣﻦ دور ﮐﻦ زﯾﺮا
داوری ﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﻮﺳﺖ۴۰ .ﭼﻘﺪر زﯾﺎد ﻣﺸﺘﺎق وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ! ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد
ﻣﺮا اﺣﯿﺎء ﮐﻦ.
۴۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺗﻮ۴۲ .ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ
ﻣﻼﻣﺖﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﺟﻮاب دﻫﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارم۴۳ .ﮐﻼم راﺳﺘ را ﻫﯿﭽﺎه
از دﻫﺎﻧﻢ ﻣﯿﺮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ داوری ﻫﺎی ﺗﻮ اﻣﯿﺪوارم ۴۴و اﺣﺎم ﺗﻮ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎه ﻣ دارم
ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد۴۵ .در آزادی راه ﻣ روم زﯾﺮا ﮐﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﺮا ﻃﻠﺒﯿﺪه ام۴۶ .از ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﻧﺰد
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ۴۷ ،زﯾﺮا اﺣﺎم ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم و اﻃﺎﻋﺖ
از آن ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ۴۸ .دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی اواﻣﺮ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
آن ﻫﺎ را دوﺳﺖ ﻣ دارم و در ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﻢ.
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۴۹ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎد آور ،زﯾﺮا ﻣﺮا ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن اﻣﯿﺪ داده ای۵۰ .اﯾﻦ در وﻗﺖ
ﺳﺨﺘ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﺴﻠ ﻣﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻼم ﺗﻮ ﻣﺮا زﻧﺪه ﻧﺎه ﻣ دارد۵۱ .ﻣﺘﺒﺮان ﻣﺮا
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﯿﻦ ﻣﻦ از اﺣﺎم ﺗﻮ رو ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮداﻧﻢ۵۲ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
۵۳

وﻗﺘ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ

داوری ﻫﺎی ﺗﻮ را از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎد ﻣ آورم و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺴﻠ ﻣ دﻫﻢ.

۵۴

اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﺮ اﺣﺎم ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ ﻧﻤ آورﻧﺪ ،از ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻮش ﻣ آﯾﻢ.
دوران ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﺳﺮود ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣ آورم و اﺣﺎم ﺗﻮ را ﻧﺎه ﻣ دارم.

ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ ،در

۵۵

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺗﻮ را در ﺷﺐ ﺑﯿﺎد

۵۶

اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ

وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻧﺎه ﻣ دارم.
۵۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺮۀ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ را ﻧﺎه ﻣ دارم.

ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺿﺎی ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ.
ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﻢ و ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﻣﺎﯾﻞ ﻣ ﺳﺎزم.

۶۰

۵۸

از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ

۵۹

در راﻫﻬﺎی ﺧﻮد

ﻣ ﺷﺘﺎﺑﻢ ﺗﺎ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ

اواﻣﺮت را ﺑﺠﺎ آورم۶۱ .اﮔﺮ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﺷﺮﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺎم ﺗﻮ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۶۲ .در ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﻣ ﺷﻮم و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داوری ﻫﺎی
ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺗﻮ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ۶۳ .ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻧﺎه
ﻣ دارﻧﺪ۶۴ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ از رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﭘﺮ اﺳﺖ؛ اﺣﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز!
۶۵ﺑﺎ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدی ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﻮﯾﺶ۶۶ .ﻓﻬﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﻣﻮز ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد دارم۶۷ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه
ﺑﻮدم ،ﻟﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ ﻣ آورم۶۸ .ﺗﻮ ﻧﯿﻮ ﻫﺴﺘ و ﻧﯿﻮﯾ ﻣﮐﻨ .ﻓﺮاﯾﺾ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز۶۹ .ﻣﺘﺒﺮان درﺑﺎرۀ ﻣﻦ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ دل وﺻﺎﯾﺎی
ﺗﻮ را ﻧﺎه ﻣ دارم۷۰ .دل اﯾﺸﺎن از ﺷﺪت ﭼﺮﺑ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟ ﻣﻦ از اﺣﺎم ﺗﻮ
ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم۷۱ .ﻣﺮا ﻧﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ را دﯾﺪم ،ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﻮزم۷۲ .اﺣﺎم
دﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻫﺰاران ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه.
۷۳دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮا ﻓﻬﯿﻢ ﮔﺮدان ﺗﺎ اواﻣﺮ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﻮزم.
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۷۴ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ از دﯾﺪن ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ۷۵ .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ داوری ﻫﺎی ﺗﻮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ و در وﻓﺎداری ﺧﻮد ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده ای.
۷۶ﭘﺲ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺴﻠ ﺷﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ۷۷ .ﻣﺮا از
۷۸

ﻣﺘﺒﺮان ﺧﺠﻞ

رﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻦ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ و از اﺣﺎم ﺗﻮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮم.

ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ دروﻏﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺮا اذﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺎ ﻣﻦ در وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﻢ.
۷۹

ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را ﻣ داﻧﻨﺪ.

۸۰

دل ﻣﻦ در ﻓﺮاﯾﺾ

ﺗﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺸﻮم.
۸۱

ﺟﺎن ﻣﻦ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻨﻪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻫ از ﺣﺎل رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار

ﻫﺴﺘﻢ.

۸۲

ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﻼم ﺗﻮ ﺗﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣ ﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﺮا ﺗﺴﻠ

ﺧﻮاﻫ داد.

۸۳

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸ ِدود زده ﺧﺸ ﺷﺪه ام ،اﻣﺎ اﺣﺎم ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺮده ام.

۸۴

ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﺑﻨﺪه ات ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ را داوری ﺧﻮاﻫ ﻧﻤﻮد؟

۸۵

ﻣﺘﺒﺮان

ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﮐﻨﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ۸۶ .ﻫﻤﮥ اواﻣﺮ ﺗﻮ راﺳﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻖ ﺟﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮا اﻣﺪاد ﻓﺮﻣﺎ۸۷ .ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﻣﺮا از روی زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﺮدم۸۸ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز ﺗﺎ
ﺷﻬﺎدات دﻫﺎن ﺗﻮ را ﻧﺎه دارم.
۸۹ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼم ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ۹۰ .وﻓﺎداری ﺗﻮ ﻧﺴﻞ اﻧﺪر
ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ،زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ای ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۹۱ .ﺑﺮای داوری ﻫﺎی ﺗﻮ ﺗﺎ اﻣﺮوز
اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ۹۲ .اﮔﺮ ﻟﺬت و ﺧﻮﺷ ﻣﻦ در اﺣﺎم ﺗﻮ
ﻧﻤ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ در ﺧﻮاری و ذﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﺪم۹۳ .وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﺗﺎ اﺑﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ای۹۴ .ﻣﻦ از آن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده،
زﯾﺮا ﮐﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻣ ﻃﻠﺒﻢ۹۵ .ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﻢ۹۶ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻤﺎﻟ اﻧﺘﻬﺎﯾ دﯾﺪم ،ﻟﯿﻦ ﺣﻢ ﺗﻮ ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ
وﺳﯿ اﺳﺖ.
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۹۷اﺣﺎم ﺗﻮ را ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ ﻣ دارم؛ ﺗﻤﺎﻣ روز ﺗﻔﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ۹۸ .اواﻣﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا
ﺣﯿﻤﺘﺮ از دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣ ﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۹۹ .ﻓﻬﯿﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﮥ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻢ
ﺷﺪم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﺗﻔﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ۱۰۰ .ﻋﺎﻗﻠﺘﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺷﺪم ،زﯾﺮا ﮐﻪ
وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻧﺎه ﻣ دارم.
ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ آورم.
آﻣﻮﺧﺘ.

۱۰۱

ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻫﺮ راه ﺑﺪ دور ﻧﺎه ﻣﯿﺪارم ،ﺗﺎ اﯾﻨﻪ

۱۰۲

از داوری ﻫﺎی ﺗﻮ رو ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮداﻧﻢ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ

۱۰۳

ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﻮارا و ﺷﯿﺮﯾﻨﺘﺮ از ﻋﺴﻞ اﺳﺖ.

۱۰۴

وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ

داﻧﺎﯾ ﻣ آﻣﻮزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻫﺮ راه دروغ ﻧﻔﺮت دارم.
۱۰۵

ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﭼﺮاغ و ﺑﺮای راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ.

۱۰۶

ﻗﻮل داده ام و ﺑﻪ آن

وﻓﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ از اواﻣﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده و داوری ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﻧﺎه دارم.
رﻧ دﯾﺪه ام .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﻮد ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز!
و دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮ و داوری ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز.

۱۰۸

۱۰۹

۱۰۷

ﺑﺴﯿﺎر

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﺮض ﺷﺮان

ﺟﺎن ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ،

اﻣﺎ اﺣﺎم ﺗﻮ را از ﯾﺎد ﻧﻤ ﺑﺮم۱۱۰ .ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻦ دام ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ از وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ
ﮔﻤﺮاه ﻧﻤ ﺷﻮم۱۱۱ .ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯿﺮاث اﺑﺪی و ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷ دل ﻣﻦ اﺳﺖ.
۱۱۲دل ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺠﺎ آوردن ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ ﻣﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ.
۱۱۳

از ﻣﺮدﻣﺎن دو رو ﺑﯿﺰارم ،ﻟﯿﻦ اﺣﺎم ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم.

۱۱۴

ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﺎه و ﺳﭙﺮ ﻣﻦ

ﻫﺴﺘ و ﺑﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ۱۱۵ .ای ﺑﺪﮐﺎران از ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ! ﻣﻦ اواﻣﺮ ﺧﺪای
ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺎه ﻣ دارم۱۱۶ .ﻣﺮا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﻮد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻦ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮم و از اﻣﯿﺪ ﺧﻮد
ﺧﺠﻞ ﻧﺮدم۱۱۷ .ﻣﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ رﺳﺘﺎر ﮔﺮدم و ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ داﯾﻤﺎً ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
۱۱۸ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ از ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ دور ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣ راﻧ و ﻓﺮﯾﺐ آن ﻫﺎ را
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮔﺮداﻧ۱۱۹ .ﺟﻤﯿ ﺷﺮﯾﺮان را ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎﻟﻪ دور ﻣ رﯾﺰی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را
دوﺳﺖ ﻣ دارم۱۲۰ .از ﺗﺮس ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣ ﻟﺮزم و از داوری ﻫﺎﯾﺖ وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﻢ.
۱۲۱راﺳﺘ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آوردم .ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻣﺴﭙﺎر۱۲۲ .ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺪۀ
ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﺷﻮ ﺗﺎ ﻣﺘﺒﺮان ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻧﻨﻨﺪ۱۲۳ .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺗﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ
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و ﺑﺮای ﮐﻼم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ۱۲۴ .ﺑﺎ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﻦ و اﺣﺎم ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز۱۲۵ .ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﺮا ﻓﻬﯿﻢ ﮔﺮدان ﺗﺎ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را ﺑﺪاﻧﻢ۱۲۶ .وﻗﺖ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﺎم ﺗﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ۱۲۷ .اواﻣﺮ ﺗﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻃﻼ دوﺳﺖ ﻣ دارم ،زﯾﺎدﺗﺮ از زر ﺧﺎﻟﺺ.

۱۲۸

ﻫﻤﮥ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را در ﻫﺮ ﻣﻮرد راﺳﺖ

ﻣ داﻧﻢ ،و از ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎی دروغ ﻧﻔﺮت دارم.
۱۲۹ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﻧﺎه ﻣ دارم۱۳۰ .ﮐﺸﻒ ﮐﻼم
ﺗﻮ ﻧﻮر ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﺳﺎده دﻻن را ﻓﻬﯿﻢ ﻣﮔﺮداﻧﺪ۱۳۱ .ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق زﯾﺎد و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧَﻔَﺲ ﺧﻮد،
ﺧﻮاﻫﺎن وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.

۱۳۲

ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و ﮐَﺮم ﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ

آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣ دارﻧﺪ.
ﺑﺪی ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﯿﺎﺑﺪ.
۱۳۵

۱۳۳

ﻗﺪم ﻫﺎی ﻣﺮا در ﮐﻼم ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎز ،ﺗﺎ ﻫﯿ

۱۳۴

ﻣﺮا از ﻇﻠﻢ اﻧﺴﺎن ﺧﻼﺻ ده ،ﺗﺎ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻧﺎه دارم.

روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد روﺷﻦ ﺳﺎز و اﺣﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز.

۱۳۶

ﺳﯿﻞ اﺷ

از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺟﺎری اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم از اﺣﺎم ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
۱۳۷ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘ و داوری ﻫﺎی ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ۱۳۸ .ﺷﻬﺎدات ﺧﻮد را در
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﻗﺮار داده ای.
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ.

۱۳۹

ﻏﯿﺮت ﻣﻦ ﻣﺮا از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد ،زﯾﺮا دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﮐﻼم ﺗﻮ را

۱۴۰

ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺼﻔ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ آﻧﺮا دوﺳﺖ دارد.

۱۴۱

ﻣﻦ

ﮐﻮﭼ و ﺣﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را از ﯾﺎد ﻧﻤ ﺑﺮم۱۴۲ .ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﻋﺪل اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪ
و اﺣﺎم ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ۱۴۳ .ﺗﻨ و ﺿﯿﻘ ﻣﺮا ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اواﻣﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ۱۴۴ .ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﻋﺎدل اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪ .ﻣﺮا ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﮔﺮدان ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮم.
۱۴۵ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ دل ﺧﻮاﻧﺪه ام .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺟﻮاب ده ﺗﺎ اﺣﺎم ﺗﻮ را ﻧﺎه دارم! ۱۴۶ﺗﻮ را
ﺧﻮاﻧﺪه ام ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده و ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را ﻧﺎه ﻣ دارم۱۴۷ .ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب
ﻋﺬر و زاری ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻣ ﺑﺎﺷﻢ۱۴۸ .ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﺪار
ﻧﻪ داﺷﺘﻢ ،ﺗﺎ در ﮐﻼم ﺗﻮ ﺗﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ۱۴۹ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد آواز ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ داوری ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز۱۵۰ .آﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﭘ ﺷﺮارت ﻣ روﻧﺪ و دور
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از اﺣﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۵۱ .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ ﻫﺴﺘ و
ﺟﻤﯿ اواﻣﺮ ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ۱۵۲ .ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ،از ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ داﻧﺴﺘﻪ ام ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده ای.
۱۵۳

ﺑﺮ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و ﻣﺮا ﺧﻼﺻ ده ،زﯾﺮا اﺣﺎم ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﻢ.

۱۵۴در دﻋﻮی ﻣﻦ دادرﺳ ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺮا رﻫﺎﯾ ده و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز.
۱۵۵ﻧﺠﺎت از ﺷﺮﯾﺮان دور اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﻧﻤ ﻃﻠﺒﻨﺪ۱۵۶ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
رﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داوری ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز۱۵۷ .ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ رو ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮداﻧﻢ.

۱۵۸

ﺧﯿﺎﻧﺘﺎران را دﯾﺪم و از

۱۵۹

ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را دوﺳﺖ

آن ﻫﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪم ،زﯾﺮا ﮐﻼم ﺗﻮ را ﻧﺎه ﻧﻤ دارﻧﺪ.

ﻣ دارم .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز!

۱۶۰

ﺗﻤﺎم ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﺮ ﺣﻖ و

ﻫﻤﮥ داوری ﻫﺎی ﺗﻮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۱۶۱ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ دل ﻣﻦ از ﮐﻼم ﺗﻮ ﺗﺮﺳﺎن اﺳﺖ.
۱۶۲ﻣﻦ در ﮐﻼم ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﻨﺠ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۱۶۳ .دروغ را زﺷﺖ
داﻧﺴﺘﻪ و از آن ﻣﺘﻨﻔﺮم ،وﻟ اﺣﺎم ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣ دارم.
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﺮای داوری ﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺗﻮ.

۱۶۴

روزاﻧﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺗﻮ را

۱۶۵

ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﺣﺎم ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ،

ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺰرﮔ دارﻧﺪ و ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۶۶ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻧﺠﺎت از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و اواﻣﺮ ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ ﻣ آورم۱۶۷ .ﺟﺎن ﻣﻦ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را ﻧﺎه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﻫﺎ را ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ دوﺳﺖ ﻣ دارم۱۶۸ .وﺻﺎﯾﺎ و ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را ﻧﺎه
داﺷﺘﻪ ام ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﻣﻦ در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ.
۱۶۹ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﻮد ﻣﺮا ﻓﻬﯿﻢ ﮔﺮدان.
۱۷۰ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﻮد ﻣﺮا ﺧﻼﺻ ده۱۷۱ .ﻟﺒﻬﺎی ﻣﻦ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ای۱۷۲ .زﺑﺎن ﻣﻦ ﮐﻼم ﺗﻮ را
ﺑﺴﺮاﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اواﻣﺮ ﺗﻮ ﻋﺪل اﺳﺖ۱۷۳ .دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
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وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام۱۷۴ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮده ام و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﯾﮥ
ﺧﻮﺷ ﻣﻦ اﺳﺖ۱۷۵ .ﺟﺎن ﻣﻦ زﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ و داوری ﻫﺎی ﺗﻮ ﮐﻤ
ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ۱۷۶ .ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪِ ﮔﻤﺸﺪه ﺳﺮﮔﺮداﻧﻢ ،ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد را درﯾﺎب ،زﯾﺮا ﮐﻪ اواﻣﺮ ﺗﻮ
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﻢ.

دﻋﺎی رﺳﺘﺎری

۱۲۰

۱

در ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدم و او دﻋﺎﯾﻢ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
۳

۲

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺎن ﻣﺮا از دﺳﺖ دروﻏﻮﯾﺎن و ﺣﯿﻠﻪﮔﺮان ﻧﺠﺎت ده .ای ﺣﯿﻠﻪﮔﺮان ،ﭼﻪ
۴

ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﻮد و ﭼﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ؟ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﯿﺰ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻗﻮﻏﻬﺎی
آﺗﺸﯿﻦ.
۵

وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ »ﻣﺎﺷ) «دروﻏﻮﯾﺎن( ﻣﺄواﮔﺰﯾﺪه ام و در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی »ﻗﯿﺪار«
۶

)ﺣﯿﻠﻪﮔﺮان( ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ام .ﭼﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﺷﺪ ﺳﻮﻧﺖ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺻﻠ
و ﺳﻼﻣﺘ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۷ .ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻟﯿﻦ ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ،
اﯾﺸﺎن آﻣﺎدۀ ﺟﻨ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎ اﺳﺖ

۱۲۱

۱ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﮐﻮﻫﻬﺎ دوﺧﺘﻪ ام ،ﮐﻤ ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ ﻣ آﯾﺪ؟ ۲ﮐﻤ

ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ۳ .او ﻧﻤﮔﺬارد ﮐﻪ ﭘﺎی ﺗﻮ ﺑﻠﻐﺰد .او
ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ۴ .او ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﻬﺪار اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻤ ﺧﻮاﺑﺪ و
ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﻤ رود.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻮ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﺳﺎﯾﮥ ﺗﻮ اﺳﺖ۶ .آﻓﺘﺎب در روز ﺑﻪ ﺗﻮ
آﺳﯿﺒ ﻧﻤ رﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﻬﺘﺎب در ﺷﺐ۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از ﻫﺮ ﺑﺪی ﻧﺎه ﻣ دارد .او ﺟﺎن
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ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮوج و دﺧﻮﻟﺖ را ﻧﺎه ﻣ دارد ،از ﺣﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ.

وﺻﻒ اورﺷﻠﯿﻢ
)ﺳﺮودی از داود(

۱۲۲

۱ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوﯾﻢ «.ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل
۳

۲

ﻣ ﺷﺪم .ﺣﺎﻻ در اﯾﻨﺠﺎ در ﺑﯿﻦ دروازه ﻫﺎی ﺗﻮ ای اورﺷﻠﯿﻢ ،اﯾﺴﺘﺎده اﯾﻢ! ای اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻮ
۴

ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ای .ﻗﺒﺎﯾﻞ در آﻧﺠﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﻗﺒﺎﯾﻞ
۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﺨﺖ
داوری ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺗﺨﺖ ﺧﺎﻧﺪان داود.
۶ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ اورﺷﻠﯿﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎد آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ۷ .ﺳﻼﻣﺘ در
درﺑﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و آﺳﺎﯾﺶ در ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺗﻮ۸ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮادران و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ،ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
۹

ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺳﻌﺎدت ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ.

درﺧﻮاﺳﺖ رﺣﻤﺖ

۱۲۳

۱ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ای،

ﺑﺮ ﻣ اﻓﺮازم! ۲اﯾﻨ ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺴﻮی آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮد ،و ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻨﯿﺰی ﺑﺴﻮی
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۳ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺷﺪه اﯾﻢ.
۴از ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮد در راﺣﺘ و آﺳﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﻐﺮوران ﺟﺎن ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۱۳۱ / ۱۵۳
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ
)ﺳﺮودی از داود(

۱۲۴

۲

۱

اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤ ﺑﻮد ،ﺣﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ
۳

ﻧﻤ ﺑﻮد ،وﻗﺘ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﻫﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را زﻧﺪه ﻣ ﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﺧﺸﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد۴ .آﻧﺎه آﺑﻬﺎ ﻣﺎ را ﻏﺮق ﻣﮐﺮد و ﮔﺮداﺑﻬﺎ ﺟﺎن ﻣﺎ را
ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ۵ .آﻧﺎه آب ﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن از ﺟﺎن ﻣﺎ ﻣﮔﺬﺷﺖ«.
۷

۶

ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺬاﺷﺖ ﻣﺎ ﺷﺎر دﻧﺪاﻧﻬﺎی آن ﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﺟﺎن ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪه از

دام ﺻﯿﺎد آزاد ﮔﺮدﯾﺪ .دام ﺷﺴﺖ و ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ۸ .ﮐﻤ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا

۱۲۵

۱آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺎﻫ

ﻧﻤ ﻟﺮزد و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ۲ .ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮔﺮداﮔﺮد اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد از ﺣﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ۳ .زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻋﺎدﻻن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت ﺷﺮﯾﺮان
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻋﺎدﻻن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪ۴ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن و
ﺑﻪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ راﺳﺖ دل ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺴﺎن ﻓﺮﻣﺎ۵ .اﻣﺎ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﮐ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺑﺪﮐﺎران ﯾﺠﺎ ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ .ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺎد.

دﻋﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾ

۱۲۶

۱ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﯿﺮان ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﺎز آورد ،ﻓﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاب
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ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ۲ .آﻧﺎه دﻫﺎن ﻣﺎ از ﺧﻨﺪه ﭘﺮ ﺷﺪ و زﺑﺎن ﻣﺎ از ﺗﺮﻧﻢ .اﻗﻮام دﯾﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﺎ
ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ۳ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺷﺎدﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
۴

ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮدان ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ آب را ﺑﻪ درﯾﺎی

ﺧﺸ ﺷﺪۀ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧ۵ .آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻬﺎ ﻣﮐﺎرﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮﺷ و ﻣﺴﺮت درو
ﻣﮐﻨﻨﺪ۶ .آﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﯿﺮون ﻣ رود و داﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻣ ﺑﺮد ،ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺑﺎ ﺗﺮﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد و
ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣ آورد.

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺧﺪا
)ﺳﺮودی از ﺳﻠﯿﻤﺎن(

۱۲۷

۱اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را آﺑﺎد ﻧﻨﺪ ،زﺣﻤﺖ ﻣﻌﻤﺎران ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
۲

ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻨﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﺑ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺒ
زود ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺷﺐ دﯾﺮ ﻣ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻧﺎن ﻣﺸﻘﺖ را ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ .زﯾﺮا ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﻋﺰﯾﺰان
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻮاب اﻧﺪ ،او ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﺪارک ﻣ ﺑﯿﻨﺪ.
۳ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺪاﯾﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ .ﺛﻤﺮۀ رﺣﻢ ،ﺑﺮﮐﺖ اوﺳﺖ۴ .ﭘﺴﺮاﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺮد ﺟﻮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮﻫﺎی در دﺳﺖ ﻣﺮد زورآور ﻫﺴﺘﻨﺪ۵ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ
ﮐﻪ از آن ﺗﯿﺮﻫﺎ زﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آن ﺷﺨﺺ ﻫﻨﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﻐﻠﻮب و ﺷﺮﻣﻨﺪه
ﻧﻤ ﺷﻮد.

ﭘﺎداش اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ

۱۲۸

۱ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺗﺮﺳﺪ و رﻫﺮو ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی او ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
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۲ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺮﻧ ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و ﮐﺎﻣﺮان ﻣ ﺑﺎﺷ.
۳ﻫﻤﺴﺮت ﻣﺜﻞ ﺗﺎکِ ﭘﺮﺛﻤﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﻮده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎل ﻫﺎی زﯾﺘﻮن ﺑﺪور
ﺳﻔﺮه ات ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۴ .ﮐﺴ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺗﺮﺳﺪ ،اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرک ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا
۶

از ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻋﻤﺮت ﺳﻌﺎدت اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺒﯿﻨ .ﺑﻠ،
ﭘﺴﺮانِ ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ .ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎد!

رﻫﺎﯾ از دﺷﻤﻨﺎن

۱۲۹

۱

۲

ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﻃﻔﻮﻟﯿﺘﻢ ﻣﺮا اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر
۳

از ﻃﻔﻮﻟﯿﺘﻢ ﻣﺮا اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .ﻟﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ .ﻗﻠﺒﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ
ﻗﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و زﺧﻢ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ آن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۴ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﻣﺮا از ﺑﻨﺪﻫﺎی
ﺷﺮﯾﺮان رﻫﺎﯾ داد«.
۶

۵

ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺳﻬﯿﻮن ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ رﺳﻮا و ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎﻫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺑﺎﻣﻬﺎ

ﻣ روﯾﺪ؛ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ آﻧﺮا ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ ،ﺧﺸ ﻣﮔﺮدد۷ .ﻫﯿ دروﻧﺪه ای دﺳﺖ ﺧﻮد را از
آن ﭘﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﯿﻦ آﻏﻮش ﺧﻮد را۸ .ﻫﯿ ﮐﺴ ﺑﻪ او ﻧﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﯿﻢ!«

درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮزش

۱۳۰

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﻤﻖ ﻫﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣ آورم۲ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ! آواز ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و

ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ آواز ﻋﺬر و زاری ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد۳ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آوری ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟ ۴ﻟﯿﻦ آﻣﺮزش ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ ﺗﺎ از
ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.
۵ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ .ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﻼم او اﻣﯿﺪوارم۶ .ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ
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ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺎده از ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺻﺒ ،ﺑﻠ زﯾﺎده از ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺻﺒ۷ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻧﺰد اوﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﻓﺮاوان۸ .او
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن وی رﻫﺎﯾ ﻣ دﻫﺪ.

دﻋﺎی ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺗﻦ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۳۱

۱

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دل ﻣﻦ ﻣﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ
۲

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤ ﺳﺎزم و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻪ از ﻋﻘﻞ ﻣﻦ دور اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ ﺟﺎن
ﺧﻮد را آرام و ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﯿﺮ ﺧﻮردن در آﻏﻮش ﻣﺎدر ﺧﻮد
آرﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،آﺳﻮده و آرام ﻫﺴﺘﻢ۳ .ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎش ،از ﺣﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ.

در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا

۱۳۲

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﺨﺘ ﻫﺎ و ﺧﻮاری ﻫﺎی را ﮐﻪ داود ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ﺑﯿﺎد آور.

۲ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب وﻋﺪه ﻧﻤﻮد ۳ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد داﺧﻞ
ﻧﻤ ﺷﻮم و در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد آرام ﻧﻤﮔﯿﺮم۴ ،ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد و ﻧﻪ ﭘﯿﻨ
را ﺑﻪ ﻣﮋﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ۵ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﻣﺴﻨ ﺑﺮای ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب.
۶اﯾﻨ ذﮐﺮ آﻧﺮا در اﻓﺮاﺗﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و آن را در ﺻﺤﺮای ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ۷ .ﺑﻪ ﻣﺴﻦ ﻫﺎی او
داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ و ﻧﺰد ﻗﺪﻣﺎه وی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﻢ۸ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺎ ،ﺗﻮ و
ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ،ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﺖ۹ .ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻠﺒﺲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﺖ
ﺧﻮﺷ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۱۰ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد داود ،روی ﺧﻮد را از ﻣﺴ ﺷﺪۀ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﺮدان۱۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
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داود ﺑﻪ راﺳﺘ وﻋﺪه ﮐﺮد و از آن ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪﮔﺸﺖ ﮐﻪ »از ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺬاﺷﺖ ۱۲و اﮔﺮ ﭘﺴﺮان ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﻣﺮا و ﺷﻬﺎداﺗ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣ آﻣﻮزم ﻧﺎه دارﻧﺪ ،آﻧﺎه
ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ«.
۱۳

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و آﻧﺮا ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﻧﺴﺖ .او ﻓﺮﻣﻮد:

»۱۴اﯾﻨﺴﺖ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اراده ﻧﻤﻮده ام.
۱۵آذوﻗﮥ آن را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ و ﻓﻘﯿﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﻣﮐﻨﻢ۱۶ ،و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﺠﺎت
ﻣﻠﺒﺲ ﻣ ﺳﺎزم و ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﺳﺮود ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ۱۷ .در آﻧﺠﺎ ﺷﺎخ اﻓﺘﺨﺎر داود را
ﻣ روﯾﺎﻧﻢ و ﭼﺮاﻏ ﺑﺮای ﻣﺴ ﺷﺪۀ ﺧﻮد آﻣﺎده ﻣﮐﻨﻢ.

۱۸

دﺷﻤﻨﺎن او را ﺑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻠﺒﺲ

ﻣ ﺳﺎزم و ﺗﺎج داود ﺑﺮ ﺳﺮ او درﺧﺸﺎن ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ«.

اﺗﺤﺎد ﺑﺮادراﻧﻪ
)ﺳﺮودی از داود(

۱۳۳

۱

اﯾﻨ ﭼﻪ ﺧﻮش و ﭼﻪ دﻟﭙﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﺑﻪ ﯾﺪﻟ ﺑﺎﻫﻢ ﺳﺎﮐﻦ

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲ .ﻣﺜﻞ روﻏﻦ ﻧﯿﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺶ ﻓﺮود ﻣ آﯾﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ رﯾﺶ ﻫﺎرون ﮐﻪ
ﺑﻪ داﻣﻦ رداﯾﺶ ﻣ رﯾﺰد۳ .اﺗﻔﺎق و ﯾﺪﻟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻨﻢ ﺣﺮﻣﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﻬﯿﻮن
ﻓﺮود ﻣ آﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﺣﯿﺎت را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ.

دﻋﻮت ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ

۱۳۴

۱ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ای ﺟﻤﯿ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﺎه در

ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ اﯾﺴﺘﯿﺪ! ۲دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺪس ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک
ﺧﻮاﻧﯿﺪ۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺮا از ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ.
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ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ

۱۳۵

۱

ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ! ای ﺑﻨﺪﮔﺎنِ ﺧﺪاوﻧﺪ،
۲

او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺻﺤﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪای ﻣﺎ
۳

ﻣ اﯾﺴﺘﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا او ﻧﯿﻮﺳﺖ! ﻧﺎم او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
دﻟﭙﺴﻨﺪ اﺳﺖ۴ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻠِ
ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ.
۶

۵

ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮآﻧﭽﻪ
۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺮا ﮐﺮد ،در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و در ﺑﺤﺮ و در ﻫﻤﮥ ﻋﻤﻖ ﻫﺎ .اﺑﺮ ﻫﺎ را از
دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط روی زﻣﯿﻦ ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ ،رﻋﺪ و ﺑﺮق را ﺑﺮای ﺑﺎران ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن
را از ﻣﺨﺰﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻣ آورد.
۸ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﺎن ﻣﺼﺮ را ﮐﺸﺖ ،ﻫﻢ از اﻧﺴﺎن و ﻫﻢ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت۹ .در وﺳﻂ ﺗﻮ ای ﻣﺼﺮ،
ﻣﻌﺠﺰات و ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻓﺮﻋﻮن و ﺟﻤﯿ ﺑﻨﺪﮔﺎن وی ﻓﺮﺳﺘﺎد۱۰ .اﻗﻮام
ﺑﺴﯿﺎر را زد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻘﺘﺪر را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ۱۱ﮐﻪ در آن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن،
ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن و ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻤﺎﻟ ﮐﻨﻌﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ۱۲ .ﺑﻌﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺎن را
ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
۱۳ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ و ﯾﺎد ﺗﻮ ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ۱۴ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را داوری ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد.
۱۵ﺑﺘﻬﺎی اﻗﻮام دﯾﺮ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۶ .دﻫﺎن دارﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ ،وﻟ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻨﺪ۱۷ .ﮔﻮش دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤ ﺷﻨﻮﻧﺪ و در
دﻫﺎن ﺷﺎن ﻫﯿ ﻧَﻔَﺲ ﻧﯿﺴﺖ۱۸ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺘﻬﺎ را ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺘﻬﺎی ﺷﺎن ﺑ ﺷﻌﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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۱۹ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ .ای ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎرون ،ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ۲۰ .ای ﺧﺎﻧﺪان ﻻوی ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ .ای ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ۲۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﻬﯿﻮن ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ،ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ.
ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ.

ﺳﺮود ﺷﺮﮔﺰاری

۱۳۶

۱ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ،

زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۲ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪان را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۴او را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۵او را ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻤﺖ آﻓﺮﯾﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۶او را ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ آﺑﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ،
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زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۷

او را ﮐﻪ اﺟﺴﺎم ﻧﻮراﻧ ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﺪ،

زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۸

آﻓﺘﺎب را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ روز،

زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۹ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺐ،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۱۰ﮐﻪ ﻣﺼﺮ را زد و ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﺎن او را ﮐﺸﺖ،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۱۱

او اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد،

زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۱۲ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی دراز،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۱۳او را ﮐﻪ ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ را دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
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۱۴و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﯿﺎن آن ﮔﺬراﻧﯿﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۱۵اﻣﺎ ﻓﺮﻋﻮن و ﻟﺸﺮ او را در ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﻏﺮق ﮐﺮد،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۱۶

او را ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را در ﺑﯿﺎﺑﺎن راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻧﻤﻮد،

زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۱۷

او را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ را زد،

زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۱۸و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﺎﻣﻮر را ﮐﺸﺖ،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۱۹ﺳﯿﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن را،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۲۰ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن را،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۲۱و زﻣﯿﻦ ﺷﺎن را ﺑﻪ ارﺛﯿﺖ داد،
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زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۲۲

ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ارﺛﯿﺖ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،

زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۲۳

ﻣﺎ را در ﺧﻮاری و ذﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد،

زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۲۴و ﻣﺎ را از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ رﻫﺎﯾ داد،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۲۵ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺑﺸﺮ را روزی ﻣ دﻫﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.
۲۶

ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ،

زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ.

ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﮥ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن

۱۳۷

۱در ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و در آﻧﺠﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻮن ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﻪ ﯾﺎد

آوردﯾﻢ۲ .ﭼﻨ و رﺑﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺪ آوﯾﺨﺘﯿﻢ۳ .زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ از ﻣﺎ ﺳﺮود ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺎراج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾ از ﺳﺮودﻫﺎی ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«.
۴ﭼﻮﻧﻪ ﺳﺮود ﺧﺪاوﻧﺪ را در زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟ ۵اﮔﺮ ﺗﺮا ای اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ،
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آﻧﺎه دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ از ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ۶ .اﮔﺮ ﺗﺮا ای اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورم و اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﺮ
ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿ ﻧﺪﻫﻢ ،آﻧﺎه زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻢ ﺑﭽﺴﭙﺪ.
۷

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﺎر ادوﻣﯿﺎن را در روز ﻣﺼﯿﺒﺖ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﻨﻬﺪم
۸

ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻨﯿﺎدش ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﯾﺪ!« ای ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺗﻮ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﺰا دﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺰا دادی! ۹ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل ﺗﻮ را ﺑﯿﺮد
و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﺑﺰﻧﺪ.

دﻋﺎی ﺷﺮﮔﺰاری
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۳۸

۱ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ دل ﺧﻮد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ

ﻣﮐﻨﻢ۲ .ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮده و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
رﺣﻤﺖ و راﺳﺘ ﺗﻮ .زﯾﺮا ﮐﻼم و اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﻼل داده ای.
۳

ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﺮدم ،ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدی و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻗﻮت در ﺟﺎﻧﻢ

ﺷﺠﺎع ﺳﺎﺧﺘ.
۴ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﮥ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﮐﻼم دﻫﺎن ﺗﻮ را
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ۵ .و ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮاﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ،ﻟﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮوﺗﻨﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﮐﻨﺪ و اﻣﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺒﺮ را از دور
ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ۷ .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺨﺘ و ﻣﺸﻼت راه روم ،ﻣﺮا زﻧﺪه ﻧﺎه ﺧﻮاﻫ داﺷﺖ.
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ دراز ﻣﮐﻨ و دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد.
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی
دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﺎﺳ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۳۹

۲

۱

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺮا آزﻣﻮده ای و ﻣ ﺷﻨﺎﺳ .ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻣﺮا
۳

ﻣ داﻧ و ﻓﺮﻫﺎی ﻣﺮا از دور ﻓﻬﻤﯿﺪه ای .راه و ﺧﻮاﺑﺎه ﻣﺮا ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮده ای و ﻫﻤﮥ
ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﻣﺮا ﻣ داﻧ۴ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰء اﯾﻨﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا
ﺗﻤﺎﻣﺎً داﻧﺴﺘﻪ ای۵ .از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ای و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺣﻔﻈﻢ ﻣﮐﻨ.
۶اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﺗﻮان درک ﻣﻦ.
۷از روح ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم؟ و از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﯾﺰم؟ ۸اﮔﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﻨﻢ ،ﺗﻮ آﻧﺠﺎ
ﻫﺴﺘ !و اﮔﺮ در دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮاﻧﻢ اﯾﻨ ﺗﻮ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘ۹ !اﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﻃﻠﻮع
آﻓﺘﺎب ﭘﺮواز ﮐﻨﻢ و ﯾﺎ اﮔﺮ در ﻏﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﺑﺤﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم۱۰ ،در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺗﻮ
ﻣﺮا رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮده و دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ۱۱ .اﮔﺮ ﺑﻮﯾﻢ» :ﺗﺎرﯾ ﻣﺮا
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و روﺷﻨﺎﯾ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﻦ ﺷﺐ ﺷﻮد۱۲ «.ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺎرﯾ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﺎرﯾ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺷﺐ ﻣﺜﻞ روز روﺷﻦ و ﺗﺎرﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷﻨﺎﯾ اﺳﺖ۱۳ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر دل و وﺟﻮد
ﻣﻦ ﻫﺴﺘ؛ ﻣﺮا در رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘ.

۱۴

ﺗﻮ را ﻣ ﺳﺘﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻬﯿﺐ و

ﻋﺠﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ام .ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ اﺳﺖ و ﺟﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺧﻮب ﻣ داﻧﺪ.
۱۵اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ از ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺒﻮد وﻗﺘ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﺪم و در آﻏﻮش زﻣﯿﻦ
ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی ﻣﮔﺸﺘﻢ۱۶ .ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮا دﯾﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ روزﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﻣﻦ
آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﺗﻮ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدی.
۱۷ای ﺧﺪا ،ﻓﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﮔﺮاﻣ اﺳﺖ و ﻫﻤ آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ! ۱۸اﮔﺮ
آن ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرم ،از رﯾ زﯾﺎده اﺳﺖ .وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﻣ ﺷﻮم ﻫﻨﻮز ﻧﺰد ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻢ.
۱۹ﯾﻘﯿﻨﺎً ای ﺧﺪا ﺷﺮﯾﺮان را ﺧﻮاﻫ ﮐﺸﺖ ،ﭘﺲ ای ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮن رﯾﺰ از ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ.
۲۰آن ﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﭘﻠﯿﺪ ﻣ زﻧﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﯿﻬﻮده ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣ آورﻧﺪ.
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۲۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎ ﻧﻔﺮت ﻧﻤ دارم از آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﻔﺮت ﻣ دارﻧﺪ ،و آﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻮ را
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﻤ ﺷﻤﺎرم؟ ۲۲اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﻔﺮت ﺗﺎم ﻧﻔﺮت ﻣ دارم .اﯾﺸﺎن را دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﻣ ﺷﻤﺎرم.
۲۳

ای ﺧﺪا ،ﻣﺮا اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻦ و دل ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎس .ﻣﺮا ﺑﯿﺎزﻣﺎ و ﻓﺮﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺪان،

۲۴

و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ

آﯾﺎ در ﻣﻦ راه ﻓﺴﺎد اﺳﺖ! و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎوداﻧ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ.

دﻋﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۴۰

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا از ﺷﺮﯾﺮان رﻫﺎﯾ ده و از ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻣﺎ! ۲ﮐﻪ در

دﻟﻬﺎی ﺧﻮد در ﺷﺮارت ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣ روز ﺑﺮای ﺟﻨ ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۳ .زﺑﺎن ﺷﺎن
ﭼﻮن ﻧﯿﺶ ﻣﺎر ﺗﯿﺰ و ﺳﺨﻨﺎن آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ زﻫﺮ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ۴ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا از دﺳﺖ
ﺷﺮﯾﺮان ﻧﻬﺪار ،از ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻣﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﻠﻐﺰاﻧﻨﺪ.
۵

ﻣﺮدم ﻣﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻠﻪ و رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده و در ﺳﺮ راﻫﻢ دام ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮای

ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﻦ ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
۶ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آواز ﻋﺬر و زاری ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ!« ۷ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻗﻮت ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﺮا در روز ﺟﻨ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧ۸ .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺬار ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاد ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺒﺎدا ﺳﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ۹ .ﺑﺬار ﮐﻪ ﺳﺮِ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﺮارتِ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد.
۱۰ﺑﺬار ﮐﻪ ﻗﻮﻏﻬﺎی آﺗﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﯾﺰد و در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﺎی ﻋﻤﯿﻘ
ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ از آن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ۱۱ .ﻣﺮدم ﺑﺪﮔﻮ در زﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺮد
ﻇﺎﻟﻢ را ﺷﺮارت ﺻﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ.
۱۲ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﯿﺮان را دادرﺳ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺴﯿﻨﺎن را داوری ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۳ .ﻋﺎدﻻن
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ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و راﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

دﻋﺎی ﺷﺎﻣﺎﻫﺎن
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۴۱

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺸﺘﺎب .ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺗﻮ را
۲

ﺑﺨﻮاﻧﻢ آواز ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ! دﻋﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﺜﻞ دودِ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺑﺨﻮر آراﺳﺘﻪ ﺷﻮد و
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺎﻣﺎﻫ.
۳ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ دﻫﺎن ﻣﻦ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻓﺮﻣﺎ ،ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺪ از ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺧﺎرج ﻧﺮدد۴ .ﻣﺬار دﻟﻢ
ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺪﮐﺎر ﻧﺸﻮم و از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ
اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮرم۵ .ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ و آن ﻟﻄﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺮا ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ روﻏﻦ ﺑﺮای ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺮ ﻣﻦ آن را رد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻋﻤﺎل
۶

ﺑﺪﮐﺎران ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .وﻗﺘ داوران اﯾﺸﺎن از ﺳﺮ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ،
۷

آﻧﺎه ﺑﺪﮐﺎران ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ درﺳﺘ آن ﭘ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻨ ﮐﻪ
ﻗﻠﺒﻪ و ﺷﯿﺎر ﻣﮔﺮدد ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۸زﯾﺮا ﮐﻪ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﺗﻮﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارم ،ﭘﺲ
ﺟﺎن ﻣﺮا ﺗﻠﻒ ﻣﻨﻤﺎ! ۹ﻣﺮا از داﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ و ﻣﺮا از ﻃﻨﺎب ﻫﺎی
ﮔﻨﺎﻫﺎران ﻧﺎه دار۱۰ .ﺷﺮﯾﺮان ﺑﻪ داﻣﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺬرم.

دﻋﺎ در ﻫﻨﺎم ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ
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)ﻗﺼﯿﺪه ای از داود و دﻋﺎ وﻗﺘﯿﻪ در ﻣﻐﺎره ﺑﻮد(

۱۴۲

۱

ﺑﻪ آواز ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣ آورم و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
۲

ﻋﺬر و زاری ﻣﮐﻨﻢ .ﻧﺎﻟﮥ ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر او ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﺳﺨﺘ و ﻣﺸﻼت ﺧﻮد
۳

را ﻧﺰد او ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .وﻗﺘﯿﻪ روح ﻣﻦ در ﻣﻦ ﻣﺪﻫﻮش ﻣ ﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮا
ﻣ داﻧ .در راﻫ ﮐﻪ ﻣ روم دام ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ۴ .ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺮ و
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻨﺎﻫﺎﻫ ﻧﺪارم و ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮ ﺟﺎن
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
۵

ﻧﺰد ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﯾﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎﻫﺎه و ﺣﺼﮥ ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن

ﻫﺴﺘ۶ .ﺑﻪ ﻧﺎﻟﮥ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺷﺪه ام! ﻣﺮا از دﺳﺖ
ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﺮﻫﺎن ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ۷ .ﺟﺎن ﻣﺮا از زﻧﺪان آزاد ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ را
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ .ﻋﺎدﻻن ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده ای.

ﺗﻀﺮع ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۴۳

۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﻋﺬر و زاری ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه! در وﻓﺎداری و

ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ! ۲ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﻦ ،زﯾﺮا زﻧﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد۳ .دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﮐﺮده ،ﺣﯿﺎت ﻣﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺮا در ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ۴ .ﭘﺲ روح
ﻣﻦ در ﻣﻦ ﻣﺪﻫﻮش ﺷﺪه و دﻟﻢ در ﻋﻤﻖ وﺟﻮدم ﺗﺮﺳﺎن و ﺳﺮﮔﺮدان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ۵ .اﯾﺎم
ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﯿﺎد ﻣ آورم .در ﻫﻤﮥ اﻋﻤﺎل ﺗﻮ ﺗﻔﺮ ﻧﻤﻮده و در ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣ اﻧﺪﯾﺸﻢ.
۶دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺗﻮ دراز ﻣﮐﻨﻢ .ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﺸ ،ﺗﺸﻨﮥ ﺗﻮ اﺳﺖ.
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۷ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ زودی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا روح ﻣﻦ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .روی ﺧﻮد را از
ﻣﻦ ﻣﭙﻮﺷﺎن ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮم و ﺑﻪ دﯾﺎر ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮوم۸ .ﺻﺒﺤﺎﻫﺎن رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺑﺸﻨﻮان زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارم .راﻫ را ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ
۹

ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣ اﻓﺮازم .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا از دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮﻫﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ام.
۱۰

ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ ده ﺗﺎ ارادۀ ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ آورم زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘ .روح ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﻮ ﻣﺮا در

زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮار ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

۱۱

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎن ﻣﺮا از ﺳﺨﺘ ﻧﺠﺎت ده.

۱۲

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ،دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻧﺎﺑﻮد

ﮐﻦ و ﻫﻤﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺎﻧﻢ را ﻫﻼک ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺎدم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.

ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﭘﺎدﺷﺎه
)ﻣﺰﻣﻮری از داود(

۱۴۴

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺨﺮۀ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد .او دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻨ و

اﻧﺸﺘﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎر ﺗﻌﻠﯿﻢ داد! ۲رﺣﻤﺖ ﻣﻦ اوﺳﺖ و ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ و ﻗﻠﻌﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻦ و
رﻫﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﻦ و ﺳﭙﺮ ﻣﻦ و آﻧﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ دارم .او ﻗﻮم ﻣﺮا در زﯾﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﻣ دارد.
۳ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آدﻣ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳ؟ و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎوری؟
۴اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﻧَﻔَﺴ اﺳﺖ و روزﻫﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﺬرد.
۵ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﺳﻤﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻓﺮود ﺑﯿﺎ .ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻦ ﺗﺎ دود ﺷﻮﻧﺪ.
۶رﻋﺪ و ﺗﯿﺮﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮق را ﺑﻔﺮﺳﺖ و دﺷﻤﻨﺎن را ﭘﺮاﮔﻨﺪه و ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮔﺮدان۷ .دﺳﺖ ﺗﻮ
از آﺳﻤﺎن ﻣﺮا رﻫﺎﻧﯿﺪه و از آب ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻼﺻ دﻫﺪ ،ﯾﻌﻨ از دﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎن۸ .ﮐﻪ
دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﻬﻮده ﻣﮔﻮﯾﺪ و دﺳﺖ راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،دﺳﺖ راﺳﺖ دروغ اﺳﺖ.
۹ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺳﺮود ﻧﻮ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﻧﻮای رﺑﺎب ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣ ﺳﺮاﯾﻢ۱۰ .ﺗﻮ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻧﺠﺎت ﻣ ﺑﺨﺸ و ﺑﻨﺪه ات ،داود را از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﻣ رﻫﺎﻧ۱۱ .ﻣﺮا از
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دﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺑﺮﻫﺎن و ﺧﻼﺻ ده ،ﮐﻪ دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﻬﻮده ﻣﮔﻮﯾﺪ و دﺳﺖ
راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،دﺳﺖ راﺳﺖ دروغ اﺳﺖ۱۲ .ﺗﺎ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ در ﺟﻮاﻧ ﺧﻮد ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،ﻣﺜﻞ
ﻧﻬﺎﻻن ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪۀ ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن۱۳ .اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺮ
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺪه و ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺰارﻫﺎ و ﮐﺮورﻫﺎ در ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺰاﯾﻨﺪ.
۱۴

ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎرﺑﺮدار ﺷﻮﻧﺪ و رﺧﻨﮥ در دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺴ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﻧﺸﻮد

و آه و ﻧﺎﻟﻪ ای در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۱۵ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻗﻮﻣ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﻗﻮم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.

ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ
)ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ از داود(

۱۴۵

۱

ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻮ را ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
۲

ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ! ﺗﻤﺎﻣ روز ﺗﻮ را ﻣﺘﺒﺎرک ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ.
۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺰاوار ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻋﻈﻤﺖ او را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد۴ .ﻧﺴﻞ
اﻧﺪر ﻧﺴﻞ اﻋﻤﺎل ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ۵ .در ﺷﻮه و
ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮ ﺟﻼل ﺗﻮ و در ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﺗﻮ ﺗﻔﺮ ﻣﮐﻨﻢ۶ .در ﻗﻮت ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﯿﺐ
ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻢ۷ .ﯾﺎدﮔﺎری ﮐﺜﺮت اﺣﺴﺎن ﺗﻮ را اﻋﻼم
ﻧﻤﻮده و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣ ﺳﺮاﯾﻨﺪ۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،دﯾﺮ
ﻏﻀﺐ و ﺑﺴﯿﺎر رﺣﯿﻢ۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﻧﯿﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت وی اﺳﺖ.
۱۰ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﻤﯿ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۱درﺑﺎرۀ ﺟﻼلِ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ۱۲ .ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ
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را ﺑﻪ ﺑﻨ آدم ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ و ﺷﻮه و ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻮ را۱۳ .ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻮ ،ﻣﻠﻮﺗ اﺳﺖ
ﺑ ﭘﺎﯾﺎن و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﻗ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم دورﻫﺎ۱۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿ اﻓﺘﺎدﮔﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و
ﺧﻢ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰاﻧﺪ۱۵ .ﭼﺸﻤﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ روزی اﯾﺸﺎن را در
ﻣﻮﺳﻤﺶ ﻣ دﻫ.

۱۶

دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﮐﻨ و در رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔﺎن را ﺳﯿﺮ

ﻣ ﻧﻤﺎﺋ.
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ در ﺟﻤﯿ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﺧﻮد و رﺣﯿﻢ در ﺗﻤﺎﻣ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺰد او دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ او را در راﺳﺘ
ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

۱۹

آرزوی ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﻣ آورد و ﻋﺬر و زاری آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن

را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ.

۲۰

ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ

ﺷﺮﯾﺮان را ﻫﻼک ﻣ ﺳﺎزد.

۲۱

دﻫﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﺎم

ﻣﻘﺪس او را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻌﺎدت ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا

۱۴۶

۱ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻦ! ۲ﺗﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺗﺎ
وﻗﺘﯿﻪ وﺟﻮد دارم ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺮاﺋﯿﺪ۳ .ﺑﺮ رؤﺳﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ آدم
ﻓﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺰد او اﻋﺎﻧﺘ ﻧﯿﺴﺖ۴ .روح او ﺑﯿﺮون ﻣ رود و او ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد و در
ﻫﻤﺎن روز ﻓﺮﻫﺎﯾﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮد.
۵ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺪدﮔﺎر اوﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻣﯿﺪ او ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای وی
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۶ .او آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﺤﺮ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ ﮐﻪ راﺳﺘ را ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﻧﺎه ﻣ دارد۷ .او ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را دادرﺳ ﻣﮐﻨﺪ و ﮔﺮﺳﻨﺎن را ﻧﺎن ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﯿﺮان را آزاد ﻣ ﺳﺎزد۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﻢ ﺷﺪﮔﺎن را
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ﺑﺮ ﻣ اﻓﺮازد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدﻻن را دوﺳﺖ ﻣ دارد۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎن را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨﺪ
و از ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﻧﻬﺪاری ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﯾﺮان را ﮐ ﻣ ﺳﺎزد.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﺪای ﺗﻮ ای ﺳﻬﯿﻮن ،ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ.
ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ

۱۴۷

۱ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﺳﺮود ﺑﺴﺮاﺋﯿﻢ

و ﭼﻘﺪر دﻟﭙﺬﯾﺮ ﮐﻪ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ! ۲ﺧﺪاوﻧﺪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﺪ و ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﮔﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۳ .ﺷﺴﺘﻪ دﻻن را ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﺪ و زﺧﻢ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣ ﺑﻨﺪد.
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎره و ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣ داﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
۶

۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻗﻮت او ﻋﻈﯿﻢ و ﺣﻤﺖ وی ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﯿﻨﺎن را

ﺑﺮ ﻣ اﻓﺮازد و ﺷﺮﯾﺮان را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣ اﻧﺪازد.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮود ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﻧﻮای رﺑﺎب ﺑﺮای ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﻐﻤﻪ ﺑﻨﻮازﯾﺪ.
۸او آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺑﺮ ﻫﺎ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺑﺎران را ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﯿﺎه را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ
ﻣ روﯾﺎﻧﺪ۹ .او ﺣﯿﻮاﻧﺎت را آذوﻗﻪ ﻣ دﻫﺪ و زاﻏﭽﻪ ﻫﺎ را وﻗﺘ روزی ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﮐﻨﺪ۱۰ .در ﻗﻮت اﺳﭗ رﻏﺒﺖ ﻧﺪارد و از ﻧﯿﺮوی ﭘﺎی اﻧﺴﺎن راﺿ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۱رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن وی اﺳﺖ و از آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ وی اﻣﯿﺪوارﻧﺪ.
۱۲ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺮ ﮐﻦ .ای ﺳﻬﯿﻮن ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻦ۱۳ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی دروازه ﻫﺎﯾﺖ را ﻣﺴﺘﺤﻢ ﮐﺮده و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺗﺮا ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ۱۴ .ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪات
ﺗﻮ ﺻﻠ ﻣ آورد و ﺗﻮ را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﺳﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ۱۵ .ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ
و ﮐﻼم او ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﮔﺮدد۱۶ .زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻟﺤﺎف ﺑﺮف ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎران ﯾ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔَﺮد ﻣ ﭘﺎﺷﺪ۱۷ .ژاﻟﻪ را ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮﻣﺎی آن را
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ۱۸ﮐﻼم ﺧﻮد را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ او ﯾﺨﻬﺎ آب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎد ﻣ وزد و آب
ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣ آﯾﺪ۱۹ .ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و اﺣﺎم و داوری ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ۲۰ .ﺑﺎ ﻫﯿ ﻗﻮم دﯾﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮده اﺳﺖ و داوری ﻫﺎی او را ﻧﻤ داﻧﻨﺪ.
ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

دﻋﻮت ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ

۱۴۸

۱ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!
۲

ﺧﺪاوﻧﺪ را از آﺳﻤﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ! در ﺟﺎﯾﺎه آﺳﻤﺎﻧ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ! ای ﻫﻤﮥ
ﻓﺮﺷﺘﺎن او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ای ﻫﻤﮥ ﻟﺸﺮﻫﺎی او ،او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ۳ .ای آﻓﺘﺎب و
ﻣﻬﺘﺎب ،او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ای ﻫﻤﮥ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﻮر ،او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ۴ .ای
ﻓﻠ اﻻﻓﻼک ،او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،و ای آب ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﻮق آﺳﻤﺎن ﻫﺎﺋﯿﺪ۵ .ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ۶ .و آن ﻫﺎ را ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و
ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﯿﺠﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
۷

ﺧﺪاوﻧﺪ را از زﻣﯿﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ای ﻧﻬﻨﺎن و ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

۸ای آﺗﺶ و ژاﻟﻪ ،ﺑﺮف و ﻏﺒﺎر و ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن او را ﺑﺠﺎ ﻣ آورﯾﺪ۹ .ای ﮐﻮﻫﻬﺎ و
ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ،درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه دار و ﺳﺮوﻫﺎی آزاد۱۰ ،ای ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ و اﻫﻠ ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن۱۱ .ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ و ﺟﻤﯿ اﻣﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮوران و ﻫﻤﮥ داوران ﺟﻬﺎن۱۲ .ای
ﺟﻮاﻧﺎن و دوﺷﯿﺰﮔﺎن ،ﭘﯿﺮان و ﮐﻮدﮐﺎن۱۳ .ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم او
ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ او ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن۱۴ .و او ﺷﺎخ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺮای
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﺎن او ﯾﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!
۱۵۱ / ۱۵۳
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ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﺶ

۱۴۹

۱

ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺗﺎزه ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ او را در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪﺳﺎن! ۲اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
۳

آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﺧﻮد ﺧﻮﺷ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺴﺮان ﺳﻬﯿﻮن در ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮﯾﺶ وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﺎم او را ﺑﺎ
رﻗﺺ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻧﻮای ﭼﻨ و رﺑﺎب او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
۴زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد رﺿﺎﻣﻨﺪی دارد .ﻣﺴﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺳﺮاﻓﺮاز
ﻣ ﺳﺎزد۵ .ﻣﻘﺪﺳﺎن از ﺟﻼل او ﺧﻮﺷ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺳﺮود
۶

ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ در دﻫﺎن ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ دو دﻣﻪ در دﺳﺖ اﯾﺸﺎن.
۷ﺗﺎ از اﻣﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺸﻨﺪ و ﺗﺄدﯾﺐ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۸ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ
۹

ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﭘﺎﻫﺎی ﺳﺮوران ﺷﺎن را زوﻻﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ .و داوری را ﮐﻪ ﻣﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
اﺟﺮاء دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﺎن او.
ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ

۱۵۰

۱ﻫﻠّﻠﻮﯾﺎه ،ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ!

ﺧﺪا را در ﻗﺪس او ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻓﻠ ِﻗﻮتِ او ،او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ! ۲او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ او ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .او را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﺜﺮت ﻋﻈﻤﺘﺶ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ۳ .او را ﺑﻪ
آواز ﺷﯿﭙﻮر ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨ و رﺑﺎب او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ۴ .ﺑﺎ داﯾﺮه و رﻗﺺ او را
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻧ و دوﺗﺎر او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ۵ .ﺑﺎ ﭼﻨ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ آواز او را ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨ ﻫﺎی ﺧﻮش ﺻﺪا او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ۶ .ﻫﺮ ﮐﻪ روح دارد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮐﻨﺪ.

۱۵۲ / ۱۵۳
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