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٧٣ 

. َأما َأنَا فَكَادتْ تَزِلُّ قَدماي، كُنْتُ فعلًا علَى وشْك السقُوط٢. حقا ِإن اَهللا طَيب مع شَعبِه، مع الَّذين قَلُوبهم نَقية١ٌ
ال ٥. ال يقَاسون الْمتَاعب، وجِسمهم سليم وبدين٤. برِين، فَقَد رَأيتُ اَألشْرار في خَيرٍَألنِّي غرتُ من الْمتَك٣َ

نْفَ ِلذَِلك لَبِسوا الْكبرِياء كَزِينَة، والْع٦. يعانُون من ضيق مثَْل باقي الْبشَرِ، وال من مصاِئب مثَْل باقي النَّاسِ
يهزُأون ويتَكَلَّمون بِالشَّر، يدبرون الْعنْفَ ٨. يقْطُر الْمكْر من شَحمِ َأبدانهِم، وخداع قُلُوبِهِم ال حدود لَه٧. كَثَوبٍ

فَةرجض٩ِ. بِعي اَألركُتُ فسال ي مانُهِلسو ،اءمبِالس طَاِلبي مه١٠. فَممهكَالم لَعبيو ،مهاءرو بالشَّع بذْهفَي .
١١قُولُون؟: "يلْمع يلالْع نْدْل عرِفُ اُهللا؟ هعفَ يو١٢" كَيتَنْم متُهووثَر ةاحي را فاِئمارِ، داُل اَألشْرح هذه.  
١٣تَيينَق يديا ورطَاه ظْتُ قَلْبِيفا حقحةبِال فَاِئد نلَكلُّ ١٤! نِ، وححٍ يبكُلَّ صو ،اِئبصالْم لَيي عمِ تَْأتوطُوَل الْي

قَاب١٥. بِي الْعبِكخَاِئنًا ِلشَع يرَأص ،الطَّرِيقَة هذتُ بِهتَكَلَّم ١٦. لَو همفَه تُ َأندجذَا، وه مَأفْه لْتُ َأناوا حفَلَم
صلَيع ب١٧. عمهيرصوحٍ مضتُ بِوَأيسِ اِهللا، فَرقْدخَلْتُ ِإلَى متَّى دح.  
. تَحطَّموا فَجَأةً، زالُوا تَماما من الْفَزع١٩ِ. حقا َأنْتَ وضعتَهم في َأرضٍ زِلقَة، طَرحتَهم ِإلَى الْخَراب١٨ِ
  .تَحتَقرهم كَخَياٍل عنْدما تَقُوم يا رب. لْواحدكَحلْمٍ حين يتَيقَّظُ ا٢٠
ولَكنِّي داِئما معك، ٢٣. َأدركْتُ َأنَّي غَبِي ال َأفْهم، بْل كَبهِيمة عنْدك٢٢لَما حزِن قَلْبِي وَأنَّبني ضميرِي، ٢١

من ِلي في السماء غَيرك؟ ٢٥. ديني بِمشُورتك، وبعد ذِلك تَْأخُذُني ِإلَى الْمجدتَه٢٤. وَأنْتَ َأمسكْتَ بِيدي الْيمنَى
كعضِ شَيًئا مي اَألري فغتُ َأبلَس٢٦. وديبِي ِإلَى اَألبنَصُأ قَلْبِي ولْجم واَهللا ه نانِ، لَكفْنَيقَلْبِي يي ومجِس .

جعلْتُك ملْجِأي . َأما َأنَا فَخَير ِلي َأن َأقْتَرِب ِإلَى اِهللا٢٨. ن عنْك يهلكُون، َأنْتَ تُحطِّم كُلَّ من يخُونُكالْبعيدو٢٧
اِلكمبِكُلِّ َأع ي، فَُأخْبِربا ري ماللَّه.  
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اُذْكُر شَعبك الَّذي اخْتَرتَه من قَديمِ ٢ماذَا اشْتَعَل غَضبك علَى غَنَمك الَّتي تَرعاها؟ اللَّهم ِلماذَا رفَضتَنَا تَماما؟ ِل١
يهكَنْتَ في سالَّذ سقَدَل الْمباُذْكُرِ الْج ،كيبنَص ا ِلتَكُونتَهيي فَدانِ، الْقَبِيلَةَ الَّتمذ٣َ. الزطَ هسشَّ وابِ  تَما الْخَر

كسقْدي مف كُلَّ شَيء ودالْع رمفَ دكَي انْظُرو ،با ريعِ ي٤. الْفَظ مهالمَأع ونفَعري ،كتيطَ بسو كومخُص َأرزي



مارِهصانْت زميفًا٥. را كَثرشَج ونقْطَعيس مكََأنَّه فُُؤوس مهعموا واءنْقُوشَةَ بِالْفُُؤوسِ ٦ .جالْم انردوا الْجطَّمح
َأحرقُوا ." نَفْنيهِم تَماما: "قَالُوا في قُلُوبِهِم٨. َأشْعلُوا النَّار في مقْدسك، نَجسوا الْمكَان الَّذي تُقيم فيه٧. والْمعاوِِل

م نَعد نَرى معجِزات، ولَم يبقَ عنْدنَا نَبِي، وال واحد فينَا يعرِفُ متَى تَنْتَهِي ونَحن ل٩َ. كُلَّ بيوت اِهللا في اَألرضِ
دك؟ ِلماذَا ِلماذَا تَمنَع ي١١اللَّهم ِإلَى متَى يهزُأ الْعدو؟ هْل يظَلُّ الْخَصم يستَهِين بِاسمك ِإلَى اَألبد؟ ١٠. هذه الْحالَةُ

هِمَأفْنا وه؟ َأخْرِجينَكمي نَعتَم.  
َأنْتَ . َأنْتَ الَّذي فَلَقْتَ الْبحر بِقُوتك١٣. َأنْتَ صانع النَّجاة في اَألرضِ. َأنْتَ اللَّهم ملكي من قَديمِ الزمان١٢ِ

اءي الْمشِ فحالْو ُؤوستَ رطَّموشَِأن١٤ْ. ححا ِللْوامطَع تَهيمرو اثَانلُوي ُؤوستَ ررتَ ١٥. تَ كَسَأنْتَ فَتَح
َأنْتَ كَونْتَ الشَّمس . لَك النَّهار ولَك َأيضا اللَّيُل١٦. الْينَابِيع والْمجارِي، وجفَّفْتَ َأنْهارا كَانْتَ تَجرِي داِئما

رالْقَمضَِأنْت١٧َ. واَألر قنَاطتَ كَلَّ ممسر  .الشِّتَاءفَ ويَأنْتَ خَلَقْتَ الص.  
١٨كمبِاس الْغَبِي بالشَّع انتَهفَ اسكَي ،بِك ودَأ الْعزفَ هكَي با ري ي ١٩. اُذْكُرةَ الَّتامموشِ الْحِللوح لِّمال تُس

بى شَعال تَنْسا، وهبقَتُحايتَضالْم ٢٠. كنْفا ِللْعكْرو ارضِ صي اَألركْنٍ فكُلَّ ر َألن ،كدهع ٢١. اذْكُر حمال تَس
كماس يرالْفقو ينكسالْم حبسْل يب ،عتَراجيَل وخْجي ظْلُومِ َأن٢٢. ِللْمقِّكح نع عافدو با رًئا يْل شَيمعا . اُذْكُر

  .ال تَنْس ضجِيج مبغضيك، وال صخَب َأعداِئك الْمتَزايد٢٣. كَيفَ يهزُأ اَألغْبِياء بِك طُوَل الْيومِ
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١قَرِيب كماس َألن ،كدمنَح ماللَّه كدمخْبِ. نَحيةجِيبالْع اِلكمَأعب النَّاس َأنْتَ تَقُوُل٢. ر" : ،اديعالْم َأنَا َأخْتَار
اةاوسالنَّاسِ بِالْم نيي بَأقْضا٣. وتَهدمَأع دنا، َأنَا َأسهكَّانبِكُلِّ س ضُل اَألرلْزتَتَز ينح.  

٤"رِينتَكَبوا': َأقُوُل ِللْمرارِ' .ال تَفْتَخِلَألشْرخُوا': و٥. ال تَشْماءرِيبوا بِكال تَتَكَلَّمال، والْع خُوا نَحوال تَشْم. '
٦اءرحالص نال مبِ والْغَر نال مو قالشَّر ني ال مةُ تَْأتفْع٧. فَالر فَعريا وداحو ضخْفي ،انيو الدا اُهللا هِإنَّم

٨. آخَرفرٍ مخَم نآلنَةٌ مبٍ مغَض اِهللا كَْأس دابَِلي يبِتَو ةوجزمم ةبِدتَّى زارِ حها كُلُّ اَألشْربشْرا فَيهبصي ،
  .تفْلها

٩هحبُأسو قُوبعي بر نع دِإلَى اَألب ا َأنَا فَُأخْبِرارِ، َأ١٠. َأمةَ اَألشْرقُو طِّمحياِلحِ فَتَزِيدةُ الصا قُوم. 
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١بِهشَع نيب يمظع همسوذَا، اهي يوفٌ فرعس٢ِ. اُهللا مقَدِل الْمبي الْجف كَنُهسسِ، مي الْقُدف تُهم٣. خَي طَّمح نَاكه
  .روس والسيوفَ وَأسلحةَ الْحربِالسهام والتُّ

٤ةاِل الْخَاِلدالْجِب نى مهَأبو با ري وبه٥. َأنْتَ م فَعر ارِبحال مو ،توالْم موا نَونَام ،متَهيمطَاُل غَناَألب فَقَد
هد٦. يا ري كتَوبِيخ نُل مالْخَيو الْفَارِس عرصيقُوبعي ٧. ب ينح كامفُ قُدقي نفَم ،با ري وبهَأنْتَ م

َألنَّك قُمتَ اللَّهم ِلتَقْضي وتُنْقذَ كُلَّ مساكينِ ٩من السماء َأصدرتَ حكْما، فَخَافَت اَألرض وسكَتَتْ، ٨تَغْضب؟ 
  .بِك علَى الشَّر، والَّذين ينْجون من غَضبِك يلْتَفُّون حولَكيحمدك النَّاس ِلغَض١٠. اَألرضِ

١١كُمفُوا نُذُورَأوو ،لَى ِإلَهِكُمووا ِللْموبِ. ُأنْذُرهةً ِللْميدوا همنَا قَدانا كُلَّ جِير١٢. ي ،اءظَمالْع نَفْس ركْسي وفَه
 .َألرضِويخَوفُ ملُوك ا
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. في يومِ ضيقي طَلَبتُ اَهللا، في اللَّيِل بسطْتُ يدي بِال تَعب٢ٍ. صرخْتُ ِإلَى اِهللا، رفَعتُ صوتي ِإلَيه فَسمعني١
 .رفَض قَلْبِي َأن يتَعزى

تَذَكَّرتُ اَأليام ٥. اضطَربتُ فَعجزتُ عنِ الْكَالمِ. حرمتَني من النَّوم٤ِ. فَكِّر فيه فَينْكَسر قَلْبِيَأذْكُر اَهللا فََأتَنَهد، ُأ٣
اُهللا رفَضنَا تَماما؟ هِل "٧: ُأفَكِّر ونَفْسي تَسَأُل. تَذَكَّرتُ َأغَاني في اللَّيِل٦. اُألولَى، السنين الَّتي مضتْ منْذُ زمنٍ

هْل نَسي اُهللا َأن يرحم؟ هْل في غَضبِه ٩هِل انْتَهتْ رحمتُه كُلِّيةً؟ ولَن يفي بِوعده َأبدا؟ ٨ولَن يرضى عنَّا َأبدا؟ 
  "منَع حنَانَه؟

َأتَذَكَّر َأعماَل اِهللا، َأتَذَكَّر َأعمالَك الْعجِيبةَ الَّتي ١١." الْعلي تَحولَتْ عنَّاالَّذي يحزِنُني هو َأن يمين : "ثُم قُلْت١٠ُ
  .َأتََأمُل كُلَّ َأعماِلك، َأتََأمُل كُلَّ ما صنَعت١٢َ. صنَعتَها في الْقَديمِ

َأظْهرتَ قُوتَك . َأنْتَ هو اِإللَه الَّذي يصنَع الْمعجِزات١٤يم مثُْل اِهللا؟ من هو ِإلَه عظ. اللَّهم طُرقُك مقَدسة١٣ٌ
  .بِذراعك الْقَديرة فَديتَ شَعبك، نَسَل يعقُوب ويوسف١٥َ. ِلُألممِ

سكَبت السحب ماء، َأرعدت السماء، ١٧ َأعماقُ الْبحرِ، رَأتْك الْمياه اللَّهم، رَأتْك الْمياه فَفَزِعتْ، اهتَزت١٦ْ
صوتُ رعدك في الزوبعة، الْبرقُ َأضاء الدنْيا، ارتَعشَت اَألرض ١٨. اشْتَعَل برقُك هنَا وهنَاك كَسهامٍ

َأنْتَ هديتَ ٢٠. عبرتَ في الْمياه الْغَزِيرة، وال واحد رَأى آثَار خَطَواتكَأنْتَ سرتَ في الْبحرِ، ١٩. وتَزلْزلَتْ
ونهارى ووسم ديعٍ بِيثَْل قَطم كبشَع.  
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١ي َأقُولُهغِ ِإلَى الْكَالمِ الَّذي، َأصيملبِي تَعا شَعي عمسثَاِل َأتَك٢َ. ايمِ بِاَألمنْذُ قَدةً ميخْفكَانَتْ م اءَأشْي نلُأعو ،لَّم
فَال نُخْفيها عن َأوالدهم، بْل نُخْبِر الْجِيَل اآلتي، عن ٤. َأشْياء سمعنَاها وعرفْنَاها وَأخْبرنَا بِها آباُؤنَا٣الزمانِ، 

وَأمر . فَِإنَّه وضع فَراِئض ِلنَسِل يعقُوب، وَأعطَى الشَّرِيعةَ ِلبني ِإسراِئيَل٥. ه الْعجِيبةعظَمة اِهللا وقُوته وَأعماِل
مهالدا َألووهلِّمعي نَا َأناء٦. آبوا هخْبِرِلي ،دعوا بولَدي لَم ينالَّذ الدي، اَألوا الْجِيُل اآلترِفَهعا ِلكَي يَأيض م

مهالد٧. َأواهايصلُوا بِومعْل يب ،الَهموا َأعنْسال يلَى اِهللا، ولوا عتَّكي ا ٨. ِلكَييدنجِيلًا ع ،اِئهِمثَْل آبكُونُوا مال يو
لَه ينَةَأم رغَي هوحرِهللا و يفو رغَي ها، قَلْبدرتَمم.  

٩اينُو َأفْربكَةرعمِ الْموي يوا فبرهوا وعاجاسٍ، تَربَِأقْو ونلَّحسم مَأنَّه عم ،اِهللا، ١٠. م دهفَظُوا عحي لَم مَألنَّه
هتلُوا بِشَرِيعمعي وا َأنفَضر١١. و ،ما لَههري َأظْهةَ الَّتجِيباَل الْعماَألع ،نَعا صوا ما ١٢نَسي رآهالَّت اتجِزعالْمو

رصضِ مي َأرف ،نوعص نْطَقَةي مف ماُؤه١٣. آباِئطفُ كَحتَق ياهَل الْمعجو ،مهربعو رحا شَقَّ الْبمنْدع .
ا في الصحراء، وسقَاهم ماء غَزِيرا كََأنَّه شَقَّ صخُور١٥. هداهم بِالسحابة في النَّهارِ، وبِنُورِ نَارٍ طُوَل اللَّيِل١٤

رحار١٦ٍ. برِي كََأنْهجي اءَل الْمعجو ،ةخْرص نم نَابِيعي جَأخْر.  
١٧اءرحي الصف يلالْع دوا ضدرتَم ،هدَأخْطَُأوا ضوا وادع منَّه١٨. لَكنُوا اَهللا بِعتَحي امالَّذ اموا الطَّعفَطَلَب ،نَاد

مهقُلُوب تْهقَالُوا١٩. اشْتَهاِهللا و دوا ض؟ : "تَكَلَّماءرحي الصةً فاِئدم مقَدي اُهللا َأن رقْدْل يةَ، ٢٠هخْرالص برا ضلَم
اراَألنْه توفَاض اءالْم رانْفَج .ي َأن رقْدْل ي؟فَهبِها ِلشَعملَح مقَدي َأن ا، َأوزنَا خُبيط٢١" ع بذَا غَضاُهللا ه عما سفَلم

َألنَّهم لَم يؤمنُوا بِاِهللا، ولَم يتَّكلُوا علَى ٢٢. جِدا، اشْتَعلَتْ النَّار ضد نَسِل يعقُوب، وثَار غَيظُه علَى بني ِإسراِئيَل
نَجه٢٣. اتاءمالس ابوَأب فَتَحقُ، وفَو نم ابحالس رَأم ،ذَِلك عمغَلَّةَ ٢٤. و مطَاهْأكُلُوا، َأعِلي نهِمِ الْملَيع طَرَأم

اءم٢٥. السةفْرا بِوامطَع مَل لَهسَأر ،الِئكَةالْم زخُب ان٢٦. فََأكََل اِإلنْس اجَل َأهسَأرو ،اءمالس نةَ ميقالشَّر يحالر
هتةَ بِقُونُوبِيالْج يحر٢٧ِ. الرحِئ الْبلَى شَاطي عِل الَّذمكَالر ةا بِكَثْرورابِ، طُيا كَالتُّريرا كَثملَح هِملَيع طَرَأم .

٢٨َل موح هِماميطَ خسقُطُ وا تَسلَهعجهِمناك٢٩. سهوا اشْتَهم مطَاهَأع وا، َألنَّهتَّى شَبِع٣٠. فََأكَلُوا ح ما هنَميبو
 ،هِماهي َأفْواَل فا زم امالطَّعو ،متَهوشَه ونشْبِع٣١يمانَهشُب عرصو ،ماهفَقَتََل َأقْو ،هِملَياِهللا ع بغَض ثَار .

٣٢ عمواِئبِهجنُوا بِعْؤمي لَمو ُئونخْطذَا، ظَلُّوا يكُلِّ ه.  
لَما َأرسَل الْموتَ علَيهِم، طَلَبوه ورجعوا ِإلَيه ٣٤. فَجعَل َأيامهم تَضيع بِال فَاِئدة، وسنيهِم تَنْقَضي في فَزع٣٣ٍ

عةر٣٥. بِساَهللا ه وا َأنتَذَكَّريهِمفَاد وه يلاَهللا الْع َأن ،مُأهلْجم ٣٦. و هلَيوا عكَذَبولًا، وسعا مكَالم قَالُوا لَه منَّهلَك
هِمنَت٣٧. بَِألْسهدهِلع نَاءكُونُوا ُأمي لْمو ةً لَهيفو مهقُلُوب تَكُن آث٣٨َ. لَم فَغَفَر ،يمحر نَّهلَكمكْهلهي لَمو مها . اما ميركَثو

هظْل كُلَّ غَيشْعي لَمو ،هِملَيع هبَأ غَضد٣٩. هجِعال تَرو ربتَع رِيح ،شَرب مرِفُ َأنَّهعي.  



 مرةً بعد ُأخْرى، َأغَاظُوا قُدوس بني امتَحنُوا اَهللا٤١! كَم تَمردوا علَيه في الصحراء، وَأحزنُوه في الْقَفْر٤٠ِ
قُوبع٤٢. يودالْع نم ماهفَد موي ،تَهوا قُوتَذَكَّري ٤٣. لَمنوعص نْطَقَةي مف هاِئبجعو ،رصي مف هاتآي را َأظْهلَم .

. َأرسَل علَيهِم ذُبابا َأكَلَهم، وضفَادع َأتْلْفَتْهم٤٥. لَى دمٍ، فَلَم يقْدروا َأن يشْربواَألنَّه حوَل َأنْهارهم وسواقيهم ِإ٤٤
٤٦اتشَرِللْح مهرثَمو ،رادِللْج مهعرطَى زقيع٤٧ِ. َأعبِالص مينَهتو ،دربِالْب مهنَب٤٨. َأتْلَفَ عاِئمهب لَّمس ،درِللْب مه

قرِللْب مهياشوم٤٩. والكالْه الِئكَةم نشًا ميجيقًا وضخَطًا وسظًا وغَي ،بِهغَض لَهِيب هِملَي٥٠. َأطْلَقَ ع بيس
لَّ َأبكَارِ مصر، َأوَل ثمارِ الرجولَة في مساكنِ قَتََل ك٥١ُ. غَضبه علَيهِم، لَم يمنَعهم من الْموت، بْل َأهلَكَهم بِالْوبِأ

امي حن٥٢. باءرحي الصيعٍ فثَْل قَطم مهكَغَنَمٍ، قَاد هبشَع جَأخْر٥٣. و نلَك ،ينخَاِئف رانٍ غَيي َأمف ماهده
رحم الْبهلَعب مهاءد٥٤. َأعبشَع رضَأحهينمبِي تَلَكَهي امِل الَّذبِإلَى الْج ،ةسقَدالْم هضِإلَى َأر ٥٥. ه نا موبشُع دطَر

بِهلْكًا ِلشَعم مهضطَى َأرَأعو ،هِمامَأم .قُوبعي يناِئَل بقَب مارِهيي دف كَنَأسو.  
٥٦درتَموا اَهللا، وبرج منَّهلَكدوا ض هاتشَادفَظَوا ِإرحي لَمو ،يلفُوا ٥٧. الْعرانْحوا ورغَدو نْهوا عتَدار اِئهِمْل كَآبب

َئةخْطسٍ م٥٨. كَقَوهِمنَامبَِأص تَهيروا غَأثَارو ،هِمتادبنِ عاكبَِأم ٥٩. َأغَاظُوها، وجِد باُهللا فَغَض مهعمس فَضر
سلَّم صنْدوقَ الْعهد، رمز قُدرته ٦١. هجر خَيمتَه في شيلُوه، الْمسكَنِ الَّذي َأقَام فيه بين النَّاس٦٠ِ. يعقُوب تَماما

ودالْع دِلي ،اِئههب٦٢. ويبِهلَى نَصع بغَضو ،فيِإلَى الس هبشَع فَعَأ٦٣. د ماتُهشَاب دتُنْش لَمو ،مانَهشُب النَّار قَترح
  .ماتَ َأحبارهم قَتْلَى بِالسيف، ولَم تَنْدب َأراملُهم علَيهِم٦٤. ُأغْنيةَ الْعرسِ

. ضرب َأعداءه وقَهرهم، جعلَهم عارا ِإلَى اَألبد٦٦. ثُم قَام الْمولَى كَما من نَومٍ، َأو كَجبارٍ تَيقَّظَ من الْخَمر٦٥ِ
٦٧مايقَبيلَةَ َأفْر خْتَري فَ، لَموسقَبِيلَةَ ي فَضر٦٨. وهبي َأحالَّذ سقَدَل الْمبوذَا، الْجهقَبِيلَةَ ي ْل اخْتَارنَى ٦٩. بب

ةاِلياِل الْعكَالْجِب هسقْدمدا ِإلَى اَألبهسي َأسضِ الَّتظَاِئرِ الْغَنَم٧٠ِ. ، كَاَألرح نم َأخَذَهو ،هدبع داود ٧١. اخْتَار اءج
يبِهنَص ني مالَّت تَهُأمو هبشَع قُوبعى يعرِلي ،افرالْخ اءرو نم ٧٢. بِهقَادو ،بِقَلْبٍ نَزِيه ماهعفَرةراهم دبِي مه.  

  
 مزمور آلساف

٧٩ 

رموا جثَثَ عبِيدك طَعاما ٢. اللَّهم دخَلَت اُألمم بِالدك، ونَجستْ بيتَك الْمقَدس، وجعلَتْ مدينَةَ الْقُدسِ خَرابا١
. فَكُوا دمهم كَالْماء حوَل الْقُدسِ، وال واحد يدفن الْموتَىس٣. ِلطُيورِ السماء، لَحم َأتْقياِئك ِلوحوشِ اَألرضِ

  .صرنَا عارا عنْد جِيراننَا، وهزءا وسخْرِيةً عنْد الَّذين حولَنَا٤
صب غَضبك علَى اُألممِ الَّتي ال ٦النَّارِ؟ ِإلَى متَى يا رب؟ هْل تَغْضب ِإلَى اَألبد؟ ِإلَى متَى تَشْتَعُل غيرتُك ك٥َ

كمو بِاسعي ال تَدالَّت اِلكملَى الْمعو ،رِفُك٧. تَعمهاروا دبخَرو ،قُوبعي ينَأكَلُوا ب منَا ٨. َألنَّهلَيع بسال تَح
رِيعينَا ستُالق تَكمحتَ رنَا، لَيالفَأس اذُنُوبا َألنَنَّا تَذَلَّلْنَا جِد.  



٩كمِل اسَأج ننَا مذُنُوب راغْفنَا ونَج ،كمسا دجِل مَأج ننَّا مذَنَا، َأعنْقا مي م١٠. اللَّهماذَا تَقُوُل اُألمِلم" : نَأي
لَيتَ َأنين الْمساجِينِ يصُل ١١.  من اُألممِ ِلدمِ عبِيدك الَّذي سفَكُوهاجعلْنَا نَرى بِعيوننَا كَيفَ َأنَّك تَنْتَقم" ِإلَههم؟

تولَيهِمِ بِالْمع كُومحالْم ذَأنْق ،ةيمظالْع كتربِقُدو ،ِإلَيك.  
َأما نَحن شَعبك وغَنَمك ١٣. ضعاف في َأحضانهِمرد علَى جِيراننَا اِإلهانَةَ الَّتي َأهانُوك بِها يا رب، سبعةَ َأ١٢

  .الَّتي تَرعاها فَنَحمدك ِإلَى اَألبد، ونُخْبِر بِتَسبِيحك من جِيٍل ِإلَى جِيٍل
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٨٠ 

١ الِئكَةقَ الْمفَو كشرلَى عع اِلسا الْجهيعٍ، َأشْرِقْ َأيثَْل قَطفَ موسَل يتَ َأهقُد نا مي ،بِكشَع ياعا رنَا يعمسا
بِينقَرذ٢ْ. الْمَأنْقاَل وتَعى، ونَسمو ينمبِنْيو مايةَ َألفْريمظالْع تَكرقُد نَا ٣. نَاَأظْهِرلَيع هِكجَأشْرِقْ بِونَا وجِعَأر ماللَّه

وفَنَنْج.  
جعلْتَ الْحزن طَعامنَا، والدموع الْغَزِيرةَ ٥يا ربنَا اِإللَه الْقَدير، ِإلَى متَى يشْتَعُل غَضبك ضد دعاء شَعبِك؟ ٤

َأيها اِإللَه الْقَدير َأرجِعنَا وَأشْرِقْ بِوجهِك ٧. يتَنَازعون بِسببِنَا، وَأعداءنَا يضحكُون علَينَاجعلْتَ جِيرانَنَا ٦. شَرابنَا
ونَا فَنَنْجلَيع.  

. فَنَمتْ جذُورها ومَألت الْبِالدهيْأتَ اَألرض لَها، ٩. َأنْتَ نَقَلْتَ كَرمةً من مصر، طَردتَ اُألمم ِلكَي تَزرعها٨
َأغْصانُها بلَغَتْ ِإلَى الْبحرِ، وفُروعها ِإلَى ١١. ظلُّها غَطَّى الْجِباَل، وفُروعها ظَلَّلَتْ علَى اَألرزِ الْعظيم١٠ِ

خنْزِير الْغَابة يتْلفُها، وحشُ الْبرية ١٣! ا يقْطفُ عنَبهافَلماذَا هدمتَ سورها؟ فَاآلن كُلُّ من يعبر بِه١٢. النَّهرِ
  .يْأكُلُها

احفَظْ ما زرعتْه يمينُك، ١٥. ارجِع ِإلَينَا َأيها اِإللَه الْقَدير، تَطَلَّع من السماء وانْظُر، وتَعهد هذه الْكَرمة١٤َ
الْغُصكِلنَفْس تَهي َأقَمالَّذ ١٦. نمكُهةَ تُهلبالْغَاض تَكتَ نَظْرا بِالنَّارِ، لَيقُوهرَأحا ووهلَى ١٧. قَطَعع كدي عض

 ،كِلنَفْس تَهي َأقَمالَّذ منِ آدلَى ابع ،كينمي ني عانِ الَّذ١٨اِإلنْسنْكع جِعنَا. فَال نَريَأحكمبِاس وعنَا ١٩.  فَنَدبا ري
ونَا فَنَنْجلَيع هِكجَأشْرِقْ بِونَا وجِعَأر يرالْقَد اِإللَه.  
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٨١ 

اُنْفُخُوا ٣. الدفِّ والْعود الْحلْوِ والربابِابدُأوا الْعزفَ، الْعبوا علَى ٢. ِهللا قُوتنَا، اهتفُوا ِلرب يعقُوب غَنُّوا بِفَرح١ٍ
َألن هذَا فَرض علَى شَعبِ اِهللا، حكْم َأوجبه رب ٤. الْبوقَ في رْأسِ الشَّهرِ، وفي وقْت الْهِالِل يومِ عيدنَا



قُوبع٥. يا َأخْرفَ لَموسِل يلَى َأهةً عفَرِيض لَهعجرصم ننَا مقَاَل. ج فَِإنَّه ،ودهعم را غَينَا كَالمعمتُ "٦: سفَعر
امتَحنْتُك . استَجبتُك بِالرعد. دعوتَني في الضيق فَنَجيتُك٧. الْحمَل عن كَتفك، وحررتُ يديك من سلَّة الطُّوبِ

رِيبم اءم نْدةَع.  
َأنَا ١٠. ال تَعبدوا ِإلَها غَيرِي، وال تَسجدوا ِلمعبود آخَر٩! اسمع يا شَعبِي فَُأحذِّرك، َأصغُوا يا بني ِإسراِئيَل"٨

رصم نم كجي َأخْرالَّذ كلَى ِإلَهوالْم وه .ُألهَأنَا َأمو رِهلَى آخع كفَم افْتَح.  
فتَركْتُهم يذْهبون حسب عنَادهم، ِليتْبعوا ما يحلُو ١٢. لَكن شَعبِي لَم يسمع ِلي، بني ِإسراِئيَل لَم يرضوا بِي"١١
مي١٣. لَهقي طُرلَكُوا فاِئيَل سري ِإسنتَ بلَيِلي، و عمبِي ستَ شَعا ُأ١٤. لَيرِيعفَكُنْتُ س دَأمو ،مهاءدَأع عخْض

هِموملَى خُصي عد١٥. يدِإلَى اَألب ومدي مهقَابعو ،لَه تَذَلَّلُوناَهللا ي ونهكْري ينبِي بَِأفْخَرِ ١٦. الَّذشَع مكُنْتُ ُأطْعو
ةخْرالص نلًا مسع هُأشْبِعامِ، والطَّع".  

  
 مزمور آلساف

٨٢ 

١كَّامِ، فَقَاَلجالْح نيب يقْضِلي ،اِإللَهِي سلجالْم َأسراُهللا ي ارِ؟ "٢: لَسِلَألشْر ونازتَنْحبِالظُّلْمِ، و ونتَى تَقْضِإلَى م
٣ظْلُومالْمو ينكسفُوا الْميمِ، اَنْصتالْيو يفعقِّ الضنِ حوا ععافْل دذُوا ٤. بَأنْق نا ممذُوهَأنْق ،يرالْفَقيفَ وعالض

  .قَبضة اَألشْرارِ
: فَهذَا هو حكْمي٦. َأنْتُم ال تَعرِفُون شَيًئا وال تَفْهمون شَيًئا، بْل تَسيرون في الظَّالمِ بينَما تَنْهار َأساساتُ الدنْيا"٥

اللَّهم قُم، ٨." لَكنَّكُم تَموتُون كَباقي الْبشَرِ، وتَسقُطْون كَباقي الرَؤساء٧بنَاء الْعلي كُلُّكُم، َأنَا قُلْتُ ِإنَّكُم آِلهةٌ وَأ
لَك يمِ هكُلَّ اُألم ضِ، َألني اَألرف كُماحو.  
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٨٣ 

يتَآمرون بِمكْرٍ ٣. َألن َأعداءك يهِيجون، وخُصومك رفَعوا رْأسهم٢.  وال تَهدْأاللَّهم ال تَصمتْ، اللَّهم ال تَسكُت١ْ
كلَيع الْغَاِلين دض ونرتَشَاوي ،بِكشَع د٤. ضقُولُوني" : دعاِئيَل برِإس ماس ذْكَروبِ، فَال يينِ الشُّعب نم مهنُبِيد

  ."اآلنِ
َأهُل جبيَل وعمون ٧. بنُو َأدوم واإلسماعيليون، موآب والْهاجِرِيون٦. قُلُوبِهِم معا، وتَحالَفُوا ضدك تَآمروا في٥

ورصطَةَ وسلفاِليقَ ومعي لُوط٨َ. ونب داعِلتُس مهعالَفَتْ متَح تَّى َأشُّورح. 



الَّذين هلَكُوا في عينِ دور، ١٠فْعْل بِهِم كَما فَعلْتَ بِمديان، وكَما فَعلْتَ بِسيسرا ويابِين عنْد نَهرِ قيشُون، فَا٩
. مثَْل زبح وصلْمنَّاعاجعْل رَؤساءهم مثَْل غُرابٍ وذْئبٍ، اجعْل كُلَّ ُأمراِئهِم ١١. وصاروا زِبالَةً في اَألرضِ

  ."نَملك َألنْفُسنَا بِالد اِهللا: "الَّذين قَالُوا١٢
وكَما تَحرِقُ النَّار الْغَابةَ، وكَما يمتَد اللَّهِيب في ١٤. يا ِإلَهِي شَتِّتْهم مثَْل الْقَشِّ ومثَْل التِّبنِ في مهب الريح١٣ِ

 .امْأل وجوههم بِالْخَجِل، حتَّى يطْلُبوا اسمك يا رب١٦. اطْردهم بِعاصفَتك، وخَوفْهم بِزوبعتك١٥ الْجِباِل،
١٧مكْهلَأهو مَأخْجِلْها واِئمد مهبعَأرو م١٨. َأذِْللْهحو َأنَّكلَى، ووالْم رِفُوا َأنَّكعتَّى يضِحلَى كَلِّ اَألرع يلالْع كد.  

  
  لقائد المغنين، على الجتية.مزمور لبني قورح

٨٤ 

١يرنَا الْقَدبا ري تَكيلَى با َأحارِ اِهللا٢! ميا ِإلَى دجِد نتَحي وتَشْتَاقُ نَفْس .يالْح حٍ ِلِإللَهفَانِ بِفَرتهي يمجِسقَلْبِي و .
والْيمامةُ عشا تَضع فيه صغَارها، بِجِوارِ منَصة قُربانك يا ربنَا الْقَدير، يا ملكي   الْعصفُور وجد منْزِال،حتَّى٣

 .هنيًئا ِلمن يسكُنُون في بيتك، يسبحونَك داِئما٤. وِإلَهِي
٥قُو ونجِدي نيًئا ِلمنهكتيوا ِإلَى بجحي َأن ي قُلُوبِهِموا فمزع نِلم ،يكف م٦. تَه لُونَهعجَل فَيي الْقَاحادالْو ونربعي

كَاتربِالْب الْخَرِيف طَرم هرغْما يضَأيو ،اءم وني٧. عثُلُونمي ثُم ،لُوِإلَى ع لُوع نم وندعصرِ اِهللا يضحي مف 
  .في الْقُدسِ

٨قُوبعي با رِلي ي عتَمسي، االتص عمسا يرالْقَد نَا اِإللَهبا را ِإلَى ٩. يضنِ الريبِع انْظُرو ينَا، تَطَلَّعاما حي ماللَّه
تَهخْتَري االَّذ كل١٠. الْمارِكيي دف داحو مويكَانٍ آخَرم ي َأيمٍ فوي َألْف نم ري .  خَيا فابوب َأكُون ِلي َأن نسَأح

َألن الْمولَى اِإللَه نُورنَا وحامينَا، اُهللا يعطي نعمةً وكَرامةً، ال ١١. بيت ِإلَهِي، من َأن ُأقيم في مساكنِ اَألشْرارِ
خَي نَعماِليبِالْكَم لُكُونسي يننِ الَّذا ع١٢. ركلَيُل عتَّكي نيًئا ِلمنه ،يرنَا الْقَدبا ري.  

  
 لقائد المغنين. مزمور لبني قورح

٨٥ 

١مهدجم قُوبعي ينتَ ِلبعجَأر ،با ري كضَأر نيتَ عض٢. َأنْتَ رسو ،بِكشَع تَ ِإثْمغَفَرتَ كُلَّ ذُنُوبِهِمتَر .
٣يدالشَّد كبتَ غَضدعَأبو ،كظتَ كُلَّ غَينَع٤. مظَكنَّا غَيرِفْ عاصذَنَا، ونْقا مي منَا اللَّهجِع٥. َأر بْل تَغْضه

َأظْهِر ٧ تُحيينَا من جديد، ِلكَي يفْرح بِك شَعبك؟ َأال٦علَينَا ِإلَى اَألبد؟ هْل يدوم غَضبك علَينَا ِإلَى كَلِّ اَألجياِل؟ 
اتَكنَا نَجنَحامو ،با ري تَكمحلَنَا ر.  



٨الَةهِإلَى الْج ونجِعرال ي متَهالمِ، فَلَيالْسب يناَألم هبشَع دعي ونَا، فَهبي ِلكَالمِ اِهللا رغات٩ُ. ُأصنَج ينالَّذ نةٌ مقَرِيب ه
تَنْبتُ اَألمانَةُ ١١. تَقَابلَت الرحمةُ مع اَألمانَة، تَعانَقَ الصالح مع السالم١٠ِ. يتَّقُونَه، ِلكَي يحلَّ جاللُه في َأرضنَا

اءمالس نم الحلُّ الصطيضِ واَألر ني الْخ١٢َ. مطعااُهللا يغَلَّتَه ضاَألر جتُنْتو ،ر١٣. ي ،هامقُد الحالص بذْهي
  .ويمهد لَه الطَّرِيقَ

  
 دعاء لداود

٨٦ 

١يرفَقو ينكسِلي، َألنِّي م تَجِبساو با ري عمس٢. ايي َألنِّي تَقفَظْ نَفْستَّ. احالْم كدبذْ عَأنْتَ ِإلَهِي، َأنْقكلَيَل عك .
  .فَرح عبدك، َألنِّي ِإلَيك يا رب َأرفَع قَلْبِي٤. ارحمني يا رب، َألنِّي َأدعوك طُوَل النَّهار٣ِ
٥ونَكعدي ينا ِلكُلِّ الَّذجِد بحمو بطَيو غَفُور با ر٦. َأنْتَ ي،با ري يالتغِ ِإلَى صيَأصاخرص عمي ٧.  اسف

كُلُّ اُألممِ ٩. ال يوجد مثْلُك بين اآلِلهة يا رب، وال يوجد مثُْل َأعماِلك٨. يومِ ضيقي َأدعوك، َألنَّك تَستَجِيب ِلي
كماس دجتُمو با ري كامقُد دجتَسي وا تَْأتتَهنَعي ص١٠. الَّتكدحةً، َأنْتَ اُهللا وجِيبالًا عمَأع نَعتَصو يمظع َألنَّك.  

١١قِّكح بسح لُكفََأس ،با ري ي طَرِيقَكنلِّمع .كمَأخَافَ اس َأن وا هداحفًا ودْل ِلقَلْبِي هعكُلِّ ١٢. اج نم كدمَأح
  .َألن رحمتَك ِلي عظيمةٌ، َأنْتَ َأنْقَذْتَ نَفْسي من الْهاوِية١٣. َألبد، يا رب يا ِإلَهيقَلْبِي، وُأمجد اسمك ِإلَى ا

١٤ةٌ ال تَخَافُكاعمي، جى ِلقَتْلعتَس محةٌ ال تَراعمج ،لَيوا عقَام ونرتَكَبالْم مفََأن١٥ْ. اللَّه با را َأنْتَ ياُهللا  تََأم
. الْتَفتْ ِلي وارحمنَي، َأعط عبدك قُوتَك، وَأنْقذ ابن خادمتك١٦. الرحمان الرحيم، َأنْتَ حليم ومحب ووفي جِدا

  .يا رب َأعنْتَني وعزيتَنياصنَع آيةً تُبين لُطْفَك نَحوِي، فَيرى َأعداِئي ويخْجلُوا َألنَّك َأنْتَ ١٧
  

 مزمور لبني قورح. نشيد

٨٧ 

وهو يحب َأبواب هذه الْمدينَة َأكْثَر من َأي مكَانٍ آخَر في بِالد بني ٢. اُهللا َأسس الْقُدس في الْجبِل الْمقَدس١ِ
قُوبع٣. يجا َأعينَةَ اِهللا، مدا مينْكع قُولُونَها يم ٤! ب ورصطَةَ وسلفابَِل وبو رصم ي َأذْكُررِفُني تَعمِ الَّتاُألم نم

قُولُونثُ ييشَةَ، حبالْحسِ: "وي الْقُدف ِلدو ذَا الشَّخْصه".  
وفي سجِلِّ الشُّعوبِ، ٦." والْعلي يثَـبـتُها. ص وِلد فيهاهذَا الشَّخْص، َأو ذَِلك الشَّخْ: "نَعم، يقُولُون عنِ الْقُدس٥ِ

  ."فيك ينْبوع كُلِّ الْخَيرِ ِلي: "والْمغَنُّون والْعازِفُون يقُولُون٧." هذَا الشَّخْص وِلد في الْقُدسِ: "يكْتُب اُهللا
  



 عن المرض واأللم. يم لهامان البلديتعل. لقائد المغنين. مزمور لبني قورح. نشيد

٨٨ 

َألن ٣لَيتَ دعاِئي يصُل ِإلَيك، قَرب ُأذُنَك ِإلَى صراخي، ٢. يا ربي وِإلَهِي ومنْقذي، قُدامك َأصرخُ نَهارا ولَيلًا١
الْقَب نتْ مبي اقْتَراتيحاِئبِ، والْمص نتْ مي شَبِع٤. رِنَفْسةفْرِإلَى الْح النَّازِِلين عم وبسحٍل . َأنَا مجتُ كَررص

ة٥. بِال قُوي بِهِمتَنال تَعو مهال تَذْكُر ينرِ، الَّذي الْقَبف ينداقثَْل الْقَتْلَى الري، ماشرف اتواَألم نيب.  
َأبعدتَ عنِّي ٨. َأمواجِك استَقَر غَضبك علَي، وغَمرتَني بِكُل٧ِّ.  ظَالمِ اَألعماقوضعتَني في قَعرِ الْحفْرة، في٦

َأدعوك يا رب . انْطَفََأتْ عينَاي من الْحزن٩ِ. َأنَا محبوس وال َأقْدر َأن َأخْرج. َأصحابِي، وجعلْتَهم يكْرهونَني
هْل ١١هْل تَصنَع عجاِئب مع الْموتَى؟ َأم تَقُوم َأرواحهم ِلتُسبحك؟ ١٠.  يومٍ، َأبسطُ يدي وَأبتَهُِل ِإلَيككُلَّ

ك في الظَّالمِ؟ َأو يذْكُرون هْل يعرِفُون عجاِئب١٢يتَحدثُون في الْقَبرِ عن رحمتك؟ َأو في الْهاوِية عن َأمانَتك؟ 
  َأعمالَك الصاِلحةَ في َأرضِ النِّسيانِ؟

١٣كي ِإلَيالتي صاحِ تَْأتبي الصف ،با رخُ يرَأص كا َأنَا فَِإلَي١٤. َأم كهجو بجتَحي ونفُضاذَا تَرِلم با ري
غَضبك غَمرني، َأهوالُك ١٦. احتَملْتُ َأهوالَك وتَحيرتُ.  صباي، وقَرِيب من الْموتَأنَا مسكين منْذ١٥ُعنِّي؟ 

َأخَذْتَ منِّي َأصحابِي وَأحباِئي، فَصار ١٨. َأحاطَتْ بِي تَماما. حاصرتْني طُوَل الْيومِ كَالسيِل١٧. حطَّمتْني
فر يالظَّالميق.  

  
  إليثان البلدي. تعليم

٨٩ 

١داِهللا ُأغَنِّي ِإلَى اَألب ةمحبِر .كانَتَأم ني عبِفَم نلاِل ُأعيَأقُوُل٢. ِإلَى كُلِّ اَألجو" : ،دتُ ِإلَى اَألبتَثْب تُكمحر
اءمي السةٌ فقَاِئم انَتُكَأمو". 

ـِّتُ '٤الرجِل الَّذي اخْتَرتُه، حلَفْتُ ِلداود عبدي وقُلْتُ لَه، َأقَمتُ عهدا مع : "قُلْت٣َ ُأقيم نَسلَك ِإلَى اَألبد، وُأثَب
  "'.عرشَك ِإلَى كُلِّ اَألجياِل

٥كانَتبَِأم اءيةُ اَألتْقاعمجو ،با ري اِئبِكجبِع حبتُس اءم٦. السم َألنَّه نياَهللا ب شْبِهي نُل اَهللا؟ مادعي اءمي السف ن
من مثْلُك يا ٨. هو ِإلَه مهوب جِدا في محفَِل اَألتْقياء، ومخُوفٌ جِدا عنْد كُلِّ الَّذين حولَه٧كُلِّ الْكَاِئنَات السماِئية؟ 

  .نْتَ قَدير يا رب، وَأمانَتُك من حوِلكربنَا اِإللَه الْقَدير؟ َأ
َأنْتَ سحقْتَ رهب، وحشَ الْبحرِ، ١٠. َأنْتَ متَسلِّطٌ علَى الْبحرِ الْهاِئجِ، وعنْدما تَرتَفع َأمواجه، َأنْتَ تُهدُئها٩

قَتَلْتَها. ودقْتَ َأعفَر كاعرذ ةبِقُووك١١. ءضا اَألرضَأي لَكاتُ، واومالس لَك .يها فكُلَّ مو الَمتَ الْعسَأنْتَ َأس .



١٢نُوبالْجاَل وَأنْتَ خَلَقْتَ الشَّم .كمحٍ السفَانِ بِفَرتهي ونمرُل حبجو ورُل تَاببةٌ، ١٣. جقَوِي كدةٌ، ييرقَد كاعرذ
  .ك مرتَفعةٌيمينُ
١٤كامانِ قُديرانَةُ تَساَألمةُ ومحالر ،كشرةُ عدُل قَاعدالْعو الح١٥. الصفَ لَكتهي رِفُ َأنعي يبِ الَّذيًئا ِللشَّعنه .

با ري رِكضحي نُورِ مف ونيرس١٦. ييومِ، وطُوَل الْي كمبِاس ونحفْريكالحبِص ونرَأنْتَ ١٧. فْتَخ َألنَّك
  .فِإن اَهللا هو حامينَا، وقُدوس بني يعقُوب هو ملكُنَا١٨. فَخْرهم وقُوتُهم، وبِرِضاك تَنْصرنَا

١٩قُلْتَ لَها وْؤيي رف يكتَّقي يالَّذ كبتَ شَعارِ: "كَلَّمحتُ مربَِأنَا نَصنِ الشَّعيب نم تُها اخْتَرداحتُ وفَعا، رب .
فَال يغْلبه عدو، وال يضره ٢٢. يدي تَعضده، وذراعي تُشَدده٢١. وجدتُ داود عبدي، مسحتُه بِزيتي الْمقَدس٢٠ِ

يررَأ٢٣. شو ،هامَأم هاءدَأع طِّمُأحونَهضغبي ينالَّذ رِب٢٤. ضرنْتَصي يمبِاسو ،هعي متمحري وانَتطُ ٢٥. َأمسَأب
َأنَا َأيضا َأجعلُه اَألوَل ٢٧. َأنْتَ َأبِي وِإلَهِي وملَجُأ نَجاتي: يقُوُل ِلي٢٦. يده علَى الْبحرِ، ويمينَه علَى اَألنْهارِ

ُأثَـبتُ نَسلَه ِإلَى ٢٩. َأحفَظُ رحمتي لَه ِإلَى اَألبد، وعهدي معه ال يزوُل٢٨. َأعلَى من ملُوك الدنْيا.  الْكُلِّفَوقَ
اءمالس تاما دم شَهرعو ،داَألب.  

٣٠"كامَأح بسلُكُوا حسي لَمي، وتشَرِيع نُوهب كتَر ٣١ي، ِإن ،ايايصلُوا بِومعي لَمي، واِئضوا فَرنَقَض ِإن
ال ٣٤. لَكنِّي ال َأنْزِع عنْه رحمتي، وال َأتَراجع عن َأمانَتي٣٣. ُأعاقب ذَنْبهم بِالْعصا، وشَرهم بِالضرب٣٢ِ

َأن يبقَى نَسلُه ِإلَى اَألبد، ٣٦.  َأنَا الْقُدوس، ولَن أكْذب علَى داود َأبداحلَفْت٣٥ُ. َأنْقُض عهدي، وال ُأغَير كَالمي
  ."يثْبتُ ِإلَى اَألبد كَالْقَمرِ، ذَِلك الشَّاهد اَألمين في السماء٣٧. ويدوم عرشُه قُدامي كَالشَّمسِ

٣٨كلتَ الْمفَضر نَّكا لَكهلَيبتَ عغَضو نْهتَ عتَخَلَّيو تَهخْتَري ا٣٩. لَّذ هغْتَ تَاجرمو ،كدبع عم دهتَ الْعنَقَض
 نَهبه كَلُّ عابِري الطَّرِيق، فََأصبح هزَأةً عنْد٤١. هدمتَ كَلَّ َأسوارِه، وجعلْتَ حصونَه خَرابا٤٠. في التَّرابِ

هان٤٢. جِيرداِئهتَ كُلَّ َأعحفَرو ،هومخُص ينمتَ يفَعتَاِل٤٣. ري الْقف هرتَنْص لَمو ،هفيس دطَلْتَ ٤٤. َأتْلَفْتَ حَأب
  .قَصرتَ َأيام شَبابِه، وغَطَّيتَه بِالْعار٤٥ِ. بهاءه، وطَرحتَ عرشَه ِإلَى اَألرضِ

اُذْكُر كَيفَ َأنَا زاِئٌل، فََأنْتَ ٤٧ِإلَى متَى يا رب؟ هْل تَحتَجِب ِإلَى اَألبد؟ ِإلَى متَى يشْتَعُل غَضبك كَنَارٍ؟ ٤٦
يا رب َأين ٤٩ الْقَبرِ؟ ينَجي نَفْسه من َأي ِإنْسانٍ يحيا وال يرى الْموتَ؟ ومن٤٨. خَلَقْتَ كُلَّ بني آدم ِللزواِل

يا رب اُذْكُر كَيفَ شَتَموني َأنَا عبدك، وَأنِّي حملْتُ ٥٠عظيم رحمتك اُألولَى الَّتي وعدتَ بِها داود بَِأمانَتك ؟ 
ب، شَتَموا الْملك الَّذي اخْتَرتَه في كُلِّ خَطْوة  َأعداُؤك شَتَموني يا ر٥١. في صدرِي شَتَاِئم من كُلِّ الشُّعوبِ

  .آمين وآمين. تَبارك اُهللا ِإلَى اَألبد٥٢. يخْطُوها
  


