ﻣﺰاﻣﻴﺮ
آﺘﺎب ﻣﺰاﻣﻴﺮ آﻪ ﺑﻪ »زﺑﻮر داود« ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺮت دارد ،ﻳﻜﯽ از دﻟﭙﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ آﺘﺐ »آﺘﺎبﻣﻘﺪس« اﺳﺖ .اﻳﻦ
آﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ از ﺷﻌﺮ و ﺳﺮود آﻪ ﺑﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﻴﻮا ،روﺣﻴﺎت و روﻳﺪادهﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻗﻮم ﻳﻬﻮد را ﺑﻴﺎن
ﻣﯽآﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻳﻦ آﺘﺎب در زﻣﺎن داود ﭘﺎدﺷﺎﻩ و آﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻧﮕﺎرش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .زﺑﻮر داود«
را ﻗﻮم ﻳﻬﻮد ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﺳﺎرت ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻌﻨﻮان آﺘﺎب ﺳﺮود ﺑﻜﺎر ﻣﯽﺑﺮد.
هﻔﺘﺎد و دو ﻣﺰﻣﻮر را داود ﻧﻮﺷﺘﻪ؛ دو ﻣﺰﻣﻮر را ﺳﻠﻴﻤﺎن ،دوازدﻩ ﻣﺰﻣﻮر را ﺁﺳﺎف ،ﻧُﻪ ﻣﺰﻣﻮر را ﺧﺎﻧﺪان
ﻗﻮرح و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻳﮏ ﻣﺰﻣﻮر را ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درﺁوردﻩ .ﻣﺰاﻣﻴﺮ روﺣﻴﺎت ﻣﺮدم را در هﻨﮕﺎم ﺷﺎدی
و ﻏﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﯽآﻨﺪ .از اﻳﻦ آﺘﺎب ﻣﯽﻓﻬﻤﻴﻢ آﻪ در هﺮ روﺣﻴﻪ و ﺣﺎﻟﺘﯽ آﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی
ﺧﺪا ﺑﮕﺸﺎﻳﻴﻢ و ﺑﺎ وی راز و ﻧﻴﺎز آﻨﻴﻢ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ،در اﻳﻦ آﺘﺎب ﺑﺎ ﺳﺮودهﺎی زﻳﺒﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا ﺁﺷﻨﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ آﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ آﻤﮏ ﻣﯽآﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارد
ﺑﻠﻜﻪ او را ﺑﺮای ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﺶ ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ آﺘﺎب ﻣﺰاﻣﻴﺮ »ﭘﺮﺳﺘﺶ« اﺳﺖ .اﻳﻦ واژﻩ ﺑﻴﺶ از  200ﺑﺎر در اﻳﻦ آﺘﺎب ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ؛
»ﺗﻮآﻞ« و واژﻩهﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ 57 ،ﺑﺎر .ﺁﻳﻪء آﻠﻴﺪی اﻳﻦ آﺘﺎب را ﻣﯽﺗﻮان در  6 :150ﻳﺎﻓﺖ» :هﺮآﻪ ﺟﺎن در
ﺑﺪن دارد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!«
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)ﻣﺰاﻣﻴﺮ (41-1

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ واﻗﻌﯽ
ﺧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﺎل آﺴﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺑﺪآﺎران ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﯽآﻨﺪ و
 1راﻩ ﮔﻨﺎهﻜﺎران را در ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد و ﺑﺎ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ
ﺧﺪا را ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽآﻨﻨﺪ هﻤﻨﺸﻴﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد2 ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ از
دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻴﺮوی ﻣﯽآﻨﺪ و ﺷﺐ و روز در ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻔﻜﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ3 .او هﻤﭽﻮن درﺧﺘﯽ اﺳﺖ آﻪ در آﻨﺎر ﻧﻬﺮهﺎی ﺁب
آﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻴﻮﻩ ﻣﯽدهﺪ و ﺑﺮﮔﻬﺎﻳﺶ هﺮﮔﺰ ﭘﮋﻣﺮدﻩ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ آﺎرهﺎی او هﻤﻴﺸﻪ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
4اﻣﺎ ﺑﺪآﺎران ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺎهﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد5 .ﺁﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ
داوری ﺧﺪا ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن راﻩ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
6درﺳﺘﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و هﺪاﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺪآﺎران ﺑﺴﻮی ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﻴﺶ ﻣﯽروﻧﺪ.

ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﭼﺮا ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺷﻮرش ﻣﯽآﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﯽﺟﻬﺖ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﭼﻴﻨﻨﺪ؟ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺟﻬﺎن و رهﺒﺮان

ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺎ هﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩاش ﻗﻴﺎم آﻨﻨﺪ3 .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ زﻧﺠﻴﺮهﺎ
را ﭘﺎرﻩ آﻨﻴﻢ و ﺧﻮد را از ﻗﻴﺪ اﺳﺎرت ﺁزاد ﺳﺎزﻳﻢ!«
4اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد در ﺁﺳﻤﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﻧﻘﺸﻪهﺎی ﺁﻧﺎن ﻣﯽﺧﻨﺪد5 .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺁﻧﺎن
را ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻣﯽآﻨﺪ و ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد6 .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد
اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩام!«
7ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻋﻼم ﺧﻮاهﻢ
آﺮد .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ :از اﻣﺮوز ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ
ء
هﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﭘﺪر ﺗﻮ! 8از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ آﻦ و ﻣﻦ هﻤﻪ
ﻗﻮمهﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﻴﺎ را ﻣﻠﮏ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ9 .ﺗﻮ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺁهﻨﻴﻦ ﺑﺮ
ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاهﯽ آﺮد و ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮوف ﮔﻠﯽ
ﺧﺮد ﺧﻮاهﯽ ﻧﻤﻮد«.
10ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ای ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ،ﮔﻮش دهﻴﺪ و ای رهﺒﺮان
ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ! 11ﺑﺎ ﺗﺮس و اﺣﺘﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻋﺒﺎدت آﻨﻴﺪ؛ 12ﭘﻴﺶ از اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺴﺮش ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﻮد و
ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد آﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎهﺎﻳﺶ ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺳﻪ

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

زﻧﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺸﻢ او ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﻮد .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل هﻤﻪء آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺸﻜﻼت
)داود اﻳﻦ ﻣﺰﻣﻮررا وﻗﺘﯽ از دﺳﺖ ﭘﺴﺮش اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻳﻴﺪ(.

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﭼﻘﺪر زﻳﺎد ﺷﺪﻩاﻧﺪ!
 3ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻴﺰﻧﺪ2 .ﺑﺴﻴﺎری
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.
3اﻣﺎ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺳﭙﺮ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ و از هﺮ ﺳﻮ ﻣﺮا
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﯽ .ﺗﻮ ﻣﺮا ﭘﻴﺮوز و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزی
و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ4 .ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﻣﯽﺁورم و او از آﻮﻩ ﻣﻘﺪس* ﺧﻮد ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ
ﻣﯽآﻨﺪ5 .ﺑﺎ ﺧﻴﺎل ﺁﺳﻮدﻩ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽروم و از ﺧﻮاب
ﺑﻴﺪار ﻣﯽﺷﻮم ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
6از هﺰاران دﺷﻤﻨﯽ آﻪ از هﺮ ﺳﻮ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻩاﻧﺪ،
ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارم.
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻴﺰ! ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻩ!
دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻣﺠﺎزات آﻦ و ﻗﺪرت ﺁﻧﻬﺎ را در هﻢ ﺷﻜﻦ
ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺒﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
8ﻧﺠﺎت از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺁﻳﺪ و اوﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم
ﺧﻮد ﺑﺮآﺖ ﻣﯽدهﺪ.

ﺁراﻣﺶ ﻓﻜﺮ
ای ﺧﺪای ﻋﺎدل ﻣﻦ ،وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ
 4ﻣﯽﺁورم ،ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ .زﻣﺎﻧﯽ آﻪ در
ﺳﺨﺘﯽ و ﺗﻨﮕﻨﺎ ﺑﻮدم ﺗﻮ ﺑﻪ داد ﻣﻦ رﺳﻴﺪی ،ﭘﺲ اآﻨﻮن
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ،دﻋﺎﻳﻢ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ.
2ای ﺁدﻣﻴﺎن ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ ﺧﺪای ﭘﺮﺟﻼل ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ
ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد؟ ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ ﭼﻴﺰهﺎی ﺑﺎﻃﻞ و دروغ را
دوﺳﺖ ﺧﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ و از ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوی ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد؟
3ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﺨﺎص درﺳﺘﻜﺎر را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻧﺰد او ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁورم ﺻﺪاﻳﻢ
را ﺧﻮاهﺪ ﺷﻨﻴﺪ.
4ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﺧﺸﻤﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺮ

*

اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﮐﻮﻩ ﺻﻬﻴﻮن در اورﺷﻠﻴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺧﺪا
در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮد.
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ﺑﺴﺘﺮهﺎی ﺧﻮد ،در ﺳﻜﻮت ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻓﻜﺮ آﻨﻴﺪ.
5ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮآﻞ آﻨﻴﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی راﺳﺘﻴﻦ را ﺑﻪ او
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
6ﺑﺴﻴﺎری ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻤﮏ آﻨﺪ؟« ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻧﻮر ﭼﻬﺮﻩات را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﺎﺑﺎن7 .ﺗﻮ ﻗﻠﺐ
ﻣﺮا از ﺷﺎدی ﻟﺒﺮﻳﺰ آﺮدﻩای! ﺁری ،ﺷﺎدیای آﻪ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩای ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺎدیای اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ
هﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽﺁﻳﺪ8 .ﺑﺎ
ﺁراﻣﺶ ﺧﻴﺎل ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽروم ،زﻳﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ،ﻣﺮا در اﻣﻨﻴﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداری.

دﻋﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ء

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻩ و ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ
 5ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ2 .ای ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ای ﺧﺪای ﻣﻦ،
ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎدم ﺑﺮس ،زﻳﺮا ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﺰد ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﯽآﻨﻢ.
3ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺻﺒﺤﮕﺎهﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﯽآﻨﻢ و
ﺗﻮ ﺻﺪای ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮی ،ﭘﺲ ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاهﻢ آﺸﻴﺪ
ﺗﺎ ﺟﻮاب ﻣﺮا ﺑﺪهﯽ.
4ﺗﻮ ﺧﺪاﻳﯽ ﻧﻴﺴﺘﯽ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ را دوﺳﺖ ﺑﺪاری و ﺷﺮارت
را ﺗﺤﻤﻞ آﻨﯽ5 .ﺗﻮ ﺗﺤﻤﻞ دﻳﺪن ﻣﺘﻜﺒﺮان را ﻧﺪاری و
از هﻤﻪء ﺑﺪآﺎران ﻧﻔﺮت داری6 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ از
ﻗﺎﺗﻼن و ﺣﻴﻠﻪﮔﺮان ﺑﻴﺰاری و دروﻏﮕﻮﻳﺎن را هﻼک
ﻣﯽآﻨﯽ.
7اﻣﺎ ﻣﻦ در ﭘﻨﺎﻩ رﺣﻤﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪﺳﺖ
داﺧﻞ ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮس و اﺣﺘﺮام ،ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت
ﺧﻮاهﻢ آﺮد.
8ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل ،راﻩ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻩ و ﻣﺮا
هﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻴﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
9دهﺎن اﻳﺸﺎن ﻟﺒﺮﻳﺰ از دروغ اﺳﺖ و دﻟﺸﺎن ﻣﻤﻠﻮ از
ﺷﺮارت .ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺸﺎن ﭘﺮ از ﺗﻤﻠﻖ و ﻓﺮﻳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد10 .ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺤﻜﻮم
آﻦ و ﺑﮕﺬار ﺧﻮد در داﻣﻬﺎﻳﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ! ﺁﻧﻬﺎ را
دور ﺑﻴﻨﺪاز ،زﻳﺮا ﮔﻨﺎهﺎن زﻳﺎدی ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻩاﻧﺪ و
ﺑﺮﺿﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ.
11اﻣﺎ ﺑﮕﺬار هﻤﻪء آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺁورﻧﺪ،
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ و هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .از
آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ در
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ﭘﻨﺎﻩ ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ12 .ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،درﺳﺘﻜﺎران
را ﺑﺮآﺖ ﻣﯽدهﯽ و اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﯽ.

دﻋﺎی اﻧﺴﺎن دردﻣﻨﺪ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا در ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻴﺦ و
 6ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﻜﻦ2 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ آﻦ زﻳﺮا
ﭘﮋﻣﺮدﻩ ﺷﺪﻩام .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺮا ﺷﻔﺎ دﻩ ،زﻳﺮا در ْد
وﺟﻮدم را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ 3و ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻢ .ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ؟
4ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻴﺎ و ﻣﺮا ﺑﺮهﺎن؛ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺮا
ﻧﺠﺎت دﻩ؛ 5زﻳﺮا اﮔﺮ ﺑﻤﻴﺮم ﻧﺨﻮاهﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﻳﺎد ﺁورم و ﺳﺘﺎﻳﺸﺖ آﻨﻢ.
6از ﻧﺎﻟﻴﺪن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩام .هﺮﺷﺐ ﺑﺴﺘﺮم را ﻏﺮق
اﺷﮏ ﻣﯽﺳﺎزم7 .از ﺁزار دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺁﻧﻘﺪر ﮔﺮﻳﻪ آﺮدﻩام
آﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎر ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
8ای هﻤﻪء ﺑﺪآﺎران ،از ﻣﻦ دور ﺷﻮﻳﺪ؛ زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺻﺪای ﮔﺮﻳﻪء ﻣﺮا ﺷﻨﻴﺪﻩ اﺳﺖ9 .او ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻦ ﺧﻮاهﺪ
ء
رﺳﻴﺪ و دﻋﺎﻳﻢ را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد10 .ﺁﻧﮕﺎﻩ هﻤﻪ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻋﺎﺟﺰ و درﻣﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎ ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﮔﯽ
دور ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺮﻳﺎد دادﺧﻮاهﯽ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺁورم؛
 7ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐآﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻧﺠﺎت دﻩ،
2وﮔﺮﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ هﻤﭽﻮن ﺷﻴﺮ ﻣﺮا ﻣﯽدرﻧﺪ و ﺗﻜﻪﺗﻜﻪ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﺑﺪون ﺁﻧﻜﻪ آﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ.
3ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،اﮔﺮ ﺑﻪ آﺴﯽ ﻇﻠﻢ آﺮدﻩام،
4اﮔﺮ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺎ ﺑﺪی ﺗﻼﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻩام و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ
دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﻏﺎرت آﺮدﻩام5 ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﮕﺬار دﺷﻤﻦ
ﻣﺮا ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺑﻪ دام اﻧﺪازد و زﻧﺪﮔﯽام را ﺗﺒﺎﻩ
ﺳﺎزد.
6ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﺑﺎ ﻏﻀﺒﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻢ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺎﻳﺴﺖ! ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎ7 .هﻤﻪء ﻗﻮمهﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آﻦ و از ﺑﺎﻻ
ﺑﺮ اﻳﺸﺎن داوری ﻓﺮﻣﺎ8 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﻪ داور هﻤﻪء ﻣﺮدم
هﺴﺘﯽ ،ﭘﺎآﯽ و ﺑﯽﮔﻨﺎهﯽ ﻣﺮا ﺑﺒﻴﻦ و ﺣﻜﻢ ﺑﺪﻩ9 .ای

ﺧﺪای ﻋﺎدل آﻪ از اﻓﻜﺎر و دﻟﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮی ،ﺑﺪﻳﻬﺎ را
از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮ و ﻧﻴﻜﺎن را اﺳﺘﻮار ﺳﺎز.
10ﺧﺪا ﺳﭙﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و از ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽآﻨﺪ .او آﺴﺎﻧﯽ
را آﻪ دﻟﺸﺎن ﭘﺎک و راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ11 .ﺧﺪا
داور ﻋﺎدل اﺳﺖ .او هﺮ روز ﺑﺮ ﺑﺪآﺎران ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ
ﻣﯽﺷﻮد12 .اﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،او
ﺷﻤﺸﻴﺮش را ﺗﻴﺰ ﺧﻮاهﺪ آﺮد .ﺧﺪا آﻤﺎن ﺧﻮد را آﺸﻴﺪﻩ و
ﺁﻣﺎدﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ13 .او ﺳﻼحهﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر و ﺗﻴﺮهﺎی ﺁﺗﺸﻴﻦ
ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
14وﺟﻮد اﺷﺨﺎص ﮔﻨﺎهﻜﺎر ﭘﺮ از ﺷﺮارت و ﻇﻠﻢ اﺳﺖ
و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ15 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﭼﺎﻩ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد در ﺁن ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ 16و در دام ﺑﺪاﻧﺪﻳﺸﯽ
و ﻇﻠﻢ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
17ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﻣﯽﺳﺘﺎﻳﻢ و در وﺻﻒ او
آﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﻣﯽﺳﺮاﻳﻢ.

ﺷﻜﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،ﺷﻜﻮﻩ ﻧﺎم ﺗﻮ
 8ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﻴﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻈﻤﺖ
ﺗﻮ از ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ2 .آﻮدآﺎن و
ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﺎن ،زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﻨﺪ و
دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
3وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎن ﺗﻮ و ﺑﻪ ﻣﺎﻩ و ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ آﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩای
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽآﻨﻢ4 ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺴﺖ آﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ او
ﺑﺎﺷﯽ و او را ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻗﺮار دهﯽ؟
5ﺗﻮ ﻣﻘﺎم او را ﻓﻘﻂ اﻧﺪآﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻗﺮار
دادی و ﺗﺎج ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام را ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﻧﻬﺎدی.
6او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد ﮔﻤﺎردی و هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را
زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن او درﺁوردی7 :ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان،
ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ8 ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺁﺳﻤﺎن ،ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎ و
ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ آﻪ در ﺁﺑﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
9ای ﺧﺪاوﻧﺪ! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ! ﺷﻜﻮﻩ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺳﺮاﺳﺮ
زﻣﻴﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺪا ،داور ﻋﺎدل
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺗﻮ را ﻣﯽﺳﺘﺎﻳﻢ و از
آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻢ2 .ﺗﻮ
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ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ و ﻣﻦ در وﺻﻒ ﺗﻮ ،ای
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﯽﺳﺮاﻳﻢ.
3دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﯽ آﺮدﻩ ،در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺮزﻣﻴﻦ
ﺧﻮاهﻨﺪ اﻓﺘﺎد و هﻼک ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ4 ،زﻳﺮا ﺗﻮ ای داور
ﻋﺎدل ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪای و از ﺣﻖ ﻣﻦ دﻓﺎع
ﻣﯽآﻨﯽ5 .ﺗﻮ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺷﺮور را ﻣﺤﻜﻮم و ﻧﺎﺑﻮد
آﺮدﻩای و ﻧﺎم ﺁﻧﻬﺎ را از ﺻﻔﺤﻪء روزﮔﺎر ﻣﺤﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻪای6 .دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را ﺑﻜﻠﯽ رﻳﺸﻪ آﻦ ﻧﻤﻮدﻩای و
ﺷﻬﺮهﺎی ﺁﻧﻬﺎ را وﻳﺮان آﺮدﻩای ﺑﻄﻮری آﻪ ﺣﺘﯽ
ﻧﺎﻣﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
7ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﺖ .او ﻣﺴﻨﺪ داوری ﺧﻮد
را ﺑﺮﻗﺮار آﺮدﻩ 8ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻬﺎی دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف
داوری ﻧﻤﺎﻳﺪ.
9ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ رﻧﺠﺪﻳﺪﮔﺎن اﺳﺖ و اﻳﺸﺎن را در
ﺳﺨﺘﯽهﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽآﻨﺪ.
10ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ
ﻣﯽﺁورﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﻮ هﺮﮔﺰ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک
ﻧﻜﺮدﻩای.
11در وﺻﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻪ در اورﺷﻠﻴﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽآﻨﺪ،
ﺑﺴﺮاﻳﻴﺪ! آﺎرهﺎی او را در ﻣﻴﺎن هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ اﻋﻼم
آﻨﻴﺪ! 12زﻳﺮا او ﻗﺎﺗﻼن را ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و
ﻓﺮﻳﺎد ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد.
13ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺒﻴﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ آﻦ و ﻣﺮا از ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺮگ رهﺎﻳﯽ دِﻩ 14ﺗﺎ
ﺗﻮ را در ﺣﻀﻮر هﻤﻪء ﻣﺮدم اورﺷﻠﻴﻢ ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻢ و
ﺑﺴﺒﺐ اﻳﻦ رهﺎﻳﯽ ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﻳﻢ.
15دﺷﻤﻨﺎن در ﭼﺎهﯽ آﻪ ﺑﺮای دﻳﮕﺮان آﻨﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻓﺘﺎدﻩاﻧﺪ و در داﻣﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩاﻧﺪ16 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪآﺎران را در داﻣﻬﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽآﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ آﻪ ﺧﺪای
ﻋﺎدﻟﯽ اﺳﺖ17 .هﻤﻪء ﺑﺪآﺎران و ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺧﺪا
را از ﻳﺎد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ هﻼک ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ18 .ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن و
ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁوردﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و
اﻣﻴﺪﺷﺎن ﺑﺮﺑﺎد ﻧﺨﻮاهﺪ رﻓﺖ.
19ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﻣﺤﺎآﻤﻪ آﻦ! ﻧﮕﺬار
اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺮوز ﺷﻮد20 .ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاز ﺗﺎ
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ آﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﯽای ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
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ﻓﺮﻳﺎد دادﺧﻮاهﯽ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺮا دور اﻳﺴﺘﺎدﻩای؟ ﭼﺮا ﺑﻪ
 10هﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﯽهﺎ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽآﻨﯽ؟ 2ﺑﻴﺎ و
اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻜﺒﺮ و ﺑﺪآﺎر را آﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﺮا ﻇﻠﻢ ﻣﯽآﻨﻨﺪ در
داﻣﻬﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎز3 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﺮور از
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﻠﻴﺪ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ اﺷﺨﺎص ﻃﻤﻌﻜﺎر
را ﻣﯽﺳﺘﺎﻳﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﺪا را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ4 .اﻳﻦ ﺑﺪآﺎران
ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﺧﺪاﻳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ
آﻨﺪ5 .ﺁﻧﻬﺎ در آﺎرهﺎﻳﺸﺎن ﻣﻮﻓﻘﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ
هﻴﭻ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ6 .ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد و از هﺮ
ﻣﺼﻴﺒﺘﯽ ﺑﻪ دور ﺧﻮاهﻴﻢ ﻣﺎﻧﺪ«.
7دهﺎﻧﺸﺎن ﭘﺮ از آﻔﺮ و دروغ و ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳﺖ و از
زﺑﺎﻧﺸﺎن ﮔﻨﺎﻩ و ﺷﺮارت ﻣﯽﺑﺎرد8 .ﻧﺰدﻳﮏ روﺳﺘﺎهﺎ
ﺑﻪ آﻤﻴﻦ ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و اﺷﺨﺎص ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ را ﻣﯽآﺸﻨﺪ.
9ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ درﻧﺪﻩ ،آﻤﻴﻦ ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻓﻘﻴﺮ
و درﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﻳﺸﺎن را در دام ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ10 .اﺷﺨﺎص ﺑﻴﭽﺎرﻩ در زﻳﺮ
ﺿﺮﺑﺎت ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪء ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ11 .اﻳﻦ
ﺑﺪآﺎران در دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﺧﺪا روی ﺧﻮد را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻩ و اﻳﻦ ﭼﻴﺰهﺎ ر ا هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﺪ«.
12ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و اﻳﻦ ﺑﺪآﺎران را ﻣﺠﺎزات آﻦ!
ای ﺧﺪا ،ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻜﻦ! 13ﭼﺮا اﺟﺎزﻩ
ﻣﯽدهﯽ آﻪ ﺑﺪآﺎران ﺑﻪ ﺗﻮ اهﺎﻧﺖ آﻨﻨﺪ؟ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ آﻪ ﺗﻮ هﺮﮔﺰ از اﻳﺸﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﯽ
آﺮد! 14اﻣﺎ ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ! ﺗﻮ رﻧﺞ و ﻏﻢ ﻣﺮدم
را ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ و ﺑﻪ داد ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽرﺳﯽ .ﺗﻮ اﻣﻴﺪ ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن
و ﻣﺪدآﺎر ﻳﺘﻴﻤﺎن هﺴﺘﯽ15 .دﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺪآﺎران را
ﺑﺸﻜﻦ .ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﻪ ﻇﻠﻢ
ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺪﻩ.
16ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﺖ؛ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ او را ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ
از ﺳﺮزﻣﻴﻦ وی راﻧﺪﻩ و هﻼک ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
17ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ دﻋﺎی ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽآﻨﯽ.
ﺗﻮ ﺑﻪ درد دل ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدهﯽ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻗﻮت
ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ18 .ﺗﻮ از ﺣﻖ ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن دﻓﺎع
ﻣﯽآﻨﯽ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺎآﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ درﺳﺘﻜﺎران

ﻣﺰاﻣﻴﺮ
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ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ آﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدﻩام
 11ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﺪ» :ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ آﻮﻩهﺎ ﻓﺮار آﻦ
2زﻳﺮا ﺑﺪآﺎران در آﻤﻴﻦ درﺳﺘﻜﺎران ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و
ﺗﻴﺮهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻤﺎن ﻧﻬﺎدﻩاﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن را هﺪف
ﻗﺮار دهﻨﺪ3 .ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻪ ،ﭘﺲ
ﻣﺮد درﺳﺘﻜﺎر ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ؟«
4اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ هﻨﻮز در ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪس ﺧﻮد اﺳﺖ ،او
هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺪ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪآﺎران و درﺳﺘﻜﺎران را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽآﻨﺪ .او
از ﺁدم ﺑﺪآﺎر و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻴﺰار اﺳﺖ.
6او ﺑﺮ ﺑﺪآﺎران ﺁﺗﺶ و ﮔﻮﮔﺮد ﺧﻮاهﺪ ﺑﺎراﻧﻴﺪ و ﺑﺎ
ﺑﺎدهﺎی ﺳﻮزان ﺁﻧﻬﺎ را ﺧﻮاهﺪ ﺳﻮزاﻧﻴﺪ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺎدل اﺳﺖ و اﻧﺼﺎف را دوﺳﺖ دارد و درﺳﺘﻜﺎران
در ﺣﻀﻮر او ﺧﻮاهﻨﺪ زﻳﺴﺖ.

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺪا از درﺳﺘﻜﺎران
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ داد ﻣﺎ ﺑﺮس ،زﻳﺮا دﻳﮕﺮ اﺛﺮی از
 12ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ و اﻧﺴﺎن درﺳﺘﻜﺎری در دﻧﻴﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ2 .هﻤﻪ دروغ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻓﺮﻳﺐ ﻣﯽدهﻨﺪ3 .و4ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،زﺑﺎن ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎن
و ﻣﺘﻜﺒﺮان را ﺑﺒﺮ آﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﻣﺎ هﺮ ﭼﻪ را آﻪ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ
ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﺁورﻳﻢ .هﺮﭼﻪ را آﻪ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ
و آﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﺷﻮد«.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻴﺰم و ﺑﻪ داد ﻓﻘﻴﺮان
و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽرﺳﻢ و ﺁﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن
ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ«.
6وﻋﺪﻩهﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺮﻩای آﻪ هﻔﺖ ﺑﺎر در
آﻮرﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎک و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ.
7و8ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎی اﺷﺨﺎص ﺑﺪآﺎر ﺑﻪ هﻤﻪ ﺟﺎ رﺳﻴﺪﻩ
اﺳﺖ و ﻣﺮدم آﺎرهﺎی ﭘﻠﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﺎ
را ﺗﺎ اﺑﺪ از ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﻔﻆ ﺧﻮاهﯽ آﺮد.

دﻋﺎی ﺷﺨﺺ درﻣﺎﻧﺪﻩ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽآﻨﯽ؟
 13ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ روی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ؟
2ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ اﻓﻜﺎرم ﻣﺮا ﺁزار دهﻨﺪ و هﺮ روز دﻟﻢ از ﻏﻢ ﭘﺮ

ﺷﻮد؟ ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﺪ؟ 3ای ﺧﺪاوﻧ ِﺪ
ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ آﻦ و دﻋﺎی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ .ﻧﮕﺬار
ﻧﻮر زﻧﺪﮔﯽام ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد .ﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﺮگ ﻓﺮو
روم 4و دﺷﻤﻦ از ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻦ ﺷﺎد ﺷﺪﻩ ،ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﺑﺮ او
ﭘﻴﺮوز ﺷﺪم«.
5ﻣﻦ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن دارم و دﻟﻢ از ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺷﺎد
ﻣﯽﺷﻮد6 .در وﺻﻒ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاهﻢ ﺳﺮاﻳﻴﺪ
زﻳﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺑﯽ آﺮدﻩای.

اﻧﺴﺎن ﺑﺪآﺎر
آﺴﯽ آﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﻨﺪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،اﺣﻤﻖ
 14اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ و دﺳﺖ ﺑﻪ
آﺎرهﺎی ﭘﻠﻴﺪ ﻣﯽزﻧﺪ و هﻴﭻ ﻧﻴﻜﯽ در او ﻧﻴﺴﺖ.
2ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽآﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻩای ﺑﻴﺎﺑﺪ آﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ3 .وﻟﯽ هﻤﻪ از او
روﮔﺮدان ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،هﻤﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،درهﻴﭻ ﻳﮏ از
ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﻜﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
4اﻳﻦ ﺑﺪآﺎران ﺑﯽﻓﻬﻢ ،ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻗﻮم ﻣﺮا
ﻣﺜﻞ ﻧﺎن ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ5 .وﻟﯽ وﺣﺸﺖ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﻴﺮد
زﻳﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ درﺳﺘﻜﺎران اﺳﺖ6 .ﺑﻠﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺪآﺎران
اﻣﻴﺪ ﺁدم ﺑﻴﭽﺎرﻩ را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺁب ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را
در ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻴﺮد.
7ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼﻘﺪر ﺷﺎد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ
را رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎزد! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻴﺎ و ﻗﻮم ﺧﻮد را
ﻧﺠﺎت دﻩ!

ﺁﻧﭽﻪ ﺧﺪا از اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮاهﺪ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻪ آﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪء ﺗﻮ
ء
 15وارد ﺷﻮد؟ ﭼﻪ آﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
2آﺴﯽ آﻪ ﺑﯽﻋﻴﺐ و ﺑﯽرﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ و هﺮ آﺎری را ﺑﺎ
ﺻﺪاﻗﺖ اﻧﺠﺎم دهﺪ3 ،آﺴﯽ آﻪ از دﻳﮕﺮان ﺑﺪﮔﻮﻳﯽ
ﻧﻜﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻬﻤﺖهﺎ ﮔﻮش ﻧﺪهﺪ و ﺑﻪ هﻤﺴﺎﻳﻪء ﺧﻮد ﺑﺪی
ﻧﻜﻨﺪ4 ،آﺴﯽ آﻪ ﺑﺪآﺎران را ﺧﻮار ﺑﺸﻤﺎرد وﻟﯽ ﺑﻪ
آﺴﯽ آﻪ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد ،آﺴﯽ آﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ آﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺿﺮرش ﺗﻤﺎم ﺷﻮد،

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

5ﭘﻮل ﻗﺮض دهﺪ وﻟﯽ ﺳﻮد ﺁن را ﻧﮕﻴﺮد ،و از ﮔﺮﻓﺘﻦ
رﺷﻮﻩ ﺑﺮای دادن ﺷﻬﺎدت ﺑﻀﺪ ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮدداری آﻨﺪ.
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﯽ هﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻟﺬت ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
ای ﺧﺪا ،از ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،زﻳﺮا آﻪ ﺑﻪ
 16ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻩام.
2ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ وﺟﺰ ﺗﻮ هﻴﭻ
ﭼﻴﺰ ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﻤﯽآﻨﺪ«.
3ﺑﺰرﮔﺎن واﻗﻌﯽ دﻧﻴﺎ آﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن
دارﻧﺪ ،و اﻳﺸﺎن ﻣﺎﻳﻪء ﺷﺎدی ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
4ﺁﻧﺎن آﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﯽروﻧﺪ دﭼﺎر دردهﺎی
زﻳﺎدی ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺧﺪاﻳﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد و ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﺨﻮاهﻢ
ﺁورد.
5ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ! ﺗﻮ ﻣﺎل و ﺛﺮوت
ﻣﻦ هﺴﺘﯽ! زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ در دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ6 .ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩای ،ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ از ﺁن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم.
7ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻢ آﻪ ﻣﺮا راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽآﻨﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺷﺐ هﻨﮕﺎم ﻧﻴﺰ ﻣﺮا ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﯽدهﺪ8 .ﺧﺪاوﻧﺪ
هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ! او در آﻨﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و هﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻠﺮزاﻧﺪ.
9ﭘﺲ ﻣﻦ در اﻣﺎن ﺧﻮاهﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﻗﻠﺐ و وﺟﻮدم از
ﺷﺎدی ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؛ 10زﻳﺮا ﺗﻮ ﻣﺮا در ﭼﻨﮕﺎل
ﻣﺮگ رهﺎ ﻧﺨﻮاهﯽ آﺮد و آﺴﯽ را آﻪ دوﺳﺘﺶ داری
ﻧﺨﻮاهﯽ ﮔﺬاﺷﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود11 .ﺗﻮ راﻩ ﺣﻴﺎت را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﯽ داد .ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﺮا از ﺷﺎدی ﻟﺒﺮﻳﺰ
ﻣﯽآﻨﺪ و ﺑﻮدن در آﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺬﺗﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

دﻋﺎی ﻣﺮد ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮﻳﺎد ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاهﺎﻧﻪء ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ
 17و ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﻦ آﻪ از دل ﺑﯽرﻳﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺁﻳﺪ،
ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ! 2ﺗﻮ واﻗﻌﻴﺖ را ﻣﯽداﻧﯽ ،ﭘﺲ ﺑﯽﮔﻨﺎهﯽ
ﻣﺮا اﻋﻼم آﻦ3 .ﺗﻮ از دل ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮی .ﺣﺘﯽ در ﺷﺐ
ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ ﺁﻣﺪی و ﻣﺮا ﺁزﻣﻮدی و ﺧﻄﺎﻳﯽ در ﻣﻦ
ﻧﻴﺎﻓﺘﯽ .هﻴﭻ ﺑﺪی در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ4 ،و ﻣﻦ
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ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎهﻜﺎران دور ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ از راﻩهﺎی ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﻴﺮوی ﻧﻜﺮدﻩام ،ﺑﻠﻜﻪ از آﻼم ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﻩام 5و
ﭘﺎهﺎی ﻣﻦ هﺮﮔﺰ از راﻩهﺎی ﺗﻮ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﺪﻩاﻧﺪ.
6ای ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ زﻳﺮا ﻳﻘﻴﻦ دارم آﻪ ﻣﺮا
اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاهﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﺲ دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ7 .ای آﻪ ﺑﺎ
دﺳﺖ ﭘﺮﻗﺪرﺗﺖ آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺁورﻧﺪ از
دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽرهﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽدرﻳﻐﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻨﻤﺎﻳﺎن8 .از ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎ و
ﻣﺮا زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪء ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن آﻦ9 .ﻣﺮا از ﭼﻨﮓ
دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩام ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﻦ هﺠﻮم
ﻣﯽﺁورﻧﺪ ،ﺑﺮهﺎن10 .و11اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺪﻻن ﻣﺘﻜﺒﺮ ،ﻣﺮا
اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻩاﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا از
ﭘﺎی درﺁورﻧﺪ12 .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮی درﻧﺪﻩ در آﻤﻴﻦ ﻣﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺪرﻧﺪ.
13ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺖ و ﺁﻧﻬﺎ
را از ﭘﺎی درﺁور .ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧﻮد ،ﺟﺎﻧﻢ را از دﺳﺖ
ﮔﻨﺎهﻜﺎران ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻩ14 ،ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ آﻪ دل
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮهﺎن .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖهﺎی ﺗﻮ ﺷﻜﻢ
ﺧﻮد را ﺳﻴﺮ ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﺎل و
ﺛﺮوت ﻣﯽاﻧﺪوزﻧﺪ.
15اﻣﺎ ﻣﻦ از دﻳﺪن روی ﺗﻮ اﺳﺖ آﻪ ﺳﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮم.
هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﻴﺪار ﺷﻮم ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻢ دﻳﺪ ،زﻳﺮا ﺗﻮ ﮔﻨﺎﻩ
ﻣﺮا ﺑﺨﺸﻴﺪﻩای.

ﺳﺮود ﭘﻴﺮوزی داود
)ﭘﺲ از رهﺎﻳﯽ از دﺳﺖ ﺷﺎﺋﻮل ،داود اﻳﻦ ﻣﺰﻣﻮر را ﺳﺮاﻳﻴﺪ(.

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ای ﻗﻮت ﻣﻦ ،ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم!
2 18ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺎن ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻦ اﺳﺖ .او ﺻﺨﺮﻩء ﻣﻦ
اﺳﺖ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺧﺪاﻳﻢ ﺻﺨﺮﻩء ﻣﺤﻜﻤﯽ
اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺁن ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺑﺮم .او هﻤﭽﻮن ﺳﭙﺮ از ﻣﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽآﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽدهﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﺮا
ﻣﯽرهﺎﻧﺪ3 .او را ﺑﻪ آﻤﮏ ﺧﻮاهﻢ ﻃﻠﺒﻴﺪ و از ﭼﻨﮓ
ء
دﺷﻤﻨﺎن رهﺎﻳﯽ ﺧﻮاهﻢ ﻳﺎﻓﺖ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺶ هﺴﺘﯽ!
4ﻣﺮگ ،ﻣﺮا در ﭼﻨﮕﺎل ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺮدﻩ ﺑﻮد و
ﻣﻮﺟﻬﺎی وﻳﺮاﻧﮕﺮش ﻣﺮا ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد5 .ﻣﺮگ ﺑﺮای
ﻣﻦ دام ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ آﺎم ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺪ6 .اﻣﺎ ﻣﻦ در
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اﻳﻦ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردم و از ﺧﺪاﻳﻢ
آﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻢ .ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش او رﺳﻴﺪ و او از
ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻧﺎﻟﻪء ﻣﺮا ﺷﻨﻴﺪ.
7ﺁﻧﮕﺎﻩ زﻣﻴﻦ ﺗﻜﺎن ﺧﻮرد و ﻟﺮزﻳﺪ و ﺑﻨﻴﺎد آﻮﻩهﺎ
ﻣﺮﺗﻌﺶ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻟﺮزﻩ درﺁﻣﺪ؛ زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد8 .دود از ﺑﻴﻨﯽ او ﺑﺮﺁﻣﺪ و ﺷﻌﻠﻪهﺎی
ﺳﻮزاﻧﻨﺪﻩء ﺁﺗﺶ ،از دهﺎﻧﺶ زﺑﺎﻧﻪ آﺸﻴﺪ! 9او ﺁﺳﻤﺎن را
ﺷﻜﺎﻓﺖ و ﻧﺰول آﺮد و زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺶ اﺑﺮهﺎی ﺳﻴﺎﻩ ﻗﺮار
داﺷﺖ10 .ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎد
ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد11 .او ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و اﺑﺮهﺎی
ﻏﻠﻴﻆ ﭘﺮ ﺁب ،او را اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻧﺪ12 .درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ
ﺣﻀﻮر او ،اﺑﺮهﺎی ﺗﻴﺮﻩ را آﻨﺎر زد و ﺗﮕﺮگ و
ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺁﺗﺶ ﭘﺪﻳﺪ ﺁورد.
13ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،از ﺁﺳﻤﺎن و از ﻣﻴﺎن
ﺗﮕﺮگ و ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺁﺗﺶ ﺑﺎ ﺻﺪای رﻋﺪﺁﺳﺎ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ14 .او ﺑﺎ ﺗﻴﺮهﺎی ﺁﺗﺸﻴﻦ ﺧﻮد ،دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﭘﺮاآﻨﺪﻩ
و ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ15 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻓﺮﻣﺎن داد و ﺁب درﻳﺎ ﻋﻘﺐ
رﻓﺖ ،دﻣﻴﺪ و ﺧﺸﻜﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ.
16ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺁﺳﻤﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز آﺮد و ﻣﺮا از
اﻋﻤﺎق ﺁﺑﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺮون آﺸﻴﺪ17 .ﻣﺮا از ﭼﻨﮓ
دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪی آﻪ از ﻣﻦ ﺑﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
رهﺎﻧﻴﺪ18 .وﻗﺘﯽ در ﺳﺨﺘﯽ و ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ،ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﻣﻦ هﺠﻮم ﺁوردﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺣﻔﻆ آﺮد19 .او
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﺑﺮد و ﻧﺠﺎﺗﻢ داد زﻳﺮا ﻣﺮا دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ.
20ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش درﺳﺘﻜﺎری و ﭘﺎآﯽ ﻣﺮا دادﻩ اﺳﺖ،
21زﻳﺮا از دﺳﺘﻮرات او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﻩام و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪای ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻮرزﻳﺪﻩام22 .هﻤﻪء اﺣﻜﺎﻣﺶ را ﺑﺠﺎ
ﺁوردﻩام و از ﻓﺮﻣﺎن او ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻧﻜﺮدﻩام23 .در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﻋﻴﺐ ﺑﻮدﻩام و ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎﻩ دور ﻧﮕﺎﻩ
داﺷﺘﻪام24 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎداش دادﻩ اﺳﺖ زﻳﺮا در
ﻧﻈﺮ او ﭘﺎک و درﺳﺘﻜﺎر ﺑﻮدﻩام.
25ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻓﺎدارﻧﺪ ،اﻣﻴﻦ
هﺴﺘﯽ و آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ آﺎﻣﻠﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽآﻨﯽ.
26اﺷﺨﺎص ﭘﺎک را ﺑﺮآﺖ ﻣﯽدهﯽ و ﺁدﻣﻬﺎی ﻓﺎﺳﺪ را
ﻣﺠﺎزات ﻣﯽآﻨﯽ27 .ﺗﻮ اﻓﺘﺎدﮔﺎن را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدهﯽ اﻣﺎ
ﻣﺘﻜﺒﺮان را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽآﻨﯽ.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

28ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﭼﺮاغ ﻣﺮا روﺷﻦ ﻧﮕﻬﺪار و ﺗﺎرﻳﻜﯽ
ﻣﺮا ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻦ29 .ﺑﺎ آﻤﮏ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺻﻔﻮف
دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺮد و ﻗﻠﻌﻪهﺎی ﺁﻧﻬﺎ را در هﻢ
ﺧﻮاهﻢ آﻮﺑﻴﺪ.
30اﻋﻤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ آﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻧﻘﺺ اﺳﺖ و وﻋﺪﻩهﺎی او
ﭘﺎک و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد! ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎﻩ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽآﻨﺪ31 .آﻴﺴﺖ ﺧﺪا ﻏﻴﺮ
از ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻴﺴﺖ ﺻﺨﺮﻩء ﻧﺠﺎت ﻏﻴﺮ از ﺧﺪای ﻣﺎ؟
32ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و در راﻩهﺎﻳﯽ آﻪ ﻣﯽروم
ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﻣﯽآﻨﺪ33 .ﭘﺎهﺎﻳﻢ را ﭼﻮن ﭘﺎهﺎی ﺁهﻮ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻢ34 .او دﺳﺘﻬﺎی
ﻣﺮا ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽآﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آﻤﺎن ﺑﺮﻧﺠﻴﻦ
را ﺧﻢ آﻨﻢ.
35ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﭙﺮت ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دادﻩای ،ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﺖ
ﻣﺮا ﺣﻔﻆ آﺮدﻩای و از ﻟﻄﻒ ﺗﻮ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻈﻤﺖ
ﻦ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﻢ را وﺳﻴﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪای ﺗﺎ ﻧﻠﻐﺰم.
رﺳﻴﺪﻩام36 .زﻣﻴ ِ
37دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﯽآﻨﻢ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﯽرﺳﻢ و ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ
را از ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺮم ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدم38 .ﺁﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺎن ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
ﻣﯽآﻮﺑﻢ آﻪ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﻢ ﺑﻴﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻧﺨﻴﺰﻧﺪ39 .ﺗﻮ ﺑﺮای
ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﻴﺪﻩای و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را زﻳﺮ ﭘﺎی
ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪای40 .ﺗﻮ ﺁﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﯽ و ﻓﺮار
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﯽ و ﻣﻦ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽآﻨﻢ41 .ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﻣﯽﺁورﻧﺪ
وﻟﯽ آﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮهﺎﻧﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻤﮏ
ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ داد اﻳﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ42 .ﻣﻦ ﺁﻧﻬﺎ
را ﺧﺮد آﺮدﻩ ،ﺑﺼﻮرت ﻏﺒﺎر در ﻣﯽﺁورم و ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎد ﻣﯽﺳﭙﺎرم .ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ آﻮﭼﻪهﺎ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽآﻨﻢ.
43ﺗﻮ ﻣﺮا از ﭼﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻮرﺷﮕﺮ ﻧﺠﺎت دادی و
ﻼ
ﻣﺮا رﺋﻴﺲ ﻗﻮمهﺎ ﺳﺎﺧﺘﯽ .ﻣﺮدﻣﯽ آﻪ ﻗﺒ ً
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،اآﻨﻮن ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽآﻨﻨﺪ44 .ﺑﻴﮕﺎﻧﻪهﺎ
در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮود ﻣﯽﺁورﻧﺪ و ﺑﻤﺤﺾ
ء
ﺷﻨﻴﺪن دﺳﺘﻮراﺗﻢ ،ﺁﻧﻬﺎ را اﺟﺮا ﻣﯽآﻨﻨﺪ45 .ﺁﻧﻬﺎ روﺣﻴﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز از ﻗﻠﻌﻪهﺎی ﺧﻮد
ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ.
46ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪﻩ اﺳﺖ! ﺷﻜﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﺎد آﻪ ﺻﺨﺮﻩء ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ! 47او ﺧﺪاﻳﯽ اﺳﺖ آﻪ
اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ،
48و ﻣﺮا از ﭼﻨﮓ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽرهﺎﻧﺪ.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﭘﻴﺮوز ﮔﺮداﻧﻴﺪی و از
دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن رهﺎﻳﯽ دادی49 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ را در
ﻣﻴﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺧﻮاهﻢ ﺳﺘﻮد و در وﺻﻒ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ
ﺳﺮاﺋﻴﺪ.
ء
50ﺧﺪا ﭘﻴﺮوزﻳﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺼﻴﺐ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ
ﺧﻮد داود ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮ او و ﻧﺴﻠﺶ هﻤﻴﺸﻪ رﺣﻤﺖ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.

ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا در ﺧﻠﻘﺖ
ﺁﺳﻤﺎن از ﺷﻜﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﯽآﻨﺪ
 19و ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﻬﺎی او را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ2 .روز
و ﺷﺐ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪا را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ 3و4و ﺑﯽﺁﻧﻜﻪ
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﺳﺎآﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ5 .ﺁﻓﺘﺎب هﺮ ﺻﺒﺢ از ﺧﺎﻧﻪای
آﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺶ در ﺁﺳﻤﺎن ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎزﻩ
داﻣﺎدی ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
دوﻳﺪن در ﻣﻴﺪان اﺳﺖ ،ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁﻳﺪ6 .از ﻳﮏ ﺳﻮی
ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ ،و ﺣﺮارﺗﺶ هﻤﻪ ﺟﺎ را
ﻓﺮا ﻣﯽﮔﻴﺮد.

اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
7اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ آﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺟﺎن را ﺗﺎزﻩ ﻣﯽﺳﺎزد،
آﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎدﻩدﻻن ﺣﻜﻤﺖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ8 .ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ و دل را ﺷﺎد
ﻣﯽﺳﺎزد ،اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک اﺳﺖ و ﺑﺼﻴﺮت
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ9 .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام و ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ و ﺗﺎ
اﺑﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﻖ و ﻋﺪل
اﺳﺖ10 ،از ﻃﻼی ﻧﺎب ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ و از ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ
ﺷﻴﺮﻳﻨﺘﺮ11 .اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﺑﻨﺪﻩات را ﺁﮔﺎﻩ و هﻮﺷﻴﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد و هﺮ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﺁورد ،ﭘﺎداش ﻋﻈﻴﻤﯽ
ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
12آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎهﺎن ﻧﻬﺎن ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺒﺮد؟
ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﺮا از ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎهﺎن ﭘﺎک ﺳﺎز! 13و ﻧﻴﺰ
ﻣﺮا از ﮔﻨﺎهﺎن ﻋﻤﺪی ﺑﺎزدار و ﻧﮕﺬار ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮاهﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﺁزاد ﺷﺪﻩ،
ﺑﯽﻋﻴﺐ ﺑﺎﺷﻢ.
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14ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ای ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ و ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩء ﻣﻦ ،ﺳﺨﻨﺎن
و اﻓﻜﺎرم ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﻴﺮوزی ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﺗﻮ را در روز ﺑﻼ اﺟﺎﺑﺖ
 20ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ! ﺧﺪای ﻳﻌﻘﻮب از ﺗﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
2ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ،ﺑﺮاﻳﺖ آﻤﮏ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ،
و از آﻮﻩ ﺻﻬﻴﻮن ﺗﻮ را ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻨﺪ! 3ﺗﻤﺎم هﺪاﻳﺎی ﺗﻮ
را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁورد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽات را ﻗﺒﻮل
ء
ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ4 .ﺁرزوی دﻟﺖ را ﺑﺮﺁورَد و ﺗﻮ را در هﻤﻪ
آﺎرهﺎﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎزد5 .ﻣﺎ از ﺷﻨﻴﺪن ﺧﺒﺮ ﭘﻴﺮوزی ﺗﻮ
ﺷﺎد ﺧﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ و ﭘﺮﭼﻢ ﭘﻴﺮوزی را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﻮاهﻴﻢ اﻓﺮاﺷﺖ .ﺑﻠﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی
ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ!
6اﻳﻨﮏ ﻣﯽداﻧﻢ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮد در
ﺁﺳﻤﺎن ،دﻋﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﻮد را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽآﻨﺪ و
ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﻧﺠﺎﺗﺒﺨﺶ ﺧﻮﻳﺶ او را ﻣﯽرهﺎﻧﺪ7 .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ
ﻋﺮاﺑﻪهﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺒﻬﺎی
ﺧﻮﻳﺶ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﯽآﻨﻴﻢ!
8ﺁﻧﺎن ﺑﻪ زاﻧﻮ درﻣﯽﺁﻳﻨﺪ و ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﻴﺰﻳﻢ
و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻴﻢ.
9ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺎ را ﭘﻴﺮوز ﮔﺮدان و هﻨﮕﺎﻣﯽ
آﻪ از ﺗﻮ آﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻴﻢ ،ﻣﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ!

ﺷﺎدی ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوزی
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ از ﻗﻮﺗﯽ آﻪ ﺑﻪ او دادﻩای
 21ﺷﺎدی ﻣﯽآﻨﺪ و از ﭘﻴﺮوزیای آﻪ ﺑﻪ او
ﺑﺨﺸﻴﺪﻩای ﺷﺎدﻣﺎن اﺳﺖ2 .ﺗﻮ ﺁرزوی دل او را ﺑﺮﺁوردی
و هﺮﭼﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ از او درﻳﻎ ﻧﺪاﺷﺘﯽ3 .ﺗﻮ ﺑﺎ
ﺑﺮآﺎت ﻧﻴﻜﻮ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﯽ و ﺗﺎﺟﯽ از ﻃﻼی ﻧﺎب
ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻬﺎدی4 .از ﺗﻮ ﺣﻴﺎت ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻪ او دادی و
ﺑﻘﺎ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﻴﺪی.
5ﺷﻜﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺖ او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوزیای اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮ
ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﻴﺪﻩای .ﺗﻮ ﺑﻪ او ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام دادﻩای6 .او
را ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎ ﺑﺮآﺎﺗﺖ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪای و ﺑﺎ ﺣﻀﻮرت او را
ﺷﺎد ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩای.
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7ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮآﻞ دارد و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل
هﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ8 .ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮ هﻤﻪء دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ9 .او وﻗﺘﯽ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
ﺁﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ را ﺧﻮاهﺪ ﺑﻠﻌﻴﺪ؛
10و ﻧﺴﻞ ﺁﻧﻬﺎ را از روی زﻣﻴﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
11ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻗﻴﺎم آﺮدﻧﺪ و ﻧﻘﺸﻪهﺎی ﭘﻠﻴﺪ
آﺸﻴﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ12 .او ﺑﺎ ﺗﻴﺮ و آﻤﺎن ﺁﻧﻬﺎ را
هﺪف ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد و اﻳﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
13ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪرﺗﺖ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﯽآﻨﻴﻢ و
ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ را ﻣﯽﺳﺮاﻳﻴﻢ.

ﻓﺮﻳﺎد آﻤﮏ و ﺳﺮود ﺳﺘﺎﻳﺶ
ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﭼﺮا ﻣﺮا
 22ﺗﺮک آﺮدﻩای؟ ﭼﺮا دور اﻳﺴﺘﺎدﻩای و ﻧﺎﻟﻪام
را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی و ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺗﻢ ﻧﻤﯽﺷﺘﺎﺑﯽ؟ 2ﺷﺐ و روز
ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ و ﺁراﻣﯽ ﻧﺪارم ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽآﻨﯽ.
3و4ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺗﻮ ﭘﺎک وﻣﻘﺪس هﺴﺘﯽ .ﭘﺪران ﻣﺎ ﺗﻮ
را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻮ ﻧﻴﺰ
اﻳﺸﺎن را ﻧﺠﺎت دادی؛ 5ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردﻧﺪ و
رهﺎﻳﯽ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ آﺮدﻧﺪ و ﻧﻮﻣﻴﺪ و
ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
6اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺮم ﭘﺴﺖ ﺷﺪﻩام؛ ﻣﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺤﺴﺎب
ﻧﻤﯽﺁورﻧﺪ .ﻧﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﻮار و ﺣﻘﻴﺮ ﺷﺪﻩام7 .هﺮ آﻪ
ﻣﺮا ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ ،ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽآﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﻜﺎن
ﻣﯽدهﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ»8 :ﺁﻳﺎ اﻳﻦ هﻤﺎن آﺴﯽ اﺳﺖ
آﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮآﻞ داﺷﺖ؟ ﺁﻳﺎ اﻳﻦ هﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ آﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﺪا او را دوﺳﺖ دارد؟ اﮔﺮ ﺧﺪا او را دوﺳﺖ
دارد ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻧﻤﯽدهﺪ؟«
9ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺗﻮ ﺑﻮدی آﻪ ﻣﺮا از رﺣﻢ ﻣﺎدرم
ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁوردی .وﻗﺘﯽ هﻨﻮز در ﺁﻏﻮش ﻣﺎدرم ﺑﻮدم ،ﺗﻮ
از ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻮدی10 .از ﺷﻜﻢ ﻣﺎدرم ،ﺗﻮ ﺧﺪای
ﻣﻦ ﺑﻮدﻩای و ﻣﺮا ﺣﻔﻆ آﺮدﻩای11 .اآﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺮا
ﺗﺮک ﻣﻜﻦ ،زﻳﺮا ﺧﻄﺮ در آﻤﻴﻦ اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ
آﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ12 .دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺎوان ﻧﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ »ﺑﺎﺷﺎن« ﻣﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ آﺮدﻩاﻧﺪ.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

13هﻤﭽﻮن ﺷﻴﺮان درﻧﺪﻩ دهﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز آﺮدﻩاﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮا ﺑﺪرﻧﺪ14 .ﻧﻴﺮوﻳﯽ در ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺪهﺎی
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﻢ از هﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻩاﻧﺪ .دﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮم ﺁب
ﻣﯽﺷﻮد15 .ﮔﻠﻮﻳﻢ هﻤﭽﻮن ﻇﺮف ﮔﻠﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ و
زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ آﺎﻣﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ .ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻟﺐ ﮔﻮر آﺸﺎﻧﺪﻩای.
16دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ ،دور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺪآﺎر
و ﺷﺮور ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ .دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎهﺎی ﻣﺮا
ﺳﻮراخ آﺮدﻩاﻧﺪ17 .از ﻓﺮط ﻻﻏﺮی ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﻢ
دﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺪآﺎران ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ18 .رَﺧﺖ
ﻣﺮا در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ آﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ردای ﻣﻦ ﻗﺮﻋﻪ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
19ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﻣﻦ دور ﻣﺸﻮ؛ ای ﻗﻮت ﻣﻦ ،ﺑﻪ
ﻳﺎری ﻣﻦ ﺑﺸﺘﺎب! 20ﺟﺎﻧﻢ را از دم ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﺮهﺎن.
ﺟﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺑﺪآﺎران ﻧﺠﺎت دﻩ21 .ﻣﺮا از
دهﺎن اﻳﻦ ﺷﻴﺮان ﺑﺮهﺎن؛ ﻣﺮا از ﺷﺎﺧﻬﺎی اﻳﻦ ﮔﺎوان
وﺣﺸﯽ ﻧﺠﺎت دﻩ!
22آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮاهﻢ آﺮد .در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاهﻢ اﻳﺴﺘﺎد و
ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد23 .ای ﻗﻮم ﺧﺪا ،او را
ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻴﺪ! ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ،وی را ﮔﺮاﻣﯽ
ﺑﺪارﻳﺪ! ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ! 24او ﻓﻘﻴﺮان
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽآﻨﺪ و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺪﻳﺪﻩ
ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد؛ روی ﺧﻮد را از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
دﻋﺎی ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺁن را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽآﻨﺪ.
25در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ ،ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻢ ﺳﺘﻮد.
ﻧﺬرهﺎی ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر ﻋﺰﻳﺰاﻧﺖ ادا ﺧﻮاهﻢ
ﻧﻤﻮد26 .ﻓﻘﻴﺮان ﻏﺬا ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻮرد و ﺳﻴﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد .ﺑﺎﺷﺪ آﻪ
ﺁﻧﺎن هﻤﻴﺸﻪ زﻧﺪﻩدل و آﺎﻣﻴﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ!
27هﻤﻪء ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ؛
هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد و او
را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد28 .زﻳﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ از ﺁن
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﯽآﻨﺪ.
29هﻤﻪء ﻣﺘﻜﺒﺮان در ﺣﻀﻮر او ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﻮاهﻨﺪ اﻓﺘﺎد
و او را ﺳﺠﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد؛ هﻤﻪء اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎﻧﯽ در
ﺣﻀﻮرش زاﻧﻮ ﺧﻮاهﻨﺪ زد! 30ﻧﺴﻞهﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ او را
ء
ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد ،زﻳﺮا از ﭘﺪران ﺧﻮد درﺑﺎرﻩ

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

آﺎرهﺎی ﺧﺪا ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﻨﻴﺪ31 .ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ آﻪ ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم
ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دادﻩ اﺳﺖ.
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10اﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻼل آﻴﺴﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﺘﻌﺎل! ﺁری ،اوﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻼل!

دﻋﺎ ﺑﺮای هﺪاﻳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﺒﺎن ﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ هﻴﭻﭼﻴﺰ
 23ﻧﺨﻮاهﻢ ﺑﻮد2 .در ﻣﺮﺗﻌﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ،
ﺑﺴﻮی ﺁﺑﻬﺎی ﺁرام هﺪاﻳﺘﻢ ﻣﯽآﻨﺪ 3و ﺟﺎن ﻣﺮا ﺗﺎزﻩ
ﻣﯽﺳﺎزد .او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﭘﺮﺷﻜﻮﻩ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ راﻩ
راﺳﺖ رهﺒﺮی ﻣﯽآﻨﺪ4 .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از درﻩء ﺗﺎرﻳﮏ
ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﻮر آﻨﻢ ،ﻧﺨﻮاهﻢ ﺗﺮﺳﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺗﻮ ،ای
ﺷﺒﺎن ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ! ﻋﺼﺎ و ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
5در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺳﻔﺮﻩای ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﯽ ،از ﻣﻦ هﻤﭽﻮن ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻋﺰﻳﺰ ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ
ﻣﯽآﻨﯽ و ﺟﺎﻣﻢ را ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻣﯽﺳﺎزی6 .اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم
آﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،ﻧﻴﻜﻮﻳﯽ و رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ،ای
ء
ﺧﺪاوﻧﺪ ،هﻤﺮاﻩ ﻣﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮ ﺳﺎآﻦ ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ.

ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺰرگ
زﻣﻴﻦ و هﺮ ﺁﻧﭽﻪ در ﺁﻧﺴﺖ ،از ﺁن ﺧﺪاوﻧﺪ
 24ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ2 .او اﺳﺎس و ﺑﻨﻴﺎد زﻣﻴﻦ را ﺑﺮ ﺁب
درﻳﺎهﺎ ﻗﺮار داد.
3ﭼﻪ آﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ آﻪ ﺑﺮ آﻮﻩ
واﻗﻊ اﺳﺖ راﻩ ﻳﺎﺑﺪ؟ 4آﺴﯽ آﻪ ﭘﻨﺪار و آﺮدارش ﭘﺎک
ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﺎراﺳﺘﯽ و دروغ ﺑﭙﺮهﻴﺰد5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ
آﺴﯽ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ،ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد و او را
ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ اﻋﻼم ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد6 .اﻳﻨﺎﻧﻨﺪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ هﻤﻴﺸﻪ در
ﻃﻠﺐ ﺧﺪای ﻳﻌﻘﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺎق دﻳﺪار او هﺴﺘﻨﺪ!
7ای دروازﻩهﺎ ،ﺳﺮهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ آﻨﻴﺪ! ای درهﺎی
ﻗﺪﻳﻤﯽ اورﺷﻠﻴﻢ آﻨﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻼل وارد
ﺷﻮد! 8اﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻼل آﻴﺴﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ! ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎﺗﺢ هﻤﻪء ﺟﻨﮕﻬﺎ!
9ای دروازﻩهﺎ ،ﺳﺮهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ آﻨﻴﺪ! ای درهﺎی
ﻗﺪﻳﻤﯽ اورﺷﻠﻴﻢ آﻨﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻼل وارد ﺷﻮد!

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،راز دل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﻴﺎن
 25ﻣﯽﮔﺬارم2 .ﺧﺪاﻳﺎ ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ دارم ،ﭘﺲ
ﻧﮕﺬار ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺷﻮم و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺎ دﻳﺪن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻦ
ﺷﺎدی آﻨﻨﺪ3 .ﺑﻠﯽ ،ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﻴﺪوارﻧﺪ هﺮﮔﺰ
ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻴﺠﻬﺖ از اواﻣﺮ
ﺗﻮ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﺧﻮار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
4ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،راﻩ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻩ و اﺣﻜﺎم ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮز5 .راﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻩ و
ﻣﺮا هﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،زﻳﺮا ﺗﻮ ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩء ﻣﻦ هﺴﺘﯽ و
ﻣﻦ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮدﻩام.
6ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ازﻟﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻳﺎد ﺁر! 7ﺧﻄﺎﻳﺎ و ﮔﻨﺎهﺎن ﺟﻮاﻧﯽام را ﺑﺒﺨﺶ! ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻴﻜﻮﻳﯽ ﺧﻮد ﻣﺮا
ﻳﺎد آﻦ!
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﻜﻮ و ﻋﺎدل اﺳﺖ؛ او راﻩ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
آﺴﺎﻧﯽ آﻪ از راﻩ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ داد9 .او
ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺗﻦ را در اﻧﺠﺎم آﺎرهﺎی درﺳﺖ هﺪاﻳﺖ
ﺧﻮاهﺪ آﺮد و راﻩ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻮاهﺪ داد.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﻋﻬﺪ او را ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽدارﻧﺪ
و از اواﻣﺮش ﭘﻴﺮوی ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ وﻓﺎداری و ﻣﺤﺒﺖ
هﺪاﻳﺖ ﻣﯽآﻨﺪ.
11ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮدت
ﺁن را ﺑﻴﺎﻣﺮز! 12اﮔﺮ آﺴﯽ ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا راﻩ
راﺳﺖ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ داد13 .او هﻤﻴﺸﻪ آﺎﻣﻴﺎب
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در دﻧﻴﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
14ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﺴﺎﻧﯽ اﻋﺘﻤﺎد دارد آﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ .او ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﯽآﻨﺪ.
15ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪ ﻣﻦ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ او
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا از ﺧﻄﺮ ﺑﺮهﺎﻧﺪ16 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻧﻤﺎ ،زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ و درﻣﺎﻧﺪﻩام.
17ﻏﻤﻬﺎی دﻟﻢ زﻳﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﺮا از ﻏﺼﻪهﺎﻳﻢ رهﺎ
ﺳﺎز! 18ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ آﻦ و هﻤﻪء ﮔﻨﺎهﺎﻧﻢ
را ﺑﻴﺎﻣﺮز.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ
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19دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺑﺒﻴﻦ آﻪ ﭼﻪ زﻳﺎدﻧﺪ و ﭼﻘﺪر از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت
دارﻧﺪ! 20ﺟﺎﻧﻢ را ﺣﻔﻆ آﻦ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻩ ﺗﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ
ﻧﺸﻮم ،زﻳﺮا آﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ آﺮدﻩام21 .ﺑﺎﺷﺪ آﻪ آﻤﺎل و
راﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺑﺮم.
22ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻜﻼﺗﺶ ﻧﺠﺎت دﻩ!

دﻋﺎی ﻣﺮد ﻧﻴﮏ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮس ،زﻳﺮا در آﻤﺎل
 26ﺻﺪاﻗﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽآﻨﻢ و ﺗﻮآﻞ راﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻮ
دارم2 .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺮا ﺑﻴﺎزﻣﺎ .ﻓﻜﺮ و دل ﻣﺮا ﺗﻔﺘﻴﺶ آﻦ و
ﭘﺎک ﺳﺎز؛ 3زﻳﺮا رﺣﻤﺖ ﺗﻮ را در ﻧﻈﺮ دارم و
وﻓﺎداری ﺗﻮ را ﺷﻌﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد آﺮدﻩام.
4ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻤﯽﻧﺸﻴﻨﻢ و ﺑﺎ اﺷﺨﺎص دورو و
ﻣﺘﻈﺎهﺮ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﻧﻤﯽآﻨﻢ5 .از ﺑﺪآﺎران ﻧﻔﺮت دارم
و ﺑﺎ ﺷﺮوران ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﯽآﻨﻢ6 .دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺧﻮاهﻢ ﺷﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دهﻢ آﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎهﻢ ،ﺳﭙﺲ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ را ﻃﻮاف ﺧﻮاهﻢ آﺮد7 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺳﺮاﻳﻴﺪن
ﺳﺮود ﺷﻜﺮﮔﺰاری آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺗﻮ را ﺑﻪ
هﻤﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاهﻢ داد.
8ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ را آﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺟﻼﻟﺖ در
ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ،دوﺳﺖ ﻣﯽدارم9 .و10ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺪآﺎران و ﻗﺎﺗﻼن رﻓﺘﺎر ﻧﻜﻦ آﻪ رﺷﻮﻩ ﻣﯽدهﻨﺪ و
ﺧﻮن ﻣﺮدم را ﻣﯽرﻳﺰﻧﺪ.
11اﻣﺎ ﻣﻦ راﺳﺘﯽ را ﭘﻴﺸﻪ آﺮدﻩام؛ ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ آﻦ و
ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻩ.
12ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺳﭙﺎس ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ،
زﻳﺮا ﻣﺮا از ﺧﻄﺮ ﻣﯽرهﺎﻧﺪ.

دﻋﺎی ﺷﻜﺮﮔﺰاری
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮر و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ ،از آﻪ
 27ﺑﺘﺮﺳﻢ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ از آﻪ
هﺮاﺳﺎن ﺷﻮم؟
2هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﺪآﺎران ﺑﺮ ﻣﻦ هﺠﻮم ﺁوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا
ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻨﺪ ،ﻟﻐﺰﻳﺪﻧﺪ و اﻓﺘﺎدﻧﺪ3 .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻟﺸﮕﺮی
ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻴﺰد ،ﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ دل راﻩ ﻧﺨﻮاهﻢ داد!
اﮔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﭘﺎ آﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮآﻞ ﺧﻮاهﻢ
آﺮد و ﻧﺨﻮاهﻢ ﺗﺮﺳﻴﺪ!

4ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاهﺶ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ اﺟﺎزﻩ دهﺪ
ﺗﻤﺎم روزهﺎی ﻋﻤﺮم در ﺣﻀﻮر او زﻳﺴﺖ آﻨﻢ و در
ﺧﺎﻧﻪء او ﺑﻪ او ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﺟﻤﺎل او را ﻣﺸﺎهﺪﻩ آﻨﻢ.
5در روزهﺎی ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،او ﻣﺮا در ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد
ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮاهﺪ داد ،ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﺑﺮ ﺻﺨﺮﻩای
ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ6 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻩاﻧﺪ ﭘﻴﺮوز ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ؛ ﺑﺎ
ﻓﺮﻳﺎد ﺷﺎدی در ﺧﻴﻤﻪء او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد
و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺷﻜﺮﮔﺰاری ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ،دﻋﺎﻳﻢ را
اﺟﺎﺑﺖ آﻦ8 .ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪای آﻪ ﺗﻮ را ﺑﻄﻠﺒﻴﻢ ،ﻣﻦ ﻧﻴﺰ از ﺗﻪ
دل ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ آﻪ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻢ ﻃﻠﺒﻴﺪ.
9ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻜﻦ؛ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﺸﻮ و
ﻣﺮا از ﺣﻀﻮرت ﻣﺮان .ﺗﻮ ﻣﺪدآﺎر ﻣﻦ ﺑﻮدﻩای ،ﻣﺮا
ﻃﺮد ﻣﻜﻦ؛ ای ﺧﺪای ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩء ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺗﺮک
ﻣﮕﻮ! 10ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺮا از ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاهﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
11ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ راﻩ راﺳﺖ ﺧﻮد هﺪاﻳﺖ آﻦ ﺗﺎ از
ﮔﺰﻧﺪ دﺷﻤﻦ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻢ12 .ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﺧﻮاهﺎﻧﻢ
ﻧﺴﭙﺎر ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت دروغ
ﺧﻮد ،ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم آﻨﻨﺪ.
13اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدم آﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ ،ﺗﺎﺑﻪ ﺣﺎل از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم.
14ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻴﺪوار ﺑﺎش و ﺑﺮ او ﺗﻮآﻞ آﻦ .اﻳﻤﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻣﺸﻮ.

ﻃﻠﺐ آﻤﮏ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ ﻣﯽﺁورم؛ ای
 28ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻩ ﻣﻦ ،دﻋﺎﻳﻢ را ﺑﺸﻨﻮ! اﮔﺮ دﻋﺎی ﻣﺮا
ﻧﺸﻨﻮی ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﺴﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ آﻪ اﻻن
در ﻗﺒﺮهﺎ ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ2 .وﻗﺘﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺗﻮ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽآﻨﻢ و ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ و زاری از ﺗﻮ آﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ،
ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ3 .ﻣﺮا ﺟﺰو ﺑﺪآﺎران و ﺷﺮوران
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻜﻦ .ﺁﻧﻬﺎ در ﻇﺎهﺮ ﺑﺎ هﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد
ﺳﺨﻨﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ در دل ﺧﻮد ﻗﺼﺪ اذﻳﺖ
و ﺁزارﺷﺎن را دارﻧﺪ4 .ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺁﻧﭽﻪ آﻪ آﺮدﻩاﻧﺪ
ﻣﺠﺎزات آﻦ! ﺑﺮای آﺎرهﺎی زﺷﺘﯽ آﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ
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ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﻣﺰدﺷﺎن را آﻒ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﮕﺬار! 5ﺁﻧﻬﺎ را
ﭼﻨﺎن ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻜﻮب آﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ،
زﻳﺮا ﺑﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ و آﺎرهﺎی دﺳﺖ ﺗﻮ اهﻤﻴﺖ ﻧﻤﯽدهﻨﺪ.
6ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد! او ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺮا آﻪ از او آﻤﮏ ﻃﻠﺒﻴﺪم،
ﺷﻨﻴﺪﻩاﺳﺖ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت و ﺳﭙﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ .از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ
ﺑﺮ او ﺗﻮآﻞ آﺮدم و او ﻣﺮا ﻳﺎری آﺮد .از اﻳﻦ رو ،دﻟﻢ
ﺷﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮود از او ﺗﺸﻜﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻢ.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽآﻨﺪ و از ﭘﺎدﺷﺎﻩ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﻮﻳﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ و او را ﻧﺠﺎت
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ9 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻩ
و ﻋﺰﻳﺰان ﺧﻮد را ﺑﺮآﺖ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ .ﺗﻮ ﺷﺒﺎن ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺎش و ﺗﺎ اﺑﺪ از اﻳﺸﺎن ﻧﮕﻬﺪاری آﻦ!

ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﻮﻓﺎن
ای ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ!
 29ﺷﻜﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺖ او را ﺑﺴﺘﺎﻳﻴﺪ! 2ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ! در ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮی و
ﺗﻘﺪس او را ﺳﺠﺪﻩ آﻨﻴﺪ!
3ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ از ورای درﻳﺎهﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد؛ او
هﻤﭽﻮن رﻋﺪ ﻣﯽﻏﺮد! ﺻﺪای او ﺑﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻃﻨﻴﻦ
اﻓﻜﻦ اﺳﺖ! 4ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﻗﺪرت و ﺑﺎﺷﻜﻮﻩ اﺳﺖ.
5ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو را ﻣﯽﺷﻜﻨﺪ .ﺁری
درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﻟﺒﻨﺎن را ﻣﯽﺷﻜﻨﺪ 6و آﻮﻩهﺎی ﻟﺒﻨﺎن را
ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ و آﻮﻩ ﺣﺮﻣﻮن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و
ﺧﻴﺰ واﻣﯽدارد.
7ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ رﻋﺪ و ﺑﺮق اﻳﺠﺎد ﻣﯽآﻨﺪ8 ،دﺷﺘﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻟﺮزﻩ در ﻣﯽﺁورد و ﺻﺤﺮای ﻗﺎدش را ﺗﻜﺎن
ﻣﯽدهﺪ9 .ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ و
ﺑﺮﮔﻬﺎی درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﯽرﻳﺰد .در
ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ ،هﻤﻪ ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ او را ﻣﯽﺳﺘﺎﻳﻨﺪ.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﺑﻬﺎی ﻋﻤﻴﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽراﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ11 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﻮد ﻗﺪرت
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺼﻴﺐ اﻳﺸﺎن ﻣﯽآﻨﺪ.
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ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﯽآﻨﻢ ،زﻳﺮا ﻣﺮا ﻧﺠﺎت
دادی و ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ2 .ای

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردم و
آﻤﮏ ﻃﻠﺒﻴﺪم ،ﻣﺮا ﺷﻔﺎ دادی3 .ﻣﺮا از ﻟﺐ ﮔﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪی
و از ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺮگ ﻧﺠﺎﺗﻢ دادی ﺗﺎ ﻧﻤﻴﺮم.
4ای ﻋﺰﻳﺰان ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! ﻧﺎم ﻣﻘﺪس
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺘﺎﻳﻴﺪ5 ،زﻳﺮا ﻏﻀﺐ او ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ،
اﻣﺎ رﺣﻤﺖ و ﻣﺤﺒﺖ او داﻳﻤﯽ! اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﻧﻴﺰ
اﺷﮏ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ،ﺻﺒﺤﮕﺎهﺎن ﺑﺎز ﺷﺎدی ﺁﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
6هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل و آﺎﻣﻴﺎب ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ
هﺮﮔﺰ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺨﻮاهﻢ ﺧﻮرد7 .ﻓﻜﺮ آﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻮﻩ
هﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و ﭘﺎﻳﺪار ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ هﻤﻴﻦ آﻪ ﺗﻮ،
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،روی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪی ،ﺗﺮﺳﺎن
و ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺷﺪم.
8ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﻧﺎﻟﻴﺪم و اﻟﺘﻤﺎسآﻨﺎن ﮔﻔﺘﻢ:
»9ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪﻩای دارد؟ اﮔﺮ ﺑﻤﻴﺮم و
زﻳﺮ ﺧﺎک ﺑﺮوم ،ﺁﻳﺎ ﻏﺒﺎر ﺧﺎک ﻣﻦ ،ﺗﻮ را ﺧﻮاهﺪ
ﺳﺘﻮد؟ ﺁﻳﺎ ﺟﺴﺪ ﺧﺎک ﺷﺪﻩء ﻣﻦ از وﻓﺎداری و ﺻﺪاﻗﺖ
ﺗﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮاهﺪ آﺮد؟ 10ﺧﺪاوﻧﺪا ،دﻋﺎﻳﻢ راﺑﺸﻨﻮ و ﺑﺮ
ﻣﻦ رﺣﻢ آﻦ!ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺪدآﺎر ﻣﻦ ﺑﺎش!«
11ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺗﻮ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺎدی و رﻗﺺ ﺗﺒﺪﻳﻞ
آﺮدﻩای! ﺗﻮ رﺧﺖ ﻋﺰا را از ﺗﻨﻢ در ﺁوردی و ﻟﺒﺎس
ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪی12 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻜﻮت
ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد در وﺻﻒ ﺗﻮ ﺳﺮود
ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﻮ
را ﺳﭙﺎس ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ!

دﻋﺎی ﺗﻮآﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻩام ،ﻧﮕﺬار
 31هﺮﮔﺰ ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ ﺷﻮم .ﺗﻮ ﺧﺪاﻳﯽ ﻋﺎدل
هﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻩ2 .ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش دﻩ و
ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺒﺨﺶ .ﭘﻨﺎهﮕﺎهﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺧﺎﻧﻪای
ﺣﺼﺎردار ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎش و ﻣﺮا ﺑﺮهﺎن.
3ﺗﻮ ﺟﺎن ﭘﻨﺎﻩ و ﺳﻨﮕﺮ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ؛ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﺮا
رهﺒﺮی و هﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ4 .ﻣﺮا از داﻣﯽ آﻪ ﺑﺮاﻳﻢ ﻧﻬﺎدﻩاﻧﺪ
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎ و ﻣﺮا از ﺧﻄﺮ ﺑﺮهﺎن5 .ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺁورم؛
روح ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﭙﺎرم؛ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺣﻖ ،ﺗﻮ ﺑﻬﺎی ﺁزادی ﻣﺮا ﭘﺮداﺧﺘﻪای.
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6از ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺑﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻨﻔﺮم؛ ﻣﻦ ﺑﺮ
ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮآﻞ آﺮدﻩام7 .ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺷﺎدی
ﻣﯽآﻨﻢ ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدی و از
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪی8 .ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ
ﻧﺴﭙﺮدی ،ﺑﻠﻜﻪ راﻩ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﻢ ﻧﻬﺎدی.
9ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ آﻦ ،زﻳﺮا در ﺗﻨﮕﻨﺎ و ﺳﺨﺘﯽ
هﺴﺘﻢ .از ﺷﺪت ﮔﺮﻳﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .دﻳﮕﺮ ﺗﺎب
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪارم10 .ﻋﻤﺮم ﺑﺎ ﺁﻩ و ﻧﺎﻟﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽرود .ﺑﺮ اﺛﺮ
ﮔﻨﺎﻩ ،ﻗﻮﺗﻢ را از دﺳﺖ دادﻩام و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﻢ ﻣﯽﭘﻮﺳﻨﺪ.
11ﻧﺰد هﻤﻪء دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ و رﺳﻮا ﺷﺪﻩام و ﭘﻴﺶ
هﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺮم را ﺑﻠﻨﺪ آﻨﻢ .ﺁﺷﻨﺎﻳﺎن از ﻣﻦ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ؛ هﺮ آﻪ ﻣﺮا در آﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ،
ﻣﯽﮔﺮﻳﺰد12 .هﻤﭽﻮن ﻣﺮدﻩای هﺴﺘﻢ آﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮﻓﯽ هﺴﺘﻢ آﻪ ﺑﻪ
دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ13 .ﺷﻨﻴﺪﻩام آﻪ ﺑﺴﻴﺎری ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ
ﺑﺪﮔﻮﻳﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ .وﺣﺸﺖ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻩ اﺳﺖ ،زﻳﺮا
ﺁﻧﺎن ﻧﻘﺸﻪء ﻗﺘﻞ ﻣﺮا ﻣﯽآﺸﻨﺪ؛ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و
ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﻢ را دارﻧﺪ.
14اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮآﻞ آﺮدﻩام و ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ آﻪ
ﺧﺪای ﻣﻦ ﺗﻮ هﺴﺘﯽ15 .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ؛ ﻣﺮا
از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن و ﺁزاردهﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﺮهﺎن16 .ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﺑﺮ
ﺑﻨﺪﻩات ﺑﻴﺎﻓﻜﻦ و ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻩ17 .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻩام ،ﻧﮕﺬار ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ ﺷﻮم .ﺑﮕﺬار
ﺑﺪآﺎران ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ ﻗﺒﺮهﺎﻳﺸﺎن ﻓﺮو
روﻧﺪ18 .ﺑﮕﺬار زﺑﺎن دروﻏﮕﻮ آﻪ ﺑﺮﺿﺪ درﺳﺘﻜﺎران
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﻻل ﺷﻮد.
19ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻧﻴﻜﻮﻳﯽ ﺗﻮ در ﺣﻖ ﻣﻄﻴﻌﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﻋﻈﻴﻢ
اﺳﺖ! ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ،رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﯽ داد20 .دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ را از دام
ﺗﻮﻃﺌﻪ و زﺧﻢ زﺑﺎن در اﻣﺎن ﻣﯽداری و ﺁﻧﻬﺎ را در
ﺳﺎﻳﻪء ﺣﻀﻮرت ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽدهﯽ.
21ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد! وﻗﺘﯽ ﻣﻦ در ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺑﻮدم،
او ﻣﺤﺒﺘﺶ را ﺑﻄﺮز ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد!
22ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدم و ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﺮدم آﻪ دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺘﺎدﻩام؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺰد او ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردم ،او
دﻋﺎی ﻣﺮا ﺷﻨﻴﺪ و ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد.

23ای ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺮاد
وﻓﺎدار و اﻣﻴﻦ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽآﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﻜﺒﺮان را ﺑﻪ
ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ24 .ای هﻤﻪء آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪاﻳﺪ ،ﺷﺠﺎع و ﻗﻮی دل ﺑﺎﺷﻴﺪ!

اﻋﺘﺮاف و ﺑﺨﺸﺶ
ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﺴﯽ آﻪ ﮔﻨﺎهﺎﻧﺶ ﺁﻣﺮزﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ
 32و ﺧﻄﺎهﺎﻳﺶ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ! 2ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل
آﺴﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺠﺮم ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺣﻴﻠﻪ و
ﺗﺰوﻳﺮی در وﺟﻮدش ﻧﻴﺴﺖ.
3ﮔﻨﺎهﻢ وﻗﺘﯽ ﺁن را اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﯽآﻨﻢ ،وﺟﻮد ﻣﺮا ﻣﺜﻞ
ﺧﻮرﻩ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﻏﺼﻪ و ﮔﺮﻳﻪ اﻣﺎﻧﻢ
ﻧﻤﯽدهﺪ! 4ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﺐ و روز ﻣﺮا ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻣﯽآﻨﯽ ،ﺑﻄﻮری آﻪ ﻃﺮاوات و ﺷﺎداﺑﯽ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽدهﻢ و ﺧﺮد ﻣﯽﺷﻮم5 .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در ﺣﻀﻮر
ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽآﻨﻢ و از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺟﺮﻣﻢ
ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﻳﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ» :ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻨﺎﻩ
ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﺮار آﻨﻢ« ،ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺮا
ﻣﯽﺁﻣﺮزی6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،هﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﻳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻤﺤﺾ
ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪن از ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺁن
را در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﻋﺘﺮاف آﻨﺪ .ﻃﻮﻓﺎن ﺣﻮادث هﺮﮔﺰ
ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
7ﺗﻮ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ و ﻣﺮا از ﺑﻼ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاهﯽ
آﺮد .دل ﻣﺮا ﺑﺎ ﺳﺮودهﺎی ﭘﻴﺮوزی و رهﺎﻳﯽ ﺷﺎد
ﺧﻮاهﯽ ﺳﺎﺧﺖ!
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺗﻮ را هﺪاﻳﺖ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد و راهﯽ
را آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮوی ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻮاهﻢ داد؛ ﺗﻮ را ﻧﺼﻴﺤﺖ
ﺧﻮاهﻢ آﺮد و ﭼﺸﻢ از ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺨﻮاهﻢ داﺷﺖ! 9ﭘﺲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺐ و ﻗﺎﻃﺮ ﻧﺒﺎش آﻪ ﺑﺎ ﻟﮕﺎم و اﻓﺴﺎر هﺪاﻳﺖ و رام
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺧﻮد ﻓﻬﻢ و ﺷﻌﻮری ﻧﺪارﻧﺪ!«
10ﻏﻢ و ﻏﺼﻪء اﺷﺨﺎص ﺷﺮور ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ هﺮ آﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮآﻞ آﻨﺪ از رﺣﻤﺖ او ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺪ11 .ای ﻧﻴﻜﺎن ،ﺑﺴﺒﺐ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ
ﺷﺎدی آﻨﻴﺪ! ای ﭘﺎآﺪﻻن ،ﺑﺎﻧﮓ ﺷﺎدی ﺑﺮﺁورﻳﺪ!

ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﺶ
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ای ﻧﻴﻜﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮودی ﺷﺎد ﺳﺘﺎﻳﺶ
 33آﻨﻴﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﻮدن زﻳﺒﻨﺪﻩء ﻧﻴﻜﺎن اﺳﺖ.
2ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ و ﺑﺎ ﻋﻮد دﻩ ﺗﺎر ﺑﺮای او
ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ! 3ﺳﺮودهﺎی ﺗﺎزﻩ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺴﺮاﻳﻴﺪ ،ﻧﻴﻜﻮ ﺑﻨﻮازﻳﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ4 .زﻳﺮا
آﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ و او در ﺗﻤﺎم
آﺎرهﺎﻳﺶ اﻣﻴﻦ و وﻓﺎدار اﺳﺖ5 .او ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف را
دوﺳﺖ دارد .دﻧﻴﺎ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ اﺳﺖ.
6ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ؛ او دﺳﺘﻮر داد
و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎﻩ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ7 .او ﺁﺑﻬﺎی
درﻳﺎهﺎ را در ﻳﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ آﺮد و ﺁﺑﻬﺎی ﻋﻤﻴﻖ را در
ﻣﺨﺰﻧﻬﺎ رﻳﺨﺖ.
8ای هﻤﻪء ﻣﺮدم روی زﻣﻴﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺪارﻳﺪ
و در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺳﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮود ﺁورﻳﺪ! زﻳﺮا او
دﺳﺘﻮر داد و دﻧﻴﺎ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪ؛ او اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﻋﺎﻟﻢ
هﺴﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺑﯽاﺛﺮ ﻣﯽآﻨﺪ و
ﻧﻘﺸﻪهﺎی ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن را ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺁب ﻣﯽﺳﺎزد.
11اﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﻘﺸﻪهﺎی او ﺗﺎ اﺑﺪ
ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ12 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻗﻮﻣﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ! ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻣﺮدﻣﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻳﺸﺎن را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ اﺳﺖ!
ء
13ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺁﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽآﻨﺪ و هﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را
ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ؛ 14او از ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد ،ﺗﻤﺎم ﺳﺎآﻨﺎن ﺟﻬﺎن
را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دارد15 .او آﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩء دﻟﻬﺎﺳﺖ ،ﺧﻮب
ﻣﯽداﻧﺪ آﻪ در دل و اﻧﺪﻳﺸﻪء اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد.
16ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪرت ﻟﺸﮕﺮش ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﭘﻴﺮوز
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ زور ﺑﺎزوﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا
ﻣﯽآﻨﺪ17 .اﺳﺐ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺴﯽ را ﻧﺠﺎت دهﺪ؛
اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺁن آﺎر ﺑﻴﻬﻮدﻩای اﺳﺖ.
18اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺴﺎﻧﯽ آﻪ او را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ و
اﻧﺘﻈﺎر رﺣﻤﺘﺶ را ﻣﯽآﺸﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽآﻨﺪ19 .او
اﻳﺸﺎن را از ﻣﺮگ ﻣﯽرهﺎﻧﺪ و در هﻨﮕﺎم ﻗﺤﻄﯽ ﺁﻧﻬﺎ
را زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
20اﻣﻴﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .او ﻣﺪدآﺎر و ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺎﺳﺖ.
21او ﻣﺎﻳﻪء ﺷﺎدی دل ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس او ﺗﻮآﻞ
ﻣﯽآﻨﻴﻢ.
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22ﺧﺪاوﻧﺪا ،رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎد؛ زﻳﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﻴﺪ
ﺑﺴﺘﻪاﻳﻢ!

در ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻴﻜﻮﻳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
در هﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد؛
 34ﺷﻜﺮ و ﺳﭙﺎس او ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻢ ﺟﺎری
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد2 .ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺨﺮ ﻣﯽآﻨﺪ؛
اﺷﺨﺎص ﻓﺮوﺗﻦ و اﻓﺘﺎدﻩ اﻳﻦ را ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﻨﻴﺪ و
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ3 .ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را
اﻋﻼم آﻨﻴﺪ؛ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ هﻢ ﻧﺎم او را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﻢ!
4ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ آﻤﮏ ﻃﻠﺒﻴﺪم و او ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد و
ﻣﺮا از هﻤﻪء ﺗﺮﺳﻬﺎﻳﻢ رهﺎ ﺳﺎﺧﺖ5 .ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﺴﻮی
او ﻧﻈﺮ آﺮدﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺁﻧﻬﺎ هﺮﮔﺰ ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ
ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ6 .اﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁورد و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺻﺪای او را ﺷﻨﻴﺪ و او را از هﻤﻪء ﻣﺸﻜﻼﺗﺶ رهﺎﻧﻴﺪ.
7ﻓﺮﺷﺘﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ دور ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و
او را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و اﻳﺸﺎن را از
ﺧﻄﺮ ﻣﯽرهﺎﻧﺪ.
8ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ اﻣﺘﺤﺎن آﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ!
ء
ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ! 9ای هﻤﻪ
ﻋﺰﻳﺰان ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﻳﺪ؛ زﻳﺮا آﺴﺎﻧﯽ آﻪ
ﺗﺮس و اﺣﺘﺮام او را در دل دارﻧﺪ هﺮﮔﺰ ﻣﺤﺘﺎج و
درﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ10 .ﺷﻴﺮهﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽآﺸﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از هﻴﭻ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
11ای ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درس ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ ﻳﺎد
ﺑﺪهﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش آﻨﻴﺪ! 12ﺁﻳﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب
و ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟ 13ﭘﺲ ،زﺑﺎﻧﺘﺎن را از
ﺑﺪی و دروغ ﺣﻔﻆ آﻨﻴﺪ14 .ﺑﻠﯽ ،از ﺑﺪی دوری آﻨﻴﺪ و
ﻧﻴﻜﻮﻳﯽ و ﺁراﻣﺶ را ﭘﻴﺸﻪء ﺧﻮد ﺳﺎزﻳﺪ.
15ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻧﻴﻜﻮآﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽآﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎد
اﻳﺸﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدهﺪ16 .اﻣﺎ او ﺑﺮﺿﺪ ﺑﺪآﺎران اﺳﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،اﺛﺮ ﺁﻧﻬﺎ را از روی زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻮ ﺧﻮاهﺪ
ﺳﺎﺧﺖ17 .ﻧﻴﻜﺎن ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪای اﻳﺸﺎن
را ﺷﻨﻴﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را از ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘﻴﻬﺎﻳﺸﺎن رهﺎﻧﻴﺪ.
18ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﻳﮏ دلﺷﻜﺴﺘﮕﺎن اﺳﺖ؛ او ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ
اﻣﻴﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩاﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ
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ن ﺧﻮب زﻳﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ او را
19ﻣﺸﻜﻼت اﻧﺴﺎ ِ
20
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم
از هﻤﻪء ﻣﺸﻜﻼﺗﺶ ﻣﯽرهﺎﻧﺪ.
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی او را ﺣﻔﻆ ﻣﯽآﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺣﺘﯽ ﻳﻜﯽ
از ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد21 .ﺷﺮارت ﺁدم ﺷﺮور او را
ﺧﻮاهﺪ آﺸﺖ؛ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ از ﻧﻴﻜﺎن ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ،
ﻣﺤﻜﻮم و ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ22 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدهﺪ؛ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ او
ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺤﻜﻮم و ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻃﻠﺐ آﻤﮏ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ دﺷﻤﻨﯽ آﻦ و ﺑﺎ
 35آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﺑﺠﻨﮓ2 .ﺳﭙﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮدار و ﺑﻪ آﻤﮏ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ3 .ﻧﻴﺰﻩء ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ
ﮔﻴﺮ و راﻩ را ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺮا ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﺑﺒﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻣﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺪﻩ آﻪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﯽ داد4 .ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ
ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﺮا دارﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ
ﺑﺪﺧﻮاﻩ ﻣﻦ هﺴﺘﻨﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻩ ،ﺧﻮار و ﻣﻐﺒﻮن
ء
ﺷﻮﻧﺪ5 .هﻤﭽﻮن آﺎﻩ درﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﻧﺪ6 .وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻣﯽآﻨﺪ ،راﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎرﻳﮏ و ﻟﻐﺰﻧﺪﻩ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮار
آﻨﻨﺪ7 .زﻳﺮا ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ دام ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﭼﺎهﯽ
ﻋﻤﻴﻖ آﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﺁن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮم8 .ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻏﻔﻠﺘًﺎ
ﺑﻼﻳﯽ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد و در داﻣﯽ آﻪ ﻧﻬﺎدﻩاﻧﺪ و
ﭼﺎهﯽ آﻪ آﻨﺪﻩاﻧﺪ ،ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
9و اﻣﺎ ﺟﺎن ﻣﻦ از وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدی ﺧﻮاهﺪ آﺮد و
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺠﺎﺗﯽ آﻪ او ﻣﯽدهﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ10 .ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ» :آﻴﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ؟
ﺗﻮ ﺿﻌﻴﻒ را از دﺳﺖ زورﮔﻮ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدهﯽ و
ﻣﻈﻠﻮم را از ﭼﻨﮓ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﯽرهﺎﻧﯽ«.
11ﺷﺎهﺪان ﺑﻴﺮﺣﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽآﻨﻨﺪ آﻪ روﺣﻢ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ12 .ﻧﻴﻜﯽ ﻣﺮا
ﺑﺎ ﺑﺪی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺟﺎن ﻣﺮا ﻣﯽرﻧﺠﺎﻧﻨﺪ13 .و اﻣﺎ ﻣﻦ،
وﻗﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺒﺎس ﻋﺰا ﭘﻮﺷﻴﺪم ،از ﻏﺼﻪ ﭼﻴﺰی
ﻧﺨﻮردم و ﺑﺮاﻳﺸﺎن دﻋﺎ آﺮدم14 .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ دوﺳﺖ و ﺑﺮادر
ﺑﺮ اﻳﺸﺎن دل ﺳﻮزاﻧﺪم؛ ﭼﻨﺎن اﻧﺪوهﮕﻴﻦ ﺑﻮدم آﻪ ﮔﻮﻳﯽ
ﻣﺎدرم را از دﺳﺖ دادﻩام!

15و16اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ در زﺣﻤﺖ اﻓﺘﺎدم ،ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎد و
ﺧﻨﺪان دورم ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮا اﺳﺘﻬﺰا آﺮدﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺁدﻣﻬﺎی هﺮزﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻨﺪ.
17ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ ﻧﻈﺎرﻩﮔﺮ ﺧﻮاهﯽ ﺑﻮد؟ ﺟﺎﻧﻢ را
از ﺷ ّﺮ ﺁﻧﻬﺎ رهﺎﻳﯽ دﻩ؛ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا از دﺳﺖ اﻳﻦ
ﺷﻴﺮان درﻧﺪﻩ ﻧﺠﺎت دﻩ18 .ﺁﻧﮕﺎﻩ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﺰرگ ،ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد و در ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم ،ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ.
19ﻧﮕﺬار آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ و ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ،ﻣﺴﺨﺮﻩام آﻨﻨﺪ.
20ﺳﺨﻨﺎن ﺁﻧﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺿﺪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ
ﺻﻠﺢﺟﻮ هﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺁراﻣﯽ دارﻧﺪ اﻓﺘﺮا ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
21ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دﻳﺪﻳﻢ آﻪ ﭼﻪ
آﺮدی!« 22اﻣﺎ ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺁﮔﺎهﯽ؛
ﭘﺲ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎآﺖ ﻣﻨﺸﻴﻦ؛ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﻣﻦ دور
ﻣﺒﺎش! 23ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﺑﻪ دادم ﺑﺮس و از ﺣﻖ ﻣﻦ
دﻓﺎع آﻦ! 24ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد،
درﻣﻮرد ﻣﻦ داوری آﻦ و ﻧﮕﺬار دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ25 .ﻧﮕﺬار در دل ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁرزوی
ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻳﻢ! او را ﺷﻜﺴﺖ دادﻳﻢ!« 26ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ از
ﻧﺎآﺎﻣﯽ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻦ ﺷﺎد ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،هﻤﮕﯽ ﺧﺠﻞ و
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ؛ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ و
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ و رﺳﻮا ﮔﺮدﻧﺪ.
27اﻣﺎ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺣﻘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻩ ﺷﻮد ،ﺷﺎد و
ﺧﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و
ﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺧﻮد
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣﻮﻓﻘﻴ ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ28 «.ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﻴﺎن ﺧﻮاهﻢ آﺮد
و ﺗﻤﺎم روز ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ.

ﺷﺮارت اﻧﺴﺎن و ﻧﻴﻜﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻨﺎﻩ در ﻋﻤﻖ دل اﻧﺴﺎن ﺷﺮور ﻻﻧﻪ آﺮدﻩ
 36اﺳﺖ و ﺗﺮس ﺧﺪا در دل او ﺟﺎی ﻧﺪارد2 .او
ﭼﻨﺎن از ﺧﻮد راﺿﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﻨﺪ ﮔﻨﺎهﺶ
ﺑﺮﻣﻼ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ و او از ﻣﺠﺎزات ﻓﺮار ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
ﺧﺮَد و
3ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺷﺮارتﺁﻣﻴﺰ و ﻣﻤﻠﻮ از دروغ اﺳﺖ؛ ِ
ﻧﻴﻜﯽ در وﺟﻮدش ﻧﻴﺴﺖ4 .ﺑﻪ راﻩهﺎی آﺞ ﻣﯽرود و از
آﺎرهﺎی ﺧﻼف دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﺸﺪ.
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5رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽرﺳﺪ و
وﻓﺎداری ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮهﺎ! 6ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ هﻤﭽﻮن
آﻮﻩهﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ؛ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎ ﻋﻤﻴﻖ
اﺳﺖ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت هﺴﺘﯽ.
ء
7ﺧﺪاﻳﺎ ،رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ! ﺁدﻣﻴﺎن زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ
ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ8 .ﺁﻧﻬﺎ از ﺑﺮآﺖ ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ ﺳﻴﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮ از ﭼﺸﻤﻪء ﻧﻴﻜﻮﻳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﯽ9 .ﺗﻮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪء ﺣﻴﺎت هﺴﺘﯽ؛ از ﻧﻮر ﺗﻮ
اﺳﺖ آﻪ ﻣﺎ ﻧﻮر ﺣﻴﺎت را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ!
10ﺧﺪاوﻧﺪا ،رﺣﻤﺖ ﺗﻮ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﻮ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻴﻜﻮﻳﯽ ﺗﻮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ هﻤﺮاﻩ
درﺳﺘﻜﺎران ﺑﺎﺷﺪ11 .ﻧﮕﺬار ﻣﺘﻜﺒﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ آﻨﻨﺪ
و ﺷﺮوران ﻣﺮا ﻣﺘﻮاری ﺳﺎزﻧﺪ.
12ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪآﺎران اﻓﺘﺎدﻩاﻧﺪ! ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ زﻣﻴﻦ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ!

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻴﻜﺎن و ﺑﺪان
ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺪآﺎران ﺧﻮد را ﺁزردﻩ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻜﻦ و
 37ﺑﺮ ﺁدﻣﻬﺎی ﺷﺮور ﺣﺴﺪ ﻣﺒﺮ2 .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻠﻒ ﺑﯽدوام ،ﺑﺰودی ﭘﮋﻣﺮدﻩ ﺷﺪﻩ ،از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ
رﻓﺖ.
3ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮآﻞ ﻧﻤﺎ و ﻧﻴﻜﻮﻳﯽ آﻦ ﺗﺎ در زﻣﻴﻦ ﺧﻮد
در آﻤﺎل اﻣﻨﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻨﯽ4 .ﺑﺎ ﺧﺪا ﺧﻮش ﺑﺎش و او
ﺁرزوی دﻟﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاهﺪ داد5 .ﺧﻮدت را ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﭙﺎر و ﺑﺮ او ﺗﻜﻴﻪ آﻦ و او ﺗﻮ را ﻳﺎری
ﺧﻮاهﺪ داد؛ 6او از ﺣﻖ ﺗﻮ دﻓﺎع ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﺧﻮاهﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز روﺷﻦ ﺑﺮ هﻤﻪ ﺁﺷﻜﺎر
ﺷﻮد.
7در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻜﻮت ﻧﻤﺎ و ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﯽ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻤﻞ او ﺑﺎش .ﺑﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻧﮓ و ﺣﻴﻠﻪ
در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺴﺎدت ﻣﻮرز8 .ﺧﺸﻢ و
ﻏﻀﺐ را ﺗﺮک آﻦ .ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد را ﺁزردﻩ ﻣﺴﺎز ﺗﺎ
ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﻨﯽ9 .آﺴﺎﻧﯽ آﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽآﺸﻨﺪ از
ﺑﺮآﺎت او ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
10اﺷﺨﺎص ﺷﺮور ﭼﻨﺪان دواﻣﯽ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ؛ ﻣﺪﺗﯽ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ11 .اﻣﺎ
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اﺷﺨﺎص ﻓﺮوﺗﻦ از ﺑﺮآﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ
و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺗﻮام ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
12ﺁدم ﺷﺮور از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﻧﻴﻜﻮآﺎر ﻧﻔﺮت
دارد و ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﭼﻴﻨﺪ13 ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او
ﻣﯽﺧﻨﺪد ،زﻳﺮا ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ آﻪ روز داوری او ﻧﺰدﻳﮏ
اﺳﺖ.
14اﺷﺨﺎص ﺷﺮور ﺷﻤﺸﻴﺮهﺎی ﺧﻮد را آﺸﻴﺪﻩاﻧﺪ و
آﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را زﻩ آﺮدﻩاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻴﺮان و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان را
هﺪف ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ﻗﺮار دهﻨﺪ و درﺳﺘﻜﺎران را ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎزﻧﺪ15 .اﻣﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮهﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮو
ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ و آﻤﺎﻧﻬﺎﻳﺸﺎن ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
16اﻧﺪک داراﻳﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﻜﻮآﺎر ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮ از ﺛﺮوت
هﻨﮕﻔﺖ ﺁدم ﺑﺪآﺎر اﺳﺖ17 .زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺮوی
ﺑﺪآﺎران را از ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﺧﻮاهﺪ آﺮد ،اﻣﺎ ﻧﻴﻜﻮآﺎران
را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد.
18ﺧﺪاوﻧﺪ از زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد درﺳﺘﻜﺎر و اﻣﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻣﯽآﻨﺪ؛ او ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ارﺛﯽ ﻓﺴﺎدﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ!
19ﺁﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﺑﻼ زﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ دﻳﺪ و ﺣﺘﯽ در اﻳﺎم
ﻗﺤﻄﯽ ﺳﻴﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد20 .اﻣﺎ ﺑﺪآﺎران ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺷﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﭽﻮن ﮔﻠﻬﺎی وﺣﺸﯽ زودﮔﺬر،
ﭘﮋﻣﺮدﻩ و ﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دود ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ21 .ﺁدم ﺷﺮور ﻗﺮض ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﭘﺲ
ﻧﻤﯽدهﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﮏ ﺑﺎ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
آﻤﮏ ﻣﯽآﻨﺪ22 .آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺮآﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد ،اﻣﺎ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ زﻳﺮ ﻟﻌﻨﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ رﻳﺸﻪ آﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
23ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ راهﯽ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮوﻧﺪ هﺪاﻳﺖ
ﻣﯽآﻨﺪ و ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ از اﻳﺸﺎن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ24 .اﮔﺮ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺁﺳﻴﺒﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ،
زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن را ﻣﯽﮔﻴﺮد25 .از دوران
ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻪ ﭘﻴﺮ هﺴﺘﻢ ﻧﺪﻳﺪﻩام آﻪ اﻧﺴﺎن
ﻧﻴﻜﻮآﺎر را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ! 26اﻧﺴﺎن ﻧﻴﻜﻮآﺎر ﺑﺎ
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻗﺮض ﻣﯽدهﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﺮآﺖ ﻣﯽدهﺪ.
27اﮔﺮ از ﺑﺪی دوری ﻧﻤﺎﻳﯽ وﻧﻴﻜﻮﻳﯽ آﻨﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﺎﻳﺪار و آﺎﻣﻴﺎب ﺧﻮاهﯽ ﺷﺪ28 .زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺼﺎف را
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دوﺳﺖ دارد و ﻋﺰﻳﺰان ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﯽآﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
هﻤﻴﺸﻪ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺷﺮوران
رﻳﺸﻪآﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ29 .ﻧﻴﻜﺎن ،دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ارث ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺑﺮد و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در ﺁن ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
30از دهﺎن اﻧﺴﺎن درﺳﺘﻜﺎر ،ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁﻳﺪ و
زﺑﺎن او ﺁﻧﭽﻪ را راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﯽآﻨﺪ31 .او اﺣﻜﺎم
و دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی دادﻩ اﺳﺖ و
از راﻩ راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ32 .ﺑﺪآﺎران،
ﻧﻴﻜﻮآﺎران را هﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدهﻨﺪ و درﺻﺪدﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ را
از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ33 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪآﺎران
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺳﭙﺮد و ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم داوری
ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮﻧﺪ.
34ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻴﺪوار ﺑﺎش و اﺣﻜﺎم او را ﻧﮕﺎهﺪار و
او ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺗﻮ را ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد و ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاهﺪ
ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺪآﺎران را ﺧﻮاهﯽ
دﻳﺪ.
35ﺷﺨﺺ ﺑﺪآﺎر و ﻇﺎﻟﻤﯽ را دﻳﺪم آﻪ هﻤﭽﻮن درﺧﺘﯽ
ﺳﺒﺰ ﺑﻪ هﺮ ﺳﻮ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﻮد36 .اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ
ﻧﻜﺸﻴﺪ آﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و اﺛﺮی از او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ؛
ﺳﺮاﻏﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،وﻟﯽ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪ37 .اﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﭘﺎک
و درﺳﺘﻜﺎر را ﻣﻼﺣﻈﻪ آﻦ! او ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاهﺪ
ء
ﺷﺪ38 .اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺪی در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺪآﺎران اﺳﺖ؛ هﻤﻪ
ﺁﻧﻬﺎ هﻼک ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
39ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﻜﺎن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﺪ داد و در ﺳﺨﺘﻴﻬﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد40 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻤﮏ ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺁﻧﻬﺎ را از ﭼﻨﮓ ﺑﺪآﺎران ﺧﻮاهﺪ
رهﺎﻧﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺑﻪ او ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

دﻋﺎی اﻧﺴﺎن رﻧﺠﻮر
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﻏﻀﺒﻨﺎک و
 38ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ هﺴﺘﯽ ﻣﺮا ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﻜﻦ2 .ﺗﻴﺮهﺎی ﺗﻮ
در ﺑﺪﻧﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و از ﺿﺮب دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎک
اﻓﺘﺎدﻩام3 .در اﺛﺮ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺟﺎی ﺳﺎﻟﻤﯽ در ﺑﺪﻧﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ؛
ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎهﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﻢ درهﻢ آﻮﺑﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ4 .زﻳﺮا
ﮔﻨﺎهﺎﻧﻢ از ﺳﺮم ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ و هﻤﭽﻮن ﺑﺎری ﮔﺮان ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ5 .ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻤﺎﻗﺘﻢ ،زﺧﻤﻬﺎﻳﻢ ﻣﺘﻌﻔﻦ
و ﭼﺮآﻴﻦ ﺷﺪﻩاﻧﺪ6 .ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻴﭽﻢ و ﺑﻜﻠﯽ ﺧﻤﻴﺪﻩ

ﺷﺪﻩام .ﺗﻤﺎم روز ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ و ﺑﻪ اﻳﻨﺴﻮ و ﺁﻧﺴﻮ ﻣﯽروم.
7از ﺷﺪت ﺗﺐ ﻣﯽﺳﻮزم و ﺟﺎی ﺳﺎﻟﻤﯽ در ﺑﺪﻧﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ
اﺳﺖ8 .ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩام و ﺑﻜﻠﯽ از
ﭘﺎی اﻓﺘﺎدﻩام؛ ﻏﻢ ،دﻟﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺷﺪت درد
ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ.
ء
9ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻤﺎم ﺁرزوهﺎﻳﻢ را ﻣﯽداﻧﯽ؛ ﺁﻩ و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ از
ﺗﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ10 .ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺸﺪت ﻣﯽﺗﭙﺪ ،ﻗﻮﺗﻢ از
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ آﻢ ﻧﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ11 .دوﺳﺘﺎن و
رﻓﻘﺎﻳﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻳﻦ ﺑﻼﻳﯽ آﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎرض ﺷﺪﻩ ،از
ﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و هﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻧﻢ از ﻣﻦ دوری
ﻣﯽآﻨﻨﺪ12 .ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﻢ را دارﻧﺪ ،ﺑﺮاﻳﻢ دام
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و آﺴﺎﻧﯽ آﻪ در ﺻﺪد ﺁزارم هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﺗﻬﺪﻳﺪم ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم روز ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﯽآﺸﻨﺪ.
13ﻣﻦ هﻤﭽﻮن ﺷﺨﺺ آﺮی هﺴﺘﻢ آﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺸﻨﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﻻﻟﯽ هﺴﺘﻢ آﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﻳﺪ14 .ﻣﺜﻞ آﺴﯽ هﺴﺘﻢ آﻪ ﺑﺴﺒﺐ آﺮی ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ
ﭘﺎﺳﺦ دهﺪ.
15ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻣﻴﺪوارم و ﻳﻘﻴﻦ دارم آﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاهﯽ داد16 .ﻧﮕﺬار دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﺎآﺎﻣﯽ ﻣﻦ
ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
17ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ از ﭘﺎی درﺁﻳﻢ؛ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ،داﻳﻢ ﻣﺮا
ﻋﺬاب ﻣﯽدهﺪ.
18ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻨﺎهﺎﻧﻢ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽآﻨﻢ و از آﺮدار ﺧﻮد
ﻏﻤﮕﻴﻦ و ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻢ19 .دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ هﺴﺘﻨﺪ؛
آﺴﺎﻧﯽ آﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ20 .ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﺪی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدهﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ
زﻳﺮا ﻣﻦ آﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻨﻢ آﺎر ﻧﻴﮏ اﻧﺠﺎم دهﻢ.
21ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬار؛ ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،از ﻣﻦ
دور ﻣﺒﺎش22 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩء ﻣﻦ هﺴﺘﯽ،
ﺑﻪ آﻤﻜﻢ ﺑﺸﺘﺎب!

اﻋﺘﺮاف اﻧﺴﺎن رﻧﺠﻮر
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻮاﻇﺐ رﻓﺘﺎرم ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد
 39و اﺣﺘﻴﺎط ﺧﻮاهﻢ آﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺧﻄﺎ
ﻧﻮرزم .ﻣﺎداﻣﯽ آﻪ ﺁدم ﺑﺪآﺎر ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ
ﻧﺨﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ2 «.ﻣﻦ ﮔﻨﮓ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدم ،ﺣﺘﯽ از

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎرﻩء ﭼﻴﺰهﺎی ﺧﻮب ﺧﻮدداری
ﻣﯽآﺮدم؛ وﻟﯽ درد ﻣﻦ ﺑﺎز هﻢ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺷﺪ.
3اﺿﻄﺮاﺑﯽ در دﻟﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ؛ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻴﺪم ﺁﺗﺶ دروﻧﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽآﺸﻴﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺁﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ»4 :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭘﺎﻳﺎن
ﻋﻤﺮم را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎز و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺎم زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ آﻪ ﭼﻘﺪر ﻓﺎﻧﯽ هﺴﺘﻢ!« 5ﺗﻮ ﻋﻤﺮم
را ﺑﻪ اﻧﺪازﻩء ﻳﮏ وﺟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪای و زﻧﺪﮔﺎﻧﻴﻢ در ﻧﻈﺮ
ﺗﻮ هﻴﭻ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن هﻤﭽﻮن ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ آﻪ
ﺑﺮﻣﯽﺁﻳﺪ و ﻧﻴﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدد! 6ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﻪ
زودﮔﺬر اﺳﺖ و او ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﺧﻮد را ﻣﺸﻮش ﻣﯽآﻨﺪ .او
ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺟﻤﻊ ﻣﯽآﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻪ آﺴﯽ از
ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
7ﺧﺪاوﻧﺪا ،اآﻨﻮن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻣﻴﺪوار ﺑﺎﺷﻢ؟ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻴﺪم
ﺗﻮ هﺴﺘﯽ8 .ﻣﺮا از هﻤﻪء ﮔﻨﺎهﺎﻧﻢ ﺑﺮهﺎن و ﻧﮕﺬار اﺣﻤﻘﺎن
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ9 .ﻣﻦ ﺳﻜﻮت اﺧﺘﻴﺎر ﻣﯽآﻨﻢ و زﺑﺎن ﺑﻪ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﯽﮔﺸﺎﻳﻢ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖ را ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻋﺎرض آﺮدﻩای10 .ﺑﻼی ﺧﻮد را از ﻣﻦ دور آﻦ ،زﻳﺮا
از ﺿﺮب دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮم11 .ﺗﻮ اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﺒﺐ
ﮔﻨﺎهﺎﻧﺶ ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﺗﺎدﻳﺐ ﻣﯽآﻨﯽ؛ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ او ﺑﻪ ﺁن
دل ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽآﻨﯽ ،درﺳﺖ هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﺑﻴﺪ
ﻟﺒﺎس را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽآﻨﺪ .ﺁری ،ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎدی ﺑﻴﺶ
ﻧﻴﺴﺖ.
12ﺧﺪاوﻧﺪا ،دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎدم ﺑﺮس؛ اﺷﻜﻬﺎﻳﻢ
را ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﻧﮕﻴﺮ .در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺘﻢ؛ ﻏﺮﻳﺒﻢ،
ﻏﺮﻳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪاد ﺧﻮد؛ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺧﻮد ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺪﻩ13 .ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدان؛ ﺑﮕﺬار ﭘﻴﺶ از ﻣﺮدﻧﻢ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
روی ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط را ﺑﺒﻴﻨﻢ!

ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﺸﯽ
ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ را آﺸﻴﺪم،
 40و او ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻳﺎدم را ﺷﻨﻴﺪ.
2او ﻣﺮا از ﭼﺎﻩ هﻼآﺖ و از ﮔﻞ ﻟﺠﻦ ﺑﻴﺮون آﺸﻴﺪ و در
ﺑﺎﻻی ﺻﺨﺮﻩ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﺎی ﭘﺎﻳﻢ را ﻣﺤﻜﻢ ﺳﺎﺧﺖ3 .او
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﺮودی ﺗﺎزﻩ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﺳﺮودی در
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪاﻳﻤﺎن! ﺑﺴﻴﺎری ﭼﻮن اﻳﻦ را ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺗﺮﺳﻴﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮآﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.
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4ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻨﺪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮآﻞ دارﻧﺪ و از
اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻜﺒﺮ و ﺧﺪاﻳﺎن دروﻏﻴﻦ ﭘﻴﺮوی ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ5 .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺗﻮ آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎری
ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دادﻩای و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﺎ ﺑﻮدﻩای؛ ﺗﻮ
ﺑﯽﻧﻈﻴﺮی! آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن زﻳﺎدﻧﺪ آﻪ
زﺑﺎﻧﻢ از ﺑﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ.
6ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و هﺪﻳﻪ ﻧﻄﻠﺒﻴﺪی؛ از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ
آﻪ ﺑﺮای ﭘﺎک ﺷﺪن ﮔﻨﺎهﻢ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ذﺑﺢ آﻨﻢ؛ ﺑﻠﻜﻪ
ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﻢ را ﺑﺎز آﺮدی ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﻮم و
اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻢ7 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺁﻣﺎدﻩام ﺗﺎ دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ را
آﻪ در آﺘﺎب ﺷﺮﻳﻌﺖ درﺑﺎرﻩء ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺠﺎم
دهﻢ8 .ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ دارم ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ
را ﺑﺠﺎ ﺁورم! دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ را در دل ﺧﻮد ﺣﻔﻆ
ﻣﯽآﻨﻢ«.
9و10در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﺸﺎرت دادﻩام آﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ
را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدهﯽ! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ آﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪام و در دادن اﻳﻦ
ﻣﮋدﻩ آﻮﺗﺎهﯽ ﻧﻜﺮدﻩام .ﺁری ،در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ﻗﻮم
ﺗﻮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام.
11ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻟﻄﻒ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را از ﻣﻦ درﻳﻎ
ﻣﺪار .رﺣﻤﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﻮ هﻤﻮارﻩ ﻣﺮا ﺣﻔﻆ آﻨﺪ.

دﻋﺎ ﺑﺮای آﻤﮏ
12ﺑﻼﻳﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻩ و ﮔﻨﺎهﺎن زﻳﺎدم
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻣﯽآﻨﺪ ﺑﻄﻮری آﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺮم را
ﺑﻠﻨﺪ آﻨﻢ .در دل ﺧﻮد ﺁراﻣﺶ ﻧﺪارم13 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
رﺣﻢ آﻦ و ﻣﺮا از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺠﺎت دﻩ! ﺑﻪ آﻤﮏ
ﻣﻦ ﺑﺸﺘﺎب! 14ﺑﮕﺬار ﺧﺠﻞ و ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ
ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﻢ را دارﻧﺪ؛ ﻣﻐﻠﻮب و رﺳﻮا ﮔﺮدﻧﺪ آﺴﺎﻧﯽ
آﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ؛ 15ﺧﻮار و ﭘﺮﻳﺸﺎن
ﺷﻮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺮا ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
16اﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ؛ و
ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ! 17ﻣﻦ ﻓﻘﻴﺮ و درﻣﺎﻧﺪﻩام ،اﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﻨﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ،ﺗﻮ
ﻣﺪدآﺎر و رهﺎﻧﻨﺪﻩء ﻣﻦ هﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻜﻦ.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ
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دﻋﺎ ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری
ﺧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﺎل آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻓﻘﻴﺮان و
 41درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن هﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺧﻮد
در زﺣﻤﺖ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﺎری اﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺘﺎﻓﺖ2 .او اﻳﺸﺎن را ﺣﻔﻆ آﺮدﻩ ،زﻧﺪﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮاهﺪ
داﺷﺖ .ﺁﻧﺎن در دﻧﻴﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪا
ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ آﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ3 .ﺑﻪ
هﻨﮕﺎم ﺑﻴﻤﺎری ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و
ﺳﻼﻣﺘﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
4ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎﻩ آﺮدﻩام؛ ﺑﺮ ﻣﻦ
رﺣﻢ آﻦ و ﻣﺮا ﺷﻔﺎ دﻩ!« 5دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺎ آﻴﻨﻪ و ﻧﻔﺮت
درﺑﺎرﻩء ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :آﯽ ﻣﯽﻣﻴﺮد و ﻧﺎﻣﺶ ﮔﻢ
ﻣﯽﺷﻮد؟« 6هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺎدﺗﻢ ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ ،واﻧﻤﻮد
ﻣﯽآﻨﻨﺪ آﻪ دوﺳﺘﺪاراﻧﻢ هﺴﺘﻨﺪ ،و ﺣﺎل ﺁﻧﻜﻪ از ﻣﻦ
ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و ﻗﺼﺪﺷﺎن ﺳﺨﻦﭼﻴﻨﯽ و ﺷﺎﻳﻌﻪﺳﺎزی
اﺳﺖ7 .هﻤﻪء دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و
درﺑﺎرﻩام ﺑﺪ ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ8 .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺮض
آﺸﻨﺪﻩای ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ؛ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ«.
9ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺘﻢ ﻧﻴﺰ آﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻢ و ﻧﺎن و
ﻧﻤﮏ ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮرد ،دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
10ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ آﻦ و ﻣﺮا ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺪار ﺗﺎ
ﺟﻮاب ﺁﻧﺎن را ﺑﺪهﻢ11 .ﻳﻘﻴﻦ دارم آﻪ از ﻣﻦ راﺿﯽ
هﺴﺘﯽ و ﻧﺨﻮاهﯽ ﮔﺬاﺷﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﻴﺮوز
ﺷﻮﻧﺪ12 .ﻣﺮا ﺑﺴﺒﺐ درﺳﺘﻜﺎرﻳﻢ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاهﯽ آﺮد و ﺗﺎ
اﺑﺪ در ﺣﻀﻮرت ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮاهﯽ داﺷﺖ.
13ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،از ﺣﺎل ﺗﺎ اﺑﺪ.
ﺁﻣﻴﻦ! ﺁﻣﻴﻦ!

آﺘﺎب دوم
)ﻣﺰاﻣﻴﺮ (72-42

دﻋﺎﻳﯽ از دﻳﺎر ﻏﺮﺑﺖ
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺁهﻮ ﺑﺮای ﻧﻬﺮهﺎی ﺁب اﺷﺘﻴﺎق دارد،
 42هﻤﭽﻨﺎن ای ﺧﺪا ،ﺟﺎن ﻣﻦ اﺷﺘﻴﺎق ﺷﺪﻳﺪ
ء
ﺑﺮای ﺗﻮ دارد2 .ﺁری ،ﺟﺎن ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪء ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺗﺸﻨﻪ
ﺧﺪای زﻧﺪﻩ! آﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﺮوم و او را
ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻢ؟ 3روز و ﺷﺐ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﯽآﻨﻢ ،و اﺷﻜﻬﺎﻳﻢ

ﻏﺬای ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﺗﻤﺎم روز دﺷﻤﻨﺎن از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ:
»ﭘﺲ ﺧﺪای ﺗﻮ آﺠﺎﺳﺖ؟«
4ﭼﻮن ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻢ دﻟﻢ ﻣﯽﮔﻴﺮد؛ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽﺁورم
ﭼﮕﻮﻧﻪ در روزهﺎی ﻋﻴﺪ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را
ﺳﺮودﺧﻮاﻧﺎن و ﺣﻤﺪﮔﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪا هﺪاﻳﺖ ﻣﯽآﺮدم!
5ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﭼﺮا ﻣﺤﺰون و اﻓﺴﺮدﻩ ﺷﺪﻩای؟ ﺑﺮ ﺧﺪا
اﻣﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش! او را دوﺑﺎرﻩ ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻦ ،زﻳﺮا او
ﺧﺪا و ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩء ﺗﻮﺳﺖ!
6و7ای ﺧﺪا ،در اﻳﻦ دﻳﺎر ﻏﺮﺑﺖ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
ﺁﺑﺸﺎرهﺎی آﻮهﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻬﺎی درﻳﺎهﺎی ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻏﻢ
و اﻧﺪوﻩ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽدﻣﻨﺪ؛ اﻋﻤﺎق اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻣﯽﻏﺮﻧﺪ .از ﺳﺮزﻣﻴﻦ اردن و آﻮﻩهﺎی ﺣﺮﻣﻮن و
ﻣﺼﻐﺮ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽﺁورم8 .ﺧﺪاوﻧﺪا ،در ﻃﯽ
روز ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻩ ،ﺗﺎ
هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺮودی ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻧﺰد ﺧﺪای ﺣﻴﺎت ﺧﻮد دﻋﺎ آﻨﻢ.
9ﺑﻪ ﺧﺪا آﻪ ﺻﺨﺮﻩء ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ» :ﭼﺮا ﻣﺮا
ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻩای؟ ﭼﺮا ﺑﺴﺒﺐ ﻇﻠﻢ دﺷﻤﻦ ﻧﺎﻟﻪآﻨﺎن ﺑﻪ
اﻳﻨﺴﻮ و ﺁﻧﺴﻮ ﺑﺮوم؟« 10ﺳﺮزﻧﺶ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺧﺮد
آﺮدﻩ اﺳﺖ ،زﻳﺮا هﺮ روز ﺑﺎ آﻨﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ:
» ﭘﺲ ﺧﺪای ﺗﻮ آﺠﺎﺳﺖ؟«
11ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﭼﺮا ﻣﺤﺰون و اﻓﺴﺮدﻩ ﺷﺪﻩای؟ ﺑﺮ
ﺧﺪا اﻣﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش! او را دوﺑﺎرﻩ ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻦ ،زﻳﺮا
او ﺧﺪا و ﻧﺠﺎتدهﻨﺪﻩء ﺗﻮﺳﺖ!

دﻋﺎﻳﯽ از دﻳﺎر ﻏﺮﺑﺖ
)دﻧﺒﺎﻟﻪء ﻣﺰﻣﻮر (42

ﺧﺪاﻳﺎ ،از ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻴﺮﺣﻢ دﻓﺎع آﻦ
 43و ﻣﺮا ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﺎ؛ ﻣﺮا از دﺳﺖ اﺷﺨﺎص
ﺣﻴﻠﻪﮔﺮ و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺮهﺎن2 .ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺗﻮ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ؛
ﭼﺮا ﻣﺮا ﻃﺮد آﺮدﻩای؟ ﭼﺮا ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺘﻤﮕﺮﻳﻬﺎی
دﺷﻤﻦ ،ﻣﺎﺗﻢآﻨﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﺴﻮ و ﺁﻧﺴﻮ ﺑﺮوم؟
3ﻧﻮر و راﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ هﺪاﻳﺘﻢ آﻨﻨﺪ و ﻣﺮا
ﺑﻪ آﻮﻩ ﻣﻘﺪس ﺗﻮ و ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻮﻧﺘﺖ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
4ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ رﻓﺖ ،ای ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ
ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ ،و در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪء ﺑﺮﺑﻂ
و ﺳﺮود ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

5ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﭼﺮا ﻣﺤﺰون و اﻓﺴﺮدﻩ ﺷﺪﻩای؟ ﺑﺮ ﺧﺪا
اﻣﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش! او را دوﺑﺎرﻩ ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻦ ،زﻳﺮا او
ﺧﺪا و ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩء ﺗﻮﺳﺖ!

دﻋﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ای ﺧﺪا ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﻨﻴﺪﻩاﻳﻢ و
 44اﺟﺪادﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺮدﻩاﻧﺪ آﻪ ﺗﻮ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰی ﺑﺮای ﺁﻧﺎن اﻧﺠﺎم
دادﻩای2 .ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ را از اﻳﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون راﻧﺪی و اﺟﺪاد ﻣﺎ را ﺑﺠﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﻧﻤﻮدی .ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدی ،اﻣﺎ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮدی.
3ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﻪ زور ﺷﻤﺸﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺗﺴﺨﻴﺮ
ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺠﺎت ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺪرت و
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻮ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺁﻧﺎن را رهﺎﻧﻴﺪ،
زﻳﺮا از اﻳﺸﺎن ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮدی.
4ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ؛ اآﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻗﻮم ﺧﻮد
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﭘﻴﺮوز ﮔﺮدان5 .ﻣﺎ ﺑﺎ آﻤﮏ ﺗﻮ دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻮد را ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮاهﻴﻢ داد و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ
ﺑﺮﺿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺧﻮاهﻴﻢ آﺮد.
6اﻣﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻴﺮ و آﻤﺎﻧﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮم آﻪ ﻣﺮا
ﻧﺠﺎت دهﺪ7 ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﻮ ﺑﻮدی آﻪ ﻣﺎ را از دﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺠﺎت دادی ،و ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ از ﻣﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﻜﺴﺖ دادی8 .ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻴﻢ آﺮد،
و ﺗﺎ اﺑﺪ از ﺗﻮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد.
9اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮ ﻣﺎ را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪای و رﺳﻮا
ﺳﺎﺧﺘﻪای؛ دﻳﮕﺮ ﻟﺸﮕﺮهﺎی ﻣﺎ را در ﺟﻨﮓ آﻤﮏ
ﻧﻤﯽآﻨﯽ10 .ﺗﻮ ﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻜﺴﺖ دادﻩای
و ﺁﻧﻬﺎ اآﻨﻮن ﻣﺎ را ﻏﺎرت ﻣﯽآﻨﻨﺪ11 .ﻣﺎ را هﻤﭽﻮن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ آﺸﺘﺎرﮔﺎﻩ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩای و در ﻣﻴﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎی
ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪای ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻜﺸﻨﺪ و
ﺑﺨﻮرﻧﺪ12 .ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩات را ارزان ﻓﺮوﺧﺘﻪای و
از ﻓﺮوش ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻮدی ﻧﺒﺮدﻩای13 .ﻣﺎ را ﻧﺰد
هﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪای و ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و
ﺗﻮهﻴﻦ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ14 .ﻣﺎ را در ﻣﻴﺎن
ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪای و ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﺑﺎد رﻳﺸﺨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ15 .و16هﺮ روز ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻬﻤﺖهﺎ
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و دﺷﻨﺎﻣﻬﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ،رﺳﻮا و ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮم.
17اﻳﻦ هﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻜﺮدﻩاﻳﻢ و ﭘﻴﻤﺎﻧﯽ را آﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪای ﻧﺸﻜﺴﺘﻪاﻳﻢ.
18ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻟﺴﺮد ﻧﺸﺪﻩاﻳﻢ و از راﻩ ﺗﻮ ﻣﻨﺤﺮف
ﻧﮕﺸﺘﻪاﻳﻢ19 .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺗﻮ ﻣﺎ را در ﻣﻴﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت
وﺣﺸﯽ رهﺎ ﻧﻤﻮدﻩای و ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪای.
20اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽآﺮدﻳﻢ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺴﻮی ﺑﺘﻬﺎ دراز ﻣﯽآﺮدﻳﻢ21 ،ﺁﻳﺎ ﺗﻮ آﻪ اﺳﺮار دل
هﺮآﺲ را ﻣﯽداﻧﯽ ،اﻳﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯽ؟ 22ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ
آﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ هﺮ روز ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ و
ﺑﺎ ﻣﺎ هﻤﭽﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ آﻪ ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽآﻨﻨﺪ23 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻴﺪار ﺷﻮ! ﭼﺮا ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩای؟ ﺑﻴﺪار
ﺷﻮ و ﻣﺎ را ﺗﺎ اﺑﺪ دور ﻧﻴﺎﻧﺪاز! 24ﭼﺮا روی ﺧﻮد را از
ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ و ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻣﺎ را ﻧﺎدﻳﺪﻩ
ﻣﯽﮔﻴﺮی؟ 25اﻳﻨﮏ ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدﻩ و ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻩاﻳﻢ.
26ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﺑﻪ آﻤﮏ ﻣﺎ ﺑﺸﺘﺎب و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دﻩ زﻳﺮا ﺗﻮ
ﺳﺮاﺳﺮ ،رﺣﻤﺖ و ﻣﺤﺒﺘﯽ!

ﺳﺮود ﻋﺮوﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻩ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﺮود را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻩ
 45ﻣﯽﺳﺮاﻳﻢ ،آﻠﻤﺎﺗﯽ زﻳﺒﺎ ﻓﻜﺮم را ﭘﺮ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .هﻤﭽﻮن ﻗﻠﻤﯽ در دﺳﺖ ﺷﺎﻋﺮی ﺗﻮاﻧﺎ،
زﺑﺎﻧﻢ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺮودن اﺳﺖ.
2ﺗﻮ از هﻤﻪء اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ زﻳﺒﺎﺗﺮی؛
از ﻟﺒﺎﻧﺖ ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﻴﺾ ﻣﯽﭼﻜﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
3و4ای ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻘﺘﺪر،
ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺟﻼل و ﺟﺒﺮوﺗﺖ را ﺑﺮ آﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺒﻨﺪ
و ﺷﻜﻮهﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﻮار ﺷﻮ
ﺗﺎ از ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮاﺿﻊ دﻓﺎع آﻨﯽ!
ﻗﺪرﺗﺖ ﭘﻴﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ را ﻧﺼﻴﺐ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
5ﺗﻴﺮهﺎی ﺗﻴﺰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ؛
و ﻗﻮﻣﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻘﻮط ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺗﻮ را ﺟﺎوداﻧﯽ آﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽآﻨﯽ؛
7ﻋﺪاﻟﺖ را دوﺳﺖ داری و از ﺷﺮارت ﺑﻴﺰاری؛

ﻣﺰاﻣﻴﺮ
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺪاﻳﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ و ﺗﻮ را ﺑﻴﺶ از
هﺮآﺲ دﻳﮕﺮ ﺷﺎد ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
8هﻤﻪء رﺧﺘﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﻮی ﺧﻮش ﻣﺮ و ﻋﻮد و ﺳﻠﻴﺨﻪ
ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ؛
در آﺎخ ﻋﺎج ﺗﻮ ،ﻧﻮای ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﺖ را ﻧﻮازش
ﻣﯽدهﺪ.
9ﻧﺪﻳﻤﻪ هﺎی درﺑﺎرت ،ﺷﺎهﺰادﮔﺎﻧﻨﺪ؛
در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ،
ﻣﻠﻜﻪ ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ،اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﺳﺖ.
10و11ای دﺧﺘﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻦ ﮔﻮش آﻦ.
ﻗﻮم و ﺧﻮﻳﺶ و زادﮔﺎﻩ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش آﻦ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ
ﺷﻴﻔﺘﻪء زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺗﻮ ﺷﻮد.
او را اﻃﺎﻋﺖ آﻦ ،زﻳﺮا ﺳَﺮوَر ﺗﻮﺳﺖ.
12اهﺎﻟﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺻﻮر ﺑﺎ هﺪاﻳﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁﻣﺪ
وﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻗﻮم ﺗﻮ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.
س ﭘﺎدﺷﺎﻩ را ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻴﺪ!
13ﻋﺮو ِ
او در درون آﺎﺧﺶ ﭼﻪ زﻳﺒﺎﺳﺖ!
ﻟﺒﺎسهﺎﻳﺶ زرﺑﻔﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
14او را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻘﺸﺪارش ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﯽﺁورﻧﺪ؛
ﻧﺪﻳﻤﻪهﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ از ﭘﯽ او ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ.
15ﺁﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ درون آﺎخ ﭘﺎدﺷﺎﻩ
هﺪاﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
16ای ﭘﺎدﺷﺎﻩ ،ﺗﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮاهﯽ ﺷﺪ و ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪادت ﺗﺎج ﺷﺎهﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻬﺎد،
و ﺗﻮ اﻳﺸﺎن را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاهﯽ
ﮔﻤﺎﺷﺖ.
17ﻧﺎم ﺗﻮ را در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞهﺎ ﺷﻬﺮت ﺧﻮاهﻢ داد،
و هﻤﻪء ﻣﺮدم ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺗﻮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ
ﺧﺪا ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ و ﻗﻮت ﻣﺎﺳﺖ! او ﻣﺪدآﺎری
 46اﺳﺖ آﻪ در ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ ﻓﻮرًا ﺑﻪ آﻤﮏ ﻣﺎ
ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ2 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺎ ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﺗﺮﺳﻴﺪ اﮔﺮﭼﻪ زﻣﻴﻦ
از ﺟﺎی ﺑﺠﻨﺒﺪ و آﻮﻩهﺎ ﺑﻪ ﻗﻌﺮ درﻳﺎ ﻓﺮو رﻳﺰﻧﺪ3 ،درﻳﺎ
ﻏﺮش ﻧﻤﺎﻳﺪ و آﻒ ﺑﺮﺁرد و ﻃﻐﻴﺎﻧﺶ آﻮﻩهﺎ را
ﺑﻠﺮزاﻧﺪ!

4ﻧﻬﺮﻳﺴﺖ آﻪ ﺷﻌﺒﻪهﺎﻳﺶ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﺪا
ﻣﯽﺁورد و ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪس ﺧﺪا را ﭘﺮﻧﺸﺎط ﻣﯽﺳﺎزد5 .اﻳﻦ
ﺷﻬﺮ هﺮﮔﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪا در ﺁن ﺳﺎآﻦ
اﺳﺖ .ﭘﻴﺶ از ﺁﻧﻜﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دهﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻳﺎری ﺁن
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ6 .ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن از ﺗﺮس ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ
ﻣﯽﺁورﻧﺪ؛ ﺣﻜﻮﻣﺖهﺎ ﻟﺮزاﻧﻨﺪ؛ ﺧﺪا ﻧﺪا ﻣﯽدهﺪ و دﻧﻴﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮم ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
7ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ! ﺧﺪای ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ
ﻣﺎﺳﺖ!
8ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ آﺎرهﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ آﻨﻴﺪ .ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ در دﻧﻴﺎ
ﭼﻪ ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎ ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻬﺎدﻩ اﺳﺖ9 .او ﺟﻨﮕﻬﺎ را در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛ آﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺧﻮاهﺪ
ﺷﻜﺴﺖ ،ﻧﻴﺰﻩهﺎ را ﺧﺮد ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﻋﺮاﺑﻪهﺎ را ﺑﻪ
ﺁﺗﺶ ﺧﻮاهﺪ آﺸﻴﺪ»10 .ﺁرام ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا
هﺴﺘﻢ و در ﻣﻴﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام
ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد«.
11ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ! ﺧﺪای ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ
ﻣﺎﺳﺖ!

ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن
ای هﻤﻪء ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺷﺎدی
 47آﻨﻴﺪ! ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺳﺮودهﺎی ﺷﺎد ﭘﺮﺳﺘﺶ
آﻨﻴﺪ! 2زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﭘﺮهﻴﺒﺖ اﺳﺖ .او
ﭘﺎدﺷﺎهﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ آﻪ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﯽراﻧﺪ3 .او ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻃﺎﻳﻔﻪهﺎ را
ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﺎی ﻣﺎ اﻧﺪاﺧﺖ 4و ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﺎ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ،ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر ﻗﻮم ﻋﺰﻳﺰ
اوﺳﺖ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﻏﺮﻳﻮ ﺷﺎدی و ﺻﺪای ﺷﻴﭙﻮر ،ﺑﻪ
ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ! 6در ﺳﺘﺎﻳﺶ او ﺳﺮود
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ! ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻴﺪ! 7ﺧﺪا
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؛ او را ﺑﺎ ﺳﺮود ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ!
8ﺧﺪا ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽراﻧﺪ .او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ9 .روﺳﺎی ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﺪای اﺑﺮاهﻴﻢ را ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻨﺪ،
زﻳﺮا او ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﺎوران و ﺑﺮﺗﺮ از هﻤﻪ
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

ﺷﻬﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ او را در آﻮﻩ
 48ﻣﻘﺪﺳﺶ در اورﺷﻠﻴﻢ ،ﺳﺘﺎﻳﺶ آﺮد.
2ﭼﻪ زﻳﺒﺎﺳﺖ ﺻﻬﻴﻮن ،ﺁن آﻮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺪا ،ﺁن ﺷﻬﺮ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺰرگ  ،آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدی ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ! 3ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺼﺮهﺎی ﺁن ﺣﻀﻮر دارد؛ او
ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﺮدم اورﺷﻠﻴﻢ اﺳﺖ.
4ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﻴﻢ ﺣﻤﻠﻪ آﻨﻨﺪ.
5اﻣﺎ ﭼﻮن ﺁن را دﻳﺪﻧﺪ ،ﺷﮕﻔﺖزدﻩ ﺷﺪﻩ ،ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ6 .در
ﺁﻧﺠﺎ ﺗﺮس ،ﺁﻧﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و هﻤﭽﻮن زﻧﯽ در ﺣﺎل
زا ،وﺣﺸﺖ زدﻩ ﺷﺪﻧﺪ7 .ﺗﻮ ای ﺧﺪا ،ﺁﻧﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﺸﺘﻴﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ آﻪ ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﺁﻧﻬﺎ را درهﻢ ﻣﯽآﻮﺑﺪ،
ﻧﺎﺑﻮد آﺮدی8 .ﺁﻧﭽﻪ درﺑﺎرﻩء آﺎرهﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﻴﺪﻩ
ﺑﻮدﻳﻢ ،اﻳﻨﮏ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ :او اورﺷﻠﻴﻢ را ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎﻳﺪار
ﻧﮕﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
9ای ﺧﺪا ،ﻣﺎ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ ،ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﻣﺤﺒﺖ
ﺗﻮ ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻴﻢ10 .ﺗﻮ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﻳﺶ هﻤﻪء ﻣﺮدم هﺴﺘﯽ؛
ﺁوازﻩء ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ؛ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻋﺪل و
اﻧﺼﺎف ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽآﻨﯽ11 .ﺑﺴﺒﺐ داورﻳﻬﺎی
ﻋﺎدﻻﻧﻪء ﺗﻮ ﺳﺎآﻨﺎن اورﺷﻠﻴﻢ ﺷﺎدی ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم
ﻳﻬﻮدا ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ.
12ای ﻗﻮم ﺧﺪا ،ﺻﻬﻴﻮن را ﻃﻮاف آﻨﻴﺪ و ﺑﺮﺟﻬﺎﻳﺶ
را ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ13 .ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﺁن ﺗﻮﺟﻪ آﻨﻴﺪ و ﻗﻠﻌﻪهﺎﻳﺶ
را از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪ .ﺁن را ﺧﻮب ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁن را ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻨﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ»14 :اﻳﻦ
ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﺮگ او ﻣﺎ را
هﺪاﻳﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد«.

ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺛﺮوت
ای هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎی روی زﻣﻴﻦ اﻳﻦ را
 49ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ! ای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﮔﻮش آﻨﻴﺪ!
2ای ﻋﻮام و ﺧﻮاص ،ای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻓﻘﻴﺮان3 ،ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪء ﻣﻦ ﮔﻮش دهﻴﺪ4 .ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﺎ ﻣﺜﻠﯽ
ﻣﻌﻤﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻴﺎن آﻨﻢ؛ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﺎ ﻧﻮای ﺑﺮﺑﻂ
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﮕﺸﺎﻳﻢ.
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5ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ در روزهﺎی ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺑﺎﺷﻢ؟ ﭼﺮا
ﺗﺮﺳﺎن ﺑﺎﺷﻢ آﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺒﻬﻜﺎر دور ﻣﺮاﺑﮕﻴﺮﻧﺪ 6و
ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑﺮ ﺛﺮوﺗﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻣﺎل ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﻣﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟ 7هﻴﭽﻜﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺎی ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﭙﺮدازد و ﺁن را
ﻧﺠﺎت دهﺪ8 .زﻳﺮا ﻓﺪﻳﻪء ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ و
آﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺁن ﻧﻴﺴﺖ9 .هﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﺷﻮد و ﺑﻪ او زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﻳﺪ ﻋﻄﺎ آﻨﺪ.
10زﻳﺮا ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ هﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﻩ داﻧﺎ ﺧﻮاﻩ
ﻧﺎدان ،ﻣﯽﻣﻴﺮد و ﺁﻧﭽﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای دﻳﮕﺮان
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﻧﻬﺪ11 .ﺁﻧﺎن اﻣﻼک و زﻣﻴﻨﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﻮد ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ آﻪ
ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺸﺎن داﻳﻤﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ12 .ﻏﺎﻓﻞ
از اﻳﻨﻜﻪ هﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در ﺷﻜﻮﻩ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ هﻤﭽﻮن ﺣﻴﻮان ﺟﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرد.
13اﻳﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮادی آﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮآﻞ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ از اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺮوی
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ14 .ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺴﻮی هﻼآﺖ
ﭘﻴﺶ ﻣﯽروﻧﺪ زﻳﺮا »ﻣﺮگ« ﺁﻧﻬﺎ را ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽآﻨﺪ.
ﺻﺒﺤﮕﺎهﺎن ،ﺷﺮوران ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻴﻜﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دور
از ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺧﻮد ،اﺟﺴﺎدﺷﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮدﮔﺎن
ﻣﯽﭘﻮﺳﺪ15 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن ﻣﺮا از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮدﮔﺎن
ﻧﺠﺎت دادﻩ ،ﺧﻮاهﺪ رهﺎﻧﻴﺪ.
16ﻧﮕﺮان ﻧﺸﻮ وﻗﺘﯽ آﺴﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﺷﻜﻮﻩ
ﺧﺎﻧﻪاش اﻓﺰودﻩ ﻣﯽﮔﺮدد! 17زﻳﺮا هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﻤﻴﺮد
ﭼﻴﺰی را از ﺁﻧﭽﻪ دارد ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﺮد و ﺛﺮوﺗﺶ
ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ رﻓﺖ18 .هﺮﭼﻨﺪ او در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم او را ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺶ
ﺑﺴﺘﺎﻳﻨﺪ19 ،اﻣﺎ او ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ آﻪ اﺟﺪادش
رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ و در ﻇﻠﻤﺖ اﺑﺪی ﺳﺎآﻦ ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺪ20 .ﺁری ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻓ ّﺮ و ﺷﻜﻮهﺶ،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﻮان ﻣﯽﻣﻴﺮد.

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ
ء

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ؛ او هﻤﻪ
 50ﻣﺮدم را از ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻣﻐﺮب ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ2 .ﻧﻮر ﺟﻼل ﺧﺪا از آﻮﻩ ﺻﻬﻴﻮن ،آﻪ ﻣﻈﻬﺮ
زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ اوﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ3 .ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ

ﻣﺰاﻣﻴﺮ
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ﺁﻣﺪ و ﺳﻜﻮت ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد .ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺁﺗﺶ در
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ او و ﮔﺮدﺑﺎد در اﻃﺮاف اوﺳﺖ4 .او ﺁﺳﻤﺎن
و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮاهﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد داوری
آﻨﺪ5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻗﻮم ﺧﺎص ﻣﺮا آﻪ ﺑﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻤﻊ آﻨﻴﺪ6 «.ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﮔﻮاهﻨﺪ
آﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ داور اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ داوری
ﻣﯽآﻨﺪ.
»7ای ﻗﻮم ﻣﻦ ،ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش
دهﻴﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻢ! ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدهﻢ8 .در ﺑﺎرﻩء ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎﻳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را
ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽآﻨﻢ ،زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﯽآﻨﻴﺪ9 .ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪهﺎ و ﺑﺰهﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ،
10زﻳﺮا هﻤﻪء ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ آﻪ در ﺟﻨﮕﻞ و آﻮﻩ هﺴﺘﻨﺪ از
ﺁن ﻣﻨﻨﺪ11 .هﻤﻪء ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺮ آﻮﻩهﺎ ﭘﺮواز ﻣﯽآﻨﻨﺪ
و ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ آﻪ در ﺻﺤﺮاهﺎ ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ12 .اﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺑﻮدم از ﺗﻮ ﺧﻮراک
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،زﻳﺮا آﻪ ﺟﻬﺎن و هﺮ ﭼﻪ آﻪ در ﺁن اﺳﺖ
از ﺁن ﻣﻦ اﺳﺖ13 .ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎوهﺎ را
ﻣﯽﺧﻮرم و ﻳﺎ ﺧﻮن ﺑﺰهﺎ را ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ؟ 14ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
واﻗﻌﯽ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﻳﺶ
را ﺷﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﻧﺬرهﺎﻳﯽ را آﻪ آﺮدﻩاﻳﺪ ادا آﻨﻴﺪ.
15هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ در ﻣﺸﻜﻼت هﺴﺘﻴﺪ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ؛ ﻣﻦ
ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﻢ داد و ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻴﺪ
آﺮد«.
16اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﺪآﺎران ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺣﻖ
دارﻳﺪ آﻪ اﺣﻜﺎم ﻣﺮا ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ و درﺑﺎرﻩء ﻋﻬﺪ ﻣﻦ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ؟ 17زﻳﺮا ﺷﻤﺎ از اﺻﻼح ﺷﺪن ﻧﻔﺮت دارﻳﺪ
و دﺳﺘﻮرات ﻣﺮا ﭘﺸﺖ ﮔﻮش ﻣﯽاﻧﺪازﻳﺪ18 .وﻗﺘﯽ دزد
را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ آﻪ دزدی ﻣﯽآﻨﺪ ﺑﺎ وی هﻤﺪﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ و
ﺑﺎ زﻧﺎآﺎران ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯽآﻨﻴﺪ19 .ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺎﺛﺖ
و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ20 .هﺮﺟﺎ ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﻴﺪ از ﺑﺮادرﺗﺎن
ﺑﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﺪ و ﻏﻴﺒﺖ ﻣﯽآﻨﻴﺪ21 .اﻳﻦ آﺎرهﺎ را آﺮدﻳﺪ و
ﻣﻦ ﭼﻴﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ .ﻓﻜﺮ آﺮدﻳﺪ ﻣﻦ هﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻢ!
اﻣﺎ اﻳﻨﮏ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻳﻦ آﺎرهﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﯽآﻨﻢ.
»22ای آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻩاﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش
دهﻴﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺷﻤﺎ را هﻼک ﺧﻮاهﻢ آﺮد و ﻓﺮﻳﺎدرﺳﯽ

ﻧﺨﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ23 .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪء ﻣﻦ ﺁﻧﺴﺖ آﻪ از ﻣﻦ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻣﺮا ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ .هﺮ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﺪ
راﻩ ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﻢ داد«.

دﻋﺎی ﺗﻮﺑﻪ
)اﻳﻦ ﻣﺰﻣﻮر را داود هﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ آﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ ﻧﺰد او ﺁﻣﺪ و او
را ﺑﺴﺒﺐ زﻧﺎ ﺑﺎ زن اورﻳﺎ و آﺸﺘﻦ ﺧﻮد اورﻳﺎ ﺳﺮزﻧﺶ آﺮد(.

ای ﺧﺪای رﺣﻴﻢ و آﺮﻳﻢ ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ
 51و ﮔﻨﺎهﺎﻧﻢ را ﻣﺤﻮ آﻦ2 .ﻣﺮا از ﻋﺼﻴﺎﻧﻢ
ﻼ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻩ و ﻣﺮا از ﮔﻨﺎهﻢ ﭘﺎک ﺳﺎز.
آﺎﻣ ً
3ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﯽ آﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻩام اﻋﺘﺮاف ﻣﯽآﻨﻢ؛
ﮔﻨﺎهﻢ هﻤﻴﺸﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ4 .ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺑﻠﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎﻩ آﺮدﻩام و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ
ﺑﺪ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دادﻩام .ﺣﻜﻢ ﺗﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ و
در اﻳﻦ داوری ،ﺗﻮ ﻣﺼﻮن از ﺧﻄﺎ هﺴﺘﯽ5 .ﻣﻦ از ﺑﺪو
ﺗﻮﻟﺪ ﮔﻨﺎهﻜﺎر ﺑﻮدﻩام ،ﺑﻠﯽ ،از ﻟﺤﻈﻪای آﻪ ﻧﻄﻔﻪء ﻣﻦ در
رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻮدﻩام.
6ﺗﻮ از ﻣﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺻﺎدق و راﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ؛ ﭘﺲ ﻓﻜﺮ
ﻣﺮا از ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻮد ﭘﺮ آﻦ7 .ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺮا از ﻣﻦ دور آﻦ
ﺗﺎ ﭘﺎک ﺷﻮم؛ ﻣﺮا ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻩ ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪﺗﺮ از ﺑﺮف ﺷﻮم.
8ای آﻪ ﻣﺮا در هﻢ آﻮﺑﻴﺪﻩای ،ﺷﺎدی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز
ﮔﺮدان ﺗﺎ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺮور ﺷﻮد9 .از ﮔﻨﺎهﺎﻧﻢ
ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮش و هﻤﻪء ﺧﻄﺎهﺎﻳﻢ را ﻣﺤﻮ آﻦ.
10ﺧﺪاﻳﺎ ،دﻟﯽ ﭘﺎک در درون ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻦ و از ﻧﻮ،
روﺣﯽ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ آﻦ11 .ﻣﺮا از ﺣﻀﻮرت
ﻣﺮان و روح ﭘﺎک ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﮕﻴﺮ12 .ﺷﺎدی
ﻧﺠﺎت از ﮔﻨﺎﻩ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز دﻩ و ﻣﺮا ﻳﺎری آﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻢ13 .ﺁﻧﮕﺎﻩ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﮔﻨﺎهﻜﺎران ﺧﻮاهﻢ ﺁﻣﻮﺧﺖ و ﺁﻧﺎن ﺑﺴﻮی ﺗﻮ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
14ای ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﻧﺠﺎتدهﻨﺪﻩء ﻣﻦ هﺴﺘﯽ ،وﺟﺪان ﻣﺮا
از اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﭘﺎک آﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در وﺻﻒ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﻢ15 .ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﻤﻜﻢ آﻦ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ دهﺎﻧﻢ را ﺑﮕﺸﺎﻳﻢ و ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻢ.
16ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺁن را
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽآﺮدم17 .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ و اﻳﻦ
روح ﺗﻮﺑﻪآﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽآﻨﻢ؛ ای

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﻢ آﻪ اﻳﻦ هﺪﻳﻪء ﻣﺮا ﺧﻮار ﻧﺨﻮاهﯽ
ﺷﻤﺮد.
18ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻣﺮدم اورﺷﻠﻴﻢ را آﺎﻣﻴﺎب ﺳﺎز
و دﻳﻮارهﺎﻳﺶ را دوﺑﺎرﻩ ﺑﻨﺎ آﻦ19 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ
ﺗﻮ ﮔﺎوهﺎ ذﺑﺢ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮ از اﻧﻮاع ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎﻳﯽ
آﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺧﻮاهﯽ
ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﺪا
)اﻳﻦ ﻣﺰﻣﻮر را داود در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد دوﺁغ ادوﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ.
ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻴﺪ ﺑﻪ اول ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ (.22

ای ﻣﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﭼﺮا از ﻇﻠﻢ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ
 52ﻣﯽآﻨﯽ؟ ای آﺴﯽ آﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا رﺳﻮا
هﺴﺘﯽ ،ﭼﺮا ﺗﻤﺎم روز ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﯽ؟ 2ای ﺣﻴﻠﻪﮔﺮ،
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﭼﻴﻨﯽ آﻪ دﻳﮕﺮان را ﻧﺎﺑﻮد آﻨﯽ؛ زﺑﺎﻧﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻎ ،ﺗﻴﺰ و ﺑﺮّﻧﺪﻩ اﺳﺖ3 .ﺑﺪی را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﯽ ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﻣﯽدهﯽ و دروغ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از راﺳﺘﯽ دوﺳﺖ
ﻣﯽداری4 .ای ﻓﺮﻳﺒﻜﺎر ،ﺗﻮ دوﺳﺖ داری ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ
ﺗﺒﺎهﯽ ﺑﺎر ﺑﻴﺎوری.
5ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﺗﻮ را از ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻴﺮون آﺸﻴﺪﻩ ﺗﻮ
را ﺑﻜﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ آﺮد و رﻳﺸﻪات را از زﻣﻴﻦ
زﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاهﺪ آﻨﺪ6 .ﻧﻴﻜﺎن اﻳﻦ را دﻳﺪﻩ ،ﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻨﺪﻳﺪﻩ ،ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ»7 :ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ،اﻳﻦ هﻤﺎن
ﻣﺮدی اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮآﻞ ﻧﻤﯽآﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺛﺮوت
هﻨﮕﻔﺖ ﺧﻮد ﺗﻜﻴﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪ«.
ء
8اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ زﻳﺘﻮﻧﯽ هﺴﺘﻢ آﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا
ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺗﻮآﻞ ﺧﻮاهﻢ
آﺮد9 .ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ آﺮدﻩای ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺗﻮ
ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد و در ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺗﻮ اﻋﻼن ﺧﻮاهﻢ
آﺮد آﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﻜﻮ هﺴﺘﯽ.

اﻧﺴﺎن ﺑﺪآﺎر
آﺴﯽ آﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﻨﺪ ﺧﺪاﻳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﺣﻤﻖ
 53اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ و دﺳﺖ ﺑﻪ
آﺎرهﺎی ﭘﻠﻴﺪ ﻣﯽزﻧﺪ و هﻴﭻ ﻧﻴﻜﯽ در او ﻧﻴﺴﺖ.
2ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽآﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻩای ﺑﻴﺎﺑﺪ آﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ3 .اﻣﺎ هﻤﻪ از او
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روﮔﺮدان ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،هﻤﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و در وﺟﻮد هﻴﭻ
ﻳﮏ از ﺁﻧﺎن ﻧﻴﻜﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
4اﻳﻦ ﺑﺪآﺎران ﺑﯽﻓﻬﻢ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻗﻮم او را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺎن ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ5 .وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ هﻴﭻ ﻓﻜﺮش را ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن وﺣﺸﺖ وﺟﻮد ﺁﻧﻬﺎ را ﻓﺮا ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،زﻳﺮا ﺧﺪا
دﺷﻤﻨﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد را هﻼک آﺮدﻩ ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﺸﺎن را روی
زﻣﻴﻦ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاهﺪ آﺮد .ﺧﺪا ﺁﻧﺎن را ﻃﺮد آﺮدﻩ اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻮم او ﺑﺮ ﺁﻧﺎن ﭼﻴﺮﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
6ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼﻘﺪر ﺷﺎد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁﻧﺎن
را رﺳﺘﮕﺎر و آﺎﻣﻴﺎب ﺳﺎزد! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﺻﻬﻴﻮن
ﺗﺠﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎ و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻩ!

دﻋﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ
)اﻳﻦ ﻣﺰﻣﻮر را داود هﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ آﻪ اهﺎﻟﯽ زﻳﻒ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را
ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺗﺴﻠﻴﻢ آﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻴﺪ ﺑﻪ 1ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ 19 :23و (1 :26

ای ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻩ و ﺑﻪ
 54ﻗﻮت ﺧﻮﻳﺶ از ﻣﻦ دﻓﺎع آﻦ2 .ﺧﺪاﻳﺎ ،دﻋﺎی
ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ3 ،زﻳﺮا ﺑﺪآﺎران ﺑﺮ
ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﺮا دارﻧﺪ.
ﺁﻧﺎن آﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ آﻪ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
4ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺪدآﺎر ﻣﻦ هﺴﺘﯽ و ﺟﺎن ﻣﺮا ﺣﻔﻆ
ﻣﯽآﻨﯽ5 .ﺗﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺧﻮاهﯽ
رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻮ اﻣﻴﻦ هﺴﺘﯽ و ﺁﻧﻬﺎ را رﻳﺸﻪ آﻦ ﺧﻮاهﯽ آﺮد.
6ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﻮاهﻢ آﺮد و ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ زﻳﺮا ﺗﻮ ﻧﻴﻜﻮ
هﺴﺘﯽ7 .ﺗﻮ ﻣﺮا از هﻤﻪء ﻣﺸﻜﻼﺗﻢ رهﺎﻧﻴﺪﻩای و ﻣﻦ ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺷﻜﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را دﻳﺪﻩام.

دﻋﺎی آﺴﯽ آﻪ دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ او ﺧﻴﺎﻧﺖ آﺮدﻩ
ای ﺧﺪا ،ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش آﻦ .هﻨﮕﺎﻣﯽ
 55آﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽآﻨﻢ ،ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻜﻦ.
2دﻋﺎﻳﻢ را ﺑﺸﻨﻮ و ﺁن را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ ،زﻳﺮا از
ﺷﺪت ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﻓﻜﺮ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ آﻨﻢ3 .ﺗﻬﺪﻳﺪ دﺷﻤﻨﺎن
و ﻇﻠﻢ ﺑﺪآﺎران ،ﺧﺎﻃﺮم را ﺁﺷﻔﺘﻪ آﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺁﻧﺎن ﺑﺎ
ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﻣﺮا ﻋﺬاب
ﻣﯽدهﻨﺪ.
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4ﺗﺮس ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﺮا ﺑﯽﻗﺮار آﺮدﻩ؛
وﺣﺸﺖ ﻣﺮگ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدم را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ5 .از
ﺷﺪت ﺗﺮس و ﻟﺮز ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﯽ آﻨﻢ6 .و7ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ» :ای آﺎش هﻤﭽﻮن آﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎل ﻣﯽداﺷﺘﻢ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ دور در ﺻﺤﺮا ﭘﺮواز ﻣﯽآﺮدم و در ﺁﻧﺠﺎ
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﺪم و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽآﺮدم؛ 8ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻢ
ﺑﺴﻮی ﭘﻨﺎهﮕﺎهﯽ و از ﺗﻨﺪ ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ﺣﻮادث در
اﻣﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم«.
9ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﻳﻦ ﺑﺪآﺎران را ﭼﻨﺎن ﭘﺮﻳﺸﺎن آﻦ آﻪ زﺑﺎن
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺁﻧﺎن ﺷﻬﺮ را از ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﻇﻠﻢ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ10 .ﺁﻧﺎن روز و ﺷﺐ ﺷﻬﺮ را دور
ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺷﺮارت و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﯽﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪ11 .ﺷﻬﺮ ﭘﺮ از
ﻇﻠﻢ وﻓﺴﺎد اﺳﺖ و ﺣﻴﻠﻪ و ﻓﺮﻳﺐ از آﻮﭼﻪهﺎ دور
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
12اﻳﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮهﻴﻦ ﻣﯽآﻨﺪ ،و
ﮔﺮﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽآﺮدم؛ اﻳﻦ ﺣﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮد را از او ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽآﺮدم.
13اﻳﻦ ﺗﻮ هﺴﺘﯽ ای دوﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﯽ و هﻤﻜﺎر ﻣﻦ!
14ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻓﺎﻗﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ داﺷﺘﻴﻢ ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
درد دل ﻣﯽآﺮدﻳﻢ و ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪا ﻣﯽرﻓﺘﻴﻢ.
15ﺑﺎﺷﺪ آﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﭘﻴﺶ از وﻗﺖ ،زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﻮﻧﺪ،
زﻳﺮا دﻟﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺸﺎن ﭘﺮ از ﺷﺮارت اﺳﺖ.
16اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺧﺪا آﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ و او ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺧﻮاهﺪ
داد17 .ﺻﺒﺢ ،ﻇﻬﺮ و ﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﺪا ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ و
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﯽآﻨﻢ و او ﺻﺪای ﻣﺮا ﺧﻮاهﺪ ﺷﻨﻴﺪ18 .هﺮ
ﭼﻨﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ زﻳﺎدﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﻣﺮا در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﻴﺮوز ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮداﻧﺪ.
19ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ از ازل ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ
دﻋﺎﻳﻢ را ﺧﻮاهﺪ ﺷﻨﻴﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮاهﺪ داد،
زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ از ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪهﺎی ﭘﻠﻴﺪ ﺧﻮد را
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽدهﻨﺪ.
20دوﺳﺖ و هﻤﻜﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽآﻨﺪ و ﻋﻬﺪ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻜﻨﺪ.
21زﺑﺎﻧﺶ ﭼﺮب اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻨﺶ آﻴﻨﻪ و ﻧﻔﺮت
هﺴﺖ .ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ از روﻏﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺮﻣﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ
هﻤﭽﻮن ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﯽﺑﺮد و زﺧﻤﯽ ﻣﯽآﻨﺪ.

22ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار و او ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ
ﺧﻮاهﺪ آﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ هﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ آﻪ ﺷﺨﺺ
ﻧﻴﻜﻮآﺎر ﺑﻠﻐﺰد و ﺑﻴﻔﺘﺪ.
23اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪا ،اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﻮﻧﺨﻮار و ﻧﻴﺮﻧﮓﺑﺎز
را ﭘﻴﺶ از وﻗﺖ ﺑﻪ ﮔﻮر ﺧﻮاهﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ
ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ دارم.

دﻋﺎ ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری از دﺷﻤﻦ
ای ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ ،زﻳﺮا ﻣﻮرد هﺠﻮم
 56دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ هﺮ روز
ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻣﯽآﻨﻨﺪ2 .ﺗﻤﺎم روز دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻳﻮرش ﻣﯽﺁورﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ آﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ3 .هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﺘﺮﺳﻢ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ
ﺧﻮاهﻢ آﺮد4 .وﻋﺪﻩهﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺳﺘﺎﻳﻢ و ﺑﺮ او
ﺗﻮآﻞ دارم ،ﭘﺲ ﻧﺨﻮاهﻢ ﺗﺮﺳﻴﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺮد؟
5دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺗﻤﺎم روز در ﻓﻜﺮ ﺁزار ﻣﻦ هﺴﺘﻨﺪ و ﻳﮏ دم
ﻣﺮا راﺣﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ6 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ هﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ در آﻤﻴﻦ
ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺣﺮآﺎت ﻣﺮا زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺼﺪ
ﺟﺎﻧﻢ را ﻣﯽآﻨﻨﺪ7 .ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﮕﺬار ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺪر ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺁﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن آﻦ.
8ﺗﻮ از ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺁﮔﺎهﯽ؛ ﺣﺴﺎب اﺷﻜﻬﺎﻳﻢ را داری و
ﺁن را در دﻓﺘﺮت ﺛﺒﺖ آﺮدﻩای9 .روزی آﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ
آﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻩ ،ﺧﻮاهﻨﺪ
ﮔﺮﻳﺨﺖ .ﻳﻘﻴﻦ دارم آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ.
10و11وﻋﺪﻩهﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺳﺘﺎﻳﻢ و ﺑﺮ او ﺗﻮآﻞ دارم،
ﭘﺲ ﻧﺨﻮاهﻢ ﺗﺮﺳﻴﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺮد؟
12ای ﺧﺪا ،ﻧﺬرهﺎی ﺧﻮد را ادا ﺧﻮاهﻢ آﺮد و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺗﺸﻜﺮ را ﺑﻪ درﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد،
13زﻳﺮا ﺗﻮ ﻣﺮا از ﭘﺮﺗﮕﺎﻩ ﻣﺮگ رهﺎﻧﻴﺪی و ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ
ﭘﺎﻳﻢ ﺑﻠﻐﺰد و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اآﻨﻮن در ﻧﻮر ﺣﻴﺎﺗﯽ
آﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﺳﺖ راﻩ روم.

دﻋﺎی آﻤﮏ
ای ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ آﻦ! ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ آﻦ،
 57زﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻩام .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ آﻪ اﻳﻦ ﺑﻼ
ﺑﮕﺬرد ،در زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎﻳﺖ ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮاهﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
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2ﻧﺰد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل آﻪ هﻤﻪء ﻧﻴﺎزهﺎﻳﻢ را ﺑﺮ ﻣﯽﺁورد،
دﻋﺎ ﻣﯽآﻨﻢ3 .او از ﺁﺳﻤﺎن دﻋﺎی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻩ،
ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ و دﺷﻤﻨﻢ را ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮاهﺪ
داد .ﺧﺪا رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﺧﻮد را از ﻣﻦ درﻳﻎ
ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.
4ﻣﺮدم درﻧﺪﻩﺧﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﻣﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ آﺮدﻩاﻧﺪ.
دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ هﻤﭽﻮن ﻧﻴﺰﻩ و ﭘﻴﻜﺎن و زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻤﺸﻴﺮ ،ﺗﻴﺰ و ﺑﺮّﻧﺪﻩ اﺳﺖ5 .ای ﺧﺪا ،ﺟﻼل و ﺷﻜﻮﻩ
ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﺟﻬﺎن ﺁﺷﻜﺎر ﺷﻮد.
6دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮاﻳﻢ دام ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻦ
در زﻳﺮ ﺑﺎر ﻏﺼﻪ ﺧﻢ ﺷﺪم .ﺁﻧﻬﺎ در ﺳﺮ راﻩ ﻣﻦ ﭼﺎﻩ
آﻨﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺁن اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
7ای ﺧﺪا ،ﻣﻦ روﺣﻴﻪء ﺧﻮد را ﻧﺒﺎﺧﺘﻪام و اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﻧﺪادﻩام .ﻣﻦ ﺳﺮود ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻮ را
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد8 .ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﺪار ﺷﻮ! ای ﺑﺮﺑﻂ
و ﻋﻮد ﻣﻦ ،ﺑﺼﺪا درﺁﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﭙﻴﺪﻩ دم را ﺑﻴﺪار ﺳﺎزﻳﻢ!
9ﺧﺪاﻳﺎ ،در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ و در
ﻣﻴﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد10 ،زﻳﺮا رﺣﻤﺖ
ﺗﻮ ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ11 .ای ﺧﺪا ،ﺟﻼل و ﺷﻜﻮﻩ ﺗﻮ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﺟﻬﺎن ﺁﺷﻜﺎر ﺷﻮد.

دﻋﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﺑﺪآﺎران
ای ﻗﻀﺎت ،ﺷﻤﺎ آﻪ دم از اﻧﺼﺎف ﻣﯽزﻧﻴﺪ،
 58ﭼﺮا ﺧﻮد ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽآﻨﻴﺪ؟ 2ﺷﻤﺎ
در ﻓﻜﺮ ﺧﻮد ﻧﻘﺸﻪهﺎی ﭘﻠﻴﺪ ﻣﯽآﺸﻴﺪ و در ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻇﻠﻢ و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ.
3اﺷﺨﺎص ﺑﺪآﺎر در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف هﺴﺘﻨﺪ؛
از روز ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺐ ﺑﻪ دروغ ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﻨﺪ4 .و5زهﺮی
آﺸﻨﺪﻩ ﭼﻮن زهﺮ ﻣﺎر دارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻌﯽ آﺮ ،ﮔﻮش
ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺁواز اﻓﺴﻮﻧﮕﺮان را ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ،
هﺮﭼﻨﺪ اﻓﺴﻮﻧﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت اﻓﺴﻮن آﻨﻨﺪ.
6ای ﺧﺪا ،دﻧﺪاﻧﻬﺎی اﻳﻦ ﻣﺮدم درﻧﺪﻩﺧﻮ را ﺑﺸﻜﻦ.
7ﺑﮕﺬار ﺁﻧﻬﺎ هﻤﭽﻮن ﺁﺑﯽ آﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻴﺴﺖ و
ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺗﻴﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،ﺗﻴﺮﺷﺎن ﺑﻪ هﺪر
رود8 .ﺑﮕﺬار هﻤﭽﻮن ﺣﻠﺰون ﺑﻪ ﮔﻞ ﻓﺮو روﻧﺪ و ﻣﺤﻮ
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ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﭽﻪای آﻪ ﻣﺮدﻩ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩ ،ﻧﻮر ﺁﻓﺘﺎب
را ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ9 .ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺁﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﭘﻴﺶ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮد ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﭘﻴﺮ و
ﺟﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎک ﺑﺴﻮزﻧﺪ.
10ﻧﻴﻜﻮآﺎران وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺎزات ﺑﺪآﺎران را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ،
ﺷﺎدﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﺁﻧﻬﺎ از ﻣﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر ﺧﻮن
اﺟﺴﺎد ﺑﺪآﺎران ﻋﺒﻮر ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد11 .ﻣﺮدم ﺧﻮاهﻨﺪ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﻴﻜﺎن ﭘﺎداش ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ؛ واﻗﻌًﺎ ﺧﺪاﻳﯽ
هﺴﺖ آﻪ در ﺟﻬﺎن داوری ﻣﯽآﻨﺪ«.

دﻋﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ
 59ﺑﺮهﺎن؛ ﻣﺮا از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ ﺣﻔﻆ آﻦ2 .ﻣﺮا از
ﺷﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﻨﺎهﻜﺎر و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﻧﺠﺎت دﻩ3 .ﺑﺒﻴﻦ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در آﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺪون ﺁﻧﻜﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻳﺎ ﺧﻄﺎﻳﯽ از ﻣﻦ ﺳﺮ زدﻩ
ﺑﺎﺷﺪ4 .آﺎر ﺧﻼﻓﯽ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪﻩام ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺁﻧﻬﺎ
ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ هﺠﻮم ﺁورﻧﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﻪ آﻤﻜﻢ ﺑﻴﺎ! 5ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﺘﻌﺎل ،ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎن؛ ﺑﺮ ﺳﺘﻤﻜﺎران و
ﮔﻨﺎهﻜﺎران رﺣﻢ ﻣﻜﻦ.
6دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺷﺎﻣﮕﺎهﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ ﭘﺎرس
ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺮ را دور ﻣﯽزﻧﻨﺪ7 .ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﻣﯽﺁورﻧﺪ و
ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ؛ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺗﻴﺰ اﺳﺖ .ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ آﺴﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮهﻴﻦﺁﻣﻴﺰﺷﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد8 .اﻣﺎ
ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﯽ ﺧﻨﺪﻳﺪ و ﺗﻤﺎم ﺁن ﻗﻮﻣﻬﺎ
را ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺧﻮاهﯽ ﻧﻤﻮد9 .ای ﻗﻮت ﻣﻦ ،ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪ ﻣﻦ
ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ ،زﻳﺮا ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﻦ ﺗﻮ هﺴﺘﯽ10 .ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﺎ
رﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻣﯽرود و ﻣﺮا هﺪاﻳﺖ
ﻣﯽآﻨﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزﻩ ﺧﻮاهﺪ داد ﺷﻜﺴﺖ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺑﺒﻴﻨﻢ11 .ای ﺧﺪاوﻧﺪی آﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎ هﺴﺘﯽ ،ﺁﻧﻬﺎ
را ﻳﮏﺑﺎرﻩ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻜﻦ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم اﻳﻦ درس ﻋﺒﺮت را
زود ﻓﺮاﻣﻮش آﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮﻳﺶ
ﭘﺮاآﻨﺪﻩ و ﺧﻮار ﮔﺮدان12 .ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ؛
ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﺷﺮارت اﺳﺖ .ﺑﺎﺷﺪ آﻪ در
ﺗﻜﺒﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ دﺷﻨﺎم ﻣﯽدهﻨﺪ و دروغ
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ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ13 ،ﭘﺲ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻮد آﻦ ﺗﺎ
ﻧﺎﻣﺸﺎن ﮔﻢ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ ﺧﺪا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽآﻨﺪ.
14دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺷﺎﻣﮕﺎهﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ
ﭘﺎرس ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺮ را دور ﻣﯽزﻧﻨﺪ15 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﺧﻮراک ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮی و ﺁﻧﺴﻮی ﻣﯽدوﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳﻴﺮ
ﻧﺸﻮﻧﺪ زوزﻩ ﻣﯽآﺸﻨﺪ.
16اﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرت ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻢ ﺳﺮاﻳﻴﺪ؛ ﺻﺒﺤﮕﺎهﺎن ﺑﺎ
ﺷﺎدی در وﺻﻒ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺳﺮود ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ،زﻳﺮا
در ﺳﺨﺘﯽهﺎی روزﮔﺎر ،ﺗﻮ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ.
17ای ﺧﺪا ،ای ﻗﻮت ﻣﻦ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﺮود ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ.
ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻮﻳﯽ ،ای ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﻣﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽآﻨﯽ.

دﻋﺎ ﺑﺮای رهﺎﻳﯽ
)اﻳﻦ ﻣﺰﻣﻮر را داود هﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ آﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮ ﺳﻮری در ﺟﻨﮓ ﺑﻮد
و هﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد آﺪام ﻃﺮف ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ هﻤﺎن ﺟﻨﮕﯽ
ء

اﺳﺖ آﻪ ﻳﻮﺁب ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮕﺮ داود ،دوازدﻩ هﺰار ادوﻣﯽ را در »درﻩ
ﻧﻤﮏ« از ﭘﺎی درﺁورد(.

ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﺎ را ﻃﺮد آﺮدﻩای ،ﻣﺎ را
 60ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮدﻩای؛
اﻣﺎ اﻳﻨﮏ ﺑﺴﻮی ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮد2 .زﻣﻴﻦ را ﻟﺮزان ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﺁن را ﺷﻜﺎﻓﺘﻪای؛ ﺷﻜﺎﻓﻬﺎﻳﺶ را ﺑﻬﻢ ﺁور ،زﻳﺮا
ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﻮد3 .ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩات
ﺳﺨﺘﯽهﺎی ﻓﺮاوان دادﻩای؛ ﻣﺎ را هﻤﭽﻮن اﻓﺮاد ﻣﺴﺖ
ﮔﻴﺞ و ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﻤﻮدﻩای.
4ﺗﻮ ﺑﺮای آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﻮ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ ﭘﺮﭼﻤﯽ
ﺑﻪ اهﺘﺰاز درﺁوردﻩای ﺗﺎ ﺁﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﺮهﺎی
دﺷﻤﻦ در اﻣﺎن داری5 .ای ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ
داری ،ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دﻩ و دﻋﺎی ﻣﺎ را
اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ.
6ﺧﺪا در ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪس ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮدﻩ
اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی ﺷﻬﺮ ﺷﻜﻴﻢ و درﻩء ﺳﻮآﻮت را ﺑﻴﻦ
ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮاهﻢ آﺮد7 .ﺟﻠﻌﺎد و ﻣﻨﺴﯽ از ﺁن ﻣﻦ
اﺳﺖ؛ اﻓﺮاﻳﻢ آﻼهﺨﻮد ﻣﻦ و ﻳﻬﻮدا ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ
اﺳﺖ8 .اﻣﺎ ﻗﻮم ﻣﻮﺁب را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﮕﻦ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻜﺎر
ﺧﻮاهﻢ ﺑﺮد ،ﺑﺮ ﻗﻮم ادوم آﻔﺸﻢ را ﺧﻮاهﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ ﺧﻮاهﻢ ﺁورد«.

9و10آﻴﺴﺖ آﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻬﺮهﺎی ﺣﺼﺎردار
ادوم رهﺒﺮی آﻨﺪ؟ ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﺎ را رهﺒﺮی آﻦ؛
ﺑﻠﯽ ،ﺗﻮ آﻪ اﻳﻨﮏ از ﻣﺎ روﮔﺮدان ﺷﺪﻩای ،ﻣﺎ را
رهﺒﺮی آﻦ! 11ﺗﻮ ﻣﺎ را درﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ آﻤﮏ آﻦ،
زﻳﺮا آﻤﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﯽﻓﺎﻳﺪﻩ اﺳﺖ12 .ﺑﺎ آﻤﮏ ﺗﻮ ای
ﺧﺪا ،ﭘﻴﺮوز ﺧﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ ،زﻳﺮا ﺗﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮاهﯽ داد!

دﻋﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ای ﺧﺪا ،ﻓﺮﻳﺎدم را ﺑﺸﻨﻮ و دﻋﺎی ﻣﺮا
 61اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ! 2از اﻳﻦ دﻳﺎر ﻏﺮﻳﺐ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ
آﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ .ﻣﺮا آﻪ ﻓﻜﺮم ﭘﺮﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﻨﺎهﮕﺎهﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ هﺪاﻳﺖ آﻦ3 .زﻳﺮا ﺗﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻮدﻩای.
4ﺑﮕﺬار ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮم در ﺧﻴﻤﻪء ﺗﻮ ﺳﺎآﻦ ﺷﻮم و در زﻳﺮ
ﺳﺎﻳﻪء ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﮔﻴﺮم5 .ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺗﻮ ﻗﻮﻟﻬﺎﻳﯽ را آﻪ
دادﻩام ،ﺷﻨﻴﺪﻩای ،و ﺑﺮآﺎﺗﯽ را ﻧﺼﻴﺒﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪای آﻪ ﺑﻪ
آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ.
6ﻋﻤﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ را زﻳﺎد آﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻨﺪ.
7ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ای ﺧﺪا ،او ﺣﻜﻮﻣﺖ
آﻨﺪ .او را ﺑﺎ رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻣﺎ.
8ﭘﺲ هﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد و هﺮ روز ﺑﻪ
ﻗﻮﻟﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دادﻩام وﻓﺎ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد.

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﺪا
ﺟﺎن ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺁرام ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ،زﻳﺮا
 62ﻧﺠﺎت ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ2 .او ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩ
و ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺨﺮﻩء ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﻦ اﺳﺖ؛ او ﻗﻠﻌﻪء ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ هﺮﮔﺰ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺨﻮاهﻢ ﺧﻮرد.
3ای ﺁدﻣﻴﺎن ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ هﺠﻮم ﻣﯽﺁورﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا آﻪ
هﻤﭽﻮن دﻳﻮاری ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻪام از ﭘﺎی درﺁورﻳﺪ؟ 4ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﻜﺮﺗﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺮا از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ آﻪ دارم ﺑﺰﻳﺮ
اﻧﺪازﻳﺪ؛ ﺷﻤﺎ دروغ را دوﺳﺖ دارﻳﺪ .ﺑﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺮا
ﺑﺮآﺖ ﻣﯽدهﻴﺪ وﻟﯽ در دﻟﺘﺎن ﻟﻌﻨﺘﻢ ﻣﯽآﻨﻴﺪ.
5ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺁرام ﻳﺎب ،زﻳﺮا اﻣﻴﺪ ﻣﻦ
ﺑﺮ اوﺳﺖ6 .او ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩ و ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺨﺮﻩء ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﻦ
اﺳﺖ؛ او ﻗﻠﻌﻪء ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ هﺮﮔﺰ ﺷﻜﺴﺖ

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

ﻧﺨﻮاهﻢ ﺧﻮرد7 .ﻧﺠﺎت و ﻋﺰت ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ؛
ﻗﻮت و ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﺪاﺳﺖ8 .ای ﻣﺮدم ،هﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﺮ
او ﺗﻮآﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؛ دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺤﻀﻮر او ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ،
زﻳﺮا ﺧﺪا ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﺎﺳﺖ.
9هﻤﻪء اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﺎﭼﻴﺰﻧﺪ؛ اﺷﺨﺎص
ﺳﺮﺷﻨﺎس و اﻓﺮاد ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ،هﻤﮕﯽ در ﺗﺮازوی
او ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ ،زﻳﺮا از ﺑﺎد هﻢ ﺳﺒﻜﺘﺮﻧﺪ10 .ﺑﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺑﻪ آﺴﺐ ﺛﺮوت از راﻩ دزدی
دل ﺧﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و هﺮﮔﺎﻩ ﺛﺮوﺗﺘﺎن زﻳﺎد ﺷﻮد دل ﺑﺮ
ﺁن ﻧﺒﻨﺪﻳﺪ.
11ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺑﺎر ﺷﻨﻴﺪﻩام آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ:
»ﻗﻮت از ﺁن ﻣﻦ اﺳﺖ12 «.ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﻧﻴﺰ از
ﺁن ﺗﻮﺳﺖ ،و ﺗﻮ هﺮآﺲ را ﺑﺮ اﺳﺎس آﺎرهﺎﻳﺶ ﭘﺎداش
ﺧﻮاهﯽ داد.

اﺷﺘﻴﺎق ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
)اﻳﻦ ﻣﺰﻣﻮر را داود هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻳﻴﺪ(.

ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ هﺴﺘﯽ؛ در ﺻﺒﺢ ﺳﺤﺮ
 63ﺗﻮ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ .ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻮﺳﺖ؛ ﺗﻤﺎم
وﺟﻮدم هﻤﭽﻮن زﻣﻴﻨﯽ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﺁب ،ﺗﺸﻨﻪء ﺗﻮﺳﺖ.
2ﺗﻮ را در ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺪﺳﺖ دﻳﺪﻩام و ﻗﻮت و ﺟﻼل ﺗﻮ را
ﻣﺸﺎهﺪﻩ آﺮدﻩام3 .ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﺮاﻳﻢ ﺷﻴﺮﻳﻨﺘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻟﺒﻬﺎی ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ آﺮد4 ،و ﺗﺎ
زﻧﺪﻩام ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ دراز ﺧﻮاهﻢ آﺮد5 .ﺟﺎن ﻣﻦ ﺳﻴﺮ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
ء
6ﺷﺐ هﻨﮕﺎم آﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد دراز ﻣﯽآﺸﻢ ،در ﺑﺎرﻩ
ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻢ7 .ﺗﻮ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺪدآﺎر ﻣﻦ ﺑﻮدﻩای ،ﭘﺲ
در زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﺷﺎدی ﺧﻮاهﻢ آﺮد8 .هﻤﻴﺸﻪ در ﺗﻮ
ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮاهﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮﻗﺪرﺗﺖ از ﻣﻦ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮاهﯽ ﻧﻤﻮد.
9اﻣﺎ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﺮا دارﻧﺪ هﻼک ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ زﻳﺮ
زﻣﻴﻦ ﻓﺮو ﺧﻮاهﻨﺪ رﻓﺖ10 .اﻳﺸﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دم
ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﻃﻌﻤﻪء ﮔﺮﮔﻬﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ11 .اﻣﺎ
ﻣﻦ در ﺧﺪا ﺷﺎدی ﺧﻮاهﻢ آﺮد .هﻤﻪء آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ او را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد ،اﻣﺎ دهﺎن
دروﻏﮕﻮﻳﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
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دﻋﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ای ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪهﺎی ﺷﻜﻮﻩﺁﻣﻴﺰ ﻣﻦ ﮔﻮش آﻦ
 64و ﺟﺎﻧﻢ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎ2 .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪء ﺑﺪآﺎران آﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،از ﻣﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آﻦ3 .و4ﺁﻧﻬﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد را هﻤﭽﻮن ﺷﻤﺸﻴﺮ،
ﺗﻴﺰ آﺮدﻩاﻧﺪ و ﺑﺠﺎی ﺗﻴﺮ و آﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻠﺦ ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺗﺎ در آﻤﻴﻨﮕﺎﻩهﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ
ﺷﺒﻴﺨﻮن زﻧﻨﺪ5 .ﺁﻧﻬﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را در اﻧﺠﺎم دادن ﻧﻘﺸﻪهﺎی
ﺷﺮوراﻧﻪء ﺧﻮد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽآﻨﻨﺪ .درﺑﺎرﻩء اﻳﻨﻜﻪ آﺠﺎ
داﻣﻬﺎی ﺧﻮد را آﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﺎ هﻢ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،
و ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :هﻴﭻ آﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺒﻴﻨﺪ6 «.ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﻘﺸﻪء ﺷﻮم ﻃﺮح ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﻧﻘﺸﻪء ﻣﺎ ﻧﻘﺼﯽ
ﻧﺪارد!« ﻓﻜﺮ و دل اﻧﺴﺎن ﭼﻘﺪر ﺣﻴﻠﻪﮔﺮ اﺳﺖ!
7اﻣﺎ ﺧﺪا اﻳﻦ ﺑﺪآﺎران را هﺪف ﺗﻴﺮهﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ
داد و ﺁﻧﻬﺎ در ﻳﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻬﻢ زدن ﻧﻘﺶ زﻣﻴﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺷﺪ8 .ﺁری ،ﺁﻧﻬﺎ ﻃﻌﻤﻪء ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺷﺪ .آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد را
ء
ﺗﻜﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ داد9 .اﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪ و در ﺑﺎرﻩ
آﺎرهﺎی ﺧﺪا ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮای
دﻳﮕﺮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.
10ﻧﻴﻜﺎن در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدی آﻨﻨﺪ و ﺑﺮ او ﺗﻮآﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛
هﻤﻪء ﭘﺎآﺪﻻن او را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻨﺪ!

ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﺷﻜﺮﮔﺰاری
ای ﺧﺪا ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮ را در ﺻﻬﻴﻮن
 65ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﻢ و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﻧﺬر آﺮدﻩاﻳﻢ ادا
ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ2 ،و3زﻳﺮا ﺗﻮ ﺧﺪاﻳﯽ هﺴﺘﯽ آﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮی!
هﻤﻪء ﻣﺮدم ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎهﺎﻧﺸﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁﻣﺪ.
ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺁﻧﻬﺎ را
ﺧﻮاهﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ4 .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت آﺴﯽ آﻪ ﺗﻮ او را
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩای ﺗﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ و در ﺧﻴﻤﻪء ﻣﻘﺪس در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮ
ﺳﺎآﻦ ﺷﻮد! ﻣﺎ از هﻤﻪء ﻧﻴﻜﻮﻳﯽهﺎی ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪس ﺗﻮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ.
5ای ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ رهﺎﻧﻨﺪﻩء ﻣﺎ هﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ ﺑﺎ آﺎرهﺎی
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ را ﻣﯽدهﯽ .ﺗﻮ
اﻣﻴﺪ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن هﻤﻪء ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن هﺴﺘﯽ.
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6آﻮﻩهﺎ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻢ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻗﺪرت ﻣﻬﻴﺐ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادی7 .هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﺗﻼﻃﻢ درﻳﺎ و
ﻏﺮش اﻣﻮاج را ﺳﺎآﺖ ﻣﯽﺳﺎزی ،ﺷﻮرش ﻣﺮدم را
ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽآﻨﯽ8 .ﺳﺎآﻨﺎن زﻣﻴﻦ از آﺎرهﺎی
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺗﻮ ﺣﻴﺮاﻧﻨﺪ .ﻓﺮﻳﺎد ﺷﺎدی ﻣﺮدم ﺑﺴﺒﺐ
آﺎرهﺎی ﺗﻮ از ﻳﮏ ﺳﻮی زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﻮی دﻳﮕﺮ
ﻃﻨﻴﻦاﻧﺪاز اﺳﺖ!
9ﺗﻮ زﻣﻴﻦ را ﺳﻴﺮاب ﻣﯽﺳﺎزی و ﺁن را ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ .ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪهﺎی ﭘﺮ از ﺁب ،زﻣﻴﻦ را
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺎرور ﻣﯽﺳﺎزی ﺗﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﺪ10 .ﺷﻴﺎرهﺎی ﺁن را ﺳﻴﺮاب ﻣﯽآﻨﯽ و
ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎﻳﺶ را هﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزی .ﺑﺎران ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
ﻣﯽﺑﺎراﻧﯽ ﺗﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮوﻳﻨﺪ11 .ﺑﺎ ﺑﺮآﺎت ﺧﻮد زﻣﻴﻦ
را ﻣﯽﺁراﻳﯽ؛ ﺟﻬﺎن از ﻧﻌﻤﺖهﺎی ﺗﻮ ﻟﺒﺮﻳﺰ اﺳﺖ.
12و13ﭼﺮاﮔﺎﻩهﺎ و ﺗﭙﻪهﺎ ﭘﺮ از ﮔﻠﻪهﺎی ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
اﺳﺖ؛ وادﻳﻬﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻏﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن
ﺑﺎﻧﮓ ﺷﺎدی ﺑﺮﻣﯽﺁورد و ﺳﺮود ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ!

ﺳﺮود ﺷﻜﺮﮔﺰاری
ای هﻤﻪء ﻣﺮدم روی زﻣﻴﻦ ،ﺑﺮای ﺧﺪا ﻓﺮﻳﺎد
 66ﺷﺎدی ﺳﺮ دهﻴﺪ! 2ﻧﺎم ﭘﺮﺷﻜﻮﻩ او را ﺑﺎ
ﺳﺮود ﺑﺴﺘﺎﻳﻴﺪ و ﻋﻈﻤﺖ او را ﺑﻴﺎن آﻨﻴﺪ! 3ﺑﻪ ﺧﺪا
ﮔﻮﻳﻴﺪ» :ﭼﻪ ﺣﻴﺮتاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ آﺎرهﺎی ﺗﻮ! ﻗﺪرت ﺗﻮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را از ﭘﺎی درﺧﻮاهﺪ ﺁورد4 .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
ﺟﻬﺎن ﺗﻮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد ،ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺳﺘﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺳﺮود ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ«.
5ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ آﺎرهﺎی ﺧﺪا را ﻣﺸﺎهﺪﻩ آﻨﻴﺪ؛ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻪ
آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ.
6او درﻳﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﻜﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﺮد و اﺟﺪاد ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎی
ﭘﻴﺎدﻩ از ﻣﻴﺎن ﺁن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻳﺸﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻳﻦ آﺎر
ﺧﺪا ﺷﺎدﻳﻬﺎ آﺮدﻧﺪ.
7ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽآﻨﺪ و رﻓﺘﺎر
هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دارد .ﭘﺲ ای ﻣﺮدم ﺳﺮآﺶ،
ﺑﺮﺿﺪ او ﻗﻴﺎم ﻧﻜﻨﻴﺪ8 .ای ﻗﻮﻣﻬﺎ ،ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺳﺘﺎﻳﺶ
آﻨﻴﺪ! ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺁواز ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮد9 .او
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را از ﺧﻄﺮ ﻣﯽرهﺎﻧﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﭘﺎهﺎﻳﻤﺎن
ﺑﻠﻐﺰد.

10ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﺎ را اﻣﺘﺤﺎن آﺮدﻩای؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺮﻩای آﻪ
در آﻮرﻩ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎک ﺷﻮد ،ﻣﺎ را ﭘﺎک
ﻧﻤﻮدﻩای11 .ﻣﺎ را در دام ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺎرهﺎی
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ دوش ﻣﺎ ﻧﻬﺎدی12 .دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮداﻧﺪی و ﮔﺬاﺷﺘﯽ از ﺁب و ﺁﺗﺶ ﻋﺒﻮر آﻨﻴﻢ،
اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﯽ ﺁوردی آﻪ در ﺁن وﻓﻮر
ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ.
13ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ ﺁورد ﺗﺎ
ﻧﺬرهﺎی ﺧﻮد را ادا ﻧﻤﺎﻳﻢ14 .ﺑﻠﯽ ،هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ در
زﺣﻤﺖ ﺑﻮدم ﻧﺬر آﺮدم و اﻳﻨﮏ ﺁن را ادا ﺧﻮاهﻢ آﺮد.
15ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاهﻢ آﺮد و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮاهﻢ ﺳﻮزاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻮی ﺧﻮب ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ زﺑﺎﻧﻪ آﺸﺪ.
16ای هﻤﻪء ﺧﺪاﺗﺮﺳﺎن ،ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﮕﻮﻳﻢ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻪ آﺮدﻩ اﺳﺖ17 .ﻓﺮﻳﺎد
ﺑﺮﺁوردم و از او آﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻢ و او را ﺳﺘﺎﻳﺶ
ﻧﻤﻮدم18 .اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻩ را در دل ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻢ،
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎﻳﻢ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻴﺪ19 .اﻣﺎ او ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺁن را ﻣﺴﺘﺠﺎب آﺮدﻩ اﺳﺖ!
20ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﯽﺟﻮاب ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را از ﻣﻦ درﻳﻎ ﻧﻜﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﺳﺮود ﺷﻜﺮﮔﺰاری
ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ آﻦ و ﻣﺎ را ﺑﺮآﺖ دﻩ و
ء
 67ﻧﻮر روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﺎﺑﺎن2 ،ﺗﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﻣﺎ ارادﻩء ﺗﻮ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺧﺒﺮ ﺧﻮش
ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺑﻪ هﻤﻪء ﻣﺮدم روی زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
3ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﺎﺷﺪ آﻪ هﻤﻪء ﻣﺮدم ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎﺷﺪ
آﻪ هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻨﺪ!
4هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺷﺎد ﺷﺪﻩ ،ﺳﺮود ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺗﻮ
از روی ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﻣﺮدم را داوری ﻣﯽآﻨﯽ و
ﺁﻧﻬﺎ را هﺪاﻳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﯽ.
5ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﺎﺷﺪ آﻪ هﻤﻪء ﻣﺮدم ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎﺷﺪ
آﻪ هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻨﺪ! 6و7ﺁﻧﮕﺎﻩ زﻣﻴﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﺮآﺖ
ﺧﻮاهﯽ داد و هﻤﻪء ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ اﺣﺘﺮام ﺧﻮاهﻨﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ.
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ﺳﺮود ﻣﻠﯽ ﭘﻴﺮوزی
ای ﺧﺪا ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺳﺎز.
 68ﺑﮕﺬار ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ از ﺗﻮ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ از ﺣﻀﻮر
ﺗﻮ ﺑﮕﺮﻳﺰﻧﺪ2 .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ دود در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاآﻨﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮد ،هﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮ اﻳﺸﺎن را ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺳﺎز؛ هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
آﻪ ﻣﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺗﺶ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،هﻤﭽﻨﺎن ﺑﮕﺬار
ﮔﻨﺎهﻜﺎران در ﺣﻀﻮرت ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ3 .اﻣﺎ ﻧﻴﻜﻮآﺎران
ﺷﺎدی آﻨﻨﺪ و در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از ﺷﺎدی
ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁورﻧﺪ و ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ.
4در وﺻﻒ ﺧﺪا ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .ﻧﺎم او را ﺳﺘﺎﻳﺶ
آﻨﻴﺪ .ﺑﺮای او آﻪ ﺑﺮ اﺑﺮهﺎ ﺳﻮار اﺳﺖ ،راهﯽ درﺳﺖ
آﻨﻴﺪ .ﻧﺎم او ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ! در ﺣﻀﻮرش ﺷﺎدی آﻨﻴﺪ!
5ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ در ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺳﺎآﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺪر
ﻳﺘﻴﻤﺎن و دادرس ﺑﻴﻮﻩ زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 .او ﺑﯽآﺴﺎن و
ﺁوارﮔﺎن را در ﺧﺎﻧﻪهﺎ ﺳﺎآﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و اﺳﻴﺮان را
ﺁزاد ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ ﻳﺎﻏﻴﺎن در زﻣﻴﻦ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﺁب
ﺳﺎآﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
7و8ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﻮد را
هﺪاﻳﺖ آﺮدی و از ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدی ،زﻣﻴﻦ
ﺗﻜﺎن ﺧﻮرد و ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺎرﻳﺪ و آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ از ﺗﺮس
ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ ﻟﺮزﻩ اﻓﺘﺎد9 .ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ
ﺑﺎراﻧﻴﺪی و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﻮد را آﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺗﻮان
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻴﺮو و ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻴﺪی10 .ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮ در زﻣﻴﻦ
ﻣﻮﻋﻮد ﺳﺎآﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺣﺎﺟﺖ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان را ﺑﺮ ﺁوردی.
11ﺧﺪاوﻧﺪ آﻼم را اﻋﻼن آﺮد و آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺁن را
ﺑﺸﺎرت دادﻧﺪ ﻋﺪﻩء ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﻮدﻧﺪ؛ آﻼم او اﻳﻦ اﺳﺖ:
»12ﭘﺎدﺷﺎهﺎن و ﺳﭙﺎهﻴﺎﻧﺸﺎن ﺑﺸﺘﺎب ﻣﯽﮔﺮﻳﺰﻧﺪ! زﻧﺎﻧﯽ
آﻪ در ﺧﺎﻧﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ13 .ﺁﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ روزی ﻓﻘﻴﺮ و ﺑﻴﻨﻮا ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﻳﻨﮏ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺒﻮﺗﺮی
آﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎﻳﺶ ﻧﻘﺮﻩﻓﺎم و ﭘﺮهﺎﻳﺶ ﻃﻼﻳﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ زر و
زﻳﻮر ﺁراﺳﺘﻪاﻧﺪ14 «.ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎدﺷﺎهﺎﻧﯽ را
آﻪ دﺷﻤﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪهﺎی ﺑﺮف آﻪ در
ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی آﻮﻩ ﺻﻠﻤﻮن ﺁب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮاآﻨﺪﻩ و ﻣﺤﻮ
ﺳﺎﺧﺖ.
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15و16ای آﻮﻩهﺎی ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎن ،ای ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎﻟﻬﺎی
ﺑﺰرگ آﻪ ﻗﻠﻪهﺎی ﺑﻠﻨﺪ دارﻳﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﺑﻪ اﻳﻦ
آﻮهﯽ آﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺴﻜﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﯽآﻨﻴﺪ؟ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در ﺁن ﺳﺎآﻦ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد.
17ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن هﺰاران هﺰار ﻋﺮاﺑﻪ از آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪس ﺧﻮﻳﺶ آﻪ در آﻮﻩ ﺻﻬﻴﻮن اﺳﺖ،
ء
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ18 .او ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮدﻩ ﻋﺪﻩ
زﻳﺎدی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ .از ﻣﻴﺎن
ﺁدﻣﻴﺎن ،ﺣﺘﯽ از آﺴﺎﻧﯽ آﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎﻏﯽ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ،
ﺑﺨﺸﺸﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﺳﺎآﻦ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
19ﺷﻜﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪی آﻪ هﺮ روز ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺑﺎرهﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﺳﺖ20 .او
ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩء ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ را از ﻣﺮگ ﻣﯽرهﺎﻧﺪ.
21ﺧﺪا ﺳﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را آﻪ در ﮔﻨﺎﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ،
ﺧﺮد ﺧﻮاهﺪ آﺮد22 .و23ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :دﺷﻤﻨﺎن
ﺷﻤﺎ را از ﺑﺎﺷﺎن و از اﻋﻤﺎق درﻳﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاهﻢ ﺁورد
ﺗﺎ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮن رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩء ﺁﻧﺎن راﻩ ﺑﺮوﻳﺪ و ﺳﮕﻬﺎ
ﺧﻮن اﻳﺸﺎن را ﺑﺨﻮرﻧﺪ«.
ء
24ای ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ ،هﻤﻪ
ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺣﺮآﺖ ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪء ﺗﻮ را ﺑﺴﻮی ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪﺳﺖ
دﻳﺪﻩاﻧﺪ25 .ﺳﺮاﻳﻨﺪﮔﺎن در ﭘﻴﺶ و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن در ﻋﻘﺐ
و دوﺷﻴﺰﮔﺎن در وﺳﻂ ﺁﻧﺎن دفزﻧﺎن ﺣﺮآﺖ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
26هﻤﻪء ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ای ﻓﺮزﻧﺪان
ﻳﻌﻘﻮب ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ27 .ﻗﺒﻴﻠﻪء آﻮﭼﮏ
»ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ« ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺳﺘﺎﻳﺶآﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا در ﺣﺮآﺖ
اﺳﺖ؛ ﺑﻌﺪ از او رهﺒﺮان ﻗﺒﻴﻠﻪء »ﻳﻬﻮدا« ﺑﺎ دﺳﺘﻪهﺎی
ﺧﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪء »زﺑﻮﻟﻮن« و »ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ«
ﺣﺮآﺖ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
28ای ﺧﺪا ،ﻧﻴﺮوی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮ،
هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ آﺎر را آﺮدی29 .ﺑﻪ
اﺣﺘﺮام ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ در اورﺷﻠﻴﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎهﺎن هﺪاﻳﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁورد30 .ﻣﺼﺮ ،ﺁن ﺣﻴﻮان وﺣﺸﯽ را آﻪ در
ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰارهﺎ ﺳﺎآﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻧﻤﺎ .ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن
را آﻪ هﻤﭽﻮن رﻣﻪهﺎی ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ هﺴﺘﻨﺪ،
ﺳﺮزﻧﺶ آﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﮔﺮدن ﻧﻬﻨﺪ و ﻧﻘﺮﻩهﺎی
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ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﻨﺪ .اﻗﻮاﻣﯽ را آﻪ ﺟﻨﮓ را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺳﺎز31 .ﻣﺼﺮ هﺪاﻳﺎ ﺑﺪﺳﺖ
ﺳﻔﻴﺮان ﺧﻮد ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺣﺒﺸﻪ دﺳﺖ دﻋﺎ ﺑﺴﻮی
ﺧﺪاوﻧﺪ دراز ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
32و33ای ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﺮای ﺧﺪای ازﻟﯽ و
اﺑﺪی آﻪ در ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ؛
34ﺧﺪاوﻧﺪ را آﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ35 .ﻗﺪرت ﺧﺪا را ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﺷﻜﻮﻩ و ﺟﻼﻟﺶ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ و
ﻗﻮﺗﺶ در ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ36 .ﭼﻪ ﺳﻬﻤﻨﺎک اﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮﻳﺶ! ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﻮد ﻗﻮت و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .او را
ﺷﻜﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!

ﻓﺮﻳﺎد رهﺎﻳﯽ از رﻧﺠﻬﺎ
ﺧﺪاﻳﺎ ،ﻣﺮا از اﻳﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺠﺎت دﻩ!
2 69در ﻣﻨﺠﻼب ﻓﺮو رﻓﺘﻪام و در زﻳﺮ ﭘﺎﻳﻢ
ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﻳﺴﺘﺎدن ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎهﺎی ﻋﻤﻴﻖ رﺳﻴﺪﻩام و
ﺳﻴﻼب ﻣﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ3 .از ﺑﺲ ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩام
و ﮔﻠﻮﻳﻢ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺁﻧﻘﺪر ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻗﺪام
ﺗﻮ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ آﻪ ﺗﺎر ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
4ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﯽﺳﺒﺐ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ از ﻣﻮهﺎی ﺳﺮم
ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺪ .دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻦ دروﻏﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ
از ﻣﻦ ﻗﻮﻳﺘﺮﻧﺪ و ﻗﺼﺪ آﺸﺘﻦ ﻣﺮا دارﻧﺪ .ﺁﻧﭽﻪ از
دﻳﮕﺮان ﻏﺼﺐ ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﻮدم ﺑﻪ زور از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ5 .ای
ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺮا ﻣﯽداﻧﯽ و ﮔﻨﺎهﺎﻧﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮ
ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ6 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﮕﺬار ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﻴﺪوار هﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ را ﻣﯽآﺸﻨﺪ ،ﺑﺴﺒﺐ
ء
ﻣﻦ ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﮕﺬار ﻣﺎﻳﻪ
رﺳﻮاﻳﯽ دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ ﺷﻮم7 .ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ و رﺳﻮا ﮔﺸﺘﻪام8 .ﻧﺰد
ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻏﺮﻳﺐ هﺴﺘﻢ و در ﺧﺎﻧﻮادﻩء ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮم9 .ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ ﺷﻮر و
هﻴﺠﺎن دارم ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪام10 .هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﺎ روزﻩ و اﺷﮏ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ
ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
11وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﺪاﻣﺖ ﭘﻼس در ﺑﺮ ﻣﯽآﻨﻢ ،ﺁﻧﻬﺎ

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

ﻣﺴﺨﺮﻩام ﻣﯽآﻨﻨﺪ12 .ﻣﺮدم آﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﭘﺸﺖ ﺳﺮم
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﻴﮕﺴﺎران ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺮود
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ13 .اﻣﺎ ﻣﻦ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﯽآﻨﻢ.
ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب دﻩ ،ﺑﺴﺒﺐ
رﺣﻤﺖ ﻋﻈﻴﻤﺖ دﻋﺎی ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻖ
وﻋﺪﻩء ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻩ14 .ﻣﺮا از ﻣﻴﺎن ﺳﻴﻞ و ﻃﻮﻓﺎن
ﺑﺮهﺎن ﺗﺎ ﻏﺮق ﻧﺸﻮم .ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻧﺠﺎت دﻩ.
15ﻣﮕﺬار ﺳﻴﻼب ﻣﺮا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و در اﻋﻤﺎق ﺁﺑﻬﺎ ﻏﺮق
ﺷﻮم.
16ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺘﺖ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﻋﺎی ﻣﺮا
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ .ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ.
17روی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮﻣﮕﺮدان ،زﻳﺮا در ﺳﺨﺘﯽ و
زﺣﻤﺖ هﺴﺘﻢ .دﻋﺎی ﻣﺮا زود ﺟﻮاب دﻩ18 .ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻴﺎ
و ﺑﻬﺎی ﺁزادﻳﻢ را ﺑﭙﺮداز و ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ رهﺎ
آﻦ19 .ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ و اهﺎﻧﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺳﻮا ﺷﺪﻩام؛ ﺗﻮ هﻤﻪء دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ.
20ﻃﻌﻨﻪ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﺮدم دل ﻣﺮا ﺷﻜﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺨﺖ
ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪﻩام .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم آﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ هﻤﺪردی آﻨﺪ،
وﻟﯽ ﺷﺨﺺ دﻟﺴﻮزی ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ .ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻓﺮادی
ﭘﺮداﺧﺘﻢ آﻪ ﻣﺮا دﻟﺪاری دهﻨﺪ ،اﻣﺎ آﺴﯽ را ﻧﻴﺎﻓﺘﻢ.
21ﺑﺠﺎی ﺧﻮراک ،ﺑﻤﻦ زهﺮ دادﻧﺪ و ﺑﺠﺎی ﺁب ،ﺳﺮآﻪ
ﻧﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ.
22ﺑﮕﺬار ﺟﺸﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺰا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و ﺁراﻣﺸﺸﺎن
ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد23 .ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را آﻮر آﻦ و آﻤﺮهﺎﻳﺸﺎن
را ﺑﻠﺮزان! 24ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮﻳﺰ و ﺑﺎ ﺁﺗﺶ
ﻏﻀﺒﺖ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻮزان! 25ای آﺎش ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺸﺎن
ﺧﺮاب ﮔﺮدد و هﻴﭽﻜﺲ در ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﻜﻨﺪ26 .ﺑﻪ
آﺴﯽ آﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﺒﻴﻪ آﺮدﻩای ﺁزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و از
رﻧﺠﻬﺎی ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﻮ ﻣﺠﺮوﺣﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪای ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ27 .ﮔﻨﺎهﺎﻧﺸﺎن را ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮ
و ﻣﮕﺬار ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺷﻮد28 .ﻧﺎم ﺁﻧﻬﺎ را
از دﻓﺘﺮ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﭘﺎک آﻦ و ﻣﮕﺬار ﺟﺰو ﻗﻮم ﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ.
29اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖزدﻩ و دردﻣﻨﺪ هﺴﺘﻢ .ای ﺧﺪا ،ﻣﺮا
ﻧﺠﺎت دﻩ و ﺳﺮاﻓﺮاز ﻓﺮﻣﺎ.
30ﺑﺎ ﺳﺮود ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ دﻋﺎی
ﺷﻜﺮﮔﺰاری ﻋﻈﻤﺖ او را ﺧﻮاهﻢ ﺳﺘﻮد31 .ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺸﯽ را ﺑﻴﺶ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد.
32اﺷﺨﺎص ﻓﺮوﺗﻦ آﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪا هﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ او
ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺷﺎد و اﻣﻴﺪوار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
33ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﻋﺰﻳﺰان ﺧﻮد را در زﻧﺪان و اﺳﺎرت ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽآﻨﺪ.
34ای ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ،ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! ای ﺁﺑﻬﺎ و
ای ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﯽ ،ﺧﺪا را ﺑﺴﺘﺎﻳﻴﺪ! 35ﺧﺪا
اورﺷﻠﻴﻢ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﺪ داد و ﺷﻬﺮهﺎی ﻳﻬﻮدا را
دوﺑﺎرﻩ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩاش در
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺁن را ﺗﻤﺎم ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درﺁورﻧﺪ36 .ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ وارث
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺧﺪا را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،در ﺁن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.

دﻋﺎی آﻤﮏ
ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﻪ ﻳﺎری ﻣﻦ ﺑﺸﺘﺎب و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻩ!
2 70ﺑﮕﺬار ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﻢ را دارﻧﺪ ﺧﺠﻞ و
ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﺧﻮاهﺎن ﻣﻦ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﮔﺮدﻧﺪ؛ 3ﺑﮕﺬار
آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽآﻨﻨﺪ رﺳﻮا و ﻧﺎآﺎم ﺷﻮﻧﺪ.
4هﻤﻪء آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﻮ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽآﻨﻨﺪ در ﺗﻮ ﺷﺎد و
ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ!«
5ﻣﻦ ﻓﻘﻴﺮ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ هﺴﺘﻢ .ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﻪ ﻳﺎری ﻣﻦ
ﺑﺸﺘﺎب! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺪدآﺎر و ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩء ﻣﻦ
هﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻜﻦ!

دﻋﺎی ﻣﺮد ﭘﻴﺮ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻩام ،ﻧﻮﻣﻴﺪم ﻣﻜﻦ.
2 71ﺗﻮ ﻋﺎدﻟﯽ ،ﭘﺲ ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻧﺠﺎت
دﻩ3 .ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﻨﺎهﮕﺎهﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﺗﺎ هﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﺁورم .ای ﺻﺨﺮﻩ و ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻦ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺠﺎت
ﻣﺮا ﺻﺎدر آﻦ!
4ﺧﺪاﻳﺎ ،ﻣﺮا از دﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺷﺮور و ﺑﺪآﺎر و ﻇﺎﻟﻢ
ﺑﺮهﺎن! 5ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻮ هﺴﺘﯽ و از
زﻣﺎن آﻮدآﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﻮدﻩای! 6زﻣﺎﻧﯽ آﻪ در
ﺷﻜﻢ ﻣﺎدرم ﺑﻮدم ،ﺗﻮ ازﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽآﺮدی و
ﭘﻴﺶ از ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮم ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﻮدﻩای؛ ﭘﺲ
ﺗﻮ را ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد.

32

7زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،زﻳﺮا
ﺗﻮ ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻮدﻩای! 8ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺗﻤﺎم روز ﺗﻮ را
ﺷﻜﺮ ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ و ﺑﺰرﮔﻴﺖ را ﻣﯽﺳﺘﺎﻳﻢ9 .اآﻨﻮن آﻪ ﭘﻴﺮ
و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪﻩام ﻣﺮا دور ﻣﻴﻨﺪاز و ﺗﺮک ﻣﻜﻦ.
10دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﻢ را
دارﻧﺪ11 .ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﺧﺪا او را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺑﺮوﻳﻢ و او را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻳﻢ ،ﭼﻮن آﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ
او را ﻧﺠﺎت دهﺪ!«
12ای ﺧﺪا ،از ﻣﻦ دور ﻣﺸﻮ! ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﻪ ﻳﺎری ﻣﻦ
ﺑﺸﺘﺎب! 13دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺎﻧﻢ رﺳﻮا و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ .ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ
ﻣﯽآﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ و ﺑﯽﺁﺑﺮو
ﺷﻮﻧﺪ!
14ﻣﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﻴﺪوارم و ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺗﻮ را
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد15 .از ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ
و هﺮ روز ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮاهﻢ آﺮد آﻪ ﺗﻮ
ﺑﺎرهﺎ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دادﻩای! 16ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﺗﻮ
ﺧﻮاهﻢ رﻓﺖ و ﺑﻪ هﻤﻪ اﻋﻼن ﺧﻮاهﻢ آﺮد آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ
ﻋﺎدل هﺴﺘﯽ.
17ﺧﺪاﻳﺎ ،از زﻣﺎن آﻮدآﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﻮدﻩای و ﻣﻦ
هﻤﻴﺸﻪ درﺑﺎرﻩء آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺗﻮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام18 .ﭘﺲ اآﻨﻮن آﻪ ﭘﻴﺮ و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮ ﺷﺪﻩام
ﻣﺮا ﺗﺮک ﻣﻜﻦ .آﻤﻜﻢ آﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﻞهﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ
از ﻗﺪرت و ﻣﻌﺠﺰات ﺗﻮ ﺧﺒﺮ دهﻢ.
19ای ﺧﺪا ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻮ
آﺎرهﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم دادﻩای .ﺧﺪاﻳﺎ آﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ
ﻧﻴﺴﺖ20 .ای آﻪ ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ و زﺣﻤﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن
دادی ،ﻣﯽداﻧﻢ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺮوی ﺗﺎزﻩ ﺧﻮاهﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ و
ﻣﺮا از اﻳﻦ وﺿﻊ ﻓﻼآﺖ ﺑﺎر ﺑﻴﺮون ﺧﻮاهﯽ ﺁورد.
21ﻣﺮا ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاهﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎر
دﻳﮕﺮ ﻣﺮا دﻟﺪاری ﺧﻮاهﯽ داد.
22ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪء ﺑﺮﺑﻂ ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻢ
ﺳﺘﻮد! ای ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﻋﻮد ﺑﺮای
ﺗﻮ ﺳﺮود ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ23 .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﻮ
ﺳﺮود ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و از ﺷﺎدی ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ ﺧﻮاهﻢ
ﺁورد ،زﻳﺮا ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دادﻩای24 .ﺗﻤﺎم روز از
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ ،زﻳﺮا آﺴﺎﻧﯽ آﻪ در ﭘﯽ
ﺁزار ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮا و ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
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دﻋﺎ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻩ
ای ﺧﺪا ،از ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺧﻮد ﺑﻪ
 72ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﺧﺎﻧﺪان او ﻋﻨﺎﻳﺖ آﻦ ﺗﺎ او ﺑﺮ ﻗﻮم
ﺗﻮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ و داوری آﻨﺪ و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ دادرﺳﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ3 .ﺁﻧﮕﺎﻩ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻣﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ4 .ﺑﺎﺷﺪ آﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ داد ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ و از ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﻘﻴﺮان
ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻨﺪ و ﻇﺎﻟﻤﺎن را ﺳﺮآﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ5 .ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻗﻮم
ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺎﻩ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺁﺳﻤﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮ را ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮس و اﺣﺘﺮام ﺳﺘﺎﻳﺶ
آﻨﻨﺪ.
*
6ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺎ هﻤﭽﻮن ﺑﺎراﻧﯽ آﻪ ﺑﺮ ﮔﻴﺎهﺎن
ﻣﯽﺑﺎرد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﺷﻬﺎﻳﯽ آﻪ زﻣﻴﻦ را ﺳﻴﺮاب
ﻣﯽآﻨﺪ ،ﭘﺮ ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد7 .در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ او،
ﻣﺮدم ﺧﺪاﺷﻨﺎس آﺎﻣﻴﺎب ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ آﻪ ﻣﺎﻩ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
8داﻣﻨﻪء ﻗﻠﻤﺮو او از درﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ و از رود ﻓﺮات ﺗﺎ
دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪء ﺟﻬﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد9 .ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻨﺎن در
ﺣﻀﻮرش ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﺨﺎک
ﭘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ اﻓﺘﺎد10 .ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺮﺷﻴﺶ و ﻧﻴﺰ اهﺎﻟﯽ ﺷﺒﺎ و ﺳﺒﺎ ﺑﺮاﻳﺶ هﺪاﻳﺎ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁورد11 .هﻤﻪء ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ،او را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ
آﺮد و ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار او ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد12 .وﻗﺘﯽ
ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻴﺮ و درﻣﺎﻧﺪﻩ از او آﻤﮏ ﺑﺨﻮاهﺪ ،او را
ﺧﻮاهﺪ رهﺎﻧﻴﺪ13 .ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ رﺣﻢ
ﺧﻮاهﺪ آﺮد و اﻳﺸﺎن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﺪ داد14 .ﺁﻧﻬﺎ را از
ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺧﻮاهﺪ رهﺎﻧﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺟﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای او ﺑﺎ
ارزش اﺳﺖ.
15ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻃﻼی ﺷﺒﺎ ﺑﻪ او
هﺪﻳﻪ دهﻨﺪ .ﻗﻮم او ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاﻳﺶ دﻋﺎ آﻨﻨﺪ و او را
ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﻨﺪ16 .ﺳﺮزﻣﻴﻦ او ﭘﺮ از ﻏﻠﻪ ﺷﻮد و
آﻮهﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻮﻩهﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﮔﺮدد.
ﺷﻬﺮهﺎ هﻤﭽﻮن ﻣﺰرﻋﻪهﺎی ﭘﺮﻋﻠﻒ ،ﺳﺮﺷﺎر از
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ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ درﺑﺎرﻩء ﻣﺴﻴﺢ و ﺳﻠﻄﻨﺖ اوﺳﺖ.

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻮد17 .ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻩ هﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد و ﺗﺎ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺁوازﻩء او ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ او ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ و
او را ﺧﻮاهﻨﺪ ﺳﺘﻮد.
18ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ! ﺗﻨﻬﺎ او ﻗﺎدر
اﺳﺖ آﺎرهﺎی ﺑﺰرگ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ اﻧﺠﺎم دهﺪ.
19ﺷﻜﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﻧﺎم ﻣﺠﻴﺪ او ﺑﺎد ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد! ﺗﻤﺎم
دﻧﻴﺎ از ﺷﻜﻮﻩ و ﺟﻼل او ﭘﺮ ﺷﻮد .ﺁﻣﻴﻦ! ﺁﻣﻴﻦ!
)20ﭘﺎﻳﺎن زﺑﻮر داود ،ﭘﺴﺮ ﻳﺴﯽ(.

آﺘﺎب ﺳﻮم
)ﻣﺰاﻣﻴﺮ (89-73

ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺧﺪا
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ،ﺧﺪا ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ
 73ﺑﺮای ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﭘﺎآﺪل هﺴﺘﻨﺪ2 .اﻣﺎ ﻣﻦ
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮد اﻳﻤﺎﻧﻢ را از دﺳﺖ ﺑﺪهﻢ و از راﻩ راﺳﺖ
ﮔﻤﺮاﻩ ﺷﻮم3 .زﻳﺮا ﺑﺮ آﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﺑﺪآﺎران و ﺷﺮوران
ﺣﺴﺪ ﺑﺮدم4 .دﻳﺪم آﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ درد و رﻧﺠﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺪﻧﯽ ﻗﻮی و ﺳﺎﻟﻢ دارﻧﺪ5 ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
در زﺣﻤﺖ ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ و هﻴﭻ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﺪارﻧﺪ؛
6درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺒﺮ راﻩ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻇﻠﻢ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ7 .ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﺧﺒﺎﺛﺖ اﺳﺖ و از ﻓﻜﺮﺷﺎن
ﺷﺮارت ﺗﺮاوش ﻣﯽآﻨﺪ8 .ﻣﺮدم را ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽآﻨﻨﺪ و
ﺣﺮﻓﻬﺎی آﺜﻴﻒ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﻏﺮور ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪهﺎی ﺷﻮم ﻣﯽآﺸﻨﺪ9 .ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ در
ﺁﺳﻤﺎن اﺳﺖ آﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
اﺳﺖ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
10و11و12ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ
را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﺧﺪا ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ
ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺷﺮور ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻴﺪ! ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻪ
زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺘﯽ دارﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد
ﻣﯽاﻓﺰاﻳﻨﺪ«.
13ﭘﺲ ﺁﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪام و
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪام دﺳﺘﻬﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻟﻮدﻩ ﺷﻮﻧﺪ؟ 14ﻧﺘﻴﺠﻪای آﻪ
هﺮ روز از اﻳﻦ آﺎر ﻋﺎﻳﺪم ﻣﯽﺷﻮد رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ
اﺳﺖ.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

15وﻟﯽ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﻜﺮهﺎﻳﻢ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽﺁوردم ،ﺟﺰو
ﻣﺮدم ﺧﺪاﺷﻨﺎس ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪم16 .هﺮﭼﻪ ﻓﻜﺮ
آﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ آﻪ ﭼﺮا ﺑﺪآﺎران در زﻧﺪﮔﯽ
آﺎﻣﻴﺎب هﺴﺘﻨﺪ؛ 17ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪا رﻓﺘﻢ و در ﺁﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ آﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﭘﯽﺑﺮدم18 .ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﺪآﺎران را
ﺑﺮ ﭘﺮﺗﮕﺎﻩهﺎی ﻟﻐﺰﻧﺪﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻪای ﺗﺎ ﺑﻴﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﻮﻧﺪ19 .ﺁری ،ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ،از ﺗﺮس
ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد20 .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ
وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺪار ﻣﯽﺷﻮد از ذهﻨﺶ ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؛
هﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻴﺰی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﻮ و
ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ!
21وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدم ،از ﺧﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ
ﺷﺪم! 22ﻣﻦ اﺣﻤﻖ و ﻧﺎدان ﺑﻮدم و ﻧﺰد ﺗﻮ ای ﺧﺪا،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﻮان ﺑﯽﺷﻌﻮر رﻓﺘﺎر آﺮدم! 23اﻣﺎ ﺗﻮ هﻨﻮز هﻢ
ﻣﺮا دوﺳﺖ داری و دﺳﺖ ﻣﺮا در دﺳﺖ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪای! 24ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﻣﺮا در زﻧﺪﮔﯽ هﺪاﻳﺖ
ﺧﻮاهﯽ آﺮد و در ﺁﺧﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺟﻼﻟﺖ
ﺧﻮاهﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ25 .ای ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﺁﺳﻤﺎن
دارم؛ اﻳﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ آﺎﻓﯽ اﺳﺖ و هﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ
زﻣﻴﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ26 .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻜﺮ و ﺑﺪﻧﻢ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪا ،ﻗﻮت و ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻩ هﻤﻴﺸﮕﯽ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ!
27ﺧﺪا آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ از او دور ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺧﻴﺎﻧﺖ
آﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ آﺮد28 .اﻣﺎ ﻣﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻮ
هﺴﺘﻢ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ
ﻧﻤﻮدﻩام و ﺗﻤﺎم آﺎرهﺎﻳﺖ را ﻣﯽﺳﺘﺎﻳﻢ!

دﻋﺎ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﺪا
ای ﺧﺪا ،ﭼﺮا ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎ را ﺗﺮک
 74آﺮدﻩای؟ ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﺎ آﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮﺗﻊ ﺗﻮ
هﺴﺘﻴﻢ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪﻩای؟ 2ﻗﻮم ﺧﻮد را آﻪ در زﻣﺎن
ﻗﺪﻳﻢ از اﺳﺎرت ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪی ،ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁور .ﺗﻮ ﻣﺎ را
ﻧﺠﺎت دادی ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﻴﻢ را
آﻪ در ﺁن ﺳﺎآﻦ ﺑﻮدی ،ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁور3 .ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﻪهﺎی
ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻋﺒﻮر آﻦ و ﺑﺒﻴﻦ دﺷﻤﻦ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ
ﺁوردﻩ اﺳﺖ! 4ﺁﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﭘﻴﺮوزی ﺳﺮ
دادﻧﺪ و ﭘﺮﭼﻤﺸﺎن را ﺑﻪ اهﺘﺰاز در ﺁوردﻧﺪ5 .و6و7ﻣﺎﻧﻨﺪ
هﻴﺰمﺷﻜﻨﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺮهﺎی ﺧﻮد درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ را
ﻗﻄﻊ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻬﺎی ﺗﺮاﺷﻴﺪﻩ را ﺑﺎ ﮔﺮز و ﺗﺒﺮ
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ﺧﺮد آﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪس ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺁﺗﺶ آﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎ
ﺧﺎک ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩهﺎی ﺗﻮ را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺧﺎک اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻮزاﻧﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ هﻴﭻ اﺛﺮی از ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪ.
9هﻴﭻ ﻧﺒﯽ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺪاﻧﺪ اﻳﻦ وﺿﻊ ﺗﺎ ﺑﻪ
آﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را از ﺁن ﺧﺒﺮ دهﺪ10 .ای ﺧﺪا،
ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽدهﯽ دﺷﻤﻦ ﻧﺎم ﺗﻮ را اهﺎﻧﺖ آﻨﺪ؟
11ﭼﺮا دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ آﺸﻴﺪﻩای و ﺑﻪ داد ﻣﺎ
ﻧﻤﯽرﺳﯽ؟ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را از ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺧﻮد
ﺑﻴﺮون ﺁور و دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن را ﻧﺎﺑﻮد آﻦ.
12ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ از ﻗﺪﻳﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻮدﻩای و ﺑﺎرهﺎ ﻣﺎ را
ﻧﺠﺎت دادﻩای13 .و14ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد درﻳﺎی ﺳﺮخ را
ﺷﻜﺎﻓﺘﯽ و ﺳﺮ ﻧﻬﻨﮕﺎن ﻏﻮلﭘﻴﻜﺮ را ﺷﻜﺴﺘﯽ و ﮔﻮﺷﺖ
ﺁﻧﻬﺎ را ﺧﻮراک ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻨﺎن آﺮدی15 .ﭼﺸﻤﻪهﺎ
ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ ﺁب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و رود هﻤﻴﺸﻪ
ﭘﺮﺁب را ﺧﺸﮏ آﺮدی ﺗﺎ از ﺁن ﻋﺒﻮر آﻨﻨﺪ16 .ﺷﺐ و
روز را ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩای؛ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎﻩ را ﺗﻮ در
ﺁﺳﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪای17 .ﺗﻤﺎم ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎن از ﺗﻮﺳﺖ.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن را ﺗﻮ اﻳﺠﺎد آﺮدﻩای.
18ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺒﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﻧﺎم ﺗﻮ را اهﺎﻧﺖ
ﻣﯽآﻨﺪ19 .ﻗﻮم ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﻩء ﺧﻮد را ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﺗﺮک
ﻣﻜﻦ؛ آﺒﻮﺗﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﭘﺮﻧﺪﻩء ﺷﻜﺎری
ﻣﺴﭙﺎر! 20ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﺗﺎرﻳﮏ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ از ﻇﻠﻢ ﭘﺮ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻋﻬﺪی را آﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁر.
21ﻧﮕﺬار ﻗﻮم ﻣﻈﻠﻮم ﺗﻮ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ رﺳﻮا ﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﺸﺎن را ﻧﺠﺎت دﻩ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻨﺪ.
22ای ﺧﺪا ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﺣﻖ ﺧﻮد را از دﺷﻤﻦ ﺑﮕﻴﺮ،
زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺮدم ﻧﺎدان ﺗﻤﺎم روز ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮهﻴﻦ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
23ﻓﺮﻳﺎد اهﺎﻧﺖﺁﻣﻴﺰ ﺁﻧﻬﺎ را آﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ،
ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ ﻣﮕﻴﺮ.

ﺧﺪا داور هﻤﻪ اﺳﺖ
ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس
 75ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ! ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﻳﮏ هﺴﺘﯽ و ﻣﺎ
ﻣﻌﺠﺰات ﺗﻮ را اﻋﻼم ﻣﯽآﻨﻴﻢ.
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :وﻗﺘﯽ زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺮدم
را از روی ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف داوری ﺧﻮاهﻢ آﺮد.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

35

3اﮔﺮﭼﻪ زﻣﻴﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﻠﺮزد آﻪ ﺳﺎآﻨﺎﻧﺶ هﺮاﺳﺎن
ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﻜﻢ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ،
زﻳﺮا ﻣﻦ ارآﺎن ﺁن را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻩام4 .و5ﺑﻪ ﻣﺘﻜﺒﺮان
و ﺷﺮوران ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ آﻪ ﻣﻐﺮور ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و از
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی و ﻻف زدن دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ«.
6و7ﺳﺮاﻓﺮازی اﻧﺴﺎن ﻧﻪ از ﻏﺮب ﻣﯽﺁﻳﺪ ﻧﻪ از ﺷﺮق و
ء
ﻧﻪ از هﻴﭻ ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ،زﻳﺮا هﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻳﻪ
ﺳﺮاﻓﺮازی آﺴﯽ ﺷﻮد ﺟﺰ ﺧﺪا .اوﺳﺖ آﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را
داوری ﻣﯽآﻨﺪ و ﻳﻜﯽ را ﺳﺮاﻓﺮاز و دﻳﮕﺮی را
ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ8 .ﺧﺪاوﻧﺪ آﺎﺳﻪای در دﺳﺖ دارد
آﻪ از ﺷﺮاب ﺗﻨﺪ و ﻗﻮی ﻏﻀﺐ او ﭘﺮ اﺳﺖ .او ﺁن را
ء
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪآﺎران ﺧﻮاهﺪ ﻧﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و ﺁﻧﻬﺎ ﺁن را ﺗﺎ ﺟﺮﻋﻪ
ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺸﻴﺪ.
9اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻤﺠﻴﺪ ﺧﺪای ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺎز ﻧﺨﻮاهﻢ
اﻳﺴﺘﺎد ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در وﺻﻒ او ﺳﺮود ﺧﻮاهﻢ
ﺧﻮاﻧﺪ! 10او ﻗﺪرت ﺑﺪآﺎران را درهﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺷﻜﺴﺖ
و ﻧﻴﻜﺎن را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد.

ﭘﻴﺮوزی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪا در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻳﻬﻮدا ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ! ﻧﺎم او
 76در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ! 2ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪا در
اورﺷﻠﻴﻢ اﺳﺖ .او در آﻮﻩ ﺻﻬﻴﻮن ﻣﺴﻜﻦ دارد3 .در
ﺁﻧﺠﺎ او ﺗﻴﺮ و آﻤﺎن دﺷﻤﻦ را ﺷﻜﺴﺖ و ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺳﭙﺮ
ﺟﻨﮕﯽ او را ﺧﺮد آﺮد4 .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﻋﻈﻴﻤﺘﺮ و
ﭘﺮﺷﻜﻮهﺘﺮ از ﺗﻤﺎم آﻮﻩهﺎی ﺑﻠﻨﺪ هﺴﺘﯽ! 5دﺷﻤﻨﺎن
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺎ ﻏﺎرت ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﺮگ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ.
دﻳﮕﺮ هﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ
آﻨﺪ6 .ای ﺧﺪای ﻳﻌﻘﻮب ،وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﻬﻴﺐ زدی،
ﻋﺮاﺑﻪهﺎ و اﺳﺒﻬﺎﻳﺸﺎن ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ.
7ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻴﺐ هﺴﺘﯽ! وﻗﺘﯽ ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﻣﯽﺷﻮی ،آﻴﺴﺖ آﻪ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻀﻮرت ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ؟
8و9وﻗﺘﯽ ﺗﻮ از ﺁﺳﻤﺎن داوری ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدی و
ﺑﺮای رهﺎﻳﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن اﻗﺪام آﺮدی ،ﺟﻬﺎن ﺗﺮﺳﻴﺪ و
ﺳﻜﻮت ﻧﻤﻮد.
10ﺧﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺗﻮ ﺷﻮد،
ﻧﺘﻴﺠﻪء دﻳﮕﺮی ﻧﺪارد؛ ﺗﻮ ﺧﺸﻢ او را ﻣﻬﺎر ﻣﯽآﻨﯽ و
از ﺁن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪن ﻗﺪرت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﯽ.

11ﺁﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﺬر آﺮدﻩاﻳﺪ ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ .ای
هﻤﺴﺎﻳﮕﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪی آﻪ ﻋﻈﻴﻢ و
ﻣﻬﻴﺐ اﺳﺖ ،هﺪاﻳﺎ ﺑﻴﺎورﻳﺪ12 .او ﺣﺎآﻤﺎن ﻣﻐﺮور را
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽآﻨﺪ و در دل ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺟﻬﺎن وﺣﺸﺖ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺴﻠﯽ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎری
ﺑﺎ ﺻﺪاﻳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﻣﯽﺁورم!
 77ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﻣﯽﺁورم ﺗﺎ ﺻﺪای ﻣﺮا
ﺑﺸﻨﻮد2 .ﺑﻪ هﻨﮕﺎم زﺣﻤﺖ از ﺧﺪا آﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ .ﺗﻤﺎم
ﺷﺐ ﺑﺴﻮی او دﺳﺖ ﻧﻴﺎز دراز ﻣﯽآﻨﻢ .ﺗﺎ دﻋﺎﻳﻢ را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻜﻨﺪ ﺁرام ﻧﺨﻮاهﻢ ﮔﺮﻓﺖ3 .ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻳﺎد
ﻣﯽﺁورم و از ﺣﺴﺮت ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ .ﺑﻔﻜﺮ ﻓﺮو ﻣﯽروم و
ﭘﺮﻳﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮم4 .او ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺧﻮاب ﺑﭽﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻴﺎﻳﺪ.
از ﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ.
5ﺑﻪ روزهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻧﻬﺎدﻩام ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻢ6 .ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را در ﺗﻔﻜﺮ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﻢ و از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ»7 :ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺮای
هﻤﻴﺸﻪ ﺗﺮک آﺮدﻩ اﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ او دﻳﮕﺮ هﺮﮔﺰ ازﻣﻦ
راﺿﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ؟ 8ﺁﻳﺎ دﻳﮕﺮ هﺮﮔﺰ ﺑﻤﻦ رﺣﻢ
ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد؟ ﺁﻳﺎ دﻳﮕﺮ هﺮﮔﺰ ﺑﻘﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ
آﺮد؟ 9ﺁﻳﺎ ﺧﺪا ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و دﻟﺴﻮزی را ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻩ
اﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﻏﻀﺐ او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ در رﺣﻤﺖ او ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮد؟« 10ﺳﭙﺲ ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ» :اﻳﻦ از ﺿﻌﻒ ﻣﻦ
اﺳﺖ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻢ .ﭘﺲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﯽ را آﻪ دﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل در آﺎر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻮاهﻢ
ﺁورد11 «.ﺑﻠﯽ ،ﻣﻌﺠﺰات و آﺎرهﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻮاهﻢ ﺁورد 12و در
آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ او ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻮاهﻢ آﺮد.
13ای ﺧﺪا ،ﺗﻤﺎم راﻩهﺎی ﺗﻮ ﭘﺎک و ﺑﯽﻋﻴﺐ اﺳﺖ!
ﺧﺪاﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد14 .ﺗﻮ ﺁن
ﺧﺪاﻳﯽ هﺴﺘﯽ آﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽآﻨﯽ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺳﺎزی15 .ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را رهﺎﻧﻴﺪی16 .ﺁﺑﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ را دﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻨﺪ و اﻋﻤﺎق درﻳﺎ ﺑﻠﺮزﻩ در ﺁﻣﺪ17 .از اﺑﺮهﺎ
ﺑﺎران ﺑﺎرﻳﺪ .در ﺁﺳﻤﺎن رﻋﺪ و ﺑﺮق ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ و ﺗﻴﺮهﺎی
ﺁﺗﺸﻴﻦ ﺑﻪ هﺮ ﺳﻮ ﺟﻬﻴﺪ18 .در ﻣﻴﺎن ﮔﺮدﺑﺎد ﺻﺪای رﻋﺪ
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ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪ و ﺑﺮﻗﻬﺎی ﺁﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را روﺷﻦ آﺮد .زﻣﻴﻦ
ﺗﻜﺎن ﺧﻮرد و ﻟﺮزﻳﺪ19 .و20از ﻣﻴﺎن درﻳﺎ ﺟﺎﻳﯽ آﻪ
هﺮﮔﺰ ﺑﻔﻜﺮ آﺴﯽ ﻧﻤﯽرﺳﻴﺪ راهﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردی و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻳﮏ ﺷﺒﺎن ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون
از ﺁن ﻋﺒﻮر دادی.

ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮم او
ای ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﻦ ﮔﻮش دهﻴﺪ و ﺑﻪ
 78ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ2 .ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﺎ
ﺁوردن ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﭙﺮدازم آﻪ از ﻗﺪﻳﻢ
هﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ3 .ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺁﻧﭽﻪ را از
ﻧﻴﺎآﺎن ﺧﻮد ﺷﻨﻴﺪﻩام ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻨﻢ4 .اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ
آﻨﻴﻢ و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺴﺎزﻳﻢ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﭼﻪ آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ و
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ5 .ﺧﺪا اﺣﻜﺎم و
دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ داد و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ 6و ﻓﺮزﻧﺪان
اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪء ﺧﻮد ﺁن اﺣﻜﺎم را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
ﺗﻌﻠﻴﻢ دهﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ هﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم و
دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا ﺁﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ7 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ
آﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮآﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آﺎرهﺎﻳﯽ را آﻪ او ﺑﺮای
ﻧﻴﺎآﺎﻧﺸﺎن اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﻣﻄﻴﻊ دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ8 .درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎآﺎن
ﺧﻮد ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮآﺶ و ﻳﺎﻏﯽ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ آﻪ اﻳﻤﺎﻧﯽ
ﺳﺴﺖ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا وﻓﺎدار ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
9اﻓﺮاد ﻗﺒﻴﻠﻪء اﻓﺮاﻳﻢ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﺮ و آﻤﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و در
ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص داﺷﺘﻨﺪ ،هﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮار ﻧﻬﺎدﻧﺪ10 .ﺁﻧﺎن ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮد را آﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات او زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻨﺪ.
11و12آﺎرهﺎ و ﻣﻌﺠﺰات او را آﻪ ﺑﺮای اﻳﺸﺎن و
ﻧﻴﺎآﺎﻧﺸﺎن در ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم دادﻩ ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻧﺪ.
13ﺧﺪا درﻳﺎی ﺳﺮخ را ﺷﻜﺎﻓﺖ و ﺁﺑﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮار ﺑﺮﭘﺎ
ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن از ﺁن ﻋﺒﻮر آﻨﻨﺪ14 .ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را
در روز ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﺳﺘﻮن اﺑﺮ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽآﺮد و در ﺷﺐ
ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺁﺗﺶ! 15در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺻﺨﺮﻩهﺎ را ﺷﻜﺎﻓﺖ
و ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﺁب ﻓﺮاهﻢ ﺁورد16 .ﺑﻠﯽ ،از ﺻﺨﺮﻩ
ﭼﺸﻤﻪهﺎی ﺁب ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ!
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17وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،اﻳﺸﺎن ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪای
ﻣﺘﻌﺎل ﮔﻨﺎﻩ ورزﻳﺪﻧﺪ و در ﺻﺤﺮا از ﻓﺮﻣﺎن او ﺳﺮ
ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ18 .ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺪا را اﻣﺘﺤﺎن آﺮدﻧﺪ و از او ﺧﻮراک
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ19 .ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪا ﺣﺮف زدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺁﻳﺎ
ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮراک ﺗﻬﻴﻪ آﻨﺪ؟
20درﺳﺖ اﺳﺖ آﻪ او از ﺻﺨﺮﻩ ﺁب ﺑﻴﺮون ﺁورد و ﺑﺮ
زﻣﻴﻦ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ،وﻟﯽ ﺁﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ را
ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد ﻓﺮاهﻢ آﻨﺪ؟« 21ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ را
ﺷﻨﻴﺪ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و ﺁﺗﺶ ﺧﺸﻢ او ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺷﻌﻠﻪور ﮔﺮدد22 .ﺁﻧﻬﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ آﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ
اﺣﺘﻴﺎج ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮﺁورد23 .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺧﺪا درهﺎی
ﺁﺳﻤﺎن را ﮔﺸﻮد 24و ﻧﺎن ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ﺑﺎراﻧﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺳﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ25 .ﺑﻠﯽ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮراک ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
را ﺧﻮردﻧﺪ و ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد26 .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎدهﺎی
ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد 27ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎری
هﻤﭽﻮن ﺷﻨﻬﺎی ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺮای ﻗﻮم او ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
28ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اردوی اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻃﺮاف ﺧﻴﻤﻪهﺎ ﻓﺮود
ﺁﻣﺪﻧﺪ29 .ﭘﺲ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داد30 .و31اﻣﺎ هﻨﻮز ﻏﺬا در دهﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮد
آﻪ
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ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﺸﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ را آﺸﺖ ،زﻳﺮا از ﺣﺮص ﺧﻮد دﺳﺖ
ﻧﻜﺸﻴﺪﻧﺪ.
32ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ هﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰات ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎز ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻩ آﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ او اﻳﻤﺎن
ﻧﻴﺎوردﻧﺪ33 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ آﺎری آﺮد آﻪ ﺁﻧﻬﺎ
روزهﺎﻳﺸﺎن را در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻠﻒ آﻨﻨﺪ و ﻋﻤﺮﺷﺎن را ﺑﺎ
ﺗﺮس و ﻟﺮز ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ34 .هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺧﺪا ﻋﺪﻩای از
ﺁﻧﺎن را آﺸﺖ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻮﺑﻪ آﺮدﻩ ،ﺑﺴﻮی او ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ 35و ﺑﻴﺎد ﺁوردﻧﺪ آﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ و
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﻳﺸﺎن اﺳﺖ36 .اﻣﺎ ﺗﻮﺑﻪء ﺁﻧﻬﺎ از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ
ﻧﺒﻮد؛ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ37 .دل ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ از
ﺧﺪا دور ﺑﻮد و ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ او وﻓﺎدار ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ.
38اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﺎز ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ،ﮔﻨﺎﻩ اﻳﺸﺎن را
ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺮد .ﺑﺎرهﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را از
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ39 ،زﻳﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺖ آﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﺸﺮ ﻓﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﺮﺷﺎن دﻣﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ.
40ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺮ از ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ و او را رﻧﺠﺎﻧﺪﻧﺪ41 .ﺑﺎرهﺎ ﺧﺪای ﻣﻘﺪس
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را اﻣﺘﺤﺎن آﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
42ﻗﺪرت ﻋﻈﻴﻢ او را ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻧﺪ و روزی را آﻪ
او اﻳﺸﺎن را از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ رهﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻴﺎد ﻧﻴﺎوردﻧﺪ.
43ﺑﻼهﺎﻳﯽ را آﻪ او در ﻣﻨﻄﻘﻪء ﺻﻮﻋﻦ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ
ﻧﺎزل آﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻧﺪ44 .در ﺁن زﻣﺎن ﺧﺪا
ﺁﺑﻬﺎی ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
از ﺁن ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ45 .اﻧﻮاع ﭘﺸﻪهﺎ را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﮕﺰﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﺮ از
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ آﺮد46 .ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺰارع اﻳﺸﺎن را
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء آﺮم و ﻣﻠﺦ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد47 .ﺗﺎآﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و درﺧﺘﺎن
اﻧﺠﻴﺮﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗﮕﺮﮔﻬﺎی درﺷﺖ ﺧﺮاب آﺮد48 .رﻣﻪهﺎ
و ﮔﻠﻪهﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺗﮕﺮگ ﺗﻠﻒ آﺮد.
49او ﺁﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را هﻤﭽﻮن اﺟﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎن
اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد50 .او ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را از اﻳﺸﺎن ﺑﺎز
ء
ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻼﻳﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺟﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺖ51 .هﻤﻪ
ﭘﺴﺮان ﻧﺨﺴﺖزادﻩء ﻣﺼﺮی را آﺸﺖ52 .ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد و ﺁﻧﻬﺎ را هﻤﭽﻮن
ﮔﻠﻪء ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن هﺪاﻳﺖ آﺮد53 .اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

راﻩهﺎی اﻣﻦ و ﺑﯽﺧﻄﺮ راهﻨﻤﺎﻳﯽ آﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ؛ اﻣﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﺁﻧﻬﺎ در درﻳﺎی ﺳﺮخ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ.
54ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪا اﺟﺪاد ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس
ﺁورد ،ﻳﻌﻨﯽ هﻤﻴﻦ آﻮهﺴﺘﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد
ﺁن را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮد55 .ﺳﺎآﻨﺎن اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را از
ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺮون راﻧﺪ؛ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد را ﺑﻴﻦ
ﻗﺒﺎﻳﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺟﺎزﻩ داد آﻪ در
ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺁﻧﺠﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ.
56اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ هﻤﻪ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را اﻣﺘﺤﺎن آﺮدﻧﺪ و از
ﻓﺮﻣﺎن او ﺳﺮﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻮراﺗﺶ را اﺟﺮا ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
57ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪاد ﺧﻮد از ﺧﺪا روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺧﻴﺎﻧﺖ
آﺮدﻧﺪ و هﻤﭽﻮن آﻤﺎﻧﯽ آﺞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺪﻧﺪ.
58ﺑﺘﻜﺪﻩهﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻨﺪ59 .وﻗﺘﯽ او ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﯽوﻓﺎﻳﯽ از اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻳﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﻳﺪ و ﺁﻧﻬﺎ
را ﺑﻜﻠﯽ ﻃﺮد آﺮد60 .ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت را آﻪ در ﺷﻴﻠﻮﻩ
ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺮک آﺮد 61و ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺪس را آﻪ
ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت و ﺣﻀﻮرش در ﺑﻴﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮد ،ﺑﺪﺳﺖ
دﺷﻤﻦ ﺳﭙﺮد62 .ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﻮﻳﺶ ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﻴﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﭙﺮد.
63ﺟﻮاﻧﺎﻧﺸﺎن در ﺁﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن
ﻟﺒﺎس ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻜﺮدﻧﺪ64 .ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪم
ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ و اﺟﻞ ﺑﻪ زﻧﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﺠﺎل ﻧﺪاد ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻮﮔﻮاری آﻨﻨﺪ.
65ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﭽﻮن آﺴﯽ آﻪ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار
ﺷﻮد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪی آﻪ از ﺑﺎدﻩ ﺳﺮﺧﻮش
ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻳﺎری اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ66 .دﺷﻤﻨﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد
را ﺷﻜﺴﺖ دادﻩ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺖ.
67او ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻮﺳﻒ و ﻗﺒﻴﻠﻪء اﻓﺮاﻳﻢ را ﻃﺮد ﻧﻤﻮد 68اﻣﺎ
ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻳﻬﻮدا و آﻮﻩ ﺻﻬﻴﻮن را آﻪ از ﻗﺒﻞ دوﺳﺖ داﺷﺖ،
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ69 .در ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻮﻩهﺎی
ﻣﺤﻜﻢ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎی دﻧﻴﺎ ،ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد70 .ﺳﭙﺲ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺧﻮد داود را آﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺪرش را
ﻣﯽﭼﺮاﻧﻴﺪ ،ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ71 .او را از ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎهﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد72 .داود ﺑﺎ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ از
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت آﺎﻣﻞ اﻳﺸﺎن را
رهﺒﺮی آﺮد.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

دﻋﺎ ﺑﺮای ﺁزادی ﻗﻮم
ای ﺧﺪا ،ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻗﻮم
 79ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺗﻮ را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪس
ﺗﻮ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ آﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﻴﻢ را ﺧﺮاب
ﻧﻤﻮدﻧﺪ2 .ﺟﻨﺎزﻩهﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺧﻮراک ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و
ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ3 .ﺧﻮن ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁب در اﻃﺮاف
اورﺷﻠﻴﻢ ﺟﺎری آﺮدﻧﺪ؛ آﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را دﻓﻦ
ء
آﻨﺪ4 .ای ﺧﺪا ،ﻧﺰد ﻗﻮﻣﻬﺎی اﻃﺮاف رﺳﻮا و ﻣﺎﻳﻪ
رﻳﺸﺨﻨﺪ ﺷﺪﻩاﻳﻢ.
5ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺧﻮاهﯽ ﺑﻮد؟ ﺁﻳﺎ
ﺁﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ زﺑﺎﻧﻪ ﺧﻮاهﺪ آﺸﻴﺪ؟
6ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎ و ﻗﻮﻣﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺗﻮ
را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻳﺰ7 .هﻤﻴﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ آﺸﺘﺎر ﻗﻮم ﺗﻮ زدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺸﺎن
را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
8ای ﺧﺪا ،ﻣﺎ را ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎهﺎﻧﯽ آﻪ اﺟﺪادﻣﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﻧﻜﻦ .ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ ،زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎر
دردﻣﻨﺪﻳﻢ9 .ای ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩء ﻣﺎ هﺴﺘﯽ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺎم ﺧﻮدت ﻣﺎ را ﻳﺎری ﻓﺮﻣﺎ؛ ﻣﺎ را
ﻧﺠﺎت دﻩ و ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺎ را ﺑﻴﺎﻣﺮز10 .ﭼﺮا ﻗﻮﻣﻬﺎی
ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﺧﺪای اﻳﺸﺎن آﺠﺎﺳﺖ؟ ای ﺧﺪا،
ﺑﮕﺬار ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﺗﻮ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽﮔﻴﺮی.
11ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻧﺎﻟﻪء اﺳﻴﺮان را ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی
ﺧﻮد ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮهﺎن.
12از ﻗﻮﻣﻬﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽای آﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ روا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،هﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎم
ﺑﮕﻴﺮ13 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎ آﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻠﻪء ﺗﻮ
هﺴﺘﻴﻢ ،ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺷﻜﺮ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮔﻔﺖ و ﺗﻤﺎم
ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩء ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.

دﻋﺎ ﺑﺮای اﺣﻴﺎی ﻗﻮم
ای ﺷﺒﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻪ ﺻﺪای ﻣﺎ ﮔﻮش دﻩ!
 80ای آﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻳﻮﺳﻒ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻪء ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
رهﺒﺮی ﻣﯽآﻨﯽ ،ﺟﻼل و ﺷﻜﻮﻩ ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﻳﺎن! ای
ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﺑﺮﻓﺮاز ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮدﻩای ،ﻗﺪرت
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ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺒﺎﻳﻞ اﻓﺮاﻳﻢ ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻨﺴﯽ ﺁﺷﻜﺎر ﺳﺎز!
ﺑﻴﺎ و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دﻩ!
3ای ﺧﺪا ،ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﺎزﺁور و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻴﻢ4 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ
ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺧﻮاهﯽ ﺑﻮد و دﻋﺎهﺎی ﺁﻧﻬﺎ را
اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاهﯽ آﺮد؟ 5ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻏﺼﻪ دادﻩای ﺗﺎ ﺑﺠﺎی
ﻧﺎن ﺑﺨﻮرﻳﻢ و آﺎﺳﻪای ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺗﺎ ﺑﺠﺎی ﺁب
ﺑﻨﻮﺷﻴﻢ! 6ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ
آﺮدﻩای و ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪای.
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﺎزﺁور!
ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﺑﻴﺎﻧﺪاز ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻴﻢ.
8ﻣﺎ را هﻤﭽﻮن ﻳﮏ درﺧﺖ ﻣﻮ از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون
ﺁوردی و در ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻨﻌﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪی و ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎی
ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ را از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻴﺮون راﻧﺪی9 .اﻃﺮاف ﻣﺎ را
از ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﭘﺎک آﺮدی و ﻣﺎ رﻳﺸﻪ دواﻧﻴﺪﻩ ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻣﻮﻋﻮد را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ10 .ﺳﺎﻳﻪء ﻣﺎ ﺗﻤﺎم آﻮﻩهﺎ را
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﻣﺎ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.
11ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ درﻳﺎی ﺑﺰرگ و رود
ﻓﺮات در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻴﻢ12 .اﻣﺎ اآﻨﻮن دﻳﻮارهﺎی ﻣﺎ را ﻓﺮو
رﻳﺨﺘﻪای؛ هﺮ رهﮕﺬری دﺳﺘﺶ را دراز ﻣﯽآﻨﺪ و
ﺧﻮﺷﻪای ﻣﯽآﻨﺪ! ﭼﺮا ،ای ﺧﺪا ،ﭼﺮا؟ 13ﮔﺮازهﺎی
ﺟﻨﮕﻞ ،ﻣﺎ را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ،ﻣﺎ
را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
14ای ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ،روی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﻣﺎ
ﺑﺎزﮔﺮدان و از ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ درﺧﺖ ﻣﻮ ﻧﻈﺮ آﻦ و
ﺁن را ﻧﺠﺎت دﻩ! 15از اﻳﻦ ﻧﻬﺎﻟﯽ آﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺁن
را ﻧﺸﺎﻧﺪﻩای ،و از ﻓﺮزﻧﺪی آﻪ ﺑﺰرﮔﺶ آﺮدﻩای،
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻣﺎ16 ،زﻳﺮا دﺷﻤﻨﺎن ﺁن را ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻴﺰم
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ .ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻏﻀﺐ ﻓﺮﻣﺎ و ﺁﻧﻬﺎ را
ﻧﺎﺑﻮد آﻦ17 .از ﻗﻮﻣﯽ آﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ و ﭼﻨﻴﻦ
ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪای ،ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻦ! 18ﻣﺎ دﻳﮕﺮ از ﺗﻮ روی
ﮔﺮدان ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ .ﻣﺎ را زﻧﺪﻩ ﻧﮕﺎﻩدار ﺗﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ را
ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﻢ19 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی
ﺧﻮد ﺑﺎز ﺁور و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻴﻢ.

ﺳﺮود ﻋﻴﺪ
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ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ را آﻪ ﻗﻮت ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎ
 81ﺳﺮودهﺎی ﺷﺎد ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! 2ﺑﺎ دف و ﺑﺮﺑﻂ
دﻟﻨﻮاز و رﺑﺎب ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ3 .ﺷﻴﭙﻮرهﺎ را در روز
ﻋﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا درﺁورﻳﺪ در اول ﻣﺎﻩ و در ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎم4 .زﻳﺮا
اﻳﻦ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ رﺳﻢ اﺳﺖ و ﺣﻜﻤﯽ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪای ﻳﻌﻘﻮب5 .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﻴﺪ را ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺑﻴﺮون
ﺁﻣﺪن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻣﺼﺮ ،ﻣﻤﻠﻜﺘﯽ آﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»6 :ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮدﮔﯽ را از دوش
ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻢ .دﺳﺘﻬﺎﻳﺖ را از ﺣﻤﻞ ﺳﺒﺪهﺎ رهﺎ ﺳﺎﺧﺘﻢ.
7وﻗﺘﯽ در زﺣﻤﺖ ﺑﻮدی دﻋﺎ آﺮدی و ﻣﻦ ﺗﻮ را
رهﺎﻧﻴﺪم .از ﻣﻴﺎن رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺳﺦ دادم و در
آﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪهﺎی »ﻣﺮﻳﺒﻪ« اﻳﻤﺎن ﺗﻮ را ﺁزﻣﺎﻳﺶ آﺮدم.
8ای ﻗﻮم ﺧﺎص ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ ،ﺑﻪ ﺗﻮ اﺧﻄﺎر ﻣﯽآﻨﻢ! ای
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻩ! 9هﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﺪای
دﻳﮕﺮی را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﻳﯽ10 .ﻣﻦ آﻪ ﺗﻮ را از ﺑﺮدﮔﯽ
در ﻣﺼﺮ رهﺎﻧﻴﺪم ،ﺧﺪای ﺗﻮ هﺴﺘﻢ .دهﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز
آﻦ و ﻣﻦ ﺁن را از ﺑﺮآﺎت ﺧﻮد ﭘﺮ ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
»11اﻣﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﻴﺪﻧﺪ و ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻜﺮدﻧﺪ12 .ﭘﺲ ﻣﻦ هﻢ اﻳﺸﺎن را رهﺎ آﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ راﻩ
ﺧﻮد روﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻨﺪ13 .اﻣﺎ ای
آﺎش ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات ﻣﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ14 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﯽدرﻧﮓ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را
ﺷﻜﺴﺖ ﻣﯽدادم و هﻤﻪء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن را ﻣﻐﻠﻮب
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ؛ 15آﺴﺎﻧﯽ آﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ در
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺬاب
ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ 16و ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺪم
و ﻋﺴﻞ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪم«.

داور هﻤﻪء دﻧﻴﺎ
ﺧﺪا در دادﮔﺎﻩ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ
 82ﻗﻀﺎت را ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﻴﺰ ﻣﺤﺎآﻤﻪ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ2 .او
ﺑﻪ ﻗﻀﺎت اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ ﺑﺎ
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد؟ ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ از
ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﺧﻮاهﻴﺪ ﻧﻤﻮد؟ 3از ﺣﻘﻮق
ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن و ﻳﺘﻴﻤﺎن دﻓﺎع آﻨﻴﺪ؛ ﺑﻪ داد ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و
ﻓﻘﻴﺮان ﺑﺮﺳﻴﺪ4 .ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را از ﭼﻨﮓ

ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮهﺎﻧﻴﺪ5 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
و در ﺟﻬﻞ و ﺗﺎرﻳﻜﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﺎس اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺘﺰﻟﺰل اﺳﺖ6 .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را »ﺧﺪاﻳﺎن«
ﺧﻮاﻧﺪم و ﻟﻘﺐ »ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل« را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
دادم7 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮ اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮ ﺧﻮاهﻴﺪ ﻣﺮد و
هﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ رهﺒﺮان ﺧﻮاهﻴﺪ اﻓﺘﺎد«.
8ای ﺧﺪا ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﺑﺮ ﺟﻬﺎن داوری آﻦ! زﻳﺮا ﺗﻮ
هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در ﺧﻮاهﯽ ﺁورد.

دﻋﺎ ﺑﺮای ﺷﻜﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ای ﺧﺪا ،ﺳﺎآﺖ ﻣﻨﺸﻴﻦ! هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ دﻋﺎ
 83ﻣﯽآﻨﻴﻢ ،ﺧﻤﻮش و ﺁرام ﻣﺒﺎش! ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﻣﺎ
را ﻧﺠﺎت دﻩ! 2ﺑﺒﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺷﻮرش ﻣﯽآﻨﻨﺪ
و ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ از ﺗﻮ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮ
ﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ3 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻗﻮم ﺧﺎص ﺗﻮ ﻧﻘﺸﻪهﺎی ﭘﻠﻴﺪ
ﻣﯽآﺸﻨﺪ و ﺑﺮای آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻩاﻧﺪ،
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﭼﻴﻨﻨﺪ4 .ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را
ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد«.
5هﻤﻪء دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪء ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ و
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻮ هﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪﻩاﻧﺪ6 :ادوﻣﻴﺎن ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن،
ﻣﻮﺁﺑﻴﺎن ،هﺎﺟﺮﻳﺎن7 ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﺟﺒﺎل،
ﻋﻤﻮن ،ﻋﻤﺎﻟﻴﻖ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺻﻮر8 .ﺁﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻩ و از ﻋﻤﻮن و ﻣﻮﺁب آﻪ از ﻧﺴﻞ ﻟﻮط هﺴﺘﻨﺪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽآﻨﺪ.
9ﺧﺪاوﻧﺪا ،هﻤﺎن ﺑﻼﻳﯽ را آﻪ در درﻩء ﻗﻴﺸﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﺪﻳﺎن و ﺳﻴﺴﺮا و ﻳﺎﺑﻴﻦ ﺁوردی ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ دﺷﻤﻨﺎن
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎور10 .هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ را در »ﻋﻴﻦ
دور« از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدی و ﺟﻨﺎزﻩهﺎﻳﺸﺎن در روی زﻣﻴﻦ
ﻣﺎﻧﺪ و آﻮد زﻣﻴﻦ ﺷﺪ ،اﻳﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺘﺤﺪ را ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺑﻮد
آﻦ11 .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن اﻳﻦ دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﺮاب
و ذﺋﺐ دﭼﺎر ﺳﺎز .هﻤﻪء ﺑﺰرﮔﺎن ﺁﻧﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﺑﺢ و
ﺻﻠﻤﻮﻧﻊ هﻼک ﺳﺎز 12هﻤﺎن آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻠﮏ ﺧﺪا را ﺗﺼﺎﺣﺐ آﻨﻨﺪ.
13ای ﺧﺪا ،دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را هﻤﭽﻮن آﺎﻩ و ﻏﺒﺎر در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ،ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺳﺎز14 .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺁﺗﺶ در ﺟﻨﮕﻞ و
در آﻮهﺴﺘﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ15 ،هﻤﭽﻨﺎن ،ای ﺧﺪا ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻨﺪﺑﺎد
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ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺑﺮان و ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﺧﺸﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﺁﻧﻬﺎ را
ﺁﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮﻳﺸﺎن آﻦ16 .ﺁﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺎن ﻣﻐﺒﻮن آﻦ آﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ اﻟﺘﻤﺎس آﻨﻨﺪ17 .ﺁﻧﻬﺎ را در اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪهﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ
ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎز .ﺑﮕﺬار در ﻧﻨﮓ و رﺳﻮاﻳﯽ ﺟﺎن
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ 18و ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل هﺴﺘﯽ و
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﯽآﻨﯽ.

اﺷﺘﻴﺎق ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪا
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ،ﭼﻪ دﻟﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ
 84ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ! 2دﻟﻢ هﻮای ﺻﺤﻨﻬﺎی ﺗﻮ را آﺮدﻩ
اﺳﺖ! ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻮﺳﺖ ،ای ﺧﺪای
زﻧﺪﻩ! 3ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ!
در آﻨﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ ،ﺣﺘﯽ ﮔﻨﺠﺸﮕﻬﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺘﻮهﺎ ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﭽﻪهﺎی ﺧﻮد را در ﺁن ﺑﮕﺬارﻧﺪ4 .ﺧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﺎل
ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ در ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ ﺳﺎآﻨﻨﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ! 5ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﺴﺎﻧﯽ آﻪ از ﺗﻮ ﻗﻮت ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ
و از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوی ﻣﯽآﻨﻨﺪ6 .وﻗﺘﯽ ﺁﻧﺎن از
ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺧﺸﮏ ﻋﺒﻮر آﻨﻨﺪ در ﺁﻧﺠﺎ ﭼﺸﻤﻪهﺎ ﺑﻮﺟﻮد
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁورد و ﺑﺎران رﺣﻤﺖ و ﺑﺮآﺎت ﺑﺮ ﺁن زﻣﻴﻦ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﺎرﻳﺪ7 .ﺁﻧﺎن از ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ آﻮﻩ ﺻﻬﻴﻮن در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ،ای
ﺧﺪا ﺧﻮاهﻨﺪ اﻳﺴﺘﺎد.
8ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ،دﻋﺎی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ! ای
ﺧﺪای ﻳﻌﻘﻮب ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ! 9ای ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ
ﺳﭙﺮ ﻣﺎ هﺴﺘﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ
ﺑﻴﺎﻓﻜﻦ.
10ﻳﮏ روز در ﺻﺤﻨﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ ﺑﻮدن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از
هﺰار ﺳﺎل در هﺮ ﺟﺎی دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ! ﻧﻮآﺮی در
ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم ﺗﺎ ارﺑﺎﺑﯽ در ﻗﺼﺮهﺎی
ﺷﺮوران11 .زﻳﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻮر ﻣﺎ هﺴﺘﯽ! ﺗﻮ
ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩء ﻣﺎ هﺴﺘﯽ! ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﺾ و ﺟﻼل
ﺧﻮاهﯽ داد و هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﻜﻮ را ﻣﻨﻊ ﻧﺨﻮاهﯽ آﺮد از
ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻨﻨﺪ12 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﺎل آﺴﯽ آﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ دارد!

دﻋﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺗﻮ
 85واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از اﺳﺎرت
ﺑﺎز ﺁوردﻩای2 .ﺧﻄﺎی اﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﻴﺪﻩای؛ ﺗﻤﺎم
ﮔﻨﺎهﺎن اﻳﺸﺎن را ﺁﻣﺮزﻳﺪﻩای؛ 3ﺧﺸﻢ ﺗﻮ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد4 .اآﻨﻮن ای ﺧﺪای ﻧﺠﺎتدهﻨﺪﻩ ،ﻣﺎ را
ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدان و دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﮕﻴﺮ5 .ﺁﻳﺎ ﺗﺎ
ء
ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺧﻮاهﯽ ﺑﻮد؟ ﺁﻳﺎ ﻧﺴﻞهﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ 6ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺗﺎزﻩ ﻋﻄﺎ ﻧﺨﻮاهﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ
ﺷﺎدی آﻨﻴﻢ؟ 7ﺧﺪاوﻧﺪا ،رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﺎهﺮ آﻦ
و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دﻩ!
8هﺮ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل اﻃﺎﻋﺖ
ﺧﻮاهﻢ آﺮد ،زﻳﺮا او ﺑﻪ ﻣﺎ آﻪ ﻗﻮم ﺧﺎص او هﺴﺘﻴﻢ،
ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ راﻩ
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﮔﻨﺎﻩﺁﻟﻮد ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﮕﺮدﻳﻢ9 .ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ او را اﺣﺘﺮام ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﻣﯽرهﺎﻧﺪ؛ او
ﺷﻜﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪء ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎز ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮداﻧﺪ.
10رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﺑﺎ هﻢ ﻣﻼﻗﺎت آﺮدﻩاﻧﺪ؛ ﻋﺪاﻟﺖ و
ﺻﻠﺢ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻮﺳﻴﺪﻩاﻧﺪ! 11راﺳﺘﯽ از زﻣﻴﻦ
ﻣﯽروﻳﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ از ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽآﻨﺪ.
12ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻴﺰهﺎی ﻧﻴﻜﻮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ و
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان ﺧﻮاهﺪ داد13 .ﻋﺪاﻟﺖ
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ او ﺣﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و راﻩ را ﺑﺮای او
ﺁﻣﺎدﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

دﻋﺎ ﺑﺮای آﻤﮏ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺁن را اﺟﺎﺑﺖ
 86ﻓﺮﻣﺎ ،زﻳﺮا ﺿﻌﻴﻒ و درﻣﺎﻧﺪﻩام2 .ﺟﺎن ﻣﺮا
ﺣﻔﻆ آﻦ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻩ زﻳﺮا ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻩء وﻓﺎدار ﺗﻮ
هﺴﺘﻢ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ دارم3 .ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،زﻳﺮا
ﺗﻤﺎم روز ﺑﻪ درﮔﺎﻩ ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﯽآﻨﻢ4 .ﺑﻨﺪﻩء ﺧﻮد را ﺷﺎد
آﻦ ،زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻢ5 .ﺗﻮ ﺑﺮای ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﻮ
را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﻜﻮ و ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ و ﺑﺴﻴﺎر رﺣﻴﻢ هﺴﺘﯽ .
6ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﺎی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ! ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪء ﻣﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ! 7ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ،
زﻳﺮا دﻋﺎی ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاهﯽ ﻓﺮﻣﻮد.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ
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8ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪاﻳﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .آﺎرهﺎی
ﺗﻮ ﺑﯽﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ9 .هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩای ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺁﻣﺪ و ﺗﻮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻨﺪ ﺳﺘﻮد.
10ﺗﻮ ﺑﺰرگ و ﻗﺎدر هﺴﺘﯽ و ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﯽ؛ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮ ﺧﺪا هﺴﺘﯽ!
11ﺧﺪاوﻧﺪا ،راﻩ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻩ ﺗﺎ وﻓﺎداراﻧﻪ در
ﺁن ﮔﺎم ﺑﺮدارم .ﻣﺮا ﻳﺎری دﻩ ﺗﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ و دودﻟﯽ ﺗﻮ
را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ12 .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس
ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﻴﺎن ﺧﻮاهﻢ
ﻧﻤﻮد13 ،زﻳﺮا رﺣﻤﺖ ﺗﻮ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ؛
ﺗﻮ ﻣﺮا از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ رهﺎﻧﻴﺪﻩای!
14ﺧﺪاﻳﺎ ،اﻓﺮاد ﻣﺘﻜﺒﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺮوهﯽ
ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮ در ﻓﻜﺮ آﺸﺘﻦ ﻣﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ15 .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﻋﺎدل ،ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺻﺒﻮر و
رﺣﻴﻢ هﺴﺘﯽ16 .روی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدان و ﺑﺮ
ﻣﻦ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎ .ﺑﻨﺪﻩء ﺧﻮد را ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎز و او را ﻧﺠﺎت
دﻩ17 .ﻟﻄﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻩ ،ﻣﺮا
ﻳﺎری ﻓﺮﻣﺎ و دﻟﺪاری دﻩ ،ﺗﺎ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ
اﻳﻦ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻤﺠﻴﺪ از اورﺷﻠﻴﻢ
اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺮ آﻮﻩهﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
2 87ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁن را ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮهﺎی
اﺳﺮاﺋﻴﻞ دوﺳﺖ دارد3 .ای ﺷﻬﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ آﻪ
ﺧﺪا در ﺑﺎرﻩء ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻮش آﻦ:
»4ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺻﻮر و ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ،ای اورﺷﻠﻴﻢ ،ﺗﻌﻠﻖ
دارﻧﺪ و ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺰو ﻣﻤﺎﻟﻜﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ ﻣﺮا
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ«.
5درﺑﺎرﻩء اورﺷﻠﻴﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ آﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎی دﻧﻴﺎ
ﺑﻪ ﺁن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل اورﺷﻠﻴﻢ
را ﻗﻮی ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ6 .هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺎﻣﯽ
ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،هﻤﻪء ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اورﺷﻠﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ
ﺧﻮاهﺪ داد7 .ﺁن ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺳﺮودﺧﻮاﻧﺎن و رﻗﺺ آﻨﺎن
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :اورﺷﻠﻴﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪء هﻤﻪء ﺑﺮآﺎت و
ﺧﻮﺷﻴﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ!«

ﻓﺮﻳﺎد آﻤﮏ

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ای ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ،ﺷﺐ و
 88روز در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﮔﺮﻳﻪ و زاری آﺮدﻩام.
2دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪام ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ3 .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
ﭘﺮ از رﻧﺞ و ﻣﺼﻴﺒﺖ اﺳﺖ؛ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ!
4رﻣﻘﯽ در ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻩ ﺷﺪﻩام5 ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﺸﺘﻪای آﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻩ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻩای آﻪ دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﺨﻮاهﯽ ﺁورد و ﻟﻄﻒ ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ
ﻧﺨﻮاهﯽ ﻓﺮﻣﻮد6 .ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺗﺎرﻳﻜﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪای
7ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻣﯽآﻨﺪ؛ ﻃﻮﻓﺎن ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﺮا
در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ8 .ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻧﻢ را از ﻣﻦ دور آﺮدﻩای و
ﺁﻧﻬﺎ را از ﻣﻦ ﺑﻴﺰار ﺳﺎﺧﺘﻪای .ﭼﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩام آﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮد ﭼﺎرﻩای ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ.
9ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از ﺷﺪت ﮔﺮﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
هﺮ روز از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ آﻤﮏ ﻧﻤﻮدﻩ و دﺳﺖ ﻧﻴﺎز
ﺑﺴﻮﻳﺖ دراز ﻣﯽآﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ آﻨﯽ10 .وﻗﺘﯽ
ﺑﻤﻴﺮم ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺠﺰات و آﻤﮏ ﺗﻮ ﺑﺮاﻳﻢ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪﻩ
ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ؟ ﺁﻧﻮﻗﺖ دﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را
ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻢ؟ 11ﻣﮕﺮ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ در ﻗﺒﺮ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ء
از رﺣﻤﺖ و وﻓﺎداری ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ؟ 12ﺁﻳﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩ
ﺗﻮ در ﺁن ﻣﻜﺎن ﺗﺎرﻳﮏ دﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺁﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان در
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ از وﻓﺎداری و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟
13ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﻣﯽﺁورم و آﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ.
هﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﯽآﻨﻢ14 .ﭼﺮا ﻣﺮا
ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻩ و روی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪﻩای؟
15از اوان آﻮدآﯽ ﺗﺎآﻨﻮن ،در رﻧﺞ و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ
ﺑﻮدﻩام و هﻤﻴﺸﻪ از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩام16 .ﺧﺸﻢ ﺷﺪﻳﺪ
ﺗﻮ ﻣﺮا ﭘﺮﻳﺸﺎن آﺮدﻩ و از ﺗﺮس ﺗﻮ ﺑﻴﺠﺎن ﺷﺪﻩام.
17ﺧﺸﻢ ﺗﻮ و ﺗﺮس از ﺗﻮ ﺗﻤﺎم روز ﭼﻮن ﺳﻴﻞ از هﺮ
ﺳﻮ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽآﻨﺪ18 .دوﺳﺘﺎن و ﻋﺰﻳﺰاﻧﻢ را از
ﻣﻦ دور آﺮدﻩای؛ ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﺳﺖ.

ﺳﺮود ﻣّﻠﯽ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺗﻮ را هﻤﻮارﻩ ﺧﻮاهﻢ
 89ﺳﺘﻮد و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از وﻓﺎداری ﺗﻮ
ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ2 ،زﻳﺮا رﺣﻤﺖ ﺗﻮ هﻤﻴﺸﮕﯽ اﺳﺖ و
وﻓﺎداری ﺗﻮ ﭼﻮن ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ3 .و4ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺎدم
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩات داود ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪای و وﻋﺪﻩ آﺮدﻩای آﻪ

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺗﺎ اﺑﺪ ،ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ،ﭘﺎﻳﺪار
ﺧﻮاهﯽ داﺷﺖ.
5ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ از آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺗﻮ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽآﻨﻨﺪ و اﻣﺎﻧﺖ و وﻓﺎداری ﺗﻮ را ﻣﯽﺳﺘﺎﻳﻨﺪ.
6در ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮی آﻨﺪ؟ در ﻣﻴﺎن
ﻣﻮﺟﻮدات ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﭼﻪ آﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ
آﺮد؟ 7ﺗﻮ در ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﻳﺶ هﺴﺘﯽ؛ ﺁﻧﺎن
ﺑﺎ ﺗﺮس و اﺣﺘﺮام ﮔﺮداﮔﺮد ﺗﻮ اﻳﺴﺘﺎدﻩاﻧﺪ.
8ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ،آﻴﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ؟ ﺗﻮ در ﻗﺪرت
و اﻣﺎﻧﺖ ﺑﯽﻧﻈﻴﺮی! 9ﺑﺮ اﻣﻮاج درﻳﺎهﺎ ﻣﺴﻠﻂ هﺴﺘﯽ و
ﻃﻐﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﺁرام ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ10 .ﺗﻮ ﻣﺼﺮ را در هﻢ
آﻮﺑﻴﺪی و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺗﺎر و ﻣﺎر
ﺳﺎﺧﺘﯽ11 .ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و هﺮ ﺁﻧﭽﻪ در ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ از
ﺁن ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺗﻮ ﺁﻧﻬﺎ را ﺁﻓﺮﻳﺪﻩای12 .ﺷﻤﺎل و
ﺟﻨﻮب را ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩای .آﻮهﻬﺎی ﺗﺎﺑﻮر و
ﺣﺮﻣﻮن ،ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ13 .دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﻴﺎر
ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ .ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل هﺴﺘﯽ14 .ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم آﺎرهﺎﻳﺖ رﺣﻤﺖ
و راﺳﺘﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
15ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻣﺮدﻣﯽ آﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را
ﺗﺤﺴﻴﻦ و ﺗﻤﺠﻴﺪ آﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ در ﻧﻮر ﺣﻀﻮرت
راﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ رﻓﺖ16 .ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم روز ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺷﺎدی
ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ17 .ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺎ را ﭘﻴﺮوز و
ﺳﺮاﻓﺮاز ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ18 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
آﺮدی؛ ای ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ
ﺑﺨﺸﻴﺪی.

وﻋﺪﻩء ﺧﺪا ﺑﻪ داود
19و20ﺧﺪاوﻧﺪا ،در ﻋﺎﻟﻢ روﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ و
ﻓﺮﻣﻮدی» :در ﻣﻴﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩام و او
را ﺳﺮاﻓﺮاز ﻧﻤﻮدﻩام ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﻮد؛ او ﺑﻨﺪﻩء ﻣﻦ داود
اﺳﺖ! 21او را ﭘﺎﻳﺪار و ﺗﻮاﻧﺎ ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
22دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮ او ﭼﻴﺮﻩ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﺰﻧﺪی از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺑﻪ او ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ23 .در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن وی
ﺑﺪﺧﻮاهﺎﻧﺶ را از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺮد و ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ از او
ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ هﻼک ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد24 .ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از
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وﻓﺎداری و رﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ او
را ﭘﻴﺮوز و ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ25 .ﻗﻠﻤﺮو
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ او را از درﻳﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎ رود ﻓﺮات
وﺳﻌﺖ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪ26 .او ﻣﺮا ﭘﺪر ﺧﻮد و ﺧﺪا و
ﺻﺨﺮﻩء ﻧﺠﺎت ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ ﺧﻮاﻧﺪ27 .ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ او
ﭼﻮن ﻧﺨﺴﺘﺰادﻩء ﺧﻮﻳﺶ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاهﻢ آﺮد و او را ﺑﺮﺗﺮ
از ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺟﻬﺎن ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ28 .رﺣﻤﺖ ﺧﻮد
را هﺮﮔﺰ از او درﻳﻎ ﻧﺨﻮاهﻢ داﺷﺖ ،زﻳﺮا ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ
او ﻋﻬﺪی داﻳﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ29 .ﻧﺴﻞ او را ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاهﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
30و31و»32اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ از دﺳﺘﻮرات ﻣﻦ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ
آﻨﻨﺪ و اﺣﻜﺎم ﻣﺮا ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ اﻳﺸﺎن را ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﻮاهﻢ
ﻧﻤﻮد33 .ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﺁﻧﻬﺎ را از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم
ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ آﻪ دادﻩام ،وﻓﺎدار ﺧﻮاهﻢ
ﻣﺎﻧﺪ34 .ﺁری ،ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاهﻢ ﺷﻜﺴﺖ و ﺁﻧﭽﻪ را
آﻪ ﮔﻔﺘﻪام ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاهﻢ داد35 .و36ﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ داود ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺧﻮد وﻋﺪﻩ دادم و هﺮﮔﺰ ﺁن را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺨﻮاهﻢ
آﺮد آﻪ ﻧﺴﻞ او ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ وی ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺪرﺧﺸﺪ دوام ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ 37و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻩ آﻪ ﺷﺎهﺪ ﺑﺎوﻓﺎﻳﯽ در ﺁﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺎﻳﺪار
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد«.

ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺮای ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻩ
38اﻣﺎ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﻮد
ﻏﻀﺒﻨﺎآﯽ و او را ﺗﺮک آﺮدﻩای39 .ﺁﻳﺎ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻩء ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮدﻩای؟ ﺗﻮ ﺗﺎج او را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
اﻧﺪاﺧﺘﻪای و ﺁن را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪای! 40ﺣﺼﺎر
ﺷﻬﺮ او را ﺷﻜﺴﺘﻪای و ﻗﻠﻌﻪهﺎﻳﺶ را ﺧﺮاب آﺮدﻩای.
41هﺮ آﻪ از راﻩ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﻮال او را ﻏﺎرت ﻣﯽآﻨﺪ.
او ﻧﺰد هﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد رﺳﻮا ﺷﺪﻩ اﺳﺖ42 .دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
را ﺑﺮ او ﭘﻴﺮوز ﺳﺎﺧﺘﻪای43 .ﺷﻤﺸﻴﺮ او را آﻨﺪ
آﺮدﻩای .در ﺟﻨﮓ او را آﻤﮏ ﻧﻜﺮدﻩای44 .ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻩ وﻋﻈﻤﺘﺶ
ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻩای45 .ﭘﻴﺮی زودرس ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩای و ﻧﺰد هﻤﻪ رﺳﻮاﻳﺶ آﺮدﻩای.

دﻋﺎی رﺳﺘﮕﺎری
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46ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ روی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽآﻨﯽ؟
ﺁﻳﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺁﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟
47ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁور آﻪ ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﻘﺪر آﻮﺗﺎﻩ اﺳﺖ .ﺗﻮ
هﻤﻪء اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻓﻨﺎﭘﺬﻳﺮ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩای48 .آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﻤﻴﺮد و ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ء
49ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﺠﺎﺳﺖ رﺣﻤﺖهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮ؟
آﺠﺎﺳﺖ وﻋﺪﻩء رﺣﻤﺖ ﺗﻮ آﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ وﻓﺎداری ﺑﻪ
داود دادی؟ 50ﺑﺒﻴﻦ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
ﺑﺎر ﻣﻼﻣﺘﻬﺎی اﻳﺸﺎن را ﺑﺮ دوش ﻣﯽآﺸﻢ51 .دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩات را رﻳﺸﺨﻨﺪ ﻣﯽآﻨﻨﺪ و هﺮ ﺟﺎ ﭘﺎی
ﻣﯽﻧﻬﺪ او را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
52ﺷﻜﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ! ﺁﻣﻴﻦ! ﺁﻣﻴﻦ!

آﺘﺎب ﭼﻬﺎرم
)ﻣﺰاﻣﻴﺮ (106-90

دﻋﺎی ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﺮد ﺧﺪا
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ هﻤﻴﺸﻪ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻮدﻩای.
2 90ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﻜﻪ دﻧﻴﺎ را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﯽ و آﻮهﻬﺎ را
ﺑﻮﺟﻮد ﺁوری ،ﺗﻮ ﺑﻮدﻩای .ﺗﻮرا اﺑﺘﺪاء و اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ
ﻧﻴﺴﺖ.
3اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ و ﻣﯽﮔﻮﻳﯽ» :ای
ﺧﺎآﻴﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻳﺪ!«
4هﺰار ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻳﮏ روز ،ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻮن
ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
5و6ﺗﻮ اﻧﺴﺎن را ﭼﻮن ﺳﻴﻼب از ﺟﺎی ﺑﺮ ﻣﯽآﻨﯽ و
ﻣﯽﺑﺮی .زﻧﺪﮔﯽ او ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻴﺎهﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽروﻳﺪ و ﻣﯽﺷﻜﻔﺪ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ
ﭘﮋﻣﺮدﻩ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
7ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﻣﺎ رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽروﻳﻢ و ﺧﺸﻢ
ﺗﻮ ﻣﺎ را ﭘﺮﻳﺸﺎن و ﺑﯽﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ8 .ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺎ
را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪای و هﻴﭻ ﺧﻄﺎی ﻣﺎ
از دﻳﺪ ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
9روزهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ آﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
و ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﺧﻮاب ﻣﯽﮔﺬراﻧﻴﻢ10 .ﻋﻤﺮ
ﻣﺎ هﻔﺘﺎد ﺳﺎل اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ هﺸﺘﺎد
ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ .وﻟﯽ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻴﺰی ﺟﺰ درد و

رﻧﺞ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .هﺮ ﺁن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﺮﻣﺎن
ﺑﺴﺮﺁﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮ ﭘﺮواز آﻨﻴﻢ.
11ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
آﺪام ﻳﮏ از ﻣﺎ ﭼﻨﺎن آﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ از ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ؟
12ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎد ﺑﺪﻩ آﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ زودﮔﺬر اﺳﺖ ﺗﺎ در
اﻳﻦ ﻋﻤﺮ آﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻴﻢ.
13ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺧﻮاهﯽ ﺑﻮد.
از ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد رﺣﻢ آﻦ.
14ﺻﺒﺤﮕﺎهﺎن ﻣﺎ را از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﮔﺮدان
ء
ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ15 .ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ
ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﻣﺎ را ذﻟﻴﻞ و ﺧﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪای ،ﻣﺎ را ﺷﺎد
و ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدان16 .ﺑﮕﺬار ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
اﻋﻤﺎل ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺗﻮ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ آﻨﻴﻢ .ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎز17 .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺎ را
ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪﻩ و در ﺗﻤﺎم آﺎرهﺎﻳﻤﺎن ﻣﺎ را
ﺑﺮآﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﻠﯽ ،در ﺗﻤﺎم آﺎرهﺎﻳﻤﺎن ﻣﺎ را
ﺑﺮآﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ!

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎﺳﺖ
ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺑﺮد ،زﻳﺮ
 91ﺳﺎﻳﻪء او در اﻣﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد2 .او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاهﺪ ﮔﻔﺖ »ﺗﻮ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ و ﺧﺪای ﻣﻦ هﺴﺘﯽ .ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺗﻮآﻞ دارم«.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ را از هﺮ دام ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﻴﻤﺎری آﺸﻨﺪﻩ
ﺧﻮاهﺪ رهﺎﻧﻴﺪ4 .او ﺗﻮ را در زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاهﺪ
ﮔﺮﻓﺖ و از ﺗﻮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد .وﻋﺪﻩهﺎی اﻣﻴﻦ او
ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻮن ﺳﻼح و ﺳﭙﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ5 .و6از ﺑﻼهﺎی ﺷﺐ
ﻧﺨﻮاهﯽ ﺗﺮﺳﻴﺪ و از ﺣﻤﻼت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ روز ﺑﻴﻢ ﻧﺨﻮاهﯽ
داﺷﺖ .وﺑﺎﻳﯽ آﻪ درﺗﺎرﻳﻜﯽ ﻣﯽﺧﺰد ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاهﺪ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻃﺎﻋﻮﻧﯽ آﻪ در روﺷﻨﺎﻳﯽ آﺸﺘﺎر ﻣﯽآﻨﺪ ﺗﻮ را
ﻧﺨﻮاهﺪ هﺮاﺳﺎﻧﺪ7 .اﮔﺮ هﺰار ﻧﻔﺮ در آﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ و دﻩ
هﺰار ﻧﻔﺮ در اﻃﺮاف ﺗﻮ ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﺳﻴﺒﯽ
ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ8 .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ،ﺧﻮاهﯽ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ
و ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎهﻜﺎران را ﺧﻮاهﯽ دﻳﺪ9 .و10هﻴﭻ ﺑﺪی
داﻣﻨﮕﻴﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺑﻼﻳﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ ﺳﺎﻳﻪ
ﻧﺨﻮاهﺪ اﻓﻜﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدﻩای و زﻳﺮ
ﺳﺎﻳﻪء ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮی11 .او ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ هﺮ راهﯽ آﻪ ﺑﺮوی ،از ﺗﻮ
ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آﻨﻨﺪ12 .ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮ را روی دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﺨﻮرد13 .ﺷﻴﺮ درﻧﺪﻩ و
ﻣﺎر ﺳﻤﯽ را زﻳﺮﭘﺎ ﻟﻪ ﺧﻮاهﯽ آﺮد و ﺁﺳﻴﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ!
14ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ،
ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﻢ داد و آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاهﻢ آﺮد15 .وﻗﺘﯽ دﻋﺎ آﻨﻨﺪ ،دﻋﺎﻳﺸﺎن را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻮن در زﺣﻤﺖ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
آﻤﮏ اﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﻢ ﺷﺘﺎﻓﺖ؛ ﺁﻧﻬﺎ را ﺧﻮاهﻢ رهﺎﻧﻴﺪ و
ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ16 .ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤﺮ دراز ﺧﻮاهﻢ
ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن ﺧﻮاهﻢ داد«.

ﺳﺒَﺖ(
)ﺳﺮود ﺑﺮای روز َ
ﺳﺮود ﺷﻜﺮﮔﺰاری
ﭼﻪ ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﺎم
 92ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺎ ﺳﺮود ﺳﺘﺎﻳﺶ آﺮدن!
2هﺮ ﺻﺒﺢ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺣﻤﺘﺶ ﺗﺸﻜﺮ آﻨﻴﺪ و
هﺮ ﺷﺐ ،اﻣﺎﻧﺖ او را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁورﻳﺪ3 .او را ﺑﺎ ﺻﺪای
رﺑﺎب دﻩ ﺗﺎر و ﺑﻪ ﻧﻐﻤﻪء ﺑﺮﺑﻂ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ.
4ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺑﺎ آﺎرهﺎی ﺧﻮد ،ﻣﺮا ﺷﺎد آﺮدﻩای؛
ﺑﺴﺒﺐ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺑﺮاﻳﻢ اﻧﺠﺎم دادﻩای ،ﻧﻐﻤﻪهﺎی ﺷﺎد
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ.
5ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﻋﻤﺎل ﺗﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ.
اﻓﻜﺎر ﺗﻮ ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻤﻴﻖاﻧﺪ6 .ﺷﺨﺺ ﻧﺎدان درک
ﻧﻤﯽآﻨﺪ و ﺁدم اﺣﻤﻖ اﻳﻦ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ آﻪ 7هﺮ ﭼﻨﺪ
ﮔﻨﺎهﻜﺎران ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ هﺮز ﻣﯽروﻳﻨﺪ و هﻤﻪء ﺑﺪآﺎران
آﺎﻣﻴﺎب هﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ8 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ و از هﻤﻪ
ﺑﺮﺗﺮ هﺴﺘﯽ! 9هﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم
ﺑﺪآﺎران ،از ﭘﺎی در ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁﻣﺪ.
10ﺗﻮ ﻣﺮا هﻤﭽﻮن ﮔﺎو وﺣﺸﯽ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪای و ﺑﺎ
روﻏﻦ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺗﺎزﻩ ﻣﺮا ﻣﻌﻄﺮ آﺮدﻩای11 .ﻧﺎﺑﻮدی
دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ دﻳﺪﻩام و ﺧﺒﺮ ﺳﻘﻮط ﮔﻨﺎهﻜﺎران
را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﻨﻴﺪﻩام.
12ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن ،هﻤﭽﻮن درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺛﻤﺮ ﻣﯽدهﻨﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺳﺮو ﻟﺒﻨﺎن ،رﺷﺪ ﻣﯽآﻨﻨﺪ13 .ﺁﻧﺎن
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هﻤﭽﻮن درﺧﺘﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ و ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ14 .ﺣﺘﯽ در اﻳﺎم ﭘﻴﺮی ﻧﻴﺰ،
ﻗﻮی و ﭘﺮﻧﺸﺎط ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد و ﺛﻤﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ داد15 ،و
اﻋﻼم ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد» :ﺧﺪا ﻋﺎدل اﺳﺖ؛ او ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻩ ﻣﻦ
اﺳﺖ و در او هﻴﭻ ﺑﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد«.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽآﻨﺪ! او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻼل
 93و ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺁراﺳﺘﻪ اﺳﺖ .زﻣﻴﻦ ﺑﺮ
ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪﻩ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.
2ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺨﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺗﻮ از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺗﻮ از ازل ﺑﻮدﻩای.
4
3ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ ﻃﻐﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻩ و ﻣﯽﺧﺮوﺷﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺗﻮ آﻪ در ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽآﻨﯽ ،ﻗﻮیﺗﺮ از ﺗﻤﺎم
ﺳﻴﻠﻬﺎی ﺧﺮوﺷﺎن و اﻣﻮاج ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ درﻳﺎهﺎ هﺴﺘﯽ!
ء
5ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم وﻋﺪﻩهﺎی ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ
ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻗﺪوﺳﻴﺖ ﺁراﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺧﺪا ،داور هﻤﻪ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ای ﺧﺪای اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ،ﻗﺪرﺗﺖ
 94را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻩ2 .ای داور ﺟﻬﺎن ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و
ﻣﺘﻜﺒﺮان را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎن3 .ﮔﻨﺎهﻜﺎران ﺗﺎ
ﺑﻪ آﯽ ﭘﻴﺮوز و ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد؟ 4هﻤﻪء ﺑﺪآﺎران،
ﮔﺴﺘﺎخ و ﺳﺘﻤﮕﺮ هﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻧﺎروا ﻣﯽزﻧﻨﺪ5 .ﻗﻮم
ﺗﻮ را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻇﻠﻢ ﻣﯽآﻨﻨﺪ6 .ﺑﻴﻮﻩ
زﻧﺎن و ﻏﺮﻳﺒﺎن و ﻳﺘﻴﻤﺎن را ﻣﯽآﺸﻨﺪ7 .اﻳﻦ ﺳﺘﻤﻜﺎران
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪء آﺎرهﺎی ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
8ای ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﭼﺮا اﻳﻨﻘﺪر ﻧﺎدان هﺴﺘﻴﺪ؟ آﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻋﻘﻞ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺁﻣﺪ؟ 9ﺁﻳﺎ ﺧﺪا آﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮش دادﻩ اﺳﺖ،
ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد؟ او آﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﺸﻢ دادﻩ اﺳﺖ ،ﺁﻳﺎ
ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﺪ؟ 10او آﻪ هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽآﻨﺪ ،ﺁﻳﺎ
ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد؟ او آﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺁﻣﻮزد ،ﺁﻳﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ آﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽآﻨﻴﺪ؟
11ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻓﻜﺮ اﻧﺴﺎن ﺁﮔﺎﻩ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ آﻪ ﻓﻜﺮ
او ﭘﻮچ و ﺑﻴﻬﻮدﻩ اﺳﺖ.
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12ﺧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﺎل آﺴﯽ آﻪ ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را ﺗﺄدﻳﺐ
ﻣﯽآﻨﯽ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﯽﺁﻣﻮزی13 .ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﺨﺼﯽ ،در روزهﺎﻳﯽ آﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎهﻜﺎران را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﯽﺳﺎزی و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽآﻨﯽ ،ﺁﺳﻮدﻩ ﺧﺎﻃﺮ و دراﻣﺎن
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد14 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﻮد را ﺗﺮک
ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد و اﻳﺸﺎن را از ﻳﺎد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﺮد15 .ﺑﺎر
دﻳﮕﺮ داوری از روی ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف اﺟﺮا ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
و هﻤﻪء درﺳﺘﻜﺎران از ﺁن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.
16آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻴﺰد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮔﻨﺎهﻜﺎران اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ آﻨﺪ؟ ﭼﻪ آﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪآﺎران ﺑﺠﻨﮕﺪ؟ 17اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪدآﺎر ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺑﻮد ﺑﺰودی از ﺑﻴﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻢ18 .وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻳﺎد زدم آﻪ
ﭘﺎهﺎﻳﻢ ﻣﯽﻟﻐﺰﻧﺪ! ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻴﻢ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎدم
رﺳﻴﺪی و ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ ﺑﻴﺎﻓﺘﻢ.
19هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﻓﻜﺮم ﻧﺎراﺣﺖ و دﻟﻢ ﺑﯽﻗﺮار اﺳﺖ ،ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺮا دﻟﺪاری ﻣﯽدهﯽ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺳﻮدﮔﯽ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ.
20ﺁﻳﺎ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ﺷﺮور از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد آﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن هﺮ ﻧﻮع ﻇﻠﻤﯽ را
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ 21ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ درﺳﺘﻜﺎران ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﻣﯽﭼﻴﻨﻨﺪ و ﺑﯽﮔﻨﺎهﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
22اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺨﺮﻩ و ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮا از هﺮ
ﮔﺰﻧﺪی ﺣﻔﻆ ﻣﯽآﻨﺪ.
23ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﺮوران و ﺑﺪآﺎران را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن
ﺧﻮاهﺪ رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮد .ﺁری،
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،اﻳﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ آﺮد.

ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﻢ و در وﺻﻒ
» 95ﺻﺨﺮﻩء« ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺳﺮود
ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ! 2ﺑﺎ ﺷﻜﺮﮔﺰاری ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ و ﺑﺎ
ﺳﺮودهﺎی ﺷﺎد او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﻢ! 3زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﻋﻈﻴﻤﯽ اﺳﺖ؛ او ﭘﺎدﺷﺎهﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮ هﻤﻪء ﺧﺪاﻳﺎن
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽراﻧﺪ4 .اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ در دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
و ﺑﻠﻨﺪی و ﻋﻈﻤﺖ آﻮﻩهﺎ از ﺁن او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ5 .ﺁﺑﻬﺎ و
ﺧﺸﻜﯽهﺎ را ﺧﺪا ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ و ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ
دارﻧﺪ.

6ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ،ﺳﺮ ﻓﺮود ﺁورﻳﻢ و او را ﻋﺒﺎدت
آﻨﻴﻢ .ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ در ﺣﻀﻮر ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩء ﺧﻮد زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﻴﻢ7 .ﻣﺎ
ﻗﻮم او هﺴﺘﻴﻢ و او ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ ﮔﻠﻪء او هﺴﺘﻴﻢ و او
ﺷﺒﺎن ﻣﺎ .ای آﺎش اﻣﺮوز ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ
آﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»8 :ﺳﺨﺘﺪل و ﻧﺎﻣﻄﻴﻊ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ
اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺮای ﻣﺮﻳﺒﺎ و ﻣﺴﺎ ﻧﺎﻣﻄﻴﻊ ﺷﺪﻧﺪ*.
9در ﺁﻧﺠﺎ ،اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎرهﺎ ﻣﻌﺠﺰات و
اﻋﻤﺎل ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﻣﺮا دﻳﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﮏ
آﺮدﻧﺪ10 .ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ،از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺰون و ﺑﻴﺰار
ﺑﻮدم ،زﻳﺮا دل و ﻓﻜﺮﺷﺎن از ﻣﻦ دور ﺑﻮد و
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﺳﺘﻮراﺗﻢ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 11ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪﻩ ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم آﻪ ﻧﮕﺬارم وارد
ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﻪ وﻋﺪﻩ دادﻩ ﺑﻮدم در ﺁن ﺁرام و
ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽآﻨﺪ
ﺳﺮودی ﺗﺎزﻩ در وﺻﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
 96ای هﻤﻪء ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ در وﺻﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ2 .ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﻧﺎم او را
ﺣﻤﺪ ﮔﻮﻳﻴﺪ .هﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺸﺎرت دهﻴﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ3 .در ﻣﻴﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻋﻈﻤﺖ او را ذآﺮ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ او را ﺑﺮای هﻤﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻨﻴﺪ.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺳﺰاوار ﺳﺘﺎﻳﺶ! او ﺑﺮﺗﺮ از
هﻤﻪء ﺧﺪاﻳﺎن اﺳﺖ5 .زﻳﺮا ﺧﺪاﻳﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺖهﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩء ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺳﺖ.
ء
6ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺷﻜﻮﻩ و ﭘﺮﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻪ
او ﺑﻪ ﻗﻮت و ﺟﻼل ﺁراﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
7ای ﻗﻮﻣﻬﺎی روی زﻣﻴﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ؛
ﻋﻈﻤﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ8 .ﻧﺎم ﭘﺮﺷﻜﻮﻩ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ و ﺑﺎ هﺪاﻳﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء او
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ9 .ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮی و ﭘﺮهﻴﺰآﺎری
ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ .ای هﻤﻪ ﻣﺮدم روی زﻣﻴﻦ ،از ﺣﻀﻮر وی
ﺑﻠﺮزﻳﺪ10 .ﺑﻪ هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ ﮔﻮﻳﻴﺪ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﯽآﻨﺪ!« ﺟﻬﺎن ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و ﺗﻜﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ ﺧﻮرد.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺑﺎ اﻧﺼﺎف داوری ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
11ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺷﺎدی آﻨﻨﺪ و درﻳﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺁن ﺑﻪ
ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﺁﻳﻨﺪ12 .ﻣﺰرﻋﻪهﺎ و هﺮ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ در
ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ و درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺎدی آﻨﻨﺪ.
ء
13زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای داوری ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺁﻳﺪ .او هﻤﻪ
ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف داوری ﺧﻮاهﺪ آﺮد.

ﺷﻜﻮﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽآﻨﺪ ،ﭘﺲ ای ﺳﺎآﻨﺎن
 97زﻣﻴﻦ ﺷﺎدی آﻨﻴﺪ و ای ﺟﺰﻳﺮﻩهﺎی دور
دﺳﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻴﺪ.
2اﺑﺮهﺎ و ﺗﺎرﻳﻜﯽ ،اﻃﺮاف ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﺮ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف اﺳﺘﻮار اﺳﺖ3 .ﺁﺗﺶ،
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽرود و دﺷﻤﻨﺎن او را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ.
4ﺑﺮقهﺎﻳﺶ دﻧﻴﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .زﻣﻴﻦ اﻳﻦ را
ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ و ﻣﯽﻟﺮزد5 .آﻮﻩهﺎ از هﻴﺒﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮم ذوب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ6 .ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
او را ﺑﻴﺎن ﻣﯽآﻨﻨﺪ و هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺷﻜﻮﻩ و ﺟﻼل وی را
ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ.
7هﻤﻪء ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن آﻪ ﺑﻪ ﺑﺖهﺎی ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﯽآﻨﻨﺪ،
ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ای هﻤﻪء ﺧﺪاﻳﺎن ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زاﻧﻮ ﺑﻴﺎﻓﺘﻴﺪ و او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ! 8و9ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﻴﻢ و هﻤﻪء ﻣﺮدم ﻳﻬﻮدا ﺑﺴﺒﺐ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪء ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل هﺴﺘﻨﺪ .زﻳﺮا ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ء
دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽآﻨﯽ و از هﻤﻪ
ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﺮﺗﺮ هﺴﺘﯽ.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ از ﺑﺪی ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ دوﺳﺖ دارد .او
ﻋﺰﻳﺰان ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽآﻨﺪ و اﻳﺸﺎن را از دﺳﺖ
ﺑﺪآﺎران ﻣﯽرهﺎﻧﺪ11 .ﻧﻮر ﺑﺮ ﻧﻴﻜﺎن ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ و ﺷﺎدی
ﺑﺮ ﭘﺎآﺪﻻن12 .ای درﺳﺘﻜﺎران ﺑﺴﺒﺐ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ ﺷﺎدی آﻨﻴﺪ .ﺁری ،آﺎرهﺎی ﺧﺪای
ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁرﻳﺪ و او را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻴﺪ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺟﻬﺎن
ﺳﺮودی ﺗﺎزﻩ در وﺻﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮاﻳﻴﺪ؛
 98زﻳﺮا آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ آﺮدﻩ و دﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑﺎزوی ﻣﻘﺪﺳﺶ او را ﭘﻴﺮوز ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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2ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻴﺮوزی ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻩ و ﻗﺪرت
ﻧﺠﺎﺗﺒﺨﺶ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺁﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
3او ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻋﺪﻩ داد آﻪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن رﺣﻤﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،و ﺑﻪ وﻋﺪﻩاش وﻓﺎ ﻧﻤﻮد .هﻤﻪء ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ
ﭘﻴﺮوزی رهﺎﻳﯽﺑﺨﺶ ﺧﺪای ﻣﺎ را دﻳﺪﻩاﻧﺪ.
4ای ﺳﺎآﻨﺎن زﻣﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺘﺎﻳﻴﺪ؛ ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ5 .و6ﺑﺎ
ﻧﻐﻤﻪء ﺑﺮﺑﻂ و آﺮﻧﺎ و ﺳﺮﻧﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ؛
در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻧﮓ ﺷﺎدی ﺑﺮﺁورﻳﺪ.
7درﻳﺎ و هﺮ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ در ﺁن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﻮش و ﺧﺮوش
ﺁﻳﺪ .زﻣﻴﻦ و ﺳﺎآﻨﺎﻧﺶ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ8 .و9ﻧﻬﺮهﺎ دﺳﺖ
ﺑﺰﻧﻨﺪ و آﻮﻩهﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدی آﻨﻨﺪ؛ زﻳﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای داوری ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺁﻳﺪ .او ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن را
ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف داوری ﺧﻮاهﺪ آﺮد.

ﺧﺪای ﻣﻘﺪس
ای ﻗﻮمهﺎ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
 99ﻣﯽآﻨﺪ! ای ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻦ ﺑﻠﺮزﻳﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد آﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻗﺮار دارد
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ!
2ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﻴﻢ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮدﻩ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎ
ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ3 .هﻤﻪء ﻣﺮدم ﻧﺎم ﺑﺰرگ او را ﮔﺮاﻣﯽ
ﺑﺪارﻧﺪ ،زﻳﺮا او ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.
4ای ﺧﺪا ،ای »ﭘﺎدﺷﺎﻩ« ﻣﻘﺪر )ﺗﻮاﻧﺎ( ،ﺗﻮ اﻧﺼﺎف را
دوﺳﺖ داری .ﺗﻮ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی را
ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻬﺎدﻩای.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ و در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ او ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ زﻳﺮا او ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.
6وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون و ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ،ﻣﺮدان ﺧﺪا ،از
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،او درﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺸﺎن را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد7 .او از ﻣﻴﺎن ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﺑﺎ ﺁﻧﺎن ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ و ﺁﻧﺎن اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات او را اﻃﺎﻋﺖ آﺮدﻧﺪ.
8ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺗﻮ دﻋﺎی ﻗﻮم ﺧﻮد را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮدی و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادی آﻪ ﺧﺪاﻳﯽ
ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ هﺴﺘﯽ؛ اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮔﻨﺎهﺎﻧﺸﺎن ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮدی.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ
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9ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﻳﻴﺪ و او را ﻧﺰد آﻮﻩ
ﻣﻘﺪﺳﺶ در اورﺷﻠﻴﻢ ﻋﺒﺎدت آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا او ﻣﻘﺪس
اﺳﺖ.

ﺳﺮود ﺷﻜﺮﮔﺰاری
ای ﺳﺎآﻨﺎن روی زﻣﻴﻦ ،در ﺣﻀﻮر
 100ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻳﺎد ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮ دهﻴﺪ! 2ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﺎ ﺷﺎدی ﻋﺒﺎدت آﻨﻴﺪ و ﺳﺮودﺧﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ.
3ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ او ﺧﺪاﺳﺖ .او ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﻗﻮم او
هﺴﺘﻴﻢ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭼﺮاﮔﺎﻩ او.
4ﺑﺎ ﺷﻜﺮﮔﺰاری از دروازﻩهﺎی ﺧﺎﻧﻪ او داﺧﻞ ﺷﻮﻳﺪ؛
ﺳﺮود ﺧﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻬﺎی او ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ .او را ﭘﺮﺳﺘﺶ
آﻨﻴﺪ و ﻧﺎم ﻣﻘﺪﺳﺶ را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﻳﺪ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺖ و اﻣﺎﻧﺘﺶ را اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

دﻋﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻩ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ و اﻧﺼﺎف ﺗﻮ را
 101ﻣﯽﺳﺘﺎﻳﻢ و ﺑﺎ ﺳﺮود ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻢ2 .ﻣﻦ
راﻩ درﺳﺖ و ﺑﯽﻋﻴﺐ را در ﭘﻴﺶ ﺧﻮاهﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ
ﺧﺮدﻣﻨﺪی رﻓﺘﺎر ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺧﻮد ،ﻣﺮا در اﻳﻦ راﻩ ﻳﺎری ﻓﺮﻣﺎ.
3
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎآﯽ ﺧﻮاهﻢ داﺷﺖ .هﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺪ
و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را از ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دور ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد.
آﺮدار اﻓﺮاد ﻧﺎدرﺳﺖ را دوﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﻢ داﺷﺖ و در
آﺎرهﺎﻳﺸﺎن ﺳﻬﻴﻢ ﻧﺨﻮاهﻢ ﺷﺪ4 .ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را از ﺧﻮد
دور ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﮔﻨﺎهﻜﺎران ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﺨﻮاهﻢ
آﺮد5 .آﺴﯽ را آﻪ از دﻳﮕﺮان ﺑﺪﮔﻮﻳﯽ آﻨﺪ ﺳﺎآﺖ
ﺧﻮاهﻢ آﺮد؛ ﺷﺨﺺ ﻣﻐﺮور و ﺧﻮدﺧﻮاﻩ را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻧﺨﻮاهﻢ ﺷﺪ6 .ﻣﻦ در ﭘﯽ اﺷﺨﺎص اﻣﻴﻦ و ﺧﺪاﺷﻨﺎس
هﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺎخ ﺧﻮد ﺑﻴﺎورم .آﺴﯽ آﻪ درﺳﺘﻜﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﺑﻪ آﺎر ﺧﻮاهﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ.
7ﺣﻴﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ آﺎخ ﻣﻦ راﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ و دروﻏﮕﻮ
ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ8 .هﺮ روز ﻋﺪﻩای از ﺑﺪآﺎران را
ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻢ آﺮد ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺧﺪا را از وﺟﻮد هﻤﻪء ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﺎک ﺳﺎزم.

رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎدم
 102ﮔﻮش ﻓﺮا دﻩ! 2وﻗﺘﯽ آﻪ در زﺣﻤﺖ هﺴﺘﻢ،
روی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮﻧﮕﺮدان! ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ ،و
هﺮﮔﺎﻩ دﻋﺎ آﻨﻢ ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ!
3ﻋﻤﺮم ﭼﻮن دود ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽﺷﻮد و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﻢ هﻤﭽﻮن ﭼﻮب ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺳﻮزد4 .دل ﻣﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎهﯽ اﺳﺖ آﻪ آﻮﺑﻴﺪﻩ و ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﺬا
ﺧﻮردن را از ﻳﺎد ﺑﺮدﻩام5 .ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ؛ ﺟﺰ
ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﭼﻴﺰی در ﺑﺪﻧﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
6هﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪﻩای وﺣﺸﯽ ،ﺁوارﻩء ﺻﺤﺮا ﺷﺪﻩام و
ﭼﻮن ﺟﻐﺪ ﺧﺮاﺑﻪﻧﺸﻴﻦ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﮔﺸﺘﻪام7 .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻨﺠﺸﻜﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩام؛ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
ﻧﻤﯽرود8 .هﺮ روز دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﯽآﻨﻨﺪ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
9و10ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻏﺬای ﻣﻦ
ﺧﺎآﺴﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽام ﺑﺎ اﺷﻜﻬﺎﻳﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻳﺮا ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺘﯽ و ﺑﻪ آﻨﺎر اﻧﺪاﺧﺘﯽ11 .ﻋﻤﺮم
ﭼﻮن ﺳﺎﻳﻪهﺎی ﻋﺼﺮ ،زودﮔﺬر اﺳﺖ؛ هﻤﭽﻮن ﻋﻠﻒ
ﺧﺸﮏ ﭘﮋﻣﺮدﻩ ﺷﺪﻩام.
12اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ اﺑﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ هﺴﺘﯽ؛ ذآﺮ ﺗﻮ در
ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞهﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ13 .ﺗﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ
اورﺷﻠﻴﻢ ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاهﯽ ﻓﺮﻣﻮد؛ اآﻨﻮن زﻣﺎن ﺁن رﺳﻴﺪﻩ
اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮ اورﺷﻠﻴﻢ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﯽ14 .ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ
ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺧﺎک اورﺷﻠﻴﻢ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ!
15ﻗﻮﻣﻬﺎ از ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪ و هﻤﻪ
ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺟﻬﺎن از ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ او هﺮاﺳﺎن
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ16 .او ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﻴﻢ را دوﺑﺎرﻩ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاهﺪ
آﺮد و ﺑﺎ ﺟﻼل و ﺷﻜﻮﻩ ﻓﺮاوان ﻇﺎهﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
17ﺑﻪ دﻋﺎی ﻗﻮم درﻣﺎﻧﺪﻩ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ،اﻳﺸﺎن را
اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد18 .ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﺪ
ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ او را
ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻨﺪ:
19و»20ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮد در ﺁﺳﻤﺎن ،ﺑﻪ
زﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﻟﻪ اﺳﻴﺮان را ﺑﺸﻨﻮد و ﺁﻧﻬﺎ را
آﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺁزاد ﺳﺎزد«.
21و22ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﯽ ﻗﻮﻣﻬﺎ در اورﺷﻠﻴﻢ ﮔﺮد هﻢ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ
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ﺗﺎ ﺧﺪا را در ﺧﺎﻧﻪء او ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻨﺪ ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ در
اورﺷﻠﻴﻢ ﺳﺘﻮدﻩ و ﺳﺮاﻳﻴﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
23ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاﻧﯽام ﺗﻮان ﻣﺮا از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﺮم
را آﻮﺗﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ24 .ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻧﮕﺬار در
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻤﻴﺮم! ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪﻩ هﺴﺘﯽ! 25در ازل ،ﺗﻮ
ﺑﻨﻴﺎد زﻣﻴﻦ را ﻧﻬﺎدی و ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ26 .ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ هﺴﺘﯽ.
هﻤﻪء ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻪ ،ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ؛ و هﻤﭽﻮن
ردا ،ﺁﻧﻬﺎ را ﻋﻮض ﺧﻮاهﯽ ﻧﻤﻮد و از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ
رﻓﺖ27 .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺟﺎوداﻧﯽ هﺴﺘﯽ و ﺑﺮای ﺗﻮ هﺮﮔﺰ
ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
28ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ،هﻤﻴﺸﻪ در اﻣﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد و
ﻧﺴﻞ ﺁﻧﻬﺎ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻦ! ای
 103ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﻦ ،ﻧﺎم ﻣﻘﺪس او را ﺳﺘﺎﻳﺶ
آﻦ! 2ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻦ و ﺗﻤﺎم
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎی او را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻜﻦ! 3او ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎهﺎﻧﻢ را
ﻣﯽﺁﻣﺮزد و هﻤﻪء ﻣﺮﺿﻬﺎﻳﻢ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ4 .ﺟﺎن ﻣﺮا
از ﻣﺮگ ﻣﯽرهﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا
ﺑﺮآﺖ ﻣﯽدهﺪ! 5ﺟﺎن ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖهﺎی ﺧﻮب ﺳﻴﺮ
ﻣﯽآﻨﺪ ﺗﺎ هﻤﭽﻮن ﻋﻘﺎب ،ﺟﻮان و ﻗﻮی ﺑﻤﺎﻧﻢ.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ را اﺟﺮا ﻣﯽآﻨﺪ و ﺣﻖ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽدهﺪ7 .او روﺷﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ
ﺁﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮد و اﻋﻤﺎل ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺸﺎن داد.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ؛ او دﻳﺮ ﻏﻀﺐ و ﭘﺮ
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ9 .ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﻤﯽآﻨﺪ
و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ10 .او ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﮔﻨﺎهﺎﻧﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻩ و ﺁﻧﭽﻨﺎن آﻪ ﺳﺰاوار ﺑﻮدﻩاﻳﻢ،
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﻤﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ11 .زﻳﺮا ﺑﻪ
اﻧﺪازﻩای آﻪ ﺁﺳﻤﺎن از زﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ هﻤﺎن
اﻧﺪازﻩ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ او را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽدارﻧﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ! 12ﺑﻪ اﻧﺪازﻩای آﻪ ﻣﺸﺮق از
ﻣﻐﺮب دور اﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺎ
را از ﻣﺎ دور آﺮدﻩ اﺳﺖ! 13هﻤﺎﻧﻄﻮری آﻪ ﻳﮏ ﭘﺪر
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ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را دوﺳﺖ دارد ،هﻤﭽﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ
آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ او را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ دوﺳﺖ دارد.
14ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺮﺷﺖ و ﻓﻄﺮت ﻣﺎ ﺁﮔﺎﻩ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ
آﻪ ﺧﺎک هﺴﺘﻴﻢ.
15ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ و هﻤﭽﻮن ﮔﻞ ﺻﺤﺮا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ16 ،آﻪ روزی ﺑﺎد ﺑﺮ ﺁن ﻣﯽوزد و از ﺑﻴﻦ
ﻣﯽرود و دﻳﮕﺮ در ﺁن ﻣﻜﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻮدﻩ ،هﺮﮔﺰ دﻳﺪﻩ
ﻧﻤﯽﺷﻮد17 .و18اﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ او را
ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ ،هﻤﻴﺸﮕﯽ اﺳﺖ و او ﻋﺪاﻟﺖ را در
ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﻋﻬﺪ و اﺣﻜﺎم او را ﺣﻔﻆ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﺑﺠﺎ ﻣﯽﺁورد.
19ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺧﻮد را در ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار
دادﻩ اﺳﺖ و از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮ هﻤﻪء ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ
ﻣﯽآﻨﺪ20 .ای هﻤﻪء ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺗﻮاﻧﺎ آﻪ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻴﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮراﺗﺶ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،او را
ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! 21ای هﻤﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ،ای
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻴﺪ!
22ای هﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ،در هﺮ ﺟﺎﻳﯽ آﻪ هﺴﺘﻴﺪ،
او را ﺑﺴﺘﺎﻳﻴﺪ!
ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻦ!

در ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎر
ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻦ!
 104ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﺮﺷﻜﻮﻩ
هﺴﺘﯽ! ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺰت و ﺟﻼل ﺁراﺳﺘﻪ و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
را ﺑﺎ ﻧﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻩای .ﺁﺳﻤﺎن را ﻣﺜﻞ ﺧﻴﻤﻪ ﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪﻩای
3و ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺁﺑﻬﺎی ﺁن ﺑﻨﺎ آﺮدﻩای .اﺑﺮهﺎ را
ﻋﺮاﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻩای و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎد ﻣﯽراﻧﯽ4 .ﺑﺎدهﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮان ﺗﻮ هﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺁﺗﺶ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺗﻮ.
5ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ زﻣﻴﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎﺳﺶ اﺳﺘﻮار آﺮدی ﺗﺎ
هﺮﮔﺰ از ﻣﺴﻴﺮش ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮد6 .درﻳﺎهﺎ هﻤﭽﻮن
رداﻳﯽ ﺁن را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﺁب درﻳﺎهﺎ آﻮﻩهﺎ را
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ7 .اﻣﺎ ﺁﺑﻬﺎ از هﻴﺒﺖ ﺻﺪای ﺗﻮ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ و ﭘﺮاآﻨﺪﻩ
ﺷﺪﻧﺪ8 .ﺑﻪ ﻓﺮاز آﻮﻩهﺎ ﺑﺮ ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دﺷﺖهﺎ ﺳﺮازﻳﺮ
ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدی ،ﺟﺎری
ﺷﺪﻧﺪ9 .ﺑﺮای درﻳﺎهﺎ ﺣﺪی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻩای ﺗﺎ از ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﮕﺬرﻧﺪ و زﻣﻴﻦ را دوﺑﺎرﻩ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
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10در درﻩهﺎ ،ﭼﺸﻤﻪهﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩای ﺗﺎ ﺁب ﺁﻧﻬﺎ در
آﻮهﭙﺎﻳﻪهﺎ ﺟﺎری ﺷﻮد11 .ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا از
اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪهﺎ ﺁب ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و ﮔﻮرﺧﺮهﺎ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ12 .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪهﺎی
درﺧﺘﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺁواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ13 .از ﺁﺳﻤﺎن
ﺑﺮ آﻮﻩهﺎ ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎراﻧﯽ و زﻣﻴﻦ از ﻧﻌﻤﺖهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد14 .و15ﻧﺒﺎﺗﺎت را ﺑﺮای
ﺧﻮراک ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،و درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮﻩدار و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و
ﻏﻼت را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻧﺴﺎن ،از زﻣﻴﻦ ﻣﯽروﻳﺎﻧﯽ ﺗﺎ
اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاب و روﻏﻦ و ﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ
آﻨﺪ و ﺷﺎد و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
16درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﻟﺒﻨﺎن آﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ را
آﺎﺷﺘﻪای ﺳﺒﺰ و ﺧﺮﻣﻨﺪ17 .ﻣﺮﻏﺎن هﻮا در درﺧﺘﺎن
ﺳﺮو ﻻﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻟﮏﻟﮏهﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪهﺎی
درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ18 .آﻮﻩهﺎی ﺑﻠﻨﺪ ،ﭼﺮاﮔﺎﻩ ﺑﺰهﺎی
آﻮهﯽ اﺳﺖ و ﺻﺨﺮﻩهﺎ ،ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﺧﺮﮔﻮشهﺎ.
19ﻣﺎﻩ را ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻩهﺎی ﺳﺎل ﺁﻓﺮﻳﺪی و ﺁﻓﺘﺎب را
ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ روزهﺎ20 .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺷﺐ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﺷﺐ هﻤﻪء ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ از ﻻﻧﻪهﺎی ﺧﻮد
ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ21 .ﺷﻴﺮﺑﭽﮕﺎن ﺑﺮای ﺷﻜﺎر ﻏﺮش
ﻣﯽآﻨﻨﺪ و روزی ﺧﻮد را از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ.
22هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺁﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﻣﯽآﻨﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻻﻧﻪهﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ23 .ﺁﻧﮕﺎﻩ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای
آﺴﺐ ﻣﻌﺎش ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﯽروﻧﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ
آﺎر ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
24ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﺎرهﺎی دﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ .هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ را
از روی ﺣﻜﻤﺖ اﻧﺠﺎم دادﻩای .زﻣﻴﻦ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻮ
ﭘﺮ اﺳﺖ25 .در درﻳﺎهﺎی ﺑﺰرﮔﯽ آﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩای
ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺰرگ و آﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ26 .ﻧﻬﻨﮕﺎن در درﻳﺎهﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽآﻨﻨﺪ و
آﺸﺘﯽهﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺁﻧﻬﺎ رواﻧﻨﺪ.
27ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ روزیﺷﺎن را ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪهﯽ28 .ﺗﻮ روزی ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ و ﺁﻧﻬﺎ را
ﺳﻴﺮ ﻣﯽآﻨﯽ29 .هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ روی ﺧﻮد را از ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و وﻗﺘﯽ ﺟﺎن ﺁﻧﻬﺎ
را ﻣﯽﮔﻴﺮی ،ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺨﺎآﯽ آﻪ از ﺁن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ30 .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت

ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ ،زﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻃﺮاوت
ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.
31ﺷﻜﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ و او از ﺁﻧﭽﻪ
ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ32 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﯽآﻨﺪ و زﻣﻴﻦ ﻣﯽﻟﺮزد؛ آﻮﻩهﺎ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ و
دود از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
33ﺗﺎ زﻧﺪﻩام ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد و
ﺗﺎ وﺟﻮد دارم او را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد34 .ﺑﺎﺷﺪ آﻪ او
ء
از ﺳﺮود ﻣﻦ ﺧﺸﻨﻮد ﺷﻮد ،زﻳﺮا او ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ هﻤﻪ
ﺧﻮﺷﯽهﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ35 .ﺑﺎﺷﺪ آﻪ هﻤﻪء ﮔﻨﺎهﻜﺎران ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪآﺎران دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻦ! ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎد!

ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮم او
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺒﺐ آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰش
 105ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻴﺪ .آﺎرهﺎی او را ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ
ﻗﻮمهﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻨﻴﺪ2 .او را ﺑﺴﺘﺎﻳﻴﺪ و درﺑﺎرﻩء آﺎرهﺎی
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰش ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ3 .ای ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او
اﻓﺘﺨﺎر آﻨﻴﺪ .دل ﺷﻤﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ4 .از او آﻤﮏ
ﺑﺨﻮاهﻴﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ او را ﻃﻠﺐ آﻨﻴﺪ.
5و6ای ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاهﻴﻢ و ﻳﻌﻘﻮب ،ای ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ و داورﻳﻬﺎی
او را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁورﻳﺪ! »7ﻳﻬﻮﻩ« ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ و
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را داوری ﻣﯽآﻨﺪ8 .و9او ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪی آﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﻮﮔﻨﺪی آﻪ ﺑﺮای اﺳﺤﺎق
ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ هﺰار ﭘﺸﺖ هﻢ ﺑﮕﺬرد ،وﻓﺎدار
ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ10 .و11اﻳﻦ اﺳﺖ ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ او ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ آﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻨﻌﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاهﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺮاث ﺷﻤﺎ ﺷﻮد12 «.ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ
وﻋﺪﻩ را هﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ داد آﻪ هﻨﻮز ﻗﻮﻣﯽ
آﻮﭼﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و در آﻨﻌﺎن در ﻏﺮﺑﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ،
13در ﻣﻴﺎن ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻳﮏ دﻳﺎر ﺑﻪ
دﻳﺎری دﻳﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ14 .و15اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺬاﺷﺖ آﺴﯽ
ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻇﻠﻢ آﻨﺪ .او ﺣﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻬﺎ
هﺸﺪار دادﻩ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻣﻦ دﺳﺖ دراز
ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎی ﻣﻦ ﺁزار ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪ16 «.ﺧﺪاوﻧﺪ در

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

آﻨﻌﺎن ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﺁورد و ﻗﺤﻄﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺁﻧﺠﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ17 .او ﭘﻴﺶ از ﺁن ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮد .ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ او را هﻤﭽﻮن
ﺑﺮدﻩ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ18 .ﭘﺎهﺎی ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮ
ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮدن او را در ﺣﻠﻘﻪء ﺁهﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ19 .او در
زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽاش ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﻴﻮﺳﺖ .در زﻧﺪان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری او را
ﺁزﻣﻮد.
20ﺁﻧﮕﺎﻩ ،ﻓﺮﻋﻮن دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻳﻮﺳﻒ را از زﻧﺪان
ء
ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ ،ﺁزاد ﺳﺎزﻧﺪ21 .ﺳﭙﺲ او را ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد و ﺣﺎآﻢ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮد 22ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن
ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻳﺦ را ﺣﻜﻤﺖ ﺁﻣﻮزد.
23ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻳﻌﻘﻮب و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ و در ﺁن
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﺎآﻦ ﺷﺪﻧﺪ24 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را در ﺁﻧﺠﺎ
ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ و ﺁﻧﻬﺎ را از دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻗﻮیﺗﺮ آﺮد.
25اﻣﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﺎری آﺮد آﻪ
ﻣﺼﺮیهﺎ ﺑﺮ ﻗﻮم او ﻇﻠﻢ آﻨﻨﺪ و اﻳﺸﺎن را ﺑﺮدﻩء ﺧﻮد
ﺳﺎزﻧﺪ26 .ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون را آﻪ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد27 .ﻣﻮﺳﯽ و
هﺎرون ،آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ و ﻣﻌﺠﺰات ﺧﺪا را در
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺁوردﻧﺪ28 .ﺧﺪا ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ
ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ اﻣﺎ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺁزادﺳﺎزی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ29 .او ﺁﺑﻬﺎی
اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺖ و هﻤﻪء ﻣﺎهﻴﺎﻧﺸﺎن را
آﺸﺖ.
30زﻣﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ وﺣﺘﯽ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺮ از ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺷﺪ.
31ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺒﻮﻩ ﭘﺸﻪ و ﻣﮕﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ
ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ32 .ﺑﺠﺎی ﺑﺎران ،ﺗﮕﺮگ ﻣﺮﮔﺒﺎر و رﻋﺪ و ﺑﺮق
ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد 33و ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻧﮕﻮر و ﺗﻤﺎم
درﺧﺘﺎن اﻧﺠﻴﺮ ﻣﺼﺮیهﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد.
34و35ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﻠﺦهﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﭘﺪﻳﺪ
ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎهﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮ را ﺧﻮردﻧﺪ.
36او هﻤﻪء ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ ﻣﺼﺮیهﺎ را آﺸﺖ.
37ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺎﻟﻢ از
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد38 .ﻣﺼﺮﻳﺎن از رﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎد
ﺷﺪﻧﺪ ،زﻳﺮا از اﻳﺸﺎن ﺗﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
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39ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را از ﺣﺮارت ﺁﻓﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮظ
ﻧﮕﺎهﺪارد و در ﺷﺐ ،ﺁﺗﺶ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ روﺷﻨﺎﻳﯽ دهﺪ40 .ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ* ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎن
ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺳﻴﺮ آﺮد41 .او ﺻﺨﺮﻩ را ﺷﻜﺎﻓﺖ و از ﺁن
ﺁب ﺟﺎری ﺷﺪ و در ﺻﺤﺮای ﺧﺸﮏ و ﺳﻮزان ﻣﺜﻞ
ء
رودﺧﺎﻧﻪ روان ﮔﺮدﻳﺪ42 .زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ وﻋﺪﻩ
ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻩء ﺧﻮﻳﺶ اﺑﺮاهﻴﻢ دادﻩ ﺑﻮد آﻪ ﻧﺴﻞ او
را ﺑﺮآﺖ دهﺪ.
43ﭘﺲ او ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺳﺮود
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد44 ،و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎی
دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪ 45ﺗﺎ در ﺁن
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻩ ،از دﺳﺘﻮراﺗﺶ
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا آﻪ
 106او ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ و رﺣﻤﺘﺶ ﺟﺎوداﻧﯽ!
2آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم آﺎرهﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ ﺑﻴﺎن آﻨﺪ و ﺷﻜﺮ و ﺳﭙﺎس او را
ﺁﻧﭽﻨﺎن آﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ،ﺑﺠﺎ ﺁورد؟ 3ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺁﻧﺎﻧﯽ
آﻪ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف و درﺳﺘﻜﺎر هﺴﺘﻨﺪ.
4و5ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد رﺣﻤﺖ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﯽ و ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدهﯽ ﻣﺮا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﺎد
ﺁور و ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﺗﻮ را ﺑﺒﻴﻨﻢ و
ﺑﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ ﺷﺎدی آﻨﻢ و در ﻓﺨﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﺎﺷﻢ.
6ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻩ آﺮدﻩاﻳﻢ؛ ﺷﺮور و ﺑﺪآﺎر
ﺑﻮدﻩاﻳﻢ7 .اﺟﺪادﻣﺎن ﻣﻌﺠﺰات ﺗﻮ را در ﻣﺼﺮ درک
ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ و رﺣﻤﺖ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻧﺪ و
در آﻨﺎر درﻳﺎی ﺳﺮخ از اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ.
8ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻮ ،هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ وﻋﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮدی ،ﺁﻧﻬﺎ را
ﻧﺠﺎت دادی و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺁﺷﻜﺎر
ﺳﺎﺧﺘﯽ9 .درﻳﺎی ﺳﺮخ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی و ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را هﺪاﻳﺖ آﺮدی ﺗﺎ از ﻣﻴﺎن درﻳﺎ آﻪ

*

»ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ« ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﭼﺮب.
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هﻤﭽﻮن ﺑﻴﺎﺑﺎن ،ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮔﺬر آﻨﻨﺪ10 .ﺁﻧﻬﺎ را از
دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن رهﺎﻧﻴﺪی و ﺁزاد ﺳﺎﺧﺘﯽ11 .هﻤﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﺁﻧﻬﺎ در درﻳﺎ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻳﻜﯽ از ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺰ زﻧﺪﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
12ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن ﺁوردﻧﺪ و او را ﺑﺎ
ﺳﺮود ﺳﺘﺎﻳﺶ آﺮدﻧﺪ13 .وﻟﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻜﺸﻴﺪ آﻪ
ﻣﻌﺠﺰاﺗﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻧﺪ و ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ او
ﺑﻪ راﻩ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ14 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ،ﺧﺪا را در ﺻﺤﺮا اﻣﺘﺤﺎن آﺮدﻧﺪ15 .ﺧﺪا هﻢ
ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داد ،وﻟﯽ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ.
16ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ،ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺣﺴﺪ ﺑﺮدﻧﺪ17 .ﺁﻧﮕﺎﻩ زﻣﻴﻦ دهﺎن
ﮔﺸﻮد و »داﺗﺎن« و »اﺑﻴﺮام« را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻓﺮو ﺑﺮد،
18و ﺁﺗﺶ از ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﺸﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺁن ﻣﺮدم ﺷﺮور را ﺳﻮزاﻧﻴﺪ.
19ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در داﻣﻨﻪ آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﺑُﺘﯽ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺷﻜﻞ از
ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺁن را ﭘﺮﺳﺘﺶ آﺮدﻧﺪ20 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎی
ﻋﺒﺎدت ﺧﺪای ﭘﺮﺟﻼل ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮔﺎو را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
21و22ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺧﺪای ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩ ﺧﻮد را ﺧﻮار
ﺷﻤﺮدﻧﺪ و آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ او را در ﻣﺼﺮ و
درﻳﺎی ﺳﺮخ ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻧﺪ23 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ
اﻳﺸﺎن را هﻼک آﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺎدم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ او ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮد آﻪ از ﻧﺎﺑﻮد آﺮدن
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬرد.
24ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وارد ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد
ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ وﻋﺪﻩ ﺧﺪا آﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺁن زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ،اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ25 .ﺁﻧﻬﺎ در ﺧﻴﻤﻪهﺎی ﺧﻮد
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻏﺮﻏﺮ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش
ﻧﻤﯽدادﻧﺪ26 .از اﻳﻦ رو ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺸﺎن را در
ﺻﺤﺮا ﻧﺎﺑﻮد آﻨﺪ27 ،و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ و ﺁوارﻩ ﺳﺎزد.
28ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در »ﻓﻐﻮر« ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﺑﻌﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
و از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺑﺖهﺎی ﺑﯽﺟﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮردﻧﺪ29 .ﺑﺎ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺁن ﺑﻴﻤﺎری وﺑﺎ داﻣﻨﮕﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪ.
30ﺁﻧﮕﺎﻩ »ﻓﻴﻨﺤﺎس« ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﻓﺮاد ﻣﻘﺼﺮ را ﻣﺠﺎزات
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ﻧﻤﻮد و وﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ31 .اﻳﻦ آﺎر ﻧﻴﮏ ﻓﻴﻨﺤﺎس در ﻧﺰد
ﺧﺪا هﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞهﺎ او را ﺑﻪ
ﻧﻴﻜﯽ ﻳﺎد ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.
32ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در آﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪء »ﻣﺮﻳﺒﻪ« ،ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻬﺎ از
ورود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻨﻌﺎن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ33 .زﻳﺮا ﭼﻨﺎن
ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻩ ﺁوردﻧﺪ آﻪ او ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪﻩ،
ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ ﺑﺰﺑﺎن راﻧﺪ.
34ﺁﻧﻬﺎ ،ﻗﻮﻣﻬﺎﻳﯽ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ،
ﻧﻜﺸﺘﻨﺪ35 ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از آﺎرهﺎی
ﺑﺪ اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺮوی آﺮدﻧﺪ36 .ﺑﺖهﺎی ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ آﺎر ،ﺧﻮد را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ آﺮدﻧﺪ.
37اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽهﺎ ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺖهﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺮدﻧﺪ38 .ﺧﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺑﺖهﺎی آﻨﻌﺎن رﻳﺨﺘﻨﺪ و زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﺎﭘﺎک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ39 .ﺑﺎ اﻳﻦ آﺎرهﺎ ،ﺧﻮد را ﺁﻟﻮدﻩ آﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﻴﺎﻧﺖ ورزﻳﺪﻧﺪ40 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و او از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺰار ﮔﺮدﻳﺪ.
41ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻗﻮمهﺎﻳﯽ آﻪ از اﻳﺸﺎن ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ،
ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ آﻨﻨﺪ42 .دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﻇﻠﻢ آﺮدﻧﺪ و اﻳﺸﺎن را ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
43ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎرهﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻴﺪ ،وﻟﯽ ﺁﻧﻬﺎ هﺮ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺷﻮرﻳﺪﻧﺪ و
در ﮔﻨﺎهﺎن ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ44 .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ،
هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داد اﻳﺸﺎن
رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد45 .او وﻋﺪﻩای
را آﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁورد و ﺑﺴﺒﺐ رﺣﻤﺖ
ﻓﺮاواﻧﺶ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻧﻜﺮد46 .او دل
اﺳﻴﺮآﻨﻨﺪﮔﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﻗﺖ ﺁورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ رﺣﻢ
آﻨﻨﺪ.
47ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دﻩ .ﻣﺎ را از ﻣﻴﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎ،
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ
ﮔﻮﺋﻴﻢ و ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﻢ.
48ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،از ﺣﺎل ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد.
هﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ! ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس
ﺑﺎد!«
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در ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا او ﻣﻬﺮﺑﺎن
 107اﺳﺖ و رﺣﻤﺘﺶ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
2آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ هﻤﻪ اﻋﻼم
آﻨﻨﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻧﺠﺎت
دادﻩ اﺳﺖ 3و ﺁﻧﻬﺎ را از ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ،از
ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ،ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ اﺳﺖ4 .ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺻﺤﺮا
ﺁوارﻩ و ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺎی ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ5 ،ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ
رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد6 .و7ﺁﻧﮕﺎﻩ در ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردﻧﺪ و او اﻳﺸﺎن را از هﻤﻪء ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎﻳﺸﺎن
رهﺎﻧﻴﺪ و اﻳﺸﺎن را از راﻩ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ هﺪاﻳﺖ
آﺮد آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺁن زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻨﺪ8 .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺴﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ و آﺎرهﺎی ﺑﺰرﮔﯽ آﻪ در ﺣﻖ
اﻳﺸﺎن اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ ،ﺗﺸﻜﺮ آﻨﻨﺪ9 .او ﺟﺎن ﺗﺸﻨﻪ و
ﮔﺮﺳﻨﻪ را ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﺧﻮب ﺳﻴﺮ ﻣﯽآﻨﺪ.
10و11ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ از دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا ﺳﺮﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او
اهﺎﻧﺖ آﺮدﻧﺪ ،اﺳﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪ12 .ﭘﺸﺖ ﺁﻧﻬﺎ در زﻳﺮ ﺑﺎر ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻢ ﺷﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻓﺘﺎدﻧﺪ و آﺴﯽ ﻧﺒﻮد آﻪ اﻳﺸﺎن را ﻳﺎری آﻨﺪ.
13ﺁﻧﮕﺎﻩ در ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردﻧﺪ و
او ﺁﻧﻬﺎ را از هﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎﻳﺸﺎن رهﺎﻧﻴﺪ14 .ﺁﻧﻬﺎ را از
ﻣﺮﮔﯽ آﻪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪﻩ ﺑﻮد رهﺎﻧﻴﺪ و زﻧﺠﻴﺮهﺎی
اﺳﺎرت اﻳﺸﺎن را ﭘﺎرﻩ آﺮد.
15ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺴﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ و آﺎرهﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ آﻪ در ﺣﻖ ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ ،ﺗﺸﻜﺮ آﻨﻨﺪ.
16او درهﺎی ﺑﺮﻧﺠﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻜﻨﺪ و
زﻧﺠﻴﺮهﺎی اﺳﺎرت را ﭘﺎرﻩ ﻣﯽآﻨﺪ.
17اﻓﺮاد ﻧﺎدان ،ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺘﺎر ﺷﺮارتﺑﺎر و ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ
ﺧﻮد ،ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ18 ،اﺷﺘﻬﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ ﮔﻮر رﺳﻴﺪ19 .ﺁﻧﮕﺎﻩ در اﻳﻦ
ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺧﻮد ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردﻧﺪ و او اﻳﺸﺎن را
از ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎﻳﺸﺎن رهﺎﻳﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ20 .او ﺑﺎ آﻼم ﺧﻮد ﺁﻧﻬﺎ را
ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪ و اﻳﺸﺎن را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت داد21 .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ و آﺎرهﺎی ﺑﺰرﮔﯽ آﻪ در ﺣﻖ
اﻳﺸﺎن اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻨﺪ22 .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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از او ﺗﺸﻜﺮ آﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮودهﺎی ﺷﺎد آﺎرهﺎﻳﯽ را آﻪ آﺮدﻩ
اﺳﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
23ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ آﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ درﻳﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﺎر
ﺗﺠﺎرت ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ24 .ﺁﻧﺎن ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻳﺪﻧﺪ و
آﺎرهﺎی ﺷﮕﺮف او را در اﻋﻤﺎق درﻳﺎهﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ25 .ﺑﻪ اﻣﺮ او ﺑﺎدی ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و درﻳﺎ را
ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ26 ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﺸﺘﯽهﺎ دﺳﺘﺨﻮش اﻣﻮاج
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺁﻧﻬﺎ ،از
ﺗﺮس ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎن ﺷﺪﻧﺪ 27و ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺎن ،ﺗﻠﻮﺗﻠﻮ ﺧﻮردﻩ،
ﮔﻴﺞ و ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ28 .ﺁﻧﮕﺎﻩ در اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺧﻮد
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردﻧﺪ و او اﻳﺸﺎن را از اﻳﻦ
ﮔﺮﻓﺘﺎری رهﺎﻳﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ29 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮﻓﺎن را ﺁرام و
اﻣﻮاج درﻳﺎ را ﺳﺎآﺖ ﺳﺎﺧﺖ30 .ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ زﻳﺮا از
ﺧﻄﺮ رهﺎﻳﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر
ﻣﺮاد ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻧﺪ31 .ﭘﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺒﺐ
رﺣﻤﺘﺶ و آﺎرهﺎی ﺑﺰرﮔﯽ آﻪ در ﺣﻖ اﻳﺸﺎن اﻧﺠﺎم
دادﻩ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻨﺪ32 .ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را در
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻋﻼم آﻨﻨﺪ و ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ،او
را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
33ﺧﺪاوﻧﺪ رودﺧﺎﻧﻪهﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﻜﯽ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺖ و
ﭼﺸﻤﻪهﺎی ﺁب را ﺧﺸﮏ آﺮد34 .زﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ را
ﺑﻪ ﺷﻮرﻩزار ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد ،زﻳﺮا ﺳﺎآﻨﺎن ﺁن ﺷﺮور
ﺑﻮدﻧﺪ35 .اﻣﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻦهﺎی ﺷﻮرﻩزار و ﺧﺸﮏ
را ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ و ﭘﺮ از ﭼﺸﻤﻪهﺎی ﺁب ﻧﻤﻮد.
36و37ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن را در ﺁن اﺳﻜﺎن داد ﺗﺎ ﺷﻬﺮهﺎ
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،آﺸﺖ و زرع آﻨﻨﺪ و ﺗﺎآﺴﺘﺎﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
38ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮآﺖ دادﻩ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪ ،و ﻧﮕﺬاﺷﺖ رﻣﻪهﺎ و ﮔﻠﻪهﺎﻳﺸﺎن آﻢ
ﺷﻮﻧﺪ.
39هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻳﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ رو ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ40 ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﺶ
ﻇﻠﻢ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺁﻧﻬﺎ را در ﻣﻴﺎن
وﻳﺮاﻧﻪهﺎ ،ﺁوارﻩ و ﺳﺮﮔﺮدان آﺮد41 .او ﻗﻮم ﻓﻘﻴﺮ و
درﻣﺎﻧﺪﻩء ﺧﻮد را از زﻳﺮ ﺑﺎر ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ رهﺎﻧﻴﺪ و
ﻓﺮزﻧﺪان و ﮔﻠﻪهﺎی اﻳﺸﺎن را اﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ42 .ﻧﻴﻜﺎن
اﻳﻦ را دﻳﺪﻩ ،ﺷﺎد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺪآﺎران ﺧﺎﻣﻮش
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
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43ﺧﺮدﻣﻨﺪان درﺑﺎرﻩء اﻳﻨﻬﺎ ﻓﻜﺮ آﻨﻨﺪ و رﺣﻤﺖ و
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﻋﺎ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ
ای ﺧﺪا ،ﻣﻦ روﺣﻴﻪء ﺧﻮد را ﻧﺒﺎﺧﺘﻪام و
 108اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪادﻩام .ﻣﻦ
ﺳﺮود ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد .ای
ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﺪار ﺷﻮ! 2ای ﺑﺮﺑﻂ و ﻋﻮد ﻣﻦ ﺑﺼﺪا درﺁﻳﻴﺪ
ﺗﺎ ﺳﭙﻴﺪﻩ دم را ﺑﻴﺪار ﺳﺎزﻳﻢ! 3ﺧﺪاوﻧﺪا ،در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم
ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ و در ﻣﻴﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺗﻮ را
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد4 ،زﻳﺮا رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ
اﺳﺖ5 .ای ﺧﺪا ،ﺟﻼل و ﺷﻜﻮﻩ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺁﺷﻜﺎر ﺷﻮد.
6ای ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ داری ،ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮﻳﺶ
ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دﻩ و دﻋﺎی ﻣﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ.
7ﺧﺪا در ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪس ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ:
»ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی ﺷﻬﺮ ﺷﻜﻴﻢ و درﻩء ﺳﻮآﻮت را ﺑﻴﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮاهﻢ آﺮد8 .ﺟﻠﻌﺎد و ﻣﻨﺴﯽ از ﺁن ﻣﻦ اﺳﺖ؛
اﻓﺮاﻳﻢ آﻼﻩﺧﻮد ﻣﻦ و ﻳﻬﻮدا ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ.
9اﻣﺎ ﻗﻮم ﻣﻮﺁب را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﮕﻦ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻜﺎر ﺧﻮاهﻢ
ﺑﺮد ،ﺑﺮ ﻗﻮم ادوم آﻔﺸﻢ را ﺧﻮاهﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ ﺧﻮاهﻢ ﺁورد«.
10و11آﻴﺴﺖ آﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻬﺮهﺎی ﺣﺼﺎردار
ادوم رهﺒﺮی آﻨﺪ؟ ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﺎ را رهﺒﺮی آﻦ؛
ﺑﻠﯽ ،ﺗﻮ آﻪ اﻳﻨﮏ از ﻣﺎ روﮔﺮدان ﺷﺪﻩای ،ﻣﺎ را
رهﺒﺮی آﻦ! 12ﺗﻮ ﻣﺎ را درﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ آﻤﮏ آﻦ،
زﻳﺮا آﻤﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﯽﻓﺎﻳﺪﻩ اﺳﺖ13 .ﺑﺎ آﻤﮏ ﺗﻮ ای
ﺧﺪا ،ﭘﻴﺮوز ﺧﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﻮﻳﯽ آﻪ دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﺎ را ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮاهﯽ داد!

ﺷﻜﺎﻳﺖ از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻢ
ای ﺧﺪا و ای ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻦ ،ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺒﺎش!
2 109ﺑﺪآﺎران ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺖ ﻧﺎروا ﻣﯽزﻧﻨﺪ و
ﺣﺮﻓﻬﺎی دروغ درﺑﺎرﻩء ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ3 .ﺑﺎ ﻧﻔﺮت دور
ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ4 .ﻣﻦ ﺁﻧﻬﺎ را
دوﺳﺖ دارم و ﺑﺮای اﻳﺸﺎن دﻋﺎی ﺧﻴﺮ ﻣﯽآﻨﻢ ،وﻟﯽ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ5 .ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﻮﺑﯽ ،ﺑﻪ
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ﻣﻦ ﺑﺪی ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻦ دﺷﻤﻨﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
6ای ﺧﺪا ،دﺷﻤﻨﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ داوری ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺴﭙﺎر و
ﺑﮕﺬار ﻳﻜﯽ از ﺑﺪﺧﻮاهﺎﻧﺶ آﻨﺎر او ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ او
ﺷﻬﺎدت دهﺪ7 .ﺑﮕﺬار او در ﻣﺤﺎآﻤﻪ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺣﺘﯽ دﻋﺎی او ،ﺑﺮاﻳﺶ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد8 .ﻋﻤﺮش
آﻮﺗﺎﻩ ﺷﻮد و دﻳﮕﺮی ﺟﺎ و ﻣﻘﺎم او را ﺑﮕﻴﺮد.
9ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻳﺘﻴﻢ و زﻧﺶ ﺑﻴﻮﻩ ﺷﻮد10 .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺁوارﻩ
ﺷﺪﻩ ،در ﻣﻴﺎن وﻳﺮاﻧﻪهﺎی ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺪاﻳﯽ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ.
11ﻃﻠﺒﻜﺎران ﺗﻤﺎم داراﻳﯽ او را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن
هﺮ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ او ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎراج آﻨﻨﺪ.
12آﺴﯽ ﺑﺮ او رﺣﻢ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﺮای ﻳﺘﻴﻤﺎن او دل ﻧﺴﻮزاﻧﺪ.
13ﻧﺴﻠﺶ ﺑﻜﻠﯽ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻣﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ14 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎهﺎن اﺟﺪادش را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁورد و
ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺎدرش را ﻧﻴﺎﻣﺮزد15 .ﮔﻨﺎهﺎن ﺁﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺁﻧﻬﺎ از روی زﻣﻴﻦ
ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد.
16اﻳﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺑﺮ ﻓﻘﻴﺮان و
ﺑﯽآﺴﺎن ﻇﻠﻢ ﻣﯽآﺮد و ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﯽآﺸﺖ17 .دوﺳﺖ
داﺷﺖ ﻣﺮدم را ﻧﻔﺮﻳﻦ آﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻮدش ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺷﻮد.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮآﺖ رﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻮد از
ﺑﺮآﺖ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد18 .و19ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﺑﻪ ﻧﻔﺮﻳﻦ
ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻧﻔﺮﻳﻨﻬﺎی او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺑﯽ آﻪ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ وارد ﺑﺪﻧﺶ ﺷﻮد و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﺶ را
ﺑﺨﻮرد؛ هﻤﭽﻮن ﻟﺒﺎس او را در ﺑﺮﮔﻴﺮد و ﭼﻮن
آﻤﺮﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ دور او ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺪ.
20ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را آﻪ در ﺑﺎرﻩ ﻣﻦ دروغ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻣﺮا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺠﺎزات آﻦ21 .اﻣﺎ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻋﺪﻩ
ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ و ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺣﻤﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮﻳﺶ ،ﻣﺮا
ﻧﺠﺎت دﻩ22 ،زﻳﺮا آﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻴﺮ و درﻣﺎﻧﺪﻩ و دل
ﺷﻜﺴﺘﻪام؛ 23هﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﻪ ،رو ﺑﻪ زوال هﺴﺘﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻠﺦ از ﺑﺎد راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩام24 .از ﺑﺲ روزﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪام
زاﻧﻮهﺎﻳﻢ ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻧﻢ ﺁب ﻣﯽﺷﻮد25 .ﻧﺰد
دﺷﻤﻨﺎن رﺳﻮا ﺷﺪﻩام .هﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮا ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﺗﻜﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ و ﻣﺴﺨﺮﻩام ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
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26ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﻳﺎری ﻓﺮﻣﺎ؛ ﻣﻄﺎﺑﻖ
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻩ27 ،ﺗﺎ ﺑﺪﺧﻮاهﺎﻧﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ
ﺗﻮ ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩء ﻣﻦ هﺴﺘﯽ28 .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﻧﻔﺮﻳﻦ آﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺮآﺖ ﺑﺪﻩ .ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺪﻩ ﺗﻮ،
ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮد29 .دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻔﺖ و
ﺧﻮاری وﺟﻮدﺷﺎن را درﺑﺮﮔﻴﺮد.
30ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﭙﺎس ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ و در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم او
را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد31 ،زﻳﺮا او از ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽآﻨﺪ و اﻳﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽرهﺎﻧﺪ.

ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ دﺳﺖ
 110راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﻴﻦ و ﻣﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺑﻪ
زﻳﺮ ﭘﺎهﺎﻳﺖ ﺧﻮاهﻢ اﻓﻜﻨﺪ«.
2ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﻴﻢ را ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺗﻮ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد
ﺗﺎ از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ آﻨﯽ3 .هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﯽ ،ﻗﻮم ﺗﻮ در ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮی و ﭘﺮهﻴﺰآﺎری،
ﺑﻪ ﺣﻀﻮرت ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁﻣﺪ ،و ﻧﻴﺮوی ﺗﻮ هﻤﭽﻮن ﺷﺒﻨﻢ
ﺻﺒﺤﮕﺎهﯽ هﺮ روز ﺗﺎزﻩﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ و از ﺁن ﺑﺮﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ
آﻪ ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ ﭼﻮن »ﻣﻠﮏ ﺻﺎدق« آﺎهﻦ هﺴﺘﯽ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ در روز ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎهﺎن را ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮاهﺪ داد6 .او ﻗﻮﻣﻬﺎ را
داوری ﺧﻮاهﺪ آﺮد ،و ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎی ﺟﻨﮓ را از اﺟﺴﺎد
آﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﭘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ و در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ،
ﭘﺎدﺷﺎهﺎن را ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮاهﺪ آﺮد7 .او از ﻧﻬﺮ ﺳﺮ
راهﺶ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪ و ﻧﻴﺮوی ﺗﺎزﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و
ﭘﻴﺮوز ﺧﻮاهﺪ اﻳﺴﺘﺎد.

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل ﺧﻮد در ﻣﻴﺎن ﻗﻮم او
 111ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد.
ء
2آﺎرهﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ! هﻤﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ هﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺎرﻩﺷﺎن ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ3 .آﺎرهﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻜﻮهﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺟﺎوداﻧﯽ! 4آﺎرهﺎی
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ! او رﺣﻴﻢ
و ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ اﺳﺖ! 5ﺧﺪاوﻧﺪ ،روزی ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را
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ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،او هﺮﮔﺰ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را از ﻳﺎد ﻧﻤﯽﺑﺮد.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﻗﻮمهﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪرﺗﺶ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد.
7هﺮ آﺎری آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﺪ ،درﺳﺖ و
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .هﻤﻪء اﺣﻜﺎم او ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
8آﺎرهﺎ و اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺮ
ﻋﺪل و راﺳﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩاﻧﺪ9 .او ﺑﺎ دادن ﻓﺪﻳﻪ ،ﻗﻮم ﺧﻮد
را ﺁزاد آﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻬﺪ اﺑﺪی ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او
ﻣﻘﺪس و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
10اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﮔﺎم در اﻳﻦ راﻩ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ هﻤﻪء آﺴﺎﻧﯽ آﻪ
دﺳﺘﻮراﺗﺶ را اﺟﺮا ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﺧﺮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﭙﺎس ﺑﺎد.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ درﺳﺘﻜﺎران
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!
 112ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﺴﯽ آﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و
اﺣﻜﺎم او را ﺑﺎ رﻏﺒﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﺪ2 .ﻓﺮزﻧﺪان
ﺷﺨﺺ درﺳﺘﻜﺎر در دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺴﻞ
او ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ3 .ﺧﺎﻧﻮادﻩاش ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و
ﺛﺮوت ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮﺑﻴﻬﺎی او هﺮﮔﺰ از ﻳﺎد ﻧﺨﻮاهﺪ
رﻓﺖ.
4ﺑﺮای آﺴﯽ آﻪ درﺳﺘﻜﺎر و ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن و
ﻧﻴﻜﻮآﺎر اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﺷﺐ ﻧﻴﺰ ﻧﻮر ﻃﻠﻮع
ﻣﯽآﻨﺪ5 .ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﺳﺖ آﺴﯽ آﻪ دﻟﺴﻮز و ﻗﺮض
دهﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و در آﺴﺐ و آﺎرش ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﺑﺎﺷﺪ6 .او
در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم و ﭘﺎﻳﺪار ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﻧﺎم
ﻧﻴﻜﺶ هﻤﻴﺸﻪ در ﻳﺎدهﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
7او از ﺷﻨﻴﺪن ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻤﺎن او ﻗﻮی
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮآﻞ دارد8 .او ﻧﮕﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ زﻳﺮا ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را
ﺧﻮاهﺪ دﻳﺪ9 .ﺑﺎ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮان ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؛ اﺛﺮات
ﻧﻴﻜﻮآﺎری او ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و هﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدم
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ10 .ﺑﺪآﺎران اﻳﻦ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ و
ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻬﻢ ﻣﯽﻓﺸﺎرﻧﺪ و
هﻤﺮاﻩ ﺁرزوهﺎﻳﺸﺎن از ﺑﻴﻦ ﻣﯽروﻧﺪ.
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در ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻴﻜﻮﻳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!
 113ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺎم او را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ!
2ﻧﺎم او از ﺣﺎل ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﺘﻮدﻩ ﺷﻮد3 .از ﻃﻠﻮع ﺁﻓﺘﺎب ﺗﺎ
ﻏﺮوب ﺁن ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! 4ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽآﻨﺪ؛ ﺷﻜﻮﻩ او ﺑﺮﺗﺮ از
ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺳﺖ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ آﻪ در ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،هﻤﺘﺎ
و ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻧﺪارد.
6و7و8او از ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻓﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ
ﻓﺮوﺗﻦ و ﻓﻘﻴﺮ را از ﺧﺎک ﺑﻠﻨﺪ آﻨﺪ و ﺳﺮاﻓﺮاز ﻧﻤﺎﻳﺪ و
او را در ردﻳﻒ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار دهﺪ.
9ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ زن ﻧﺎزا او را
ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺳﺮاﻓﺮاز ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!

ﺳﺮود ﻋﻴﺪ ِﭘﺴَﺢ
هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻣﺼﺮ ،ﺁن
 114ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻧﺪ2 ،ﻳﻬﻮدا ﻣﻜﺎن
ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺤﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ او.
3درﻳﺎی ﺳﺮخ ،ﭼﻮن ﺁﻣﺪن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را دﻳﺪ ،از
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻳﺨﺖ و رود اردن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
4آﻮﻩهﺎ هﻤﭽﻮن ﻗﻮﭼﻬﺎ ،و ﺗﭙﻪهﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻩهﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺖ
و ﺧﻴﺰ درﺁﻣﺪﻧﺪ.
5ای درﻳﺎ ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪ آﻪ ﮔﺮﻳﺨﺘﯽ؟ ای رود اردن،
ﭼﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ 6ای آﻮﻩهﺎ و ﺗﭙﻪهﺎ ،ﭼﺮا ﻣﺜﻞ
ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮﻩهﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺧﻴﺰ درﺁﻣﺪﻳﺪ؟
7ای زﻣﻴﻦ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﺮز؛ 8در ﺑﺮاﺑﺮ آﺴﯽ
آﻪ ﺻﺨﺮﻩ را ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪء ﺁب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽآﻨﺪ و از ﺳﻨﮓ
ﺧﺎرا ،ﭼﺸﻤﻪء ﺁب ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺧﺪای واﺣﺪ ﺣﻘﻴﻘﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻠﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺳﺰاوار
 115ﺗﺠﻠﻴﻞ و ﺗﻜﺮﻳﻢ هﺴﺘﯽ ،ﻧﻪ ﻣﺎ؛ زﻳﺮا ﺗﻮ
ﺳﺮﺷﺎر از رﺣﻤﺖ و وﻓﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ.
2ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس از ﻣﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ» :ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
آﺠﺎﺳﺖ؟« 3ﺧﺪای ﻣﺎ در ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ارادﻩ

ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﺪ4 .اﻣﺎ ﺧﺪاﻳﺎن ﺁﻧﻬﺎ ،ﺑﺖهﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
5ﺑﺖهﺎﻳﺸﺎن دهﺎن دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ .ﭼﺸﻢ
دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﻨﺪ6 .ﮔﻮش دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ .ﺑﻴﻨﯽ
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﻮﻳﻨﺪ7 .دﺳﺖ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ .ﭘﺎ دارﻧﺪ اﻣﺎ راﻩ ﻧﻤﯽروﻧﺪ .از ﮔﻠﻮﻳﺸﺎن
ﺻﺪاﻳﯽ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﯽﺁﻳﺪ8 .هﻤﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ اﻳﻦ ﺑﺘﻬﺎ را
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺘﻬﺎﻳﺸﺎن
ﺑﯽﺷﻌﻮر و ﻧﺎدان هﺴﺘﻨﺪ.
9ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮآﻞ آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا او
ﻣﺪدآﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎﺳﺖ10 .ای آﺎهﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او
ﺗﻮآﻞ آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا او ﻣﺪدآﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎﺳﺖ11 .ای
ﺧﺪاﺗﺮﺳﺎن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮآﻞ آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا او ﻣﺪدآﺎر و
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
12ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺑﺮآﺖ
ﻣﯽدهﺪ .او ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﻴﻞ و آﺎهﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮآﺖ
ﻣﯽدهﺪ13 .ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﻪء آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ او را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽدارﻧﺪ ،از آﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،ﺑﺮآﺖ ﻣﯽدهﺪ.
14ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن را ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎزد.
15او آﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺁﻓﺮﻳﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآﺖ
دهﺪ16 .ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ از ﺁن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ او زﻣﻴﻦ
را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪ17 .ﻣﺮدﮔﺎن و ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ18 .اﻣﺎ
ﻣﺎ زﻧﺪﮔﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺣﺎل ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻴﻢ
آﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!

ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای رهﺎﻳﯽ از ﻣﺮگ
ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم زﻳﺮا ﻧﺎﻟﻪ و
 116ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ
ﮔﻮش ﻣﯽدهﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ،ﻧﺰد او دﻋﺎ ﺧﻮاهﻢ
آﺮد.
3ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﺎﻳﻮس و
ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮدم4 ،ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﻓﺮﻳﺎد
زدم» :ﺁﻩ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻩ!« 5او ﭼﻪ ﺧﻮب
و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ! ﺁری ،ﺧﺪای ﻣﺎ رﺣﻴﻢ اﺳﺖ6 .ﺧﺪاوﻧﺪ
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اﻓﺮاد ﺳﺎدﻩ دل و ﻓﺮوﺗﻦ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽآﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ
روﺑﺮو ﺑﻮدم ،وﻟﯽ او ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داد.
7ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺁﺳﻮدﻩ ﺑﺎش ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖ ﻣﻦ
ﺧﻮﺑﯽ آﺮدﻩ اﺳﺖ! 8او ﻣﺮا از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت داد و
اﺷﻜﻬﺎﻳﻢ را ﭘﺎک آﺮد و ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﭘﺎﻳﻢ ﺑﻠﻐﺰد9 ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ
در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زﻳﺴﺖ آﻨﻢ.
10و11در ﺷﺪت ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ﺁﻧﻬﺎ دروغ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻣﻦ هﺮﮔﺰ از اﻳﻦ وﺿﻊ ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا
ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد «.ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻧﺪادم12 .اﻣﺎ اﻳﻨﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ هﻤﻪء ﺧﻮﺑﻴﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﻦ آﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ او ﺑﺪهﻢ؟
13هﺪﻳﻪء ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاهﻢ ﺁورد ﺗﺎ از
او ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ آﻪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دادﻩ اﺳﺖ14 .در ﺣﻀﻮر
ﻗﻮم او ﻧﺬرهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ادا ﺧﻮاهﻢ آﺮد.
15ﺟﺎنهﺎی ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد او ﻋﺰﻳﺰﻧﺪ ،ﭘﺲ او
ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
16ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻩء ﺗﻮ و ﭘﺴﺮ آﻨﻴﺰ ﺗﻮ هﺴﺘﻢ .ﺗﻮ
ﻣﺮا از ﭼﻨﮓ ﻣﺮگ رهﺎ ﺳﺎﺧﺘﯽ17 .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﻜﺮﮔﺰاری را ﺑﻪ ﺣﻀﻮرت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽآﻨﻢ و ﻧﺎم ﺗﻮ را
ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارم18 .و19در ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
و در ﺧﺎﻧﻪء ﺗﻮ آﻪ در اورﺷﻠﻴﻢ اﺳﺖ ،ﻧﺬرهﺎی ﺧﻮد را
ادا ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!

در ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ
ای هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ!
 117ای ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﻳﻞ ،او را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﻳﻴﺪ2 .زﻳﺮا
رﺣﻤﺖ او ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ و وﻓﺎی او را
ﺣﺪی ﻧﻴﺴﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!

دﻋﺎی ﺗﺸﻜﺮ ﺑﺮای ﭘﻴﺮوزی
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا او ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ
 118و رﺣﻤﺘﺶ ﺑﯽﭘﺎﻳﺎن2 .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ3 «.آﺎهﻨﺎن
ﺧﺪا ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ4 «.ﻣﺮدم
ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ«.
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5در زﺣﻤﺖ ﺑﻮدم؛ از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻢ؛ او ﺑﻪ دادم
رﺳﻴﺪ و ﻣﺮا رهﺎﻧﻴﺪ6 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺨﻮاهﻢ
ﺗﺮﺳﻴﺪ .اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻜﻨﺪ؟ 7ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪدآﺎر
ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺷﻜﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد
ﺧﻮاهﻢ دﻳﺪ! 8ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﻣﻴﺪ
ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن9 .ﺁری ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدن ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ از اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻴﺮان.
10و11و12اﮔﺮ هﻤﻪء دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ
ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و دور ﻣﺮا ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻳﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺁﻧﻬﺎ
را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻢ آﺮد .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺎرهﺎ آﻪ دواﻣﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﻓﻮری ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
13دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ هﺠﻮم ﺁورد ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮدم آﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا آﻤﮏ ﻧﻤﻮد14 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت و ﺳﺮود ﻣﻦ
اﺳﺖ؛ او ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
15ﻓﺮﻳﺎد ﭘﻴﺮوزی ﻗﻮم ﺧﺪا از ﺧﻴﻤﻪهﺎﻳﺸﺎن ﺷﻨﻴﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮد آﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
اﻳﻦ ﭘﻴﺮوزی را ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ! 16ﺁری،
دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﺎ را در ﺟﻨﮓ ﭘﻴﺮوز
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ!«
17ﻣﻦ ﻧﺨﻮاهﻢ ﻣﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ زﻧﺪﻩ ﺧﻮاهﻢ ﻣﺎﻧﺪ و آﺎرهﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای هﻤﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮاهﻢ آﺮد18 .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮا ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ،وﻟﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ
ﺑﻤﻴﺮم.
19دروازﻩهﺎی ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪا را ﺑﺎز آﻨﻴﺪ ﺗﺎ وارد ﺷﻮم و
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻢ!
20اﻳﻦ دروازﻩء ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ ﻓﻘﻂ ﻧﻴﻜﻮآﺎران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﺁن وارد ﺷﻮﻧﺪ.
21ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﯽآﻨﻢ آﻪ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ
ﻓﺮﻣﻮدﻩ ،ﻧﺠﺎﺗﻢ دادی.
22هﻤﺎن ﺳﻨﮕﯽ را آﻪ ﻣﻌﻤﺎران ﻧﭙﺴﻨﺪﻳﺪﻧﺪ و دور
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﻳﻨﮏ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
23اﻳﻦ آﺎر ﺧﺪاﺳﺖ؛ ﭼﻪ آﺎر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰی! 24اﻣﺮوز
روز ﭘﻴﺮوزی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺷﺎدی آﺮد! 25ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽآﻨﻴﻢ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دهﯽ
و آﺎﻣﻴﺎب ﺳﺎزی!
26ﺑﺮآﺖ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺁن آﺴﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺁﻳﺪ! ﻣﺎ
از ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ را ﺑﺮآﺖ ﻣﯽدهﻴﻢ27 .ﺧﺪاوﻧﺪ،

ﻣﺰاﻣﻴﺮ
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هﻤﺎن ﺧﺪاﻳﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺎ را ﻣﻨﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﻪهﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﻴﺮﻳﺪ و ﺟﺸﻦ را ﺁﻏﺎز آﻨﻴﺪ و
ﺑﺴﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪا ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﺪ.
28ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ هﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ و
ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﯽآﻨﻢ.
29ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا او ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ و
رﺣﻤﺘﺶ ﺑﯽﭘﺎﻳﺎن.

اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺁﻧﺎن آﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﺎک و
 119آﺎﻣﻞ هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ
رﻓﺘﺎر ﻣﯽآﻨﻨﺪ2 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﺴﺎﻧﯽ آﻪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﺠﺎ ﻣﯽﺁورﻧﺪ ،از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ او را اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ 3و ﺑﻪ راﻩهﺎی آﺞ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در راﻩهﺎﻳﯽ
ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ آﻪ ﺧﺪا ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ4 .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ
اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻩای و ﻓﺮﻣﻮدﻩای آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را
ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ اﻧﺠﺎم دهﻴﻢ5 .ﭼﻘﺪر ﺁرزو دارم آﻪ در اﻧﺠﺎم
دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ ﻣﻄﻴﻊ و وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻢ! 6اﮔﺮ ﺗﻤﺎم
دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ را ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،
هﻴﭽﻮﻗﺖ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﻢ ﺷﺪ! 7وﻗﺘﯽ داورﻳﻬﺎی
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪء ﺗﻮ را ﺑﻴﺎﻣﻮزم ،از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ
ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ! 8ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاهﻢ
ﺁورد؛ ﺗﻮ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻜﻦ!

اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
9ﻣﺮد ﺟﻮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﮕﺎﻩ
دارد؟ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﺧﻮاﻧﺪن آﻼم ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ از
دﺳﺘﻮرات ﺁن! 10ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﺗﻮ را
ﻣﯽﺟﻮﻳﻢ ،ﭘﺲ ﻧﮕﺬار از راﻩ ﺗﻮ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮم11 .آﻼم
ﺗﻮ را در دل ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﯽآﻨﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽﺳﭙﺎرم ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎﻩ ورزم! 12ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک،
اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮز! 13ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ را
ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﺧﻮاهﻢ آﺮد14 .و15ﺑﻴﺶ از هﺮ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮ ،از ﭘﻴﺮوی اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم! در آﻼم ﺗﻮ
ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻮاهﻢ آﺮد و دﺳﺘﻮراﺗﺖ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮاهﻢ
ﺳﭙﺮد16 .از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻮ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم و هﺮﮔﺰ ﺁﻧﻬﺎ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
17ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارت اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎ ﺗﺎ زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ
و آﻼم ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻢ18 .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﮕﺸﺎ ﺗﺎ ﺣﻘﺎﻳﻖ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ آﻼم ﺗﻮ را ﺑﺒﻴﻨﻢ19 .ﻣﻦ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻏﺮﻳﺐ
هﺴﺘﻢ؛ ای ﺧﺪا ،اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺪار.
20اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ اواﻣﺮ ﺗﻮ ،هﻤﭽﻮن ﺁﺗﺶ هﻤﻮارﻩ
ﺟﺎﻧﻢ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ! 21ﺗﻮ ﻣﺘﻜﺒﺮان ﻣﻠﻌﻮن را آﻪ از
دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﯽ آﺮد.
22ﻧﻨﮓ و رﺳﻮاﻳﯽ را از ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮ ،زﻳﺮا دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ
را اﻧﺠﺎم دادﻩام23 .ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﭼﻴﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻢ.
24آﻼم ﺗﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدی ﻣﻦ اﺳﺖ و هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮا
راهﻨﻤﺎﻳﯽ آﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﻜﺎم ﺧﺪا
25ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ اﺳﺖ؛ ﻣﺮا زﻧﺪﻩ
ﺳﺎز! 26رازهﺎی دل ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮرت ﮔﺸﻮدم و
ﺗﻮ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدی .اآﻨﻮن اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻴﺎﻣﻮز27 .دﺳﺘﻮراﺗﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺎد دﻩ ﺗﺎ در ﺑﺎرﻩء آﻼم
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺗﻮ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ28 .ﺟﺎن ﻣﻦ از ﺣﺰن و
اﻧﺪوﻩ ﭘﮋﻣﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ آﻼﻣﺖ ﺟﺎن ﻣﺮا ﺗﺎزﻩ ﺳﺎز!
29ﻧﮕﺬار ﺑﻪ راﻩ ﺧﻄﺎ روم؛ اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ
دﻩ30 .ﻣﻦ راﻩ راﺳﺖ را اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮدﻩام و داورﻳﻬﺎی
ﺗﻮ را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دور ﻧﺪاﺷﺘﻪام31 .ﺧﺪاوﻧﺪا،
دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ ﻣﯽﺁورم؛ ﻣﮕﺬار ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺷﻮم.
32ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﻓﺮاوان در راﻩ ﺗﻮ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارم ،زﻳﺮا
ﺗﻮ دل ﻣﺮا از ﺑﻨﺪ رهﺎ ﺳﺎﺧﺘﯽ.

دﻋﺎ ﺑﺮای آﺴﺐ داﻧﺎﻳﯽ
33ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،راﻩ اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻴﺎﻣﻮز و ﻣﻦ هﻤﻴﺸﻪ ﺁﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﻢ داد34 .ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻓﻬﻢ و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎﻩ
دارم35 .ﻣﺮا در راﻩ ﺧﻮدت هﺪاﻳﺖ آﻦ ،زﻳﺮا راﻩ ﺗﻮ
را دوﺳﺖ دارم36 .دل ﻣﺮا ﺑﺴﻮی اﺣﻜﺎﻣﺖ ﻣﺎﻳﻞ ﺳﺎز،
ﻧﻪ ﺑﺴﻮی ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ! 37ﻣﮕﺬار ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﯽارزش
اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ آﻨﻢ؛ ﻣﺮا ﺑﺎ آﻼﻣﺖ اﺣﻴﺎ آﻦ! 38ﻃﺒﻖ
وﻋﺪﻩای آﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻩای ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ هﻤﺎن وﻋﺪﻩای آﻪ
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ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻄﻴﻌﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدهﯽ! 39ﺗﺮﺳﯽ را آﻪ از رﺳﻮا
ﺷﺪن دارم از ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮ .اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ!
40ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺸﺘﺎق اﺣﻜﺎم ﺗﻮ هﺴﺘﻢ! ای ﺧﺪای ﻋﺎدل،
ﺟﺎن ﻣﺮا ﺗﺎزﻩ ﺳﺎز!

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
41ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ و ﻃﺒﻖ وﻋﺪﻩات ﻣﺮا
ﻧﺠﺎت دﻩ 42ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ را ﺑﺪهﻢ ،زﻳﺮا ﺁﻧﺎن
ﻣﺮا ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد دارم ،ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
43ﻗﺪرت ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ را از ﻣﻦ ﻣﮕﻴﺮ ،زﻳﺮا ﺑﻪ اﺣﻜﺎم
ﺗﻮ اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪام44 .ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮاهﻢ
داﺷﺖ! 45در ﺁزادی آﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاهﻢ آﺮد ،زﻳﺮا
هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻄﻴﻊ اواﻣﺮ ﺗﻮ هﺴﺘﻢ46 .اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را در
ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎهﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاهﻢ آﺮد و از اﻳﻦ آﺎر
ﺧﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﻢ ﺷﺪ47 .از اﻃﺎﻋﺖ آﺮدن
دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم ،زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ دارم.
ء
48دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﻣﯽﭘﺬﻳﺮم و درﺑﺎرﻩ
اواﻣﺮ ﺗﻮ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻢ.

اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
49ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻗﻮﻟﯽ را آﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻩء ﺧﻮد دادﻩای ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁور،
زﻳﺮا ﻣﺮا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﺁن اﻣﻴﺪوار ﺳﺎﺧﺘﻪای50 .در زﻣﺎن
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء آﻼﻣﺖ ﺗﺴﻠﯽ ﻳﺎﻓﺘﻢ ،زﻳﺮا وﻋﺪﻩء ﺗﻮ
ﺣﻴﺎت ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪ51 .ﻣﺘﻜﺒﺮان ﻣﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺨﺮﻩ
آﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ هﺮﮔﺰ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﻜﺮدم52 .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ را آﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﻳﻢ ﺻﺎدر
آﺮدﻩ ﺑﻮدی ،ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁوردم و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮد را
دﻟﺪاری دادم53 .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ ﺑﺪآﺎران اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را
ﻣﯽﺷﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮم54 .هﺮ ﺟﺎ ﻣﺴﻜﻦ
ﮔﺰﻳﻨﻢ ،اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﺳﺮود ﻣﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد55 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
در ﺷﺐ ﻧﻴﺰ اﻓﻜﺎرم ﻣﺘﻮﺟﻪء ﺗﻮﺳﺖ و درﺑﺎرﻩء آﻼم ﺗﻮ
ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻢ56 .ﺳﻌﺎدت ﻣﻦ در اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ از اواﻣﺮ ﺗﻮ
اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻢ.

ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
57ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ
اﺳﺖ آﻪ ﮔﻔﺘﻪام ﻣﻄﻴﻊ آﻼﻣﺖ ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد58 .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
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دل ﺧﻮد ﻃﺎﻟﺐ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﻃﺒﻖ وﻋﺪﻩات
ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ! 59در ﺑﺎرﻩء زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر
اﻧﺪﻳﺸﻴﺪم و ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺁﻣﺪم ﺗﺎ از اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﭘﻴﺮوی آﻨﻢ.
60ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺁﻣﺪم ﺗﺎ اواﻣﺮ ﺗﻮ را اﺟﺮا آﻨﻢ61 .ﺑﺪآﺎران
آﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮدم62 .در ﻧﻴﻤﻪهﺎی ﺷﺐ ﺑﺮﻣﯽﺧﻴﺰم ﺗﺎ ﺗﻮ
را ﺑﺴﺒﺐ داوری ﻋﺎدﻻﻧﻪات ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻢ63 .ﻣﻦ دوﺳﺖ
هﻤﻪء آﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻢ آﻪ ﺗﻮ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ و
دﺳﺘﻮراﺗﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﻨﺪ64 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،زﻣﻴﻦ از
رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﭘﺮ اﺳﺖ! اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮز!

ارزش اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
65ﺧﺪاوﻧﺪا ،هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ وﻋﺪﻩ دادی ،ﺑﺮ ﺑﻨﺪﻩات
اﺣﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻩای66 .ﺣﻜﻤﺖ و ﻗﻀﺎوت ﺻﺤﻴﺢ را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻳﺎد دﻩ ،زﻳﺮا ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ اﻳﻤﺎن دارم67 .ﭘﻴﺶ از
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺗﻨﺒﻴﻪ آﻨﯽ ،ﻣﻦ ﮔﻤﺮاﻩ ﺑﻮدم ،اﻣﺎ اﻳﻨﮏ
ﭘﻴﺮو آﻼم ﺗﻮ هﺴﺘﻢ68 .ﺗﻮ ﻧﻴﮏ هﺴﺘﯽ و ﻧﻴﻜﯽ
ﻣﯽآﻨﯽ! اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮز! 69ﻣﺘﻜﺒﺮان
دروﻏﻬﺎ درﺑﺎرﻩء ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ
ﻣﻄﻴﻊ اواﻣﺮ ﺗﻮ هﺴﺘﻢ70 .ﺁﻧﻬﺎ از ﻓﺮط ﺗﻦﭘﺮوری ﻋﻘﻞ
و ﺷﻌﻮر ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ از اﺣﻜﺎم
ﺗﻮ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم71 .ﺗﻮ ﻣﺮا ﺗﻨﺒﻴﻪ آﺮدی و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را ﺑﻴﺎﻣﻮزم.
72آﻼم ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ از ﺗﻤﺎم زر و ﺳﻴﻢ دﻧﻴﺎ ﺑﺎارزﺷﺘﺮ
اﺳﺖ.

ﻋﺪاﻟﺖ اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
73ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﺁﻓﺮﻳﺪﻩای؛ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ داﻧﺶ
ﻋﻄﺎ آﻦ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻮ را ﺑﻴﺎﻣﻮزم74 .ﺁﻧﺎن آﻪ ﺗﻮ را
ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ ،از دﻳﺪن ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
زﻳﺮا ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آﻼم ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ دارم75 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻣﯽداﻧﻢ آﻪ از روی ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف داوری ﻣﯽآﻨﯽ و
ﻣﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻩای76 .اآﻨﻮن ﻃﺒﻖ
وﻋﺪﻩای آﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻩای ،ﺑﮕﺬار رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﻳﻪء ﺗﺴﻠﯽ
ﻣﻦ ﺷﻮد77 .ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻢ ﺗﺎزﻩ ﺷﻮد ،زﻳﺮا
از اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم! 78ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻣﺘﻜﺒﺮان ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ
ﺷﻮﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺎ دروﻏﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺮا ﺁزار رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ
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ﻣﻦ درﺑﺎرﻩء اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻮاهﻢ آﺮد79 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺑﮕﺬار ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﻮ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻮ
ﺁﺷﻨﺎ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺁﻳﻨﺪ80 .ﻣﺮا ﻳﺎری دﻩ آﻪ ﺑﻄﻮر
آﺎﻣﻞ از دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮم!

دﻋﺎ ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری
81ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺁﻧﻘﺪر اﻧﺘﻈﺎر آﺸﻴﺪم ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دهﯽ آﻪ
ﺧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﺳﻮدﻩ ﺷﺪم؛ اﻣﺎ هﻨﻮز ﺑﻪ وﻋﺪﻩء ﺗﻮ
اﻣﻴﺪوارم! 82از ﺑﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪم ﺑﻪ وﻋﺪﻩء ﺧﻮد وﻓﺎ
آﻨﯽ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎر ﮔﺮدﻳﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ آﻤﮏ
ﻣﻦ ﺧﻮاهﯽ ﺁﻣﺪ؟ 83ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮏ دودﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﭼﺮوآﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩام؛ اﻣﺎ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮدﻩام.
84ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻢ؟ آﯽ ﺷﻜﻨﺠﻪﮔﺮان ﻣﺮا
ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﯽ آﺮد؟ 85ﻣﺘﻜﺒﺮان آﻪ ﺑﺎ آﻼم ﺗﻮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﺎﻩ آﻨﺪﻩاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺳﺎزﻧﺪ86 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﻜﺒﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺮا ﻋﺬاب دادﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﻪ دادم ﺑﺮس! 87ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮد ﻣﺮا از ﺑﻴﻦ
ﺑﺒﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ از دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪم.
88ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﭘﺮ از رﺣﻤﺘﯽ؛ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺎت
ﺑﺒﺨﺶ ﺗﺎ اﺣﻜﺎﻣﺖ را ﺑﺠﺎ ﺁورم.

اﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
89ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻼم ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺧﻮاهﺪ
ﻣﺎﻧﺪ90 .وﻓﺎداری ﺗﻮ در هﻤﻪء دوراﻧﻬﺎ هﻤﭽﻨﺎن اﺑﺮﺟﺎ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩای ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاهﺪ
ﻣﺎﻧﺪ91 .هﻤﻪء آﺎﻳﻨﺎت ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ،
ء
زﻳﺮا ﺗﻤﺎم ﺁﻧﻬﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ هﺴﺘﻨﺪ92 .اﮔﺮ آﻼم ﺗﻮ ﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺎﺑﺤﺎل از ﻏﺼﻪ
ﻣﺮدﻩ ﺑﻮدم! 93اﺣﻜﺎﻣﺖ را هﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاهﻢ
آﺮد ،زﻳﺮا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺣﻴﺎت ﺑﺨﺸﻴﺪی94 .ﻣﻦ از
ﺁن ﺗﻮ هﺴﺘﻢ ،ﻧﺠﺎﺗﻢ دﻩ .آﻮﺷﻴﺪﻩام اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را ﻧﮕﺎﻩ
دارم95 .ﺑﺪآﺎران ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ
اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻢ96 .ﺑﺮای هﺮ آﻤﺎﻟﯽ اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ دﻳﺪم،
اﻣﺎ آﻼم ﺗﻮ آﺎﻣﻞ و ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎﺳﺖ!

ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ

97ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﻼم ﺗﻮ را ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ دارم! ﺗﻤﺎم روز در
ﺁن ﺗﻔﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻢ98 .اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﻣﺮا از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ ﺣﻜﻴﻤﺘﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻳﺮا هﻤﻴﺸﻪ در ذهﻦ و وﺟﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ.
99ﺁری ،ﺣﺘﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﻴﺰ داﻧﺎﺗﺮ ﺷﺪﻩام ،زﻳﺮا
هﻤﻴﺸﻪ در آﻼﻣﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻢ100 .از رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان ﻗﻮم
ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪﻩام ،زﻳﺮا دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ را
اﻃﺎﻋﺖ آﺮدﻩام101 .از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ راﻩ ﺑﺪ ﭘﺮهﻴﺰ آﺮدﻩام،
زﻳﺮا ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺑﻮدﻩ آﻪ آﻼم ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻢ.
102از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮا ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻩای ،ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻴﺴﺘﻢ ،زﻳﺮا
ﻗﺼﺪ ﺗﻮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ103 .آﻼم ﺗﻮ ﺑﺮای ﺟﺎن
ﻣﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﺷﻴﺮﻳﻨﺘﺮ از ﻋﺴﻞ! 104از اﺣﻜﺎم
ﺗﻮ داﻧﺶ و ﺣﻜﻤﺖ آﺴﺐ آﺮدم ،ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از هﺮ راﻩ
آﺞ ﺑﻴﺰار و ﮔﺮﻳﺰاﻧﻢ.

ﻧﻮر از اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
105آﻼم ﺗﻮ ﭼﺮاغ راهﻨﻤﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﻧﻮری اﺳﺖ آﻪ
راﻩ را ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﻢ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد! 106ﻗﻮل دادﻩام آﻪ از
اﺣﻜﺎم ﻋﺎدﻻﻧﻪء ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻢ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد وﻓﺎدار
ﺧﻮاهﻢ ﻣﺎﻧﺪ107 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر درﻣﺎﻧﺪﻩ و ﭘﺮﻳﺸﺎن
هﺴﺘﻢ؛ هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ وﻋﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮدﻩای ،ﺟﺎن ﻣﺮا ﺣﻴﺎت
ﺑﺒﺨﺶ! 108ﺧﺪاوﻧﺪا ،دﻋﺎی ﺷﻜﺮﮔﺰاری ﻣﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮ و
اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮز109 .ﺟﺎن ﻣﻦ داﻳﻢ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد؛ اﻣﺎ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽآﻨﻢ110 .ﺑﺪآﺎران ﺑﺮ ﺳﺮ راﻩ ﻣﻦ دام
ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻦ از دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﯽﺷﻮم.
111اواﻣﺮ ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺧﺰاﻧﻪء ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا
ﻣﺎﻳﻪء ﺷﺎدی ﻗﻠﺒﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ112 .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪام آﻪ ﺗﺎ
دم ﻣﺮگ آﻼم ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻢ!

اﻣﻨﻴﺖ در اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
113از ﻣﺮدﻣﺎن دورو و ﻣﺘﻈﺎهﺮ ﺑﻴﺰارم ،اﻣﺎ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ
را دوﺳﺖ دارم114 .ﺗﻮ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ و ﺳﭙﺮ ﻣﻦ هﺴﺘﯽ؛ اﻣﻴﺪ
ﻣﻦ ﺑﻪ وﻋﺪﻩء ﺗﻮﺳﺖ115 .ای ﺑﺪآﺎران ،از ﻣﻦ دور
ﺷﻮﻳﺪ؛ زﻳﺮا ﻣﻦ اواﻣﺮ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﻣﯽﺁورم.
116ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻃﺒﻖ وﻋﺪﻩای آﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻩای ﻗﺪرت
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﻣﮕﺬار اﻣﻴﺪم ﺑﻪ ﻳﺎس و
ﻧﻮﻣﻴﺪی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد117 .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرت ﺑﺒﺨﺶ ﺗﺎ از

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﺑﭙﺮدازم.
118ﺗﻮ هﻤﻪء آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ
از ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﯽ و ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪهﺎی اﻏﻔﺎل آﻨﻨﺪﻩء ﺁﻧﻬﺎ را
ﺑﯽاﺛﺮ ﻣﯽﺳﺎزی119 .ﺗﻤﺎم ﺑﺪآﺎران روی زﻣﻴﻦ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎﻟﻪ دور ﺧﻮاهﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ
آﻪ ﻣﻦ اواﻣﺮ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم120 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺗﺮس ﺗﻮ در دل ﻣﻦ اﺳﺖ و از داورﻳﻬﺎی ﺗﻮ هﺮاﺳﺎﻧﻢ.

اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
121ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻜﻦ ،زﻳﺮا
ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ درﺳﺖ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دادﻩام.
122ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺪﻩ آﻪ ﻣﺮا ﻳﺎری ﺧﻮاهﯽ آﺮد؛
ﻣﮕﺬار ﻣﺘﻜﺒﺮان ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ آﻨﻨﺪ123 .ﺁﻧﻘﺪر ﭼﺸﻢ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﻧﺪم آﻪ ﺑﻴﺎﻳﯽ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دهﯽ آﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
ﺗﺎر ﺷﺪ124 .ﺑﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻖ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ و اواﻣﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮز125 .ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺗﻮ هﺴﺘﻢ؛ ﺑﻪ
ﻣﻦ داﻧﺎﻳﯽ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ اﺣﻜﺎﻣﺖ را درک ﻧﻤﺎﻳﻢ.
126ﺧﺪاوﻧﺪا ،زﻣﺎن ﺁن رﺳﻴﺪﻩ آﻪ ﺗﻮ اﻗﺪام آﻨﯽ ،زﻳﺮا
ﻣﺮدم از دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ127 .ﻣﻦ اﺣﻜﺎم
ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم؛ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺶ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ
دوﺳﺖ دارم128 .هﻤﻪء اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را ،در هﺮ ﻣﻮردی،
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽداﻧﻢ؛ اﻣﺎ از هﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﻠﻴﻢ دروغ ﻣﺘﻨﻔﺮم.

اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
129ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ از ﺻﻤﻴﻢ
ﻗﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽآﻨﻢ130 .درک آﻼم ﺗﻮ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻧﻮر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺳﺎدﻩدﻻن را ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد.
131ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﻓﺮاوان اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺗﻮ را
ﻣﯽآﺸﻢ132 .هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﺑﺮ دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد رﺣﻤﺖ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﯽ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﺑﻴﺎﻓﻜﻦ و ﻣﺮا ﻣﻮرد
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻩ133 .ﺑﺎ آﻼﻣﺖ ﻣﺮا راهﻨﻤﺎﻳﯽ آﻦ
ﺗﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺪی ﻧﺸﻮم134 .ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﺠﺎت
دﻩ ﺗﺎ اواﻣﺮ ﺗﻮ را اﻧﺠﺎم دهﻢ135 .ﻣﺮا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد
ﺑﺮآﺖ دﻩ و اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮز136 .اﺷﮏ
هﻤﭽﻮن ﺳﻴﻞ از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،زﻳﺮا ﻣﺮدم
دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽﺁورﻧﺪ.
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ﻋﺪاﻟﺖ اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
137ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻋﺎدل هﺴﺘﯽ و داورﻳﻬﺎی ﺗﻮ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ138 .اﺣﻜﺎﻣﯽ را آﻪ وﺿﻊ ﻧﻤﻮدﻩای ﺗﻤﺎم
از ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ139 .ﺁﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ
وﺟﻮد ﻣﺮا ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ،زﻳﺮا دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ140 .آﻼم ﺗﻮ ﺁزﻣﻮدﻩ ﺷﺪﻩ و ﭘﺎک
اﺳﺖ؛ ﭼﻘﺪر ﺁن را دوﺳﺖ دارم! 141ﻣﻦ آﻮﭼﮏ و
ﻧﺎﻻﻳﻖ هﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ از اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮم.
142ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ اﺑﺪی اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻮ هﻤﻴﺸﻪ راﺳﺖ و
درﺳﺖ اﺳﺖ143 .ﻣﻦ در زﺣﻤﺖ و ﻓﺸﺎر هﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ
اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدی ﻣﻦ اﺳﺖ! 144اواﻣﺮ ﺗﻮ هﻤﻴﺸﻪ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺮا در ﻓﻬﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎری ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ روﺣﻢ
ﺗﺎزﻩ ﺷﻮد!

دﻋﺎ ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری
145ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ
ﻣﯽﺁورم؛ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ ﺁورم.
146از ﺗﻮ ﻳﺎری ﻣﯽﺧﻮاهﻢ؛ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻩ ﺗﺎ دﺳﺘﻮرات
ﺗﻮ را اﻧﺠﺎم دهﻢ147 .ﭘﻴﺶ از ﻃﻠﻮع ﺁﻓﺘﺎب ﻧﺰد ﺗﻮ دﻋﺎ
و اﻟﺘﻤﺎس آﺮدم و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر وﻋﺪﻩء ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢ148 .ﺗﻤﺎم
ﺷﺐ ﺑﻴﺪار ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ در آﻼم ﺗﻮ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ149 .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻓﺮﻳﺎدم را ﺑﺸﻨﻮ و ﻃﺒﻖ اواﻣﺮ
ﺧﻮد ﺟﺎن ﻣﺮا ﺗﺎزﻩ ﺳﺎز! 150اﻓﺮاد ﺷﺮور و ﺑﺪآﺎر ،آﻪ
ﺑﻮﻳﯽ از اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﻧﺒﺮدﻩاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛
151اﻣﺎ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ در آﻨﺎر ﻣﻦ هﺴﺘﯽ .هﻤﻪء اواﻣﺮ
ﺗﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ152 .اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﻴﺶ
ﺁﻣﻮﺧﺘﻪام! ﺗﻮ ﺁﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ آﺮدﻩای آﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻤﮏ
153ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ رﻧﺠﻬﺎی ﻣﻦ ﻧﻈﺮ آﻦ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت
دﻩ ،زﻳﺮا ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻮ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻩام.
154از ﺣﻖ ﻣﻦ دﻓﺎع آﻦ و ﻣﺮا ﺁزاد ﺳﺎز و ﻃﺒﻖ
وﻋﺪﻩای آﻪ دادﻩای ﻧﺠﺎﺗﻢ دﻩ155 .ﺑﺪآﺎران ﻧﺠﺎت
ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ،زﻳﺮا اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ.
156ﺧﺪاوﻧﺪا ،رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ! ﻃﺒﻖ وﻋﺪﻩای آﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻩای ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻩ! 157دﺷﻤﻨﺎن و ﺁزاردهﻨﺪﮔﺎن
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ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ از اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدن اﺣﻜﺎم ﺗﻮ
ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد158 .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺪآﺎران آﻪ آﻼم ﺗﻮ
را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ ،ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽآﻨﻢ ،از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺰﺟﺮ
ﻣﯽﺷﻮم159 .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﭼﻘﺪر اﺣﻜﺎم
ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم .ﺗﻮ رﺣﻴﻢ هﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت
دﻩ! 160ﺗﻤﺎم اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﺑﺮﺣﻖ و داورﻳﻬﺎی ﺗﻮ هﻤﻴﺸﻪ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
161زورﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ آﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ
آﻼم ﺗﻮ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻢ162 .ﺑﺴﺒﺐ وﻋﺪﻩهﺎی ﺗﻮ
ﺧﻮﺷﺤﺎل هﺴﺘﻢ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺴﯽ آﻪ ﮔﻨﺞ ﺑﺰرﮔﯽ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! 163از دروغ ﻣﺘﻨﻔﺮ و ﺑﻴﺰارم ،اﻣﺎ اواﻣﺮ ﺗﻮ
را دوﺳﺖ دارم164 .ﺑﺮای داورﻳﻬﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪء ﺗﻮ،
روزی هﻔﺖ ﺑﺎر ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ165 .ﺁﻧﺎن آﻪ
اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ از ﺳﻼﻣﺘﯽ آﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و هﻴﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﺁﻧﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ
ﺷﺪ! 166ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻦ اواﻣﺮ ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽآﻨﻢ و
اﻣﻴﺪم ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ آﻪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دهﯽ167 .اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﻢ و ﺁﻧﻬﺎ را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ دوﺳﺖ
ﻣﯽدارم168 .دﺳﺘﻮرات و اواﻣﺮ ﺗﻮ را اﻧﺠﺎم دادﻩام،
زﻳﺮا ﺗﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ هﻤﻪء آﺎرهﺎی ﻣﻦ هﺴﺘﯽ.

دﻋﺎی آﻤﮏ
169ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ! ﻃﺒﻖ وﻋﺪﻩای آﻪ
دادﻩای ﻗﺪرت درک ﻣﺮا زﻳﺎد آﻦ170 .دﻋﺎﻳﻢ را ﺑﺸﻨﻮ
و ﻃﺒﻖ وﻋﺪﻩات ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻩ! 171هﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ را
ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ ،زﻳﺮا اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽﺁﻣﻮزی172 .آﻼﻣﺖ را ﺑﺎ ﺳﺮود ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ
آﺮد ،زﻳﺮا ﺗﻤﺎم اﺣﻜﺎم ﺗﻮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ! 173ﻳﺎر و
ﻳﺎور ﻣﻦ ﺑﺎش ،زﻳﺮا ﻣﻄﻴﻊ آﻼﻣﺖ هﺴﺘﻢ174 .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺸﺘﺎق دﻳﺪن ﻋﻤﻞ رهﺎﻳﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻮ هﺴﺘﻢ؛
آﻼم ﺗﻮ ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ! 175ﺑﮕﺬار زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ و
ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﺑﮕﻮﻳﻢ! ﺑﮕﺬار اﺣﻜﺎم ﺗﻮ راهﻨﻤﺎی ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ! 176ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺳﺮﮔﺮدان هﺴﺘﻢ! ﺑﻴﺎ و
ﻣﺮا درﻳﺎب ،زﻳﺮا ﻏﻼﻣﺖ دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻜﺮدﻩ اﺳﺖ.

رهﺎﻳﯽ از دﺳﺖ ﺑﺪآﺎران
وﻗﺘﯽ در زﺣﻤﺖ ﺑﻮدم ،از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻤﮏ
 120ﺧﻮاﺳﺘﻢ و او ﺑﻪ داد ﻣﻦ رﺳﻴﺪ2 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮا از دﺳﺖ دروﻏﮕﻮﻳﺎن و ﻣﺮدم ﺣﻴﻠﻪﮔﺮ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻩ.
3ای ﺣﻴﻠﻪﮔﺮان ،ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﭼﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
4ﺗﻴﺮهﺎی ﺗﻴﺰ و اﺧﮕﺮهﺎی داغ! 5ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎن
»ﻣﺎﺷﮏ« و ﺧﻴﻤﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن »ﻗﻴﺪار« ﺷﺮور هﺴﺘﻴﺪ .وای
ﺑﺮ ﻣﻦ آﻪ در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻢ! 6از زﻧﺪﮔﯽ
آﺮدن در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩام7 .ﻣﻦ ﺻﻠﺢ
را دوﺳﺖ دارم ،اﻣﺎ ﺁﻧﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻨﮓ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﻤﯽدهﻨﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻦ اﺳﺖ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻮﻩهﺎ دوﺧﺘﻪام و در
 121اﻧﺘﻈﺎر آﻤﮏ هﺴﺘﻢ2 .آﻤﮏ ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺁﻳﺪ آﻪ ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ را ﺁﻓﺮﻳﺪ.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﭘﺎﻳﻢ ﺑﻠﻐﺰد و ﺑﻴﻔﺘﻢ .او آﻪ از
ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽآﻨﺪ ،هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ.
4او آﻪ از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽآﻨﺪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﺧﻮاب ﻧﻤﯽرود5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش از ﺗﻮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ! او در آﻨﺎرت اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻨﺪ.
6ﺁﻓﺘﺎب در روز ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻧﻪ
ﻣﻬﺘﺎب در ﺷﺐ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ را از هﺮ ﺑﺪی دور ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﯽدارد و ﺟﺎﻧﺖ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽآﻨﺪ8 .ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﻓﺖ و
ﺁﻣﺪ ﺗﻮ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دارد و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺗﻮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.

دﻋﺎ ﺑﺮای اورﺷﻠﻴﻢ
هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ
 122ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوﻳﻢ« ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣﯽﺷﺪم! 2و اﻳﻨﮏ اﻳﻨﺠﺎ در ﻣﻴﺎن دروازﻩهﺎی اورﺷﻠﻴﻢ
اﻳﺴﺘﺎدﻩاﻳﻢ!
3اورﺷﻠﻴﻢ اﻳﻨﮏ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪﻩ و ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮی ﺁراﺳﺘﻪ
درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ4 .ﻗﺒﺎﻳﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﻴﻢ ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎ
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮری آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ،او را
ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻨﺪ5 .اﻳﻦ هﻤﺎن دروازﻩای
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اﺳﺖ آﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
ﻣﺮدم رﺳﻴﺪﮔﯽ آﻨﻨﺪ.
6ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ در اورﺷﻠﻢ دﻋﺎ آﻨﻴﺪ!
هﻤﻪء آﺴﺎﻧﯽ آﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،آﺎﻣﻴﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ.
7ای اورﺷﻠﻴﻢ ،ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺣﺼﺎرهﺎی ﺗﻮ و رﻓﺎﻩ
و ﺁﺳﺎﻳﺶ در ﻗﺼﺮهﺎﻳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد! 8ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
ﺻﻠﺢ در اورﺷﻠﻴﻢ دﻋﺎ ﻣﯽآﻨﻢ زﻳﺮا ﺑﺮادران و دوﺳﺘﺎﻧﻢ
در ﺁﻧﺠﺎ هﺴﺘﻨﺪ9 .ای اورﺷﻠﻴﻢ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺳﻌﺎدت ﺗﻮ را ﺧﻮاهﺎﻧﻢ.
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هﻤﭽﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺗﺎ اﺑﺪ از
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽآﻨﺪ!
3ﮔﻨﺎهﻜﺎران در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﻴﻜﻮآﺎران هﻤﻴﺸﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ
ﻧﺨﻮاهﻨﺪ آﺮد ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻧﻴﻜﻮآﺎران ﻧﻴﺰ دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻟﻮدﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.
4ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮآﺎران و ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ
راﺳﺖ اﺳﺖ ،اﺣﺴﺎن آﻦ5 ،اﻣﺎ ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ ﺑﻪ راﻩهﺎی
آﺞ ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪآﺎران ﻣﺠﺎزات آﻦ.
ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎد!

دﻋﺎ ﺑﺮای رﺣﻤﺖ

دﻋﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻌﻤﺖهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازم،
 123ای ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ در ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽآﻨﯽ!
2ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻏﻼﻣﺎن و آﻨﻴﺰان از ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد رﺣﻤﺖ و
آﻤﮏ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺴﻮی
ﺗﻮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﯽ3 .و4ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ
ﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎ! ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ
اهﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻩ و ﺟﺎﻧﻤﺎن از دﺳﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻇﺎﻟﻢ
و ﻣﻐﺮور ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.

هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از اﺳﺎرت ﺑﻪ
 126اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺎز ﺁورد ،ﻓﻜﺮ آﺮدﻳﻢ آﻪ ﺧﻮاب
ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ! 2ﺳﭙﺲ دهﺎن ﻣﺎ از ﺧﻨﺪﻩ ﭘﺮ ﺷﺪ و ﺳﺮود
ﺷﺎدی ﺳﺮ دادﻳﻢ! ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻗﻮﻣﻬﺎی دﻳﮕﺮ درﺑﺎرﻩء ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ آﺮدﻩ
اﺳﺖ!«
3ﺁری ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺎرهﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ
آﺮدﻩای و ﻣﺎ را ﺁزاد ﺳﺎﺧﺘﻪای!
4ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺁﻧﭽﻪ را از دﺳﺖ دادﻩاﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎزﮔﺮدان؛ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎران ،ﺁب را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﺸﮏ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ5 .ﺑﮕﺬار ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ اﺷﮏ ﻣﯽآﺎرﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺷﺎدی درو آﻨﻨﺪ!
6آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ اﻣﻴﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﺬر ﻣﯽاﻓﺸﺎﻧﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺷﺎدی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁورد.

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺖ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال را ﺑﺪهﺪ:
» 124اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟«
2و3هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ دﺷﻤﻨﺎن درﻧﺪﻩﺧﻮی ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻳﻮرش
ﺁوردﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎ را زﻧﺪﻩ
ﻣﯽﺑﻠﻌﻴﺪﻧﺪ! 4و5ﺳﻴﻞ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد و در
ﮔﺮداﺑﻬﺎ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﺪﻳﻢ!
6ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻣﺎ ﺷﻜﺎر دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ
ﺷﻮﻳﻢ7 .هﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪﻩ ،از دام ﺻﻴﺎد ﮔﺮﻳﺨﺘﻴﻢ .دام
ﺷﻜﺴﺖ و ﻣﺎ ﺁزاد ﺷﺪﻳﻢ8 .ﻣﺪدآﺎر ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ آﻪ
ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ را ﺁﻓﺮﻳﺪ.

اﻣﻨﻴﺖ ﻗﻮم ﺧﺪا
ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮآﻞ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
 125آﻮﻩ ﺻﻬﻴﻮن ،هﻤﻴﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ
هﺴﺘﻨﺪ2 .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻮﻩهﺎ ﮔﺮداﮔﺮد ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﻴﻢ هﺴﺘﻨﺪ،

در ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻴﻜﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺑﻨﺎآﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
 127زﺣﻤﺖ ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﻣﯽآﺸﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮ
را ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻧﻜﻨﺪ ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
2ﺑﻴﻬﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ،اﻳﻦ هﻤﻪ
زﺣﻤﺖ ﻣﯽآﺸﻴﺪ ،ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻴﺰﻳﺪ و ﺷﺐ دﻳﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﻴﺪ؛ زﻳﺮا هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﻋﺰﻳﺰان ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺧﻮاﺑﻨﺪ ،او ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ﺗﺪارک ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ.
3ﻓﺮزﻧﺪان هﺪاﻳﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎداﺷﯽ
هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽدهﺪ4 .ﭘﺴﺮاﻧﯽ آﻪ ﺑﺮای
ﻣﺮد ﺟﻮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،هﻤﭽﻮن ﺗﻴﺮهﺎی ﺗﻴﺰی
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هﺴﺘﻨﺪ در دﺳﺖ او5 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﺴﯽ آﻪ ﺗﺮآﺶ ﺧﻮد
را از ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻴﺮهﺎﻳﯽ ﭘﺮ ﻣﯽآﻨﺪ! او در ﺟﺪل ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
هﺮﮔﺰ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺎداش اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﺴﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﺮاﻣﯽ
 128ﻣﯽدارد و از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽآﻨﺪ2 .ﺣﺎﺻﻞ
دﺳﺘﺮﻧﺞ او ﭘﺮﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را
آﺎﻣﻴﺎب ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ3 .زن او در ﺧﺎﻧﻪاش هﻤﭽﻮن
درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ
درﺧﺘﺎن زﻳﺘﻮن ﻗﻮی و ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ دور ﺳﻔﺮﻩاش ﺧﻮاهﻨﺪ
ﻧﺸﺴﺖ4 .اﻳﻦ اﺳﺖ ﭘﺎداش ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﺴﯽ آﻪ او را
ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از ﺻﻬﻴﻮن ﺑﺮآﺖ دهﺪ! ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺗﻮ در
ﺗﻤﺎم روزهﺎی زﻧﺪﮔﺎﻧﻴﺖ ﺷﺎهﺪ ﺳﻌﺎدت اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﯽ!
6ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺗﻮ ﻋﻤﺮ دراز آﻨﯽ و ﻧﻮﻩهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﻴﻨﯽ!
ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺎد!

دﻋﺎ ﺑﺮای ﺷﻜﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ
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ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺟﻮان
ﺑﻮدی ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ

ﻣﯽآﺮدﻧﺪ؟
»2هﻨﮕﺎم ﺟﻮاﻧﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﺑﺴﻴﺎر آﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮا از ﭘﺎی درﺁورﻧﺪ3 .ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻼق ﺁﻧﺎن
ﭘﺸﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻨﯽ ﺷﻴﺎر ﺷﺪﻩ درﺁورد4 ،اﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از اﺳﺎرت ﺁﻧﺎن ﺁزاد ﺳﺎﺧﺖ«.
5ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎم آﺴﺎﻧﯽ آﻪ از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻔﺮت
دارﻧﺪ! 6و7هﻤﭽﻮن ﮔﻴﺎهﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻣﻬﺎ
ﻣﯽروﻳﺪ ،آﻪ ﭘﻴﺶ از ﺁﻧﻜﻪ ﺁن را ﺑﭽﻴﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﺸﻜﺪ و
آﺴﯽ ﺁن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽآﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﺑﻨﺪد.
8رهﮕﺬران ﺁﻧﺎن را ﺑﺮآﺖ ﻧﺪهﻨﺪ و ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺑﺮآﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد!« و ﻳﺎ »ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮآﺖ ﻣﯽدهﻴﻢ«.

درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﺎری از ﺧﺪاوﻧﺪ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﮔﺮداب ﻏﻢ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎد
 130ﺑﺮﻣﯽﺁورم2 .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺻﺪای ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و
ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪام ﮔﻮش ﻓﺮا دﻩ!

3ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺗﻮ ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺎرا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺁوری،
آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﻮد؟ 4اﻣﺎ ﺗﻮ ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺎ را
ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ  ،ﭘﺲ ﺗﻮ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻳﻢ و از ﺗﻮ
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽآﻨﻴﻢ.
5ﻣﻦ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ و ﺑﻪ وﻋﺪﻩای آﻪ
دادﻩ اﺳﺖ اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪام6 .ﺁری ،ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ء
هﺴﺘﻢ ﺑﻴﺶ از آﺸﻴﻜﭽﻴﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﻣﻴﺪن ﺳﭙﻴﺪﻩ
ﺻﺒﺢ هﺴﺘﻨﺪ!
7ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻴﺪوار ﺑﺎش ،زﻳﺮا رﺣﻤﺖ
او ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ؛ اوﺳﺖ آﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ.
8ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را از هﻤﻪء ﮔﻨﺎهﺎﻧﺶ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﺪ
داد.

دﻋﺎی اﻧﺴﺎن ﻓﺮوﺗﻦ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻦ از ﺧﻮدﺑﻴﻨﯽ و ﺗﻜﺒﺮ دﺳﺖ
 131آﺸﻴﺪﻩام؛ ازﺁﻧﭽﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻋﻘﻞ
ﻣﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد را دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪام2 .ﺟﺎن ﻣﻀﻄﺮب
ﺧﻮد را ﺁرام ﺳﺎﺧﺘﻪام .اﻳﻨﮏ ،دل ﻣﻦ ،هﻤﭽﻮن
آﻮدآﯽ آﻪ در ﺁﻏﻮش ﻣﺎدر ﺁرﻣﻴﺪﻩ ،ﺁرام و ﺑﯽﺗﺸﻮﻳﺶ
اﺳﺖ.
3ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻴﺪوار ﺑﺎش ،از ﺣﺎل ﺗﺎ
اﺑﺪ!

در ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪا
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،داود و ﺳﺨﺘﻴﻬﺎی او را
 132ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻜﻦ .ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁور آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺰد
ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و ﻧﺬر آﺮد آﻪ ﺗﺎ ﻣﻜﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ
داﻳﻤﯽ ﺗﻮ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ ،درﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد راﺣﺖ ﻧﻨﺸﻴﻨﺪ و
ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ راﻩ ﻧﺪهﺪ و ﺁرام ﻧﮕﻴﺮد.
6در »ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ« راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺗﻮ ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ ،و
در ﺻﺤﺮای »ﻳﻌﺎرﻳﻢ« ﺁن را ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ7 .ﮔﻔﺘﻴﻢ» :ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ وارد ﺷﻮﻳﻢ و در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ او ﻋﺒﺎدت
آﻨﻴﻢ«.
8ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و هﻤﺮاﻩ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺧﻮد آﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪء ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﺑﻴﺎ! 9ﺑﺎﺷﺪ آﻪ
آﺎهﻨﺎن ﺗﻮ ﺟﺎﻣﻪء ﭘﺎآﯽ و راﺳﺘﯽ را در ﺑﺮ آﻨﻨﺪ و ﻗﻮم
ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺳﺮود ﺧﻮاﻧﻨﺪ!
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10ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪﻩات داود ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩات
را ﺗﺮک ﻣﻜﻦ11 .ﺗﻮ ﺑﻪ داود وﻋﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮدی آﻪ هﻤﻴﺸﻪ
ﻳﻜﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ وارث ﺗﺨﺖ و ﺗﺎج او ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ،
و ﺗﻮ ﺑﻪ وﻋﺪﻩات ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهﯽ آﺮد12 .و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ داود
ﮔﻔﺘﯽ آﻪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ از اﺣﻜﺎم ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻨﺪ،
ﻧﺴﻞاﻧﺪرﻧﺴﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.
13ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ اورﺷﻠﻴﻢ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩای ﺗﺎ در ﺁن
ﺳﺎآﻦ ﺷﻮی14 .ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮدی» :ﺗﺎ اﺑﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺎآﻦ
ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد ،زﻳﺮا اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ارادﻩ ﻧﻤﻮدﻩام15 .ﺁذوﻗﻪء اﻳﻦ
ﺷﻬﺮ را ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﻢ داد و ﻓﻘﻴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ ﻧﺎن ﺳﻴﺮ
ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد16 .آﺎهﻨﺎﻧﺶ را در ﺧﺪﻣﺘﯽ آﻪ ﻣﯽآﻨﻨﺪ
ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﻢ داد ،و ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺳﺮود ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺧﻮاﻧﺪ17 .در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺪرت داود را ﺧﻮاهﻢ اﻓﺰود و
ﭼﺮاغ ﺧﺎﻧﺪان او را روﺷﻦ ﻧﮕﻪ ﺧﻮاهﻢ داﺷﺖ.
18دﺷﻤﻨﺎن او را ﺑﺎ رﺳﻮاﻳﯽ ﺧﻮاهﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺷﻜﻮهﻤﻨﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد«.

در ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادراﻧﻪ
ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﭼﻪ دﻟﭙﺴﻨﺪ اﺳﺖ آﻪ ﻗﻮم
 133ﺧﺪا ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻟﯽ ﺑﺎ هﻢ زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻨﺪ! 2ﻳﻜﺪﻟﯽ،
هﻤﭽﻮن روﻏﻦ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ »هﺎرون«
رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ رﻳﺶ و رداﻳﺶ ﻣﯽﭼﻜﺪ! 3ﻳﻜﺪﻟﯽ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻨﻤﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮ آﻮﻩ ﺑﻠﻨﺪ »ﺣﺮﻣﻮن«
ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ و از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮ آﻮﻩهﺎی اورﺷﻠﻴﻢ ﻓﺮود ﻣﯽﺁﻳﺪ.
در ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﺖ ﺧﻮد را ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﯽآﻨﺪ،
ﺑﺮآﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﻳﺪ را.

دﻋﻮت ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ ،ای هﻤﻪء ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران
 134ﺧﺪاوﻧﺪ آﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻩ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽآﻨﻴﺪ2 .دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺪس
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﻓﺮازﻳﺪ و او را ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻴﺪ3 .ﺧﺪاوﻧﺪی
آﻪ ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ را ﺁﻓﺮﻳﺪ ،ﺷﻤﺎ را از ﺻﻬﻴﻮن
ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد.
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هﻠﻠﻮﻳﺎﻩ! ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! ای
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را ﻧﻴﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ!

2ای آﺴﺎﻧﯽ آﻪ در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽاﻳﺴﺘﻴﺪ ،او
را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ! 3ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻜﺮ آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا او
ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ .ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺮاﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا ﻧﺎم او دﻟﭙﺴﻨﺪ
اﺳﺖ4 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص
او ﺑﺎﺷﻨﺪ5 .ﻣﯽداﻧﻢ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و از
ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﺮﺗﺮ! 6او هﺮ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ ،در
ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و ﺣﺘﯽ اﻋﻤﺎق درﻳﺎ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﺪ.
7اﺑﺮهﺎ را از ﺟﺎهﺎی دور دﺳﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﺁورد،
رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺑﺎد و ﺑﺎران اﻳﺠﺎد ﻣﯽآﻨﺪ.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ را آﺸﺖ و
ﻧﺨﺴﺖزادﻩهﺎی ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﺸﺎن را هﻼک آﺮد9 .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮﻋﻮن و اهﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﻣﻌﺠﺰات و ﻋﻼﻣﺎت
ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺠﺎم داد10 .ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺰرگ را ﻣﺠﺎزات آﺮد و
ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﻣﻘﺘﺪر را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد11 .و12ﺳﻴﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ
اﻣﻮرﻳﺎن و ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﺷﺎن و هﻤﻪء ﭘﺎدﺷﺎهﺎن
آﻨﻌﺎن را آﺸﺖ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ
داد.
13ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ! هﻤﻪء ﻧﺴﻞهﺎ ﺗﻮ
را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁورد14 .ﺗﻮ ﻗﻮم ﺧﻮد را داوری
ﺧﻮاهﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد رﺣﻢ ﺧﻮاهﯽ آﺮد.
15ﺧﺪاﻳﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎی دﻳﮕﺮ ،ﺑﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ از ﻃﻼ و
ﻧﻘﺮﻩ هﺴﺘﻨﺪ16 .و17دهﺎن دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﻳﻨﺪ؛
ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﻨﺪ؛ ﮔﻮش دارﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺸﻨﺪ! 18ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
و ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺷﻌﻮرﻧﺪ.
19ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! ای آﺎهﻨﺎن،
ای ﺧﺎﻧﺪان هﺎرون ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! 20ای
ﻻوﻳﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! ای ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن ،او را
ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! 21ای ﻣﺮدم اورﺷﻠﻴﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ
آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا او در اورﺷﻠﻴﻢ ﺳﺎآﻦ اﺳﺖ!
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ!

ﺳﺮود ﺷﻜﺮﮔﺰاری
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻜﺮ ﮔﻮﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا او ﻣﻬﺮﺑﺎن
 136اﺳﺖ و رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ2 .ﺧﺪای ﺧﺪاﻳﺎن
را ﺷﻜﺮ ﮔﻮﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ3 .ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن را ﺷﻜﺮ ﮔﻮﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ.
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4او را آﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﻴﻢ ﻣﯽآﻨﺪ ﺷﻜﺮ آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا
رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ5 .او را آﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺣﻜﻤﺖ
ﺧﻮﻳﺶ ﺁﻓﺮﻳﺪ ﺷﻜﺮ ﮔﻮﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ6 .او
را آﻪ ﺧﺸﻜﯽ را ﺑﺮ ﺁﺑﻬﺎ ﻗﺮار داد ﺷﻜﺮ ﮔﻮﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا
رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ7 .او را آﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎﻩ را در
ﺁﺳﻤﺎن ﺁﻓﺮﻳﺪ ﺷﻜﺮ ﮔﻮﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ؛
8ﺁﻓﺘﺎب را ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺑﺮ روز ﺁﻓﺮﻳﺪ ،زﻳﺮا
رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ؛ 9و ﻣﺎﻩ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺮای
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺑﺮ ﺷﺐ ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ.
10ﺧﺪا را آﻪ ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ ﻣﺼﺮﻳﺎن را آﺸﺖ ﺷﻜﺮ
ﮔﻮﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ؛ 11و12او ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را
ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد ،زﻳﺮا
رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ؛ 13و14درﻳﺎی ﺳﺮخ را ﺷﻜﺎﻓﺖ و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﻣﻴﺎن ﺁن ﻋﺒﻮر داد ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ
اﺑﺪﻳﺴﺖ؛ 15ﻓﺮﻋﻮن و ﻟﺸﻜﺮ او را در درﻳﺎی ﺳﺮخ
ﻏﺮق ﺳﺎﺧﺖ ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ.
16او را آﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را در ﺻﺤﺮا رهﺒﺮی آﺮد ﺷﻜﺮ
ﮔﻮﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ؛ 17و18اوﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﻧﺎﻣﻮر
و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ؛
19و20ﺳﻴﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﻣﻮرﻳﺎن و ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﺷﺎن را
از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ؛
21و22ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺨﺸﻴﺪ ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ.
23ﺧﺪاوﻧ ْﺪ ﻣﺎ را در ﻣﺸﻜﻼﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁورد ،زﻳﺮا
رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ؛ 24او ﻣﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن
ء
ﻧﺠﺎت داد ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ25 .او روزی هﻤﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ اﺑﺪﻳﺴﺖ.
26ﺧﺪای ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺷﻜﺮ ﮔﻮﺋﻴﺪ ،زﻳﺮا رﺣﻤﺘﺶ
اﺑﺪﻳﺴﺖ.

ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﻳﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺗﺒﻌﻴﺪ
آﻨﺎر ﻧﻬﺮهﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ و اورﺷﻠﻴﻢ را
 137ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁوردﻳﻢ و ﮔﺮﻳﺴﺘﻴﻢ2 .و3و4ﺁﻧﺎن آﻪ ﻣﺎ
را اﺳﻴﺮ آﺮدﻩ و ﺗﺎراج ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از
ﺳﺮودهﺎی اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و اﻳﺸﺎن را ﺷﺎد ﺳﺎزﻳﻢ.
اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﺑﻴﺪ ﺁوﻳﺨﺘﻴﻢ،

زﻳﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ در دﻳﺎر ﻏﺮﻳﺐ ﺳﺮود
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ؟
5ای اورﺷﻠﻴﻢ ،اﮔﺮ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش آﻨﻢ ،دﺳﺖ راﺳﺖ
ﻣﻦ از آﺎر ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺑﻂ ﻧﻨﻮازم؛ 6اﮔﺮ از ﻓﻜﺮ
ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮم و ﺗﻮ را ﺑﺮ هﻤﻪء ﺧﻮﺷﻴﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﻧﺪهﻢ ،زﺑﺎﻧﻢ ﻻل ﺷﻮد ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺮود ﻧﺨﻮاﻧﻢ.
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁور روزی را آﻪ اورﺷﻠﻴﻢ
ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ادوﻣﻴﺎن ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﻣﯽﺁوردﻧﺪ:
»ﺷﻬﺮ را ﺁﺗﺶ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺁن را ﺑﺎ ﺧﺎک ﻳﻜﺴﺎن آﻨﻴﺪ!«
8ای ﺑﺎﺑﻞ ،ﺗﻮ وﻳﺮان ﺧﻮاهﯽ ﺷﺪ! ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺁﻧﻜﻪ
هﻤﺎن ﺑﻼﻳﯽ را آﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺁوردی ،ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮدت ﺑﻴﺎورد9 .ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎد آﺴﯽ آﻪ آﻮدآﺎن ﺗﻮ را
ﺑﮕﻴﺮد و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺻﺨﺮﻩهﺎ ﺑﻜﻮﺑﺪ!

دﻋﺎی ﺷﻜﺮﮔﺰاری
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس
 138ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ .در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاﻳﺎن ﺗﻮ را ﺷﻜﺮ
ﻣﯽآﻨﻢ2 .ﺑﺴﻮی ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﺧﻢ ﺷﺪﻩ ،ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽآﻨﻢ و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺴﺒﺐ رﺣﻤﺖ و وﻓﺎدارﻳﺖ
ﻣﯽﺳﺘﺎﻳﻢ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻋﺪﻩهﺎﻳﯽ آﻪ
ﻣﯽدهﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻨﯽ3 .هﺮﮔﺎﻩ دﻋﺎ آﻨﻢ ،ﺟﻮاﺑﻢ را
ﻣﯽدهﯽ و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ.
4ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺟﻬﺎن وﻗﺘﯽ وﻋﺪﻩهﺎی ﺗﻮ
را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻨﺪ ﺳﺘﻮد5 .ﺁری ،ﺁﻧﺎن آﺎرهﺎﻳﯽ
را آﻪ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم دادﻩای ﺧﻮاهﻨﺪ ﺳﺮاﻳﻴﺪ زﻳﺮا ﭘﺮﺷﻜﻮﻩ
و ﭘﺮﺟﻼل هﺴﺘﯽ6 .ﺗﻮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮوﺗﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﯽ و آﺎرهﺎی ﻣﺘﻜﺒﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ
ﻧﻴﺴﺖ.
7ﺧﺪاوﻧﺪا ،هﺮﭼﻨﺪ اآﻨﻮن در ﺳﺨﺘﯽ هﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا
ﺧﻮاهﯽ رهﺎﻧﻴﺪ؛ ﺗﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮا ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﯽ آﺮد
و ﻣﺮا ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﯽ داد8 .ﺗﻮ آﺎر
ﻣﺮا ﺑﻪ آﻤﺎل ﺧﻮاهﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺗﻮ
اﺑﺪﻳﺴﺖ .آﺎری را آﻪ ﺁﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻩای ﺑﻪ آﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎن.

ﻋﻠﻢ آﺎﻣﻞ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﺁزﻣﻮدﻩ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪای.
2 139ﺗﻮ از ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻣﻦ ﺁﮔﺎهﯽ.
ﻓﻜﺮهﺎی ﻣﻦ از ﺗﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ3 .ﺗﻮ آﺎر آﺮدن و
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ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﻣﺮا زﻳﺮ ﻧﻈﺮ داری و از هﻤﻪء راﻩهﺎ و
روﺷﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮ هﺴﺘﯽ4 .ﺣﺘﯽ ﭘﻴﺶ از ﺁﻧﻜﻪ ﺳﺨﻨﯽ
ﺑﺮ زﺑﺎن ﺁورم ﺗﻮ ﺁن را ﻣﯽداﻧﯽ5 .ﻣﺮا از هﺮ ﺳﻮ
اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻩای و ﺑﺎدﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدﻩای.
6ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻪ ﺗﻮ از ﻣﻦ داری ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ و ﻣﻦ
ﻳﺎرای درک ﺁن را ﻧﺪارم.
7از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ آﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﺮﻳﺰم؟ 8اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺁﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد آﻨﻢ ،ﺗﻮ در ﺁﻧﺠﺎ هﺴﺘﯽ؛ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق
زﻣﻴﻦ ﻓﺮو روم ،ﺗﻮ در ﺁﻧﺠﺎ هﺴﺘﯽ9 .و10اﮔﺮ ﺑﺮ
ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺳﺤﺮ ﺳﻮار ﺷﻮم و ﺑﻪ ﺁﻧﺴﻮی درﻳﺎهﺎ ﭘﺮواز
آﻨﻢ ،در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داری و ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی دﺳﺖ
ﺧﻮد ﻣﺮا هﺪاﻳﺖ ﺧﻮاهﯽ آﺮد11 .اﮔﺮ ﺧﻮد را در
ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﭘﻨﻬﺎن آﻨﻢ ﻳﺎ روﺷﻨﺎﻳﯽ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻨﻢ12 ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﺗﺎرﻳﮏ
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﺷﺐ هﻤﭽﻮن روز روﺷﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺐ و روز در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.
13ﺗﻮ ﻣﺮا در رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﯽ و ﻣﺮا ﺑﻮﺟﻮد
ﺁوردی14 .ﺗﻮ را ﺷﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻢ آﻪ ﻣﺮا اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩای! ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد درﻳﺎﻓﺘﻪام آﻪ
آﺎرهﺎی ﺗﻮ ﻋﻈﻴﻢ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ15 .وﻗﺘﯽ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﻢ در رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﺑﺪﻗﺖ ﺷﻜﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻦ در ﻧﻬﺎن ﻧﻤﻮ ﻣﯽآﺮدم ،ﺗﻮ از وﺟﻮد ﻣﻦ ﺁﮔﺎﻩ
ﺑﻮدی؛ 16ﺑﻠﯽ ،ﺣﺘﯽ ﭘﻴﺶ از ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﻢ ﺗﻮ
ﻣﺮا دﻳﺪﻩ ﺑﻮدی .ﭘﻴﺶ از ﺁﻧﻜﻪ روزهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
ﺁﻏﺎز ﺷﻮد ،ﺗﻮ هﻤﻪء ﺁﻧﻬﺎ را در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ آﺮدﻩ
ﺑﻮدی17 .ﺧﺪاﻳﺎ ،ﭼﻪ ﻋﺎﻟﯽ و ﭼﻪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻘﺸﻪهﺎﻳﯽ آﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ داﺷﺘﻪای! 18درک ﻋﻈﻤﺖ
ﺁﻧﻬﺎ از ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .هﺮ روز آﻪ از ﺧﻮاب
ﺑﻴﺪار ﻣﯽﺷﻮم آﻤﺎآﺎن ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ.
19ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﺪآﺎران را ﻧﺎﺑﻮد آﻦ! ای ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎران از ﻣﻦ
دور ﺷﻮﻳﺪ! 20ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺁﻧﺎن درﺑﺎرﻩء ﺗﻮ ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ
ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽﺁورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ آﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ21 .ﭘﺲ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺁﻳﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارم از آﺴﺎﻧﯽ آﻪ از ﺗﻮ ﻧﻔﺮت
دارﻧﺪ ،ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﻢ؟ 22ﺁری ،از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻔﺮ
ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد و دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ را دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاهﻢ
آﺮد!
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23و24ﺧﺪاﻳﺎ ،دل ﻣﺮا ﺗﻔﺘﻴﺶ آﻦ و اﻓﻜﺎرم را ﺑﻴﺎزﻣﺎ؛
ﺑﺒﻴﻦ ﺁﻳﺎ ﻓﺴﺎد و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ در ﻣﻦ هﺴﺖ؟ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ راﻩ
ﺣﻴﺎت ﺟﺎوﻳﺪ هﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ.

دﻋﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻣﺮدان ﺷﺮور
ن ﻣﺤﻔﻮظ
 140ﻧﺠﺎت دﻩ! ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎ ْ
ﻧﮕﺎهﺪار! 2ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮارت ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ و هﻤﻮارﻩ
در ﻓﻜﺮ ﺑﺮﭘﺎ آﺮدن ﻧﺰاع هﺴﺘﻨﺪ3 .زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺶ
ﻣﺎر ﺳﻤﯽ ﺗﻨﺪ و ﺗﻴﺰ اﺳﺖ و ﻟﺒﻬﺎﻳﺸﺎن هﻤﭽﻮن ﻣﺎر
اﻓﻌﯽ ﺳﻢ آﺸﻨﺪﻩ دارد.
4ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻣﺮدان ﺷﺮور ﻣﺤﻔﻮظ
ﻧﮕﻬﺪار .ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻣﺮدان ﻇﺎﻟﻢ آﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﻣﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽآﺸﻨﺪ ،ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎ5 .ﻣﺮدان ﻣﺘﻜﺒﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻩ
ﻣﻦ ﺗﻠﻪ و دام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻧﺪ.
6ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ .ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺮا
ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮس7 .ﺗﻮ ﻗﻮت و ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩء ﻣﻦ
هﺴﺘﯽ .در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺗﻮ ﺳﭙﺮ ﻣﻦ ﺑﻮدﻩای! 8ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﮕﺬار ﺑﺪآﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاد دل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و
آﺎﻣﻴﺎب ﺷﺪﻩ ،ﻣﻐﺮور ﺷﻮﻧﺪ9 .ﺑﮕﺬار ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ
اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ10 .ای آﺎش ﭘﺎرﻩهﺎی
ﺁﺗﺶ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮﻳﺰد و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ای آﺎش ﺑﻪ
ﭼﺎﻩ ﻋﻤﻴﻖ اﻓﻜﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ و هﺮﮔﺰ از ﺁن ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ.
11ای آﺎش ﺁﻧﺎن آﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺗﻬﻤﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ،
آﺎﻣﻴﺎب ﻧﺸﻮﻧﺪ .ای آﺎش ﺷﺨﺺ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﻇﻠﻢ و
ﺷﺮارت ﺧﻮدش ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد.
12ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﯽداﻧﻢ آﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ داد ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن ﺧﻮاهﯽ
رﺳﻴﺪ و ﺣﻖ ﺁﻧﺎن را از ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺧﻮاهﯽ ﮔﺮﻓﺖ13 .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻴﻜﺎن ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد و
درﺳﺘﻜﺎران در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺧﻮاهﻨﺪ زﻳﺴﺖ.

دﻋﺎی ﺷﺒﺎﻧﮕﺎهﯽ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻳﺎری ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،ﭘﺲ
 141ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺸﺘﺎب! وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ ﻣﯽﺁورم و
آﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ،ﺻﺪای ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ! 2ﺑﮕﺬار دﻋﺎی ﻣﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دود ﺑﺨﻮر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ رﺳﺪ و ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ
دﺳﺘﻬﺎﻳﻢ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ،هﻤﭽﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﮕﺎهﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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3ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﺎش و زﺑﺎﻧﻢ را
ﻧﮕﺎﻩدار4 .هﺮ ﻧﻮع ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺪ را از ﻣﻦ دور آﻦ ،ﻣﺒﺎدا
ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺪآﺎر ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺷﻮم و در ﺑﺰم
ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮآﺖ آﻨﻢ.
5ﺑﮕﺬار ﻣﺮد ﻧﻴﮏ ﻣﺮا ﺑﺰﻧﺪ آﻪ ﻟﻄﻔﯽ در ﺣﻖ ﻣﻦ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﮕﺬار ﻣﺮا ﺗﺄدﻳﺐ و ﺗﻨﺒﻴﻪ آﻨﺪ آﻪ ﺑﺮاﻳﻢ
اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و از ﺁن اِﺑﺎ ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺑﺪآﺎران ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاهﻢ آﺮد و دﻋﺎ ﺧﻮاهﻢ آﺮد آﻪ ﺑﻪ
ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ6 .و7وﻗﺘﯽ رهﺒﺮان اﻳﻦ
ﺑﺪآﺎران از ﺻﺨﺮﻩهﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮﻧﺪ و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ هﺮﺳﻮ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﮔﺮدد ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮدم
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﭘﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد.
8ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﺗﻮ اﻧﺘﻈﺎر آﻤﮏ دارم .ﺗﻮ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﻦ
هﺴﺘﯽ .ﻧﮕﺬار ﺑﺪآﺎران ﻣﺮا از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ9 .ﻣﺮا از دام
و ﺗﻠﻪء ﺷﺮوران ﺑﺮهﺎن10 .ﺑﮕﺬار ﻣﻦ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر
ﺑﺮم ،اﻣﺎ ﺁﻧﺎن در دام ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ.

دﻋﺎی آﻤﮏ
ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽزﻧﻢ و
 142درﺧﻮاﺳﺖ آﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻢ2 .ﺗﻤﺎم ﺷﻜﺎﻳﺎت
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﻣﯽﺁورم و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد را
ﺑﺮای او ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽآﻨﻢ3 .وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻣﯽرﺳﺪ او
ﺑﻪ آﻤﻜﻢ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ و راهﯽ ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﻢ ﻣﯽﻧﻬﺪ .دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮ
ﺳﺮ راﻩ ﻣﻦ دام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ4 .ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﯽآﻨﻢ و ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ آﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻣﺮا آﻤﮏ آﻨﺪ .ﭘﻨﺎهﯽ
ﻧﺪارم و آﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
5ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﻣﯽﺁورم و از ﺗﻮ
ﻳﺎری ﻣﯽﺟﻮﻳﻢ .در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ،ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻮ
هﺴﺘﯽ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺎﻧﻢ را در اﻣﺎن ﺑﺪاری .در
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﺁرزو دارم6 .ﻓﺮﻳﺎدم را ﺑﺸﻨﻮ،
زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎر درﻣﺎﻧﺪﻩ هﺴﺘﻢ .ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ
ﺑﺮهﺎن ،زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮﻳﺘﺮ از ﻣﻦ هﺴﺘﻨﺪ7 .ﻣﺮا از
اﻳﻦ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ و اﺳﺎرت ﺁزاد آﻦ ،ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺴﺒﺐ
ﺧﻮﺑﻴﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺮاﻳﻢ آﺮدﻩای در ﺟﻤﻊ ﻧﻴﻜﺎن ﺳﺘﺎﻳﺶ
آﻨﻢ.

دﻋﺎی ﺷﺨﺺ ﻧﻮﻣﻴﺪ

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس
 143ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻩ! ﺗﻮ ﻋﺎدل و اﻣﻴﻦ هﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ
دﻋﺎﻳﻢ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ2 .ﺑﻨﺪﻩء ﺧﻮد را ﻣﺤﺎآﻤﻪ ﻧﻜﻦ ،زﻳﺮا
هﻴﭽﻜﺲ در ﻧﺰد ﺗﻮ ﻋﺎدل و ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ.
3دﺷﻤﻦ ﻣﺮا از ﭘﺎی درﺁوردﻩ و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ آﻮﺑﻴﺪﻩ اﺳﺖ!
روزﮔﺎرم را ﺁﻧﭽﻨﺎن ﺳﻴﺎﻩ آﺮدﻩ آﻪ ﻣﺮگ را در ﭼﻨﺪ
ﻗﺪﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ! 4روﺣﻴﻪء ﺧﻮد را ﺑﻜﻠﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪام و
از ﺗﺮس ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﯽ آﻨﻢ.
5ﮔﺬﺷﺘﻪء ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽﺁورم و ﺑﻪ آﺎرهﺎﻳﯽ آﻪ ﺗﻮ
ای ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادﻩای ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻢ6 .دﺳﺘﻬﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺗﻮ دراز ﻣﯽآﻨﻢ .ﺟﺎن ﻣﻦ هﻤﭽﻮن
زﻣﻴﻦ ﺧﺸﮏ ،ﺗﺸﻨﻪ و ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﺖ!
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﺎی ﻣﺮا هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ،
زﻳﺮا ﻧﻮﻣﻴﺪ و ﻣﺄﻳﻮﺳﻢ .روی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮ
ﻧﮕﺮدان ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﻴﺮم8 .هﺮ روز ﺻﺒﺢ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎﻳﺎن ،زﻳﺮا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ دارم .راهﯽ را آﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻩ ،زﻳﺮا از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﯽآﻨﻢ.
9ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮهﺎن ،زﻳﺮا ﺑﻪ
ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻩام10 .ﻣﺮا ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻩ ﺗﺎ ارادﻩء ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ
ﺁورم ،زﻳﺮا ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ هﺴﺘﯽ .ﺑﺎﺷﺪ آﻪ روح
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ راﻩ راﺳﺖ هﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
11ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺟﺎﻧﻢ را ﺣﻔﻆ آﻦ.
12ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎ و هﻤﻪء دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ را
ﻧﺎﺑﻮد آﻦ ،زﻳﺮا ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺗﻮ هﺴﺘﻢ.

ﺷﻜﺮﮔﺰاری ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮای ﭘﻴﺮوزی
ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻪ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻩ ﻣﻦ اﺳﺖ و
 144در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت و ﻣﻬﺎرت
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ2 .او هﻤﻴﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺣﻴﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .او ﺳﭙﺮ و ﻗﻠﻌﻪء ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮا
ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺮ او ﺗﻮآﻞ دارم ،زﻳﺮا ﻗﻮم ﻣﺮا زﻳﺮ
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
3ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﯽ؟ ﺑﻨﯽﺁدم
ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد آﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ او ﺑﺎﺷﯽ؟ 4ﻋﻤﺮ او دﻣﯽ ﺑﻴﺶ
ﻧﻴﺴﺖ؛ روزهﺎی زﻧﺪﮔﯽاش هﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﻪ ﻣﯽﮔﺬرد.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

5ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺁﺳﻤﺎن را ﺑﺸﻜﺎف و ﻓﺮود ﺑﻴﺎ! آﻮﻩهﺎ را
ﻟﻤﺲ آﻦ ﺗﺎ از ﺁﻧﻬﺎ دود ﺑﺮﺧﻴﺰد6 .رﻋﺪ و ﺑﺮق
ﺑﻔﺮﺳﺖ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺳﺎز؛ ﺗﻴﺮهﺎﻳﺖ را
ﭘﺮﺗﺎب آﻦ و ﺁﻧﻬﺎ را از ﭘﺎی درﺁور! 7و8دﺳﺘﺖ را از
ﺁﺳﻤﺎن دراز آﻦ و ﻣﺮا از ﻣﻴﺎن ﺁﺑﻬﺎی ﻋﻤﻴﻖ ﻧﺠﺎت
دﻩ؛ ﺑﻠﯽ ،ﻣﺮا از ﭼﻨﮓ اﻳﻦ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن آﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن
ﺳﺮاﺳﺮ دروغ اﺳﺖ ،ﺁزاد ﺳﺎز!
9ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ را ﺳﺮودی ﺗﺎزﻩ ﻣﯽﺳﺮاﻳﻢ! ﺳﺮودم را
ﻂ دَﻩﺗﺎر ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽﺳﺮاﻳﻢ! 10ﺗﻮ
ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪء ﺑﺮﺑ ِ
ﭘﺎدﺷﺎهﺎن را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدهﯽ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارت داود را
از دم ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﯽرهﺎﻧﯽ! 11ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻇﺎﻟﻢ
ﺑﺮهﺎن؛ ﻣﺮا از ﭼﻨﮓ اﻳﻦ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ آﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن
ﺳﺮاﺳﺮ دروغ اﺳﺖ ﻧﺠﺎت دﻩ!
12ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ رﺷﺪ آﺮدﻩ ،هﻤﭽﻮن درﺧﺘﺎن
ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﻜﺮهﺎی
ش ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﮔﺮدﻧﺪ! 13ﺑﺎﺷﺪ آﻪ
ﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮشﺗﺮا ِ
اﻧﺒﺎرهﺎی ﻣﺎ از اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮ ﺷﻮد و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻤﺎن در ﺻﺤﺮاهﺎ هﺰاران هﺰار ﺑﺮﻩ ﺑﺰاﻳﻨﺪ!
14ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﮔﺎواﻧﻤﺎن ﺑﺎردار ﺷﺪﻩ ،ﺑﺪون زﺣﻤﺖ ﺑﺰاﻳﻨﺪ!
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ در آﻮﭼﻪهﺎﻳﻤﺎن ﺻﺪای ﺁﻩ و ﻧﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ!
15ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻗﻮﻣﯽ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﯽ دارﻧﺪ و »ﻳَﻬﻮﱠﻩ«
ﺧﺪای اﻳﺸﺎن اﺳﺖ!

ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﺶ
ای ﺧﺪا ،ای ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻦ ،ﺗﻮ را ﮔﺮاﻣﯽ
 145ﺧﻮاهﻢ داﺷﺖ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﺘﺎﻳﺸﺖ ﺧﻮاهﻢ
آﺮد! 2هﺮ روز ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻢ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﺎﻣﺖ را
ﺳﭙﺎس ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ! 3ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ
هﺴﺘﯽ و درﺧﻮر ﺳﺘﺎﻳﺸﯽ؛ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ ﻓﻮق ﻗﺪرت
درک اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
4اﻋﻤﺎل ﺗﻮ را ﻣﺮدم روی زﻣﻴﻦ ﻧﺴﻞاﻧﺪرﻧﺴﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺳﺘﻮد و از آﺎرهﺎی ﺗﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد5 .ﺁﻧﻬﺎ از
ء
ﺷﻜﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ درﺑﺎرﻩ
آﺎرهﺎی ﻋﺠﻴﺐ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰت ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻢ راﻧﺪ.
6آﺎرهﺎی ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪء ﺗﻮ ورد زﺑﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و
ء
ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ را ﺑﻴﺎن ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد7 .ﺁﻧﻬﺎ درﺑﺎرﻩ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻴﺤﺪ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ
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را ﺧﻮاهﻢ ﺳﺘﻮد8 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .او
دﻳﺮ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﻴﺎر رﺣﻴﻢ اﺳﺖ9 .او ﺑﻪ
هﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽآﻨﺪ و ﺗﻤﺎم آﺎرهﺎﻳﺶ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ
اﺳﺖ.
10ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،هﻤﻪء ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺖ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ
آﺮد و هﻤﻪء ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ.
11و12ﺁﻧﻬﺎ از ﺷﻜﻮﻩ ﻣﻠﻜﻮت ﺗﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد و از
ء
ﻗﺪرت ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻄﻮری آﻪ هﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻋﻈﻤﺖ آﺎرهﺎی ﺗﻮ و ﺷﻜﻮﻩ ﻣﻠﻜﻮﺗﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
13ﻣﻠﻜﻮت ﺗﻮ ﺟﺎوداﻧﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺘﺖ ﺑﯽزوال اﺳﺖ!
14ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﻪء آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ در زﺣﻤﺘﻨﺪ ﻳﺎری ﻣﯽدهﺪ
و دﺳﺖ اﻓﺘﺎدﮔﺎن را ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻴﺰاﻧﺪ.
15ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن هﻤﻪء ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ
دوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ روزی ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ16 .دﺳﺖ ﭘﺮﺑﺮآﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺁﻧﻬﺎ دراز
آﻦ و ﻧﻴﺎز هﻤﮕﺎن را ﺑﺮﺁوردﻩ ﺳﺎز.
17ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤﺎم آﺎرهﺎﻳﺶ ﻋﺎدل و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
18ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ او را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ
ﻃﻠﺐ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ19 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁرزوی آﺴﺎﻧﯽ
را آﻪ او را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﺮﺁوردﻩ ﻣﯽﺳﺎزد و
دﻋﺎی ﺁﻧﻬﺎ را ﺷﻨﻴﺪﻩ ،اﻳﺸﺎن را ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
20ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد ،اﻣﺎ
ﺑﺪآﺎران را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽآﻨﺪ.
21از دهﺎن ﻣﻦ هﻤﻴﺸﻪ ﺷﻜﺮﮔﺰاری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﻴﺪﻩ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ! ﺑﺎﺷﺪ آﻪ هﻤﻪء ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﺎم ﻣﻘﺪس او را
ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻨﺪ!

در ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪای ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!
 146ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻦ.
2ﺁری ،ﺗﺎ زﻧﺪﻩام ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ؛ ﺗﺎ
ﻧﻔﺲ دارم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد.
3ﺑﺮ رهﺒﺮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮآﻞ ﻧﻜﻨﻴﺪ؛ ﺁﻧﻬﺎ هﻤﮕﯽ ﻓﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ و
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺠﺎت دادن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ4 .وﻗﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪهﺎﻳﺸﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺁب ﻣﯽﺷﻮد!
5اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﺴﯽ آﻪ ﺧﺪای ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺪدآﺎر اوﺳﺖ
و اﻣﻴﺪش ﺑﺮ ﻳﻬﻮﻩ ،ﺧﺪای او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 ،هﻤﺎن ﺧﺪاﻳﯽ
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آﻪ ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و درﻳﺎ و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ در ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ،
ﺁﻓﺮﻳﺪ .او ﺧﺪاﻳﯽ اﺳﺖ آﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻋﺪﻩهﺎﻳﺶ
اﻣﻴﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ7 ،ﺑﻪ داد ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن
را ﺳﻴﺮ ﻣﯽآﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻴﺮان را ﺁزاد ﻣﯽﺳﺎزد،
8ﭼﺸﻤﺎن آﻮران را ﺑﺎز ﻣﯽآﻨﺪ و ﺁﻧﺎن را آﻪ زﻳﺮ ﺑﺎر
ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻢ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،راﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﻜﺎن را
دوﺳﺖ دارد9 ،از ﻏﺮﻳﺒﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽآﻨﺪ ،از ﻳﺘﻴﻤﺎن
و ﺑﻴﻮﻩزﻧﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪهﺎی ﺑﺪآﺎران
را ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺁب ﻣﯽآﻨﺪ.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .ای اورﺷﻠﻴﻢ ،ﺧﺪای
ﺗﻮ در ﻃﯽ ﺗﻤﺎم دوراﻧﻬﺎ ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!

15ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدهﺪ و هﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻓﻮری ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد16 .او ﺑﺮف را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺤﺎف ﺑﺮ
ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﺷﺒﻨﻢ را هﻤﭽﻮن ﺧﺎآﺴﺘﺮ
هﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽآﻨﺪ17 .ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﻪهﺎی ﺗﮕﺮگ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ﻓﺮو ﻣﯽرﻳﺰد و آﻴﺴﺖ آﻪ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ
ﺳﺮﻣﺎی ﺁن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ 18ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدهﺪ و
ﻳﺨﻬﺎ ﺁب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎد ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺁﺑﻬﺎ ﺟﺎری
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
19او ﺷﺮﻳﻌﺖ و اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ دادﻩ
اﺳﺖ20 .اﻳﻦ آﺎر را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧﺠﺎم دادﻩ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﻮم دﻳﮕﺮی؛ ﻟﺬا ﻗﻮﻣﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ
او ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!
 147ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ آﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮود
ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﻢ؛ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ اﺳﺖ آﻪ او را ﺑﺴﺘﺎﻳﻴﻢ! 2ﺧﺪاوﻧﺪ
اورﺷﻠﻴﻢ را دوﺑﺎرﻩ ﺑﻨﺎ ﻣﯽآﻨﺪ و ﭘﺮاآﻨﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ
را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ3 .او دﻟﺸﻜﺴﺘﮕﺎن را ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و
زﺧﻤﻬﺎی اﻳﺸﺎن را ﻣﯽﺑﻨﺪد.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﺳﺘﺎرﮔﺎن را دارد و ﻧﺎم هﺮ ﻳﮏ از ﺁﻧﻬﺎ
را ﻣﯽداﻧﺪ5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺰرگ و ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ و ﺣﻜﻤﺖ او
را اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ6 .او ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن را ﺳﺮاﻓﺮاز ﻣﯽآﻨﺪ ،اﻣﺎ
روی ﺑﺪآﺎران را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽﻣﺎﻟﺪ.
7ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮود ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ! او را ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪء ﺑﺮﺑﻂ ﺳﺘﺎﻳﺶ
آﻨﻴﺪ! 8او اﺑﺮهﺎ را ﺑﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﺑﺎران را ﺑﺮ
زﻣﻴﻦ ﻣﯽﺑﺎراﻧﺪ و ﮔﻴﺎﻩ را ﻣﯽروﻳﺎﻧﺪ9 ،ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻏﺬا
ﻣﯽدهﺪ و روزی ﺟﻮﺟﻪآﻼﻏﻬﺎ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی اﺳﺐ رﻏﺒﺖ ﻧﺪارد و ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن او
را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯽﺳﺎزد؛ 11ﺧﺸﻨﻮدی او از آﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ آﻪ او
را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ رﺣﻤﺖ وی اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
12ای اورﺷﻠﻴﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻦ! ای ﺻﻬﻴﻮن،
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺳﭙﺎس ﺑﮕﻮ! 13زﻳﺮا او دروازﻩهﺎﻳﺖ را
ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ روی دﺷﻤﻦ ﺑﺴﺘﻪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را آﻪ در
درون هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮآﺖ دادﻩ اﺳﺖ14 .او ﻣﺮزهﺎﻳﺖ را در
ﺻﻠﺢ و ﺁراﻣﺶ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎن
ﮔﻨﺪم ﺳﻴﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.

دﻋﻮت ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ

در ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪای ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!
 148ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻋﺮش ﺑﺮﻳﻦ ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ،
ء
ای آﺴﺎﻧﯽ آﻪ در ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎآﻦ هﺴﺘﻴﺪ2 .ای هﻤﻪ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ .ای هﻤﻪء ﻟﺸﻜﺮهﺎی
ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ،او را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ3 .ای ﺁﻓﺘﺎب و ﻣﺎﻩ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ .ای هﻤﻪء ﺳﺘﺎرﮔﺎن درﺧﺸﺎن ،او را
ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ4 .ای ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و ای ﺑﺨﺎرهﺎﻳﯽ آﻪ ﻓﻮق
اﺑﺮهﺎﻳﻴﺪ ،او را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ.
5هﻤﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او
ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻳﺪ6 .او ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﺘﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻩ
اﺳﺖ و ﺁﻧﭽﻪ او ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ هﺮﮔﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ
آﺮد.
ء
7ای هﻤﻪ ﻧﻬﻨﮕﺎن و ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ آﻪ در اﻋﻤﺎق درﻳﺎ
هﺴﺘﻴﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ8 .ای ﺁﺗﺶ و ﺗﮕﺮگ و
ﻣﻪ و ﺗﻨﺪﺑﺎد آﻪ ﻣﻄﻴﻊ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻴﺪ ،او را
ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ9 .ای آﻮﻩهﺎ ،ای ﺗﭙﻪهﺎ ،ای درﺧﺘﺎن
ﻣﻴﻮﻩدار ،ای ﺳﺮوهﺎی ﺁزاد ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ.
10ای ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ و اهﻠﯽ ،ای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ11 .و12ای ﭘﺎدﺷﺎهﺎن
و ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن ،ای رهﺒﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن دﻧﻴﺎ ،ای
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ،ای ﭘﻴﺮان و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ.

ﻣﺰاﻣﻴﺮ

13هﻤﻪء ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ
اوﺳﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل؛ ﺷﻜﻮﻩ و ﺟﻼل او ﺑﺮﺗﺮ از زﻣﻴﻦ
و ﺁﺳﻤﺎن اﺳﺖ14 .او ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را آﻪ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩاش هﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ او را ﺳﺘﺎﻳﺶ
آﻨﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!

ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!
 149ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮودی ﺗﺎزﻩ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و در
ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻣﻨﺎن ،او را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! 2ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ
وﺟﻮدﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩء ﺧﻮد ﺷﺎد ﺑﺎش؛ ای ﻣﺮدم اورﺷﻠﻴﻢ ،ﺑﺴﺒﺐ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﻮد ﺷﺎدی آﻨﻴﺪ! 3ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪء ﺑﺮﺑﻂ و ﻋﻮد ،رﻗﺺ
آﻨﺎن ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻴﺪ4 .زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ازﻗﻮم
ﺧﻮد راﺿﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮوﺗﻨﺎن را ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ5 .ﻗﻮم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺷﺐ در
ﺑﺴﺘﺮهﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
6و7ای ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ او را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ و
ﺷﻤﺸﻴﺮهﺎی دودم را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﻗﻮﻣﻬﺎ و ﻗﺒﺎﻳﻞ
ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ8 .ﭘﺎدﺷﺎهﺎن و رؤﺳﺎی ﺁﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻜﺸﻴﺪ 9و ﺣﻜﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﻮرد
ﻣﺠﺎزات ﺁﻧﻬﺎ اﺟﺮا آﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺮوزی و اﻓﺘﺨﺎر ﻗﻮم او!
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ!
 150ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ!
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ او را در ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! 2او را ﺑﺴﺒﺐ
آﺎرهﺎی ﻋﻈﻴﻤﺶ ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! ﻋﻈﻤﺖ ﺑﯽﻧﻈﻴﺮ او را
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ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! 3او را ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪء ﺳﺮﻧﺎ و ﺑﺮﺑﻂ و ﻋﻮد
ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! 4او را ﺑﺎ دف و رﻗﺺ ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! او را
ﺑﺎ ﺳﺎزهﺎی زهﯽ و ﻧﯽ ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! 5او را ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻬﺎی
ﺧﻮش ﺻﺪا و ﻗﻮی ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻴﺪ! 6هﺮ آﻪ ﺟﺎن در ﺑﺪن
دارد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﺪ!
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد!

