___ Psalmi  ְּת ִהלִ יםTehillim ___Ziua 1 - Psalmii 1-9___

Ziua 1

Psalmii 1
1. Ferice de omul care nu se
duce la sfatul celor răi, nu se
opreşte pe calea celor păcătoşi şi
nu se aşază pe scaunul celor
batjocoritori!
2. Ci îşi găseşte plăcerea în
Legea Domnului, şi zi şi noapte
cugetă la Legea Lui!
3. El este ca un pom sădit lângă
un izvor de apă, c.are îşi dă
rodul la vremea lui şi ale cărui
frunze nu se veştejesc: tot ce
începe, duce la bun sfârşit.
4. Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei
sunt

ca

pleava

pe

care

o

5. De aceea cei răi nu pot ţine
capul sus în ziua judecăţii, nici
în

adunarea

celor

neprihăniţi.
6. Căci Domnul cunoaşte calea
celor

ַ ַ֥א ְ ְֽׁש ֵרי־הָ ִ֗איש ֲא ֶ ֶׁ֤שר ׀ ַ֥לא הָ לַךְ֮ בַ ע ֲַצַ֪ת ְרשָָׁ֫ ַ֥עים ּובְ ֶ ֶ֣ד ֶרך
מֹושב ֵ֝ ֵל ִ֗צים ֶ֣לא י ָ ְָֽׁשב׃
ַ֥ ַ ְחַַ֭ טָ אים ַ֥לא עָ ָ ָ֑מד ּוב
Ps. 1:1 așre-haiș așer lo halah baațat reșaim
uvdere hataim lo amad uvmoșav lețim lo iașav:

יֹומם
ַ֥ ָ תֹור ַ֥תֹו יֶהְ ִ֗ ֶגה
ָ ְתֹורת יְ ה ִ֗ ָוה חֶָׁ֫ פְ ַ֥צֹו ּוְֽׁ ב
ַ֥ ַ ְֶׁ֤כי ַ֥אם ב
ו ָ ְָֽׁליְ לָה׃
Ps. 1:2 ki im betorat ADONAI hefțo uvtorato
ieghe iomam valaila:

ְ ְֽׁוהָ ִָ֗יה כְ עֵץְ֮ שָ ַ֪תּול ַ ְֽׁעל־פַ לְ ָׁ֫ ֵגי ָ ַ֥מים אֲ ֶ ֶׁ֤שר פ ְרי֨ ֹו ׀ י ֵּ֬ ֵתן בְ ע ִ֗תֹו
ֲשה יַצְ ְֽׁליחַ ׃
ֶ֣ ֶ וְ עָ לֵ ַ֥הּו ְֽׁלא־י ָ֑בֹול וְ ֹ֖כל אֲ שֶ ר־ ַיע
Ps. 1:3 veaia keeț șatul al-palghe maim așer pirio
iten beito vealeu lo-ibol veol așer-iaase iațliah:

לא־כֵ ַ֥ן הָ ְרשָ ָ֑עים ַ֥כי אם־ ֵַ֝כ ִ֗מץ אשֶ ר־ת ְְּפֶ ַ֥וּּו ְֽׁרּוחַ ׃

spulberă vântul.

păcătoşii

Ps. 1

neprihăniţi,

dar

calea

păcătoşilor duce la pieire.

Ps. 1:4 lo-hen hareșaim ki im-kamoț așertidefenu ruah:

עַל־כֵ ֶׁ֤ן ׀ לא־י ֶָ֣קמּו ַ֭ ְרשָ עים בַ מ ְשפָ ָ֑ט ְֵ֝וחַ טָ ִ֗אים בַ ע ַ ֲַ֥דת
צַ ְּ ְֽׁיקים׃
Ps. 1:5 al-ken lo-iakumu reșaim bamișpat
veataim baadat țadikim:

אבד׃
ְֽׁ ֵ יקים וְ ֶ ֹ֖ד ֶרך ְרשָ ֶ֣עים ת
ָ֑ ְּ ַי־יֹודעַ ַ֭ ְיהוָה ֶ ְֶּ֣ ֶרך צ
ֶ֣ ֵ ְֽׁכ
Ps. 1:6 ki-iodeia ADONAI dere țadikim vedere
reșaim toved:

Psalmii 2
1. Pentru

ce

se

Ps.2

întărâtă

neamurile şi pentru ce cugetă
popoarele lucruri deşarte?
2. Împăraţii
răscoală,

şi

Ps. 2:1 lama ragheșu goim ulumim iegu-rik:

pământului

se

domnitorii

se

sfătuiesc împreună împotriva
Domnului şi împotriva Unsului
Său, zicând:

גּו־ריק׃
ְֽׁ ְַָ֭למָ ה ָרגְ ֶ֣שּו גֹויָ֑ם ּוֵ֝ לְ א ִ֗מים יֶה
ַל־יהוָה
ְ ֵ֝ ֹוסדּו־יָ ָ֑חַ ד ע
ְ ְֵֽׁי־א ֶרץ וְ רֹוזְנַ֥ים נ
ֶ ִ֗ י ְַ֥תיַצְ ֨בּו ׀ מַ לְ כ
יחֹו׃
ְֽׁ ַל־מש
ְ וְ ע
Ps. 2:2 itiațevu malhe-ereț veroznim nosduiahad al-ADONAI veal-meșiho:
1
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3. "Să le rupem legăturile şi să

רֹותימֹו וְ נ ְַש ֹ֖ליכָה מ ֶ ֶ֣מוּּו עֲב ֵ ְֽׁתימֹו׃
ָ֑ ֵ ֹוס
ְ ת־מ
ְֽׁ ְֶַֽׁ֭ ְננ ְַתקָ ה א

scăpăm de lanţurile lor!"
4. Cel ce şade în ceruri râde,
Domnul Îşi bate joc de ei.
5. Apoi,

în

mânia

Lui,

le

vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia
Sa, zicând:
6. "Totuşi,

Eu

am

Împăratul

Meu

uns
pe

Ps. 2:3 nenateka et-mosrotemo venașliha
mimenu avotemo:

עַג־למֹו׃
ְֽׁ ָ ְיֹושב בַ שָ ַ ֶ֣מים י ְש ָחָ֑ק ֵ֝אֲ ד ִָ֗ני יל
ֶ֣ ֵ
Ps. 2:4 ioșev bașamaim is-hak adonai ilag-lamo:

pe

Sion,

muntele Meu cel sfânt."

ָ ֶׁ֤אז יְ דַ ֵבֶ֣ר אֵ לֵ ֶ֣ימֹו בְ אַ ָ֑פֹו ּוְֽׁ בַ חֲרֹונַ֥ ֹו יְ בַ ה ֵ ְֲֽׁלמֹו׃
Ps. 2:5 az iedaber elemo veapo uvaharono
ievahalemo:

7. "Eu voi vesti hotărârea Lui" zice Unsul - "Domnul Mi-a zis:
"Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am
născut.
8. Cere-Mi,
neamurile
marginile

şi-Ţi
de

voi

moştenire,

pământului

da
şi
în

stăpânire!
9. Tu le vei zdrobi cu un toiag de
fier şi le vei sfărâma ca pe vasul
unui olar."
10. Acum,

dar,

Ps. 2:6 vaani nasahti malki al-țion har-kodși:

אֲסַ פְ ָ ִ֗רה ֶ ָׁ֫ ְֽׁאל ַ֥חק ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה אָ ַ֘ ַמר אֵ לַ ַ֥י בְ נַ֥י ַ ָ֑אתָ ה ֵ֝ ֲא ִ֗ני הַ יַ֥ ֹום
יְ ל ְד ְֽׁתיָך׃
Ps. 2:7 asapera el hok ADONAI amar elai beni
ata ani haiom ielidtiha:

י־א ֶרץ׃
ְֽׁ ָ ְֵש ַ ֶׁ֤אל מ ִ֗ ֶמוּי וְ אֶ ְתנָ ֶ֣ה ַ֭גֹוים ַנ ֲחל ֶ ָָ֑תָך ֵ֝ ַואֲחז ְָת ִָ֗ך אַ פְ ס
Ps. 2:8 șeal mimeni veetena goim nahalatea
vaahuzatea afse-areț:

împăraţi,

purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi
învăţătură,

ַל־ציִ֗ ֹון הַ ר־קָ ְד ְֽׁשי׃
ֵ֝ ַַ֭ו ֲאני נ ַָסֶ֣כְ תי מַ לְ ָ֑כי ע

judecătorii

pământului!

יֹוצֶ֣ר ְתנַפְ ֵ ְֽׁצם׃
ֵ ַ֭ ְתרעֵם בְ ֵ ֶ֣שבֶ ט בַ ְרזֶ ָ֑ל ככְ ֹ֖לי
Ps. 2:9 teroem beșevet barzel kihli ioțer
tenapețem:

11. Slujiţi Domnului cu frică şi
bucuraţi-vă, tremurând.
12. Daţi cinste Fiului, ca să nu

ַ֭ ְועַתָ ה ְמל ֶָ֣כים הַ ְש ָ֑כילּו ֵ֝הּו ְָס ִ֗רּו ֶ֣שפְ טֵ י ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 2:10 veata melahim hasekilu hivaseru șofte
areț:

Se mânie, şi să nu pieriţi pe
calea voastră, căci mânia Lui
este gata să se aprindă! Ferice
de toţi câţi se încred în El!

עבְ ֶ֣דּו אֶ ת־יְ הוָ ֶ֣ה בְ י ְר ָ ָ֑אה ְֵ֝ו ִ֗גילּו ב ְרעָ ָ ְֽׁדה׃
Ps. 2:11 ivdu et-ADONAI beira vegilu birada:

קּו־בר פֶן־יֶאֱ נַ ֶַׁ֤֤ף ׀ וְ ֵּ֬תאבְ דּו ִ֗ ֶד ֶרך ְֽׁכי־יבְ עַ ֶ֣ר כ ְמעַ ֶ֣ט
ַ ַ֡ נ ְַש
ָל־חֹוסֵ י ְֽׁבֹו׃
ַ֥ אַ ָ֑פֹו אֵַ֝ ְש ֵ ִ֗רי כ
Ps. 2:12 nașeku-var pen-ieenaf vetovedu dere kiivar kimat apo așre kol-hose vo:
2
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Ps. 3
מז ְַ֥מֹור לְ דָ וָ֑ד בְֵ֝ בָ ְר ִ֗חֹו מפְ נֵ ֶׁ֤י ׀ אַ בְ שָ ֵּ֬לֹום בְ נְֽׁ ֹו׃

Psalmii 3
1. (Un psalm al lui David, făcut
cu prilejul fugii lui dinaintea

Ps. 3:1 mizmor ledavid bevarho mipene avșalom
beno:

fiului său Absalom.)
2. Doamne,

ce

mulţi

sunt

vrăjmaşii mei! Ce mulţime se
scoală împotriva mea!
3. Cât de mulţi zic despre mine:
"Nu mai este scăpare pentru el
la Dumnezeu!" (Oprire)
4. Dar, Tu, Doamne, Tu eşti
scutul meu, Tu eşti slava mea şi
Tu îmi înalţi capul!
5. Eu strig cu glasul meu către
Domnul, şi El îmi răspunde din
muntele Lui cel sfânt. (Oprire)
6. Mă culc, adorm şi mă deştept
iarăşi,

căci

Domnul

este

sprijinul meu.
7. Nu mă tem de zecile de mii de
popoare care mă împresoară din
toate părţile.
8. Scoală-Te, Doamne! Scapămă, Dumnezeule! Căci Tu baţi
peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei
şi zdrobeşti dinţii celor răi.
9. La Domnul este scăparea:
binecuvântarea Ta să fie peste

ה־ר ֶ֣בּו צָ ָ ָ֑רי ֵ֝ ַר ִ֗בים קָ ַ֥מים עָ ָ ְֽׁלי׃
ַ ַ֭ ְיהוָה ָ ְֽׁמ
Ps. 3:2 ADONAI ma-rabu țarai rabim kamim
alai:

אֹלהים ֶ ְֽׁסלָה׃
ֵּ֬ ַרביםְ֮ א ְמ ַ֪רים לְ ַָׁ֫נפְ ַ֥שי ֵ ֶׁ֤אין ְ ְֽׁישּועָָ֓ תָ ה ֵּ֬לֹו ֵ ְֽׁב
Ps. 3:3 rabim omrim lenafși ein ieșuata lo
velohim sela:

בֹודי ּומֵ ַ֥רים רא ְֽׁשי׃
ִ֗ וְ אַ ָ ֶ֣תה ַ֭ ְיהוָה מָ גֵ ֶ֣ ַ֤ן בַ ע ֲָ֑די ֵ֝ ְכ
Ps. 3:4 veata ADONAI maghen baadi kevodi
umerim roși:

ַ֭קֹולי אֶ ל־יְ הוָ ֶ֣ה אֶ קְ ָ ָ֑רא ו ַ ְַֽׁי ֲע ֵ֨נני מֵ ַהֹ֖ר קָ ְד ֶ֣שֹו ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 3:5 koli el-ADONAI ekra vaiaaneni mear
kodșo sela:

ישנָה הֱק ָ֑יצֹותי ֹ֖כי יְ הוָ ֶ֣ה י ְס ְמ ֵ ְֽׁכני׃
ַ֥ ָ ֲאנַ֥י שָ ִַ֗כבְ תי ָו ְָֽׁׁ֫א
Ps. 3:6 ani șahavti vaișana hekițoti ki ADONAI
ismeeni:

א־א ָירא מֵ רבְ ַ֥בֹות ָעָ֑ם ֲא ֶ ַ֥שר סֵָ֝ ִ֗ביב ָ ֶ֣שתּו עָ ָ ְֽׁלי׃
ַ֭ ְֽׁל
Ps. 3:7 lo-ira merivevot am așer saviv șatu alai:

הֹושיעֵ ֶׁ֤ני אֱ ֹלהִַ֗ י ְֽׁכי־ה ֶ֣כיתָ אֶ ת־כָל־איְ ַבֶ֣י
ַ֘ ּומה יְ ה ֨ ָוה ׀
ֶׁ֤ ָ ַ֘ק
לֶ ָ֑חי שוֵּ ֹ֖י ְרשָ ֶ֣עים ש ַ ְֽׁב ְרתָ ׃
Ps. 3:8 kuma ADONAI hoșieni elohai ki-hikita
et-kol-oivai lei șine reșaim șibarta:

poporul Tău. (Oprire)

לַיהוָ ַ֥ה הַ יְ שּועָ ָ֑ה ַ ְֽׁעל־ע ְַמָךֹ֖ ב ְרכ ֶ ֶָ֣תָך ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 3:9 lADONAI haieșua al-amea virhatea sela:

3
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Ps.4

Psalmii 4
1. (Către

mai

cântăreţilor.

De

marele
cântat

instrumente cu corzi. Un psalm
al lui David.)
2. Răspunde-mi,

când

strig,

Dumnezeul neprihănirii mele:
scoate-mă la loc larg, când sunt
la strâmtorare! Ai milă de mine,
ascultă-mi rugăciunea!
3. Fiii oamenilor, până când va
fi batjocorită slava mea? Până
când veţi iubi deşertăciunea şi
veţi umbla după minciuni?
4. Să ştiţi că Domnul Şi-a ales
un

om

pe

care-l

iubeşte:

Domnul aude când strig către
El.
5. Cutremuraţi-vă,

şi

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ בנְ גינִ֗ ֹות מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃

pe

nu

păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta
în inimile voastre când staţi în
pat: apoi tăceţi. (Oprire)
6. Aduceţi jertfe neprihănite şi

Ps. 4:1 lamnațeiah binginot mizmor ledavid:

ּוש ַ ַ֥מע
ְ אֱֹל ֵהֶׁ֤י צ ְד ִ֗קי בַַ֭ צָ ר ה ְר ַחֶ֣בְ תָ ָ֑לי ֵ֝חָ ִֵ֗וּני
ַ֘ בְ קָ ְר ַ֡אי עֲנֵ ֶׁ֤ני ׀
ְתפל ְָֽׁתי׃
Ps. 4:2 bekari aneni elohe țidki bațar hirhavta li
honeni ușma tefilati:

בֹודי ַ֭לכְ למָ ה תֶ אֱ הָ ֶ֣בּון ָ֑ריק ְתבַ קְ ֹ֖שּו
ֶ֣ ְעַד־מה כ
ֶ ֵּ֬
בְ נֵ ַ֥י ַ֡איש
כָזָ ֶ֣ב ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 4:3 bene iș ad-me hevodi lihlima teeavun rik
tevakșu hazav sela:

ְּוד ִ֗עּו ְֽׁכי־הפְ לָ ֶ֣ה ַ֭ ְיהוָה חָ ֶ֣סיד לָ֑ ֹו יְ הוָ ַ֥ה ֵ֝י ְש ִ֗ ַמע בְ קָ ְר ַ֥אי
אֵ ָ ְֽׁליו׃
Ps. 4:4 udu ki-hifla ADONAI hasid lo ADONAI
ișma bekari elav:

ל־תח ֱָטַ֥אּו א ְמ ֶ֣רּו ַ֭בלְ בַ בְ כֶם ַ ְֽׁעל־מ ְשכַבְ ִֶ֗כם וְ ֶ֣דמּו
ֶ ָׁ֫ ַרגְ זִ֗ ּו ְ ְֽׁוא
ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 4:5 rigzu veal-teetau imru vilvavhem almișkavhem vedomu sela:

încredeţi-vă în Domnul.
7. Mulţi zic: "Cine ne va arăta
fericirea?" Eu însă zic: "Fă să
răsară peste noi lumina feţei
Tale, Doamne!"
8. Tu-mi dai mai multă bucurie
în inima mea, decât au ei când li
se înmulţeşte rodul grâului şi al
vinului.

הוְֽׁה׃
ָ ְי־צָ֑דֶ ק ּוֵ֝ ב ְט ִ֗חּו אֶ ל־י
ֶ ֵזבְ ַ֥חּו זבְ ח
Ps. 4:6 zivhu zivhe-țedek uvithu el-ADONAI:

ַר ַ֥בים א ְמריםְ֮ ְֽׁמי־י ְַר ֵ ַ֪אנָׁ֫ ּו ַ֥טֹוב ְ ְֽׁנסָ ה־עַָ֭ לֵינּו ֨אֹור פָ ֵֶּ֬ניָך
הוְֽׁה׃
ָ ְי
Ps. 4:7 rabim omrim mi-iarenu tov nesa-alenu
or panea ADONAI:

ירֹושם ָ ְֽׁרבּו׃
ֶ֣ ָ נ ַ ֶָ֣תתָ ה ש ְמ ָחֶ֣ה בְ ל ָ֑בי מֵ עֵֵּ֬ ת ְְּגָנָ ֹ֖ם וְ ְֽׁת
Ps. 4:8 natata simha velibi meet deganam
vetiroșam rabu:
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9. Eu mă culc şi adorm în pace,
căci numai Tu, Doamne, îmi dai
linişte deplină în locuinţa mea.

ישן ְֽׁכי־אַ ָ ֶ֣תה יְ הוָ ֶ֣ה לְ בָ ָ ָ֑דד
ַ֥ ָ בְ שָ לֶ֣ ֹום יַחְ ְָּ וְ֮ אֶ ְשכְ ָבַ֪ה וְ ָׁ֫א
יבני׃
ְֽׁ ֵ ֵ֝ ָל ִ֗ ֶבטַ ח תֹוש
Ps. 4:9 beșalom iahdav eșkeva veișan ki-ata
ADONAI levadad lavetah toșiveni:

Psalmii 5
1. (Către

mai

cântăreţilor.

De

marele
cântat

cu

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ ֶ ְֽׁאל־הַ וְּ ח ִ֗ילֹות מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 5:1 lamnațeiah el-haneilot mizmor ledavid:

flautele. Un psalm al lui David.)
2. Pleacă-Ţi urechea la cuvintele
mele,

Doamne!

Ascultă

ה׳5

ֲאמָ ַ ֹ֖רי הַ אֲ זַ֥ינָה ׀ יְ ה ִ֗ ָוה ֶ֣בינָה ה ְֲֽׁגיגי׃
Ps. 5:2 amarai haazina ADONAI bina hagigi:

suspinele mele!

ֵאֹלהָ֑י ְֽׁכי־אֵֵ֝ ִֶ֗ליָך אֶ ְתפַ ָ ְֽׁלל׃
ָ הַ קְ ֶׁ֤שיבָ ה ׀ לְ ֵּ֬קֹול שַ וְ ִ֗עי מַ לְ ַ֥כי ו

3. Ia aminte la strigătele mele,

Ps. 5:3 hakeșiva lekol șavi malki velohai ki-elea
etpalal:

Împăratul meu şi Dumnezeul
meu, căci către Tine mă rog!
4. Doamne,

auzi-mi

glasul

dimineaţa! Dimineaţa eu îmi
îndrept rugăciunea spre Tine şi
aştept.
5. Căci Tu nu eşti un Dumnezeu

קֹולי ַ֥בקֶ ר ֶ ְֽׁאע ֱָרך־לְֵ֝ ִָ֗ך ַואֲצַ ֶ ְֽׁפה׃
ָ֑ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה ַ֭בקֶ ר ת ְש ַ ֶ֣מע
Ps. 5:4 ADONAI boker tișma koli boker eerahlea vaațape:

ֶׁ֤כי ׀ ֶׁ֤לא ֵ ְֽׁאל־חָ פֵַ֘ ץ ֶ ַ֥רשַ ע ׀ ָ ָ֑אתָ ה ֹ֖לא יְ ג ְרָךֶ֣ ָ ְֽׁרע׃
Ps. 5:5 ki lo el-hafeț reșa ata lo iegurha ra:

căruia să-I placă răul; cel rău nu
poate locui lângă Tine.
6. Nebunii nu pot să stea în
preajma ochilor Tăi; Tu urăşti
pe cei ce fac fărădelegea
7. şi pierzi pe cei mincinoşi;
Domnul urăşte pe oamenii care
varsă sânge şi înşală.
8. Dar eu, prin îndurarea Ta cea
mare, pot să intru în Casa Ta şi
să mă închin cu frică în Templul
Tău cel sfânt.

ָל־פ ֲעלֵי ָ ְֽׁאוֶן׃
ַ֥ ְֽׁלא־י ְתיַצְ ֶ֣בּו ַ֭ ְֽׁהֹולְ לים לְ נֶ ֶַ֣֤גֶד עֵ ינֶ ָ֑יָך ֵ֝שָ ִֵ֗נאתָ כ
Ps. 5:6 lo-itiațevu holelim leneghed enea saneta
kol-poale aven:

הוְֽׁה׃
ָ ְְתאַ בֵ דְ֮ ְּבְ ֵ ַ֪רי ָָׁ֫כזָ ַ֥ב איש־ְָּ ַ֥מים ּומ ְר ִ֗ ָמה יְ ַ֘ ָתעֵ ַ֥ב ׀ י
Ps. 5:7 teabed dovre hazav iș-damim umirma
ietaev ADONAI:

ל־היכַל־
ֵ ְֽׁ ֶיתָך אֶ ְשתַ חֲוֶ ַ֥ה א
ָ֑ ֶ ֵַו ֲא ִ֗ני בְ ֶ֣רב חַַ֭ ְס ְְָּך אָ ֶ֣בֹוא ב
ֵ֝קָ ְד ְש ִָ֗ך בְ י ְראָ ֶ ְֽׁתָך׃
Ps. 5:8 vaani berov hasdea avo vetea eștahave elheal-kodșea beiratea:

|שֹור ָ ָ֑רי הושר |הַ יְ ַ ֹ֖שר
ְ יְ הוָ ֶׁ֤ה ׀ נְ חֵֵּ֬ ני בְ צ ְדקָ ִ֗ ֶתָך לְ ַ ַ֥מעַן
לְ ָפנַ ֶ֣י ְַּ ְר ֶ ְֽׁכָך׃
5
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9. Doamne, călăuzeşte-mă pe
calea plăcută Ţie, din pricina
vrăjmaşilor mei! Netezeşte calea
Ta sub paşii mei.
10. Căci nu este nimic adevărat
în gura lor; inima le este plină
de răutate, gâtlejul le este un
mormânt deschis, şi pe limbă au
vorbe linguşitoare.
11. Loveşte-i

ca

pe

nişte

vinovaţi, Dumnezeule! Fă-i să

Ps. 5:9 ADONAI neeni vețidkatea lemaan șorerai
hoșar (haieșar) lefanai darkea:

ר־פָתּוחַ גְ רֹונָ ָ֑ם
ַ֥
ֶֶׁ֤כי ֵ ַ֪אין בְ ַ֡פיהּו נְ כֹונָהְ֮ ק ְר ָבַ֪ם הַָׁ֫ ּוַ֥ ֹות ֶ ְֽׁקב
לְֵ֝ שֹו ִָ֗נם ַיח ְֲֽׁליקּון׃
Ps. 5:10 ki ein befihu neona kirbam havot keverpatuah gheronam leșonam iahalikun:

יהַ֥ם בְ ֶ֣רב ַ֭פ ְשעֵ יהֶ ם
ֶ ֹות
ֵ ָׁ֫ ֹלהים יפְ לּוְ֮ ְֽׁממע ֲַ֪צ
ִ֗ ימם ׀ א
ֵ ֨ ַ ְֽׁה ֲאש
י־מרּו ָ ְֽׁבך׃
ַ֥ ָ יחמֹו כ
ָ֑ ֵ ְּ ַה
Ps. 5:11 haașimem elohim ipelu mimoațoteem
berov pișeem hadihemo ki-maru vah:

cadă prin înseşi sfaturile lor.
Prăbuşeşte-i

în

mijlocul

păcatelor lor fără număr! Căci
se răzvrătesc împotriva Ta.
12. Atunci toţi cei ce se încred în
Tine se vor bucura, se vor
înveseli totdeauna, căci Tu îi vei
ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce
iubesc Numele Tău.

ָל־חֹוסֵ י ַ֡ ָבך לְ עֹולָ ֶ֣ם ַ֭ ְי ַרוֵּנּו וְ תָ ֵ ֶ֣סך עָלֵ ָ֑ימֹו
ַ֪ וְ י ְש ְמ ֨חּו כ
ְ ְֽׁויַעְ לְ ַ֥צּו בְֵ֝ ִָ֗ך אה ֲֵבַ֥י ְש ֶ ְֽׁמָך׃
Ps. 5:12 veismeu hol-hose vah leolam ieranenu
vetase alemo veialețu vea ohave șemea:

ְֽׁכי־אַ תָ הְ֮ ְתבָ ֵ ַ֪רך צַָׁ֫ ְַּ֥יק יְ הוָ ָ֑ה ֵַ֝כצ ִָ֗וּה ָר ַ֥צֹון תַ עְ ְט ֶ ְֽׁרוּּו׃
Ps. 5:13 ki-ata tevare țadik ADONAI kațina rațon
taterenu:

13. Căci Tu binecuvântezi pe cel
neprihănit,

Doamne,

şi-l

înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum

ו׳6

l-ai înconjura cu un scut.
Psalmii 6
1. (Către

mai

cântăreţilor.

De

marele
cântat

pe

instrumente cu corzi. Pe harpa
cu opt corzi. Un psalm al lui
David.)
2. Doamne, nu mă pedepsi cu
mânia Ta şi nu mă mustra cu
urgia Ta.
3. Ai milă de mine, Doamne,
căci mă ofilesc! Vindecă-mă,

ל ְַמנ ֵַצֶ֣חַ ַ֭בנְ גינֹות ַ ְֽׁעל־הַ ְשמ ִ֗ינית מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 6:1 lamnațeiah binginot al-hașeminit mizmor
ledavid:

יחני ְ ְֽׁואַ ל־בַ חֲמָ ְתָךַ֥ ְתי ְַס ֵ ְֽׁרני׃
ָ֑ ֵ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה אַ ל־בְ אַ פְ ָךַ֥ תֹוכ
Ps. 6:2 ADONAI al-beapea tohiheni vealbahamatea teiasereni:

פָאני יְ הוָ ָ֑ה ֹ֖כי נבְ הֲלֶ֣ ּו עֲצָ ְֽׁ ָמי׃
ַ֥ ֵ חָ וֵּ ַ֥ני יְ הוָהְ֮ ֶׁ֤כי א ְמ ַָׁ֫לל ָ ַ֥אני ְר
Ps. 6:3 honeni ADONAI ki umlal ani refaeni
ADONAI ki nivhalu ațamai:
6
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Doamne,

căci

îmi

tremură

ַ֭ ְונַפְ שי נבְ הֲלָ ֶ֣ה ְמ ָ֑אד ואת |וְ אַ ָ ַ֥תה| ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה עַ ד־מָ ָ ְֽׁתי׃

oasele.
4. Sufletul mi-e îngrozit de tot;
şi Tu, Doamne, până când vei
zăbovi să Te înduri de mine?
5. Întoarce-Te,

Doamne,

izbăveşte-mi

sufletul!

Mântuieşte-mă,

pentru

Ps. 6:4 venafși nivhala meod veate (veata)
ADONAI ad-matai:

שּובֶ֣ה ַ֭ ְיהוָה חַ לְ ָצֶ֣ה נַפְ ָ֑שי ֵ֝הֹושיעִֵ֗ ני לְ ַ ֶ֣מעַן חַ ְס ֶ ְְָּֽׁך׃
ָ
Ps. 6:5 șuva ADONAI haleța nafși hoșieni
lemaan hasdea:

ה־לך׃
ְֽׁ ָ ֶֶׁ֤כי ֵ ֶ֣אין בַ ָ ֶ֣מוֶת זכְ ֶ ָ֑רָך ֵ֝ב ְש ִ֗אֹול ֶ֣מי יְֽׁ ֹוד

îndurarea Ta!
6. Căci cel ce moare nu-şi mai
aduce aminte de Tine; şi cine Te
va lăuda în Locuinţa morţilor?
7. Nu mai pot gemând! În
fiecare

noapte

îmi

stropesc

aşternutul şi-mi scald patul în

Ps. 6:6 ki ein bamavet zihrea bișol mi iode-lah:

עָתי
ִ֗ יָגַ ֶׁ֤עְ תי ׀ ְ ְֽׁבאַ נְ חָ ִ֗תי אַ ְש ֶחֶ֣ה בְ כָל־ ַַ֭ליְ לָה מטָ ָ֑תי בְֵ֝ ד ְמ
ע ְַר ַ֥שי אַ ְמ ֶ ְֽׁסה׃
Ps. 6:7 iagati beanhati as-he veol-laila mitati
bedimati arsi amse:

lacrimi.
8. Mi s-a supt faţa de întristare
şi a îmbătrânit din pricina
tuturor celor ce mă prigonesc.
9. Depărtaţi-vă de la mine, toţi
cei ce faceţi răul! Căci Domnul a

ָל־צֹור ָ ְֽׁרי׃
ְ
ָ ְֽׁע ְש ָ ֶ֣שה מכַ ֶ֣עַ ס עֵ ינָ֑י ְֵֽׁ֝ ָע ְתקִָ֗ ה בְ כ
Ps. 6:8 așeșa mikaas eni ateka beol-țorerai:

ָל־פ ֲעלֵי ָ ָ֑אוֶן ְֽׁכי־שָ ַ ַ֥מע ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ֶ֣קֹול בכְ ְֽׁיי׃
ֶ֣ ֶ֣סּורּו ַ֭ממֶ וּי כ
Ps. 6:9 suru mimeni kol-poale aven ki-șama
ADONAI kol bihi:

auzit glasul plângerii mele!
10. Domnul îmi ascultă cererile
şi

Domnul

îmi

primeşte

rugăciunea!
11. Toţi vrăjmaşii mei vor fi
acoperiţi de ruşine şi cuprinşi
de spaimă; într-o clipă vor da

שָ ַ ֶ֣מע ַ֭ ְיהוָה ְתחוּ ָָ֑תי ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ְ ְֽׁתפל ַָ֥תי י ָ ְֽׁקח׃
Ps. 6:10 șama ADONAI teinati ADONAI tefilati
ikah:

י ֵֶׁ֤בשּו ׀ וְ יבָ הֲלֶ֣ ּו ַ֭ ְמאד כָל־איְ ָבָ֑י ֵָ֝י ִ֗שבּו י ֵַ֥בשּו ָ ְֽׁרגַע׃
Ps. 6:11 ievoșu veibahalu meod kol-oivai iașuvu
ievoșu raga:

ז׳7

înapoi, acoperiţi de ruşine.

Psalmii 7
1. (O cântare de jale a lui David.
Cântată Domnului din pricina

י־כּוש בֶ ן־
ִ֗ ֵ֝ ר־שר לַיהוָ ָ֑ה עַל־ְּבְ ֵר
ַ֥ ָ ֶשגָיִ֗ ֹון לְ ָׁ֫ ָדוַ֥ד אֲ ש
יְ מ ְֽׁיני׃
Ps. 7:1 șigaion ledavid așer-șar lADONAI aldivre-huș ben-iemini:

cuvintelor beniamitului Cuş.)
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2. Doamne Dumnezeule, în Tine
îmi caut scăparea! Scapă-mă de
toţi

prigonitorii

mei

şi

izbăveşte-mă,

ילני׃
ְֽׁ ֵ ָל־ר ְדפִַ֗ י וְ הַ צ
ֵ֝ יְ הוָ ֶ֣ה ַ֭אֱ ֹלהַ י בְ ָךֶ֣ חָ ָ֑סיתי הֹושיעֵ ַ֥ני מכ
Ps. 7:2 ADONAI elohai bea hasiti hoșieni mikolrodfai veațileni:

3. ca să nu mă sfâşie ca un leu
care înghite, fără să sară cineva
în ajutor.
4. Doamne Dumnezeule, dacă
am făcut un astfel de rău, dacă
este fărădelege pe mâinile mele,
5. dacă am răsplătit cu rău pe
cel ce trăia în pace cu mine, şi nam izbăvit pe cel ce mă asuprea
fără temei,
6. atunci: să mă urmărească
vrăjmaşul şi să m-ajungă, să-mi
calce viaţa la pământ, şi slava
mea în pulbere să mi-o arunce!

פֶן־י ְט ֶ֣רף כְ אַ ְריֵ ֶ֣ה נַפְ ָ֑שי ֵ֝פ ֵ ִ֗רק וְ ֵ ֶ֣אין מַ ְֽׁציל׃
Ps. 7:3 pen-itrof kearie nafși porek veen mațil:

יְ הוָ ֶ֣ה ַ֭אֱ ֹלהַ י אם־עָ ֶ֣שיתי ָ֑זאת ְֽׁאם־יֶש־עָ ַ֥ וֶל בְ כ ָ ְַֽׁפי׃
Ps. 7:4 ADONAI elohai im-asiti zot im-ieș-avel
beapai:

צֹור ֶ֣רי ֵר ָ ְֽׁיקם׃
ְ אם־ ַָ֭גמַ לְ תי ְֽׁשֹולְ ַ֥מי ָ ָ֑רע וָאֲחַ לְ ָצֹ֖ה
Ps. 7:5 im-gamalti șolmi ra vaahaleța țoreri
rekam:

בֹודי ׀
ָ֓ ְְֽׁי ַר ְַּ֥ף אֹו ֵ֨יב ׀ נַפְ ַ֡שי וְ יַשִֵ֗ ג וְ י ְר ֶ֣מס ל ָ ֶָ֣א ֶרץ חַ יָ ָ֑י ּוכ
ֶלעָפָ ֹ֖ר י ְַשכֵ ֶ֣ן ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 7:6 iradof oiev nafși veiaseg veirmos laareț
haiai uhvodi leafar iașken sela:

7. Scoală-Te, Doamne, cu mânia
Ta! Scoală-Te împotriva urgiei
potrivnicilor mei, trezeşte-Te ca
să-mi ajuţi şi rânduieşte o
judecată!
8. Să Te înconjoare adunarea
popoarelor, şi şezi mai sus decât
ea, la înălţime!
9. Domnul judecă popoarele: fămi dreptate, Doamne, după
neprihănirea

şi

nevinovăţia

mea!
10. Ah!

pune

odată

capăt

răutăţii celor răi şi întăreşte pe
cel neprihănit, Tu, care cercetezi
inimile şi rinichii, Dumnezeule
drept!

צֹור ָ ָ֑רי וְ עַ֥ ָּורה אֵֵ֝ ִַ֗לי
ְ ּומה יְ ה ֨ ָוה ׀ בְ אַ פִֶ֗ ָך ַ֭הוָּשֵ א בְ עַבְ ֶ֣רֹות
ֶׁ֤ ָ ַ֘ק
מ ְשפָ ַ֥ט צ ְּֽׁויתָ ׃
Ps. 7:7 kuma ADONAI beapea hinase beavrot
țorerai veura elai mișpat țivita:

ַוע ַ ֲֶ֣דת ַ֭ ְלאמים ְתסֹובְ ֶ ָ֑ב ָך ְֵ֝ועָ ִֶ֗ליהָ לַמָ ַ֥רֹום ְֽׁשּובָ ה׃
Ps. 7:8 vaadat leumim tesoveveka vealea
lamarom șuva:

יְ הוָהְ֮ י ַָ֪דין עַָׁ֫ ַ֥מים שָ פְ ֵ ַ֥טני יְ הוָ ָ֑ה כְ צ ְד ֹ֖קי ּוכְ ת ֶ֣מי עָ ָ ְֽׁלי׃
Ps. 7:9 ADONAI iadin amim șafteni ADONAI
kețidki uhtumi alai:

ּותכֹונֵ ַַ֪֤ן צַָׁ֫ ְַּ֥יק ּוב ֵחֶ֣ן ַ֭ל ִ֗בֹות
ְ ְ֮יגְ מָ ר־ ֵָּ֬נא ַ ֨רע ׀ ְרשָ עים
אֱֹלהים צַ ְְּֽׁיק׃
ַ֥ ּוכְ לָיִ֗ ֹות
Ps. 7:10 igmar-na ra reșaim uthonen țadik
uvohen libot uhlaiot elohim țadik:
8
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11. Scutul

meu

este

în

י־לב׃
ְֽׁ ֵ ֹושיעַ י ְש ֵר
ִ֗ ֹלהים ֵ֝מ
ָ֑ ֱָ ְֽׁמגוַּ֥י עַ ל־א

Dumnezeu, care mântuieşte pe

Ps. 7:11 maghini al-elohim moșia ișre-lev:

cei cu inima curată.
12. Dumnezeu este un judecător
drept, un Dumnezeu care Se
mânie în orice vreme.
13. Dacă cel rău nu se întoarce
la Dumnezeu, Dumnezeu Îşi
ascute

sabia,

Îşi

încordează

ַ֭ ֱאֹלהים שֹופֵ ֶ֣ט צַ ְָּ֑יק ְֵ֝ו ִ֗ ֵאל זעֵ ַ֥ם בְ כָל־יְֽׁ ֹום׃
Ps. 7:12 elohim șofet țadik veel zoem beol-iom:

ם־לא ַָ֭ישּוב חַ ְר ֶ֣בֹו ילְ ָ֑טֹוש קַ ְש ַ֥תֹו דֵָ֝ ַ ִ֗רך ַוְַֽׁ֤יְ כֹונְ ֶנְֽׁהָ ׃
ֶ֣ א
Ps. 7:13 im-lo iașuv harbo iltoș kașto darah
vaihonenea:

arcul şi-l ocheşte,

ֵי־מוֶת ֵ֝חצִָ֗ יו ְ ְֽׁלדלְ ַ֥קים יפְ ָ ְֽׁעל׃
ָ֑ ָ ַ֭ ְולֹו הֵ ֶ֣כין כְ ל

14. îndreaptă asupra lui săgeţi
omorâtoare şi-i aruncă săgeţi

Ps. 7:14 velo hein kele-mavet hițav ledolkim ifal:

arzătoare!
15. Iată că cel rău pregăteşte
răul, zămisleşte fărădelegea şi
naşte înşelăciunea:

ל־אוֶן וְ הָ ָ ַ֥רה ֵ֝עָ ִ֗ ָמל וְ יָ ֶ֣לַד ָ ְֽׁשקֶ ר׃
ָ֑ ָ ֶהוֵּ ַ֥ה יְ חַ ב
Ps. 7:15 hine ieabel-aven veara amal veialad
șaker:

ֶ֣בֹור ַָ֭כ ָ ְֽׁרה ַוְַֽׁ֤יַחְ פְ ֵ ָ֑רהּו ֵ֝ ַוי ִ֗פל בְ ַ ֶ֣שחַ ת יפְ ָ ְֽׁעל׃

16. face o groapă, o sapă, şi tot
el cade în groapa pe care a
făcut-o.
17. Fărădelegea pe care a urzit-o
se întoarce asupra capului lui, şi
silnicia pe care a făcut-o se
coboară înapoi pe ţeasta capului
lui.
18. Eu voi lăuda pe Domnul

Ps. 7:16 bor kara vaiahpereu vaipol beșahat ifal:

אשֹו וְ עַ ַ֥ל קֵָ֝ ְדקֳ דִ֗ ֹו חֲמָ ַ֥סֹו י ֵ ְֵֽׁרד׃
ָ֑ י ֶָ֣שּוב עֲמָ לֶ֣ ֹו בְ ר
Ps. 7:17 iașuv amalo veroșo veal kadkodo
hamaso iered:

אֹודה יְ הוָ ֶ֣ה כְ צ ְד ָ֑קֹו ֵ֝ ַו ֲאז ְַמ ָ ִ֗רה ֵ ְֽׁשם־יְ הוָ ַ֥ה עֶ לְ יְֽׁ ֹון׃
ֶ֣ ֶ
Ps. 7:18 ode ADONAI kețidko vaazamera șemADONAI elion:

ח׳8

pentru dreptatea Lui şi voi
cânta

Numele

Domnului,

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ ַ ְֽׁעל־הַ ג ִ֗תית מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃

Numele Celui Preaînalt.

Ps. 8:1 lamnațeiah al-haghitit mizmor ledavid:

Psalmii 8
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. De cântat pe ghitit.
Un psalm al lui David.)
2. Doamne Dumnezeul nostru,
cât de minunat este Numele Tău

יְ הוָ ֶׁ֤ה אֲד ִֵ֗נינּו ָ ְֽׁמה־אַ ְֶּ֣יר ַ֭ש ְמָך בְ כָל־הָ ָ ָ֑א ֶרץ אֲ ֶ ַ֥שר ְתנָ ַ֥ה
ֵ֝ה ְֹוד ִָ֗ך עַל־הַ שָ ָ ְֽׁמים׃
Ps. 8:2 ADONAI adonenu ma-adir șimha beolhaareț așer tena hodha al-hașamaim:

pe tot pământul! Slava Ta se
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înalţă mai presus de ceruri.
3. Din gura copiilor şi a celor ce
sug

la

ţâţă,

Ţi-ai

scos

o

întăritură de apărare împotriva
potrivnicilor tăi, ca să astupi
gura vrăjmaşului şi omului cu
dor de răzbunare.
4. Când

privesc

cerurile

-

lucrarea mâinilor Tale - luna şi
stelele pe care le-ai făcut,
5. îmi zic: Ce este omul, ca să Te
gândeşti la el? Şi fiul omului, ca
să-l bagi în seamă?
6. L-ai făcut cu puţin mai prejos
decât

Dumnezeu

şi

l-ai

încununat cu slavă şi cu cinste.
7. I-ai

dat

stăpânire

peste

lucrurile mâinilor Tale, toate leai pus sub picioarele lui:
8. oile şi boii laolaltă, fiarele

צֹור ֶ ָ֑ריָך
ְ מ ֶׁ֤פי עְֽׁ ֹולְ ֨לים ׀ ְ ְֽׁוינְ קיםְ֮ י ַ ַ֪ס ְד ָׁ֫ ָת ַ֥עז לְ ַ ַ֥מעַ ן
לְ הַ ְש ַ֥בית ֵ֝אֹו ִֵ֗יב ּומ ְתנ ֵ ְַֽׁקם׃
Ps. 8:3 mipi olelim veionkim isadta oz lemaan
țorerea leașbit oiev umitnakem:

ְֽׁכי־אֶ ְר ֶ ֶ֣אה שַָ֭ מֶ יָך מַ ע ֵ ֲֶ֣שי אֶ צְ בְ ע ֶ ָ֑תיָך י ֵ ַָ֥רחַ ְֵ֝וכֹוכ ִָ֗בים אֲ ֶ ֶ֣שר
כֹונְֽׁנְ תָ ה׃
ָ
Ps. 8:4 ki-ere șamea maase ețbeotea iareiah
veohavim așer konaneta:

ָ ְֽׁמה־אֱ נַ֥ ֹוש ְֽׁכי־תזְכְ ֶ ָ֑רוּּו ּובֶ ן־אֵָ֝ ִ֗ ָדם ֶ֣כי תפְ קְ ֶ ְֽׁדוּּו׃
Ps. 8:5 ma-enoș ki-tizkerenu uven-adam ki
tifkedenu:

עַט ֵ ְֽׁרהּו׃
ְ ֹלהים וְ כ ָֹ֖בֹוד וְ הָ ָ ֶ֣דר ְת
ָ֑ ֱו ְַתחַ ְס ֵ ֶ֣רהּו ַ֭ ְמעַט מֵ א
Ps. 8:6 vateasereu meat meelohim veavod
veadar teatereu:

ת־רגְ ָ ְֽׁליו׃
ַ ַתַַ֭ ְמשילֵהּו בְ מַ ע ֵ ֲֶ֣שי י ֶ ָָ֑דיָך ֵ֝כל ַ ֶ֣שתָ ה ַ ְֽׁתח
Ps. 8:7 tamșileu bemaase iadea kol șata tahatraglav:

câmpului,
9. păsările

cerului

şi

צנֶ ֶ֣ה וַאֲ ל ֶָ֣פים כלָ ָ֑ם ְֵ֝ו ִ֗ ַגם בַ ה ֲַ֥מֹות שָ ָ ְֽׁדי׃

peştii

mării, tot ce străbate cărările
mărilor.
10. Doamne Dumnezeul nostru,
cât de minunat este Numele Tău
pe tot pământul!

Ps. 8:8 țone vaalafim kulam vegam bahamot
sadai:

צ ֶ֣פֹור שַָ֭ מַ ים ְּודגֵ ֶ֣י הַ יָ ָ֑ם ֵ֝ע ִ֗ ֵבר אָ ְר ַ֥חֹות י ְַֽׁמים׃
Ps. 8:9 țipor șamaim udghe haiam over arhot
iamim:

יְ הוָ ַ֥ה אֲדנֵ ָ֑ינּו ָ ְֽׁמה־אַ ְַּ֥יר ֵ֝ש ְמ ִָ֗ך בְ כָל־הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 8:10 ADONAI adonenu ma-adir șimha beolhaareț:

Psalmii 9
1. (Către

mai

ט׳9

marele

cântăreţilor. Se cântă ca şi
"Mori pentru fiul". Un psalm al
lui David.)

ַַ֭ל ְמנַצֵ חַ עַ לְ ַ֥מּות ל ִ֗ ֵַבן מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 9:1 lamnațeiah almut laben mizmor ledavid:
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2. Voi lăuda pe Domnul din
toată inima mea, voi istorisi
toate minunile Lui.
3. Voi face din Tine bucuria şi
veselia mea, voi cânta Numele
Tău, Dumnezeule preaînalt,
4. pentru că vrăjmaşii mei dau
înapoi,

se

clatină

şi

pier

dinaintea Ta.
5. Căci Tu îmi sprijini dreptatea
şi pricina mea şi stai pe scaunul
Tău de domnie ca un judecător
drept.
6. Tu

pedepseşti

neamurile,

nimiceşti pe cel rău, le ştergi
numele pentru totdeauna şi pe
vecie.
7. S-au

dus

vrăjmaşii! N-au

rămas

din

ei

decât

nişte

dărâmături veşnice! Nişte cetăţi
dărâmate de Tine! Li s-a şters
pomenirea!

אֹותיָך׃
ְֽׁ ֶ ְאֹודה ַ֭ ְיהוָה בְ כָל־ל ָ֑בי ֵ֝אֲ סַ פְ ָ ִ֗רה כָל־נפְ ל
ֶ֣ ֶ
Ps. 9:2 ode ADONAI beol-libi asapera kolnifleotea:

אֶ ְש ְמ ָחֶ֣ה וְ אֶ עֶ לְ ָצֶ֣ה ָבָ֑ך אֲ ז ְַמ ָ ֹ֖רה ש ְמָךֶ֣ עֶ לְ יְֽׁ ֹון׃
Ps. 9:3 esmea veeelța vah azamera șimha elion:

בְ שּוב־אֹויְ ַבַ֥י אָ ָ֑חֹור יכ ְָשלַ֥ ּו ְֵ֝ויאבְ דִ֗ ּו מפָ ֶנְֽׁיָך׃
Ps. 9:4 beșuv-oivai ahor ikașelu veiovedu
mipanea:

ָשבְ תָ לְֵ֝ כ ִ֗ ֵסא שֹופֵ ַ֥ט ֶ ְֽׁצדֶ ק׃
ַ֥ ַ פָטי וְ דינָ֑י י
ֶ֣ ְֽׁכי־ ַָ֭עשיתָ מ ְש
Ps. 9:5 ki-asita mișpati vedini iașavta leise șofet
țedek:

גָעַ ְֶ֣רתָ ַ֭גֹוים א ַב ְֶ֣דתָ ָר ָ ָ֑שע ְש ָ ַ֥מם מֵָ֝ ִ֗חיתָ לְ עֹולָ ַ֥ם ו ֶ ְָֽׁעד׃
Ps. 9:6 gaarta goim ibadta rașa șemam mahita
leolam vaed:

עָרים נ ַ ָָ֑ת ְשתָ אָ ַבֹ֖ד זכְ ָ ֶ֣רם
ַ֥ ְָ ְֽׁהאֹו ֵ֨יב ׀ ַ ַ֥תמּו ח ֳָר ִ֗בֹות ָָׁ֫לנֶ ַ֥צַ ח ו
ֵ ְֽׁהמָ ה׃
Ps. 9:7 haoiev tamu horavot lanețah vearim
natașta avad zihram hema:

8. Ei s-au dus, dar Domnul
împărăţeşte în veac şi Şi-a
pregătit

scaunul de domnie

pentru judecată.
9. El judecă lumea cu dreptate,
judecă popoarele cu nepărtinire.
10. Domnul este scăparea celui
asuprit, scăpare la vreme de
necaz.
11. Cei ce cunosc Numele Tău se
încred în Tine, căci Tu nu
părăseşti pe cei ce Te caută,
Doamne!

ַ֭ ַ ְֽׁויהוָה לְ עֹולָ ֶ֣ם י ֵ ֵָ֑שב כֹונֵ ַֹ֖֤ן לַמ ְשפָ ֶ֣ט כ ְס ְֽׁאֹו׃
Ps. 9:8 vADONAI leolam ieșev konen lamișpat
kiso:

וְ ִ֗הּוא י ְש ְֽׁפט־תֵ ֵ ַ֥בל בְ ֶצָ֑דֶ ק י ַָ֥דין לְֵ֝ א ִ֗מים בְ מֵ ישָ ְֽׁ רים׃
Ps. 9:9 veu ișpot-tevel bețedek iadin leumim
bemeșarim:

יהי יְ הוָ ֶ֣ה מ ְשגָ ֶ֣ב ל ָ ְַָּ֑ך ֵ֝מ ְש ִ֗ ָגב לְ ע ַ֥תֹות בַ צָ ָ ְֽׁרה׃
ֶׁ֤ ַ֘ו
Ps. 9:10 vihi ADONAI misgav ladah misgav
leitot bațara:

הוְֽׁה׃
ָ ְיֹודעֵ ֶ֣י ְש ֶ ָ֑מָך ֶׁ֤כי ְֽׁלא־עָ זַ ֹ֖בְ תָ ד ְר ֶ ֶ֣שיָך י
ְ וְ יבְ ְט ֶ֣חּו ַ֭ ְבָך
Ps. 9:11 veivteu vea iodee șemea ki lo-azavta
dorșea ADONAI:
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12. Cântaţi

Domnului,

împărăţeşte

în

care

Sion,

vestiţi

printre popoare isprăvile Lui!
13. Căci

El

răzbună

sângele

vărsat şi Îşi aduce aminte de cei
nenorociţi, nu uită strigătele lor.
14. Ai milă de mine, Doamne!
Vezi ticăloşia în care mă aduc
vrăjmaşii mei şi ridică-mă din
porţile morţii,
15. ca să vestesc toate laudele
Tale în porţile fiicei Sionului şi
să mă bucur de mântuirea Ta.
16. Neamurile cad în groapa pe
care au făcut-o şi li se prinde
piciorul în laţul pe care l-au
ascuns.
17. Domnul

Se

arată,

face

dreptate şi prinde pe cel rău în
lucrul mâinilor lui. (Joc de

ילֹותיו׃
ְֽׁ ָ ז ְַמ ִ֗רּו ַַ֭ליהוָה י ֵ ֶ֣שב ציָ֑ ֹון הַ גַ֥ידּו בֵָ֝ עַ ִ֗מים ע ְֲֽׁל
Ps. 9:12 zameru lADONAI ioșev țion haghidu
vaamim alilotav:

א־שָ ִַ֗כח צַ ע ַ ֲַ֥קת עניים
ֵ֝ אֹותם זָכָ ָ֑ר ְֽׁל
ֶ֣ ָ ְֽׁכי־ד ֵ ֶ֣רש ְַָּ֭ מים
|| ֲע ְֽׁנָוים׃
Ps. 9:13 ki-doreș damim otam zahar lo-șahah
țaakat anim (anavim):

רֹומ ִ֗מי מ ַ ַ֥שע ֲֵרי ָ ְֽׁמוֶת׃
ְ ָ ְֽׁחנְ ֵֵּ֬נני יְ ה ִ֗ ָוה ְר ֵ ֶ֣אה ַָ֭ענְ יי משנְ ָ ָ֑אי ְֵ֝מ
Ps. 9:14 haneneni ADONAI ree oni misonai
meromemi mișaare mavet:

ל־תה ָָׁ֫ל ֶ ַ֥תיָך בְ ַ ְֽׁשע ֵ ֲַ֥רי בַ ת־ציָ֑ ֹון אֵָ֝ ִ֗גילָה
ְ לְ ַ ַ֥מ ַען אֲסַ פְ ָ ִ֗רה ָ ְֽׁכ
ישּועָתָך׃
ְֽׁ ֶ
ב
Ps. 9:15 lemaan asapera kol-teilatea beșaare vatțion aghila bișuatea:

טָ בְ עֶ֣ ּו ַ֭גֹוים בְ ַ ֶ֣שחַ ת עָ ָ֑שּו בְ ֶ ְֽׁרשֶ ת־זַ֥ ּו טֵָ֝ ִ֗ ָמנּו נלְ כְ ָ ַ֥דה ַרגְ ָ ְֽׁלם׃
Ps. 9:16 taveu goim beșahat asu bereșet-zu
tamanu nilkeda raglam:

instrumente. Oprire)
18. Cei răi se întorc la Locuinţa
morţilor: toate neamurile care
uită pe Dumnezeu.
19. Căci cel nenorocit nu este
uitat pe vecie, nădejdea celor
sărmani nu piere pe vecie.
20. Scoală-Te, Doamne, ca să
nu biruie omul; neamurile să fie
judecate înaintea Ta!
21. Aruncă

groaza

în

ei,

Doamne, ca să ştie popoarele că
nu sunt decât oameni! (Oprire)

נֹוקש ָר ָ ָ֑שע
ֶ֣ ֵ ֹודע ׀ יְ הוָהְ֮ מ ְשפָ ַ֪ט ָָׁ֫ע ָ ַ֥שה בְ ֶ֣פעַל ַַ֭כפָיו
ַ ֨ ֶׁ֤נ
הגָיַ֥ ֹון ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 9:17 noda ADONAI mișpat asa befoal kapav
nokeș rașa higaion sela:

ֱֹלהים׃
ְֽׁ י ֶָ֣שּובּו ְרשָ ֶ֣עים ל ְש ָ֑אֹולָה כָל־גֵ֝ ִֹ֗וים ְשכ ֵֵחַ֥י א
Ps. 9:18 iașuvu reșaim lișola kol-goim șehe
elohim:

אבַ֥ד
ַ ֶׁ֤כי ֶ֣לא ַָ֭לנֶצַ ח ישָ כַ ֶ֣ח אֶ בְ יָ֑ ֹון תקְ וַ ַ֥ת ענוים | ֵ֝ ֲענ ִ֗יים| ת
ל ַ ְָֽׁעד׃
Ps. 9:19 ki lo lanețah ișahah evion tikvat anavim
(anim) tovad laad:

קּומה ַ֭ ְיהוָה אַ ל־י ֶָ֣עז אֱ נָ֑ ֹוש ישָ פְ ַ֥טּו גֵ֝ ִֹ֗וים עַ ל־פָ ֶנְֽׁיָך׃
ֶ֣ ָ
Ps. 9:20 kuma ADONAI al-iaoz enoș ișafetu
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goim al-panea:
Psalmii 10
1. Pentru ce stai aşa de departe,
Doamne? Pentru ce Te ascunzi
la vreme de necaz?

מֹורה ָָׁ֫ל ֶהַ֥ם י ְֵדעַ֥ ּו גֹויָ֑ם אֱ נֹ֖ ֹוש ֵ ֶ֣המָ ה ֶ ְֽׁסלָה׃
ִ֗ ָ יתה יְ ה ֨ ָוה ׀
ֶׁ֤ ָ ַ֘ש
Ps. 9:21 șita ADONAI mora lahem iedu goim
enoș hema sela:

Ziua 2

2. Cel rău, în mândria lui,
urmăreşte pe cei nenorociţi, şi
ei cad jertfă curselor urzite de
el.
3. Căci cel rău se făleşte cu pofta
lui, iar răpitorul batjocoreşte şi
nesocoteşte pe Domnul.
4. Cel rău zice cu trufie: "Nu
pedepseşte Domnul! Nu este
Dumnezeu!"

Iată

toate

gândurile lui.
5. Treburile îi merg bine în orice
vreme; judecăţile Tale sunt prea
înalte pentru el, ca să le poată
vedea,

şi

suflă

cu

dispreţ

împotriva tuturor potrivnicilor
lui.
6. El zice în inima lui: "Nu mă
clatin, în veci sunt scutit de
nenorocire!"
7. Gura

îi

este

plină

de

blesteme, de înşelătorii şi de
vicleşuguri; şi sub limbă are
răutate şi fărădelege.
8. Stă la pândă lângă sate şi
ucide pe cel nevinovat în locuri
dosnice: ochii lui pândesc pe cel
nenorocit.

י׳10

ל ָ ֶָ֣מה ַ֭ ְיהוָה תַ ע ֲֶ֣מד בְ ָר ָ֑חֹוק תֵַ֝ עְ ִ֗לים לְ ע ַ֥תֹות בַ צָ ְֽׁ ָרה׃
Ps. 10:1 lama ADONAI taamod berahok talim
leitot bațara:

בְ ַגאֲוַ ֶ֣ת ַָ֭רשָ ע י ְדלַ ֶ֣ק עָנָ֑י יתָ פְ ָ֓שּו ׀ ב ְמז ֹ֖מֹות זֶ֣ ּו חָ ָ ְֽׁשבּו׃
Ps. 10:2 begaavat rașa idlak ani itafesu bimzimot
zu hașavu:

הוְֽׁה׃
ָ ְְֽׁכי־הלֵ ֶ֣ל ַָ֭רשָ ע עַל־תַ אֲ וַ ֶ֣ת נַפְ ָ֑שֹו ּוב ֵצַ֥עַ בֵֵ֝ ֵ ִ֗רך ַ֘נ ֵ ַ֥אץ ׀ י
Ps. 10:3 ki-hilel rașa al-taavat nafșo uvoțeia bere
nieț ADONAI:

מֹותיו׃
ְֽׁ ָ ָל־מז
ְ ֹלהים כ
ִ֗ ֱָרשִָ֗ ע כְ ֶ֣גבַ ּה אַַ֭ פֹו בַ ל־י ְד ָ֑רש ֵ ַ֥אין ֵ֝א
Ps. 10:4 rașa kegovah apo bal-idroș ein elohim
kol-mezimotav:

ַָ֘י ֶׁ֤חילּו דרכו | ְד ָר ָ֨כיו ׀| בְ כָל־עִֵ֗ ת מָ ֶ֣רֹום ַ֭מ ְשפָטֶ יָך מוֶּגְ ְָֹּ֑ו
ָל־צ ְֹור ָ ִ֗ריו י ַָ֥פיחַ בָ ֶ ְֽׁהם׃
ֵ֝ כ
Ps. 10:5 iahilu darkv (derahav) beol-et marom
mișpatea minegdo kol-țorerav iafiah bahem:

אָ ַ ֶ֣מר ַ֭ ְבלבֹו בַ ל־אֶ ָ֑מֹוט לְ ַ֥דר ֵ֝ ָו ִ֗דר אֲ ֶ ֶ֣שר ְֽׁלא־בְ ָ ְֽׁרע׃
Ps. 10:6 amar belibo bal-emot ledor vador așer
lo-vera:

אָ לָ ֶׁ֤ה ֶ֣פיהּו מַָ֭ לֵא ּומ ְר ֶ֣מֹות ו ָָ֑תך ַ ַ֥תחַ ת לְֵ֝ שֹונִ֗ ֹו עָ ָ ַ֥מל ו ָ ְָֽׁאוֶן׃
Ps. 10:7 ala pihu male umirmot vatoh tahat
leșono amal vaaven:

י ֵ ֵֶׁ֤שב ׀ בְ מַ ְא ַ ֵּ֬רב חֲצֵ ִ֗רים ַ֭ ַ ְֽׁבמ ְסתָ רים ַיה ֲֶ֣רג נ ָָ֑קי ֵ֝עֵ י ִָ֗ניו
ְ ְֽׁלחֵ לְ כָ ַ֥ה יצְ ְֽׁפנּו׃
Ps. 10:8 ieșev bemarav hațerim bamistarim
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9. Stă la pândă în ascunzătoarea
lui, ca leul în vizuină: stă la
pândă

să

prindă

pe

cel

nenorocit. Îl prinde şi-l trage în
laţul lui:
10. se îndoaie, se pleacă şi-i cad
săracii în gheare!
11. El

zice

în

inima

lui:

"Dumnezeu uită! Îşi ascunde
faţa, şi în veac nu va vedea!"
12. Scoală-Te,

Doamne

Dumnezeule, ridică mâna! Nu
uita pe cei nenorociţi!
13. Pentru ce să hulească cel rău
pe Dumnezeu? Pentru ce să zică
în

inima

lui

că

Tu

nu

pedepseşti?
14. Dar Tu vezi; căci Tu priveşti
necazul şi suferinţa, ca să iei în
mână pricina lor. În nădejdea
Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii
în ajutor orfanului.
15. Zdrobeşte braţul celui rău,
pedepseşte-i fărădelegile, ca să
piară din ochii Tăi!
16. Domnul este Împărat în veci
de veci; neamurile sunt nimicite
din ţara Lui.
17. Tu auzi rugăciunile celor ce

iaharog naki enav leelha ițponu:

ֶיא ֱֵּ֬רב בַ מ ְס ֨ ָתר ׀ כְ אַ ְר ֵֵּ֬יה בְ ס ִ֗כה ֶַ֭יאֱרב ַלח ֲֶ֣טֹוף עָ נָ֑י יַחְ ַ֥טף
ֵ֝ ָע ִ֗ני בְ מָ ְשכַ֥ ֹו בְ ר ְש ְֽׁתֹו׃
Ps. 10:9 ieerov bamistar kearie vesuko ieerov
lahatof ani iahtof ani bemoșho verișto:

|ֲצּומיו חלכאים | ֵ ֶ֣חיל
ָ ִ֗ ודכה |י ְדכֶ ַ֥ה| י ָָ֑שחַ וְ נָפַ ַ֥ל בֵַ֝ ע
||כ ְָֽׁאים׃
Ps. 10:10 vadaha (idke) iașoah venafal baațumav
helkaim hel kaim:

ל־ר ָ ַ֥אה ל ֶָנְֽׁצַ ח׃
ָ ַאָ ַ ֶ֣מר ַ֭ ְבלבֹו ָ ֶ֣ש ַ ְֽׁכח ֵ ָ֑אל ה ְס ַ֥תיר פֵָ֝ ִָ֗ניו ב
Ps. 10:11 amar belibo șahah el histir panav balraa lanețah:

|קּומה יְ ה ִ֗ ָוה אֵַ֭ ל נְ ָ ֶ֣שא י ֶ ָָ֑דָך אַ ל־ת ְשכַ ַ֥ח עניים | ֲע ְֽׁנָוים׃
ֶׁ֤ ָ
Ps. 10:12 kuma ADONAI el nesa iadea al-tișkah
anim (anavim):

ֹלהים אָ ַ ַ֥מר בְֵ֝ ל ִ֗בֹו ֶ֣לא ת ְד ְֽׁרש׃
ָ֑ ֱל־מה ׀ נ ֵ ֹ֖אץ ָר ָ ַ֥שע ׀ א
ֶׁ֤ ֶ ַע
Ps. 10:13 al-me nieț rașa elohim amar belibo lo
tidroș:

ָר ַ֡אתָ ה ְֽׁכי־אַ ָ ֶׁ֤תה ׀ עַָ֘ ָ ֶׁ֤מל ָו ַ֨כעַס ׀ תַ ביטְ֮ ל ֵ ַָ֪תת בְ ָָׁ֫י ֶ ַ֥דָך עַָ֭ לֶיָך
עֹוזְֽׁר׃
ֵ ַָיע ֲֶ֣זב חֵ לֶ ָ֑ כָה ֵָ֝י ִ֗תֹום אַ ָ ֶׁ֤תה ׀ הָ ֵּ֬יית
Ps. 10:14 raita ki-ata amal vahaas tabit latet
beiadea alea iaazov helea iatom ata haita ozer:

ַ֭ ְשבר ז ְֶ֣רֹועַ ָר ָ ָ֑שע ֵ֝ ָו ָ ִ֗רע ְֽׁת ְדרֹוש־ר ְשעַ֥ ֹו בַ ל־ת ְמ ָ ְֽׁצא׃
Ps. 10:15 șevor zeroa rașa vara tidroș-rișo valtimța:

suferă, Doamne! Le întăreşti

יְ הוָ ֶ֣ה מֶַ֭ לֶך עֹולָ ֶ֣ם וָעֶ ָ֑ד אָ בְ ַ֥דּו גֵ֝ ִֹ֗וים ֵ ְֽׁמאַ ְר ְֽׁצֹו׃

inima, Îţi pleci urechea spre ei,

Ps. 10:16 ADONAI mele olam vaed avedu goim
mearețo:

תַ ֲא ֵּ֬ ַות ֲענָוֶ֣ים שָ ַ ֶ֣מעְ תָ יְ הוָ ָ֑ה תָ ַ֥כין ֵ֝ל ִ֗ ָבם תַ קְ ַ֥שיב אָ ז ְֶנְַָֽׁ֤ך׃
Ps. 10:17 taavat anavim șamata ADONAI tahin
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18. ca să faci dreptate orfanului
şi celui asuprit şi ca să nu mai
insufle groaza omul cel luat din
pământ.

ל־יֹוסיף עָ֑ ֹוד ַלע ֲַ֥רץ ֵ֝אֱ נִ֗ ֹוש מן־
ַ֥
ַל ְש ַ֥פט י ִָ֗תֹום ָׁ֫ ָו ָ ַ֥דך ב
הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 10:18 lișpot iatom vadah bal-iosif od laaroț
enoș min-haareț:

Psalmii 11
1. (Către

mai

Domnul găsesc scăpare! Cum
puteţi să-mi spuneţi: "Fugi în
munţii voştri, ca o pasăre"?
iată

că

י״א11

marele

cântăreţilor. Făcut de David.) La

2. Căci

libam takșiv aznea:

cei

răi

îşi

încordează arcul, îşi potrivesc
săgeata pe coardă, ca să tragă pe
ascuns asupra celor cu inima
curată.

אמ ֶ֣רּו לְ נַפְ ָ֑שי נודו
ְ ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ לְ ָׁ֫ ָדוַ֥ד ַ ְֽׁביה ֨ ָוה ׀ חָ ִ֗סיתי אֵַ֭ יך ת
| ִֵ֝֗נּודי| הַ ְרכֶ ַ֥ם צ ְֽׁפֹור׃
Ps. 11:1 lamnațeiah ledavid bADONAI hasiti e
tomeru lenafși nudu (nudi) hareem țipor:

ֶׁ֤כי הוֵּ ַ֪ה הָ ְרשָ ַ֡עים י ְד ְרכֵּ֬ ּון קִֶ֗ שֶ ת כֹונְ נֶ֣ ּו ח ָצֶ֣ם עַ ל־יֶ ָ֑תֶ ר
י־לב׃
ְֽׁ ֵ מֹו־אפֶ ל לְ י ְש ֵר
ִ֗ ֵ֝ ְל ַ֥ירֹות ב
Ps. 11:2 ki hine hareșaim idreun keșet konenu
hițam al-ieter lirot bemo-ofel leișre-lev:

3. Şi, când se surpă temeliile, ce
ar

putea

să

mai

facă

Ps. 11:3 ki hașatot iearesun țadik ma-paal:

neprihănit?
4. Domnul este în templul Lui
cel

sfânt,

Domnul

Îşi

are

scaunul de domnie în ceruri.
Ochii Lui privesc, şi pleoapele
Lui cercetează pe fiii oamenilor.
5. Domnul

încearcă

pe

cel

neprihănit, dar urăşte pe cel rău
şi pe cel ce iubeşte silnicia.
6. Peste cei răi plouă cărbuni,
foc

şi

pucioasă:

un

vânt

dogoritor, iată paharul de care
au ei parte.
7. Căci Domnul este drept,
iubeşte

ה־פָעל׃
ְֽׁ ָ
ֶַ֣כי הַַ֭ שָ תֹות ֵיְֽׁהָ ֵר ָ֑סּון ֵ֝צַ ְִּ֗יק מ

cel

dreptatea,

şi

neprihăniţi privesc faţa Lui.

cei

יְ הוָ ֶׁ֤ה ׀ ְ ְֽׁבהֵַ֘ יכַ ֶׁ֤ל קָ ְד ִ֗שֹו יְ הוָהְ֮ בַ שָ ַ ַ֪מים ָׁ֫כ ְס ַ֥אֹו עֵינָ ַ֥יו ֶיחֱזָ֑ ּו
עַפְ עַפָ ַ֥ יו ֵ֝יבְ חֲנִ֗ ּו בְ נֵ ֶ֣י אָ ָ ְֽׁדם׃
Ps. 11:4 ADONAI beeal kodșo ADONAI
bașamaim kiso enav ieezu afapav ivhanu bene
adam:

יְ הוָהְ֮ צַ ְַּ֪יק ָׁ֫יבְ ָחַ֥ן ַ֭ ְו ָרשָ ע וְ א ֵהֶ֣ב חָ ָ ָ֑מס ָ ְֽׁשנְ ָ ַ֥אה נַפְ ְֽׁשֹו׃
Ps. 11:5 ADONAI țadik ivhan verașa veohev
hamas sanea nafșo:

עָפֹות
ִ֗ ְל־רשָ ִ֗עים פַָׁ֫ ַ֥חים ֵ ֶ֣אש ַ֭ ְוגָפְ רית וְ ַ֥רּוחַ זל
ְ ַי ְַמ ֵ ַ֥טר ע
כֹוסם׃
ְֽׁ ָ ְמנָ ֶ֣ת
Ps. 11:6 iamter al-reșaim pahim eș vegafrit
veruah zilafot menat kosam:

ְֽׁכי־צַ ְֶּ֣יק ַ֭ ְיהוָה צְ דָ ֶ֣קֹות אָ ֵהָ֑ב ֵָ֝ישִָ֗ ר ֶיחֱזַ֥ ּו פָ ֵנְֽׁימֹו׃
Ps. 11:7 ki-țadik ADONAI țedakot ahev iașar
ieezu fanemo:
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י״ב12

Psalmii 12
1. (Către

mai

cântăreţilor. De cântat pe harpa
cu opt corzi. Un psalm al lui
David.)
2. Vino în ajutor, Doamne, căci
se duc oamenii evlavioşi, pier
credincioşii

dintre

fiii

oamenilor.
3. Oamenii îşi spun minciuni
unii altora, pe buze au lucruri
linguşitoare, vorbesc cu inimă
prefăcută.
4. Nimicească

Domnul

vorbeşte cu trufie,
5. pe cei ce zic: "Suntem tari cu
noastră,

căci

buzele

noastre sunt cu noi: cine ar
putea să fie stăpân peste noi?"
6. "Pentru că cei nenorociţi sunt
asupriţi şi pentru că săracii
gem, acum", zice Domnul, "Mă
scol şi aduc mântuire celor
obijduiţi."
7. Cuvintele
cuvinte

Domnului

curate,

un

sunt
argint

lămurit în cuptor de pământ şi
curăţat de şapte ori.
8. Tu, Doamne, îi vei păzi şi-i
vei apăra de neamul acesta pe
vecie.

Ps. 12:1 lamnațeiah al-hașeminit mizmor
ledavid:

מּונים מבְ נֵ ַ֥י
ִ֗ ֱהֹושיעָה ַ֭ ְיהוָה כי־ג ַ ֶָ֣מר חָ ָ֑סיד כי־פַ ַ֥סּו ֵ֝א
ֶ֣
אָ ָ ְֽׁדם׃
Ps. 12:2 hoșia ADONAI ki-gamar hasid ki-fasu
emunim mibene adam:

ת־רעֵ ַ֥הּו ְשפַ ַ֥ת ֲחל ָָ֑קֹות בְ לֵ ֹ֖ב וָלֵ ֶ֣ב
ָׁ֫ ֵ ֶָ ֶׁ֤שוְ א ׀ ְ ְֽׁידַ בְ רּוְ֮ ֶׁ֤איש א
יְ דַ ֵ ְֽׁברּו׃
Ps. 12:3 șav iedaberu iș et-reeu sefat halakot
belev valev iedaberu:

toate

buzele linguşitoare, limba care

limba

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ ַ ְֽׁעל־הַ ְשמ ִ֗ינית מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃

marele

יַכְ ֵ ֶ֣רת ַ֭ ְיהוָה כָל־שפְ ֵ ֶ֣תי ֲחל ָָ֑קֹות ֵ֝ ָל ִ֗שֹון ְמדַ ֶב ֶַ֥רת גְ דלְֽׁ ֹות׃
Ps. 12:4 iahret ADONAI kol-sifte halakot lașon
medaberet ghedolot:

פָתינּו א ָ ָ֑תנּו ֹ֖מי אָ ֶ֣דֹון
ֶ֣ ֵ ֲא ֶ ֶׁ֤שר ָ ְֽׁא ְמ ֨רּו ׀ ללְ שנֵ ֶ֣נּו ַַ֭נגְ ביר ְש
ָ ְֽׁלנּו׃
Ps. 12:5 așer ameru lilșonenu nagbir sefatenu
itanu mi adon lanu:

אמר יְ הוָ ָ֑ה
ֶ֣ ַ מ ַ֥שד עֲנייםְ֮ מֵ אַ נְ ַ ַ֪קת אֶ בְ יָׁ֫ ֹונַ֥ים עַ ָ ֶ֣תה אַָ֭ קּום י
יח לְֽׁ ֹו׃
ְֽׁ ַ אָ ַ֥שית בְֵ֝ ִֵ֗ישַ ע י ַָ֥פ
Ps. 12:6 mișod anim meanekat evionim ata
akum iomar ADONAI așit beieșa iafiah lo:

ְֽׁאמ ֲֶ֣רֹות יְ הוָהְ֮ אֲ מָ ַ֪רֹות ְט ָׁ֫ה ַ֥רֹות כֶ ֶ֣סֶ ף צַָ֭ רּוף בַ ע ֲֶ֣ליל ל ָ ָָ֑א ֶרץ
עָתים׃
ְֽׁ ָ ְְֵ֝מז ִ֗ ָקק שב
Ps. 12:7 imarot ADONAI amarot teorot kesef
țaruf baalil laareț mezukak șivataim:

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְאַ ָ ְֽׁתה־יְ הוָ ַ֥ה ת ְש ְמ ֵ ָ֑רם תצְ ֶ ָ֓רוּּו ׀ מן־הַ ְֹֹּ֖ור זֶ֣ ּו ל
Ps. 12:8 ata-ADONAI tișmerem tițerenu minhador zu leolam:
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9. Pretutindeni mişună cei răi,
când domneşte ticăloşia printre

Ps. 12:9 saviv reșaim ithalahun kerum zulut
livne adam:

fiii oamenilor.
Psalmii 13
1. (Către

סָ ִ֗ביב ְרשָ ַ֥עים י ְתהַ לָכָ֑ ּון כְ ַ֥רם ֵ֝ז ִ֗לּות לבְ נֵ ַ֥י אָ ָ ְֽׁדם׃

mai

י״ג13

marele

cântăreţilor. Un psalm al lui
David.) Până când, Doamne, mă
vei uita neîncetat? Până când Îţi
vei ascunde faţa de mine?
2. Până când voi avea sufletul
plin de griji şi inima plină de
necazuri în fiecare zi? Până
când se va ridica vrăjmaşul meu
împotriva mea?
3. Priveşte,

răspunde-mi,

Doamne Dumnezeul meu! Dă
lumină ochilor mei, ca să nadorm somnul morţii,
4. ca să nu zică vrăjmaşul meu:
"L-am biruit!" Şi să nu se
bucure potrivnicii mei, când mă
clatin.
5. Eu am încredere în bunătatea
Ta, sunt cu inima veselă, din
pricina mântuirii Tale:
6. cânt Domnului, căci mi-a
făcut bine!
Psalmii 14
1. (Către

mai

marele

ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 13:1 lamnațeiha mizmor ledavid:

ד־אנָה ׀ תַ ְס ֹ֖תיר אֶ ת־
ָ ָ֓ ַַד־אנָה ַ֭ ְיהוָה ת ְשכ ֵָחֶ֣ני נֶ ָ֑צַ ח ע
ֶ֣ ָ ע
ָפנֶ ֶ֣יָך מ ֶ ְֽׁמוּי׃
Ps. 13:2 ad-ana ADONAI tișkaheni nețah ad-ana
tastir et-panea mimeni:

יֹומם עַד־
ָ֑ ָ עֵצֹות בְ נַפְ ִ֗שי יָגֶ֣ ֹון בלְ בָ ֶ֣בי
ַ֡ ַד־אנָה אָ ַ֪שית
ָ֨ ע
ָ֓ ָאנָה ׀ י ָֹ֖רּום איְ ֶ֣בי עָ ָ ְֽׁלי׃
Ps. 13:3 ad-ana așit ețot benafși iagon bilvavi
iomam ad-ana iarum oivi alai:

ישן הַ ָ ְֽׁמוֶת׃
ַ֥ ַ אֱֹלהָ֑י הָ ַ֥א ָירה ֵ֝עֵ י ִַ֗ני פֶן־א
ָ יטה ַ֭ ֲענֵני יְ הוָ ֶ֣ה
ְֽׁ ָ הַ ֶ֣ב
Ps. 13:4 habita aneni ADONAI elohai haira enai
pen-ișan hamavet:

אמר איְ ֶ֣בי יְ כָלְ ָ֑תיו צָ ַ ַ֥רי ֵָ֝י ִ֗גילּו ֶ֣כי אֶ ְֽׁמֹוט׃
ֶ֣ ַ פֶן־י
Ps. 13:5 pen-iomar oivi iealtiv țarai iaghilu ki
emot:

ַו ֲאנֶׁ֤י ׀ בְ חַ ְס ְְָּךֶ֣ בָ טַ חְ תיְ֮ יָ ֶַׁ֤֤גֵ ַ֥ל ל ִ֗בי ְֽׁבישּועָָׁ֫ ֶ ַ֥תָך אָ ַ֥ש ָירה
לַיהוָ ָ֑ה ֹ֖כי ג ַ ֶָ֣מל עָ ָ ְֽׁלי׃
Ps. 13:6 vaani beasdea vatahti iaghel libi
bișuatea așira lADONAI ki gamal alai:

cântăreţilor. Un psalm al lui
David.) Nebunul zice în inima

י״ד14

lui: "Nu este Dumnezeu!" S-au
stricat oamenii, fac fapte urâte;
nu este niciunul care să facă
binele.

אֱֹלהים ְֽׁה ְש ִ֗חיתּו
ָ֑ ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ לְ ָׁ֫ ָדוַ֥ד ַ֘ ָא ַ ֶׁ֤מר נ ָָבֶ֣ל ַ֭ ְבלבֹו ֵ ֶ֣אין
ה־טֹוב׃
ְֽׁ ְֵֽׁה ְת ַ֥עיבּו עֲלי ִָ֗לה ֵ ֶ֣אין ְֽׁעש
Ps. 14:1 lamnațeiah ledavid amar naval belibo
ein elohim hișhitu hitivu alila ein ose-tov:
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2. Domnul

Se

uită

de

la

înălţimea cerurilor peste fiii
oamenilor, să vadă de este
vreunul care să aibă pricepere şi
care să caute pe Dumnezeu.
3. Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au
dovedit nişte netrebnici; nu este
niciunul care să facă binele,
niciunul măcar.
4. Şi-au pierdut mintea toţi cei
ce săvârşesc fărădelegea, de
mănâncă pe poporul Meu cum
mănâncă pâinea, şi nu cheamă

ֵי־א ָ ַ֥דם ַ֭ל ְראֹות הֲיֵ ֶ֣ש
ָ ָׁ֫ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה משָ מַ יםְ֮ ה ְש ַ֪קיף ַ ְֽׁעל־בְ נ
ת־אֱֹלהים׃
ְֽׁ
ֶמַ ְש ָ֑כיל ְֵּ֝ ֵרש א
Ps. 14:2 ADONAI mișamaim hișkif al-beneadam lirot haieș maskil doreș et-elohim:

ה־טֹוב ֵ֝ ִ֗אֵ ין גַם־אֶ ָ ְֽׁחד׃
ָ֑ ֵהַ ַ֥כל סָ רְ֮ יַחְ ָ ְַּ֪ו ֶָׁ֫נאֱ לָ ַ֥חּו ֵ ֶׁ֤אין ְֽׁעש
Ps. 14:3 hakol sar iahdav neelahu ein ose-tov ein
gam-ead:

ָל־פ ֲע ֵָׁ֫לי ָ ַ֥אוֶן אכְ לֵ ֶ֣י עַַ֭ מי ָ ֶ֣אכְ לּו לֶ ָ֑חֶ ם ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה
ַ֪ ה ֲַ֥לא י ְָדעּוְ֮ כ
ֶ֣לא קָ ָ ְֽׁראּו׃
Ps. 14:4 halo iadeu kol-poale aven ohle ami
ahelu leem ADONAI lo karau:

pe Domnul?

ֹלהים בְ ֶ֣דֹור צַ ְְּֽׁיק׃
ִ֗ ֱי־א
ֵ֝ ָ ֶׁ֤שם ׀ פָ ֶ֣ חֲדּו פָ ָ֑חַ ד ְֽׁכ

5. Ei vor tremura de spaimă,
când Se va arăta Dumnezeu în
mijlocul neamului neprihănit.

Ps. 14:5 șam pahadu fahad ki-elohim bedor
țadik:

6. Râdeţi voi de nădejdea celui
nenorocit…, dar scăparea lui
este Domnul.
7. O! de ar porni din Sion
izbăvirea lui Israel!… Când va
întoarce

Domnul

înapoi

pe

prinşii de război ai poporului

עֲצַ ת־עָ נַ֥י תָ ָ֑בישּו ֹ֖כי יְ הוָ ֶ֣ה מַ חְ ֵ ְֽׁסהּו׃
Ps. 14:6 ațat-ani tavișu ki ADONAI mahseu:

ַ֥מי י ֵ ֶ֣תן מציֹוןְ֮ יְ שּועַ ַ֪ת י ְש ָ ָׁ֫ר ֵ ַ֥אל בְ ֶ֣שּוב ַ֭ ְיהוָה ְש ֶ֣בּות עַ ָ֑מֹו
יָגֵ ַ֥ל ֵַ֝יע ֲִ֗קב י ְש ַ ַ֥מח י ְש ָ ְֽׁראֵ ל׃
Ps. 14:7 mi iten mițion ieșuat israel beșuv
ADONAI șevut amo iaghel iaakov ismah israel:

Său, Iacov se va înveseli, şi
Israel se va bucura.
Psalmii 15
1. (Un psalm al lui David.)
Doamne, cine va locui în cortul
Tău? Cine va locui pe muntele
Tău cel sfânt?
2. - Cel ce umblă în neprihănire,
cel ce face voia lui Dumnezeu şi
spune adevărul din inimă.

ט״ו15
י־י ְש ִ֗כן בְ ַהֶ֣ר
ֵ֝ מז ְִ֗מֹור לְ ָׁ֫ ָדוַ֥ד ַ֭ ְיהוָה מי־יָגֶ֣ ּור בְ אָ הֳלֶ ָָ֑ך ְֽׁמ
קָ ְד ֶ ְֽׁשָך׃
Ps. 15:1 mizmor ledavid ADONAI mi-iagur
beoholea mi-ișkon bear kodșea:

הֹולֵ ֶ֣ך תַָ֭ מים ּופעֵ ַ֥ל ֶצָ֑דֶ ק וְ ד ֵבַ֥ר ֵ֝אֱ ִ֗ ֶמת בלְ בָ ְֽׁבֹו׃
Ps. 15:2 hole tamim ufoel țedek vedover emet
bilvavo:
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3. Acela nu cleveteşte cu limba
lui, nu face rău semenului său şi
nu

aruncă

ocara

asupra

aproapelui său.
4. El priveşte cu dispreţ pe cel
vrednic

de

dispreţuit,

dar

cinsteşte pe cei ce se tem de
Domnul. El nu-şi ia vorba
înapoi dacă face un jurământ în
paguba lui.
5. El nu-şi dă banii cu dobândă
şi nu ia mită împotriva celui
nevinovat. Cel ce se poartă aşa,
nu se clatină niciodată.

א־ר ֨ ַגל ׀ עַ ל־לְ שנִ֗ ֹו לא־עָ ָ ֶ֣שה לְ ֵרעֵ ֶ֣הּו ָרעָ ָ֑ה ְֵ֝וחֶ ְרפִָ֗ ה
ָ ְֽׁל
ָשא עַ ל־קְ ְֽׁרבֹו׃
ַ֥ ָ לא־נ
Ps. 15:3 lo-ragal al-leșono lo-asa lereeu raa
veerpa lo-nasa al-kerovo:

נבְ זֶ ֶׁ֤ה ׀ ְ ְֽׁבעֵַ֘ ינָ ֶׁ֤יו נ ְמ ִ֗ ָאס וְ אֶ ת־י ְר ֵ ֶ֣אי יְ הוָ ֶ֣ה יְ כ ֵַבָ֑ד נ ְש ַבַ֥ע
לְֵ֝ הָ ַ ִ֗רע וְ ֶ֣לא י ְָֽׁמר׃
Ps. 15:4 nivze beenav nimas veet-ire ADONAI
ieabed nișba leara velo iamir:

כ ְַס ֶׁ֤פֹו ׀ לא־נ ַ ֶָ֣תן בְ נֶשֶ ךְ֮ וְ ַ֥שחַ ד עַל־נ ִָ֗קי ַ֥לא ָָׁ֫ל ָ ַ֥קח ְֽׁעשֵ ה־
עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְֵ ָ֑אלֶה ֹ֖לא י ֶ֣מֹוט ל
Ps. 15:5 kaspo lo-natan beneșe veșohad al-naki
lo lakah ose-ele lo imot leolam:

ט״ז16

Psalmii 16
1. (O cântare a lui

David.)

מכְ ָ ַ֥תם לְ דָ וָ֑ד ָ ְֽׁש ְמ ֵ ַ֥רני ֵ֝ ִ֗אֵ ל ְֽׁכי־חָ ַ֥סיתי ָ ְֽׁבך׃

Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci
în Tine mă încred.
2. Eu zic Domnului: "Tu eşti
Domnul meu, Tu eşti singura
mea fericire!"
3. Sfinţii care sunt în ţară,
oamenii evlavioşi, sunt toată
plăcerea mea.
4. Idolii se înmulţesc, oamenii
aleargă după dumnezei străini,
dar eu n-aduc jertfele lor de
sânge şi nu pun numele lor pe
buzele mele.
5. Domnul este partea mea de
moştenire şi paharul meu, Tu
îmi îndrepţi sorţul meu.
6. O moştenire plăcută mi-a
căzut la sorţi, o frumoasă moşie
mi-a fost dată.

Ps. 16:1 mihtam ledavid șamreni el ki-hasiti vah:

אָ ַ ֶ֣מ ְר ְת ַ֭ ַ ְֽׁליהוָה אֲ דנָ ֶ֣י ָ ָ֑אתָ ה ֵ֝טֹובָ ִ֗תי בַ ל־עָ ֶ ְֽׁליָך׃
Ps. 16:2 amart lADONAI adonai ata tovati balalea:

י־בם׃
ְֽׁ ָ ירי כָל־חֶ פְ צ
ִ֗ ֵ ְּ ַַ֭לקְ דֹושים אֲשֶ ר־בָ ָ ֶ֣א ֶרץ ֵ ָ֑המָ ה ְֵ֝וא
Ps. 16:3 likdoșim așer-baareț hema veadire kolhefți-vam:

ֵיהֶ֣ם מ ָ ְָּ֑ם
ֶ י ְר ַ֥בּו עַצְ בֹותָ םְ֮ אַ ֵחַ֪ר ָׁ֫ ָמ ָהַ֥רּו בַ ל־אַ ֶ֣סיך נ ְסכ
פָתי׃
ְֽׁ ָ עַל־ש
ְ
מֹותם
ָ ִ֗ ת־ש
ְ ֵ֝ ֶּוְֽׁ בַ ל־אֶ ָ ַ֥שא א
Ps. 16:4 irbu ațevotam aher maharu bal-asih
niskeem midam uval-esa et-șemotam al-sefatai:

גֹור ְֽׁלי׃
ָ תֹומיך
ַ֥ כֹוסי אֵַ֝ ִ֗ ָתה
ָ֑ ְְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה ְמנָת־חֶ לְ ַ֥קי ו
Ps. 16:5 ADONAI menat-helki veosi ata tomih
gorali:

לּו־לי בַ וְּע ָ֑מים אַ ף־ ֵַ֝נ ֲח ִָ֗לת ָ ְֽׁשפְ ָ ַ֥רה עָ ְֽׁלָי׃
ַ֭ ְחֲבָ ֶ֣לים ָנְֽׁפ
Ps. 16:6 havalim nafelu-li baneimim af-nahalat
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7. Eu binecuvântez pe Domnul
care mă sfătuieşte, căci până şi
noaptea

îmi

dă

îndemnuri

inima.
8. Am necurmat pe Domnul
înaintea ochilor mei: când este
El la dreapta mea, nu mă clatin.
9. De aceea inima mi se bucură,
sufletul mi se înveseleşte, şi
trupul mi se odihneşte în linişte.
10. Căci nu vei lăsa sufletul meu
în Locuinţa morţilor, nu vei
îngădui ca preaiubitul Tău să
vadă putrezirea.
11. Îmi vei arăta cărarea vieţii;
înaintea feţei Tale sunt bucurii
nespuse şi desfătări veşnice în
dreapta Ta.
12.

1. (O rugăciune a lui David.)
nevinovată,

עָצָ֑ני אַ ף־ ֵ֝ ֵל ִ֗ילֹות י ְס ַ֥רּוני
ָ ְת־יהוָה אֲ ֶ ֶ֣שר י
ְ ַ֭ ֶאֲבָ ֵ ִ֗רך א
יֹותי׃
ְֽׁ ָ ְכל
Ps. 16:7 avare et-ADONAI așer ieațani af-lelot
iseruni hiliotai:

ש ֵּּ֬ויתי יְ הוָ ֶ֣ה לְ נֶגְ ְֶּ֣י תָ ָ֑מיד ַ֥כי ֵ֝ ְֽׁמימ ִ֗יני בַ ל־אֶ ְֽׁמֹוט׃
Ps. 16:8 șiviti ADONAI lenegdi tamid ki mimini
bal-emot:

בֹודי אַ ף־בְֵ֝ שָ ִ֗רי י ְש ַ֥כן ל ֶ ְָֽׁבטַ ח׃
ָ֑ ְלָכֵ ֶׁ֤ן ׀ שָ ַ ֶ֣מח ַ֭לבי וַיָ ֶַ֣֤גֶל כ
Ps. 16:9 lahen samah libi vaiaghel kevodi afbesari ișkon lavetah:

ֶׁ֤כי ׀ לא־תַ ע ֲֶ֣זב נַפְ ֶ֣שי ל ְש ָ֑אֹול ְֽׁלא־ת ֵ ַ֥תן ֵ֝ ֲחס ְיד ִָ֗ך ל ְר ַ֥אֹות
ָ ְֽׁשחַ ת׃
Ps. 16:10 ki lo-taazov nafși lișol lo-titen hasidha
lirot șahat:

ְֽׁתֹודיעֵ ניְ֮ ֶׁ֤א ַרח חַָׁ֫ יַ֥ים ֶ֣שבַ ע ַ֭ ְשמָ חֹות אֶ ת־פָ נֶ ָ֑יָך נְ ע ֹ֖מֹות
בימינְ ָךֶ֣ ֶנְֽׁצַ ח׃

Psalmii 17
Doamne,

șafera alai:

ascultă-mi
ia

י״ז17

pricina

aminte

la

strigătele mele, pleacă urechea
la rugăciunea mea, făcută cu
buze neprefăcute!
2. Să se arate dreptatea mea
înaintea Ta, şi să privească ochii
Tăi neprihănirea mea!
3. Dacă îmi vei încerca inima,
dacă o vei cerceta noaptea, dacă
mă vei încerca, nu vei găsi
nimic: căci ce-mi iese din gură,
aceea şi gândesc.

Ps. 16:11 todieni orah haim sova semahot etpanea neimot biminha nețah:

ְתפ ִָ֗לה לְ ָׁ֫ ָד ַ֥וד ש ְמעָ ֶׁ֤ה יְ ה ֨ ָוה ׀ צִֶ֗ דֶ ק הַ קְ ַ֥שיבָ ה רוּ ִָ֗תי
הַ אֲזַ֥ינָה ְתפל ָָ֑תי בְֵ֝ ִ֗לא שפְ ֵ ַ֥תי מ ְר ָ ְֽׁמה׃
Ps. 17:1 tefila ledavid șima ADONAI țedek
hakeșiva rinati haazina tefilati belo sifte mirma:

פָטי י ֵֵצָ֑א ֵ֝עֵ י ִֶ֗ניָך תֶ חֱזֶ ַ֥ינָה מֵ ישָ ְֽׁרים׃
ֶ֣ ַ֭מלְ ָפנֶיָך מ ְש
Ps. 17:2 milefanea mișpati iețe enea teezena
meșarim:

ַ֘ ָב ַחֶׁ֤נְ תָ ל ֨בי ׀ פַָ֘ ַ ֶׁ֤ק ְדתָ ִַ֗ליְ לָה צְ ַרפְ ַ ַ֥תני בַ ל־ת ְמ ָצָ֑א ֵַ֝זמ ִ֗תי
ר־פי׃
ְֽׁ ָבַ ל־ ַיעֲב
Ps. 17:3 bahanta libi pakadta laila țeraftani valtimța zamoti bal-iaavar-pi:
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4. Cât

priveşte legăturile cu

oamenii,

eu,

după

cuvântul

buzelor Tale, mă feresc de calea
celor asupritori;
5. paşii mei stau neclintiţi pe

פָתיָך אֲ נַ֥י ֵ֝שָ ִ֗ ַמ ְרתי אָ ְר ַ֥חֹות
ָ֑ ֶ לפְ עלֶ֣ ֹות אַָ֭ דָ ם ב ְד ַבֶ֣ר ְש
פ ְָֽׁריץ׃
Ps. 17:4 lifulot adam bidvar sefatea ani șamarti
arhot pariț:

cărările Tale şi nu mi se clatină
picioarele.
6. Strig către Tine, căci masculţi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi
urechea

spre

mine,

ascultă

cuvântul meu!
7. Arată-Ţi bunătatea Ta cea
minunată, Tu, care scapi pe cei
ce caută adăpost şi-i izbăveşti de
potrivnicii lor prin dreapta Ta!
8. Păzeşte-mă

ca

lumina

ochiului, ocroteşte-mă la umbra
aripilor Tale
9. de cei răi, care mă prigonesc,
de vrăjmaşii mei de moarte,
care mă împresoară.
10. Ei

îşi

închid

inima,

au

cuvinte semeţe în gură.

לֹותיָך בַ ל־נ ַָ֥מֹוטּו פְ עָ ָ ְֽׁמי׃
ָ֑ ֶ ְתָ ֶ֣מך ַ֭אֲ ש ַרי בְ מַ עְ ג
Ps. 17:5 tamoh așurai bemaghelotea bal-namotu
feamai:

אתיָך ְֽׁכי־תַ עֲנֵ ֶ֣ני ֵ ָ֑אל ַ ְֽׁהט־אָ זְנְ ָךַ֥ ֵ֝ ִ֗לי ְש ַ ֶ֣מע א ְמ ָר ְֽׁתי׃
ֶ֣ ֲא ְֽׁני־קְ ָר
Ps. 17:6 ani-keratiha hi-taaneni el hat-aznea li
șema imrati:

קֹומ ִ֗מים ְֽׁבימ ֶינְַָֽׁ֤ך׃
ְ חֹוסים ֵ֝ממ ְת
ָ֑ מֹושי ַע
ֶ֣ הַ פְ לֵ ֶ֣ה ַ֭ ֲחסָ דֶ יָך
Ps. 17:7 hafele hasadea moșia hosim
mimitkomemim biminea:

ירני׃
ְֽׁ ֵ ישֹון בַ ת־עָ ָ֑ין בְ ֵ ַ֥צל ֵ֝ ְכנָפִֶ֗ יָך תַ ְסת
ֶ֣ שַָ֭ ְמ ֵרני כְ א
Ps. 17:8 șamreni keișon bat-ain bețel kenafea
tastireni:

מפְ נֵ ֶ֣י ַ֭ ְרשָ עים זֶ֣ ּו שַ ְָּּ֑וני איְ ַבַ֥י בְֵ֝ ִֶ֗נפֶ ש י ַַ֥קיפּו ע ָ ְָֽׁלי׃
Ps. 17:9 mipene reșaim zu șaduni oivai benefeș
iakifu alai:

11. Se ţin de paşii mei, mă
înconjoară chiar, mă pândesc,
ca să mă trântească la pământ.
12. Parcă ar fi un leu lacom
după pradă, un pui de leu care
stă la pândă în culcuşul lui.

חֶ לְ ָבַ֥מֹו סָ גְ ָ֑רּו ֵ֝ ִ֗פימֹו ְּבְ ַ֥רּו בְ ג ְֵֽׁאּות׃
Ps. 17:10 helbamo sagheru pimo diberu vegheut:

ֵיהַ֥ם ֵָ֝י ִ֗שיתּו לנְ ַ֥טֹות
ֶ עַתה סבבוני | ְסבָ ָ֑בּונּו| עֵ ינ
ֶ֣ ָ אַַ֭ ש ֵרינּו
בָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 17:11 așurenu ata sevavuni (sevavunu) eneem
iașitu lintot baareț:

ְּ ְמינִ֗ ֹו ַ֭ ְכאַ ְריֵה יכְ ֶ֣סֹוף ל ְט ָ֑רֹוף ְֵ֝וככְ ִ֗פיר י ֵ ַ֥שב בְ מ ְסתָ ְֽׁ רים׃
Ps. 17:12 dimiono kearie ihsof litrof veihfir ioșev
bemistarim:
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13. Scoală-Te,

Doamne,

ieşi

înaintea vrăjmaşului, doboară-l!
Izbăveşte-mă de cel rău cu sabia
Ta!
14. Scapă-mă de oameni, cu
mâna Ta, Doamne, de oamenii
lumii acesteia, care îşi au partea
lor în viaţa aceasta şi cărora le
umpli pântecele cu bunătăţile
Tale. Copiii lor sunt sătui, şi
prisosul lor îl lasă pruncilor lor.
15. Dar eu, în nevinovăţia mea,
voi vedea faţa Ta: cum mă voi
trezi, mă voi sătura de chipul
Tău.

קּומה יְ ה ִ֗ ָוה קַ ְְּ ָ ֶ֣מה פַָ֭ נָיו הַ כְ ריעֵ ָ֑הּו פַ לְ ָ ַ֥טה ֵַ֝נפְ ִ֗שי מֵ ָר ָ ַ֥שע
ֶׁ֤ ָ
חַ ְר ֶ ְֽׁבָך׃
Ps. 17:13 kuma ADONAI kadema fanav haherieu
paleta nafși merașa harbea:

ְְֽׁ֮מ ְמ ַ֥תים י ְָד ָ֨ך ׀ יְ ה ַ֡ ָוה ְֽׁמ ְמ ֵּ֬תים מֵ חִֶ֗ לֶד חֶ לְ ָ ַ֥קם ַ ְֽׁבחַ יים
וצפינך |ּוְֽׁ צְ פּונְ ָךְ֮ | ְתמַ לֵ ַ֪א ָׁ֫ב ְטנָ ַ֥ם י ְשבְ עַ֥ ּו בָ נָ֑ים וְ הוַּ֥יחּו
ֵיהם׃
ֶ ְֽׁ ֵ֝י ְת ָ ִ֗רם לְ עֹולְ ל
Ps. 17:14 mimtim iadea ADONAI mimtim
meeled helkam bahaim uțfinha (uțfunha) temale
vitnam isbeu vanim veinihu itram leoleleem:

ֲא ִ֗ני ַ֭ ְבצֶ דֶ ק אֶ חֱזֶ ֶ֣ה פָ נֶ ָ֑יָך אֶ ְשבְ עָ ַ֥ה בְֵ֝ הָ ִ֗קיץ ְתמּונ ֶ ְָֽׁתָך׃
Ps. 17:15 ani bețedek eeze fanea esbea veakiț
temunatea:

Psalmii 18
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. Un psalm al lui
David, robul Domnului. El a
spus

Domnului

cântării acesteia când l-a scăpat
Domnul

din

mâna

tuturor

vrăjmaşilor săi şi din mâna lui
Saul. El a zis: )
2. "Te

iubesc

Ziua 3

cuvintele

din

inimă,

Doamne, tăria mea!

י״ח18

ל ְַמנ ֵַצֶׁ֤חַ ׀ לְ עֶ ַ֥בֶ ד יְ ה ִ֗ ָוה לְ ָׁ֫ ָד ַ֥וד אֲ ֶ ֶׁ֤שר ְּ ֨ ֶבר ׀ לַיה ִ֗ ָוה אֶ ת־
אֹותֹו מכַ ַ֥ף כָל־
ַ֥ ירה הַ ָ֑זאת בְ יֶׁ֤ ֹום ְֽׁהציל־יְ ה ַ֘ ָוה
ֶ֣ ָ ְַּ֭בְ ֵרי הַ ש
ֵ֝איְ ִ֗ ָביו ּומיַ ַ֥ד שָ ְֽׁאּול׃
Ps. 18:1 lamnațeiah leeved ADONAI ledavid așer
diber lADONAI et-divre hașira hazot beiom hițilADONAI oto mikaf kol-oivav umiad șaul:

3. Doamne, Tu eşti stânca mea,

אמר אֶ ְרחָ ְמָךֹ֖ יְ הוָ ֶ֣ה חז ְְֽׁקי׃
ַ ַ֡ וַי

cetăţuia mea, izbăvitorul meu!
Dumnezeule, Tu eşti stânca mea
în care mă ascund, scutul meu,
tăria care mă scapă şi întăritura
mea!
4. Eu

strig:

"Lăudat

să

fie

Domnul!", şi sunt izbăvit de

Ps. 18:2 vaiomar erhamea ADONAI hizki:

ה־בֹו
ָ֑ ֶּומפַָׁ֫ לְ ַ֥טי אֵ ֶ֣לי ַ֭צּורי ֶ ְֽׁאחֱס
ְ ּומצּודָ ִ֗תי
ְ יְ הוָ ֶׁ֤ה ׀ ַ ְֽׁסלְ ַ֥עי
ן־י ְש ִ֗עי מ ְשג ְַֽׁבי׃
ֵ֝ ָ ְֽׁמגוַּ֥י וְ ֶ ְֽׁק ֶר
Ps. 18:3 ADONAI sali umțudati umfalti eli țuri
eese-bo maghini vekeren-iși misgabi:

vrăjmaşii mei.

ן־איְ ִ֗ ַבי אּו ֵ ְָֽׁשעַ ׃
ֵ֝ ַ֭ ְמהלָל אֶ קְ ָ ֶ֣רא יְ הוָ ָ֑ה ּומ
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5. Mă înconjuraseră legăturile
morţii şi mă îngroziseră râurile
pieirii;
6. mă

înfăşuraseră

legăturile

mormântului şi mă prinseseră
laţurile morţii.

Ps. 18:4 meulal ekra ADONAI umin-oivai
ivașeia:

ֵי־מוֶת ְ ְֽׁו ַנחֲלֵ ֹ֖י בְ ליַ ֶ֣עַ ל יְ ַ ְֽׁבע ְֲֽׁתּוני׃
ָ֑ ָ ֲאפ ַָ֥פּוני חֶ בְ ל
Ps. 18:5 afafuni hevle-mavet venahale veliaal
ievaatuni:

7. Dar, în strâmtorarea mea, am
chemat pe Domnul şi am strigat
către

Dumnezeul

meu:

din

locaşul Lui, El mi-a auzit glasul,
şi strigătul meu a ajuns până la
El, până la urechile Lui.
8. Atunci s-a zguduit pământul
şi

s-a

cutremurat,

temeliile

munţilor s-au mişcat şi s-au
clătinat,

pentru

că

El

Se

mâniase.
9. Din nările Lui se ridica fum,
şi un foc mistuitor ieşea din
gura

Lui:

cărbuni

חֶ בְ לֵ ֶ֣י ְש ֶ֣אֹול ְסבָ ָ֑בּוני ֵ֝ק ְְּ ִ֗מּוני ֶ֣מֹוקְ שֵ י ָ ְֽׁמוֶת׃
Ps. 18:6 hevle șeol sevavuni kidemuni mokeșe
mavet:

ֹלהַ֪י אֲשַָׁ֫ ּוֵ ַ֥עַ י ְש ַ ֶ֣מע
ַ ֱר־לי ׀ ֶ ְֽׁאקְ ָ ֶ֣רא יְ הוָהְ֮ וְ אֶ ל־א
ֶׁ֤ ַבַ צ
קֹולי ְֵ֝ושַ וְ ע ִָ֗תי לְ פָ נָ ֶׁ֤יו ׀ תָ ֵּ֬בֹוא בְ אָ ז ְָנְֽׁיו׃
ָ֑ מֵ הֵ יכָלֶ֣ ֹו
Ps. 18:7 bațar-li ekra ADONAI veel-elohai
așaveia ișma meealo koli veșavati lefanav tavo
veoznav:

ּומֹוס ֵ ֶ֣די הָ ֶ֣רים י ְרגָ ָ֑זּו ֵ֝ ַוי ְת ָ ְֽׁגע ֲִ֗שּו
ְ
וַתגְ ֵַּ֬עש וַת ְרעַ֨ ש ׀ הָ ִ֗ ָא ֶרץ
י־ח ַָ֥רה לְֽׁ ֹו׃
ָ כ
Ps. 18:8 vatigaș vatiraș haareț umosede harim
irgazu vaitgaașu ki-hara lo:

aprinşi

ţâşneau din ea.
10. A plecat cerurile şi S-a
coborât: un nor gros era sub
picioarele Lui.

ַָ֘עלָ ֶׁ֤ה עָ שָ֨ ן ׀ בְ אַ ִ֗פֹו וְ אֵ ש־מ ַ֥פיו תאכֵ ָ֑ל ֵ֝ ֶגחָ ִ֗לים בָ ֲע ַ֥רּו
מ ֶ ְֽׁמוּּו׃
Ps. 18:9 ala așan beapo veeș-mipiv tohel ghealim
baaru mimenu:

11. Călărea pe un heruvim şi
zbura, venea plutind pe aripile
vântului.
12. Întunericul

Şi-l

făcuse

וַיֵ ֶ֣ט שַָ֭ מַ ים ַוי ַ ֵָ֑רד ֵ֝ ַוע ֲָר ִֶ֗פל ַ ֶ֣תחַ ת ַרגְ ְֽׁלָיו׃
Ps. 18:10 vaiet șamaim vaierad vaarafel tahat
raglav:

Lui,

י־רּוחַ ׃
ְֽׁ ֵל־כרּוב ַוי ָָ֑עף ֵ֝ ַו ִֵ֗ידֶ א עַ ל־כַנְ פ
ְ ַ֭ וַי ְרכַ ֶ֣ב ַע

împrejurul Lui, erau nişte ape

Ps. 18:11 vairkav al-keruv vaiaof vaiede al-kanferuah:

învelitoare,

iar

cortul

întunecoase şi nori negri.

עָבַ֥י
ֵ ַת־מַ ים
ִ֗ ֵ֝ יבֹותיו סכ ָָ֑תֹו חֶ ְשכ
ַ֥ ָ יָ ֶׁ֤שֶ ת ֨חשֶ ך ׀ ס ְת ִ֗רֹו ְס ְֽׁב
ְשחָ ְֽׁקים׃
Ps. 18:12 iașet hoșe sitro sevivotav sukato
heșhat-maim ave șeakim:
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13. Din

strălucirea

care

se

răsfrângea înaintea Lui ieşeau

ֵי־אש׃
ְֽׁ ֵ עָבַ֥יו עָבְ ָ֑רּו בֵָ֝ ָ ִ֗רד וְ ַ ְֽׁג ֲחל
ָ מ ִ֗וּגַּה ֶָׁ֫נגְ ְַֹּ֥ו

nori care aruncau grindină şi
cărbuni de foc.
14. Domnul a tunat în ceruri,
Cel Preaînalt a făcut să-I răsune
glasul cu grindină şi cărbuni de
foc.
15. A aruncat săgeţi şi a risipit
pe vrăjmaşii mei, a înmulţit

Ps. 18:13 minogah negdo avav averu barad
vegahale-eș:

ַוי ְַרעֵֵּ֬ ם בַ שָ ֨ ַמים ׀ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה ַ֭ ְועֶ לְ יֹון י ֵ ֶ֣תן קלָ֑ ֹו בֵָ֝ ָ ִ֗רד וְ ַ ְֽׁג ֲחלֵי־
ֵ ְֽׁאש׃
Ps. 18:14 vaiarem bașamaim ADONAI veelion
iten kolo barad vegahale-eș:

יצָ֑ם ּובְ ָר ַ֥קים ֵ֝ ָרב וַיְ ה ֵ ְֽׁמם׃
ֵ וַי ְשלַ ֶ֣ח ַ֭חצָ יו וַיְ פ

loviturile trăsnetului şi i-a pus
pe fugă.
16. Atunci s-a văzut albia apelor
şi

s-au

descoperit

temeliile

lumii, la mustrarea Ta, Doamne,
la vuietul suflării nărilor Tale.
17. El Şi-a întins mâna de sus,
m-a apucat, m-a scos din apele

Ps. 18:15 vaișlah hițav vaifițem uvrakim rav
vaihumem:

ֶ֣מֹוס ַ֪דֹות ָׁ֫ ֵת ֵ ַ֥בל מ ַגע ָ ֲֶ֣ר ְתָך
ְ ְ֮וַיֵ ֶׁ֤ ַָ֤ר ֨אּו ׀ אֲ ַ֥פיקֵ י ִ֗ ַמים ַוְַֽׁ֤יגָלּו
יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝מוּ ְש ִ֗ ַמת ֶ֣רּוחַ אַ ֶ ְֽׁפָך׃
Ps. 18:16 vaierau afike maim vaigalu mosdot
tevel migaaratea ADONAI minișmat ruah apea:

cele mari;
18. m-a izbăvit de potrivnicul
meu cel puternic, de vrăjmaşii
mei, care erau mai tari decât
mine.
19. Ei năvăliseră deodată peste
mine în ziua strâmtorării mele;
dar Domnul a fost sprijinul
meu.
20. El m-a scos la loc larg şi m-a

י ְשלַ ֶ֣ח ַ֭ממָ רֹום יקָ ֵ ָ֑חני ֵַ֝ ְֽׁי ְמשִֵ֗ ני מ ַ ַ֥מים ַר ְֽׁבים׃
Ps. 18:17 ișlah mimarom ikaheni iamșeni
mimaim rabim:

יַצי ִֵ֗לני מֵ איְ ַ֥בי עָ ָ֑ז ּוֵ֝ משנְ ִ֗ ַאי ְֽׁכי־אָ ְמ ַ֥צּו מ ֶ ְֽׁמוּי׃
Ps. 18:18 iațileni meoievi az umisonai ki-amețu
mimeni:

ידי ַוְַֽׁ֤יְ הי־יְ הוָ ֹ֖ה לְ מ ְשעָ ֶ֣ן ְֽׁלי׃
ָ֑ ֵיְ קַ ְְּ ַ֥מּוני בְ יֹום־א
Ps. 18:19 iekademuni veiom-edi vaihi-ADONAI
lemișan li:

scăpat, pentru că mă iubeşte.

יאני לַמֶ ְר ָחָ֑ב ֵ֝ ְיחַ לְ צִֵ֗ ני ַ֘כי ָח ֵ ְַֽׁ֥פץ ְֽׁבי׃
ַ֥ ֵ ַויֹוצ

21. Domnul mi-a făcut după
neprihănirea

mea,

mi-a

Ps. 18:20 vaioțieni lamerhav iealețeni ki hafeț bi:

răsplătit după curăţia mâinilor
mele:
22. căci
Domnului

am
şi

păzit
n-am

căile
păcătuit

יגְ ְמלֵ ֶ֣ני יְ הוָ ֶ֣ה כְ צ ְד ָ֑קי כְ ַ֥בר ֵָ֝י ִ֗ ַדי י ַָ֥שיב ְֽׁלי׃
Ps. 18:21 igmeleni ADONAI kețidki kevor iadai
iașiv li:
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împotriva Dumnezeului meu.
23. Toate poruncile Lui au fost
înaintea

mea

şi

nu

m-am

depărtat de la legile Lui.
24. Am fost fără vină faţă de El
şi m-am păzit de fărădelegea
mea.
25. De

aceea,

răsplătit
mea,

după

după

Domnul

mi-a

אֱֹלהי׃
ְֽׁ ָ ֵא־רשִַ֗ עְ תי מ
ָ ֵ֝ ְֽׁכי־שַָ֭ מַ ְרתי ְַּ ְרכֵ ֶ֣י יְ הוָ ָ֑ה וְ ְֽׁל
Ps. 18:22 ki-șamarti darhe ADONAI velo-rașati
meelohai:

פָטֶ֣יו לְ נֶגְ ְָּ֑י ְֵ֝וחק ִ֗ ָתיו לא־אָ ַ֥סיר ֶ ְֽׁמוּי׃
ָ ֶ֣כי כָל־מ ְש
Ps. 18:23 ki hol-mișpatav lenegdi veukotav loasir meni:

ָו ֱא ֶ֣הי תָ ֶ֣מים ע ָ֑מֹו ֵ֝ ָואֶ ְשתַ ִ֗ ֵמר מֵ עֲו ְֽׁני׃

neprihănirea

curăţia

mâinilor

mele înaintea ochilor Lui.
26. Cu cel bun Tu Te arăţi bun,
cu omul neprihănit Te arăţi
neprihănit;
27. cu cel curat Te arăţi curat, şi
cu cel stricat Te porţi după
stricăciunea lui.

Ps. 18:24 vaei tamim imo vaeștamer meavoni:

ו ַָיְֽׁשֶ ב־יְ הוָ ֶ֣ה ֶ֣לי כְ צ ְד ָ֑קי כְ ַ֥בר ֵָ֝י ִ֗ ַדי לְ נֶ ֶַ֣֤גֶד עֵ ָינְֽׁיו׃
Ps. 18:25 vaiașev-ADONAI li hețidki kevor iadai
leneghed enav:

עם־חָ ַ֥סיד ת ְתחַ ָ ָ֑סד עם־גְ ַבַ֥ר תֵָ֝ ִ֗מים תתַ ָ ְֽׁמם׃
Ps. 18:26 im-hasid tithasad im-ghevar tamim
titamam:

28. Tu mântuieşti pe poporul

פַתל׃
ְֽׁ ָ ם־עקִֵ֗ ש ת ְת
ֵ֝ עם־נ ָָבַ֥ר ת ְתבָ ָ ָ֑רר וְ ע

care se smereşte şi smereşti

Ps. 18:27 im-navar titbarar veim-ikeș titpatal:

privirile trufaşe.
29. Da, Tu îmi aprinzi lumina
mea. Domnul Dumnezeul meu
îmi luminează întunericul meu.
30. Cu

Tine

mă

năpustesc

תֹושיעַ וְ עֵ ינַ ַֹ֖֤ים ָר ֶ֣מֹות תַ ְש ְֽׁפיל׃
ָ֑ ְֽׁכי־אַַ֭ תָ ה עַם־עָ נֶ֣י
Ps. 18:28 ki-ata am-ani toșia veenaim ramot
tașpil:

asupra unei oşti înarmate, cu
Dumnezeul meu sar peste un
zid întărit.
31. Căile lui Dumnezeu sunt

ְֽׁכי־אַַ֭ תָ ה תָ ֶ֣איר נ ֵָ֑רי יְ הוָ ַ֥ה ֵ֝אֱ ֹלהִַ֗ י יַגַ֥יּהַ חָ ְש ְֽׁכי׃
Ps. 18:29 ki-ata tair neri ADONAI elohai iaghiah
hașki:

desăvârşite, cuvântul Domnului
este încercat: El este un scut
pentru toţi cei ce aleargă la El.
32. Căci cine este Dumnezeu,
afară de Domnul, şi cine este o
stâncă, afară de Dumnezeul
nostru?

ֶג־שּור׃
ְֽׁ י־בָך אָ ֶ֣רץ גְ ָ֑דּוד ּוֵ֝ ֵ ְֽׁבאֹלהִַ֗ י אֲ דַ ל
ְ ַ֭ ְֽׁכ
Ps. 18:30 ki-vea aruț ghedud uvelohai adalegșur:

הָ אֵ ל ְ֮ תָ ַ֪מים ָׁ֫ ְַּ ְרכַ֥ ֹו א ְמ ַ ְֽׁרת־יְ הוָ ַ֥ה צְ רּופָ ָ֑ה מָ גֵ ַ֥ ַ֤ן ֵ֝ ִ֗הּוא לְ ֶׁ֤כל ׀
הַ ח ֵּ֬סים ְֽׁבֹו׃
Ps. 18:31 hael tamim darko imrat-ADONAI
țerufa maghen hu leol hahosim bo:
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33. Dumnezeu mă încinge cu
putere şi mă povăţuieşte pe
calea cea dreaptă.
34. El îmi face picioarele ca ale

ֹלהינּו׃
ְֽׁ ֵ ֱּומי ֵ֝ ִ֗צּור זּול ַָ֥תי א
ַ֥ ֶׁ֤כי ֶ֣מי ַ֭אֱ לֹוּהַ מבַ לְ ע ֵ ֲֶ֣די יְ הוָ ָ֑ה
Ps. 18:32 ki mi eloah mibalade ADONAI umi țur
zulati elohenu:

cerboaicelor şi mă aşază pe
înălţimile mele.
35. El îmi deprinde mâinile la
luptă, aşa că braţele mele întind

זְרני ָחָ֑יל וַי ֵ ֹ֖תן תָ ֶ֣מים ְַּ ְר ְֽׁכי׃
ֶ֣ ֵ ַהַָ֭ אֵ ל הַ ְמא
Ps. 18:33 hael hameazereni hail vaiten tamim
darki:

ידני׃
ְֽׁ ֵ ְמשַ ּוֶ ֶ֣ה ַַ֭רגְ לַי כָאַ יָלָ֑ ֹות וְ עַ ַ֥ל בֵָ֝ מ ִ֗ ַתי ַיעֲמ

arcul de aramă.
36. Tu îmi dai scutul mântuirii
Tale, dreapta Ta mă sprijină, şi
îndurarea Ta mă face mare.
37. Tu lărgeşti drumul sub paşii
mei, şi nu-mi alunecă gleznele.
38. Urmăresc pe vrăjmaşii mei,
îi ajung şi nu mă întorc până
nu-i nimicesc.
39. Îi zdrobesc, de nu pot să se

Ps. 18:34 meșave raglai kaaialot veal bamotai
iaamideni:

ת־נחּושִָ֗ ה זְרֹוע ָ ְֽׁתי׃
ְ ֵ֝ ְֶמל ֵ ֶַ֣מד ַָ֭ידַ י לַמלְ חָ ָ ָ֑מה ְ ְֽׁונח ָ ֲַ֥תה ֶ ְֽׁקש
Ps. 18:35 melamed iadai lamilhama venihata
keșet-neușa zerootai:

וַתתֶ ן־ליְ֮ מָ גֵ ַ֪ ַ֤ן ָׁ֫י ְשעֶ ַָ֥ך ְֽׁוימינְ ָךַ֥ ת ְסעָ ֵ ָ֑דני ְ ְֽׁועַ נְ ו ְַתָךַ֥ תַ ְר ֵ ְֽׁבני׃
Ps. 18:36 vatiten-li maghen ișea viminha
tisadeni veanvatha tarbeni:

mai ridice: ei cad sub picioarele
mele.
40. Tu mă încingi cu putere
pentru

luptă

şi

răpui

pe

potrivnicii mei sub picioarele
mele.

תַ ְר ֶ֣חיב צַ ע ֲֶ֣די תַ חְ ָ ָ֑תי וְ ַ֥לא מֵָ֝ עֲדִ֗ ּו קַ ְרס ָ ְֽׁלי׃
Ps. 18:37 tarhiv țaadi tahtai velo maadu karsulai:

ַלֹותם׃
ְֽׁ ָ אֶ ְר ְֶֹּ֣וף ַ֭אֹויְ בַ י וְ אַ שיגֵ ָ֑ם וְ ְֽׁלא־אֵָ֝ שּוב ַעד־כ
Ps. 18:38 erdof oivai veasighem velo-așuv adkalotam:

41. Tu faci pe vrăjmaşii mei să

אֶַ֭ ְמחָ צֵ ם וְ לא־י ֶ֣כְ לּו ָ֑קּום ֵ֝יפְ ִ֗לּו ַ ֶ֣תחַ ת ַרגְ ָ ְֽׁלי׃

dea dosul înaintea mea, şi eu
nimicesc pe cei ce mă urăsc.
42. Ei strigă, dar n-are cine să-i
scape! Strigă către Domnul, dar
nu le răspunde!

Ps. 18:39 emhațem velo-iuhlu kum ipelu tahat
raglai:

ו ְַתאַ ז ֵ ְֶ֣רני חַַ֭ יל לַמלְ חָ ָ ָ֑מה תַ כְ ֹ֖ריעַ קָ ַ ֶ֣מי תַ חְ ָ ְֽׁתי׃
Ps. 18:40 vateazereni hail lamilhama tahria
kamai tahtai:

יתם׃
ְֽׁ ֵ ְ ְֽׁואיְ ִ֗ ַבי נ ַ ֶָ֣תתָ ה ֶ֣לי ָ֑ע ֶרף ּוֵ֝ ְמשַ נְ ִ֗ ַאי אַ צְ מ
Ps. 18:41 veoivai natata li oref umsanai ațmitem:

ַל־יה ִ֗ ָוה וְ ֶ֣לא עָ ָנְֽׁם׃
ְ ֵ֝ ין־מֹושי ַע ע
ָ֑
ֵיְ שַ ּוְ עַ֥ ּו וְ א
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43. Îi pisez ca praful pe care-l ia
vântul, îi calc în picioare ca
noroiul de pe uliţe.
44. Tu

mă

scapi

din

neînţelegerile poporului; mă pui
în fruntea neamurilor; un popor
pe care nu-l cunoşteam îmi este
supus.
45. El ascultă de mine la cea
dintâi poruncă, fiii străinului
mă linguşesc.
46. Fiilor

străinului

li

se

înmoaie inima de mine şi ies
tremurând din cetăţuile lor.
47. Trăiască
binecuvântată

Domnul
să

fie

Ps. 18:42 ieșavu veen-moșia al-ADONAI velo
anam:

חּוצֹות אֲר ֵ ְֽׁיקם׃
ֶ֣ ֵי־רּוחַ כְ ֹ֖טיט
ָ֑ ְ ְֽׁואֶ ְשחָ קִֵ֗ ם כְ עָפָ ַ֥ר עַל־פְ נ
Ps. 18:43 veeșhakem keafar al-pene-ruah ketit
huțot arikem:

יבי עָ ַ֥ם ַ֭ ְתשימֵ ני לְ ֶ֣ראש גֹויָ֑ם עַ ֹ֖ם לא־
ֵ ָׁ֫ ְתפַלְ טֵ ניְ֮ מֵ ַ֪ר
י ַ ֶָ֣דעְ תי ַיְֽׁעַבְ ְֽׁדּוני׃
Ps. 18:44 tefaleteni merive am tesimeni leroș
goim am lo-iadati iaavduni:

ֲשּו־לי׃
ְֽׁ לְ ֵ ֶ֣ש ַ ְֽׁמע ַ֭אזֶן י ָ ֶ֣ש ְמעּו ָ֑לי בְ ֵנְֽׁי־ ֵֵ֝נ ִָ֗כר יְ ַכח
Ps. 18:45 leșema ozen ișameu li bene-near
ieahașu-li:

şi
Stânca

mea! Mărit să fie Dumnezeul

יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵבְ נֵי־נֵכָ ַ֥ר י ָ֑בלּו ְֵ֝ויַחְ ְרגִ֗ ּו ְֽׁממ ְסגְ ְֽׁרֹות
Ps. 18:46 bene-near ibolu veiahregu
mimisgheroteem:

mântuirii mele,
48. Dumnezeu,

meu, care îmi supune popoarele
49. şi mă izbăveşte de vrăjmaşii
mei! Tu mă înalţi mai presus de
potrivnicii mei, mă scapi de
omul asupritor.
50. De aceea, Doamne, Te voi
lăuda printre neamuri, voi cânta
spre slava Numelui Tău.
51. El

dă

mari

izbăviri

împăratului Său şi dă îndurare
unsului

Său:

לֹוהַ֥י י ְש ְֽׁעי׃
ֵ ֱצּורי ְֵ֝וי ִָ֗רּום א
ָ֑ י־יהוָה ּובָ ֶ֣רּוך
ְ ַ֭ ַח

Răzbunătorul

lui

seminţei lui pe vecie.

David

şi

Ps. 18:47 hai-ADONAI uvaruh țuri veiarum
elohe iși:

וֹּותן נְ קָ ֶ֣מֹות ָ֑לי ַוי ְַד ֵבֹ֖ר עַ ֶ֣מים תַ חְ ָ ְֽׁתי׃
ֶ֣ ֵ ַהָ ִ֗ ֵאל ה
Ps. 18:48 hael hanoten nekamot li vaiadber
amim tahtai:

רֹומ ֵ ָ֑מני מֵ ַ֥איש ֵ֝חָ ִ֗ ָמס
ְ ְמפַלְ ִ֗טי מֵ ָׁ֫איְ ָבַ֥י ַ ֶ֣אף מן־קַָ֭ מַ י ְת
ילני׃
ְֽׁ ֵ תַ צ
Ps. 18:49 mefaleti meoievai af min-kamai
teromemeni meiș hamas tațileni:

אֹודָךֹ֖ בַ גֹויַ֥ם ׀ יְ הוָ ָ֑ה ּולְ ש ְמָךַ֥ אֲ ז ֵ ְַֽׁמ ָרה׃
ְ עַל־כֵ ֶׁ֤ן ׀
Ps. 18:50 al-ken odha vagoim ADONAI ulșimha
azamera:

יחֹו
ִ֗ מגדל |מַ גְ ְּיל ְ֮| יְ שּועַ֪ ֹות ָׁ֫ ַמלְ כַ֥ ֹו וְ ֶׁ֤עשֶ ה חֶ֨ סֶ ד ׀ ל ְמש
עַד־עֹולם׃
ְֽׁ ָ
לְ דָ וַ֥ד ּולְ ז ְַר ִ֗עֹו
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Ps. 18:51 migdol (magdil) ieșuot malko veose
hesed limșiho ledavid ulzaro ad-olam:

Psalmii 19
1. (Către

mai

י״ט19

marele

cântăreţilor. Un psalm al lui
David.)
2. Cerurile

spun

slava

lui

Dumnezeu, şi întinderea lor
vesteşte lucrarea mâinilor Lui.
3. O zi istoriseşte alteia acest
lucru, o noapte dă de ştire alteia

ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 19:1 lamnațeiah mizmor ledavid:

ֹוד־אל ּוְֽׁ מַ ע ֵ ֲַ֥שה ֵָ֝י ִ֗ ָדיו מַ גַ֥יד הָ ָר ְֽׁקיעַ ׃
ָ֑ ֵ הַ שָ ִ֗ ַמים ְ ְֽׁמסַ פְ ַ֥רים כְ ְֽׁב
Ps. 19:2 hașamaim mesaperim kevod-el umaase
iadav maghid harakia:

יע ָ֑אמֶ ר וְ לַ ַ֥יְ לָה לְֵ֝ ִַ֗ליְ לָה יְ חַ ּוֶה־ ָ ְְּֽׁעַ ת׃
ְֽׁ ַ יֶ֣ ֹום ַ֭ ְליֹום י ֶַ֣ב

despre el.
4. Şi aceasta fără vorbe, fără
cuvinte al căror sunet să fie

Ps. 19:3 iom leiom iabia omer velaila lelaila
ieave-daat:

auzit:
5. dar răsunetul lor străbate tot
pământul, şi glasul lor merge
până la marginile lumii. În
ceruri El a întins un cort
soarelui.
6. Şi soarele, ca un mire care
iese din odaia lui de nuntă, se
aruncă în drumul lui cu bucuria
unui viteaz:
7. răsare la un capăt al cerurilor
şi

îşi isprăveşte drumul la

celălalt capăt; nimic nu se
ascunde de căldura lui.
8. Legea

Domnului

desăvârşită
sufletul;

şi

mărturia

este

înviorează

קֹולם׃
ְֽׁ ָ ין־אמֶ ר וְ ֵ ֶ֣אין ְְּבָ ָ֑רים בְֵ֝ ִ֗לי נ ְש ָ ַ֥מע
ַ֭ ֵ ְֽׁא
Ps. 19:4 en-omer veen devarim beli nișma
kolam:

ֵיהָ֑ם ֵ֝ ַלשִֶ֗ מֶ ש
ֶ בְ כָל־הָ ֨ ָא ֶרץ ׀ ַָ֘י ָצֶׁ֤א קַ ִ֗ ָּום ּובקְ ֵ ֶ֣צה תֵַ֭ בֵ ל מל
ם־אהֶ ל בָ ֶ ְֽׁהם׃
ַ֥ ָ ְֽׁש
Ps. 19:5 beol-haareț iața kavam uvikțe tevel
mileem lașemeș sam-ohel bahem:

וְ ִ֗הּוא ַ֭ ְכחָ תָ ן י ֵצֶ֣א מֵ חפ ָָ֑תֹו י ַָ֥שיש ֵ֝ ְכג ִ֗בֹור ל ַָ֥רּוץ ְֽׁא ַרח׃
Ps. 19:6 veu keatan ioțe meupato iasis keghibor
laruț orah:

צֹותם וְ ֵ ַ֥אין
ָ֑ ָ ְקּופָתֹו עַ ל־ק
ַ֥ ּות
ְ מקְ ֵ ֶׁ֤צה הַ שָ ֨ ַמים ׀ ְֽׁמֹוצָ ִ֗אֹו
ֵ֝נ ְס ִ֗ ָתר ֵ ְֽׁמחַ מָ תֹו׃
Ps. 19:7 mikțe hașamaim moțao utkufato alkețotam veen nistar meamato:

Domnului

este adevărată şi dă înţelepciune
celui neştiutor.
9. Orânduirile Domnului sunt
fără prihană şi înveselesc inima;
poruncile Domnului sunt curate

ֹורת יְ הוָ ֶ֣ה ַ֭ ְתמימָ ה ְמ ֶ֣שיבַ ת נָ ָ֑פֶש עֵ ַ֥דּות יְ הוָ ַ֥ה ֵֶ֝נאֱ מָ ִָ֗נה
ֶׁ֤ ַ ַ֘ת
מַ חְ ַ֥כימַ ת ֶ ְֽׁפתי׃
Ps. 19:8 torat ADONAI temima meșivat nafeș
edut ADONAI neemana mahkimat peti:

ּודי יְ הוָ ֶ֣ה ַ֭ ְישָ רים ְמשַ ְמחֵ י־לֵ ָ֑ב מצְ וַ ַ֥ת יְ הוָ ַ֥ה בֵָ֝ ָ ִ֗רה
ֶׁ֤ ֵ פ ַ֘ק
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şi luminează ochii.
10. Frica de Domnul este curată
şi

ţine pe vecie;

judecăţile

Domnului sunt adevărate, toate
sunt drepte.
11. Ele sunt mai de preţ decât
aurul, decât mult aur curat; sunt
mai dulci decât mierea, decât
picurul din faguri.
12. Robul Tău primeşte şi el
învăţătura de la ele; pentru cine
le păzeşte, răsplata este mare.
13. Cine îşi cunoaşte greşelile

ירת עֵ ָינְַֽׁ֤ים׃
ַ֥ ַ ְמא
Ps. 19:9 pikude ADONAI ieșarim mesamee-lev
mițvat ADONAI bara meirat enaim:

עֹומדֶ ת ָָׁ֫לעַ ַ֥ד ְֽׁמ ְשפְ טֵ י־יְ הוָ ַ֥ה אֱ ֶ ָ֑מת
ַ֪ ֶ ְ֮הֹורה
ָ י ְר ַ ֶׁ֤את יְ ה ֨ ָוה ׀ ְט
ָ ְֽׁצ ְד ַ֥קּו יַחְ ָ ְְּֽׁו׃
Ps. 19:10 irat ADONAI teora omedet laad
mișpete-ADONAI emet țadeku iahdav:

תּוקים ֵ֝מ ְְּ ִ֗ ַבש וְ ֶ֣נפֶת
ַ֥ ּומ
ְ ַ ְֽׁה ֶוּחֱמָ ִ֗דים ַ֭מזָהָ ב ּומפַ ֶ֣ז ָ ָ֑רב
צּופים׃
ְֽׁ
Ps. 19:11 haneemadim mizahav umipaz rav
umtukim midevaș venofet țufim:

ַגְֽׁם־ ַַ֭עבְ ְְָּך נז ְָהֶ֣ר בָ ֶהָ֑ם בְֵ֝ שָ ְמ ָ ִ֗רם עֵ ֶ֣קֶ ב ָ ְֽׁרב׃

făcute din neştiinţă? Iartă-mi
greşelile pe care nu le cunosc!
14. Păzeşte, de asemenea, pe

Ps. 19:12 gam-avdea nizhar bahem beșameram
ekev rav:

robul Tău de mândrie, ca să nu
stăpânească

ea

peste

mine!

Atunci voi fi fără prihană,
nevinovat de păcate mari.
15. Primeşte

cu

bunăvoinţă

cuvintele gurii mele şi cugetele
inimii mele, Doamne, Stânca

ְשג ַ֥יאֹות ְֽׁמי־י ָָ֑בין ְֽׁמוּ ְסתָ ַ֥רֹות נ ֵ ְַֽׁקני׃
Ps. 19:13 șeghiot mi-iavin ministarot nakeni:

יתם
ָ֑ ָ ֵלּו־בי ָ ֶ֣אז א
ֶ֣ גַ ֶׁ֤ם מז ֵ֨דים ׀ ח ֲֵּ֬שך עַבְ ִ֗ ְֶָּך ַ ְֽׁאל־י ְמ ְש
ְֵ֝ונ ִ֗ ֵקיתי מפֶ ַ ְַֽׁ֥שע ָ ְֽׁרב׃
Ps. 19:14 gam mizedim hasoh avdea al-imșelu-vi
az etam veniketi mipeșa rav:

mea şi Izbăvitorul meu!

צּורי
ַ֥ י־פי וְ הֶ גְ יֶ֣ ֹון ל ֶ֣בי לְ פָ נֶ ָ֑יָך ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה
ַ֡ ְֽׁיהְ יַ֥ ּו לְ ָר ֨צֹון ׀ א ְמ ֵר
וְ גא ְֲֽׁלי׃

Psalmii 20
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. Un psalm al lui

Ps. 19:15 ihiu lerațon imre-fi veeghion libi
lefanea ADONAI țuri vegoali:

David.)
2. Să te asculte Domnul în ziua
necazului,

să

te

ocrotească

Numele Dumnezeului lui Iacov,
3. să-ţi trimită ajutor din locaşul
Său cel sfânt şi să te sprijine din
Sion!

כ׳20

ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 20:1 lamnațeiah mizmor ledavid:

ַ ְֽׁי ַענְ ָךֶ֣ ַ֭ ְיהוָה בְ יֶ֣ ֹום צָ ָ ָ֑רה ֵ֝ ְישַ גֶבְ ִָ֗ך ֵ ֶׁ֤שם ׀ אֱ ֹלהֵֵּ֬ י ַיע ְֲֽׁקב׃
Ps. 20:2 iaanha ADONAI beiom țara iesaghevha
șem elohe iaakov:
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4. Să-Şi aducă aminte de toate

י ְש ַ ְֽׁלח־עֶ ז ְְרָךַ֥ מ ָ֑קדֶ ש ּוֵ֝ מציִ֗ ֹון י ְסעָ ֶ ְֽׁדךָ׃

darurile tale de mâncare şi să

Ps. 20:3 ișlah-ezrea mikodeș umițion isadeka:

primească arderile tale de tot!
5. Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima
şi

să-ţi

împlinească

toate

planurile tale!
6. Atunci noi ne vom bucura de
biruinţa

ta

şi

vom

יז ְַ֥כר כָל־מנְ ח ֶ ָ֑תָך וְ עֹול ְָתָךֹ֖ יְ דַ ְשנֶ ֶ֣ה ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 20:4 izkor kol-minhotea veolatea iedașene
sela:

flutura

steagul în Numele Dumnezeului

ְֽׁיתֶ ן־לְ ָךַ֥ כלְ בָ ֶבָָ֑ך ְ ְֽׁוכָל־עֲצָ ְתָךַ֥ יְ מַ ֵ ְֽׁלא׃
Ps. 20:5 iten-lea hilvavea veol-ațatea iemale:

nostru. Domnul să-ţi asculte
toate dorinţele tale!
7. Ştiu de acum că Domnul
scapă pe unsul Său şi-i va
răspunde din ceruri, din locaşul
Lui cel sfânt, prin ajutorul
atotputernic al dreptei Lui.
8. Unii se bizuie pe carele lor,
alţii pe caii lor; dar noi ne
bizuim pe Numele Domnului
Dumnezeului nostru.
9. Ei se îndoaie şi cad; dar noi
ne ridicăm şi rămânem în

ֹלהינּו נ ְד ָ֑גל יְ מַ לֵ ַ֥א ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה
ַ֥ ֵ ֱּועָתָך ּובְ ֵ ְֽׁשם־א
ֶ ִ֗ יש
ֶׁ֤ נְ ַרוְּ נָ ֶׁ֤ה ׀ ַ֘ב
לֹותיָך׃
ְֽׁ ֶ ֲכָל־מ ְשא
Ps. 20:6 neranena bișuatea uvșem-elohenu
nidgol iemale ADONAI kol-mișalotea:

יחֹו ַַ֭י ֲענֵהּו מ ְש ֵ ֶ֣מי
ַ֥ הֹושיעַ ׀ יְ ה ִ֗ ָוה ְמ ָׁ֫ש
ַ֥ ע ָ ֶַׁ֤תה י ִ֗ ַָדעְ תי ֶׁ֤כי
קָ ְד ָ֑שֹו ֵ֝בגְ ב ִ֗רֹות יֵ ֶ֣שַ ע יְ מינְֽׁ ֹו׃
Ps. 20:7 ata iadati ki hoșia ADONAI meșiho
iaaneu mișeme kodșo bigvurot ieșa iemino:

סּוסים וַאֲ ַָ֓נחְ נּו ׀ בְ שֵ ם־יְ הוָ ֹ֖ה
ָ֑ ֵַ ֶ֣אלֶה בַָ֭ ֶרכֶב וְ ֵ ֶ֣אלֶה ב
ֹלהֶ֣ינּו ַנז ְְֽׁכיר׃
ֵ ֱא
Ps. 20:8 ele vareev veele vasusim vaanahnu
beșem-ADONAI elohenu nazkir:

picioare.
10. Scapă,

Doamne,

עֹודד׃
ְֽׁ ָ הֵַ֭ מָ ה כ ְָרעֶ֣ ּו וְ נָפָ ָ֑לּו וַאֲנַ ַ֥חְ נּו ֵ֝ ִ֗קַ ְמנּו וַוּ ְת

pe

împăratul şi ascultă-ne când Te
chemăm!

Ps. 20:9 hema kareu venafalu vaanahnu kamnu
vanitodad:

הֹושיעָה ֵ֝הַ ִ֗ ֶמלֶך ַיעֲנֵ ַ֥נּו בְ יֹום־קָ ְר ֵ ְֽׁאנּו׃
ָ֑ יְ הוָ ַ֥ה
Ps. 20:10 ADONAI hoșia hamele iaanenu veiomkarenu:

Psalmii 21
1. (Către

mai

marele

כ״א21

cântăreţilor. Un psalm al lui
David.)
2.Doamne, împăratul se bucură
de ocrotirea puternică pe care i-

ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 21:1 lamnațeiah mizmor ledavid:
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o dai Tu. Şi cum îl umple de
veselie ajutorul Tău!
3.I-ai dat ce-i dorea inima şi n-ai
lăsat

neîmplinit

ce-i

cereau

buzele. (Oprire)
4.Căci

i-ai

ieşit

înainte

cu

binecuvântări de fericire şi i-ai
pus pe cap o cunună de aur
curat.
5.Îţi cerea viaţa, şi i-ai dat-o: o
viaţă lungă pentru totdeauna şi
pe vecie.
6.Mare este slava lui în urma
ajutorului Tău. Tu pui peste el
strălucirea şi măreţia.
7.Îl faci pe vecie o pricină de
binecuvântări

şi-l

umpli

de

bucurie înaintea feţei Tale.
8.Căci împăratul se încrede în
Domnul;

şi

bunătatea

Celui

Preaînalt îl face să nu se clatine.
9.Mâna ta, împărate, va ajunge
pe toţi vrăjmaşii tăi, dreapta ta
va ajunge pe cei ce te urăsc
10.şi-i vei face ca un cuptor
aprins, în ziua când te vei arăta;

|ּועָת ִָ֗ך מַ ה־יגיל |יָ ַַ֥֤גֶל
ְ יש
ַ֥ ח־מלֶך ּוֵ֝ ב
ָ֑ ֶ ְַ ְֽׁיה ִ֗ ָוה בְ עָזְ ָךַ֥ י ְשמ
ְמ ְֽׁאד׃
Ps. 21:2 ADONAI beozea ismah-mele uvișuatea
ma-iaghel meod:

פָתיו בַ ל־מָ נַ ַ֥עְ תָ ֶ ְֽׁסלָה׃
ָ ִ֗ ַאֲרשֶ ת ֵ֝ ְש
ַ֥ ֶ תַ אֲוַ ֶ֣ת ַ֭לבֹו נ ַ ֶָ֣תתָ ה לָ֑ ֹו ו
Ps. 21:3 taavat libo natata lo vaareșet sefatav
bal-manata sela:

אשֹו ע ֲֶט ֶֶ֣רת ָ ְֽׁפז׃
ִ֗ י־תקַ ְְּמֶ וּּו ב ְרכֶ֣ ֹות ָ֑טֹוב תָ ַ֥שית לְֵ֝ ר
ְ ַ֭ ְֽׁכ
Ps. 21:4 ki-tekademenu birhot tov tașit leroșo
ateret paz:

חַ יֶׁ֤ים ׀ שָ ַ ֶ֣אל ַ֭מ ְמָך נ ַ ֶָ֣תתָ ה לָ֑ ֹו ַ֥א ֶרך ֵָ֝י ִ֗מים עֹולָ ַ֥ם ו ֶ ְָֽׁעד׃
Ps. 21:5 haim șaal mimea natata lo ore iamim
olam vaed:

ישּועָתָך ַ֥הֹוד ְֵ֝והָ דָ ר ְתשַ ּוֶ ַ֥ה ע ָ ְָֽׁליו׃
ָ֑ ֶ
ג ֶָ֣דֹול ַ֭ ְכבֹודֹו ב
Ps. 21:6 gadol kevodo bișuatea hod veadar
teșave alav:

יתהּו בְ ָרכֶ֣ ֹות לָעַ ָ֑ד ְתחַ ֵ ְַּ֥הּו בְֵ֝ ש ְמחִָ֗ ה אֶ ת־פָ ֶנְֽׁיָך׃
ֶ֣ ֵ י־תש
ְ ְֽׁכ
Ps. 21:7 ki-teșiteu verahot laad teadeu vesimha
et-panea:

ְֽׁכי־הַַ֭ מֶ לֶך ב ֵ ֶ֣טחַ בַ יהוָ ָ֑ה ּובְ ֶחַ֥סֶ ד ֵ֝עֶ לְ יִ֗ ֹון בַ ל־י ְֽׁמֹוט׃
Ps. 21:8 ki-hamele boteiah bADONAI uvhesed
elion bal-imot:

Domnul îi va nimici în mânia

ת ְמ ָצֶ֣א ַָ֭י ְדָך לְ כָל־איְ ֶבָ֑יָך ֵ֝ ְי ְֽׁמינְ ָך ת ְמ ָצַ֥א שנְ ֶ ְֽׁאיָך׃

Lui, şi-i va mânca focul.
11.Le vei şterge sămânţa de pe
pământ

şi

neamul

lor

mijlocul fiilor oamenilor.

din

Ps. 21:9 timța iadea leol-oivea ieminha timța
sonea:

יתמֹו ׀ כְ תַ וַּ֥ ּור אֵ שְ֮ לְ עֵ ַ֪ת פָָׁ֫ נֶ ַ֥יָך ַ֭ ְיהוָה בְ אַ ֶ֣פֹו יְ בַ לְ עֵ ָ֑ם
ֶׁ֤ ֵ ְתש
ְ ְֽׁותאכְ לֵ ַ֥ם ֵ ְֽׁאש׃
Ps. 21:10 teșitemo ketanur eș leet panea
ADONAI beapo ievaleem vetohlem eș:
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12.Ei

au

urzit

lucruri

rele

ַ֭פ ְריָמֹו מֵ ֶ ֶ֣א ֶרץ ְתאַ ֵ ָ֑בד ְֵ֝וז ְַרעִָ֗ ם מבְ נֵ ַ֥י אָ ָ ְֽׁדם׃

împotriva ta, au făcut sfaturi
rele, dar nu vor izbuti.
13.Căci îi vei face să dea dosul şi

Ps. 21:11 piriamo meereț teabed vezaram mibene
adam:

vei trage cu arcul tău asupra lor.
14.Scoală-Te,

Doamne,

cu

puterea Ta, şi vom cânta şi vom
lăuda puterea Ta.

ל־יּוכלּו׃
ְֽׁ ָ
ַכי־נ ֶָ֣טּו עָ לֶ ֶ֣יָך ָרעָ ָ֑ה ָ ְֽׁח ְש ַ֥בּו ְֵ֝מז ִ֗ ָמה ב
Ps. 21:12 ki-natu alea raa hașevu mezima baliuhalu:

ֵיהם׃
ְֽׁ ֶ יתמֹו ֶ ָ֑שכֶם בְֵ֝ ֵ ְֽׁמיתָ ֶ ִ֗ריָך ְתכֹונֵ ַַ֥֤ן עַל־פְ נ
ֶ֣ ֵ ַ֭כי ְתש
Psalmii 22
1. (Către

mai

cântăreţilor.

Se

marele
cântă

ca

"Cerboaica zorilor". Un psalm al
lui David.)
2. Dumnezeule!

Dumnezeule!

Ps. 21:13 ki teșitemo șeem bemetarea teonen alpeneem:

בּור ֶ ְֽׁתָך׃
ָ ְֶ֣רּומָ ה יְ הוָ ֶ֣ה בְ עזֶ ַָָ֑֤ך נ ַָ֥ש ָירה ְֽׁ ֵּ֝ונְ ז ְַמ ָרה ג
Ps. 21:14 ruma ADONAI veuzea nașira unzamera
ghevuratea:

כ״ב22

Pentru ce m-ai părăsit şi pentru

ַַ֭ל ְמנַצֵ חַ עַ ל־אַ יֶ ַ֥לֶת הַ שִַ֗ חַ ר מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃

ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi
şi fără s-asculţi plângerile mele?
3. Strig ziua, Dumnezeule, şi
nu-mi

răspunzi:

strig

şi

noaptea, şi tot n-am odihnă.
4. Totuşi Tu eşti Cel Sfânt şi Tu
locuieşti în mijlocul laudelor lui
Israel.
5. În Tine se încredeau părinţii
noştri:

se

încredeau,

şi-i

Ps. 22:1 lamnațeiah al-aielet hașahar mizmor
ledavid:

ישּועָתי ְּבְ ֵ ַ֥רי שַ אֲ ג ְָֽׁתי׃
ִ֗
אֵ ֶ֣לי אֵַ֭ לי ל ָ ֶָ֣מה ֲעזַבְ ָ ָ֑תני ָר ַ֥חֹוק ֵ֝ ְֽׁמ
Ps. 22:2 eli eli lama azavtani rahok mișuati divre
șaagati:

א־דּומיָ ַ֥ה ְֽׁלי׃
ְֽׁ ֹלהי אֶ קְ ָ ֶ֣רא יַ֭ ֹומָ ם וְ ֶ֣לא תַ עֲנֶ ָ֑ה ְֵ֝ו ִַ֗ליְ לָה ְ ְֽׁול
ַ ִ֗ א
Ps. 22:3 elohai ekra iomam velo taane velaila
velo-dumia li:

izbăveai.
6. Strigau către Tine, şi erau
scăpaţi; se încredeau în Tine, şi

וְ אַ ָ ַ֥תה קָ ָ֑דֹוש יֵ֝ ֹושִֵ֗ ב ְתהלַ֥ ֹות י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
Ps. 22:4 veata kadoș ioșev teilot israel:

nu rămâneau de ruşine.
7. Dar eu sunt vierme, nu om,
am ajuns de ocara oamenilor şi

ַ֭ ְבָך בָ ְט ֶ֣חּו אֲב ֵ ָ֑תינּו בֵָ֝ ְט ִ֗חּו ַו ְְֽׁתפַ לְ ֵ ְֽׁטמֹו׃
Ps. 22:5 bea bateu avotenu bateu vatefaletemo:

א־בֹושּו׃
ְֽׁ אֵ לֶ ֶ֣יָך ָזע ֲֶ֣קּו וְ נ ְמלָ ָ֑טּו בְ ָךֹ֖ בָ ְט ֶ֣חּו וְ ל

dispreţuit de popor.

Ps. 22:6 elea zaaku venimlatu bea vateu velovoșu:
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8. Toţi cei ce mă văd îşi bat joc
de mine, îşi deschid gura, dau
din cap şi zic:
9. "S-a încrezut în Domnul! Să-l
mântuiască

Domnul,

să-l

izbăvească, fiindcă-l iubeşte!"
10. Da,

Tu

m-ai

scos

din

א־איש חֶ ְרפַ ַ֥ת אֵָ֝ ִ֗ ָדם ּובְ זַ֥ ּוי ָ ְֽׁעם׃
ָ֑ וְ אָ נ ֶ֣כי תֹולַ ֶ֣עַת וְ ל
Ps. 22:7 veanohi tolaat velo-iș herpat adam
uvzui am:

ָל־ראַ י יַלְ ֶ֣עגּו ָ֑לי יַפְ ַ֥טירּו בְֵ֝ שָ פִָ֗ ה יָנַ֥יעּו ְֽׁראש׃
ַ֭ כ
Ps. 22:8 kol-roai ialigu li iaftiru vesafa ianiu roș:

pântecele mamei, m-ai pus la
adăpost de orice grijă la ţâţele
mamei mele;
11. de

când

eram

la

sânul

mamei, am fost sub paza Ta, din
pântecele

mamei

ai

fost

Dumnezeul meu.
12. Nu Te depărta de mine, căci
s-apropie necazul, şi nimeni numi vine în ajutor.
13. O mulţime de tauri sunt
împrejurul meu, nişte tauri din
Basan mă înconjoară.
14. Îşi deschid gura împotriva

ֶ֣גל אֶ ל־יְ הוָ ֶ֣ה יְ פַלְ ֵ ָ֑טהּו ֵַ֝יצי ִֵ֗להּו ַ֘כי ָח ֵ ְַֽׁ֥פץ ְֽׁבֹו׃
Ps. 22:9 gol el-ADONAI iefaleteu iațileu ki hafeț
bo:

עַל־ש ֵ ַ֥די א ְֽׁמי׃
ְ
יחי
ִ֗ ְֽׁכי־אַ ָ ֶ֣תה ג ֶ֣חי מ ָבָ֑טֶ ן מֵַ֝ בְ ט
Ps. 22:10 ki-ata gohi mibaten mavtihi al-șede
imi:

ַָ֭עלֶיָך הָ ְשלַ ֶ֣כְ תי מֵ ָ ָ֑רחֶ ם מ ֶבַ֥טֶ ן ֵ֝א ִ֗מי ֵ ֶ֣אלי ָ ְֽׁאתָ ה׃
Ps. 22:11 alea hașlahti merahem mibeten imi eli
ata:

עֹוזְֽׁר׃
ֵ י־אין
ַ֥ ֵ רֹובָ֑ה כ
ָ ְאַ ל־ת ְר ַחֶ֣ק ַ֭ממֶ וּי כי־צָ ָ ֶ֣רה ק
Ps. 22:12 al-tirhak mimeni ki-țara kerova ki-en
ozer:

mea ca un leu care sfâşie şi
răcneşte.
15. Am ajuns ca apa care se

ירי בָ ָ ֶ֣שן כ ְת ְֽׁרּוני׃
ֹ֖ ֵ פָרים ַר ָ֑בים אַ ב
ֶ֣ ַ֭ ְסבָ בּוני
Ps. 22:13 sevavuni parim rabim abire vașan
kiteruni:

scurge, şi toate oasele mi se

יהָ֑ם אֵַ֝ ְר ִֵ֗יה ט ֵ ַ֥רף וְ ש ֵ ְֽׁאג׃
ֶ פ ֶָ֣צּו עָ לַ ֶ֣י פ

despart; mi s-a făcut inima ca
ceara şi se topeşte înăuntrul
meu.
16. Mi se usucă puterea ca lutul
şi mi se lipeşte limba de cerul
gurii:

m-ai

adus

în ţărâna

morţii.
17. Căci

nişte

câini

mă

înconjoară, o ceată de nelegiuiţi
dau târcoale împrejurul meu,

Ps. 22:14 pațu alai pihem arie toref veșoeg:

כ ַ ַַ֥מים נ ְשפַכְ תיְ֮ וְ ה ְת ָ ְֽׁפ ְרדִ֗ ּו ָ ְֽׁכל־עַצְ ָׁ֫מֹו ָ ַ֥תי הָ יָ ֶ֣ה ַ֭לבי כְַֹּונָ ָ֑ג
ֵָ֝נ ִ֗ ֵמס בְ ֶ֣תֹוך מֵ ָ ְֽׁעי׃
Ps. 22:15 kamaim nișpahti veitparedu kolațmotai haia libi kadonag names betoh meai:

ֲפַר־מוֶת
ַ֥ ָ קֹוחָ֑י ְ ְֽׁו ַלע
ָ ְַָ֘י ֵ ֶׁ֤בש כַחֶ֨ ֶרש ׀ כ ִ֗חי ּוַ֭ לְ שֹוני מ ְד ָבֶ֣ק מַ ל
ת ְשפְ ֵ ְֽׁתני׃
Ps. 22:16 iaveș kaheres kohi ulșoni mudbak
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mi-au

străpuns

mâinile

şi

picioarele:
18. toate oasele aş putea să mi le
număr. Ei însă pândesc şi mă
privesc;
19. îşi împart hainele mele între

malkohai velaafar-mavet tișpeteni:

אֲרי י ַ ַָ֥די
ִ֗ ַ֥כי ְסבָ ִ֗בּוני כְ ָָׁ֫ל ַ֥בים ע ַ ֲֶ֣דת ַ֭ ְמ ֵרעים הק ָ֑יפּוני ֵָ֝כ
וְ ַרגְ ָ ְֽׁלי׃
Ps. 22:17 ki sevavuni kelavim adat mereim
hikifuni kaari iadai veraglai:

ei şi trag la sorţi pentru cămaşa
mea.
20. Dar Tu, Doamne, nu Te
depărta! Tu, Tăria mea, vino
degrabă în ajutorul meu!
21. Scapă-mi sufletul de sabie şi
viaţa din ghearele câinilor!
22. Scapă-mă din gura leului şi
scoate-mă

din

coarnele

bivolului!
23. Voi

vesti

Numele

אּו־בי׃
ְֽׁ מֹותי ֵהַ֥מָ ה ֵַ֝י ִ֗ביטּו י ְר
ָ֑ ָ ְאֲסַ פֵ ַ֥ר כָל־עַצ
Ps. 22:18 asaper kol-ațmotai hema iabitu iru-vi:

גֹורל׃
ְֽׁ ָ בּושי י ַַ֥פילּו
ִ֗ ְֵ֝יְ חַ לְ ֶ֣קּו בְ ג ַ ֶָ֣די ל ֶָהָ֑ם וְ עַל־ל
Ps. 22:19 iealeku vegadai lahem veal-levuși
iapilu goral:

ָלּותי לְ עֶ ז ָ ְַ֥רתי ְֽׁחּושָ ה׃
ִ֗ וְ אַ ָ ֶ֣תה ַ֭ ְיהוָה אַ ל־ת ְר ָחָ֑ק ֵ֝אֱ י
Ps. 22:20 veata ADONAI al-tirhak eialuti
leezrati hușa:

Tău

fraţilor mei şi Te voi lăuda în

הַ ֶ֣צילָה מֵ ֶח ֶֶ֣רב נַפְ ָ֑שי מיַד־ ֵ֝ ִ֗ ֶכלֶב יְ חידָ ְֽׁתי׃
Ps. 22:21 hațila meerev nafși miad-kelev ieidati:

mijlocul adunării.
24. Cei ce vă temeţi de Domnul,
lăudaţi-L! Voi toţi, sămânţa lui
Iacov, slăviţi-L! Cutremuraţi-vă

יתני׃
ְֽׁ ָ ַ֭הֹושיעֵ ני מ ֶ֣פי אַ ְריֵ ָ֑ה ּומקַ ְרנֵ ֹ֖י ֵר ֶ֣מים עֲנ
Ps. 22:22 hoșieni mipi arie umikarne remim
anitani:

înaintea Lui, voi toţi, sămânţa
lui Israel!
25. Căci El nici nu dispreţuieşte,
nici nu urăşte necazurile celui
nenorocit şi nu-Şi ascunde faţa
de el, ci îl ascultă când strigă
către El.
26. În adunarea cea mare, Tu
vei fi pricina laudelor mele: şimi voi împlini juruinţele în faţa
celor ce se tem de Tine.

אֲסַ פְ ָ ֶ֣רה ש ְמָךֶ֣ לְ אֶ ָחָ֑י בְ ֹ֖תֹוך קָ ָהֶ֣ל אֲ הַ לְ ֶ ְֽׁלךָ׃
Ps. 22:23 asapera șimha leeai betoh kahal
ahaleleka:

י ְר ֵ ֶׁ֤אי יְ ה ֨ ָוה ׀ ַ ְֽׁהלְ ִ֗לּוהּו כָל־זֶ ֶ֣ ַַ֤רע ַיע ֲֶ֣קב כַבְ ָ֑דּוהּו וְ גַ֥ ּורּו
ֵ֝מ ִ֗ ֶמוּּו כָל־זֶ ַ֥ ַַ֤רע י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
Ps. 22:24 ire ADONAI haleluhu kol-zera iaakov
kabeduhu veguru mimenu kol-zera israel:

ֶׁ֤כי ְֽׁלא־בָ ָ֨זה וְ ַ֪לא שקַַ֡ ץ עֱנֵּ֬ ּות ע ִָ֗ני וְ לא־ה ְס ֶ֣תיר פָ נָ ֶ֣יו
מ ֶ ָ֑מוּּו ּוְֽׁ בְ שַ ּוְ עֹ֖ ֹו אֵ לָ ֶ֣יו שָ ֵ ְֽׁמעַ ׃
Ps. 22:25 ki lo-vaza velo șikaț enut ani velohistir panav mimenu uvșavo elav șameia:
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27. Cei săraci vor mânca şi se
vor sătura, cei ce caută pe
Domnul, Îl vor lăuda: veselă să
vă fie inima pe vecie!

ֵ ַ֥מא ְת ִָ֗ך ְ ְֽׁתה ָָׁ֫ל ַ֥תי בְ קָ ָהַ֥ל ָ ָ֑רב נְ דָ ַ ַ֥רי ֵ֝אֲ שַ ִֵ֗לם נֶ ֶַ֣֤גֶד ֵיְר ָ ְֽׁאיו׃
Ps. 22:26 meitea teilati bekahal rav nedarai
așalem neghed iereav:

28. Toate marginile pământului
îşi vor aduce aminte şi se vor
întoarce

la

Domnul:

familiile

neamurilor

toate

se

vor

închina înaintea Ta.
29. Căci

a

Domnului

este

împărăţia: El stăpâneşte peste
neamuri.
30. Toţi cei puternici de pe
pământ vor mânca şi se vor

יאכְ ֵּ֬לּו ֲענ ָ֨וים ׀ וְ י ְש ִ֗ ָבעּו יְ ַ ְֽׁהלְ לֶ֣ ּו ַ֭ ְיהוָה ְֶּ֣ ְר ָ ָ֑שיו יְ ֹ֖חי
לְ בַ בְ כֶ ֶ֣ם ל ַ ְָֽׁעד׃
Ps. 22:27 iohelu anavim veisbau iealelu ADONAI
dorșav iei levavhem laad:

י־א ֶרץ וְ ְֽׁי ְשתַ ֲחוַ֥ ּו
ָ֑ ָ ֵל־יהוָה כָל־אַ פְ ס
ְ ַ֭ ֶיזְכְ ֶׁ֤רּו ׀ וְ יָשֶ֣בּו א
גֹוים׃
ְֽׁ לְֵ֝ ָפ ִֶ֗ניָך ָ ְֽׁכל־מ ְשפְ ַ֥חֹות
Ps. 22:28 izkeru veiașuvu el-ADONAI kol-afseareț veiștahavu lefanea kol-mișpeot goim:

închina şi ei; înaintea Lui se vor
pleca toţi cei ce se coboară în
ţărână, cei ce nu pot să-şi
păstreze viaţa.
31. O sămânţă de oameni Îi va
sluji; şi se va vorbi despre
Domnul către cei ce vor veni
după ei.

גֹוים׃
ְֽׁ ֶַ֣כי ַַ֭ליהוָה הַ ְמלּוכָ ָ֑ה ּוֵ֝ משִֵ֗ ל ב
Ps. 22:29 ki lADONAI hameluha umoșel
bagoim:

ֵי־א ֶרץ לְ ָפנָ ֶ֣יו ַ֭יכְ ְרעּו כָל־
ֶ ִ֗ אָ כְ ֵּ֬לּו ו ְַֽׁי ְשתַ חֲּו֨ ּו ׀ ָ ְֽׁכל־ְּ ְשנ
יֹור ֵ ֶ֣די עָ פָ ָ֑ר ְֵ֝ונַפְ ִ֗שֹו ֶ֣לא ח ָיְֽׁה׃
ְ
Ps. 22:30 ahelu vaiștahavu kol-dișne-ereț
lefanav ihreu kol-iorede afar venafșo lo hia:

32. Aceştia vor veni şi vor vesti

זֶ ַ֥ ַַ֤רע ַיְֽׁעַבְ ֶ ָ֑דוּּו יְ ספַ ֹ֖ר ַ ְֽׁלאדנָ ֶ֣י ל ְְַֹּֽׁור׃

dreptatea Lui, vor vesti lucrarea
Lui poporului care se va naşte.

ָשה׃
ְֽׁ ָ ַָ֭יבאּו וְ יַגֶ֣ידּו צ ְדקָ ָ֑תֹו לְ עַ ַ֥ם נֵ֝ ֹו ִָ֗לד ֶ֣כי ע

Psalmii 23
1. (O cântare a lui

Ps. 22:31 zera iaavdenu iesupar ladonai lador:

David.)

Domnul este păstorul meu: nu

Ps. 22:32 iavou veiaghidu țidkato leam nolad ki
asa:

Ziua 4

voi duce lipsă de nimic.
2. El mă paşte în păşuni verzi şi

מז ְַ֥מֹור לְ דָ וָ֑ד יְ הוָ ַ֥ה ֵ֝ר ִ֗עי ֶ֣לא אֶ חְ ָ ְֽׁסר׃

mă duce la ape de odihnă;
3. îmi înviorează sufletul şi mă
povăţuieşte pe cărări drepte, din
pricina Numelui Său.

כ״ג23

Ps. 23:1 mizmor ledavid ADONAI roi lo esar:

ל־מי ְמנ ֶ֣חֹות יְ ַנה ֵ ְֲֽׁלני׃
ֹ֖ ֵ ַיצני ע
ָ֑ ֵ בנְ ֶ֣אֹות ְֶַּ֭ שֶ א י ְַרב
Ps. 23:2 binot deșe iarbițeni al-me menuhot
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4. Chiar dacă ar fi să umblu prin
valea umbrei morţii, nu mă tem
de niciun rău, căci Tu eşti cu
mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă
mângâie.
5. Tu îmi întinzi masa în faţa
potrivnicilor mei; îmi ungi capul
cu untdelemn, şi paharul meu
este plin de dă peste el.
6. Da, fericirea şi îndurarea mă
vor însoţi în toate zilele vieţii
mele, şi voi locui în Casa
Domnului

până

la

sfârşitul

zilelor mele.

ienahaleni:

ֵי־צֶ דֶ ק לְ ַ ֶ֣מעַן ְש ְֽׁמֹו׃
ִ֗ ֵ֝ שֹובָ֑ב ַיְֽׁנְ ֵ ַ֥חני בְ מַ עְ גְ ל
ֵ ְנַפְ ַ֥שי י
Ps. 23:3 nafși ieșovev ianheni vemaghele-țedek
lemaan șemo:

ירא ָ ִ֗רע כי־אַ ָ ַ֥תה עמָ ָ֑די
ֶׁ֤ ָ א־א
ַ֘ גַ ֶׁ֤ם ְֽׁכי־אֵ ֵ֨לך בְ גֵ ַ֪יא צַ לְ ַ֡ ָמוֶת ל
נְתָך ֵהֶ֣מָ ה יְ ַ ְֽׁנח ְֲֽׁמני׃
ֶ ִ֗ ַשבְ ְטָךַ֥ ּוֵ֝ מ ְשע
Ps. 23:4 gam ki-ele beghe țalmavet lo-ira ra kiata imadi șivtea umișantea hema ienahamuni:

אשי
ִ֗ תַ ע ֲֵּ֬רך לְ פָ ַ֨ני ׀ שלְ חִָ֗ ן נֶ ַַ֥֤גֶד צ ְר ָ ָ֑רי ְּ ַ ֹ֖שנְתָ בַ ֶ ַ֥שמֶ ן ֵ֝ר
כֹוסי ְרו ָָיְֽׁה׃
ַ֥
Ps. 23:5 taaroh lefanai șulhan neghed țorerai
dișanta vașemen roși kosi revaia:

ַ ֶׁ֤אך ׀ ֶׁ֤טֹוב ו ֶָחֶ֣סֶ ד ַ֭י ְר ְְּפּוני כָל־יְ ֵ ֶ֣מי חַ יָ ָ֑י וְ שַ בְ ַ֥תי בְ בֵ ית־
ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה לְ ֶ֣א ֶרך י ְָֽׁמים׃

Psalmii 24
1. (Un psalm al lui David.) Al
Domnului este pământul cu tot

Ps. 23:6 ah tov vahesed irdefuni kol-ieme haiai
veșavti bevet-ADONAI leore iamim:

ce este pe el, lumea şi cei ce o

כ״ד24

locuiesc!
2. Căci El l-a întemeiat pe mări
şi l-a întărit pe râuri.
3. Cine va putea să se suie la
muntele Domnului? Cine se va
ridica până la locul Lui cel
sfânt? 4. Cel ce are mâinile nevinovate
şi inima curată, cel ce nu-şi
dedă sufletul la minciună şi nu
jură ca să înşele.
5. Acela
binecuvântarea

va

לֹואּה תֵֵ֝ ִ֗ ֵבל וְ ֶ֣י ְשבֵ י ָ ְֽׁבּה׃
ָ֑ ָ ּומ
ְ לְ דָ ִ֗וד ָׁ֫מז ְַ֥מֹור ַ֭ ַ ְֽׁליהוָה הָ ָ ֶ֣א ֶרץ
Ps. 24:1 ledavid mizmor lADONAI haareț umloa
tevel veioșve va:

עַל־נהָ ִ֗רֹות יְ כֹונְ ֶנְֽׁהָ ׃
ְ ֵ֝
ְי־הּוא עַ ל־י ֶַ֣מים יְ סָ ָ ָ֑דּה ו
ַ֭ כ
Ps. 24:2 ki-hu al-iamim iesada veal-nearot
ieonenea:

ְֽׁמי־ ַיעֲלֶ ַ֥ה בְ הַ ר־יְ הוָ ָ֑ה ּומי־ ֵָ֝יקּום ב ְמ ַ֥קֹום קָ ְד ְֽׁשֹו׃
Ps. 24:3 mi-iaale vear-ADONAI umi-iakum
bimkom kodșo:

căpăta
Domnului,

starea după voia Lui dată de
Dumnezeul mântuirii lui.

ַשוְ א נַפְ ָ֑שי וְ ֹ֖לא
ֶ֣ ָ ָשא ל
ֶ֣ ָ נְ ַ֥קי ַכ ִַ֗פים ּוְֽׁ בַ ר־ ֵָׁ֫ל ָבַ֥ב אֲ ֶ ֶׁ֤שר ׀ לא־נ
נ ְש ַבֶ֣ע לְ מ ְר ָ ְֽׁמה׃
Ps. 24:4 neki hapaim uvar-levav așer lo-nasa
lașav nafși velo nișba lemirma:
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6. Iată partea de moştenire a
celor ce-L cheamă, a celor ce
caută faţa Ta, Dumnezeul lui
Iacov. - (Oprire)
7. Porţi,

ridicaţi-vă

capetele;

ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să
intre Împăratul slavei! 8. "Cine este acest Împărat al

ֹלהַ֥י י ְשעְֽׁ ֹו׃
ֵ ֱי ָ ֶ֣שא ַ֭ ְב ָרכָה מֵ ֵ ֶ֣את יְ הוָ ָ֑ה ּוֵ֝ צְ דָ קִָ֗ ה מֵ א
Ps. 24:5 isa veraha meet ADONAI uțdaka
meelohe ișo:

ֶַ֭זה ְֶֹּ֣ור דרשו |ְּ ְר ָ ָ֑שיו| ְמבַ קְ שֵ֨ י פָ נֶ ֹ֖יָך ַיע ֲֶ֣קב ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 24:6 ze dor dorșo (dorșav) mevakșe fanea
iaakov sela:

slavei?" - Domnul cel tare şi
puternic, Domnul cel viteaz în
lupte.
9. Porţi,

ridicaţi-vă

capetele;

ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să
intre Împăratul slavei! 10. "Cine este acest Împărat al
slavei?" - Domnul oştirilor: El
este Împăratul slavei!

עָרים ׀ ָ ְֽׁראשֵ י ִֶ֗כם ְַֽׁ֭ ְוהוּ ְָשאּו פ ְת ֵ ֶ֣חי עֹולָ ָ֑ם ְֵ֝וי ִָ֗בֹוא
֨ ְש ֶׁ֤אּו ְש
ֶ ֶ֣מלֶך הַ כ ְָֽׁבֹוד׃
Ps. 24:7 seu șearim rașeem veinaseu pithe olam
veiavo mele hakavod:

ַ֥מי זֶהְ֮ ֶ ֶׁ֤מלֶך הַ ָָׁ֫כ ַ֥בֹוד ַ֭ ְיהוָה עזֶ֣ ּוז וְ ג ָ֑בֹור ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ג ַ֥בֹור
מלְ חָ ָ ְֽׁמה׃
Ps. 24:8 mi ze mele hakavod ADONAI izuz
veghibor ADONAI ghibor milhama:

עָרים ׀ ָ ְֽׁראשֵ י ִֶ֗כם ּוַ֭ ְשאּו פ ְת ֵחֶ֣י עֹולָ ָ֑ם ְֵ֝ויָבא ֶ ֶ֣מלֶך
֨ ְש ֶׁ֤אּו ְש
הַ כ ְָֽׁבֹוד׃
Ps. 24:9 seu șearim rașeem usu pithe olam
veiavo mele hakavod:

Psalmii 25
1. (Un psalm al lui David.) La
Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.

ֶׁ֤מי ֶ֣הּוא זֶהְ֮ ֶ ֶׁ֤מלֶך הַ ָָׁ֫כ ַ֥בֹוד יְ הוָ ַ֥ה צְ בָ ָ֑אֹות ֶׁ֤הּוא ֶ ֹ֖מלֶך הַ כ ֶָ֣בֹוד
ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 24:10 mi hu ze mele hakavod ADONAI
țevaot hu mele hakavod sela:

2. În Tine, Dumnezeule, mă
încred: să nu fiu dat de ruşine,

כ״ה25

ca să nu se bucure vrăjmaşii mei
de mine!
3. Da, toţi cei ce nădăjduiesc în
Tine nu vor fi daţi de ruşine: ci
de ruşine vor fi daţi cei ce Te
părăsesc fără temei.

לְ דָ ַ֡וד אֵ לֶ ַ֥יָך ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה נַפְ ַ֥שי אֶ ָ ְֽׁשא׃
Ps. 25:1 ledavid elea ADONAI nafși esa:

ל־יְֽׁעַ לְ ֹ֖צּו א ַיְבֶ֣י ְֽׁלי׃
ַ ַֹלהי בְ ָךֶ֣ בַָ֭ טַ חְ תי אַ ל־אֵ ָ֑בֹושָ ה א
ַ ִ֗ א
Ps. 25:2 elohai bea vatahti al-evoșa al-iaalțu
oivai li:
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4. Arată-mi, Doamne, căile Tale

ָל־קוֶיָך ֶ֣לא י ֵָ֑בשּו ֵֵ֝י ִ֗בשּו הַ בֹוגְ ַ֥דים ֵר ָ ְֽׁיקם׃
ַ֭ גַ ֶ֣ם כ

şi învaţă-mă cărările Tale.
5. Povăţuieşte-mă în adevărul
Tău şi învaţă-mă; căci Tu eşti

Ps. 25:3 gam kol-kovea lo ievoșu ievoșu
habogdim rekam:

Dumnezeul mântuirii mele, Tu
eşti totdeauna nădejdea mea!
6. Adu-Ţi aminte, Doamne, de
îndurarea şi bunătatea Ta; căci
sunt veşnice.
7. Nu-Ţi

aduce

aminte

de

greşelile din tinereţea mea, nici
de fărădelegile mele; ci adu-Ţi
aminte de mine, după îndurarea
Ta,

pentru

bunătatea

Ta,

Doamne!
8. Domnul este bun şi drept: de
aceea arată El păcătoşilor calea.
9. El face pe cei smeriţi să
umble în tot ce este drept. El
învaţă pe cei smeriţi calea Sa.
10. Toate

cărările

pentru cei ce păzesc legământul
şi poruncile Lui.
Numele

ַ֥אֹותָך
ְ אֱֹלהֶ֣י י ְש ָ֑עי
ֵ הַ ְד ַ֘ריכֵ ֶׁ֤ני בַ אֲ מ ֨ ֶתָך ׀ ְ ְֽׁול ְַמ ִ֗ ֵדני ְֽׁכי־אַַ֭ תָ ה
ֵ֝ק ִּ֗ויתי כָל־הַ יְֽׁ ֹום׃
Ps. 25:5 haderiheni vaamitea velamedeni ki-ata
elohe iși otha kiviti kol-haiom:

ר־רח ֶ ֲֶ֣מיָך ַ֭ ְיהוָה ַוחֲסָ ֶ ָ֑דיָך ֹ֖כי מֵ עֹולָ ֶ֣ם ֵ ְֽׁהמָ ה׃
ַ זְכ
Ps. 25:6 zeor-rahamea ADONAI vahasadea ki
meolam hema:

ל־תז ְַ֥כר כְ חַ ְס ְְָּךַ֥ ְזכָר־לי־
ָׁ֫ ַעּורי ׀ ּופְ שָ עִַ֗ י א
֨ ַ ְחַ ֶׁ֤טאות נ
הוְֽׁה׃
ָ ְַ ָ֑אתָ ה לְ ַ ֹ֖מעַן טּובְ ָךֶ֣ י
Ps. 25:7 hatovt neurai ufșaai al-tizkor keasdea
zear-li-ata lemaan tuvha ADONAI:

יֹורה חַ טָ ֶ֣אים בַ ָ ְְּֽׁ ֶרך׃
ֹ֖ ֶ ָשר יְ הוָ ָ֑ה עַ ל־כֵ ֶׁ֤ן
ַ֥ ָ טֹוב־וְ י
Ps. 25:8 tov-veiașar ADONAI al-ken iore hataim
badare:

Tău,

Doamne, iartă-mi fărădelegea,
căci mare este!
12. Cine este omul care se teme
de Domnul? Aceluia Domnul îi
arată calea pe care trebuie s-o
aleagă.

Ps. 25:4 derahea ADONAI hodieni orhotea
lamedeni:

Domnului

sunt îndurare şi credincioşie

11. Pentru

חֹותיָך ל ְַמ ֵ ְֽׁדני׃
ֶ֣ ֶ ְְּ ָרכֶ ֶ֣יָך ַ֭ ְיהוָה הֹודיעֵ ָ֑ני ֹ֖א ְר

י ְַד ֵ ֶ֣רך ַ֭ ֲענָוים בַ מ ְשפָ ָ֑ט ְֽׁויל ֵ ַֹ֖מד ֲענָוֶ֣ים ְַּ ְרכְֽׁ ֹו׃
Ps. 25:9 iadre anavim bamișpat vilamed anavim
darko:

כָל־אָ ְר ֶ֣חֹות ַ֭ ְיהוָה ֶחֶ֣סֶ ד וֶאֱ ֶ ָ֑מת לְ נצְ ֵ ַ֥רי בְֵ֝ ר ִ֗יתֹו וְ עֵ ד ָ ְֽׁתיו׃
Ps. 25:10 kol-arhot ADONAI hesed veemet
lenoțre verito veedotav:

ב־הּוא׃
ְֽׁ לְ ַ ְֽׁמעַן־ש ְמָךַ֥ יְ הוָ ָ֑ה ְ ְֽׁוסָ לַחְ ָ ַ֥ת ֵ֝ ַלעֲו ִ֗ני ֶ֣כי ַר
Ps. 25:11 lemaan-șimha ADONAI vesalahta
laavoni ki rav-hu:
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13. El va locui în fericire, şi

ֹורוּּו בְ ֶ ֶ֣ד ֶרך יבְ ָ ְֽׁחר׃
ִ֗ ֶ ֵ֝מי־זֶ ֶ֣ה הַָ֭ איש יְ ֵ ֶ֣רא יְ הוָ ָ֑ה י

sămânţa lui va stăpâni ţara.
14. Prietenia

Domnului

este

pentru cei ce se tem de El, şi

Ps. 25:12 mi-ze haiș iere ADONAI iorenu bedere
ivhar:

legământul făcut cu El le dă
învăţătură.
15. Eu îmi întorc necurmat ochii
spre Domnul, căci El îmi va

ֶ֣ירש ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ַ ַַ֭נפְ שֹו בְ ֶ֣טֹוב תָ ָ֑לין ְֵ֝וז ְַר ִ֗עֹו י
Ps. 25:13 nafșo betov talin vezaro iraș areț:

scoate picioarele din laţ.

יעם׃
ְֽׁ ָ ֶ֣סֹוד ַ֭ ְיהוָה ל ֵיר ָ ָ֑איו ּוֵ֝ בְ ר ִ֗יתֹו לְ הֹוד

16. Priveşte-mă şi ai milă de
mine,

căci

sunt

părăsit

şi

nenorocit.
17. Neliniştea

inimii

mele

creşte: scoate-mă din necazul
meu!

Ps. 25:14 sod ADONAI lireav uvrito leodiam:

ּוא־יֹוציא מֵ ֶ ֶ֣רשֶ ת ַרגְ ָ ְֽׁלי׃
ֹ֖
עֵינַ ֶ֣י תַָ֭ מיד אֶ ל־יְ הוָ ָ֑ה ֶׁ֤כי ְֽׁה
Ps. 25:15 enai tamid el-ADONAI ki hu-ioți
mereșet raglai:

פְ נֵה־אֵ לַ ַ֥י וְ חָ וֵּ ָ֑ני ְֽׁכי־י ָֹ֖חיד וְ עָ נֶ֣י ָ ְֽׁאני׃

18. Uită-Te la ticăloşia şi truda
mea şi iartă-mi toate păcatele

Ps. 25:16 pene-elai veoneni ki-iahid veani ani:

mele.
19. Vezi

cât

de

mulţi

יאני׃
ְֽׁ ֵ ּוקֹותי הֹוצ
ַ ִ֗ צָ ֶ֣רֹות לְ בָ ֶ֣בי ה ְר ָ֑חיבּו ֵ֝מ ְמ ְֽׁצ

sunt

vrăjmaşii mei şi cu ce ură mare
mă urmăresc.

Ps. 25:17 țarot levavi hirhivu mimețukotai
hoțieni:

20. Păzeşte-mi sufletul şi scapămă! Nu mă lăsa să fiu dat de
ruşine când mă încred în Tine!
21. Să
nevinovăţia

mă

ocrotească

şi

neprihănirea,

când îmi pun nădejdea în Tine!
22. Izbăveşte, Dumnezeule, pe
Israel din toate necazurile lui.

אותי׃
ְֽׁ ָ ְר ֵ ֶ֣אה עַָ֭ נְ יי ַועֲמָ ָ֑לי ְֵ֝ושִָ֗ א לְ כָל־חַ ט
Ps. 25:18 ree oni vaamali vesa leol-hatovtai:

י־רבּו וְ שנְ ַ ֹ֖את חָ ָ ֶ֣מס ְשנ ְֵֽׁאּוני׃
ָ֑ ָ ְר ֵ ְֽׁאה־אֹויְ ַבַ֥י כ
Ps. 25:19 ree-oivai ki-rabu vesinat hamas
seneuni:

שָ ְמ ָ ֶ֣רה ַַ֭נפְ שי וְ הַ צילֵ ָ֑ני אַ ל־אֵֵ֝ ִ֗בֹוש ְֽׁכי־חָ ַ֥סיתי ָ ְֽׁבך׃
Ps. 25:20 șamera nafși veațileni al-evoș ki-hasiti
vah:

תם־ו ַָ֥ישֶ ר יצְ ָ֑רּוני ֵ֝ ִ֗כי קּו ְֽׁיתיָך׃
Ps. 25:21 tom-vaioșer ițeruni ki kivitiha:

פְ ֵ ֶ֣דה ַ֭אֱ ֹלהים אֶ ת־י ְש ָר ֵ ָ֑אל ֵ֝מ ִ֗כל ָ ְֽׁצרֹותָ יו׃
Ps. 25:22 pede elohim et-israel mikol țarotav:
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Psalmii 26

כ״ו26

1. (Un psalm al lui David.) Fămi

dreptate,

Doamne,

căci

umblu în nevinovăţie şi mă
încred în Domnul fără şovăire.
2. Cercetează-mă,
încearcă-mă,

Doamne,

trece-mi

bunătatea

Ta

Ps. 26:1 ledavid șafteni ADONAI ki-ani betumi
halahti uvADONAI batahti lo emad:

prin

cuptorul de foc rinichii şi inima!
3. Căci

י־אֲ ני בְ ת ֶ֣מי הָ לַ ָ֑כְ תי ּובַ יהוָ ַ֥ה
ַ֭ לְ דָ ֨וד ׀ שָ פְ ֵ ֶׁ֤טני יְ ה ִ֗ ָוה ְֽׁכ
בֵָ֝ ִ֗ ַטחְ תי ֶ֣לא אֶ ְמ ָ ְֽׁעד׃

este

înaintea ochilor mei, şi umblu
în adevărul Tău.

יֹותי וְ ל ְֽׁבי׃
ֶ֣ ַ ְבְ חָ נֵ ֶ֣ני יְ הוָ ֶ֣ה וְ נ ֵ ַָ֑סני צרופה |צָ ְרפָ ֹ֖ה| כל
Ps. 26:2 beaneni ADONAI venaseni țerofa
(țarefa) hiliotai velibi:

4. Nu şed împreună cu oamenii
mincinoşi şi nu merg împreună
cu oamenii vicleni.

ְֽׁכי־חַַ֭ ְס ְְָּך לְ נֶ ֶַ֣֤גֶד עֵ ינָ ָ֑י ְֵ֝וה ְתהַ ִַ֗לכְ תי בַ אֲ מ ֶ ְֽׁתָך׃
Ps. 26:3 ki-hasdea leneghed enai veithalahti
baamitea:

5. Urăsc adunarea celor ce fac
răul şi nu stau împreună cu cei
răi.
6. Îmi

spăl

nevinovăţie

mâinile

şi

aşa

în

înconjor

altarul Tău, Doamne,
7. ca să izbucnesc în mulţumiri
şi să istorisesc toate minunile
Tale.
8. Doamne, eu iubesc locaşul
Casei Tale şi locul în care
locuieşte slava Ta.
9. Nu-mi lua sufletul împreună
cu

păcătoşii,

nici

viaţa

oamenii care varsă sânge,

cu

י־שוְ א וְ ַ֥עם ֵַ֝נ ֲעל ִָ֗מים ֶ֣לא אָ ְֽׁבֹוא׃
ָ֑ ָ ֵם־מת
ְ לא־ ַָ֭ישַ בְ תי ע
Ps. 26:4 lo-iașavti im-mete-șav veim naalamim
lo avo:

ם־רשָ ִ֗עים ֶ֣לא אֵ ֵ ְֽׁשב׃
ְֵ֝ שַָ֭ נֵאתי קְ ַהֶ֣ל ְמ ֵר ָ֑עים וְ ע
Ps. 26:5 saneti keal mereim veim-reșaim lo eșev:

הוְֽׁה׃
ָ ְאֶ ְר ַחֶ֣ץ בְ נקָ יֶ֣ ֹון כַפָ ָ֑י וַאֲסבְ ָבֹ֖ה אֶ ת־מזְבַ חֲָךֶ֣ י
Ps. 26:6 erhaț benikaion kapai vaasoveva etmizbahaha ADONAI:

אֹותיָך׃
ְֽׁ ֶ ְתֹודה ּוֵ֝ לְ סַ פִֵ֗ ר כָל־נפְ ל
ָ֑ ָ ַַ֭ל ְשמעַ בְ ֶ֣קֹול
Ps. 26:7 lașmia bekol toda ulsaper kol-nifleotea:

בֹודָך׃
ְֽׁ ֶ ְיתָך ּוֵ֝ ְמ ִ֗קֹום מ ְשכַ ַ֥ן כ
ָ֑ ֶ ְֵ ְֽׁיה ִ֗ ָוה אַָ֭ הַ בְ תי ְמעֶ֣ ֹון ב
Ps. 26:8 ADONAI ahavti meon betea umkom
mișkan kevodea:

אֱסף עם־חַ טָ ֶ֣אים נַפְ ָ֑שי וְ עם־אַ נְ ֵ ֹ֖שי דָ ֶ֣מים חַ ָיְֽׁי׃
ֶ֣ ֶאַ ל־ת
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10. ale

căror

mâini

sunt

nelegiuite şi a căror dreaptă este

Ps. 26:9 al-teesof im-hataim nafși veim-anșe
damim haiai:

plină de mită!
11. Eu umblu în neprihănire;
izbăveşte-mă şi ai milă de mine!
12. Piciorul meu stă pe calea cea
dreaptă: voi binecuvânta pe

יהַ֥ם ז ָ ָ֑מה ְֵֽׁ֝וימי ִָ֗נם ָ ֶ֣מלְ אָ ה ְֽׁשחַ ד׃
ֶ ֲֵאשֶ ר־ביד
Ps. 26:10 așer-bideem zima viminam malea
șohad:

ַַ֭ו ֲאני בְ ת ַ֥מי אֵ ִֵ֗לך פְ ֵ ֶ֣דני וְ חָ ֵוְּֽׁני׃

Domnul în adunări.

Ps. 26:11 vaani betumi ele pedeni veoneni:

Psalmii 27
1. (Un psalm al lui David.)
Domnul

este

lumina

şi

mântuirea mea: de cine să mă
tem? Domnul este sprijinitorul

הוְֽׁה׃
ָ ְישֹור בְֵ֝ מַ קְ הֵ ִ֗לים אֲבָ ֵ ַ֥רך י
ָ֑ ַַ֭רגְ לי ָ ְֽׁע ְמ ָ ֶ֣דה בְ מ
Ps. 26:12 ragli ameda vemișor bemak-helim
avare ADONAI:

כ״ז27

vieţii mele: de cine să-mi fie
frică?
2. Când

înaintează

împotriva

mea,

cei
ca

răi
să-mi

mănânce carnea, tocmai ei prigonitorii şi vrăjmaşii mei - se
clatină şi cad.
3. Chiar o oştire de ar tăbărî
împotriva mea, inima mea tot
nu s-ar teme. Chiar război de sar ridica împotriva mea, tot plin
de încredere aş fi.
4. Un lucru cer de la Domnul şil doresc fierbinte: aş vrea să
locuiesc toată viaţa mea în Casa
Domnului,

ca

să

privesc

frumuseţea Domnului şi să mă
minunez de templul Lui.
5. Căci El mă va ocroti în coliba
Lui, în ziua necazului, mă va

עֹוז־חַ ִַ֗יי
ֵ֝
ירא יְ הוָ ַ֥ה ָ ְֽׁמ
ָ֑ ָ אֹורי ַ֭ ְוי ְשעי מ ֶ֣מי א
ֶ֣ לְ דָ ֨וד ׀ יְ הוָ ֶׁ֤ה ׀
מ ַ֥מי אֶ פְ ָ ְֽׁחד׃
Ps. 27:1 ledavid ADONAI ori veiși mimi ira
ADONAI maoz-haiai mimi efhad:

ֶאֱכל אֶ ת־בְ שָָׁ֫ ַ֥רי צָ ַ ֶ֣רי וְ איְ ַבֶ֣י ָ֑לי
ַ֪ בקְ ֶׁ֤רב עָ ַ֨לי ׀ ְמ ֵרעיםְ֮ ל
ֵ ֹ֖המָ ה כ ְָשלֶ֣ ּו וְ נ ָ ְָֽׁפלּו׃
Ps. 27:2 bikrov alai mereim leeol et-besari țarai
veoivai li hema hașelu venafalu:

ירא ָׁ֫ל ַ֥בי אם־תָ ֶ֣קּום עַָ֭ לַי
ַ֪ ָ אם־תַ ֲח ֵֶּ֬נה עָ ַ֨לי ׀ מַ ֲחנֶהְ֮ ְֽׁלא־י
בֹוטחַ ׃
ְֽׁ ֵ מלְ חָ ָ ָ֑מה בְֵ֝ ִ֗זאת אֲ נֶ֣י
Ps. 27:3 im-tahane alai mahane lo-ira libi imtakum alai milhama bezot ani voteiah:

אֲב ֵ ַ֥קש שבְ ֶ֣תי בְ בֵ ית־
ַ ָׁ֫ אֹותּה
ַ֪ ָ ְ֮אַ ַחֶׁ֤ת ׀ שָ ַ ֶ֣אלְ תי ֵ ְֽׁמאֵ ת־יְ הוָה
עַם־יה ִ֗ ָוה ּולְ בַ ֵ ַ֥קר בְ הֵ יכָלְֽׁ ֹו׃
ְ ֵ֝ ַ֭ ְיהוָה כָל־יְ ֵ ֶ֣מי חַ יַ ָ֑י ַלחֲזַ֥ ֹות בְ ְֽׁנ
Ps. 27:4 ahat șaalti meet-ADONAI ota avakeș
șivti bevet-ADONAI kol-ieme haiai lahazot
benoam-ADONAI ulvaker beealo:

ascunde sub acoperişul cortului
Lui şi mă va înălţa pe o stâncă.

ֶׁ֤כי יצְ פְ ֵ֨נני ׀ בְ סכהְ֮ בְ יַ֪ ֹום ָ ָׁ֫רעָ ַ֥ה ַַ֭י ְסת ֵרני בְ ֵ ֶ֣סתֶ ר אָ הֳלָ֑ ֹו
בְֵ֝ ִ֗צּור יְ רֹו ְמ ֵ ְֽׁמני׃
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6. Iată că mi se şi înalţă capul
peste vrăjmaşii mei, care mă
înconjoară: voi aduce jertfe în
cortul Lui, în sunetul trâmbiţei,
voi cânta şi

voi lăuda pe

Domnul.
7. Ascultă-mi, Doamne, glasul
când Te chem: ai milă de mine

Ps. 27:5 ki ițpeneni besuko beiom raa iastireni
beseter oholo bețur ieromemeni:

יבֹותי וְ אֶ זְבְ ָחֶ֣ה ַ֭ ְבאָ הֳלֹו
ַ ִ֗ אשי עַ ֶׁ֤ל ְֽׁאיְ ֵּ֬ ַבי ְ ְֽׁסב
ַ֡ וְ ע ֨ ַָתה י ַָ֪רּום ר
ַיהוְֽׁה׃
ָ זבְ ֵחֶ֣י ְתרּועָ ָ֑ה אָ ַ֥ש ָירה ֵ֝ ַואֲ ז ְַמ ָ ִ֗רה ל
Ps. 27:6 veata iarum roși al oivai sevivotai
veezbea veoholo zivhe terua așira vaazamera
lADONAI:

קֹולי אֶ קְ ָ ִ֗רא וְ חָ וֵּ ַ֥ני ַוע ֲֵנְֽׁני׃
ַ֥ ְשמַ ע־יְ הוָ ֹ֖ה

şi ascultă-mă!
8. Inima îmi zice din partea Ta:
"Caută faţa Mea!" Şi faţa Ta,
Doamne, o caut!
9. Nu-mi ascunde faţa Ta, nu
depărta cu mânie pe robul Tău!
Tu eşti ajutorul meu, nu mă
lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul
mântuirii mele!
10. Căci tatăl meu şi mama mea
mă părăsesc, dar Domnul mă
primeşte.

Ps. 27:7 șema-ADONAI koli ekra veoneni
vaaneni:

לְ ָךֶׁ֤ ׀ אָ ַ ֶ֣מר ַ֭לבי בַ קְ ֶ֣שּו פָ נָ ָ֑י אֶ ת־פָ נֶ ֹ֖יָך יְ הוָ ֶ֣ה אֲבַ ֵ ְֽׁקש׃
Ps. 27:8 lea amar libi bakeșu fanai et-panea
ADONAI avakeș:

אַ ל־תַ ְס ֵּ֬ ֵתר פָ ֶ֨ניָך ׀ ממֶ וּיְ֮ ַ ְֽׁאל־תַ ט־בְ ִ֗ ַאף עַָׁ֫ בְ ֶ ְַָּ֥ך עֶ ז ְָר ַ֥תי
ֹלהַ֥י י ְש ְֽׁעי׃
ֵ ֱל־תעַ ז ִ֗ ְֵבני א
ַ ְֵֽׁ֝ ַהָ יָ֑יתָ ַ ְֽׁאל־ת ְט ֵ ַ֥שני וְ א
Ps. 27:9 al-taster panea mimeni al-tat-beaf
avdea ezrati haita al-titeșeni veal-taazveni elohe
iși:

11. Învaţă-mă, Doamne, calea
Ta şi povăţuieşte-mă pe cărarea
cea

dreaptă,

din

pricina

vrăjmaşilor mei.
12. Nu mă lăsa la bunul plac al
potrivnicilor

mei!

Căci

împotriva mea se ridică nişte
martori

mincinoşi

şi

nişte

oameni care nu suflă decât
asuprire.
13. O! dacă n-aş fi încredinţat că
voi vedea bunătatea Domnului
pe pământul celor vii!…

כי־אָ ֶ֣בי וְ א ֶ֣מי ֲעז ָָ֑בּוני ַוְֽׁיהוָ ֶ֣ה ַיְֽׁאַ ְס ֵ ְֽׁפני׃
Ps. 27:10 ki-avi veimi azavuni vADONAI
iaasfeni:

שֹור ָ ְֽׁרי׃
ְ ישֹור לְֵ֝ ִ֗ ַמעַן
ָ֑ ֹורני יְ ה ִ֗ ָוה ָׁ֫ ְַּ ְרכֶ ַָ֥ך ּוַ֭ נְחֵ ני בְ ֶ֣א ַרח מ
ַ֥ ֵ ֶׁ֤ה
Ps. 27:11 horeni ADONAI darkea unheni beorah
mișor lemaan șorerai:

ַי־שֶ קֶ ר ויפֵ ַ֥ח
ִ֗ ֵ֝ ֵמּו־בי ֵ ְֽׁעד
ַ֥ ל־ת ְתנֵני בְ נֶ ֶ֣פֶש צָ ָ ָ֑רי ַ֥כי ָ ְֽׁק
ַ֭ ַ ְֽׁא
חָ ָ ְֽׁמס׃
Ps. 27:12 al-titeneni benefeș țarai ki kamu-vi
ede-șeker vifeiah hamas:

ּולֵ ׅׄא הֶַ֭ אֱמַ נְ תי ל ְר ַ֥אֹות ְ ְֽׁבטּוב־יְ ה ִ֗ ָוה בְ ֶ ֶ֣א ֶרץ חַ ְֽׁיים׃
ִ֗ ׅׄׄל ׅ
Ps. 27:13 lule heemanti lirot betuv-ADONAI
beereț haim:
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14. Nădăjduieşte în Domnul! Fii
tare, îmbărbătează-ţi inima şi
nădăjduieşte în Domnul!
Psalmii 28
1. (Un psalm al lui David.)
Doamne,

către

Tine

glasul meu, ca nu cumva, dacă
vei

depărta

fără

Ps. 27:14 kave el-ADONAI hazak veiaameț libea
vekave el-ADONAI:

כ״ח28

strig,

Stânca mea! Nu rămâne surd la
Te

הוְֽׁה׃
ָ ְקַ ִ֗ ֵּוה אֶ ל־יְ ָׁ֫הוָ ַ֥ה ַ֭ ֲחזַק וְ יַאֲ ֵ ֶ֣מץ ל ֶבָָ֑ך ְֵ֝וקַ ִ֗ ֵּוה אֶ ל־י

să-mi

răspunzi, să ajung ca cei ce se
coboară în groapă.

לְ דָ ַ֡וד ַ֘ ֵאלֶ ֶׁ֤יָך יְ ה ֨ ָוה ׀ אֶ קְ ָ ִ֗רא צּוריְ֮ ַ ְֽׁאל־תֶ ח ַ ֱַ֪רש ָׁ֫מ ֶ ַ֥מוּי פֶן־
ֱשה מ ֶ ָ֑מוּי ְֵ֝ונ ְמשִַ֗ לְ תי עם־יַ֥ ְֹורדֵ י ְֽׁבֹור׃
ַ֥ ֶ ֶ ְֽׁתח
Ps. 28:1 ledavid elea ADONAI ekra țuri al-teeraș
mimeni pen-teeșe mimeni venimșalti im-iorede
vor:

2. Ascultă glasul rugăciunilor
mele, când strig către Tine şi
când îmi ridic mâinile spre
locaşul Tău cel sfânt.
3. Nu mă lua de pe pământ
împreună cu cei răi şi cu
oamenii nelegiuiţi, care vorbesc
de pace aproapelui lor, şi, când
colo, au răutate în inimă.
4. Răsplăteşte-le după lucrările
lor şi după răutatea faptelor lor,
răsplăteşte-le

după

lucrarea

mâinilor lor! Dă-le plata care li
se cuvine!
5. Căci ei nu iau aminte la
lucrările Domnului, la lucrarea
mâinilor Lui. Să-i doboare şi să
nu-i mai scoale!
6. Binecuvântat să fie Domnul,
căci ascultă glasul rugăciunilor

ל־ְּ ַ֥ביר
ְ ְֶש ַ ֶׁ֤מע ֶ֣קֹול תַַ֭ חֲנּונַי בְ שַ ּוְ ֶ֣עי אֵ לֶ ָ֑יָך בְ נ ְָש ַ֥אי ֵָ֝י ִ֗ ַדי א
קָ ְד ֶ ְֽׁשָך׃
Ps. 28:2 șema kol tahanunai beșavi elea benasi
iadai el-devir kodșea:

ם־פ ֲע ֵָׁ֫לי ָ ַ֥אוֶן ְּבְ ֵ ֶ֣רי שַָ֭ לֹום
ַ֪ ם־רשָ עיםְ֮ וְ ע
ְ אַ ל־ת ְמ ְשכֵ ֶ֣ ני ע
יהָ֑ם ְֵ֝ו ָרעִָ֗ ה בלְ בָ ָ ְֽׁבם׃
ֶ ֵם־רע
ְֽׁ ֵ ע
Ps. 28:3 al-timșeeni im-reșaim veim-poale aven
dovre șalom im-reeem veraa bilvavam:

יהַ֥ם כְ מַ ע ֵ ֲֶ֣שה ַ֭ ְידֵ יהֶ ם ֵ ֶ֣תן
ֶ תֶ ן־ל ֶָהֶ֣ם כְ פָ ֳעלָםְ֮ ּוכְ ַ֪רעַ ַ ְֽׁמעַ לְ ֵָׁ֫ל
ל ֶָהָ֑ם הָ ֵ ֹ֖שב גְ מּולָ ֶ֣ם ל ֶ ְָֽׁהם׃
Ps. 28:4 ten-lahem kefaolam uhroa maaleleem
kemaase iedeem ten lahem hașev ghemulam
lahem:

ֶׁ֤כי ֶׁ֤לא י ַָ֡בינּו אֶ ל־פְ עלֶ֣ ת ַ֭ ְיהוָה וְ אֶ ל־מַ ע ֵ ֲֶ֣שה י ָ ָָ֑דיו ֵֶ֝יהֶ ְר ִ֗ ֵסם
וְ ֶ֣לא יבְ ֵנְֽׁם׃
Ps. 28:5 ki lo iavinu el-peulot ADONAI veelmaase iadav ieersem velo ivnem:

mele.
7. Domnul este tăria mea şi
scutul meu; în El mi se încrede
inima, şi sunt ajutat. De aceea

ֲנּונְֽׁי׃
ָ י־שָ מַ ע ֶ֣קֹול תַ ח
ֵ֝ בָ ַ֥רּוך יְ הוָ ָ֑ה כ
Ps. 28:6 baruh ADONAI ki-șama kol tahanunai:

יְ הוָ ֶׁ֤ה ׀ עזַ֥י ּומָ גוּיְ֮ ֶׁ֤בֹו בָ ַטַ֥ח ל ִ֗בי ְ ְֽׁו ֶָׁ֫נעֱזָ ַ֥ ְַ֤רתי ַו ַיעֲֹלַ֥ ז ל ָ֑בי
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îmi este plină de veselie inima
şi-L laud prin cântările mele.
8. Domnul este tăria poporului

הֹודוּּו׃
ְֽׁ ֶ ֲּוְֽׁ מש ַ֥ירי א
Ps. 28:7 ADONAI uzi umaghini bo vatah libi
veneezarti vaiaaloz libi umișiri ahodenu:

Său, El este stânca izbăvitoare a
unsului Său.
9. Mântuieşte,

Doamne,

poporul Tău şi binecuvântă
moştenirea Ta! Fii păstorul şi
sprijinitorul lor în veci.

יחֹו ְֽׁהּוא׃
ֶ֣ ּומעֶׁ֤ ֹוז יְ שּועֹ֖ ֹות ְמש
ָ ַ֘ יְ הוָ ַ֥ה ְֽׁעז־לָ ָ֑מֹו
Ps. 28:8 ADONAI oz-lamo umaoz ieșuot meșiho
hu:

הֹושיעָה ׀ אֶ ת־עַ ִ֗ ֶמָך ּובָ ֵ ַ֥רך אֶ ת־ ַנ ֲחל ֶ ָָ֑תָך ּוְֽׁ ְרעֵ ַ֥ם ְֵ֝ונ ְַש ִ֗ ֵאם
ֶׁ֤
עֹולם׃
ְֽׁ ָ ָעַד־ה
Ps. 28:9 hoșia et-amea uvare et-nahalatea urem
venaseem ad-haolam:

Ziua 5

Psalmii 29
1. (Un psalm al lui David.) Fiii
lui Dumnezeu, daţi Domnului,
daţi Domnului slavă şi cinste.
2. Daţi Domnului slava cuvenită
Numelui

Lui!

Închinaţi-vă

înaintea Domnului îmbrăcaţi cu
podoabe sfinte!
3. Glasul Domnului răsună pe
ape, Dumnezeul slavei face să
bubuie tunetul: Domnul este pe
ape mari.
4. Glasul

Domnului

este

puternic, glasul Domnului este
măreţ.
5. Glasul

Domnului

sfărâmă

cedrii; Domnul sfărâmă cedrii
Libanului;
6. îi face să sară ca nişte viţei, şi
Libanul şi Sirionul sar ca nişte
pui de bivoli.

כ״ט29

מז ְִ֗מֹור לְ ָׁ֫ ָדוַ֥ד הָ ֶ֣בּו ְֽׁ ַַ֭ליהוָה בְ נֵ ֶ֣י אֵ ָ֑לים הָ ַ֥בּו ֵ֝ ַליה ִ֗ ָוה כ ַָ֥בֹוד
ו ְָֽׁעז׃
Ps. 29:1 mizmor ledavid havu lADONAI bene
elim havu lADONAI kavod vaoz:

ת־קדֶ ש׃
ְֽׁ הָ ֶ֣בּו ַ֭ ַ ְֽׁליהוָה כְ ֶ֣בֹוד ְש ָ֑מֹו ה ְשתַ חֲוַ֥ ּו ֵ֝ ַליה ִ֗ ָוה בְ הַ ְד ַר
Ps. 29:2 havu lADONAI kevod șemo hiștahavu
lADONAI beadrat-kodeș:

עַל־מים
ַ֥ ַ
ַ֥קֹול יְ ה ִ֗ ָוה עַ ל־הַָׁ֫ ָ ַ֥מים ֵ ְֽׁאל־הַ כ ַָ֥בֹוד ה ְר ָ֑עים ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה
ַר ְֽׁבים׃
Ps. 29:3 kol ADONAI al-hamaim el-hakavod
hirim ADONAI al-maim rabim:

קֹול־יְ הוָ ַ֥ה בַ ָ֑כחַ ַ֥קֹול ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה בֶ הָ ָ ְֽׁדר׃
Ps. 29:4 kol-ADONAI bakoah kol ADONAI
beadar:

אֲרזָ֑ים וַיְ שַ ֵבַ֥ר ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה אֶ ת־אַ ְרזֵ ַ֥י הַ לְ בָ נְֽׁ ֹון׃
ָ ֶ֣קֹול ַ֭ ְיהוָה ש ֵבֶ֣ר
Ps. 29:5 kol ADONAI șover arazim vaișaber
ADONAI et-arze halevanon:

ן־ראֵ ְֽׁמים׃
ְ ֶידם כְ מֹו־עֵ ָ֑ גֶל לְ בָ נַ֥ ֹון ְֵ֝וש ְר ִ֗ין כְ ֶ֣מֹו ב
ַ֥ ֵ ַוי ְַרק
Ps. 29:6 vaiarkidem kemo-eghel levanon
vesirion kemo ven-reemim:
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7. Glasul

Domnului

face

să

קֹול־יְ הוָ ַ֥ה חצִֵ֗ ב ַלה ֲַ֥בֹות ֵ ְֽׁאש׃

ţâşnească flăcări de foc,
8. glasul Domnului face să se
cutremure pustiul; Domnul face
să tremure pustiul Cades.
9. Glasul

Domnului

face

pe

cerboaice să nască; El despoaie
pădurile; în locaşul Lui totul
strigă: "Slavă!"
10. Domnul stătea pe scaunul
Lui de domnie când cu potopul,
şi Domnul împărăţeşte în veci
pe scaunul Lui de domnie.
11. Domnul dă tărie poporului
Său, Domnul binecuvântă pe
poporul Său cu pace.
Psalmii 30

Ps. 29:7 kol-ADONAI hoțev lahavot eș:

ֶ֣קֹול ַ֭ ְיהוָה י ֶָ֣חיל מ ְד ָבָ֑ר י ַָ֥חיל ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה מ ְד ַבַ֥ר קָ ֵ ְֽׁדש׃
Ps. 29:8 kol ADONAI iahil midbar iahil ADONAI
midbar kadeș:

ֶׁ֤קֹול יְ ה ֨ ָוה ׀ יְ חֹולֵ ֶ֣ל אַ יָלֹותְ֮ ַוְַֽׁ֤ ֶיח ֱַ֪שף יְ עָָׁ֫ ַ֥רֹות ּובְ הֵ יכָלָ֑ ֹו ֵ֝כ ִ֗לֹו
א ֵ ַ֥מר כ ְָֽׁבֹוד׃
Ps. 29:9 kol ADONAI ieolel aialot vaieesof iearot
uvhealo kulo omer kavod:

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְַ֭ ְיהוָה לַמַ ֶ֣בּול י ָ ָָ֑שב וַיֵ ַ֥שֶ ב ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ֶ ֶ֣מלֶך ל
Ps. 29:10 ADONAI lamabul iașav vaieșev
ADONAI mele leolam:

ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה ַ֭עז לְ ַע ֶ֣מֹו י ֵ ָ֑תן יְ ה ָ֓ ָוה ׀ יְ בָ ֵ ֹ֖רך אֶ ת־עַ ֶ֣מֹו בַ שָ לְֽׁ ֹום׃
Ps. 29:11 ADONAI oz leamo iten ADONAI ievare
et-amo vașalom:

ל׳30

1. (Un psalm. O cântare pentru
sfinţirea Casei Domnului, făcută

מז ְַ֡מֹור שיר־חֲנכַ ֹ֖ת הַ ַבֶ֣ית לְ דָ ְֽׁוד׃

de David.)
2. Te înalţ, Doamne, căci m-ai
ridicat şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii
mei să se bucure de mine.
3. Doamne Dumnezeule, eu am
strigat către Tine, şi Tu m-ai

Ps. 30:1 mizmor șir-hanukat habait ledavid:

יתני וְ לא־ש ַ ֹ֖מחְ תָ איְ ַבֶ֣י ְֽׁלי׃
ָ֑ ָ אֲרֹומ ְמָךֶ֣ ַ֭ ְיהוָה ֶ֣כי דל
Ps. 30:2 aromimha ADONAI ki dilitani velosimahta oivai li:

vindecat.
4. Doamne, Tu mi-ai ridicat
sufletul din Locuinţa morţilor,
Tu m-ai adus la viaţă din
mijlocul celor ce se coboară în
groapă.
5. Cântaţi Domnului, voi cei

פָאני׃
ְֽׁ ֵ אֱֹלהָ֑י שּוַ ַ֥עְ תי אֵֵ֝ ִֶ֗ליָך וַת ְר
ָ יְ הוָ ַ֥ה
Ps. 30:3 ADONAI elohai șivati elea vatirpaeni:

|יתני מיורדי־|מ ָ ְֽׁי ְַ֤רדי־
ַ ִ֗ ן־ש ֶ֣אֹול נַפְ ָ֑שי ֵ֝חי
ְ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה ֶ ְֽׁהע ֱֶ֣ליתָ מ
ְֽׁבֹור׃
Ps. 30:4 ADONAI heelita min-șeol nafși hitani
miordi (miardi-vor):

iubiţi de El, măriţi prin laudele
voastre Numele Lui cel sfânt!

ידיו ְֵ֝והֹודִ֗ ּו לְ זֵ ֶ֣כֶר קָ ְד ְֽׁשֹו׃
ָ֑ ָ ז ְַמ ֶ֣רּו לַיהוָ ֶ֣ה חֲס
Ps. 30:5 zameru lADONAI hasidav veodu lezeer
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6. Căci mânia Lui ţine numai o
clipă, dar îndurarea Lui ţine
toată viaţa: seara vine plânsul,
iar dimineaţa, veselia.
7. Când

îmi

mergea

bine,

ziceam: "Nu mă voi clătina

kodșo:

עֶרב י ַָ֥לין ִ֗ ֶבכי וְ ל ַַ֥בקֶ ר
ֶ ֶַָׁ֤֭כי ֶ ֨רגַע ׀ בְ אַ פֹוְ֮ חַ יַ֪ים ב ְר ָׁ֫צֹונַ֥ ֹו ב
ר ָוְּֽׁה׃
Ps. 30:6 ki rega beapo haim birțono baerev ialin
bei velaboker rina:

niciodată!"
8. Doamne, prin bunăvoinţa Ta
mă aşezaseşi pe un munte tare…
dar Ţi-ai ascuns faţa, şi m-am
tulburat.
9. Doamne, eu am strigat către
Tine şi m-am rugat Domnului,

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְַַ֭ו ֲאני אָ ַ ֶ֣מ ְרתי בְ שַ לְ וָ֑י בַ ל־אֶ ַ֥מֹוט ל
Ps. 30:7 vaani amarti veșalvi bal-emot leolam:

ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה ב ְרצֹונְ ָךְ֮ הֶ ע ַ ֱַ֪מ ְדתָ ה ְ ְֽׁלהַ ְר ָׁ֫רי ַ֥עז ה ְס ַ ַ֥ת ְרתָ פָ ִֶ֗ניָך
הָ יַ֥יתי נבְ ָ ְֽׁהל׃
Ps. 30:8 ADONAI birțonha heemadta leareri oz
histarta fanea haiti nivhal:

zicând:
10. "Ce vei câştiga dacă-mi verşi

ל־אֲ ד ִָ֗ני אֶ ְתחַ ָוְַּֽׁ֤ן׃
ֵ֝ ֶאֵ לֶ ֶ֣יָך יְ הוָ ֶ֣ה אֶ קְ ָ ָ֑רא וְ א

sângele şi mă cobori în groapă?

Ps. 30:9 elea ADONAI ekra veel-adonai ethanan:

Poate să Te laude ţărâna? Poate
ea să vestească credincioşia Ta?
11. Ascultă, Doamne, ai milă de
mine! Doamne, ajută-mă!"

ֲיֹודָךַ֥ עָפָ ָ֑ר ֲהיַגַ֥יד
ְ ל־שחַ ת ה
ַ֥ ָ ה־בַ֥צַ ע בְ דָ מיְ֮ בְ ר ְד ַ֪תי ָׁ֫ ֶא
ֶ ַמ
ֲאמ ֶ ְֽׁתָך׃
Ps. 30:10 ma-beța bedami beridti el-șahat
haiodha afar haiaghid amitea:

ְשמַ ע־יְ הוָ ַ֥ה וְ חָ וֵּ ָ֑ני ֵ֝ ְיהוָה היֵה־עזֵ ַ֥ר ְֽׁלי׃

12. Şi mi-ai prefăcut tânguirile
în veselie, mi-ai dezlegat sacul
de jale şi m-ai încins cu bucurie,
13. pentru ca inima mea să-Ţi
cânte, şi să nu stea mută.
Doamne Dumnezeule, eu pururi
Te voi lăuda!

Ps. 30:11 șema-ADONAI veoneni ADONAI heieozer li:

זְרני ש ְמ ָ ְֽׁחה׃
ַ֥ ֵ ַהָ פַ ֶ֣כְ תָ מ ְספְ דיְ֮ לְ מָ ַ֪חֹול ַ֥לי פ ַ ַ֥תחְ תָ שַ ָ֑קי ַו ְְֽׁתא
Ps. 30:12 hafahta mispedi lemahol li pitahta saki
vateazereni simha:

לְ ַ ֶׁ֤מעַן ׀ יְ זַמֶ ְרָךֶ֣ ַָ֭כבֹוד וְ ֶ֣לא י ְָּ֑ם יְ הוָ ַ֥ה ֵ֝אֱ ֹלהִַ֗ י לְ עֹולָ ַ֥ם
אֹודךָ׃
ְֽׁ ֶ
Ps. 30:13 lemaan iezamerha havod velo idom
ADONAI elohai leolam odeka:

Psalmii 31
1. (Către

mai

ל״א31

marele

cântăreţilor. Un psalm al lui

ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃

David.)

Ps. 31:1 lamnațeiah mizmor ledavid:
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2. Doamne, în Tine mă încred:
să

nu

fiu

niciodată.

dat

de

ruşine

Izbăveşte-mă,

în

dreptatea Ta!
3. Pleacă-Ţi urechea spre mine,
grăbeşte de-mi ajută! Fii pentru
mine o stâncă ocrotitoare, o
cetăţuie

unde

să-mi

găsesc

scăparea!
4. Căci Tu eşti stânca mea,
cetăţuia mea, şi, pentru Numele
Tău, mă vei povăţui şi mă vei
călăuzi.
5. Scoate-mă din laţul pe care
mi l-au întins vrăjmaşii. Căci Tu
eşti ocrotitorul meu!
6. În

mâinile

Tale

îmi

încredinţez duhul: Tu mă vei

בְ ָךֹ֖ יְ הוָ ֶ֣ה חַָ֭ סיתי אַ ל־אֵ ֶ֣בֹושָ ה לְ עֹולָ ָ֑ם בְ צ ְדקָ ְתָךַ֥ פַ לְ ֵ ְֽׁטני׃
Ps. 31:2 bea ADONAI hasiti al-evoșa leolam
bețidkatea faleteni:

הַ ֵ ֶׁ֤טה אֵ ַ֨לי ׀ אָ זְנְ ָךְ֮ ְמהֵ ָ ַ֪רה הַ ָׁ֫צילֵ ַ֥ני הֱיֵ ֶׁ֤ה ֨לי ׀ ְ ְֽׁלצּור־מַָ֭ עֹוז
יעני׃
ְֽׁ ֵ לְ ֵבַ֥ית ְמצּודִ֗ ֹות לְ הֹוש
Ps. 31:3 hate elai aznea meera hațileni heie li
lețur-maoz levet mețudot leoșieni:

ּומצּודָ ֶ֣תי ָ ָ֑אתָ ה ּולְ ַ ַ֥מעַן ֵ֝ש ְמ ִָ֗ך ַ ְֽׁתנְ ֵחַ֥ני ּוְֽׁ ְת ַנה ֵ ְֲֽׁלני׃
ְ ְֽׁכי־סַ לְ ֶ֣עי
Ps. 31:4 ki-sali umțudati ata ulmaan șimha
tanheni utnahaleni:

עּוזי׃
ְֽׁ יאני מֵ ֶ ֶ֣רשֶ ת זַּ֭ו ָט ְֶ֣מנּו ָ֑לי ְֽׁכי־אֵַ֝ תָ ה ָ ְֽׁמ
ֵ ִ֗ תֹוצ
Ps. 31:5 toțieni mereșet zu tamenu li ki-ata
mauzi:

אֹותי יְ ה ִ֗ ָוה ֵ ֶ֣אל א ֶ ְֱֽׁמת׃
ַ֥ פָדיתָ ה
ֹ֖ ּוחי
ַ֥ בְ י ְָדָךְ֮ אַ פְ ַ֪קיד ָׁ֫ר

Dumnezeule

Ps. 31:6 beiadea afkid ruhi padita oti ADONAI el
emet:

7. Eu urăsc pe cei ce se lipesc de

ֵי־שוְ א ֵ֝ ַואֲ ִ֗ני אֶ ל־יְ הוָ ַ֥ה בָ ָ ְֽׁטחְ תי׃
ָ֑ ָ שָ ִֵ֗נאתי הַ ש ְמ ַ֥רים הַ בְ ל

izbăvi,

Doamne

adevărat!
idoli deşerţi, şi mă încred în
Domnul.
8. Fă-mă să mă înveselesc şi să
mă bucur de îndurarea Ta, căci
vezi ticăloşia mea, ştii neliniştea
sufletului meu
9. şi nu mă vei da în mâinile
vrăjmaşului, ci îmi vei pune
picioarele la loc larg.
10. Ai milă de mine, Doamne,
căci sunt în strâmtorare: faţa,
sufletul şi trupul mi s-au topit
de întristare;

Ps. 31:7 saneti hașomrim havele-șav vaani elADONAI batahti:

ָאָ גַ֥ילָה וְ אֶ ְש ְמחִָ֗ ה בְ חַָׁ֫ ְס ֶ ְַָּ֥ך אֲ ֶ ֶ֣שר ַָ֭ראיתָ אֶ ת־עָ נְ יָ֑י ֵָ֝י ִ֗ ַדעְ ת
בְ צָ ַ֥רֹות נַפְ ְֽׁשי׃
Ps. 31:8 aghila veesmea beasdea așer raita et-oni
iadata bețarot nafși:

וְ ֶ֣לא ַ֭ה ְסג ְַרתַ ני בְ יַד־אֹויֵ ָ֑ב ֶ ְֽׁהע ַ ֱֹ֖מ ְדתָ בַ מֶ ְר ָחֶ֣ב ַרגְ ָ ְֽׁלי׃
Ps. 31:9 velo hisgartani beiad-oiev heemadta
vamerhav raglai:

ר־לי עָ ְש ָ ֹ֖שה בְ כַ ַ֥עַ ס עֵ ִ֗יני נַפְ ַ֥שי ּוב ְט ְֽׁני׃
ַ֥ ַָׁ֫חָ וֵּ ַ֥ני יְ הוָהְ֮ ֶׁ֤כי צ
Ps. 31:10 honeni ADONAI ki țar-li așeșa veaas
eni nafși uvitni:
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11. mi se sfârşeşte viaţa în
durere, şi anii în suspine. Mi sau sleit puterile din pricina
fărădelegii mele şi-mi putrezesc
oasele!
12. Din

pricina

potrivnicilor

mei, am ajuns de ocară, de mare
ocară pentru vecinii mei, şi de
groază pentru prietenii mei; cei
ce mă văd pe uliţă fug de mine.

ָשל בַ עֲונֶ֣י כ ָ֑חי
ֶ֣ ַ נֹותי בַ אֲ ָָׁ֫נ ָחַ֥ה כ
ַ֪ ַ ּוש
ְ ְֶׁ֤֮כי כָלַ֪ ּו בְ יָגַ֡ ֹון חַ יַי
עָששּו׃
ְֽׁ ֵ ַועֲצָ ַ ַ֥מי
Ps. 31:11 ki halu veiagon haiai ușnotai baanaha
kașal baavoni hohi vaațamai așeșu:

מכָל־צ ְר ַ ֨רי הָ יַ֪יתי חֶ ְרפַָ֡ ה וְ לשֲ ֵכ ַ֨ני ׀ ְמאדְ֮ ּופַ ַ֪חַ ד ְֽׁל ְמי ָׁ֫ ְָּעָ ַ֥י
ר ַ ַ֥אי בַ ָ֑חּוץ נ ְָד ַ֥דּו מ ֶ ְֽׁמוּי׃
Ps. 31:12 mikol-țorerai haiti herpa velișahenai
meod ufahad limiudaai roai bahuț nadedu
mimeni:

ַ֭נ ְשכַחְ תי כְ ֵ ֶ֣מת מלֵ ָ֑ב ֵ֝הָ ִ֗ייתי ככְ ַ֥לי א ֵ ְֽׁבד׃

13. Sunt uitat de inimi ca un
mort, am ajuns ca un vas
sfărâmat.
14. Aud

vorbele

rele

ale

multora,

văd

spaima

care

domneşte împrejur, când se
sfătuiesc ei împreună împotriva
mea şi uneltesc să-mi ia viaţa.
15. Dar eu mă încred în Tine,
Doamne,

şi

zic:

"Tu

eşti

Dumnezeul meu!"

Ps. 31:13 nișkahti kemet milev haiti kihli oved:

ֶׁ֤כי שָ ֨ ַמעְ תי ׀ ְּ ַבַ֥ת ַרביםְ֮ מָ גַ֪ ֹור מ ָׁ֫ ָס ַ֥ביב בְ הּו ְָס ָ ֶ֣דם יַ ֶ֣חַ ד
עָלַ ָ֑י ל ַ ָֹ֖קחַ ת נַפְ ֶ֣שי ז ָ ְָֽׁממּו׃
Ps. 31:14 ki șamati dibat rabim magor misaviv
beivasedam iahad alai lakahat nafși zamamu:

אֱֹלהַ֥י ָ ְֽׁאתָ ה׃
ַ ַו ֲאנֶׁ֤י ׀ עָ לֶ ֶ֣יָך בָ ַטֶ֣חְ תי יְ הוָ ָ֑ה אֵָ֝ ִ֗ ַמ ְרתי
Ps. 31:15 vaani alea vatahti ADONAI amarti
elohai ata:

ַד־אֹויְ ִ֗ ַבי ּומֵ ר ְד ָ ְֽׁפי׃
ֵ֝ בְ י ְָדָךַ֥ עת ָ ָ֑תי הַ ַ֘צילֵ ֶׁ֤ני מי

16. Soarta mea este în mâna Ta;
scapă-mă de vrăjmaşii şi de
prigonitorii mei!

Ps. 31:16 beiadea itotai hațileni miad-oivai
umerodefai:

17. Fă să lumineze faţa Ta peste
robul

Tău,

scapă-mă,

prin

îndurarea Ta!
18. Doamne, să nu rămân de
ruşine când Te chem. Ci să
rămână de ruşine cei răi, şi ei să
se coboare muţi în Locuinţa

הָ ֶ֣א ָירה פַָ֭ נֶיָך עַל־עַבְ ֶ ְָָּ֑ך ֹ֖הֹושיעֵ ֶ֣ני בְ חַ ְס ֶ ְְָּֽׁך׃
Ps. 31:17 haira fanea al-avdea hoșieni veasdea:

אתיָך י ֵַ֥בשּו ְֵ֝רשָ ִ֗עים י ְְּ ַ֥מּו
ָ֑ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה אַ ל־אֵַ֭ בֹושָ ה ֶ֣כי קְ ָר
ל ְש ְֽׁאֹול׃
Ps. 31:18 ADONAI al-evoșa ki keratiha ievoșu
reșaim idemu lișol:

morţilor!
19. Să

amuţească

buzele

mincinoase, care vorbesc cu

ֵ ַ֥תאָ ִַ֗ל ְמנָה שפְ ָׁ֫ ֵתי ָ ַ֥שקֶ ר הַ ְּבְ ֹ֖רֹות עַל־צַ ְַּ֥יק ע ִ֗ ָָתק בְ גַאֲ וָ ַ֥ה
ו ְָֽׁבּוז׃
Ps. 31:19 tealamna sifte șaker hadovrot al-țadik
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îndrăzneală, cu trufie şi dispreţ
împotriva celui neprihănit!
20. O,

cât

de

mare

este

bunătatea Ta, pe care o păstrezi
pentru cei ce se tem de Tine şi
pe care o arăţi celor ce se încred
în Tine, în faţa fiilor oamenilor!
21. Tu îi ascunzi la adăpostul
feţei Tale de cei ce-i prigonesc, îi
ocroteşti

în

cortul

Tău

de

limbile care-i clevetesc.
22. Binecuvântat să fie Domnul,
căci Şi-a arătat în chip minunat
îndurarea faţă de mine: parc-aş
fi fost într-o cetate întărită.
23. În pornirea mea nechibzuită
ziceam: "Sunt izgonit dinaintea
Ta!" Dar Tu ai auzit glasul
rugăciunilor mele, când am
strigat spre Tine.
24. Iubiţi, dar, pe Domnul, toţi
cei iubiţi de El. Căci Domnul
păzeşte pe cei credincioşi, şi

atak begaava vavuz:

יר ֶ ַ֥איָך פַָ֭ עַ לְ תָ לַח ֶ֣סים ָבָ֑ך
ָׁ֫ ֵ ָ ֶׁ֤מה ַ ְֽׁרב־טּובְ ָךְ֮ אֲ שֶ ר־צָ פַ ַ֪נְ תָ ְֽׁל
ִֵ֝֗ ֶנגֶד בְ נֵ ֶ֣י אָ דָ ם׃
Ps. 31:20 ma rav-tuvha așer-țafanta lireea paalta
lahosim bah neghed bene adam:

ירם ׀ בְ ֵ ַ֥סתֶ ר פָ נֶיָךְ֮ ֵ ְֽׁמרכְ ָׁ֫ ֵסי ַ֥איש תצְ פְ נֵ ַ֥ם בְ ס ִָ֗כה
ֶׁ֤ ֵ תַ ְסת
מֵ ַ֥ריב לְ שנְֽׁ ֹות׃
Ps. 31:21 tastirem beseter panea meruhese iș
tițpenem besuka meriv leșonot:

בָ ַ֥רּוך יְ הוָ ָ֑ה ַ֥כי הפְ ַ֘ליא חַ ְס ְַֹּ֥ו ֵ֝ ִ֗לי בְ ֶ֣עיר מָ ְֽׁצֹור׃
Ps. 31:22 baruh ADONAI ki hifli hasdo li beir
mațor:

ַָו ֲאנֶׁ֤י ׀ ַ֘ ָא ַ ֶׁ֤מ ְרתי בְ חָ פְ ִ֗זי נגְ ַרזְתיְ֮ מוֶּ ַַ֪֤גֶד עֵָׁ֫ ינֶ ַ֥יָך אָ ִֵ֗כן שַָ֭ מַ עְ ת
ַ֥קֹול תַ חֲנּו ִַ֗ני בְ שַ ּוְ ַ֥עי אֵ ֶ ְֽׁליָך׃
Ps. 31:23 vaani amarti veafzi nigrazti mineghed
enea ahen șamata kol tahanunai beșavi elea:

ּומשַ לֵ ַ֥ם
ְ ידיו ַ֭אֱ מּונים נ ֵצֶ֣ר יְ הוָ ָ֑ה
ַ֥ ָ ְֽׁ ֶאה ֱַ֥בּו אֶ ת־יְ ה ִ֗ ָוה ָ ְֽׁכל־ח ֲָׁ֫ס
עַל־ ִֵ֝֗ ֶיתֶ ר ע ֵ ַ֥שה גַאֲ ָוְֽׁה׃
Ps. 31:24 eevu et-ADONAI kol-hasidav emunim
noțer ADONAI umșalem al-ieter ose gaava:

pedepseşte aspru pe cei mândri.
25. Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă
inima, toţi cei ce nădăjduiţi în
Domnul!

ַיהוְֽׁה׃
ָ ָל־הַ ְמ ַיח ֲִ֗לים ל
ֵ֝ ַ֭חזְקּו וְ יַאֲ ֵ ֶ֣מץ לְ בַ בְ כֶ ָ֑ם כ
Ps. 31:25 hizku veiaameț levavhem kolhameiahalim lADONAI:

ל״ב32

Psalmii 32
1. (Un psalm al lui David. O
cântare.)

Ferice

de

cel

cu

fărădelegea iertată şi de cel cu
păcatul acoperit!
2. Ferice de omul căruia nu-i
ţine

în

seamă

Domnul

nelegiuirea şi în duhul căruia nu

לְ דָ ִ֗וד ָׁ֫ ַמ ְש ַ֥כיל אַ ְש ֵ ַ֥רי ְ ְֽׁנשּוי־פִֶ֗ שַ ע כְ ֶ֣סּוי חֲטָ ָ ְֽׁאה׃
Ps. 32:1 ledavid maskil așre nesui-peșa kesui
hataa:

רּוחֹו ְרמיָה׃
ֶ֣ ְַ ַ֥א ְ ְֽׁש ֵרי אָ ִ֗ ָדם ֶׁ֤לא יַחְ ֵּ֬שב יְ הוָ ֶ֣ה לֶ֣ ֹו עָ ָ֑ון וְ ֵ ֹ֖אין ב
Ps. 32:2 așre adam lo iahșov ADONAI lo avon
veen beruho remia:
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este viclenie!
3. Câtă vreme am tăcut, mi se
topeau oasele de gemetele mele
necurmate.
4. Căci zi şi noapte mâna Ta
apăsa asupra mea; mi se usca
vlaga cum se usucă pământul de
seceta verii. (Oprire)
5. Atunci

Ţi-am

mărturisit

păcatul meu şi nu mi-am ascuns
fărădelegea. Am zis: "Îmi voi
mărturisi

Domnului

fărădelegile!" Şi Tu ai iertat vina
păcatului meu. (Oprire)
6. De aceea orice om evlavios să
se roage Ţie la vreme potrivită!
Şi, chiar de s-ar vărsa ape mari,
pe el nu-l vor atinge deloc.
7. Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă
scoţi din necaz, Tu mă înconjori
cu cântări de izbăvire.
8. "Eu - zice Domnul - te voi
învăţa şi-ţi voi arăta calea pe
care trebuie s-o urmezi, te voi
sfătui

şi

voi

avea

privirea

îndreptată asupra ta."
9. Nu fiţi ca un cal sau ca un
catâr fără pricepere, pe care-i
struneşti cu un frâu şi o zăbală
cu care-i legi, ca să nu se
apropie de tine.
10. De multe dureri are parte cel
rău, dar cel ce se încrede în
Domnul

este

înconjurat

cu

ְֽׁכי־הֶַ֭ ח ֱַר ְשתי בָ לֶ֣ ּו עֲצָ ָ ָ֑מי בְֵ֝ שַ ֲאג ִָ֗תי כָל־הַ יְֽׁ ֹום׃
Ps. 32:3 ki-heeraști balu ațamai beșaagati kolhaiom:

יֹומם ָולַיְ לָהְ֮ תכְ ַבַ֥ד עָ ִַ֗לי ָָׁ֫י ֶ ַ֥דָך נֶהְ פַ ַ֥ך לְ שַ ְָּ֑י בְ חַ ְר ֹ֖בנֵי
ֶ֣ ָ ֶׁ֤כי ׀
ַ ֶ֣קיץ ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 32:4 ki iomam valaila tihbad alai iadea
nepah leșadi bearvone kaiț sela:

אֹודה עֲלֵ ֶ֣י
ֶׁ֤ ֶ אֹודיע ֲַָ֡ך ַוע ֲַ֘ונֶׁ֤י ְֽׁלא־כ ִ֗סיתי אָ ִ֗ ַמ ְרתי
ַ֪ אתי
֨ ָחַ ט
אתי ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ ַָ֭ ְפשָ עַי לַיהוָ ָ֑ה וְ אַ ֨ ָתה ַָ֘נ ָ ֶׁ֤שאתָ ע ֲֹ֖ון חַ ט
Ps. 32:5 hatati odiaha vaavoni lo-hisiti amarti
ode ale feșaai lADONAI veata nasata avon hatati
sela:

ַל־זאת י ְתפַ ֵֵּ֬לל כָל־חָ ֨סיד ׀ אֵ לֶיָךְ֮ לְ עֵ ַ֪ת ְָׁ֫מ ַ֥צא ַ ִ֗רק
ַ֡ ע
ַ֭ ְלשֵ טֶ ף ַ ֶ֣מים ַר ָ֑בים אֵֵ֝ ִָ֗ליו ֶ֣לא י ְַֽׁגיעּו׃
Ps. 32:6 al-zot itpalel kol-hasid elea leet mețo
rak leșetef maim rabim elav lo iaghiu:

אַ ָ ֶׁ֤תה ׀ ֵ ַ֥סתֶ ר ליְ֮ מ ַצַ֪ר ָׁ֫תצְ ֵ ַ֥רני ָרוֵּ ַ֥י פַ לֵ ָ֑ט ְת ֹ֖סֹובְ ֵ ֶ֣בני ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 32:7 ata seter li mițar tițereni rane falet
tesoveveni sela:

אֹור ִָ֗ך בְ ֶ ְֽׁד ֶרך־זַ֥ ּו תֵ לֵ ָ֑ך ְֽׁאיע ֲָצֹ֖ה עָ לֶ ֶ֣יָך עֵ ְֽׁיני׃
ְ אַ ְש ְֽׁכילְ ָ֨ך ׀ ְ ְֽׁו
Ps. 32:8 askilha veorha bedere-zu tele iața alea
eni:

ל־תהְ יֶׁ֤ ּו ׀ כְ ַ֥סּוס כְ פ ֶֶרדְ֮ ֵ ֶׁ֤אין הָָׁ֫ ַ֥בין בְ ֶ ְֽׁמתֶ ג־ו ֶ ֶָ֣רסֶ ן עֶ ְדיֶ֣ ֹו
ְֽׁ ַא
לבְ לָ֑ ֹום ֵ֝ ִ֗בַ ל קְ ֶ֣רב אֵ ֶ ְֽׁליָך׃
Ps. 32:9 al-tihiu kesus kefered ein havin
bemeteg-varesen edio livlom bal kerov elea.

בֹוטחַ בַ יהוָ ָ֑ה ֵ֝ ִ֗חֶ סֶ ד יְ סֹובְ ֶ ְֽׁבוּּו׃
ַ֥ ֵ ַאֹובים ל ָ ָָׁ֫ר ָ ַ֥שע וְ ה
ִ֗ ְַר ַ֥בים מַ כ
Ps. 32:10 rabim mahovim larașa veaboteiah
bADONAI hesed iesovevenu:

îndurarea Lui.
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11. Neprihăniţilor,
în

Domnul

şi

bucuraţi-vă
înveseliţi-vă!

Scoateţi strigăte de bucurie, toţi
cei cu inima fără prihană!

Ps. 32:11 simhu vADONAI veghilu țadikim
vearninu kol-ișre-lev:

ל״ג33

Psalmii 33
1. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în
Domnul!

י־לב׃
ְֽׁ ֵ יקים ְֵ֝והַ ְר ִ֗נינּו כָל־י ְש ֵר
ָ֑ ְּ ַש ְמ ֵּ֬חּו ַ ְֽׁביהוָ ֶ֣ה ַ֭ ְוגילּו צ

Oamenilor

fără

prihană le şade bine cântarea de

ַרוְּ נֶ֣ ּו צַַ֭ ְּיקים ַ ְֽׁביהוָ ָ֑ה ֵ֝ ַליְ שָ ִ֗רים נָאוָ ַ֥ה ְתה ָ ְֽׁלה׃
Ps. 33:1 ranenu țadikim bADONAI laișarim nava
teila:

הֹודּו לַיהוָ ֶ֣ה בְ כוָּ֑ ֹור בְ נֵ ַ֥בֶ ל ֵ֝עָ ִ֗שֹור ז ְַמרּו־לְֽׁ ֹו׃
ֶ֣

laudă.
2. Lăudaţi pe Domnul cu harpa,
lăudaţi-L cu lăuta cu zece corzi.

Ps. 33:2 hodu lADONAI beinor benevel asor
zameru-lo:

3. Cântaţi-I o cântare nouă!
Faceţi

să

răsune

corzile

şi

glasurile voastre!

רּועה׃
ְֽׁ ָ יטיבּו ֵַ֝נ ִ֗ ֵגן ב ְת
ַ֥ ֵירּו־לֹו ֶ֣שיר חָ ָ ָ֑דש ה
ַ֭
ְֽׁש
Ps. 33:3 șiru-lo șir hadaș hetivu naghen bitrua:

4. Căci cuvântul Domnului este
adevărat, şi toate lucrările Lui
se împlinesc cu credincioşie.
5. El

iubeşte

dreptatea

neprihănirea;

bunătatea

6. Cerurile au fost făcute prin
cuvântul Domnului, şi toată
oştirea lor prin suflarea gurii
Lui.
7. El îngrămădeşte apele mării
morman

şi

Ps. 33:4 ki-iașar devar-ADONAI veol-maaseu
beemuna:

şi

Domnului umple pământul.

într-un

מּונְֽׁה׃
ָ ֱָשר ְְּבַ ר־יְ הוָ ָ֑ה וְ כָל־מֵַ֝ עֲשִֵ֗ הּו בֶ א
ַ֥ ָ ְֽׁכי־י

ַ֭אהֵ ב צְ דָ ָ ֶ֣קה ּומ ְשפָ ָ֑ט ֶחַ֥סֶ ד ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה מָ לְ ָ ַ֥אה הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 33:5 ohev țedaka umișpat hesed ADONAI
malea haareț:

ב ְד ַבֶ֣ר ַ֭ ְיה ָוה שָ ַ ֶ֣מים ַנע ֲָ֑שּו ּובְ ַ֥רּוחַ ֵ֝ ִ֗פיו כָל־צְ בָ ָ ְֽׁאם׃
Ps. 33:6 bidvar ADONAI șamaim naasu uvruah
piv kol-țevaam:

הֹומֹות׃
ְֽׁ כנֵ ֶ֣ס ַַ֭כוֵּד ֵ ֶ֣מי הַ יָ ָ֑ם נ ֵ ֹ֖תן בְ אצָ ֶ֣רֹות ְת

pune

adâncurile în cămări.

Ps. 33:7 kones kaned me haiam noten beoțarot
teomot:

8. Tot pământul să se teamă de
Domnul! Toţi locuitorii lumii să
tremure înaintea Lui!
9. Căci El zice şi se face;
porunceşte, şi ce porunceşte ia

ְֽׁי ְיר ֶ֣אּו מֵַ֭ יְ ה ָוה כָל־הָ ָ ָ֑א ֶרץ מ ֶ ַ֥מוּּו ֵָ֝יגִ֗ ּורּו כָל־י ְש ֵבַ֥י תֵ ֵ ְֽׁבל׃
Ps. 33:8 iru meADONAI kol-haareț mimenu
iaguru kol-ioșve tevel:

ּוא־צ ִ֗ ָּוה ְֽׁ ַו ַיע ְֲֽׁמד׃
ֵ֝ ֶׁ֤כי ֶ֣הּוא אָ ַ ֶ֣מר וַיֶ ָ֑הי ְֽׁה

fiinţă.

Ps. 33:9 ki hu amar vaiei hu-țiva vaiaamod:
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10. Domnul răstoarnă sfaturile
neamurilor,

zădărniceşte

planurile popoarelor.
11. Dar

sfaturile

Domnului

dăinuie pe vecie, şi planurile
inimii Lui, din neam în neam.
12. Ferice de poporul al cărui
Dumnezeu este Domnul! Ferice
de poporul pe care Şi-l alege El
de moştenire!
13. Domnul

priveşte

din

înălţimea cerurilor şi vede pe
toţi fiii oamenilor.
14. Din locaşul locuinţei Lui, El
priveşte

pe

toţi

locuitorii

pământului.
15. El le întocmeşte inima la toţi
şi ia aminte la toate faptele lor.

ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה הֵ ַ֥פיר עֲצַ ת־גֹויָ֑ם ֵ֝הֵ ִ֗ניא מַ חְ ְש ַ֥בֹות עַ ְֽׁמים׃
Ps. 33:10 ADONAI hefir ațat-goim heni
mahșevot amim:

ע ֲַצֶ֣ת ַ֭ ְיהוָה לְ עֹולָ ֶ֣ם תַ ע ֲָ֑מד מַ חְ ְש ַ֥בֹות ֵ֝ל ִ֗בֹו לְ ֶ֣דר ו ְָֽׁדר׃
Ps. 33:11 ațat ADONAI leolam taamod mahșevot
libo ledor vador:

ֹלהָ֑יו הָ עָָ֓ ם ׀ בָ ַחֹ֖ר לְ ַנחֲלָ ֶ֣ה לְֽׁ ֹו׃
ָ אַ ְש ֵ ֶ֣רי הַַ֭ גֹוי ֲאשֶ ר־יְ הוָ ֶ֣ה ֱא
Ps. 33:12 așre hagoi așer-ADONAI elohav haam
bahar lenahala lo:

ַ֭משָ מַ ים ה ֶ֣ביט יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝ ָר ִ֗ ָאה ֶ ְֽׁאת־כָל־בְ נֵ ַ֥י הָ אָ ָ ְֽׁדם׃
Ps. 33:13 mișamaim hibit ADONAI raa et-kolbene haadam:

ְֽׁמ ְמכֹון־שבְ ַ֥תֹו ה ְשגָ֑יחַ ֶ ֹ֖אל כָל־י ְש ֵבֶ֣י הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 33:14 mimeon-șivto hișghiah el kol-ioșve
haareț:

16. Nu mărimea oştirii scapă pe
împărat, nu mărimea puterii
izbăveşte pe viteaz;
17. calul nu poate da chezăşia
biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă
izbăvirea.
18. Iată,

ochiul

Domnului

priveşte peste cei ce se tem de
El, peste cei ce nădăjduiesc în
bunătatea Lui,
19. ca să le scape sufletul de la
moarte şi să-i ţină cu viaţă în
mijlocul foametei.

יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵהַ י ֵצֶ֣ר יַ ֶ֣חַ ד ל ָבָ֑ם ֵ֝הַ מֵ ִ֗בין אֶ ל־כָל־מַ עֲש
Ps. 33:15 haioțer iahad libam hamevin el-kolmaaseem:

ב־כחַ ׃
ְֽׁ ב־חָ֑יל ֵ֝ג ִ֗בֹור ְֽׁלא־יוּ ֵ ַָ֥צל בְ ָר
ָ נֹושע בְ ָר
ֶ֣ ָ ֵ ְֽׁאין־הַַ֭ מֶ לֶך
Ps. 33:16 en-hamele noșa berav-hail ghibor loinațel berav-koah:

ֶ ֶ֣שקֶ ר הַַ֭ סּוס ל ְתשּועָ ָ֑ה ּובְ ַ֥רב חֵֵ֝ ִ֗ילֹו ֶ֣לא יְ מַ ֵ ְֽׁלט׃
Ps. 33:17 șeker hasus litșua uvrov helo lo
iemalet:

הוֵּ ֶׁ֤ה עֵ ֶ֣ין ַ֭ ְיהוָה אֶ ל־יְ ֵר ָ ָ֑איו ַ ְֽׁל ְמ ַיח ֲַ֥לים לְ חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 33:18 hine ein ADONAI el-iereav lamiahalim
leasdo:

יֹותם בָ ָר ָ ְֽׁעב׃
ָ ִ֗ ַלְ הַ ֶ֣ציל מ ָ ֶ֣מוֶת נַפְ ָ ָ֑שם ּוֵ֝ לְ ח
Ps. 33:19 leațil mimavet nafșam ulhaiotam
baraav:
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20. Sufletul nostru nădăjduieşte

ַַ֭נפְ שֵ נּו חכְ ָ ֶ֣תה ַ ְֽׁליהוָ ָ֑ה עֶ ז ֵ ְֹ֖רנּו ּומָ גוֵּ ֶ֣נּו ְֽׁהּוא׃

în Domnul; El este ajutorul şi
scutul nostru.
21. Da, inima noastră îşi găseşte
bucuria

în

El,

căci

avem

încredere în Numele Lui cel
sfânt.
22. Doamne, fie îndurarea Ta
peste

noi

după

Ps. 33:20 nafșenu hiketa lADONAI ezrenu
umaghinenu hu:

cum

י־בֹו י ְש ַ ֶ֣מח ל ֵ ָ֑בנּו ֶׁ֤כי בְ ֵ ֹ֖שם קָ ְד ֶ֣שֹו בָ ָ ְֽׁטחְ נּו׃
ַ֭ כ
Ps. 33:21 ki-vo ismah libenu ki veșem kodșo
vatahenu:

יְ ְֽׁהי־חַ ְס ְְָּךֶ֣ יְ הוָ ֶ֣ה עָ לֵ ָ֑ינּו ֵַ֝כאֲ שִֶ֗ ר י ַחַ֥לְ נּו ָ ְֽׁלך׃

o

Ps. 33:22 iei-hasdea ADONAI alenu kaașer
ihalnu lah:

nădăjduim noi de la Tine!

ל״ד34

Psalmii 34
1. (Un psalm alcătuit de David
când a făcut pe nebunul în faţa
lui Abimelec şi a plecat izgonit
de el.)
2. Voi binecuvânta pe Domnul
în orice vreme; lauda Lui va fi
totdeauna în gura mea.
3. Să mi se laude sufletul în
Domnul!

Să

asculte

cei

nenorociţi şi să se bucure.

ימלֶך ְֽׁ ֵ֝ ַויְ גָרֲ שִֵ֗ הּו ַוי ַ ְֵֽׁלך׃
ָ֑ ֶ וֹּותֹו אֶ ת־טַַ֭ עְ מֹו לפְ נֵ ֶ֣י אֲב
ֶ֣ ַלְ דָ ִ֗וד בְ ש
Ps. 34:1 ledavid beșanoto et-tamo lifne avimele
vaigarașeu vaielah:

אֲבָ רֲ כָ ֶ֣ה אֶ ת־יְ הוָ ֶ֣ה בְ כָל־עֵ ָ֑ת תֵָ֝ ִ֗מיד ְ ְֽׁתהל ַָ֥תֹו בְ ְֽׁפי׃
Ps. 34:2 avaraha et-ADONAI beol-et tamid
teilato befi:

בַַ֭ יהוָה ת ְתהַ לֵ ֶ֣ל נַפְ ָ֑שי י ְש ְמעֹ֖ ּו ֲענָוֶ֣ים וְ י ְש ָ ְֽׁמחּו׃
Ps. 34:3 bADONAI tithalel nafși ișmeu anavim
veismahu:

4. Înălţaţi pe Domnul împreună
cu mine. Să lăudăm cu toţii
Numele Lui!

רֹומ ָ ֹ֖מה ְש ֶ֣מֹו יַחְ ָ ְְּֽׁו׃
ְ ְג ְְַּלֶ֣ ּו לַיהוָ ֶ֣ה א ָ֑תי ּונ
Ps. 34:4 gadelu lADONAI iti unromema șemo
iahdav:

5. Eu am căutat pe Domnul, şi
mi-a răspuns: m-a izbăvit din
toate temerile mele.
6. Când îţi întorci privirile spre

ילני׃
ְֽׁ ָ גּורֹותי הצ
ַ ִ֗
ָל־מ
ְֵ֝ ְָּ ַ ֶ֣ר ְשתי אֶ ת־יְ הוָ ֶ֣ה וְ עָנָ ָ֑ני ּומכ
Ps. 34:5 daraști et-ADONAI veanani umikolmegurotai hițilani:

El, te luminezi de bucurie, şi nu
ţi se umple faţa de ruşine.
7. Când strigă un nenorocit,
Domnul aude şi-l scapă din
toate necazurile lui.

ה ֶ֣ביטּו אֵ לָ ֶ֣יו וְ נ ָָהָ֑רּו ּוֵ֝ פְ נֵיהִֶ֗ ם אַ ל־יֶחְ ָ ְֽׁפרּו׃
Ps. 34:6 hibitu elav venaharu ufneem al-ieparu:

רֹותיו הֹושיעְֽׁ ֹו׃
ָ ִ֗ ָָל־צ
ֵ֝ זֶ ֶׁ֤ה ָענֶ֣י קַָ֭ ָרא וַיהוָ ֶ֣ה שָ ֵ ָ֑מעַ ּומכ
Ps. 34:7 ze ani kara vADONAI șameia umikolțarotav hoșio:
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8. Îngerul Domnului tăbărăşte

חנֶ ֶׁ֤ה מַ לְ אַ ך־יְ ה ָ֓ ָוה ַ֘ ָס ֶׁ֤ביב ְֽׁל ֵיר ִ֗ ָאיו ַוְַֽׁ֤יְ חַ לְ ֵ ְֽׁצם׃

în jurul celor ce se tem de El şi-i
scapă din primejdie.
9. Gustaţi şi vedeţi ce bun este
Domnul! Ferice de omul care se
încrede în El!
10. Temeţi-vă de Domnul, voi,
sfinţii Lui, căci de nimic nu duc
11. Puii de leu duc lipsă şi li-e
foame, dar cei ce caută pe
Domnul nu duc lipsă de niciun
bine.
12. Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă,
vă

voi

ה־בֹו׃
ְֽׁ ֶי־טֹוב יְ הוָ ָ֑ה ַ ְֽׁא ְש ֵ ַ֥רי ֵ֝הַ ִ֗ ֶגבֶ ר ֶיחֱס
ֶ֣ טַ ע ֲֶ֣מּו ּוַ֭ ְראּו כ
Ps. 34:9 taamu uru ki-tov ADONAI așre
haghever ieese-bo:

י־אין מֵַ֝ חְ ִ֗סֹור ל ֵיר ָ ְֽׁאיו׃
ַ֥ ֵ יְ ֶ֣ראּו אֶ ת־יְ הוָ ֶ֣ה קְ ד ָ ָ֑שיו כ

lipsă cei ce se tem de El!

căci

Ps. 34:8 hone malah-ADONAI saviv lireav
vaihalețem:

învăţa

frica

Domnului.
13. Cine este omul care doreşte
viaţa şi vrea să aibă parte de zile
fericite?
14. Fereşte-ţi limba de rău, şi
buzele de cuvinte înşelătoare!
15. Depărtează-te de rău şi fă

Ps. 34:10 ieru et-ADONAI kedoșav ki-en mahsor
lireav:

ָל־טֹוב׃
ְֽׁ ַ֭ ְכפירים ָר ֶ֣שּו וְ ָרעֵ ָ֑בּו וְ ד ְר ֵ ַ֥שי ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה לא־יַחְ ְס ַ֥רּו כ
Ps. 34:11 kefirim rașu veraevu vedorșe ADONAI
lo-iahseru hol-tov:

עּו־לי ְֽׁי ְר ַ ַ֥את ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה אֲ לַמֶ ְד ֶ ְֽׁכם׃
ָ֑ ְ ְֽׁלכּו־בַָ֭ נים ש ְמ
Ps. 34:12 leu-vanim șimu-li irat ADONAI
alamedhem:

ְֽׁמי־הַָ֭ איש הֶ חָ פֵ ֶ֣ץ חַ יָ֑ים א ֵהַ֥ב ֵָ֝י ִ֗מים ל ְר ַ֥אֹות ְֽׁטֹוב׃
Ps. 34:13 mi-haiș heafeț haim ohev iamim lirot
tov:

binele; caută pacea şi aleargă
după ea!
16. Ochii Domnului sunt peste
cei fără prihană, şi urechile Lui
iau aminte la strigătele lor.
17. Domnul Îşi întoarce faţa
împotriva celor răi, ca să le
şteargă
pământ.

pomenirea

de

pe

נְ ֶ֣צר לְ שֹונְ ָךֶ֣ מֵ ָ ָ֑רע ּוֵ֝ ְשפ ִ֗ ֶָתיָך מְַּ ֵבַ֥ר מ ְר ָ ְֽׁמה׃
Ps. 34:14 nețor leșonha mera usfatea midaber
mirma:

ה־טֹוב בַ ֵ ֹ֖קש שָ לֶ֣ ֹום וְ ָר ְד ֵ ְֽׁפהּו׃
ָ֑ ֵֶ֣סּור מֵַ֭ ָרע ַועֲש
Ps. 34:15 sur mera vaase-tov bakeș șalom
veradfeu:

עָתם׃
ְֽׁ ָ ְיקים ְֵ֝ואָ ְז ִָ֗ניו אֶ ל־שַ ו
ָ֑ ְּ ַעֵינֵ ֶ֣י ַ֭ ְיהוָה אֶ ל־צ
Ps. 34:16 ene ADONAI el-țadikim veoznav elșavatam:

פְ נֵ ֶ֣י ַ֭ ְיהוָה בְ ֶ֣עשֵ י ָ ָ֑רע לְ הַ כְ ֹ֖רית מֵ ֶ ֶ֣א ֶרץ זכְ ָ ְֽׁרם׃
Ps. 34:17 pene ADONAI beose ra leahrit meereț
zihram:
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18. Când strigă cei fără prihană,

ילם׃
ְֽׁ ָ רֹותם הצ
ָ ִ֗ ָָל־צ
ֵ֝ צָ ע ֲֶ֣קּו וַיהוָ ֶ֣ה שָ ֵ ָ֑מעַ ּומכ

Domnul aude şi-i scapă din
toate necazurile lor.
19. Domnul este aproape de cei
cu inima înfrântă şi mântuieşte
pe cei cu duhul zdrobit.
20. De

multe

nenorocirea

ori

peste

vine

cel

fără

Ps. 34:18 țaaku vADONAI șameia umikolțarotam hițilam:

יֹושיעַ ׃
ְֽׁ ַי־רּוח
ַ֥ ֵקָ ֶ֣רֹוב ַ֭ ְיהוָה לְ נ ְשבְ ֵרי־לֵ ָ֑ב ְ ְֽׁואֶ ת־ְַּ כְ א
Ps. 34:19 karov ADONAI lenișbere-lev veetdakee-ruah ioșia:

הוְֽׁה׃
ָ ְַַ֭רבֹות ָרעֶ֣ ֹות צַ ְָּ֑יק ּוֵ֝ מכ ִָ֗לם יַצילֶ ַ֥וּּו י

prihană, dar Domnul îl scapă
întotdeauna din ea.
21. Toate oasele i le păzeşte, ca
niciunul din ele să nu i se
sfărâme.
22. Pe

cel

rău

îl

omoară

nenorocirea, dar vrăjmaşii celui

Ps. 34:20 rabot raot țadik umikulam iațilenu
ADONAI:

מֹותיו אַ ַחַ֥ת מֵֵ֝ הִֵ֗ וָּה ֶ֣לא נ ְש ָ ְֽׁב ָרה׃
ָ֑ ָ ְש ֵ ַ֥מר כָל־עַ צ
Ps. 34:21 șomer kol-ațmotav ahat meena lo
nișbara:

מֹותת ָר ָ ֶ֣שע ָרעָ ָ֑ה וְ שנְ ֵ ֹ֖אי צַ ְֶּ֣יק י ְֶא ָ ְֽׁשמּו׃
ֶ֣ ֵ ְת

fără prihană sunt pedepsiţi.
23. Domnul

scapă

sufletul

robilor Săi, şi niciunul din cei ce
se încred în El, nu este osândit.

Ps. 34:22 temotet rașa raa vesone țadik ieșamu:

פֹודה ַ֭ ְיהוָה נֶ ֶ֣פֶש עֲבָ ָ ָ֑דיו וְ ַ֥לא ֵֶ֝י ְא ְש ִ֗מּו ָ ְֽׁכל־הַ ח ַ֥סים ְֽׁבֹו׃
ֶ֣ ֶ
Ps. 34:23 pode ADONAI nefeș avadav velo
ieșemu kol-hahosim bo:

Ziua 6

יבָ֑י לְֵ֝ חִַ֗ ם אֶ ת־ֹלְֽׁ ח ָ ְֲֽׁמי׃
ַ יבֶ֣ה ַ֭ ְיהוָה אֶ ת־יְ ר
ָ לְ דָ ֨וד ׀ ר

Psalmii 35
1. (Un psalm al lui David.)
Apără-mă

Tu,

Doamne,

Ps. 35:1 ledavid riva ADONAI et-ierivai leam etlohamai:

de

הַ חֲזֵ ֶ֣ק מָ גֵ ֶ֣ ַ֤ן וְ צוָּ ָ֑ה ְֵ֝ו ִ֗קּומָ ה בְ עֶ ז ְָר ְֽׁתי׃

potrivnicii mei, luptă Tu cu cei
ce se luptă cu mine!
2. Ia pavăza şi scutul şi scoalăTe să-mi ajuţi.
3. Învârte

suliţa

şi

săgeata

împotriva prigonitorilor mei! Zi
sufletului

meu:

mântuirea ta!"

ל״ה35

"Eu

sunt

Ps. 35:2 hahazek maghen vețina vekuma
beezrati:

עָתך
ַ֥ ֵ וְ ַ֘ ָה ֵ ֶׁ֤רק חֲנֶ֣ית ּוַ֭ ְסגר לקְ ַ ֶ֣ראת ר ְדפָ ָ֑י אֱ ַ֥מר לְֵ֝ נַפְ ִ֗שי ְ ְֽׁיש
ָ ְֽׁאני׃
Ps. 35:3 vearek hanit usgor likrat rodfai emor
lenafși ieșuate ani:
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4. Ruşinaţi şi înfruntaţi să fie
cei ce vor să-mi ia viaţa! Să dea
înapoi şi să roşească cei ce-mi
gândesc pieirea!
5. Să fie ca pleava luată de vânt
şi

să-i

gonească

6. Drumul să le fie întunecos şi
alunecos, şi să-i urmărească
îngerul Domnului!
7. Căci mi-au întins laţul lor,
fără pricină, pe o groapă pe care
au săpat-o, fără temei, ca să-mi
ia viaţa;
ajungă

prăpădul

pe

neaşteptate, să fie prinşi în laţul
pe care l-au întins, să cadă în el
şi să piară!
9. Şi atunci mi se va bucura
sufletul

în

Domnul:

Ps. 35:4 ievoșu veikalemu mevakșe nafși isogu
ahor veiahperu hoșve raati:

îngerul

Domnului!

8. să-i

י ֵֶ֣בשּו וְ יכָלְ מּוְ֮ ְמבַ קְ ֵ ַ֪שי ַָׁ֫נפְ ַ֥שי י ֶ֣סגּו אָ ֶ֣חֹור וְ יַחְ פְ ָ֑רּו ֵ֝ח ְש ִ֗ ֵבי
ָרע ְָֽׁתי׃

se

va

ְֹּוחה׃
ְֽׁ ֶ ֵי־רּוחַ ּומַ לְ ַ ֹ֖אך יְ הוָ ֶ֣ה
ָ֑ ְֽׁיהְ יִ֗ ּו כְ ַ֥מץ לפְ נ
Ps. 35:5 ihiu kemoț lifne-ruah umalah ADONAI
dohe:

ְ ְֽׁיהי־דַ ְר ִָ֗כם ַ֥חשֶ ך ַו ֲחלַקְ ל ַָ֑קֹות ּומַ לְ ַ ַ֥אך ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ר ְד ָ ְֽׁפם׃
Ps. 35:6 iei-darkam hoșe vahalaklakot umalah
ADONAI rodfam:

נּו־לי ַ ֶ֣שחַ ת ר ְש ָ ָ֑תם ֵ֝ח ִָ֗וּם חָ פְ ַ֥רּו לְ נַפְ ְֽׁשי׃
ַ֭ ְֽׁכי־חוָּ ֶ֣ם ָ ְֽׁט ְמ
Ps. 35:7 ki-hinam tamenu-li șahat riștam hinam
haferu lenafși:

בֹואהּו שֹואָ הְ֮ ְֽׁלא־ ֵָׁ֫י ָ ַ֥דע וְ ר ְש ֶ֣תֹו אֲשֶ ר־טָ ַ ֶ֣מן תלְ כְ ָ֑דֹו
ֶ֣ ֵ ְת
ל־בּה׃
ְֽׁ ָ ָשֹואה יפ
ָ ִ֗ ְֵ֝ב
Ps. 35:8 tevoeu șoa lo-ieda verișto așer-taman
tilkedo beșoa ipal-ba:

înveseli de mântuirea Lui.

ישּועָתֹו׃
ְֽׁ
ַ֭ ְונַפְ שי תָ גֶ֣יל בַ יהוָ ָ֑ה תֵָ֝ שיש ב

10. Toate oasele mele vor zice:
"Doamne, cine poate, ca Tine, să
scape pe cel nenorocit de unul
mai

tare

decât

el,

pe

cel

nenorocit şi sărac de cel ce-l
jefuieşte?"
11. Nişte martori mincinoşi se
ridică şi mă întreabă de ceea ce
nu ştiu.
12. Îmi întorc rău pentru bine:
mi-au lăsat sufletul pustiu.

Ps. 35:9 venafși taghil bADONAI tasis bișuato:

מֹותי ׀ תאמַ ְרנָהְ֮ יְ ה ִ֗ ָוה ַ֥מי ָָׁ֫כ ַ֥מֹוָך מַ ֶ֣ציל עַָ֭ ני מֵ חָ זָ ֶ֣ק
ַ ֨ ְכָ ַ֥ל עַצ
מ ֶ ָ֑מוּּו וְ עָ נַ֥י ְֵ֝ואֶ בְ יִ֗ ֹון מגזְלְֽׁ ֹו׃
Ps. 35:10 kol ațmotai tomarna ADONAI mi
hamoha mațil ani meazak mimenu veani veevion
migozlo:

ֲשר לא־ ֵָ֝י ִ֗ ַדעְ תי י ְשאָ לְֽׁ ּוני׃
ַ֥ ֶ ַ֭ ְיקּומּון עֵ ֵ ֶ֣די חָ ָ ָ֑מס א
Ps. 35:11 iekumun ede hamas așer lo-iadati
ișaluni:

טֹובה ְשכֶ֣ ֹול לְ נַפְ ְֽׁשי׃
ָ ִ֗ יְ שַ לְ ֶ֣מּוני ַָ֭רעָ ה ַ ַ֥תחַ ת
Ps. 35:12 ieșalemuni raa tahat tova șeol lenafși:
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13. Şi eu, când erau ei bolnavi,
mă

îmbrăcam

cu

sac,

îmi

smeream sufletul cu post şi mă
rugam cu capul plecat la sân.
14. Umblam plin de durere ca
pentru un prieten, pentru un
frate; cu capul plecat, ca de jalea
unei mame.
15. Dar, când mă clatin eu, ei se
bucură şi se strâng; se strâng
fără ştirea mea, ca să mă
batjocorească,

şi

mă

sfâşie

neîncetat.
16. Scrâşnesc

din

ֲלֹותם לְ ֵּ֬בּושי שִָ֗ ק עוֵּ ֶ֣יתי בַ ֶ֣צֹום נַפְ ָ֑שי ּוֵ֝ ְתפל ִָ֗תי
ָ ַ֡ ַו ֲאנֶׁ֤י ׀ בַ ח
יקי תָ ְֽׁשּוב׃
ַ֥ ֵעַל־ח
Ps. 35:13 vaani bahalotam levuși sak ineti vațom
nafși utfilati al-heki tașuv:

ל־אֵ ם ק ֵ ַ֥דר שַ ְֽׁחֹותי׃
ִ֗ ֵ֝ ֶכְ ֵ ְֽׁרעַ־כְ ָ ֶ֣אח ַ֭לי ה ְתהַ לָ ָ֑כְ תי כַאֲב
Ps. 35:14 kereia-keah li hithalahti kaavel-em
koder șahoti:

ּובְ צַ לְ עיְ֮ שָ ְמ ַ֪חּו ְ ְֽׁונֶאֱָׁ֫ ָ ַ֥ספּו נֶאֶ ְס ֵּ֬פּו עָ לַ ֶ֣י ֵַ֭נכים וְ ֶ֣לא י ַ ָָ֑דעְ תי
א־דמּו׃
ְֽׁ ָ ָ ְֽׁק ְרעַ֥ ּו וְ ל
Ps. 35:15 uvțali sameu veneesafu neesfu alai
neim velo iadati kareu velo-damu:

dinţi

ַ֭ ְבחַ נְ פֵי ַלעֲגֵ ֶ֣י מָ עָ֑ ֹוג חָ ֹ֖רק עָ לַ ֶ֣י ש ֵוְּֽׁימֹו׃

împotriva mea împreună cu cei
nelegiuiţi,

cu

secăturile

batjocoritoare.
17. Doamne, până când Te vei
uita la ei? Scapă-mi sufletul din
cursele lor, scapă-mi viaţa din
ghearele acestor pui de lei!
18. Şi

eu

Te

voi

Ps. 35:16 beanfe laaghe maog harok alai șinemo:

ירים
ִ֗ יהָ֑ם ֵ֝מכְ פ
ֶ ֵאֲדנָיְ֮ כ ָ ַַ֪מה ָׁ֫ת ְר ֶ ַ֥אה הָ ֶ֣שיבָ ה ַַ֭נפְ שי משא
יְ חידָ ְֽׁתי׃
Ps. 35:17 adonai kama tire hașiva nafși mișoeem
mikefirim ieidati:

עָצּום אֲ ַ ְֽׁהלְ ֶ ְֽׁלךָ׃
ֶ֣ ַ֭א ְֹודָך בְ קָ ָהֶ֣ל ָ ָ֑רב בְ עַ ֹ֖ם

lăuda în

adunarea cea mare şi Te voi
slăvi în mijlocul unui popor
mare la număr.
19. Să nu se bucure de mine cei
ce pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi,
nici să nu-şi facă semne cu
ochiul cei ce mă urăsc fără
temei!
20. Căci ei nu vorbesc de pace,
ci urzesc înşelătorii împotriva

Ps. 35:18 odha bekahal rav beam ațum
ahaleleka:

צּו־עין׃
ְֽׁ ָ חּו־לי איְ ַבֶ֣י ֶ ָ֑שקֶ ר שנְ ַ ַ֥אי ֵ֝ח ִָ֗וּם יקְ ְר
ֶ֣ ַ ְֽׁאל־י ְש ְמ
Ps. 35:19 al-ismeu-li oivai șeker sonai hinam
ikrețu-ain:

ֵי־א ֶרץ ְּבְ ֵ ַ֥רי ֵ֝מ ְרמֹות
ָ֑ ֶ ֶׁ֤כי ַ֥לא שָ ִ֗לֹום יְ ָׁ֫ ַד ֵבַ֥רּו וְ עַ ַ֥ל רגְ ע
ַיחֲש ְֽׁבּון׃
Ps. 35:20 ki lo șalom iedaberu veal righe-ereț
divre mirmot iahașovun:

oamenilor liniştiţi din ţară.
21. Îşi

deschid

gura

larg

împotriva mea şi zic: "Ha! Ha!

אֲתה עֵ ֵינְֽׁינּו׃
ַ֥ ָ יהַ֥ם אַָ֭ ְמרּו הֶ ָ ֶ֣אח ׀ הֶ ָ ָ֑אח ָר
ֶ ַוי ְַר ַ֥חיבּו עָ ִַ֗לי ָׁ֫פ
Ps. 35:21 vaiarhivu alai pihem ameru heah heah
raata enenu:
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Ochii

noştri

îşi

văd

acum

ָר ֶ֣איתָ ה ַ֭ ְיהוָה ַ ְֽׁאל־תֶ ח ַ ֱָ֑רש ֵ֝אֲ ד ִָ֗ני אֲל־ת ְר ַחַ֥ק מ ֶ ְֽׁמוּי׃

dorinţa împlinită!"
22. Doamne, Tu vezi: Nu tăcea!
Nu

Te

depărta

de

mine,

Doamne!
23. Trezeşte-Te şi scoală-Te sămi faci dreptate! Dumnezeule şi
Doamne, apără-mi pricina!
24. Judecă-mă după dreptatea
Ta, Doamne Dumnezeul meu,
ca să nu se bucure ei de mine!
25. Să nu zică în inima lor:
"Aha! iată ce doream!" Să nu
zică: "L-am înghiţit!"
26. Ci să fie ruşinaţi şi înfruntaţi
toţi

cei

ce

se

bucură

de

nenorocirea mea! Să se îmbrace
cu ruşine şi ocară cei ce se ridică
împotriva mea!
27. Să

se

bucure

înveselească

cei

şi
ce

să

se

găsesc

plăcere în nevinovăţia mea, şi să
zică neîncetat: "Mărit să fie
Domnul,

care

vrea

pacea

Ps. 35:22 raita ADONAI al-teeraș adonai altirhak mimeni:

ֹלהֹ֖י ַוְֽׁאדנָ ֶ֣י לְ ר ְֽׁיבי׃
ַ ֱפָטי א
ָ֑ הָ ֶ֣ע ָירה ַ֭ ְוהָ קיצָ ה לְ מ ְש
Ps. 35:23 haira veakița lemișpati elohai vadonai
lerivi:

חּו־לי׃
ְֽׁ שָ פְ ֵ ֶ֣טני ַ֭ ְכצ ְדקְ ָך יְ הוָ ַ֥ה אֱ ֹלהִָ֗ י וְ אַ ל־י ְש ְמ
Ps. 35:24 șafteni hețidkea ADONAI elohai vealismeu-li:

אמ ִ֗רּו ְֽׁב ַלעֲנְֽׁ ּוהּו׃
ְ ל־י
ֵ֝ ַאמ ֶ֣רּו ַ֭ ְבלבָ ם הֶ ָ ֶ֣אח נַפְ ֵ ָ֑שנּו א
ְ אַ ל־י
Ps. 35:25 al-iomeru velibam heah nafșenu aliomeru bilaanuhu:

שּו־בשֶ ת ּוכְ ל ָ ָ֑מה
ַ֥
ְֵַ֘י ֶׁ֤בשּו וְ יַחְ פְ ֨רּו ׀ יַחְ ְָּ וְ֮ ְשמֵ ֵ ַ֪חי ָרעָָׁ֫ ַ֥תי ְֽׁילְ ב
ילים עָ ָ ְֽׁלי׃
ַ֥ ְּ ְַ ְֽׁהמַ ג
Ps. 35:26 ievoșu veiahperu iahdav semee raati
ilbeșu-voșet uhlima hamagdilim alai:

אמ ֶ֣רּו תַָ֭ מיד יגְ ַ ְֶּ֣ל יְ הוָ ָ֑ה
ְ ֲפֵצַ֪י ָׁ֫צ ְד ַ֥קי וְ י
ֵ י ֶָ֣רוּּו וְ י ְש ְמחּוְ֮ ח
ֵ֝הֶ חָ פִֵ֗ ץ ְשלֶ֣ ֹום עַבְ ְְֹּֽׁו׃
Ps. 35:27 iaronu veismeu hafețe țidki veiomeru
tamid igdal ADONAI heafeț șelom avdo:

robului Său!"
28. Şi atunci limba mea va
lăuda dreptatea Ta, în toate

ָל־הַ יֹום ְתהל ֶ ְָֽׁתָך׃
ֵ֝ ּוַ֭ לְ שֹוני תֶ הְ גֶ ֶ֣ה צ ְד ֶ ָ֑קָך כ
Ps. 35:28 ulșoni teghe țidkea kol-haiom teilatea:

ל״ו36

zilele va spune lauda Ta.
Psalmii 36
1. (Către

mai

marele

ל ְַמנ ֵּ֬ ֵַצחַ ׀ לְ ֶ ְֽׁעבֶ ד־יְ ה ֵּ֬ ָוה לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 36:1 lamnațeiah leeved-ADONAI ledavid:

cântăreţilor. Un psalm al lui
David, robul Domnului.)
2. Nelegiuirea celui rău zice
inimii mele: "Nu este frică de
Dumnezeu înaintea ochilor lui."

ֹלהים לְ נֶ ֶַ֣֤גֶד
ִ֗ ֱנְ ְֽׁאם־פֶ ֶ֣שַ ע ַָ֭ל ָרשָ ע בְ ֶ ֶ֣ק ֶרב ל ָ֑בי ֵ ְֽׁאין־פַ ַ֥חַ ד ֵ֝א
ֵינְֽׁיו׃
ָ ע
Ps. 36:2 neum-peșa larașa bekerev libi en-pahad
elohim leneghed enav:
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3. Căci se măguleşte singur în
ochii lui, ca să-şi desăvârşească
fărădelegea, ca să-şi potolească
ura.
4. Cuvintele

gurii

lui

sunt

mincinoase şi înşelătoare; nu
mai

vrea

să

lucreze

cu

înţelepciune şi să facă binele.
5. În aşternutul lui se gândeşte
la răutate, stă pe o cale care nu
este bună, şi nu urăşte răul.
6. Bunătatea

Ta,

ajunge

la

până

Doamne,
ceruri,

şi

credincioşia Ta, până la nori.
7. Dreptatea Ta este ca munţii
lui Dumnezeu, şi judecăţile Tale
sunt ca Adâncul cel mare.
Doamne, Tu sprijini pe oameni
şi pe dobitoace!
8. Cât de scumpă este bunătatea
Ta,

Dumnezeule! La umbra

aripilor

Tale

găsesc

fiii

oamenilor adăpost.

ְֽׁכי־הֶ ח ֱֶ֣ליק אֵ לָ ֶ֣יו בְ עֵינָ ָ֑יו ל ְמ ֹ֖צא עֲונֶ֣ ֹו ל ְש ְֽׁנא׃
Ps. 36:3 ki-heelik elav beenav limțo avono lisno:

יטיב׃
ְֽׁ ֵי־פיו ָ ֶ֣אוֶן ּומ ְר ָ ָ֑מה חָ ַ ֹ֖דל לְ הַ ְש ֶ֣כיל לְ ה
ַ֭ ְּבְ ֵר
Ps. 36:4 divre-fiv aven umirma hadal leaskil
leetiv:

א־טֹוב ֵ֝ ָ ִ֗רע
ָ֑ עַל־ְּ ֶרך ל
ֶ֣ ֶ
ָ ֶׁ֤אוֶן ׀ יַחְ ִ֗שב ַ ְֽׁעל־מ ְש ָָׁ֫כ ַ֥בֹו ַ֭י ְתיַצֵ ב
ֶ֣לא י ְמ ָ ְֽׁאס׃
Ps. 36:5 aven iahșov al-mișkavo itiațev al-dere
lo-tov ra lo imas:

עַד־שחָ ְֽׁקים׃
ְ
ַ֭ ְיהוָה בְ הַ שָ ַ ֶ֣מים חַ ְס ֶ ְָָּ֑ך ֵ֝אֱ ְֽׁמּונ ְָת ִָ֗ך
Ps. 36:6 ADONAI beașamaim hasdea emunatea
ad-șeakim:

י־אל ַ֭מ ְשפָטֶ ָך ְת ֶ֣הֹום ַר ָבָ֑ה ָ ֶׁ֤א ָ ְֽׁדם־
ֵ ִ֗ צ ְד ָ ְֽׁק ְת ָ֨ך ׀ ְ ְֽׁכהַ ְר ֵר
הוְֽׁה׃
ָ ְתֹושיעַ י
ֶ֣ ּובְ הֵ ָ ֹ֖מה
Ps. 36:7 țidkatea kearere-el mișpatea teom raba
adam-uvhema toșia ADONAI:

מַ ה־י ָ ַָ֥קר חַ ְס ְְּ ִָ֗ך אֱ ָֹׁ֫ל ַ֥הים ּובְ נֵ ַ֥י אָ ָ ָ֑דם בְ ֵצַ֥ל ֵ֝ ְכ ָנ ִֶ֗פיָך ֶיחֱסָ יְֽׁ ּון׃
Ps. 36:8 ma-iakar hasdea elohim uvne adam
bețel kenafea ieesaiun:

9. Se satură de belşugul Casei
Tale, şi-i adăpi din şuvoiul
desfătărilor Tale.
10. Căci la Tine este izvorul

יתָך וְ נַ ֹ֖חַ ל עֲדָ נֶ ֶ֣יָך תַ ְש ֵ ְֽׁקם׃
ָ֑ ֶ ֵַ֭י ְרוְ ין מ ֶ ְֶּ֣שֶ ן ב
Ps. 36:9 irveiun mideșen betea venahal adanea
tașkem:

ה־אֹור׃
ְֽׁ ֶאֹור ִָ֗ך נ ְרא
ְ ְֵ֝י־ע ְמָך ְמ ֶ֣קֹור חַ יָ֑ים ב
ַ֭ ְֽׁכ

vieţii; prin lumina Ta vedem
lumina.

Ps. 36:10 ki-imea mekor haim beorha nire-or:

11. Întinde-Ţi şi mai departe
Te

י־לב׃
ְֽׁ ֵ ְמ ֶ֣שך חַַ֭ ְס ְְָּך לְ י ְדעֶ ָ֑יָך ְֵ֝וצ ְד ָ ְֽׁק ְת ִָ֗ך לְ י ְש ֵר

cunosc, şi dreptatea peste cei cu

Ps. 36:11 meșoh hasdea leiodea vețidkatea leișrelev:

bunătatea

peste

cei

ce

inima neprihănită!
12. Să nu m-ajungă piciorul
celui mândru şi să nu mă pună

ל־תנ ֵ ְֽׁדני׃
ְ ַַד־רשָ ִ֗עים א
ְֵ֝ ל־תבֹואֵ ני ֶ ֶ֣רגֶל גַאֲ וָ ָ֑ה וְ י
ְ ַ֭ ַא
Ps. 36:12 al-tevoeni reghel gaava veiad-reșaim
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al-tenideni:

pe fugă mâna celor răi.
13. Cei ce fac fărădelegea au şi

ָ ֶ֣שם ַָ֭נפְ לּו ֶ֣פ ֲעלֵי ָ ָ֑אוֶן ְֵּ֝ ִ֗חּו וְ לא־יָ ַ֥כְ לּו ְֽׁקּום׃

început să cadă; sunt răsturnaţi,

Ps. 36:13 șam nafelu poale aven dohu veloiahelu kum:

şi nu pot să se mai scoale.

ל״ז37

ל־תקַ ִֵ֗וּא בְ ע ֵ ַ֥שי עַ וְ ָ ְֽׁלה׃
ְֵ֝ ַלְ דָ ֨וד ׀ אַ ל־ת ְת ַחַ֥ר בַ ְמ ֵר ָ֑עים א
Psalmii 37
1. (Un psalm al lui David.) Nu te
mânia pe cei răi şi nu te uita cu
jind la cei ce fac răul;
2. căci sunt cosiţi iute ca iarba şi
se veştejesc ca verdeaţa.
3. Încrede-te în Domnul şi fă
binele; locuieşte în ţară şi umblă
în credincioşie.

Ps. 37:1 ledavid al-tithar bamereim al-tekane
beose avla:

ֶ֣כי ֶַ֭כחָ ציר ְמהֵ ָ ֶ֣רה י ָ ָ֑מלּו ּוכְ יֶ ַ֥ ֶַ֤רק ֵ֝ ְִֶּ֗ שֶ א יבֹולְֽׁ ּון׃
Ps. 37:2 ki heațir meera imalu uhierek deșe
ibolun:

מּונְֽׁה׃
ָ ֱָן־אֶ ֶרץ ְּורעֵ ַ֥ה א
ִ֗ ֵ֝ ה־טֹוב ְשכ
ָ֑ ֵבְ ַטֶ֣ח ַ֭ ַ ְֽׁביהוָה ַועֲש
Ps. 37:3 betah bADONAI vaase-tov șean-ereț ure
emuna:

וְ ה ְת ַעוַּ ַ֥ג עַ ל־יְ הוָ ָ֑ה וְ ְֽׁיתֶ ן־לְֵ֝ ִָ֗ך מ ְשאֲ ֹלַ֥ ת ל ֶ ְֽׁבָך׃

4. Domnul să-ţi fie desfătarea, şi
El îţi va da tot ce-ţi doreşte
inima.
5. Încredinţează-ţi

soarta

în

mâna Domnului, încrede-te în
El, şi El va lucra,
6. El va face să strălucească
dreptatea

ta

ca

lumina,

7. Taci înaintea Domnului şi
nădăjduieşte în El. Nu te mânia
pe cel ce izbuteşte în umbletele
lui, pe omul care îşi vede
împlinirea planurilor lui rele.
mânia,

părăseşte

iuţimea; nu te supăra, căci
supărarea duce numai la rău.

גֶ֣ ֹול עַל־יְ הוָ ֶ֣ה ְַּ ְרכֶ ָָ֑ך ּובְ ַטַ֥ח ֵ֝עָ ִָ֗ליו וְ ֶ֣הּוא ַיע ֶ ְֲֽׁשה׃
Ps. 37:5 gol al-ADONAI darkea uvtah alav veu
iaase:

şi

dreptul tău ca soarele la amiază.

8. Lasă

Ps. 37:4 veitanag al-ADONAI veiten-lea mișalot
libea:

פָטָך ַ ְֽׁכצָ ה ָ ְֳֽׁרים׃
ֶ ִ֗ הֹוציא כ ֶָ֣אֹור צ ְד ֶ ָ֑קָך ּוֵ֝ מ ְש
ֶ֣ ְו
Ps. 37:6 veoți haor țidkea umișpatea
kațohoraim:

ל־ת ְתחַ ר בְ מַ צְ ֶ֣ליחַ ְַּ ְרכָ֑ ֹו
ַ֭ ְֶַֹּׁ֤ום ׀ לַיהוָהְ֮ וְ ה ְת ַ֪חֹו ֵָׁ֫לל לַ֥ ֹו א
בְֵ֝ ִ֗איש ע ֶ ַ֥שה ְמז ְֽׁמֹות׃
Ps. 37:7 dom lADONAI veitholel lo al-tithar
bemațliah darko beiș ose mezimot:

ל־ת ְתחִַ֗ ר אַ ך־לְ הָ ֵ ְֽׁרעַ ׃
ֵ֝ ֶַה ֶֶ֣רף מֵַ֭ אַ ף ַוע ֲֶ֣זב חֵ ָ ָ֑מה א
Ps. 37:8 heref meaf vaazov hema al-tithar ahleareia:
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9. Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi,
iar

cei

ce

nădăjduiesc

în

Domnul vor stăpâni ţara.
10. Încă puţină vreme, şi cel rău
nu va mai fi; te vei uita la locul
unde era, şi nu va mai fi.
11. Cei blânzi moştenesc ţara şi
au belşug de pace.
12. Cel

rău

face

la

planuri

împotriva celui neprihănit şi
scrâşneşte din dinţi împotriva

שּו־א ֶרץ׃
ְֽׁ ָ י־מ ֵרעים יכ ֵָר ָ֑תּון וְ קוֵ ַ֥י ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ֵהֶ֣מָ ה ְֽׁי ְיר
ְ ַ֭ ְֽׁכ
Ps. 37:9 ki-mereim ikaretun vekove ADONAI
hema irșu-areț:

קֹומֹו וְ אֵ ֶינְֽׁוּּו׃
ֶ֣ ַל־מ
ְ וְ עֶ֣ ֹוד ַ֭ ְמעַט וְ ֵ ֶ֣אין ָר ָ ָ֑שע וְ ה ְתבֹונַ ֹ֖נְ תָ ע
Ps. 37:10 veod meat veen rașa veitbonanta almekomo veenenu:

ל־רב שָ לְֽׁ ֹום׃
ַ֥ ַשּו־א ֶרץ ְֵ֝וה ְת ַעוְּ גִ֗ ּו ע
ָ֑ ָ ַו ֲענָוַ֥ים ְֽׁי ְיר
Ps. 37:11 vaanavim irșu-areț veitanegu al-rov
șalom:

lui.
13. Domnul râde de cel rău, căci
vede că-i vine şi lui ziua.

ז ֵ ֶ֣מם ַָ֭רשָ ע לַצַ ְָּ֑יק וְ ח ֵ ֹ֖רק עָ לָ ֶ֣יו ש ָוְּֽׁיו׃
Ps. 37:12 zomem rașa lațadik veorek alav șinav:

14. Cei răi trag sabia şi îşi
încordează arcul, ca să doboare
pe cel nenorocit şi sărac, ca să
înjunghie

pe

cei

cu

inima

neprihănită.
15. Dar sabia lor intră în însăşi
inima lor, şi li se sfărâmă

יֹומֹו׃
ְֽׁ ־ר ִ֗ ָאה ְֽׁכי־י ַָ֥בא
ָ ֵ֝ ֲאדנָ ַ֥י י ְשחַ ק־לָ֑ ֹו ְֽׁכי
Ps. 37:13 adonai is-hak-lo ki-raa ki-iavo iomo:

ֶח ֶֶׁ֤רב ׀ ָ ְֽׁפ ְת ֶ֣חּו ְרשָ עיםְ֮ וְ דָ ְרכַ֪ ּו קַָׁ֫ ְש ָ ַ֥תם ַ֭ ְלהַ פיל עָ נֶ֣י וְ אֶ בְ יָ֑ ֹון
י־ד ֶרך׃
ְֽׁ ָ ֵ֝ל ְט ִ֗בֹוחַ י ְש ֵר
Ps. 37:14 herev pateu reșaim vedareu kaștam
leapil ani veevion litvoah ișre-dare:

arcurile.
16. Mai mult face puţinul celui
neprihănit

decât

belşugul

multor răi.

תֹותם תשָ ַ ְֽׁב ְרנָה׃
ָ ִ֗ חַַ֭ ְרבָ ם תָ ֶ֣בֹוא בְ ל ָבָ֑ם ְֵ֝וקַ ְש
Ps. 37:15 harbam tavo velibam vekașetotam
tișavarna:

17. Căci braţele celui rău vor fi
zdrobite, dar Domnul sprijină
pe cei neprihăniţi.
18. Domnul

cunoaşte

zilele

oamenilor cinstiţi; şi moştenirea
lor ţine pe vecie.

טֹוב־מעַט לַצַ ְָּ֑יק מֵֵ֝ ה ֲִ֗מֹון ְרשָ ַ֥עים ַר ְֽׁבים׃
ְ ַ֭
Ps. 37:16 tov-meat lațadik meamon reșaim
rabim:

הוְֽׁה׃
ָ ְיקים י
ֶ֣ ְּ ַסֹומך צ
ֹ֖ ֵ ְֶׁ֤כי זְרֹועֶ֣ ֹות ַ֭ ְרשָ עים תשָ ַב ְָ֑רנָה ו
Ps. 37:17 ki zeroot reșaim tișavarna vesome
țadikim ADONAI:

ימם ְֵ֝ו ַנ ֲחל ִ֗ ָָתם לְ עֹולָ ַ֥ם תהְ ֶיְֽׁה׃
ָ֑ יֹוד ַע ַ֭ ְיהוָה יְ ֵ ֶ֣מי ְתמ
ֶ֣ ֵ
Ps. 37:18 iodeia ADONAI ieme temimim
venahalatam leolam tihie:
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19. Ei nu rămân de ruşine în
ziua nenorocirii, ci au de ajuns

ימי ְרע ֶָ֣בֹון י ְש ָ ְֽׁבעּו׃
ֹ֖ ֵ ְֽׁלא־ ֵַ֭יבשּו בְ עֵ ֶ֣ת ָרעָ ָ֑ה ּוב
Ps. 37:19 lo-ievoșu beet raa uvime reavon isbau:

în zilele de foamete.
20. Dar cei răi pier, şi vrăjmaşii
Domnului sunt ca cele mai
frumoase păşuni: pier, pier ca
fumul.
21. Cel rău ia cu împrumut, şi

יקר כ ָָ֑רים כָלֹ֖ ּו בֶ עָ ָ ֶ֣שן
ֶ֣ ַ אבדּו וְ איְ ֵבֶ֣י ַ֭ ְיהוָה כ
ֵ ִ֗ ֶׁ֤כי ְרשָ ֨עים ׀ י
ָ ְֽׁכלּו׃
Ps. 37:20 ki reșaim iovedu veoive ADONAI kikar
karim kalu veașan kalu:

nu dă înapoi; dar cel neprihănit
este milos şi dă.
22. Căci cei binecuvântaţi de

נֹותן׃
ְֽׁ ֵ ְֹלוֶ ֶ֣ה ַָ֭רשָ ע וְ ֶ֣לא יְ שַ לֵ ָ֑ם ְֵ֝וצַ ְִּ֗יק חֹונֵ ַַ֥֤ן ו
Ps. 37:21 love rașa velo ieșalem vețadik honen
venoten:

Domnul stăpânesc ţara, dar cei

ֶ֣כי ַ֭ ְמב ָרכָיו י ְֶ֣ירשּו ָ ָ֑א ֶרץ ּוֵ֝ ְמק ָל ִָ֗ליו יכ ֵ ְָֽׁרתּו׃

blestemaţi de El sunt nimiciţi.
23. Domnul

întăreşte

paşii

omului, când Îi place calea lui;

Ps. 37:22 ki mevorahav irșu areț umkulalav
ikaretu:

24. dacă se întâmplă să cadă, nu
este doborât de tot, căci Domnul
îl apucă de mână.
25. Am

fost

tânăr,

şi

מֵַ֭ יְ הוָה ְֽׁמצְ עֲדֵ י־גֶ ַ֥בֶ ר כֹו ִָ֗ננּו וְ דַ ְרכַ֥ ֹו יֶחְ ָ ְֽׁפץ׃
Ps. 37:23 meADONAI mițade-ghever konanu
vedarko iepaț:

am

סֹומך י ְָֽׁדֹו׃
ַ֥ ֵ י־יה ִ֗ ָוה
ְ ֵ֝ א־יּוטל ְֽׁכ
ָ֑ ָ
ְֽׁכי־י ַ֥פל ְֽׁל

îmbătrânit, dar n-am văzut pe
cel neprihănit părăsit, nici pe
urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.
26. Ci el întotdeauna este milos
şi dă cu împrumut; şi urmaşii
lui sunt binecuvântaţi.
27. Depărtează-te de rău, fă

Ps. 37:24 ki-ipol lo-iutal ki-ADONAI some iado:

א־ראיתי צַ ְֶּ֣יק ֶנעֱזָ ָ֑ב ְֵ֝וז ְַר ִ֗עֹו
ַָ֭ נַ ֶׁ֤עַר ׀ הָ ִ֗ייתי גַם־ ָָׁ֫ז ַ ַ֥קנְתי ְ ְֽׁול
ש־לחֶ ם׃
ְֽׁ ָ ְֶמבַ ק
Ps. 37:25 naar haiti gam-zakanti velo-raiti țadik
neezav vezaro mevakeș-lahem:

binele, şi vei dăinui pe vecie.
28. Căci

Domnul

iubeşte

dreptatea şi nu părăseşte pe

כָל־הַַ֭ יֹום חֹונֵ ֶַ֣֤ן ּומַ לְ וֶ ָ֑ה ְֵ֝וז ְַר ִ֗עֹו לבְ ָר ָ ְֽׁכה׃
Ps. 37:26 kol-haiom honen umalve vezaro
livraha:

credincioşii Lui. Totdeauna ei

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְּוש ַ֥כן ל
ְ ה־טֹוב
ִ֗ ֵֶ֣סּור מֵַ֭ ָרע ַועֲש

sunt sub paza Lui, dar sămânţa
celor răi este nimicită.

Ps. 37:27 sur mera vaase-tov ușhon leolam:

ֶׁ֤כי יְ ה ֨ ָוה ׀ ַ֘א ֵהֶׁ֤ב מ ְש ִָ֗פט וְ לא־ ַיע ֲֶ֣זב אֶ ת־ ַ֭ ֲחסידָ יו לְ עֹולָ ֶ֣ם
נ ְש ָ ָ֑מרּו וְ זֶ ֹ֖ ַַ֤רע ְרשָ ֶ֣עים נכְ ָ ְֽׁרת׃
Ps. 37:28 ki ADONAI ohev mișpat velo-iaazov
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29. Cei neprihăniţi vor stăpâni

et-hasidav leolam nișmaru vezera reșaim nihrat:

ţara şi vor locui în ea pe vecie.
30. Gura

celui

שּו־א ֶרץ וְ י ְשכְ נֹ֖ ּו לָעַ ֶ֣ד ע ֶ ְָֽׁליהָ ׃
ָ֑ ָ יקים ְֽׁי ְיר
ַ֥ ְּ ַצ

neprihănit

vesteşte înţelepciunea, şi limba
lui trâmbiţează dreptatea.
31. Legea Dumnezeului său este
în inima lui; şi nu i se clatină
paşii.

Ps. 37:29 țadikim irșu-areț veișkenu laad alea:

ְֽׁפי־צַַ֭ ְּיק יֶהְ גֶ ֶ֣ה חָ כְ ָ ָ֑מה ּוֵ֝ לְ שֹונִ֗ ֹו ְתדַ ֵבַ֥ר מ ְש ָ ְֽׁפט׃
Ps. 37:30 pi-țadik ieghe hohma ulșono tedaber
mișpat:

ֹלהֶ֣יו בְ ל ָ֑בֹו ֹ֖לא ת ְמעַ ֶ֣ד אֲ ש ָריו׃
ָ ֱתֹורת א
ֶ֣ ַ

32. Cel rău pândeşte pe cel
neprihănit şi caută să-l omoare.

Ps. 37:31 torat elohav belibo lo timad așurav:

33. Dar Domnul nu-l lasă în
mâinile lui şi nu-l osândeşte
când vine la judecată.
34. Nădăjduieşte

în

Domnul,

păzeşte calea Lui, şi El te va
înălţa ca să stăpâneşti ţara: vei
vedea pe cei răi nimiciţi.
35. Am văzut pe cel rău în toată
puterea lui; se întindea ca un
copac verde.
36. Dar, când am trecut a doua
oară, nu mai era acolo; l-am
căutat, dar nu l-am mai putut
găsi.

צֹופֶ ֶ֣ה ַָ֭רשָ ע לַצַ ְָּ֑יק ּוֵ֝ ְמבַ קִֵ֗ ש ַלהֲמיתֹו׃
Ps. 37:32 țofe rașa lațadik umvakeș lahamito:

ַ֭ ְיהוָה לא־יַעַ ז ְֶבֶ֣וּּו בְ י ָָ֑דֹו וְ ַ֥לא ֵַ֝י ְרשי ִֶ֗עוּּו בְ השָ פְ ְֽׁטֹו׃
Ps. 37:33 ADONAI lo-iaazvenu veiado velo
iarșienu beișafto:

ּוש ֵּ֬מר ְַּ ְרכִ֗ ֹו ְַֽׁ֭ וירֹומ ְמָך ל ֶ ֶָ֣רשֶ ת ָ ָ֑א ֶרץ
ְ קַ ּוֵ ֶׁ֤ה אֶ ל־יְ ה ֨ ָוה ׀
בְ הכ ֵ ָֹ֖רת ְרשָ ֶ֣עים ת ְר ֶ ְֽׁאה׃
Ps. 37:34 kave el-ADONAI ușmor darko
viromimha lareșet areț beikaret reșaim tire:

עָרה כְ אֶ ז ָ ְַ֥רח ַרע ֲָנְַֽׁ֤ן׃
ִ֗ ֶ עָריץ ּוֵ֝ מ ְת
ָ֑ ַָ֭ראיתי ָר ָ ֶ֣שע
Ps. 37:35 raiti rașa ariț umitare keezrah raanan:

37. Uită-te bine la cel fără
prihană şi priveşte pe cel fără
vicleşug; căci omul de pace are

ַַ֭ ְֽׁו ַיעֲבר וְ הוֵּ ֶ֣ה אֵ ינֶ ָ֑וּּו ֵָ֝ ְֽׁואֲבַ קְ שִֵ֗ הּו וְ ֶ֣לא נ ְמ ָ ְֽׁצא׃
Ps. 37:36 vaiaavor veine enenu vaavakșeu velo
nimța:

parte de moştenitori.
38. Dar

cei

răzvrătiţi

sunt

nimiciţi cu toţii, sămânţa celor
răi este prăpădită.

ָשר ְֽׁכי־אַ ח ֲֹ֖רית לְ ֶ֣איש שָ לְֽׁ ֹום׃
ָ֑ ָ ְשמָ ר־תַָ֭ ם ְּור ֵ ֶ֣אה י
Ps. 37:37 șemar-tam ure iașar ki-aharit leiș
șalom:

ְֽׁ ַּ֭ופ ְשעים נ ְש ְמ ֶ֣דּו יַחְ ָ ְָּ֑ו אַ ח ֲֹ֖רית ְרשָ ֶ֣עים נכְ ָ ְֽׁרתָ ה׃
Ps. 37:38 ufoșim nișmedu iahdav aharit reșaim
nihrata:
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39. Scăparea celor neprihăniţi
vine de la Domnul; El este
ocrotitorul

lor

la

vremea

necazului.
40. Domnul

îi

ajută

şi-i

izbăveşte; îi izbăveşte de cei răi
şi-i scapă, pentru că se încred în
El.
Psalmii 38

ּותשּועַ ֶ֣ת צַַ֭ ְּיקים מֵ יְ הוָ ָ֑ה ְֵֽׁ֝ ָמעּו ִָ֗זם בְ עֵ ֶ֣ת צָ ָ ְֽׁרה׃
ְ
Ps. 37:39 utșuat țadikim meADONAI mauzam
beet țara:

ַוְַֽׁ֤יַעְ ז ֵ ְַ֥רם יְ ה ִ֗ ָוה ַוְַֽׁ֤יְ פַָׁ֫ לְ ֵ ַ֥טם יְ פַ לְ ֵ ֶ֣טם מֵַ֭ ְרשָ עים וְ יֹושיעֵ ָ֑ם כי־
ָחַ֥סּו ְֽׁבֹו׃
Ps. 37:40 vaiazerem ADONAI vaifaletem
iefaletem merșaim veioșiem ki-hasu vo:

ל״ח38

1. (Un psalm al lui David. Spre
aducere aminte.)
2. Doamne, nu mă mustra în
mânia Ta şi nu mă pedepsi în

מז ְֹ֖מֹור לְ דָ וֶ֣ד לְ הַ ז ְְֽׁכיר׃
Ps. 38:1 mizmor ledavid leazkir:

יחני ּוְֽׁ בַ חֲמָ ְתָךַ֥ ְתי ְַס ֵ ְֽׁרני׃
ָ֑ ֵ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה אַ ל־בְ קֶ צְ פְ ָךַ֥ תֹוכ

urgia Ta.
3. Căci săgeţile Tale s-au înfipt
în mine, şi mâna Ta apasă

Ps. 38:2 ADONAI al-bekețpea tohiheni
uvahamatea teiasereni:

asupra mea.
4. N-a mai rămas nimic sănătos
în carnea mea, din pricina
mâniei Tale; nu mai este nicio
vlagă în oasele mele, în urma
păcatului meu.
5. Căci

fărădelegile

mele

se

י־חצֶ יָך ֶ֣נחֲתּו ָ֑בי וַתנְ ַחֹ֖ת עָ לַ ֶ֣י י ֶ ְָֽׁדָך׃
ַ֭ ְֽׁכ
Ps. 38:3 ki-hițea nihatu vi vatinhat alai iadea:

ין־מ ֶ֣תם ַ֭בבְ שָ רי מפְ נֵ ֶ֣י זַעְ ֶ ָ֑מָך אֵ ין־שָ לַ֥ ֹום בֵַ֝ עֲצָ ִ֗ ַמי מפְ נֵ ַ֥י
ְ ֵא
אתי׃
ְֽׁ ָחַ ט
Ps. 38:4 en-metom bivsari mipene zamea enșalom baațamai mipene hatati:

ridică deasupra capului meu; ca
o povară grea, sunt prea grele
pentru mine.
6. Rănile mele miros greu şi

אשי כְ מַ ָ ַ֥שא ֵָ֝כ ִ֗ ֵבד יכְ בְ ַ֥דּו מ ֶ ְֽׁמוּי׃
ָ֑ ֶ֣כי ַ֭ ֲעונתַ י עָבְ ֶ֣רּו ר
Ps. 38:5 ki avonotai averu roși kemasa haved
ihbedu mimeni:

sunt pline de coptură, în urma
nebuniei mele.
7. Sunt gârbovit, peste măsură
de istovit; toată ziua umblu plin
de întristare.
8. Căci o durere arzătoare îmi

הבְ ֶ֣אישּו ַָ֭נמַ קּו חַ בּור ָ ָ֑תי ֵ֝מפְ ִֵ֗ני אּוַלְ ְֽׁתי׃
Ps. 38:6 hivișu namaku haburotai mipene ivalti:

ָל־הַ יִ֗ ֹום ק ֵ ַ֥דר ה ָ ְֽׁלכְ תי׃
ֵ֝ עַד־מ ָ֑אד כ
ְ
ַנעֲוֵ ֶ֣יתי שַ ֶ֣חתי
Ps. 38:7 naaveti șahoti ad-meod kol-haiom
koder hilahti:

mistuie măruntaiele şi n-a mai
rămas nimic sănătos în carnea

י־כסָ לַי מָ לְ ֶ֣אּו נקְ לֶ ָ֑ה וְ ֵ ַ֥אין ְֵ֝מ ִ֗תם בבְ שָ ְֽׁרי׃
ְ ַ֭ ְֽׁכ
Ps. 38:8 ki-hesalai maleu nikle veen metom
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bivsari:

mea.
9. Sunt fără putere, zdrobit cu
desăvârşire; tulburarea inimii
mele mă face să gem.
10. Doamne,
mele

sunt

suspinele

toate

dorinţele

înaintea
mele

Ta,

nu-Ţi

şi

sunt

ascunse.

ד־מ ָ֑אד ֵ֝שָ ִ֗ ַאגְ תי ְֽׁמ ַוּה ַ ֲַ֥מת ל ְֽׁבי׃
ְ ַנְ פּוגֶ֣ ֹותי וְ נ ְדכֵ ֶ֣יתי ע
Ps. 38:9 nefugoti venidketi ad-meod șaagti
minahamat libi:

אדנָי נֶגְ ְְָּךַ֥ כָל־תַ אֲ ו ָָ֑תי ְֵ֝ואַ נְ חָ ִ֗תי מ ְמָךַ֥ לא־נ ְס ָ ְֽׁת ָרה׃
Ps. 38:10 adonai negdea hol-taavati veanhati
mimea lo-nistara:

11. Inima îmi bate cu tărie,
puterea mă părăseşte, şi lumina
ochilor mei nu mai este cu
mine.
12. Prietenii şi cunoscuţii mei se
depărtează de rana mea, şi
rudele mele stau deoparte.
13. Cei ce vor să-mi ia viaţa îşi
întind cursele; cei ce-mi caută
nenorocirea

spun

răutăţi

şi

toată ziua urzesc la înşelătorii.
14. Iar eu sunt ca un surd, naud; sunt ca un mut care nu
deschide gura.
15. Sunt ca un om care n-aude şi
în gura căruia nu este niciun
răspuns.
16. Doamne,

în

Tine

nădăjduiesc; Tu vei răspunde,
Doamne Dumnezeule!
17. Căci zic: "Nu îngădui să se
bucure vrăjmaşii mei de mine şi
să se fudulească împotriva mea,
când mi se clatină piciorul!"

ַם־הֵ ם ֵ ֶ֣אין א ְֽׁתי׃
ִ֗ ֵ֝ ל ֶ֣בי ַ֭ ְסחַ ְרחַ ר ֲעז ַָבֶ֣ני כ ָ֑חי ְ ְֽׁואֹור־עֵ ינַ ַ֥י ג
Ps. 38:11 libi searhar azavani hohi veor-enai
gam-hem ein iti:

רֹובי מֵ ָר ַ֥חק עָ ָ ְֽׁמדּו׃
ַ ִ֗ ְְֽׁאה ֨ ֲַבי ׀ וְ ֵרעִַ֗ י מוֶּ ֶַ֣֤גֶד נגְ ֶ֣עי ַיע ֲָ֑מדּו ּוֵ֝ ק
Ps. 38:12 ohavai vereai mineghed nighi iaamodu
ukrovai merahok amadu:

וַיְ נַקְ ֶׁ֤שּו ׀ ְמבַ קְ שֵֵּ֬ י נַפְ ִ֗שי וְ ד ְר ֵ ֶ֣שי ַָ֭רעָתי ְּבְ ֶ֣רּו הַ ּוָ֑ ֹות
ּוֵ֝ מ ְר ִ֗מֹות כָל־הַ יַ֥ ֹום יֶהְ גְֽׁ ּו׃
Ps. 38:13 vainakșu mevakșe nafși vedorșe raati
diberu havot umirmot kol-haiom iegu:

ח־פיו׃
ְֽׁ ַוַאֲ נֶ֣י ַ֭ ְכחֵ ֵרש ֶ֣לא אֶ ְש ָ ָ֑מע ּוֵ֝ כְ א ִֵ֗לם ֶ֣לא יפְ ת
Ps. 38:14 vaani heereș lo eșma uhilem lo iftahpiv:

ָו ֱא ִ֗הי ַ֭ ְכאיש אֲ ֶ ֶ֣שר לא־ש ֵ ָ֑מעַ וְ ֵ ַ֥אין בְֵ֝ ִ֗פיו תֹוכ ְָֽׁחֹות׃
Ps. 38:15 vaei keiș așer lo-șomeia veen befiv
tohahot:

אֱֹלהי׃
ְֽׁ ָ הֹוחָ֑לְ תי אַ ָ ַ֥תה תֵַ֝ ֲע ִֶ֗נה אֲ דנָ ַ֥י
ָ ְֽׁכי־לְ ָךֶ֣ יְ הוָ ֶ֣ה
Ps. 38:16 ki-lea ADONAI hohalti ata taane
adonai elohai:

חּו־לי בְ ַ֥מֹוט ֵ֝ ַרגְ ִ֗לי עָ לַ ַ֥י הגְ ְְּֽׁילּו׃
ָ֑ ְֽׁכי־אַָ֭ מַ ְרתי פֶן־י ְש ְמ
Ps. 38:17 ki-amarti pen-ismeu-li bemot ragli alai
higdilu:
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18. Căci sunt aproape să cad, şi

אֹובי נֶגְ ְֶּ֣י תָ ְֽׁמיד׃
ֹ֖ ְְֽׁכי־ ַ֭ ֲאני לְ ֶ ֶ֣צלַע נָכָ֑ ֹון ּומַ כ

durerea mea este totdeauna
înaintea mea.
19. Îmi mărturisesc fărădelegea,

Ps. 38:18 ki-ani lețela nahon umahovi negdi
tamid:

mă doare de păcatul meu.
20. Dar vrăjmaşii mei sunt plini
de viaţă şi plini de putere; cei ce

אתי׃
ְֽׁ ְָֽׁכי־עֲונַ֥י אַ גָ֑יד אֵֶ֝ ְד ִ֗ ַאג ֵ ְֽׁמחַ ט
Ps. 38:19 ki-avoni aghid edag mehatati:

mă urăsc fără temei sunt mulţi
la număr.
21. Ei îmi întorc rău pentru
bine, îmi sunt potrivnici, pentru
că eu urmăresc binele.
22. Nu mă părăsi, Doamne!
Dumnezeule, nu Te depărta de
mine!

ְַֽׁ֭ ְואיְ בַ י חַ יֶ֣ים עָ ֵ ָ֑צמּו וְ ַר ֹ֖בּו שנְ ַ ֶ֣אי ָ ְֽׁשקֶ ר׃
Ps. 38:20 veoivai haim ațemu verabu sonai
șaker:

טֹובָ֑ה ֵ֝י ְש ְטנִ֗ ּוני ַ ֶ֣תחַ ת רדופי־
ָ ּומשַ לְ ֵ ֶ֣מי ַָ֭רעָ ה ַ ֶ֣תחַ ת
ְ
| ָ ְֽׁר ְדפי־| ְֽׁטֹוב׃
Ps. 38:21 umșaleme raa tahat tova istenuni tahat
redofi (radfi-tov):

23. Vino degrabă în ajutorul
meu, Doamne, Mântuirea mea!

ל־תעַ ז ֵ ְַ֥בני יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝אֱ ֹלהִַ֗ י אַ ל־ת ְר ַחַ֥ק מ ֶ ְֽׁמוּי׃
ְֽׁ ַ ַא
Ps. 38:22 al-taazveni ADONAI elohai al-tirhak
mimeni:

שּועָתי׃
ְֽׁ
ַ֥חּושָ ה לְ עֶ ז ְָר ָ֑תי ֵ֝אֲ ד ִָ֗ני ְת
Ps. 38:23 hușa leezrati adonai teșuati:

Ziua 7

Psalmii 39
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor: către Iedutun. Un
psalm al lui David.)
2. Ziceam: "Voi veghea asupra
căilor mele, ca să nu păcătuiesc
cu limba; îmi voi pune frâu
gurii, cât va sta cel rău înaintea
mea."
3. Am stat mut, în tăcere; am
tăcut, măcar că eram nenorocit;
şi totuşi durerea mea nu era mai
puţin mare.

ל״ט39

ידּותּון| מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃
ִ֗ ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ לידיתון | ְֽׁל
Ps. 39:1 lamnațeiah liditun (lidutun) mizmor
ledavid:

אָ ִ֗ ַמ ְרתי ֶ ְֽׁא ְש ְמ ָ ֶ֣רה ְד ָרכַיְ֮ מֵ ח ֲַ֪טֹוא בלְ ָׁ֫שֹונַ֥י אֶ ְש ְמ ָ ַ֥רה לְ ַ֥פי
מַ חְ ָ֑סֹום בְ ֹ֖עד ָר ָ ֶ֣שע לְ נֶגְ ְְּֽׁי׃
Ps. 39:2 amarti eșmera derahai meato vilșoni
eșmera lefi mahsom beod rașa lenegdi:

ֱשיתי מ ָ֑טֹוב ּוכְ אֵ ַ֥בי נֶעְ ָ ְֽׁכר׃
ֶ֣ ֵ ֶנאֱלַ ְֶ֣מתי ַ֭דּומיָה הֶ ח
Ps. 39:3 neelamti dumia heeșeti mitov uhevi
nekar:
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4. Îmi ardea inima în mine, un
foc lăuntric mă mistuia; şi
atunci mi-a venit cuvântul pe
limbă şi am zis:
5. "Doamne, spune-mi care este
sfârşitul vieţii mele, care este
măsura zilelor mele, ca să ştiu
cât de trecător sunt."
6. Iată că zilele mele sunt cât un
lat de mână, şi viaţa mea este ca
o nimica înaintea Ta. Da, orice
om este doar o suflare, oricât de
bine s-ar ţine. (Oprire)
7. Da, omul umblă ca o umbră,
se frământă degeaba, strânge la
comori, şi nu ştie cine le va lua.
8. Acum, Doamne, ce mai pot
nădăjdui eu? În Tine îmi este

עַר־אש ְֵּ֝ ִ֗ ַב ְרתי בלְ ְֽׁשֹוני׃
ָ֑ ֵ
ְחַ ם־ל ֨בי ׀ בְ ק ְר ִ֗בי בַ הֲגיגַ֥י תב
Ps. 39:4 ham-libi bekirbi bahaghighi tivar-eș
dibarti bilșoni:

ה־היא אֵֵ֝ ְדעִָ֗ ה מֶ ה־
ָ֑ ַהֹודיעֵ ֶׁ֤ני יְ ה ֨ ָוה ׀ ק ִ֗צי ּומ ַ ְֶּ֣ת י ַ ֶָ֣מי מ
ַ֘
חָ ֵ ַ֥דל ָ ְֽׁאני׃
Ps. 39:5 hodieni ADONAI kiți umidat iamai mahi eda me-hadel ani:

פָחֹות ׀ ַָ֘נ ַ ֶׁ֤תתָ ה י ִ֗ ַָמי וְ חֶ לְ ְֶּ֣י כְ ַ ֶ֣אין נֶגְ ֶ ְָָּ֑ך ַ ַ֥אך ָ ְֽׁכל־
֨ הוֵּ ֶׁ֤ה ְט
ֶ ַ֥הבֶ ל כָל־אֵָ֝ ִ֗ ָדם נ ָצַ֥ב ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 39:6 hine tefahot natata iamai veeldi heain
negdea ah kol-hevel kol-adam nițav sela:

ך־הַ֥בֶ ל ֶיהֱמָ יָ֑ ּון ֵ֝יצְ ִ֗בר ְ ְֽׁולא־
ֶ ֶַך־איש א
ִ֗ אַ ך־בְ ֶ ֶׁ֤צלֶם ׀ ְֽׁי ְתהַ ל
י ַ ֵַ֥דע מי־א ְס ָ ְֽׁפם׃
Ps. 39:7 ah-bețelem ithale-iș ah-hevel ieemaiun
ițbor velo-ieda mi-osfam:

nădejdea.
9. Izbăveşte-mă

de

toate

fărădelegile mele! Nu mă face
de ocara celui nebun!
10. Stau mut, nu deschid gura,
căci Tu lucrezi.
11. Abate-Ţi

loviturile

de

וְ ע ָ ֶַ֣תה מַ ה־קּוֶ֣יתי אֲ דנָ ָ֑י ֵ֝תֹוחַ לְ ִ֗תי לְ ָךֶ֣ ְֽׁהיא׃
Ps. 39:8 veata ma-kiviti adonai tohalti lea hi:

ימני׃
ְֽׁ ֵ ל־תש
ְ ַמכָל־פְ שָ עַ ַ֥י הַ צילֵ ָ֑ני חֶ ְרפַ ַ֥ת ֵָ֝נ ִ֗ ָבל א
Ps. 39:9 mikol-peșaai hațileni herpat naval altesimeni:

la

mine! Îmi iese sufletul sub
loviturile mâinii Tale.

ח־פי ֹ֖כי אַ ָ ֶ֣תה עָ ְֽׁשיתָ ׃
ָ֑ ֶַַ֭נ ֱאל ְַמתי ֶ֣לא אֶ פְ ת
Ps. 39:10 neelamti lo eftah-pi ki ata asita:

12. Tu pedepseşti pe om şi-l
loveşti pentru fărădelegea lui: îi
prăpădeşti, ca molia, ce are el

הָ ֵ ֶ֣סר מֵ עָ לַ ֶ֣י נגְ עֶ ָָ֑ך מתגְ ַ ַ֥רת ֵָ֝י ְד ִָ֗ך אֲ נֶ֣י כ ְָֽׁליתי׃
Ps. 39:11 haser mealai nighea mitigrat iadea ani
haliti:

mai scump. Da, orice om este
doar o suflare.

ֲמּודֹו ַ ֶׁ֤אך
ָ֑ ְ ְֽׁבתֹו ַָ֘כ ֶׁ֤חֹות עַ ל־עָ ֨ון ׀ י ֵּ֬ ַס ְרתָ ִ֗איש ו ֶ ֶַ֣תמֶ ס כָעָ ֶ֣ש ח
ֶהֹ֖בֶ ל כָל־אָ ָ ֶ֣דם ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 39:12 betohahot al-avon isarta iș vatemes
kaaș hamudo ah hevel kol-adam sela:
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13. Ascultă-mi

rugăciunea,

Doamne, şi pleacă-Ţi urechea la
strigătele mele! Nu tăcea în faţa
lacrimilor mele! Căci sunt un
străin înaintea Ta, un pribeag,
ca toţi părinţii mei.

עָתי
ִ֗ עָתי ׀ הַ אֲ זינָהְ֮ ֶ ְֽׁאל־ְּ ְמ
֨ ְַ֥ה־תפל ָ֨תי ׀ יְ ה ַ֡ ָוה וְ שַ ו
ְ ְָֽׁש ְמע
ָל־אֲבֹותי׃
ְֽׁ ָ
ל־תח ַ ֱַ֥רש ֶׁ֤כי גֵ ֶ֣ר אָ נ ֶ֣כי ע ָ ָ֑מך ֵ֝תֹושִָ֗ ב כְ כ
ֶ ָׁ֫ ַ ְֽׁא
Ps. 39:13 șima-tefilati ADONAI veșavati haazina
el-dimati al-teeraș ki gher anohi imah toșav keolavotai:

14. Abate-Ţi privirea de la mine
şi lasă-mă să răsuflu, până nu
mă duc şi să nu mai fiu!

הָ ַ ֶ֣שע מ ֶ ֶ֣מוּי וְ אַ בְ ָ֑ליגָה בְ ֶט ֶֹ֖רם אֵ לֵ ֶ֣ך וְ אֵ ֶינְֽׁוּי׃
Ps. 39:14 hașa mimeni veavliga beterem ele
veeneni:

מ׳40

ֵ֝ ַל ְמנ ִ֗ ֵַצחַ לְ דָ וַ֥ד מז ְְֽׁמֹור׃
Psalmii 40
1. (Către

Ps. 40:1 lamnațeiah ledavid mizmor:
mai

marele

קַ ֶּ֣וה קּוֶ֣יתי יְ הוָ ָ֑ה וַיֵ ַ֥ט אֵֵ֝ ִַ֗לי וַי ְש ַ ַ֥מע שַ וְ ע ְָֽׁתי׃

cântăreţilor. Un psalm al lui
David.)
2. Îmi pusesem nădejdea în
Domnul, şi El S-a plecat spre
mine, mi-a ascultat strigătele.
3. M-a scos din groapa pieirii,
din fundul mocirlei; mi-a pus
picioarele pe stâncă şi mi-a
întărit paşii.
4. Mi-a pus în gură o cântare
nouă,

o

laudă

pentru

Dumnezeul nostru. Mulţi au
văzut lucrul acesta, s-au temut,
şi s-au încrezut în Domnul.
5. Ferice de omul care îşi pune
încrederea în Domnul şi care nu
se îndreaptă spre cei trufaşi şi
mincinoşi!
6. Doamne Dumnezeule, multe
sunt minunile şi planurile Tale
pentru mine: nimeni nu se

Ps. 40:2 kavo kiviti ADONAI vaiet elai vaișma
șavati:

ל־סלַע ַרגְ ִַ֗לי
ַ֥ ֶ ַַו ַיעֲלֵ ֶׁ֤ני ׀ מ ַ֥בֹור שָ אֹוןְ֮ מ ַ֪טיט הַ ָָׁ֫יוֵ ַ֥ ַ֤ן וַיָ ַֹ֖֤קֶ ם ע
כֹונֵ ַַ֥֤ן אֲש ָ ְֽׁרי׃
Ps. 40:3 vaiaaleni mibor șaon mitit haiaven
vaiakem al-sela raglai konen așurai:

אֹל ֵהַ֥ינּו י ְר ֶ֣אּו ַר ֶ֣בים
ָׁ֫ וַי ֵּ֬ ֵתן בְ ֨פי ׀ ַ֥שיר חָ דָ שְ֮ ְתהלָ ַ֪ה ֵ ְֽׁל
יהוְֽׁה׃
ָ ַיראּו ְֵ֝ויבְ ְט ִ֗חּו ב
ָ֑ ָ וְ י
Ps. 40:4 vaiten befi șir hadaș teila lelohenu iru
rabim veirau veivteu bADONAI:

ר־שם ַ֭ ְיהוָה מבְ טַ ָ֑חֹו ְ ְֽׁולא־פָ נָ ַ֥ה אֶ ל־
ֶ֣ ָ ֶַ ַ֥א ְ ְֽׁש ֵרי הַ ִ֗ ֶגבֶ ר אֲ ש
ְֵ֝רהָ ִ֗בים וְ שָ ֵ ַ֥טי כ ָָזְֽׁב׃
Ps. 40:5 așre haghever așer-sam ADONAI
mivtaho velo-fana el-reavim vesate hazav:

ַר ֶׁ֤בֹות עָ ֨שיתָ ׀ אַ ָ ֶׁ֤תה ׀ יְ הוָ ֶ֣ה אֱֹלהַ יְ֮ ְֽׁנפְ לְ א ֶ ַ֥תיָך
ּומַ חְ ְשב ִ֗ ֶתיָך ָׁ֫ ֵאלֵ ַ֥ינּו ֵ ֶׁ֤אין ׀ ע ֲֵּ֬רך אֵ ִֶ֗ליָך אַ גַ֥ידָ ה וַאֲ דַ ֵ ָ֑ב ָרה
ֵ֝ ָעצְ ִ֗מּו מסַ ֵ ְֽׁפר׃
Ps. 40:6 rabot asita ata ADONAI elohai nifleotea
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poate asemăna cu Tine. Aş vrea
să le vestesc şi să le trâmbiţez,
dar numărul lor este prea mare,
ca să le povestesc.
7. Tu nu doreşti nici jertfă, nici
dar

de

mâncare,

ci

mi-ai

străpuns urechile; nu ceri nici
ardere de tot, nici jertfă de
ispăşire.
8. Atunci am zis: "Iată-mă că
vin! - în sulul cărţii este scris
despre mine 9. vreau

să

fac

voia

Ta,

Dumnezeule!" Şi Legea Ta este
în fundul inimii mele.
10. Vestesc

îndurarea

Ta

în

adunarea cea mare; iată că numi închid buzele. Tu ştii lucrul
acesta, Doamne!
11. Nu

ţin

îndurarea

în
Ta,

inima
ci

mea

vestesc

adevărul Tău şi mântuirea Ta, şi
nu

ascund

bunătatea

şi

credincioşia Ta în adunarea cea
mare.
12. Tu, Doamne, nu-mi vei opri
îndurările Tale; ci bunătatea şi
credincioşia Ta mă vor păzi
întotdeauna.
13. Căci rele fără număr mă
împresoară,

m-au

ajuns

pedepsele pentru nelegiuirile
mele; şi nu le mai pot suferi
vederea. Sunt mai multe decât

umahșevotea elenu ein aroh elea aghida
vaadabera ațemu misaper:

זֶ ֶׁ֤בַ ח ּומנְ חָ֨ ה ׀ ְֽׁלא־חָ פִַ֗ צְ תָ אַָ֭ ְזנַים כ ֶָ֣ריתָ ָ֑לי עֹולָ ַ֥ה ֵ֝ ַוחֲטָ ִ֗ ָאה
ֶ֣לא שָ ָ ְֽׁאלְ תָ ׃
Ps. 40:7 zevah uminha lo-hafațta oznaim karita
li ola vahataa lo șaaleta:

ַת־סֵ פֶר כ ַָ֥תּוב עָ ָ ְֽׁלי׃
ִ֗ ֵ֝ ֵה־בָ֑אתי ב ְמגל
ָ ָּ ֶ֣אז אַָ֭ מַ ְרתי הו
Ps. 40:8 az amarti hine-vati bimghilat-sefer
katuv alai:

אֱֹלהֶ֣י חָ פָ ָ֑צְ תי ְֵ֝ו ַ֥ת ָֹור ְת ִָ֗ך בְ ֶ֣תֹוך מֵ ָ ְֽׁעי׃
ַ
ֶֹ֣ות־רצֹונְ ָך
ְ ַ ְֽׁלע ְֲֽׁש
Ps. 40:9 laasot-rețonha elohai hafațti vetoratea
betoh meai:

ב ַ ֶׁ֤ש ְרתי צֶ֨ דֶ ק ׀ בְ קַָ֘ ָהֶׁ֤ל ָ ִ֗רב הוֵּ ֶ֣ה ַ֭ ְשפָ תַ י ֶ֣לא אֶ כְ לָ ָ֑א ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה
אַ ָ ַ֥תה י ָ ְָֽׁדעְ תָ ׃
Ps. 40:10 bisarti țedek bekahal rav hine sefatai
lo ela ADONAI ata iadaeta:

ֶ֣שּועָתָך
ְ
ּות
ְ ֶ֣צ ְדקָ ְת ֵָּ֬ך לא־כ ֨סיתי ׀ בְ ֵּ֬תֹוך ל ִ֗בי אֱ מּונ ְָתָך
אָ ָ ָ֑מ ְרתי לא־כ ַח ְַ֥דתי חַ ְס ְְָּךַ֥ ֵ֝ ַואֲ מ ְת ִָ֗ך לְ קָ ָהַ֥ל ָ ְֽׁרב׃
Ps. 40:11 țidkatea lo-hisiti betoh libi emunatea
utșuatea amarti lo-hihadti hasdea vaamitea
lekahal rav:

אַ ָ ֶׁ֤ת ה יְ ה ִ֗ ָוה לא־תכְ לָ ֶ֣א ַרח ֶ ֲֶ֣מיָך מ ֶ ָ֑מוּי חַ ְס ְְָּךַ֥ ֵ֝ ַואֲ מ ְת ִָ֗ך
תָ ַ֥מיד יצְ ְֽׁרּוני׃
Ps. 40:12 ata ADONAI lo-tihla rahamea mimeni
hasdea vaamitea tamid ițeruni:

ד־אין מ ְספִָ֗ ר השיגֶ֣ ּוני ַ֭ ֲעונתַ י
ֵ ֵּ֬ ֶַׁ֤כי אָ פְ ַ֥פּו־עָ ַ֨לי ׀ ָר ַ֡עֹות ע
אשי וְ ל ַ֥בי ֲעז ָ ְָֽׁבני׃
ִ֗ וְ ל א־י ֶָ֣כלְ תי ל ְר ָ֑אֹות עָצְ ַ֥מּו מ ַ ְֽׁשע ֲַ֥רֹות ֵ֝ר
Ps. 40:13 ki afefu-alai raot ad-en mispar hisiguni
avonotai velo-iaholti lirot ațemu misaarot roși
velibi azavani:

perii capului meu, şi mi se
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înmoaie inima.
14. Izbăveşte-mă,
Vino,

Doamne,

degrabă

în

ajutorul meu.
15. Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi
toţi cei ce vor să-mi ia viaţa! Să
dea înapoi şi să roşească de
ruşine

cei

ce-mi

doresc

pierzarea!
16. Să

rămână

înlemniţi

de

ruşinea lor cei ce-mi zic: "Ha!
Ha!"
17. Să

se

bucure

şi

să

se

înveselească în Tine toţi cei ce
Te

caută!

mântuirea

Cei
Ta

ְר ֵ ֶ֣צה ַ֭ ְיהוָה לְ הַ צילֵ ָ֑ני ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה לְ עֶ ז ָ ְַ֥רתי ְֽׁחּושָ ה׃

Doamne!

să

ce

iubesc

zică

fără

încetare: "Mărit să fie Domnul!"
18. Eu sunt sărac şi lipsit, dar
Domnul Se gândeşte la mine. Tu
eşti ajutorul şi izbăvitorul meu:
nu zăbovi, Dumnezeule!

Ps. 40:14 rețe ADONAI leațileni ADONAI
leezrati hușa:

ֹותּה י ֶ֣סגּו אַָ֭ חֹור
ַ֥ ָ ֵַ֘י ֶׁ֤בשּו וְ יַחְ פְ ֨רּו ׀ יַחַ דְ֮ ְמבַ קְ ֵ ַ֥שי נַפְ ִ֗שי ל ְס ָׁ֫פ
עָתי׃
ְֽׁ וְ יכָלְ ָ֑מּו ֵ֝ ֲחפֵצִֵ֗ י ָר
Ps. 40:15 ievoșu veiahperu iahad mevakșe nafși
lispota isogu ahor veikalemu hafețe raati:

ַָ֭ישמּו עַ ל־עֵ ֶ֣קֶ ב בָ ְש ָ ָ֑תם הָ א ְמ ַ֥רים ֵ֝ ִ֗לי הֶַ֘ ָ ַ֥אח ׀ הֶ ָ ְֽׁאח׃
Ps. 40:16 iașomu al-ekev boștam haomrim li
heah heah:

אמ ֶ֣רּו תַָ֭ מיד יגְ ַ ְֶּ֣ל
ְ ל־מ ָׁ֫ ַבקְ ֶ ַ֥שיָך י
ְ ַָ֘י ֶׁ֤שישּו וְ י ְש ְמ ֨חּו ׀ בְ ִָ֗ך ָ ְֽׁכ
שּועָתָך׃
ְֽׁ ֶ
יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝ ְֽׁאה ִ֗ ֲֵבי ְת
Ps. 40:17 iasisu veismeu bea kol-mevakșea
iomeru tamid igdal ADONAI ohave teșuatea:

ּומפַ לְ ֶ֣טי ַ ָ֑אתָ ה
ְ ַו ֲאנֶׁ֤י ׀ עָ נֶ֣י וְ אֶ בְ יֹוןְ֮ אֲדנָ ַ֪י ַיחֲשָָׁ֫ ב ַ֥לי עֶ ז ְָר ֶ֣תי
ל־תאַ ַ ְֽׁחר׃
ְ ַֹלהי א
ַ ִ֗ ֵ֝ ֱא
Ps. 40:18 vaani ani veevion adonai iahașav li
ezrati umfalti ata elohai al-teahar:

מ״א41
Psalmii 41
1. (Către

mai

cântăreţilor. Un psalm al lui
David.)
2. Ferice de cel ce îngrijeşte de
cel

sărac!

Căci

în

ziua

nenorocirii Domnul îl izbăveşte;
3. Domnul îl păzeşte şi-l ţine în
viaţă. El este fericit pe pământ,
şi nu-l laşi la bunul plac al
vrăjmaşilor lui.

ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃

marele

Ps. 41:1 lamnațeiah mizmor ledavid:

הוְֽׁה׃
ָ ְל־ְּל בְ יַ֥ ֹום ֵ֝ ָרעִָ֗ ה ְ ְֽׁימַ לְ ֵ ַ֥טהּו י
ָ֑ ָ ֶאַַ֭ ְש ֵרי מַ ְש ֶ֣כיל א
Ps. 41:2 așre maskil el-dal beiom raa iemaleteu
ADONAI:

יְ הוָ ֶׁ֤ה ׀ י ְש ְמ ֵ ֶ֣רהּו ְַֽׁ֭ ויחַ יֵהּו יאשר |וְ א ַ ֶ֣שר| בָ ָ ָ֑א ֶרץ וְ ַ ְֽׁאל־
ֵ֝ת ְת ִֵ֗נהּו בְ נֶ ֶ֣פֶש איְ ָ ְֽׁביו׃
Ps. 41:3 ADONAI ișmereu vihaieu ieșor (veușar)
baareț veal-titeneu benefeș oivav:
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4. Domnul îl sprijină, când este
pe patul de suferinţă: îi uşurezi
durerile în toate bolile lui.
5. Eu zic: "Doamne, ai milă de
mine! Vindecă-mi sufletul! Căci
am păcătuit împotriva Ta."
6. Vrăjmaşii mei zic cu răutate
despre mine: "Când va muri?

ָל־מ ְשכ ִָ֗בֹו הָ פַ ַ֥כְ תָ בְ חָ לְ יְֽׁ ֹו׃
ֵ֝ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה ַ֭י ְסעָ דֶ וּּו עַ ל־עֶ ֶֶ֣רש ְְּוָ ָ֑י כ
Ps. 41:4 ADONAI isadenu al-eres devai kolmișkavo hafahta vealio:

פָאה ֵַ֝נפְ ִ֗שי כי־חָ ָטַ֥אתי ָ ְֽׁלך׃
ַ֥ ָ א ני־אַָ֭ מַ ְרתי יְ הוָ ֶ֣ה חָ וֵּ ָ֑ני ְר
Ps. 41:5 ani-amarti ADONAI honeni refaa nafși
ki-hatati lah:

אמ ֶ֣רּו ַ ֶ֣רע ָ֑לי מָ ַ ַ֥תי ֵָ֝י ִ֗מּות וְ אָ ַבַ֥ד ְש ְֽׁמֹו׃
ְ אֹויְ ִ֗ ַבי י

Când îi va pieri numele?"
7. Dacă vine cineva să mă vadă,
vorbeşte neadevăruri, strânge
temeiuri ca să mă vorbească de

Ps. 41:6 oivai iomeru ra li matai iamut veavad
șemo:

mă

ץ־אוֶן לָ֑ ֹו י ֵֵצֹ֖א
ַ֥ ָ ָם־בֶׁ֤א ל ְר ֨אֹות ׀ ָ ֶׁ֤שוְ א יְ דַ ִ֗ ֵבר ל ִ֗בֹו יקְ ב
ָ וְ א
ל ֶַ֣חּוץ יְ דַ ֵ ְֽׁבר׃

8. Toţi vrăjmaşii mei şoptesc

Ps. 41:7 veim-ba lirot șav iedaber libo ikbaț-aven
lo iețe lahuț iedaber:

rău;

şi,

când

pleacă,

vorbeşte de rău pe afară.
între ei împotriva mea şi cred că
nenorocirea mea îmi va aduce
pieirea.
9. "Este atins rău de tot - zic ei iată-l culcat, n-are să se mai
scoale!"
10. Chiar şi acela cu care trăiam
în pace, în care îmi puneam
încrederea şi care mânca din
pâinea mea, ridică şi el călcâiul
împotriva mea.
11. Dar Tu, Doamne, ai milă de
mine şi ridică-mă, ca să le

ִַ֗יחַ ד עָלַ ֶ֣י ַ֭י ְת ַלחֲשּו כָל־שנְ ָ ָ֑אי עָ ַָ֓לי ׀ יַחְ ְש ֹ֖בּו ָרעָ ֶ֣ה ְֽׁלי׃
Ps. 41:8 iahad alai itlahașu kol-sonai alai iahșevu
raa li:

א־יֹוסיף ל ְָֽׁקּום׃
ַ֥
ר־בליַעַ ל י ֶָ֣צּוק ָ֑בֹו וַאֲ ֶ ַ֥שר ֵ֝שָ ִַ֗כב ל
ְ ַ֭ ְַ ְְּֽׁב
Ps. 41:9 devar-beliaal iațuk bo vaașer șahav loiosif lakum:

לֹומי ׀ אֲשֶ ר־בָ ַ ֶ֣טחְ תי ַ֭בֹו אֹוכֵ ֶ֣ל לַחְ ָ֑מי הגְ ְֹּ֖יל
֨ ַם־איש ְש
ֶׁ֤ ג
עָקב׃
ְֽׁ ֵ עָלַ ֶ֣י
Ps. 41:10 gam-iș șelomi așer-batahti vo ohel
lahmi higdil alai akev:

ימני ַוְֽׁאֲשַ לְ ָ ַ֥מה ל ֶ ְָֽׁהם׃
ָ֑ ֵ וְ אַ ָ ֶׁ֤תה יְ ה ִ֗ ָוה חָ וֵּ ַ֥ני ַוהֲק

răsplătesc cum li se cuvine.
12. Prin aceasta voi cunoaşte că
mă iubeşti, dacă nu mă va birui
vrăjmaşul meu.

Ps. 41:11 veata ADONAI honeni vahakimeni
vaașalema lahem:

בְ ֶ֣זאת ַָ֭ידַ עְ תי ְֽׁכי־חָ פַ ֶ֣צְ תָ ָ֑בי ֶׁ֤כי ְֽׁלא־י ָֹ֖ריעַ איְ ֶ֣בי עָ ָ ְֽׁלי׃
Ps. 41:12 bezot iadati ki-hafațta bi ki lo-iaria oivi
alai:
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13. Tu m-ai sprijinit, din pricina
neprihănirii mele, şi m-ai aşezat
pe vecie înaintea Ta.
14. Binecuvântat să fie Domnul
Dumnezeul

lui

veşnicie

veşnicie!

în

Israel,

din

Amin!

Amin!

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְיבני לְ פָ נֶ ֶ֣יָך ל
ֹ֖ ֵ ַו ֲא ִ֗ני ַ֭ ְבתמי תָ ַ ֶ֣מכְ תָ ָ֑בי וַתַ צ
Ps. 41:13 vaani betumi tamahta bi vatațiveni
lefanea leolam:

אֱֹל ֵהֶׁ֤י י ְש ָר ִ֗ ֵאל ַ֭ ֵ ְֽׁמהָ עֹולָם וְ עַ ַ֥ד הָ עֹו ִָ֗לם
ַ֘ ַ֘ ָב ֶׁ֤רּוך יְ ה ֨ ָוה ׀
ַ֘ ָא ֵ ַ֥מן ׀ וְ אָ ֵ ְֽׁמן׃
Ps. 41:14 baruh ADONAI elohe israel meaolam
vead haolam amen veamen:

Psalmii 42
1. (Către

mai

מ״ב42

marele

cântăreţilor. Cântarea fiilor lui
Core.)
2. Cum

doreşte

un

cerb

izvoarele de apă, aşa Te doreşte
sufletul

meu

pe

Tine,

Dumnezeule!
3. Sufletul meu însetează după
Dumnezeu, după Dumnezeul cel
Viu; când mă voi duce şi mă voi
arăta înaintea lui Dumnezeu?
4. Cu lacrimi mă hrănesc zi şi
noapte, când mi se zice fără
încetare: "Unde este Dumnezeul
tău?"
5. Mi-aduc aminte şi-mi vărs tot
focul inimii în mine, când mă
gândesc

cum

înaintam în fruntea ei spre Casa
Dumnezeu,

strigătelor

în

de

mijlocul

bucurie

şi

mulţumire ale unei mulţimi în
sărbătoare.
6. Pentru

ce

te

Ps. 42:1 lamnațeiah maskil livne-korah:

י־מים כֵ ֶׁ֤ן נַפְ ֨שי תַ ע ֲֹ֖רג אֵ לֶ ֶ֣יָך
ָ֑ ָ ֵל־אֲפיק
ְֽׁ
ַכְ אַ ִָ֗יל תַ ע ֲַ֥רג ע
ֹלהים׃
ְֽׁ ֱא
Ps. 42:2 keaial taarog al-afike-maim ken nafși
taarog elea elohim:

צָ ְמ ֵּ֬ ָאה נַפְ ֨שי ׀ לֵאֹלהיםְ֮ לְ ֵ ַ֪אל ָחַ֥י מָ ַ ַ֥תי אָ ָ֑בֹוא ְֵ֝ואֵ ָר ִ֗ ֶאה פְ נֵ ֶ֣י
ֹלהים׃
ְֽׁ ֱא
Ps. 42:3 țamea nafși lelohim leel hai matai avo
veerae pene elohim:

יֹומם וָלָ ָ֑יְ לָה בֶ אֱ ַ֥מר אֵ לַ ַ֥י כָל־
ֶ֣ ָ עָתי ֶַ֭לחֶ ם
ֶ֣ ה־לי ד ְמ
ֵּ֬ ָָ ְֽׁהיְ ת
ֱֹלהיָך׃
ְֽׁ ֶ ֵ֝הַ יִ֗ ֹום אַ יֵ ַ֥ה א
Ps. 42:4 haieta-li dimati leem iomam valaila
beemor elai kol-haiom aie elohea:

mergeam

înconjurat de mulţime şi cum
lui

ֵי־ק ַרח׃
ְֽׁ ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ מַ ְש ַ֥כיל לבְ נ

mâhneşti,

suflete, şi gemi înăuntrul meu?

ְֵ֮ ֶׁ֤אלֶה אֶ זְכְ ָ ֨רה ׀ וְ אֶ ְשפְ ֵָּ֬כה עָ ַ֨לי ׀ נַפְ ִ֗שי ֶׁ֤כי ֶ ְֽׁאע ֱ֨בר ׀ בַ סָ ך
חֹוגְֽׁג׃
ֵ תֹודה הָ ַ֥מֹון
ָ ִ֗ ְד־בית אֱ ָֹׁ֫ל ַ֥הים בְ קֹול־רוָּ ַ֥ה ו
ַ֥ ֵ ַאֶ ְַּ ִ֗ ְֵּם ע
Ps. 42:5 ele ezkera veeșpea alai nafși ki eevor
basah edadem ad-bet elohim bekol-rina vetoda
hamon hogheg:

מַ ה־ת ְש ֵּ֬תֹוח ֲ֨חי ׀ נַפְ שיְ֮ וַתֶ ה ֱַ֪מי עָָׁ֫ לָ ַ֥י הֹו ֶ֣חילי ַ֭ ֵ ְֽׁלאֹלהים
אֹודוּּו יְ שּועַ֥ ֹות פָ ָנְֽׁיו׃
ֶ ִ֗ כי־עַ֥ ֹוד
Ps. 42:6 ma-tiștohahi nafși vateemi alai hohili
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Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci
iarăşi Îl voi lăuda; El este
mântuirea mea şi Dumnezeul
meu.
7. Îmi este mâhnit sufletul în
mine, Dumnezeule; de aceea la
Tine mă gândesc, din ţara
Iordanului, din Hermon şi din
muntele Miţear.
8. Un val cheamă un alt val, la
vuietul căderii apelor Tale; toate
talazurile şi valurile Tale trec
peste mine.
9. Ziua,

Domnul

îndurarea

Lui,

îmi
iar

dădea

noaptea,

cântam laudele Lui şi înălţam o
rugăciune Dumnezeului vieţii
mele.
10. De aceea, zic lui Dumnezeu,
stânca mea: "Pentru ce mă uiţi?
Pentru ce trebuie să umblu plin
de

întristare,

sub

apăsarea

vrăjmaşului?"
11. Parcă mi se sfărâmă oasele
cu sabia, când mă batjocoresc
vrăjmaşii

mei

neîncetat:

şi-mi

"Unde

zic
este

Dumnezeul tău?"
12. Pentru

ce

te

mâhneşti,

lelohim ki-od odenu ieșuot panav:

ֹוחַ֥ח עַל־ ִֵ֗כן אֶַ֭ ְזכ ְָרָך מֵ ֶ ֶ֣א ֶרץ י ְַר ֵ ְָּ֑ן
ָ ֹלהי עָ לַיְ֮ נַפְ ַ֪שי ת ְש ָׁ֫ת
ַ ִ֗ א
מֹונים מֵ ַ ַ֥הר מצְ ָ ְֽׁער׃
ִ֗ ְֵ֝וחֶ ְר
Ps. 42:7 elohai alai nafși tiștohah al-ken ezkarea
meereț iarden veermonim mear mițar:

וֹּוריָך ָ ְֽׁכל־מ ְשבָ ֶ ַ֥ריָך
ָ֑ ֶ ל־ת ֶ֣הֹום ַ֭ק ֵֹורא לְ ֶ֣קֹול צ
ְ ְֶת ְֽׁהֹום־א
עָברּו׃
ְֽׁ ָ ְֵ֝ו ַג ִֶ֗ליָך עָ לַ ַ֥י
Ps. 42:8 teom-el-teom kore lekol ținorea kolmișbarea vegalea alai avaru:

יֹומם ׀ יְ צַ ֵּ֬ ֶּוה יְ ה ֨ ָוה ׀ חַ ְסְִּ֗ ֹו ּוַ֭ בַ לַיְ לָה שירה |ש ֶ֣ירֹו| ע ָ֑מי
ֶׁ֤ ָ
ְֵ֝תפ ִָ֗לה לְ ֵ ֶ֣אל חַ ָיְֽׁי׃
Ps. 42:9 iomam iețave ADONAI hasdo uvalaila
șira (șiro) imi tefila leel haiai:

אֹומ ָ ֶׁ֤רה ׀ לְ ֵ ַ֥אל סַ לְ עיְ֮ ל ָ ַָ֪מה ְש ַָׁ֫כחְ ָ ַ֥תני ָ ְֽׁלמָ ה־ק ֵ ַ֥דר אֵ ִֵ֗לך
ְ
אֹויְֽׁב׃
ֵ בְ לַ ֶ֣חַ ץ
Ps. 42:10 omra leel sali lama șeahtani lamakoder ele belahaț oiev:

צֹור ָ ָ֑רי בְ אָ ְמ ָ ַ֥רם אֵ לַ ַ֥י כָל־
ְ מֹותי חֵ ְר ַ֥פּוני
ַ ִ֗ ְבְ ֶ ֶׁ֤רצַ ח ׀ ְ ְֽׁבעַצ
ֱֹלהיָך׃
ְֽׁ ֶ ֵ֝הַ יִ֗ ֹום אַ יֵ ַ֥ה א
Ps. 42:11 berețah beațmotai herfuni țorerai
beameram elai kol-haiom aie elohea:

הֹוחילי
ֶ֣ מַ ה־ת ְש ֵּ֬תֹוח ֲ֨חי ׀ נַפְ שיְ֮ ּוְֽׁ מַ ה־תֶ ה ֱַ֪מי עָָׁ֫ לָ ַ֥י
ְֽׁאֹלהי׃
ְֽׁ ָ שּועת פֵָ֝ ִַ֗ני ֵו
ַ֥ ְאֹודוּּו י
ָ֑ ֶ ְֽׁ ֵַ֭לאֹלהים כי־עֶ֣ ֹוד
Ps. 42:12 ma-tiștohahi nafși uma-teemi alai
hohili lelohim ki-od odenu ieșuot panai velohai:

suflete, şi gemi înăuntrul meu?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci
iarăşi Îl voi lăuda; El este
mântuirea mea şi Dumnezeul
meu.
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מ״ג43

Psalmii 43
1. Fă-mi dreptate, Dumnezeule,
apără-mi pricina împotriva unui
neam nemilos! Izbăveşte-mă de
oamenii plini de vicleşug şi de
fărădelege!
2. Tu eşti Dumnezeul care mă
ocroteşte: pentru ce mă lepezi?
Pentru ce trebuie să umblu plin
de

întristare

sub

apăsarea

vrăjmaşului?
3. Trimite

lumina

credincioşia

Ta,

ca

şi
să

mă

călăuzească şi să mă ducă la
muntele Tău cel sfânt şi la
locaşurile Tale!
4. Atunci voi merge la altarul lui
Dumnezeu,

la

altarul

lui

Dumnezeu care este bucuria şi
veselia mea şi Te voi lăuda cu
harpa, Dumnezeule, Dumnezeul
meu!
5. Pentru

ce

te

mâhneşti,

suflete, şi gemi înăuntrul meu?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci

יבי מגַ֥ ֹוי לא־חָ ָ֑סיד ֵ ֶׁ֤מאיש־
ִ֗ יבֶׁ֤ה ר
ָ ֹלהים ׀ וְ ַ֘ר
֨ ֱשָ פְ ֵ ֶׁ֤טני א
מ ְר ָ ֹ֖מה וְ עַ וְ לָ ֶ֣ה ְתפַ לְ ֵ ְֽׁטני׃
Ps. 43:1 șafteni elohim veriva rivi migoi lo-hasid
meiș-mirma veavla tefaleteni:

ֹלהֶ֣י ָ ְֽׁמעּוזיְ֮ ל ָ ַָ֪מה ְז ַָׁ֫נחְ ָ ַ֥תני ָ ְֽׁלמָ ה־ק ֵ ַ֥דר
ֵ ְֱֽׁכי־אַ ָ ֶׁ֤תה ׀ א
אֹויְֽׁב׃
ֵ אֶ ְתהַ ִֵ֗לך בְ לַ ֶ֣חַ ץ
Ps. 43:2 ki-ata elohe mauzi lama zenahtani
lama-koder ethale belahaț oiev:

ל־הר־
ְֽׁ ַ ֶַח־אֹורָךֶ֣ ַַ֭ואֲ מ ְתָך ֵהֶ֣מָ ה יַנְ ָ֑חּוני יְ ב ַ֥יאּוני א
ְ
ְשל
נֹותיָך׃
ְֽׁ ֶ ְֵ֝קָ ְד ְש ִָ֗ך וְ אֶ ל־מ ְשכ
Ps. 43:3 șelah-orha vaamitea hema ianhuni
ieviuni el-har-kodșea veel-mișkenotea:

ילי
ַ֥ ֹלהים אֶ ל־אֵ ל ְ֮ ש ְמ ַחַ֪ת ָׁ֫ג
ִ֗ ֱוְ אָ ֶׁ֤בֹואָ ה ׀ אֶ ל־מז ֵּ֬ ְַבח א
ֹלהי׃
ְֽׁ ָ ֱאֱֹלהים א
ַ֥ אֹודָךַ֥ בְ כוִּ֗ ֹור
ְ ְו
Ps. 43:4 veavoa el-mizbah elohim el-el simhat
ghili veodha veinor elohim elohai:

הֹוחילי
ֶ֣ מַ ה־ת ְש ֵּ֬תֹוח ֲ֨חי ׀ נַפְ שיְ֮ ּוְֽׁ מַ ה־תֶ ה ֱַ֪מי עָָׁ֫ לָ ַ֥י
ְֽׁאֹלהי׃
ְֽׁ ָ שּועת פֵָ֝ ִַ֗ני ֵו
ַ֥ ְאֹודוּּו י
ָ֑ ֶ ְֽׁ ֵַ֭לאֹלהים כי־עֶ֣ ֹוד
Ps. 43:5 ma-tiștohahi nafși uma-teemi alai hohili
lelohim ki-od odenu ieșuot panai velohai:

iarăşi Îl voi lăuda: El este
mântuirea mea şi Dumnezeul

Ziua 8

meu.

ֵי־ק ַרח מַ ְש ְֽׁכיל׃
ֵּ֬ ל ְַמנ ֵּ֬ ֵַצחַ לבְ נ

Psalmii 44
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. Un psalm al fiilor
lui Core. O cântare.)
2. Dumnezeule, am auzit cu
urechile

מ״ד44

noastre,

şi

părinţii

noştri ne-au povestit lucrările

Ps. 44:1 lamnațeiah livne-korah maskil:

אֲבֹותינּו ספְ רּו־לָ ָ֑נּו ַ֥פעַל
ַ֥ ֵ
ֹלהים ׀ בְ אָ ְז ֵֵּ֬נינּו שָ ִ֗ ַמעְ נּו
ֶׁ֤ ֱא
פָעַ ַ֥לְ תָ ֵ֝ ְֽׁבימֵ יהִֶ֗ ם ֶ֣בימֵ י ֶ ְֽׁקדֶ ם׃
Ps. 44:2 elohim beoznenu șamanu avotenu
siperu-lanu poal paalta vimeem bime kedem:
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pe care le-ai făcut pe vremea lor,
în zilele de odinioară.
3. Cu

mâna

Ta

ai

izgonit

neamuri, ca să-i sădeşti pe ei, ai
lovit popoare, ca să-i întinzi pe
ei.
4. Căci nu prin sabia lor au pus
mâna pe ţară, nu braţul lor i-a
mântuit, ci dreapta Ta, braţul
Tău, lumina feţei Tale, pentru
că îi iubeai.
5. Dumnezeule,

Tu

Împăratul

porunceşte

meu:

eşti

אַ ָ ֶׁ֤תה ׀ י ְָד ַָ֡ך גֹויֶ֣ם ַ֭ה ַֹור ְשתָ וַתטָ עֵ ָ֑ם תָ ַ ַ֥רע לְֵ֝ א ִ֗מים
ַו ְְֽׁתשַ לְ ֵ ְֽׁחם׃
Ps. 44:3 ata iadea goim horașta vatitaem tara
leumim vateșaleem:

א־הֹושיעָָׁ֫ ה לָ ַ֥מֹו
ַ֪
ֶׁ֤כי ַ֪לא בְ חַ ְר ַ֡ ָבם יָ ַ֥ ְַ֤רשּו ִ֗ ָא ֶרץ ּוזְרֹועָםְ֮ ל
יתם׃
ְֽׁ ָ ְֽׁכי־יְ ְֽׁמינְ ָךֶ֣ ּוַ֭ זְרֹועֲָך וְ ַ֥אֹור פָ ִֶ֗ניָך ֶ֣כי ְרצ
Ps. 44:4 ki lo vearbam iareșu areț uzroam lohoșia lamo ki-ieminha uzroaha veor panea ki
rețitam:

ֹלהים ֵ֝צַ ִ֗ ֵּוה יְ שּועַ֥ ֹות ַיע ְֲֽׁקב׃
ָ֑ ֱה־הּוא מַ לְ ֶ֣כי א
ֶ֣ ָאַ ת
Ps. 44:5 ata-hu malki elohim țave ieșuot iaakov:

izbăvirea lui Iacov!
6. Cu

Tine

doborâm

vrăjmaşii noştri, cu Numele Tău
zdrobim pe potrivnicii noştri.
7. Căci nu în arcul meu mă
încred, nu sabia mea mă va
scăpa;
8. ci

Tu

ne

izbăveşti

ַ֭ ְבָך צָ ֵ ֶ֣רינּו נְ נַגֵ ָ֑חַ בְֵ֝ ש ְמ ִָ֗ך נ ַָ֥בּוס קָ ֵ ְֽׁמינּו׃

pe

Ps. 44:6 bea țarenu nenagheiah beșimha navus
kamenu:

יעני׃
ְֽׁ ֵ ֶׁ֤כי ֶ֣לא בְ קַ ְש ֶ֣תי אֶ בְ ָטָ֑ח ְֵ֝וחַ ְר ִ֗בי ֶ֣לא תֹוש
Ps. 44:7 ki lo vekaști evtah vearbi lo toșieni:

ישֹותָ ׃
ְֽׁ ּומשַ נְ ֵ ַ֥אינּו הֱב
ְ ֶ֣כי ַ֭הֹושַ עְ תָ נּו מצָ ֵ ָ֑רינּו

de

vrăjmaşii noştri şi dai de ruşine
pe cei ce ne urăsc.
9. Noi, în fiecare zi, ne lăudăm
cu Dumnezeu şi pururi slăvim
Numele Tău. (Oprire)
10. Dar Tu ne lepezi, ne acoperi
de ruşine, nu mai ieşi cu oştirile
noastre;
11. ne faci să dăm dosul înaintea
vrăjmaşului, şi cei ce ne urăsc
ridică prăzi luate de la noi.
12. Ne dai ca pe nişte oi de
mâncat şi ne risipeşti printre

Ps. 44:8 ki hoșatanu mițarenu umsanenu
hevișota:

נֹודה ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ ֶ ַ֭ ֵ ְֽׁבאֹלהים הל ְ ֶַ֣לנּו כָל־הַ יָ֑ ֹום וְ ש ְמ ָָ֓ך ׀ לְ עֹולָ ֹ֖ם
Ps. 44:9 belohim hilalnu hol-haiom veșimha
leolam node sela:

אֹותינּו׃
ְֽׁ ֵ ְימנּו וְ לא־תֵֵ֝ צִֵ֗ א בְ צב
ָ֑ ֵ אַ ף־ ַָ֭זנַחְ תָ וַתַ כְ ל
Ps. 44:10 af-zanahta vatahlimenu velo-tețe
bețivotenu:

י־צָ֑ר ּוֵ֝ ְמשַ נְ ִ֗ ֵאינּו ָ ֶ֣שסּו ָ ְֽׁלמֹו׃
ָ ּיבנּו אַָ֭ חֹור מו
ֶ֣ ֵ ְתש
Ps. 44:11 teșivenu ahor mini-țar umsanenu șasu
lamo:

neamuri.

יתנּו׃
ְֽׁ ָ גֹוים זֵר
ִ֗ ַַ֭ת ְתנֵנּו כְ ֶ֣צאן מַ אֲכָ ָ֑ל ּוֵ֝ ב
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13. Vinzi pe poporul Tău pe
nimic şi nu-l socoteşti de mare
preţ.
14. Ne faci de ocara vecinilor
noştri, de batjocura şi de râsul
celor ce ne înconjoară.
15. Ne faci de pomină printre
neamuri şi pricină de clătinare
din cap printre popoare.
16. Ocara mea este totdeauna
înaintea mea, şi ruşinea îmi
acoperă faţa,
17. la

glasul

celui

ce

mă

Ps. 44:12 titenenu kețon maahal uvagoim
zeritanu:

יהם׃
ְֽׁ ֶ א־ר ִ֗ביתָ ב ְמח ֵיר
ֵ֝ א־הֹון וְ ַ֥ל
ָ֑ ת ְמ ְֽׁכר־עַ ְמָךַ֥ בְ ל
Ps. 44:13 timkor-amea velo-hon velo-ribita
bimhireem:

יבֹותינּו׃
ְֽׁ ֵ ימנּו חֶַ֭ ְרפָ ה ל ְשכֵנֵ ָ֑ינּו לַ ַ֥עַג ֵ֝ ָוקִֶ֗ לֶס ל ְסב
ֶ֣ ֵ ְתש
Ps. 44:14 tesimenu herpa lișhenenu laag vakeles
lisvivotenu:

ֹוד־ראש בַ ל־א ְֽׁמים׃
ִ֗ ֵ֝ ְֽׁימנּו מַָ֭ שָ ל בַ גֹויָ֑ם ְמנ
ֶ֣ ֵ ְתש
Ps. 44:15 tesimenu mașal bagoim menod-roș
bal-umim:

batjocoreşte şi mă ocărăşte, la
vederea

vrăjmaşului

şi

răzbunătorului.

ּובשֶ ת פָנַ ֶ֣י כ ָ ְֽׁס ְתני׃
ֹ֖ כָל־הַַ֭ יֹום כְ למָ ֶ֣תי נֶגְ ְָּ֑י
Ps. 44:16 kol-haiom kelimati negdi uvoșet panai
kisatni:

18. Toate acestea ni se întâmplă

ּומג ֵ ְַָּ֑ף מפְ נֵ ַ֥י ֵ֝אֹו ִֵ֗יב ּומ ְתנ ֵ ְַֽׁקם׃
ְ ַ֭מקֹול ְמחָ ֵ ֶ֣רף

fără ca noi să Te fi uitat, fără să
fi călcat legământul Tău:
19. da, inima nu ni s-a abătut,
paşii nu ni s-au depărtat de pe
cărarea Ta,
20. ca
locuinţa

să

ne

zdrobeşti

şacalilor

şi

să

în

Dumnezeului nostru şi ne-am fi
spre

un

dumnezeu străin,
22. n-ar şti Dumnezeu lucrul
acesta, El, care cunoaşte tainele
inimii?

Ps. 44:18 kol-zot baatnu velo șeahanuha veloșikarnu bivritea:

לא־נ ֶָ֣סֹוג אָ ֶ֣חֹור ל ֵבָ֑נּו ו ֵ ַַ֥תט אֲ ש ֵ ִ֗רינּו מוַּ֥י אָ ְר ֶ ְֽׁחָך׃

21. Dacă am fi uitat Numele
mâinile

יתָך׃
ְֽׁ ֶ א־ש ִ֗ ַק ְרנּו בבְ ר
ֵ֝ ָל־זאת בַָ֭ אַ ְתנּו וְ ֶ֣לא ְש ַכחֲנָ֑ ּוָך וְ ְֽׁל
ֶ֣ כ

ne

acoperi cu umbra morţii.

întins

Ps. 44:17 mikol mearef umgadef mipene oiev
umitnakem:

Ps. 44:19 lo-nasog ahor libenu vatet așurenu
mini arhea:

ֶ֣כי ַ֭דכיתָ נּו ב ְמ ֶ֣קֹום תַ וָּ֑ים ו ְַתכַ ֹ֖ס עָ לֵ ֶ֣ינּו בְ צַ לְ ָ ְֽׁמוֶת׃
Ps. 44:20 ki dikitanu bimkom tanim vateas
alenu vețalmavet:

ֹלהָ֑ינּו וַוּפְ ַ֥רש ֵַ֝כפִֵ֗ ינּו לְ ֵ ֶ֣אל ָזְֽׁר׃
ֵ ֱאם־שַָ֭ כַחְ נּו ֵ ֶ֣שם א
Ps. 44:21 im-șahahnu șem elohenu vanifros
kapenu leel zar:

י־הּוא ֵ֝י ִ֗ ֵדעַ תַ עֲל ַ֥מֹות ֵ ְֽׁלב׃
ַ֥ ר־זאת ְֽׁכ
ָ֑ ָה ֲֶ֣לא ַ֭אֱ ֹלהים ַ ְֽׁיחֲק
76

___ Psalmi  ְּת ִהלִ יםTehillim ___Ziua 1 - Psalmii 1-9___
23. Dar din pricina Ta suntem
înjunghiaţi

în

toate

zilele,

suntem priviţi ca nişte oi sortite
pentru măcelărie.
24. Trezeşte-Te!

Pentru

ce

dormi, Doamne? Trezeşte-Te!
Nu ne lepăda pe vecie!
25. Pentru ce Îţi ascunzi faţa?
Pentru ce uiţi de nenorocirea şi

Ps. 44:22 halo elohim iahakar-zot ki-hu iodeia
taalumot lev:

ְֽׁכי־ ַָ֭עלֶיָך ה ַ ֶ֣רגְ נּו כָל־הַ יָ֑ ֹום ֵֶ֝נחְ שִַ֗ בְ נּו כְ ֶ֣צאן טבְ ָ ְֽׁחה׃
Ps. 44:23 ki-alea horagnu hol-haiom neșavnu
kețon tivha:

ישן ׀ אֲ דנָ ָ֑י ֵ֝הָ ִ֗קיצָ ה אַ ל־תזְנַ ַ֥ח ל ֶָנְֽׁצַ ח׃
ַ֥ ַ עֶׁ֤ ָּורה ׀ לָ ֹ֖מָ ה ת
Ps. 44:24 ura lama tișan adonai hakița al-tiznah
lanețah:

apăsarea noastră?
26. Căci sufletul ne este doborât
în ţărână de mâhnire, trupul
nostru este lipit de pământ.
27. Scoală-Te, ca să ne ajuţi!
Izbăveşte-ne, pentru bunătatea
Ta!

ָ ְֽׁלמָ ה־פָ נֶ ַ֥יָך תַ ְס ָ֑תיר ת ְשכַ ֹ֖ח עָ נְ יֵ ֶ֣נּו ְ ְֽׁו ַלח ֵ ְֲֽׁצנּו׃
Ps. 44:25 lama-fanea tastir tișkah onienu
velahațenu:

ֶׁ֤כי ָ ֶ֣שחָ ה לֶעָפָ ֶ֣ר נַפְ ֵ ָ֑שנּו ְָּ בְ ָ ֹ֖קה ל ָ ֶָ֣א ֶרץ ב ְט ֵנְֽׁנּו׃
Ps. 44:26 ki șaha leafar nafșenu daveka laareț
bitnenu:

ּומה עֶ ז ָ ְֶ֣רתָ ה לָ ָ֑נּו ּוֵ֝ פְ ִ֗ ֵדנּו לְ ַ ֶ֣מעַן חַ ְס ֶ ְְָּֽׁך׃
ְֽׁ ָ ַ֭ק
Psalmii 45
1. (Către

mai

marele

Ps. 44:27 kuma ezrata lanu ufdenu lemaan
hasdea:

cântăreţilor. De cântat cum se
cântă: "Crinii". Un psalm al

מ״ה45

fiilor lui Core. O cântare. O
cântare de dragoste.)
2. Cuvinte pline de farmec îmi
clocotesc

în

inimă

şi

zic:

"Lucrarea mea de laudă este
pentru Împăratul!" Ca pana
unui scriitor iscusit să-mi fie
limba!
3. Tu eşti cel mai frumos dintre
oameni, harul este turnat pe
buzele

tale:

binecuvântat
vecie.

de

aceea

Dumnezeu

te-a
pe

ֵי־ק ַרח מֵַ֝ ְש ִ֗כיל ֶ֣שיר יְ ד ְֽׁידת׃
ָ֑ עַל־ששַ וּים לבְ נ
ַ֭
ַל ְַמנ ֵַצֶ֣ח
Ps. 45:1 lamnațeiah al-șoșanim livne-korah
maskil șir iedidot:

שֹוני
ִ֗ ְֲֵ֝שי לְ ֶ ָ֑מלֶך ל
ֶ֣ ַ ָ ַ֘ר ַחֶׁ֤ש ל ֨בי ׀ ַ֘ ְָּ ָבֶׁ֤ר ִ֗טֹוב א ֵ ֶ֣מר אַָ֭ ני מַ ע
עֵ ֶׁ֤ט ׀ סֹופֵֵּ֬ ר מָ ְֽׁהיר׃
Ps. 45:2 rahaș libi davar tov omer ani maasai
lemele leșoni et sofer mahir:

ֹ֖תֹותיָך עַל־כֵ ֶׁ֤ן ֵ ְֽׁב ַרכְ ָך
ָ֑ ֶ ְיָפְ י ַָ֡פיתָ מבְ ֵֵּ֬ני אָ ִ֗ ָדם ֶ֣הּוצַ ק חֵַ֭ ן בְ ְשפ
עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְֹלהים ל
ֶ֣ ֱא
Ps. 45:3 iafeiafita mibene adam huțak hen
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4. Războinic viteaz, încinge-ţi

besefetotea al-ken berahea elohim leolam.

sabia, podoaba şi slava -

חֲגְֽׁ ֹור־חַ ְרבְ ָךֶ֣ עַ ל־י ֵ ֶָ֣רך ג ָ֑בֹור ֵ֝ה ְֹוד ִָ֗ך ַוהֲדָ ֶ ְֽׁרָך׃

5. da, slava ta! - Fii biruitor,
suie-te în carul tău de luptă,
apără adevărul, blândeţea şi
neprihănirea, şi dreapta ta să
strălucească

prin

isprăvi

minunate!
6. Săgeţile tale sunt ascuţite:
sub tine vor cădea popoare, şi
săgeţile

tale

vor

străpunge

inima vrăjmaşilor împăratului.
7. Scaunul

Tău

Dumnezeule,

de

domnie,

este

veşnic;

toiagul de domnie al Împărăţiei
Tale este un toiag de dreptate.
8. Tu iubeşti neprihănirea şi
urăşti

răutatea.

De

aceea,

Dumnezeule, Dumnezeul Tău
Te-a uns cu un untdelemn de
bucurie, mai presus decât pe
tovarăşii Tăi de slujbă.
9. Smirna, aloea şi casia îţi
umplu de miros plăcut toate
veşmintele;

în

împărăteşti

de

înveselesc

casele

tale

fildeş

te

instrumentele

cu

corzi.
10. Printre preaiubitele tale sunt
fete de împăraţi; împărăteasa,
mireasa ta, stă la dreapta ta,
împodobită cu aur de Ofir.
11. Ascultă, fiică, vezi şi pleacă-ţi
urechea; uită pe poporul tău şi
casa tatălui tău!

leolam: Ps. 45:4 hagor-harbea al-iare ghibor
hodha vahadarea:

ֹ֖תֹורָך
ְ ְָה־צָ֑דֶ ק ו
ֶ ר־אֱ מֶ ת וְ עַ נְ ו
ַ֭ ַל־ְּב
ְ ַוה ֵּ֬ ֲָד ְר ָ֨ך ׀ צְ ֵַּ֬לח ְר ִַ֗כב ַ ְֽׁע
נֹור ֶ֣אֹות יְ מ ֶינְַָֽׁ֤ך׃
ָ
Ps. 45:5 vahadarea țelah reav al-devar-emet
veanva-țedek vetorha noraot ieminea:

אֹויְבַ֥י הַ ֶ ְֽׁמלֶך׃
ֵ
ח ִ֗ ֶציָך ְשנָׁ֫ ּונַ֥ים עַַ֭ מים תַ חְ ֶ ֶ֣תיָך יפְ לָ֑ ּו בְֵ֝ ִֵ֗לב
Ps. 45:6 hițea șenunim amim tahtea ipelu belev
oive hamele:

כּותָך׃
ְֽׁ ֶ ְישר ֵ ֶ֣שבֶ ט מַ ל
ִ֗ כ ְסאֲָךֶ֣ ַ֭אֱ ֹלהים עֹולָ ֶ֣ם וָעֶ ָ֑ד ֵ ַ֥שבֶ ט ֵ֝מ
Ps. 45:7 kisaha elohim olam vaed șevet mișor
șevet malhutea:

ֹלהים
ֶ֣ ֱאָ ַהֶ֣בְ תָ צֶ דֶ קְ֮ וַת ְש ָָׁ֫נא ֶ ַ֥רשַ ע עַל־כֵ ֶׁ֤ן ׀ ְמשָ ח ֲַָ֡ך א
ַ֭ ֱאֹלהֶ יָך ֶ ַ֥שמֶ ן שָ ִ֗שֹון ֵ ְֽׁמחֲבֵ ֶ ְֽׁריָך׃
Ps. 45:8 ahavta țedek vatisna reșa al-ken
meșahaha elohim elohea șemen sason meaverea:

ן־הַ֥יכְ לֵי ֵ֝ ִ֗שֵ ן מוַּ֥י
ֵ מר־וַאֲ הָ לֶ֣ ֹות ַ֭ ְקציעֹות כָל־בגְ ד ֶ ָ֑תיָך ְֽׁמ
ש ְמ ְֽׁחּוָך׃
Ps. 45:9 mor-vaahalot kețiot kol-bigdotea minhele șen mini simeuha:

רֹותיָך נצְ ָבַ֥ה שֵ גַ ַ֥ל ְֵֽׁ֝לימינְ ִָ֗ך בְ כֶ ֶ֣תֶ ם
ָ֑ ֶ ְבְ נֶ֣ ֹות ַ֭ ְמלָכים בְ יק
אֹופיר׃
ְֽׁ
Ps. 45:10 benot melahim beikerotea nițeva șegal
liminha beetem ofir:

ּובַ֥ית אָ ְֽׁביך׃
ֵ י־בֶ֣ת ּוַ֭ ְראי וְ הַ ֶ֣טי אָ זְנֵ ַָ֑֤ך וְ שכְ ַ֥חי ֵ֝עַ ִ֗ ֵמך
ַ ש ְמע
Ps. 45:11 șimi-vat uri veati azne veșihhi ame uvet
avih:

י־הּוא ֵ֝אֲ ד ִַ֗ניך וְ ה ְש ַ ְֽׁתחֲוי־לְֽׁ ֹו׃
ַ֥ וְ י ְת ָ ֶ֣או הַ ֶ ֶ֣מלֶך יָפְ יֵ ַָ֑֤ך כ
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12. Şi atunci împăratul îţi va
pofti frumuseţea. Şi, fiindcă este
Domnul

tău,

adu-i

închinăciunile tale.
13. Şi fiica Tirului şi cele mai
bogate din popor vor umbla cu
daruri ca să capete bunăvoinţa
ta.
14. Fata împăratului este plină
de strălucire înăuntrul casei
împărăteşti; ea poartă o haină
ţesută cu aur.
15. Este

adusă

Ps. 45:12 veitav hamele iafie ki-hu adonaih
veiștahavi-lo:

înaintea

împăratului, îmbrăcată cu haine
cusute la gherghef şi urmată de
fete, însoţitoarele ei, care sunt
aduse la tine.

ת־צר ׀ ַ֭ ְבמנְ חָ ה פָנַ ַַ֥֤יך יְ חַ ִ֗לּו ע ֲֶ֣ש ֵירי ָ ְֽׁעם׃
֨ ּוב
ְֽׁ ַ
Ps. 45:13 uvat-țor beminha panaih iealu așire
am:

בּושּה׃
ְֽׁ ָ ְת־מלֶך פְ נָ֑ימָ ה ְֽׁממ ְשבְ ֹ֖צֹות ז ָָהֶ֣ב ל
ֶ֣ ֶ ַבּוְּה ב
ֶ֣ ָ ְכָל־כ
Ps. 45:14 kol-kevuda vat-mele penima
mimișbețot zahav levușa:

ָעֹותיה
ָ֑ ֶ תּובַ֪ל ַָׁ֫ל ֶ ַ֥מלֶך בְ תּולֶ֣ ֹות אַַ֭ ח ֲֶריהָ ֵר
ַ ְ֮ל ְרקָ מֹות
ֹ֖מּובָ ֶ֣אֹות ָ ְֽׁלך׃
Ps. 45:15 lirkamot tuval lamele betulot aharea
reotea muvaot lah:

ַ֭תּובַ לְ נָה ב ְשמָ ֶ֣חת וָגָ֑יל ְֵ֝תב ִ֗ ֶאינָה בְ ֵהֶ֣יכַל ֶ ְֽׁמלֶך׃
Ps. 45:16 tuvalna bismahot vaghil tevoena beeal
mele:

16. Ele sunt duse în mijlocul
bucuriei şi veseliei şi intră în
casa împăratului.
17. Copiii

tăi

vor

lua

locul

părinţilor tăi; îi vei pune domni
în toată ţara.
18. Din neam în neam îţi voi
pomeni numele: de aceea în veci
de veci te vor lăuda popoarele.

יתמֹו לְֵ֝ שָ ִ֗רים בְ כָל־הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ַ֥ ֵ ַ ֶ֣תחַ ת ַ֭אֲ בתֶ יָך יהְ יֶ֣ ּו בָ נֶ ָ֑יָך ְתש
Ps. 45:17 tahat avotea ihiu vanea teșitemo
lesarim beol-haareț:

הֹודָך לְ עלָ ַ֥ם
ִ֗ ָל־ְּר ו ָָ֑דר עַל־כֵ ַ֥ן עַ ַ֥מים ֵ֝ ְי
ֶ֣ אַ ז ְֶ֣כ ָירה ַ֭ש ְמָך בְ כ
ו ֶ ְָֽׁעד׃
Ps. 45:18 azkira șimha beol-dor vador al-ken
amim ieoduha leolam vaed:

Psalmii 46
1. (Către

mai

מ״ו46

marele

cântăreţilor. Un psalm al fiilor

ֵי־ק ַרח ַ ְֽׁעל־ ֲעל ַָ֥מֹות ְֽׁשיר׃
ָ֑ ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ לבְ נ

lui Core. De cântat pe alamot. O
cântare.)
2. Dumnezeu este adăpostul şi
sprijinul nostru, un ajutor care
nu lipseşte niciodată în nevoi.

Ps. 46:1 lamnațeiah livne-korah al-alamot șir:

ֹלהים ַָ֭לנּו מַ ח ֶ ֲֶ֣סה ו ָָ֑עז עֶ ז ָ ְַ֥רה בְֵ֝ צָ ִ֗רֹות נ ְמ ָצַ֥א ְמ ְֽׁאד׃
ֶ֣ ֱא
Ps. 46:2 elohim lanu mahase vaoz ezra vețarot
nimța meod:
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3. De aceea nu ne temem, chiar
dacă s-ar zgudui pământul şi s-

א־נ ָירא בְ הָ ֶ֣מיר ָ ָ֑א ֶרץ ּובְ ַ֥מֹוט ֵ֝הָ ִ֗רים בְ לֵ ֶ֣ב י ְַֽׁמים׃
ַ֭ עַל־כֵ ֶ֣ן ל

ar

Ps. 46:3 al-ken lo-nira beamir areț uvmot harim
belev iamim:

clătina munţii

în inima

mărilor.
4. Chiar dacă ar urla şi ar
spumega valurile mării şi s-ar
ridica până acolo de să se
cutremure munţii. - (Oprire)
5. Este un râu, ale cărui izvoare
înveselesc

cetatea

Dumnezeu,

sfântul

lui

locaş

al

locuinţelor Celui Preaînalt.
6. Dumnezeu este în mijlocul ei:
ea nu se clatină; Dumnezeu o
ajută în revărsatul zorilor.
7. Neamurile

se

frământă,

împărăţiile se clatină, dar glasul
Lui răsună, şi pământul se
topeşte de groază.
8. Domnul oştirilor este cu noi,
Dumnezeul lui Iacov este un
turn de scăpare pentru noi.
9. Veniţi

şi

priviţi

lucrările

Domnului, pustiirile pe care le-a
făcut El pe pământ.
10. El a pus capăt războaielor
până la marginea pământului;
El a sfărâmat arcul şi a rupt
suliţa, a ars cu foc carele de
război. 11. "Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu
sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc
peste neamuri, Eu stăpânesc pe
pământ." –
12.

ימיו ְֽׁי ְרע ְֲֽׁשּו־הָ ֹ֖רים בְ גַאֲ ו ֶָ֣תֹו ֶ ְֽׁסלָה׃
ָ֑ ָ ֵֶיה ֱֶ֣מּו יֶחְ ְמ ֶ֣רּו מ
Ps. 46:4 ieemu iemeru memav irașu-harim
begaavato sela:

ֹלהים קְֵ֝ ִ֗דש מ ְשכְ נֵ ַ֥י עֶ לְ יְֽׁ ֹון׃
ָ֑ ֱנ ִ֗ ָָהר פְ ָל ִ֗ ָגיו יְ שַ ְמ ַ֥חּו עיר־א
Ps. 46:5 nahar pelagav iesameu ir-elohim kedoș
mișkene elion:

ֹלהים לפְ נַ֥ ֹות ְֽׁבקֶ ר׃
ִ֗ ֱֹלהים ַ֭ ְבק ְרבָ ּה בַ ל־ת ָ֑מֹוט יַעְ ז ֶ ְַ֥רהָ ֵ֝א
ֶ֣ ֱא
Ps. 46:6 elohim bekirba bal-timot iazerea elohim
lifnot boker:

קֹולֹו תָ ַ֥מּוג ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ִ֗ ְֵ֝הָ ֶ֣מּו ַ֭גֹוים ָ ֶ֣מטּו מַ ְמלָכָ֑ ֹות נ ַ ַָ֥תן ב
Ps. 46:7 hamu goim matu mamlahot natan
bekolo tamug areț:

ֹלהֹ֖י ַיע ֲֶ֣קב ֶ ְֽׁסלָה׃
ֵ ֱיְ הוָ ֶ֣ה צְ בָ ֶ֣אֹות ע ָ ָ֑מנּו מ ְש ָגְֽׁב־ ֵ֝ ָלנּו א
Ps. 46:8 ADONAI țevaot imanu misgav-lanu
elohe iaakov sela:

ר־שם שַ ֶ֣מֹות בָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ֹ֖ ָ ְֶ ְֽׁלכּו־ ַ֭ ֲחזּו מפְ עֲלֶ֣ ֹות ְיהוָ ָ֑ה ֲאש
Ps. 46:9 leu-hazu mifalot ADONAI așer-sam
șamot baareț:

מַ ְש ַ֥בית מלְ חָ מֹותְ֮ עַ ד־קְ ֵ ַ֪צה הָָׁ֫ ָ ַ֥א ֶרץ ֶ ֶ֣קשֶ ת ַ֭ ְישַ בֵ ר וְ ק ֵצֶ֣ץ
חֲנָ֑ית ֵ֝ ֲעג ִָ֗לֹות י ְש ַ֥רף בָ ֵ ְֽׁאש׃
Ps. 46:10 mașbit milhamot ad-kețe haareț keșet
ieșaber vekițeț hanit agalot isrof baeș:

גֹוים אָ ַ֥רּום
ִ֗ ֵַֹ֝להים אָ ַ֥רּום ב
ָ֑ ֱהַ ְר ֶ֣פּו ּוַ֭ ְדעּו כי־אָ נ ֶ֣כי א
בָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 46:11 harepu udu ki-anohi elohim arum
bagoim arum baareț:
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13. Domnul oştirilor este cu noi.
Dumnezeul lui Iacov este un

ֹלהֹ֖י ַיע ֲֶ֣קב ֶ ְֽׁסלָה׃
ֵ ֱיְ הוָ ֶ֣ה צְ בָ ֶ֣אֹות ע ָ ָ֑מנּו מ ְש ָגְֽׁב־ ֵ֝ ָלנּו א
Ps. 46:12 ADONAI țevaot imanu misgav-lanu
elohe iaakov sela:

turn de scăpare pentru noi.

מ״ז47
ֵי־ק ַרח מז ְְֽׁמֹור׃
ֵּ֬ ל ְַמנ ֵּ֬ ֵַצחַ ׀ לבְ נ

Psalmii 47
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. Un psalm făcut de
fiii lui Core.)
2. Bateţi

din

popoarele!

palme

toate

Înălţaţi

lui

Dumnezeu strigăte de bucurie!
3. Căci Domnul, Cel Preaînalt,
este înfricoşat: El este Împărat
mare peste tot pământul.
4. El ne supune popoarele, El
pune neamurile sub picioarele

Ps. 47:1 lamnațeiah livne-korah mizmor:

אֹלהים בְ ֶ֣קֹול ר ָוְּֽׁה׃
ִ֗ ָ ְֽׁכל־הַָ֭ עַ מים תקְ עּו־כָ ָ֑ף הָ ַ֥ריעּו ֵ֝ ֵל
Ps. 47:2 kol-haamim tiku-haf hariu lelohim
bekol rina:

נֹורא ֶ ַ֥מלֶך ֵ֝ ָגדֹול עַל־כָל־הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ָ֑ ָ ְֽׁכי־יְ הוָ ֶ֣ה עֶ לְ יֶ֣ ֹון
Ps. 47:3 ki-ADONAI elion nora mele gadol alkol-haareț:

י ְַד ֵבֶ֣ר עַ ֶ֣מים תַ חְ ֵ ָ֑תינּו ּוֵ֝ לְ א ִ֗מים ַ ֶ֣תחַ ת ַרגְ ֵ ְֽׁלינּו׃
Ps. 47:4 iadber amim tahtenu ulumim tahat
raglenu:

noastre.
5. El ne alege moştenirea, slava
lui Iacov, pe care-l iubeşte.
6. Dumnezeu Se suie în mijlocul
strigătelor de biruinţă, Domnul

יבְ חַ ר־לָ ַ֥נּו אֶ ת־ ַנ ֲחל ֵ ָָ֑תנּו ֶ ַ֥את גְ ֨אֹון ַיע ֲֹ֖קב אֲשֶ ר־אָ ֵהֶ֣ב
ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 47:5 ivhar-lanu et-nahalatenu et gheon
iaakov așer-ahev sela:

înaintează în sunetul trâmbiţei.
7. Cântaţi
cântaţi!

lui
Cântaţi

Dumnezeu,
Împăratului

שֹופר׃
ְֽׁ ָ עָלָ ֶ֣ה ַ֭אֱ ֹלהים ב ְתרּועָ ָ֑ה ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה בְ ֶ֣קֹול
Ps. 47:6 ala elohim bitrua ADONAI bekol șofar:

nostru, cântaţi!
8. Căci Dumnezeu este Împărat
peste tot pământul: cântaţi o

ֹלהים ז ֵ ַָ֑מרּו ז ְַמ ֹ֖רּו לְ מַ לְ כֵ ֶ֣נּו ז ֵ ְַֽׁמרּו׃
ֶ֣ ֱז ְַמ ֶ֣רּו א
Ps. 47:7 zameru elohim zameru zameru
lemalkenu zameru:

cântare înţeleaptă!

ֹלהים ז ְַמ ַ֥רּו מַ ְש ְֽׁכיל׃
ִ֗ ֱֶׁ֤כי ֶ ֹ֖מלֶך כָל־הָ ָ ַ֥א ֶרץ א

9. Dumnezeu împărăţeşte peste
neamuri, Dumnezeu şade pe
scaunul Lui de domnie cel sfânt.

Ps. 47:8 ki mele kol-haareț elohim zameru
maskil:

ֹלהים י ַ ֶָׁ֤שב ׀ עַל־כ ֵּ֬ ֵסא קָ ְד ְֽׁשֹו׃
ִ֗ ֱמָ לַ ֶ֣ך ַ֭אֱ ֹלהים עַ ל־גֹויָ֑ם ֵ֝א
Ps. 47:9 malah elohim al-goim elohim iașav al81
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10. Domnitorii

popoarelor

se

adună împreună cu poporul
Dumnezeului lui Avraam; căci
ale lui Dumnezeu sunt scuturile
pământului: El este mai înalt şi
mai presus de orice.

kise kodșo:

ֹלהי אַ בְ ָ ָׁ֫ר ָהַ֥ם ֶ֣כי ַ֭ ֵ ְֽׁלאֹלהים
ַ֪ ֵ ֱֶאֱספּו עַםְ֮ א
ָ ִ֗ יבי עַ ֨מים ׀ נ
ֶׁ֤ ֵ נְ ַ֘ד
ֵי־א ֶרץ ְמ ֶ֣אד ַנע ָ ְֲֽׁלה׃
ֶ ִ֗ ָּ ְֽׁמגו
Ps. 47:10 nedive amim neesafu am elohe
avraham ki lelohim maghine-ereț meod naala:

מ״ח48

Psalmii 48
1. (O cântare. Un psalm al fiilor
lui Core.)
2. Mare este Domnul şi lăudat
de toţi în cetatea Dumnezeului
nostru, pe muntele Lui cel sfânt.
3. Frumoasă înălţime, bucuria
întregului pământ, este muntele
Sionului;

în

partea

miazănoapte

este

de

cetatea

Marelui Împărat.
4. Dumnezeu,

în

casele

ֵי־ק ַרח׃
ְֽׁ ַ֥שיר ֵ֝מזְמֹור לבְ נ
Ps. 48:1 șir mizmor livne-korah:

ּומהלָ ֶ֣ל ְמ ָ֑אד בְ ַ֥עיר ֵ֝אֱ ֹלהִֵ֗ ינּו הַ ר־קָ ְד ְֽׁשֹו׃
ְ ַ֘ ָג ֶׁ֤דֹול יְ הוָ ֶ֣ה
Ps. 48:2 gadol ADONAI umhulal meod beir
elohenu har-kodșo:

ר־ציֹון י ְַרכְ ֵ ֶ֣תי צָ ָ֑פֹון ֵ֝ק ְר ִַ֗ית
ַ֭ ַיְ פֵ ַ֥ה נֹוףְ֮ ְמ ַ֪שֹוש כָל־הָָׁ֫ ָ ַ֥א ֶרץ ה
ֶ ֶ֣מלֶך ָ ְֽׁרב׃
Ps. 48:3 iefe nof mesos kol-haareț har-țion
iarkete țafon kiriat mele rav:

Lui

împărăteşti, este cunoscut ca un
turn de scăpare.

נֹודע לְ מ ְש ָגְֽׁב׃
ַ֥ ַ ָנֹותיה
ֶ ִ֗ ֹלהים בְ אַ ְר ְמ
ַ֥ ֱא
Ps. 48:4 elohim bearmenotea noda lemisgav:

ְֽׁכי־הוֵּ ֶ֣ה הַַ֭ ְמלָכים נְֽׁ ֹוע ֲָ֑דּו עָבְ ַ֥רּו יַחְ ָ ְְּֽׁו׃

5. Căci iată că împăraţii se
adunaseră:

doar

au

trecut

Ps. 48:5 ki-hine hamelahim noadu averu iahdav:

6. au privit-o, au înlemnit, s-au

ֵ ֶ֣המָ ה ַָ֭ראּו כֵ ֶ֣ן תָ ָ ָ֑מהּו נבְ הֲלַ֥ ּו נֶחְ ָ ְֽׁפזּו׃

împreună,

Ps. 48:6 hema rau ken tamahu nivhalu nepazu:

temut şi au luat-o la fugă.
7. I-a apucat un tremur acolo, ca
durerea unei femei la facere.
8. Au fost izgoniţi de parcă ar fi

ַיֹולדָ ה׃
ְֽׁ ֵ ַ֭ ְרעָדָ ה אֲחָ זָ ֶ֣תַ ם ָ ָ֑שם ֵ֝ ִ֗חיל כ
Ps. 48:7 reada ahazatam șam hil kaioleda:

fost luaţi de vântul de răsărit
care

sfărâmă

corăbiile

din

בְ ַ֥רּוחַ קָ ָ֑דים ְֵ֝תשַ ִ֗ ֵבר אֳ ניַ֥ ֹות תַ ְר ְֽׁשיש׃
Ps. 48:8 beruah kadim teșaber oniot tarșiș:

Tarsis.
9. Întocmai

cum

auzisem

spunându-se, aşa am văzut în
cetatea Domnului oştirilor, în

ַכ ֲא ֶ ֶׁ֤שר שָ ֨ ַמעְ נּו ׀ כֵ ֶׁ֤ן ָר ִ֗אינּו בְ עיר־יְ הוָ ֶ֣ה ַ֭ ְצבָ אֹות בְ ֶ֣עיר
אֱֹל ֶׁ֤הים יְ כֹונְ נֶ ֹ֖הָ עַד־עֹולָ ֶ֣ם ֶ ְֽׁסלָה׃
ַ֘ ֹלהָ֑ינּו
ֵ ֱא
Ps. 48:9 kaașer șamanu ken rainu beir-ADONAI
țevaot beir elohenu elohim ieonenea ad-olam
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cetatea

Dumnezeului

nostru:

sela:

Dumnezeu o va face să dăinuie

אֱֹלהים חַ ְס ֶ ְָָּ֑ך בְֵ֝ קִֶ֗ ֶרב הֵ יכ ֶ ְָֽׁלָך׃
ֶ֣ ְּ ֶ֣מינּו

pe vecie. 10. Dumnezeule, la bunătatea
Ta ne gândim,

în mijlocul

Templului Tău!
11. Ca

şi

Numele

Tău,

Dumnezeule, şi lauda Ta răsună
până la marginile pământului;
dreapta

Ta

este

plină

de

îndurare.
12. Se bucură muntele Sionului

Ps. 48:10 diminu elohim hasdea bekerev healea:

ֵי־א ֶרץ ֵ֝ ִ֗צֶ דֶ ק מָ לְ ָ ַ֥אה
ָ֑ ֶ אֱֹלהים כֵ ֶ֣ן ַ֭ ְתהל ְָתָך עַ ל־קַ צְ ו
ִ֗
ֶׁ֤כְ ש ְמָך
יְ מ ֶינְַָֽׁ֤ך׃
Ps. 48:11 keșimha elohim ken teilatea al-kațveereț țedek malea ieminea:

פָטיָך׃
ְֽׁ ֶ הּודה לְֵ֝ ִ֗ ַמעַן מ ְש
ָ֑ ָ ְי ְש ַ ֶׁ֤מח ׀ הַ ר־ציִ֗ ֹון תַָ֭ גֵלְ נָה בְ נֶ֣ ֹות י
Ps. 48:12 ismah har-țion taghelna benot ieuda
lemaan mișpatea:

şi se înveselesc fiicele lui Iuda
de judecăţile Tale.
13. Străbateţi Sionul şi ocoliţi-l,
număraţi-i turnurile,
14. priviţi-i
cercetaţi-i

întăritura
palatele,

ca

şi
să

povestiţi celor ce vor veni după
ei.
15. Iată, Dumnezeul acesta este
Dumnezeul nostru în veci de
veci; El va fi călăuza noastră
până la moarte.

ֶ֣סבּו ַ֭ציֹון וְ הַ ק ָ֑יפּוהָ ֵ֝ספְ ִ֗רּו מגְ ְָּ ֶ ְֽׁליהָ ׃
Ps. 48:13 sobu țion veakifuha sifru migdalea:

נֹותיהָ לְ ַ ַ֥מעַן ְֵ֝תסַ פְ ִ֗רּו
ָ֑ ֶ פַסגַ֥ ּו אַ ְר ְמ
ְ ֶׁ֤שיתּו לבְ ֶ֨כם ׀ ְ ְֽׁלחֵ י ִָ֗לה
לְ ֶ֣דֹור אַ ח ְֲֽׁרֹון׃
Ps. 48:14 șitu libeem leela pasegu armenotea
lemaan tesaperu ledor aharon:

אֱֹלהים ַ֭אֱ ֹלהֵ ינּו עֹולָ ֶ֣ם וָעֶ ָ֑ד ֹ֖הּוא יְ ַנהֲגֵ ֶ֣נּו עַל־
ֶ֣ ֶׁ֤כי ֶ֨זה ׀
ְֽׁמּות׃
Ps. 48:15 ki ze elohim elohenu olam vaed hu
ienahaghenu al-mut:

16.

Ziua 9

Psalmii 49
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. Un psalm al fiilor
lui Core.)
2. Ascultaţi lucrul acesta, toate
popoarele, luaţi aminte, toţi
locuitorii lumii:

מ״ט49

ֵי־ק ַרח מז ְְֽׁמֹור׃
ֵּ֬ ל ְַמנ ֵּ֬ ֵַצחַ ׀ לבְ נ
Ps. 49:1 lamnațeiah livne-korah mizmor:

ָל־י ְשבֵ י ָ ְֽׁחלֶד׃
ַ֥ ָל־העַ ָ֑מים ֵ֝הַ אֲ ִ֗זינּו כ
ְֽׁ ָ ש ְמעּו־זַ֭את כ
Ps. 49:2 șimu-zot kol-haamim haazinu kol-ioșve
haled:

3. mici şi mari, bogaţi şi săraci!
4. Gura mea va vorbi cuvinte
înţelepte, şi inima mea are

ֵי־איש ִֵ֝֗ ַיחַ ד עָ ַ֥שיר וְ אֶ בְ יְֽׁ ֹון׃
ָ֑ גַם־בְ נֵ ֶ֣י אַָ֭ דָ ם גַם־בְ נ
Ps. 49:3 gam-bene adam gam-bene-iș iahad așir
veevion:
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gânduri pline de judecată.

ַ֭פי יְ דַ ֵבֶ֣ר חָ כְ ָ֑מֹות וְ הָ גֹ֖ ּות ל ֶ֣בי ְתבּונְֽׁ ֹות׃

5. Eu îmi plec urechea la pildele
care îmi sunt insuflate, îmi
încep

cântarea

în

Ps. 49:4 pi iedaber hohmot veagut libi tevunot:

sunetul

harpei.
6. Pentru ce să mă tem în zilele

אַ ֶ ֶ֣טה לְ מָ ָ ֶ֣של אָ זְנָ֑י אֶ פְ ַ ַ֥תח בְֵ֝ כוִּ֗ ֹור חידָ ְֽׁתי׃
Ps. 49:5 ate lemașal ozni eftah beinor hidati:

nenorocirii, când mă înconjoară
nelegiuirea potrivnicilor mei?
7. Ei se încred în avuţiile lor şi
se fălesc cu bogăţia lor cea
mare.
8. Dar nu pot să se răscumpere
unul pe altul, nici să dea lui
Dumnezeu

preţul

răscumpărării.

סּובני׃
ְֽׁ ֵ ְלָ ֶ֣מָ ה ַ֭א ָירא ֶ֣בימֵ י ָ ָ֑רע ע ֲֹ֖ון עֲקֵ ַבֶ֣י י
Ps. 49:6 lama ira bime ra avon akevai iesubeni:

ּוב ַ֥רב ֵ֝עָ ְש ָ ִ֗רם י ְתהַ ָ ְֽׁללּו׃
ְ הַ ב ְט ַ֥חים עַל־חֵ ילָ ָ֑ם
Ps. 49:7 habothim al-helam uvrov așeram
ithalalu:

ֵאֹלהים כָפְ ְֽׁרֹו׃
ֶ֣ ִ֗ ָאח לא־פָ ֶ֣דה יפְ ֶ ְֶּ֣ה ָ֑איש לא־י ֵ ֹ֖תן ל
Ps. 49:8 ah lo-fado ifde iș lo-iten lelohim kafro:

9. Răscumpărarea sufletului lor
este aşa de scumpă, că nu se va
face niciodată.

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְַ֭ ְויֵקַ ר פ ְדיַ֥ ֹון נַפְ שִָ֗ ם וְ חָ ַ ַ֥דל ל
Ps. 49:9 veiekar pidion nafșam veadal leolam:

ְֽׁויחי־עַ֥ ֹוד לָנֶ ָ֑צַ ח ֹ֖לא י ְר ֶ ֶ֣אה הַ ָ ְֽׁשחַ ת׃

10. Nu vor trăi pe vecie, nu pot

Ps. 49:10 vihi-od lanețah lo ire hașahat:

să nu vadă mormântul.
11. Da,

îl

înţelepţii

vor
mor,

vedea:
nebunul

căci
şi

prostul deopotrivă pier şi lasă
altora avuţiile lor.
12. Ei îşi închipuie că veşnice le
vor fi casele, că locuinţele lor
vor dăinui din veac în veac, ei,
care dau numele lor la ţări
întregi.
13. Dar omul pus în cinste nu
dăinuie, ci este ca dobitoacele
care se taie.
14. Iată ce soartă au ei, cei plini
de atâta încredere, precum şi cei
ce îi urmează, cărora le plac

אבדּו
ָ֑ ֵ ֶׁ֤כי י ְר ֨ ֶאה ׀ ֲח ַָ֘כ ֶׁ֤מים י ִָ֗מּותּו יַ ֶׁ֤חַ ד כְ ֶ֣סיל ו ַָבֶ֣עַר י
ילם׃
ְֽׁ ָ ֵוְ ָעז ְֹ֖בּו לַאֲחֵ ֶ֣רים ח
Ps. 49:11 ki ire hahamim iamutu iahad kesil
vavaar iovedu veazevu laaherim helam:

ק ְר ָבֶׁ֤ם בָ ֨ ֵתימֹו ׀ ְ ְֽׁלעֹו ִָ֗לם ַ֭מ ְשכְ נתָ ם לְ ֶ֣דר ו ָָ֑דר ָ ְֽׁק ְר ַ֥אּו
מֹותם עֲלֵ ֶ֣י אֲ דָ ְֽׁמֹות׃
ָ ִ֗ ֵ֝ב ְש
Ps. 49:12 kirbam batemo leolam mișkenotam
ledor vador kareu vișmotam ale adamot:

וְ אָ ָ ֶ֣דם ַ֭ביקָ ר בַ ל־י ָָ֑לין נ ְמ ַ ֹ֖של כַבְ הֵ ֶ֣מֹות נ ְד ְֽׁמּו׃
Ps. 49:13 veadam bikar bal-ialin nimșal
kabeemot nidmu:

יהֹ֖ם י ְר ֶ֣צּו ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ זֶ ֶ֣ה דַַ֭ ְרכָם כֵ ֶ֣סֶ ל לָ ָ֑מֹו וְ אַ ח ֲֵריהֶָ֓ ם ׀ בְ פ
Ps. 49:14 ze darkam kesel lamo veahareem
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befihem irțu sela:

cuvintele lor. - (Oprire)
15. Sunt duşi ca o turmă în
Locuinţa

morţilor,

îi

paşte

moartea, şi în curând oamenii
fără prihană îi calcă în picioare:
li

se

duce

Locuinţa

frumuseţea,

morţilor

le

şi
este

locaşul.
16. Dar mie, Dumnezeu îmi va
scăpa

sufletul

din

Locuinţa

morţilor, căci mă va lua sub
ocrotirea Lui. - (Oprire)
17. Nu

te

teme

când

se

îmbogăţeşte cineva şi când i se
înmulţesc vistieriile casei;
18. căci nu ia nimic cu el când
moare: vistieriile lui nu se

Ps. 49:15 kațon lișol șatu mavet irem vairdu vam
ieșarim laboker vețiram (vețuram) levalot șeol
mizevul lo:

ַד־ש ָ֑אֹול ֹ֖כי יקָ ֵ ֶ֣חני ֶ ְֽׁסלָה׃
ְ ֹלהים יפְ ֶ ְֶּ֣ה ַַ֭נפְ שי ְֽׁמי
ִ֗ אַ ך־ ֱא
Ps. 49:16 ah-elohim ifde nafși miad-șeol ki
ikaheni sela:

י־י ְרבֶ ה כְ ֶ֣בֹוד בֵ ְֽׁיתֹו׃
ֵ֝ ל־ת ָירא ְֽׁכי־ ַיע ֲֶ֣שר ָ֑איש ְֽׁכ
ַ֭ ַא
Ps. 49:17 al-tira ki-iaașir iș ki-irbe kevod beto:

בֹודֹו׃
ְֽׁ ְֶׁ֤כי ֶ֣לא ַ֭ ְבמֹותֹו י ַ ֶ֣קח הַ ָ֑כל לא־י ֵ ֵֹ֖רד אַ ח ָ ֲֶ֣ריו כ
Ps. 49:18 ki lo vemoto ikah hakol lo-iered aharav
kevodo:

יטיב ָ ְֽׁלך׃
ַ֥ ֵיֹודָך כי־ת
ִ֗ ְֽׁכי־ ַַ֭נפְ שֹו בְ חַ יָ ֶ֣יו יְ בָ ֵ ָ֑רך ְֵ֝ו

coboară după el.
19. Să se tot creadă omul fericit
în viaţă, să se tot laude cu
bucuriile pe care şi le face,
20. căci

כ ֶַׁ֤צאן ׀ ְֽׁל ְש ֶ֣אֹול שַ תּוְ֮ ָ ֶׁ֤מוֶת ָׁ֫י ְרעֵ ַ֥ם וַי ְרְַּ֘ ּו ָבֶׁ֤ם יְ שָ ֨רים ׀
ל ִַ֗בקֶ ר וצירם | ַ֭ ְוצּו ָרם| לְ בַ לַ֥ ֹות ְש ִ֗אֹול מזְבַ֥ל לְֽׁ ֹו׃

tot

în

locuinţa

părinţilor săi va merge şi nu va
mai vedea lumina niciodată.
21. Omul pus în cinste, şi fără
pricepere, este ca dobitoacele pe

Ps. 49:19 ki-nafșo beaiav ievare veioduha ki-tetiv
lah:

אּו־אֹור׃
ְֽׁ אֲבֹותיו עַ ד־ ִֵ֝֗ ֵנצַ ח ֶ֣לא י ְר
ָ֑ ָ
ד־ְֹּור
ֶ֣ ַתַָ֭ בֹוא ע
Ps. 49:20 tavo ad-dor avotav ad-nețah lo iru-or:

אָ ָ ֶ֣דם ַ֭ביקָ ר וְ ֶ֣לא י ָָ֑בין נ ְמ ַ ֹ֖של כַבְ הֵ ֶ֣מֹות נ ְד ְֽׁמּו׃
Ps. 49:21 adam bikar velo iavin nimșal kabeemot
nidmu:

נ׳50

care le tai.
Psalmii 50
1. (Un

psalm

Dumnezeu,

al

lui

da,

Asaf.)

Dumnezeu

Domnul vorbeşte şi cheamă
pământul,

de

la

răsăritul

א־א ֶרץ
ָ֑ ָ ֹלהים ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה ְּ ֶבַ֥ר וַיקְ ָר
ַ֡ מז ְִ֗מֹור לְ ָׁ֫ ָא ָ ַ֥סף ֵ ֶׁ֤אל ׀ א
עַד־מב ְֽׁאֹו׃
ְ
ח־שֶ מֶ ש
ִ֗ ֵ֝ ממ ְז ַר
Ps. 50:1 mizmor leasaf el elohim ADONAI diber
vaikra-areț mimizrah-șemeș ad-mevoo:

soarelui până la asfinţitul lui.
2. Din Sion, care este întruparea
frumuseţii desăvârşite, de acolo

הֹופיעַ׃
ְֽׁ ֹלהים
ַ֥ ֱַל־יפי א
ִ֗ מציַ֥ ֹון מכְ ל
Ps. 50:2 mițion mihlal-iofi elohim hofia:
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străluceşte Dumnezeu.
3. Dumnezeul nostru vine şi nu
tace. Înaintea Lui merge un foc
mistuitor, şi împrejurul Lui o
furtună puternică.

יביו
ָ ִ֗ יָ ֶַׁ֥֤בא אֱ ֹלהִֵ֗ ינּו ְ ְֽׁואַ ל־ ֶָׁ֫יח ַ ֱַ֥רש אֵ ש־לְ פָ נָ ַ֥יו תאכֵ ָ֑ל ּוֵ֝ ְסב
נ ְשע ָ ֲַ֥רה ְמ ְֽׁאד׃
Ps. 50:3 iavo elohenu veal-ieeraș eș-lefanav
tohel usvivav nisara meod:

4. El strigă spre ceruri sus şi
spre pământ, ca să judece pe
poporul Său:
5. "Strângeţi-Mi pe credincioşii
Mei, care au făcut legământ cu

ל־הָ ִ֗ ָא ֶרץ ל ַָ֥דין ע ְַֽׁמֹו׃
ֵ֝ ֶיקְ ָ ֶ֣רא אֶ ל־הַ שָ ַ ֶ֣מים מֵ עָ ָ֑ל וְ א
Ps. 50:4 ikra el-hașamaim meal veel-haareț
ladin amo:

ֵי־זְֽׁבַ ח׃
ָ יתי ֲעל
ֶ֣ ידי כ ְר ֵ ֹ֖תי בְ ר
ָ֑ ָ פּו־לי חֲס
ַ֥ א ְס

Mine prin jertfă!"
6. Atunci

cerurile

vor

vesti

dreptatea Lui, căci Dumnezeu
este Cel ce judecă.
7. Ascultă, poporul Meu, şi voi
vorbi; ascultă, Israele, şi te voi
înştiinţa. Eu sunt Dumnezeu,
Dumnezeul tău.
8. Nu pentru jertfele tale te
mustru: căci arderile tale de tot

Ps. 50:5 isfu-li hasidai korte veriti ale-zavah:

ֹלהים ׀ שפֵ ֹ֖ט ֶ֣הּוא ֶ ְֽׁסלָה׃
ָ֓ ֱַויַגֶ֣ידּו שָ ַ ֶ֣מים צ ְד ָ֑קֹו ְֽׁכי־א
Ps. 50:6 vaiaghidu șamaim țidko ki-elohim șofet
hu sela:

ֹלהים
ֹ֖ ֱש ְמעָ ֶׁ֤ה עַ ֨מי ׀ וַאֲ דַ ִ֗ ֵב ָרה ַ֭י ְש ָראֵ ל וְ אָ ֶ֣עידָ ה ָבָ֑ך א
ֹלהֶ֣יָך אָ ְֽׁנכי׃
ֶ ֱא
Ps. 50:7 șima ami vaadabera israel veaida bah
elohim elohea anohi:

sunt necurmat înaintea Mea.
9. Nu voi lua tauri din casa ta,
nici ţapi din staulele tale.
10. Căci ale Mele sunt toate
dobitoacele

pădurilor,

toate

fiarele munţilor cu miile lor.
11. Eu cunosc toate păsările de
pe munţi, şi tot ce se mişcă pe
câmp este al Meu.
12. Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş
spune ţie, căci a Mea este lumea

עֹוֹלתיָך לְ ֶנגְ ְֶּ֣י תָ ְֽׁמיד׃
ֹ֖ ֶ
ְיחָָ֑ך ו
ֶ ֶ֣לא עַ ל־ ַ֭ ְזבָ חֶ יָך אֹוכ
Ps. 50:8 lo al-zevahea ohihea veolotea lenegdi
tamid:

תּודים׃
ְֽׁ ַיתָךֶ֣ פָ ָ֑ר ֵ֝ממכְ לְ א ִ֗ ֶתיָך ע
ְ ֵלא־אֶ ַ ֶ֣קח מב
Ps. 50:9 lo-ekah mibetha far mimihleotea
atudim:

י־אלֶף׃
ְֽׁ ָ י־לי כָל־חַ יְ תֹו־יָ ָ֑עַר בְֵ֝ הֵ ִ֗מֹות בְ הַ ְר ֵר
ַ֥ כ
Ps. 50:10 ki-li hol-haito-iaar beemot bearerealef:

şi tot ce cuprinde ea.

ַָ֭ידַ עְ תי כָל־עֶ֣ ֹוף הָ ָ֑רים וְ זַ֥יז ֵ֝שָ ִ֗ ַדי עמָ ְֽׁדי׃
Ps. 50:11 iadati kol-of harim veziz sadai imadi:

ֹלאּה׃
ְֽׁ ָ ּומ
ְ י־לי תֵֵ֝ ִ֗ ֵבל
ַ֥ א־אמַ ר לָ ָ֑ך כ
ֶ֣ אם־אֶַ֭ ְרעַ ב ל
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13. Oare mănânc Eu carnea
taurilor? Oare beau Eu sângele
ţapilor?
14. Adu ca jertfă lui Dumnezeu
mulţumiri
juruinţele

şi

împlineşte-ţi

făcute

תּודים אֶ ְש ֶ ְֽׁתה׃
ֶ֣ ַַ֭ ַ ְֽׁהאֹוכַל בְ ַ ֶ֣שר אַ ב ָ֑ירים וְ ַ ֹ֖דם ע
Ps. 50:13 haohal besar abirim vedam atudim
ește:

Celui

Preaînalt.
15. Cheamă-Mă

Ps. 50:12 im-erav lo-omar lah ki-li tevel umloa:

în

ziua

תֹודה וְ שַ לֵ ֹ֖ם לְ עֶ לְ יֶ֣ ֹון נְ דָ ֶ ְֽׁריָך׃
ָ֑ ָ ֵאֹלהים
ֶ֣ ז ְַבֶ֣ח ל
Ps. 50:14 zevah lelohim toda veșalem leelion
nedarea:

necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar

ּוַ֭ קְ ָראֵ ני בְ יֶ֣ ֹום צָ ָ ָ֑רה ֵ֝ ֲאחַ לֶצְ ִָ֗ך ּוְֽׁ ְתכַבְ ֵ ְֽׁדני׃

tu Mă vei proslăvi!
16. Dumnezeu zice însă celui
rău: "Ce tot înşiri tu legile Mele
şi ai în gură legământul Meu,
17. când tu urăşti mustrările şi
arunci cuvintele Mele înapoia
ta?
18. Dacă vezi un hoţ, te uneşti
cu

el,

şi

te

însoţeşti

Ps. 50:15 ukraeni beiom țara ahalețha
uthabedeni:

ה־לָך לְ סַ פֵ ֶ֣ר ח ָ ָ֑קי וַת ָ ֹ֖שא
ְ ַ֭ ַֹלהים מ
ִ֗ ֱוְ לָ ֶָׁ֤רשָ֨ ע ׀ ַ֘ ָא ַ ֶׁ֤מר א
ֵי־פיָך׃
ְֽׁ יתי ֲעל
ֶ֣ בְ ר
Ps. 50:16 velarașa amar elohim ma-lea lesaper
hukai vatisa veriti ale-fiha:

מּוסָ֑ר וַתַ ְשלֵ ֹ֖ך ְְּבָ ַ ֶ֣רי אַ ח ֶ ְֲֽׁריָך׃
ָ ַָ֭ ְואַ תָ ה שָ נֵ ֶ֣את

cu

preacurvarii.
19. Dai drumul gurii la rău, şi
limba ta urzeşte vicleşuguri.
20. Stai şi vorbeşti împotriva
fratelui tău, cleveteşti pe fiul
mamei tale.
21. Iată ce ai făcut, şi Eu am
tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sunt
ca tine. Dar te voi mustra şi îţi

Ps. 50:17 veata saneta musar vatașle devarai
aharea:

ָאֲפים חֶ לְ ֶ ְֽׁקָך׃
ֶ֣ ם־ר ֶ֣איתָ ַַ֭גוָּב ו ֶַ֣ת ֶרץ ע ָ֑מֹו וְ ֹ֖עם ְמנ
ָ א
Ps. 50:18 im-raita ganav vatireț imo veim
menaafim helkea:

ַ֭פיָך שָ לַ ֶ֣חְ תָ בְ ָרעָ ָ֑ה ּוֵ֝ לְ שֹונְ ִָ֗ך תַ צְ ַ֥מיד מ ְר ָ ְֽׁמה׃
Ps. 50:19 piha șalahta veraa ulșonha tațmid
mirma:

voi pune totul sub ochi!

ן־ְּפי׃
ְֽׁ ֶן־א ְמ ִָ֗ך תת
ֵ֝ תֵַ֭ שֵ ב בְ אָ ֶ֣חיָך ְתדַ ֵבָ֑ר בְ ֶ ְֽׁב
Ps. 50:20 teșev beahiha tedaber beven-imea
titen-dofi:

יֹות־אהְ יֶ ַ֥ה כ ָָ֑מֹוָך
ְֽׁ ֶ
ֵ ֶׁ֤אלֶה עָ ֨שיתָ ׀ ְ ְֽׁוהֶ ח ַ ֱִ֗ר ְשתי ְּ ִ֗מיתָ ה
עֵינְֽׁיָך׃
ֶ ְעֶרכָ ֶ֣ה ל
ְ אֹוכיחֲָךֹ֖ וְ ֶ ְֽׁא
Ps. 50:21 ele asita veeeraști dimita heiot-eie
hamoha ohihaha veeerha leenea:
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ְֽׁבינּו־נָ ֶ֣א זַ֭את שכְ ֵחֶ֣י אֱלָ֑ ֹוּהַ פֶן־אֵֶ֝ ְט ִ֗רף וְ ֵ ֶ֣אין מַ ְֽׁציל׃
22. Luaţi seama, dar, voi care
uitaţi pe Dumnezeu, ca nu
cumva să vă sfâşii, şi să nu fie
nimeni să vă scape.
23. Cine aduce mulţumiri ca
jertfă, acela Mă proslăveşte, şi

Ps. 50:22 binu-na zot șohhe eloah pen-etrof
veen mațil:

ֹלהים׃
ְֽׁ ֱתֹודה ְ ְֽׁי ַָׁ֫כבְ ָ ַ֥דנְ ני וְ ָ ַ֥שם ֶ ְָּ֑ ֶרך אֵַ֝ ְר ִ֗ ֶאוּּו בְ יֵ ֶ֣שַ ע א
ָ ִ֗ ַז ֵבַ֥ח
Ps. 50:23 zoveiah toda ieabedaneni vesam dere
arenu beieșa elohim:

celui ce veghează asupra căii lui,
aceluia îi voi arăta mântuirea lui

נ״א51

Dumnezeu."
Psalmii 51
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. Un psalm al lui
David.
2. Făcut când a venit la el
prorocul Natan, după ce intrase

ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 51:1 lamnațeiah mizmor ledavid:

ת־שבַ ע׃
ְֽׁ ָ ַר־בָ א אֶ ל־ב
ִ֗ ֵ֝ ְֶ ְֽׁבבֹוא־אֵַ֭ לָיו נ ָ ֶָ֣תן הַ וּ ָָ֑ביא ַ ְֽׁכאֲ ש
Ps. 51:2 bevo-elav natan hanavi kaașer-ba elbat-șava:

David la Bat-Şeba.)
3. Ai

milă

de

mine,

Dumnezeule, în bunătatea Ta!
După îndurarea Ta cea mare,
şterge fărădelegile mele!
4. Spală-mă cu desăvârşire de
nelegiuirea mea şi curăţă-mă de
păcatul meu!
5. Căci

îmi

cunosc

necurmat înaintea mea.
Ta,

Ps. 51:3 honeni elohim keasdea kerov rahamea
mee feșaai:

אתי טַ ה ֵ ְֲֽׁרני׃
ַ֥ ָהרבה |הֶַ֭ ֶרב| כַבְ ֵ ֶ֣סני מֵ עֲונָ֑י ּוְֽׁ מֵ חַ ט
Ps. 51:4 harebe (herev) kabeseni meavoni
umeatati tahareni:

אתי נֶגְ ְֶּ֣י תָ ְֽׁמיד׃
ֹ֖ ָי־פשָ עַ י אֲ נֶ֣י אֵ ָ ָ֑דע וְ חַ ט
ְ ַ֭ ְֽׁכ

bine

fărădelegile, şi păcatul meu stă
6. Împotriva

ֹלהים כְ חַ ְס ֶ ְָָּ֑ך כְ ַ֥רב ֵ֝ ַרח ִ֗ ֲֶמיָך ְמ ֵ ֶ֣חה פְ שָ ָ ְֽׁעי׃
ֶ֣ ֱחָ וֵּ ֶ֣ני א

numai

împotriva Ta, am păcătuit şi am
făcut ce este rău înaintea Ta; aşa
că vei fi drept în hotărârea Ta şi

Ps. 51:5 ki-feșaai ani eda veatati negdi tamid:

לְ ָךֶׁ֤ לְ בַ ְְּ ָ֨ך ׀ חָ טָ אתיְ֮ וְ הָ ַ ַ֥רע בְ עֵ י ִֶ֗ניָך עָָׁ֫ ַ֥שיתי ַ֭ ְלמַ עַן תצְ ַ ְַּ֥ק
בְ דָ בְ ֶ ִ֗רָך תזְכֶ ַ֥ה בְ שָ פְ ֶ ְֽׁטָך׃
Ps. 51:6 lea levadea hatati veara beenea asiti
lemaan tițdak bedavrea tizke veșaftea:

fără vină în judecata Ta.
7. Iată

că

sunt

născut

în

nelegiuire, şi în păcat m-a

הֵ ן־בְ עָ וַ֥ ֹון חֹולָ ָ֑לְ תי ּוֵ֝ בְ חִֵ֗ ְטא ֶ ְֽׁיח ַ ֱַ֥מ ְתני א ְֽׁמי׃
Ps. 51:7 hen-beavon holalti uvhet ieematni imi:
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zămislit mama mea.
8. Dar Tu ceri ca adevărul să fie
în adâncul inimii: fă, dar, să
pătrundă

înţelepciunea

יעני׃
ְֽׁ ֵ הֵ ן־ ַ֭ ֱאמֶ ת חָ פַ ֶ֣צְ תָ בַ ט ָ֑חֹות ּוֵ֝ בְ סָ ִ֗תם חָ כְ ָ ַ֥מה תֹוד
Ps. 51:8 hen-emet hafațta vatuhot uvsatum
hohma todieni:

înăuntrul meu!
9. Curăţă-mă cu isop, şi voi fi
curat; spală-mă, şi voi fi mai alb
decât zăpada.

ְתחַ ְט ֵ ֶ֣אני בְ אֵ זֶ֣ ֹוב וְ אֶ ְט ָהָ֑ר ְֵ֝תכַבְ ִ֗ ֵסני ּומ ֶ ַ֥שלֶג אַ לְ ְֽׁבין׃
Ps. 51:9 teateeni veezov veethar teabeseni
umișeleg albin:

10. Fă-mă să aud veselie şi
bucurie, şi oasele pe care le-ai
zdrobit Tu, se vor bucura.
11. Întoarce-Ţi privirea de la
păcatele

mele,

şterge

12. Zideşte în mine o inimă
curată, Dumnezeule, pune în
mine un duh nou şi statornic!
13. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
nu lua de la mine Duhul Tău cel
Sfânt.
iarăşi

bucuria

mântuirii Tale şi sprijină-mă cu
un duh de bunăvoinţă!
15. Atunci voi învăţa căile Tale
pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se
vor întoarce la Tine.
16. Dumnezeule,

Dumnezeul

mântuirii mele! Izbăveşte-mă
de vina sângelui vărsat, şi limba
mea va lăuda îndurarea Ta.

Ps. 51:10 tașmieni sason vesimha taghelna
ațamot dikita:

toate

nelegiuirile mele!

14. Dă-mi

תַַ֭ ְשמיעֵ ני שָ ֶ֣שֹון וְ ש ְמ ָחָ֑ה תֵָ֝ ִ֗ ֵגלְ נָה עֲצָ ַ֥מֹות ְּ ְֽׁכיתָ ׃

הַ ְס ֵ ֶ֣תר פַָ֭ נֶיָך מֵ חֲטָ ָ ָ֑אי ְ ְֽׁוכָל־ע ֲֹ֖ונ ַ ֶ֣תי ְמ ֵ ְֽׁחה׃
Ps. 51:11 haseter panea meataai veol-avonotai
mee:

ֹלהים וְ ַ֥רּוחַ ֵָ֝נכִ֗ ֹון חַ ֵ ְַּ֥ש בְ ק ְר ְֽׁבי׃
ָ֑ ֱא־לי א
ֶ֣ לֵ ֶ֣ב טַָ֭ הֹור בְ ָר
Ps. 51:12 lev tahor bera-li elohim veruah nahon
hadeș bekirbi:

אַ ל־תַ ְשליכֵ ַ֥ני מלְ פָ נֶ ָ֑יָך וְ ַ֥רּוחַ ֵ֝קָ ְד ְש ִָ֗ך אַ ל־ת ַ ַ֥קח מ ֶ ְֽׁמוּי׃
Ps. 51:13 al-tașliheni milefanea veruah kodșea
al-tikah mimeni:

יבֶ֣ה ת ְס ְמ ֵ ְֽׁכני׃
ָ הָ ֶ֣שיבָ ה ַ֭לי ְש ֶ֣שֹון י ְשעֶ ָ֑ ָך וְ ֹ֖רּוחַ נְ ד
Ps. 51:14 hașiva li seson ișea veruah nediva
tismeeni:

ֲאל ְַמ ָ ֶ֣דה פ ְש ֶ֣עים ְְּ ָרכֶ ָ֑יָך ְֵ֝וחַ טָ ִ֗אים אֵ לֶ ַ֥יָך י ְָֽׁשּובּו׃
Ps. 51:15 alameda foșim derahea veataim elea
iașuvu:

שֹוני
ִ֗ ְֵ֝שּועָתי ְת ַרוֵּ ַַ֥֤ן ל
ָ֑
ֹלהַ֥י ְת
ֵ ֱֹלהים א
ִ֗ הַ ַ֘צילֵ ֶׁ֤ני מְָּ ֨מים ׀ א
צ ְדקָ ֶ ְֽׁתָך׃
Ps. 51:16 hațileni midamim elohim elohe teșuati
teranen leșoni țidkatea:
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17. Doamne,

deschide-mi

פָתי תפְ ָ ָ֑תח ּוֵ֝ ִ֗פי יַגַ֥יד ְתהל ֶ ְָֽׁתָך׃
ֶ֣ ַ ַ֭ ֲאדנָי ְש

buzele, şi gura mea va vesti

Ps. 51:17 adonai sefatai tiftah ufi iaghid teilatea:

lauda Ta.
18. Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi
adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile
de tot.
19. Jertfele

plăcute

lui

Dumnezeu sunt un duh zdrobit:
Dumnezeule,

Tu

nu

dispreţuieşti o inimă zdrobită şi
mâhnită.
20. În îndurarea Ta, varsă-Ţi
binefacerile asupra Sionului şi
zideşte zidurile Ierusalimului!
21. Atunci

vei

primi

jertfe

neprihănite, arderi de tot şi
jertfe întregi; atunci se vor
aduce pe altarul Tău viţei.

ֶׁ֤כי ׀ לא־תַ חְ ֶ֣פץ זֶ ֶ֣בַ ח וְ אֶ ֵ ָ֑תנָה ֵ֝עֹו ִָ֗לה ֶ֣לא ת ְר ֶ ְֽׁצה׃
Ps. 51:18 ki lo-tahpoț zevah veetena ola lo tirțe:

ֹלהים
ִ֗ ְֱֽׁזבְ ֵ ֶ֣חי אֱ ֹלהיםְ֮ ַ֪רּוחַ נ ְש ָׁ֫ ָב ָ ַ֥רה לֵב־נ ְש ָבַ֥ר וְ נ ְדכֶ ָ֑ה ֵ֝א
ֶ֣לא תבְ ֶזְֽׁה׃
Ps. 51:19 zivhe elohim ruah nișbara lev-nișbar
venidke elohim lo tivze:

חֹומֹות יְ רּושָ ְֽׁ ָלִָֽם׃
ַ֥ יטיבָ ה ַ֭ב ְרצֹונְ ָך אֶ ת־ציָ֑ ֹון ֵ֝תבְ ִֶ֗נה
ֶ֣ ֵה
Ps. 51:20 hetiva virțonha et-țion tivne homot
ierușalaim:

ֶָ֣ ֶׁ֤אז תַ חְ ֶ֣פץ זבְ חֵ י־צֶַ֭ דֶ ק עֹולָ ֶ֣ ה וְ כ ָָ֑ליל ָ ֶׁ֤אז ַיעֲלֹ֖ ּו ַעל־מזְבַ חֲָך
פ ְָֽׁרים׃
Ps. 51:21 az tahpoț zivhe-țedek ola vealil az iaalu
al-mizbahaha farim:

נ״ב52

Psalmii 52
1. (Către

mai

ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ מַ ְש ַ֥כיל לְ דָ ְֽׁוד׃

marele

cântăreţilor. O cântare a lui

Ps. 52:1 lamnațeiah maskil ledavid:

David.
2. Făcută cu prilejul celor spuse
de Doeg, edomitul, lui Saul,
când zicea: "David s-a dus în
casa lui Ahimelec".)
3. Pentru

ce

răutatea

ta,

te

făleşti

cu

asupritorule?

Bunătatea lui Dumnezeu ţine în
veci.

ְֹּואג הָ אֲ דמיְ֮ ַויַגֵ ַ֪ד לְ שָָׁ֫ ַ֥אּול ו ַַ֥יאמֶ ר לָ֑ ֹו ָבַ֥א דֵָ֝ ִ֗וד
ֶ֣ ֵ בְ ֶׁ֤בֹוא ׀
ימלֶך׃
ְֽׁ ֶ ל־בית אֲח
ַ֥ ֵ ֶא
Ps. 52:2 bevo doeg haadomi vaiaghed leșaul
vaiomer lo ba david el-bet ahimele:

מַ ה־ת ְתהַ לֵ ֶ֣ל ַ֭ ְב ָרעָה הַ ג ָ֑בֹור ֶחַ֥סֶ ד ֵ֝ ִ֗אֵ ל כָל־הַ יְֽׁ ֹום׃
Ps. 52:3 ma-tithalel beraa haghibor hesed el kolhaiom:

4. Limba ta nu născoceşte decât

הַַ֭ ּוֹות תַ חְ ֶ֣שב לְ שֹונֶ ַָָ֑֤ך כְ ַ ַ֥תעַר ְֵ֝מל ִ֗ ָטש ע ֵ ַ֥שה ְרמ ָיְֽׁה׃

răutate, ca un brici ascuţit,

Ps. 52:4 havot tahșov leșonea ketaar melutaș ose
remia:

viclean ce eşti!
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5. Tu iubeşti mai degrabă răul
decât

binele,

mai

degrabă

minciuna decât adevărul.
6. Tu iubeşti numai cuvinte

אָ ַהֶ֣בְ תָ ָ ֶ֣רע מ ָ֑טֹוב שֶָ֓ קֶ ר ׀ מְַּ ֵבֹ֖ר ֶצֶ֣דֶ ק ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 52:5 ahavta ra mitov șeker midaber țedek
sela:

nimicitoare, limbă înşelătoare!
7. De aceea şi Dumnezeu te va
doborî pe vecie, te va apuca şi te
va ridica din cortul tău, şi te va
dezrădăcina din pământul celor
vii.
8. Cei fără prihană vor vedea

י־בלַע לְ ֶ֣שֹון מ ְר ָ ְֽׁמה׃
ָ ִ֗ אָ ַהַ֥בְ תָ ָ ְֽׁכל־ְּבְ ֵר
Ps. 52:6 ahavta hol-divre-vala leșon mirma:

גַם־אֵ ל ְ֮ יתָ צְ ָךַ֪ ָָׁ֫לנֶ ַ֥צַ ח יַחְ ְתָךֶ֣ וְ יסָ חֲָךֶ֣ מֵ ָ֑אהֶ ל וְ ֵ ְֽׁש ֶר ְש ָ֨ך
מֵ ֶ ֹ֖א ֶרץ חַ יֶ֣ים ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 52:7 gam-el itațea lanețah iahtea veisahaha
meohel veșereșea meereț haim sela:

lucrul acesta, se vor teme şi vor

יראּו וְ עָ לָ ַ֥יו י ְש ָ ְֽׁחקּו׃
ִ֗ ָ יקים וְ י
ַ֥ ְּ ַוְ י ְר ֹ֖אּו צ

râde de el, zicând:
9. "Iată omul care nu lua ca
ocrotitor pe Dumnezeu, ci se
încredea în bogăţiile lui cele
mari şi se bizuia pe răutatea
lui."
10. Dar eu sunt în Casa lui
Dumnezeu ca un măslin verde,
mă încred în bunătatea lui
Dumnezeu, în veci de veci.
11. Te

voi

lăuda

totdeauna,

pentru că ai lucrat; şi, în faţa
copiilor Tăi, voi nădăjdui în
Numele

Tău,

căci

este

ֹלהים ָ ְֽׁמ ָׁ֫עּוזַ֥ ֹו ַַ֭ויבְ טַ ח בְ ֶ֣רב עָ ְש ָ֑רֹו
ִ֗ ֱהוֵּ ֶׁ֤ה הַ ִ֗ ֶגבֶ ר ֶׁ֤לא י ַָ֥שים א
ֵָ֝י ִ֗עז בְ הַ ּו ְָֽׁתֹו׃
Ps. 52:9 hine haghever lo iasim elohim mauzo
vaivtah berov așro iaoz beavato:

ֹלהים
ִ֗ ֱד־א
ֵ֝ ֶֹלהים בָ ַטַ֥חְ תי בְ ֶ ְֽׁחס
ָ֑ ֱַו ֲאנֶׁ֤י ׀ כְ זַ ֶַ֣֤ית ַַ֭ר ֲענָן בְ ֵ ֶ֣בית א
עֹולָ ַ֥ם ו ֶ ְָֽׁעד׃
Ps. 52:10 vaani kezait raanan bevet elohim
batahti veesed-elohim olam vaed:

י־טֹוב נֶ ֶַ֣֤גֶד
ִ֗ ֵ֝ אֹודָךֶ֣ ַ֭ ְלעֹולָם ֶ֣כי ע ָָ֑שיתָ וַאֲקַ ּוֶ ֹ֖ה ש ְמָךַ֥ ְֽׁכ
ְ
ידיָך׃
ְֽׁ ֶ חֲס
Ps. 52:11 odha leolam ki asita vaakave șimha hitov neghed hasidea:

binevoitor.
Psalmii 53
1. (Către

Ps. 52:8 veiru țadikim veirau vealav is-haku:

mai

נ״ג53

marele

cântăreţilor. De cântat pe flaut.
O cântare a lui David.)
2. Nebunul zice în inima lui:
"Nu
stricat

este

Dumnezeu!"

oamenii,

fărădelegi

urâte,

au

S-au

săvârşit
nu

este

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ ַ ְֽׁעל־מָ ֲח ִַ֗לת מַ ְש ַ֥כיל לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 53:1 lamnațeiah al-mahalat maskil ledavid:

ֱֹלהים ֵ֝ ְֽׁה ְש ִ֗חיתּו וְ ְֽׁה ְת ַ֥עיבּו ֵ֝ ִ֗עָ וֶל ֵ ֶ֣אין
ָ֑ ַ֘ ָא ַ ֶׁ֤מר נ ָָבֶ֣ל ַ֭ ְבלבֹו ֵ ֶ֣אין א
ה־טֹוב׃
ְֽׁ ְֵֽׁעש
Ps. 53:2 amar naval belibo ein elohim hișhitu
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veitivu avel ein ose-tov:

niciunul care să facă binele.
3. Dumnezeu Se uită de la
înălţimea cerurilor peste fiii
oamenilor, ca să vadă dacă este
cineva care să fie priceput şi să
caute pe Dumnezeu.
4. Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au
stricat; nu este niciunul care să
facă binele, niciunul măcar.
5. "Şi-au pierdut oare mintea cei
ce săvârşesc nelegiuirea,

de

mănâncă pe poporul Meu cum
mănâncă pâinea, şi nu cheamă
pe Dumnezeu?"
6. Atunci

vor

tremura

de

spaimă, fără să fie vreo pricină
de spaimă; Dumnezeu va risipi
oasele

celor

ce

tăbărăsc

împotriva ta, îi vei face de
ruşine,

căci

Dumnezeu

i-a

lepădat.
7. O! cine va face să pornească
din Sion izbăvirea lui Israel?
Când

va

aduce

Dumnezeu

ֹלהים משָ מַ יםְ֮ ה ְש ַ֪קיף ַ ְֽׁעל־בְ ֵָׁ֫ני אָ ָ ַ֥דם ַ֭ל ְראֹות הֲיֵ ֶ֣ש
ִ֗ א
ת־אֱֹלהים׃
ְֽׁ
ֶמַ ְש ָ֑כיל ְֵּ֝ ֵ ִ֗רש א
Ps. 53:3 elohim mișamaim hișkif al-bene adam
lirot haieș maskil doreș et-elohim:

ה־טֹוב ֵ֝ ִ֗אֵ ין גַם־אֶ ָ ְֽׁחד׃
ָ֑ ֵכלַ֥ ֹו סָ גְ֮ יַחְ ָ ְַּ֪ו ֶָׁ֫נאֱ לָ ַ֥חּו ֵ ֶׁ֤אין ְֽׁעש
Ps. 53:4 kulo sag iahdav neelahu ein ose-tov ein
gam-ead:

ֹלהים ֶ֣לא
ִ֗ ֱה ֲַ֥לא י ְָדעּוְ֮ ֶׁ֤פ ֲע ֵָׁ֫לי ָ ַ֥אוֶן אכְ לֵ ֶ֣י עַַ֭ מי ָ ֶ֣אכְ לּו לֶ ָ֑חֶ ם ֵ֝א
קָ ָ ְֽׁראּו׃
Ps. 53:5 halo iadeu poale aven ohle ami ahelu
leem elohim lo karau:

ֹלהים ַ֭פזַר עַצְ ֶ֣מֹות
ִ֗ ֱא־הי ָָׁ֫ה פָ ַ֥חַ ד ְֽׁכי־א
ַ֪ ָ ָ ֶׁ֤שם ׀ ָ ְֽׁפחֲדּו־פַחַ דְ֮ ל
ֹלהים ְמאָ ָ ְֽׁסם׃
ַ֥ ֱחנָ ַָ֑֤ך ֵ֝ ֱהב ִ֗שתָ ה ְֽׁכי־א
Ps. 53:6 șam pahadu-fahad lo-haia fahad kielohim pizar ațmot honah hevișota ki-elohim
measam:

ַ֥מי י ֵ ֶ֣תן מציֹוןְ֮ יְ שעַ֪ ֹות י ְש ָ ָׁ֫ר ֵ ַ֥אל בְ ֶ֣שּוב ַ֭אֱ ֹלהים ְש ֶ֣בּות
ַע ָ֑מֹו יָגֵ ַ֥ל ֵַ֝יע ֲִ֗קב י ְש ַ ַ֥מח י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
Ps. 53:7 mi iten mițion ieșuot israel beșuv
elohim șevut amo iaghel iaakov ismah israel:

înapoi pe prinşii de război ai
poporului Său, Iacov se va
înveseli, şi Israel se va bucura.
Psalmii 54
1. (Către

mai

cântăreţilor.

De

נ״ד54

marele
cântat

cu

instrumente cu corzi. O cântare
a lui David.

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ בנְ ג ִ֗ינת מַ ְש ַ֥כיל לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 54:1 lamnațeiah binghinot maskil ledavid:

2. Făcută când au venit zifiţii să

אמ ֶ֣רּו לְ שָ ָ֑אּול ה ֲַ֥לא דֵָ֝ ִ֗וד מסְ תַ ֵ ַ֥תר ע ָ ְֽׁמנּו׃
ְ בְ ֶ֣בֹוא הַַ֭ זיפים וַי

spună lui Saul: "Ştiţi că David

Ps. 54:2 bevo hazifim vaiomeru leșaul halo david
mistater imanu:

şade ascuns printre noi?")
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3. 3.Scapă-mă,
prin

Dumnezeule,

Numele

Tău

şi

fă-mi

dreptate, prin puterea Ta!
4. Ascultă-mi
Dumnezeule,

rugăciunea,
ia

aminte

בּור ְתָךַ֥ ְתד ֵינְֽׁני׃
ָ ְַ֭ ֱאֹלהים בְ ש ְמָךֶ֣ הֹושיעֵ ָ֑ני ּובג
Ps. 54:3 elohim beșimha hoșieni uvigvuratea
tedineni:

la

cuvintele gurii mele.
5. Căci nişte străini s-au sculat

י־פי׃
ְֽׁ ַ֭ ֱאֹלהים ְש ַ ֶ֣מע ְתפל ָָ֑תי ֵ֝הַ אֲ ִ֗זינָה לְ א ְמ ֵר
Ps. 54:4 elohim șema tefilati haazina leimre-fi:

împotriva mea, nişte oameni
asupritori vor să-mi ia viaţa; ei
nu se gândesc la Dumnezeu.
6. Da, Dumnezeu este ajutorul
meu,

Domnul este sprijinul

ֶׁ֤כי ז ָ֨רים ׀ ָ ֶׁ֤קמּו ָע ִַ֗לי ְַֽׁ֭ ְועָריצים בקְ ֶ֣שּו נַפְ ָ֑שי ֶׁ֤לא שָ֨ מּו
ֹלהים לְ נֶגְ ָ ְֶּ֣ם ֶ ְֽׁסלָה׃
ֹ֖ ֱא
Ps. 54:5 ki zarim kamu alai vearițim bikșu nafși
lo samu elohim lenegdam sela:

sufletului meu!
7. Răul se va întoarce asupra
potrivnicilor mei; nimiceşte-i în
credincioşia Ta!
8. Atunci Îţi voi aduce jertfe de
bunăvoie, voi lăuda Numele
Tău,

Doamne,

căci

este

binevoitor;
9. căci El mă izbăveşte din toate
necazurile, şi cu ochii mei îmi
văd împlinită dorinţa privitoare
la vrăjmaşii mei.

הוֵּ ֶ֣ה ַ֭אֱ ֹלהים עזֵ ֶ֣ר ָ֑לי ֵ֝ ֲאד ִָ֗ני ְ ְֽׁבס ְמכֵ ַ֥י נַפְ ְֽׁשי׃
Ps. 54:6 hine elohim ozer li adonai besomhe
nafși:

יתם׃
ְֽׁ ֵ ישוב |י ֶָ֣שיב| הַָ֭ ַרע לְ ש ְר ָ ָ֑רי בֵַ֝ אֲ מ ְת ִָ֗ך הַ צְ מ
Ps. 54:7 iașov (iașiv) hara leșorerai baamitea
hațemitem:

י־טֹוב׃
ְֽׁ בנְ דָ ָבַ֥ה אֶ זְבְ חָ ה־לָ ָ֑ך ֶׁ֤אֹודֶ ה ש ְמָךֹ֖ יְ הוָ ֶ֣ה כ
Ps. 54:8 bindava ezbea-lah ode șimha ADONAI
ki-tov:

אֲתה עֵ ְֽׁיני׃
ַ֥ ָ ֶ֣כי מכָל־צַָ֭ ָרה הצילָ ָ֑ני ּוֵ֝ בְ איְ ִ֗ ַבי ָר
Ps. 54:9 ki mikol-țara hițilani uvoivai raata eni:
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Ziua 10

Psalmii 55
1. (Către

mai

cântăreţilor.

De

marele
cântat

a lui David.)
2. Ia aminte, Dumnezeule, la
rugăciunea

mea

şi

nu

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ בנְ ג ִ֗ינת מַ ְש ַ֥כיל לְ דָ ְֽׁוד׃

pe

instrumente cu corzi. O cântare

Te

ascunde de cererile mele!

Ps. 55:1 lamnațeiah binghinot maskil ledavid:

ל־ת ְתעַ ִַ֗לם מ ְתחוּ ְָֽׁתי׃
ֵ֝ ַהַ אֲזֶ֣ינָה ַ֭אֱ ֹלהים ְתפל ָָ֑תי וְ א
Ps. 55:2 haazina elohim tefilati veal-titalam
miteinati:

3. Ascultă-mă şi răspunde-mi!
Rătăcesc încoace şi încolo şi mă
frământ,
4. din pricina zarvei vrăjmaşului
şi din pricina apăsării celui rău.
Căci ei aruncă nenorocirea peste
mine şi mă urmăresc cu mânie.

יחי וְ אָ ְֽׁהימָ ה׃
ֶ֣ הַ קְ ֶ֣שיבָ ה ֶ֣לי ַועֲנֵ ָ֑ני אָ ֹ֖ריד בְ ש
Ps. 55:3 hakeșiva li vaaneni arid besihi veahima:

עָקת ָר ָ ָ֑שע כי־י ַָ֥מיטּו עָ לַ ַ֥י ֵ֝ ִ֗אָ וֶן ּובְ ַ ַ֥אף
ֶ֣ ַ מ ֶׁ֤קֹול אֹו ִֵ֗יב מפְ נֵ ֶ֣י
י ְש ְט ְֽׁמּוני׃
Ps. 55:4 mikol oiev mipene akat rașa ki-iamitu
alai aven uvaf istemuni:

5. Îmi tremură inima în mine şi
mă cuprinde spaima morţii,
6. mă apucă frica şi groaza şi mă
iau fiorii.

ימֹות מֵָ֝ ִ֗ וֶת נָפְ לַ֥ ּו עָ ָ ְֽׁלי׃
ַ֥ ֵַ֭לבי י ֶָ֣חיל בְ ק ְר ָ֑בי וְ א
Ps. 55:5 libi iahil bekirbi veemot mavet nafelu
alai:

7. Eu zic: "O, dacă aş avea
aripile porumbelului, aş zbura şi

נ״ה55

י ְר ָ ֶ֣אה ַָ֭ו ַרעַ ד יָ ֶ֣בא ָ֑בי ֵ֝ ַו ְתכ ִ֗ ֵַסני פַ ל ְָֽׁצּות׃
Ps. 55:6 ira varaad iavo vi vateaseni palațut:

aş găsi undeva odihnă!"
8. Da, aş fugi departe de tot şi
m-aş duce să locuiesc în pustiu.
9. Aş fugi în grabă la un adăpost

ן־לי אֵַ֭ בֶ ר כַיֹו ִָ֗נה אָ עַ֥ ּופָה וְ אֶ ְש ְֽׁכנָה׃
ֶ֣ ֶוָא ִ֗ ַמר ְֽׁמי־ית
Ps. 55:7 vaomar mi-iten-li ever kaiona aufa
veeșkona:

de vântul acesta năprasnic şi de
furtuna aceasta.

ַ֭הוֵּה אַ ְר ֶ֣חיק נְ ָ֑דד אָ ֹ֖לין בַ מ ְד ָבֶ֣ר ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 55:8 hine arhik nedod alin bamidbar sela:

אָ ֶ֣חישָ ה מפְ לָ ֶ֣ט ָ֑לי מֵ ֹ֖רּוחַ סעָ ֶ֣ה מ ָ ְֽׁסעַר׃
Ps. 55:9 ahișa miflat li meruah soa misaar:

י־ר ֨איתי חָ ָ ֹ֖מס וְ ֶ֣ריב בָ ְֽׁעיר׃
ָ בַ לַ ֶ֣ע ַ֭אֲ דנָי פַ לַ ֶ֣ג לְ שֹונָ ָ֑ם ְֽׁכ
Ps. 55:10 bala adonai palag leșonam ki-raiti
hamas veriv bair:
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10. Nimiceşte-i,

Doamne,

împarte-le limbile, căci în cetate
văd silă şi certuri;
11. zi şi noapte ei îi dau ocol pe
ziduri: nelegiuirea şi răutatea
sunt în sânul ei;
12. răutatea este în mijlocul ei,
şi vicleşugul şi înşelătoria nu
lipsesc din pieţele ei.
13. Nu

un

vrăjmaş

mă

batjocoreşte, căci aş suferi: nu
potrivnicul
împotriva

meu
mea,

se

ridică

căci

m-aş

ascunde dinaintea lui.
14. Ci tu, pe care te socoteam
una cu mine, tu, frate de cruce
şi prieten cu mine!
15. Noi, care trăiam împreună

עָמל בְ ק ְר ָ ְֽׁבּה׃
ֶ֣ ָ ְיֹומם ָו ִַ֗ליְ לָה יְ סֹובְ בַ֥הָ עַ ל־חֹומ ֶ ָ֑תיהָ וְ ָ ֹ֖אוֶן ו
ֶׁ֤ ָ
Ps. 55:11 iomam valaila iesovevuha al-homotea
veaven veamal bekirba:

הַ ּוַ֥ ֹות בְ ק ְר ָבָּ֑ה ְ ְֽׁולא־י ַָ֥מיש מֵֵ֝ ְרח ִ֗ ָבּה ֶ֣תך ּומ ְר ָ ְֽׁמה׃
Ps. 55:12 havot bekirba velo-iamiș merhova toh
umirma:

א־משַ נְ אי עָ לַ ֶ֣י הגְ ְָּ֑יל
ְ ַ֭ ֶׁ֤כי ְֽׁלא־אֹויֵ ַ֥ב יְ ָ ְֽׁח ְרפִֵ֗ ני וְ ָׁ֫ ֶא ָ ַ֥שא ְֽׁל
וְ אֶ סָ ֵ ַ֥תר מ ֶ ְֽׁמוּּו׃
Ps. 55:13 ki lo-oiev iearfeni veesa lo-mesani alai
higdil veesater mimenu:

ּומי ָ ְְּֽׁעי׃
ְ לּופי
ִ֗ ֵַ֝עֶר ָ֑כי א
ְ ְוְ אַ ָ ֶ֣תה אֱ נֶ֣ ֹוש כ
Ps. 55:14 veata enoș keerki alufi umiudai:

ֹלהים נְ הַ לֵ ַ֥ך בְ ָ ְֽׁרגֶש׃
ִ֗ ֱֲא ֶ ֶ֣שר ַַ֭יחְ ְָּ ו נ ְַמ ֶ֣תיק ָ֑סֹוד בְ ֵ ַ֥בית ֵ֝א
Ps. 55:15 așer iahdav namtik sod bevet elohim
neale beragheș:

într-o plăcută prietenie şi ne
duceam împreună cu mulţimea
în Casa lui Dumnezeu!
16. Să vină moartea peste ei şi
să se coboare de vii în Locuinţa

ישימות |י ֶַׁ֤שי| | ֨ ָמוֶת ׀| ָע ִֵ֗לימֹו י ְֵר ֶ֣דּו ְש ֶ֣אֹול חַ יָ֑ים ְֽׁכי־
גּורם בְ ק ְר ָ ְֽׁבם׃
ֶ֣ ָ ָרעֹ֖ ֹות ב ְמ
Ps. 55:16 iașimavet (iași) mavet alemo ierdu șeol
haim ki-raot bimguram bekirbam:

morţilor! Căci răutatea este în
locuinţa lor, în inima lor.
17. Dar

eu

strig

către

Dumnezeu, şi Domnul mă va
scăpa.
18. Seara,

dimineaţa

şi

la

amiază oftez şi gem, şi El va auzi
glasul meu.
19. Mă va scăpa din lupta care
se dă împotriva mea şi-mi va

יעני׃
ְֽׁ ֵ ֹלהים אֶ קְ ָ ָ֑רא ֵ֝ ַויה ִ֗ ָוה יֹוש
ֶ֣ ֱַ֭ ֲאני אֶ ל־א
Ps. 55:17 ani el-elohim ekra vADONAI ioșieni:

קֹולי׃
ְֽׁ עֶ ֶֶׁ֤רב ו ֶָ֣בקֶ ר ַ֭ ְוצָ ה ֳַרים אָ ֶ֣שיחָ ה וְ אֶ ה ֶ ֱָ֑מה וַי ְש ַ ַ֥מע
Ps. 55:18 erev vavoker vețohoraim asiha veeeme
vaișma koli:

ב־לי ְֽׁכי־בְֵ֝ ַר ִ֗בים הָ יַ֥ ּו עמָ ְֽׁדי׃
ָ֑ פַָ֘ ָ ֶׁ֤דה בְ שָ לֶ֣ ֹום ַַ֭נפְ שי מקֲ ָר
Ps. 55:19 pada veșalom nafși mikarav-li kiverabim haiu imadi:

aduce pacea, căci mulţi mai sunt
împotriva mea!
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20. Dumnezeu va auzi şi-i va
smeri, El, care, din veşnicie, stă
pe scaunul Lui de domnie. -Căci
în ei nu este nicio nădejde de
schimbare şi nu se tem de

י ְש ַ ֶׁ֤מע ׀ ֨ ֵאל ׀ ְֽׁ ְו ַי ֲענֵםְ֮ וְ ֶׁ֤י ֵ ַ֥שב קִֶ֗ דֶ ם ֶ ַ֥סלָה אֲ ֶ ֶׁ֤שר ֵ ֶ֣אין
ֹלהים׃
ְֽׁ יפֹות לָ ָ֑מֹו וְ ֹ֖לא י ְָר ֶ֣אּו ֱא
ֶ֣ חֲל
Ps. 55:20 ișma el veiaanem veioșev kedem sela
așer ein halifot lamo velo iareu elohim:

Dumnezeu.
21. Ei pun mâna pe cei ce trăiau
în pace cu ei şi îşi calcă
legământul.
22. Gura

lor

este

dulce

ca

smântâna, dar în inimă poartă
războiul: cuvintele lor sunt mai

ֹלמיו חלֵ ַ֥ל בְ ר ְֽׁיתֹו׃
ָ ִ֗ שָ לַ ֶ֣ח ַָ֭ידָ יו ב ְש
Ps. 55:21 șalah iadav bișlomav hilel berito:

ב־ל ַ֥בֹו ַרכֹ֖ ּו ְדבָ ָ ַ֥ריו משִֶ֗ מֶ ן
ָׁ֫ חָ לְ ֶׁ֤קּו ׀ מַ חְ מָ ֶ֣את פיוְ֮ ּוְֽׁ קֲ ָר
וְ ֵ ֶ֣המָ ה פְ ת ְֽׁחֹות׃
Ps. 55:22 haleku mahmaot piv ukarav-libo raku
devarav mișemen veema fetihot:

alunecoase decât untdelemnul,
dar, când ies ele din gură, sunt
nişte săbii.
23. Încredinţează-ţi soarta în
mâna Domnului, şi El te va
sprijini. El nu va lăsa niciodată
să se clatine cel neprihănit.
24. Şi Tu, Dumnezeule, îi vei
coborî în fundul gropii. Oamenii
setoşi de sânge şi de înşelăciune
nu vor ajunge nici jumătate din

הַ ְשלֵ ֶׁ֤ך עַ ל־יְ ה ֨ ָוה ׀ יְ הָ בְ ָךְ֮ וְ ַ֪הּוא יְ ַָׁ֫כלְ כְ לֶ ַָ֥ך לא־י ֵ ֹ֖תן לְ עֹולָ ַ֥ם
ִ֗מֹוט לַצַ ְְּֽׁיק׃
Ps. 55:23 hașele al-ADONAI ieavea veu iealkelea
lo-iten leolam mot lațadik:

ֹלהים ׀ תֹור ֵּ֬ ֵדם ׀ לבְ ֵּ֬ ֵאר שִַ֗ חַ ת אַ נְ ֵ ֶׁ֤שי דָ ֶ֣מים
֨ ֱוְ אַ ָ ֶׁ֤תה א
ח־בך׃
ְֽׁ ָ ַיהָ֑ם ֵ֝ ַואֲ ִ֗ני אֶ בְ ט
ֶ ֵּוַ֭ מ ְרמָ ה לא־ ֶיח ֱֶ֣צּו יְ מ
Ps. 55:24 veata elohim toridem liver șahat anșe
damim umirma lo-ieețu iemeem vaani evtahbah:

zilele lor. Eu însă mă încred în
Tine!
Psalmii 56
1. (Către

mai

cântăreţilor.

Se

"Porumbel

cântă

din

ca

stejari

depărtaţi". O cântare de laudă a
lui David. Făcută când l-au
prins filistenii la Gat.)
2. Ai

milă

נ״ו56

marele

de

mine,

Dumnezeule! Căci nişte oameni
mă hărţuiesc. Toată ziua îmi fac

אֱחז
֨ ל ְַמנ ֵַצֶׁ֤חַ ׀ עַ ל־יֵּ֬ ֹונַת ֵ ֶ֣אלֶם ַ֭ ְרחקים לְ דָ ֶ֣וד מכְ ָ ָ֑תם ֶ ְֽׁב
א ֹ֖תֹו פְ ל ְש ֶ֣תים בְ ַגְֽׁת׃
Ps. 56:1 lamnațeiah al-ionat elem reokim ledavid
mihtam beeoz oto feliștim begat:

ֹלחַ֥ם ילְ חָ ֵ ְֽׁצני׃
ֵ ָל־הַ יִ֗ ֹום
ֵ֝ י־שאָ פַ ֶ֣ני אֱ נָ֑ ֹוש כ
ְ חָ וֵּ ֶ֣ני ַ֭אֱ ֹלהים ְֽׁכ
Ps. 56:2 honeni elohim ki-șeafani enoș kolhaiom lohem ilhațeni:
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război şi mă chinuiesc.
3. Toată

ziua

mă

hărţuiesc

potrivnicii mei; sunt mulţi, şi se
războiesc cu mine ca nişte

י־ר ֨בים ֹלח ֲֹ֖מים ֶ֣לי מָ ְֽׁרֹום׃
ַ שָ א ֲֶ֣פּו ַ֭ש ְֹור ַרי ָכל־הַ יָ֑ ֹום ְֽׁכ
Ps. 56:3 șaafu șorerai kol-haiom ki-rabim
lohamim li marom:

trufaşi.
4. Ori de câte ori mă tem, eu mă
încred în Tine.
5. Eu

mă

voi

lăuda

cu

Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă
încred în Dumnezeu şi nu mă
tem de nimic: ce pot să-mi facă
nişte oameni?
6. Întruna

ei

îmi

ating

drepturile şi n-au decât gânduri
rele faţă de mine.
7. Uneltesc,

pândesc

şi

îmi

urmăresc paşii, pentru că vor
să-mi ia viaţa.
8. Ei trag nădejde să scape prin
nelegiuirea
popoarele,

lor:

doboară

Dumnezeule,

în

mânia Ta!
9. Tu numeri paşii vieţii mele de
pribeag; pune-mi lacrimile în
burduful Tău: nu sunt ele scrise
în cartea Ta?
10. Vrăjmaşii mei dau înapoi în
ziua când Te strig: ştiu că
Dumnezeu este de partea mea.
11. Eu

mă

voi

lăuda

cu

Dumnezeu, cu cuvântul Lui, da,
mă voi lăuda cu Domnul, cu

ירא ֵ֝אֲ ִ֗ני אֵ לֶ ַ֥יָך אֶ בְ ָ ְֽׁטח׃
ָ֑ ָ יַ֥ ֹום א
Ps. 56:4 iom ira ani elea evtah:

ירא מַ ה־
ָ֑ ָ אֹלהים בַָ֭ טַ חְ תי ֶ֣לא א
ֶ֣ ֵבֵ אֹלהיםְ֮ ֲאהַ לֵ ַ֪ל ְְּ ָׁ֫ ָב ַ֥רֹו ב
ֲשה בָ ָ ֶ֣שר ְֽׁלי׃
ֹ֖ ֶ ַיע
Ps. 56:5 belohim ahalel devaro belohim batahti
lo ira ma-iaase vasar li:

עַצָ֑בּו עָ לַ ֹ֖י כָל־מַ חְ ְשב ָ ֶ֣תם ל ָ ְָֽׁרע׃
ֵ ְכָל־הַַ֭ יֹום ְְּבָ ַ ֶ֣רי י
Ps. 56:6 kol-haiom devarai ieațevu alai kolmahșevotam lara:

יָגֶׁ֤ ּורּו ׀ יצפינו |יצְ ִ֗פֹונּו| הֵַ֭ מָ ה עֲקֵ ַבֶ֣י י ְש ָ֑מרּו ֵַ֝כאֲ שִֶ֗ ר קּוַ֥ ּו
נַפְ ְֽׁשי׃
Ps. 56:7 iaguru iațpinu (ițponu) hema akevai
ișmoru kaașer kivu nafși:

ֹלהים׃
ְֽׁ ֱהֹורד א
ֵּ֬ ֵ ַל־אוֶן פַ לֶט־לָ ָ֑מֹו בְֵ֝ ִ֗ ַאף עַ ֶׁ֤מים ׀
ַ֥ ָ ע
Ps. 56:8 al-aven palet-lamo beaf amim hored
elohim:

אדָך ֵ֝ ֲה ִ֗לא
ָ֑ ֶ עָתי בְ נ
ֶ֣ נדיְ֮ סָ פַ ְַ֪ר ָׁ֫ ָתה ָ ַ֥אתָ ה ֶ֣שימָ ה ד ְמ
בְ ספְ ָר ֶ ְֽׁתָך׃
Ps. 56:9 nodi safarta ata sima dimati venodea
halo besifratea:

ָ ֨ ַ֥אז ַָ֘י ֶׁ֤שּובּו אֹויְ ַבֶ֣י אַָ֭ חֹור בְ יֶ֣ ֹום אֶ קְ ָ ָ֑רא זֶה־ ֵָ֝י ִ֗ ַדעְ תי ְֽׁכי־
ֹלהים ְֽׁלי׃
ַ֥ ֱא
Ps. 56:10 az iașuvu oivai ahor beiom ekra zeiadati ki-elohim li:

cuvântul Lui.

ַ֭ ֵ ְֽׁבאֹלהים אֲ הַ לֵ ֶ֣ל ְָּ ָבָ֑ר בֵַ֝ יה ִ֗ ָוה אֲ הַ לֵ ַ֥ל ְָּ ָ ְֽׁבר׃
Ps. 56:11 belohim ahalel davar bADONAI ahalel
davar:
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12. Mă încred în Dumnezeu şi
nu mă tem de nimic: ce pot sămi facă nişte oameni?
13. Dumnezeule,

trebuie

să

ֲשה אָ ָ ֶ֣דם ְֽׁלי׃
ֹ֖ ֶ ירא מַ ה־ ַיע
ָ֑ ָ אֹלהים בַָ֭ טַ חְ תי ֶ֣לא א
ֶ֣ ֵ ְֽׁב
Ps. 56:12 belohim batahti lo ira ma-iaase adam
li:

împlinesc juruinţele pe care Ţi
le-am făcut; Îţi voi aduce jertfe
de mulţumire.
14. Căci mi-ai izbăvit sufletul de
la moarte, mi-ai ferit picioarele
de cădere, ca să umblu înaintea
lui Dumnezeu, în lumina celor

תֹודת ָ ְֽׁלך׃
ֶ֣ ֹלהים נְ דָ ֶ ָ֑ריָך אֲשַ לֵ ֹ֖ם
ֶ֣ ֱעָלַ ֶ֣י א
Ps. 56:13 alai elohim nedarea așalem todot lah:

ֶׁ֤כי ה ַצַ֪לְ תָ נַפְ ַ֡שי ממָ וֶתְ֮ ה ֲַ֥לא ַרגְ ִַ֗לי ָׁ֫מ ֶ ְַּ֥חי ַ֭ ְל ְֽׁה ְתהַ לֵך לפְ נֵ ֶ֣י
ֹלהים בְֵ֝ ִ֗אֹור ְֽׁ ַהחַ ְֽׁיים׃
ָ֑ ֱא
Ps. 56:14 ki hițalta nafși mimavet halo raglai
midei leithale lifne elohim beor hahaim:

vii.

נ״ז57

Psalmii 57
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. "Nu nimici." O
cântare de laudă a lui David.
Făcută când a fugit în peşteră,
urmărit de Saul.)
2. Ai

milă

de

mine,

Dumnezeule, ai milă de mine!
Căci în Tine mi se încrede
sufletul; la umbra aripilor Tale
caut un loc de scăpare, până vor

ֵי־שָ ִ֗אּול
ֵ֝ ל ְַמנ ֵַצֶ֣חַ אַ ל־תַַ֭ ְשחֵ ת לְ דָ ֶ֣וד מכְ ָ ָ֑תם בְ בָ ְר ַ֥חֹו מפְ נ
בַ ְמ ְֽׁע ָָרה׃
Ps. 57:1 lamnațeiah al-tașhet ledavid mihtam
bevarho mipene-șaul bameara:

ֹלהים ׀ חָ ִֵ֗וּני ַ֥כי בְ ָךְ֮ חָ ָ ַ֪סיָה ַָׁ֫נפְ ַ֥שי ּובְ ֵ ְֽׁצל־כְ נָפֶ ַ֥יָך
֨ ֱחָ וֵּ ֶׁ֤ני א
אֶ חְ ֶ ָ֑סה ֵ֝ ִ֗עַ ד ַיע ֲַ֥בר הַ ּוְֽׁ ֹות׃
Ps. 57:2 honeni elohim honeni ki vea hasaia
nafși uvțel-kenafea ese ad iaavor havot:

אֹלהים עֶ לְ יָ֑ ֹון ֵ֝ ָל ִ֗ ֵאל ג ֵ ַ֥מר עָ ָ ְֽׁלי׃
ֶ֣ אֶַ֭ קְ ָרא ֵ ְֽׁל

trece nenorocirile.
3. Eu strig către Dumnezeu,
către

Cel

Preaînalt,

către

Dumnezeu, care lucrează pentru
mine.
4. El îmi va trimite izbăvire din
cer, în timp ce prigonitorul meu
îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu
Îşi va trimite bunătatea şi
credincioşia.
5. Sufletul meu este între nişte
lei: stau culcat în mijlocul unor

Ps. 57:3 ekra lelohim elion lael gomer alai:

אֲפי ֶ ָ֑סלָה י ְשלַ ַ֥ח
ֶ֣ י ְשלַ ֶׁ֤ח משָ ֨ ַמים ׀ ְ ְֽׁויֹושיעִֵ֗ ני חֵ ֵ ֶ֣רף ש
ֹלהים חַ ְס ְַֹּ֥ו וַאֲ מ ְֽׁתֹו׃
ִ֗ ֵ֝ ֱא
Ps. 57:4 ișlah mișamaim veioșieni heref șoafi
sela ișlah elohim hasdo vaamito:

נַפְ ֶׁ֤שי ׀ בְ ַ֥תֹוך לְ בָ אםְ֮ אֶ ְשכְ ָבַ֪ה ָֹׁ֫לה ֲַ֥טים ְ ְֽׁבנֵי־אָ ִ֗ ָדם ַ֭שוֵּיהֶ ם
חֲנֶ֣ית וְ ח ָ֑צים ּוֵ֝ לְ שֹו ִָ֗נם ֶח ֶֶ֣רב חַ ָ ְְּֽׁה׃
Ps. 57:5 nafși betoh levaim eșkeva lohatim beneadam șineem hanit veițim ulșonam herev hada:
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oameni care varsă flăcări, în
mijlocul unor oameni ai căror
dinţi sunt suliţe şi săgeţi, şi a
căror

limbă

este

o

sabie

ascuţită.
6. Înalţă-Te

peste

Dumnezeule,

ceruri,

peste

tot

pământul să se întindă slava Ta!
7. Ei întinseseră un laţ sub paşii
mei; sufletul mi se încovoia, şimi săpaseră o groapă înainte:
dar au căzut ei în ea. 8. Inima

mea

este

tare,

Dumnezeule, inima mea este
tare; voi cânta, da, şi voi suna
din instrumentele mele.

בֹודָך׃
ְֽׁ ֶ ְאֱֹלהים עַ ֹ֖ל כָל־הָ ָ ֶ֣א ֶרץ כ
ָ֑ ֶ֣רּומָ ה עַ ל־הַ שָ ַ ֶ֣מים
Ps. 57:6 ruma al-hașamaim elohim al kol-haareț
kevodea:

יחָ֑ה נָפְ לֹ֖ ּו
ָ ֶ ֶׁ֤רשֶ ת ׀ הֵ ֶ֣כינּו לפְ עָ מַ יְ֮ כָפַ ַ֪ ף ַָׁ֫נפְ ַ֥שי כ ֶָ֣רּו לְ פָנַ ֶ֣י ש
בְ תֹוכָ ֶּ֣ה ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 57:7 reșet heinu lifamai kafaf nafși karu
lefanai șiha nafelu vetoha sela:

ַָ֘נכֶׁ֤ ֹון ל ֶ֣בי ַ֭אֱ ֹלהים נָכֶ֣ ֹון ל ָ֑בי אֵָ֝ ִ֗ש ָירה וַאֲ ז ֵ ְַֽׁמ ָרה׃
Ps. 57:8 nahon libi elohim nahon libi așira
vaazamera:

ּורה הַ וֵּ ַ֥בֶ ל וְ כוִּ֗ ֹור אָ ַ֥ע ָירה ָ ְֽׁשחַ ר׃
ְֽׁ ָ בֹודי ַ֭ע
ִ֗ ְעֶׁ֤ ָּורה כ
Ps. 57:9 ura hevodi ura hanevel veinor aira
șahar:

9. Trezeşte-te, suflete! Treziţivă, lăută şi harpă! Mă voi trezi
în zori de zi.
10. Te

voi

lăuda

printre

popoare, Doamne! Te voi cânta
printre neamuri.
11. Căci bunătatea Ta ajunge
până la ceruri, şi credincioşia Ta
până la nori.
12. Înalţă-Te

peste

Dumnezeule,

ceruri,

peste

אֹודָךֹ֖ בָ עַ ַ֥מים ׀ אֲ דנָ ָ֑י ֵ֝אֲ זַמֶ ְר ִָ֗ך בַ ל־א ְֽׁמים׃
ְ
Ps. 57:10 odha vaamim adonai azamerha balumim:

עַד־שחָ ַ֥קים אֲ מ ֶ ְֽׁתָך׃
ְ
ְֽׁכי־ג ֶָ֣דל עַד־שָ ַ ֶ֣מים חַ ְס ֶ ְָָּ֑ך ְ ְֽׁו
Ps. 57:11 ki-gadol ad-șamaim hasdea veadșeakim amitea:

בֹודָך׃
ְֽׁ ֶ ְֹלהים עַ ֹ֖ל כָל־הָ ָ ֶ֣א ֶרץ כ
ָ֑ ֱֶ֣רּומָ ה עַל־שָ ַ ֶ֣מים א
Ps. 57:12 ruma al-șamaim elohim al kol-haareț
kevodea:

tot

נ״ח58

pământul să se întindă slava Ta!
Psalmii 58
1. (Către

mai

cântăreţilor. "Nu nimici." O
cântare de laudă a lui David.)
2. Oare,

tăcând,

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ אַ ל־תַ ְשחִֵ֗ ת לְ דָ ַ֥וד מכְ ָ ְֽׁתם׃

marele

faceţi

voi

dreptate? Oare aşa judecaţi voi
fără părtinire, fiii oamenilor?

Ps. 58:1 lamnațeiah al-tașhet ledavid mihtam:

ַ ְֽׁהא ְמ ִָ֗נם ֵ ֶ֣אלֶם צֶַ֭ דֶ ק ְתדַ בֵ ָ֑רּון מֵ ישָ ַ֥רים ֵ֝ת ְשפְ ִ֗טּו בְ נֵ ֶ֣י אָ ָ ְֽׁדם׃
Ps. 58:2 haumnam elem țedek tedaberun
meșarim tișpetu bene adam:
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3. Dimpotrivă!
săvârşiţi

în

nelegiuiri;

puneţi

în

cumpănă

inimă
în

ţară,

silnicia

mâinilor voastre.
4. Cei răi sunt stricaţi încă din
pântecele mamei lor, mincinoşii
se rătăcesc odată cu ieşirea din
pântecele mamei lor.
5. Au o otravă ca otrava unui
şarpe, ca otrava unei aspide
surzi, care îşi astupă urechea,
6. care

n-aude

glasul

vrăjitorilor,

glasul

fermecătorului celui mai iscusit.
7. Dumnezeule,
dinţii

din

zdrobeşte-le
gură!

Smulge,

Doamne, măselele acestor pui
de lei!
8. Să se risipească întocmai ca
nişte ape care se scurg! Săgeţile

אַ ף־בְ לֵבְ֮ עֹוֹלַ֪ ת תפְ עָָׁ֫ לַ֥ ּון בָ ַ֡ ָא ֶרץ ח ַ ֲַ֥מס ֵ֝ ְידֵ י ִֶ֗כם ְת ַפ ֵ ְֽׁל ְֽׁסּון׃
Ps. 58:3 af-belev olot tifalun baareț hamas
iedeem tefalesun:

ֶ֣זרּו ְרשָ ֶ֣עים מֵ ָ ָ֑רחֶ ם תָ עַ֥ ּו ֵ֝מ ִ֗ ֶבטֶ ן ְּבְ ֵ ַ֥רי כ ָָזְֽׁב׃
Ps. 58:4 zoru reșaim merahem tau mibeten
dovre hazav:

חֲמַ ת־ ִָ֗למֹו כ ְד ַ֥מּות חֲמַ ת־נ ָָחָ֑ש כְ מֹו־פֶ ַ֥תֶ ן ֵ֝חֵ ֵ ִ֗רש י ְַא ֵ ַ֥טם
אָ זְנְֽׁ ֹו׃
Ps. 58:5 hamat-lamo kidmut hamat-nahaș
kemo-feten hereș iatem azno:

חֹובֹ֖ר חֲבָ ֶ֣רים ְמח ָ ְֽׁכם׃
ֵ א־י ְשמַ ע לְ ֶ֣קֹול ְמ ַלח ֲָ֑שים
ַ֭ ֲא ֶ ֶ֣שר ל
Ps. 58:6 așer lo-ișma lekol melahașim hover
havarim meukam:

ירים נְ ֶ֣תץ ׀
ִ֗ ֹלהים ה ֲָרס־שוֵּ ַ֥ימֹו בְ ָ֑פימֹו מַ לְ ְתעַ֥ ֹות ֵ֝ ְכפ
ִ֗ א
הוְֽׁה׃
ָ ְי
Ps. 58:7 elohim haras-șinemo befimo malteot
kefirim netoț ADONAI:

pe care le-aruncă ei să fie nişte
săgeţi tocite!
9. Să piară ca un melc care se
topeşte umblând; să nu vadă
soarele,

ca

stârpitura

unei

femei!
10. Înainte ca oalele voastre să
simtă focul de spin, verde sau
uscat, îl va lua vârtejul.
11. Cel fără prihană se va bucura
la vederea răzbunării; îşi va
scălda

picioarele

celor răi.

în

sângele

ימָ א ֲֶ֣סּו כְ מֹו־מַַ֭ ים י ְתהַ לְ כּו־לָ ָ֑מֹו י ְד ַ֥רך חצו | ֵ֝חצִָ֗ יו| כְ ֶ֣מֹו
י ְתמ ָ ְֽׁללּו׃
Ps. 58:8 imaasu hemo-maim ithaleu-lamo idroh
hițo (hițav) kemo itmolalu:

ל־חַ֥זּו ָ ְֽׁשמֶ ש׃
ָ ַכְ ֶ֣מֹו שַַ֭ בְ לּול ֶ ֶ֣תמֶ ס ַיהֲֹלָ֑ ך נֵ ַ֥פֶל ֵ֝ ִ֗אֵ שֶ ת ב
Ps. 58:9 kemo șabelul temes iahaloh nefel eșet
bal-hazu șameș:

מֹו־חָ ִ֗רֹון
ֵ֝ ְמֹו־חַ֥י כ
ַ
ְבְ ֶט ֶֶׁ֤רם י ֶָ֣בינּו ְֽׁסירתֵ יכֶ ֶ֣ם אָ ָ ָ֑טד כ
י ְשע ֶ ְָֽׁרוּּו׃
Ps. 58:10 beterem iavinu siroteem atad kemohai kemo-haron isarenu:

י ְש ַ ֶ֣מח צַַ֭ ְּיק כי־חָ זָ ֶ֣ה נ ָ ָָ֑קם פְ עָ ָ ַ֥מיו ֵ֝י ְרחִַ֗ ץ בְ ַ ֶ֣דם הָ ָר ָ ְֽׁשע׃
Ps. 58:11 ismah țadik ki-haza nakam peamav
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12. Şi atunci oamenii vor zice:
"Da, este o răsplată pentru cel
fără

prihană!

Dumnezeu

Da,

care

este

un

judecă

pe

irhaț bedam harașa:

ֹלהים שפְ ַ֥טים
ִ֗ ֱֵש־א
ֵ֝ אמר אַָ֭ דָ ם אַ ך־פְ ֶ֣רי לַצַ ְָּ֑יק ַ ַ֥אך י
ֶ֣ ַ וְ י
בָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 58:12 veiomar adam ah-peri lațadik ah ieșelohim șoftim baareț:

pământ!"

נ״ט59
Psalmii 59
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. "Nu nimici." O
cântare de laudă a lui David.
Făcută când a trimis Saul să-i
împresoare

casa

ca

să-l

omoare.)
2. Dumnezeule,

scapă-mă

de

vrăjmaşii mei, ocroteşte-mă de
potrivnicii mei!
3. Scapă-mă

de

răufăcători,

izbăveşte-mă de oamenii setoşi
de sânge!
4. Căci iată-i că stau la pândă
să-mi ia viaţa; nişte oameni
porniţi la rău urzesc lucruri rele

ל ְַמנ ֵַצֶ֣חַ אַ ל־תַ ְשחֵ תְ֮ לְ דָ ַ֪וד ָׁ֫מכְ ָ ַ֥תם ב ְשֹלַ֥ חַ שָ ָ֑אּול ַוְַֽׁ֤י ְש ְמ ַ֥רּו
ת־הַ ִ֗ ַבית ַלהֲמ ְֽׁיתֹו׃
ֵ֝ ֶא
Ps. 59:1 lamnațeiah al-tașhet ledavid mihtam
bișloah șaul vaișmeru et-habait lahamito:

קֹומ ַ ַ֥מי ְתשַ גְ ֵ ְֽׁבני׃
ְ אֱֹלהָ֑י ממ ְת
ָ הַ צילֵ ֹ֖ני מֵ איְ ַבַ֥י ׀
Ps. 59:2 hațileni meoievai elohai mimitkomemai
tesagheveni:

יעני׃
ְֽׁ ֵ הַַ֭ צילֵני מ ֶ֣פ ֲעלֵי ָ ָ֑אוֶן ּוְֽׁ מֵ אַ נְ ֵ ַ֥שי דֵָ֝ ִ֗מים הֹוש
Ps. 59:3 hațileni mipoale aven umeaneșe damim
hoșieni:

ֶׁ֤כי הוֵּ ַ֪ה ָ ְֽׁא ְר ַ֡בּו לְ נַפְ ִ֗שי יָגֶ֣ ּורּו עָ לַ ֶ֣י עַ זָ֑ים לא־פ ְש ֹ֖עי וְ לא־
הוְֽׁה׃
ָ ְאתי י
ֶ֣ ָחַ ט
Ps. 59:4 ki hine arevu lenafși iaguru alai azim lofiși velo-hatati ADONAI:

împotriva mea, fără să fiu
vinovat, fără să fi păcătuit,
Doamne!
5. Cu toată nevinovăţia mea, ei
aleargă, se pregătesc: trezeşteTe, ieşi înaintea mea şi priveşte!
6. Doamne Dumnezeul oştirilor,
Dumnezeul lui Israel, scoală-Te,
ca

să

neamurile!

pedepseşti
N-avea

toate

milă

de

אתי ְּוראֵ ה׃
ֶ֣ רּוצּון וְ יכֹונָ ָ֑נּו עֹ֖ ָּורה לקְ ָר
ֶ֣ ְְ ְֽׁבלי־עַָ֭ ון י
Ps. 59:5 beli-avon ieruțun veikonanu ura likrati
ure:

ֹלהים ׀ צְ בָ ַ֡אֹות אֱ ַֹ֘ל ֵהֶׁ֤י י ְש ָר ִ֗ ֵאל הָ ִ֗קיצָ ה
ַ֥ ֱהוְֽׁה־א
ָ ְוְ אַ ָ ֶׁ֤תה י
ָל־בגְ דֵ י ָ ֶ֣אוֶן ֶ ְֽׁסלָה׃
ֹ֖ לפְ ַ֥קד ָ ְֽׁכל־הַ גֹויָ֑ם אַ ל־תָ ֨חן כ
Ps. 59:6 veata ADONAI-elohim țevaot elohe
israel hakița lifkod kol-hagoim al-tahon kolbogde aven sela:

עֶרב ֶיה ֱַ֥מּו ַכ ִָ֗כלֶב ו ַ֥יסֹובְ בּו ְֽׁעיר׃
ֶ י ֶָ֣שּובּו ַָ֭ל

niciunul din aceşti vânzători
nelegiuiţi. - (Oprire)

Ps. 59:7 iașuvu laerev ieemu hakalev visovevu ir:
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7. Se întorc în fiecare seară, urlă
ca nişte câini şi dau ocol cetăţii.
8. Da, din gura lor ţâşneşte răul,
pe buzele lor sunt săbii; căci zic:
"Cine aude?"
9. Dar Tu, Doamne, râzi de ei,
Tu

Îţi

baţi

joc

de

toate

neamurile.
10. Oricare le-ar fi puterea, eu
în

Tine

nădăjduiesc,

Ps. 59:8 hine iabiun befihem haravot
besiftoteem ki-mi șomeia:

ָל־גֹוים׃
ְֽׁ
וְ אַ ָ ֶ֣תה ַ֭ ְיהוָה ת ְשחַ ק־לָ ָ֑מֹו ֵ֝תלְ עִַ֗ ג לְ כ
Ps. 59:9 veata ADONAI tis-hak-lamo tilag leolgoim:

ֹלהים מ ְשג ְַֽׁבי׃
ִ֗ ֱי־א
ֵ֝ ַ֭עזֹו אֵ לֶ ֶ֣יָך אֶ ְש ָ֑מ ָרה ְֽׁכ

căci

Dumnezeu este scăparea mea.
11. Dumnezeul

י־מי
ַ֥ יהָ֑ם כ
ֶ ֵהוֵּ ֶׁ֤ה ׀ י ַַ֘ביעֶׁ֤ ּון בְ פיהִֶ֗ ם ַ֭ ֲח ָרבֹות בְ שפְ תֹות
ש ֵ ְֽׁמ ַע׃

meu,

Ps. 59:10 uzo elea eșmora ki-elohim misgabi:
în

bunătatea Lui, îmi iese înainte;

ֹלהים י ְַר ֵ ַ֥אני בְ ש ְר ָ ְֽׁרי׃
ִ֗ ֱֹלהֶ֣י חסדו |חַ ְס ְֶּ֣י| יְ קַ ְְּ ֵ ָ֑מני ֵ֝א
ֵ ֱא

Dumnezeu mă face să-mi văd

Ps. 59:11 elohe hasdo (hasdi) iekademeni elohim
iareni veșorerai:

împlinită dorinţa faţă de cei ce
mă prigonesc.
12. Nu-i ucide, ca să nu uite
lucrul acesta poporul meu, ci făi să pribegească, prin puterea
Ta,

şi

doboară-i,

Doamne,

scutul nostru!
13. Gura

lor

păcătuieşte

la

fiecare vorbă care le iese de pe
buze: să se prindă în însăşi
mândria lor, căci nu spun decât
blesteme şi minciuni.
14. Nimiceşte-i, în mânia Ta,
prăpădeşte-i, ca să nu mai fie!
Fă-i să ştie că împărăţeşte

אַ ל־תַ הַ ְרגֵ ֶׁ֤ם ׀ ֶ ְֽׁפן־י ְשכְ ֵּ֬חּו עַ ִ֗מי הֲניעֵ ֶ֣מֹו ַ֭ ְבחֵ ילְ ָך
ידמֹו ָ ְֽׁמגוֵּ ֶ֣נּו אֲ ד ָנְֽׁי׃
ָ֑ ֵ וְ הֹור
Ps. 59:12 al-taharghem pen-ișkeu ami haniemo
veelha veoridemo maghinenu adonai:

ר־שפָָׁ֫ ֵ ַ֥תימֹו וְ ילָכְ ַ֥דּו בגְ אֹונָ ָ֑ם ּומֵ אָ לָ ֹ֖ה
ְ ַאת־פימֹו ְ ְְּֽׁב
ִ֗
ַחַ ט
ּומכַ ֶ֣חַ ש יְ סַ ֵ ְֽׁפרּו׃
Ps. 59:13 hatat-pimo devar-sefatemo veilahedu
vigonam umeala umikahaș iesaperu:

י־אֱ ֹלהים מ ֵ ֶ֣של
ַ֭ כַלֵ ַ֥ה בְ חֵ מָ הְ֮ כַלֵ ַ֪ה ְ ְֽׁו ָׁ֫ ֵאינֵ ַ֥מֹו ְ ְֽׁוי ְֵד ִ֗עּו ְֽׁכ
בְ ַיע ֲָ֑קב לְ אַ פְ ֵ ֹ֖סי הָ ָ ֶ֣א ֶרץ ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 59:14 kale veema kale veenemo veiedu kielohim moșel beiaakov leafse haareț sela:

Dumnezeu peste Iacov, până la
marginile pământului. 15. Se întorc în fiecare seară,

עֶרב ֶיה ֱַ֥מּו ַכ ִָ֗כלֶב ו ַ֥יסֹובְ בּו ְֽׁעיר׃
ֶ וְ י ֶָ֣שּובּו ַָ֭ל
Ps. 59:15 veiașuvu laerev ieemu hakalev
visovevu ir:

urlă ca nişte câini şi dau ocol

ם־לא ֵ֝י ְשבְ ִ֗עּו ַוי ְָֽׁלינּו׃
ַ֥ הֵַ֭ מָ ה ינועון |יְ ניעֶ֣ ּון| ֶל ֱא ָ֑כל א

cetăţii.
16. Umblă

încoace

şi

încolo

Ps. 59:16 hema ienuun (ieniun) leeol im-lo isbeu
vaialinu:
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după hrană şi petrec noaptea
nesătui.
17. Dar eu voi cânta puterea Ta;
dis-de-dimineaţă

voi

lăuda

bunătatea Ta. Căci Tu eşti un
turn de scăpare pentru mine, un
loc de adăpost în ziua necazului
meu.
18. O, tăria mea! Pe Tine Te voi
lăuda,

căci

ַו ֲאנֶׁ֤י ׀ אָ ֶ֣שיר עזֶָךְ֮ ַוא ֲַרוֵּ ַַ֥֤ן ל ִַ֗בקֶ ר חַָׁ֫ ְס ֶ ְַָּ֥ך ְֽׁכי־הָ יֶ֣יתָ מ ְשגָ ֶ֣ב
ר־לי׃
ְֽׁ ַָ֑לי ּוֵ֝ מָ נִ֗ ֹוס בְ יֶ֣ ֹום צ
Ps. 59:17 vaani așir uzea vaaranen laboker
hasdea ki-haita misgav li umanos beiom țar-li:

אֱֹלהַ֥י חַ ְס ְְּֽׁי׃
ֵ ֹלהים ֵ֝מ ְשג ִַ֗בי
ַ֥ ֱַ֭עזי אֵ לֶ ֶ֣יָך אֲ ז ֵ ַָ֑מ ָרה ְֽׁכי־א
Ps. 59:18 uzi elea azamera ki-elohim misgabi
elohe hasdi:

Dumnezeu,

Dumnezeul meu cel preabun,

Ziua 11

este turnul meu de scăpare.
Psalmii 60
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. Se cântă ca şi
"Crinul mărturiei". O cântare de
laudă

a

lui

David,

spre

învăţătură.
2. Făcută când purta război cu
sirienii din Mesopotamia şi cu
sirienii din Ţoba şi când s-a

ס׳60

עֵדּות מכְ ָ ֹ֖תם לְ דָ וֶ֣ד לְ ל ֵ ְַֽׁמד׃
ָ֑ עַל־שּושן
ֶ֣ ַ
ַַַ֭ל ְמנַצֵ ח
Ps. 60:1 lamnațeiah al-șușan edut mihtam
ledavid lelamed:

ֹובַ֥ה וַיָ ֶׁ֤שָ ב
ָ ת־אֲרם ָׁ֫צ
ַ֪ ַ
ֶאֲרם ַנה ֲַריםְ֮ וְ א
ֶ֣ ַ צֹותֹו ׀ ֶ ַ֥את
֨ ַבְ ה
ֵיא־מלַח ְשנֵ ֹ֖ים עָ ָ ֶ֣שר ָ ְֽׁאלֶף׃
ָ֑ ֶ יֹואב וַיַ ֶַ֣֤ך אֶ ת־אֱ ֶ֣דֹום בְ ג
ָ ִ֗
Ps. 60:2 beațoto et aram naharaim veet-aram
țova vaiașav ioav vaiah et-edom beghe-melah
șenem asar alef:

întors Ioab şi a bătut în Valea
Sării

douăsprezece

mii

de

edomiţi.)
3. Dumnezeule, ne-ai lepădat,
ne-ai împrăştiat şi Te-ai mâniat:
ridică-ne iarăşi!
4. Ai cutremurat pământul, l-ai

ֹובַ֥ב ָ ְֽׁלנּו׃
ֵ ַ֭ ֱאֹלהים ְזנַחְ ָ ֶ֣תנּו פְ ַרצְ ָ ָ֑תנּו אֵָ֝ ִַ֗נפְ תָ ְת ֶ֣ש
Ps. 60:3 elohim zenahtanu ferațtanu anafta
teșovev lanu:

י־מטָ ה׃
ְֽׁ ָ ה ְרעַ ֶ֣ ְשתָ ה ֶ ֶ֣א ֶרץ פְ צַ ְמ ָ ָ֑תּה ְרפָ ֹ֖ה ְשבָ ֶ ֶ֣ריהָ כ
Ps. 60:4 hirașta ereț pețamta refa șevarea himata:

despicat; drege-i spărturile, căci
se clatină!
5. Ai făcut pe poporul Tău să
treacă prin lucruri grele, ne-ai
adăpat cu un vin de amorţire.
6. Ai dat celor ce se tem de Tine
un steag, ca să-l înalţe spre

עֵלה׃
ְֽׁ ָ יתנּו יַ ֶַ֣֤ין תַ ְר
ָ ִ֗ ה ְר ֶ֣איתָ ה עַ ְמָךֶ֣ קָ ָ ָ֑שה ֵ֝ה ְשק
Ps. 60:5 hirita amea kașa hișkitanu iain tarela:

נֹוסס ֵ֝מפְ ִֵ֗ני ֶ֣קשֶ ט ֶ ְֽׁסלָה׃
ָ֑ ֵ ַָ֘נ ַ ֶׁ֤תתָ ה ל ֵיר ֶ ֶ֣איָך ֵַ֭וּס לְ ה ְת
Ps. 60:6 natata lireea nes leitnoses mipene koșet
sela:
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biruinţa adevărului. 7. Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie
izbăviţi, scapă-ne prin dreapta
Ta şi ascultă-ne!
8. Dumnezeu a zis în sfinţenia
Lui:

"Voi

ieşi

biruitor,

voi

împărţi Sihemul şi voi măsura
valea Sucot.
9. Al Meu este Galaadul, al Meu
este Manase; Efraim este tăria
capului Meu, iar Iuda, toiagul
Meu de cârmuire.
10. Moab este ligheanul în care
Mă spăl; peste Edom Îmi arunc
încălţămintea; ţara filistenilor
strigă de bucurie din pricina
Mea!" 11. Cine mă va duce în cetatea

|הֹושיעָה יְ ְֽׁמינְ ָךֶ֣ ועננו | ַוע ֲֵנְֽׁני׃
ֹ֖ ידיָך
ָ֑ ֶ ַ֭ ְלמַ עַן יֵחָ לְ ֶ֣צּון יְ ד
Ps. 60:7 lemaan iealețun iedidea hoșia ieminha
vaanenu (vaaneni):

ֹלהים ׀ ְּ ֶבַ֥ר בְ קָ ְד ִ֗שֹו ָׁ֫ ֶאעְ ֹלַ֥ זָה אֲחַ לְ ָ ַ֥קה ְשכֶ ָ֑ם וְ עֵ ֹ֖מֶ ק
ֶׁ֤ ֱא
סכֶ֣ ֹות אֲ מַ ֵ ְְּֽׁד׃
Ps. 60:8 elohim diber bekodșo eloza ahaleka
șeem veemek sukot amaded:

הּודה
ָ ִ֗ אשי ֵ֝ ְי
ָ֑ ֶׁ֤לי גלְ עָ֨ ד ׀ וְ ֵּ֬לי ְמנַשִֶ֗ ה ַ֭ ְואֶ פְ ַרים מָ עֶ֣ ֹוז ר
ְמ ְֽׁחקְ קי׃
Ps. 60:9 li ghilad veli menașe veefraim maoz roși
ieuda meokeki:

עַל־אֱ דֹום אַ ְש ֶ֣ליך ַנע ֲָ֑לי ֵ֝עָ ִַ֗לי פְ לֶ ֶ֣שֶ ת
ַ֭
מֹואב ׀ ֵּ֬סיר ַרחְ ִ֗צי
ֶׁ֤ ָ
ה ְתר ָ ְֽׁע ְֽׁעי׃
Ps. 60:10 moav sir rahți al-edom așlih naali alai
peleșet hitroai:

întărită? Cine mă va duce la
Edom?
12. Oare nu Tu, Dumnezeule,
care ne-ai lepădat şi nu mai ieşi,
Dumnezeule,

cu

oştirile

noastre?
13. Dă-ne ajutor, ca să scăpăm
din necaz! Căci ajutorul omului
este zadarnic.
14. Cu

Dumnezeu

vom

face

isprăvi mari, şi El va zdrobi pe
vrăjmaşii noştri.

ֶ֣מי ַ֭יבלֵני ֶ֣עיר מָ ָ֑צֹור ֹ֖מי נ ַָחֶ֣ני עַ ד־אֱ ְֽׁדֹום׃
Ps. 60:11 mi iovileni ir mațor mi nahani adedom:

ֹלהים
ִ֗ ֱֹלהים ְזנַחְ ָ ָ֑תנּו ְ ְֽׁולא־תֵ ֵצַ֥א ֵ֝א
ֶ֣ ֱה ְֲֽׁלא־אַ ָ ֶ֣תה א
אֹותינּו׃
ְֽׁ ֵ ְבְ צב
Ps. 60:12 halo-ata elohim zenahtanu velo-tețe
elohim bețivotenu:

ָ ְֽׁהבָ ה־לָ ֶ֣נּו עֶ ז ָ ְֶ֣רת מ ָצָ֑ר ְֵ֝ושִָ֗ וְ א ְתשּועַ ַ֥ת אָ דָ ם׃
Ps. 60:13 hava-lanu ezrat mițar veșav teșuat
adam:

Psalmii 61
1. (Către

mai

cântăreţilor.

De

marele
cântat

ה־חָ֑יל ְֵ֝ו ִ֗הּוא י ַָ֥בּוס צָ ֵ ְֽׁרינּו׃
ָ ֶאֹלהים ַנעֲש
ַ֥ ֵ ְֽׁב
Ps. 60:14 belohim naase-hail veu iavus țarenu:

ס״א61

pe

instrumente cu corzi. Un psalm

ל ְַמנ ֵּ֬ ֵַצחַ ׀ ַ ְֽׁעל־נְ גי ֵַּ֬נת לְ דָ ְֽׁוד׃

al lui David.)

Ps. 61:1 lamnațeiah al-neghinat ledavid:
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2. Ascultă,

Dumnezeule,

ש ְמעָ ֶ֣ה ַ֭אֱ ֹלהים רוּ ָָ֑תי ֵ֝הַ קְ ִ֗שיבָ ה ְתפל ְָֽׁתי׃

strigătele mele, ia aminte la

Ps. 61:2 șima elohim rinati hakeșiva tefilati:

rugăciunea mea!
3. De la capătul pământului
strig

către

Tine

cu

inima

mâhnită şi zic: "Du-mă pe
stânca pe care n-o pot ajunge,
căci este prea înaltă pentru

מקְ ֵ ֶׁ֤צה הָ ֨ ָא ֶרץ ׀ אֵ לֶ ֶ֣יָך אֶַ֭ קְ ָרא בַ ע ֲֶ֣טף ל ָ֑בי בְ צּור־י ָֹ֖רּום
מ ֶ ֶ֣מוּי תַ נְ ֵ ְֽׁחני׃
Ps. 61:3 mikțe haareț elea ekra baatof libi bețuriarum mimeni tanheni:

mine!
4. Căci Tu eşti un adăpost
pentru mine, un turn tare
împotriva vrăjmaşului.
5. Aş vrea să locuiesc pe vecie în
cortul Tău, să alerg la adăpostul
aripilor Tale. - (Oprire)
6. Căci Tu, Dumnezeule, îmi
asculţi juruinţele, Tu îmi dai
moştenirea celor ce se tem de

אֹויְֽׁב׃
ֵ ל־עז מפְ נֵ ַ֥י
ִ֗ ֵ֝ ְַּ ְְֽׁכי־הָ יֶ֣יתָ מַ חְ ֶ ֶ֣סה ָ֑לי מג
Ps. 61:4 ki-haita mahse li migdal-oz mipene
oiev:

אָ גֶ֣ ָּורה ַ֭ ְבאָ הָ לְ ָך עֹול ָָ֑מים ֶ ְֽׁאח ֨ ֱֶסה בְ ֵ ֹ֖סתֶ ר כְ ָנפֶ ֶ֣יָך ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 61:5 agura veahalea olamim eese veseter
kenafea sela:

ְֽׁכי־אַ ָ ֶ֣תה ַ֭אֱ ֹלהים שָ ַ ֶ֣מעְ תָ לנְ דָ ָ ָ֑רי נ ַ ַָ֥תתָ ֵ֝ ְירשִַ֗ ת י ְר ֵ ַ֥אי ְש ֶ ְֽׁמָך׃
Ps. 61:6 ki-ata elohim șamata lindarai natata
ierușat ire șemea:

Numele Tău.
zilele

מֹו־דר ו ְָֽׁדר׃
ַ֥ ְנֹותיו כ
ָ ִ֗ תֹוסיף ֵ֝ ְש
ָ֑ י־מלֶך
ֶ֣ ֶ ֵי ֶָ֣מים עַ ל־יְ מ

împăratului: lungească-i-se anii

Ps. 61:7 iamim al-ieme-mele tosif șenotav kemodor vador:

7. Tu

adaugi

zile

la

pe vecie!
8. În veci să rămână el pe
scaunul de domnie, înaintea lui
Dumnezeu! Fă ca bunătatea şi
credincioşia

Ta

să

vegheze

אֱֹלהים ֶחַ֥סֶ ד ֵ֝ ֶואֱ ִ֗ ֶמת ַ ֶ֣מן ינְצְ ְֽׁרהּו׃
ָ֑ י ֵ ֵֶ֣שב ַ֭עֹולָם לפְ נֵ ֶ֣י
Ps. 61:8 ieșev olam lifne elohim hesed veemet
man ințeruhu:

כֵ ֶׁ֤ן ֲאז ְַמ ָ ֶ֣רה ש ְמָךֶ֣ לָעַ ָ֑ד ְ ְֽׁלשַ לְ ַ֥מי נְ דָ ַ ִ֗רי יֶ֣ ֹום ׀ יְֽׁ ֹום׃

asupra lui!
9. Atunci voi cânta neîncetat
Numele Tău, şi zi de zi îmi voi

Ps. 61:9 ken azamera șimha laad leșalemi
nedarai iom iom:

împlini juruinţele.

ס״ב62

Psalmii 62
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. După Iedutun. Un
psalm al lui David.)

דּותּון מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃
ִ֗ ְל ְַמנ ֵַצַ֥חַ ַ ְֽׁעל־י
Ps. 62:1 lamnațeiah al-iedutun mizmor ledavid:
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2. Da, numai în Dumnezeu mi
se încrede sufletul; de la El îmi
vine ajutorul.
3. Da, El este stânca şi ajutorul
meu, turnul meu de scăpare;
nicidecum nu mă voi clătina.
4. Până când vă veţi năpusti
asupra unui om, până când veţi
căuta cu toţii să-l doborâţi ca pe
un zid gata să cadă, ca pe un
gard gata să se surpe?
5. Da, ei pun la cale să-l doboare
din

înălţimea

lui:

le

place

minciuna; cu gura binecuvântă,
dar cu inima blestemă. 6. Da,

suflete,

încrede-te

în

שּועָתי׃
ְֽׁ
ְל־אֱ ֹלהים ְְּּֽׁומיָ ֶ֣ה נַפְ ָ֑שי ֵ֝מ ִ֗ ֶמוּּו י
ַ֭ ֶַ ֶ֣אך א
Ps. 62:2 ah el-elohim dumia nafși mimenu
ieșuati:

ך־הּוא ַ֭צּורי ְֽׁוישּוע ָָ֑תי ֵ֝מ ְשג ִַ֗בי לא־אֶ ַ֥מֹוט ַר ָ ְֽׁבה׃
ֶ֣ ַא
Ps. 62:3 ah-hu țuri vișuati misgabi lo-emot raba:

ֹות ֶ֣תּו עַ ל אישְ֮ ְת ָרצְ ַ֪חּו ָׁ֫כלְ כֶ ַ֥ם כְ ַ֥קיר נ ָָ֑טּוי
ְ ַד־אנָה ׀ ְת ְֽׁה
ֶׁ֤ ָ ע
חּויָה׃
ְֽׁ ְְּ ֵַ֝ ָג ִ֗ ֵדר ה
Ps. 62:4 ad-ana teotetu al-iș terațeu huleem
kekir natui gader hadeuia:

יח י ְר ַ֪צּו ָָׁ֫כזָ ַ֥ב בְ ַ֥פיו יְ בָ ֵ ָ֑רכּו
ְַ֮ ְּ ַַ ֶׁ֤אך מ ְשאֵ ֨תֹו ׀ ָיע ֲֶ֣צּו לְ ה
לּו־סלָה׃
ְֽׁ ֶ ְּוֵ֝ בְ ק ְר ִ֗ ָבם יְ קַ ל
Ps. 62:5 ah miseeto iaațu leadiah irțu hazav befiv
ievareu uvkirbam iekalelu-sela:

Dumnezeu, căci de la El îmi
vine nădejdea.
7. Da, El este stânca şi ajutorul
meu, turnul meu de scăpare:
8. Pe Dumnezeu se întemeiază
şi

slava

mea;

în

Dumnezeu este stânca puterii
mele, locul meu de adăpost.
9. Popoare,

în

orice

vreme,

încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă
inimile înaintea Lui! Dumnezeu
este adăpostul nostru. - (Oprire)
10. Da,
omului!

o

nimica

sunt

fiii

Minciună

sunt

fiii

oamenilor! Puşi în cumpănă toţi
laolaltă, ar fi mai uşori decât o
suflare.

Ps. 62:6 ah lelohim domi nafși ki-mimenu
tikvati:

ך־הּוא ַ֭צּורי ְֽׁוישּוע ָָ֑תי ֵ֝מ ְשג ִַ֗בי ֶ֣לא אֶ ְֽׁמֹוט׃
ֶ֣ ַא

nicidecum nu mă voi clătina.
ajutorul

י־מ ִ֗ ֶמוּּו תקְ ו ְָֽׁתי׃
ֵ֝ ַ ֶ֣אך ֵַ֭לאֹלהים ְֶֹּ֣ומי נַפְ ָ֑שי כ

Ps. 62:7 ah-hu țuri vișuati misgabi lo emot:

אֹלהים׃
ְֽׁ בֹודי צּור־עזַ֥י מֵַ֝ חְ ִ֗סי ֵ ְֽׁב
ָ֑ ְעַל־ ַ֭ ֱאֹלהים י ְש ֶ֣עי ּוכ
Ps. 62:8 al-elohim iși uhvodi țur-uzi mahsi
belohim:

ֹלהים
ֹ֖ ֱב ְט ַ֘חּו ֶׁ֤בֹו בְ כָל־עֵ֨ ת ׀ ִָ֗עם שפְ כְֽׁ ּו־לְ פָ נָ ַ֥יו לְ בַ בְ כֶ ָ֑ם א
מַ חֲסֶ ה־לָ ֶ֣נּו ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 62:9 bithu vo veol-et am șifhu-lefanav
levavhem elohim mahase-lanu sela:

ַ ֶׁ֤אך ׀ ֶהַ֥בֶ ל בְ ֵנְֽׁי־אָ דָ םְ֮ כָזָ ַ֪ב בְ ֵָׁ֫ני ַ֥איש בְ מאזְנַ ַַ֥֤ים ַלעֲלָ֑ ֹות
ֵ֝ ִ֗הֵ מָ ה מֵ ֶהַ֥בֶ ל ָיְֽׁחַ ד׃
Ps. 62:10 ah hevel bene-adam kazav bene iș
bemoznaim laalot hema meevel iahad:
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11. Nu vă încredeţi în asuprire şi
nu vă puneţi nădejdea zadarnică
în răpire; când cresc bogăţiile,
nu vă lipiţi inima de ele.
12. O dată a vorbit Dumnezeu,
de două ori am auzit

că:

"Puterea este a lui Dumnezeu."
13. A

Ta,

Doamne,

este

şi

bunătatea, căci Tu răsplăteşti

ל־תהְ ָבַ֥לּו ַחֶׁ֤יל ׀ ְֽׁכי־יָנָ֑ ּוב
ֶ ָׁ֫ ַאַ ל־תבְ ְט ֶ֣חּו בְ עשֶ קְ֮ ּובְ גָזֵ ַ֪ל א
אַ ל־תָ ַ֥שיתּו ֵ ְֽׁלב׃
Ps. 62:11 al-tivteu veoșek uvgazel al-tebalu hail
ki-ianuv al-tașitu lev:

ֵאֹלהים׃
ְֽׁ ֹלהים ְש ַ ְֽׁתים־זַ֥ ּו שָ ָ ָ֑מעְ תי ַ֥כי ֵ֝ ִ֗עז ל
ִ֗ ֱאַ ַחֶׁ֤ת ׀ ְּ ֵּ֬ ֶבר א
Ps. 62:12 ahat diber elohim șetaim-zu șamati ki
oz lelohim:

ּולְ ָךְֽׁ ־אֲ דנָ ַ֥י ָחָ֑סֶ ד ְֽׁכי־אַ ֨ ָתה ְתשַ לֵ ֹ֖ם לְ ֶ֣איש ְ ְֽׁכמַ ע ֵ ְֲֽׁשהּו׃

fiecăruia după faptele lui.

Ps. 62:13 ulha-adonai hased ki-ata teșalem leiș
kemaaseu:
Psalmii 63

ס״ג63

1. (Un psalm al lui David. Făcut
când era în pustiul lui Iuda.)
2. Dumnezeule,

Tu

eşti

Dumnezeul meu, pe Tine Te
caut!

Îmi

însetează

sufletul

după Tine, îmi tânjeşte trupul
după Tine, într-un pământ sec,
uscat şi fără apă.
3. Aşa Te privesc eu în Locaşul

הּודה׃
ְֽׁ ָ ְיֹותֹו בְ מ ְד ַבַ֥ר י
ִ֗ ְמז ְַ֥מֹור לְ דָ וָ֑ד ֵ֝בה
Ps. 63:1 mizmor ledavid bihioto bemidbar ieuda:

ֹלהים ׀ אֵ ַ֥לי אַ ִ֗ ָתה אשַ ֲָׁ֫ח ֶ ַ֥ר ָך צָ ְמ ֵּ֬ ָאה לְ ָ֨ך ׀ נַפְ ִ֗שי כ ַ ֶָ֣מּה
ֶׁ֤ ֱא
י־מים׃
ְֽׁ ָ לְ ָךֶ֣ בְ שָ ָ֑רי בְ ֶ ְֽׁא ֶרץ־ציָ ֹ֖ה וְ עָיֵ ֶַ֣֤ף בְ ל
Ps. 63:2 elohim eli ata așahareka țamea lea nafși
kamah lea vesari beereț-ția veaief beli-maim:

בֹודָך׃
ְֽׁ ֶ ְיתיָך ל ְר ַ֥אֹות ֵ֝עזְ ִָ֗ך ּוכ
ָ֑ ֵַ֭כן בַ ֶ֣קדֶ ש ֲחז

cel Sfânt, ca să-Ţi văd puterea şi
slava.
4. Fiindcă

bunătatea

Ta

Ps. 63:3 ken bakodeș hazitiha lirot uzea
uhvodea:

preţuieşte mai mult decât viaţa,
de aceea buzele mele cântă
laudele Tale.
5. Te voi binecuvânta, dar, toată

י־טֹוב חַַ֭ ְס ְְָּך ֵ ְֽׁמחַ ִ֗יים ְשפָ ַ ַ֥תי יְ שַ בְ ְֽׁחּונְ ָך׃
ֶ֣ כ
Ps. 63:4 ki-tov hasdea meaim sefatai
ieșabeunha:

כֵ ֶ֣ן אֲבָ ֶרכְ ָךֶ֣ בְ חַ יָ ָ֑י בְֵ֝ ש ְמָך אֶ ָ ַ֥שא כ ָ ְַֽׁפי׃

viaţa mea, şi în Numele Tău îmi
voi ridica mâinile.
6. Mi se satură sufletul ca de
nişte bucate grase şi miezoase,
şi gura mea Te laudă cu strigăte
de bucurie pe buze,

Ps. 63:5 ken avareha veaiai beșimha esa hapai:

ֶל־פי׃
ְֽׁ כְ ֶׁ֤מֹו ֵ ֶ֣חלֶב ַָ֭ודֶ שֶ ן ת ְש ַבֶ֣ע נַפְ ָ֑שי וְ שפְ ֵ ַ֥תי ְֵ֝רנָנִ֗ ֹות יְ הַ ל
Ps. 63:6 kemo helev vadeșen tisba nafși vesifte
renanot iealel-pi:
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7. când mi-aduc aminte de Tine
în aşternutul meu şi când mă
gândesc

la

Tine

în

timpul

privegherilor nopţii.

ֶה־בך׃
ְֽׁ ָ אם־ ְזכ ְַר ַ֥תיָך עַ ל־יְ צּועָ ָ֑י בְֵ֝ אַ ְשמ ִ֗רֹות אֶ הְ ג
Ps. 63:7 im-zeartiha al-iețuai beașmurot eghebah:

8. Căci Tu eşti ajutorul meu, şi
sunt plin de veselie la umbra
aripilor Tale.

אֲר ֵוְַּֽׁ֤ן׃
ַ ְֽׁכי־הָ יֶ֣יתָ עֶ ז ָ ְֶ֣רתָ ה ָ֑לי ּובְ ֵ ֹ֖צל כְ נָפֶ ֶ֣יָך
Ps. 63:8 ki-haita ezrata li uvțel kenafea aranen:

9. Sufletul meu este lipit de
Tine; dreapta Ta mă sprijină.

ְָּ בְ ָ ֶ֣קה ַנפְ ֶ֣שי אַ ח ֶ ֲָ֑ריָך ֵ֝ ִ֗בי תָ ְמכָ ַ֥ה יְ מ ֶינְַָֽׁ֤ך׃
Ps. 63:9 daveka nafși aharea bi tamea ieminea:

10. Dar cei ce caută să-mi ia
viaţa se vor duce în adâncimile
pământului;
11. vor fi daţi pradă sabiei, vor fi

וְ ִ֗ ֵהמָ ה ַ֭ ְלשֹואָ ה יְ בַ קְ ֶ֣שּו נַפְ ָ֑שי ֵָ֝י ִ֗באּו ְ ְֽׁבתַ חְ תיַ֥ ֹות הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 63:10 veema leșoa ievakșu nafși iavou
betahtiot haareț:

prada şacalilor.
12. Dar împăratul se va bucura
în Dumnezeu; oricine jură pe El
se va făli, căci va astupa gura

י־ח ֶָ֑רב ְמנָ ֹ֖ת שע ֶָ֣לים יהְ יְֽׁ ּו׃
ָ ֵירהּו עַ ל־יְ ד
ַ֥ יַג
Ps. 63:11 iaghiruhu al-iede-harev menat șualim
ihiu:

אֹל ַ֥הים ַ֭י ְתהַ לֵל כָל־הַ וּ ְש ָבֶ֣ע ָ֑בֹו ַ֥כי
ָׁ֫ ֵוְ הַ מֶ לֶךְ֮ י ְש ַ ַ֪מח ב
י־שקֶ ר׃
ְֽׁ ָ ֵ֝יסָ ִֵ֗כר ֶ֣פי ְֽׁדֹובְ ֵר

mincinoşilor.

Ps. 63:12 veamele ismah belohim ithalel kolhanișba bo ki isaher pi dovere-șaker:

ס״ד64

Psalmii 64
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. Un psalm al lui
David.)
2. Ascultă-mi

glasul,

Dumnezeule,
Ocroteşte-mi

când
viaţa

gem!

împotriva

vrăjmaşului de care mă tem!
3. Păzeşte-mă de uneltirile celor
răi,

de

ceata

gălăgioasă

a

oamenilor nelegiuiţi!
4. Ei îşi ascut limba ca o sabie,
îşi aruncă vorbele lor amare ca
nişte săgeţi,

ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 64:1 lamnațeiah mizmor ledavid:

יחי מפַ ַ֥חַ ד ֵ֝אֹו ִֵ֗יב ת ַ֥צר חַ ָיְֽׁי׃
ָ֑ קֹולי בְ ש
ֶ֣ ֹלהים
ֶ֣ ְֱשמַ ע־א
Ps. 64:2 șema-elohim koli vesihi mipahad oiev
tițor haiai:

תַַ֭ ְסת ֵירני מ ֶ֣סֹוד ְמ ֵר ָ֑עים מֵֵ֝ רגְ שִַ֗ ת ֶ֣פ ֲעלֵי ָ ְֽׁאוֶן׃
Ps. 64:3 tastireni misod mereim merigheșat
poale aven:

ֲא ֶ ֶׁ֤שר שָ נְ נֶ֣ ּו כ ֶַח ֶֶ֣רב לְ שֹונָ ָ֑ם ְָּ ְרכַ֥ ּו ֵ֝חצִָ֗ ם ְָּ ָבַ֥ר ָ ְֽׁמר׃
Ps. 64:4 așer șanenu haherev leșonam dareu
hițam davar mar:
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5. ca să tragă în ascuns asupra
celui nevinovat: trag asupra lui
pe neaşteptate, fără nicio frică.
6. Ei

se

răutatea

îmbărbătează
lor,

se

în

sfătuiesc

împreună ca să întindă curse şi
zic: "Cine ne va vedea?"
7. Pun la cale nelegiuiri şi zic:
"Iată-ne gata, planul este făcut!"
O prăpastie este lăuntrul şi
inima fiecăruia!
8. Dar Dumnezeu aruncă săgeţi

יראּו׃
ְֽׁ ָ ל ֶ֣ירֹות בַ מ ְסתָ ֶ֣רים ָ ָ֑תם פ ְת ַ֥אם ֵ֝י ִ֗רהּו וְ ֶ֣לא י
Ps. 64:5 lirot bamistarim tam pitom ioruhu velo
irau:

יְ חַ זְקּו־ ָ֨למֹו ׀ ַ֘ ְָּ ָבֶׁ֤ר ָ ִ֗רע ְַֽׁ֭ ְיסַ פְ רּו ל ְט ֶ֣מֹון מֹוקְ ָ֑שים אֵָ֝ ְמ ִ֗רּו ֶ֣מי
ה־למֹו׃
ְֽׁ ָ ֶי ְרא
Ps. 64:6 ieazeku-lamo davar ra iesaperu litmon
mokșim ameru mi ire-lamo:

שּו־עֹוֹלת תַַ֭ ְמנּו ֵחֶ֣פֶ ש ְמחפָ ָ֑ש וְ ֶ ַ֥ק ֶרב ֵ֝ ִ֗איש וְ לֵ ֶ֣ב עָ ְֽׁמק׃
ִ֗
ַיְֽׁחְ ְ ְֽׁפ
Ps. 64:7 iahpesu-olot tamnu hefes meupas
vekerev iș velev amok:

împotriva lor: deodată, iată-i
loviţi.
9. Limba

lor

le-a

pricinuit

căderea; şi toţi cei ce-i văd
clatină din cap.
10. Toţi oamenii sunt cuprinşi
de frică şi mărturisesc: "Iată ce
a făcut Dumnezeu", şi recunosc

כֹותם׃
ְֽׁ ָ ַוַי ֵ ִ֗רם אֱ ָֹׁ֫ל ַ֥הים ֵחַ֥ץ פ ְת ָ֑אֹום ֵ֝הָ יִ֗ ּו מ
Ps. 64:8 vaiorem elohim heț pitom haiu
makotam:

ָל־ראֵ ה ָ ְֽׁבם׃
ַ֥ ַויַכְ שילֶ֣ ּוהּו עָ לֵ ֶ֣ימֹו לְ שֹונָ ָ֑ם ֵ֝י ְתנדֲדִ֗ ּו כ
Ps. 64:9 vaiahșiluhu alemo leșonam itnodadu
kol-roe vam:

că aceasta este lucrarea Lui!

אֱֹלהים ּוְֽׁ מַ ע ֵ ֲַ֥שהּו ה ְש ְֽׁכילּו׃
ִ֗ ־א ָ ַ֥דם ַַ֭ויַגידּו ַ֥פעַ ל
ָ ָׁ֫ ו ְַֽׁי ְיר ִ֗אּו כָל

11. Cel neprihănit se bucură în

Ps. 64:10 vairu kol-adam vaiaghidu poal elohim
umaaseu hiskilu:

Domnul şi în El îşi caută
scăparea; toţi cei cu inima fără
prihană se laudă că sunt fericiţi.

י־לב׃
ְֽׁ ֵ י ְש ֵּ֬ ַמח צַ ְֶּ֣יק בַַ֭ יהוָה וְ ָחֶ֣סָ ה ָ֑בֹו ְֵ֝וי ְת ַ ְֽׁהלְ ִ֗לּו כָל־י ְש ֵר
Ps. 64:11 ismah țadik bADONAI veasa vo
veithalelu kol-ișre-lev:

ס״ה65

Psalmii 65
1. (Către

mai

marele

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ מז ְִ֗מֹור לְ דָ וַ֥ד ְֽׁשיר׃

cântăreţilor. Un psalm al lui
David. O cântare.)
2. Cu încredere, Dumnezeule,
vei fi lăudat în Sion, şi împlinite
vor fi juruinţele care Ţi-au fost
făcute.

Ps. 65:1 lamnațeiah mizmor ledavid șir:

ַם־נְַֽׁ֤דֶ ר׃
ֶ אֱֹל ַ֥הים בְ ציָ֑ ֹון ּוֵ֝ לְ ִָ֗ך יְ של
ַ֘ לְ ָךֶׁ֤ דְֽׁמ ֵָּ֬יה ְתה ָָ֓לה
Ps. 65:2 lea dumia teila elohim bețion ulha
ieșulam-neder:
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3. Tu asculţi rugăciunea, de

ש ֵ ַ֥מ ַע ְתפלָ ָ֑ה ֵ֝עָ ִ֗ ֶדיָך כָל־בָ ָ ַ֥שר י ְָֽׁבאּו׃

aceea toţi oamenii vor veni la

Ps. 65:3 șomeia tefila adea kol-basar iavou:

Tine.
4. Mă copleşesc nelegiuirile: dar
Tu vei ierta fărădelegile noastre.
5. Ferice de cel pe care-l alegi
Tu şi pe care-l primeşti înaintea
Ta, ca să locuiască în curţile
Tale!

Ne

vom

sătura

de

binecuvântarea Casei Tale, de
sfinţenia Templului Tău.
6. În bunătatea Ta, Tu ne asculţi
prin

minuni,

mântuirii

Dumnezeul

noastre,

Nădejdea

tuturor marginilor îndepărtate
ale pământului şi mării!

ְּבְ ֵ ֶ֣רי ַ֭ ֲעונת גָ ֶ֣בְ רּו ֶ ָ֑מוּי פְֵ֝ שָ עִֵ֗ ינּו אַ ָ ַ֥תה ְתכַפְ ֵ ְֽׁרם׃
Ps. 65:4 divre avonot gaveru meni peșaenu ata
teaperem:

ּותקָ ֵרבְ֮ י ְש ַ֪כן חֲצֵָׁ֫ ֶ ַ֥ריָך ַ֭נ ְשבְ עָ ה בְ ֶ֣טּוב
ְ אַ ְש ֵ ֶׁ֤רי ׀ ְֽׁתבְ ַחֶ֣ר
יתָך קְֵ֝ ִ֗דש הֵ יכ ֶ ְָֽׁלָך׃
ָ֑ ֶ ֵב
Ps. 65:5 așre tivhar utkarev ișkon hațerea nisbea
betuv betea kedoș healea:

ֹלהֶ֣י י ְשעֵ ָ֑נּו מבְ ָטַ֥ח ָכל־קַ צְ וֵי־
ֵ ֱנֶׁ֤ ָֹור ֨אֹות ׀ בְ ֶצֶ֣דֶ ק תַַ֭ ֲענֵנּו א
ֵ֝ ִ֗אֶ ֶרץ וְ יָ ֶ֣ם ְרח ְֽׁקים׃
Ps. 65:6 noraot bețedek taanenu elohe ișenu
mivtah kol-kațve-ereț veiam reokim:

7. El întăreşte munţii prin tăria
Lui şi este încins cu putere.
8. El potoleşte urletul mărilor,
urletul valurilor lor, şi zarva
popoarelor.
9. Cei ce locuiesc la marginile
lumii

se

înspăimântă

de

minunile Tale: Tu umpli de
veselie

Răsăritul

şi

Apusul

îndepărtat.
10. Tu cercetezi pământul şi-i
dai belşug, îl umpli de bogăţii şi
de râuri dumnezeieşti pline cu
apă. Tu le dai grâu, pe care iată
cum îl faci să rodească:
11. îi uzi brazdele, îi sfărâmi

בּורה׃
ְֽׁ ָ ְמֵ ֶ֣כין הָ ֶ֣רים בְ כ ָ֑חֹו ֵֶ֝נ ְא ִָ֗זר בג
Ps. 65:7 mein harim beoho nezar bigvura:

מַ ְש ֶׁ֤ביחַ ׀ ְש ֶ֣אֹון ַַ֭ימים ְש ַ֥אֹון ַגלֵיהִֶ֗ ם ַוה ֲַ֥מֹון לְ א ְֽׁמים׃
Ps. 65:8 mașbiah șeon iamim șeon galeem
vahamon leumim:

י־בקֶ ר וָעֶ ֶֶ֣רב
ֹ֖ ֵֹוצא
ְֽׁ ָ וַי ְֶׁ֤יר ֨אּו ׀ י ְש ֵבֶ֣י ַ֭ ְקצָ ות מֵ אֹות ֶ ָ֑תיָך ֶׁ֤מ
תַ ְר ְֽׁנין׃
Ps. 65:9 vairu ioșve kețavot meototea moțaevoker vaerev tarnin:

פ ַ ַָ֥ק ְדתָ הָ ֨ ָא ֶרץ ׀ ו ְַת ַ֪שקְ קֶַ֡ הָ ַר ֵּ֬ ַבת תַ עְ ְש ֶ ִ֗רוָּה פֶ ֶ֣ לֶג ַ֭אֱ ֹלהים
ָ ֶ֣מלֵא ָ ָ֑מים תָ ַ֥כין ֵ֝ ְְּ ָג ִָ֗נם כי־כֵ ַ֥ן ְתכ ֶינְֽׁהָ ׃
Ps. 65:10 pakadta haareț vateșokekea rabat
tașerena peleg elohim male maim tahin deganam
ki-hen teinea:

bulgării, îl înmoi cu ploaia şi-i
binecuvântezi răsadul.

יבים ְֵ֝תמגְ ִ֗ ֶגוָּה צ ְמ ָחַּ֥ה
ַ֥ דּודיהָ ב ְרב
ָ֑ ֶ ְְתל ֶ ֶָ֣מיהָ ַַ֭רּוֵה נ ֵ ֶַ֣חת ג
ְתבָ ֵ ְֽׁרך׃
Ps. 65:11 telamea rave nahet ghedudea birvivim
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12. Încununezi

anul

cu

bunătăţile Tale, şi paşii Tăi
varsă belşugul
13. Câmpiile

pustiului

sunt

adăpate,

dealurile

sunt

şi

temogheghena țimha tevare:

ַ֭עטַ ְרתָ ְשנַ ֶ֣ת טֹובָ ֶ ָ֑תָך ּוֵ֝ מַ עְ ָג ִֶ֗ליָך י ְרע ֲַ֥פּון ָ ְְּֽׁשֶ ן׃
Ps. 65:12 itarta șenat tovatea umagalea irafun
dașen:

încinse cu veselie.
14. Păşunile se acoperă de oi, şi
văile se îmbracă cu grâu: toate

ַ֭י ְרעֲפּו נְ ֶ֣אֹות מ ְד ָבָ֑ר ְֵ֝ו ִ֗גיל גְ בָ עַ֥ ֹות תַ חְ ְֽׁג ְרנָה׃
Ps. 65:13 irafu neot midbar veghil ghevaot
tahgorna:

strigă de bucurie şi cântă.

פּו־בָ֑ר ֵ֝י ְתרֹוע ֲִ֗עּו אַ ף־
ָ ְֽׁעַט
ְ לָבְ ֵּ֬שּו כ ָ֨רים ׀ הַ ִ֗צאן ַועֲמָ ַ֥קים ַי
י ְָֽׁשירּו׃
Ps. 65:14 laveșu harim hațon vaamakim iaatfuvar itroau af-iașiru:

Psalmii 66
1. (Către

mai

cântăreţilor.

O

cântare.

Un

psalm.) Înălţaţi lui Dumnezeu
strigăte

de

Ziua 12

marele

bucurie,

toţi

ַַ֭ל ְמנַצֵ חַ ֶ֣שיר מז ְָ֑מֹור הָ ַ֥ריעּו ֵ֝ ֵלאֹלהים כָל־הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 66:1 lamnațeiah șir mizmor hariu lelohim
kol-haareț:

locuitorii pământului.
2. Cântaţi slavă Numelui Său,
măriţi slava Lui prin laudele
voastre.
3. Ziceţi lui Dumnezeu: "Cât de
înfricoşate sunt lucrările Tale!
Din

pricina

mărimii

puterii

Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.
4. Tot

pământul

se

închină

înaintea Ta şi cântă în cinstea
Ta, cântă Numele Tău. 5. Veniţi şi priviţi lucrările lui
Dumnezeu! Ce înfricoşat este El
când

lucrează

oamenilor!

asupra

fiilor

ס״ו66

ֹוד־ש ָ֑מֹו ַ֥שימּו ֵָ֝כ ִ֗בֹוד ְתהל ְָֽׁתֹו׃
ְ ז ְַמ ַ֥רּו כְ ְֽׁב
Ps. 66:2 zameru hevod-șemo simu havod teilato:

ֲֶ֣שיָך בְ ַ֥רב ֵ֝עזְ ִָ֗ך ְ ְֽׁי ַכח ֲֹ֖שּו לְ ָך
ָ֑ ֶ ה־וֹּורא מַ ע
ֶ֣ ָ
ַא ְמ ֶ֣רּו ֵַ֭לאֹלהים מ
איְ ֶ ְֽׁביָך׃
Ps. 66:3 imru lelohim ma-nora maasea berov
uzea ieahașu lea oivea:

כָל־הָ ָ ֶׁ֤א ֶרץ ׀ י ְשתַ חֲוֶ֣ ּו ַ֭ ְלָך ְֽׁויז ְַמרּו־לָ ָ֑ך יְ ז ְַמ ֹ֖רּו ש ְמָךֶ֣ ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 66:4 kol-haareț iștahavu lea vizameru-lah
iezameru șimha sela:

נֹורא ֵ֝ ֲעלי ִָ֗לה עַ ל־בְ נֵ ַ֥י אָ ָ ְֽׁדם׃
ַ֥ ָ לְ כֶ֣ ּו ּוַ֭ ְראּו מפְ עֲלֶ֣ ֹות אֱֹל ָ֑הים
Ps. 66:5 leu uru mifalot elohim nora alila albene adam:
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6. El

a

prefăcut

marea

în

pământ uscat, şi râul a fost

ה־בֹו׃
ְֽׁ ָָ ֶׁ֤הפַך ָ֨ים ׀ ְ ְֽׁליַבָ שִָ֗ ה בַַ֭ וָּהָ ר ַיְֽׁעַבְ ֶ֣רּו בְ ָ ָ֑רגֶל ֵ֝ ִ֗שָ ם נ ְש ְמח

trecut cu piciorul: atunci ne-am

Ps. 66:6 hafah iam leiabașa banahar iaavru
veraghel șam nismea-bo:

bucurat în El.
7. El stăpâneşte pe vecie, prin
puterea Lui. Ochii Lui urmăresc
pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să
nu se mai scoale împotriva Lui!
8. Binecuvântaţi, popoare, pe
Dumnezeul nostru! Faceţi să
răsune lauda Lui!
9. El ne-a păstrat sufletul cu
viaţă şi n-a îngăduit să ni se
clatine piciorul.
10. Căci

Tu

ne-ai

încercat,

Dumnezeule, ne-ai trecut prin

בּור ֨תֹו ׀ עֹו ִָ֗לם עֵַ֭ ינָיו בַ גֹויֶ֣ם תצְ פֶ ָ֑ינָה
ָ ְַ֘מ ֵ ֶׁ֤של בג
סֹור ָ֓רים ׀ אַ ל־ירימו |י ָֹ֖רּומּו| לָ ֶ֣מֹו ֶ ְֽׁסלָה׃
ְ ַה
Ps. 66:7 moșel bigvurato olam enav bagoim
tițpena hasorerim al-iarimu (iarumu) lamo sela:

ֹלהינּו ְֵ֝והַ ְש ִ֗מיעּו ֶ֣קֹול ְתהל ְָֽׁתֹו׃
ָ֑ ֵ ֱבָ ְרכֹ֖ ּו עַ ַ֥מים ׀ א
Ps. 66:8 bareu amim elohenu veașmiu kol
teilato:

הַ ָ ֶ֣שם ַַ֭נפְ שֵ נּו ַ ְֽׁבחַ יָ֑ים וְ ְֽׁלא־נ ַ ָֹ֖תן ל ֶַ֣מֹוט ַרגְ ֵ ְֽׁלנּו׃
Ps. 66:9 hasam nafșenu bahaim velo-natan
lamot raglenu:

cuptorul cu foc, ca argintul.
11. Ne-ai adus în laţ şi ne-ai pus
o grea povară pe coapse.
12. Ai

lăsat

pe

oameni

ף־כסֶ ף׃
ְֽׁ ָ ֹלהים צְֵ֝ ַרפְ ִ֗ ָתנּו כצְ ָר
ָ֑ ְֱֽׁכי־בְ חַ נְ ָ ַ֥תנּו א
Ps. 66:10 ki-veantanu elohim țeraftanu kițrafkasef:

să

מּועָקה בְ מָ ְת ֵנְֽׁינּו׃
ֶ֣ ָ
ָצּודה ַ ֹ֖ש ְמת
ָ֑ ָ אתנּו בַ ְמ
ַ֥ ָ ֵהֲב

încalece pe capetele noastre, am
trecut prin foc şi prin apă: dar
Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.
13. De aceea, voi merge în Casa
Ta cu arderi de tot, îmi voi
împlini juruinţele făcute Ţie,
14. juruinţe care mi-au ieşit de
pe buze, pe care mi le-a rostit

Ps. 66:11 havetanu vamețuda samta muaka
vematnenu:

יאנּו
ֵ ִ֗ אשנּו ָ ְֽׁבאנּו־בָ ֵ ַ֥אש ּובַ ַ ָ֑מים ֵ֝ ַותֹוצ
ַ֥ ֵ ה ְרכַ ַ֥בְ תָ אֱ נִ֗ ֹוש לְ ָׁ֫ר
ָ ְֽׁל ְרו ָָיְֽׁה׃
Ps. 66:12 hirkavta enoș leroșenu banu-vaeș
uvamaim vatoțienu larevaia:

יתָךֶ֣ בְ עֹולָ֑ ֹות ֲאשַ לֵ ֹ֖ם לְ ָךֶ֣ נְ דָ ָ ְֽׁרי׃
ְ ֵאָ ֶ֣בֹוא ב

gura când eram la strâmtorare.
15. Îţi voi aduce oi grase ca

Ps. 66:13 avo vetha veolot așalem lea nedarai:

ardere de tot, cu grăsimea
berbecilor,

voi

împreună cu ţapi. –

jertfi

oi

ר־לי׃
ְֽׁ ַר־פי בַ צ
ִ֗ ֵ֝ ֶפָתי וְ דב
ָ֑ ָ ר־פָצּו ְש
ַ֥
ֲֶאש
Ps. 66:14 așer-pațu sefatai vediber-pi bațar-li:

ילים ֶ ַ֥אע ֶ ְֱֽׁשה בָ ָ ֹ֖קר
ָ֑ ֵַ֘עלֶׁ֤ ֹות מֵ ֶ֣חים אַ ֲעלֶה־ ַָ֭לך עם־קְ ֶ֣ט ֶרת א
תּודים ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ עם־ ַע
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16. Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce
vă temeţi de Dumnezeu, şi voi
istorisi ce a făcut El sufletului
meu.
17. Am strigat către El cu gura
mea, şi îndată lauda a fost pe
limba mea.

Ps. 66:15 olot meim aale-lah im-ketoret elim
eese vakar im-atudim sela:

אֲשר עָ ָ ֶ֣שה
ֹ֖ ֶ ֹלהים
ָ֑ ֱלְ כְֽׁ ּו־ש ְמעֶ֣ ּו ַַ֭ואֲסַ פְ ָרה כָל־י ְר ֵ ֶ֣אי א
לְ נַפְ ְֽׁשי׃
Ps. 66:16 leu-șimu vaasapera kol-ire elohim așer
asa lenafși:

18. Dacă aş fi cugetat lucruri
nelegiuite în inima mea, nu mar fi ascultat Domnul.

שֹוני׃
ְֽׁ ְרֹומם ַ ֶ֣תחַ ת ל
ַ ִ֗ אֵ לָ ַ֥יו ְֽׁפי־קָ ָ ָ֑ראתי ְֵ֝ו
Ps. 66:17 elav pi-karati veromam tahat leșoni:

ם־ר ֶ֣איתי בְ ל ָ֑בי ֹ֖לא י ְש ַ ֶ֣מע ׀ אֲד ָנְֽׁי׃
ָ אַָ֭ וֶן א

19. Dar Dumnezeu m-a ascultat,
a

luat

aminte

la

glasul

Ps. 66:18 aven im-raiti velibi lo ișma adonai:

rugăciunii mele.
20. Binecuvântat

să

fie

Dumnezeu,

nu

mi-a

care

lepădat rugăciunea şi nu mi-a
îndepărtat bunătatea Lui!

אֱֹלהים ֵ֝הקְ ִ֗שיב בְ ֶ֣קֹול ְתפל ְָֽׁתי׃
ָ֑ אַָ֭ כֵן שָ ַ ֶ֣מע
Ps. 66:19 ahen șama elohim hikșiv bekol tefilati:

ֹלהים אֲ ֶ ַ֥שר ְֽׁלא־הֵ ַ֘סיר ְתפל ַָ֥תי ְֵ֝וחַ ְסְִּ֗ ֹו מֵ א ְֽׁתי׃
ָ֑ ֱבָ ַ֥רּוך א
Ps. 66:20 baruh elohim așer lo-hesir tefilati
veasdo meiti:

ס״ז67

Psalmii 67
1. (Către

mai

cântăreţilor.

De

marele
cântat

pe

instrumente cu corzi. Un psalm.
O cântare.)
2. Dumnezeu să aibă milă de
noi şi să ne binecuvânteze, să
facă să lumineze peste noi faţa

ל ְַמנ ֵַצַ֥ח בנְ ג ִ֗ינת מז ְַ֥מֹור ְֽׁשיר׃
Ps. 67:1 lamnațe binghinot mizmor șir:

ֹלהים יְ חָ וֵּ ַ֥נּו ְֽׁויבָ ְרכֵ ָ֑נּו יָ ֵ ֶַׁ֥֤אר פָ נָ ֹ֖יו א ָ ֶ֣תנּו ֶ ְֽׁסלָה׃
ִ֗ ֱא
Ps. 67:2 elohim ieonenu vivarhenu iaer panav
itanu sela:

שּועָתָך׃
ְֽׁ ֶ
ְל ַ ֶָ֣ד ַעת בָ ָ ֶ֣א ֶרץ ְַּ ְרכֶ ָָ֑ך בְ כָל־גֵ֝ ִֹ֗וים י

Lui,
3. ca să se cunoască pe pământ
calea

Ta,

şi

printre

toate

Ps. 67:3 ladaat baareț darkea beol-goim
ieșuatea:

neamurile mântuirea Ta!
4. Te

laudă

popoarele,

Dumnezeule, toate popoarele Te
laudă.

ֱֹלהים יֵ֝ ֹודִ֗ ּוָך עַ ַ֥מים כ ָ ְֽׁלם׃
ָ֑ יֹודּוָך עַ ַ֥מים ׀ א
ֹ֖
Ps. 67:4 ioduha amim elohim ioduha amim
kulam:
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5. Se bucură neamurile şi se
înveselesc;

căci

popoarele

cu

Tu

judeci

nepărtinire

povăţuieşti

neamurile

şi
pe

pământ. 6. Te

laudă

ישֹור
ָ֑ ְֽׁי ְש ְמ ַ֥חּו ְֽׁו ַירוְּ נִ֗ ּו לְ ָׁ֫א ַ֥מים ְֽׁכי־ת ְש ֶ֣פט עַ ֶ֣מים מ
ּולְ א ָ֓מים ׀ בָ ָ ֹ֖א ֶרץ תַ נְ ֵ ֶ֣חם ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 67:5 ismeu viranenu leumim ki-tișpot amim
mișor ulumim baareț tanhem sela:

popoarele,

Dumnezeule, toate popoarele Te
laudă.
7. Pământul

îşi

dă

roadele;

Dumnezeu, Dumnezeul nostru,

Ps. 67:6 ioduha amim elohim ioduha amim
kulam:

ֱֹלהינּו׃
ְֽׁ ֵ ֹלהים א
ַ֥ ֱאֶַ֭ ֶרץ נ ְָתנָ ֶ֣ה יְ בּולָ ָּ֑ה ֵ֝ ְיבָ ְר ִֵ֗כנּו א

ne binecuvântă,
8. Dumnezeu ne binecuvântă, şi
toate marginile pământului se
tem de El.

Ps. 67:7 ereț natena ievula ievarhenu elohim
elohenu:

י־א ֶרץ׃
ְֽׁ ָ ֵֹלהים וְ ְֽׁי ְיר ַ֥אּו ֵ֝א ִ֗תֹו כָל־אַ פְ ס
ָ֑ ֱיְ בָ ְרכֵ ַ֥נּו א

Psalmii 68
1. (Către

ֱֹלהים יֵ֝ ֹודִ֗ ּוָך עַ ַ֥מים כ ָ ְֽׁלם׃
ָ֑ יֹודּוָך עַ ַ֥מים ׀ א
ֹ֖

mai

marele

cântăreţilor. Un psalm al lui

Ps. 67:8 ievarhenu elohim veiru oto kol-afseareț:

ס״ח68

David. O cântare.)
2. Dumnezeu

Se

scoală,

vrăjmaşii Lui se risipesc, şi

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ לְ דָ ִ֗וד מז ְַ֥מֹור ְֽׁשיר׃
Ps. 68:1 lamnațeiah ledavid mizmor șir:

potrivnicii Lui fug dinaintea

י ֶָ֣קּום ַ֭אֱ ֹלהים י ֶָ֣פּוצּו אֹויְ ָבָ֑יו וְ יָנַ֥ ּוסּו ְֵ֝משַ נְ ִ֗ ָאיו מפָ ָנְֽׁיו׃

feţei Lui.
3. Cum se risipeşte fumul, aşa-i
risipeşti Tu; cum se topeşte
ceara la foc, aşa pier cei răi
dinaintea lui Dumnezeu.
4. Dar cei neprihăniţi se bucură,
saltă de bucurie înaintea lui
Dumnezeu şi nu mai pot de

Ps. 68:2 iakum elohim iafuțu oivav veianusu
mesanav mipanav:

ֵי־אש יאבְ ַ֥דּו
ָ֑ ֵ כְ הנְ ְַּ֥ף עָשִָ֗ ן ָׁ֫תנְ ְַּ֥ף כְ ה ֵ ֶ֣מס ְַֹּ֭ונַג מפְ נ
אֱֹלהים׃
ְֽׁ ְֵ֝רשָ ִ֗עים מפְ נֵ ַ֥י
Ps. 68:3 keindof așan tindof keimes donag
mipene-eș iovedu reșaim mipene elohim:

veselie.

ֹלהים וְ י ַָ֥שישּו בְ ש ְמ ָ ְֽׁחה׃
ִ֗ ֱיקים י ְש ְמ ֶ֣חּו ַ֭ ַ ְֽׁיעַלְ צּו לפְ נֵ ַ֥י א
ִ֗ ְּ ְַ ְֽׁוצ

5. Cântaţi lui Dumnezeu, lăudaţi

Ps. 68:4 vețadikim ismeu iaalțu lifne elohim
veiasisu vesimha:

Numele Lui! Faceţi drum Celui
ce

înaintează

Domnul

este

prin

câmpii.

Numele

bucuraţi-vă înaintea Lui!

Lui:

ֶׁ֤שירּו ׀ ֵ ְֽׁלאֹלהיםְ֮ ז ְַמ ַ֪רּו ָׁ֫ ְש ַ֥מֹו ַ֡סלּו לָרכֵ ֶ֣ב בַָ֭ ע ֲָרבֹות בְ יָ ַּ֥ה
ְש ִ֗מֹו וְ עלְ זַ֥ ּו לְ פָ ָנְֽׁיו׃
Ps. 68:5 șiru lelohim zameru șemo solu larohev
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6. El

este

tatăl

apărătorul

orfanilor,

văduvelor,

El,

Dumnezeu, care locuieşte în
Locaşul Lui cel Sfânt.
7. Dumnezeu dă o familie celor
părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii
de război şi-i face fericiţi; numai
cei răzvrătiţi locuiesc în locuri
uscate.
8. Dumnezeule, când ai ieşit Tu
în fruntea poporului şi când
mergeai în pustiu - (Oprire)
9. s-a cutremurat pământul, sau topit cerurile dinaintea lui
Dumnezeu, s-a zguduit Sinai
dinaintea

lui

Dumnezeu,

Dumnezeul lui Israel.
10. Ai

dat

o

ploaie

baaravot beia șemo veilzu lefanav:

ֹלהים ב ְמעַ֥ ֹון קָ ְד ְֽׁשֹו׃
ִ֗ ֱא ֲֶ֣בי ַ֭ ְיתֹומים וְ דַ יַ ֶַ֣֤ן אַ לְ מָ נָ֑ ֹות ֵ֝א
Ps. 68:6 avi ietomim vedaian almanot elohim
bimon kodșo:

מֹוציא ַ֭אֲ סירים
ֶ֣ ֹושיב יְ ח ֨ידים ׀ ִ֗ ַביְ תָ ה
ֶׁ֤ ֹלהים ׀ ַ֘מ
ֶׁ֤ ֱא
יחה׃
ְֽׁ ָ בַ כֹושָ ָ֑רֹות ַ ַ֥אך ֵ֝סֹורֲ ִ֗רים שָ כְ נַ֥ ּו צְ ח
Ps. 68:7 elohim moșiv ieidim baita moți asirim
bakoșarot ah sorarim șahenu țeiha:

ימֹון ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ אתָך לפְ נֵ ֶ֣י עַ ֶ ָ֑מָך בְ צַ עְ ְְָּךֹ֖ ְֽׁביש
ְ ֵֹלהים ַ֭ ְבצ
ִ֗ א
Ps. 68:8 elohim bețetha lifne amea bețadea
vișimon sela:

ֶ ֶׁ֤א ֶרץ ָרעָ֨ שָ ה ׀ אַ ף־שָ ַ ֶ֣מים נ ְָטפּוְ֮ מפְ נֵ ַ֪י אֱ ָֹׁ֫ל ַ֥הים זֶ ַ֥ה סינַ ָ֑י
ֹלהַ֥י י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
ֵ ֱֹלהים א
ִ֗ ֱמפְ נֵ ַ֥י ֵ֝א
Ps. 68:9 ereț raașa af-șamaim natefu mipene
elohim ze sinai mipene elohim elohe israel:

binefăcătoare, Dumnezeule, şi
ai întărit moştenirea Ta sleită de
puteri.
11. Poporul

Tău

şi-a

aşezat

locuinţa în ţara pe care, prin
bunătatea Ta, Dumnezeule, o
pregătiseşi

pentru

cei

nenorociţi.
12. Un cuvânt spune Domnul, şi
femeile

aducătoare

de

Ps. 68:10 gheșem nedavot tanif elohim
nahalatea venila ata honanta:

ֹלהים׃
ְֽׁ ֱבּו־בָּ֑ה ָ ֶׁ֤ת ַ֥כין בְ טֹובָ ְתָךֹ֖ לֶעָ נֶ֣י א
ָ חַ י ְָתָךַ֥ ָי ְְֽׁש
Ps. 68:11 haiatea iașevu-va tahin betovatea leani
elohim:

ן־אמֶ ר ְֵֽׁ֝ ַה ְמבַ ְש ִ֗רֹות צָ ָבַ֥א ָ ְֽׁרב׃
ָ֑ ֶאֲדנָ ַ֥י ית

veşti

bune sunt o mare oştire: 13. împăraţii oştirilor fug, fug, şi
cea care rămâne acasă împarte
prada.

אֱֹלהים ַנ ֲחל ְָתָךַ֥ ְֵ֝ונלְ ִ֗ ָאה אַ ָ ַ֥תה
ָ֑ גֶ ֶ֣שֶ ם ַ֭ ְנדָ בֹות תָ נֶ֣יף
כְֽׁ ֹונַנְ ְֽׁ ָתּה׃

Ps. 68:12 adonai iten-omer hamevaserot țava
rav:

מַ לְ כֵ ֶ֣י ַ֭ ְצבָ אֹות יְּ ֶ֣דּון יְּ ָ֑דּון ּונְ וַת ֵ֝ ִ֗בַ ית ְתחַ לֵ ַ֥ק שָ ָ ְֽׁלל׃
Ps. 68:13 malhe țevaot idodun idodun unvat bait
tealek șalal:
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14. Pe când voi vă odihniţi în
mijlocul

staulelor,

aripile

porumbelului sunt acoperite de
argint, şi penele lui sunt de un
galben auriu. –
15. Când

a

împrăştiat

parcă ningea în Ţalmon.
lui

Dumnezeu,

munţii Basanului, munţi cu
multe piscuri, munţii Basanului,
17. pentru ce, munţi cu multe
piscuri,

purtaţi

muntele

pe

care

pizmă
l-a

Ps. 68:14 im-tișkevun ben șefataim kanfe iona
nepa vakesef veevrotea birakrak haruț:

Cel

atotputernic pe împăraţi în ţară,
16. Munţii

ְֽׁאם־ת ְשכְ בּוןְ֮ ֵבַ֪ין ְשפַָׁ֫ ָ ַ֥תים כַנְ פֵ ֶ֣י יַ֭ ֹונָה נֶחְ פָ ֶ֣ה בַ כֶ ָ֑סֶ ף
רֹותיהָ ְֽׁב ַירקְ ַ ַ֥רק חָ ְֽׁרּוץ׃
ֶ ִ֗ ְְֵ֝ואֶ ב

pe
ales

Dumnezeu ca locaş împărătesc?
Cu toate acestea Domnul va
locui în el în veci.
18. Carele Domnului se numără
cu douăzecile de mii, cu mii şi
mii; Domnul este în mijlocul
lor, venind din Sinai în Locaşul
Său cel Sfânt.
19. Te-ai suit pe înălţime, ai luat
prinşi de război, ai luat în dar
oameni; cei răzvrătiţi vor locui
şi ei lângă Domnul Dumnezeu.
20. Binecuvântat să fie Domnul
care zilnic ne poartă povara,
Dumnezeu, Mântuirea noastră.
- (Oprire)

בְ ַָ֘פ ֵ ֶׁ֤רש שַ ָ֓ ְַּי ְמ ַָ֘ל ֶׁ֤כים ִ֗ ָבּה תַ ְשלֵ ַ֥ג בְ צַ לְ ְֽׁמֹון׃
Ps. 68:15 befares șadai melahim ba tașleg
bețalmon:

הַ ר־ ַ֭ ֱאֹלהים הַ ר־בָ ָ ָ֑שן ַהַ֥ר ֵ֝ ַגבְ נ ִ֗וּים הַ ר־בָ ָ ְֽׁשן׃
Ps. 68:16 har-elohim har-bașan har gavnunim
har-bașan:

אֱֹלהים
ֶ֣ לָ ֶׁ֤מָ ה ׀ ְ ְֽׁת ַרצְ דּוןְ֮ הָ ַ֪רים גַבְ ָׁ֫נוַּ֥ים הָ הִָ֗ ר חָ ַ ֶ֣מד
ף־יה ִ֗ ָוה י ְש ַ֥כן ל ֶָנְֽׁצַ ח׃
ְ ֵ֝ ַלְ שבְ ָ֑תֹו א
Ps. 68:17 lama terațedun harim gavnunim hahar
hamad elohim leșivto af-ADONAI ișkon lanețah:

ֹלהים רב ַ ֶ֣תים אַ לְ פֵ ֶ֣י שנְ ָ ָ֑אן אֲדנָ ַ֥י ֵ֝ ִ֗בָ ם סינַ ַ֥י
ִ֗ ֱֶ ֶׁ֤רכֶב א
בַ ְֽׁקדֶ ש׃
Ps. 68:18 reev elohim ribotaim alfe șinan adonai
vam sinai bakodeș:

ַָ֘ע ֶׁ֤ליתָ לַמָ ֨רֹום ׀ שַָ֘ ֶׁ֤ביתָ שִֶ֗ בי ל ַ ֶָ֣קחְ תָ מַַ֭ תָ נֹות בָ אָ ָ ָ֑דם וְ ַ ַ֥אף
ֱֹלהים׃
ְֽׁ ֵ֝ס ְֹור ִ֗רים ל ְש ֶׁ֤כן ׀ ֵָּ֬יּה א
Ps. 68:19 alita lamarom șavita șevi lakahta
matanot baadam veaf sorerim lișkon ia elohim:

ָב ֶֶׁ֣֤רּוך אֲ דנָיְ֮ יֶׁ֤ ֹום ׀ יַ֥ ֹום ַ ְֽׁיעֲמָ ס־ ִָ֗לנּו הַָ֘ ֵ ֶׁ֤אל ְ ְֽׁישּוע ֵּ֬ ֵָתנּו ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 68:20 baruh adonai iom iom iaamas-lanu
hael ieșuatenu sela:

21. Dumnezeu este pentru noi

ָה ֵ ֶֶׁ֣֤אל ׀ לָנּוְ֮ ֵ ֶׁ֤אל ְ ְֽׁלמֹושָָׁ֫ עַ֥ ֹות וְ לֵיהוַ֥ה אֲדנָ ָ֑י ֵ֝ ַל ִ֗ ָמוֶת תֹוצָ ְֽׁאֹות׃

Dumnezeul

Ps. 68:21 hael lanu el lemeELOHIM adonai
lamavet toțaot:

izbăvirilor,

şi

Domnul Dumnezeu ne poate
scăpa de moarte.
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22. Da, Dumnezeu va zdrobi
capul vrăjmaşilor Lui, creştetul
capului celor ce trăiesc în păcat.
23. Domnul zice: "Îi voi aduce
înapoi din Basan, îi voi aduce
înapoi din fundul mării,
24. ca să-ţi cufunzi piciorul în
sânge, şi limba câinilor tăi să-şi
capete partea din vrăjmaşii tăi."
25. Ei

văd

intrarea

Dumnezeule,

Ta,

intrarea

Dumnezeului meu, Împăratului
meu, în Locaşul cel Sfânt.
26. În frunte merg cântăreţii,
apoi

cei

ce

cântă

din

instrumente, în mijlocul fetelor
care sună din timpane.
27. Binecuvântaţi pe Dumnezeu
în adunări, binecuvântaţi pe
Domnul, cei ce vă coborâţi din
Israel!
28. Iată tânărul Beniamin, care
stăpâneşte peste ei, căpeteniile
lui Iuda şi ceata lor, căpeteniile
lui

Zabulon,

căpeteniile

lui

Neftali.
29. Dumnezeul tău te-a făcut
puternic.

Întăreşte,

Dumnezeule, ce ai făcut pentru
noi în Templul Tău.
30. Împăraţii

Îţi

daruri la Ierusalim.

vor

aduce

ֹלהים י ְמחַ ץְ֮ ֶׁ֤ראש ָׁ֫איְ ָבַ֥יו קָ ְד ַ֥קד שֵ עָ ָ֑ר ֵ֝מ ְתהַ ִֵ֗לך
ִ֗ אַ ך־ ֱא
בַ ֲאשָ ָ ְֽׁמיו׃
Ps. 68:22 ah-elohim imhaț roș oivav kadkod sear
mithale baașamav:

אָ ַ ֶ֣מר ַ֭אֲ דנָי מבָ ָ ֶ֣שן אָ ָ֑שיב אֵָ֝ ִ֗שיב ְֽׁמ ְמצלַ֥ ֹות ָ ְֽׁים׃
Ps. 68:23 amar adonai mibașan așiv așiv
mimețulot iam:

לְ ַ ֶׁ֤מעַן ׀ ְֽׁת ְמ ַחַ֥ץ ַרגְ לְ ִָ֗ך ְָׁ֫ב ָ ַ֥דם לְ ַ֥שֹון כְ ל ֶָבָ֑יָך מֵ איְ ַ֥בים מ ֵוְּֽׁהּו׃
Ps. 68:24 lemaan timhaț raglea bedam leșon
kelavea meoievim mineu:

ֹלהים ה ֲַ֘ליכֶׁ֤ ֹות אֵ ֹ֖לי מַ לְ ֶ֣כי בַ ְֽׁקדֶ ש׃
ָ֑ ֱיכֹותיָך א
ֶ֣ ֶ ָר ֶ֣אּו הֲל
Ps. 68:25 rau halihotea elohim halihot eli malki
vakodeș:

ק ְְּ ֶ֣מּו שַָ֭ רים אַ ַחֶ֣ר נגְ נָ֑ים בְ ַ֥תֹוך ֵ֝ ֲעל ִָ֗מֹות תֹופ ְֵֽׁפֹות׃
Ps. 68:26 kidemu șarim ahar nognim betoh
alamot tofefot:

אֱֹלהים ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה מ ְמ ַ֥קֹור י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
ָ֑ ְַֽׁ֭ ְבמַ קְ הֵ לֹות בָ ְרכֶ֣ ּו
Ps. 68:27 bemak-helot bareu elohim ADONAI
mimekor israel:

ָ ֶׁ֤שם בנְ י ָ֨מן ׀ צָ ַ֡עיר ר ִ֗ ֵדם שָ ֵ ֶ֣רי ַ֭ ְיהּודָ ה רגְ מָ ָ ָ֑תם שָ ֵ ַ֥רי
ֵ֝ ְזב ִ֗לּון שָ ֵ ַ֥רי נַפְ תָ ְֽׁלי׃
Ps. 68:28 șam biniamin țair rodem sare ieuda
rigmatam sare zevulun sare naftali:

ֹלהים ִֵ֝֗זּו פָעַ ַ֥לְ תָ ָ ְֽׁלנּו׃
ָ֑ ֱצּוָ ַ֥ה אֱ ֹלהִֶ֗ יָך ָׁ֫עזֶ ַַָ֥֤ך עּוזָ ַ֥ה א
Ps. 68:29 țiva elohea uzea uza elohim zu paalta
lanu:

ַ֭ ֵ ְֽׁמהֵ י ָכלֶָך עַ ל־יְ רּושָ לָ ָ֑ ם לְ ָךֶׁ֤ יֹו ֹ֖בילּו ְמל ֶָ֣כים ָ ְֽׁשי׃
Ps. 68:30 meealea al-ierușalaim lea iovilu
melahim șai:
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31. Înspăimântă fiara din trestii,
ceata

taurilor,

cu

viţeii

popoarelor; calcă în picioare pe
cei ce îşi pun plăcerea în argint!
Risipeşte popoarele cărora le
place să se bată!
32. Cei mari vin din Egipt;
Etiopia

aleargă

cu

mâinile

întinse spre Dumnezeu.
33. Cântaţi

lui

Dumnezeu,

împărăţiile

pământului,

şi

lăudaţi pe Domnul! - (Oprire)
34. Cântaţi Celui ce călăreşte pe
cerurile cerurilor veşnice! Iată
că se aude glasul Lui, glasul Lui
cel puternic!
35. Daţi slavă lui Dumnezeu, a
cărui măreţie este peste Israel şi
a cărui putere este în ceruri.
36. Ce

înfricoşat

eşti,

Dumnezeule, din Locaşul Tău
cel Sfânt! Dumnezeul lui Israel
dă poporului Său tărie şi mare
putere.

Binecuvântat

să

fie

Dumnezeu!

ירים ׀ בְ עֶגְ ֵֵּ֬לי עַ ִ֗מים מ ְת ַרפֵ ַ֥ס
֨ גְ ַ֨ער חַ יַ ַ֪ת קָ ֶַ֡נה ע ַ ֲֶׁ֤דת אַ ב
בְ ַרצֵ י־כָ ָ֑סֶ ף בזַ ַ֥ר ֵ֝עַ ִ֗מים קְ ָר ַ֥בֹות יֶחְ ָ ְֽׁפצּו׃
Ps. 68:31 ghear haiat kane adat abirim beegle
amim mitrapes berațe-hasef bizar amim keravot
iepațu:

ֵאֹלהים׃
ְֽׁ ֶיא ָ ֱֶ֣תיּו חַַ֭ ְשמַ וּים מוֶּ֣י מצְ ָ ָ֑רים כַ֥ ּוש תָ ַ֥ריץ ֵָ֝י ִ֗ ָדיו ל
Ps. 68:32 ieetaiu hașmanim mini mițraim kuș
tariț iadav lelohim:

ֵאֹלהים ז ְַמ ֹ֖רּו אֲ דנָ ֶ֣י ֶ ְֽׁסלָה׃
ָ֑ מַ ְמלְ כֶ֣ ֹות הַָ֭ אָ ֶרץ ֶ֣שירּו ל
Ps. 68:33 mamleot haareț șiru lelohim zameru
adonai sela:

י־קדֶ ם ֵהַ֥ן י ֵ ַ֥תן בְֵ֝ קֹולֹו ֶ֣קֹול ְֽׁעז׃
ָ֑ ֶ ֵַָ֭לרכֵב ב ְש ֵ ֶ֣מי ְשמ
Ps. 68:34 larohev bișme șeme-kedem hen iten
bekolo kol oz:

אֹל ַ֥הים ַ ְֽׁעל־י ְש ָר ֵ ַ֥אל גַאֲ ו ָָ֑תֹו ְֵ֝ועזִ֗ ֹו בַ ְשחָ ְֽׁקים׃
ָׁ֫ ְתנַ֥ ּו ִ֗עז ֵ ְֽׁל
Ps. 68:35 tenu oz lelohim al-israel gaavato veuzo
bașeakim:

ֹלהים ְֽׁממקְ ָׁ֫ ְָּ ֶ ַ֥שיָך ֵ ֶׁ֤אל י ְש ָר ִ֗ ֵאל ֶׁ֤הּוא נ ֨ ֵתן ׀ ֹ֖עז
ִ֗ ֱֹורא א
ַ֥ ָ ֶׁ֤נ
וְ תַ עֲצ ַ֥מֹות לָעִָ֗ ם בָ ַ֥רּוך אֱ ֹל ְֽׁהים׃
Ps. 68:36 nora elohim mimikdașea el israel hu
noten oz vetaațumot laam baruh elohim:

Ziua 13

37.
Psalmii 69
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. De cântat ca şi

ל ְַמנ ֵּ֬ ֵַצחַ ַ ְֽׁעל־שֹושַ ֵּ֬וּים לְ דָ ְֽׁוד׃
Ps. 69:1 lamnațeiah al-șoșanim ledavid:

עַד־נְֽׁפֶש׃
ָ
ֹלהים ֶׁ֤כי ָבֹ֖אּו ַ ֶ֣מים
ָ֑ ֱהֹושיעֵ ַ֥ני א

"Crinii". Un psalm al lui David.)
2. Scapă-mă, Dumnezeule, căci
îmi ameninţă apele viaţa.
3. Mă afund în noroi şi nu mă
pot ţine; am căzut în prăpastie,
şi dau apele peste mine.

ס״ט69

Ps. 69:2 hoșieni elohim ki vau maim ad-nafeș:

י־מַ ים
ִ֗ ֵ֝ ֵטָ ַבֶׁ֤עְ תי ׀ ביוֵ ֶ֣ ַ֤ן ַ֭ ְמצּולָה וְ ֵ ֶ֣אין מָ ע ָ ֳָ֑מד ָבַ֥אתי בְ מַ עֲמַ ק
וְ ש ַ֥בלֶת ְשטָ ָ ְֽׁפ ְתני׃
Ps. 69:3 tavati biven mețula veen maomad bati
vemaamake-maim veșibolet șetafatni:
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4. Nu mai pot strigând, mi se
usucă gâtlejul, mi se topesc
ochii privind spre Dumnezeul
meu.
5. Cei ce mă urăsc fără temei
sunt mai mulţi decât perii
capului meu; ce puternici sunt
cei ce vor să mă piardă, cei ce pe
nedrept

îmi

sunt

vrăjmaşi;

trebuie să dau înapoi ce n-am
furat.
6. Dumnezeule,

Tu

cunoşti

nebunia mea, şi greşelile mele
nu-Ţi sunt ascunse.
7. Să nu rămână de ruşine, din
pricina mea, cei ce nădăjduiesc
în Tine, Doamne Dumnezeul
oştirilor! Să nu roşească de
ruşine, din pricina mea, cei ce
Te caută, Dumnezeul lui Israel!

ֵאֹלהי׃
ְֽׁ ָ יָגַ ֶ֣עְ תי בְ קָ ְראיְ֮ נ ַחַ֪ר גְ ָׁ֫רֹונַ֥י כָלַ֥ ּו עֵינַ ָ֑י ְֵ֝מיַחִֵ֗ ל ל
Ps. 69:4 iagati vekari nihar gheroni kalu enai
meiahel lelohai:

ַר ֶׁ֤בּו ׀ משַ ע ֲֶ֣רֹות ראשיְ֮ שנְ ַ ַ֪אי ָׁ֫חוָּ ַ֥ם עָצְ ֶ֣מּו מַַ֭ צְ מיתַ י איְ ַבֶ֣י
ֶ ָ֑שקֶ ר אֲ ֶ ַ֥שר לא־ ֵ֝ ָג ִַ֗זלְ תי ָ ֶ֣אז אָ ְֽׁשיב׃
Ps. 69:5 rabu misaarot roși sonai hinam ațemu
mațmitai oivai șeker așer lo-gazalti az așiv:

מֹותי מ ְמָךַ֥ לא־נכְ ָ ְֽׁחדּו׃
ַ ִ֗ ֹלהים אַ ָ ֶ֣תה ַָ֭ידַ עְ תָ לְ אּוַלְ ָ֑תי ְֵ֝ואַ ְש
ִ֗ א
Ps. 69:6 elohim ata iadata leivalti veașmotai
mimea lo-nihhadu:

הוה צְ ָׁ֫ ָב ַ֥אֹות אַ ל־יכָ ֶ֣לְ מּו ֶ֣בי
ִ֗ ְאַ ל־ ֵַ֘י ֶׁ֤בשּו ֨בי ׀ קוֶיָךְ֮ אֲ דנָ ַ֥י י
ְמבַ קְ ֶ ָ֑שיָך ֵ֝אֱ ֹלהִֵ֗ י י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
Ps. 69:7 al-ievoșu vi kovea adonai ELOHIM
țevaot al-ikalemu vi mevakșea elohe israel:

ָשאתי חֶ ְרפָ ָ֑ה כ ְס ָ ֹ֖תה כְ ל ָ ֶ֣מה פָ ָנְֽׁי׃
ֶ֣ ָ ְֽׁכי־ ַָ֭עלֶיָך נ
Ps. 69:8 ki-alea nasati herpa kiseta helima fanai:

ַ֭מּוזָר הָ יֶ֣יתי לְ אֶ ָחָ֑י ְֵ֝ונָכְ ִ֗רי לבְ נֵ ַ֥י א ְֽׁמי׃

8. Căci pentru Tine port eu
ocara,

şi

îmi

acoperă

faţa

ruşinea.
9. Am ajuns un străin pentru
fraţii mei şi un necunoscut
pentru fiii mamei mele.

Ps. 69:9 muzar haiti leeai venahri livne imi:

יתָךֶ֣ אֲ כָלָ ְָ֑תני וְ חֶ ְר ַ֥פֹות ֵ֝ח ְֹור ִֶ֗פיָך נָפְ לַ֥ ּו עָ ָ ְֽׁלי׃
ְ ְֵֽׁכי־קנְ ַ ֶ֣את ב
Ps. 69:10 ki-kinat betha ahalatni veerpot horfea
nafelu alai:

10. Căci râvna Casei Tale mă
mănâncă, şi ocările celor ce Te
ocărăsc pe Tine cad asupra mea.

וָאֶ בְ כֶ ֶ֣ה בַ ֶ֣צֹום נַפְ ָ֑שי ו ְַת ֹ֖הי ַלח ֲָר ֶ֣פֹות ְֽׁלי׃
Ps. 69:11 vaevke vațom nafși vatei laharafot li:

בּושי ָ ָ֑שק ָוא ֱֹ֖הי ל ֶָהֶ֣ם לְ מָ ָ ְֽׁשל׃
ֶ֣ ְוָאֶ ְתנָ ֶ֣ה ל

11. Plâng şi postesc, şi ei mă
ocărăsc.
12. Mă îmbrac cu sac, şi ei mă
batjocoresc.
13. Cei ce stau la poartă vorbesc

Ps. 69:12 vaetena levuși sak vaei lahem lemașal:

שֹותי שֵ ָ ְֽׁכר׃
ַ֥ ֵ י ֶָ֣שיחּו ַ֭בי ֶ֣י ְשבֵ י ָ ָ֑שעַר ּוֵ֝ נְ גינִ֗ ֹות
Ps. 69:13 iasihu vi ioșve șaar unghinot șote șear:

de mine, şi cei ce beau băuturi
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tari mă pun în cântece.
14. Dar eu către Tine îmi înalţ
rugăciunea, Doamne, la vremea
potrivită. În bunătatea Ta cea
mare,

răspunde-mi,

Dumnezeule, şi dă-mi ajutorul
Tău!
15. Scoate-mă din noroi, ca să
nu mă mai afund! Să fiu izbăvit
de

vrăjmaşii

mei

şi

din

prăpastie!
16. Să nu mai dea valurile peste
mine, să nu mă înghită adâncul
şi să nu se închidă groapa peste

אֱֹלהים בְ ָרב־חַ ְס ֶ ְָָּ֑ך
ַ֥ ַו ֲאנֶׁ֤י ְתפל ְָֽׁתי־לְ ָ֨ך ׀ יְ ה ַ֡ ָוה עֵ ֶׁ֤ת ָר ִ֗צֹון
ֵ֝ ֲע ִֵ֗נני בֶ אֱ ֶ ַ֥מת י ְש ֶ ְֽׁעָך׃
Ps. 69:14 vaani tefilati-lea ADONAI et rațon
elohim berav-hasdea aneni beemet ișea:

הַ צילֵ ֶ֣ני ַ֭מטיט וְ אַ ל־אֶ ְט ָבָ֑עָ ה אוָּצְ לָ ַ֥ה ֵ֝מ ְֽׁשנְ ִ֗ ַאי ּומ ַ ְֽׁמעֲמַ קֵ י־
ָ ְֽׁמים׃
Ps. 69:15 hațileni mitit veal-etbaa inațela
misonai umimaamake-maim:

אַ ל־ת ְש ְטפֵ ֶׁ֤ני ׀ ש ֶ֣בלֶת מַַ֭ ים וְ אַ ל־תבְ לָעֵ ֶ֣ני ְמצּולָ ָ֑ה וְ אַ ל־
תֶ ְאטַ ר־עָ לַ ֹ֖י בְ ֵ ֶ֣אר ְֽׁפיהָ ׃
Ps. 69:16 al-tiștefeni șibolet maim veal-tivlaeni
mețula veal-tetar-alai beer piha:

mine!
17. Ascultă-mă, Doamne, căci
bunătatea Ta este nemărginită.
În îndurarea Ta cea mare,
întoarce-Ţi privirile spre mine
18. şi nu-Ţi ascunde faţa de
robul Tău! Căci sunt în necaz:
grăbeşte de m-ascultă!

י־טֹוב חַ ְס ֶ ְָָּ֑ך כְ ַ֥רב ֵ֝ ַרח ִ֗ ֲֶמיָך פְ נֵ ֶ֣ה אֵ ָ ְֽׁלי׃
ֶ֣ עֲנֵ ֶ֣ני ַ֭ ְיהוָה כ
Ps. 69:17 aneni ADONAI ki-tov hasdea kerov
rahamea pene elai:

ר־לי מַ ֵהַ֥ר ע ֲֵנְֽׁני׃
ִ֗ ֵ֝ ַוְ אַ ל־תַ ְס ֵ ֶ֣תר פַָ֭ נֶיָך ֵ ְֽׁמעַבְ ֶ ְָָּ֑ך ְֽׁכי־צ
Ps. 69:18 veal-taster panea meavedea ki-țar-li
maher aneni:

קָ ְר ָבֶ֣ה אֶ ל־נַפְ ֶ֣שי גְ אָ לָ ָּ֑ה לְ ַ ֹ֖מעַ ן איְ ַבֶ֣י פְ ֵ ְֽׁדני׃

19. Apropie-Te de sufletul meu
şi izbăveşte-l! Scapă-mă, din
pricina vrăjmaşilor mei!
20. Tu ştii ce ocară, ce ruşine şi
batjocură

mi

se

face;

toţi

potrivnicii mei sunt înaintea Ta.
21. Ocara îmi rupe inima, şi
sunt bolnav; aştept să-i fie cuiva
milă de mine, dar degeaba;
aştept mângâietori, şi nu găsesc
niciunul.
22. Ei îmi pun fiere în mâncare,
şi, când mi-e sete, îmi dau să

Ps. 69:19 kareva el-nafși gheala lemaan oivai
pedeni:

ָל־צֹור ָ ְֽׁרי׃
ְ
פָתי ּוַ֭ בָ ְשתי ּוכְ למָ ָ֑תי ֵֶ֝נגְ ְְּ ִָ֗ך כ
ֶ֣ אַ ָ ֶׁ֤תה י ִ֗ ַָדעְ תָ חֶ ְר
Ps. 69:20 ata iadata herpati uvaști uhlimati
negdea kol-țorerai:

חֶ ְרפָ ֶׁ֤ה ׀ ָ ְֽׁשבְ ָ ַ֥רה ל ִ֗בי ָו ָׁ֫ ְָֽׁאנַ֥ ּושָ ה וָאֲקַ ּוֶ ֶ֣ה לָנֶ֣ ּוד ו ַ ָָ֑אין
ְֵ֝ול ְַמ ַנח ֲִ֗מים וְ ֶ֣לא מָ ָ ְֽׁצאתי׃
Ps. 69:21 herpa șavera libi vaanușa vaakave
lanud vaain velamnahamim velo mațati:

רּותי ָ֑ראש ְֵ֝ולצְ מָ ִ֗אי י ְַש ַ֥קּוני ְֽׁחמֶ ץ׃
ֶ֣ ָוַי ְתנֶ֣ ּו בְ ב
Ps. 69:22 vaitenu bevaruti roș velițmai iașkuni
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homeț:

beau oţet.
23. Să li se prefacă masa într-o
cursă, şi liniştea într-un laţ!
24. Să li se întunece ochii, şi să
nu mai vadă, şi clatină-le mereu
coapsele!
25. Varsă-Ţi mânia peste ei, şi
să-i atingă urgia Ta aprinsă!
26. Pustie

să

le

מֹוקש׃
ְֽׁ ֵ ְלֹומים ל
ַ֥ ֵיהֶ֣ם לְ פָ ָ֑ח וְ ל ְש
ֶ יְ ְֽׁהי־שלְ חָ נָ ֶ֣ם לפְ נ
Ps. 69:23 iei-șulhanam lifneem lefah velișlomim
lemokeș:

תֶ חְ ַ ֶ֣שכְ נָה עֵַ֭ ינֵיהֶ ם מֵ ְר ָ֑אֹות ּוֵ֝ מָ ְת ִֵ֗ניהֶ ם תָ ַ֥מיד הַ ְמ ַ ְֽׁעד׃
Ps. 69:24 teșahna eneem merot umatneem
tamid hamead:

rămână

יגם׃
ְֽׁ ֵ ֵיהַ֥ם זַעְ ֶ ָ֑מָך ַוח ֲַ֥רֹון אֵַ֝ פְ ִָ֗ך יַש
ֶ ְשפָך־ ֲעל

locuinţa, şi nimeni să nu mai
locuiască în corturile lor!
27. Căci ei prigonesc pe cel lovit
de Tine, povestesc suferinţele
celor răniţi de Tine.
28. Adaugă alte nelegiuiri la
nelegiuirile lor, şi să n-aibă

Ps. 69:25 șefah-aleem zamea vaharon apea
iasighem:

י־ט ָיר ָ ַ֥תם נְ שַ ָ ָ֑מה בְֵ֝ אָ ֳהלֵיהִֶ֗ ם אַ ל־יְ ַ֥הי י ֵ ְֽׁשב׃
ְֽׁ ְתה
Ps. 69:26 tei-tiratam neșama beoholeem al-iei
ioșev:

parte de îndurarea Ta!

ְֽׁכי־אַ ָ ֶ֣תה אֲ שֶ ר־ה ֶ֣כיתָ ָר ָ ָ֑דפּו וְ אֶ ל־מַ כְ ֹ֖אֹוב ֲחלָלֶ ֶ֣יָך יְ סַ ֵ ְֽׁפרּו׃

29. Să fie şterşi din Cartea

Ps. 69:27 ki-ata așer-hikita radafu veel-mahov
halalea iesaperu:

Vieţii,

şi

să

nu

fie

scrişi

împreună cu cei neprihăniţi!
30. Eu sunt nenorocit şi sufăr:
Dumnezeule, ajutorul Tău să
mă ridice!
31. Atunci voi lăuda Numele lui
Dumnezeu prin cântări, şi prin
laude Îl voi preamări.
32. Lucrul

acesta

este

mai

plăcut Domnului decât un viţel
cu coarne şi copite!

ְ ְֽׁתנָה־עַָ֭ ון עַ ל־עֲונָ ָ֑ם וְ אַ ל־ ֵָ֝י ִ֗באּו בְ צ ְדקָ ֶ ְֽׁתָך׃
Ps. 69:28 tena-avon al-avonam veal-iavou
bețidkatea:

יקים אַ ל־יכ ֵ ְָֽׁתבּו׃
ִ֗ ְּ ֵַַ֭֝ימָ ְֽׁחּו מ ֵ ֶ֣ספֶר חַ יָ֑ים וְ ַ֥עם צ
Ps. 69:29 imahu misefer haim veim țadikim alikatevu:

ֹלהים ְתשַ גְ ֵ ְֽׁבני׃
ֶ֣ ֱשּועָתָךֹ֖ א
ְ
ְכֹואב י
ָ֑ ֵ ְַַ֭ו ֲאני עָ נֶ֣י ו
Ps. 69:30 vaani ani veoev ieșuatea elohim
tesagheveni:

תֹודה׃
ְֽׁ ָ ְֹלהים בְ ָ֑שיר וַאֲ ג ְְַּלֶ ַ֥וּּו ב
ֶ֣ ֱֲא ַ ְֽׁהלְ לָ ֶ֣ה שֵ ם־א
Ps. 69:31 ahalela șem-elohim beșir vaagadelenu
vetoda:

יטֶ֣ב ַ֭ ַ ְֽׁליהוָה מ ַ֥שֹור פִָ֗ ר מַ קְ ַ֥רן מַ פְ ְֽׁריס׃
ַ וְ ת
Ps. 69:32 vetitav lADONAI mișor par makrin
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33. Nenorociţii

văd

lucrul

acesta, şi se bucură; voi, care
căutaţi pe Dumnezeu, veselă să
vă fie inima!
34. Căci Domnul ascultă pe cei
săraci şi nu nesocoteşte pe
prinşii Lui de război.
35. Să-L
pământul,

laude
mările

cerurile

şi

şi tot

ce

mafris:

יחי לְ בַ בְ ֶ ְֽׁכם׃
ַ֥ ֹלהים ו
ִ֗ ֱָר ֶ֣אּו ֲענָוֶ֣ים י ְש ָ ָ֑מחּו ְּ ְר ֵ ַ֥שי ֵ֝א
Ps. 69:33 rau anavim ismahu dorșe elohim vihi
levavhem:

יריו ֶ֣לא בָ ָזְֽׁה׃
ִ֗ ָ ת־אֲ ס
ֵ֝ ְֶֽׁכי־ש ֵ ֶ֣מעַ אֶ ל־אֶ בְ יֹונֶ֣ים יְ הוָ ָ֑ה וְ א
Ps. 69:34 ki-șomeia el-evionim ADONAI veetasirav lo vaza:

ְַֽׁ֭ ְיהַ לְ לּוהּו שָ ַ ֶ֣מים ו ָ ָָ֑א ֶרץ ֵַ֝י ִ֗מים ְ ְֽׁוכָל־ר ֵ ַ֥מש ָ ְֽׁבם׃

mişună în ele!
36. Căci Dumnezeu va mântui
Sionul şi va zidi cetăţile lui
Iuda; ele vor fi locuite şi luate în
stăpânire;
37. sămânţa robilor Lui le va
moşteni, şi cei ce iubesc Numele
Lui vor locui în ele.

Ps. 69:35 iealeluhu șamaim vaareț iamim veolromes bam:

הּודה וְ יָ ְַ֥שבּו ֵ֝ ִ֗שָ ם
ָ֑ ָ ְעָרי י
ֶ֣ ֵ ֹושיעַ ציִ֗ ֹון ַ֭ ְויבְ נֶה
ֶׁ֤ ַֹ֘להי ם ׀ י
֨ ֶׁ֤כי ֱא
ו ֵיר ְֽׁשּוהָ ׃
Ps. 69:36 ki elohim ioșia țion veivne are ieuda
veiașevu șam vireșuha:

נּו־בּה׃
ְֽׁ ָ ְוְ זֶ ֶ֣ ַַ֤רע ַ֭ ֲעבָ דָ יו ינְ חָ לָ֑ ּוהָ וְ אה ֲֵבַ֥י ֵ֝ ְש ִ֗מֹו י ְשכ
Ps. 69:37 vezera avadav inhaluha veohave șemo
ișkenu-va:

ע׳70
Psalmii 70
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. Un psalm al lui

ֵ֝ ַל ְמנ ִ֗ ֵַצחַ לְ דָ וַ֥ד לְ הַ ז ְְֽׁכיר׃
Ps. 70:1 lamnațeiah ledavid leazkir:

David. Ca aducere aminte.)
2. Grăbeşte, Dumnezeule, de
mă izbăveşte! Grăbeşte de-mi
ajută, Doamne!
3. Să

rămână

de

ruşine

şi

înfruntaţi cei ce vor să-mi ia
viaţa! Să dea înapoi şi să
roşească

cei

ce-mi

doresc

pieirea!
4. Să se întoarcă înapoi de
ruşine cei ce zic: "Aha! Aha!"

ּושה׃
ְֽׁ ָ ֹלהים לְ הַ צילֵ ָ֑ני ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה לְ עֶ ז ָ ְַ֥רתי ְֽׁח
ַ֥ ֱא
Ps. 70:2 elohim leațileni ADONAI leezrati hușa:

י ֵֶ֣בשּו וְ יַחְ פְ רּוְ֮ ְמבַ קְ ֵ ַ֪שי ַָׁ֫נפְ ַ֥שי י ֶ֣סגּו אַָ֭ חֹור וְ יכָלְ ָ֑מּו ֵ֝ ֲחפֵצִֵ֗ י
ָרע ְָֽׁתי׃
Ps. 70:3 ievoșu veiahperu mevakșe nafși isogu
ahor veikalemu hafețe raati:

ַָ֭ישּובּו עַ ל־עֵ ֶ֣קֶ ב בָ ְש ָ ָ֑תם ֵ֝הָ א ְמ ִ֗רים הֶַ֘ ָ ַ֥אח ׀ הֶ ָ ְֽׁאח׃
Ps. 70:4 iașuvu al-ekev boștam haomrim heah
heah:
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5. Toţi cei ce Te caută să se
înveselească şi să se bucure în
Tine! Cei ce iubesc mântuirea
Ta să zică neîncetat: "Preamărit
să fie Dumnezeu!"
6. Eu

sunt

grăbeşte

sărac

şi

lipsit:

să-mi

ajuţi,

Dumnezeule. Tu eşti ajutorul şi
izbăvitorul meu: Doamne, nu
zăbovi!

אמ ֶ֣רּו תַָ֭ מיד יגְ ַ ְֶּ֣ל
ְ ל־מ ָׁ֫ ַבקְ ֶ ַ֥שיָך וְ י
ְ ַָ֘י ֶׁ֤שישּו וְ י ְש ְמ ֨חּו ׀ בְ ִָ֗ך ָ ְֽׁכ
שּועָתָך׃
ְֽׁ ֶ
ְֹלהים ֵ֝אה ִ֗ ֲֵבי י
ָ֑ ֱא
Ps. 70:5 iasisu veismeu bea kol-mevakșea
veiomeru tamid igdal elohim ohave ieșuatea:

ּומפַ לְ ֶ֣טי
ְ ה־לי עֶ ז ְֶ֣רי
ַ֥ ָָׁ֫אֱֹלהים ְֽׁחּוש
ַ֪
ְַ֮ו ֲא ֶׁ֤נ י ׀ עָ נֶ֣י וְ אֶ בְ יֹון
ל־תאַ ַ ְֽׁחר׃
ְ ַַ ָ֑אתָ ה ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה א
Ps. 70:6 vaani ani veevion elohim hușa-li ezri
umfalti ata ADONAI al-teahar:

ע״א71

Psalmii 71
1. În Tine, Doamne, îmi caut
scăparea: să nu rămân de ruşine
niciodată!
2. Scapă-mă în dreptatea Ta şi
izbăveşte-mă! Pleacă-Ţi urechea
spre mine şi ajută-mi.
3. Fii

o

stâncă

de

adăpost

pentru mine, unde să pot fugi
totdeauna! Tu ai hotărât să mă
scapi, căci Tu eşti stânca şi
cetăţuia mea.
4. Izbăveşte-mă,

Dumnezeule,

din mâna celui rău, din mâna
omului nelegiuit şi asupritor!
5. Căci Tu eşti nădejdea mea,
Doamne Dumnezeule! În Tine
mă încred din tinereţea mea.
6. Pe

Tine

mă

sprijin,

din

pântecele mamei mele. Tu eşti
binefăcătorul

meu

încă

din

pântecele mamei; pe Tine Te
laud fără-ncetare.
7. Pentru mulţi am ajuns ca o

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְבְ ָךְֽׁ ־יְ הוָ ַ֥ה חָ ָ֑סיתי אַ ל־אֵ ַ֥בֹושָ ה ל
Ps. 71:1 bea-ADONAI hasiti al-evoșa leolam:

יעני׃
ְֽׁ ֵ בְ צ ְדקָ ְת ִָ֗ך תַ צילֵ ַ֥ני ּוְֽׁ ְתפַלְ ֵ ָ֑טני הַ ֵ ְֽׁטה־אֵ לַ ַ֥י אֵָ֝ זְנְ ִָ֗ך וְ הֹוש
Ps. 71:2 bețidkatea tațileni utfaleteni hate-elai
aznea veoșieni:

הֱיֵ ֶׁ֤ה ֨לי ׀ לְ ַ֥צּור מָ ַ֡עֹון ל ִָ֗בֹוא תָ ִ֗מיד צּוַ֥יתָ לְ הֹושיעֵ ָ֑ ני ְֽׁכי־
ּומצּודָ ֶ֣תי ָ ְֽׁאתָ ה׃
ְ סַ לְ ֹ֖עי
Ps. 71:3 heie li lețur maon lavo tamid țivita
leoșieni ki-sali umțudati ata

ֹלהי פַַ֭ לְ טֵ ני מיַ ֶ֣ד ָר ָ ָ֑שע מכַ ֹ֖ף ְמעַּוֵ ֶ֣ל וְ חֹומֵ ץ׃
ַ ִ֗ א
Ps. 71:4 elohai paleteni miad rașa mikaf meavel
veomeț:

עּורי׃
ְֽׁ ָ ְּהוה מבְ טַ ַ֥חי מו
ִ֗ ְֽׁכי־אַ ָ ַ֥תה תקְ ו ָָ֑תי אֲ דנָ ַ֥י ֵ֝ ְי
Ps. 71:5 ki-ata tikvati adonai ELOHIM mivtahi
mineurai:

עָלֶ ֶׁ֤יָך ׀ נ ְס ֵּ֬ ַמכְ תי מ ִ֗ ֶבטֶ ן מ ְמעֵ ֶ֣י ַ֭אמי אַ ָ ֶ֣תה גֹוזָ֑י בְ ָךֹ֖ ְתהל ֶָ֣תי
תָ ְֽׁמיד׃
Ps. 71:6 alea nismahti mibeten mimee imi ata
gozi bea teilati tamid:

י־עז׃
ְֽׁ ַ֭ ְכמֹופֵת הָ יֶ֣יתי לְ ַר ָ֑בים ְֵ֝ואַ ִ֗ ָתה ַ ְֽׁמחֲס

minune, dar Tu eşti scăparea

Ps. 71:7 kemofet haiti lerabim veata mahasi-oz:
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mea cea tare.

ָל־הַ יִ֗ ֹום תפְ אַ ְר ֶ ְֽׁתָך׃
ֵ֝ י ָ ֶ֣מלֵא ַ֭פי ְתהל ֶ ָָ֑תָך כ

8. Să mi se umple gura de
laudele Tale şi-n fiecare zi să Te
slăvească!
9. Nu mă lepăda la vremea
bătrâneţii; când mi se duc
puterile, nu mă părăsi!
10. Căci vrăjmaşii mei vorbesc
de mine, şi cei ce-mi pândesc
viaţa se sfătuiesc între ei,
11. zicând:

"L-a

părăsit

Dumnezeu; urmăriţi-l, puneţi
mâna pe el, căci nu-i nimeni
care să-l scape!"
12. Dumnezeule, nu Te depărta
de mine! Dumnezeule, vino
degrabă în ajutorul meu!
13. Să rămână de ruşine şi
nimiciţi cei ce vor să-mi ia viaţa!
Să fie acoperiţi de ruşine şi de
ocară cei ce-mi caută pierzarea!
14. Şi eu voi nădăjdui pururi, Te
voi lăuda tot mai mult.
15. Gura mea va vesti zi de zi
dreptatea şi mântuirea Ta, căci
nu-i cunosc marginile.
16. Voi spune lucrările Tale cele
puternice,
Dumnezeule!

Doamne
Voi

pomeni

dreptatea Ta şi numai pe a Ta.

Ps. 71:8 imale fi teilatea kol-haiom tifartea:

ַ ְֽׁאל־תַַ֭ ְשליכֵני לְ עֵ ֶ֣ת זקְ נָ ָ֑ה ככְ לַ֥ ֹות ֵ֝כ ִ֗חי ְֽׁ ַאל־תַ עַ ז ֵ ְְֽׁבני׃
Ps. 71:9 al-tașliheni leet zikna kihlot kohi altaazveni:

ְֽׁכי־אָ ְמ ֶ֣רּו אֹויְ ַבֶ֣י ָ֑לי וְ ש ְמ ֵ ַ֥רי ֵַ֝נפְ ִ֗שי נֹוע ֲַ֥צּו יַחְ ָ ְְּֽׁו׃
Ps. 71:10 ki-ameru oivai li veșomre nafși noațu
iahdav:

י־אין מַ ְֽׁציל׃
ַ֥ ֵ ֹלהים ֲעז ָָ֑בֹו ְֽׁר ְד ַ֥פּו ְֵ֝ותפְ ִ֗שּוהּו כ
ֶ֣ ֱֵַ֭לאמר א
Ps. 71:11 lemor elohim azavo ridfu vetifsuhu kien mațil:

|ַ֭ ֱאֹלהים אַ ל־ת ְר ַחֶ֣ק מ ֶ ָ֑מוּי ֵ֝אֱ ֹלהִַ֗ י לְ עֶ ז ָ ְַ֥רתי חישה | ְֽׁחּושָ ה׃
Ps. 71:12 elohim al-tirhak mimeni elohai leezrati
hișa (hușa):

י ֵֶ֣בשּו יכְ לּוְ֮ ש ְטנֵ ַ֪י ַָׁ֫נפְ ַ֥שי ַ ְֽׁיע ֲֶ֣טּו חֶַ֭ ְרפָ ה ּוכְ ל ָ ָ֑מה ְֵ֝מבַ קְ שִֵ֗ י
ָרע ְָֽׁתי׃
Ps. 71:13 ievoșu ihlu sotne nafși iaatu herpa
uhlima mevakșe raati:

ָל־תהל ֶ ְָֽׁתָך׃
ְ ַַ֭ו ֲאני תָ ֶ֣מיד אֲ י ֵ ַָ֑חל ְֵ֝והֹוסַ פְ ִ֗תי עַל־כ
Ps. 71:14 vaani tamid aiahel veosafti al-kolteilatea:

ֶׁ֤פי ׀ יְ סַ פֵֵּ֬ ר צ ְדקָ ִ֗ ֶתָך כָל־הַ יַ֥ ֹום ְתשּוע ֶ ָָ֑תָך ֶׁ֤כי ֹ֖לא י ַ ֶָ֣דעְ תי
ְספ ְֽׁרֹות׃
Ps. 71:15 pi iesaper țidkatea kol-haiom teșuatea
ki lo iadati seforot:

הוה אַ ז ְֹ֖כיר צ ְדקָ ְתָךֶ֣ לְ בַ ֶ ְְָּֽׁך׃
ָ֑ ְאָ ִ֗בֹוא ַ֭בגְ ברֹות אֲ דנָ ֶ֣י י
Ps. 71:16 avo bigvurot adonai ELOHIM azkir
țidkatea levadea:
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17. Dumnezeule,

Tu

m-ai

învăţat din tinereţe, şi până
acum eu vestesc minunile Tale.
18. Nu mă părăsi, Dumnezeule,
chiar la bătrâneţi cărunte, ca să
vestesc tăria Ta neamului de
acum, şi puterea Ta neamului
de oameni care va veni!
19. Dreptatea Ta, Dumnezeule,
ajunge până la cer; Tu ai
săvârşit

lucruri

mari:

Dumnezeule, cine este ca Tine?
20. Ne-ai făcut să trecem prin
multe necazuri şi nenorociri;
dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei
scoate iarăşi din adâncurile
pământului.
21. Înalţă-mi

mărimea

mea,

întoarce-Te şi mângâie-mă din
nou!

אֹותיָך׃
ְֽׁ ֶ ְד־הֵ וָּה אַ גַ֥יד נפְ ל
ִ֗ ֵ֝ ַעּורי וְ ע
ָ֑ ָ ְֹּלהים למַ ְד ַ ַ֥תני מו
ִ֗ א
Ps. 71:17 elohim limadtani mineurai vead-hena
aghid nifleotea:

ֹלהים ַ ְֽׁאל־תַ עַָׁ֫ ז ֵ ְַ֥בני עַ ד־אַ גֶ֣יד
ַ֪ ֱוְ גַ ֶׁ֤ם עַד־זקְ ָ֨נה ׀ וְ שֵ יבָ הְ֮ א
בּור ֶ ְֽׁתָך׃
ָ ְזְרֹועֲָךֶ֣ לְ ָ֑דֹור לְ כָל־ ֵָ֝י ִ֗בֹוא ג
Ps. 71:18 vegam ad-zikna veseva elohim altaazveni ad-aghid zeroaha ledor leol-iavo
ghevuratea:

ֹלהים
ִ֗ ד־מ ַ֥רֹום אֲ שֶ ר־ ָע ַ֥שיתָ גְ דלָ֑ ֹות ֵ֝ ֱא
ָ ָׁ֫ ֹלהים ַע
ִ֗ ֱוְ צ ְדקָ ְתָךַ֥ א
ֶ֣מי כ ְָֽׁמֹוָך׃
Ps. 71:19 vețidkatea elohim ad-marom așer-asita
ghedolot elohim mi hamoha:

יתני ׀| צָ ַ֥רֹות ַר ִ֗בֹות וְ ָ ָׁ֫רעַ֥ ֹות תָ ַ֥שּוב
ַ ֨ ֲא ֶ ֶׁ֤שר הראיתנו |ה ְרא
תחיינו | ְתחַ יֵ ָ֑יני| ּוְֽׁ מ ְתה ַ֥מֹות ֵ֝הָ ִ֗ ָא ֶרץ תָ ַ֥שּוב תַ ע ֵ ְֲֽׁלני׃
Ps. 71:20 așer hiritanu (hiritani) țarot rabot
veraot tașuv teaienu teaieni umiteomot haareț
tașuv taaleni:

ֶ ֶׁ֤ת ֶרב ׀ ְ ְֽׁגדל ִָ֗תי וְ ת ַ֥סב ְ ְֽׁת ַנח ֵ ְֲֽׁמני׃

22. Şi Te voi lăuda în sunet de
lăută, Îţi voi cânta credincioşia,
Dumnezeule, Te voi lăuda cu
harpa, Sfântul lui Israel!
23. Când Te voi lăuda, voi fi cu
bucuria pe buze, cu bucuria în
sufletul pe care mi l-ai izbăvit;
24. şi limba mea va vesti zi de zi
dreptatea Ta, căci cei ce-mi
caută pierzarea sunt ruşinaţi şi
roşii de ruşine.

Ps. 71:21 terev ghedulati vetisov tenahameni:

ֶ֣אֹודָךֶ֣ בכְ לי־נֶבֶ ל ְ֮ אֲ מ ְתָךַ֪ אֱ ָֹׁ֫ל ָהַ֥י אֲ ז ְַמ ָ ֶ֣רה לְ ָך
ְ גַם־ ֲאנֶׁ֤י ׀
בְ כוָּ֑ ֹור קְֵ֝ דִ֗ ֹוש י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
Ps. 71:22 gam-ani odha vihli-nevel amitea elohai
azamera lea veinor kedoș israel:

ְת ַרוֵּ ֶ֣וָּ ֶ֣ה ַ֭ ְשפָתַ י ֶ֣כי אֲ ז ְַמ ָרה־לָ ָ֑ך ְֵ֝ונַפְ ִ֗שי אֲ ֶ ֶ֣שר פָ ְֽׁדיתָ ׃
Ps. 71:23 teranena sefatai ki azamera-lah venafși
așer padita:

י־חָ פְ ִ֗רּו
ֵ֝ י־בשּו ְֽׁכ
ַ֥ שֹוני כָל־הַַ֭ יֹום תֶ הְ גֶ ֶ֣ה צ ְדקָ ֶ ָ֑תָך כ
ִ֗ ְגַם־ל
עָתי׃
ְֽׁ ְמבַ קְ ֵ ַ֥שי ָר
Ps. 71:24 gam-leșoni kol-haiom teghe țidkatea
ki-voșu hi-haferu mevakșe raati:
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Ziua 14

ע״ב72

ֹלהים ַ֭מ ְשפָטֶ יָך לְ ֶ ֶ֣מלֶך ֵ ָ֑תן וְ צ ְדקָ ְתָךַ֥ לְ בֶ ן־
ִ֗ ֹלמה ׀ א
֨ ל ְש
ֶ ְֽׁמלֶך׃
Psalmii 72
1. (Un psalm al lui Solomon.)

Ps. 72:1 lișlomo elohim mișpatea lemele ten
vețidkatea leven-mele:

Dumnezeule, dă judecăţile Tale
împăratului şi dă dreptatea Ta
fiului împăratului!

י ֶָ֣דין עַ ְמָךֶ֣ בְ ֶצָ֑דֶ ק ַועֲניֶ ַ֥יָך בְ מ ְש ָ ְֽׁפט׃
Ps. 72:2 iadin amea vețedek vaaniea vemișpat:

2. Şi el va judeca pe poporul Tău
cu dreptate, şi pe nenorociţii Tăi
cu nepărtinire.
3. Munţii

vor

poporului,

şi

aduce

pace

dealurile

de

asemenea, ca urmare a dreptăţii
Tale.
4. El

va

nenorociţilor

face

dreptate

poporului,

va

scăpa pe copiii săracului şi va

י ְש ֶׁ֤אּו הָ ָ֓רים שַָ֘ לַ֥ ֹום לָעָ ָ֑ם ּוֵ֝ גְ בָ ִ֗עֹות בצְ דָ ָ ְֽׁקה׃
Ps. 72:3 isu harim șalom laam ugvaot bițdaka:

עֹושק׃
ְֽׁ ֵ י ְש ֶׁ֤פט ׀ עניֵי־עִָ֗ ם יַ֭ ֹושיעַ לבְ נֵ ֶ֣י אֶ בְ יָ֑ ֹון ְֽׁוידַ כֵ ֶ֣א
Ps. 72:4 ișpot anie-am ioșia livne evion vidake
oșek:

ְֹּורים׃
ְֽׁ ם־שמֶ ש וְ לפְ נֵ ַ֥י ֵָ֝י ֵ ִ֗רחַ ְֶֹּ֣ור
ָ֑ ָ ְֽׁי ָיר ַ֥אּוָך ע
Ps. 72:5 irauha im-șameș velifne iareiah dor
dorim:

יבים ז ְַרזַ֥יף ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ִ֗ ֵַ֭י ֵרד כְ מָ ָטֶ֣ר עַ ל־גֵ ָ֑ז ֵ֝כ ְרב

zdrobi pe asupritor.
5. Aşa că se vor teme de Tine,
cât va fi soarele şi cât se va arăta
luna, din neam în neam;
6. va fi ca o ploaie care cade pe
un pământ cosit, ca o ploaie
repede care udă câmpia.

Ps. 72:6 iered kematar al-ghez kirvivim zarzif
areț:

ְֽׁיפְ ַרח־בְ י ָ ַָ֥מיו צַ ְָּ֑יק וְ ַ֥רב ֵ֝שָ ִ֗לֹום עַד־בְ ַ֥לי י ֵ ְָֽׁרחַ ׃
Ps. 72:7 ifrah-beiamav țadik verov șalom ad-beli
iareha:

י־א ֶרץ׃
ְֽׁ ָ ֵַ֭ ְוי ְֵר ְְּ מיָ ֶ֣ם עַ ד־יָ ָ֑ם ּוֵ֝ מוָּהִָ֗ ר עַ ד־אַ פְ ס

7. În zilele lui va înflori cel
neprihănit şi va fi belşug de
pace până nu va mai fi lună.

Ps. 72:8 veierd miam ad-iam uminahar ad-afseareț:

8. El va stăpâni de la o mare la
alta, şi de la Râu până la
marginile pământului.
9. Locuitorii pustiului îşi vor
pleca genunchiul înaintea lui, şi

ַ֭ ְל ָפנָיו יכְ ְרעֶ֣ ּו ציָ֑ים ְֵ֝ואיְ ִ֗ ָביו עָ פָ ַ֥ר יְ ל ֵ ְַֽׁחכּו׃
Ps. 72:9 lefanav ihreu țim veoivav afar ielaheu:

מַ לְ ֵֵּ֬כי תַ ְר ֶ֣שיש ַ֭ ְואיים מנְ ָחֶ֣ה י ָָ֑שיבּו מַ לְ כֵ ַ֥י ְש ָבַ֥א ּוֵ֝ ְס ִ֗ ָבא
אֶ ְשכָ ַ֥ר יַקְ ְֽׁריבּו׃
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vrăjmaşii vor linge ţărâna.
10. Împăraţii Tarsisului şi ai
ostroavelor

vor

plăti

biruri,

împăraţii Sebei şi Sabei vor
aduce daruri.
11. Da, toţi împăraţii se vor
închina

înaintea

lui,

12. Căci el va izbăvi pe săracul
care strigă şi pe nenorocitul care
n-are ajutor.
avea

milă

de

cel

nenorocit şi de cel lipsit şi va
scăpa viaţa săracilor;
14. îi va izbăvi de apăsare şi de
silă, şi sângele lor va fi scump
înaintea lui.
15. Ei vor trăi şi-i vor da aur din
Seba; se vor ruga neîncetat
pentru el şi-l vor binecuvânta în
fiecare zi.
16. Va fi belşug de grâne în ţară,
până în vârful munţilor, şi
spicele lor se vor clătina ca şi
copacii din Liban; oamenii vor
înflori

în

cetăţi

ca

iarba

pământului.
17. Numele lui va dăinui pe
vecie: cât soarele îi va ţine
numele.

Cu

el

se

ָל־מל ָָ֑כים כָל־גֹויַ֥ם ַיְֽׁעַבְ ְֽׁדּוהּו׃
ְ וְ י ְשתַ חֲוּו־לַ֥ ֹו כ
Ps. 72:11 veiștahavu-lo hol-melahim kol-goim
iaavduhu:

toate

neamurile îi vor sluji.

13. Va

Ps. 72:10 malhe tarșiș veim minha iașivu malhe
șeva usva eșkar iakrivu:

vor

binecuvânta unii pe alţii, şi
toate neamurile îl vor numi
fericit.
18. Binecuvântat să fie Domnul
Dumnezeul lui Israel, singurul

ְֽׁכי־ ַַ֭יציל אֶ בְ יֶ֣ ֹון ְמשַ ּוֵ ָ֑ ַע ְֵ֝ועָ ִ֗ני ְ ְֽׁואֵ ין־עזֵ ַ֥ר לְֽׁ ֹו׃
Ps. 72:12 ki-iațil evion meșaveia veani veen-ozer
lo:

יֹושיעַ׃
ְֽׁ עַל־ְּל וְ אֶ בְ יָ֑ ֹון וְ נַפְ ֹ֖שֹות אֶ בְ יֹונֶ֣ים
ֶ֣ ַ
ַָ֭יחס
Ps. 72:13 iahos al-dal veevion venafșot evionim
ioșia:

ֵיקר ְָּ ָ ֶ֣מם בְ עֵ ָינְֽׁיו׃
ֹ֖ ַ מ ֶ֣תֹוך ּוַ֭ מֵ חָ מָ ס יגְ ַ ֶ֣אל נַפְ ָ ָ֑שם וְ י
Ps. 72:14 mitoh umeamas igal nafșam veiekar
damam beenav:

יחי וְ יתֶ ן־לֹוְ֮ מזְ ַהַ֪ב ָׁ֫ ְש ָבַ֥א וְ י ְתפַ לֵ ֶ֣ל בַ ע ֲֶ֣דֹו תָ ָ֑מיד כָל־
ִ֗ ו
ֵ֝הַ יִ֗ ֹום יְ בָ רֲ ֶ ְֽׁכנְ ְֽׁהּו׃
Ps. 72:15 vihi veiten-lo mizeav șeva veitpalel
baado tamid kol-haiom ievarahenhu:

ת־בר ׀ בָ אָ ֶרץְ֮ בְ ַ֪ראש הָָׁ֫ ַ֥רים י ְרעַ ֶ֣ש כַלְ בָ נֶ֣ ֹון
ַ ֨ ַיְ ֶׁ֤הי פס
פ ְריָ֑ ֹו וְ י ַָ֥ציצּו מֵֵ֝ ִ֗עיר כְ עֵ ֶ֣שֶ ב הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 72:16 iei fisat-bar baareț beroș harim iraș
kalevanon pirio veiațițu meir keesev haareț:

יְ ֶׁ֤הי ְש ֨מֹו ְ ְֽׁלעֹו ִָ֗לם לפְ נֵי־שֶ מֶ שְ֮ ינין |יוַּ֪ ֹון| ָׁ֫ ְש ַ֥מֹו וְ י ְת ָב ְַ֥רכּו
ָ֑בֹו כָל־גֹויַ֥ם יְ אַ ְש ְֽׁרּוהּו׃
Ps. 72:17 iei șemo leolam lifne-șemeș ianin
(inon) șemo veitbareu vo kol-goim ieașeruhu:

ֹלהֶ֣י י ְש ָר ֵ ָ֑אל ע ֵ ֹ֖שה נפְ ל ֶָ֣אֹות
ֵ ֱבָ ֶׁ֤רּוך ׀ יְ הוָ ֶ֣ה ַ֭אֱ ֹלהים א
לְ בַ ְְֹּֽׁו׃
Ps. 72:18 baruh ADONAI elohim elohe israel ose
niflaot levado:
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care face minuni!
19. Binecuvântat să fie în veci
slăvitul

Lui

Nume!

Tot

pământul să se umple de slava
Lui! Amin! Amin!
20. Sfârşitul

rugăciunilor

ת־כל
ַ֥ ֶּובָ ֶׁ֤רּוך ׀ ֵ ַ֥שם כְ בֹודִ֗ ֹו לְ ָׁ֫עֹולָ ַ֥ם וְ ימָ לֵ ֶ֣א ַ֭ ְכבֹודֹו א
הָ ִ֗ ָא ֶרץ ַ֘ ָא ֵ ַ֥מן ׀ וְ אָ ֵ ְֽׁמן׃
Ps. 72:19 uvaruh șem kevodo leolam veimale
hevodo et-kol haareț amen veamen:

lui

David, fiul lui Isai.

כָלַ֥ ּו ְתפלָ֑ ֹות ְֵָּ֝ ִ֗וד בֶ ן־י ָ ְֽׁשי׃
Ps. 72:20 kalu tefilot david ben-ișai:

ע״ג73
אֱֹלהים לְ בָ ֵ ַ֥רי ל ָ ְֵֽׁבב׃
ִ֗ מז ְִ֗מֹור לְ ָׁ֫ ָא ָ ַ֥סף ַ ֶׁ֤אך ַ֭טֹוב לְ י ְש ָר ֵ ַ֥אל

Psalmii 73
1. (Un psalm al lui Asaf.) Da,
bun este Dumnezeu cu Israel, cu
cei cu inima curată.
2. Totuşi, era să mi se îndoaie
piciorul şi era să-mi alunece
paşii!
3. Căci mă uitam cu jind la cei
nesocotiţi,

când

vedeam

fericirea celor răi.
4. Într-adevăr,

nimic

le

este

încărcat

|ַו ֲא ִ֗ני ַ֭כ ְמעַט נטוי |נ ָ ֶָ֣טיּו| ַרגְ לָ ָ֑י ֵ֝ ְכ ִ֗ ַאין שפכה |שפְ כַ֥ ּו
ֲאש ָ ְֽׁרי׃
Ps. 73:2 vaani kimat natui (nataiu) raglai keain
șupea șupeu așurai:

י־קוֵּאתי ַ ְֽׁבהֹולְ ָ֑לים ְשלֹ֖ ֹום ְרשָ ֶ֣עים אֶ ְר ֶ ְֽׁאה׃
ַ֭ ְֽׁכ
Ps. 73:3 ki-kineti baholelim șelom reșaim ere:

nu-i

tulbură până la moarte, şi
trupul

Ps. 73:1 mizmor leasaf ah tov leisrael elohim
levare levav:

de

אּולם׃
ְֽׁ ָ מֹותם ּובָ ַ֥ריא
ָ ִ֗ ְֶׁ֤כי ֵ ֹ֖אין חַ ְרצ ַ֥בֹות ל
Ps. 73:4 ki ein harțubot lemotam uvari ulam:

בַ ע ַ ֲֶ֣מל אֱ נֶ֣ ֹוש אֵ ינֵ ָ֑מֹו וְ עם־אֵָ֝ ִ֗ ָדם ֶ֣לא יְ נ ָגְֽׁעּו׃

grăsime.
5. N-au parte de suferinţele
omeneşti şi nu sunt loviţi ca

Ps. 73:5 baamal enoș enemo veim-adam lo
ienugau:

ceilalţi oameni.
6. De aceea mândria le slujeşte
ca salbă, şi asuprirea este haina
care-i înveleşte.
7. Li

se

bulbucă

ochii

Ps. 73:6 lahen anakatmo gaava iaataf-șit hamas
lamo:

ַָ֭יצָ א מֵ ֵ ֶ֣חלֶב עֵ ינֵ ָ֑מֹו ֵ֝עָ בְ ִ֗רּו מַ ְשכיַ֥ ֹות ל ָ ְֵֽׁבב׃

de

grăsime, şi au mai mult decât lear dori inima.
8. Râd şi vorbesc cu răutate de
asuprire: vorbesc de sus,

ף־שית חָ ָ ַ֥מס ָ ְֽׁלמֹו׃
ִ֗ ֵ֝ ַָָ֭לכֵן ֲענ ַ ֶָ֣ק ְתמֹו גַאֲ וָ ָ֑ה ַיעֲט

Ps. 73:7 iața meelev enemo averu maskiot levav:

י ֶָׁ֤מיקּו ׀ וידַ בְ ֶ֣רּו בְ ָ ֶ֣רע ָ֑עשֶ ק ממָ ַ֥רֹום יְ דַ ֵ ְֽׁברּו׃
Ps. 73:8 iamiku vidaberu vera oșek mimarom
iedaberu:
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9. îşi înalţă gura până la ceruri,
şi limba le cutreieră pământul.
10. De aceea aleargă lumea la ei,
înghite apă din plin
11. şi zice: "Ce ar putea să ştie
Dumnezeu şi ce ar putea să
cunoască Cel Preaînalt?"
12. Aşa sunt cei răi: totdeauna

יהָ֑ם ּוֵ֝ לְ שֹו ִָ֗נם ְֽׁתהֲלַ ַ֥ ך בָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ֶ שַ ֶ֣תּו בַ שָ ַ ֶ֣מים פ
Ps. 73:9 șatu vașamaim pihem ulșonam tihalah
baareț:

ּומי מֵָ֝ ִֵ֗לא י ָ ַ֥מצּו ָ ְֽׁלמֹו׃
ַ֥ ֵ לָכֵ ֶׁ֤ן ׀ ישיב |י ֶָ֣שּוב| עַ ֶ֣מֹו הֲֹלָ֑ ם
Ps. 73:10 lahen iașiv (iașuv) amo halom ume
male imațu lamo:

ע־אל וְ יֵ ֹ֖ש ְֵּ עָ ֶ֣ה בְ עֶ לְ יְֽׁ ֹון׃
ָ֑ ֵ ְ ְֽׁואָ ְמ ִ֗רּו אֵ יכָ ַ֥ה י ַ ְָֽׁד

fericiţi, şi îşi măresc bogăţiile.
13. Degeaba, dar, mi-am curăţat
eu

inima

şi

mi-am

spălat

mâinile în nevinovăţie:
14. căci în fiecare zi sunt lovit şi
în

toate

dimineţile

sunt

pedepsit.
15. Dacă aş zice: "Vreau să
vorbesc ca ei", iată că n-aş fi
credincios

neamului

Ps. 73:11 veameru ea iada-el veieș dea veelion:

גּו־חיל׃
ְֽׁ ָ ֵה־אלֶה ְרשָ ָ֑עים וְ שַ לְ וֵ ַ֥י ֵ֝עֹו ִָ֗לם ה ְש
ַ֥ ֵ ּהו
Ps. 73:12 hine-ele reșaim veșalve olam hisguhail:

ך־ריק ז ֶ֣כיתי לְ בָ ָ֑בי וָאֶ ְר ַחֹ֖ץ בְ נקָ יֶ֣ ֹון כ ָ ְַֽׁפי׃
ַ֭ ַא
Ps. 73:13 ah-rik zikiti levavi vaerhaț benikaion
kapai:

copiilor

ָו ֱא ֶ֣הי ַָ֭נגּועַ כָל־הַ יָ֑ ֹום ְֵ֝ותֹוכַחְ ִ֗תי לַבְ קָ ְֽׁרים׃

Tăi.
16. M-am

gândit

la

aceste

lucruri ca să le pricep, dar
zadarnică mi-a fost truda,
17. până ce am intrat în Sfântul
Locaş al lui Dumnezeu şi am

Ps. 73:14 vaei nagua kol-haiom vetohahti
labekarim:

אם־אַָ֭ מַ ְרתי אֲסַ פְ ָ ַ֥רה כְ ָ֑מֹו הוֵּ ֶׁ֤ה ַ֭דֹור בָ נֶ ֶ֣יָך בָ ָג ְְַֽׁ֤דתי׃
Ps. 73:15 im-amarti asapera hemo hine dor
banea vagadti:

luat seama la soarta de la urmă

ַ֭ ָ ְֽׁואֲחַ ְשבָ ה ל ַ ֶָ֣דעַת ָ֑זאת עָ ָ ֹ֖מל היא | ֶ֣הּוא| בְ עֵ ָינְֽׁי׃

a celor răi.
18. Da,

Tu-i

alunecoase
prăpăd.

pui
şi-i

în

locuri

arunci

în

Ps. 73:16 vaahașeva ladaat zot amal hi (hu)
veenai:

יתם׃
ְֽׁ ָ י־אל אֵָ֝ ִ֗בינָה לְ אַ חֲר
ָ֑ ֵ ֵעַד־אַָ֭ בֹוא אֶ ל־מקְ ְְּש
Ps. 73:17 ad-avo el-mikdeșe-el avina leaharitam:

שּואֹות׃
ְֽׁ ַַ ֶ֣אך בַַ֭ ֲחלָקֹות תָ ֶ֣שית לָ ָ֑מֹו ֵ֝הפַ לְ ִ֗ ָתם לְ מ
Ps. 73:18 ah bahalakot tașit lamo hipaltam
lemașuot:
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19. Cum sunt nimiciţi într-o
clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi
printr-un sfârşit năprasnic.
20. Ca un vis la deşteptare, aşa
le lepezi chipul, Doamne, la
deşteptarea Ta!
21. Când mi se amăra inima şi
mă

simţeam

străpuns

ֵ ֶׁ֤איך הָ יֶ֣ ּו לְ שַ ָ ֶ֣מה כְ ָ ָ֑רגַע ָ ַ֥ספּו ֵ֝ ִ֗תַ מּו מן־בַ ל ְָֽׁהֹות׃
Ps. 73:19 e haiu leșama heraga safu tamu minbalahot:

ַכחֲלַ֥ ֹום מֵ הָ ָ֑קיץ ֵ֝אֲ דנָי בָ ֶׁ֤עיר ׀ צַ לְ ֵּ֬ ָמם תבְ ֶזְֽׁה׃
Ps. 73:20 kahalom meakiț adonai bair țalmam
tivze:

תֹונְַֽׁ֤ן׃
ָ יֹותי אֶ ְש
ַ ִ֗ ְַ֭כי י ְתחַ ֵ ֶ֣מץ לְ בָ ָ֑בי ְֵ֝וכל

în

Ps. 73:21 ki ithameț levavi veiliotai eștonan:

măruntaie,
22. eram prost şi fără judecată,
eram ca un dobitoc înaintea Ta.
23. Însă eu sunt totdeauna cu

ַו ֲאני־בַַ֭ עַ ר וְ ֶ֣לא אֵ ָ ָ֑דע בְֵ֝ הֵ ִ֗מֹות הָ יַ֥יתי ע ָ ְֽׁמך׃
Ps. 73:22 vaani-vaar velo eda beemot haiti imah:

Tine, Tu m-ai apucat de mâna
dreaptă;
24. mă vei călăuzi cu sfatul Tău,

ַו ֲאנֶ֣י תָ ֶ֣מיד ע ָ ָ֑מך אֵָ֝ חִַ֗ זְתָ בְ יַד־יְ מ ְֽׁיני׃
Ps. 73:23 vaani tamid imah ahazta beiad-iemini:

בַ עֲצָ ְתָךַ֥ תַ נְ ֵ ָ֑חני ְֵ֝ואַ חִַ֗ ר כ ַָ֥בֹוד תקָ ֵ ְֽׁחני׃

apoi mă vei primi în slavă.
25. Pe cine altul am eu în cer în
afară de Tine? Şi pe pământ nu-

Ps. 73:24 baațatea tanheni veahar kavod
tikaheni:

mi găsesc plăcerea în nimeni
decât în Tine.
26. Carnea şi inima pot să mi se
prăpădească: fiindcă Dumnezeu
va fi pururi stânca inimii mele şi
partea mea de moştenire.
27. Căci

iată

că

cei

ce

se

depărtează de Tine pier; Tu
nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt
necredincioşi.
28. Cât pentru mine, fericirea
mea este să mă apropii de
Dumnezeu:

pe

Domnul

Dumnezeu Îl fac locul meu de
adăpost, ca să povestesc toate
lucrările Tale.

י־לי בַ שָ ָ ָ֑מים ְֵ֝וע ְמ ִָ֗ך לא־חָ פַ ַ֥צְ תי בָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ַ֥ מ
Ps. 73:25 mi-li vașamaim veimea lo-hafațti
vaareț:

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְֹלהים ל
ַ֥ ֱכָלָ ַ֥ה ְשאֵ ִ֗רי ּולְ ָׁ֫ ָב ַ֥בי צּור־לְ בָ ַ֥בי וְ חֶ לְ ִ֗קי א
Ps. 73:26 kala șeeri ulvavi țur-levavi veelki
elohim leolam:

אבָ֑דּו ֵ֝הצְ ִ֗ ַמתָ ה כָל־זֹונֶ ַ֥ה מ ֶ ְֽׁמךָ׃
ֵ ְֽׁכי־הוֵּ ֶ֣ה ְרחֵ ֶ ֶ֣קיָך י
Ps. 73:27 ki-hine reekea iovedu hițmata kol-zone
mimeka:

י־טֹוב שַ ֶׁ֤תי ׀ בַ אדנָ ֶ֣י יְ הוֶ֣ה
ַ֥ ֹלהים ָׁ֫ל
ִ֗ ֱַו ֲאנֶׁ֤י ׀ ְֽׁקרֲ ַבַ֥ת א
כֹותיָך׃
ְֽׁ ֶ ֲמַ חְ ָ֑סי לְֵ֝ סַ פִֵ֗ ר כָל־מַ לְ א
Ps. 73:28 vaani kiravat elohim li-tov șati badonai
ELOHIM mahsi lesaper kol-malahotea:
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ע״ד74

Psalmii 74
1. (O cântare a lui Asaf.) Pentru
ce,

Dumnezeule,

ne

lepezi

pentru totdeauna? Pentru ce Te
mânii pe turma păşunii Tale?
2. Adu-Ţi aminte de poporul
Tău,

pe

care

odinioară,

pe

răscumpărat

ca

l-ai

câştigat

care

l-ai

seminţie

a

moştenirii Tale! Adu-Ţi aminte
de muntele Sionului, unde Îţi
aveai locuinţa;
3. îndreaptă-Ţi paşii spre aceste
locuri pustiite fără curmare!

מַ ְש ִ֗כיל לְ ָׁ֫ ָא ָסַ֥ף ל ָ ֶָ֣מה ַ֭ ֱאֹלהים זָנַ ֶ֣חְ תָ לָנֶ ָ֑צַ ח יֶעְ ַ ַ֥שן אֵַ֝ פְ ִָ֗ך
יתָך׃
ְֽׁ ֶ בְ ֶ֣צאן מַ ְרע
Ps. 74:1 maskil leasaf lama elohim zanahta
lanețah ieșan apea bețon maritea:

ר־ציִ֗ ֹון
ֵ֝ ַז ְֶׁ֤כר עֲדָ ְת ָ֨ך ׀ קַָ֘ נֶׁ֤יתָ קִֶ֗ דֶ ם ַָ֭גאַ לְ תָ ֵ ֶ֣שבֶ ט ַנ ֲחל ֶ ָָ֑תָך ה
זֶ ֶׁ֤ה ׀ שָ ֵַּ֬כנְ תָ ְֽׁבֹו׃
Ps. 74:2 zeor adatea kanita kedem gaalta șevet
nahalatea har-țion ze șahanta bo:

הָ ֶ֣רימָ ה ַ֭ ְפעָ מֶ יָך לְ מַ ש ֶ֣אֹות נֶ ָ֑צַ ח כָל־הֵ ַ ֹ֖רע אֹויֵ ֶ֣ב בַ ְֽׁקדֶ ש׃
Ps. 74:3 harima feamea lemașuot nețah kol-hera
oiev bakodeș:

Vrăjmaşul a pustiit totul în

שָ אֲגֶ֣ ּו ַ֭צ ְר ֶריָך בְ ֶ ֶ֣ק ֶרב מֹוע ֶ ֲָ֑דָך ָ ֹ֖שמּו אֹות ָ ֶ֣תם א ְֽׁתֹות׃

Locaşul Tău cel Sfânt.
4. Potrivnicii Tăi au mugit în
mijlocul Templului Tău; şi-au
pus semnele lor drept semne.
5. Parcă erau nişte oameni care
ridică toporul într-o pădure
deasă:
6. în curând au sfărâmat toate
podoabele săpate cu lovituri de
securi şi ciocane.

Ps. 74:4 șaagu țorerea bekerev moadea samu
ototam otot:

ך־עֵ ץ קַ ְרְּ ְֽׁמֹות׃
ִ֗ ֵ֝ ַָ֭יּוָדַ ע כְ מֵ ֶ֣ביא לְ ָ ָ֑מעְ לָה ְֽׁבסֲב
Ps. 74:5 ivada kemevi lemaela bisavah-eț
kardumot:

ֲֹלמּון׃
ְֽׁ תּוחֶ֣יהָ יָ ָ֑חַ ד בְ כ ַַ֥שיל ְֵ֝ו ֵ ְֽׁכיל ִַ֗פת ַיה
ֶ ועת | ַ֭ ְועַתָ ה| פ
Ps. 74:6 veet (veata) pituhea iahad beașil
veelapot iahalomun:

7. Au pus foc Sfântului Tău
Locaş;

au

dărâmat

şi

au

pângărit locuinţa Numelui Tău.
8. Ei ziceau în inima lor: "Să-i

ַן־ש ֶ ְֽׁמָך׃
ְ שלְ ֶ֣חּו בַָ֭ אֵ ש מקְ ְָּ ֶ ָ֑שָך ֵ֝ ָל ִ֗ ָא ֶרץ חלְ לַ֥ ּו ְֽׁמ ְשכ
Ps. 74:7 șilhu vaeș mikdașea laareț hilelu
mișkan-șemea:

prăpădim pe toţi!" Au ars toate
locurile sfinte din ţară.

י־אל בָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ֶ֣ ֵ ֵאָ ְמ ֶ֣רּו ַ֭ ְבלבָ ם נינָ ֶ֣ם יָ ָ֑חַ ד שָ ְר ֹ֖פּו כָל־מֹועֲד
Ps. 74:8 ameru velibam ninam iahad sarefu holmoade-el baareț:
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9. Semnele noastre nu le mai
vedem; nu mai este niciun
proroc şi nu mai este nimeni
printre noi care să ştie până
când…
10. Până când, Dumnezeule, va
batjocori

asupritorul

şi

va

nesocoti vrăjmaşul fără curmare
Numele Tău?
11. Pentru ce Îţi tragi înapoi
mâna şi dreapta Ta? Scoate-o
din sân şi nimiceşte-i!
12. Totuşi,

Dumnezeu

este

Împăratul

meu,

din

care

vremuri străvechi dă izbăviri în
mijlocul acestei ţări.
13. Tu ai despărţit marea cu
puterea Ta, ai sfărâmat capetele
balaurilor din ape;
14. ai zdrobit capul leviatanului,

א־א ִ֗ ָתנּו י ֵ ַ֥דעַ עַ ד־
ֵ֝ ְֽׁאֹות ִ֗ ֵתינּו ַ֥לא ָ ָׁ֫ר ַ֥אינּו ֵ ְֽׁאין־עַ֥ ֹוד נ ָָ֑ביא וְ ְֽׁל
ָ ְֽׁמה׃
Ps. 74:9 ototenu lo rainu en-od navi velo-itanu
iodeia ad-ma:

עַד־מָ ַ ֶ֣תי ַ֭אֱ ֹלהים יְ ָח ֶֶ֣רף ָצָ֑ר יְ ַָ֘נ ֵ ֶׁ֤אץ אֹויֵ ֹ֖ב ש ְמָךֶ֣ ל ֶָנְֽׁצַ ח׃
Ps. 74:10 ad-matai elohim iearef țar ienaeț oiev
șimha lanețah:

לָ ֶׁ֤מָ ה תָ ֶ֣שיב ַָ֭י ְדָך ְֽׁוימינֶ ַָָ֑֤ך מ ֶ ֹ֖ק ֶרב חוקך | ְֽׁ ֵחיקְ ָךֶ֣ | כ ֵ ְַֽׁלה׃
Ps. 74:11 lama tașiv iadea viminea mikerev
hokha (hekha) hale:

שּועֹות בְ ֶ ֶ֣ק ֶרב הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ִ֗ ֵַ֭ואֹלהים מַ לְ ֶ֣כי מ ֶ ָ֑קדֶ ם פעֵ ַ֥ל ֵ֝ ְי
Ps. 74:12 velohim malki mikedem poel ieșuot
bekerev haareț:

אשי תֵַ֝ וּ ִ֗ינים עַל־
ַ֥ ֵ פֹור ְרתָ בְ עָזְ ָךֶ֣ יָ ָ֑ם ש ַב ְֹ֖רתָ ָר
ֶ֣ ַ אַ ָ ֶׁ֤תה
הַ ָ ְֽׁמים׃
Ps. 74:13 ata forarta veozea iam șibarta rașe
taninim al-hamaim:

l-ai dat să-l mănânce fiarele din

אשי לוְ י ָ ָָ֑תן ת ְתנֶ ַ֥וּּו מֵַ֝ ֲא ִָ֗כל לְ עָ ֶ֣ם לְ צ ְֽׁיים׃
ֶ֣ ֵ אַ ָ ֶ֣תה ַ֭רצַ צְ תָ ָר

pustiu.
15. Ai făcut să ţâşnească izvoare
în pâraie, ai uscat râuri care nu
seacă.
16. A Ta este ziua, a Ta este şi
noaptea; Tu ai aşezat lumina şi
soarele.
17. Tu
hotarele

ai

statornicit

pământului,

rânduit vara şi iarna.

toate
Tu

ai

Ps. 74:14 ata rițațta rașe liviatan titenenu
maahal leam lețim:

יתן׃
ְֽׁ ָ ֵֹוב ְשתָ ַנה ֲַ֥רֹות א
ַ ִ֗ אַ ָ ֶ֣תה בַָ֭ קַ עְ תָ מַ עְ יָ ֶַ֣֤ן וָנָ ָ֑חַ ל אַ ָ ַ֥תה ֵ֝ה
Ps. 74:15 ata vakata maian vanahal ata hovașta
naharot etan:

לְ ָךֶ֣ יַ֭ ֹום אַ ף־לְ ָךַ֥ לָ ָ֑יְ לָה אַ ָ ַ֥תה ֵ֝ ֲהכינִ֗ ֹותָ מָ ַ֥אֹור ו ָ ְָֽׁשמֶ ש׃
Ps. 74:16 lea iom af-lea laila ata hahinota maor
vașameș:

אַ ָ ֶ֣תה ַ֭הצַ בְ תָ כָל־גְ בּולֶ֣ ֹות ָ ָ֑א ֶרץ ַ ַ֥קיץ ֵ֝ ָו ִ֗ח ֶרף אַ ָ ַ֥תה יְ צַ ְרתָ ם׃
Ps. 74:17 ata hițavta kol-ghevulot areț kaiț
vahoref ata iețartam:
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18. Adu-Ţi aminte, Doamne, că
vrăjmaşul Te batjocoreşte, şi un
popor

nechibzuit

huleşte

Numele Tău!
19. Nu

lăsa

pradă

fiarelor

sufletul turturelei Tale şi nu uita
pe vecie viaţa nenorociţilor Tăi!
20. Ai în vedere legământul!
Căci locurile dosnice din ţară
sunt pline de bârloguri de
tâlhari.
21. Să nu se întoarcă ruşinat cel
apăsat, ci nenorocitul şi săracul
să laude Numele Tău!
22. Scoală-Te,

Dumnezeule,

apără-Ţi pricina! Adu-Ţi aminte
de ocările pe care Ţi le aruncă în
fiecare zi cel fără minte!
23. Nu

uita

strigătele

אֲצּו ְש ֶ ְֽׁמָך׃
ַ֥ ָר־זאת ַ֭אֹויֵב חֵ ֵ ֶ֣רף ׀ יְ הוָ ָ֑ה וְ עַ ַ֥ם ֵָ֝נ ִ֗ ָבל ְֽׁנ
ִ֗ ְזכ
Ps. 74:18 zear-zot oiev heref ADONAI veam
naval niațu șemea:

תֹורָך חַ יַ ַ֥ת ֵ֝ ֲענ ִֶ֗ייָך אַ ל־ת ְשכַ ַ֥ח
ָ֑ ֶ אַ ל־ת ֵ ֶ֣תן ַ֭ ְלחַ יַת נֶ ֶ֣פֶ ש
ל ֶָנְֽׁצַ ח׃
Ps. 74:19 al-titen leaiat nefeș torea haiat aniea
al-tișkah lanețah:

ֵי־אֶ ֶרץ נְ ֶ֣אֹות חָ ָ ְֽׁמס׃
ִ֗ ֵ֝ הַ ֵבַ֥ט לַבְ ָ֑רית ַ֥כי מָ לְ ַ֥אּו מַ חֲשַ כ
Ps. 74:20 habet laberit ki maleu mahașake-ereț
neot hamas:

אַ ל־י ֶָ֣שב ַ ְֶּ֣ך נכְ לָ ָ֑ם עָנַ֥י ְֵ֝ואֶ בְ יִ֗ ֹון ְ ְֽׁיהַ לְ לַ֥ ּו ְש ֶ ְֽׁמָך׃
Ps. 74:21 al-iașov dah nihlam ani veevion iealelu
șemea:

פָתָךַ֥ מוּי־ ֵָ֝נ ִ֗ ָבל כָל־
ְ יבָָ֑ך ז ְַ֥כר חֶ ְר
ֶ יבֶ֣ה ר
ָ קּומה ַ֭אֱ ֹלהים ר
ֶ֣ ָ
הַ יְֽׁ ֹום׃
Ps. 74:22 kuma elohim riva rivea zeor herpatea
mini-naval kol-haiom:

potrivnicilor Tăi, zarva care
creşte necurmat a celor ce se

ל־ת ְשכַח ֶ֣קֹול צ ְר ֶ ָ֑ריָך ְש ַ֥אֹון ֵ֝קָ ִ֗ ֶמיָך עלֶ ַ֥ה תָ ְֽׁמיד׃
ַ֭ ַא
Ps. 74:23 al-tișkah kol țorerea șeon kamea ole
tamid:

ridică împotriva Ta!

ע״ה75

Psalmii 75
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. "Nu nimici." Un
psalm al lui Asaf. O cântare.)
2. Te lăudăm, Dumnezeule, Te
lăudăm;

noi,

care

chemăm

Numele Tău, vestim minunile
Tale!

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ אַ ל־תַ ְש ֵחָ֑ת מז ְֹ֖מֹור לְ אָ ָסֶ֣ף ְֽׁשיר׃
Ps. 75:1 lamnațeiah al-tașhet mizmor leasaf șir:

ֹלהים ַ֭הֹודינּו וְ קָ ֶ֣רֹוב ְש ֶ ָ֑מָך ֵ֝ספְ ִ֗רּו
ִ֗ ֹודינּו לְ ָ֨ך ׀ א
ֶׁ֤ ַ֘ה
אֹותיָך׃
ְֽׁ ֶ ְנפְ ל
Ps. 75:2 hodinu lea elohim hodinu vekarov
șemea siperu nifleotea:

3. "Atunci când va veni vremea

ַ֭כי אֶ ַ ֶ֣קח מֹועֵ ָ֑ד ֵ֝אֲ ִ֗ני מֵ ישָ ַ֥רים אֶ ְש ְֽׁפט׃

hotărâtă", zice Domnul, "voi
judeca fără părtinire.

Ps. 75:3 ki ekah moed ani meșarim eșpot:
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4. Poate

să

se

cutremure

pământul cu locuitorii lui: căci
Eu îi întăresc stâlpii." (Oprire)
5. Eu zic celor ce se fălesc: "Nu
vă făliţi!", şi celor răi: "Nu
ridicaţi capul sus!"
6. Nu vă ridicaţi capul aşa de
sus, nu vorbiţi cu atâta trufie!
7. Căci nici de la Răsărit, nici de
la Apus, nici din pustiu nu vine
înălţarea.
8. Ci Dumnezeu este Cel ce
judecă: El coboară pe unul, şi
înalţă pe altul.
9. În mâna Domnului este un
potir, în care fierbe un vin plin

עַמּודיהָ ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ ֶ
ְ ְֽׁנמ ִ֗גים ֶ ַ֥א ֶרץ וְ כָל־י ְש ֶבָ֑יהָ אָ נ ֨כי תכַ ֹ֖נְ תי
Ps. 75:4 nemoghim ereț veol-ioșvea anohi tikanti
amudea sela:

אָ ַ ֶ֣מ ְרתי ַ֭ ַ ְֽׁלהֹולְ לים אַ ל־תָ ָ֑הלּו ְֵ֝ול ְָרשָ ִ֗עים אַ ל־תָ ַ֥רימּו
ָ ְֽׁק ֶרן׃
Ps. 75:5 amarti laholelim al-taholu velareșaim
al-tarimu karen:

עָתק׃
ְֽׁ ָ אַ ל־תָ ֶ֣רימּו לַמָ ֶ֣רֹום קַ ְרנְ כֶ ָ֑ם ְתדַ בְ ֹ֖רּו בְ צַ ּוָ ֶ֣אר
Ps. 75:6 al-tarimu lamarom karneem tedaberu
vețavar atak:

ּוממַ ע ָ ֲָ֑רב ְֵ֝ו ִ֗לא ממ ְד ַבַ֥ר הָ ְֽׁרים׃
ְֽׁ ֶׁ֤כי ֶ֣לא ַ֭ממֹוצָ א
Ps. 75:7 ki lo mimoța umimaarav velo mimidbar
harim:

de amestecătură. Când îl varsă,
toţi cei răi de pe pământ sug, îl

ֹלהים שפֵ ָ֑ט זֶ ַ֥ה ֵַ֝י ְש ִ֗פיל וְ זֶ ֶ֣ה י ְָֽׁרים׃
ַ֥ ְֽׁכי־ ֱא
Ps. 75:8 ki-elohim șofet ze iașpil veze iarim:

sorb şi-l beau până în fund!
10. Eu însă voi vesti pururi
aceste lucruri; voi cânta laude în
cinstea Dumnezeului lui Iacov.
11. Şi voi doborî toate puterile
celor

răi:

puterile

celui

ֶׁ֤כי כַ֪ ֹוס ְ ְֽׁביַד־יְ ה ַ֡ ָוה וְ יַ ֶַׁ֤֤ין חָ ֨ ַמר ׀ ָ ַ֥מלֵא מֶ סֶ ךְ֮ ַויַגֵ ַ֪ר ָׁ֫מזֶ ַ֥ה
עֵי־א ֶרץ׃
ְֽׁ ָ ך־שמָ ֶריהָ י ְמ ֶ֣צּו י ְש ָ֑תּו ֵ֝ ִ֗כל ר ְש
ְ ַ֭ ַא
Ps. 75:9 ki hos beiad-ADONAI veiain hamar
male mese vaiagher mize ah-șemarea imțu iștu
kol rișe-areț:

neprihănit însă se vor înălţa.

ֵאֹלהַ֥י ַיע ְֲֽׁקב׃
ֵ ַַ֭ו ֲאני אַ גֶ֣יד לְ עלָ ָ֑ם ֵ֝אֲ ז ְַמ ָ ִ֗רה ל
Ps. 75:10 vaani aghid leolam azamera lelohe
iaakov:

ֹומ ְמנָה ַ ְֽׁק ְרנַ֥ ֹות צַ ְְּֽׁיק׃
ַ ִ֗ וְ כָל־קַ ְרנֵ ֶ֣י ְרשָ ֶ֣עים אֲ ג ֵ ְַָּ֑עַ ְֵ֝תר
Ps. 75:11 veol-karne reșaim agadeia teromamna
karnot țadik:

Psalmii 76
1. (Către

mai

cântăreţilor.

De

ע״ו76

marele
cântat

cu

instrumente cu corzi. Un psalm
al lui Asaf. O cântare.)

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ בנְ ג ָ֑ינת מז ְֹ֖מֹור לְ אָ ָסֶ֣ף ְֽׁשיר׃
Ps. 76:1 lamnațeiah binghinot mizmor leasaf șir:
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2. Dumnezeu este cunoscut în
Iuda, mare este Numele Lui în
Israel.
3. Cortul Lui este în Salem, şi

אֱֹלהים בְֵ֝ י ְש ָר ִ֗ ֵאל ג ַָ֥דֹול ְש ְֽׁמֹו׃
ָ֑ יהּודה
ֶ֣ ָ נֹודע ְֽׁב
ֶ֣ ָ
Ps. 76:2 noda bihuda elohim beisrael gadol
șemo:

Locuinţa Lui în Sion;
4. acolo a sfărâmat El săgeţile,
scutul, sabia şi armele de război.
5. Tu

eşti

puternic

mai

măreţ,

decât

mai

munţii

răpitorilor.

ּומעֹ֖ ֹונ ֶָ֣תֹו בְ ציְֽׁ ֹון׃
ְ וַיְ ֶ֣הי בְ שָ לֵ ֶ֣ם סכָ֑ ֹו
Ps. 76:3 vaihi veșalem suko umonato vețion:

פֵי־קשֶ ת מָ ֵּ֬ ֵגן וְ ֶח ֶֹ֖רב ּומלְ חָ ָ ֶ֣מה ֶ ְֽׁסלָה׃
ָ֑ ָ שַָ֭ מָ ה ש ַבֶ֣ר ר ְש
Ps. 76:4 șama șibar rișfe-kașet maghen veerev
umilhama sela:

6. Despuiaţi au fost vitejii aceia
plini de inimă, au adormit
somnul de apoi; n-au putut să
se apere, toţi acei oameni viteji.
7. La mustrarea Ta, Dumnezeul
lui Iacov, au adormit şi călăreţi
şi cai.
8. Cât de înfricoşat eşti Tu! Cine

י־ט ֶרף׃
ְֽׁ ָ ַָ֭נאֹור אַ ָ ַ֥תה אַ ְִּ֗יר ֵ ְֽׁמהַ ְר ֵר
Ps. 76:5 naor ata adir mearere-taref:

אֶ ְשתֹולְ ֨לּו ׀ אַ ֶ֣ב ֵירי ֵַ֭לב נ ֶָ֣מּו ְשנ ָ ָָ֑תם וְ לא־מָ צְ ֹ֖אּו כָל־
יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵי־חֶ֣יל יְ ד
ַ ֵאַ נְ ש
Ps. 76:6 eștolelu abire lev namu șenatam velomațeu hol-anșe-hail iedeem:

ֹלהֶ֣י ַיע ֲָ֑קב ֵ֝נ ְר ִ֗ ְָּם וְ ֶ ֶ֣רכֶב ו ְָֽׁסּוס׃
ֵ ֱַ֭מ ַגע ָ ֲֶ֣ר ְתָך א

poate să-Ţi stea împotrivă când
Îţi izbucneşte mânia?
9. Ai rostit hotărârea de la
înălţimea cerurilor; pământul sa îngrozit şi a tăcut,
10. când S-a ridicat Dumnezeu
să facă dreptate şi să scape pe
toţi nenorociţii de pe pământ. (Oprire)
11. Omul Te laudă chiar şi în
mânia lui, când Te îmbraci cu
toată urgia Ta.

Ps. 76:7 migaaratea elohe iaakov nirdam vereev
vasus:

ּומי־ ַיע ֲַ֥מד לְ פָ ִֶ֗ניָך מֵ ָ ַ֥אז אַ ֶ ְֽׁפָך׃
ְֽׁ אַ ָ ֶׁ֤תה ׀ נַ֥ ָֹורא ִ֗ ַאתָ ה
Ps. 76:8 ata nora ata umi-iaamod lefanea meaz
apea:

ַ֭משָ מַ ים ה ְש ַ ֶ֣מעְ תָ ְָּ֑ין ֶ ֹ֖א ֶרץ ָ ְֽׁי ְַ֤ר ָ ֶ֣אה וְ שָ ָ ְֽׁקטָ ה׃
Ps. 76:9 mișamaim hișmata din ereț iarea
veșakata:

ֵי־א ֶרץ ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ ֶ הֹושיעַ כָל־עַ נְ ו
ֹ֖ ְֹלהים ל
ָ֑ ֱבְ קּום־לַמ ְשפָ ַ֥ט א
Ps. 76:10 bekum-lamișpat elohim leoșia kolanve-ereț sela:

תֹוד ָך ְשאֵ ֹ֖רית חֵ ֶ֣מת תַ חְ ְֽׁגר׃
ָ֑ ֶ ְֽׁכי־ח ַ ֲֶ֣מת אָ ָ ֶ֣דם
Ps. 76:11 ki-hamat adam todeka șeerit hemot
tahgor:
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12. Faceţi

juruinţe

Dumnezeului
împliniţi-le!
înconjoară

Domnului

vostru
Toţi

să

şi

cei

aducă

ce-L
daruri

Dumnezeului celui înfricoşat.
13. El

frânge

pentru împăraţii pământului.

mai

marele

cântăreţilor. După Iedutun. Un
psalm al lui Asaf.)
2. Strig cu glasul meu către
Dumnezeu, strig cu glasul meu
către Dumnezeu, şi El mă va
asculta.
3. În ziua necazului meu, caut
pe Domnul; noaptea, mâinile
îmi stau întinse fără curmare;
sufletul meu nu vrea nicio
mângâiere.
aminte

de

Dumnezeu şi gem; mă gândesc
adânc

în

mine

şi

mi

ֵי־א ֶרץ׃
ְֽׁ ָ ֹורא לְ מַ לְ כ
ִ֗ ָ ֵ֝ידים נ
ָ֑ ַ֭יבְ צר ֶ֣רּוחַ נְ ג
Ps. 76:13 ivțor ruah neghidim nora lemalhe-areț:

Ziua 15

Psalmii 77

4. Mi-aduc

Ps. 76:12 nidaru veșalemu lADONAI eloheem
kol-sevivav iovilu șai lamora:

mândria

domnitorilor, El este înfricoşat

1. (Către

יֹובילּו ֵ֝ ִ֗שַ י
ַ֥ יבָ֑יו
ָ ָל־סב
ְ ְֽׁנד ֲֶ֣רּו וְ שַ לְ מּוְ֮ לַיהוָ ַ֪ה אֹלהֵָׁ֫ יכֶ ַ֥ם כ
ַמֹורא׃
ְֽׁ ָ ל

se

דּותּון| לְ אָ ָסַ֥ף מז ְְֽׁמֹור׃
ִ֗ ְל ְַמנ ֵַצַ֥חַ ַ ְֽׁעל־ידיתון |י
Ps. 77:1 lamnațeiah al-ieditun (iedutun) leasaf
mizmor:

ֹלהים וְ הַ אֲ זַ֥ין
ִ֗ ֱל־א
ֵ֝ ֶקֹולי א
ַ֥ ֹלהים וְ אֶ צְ עָ ָ֑קָ ה
ֶ֣ ֱקֹולי אֶ ל־א
ֶ֣
אֵ ָ ְֽׁלי׃
Ps. 77:2 koli el-elohim veețaka koli el-elohim
veaazin elai:

בְ יַ֥ ֹום צָ ָרתיְ֮ אֲ דנָ ַ֪י ָׁ֫ ְָּ ָ ַ֥ר ְשתי י ֶָׁ֤די ׀ לַ ֶ֣יְ לָה ַ֭נגְ ָרה וְ ֶ֣לא תָ ָ֑פּוג
מֵ ֲאנָ ֹ֖ה הוּ ֵָחֶ֣ם נַפְ ְֽׁשי׃
Ps. 77:3 beiom țarati adonai daraști iadi laila
nighera velo tafug meana hinahem nafși:

רּוחי ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ עַטף
ֹ֖ ֵ ֹלהים וְ ֶ ְֽׁאהֱמָ יָ ָ֑ה אָ ָ֓שיחָ ה ׀ וְ ת ְת
ֶ֣ ֱאֶ זְכְ ָ ֶ֣רה א
Ps. 77:4 ezkera elohim veeemaia asiha vetitatef
ruhi sela:

mâhneşte duhul.

אַָ֭ חַ זְתָ ְשמ ֶ֣רֹות עֵינָ ָ֑י ֵ֝נפְ ִַ֗ע ְמתי וְ ֶ֣לא ֲאדַ ֵ ְֽׁבר׃

5. Tu îmi ţii pleoapele deschise;
şi, de mult ce mă frământ, nu
pot vorbi.
6. Mă

gândesc

la

zilele

7. Mă gândesc la cântările mele
noaptea, cuget adânc înăuntrul
inimii mele, îmi cade duhul pe
gânduri şi zic:

Ps. 77:5 ahazta șemurot enai nifamti velo
adaber:

de

demult, la anii de odinioară.

ע״ז77

ח ַ ֶ֣שבְ תי י ֶָ֣מים מ ֶ ָ֑קדֶ ם ֵ֝ ְשנִ֗ ֹות עֹול ְָֽׁמים׃
Ps. 77:6 hișavti iamim mikedem șenot olamim:

רּוחי׃
ְֽׁ ֶ ְֽׁאזְכְ ָ ַ֥רה נְ גינ ִָ֗תי ָׁ֫ ַבלָ ַ֥יְ לָה עם־לְ בָ ַ֥בי אָ ָ֑שיחָ ה וַיְחַ פֵ ַ֥ש
Ps. 77:7 ezkera neghinati balaila im-levavi asiha
vaihapes ruhi:
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8. "Va lepăda Domnul pentru
totdeauna? Şi nu va mai fi El
binevoitor?
9. S-a isprăvit bunătatea Lui pe

ַ֭ ַ ְֽׁהלְ עֹולָמים יזְנַ ַ֥ח ׀ אֲדנָ ָ֑י וְ ְֽׁלא־י ֹ֖סיף ל ְר ֶ֣צֹות עְֽׁ ֹוד׃
Ps. 77:8 haleolamim iznah adonai velo-iosif
lirțot od:

vecie? S-a dus făgăduinţa Lui
pentru totdeauna?
10. A uitat Dumnezeu să aibă
milă? Şi-a tras El, în mânia Lui,

הֶ אָ פֵ ֶ֣ס לָנֶ ֶ֣צַ ח חַ ְס ְָֹּ֑ו גָ ַ֥מַ ר ֵ֝ ִ֗אמֶ ר לְ ֶ֣דר ו ְָֽׁדר׃
Ps. 77:9 heafes lanețah hasdo gamar omer ledor
vador:

הֲשָ כַ ֶ֣ח חַ וֶּ֣ ֹות ֵ ָ֑אל אם־קָ פַ ַ֥ץ בְֵ֝ ִ֗ ַאף ַרח ָ ֲַ֥מיו ֶ ְֽׁסלָה׃

înapoi îndurarea?" - (Oprire)
11. Atunci îmi zic: "Ceea ce mă
face să sufăr este că dreapta

Ps. 77:10 hașahah hanot el im-kafaț beaf
rahamav sela:

Celui Preaînalt nu mai este
aceeaşi"…
12. Dar tot voi lăuda lucrările
Domnului, căci îmi aduc aminte
de minunile Tale de odinioară;
13. da, mă voi gândi la toate

ַָ֭ואמַ ר חַ לֶ֣ ֹותי ָ֑היא ֵ֝ ְשנִ֗ ֹות יְ ֶ֣מין עֶ לְ יְֽׁ ֹון׃
Ps. 77:11 vaomar haloti hi șenot iemin elion:

אזכיר |אֶ זְכַ֥ ֹור| ַ ְֽׁמעַ לְ לֵי־יָ ָּ֑ה ְֽׁכי־אֶ זְכְ ָ ֹ֖רה מ ֶ ֶ֣קדֶ ם פלְ ֶ ְֽׁאָך׃
Ps. 77:12 azkir (ezkor) maalele-ia ki-ezkera
mikedem pilea:

lucrările Tale şi voi lua aminte

ילֹותיָך אָ ְֽׁשיחָ ה׃
ֶ֣ ֶ וְ הָ גַ֥יתי בְ כָל־פָ עֳלֶ ָָ֑ך ּוְֽׁ בַ ע ֲֹ֖ל

la toate isprăvile Tale.
14. Dumnezeule, căile Tale sunt
sfinte!

Care

dumnezeu

este

mare ca Dumnezeul nostru?
15. Tu eşti Dumnezeul care faci
minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea
16. Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit
pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov
şi ai lui Iosif. (Oprire)
Te-au

văzut

apele,

Dumnezeule, când Te-au văzut
apele,

s-au

אֹלהים׃
ְֽׁ י־אל ֵ֝ ָגדִ֗ ֹול ֵ ְֽׁכ
ַ֥ ֵ ַ֭ ֱאֹלהים בַ ֶ֣קדֶ ש ְַּ ְרכֶ ָָ֑ך מ
Ps. 77:14 elohim bakodeș darkea mi-el gadol
kelohim:

הֹודעְ תָ בָ עַ ֶ֣מים ע ֶזְַָֽׁ֤ך׃
ֹ֖ ַ אַ ָ ֶ֣תה הַָ֭ אֵ ל ֶ֣עשֵ ה פֶ ָ֑ לֶא

printre popoare.

17. Când

Ps. 77:13 veaghiti veol-paolea uvaalilotea asiha:

cutremurat,

adâncurile s-au mişcat.

şi

Ps. 77:15 ata hael ose fele hodata vaamim uzea:

יֹוסף ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ ֵ ְג ַ ֶָ֣אלְ תָ בז ְֶ֣רֹועַ עַ ֶ ָ֑מָך בְ נֵי־ ַיע ֲֹ֖קב ו
Ps. 77:16 gaalta bizroa amea bene-iaakov veiosef
sela:

ֹלהים ָר ֶ֣אּוָך ַ ֶ֣מים י ָָ֑חילּו ֵ֝ ִ֗אַ ף י ְרגְ זַ֥ ּו
ִ֗ ָ ַ֘ר ֶׁ֤אּוָך ֨ ַמים ׀ א
ְתה ְֽׁמֹות׃
Ps. 77:17 rauha maim elohim rauha maim iahilu
af irghezu teomot:
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18. Norii au turnat apă cu
găleata, tunetul a răsunat în
nori, şi săgeţile Tale au zburat în
toate părţile.
19. Tunetul Tău a izbucnit în
vârtej de vânt, fulgerele au
luminat lumea, pământul s-a
mişcat şi s-a cutremurat.
20. Ţi-ai croit un drum prin
mare, o cărare prin apele cele
mari, şi nu Ţi s-au mai cunoscut
urmele.
21. Ai povăţuit pe poporul Tău
ca pe o turmă, prin mâna lui

עָבֹות ַ֭קֹול נ ְָתנֶ֣ ּו ְשחָ ָ֑קים אַ ף־ ֵ֝ ֲחצָ צִֶ֗ יָך
ִ֗ ֶׁ֤ז ְרמּו ֨ ַמים ׀
י ְתהַ ָ ְֽׁלכּו׃
Ps. 77:18 zormu maim avot kol natenu șeakim
af-hațațea ithalahu:

ֶׁ֤קֹול ַרעַ ְמ ָ֨ך ׀ בַ גַלְ ִ֗ ַגל הֵ ֶ֣אירּו בְ ָר ֶ֣קים תֵ ֵ ָ֑בל ָרגְ זָ ֹ֖ה וַת ְרעַ ֶ֣ש
הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 77:19 kol raamha bagalgal heiru verakim
tevel ragheza vatiraș haareț:

בֹותיָך
ֶ ִ֗ ְבַ יָ ֶׁ֤ם ְַּ ְר ִֶ֗כָך ושביליך | ְֽׁ ַּ֭ו ְש ְֽׁבילְ ָך| בְ ַ ֶ֣מים ַר ָ֑בים ְֵ֝ועק
ֶ֣לא נ ָ ְֽׁדעּו׃
Ps. 77:20 baiam darkea ușvilea (ușvilha)
bemaim rabim veikevotea lo nodau:

Moise şi Aaron.

נ ֶָ֣חיתָ כ ֶַ֣צאן עַ ֶ ָ֑מָך ְ ְֽׁביַד־מ ֶ ַ֥שה וְ אַ ה ְֲֽׁרן׃
Ps. 77:21 nahita hațon amea beiad-moșe
veaharon:

ע״ח78

Psalmii 78
1. (O

cântare

Ascultă,

a

lui

Asaf.)

poporul

meu,

învăţăturile mele! Luaţi aminte
la cuvintele gurii mele!

תֹור ָ֑תי הַ ַ֥טּו אֵָ֝ זְנְ ִֶ֗כם
ָ מַ ְש ִ֗כיל לְ ָׁ֫ ָא ָסַ֥ף הַ אֲ זֶ֣ינָה עַַ֭ מי
י־פי׃
ְֽׁ לְ א ְמ ֵר
Ps. 78:1 maskil leasaf haazina ami torati hatu
azneem leimre-fi:

2. Îmi deschid gura şi vorbesc în
pilde,

vestesc

înţelepciunea

Ps. 78:2 eftea vemașal pi abia hidot mini-kedem:

vremurilor străvechi.
3. Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au
povestit părinţii noştri,
4. nu vom ascunde de copiii lor;
ci

vom

vesti

neamului

de

oameni care va veni laudele
Domnului,

puterea

י־קדֶ ם׃
ְֽׁ ֶ ּאֶ פְ ְת ָחֶ֣ה בְ מָ ָ ֶ֣של ָ֑פי אַ ַ֥ביעָ ה ֵ֝חידִ֗ ֹות מו

Lui

minunile pe care le-a făcut.

şi

רּו־לנּו׃
ְֽׁ ָ
ְאֲבֹותינּו ספ
ֵ ִ֗ ֲא ֶ ֶ֣שר שַָ֭ מַ עְ נּו ַווֵּדָ עֵ ָ֑ם ֵ֝ ַו
Ps. 78:3 așer șamanu vanedaem vaavotenu
siperu-lanu:

ֶׁ֤לא נְ כַחֵ֨ ד ׀ מבְ נֵיהִֶ֗ ם לְ ַ֥דֹור אַ ח ֲִ֗רֹון ְַֽׁ֭ ְמסַ פְ רים ְתהלֶ֣ ֹות
עָשה׃
ְֽׁ ָ אֹותיו אֲ ֶ ֶ֣שר
ָ ִ֗ ְיְ הוָ ָ֑ה ֶועֱזּוזַ֥ ֹו ְֵ֝ונפְ ל
Ps. 78:4 lo neahed mibeneem ledor aharon
mesaperim teilot ADONAI veezuzo venifleotav
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5. El a pus o mărturie în Iacov, a
dat o Lege în Israel şi a poruncit
părinţilor noştri să-şi înveţe în
ea copiii,
6. ca să fie cunoscută de cei ce
vor veni după ei, de copiii care
se vor naşte şi care, când se vor
face mari, să vorbească despre
ea copiilor lor;
7. pentru ca aceştia să-şi pună
încrederea în Dumnezeu, să nu
uite lucrările lui Dumnezeu, şi
să păzească poruncile Lui.
8. Să nu fie, ca părinţii lor, un
neam neascultător şi răzvrătit,
un neam care n-avea o inimă
tare şi al cărui duh nu era
credincios lui Dumnezeu!
9. Fiii lui Efraim, înarmaţi şi
trăgând cu arcul, au dat dosul în
ziua luptei,
10. pentru

că

n-au

ţinut

legământul lui Dumnezeu şi n-

așer asa:

תֹורהְ֮ ָ ֶׁ֤שם בְ י ְש ָ ָׁ֫ר ֵ ַ֥אל אֲ ֶ ֶ֣שר ַ֭צּוָה
ָ ְוַיָ ֶַׁ֤֤קֶ ם עֵ ד֨ ּות ׀ ְ ְֽׁב ַיע ֲִ֗קב ו
ֵיהם׃
ְֽׁ ֶ ת־אֲבֹותינּו לְֵ֝ הֹודי ִָ֗עם לבְ נ
ָ֑ ֵ
ֶא
Ps. 78:5 vaiakem edut beiaakov vetora sam
beisrael așer țiva et-avotenu leodiam livneem:

לְ ַ ֶׁ֤מעַן י ְֵד ֨עּו ׀ ְֶֹּ֣ור אַַ֭ חֲרֹון בָ נֶ֣ים יּוָלֵ ָ֑דּו ֵָ֝י ִ֗קמּו ְֽׁויסַ פְ ַ֥רּו
ֵיהם׃
ְֽׁ ֶ לבְ נ
Ps. 78:6 lemaan iedu dor aharon banim ivaledu
iakumu visaperu livneem:

ֵי־אל
ָ֑ ֵ אֹלהים ָׁ֫כ ְסלָ ַ֥ם וְ ֶ֣לא ַ֭י ְשכְ חּו ַ ְֽׁמעַ לְ ל
ִ֗ וְ י ַָ֥שימּו ֵ ְֽׁב
ּומצְ ו ָ ַ֥תיו ינְ ְֽׁצרּו׃
Ps. 78:7 veiasimu velohim kislam velo ișkeu
maalele-el umițvotav ințoru:

ּומ ֶ ַ֥רה ְַֹּ֭ור לא־הֵ ֶ֣כין
ָׁ֫ סֹורר
ַ֪ ֵ ְַ֮אֲבֹותם ְֹּור
ָ ִ֗ וְ ֶׁ֤לא יהְ י֨ ּו ׀ כ
רּוחֹו׃
ְֽׁ ת־אל
ֶ֣ ֵ ֶל ָ֑בֹו וְ לא־נֶאֶ ְמנָ ֹ֖ה א
Ps. 78:8 velo ihiu kaavotam dor sorer umore dor
lo-hein libo velo-neemna et-el ruho:

י־קשֶ ת ֵ֝הָ פְ כִ֗ ּו בְ יֶ֣ ֹום קְ ָ ְֽׁרב׃
ָ֑ ָ ֵנֹוש ֵ ַ֥קי רֹומ
ְ ְ ְֽׁבנֵי־אֶ פְ ַ ִ֗רים
Ps. 78:9 bene-efraim noșeke rome-kașet hafeu
beiom kerav:

au voit să umble întocmai după
Legea Lui.
11. Au dat uitării lucrările Lui,

תֹור ִ֗תֹו מֵ אֲ נַ֥ ּו ל ֶ ְָֽׁלכֶת׃
ָ ְֹלהים ּוֵ֝ ב
ָ֑ ֱֶ֣לא שַָ֭ ְמרּו בְ ֶ֣רית א

minunile Lui pe care li le

Ps. 78:10 lo șameru berit elohim uvtorato meanu
laleet:

arătase.
12. Înaintea părinţilor lor, El
făcuse minuni în ţara Egiptului,
în câmpia Ţoan.
13. A despărţit marea şi le-a
deschis

un

drum

prin

ridicând apele ca un zid.

ea,

אֹותיו אֲ ֶ ֶ֣שר הֶ ְר ָ ְֽׁאם׃
ָ ִ֗ ְילֹותיו ְֵ֝ונפְ ל
ָ֑ ָ וַי ְשכְ ַ֥חּו עֲל
Ps. 78:11 vaișkeu alilotav venifleotav așer heram:

ה־צעַ ן׃
ְֽׁ ֵנֶ ֶַ֣֤גֶד ַ֭אֲ בֹותָ ם עָ ֶ֣שָ ה פֶ ָ֑ לֶא בְ ֶ ֹ֖א ֶרץ מצְ ַ ֶ֣רים ְשד
Ps. 78:12 neghed avotam asa fele beereț mițraim
sede-țoan:

מֹו־נְֽׁד׃
ֵ ְב־מים כ
ַ֥ ַ ֶירם ַוְַֽׁ֤יַצ
ָ֑ ֵ ָבֶ֣קַ ע ַָ֭ים ו ַ ְַֽׁיעֲב
139

___ Psalmi  ְּת ִהלִ יםTehillim ___Ziua 1 - Psalmii 1-9___

14. I-a călăuzit ziua cu un nor, şi
toată noaptea cu lumina unui
foc strălucitor.
15. A despicat stânci în pustiu şi
le-a dat să bea ca din nişte
valuri cu ape multe.
16. A făcut să ţâşnească izvoare
din stânci şi să curgă ape ca

Ps. 78:13 baka iam vaiaavirem vaiațev-maim
kemo-ned:

ָל־הַ ִַ֗ליְ לָה בְ ֶ֣אֹור ֵ ְֽׁאש׃
ֵ֝ יֹומם וְ כ
ָ֑ ָ ַויַנְ ֵחֶ֣ם בֶ עָ נָ ֶַ֣֤ן
Ps. 78:14 vaianhem beanan iomam veol-halaila
beor eș:

יְ בַ ַ ֶ֣קע ַ֭צרים בַ מ ְד ָבָ֑ר ֵ֝ ַו ִַ֗י ְשקְ כ ְתה ַ֥מֹות ַר ָ ְֽׁבה׃
Ps. 78:15 ievaka țurim bamidbar vaiașk
kithomot raba:

nişte râuri.
17. Dar ei tot n-au încetat să
păcătuiască împotriva Lui, n-au
încetat

să

se

răzvrătească

împotriva Celui Preaînalt în
pustiu.
18. Au ispitit pe Dumnezeu în

ַיֹוצא נֹוז ְֶ֣לים מ ָ ָ֑סלַע וַיֹ֖ ֶֹורד כַוְּ הָ ֶ֣רֹות ָ ְֽׁמים׃
ֶ֣ ו
Ps. 78:16 vaioți nozlim misala vaiored kanearot
maim:

ַיֹוסיפּו ַ֭עֹוד ַלחֲטא־לָ֑ ֹו ַ ְֽׁל ְמ ַ֥רֹות ֵ֝ ֶעלְ יִ֗ ֹון בַ צ ָיְֽׁה׃
ֶ֣ ו
Ps. 78:17 vaiosifu od lahato-lo lamrot elion
bația:

inima lor, cerând mâncare după

ל־אכֶל לְ נַפְ ָ ְֽׁשם׃
ַ֥ ַָסּו־אל בלְ בָ ָבָ֑ם ְֽׁל ְשא
ַ֥ ֵ וַיְ נ

poftele lor.
19. Au

vorbit

împotriva

lui

Dumnezeu şi au zis: "Oare va
putea Dumnezeu să pună o
masă în pustiu?
20. Iată că El a lovit stânca, de
au curs ape şi s-au vărsat
şiroaie. Dar va putea El să dea şi
pâine sau să facă rost de carne
poporului Său?"
21. Domnul
mâniat.

Un

a

auzit
foc

s-a

şi

S-a

aprins

împotriva lui Iacov, şi s-a stârnit
împotriva lui Israel mânia Lui,
22. pentru că n-au crezut în
Dumnezeu, pentru că n-au avut
încredere în ajutorul Lui.

Ps. 78:18 vainasu-el bilvavam lișal-ohel
lenafșam:

אֹל ַ֥הים אַָ֭ ְמרּו הֲיֶ֣ ּוכַל ֵ ָ֑אל ַלע ֲַ֥רך ֵ֝שלְ חִָ֗ ן
ָׁ֫ ַוְַֽׁ֤יְ דַ בְ ִ֗רּו ֵ ְֽׁב
בַ מ ְד ָ ְֽׁבר׃
Ps. 78:19 vaidaberu belohim ameru haiuhal el
laaroh șulhan bamidbar:

ָה־צּור ׀ ַויָזֶ֣ ּובּו מַ יםְ֮ ּונְ חָ ַ֪לים ָׁ֫י ְש ַ֥טפּו ֲהגַם־ ֶַ֭לחֶ ם
֨ ֵהֶׁ֤ן הכ
יֶ֣ ּוכַל ֵ ָ֑תת אם־י ָֹ֖כין ְש ֵ ֶ֣אר לְ עַ ְֽׁמֹו׃
Ps. 78:20 hen hika-țur vaiazuvu maim unhalim
iștofu hagam-leem iuhal tet im-iahin șeer leamo:

ַם־אַ ף
ִ֗ ֵ֝ עַבַ֥ר ַ֭ ְואֵ ש נ ְש ָ ֶ֣קה בְ ַיע ֲָ֑קב וְ ג
ָ לָכֵ ֶׁ֤ן ׀ שָ ַ ַ֥מע יְ ה ִ֗ ָוה ַוְַֽׁ֤י ְת
עָלָ ַ֥ה בְ י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
Ps. 78:21 lahen șama ADONAI vaitabar veeș
niseka veiaakov vegam-af ala veisrael:

ישּועָתֹו׃
ְֽׁ
אֹלהים וְ ַ֥לא בֵָ֝ ְט ִ֗חּו ְֽׁב
ָ֑ ֵֶׁ֤כי ֶ֣לא הֶַ֭ ֱאמינּו ב
140

___ Psalmi  ְּת ִהלִ יםTehillim ___Ziua 1 - Psalmii 1-9___
23. El a poruncit norilor de sus
şi a deschis porţile cerurilor:

Ps. 78:22 ki lo heeminu belohim velo vateu
bișuato:

24. a plouat peste ei mană de
mâncare şi le-a dat grâu din cer.
25. Au mâncat cu toţii pâinea
celor

mari,

şi

le-a

trimis

mâncare să se sature.
26. A pus să sufle în ceruri
vântul de răsărit şi a adus, prin
puterea Lui, vântul de miazăzi.
27. A plouat peste ei carne, ca
pulberea, şi păsări înaripate, cât
nisipul mării;

פָתח׃
ְֽׁ ָ וַיְ ַצֶ֣ו ְשחָ ֶ֣קים מ ָ ָ֑מעַ ל וְ דַ לְ ֵ ֹ֖תי שָ ַ ֶ֣מים
Ps. 78:23 vaițav șeakim mimaal vedalte șamaim
patah:

ַן־שָ ִ֗ ַמים נָ ֶ֣תַ ן ָ ְֽׁלמֹו׃
ֵ֝ ֵיהֶ֣ם ָ ֶ֣מן ֶלא ֱָ֑כל ְּודג
ֶ ַו ַי ְמ ֵּ֬ ֵטר ֲעל
Ps. 78:24 vaiamter aleem man leeol udganșamaim natan lamo:

ידה שָ לַ ֹ֖ח ל ֶָהֶ֣ם ל ְָֽׁשבַ ע׃
ָ ֵּ֬ ֵלֶ ֶ֣חֶ ם אַַ֭ בירים ָ ֶ֣אכַל ָ֑איש צ
Ps. 78:25 leem abirim ahal iș țeda șalah lahem
lasova:

28. le-a făcut să cadă în mijlocul
taberei lor, de jur împrejurul
locuinţelor lor.
29. Ei au mâncat şi s-au săturat
din destul: Dumnezeu le-a dat
ce doriseră.
30. Dar

n-apucaseră

să-şi

ימן׃
ְֽׁ ָ ֵַי ַ ֶ֣סע קַָ֭ דים בַ שָ ָ ָ֑מים וַיְ נ ֵַהֹ֖ג בְ עזֶ֣ ֹו ת
Ps. 78:26 iasa kadim bașamaim vainaheg beuzo
teman:

ֵיהֶ֣ם כֶעָפָ ֶ֣ר ְש ֵ ָ֑אר ּוְֽׁ כְ ַ֥חֹול ֵַ֝י ִ֗מים עֶ֣ ֹוף כ ָָנְַֽׁ֤ף׃
ֶ ַוי ְַמ ֵּ֬ ֵטר ֲעל
Ps. 78:27 vaiamter aleem keafar șeer uhhol
iamim of kanaf:

astâmpere bine pofta, mâncarea
le era încă în gură,
31. când s-a stârnit mânia lui

ַַ֭ו ַי ֵפל בְ ֶ ֶ֣ק ֶרב מַ חֲנֵ ָ֑הּו סֵָ֝ ִ֗ביב לְ מ ְשכְ נ ָ ְֽׁתיו׃
Ps. 78:28 vaiapel bekerev mahaneu saviv
lemișkenotav:

Dumnezeu împotriva lor, a lovit

וַיאכְ לֶ֣ ּו וַי ְשבְ עֶ֣ ּו ְמ ָ֑אד ְֵ֝ו ַ ְֽׁתאֲ ו ִ֗ ָָתם י ַָ֥בא ל ֶ ְָֽׁהם׃

de moarte pe cei mai tari din ei
şi a doborât pe tinerii lui Israel.

Ps. 78:29 vaiohelu vaisbeu meod vetaavatam iavi
lahem:

יהם׃
ְֽׁ ֶ לא־ז ַָ֥רּו מתַ אֲ ָו ָ ָ֑תם ֵ֝ ִ֗עֹוד אָ כְ לָ ַ֥ם בְ פ
Ps. 78:30 lo-zaru mitaavatam od ohlam
befihem:

חּורי
ֹ֖ ֵ ֵַיהָ֑ם ּוב
ֶ ֹּלהים ׀ עַָ֘ לָ ֶׁ֤ה בָ הִֶ֗ ם ַ֭ ַ ְֽׁו ַיהֲרג בְ מ ְשמַ ו
֨ ֱוְ ַ ֶׁ֤אף א
י ְש ָר ֵ ֶ֣אל הכְ ְֽׁריעַ ׃
Ps. 78:31 veaf elohim ala vahem vaiaharog
bemișmaneem uvahure israel hihria:
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32. Cu toate acestea, ei n-au
încetat să păcătuiască şi n-au
crezut în minunile Lui.
33. De aceea, El le-a curmat

אֹותיו׃
ְֽׁ ָ ְא־הֶ אֱ ִ֗מינּו בְ נפְ ל
ֵ֝ בְ כָל־זַ֭את ָ ְֽׁח ְטאּו־עָ֑ ֹוד וְ ְֽׁל
Ps. 78:32 beol-zot hateu-od velo-heeminu
benifleotav:

zilele ca o suflare, le-a curmat
anii printr-un sfârşit năprasnic.
34. Când îi lovea de moarte, ei Îl
căutau,

se

întorceau

şi

se

נֹותם בַ בֶ הָ ָ ְֽׁלה׃
ָ ִ֗ יהָ֑ם ּוֵ֝ ְש
ֶ ֵוַיְ כַל־בַ ֶהַ֥בֶ ל יְ מ
Ps. 78:33 vaihal-bahevel iemeem ușnotam
babeala:

ֲרּו־אל׃
ְֽׁ ֵ אם־ה ֲָרגָ ַ֥ם ְּוד ָר ָ֑שּוהּו ְֵ֝ושִָ֗ בּו וְ ְֽׁשח

îndreptau spre Dumnezeu;
35. îşi

aduceau

aminte

că

Dumnezeu este stânca lor şi că
Dumnezeul

atotputernic

este

izbăvitorul lor.
36. Dar Îl înşelau cu gura şi-L
minţeau cu limba.

Ps. 78:34 im-haragam udrașuhu veșavu
veșiharu-el:

צּורם וְ ֵ ַ֥אל ֵ֝עֶ לְ יֹון גאֲ ָ ְֽׁלם׃
ָ֑ ָ ֹלהים
ֶ֣ ֱַ֭ ַ ְֽׁויזְכְ רּו ְֽׁכי־א
Ps. 78:35 vaizkeru ki-elohim țuram veel elion
goalam:

יהָ֑ם ּוֵ֝ בלְ שֹו ִָ֗נם יְ כַזְבּו־לְֽׁ ֹו׃
ֶ וַיְ פ ַַ֥תּוהּו בְ פ

37. Inima nu le era tare faţă de
El,

şi

nu

erau

credincioşi

legământului Său.

Ps. 78:36 vaifatuhu befihem uvilșonam ieazevulo:

38. Totuşi, în îndurarea Lui, El
iartă

nelegiuirea

şi

nu

nimiceşte; Îşi opreşte de multe
ori mânia şi nu dă drumul
întregii Lui urgii.
39. El Şi-a adus deci aminte că
ei nu erau decât carne, o suflare
care trece şi nu se mai întoarce.

ַ֭ ְולבָ ם לא־נָכֶ֣ ֹון ע ָ֑מֹו וְ ַ֥לא ֵֶ֝נאֶ ְמנִ֗ ּו בבְ רי ְֽׁתֹו׃
Ps. 78:37 velibam lo-nahon imo velo neemnu
bivrito:

וְ ֶׁ֤הּוא ַר ֨חּום ׀ יְ כַפֵ ַ֥ר עָוןְ֮ ְ ְֽׁולא־ ַָׁ֫י ְש ַ֥חית ַ֭ ְוה ְרבָ ה לְ הָ ֶ֣שיב
אַ ָ֑פֹו וְ ְֽׁלא־ ֵָ֝יעיר כָל־חֲמָ ְֽׁתֹו׃
Ps. 78:38 veu rahum ieaper avon velo-iașhit
veirba leașiv apo velo-iair kol-hamato:

40. De câte ori s-au răzvrătit ei
împotriva Lui în pustiu! De câte
ori L-au mâniat ei în pustietate!
41. Da,

n-au

încetat

să

ispitească pe Dumnezeu şi să
întărâte pe Sfântul lui Israel.

ַַ֭ויזְכר כי־בָ ָ ֶ֣שר ֵ ָ֑המָ ה ַ֥רּוחַ ֵ֝הֹו ִֵ֗לך וְ ֶ֣לא י ְָֽׁשּוב׃
Ps. 78:39 vaizkor ki-vasar hema ruah hole velo
iașuv:

ימֹון׃
ְֽׁ יבּוהּו ְֽׁביש
ִ֗ ַַ֭כמָ ה י ְַמ ֶ֣רּוהּו בַ מ ְד ָבָ֑ר ֵַ֝יעֲצ
Ps. 78:40 kama iamruhu vamidbar iaațivuhu
bișimon:

ַוי ֶָ֣שּובּו וַיְ נ ֶַ֣סּו ֵ ָ֑אל ּוקְ ֹ֖דֹוש י ְש ָר ֵ ֶ֣אל ה ְתוּו׃
Ps. 78:41 vaiașuvu vainasu el ukdoș israel hitvu:
142

___ Psalmi  ְּת ִהלִ יםTehillim ___Ziua 1 - Psalmii 1-9___
42. Nu şi-au mai adus aminte de
puterea Lui, de ziua când i-a
izbăvit de vrăjmaş,
43. de minunile pe care le-a
făcut în Egipt şi de semnele Lui
minunate din câmpia Ţoan.
44. Cum le-a prefăcut râurile în
sânge, şi n-au putut să bea din

י־צר׃
ְֽׁ ָ ּלא־זָכְ ַ֥רּו אֶ ת־י ָָ֑דֹו ִֵ֝֗יֹום אשֶ ר־פָ ָ ַ֥דם מו
Ps. 78:42 lo-zaheru et-iado iom așer-padam
mini-țar:

ה־צעַ ן׃
ְֽׁ ֵתֹותיו ּוֵ֝ מֹופְ ִ֗ ָתיו ב ְשד
ָ֑ ָ ר־שם ַ֭ ְבמצְ ַרים ְֽׁא
ֶ֣ ָ ֲֶאש
Ps. 78:43 așer-sam bemițraim ototav umoftav
bisde-țoan:

יהָ֑ם ְֵ֝ונ ְזלֵיהִֶ֗ ם בַ ל־י ְשתָ יְֽׁ ּון׃
ֶ ַו ַיה ֲֶ֣פך ַ֭ ְלדָ ם יְ א ֵר

apele lor.
45. Cum a trimis împotriva lor
nişte muşte otrăvitoare, care iau mâncat, şi broaşte, care i-au
nimicit.
46. Cum le-a dat holdele pradă
omizilor, rodul muncii lor pradă

Ps. 78:44 vaiahafoh ledam ieoreem venozleem
bal-iștaiun:

יתם׃
ְֽׁ ֵ פַר ִ֗ ְֵּעַ וַתַ ְשח
ְ ְיְ שַ ֵַּ֬לח בָ ֶהֶ֣ם עַָ֭ רב וַיאכְ לֵ ָ֑ם ּוֵ֝ צ
Ps. 78:45 ieșalah bahem arov vaiohlem uțfardeia
vatașhitem:

וַי ֵ ֶ֣תן לֶחָ ֶ֣סיל יְ בּולָ ָ֑ם ְֵֽׁ֝ויגיעִָ֗ ם לָאַ ְר ֶ ְֽׁבה׃

lăcustelor.
47. Cum

le-a

prăpădit

viile,

bătându-le

cu

piatră,

şi

smochinii

din

Egipt,

cu

grindină.
48. Cum le-a lăsat vitele pradă
grindinei,

şi

turmele

49. El Şi-a aruncat împotriva lor
Lui

aprinsă,

Ps. 78:47 iaharog babarad gafnam veșikmotam
bahanamal:

ירם ּוֵ֝ מקְ נֵיהִֶ֗ ם ל ְָרשָ ְֽׁפים׃
ָ֑ ָ ַוי ְַסגֵ ֶ֣ר לַבָ ָ ֶ֣רד בְ ע
Ps. 78:48 vaiasgher labarad beiram umikneem
lareșafim:

urgia,

iuţimea şi necazul: o droaie de
îngeri aducători de nenorociri.
50. Cum Şi-a dat drum slobod
mâniei, nu le-a scăpat sufletul
de la moarte şi le-a dat viaţa
pradă molimei;

מֹותם ַ ְֽׁב ֲחנ ַ ְָֽׁמל׃
ָ ִ֗ ְַיה ֲֶ֣רג בַ בָ ָ ֶ֣רד גַפְ נָ ָ֑ם ְֵ֝ושק

pradă

focului cerului.
mânia

Ps. 78:46 vaiten leasil ievulam vighiam laarbe:

ַח־בם ׀ ח ֲֵּ֬רֹון אַ ִ֗פֹו עֶבְ ָ ֶ֣רה וָזַ ֶ֣עַם וְ צָ ָ ָ֑רה ֵ֝מ ְש ִַ֗לחַ ת
ָ ֨ יְ שַ ל
מַ לְ אֲכֵ ַ֥י ָר ְֽׁעים׃
Ps. 78:49 ieșalah-bam haron apo evra vazaam
vețara mișlahat malahe raim:

יְ פַלֵ ַ֥ס נ ִָ֗תיב לְ ָׁ֫ ַא ַ֥פֹו לא־חָ ַ ֶ֣שך מ ָ ֶ֣מוֶת נַפְ ָ ָ֑שם ְֵ֝וחַ י ִ֗ ָָתם ל ֶ ְַַּ֥בֶ ר
ה ְס ְֽׁגיר׃
Ps. 78:50 iefales nativ leapo lo-hasah mimavet
nafșam veaiatam ladever hisghir:
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51. cum a lovit pe toţi întâii
născuţi din Egipt, pârga puterii
în corturile lui Ham.
52. Cum a pornit pe poporul

ֵי־חם׃
ְֽׁ ָ אשית ֵ֝א ִֹ֗ונים בְ אָ ֳהל
ַ֥ וַיַ ֶַ֣֤ך כָל־בְ כֶ֣ ֹור בְ מצְ ָ ָ֑רים ֵר
Ps. 78:51 vaiah kol-beor bemițraim reșit onim
beohole-ham:

Său ca pe nişte oi şi i-a povăţuit
ca pe o turmă în pustiu.
53. Cum i-a dus fără nicio grijă,
ca să nu le fie frică, iar marea a
54. Cum i-a adus spre hotarul
Lui cel sfânt, spre muntele
acesta pe care dreapta Lui l-a
câştigat.
55. Cum a izgonit neamurile
dinaintea lor, le-a împărţit ţara
în părţi de moştenire şi a pus
seminţiile lui Israel să locuiască
în corturile lor.
ei

Dumnezeul

au

ispitit

preaînalt,

Ps. 78:52 vaiasa kațon amo vainahaghem kaeder
bamidbar:

יהם כ ָסַ֥ה הַ ָיְֽׁם׃
ֶ ִ֗ ֵת־אֹויְ ב
ֵ֝ ֶפָחָ֑דּו וְ א
ָ ַויַנְ ֵחֶ֣ם ַָ֭לבֶ טַ ח וְ ֶ֣לא

acoperit pe vrăjmaşii lor.

56. Dar

ַוי ַַסֶ֣ע כ ֶַ֣צאן עַ ָ֑מֹו ַוְַֽׁ֤יְ ַנהֲגֵ ַ֥ם ֵַ֝כעִֵ֗ דֶ ר בַ מ ְד ָ ְֽׁבר׃

pe
s-au

răzvrătit împotriva Lui şi n-au
ţinut poruncile Lui.
57. Ci s-au depărtat şi au fost
necredincioşi ca şi părinţii lor,
s-au abătut la o parte ca un arc
înşelător,

Ps. 78:53 vaianhem lavetah velo fahadu veetoiveem kisa haiam:

ַַ֭ויְ ביאֵ ם אֶ ל־גְ ֶ֣בּול קָ ְד ָ֑שֹו הַ ר־ ִֵ֝֗ ֶזה קָ נְ ָ ַ֥תה יְ מינְֽׁ ֹו׃
Ps. 78:54 vaiviem el-ghevul kodșo har-ze kaneta
iemino:

גֹוים ַ֭ ַ ְֽׁויַפילֵם בְ ֶחֶ֣בֶ ל ַנחֲלָ ָ֑ה ַוי ְַשכֵ ַ֥ן
ִ֗ וַיְ גָ ֶׁ֤ ֶַ֤רש מפְ נֵיהֶ֨ ם ׀
בְֵ֝ אָ ֳהלֵיהִֶ֗ ם שבְ ֵ ַ֥טי י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
Ps. 78:55 vaigareș mipeneem goim vaiapilem
beevel nahala vaiașken beoholeem șivte israel:

דֹותיו ֶ֣לא שָ ָ ְֽׁמרּו׃
ָ ִ֗ ֹלהים עֶ לְ יָ֑ ֹון ְֵ֝ו ֵע
ֶ֣ ֱוַיְ נ ֶַ֣סּו ַַ֭וי ְַמרּו אֶ ת־א
Ps. 78:56 vainasu vaiamru et-elohim elion
veedotav lo șamaru:

ַאֲבֹותם ֵֶ֝נהְ פְ כִ֗ ּו כְ ֶ ֶ֣קשֶ ת ְרמ ָיְֽׁה׃
ָ֑ ָ וַי ֶ֣סגּו ַ֭ ַ ְֽׁויבְ גְ דּו כ
Ps. 78:57 vaisogu vaivghedu kaavotam nepeu
kekeșet remia:

58. L-au supărat prin înălţimile
lor şi I-au stârnit gelozia cu
idolii lor.
59. Dumnezeu a auzit şi S-a
mâniat, şi a urgisit rău de tot pe
Israel.
60. A părăsit Locuinţa Lui din
Silo, Cortul în care locuia între

מֹותם ּוֵ֝ בפְ סילֵיהִֶ֗ ם יַקְ נ ְֽׁיאּוהּו׃
ָ֑ ָ ַָויַכְ ע ַ֥יסּוהּו בְ ב
Ps. 78:58 vaiahisuhu bevamotam uvifsileem
iakniuhu:

עַבָ֑ר וַי ְמ ַ ַ֥אס ְֵ֝מ ִ֗אד בְ י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
ָ שָ ַ ֶ֣מע ַ֭אֱ ֹלהים ַוְַֽׁ֤י ְת
Ps. 78:59 șama elohim vaitabar vaimas meod
beisrael:

ַַ֭ויטש מ ְשכַ ֶ֣ן שלָ֑ ֹו ֵ֝ ִ֗אהֶ ל שכֵ ַ֥ן בָ אָ ָ ְֽׁדם׃

oameni.

Ps. 78:60 vaitoș mișkan șilo ohel șiken baadam:
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61. Şi-a dat slava pradă robiei, şi
măreţia

Lui

în

Ps. 78:61 vaiten lașevi uzo vetifarto veiad-țar:

vrăjmaşului.
62. A

dat

ַד־צר׃
ְֽׁ ָ וַי ֵ ֶ֣תן ל ְַש ֶ֣בי עזָ֑ ֹו ְ ְֽׁותפְ אַ ְר ַ֥תֹו בְ י

mâinile

pradă

sabiei

pe

poporul Lui şi S-a mâniat pe
moştenirea Lui.
63. Pe tinerii lui i-a ars focul, şi

עַבר׃
ְֽׁ ָ ַוי ְַסגֵ ֶ֣ר ל ֶַח ֶֶ֣רב עַ ָ֑מֹו ּוֵ֝ בְ ַנ ֲחל ִָ֗תֹו ה ְת
Ps. 78:62 vaiasgher laherev amo uvnahalato
hitabar:

fecioarele lui n-au mai fost
sărbătorite cu cântări de nuntă.

הּוללּו׃
ְֽׁ ָ תּוֹלתיו ֶ֣לא
ָ ִ֗
ְָה־אש ּוֵ֝ ב
ָ֑ ֵ חּוריו ָ ְֽׁאכְ ל
ַ֥ ָ ַב
Ps. 78:63 bahurav ahela-eș uvtulotav lo hulalu:

64. Preoţii săi au căzut ucişi de
sabie, şi văduvele lui nu s-au
bocit.
65. Atunci Domnul S-a trezit, ca

ַ֭כ ֲהנָיו בַ ֶח ֶֶ֣רב נָפָ ָ֑לּו ְֵ֝ואַ לְ ְמנ ִ֗ ָתיו ֶ֣לא תבְ ֶ ְֽׁכינָה׃
Ps. 78:64 kohanav baherev nafalu vealmenotav
lo tivkena:

unul care a dormit, ca un viteaz
îmbărbătat de vin,
66. şi a lovit pe potrivnicii Lui
care fugeau, acoperindu-i cu

וַי ַ ֹ֖קץ כְ י ֵ ַָ֥שן ׀ אֲ דנָ ָ֑י ֵ֝ ְכג ִ֗בֹור מ ְתרֹונֵ ַַ֥֤ן מ ָ ְֽׁיַ֤ין׃
Ps. 78:65 vaikaț keiașen adonai keghibor
mitronen miain:

ַויַך־צָ ָ ַ֥ריו אָ ָ֑חֹור חֶ ְר ַפַ֥ת ֵ֝עֹו ִָ֗לם נָ ֶ֣תַ ן ָ ְֽׁלמֹו׃

veşnică ocară.
67. Însă a lepădat cortul lui Iosif
şi n-a ales seminţia lui Efraim;
68. ci a ales seminţia lui Iuda,
muntele

Sionului,

pe

care-l

iubeşte.
69. Şi-a zidit Sfântul Locaş ca
cerurile de înalt şi tare ca
pământul pe care l-a întemeiat
pe veci.
70. A ales pe robul Său David şi
l-a luat de la staulele de oi.

Ps. 78:66 vaiah-țarav ahor herpat olam natan
lamo:

יֹוסף ּוְֽׁ בְ ֵ ַ֥שבֶ ט אֵֶ֝ פְ ַ ִ֗רים ֶ֣לא בָ ָ ְֽׁחר׃
ָ֑ ֵ ַַ֭וי ְמאַ ס בְ ֶ֣אהֶ ל
Ps. 78:67 vaimas beohel iosef uvșevet efraim lo
vahar:

ת־הַ֥ר ֵ֝ציִ֗ ֹון ֲא ֶ ֶ֣שר אָ ֵ ְֽׁהב׃
ַ הּודה ֶ ְֽׁא
ָ֑ ָ ְת־שבֶ ט י
ֶ֣ ֵ ֶַַ֭ויבְ חַ ר א
Ps. 78:68 vaivhar et-șevet ieuda et-har țion așer
ahev:

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְמֹו־רמים מקְ ְָּ ָ֑שֹו ֵ֝ ְכ ִ֗ ֶא ֶרץ יְ סָ ָ ַ֥דּה ל
ַָ֭ ְוַיֶ֣בֶ ן כ
Ps. 78:69 vaiven kemo-ramim mikdașo keereț
iesada leolam:

ַַ֭ויבְ חַ ר בְ דָ ֶ֣וד עַבְ ְָֹּ֑ו ֵ֝ ַויקָ ִ֗ ֵחהּו ְֽׁממכְ לְ ַ֥את ְֽׁצאן׃
Ps. 78:70 vaivhar bedavid avdo vaikaheu
mimihleot țon:
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71. L-a luat dinapoia oilor care
alăptau, ca să pască pe poporul
Său, Iacov, şi pe moştenirea Sa,
Israel.
72. Şi David i-a cârmuit cu o

מֵ אַ ַחַ֥ר עָ ִ֗לֹות ֱָׁ֫הב ַ֥יאֹו ַ֭ל ְרעֹות בְ ַיע ֲֶ֣קב עַ ָ֑מֹו ּוֵ֝ בְ י ְש ָר ִ֗ ֵאל
ַנ ֲחל ְָֽׁתֹו׃
Ps. 78:71 meahar alot hevio lirot beiaakov amo
uvisrael nahalato:

inimă neprihănită şi i-a povăţuit
cu mâini pricepute.

ַַ֭וי ְרעֵם כְ ֶ֣תם לְ בָ ָ֑בֹו ּוב ְתבּונֹ֖ ֹות כַפָ ֶ֣יו יַנְ ֵ ְֽׁחם׃
Ps. 78:72 vairem ketom levavo uvitvunot kapav
ianhem:

Ziua 16
Psalmii 79
1. (Un

psalm

Dumnezeule,

al

lui

au

Asaf.)
năvălit

neamurile în moştenirea Ta, au
pângărit Templul Tău cel sfânt
şi au prefăcut Ierusalimul întrun morman de pietre.
2. Trupurile

neînsufleţite

ale

robilor Tăi le-au dat să le
mănânce păsările cerului, şi
carnea credincioşilor Tăi au dato

s-o

mănânce

fiarele

pământului.

ע״ט79

גֹוים ׀ ְ ְֽׁב ַנ ֲחל ִ֗ ֶָתָך ַ֭ט ְמאּו אֶ ת־
֨ ֹלהים ָבֶׁ֤אּו
ַ֡ מז ְִ֗מֹור לְ ָׁ֫ ָא ָ ַ֥סף א
הֵ יכַ ֶ֣ל קָ ְד ֶ ָ֑שָך ָ ֹ֖שמּו אֶ ת־יְ רּושָ לַ ֶ֣ ם לְ ע ְֽׁיים׃
Ps. 79:1 mizmor leasaf elohim bau goim
benahalatea timeu et-heal kodșea samu etierușalaim leim:

ָנ ְְֽׁתנַ֡ ּו אֶ ת־נבְ ֵַּ֬לת עֲבָ ִ֗ ֶדיָך מַַ֭ אֲ כָל לְ עֶ֣ ֹוף הַ שָ ָ ָ֑מים בְ ַ ַ֥שר
תֹו־א ֶרץ׃
ְֽׁ ָ ְידיָך לְ חַ י
ֶ ִ֗ ֵ֝ ֲחס
Ps. 79:2 natenu et-nivlat avadea maahal leof
hașamaim besar hasidea leaito-areț:

קֹובר׃
ְֽׁ ֵ שָ פְ כֵּ֬ ּו דָ ֨ ָמם ׀ כ ִ֗ ַַמים ְ ְֽׁס ַ֘ב ֶׁ֤יבֹות ְ ְֽׁירּושָ ִ֗ ָלם וְ ֵ ֶ֣אין
Ps. 79:3 șafeu damam kamaim sevivot
ierușalaim veen kover:

3. Ca apa le-au vărsat sângele,
de jur împrejurul Ierusalimului,
şi n-a fost nimeni să-i îngroape.
4. Am ajuns de ocara vecinilor
noştri, de batjocura şi de râsul
celor ce ne înconjoară.
5. Până când, Doamne, Te vei
mânia fără încetare şi va arde
mânia Ta ca focul?
6. Varsă-Ţi

mânia

peste

neamurile care nu Te cunosc şi
peste

împărăţiile

care

nu

יבֹותינּו׃
ְֽׁ ֵ הָ יֶ֣ינּו חֶַ֭ ְרפָ ה ל ְשכֵנֵ ָ֑ינּו לַ ַ֥עַג ֵ֝ ָוקִֶ֗ לֶס ל ְסב
Ps. 79:4 hainu herpa lișhenenu laag vakeles
lisvivotenu:

מֹו־אֵ ש קנְ אָ ֶ ְֽׁתָך׃
ִ֗ ֵ֝ ְַד־מה ַ֭ ְיהוָה תֶ אֱ נַ ֶַ֣֤ף לָנֶ ָ֑צַ ח תבְ עַ ַ֥ר כ
ֶ֣ ָ ע
Ps. 79:5 ad-ma ADONAI teenaf lanețah tivar
kemo-eș kinatea:

ְש ֶׁ֤פך חֲמָ ְת ָ֨ך ֶ ְֽׁאל־הַ גֹויםְ֮ אֲ ֶ ַ֪שר לא־יְ ָׁ֫ ָדעַ֥ ּוָך וְ עַ ַ֥ל מַ ְמלָכָ֑ ֹות
אֲ ֶ ַ֥שר בְֵ֝ ש ְמ ִָ֗ך ֶ֣לא קָ ָ ְֽׁראּו׃
Ps. 79:6 șefoh hamatea el-hagoim așer loiedauha veal mamlahot așer beșimha lo karau:
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cheamă Numele Tău!

ַ֭כי אָ כַ ֶ֣ל ֶ ְֽׁאת־ ַיע ֲָ֑קב ְ ְֽׁואֶ ת־נָוֵ ַ֥הּו הֵ ַ ְֽׁשמּו׃

7. Căci au mâncat pe Iacov şi i-

Ps. 79:7 ki ahal et-iaakov veet-naveu heșamu:

au pustiit locuinţa.
8. Nu-Ţi mai aduce aminte de
nelegiuirile strămoşilor noştri,
ci să ne iasă degrabă înainte
îndurările Tale! Căci suntem
nenorociţi de tot!
9. Ajută-ne,

Dumnezeul

mântuirii noastre, pentru slava
Numelui Tău! Izbăveşte-ne şi
iartă-ne

păcatele,

pentru

Numele Tău!
10. Pentru ce să zică neamurile:
"Unde este Dumnezeul lor?" Să
se ştie, înaintea ochilor noştri,
printre neamuri că Tu răzbuni
sângele vărsat al robilor Tăi!
11. Să ajungă până la Tine
gemetele prinşilor de război!
Scapă, prin braţul Tău cel
puternic, pe cei ce pier!
12. Întoarce vecinilor noştri, de

אשנַ֥ים מַַ֭ הֵ ר יְ קַ ְְּ ֶ֣מּונּו ַרח ֶ ֲָ֑מיָך ֹ֖כי
ָׁ֫ ַ ְֽׁאל־ת ְזכָר־לָנּוְ֮ עֲו ַ֪נת ר
דַ לֶ֣ ֹונּו ְמ ְֽׁאד׃
Ps. 79:8 al-tizkar-lanu avonot rișonim maher
iekademunu rahamea ki dalonu meod:

ֹוד־ש ֶ ָ֑מָך וְ הַ צילֵ ַ֥נּו
ְ עַל־ְּ ַבַ֥ר כְ ְֽׁב
ְ
אֱֹל ֵהֶׁ֤י י ְשעִֵ֗ נּו
ַ֘ ָעז ֵ ְֶׁ֤רנּו ׀
אתינּו לְ ַ ֶ֣מעַן ְש ֶ ְֽׁמָך׃
ֵ ִ֗ עַל־חַ ט
ֵ֝
וְ כַפֵ ַ֥ר
Ps. 79:9 azrenu elohe ișenu al-devar kevodșemea veațilenu veaper al-hatotenu lemaan
șemea:

|יהַ֥ם יּו ַ ֶָ֣דע בגיים |בַ גֹויֶ֣ם
ֶ ֵָׁ֫אמ ֶ֣רּו הַ גֹויםְ֮ אַ יֵ ַ֪ה אֹלה
ְ לָ ֶׁ֤מָ ה ׀ י
לְ עֵינֵ ָ֑ינּו ֵ֝נקְ ִ֗ ַמת ַ ְְּֽׁם־עֲבָ ֶ ַ֥דיָך הַ שָ ְֽׁפּוך׃
Ps. 79:10 lama iomeru hagoim aie eloheem ivada
baghim (bagoim) leenenu nikmat dam-avadea
hașafuh:

ֹותר בְ נֵ ֶ֣י
ֵ ִ֗ ָ ֶׁ֤ת ֶ֣בֹוא לְ פָ נֶיָךְ֮ אֶ נְ ַ ַ֪קת ָׁ֫ ָא ַ֥סיר כְ ַ֥גדֶ ל זְרֹועֲָךָ֑ ֵ֝ה
מּותה׃
ְֽׁ ָ ְת
Ps. 79:11 tavo lefanea enkat asir kegodel zeroaha
hoter bene temuta:

şapte ori în sânul lor, batjocurile
pe care Ţi le-au aruncat ei Ţie,
Doamne!
13. Şi noi, poporul Tău, turma
păşunii Tale, Te vom lăuda în
veci şi vom vesti din neam în
neam laudele Tale.

יקם חֶ ְרפַָ֘ ָ ֶׁ֤תם אֲ ֶ ֹ֖שר
ָ֑ ָ ֵוְ ַ֘ ָה ֵ ֶׁ֤שב ל ְשכֵנֵ ֶ֣ינּו ַ֭שבְ עָתַ ים אֶ ל־ח
חֵ ְר ֶ֣פּוָך אֲ ְֽׁדנָי׃
Ps. 79:12 veașev lișhenenu șivataim el-hekam
herpatam așer herfuha adonai:

ֹודה לְ ִָ֗ך לְ ָׁ֫עֹולָ ַ֥ם לְ ַ֥דר
ַ֥ ֶ ֶַׁ֤ו ֲאנַ ֶׁ֤חְ נּו עַ ְמ ָ֨ך ׀ וְ ַ֥צאן מַ ְרעיתֶ ָךְ֮ נ
ו ָָ֑דר ֵ֝ ְנסַ פִֵ֗ ר ְתהל ֶ ְָֽׁתָך׃
Ps. 79:13 vaanahnu amea vețon maritea node lea
leolam ledor vador nesaper teilatea:
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פ׳80

Psalmii 80
1. (Către

mai

marele

ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ אֶ ל־ששַ וָּ֑ים ע ֵֹ֖דּות לְ אָ ָסֶ֣ף מז ְְֽׁמֹור׃

cântăreţilor. De cântat ca şi
"Crinii mărturiei". Un psalm al
lui Asaf.)
2. Ia aminte, păstorul lui Israel,
Tu care povăţuieşti pe Iosif ca
pe

o

turmă!

Arată-Te

în

strălucirea Ta, Tu care şezi pe
heruvimi!
3. Trezeşte-Ţi puterea, înaintea
lui Efraim, Beniamin şi Manase,
şi vino în ajutorul nostru!
4. Ridică-ne, Dumnezeule, fă să

Ps. 80:1 lamnațeiah el-șoșanim edut leasaf
mizmor:

רּובים
ֶ֣ ְיֹוסף י ֵ ֹ֖שב הַ כ
ָ֑ ֵ ַ֘רעֵ ֶׁ֤ה י ְש ָר ֨ ֵאל ׀ הַ אֲ ִ֗זינָה נ ֵהֶ֣ג כ ֶַ֣צאן
הֹופיעָ ה׃
ְֽׁ
Ps. 80:2 roe israel haazina noheg kațon iosef
ioșev hakeruvim hofia:

עֹור ָ ַ֥רה אֶ ת־גְ ְֽׁב ָּור ֶ ָ֑תָך
ְ לפְ נֵ ֶׁ֤י אֶ פְ ַ ֨רים ׀ ּובנְ ַָ֘י ֶׁ֤מן ּו ְמנַשִֶ֗ ה
ּולְ כָ ֹ֖ה לישעָ ֶ֣תָ ה ָ ְֽׁלנּו׃
Ps. 80:3 lifne efraim uviniamin umnașe orera etghevuratea ulha lișuata lanu:

strălucească faţa Ta, şi vom fi

יבנּו וְ הָ ֵ ַ֥אר פֵָ֝ ִֶ֗ניָך וְ נּו ֵ ְָֽׁשעָה׃
ָ֑ ֵ ֹלהים הֲש
ַ֥ ֱא

scăpaţi!
5. Doamne Dumnezeul oştirilor,
până când Te vei mânia, cu
toată

rugăciunea

poporului

Tău?
6. Îi hrăneşti cu o pâine de
lacrimi şi-i adăpi cu lacrimi din
plin.
7. Ne faci să fim mărul de ceartă
al vecinilor noştri, şi vrăjmaşii
noştri râd de noi între ei.
8. Ridică-ne,

Dumnezeul

oştirilor! Fă să strălucească faţa
Ta, şi vom fi scăpaţi!
9. Tu ai adus o vie din Egipt, ai
izgonit neamuri şi ai sădit-o.

Ps. 80:4 elohim hașivenu veaer panea venivașea:

אֱֹלהים צְ בָ ָ֑אֹות עַד־מָ ַ ַ֥תי ֵ֝עָ שִַ֗ נְ תָ ב ְתפלַ ַ֥ת עַ ֶ ְֽׁמָך׃
ֶ֣ יְ הוָ ֶ֣ה
Ps. 80:5 ADONAI elohim țevaot ad-matai așanta
bitfilat amea:

הֶַ֭ ֱאכַלְ תָ ם לֶ ֶ֣חֶ ם ְּ ְמעָ ָ֑ה ֵ֝ ַותַ ְשקִֵ֗ מֹו ב ְדמָ עַ֥ ֹות שָ ְֽׁליש׃
Ps. 80:6 heealtam leem dima vatașkemo
bidmaot șaliș:

ֲגּו־למֹו׃
ְֽׁ ָ ימנּו מַָ֭ דֹון ל ְשכֵנֵ ָ֑ינּו ְֵ֝ואיְ ִ֗ ֵבינּו ילְ ע
ֶ֣ ֵ ְתש
Ps. 80:7 tesimenu madon lișhenenu veoivenu
ilagu-lamo:

יבנּו וְ הָ ֵ ַ֥אר ֵָ֝פ ִֶ֗ניָך וְ נּו ֵ ְָֽׁשעָה׃
ָ֑ ֵ ֹלהים צְ בָ ֶ֣אֹות הֲש
ֶ֣ ֱא
Ps. 80:8 elohim țevaot hașivenu veaer panea
venivașea:

ֶַ֭גפֶן ממצְ ַ ֶ֣רים תַ ָ֑סיעַ ְתג ֵ ַָ֥רש גֵ֝ ִֹ֗וים וַתטָ ֶ ְֽׁעהָ ׃
Ps. 80:9 ghefen mimițraim tasia tegareș goim
vatitaea:
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10. Ai făcut loc înaintea ei, şi ea
a dat rădăcini şi a umplut ţara.
11. Munţii erau acoperiţi de
umbra ei, şi ramurile ei erau ca

ֵא־א ֶרץ׃
ְֽׁ ָ פוַּ֥יתָ לְ פָ נֶ ָ֑יהָ וַתַ ְש ֵ ַ֥רש ֵ֝שָ ָרשִֶ֗ יהָ ו ְַתמַ ל
Ps. 80:10 pinita lefanea vatașreș șarașea
vatemale-areț:

nişte cedri ai lui Dumnezeu.
12. Îşi întindea mlădiţele până
la mare, şi lăstarii până la Râu.
13. Pentru ce i-ai rupt gardul
acum,

de-o

jefuiesc

toţi

trecătorii?
14. O râmă mistreţul din pădure
şi o mănâncă fiarele câmpului.
15. Dumnezeul

oştirilor,

întoarce-Te iarăşi! Priveşte din
cer

şi

vezi!

Cercetează

Ps. 80:11 kasu harim țila vaanafea arze-el:

קֹותיהָ ׃
ְֽׁ ֶ ְירהָ עַ ד־יָ ָ֑ם וְ אֶ ל־ ֵָ֝נהִָ֗ ר יְֽׁ ֹונ
ֶ֣ ֶ ְתשַ לַ ֶ֣ח קְ צ
Ps. 80:12 teșalah kețirea ad-iam veel-nahar
ionkotea:

ָל־עבְ ֵרי ָ ְֽׁד ֶרך׃
ַ֥ פָרצְ תָ גְ דֵ ֶ ָ֑ריהָ ְֵ֝ואָ ִ֗רּוהָ כ
ֶ֣ ַ ַָ֭למָ ה
Ps. 80:13 lama parațta ghederea vearuha kolovre dare:

via

aceasta!
16. Ocroteşte ce a sădit dreapta
Ta şi pe fiul pe care Ţi l-ai
ales!…
17. Ea este arsă de foc, este
tăiată! De mustrarea feţei Tale,
ei pier!
18. Mâna Ta să fie peste omul
dreptei Tale, peste fiul omului
pe care Ţi l-ai ales!
19. Şi atunci nu ne vom mai
depărta de Tine. Înviorează-ne
iarăşi, şi vom chema Numele
Tău.

ֵי־אל׃
ְֽׁ ֵ כ ֶָ֣סּו הָ ֶ֣רים צלָ ָּ֑ה ֵ֝ ַו ֲענָפִֶ֗ יהָ ַ ְֽׁא ְרז

יְ כ ְַר ְס ֶ ֶ֣מ ָוְּֽׁה חֲזֶ֣יר מיָ ָ֑עַר וְ זֹ֖יז שָ ַ ֶ֣די י ְר ֶ ְֽׁעוָּה׃
Ps. 80:14 iearsemena hazir miaar veziz sadai
irena:

ֹלהים צְ בָ אֹותְ֮ ְָֽׁׁ֫שּוב־נָ ַ֥א הַ ֵבֶ֣ט משָ ַ ֶ֣מים ְּור ֵ ָ֑אה ּוֵ֝ פְ ִ֗קד גֶ ֶ֣פֶן
ֶ֣ ֱא
ְֽׁזאת׃
Ps. 80:15 elohim țevaot șuv-na habet mișamaim
ure ufkod ghefen zot:

ל־בֵ ן א ַ ַ֥מצְ תָ ה ָ ְֽׁלך׃
ִ֗ ֵ֝ ַַ֭ ְו ַכוָּה אֲשֶ ר־נ ְָטעָ ֶ֣ה יְ מינֶ ַָָ֑֤ך וְ ע
Ps. 80:16 veana așer-natea ieminea veal-ben
imațta lah:

אבדּו׃
ְֽׁ ֵ סּוחָ֑ה מ ַגע ַ ֲֹ֖רת פָ נֶ ֶ֣יָך י
ָ ְְשרפָ ֶ֣ה בָ ֵ ֶ֣אש כ
Ps. 80:17 serufa vaeș kesuha migaarat panea
iovedu:

ל־איש יְ מינֶ ַָָ֑֤ך עַל־בֶ ן־אֵָ֝ ִ֗ ָדם א ַ ַ֥מצְ תָ ָ ְֽׁלך׃
ֶ֣ ְַ ְֽׁתהי־ ַָ֭י ְדָך ע
Ps. 80:18 tei-iadea al-iș ieminea al-ben-adam
imațta lah:

וְ לא־נ ַָ֥סֹוג מ ֶ ָ֑מ ָך ְֵ֝תחַ ִֵ֗ינּו ּובְ ש ְמָךַ֥ נקְ ָ ְֽׁרא׃
Ps. 80:19 velo-nasog mimeka teaienu uvșimha
nikra:
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20. Doamne

Dumnezeul

oştirilor, ridică-ne iarăşi! Fă să
strălucească faţa Ta, şi vom fi
scăpaţi!

יבנּו הָ ֵ ַ֥אר פֵָ֝ ִֶ֗ניָך וְ נּו ֵ ְָֽׁשעָ ה׃
ָ֑ ֵ אֱֹלהים צְ בָ ֶ֣אֹות הֲש
ֶ֣ יְ ַ֘הוָ ֶׁ֤ה
Ps. 80:20 ADONAI elohim țevaot hașivenu haer
panea venivașea:

פ״א81

Psalmii 81
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. De cântat pe ghitit.
Un psalm al lui Asaf.)
2. Cântaţi

cu

Dumnezeu,

veselie

care

noastră! Înălţaţi

este

lui
tăria

ל ְַמנ ֵּ֬ ֵַצחַ ׀ ַ ְֽׁעל־הַ ג ֵּ֬תית לְ אָ ָ ְֽׁסף׃
Ps. 81:1 lamnațeiah al-haghitit leasaf:

ֵאֹלהַ֥י ַיע ְֲֽׁקב׃
ֵ ֵאֹלהים עּוזֵ ָ֑נּו ֵ֝הָ ִ֗ריעּו ל
ֶ֣ הַַ֭ ְרנינּו ל
Ps. 81:2 hareninu lelohim uzenu hariu lelohe
iaakov:

strigăte de

bucurie Dumnezeului lui Iacov!
3. Cântaţi o cântare, sunaţi din
tobă, din harpa cea plăcută şi

ם־נְֽׁבֶ ל׃
ָ נּו־תף כוֹּ֖ ֹור נ ֶָ֣עים ע
ָ֑ ּות
ְ אּו־ז ְמ ָרה
ַ֭ ְ ְֽׁש
Ps. 81:3 seu-zimra utnu-tof kinor naim imnavel:

din lăută!
4. Sunaţi din trâmbiţă la luna
nouă, la luna plină, în ziua

תקְ עֶ֣ ּו בַ ֶ֣חדֶ ש שֹופָ ָ֑ר בֵַ֝ ִֵ֗כסֶ ה לְ יֶ֣ ֹום חַ ֵ ְֽׁגנּו׃
Ps. 81:4 tiku vahodeș șofar bakese leiom
haghenu:

sărbătorii noastre!
5. Căci aceasta este o Lege
pentru Israel, o poruncă a
Dumnezeului lui Iacov.
6. El

a

rânduit

sărbătoarea

aceasta pentru Iosif, când a
mers împotriva ţării Egiptului…
Atunci am auzit un glas pe care
nu l-am cunoscut: 7. "I-am descărcat povara de pe
umăr, şi mâinile lui nu mai ţin
coşul.
8. Ai strigat în necaz, şi te-am
izbăvit; ţi-am răspuns în locul
tainic al tunetului şi te-am
încercat la apele Meriba. -

ֵאֹלהַ֥י ַיע ְֲֽׁקב׃
ֵ ֶׁ֤כי ֶ֣חק לְ י ְש ָר ֵ ֶ֣אל ָ֑הּוא ֵ֝מ ְשפִָ֗ ט ל
Ps. 81:5 ki hok leisrael hu mișpat lelohe iaakov:

ל־א ֶרץ מצְ ָ ָ֑רים ְשפַ ֹ֖ת
ֶ֣ ֶ ַֹוסף שָ ִ֗מֹו ַ֭ ְבצֵ אתֹו ע
ֶׁ֤ ֵ יה
ַ֘ עֵ ֶׁ֤דּות ׀ ְֽׁב
לא־י ַ ֶָ֣דעְ תי אֶ ְש ָ ְֽׁמע׃
Ps. 81:6 edut bihosef samo bețeto al-ereț
mițraim sefat lo-iadati eșma:

הֲס ֶ֣ירֹותי מ ֵ ֶ֣סבֶ ל שכְ ָ֑מֹו ֵַ֝כפִָ֗ יו מ ְַּּ֥וד תַ ע ְֲֽׁב ְרנָה׃
Ps. 81:7 hasiroti misevel șihmo kapav midud
taavorna:

בַ צָ ָ ַ֥רה קָ ָ ִ֗ראתָ וָאֲחַָׁ֫ לְ ֶ ַ֥צ ָך אֶַ֭ עֶ נְ ָך בְ ֵ ֶ֣סתֶ ר ַ ָ֑רעַם אֶ בְ ָ ְֽׁחנְ ָ֨ך עַל־
יבֶ֣ה ֶ ְֽׁסלָה׃
ָ ֵ ֹ֖מי ְמר
Ps. 81:8 bațara karata vaahalețeka eenha beseter
raam evhanea al-me meriva sela:

(Oprire)
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9. Ascultă, poporul Meu, şi te
voi sfătui; Israele, de M-ai

Ps. 81:9 șema ami veaida bah israel im-tișma-li:

asculta!
10. Niciun dumnezeu străin să
nu fie în mijlocul tău şi să nu te
închini

înaintea

dumnezeilor

străini!
11. Eu sunt Domnul Dumnezeul
tău care te-am scos din ţara
Egiptului; deschide-ţi gura larg,
şi ţi-o voi umple!"
12. Dar

ע־לי׃
ְֽׁ ם־ת ְש ַ ְֽׁמ
ְֽׁ ְש ַ ֶ֣מע עַַ֭ מי וְ אָ ֶ֣עידָ ה ָבָ֑ך ֵ֝י ְש ָר ִ֗ ֵאל א

poporul

Meu

n-a

ascultat glasul Meu, Israel nu

ְֽׁלא־יהְ יֶ ֶ֣ה ַ֭ ְבָך ֵ ֶ֣אל זָ ָ֑ר וְ ַ֥לא ֵ֝ת ְשתַ ֲח ִ֗ ֶוה לְ ֵ ֶ֣אל נ ָ ְֵֽׁכר׃
Ps. 81:10 lo-ihie vea el zar velo tiștahave leel
near:

ב־פיָך
ִ֗ ֵ֝ ֶאָ נ ֨כי ׀ יְ ַ֘הוָ ֶׁ֤ה אֱ ֹלהִֶ֗ יָך ַ֭ ַ ְֽׁהמַ עַ לְ ָך מֵ ֶ ֶ֣א ֶרץ מצְ ָ ָ֑רים הַ ְרח
ַו ֲאמַ לְ ֵ ְֽׁאהּו׃
Ps. 81:11 anohi ADONAI elohea hamaalha
meereț mițraim hareev-piha vaamaleu:

א־אבָ ה ְֽׁלי׃
ַ֥ ָ קֹולי ְֵ֝וי ְש ָר ִ֗ ֵאל ל
ָ֑ ְוְ לא־שָ ַ ֶ֣מע עַ ֶ֣מי ל
Ps. 81:12 velo-șama ami lekoli veisrael lo-ava li:

M-a ascultat.
13. Atunci i-am lăsat în voia
pornirilor inimii lor, şi au urmat
sfaturile lor.
14. O! de M-ar asculta poporul

יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵַ֭ ָ ְֽׁו ֲאשַ לְ חֵ הּו ב ְשר ֶ֣ירּות ל ָבָ֑ם ֵֵ֝ילְ כִ֗ ּו ְ ְֽׁבמֹועֲצֹות
Ps. 81:13 vaașaleeu bișrirut libam ielhu
bemoațoteem:

ִ֗לּו ַַ֭עמי ש ֵ ֶ֣מ ַ ְֽׁע ָ֑לי ֵ֝י ְש ָר ִ֗ ֵאל ב ְד ָרכַ ַ֥י יְ הַ ֵ ְֽׁלכּו׃

Meu, de ar umbla Israel în căile

Ps. 81:14 lu ami șomeia li israel bidrahai iealeu:

Mele!
15. Într-o clipă aş înfrunta pe
vrăjmaşii lor, Mi-aş întoarce
mâna împotriva potrivnicilor
lor;
16. cei ce urăsc pe Domnul L-ar
linguşi, şi fericirea lui Israel ar
dăinui în veci.

יהֶ֣ם אַ כְ נָ֑יעַ וְ עַ ַ֥ל ֵ֝צָ ֵריהִֶ֗ ם אָ ַ֥שיב י ְָֽׁדי׃
ֶ ֵַ֭כ ְמעַט אֹויְ ב
Ps. 81:15 kimat oiveem ahnia veal țareem așiv
iadi:

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְיהי ע ָ ֶ֣תם ל
ֹ֖ ְמשַ נְ ֵ ֶ֣אי ַ֭ ְיהוָה יְ ַ ְֽׁכחֲשּו־לָ֑ ֹו ו
Ps. 81:16 mesane ADONAI ieahașu-lo vihi itam
leolam:

17. L-aş hrăni cu cel mai bun
grâu şi l-aş sătura cu miere din

Ps. 81:17 vaiaahileu meelev hita umițur devaș
asbiea:

stâncă.
Psalmii 82
1. (Un

psalm

al

lui

El

judecă

mijlocul dumnezeilor.

פ״ב82

Asaf.)

Dumnezeu stă în adunarea lui
Dumnezeu;

יעָך׃
ְֽׁ ֶ ְֽׁ ַַ֭ו ַיאֲכילֵהּו מֵ ֵ ֶ֣חלֶב ח ָטָ֑ה ּוֵ֝ מ ִ֗צּור ְְּ ַבֶ֣ש אַ ְשב

în

ֹלהים
ֶ֣ ֱת־אל בְ ֶ ֹ֖ק ֶרב א
ָ֑ ֵ ַֹלהים נ ָצַ֥ב בַ עֲד
ִ֗ מז ְִ֗מֹור לְ ָׁ֫ ָא ָ ַ֥סף א
י ְש ְֽׁפט׃
Ps. 82:1 mizmor leasaf elohim nițav baadat-el
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2. - "Până când veţi judeca
strâmb şi veţi căuta la faţa celor
răi? 3. Faceţi dreptate celui slab şi
orfanului,

daţi

dreptate

bekerev elohim ișpot:

אּו־סלָה׃
ְֽׁ ֶ עַד־מָ ַ ַ֥תי ת ְשפְ טּו־עָ ָ֑ וֶל ּופְ נֵ ַ֥י ְֵ֝רשָ ִ֗עים ת ְש
Ps. 82:2 ad-matai tișpetu-avel ufne reșaim tisusela:

nenorocitului şi săracului,
4. scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit,
izbăviţi-i din mâna celor răi."

טּו־דל וְ י ָָ֑תֹום עָנֹ֖י ו ָ ֶָ֣רש הַ צְ ְְּֽׁיקּו׃
ַ֥ ַ ְשפ
Ps. 82:3 șiftu-dal veiatom ani varaș hațediku:

טּו־דל וְ אֶ בְ יָ֑ ֹון מיַ ֹ֖ד ְרשָ ֶ֣עים הַ ְֽׁצילּו׃
ַ֥ ַ ְפַל

5. Dar ei nu vor să ştie de nimic,
nu pricep nimic, ci umblă în
întuneric; de aceea se clatină
toate temeliile pământului.
6. Eu

am

zis:

"Sunteţi

dumnezei, toţi sunteţi fii ai
Celui Preaînalt."
7. Însă

veţi

oameni,

muri

veţi

ca

cădea

nişte
ca

un

domnitor oarecare."
8. Scoală-Te,

Dumnezeule,

Ps. 82:4 paletu-dal veevion miad reșaim hațilu:

ֶׁ֤לא ָ ְֽׁי ְַ֤ד ֨עּו ׀ וְ ַ֥לא י ִָ֗בינּו בַ חֲשֵ כָ ַ֥ה י ְתהַ לָ ָ֑כּו ֵ֝י ִ֗מֹוטּו כָל־
ֹוסדֵ י ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ְ ַ֥מ
Ps. 82:5 lo iadeu velo iavinu bahașea ithalahu
imotu kol-mosede areț:

ֹלהים אַ ֶ ָ֑תם ּובְ נֵ ֹ֖י עֶ לְ יֶ֣ ֹון כלְ ֶ ְֽׁכם׃
ֶ֣ ֱאני־אַָ֭ מַ ְרתי א
Ps. 82:6 ani-amarti elohim atem uvne elion
kuleem:

şi

judecă pământul! Căci toate

מּותּון ּוכְ אַ ַחֹ֖ד הַ שָ ֶ֣רים ת ְֽׁפלּו׃
ָ֑ אַָ֭ כֵן כְ אָ ָ ֶ֣דם ְת
Ps. 82:7 ahen keadam temutun uhahad hasarim
tipolu:

neamurile sunt ale Tale.

קּומה ַ֭אֱ ֹלהים שָ פְ ָטֶ֣ה הָ ָ ָ֑א ֶרץ ְֽׁכי־אַ ָ ַ֥תה ֵ֝תנְ חִַ֗ ל בְ כָל־
ֶ֣ ָ
גֹוים׃
ְֽׁ ַה
Ps. 82:8 kuma elohim șafeta haareț ki-ata tinhal
beol-hagoim:

Ziua 17

ֹ֖שיר מז ְֶ֣מֹור לְ אָ ָ ְֽׁסף׃

Psalmii 83
1. (O cântare. Un psalm al lui
Asaf.)
2. Dumnezeule, nu tăcea! Nu
tăcea

şi

Dumnezeule!

פ״ג83

nu

Te

odihni,

Ps. 83:1 șir mizmor leasaf:

ֹלהים אַ ל־ְֳּמי־לָ ָ֑ך אַ ל־תֶ ח ַ ֱֹ֖רש וְ אַ ל־ת ְש ֶ֣קט ֵ ְֽׁאל׃
ַ֥ ֱא
Ps. 83:2 elohim al-domi-lah al-teeraș veal-tișkot
el:
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3. Căci iată că vrăjmaşii Tăi se
frământă, şi cei ce Te urăsc
înalţă capul.
4. Fac planuri pline de vicleşug
împotriva poporului Tău şi se
sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi
de Tine.
5. "Veniţi", zic ei, "să-i nimicim
din mijlocul neamurilor, ca să
nu se mai pomenească numele
lui Israel!"

ְֽׁכי־הוֵּ ֶ֣ה ַ֭אֹויְ בֶ יָך ֶיהֱמָ יָ֑ ּון ּוֵ֝ ְמשַ נְ ִ֗ ֶאיָך נָ ְֶ֣שאּו ְֽׁראש׃
Ps. 83:3 ki-hine oivea ieemaiun umsanea naseu
roș:

פּונְֽׁיָך׃
ֶ ְַ ְֽׁעל־ ַַ֭ע ְמָך ַיע ֲֶ֣רימּו ָ֑סֹוד ְֵ֝וי ְת ָיע ֲִ֗צּו עַל־צ
Ps. 83:4 al-amea iaarimu sod veitiaațu alțefunea:

ידם מגָ֑ ֹוי וְ ְֽׁלא־יזָכֵ ֹ֖ר ֵ ְֽׁשם־י ְש ָר ֵ ֶ֣אל עְֽׁ ֹוד׃
ֶ֣ ֵ אָ ְמ ִ֗רּו ַ֭ ְלכּו וְ נַכְ ח
Ps. 83:5 ameru leu venahhidem migoi veloizaher șem-israel od:

6. Se strâng toţi cu o inimă, fac
un legământ împotriva Ta:
7. corturile

lui

Edom

şi

ֶׁ֤כי נֹוע ֲֶ֣צּו לֵ ֶ֣ב יַחְ ָ ְָּ֑ו ֵ֝ ָע ִֶ֗ליָך בְ ֶ֣רית יכְ ְֽׁרתּו׃
Ps. 83:6 ki noațu lev iahdav alea berit ihrotu:

ismaeliţii, Moabul şi hagareniţii,
8. Ghebal,

Amon,

Amalec,

filistenii cu locuitorii Tirului.

מֹואב וְ הַ גְ ְֽׁ רים׃
ַ֥ ָ עֵאלים
ִ֗ אָ הֳלֵ ֶ֣י ַ֭אֱ דֹום וְ י ְש ְמ
Ps. 83:7 ohole edom veișmeelim moav veagrim:

ם־י ְשבֵ י ְֽׁצֹור׃
ַ֥ גְ ָבֶ֣ל ַ֭ ְועַ מֹון ַועֲמָ לֵ ָ֑ק פְֵ֝ ִֶ֗לשֶ ת ע

9. Asiria se uneşte şi ea cu ei şi
îşi împrumută braţul ei copiilor
lui Lot. (Oprire)
10. Fă-le ca lui Madian, ca lui
Sisera, ca lui Iabin la pârâul
Chison,
11. care au fost nimiciţi la EnDor, şi au ajuns un gunoi pentru
îngrăşarea pământului.
12. Căpeteniilor lor fă-le ca lui
Oreb

şi

Zeeb,

şi

גַם־אַַ֭ שּור נלְ וָ ֶ֣ה ע ָ ָ֑מם ָהֶׁ֤יַ֥ ּו ז ְֹ֖רֹו ַע לבְ נֵי־לֶ֣ ֹוט ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 83:9 gam-așur nilva imam haiu zeroa livnelot sela:

ישֹון׃
ְֽׁ יס ָ ַ֥רא ֵ֝ ְכי ִָ֗בין בְ נַ ֶ֣חַ ל ק
ְ ע ֵ ְֲֽׁשה־ל ֶָהַ֥ם כְ מ ְדיָ ַָ֑֤ן ְ ְֽׁכ ְֽׁס
Ps. 83:10 ase-lahem kemidian kesisra heiavin
benahal kișon:

tuturor

domnilor lor ca lui Zebah şi
Ţalmuna!

Ps. 83:8 gheval veamon vaamalek peleșet imioșve țor:

עֵין־ְּאר ָהַ֥יּו ֵ֝ ְִּ֗מֶ ן לָאֲדָ ָ ְֽׁמה׃
ָ֑
נ ְש ְמ ַ֥דּו ְ ְֽׁב
Ps. 83:11 nișmedu veen-dor haiu domen
laadama:

יתמֹו ַ֭ ְנדיבֵ מֹו כְ ע ֵ ֶ֣רב וְ כז ֵ ְָ֑אב ּוְֽׁ כְ זֶ ַ֥בַ ח ּוֵ֝ כְ צַ לְ מ ִָ֗וּע כָל־
ֶ֣ ֵ ש
יכמֹו׃
ְֽׁ ֵ נְ ס
Ps. 83:12 șitemo nedivemo keorev veizev
uhzevah uhțalmuna kol-nesihemo:
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13. Căci ei zic: "Să punem mâna

ֹלהים׃
ְֽׁ ֱֲא ֶ ֶ֣שר אַָ֭ ְמרּו נֶ֣ירֲ שָ ה לָ ָ֑נּו ֵ֝ ִ֗אֵ ת נְ ֶ֣אֹות א

pe locuinţele lui Dumnezeu!"
14. Dumnezeule, fă-i ca vârtejul

Ps. 83:13 așer ameru nirașa lanu et neot elohim:

de praf, ca paiul luat de vânt,
15. ca focul care arde pădurea şi
ca flacăra care aprinde munţii!
16. Urmăreşte-i

astfel

cu

ֵי־רּוחַ ׃
ְֽׁ יתמֹו ַכגַלְ גַ ָ֑ל ֵ֝ ְכקִַ֗ ש לפְ נ
ַ֥ ֵ ֹלהי ש
ַ ִ֗ א
Ps. 83:14 elohai șitemo hagalgal kekaș lifneruah:

furtuna Ta şi bagă groaza în ei
cu vijelia Ta!

כְ ֵ ַ֥אש תבְ עַר־יָ ָ֑עַר ּוֵ֝ כְ לֶהָ ִ֗ ָבה ְתל ֵַהַ֥ט הָ ְֽׁרים׃
Ps. 83:15 keeș tivar-iaar uhleava telahet harim:

17. Acoperă-le faţa de ruşine, ca

סּופָתָךַ֥ ְתבַ ה ֵ ְֲֽׁלם׃
ְ
ְֵַ֭כן ת ְר ְְּפֵ ֶ֣ם בְ סַ ע ֶ ֲָ֑רָך ּוב

să caute Numele Tău, Doamne!
18. Să fie ruşinaţi şi îngroziţi pe
vecie, să le roşească obrazul de

Ps. 83:16 ken tirdefem besaarea uvsufatea
tevahalem:

ruşine şi să piară!
19. Ca să ştie că numai Tu, al
cărui nume este Domnul, Tu
eşti

Cel

Preaînalt

pe

tot

הוְֽׁה׃
ָ ְֵיהֶ֣ם קָ לָ֑ ֹון ְֽׁויבַ קְ ֹ֖שּו ש ְמָךֶ֣ י
ֶ מַ לֵ ֶ֣א פְ נ
Ps. 83:17 male feneem kalon vivakșu șimha
ADONAI:

אבדּו׃
ְֽׁ ֵ י ֵֹ֖בשּו וְ יבָ הֲלַ֥ ּו עֲדֵ י־עִַ֗ ד ְ ְֽׁו ַיחְ פְ ַ֥רּו וְ י

pământul.

Ps. 83:18 ievoșu veibahalu ade-ad veiahperu
veiovedu:

ְֽׁ ְוי ְֵד ִ֗עּו ְֽׁכי־אַ ֵּ֬ ָתה ש ְמָךֶ֣ יְ הוָ ֶ֣ה לְ בַ ֶ ְָָּ֑ך ֵ֝עֶ לְ יִ֗ ֹון עַל־כָל־הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 83:19 veiedu ki-ata șimha ADONAI levadea
elion al-kol-haareț:

Psalmii 84
1. (Către

mai

פ״ד84

marele

cântăreţilor. De cântat pe ghitit.
Un psalm al fiilor lui Core.)
2. Cât de plăcute sunt locaşurile
Tale, Doamne al oştirilor!

ֵי־ק ַרח מז ְְֽׁמֹור׃
ַ֥ ל ְַמנ ֵַצַ֥חַ ַ ְֽׁעל־הַ ג ָ֑תית לבְ נ
Ps. 84:1 lamnațeiah al-haghitit livne-korah
mizmor:

נֹותיָך יְ הוָ ַ֥ה צְ בָ ְֽׁאֹות׃
ֶ ִ֗ ְמַ ה־יְ ד ַ֥ידֹות מ ְשכ
Ps. 84:2 ma-iedidot mișkenotea ADONAI țevaot:
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3. Sufletul

meu

suspină

şi

tânjeşte de dor după curţile
Domnului, inima şi carnea mea
strigă către Dumnezeul cel Viu!
4. Până şi pasărea îşi găseşte o
casă acolo, şi rândunica un cuib
unde îşi pune puii… Ah! altarele
Tale,

Doamne

al

oştirilor,

împăratul meu şi Dumnezeul
meu!
5. Ferice de cei ce locuiesc în

נכְ ְס ֵָּ֬פה וְ גַם־כָלְ ֨ ָתה ׀ נַפְ שיְ֮ לְ חַ צְ ַ֪רֹות יְ ָׁ֫הוָ ַ֥ה ל ַ֥בי ּובְ שָ ָ֑רי
ל־חי׃
ְֽׁ ָ ֵ֝ ְי ַרוְּ נִ֗ ּו ֶ ֶ֣אל ֵ ְֽׁא
Ps. 84:3 nihsefa vegam-kaleta nafși leațrot
ADONAI libi uvsari ieranenu el el-hai:

ר־שתָ ה
ַ֪ ָ ֶגַם־צ ֨פֹור ׀ ָ ַ֪מצְ אָ ה ַ֡ ַבית ְּוד ֶׁ֤רֹור ׀ ֵ ַ֥קן לָּהְ֮ אֲש
ֵאֹלהי׃
ְֽׁ ָ ת־מזְבְ חֹותֶ יָך יְ הוָ ֶ֣ה צְ בָ ָ֑אֹות מֵַ֝ לְ ִ֗כי ו
ַ֭ אֶ פְ ָׁ֫ר ֶחַ֥יהָ ֶ ְֽׁא
Ps. 84:4 gam-țipor mațea vait udror ken la așerșata efrohea et-mizbeotea ADONAI țevaot malki
velohai:

יתָך ֵ֝ ִ֗עֹוד ְ ְֽׁיהַ לְ לַ֥ ּוָך ֶ ְֽׁסלָה׃
ָ֑ ֶ ֵיֹוש ֵבֶ֣י ב
ְ אַַ֭ ְש ֵרי

Casa Ta! Căci ei tot mai pot să
Te laude. - (Oprire)

Ps. 84:5 așre ioșeve vetea od iealeluha sela:

6. Ferice de cei ce-şi pun tăria în

אַ ְש ֵ ֶ֣רי אַָ֭ דָ ם עְֽׁ ֹוז־לַ֥ ֹו ָבָ֑ך ְֵ֝מס ִ֗לֹות בלְ בָ ָ ְֽׁבם׃

Tine, în a căror inimă locuieşte

Ps. 84:6 așre adam oz-lo vah mesilot bilvavam:

încrederea.
7. Când străbat aceştia valea
plângerii, o prefac într-un loc
plin

de

timpurie

izvoare,
o

şi

ploaia

acoperă

cu

binecuvântări.
8. Ei merg din putere în putere
şi se înfăţişează înaintea lui
Dumnezeu în Sion.
9. Doamne Dumnezeul oştirilor,
ascultă

rugăciunea

mea!

Ia

aminte, Dumnezeul lui Iacov! 10. Tu, care eşti scutul nostru,
vezi, Dumnezeule, şi priveşte

עבְ ֵ ֶׁ֤רי ׀ בְ עֵ ֶ֣מֶ ק הַַ֭ בָ כָא מַ עְ יָ ֶַ֣֤ן יְ ש ָ֑יתּוהּו גַם־בְֵ֝ ָרכִ֗ ֹות יַעְ ֶ ַ֥טה
מֹורה׃
ְֽׁ ֶ
Ps. 84:7 ovre beemek habaha maian ieșituhu
gam-berahot iate more:

ֹלהים בְ ציְֽׁ ֹון׃
ֶ֣ ֱל־חָ֑יל י ֵָר ֶ ֹ֖אה אֶ ל־א
ָ ֵֶַ֭ילְ כּו מֵ ַחֶ֣יל א
Ps. 84:8 ielhu meail el-hail ierae el-elohim
bețion:

ֹלהֹ֖י
ֵ ֱאֱֹלהים ַ֭ ְצבָ אֹות ש ְמעָ ֶ֣ה ְתפל ָָ֑תי הַ אֲ ֨זינָה א
ֶ֣ יְ ַ֘הוָ ֶׁ֤ה
ַיע ֲֶ֣קב ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 84:9 ADONAI elohim țevaot șima tefilati
haazina elohe iaakov sela:

faţa unsului Tău!
11. Căci mai mult face o zi în
curţile Tale decât o mie în altă

יחָך׃
ְֽׁ ֶ אֱֹלהים ְֵ֝והַ ִ֗ ֵבט פְ נֵ ֶ֣י ְמש
ָ֑ מַָ֭ גוֵּנּו ְר ֵ ֶ֣אה
Ps. 84:10 maghinenu ree elohim veabet pene
meșihea:

parte; eu vreau mai bine să stau
în pragul Casei Dumnezeului
meu,

decât

să

locuiesc

în

ֶׁ֤כי ְֽׁטֹוב־יַ֥ ֹום בַ חֲצֵ ֶ ִ֗ריָך ָׁ֫ ֵמ ָ ַ֥אלֶף בָ חִַ֗ ְרתי ַ֭ה ְסתֹופֵ ף בְ ֵבֶ֣ית
ֵי־רשַ ע׃
ְֽׁ ֶ ֹלהָ֑י ֵ֝מְִּ֗ ּור בְ אָ ֳהל
ַ ֱא
Ps. 84:11 ki tov-iom bahațerea mealef baharti
155

___ Psalmi  ְּת ִהלִ יםTehillim ___Ziua 1 - Psalmii 1-9___
histofef bevet elohai midur beohole-reșa:

corturile răutăţii!
12. Căci Domnul Dumnezeu este
un soare şi un scut, Domnul dă
îndurare şi slavă, şi nu lipseşte
de niciun bine pe cei ce duc o
viaţă fără prihană.
13. Doamne al oştirilor, ferice

ֶׁ֤כי שֶ֨ מֶ ש ׀ ּומָ גֵןְ֮ יְ הוָ ַ֪ה אֱ ָֹׁ֫ל ַ֥הים ֵחֶ֣ן ַ֭ ְוכָבֹוד י ֵ ֶ֣תן יְ הוָ ָ֑ה ַ֥לא
ַע־טֹוב ַ ְֽׁלהלְ ַ֥כים בְ תָ ְֽׁמים׃
ִ֗ ֵ֝ י ְמנ
Ps. 84:12 ki șemeș umaghen ADONAI elohim
hen veavod iten ADONAI lo imna-tov laholhim
betamim:

de omul care se încrede în Tine!

יְ הוָ ַ֥ה צְ בָ ָ֑אֹות ַ ְֽׁא ְש ֵ ַ֥רי אֵָ֝ ִ֗ ָדם ב ֵ ַ֥טחַ ָ ְֽׁבך׃
Ps. 84:13 ADONAI țevaot așre adam boteiah
bah:

פ״ה85

Psalmii 85
1. (Către

mai

marele

ֵי־ק ַרח מז ְְֽׁמֹור׃
ֵּ֬ ל ְַמנ ֵּ֬ ֵַצחַ ׀ לבְ נ

cântăreţilor. Un psalm al fiilor

Ps. 85:1 lamnațeiah livne-korah mizmor:

lui Core.)
2. Tu ai fost binevoitor cu ţara
Ta, Doamne! Ai adus înapoi pe
prinşii de război ai lui Iacov;
3. ai iertat nelegiuirea poporului

ָר ֶ֣ציתָ יְ הוָ ֶ֣ה אַ ְר ֶצָָ֑ך ֵ֝ ִ֗שַ בְ תָ שבות | ְש ֶ֣בית| ַיע ְֲֽׁקב׃
Ps. 85:2 rațita ADONAI arțea șavta șevut (șevit)
iaakov:

Tău,
4. i-ai acoperit toate păcatele; (Oprire)

Ţi-ai

abătut

toată

אתם ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ ָ ָעַמָך כ ֹ֖סיתָ כָל־חַ ט
ָ֑ ֶ ַָ֭נשָ אתָ ע ֲֶ֣ון
Ps. 85:3 nasata avon amea kisita hol-hatatam
sela:

aprinderea şi Te-ai întors din
iuţimea mâniei Tale.
5. Întoarce-ne

iarăşi,

Dumnezeul mântuirii noastre!

יבֹותָ מֵ ח ֲַ֥רֹון אַ ֶ ְֽׁפָך׃
ִ֗ אָ ַסַ֥פְ תָ כָל־עֶבְ ָר ֶ ָ֑תָך ֵ֝ ֱהש
Ps. 85:4 asafta hol-evratea heșivota mearon
apea:

Încetează-Ţi mânia împotriva
noastră!
6. În veci Te vei mânia pe noi?
În veci Îţi vei lungi mânia?
7. Nu ne vei înviora iarăşi,
pentru ca să se bucure poporul
Tău în Tine?

עַסָךֶ֣ ע ָ ְֽׁמנּו׃
ְ אֱֹלהֶ֣י י ְשעֵ ָ֑נּו וְ הָ פֵ ֹ֖ר ַ ְֽׁכ
ֵ ַ֭שּובֵ נּו
Ps. 85:5 șuvenu elohe ișenu veafer kaasha
imanu:

ַף־בָ֑נּו ת ְמ ַ֥שך אֵַ֝ פְ ִָ֗ך לְ ֶ֣דר ו ְָֽׁדר׃
ָ הַ לְ עֹולָ ַ֥ם ֶ ְֽׁתאֱ נ
Ps. 85:6 haleolam teenaf-banu timșoh apea
ledor vador:

חּו־בך׃
ְֽׁ ָ ְֽׁהֲלא־אַַ֭ תָ ה תָ ֶ֣שּוב ְתחַ יֵ ָ֑נּו ְֵ֝ועַ ְמ ִָ֗ך י ְש ְמ
Ps. 85:7 halo-ata tașuv teaienu veamea ismeuvah:
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8. Arată-ne, Doamne, bunătatea

ן־לנּו׃
ְֽׁ ָ ֶהַ ְר ֵ ֶ֣אנּו יְ הוָ ֶ֣ה חַ ְס ֶ ְָָּ֑ך ְֵ֝וי ְֶשע ֲִָ֗ך תת

Ta şi dă-ne mântuirea Ta!
9. Eu

voi

asculta

ce

zice

Dumnezeu, Domnul: căci El
vorbeşte de pace poporului Său
şi iubiţilor Lui, numai ei să nu
cadă iarăşi în nebunie.
10. Da,

mântuirea

Lui

este

aproape de cei ce se tem de El,
pentru ca în ţara noastră să

Ps. 85:8 hareenu ADONAI hasdea veieșaha
titen-lanu:

אֶ ְש ְמעִָ֗ ה מַ ה־יְ דַ בֵ רְ֮ הָ ֵ ַ֪אל ׀ יְ ָׁ֫הוָ ַ֥ה ֶׁ֤כי ׀ יְ דַ ֵּ֬ ֵבר שָ ִ֗לֹום אֶ ל־
ידיו ְ ְֽׁואַ ל־י ַָ֥שּובּו לְ כ ְס ָ ְֽׁלה׃
ָ֑ ָ ַע ַ֥מֹו וְ אֶ ל־חֲס
Ps. 85:9 eșmea ma-iedaber hael ADONAI ki
iedaber șalom el-amo veel-hasidav veal-iașuvu
leisla:

ַ ֶׁ֤אך ׀ קָ ֶ֣רֹוב ל ֵיר ָ ֶ֣איו י ְשעָ֑ ֹו ל ְש ֹ֖כן כ ֶָ֣בֹוד בְ אַ ְר ֵ ְֽׁצנּו׃

locuiască slava.
11. Bunătatea şi credincioşia se
întâlnesc, dreptatea şi pacea se

Ps. 85:10 ah karov lireav ișo lișkon kavod
bearțenu:

sărută.
12. Credincioşia

răsare

din

pământ, şi dreptatea priveşte de
la înălţimea cerurilor.

ֶ ְֽׁחסֶ ד־וֶאֱ ֶ ַ֥מת נפְ גָ ָ֑שּו ֶצֹ֖דֶ ק וְ שָ לֶ֣ ֹום נ ָ ְָֽׁשקּו׃
Ps. 85:11 hesed-veemet nifgașu țedek veșalom
nașaku:

13. Domnul ne va da şi fericirea,

ַ֭ ֱאמֶ ת מֵ ֶ ֶ֣א ֶרץ תצְ ָ ָ֑מח ְֵ֝וצִֶ֗ דֶ ק משָ ַ ַ֥מים נ ְש ָ ְֽׁקף׃

şi pământul nostru îşi va da

Ps. 85:12 emet meereț tițmah vețedek mișamaim
nișkaf:

roadele.
14. Dreptatea

va

merge

şi

înaintea Lui, şi-L va şi urma,
călcând pe urmele paşilor Lui!

בּולּה׃
ְֽׁ ָ ְַם־יהוָה י ֵ ֶ֣תן הַ ָ֑טֹוב ְֵ֝ואַ ְרצִֵ֗ נּו ת ֵ ַ֥תן י
ְ ַ֭ ג
Ps. 85:13 gam-ADONAI iten hatov vearțenu
titen ievula:

צֶַ֭ דֶ ק לְ פָ נָ ֶ֣יו יְ הַ לֵ ָ֑ך וְ י ֵ ָֹ֖שם לְ ֶ ֶ֣ד ֶרך פְ עָ ָ ְֽׁמיו׃
Ps. 85:14 țedek lefanav ieale veiasem ledere
peamav:

פ״ו86

Psalmii 86
1. (O rugăciune a lui David.) Ia
aminte, Doamne, şi ascultă-mă!
Căci sunt nenorocit şi lipsit.

ְתפ ִָ֗לה לְ ָׁ֫ ָדוַ֥ד הַ ֵ ְֽׁטה־יְ הוָ ֶ֣ה אָ זְנְ ָךֶ֣ עֲנֵ ָ֑ני ְֽׁכי־עָ נֹ֖י וְ אֶ בְ יֶ֣ ֹון ָ ְֽׁאני׃
Ps. 86:1 tefila ledavid hate-ADONAI aznea aneni
ki-ani veevion ani:
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2. Păzeşte-mi sufletul, căci sunt
unul din cei iubiţi de Tine!
Scapă, Dumnezeule, pe robul
Tău, care se încrede în Tine!
3. Ai milă de mine, Doamne!

ֹלהָ֑י
ַ ֱהֹושע עַַ֭ בְ ְְָּך אַ ָ ֶ֣תה א
ֶ֣ ַ ָ ְֽׁש ְמ ָ ֶ֣רה נַפְ שיְ֮ ְֽׁכי־חָ ַ֪סיד ָ ַ֥אני
בֹוטחַ אֵ ֶ ְֽׁליָך׃
ַ֥ ֵ ַה
Ps. 86:2 șamera nafși ki-hasid ani hoșa avdea
ata elohai haboteiah elea:

Căci toată ziua strig către Tine.
4. Înveseleşte sufletul robului
Tău, căci la Tine, Doamne, îmi
înalţ sufletul.
5. Căci Tu eşti bun, Doamne,
gata să ierţi şi plin de îndurare
cu toţi cei ce Te cheamă.
6. Pleacă-Ţi urechea, Doamne,
la rugăciunea mea, ia aminte la
glasul cererilor mele!
7. Te chem în ziua necazului
meu, căci m-asculţi.
8. Nimeni nu este ca Tine între

חָ וֵּ ַ֥ני אֲ דנָ ָ֑י ַ֥כי אֵ לֶ ַ֥יָך אֵֶ֝ קְ ָ ִ֗רא כָל־הַ יְֽׁ ֹום׃
Ps. 86:3 honeni adonai ki elea ekra kol-haiom:

שַַ֭ מֵ חַ נֶ ֶ֣פֶש עַבְ ֶ ְָָּ֑ך ַ֥כי אֵ לֶ ַ֥יָך ֵ֝אֲ ד ִָ֗ני נַפְ ַ֥שי אֶ ָ ְֽׁשא׃
Ps. 86:4 sameiah nefeș avdea ki elea adonai
nafși esa:

ב־חֶ סֶ ד לְ כָל־ק ְר ֶ ְֽׁאיָך׃
ִ֗ ֵ֝ ְֽׁכי־אַ ָ ֶ֣תה ַ֭אֲ דנָי ֶ֣טֹוב וְ סַ לָ ָ֑ח וְ ַר
Ps. 86:5 ki-ata adonai tov vesalah verav-hesed
leol-korea:

ֲנּונֹותי׃
ְֽׁ ָ הַ אֲזֶ֣ינָה ַ֭ ְיהוָה ְתפל ָָ֑תי ְֵ֝והַ קְ ִ֗שיבָ ה בְ ֶ֣קֹול תַ ח
Ps. 86:6 haazina ADONAI tefilati veakșiva bekol
tahanunotai:

dumnezei, Doamne, şi nimic nu

בְ יֶ֣ ֹום צַָ֭ ָר ַ֥תי אֶ קְ ָר ִ֗ ֶא ָך ֶ֣כי תַ ע ֲֵנְֽׁני׃

seamănă cu lucrările Tale.
9. Toate neamurile pe care le-ai
făcut vor veni să se închine
înaintea Ta, Doamne, şi să dea
slavă Numelui Tău.
10. Căci Tu eşti mare şi faci
minuni,

numai

Tu

eşti

Dumnezeu.
11. Învaţă-mă

căile

Tale,

Doamne! Eu voi umbla în
adevărul Tău. Fă-mi inima să se
teamă de Numele Tău.

Ps. 86:7 beiom țarati ekraeka ki taaneni:

ֹלהים ׀ אֲ ד ִָ֗ני וְ ֵ ֶ֣אין ְ ְֽׁכמַ ע ֶ ְֲֽׁשיָך׃
ַ֥ ֱאֵ ין־כ ָֹ֖מֹוָך בָ א
Ps. 86:8 en-kamoha vaelohim adonai veen
kemaasea:

כָל־גֹויֶׁ֤ם ׀ אֲ ֶ ַ֥שר ע ִָ֗שיתָ י ֶָׁ֤בֹואּו ׀ וְ י ְשתַ חֲוֶ֣ ּו לְ פָ נֶ ֶ֣יָך אֲ דנָ ָ֑י
ְֽׁויכַבְ ֶ֣דּו ל ְש ֶ ְֽׁמָך׃
Ps. 86:9 kol-goim așer asita iavou veiștahavu
lefanea adonai vihabedu lișmea:

ֹלהים לְ בַ ֶ ְְָּֽׁך׃
ֶ֣ ְֱֽׁכי־ג ֶָ֣דֹול אַַ֭ תָ ה וְ ע ֵ ֶ֣שה נפְ ל ָָ֑אֹות אַ ָ ֹ֖תה א
Ps. 86:10 ki-gadol ata veose niflaot ata elohim
levadea:

ֹורני יְ ה ֨ ָוה ׀ ְַּ ְר ִֶ֗כָך אֲהַ לֵ ַ֥ך בַ אֲ מ ֶ ָ֑תָך י ֵ ַַ֥חד לְֵ֝ בָ ִ֗בי לְ י ְר ָ ַ֥אה
ֶׁ֤ ֵ ַ֘ה
ְש ֶ ְֽׁמָך׃
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Ps. 86:11 horeni ADONAI darkea ahale baamitea
iahed levavi leira șemea:
12. Te voi lăuda din toată inima
mea, Doamne Dumnezeul meu,
şi voi preamări Numele Tău în
veci!
13. Căci mare este bunătatea Ta
faţă de mine, şi Tu îmi izbăveşti
sufletul din adânca locuinţă a
morţilor.
14. Dumnezeule, nişte îngâmfaţi
s-au sculat împotriva mea, o
ceată de oameni asupritori vor
să-mi ia viaţa şi nu se gândesc la
Tine.
15. Dar Tu, Doamne, Tu eşti un
Dumnezeu îndurător şi milostiv,
îndelung răbdător şi bogat în
bunătate şi în credincioşie.
16. Îndreaptă-Ţi privirile spre
mine şi ai milă de mine: dă tărie
robului Tău şi scapă pe fiul
roabei Tale!
17. Fă un semn pentru mine, ca
să vadă vrăjmaşii mei şi să
rămână de ruşine, căci Tu mă
ajuţi şi mă mângâi, Doamne!

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְאֹודָךֶׁ֤ ׀ אֲ דנָ ֶ֣י ַ֭אֱ ֹלהַ י בְ כָל־לְ בָ ָ֑בי וַאֲ כַבְ ָ ֹ֖דה ש ְמָךֶ֣ ל
ְ
Ps. 86:12 odha adonai elohai beol-levavi
vaahabeda șimha leolam:

ְֽׁכי־חַַ֭ ְס ְְָּך ג ֶָ֣דֹול עָ לָ ָ֑י וְ ה ַצַ֥לְ תָ ֵַ֝נפְ ִ֗שי מ ְש ַ֥אֹול תַ חְ ְֽׁתיָה׃
Ps. 86:13 ki-hasdea gadol alai veițalta nafși
mișeol tahtia:

ֹלהים ׀ ֵַ֘ז ֶׁ֤דים ָ ְֽׁקמּו־עָ ִַ֗לי ַוע ַ ֲֶ֣דת עַָ֭ ריצים בקְ ֶ֣שּו נַפְ ָ֑שי
ֶׁ֤ ֱא
וְ ֹ֖לא שָ ֶ֣מּוָך לְ נֶגְ ָ ְְּֽׁם׃
Ps. 86:14 elohim zedim kamu-alai vaadat arițim
bikșu nafși velo samuha lenegdam:

ב־חַ֥סֶ ד
ֶ ל־ר ֶ֣חּום וְ חַ וָּ֑ ּון ֶ ַ֥א ֶרך אֵַ֝ פִַ֗ ים וְ ַר
ַ ֵוְ אַ ָ ֶ֣תה ַ֭אֲ דנָי א
ֶו ֱא ֶ ְֽׁמת׃
Ps. 86:15 veata adonai el-rahum veanun ere
apaim verav-hesed veemet:

הֹושיעָה לְ בֶ ן־
ִ֗ פְ נֵ ַ֥ה אֵ ִַ֗לי וְ חָָׁ֫ וֵּ ַ֥ני ְת ָנְֽׁה־עזְ ָךַ֥ לְ עַבְ ֶ ְָָּ֑ך ְֵ֝ו
ֲאמָ ֶ ְֽׁתָך׃
Ps. 86:16 pene elai veoneni tena-uzea leavdea
veoșia leven-amatea:

ֹובַ֥ה וְ י ְר ֶ֣אּו שנְ ַ ֶ֣אי וְ י ֵָ֑בשּו ְֽׁכי־אַ ָ ַ֥תה
ָ ע ֵ ְֲֽׁשה־ע ַ֥מי ִ֗אֹות לְ ָׁ֫ט
ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ֲעז ְַר ַ ַ֥תני וְ נחַ ְמ ָ ְֽׁתני׃
Ps. 86:17 ase-imi ot letova veiru sonai veievoșu
ki-ata ADONAI azartani venihamtani:

פ״ז87

Psalmii 87
1. (Un psalm al fiilor lui Core. O
cântare.) Sionul are temeliile
aşezate pe munţii cei sfinţi:
2. Domnul

iubeşte

porţile

Sionului mai mult decât toate
locaşurile lui Iacov.

י־קדֶ ש׃
ְֽׁ ֵי־ק ַרח מז ְֶ֣מֹור ָ֑שיר ֵ֝ ְיסּודָ ִ֗תֹו בְ הַ ְר ֵר
ַ֭ לבְ נ
Ps. 87:1 livne-korah mizmor șir iesudato
bearere-kodeș:

א ֵהֶ֣ב ַ֭ ְיהוָה שַ ע ֵ ֲֶ֣רי ציָ֑ ֹון ֵ֝מ ִ֗כל מ ְשכְ נַ֥ ֹות ַיע ְֲֽׁקב׃
Ps. 87:2 ohev ADONAI șaare țion mikol
mișkenot iaakov:
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3. Lucruri pline de slavă au fost

ֹלהים ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ ֱַ֭נכְ בָ דֹות ְמד ָבֶ֣ר ָבָ֑ך ֹ֖עיר הָ א

spuse despre tine, cetate a lui

Ps. 87:3 nihbadot medubar bah ir haelohim sela:

Dumnezeu! 4. Eu

pomenesc

Egiptul

şi

Babilonul printre cei ce Mă
cunosc; iată, ţara filistenilor,
Tirul cu Etiopia: "În Sion s-au
născut." 5. Iar despre Sion este zis: "Toţi
s-au

născut

în

el",

şi

Cel

Preaînalt îl întăreşte.
6. Domnul numără popoarele,
scriindu-le: "Acolo s-au născut."
7. Şi cei ce cântă şi cei ce joacă
strigă: "Toate izvoarele mele

אַ ז ְֶׁ֤כיר ׀ ַ ַ֥רהַ ב ּובָ ִ֗ ֶבל ְ ְֽׁל ָׁ֫י ְדעָ ַ֥י הוֵּ ֶׁ֤ה פְ לֶ ֶ֣שֶ ת וְ ֶ֣צֹור עם־כָ֑ ּוש
ַד־שם׃
ְֽׁ ָ ִֵ֝֗ ֶזה יל
Ps. 87:4 azkir rahav uvavel leiodai hine feleșet
vețor im-kuș ze iulad-șam:

ַד־בָּ֑ה וְ ֹ֖הּוא יְ כֹונְ נֶ ֶ֣הָ עֶ לְ יְֽׁ ֹון׃
ָ ּוְֽׁ לֲצי֨ ֹון ׀ יֵאָ ִ֗ ַמר ֶ֣איש ַ֭ ְואיש יל
Ps. 87:5 ulațion ieamar iș veiș iulad-ba veu
ieonenea elion:

ַד־שם ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ ָ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה ַ֭י ְספר בכְ ֶ֣תֹוב ע ַָ֑מים זֶ ֹ֖ה יל
Ps. 87:6 ADONAI ispor bihtov amim ze iuladșam sela:

sunt în Tine."

וְ שָ ַ֥רים כְ חלְ ָ֑לים ָ ְֽׁכל־מַ עְ יָנַ ַ֥י ָ ְֽׁבך׃
Ps. 87:7 veșarim keolelim kol-maianai bah:

Psalmii 88

Ziua 18

1. (O cântare. Un psalm al fiilor
lui Core. Către mai marele
cântăreţilor.

De

cântat

cu

flautul. O cântare a lui Heman,
ezrahitul.)
2. Doamne
strig înaintea Ta!
înaintea

Ta!

ַ֥שיר מז ְִ֗מֹור לבְ ֵָׁ֫ני ַ֥ק ַרח ל ְַמנ ֵַצֶ֣חַ עַל־מָ חֲלַ ֶ֣ת לְ עַ וָּ֑ ֹות
ימן הָ אֶ ז ְָר ְֽׁחי׃
ַ֥ ָ ֵמֵַ֝ ְש ִ֗כיל לְ ה
Ps. 88:1 șir mizmor livne korah lamnațeiah almahalat leanot maskil leeman haezrahi:

Dumnezeul

mântuirii mele! Zi şi noapte
3. S-ajungă

פ״ח88

rugăciunea
Ia

aminte

mea

Ps. 88:2 ADONAI elohe ieșuati iom-țaakti
valaila negdea:

la

cererile mele;
4. căci mi s-a săturat sufletul de
rele şi mi se apropie viaţa de
Locuinţa morţilor.
5. Sunt pus în rândul celor ce se
coboară în groapă, sunt ca un
om care nu mai are putere.

שּועָתי יֹום־צָ עַ ֹ֖קְ תי בַ לַ ֶ֣יְ לָה נֶגְ ֶ ְְָּֽׁך׃
ָ֑
ְאֱֹלהֶ֣י י
ֵ ַ֭ ְיהוָה

תָ ֶ֣בֹוא ַ֭ ְלפָ נֶיָך ְתפל ָָ֑תי הַ ֵ ְֽׁטה־אֵָ֝ זְנְ ִָ֗ך לְ רוּ ְָֽׁתי׃
Ps. 88:3 tavo lefanea tefilati hate-aznea lerinati:

י־שבְ עָ ֶ֣ה בְ ָרעֶ֣ ֹות נַפְ ָ֑שי וְ חַ ִַ֗יי ל ְש ַ֥אֹול ה ְֽׁגיעּו׃
ְֽׁ ָ ְֽׁכ
Ps. 88:4 ki-savea veraot nafși veaiai lișol highiu:

ין־אֱיְֽׁל׃
ָ
ֶַ֭נחְ שַ בְ תי עם־יֶ֣ ְֹורדֵ י ָ֑בֹור ֵ֝הָ ִ֗ייתי כְ גֶ ֶ֣בֶ ר ֵ ְֽׁא
Ps. 88:5 neșavti im-iorede vor haiti keghever eneial:
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6. Stau întins printre cei morţi,
ca

cei

ucişi

şi

culcaţi

în

mormânt, de care nu-Ţi mai
aduci

aminte

şi

care

sunt

despărţiţi de mâna Ta.
7. M-ai aruncat în groapa cea
mai de jos, în întuneric, în
adâncuri.
8. Mânia Ta mă apasă şi mă
năpădeşti cu toate valurile Tale.
- (Oprire)
9. Ai îndepărtat de la mine pe
toţi prietenii mei, m-ai făcut o
pricină de scârbă pentru ei; sunt
închis şi nu pot să ies.
10. Mi

se

topesc

ochii

de

suferinţă; în toate zilele Te
chem, Doamne, şi-mi întind
mâinile spre Tine!
11. Oare pentru morţi faci Tu
minuni? Sau se scoală morţii să
Te laude? –

בַ מֵ ִ֗תים ָׁ֫ ָחפְ ַ֥שי כְ ֶׁ֤מֹו ֲחל ָ֨לים ׀ ַ֥שכְ בֵ י קִֶ֗ בֶ ר אֲ ֶ ֶׁ֤שר ֶ֣לא
ְזכ ְַר ָ ֶ֣תם עָ֑ ֹוד ְֵ֝והִֵ֗ מָ ה מי ְָדָךַ֥ נגְ ָזְֽׁרּו׃
Ps. 88:6 bametim hafși kemo halalim șohve
kever așer lo zeartam od veema miadea nigzaru:

שַַ֭ תַ ני בְ ֶ֣בֹור תַ חְ תיָ֑ ֹות בְֵ֝ מַ חֲשַ ִ֗כים ב ְמצלְֽׁ ֹות׃
Ps. 88:7 șatani bevor tahtiot bemahașakim
bimțolot:

ָל־מ ְשבָ ֶ ִ֗ריָך עוַּ֥יתָ ֶ ְֽׁסלָה׃
ֵ֝ ַָ֭עלַי סָ ְמכָ ֶ֣ה חֲמָ ֶ ָ֑תָך וְ כ
Ps. 88:8 alai samea hamatea veol-mișbarea inita
sela:

תֹועֵבֹות לָ ָ֑מֹו ֵָ֝כ ִ֗לא וְ ֶ֣לא
ֶ֣
ה ְר ַחַ֥קְ תָ ְמיְָּ עִַ֗ י ָׁ֫מ ֶ ַ֥מוּי שַ ַ ֶ֣תני
אֵ ֵ ְֽׁצא׃
Ps. 88:9 hirhakta meiudaai mimeni șatani toevot
lamo kalu velo ețe:

אתיָך יְ הוָ ֶ֣ה בְ כָל־יָ֑ ֹום ש ַטֹ֖חְ תי
ֶ֣ אֲבה מ ָׁ֫וּי ַ֥עני קְ ָר
ָ ִ֗ ָעֵינַ֥י ד
אֵ לֶ ֶ֣יָך כ ָ ְַֽׁפי׃
Ps. 88:10 eni daava mini oni keratiha ADONAI
beol-iom șitahti elea hapai:

12. Se vorbeşte de bunătatea Ta

פָאים י ֶָׁ֤קּומּו ׀ יֹודֵּ֬ ּוָך ֶ ְֽׁסלָה׃
ִ֗ ם־ר
ְֵ֝ ֲהלַמֵ ַ֥תים תַ עֲשֶ ה־פֶ ָ֑ לֶא א

în mormânt şi de credincioşia

Ps. 88:11 halametim taase-pele im-refaim
iakumu ioduha sela:

Ta în Adânc?
13. Sunt

cunoscute

minunile

Tale în întuneric şi dreptatea Ta
în ţara uitării?
14. Doamne, eu Îţi cer ajutorul,
şi dimineaţa rugăciunea mea se
înalţă la Tine.

הַ יְ ספַ ֶ֣ר בַ ֶ ֶ֣קבֶ ר חַ ְס ֶ ְָָּ֑ך ֵ֝אֱ ְֽׁמּונ ְָת ִָ֗ך בָ אֲבַ ְְֹּֽׁון׃
Ps. 88:12 haiesupar bakever hasdea emunatea
baavadon:

הֲיּו ַ ֶָ֣דע בַ ֶ֣חשֶ ך פלְ ֶ ָ֑אָך ְֵ֝וצ ְדקָ ְת ִָ֗ך בְ ֶ ֶ֣א ֶרץ נְ ש ָיְֽׁה׃
Ps. 88:13 haivada bahoșe pilea vețidkatea beereț
neșia:

ַו ֲאנֶׁ֤י ׀ אֵ לֶ ֶ֣יָך יְ הוָ ֶ֣ה שּוַ ָ֑עְ תי ּוֵ֝ בַ ִ֗בקֶ ר ְ ְֽׁתפל ַָ֥תי ְתקַ ְְּ ֶ ְֽׁמךָ׃
Ps. 88:14 vaani elea ADONAI șivati uvaboker
tefilati tekademeka:
161

___ Psalmi  ְּת ִהלִ יםTehillim ___Ziua 1 - Psalmii 1-9___
15. Pentru ce, Doamne, lepezi
sufletul meu? Pentru ce îmi
ascunzi faţa Ta?
16. Din tinereţe, sunt nenorocit

ל ָ ֶָ֣מה ַ֭ ְיהוָה תזְנַ ֶ֣ח נַפְ ָ֑שי תַ ְס ֹ֖תיר פָ נֶ ֶ֣יָך מ ֶ ְֽׁמוּי׃
Ps. 88:15 lama ADONAI tiznah nafși tastir panea
mimeni:

şi trag să mor, sunt cuprins de
spaimele Tale şi nu ştiu ce să
mai fac.
17. Mânia Ta trece peste mine,

ָשאתי אֵ ֶ ֶ֣מיָך אָ ְֽׁפּונָה׃
ֹ֖ ָ ַָ֘ענֶׁ֤י ֲאנֶ֣י וְ גוֵ ֶ֣ ַע מ ָ֑וּעַר נ
Ps. 88:16 ani ani vegoveia minoar nasati emea
afuna:

תּותני׃
ְֽׁ עּותיָך צ ְמ
ֶ ִ֗ ַָ֭עלַי עָבְ ֶ֣רּו חֲרֹונֶ ָ֑יָך ֵ֝ב

spaimele Tale mă nimicesc de

Ps. 88:17 alai averu haronea biutea țimetutuni:

tot.
18. Ele mă înconjoară toată ziua
ca nişte ape, mă înfăşoară toate
deodată.
19. Ai depărtat de la mine pe

סַ ֶ֣בּוני ַַ֭כמַ ים כָל־הַ יָ֑ ֹום ה ֹ֖קיפּו עָלַ ֶ֣י ָיְֽׁחַ ד׃
Ps. 88:18 sabuni hamaim kol-haiom hikifu alai
iahad:

prieteni şi tovarăşi; şi cei de
aproape

ai

mei

s-au

făcut

nevăzuţi.

ה ְר ַחֶ֣קְ תָ ַ֭ממֶ וּי א ֵהֶ֣ב ו ֵ ָָ֑רעַ ְ ְֽׁמיְָּ עַ ַ֥י מַ חְ ָ ְֽׁשך׃
Ps. 88:19 hirhakta mimeni ohev vareia meiudaai
mahșah:

פ״ט89

יתן ָ ְֽׁהאֶ ז ְָר ְֽׁחי׃
ַ֥ ָ ֵמֵַ֝ ְש ִ֗כיל לְ א

Psalmii 89
1. (O

cântare

a

lui

Etan,

ezrahitul.)
2. Voi

cânta

totdeauna

îndurările Domnului, voi spune
din neam în neam, cu gura mea,
credincioşia Ta.
3. Căci

zic:

"Îndurarea

are

temelii veşnice! Tare ca cerurile
este credincioşia Ta!"
4. "Am făcut legământ cu alesul

Ps. 89:1 maskil leetan haezrahi:

ֶ֣אֹודיעַ אֱ מּונ ְָתָך
ֹ֖ ַ ְֽׁח ְס ֵ ֶ֣די ַ֭ ְיהוָה עֹולָ ֶ֣ם אָ ָ֑ש ָירה לְ ַ֥דר ו ָָ֓דר ׀
בְ ְֽׁפי׃
Ps. 89:2 hasde ADONAI olam așira ledor vador
odia emunatea befi:

ְֶֽׁ֣כי־אָ ִ֗ ַמ ְרתי ַ֭עֹולָם ֶחֶ֣סֶ ד יבָ נֶ ָ֑ה שָ ָ֓ ַמים ׀ תָ ֹ֖כן אֱ מּונ ְָתָך
בָ ֶ ְֽׁהם׃
Ps. 89:3 ki-amarti olam hesed ibane șamaim
tahin emunatea vahem:

Meu" - zice Domnul - "iată ce
am jurat robului Meu David:
5. "Îţi voi întări sămânţa pe
vecie şi-n veci îţi voi aşeza
scaunul de domnie." (Oprire)

כ ַ ֶָ֣ר ְֽׁתי ַ֭ ְברית לבְ ח ָ֑ירי ֵ֝נ ְש ִ֗ ַבעְ תי לְ דָ וַ֥ד עַבְ ְְּֽׁי׃
Ps. 89:4 karati verit livhiri nișbati ledavid avdi:

ַד־עֹולָם אָ ֶ֣כין ז ְַרעֶ ָָ֑ך ּובָ ֨ניתי לְ דר־ו ָֹ֖דֹור כ ְסאֲ ָךֶ֣ ֶ ְֽׁסלָה׃
ַ֭ ע
Ps. 89:5 ad-olam ahin zarea uvaniti ledor-vador
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6. Cerurile laudă minunile Tale,
Doamne, şi credincioşia Ta în
adunarea sfinţilor!
7. Căci, în cer, cine se poate
asemăna cu Domnul? Cine este
ca Tine între fiii lui Dumnezeu?
8. Dumnezeu este înfricoşat în
adunarea cea mare a sfinţilor şi

kisaha sela:

ף־אֱ ְֽׁמּונ ְָת ִָ֗ך בקְ ַהַ֥ל קְ ד ְֽׁשים׃
ֵ֝ ַוְ יַ֘ ֶֹׁ֤ודּו שָ ַ ֶ֣מים פלְ אֲָךֶ֣ יְ הוָ ָ֑ה א
Ps. 89:6 veiodu șamaim pilaha ADONAI afemunatea bik-hal kedoșim:

ֶׁ֤כי ֶ֣מי בַַ֭ שַ חַ ק ַיע ֲֶ֣רך לַיהוָ ָ֑ה י ְד ֶ ַ֥מה ֵ֝ ַליה ִ֗ ָוה בבְ נֵ ַ֥י אֵ לים׃
Ps. 89:7 ki mi vașahak iaaroh lADONAI idme
lADONAI bivne elim:

de temut pentru toţi cei ce stau

יביו׃
ְֽׁ ָ ָל־סב
ְ נֹורא עַל־כ
ִ֗ ָ ֵ ֶ֣אל ַַ֭נע ֲָרץ בְ סֹוד־קְ ד ֶ֣שים ַר ָבָ֑ה ְֵ֝ו

în jurul Lui.
9. Doamne Dumnezeul oştirilor,
cine este puternic ca Tine,
Doamne! Şi credincioşia Ta Te
înconjoară.
10. Tu

îmblânzeşti

mândria

mării; când se ridică valurile ei,
Tu le potoleşti.
11. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe
un hoit, ai risipit pe vrăjmaşii
Tăi prin puterea braţului Tău.
12. Ale Tale sunt cerurile şi
pământul,

Tu

ai

întemeiat

lumea şi tot ce cuprinde ea.
13. Tu ai făcut miazănoaptea şi
miazăziua; Taborul şi Hermonul
se bucură de Numele Tău.
14. Braţul Tău este puternic,
mâna Ta este tare, dreapta Ta
este înălţată.

Ps. 89:8 el naaraț besod-kedoșim raba venora
al-kol-sevivav:

י־כ ֹ֖מֹוָך ח ֲַ֥סין ׀ יָ ָּ֑ה ֵ֝ ֶואֱ ְֽׁמּונ ְָת ִָ֗ך
ְֽׁ ָ יְ הוָ ֶׁ֤ה ׀ אֱ ַֹ֘ל ֵהֶׁ֤י צְ בָ ִ֗אֹות ְֽׁמ
יבֹותיָך׃
ְֽׁ ֶ ְסב
Ps. 89:9 ADONAI elohe țevaot mi-hamoha hasin
ia veemunatea sevivotea:

אַ ָ ֶ֣תה ַ֭מֹושֵ ל בְ ג ֵֶ֣אּות הַ יָ ָ֑ם בְ ַ֥שֹוא ֵ֝ ַג ִָ֗ליו אַ ָ ַ֥תה ְתשַ בְ ֵ ְֽׁחם׃
Ps. 89:10 ata moșel begheut haiam beso galav
ata teșabeem:

אַ ָ ֶׁ֤תה ד ֶ֣כאתָ כֶחָ לָ ֶ֣ל ָ ָ֑רהַ ב בז ְַ֥רֹועַ ֵ֝עזְ ִָ֗ך פזַ ַ֥ ְַ֤רתָ אֹויְ ֶ ְֽׁביָך׃
Ps. 89:11 ata dikita healal rahav bizroa uzea
pizarta oivea:

ֹלאּה אַ ָ ַ֥תה יְסַ ְד ָ ְֽׁתם׃
ָ ִ֗ לְ ָךֶ֣ שַָ֭ מַ ים אַ ף־לְ ָךַ֥ ָ ָ֑א ֶרץ תֵ ֵ ַ֥בל ּוֵ֝ ְמ
Ps. 89:12 lea șamaim af-lea areț tevel umloa ata
iesadtam:

אתם תָ ַ֥בֹור ְֵ֝וחֶ ְר ִ֗מֹון בְ ש ְמָךַ֥ יְ ַר ֵוְּֽׁנּו׃
ָ֑ ָ צָ ֶ֣פֹון ַ֭ ְויָמין אַ ָ ֶ֣תה בְ ָר
Ps. 89:13 țafon veiamin ata veratam tavor
veermon beșimha ieranenu:

בּורה תָ ַ֥עז ֵָ֝י ְד ִָ֗ך תָ ַ֥רּום יְ מ ֶינְַָֽׁ֤ך׃
ָ֑ ָ ְלְ ָךֶ֣ ַ֭ ְזרֹועַ עם־ג
Ps. 89:14 lea zeroa im-ghevura taoz iadea tarum
ieminea:
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15. Dreptatea şi judecata sunt
temelia

scaunului

domnie;

Tău

bunătatea

de
şi

credincioşia sunt înaintea feţei
Tale.
16. Ferice

de

poporul

care

cunoaşte sunetul trâmbiţei, care
umblă în lumina feţei Tale,

ֶצֶ֣דֶ ק ּוַ֭ מ ְשפָט ְמכֶ֣ ֹון כ ְס ֶ ָ֑אָך ֶחַ֥סֶ ד ֵ֝ ֶואֱ ִ֗ ֶמת ְ ְֽׁיקַ ְְּ ַ֥מּו פָ ֶנְֽׁיָך׃
Ps. 89:15 țedek umișpat meon kisea hesed
veemet iekademu fanea:

יֹודעֵ ֶ֣י ְתרּועָ ָ֑ה ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ְ ְֽׁבאֹור־פָ נֶ ַ֥יָך יְ הַ לֵכְֽׁ ּון׃
ְ אַ ְש ֵ ֶ֣רי הַָ֭ עָם
Ps. 89:16 așre haam iodee terua ADONAI beorpanea iealeun:

ַ֭ ְבש ְמָך יְ גילֶ֣ ּון כָל־הַ יָ֑ ֹום ּובְ צ ְדקָ ְתָךַ֥ י ְָֽׁרּומּו׃

Doamne!
17. El se bucură neîncetat de
Numele Tău şi se făleşte cu
dreptatea Ta.
18. Căci Tu eşti fala puterii lui;
şi, în bunăvoinţa Ta, ne ridici
puterea noastră.

Ps. 89:17 beșimha ieghilun kol-haiom uvțidkatea
iarumu:

ְֽׁכי־תפְ ֶ ֶ֣א ֶרת עזָ ֶ֣מֹו ָ ָ֑אתָ ה ּוֵ֝ ב ְרצנְ ִָ֗ך תרים |תָ ַ֥רּום| קַ ְר ֵנְֽׁנּו׃
Ps. 89:18 ki-tiferet uzamo ata uvirțonha tarim
(tarum) karnenu:

ֶ֣כי ַ֭ ַ ְֽׁליהוָה ָ ְֽׁמגוֵּ ָ֑נּו וְ לקְ ֹ֖דֹוש י ְש ָר ֵ ֶ֣אל מַ לְ ֵ ְֽׁכנּו׃

19. Căci Domnul este scutul
nostru; Sfântul lui Israel este
Împăratul nostru.
20. Atunci

ai

vorbit

într-o

vedenie preaiubitului Tău şi ai
zis: "Am dat ajutorul Meu unui
viteaz, am ridicat din mijlocul
poporului un tânăr;

Ps. 89:19 ki lADONAI maghinenu velikdoș israel
malkenu:

ידיָך ו ִַ֗תאמֶ ר שּוֶ֣יתי ֵַ֭עזֶר עַל־
ֶ ִ֗ ָ ֶׁ֤אז ְּ ַב ְַ֥ר ָ ְֽׁת־בְ חַָ֡ זֹון ַ ְֽׁלחֲס
ימֹותי בָ ֶ֣חּור מֵ ָ ְֽׁעם׃
ֹ֖ ג ָ֑בֹור הֲר
Ps. 89:20 az dibarta-veazon lahasidea vatomer
șiviti ezer al-ghibor harimoti vahur meam:

21. am găsit pe robul Meu David
şi l-am uns cu untdelemnul Meu
cel sfânt.

מַָ֭ צָ אתי ְָּ ֶ֣וד עַבְ ְָּ֑י בְ ֶ ֹ֖שמֶ ן קָ ְד ֶ֣שי ְמשַ חְ ְֽׁתיו׃
Ps. 89:21 mațati david avdi beșemen kodși
meșahtiv:

22. Mâna Mea îl va sprijini, şi

ְרֹועי ְתאַ ְמ ֶ ְֽׁצוּּו׃
ַ֥ ֲא ֶ ֶ֣שר ַָ֭ידי תכֶ֣ ֹון ע ָ֑מֹו אַ ף־ז

braţul Meu îl va întări.
23. Vrăjmaşul nu-l va prinde, şi

Ps. 89:22 așer iadi tikon imo af-zeroi teamețenu:

cel rău nu-l va apăsa;
24. ci voi zdrobi dinaintea lui pe
potrivnicii lui şi voi lovi pe cei

עַוְּֽׁוּּו׃
ֶ ְן־עַ וְ ִָ֗לה ֶ֣לא י
ֵ֝ ְֶֽׁלא־י ֶַ֣שא אֹויֵ ֶ֣ב ָ֑בֹו ּוב
Ps. 89:23 lo-iași oiev bo uven-avla lo ieanenu:

ce-l urăsc.

ּומשַ נְ ָ ַ֥איו אֶ גְֽׁ ֹוף׃
ְ ַתֹותי מפָ נָ ֶ֣יו צָ ָ ָ֑ריו
ֶ֣ וְ כ
Ps. 89:24 veatoti mipanav țarav umsanav egof:
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25. Credincioşia

şi

bunătatea

ֶו ֶ ְְֽֽׁׁאמּונ ֶָ֣תי וְ חַ ְס ְֶּ֣י ע ָ֑מֹו ּוֵ֝ ב ְש ִ֗מי תָ ַ֥רּום קַ ְרנְֽׁ ֹו׃

Mea vor fi cu el, şi tăria lui se va
înălţa prin Numele Meu.
26. Voi da în mâna lui marea, şi

Ps. 89:25 veemunati veasdi imo uvișmi tarum
karno:

în dreapta lui, râurile.
27. El Îmi va zice: "Tu eşti Tatăl
meu, Dumnezeul meu şi stânca
mântuirii mele!"
28. Iar Eu îl voi face întâiul

וְ שַ ְמ ֶ֣תי בַ יָ ֶ֣ם י ָָ֑דֹו ּוְֽׁ בַ וְּהָ ַ֥רֹות יְ מינְֽׁ ֹו׃
Ps. 89:26 vesamti vaiam iado uvanearot iemino:

שּועָתי׃
ְֽׁ
ְֶ֣הּוא ַ֭יקְ ָראֵ ני ָ ֶ֣אבי ָ ָ֑אתָ ה אֵֵ֝ ִ֗לי וְ ֶ֣צּור י
Ps. 89:27 hu ikraeni avi ata eli vețur ieșuati:

născut, cel mai înalt dintre

ֵי־א ֶרץ׃
ְֽׁ ָ אַ ף־אַָ֭ ני בְ כֶ֣ ֹור אֶ ְתנֵ ָ֑הּו ֵ֝עֶ לְ יִ֗ ֹון לְ מַ לְ כ

împăraţii pământului.
29. Îi

voi

păstra

totdeauna

bunătatea Mea, şi legământul
Meu îi va fi neclintit.
30. Îi voi face veşnică sămânţa,
şi scaunul lui de domnie, ca

Ps. 89:28 af-ani beor eteneu elion lemalhe-areț:

יתי נֶאֱ ֶ ַ֥מנֶת לְֽׁ ֹו׃
ִ֗ ַ֭ ְלעֹו ִָ֗לם אשמור־|אֶ ְשמָ ר־| לֶ֣ ֹו חַ ְס ְָּ֑י ּוֵ֝ בְ ר
Ps. 89:29 leolam eșmor (eșmar-lo) hasdi uvriti
neemenet lo:

ימי שָ ָ ְֽׁמים׃
ַ֥ ֵ וְ שַ ְמ ֶ֣תי לָעַ ֶ֣ד ז ְַרעָ֑ ֹו ְֵ֝וכ ְס ִ֗אֹו כ

zilele cerurilor.
31. Dacă fiii lui vor părăsi legea
Mea şi nu vor umbla după
poruncile Mele,
32. dacă vor călca orânduirile
Mele şi nu vor păzi poruncile

Ps. 89:30 vesamti laad zaro veiso kime șamaim:

פָטי ֶ֣לא ֵילֵכְֽׁ ּון׃
ַ ִ֗ תֹור ָ֑תי ּוֵ֝ בְ מ ְש
ָ ם־יְֽׁעַ ז ְֶ֣בּו בַָ֭ נָיו
ַ א
Ps. 89:31 im-iaazvu vanav torati uvmișpatai lo
ieleun:

Mele,
33. atunci
fărădelegile

le
cu

voi

pedepsi

nuiaua,

şi

אם־חק ַ ַ֥תי יְ חַ לֵ ָ֑ לּו ּוֵ֝ מצְ ו ִ֗ ַתי ֶ֣לא י ְש ְֽׁמרּו׃
Ps. 89:32 im-hukotai iealelu umițvotai lo
ișmoru:

nelegiuirile cu lovituri;

ּופָקַ ְד ֶ֣תי בְ ֵ ֶ֣שבֶ ט פ ְשעָ ָ֑ם ּובנְ ג ַָ֥עים עֲו ָנְֽׁם׃

34. dar nu-Mi voi îndepărta
deloc bunătatea de la ei şi nu-Mi
voi

face

credincioşia

de

minciună;
35. nu-Mi voi călca legământul
şi nu voi schimba ce a ieşit de pe
buzele Mele.

Ps. 89:33 ufakadti veșevet pișam uvingaim
avonam:

א־אֲ שַ ִ֗ ֵקר בֶ אֱ מּונ ְָֽׁתי׃
ֵ֝ ַ֭ ְוחַ ְסְּי ְֽׁלא־אָ ֶ֣פיר ֵ ְֽׁמע ָ֑מֹו וְ ְֽׁל
Ps. 89:34 veasdi lo-afir meimo velo-așaker
beemunati:

ּומֹוצַ֥א ֵ֝ ְשפ ִ֗ ַָתי ֶ֣לא אֲ שַ ֶוְּֽׁה׃
ָ
יתי
ָ֑ לא־אֲחַ לֵ ַ֥ל בְ ר
Ps. 89:35 lo-ahalel beriti umoța sefatai lo așane:
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36. Am jurat odată pe sfinţenia

אַַ֭ חַ ת נ ְש ַבֶ֣עְ תי בְ קָ ְד ָ֑שי ְֽׁאם־לְ דָ ַ֥וד אֲ כ ֵַזְֽׁב׃

Mea: să mint Eu oare lui David?
37. Sămânţa lui va dăinui în
veci; scaunul lui de domnie va fi

Ps. 89:36 ahat nișbati vekodși im-ledavid
ahazev:

înaintea Mea ca soarele;
38. ca luna va dăinui pe vecie, şi
ca martorul credincios din cer.

ַשמֶ ש נֶגְ ְְּֽׁי׃
ֶ֣ ֶ ַַ֭ז ְרעֹו לְ עֹולָ ֶ֣ם יהְ יֶ ָ֑ה וְ כ ְס ֹ֖אֹו כ
Ps. 89:37 zaro leolam ihie veiso hașemeș negdi:

(Oprire)
39. Şi totuşi, Tu l-ai îndepărtat
şi Te-ai mâniat pe unsul Tău;
40. ai

nesocotit

legământul

făcut cu robul Tău; i-ai doborât
şi i-ai pângărit cununa.
41. I-ai prăbuşit toate zidurile şi

ַ֭ ְכי ֵָרחַ יכֶ֣ ֹון עֹולָ ָ֑ם וְ עֵ ַ֥ד בֵַ֝ שִַ֗ חַ ק נֶאֱ ָ ַ֥מן ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 89:38 keiareiah ikon olam veed bașahak
neeman sela:

יחָך׃
ְֽׁ ֶ ם־מש
ְ עַב ְרתָ ע
ַ ִ֗ וְ אַ ָ ֶ֣תה ַָ֭זנַחְ תָ וַת ְמ ָ ָ֑אס ֵ֝ה ְת
Ps. 89:39 veata zanahta vatimas hitabarta immeșihea:

i-ai dărâmat toate cetăţuile.
42. Toţi trecătorii îl jefuiesc şi a
ajuns de batjocura vecinilor lui.
43. Ai

înălţat

ֵַ֭נאַ ְרתָ ה בְ ֶ֣רית עַבְ ֶ ְָָּ֑ך חלַ ֹ֖לְ תָ ל ָ ֶָ֣א ֶרץ נז ְְֽׁרֹו׃
Ps. 89:40 neareta berit avdea hilalta laareț
nizro:

dreapta

פ ַ ַָ֥רצְ תָ כָל־גְ דֵ ר ָ ָ֑תיו ַ ֹ֖ש ְמתָ מבְ צָ ָ ֶ֣ריו ְמחתָ ה׃

potrivnicilor lui, ai înveselit pe
toţi vrăjmaşii lui,
44. ai făcut ca ascuţişul sabiei
lui să dea înapoi şi nu l-ai
sprijinit în luptă.
45. Ai pus capăt strălucirii lui şi

Ps. 89:41 parațta hol-ghederotav samta mivțarav
meita:

ָל־עבְ ֵרי ָ ָ֑ד ֶרך הָ יָ ַ֥ה ֵ֝חֶ ְרפִָ֗ ה ל ְש ְֽׁכֵנָיו׃
ֶ֣ שַַ֭ סהּו כ
Ps. 89:42 șasuhu kol-ovre dare haia herpa
lișhenav:

i-ai trântit la pământ scaunul de

ַ֭ ֲהרימֹותָ יְ ֶ֣מין צָ ָ ָ֑ריו ֵ֝ה ְש ִ֗ ַמחְ תָ כָל־אֹויְ ָ ְֽׁביו׃

domnie;

Ps. 89:43 harimota iemin țarav hismahta koloivav:

אַ ף־תַָ֭ שיב ֶ֣צּור חַ ְר ָ֑בֹו וְ ַ֥לא ֵ֝ ֲהקֵ ימ ִ֗תֹו בַ מלְ חָ ָ ְֽׁמה׃
Ps. 89:44 af-tașiv țur harbo velo hakemoto
bamilhama:

ה ְש ַבַ֥תָ מ ְטהָ ָ֑רֹו ְֵ֝וכ ְס ִ֗אֹו ל ָ ַָ֥א ֶרץ מ ַ ְֽׁג ְַ֤רתָ ה׃
Ps. 89:45 hișbata mitearo veiso laareț migarta:
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46. i-ai scurtat zilele tinereţii şi
-

בּושה ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ ָ ֲלּומיו ֶ ְֽׁהע ֱ֨טיתָ עָ לָ ֹ֖יו
ָ֑ ָ ַ֭הקְ צַ ְרתָ יְ ֵ ֶ֣מי ע

47. Până când, Doamne, Te vei

Ps. 89:46 hikțarta ieme alumav heetita alav bușa
sela:

l-ai

acoperit

de

ruşine.

(Oprire)
ascunde fără încetare şi-Ţi va
arde mânia ca focul?
48. Adu-Ţi aminte ce scurtă este
viaţa mea şi pentru ce nimic ai
49. Este vreun om care să poată
trăi şi să nu vadă moartea, care
să poată să-şi scape sufletul din
Locuinţa morţilor? - (Oprire)
sunt,

Doamne,

îndurările Tale dintâi pe care leai

jurat

lui

David,

Ps. 89:47 ad-ma ADONAI tisater lanețah tivar
kemo-eș hamatea:

ה־שָ וְ א בָ ָ ַ֥ראתָ כָל־בְ נֵי־אָ ָ ְֽׁדם׃
ִ֗ ֵ֝ ַה־חלֶד עַל־מ
ָ֑ ָ ְֶזכָר־אֲ נַ֥י מ

făcut pe toţi fiii omului.

50. Unde

מֹו־אש חֲמָ ֶ ְֽׁתָך׃
ֶ֣ ֵ ְַד־מה ַ֭ ְיהוָה תסָ ֵ ֶ֣תר לָנֶ ָ֑צַ ח תבְ עַ ֹ֖ר כ
ֶ֣ ָ ע

în

credincioşia Ta?
51. Adu-Ţi aminte, Doamne, de
ocara robilor Tăi, adu-Ţi aminte
că port în sân ocara multor

Ps. 89:48 zear-ani me-haled al-ma-șav barata
hol-bene-adam:

ַד־ש ֶ֣אֹול
ְ ה־מוֶת יְ מַ ֵ֨לט נַפְ ֹ֖שֹו מי
ָ֑ ָ ֶֶׁ֤מי גֶ ֶ֣בֶ ר ְַֽׁ֭יחְ יֶה וְ ֶ֣לא י ְרא
ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 89:49 mi ghever ihie velo ire-mavet iemalet
nafșo miad-șeol sela:

אַ יֵ ֶׁ֤ה ׀ חֲסָ ֶ ֹ֖דיָך הָ ראשנַ֥ים ׀ אֲ דנָ ָ֑י נ ְש ַבַ֥עְ תָ לְֵ֝ דָ ִ֗וד
בֶ ֱאמּונ ֶ ְָֽׁתָך׃
Ps. 89:50 aie hasadea harișonim adonai nișbata
ledavid beemunatea:

popoare;
52. adu-Ţi aminte de ocările
vrăjmaşilor Tăi, Doamne; de
ocările lor împotriva paşilor
unsului Tău!
53. Binecuvântat să fie Domnul
în veci! Amin! Amin!

ָל־ר ַ֥בים
ַ יקי כ
ִ֗ ֵז ְֶ֣כר ַ֭אֲ דנָי חֶ ְרפַ ֶ֣ת עֲבָ ֶ ָ֑דיָך ְשאֵ ַ֥תי בְֵ֝ ח
ַע ְֽׁמים׃
Ps. 89:51 zeor adonai herpat avadea seeti veeki
kol-rabim amim:

ֲשר ֵ֝חֵ ְר ִ֗פּו עקְ ַ֥בֹות
ַ֥ ֶ ֲא ֶ ֶׁ֤שר חֵ ְר ֹ֖פּו אֹויְ ֶבַ֥יָך ׀ יְ הוָ ָ֑ה א
יחָך׃
ְֽׁ ֶ ְמש
Ps. 89:52 așer herfu oivea ADONAI așer herfu
ikevot meșihea:

בָ ֹ֖רּוך יְ הוָ ַ֥ה לְֵ֝ עֹו ִָ֗לם ַ֘ ָא ֵ ַ֥מן ׀ וְ אָ ֵ ְֽׁמן׃
Ps. 89:53 baruh ADONAI leolam amen veamen:

167

___ Psalmi  ְּת ִהלִ יםTehillim ___Ziua 1 - Psalmii 1-9___

Ziua 19

Psalmii 90
1. (O rugăciune a lui Moise,
omul lui Dumnezeu.) Doamne,
Tu ai fost locul nostru de
adăpost, din neam în neam.
2. Înainte ca să se fi născut
munţii şi înainte ca să se fi făcut
pământul şi lumea, din veşnicie
în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!
3. Tu întorci pe oameni în
ţărână şi zici: "Întoarceţi-vă, fiii
oamenilor!"
4. Căci înaintea Ta, o mie de ani
sunt ca ziua de ieri, care a

צ׳90

ְתפלָהְ֮ לְ מ ֶ ַ֪שה ְֽׁאיש־הָ אֱ ָֹׁ֫ל ַ֥הים אד ִָ֗ני מָ עֶ֣ ֹון אַַ֭ תָ ה הָ יַ֥יתָ ִָ֗לנּו
בְ ֶ֣דר ו ְָֽׁדר׃
Ps. 90:1 tefila lemoșe iș-haelohim adonai maon
ata haita lanu bedor vador:

ֹולל ֶ ֶ֣א ֶרץ וְ תֵ ֵ ָ֑בל ּוְֽׁ מֵ עֹולָ ַ֥ם עַ ד־
ְֽׁ ֵ בְ ֶט ֶֶׁ֤רם ׀ הַָ֘ ֶׁ֤רים י ִָ֗לדּו ו ְַת ֶ֣ח
ֵ֝עֹו ִָ֗לם אַ ָ ַ֥תה ֵ ְֽׁאל׃
Ps. 90:2 beterem harim iuladu vateolel ereț
vetevel umeolam ad-olam ata el:

תָ ֵ ֶ֣שב ַ֭אֱ נֹוש עַד־ְַּ כָ ָ֑א ֵ֝ ַו ִ֗תאמֶ ר ֶ֣שּובּו בְ נֵי־אָ ָ ְֽׁדם׃
Ps. 90:3 tașev enoș ad-daka vatomer șuvu veneadam:

trecut, şi ca o strajă din noapte.
5. Îi mături ca un vis: dimineaţa
sunt ca iarba care încolţeşte
iarăşi:
6. înfloreşte dimineaţa şi creşte,

ֶׁ֤כי ֶ ַ֪אלֶף שָ ַ֡נים ְ ְֽׁבעֵ י ִֶ֗ניָך כְ יֶ֣ ֹום אֶַ֭ ְתמֹול ֶ֣כי ַיע ֲָ֑בר
מּורה בַ ָ ְֽׁליְ לָה׃
ַ֥ ָ וְ אַ ְש
Ps. 90:4 ki elef șanim beenea keiom etmol ki
iaavor veașmura valaila:

iar seara este tăiată şi se usucă.
7. Noi suntem mistuiţi de mânia
Ta şi îngroziţi de urgia Ta.
8. Tu

pui

înaintea

Ta

ַ֭ ְז ַר ְמתָ ם שֵ נָ ֶ֣ה יהְ יָ֑ ּו בֵַ֝ ִ֗בקֶ ר כֶחָ ַ֥ציר ַיחֲֹלְֽׁ ף׃
Ps. 90:5 zeramtam șena ihiu baboker keațir
iahalof:

בַַ֭ בקֶ ר י ֶָ֣ציץ וְ חָ לָ ָ֑ף ֵ֝ ָלעִֶ֗ ֶרב יְ מֹולֵ ַ֥ל וְ י ֵ ְָֽׁבש׃

nelegiuirile noastre şi scoţi la
lumina

feţei

Tale

păcatele

noastre cele ascunse.

Ps. 90:6 baboker iațiț vealaf laerev iemolel
veiaveș:

9. Toate zilele noastre pier de
urgia Ta, vedem cum ni se duc
anii ca un sunet.

ְֽׁכי־כ ַָ֥לינּו בְ אַ פֶ ָָ֑ך ּוְֽׁ בַ חֲמָ ְתָךַ֥ נבְ ָ ְֽׁהלְ נּו׃
Ps. 90:7 ki-halinu veapea uvahamatea
nivhalenu:

שת |שַ ָ ֶ֣תה| עֲונ ֵ ֶ֣תינּו לְ נֶגְ ֶ ְָָּ֑ך ֵ֝ ֲעל ִ֗ ֵמנּו ל ְמ ַ֥אֹור פ ֶָנְֽׁיָך׃
Ps. 90:8 șata (șata) avonotenu lenegdea
alumenu limor panea:

מֹו־הגֶה׃
ְֽׁ ֶ
ְֶ֣כי כָל־ ַָ֭ימֵ ינּו פָ נֶ֣ ּו בְ עֶבְ ָר ֶ ָ֑תָך כ ֹ֖לינּו שָ נֵ ֶ֣ינּו כ
Ps. 90:9 ki hol-iamenu panu veevratea kilinu
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10. Anii vieţii noastre se ridică
la şaptezeci de ani, iar, pentru
cei mai tari, la optzeci de ani; şi
lucrul cu care se mândreşte
omul în timpul lor nu este decât
trudă şi durere, căci trece iute,
şi noi zburăm.

șanenu hemo-heghe:

בּורת ׀
֨ ְנֹותינּו בָ ֶהַ֥ם שבְ ַ֪עים שָ ַָ֡נה וְ ֶׁ֤אם בג
ֵ ֨ י־ש
ְ יְ ֵ ְֽׁמ
ְש ַ֘מֹונֶׁ֤ים שָ ִָ֗נה ַ֭ ְו ָרהְ בָ ם עָ ָ ֶ֣מל ו ָ ָָ֑אוֶן כי־גָ ַ֥ז ֵ֝ ִ֗חיש ַווָּעְֽׁפָ ה׃
Ps. 90:10 ieme-șenotenu vahem șivim șana veim
bigvurot șemonim șana verahebam amal vaaven
ki-gaz hiș vanaufa:

11. Dar cine ia seama la tăria
mâniei Tale şi la urgia Ta, aşa
cum se cuvine să se teamă de

ְֽׁמי־יַ֭ ֹודֵ עַ ֶ֣עז אַ פֶ ָָ֑ך ּוֵ֝ כְ י ְראָ ְת ִָ֗ך עֶבְ ָר ֶ ְֽׁתָך׃
Ps. 90:11 mi-iodeia oz apea uhiratea evratea:

הֹודע ְֵ֝ונ ִָ֗בא לְ ַבֶ֣ב חָ כְ ָ ְֽׁמה׃
ָ֑ ַ ל ְמנֶ֣ ֹות ַָ֭ימֵ ינּו כֵ ֶ֣ן

Tine?
12. Învaţă-ne să ne numărăm
bine zilele, ca să căpătăm o

Ps. 90:12 limnot iamenu ken hoda venavi levav
hohma:

inimă înţeleaptă!
13. Întoarce-Te, Doamne! Până
când zăboveşti? Ai milă de robii
Tăi!
14. Satură-ne

în

fiecare

dimineaţă de bunătatea Ta, şi
toată viaţa noastră ne vom

שּובֶ֣ה ַ֭ ְיהוָה עַד־מָ ָ ָ֑תי ְֵ֝והוָּחִֵ֗ ם עַ ל־עֲבָ ֶ ְֽׁדיָך׃
ָ
Ps. 90:13 șuva ADONAI ad-matai veinahem alavadea:

שַ בְ עֵ ֶ֣נּו בַ ֶ֣בקֶ ר חַ ְס ֶ ְָָּ֑ך ּוְֽׁ נְ ַרוְּ נָ ַ֥ה ְֵ֝ונ ְש ְמחִָ֗ ה בְ כָל־י ֵ ְָֽׁמינּו׃
Ps. 90:14 sabeenu vaboker hasdea unranena
venismea beol-iamenu:

bucura şi ne vom înveseli.
15. Înveseleşte-ne tot atâtea zile
câte ne-ai smerit, tot atâţia ani
cât am văzut nenorocirea!
16. Să

se

arate

robilor

Tăi

lucrarea Ta, şi slava Ta, fiilor
lor!
17. Fie peste noi bunăvoinţa
Domnului Dumnezeului nostru!
Şi întăreşte lucrarea mâinilor
noastre, da, întăreşte lucrarea
mâinilor noastre!

יתנּו ֵ֝ ְשנִ֗ ֹות ָר ַ֥אינּו ָר ָ ְֽׁעה׃
ָ֑ ָ ּימֹות עו
ֶ֣ שַַ֭ ְמחֵ נּו כ
Ps. 90:15 sameenu kimot initanu șenot rainu
raa:

ֵיהם׃
ְֽׁ ֶ י ֵָר ֶ ֶ֣אה אֶ ל־עֲבָ ֶ ֶ֣דיָך פָ עֳלֶ ָָ֑ך ֵ֝ ַוהֲדָ ְר ִָ֗ך עַ ל־בְ נ
Ps. 90:16 ierae el-avadea faolea vahadarea albeneem:

יהי ׀ ֶׁ֤נעַם אֲדנָ ַ֥י אֱ ֹלהִֵ֗ ינּו עָָׁ֫ לֵ ַ֥ינּו ּומַ ע ֵ ֲֶ֣שה ַָ֭ידֵ ינּו כֹונְ נָ ַ֥ה
ֶׁ֤ ו
עָלֵ ָ֑ינּו ּוְֽׁ מַ ע ֵ ֲַ֥שה ֵָ֝י ִ֗ ֵדינּו כֹונְ ֵנְֽׁהּו׃
Ps. 90:17 vihi noam adonai elohenu alenu
umaase iadenu konena alenu umaase iadenu
koneneu:
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צ״א91

Psalmii 91
1. Cel ce stă sub ocrotirea Celui

לֹונְַֽׁ֤ן׃
ָ ַ֭ישֵ ב בְ ֵ ֶ֣סתֶ ר עֶ לְ יָ֑ ֹון בְ ֵצַ֥ל ֵ֝שַ ִ֗ ְַּי י ְת

Preaînalt şi se odihneşte la

Ps. 91:1 ioșev beseter elion bețel șadai itlonan:

umbra Celui atotputernic,
2. zice despre Domnul: "El este
locul meu de scăpare şi cetăţuia
mea, Dumnezeul meu în care
mă încred!"

ח־בֹו׃
ְֽׁ ַּומצּודָ ָ֑תי ֵ֝אֱ ֹלהִַ֗ י אֶ בְ ט
ְ א ִ֗ ַמר ַ֭ ַ ְֽׁליהוָה מַ חְ ֶ֣סי
Ps. 91:2 omar lADONAI mahsi umțudati elohai
evtah-bo:

3. Da, El te scapă de laţul
vânătorului, de ciumă şi de
pustiirile ei.
4. El te va acoperi cu penele Lui
şi te vei ascunde sub aripile Lui.
Căci

scut

şi

pavăză

este

credincioşia Lui!

ֶׁ֤כי ֶ֣הּוא ַַ֭י ְֽׁצילְ ָך מפַ ַ֥ח י ִָ֗קּוש מ ֶ ְַּ֥בֶ ר הַ ּוְֽׁ ֹות׃
Ps. 91:3 ki hu iațilha mipah iakuș midever havot:

בְ אֶ בְ ָר ֨תֹו ׀ יָ ֶ֣סֶ ך ַָ֭לך וְ ַ ְֽׁתחַ ת־כְ נָפָ ֶ֣יו תֶ חְ ֶ ָ֑סה צוָּ ֹ֖ה ְ ְֽׁוסחֵ ָ ֶ֣רה
ֲאמ ְֽׁתֹו׃
Ps. 91:4 beevrato iase lah vetahat-kenafav tese
țina vesohera amito:

5. Nu trebuie să te temi nici de
groaza din timpul nopţii, nici de
săgeata care zboară ziua,

יֹומם׃
ְֽׁ ָ א־ת ָירא מפַ ֶ֣חַ ד לָ ָ֑יְ לָה מֵֵ֝ חִֵ֗ ץ יָעַ֥ ּוף
ַ֭ ל
Ps. 91:5 lo-tira mipahad laila meeț iauf iomam:

6. nici de ciuma care umblă în
întuneric, nici de molima care
bântuie ziua în amiaza mare.

ַ֭מְֶּ בֶ ר בָ ֶ֣אפֶ ל ַיהֲֹלָ֑ ך ֵ֝מקִֶ֗ טֶ ב י ַָ֥שּוד צָ ה ָ ְֳֽׁרים׃
Ps. 91:6 midever baofel iahaloh miketev iașud
țohoraim:

7. O mie să cadă alături de tine,
şi zece mii la dreapta ta, dar de
tine nu se va apropia.
8. Doar vei privi cu ochii şi vei
vedea răsplătirea celor răi.
9. Pentru că zici: "Domnul este
locul meu de adăpost!" şi faci

י ֶׁ֤פל מצ ְְּ ָ֨ך ׀ ִ֗ ֶאלֶף ְּורבָ ָבַ֥ה מימינֶ ַָָ֑֤ך אֵֵ֝ ִֶ֗ליָך ֶ֣לא י ָ ְֽׁגש׃
Ps. 91:7 ipol mițidea elef urvava miminea elea lo
igaș:

ַַ֭רק בְ עֵ ינֶ ֶ֣יָך תַ ָ֑ביט וְ של ַ ֹ֖מת ְרשָ ֶ֣עים ת ְר ֶ ְֽׁאה׃
Ps. 91:8 rak beenea tabit veșilumat reșaim tire:

עֹונְַָֽׁ֤ך׃
ֶ ְֽׁכי־אַ ָ ֶ֣תה יְ הוָ ֶ֣ה מַ חְ ָ֑סי ֵ֝עֶ לְ יִ֗ ֹון ַ ֶ֣ש ְמתָ ְמ

din Cel Preaînalt turnul tău de
scăpare,
10. de aceea nicio nenorocire nu
te va ajunge, nicio urgie nu se va
apropia de cortul tău.

Ps. 91:9 ki-ata ADONAI mahsi elion samta
meonea:

א־תאוֶּ ֶ֣ה אֵ לֶ ֶ֣יָך ָרעָ ָ֑ה ְֵ֝ו ִֶ֗נגַע לא־יקְ ַ ַ֥רב בְ אָ ה ֶ ְֳֽׁלָך׃
ְ ְֽׁל
Ps. 91:10 lo-teune elea raa venega lo-ikrav
beoholea:
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11. Căci El va porunci îngerilor
Săi să te păzească în toate căile
tale;
12. şi ei te vor duce pe mâini, ca

ָל־ְּ ָר ֶ ְֽׁכיָך׃
ְ ֶ֣כי מַַ֭ לְ אָ כָיו יְ צַ ֶּוה־לָ ָ֑ך ֵ֝ל ְשמָ ְר ִָ֗ך בְ כ
Ps. 91:11 ki malahav iețave-lah lișmarea beolderahea:

nu cumva să-ţi loveşti piciorul
de vreo piatră.
13. Vei păşi peste lei şi peste
năpârci şi vei călca peste pui de
14. "Fiindcă Mă iubeşte - zice
Domnul - de aceea îl voi izbăvi;
îl voi ocroti, căci cunoaşte
Numele Meu.
15. Când Mă va chema, îi voi
voi

Ps. 91:12 al-kapaim isaunha pen-tigof baeven
raglea:

ַל־שחַ ל וָפֶ ֶ֣תֶ ן ת ְד ָ֑רך ת ְר ֹ֖מס כְ ֶ֣פיר וְ תַ ְֽׁוּין׃
ֶ֣ ַ ע

lei şi peste şerpi. -

răspunde;

עַל־כַפַ ַ֥ים ישָ ָ֑אּונְ ָך פֶן־ת ֹ֖גף בָ ֶ ֶ֣אבֶ ן ַרגְ ֶ ְֽׁלָך׃

fi

cu

el

în

strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi
proslăvi.
16. Îl voi sătura cu viaţă lungă

Ps. 91:13 al-șahal vafeten tidroh tirmos kefir
vetanin:

ֶׁ֤כי ֶ֣בי חַָ֭ שַ ק וַאֲפַ לְ ֵ ָ֑טהּו ֵ֝אֲ שַ גְ ִ֗ ֵבהּו ְֽׁכי־י ַ ַָ֥דע ְש ְֽׁמי׃
Ps. 91:14 ki vi hașak vaafaleteu asagheveu kiiada șemi:

יקְ ָר ֨ ֵאני ׀ ְ ְֽׁואֶ ֱע ִֵ֗נהּו ע ְֽׁמֹו־אָ נ ַ֥כי בְ צָ ָ ָ֑רה ֵ֝אֲ חַ לְ צִֵ֗ הּו ַוְֽׁאֲ כַבְ ֵ ְֽׁדהּו׃
Ps. 91:15 ikraeni veeeneu imo-anohi vețara
ahalețeu vaahabedeu:

şi-i voi arăta mântuirea Mea."

ישּועָתי׃
ְֽׁ
ֶ֣א ֶרך ַָ֭ימים אַ ְשביעֵ ָ֑הּו ְֵ֝ואַ ְר ִ֗ ֵאהּו ְֽׁב
Ps. 91:16 ore iamim asbieu veareu bișuati:

צ״ב92
מז ְַ֥מֹור ִ֗שיר לְ יֶ֣ ֹום הַ שַ ָ ְֽׁבת׃

Psalmii 92
1. (Un psalm. O cântare pentru

Ps. 92:1 mizmor șir leiom hașabat:

ִ֗טֹוב לְ ה ַ֥דֹות לַיהוָ ָ֑ה ּולְ ז ֵ ַֹ֖מר לְ ש ְמָךֶ֣ עֶ לְ יְֽׁ ֹון׃

ziua Sabatului.)
2. Frumos este să lăudăm pe
Domnul şi să mărim Numele

Ps. 92:2 tov leodot lADONAI ulzamer leșimha
elion:

Tău, Preaînalte,
3. să
bunătatea

vestim
Ta,

dimineaţa
şi

noaptea,

credincioşia Ta,

לְ הַ גֶ֣יד בַ ֶ֣בקֶ ר חַ ְ ְֽׁס ֶ ְָָּ֑ך ֵ֝ ֶואֱ ְֽׁמּונ ְָת ִָ֗ך בַ לֵילְֽׁ ֹות׃
Ps. 92:3 leaghid baboker hasdea veemunatea
balelot:

עלֵי־עַָ֭ שֹור ַו ֲעלֵי־נָ ָ֑בֶ ל עֲלֵ ֹ֖י הגָיֶ֣ ֹון בְ כוְּֽׁ ֹור׃

4. cu instrumentul cu zece corzi
şi cu lăuta, în sunetele harpei.

Ps. 92:4 ale-asor vaale-navel ale higaion beinor:
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5. Căci Tu mă înveseleşti cu
lucrările Tale, Doamne, şi eu
cânt

de

veselie,

când

văd

lucrarea mâinilor Tale.
6. Cât de mari sunt lucrările
Tale, Doamne, şi cât de adânci
sunt gândurile Tale!
7. Omul

prost

nu

cunoaşte

lucrul acesta, şi cel nebun nu ia

אֲר ֵוְַּֽׁ֤ן׃
ַ ֶׁ֤כי שמַ חְ ַ ֶ֣תני יְ הוָ ֶ֣ה בְ ָפעֳלֶ ָָ֑ך ְ ְֽׁבמַ ע ֵ ֲֹ֖שי י ֶ ֶָ֣דיָך
Ps. 92:5 ki simahtani ADONAI befaolea bemaase
iadea aranen:

ֲשיָך יְ הוָ ָ֑ה ְֵ֝מ ִ֗אד ע ְָמ ַ֥קּו מַ חְ ְשב ֶ ְֽׁתיָך׃
ֶ֣ ֶ מַ ה־ג ְָדלֶ֣ ּו מַ ע
Ps. 92:6 ma-gadelu maasea ADONAI meod
ameku mahșevotea:

ת־זאת׃
ְֽׁ ְֶֽׁאיש־בַַ֭ עַר ֶ֣לא י ָ ֵָ֑דע ּוֵ֝ כְ ִ֗סיל לא־י ַָ֥בין א
Ps. 92:7 iș-baar lo ieda uhsil lo-iavin et-zot:

seama la el.
8. Dacă cei răi înverzesc ca iarba
şi dacă toţi cei ce fac răul
înfloresc, este numai ca să fie
nimiciţi pe vecie.
9. Dar Tu, Doamne, eşti înălţat

ָל־פ ֲעלֵי ָ ָ֑אוֶן
ֶ֣ בפְ ֶׁ֤רחַ ְרשָ ֨עים ׀ כְ ַ֥מֹו עִֵ֗ שֶ ב ַַ֭ויָציצּו כ
י־עד׃
ְֽׁ ַ ֵלְ ה ָ ְֽׁש ְמ ָ ַ֥דם עֲד
Ps. 92:8 bifroah reșaim kemo esev vaiațițu kolpoale aven leișamedam ade-ad:

în veci de veci!
10. Căci iată, Doamne, vrăjmaşii
Tăi, iată vrăjmaşii Tăi pier: toţi
cei ce fac răul sunt risipiţi.
11. Dar mie, Tu-mi dai puterea
bivolului şi m-ai stropit cu
untdelemn proaspăt.
12. Ochiul

meu

împlinită

dorinţa

îşi

הוְֽׁה׃
ָ ְוְ אַ ָ ַ֥תה מָ ִ֗רֹום לְ עלָ ַ֥ם י
Ps. 92:9 veata marom leolam ADONAI:

פָרדִ֗ ּו
ְ אבדּו ֵ֝י ְת
ָ֑ ֵ ֶׁ֤כי הוֵּ ַ֪ה איְ ַ֡ ֶביָך ׀ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה ְֽׁכי־הוֵּ ֶ֣ה איְ ֶבֶ֣יָך י
ָל־פ ֲעלֵי ָ ְֽׁאוֶן׃
ַ֥ כ
Ps. 92:10 ki hine oivea ADONAI ki-hine oivea
iovedu itparedu kol-poale aven:

vede

faţă

de

vrăjmaşii mei, şi urechea mea
aude împlinirea dorinţei mele
faţă de potrivnicii mei cei răi.
13. Cel fără prihană înverzeşte
ca finicul şi creşte ca cedrul din

לתי בְ ֶ ֶ֣שמֶ ן ַרע ֲָנְַֽׁ֤ן׃
ִ֗ ֵַ֝ו ָ ֶַ֣ת ֶרם כ ְר ֵ ֶ֣אים קַ ְרנָ֑י ב
Ps. 92:11 vatarem kirem karni baloti beșemen
raanan:

ּורי בַ קָ ֹ֖מים עָ לַ ַ֥י ְמ ֵר ִ֗עים ת ְש ַ ַ֥מעְ נָה אָ ז ְָנְֽׁי׃
ַ֥ ָ וַתַ ֵבַ֥ט עֵ ִ֗יני בְ ָׁ֫ש
Ps. 92:12 vatabet eni beșurai bakamim alai
mereim tișmana oznai:

Liban.

צַַ֭ ְּיק ַכתָ ָ ֶ֣מר יפְ ָ ָ֑רח כְ ֶ ֹ֖א ֶרז בַ לְ בָ נֶ֣ ֹון י ְש ֶגְֽׁה׃

14. Cei sădiţi în Casa Domnului,
înverzesc

în

Dumnezeului nostru.

curţile

Ps. 92:13 țadik katamar ifrah keerez balevanon
isghe:

ֹלהינּו יַפְ ְֽׁריחּו׃
ֶ֣ ֵ ֱַ֭ ְשתּולים בְ ֵבֶ֣ית יְ הוָ ָ֑ה בְ חַ צְ ֹ֖רֹות א
Ps. 92:14 șetulim bevet ADONAI beațrot
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15. Ei aduc roade şi la bătrâneţe,
sunt plini de suc şi verzi,
16. ca să arate că Domnul este
drept, El, Stânca mea, în care nu
este nelegiuire.

elohenu iafrihu:

יבָ֑ה ְְּשֵ נֹ֖ים וְ ַ ְֽׁר ֲענַוֶּ֣ים יהְ יְֽׁ ּו׃
ָ ֵנּובּון בְ ש
ֶ֣ ְַ֭עֹוד י
Ps. 92:15 od ienuvun beseva deșenim
veraananim ihiu:

ּורי ְ ְֽׁולא־עלתה |עַ וְ לָ ַ֥תָ ה| ְֽׁבֹו׃
ִ֗ ָשר יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝צ
ֶ֣ ָ ַ֭ ְלהַ גיד ְֽׁכי־י
Ps. 92:16 leaghid ki-iașar ADONAI țuri veloolata (avlata) bo:

צ״ג93

Psalmii 93
1. Domnul împărăţeşte îmbrăcat
cu

măreţie;

Domnul

este

îmbrăcat şi încins cu putere: de
aceea lumea este tare şi nu se
clatină.

יְ הוָ ֶ֣ה מָ לָךְ֮ ג ֵַ֪אּות ָָׁ֫ל ֵבַ֥ש ל ֵ ֶָ֣בש ַ֭ ְיהוָה ֶ֣עז ה ְתאַ זָ ָ֑ר אַ ף־תכַ֥ ֹון
תֵֵ֝ ִ֗ ֵבל בַ ל־ת ְֽׁמֹוט׃
Ps. 93:1 ADONAI malah gheut laveș laveș
ADONAI oz hitazar af-tikon tevel bal-timot:

2. Scaunul Tău de domnie este
aşezat din vremuri străvechi; Tu
eşti din veşnicie!
3. Râurile

vuiesc,

Doamne,

râurile vuiesc tare, râurile se
umflă cu putere.
4. Dar

mai

puternic

decât

vuietul apelor mari şi mai
puternic decât vuietul valurilor
năprasnice

ale

mării

este

Domnul în locurile cereşti.
5. Mărturiile Tale sunt cu totul
adevărate;

sfinţenia

este

podoaba Casei Tale, Doamne,
pentru tot timpul cât vor ţine
vremurile.

נָכֶ֣ ֹון כ ְסאֲ ָךֶ֣ מֵ ָ ָ֑אז ֵ ְֽׁמעֹולָ ֶ֣ם ָ ְֽׁאתָ ה׃
Ps. 93:2 nahon kisaha meaz meolam ata:

נ ְָש ֶׁ֤אּו נְ הָ ֨רֹות ׀ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה נ ְָש ֶ֣אּו נְ הָ ֶ֣רֹות קֹולָ ָ֑ם י ְש ֹ֖אּו נְ הָ ֶ֣רֹות
ְָּ כְ ָיְֽׁם׃
Ps. 93:3 naseu nearot ADONAI naseu nearot
kolam isu nearot daheiam:

מק ֨לֹות ׀ ַ ֶׁ֤מים ַר ִ֗בים אַ ְּ ֶ֣ירים מ ְשבְ ֵרי־יָ ָ֑ם אַ ְֹּ֖יר בַ מָ ֶ֣רֹום
הוְֽׁה׃
ָ ְי
Ps. 93:4 mikolot maim rabim adirim mișbereiam adir bamarom ADONAI:

ָה־קדֶ ש ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה לְ ֶ֣א ֶרך
ָ֑ יתָךַ֥ נַאֲ ו
ְ ֵֵ ְֽׁעד ֨ ֶתיָך ׀ נֶאֶ ְמנֵּ֬ ּו ְמ ִ֗אד לְ ב
י ְָֽׁמים׃
Ps. 93:5 edotea neemnu meod levetha naavakodeș ADONAI leore iamim:

Psalmii 94
1. Doamne

צ״ד94

Dumnezeul

răzbunărilor, Tu, Dumnezeul
răzbunărilor, arată-Te!

הֹופיַע׃
ְֽׁ אֵ ל־נְ קָ ַ֥מֹות יְ הוָ ָ֑ה ֵ ֹ֖אל נְקָ ֶ֣מֹות
Ps. 94:1 el-nekamot ADONAI el nekamot hofia:
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2. Scoală-Te,

Judecătorul

ַ֭הוָּשֵ א שפֵ ֶ֣ט הָ ָ ָ֑א ֶרץ הָ ֵ ַ֥שב ְֵ֝ג ִ֗מּול עַל־ג ְֵֽׁאים׃

pământului, şi răsplăteşte celor
mândri după faptele lor!
3. Până când vor birui cei răi,
Doamne, până când vor birui
cei răi?
4. Ei ţin cuvântări puternice,
vorbesc cu trufie, şi toţi cei ce

Ps. 94:2 hinase șofet haareț hașev ghemul algheim:

עַד־מָ ַ ֹ֖תי ְרשָ ַ֥עים ׀ יְ הוָ ָ֑ה עַד־מֵָ֝ ִ֗ ַתי ְרשָ ַ֥עים ַיעֲֹלְֽׁ זּו׃
Ps. 94:3 ad-matai reșaim ADONAI ad-matai
reșaim iaalozu:

ָל־פ ֲעלֵי ָ ְֽׁאוֶן׃
ַ֥ עָתק ְֵֽׁ֝י ְתאַ ְמ ִ֗רּו כ
ָ֑ ָ י ֶַ֣ביעּו יְ דַ בְ ֶ֣רּו

fac răul se fălesc.
5. Ei zdrobesc pe poporul Tău,
Doamne, şi asupresc moştenirea

Ps. 94:4 iabiu iedaberu atak itameru kol-poale
aven:

Ta.
6. Înjunghie pe văduvă şi pe
străin, ucid pe orfani
7. şi zic: "Nu vede Domnul, şi

ַע ְמָךֶ֣ יְ הוָ ֶ֣ה יְ דַ כְ ָ֑אּו ְ ְֽׁו ַנ ֲחל ְָתָךַ֥ יְ עַ וְּֽׁ ּו׃
Ps. 94:5 amea ADONAI iedakeu venahalatea
ieanu:

יתֹומים יְ ַר ֵ ְֽׁצחּו׃
ֶ֣ אַַ֭ לְ מָ נָה וְ גֵ ֶ֣ר ַיה ֲָ֑רגּו ְֽׁו

Dumnezeul lui Iacov nu ia
aminte!"
8. Totuşi

învăţaţi-vă

minte,

oameni fără minte! Când vă veţi
înţelepţi, nebunilor?
9. Cel ce a sădit urechea s-ar
putea să n-audă? Cel ce a
întocmit ochiul s-ar putea să nu
vadă?
10. Cel ce pedepseşte neamurile
s-ar putea să nu pedepsească,
El, care a dat omului pricepere?
11. Domnul cunoaşte gândurile
omului: ştie că sunt deşarte.

Ps. 94:6 almana vegher iaharogu vitomim
ierațeu:

ֹלהַ֥י ַיע ְֲֽׁקב׃
ֵ ֱאמרּו ֶ֣לא י ְראֶ ה־יָ ָּ֑ה וְ לא־ ֵָ֝י ִ֗בין א
ְ ַַ֭ו ֶ֣י
Ps. 94:7 vaiomeru lo ire-ia velo-iavin elohe
iaakov:

ַ֭בינּו בע ֲֶ֣רים בָ עָ ָ֑ם ּוֵ֝ כְ ס ִ֗ילים מָ ַ ַ֥תי תַ ְש ְֽׁכילּו׃
Ps. 94:8 binu boarim baam uhsilim matai
taskilu:

ם־י ֵ ְֽׁצר ֵ֝ ִ֗עַ ין ה ֲֶ֣לא י ְַֽׁביט׃
ַ֥ ה ֲֶ֣נ ַ ְֽׁטע ַ֭אזֶן ה ֲֶ֣לא י ְש ָ ָ֑מע ְֽׁא
Ps. 94:9 hanota ozen halo ișma im-ioțer ain halo
iabit:

יֹוכיחַ ַ ְֽׁה ְמל ֵ ַֹ֖מד אָ ָ ֶ֣דם ָ ְְּֽׁעַ ת׃
ָ֑ הֲי ֵ ֶ֣סר ַ֭גֹוים ה ֲֶ֣לא
Ps. 94:10 haioser goim halo iohiah hamelamed
adam daat:

י־המָ ה ָ ְֽׁהבֶ ל׃
ַ֥ ֵ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה ַ֭ידֵ ַע מַ חְ ְש ֶ֣בֹות אָ ָ ָ֑דם כ
Ps. 94:11 ADONAI iodeia mahșevot adam kihema havel:
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12. Ferice de omul pe care-l
pedepseşti Tu, Doamne, şi pe
care-l înveţi din legea Ta,
13. ca să-l linişteşti în zilele
nenorocirii, până se va săpa
groapa celui rău!
14. Căci Domnul nu lasă pe
poporul Său şi nu-Şi părăseşte
moştenirea.
15. Ci se va face odată judecată
după dreptate, şi toţi cei cu
inima curată o vor găsi bună.
16. Cine mă va ajuta împotriva
celor răi? Cine mă va sprijini
împotriva celor ce fac răul?
17. De n-ar fi Domnul ajutorul
meu, cât de curând ar fi sufletul
meu în tăcerea morţii!
18. Ori de câte ori zic: "Mi se
clatină piciorul!", bunătatea Ta,
Doamne, mă sprijină totdeauna.
19. Când

gânduri

negre

se

frământă cu grămada înăuntrul
meu,

mângâierile

Tale

îmi

înviorează sufletul.
20. Te vor pune cei răi să şezi pe
scaunul lor de domnie, ei care
pregătesc

nenorocirea

la

תֹור ְתָךַ֥ ְתל ְַמ ֶ ְֽׁדוּּו׃
ָ ר־תי ְַס ֶ ֶ֣רוּּו יָ ָּ֑ה ּוְֽׁ מ
ְ ֶאַ ְש ֵ ֶׁ֤רי ׀ הַ גֶ ֶ֣בֶ ר אֲ ש
Ps. 94:12 așre haghever așer-teiaserenu ia
umitoratea telamedenu:

לְ הַ ְש ֶ֣קיט ַ֭לֹו ֶ֣מימֵ י ָ ָ֑רע עַ ֶׁ֤ד יכ ֶ ָֹ֖רה ל ָָר ָ ֶ֣שע ָ ְֽׁשחַ ת׃
Ps. 94:13 leașkit lo mime ra ad ikare larașa
șahat:

ֶׁ֤כי ׀ לא־י ֶ֣טש יְ הוָ ֶ֣ה ע ַָ֑מֹו ְֵ֝ו ַנ ֲחל ִָ֗תֹו ֶ֣לא ַיע ְֲֽׁזב׃
Ps. 94:14 ki lo-itoș ADONAI amo venahalato lo
iaazov:

־לב׃
ְֽׁ ֵ ְֽׁכי־עַד־צֶַ֭ דֶ ק י ֶָ֣שּוב מ ְשפָ ָ֑ט ְֵ֝ואַ ח ָ ֲִ֗ריו כָל־י ְש ֵרי
Ps. 94:15 ki-ad-țedek iașuv mișpat veaharav kolișre-lev:

ם־פ ֲעלֵי ָ ְֽׁאוֶן׃
ַ֥ ם־מ ֵר ָ֑עים ְֽׁמי־י ְתי ֵַצַ֥ב ֵ֝לי ע
ְ ְֽׁמי־י ֶָ֣קּום ַ֭לי ע
Ps. 94:16 mi-iakum li im-mereim mi-itiațev li
im-poale aven:

דּומה נַפְ ְֽׁשי׃
ֶ֣ ָ לּולֵ ֶ֣י ַ֭ ְיהוָה עֶ ז ָ ְֶ֣רתָ ה ָ֑לי כ ְמעַָ֓ ט ׀ ָ ְֽׁשכְ נָ ֹ֖ה
Ps. 94:17 lule ADONAI ezrata li kimat șahena
duma nafși:

אם־אַָ֭ מַ ְרתי ָ ֶ֣מטָ ה ַרגְ ָ֑לי חַ ְס ְְָּךַ֥ ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה י ְסעָ ֵ ְֽׁדני׃
Ps. 94:18 im-amarti mata ragli hasdea ADONAI
isadeni:

חּומיָך ְ ְֽׁישַ ע ְַשעַ֥ ּו נַפְ ְֽׁשי׃
ֶ ִ֗ ְבְ ֶ֣רב שַ ְרעַפַ ֶ֣י בְ ק ְר ָ֑בי תֵַ֝ נ
Ps. 94:19 berov sarapai bekirbi tanhumea
ieșaașu nafși:

adăpostul Legii?
21. Ei se strâng împotriva vieţii
celui neprihănit şi osândesc

ֵי־חק׃
ְֽׁ ַ֭ ַ ְֽׁהיְ חָ בְ ְרָך כ ֵ ֶ֣סא הַ ּוָ֑ ֹות י ֵצֹ֖ר עָ ָ ֶ֣מל ֲעל
Ps. 94:20 haieavrea kise havot ioțer amal alehok:

sânge nevinovat.

ַָ֭יגֹוְּּו עַל־נֶ ֶ֣פֶש צַ ְָּ֑יק וְ ָ ֹ֖דם נ ֶָ֣קי י ְַר ְֽׁשיעּו׃

22. Dar Domnul este turnul
meu de scăpare, Dumnezeul

Ps. 94:21 iagodu al-nefeș țadik vedam naki
iarșiu:
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meu

este

stânca

mea

de

וַיְ ֵּ֬הי יְ הוָ ֶ֣ה ֶ֣לי לְ מ ְשגָ ָ֑ב ֵ֝ ֵואֹלהִַ֗ י לְ ֶ֣צּור מַ חְ ְֽׁסי׃

adăpost.
23. El va face să cadă asupra lor
nelegiuirea, El îi va nimici prin
răutatea

lor;

Domnul

Dumnezeul nostru îi va nimici.

Ps. 94:22 vaihi ADONAI li lemisgav velohai lețur
mahsi:

יתם
ֵ ִ֗ יתם ֵַ֝יצְ מ
ָ֑ ֵ עָתם יַצְ מ
ַ֥ ָ וַיָ ֶׁ֤שֶ ב ֲעלֵיהֶ֨ ם ׀ אֶ ת־אֹו ִָ֗נם ּובְ ָר
אֱֹלהינּו׃
ְֽׁ ֵ יְ הוָ ַ֥ה
Ps. 94:23 vaiașev aleem et-onam uvraatam
iațmitem iațmitem ADONAI elohenu:

Psalmii 95

צ״ה95

1. Veniţi să cântăm cu veselie
Domnului şi să strigăm de
bucurie către Stânca mântuirii
noastre.

ַ֭ ְלכּו נְ ַרוְּ נָ ֶ֣ה לַיהוָ ָ֑ה ֵָ֝נ ִ֗ריעָ ה לְ ֶ֣צּור י ְש ֵ ְֽׁענּו׃
Ps. 95:1 leu neranena lADONAI naria lețur
ișenu:

2. Să mergem înaintea Lui cu
laude,

să

facem

să

cântece în cinstea Lui!
3. Căci

Domnul

Dumnezeu

mare,

יע לְֽׁ ֹו׃
ְֽׁ ַ תֹודה ֵ֝בזְמ ִ֗רֹות נ ַָ֥ר
ָ֑ ָ ְנְ קַ ְְּ ָ ֶ֣מה פָנָ ֶ֣יו ב

răsune

este

un

este

un

împărat mare mai presus de toţi
dumnezeii.

Ps. 95:2 nekadema fanav betoda bizmirot naria
lo:

ֹלהים׃
ְֽׁ ֱּומלֶך ֵ֝ ָגדִ֗ ֹול עַל־כָל־א
ַ֥ ֶ ֶׁ֤כי ֵ ֶ֣אל ג ֶָ֣דֹול יְ הוָ ָ֑ה
Ps. 95:3 ki el gadol ADONAI umele gadol al-kolelohim:

4. El ţine în mână adâncimile
pământului,

şi

vârfurile

munţilor sunt ale Lui.
5. A Lui este marea, El a făcut-o,
şi mâinile Lui au întocmit
uscatul:
6. veniţi să ne închinăm şi să ne
smerim,

să

ne

plecăm

genunchiul înaintea Domnului,
Făcătorului nostru!
7. Căci

El

este

Dumnezeul

nostru, şi noi suntem poporul
păşunii Lui, turma pe care o
povăţuieşte mâna Lui… O! de aţi
asculta azi glasul Lui! -

י־א ֶרץ וְ תֹוע ֲֹ֖פֹות הָ ֶ֣רים לְֽׁ ֹו׃
ָ֑ ָ ֲא ֶ ֶ֣שר ַ֭ ְביָדֹו מֶ חְ קְ ֵר
Ps. 95:4 așer beiado mekere-areț vetoafot harim
lo:

ָשהּו ְֵ֝וי ִ֗ ֶַבשֶ ת י ָ ַָ֥דיו י ָ ְָֽׁצרּו׃
ָ֑ ָ ֲאשֶ ר־לֶ֣ ֹו הַַ֭ יָם וְ ֶ֣הּוא ע
Ps. 95:5 așer-lo haiam veu asahu veiabeșet iadav
iațaru:

ַ֭באּו נ ְשתַ חֲוֶ ֶ֣ה וְ נכְ ָ ָ֑רעָה ֵ֝נבְ ְר ִָ֗כה ְֽׁלפְ נֵי־יְ הוָ ַ֥ה ע ֵ ְֽׁשנּו׃
Ps. 95:6 bou niștahave venihraa nivrea lifneADONAI osenu:

ַ֘כי ֶׁ֤הּוא אֱֹלהִֵ֗ ינּו וַאֲ נַ ֶׁ֤חְ נּו עַ ֶ֣ם מַַ֭ ְרעיתֹו וְ ֶ֣צאן י ָָ֑דֹו ֵ֝הַ יִ֗ ֹום
ְֽׁאם־בְ קלַ֥ ֹו ת ְש ָ ְֽׁמעּו׃
Ps. 95:7 ki hu elohenu vaanahnu am marito
vețon iado haiom im-bekolo tișmau:
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8. "Nu vă împietriţi inima ca la
Meriba, ca în ziua de la Masa, în
pustiu,
9. unde părinţii voştri M-au
ispitit şi M-au încercat, măcar
că văzuseră lucrările Mele.
10. Patruzeci

de

ani

M-am

scârbit de neamul acesta şi am
zis: "Este un popor cu inima
rătăcită; ei nu cunosc căile
Mele."
11. De aceea am jurat în mânia
Mea: "Nu vor intra în odihna
Mea!"

יבָ֑ה כְ יַ֥ ֹום מֵַ֝ ִ֗ ָסה בַ מ ְד ָ ְֽׁבר׃
ָ אַ ל־תַ קְ ֶ֣שּו ַ֭ ְלבַ בְ כֶם כ ְמר
Ps. 95:8 al-takșu levavhem kimriva keiom masa
bamidbar:

ַם־ר ַ֥אּו פָ ע ְֳֽׁלי׃
ָ ֲא ֶ ֶ֣שר ַ֭נסּוני אֲבֹותֵ יכֶ ָ֑ם בְֵ֝ חָ נִ֗ ּוני ג
Ps. 95:9 așer nisuni avoteem beanuni gam-rau
faoli:

אַ ְר ַ֘ ָב ֶׁ֤עים שָ ָ֨נה ׀ ַ֘ ָא ֶׁ֤קּוט בְ דִ֗ ֹור וָא ִ֗ ַמר עַ ֶׁ֤ם תעֵ ֶ֣י ל ֵָבֶ֣ב ֵהָ֑ם
ְֵ֝ו ִ֗ ֵהם לא־י ְָדעַ֥ ּו ְד ָר ָ ְֽׁכי׃
Ps. 95:10 arbaim șana akut bedor vaomar am toe
levav hem veem lo-iadeu derahai:

ל־מנּוחָ ְֽׁתי׃
ְ ֶם־יב ִ֗אּון א
ְ ֵ֝ ֲאשֶ ר־נ ְש ַבַ֥עְ תי בְ אַ ָ֑פי א
Ps. 95:11 așer-nișbati veapi im-ievoun elmenuhati:

Psalmii 96
1. Cântaţi Domnului o cântare
nouă! Cântaţi Domnului, toţi

צ״ו96

ֶ֣שירּו ַַ֭ליהוָה ֶ֣שיר חָ ָ ָ֑דש ַ֥שירּו ֵ֝ ַליה ִ֗ ָוה כָל־הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 96:1 șiru lADONAI șir hadaș șiru lADONAI
kol-haareț:

locuitorii pământului!
2. Cântaţi

Domnului,

binecuvântaţi

Numele

Lui,

vestiţi din zi în zi mântuirea
Lui!
3. Povestiţi
slava

printre

Lui,

neamuri

printre

toate

popoarele minunile Lui!
4. Căci Domnul este mare şi
foarte vrednic de laudă. El este
mai

de

temut

decât

toţi

dumnezeii.
5. Căci

toţi

dumnezeii

popoarelor sunt nişte idoli, dar
Domnul a făcut cerurile.

שּועָתֹו׃
ְֽׁ
ְֶ֣שירּו ַַ֭ליהוָה בָ רֲ כֶ֣ ּו ְש ָ֑מֹו בַ ְש ַ֥רּו מיְֽׁ ֹום־לְֵ֝ יִ֗ ֹום י
Ps. 96:2 șiru lADONAI barahu șemo baseru
miom-leiom ieșuato:

אֹותיו׃
ְֽׁ ָ ְָל־העַ ִ֗מים נפְ ל
ָ ְֵֽׁ֝ בֹודֹו בְ כ
ָ֑ ְסַ פְ ֶ֣רּו בַ גֹויֶ֣ם כ
Ps. 96:3 saperu vagoim kevodo beol-haamim
nifleotav:

ֹלהים׃
ְֽׁ ֱנֹורא ֵ֝ ִ֗הּוא עַל־כָל־א
ַ֥ ָ ּומהלָ ֶ֣ל ְמ ָ֑אד
ְ ַ֥כי ַ֘ ָג ֶׁ֤דֹול יְ הוָ ֶ֣ה
Ps. 96:4 ki gadol ADONAI umhulal meod nora
hu al-kol-elohim:

ילים ֵַ֝ ְֽׁויה ִ֗ ָוה שָ ַ ַ֥מים עָ ָ ְֽׁשה׃
ָ֑ ֹלהֶ֣י הָ עַ ֶ֣מים אֱ ל
ֵ ֱֶׁ֤כי ׀ כָל־א
Ps. 96:5 ki kol-elohe haamim elilim vADONAI
șamaim asa:
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6. Strălucirea şi măreţia sunt
înaintea

feţei

Lui,

slava

podoaba sunt în Locaşul Lui cel
Sfânt.
7. Familiile

popoarelor,

daţi

Domnului, daţi Domnului slavă
şi cinste!
8. Daţi Domnului slava cuvenită
Numelui Lui! Aduceţi daruri de
mâncare şi intraţi în curţile Lui!
9. Închinaţi-vă

înaintea

Domnului îmbrăcaţi cu podoabe
sfinte, tremuraţi înaintea Lui,
toţi locuitorii pământului!
10. Spuneţi

printre

neamuri:

"Domnul împărăţeşte! De aceea
lumea este tare şi nu se clatină."
Domnul judecă popoarele cu
dreptate.
11. Să se bucure cerurile şi să se
înveselească

pământul;

הֹוד־וְ הָ ָ ַ֥דר לְ פָנָ ָ֑יו ַ֥עז ְֵ֝ותפְ ִ֗ ֶא ֶרת בְ מקְ ְָּ ְֽׁשֹו׃

şi

să

mugească marea cu tot ce
cuprinde ea!
12. Să tresalte câmpia cu tot ce e
pe ea, toţi copacii pădurii să
strige de bucurie

Ps. 96:6 hod-veadar lefanav oz vetiferet
bemikdașo:

הָ ֶ֣בּו ַַ֭ליהוָה מ ְשפְ ֶ֣חֹות עַ ָ֑מים הָ ַ֥בּו ֵ֝ ַליה ִ֗ ָוה כ ַָ֥בֹוד ו ְָֽׁעז׃
Ps. 96:7 havu lADONAI mișpeot amim havu
lADONAI kavod vaoz:

רֹותיו׃
ְֽׁ ָ ְּובאּו לְ חַ צ
ַ֥ ּו־מנְ חִָ֗ ה
ֵ֝ הָ ֶ֣בּו ַַ֭ליהוָה כְ ֶ֣בֹוד ְש ָ֑מֹו ְש ְֽׁא
Ps. 96:8 havu lADONAI kevod șemo seu-minha
uvou leațrotav:

ת־קדֶ ש ַ֥חילּו ֵ֝מפָ ִָ֗ניו כָל־הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ָ֑ ה ְשתַ חֲוֶ֣ ּו ַַ֭ליהוָה בְ הַ ְד ַר
Ps. 96:9 hiștahavu lADONAI beadrat-kodeș hilu
mipanav kol-haareț:

גֹוים ׀ יְ ַ֘הוָ ֶׁ֤ה מָ ִָ֗לך אַ ף־תכֶ֣ ֹון תֵַ֭ בֵ ל בַ ל־ת ָ֑מֹוט
֨ ַא ְמ ֶׁ֤רּו ב
י ַָ֥דין ֵ֝עַ ִ֗מים בְ מֵ ישָ ְֽׁרים׃
Ps. 96:10 imru vagoim ADONAI malah af-tikon
tevel bal-timot iadin amim bemeșarim:

ּומל ְֽׁאֹו׃
ְ י ְש ְמ ֶ֣חּו הַַ֭ שָ מַ ים וְ תָ גֵ ֶ֣ל הָ ָ ָ֑א ֶרץ ְֽׁי ְרעַ ַ֥ם ֵ֝הַ ִָ֗ים
Ps. 96:11 ismeu hașamaim vetaghel haareț iram
haiam umloo:

י־יְֽׁעַר׃
ָ ֵר־בֹו ָ ַ֥אז ֵ֝ ְי ַרוְּ נִ֗ ּו כָל־עֲצ
ָ֑ ֶַיעֲֹלֶ֣ ז שַָ֭ דַ י וְ כָל־אֲ ש
Ps. 96:12 iaaloz sadai veol-așer-bo az ieranenu
kol-ațe-iaar:

13. înaintea Domnului! Căci El
vine, vine să judece pământul.
El va judeca lumea cu dreptate,
şi popoarele, după credincioşia
Lui.

לפְ נֵ ֶׁ֤י יְ ה ֨ ָוה ׀ ֵּ֬כי ִ֗ ָבא ַ֥כי בָ אְ֮ ל ְש ַ֪פט הָָׁ֫ ָ ַ֥א ֶרץ י ְש ְֽׁפט־תֵ ֵ ַ֥בל
בְ ֶצָ֑דֶ ק ְֵ֝ועַ ִ֗מים בֶ אֱ מּונ ְָֽׁתֹו׃
Ps. 96:13 lifne ADONAI ki va ki va lișpot haareț
ișpot-tevel bețedek veamim beemunato:
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Ziua 20

Psalmii 97
1. Domnul împărăţeşte: să se
înveselească pământul şi să se
bucure ostroavele cele multe!
2. Norii şi negura Îl înconjoară,
dreptatea
temelia

şi

judecata

scaunului

sunt

Său

de

domnie.
3. Înaintea Lui merge focul şi
arde

de

jur

împrejur

4. Fulgerele

יְ הוָ ֶ֣ה מַָ֭ לָך תָ גֵ ֶ֣ל הָ ָ ָ֑א ֶרץ ֵ֝י ְש ְמ ִ֗חּו איַ֥ים ַר ְֽׁבים׃
Ps. 97:1 ADONAI malah taghel haareț ismeu im
rabim:

יבָ֑יו ֶצַ֥דֶ ק ּוֵ֝ מ ְשפִָ֗ ט ְמכֶ֣ ֹון כ ְס ְֽׁאֹו׃
ָ ָענָ ֶַ֣֤ן ַוע ֲָרפֶ ֶ֣ל ְסב
Ps. 97:2 anan vaarafel sevivav țedek umișpat
meon kiso:

ּותל ֵַהֹ֖ט סָ ֶ֣ביב צָ ָ ְֽׁריו׃
ְ אֵַ֭ ש לְ פָ נָ ֶ֣יו תֵ לֵ ָ֑ך

pe

potrivnicii Lui.

Ps. 97:3 eș lefanav tele utlahet saviv țarav:
Lui

luminează

אֲתה וַתָ ֵ ֶ֣חל הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ֹ֖ ָ הֵ ֶ֣אירּו בְ ָר ָ ֶ֣קיו תֵ ֵ ָ֑בל ָר

lumea, pământul Îl vede şi se

Ps. 97:4 heiru verakav tevel raata vatahel haareț:

cutremură.
5. Munţii se topesc ca ceara
înaintea

Domnului,

înaintea

Domnului întregului pământ.
6. Cerurile

vestesc

dreptatea

Lui, şi toate popoarele văd slava
Lui.
7. Sunt

צ״ז97

ruşinaţi

toţi

cei

ce

הָ ִ֗רים כְַֹּו ִַ֗נג ַָ֭נמַ סּו מלפְ נֵ ֶ֣י יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝מלפְ ִֵ֗ני אֲ ֶ֣דֹון כָל־
הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 97:5 harim kadonag namasu milifne
ADONAI milifne adon kol-haareț:

בֹודֹו׃
ְֽׁ ְהגֶ֣ידּו הַ שָ ַ ֶ֣מים צ ְד ָ֑קֹו וְ ָר ֹ֖אּו כָל־הָ עַ ֶ֣מים כ
Ps. 97:6 highidu hașamaim țidko verau holhaamim kevodo:

slujesc icoanelor şi care se fălesc
cu idolii: toţi dumnezeii se
închină înaintea Lui.
8. Sionul aude lucrul acesta şi se
bucură; se înveselesc fiicele lui
Iuda

de

judecăţile

Tale,

Doamne!
9. Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel
Preaînalt peste tot pământul, Tu
eşti preaînălţat mai presus de

ילים ה ְשתַ חֲוּו־
ָ֑ ָל־עבְ דֵ י פִֶ֗ סֶ ל הַ ְֽׁמ ְתהַ לְ ַ֥לים בָ אֱ ל
ֵּ֬ י ֵֶׁ֤בשּו ׀ כ
ֹלהים׃
ְֽׁ ֱֵ֝לֹו כָל־א
Ps. 97:7 ievoșu kol-ovde fesel hamithalelim
baelilim hiștahavu-lo kol-elohim:

הּודה לְ ַ ֹ֖מעַן
ָ֑ ָ ְשָ ְמ ֵָּ֬עה וַת ְש ֨ ַמח ׀ ציִ֗ ֹון ַַ֭ותָ גֵלְ נָה בְ נֶ֣ ֹות י
הוְֽׁה׃
ָ ְמ ְשפ ֶ ֶָ֣טיָך י
Ps. 97:8 șamea vatismah țion vataghelna benot
ieuda lemaan mișpatea ADONAI:

toţi dumnezeii.
10. Urâţi răul, cei ce iubiţi pe
Domnul! El păzeşte sufletele

ְֽׁכי־אַ ָ ֶׁ֤תה יְ ה ִ֗ ָוה עֶ לְ יַ֥ ֹון עַל־כָל־הָ ָ ָ֑א ֶרץ ְמ ַ֥אד ֵַ֝נ ֲע ִֵ֗ליתָ עַל־
ֹלהים׃
ְֽׁ כָל־ ֱא
Ps. 97:9 ki-ata ADONAI elion al-kol-haareț
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credincioşilor Lui şi-i izbăveşte
din mâna celor răi.
11. Lumina
pentru

este

cel

semănată

neprihănit,

şi

bucuria, pentru cei cu inima
curată.
12. Neprihăniţilor,

meod naaleta al-kol-elohim:

ידיו מיַ ַ֥ד
ָ֑ ָ אה ֲֵבַ֥י יְ ה ִ֗ ָוה שנְ ָׁ֫אּו ָ ַ֥רע ַ֭שמֵ ר נַפְ ֶ֣שֹות חֲס
ילם׃
ְֽׁ ֵ ְֵ֝רשָ ִ֗עים יַצ
Ps. 97:10 ohave ADONAI sinu ra șomer nafșot
hasidav miad reșaim iațilem:

bucuraţi-vă

în Domnul şi măriţi prin laudele
voastre sfinţenia Lui!

ַ֭אֹור ז ֶָ֣רעַ ַלצַ ְָּ֑יק ּוְֽׁ לְ י ְש ֵרי־לֵ ַ֥ב ש ְמ ָ ְֽׁחה׃
Ps. 97:11 or zarua lațadik ulișre-lev simha:

ש ְמ ֶ֣חּו צַַ֭ ְּיקים ַ ְֽׁביהוָ ָ֑ה ְֵ֝והֹודִ֗ ּו לְ זֵ ֶ֣כֶר קָ ְד ְֽׁשֹו׃
Ps. 97:12 simhu țadikim bADONAI veodu lezeer
kodșo:

צ״ח98

Psalmii 98
1. (Un

psalm.)

Cântaţi

Domnului o cântare nouă, căci
El a făcut minuni. Dreapta şi
braţul Lui cel sfânt I-au venit în
ajutor.
2. Domnul

Şi-a

mântuirea,

Şi-a

arătat
descoperit

dreptatea înaintea neamurilor.
3. Şi-a

adus

aminte

de

bunătatea şi credincioşia Lui
faţă de casa lui Israel: toate
marginile pământului au văzut
mântuirea Dumnezeului nostru.
4. Strigaţi
strigăte

către
de

Domnul

bucurie,

cu
toţi

locuitorii pământului! Chiuiţi,
strigaţi şi cântaţi laude!

מז ְַ֡מֹור ֶׁ֤שירּו ַ ְֽׁליה ֨ ָוה ׀ ֶ֣שיר חַָ֭ דָ ש ְֽׁכי־נפְ ל ֶָ֣אֹות עָ ָ ָ֑שה
הֹושיעָ ה־לַ֥ ֹו ֵ֝ ְימינִ֗ ֹו ּוז ְַ֥רֹועַ קָ ְד ְֽׁשֹו׃
ְֽׁ
Ps. 98:1 mizmor șiru lADONAI șir hadaș kiniflaot asa hoșia-lo iemino uzroa kodșo:

גֹוים גלָ ַ֥ה צ ְדקָ ְֽׁתֹו׃
ִ֗ ַשּועָתֹו לְ עֵ ינֵ ַ֥י ֵ֝ה
ָ֑
ְהֹודיעַ ַ֭ ְיהוָה י
ֶ֣
Ps. 98:2 hodia ADONAI ieșuato leene hagoim
ghila țidkato:

ַָ֘זכַ ֶׁ֤ר חַ ְסְּ֨ ֹו ׀ ֶוְֽׁאמּונָת ְֹ֮ו לְ ֵבַ֪ית י ְש ָ ָׁ֫ר ֵ ַ֥אל ָר ַ֥אּו כָל־אַ פְ סֵ י־
ֹלהינּו׃
ְֽׁ ֵ ֱָ ָ֑א ֶרץ ֵ֝ ִ֗אֵ ת יְ שּועַ ַ֥ת א
Ps. 98:3 zahar hasdo veemunato levet israel rau
hol-afse-areț et ieșuat elohenu:

הָ ֶ֣ריעּו ַ֭ ַ ְֽׁליהוָה כָל־הָ ָ ָ֑א ֶרץ פצְ ֹ֖חּו וְ ַרוְּ נֶ֣ ּו וְ ז ֵ ְַֽׁמרּו׃
Ps. 98:4 hariu lADONAI kol-haareț pițhu
veranenu vezameru:

5. Cântaţi Domnului cu harpa,
cu harpa şi cu cântece din gură!
6. Cu trâmbiţe şi sunete din
corn,
înaintea

strigaţi

de

bucurie

împăratului,

ז ְַמ ֶ֣רּו לַיהוָ ֶ֣ה בְ כוָּ֑ ֹור בְֵ֝ כוִּ֗ ֹור וְ ֶ֣קֹול ז ְמ ָ ְֽׁרה׃
Ps. 98:5 zameru lADONAI beinor beinor vekol
zimra:

הוְֽׁה׃
ָ ְבַַ֭ ח ֲֶ֣צ צְ רֹות וְ ֶ֣קֹול שֹופָ ָ֑ר ֵ֝הָ ִ֗ריעּו לפְ נֵ ֶׁ֤י ׀ הַ ֵּ֬ ֶמלֶך י
Ps. 98:6 bahațoțrot vekol șofar hariu lifne
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hamele ADONAI:

Domnului!
7. Să urle marea cu tot ce

ּומל ָ֑אֹו תֵֵ֝ ִ֗ ֵבל וְ ֶ֣י ְשבֵ י ָ ְֽׁבּה׃
ְ י ְרעַ ֶ֣ם הַַ֭ יָם

cuprinde ea, să chiuie lumea şi

Ps. 98:7 iram haiam umloo tevel veioșve va:

cei ce locuiesc pe ea,
8. să bată din palme râurile, să
strige de bucurie toţi munţii
9. înaintea Domnului! Căci El
vine să judece pământul! El va
judeca lumea cu dreptate, şi
popoarele, cu nepărtinire.

נְ הָ ַ֥רֹות י ְמחֲאּו־כָ ָ֑ף ִֵ֝֗ ַיחַ ד הָ ַ֥רים יְ ַר ֵוְּֽׁנּו׃
Ps. 98:8 nearot imhau-haf iahad harim
ieranenu:

ְֽׁל ְ ְֽׁפנֵי־יְ ה ִ֗ ָוה ַ֥כי בָ אְ֮ ל ְש ַ֪פט הָָׁ֫ ָ ַ֥א ֶרץ י ְש ְֽׁפט־תֵ ֵ ַ֥בל בְ ֶצָ֑דֶ ק
ְֵ֝ו ַע ִ֗מים בְ מֵ ישָ ְֽׁרים׃
Ps. 98:9 lifne-ADONAI ki va lișpot haareț ișpottevel bețedek veamim bemeșarim:

צ״ט99
רּובים תָ נַ֥ ּוט הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ִ֗ יְ הוָ ֶ֣ה מַָ֭ לָך י ְרגְ זֶ֣ ּו עַ ָ֑מים י ֵ ַ֥שב ֵ֝ ְכ

Psalmii 99
1. Domnul

împărăţeşte:

popoarele tremură; El şade pe
heruvimi: pământul se clatină.
2. Domnul este mare în Sion şi
înălţat peste toate popoarele.

Ps. 99:1 ADONAI malah irghezu amim ioșev
keruvim tanut haareț:

ָל־העַ ְֽׁמים׃
ְֽׁ ָ ַ֭ ְיהוָה בְ ציֶ֣ ֹון ג ָָ֑דֹול וְ ָ ַ֥רם ֵ֝ ִ֗הּוא עַל־כ
Ps. 99:2 ADONAI bețion gadol veram hu al-kolhaamim:

נֹורא קָ ַ֥דֹוש ְֽׁהּוא׃
ִ֗ ָ ְיֹודּו ַ֭ש ְמָך ג ַָ֥דֹול ו
ֶ֣

3. Să laude oamenii Numele Tău
cel mare şi înfricoşat, căci este
sfânt!
4. Să

laude

împăratului,
dreptatea!

oamenii
căci
Tu

tăria
iubeşte

întăreşti

dreptatea, Tu faci dreptate şi
judecată în Iacov.
5. Înălţaţi

pe

Domnul

Dumnezeul nostru şi închinaţivă

înaintea

aşternutului

Ps. 99:3 iodu șimha gadol venora kadoș hu:

וְ ַ֥עז מֶ לֶךְ֮ מ ְשפָ ַ֪ט ָׁ֫ ָא ֵהַ֥ב אַַ֭ תָ ה כֹונַ ֶ֣נְתָ מֵ ישָ ָ֑רים מ ְשפָ ַ֥ט
ּוֵ֝ צְ דָ ִ֗ ָקה בְ ַיע ֲֶׁ֤קב ׀ אַ ֵּ֬ ָתה עָ ְֽׁשיתָ ׃
Ps. 99:4 veoz mele mișpat ahev ata konanta
meșarim mișpat uțdaka beiaakov ata asita:

ֹומ ַ֡מּו יְ ַ֘הוָ ֶׁ֤ה אֱֹלהִֵ֗ ינּו ְַֽׁ֭ ְוה ְשתַ ֲחוּו ַלה ֲַ֥דם ַרגְ ִָ֗ליו קָ ַ֥דֹוש
ְ ְֽׁר
ְֽׁהּוא׃
Ps. 99:5 romemu ADONAI elohenu veiștahavu
lahadom raglav kadoș hu:

picioarelor Lui, căci este sfânt!
6. Moise şi Aaron, dintre preoţii
Lui, şi Samuel, dintre cei ce

ַ֘מ ֶ ֶׁ֤שה וְ אַ ה ֲ֨רן ׀ ְ ְֽׁבכ ֲה ִָ֗ניו ּוַ֭ ְשמּואֵ ל בְ ק ְר ֵ ֶ֣אי ְש ָ֑מֹו ק ַ֥ראים
ל־יה ִ֗ ָוה וְ ֶ֣הּוא ַיע ֲֵנְֽׁם׃
ְ ֵ֝ ֶא
Ps. 99:6 moșe veaharon beohanav ușmuel
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chemau Numele Lui, au chemat
pe Domnul, şi El i-a ascultat.
7. El le-a vorbit din stâlpul de
nor; ei au păzit poruncile Lui şi
Legea pe care le-a dat-o El.
8. Doamne Dumnezeul nostru,
Tu i-ai ascultat; ai fost pentru ei
un Dumnezeu iertător, dar i-ai
pedepsit pentru greşelile lor.
9. Înălţaţi

pe

Domnul

Dumnezeul nostru şi închinaţivă pe muntele Lui cel sfânt! Căci
Domnul Dumnezeul nostru este
sfânt!

bekore șemo korim el-ADONAI veu iaanem:

ן־למֹו׃
ְֽׁ ָ ֵַיהָ֑ם שָ ְמ ַ֥רּו ֵ֝עֵ ד ִ֗ ָתיו וְ ֶ֣חק ָנְֽׁת
ֶ בְ ַע ֶ֣מּוד עַָ֭ נָן יְ דַ ֵבֶ֣ר אֲ ל
Ps. 99:7 beamud anan iedaber aleem șameru
edotav veok natan-lamo:

יתם ֵ ֶ֣אל ַ֭נשֵ א הָ יֶ֣יתָ ל ֶָהָ֑ם ְֵ֝ונקִֵ֗ ם
ַ֥ ָ יְ הוָ ֶ֣ה אֱֹלהֵ ינּוְ֮ אַ ָ ַ֪תה ע ֲָׁ֫נ
ילֹותם׃
ְֽׁ ָ עַל־עֲל
Ps. 99:8 ADONAI elohenu ata anitam el nose
haita lahem venokem al-alilotam:

י־קָ דִ֗ ֹוש
ֵ֝ ֹומ ַ֡מּו יְ ַ֘הוָ ֶׁ֤ה אֱֹלהִֵ֗ ינּו ַ֭ ְו ְֽׁה ְשתַ חֲוּו לְ ַהֶ֣ר קָ ְד ָ֑שֹו ְֽׁכ
ְ ְֽׁר
אֱֹלהינּו׃
ְֽׁ ֵ יְ הוָ ַ֥ה
Ps. 99:9 romemu ADONAI elohenu veiștahavu
lear kodșo ki-kadoș ADONAI elohenu:

ק׳100
תֹודה הָ ַ֥ריעּו ֵ֝ ַליה ִ֗ ָוה כָל־הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ָ֑ ָ ְמז ְַ֥מֹור ל

Psalmii 100
1. (Un psalm de laudă.) Strigaţi
de bucurie către Domnul, toţi
locuitorii pământului!
2. Slujiţi Domnului cu bucurie,
veniţi cu veselie înaintea Lui.
3. Să

ştiţi

că

Domnul

este

Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui
suntem: noi suntem poporul Lui
şi turma păşunii Lui.
4. Intraţi cu laude pe porţile
Lui, intraţi cu cântări în curţile
Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţiI Numele.
5. Căci

Domnul

este

bun;

bunătatea Lui ţine în veci, şi
credincioşia Lui, din neam în
neam.

Ps. 100:1 mizmor letoda hariu lADONAI kolhaareț:

עבְ ֶ֣דּו אֶ ת־יְ הוָ ֶ֣ה בְ ש ְמ ָחָ֑ה ַ֥באּו לְֵ֝ פָ ִָ֗ניו ב ְרנ ָָנְֽׁה׃
Ps. 100:2 ivdu et-ADONAI besimha bou lefanav
birnana:

ְְּ ִ֗עּו ְֽׁכי־יְ הוָהְ֮ ֶׁ֤הּוא א ֱָֹׁ֫ל ַ֥הים ְֽׁהּוא־עַָ֭ שָ נּו ולא |וְ לֶ֣ ֹו| אֲ נַ ָ֑חְ נּו
ֵ֝ ַע ִ֗מֹו וְ ֶ֣צאן מַ ְרע ְֽׁיתֹו׃
Ps. 100:3 deu ki-ADONAI hu elohim hu-asanu
velo (velo) anahnu amo vețon marito:

ֹודּו־לֹו בָ רֲ כַ֥ ּו
ִ֗ ֵ֝ תֹודה חֲצֵ ר ָ ַ֥תיו ב ְתהלָ ָ֑ה ְֽׁה
ָ ִ֗ ְעָריו ׀ ב
֨ ָ ֶׁ֤באּו ְש
ְש ְֽׁמֹו׃
Ps. 100:4 bou șearav betoda hațerotav bithila
hodu-lo barahu șemo:

עַד־ְּר ֵ֝ ָו ִ֗דר אֱ מּונ ְָֽׁתֹו׃
ַ֥
ְי־טֹוב ַ֭ ְיהוָה לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְָֹּ֑ו ו
ֶ֣ כ
Ps. 100:5 ki-tov ADONAI leolam hasdo vead-dor
vador emunato:
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ק״א101

Psalmii 101
1. (Un psalm al lui David.) Voi
cânta bunătatea şi dreptatea;
Ţie, Doamne, Îţi voi cânta.
2. Mă voi purta cu înţelepciune
pe o cale neprihănită. - Când vei
veni la mine? - Voi umbla cu
inima fără prihană în mijlocul
casei mele.
3. Nu

voi

înaintea

pune

nimic

ochilor

mei;

rău
urăsc

purtarea păcătoşilor; ea nu se va
lipi de mine.

לְ דָ ִ֗וד ָׁ֫מז ְַ֥מֹור ֶ ְֽׁחסֶ ד־ּומ ְשפָ ַ֥ט אָ ָ֑ש ָירה לְ ָךֹ֖ יְ הוָ ֶ֣ה אֲ ז ֵ ְַֽׁמ ָרה׃
Ps. 101:1 ledavid mizmor hesed-umișpat așira
lea ADONAI azamera:

אַ ְש ֶׁ֤כילָה ׀ בְ ֵּ֬ ֶד ֶרך תָ ִ֗מים מַָ֭ תַ י תָ ֶ֣בֹוא אֵ לָ ָ֑י אֶ ְתהַ לֵ ַ֥ך בְ תָ ם־
לְֵ֝ בָ ִ֗בי בְ ֶ ֶ֣ק ֶרב בֵ ְֽׁיתי׃
Ps. 101:2 askila bedere tamim matai tavo elai
ethale betam-levavi bekerev beti:

ְֽׁלא־אָ ֨שית ׀ לְ נֶ ַַ֥֤גֶד עֵי ִַ֗ני ְ ְְּֽׁבַ ר־בְ ָׁ֫ליָ ַ֥עַ ל ע ְֲֽׁשה־סֵ ַ֥טים
שָ נֵ ָ֑אתי ֹ֖לא י ְד ַבֶ֣ק ְֽׁבי׃
Ps. 101:3 lo-așit leneghed enai devar-beliaal asosetim saneti lo idbak bi:

4. Inima stricată se va depărta

ל ֵָבֶ֣ב ַ֭עקֵ ש י ֶָ֣סּור מ ֶ ָ֑מוּי ֵ֝ ָ ִ֗רע ֶ֣לא אֵ ָ ְֽׁדע׃

de mine; nu vreau să cunosc pe

Ps. 101:4 levav ikeș iasur mimeni ra lo eda:

cel rău.
5. Pe cel ce cleveteşte în ascuns
pe aproapele său, îl voi nimici;
pe cel cu priviri trufaşe şi cu
inima îngâmfată, nu-l voi suferi.
6. Voi

avea

ochii

îndreptaţi

asupra credincioşilor din ţară,
ca să locuiască lângă mine; cel
ce umblă pe o cale fără prihană,
acela îmi va sluji.

אֹותֹו ָׁ֫ ַאצְ ַ֥מית ְ ְֽׁגבַ ּה־
ַ֪ ְ֮מלושני | ְמל ְָש ֵּ֬ני| בַ ֨ ֵסתֶ ר ׀ ֵרעֵ הּו
אּוכל׃
ְֽׁ ָ ֵַ֭עינַים ְּור ַחֶ֣ב ל ֵָבָ֑ב ֵ֝א ִ֗תֹו ֶ֣לא
Ps. 101:5 meloșni (melașni) vaseter reeu oto
ațmit ghevah-enaim urhav levav oto lo uhal:

ָשבֶ ת ע ָׁ֫ ָמ ַ֥די ַ֭הלֵך בְ ֶ ֶ֣ד ֶרך תָ ָ֑מים
ַ֪ ֶ עֵינַ ֶׁ֤י ׀ בְ ֶנְֽׁאֶ ְמנֵי־אֶ ֶרץְ֮ ל
ֵ֝ ִ֗הּוא יְ שָ ְר ֵ ְֽׁתני׃
Ps. 101:6 enai beneemne-ereț lașevet imadi hole
bedere tamim hu ieșarteni:

7. Cel ce se dedă la înşelăciune
nu va locui în casa mea; cel ce
spune

minciuni

nu

va

sta

înaintea mea.
8. În

fiecare

dimineaţă

voi

nimici pe toţi cei răi din ţară, ca
să

stârpesc

Domnului

pe

din
toţi

săvârşesc nelegiuirea.

cetatea
cei

ce

ְֽׁלא־יֵשֵ֨ ב ׀ בְ ֶ ַ֥ק ֶרב בֵ יתיְ֮ ע ֵ ַ֪שה ְר ָׁ֫מיָ ַ֥ה ְּ ֵבַ֥ר ְשקָ ָ֑רים ְֽׁלא־
ֵ֝יכִ֗ ֹון לְ נֶ ֶַ֣֤גֶד עֵ ָינְֽׁי׃
Ps. 101:7 lo-ieșev bekerev beti ose remia dover
șekarim lo-ikon leneghed enai:

יר־יה ִ֗ ָוה
ְ ֵ֝ עֵי־א ֶרץ לְ הַ כְ ַ֥רית ֵ ְֽׁמע
ָ֑ ָ לַבְ קָ ִ֗רים אַ צְ ַ֥מית כָל־ר ְש
ָל־פ ֲעלֵי ָ ְֽׁאוֶן׃
ַ֥ כ
Ps. 101:8 labekarim ațmit kol-rișe-areț leahrit
meir-ADONAI kol-poale aven:
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ק״ב102
יחֹו׃
ְֽׁ ַ֭ ְתפלָה לְ עָ נֶ֣י ְֽׁכי־ ַיע ֲָ֑טף וְ לפְ נֵ ַ֥י ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה י ְש ַ֥פך ש
Psalmii 102
1. (O

rugăciune

a

unui

nenorocit, când este doborât de
întristare şi îşi varsă plângerea
înaintea Domnului.)
2. Doamne,

ascultă-mi

rugăciunea şi s-ajungă strigătul
meu până la Tine!
3. Nu-mi ascunde faţa Ta în ziua
necazului

meu!

Pleacă-Ţi

urechea spre mine, când strig!
Ascultă-mă degrabă!
4. Căci zilele mele pier ca fumul,
şi oasele îmi ard ca un tăciune.
5. Inima îmi este lovită şi mi se
usucă întocmai ca iarba; până şi
pâinea uit să mi-o mănânc.
6. Aşa

de

mari

îmi

Ps. 102:1 tefila leani hi-iaatof velifne ADONAI
ișpoh siho:

עָתי אֵ לֶ ַ֥יָך תָ ְֽׁבֹוא׃
ִ֗ ְַ֭ ְיהוָה ש ְמעָ ֶ֣ה ְתפל ָָ֑תי ְֵ֝ושַ ו
Ps. 102:2 ADONAI șima tefilati veșavati elea
tavo:

אַ ל־תַ ְס ֵּ֬ ֵתר פָ ֶ֨ניָך ׀ ממֶ וּיְ֮ בְ יַ֪ ֹום צַָׁ֫ ר ַ֥לי הַ ֵ ְֽׁטה־אֵ לַ ַ֥י אָ זְנֶ ַָָ֑֤ך
בְ יַ֥ ֹום אֵֶ֝ קְ ָ ִ֗רא מַ ֵהַ֥ר ע ֲֵנְֽׁני׃
Ps. 102:3 al-taster panea mimeni beiom țar li
hate-elai aznea beiom ekra maher aneni:

ֹו־קד נ ָ ְֽׁחרּו׃
ַ֥ ֵ מֹותי כְ מ
ַ ִ֗ ְְֽׁכי־כָלֶ֣ ּו בְ עָ ָ ֶ֣שן י ָ ָָ֑מי ְֵ֝ועַצ
Ps. 102:4 ki-halu veașan iamai veațmotai kemoked niharu:

י־שָ ִַ֗כחְ תי מֵ ֲא ַ֥כל לַחְ ְֽׁמי׃
ֵ֝ הּוכה־ ַָ֭כ ֵעשֶ ב וַי ַבֶ֣ש ל ָ֑בי ְֽׁכ
ְֽׁ ָ
Ps. 102:5 huka-haesev vaivaș libi ki-șahahti
meahol lahmi:

sunt

מ ַ֥קֹול אַ נְ חָ ָ֑תי ְָּ בְ ָ ַ֥קה ֵ֝ ַעצְ ִ֗מי לבְ שָ ְֽׁרי׃

gemetele, că mi se lipesc oasele

Ps. 102:6 mikol anhati daveka ațmi livsari:

de carne.
7. Semăn

cu

pelicanul

din

pustiu, sunt ca o cucuvea din
dărâmături;

ְַָּ֭ מיתי לקְ ַ ֶ֣את מ ְד ָבָ֑ר ֵ֝הָ ִ֗ייתי כְ כֶ֣ ֹוס ח ֳָר ְֽׁבֹות׃
Ps. 102:7 damiti likat midbar haiti keos horavot:

8. nu mai pot dormi şi sunt ca
pasărea

singuratică

pe

un

acoperiş.
9. În fiecare zi mă batjocoresc
vrăjmaşii mei, şi potrivnicii mei
jură pe mine în mânia lor.
10. Mănânc ţărână în loc de
pâine şi îmi amestec lacrimile
cu băutura,

ל־גְֽׁג׃
ָ ַבֹודד ע
ַ֥ ֵ שָ ַ ַ֥ק ְדתי ו ֶ ְָֽׁאהְ יֶ ָ֑ה ֵ֝ ְכצ ִ֗פֹור
Ps. 102:8 șakadti vaeie kețipor boded al-gag:

אֹויְבָ֑י ְֵ֝מהֹו ָל ִַ֗לי ֶ֣בי נ ְש ָ ְֽׁבעּו׃
ָ
כָל־הַַ֭ יֹום חֵ ְר ֶ֣פּוני
Ps. 102:9 kol-haiom herfuni oivai meolalai bi
nișbau:

כי־אֵַ֭ פֶר כַלֶ ֶ֣חֶ ם אָ כָ ָ֑לְ תי ְֵ֝ושק ִ֗ ַוי בבְ ַ֥כי מָ ָ ְֽׁסכְ תי׃
Ps. 102:10 ki-efer kaleem ahalti veșikuvai bivhi
masahti:
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11. din pricina mâniei şi urgiei
Tale; căci Tu m-ai ridicat şi m-ai
aruncat departe.
12. Zilele mele sunt ca o umbră

יכני׃
ְֽׁ ֵ אתני וַתַ ְשל
ַ ִ֗ ְָֽׁי־זְֽׁעַ ְמָךַ֥ וְ קצְ פֶ ָָ֑ך ַ֥כי ֵ֝ ְנש
ַ מפְ ֵנ
Ps. 102:11 mipene-zaamha vekițpea ki nesatani
vatașliheni:

gata să treacă, şi mă usuc ca
iarba.
13. Dar

Tu,

Doamne,

împărăţeşti

pe

vecie,

Tu
şi

pomenirea Ta ţine din neam în
neam.
14. Tu Te vei scula şi vei avea
milă de Sion; căci este vremea
să Te înduri de el, a venit
vremea hotărâtă pentru el.
15. Căci robii Tăi iubesc pietrele
Sionului şi le e milă de ţărâna
lui.
16. Atunci

se

neamurile
Domnului,

vor

de
şi

toţi

teme
Numele

împăraţii

pământului, de slava Ta.
17. Da, Domnul va zidi iarăşi

יבש׃
ְֽׁ ָ ַָ֭ימַ י כְ ֵצֶ֣ל נ ָָ֑טּוי ֵ֝ ַואֲ ִ֗ני כָעֵ ַ֥שֶ ב א
Ps. 102:12 iamai kețel natui vaani kaesev ivaș:

וְ אַ ָ ֶ֣תה ַ֭ ְיהוָה לְ עֹולָ ֶ֣ם תֵ ֵ ָ֑שב ְֵ֝וזכְ ְר ִָ֗ך לְ ֶ֣דר ו ְָֽׁדר׃
Ps. 102:13 veata ADONAI leolam teșev vezihrea
ledor vador:

מֹועד׃
ְֽׁ ֵ י־בַ֥א
ָ אַ ָ ֶ֣תה תַָ֭ קּום ְת ַר ֵחֶ֣ם ציָ֑ ֹון כי־עֵ ַ֥ת לְֵ֝ ֶ ְֽׁחנְ ִָ֗נּה כ
Ps. 102:14 ata takum terahem țion ki-et leenena
ki-va moed:

ֲפָרּה יְ ח ֵנְֽׁנּו׃
ַ֥ ָ י־ר ֶ֣צּו ַ֭ ֲעבָ דֶ יָך אֶ ת־אֲבָ נֶ ָ֑יהָ ְ ְֽׁואֶ ת־ע
ָ ְֽׁכ
Ps. 102:15 ki-rațu avadea et-avanea veet-afara
ieonenu:

ת־שם יְ הוָ ָ֑ה ְ ְֽׁוכָל־מַ לְ כֵ ַ֥י ֵ֝הָ ִ֗ ָא ֶרץ אֶ ת־
ֶ֣ ֵ ֶוְ ְֽׁי ְיר ֶ֣אּו ַ֭גֹוים א
בֹודָך׃
ְֽׁ ֶ ְכ
Ps. 102:16 veiru goim et-șem ADONAI veolmalhe haareț et-kevodea:

Sionul şi Se va arăta în slava Sa.
18. El ia aminte la rugăciunea
nevoiaşului şi nu-i nesocoteşte
rugăciunea.
19. Să se scrie lucrul acesta
pentru neamul de oameni care
va veni, şi poporul care se va
naşte să laude pe Domnul!
20. Căci
înălţimea

El

priveşte
sfinţeniei

din
Lui;

Domnul priveşte din ceruri pe
pământ,

בֹודֹו׃
ְֽׁ ְְֽׁכי־בָ נָ ֶ֣ה יְ הוָ ֶ֣ה ציָ֑ ֹון ֵ֝נ ְר ִ֗ ָאה בכ
Ps. 102:17 ki-vana ADONAI țion nira bihvodo:

ת־תפל ָ ְָֽׁתם׃
ְ ֶעַרעָ ָ֑ר וְ ְֽׁלא־בֵָ֝ ִָ֗זה א
ְ ָל־תפלַ ֶ֣ת ה
ְ ֶַָ֭פנָה א
Ps. 102:18 pana el-tefilat haarar velo-vaza ettefilatam:

ֶל־יְּֽׁה׃
ָ תכָ ֶ֣תֶ ב זַ֭את לְ ֶ֣דֹור אַ ח ֲָ֑רֹון וְ עַ ַ֥ם ֵ֝נבְ ָ ִ֗רא יְ הַ ל
Ps. 102:19 tikatev zot ledor aharon veam nivra
iealel-ia:

ל־א ֶרץ
ֶ ֵּ֬ ֶי־ה ְשקיף מ ְמ ֶ֣רֹום קָ ְד ָ֑שֹו ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה משָ ַ ֶׁ֤מים ׀ א
ַ֭ ְֽׁכ
ה ְֽׁביט׃
Ps. 102:20 ki-hișkif mimerom kodșo ADONAI
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21. ca

să

prinşilor

audă
de

gemetele

război

şi

mișamaim el-ereț hibit:

să

מּותה׃
ְֽׁ ָ פַתחַ בְ נֵ ֶ֣י ְת
ֵ ִ֗ ְֵַ֭֝ל ְשמעַ אֶ נְ ַ ֶ֣קת אָ ָ֑סיר ל

izbăvească pe cei ce sunt pe
moarte;
22. pentru ca ei să vestească în
Sion

Numele

Domnului,

şi

laudele Lui, în Ierusalim,
23. când se vor strânge toate

Ps. 102:21 lișmoa enkat asir lefateiah bene
temuta:

לְ סַ פֵ ֶ֣ר ַ֭ ְבציֹון ֵ ֶ֣שם יְ הוָ ָ֑ה ּוֵ֝ ְתהל ִָ֗תֹו בירּושָ ְֽׁ ָלִָֽם׃
Ps. 102:22 lesaper bețion șem ADONAI uthilato
birușalaim:

popoarele şi toate împărăţiile ca

הוְֽׁה׃
ָ ְבְ הקָ ֵבֶ֣ץ עַ ֶ֣מים יַחְ ָ ְָּ֑ו ּוֵ֝ מַ ְמלָכִ֗ ֹות ַלע ֲַ֥בד אֶ ת־י

să slujească Domnului.
24. El mi-a frânt puterea în
drum şi mi-a scurtat zilele.

Ps. 102:23 beikaveț amim iahdav umamlahot
laavod et-ADONAI:

25. Eu zic: "Dumnezeule, nu mă
lua la jumătatea zilelor mele,
Tu, ai cărui ani ţin veşnic!"
26. Tu ai întemeiat în vechime
pământul,

şi

cerurile

sunt

lucrarea mâinilor Tale.

עוָּ ֹ֖ה בַ ֶ ְַּ֥ ֶרך כחו |כ ִ֗חי| ק ַצַ֥ר י ָ ְָֽׁמי׃
Ps. 102:24 ina vadere koho (kohi) kițar iamai:

נֹותיָך׃
ְֽׁ ֶ ְֹּורים ְש
ֶ֣ א ִ֗ ַמר אֵ ִ֗לי ַ ְֽׁאל־תַַ֭ ֲעלֵני בַ ח ֲֶ֣צי י ָ ָָ֑מי בְ ֹ֖דֹור
Ps. 102:25 omar eli al-taaleni bahați iamai bedor
dorim șenotea:

27. Ele vor pieri, dar Tu vei
rămâne; toate se vor învechi ca
o haină; le vei schimba ca pe un
veşmânt, şi se vor schimba.
28. Dar Tu rămâi Acelaşi, şi anii
Tăi nu se vor sfârşi.
29. Fiii robilor Tăi îşi vor locui
ţara, şi sămânţa lor va rămâne

ַ֭ ְל ָפנים הָ ָ ֶ֣א ֶרץ י ַ ָָ֑ס ְדתָ ּוְֽׁ מַ ע ֵ ֲֹ֖שה י ֶ ֶָ֣דיָך שָ ָ ְֽׁמים׃
Ps. 102:26 lefanim haareț iasadta umaase iadea
șamaim:

ֵ ֶׁ֤המָ ה ׀ יאבֵ דּוְ֮ וְ אַ ָ ַ֪תה ָׁ֫ ַתע ֲַ֥מד ַ֭ ְוכלָם כ ֶ ֶַ֣בגֶד יבְ לָ֑ ּו כַלְ ֹ֖בּוש
תַ חֲליפֵ ֶ֣ם ְֽׁ ְו ַיחֲֹלְֽׁ פּו׃
Ps. 102:27 hema iovedu veata taamod veulam
kabeghed ivlu kalevuș tahalifem veiahalofu:

înaintea Ta.

נֹותיָך ֶ֣לא י ָ ְֽׁתמּו׃
ֶ ִ֗ ה־הּוא ּוֵ֝ ְש
ָ֑ ָוְ אַ ת
Ps. 102:28 veata-hu ușnotea lo itamu:

בְ ֵנְֽׁי־עֲבָ ֶ ַ֥דיָך י ְשכָ֑ ֹונּו ְֵ֝וז ְַרעִָ֗ ם לְ פָ נֶ ַ֥יָך יכְֽׁ ֹון׃
Ps. 102:29 bene-avadea ișkonu vezaram lefanea
ikon:
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Psalmii 103

ק״ג103

1. (Un psalm al lui David.)
Binecuvântă,

suflete,

pe

Domnul, şi tot ce este în mine să
binecuvânteze Numele Lui cel
sfânt!
2. Binecuvântă,

suflete,

pe

Domnul şi nu uita niciuna din
binefacerile Lui!
3. El îţi iartă toate fărădelegile
tale, El îţi vindecă toate bolile

ת־שם
ַ֥ ֵ ֶלְ דָ ֨וד ׀ בָ רֲ ֶ֣כי ַַ֭נפְ שי אֶ ת־יְ הוָ ָ֑ה וְ כָל־קְֵ֝ ָר ִ֗ ַבי א
קָ ְד ְֽׁשֹו׃
Ps. 103:1 ledavid barahi nafși et-ADONAI veolkeravai et-șem kodșo:

מּוליו׃
ְֽׁ ָ ְל־ת ְשכְ ִ֗חי כָל־ג
ֵ֝ ַבָ רֲ ֶ֣כי ַַ֭נפְ שי אֶ ת־יְ הוָ ָ֑ה וְ א
Ps. 103:2 barahi nafși et-ADONAI veal-tișkei
kol-ghemulav:

הַ סלֵ ַ֥ חַ לְ כָל־עֲונֵ ָ֑כי ֵ֝הָ רפִֵ֗ א לְ כָל־תַ חֲל ָ ְֽׁאיְ כי׃

tale;
4. El îţi izbăveşte viaţa din
groapă, El te încununează cu
bunătate şi îndurare;
5. El îţi satură de bunătăţi
bătrâneţea

şi

te

face

să

întinereşti iarăşi ca vulturul.
6. Domnul

face

dreptate

şi

judecată tuturor celor asupriţi.
7. El Şi-a arătat căile Sale lui
Moise, şi lucrările Sale, copiilor
lui Israel.
8. Domnul este îndurător şi
milostiv, îndelung răbdător şi
bogat în bunătate.
9. El nu Se ceartă fără încetare
şi nu ţine mânia pe vecie.

Ps. 103:3 hasoleiah leol-avonei harofe leoltahaluaihi:

עַט ֵ ִ֗רכי ֶחֶ֣סֶ ד וְ ַרח ְֲֽׁמים׃
ְ גֹואל מ ַ ֶ֣שחַ ת חַ יָ ַָ֑֤יְ כי ְֵֽׁ֝ ַה ְמ
ֶ֣ ֵ ַה
Ps. 103:4 hagoel mișahat haiaihi hameaterei
hesed verahamim:

עּוריְ כי׃
ְֽׁ ָ ְהַ מַ ְש ֶ֣ביַע בַ ֶ֣טֹוב עֶ ְדיֵ ַָ֑֤ך ת ְתחַ ֵ ְֹּ֖ש כַוֶּ ֶ֣שֶ ר נ
Ps. 103:5 hamasbia batov edie tithadeș kaneșer
neuraihi:

ֲשּוקים׃
ְֽׁ פָטים לְ כָל־ע
ִ֗ ע ֵ ֶ֣שה צְ דָ ֶ֣קֹות יְ הוָ ָ֑ה ּוֵ֝ מ ְש
Ps. 103:6 ose țedakot ADONAI umișpatim leolașukim:

יֹודי ַע ְְּ ָרכָ ֶ֣יו לְ מ ֶ ָ֑שה לבְ נֵ ַ֥י ֵ֝י ְש ָר ִ֗ ֵאל עֲלילְֽׁ ֹותָ יו׃
ֶ֣
Ps. 103:7 iodia derahav lemoșe livne israel
alilotav:

ב־חסֶ ד׃
ְֽׁ ָ ַר ֶ֣חּום וְ חַ וֶּ֣ ּון יְ הוָ ָ֑ה ֶ ֹ֖א ֶרך אַ פַ ֶ֣ים וְ ַר
Ps. 103:8 rahum veanun ADONAI ere apaim
verav-hased:

ְֽׁלא־לָנֶ ַ֥צַ ח י ָָ֑ריב וְ ֹ֖לא לְ עֹולָ ֶ֣ם י ְֽׁטֹור׃
Ps. 103:9 lo-lanețah iariv velo leolam itor:
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10. Nu ne face după păcatele
noastre, nu ne pedepseşte după
fărădelegile noastre.
11. Ci cât sunt de sus cerurile
faţă de pământ, atât este de
mare bunătatea Lui pentru cei
ce se tem de El;
12. cât este de departe răsăritul
de apus, atât de mult depărtează
El fărădelegile noastre de la noi.
13. Cum se îndură un tată de
copiii lui, aşa Se îndură Domnul
de cei ce se tem de El.
14. Căci El ştie din ce suntem
făcuţi; Îşi aduce aminte că

ֶ֣לא ַַ֭כחֲטָ אֵ ינּו עָ ֶ֣שָ ה לָ ָ֑נּו וְ ַ֥לא ֵַ֝כעֲונ ִ֗ ֵתינּו ג ַ ַָ֥מל עָ ֵ ְֽׁלינּו׃
Ps. 103:10 lo hahataenu asa lanu velo
haavonotenu gamal alenu:

ֶׁ֤כי כגְ ֶ֣בּהַ שַָ֭ מַ ים עַל־הָ ָ ָ֑א ֶרץ ג ַָבַ֥ר ֵ֝חַ ְסְִּ֗ ֹו עַ ל־יְ ֵר ָ ְֽׁאיו׃
Ps. 103:11 ki higvoah șamaim al-haareț gavar
hasdo al-iereav:

כ ְר ֶ֣חק ַ֭מז ְָרח ְֽׁמ ַ ְֽׁמע ָ ֲָ֑רב ְֽׁה ְר ַ֥חיק ֵ֝מ ִ֗ ֶמוּּו אֶ ת־פְ שָ ֵ ְֽׁעינּו׃
Ps. 103:12 kirhok mizrah mimaarav hirhik
mimenu et-peșaenu:

כְ ַר ֵ ֶ֣חם אַָ֭ ב עַ ל־בָ נָ֑ים ר ַחַ֥ם ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה עַ ל־יְ ֵר ָ ְֽׁאיו׃
Ps. 103:13 kerahem av al-banim riham ADONAI
al-iereav:

י־הּוא י ַ ֶָ֣דע יצְ ֵ ָ֑רנּו ֵָ֝זכִ֗ ּור כי־עָפָ ַ֥ר אֲ ָנְֽׁחְ נּו׃
ֹ֖ כ

suntem ţărână.
15. Omul! Zilele lui sunt ca
iarba, şi înfloreşte ca floarea de

Ps. 103:14 ki-hu iada ițrenu zahur ki-afar
anahenu:

pe câmp.
16. Când trece un vânt peste ea,
nu mai este, şi locul pe care-l
cuprindea n-o mai cunoaşte.
17. Dar

bunătatea

Domnului

ţine în veci pentru cei ce se tem
de El, şi îndurarea Lui pentru
copiii copiilor lor,
18. pentru

cei

legământul Lui

ce
şi

păzesc
îşi aduc

aminte de poruncile Lui, ca să le
împlinească.

ַ֭ ֱאנֹוש כֶחָ ֶ֣ציר י ָ ָָ֑מיו כְ ַ֥ציץ ֵ֝הַ שָ ִ֗ ֶדה כֵ ֶ֣ן י ְָֽׁציץ׃
Ps. 103:15 enoș keațir iamav kețiț hasade ken
iațiț:

קֹומֹו׃
ְֽׁ ירוּּו עֶ֣ ֹוד ְמ
ֹ֖ ֶ ה־בֹו וְ אֵ ינֶ ָ֑וּּו וְ לא־יַכ
ֶ֣ ֶׁ֤כי ֶ֣רּוחַ ָ ְֽׁעבְ ָר
Ps. 103:16 ki ruah avera-bo veenenu veloiakirenu od mekomo:

ד־עֹולָם עַ ל־יְ ֵר ָ ָ֑איו ְֵ֝וצ ְדקָ ִ֗תֹו
ַ֭ ַוְ ֶחֶׁ֤סֶ ד יְ ה ֨ ָוה ׀ מֵ עֹולָ ֶ֣ם וְ ע
לבְ נֵ ַ֥י בָ ְֽׁנים׃
Ps. 103:17 veesed ADONAI meolam vead-olam
al-iereav vețidkato livne vanim:

19. Domnul Şi-a aşezat scaunul
de domnie în ceruri, şi domnia
Lui stăpâneşte peste tot.

ֲשֹותם׃
ְֽׁ ָ לְ ש ְמ ֵ ַ֥רי בְ ר ָ֑יתֹו ּולְ זכְ ֵ ַ֥רי ֵ֝פק ִ֗ ָדיו ַלע
Ps. 103:18 leșomre verito ulzohre fikudav
laasotam:

כּותֹו בַ ַ֥כל מָ ָ ְֽׁשלָה׃
ִ֗ ְְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה בַַ֭ שָ מַ ים הֵ ֶ֣כין כ ְס ָ֑אֹו ּוֵ֝ מַ ל
Ps. 103:19 ADONAI bașamaim hein kiso
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20. Binecuvântaţi pe Domnul,
îngerii Lui, care sunteţi tari în
putere, care împliniţi poruncile
Lui şi care ascultaţi de glasul
cuvântului Lui.
21. Binecuvântaţi pe Domnul,
toate oştirile Lui, robii Lui, care
faceţi voia Lui!
22. Binecuvântaţi pe Domnul,
toate lucrările Lui, în toate
locurile

stăpânirii

Binecuvântă,

Lui!

suflete,

pe

Domnul!

umalhuto bakol mașala:

בָ רֲ כַ֥ ּו יְ ה ִ֗ ָוה מַ לְ ָׁ֫ ָאכָ ַ֥יו ג ֶ֣ב ֵרי ַ֭כחַ ע ֵ ֶ֣שי ְדבָ ָ֑רֹו ֵ֝ל ְש ִ֗מעַ בְ ֶ֣קֹול
ְְּבָ ְֽׁרֹו׃
Ps. 103:20 barahu ADONAI malahav ghibore
hoah ose devaro lișmoa bekol devaro:

בָ רֲ כֶ֣ ּו ַ֭ ְיהוָה כָל־צְ בָ ָ ָ֑איו ְֵ֝משָ ְר ִ֗ ָתיו ע ֵ ַ֥שי ְרצֹונְֽׁ ֹו׃
Ps. 103:21 barahu ADONAI kol-țevaav
meșaretav ose rețono:

ָל־מק ַ֥מֹות מֶ ְמשַ לְ ָ֑תֹו בָ רֲ ַ֥כי
ְ בָ רֲ כֶׁ֤ ּו יְ ה ֨ ָוה ׀ ָ ְֽׁכל־מַ עֲשִָ֗ יו בְ כ
הוְֽׁה׃
ָ ְֵַ֝נפְ ִ֗שי אֶ ת־י
Ps. 103:22 barahu ADONAI kol-maasav beolmekomot memșalto barahi nafși et-ADONAI:

23.

Ziua 21

Psalmii 104
1. Binecuvântă,

suflete,

pe

Domnul! Doamne Dumnezeule,
Tu eşti nemărginit de mare! Tu
eşti îmbrăcat cu strălucire şi
măreţie!

בָ רֲ ַ֥כי נַפְ ִ֗שי אֶ ת־יְ ָׁ֫הוָ ַ֥ה יְ הוָ ֶ֣ה ַ֭אֱ ֹלהַ י ג ַ ֶָ֣דלְ תָ ְמ ָ֑אד ַ֭הֹוד
וְ הָ ָ ֶ֣דר ל ָ ְָֽׁב ְשתָ ׃
Ps. 104:1 barahi nafși et-ADONAI ADONAI
elohai gadalta meod hod veadar lavașeta:

2. Te înveleşti cu lumina ca şi cu
o manta; întinzi cerurile ca un
cort.
3. Cu apele Îţi întocmeşti vârful
locuinţei Tale; din nori Îţi faci
carul

şi

umbli

pe

aripile

vântului.

יעה׃
ְֽׁ ָ נֹוטה ֵ֝שָ ִ֗ ַמים כַיְ ר
ַ֥ ֶ ה־אֹור כַשַ לְ ָ ָ֑מה
ַ֭ ְֶֽׁעט
Ps. 104:2 ote-or kasalma note șamaim kairia:

כּובֹו ְֵֽׁ֝ ַה ְמהַ ִֵ֗לך
ָ֑ ם־עָבים ְר
ַ֥
ָֹותיו הַ ש
ַ֥ ָ ַָׁ֫ה ְַ֥מקָ ֶ ְֽׁרה בַ ִ֗ ַמים עלי
פֵי־רּוחַ ׃
ְֽׁ ְעַל־כַנ
Ps. 104:3 hamekare vamaim aliotav hasam-avim
reuvo hameale al-kanfe-ruah:

4. Din vânturi Îţi faci soli, şi din
flăcări de foc, slujitori.
5. Tu ai aşezat pământul pe
temeliile lui, şi niciodată nu se
va clătina.
6. Tu îl acoperiseşi cu Adâncul
cum l-ai acoperi cu o haină;
apele stăteau pe munţi,

ק״ד104

ֹלהט׃
ְֽׁ ֵ רּוחֹות ְֵ֝משָ ְר ִ֗ ָתיו ֵ ֶ֣אש
ָ֑ ע ֶ ֶ֣שה מַ לְ אָ כָ ֶ֣יו
Ps. 104:4 ose malahav ruhot meșaretav eș lohet:

ל־ת ִ֗מֹוט עֹולָ ַ֥ם ו ֶ ְָֽׁעד׃
ֵ֝ ַעַל־מכֹונֶ ָ֑יהָ ב
ְ
ָיְֽׁסַ ד־אֶַ֭ ֶרץ
Ps. 104:5 iasad-ereț al-meonea bal-timot olam
vaed:

דּו־מים׃
ְֽׁ ָ ל־הָ ִ֗רים ַיְֽׁעַ ְמ
ֵ֝ ַַ֭ ְתהֹום כַלְ ֶ֣בּוש כס ָ֑יתֹו ע
Ps. 104:6 teom kalevuș kisito al-harim iaamdu189
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7. dar la ameninţarea Ta au

maim:

fugit, la glasul tunetului Tău au

ן־קֹול ֵַ֝ ְֽׁרעַ ְמ ִָ֗ך יֵחָ פֵ זְֽׁ ּון׃
ַ֥ נּוסּון מ
ָ֑ ְמן־ ַגע ָ ֲֶ֣ר ְתָךֶ֣ י

luat-o la fugă,
8. suindu-se

pe

munţi

şi

coborându-se în văi, până la
locul pe care li-l hotărâseşi Tu.
9. Le-ai pus o margine pe care
nu trebuie s-o treacă, pentru ca

Ps. 104:7 min-gaaratea ienusun min-kol raamha
ieafezun:

ל־מ ִ֗קֹום זֶ ֶׁ֤ה ׀ י ֵּ֬ ַָס ְדתָ ל ֶ ְָֽׁהם׃
ְֵ֝ ֶַיעֲלֶ֣ ּו הַָ֭ רים י ְֵר ֶ֣דּו בְ קָ עָ֑ ֹות א
Ps. 104:8 iaalu harim ierdu vekaot el-mekom ze
iasadta lahem:

să nu se mai întoarcă să acopere

שּובּון לְ כ ַַ֥סֹות הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ִ֗ ל־י
ְ ֵ֝ ַל־יעֲב ָ֑רּון ב
ַ ְֽׁ ְַ ְֽׁגבּול־שַַ֭ ְמתָ ב

pământul.
10. Tu

faci

să

ţâşnească

izvoarele în văi, şi ele curg
printre munţi.
11. Tu adăpi la ele toate fiarele
câmpului; în ele îşi potolesc
setea măgarii sălbatici.
12. Păsările cerului locuiesc pe
marginile lor şi fac să le răsune
glasul printre ramuri.
13. Din locaşul Tău cel înalt Tu
uzi

munţii;

şi

se

satură

pământul de rodul lucrărilor
Tale.
14. Tu faci să crească iarba
pentru vite, şi verdeţuri, pentru
nevoile omului, ca pământul să
dea hrană:
15. vin, care înveseleşte inima
omului,

untdelemn,

care-i

înfrumuseţează faţa, şi pâine,
care-i întăreşte inima.

Ps. 104:9 ghevul-samta bal-iaavorun bal-ieșuvun
leasot haareț:

ַ ְֽׁה ְמשַ לֵ ֶ֣חַ מַַ֭ עְ יָנים בַ וְּחָ ָ֑לים ֵבַ֥ין ֵ֝הָ ִ֗רים יְ הַ לֵכְֽׁ ּון׃
Ps. 104:10 hameșaleiah maianim banealim ben
harim iealeun:

ַַ֭י ְשקּו כָל־חַ יְ ֶ֣תֹו שָ ָ ָ֑די י ְשבְ ֹ֖רּו פְ ָר ֶ֣אים צְ מָ ָ ְֽׁאם׃
Ps. 104:11 iașku kol-haito sadai ișberu feraim
țemaam:

נּו־קֹול׃
ְֽׁ פָאים י ְת
ִ֗ ַ֭ ֲעלֵיהֶ ם עֹוף־הַ שָ ַ ֶ֣מים י ְשכָ֑ ֹון מ ֵ ַ֥בין ֵ֝ ֳע
Ps. 104:12 aleem of-hașamaim ișkon miben
ofaim itenu-kol:

יֹותיו מפְ ַ֥רי מֵַ֝ עֲשִֶ֗ יָך ת ְש ַבַ֥ע הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ָ֑ ָ מַ ְש ֶ ֶ֣קה הַָ֭ רים מֵ עֲל
Ps. 104:13 mașke harim mealiotav miperi
maasea tisba haareț:

מַ צְ ֶׁ֤מיחַ חָ ֨ציר ׀ לַבְ הֵ ִ֗ ָמה ַ֭ ְועֵ שֶ ב ַלעֲב ַ ֶ֣דת הָ אָ ָ ָ֑דם לְ ַ֥הֹוציא
ֵ֝ ִ֗ ֶלחֶ ם מן־הָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 104:14 mațmiah hațir labeema veesev
laavodat haadam leoți leem min-haareț:

וְ יַ ֶַׁ֤֤ין ׀ יְ שַ ֵּ֬ ַמח ְ ְֽׁלבַ ב־אֱ נִ֗ ֹוש לְ הַ צְ ֶ֣היל פָ נֶ֣ים מ ָ ָ֑שמֶ ן ְֵ֝ו ִֶ֗לחֶ ם
ְ ְֽׁלבַ ב־אֱ נַ֥ ֹוש י ְס ָ ְֽׁעד׃
Ps. 104:15 veiain iesamah levav-enoș leațhil
panim mișamen veleem levav-enoș isad:
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16. Se udă copacii Domnului,

ֲשר נ ָ ְָֽׁטע׃
ֶ֣ ֶ ַ֭י ְשבְ עּו ע ֲֵצֶ֣י יְ הוָ ָ֑ה ַ ְֽׁא ְרזֵ ַ֥י לְֵ֝ בָ נִ֗ ֹון א

cedrii din Liban pe care i-a sădit
El.
17. În ei îşi fac păsările cuiburi;
iar cocostârcul îşi are locuinţa în
chiparoşi;
18. munţii cei înalţi sunt pentru
ţapii sălbatici, iar stâncile sunt

Ps. 104:16 isbeu ațe ADONAI arze levanon așer
nata:

יתּה׃
ְֽׁ ָ ֵרֹושים ב
ַ֥ ְידה ב
ָ ִ֗ ֲאשֶ ר־שַָ֭ ם צפ ֳֶ֣רים יְ קַ וֵּ ָ֑נּו ֵ֝ ֲחס
Ps. 104:17 așer-șam țiporim iekanenu hasida
beroșim beta:

הָ ֶ֣רים הַַ֭ גְ בהים לַיְ עֵ ָ֑לים ְֵ֝סל ִָ֗עים מַ חְ ֶ ַ֥סה ַ ְֽׁל ְשפ ְַֽׁוּים׃

adăpost pentru iepuri.
19. El a făcut luna, ca să arate
vremurile; soarele ştie când

Ps. 104:18 harim haghevohim laieelim selaim
mahse lașfanim:

trebuie să apună.
20. Tu aduci întunericul, şi se
face noapte: atunci toate fiarele
pădurilor se pun în mişcare;
21. puii de lei mugesc după
pradă şi îşi cer hrana de la
Dumnezeu.
22. Când răsare soarele, ele fug
înapoi şi se culcă în vizuinile lor.
23. Dar omul iese la lucrul său
şi la munca lui, până seara.
24. Cât de multe sunt lucrările
Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai
făcut

cu

înţelepciune,

şi

בֹואֹו׃
ְֽׁ ָע ָ ֶ֣שה ַָ֭י ֵרחַ לְ מֹוע ֲָ֑דים ֵ֝ ִ֗שֶ מֶ ש י ַ ַָ֥דע ְמ
Ps. 104:19 asa iareiah lemoadim șemeș iada
mevoo:

תֹו־יְֽׁעַר׃
ָ ְֹו־ת ְר ִ֗מש כָל־חַ י
ֵ֝ ת־חשֶ ך ֶ֣ויהי לָ ָ֑יְ לָה ְֽׁב
ַ֭ ֶָ ְֽׁתש
Ps. 104:20 tașet-hoșe vihi laila bo-tirmos kolhaito-iaar:

הַַ֭ כְ פירים שאֲגֶ֣ים ל ַָט ֶָ֑רף ּולְ בַ ֵ ֹ֖קש מֵ ֵ ֶ֣אל אָ כְ ָ ְֽׁלם׃
Ps. 104:21 hakefirim șoaghim lataref ulvakeș
meel ohlam:

ל־מעֹונ ִ֗ ָתם י ְרבָ ְֽׁצּון׃
ְֵ֝ ֶתז ַ ְֶ֣רח הַַ֭ שֶ מֶ ש יֵאָ סֵ ָ֑פּון וְ א
Ps. 104:22 tizrah hașemeș ieasefun veelmeonotam irbațun:

pământul este plin de făpturile

י־ע ֶרב׃
ְֽׁ ָ ֵי ֵֵצֶ֣א אָ ָ ֶ֣דם לְ ָפעֳלָ֑ ֹו ְ ְֽׁו ַלע ֲֹ֖בדָ ֶ֣תֹו עֲד

Tale.
25. Iată marea cea întinsă şi
mare:

în

ea

se

mişcă

nenumărate vieţuitoare mici şi
mari.

Ps. 104:23 iețe adam lefaolo velaavodato adearev:

ה־ר ֵּ֬בּו מַ עֲשֶ֨ יָך ׀ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה ַ֭כלָם בְ חָ כְ ָ ֶ֣מה עָ ָ֑שיתָ מָ לְ ָ ַ֥אה
ַ ָ ְֽׁמ
ֵ֝הָ ִ֗ ָא ֶרץ קנְ י ֶָנְַָֽׁ֤ך׃
Ps. 104:24 ma-rabu maasea ADONAI kulam
beohma asita malea haareț kinianea:

ם־רמֶ ש וְ ֵ ֶ֣אין מ ְספָ ָ֑ר חַ יַ֥ ֹות
ֶַ֭ זֶ ֶׁ֤ה ׀ הַ יָ ַ֥ם גָדֹול ְ֮ ְּור ַחַ֪ב ָָׁ֫י ָ ַ֥דים ָ ְֽׁש
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26. Acolo în ea umblă corăbiile,
şi în ea este leviatanul acela pe
care l-ai făcut să se joace în
valurile ei.
27. Toate aceste vieţuitoare Te
aşteaptă, ca să le dai hrana la
vreme.

קְֵ֝ טַ וִּ֗ ֹות עם־גְ דלְֽׁ ֹות׃
Ps. 104:25 ze haiam gadol urhav iadaim șamremes veen mispar haiot ketanot im-ghedolot:

ק־בֹו׃
ְֽׁ ֶשַָ֭ ם אֳ ניֶ֣ ֹות יְ הַ לֵכָ֑ ּון ֵ֝לוְ י ִ֗ ָָתן ֶזְֽׁה־י ַָצ ְַ֥רתָ לְ ַ ְֽׁשח
Ps. 104:26 șam oniot iealeun liviatan ze-iațarta
lesahek-bo:

28. Le-o dai Tu, ele o primesc;
Îţi deschizi Tu mâna, ele se
satură de bunătăţile Tale.
29. Îţi ascunzi Tu faţa, ele
tremură; le iei Tu suflarea, ele
mor şi se întorc în ţărâna lor.
30. Îţi trimiţi Tu suflarea, ele
sunt zidite, şi înnoieşti astfel
faţa pământului.
31. În

veci

Domnului!

să
Să

ţină
Se

slava
bucure

Domnul de lucrările Lui!

ַ֭כלָם אֵ לֶ ֶ֣יָך יְ שַ בֵ ָ֑רּון ל ֵ ָֹ֖תת אָ כְ לָ ֶ֣ם בְ ע ְֽׁתֹו׃
Ps. 104:27 kulam elea iesaberun latet ohlam
beito:

ת ֵ ֶ֣תן ַָ֭להֶ ם ילְ ק ָ֑טּון תפְ ַ ַ֥תח ֵָ֝ ְֽׁי ְד ִָ֗ך י ְשבְ עַ֥ ּון ְֽׁטֹוב׃
Ps. 104:28 titen lahem ilkotun tiftah iadea
isbeun tov:

תַ ְס ַ֥תיר פָ נֶיָךְ֮ ְֽׁיבָ הֵָׁ֫ לַ֥ ּון ת ֵ ֶ֣סף ַ֭רּוחָ ם יגְ וָעָ֑ ּון ְ ְֽׁואֶ ל־ ֲעפ ָ ַָ֥רם
שּובּון׃
ְֽׁ ְי
Ps. 104:29 tastir panea ibahelun tosef ruham
igvaun veel-afaram ieșuvun:

ְתשַ לַ ֶ֣ח ַ֭רּוחֲָך יבָ ֵר ָ֑אּון ּוֵ֝ ְתחַ ִ֗ ְֵּש פְ נֵ ֶ֣י אֲדָ ָ ְֽׁמה׃

32. El priveşte pământul, şi
pământul se cutremură; atinge
munţii, şi ei fumegă.
33. Voi cânta Domnului cât voi
trăi, voi lăuda pe Dumnezeul
meu cât voi fi.
34. Fie plăcute Lui cuvintele
mele! Mă bucur de Domnul.

Ps. 104:30 teșalah ruhaha ibareun uthadeș pene
adama:

יְ ֶׁ֤הי כְ ֶ֣בֹוד יְ הוָ ֶ֣ה לְ עֹולָ ָ֑ם י ְש ַ ֹ֖מח יְ הוָ ֶ֣ה בְ מַ ע ָ ְֲֽׁשיו׃
Ps. 104:31 iei hevod ADONAI leolam ismah
ADONAI bemaasav:

הַ מַ ֶ֣ביט ַָ֭לאָ ֶרץ וַת ְרעָ ָ֑ד יגַ ֹ֖ע בֶ הָ ֶ֣רים ְֽׁ ְו ֶיע ָ ְֱֽׁשנּו׃
Ps. 104:32 hamabit laareț vatirad iga bearim
veieeșanu:

עֹודי׃
ְֽׁ ְֵאֹלהֶ֣י ב
ַ אָ ֶ֣ש ָירה לַיהוָ ֶ֣ה בְ חַ יָ ָ֑י אֲ ז ְַמ ָ ֹ֖רה ל
Ps. 104:33 așira lADONAI beaiai azamera lelohai
beodi:

יהוְֽׁה׃
ָ ַיחי אֵָ֝ נ ִ֗כי אֶ ְש ַ ַ֥מח ב
ָ֑ ֶיע ַ ֱֶ֣רב עָ לָ ֶ֣יו ש
Ps. 104:34 ieerav alav sihi anohi esmah
bADONAI:
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35. Să piară păcătoşii de pe
pământ, şi cei răi să nu mai fie!
Binecuvântă,

suflete,

pe

Domnul! Lăudaţi pe Domnul!

י ַ ֶׁ֤תמּו חַ טָ ֨אים ׀ מן־הָ ַ֡ ָא ֶרץ ְּורשָ ֶׁ֤עים ׀ עֶׁ֤ ֹוד אֵ י ִָ֗נם בָ רֲ ֶ֣כי
לּו־יְּֽׁה׃
ָ ְַַ֭נפְ שי אֶ ת־יְ ה ִ֗ ָוה ַ ְֽׁהל
Ps. 104:35 itamu hataim min-haareț urșaim od
enam barahi nafși et-ADONAI halelu-ia:

Psalmii 105

ק״ה105

1. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi
Numele Lui! Faceţi cunoscut
printre popoare isprăvile Lui!
2. Cântaţi, cântaţi în cinstea
Lui!

Vorbiţi

despre

ילֹותיו׃
ְֽׁ ָ הֹודיעּו בֵָ֝ עַ ִ֗מים עֲל
ַ֥ הֹודּו ַַ֭ליהוָה ק ְר ֶ֣אּו ב ְש ָ֑מֹו
ֶ֣
Ps. 105:1 hodu lADONAI kiru bișmo hodiu
vaamim alilotav:

toate

minunile Lui!
3. Făliţi-vă cu Numele Lui cel
sfânt! Să se bucure inima celor
ce caută pe Domnul!
4. Alergaţi la Domnul şi la

אֹותיו׃
ְֽׁ ָ ְירּו־לֹו ז ְַמרּו־לָ֑ ֹו ֵ֝ ִ֗שיחּו בְ כָל־נפְ ל
ַ֭
ְֽׁש
Ps. 105:2 șiru-lo zameru-lo sihu beol-nifleotav:

הוְֽׁה׃
ָ ְְַֽׁ֭ה ְתהַ לְ לּו בְ ֵ ֶ֣שם קָ ְד ָ֑שֹו ֵ֝י ְש ִ֗ ַמח לֵ ֶׁ֤ב ׀ ְמבַ קְ שֵֵּ֬ י י
Ps. 105:3 hithalelu beșem kodșo ismah lev
mevakșe ADONAI:

sprijinul Lui, căutaţi necurmat

ְּ ְר ֶ֣שּו יְ הוָ ֶ֣ה וְ עזָ֑ ֹו בַ קְ ֹ֖שּו פָ נָ ֶ֣יו תָ ְֽׁמיד׃

faţa Lui!
5. Aduceţi-vă

aminte

de

semnele minunate pe care le-a
făcut,

de

minunile

şi

de

judecăţile rostite de gura Lui,
6. sămânţă

a

robului

Său

Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii

Ps. 105:4 dirșu ADONAI veuzo bakeșu fanav
tamid:

י־פיו׃
ְֽׁ ֵאֹותיו אֲ שֶ ר־עָ ָ ָ֑שה ֵ֝מפְ ִ֗ ָתיו ּומ ְשפְ ט
ַ֥ ָ ְזכְ ִ֗רּו נפְ ל
Ps. 105:5 zihru nifleotav așer-asa moftav
umișpete-fiv:

יריו׃
ְֽׁ ָ ֶַ֭ז ַרע אַ בְ ָר ָהֶ֣ם עַבְ ְָֹּ֑ו בְ נֵ ֹ֖י ַיע ֲֶ֣קב בְ ח

Săi!
7. Domnul

este

Dumnezeul

Ps. 105:6 zera avraham avdo bene iaakov beirav:

nostru: judecăţile Lui se aduc la
îndeplinire pe tot pământul.
8. El Îşi aduce aminte totdeauna
de

legământul

Lui,

de

פָטיו׃
ְֽׁ ָ ָל־הָ ִ֗ ָא ֶרץ מ ְש
ֵ֝ ֹלהָ֑ינּו בְ כ
ֵ ֱַ֭הּוא יְ הוָ ֶ֣ה א
Ps. 105:7 hu ADONAI elohenu beol-haareț
mișpatav:

făgăduinţele Lui făcute pentru o
mie de neamuri de om,

זָכַ ֶ֣ר לְ עֹולָ ֶ֣ם בְ ר ָ֑יתֹו ְָּ ָבַ֥ר ֵ֝צ ִ֗ ָּוה לְ ֶ ֶ֣אלֶף ְְֹּֽׁור׃
Ps. 105:8 zahar leolam berito davar țiva leelef
dor:
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9. de legământul pe care l-a
de

ּועָתֹו לְ י ְש ָ ְֽׁחק׃
ֶ֣ ּוש ֹ֖ב
ְ ֲא ֶ ֶ֣שר ַָ֭כ ַרת אֶ ת־אַ בְ ָר ָהָ֑ם

jurământul pe care l-a făcut lui

Ps. 105:9 așer karat et-avraham ușvuato leishak:

încheiat

cu

Avraam

şi

Isaac;
10. El l-a făcut lege pentru
Iacov, legământ veşnic pentru
Israel,
11. zicând: "Ţie îţi voi da ţara
Canaanului ca moştenire care va căzut la sorţi."

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ידהָ לְ ַיע ֲֶ֣קב לְ ָ֑חק לְֵ֝ י ְש ָר ִ֗ ֵאל בְ ֶ֣רית
ֶ֣ ֶ ו ַ ְַֽׁיעֲמ
Ps. 105:10 vaiaamidea leiaakov leok leisrael berit
olam:

ת־א ֶרץ־כְ נָ ָ֑עַן ֵ֝ ִ֗חֶ בֶ ל ַנ ֲחל ְַת ֶ ְֽׁכם׃
ְֽׁ ֶ ֵֶאמר לְ ִָ֗ך אֶ ֵ ַ֥תן א
ִ֗ ל
Ps. 105:11 lemor lea eten et-ereț-kenaan hevel
nahalathem:

12. Pe atunci ei erau puţini la
număr, foarte puţini la număr,
şi străini în ţară;
13. mergeau de la un neam la
altul şi de la o împărăţie la un
alt popor;
14. dar n-a dat voie nimănui să-i
asuprească

şi

a

pedepsit

împăraţi din pricina lor.
15. "Nu vă atingeţi de unşii Mei
- a zis El - şi nu faceţi rău

ְַֽׁ֭בהְ יֹותָ ם ְמ ֵ ֶ֣תי מ ְספָ ָ֑ר ֵ֝כ ְמעִַ֗ ט וְ ג ַָ֥רים ָ ְֽׁבּה׃
Ps. 105:12 bihiotam mete mispar kimat vegarim
ba:

ַ֭ ַ ְֽׁוי ְתהַ לְ כּו מגֶ֣ ֹוי אֶ ל־גָ֑ ֹוי ֵ֝ממַ ְמ ָל ִָ֗כה אֶ ל־עַ ַ֥ם אַ ֵ ְֽׁחר׃
Ps. 105:13 vaithaleu migoi el-goi mimamlaha elam aher:

ֵיהֶ֣ם ְמל ְָֽׁכים׃
ֶ ְֽׁלא־הוֶּ֣יחַ אָ ָ ֶ֣דם לְ עָ ְש ָ ָ֑קם וַיֹ֖ ֹוכַח ֲעל
Ps. 105:14 lo-hiniah adam leașekam vaiohah
aleem melahim:

prorocilor Mei!"
16. A chemat foametea asupra
ţării şi a tăiat orice mijloc de

יחָ֑י ְֵ֝ולנְ ביאַ י אַ ל־תָ ֵ ְֽׁרעּו׃
ָ ַ ְֽׁאל־תגְ עַ֥ ּו ב ְמש
Ps. 105:15 al-tigheu vimșihai velinviai al-tareu:

וַיקְ ָ ֶ֣רא ַָ֭רעָב ַעל־הָ ָ ָ֑א ֶרץ ָ ְֽׁכל־מַ טֵ ה־לֶ ַ֥חֶ ם שָ ָ ְֽׁבר׃

trai.
17. Le-a trimis înainte pe un
om; Iosif a fost vândut ca rob.

Ps. 105:16 vaikra raav al-haareț kol-mate-leem
șavar:

18. I-au strâns picioarele în
lanţuri, l-au pus în fiare,
19. până la vremea când s-a
întâmplat ce vestise el şi până
când

l-a

Domnului.

încercat

cuvântul

יֹוסף׃
ְֽׁ ֵ ֵיהֶ֣ם ָ֑איש לְֵ֝ עִֶ֗ בֶ ד נ ְמכַ ַ֥ר
ֶ שָ לַ ֶ֣ח לפְ נ
Ps. 105:17 șalah lifneem iș leeved nimkar iosef:

עוֶּ֣ ּו בַ כֶ ֶ֣בֶ ל רגליו | ַרגְ לָ֑ ֹו| בֵַ֝ ְר ִֶ֗זל ָבֶ֣אָ ה נַפְ ְֽׁשֹו׃
Ps. 105:18 inu vakevel raglav (raglo) barzel baa
nafșo:

א־דבָ ָ֑רֹו א ְמ ַ ֹ֖רת יְ הוָ ֶ֣ה צְ ָר ָ ְֽׁפ ְתהּו׃
ְ עַד־עֵ ַ֥ת ְֽׁב
Ps. 105:19 ad-et bo-devaro imrat ADONAI
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20. Atunci împăratul a trimis
să-i

scoată

stăpânitorul

lanţurile,

şi

popoarelor

l-a

izbăvit.
21. L-a pus domn peste casa lui

țerafateu:

פַת ֵ ְֽׁחהּו׃
ְ ְירהּו מ ֵ ַ֥של ֵ֝עַ ִ֗מים ַוְַֽׁ֤י
ָ֑ ֵ ָ ֶ֣שלַח מֶַ֭ לֶך ַויַת
Ps. 105:20 șalah mele vaiatireu moșel amim
vaifateeu:

şi dregătorul tuturor averilor
lui,
22. ca să lege după plac pe

שָ ֶ֣מֹו אָ ֶ֣דֹון לְ בֵ ָ֑יתֹו ּוֵ֝ משִֵ֗ ל בְ כָל־קנְ יָנְֽׁ ֹו׃
Ps. 105:21 samo adon leveto umoșel beolkiniano:

domnitorii lui şi să înveţe pe

ל ְֶא ֶ֣סר שָ ָ ֶ֣ריו בְ נַפְ ָ֑שֹו ּוזְקֵ נָ ַ֥יו יְ חַ ֵ ְֽׁכם׃

bătrânii lui înţelepciunea.
23. Atunci Israel a venit în
Egipt, şi Iacov a locuit în ţara lui
Ham.
24. Domnul

a

înmulţit

pe

poporul Său foarte mult şi l-a
făcut

mai

puternic
le-a

ץ־חם׃
ְֽׁ ָ ַוי ֶָ֣בא י ְש ָר ֵ ֶ֣אל מצְ ָ ָ֑רים ְֵ֝ו ַיע ֲִ֗קב גָ ֶ֣ר בְ ֶ ְֽׁא ֶר
Ps. 105:23 vaiavo israel mițraim veiaakov gar
beereț-ham:

וַיֶ ֶ֣פֶר אֶ ת־עַ ֶ֣מֹו ְמ ָ֑אד ֵ֝ ַו ַ ְֽׁיעֲצמֵ הּו מצָ ָ ְֽׁריו׃

decât

potrivnicii lui.
25. Acestora

Ps. 105:22 lesor sarav benafșo uzkenav ieakem:

schimbat

Ps. 105:24 vaiefer et-amo meod vaiaațimeu
mițarav:

inima, până acolo că au urât pe
poporul Lui şi s-au purtat
mişeleşte cu robii Săi.
26. A trimis pe robul Său Moise

הָ פַ ֶ֣ך ַ֭לבָ ם ל ְש ֶ֣נא עַ ָ֑מֹו לְֵ֝ ה ְת ַנ ִֵ֗כל בַ עֲבָ ָ ְֽׁדיו׃
Ps. 105:25 hafah libam lisno amo leitnakel
baavadav:

şi pe Aaron, pe care-l alesese.
27. Prin puterea Lui, ei au făcut
semne minunate în mijlocul lor,
au făcut minuni în ţara lui Ham.
28. A trimis întuneric şi a adus
negura,

ca

să

nu

fie

neascultători la cuvântul Lui.
29. Le-a prefăcut apele în sânge
şi a făcut să le piară toţi peştii.

ר־בֹו׃
ְֽׁ ַשַָ֭ לַח מ ֶ ֶ֣שה עַבְ ְָֹּ֑ו אֵַ֝ ה ֲִ֗רן אֲ ֶ ֶ֣שר ָ ְֽׁבח
Ps. 105:26 șalah moșe avdo aharon așer baharbo:

תֹותיו ּוֵ֝ מפְ ִ֗תים בְ ֶ ֶ֣א ֶרץ ָ ְֽׁחם׃
ָ֑ ָ ָ ְֽׁשמּו־בַָ֭ ם ְּבְ ֵ ֶ֣רי א
Ps. 105:27 samu-vam divre ototav umoftim
beereț ham:

|ָ ֶ֣ש ַ ְֽׁלח ַ֭חשֶ ך ַויַחְ ָ֑שך וְ ְֽׁלא־מֵָ֝ ִ֗רּו אֶ ת־דברוו | ְְּבָ ְֽׁרֹו׃
Ps. 105:28 șalah hoșe vaiahșih velo-maru etdevaravv (devaro):

ת־ְּג ָ ְָֽׁתם׃
ְ ֶיהֶ֣ם לְ ָ ָ֑דם ֵ֝ ַו ִָ֗ימֶ ת א
ֶ ֵהָ פַ ֶ֣ך אֶ ת־מֵ ימ
Ps. 105:29 hafah et-memeem ledam vaiamet etdegatam:
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30. Ţara

lor

broaşte,

a

până

forfotit
în

de

împăraţilor lor.
31. El a zis, şi au venit muşte
otrăvitoare,

păduchi

ֵיהם׃
ְֽׁ ֶ פַר ְְּ ָ֑עים בְֵ֝ חַ ְד ֵ ִ֗רי מַ לְ כ
ְ ְשָ ַ ֶ֣רץ אַ ְר ָצֶ֣ם צ

odăile

pe

Ps. 105:30 șaraț arțam țefardeim beadre
malheem:

tot

ţinutul lor.
32. În loc de ploaie le-a dat
grindină şi flăcări de foc în ţara

בּולם׃
ְֽׁ ָ ְעָרב ֵ֝כ ִ֗וּים בְ כָל־ג
ָ֑ אַָ֭ מַ ר ַוי ֶָ֣בא
Ps. 105:31 amar vaiavo arov kinim beolghevulam:

יהֶ֣ם בָ ָ ָ֑רד ֵ ֹ֖אש לֶהָ ֶ֣בֹות בְ אַ ְר ָ ְֽׁצם׃
ֶ ֵנ ַ ֶָ֣תן ג ְשמ

lor.
33. Le-a bătut viile şi smochinii
şi a sfărâmat copacii din ţinutul

Ps. 105:32 natan ghișmeem barad eș leavot
bearțam:

lor.
34. El a zis şi au venit lăcuste,
lăcuste fără număr,
35. care au mâncat toată iarba

בּולם׃
ְֽׁ ָ ְּותאֵ נ ָ ָָ֑תם ֵ֝ ַויְ שַ ִ֗ ֵבר עֵ ֶ֣ץ ג
ְ וַיַ ֶַ֣֤ך ַַ֭גפְ נָם
Ps. 105:33 vaiah gafnam utenatam vaișaber eț
ghevulam:

אַָ֭ מַ ר ַוי ֶָ֣בא אַ ְר ֶבָ֑ה ְֵ֝ו ִֶ֗ילֶק וְ ֵ ֶ֣אין מ ְס ָ ְֽׁפר׃

din ţară şi au mistuit roadele de
pe câmpiile lor.
36. A lovit pe toţi întâii născuţi
din ţara lor, toată pârga puterii
lor.
37. A scos pe poporul Său cu
argint şi aur, şi niciunul n-a
şovăit dintre seminţiile Lui.
38. Egiptenii s-au bucurat de
plecarea lor, căci îi apucase
groaza de ei.

Ps. 105:34 amar vaiavo arbe veielek veen
mispar:

ו ֶַ֣יאכַל כָל־עֵ ֶ֣שֶ ב בְ אַ ְר ָצָ֑ם ֵ֝ ַו ִ֗יאכַל פְ ֶ֣רי אַ ְדמָ ָ ְֽׁתם׃
Ps. 105:35 vaiohal kol-esev bearțam vaiohal peri
admatam:

ָל־אֹונְֽׁם׃
ָ
אשית לְ כ
ִ֗ וַיַ ֶַ֣֤ך כָל־בְ כֶ֣ ֹור בְ אַ ְר ָצָ֑ם ֵ֝ ֵר
Ps. 105:36 vaiah kol-beor bearțam reșit leolonam:

39. A întins un nor, ca să-i

כֹושל׃
ְֽׁ ֵ ַ֭ ַ ְֽׁויֹוציאֵ ם בְ כֶ ֶ֣סֶ ף וְ ז ָָהָ֑ב וְ ֵ ֹ֖אין ב ְשבָ ָ ֶ֣טיו

acopere, şi focul, ca să lumineze

Ps. 105:37 vaioțiem beesef vezahav veen bișvatav
koșel:

noaptea.

ֵיהם׃
ְֽׁ ֶ אתם ְֽׁכי־נָפַ ֹ֖ל פַחְ ָ ְֶּ֣ם ֲעל
ָ֑ ָ ֵשָ ַ ֶ֣מח מצְ ַ ֶ֣רים בְ צ
Ps. 105:38 samah mițraim bețetam ki-nafal
pahdam aleem:

פ ַ ֶָ֣רש עָ נָ ֶַ֣֤ן לְ מָ ָסָ֑ך ְֵ֝ו ִ֗ ֵאש לְ הָ ַ֥איר ָ ְֽׁליְ לָה׃
Ps. 105:39 paras anan lemasah veeș leair laila:
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40. La cererea lor, a trimis

יעם׃
ְֽׁ ֵ שָ ַ ֶ֣אל ַוי ֵָבֶ֣א ְשלָ ָ֑ו וְ לֶ ַ֥חֶ ם ֵ֝שָ ִ֗ ַמים י ְַשב

prepeliţe şi i-a săturat cu pâine
din cer.
41. A deschis stânca, şi au curs

Ps. 105:40 șaal vaiave selav veleem șamaim
iasbiem:

ape, care s-au vărsat ca un râu
în locurile uscate.
42. Căci Şi-a adus aminte de
cuvântul Lui cel sfânt şi de

פָ ֶ֣תַ ח ַ֭צּור ַויָזֶ֣ ּובּו ָ ָ֑מים ֵ֝הָ לְ כִ֗ ּו בַ ציַ֥ ֹות נ ָ ְָֽׁהר׃
Ps. 105:41 patah țur vaiazuvu maim haleu bațiot
nahar:

ת־ְּ ַבֶ֣ר קָ ְד ָ֑שֹו ֶ ְֽׁאת־אַ בְ ָר ָהַ֥ם עַבְ ְְֹּֽׁו׃
ְ ְֶֽׁכי־ ַָ֭זכַר א

robul Său Avraam.
43. A scos pe poporul Său cu
veselie, pe aleşii Săi în mijlocul

Ps. 105:42 ki-zahar et-devar kodșo et-avraham
avdo:

strigătelor de bucurie.
44. Le-a

dat

pământurile

neamurilor, şi au pus stăpânire
pe rodul muncii popoarelor,
45. ca să păzească poruncile Lui
şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe
Domnul!

יריו׃
ְֽׁ ָ ַיֹוצא עַ ֶ֣מֹו בְ שָ ָ֑שֹון בְֵ֝ ר ִָ֗וּה אֶ ת־בְ ח
ֶ֣ ו
Ps. 105:43 vaioți amo vesason berina et-beirav:

ירשּו׃
ְֽׁ ָ וַי ֵ ֶ֣תן ַָ֭להֶ ם אַ ְר ֶ֣צֹות גֹויָ֑ם ַוע ַ ֲֹ֖מל לְ א ֶ֣מים י
Ps. 105:44 vaiten lahem arțot goim vaamal
leumim irașu:

לּו־יְּֽׁה׃
ָ ְבַ ע ֲֶׁ֤בּור ׀ י ְש ְמ ֶ֣רּו ַ֭חקָ יו וְ תֹור ָ ַ֥תיו ינְ ִ֗צרּו ַ ְֽׁהל
Ps. 105:45 baavur ișmeru hukav vetorotav ințoru
halelu-ia:

Psalmii 106

Ziua 22

1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi
pe Domnul, căci este bun, căci
îndurarea Lui ţine în veci!
2. Cine va putea spune isprăvile
măreţe ale Domnului? Cine va
3. Ferice de cei ce păzesc Legea,
de cei ce înfăptuiesc dreptatea
în orice vreme!
aminte

Doamne,

în

de

mine,

bunăvoinţa

Ta

pentru poporul Tău! Adu-Ţi
aminte de mine şi dă-i ajutorul
Tău,

י־טֹוב ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ָ֑ הֹודּו לַיהוָ ֶ֣ה כ
ֶ֣ ַ ְֽׁהלְ לּו ָ֨יּה ׀
Ps. 106:1 haleluia hodu lADONAI ki-tov ki
leolam hasdo:

ָל־תהל ְָֽׁתֹו׃
ְ בּורֹות יְ הוָ ָ֑ה ֵַ֝י ְש ִ֗מי ַע כ
ֶ֣ ְִ֗מי ַ֭ ְימַ לֵל ג

putea vesti toată lauda Lui?

4. Adu-Ţi

ק״ו106

Ps. 106:2 mi iemalel ghevurot ADONAI iașmia
kol-teilato:

ָל־עת׃
ְֽׁ ֵ אַַ֭ ְש ֵרי ש ְמ ֵ ֶ֣רי מ ְשפָ ָ֑ט ע ֵ ֹ֖שה צְ דָ ָ ֶ֣קה בְ כ
Ps. 106:3 așre șomre mișpat ose țedaka veol-et:

ישּועָתָך׃
ְֽׁ ֶ
זָכְ ֵ ֶ֣רני ַ֭ ְיהוָה ב ְר ֶ֣צֹון ע ֶ ַָ֑מָך פֵָ֝ קְ ִ֗ ֵדני ב
Ps. 106:4 zahreni ADONAI birțon amea pakdeni
bișuatea:
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5. ca să văd fericirea aleşilor
Tăi, să mă bucur de bucuria
poporului Tău şi să mă laud cu
moştenirea Ta!
6. Noi am păcătuit ca şi părinţii

יריָך ַ֭ל ְשמחַ בְ ש ְמ ַחֶ֣ת גֹויֶ ַָָ֑֤ך
ִ֗ ֶ ֹובֶׁ֤ת בְ ח
ַ ל ְר ֶׁ֤אֹות ׀ בְ ַ֘ט
לְֵ֝ ה ְתהַ ִֵ֗לל עם־ ַנ ֲחל ֶ ְָֽׁתָך׃
Ps. 106:5 lirot betovat beirea lismoah besimhat
goiea leithalel im-nahalatea:

noştri, am săvârşit nelegiuire,
am făcut rău.
7. Părinţii noştri în Egipt n-au
luat aminte la minunile Tale, nu
şi-au adus aminte de mulţimea
îndurărilor

Tale

şi

au

fost

neascultători la mare, la Marea
Roşie.
8. Dar El i-a scăpat, din pricina
Numelui Lui, ca să-Şi arate
puterea.
9. A mustrat Marea Roşie, şi ea
s-a uscat; şi i-a trecut prin
adâncuri ca printr-un pustiu.
10. I-a scăpat din mâna celui ce-

ם־אֲבֹותינּו הֶ ע ֱַ֥וינּו ה ְר ָ ְֽׁשעְ נּו׃
ֵ ִ֗
חָ ָטַ֥אנּו ע
Ps. 106:6 hatanu im-avotenu heevinu hirșaenu:

אֹותיָך ֶ֣לא ַָ֭זכְ רּו
ֶ ִ֗ ְֹותינּו בְ מצְ ַ ֨רים ׀ לא־ה ְש ֵּ֬כילּו נפְ ל
ֶׁ֤ ֵ אֲב
ַ֘
ַם־סּוף׃
ְֽׁ ת־רב חֲסָ ֶ ָ֑דיָך ַוי ְַמ ֹ֖רּו עַ ל־יָ ֶ֣ם בְ י
ֶ֣ ֶא
Ps. 106:7 avotenu vemițraim lo-hiskilu nifleotea
lo zaheru et-rov hasadea vaiamru al-iam beiamsuf:

בּור ְֽׁתֹו׃
ָ ְהֹודיעַ אֶ ת־ג
ִ֗ ְֵַ֭֝ ַ ְֽׁויֹושיעֵם לְ ַ ֶ֣מעַ ן ְש ָ֑מֹו ל
Ps. 106:8 vaioșiem lemaan șemo leodia etghevurato:

ַם־סּוף ְֽׁ ַו ֶיח ָ ֱָ֑רב וַיֹוליכֵ ַ֥ם בֵַ֝ ְתה ִ֗מֹות כַמ ְד ָ ְֽׁבר׃
ַ֭ וַיגְ עַ ֶ֣ר בְ י
Ps. 106:9 vaigar beiam-suf vaieerav vaiolihem
bateomot kamidbar:

i ura şi i-a izbăvit din mâna

אֹויְֽׁב׃
ֵ ַ֭ ַ ְֽׁויֹושיעֵם מיַ ֶ֣ד שֹונֵ ָ֑א ֵ֝ ַויגְ אָ ִֵ֗לם מיַ ַ֥ד

vrăjmaşului.
11. Apele

au

acoperit

pe

potrivnicii lor. N-a rămas unul

Ps. 106:10 vaioșiem miad sone vaigalem miad
oiev:

măcar din ei.
12. Atunci

ei

au

crezut

cuvintele

Lui

şi

au

în

cântat

laudele Lui.

נֹותר׃
ְֽׁ ָ יהָ֑ם אֶ ָחַ֥ד מֵֵ֝ ִ֗ ֶהם ֶ֣לא
ֶ ַסּו־מים צָ ֵר
ַ֥ ַ וַיְ כ
Ps. 106:11 vaihasu-maim țareem ead meem lo
notar:

ַו ַי ֲא ַ֥מינּו ב ְדבָ ָ ָ֑ריו ֵָ֝י ִ֗שירּו ְתהל ְָֽׁתֹו׃

13. Dar au uitat curând lucrările
Lui şi n-au aşteptat împlinirea

Ps. 106:12 vaiaaminu vidvarav iașiru teilato:

planurilor Lui.
14. Ci i-a apucat pofta în pustiu
şi au ispitit pe Dumnezeu în
pustietate.

א־חכִ֗ ּו ַלעֲצָ ְֽׁתֹו׃
ֵ֝ ֲשיו ְֽׁל
ָ֑ ָ ְַֽׁ֭מהֲרּו שָ כְ ֶ֣חּו מַ ע
Ps. 106:13 miharu șaheu maasav lo-hiku laațato:

ימֹון׃
ְֽׁ וַי ְתאַ ּוֶ֣ ּו תַַ֭ אֲ וָה בַ מ ְד ָבָ֑ר וַיְ נַסּו־אֵֵ֝ ִ֗ ל ְֽׁביש
Ps. 106:14 vaitavu taava bamidbar vainasu-el
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15. El le-a dat ce cereau; dar a

bișimon:

trimis o molimă printre ei.

וַי ֵ ֶ֣תן ַָ֭להֶ ם שֶ ֱאל ָ ָָ֑תם וַיְ שַ לַ ֹ֖ח ָרזֶ֣ ֹון בְ נַפְ ָ ְֽׁשם׃

16. În tabără au fost geloşi pe
Moise şi pe Aaron, sfântul
Domnului.
17. Atunci s-a deschis pământul
şi a înghiţit pe Datan, şi s-a
închis

deasupra

cetei

lui

Ps. 106:15 vaiten lahem șeelatam vaișalah razon
benafșam:

הוְֽׁה׃
ָ ְוַיְ קַ נְ ֶ֣אּו ַ֭ ְלמשֶ ה ַ ְֽׁבמַ חֲנֶ ָ֑ה לְֵ֝ אַ ה ֲִ֗רן קְ ֶ֣דֹוש י
Ps. 106:16 vaikanu lemoșe bamahane leaharon
kedoș ADONAI:

Abiram.
18. Focul le-a aprins ceata, şi
flacăra a mistuit pe cei răi.
19. Au făcut un viţel în Horeb.
S-au închinat înaintea unui chip
turnat
20. şi au schimbat Slava lor pe
chipul unui bou care mănâncă

ירם׃
ְֽׁ ָ תפְ תַ ח־אֶַ֭ ֶרץ וַתבְ לַ ֶ֣ע ְָּ ָ ָ֑תן ֵ֝ ַו ְת ִַ֗כס עַ ל־ע ַ ֲַ֥דת אֲב
Ps. 106:17 tiftah-ereț vativla datan vateas al-adat
aviram:

ַר־אש בַ עֲדָ ָ ָ֑תם ֵ֝ ֶלהָ ִ֗ ָבה ְתל ֵַהַ֥ט ְרשָ ְֽׁעים׃
ַ֥ ֵ וַתבְ ע
Ps. 106:18 vativar-eș baadatam leava telahet
reșaim:

ַיעֲשּו־עֵ ַ֥ גֶל בְ ח ֵ ָ֑רב ֵ֝ ַוי ְשתַ חֲוִ֗ ּו לְ מַ סֵ ָ ְֽׁכה׃

iarbă.
21. Au

uitat

pe

Dumnezeu,

Mântuitorul lor, care făcuse
lucruri mari în Egipt,
22. minuni în ţara lui Ham,
semne

minunate

la

Marea

Roşie.
23. Şi

El

a

vorbit

să-i

nimicească: dar Moise, alesul
Său, a stat la mijloc înaintea

Ps. 106:19 iaasu-eghel beorev vaiștahavu
lemasea:

בֹודם בְ תַ בְ נַ֥ית ֵ֝ ִ֗שֹור אכֵ ַ֥ל ֵ ְֽׁעשֶ ב׃
ָ֑ ָ ְַוי ַָ֥מירּו אֶ ת־כ
Ps. 106:20 vaiamiru et-kevodam betavnit șor
ohel esev:

שַָ֭ כְ חּו ֵ ֶ֣אל מֹושיעָ ָ֑ם ע ֶ ֹ֖שה גְ דלֶ֣ ֹות בְ מצְ ָ ְֽׁרים׃
Ps. 106:21 șaheu el moșiam ose ghedolot
bemițraim:

Lui, ca să-L abată de la mânia
Lui

şi

să-L

oprească

să-i

nimicească.
24. Ei

au

desfătărilor;

nesocotit
n-au

cuvântul Domnului,

crezut

ţara
în

ַם־סּוף׃
ְֽׁ ַ֭נפְ לָאֹות בְ ֶ ֶ֣א ֶרץ ָחָ֑ם נֵ֝ ָֹור ִ֗אֹות עַ ל־י
Ps. 106:22 niflaot beereț ham noraot al-iam-suf:

ירֹו עָ ַ ֶ֣מד בַ פֶ ֶֶ֣רץ לְ פָ נָ ָ֑יו
ִ֗ ידם לּו ֵַ֡לי ַ֘מ ֶ ֶׁ֤שה בְ ח
ַ֥ ָ ו ִַ֗יאמֶ ר ְ ְֽׁלהַ ְש ָׁ֫מ
לְ הָ ַ֥שיב ֵ֝ ֲחמָ ִ֗תֹו ֵ ְֽׁמהַ ְש ְֽׁחית׃
Ps. 106:23 vaiomer leașmidam lule moșe veiro
amad bapereț lefanav leașiv hamato meașeit:

א־הֶ אֱ ִ֗מינּו ל ְדבָ ְֽׁרֹו׃
ֵ֝ ַ֭ ַ ְֽׁוי ְמאֲסּו בְ ֶ ֶ֣א ֶרץ חֶ ְמ ָ ְָּ֑ה ְֽׁל
Ps. 106:24 vaimasu beereț hemda lo-heeminu
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25. ci au cârtit în corturile lor şi

lidvaro:

n-au ascultat de glasul Lui.

הוְֽׁה׃
ָ ְֵיהָ֑ם ַ֥לא ֵ֝שָ ְמ ִ֗עּו בְ ֶ֣קֹול י
ֶ ַוי ֵָרגְ נַ֥ ּו בְ אָ ֳהל

26. Atunci El a ridicat mâna şi a
jurat că-i va face să cadă în
pustiu,

Ps. 106:25 vaieraghenu veoholeem lo șameu
bekol ADONAI:

27. că le va doborî sămânţa
printre

neamuri

şi-i

va

împrăştia în mijlocul ţărilor.

ֹותם בַ מ ְד ָ ְֽׁבר׃
ָ ִ֗ וַי ָ ֶ֣שא י ֶָ֣דֹו ל ֶָהָ֑ם לְ הַ ַ֥פיל ֵ֝א
Ps. 106:26 vaisa iado lahem leapil otam
bamidbar:

28. Ei s-au alipit de Baal-Peor şi

אֲר ְֽׁצֹות׃
ָ ָָרֹותם ב
ָ ִ֗ ּולְ הַ ֶ֣פיל ַַ֭ז ְרעָ ם בַ גֹויָ֑ם ּוֵ֝ לְ ז

au mâncat vite jertfite morţilor.
29. Au mâniat astfel pe Domnul
prin faptele lor, şi o urgie a

Ps. 106:27 ulhapil zaram bagoim ulzarotam
baarațot:

izbucnit între ei.
30. Dar Fineas s-a sculat şi a
făcut judecată, şi astfel urgia s-a
oprit.

ַַ֭וי ָצ ְֶ֣מדּו לְ ַבֶ֣עַל פְ עָ֑ ֹור ֵ֝ ַויאכְ ִ֗לּו זבְ ֵחַ֥י מֵ ְֽׁתים׃
Ps. 106:28 vaițamedu levaal peor vaiohelu zivhe
metim:

ץ־בָ ם מַ ג ָ ְֵֽׁפה׃
ִ֗ ֵ֝ ֵיהָ֑ם וַתפְ ָר
ֶ ַַ֭ויַכְ עיסּו בְ ַ ְֽׁמעַ לְ ל

31. Lucrul acesta i-a fost socotit
ca o stare de neprihănire, din
neam în neam, pe vecie.

Ps. 106:29 vaiahisu bemaaleleem vatifraț-bam
maghefa:

32. Ei au mâniat pe Domnul la
apele Meriba; şi Moise a fost
pedepsit din pricina lor.
33. Căci s-au răzvrătit împotriva

ַו ַיע ֲֶ֣מד ְַֽׁ֭פינְ חָ ס וַיְ פַ לֵ ָ֑ל ֵ֝ ַותֵ עָצִַ֗ ר הַ מַ ג ָ ְֵֽׁפה׃
Ps. 106:30 vaiaamod pinhas vaifalel vateațar
hamaghefa:

עַד־עֹולם׃
ְֽׁ ָ
וַתֵ ָחֶ֣שֶ ב ַ֭לֹו לצְ דָ ָ ָ֑קה לְ ַ֥דר ֵ֝ ָו ִ֗דר

Duhului Lui, şi Moise a vorbit în
chip uşuratic cu buzele.
34. Ei n-au nimicit popoarele pe
care le poruncise Domnul să le
nimicească.

Ps. 106:31 vateașev lo lițdaka ledor vador adolam:

ֲבּורם׃
ְֽׁ ָ יבָ֑ה וַיֵ ַ֥ ַַ֤רע לְֵ֝ משִֶ֗ ה בַ ע
ָ עַל־מי ְמר
ַ֥ ֵ
ַַ֭ויַקְ ציפּו
Ps. 106:32 vaiakțifu al-me meriva vaiera lemoșe
baavuram:

פָתיו׃
ְֽׁ ָ ת־רּוחֹו ֵ֝ ַויְ בַ ִ֗ ֵטא ב ְש
ָ֑
ְֶֽׁכי־ה ְמ ַ֥רּו א
Ps. 106:33 ki-himru et-ruho vaivate bisfatav:

עַמים אֲ ֶ ֶׁ֤שר אָ ַ ֹ֖מר יְ הוָ ֶ֣ה ל ֶ ְָֽׁהם׃
ָ֑ ת־ה
ְֽׁ ָ ֶא־ה ְשמידּו א
ַ֭ ְֽׁל
Ps. 106:34 lo-hișmidu et-haamim așer amar
ADONAI lahem:
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cu

יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵעָר ַ֥בּו בַ גֹויָ֑ם ֵַ֝ ְֽׁוילְ ְמדִ֗ ּו ַ ְֽׁמעֲש
ְ וַי ְת

neamurile şi au învăţat faptele

Ps. 106:35 vaitarevu vagoim vailmedu maaseem:

35. Ci

s-au

amestecat

lor,
36. au slujit idolilor lor, care au
fost o cursă pentru ei.
37. Şi-au jertfit fiii şi fiicele la
idoli,
38. au vărsat sânge nevinovat,
sângele fiilor şi fiicelor lor, pe
care i-au jertfit idolilor din
Canaan, şi ţara a fost spurcată
astfel prin omoruri.
39. S-au spurcat prin faptele lor,
s-au desfrânat prin faptele lor.
40. Atunci Domnul S-a aprins
de mânie împotriva poporului

מֹוקש׃
ְֽׁ ֵ ְיהָ֑ם וַיהְ יֹ֖ ּו ל ֶָהֶ֣ם ל
ֶ ֵַו ַיעַבְ ַ֥דּו אֶ ת־עֲצַ ב
Ps. 106:36 vaiaavdu et-ațabeem vaihiu lahem
lemokeș:

יהם ל ֵ ְַֽׁשדים׃
ֶ ִ֗ ֵת־בנֵיהֶ ם וְ אֶ ת־בְ נְֽׁ ֹות
ְ ַ֭ ֶוַיזְבְ ֶ֣חּו א
Ps. 106:37 vaizbeu et-beneem veet-benoteem
laședim:

יהֶׁ֤ם ּוְֽׁ בְ נֹותֵ יהִֶ֗ ם אֲ ֶ ֶ֣שר ַ֭זבְ חּו
ֶ ו ְַֽׁי ְשפְ כ֨ ּו ָ ַ֪דם נ ַָ֡קי ְַּ ם־בְ ֵַ֘נ
ַלעֲצַ ֵבֶ֣י כְ נָ ָ֑עַן וַתֶ חֱנַ ַַ֥֤ף ֵ֝הָ ִ֗ ָא ֶרץ בַ ְָּ ְֽׁמים׃
Ps. 106:38 vaișpeu dam naki dam-beneem
uvnoteem așer zibeu laațabe henaan vateenaf
haareț badamim:

ֵיהם׃
ְֽׁ ֶ יהָ֑ם ֵ֝ ַויזְנּוִ֗ בְ ַ ְֽׁמעַ לְ ל
ֶ ֵוַי ְט ְמ ַ֥אּו בְ מַ עֲש

Său şi a urât moştenirea Lui.
41. I-a

dat

în

mâinile

neamurilor, cei ce îi urau au

Ps. 106:39 vaitmeu vemaaseem vaiznu
bemaaleleem:

stăpânit peste ei,
42. vrăjmaşii lor i-au asuprit, şi
au fost smeriţi sub puterea lor.
43. El de mai multe ori i-a
izbăvit,

dar

ei

s-au

ajuns

nenorociţi

Ps. 106:40 vaihar-af ADONAI beamo vaitaev etnahalato:

arătat

neascultători în planurile lor, şi
au

ר־אף יְ הוָ ֶ֣ה בְ עַ ָ֑מֹו ֵ֝ ַויְ תָ עִֵ֗ ב אֶ ת־ ַנ ֲחל ְָֽׁתֹו׃
ֶ֣ ַ ַו ְַֽׁיח

prin

יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵוַי ְתנֵ ַ֥ם בְ יַד־גֹויָ֑ם ַוְַֽׁ֤י ְמ ְשלַ֥ ּו בֵָ֝ הִֶ֗ ם שנְ א
Ps. 106:41 vaitenem beiad-goim vaimșelu vahem
soneem:

nelegiuirea lor.

יהָ֑ם ֵ֝ ַויכָנְ ִ֗עּו ַ ֶ֣תחַ ת י ָ ְָֽׁדם׃
ֶ ֵוַילְ חָ ַ֥צּום אֹויְ ב
Ps. 106:42 vailhațum oiveem vaikaneu tahat
iadam:

פְ ָע ַ֥מים ַר ִ֗בֹות י ַָׁ֫צילֵ ַ֥ם ַ֭ ְוהֵ מָ ה י ְַמ ֶ֣רּו בַ עֲצָ ָ ָ֑תם ֵ֝ ַוי ִָ֗מכּו
בַ עֲו ָנְֽׁם׃
Ps. 106:43 peamim rabot iațilem veema iamru
vaațatam vaiamoku baavonam:
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44. Dar

El

le-a

văzut

ַַ֭וי ְַרא בַ ַצֶ֣ר ל ֶָהָ֑ם בְֵ֝ שָ ְמ ִ֗עֹו אֶ ת־רוּ ָ ְָֽׁתם׃

strâmtorarea, când le-a auzit

Ps. 106:44 vaiar bațar lahem beșamo et-rinatam:

strigătele.
45. Şi-a

adus

aminte

de

legământul Său, şi a avut milă
de ei, după bunătatea Lui cea
mare:

|יתֹו ֵ֝ ַויוָּחִֵ֗ ם כְ ֶ֣רב חסדו |חֲסָ ָ ְֽׁדיו׃
ָ֑ וַיז ְֶ֣כר ל ֶָהֶ֣ם בְ ר
Ps. 106:45 vaizkor lahem berito vainahem kerov
hasdo (hasadav):

46. a stârnit pentru ei mila
tuturor celor ce îi ţineau prinşi
de război.
47. Scapă-ne,

Doamne

Dumnezeul nostru, şi strângene din mijlocul neamurilor, ca
să lăudăm Numele Tău cel sfânt
şi să ne fălim cu lauda Ta!
48. Binecuvântat să fie Domnul
Dumnezeul

lui

Israel,

din

veşnicie în veşnicie! Şi tot
poporul să zică: "Amin! Lăudaţi
pe Domnul!"

יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵאֹותם לְ ַרח ֲָ֑מים ֵ֝לפְ ִֵ֗ני כָל־שֹוב
ֶ֣ ָ וַי ֵ ֶ֣תן
Ps. 106:46 vaiten otam lerahamim lifne kolșoveem:

הֹושיעֵ֨ נּו ׀ יְ ַ֘הוָ ֶׁ֤ה אֱ ֹלהִֵ֗ ינּו וְ קַ בְ צֵ נּוְ֮ ְֽׁמן־הַ גָׁ֫ ֹויַ֥ם ַ֭ ְלהדֹות
לְ ֵ ֶ֣שם קָ ְד ֶ ָ֑שָך לְֵ֝ ה ְשתַ ִ֗ ֵבחַ ב ְתהל ֶ ְָֽׁתָך׃
Ps. 106:47 hoșienu ADONAI elohenu
vekabețenu min-hagoim leodot leșem kodșea
leiștabeiah bithilatea:

ן־הֶׁ֤עֹו ָ֨לם ׀ וְ ֵַּ֬עד הָ עֹו ִָ֗לם
ָ ֹלהַ֪י י ְש ָר ַ֡ ֵאל מ
ֵ ֱבָ ֶׁ֤רּוך־יְ ה ֨ ָוה א
לּו־יְּֽׁה׃
ָ ְוְ אָ ַ ֹ֖מר כָל־הָ עָ ַ֥ם אָ ִ֗ ֵמן ַ ְֽׁהל
Ps. 106:48 baruh-ADONAI elohe israel minhaolam vead haolam veamar kol-haam amen
halelu-ia:

ק״ז107

Psalmii 107
1. "Lăudaţi pe Domnul, căci este

י־טֹוב ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ָ֑ ה ֶ֣דּו לַיהוָ ֶ֣ה כ

bun, căci în veac ţine îndurarea
Lui!"

Ps. 107:1 hodu lADONAI ki-tov ki leolam hasdo:

2. Aşa să zică cei răscumpăraţi
de Domnul, pe care i-a izbăvit
El din mâna vrăjmaşului,
3. şi pe care i-a strâns din toate
ţările: de la răsărit şi de la apus,
de la miazănoapte şi de la mare.
4. Ei pribegeau prin pustiu,
umblau pe căi neumblate, şi nu
găseau nicio cetate, unde să
poată locui.

ד־צר׃
ְֽׁ ָ ֲשר ְֵ֝גאָ ִָ֗לם מ ַי
ַ֥ ֶ אמרּו גְ אּולֵ ֶ֣י יְ הוָ ָ֑ה א
ְ ַ֭י
Ps. 107:2 iomeru gheule ADONAI așer ghealam
miad-țar:

ּוממַ ע ָ ֲָ֑רב מצָ ַ֥פֹון ּומ ָיְֽׁם׃
ְֽׁ ּוְֽׁ מֵ א ֲָר ִ֗צֹות ָׁ֫קבְ ָצַ֥ם ממז ָ ְַ֥רח
Ps. 107:3 umearațot kibețam mimizrah
umimaarav mițafon umiam:

ימֹון ָ ְָּ֑ ֶרך ַ֥עיר ֵ֝מֹושִָ֗ ב ֶ֣לא מָ ָ ְֽׁצאּו׃
ֶ֣ תָ עֶ֣ ּו בַַ֭ מ ְדבָ ר ביש
Ps. 107:4 tau vamidbar bișimon dare ir moșav lo
mațau:
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5. Sufereau de foame şi de sete;

עַטף׃
ְֽׁ ָ ְרע ֵַ֥בים גַם־צְ מֵ ָ֑אים ֵַ֝נפְ שִָ֗ ם בָ ֶהַ֥ם ת ְת

le tânjea sufletul în ei.
6. Atunci, în strâmtorarea lor au
strigat către Domnul, şi El i-a
izbăvit din necazurile lor;
7. i-a călăuzit pe drumul cel
drept, ca să ajungă într-o cetate
de locuit.
8. O, de ar lăuda oamenii pe
Domnul pentru bunătatea Lui şi
pentru minunile Lui faţă de fiii

Ps. 107:5 reevim gam-țemeim nafșam bahem
titataf:

ילם׃
ְֽׁ ֵ ל־יהוָה בַ ַצֶ֣ר ל ֶָהָ֑ם ֵ֝מ ְמ ְֽׁצּוקֹותֵ יהִֶ֗ ם יַצ
ְ ַ֭ ֶוַיצְ ע ֲֶ֣קּו א
Ps. 107:6 vaițaku el-ADONAI bațar lahem
mimețukoteem iațilem:

מֹושב׃
ְֽׁ ָ ל־עיר
ַ֥ ֶַַ֭ ְֽׁוי ְַדריכֵם בְ ֶ ֶ֣ד ֶרך יְ שָ ָ ָ֑רה ֵ֝ ָל ִֶ֗לכֶת א
Ps. 107:7 vaiadrihem bedere ieșara laleet el-ir
moșav:

oamenilor!
9. Căci

El

a

potolit

setea

sufletului însetat şi a umplut de
bunătăţi sufletul flămând.
10. Cei ce şedeau în întuneric şi
umbra morţii trăiau legaţi în
ticăloşie şi în fiare,

אֹותיו לבְ נֵ ַ֥י אָ ָ ְֽׁדם׃
ָ ִ֗ ְיֹודּו לַיהוָ ֶ֣ה חַ ְס ְָֹּ֑ו ְֵ֝ונפְ ל
ֶ֣
Ps. 107:8 iodu lADONAI hasdo venifleotav livne
adam:

ֵא־טֹוב׃
ְֽׁ י־ה ְשביעַ נֶ ֶ֣פֶש שקֵ ָ ָ֑קה וְ נֶ ַ֥פֶש ְֵ֝רעֵבָ ה מל
ַ֭ כ
Ps. 107:9 ki-hisbia nefeș șokeka venefeș reeva
mile-tov:

11. pentru că se răzvrătiseră
împotriva

cuvintelor

lui

Dumnezeu,

pentru

că

nesocotiseră

sfatul

Celui

ירי עֳנֶ֣י ּובַ ְר ֶזְֽׁל׃
ֹ֖ ֵ ַ֭י ְשבֵ י ֶ֣חשֶ ך וְ צַ לְ ָ ָ֑מוֶת אֲס
Ps. 107:10 ioșve hoșe vețalmavet asire oni
uvarzel:

Preaînalt.
12. El le-a smerit inima prin

י־אל ַוע ֲַצֹ֖ת עֶ לְ יֶ֣ ֹון נ ָ ְָֽׁאצּו׃
ָ֑ ֵ ְֽׁכי־ה ְמ ַ֥רּו א ְמ ֵר
Ps. 107:11 ki-himru imre-el vaațat elion naațu:

suferinţă: au căzut, şi nimeni nu

ַויַכְ נַ ֶ֣ע בֶ עָ ָ ֶ֣מל ל ָבָ֑ם ֵָ֝כ ְש ִ֗לּו וְ ֵ ֶ֣אין ע ֵזְֽׁר׃

i-a ajutat.
13. Atunci, în strâmtorarea lor,
au strigat către Domnul, şi El i-a
izbăvit din necazurile lor.
14. I-a scos din întuneric şi de
umbra

morţii

legăturile.

şi

le-a

rupt

Ps. 107:12 vaiahna beamal libam kașelu veen
ozer:

יעם׃
ְֽׁ ֵ ל־יהוָה בַ ַצֶ֣ר ל ֶָהָ֑ם ֵ֝מ ְמצְֽׁקֹותֵ יהִֶ֗ ם יֹוש
ְ ַ֭ ֶוַי ְזע ֲֶ֣קּו א
Ps. 107:13 vaizaku el-ADONAI bațar lahem
mimețukoteem ioșiem:

ּומֹוס ֹ֖רֹותֵ י ֶהֶ֣ם יְ נ ֵ ְַֽׁתק׃
ְ
ְַֽׁ֭יֹוציאֵ ם מֵ ֶ֣חשֶ ך וְ צַ לְ ָ ָ֑מוֶת
Ps. 107:14 ioțiem meoșe vețalmavet umosroteem
ienatek:
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15. O, de ar lăuda oamenii pe
Domnul pentru bunătatea Lui şi

אֹותיו לבְ נֵ ַ֥י אָ ָ ְֽׁדם׃
ָ ִ֗ ְיֹודּו לַיהוָ ֶ֣ה חַ ְס ְָֹּ֑ו ְֵ֝ונפְ ל
ֶ֣

pentru minunile Lui faţă de fiii

Ps. 107:15 iodu lADONAI hasdo venifleotav livne
adam:

oamenilor!
16. Căci El a sfărâmat porţi din
aramă şi a rupt zăvoare din fier.
17. Nebunii, prin purtarea lor
vinovată şi prin nelegiuirile lor,

יחי בַ ְרזֶ ֶ֣ל ג ֵ ְְּֽׁעַ ׃
ֹ֖ ֵ י־שבַ ר ְַּ לְ ֶ֣תֹות נְ ָ֑חשֶ ת ּובְ ר
ַ֭ ְֽׁכ
Ps. 107:16 ki-șibar daltot neoșet uvrihe varzel
ghideia:

ַ֭ ֱאולים מ ֶ ְֶּ֣ ֶרך פ ְשעָ ָ֑ם ְֽׁ ֵּ֝ומֵ ע ְֲֽׁונתֵ יהִֶ֗ ם י ְתעַוְּֽׁ ּו׃

ajunseseră nenorociţi.
18. Sufletul lor se dezgustase de
orice hrană, şi erau lângă porţile
morţii.
19. Atunci, în strâmtorarea lor,
au strigat către Domnul, şi El i-a
izbăvit din necazurile lor;
20. a trimis cuvântul Său şi i-a
tămăduit şi i-a scăpat de groapă.
21. O, de ar lăuda oamenii pe

Ps. 107:17 evilim midere pișam umeavonoteem
itanu:

עַד־שע ֲֵרי ָ ְֽׁמוֶת׃
ַ֥ ַ
ָל־אכֶל ְתתַ עֵ ֶ֣ב נַפְ ָ ָ֑שם ֵ֝ ַוי ִַ֗גיעּו
ַ֭ כ
Ps. 107:18 kol-ohel tetaev nafșam vaiaghiu adșaare mavet:

יעם׃
ְֽׁ ֵ ל־יהוָה בַ ַצֶ֣ר ל ֶָהָ֑ם ֵ֝מ ְמצְֽׁקֹותֵ יהִֶ֗ ם יֹוש
ְ ַ֭ ֶוַי ְזע ֲֶ֣קּו א
Ps. 107:19 vaizaku el-ADONAI bațar lahem
mimețukoteem ioșiem:

Domnul pentru bunătatea Lui şi
pentru minunile Lui faţă de fiii
oamenilor!
22. Să-I
mulţumiri

aducă
şi

jertfe
să

de

יתֹותם׃
ְֽׁ ָ פָאם ְֵֽׁ֝וימַ ִֵ֗לט מ ְשח
ָ֑ ֵ י ְשלַ ֶ֣ח ַ֭ ְְּבָ רֹו וְ י ְר
Ps. 107:20 ișlah devaro veirpaem vimalet
mișeitotam:

vestească

lucrările Lui cu strigăte de
bucurie.

אֹותיו לבְ נֵ ַ֥י אָ ָ ְֽׁדם׃
ָ ִ֗ ְיֹודּו לַיהוָ ֶ֣ה חַ ְס ְָֹּ֑ו ְֵ֝ונפְ ל
ֶ֣
Ps. 107:21 iodu lADONAI hasdo venifleotav livne
adam:

23. Cei ce se coborâseră pe mare

ֲשיו בְ ר ָוְּֽׁה׃
ֶ֣ ָ תֹודה ְֽׁויסַ פְ ֹ֖רּו מַ ע
ָ֑ ָ ַ֭ ְויזְבְ חּו זבְ ֵחֶ֣י

în corăbii şi făceau negoţ pe
apele cele mari,
24. aceia

au

văzut

lucrările

Domnului şi minunile Lui în
mijlocul adâncului.

Ps. 107:22 veizbeu zivhe toda visaperu maasav
berina:

יֹור ֵ ֶ֣די הַַ֭ יָם בָ אֳ ניָ֑ ֹות ע ֵ ַ֥שי ְֵ֝מלָא ִָ֗כה בְ ַ ֶ֣מים ַר ְֽׁבים׃
ְ
Ps. 107:23 iorede haiam baoniot ose melaha
bemaim rabim:

צּולה׃
ְֽׁ ָ אֹותיו ב ְמ
ָ ִ֗ ְֵ ֶ֣המָ ה ַָ֭ראּו מַ ע ֵ ֲֶ֣שי יְ הוָ ָ֑ה ְֵ֝ונפְ ל
Ps. 107:24 hema rau maase ADONAI venifleotav
bimțula:
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25. El a zis şi a pus să sufle

רֹומם ג ָ ְַֽׁליו׃
ַ֥ ֵ ו ִַ֗יאמֶ ר ַ֭ ַ ְֽׁו ַיעֲמֵ ד ֶ֣רּוחַ ְסע ָ ָָ֑רה ו ְַת

furtuna, care a ridicat valurile
mării.
26. Se suiau spre ceruri, se
coborau în adânc; sufletul le era
pierdut în faţa primejdiei.
27. Apucaţi

de

ameţeală,

se

clătinau ca un om beat, şi
zadarnică le era toată iscusinţa.
28. Atunci, în strâmtorarea lor,
au strigat către Domnul, şi El i-a
izbăvit din necazurile lor.
29. A oprit furtuna, a adus
liniştea, şi valurile s-au potolit.
30. Ei s-au bucurat că valurile s-

Ps. 107:25 vaiomer vaiaamed ruah seara
vateromem galav:

מֹוגְֽׁג׃
ָ הֹומֹות ֵַ֝נפְ שִָ֗ ם בְ ָרעָ ַ֥ה ת ְת
ָ֑ ַיעֲלֶ֣ ּו שַָ֭ מַ ים י ְֵר ֶ֣דּו ְת
Ps. 107:26 iaalu șamaim ierdu teomot nafșam
beraa titmogag:

ָל־חָ כְ מָ ִ֗ ָתם ת ְתבַ ָ ְֽׁלע׃
ֵ֝ י ֶָ֣חֹוגּו ַ֭ ְויָנּועּו כַשכָ֑ ֹור וְ כ
Ps. 107:27 iahogu veianuu kașikor veolhohmatam titbala:

יאם׃
ְֽׁ ֵ ל־יהוָה בַ ַצֶ֣ר ל ֶָהָ֑ם ְֽׁ ֵּ֝ומ ְמ ְֽׁצּוקתֵ יהִֶ֗ ם יֹוצ
ְ ַ֭ ֶוַיצְ ע ֲֶ֣קּו א
Ps. 107:28 vaițaku el-ADONAI bațar lahem
umimețukoteem ioțiem:

ֵיהם׃
ְֽׁ ֶ עָרה ל ְדמָ ָ ָ֑מה ֵ֝ ַו ֶיח ֱִ֗שּו ַגל
ָ י ֵ ֶָ֣קם ַ֭ ְס

au liniştit, şi Domnul i-a dus în
limanul dorit.

Ps. 107:29 iakem seara lidmama vaieeșu galeem:

31. O, de ar lăuda oamenii pe
Domnul pentru bunătatea Lui şi
pentru minunile Lui faţă de fiii
oamenilor!
32. Să-L

înalţe

poporului şi

în

ל־מ ַ֥חֹוז חֶ פְ ָ ְֽׁצם׃
ְ ֶַוי ְש ְמ ַ֥חּו ְֽׁכי־י ְש ָ֑תקּו ֵ֝ ַויַנְ חִֵ֗ ם א
Ps. 107:30 vaismeu hi-iștoku vaianhem el-meoz
hefțam:

adunarea

să-L laude în

adunarea bătrânilor!

אֹותיו לבְ נֵ ַ֥י אָ ָ ְֽׁדם׃
ָ ִ֗ ְיֹודּו לַיהוָ ֶ֣ה חַ ְס ְָֹּ֑ו ְֵ֝ונפְ ל
ֶ֣
Ps. 107:31 iodu lADONAI hasdo venifleotav livne
adam:

33. El preface râurile în pustiu,
şi izvoarele de apă, în pământ
uscat,
34. ţara roditoare în ţară sărată,
din pricina răutăţii locuitorilor
ei.
35. Tot El preface pustiul în iaz,
şi pământul uscat, în izvoare de

מֹושב זְקֵ נֶ֣ים יְ הַ לְ לְֽׁ ּוהּו׃
ֹ֖ ַ ְְַֽׁ֭ ויר ְממּוהּו בקְ הַ ל־עָ ָ֑ם ּוב
Ps. 107:32 viromemuhu bik-hal-am uvmoșav
zekenim iealeluhu:

י ֵ ֶָ֣שם נְ הָ ֶ֣רֹות לְ מ ְד ָבָ֑ר ּומ ָצַ֥אֵ י ֵ֝ ִ֗מַ ים לְ צמָ ְֽׁאֹון׃
Ps. 107:33 iasem nearot lemidbar umoțae maim
lețimaon:

ֶ ֶ֣א ֶרץ ַ֭ ְפרי ל ְמל ֵָחָ֑ה מֵֵ֝ ָרעִַ֗ ת ֶ֣י ְשבֵ י ָ ְֽׁבּה׃

ape.

Ps. 107:34 ereț peri limlea meraat ioșve va:

ַם־מים וְ ֶ ַ֥א ֶרץ ֵ֝צ ִָ֗יה לְ מ ָצַ֥אֵ י ָ ְֽׁמים׃
ָ֑ ַ י ֵ ֶָ֣שם ַ֭מ ְדבָ ר ַ ְֽׁלאֲ ג
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36. Aşază acolo pe cei flămânzi,
şi ei întemeiază o cetate ca să

Ps. 107:35 iasem midbar laagam-maim veereț ția
lemoțae maim:

locuiască în ea;
37. însămânţează ogoare, sădesc
vii şi-i culeg roadele.
38. El îi binecuvântă, şi se
înmulţesc nespus, şi nu le

apăsaţi

sunt

Ps. 107:36 vaioșev șam reevim vaihonenu ir
moșav:

וַיז ְְרעֶ֣ ּו שַָ֭ דֹות וַי ְטעֶ֣ ּו כְ ָר ָ֑מים ֵ֝ ַו ַיע ֲִ֗שּו פְ ֶ֣רי ְת ְֽׁבּואָ ה׃

împuţinează vitele.
39. Dacă

מֹושב׃
ְֽׁ ָ עֵבים ֵ֝ ַויְ כֹונְ נִ֗ ּו ֶ֣עיר
ָ֑ וַיֶ֣ ֹושֶ ב ָ ֶ֣שם ְר

împuţinaţi

prin

şi

asuprire,

Ps. 107:37 vaizreu sadot vaiteu heramim vaiaasu
peri tevua:

nenorocire şi suferinţă,
40. El varsă dispreţul peste cei
mari şi-i face să pribegească
prin pustiuri fără drum,

ַויְ בָ רֲ כֵ ֶ֣ם וַי ְר ֶ֣בּו ְמ ָ֑אד ּוֵ֝ בְ הֶ ְמ ִ֗ ָתם ֶ֣לא י ְַמ ְֽׁעיט׃
Ps. 107:38 vaivarahem vairbu meod uvhemtam
lo iamit:

וַי ְמע ֲַ֥טּו ַוי ָָ֑שחּו מֵ ֹ֖עצֶ ר ָרעָ ֶ֣ה וְ יָגְֽׁ ֹון׃

41. dar ridică pe cel lipsit,
izbăveşte pe cel nevoiaş şi
înmulţeşte familiile ca pe nişte
turme.
42. "Oamenii fără prihană văd
lucrul acesta şi se bucură, şi
orice

nelegiuire

îşi

închide

gura!"
43. Cine este înţelept să ia
seama la aceste lucruri şi să fie
cu luare aminte la bunătăţile
Domnului.

Ps. 107:39 vaimatu vaiașohu meoțer raa
veiagon:

א־ד ֶרך׃
ְֽׁ ָ יבים ֵ֝ ַוי ְַתעִֵ֗ ם בְ ֶ֣תהּו ל
ָ֑ שפֵ ֶ֣ך ַ֭בּוז עַל־נְ ד
Ps. 107:40 șofe buz al-nedivim vaiatem betohu
lo-dare:

פָחֹות׃
ְֽׁ וַיְ שַ גֵ ֶ֣ב אֶ בְ יֶ֣ ֹון מֵ עָ֑ ֹוני וַיָ ַ֥שֶ ם ֵַ֝כ ִ֗צאן מ ְש
Ps. 107:41 vaisaghev evion meoni vaiasem kațon
mișpahot:

ָל־עַ וְ ִָ֗לה ָ ֶ֣קפְ צָ ה ְֽׁפיהָ ׃
ֵ֝ י ְר ֶ֣אּו יְ שָ ֶ֣רים וְ י ְש ָ ָ֑מחּו וְ כ
Ps. 107:42 iru ieșarim veismahu veol-avla kafeța
piha:

הוְֽׁה׃
ָ ְר־אלֶה ְֵ֝וי ְת ְֽׁבֹונְ נִ֗ ּו ַ ְֽׁח ְס ֵ ַ֥די י
ָ֑ ֵ ָמי־חָ כָ ַ֥ם וְ י ְשמ
Ps. 107:43 mi-haham veișmor-ele veitbonenu
hasde ADONAI:
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Ziua 23

Psalmii 108
1. (O cântare. Un psalm al lui

ֹ֖שיר מז ְֶ֣מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃

David.)
2. Gata îmi este inima să cânte,
Dumnezeule! Voi cânta, voi
suna din instrumentele mele;
aceasta este slava mea!
3. Deşteptaţi-vă, lăută şi harpă!

Ps. 108:1 șir mizmor ledavid:

בֹודי׃
ְֽׁ ְאֱֹלהים אָ ַ֥ש ָירה ֵ֝ ַואֲ ז ְַמ ָ ִ֗רה אַ ף־כ
ָ֑ נָכֶ֣ ֹון ל ֶ֣בי
Ps. 108:2 nahon libi elohim așira vaazamera afkevodi:

Mă voi trezi în zori de zi.
4. Te voi lăuda printre popoare,
Doamne, Te voi cânta printre

ּורה הַ וֵּ ַ֥בֶ ל וְ כוִּ֗ ֹור אָ ַ֥ע ָירה ָ ְֽׁשחַ ר׃
ְֽׁ ָ ַ֭ע
Ps. 108:3 ura hanevel veinor aira șahar:

אֹודָךֹ֖ בָ עַ ַ֥מים ׀ יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝ ַואֲ זַמֶ ְר ִָ֗ך בַ ל־א ְֽׁמים׃
ְ

neamuri.
5. Căci mare este bunătatea Ta
şi se înalţă mai presus de ceruri,
iar credincioşia Ta, până la nori.
6. Înalţă-Te

peste

ceruri,

Dumnezeule, şi fie slava Ta
peste tot pământul!
7. Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie
izbăviţi, scapă-ne prin dreapta
Ta şi ascultă-ne!
8. Dumnezeu

ק״ח108

a

vorbit

în

sfinţenia Lui: "Voi birui, voi
împărţi Sihemul, voi măsura
Valea Sucot;
9. al Meu este Galaadul, al Meu,
Manase; Efraim este întăritura
capului Meu, şi Iuda, toiagul
Meu de cârmuire;

Ps. 108:4 odha vaamim ADONAI vaazamerha
bal-umim:

עַד־שחָ ַ֥קים אֲ מ ֶ ְֽׁתָך׃
ְ
ְֽׁכי־ג ֶָ֣דֹול ֵ ְֽׁמעַל־שָ ַ ֶ֣מים חַ ְס ֶ ְָָּ֑ך ְ ְֽׁו
Ps. 108:5 ki-gadol meal-șamaim hasdea veadșeakim amitea:

בֹודָך׃
ְֽׁ ֶ ְֹלהים וְ עַ ֹ֖ל כָל־הָ ָ ֶ֣א ֶרץ כ
ָ֑ ֱֶ֣רּומָ ה עַל־שָ ַ ֶ֣מים א
Ps. 108:6 ruma al-șamaim elohim veal kolhaareț kevodea:

הֹושיעָה יְ ְֽׁמינְ ָךֶ֣ ַוע ֲֵנְֽׁני׃
ֹ֖ ידיָך
ָ֑ ֶ ַ֭ ְלמַ עַן יֵחָ לְ ֶ֣צּון יְ ד
Ps. 108:7 lemaan iealețun iedidea hoșia ieminha
vaaneni:

ֹלהים ׀ ְּ ֶבַ֥ר בְ קָ ְד ִ֗שֹו אֶ עְ ֹלַ֥ זָה אֲחַ לְ ָ ַ֥קה ְשכֶ ָ֑ם וְ עֵ ֹ֖מֶ ק
ֶׁ֤ ֱא
סכֶ֣ ֹות אֲ מַ ֵ ְְּֽׁד׃
Ps. 108:8 elohim diber bekodșo eloza ahaleka
șeem veemek sukot amaded:

הּודה
ָ ִ֗ אשי ֵ֝ ְי
ָ֑ ֶׁ֤לי גלְ עָ֨ ד ׀ ֶׁ֤לי ְמנַשִֶ֗ ה ַ֭ ְואֶ פְ ַרים מָ עֶ֣ ֹוז ר
ְמחקְ ְֽׁקי׃
Ps. 108:9 li ghilad li menașe veefraim maoz roși
ieuda meokeki:
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10. Moab este ligheanul în care
Mă

spăl;

Îmi

arunc

încălţămintea asupra Edomului;
strig de bucurie asupra ţării
filistenilor!"

עַל־אֱ דֹום אַ ְש ֶ֣ליך ַנע ֲָ֑לי ע ֵ ְֲֽׁלי־פְֵ֝ ִֶ֗לשֶ ת
ַ֭
מֹואב ׀ ֵּ֬סיר ַרחְ ִ֗צי
ֶׁ֤ ָ
רֹועע׃
ְֽׁ ָ אֶ ְת
Ps. 108:10 moav sir rahți al-edom așlih naali alefeleșet etroa:

11. Cine mă va duce în cetatea
întărită? Cine mă va duce la
Edom?
12. Oare nu Tu, Dumnezeule,
care ne-ai lepădat şi care nu vrei
să mai ieşi, Dumnezeule, cu
oştirile noastre?
13. Dă-ne ajutor în necaz, căci
zadarnic este ajutorul omului.
14. Cu Dumnezeu vom face mari
isprăvi;

El

va

zdrobi

pe

ֶ֣מי ַ֭יבלֵני ֶ֣עיר מבְ ָצָ֑ר ֹ֖מי נ ַָחֶ֣ני עַ ד־אֱ ְֽׁדֹום׃
Ps. 108:11 mi iovileni ir mivțar mi nahani adedom:

ֹלהים בְ צבְ א ֵ ְֽׁתינּו׃
ִ֗ ֹלהים ְזנַחְ ָ ָ֑תנּו ְ ְֽׁולא־תֵ ֵצַ֥א ֵ֝ ֱא
ַ֥ ֱה ְֲֽׁלא־א
Ps. 108:12 halo-elohim zenahtanu velo-tețe
elohim bețivotenu:

ָ ְֽׁהבָ ה־לָ ֶ֣נּו עֶ ז ָ ְֶ֣רת מ ָצָ֑ר ְֵ֝ושִָ֗ וְ א ְתשּועַ ַ֥ת אָ ָ ְֽׁדם׃
Ps. 108:13 hava-lanu ezrat mițar veșav teșuat
adam:

vrăjmaşii noştri.

ה־חָ֑יל ְֵ֝ו ִ֗הּוא י ַָ֥בּוס צָ ֵ ְֽׁרינּו׃
ָ ֶאֹלהים ַנעֲש
ַ֥ ֵ ְֽׁב
Ps. 108:14 belohim naase-hail veu iavus țarenu:

ק״ט109
Psalmii 109
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. Un psalm al lui
David.) Dumnezeul laudei mele,
nu tăcea!
2. Căci potrivnicii au deschis
împotriva mea o gură rea şi
înşelătoare, îmi vorbesc cu o
limbă mincinoasă,

ֹלהַ֥י ְֵ֝תהל ִָ֗תי ַ ְֽׁאל־תֶ ח ַ ְֱֽׁרש׃
ֵ ֱַַ֭ל ְמנַצֵ חַ לְ דָ וֶ֣ד מז ְָ֑מֹור א
Ps. 109:1 lamnațeiah ledavid mizmor elohe
teilati al-teeraș:

פָתחּו ְּבְ ַ֥רּו ֵ֝א ִ֗תי לְ ֶ֣שֹון
ָ֑ ָ י־מ ְרמָ ה עָ לַ ֶ֣י
ַ֭ ֶׁ֤כי ַ֪פי ָרשַָ֡ ע ּוְֽׁ פ
ָ ְֽׁשקֶ ר׃
Ps. 109:2 ki fi rașa ufi-mirma alai patahu diberu
iti leșon șaker:

וְ דבְ ֵ ֶ֣רי שנְ ָ ֶ֣אה ְסבָ ָ֑בּוני ו ְַֽׁי ָלח ֲַ֥מּוני ח ָוְּֽׁם׃

3. mă înconjoară cu cuvântări
pline de ură şi se războiesc cu
mine fără temei.

Ps. 109:3 vedivre sina sevavuni vailahamuni
hinam:

4. Pe când eu îi iubesc, ei îmi
sunt potrivnici; dar eu alerg la
rugăciune.

ַ ְֽׁתחַ ת־אַ הֲבָ ַ֥תי י ְש ְטנִ֗ ּוני וַאֲ נַ֥י ְתפ ָ ְֽׁלה׃
Ps. 109:4 tahat-ahavati istenuni vaani tefila:
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5. Ei îmi întorc rău pentru bine,
şi ură, pentru dragostea mea.
6. Pe vrăjmaşul meu pune-l sub
stăpânirea unui om rău, şi un

טֹובָ֑ה ְֵ֝ושנְ ִ֗ ָאה ַ ֶ֣תחַ ת אַ הֲבָ ְֽׁתי׃
ָ ַו ַָ֘י ֶׁ֤שימּו עָלַ ֶ֣י ַָ֭רעָ ה ַ ֶ֣תחַ ת
Ps. 109:5 vaiasimu alai raa tahat tova vesina
tahat ahavati:

pârâş să stea la dreapta lui!
7. Când va fi judecat, să fie găsit
vinovat, şi rugăciunea lui să
treacă drept un păcat!
8. Puţine să-i fie zilele la număr,

הַ פְ ֵ ֶ֣קד עָ לָ ֶ֣יו ָר ָ ָ֑שע ְֵ֝ושָ ִ֗ ָטן ַיע ֲַ֥מד עַ ל־יְ מינְֽׁ ֹו׃
Ps. 109:6 hafeked alav rașa vesatan iaamod aliemino:

ַ֭ ְבה ָ ֶ֣שפְ טֹו י ֵֵצֶ֣א ָר ָ ָ֑שע ּוֵ֝ ְתפל ִָ֗תֹו תהְ יֶ ַ֥ה ַ ְֽׁלחֲטָ ָ ְֽׁאה׃
Ps. 109:7 beișafto iețe rașa utfilato tihie lahataa:

şi slujba să i-o ia altul!
9. Să-i rămână copiii orfani, şi
nevasta sa, văduvă!
10. Copiii lui să umble fără
niciun căpătâi şi să cerşească,

עַטים פְֵ֝ קְָּ ִ֗תֹו י ַ ַ֥קח אַ ֵ ְֽׁחר׃
ָ֑ ְֽׁיהְ יְֽׁ ּו־י ָ ַָ֥מיו ְמ
Ps. 109:8 ihiu-iamav meatim pekudato ikah
aher:

să-şi caute pâinea departe de
locuinţa lor dărâmată!
11. Cel ce l-a împrumutat să-i
pună mâna pe tot ce are, şi
străinii

să-i

jefuiască

rodul

muncii lui!
12. Nimeni să nu mai ţină la el
şi nimeni să n-aibă milă de
orfanii lui!
13. Urmaşii lui să fie nimiciţi şi
să li se stingă numele în neamul
următor!
14. Nelegiuirea părinţilor săi să
rămână

ca

aducere

aminte

înaintea Domnului şi să nu se
şteargă păcatul mamei lui!

תֹומים ְֵ֝וא ְשתֹו אַ לְ מָ ָנְֽׁה׃
ָ֑ ְְֽׁיהְ יּו־בָ נָ ַ֥יו י
Ps. 109:9 ihiu-vanav ietomim veișto almana:

יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵוְ נֶׁ֤ ֹו ַע יָנֶ֣ ּועּו בָ נָ ֶ֣יו וְ ש ֵ ָ֑אלּו ְֵ֝ודָ ְר ִ֗שּו מֵ חָ ְרבֹות
Ps. 109:10 venoa ianuu vanav veșielu vedareșu
mearevoteem:

יְ נ ֵ ֶַ֣קש נַ֭ ֹושֶ ה לְ כָל־אֲ שֶ ר־לָ֑ ֹו וְ י ָֹ֖בזּו ז ֶָ֣רים יְ גיעְֽׁ ֹו׃
Ps. 109:11 ienakeș noșe leol-așer-lo veiavozu
zarim ieghio:

יתֹומיו׃
ְֽׁ ָ י־לֹו מ ֵ ֶ֣שך ָחָ֑סֶ ד ְ ְֽׁואַ ל־יְ ַ֥הי ֵ֝חֹו ִֵ֗נן ל
ַ֭ אַ ל־יְ ה
Ps. 109:12 al-iei-lo moșe hased veal-iei honen
litomav:

יְ ְֽׁהי־אַ חֲר ַ֥יתֹו לְ הַ כְ ָ֑רית בְ ַ֥דֹור אֵַ֝ חִֵ֗ ר י ַ ַ֥מח ְש ָ ְֽׁמם׃
Ps. 109:13 iei-aharito leahrit bedor aher imah
șemam:

יזָכֵ ֶׁ֤ר ׀ ע ֲֶ֣ון ַ֭אֲ בתָ יו אֶ ל־יְ הוָ ָ֑ה וְ חַ ַ ַ֥טאת ֵ֝א ִ֗מֹו אַ ל־ת ָ ְֽׁמח׃
Ps. 109:14 izaher avon avotav el-ADONAI veatat
imo al-timah:
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15. Domnul să-i aibă totdeauna
înaintea ochilor, ca să le şteargă
pomenirea de pe pământ,
16. pentru că nu şi-a adus
aminte să facă îndurare, pentru
că a prigonit pe cel nenorocit şi
pe cel lipsit, până acolo încât să
omoare pe omul cu inima
zdrobită!
17. Îi plăcea blestemul: să cadă
asupra

lui!

Nu-i

plăcea

binecuvântarea: să se depărteze
de el!
18. Se îmbracă cu blestemul
cum se îmbracă cu haina lui, îi
pătrunde ca apa înăuntrul lui,
ca untdelemnul, în oase!
19. De aceea, să-i slujească de
veşmânt, ca să se acopere, de
cingătoare,

cu

care

să

fie

totdeauna încins!
20. Aceasta să fie, din partea
Domnului,

plata

vrăjmaşilor

mei şi a celor ce vorbesc cu
răutate de mine!
21. Iar

Tu,

Doamne

Dumnezeule, lucrează pentru
mine din pricina Numelui Tău,
căci mare este bunătatea Ta;
izbăveşte-mă!

יהְ יֶ֣ ּו ֶנְַֽׁ֤גֶד־יְ הוָ ֶ֣ה תָ ָ֑מיד וְ יַכְ ֵ ֹ֖רת מֵ ֶ ֶ֣א ֶרץ זכְ ָ ְֽׁרם׃
Ps. 109:15 ihiu neghed-ADONAI tamid veiahret
meereț zihram:

ִַ֗יעַן ֲא ֶ ֶׁ֤שר ׀ ַ֥לא ָזכַרְ֮ ע ֲַ֪שֹות ָחַ֥סֶ ד וַי ְר ְַּ֡ף איש־עָ נֶ֣י
מֹותת׃
ְֽׁ ֵ ְַ֭ ְואֶ בְ יֹון וְ נכְ ֨ ֵאה ל ֵּ֬ ֵָבב ל
Ps. 109:16 iaan așer lo zahar asot hased vairdof
iș-ani veevion venihe levav lemotet:

בֹואהּו ְ ְֽׁולא־חָ פֵ ַ֥ץ ֵ֝בבְ ָר ִָ֗כה וַת ְר ַחַ֥ק
ָ֑ ֵ ַו ֶי ֱא ַהֶ֣ב ַ֭ ְק ָללָה ו ְַת
מ ֶ ְֽׁמוּּו׃
Ps. 109:17 vaieeav kelala vatevoeu velo-hafeț
bivraha vatirhak mimenu:

וַילְ ַבַ֥ש קְ ָל ִָ֗לה כְ ָׁ֫ ַמ ְַֹּ֥ו וַתָ ֶ֣בא כ ַ ֶַ֣מים בְ ק ְר ָ֑בֹו ְֵ֝וכַשִֶ֗ מֶ ן
מֹותיו׃
ְֽׁ ָ ְבְ עַצ
Ps. 109:18 vailbaș kelala kemado vatavo hamaim
bekirbo veașemen beațmotav:

י־לֹו כְ ֶ ֶ֣בגֶד יַעְ ֶ ָ֑טה ּוֵ֝ לְ ִ֗ ֵמזַח תָ ַ֥מיד יַחְ גְ ֶ ְֽׁרהָ ׃
ַ֭ ְתה
Ps. 109:19 tei-lo keveghed iate ulmezah tamid
iahgherea:

ֶׁ֤זאת פְ עלַ ֶ֣ת ַ֭ש ְטנַי מֵ ֵ ֶ֣את יְ הוָ ָ֑ה וְ הַ ְּבְ ַ֥רים ֵ֝ ָ ִ֗רע עַל־נַפְ ְֽׁשי׃
Ps. 109:20 zot peulat sotnai meet ADONAI
veadovrim ra al-nafși:

י־טֹוב
ַ֥ ה־אתי לְ ַ ֶ֣מעַן ְש ֶ ָ֑מָך כ
ַ֭ ֵוְ אַ ָ ֶׁ֤תה ׀ יְ ַ֘הוֶׁ֤ה אֲ ד ִָ֗ני עש
ילני׃
ְֽׁ ֵ ֵ֝חַ ְס ְְּ ִָ֗ך הַ צ
Ps. 109:21 veata ELOHIM adonai ase-iti lemaan
șemea ki-tov hasdea hațileni:

22. Sunt nenorocit şi lipsit, şi
îmi e rănită inima înăuntrul
meu.

ְֽׁכי־ ָענֶ֣י וְ אֶ בְ יֶ֣ ֹון אָ ָ֑נכי ְֵ֝ול ִ֗בי חָ לַ ַ֥ל בְ ק ְר ְֽׁבי׃
Ps. 109:22 ki-ani veevion anohi velibi halal
bekirbi:

23. Pier ca umbra gata să treacă,
sunt izgonit ca o lăcustă.

טֹותֹו ֶנהֱלָ ָ֑כְ תי ֵ֝ננְ עִַ֗ ְרתי ָ ְֽׁכאַ ְר ֶ ְֽׁבה׃
ַ֥ ְכְ צֵ ל־כנ
Ps. 109:23 kețel-kintoto neelahti ninarti kaarbe:
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24. Mi-au slăbit genunchii de

ַ֭ב ְרכַי כ ְָשלֶ֣ ּו מ ָ֑צֹום ּוֵ֝ בְ שָ ִ֗רי כ ַָחַ֥ש מ ָ ְֽׁשמֶ ן׃

post şi mi s-a sleit trupul de
slăbiciune.
25. Am ajuns de ocara lor; când
mă privesc, ei dau din cap.
26. Ajută-mi,

Doamne

Dumnezeul meu! Scapă-mă prin
bunătatea Ta!

Ps. 109:24 birkai kașelu mițom uvsari kahaș
mișamen:

אשם׃
ְֽׁ ָ ַו ֲאנֶׁ֤י ׀ הָ יֶ֣יתי חֶ ְרפָ ֶ֣ה ל ֶָהָ֑ם ֵ֝י ְר ִ֗אּוני יְ ניעַ֥ ּון ר
Ps. 109:25 vaani haiti herpa lahem iruni ieniun
roșam:

ֹלהָ֑י ַ֭הֹושיעֵ ֶ֣ני כְ חַ ְס ֶ ְְָּֽׁך׃
ָ ֱַָ֭עז ְֵרני יְ הוָ ֶ֣ה א

27. Şi să ştie că mâna Ta, că Tu,
Doamne, ai făcut lucrul acesta!
28. Măcar că ei blestemă, Tu

Ps. 109:26 azreni ADONAI elohai hoșieni
heasdea:

binecuvântă; măcar că se ridică
ei

împotriva

mea,

vor

fi

înfruntaţi, iar robul Tău se va
bucura.
29. Potrivnicii

mei

să

se

îmbrace cu ocara, să se acopere
cu ruşinea lor cum se acoperă
cu o manta!
30. Voi lăuda foarte mult cu
gura mea pe Domnul, Îl voi
mări în mijlocul mulţimii;
31. căci

El

stă

la

dreapta

săracului, ca să-l izbăvească de

יתּה׃
ְֽׁ ָ ְַֽׁ֭ ְוי ְֵדעּו כי־יָ ֶ֣ ְַ֤דָך ָ֑זאת אַ ָ ֹ֖תה יְ הוָ ֶ֣ה עֲש
Ps. 109:27 veiedu ki-iadea zot ata ADONAI asita:

יְ ַ ְֽׁקלְ לּו־הֵ מָ הְ֮ וְ אַ ָ ַ֪תה ְת ָׁ֫ ָב ֵ ַ֥רך ָ ֶׁ֤קמּו ׀ ַוי ִֵ֗בשּו ְ ְֽׁועַבְ ְְָּךַ֥ י ְש ָ ְֽׁמח׃
Ps. 109:28 iekalelu-hema veata tevare kamu
vaievoșu veavdea ismah:

שֹוטנַ ֶ֣י כְ ל ָ ָ֑מה וְ ַיע ֲֹ֖טּו כ ְַמ ֶ֣עיל בָ ְש ָ ְֽׁתם׃
ְ ילְ בְ ֶ֣שּו
Ps. 109:29 ilbeșu sotnai kelima veiaatu hamil
boștam:

ֹודה יְ הוָ ֶ֣ה ְמ ֶ֣אד בְ ָ֑פי ּובְ ֹ֖תֹוך ַר ֶ֣בים אֲ ַ ְֽׁהלְ ֶ ְֽׁלוּּו׃
ֶׁ֤ ֶ ַ֘א
Ps. 109:30 ode ADONAI meod befi uvtoh rabim
ahalelenu:

cei ce-l osândesc.

הֹושיעַ משפְ ֵ ַ֥טי נַפְ ְֽׁשֹו׃
ִ֗ ְֵ֝ימין אֶ בְ יָ֑ ֹון ל
ֶ֣ ְֽׁכי־ ַַ֭יעֲמד ל
Ps. 109:31 ki-iaamod limin evion leoșia mișofte
nafșo:

ק״י110

Psalmii 110
1. (Un psalm al lui David.)
Domnul a zis Domnului meu:
"Şezi la dreapta Mea, până voi
pune pe vrăjmaşii Tăi sub
picioarele Tale." -

לְ דָ ִ֗וד ָׁ֫מז ְַ֥מֹור נְ אֶׁ֤ם יְ ה ֨ ָוה ׀ ַ ְֽׁלאד ִ֗ני ֵ ַ֥שב ְֽׁלימינָ֑י עַ ד־אָ ַ֥שית
ֵ֝איְ ִ֗ ֶביָך ה ֲֶ֣דם לְ ַרגְ ֶ ְֽׁליָך׃
Ps. 110:1 ledavid mizmor neum ADONAI ladoni
șev limini ad-așit oivea hadom leraglea:
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2. Domnul va întinde din Sion
toiagul de cârmuire al puterii
Tale, zicând: "Stăpâneşte în
mijlocul vrăjmaşilor Tăi!"
3. Poporul Tău este plin de
înflăcărare,

când

Îţi

aduni

oştirea; cu podoabe sfinte, ca
din sânul zorilor, vine tineretul
Tău la Tine, ca roua.
4. Domnul a jurat, şi nu-I va
părea rău: "Tu eşti preot în
veac, în felul lui Melhisedec." 5. Domnul, de la dreapta Ta,

מַ ֵ ְֽׁטה־עזְ ִָ֗ך י ְשלַ ֶ֣ח ַ֭ ְיהוָה מציָ֑ ֹון ְֵ֝ר ִ֗ ֵדה בְ ֶ ֶ֣ק ֶרב איְ ֶ ְֽׁביָך׃
Ps. 110:2 mate-uzea ișlah ADONAI mițion rede
bekerev oivea:

י־קדֶ ש מֵ ֶ ֶ֣רחֶ ם מ ְש ָחָ֑ר לְֵ֝ ִָ֗ך
ַ֭ ַע ְמָךֶ֣ נְ דָ בתְ֮ בְ יַ֪ ֹום חֵָׁ֫ ילֶ ַָ֥ך ְ ְֽׁבהַ ְד ֵר
ַטֶ֣ל יַלְ ד ֶ ְֽׁתיָך׃
Ps. 110:3 amea nedavot beiom helea beadrekodeș mereem mișhar lea tal ialdutea:

ל־ְּבְ ָר ִ֗תי
ֵ֝ ַנ ְש ַבֶׁ֤ע יְ ה ֨ ָוה ׀ וְ ַ֥לא יוָּחִֵ֗ ם אַ ָ ְֽׁתה־כ ֵהַ֥ן לְ עֹולָ ָ֑ם ע
י־צדֶ ק׃
ְֽׁ ֶ מַ לְ כ
Ps. 110:4 nișba ADONAI velo inahem ata-hohen
leolam al-divrati malki-țedek:

zdrobeşte pe împăraţi în ziua

אֲדנָ ַ֥י עַ ל־יְ ְֽׁמינְ ָךָ֑ מָ ַחֹ֖ץ בְ יֹום־אַ ֶ֣פֹו ְמל ְָֽׁכים׃

mâniei Lui.
6. El

face

dreptate

printre

neamuri: totul este plin de
trupuri moarte; El zdrobeşte
capete pe toată întinderea ţării.
7. El bea din pârâu în timpul

Ps. 110:5 adonai al-ieminha mahaț beiom-apo
melahim:

ל־א ֶרץ ַר ָ ְֽׁבה׃
ַ֥ ֶ ַי ֶָ֣דין בַַ֭ גֹוים מָ לֵ ֶ֣א גְ ויָ֑ ֹות ָ ַ֥מחַ ץ ֵ֝ ִ֗ראש ע
Ps. 110:6 iadin bagoim male gheviot mahaț roș
al-ereț raba:

mersului: de aceea Îşi înalţă

ַ֭מוַּחַ ל בַ ֶ ְֶּ֣ ֶרך י ְש ֶ ָ֑תה עַל־ ֵ֝ ִ֗ ֵכן י ַָ֥רים ְֽׁראש׃

capul.

Ps. 110:7 minahal badere iște al-ken iarim roș:

קי״א111
Psalmii 111
1. Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda
pe Domnul din toată inima mea,
în

tovărăşia

oamenilor

fără

prihană şi în adunare.
2. Mari

sunt

lucrările

Domnului, cercetate de toţi cei

אֹודה ַ֭ ְיהוָה בְ כָל־ל ֵָבָ֑ב בְ ֹ֖סֹוד יְ שָ ֶ֣רים וְ עֵ ָ ְֽׁדה׃
ֶ֣ ֶ ַהַ֥לְ לּו ָ֨יּה ׀
Ps. 111:1 halelu ia ode ADONAI beol-levav besod
ieșarim veeda:

יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵרּושים לְ כָל־חֶ פְ צ
ִ֗ ְְּ ֵ֝ ַ֭ ְגדלים מַ ע ֵ ֲֶ֣שי יְ הוָ ָ֑ה
Ps. 111:2 ghedolim maase ADONAI derușim leolhefțeem:

ce le iubesc.
3. Strălucire şi

lucrarea Lui, şi dreptatea Lui
ţine în veci.

הֹוד־וְ הָ ָ ַ֥דר ָ ְֽׁפעֳלָ֑ ֹו ְֵ֝וצדְ קָ ִ֗תֹו ע ֶ ַ֥מדֶ ת ל ַ ְָֽׁעד׃

măreţie este

Ps. 111:3 hod-veadar paolo vețidkato omedet
laad:
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4. El a lăsat o aducere aminte a

הוְֽׁה׃
ָ ְזֵ ֶ֣כֶר עַָ֭ שָ ה לְ נפְ לְ א ָ ָ֑תיו חַ וֹּ֖ ּון וְ ַר ֶ֣חּום י

minunilor Lui, Domnul este
îndurător şi milostiv.
5. El a dat hrană celor ce se tem

Ps. 111:4 zeer asa lenifleotav hanun verahum
ADONAI:

de El; El Îşi aduce pururi
aminte de legământul Lui.
6. El a arătat poporului Său
puterea lucrărilor Lui, căci le-a
dat moştenirea neamurilor.
7. Lucrările mâinilor Lui sunt
credincioşie şi dreptate; toate
poruncile Lui sunt adevărate,
8. întărite
făcute

pentru

cu

veşnicie,

credincioşie

şi

neprihănire.
9. A

trimis

poporului

Său

izbăvirea, a aşezat legământul
Său în veci; Numele Lui este
sfânt şi înfricoşat.
10. Frica

Domnului

este

începutul înţelepciunii; toţi cei
ce

o

păzesc

au

o

minte

sănătoasă, şi slava Lui ţine în
veci.

טֶַ֭ ֶרף נ ַ ֶָ֣תן ְֽׁל ֵיר ָ ָ֑איו יז ְֹ֖כר לְ עֹולָ ֶ֣ם בְ ר ְֽׁיתֹו׃
Ps. 111:5 teref natan lireav izkor leolam berito:

גֹוים׃
ְֽׁ עַמֹו ל ֵ ַָ֥תת ֵ֝ ָלהִֶ֗ ם ַנחֲלַ ַ֥ת
ָ֑ ְֶ֣כחַ מַַ֭ עֲשָ יו הגֶ֣יד ל
Ps. 111:6 koah maasav highid leamo latet lahem
nahalat goim:

קּודיו׃
ְֽׁ ָ מַ ע ֵ ֲֶ֣שי ַָ֭ידָ יו אֱ ֶ ֶ֣מת ּומ ְשפָ ָ֑ט ֵֶ֝נאֱ מָ ִ֗נים כָל־פ
Ps. 111:7 maase iadav emet umișpat neemanim
kol-pikudav:

שּוים בֶ אֱ ֶ ַ֥מת וְ י ָ ְָֽׁשר׃
ִ֗ מּוכים לָעַ ֶ֣ד לְ עֹולָ ָ֑ם ֵ֝ ֲע
ֶ֣ ְס
Ps. 111:8 semuhim laad leolam asuim beemet
veiașar:

נֹורא
ֶ֣ ָ ְפְ ֶׁ֤דּות ׀ שַָ֘ לַ ֶׁ֤ח לְ עַ ִ֗מֹו צ ָּוְֽׁה־לְ עֹולָ ַ֥ם בְ ר ָ֑יתֹו קָ ֹ֖דֹוש ו
ְש ְֽׁמֹו׃
Ps. 111:9 pedut șalah leamo țiva-leolam berito
kadoș venora șemo:

יהָ֑ם
ֶ ֵאשית חָ כְ ֨ ָמה ׀ י ְר ֵּ֬ ַאת יְ ה ִ֗ ָוה ֵ ֶ֣שכֶל ַ֭טֹוב לְ כָל־עש
ֶׁ֤ ֵ ַ֘ר
ְֵ֝תהל ִָ֗תֹו ע ֶ ַ֥מדֶ ת ל ַ ְָֽׁעד׃
Ps. 111:10 reșit hohma irat ADONAI seel tov leoloseem teilato omedet laad:

קי״ב112

Psalmii 112
1. Lăudaţi pe Domnul! Ferice de
omul care se teme de Domnul şi
care are o mare plăcere pentru
poruncile Lui!

י־איש י ֵ ֶָ֣רא אֶ ת־יְ הוָ ָ֑ה בְֵ֝ מצְ ו ִ֗ ָתיו חָ פֵ ַ֥ץ
ַ֭ ַהַ֥לְ לּו ָ֨יּה ׀ אַ ְש ֵר
ְמ ְֽׁאד׃
Ps. 112:1 halelu ia așre-iș iare et-ADONAI
bemițvotav hafeț meod:

2. Sămânţa lui va fi puternică pe
pământ; neamul oamenilor fără
prihană va fi binecuvântat.

ג ֶ֣בֹור בַָ֭ אָ ֶרץ יהְ יֶ ֶ֣ה ז ְַרעָ֑ ֹו ְַֹּ֭ור יְ שָ ֶ֣רים יְ ב ָ ְֽׁרך׃
Ps. 112:2 ghibor baareț ihie zaro dor ieșarim
ievorah:
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3. El are în casă bogăţie şi
belşug,

şi

neprihănirea

dăinuie în veci.
4. Celui fără prihană îi răsare o
lumină în întuneric, El este
milostiv, îndurător şi drept.
5. Ce bine-i merge omului care
face milă şi împrumută pe altul
şi care îşi rânduieşte faptele
după dreptate!
6. Căci

el

niciodată;

nu

se

clatină

pomenirea

celui

neprihănit ţine în veci.
7. El nu se teme de veşti rele, ci
inima lui este tare, încrezătoare
în Domnul.
8. Inima îi este mângâiată, nare nicio teamă, până ce îşi vede
împlinită

dorinţa

faţă

de

potrivnicii lui.
9. El este darnic, dă celor lipsiţi;
milostenia lui ţine în veci; capul
i se înalţă cu slavă.
10. Cel rău vede lucrul acesta şi
se mânie, scrâşneşte din dinţi şi
se topeşte. Poftele celor răi
rămân neîmplinite.

הֹון־ו ַָ֥עשֶ ר בְ בֵ ָ֑יתֹו ְֵ֝וצ ְדקָ ִ֗תֹו ע ֶ ַ֥מדֶ ת ל ַ ְָֽׁעד׃

lui

Ps. 112:3 hon-vaoșer beveto vețidkato omedet
laad:

ַָ֘ז ַ ֶׁ֤רח בַ ֶ֣חשֶ ך ַ֭אֹור לַיְ שָ ָ֑רים חַ וֹּ֖ ּון וְ ַר ֶ֣חּום וְ צַ ְְּֽׁיק׃
Ps. 112:4 zarah bahoșe or laișarim hanun
verahum vețadik:

ֹוב־איש חֹונֵ ֶַ֣֤ן ּומַ לְ וֶ ָ֑ה יְ כַלְ כֵ ֹ֖ל ְְּבָ ָ ֶ֣ריו בְ מ ְש ָ ְֽׁפט׃
ַ֭ ְֽׁט
Ps. 112:5 tov-iș honen umalve iealkel devarav
bemișpat:

ְֽׁכי־לְ עֹולָ ַ֥ם לא־י ָ֑מֹוט לְ זֵ ַ֥כֶר ֵ֝עֹו ִָ֗לם יהְ יֶ ַ֥ה צַ ְְּֽׁיק׃
Ps. 112:6 ki-leolam lo-imot lezeer olam ihie
țadik:

יהוְֽׁה׃
ָ ַירא נָכַ֥ ֹון ֵ֝ל ִ֗בֹו בָ טַ֥חַ ב
ָ֑ ָ מ ְשמּועָ ֶ֣ה ַָ֭ר ָעה ֶ֣לא י
Ps. 112:7 mișemua raa lo ira nahon libo batuah
bADONAI:

ירא עַ ֹ֖ד אֲ שֶ ר־י ְר ֶ ֶ֣אה בְ צָ ָ ְֽׁריו׃
ָ֑ ָ סָ ֶ֣מּוך ַ֭לבֹו ֶ֣לא י
Ps. 112:8 samuh libo lo ira ad așer-ire vețarav:

יֹונים ַ֭צ ְדקָ תֹו ע ֶ ֶ֣מדֶ ת לָעַ ָ֑ד ֵ֝קַ ְרנִ֗ ֹו תָ ַ֥רּום
ִ֗ ְפזַ ֶׁ֤ר ׀ ַָ֘נ ַ ֶׁ֤תן לָאֶ ב
בְ כ ְָֽׁבֹוד׃
Ps. 112:9 pizar natan laevionim țidkato omedet
laad karno tarum beavod:

ָ ַ֘ר ָ ֶׁ֤שע י ְר ֨ ֶאה ׀ וְ כָעִָ֗ ס שוָּ ֶ֣יו ַיח ֲֶ֣רק וְ נ ָ ָָ֑מס תַ אֲ וַ ֹ֖ת ְרשָ ֶ֣עים
אבד׃
ְֽׁ ֵ ת
Ps. 112:10 rașa ire veaas șinav iaharok venamas
taavat reșaim toved:
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Ziua 24

Psalmii 113
1. Lăudaţi pe Domnul! Robii
Domnului,

lăudaţi,

lăudaţi

Numele Domnului!
2. Fie

Numele

veac!
3. De la răsăritul soarelui până
la

apusul

lui,

fie

Numele

Domnului lăudat.
4. Domnul

este

înălţat

mai

presus de toate neamurile, slava
Lui este mai presus de ceruri.
5. Cine

este

Dumnezeul

הוְֽׁה׃
ָ ְת־שם י
ַ֥ ֵ ֶַהַ֥לְ לּו ָ֨יּה ׀ הַַ֭ לְ לּו עַבְ ֵ ֶ֣די יְ הוָ ָ֑ה ְֽׁ ֵַ֝הלְ לּו א
Ps. 113:1 halelu ia halelu avde ADONAI halelu
et-șem ADONAI:

Domnului

binecuvântat de acum şi până în

ca

Domnul

nostru

care

עַד־עֹולם׃
ְֽׁ ָ
ְעַתה ו
ָ ִ֗ יְ ֶׁ֤הי ֵ ֶ֣שם יְ הוָ ֶ֣ה ְמב ָ ָ֑רך ְֵֽׁ֝ ֵמ
Ps. 113:2 iei șem ADONAI mevorah meata veadolam:

הוְֽׁה׃
ָ ְבֹואֹו ְֵ֝מה ִָ֗לל ֵ ֶ֣שם י
ָ֑ עַד־מ
ְ
ח־שמֶ ש
ַ֥ ֶ ממז ְַר
Ps. 113:3 mimizrah-șemeș ad-mevoo meulal șem
ADONAI:

בֹודֹו׃
ְֽׁ ְָ ֹ֖רם עַל־כָל־גֹויַ֥ם ׀ יְ הוָ ָ֑ה עַ ֹ֖ל הַ שָ ַ ֶ֣מים כ
Ps. 113:4 ram al-kol-goim ADONAI al hașamaim
kevodo:

locuieşte atât de sus?
6. El Îşi pleacă privirile să vadă
ce se face în ceruri şi pe pământ.

יהי ל ָ ְָֽׁשבֶ ת׃
ַ֥ ֹלהָ֑ינּו ַ ְֽׁהמַ גְ ב
ֵ ֱַ֭מי כַיהוָ ֶ֣ה א
Ps. 113:5 mi kADONAI elohenu hamagbihi
lașavet:

7. El ridică pe sărac din ţărână,

ילי ל ְר ָ֑אֹות בַ שָ ַ ַ֥מים ּובָ ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ַ֥ ַ ְֽׁהמַ ְשפ

înalţă pe cel lipsit din gunoi,
8. ca să-i facă să şadă împreună

Ps. 113:6 hamașpili lirot bașamaim uvaareț:

cu cei mari: cu mai marii
poporului Său.
9. El dă o casă celei ce era
stearpă, face din ea o mamă

ימי מֵ עָפָ ֶ֣ר ָ ְָּ֑ל ְֵֽׁ֝ ֵמאַ ְש ִ֗פת י ַָ֥רים אֶ בְ יְֽׁ ֹון׃
ֶ֣ ְמ ְֽׁק
Ps. 113:7 mekimi meafar dal meașepot iarim
evion:

יבי עַ ְֽׁמֹו׃
ַ֥ ֵ יבים ֵ֝ ִ֗עם נְ ד
ָ֑ יבי עם־נְ ד
ַ֥ לְ הֹוש

veselă în mijlocul copiilor ei.
Lăudaţi pe Domnul!

קי״ג113

Ps. 113:8 leoșivi im-nedivim im nedive amo:

לּו־יְּֽׁה׃
ָ ְיבי ׀ עֲקֵֶּ֬ ֶרת הַ ִ֗ ַבית ֵ ְֽׁאם־הַ בָ נַ֥ים ְשמֵ חִָ֗ ה ַ ְֽׁהל
֨ ְֽׁמֹוש
Ps. 113:9 moșivi akeret habait em-habanim
semea halelu-ia:
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קי״ד114

Psalmii 114
1. Când a ieşit Israel din Egipt,
când a plecat casa lui Iacov de la
un popor străin,
2. Iuda a ajuns locaşul Lui cel

ֹלעז׃
ְֽׁ ֵ בְ ֵצֶ֣את ַ֭י ְש ָראֵ ל ממצְ ָ ָ֑רים ֵבַ֥ית ֵַ֝יע ֲִ֗קב מֵ עַ ַ֥ם
Ps. 114:1 bețet israel mimițraim bet iaakov
meam loez:

sfânt, şi Israel, stăpânirea Lui.
3. Marea a văzut lucrul acesta, şi
a fugit, Iordanul s-a întors
înapoi:
4. munţii

au

sărit

לֹותיו׃
ְֽׁ ָ הּודה לְ קָ ְד ָ֑שֹו ֵ֝י ְש ָר ִ֗ ֵאל מַ ְמ ְש
ֶ֣ ָ ְהָ יְ ָ ֶ֣תה י
Ps. 114:2 haieta ieuda lekodșo israel
mamșelotav:

הַ יָ ֶ֣ם ַָ֭ראָ ה ַוי ָָ֑נס ֵ֝הַ י ְַר ִ֗ ְֵּן י ַ֥סב לְ אָ ְֽׁחֹור׃

ca nişte

berbeci, şi dealurile, ca nişte
miei.

Ps. 114:3 haiam raa vaianos haiarden isov
leahor:

5. Ce ai tu, mare, de fugi, şi tu,
Iordanule, de te întorci înapoi?
6. Ce aveţi, munţilor, de săltaţi
ca

nişte

berbeci,

şi

voi,

dealurilor, ca nişte miei?
7. Da, cutremură-te, pământule,
înaintea

Domnului,

înaintea

Dumnezeului lui Iacov,
8. care preface stânca în iaz, şi
cremenea, în izvor de ape.

ֵי־צאן׃
ְֽׁ ילים ְֵ֝גבָ ִ֗עֹות כבְ נ
ָ֑ ֵַ֭ ֶ ְֽׁההָ רים ָרקְ ֶ֣דּו כְ א
Ps. 114:4 hearim rakedu heelim ghevaot kivnețon:

מַ ה־לְ ָךֶ֣ הַַ֭ יָם ֶ֣כי תָ נָ֑ ּוס ֵ֝הַ י ְַר ִ֗ ְֵּן ת ַ֥סב לְ אָ ְֽׁחֹור׃
Ps. 114:5 ma-lea haiam ki tanus haiarden tisov
leahor:

ֵי־צאן׃
ְֽׁ ילים ְֵ֝גבָ ִ֗עֹות כבְ נ
ָ֑ ֵַ֭ ֶ ְֽׁההָ רים ת ְרקְ ֶ֣דּו כְ א
Ps. 114:6 hearim tirkedu heelim ghevaot kivnețon:

מלפְ נֵ ֶ֣י אַָ֭ דֹון ֶ֣חּולי ָ ָ֑א ֶרץ ֵ֝מלפְ ִֵ֗ני אֱ לֶ֣ ֹוּהַ ַיע ְֲֽׁקב׃
Ps. 114:7 milifne adon huli areț milifne eloah
iaakov:

נֹו־מים׃
ְֽׁ ָ ְַם־מים ֵ֝חַ ל ִָ֗מיש לְ מַ עְ י
ָ֑ ָ הַ הפְ ֶ֣כי הַ ֶ֣צּור אֲ ג
Ps. 114:8 hahofhi hațur agam-maim halamiș
lemaieno-maim:

קט״ו115

Psalmii 115
1. Nu nouă, Doamne, nu nouă,
ci Numelui Tău dă slavă pentru
bunătatea
credincioşia Ta!

Ta,

pentru

ַל־חַ ְס ְְּ ִָ֗ך
ֵ֝ י־לש ְמָך ֵ ֶ֣תן כ ָָ֑בֹוד ע
ְ ַ֭ ֶׁ֤לא לָ ַ֥נּו יְ ה ִ֗ ָוה ָׁ֫לא לָ ַ֥נּו ְֽׁכ
עַל־ ֲאמ ֶ ְֽׁתָך׃
Ps. 115:1 lo lanu ADONAI lo lanu ki-leșimha ten
kavod al-hasdea al-amitea:
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2. Pentru ce să zică neamurile:

יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵאמ ֶ֣רּו הַ גֹויָ֑ם אַ יֵה־ ִֵ֝֗ ָנא אֱ ֹלה
ְ ַָ֭למָ ה י

"Unde este Dumnezeul lor?"
3. Dumnezeul nostru este în cer,

Ps. 115:2 lama iomeru hagoim aie-na eloheem:

El face tot ce vrea.
4. Idolii lor sunt argint şi aur,
făcuţi de mâini omeneşti.

ְֽׁאֹלהינּו בַ שָ ָ ָ֑מים ַ֭כל אֲ שֶ ר־חָ פֵ ֶ֣ץ עָ ָ ְֽׁשה׃
ַ֥ ֵ ֵו
Ps. 115:3 velohenu vașamaim kol așer-hafeț asa:

5. Au gură, dar nu vorbesc, au
ochi, dar nu văd,
6. au urechi, dar n-aud, au nas,

ַ֭עצַ בֵ יהֶ ם כֶ ֶ֣סֶ ף וְ ז ָָהָ֑ב מֵַ֝ עֲשִֵ֗ ה יְ ֵ ֶ֣די אָ ָ ְֽׁדם׃
Ps. 115:4 ațabeem kesef vezahav maase iede
adam:

dar nu miros,
7. au mâini, dar nu pipăie,
picioare, dar nu merg; nu scot
niciun sunet din gâtlejul lor.
8. Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei
ce se încred în ei.
9. Israele,

încrede-te

în

Domnul! El este ajutorul şi
scutul lor.
10. Casa lui Aaron, încrede-te în
Domnul! El este ajutorul şi
scutul lor.
11. Cei ce vă temeţi de Domnul,
încredeţi-vă în Domnul! El este
ajutorul şi scutul lor.

ֶ ְֽׁפה־ ַָ֭להֶ ם וְ ֶ֣לא יְ דַ ֵבָ֑רּו עֵינַ ַַ֥֤ים ֵ֝ ָלהִֶ֗ ם וְ ֶ֣לא י ְר ְֽׁאּו׃
Ps. 115:5 pe-lahem velo iedaberu enaim lahem
velo iru:

יחּון׃
ְֽׁ אָ זְנַ ֶַ֣֤ים ַָ֭להֶ ם וְ ֶ֣לא י ְש ָ ָ֑מעּו ַ ַ֥אף ֵ֝ ָלהִֶ֗ ם וְ ֶ֣לא יְ ר
Ps. 115:6 oznaim lahem velo ișmau af lahem velo
ierihun:

ישּון ַַ֭רגְ לֵיהֶ ם וְ ֶ֣לא יְ הַ לֵ ָ֑כּו ְֽׁלא־ ֵֶ֝יהְ גִ֗ ּו
ִ֗ יהֶׁ֤ם ׀ וְ ֵּ֬לא יְ מ
ֶ ֵיְ ד
רֹונְֽׁם׃
ָ ְבג
Ps. 115:7 iedeem velo iemișun ragleem velo
iealeu lo-iegu bigronam:

יהָ֑ם ַ֭כל אֲ שֶ ר־ב ֵ ֶ֣טחַ בָ ֶ ְֽׁהם׃
ֶ ֵַ֭ ְכמֹוהֶ ם יהְ יֶ֣ ּו עש
Ps. 115:8 kemohem ihiu oseem kol așer-boteiah
bahem:

ַ֭י ְש ָראֵ ל בְ ַטֶ֣ח בַ יהוָ ָ֑ה ֶעז ָ ְֹ֖רם ּומָ גוָּ ֶ֣ם ְֽׁהּוא׃
Ps. 115:9 israel betah bADONAI ezram
umaghinam hu:

ֵ ֶ֣בית אַַ֭ הֲרן ב ְט ֶ֣חּו בַ יהוָ ָ֑ה עֶ ז ָ ְֹ֖רם ּומָ גוָּ ֶ֣ם ְֽׁהּוא׃
Ps. 115:10 bet aharon bithu vADONAI ezram
umaghinam hu:

י ְר ֵ ֶ֣אי ַ֭ ְיהוָה ב ְט ֶ֣חּו בַ יהוָ ָ֑ה עֶ ז ָ ְֹ֖רם ּומָ גוָּ ֶ֣ם ְֽׁהּוא׃
Ps. 115:11 ire ADONAI bithu vADONAI ezram
umaghinam hu:
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12. Domnul Şi-aduce aminte de
noi: El va binecuvânta, va
binecuvânta casa lui Israel, va
binecuvânta casa lui Aaron,
13. va binecuvânta pe cei ce se

ת־בֶ֣ית י ְש ָר ֵ ָ֑אל ֵ֝ ְיבָ ֵ ִ֗רך אֶ ת־
ֵ ֶיְ הוָהְ֮ ְזכ ָ ַָ֪רנּו יְ ָׁ֫ ָב ֵ ַ֥רך ַ֭ ְיבָ ֵרך א
ֵ ַ֥בית אַ ה ְֲֽׁרן׃
Ps. 115:12 ADONAI zearanu ievare ievare et-bet
israel ievare et-bet aharon:

tem de Domnul, pe cei mici şi
pe cei mari.
14. Domnul să vă înmulţească
tot mai mult, pe voi şi pe copiii

ַ֭ ְיבָ ֵרך י ְר ֵ ֶ֣אי יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝הַ קְ טַ ִ֗וּים עם־הַ גְ ד ְֽׁלים׃
Ps. 115:13 ievare ire ADONAI haketanim imhaghedolim:

ֵיכם׃
ְֽׁ ֶ י ֵ ֶ֣סף יְ הוָ ֶ֣ה ֲעלֵיכֶ ָ֑ם ֵ֝ ֲעלֵי ִֶ֗כם וְ עַ ל־בְ נ

voştri!
15. Fiţi

binecuvântaţi

de

Domnul, care a făcut cerurile şi

Ps. 115:14 iosef ADONAI aleem aleem vealbeneem:

pământul!
16. Cerurile sunt ale Domnului,
dar pământul l-a dat fiilor
oamenilor.
17. Nu morţii laudă pe Domnul
şi nici vreunul din cei ce se
coboară în locul tăcerii,
18. ci noi, noi vom binecuvânta
pe Domnul, de acum şi până în
veac. Lăudaţi pe Domnul!

רּוכים אַַ֭ תֶ ם לַיהוָ ָ֑ה ֵ֝עשִֵ֗ ה שָ ַ ַ֥מים ו ָ ְָֽׁא ֶרץ׃
ֶ֣ ְב
Ps. 115:15 beruhim atem lADONAI ose șamaim
vaareț:

הַ שָ ַ ֶ֣מים שַָ֭ מַ ים לַיהוָ ָ֑ה ְֵ֝והָ ִ֗ ָא ֶרץ נ ַ ַָ֥תן לבְ נֵי־אָ ָ ְֽׁדם׃
Ps. 115:16 hașamaim șamaim lADONAI veaareț
natan livne-adam:

דּומה׃
ְֽׁ ָ ֶ֣לא הַַ֭ מֵ תים יְ ַ ְֽׁהלְ לּו־יָ ָּ֑ה ְֵ֝ו ִ֗לא כָל־י ְר ֵ ַ֥די
Ps. 115:17 lo hametim iealelu-ia velo kol-iorde
duma:

לּו־יְּֽׁה׃
ָ ְַו ֲאנַ ֶׁ֤חְ נּו ׀ נְ ַ֘ ָב ֵ ֶׁ֤רך ִָ֗יּה ֵ ְֽׁמע ָ ַַ֥תה וְ עַד־עֹו ִָ֗לם ַ ְֽׁהל
Ps. 115:18 vaanahnu nevare ia meata vead-olam
halelu-ia:

קט״ז116
Psalmii 116
1. Iubesc pe Domnul, căci El
aude glasul meu, cererile mele.
2. Da, El Şi-a plecat urechea

ֲנּונְֽׁי׃
ָ ת־ק ִֹ֗ולי תַ ח
ֵ֝ ֶאַָ֭ הַ בְ תי ְֽׁכי־י ְש ַ ַ֥מע ׀ יְ הוָ ָ֑ה א
Ps. 116:1 ahavti ki-ișma ADONAI et-koli
tahanunai:

spre mine, de aceea-L voi chema
toată viaţa mea.

ְֽׁכי־ה ָ ֶ֣טה אָ זְנֶ֣ ֹו ָ֑לי ּובְ י ַ ַָ֥מי אֶ קְ ָ ְֽׁרא׃
Ps. 116:2 ki-hita azno li uviamai ekra:
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3. Mă

înfăşuraseră

legăturile

morţii şi m-apucaseră sudorile
mormântului;

eram

pradă

necazului şi durerii.
4. Dar

am

chemat

Numele

Domnului şi am zis: "Doamne,
mântuieşte-mi sufletul."
5. Domnul

este

milostiv

şi

drept, şi Dumnezeul nostru este

ּומצָ ֵ ֶ֣רי ְש ֶ֣אֹול ְמצָ ָ֑אּוני צָ ָ ֹ֖רה וְ יָגֶ֣ ֹון
ְ ֵי־מוֶת
ָ ִ֗ ֲאפ ֶָׁ֤פּוני ׀ חֶ בְ ל
אֶ ְמ ָ ְֽׁצא׃
Ps. 116:3 afafuni hevle-mavet umțare șeol
mețauni țara veiagon emța:

ּובְ ֵ ְֽׁשם־יְ הוָ ַ֥ה אֶ קְ ָ ָ֑רא אָ וָּ ַ֥ה ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה מַ לְ ָ ַ֥טה נַפְ ְֽׁשי׃
Ps. 116:4 uvșem-ADONAI ekra ana ADONAI
maleta nafși:

ֹ֖אֹלהינּו ְמ ַר ֵ ְֽׁחם׃
ֶ֣ ֵ ֵחַ וֶּ֣ ּון יְ הוָ ֶ֣ה וְ צַ ְָּ֑יק ו

plin de îndurare.
6. Domnul păzeşte pe cei fără
răutate: eram nenorocit de tot,

Ps. 116:5 hanun ADONAI vețadik velohenu
merahem:

dar El m-a mântuit.
7. Întoarce-te, suflete, la odihna
ta, căci Domnul ţi-a făcut bine.
8. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul
de la moarte, ochii, din lacrimi,
şi picioarele, de cădere.
9. Voi umbla înaintea Domnului
pe pământul celor vii.
10. Aveam

dreptate

când

ziceam: "Sunt foarte nenorocit!"
11. În neliniştea mea, ziceam:
"Orice om este înşelător."

הֹושיעַ ׃
ְֽׁ ְלֹותי וְ ֶ֣לי י
ִ֗ ְֵַּ֝ ש ֵ ֶ֣מר פְ תָ איֶ֣ם יְ הוָ ָ֑ה
Ps. 116:6 șomer petaim ADONAI daloti veli
ieoșia:

י־יה ִ֗ ָוה ג ַ ַָ֥מל עָ ָ ְֽׁליְ כי׃
ְ ֵ֝ נּוחָ֑יְ כי ְֽׁכ
ָ שּובי ַַ֭נפְ שי ל ְמ
ֶ֣
Ps. 116:7 șuvi nafși limnuhaihi ki-ADONAI
gamal alaihi:

ת־רגְ ַ֥לי
ַ ֶֶׁ֤כי חלַ ַ֥צְ תָ נַפְ ִ֗שי ָׁ֫מ ָ ַ֥מוֶת אֶ ת־עֵ ינַ֥י מן־ְּ ְמעָ ָ֑ה א
מ ֶ ְְּֽׁחי׃
Ps. 116:8 ki hilațta nafși mimavet et-eni mindima et-ragli midei:

12. Cum voi răsplăti Domnului
toate binefacerile Lui faţă de
mine?

אֶַ֭ ְתהַ לֵך לפְ נֵ ֶ֣י יְ הוָ ָ֑ה בְֵ֝ אַ ְר ִ֗צֹות ַ ְֽׁהחַ ְֽׁיים׃
Ps. 116:9 ethale lifne ADONAI bearțot hahaim:

הֶַ֭ ֱאמַ נְ תי ֶ֣כי אֲ דַ ֵבָ֑ר ֵ֝אֲ ִ֗ני עָ נַ֥יתי ְמ ְֽׁאד׃
Ps. 116:10 heemanti ki adaber ani aniti meod:

ַ֭ ֲאני אָ ַ ֶ֣מ ְרתי בְ חָ פְ זָ֑י ָ ְֽׁכל־הָ אָ ָ ַ֥דם כ ֵזְֽׁב׃
Ps. 116:11 ani amarti veafzi kol-haadam kozev:

ָ ְֽׁמה־אָ ַ֥שיב לַיהוָ ָ֑ה ָ ְֽׁכל־תַ גְ מּולַ֥ ֹוהי עָ ָ ְֽׁלי׃
Ps. 116:12 ma-așiv lADONAI kol-tagmulohi alai:
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כֹוס־יְ שּועַ֥ ֹות אֶ ָ ָ֑שא ּובְ ֵ ֹ֖שם יְ הוָ ֶ֣ה אֶ קְ ָ ְֽׁרא׃

13. Voi înălţa paharul izbăvirilor
şi voi chema Numele Domnului;

Ps. 116:13 kos-ieșuot esa uvșem ADONAI ekra:

14. îmi voi împlini juruinţele
făcute

Domnului

în

faţa

întregului Său popor.
15. Scumpă

este

înaintea

ַ֭ ְנדָ ַרי לַיהוָ ֶ֣ה אֲשַ לֵ ָ֑ם נֶגְ דָ ה־ ִֵ֝֗ ָוּא לְ כָל־עַ ְֽׁמֹו׃
Ps. 116:14 nedarai lADONAI așalem negda-na
leol-amo:

Domnului moartea celor iubiţi
de El.
16. Ascultă-mă, Doamne, căci
sunt robul Tău: robul Tău, fiul
roabei Tale, şi Tu mi-ai desfăcut
legăturile.
17. Îţi voi aduce o jertfă de
mulţumire şi voi chema Numele

ידיו׃
ְֽׁ ָ ַָ֭יקָ ר בְ עֵ ינֵ ֶ֣י יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝הַ ִ֗ ָמוְ תָ ה ַלחֲס
Ps. 116:15 iakar beene ADONAI hamaveta
lahasidav:

ְָֽׁ ָאוָּ ֶ֣ה יְ הוָהְ֮ ְֽׁכי־אֲ נַ֪י עַָׁ֫ בְ ֶ ְַָּ֥ך אני־עַַ֭ בְ ְְָּך בֶ ן־אֲ מָ ֶ ָ֑תָך ֵ֝פ ִ֗ ַתחְ ת
לְ מֹוסֵ ָ ְֽׁרי׃
Ps. 116:16 ana ADONAI ki-ani avdea ani-avdea
ben-amatea pitahta lemoserai:

Domnului;
18. îmi voi împlini juruinţele
făcute

Domnului

în

faţa

תֹודה ּובְ ֵ ֹ֖שם יְ הוָ ֶ֣ה אֶ קְ ָ ְֽׁרא׃
ָ֑ ָ ְ ְֽׁלָך־אֶַ֭ זְבַ ח זֶ ֶ֣בַ ח
Ps. 116:17 lea-ezbah zevah toda uvșem ADONAI
ekra:

întregului Său popor,

ַ֭ ְנדָ ַרי לַיהוָ ֶ֣ה אֲשַ לֵ ָ֑ם נֶגְ דָ ה־ ִֵ֝֗ ָוּא לְ כָל־עַ ְֽׁמֹו׃

19. în curţile Casei Domnului, în
mijlocul

tău,

Ierusalime!

Lăudaţi pe Domnul!

לּו־יְּֽׁה׃
ָ ְבְ חַ צְ ֶׁ֤רֹות ׀ ֵבֶׁ֤ית יְ ה ִ֗ ָוה ְ ְֽׁב ַ֘תֹוכֵ ֶׁ֤כי ְ ְֽׁירּושָ ִ֗ ָלם ַ ְֽׁהל

Psalmii 117
1. Lăudaţi pe Domnul, toate
neamurile,

Ps. 116:18 nedarai lADONAI așalem negda-na
leol-amo:

lăudaţi-L,

toate

Ps. 116:19 beațrot bet ADONAI betohei
ierușalaim halelu-ia:

popoarele!
2. Căci mare este bunătatea Lui
faţă de noi, şi credincioşia Lui
ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!

קי״ז117

ת־יהוָה כָל־גֹויָ֑ם ֵ֝שַ בְ ִ֗חּוהּו כָל־הָ א ְֽׁמים׃
ְ ַ֭ ֶַ ְֽׁהלְ לֶ֣ ּו א
Ps. 117:1 halelu et-ADONAI kol-goim șabeuhu
kol-haumim:

לּו־יְּֽׁה׃
ָ ְַ֥כי ַ֘ ָג ַבֶׁ֤ר עָ ֵ֨לינּו ׀ חַ ְסְִּ֗ ֹו ֶוְֽׁאֱ מֶ ת־יְ הוָ ַ֥ה לְ עֹו ִָ֗לם ַ ְֽׁהל
Ps. 117:2 ki gavar alenu hasdo veemet-ADONAI
leolam halelu-ia:
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קי״ח118

Psalmii 118
1. Lăudaţi pe Domnul, căci este

י־טֹוב ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ָ֑ הֹודּו לַיהוָ ֶ֣ה כ
ֶ֣

bun, "căci în veac ţine îndurarea

Ps. 118:1 hodu lADONAI ki-tov ki leolam hasdo:

Lui!"
2. Să zică Israel: "Căci în veac
ţine îndurarea Lui!"
3. Casa lui Aaron să zică: "Căci

ְֽׁיאמַ ר־נָ ַ֥א י ְש ָר ֵ ָ֑אל ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 118:2 iomar-na israel ki leolam hasdo:

în veac ţine îndurarea Lui!"
4. Cei ce se tem de Domnul să
zică:

"Căci

în

veac

ţine

אמרּו־נָ ַ֥א ֵ ְֽׁבית־אַ ה ֲָ֑רן ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ְ ְֽׁי
Ps. 118:3 iomeru-na vet-aharon ki leolam hasdo:

אמרּו־ ַָ֭נא י ְר ֵ ֶ֣אי יְ הוָ ָ֑ה ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ְ ְֽׁי

îndurarea Lui!"
5. În mijlocul strâmtorării am
chemat pe Domnul: Domnul m-

Ps. 118:4 iomeru-na ire ADONAI ki leolam
hasdo:

a ascultat şi m-a scos la larg.
6. Domnul este de partea mea,
nu mă tem de nimic: ce pot sămi facă nişte oameni?

ְֽׁמן־הַַ֭ מֵ ַצַ֥ר קָ ָ ֶ֣ראתי יָ ָּ֑ה עָ נָ ֹ֖ני בַ מֶ ְר ָחֶ֣ב ָיְֽׁה
Ps. 118:5 min-hamețar karati ia anani vamerhav
ia:

7. Domnul este ajutorul meu, şi
mă

bucur

împlinită

când
dorinţa

îmi

văd

faţă

de

ֲשה ֶ֣לי אָ ָ ְֽׁדם׃
ֹ֖ ֶ ירא מַ ה־ ַיע
ָ֑ ָ יְ הוָ ֶ֣ה ַ֭לי ֶ֣לא א
Ps. 118:6 ADONAI li lo ira ma-iaase li adam:

יְ הוָ ֶ֣ה ַ֭לי בְ עז ָ ְָ֑רי ֵ֝ ַואֲ ִ֗ני אֶ ְר ֶ ַ֥אה בְ שנְ ָ ְֽׁאי׃

vrăjmaşii mei.
8. Mai bine este să cauţi un

Ps. 118:7 ADONAI li beozrai vaani ere vesonai:

adăpost în Domnul, decât să te
încrezi în om;
9. mai bine să cauţi un adăpost
în Domnul, decât să te încrezi în

ִ֗טֹוב ַלח ֲַ֥סֹות בַ יהוָ ָ֑ה ֵ֝מבְ ִ֗טחַ בָ אָ ָ ְֽׁדם׃
Ps. 118:8 tov lahasot bADONAI mibetoah
baadam:

cei mari.
10. Toate

neamurile

înconjurau:

în

mă
Numele

ִ֗טֹוב ַלח ֲַ֥סֹות בַ יהוָ ָ֑ה ֵ֝מבְ ִ֗טחַ בנְ ד ְֽׁיבים׃
Ps. 118:9 tov lahasot bADONAI mibetoah
bindivim:

Domnului le tai în bucăţi.
11. Mă

înconjurau,

împresurat:

dar

în

m-au
Numele

Domnului le tai în bucăţi.

ילם׃
ְֽׁ ַ כָל־גֹויַ֥ם ְסבָ ָ֑בּוני בְ ֵ ַ֥שם ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ֶ֣כי אֲ מ
Ps. 118:10 kol-goim sevavuni beșem ADONAI ki
amilam:

ילם׃
ְֽׁ ַ ַם־סבָ ָ֑בּוני בְ ֵ ַ֥שם ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ֶ֣כי אֲ מ
ְ סַ ַ֥בּוני ג
Ps. 118:11 sabuni gam-sevavuni beșem ADONAI
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12. M-au înconjurat ca nişte
albine; se sting ca un foc de
spini: în Numele Domnului le
tai în bucăţi.
13. Tu mă împingeai, ca să mă
faci să cad, dar Domnul m-a

ki amilam:

קֹוצים בְ ֵ ַ֥שם ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ֶ֣כי
ָ֑ בֹורים ְַּ֭עֲכּו כְ ֵ ֶ֣אש
ִ֗ סַ ֶׁ֤בּוני כ ְד
ילם׃
ְֽׁ ַ ֲאמ
Ps. 118:12 sabuni hidvorim doahu keeș koțim
beșem ADONAI ki amilam:

ajutat.
14. Domnul este tăria mea şi
pricina laudelor mele; El m-a

נְפל וַ ֹ֖יהוָ ֶ֣ה ֲעז ָ ְָֽׁרני׃
ָ֑ ְַּ ֶ֣חה ְדחי ַ ֶ֣תני ל
Ps. 118:13 daho deitani linpol vADONAI azarani:

ישּועה׃
ְֽׁ ָ י־לי ְֽׁל
ִ֗ ֵ֝ עָזֶ֣י וְ ז ְמ ָ ֶ֣רת יָ ָּ֑ה ַוְַֽׁ֤יְ ה

mântuit.
15. Strigăte de biruinţă şi de
mântuire se înalţă în corturile
celor

neprihăniţi:

dreapta

Domnului câştigă biruinţa!
16. Dreapta Domnului se înalţă;
dreapta

Domnului

câştigă

Ps. 118:14 ozi vezimrat ia vaihi-li lișua:

יקים יְ ַ֥מין ֵ֝ ְיהוָה ֶ֣עשָ ה
ָ֑ ְּ ֶַׁ֤קֹול ׀ ר ֵָּ֬וּה ְֽׁוישּועִָ֗ ה בְ אָ הֳלֵ ַ֥י צ
ָ ְֽׁחיל׃
Ps. 118:15 kol rina vișua beohole țadikim iemin
ADONAI osa hail:

biruinţa!
17. Nu voi muri, ci voi trăi şi voi
povesti lucrările Domnului.
18. Domnul m-a pedepsit, da,

יְ ֶ֣מין ַ֭ ְיהוָה רֹומֵ ָ ָ֑מה יְ ַ֥מין ֵ֝ ְיהוָה ֶ֣עשָ ה ָ ְֽׁחיל׃
Ps. 118:16 iemin ADONAI romema iemin
ADONAI osa hail:

י־אחְ יֶ ָ֑ה ֵ֝ ַואֲסַ פִֵ֗ ר ַ ְֽׁמע ֵ ֲַ֥שי ָיְּֽׁה׃
ְֽׁ ֶ ְֽׁלא אָ ַ֥מּות כ

dar nu m-a dat pradă morţii.
19. Deschideţi-mi

porţile

Ps. 118:17 lo amut ki-eie vaasaper maase ia:

neprihănirii, ca să intru şi să
laud pe Domnul.
20. Iată poarta Domnului: pe ea

י ֶַ֣סר י ְס ַ ֶ֣רוּי יָ ָּ֑ה ְֵ֝ול ִ֗ ַָמוֶת ֶ֣לא נְ תָ ָנְֽׁני׃
Ps. 118:18 iasor iserani ia velamavet lo netanani:

intră cei neprihăniţi.
21. Te laud, pentru că m-ai
ascultat,

pentru

că

m-ai

אֹודה ָיְּֽׁה׃
ַ֥ ֶ י־צדֶ ק ָ ְֽׁאבא־בֵָ֝ ם
ָ֑ ֶ חּו־לי שַ ע ֲֵר
ַ֥ פ ְת
Ps. 118:19 pithu-li șaare-țedek avo-vam ode ia:

יקים י ַָ֥באּו ְֽׁבֹו׃
ִ֗ ְּ ֶַזְֽׁה־הַ ַ ַ֥שעַר לַיהוָ ָ֑ה ֵ֝צ

mântuit.
22. Piatra pe care au lepădat-o

Ps. 118:20 ze-hașaar lADONAI țadikim iavou vo:

zidarii a ajuns să fie pusă în

ישּועה׃
ְֽׁ ָ י־לי ְֽׁל
ִ֗ ֵ֝ יתני ו ְַתה
ָ֑ ָ ַ֭א ְֹודָך ֶ֣כי עֲנ

capul unghiului clădirii.

Ps. 118:21 odha ki anitani vatei-li lișua:

יְתה לְ ֶ֣ראש פ ָוְּֽׁה׃
ָ ִ֗ ָאֲסּו הַ בֹונָ֑ים ֵ֝ה
ֶ֣ ָאֶַ֭ בֶ ן מ
Ps. 118:22 even maasu habonim haieta leroș
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23. Domnul a făcut lucrul acesta
şi este o minunăţie înaintea
ochilor noştri.
24. Aceasta este ziua pe care a
făcut-o Domnul: să ne bucurăm

pina:

מֵ ֵ ֶ֣את ַ֭ ְיהוָה ָהֶ֣יְ תָ ה ָ֑זאת ֹ֖היא נפְ לָ ֶ֣את בְ עֵ ֵינְֽׁינּו׃
Ps. 118:23 meet ADONAI haieta zot hi niflat
beenenu:

şi să ne înveselim în ea!
25. Doamne, ajută! Doamne, dă
izbândă!

עָשה יְ הוָ ָ֑ה נָגֹ֖ילָה וְ נ ְש ְמ ָחֶ֣ה ְֽׁבֹו׃
ֶ֣ ָ זֶה־הַַ֭ יֹום
Ps. 118:24 ze-haiom asa ADONAI naghila
venismea vo:

26. Binecuvântat să fie cel ce
vine în Numele Domnului! Vă
binecuvântăm

din

Casa

Domnului.
27. Domnul este Dumnezeu şi
ne luminează. Legaţi cu funii
vita pentru jertfă şi aduceţi-o
până la coarnele altarului!
28. Tu eşti Dumnezeul meu, şi
eu Te voi lăuda; Dumnezeule,
Te voi preamări.
29. Lăudaţi pe Domnul, căci

יחַ֥ה ָוְּֽׁא׃
ָ הֹושיעָ ַ֥ה וָּ ָ֑א ָ ְֽׁאוָּ ַ֥א ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה הַ צְ ַ֘ל
ַ֘ אָ וָּ ֶ֣א ַ֭ ְיהוָה
Ps. 118:25 ana ADONAI hoșia na ana ADONAI
hațeliha na:

הוְֽׁה׃
ָ ְבָ ֶ֣רּוך הַַ֭ בָ א בְ ֵ ֶ֣שם יְ הוָ ָ֑ה בֵֵ֝ ַ ְֽׁרכְ נּו ִֶ֗כם מ ֵבַ֥ית י
Ps. 118:26 baruh haba beșem ADONAI
berahenuhem mibet ADONAI:

ד־קַ ְרנִ֗ ֹות
ֵ֝ ַרּו־חַ֥ג בַ עֲב ָ֑תים ע
ַ ֵ ֶׁ֤אל ׀ יְ הוָהְ֮ וַיָ ַ֪אֶ ר לָ ַ֥נּו א ְס
הַ מז ֵ ְְֽׁבחַ ׃
Ps. 118:27 el ADONAI vaiaer lanu isru-hag
baavotim ad-karnot hamizbeiah:

este bun, căci în veac ţine
îndurarea Lui!

אֲרֹומ ֶ ְֽׁמךָ׃
ְ
אֹוד ָך ֵ֝אֱ ֹלהִַ֗ י
ָ֑ ֶ ְאֵ ֶ֣לי אַ ָ ֶ֣תה ו
Ps. 118:28 eli ata veodeka elohai aromemeka:

י־טֹוב ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ָ֑ הֹודּו לַיהוָ ֶ֣ה כ
ֶ֣
Ps. 118:29 hodu lADONAI ki-tov ki leolam
hasdo:
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Ziua 25

קי״ט119

Psalmii 119
1. Ferice de cei fără prihană în
calea

lor,

întotdeauna

care

umblă

după

Legea

הוְֽׁה׃
ָ ְתֹורת י
ַ֥ ַ ְי־ד ֶרך ְֵֽׁ֝ ַההלְ ִ֗כים ב
ָ֑ ָ ֵאַ ְש ֵ ַ֥רי ְת ְֽׁמימ
Ps. 119:1 așre temime-dare haholhim betorat
ADONAI:

Domnului!
2. Ferice

de

cei

ce

păzesc

poruncile Lui, care-L caută din

אַַ֭ ְש ֵרי נצְ ֵ ַ֥רי עֵ ד ִ֗ ָתיו בְ כָל־לֵ ַ֥ב י ְד ְר ְֽׁשּוהּו׃
Ps. 119:2 așre noțre edotav beol-lev idreșuhu:

אַַ֭ ף ְֽׁלא־פָ עֲלֶ֣ ּו ַעוְ לָ ָ֑ה ב ְד ָרכָ ַ֥יו הָ ָ ְֽׁלכּו׃

toată inima lor,
3. care

nu

săvârşesc

nicio

Ps. 119:3 af lo-faalu avla bidrahav halahu:

nelegiuire, şi umblă în căile Lui!

אַַ֭ תָ ה צּוַ֥יתָ ה פק ִ֗ ֶדיָך ל ְש ַ֥מר ְמ ְֽׁאד׃

4. Tu ai dat poruncile Tale, ca să

Ps. 119:4 ata țivita fikudea lișmor meod:

fie păzite cu sfinţenie.
5. O, de ar ţinti căile mele la
păzirea orânduirilor Tale!
6. Atunci nu voi roşi de ruşine la

אַַ֭ ֲחלַי י ַ֥כנּו ְד ָר ִָ֗כי ל ְש ַ֥מר ח ֶ ְֽׁקיָך׃
Ps. 119:5 ahalai ikonu derahai lișmor hukea:

vederea tuturor poruncilor Tale!
7. Te

voi

lăuda

cu

inimă

יטי אֶ ל־כָל־מצְ ו ֶ ְֽׁתיָך׃
ִ֗ ָ ַ֥אז לא־אֵ ָ֑בֹוש בְֵ֝ הַ ב
Ps. 119:6 az lo-evoș beabiti el-kol-mițvotea:

neprihănită, când voi învăţa

ַ֭א ְֹודָך בְ ֶ֣ישֶ ר ל ֵָבָ֑ב בְֵ֝ ל ְָמ ִ֗די מ ְשפְ ֵ ַ֥טי צ ְד ֶ ְֽׁקָך׃

legile dreptăţii Tale.
8. Vreau să păzesc orânduirile
Tale: nu mă părăsi de tot!

Ps. 119:7 odha beioșer levav belamdi mișpete
țidkea:

9. Cum îşi va ţine tânărul curată
cărarea? Îndreptându-se după
cuvântul Tău.
10. Te caut din toată inima mea;
nu mă lăsa să mă abat de la
poruncile Tale.
11. Strâng cuvântul Tău în inima
mea,

ca

să

împotriva Ta!

nu

păcătuiesc

עַד־מ ְֽׁאד׃
ְ
אֶ ת־ח ֶ ַ֥קיָך אֶ ְש ָ֑מר ַ ְֽׁאל־תַ עַ ז ֵ ְַ֥בני
Ps. 119:8 et-hukea eșmor al-taazveni ad-meod:

בַ ֶ ֶ֣מה יְ ַזכֶה־ ַַ֭וּעַר אֶ ת־אָ ְר ָ֑חֹו ֵ֝ל ְש ִ֗מר כ ְדבָ ֶ ְֽׁרָך׃
Ps. 119:9 bame iezake-naar et-arho lișmor
kidvarea:

בְ כָל־ל ַ֥בי ְד ַר ְש ָ֑תיָך אַ ל־תֵַ֝ ְש ִ֗ ֵגני ממצְ ו ֶ ְֽׁתיָך׃
Ps. 119:10 beol-libi deraștiha al-tașgheni
mimițvotea:

א־לך׃
ְֽׁ ָ ַָ֭ ְבלבי צָ פַ ֶ֣נְ תי א ְמ ָר ֶ ָ֑תָך לְֵ֝ ִ֗ ַמעַן ֶ֣לא ֶ ְֽׁאחֱט
Ps. 119:11 belibi țafanti imratea lemaan lo eeta224
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12. Binecuvântat

să

fii

Tu,

lah:

Doamne! Învaţă-mă orânduirile

בָ ֹ֖רּוך אַ ָ ַ֥תה יְ ה ִ֗ ָוה ל ְַמ ֵ ַ֥דני ח ֶ ְֽׁקיָך׃

Tale!
13. Cu buzele mele vestesc toate

Ps. 119:12 baruh ata ADONAI lamedeni hukea:

hotărârile gurii Tale.
14. Când

urmez

învăţăturile

Tale, mă bucur de parc-aş avea

י־פיָך׃
ְֽׁ ֵב ְשפ ַ ַָ֥תי ספַ ְָ֑רתי ֵ֝ ִ֗כל מ ְשפְ ט
Ps. 119:13 bisfatai siparti kol mișpete-fiha:

toate comorile.
15. Mă

gândesc

adânc

la

ָל־הֹון׃
ְֽׁ בְ ֶ ֹ֖ד ֶרך עֵ ְדו ֶ ַ֥תיָך שִַ֗ ְשתי כְ עַ ֶ֣ל כ
Ps. 119:14 bedere edvotea sasti keal kol-hon:

poruncile Tale, şi cărările Tale le

בְ פק ֶ ַ֥דיָך אָ ָ֑שיחָ ה ְֵ֝ואַ ִ֗ביטָ ה א ְרח ֶ ְֽׁתיָך׃

am sub ochi.
16. Mă desfăt în orânduirile

Ps. 119:15 befikudea asiha veabita orhotea:

Tale şi nu uit cuvântul Tău.
17. Fă bine robului Tău, ca să
trăiesc şi să păzesc cuvântul

ֲשע ַ֭לא אֶ ְשכַ ֶ֣ח ְְּבָ ֶ ְֽׁרָך׃
ָ֑ ָ בְ חק ֶ ַ֥תיָך ֶ ְֽׁא ְשתַ ע
Ps. 119:16 beukotea eștaașa lo eșkah devarea:

Tău!
18. Deschide-mi ochii, ca să văd
lucrurile minunate ale Legii

גְ ֹ֖מל ַ ְֽׁעל־עַבְ ְְָּךַ֥ ֶ ְֽׁאחְ ִֶ֗יה וְ אֶ ְש ְמ ָ ַ֥רה ְדבָ ֶ ְֽׁרָך׃
Ps. 119:17 ghemol al-avdea eie veeșmera
devarea:

Tale!

תֹור ֶ ְֽׁתָך׃
ָ גַל־עֵינַ ַ֥י וְ אַ ָ֑ביטָ ה ֵ֝נפְ ל ִָ֗אֹות מ

19. Sunt un străin pe pământ:
nu-mi ascunde poruncile Tale!
20. Totdeauna mi se topeşte
sufletul de dor după legile Tale.
21. Tu mustri pe cei îngâmfaţi,
pe blestemaţii aceştia care se
rătăcesc de la poruncile Tale.
22. Ridică de peste mine ocara
şi

dispreţul!

Căci

păzesc

Ps. 119:18 gal-enai veabita niflaot mitoratea:

גֵ ֶ֣ר אָ נ ֶ֣כי בָ ָ ָ֑א ֶרץ אַ ל־תַ ְס ֵ ַ֥תר ֵ֝מ ִ֗ ֶמוּי מצְ ו ֶ ְֽׁתיָך׃
Ps. 119:19 gher anohi vaareț al-taster mimeni
mițvotea:

ָל־עת׃
ְֽׁ ֵ פָטיָך בְ כ
ַ֥ ֶ אֲבָ֑ה ֶ ְֽׁאל־מ ְש
ָ ַג ְָר ָ ֶ֣סה נַפְ ֶ֣שי לְ ת
Ps. 119:20 garesa nafși letaava el-mișpatea veolet:

învăţăturile Tale.

אֲרּורים ֵ֝הַ שגים ממצְ ו ֶ ְֽׁתיָך׃
ָ֑
ַָ֭גע ְַרתָ ז ֵֶ֣דים
Ps. 119:21 gaarta zedim arurim hașoghim
mimițvotea:

גַ ֶ֣ל ַ֭ ֵ ְֽׁמעָ לַי חֶ ְרפָ ֶ֣ה ו ָָ֑בּוז ֹ֖כי עֵ ד ֶ ֶ֣תיָך נ ָ ְָֽׁצ ְרתי׃
Ps. 119:22 gal mealai herpa vavuz ki edotea
națarti:
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23. Să tot stea voievozii şi să
vorbească împotriva mea: robul
Tău cugetă adânc la orânduirile
Tale.
24. Învăţăturile

Tale

גַ ֶׁ֤ם ָי ְְֽׁש ֶ֣בּו שַָ֭ רים ֶ֣בי נ ְד ָבָ֑רּו ֵ֝עַ בְ ְְּ ִָ֗ך י ַָ֥שיחַ בְ ח ֶ ְֽׁקיָך׃
Ps. 119:23 gam iașevu sarim bi nidbaru avdea
iasiah beukea:

sunt

desfătarea mea şi sfătuitorii
mei.

ַגְֽׁם־ ֵַ֭עדתֶ יָך שַ עֲשעִָ֗ י אַ נְ ֵ ַ֥שי עֲצָ ְֽׁתי׃
Ps. 119:24 gam-edotea șaașuai anșe ațati:

25. Sufletul meu este lipit de
ţărână:

înviorează-mă,

după

ָ ְְּֽׁבְ ָ ֶ֣קה לֶעָפָ ֶ֣ר נַפְ ָ֑שי ֵ֝חַ ִֵ֗יני כ ְדבָ ֶ ְֽׁרָך׃
Ps. 119:25 daveka leafar nafși haieni kidvarea:

făgăduinţa Ta!

פַרתי ַוְֽׁתַ ֲע ִֵ֗נני ל ְַמ ֵ ַ֥דני ח ֶ ְֽׁקיָך׃
ְ ְְּ ָרכַ ֶ֣י ַ֭ס

26. Eu îmi istorisesc căile, şi Tu
mă

asculţi:

învaţă-mă

orânduirile Tale!
27. Fă-mă

să

pricep

calea

poruncilor Tale, şi voi cugeta la
lucrurile Tale cele minunate.
28. Îmi

plânge

sufletul

de

Ps. 119:26 derahai siparti vataaneni lamedeni
hukea:

אֹותיָך׃
ְֽׁ ֶ ְקּודיָך הֲבינֵ ָ֑ני ְֵ֝ואָ ִ֗שיחָ ה בְ נפְ ל
ַ֥ ֶ ֶ ְְּֽׁ ֶרך־פ
Ps. 119:27 dere-pikudea havineni veasiha
benifleotea:

ְָּ לְ פָ ֶ֣ה ַַ֭נפְ שי מתּוגָ ָ֑ה קֵַ֝ יְ ִ֗ ֵמני כ ְדבָ ֶ ְֽׁרָך׃

durere: ridică-mă după cuvântul
Tău!
29. Depărtează-mă

de

calea

Ps. 119:28 dalefa nafși mituga kaiemeni
kidvarea:

necredincioşiei, către Tine, şi
dă-mi îndurarea Ta, ca să urmez
Legea Ta!
30. Aleg calea adevărului, pun

תֹור ְתָךַ֥ חָ ֵוְּֽׁני׃
ָ ֶ ְְּֽׁ ֶרך־שֶַ֭ קֶ ר הָ ֵ ֶ֣סר מ ֶ ָ֑מוּי ְ ְֽׁו
Ps. 119:29 dere-șeker haser mimeni vetoratea
honeni:

פָטיָך ש ְּֽׁויתי׃
ַ֥ ֶ ֶ ְְּֽׁ ֶרך־אֱ מּונָ ַ֥ה בָ ָח ְָ֑רתי מ ְש

legile Tale sub ochii mei.
31. Mă ţin de învăţăturile Tale,

Ps. 119:30 dere-emuna vaharti mișpatea șiviti:

Doamne, nu mă lăsa de ruşine!

ישני׃
ְֽׁ ֵ ל־תב
ְ ְַָּ ַבַ֥קְ תי בְ ֵ ְֽׁע ְדו ֶ ָ֑תיָך ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה א

32. Alerg pe calea poruncilor
Tale, căci îmi scoţi inima la larg.
33. Învaţă-mă, Doamne, calea

Ps. 119:31 davakti veedvotea ADONAI altevișeni:

orânduirilor Tale, ca s-o ţin
până la sfârşit!

ֶ ְְּֽׁ ֶרך־מצְ ו ֶ ַ֥תיָך אָ ָ֑רּוץ ֹ֖כי תַ ְר ֶ֣חיב ל ְֽׁבי׃
Ps. 119:32 dere-mițvotea aruț ki tarhiv libi:

הֹורני ַ֭ ְיהוָה ֶ ְַּ֥ ֶרך חקִֶ֗ יָך וְ אֶ צְ ֶ ַ֥רוָּה ֵ ְֽׁעקֶ ב׃
ֶ֣ ֵ
Ps. 119:33 horeni ADONAI dere hukea veețerena
ekev:
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34. Dă-mi

pricepere,

ca

să

păzesc Legea Ta şi s-o ţin din
toată inima mea!
35. Povăţuieşte-mă pe cărarea

ָל־לב׃
ְֽׁ ֵ ַ֭ ֲהבינֵני וְ אֶ צְ ָ ַ֥רה ְֽׁת ָֹור ִ֗ ֶתָך וְ אֶ ְש ְמ ֶ ַ֥רוָּה בְ כ
Ps. 119:34 havineni veețera toratea veeșmerena
veol-lev:

poruncilor Tale, căci îmi place
de ea.
36. Pleacă-mi

inima

spre

învăţăturile Tale, şi nu spre

י־בֹו חָ ָ ְֽׁפצְ תי׃
ַ֥ הַַ֭ ְדריכֵני בנְ ֶ֣תיב מצְ ו ֶ ָ֑תיָך כ
Ps. 119:35 haderiheni bintiv mițvotea ki-vo
hafațti:

ל־בצַ ע׃
ְֽׁ ָ ֶט־לבי אֶ ל־עֵ ְדו ִ֗ ֶתיָך וְ ַ ֶ֣אל א
ַ֭ ַה

câştig!
37. Abate-mi ochii de la vederea

Ps. 119:36 hat-libi el-edvotea veal el-bața:

lucrurilor deşarte, învioreazămă în calea Ta!
38. Împlineşte-Ţi

făgăduinţa

faţă de robul Tău, făgăduinţa

הַ ע ֲֵבֶ֣ר עֵַ֭ ינַי מֵ ְר ֶ֣אֹות ָ ָ֑שוְ א ב ְד ָרכֶ ַָ֥ך חַ ֵיְֽׁני׃
Ps. 119:37 haaver enai merot șav bidrahea
haieni:

făcută pentru cei ce se tem de
Tine!
39. Depărtează de la mine ocara
de care mă tem! Căci judecăţile
Tale sunt pline de bunătate.
40. Iată, doresc să împlinesc

הָ ֵ ֶ֣קם ַ֭ ְלעַבְ ְְָּך א ְמ ָר ֶ ָ֑תָך ֵ֝אֲ שִֶ֗ ר לְ י ְראָ ֶ ְֽׁתָך׃
Ps. 119:38 hakem leavdea imratea așer leiratea:

טֹובים׃
ְֽׁ פָטיָך
ֶ֣ ֶ הַ ע ֲֵבֶ֣ר חֶַ֭ ְרפָתי אֲ ֶ ֶ֣שר י ָָ֑ג ְרתי ֹ֖כי מ ְש
Ps. 119:39 haaver herpati așer iagorti ki
mișpatea tovim:

poruncile Tale: fă-mă să trăiesc
în neprihănirea cerută de Tine!
41. Să vină, Doamne, îndurarea
Ta peste mine, mântuirea Ta,

ַ֭הוֵּה תָ ַ ֶ֣אבְ תי לְ פק ֶ ָ֑דיָך בְ צ ְדקָ ְתָךַ֥ חַ ֵיְֽׁני׃
Ps. 119:40 hine taavti lefikudea bețidkatea
haieni:

ּועָת ִָ֗ך כְ א ְמ ָר ֶ ְֽׁתָך׃
ְ ְֽׁויבאֶ֣ני חֲסָ ֶ ֶ֣דָך יְ הוָ ָ֑ה ְֵ֝ת ְֽׁש

după făgăduinţa Ta!
42. Şi atunci voi putea răspunde
celui ce mă batjocoreşte, căci

Ps. 119:41 vivouni hasadea ADONAI teșuatea
keimratea:

mă încred în cuvântul Tău.
43. Nu lua de tot din gura mea
cuvântul

adevărului!

Căci

nădăjduiesc în judecăţile Tale.

וְ ֶ ְֽׁאעֱנֶ ֶ֣ה ח ְר ֶ֣פי דָ ָבָ֑ר ְֽׁכי־בֵָ֝ טַ חְ תי ב ְדבָ ֶ ְֽׁרָך׃
Ps. 119:42 veeene horfi davar ki-vatahti
bidvarea:

פָטָך
ֶ֣ ֶ עַד־מ ָ֑אד ֹ֖כי לְ מ ְש
ְ
ְ ְֽׁואַ ל־תַ צֵֵּ֬ ל מ ֶ֣פי ְדבַ ר־אֱ ֶ ֶ֣מת
י ָ ְֽׁחלְ תי׃
Ps. 119:43 veal-tațel mipi devar-emet ad-meod
ki lemișpatea ihalti:
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44. Voi păzi Legea Ta necurmat,

תֹור ְתָךַ֥ תָ ִ֗מיד לְ עֹולָ ַ֥ם ו ֶ ְָֽׁעד׃
ָ וְ אֶ ְש ְמ ָ ֹ֖רה

totdeauna şi pe vecie.
45. Voi umbla în loc larg, căci

Ps. 119:44 veeșmera toratea tamid leolam vaed:

caut poruncile Tale.
46. Voi vorbi despre învăţăturile
Tale înaintea împăraţilor şi numi va roşi obrazul.
47. Mă desfăt în poruncile Tale,
căci le iubesc.
48. Îmi

întind

mâinile

וְ אֶ ְתהַ לְ כָ ַ֥ה בָ ְרחָ ָבָ֑ה ֹ֖כי פק ֶ ֶ֣דיָך דָ ָ ְֽׁר ְשתי׃
Ps. 119:45 veethalea vareava ki fikudea daraști:

ַואֲדַ בְ ָ ֶ֣רה ַ֭ ְבעֵ דתֶ יָך נֶ ַַ֥֤גֶד ְמל ִָ֗כים וְ ֶ֣לא אֵ ְֽׁבֹוש׃
Ps. 119:46 vaadabera veedotea neghed melahim
velo evoș:

spre

ֲשע בְ מצְ ו ִ֗ ֶתיָך אֲ ֶ ֶ֣שר אָ ָ ְֽׁהבְ תי׃
ַ֥ ַ וְ אֶ ְש ַ ְֽׁתע

poruncile Tale pe care le iubesc
şi vreau să mă gândesc adânc la
orânduirile Tale.
49. Adu-Ţi

aminte

de

făgăduinţa dată robului Tău, în
care m-ai făcut să-mi pun
nădejdea!
50. Aceasta
mea

în

este
necazul

Ps. 119:47 veeștaașa bemițvotea așer ahavti:

ל־מצְ ותֶ יָך אֲ ֶ ַ֥שר אָ הִָ֗ בְ תי וְ אָ ַ֥שיחָ ה
ַ֭ וְ אֶ ָ ְֽׁשא־כַפִַ֗ י ֶ ְֽׁא
בְ ח ֶ ְֽׁקיָך׃
Ps. 119:48 veesa-hapai el-mițvotea așer ahavti
veasiha veukea:

mângâierea
meu:

că

זְכר־ְָּ ָבַ֥ר לְ עַבְ ֶ ְָָּ֑ך ֵ֝ ִ֗עַ ל אֲ ֶ ֶ֣שר ְֽׁיחַ לְ ָ ְֽׁתני׃
Ps. 119:49 zeor-davar leavdea al așer ihaltani:

făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi

ֶ֣זאת נֶחָ מָ ֶ֣תי בְ עָ נְ יָ֑י ֹ֖כי א ְמ ָר ְתָךֶ֣ ח ָי ְְֽׁתני׃

viaţă.
51. Nişte îngâmfaţi mi-aruncă
batjocuri; totuşi eu nu mă abat
de la Legea Ta.
52. Mă gândesc la judecăţile
Tale de odinioară, Doamne, şi

Ps. 119:50 zot neamati veoni ki imratea hiatni:

ד־מ ָ֑אד ֵ֝מ ְֽׁת ָֹור ְת ִָ֗ך ֶ֣לא נ ְָֽׁטיתי׃
ְ ֵַַ֭זדים הֱליצֶ֣ני ע
Ps. 119:51 zedim helițuni ad-meod mitoratea lo
natiti:

mă mângâi.
53. M-apucă o mânie aprinsă la
vederea celor răi, care părăsesc

פָטיָך מֵ עֹולָ ַ֥ם ׀ יְ ה ִ֗ ָוה ָוְֽׁאֶ ְתנ ָ ְֶֽׁחם׃
ֹ֖ ֶ ַָ֘זכַ ְֶׁ֤רתי מ ְש
Ps. 119:52 zaharti mișpatea meolam ADONAI
vaetneam:

Legea Ta.
54. Orânduirile

Tale

sunt

prilejul cântărilor mele, în casa

תֹור ֶ ְֽׁתָך׃
ָ זַלְ עָפָ ֶ֣ה ַ֭אֲ חָ ז ְַתני מֵ ְרשָ ָ֑עים ֵ֝עז ִ֗ ְֵבי
Ps. 119:53 zalafa ahazatni merșaim ozve toratea:

pribegiei mele.

גּורי׃
ְֽׁ ָ יּו־לי חקִֶ֗ יָך בְ ֵבֶ֣ית ְמ
ַ֥ ַ֭ ְזמרֹות ָ ְֽׁה
Ps. 119:54 zemirot haiu-li hukea bevet megurai:
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55. Noaptea îmi aduc aminte de
Numele Tău, Doamne, şi păzesc
Legea Ta.
56. Aşa mi se cuvine, căci păzesc

תֹור ֶ ְֽׁתָך׃
ָ ַָ֘זכַ ְֶׁ֤רתי בַ לַ ֶ֣יְ לָה ש ְמָךֶ֣ יְ הוָ ָ֑ה ֵָ֝ ְֽׁואֶ ְש ְמ ָ ִ֗רה
Ps. 119:55 zaharti valaila șimha ADONAI
vaeșmera toratea:

poruncile Tale.
57. Partea

mea,

Doamne,

o

spun, este să păzesc cuvintele

ה־לי ֹ֖כי פק ֶ ֶ֣דיָך נ ָ ְָֽׁצ ְרתי׃
ָ֑ ַָ֥זאת ָ ְֽׁהיְ ת
Ps. 119:56 zot haieta-li ki fikudea națarti:

Tale.
58. Te rog din toată inima mea:
ai

milă

de

mine,

חֶ לְ ֹ֖קי יְ הוָ ַ֥ה אָ ִ֗ ַמ ְרתי ל ְש ַ֥מר ְְּבָ ֶ ְֽׁריָך׃
Ps. 119:57 helki ADONAI amarti lișmor devarea:

după

ח ֶ֣ליתי פָ נֶ ֶ֣יָך בְ כָל־לֵ ָ֑ב ֵ֝חָ ִֵ֗וּני כְ א ְמ ָר ֶ ְֽׁתָך׃

făgăduinţa Ta!
59. Mă gândesc la căile mele şi
îmi

îndrept

picioarele

spre

învăţăturile Tale.
60. Mă grăbesc şi nu preget să
păzesc poruncile Tale.
61. Cursele

celor

răi

Ps. 119:58 hiliti fanea veol-lev honeni keimratea:

ח ַ ַ֥שבְ תי ְד ָרכָ ָ֑י וָאָ ַ֥שיבָ ה ֵ֝ ַרגְ ִַ֗לי אֶ ל־עֵ ד ֶ ְֽׁתיָך׃
Ps. 119:59 hișavti derahai vaașiva raglai eledotea:

חַַ֭ ְשתי וְ ֶ֣לא ה ְתמַ הְ ָ ָ֑מהְ תי ֵ֝ל ְש ִ֗מר מצְ ו ֶ ְֽׁתיָך׃

mă

înconjoară, dar nu uit Legea Ta.
62. Mă scol la miezul nopţii să

Ps. 119:60 haști velo hitmahmahti lișmor
mițvotea:

Te laud pentru judecăţile Tale
cele drepte.
63. Sunt prieten cu toţi cei ce se

חֶ בְ לֵ ֶ֣י ְרשָ ֶ֣עים עּוְ דָ֑ני ְֵֽׁ֝ת ָֹור ְת ִָ֗ך ֶ֣לא שָ ָ ְֽׁכחְ תי׃
Ps. 119:61 hevle reșaim ivduni toratea lo șahahti:

tem de Tine şi cu cei ce păzesc
poruncile Tale.
64. Pământul,

Doamne,

este

plin de bunătatea Ta; învaţă-mă
orânduirile Tale!
65. Tu faci bine robului Tău,
Doamne, după făgăduinţa Ta.

הֹודֹות לָ ָ֑ך ֵ֝ ִ֗עַ ל מ ְשפְ ֵ ַ֥טי צ ְד ֶ ְֽׁקָך׃
ֶ֣ ְח ְֲֽׁצֹות־ ִַ֗ליְ לָה אַָ֭ קּום ל
Ps. 119:62 hațot-laila akum leodot lah al mișpete
țidkea:

קּודיָך׃
ְֽׁ ֶ חָ ֵבֶ֣ר אַָ֭ ני לְ כָל־אֲ ֶ ֶ֣שר ֵיְר ָ֑אּוָך ּוֵ֝ לְ ש ְמ ֵ ִ֗רי פ
Ps. 119:63 haver ani leol-așer iereuha ulșomre
pikudea:

חַ ְס ְְָּךֶ֣ ַ֭ ְיהוָה מָ לְ ָ ַ֥אה הָ ִ֗ ָא ֶרץ ח ֶ ַ֥קיָך ל ְַמ ֵ ְֽׁדני׃
Ps. 119:64 hasdea ADONAI malea haareț hukea
lamedeni:

ַ֭טֹוב עָ ֶ֣שיתָ ְֽׁעם־עַבְ ְְָּךָ֑ ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה כ ְדבָ ֶ ְֽׁרָך׃
Ps. 119:65 tov asita im-avdea ADONAI kidvarea:
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66. Învaţă-mă să am înţelegere
şi

pricepere,

căci

cred

în

poruncile Tale.
67. Până ce am fost smerit,
rătăceam;

dar

acum

păzesc

cuvântul Tău.
68. Tu eşti bun şi binefăcător:
învaţă-mă orânduirile Tale!
69. Nişte

îngâmfaţi

ֶׁ֤טּוב ַטֶ֣עַם ו ַ ֶָ֣דעַת ל ְַמ ֵ ָ֑דני ֹ֖כי בְ מצְ ו ֶ ֶ֣תיָך הֶ אֱ ָ ְֽׁמנְתי׃
Ps. 119:66 tuv taam vadaat lamedeni ki
vemițvotea heemanti:

עַתה א ְמ ָר ְתָךַ֥ שָ ָ ְֽׁמ ְרתי׃
ָ ִ֗ ֶט ֶֶ֣רם אֶַ֭ ֱענֶה אֲ נֶ֣י שגֵ ָ֑ג ְֵ֝ו
Ps. 119:67 terem eene ani șogheg veata imratea
șamarti:

טֹוב־אַ ָ ַ֥תה ּומֵ ִ֗טיב ל ְַמ ֵ ַ֥דני ח ֶ ְֽׁקיָך׃

urzesc

neadevăruri împotriva mea; dar
eu păzesc din toată inima mea
poruncile Tale.
70. Inima lor este nesimţitoare
ca grăsimea: dar eu mă desfăt în

Ps. 119:68 tov-ata umetiv lamedeni hukea:

קּודיָך׃
ְֽׁ ֶ אֱצר פ
ֵּ֬ טָ פְ ֵּ֬לּו עָ לַ ֶ֣י ֶ ֶ֣שקֶ ר ז ֵָ֑דים ֵ֝אֲ ִ֗ני בְ כָל־לֵ ֶׁ֤ב ׀
Ps. 119:69 tafelu alai șeker zedim ani beol-lev
ețor pikudea:

Legea Ta.
71. Este spre binele meu că m-ai
smerit, ca să învăţ orânduirile

תֹור ְתָךַ֥ ְֽׁשע ָ ְֲֽׁשעְ תי׃
ָ טָ פַ ֶ֣ש כ ֵ ֶַ֣חלֶב ל ָבָ֑ם ֵ֝אֲ ִ֗ני
Ps. 119:70 tafaș kahelev libam ani toratea șiașati:

ֹוב־לי ְֽׁכי־עוֵּ ָ֑יתי לְֵ֝ ִ֗ ַמעַ ן אֶ לְ ַ ַ֥מד ח ֶ ְֽׁקיָך׃
ַ֥ ְֽׁט

Tale.
72. Mai mult preţuieşte pentru

Ps. 119:71 tov-li hi-uneti lemaan elmad hukea:

mine legea gurii Tale, decât o
mie de lucruri de aur şi de
argint.
73. Mâinile Tale m-au făcut şi
m-au întocmit; dă-mi pricepere,
ca să învăţ poruncile Tale!
74. Cei ce se tem de Tine mă văd
şi se bucură, căci nădăjduiesc în
făgăduinţele Tale.
75. Ştiu, Doamne, că judecăţile
Tale

sunt

drepte:

din

credincioşie m-ai smerit.
76. Fă ca bunătatea Ta să-mi fie
mângâierea, cum ai făgăduit

ת־פיָך מֵֵ֝ אַ לְ פִֵ֗ י ז ָָהַ֥ב ו ָ ְָֽׁכסֶ ף׃
ָ֑ ֹוב־לי ְֽׁת ַֹור
ַ֥ ְֽׁט
Ps. 119:72 tov-li torat-piha mealefe zahav
vahasef:

י ֶ ֶָ֣דיָך עַָ֭ שּוני ַוְַֽׁ֤יְ כֹונְ נָ֑ ּוני ֵ֝ ֲהבי ִֵ֗נני וְ אֶ לְ ְמ ָ ַ֥דה מצְ ו ֶ ְֽׁתיָך׃
Ps. 119:73 iadea asuni vaihonenuni havineni
veelmeda mițvotea:

ַ֭ ְי ֵראֶ יָך י ְר ֶ֣אּוני וְ י ְש ָ ָ֑מחּו ֹ֖כי ל ְדבָ ְרָךֶ֣ י ָ ְֽׁחלְ תי׃
Ps. 119:74 iereea iruni veismahu ki lidvarea
ihalti:

יתני׃
ְֽׁ ָ ּפָטיָך ֵ֝ ֶואֱ מּו ִָ֗נה עו
ָ֑ ֶ י־צֶ֣דֶ ק מ ְש
ֶ י ַ ֶָ֣דעְ תי ַ֭ ְיהוָה כ
Ps. 119:75 iadati ADONAI ki-țedek mișpatea
veemuna initani:

robului Tău!

יְ הי־נָ ֶ֣א חַ ְס ְְָּךֶ֣ לְ ַנח ֵ ֲָ֑מני כְ א ְמ ָר ְתָךַ֥ לְ עַבְ ֶ ְְָּֽׁך׃
Ps. 119:76 iei-na hasdea lenahameni keimratea
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77. Să

vină

peste

mine

îndurările Tale, ca să trăiesc,
căci Legea Ta este desfătarea
mea.
78. Să fie înfruntaţi îngâmfaţii
care mă asupresc fără temei!
Căci eu mă gândesc adânc la
poruncile Tale.

leavdea:

י־ת ָֹור ְת ִָ֗ך ַ ְֽׁשעֲש ָ ְֽׁעי׃
ְֵֽׁ֝ יְ ב ֶ֣אּוני ַרח ֶ ֲֶ֣מיָך וְ ֶ ְֽׁאחְ יֶ ָ֑ה כ
Ps. 119:77 ievouni rahamea veeie ki-toratea
șaașuai:

קּודיָך׃
ְֽׁ ֶ י־שקֶ ר עּוְ ָ֑תּוני ֵ֝אֲ ִ֗ני אָ ַ֥שיחַ בְ פ
ֶ֣ ֶ י ֵֶ֣בשּו ֵַ֭זדים כ
Ps. 119:78 ievoșu zedim ki-șeker ivtuni ani asiah
befikudea:

79. Să se întoarcă la mine cei ce

י ֶָ֣שּובּו ֶ֣לי יְ ֵר ֶ ָ֑איָך וידעו | ְֵ֝וי ְדעִֵ֗ י| עֵ ד ֶ ְֽׁתיָך׃

se tem de Tine şi cei ce cunosc
învăţăturile Tale!
80. Inima să-mi fie neîmpărţită

Ps. 119:79 iașuvu li iereea veiadeu (veiode)
edotea:

în orânduirile Tale, ca să nu fiu
dat de ruşine!
81. Îmi tânjeşte sufletul după

יְ ְֽׁהי־ל ֶ֣בי תָ ֶ֣מים בְ ח ֶ ָ֑קיָך לְֵ֝ ִ֗ ַמעַן ֶ֣לא אֵ ְֽׁבֹוש׃
Ps. 119:80 iei-libi tamim beukea lemaan lo evoș:

ּועָתָךֶ֣ נַפְ ָ֑שי ל ְדבָ ְרָךַ֥ י ָ ְֽׁחלְ תי׃
ְ כָלְ ָ ֶ֣תה ל ְתש

mântuirea Ta: nădăjduiesc în
făgăduinţa Ta.

Ps. 119:81 kaleta litșuatea nafși lidvarea ihalti:

82. Mi se topesc ochii după

אמר מָ ַ ַ֥תי ְ ְֽׁת ַנח ֵ ְֲֽׁמני׃
ִ֗ כָלֶ֣ ּו ֵַ֭עינַי לְ א ְמ ָר ֶ ָ֑תָך ֵ֝ ֵל

făgăduinţa Ta şi zic: "Când mă
vei mângâia?"
83. Căci am ajuns ca un burduf
pus în fum; totuşi nu uit
orânduirile Tale.
84. Care este numărul zilelor

Ps. 119:82 kalu enai leimratea lemor matai
tenahameni:

ְֽׁכי־הַָ֭ ייתי כְ ֶ֣נאד בְ ק ָ֑יטֹור ֵ֝חקִֶ֗ יָך ֶ֣לא שָ ָ ְֽׁכחְ תי׃
Ps. 119:83 ki-haiti kenod bekitor hukea lo
șahahti:

robului Tău? Când vei pedepsi
pe cei ce mă prigonesc?
85. Nişte îngâmfaţi sapă gropi
înaintea mea; nu lucrează după

ֲשה בְ ר ְדפַ ֶ֣י מ ְש ָ ְֽׁפט׃
ֹ֖ ֶ כ ָ ַַ֥מה יְ ֵ ְֽׁמי־עַבְ ֶ ְָָּ֑ך מָ ֵּ֬ ַתי תַ ע
Ps. 119:84 kama ieme-avdea matai taase
verodfai mișpat:

Legea Ta.
86. Toate poruncile Tale nu
sunt decât credincioşie; ei mă

תֹור ֶ ְֽׁתָך׃
ָ ְיחֹות ֵ֝אֲ שִֶ֗ ר ֶ֣לא כ
ָ֑ רּו־לי ז ֵֶ֣דים ש
ֶ֣ ָ ְֽׁכ
Ps. 119:85 karu-li zedim șihot așer lo hetoratea:

כָל־מצְ ו ֶ ַ֥תיָך אֱ מּונָ ָ֑ה ֶ ֹ֖שקֶ ר ְרדָ ֶ֣פּוני עָ ז ֵ ְְֽׁרני׃

prigonesc fără temei: ajută-mă!

Ps. 119:86 kol-mițvotea emuna șeker redafuni
azreni:
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87. Gata, gata să mă doboare şi
să mă prăpădească, dar eu nu
părăsesc poruncile Tale.
88. Înviorează-mă

după

ודיָך׃
ְֽׁ ֶ ַ֭כ ְמעַט כלֶ֣ ּוני בָ ָ ָ֑א ֶרץ ֵ֝ ַואֲ ִ֗ני לא־עָ זַ ַ֥בְ תי פק
Ps. 119:87 kimat kiluni vaareț vaani lo-azavti
fikuvdea:

bunătatea Ta, ca să păzesc
învăţăturile gurii Tale!
89. Cuvântul

Tău,

Doamne,

כְ חַ ְס ְְָּךַ֥ חַ יֵ ָ֑ני ְֵ֝ואֶ ְש ְמ ָ ִ֗רה עֵ ַ֥דּות ְֽׁפיָך׃
Ps. 119:88 keasdea haieni veeșmera edut piha:

dăinuie în veci, în ceruri.
90. Credincioşia Ta ţine din
neam în neam; Tu ai întemeiat

לְ עֹולָ ַ֥ם יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝ ְְּבָ ְר ִָ֗ך נ ָצַ֥ב בַ שָ ָ ְֽׁמים׃
Ps. 119:89 leolam ADONAI devarea nițav
bașamaim:

pământul, şi el rămâne tare.
91. După legile Tale stă în
picioare totul astăzi, căci toate
lucrurile Îţi sunt supuse.

לְ ֶ֣דר ַָ֭ודר אֱ ְֽׁמּונ ֶ ָָ֑תָך כֹונַ ַ֥נְ תָ ֵ֝ ִ֗אֶ ֶרץ ַוְֽׁתַ ע ְֲֽׁמד׃
Ps. 119:90 ledor vador emunatea konanta ereț
vataamod:

92. Dacă n-ar fi fost Legea Ta
desfătarea mea, aş fi pierit în
ticăloşia mea.
93. Niciodată

nu

voi

ְַֽׁ֭ ְלמ ְשפָטֶ יָך עָ ְמ ֶ֣דּו הַ יָ֑ ֹום ֹ֖כי הַ ֶ֣כל עֲבָ ֶ ְֽׁדיָך׃
Ps. 119:91 lemișpatea amedu haiom ki hakol
avadea:

uita

לּולֵ ֶ֣י ַ֭ת ָֹור ְתָך שַ עֲשעָ ָ֑י ֵ֝ ִ֗אָ ז אָ ַב ְַ֥דתי בְ עָ נְ ְֽׁיי׃

poruncile Tale, căci prin ele mă
înviorezi.
94. Al Tău sunt: mântuieştemă! Căci caut poruncile Tale.
95. Nişte răi mă aşteaptă ca să
mă piardă; dar eu iau aminte la

Ps. 119:92 lule toratea șaașuai az avadti veoni:

יתני׃
ְֽׁ ָ קּודיָך ַ֥כי ֵ֝ ִ֗בָ ם חי
ָ֑ ֶ ַ֭ ְלעֹולָם לא־אֶ ְשכַ ֶ֣ח פ
Ps. 119:93 leolam lo-eșkah pikudea ki vam
hitani:

קּודיָך דָ ָ ְֽׁר ְשתי׃
ֶ֣ ֶ ְ ְֽׁלָך־ ַ֭ ֲאני הֹושיעֵ ָ֑ני ֹ֖כי פ

învăţăturile Tale.
96. Văd că tot ce este desăvârşit

Ps. 119:94 lea-ani hoșieni ki fikudea daraști:

are margini: poruncile Tale însă

בֹונְַֽׁ֤ן׃
ָ ֶׁ֤לי קּוֶ֣ ּו ְרשָ ֶ֣עים לְ אַ בְ ֵ ָ֑דני ֵ֝עֵ ד ִ֗ ֶתיָך אֶ ְת

sunt fără margini.

Ps. 119:95 li kivu reșaim leabedeni edotea
etbonan:

ְ ְֽׁלכָל ַ֭תכְ לָה ָר ֶ֣איתי ֵ ָ֑קץ ְרחָ ָבֹ֖ה מצְ ו ְָתָךֶ֣ ְמ ְֽׁאד׃
Ps. 119:96 leol tihla raiti keț reava mițvatea
meod:
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Ziua 26

97. Cât de mult iubesc Legea Ta!
Toată ziua mă gândesc la ea.
98. Poruncile Tale mă fac mai

ָל־הַ יִ֗ ֹום ֶ֣היא שיחָ ְֽׁתי׃
ֵ֝ תֹור ֶ ָ֑תָך כ
ָ ָ ְֽׁמה־אָ ַהַ֥בְ תי

înţelept decât vrăjmaşii mei,

Ps. 119:97 ma-ahavti toratea kol-haiom hi sihati:

căci totdeauna le am cu mine.
99. Sunt mai învăţat decât toţi
învăţătorii mei, căci mă gândesc
la învăţăturile Tale.
100. Am mai multă pricepere
decât

bătrânii,

căci

păzesc

poruncile Tale.

יא־לי׃
ְֽׁ מֵַ֭ ֶ֣איְ בַ י ְתחַ כְ ֵ ֶ֣מני מצְ ו ֶ ָ֑תָך ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם ה
Ps. 119:98 meoievai teakemeni mițvotea ki
leolam hi-li:

ָל־מל ְַמ ַ ַ֥די ה ְשכַ ָ֑לְ תי ַ֥כי ֵ֝עֵ ְדו ִ֗ ֶתיָך ֶ֣שיחָ ה ְֽׁלי׃
ְ מכ
Ps. 119:99 mikol-melamedai hiskalti ki edvotea
siha li:

101. Îmi ţin piciorul departe de

קּודיָך נ ָ ְָֽׁצ ְרתי׃
ֶ֣ ֶ מזְקֵ נַ֥ים אֶ ְתבֹונָ ַָ֑֤ן ֹ֖כי פ

orice drum rău, ca să păzesc
cuvântul Tău.
102. Nu mă depărtez de legile
Tale, căci Tu mă înveţi.
103. Ce dulci sunt cuvintele Tale
pentru cerul gurii mele! Mai

Ps. 119:100 mizekenim etbonan ki fikudea
națarti:

ָל־א ַרח ַָ֭רע כ ֶָ֣לאתי ַרגְ לָ ָ֑י לְֵ֝ ִ֗ ַמעַ ן אֶ ְש ַ֥מר ְְּבָ ֶ ְֽׁרָך׃
ֶ֣ מכ
Ps. 119:101 mikol-orah ra kaliti raglai lemaan
eșmor devarea:

dulci decât mierea în gura mea!

הֹור ָ ְֽׁתני׃
ֵ א־ס ְָ֑רתי ְֽׁכי־אֵַ֝ ִ֗ ָתה
ָ פָטיָך ל
ַ֥ ֶ ממ ְש

104. Prin poruncile Tale mă fac
mai priceput, de aceea urăsc

Ps. 119:102 mimișpatea lo-sarti ki-ata horetani:

orice cale a minciunii.
105. Cuvântul

Tău

este

o

candelă pentru picioarele mele
şi o lumină pe cărarea mea.
106. Jur - şi mă voi ţine de
jurământ - că voi păzi legile Tale
cele drepte.

מַ ה־וּ ְמלְ ֶ֣צּו ַ֭ ְלחכי א ְמ ָר ִ֗ ֶתָך מ ְְּ ַבַ֥ש לְ ְֽׁפי׃
Ps. 119:103 ma-nimlețu leiki imratea midevaș
lefi:

ָל־א ַרח ָ ְֽׁשקֶ ר׃
ֵּ֬ קּודיָך אֶ ְתבֹונָ ַָ֑֤ן עַל־ ֵ֝ ִ֗ ֵכן שָ נֵ ֶׁ֤אתי ׀ כ
ַ֥ ֶ מפ
Ps. 119:104 mipikudea etbonan al-ken saneti
kol-orah șaker:

נֵר־לְ ַרגְ ַ֥לי ְדבָ ֶ ָ֑רָך ְֵ֝ו ִ֗אֹור לנְ תיבָ ְֽׁתי׃
Ps. 119:105 ner-leragli devarea veor lintivati:

נ ְש ַבַ֥עְ תי וָאֲקַ יֵ ָ֑מָ ה ֵ֝ל ְש ִ֗מר מ ְשפְ ֵ ַ֥טי צ ְד ֶ ְֽׁקָך׃
Ps. 119:106 nișbati vaakaiema lișmor mișpete
țidkea:
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107. Sunt

foarte

amărât:

עַד־מ ָ֑אד ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה חַ יֵ ַ֥ני כ ְדבָ ֶ ְֽׁרָך׃
ְ
ַנעֲנֵ ַ֥יתי

înviorează-mă, Doamne, după
cuvântul Tău!
108. Primeşte,

Doamne,

simţămintele pe care le spune
gura mea şi învaţă-mă legile
Tale!
109. Viaţa îmi este necurmat în

Ps. 119:107 naaneti ad-meod ADONAI haieni
hidvarea:

פָטיָך ל ְַמ ֵ ְֽׁדני׃
ַ֥ ֶ נ ְד ֶ֣בֹות ַ֭פי ְרצֵ ה־נָ ֶ֣א יְהוָ ָ֑ה ּוְֽׁ מ ְש
Ps. 119:108 nidvot pi rețe-na ADONAI
umișpatea lamedeni:

נַפְ ֶ֣שי בְ כ ֶַ֣פי תָ ָ֑מיד ְֵ֝ו ְֽׁת ָֹור ְת ִָ֗ך ֶ֣לא שָ ָ ְֽׁכחְ תי׃

primejdie, şi totuşi nu uit Legea
Ta.
110. Nişte răi îmi întind curse,
dar eu nu mă rătăcesc de la
poruncile Tale.
111. Învăţăturile

Tale

sunt

moştenirea mea de veci, căci ele
sunt bucuria inimii mele.
112. Îmi plec inima să împlinesc
orânduirile Tale totdeauna şi

Ps. 119:109 nafși veapi tamid vetoratea lo
șahahti:

קּודיָך ֶ֣לא תָ ְֽׁעיתי׃
ֶ ִ֗ נ ְָתנֵּ֬ ּו ְרשָ ֶ֣עים פַ ֶ֣ח ָ֑לי ּוֵ֝ מפ
Ps. 119:110 natenu reșaim pah li umipikudea lo
taiti:

י־ש ֹ֖שֹון ל ֶ֣בי ֵ ְֽׁהמָ ה׃
ְ נ ַָחֶ֣לְ תי עֵ ְדו ֶ ֶ֣תיָך לְ עֹולָ ָ֑ם ְֽׁכ
Ps. 119:111 nahalti edvotea leolam ki-seson libi
hema:

până la sfârşit.
113. Urăsc

pe

oamenii

nehotărâţi, dar iubesc Legea Ta.

נ ֶָ֣טיתי ַ֭לבי ַלע ֲַ֥שֹות חקִֶ֗ יָך לְ עֹולָ ַ֥ם ֵ ְֽׁעקֶ ב׃
Ps. 119:112 natiti libi laasot hukea leolam ekev:

114. Tu eşti adăpostul şi scutul
meu;

eu

nădăjduiesc

în

făgăduinţa Ta.

תֹור ְתָךַ֥ אָ ָ ְֽׁהבְ תי׃
ָ סֵ ע ֲַ֥פים שָ נֵ ָ֑אתי ְ ְֽׁו
Ps. 119:113 seafim saneti vetoratea ahavti:

ס ְת ֶ֣רי ּומָ גוֶּ֣י ָ ָ֑אתָ ה ל ְדבָ ְרָךַ֥ י ָ ְֽׁחלְ תי׃
115. Depărtaţi-vă

de

mine,

Ps. 119:114 sitri umaghini ata lidvarea ihalti:

răilor, ca să păzesc poruncile

ֹלהי׃
ְֽׁ ָ ְֱֽׁסּורּו־מ ֶ ַ֥מוּי ְמ ֵר ָ֑עים ְֵ֝ואֶ צְ ָ ִ֗רה מצְ ַ֥ות א

Dumnezeului meu!
116. Sprijină-mă,

după

făgăduinţa Ta, ca să trăiesc, şi
nu

mă

lăsa

de

ruşine

în

nădejdea mea!
117. Fii sprijinul meu, ca să fiu
scăpat

Ps. 119:115 suru-mimeni mereim veețera mițvot
elohai:

ל־תבישִֵ֗ ני משבְ ְֽׁרי׃
ְֵ֝ ַסָ ְמכֵ ֶ֣ני כְ א ְמ ָר ְתָךֶ֣ וְ ֶ ְֽׁאחְ יֶ ָ֑ה וְ א
Ps. 119:116 samheni heimratea veeie vealtevișeni misivri:

şi să mă înveselesc

ָשעָה וְ אֶ ְשעָ ֹ֖ה בְ ח ֶ ֶ֣קיָך תָ ְֽׁמיד׃
ָ֑ ֵ ְסע ֵ ַָ֥דני וְ אּו

neîncetat de orânduirile Tale!

Ps. 119:117 seadeni veivașea veeșa veukea tamid:
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118. Tu dispreţuieşti pe toţi cei
ce se depărtează de orânduirile
Tale, căci înşelătoria lor este
zadarnică.
119. Ca spuma iei pe toţi cei răi
de pe pământ: de aceea eu
iubesc învăţăturile Tale.
120. Mi se înfioară carnea de

יתם׃
ְֽׁ ָ י־שֶ קֶ ר תַ ְרמ
ִ֗ ֵ֝ סַָ֭ ליתָ כָל־שֹוגֶ֣ים מֵ ח ֶ ָ֑קיָך כ
Ps. 119:118 salita kol-șoghim meukea ki-șeker
tarmitam:

עֵי־א ֶרץ ֵ֝ ָל ִֵ֗כן אָ ַהַ֥בְ תי עֵ ד ֶ ְֽׁתיָך׃
ָ֑ ָ ס ִ֗גים ה ְש ַבַ֥תָ כָל־ר ְש
Ps. 119:119 sighim hișbata hol-rișe-areț lahen
ahavti edotea:

פָטיָך י ֵ ְָֽׁראתי׃
ַ֥ ֶ סָ ַ ֶ֣מר מפַחְ ְְָּךֶ֣ בְ שָ ָ֑רי ּוְֽׁ ממ ְש

frica Ta şi mă tem de judecăţile
Tale.
121. Păzesc Legea şi dreptatea:

Ps. 119:120 samar mipahdea vesari umimișpatea
iareti:

nu mă lăsa în voia asupritorilor
mei!
122. Ia sub ocrotirea Ta binele
robului Tău şi nu mă lăsa apăsat

ַָ֭עשיתי מ ְשפָ ֶ֣ט ו ֶָצָ֑דֶ ק בַ ל־תֵַ֝ וּיחִֵ֗ ני לְ ְֽׁע ְש ָ ְֽׁקי׃
Ps. 119:121 asiti mișpat vațedek bal-taniheni
leoșkai:

ע ֲֶ֣רב עַבְ ְְָּךֶ֣ לְ ָ֑טֹוב ַ ְֽׁאל־יַעַ ְש ַ֥קני ז ְֵֽׁדים׃

de nişte îngâmfaţi!
123. Mi se topesc ochii după
mântuirea

Ta

şi

Ps. 119:122 arov avdea letov al-iaașkuni zedim:

după

ֵַ֭עינַי כָלֶ֣ ּו ְֽׁלישּועָ ֶ ָ֑תָך ּולְ א ְמ ַ ַ֥רת צ ְד ֶ ְֽׁקָך׃

făgăduinţa Ta cea dreaptă.
124. Poartă-Te cu robul Tău

Ps. 119:123 enai kalu lișuatea ulimrat țidkea:

după bunătatea Ta şi învaţă-mă
orânduirile Tale!
125. Eu sunt robul Tău; dă-mi
pricepere,

ca

să

cunosc

ע ֵ ֲֹ֖שה עם־עַבְ ְְָּךַ֥ כְ חַ ְס ִ֗ ְֶָּך וְ ח ֶ ַ֥קיָך ל ְַמ ֵ ְֽׁדני׃
Ps. 119:124 ase im-avdea heasdea veukea
lamedeni:

ָך־אני הֲבינֵ ָ֑ני ְֵ֝ואֵ ְדעִָ֗ ה עֵ ד ֶ ְֽׁתיָך׃
ַ֥ ָ ְְּ ְעַב

învăţăturile Tale.
126. Este vremea ca Domnul să

Ps. 119:125 avdea-ani havineni veeda edotea:

lucreze: căci ei calcă Legea Ta.
127. De

aceea,

eu

תֹור ֶ ְֽׁתָך׃
ָ ֵַ֭עת ַלע ֲֶ֣שֹות לַיהוָ ָ֑ה ֵ֝הֵ ִֵ֗פרּו

iubesc

poruncile Tale mai mult decât

Ps. 119:126 et laasot lADONAI heferu toratea:

aurul, da, mai mult decât aurul
curat:
128. de aceea găsesc

drepte

toate poruncile Tale, şi urăsc
orice cale a minciunii.

עַל־ ֵַ֭כן אָ ַהֶ֣בְ תי מצְ ו ֶ ָ֑תיָך מז ָָהַ֥ב ּומ ָ ְֽׁפז׃
Ps. 119:127 al-ken ahavti mițvotea mizahav
umipaz:

ָל־א ַרח ֶ ֶ֣שקֶ ר שָ ֵנְֽׁאתי׃
ֹ֖ עַל־כֵ ֶׁ֤ן ׀ כָל־פ ֶ֣קּודֵ י ֶ֣כל י ָ ָ֑ש ְרתי כ
Ps. 119:128 al-ken kol-pikude hol ișarti kol-orah
șeker saneti:
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129. Învăţăturile

Tale

sunt

פְ ל ַָ֥אֹות עֵ ְדו ֶ ָ֑תיָך עַל־ ֵ֝ ִ֗ ֵכן נְ צָ ָ ַ֥רתַ ם נַפְ ְֽׁשי׃

minunate: de aceea le păzeşte
sufletul meu.
130. Descoperirea

cuvintelor

Ps. 119:129 pelaot edvotea al-ken nețaratam
nafși:

Tale dă lumină, dă pricepere
celor fără răutate.
131. Deschid gura şi oftez, căci
sunt lacom după poruncile Tale.
132. Întoarce-Ţi faţa spre mine

פֵ ֹ֖תַ ח ְְּבָ ֶ ַ֥ריָך י ִָ֗איר מֵ ַ֥בין פְ תָ ְֽׁיים׃
Ps. 119:130 petah devarea iair mevin petaim:

עַרתי וָאֶ ְש ָ ָ֑אפָ ה ֹ֖כי לְ מצְ ו ֶ ֶ֣תיָך י ָ ְָֽׁאבְ תי׃
ְ ְֽׁפי־ ַָ֭פ
Ps. 119:131 pi-faarti vaeșafa ki lemițvotea iaavti:

şi ai milă de mine, după obiceiul

פְ נֵה־אֵ לַ ַ֥י וְ חָ וֵּ ָ֑ני ֵ֝ ְכמ ְשפִָ֗ ט לְ אה ֲֵבַ֥י ְש ֶ ְֽׁמָך׃

Tău faţă de cei ce iubesc
Numele Tău!
133. Întăreşte-mi

paşii

în

cuvântul Tău şi nu lăsa nicio
nelegiuire să stăpânească peste
mine!
134. Izbăveşte-mă de asuprirea
oamenilor,

ca

să

Ps. 119:132 pene-elai veoneni kemișpat leohave
șemea:

ָל־אוֶן׃
ְֽׁ ָ ֶט־בי כ
ַ֥ ַ֭ ְפ ָעמַ י הָ כֵ ֶ֣ן בְ א ְמ ָר ֶ ָ֑תָך ְ ְֽׁואַ ל־תַ ְשל
Ps. 119:133 peamai hahen beimratea veal-tașletbi hol-aven:

קּודיָך׃
ְֽׁ ֶ ַ֭ ְפדֵ ני מֵ ֶ֣עשֶ ק אָ ָ ָ֑דם ְֵ֝ואֶ ְש ְמ ָ ִ֗רה פ

păzesc

poruncile Tale!
135. Fă să strălucească faţa Ta

Ps. 119:134 pedeni meoșek adam veeșmera
pikudea:

peste robul Tău şi învaţă-mă
orânduirile Tale!
136. Ochii îmi varsă şiroaie de
apă, pentru că Legea Ta nu este

Ps. 119:135 panea haer beavdea velamedeni ethukea:

תֹור ֶ ְֽׁתָך׃
ָ פַלְ גֵי־מַַ֭ ים י ְָר ֶ֣דּו עֵ ינָ ָ֑י ֵ֝ ִ֗עַ ל לא־שָ ְמ ַ֥רּו

păzită.
137. Tu eşti drept, Doamne, şi
judecăţile

ַָ֭פנֶיָך הָ ֵ ֶ֣אר בְ עַבְ ֶ ְָָּ֑ך ְֵ֝ול ְַמ ִ֗ ֵדני אֶ ת־ח ֶ ְֽׁקיָך׃

Tale

sunt

fără

Ps. 119:136 palghe-maim iaredu enai al loșameru toratea:

prihană.
138. Tu

Îţi

întemeiezi

învăţăturile pe dreptate şi pe

פָטיָך׃
ְֽׁ ֶ צַ ְֶּ֣יק אַ ָ ֶ֣תה יְ הוָ ָ֑ה ְֵ֝ויָשִָ֗ ר מ ְש
Ps. 119:137 țadik ata ADONAI veiașar mișpatea:

cea mai mare credincioşie.
139. Râvna mea mă mănâncă,
pentru că potrivnicii mei uită

ַ֭צּויתָ ֶצֶ֣דֶ ק עֵ ד ֶ ָ֑תיָך ֶ ְֽׁואֱמּונָ ַ֥ה ְמ ְֽׁאד׃
Ps. 119:138 țivita țedek edotea veemuna meod:

צ ְמ ַ ַ֥ת ְתני קנְ אָ ָ֑תי ְֽׁכי־שָ כְ ֹ֖חּו ְדבָ ֶ ֶ֣ריָך צָ ָ ְֽׁרי׃

cuvintele Tale.

Ps. 119:139 țimetatni kinati ki-șaheu devarea
țarai:
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140. Cuvântul Tău este cu totul

צְ רּופָ ֹ֖ה א ְמ ָר ְתָךַ֥ ְמ ִ֗אד ְ ְֽׁועַבְ ְְָּךַ֥ אֲ הֵ ָ ְֽׁבּה׃

încercat, şi robul Tău îl iubeşte.
141. Sunt mic şi dispreţuit, dar

Ps. 119:140 țerufa imratea meod veavdea aheva:

nu uit poruncile Tale.
142. Dreptatea

Ta

este

o

dreptate veşnică, şi Legea Ta

צָ ֶ֣עיר אָ נ ֶ֣כי וְ נבְ זֶ ָ֑ה ֵ֝פק ִ֗ ֶדיָך ֶ֣לא שָ ָ ְֽׁכחְ תי׃
Ps. 119:141 țair anohi venivze pikudea lo șahahti:

este adevărul.
143. Necazul şi strâmtorarea mă
ajung, dar poruncile Tale sunt

תֹור ְתָךַ֥ אֱ ֶ ְֽׁמת׃
ָ צ ְדקָ ְתָךֶ֣ ֶצֶ֣דֶ ק לְ עֹולָ ָ֑ם ְ ְֽׁו
Ps. 119:142 țidkatea țedek leolam vetoratea
emet:

desfătarea mea.
144. Învăţăturile
drepte

pe

Tale
vecie:

צַ ר־ּומָ ַ֥צֹוק ְמצָ ָ֑אּוני ֵ֝מצְ ו ִ֗ ֶתיָך שַ עֲש ָ ְֽׁעי׃

sunt
dă-mi

pricepere, ca să trăiesc!

Ps. 119:143 țar-umațok mețauni mițvotea
șaașuai:

145. Te chem din toată inima
mea: ascultă-mă, Doamne, ca să
păzesc orânduirile Tale.

ֶצֹ֖דֶ ק עֵ ְדו ֶ ַ֥תיָך לְ עֹו ִָ֗לם הֲבינֵ ַ֥ני וְ אֶ חְ ֶיְֽׁה׃
Ps. 119:144 țedek edvotea leolam havineni veeie:

קָ ָ ֶ֣ראתי בְ כָל־ ֵַ֭לב עֲנֵ ַ֥ני יְ ה ִ֗ ָוה ח ֶ ַ֥קיָך אֶ ְֽׁצ ָרה׃

146. Te chem: mântuieşte-mă,
ca să păzesc învăţăturile Tale!
147. O iau înaintea zorilor şi
strig;

nădăjduiesc

Ps. 119:145 karati veol-lev aneni ADONAI hukea
ețora:

în

făgăduinţele Tale.
148. O iau înaintea străjilor de

אתיָך הֹושיעֵ ָ֑ני ְֵ֝ואֶ ְש ְמ ָ ִ֗רה עֵ ד ֶ ְֽׁתיָך׃
ַ֥ קְ ָר
Ps. 119:146 keratiha hoșieni veeșmera edotea:

noapte şi deschid ochii, ca să mă
gândesc adânc la cuvântul Tău.
149. Ascultă-mi

glasul,

după

bunătatea Ta: înviorează-mă,

ק ַ ְֶּ֣ ְמתי בַַ֭ וֶּשֶ ף וָאֲ שַ ּוֵ ָ֑עָה לדבריך |ל ְדבָ ְרָךַ֥ | י ָ ְֽׁחלְ תי׃
Ps. 119:147 kidamti vaneșef vaașavea lidvarea
(lidvarea) ihalti:

Doamne, după judecata Ta!

ק ְְּ ֶ֣מּו עֵַ֭ ינַי אַ ְשמ ָ֑רֹות ֵ֝ ָל ִ֗שיחַ בְ א ְמ ָר ֶ ְֽׁתָך׃

150. Se apropie cei ce urmăresc
mişelia şi se depărtează de
Legea Ta.

Ps. 119:148 kidemu enai așmurot lasiah
beimratea:

פָטָך חַ ֵיְֽׁני׃
ַ֥ ֶ ַ֭קֹולי ש ְמעָ ֶ֣ה כְ חַ ְס ֶ ְָָּ֑ך ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ְ ְֽׁכמ ְש
Ps. 119:149 koli șima heasdea ADONAI
kemișpatea haieni:

תֹור ְתָךַ֥ ָר ָ ְֽׁחקּו׃
ָ קַָ֭ ְרבּו ר ְדפֵ ֶ֣י ז ָ ָ֑מה מ
Ps. 119:150 karevu rodfe zima mitoratea rahaku:
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151. Dar

Tu

eşti

aproape,

קָ ֶ֣רֹוב אַ ָ ֶ֣תה יְ הוָ ָ֑ה ְ ְֽׁוכָל־מצְ ו ֶ ַ֥תיָך אֱ ֶ ְֽׁמת׃

Doamne, şi toate poruncile Tale
sunt adevărul.
152. De multă vreme ştiu din

Ps. 119:151 karov ata ADONAI veol-mițvotea
emet:

învăţăturile Tale că le-ai aşezat
pentru totdeauna.
153. Vezi-mi

ticăloşia

şi

izbăveşte-mă, căci nu uit Legea

ֶ ֶ֣קדֶ ם ַָ֭ידַ עְ תי מֵ עֵ ד ֶ ָ֑תיָך ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם יְ סַ ְד ָ ְֽׁתם׃
Ps. 119:152 kedem iadati meedotea ki leolam
iesadtam:

י־ת ָֹור ְת ִָ֗ך ֶ֣לא שָ ָ ְֽׁכחְ תי׃
ְֵֽׁ֝ ְר ֵ ְֽׁאה־עָ נְ יַ֥י וְ חַ לְ ֵ ָ֑צני כ

Ta.
154. Apără-mi

pricina

şi

răscumpără-mă, înviorează-mă

Ps. 119:153 ree-oni vealețeni ki-toratea lo
șahahti:

după făgăduinţa Ta.
155. Mântuirea este departe de
cei

răi,

căci

ei

nu

caută

orânduirile Tale.
156. Mari sunt îndurările Tale,
Doamne! Înviorează-mă după

יבֶ֣ה ַ֭ריבי ּוגְ אָ לֵ ָ֑ני לְ א ְמ ָר ְתָךַ֥ חַ ֵיְֽׁני׃
ָ ר
Ps. 119:154 riva rivi ugaleni leimratea haieni:

־חקֶ יָך ֶ֣לא דָ ָ ְֽׁרשּו׃
ֵ֝ ָר ֶ֣חֹוק מֵ ְרשָ ֶ֣עים יְ שּועָ ָ֑ה ְֽׁכי
Ps. 119:155 rahok merșaim ieșua ki-hukea lo
darașu:

judecăţile Tale!
157. Mulţi sunt prigonitorii şi

פָטיָך חַ ֵיְֽׁני׃
ַ֥ ֶ ַרח ֶ ֲֹ֖מיָך ַר ַ֥בים ׀ יְ הוָ ָ֑ה ְ ְֽׁכמ ְש

potrivnicii mei, dar nu mă

Ps. 119:156 rahamea rabim ADONAI kemișpatea
haieni:

depărtez de învăţăturile Tale.
158. Văd

cu

necredincioşi

scârbă
Ţie,

pe

cei

care

nu

păzesc cuvântul Tău.

ַַ֭רבים ר ְדפַ ֶ֣י וְ צָ ָ ָ֑רי מֵֵ֝ ע ְֵדו ִ֗ ֶתיָך ֶ֣לא נ ְָֽׁטיתי׃
Ps. 119:157 rabim rodfai vețarai meedevotea lo
natiti:

159. Vezi cât de mult iubesc eu
poruncile Tale: înviorează-mă,
Doamne, după bunătatea Ta!
160. Temelia

cuvântului

Tău

este adevărul, şi toate legile Tale
cele drepte sunt veşnice.

קֹוטָ֑טָ ה אֲ ֶ ַ֥שר ֵ֝א ְמ ָר ְת ִָ֗ך ֶ֣לא שָ ָ ְֽׁמרּו׃
ָ ָר ֶ֣איתי ַ֭בגְ דים ָוְֽׁאֶ ְת
Ps. 119:158 raiti vogdim vaetkotata așer imratea
lo șamaru:

קּודיָך אָ ָהָ֑בְ תי ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ְ ְֽׁכחַ ְס ְְָּךַ֥ חַ ֵיְֽׁני׃
ֶ֣ ֶ ַ֭ ְראֵ ה כי־פ
Ps. 119:159 ree ki-fikudea ahavti ADONAI
keasdea haieni:

אש־ְּבָ ְרָךַ֥ אֱ ֶ ָ֑מת ּוֵ֝ לְ עֹו ִָ֗לם כָל־מ ְשפַ ַ֥ט צ ְד ֶ ְֽׁקָך׃
ְ
ר
Ps. 119:160 roș-devarea emet ulolam kol-mișpat
țidkea:
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161. Nişte voievozi mă prigonesc
fără temei, dar inima mea nu
tremură decât de cuvintele Tale.
162. Mă bucur de cuvântul Tău

פָחַ֥ד ל ְֽׁבי׃
ַ |שַָ֭ רים ְרדָ ֶ֣פּוני חוָּ ָ֑ם ומדבריך |ּוֵ֝ מ ְְּבָ ְר ִָ֗ך
Ps. 119:161 sarim redafuni hinam umidevarea
(umidevarea) pahad libi:

ca cel ce găseşte o mare pradă.
163. Urăsc şi nu pot suferi
minciuna, dar iubesc Legea Ta.
164. De şapte ori pe zi Te laud,

ָ ֶ֣שש אַָ֭ נ ְֽׁכי עַ ל־א ְמ ָר ֶ ָ֑תָך ֵ֝ ְכמֹוצִֵ֗ א שָ לָ ַ֥ל ָ ְֽׁרב׃
Ps. 119:162 sas anohi al-imratea kemoțe șalal
rav:

תֹור ְתָךַ֥ אָ ָ ְֽׁהבְ תי׃
ָ ֶ ֶ֣שקֶ ר שַָ֭ נֵאתי וַאֲתַ עֵ ָ֑בָ ה

din pricina legilor Tale celor

Ps. 119:163 șeker saneti vaataeva toratea ahavti:

drepte.
165. Multă pace au cei ce iubesc
Legea Ta şi nu li se întâmplă
nicio nenorocire.
166. Eu

nădăjduiesc

în

mântuirea

Ta,

şi

Doamne,

împlinesc poruncile Tale.
167. Sufletul

meu

ţine

învăţăturile Tale, şi le iubesc
mult de tot!
168. Păzesc

poruncile

şi

învăţăturile Tale, căci toate căile

ֶ ֶ֣שבַ ע בַַ֭ יֹום הלַלְ ָ֑תיָך ֵ֝ ִ֗ ַעל מ ְשפְ ֵ ַ֥טי צ ְד ֶ ְֽׁקָך׃
Ps. 119:164 șeva baiom hilaltiha al mișpete
țidkea:

תֹור ֶ ָ֑תָך וְ ֵ ְֽׁאין־לָ ַ֥מֹו מכְ ְֽׁשֹול׃
ָ שָ לֶ֣ ֹום ַָ֭רב לְ אה ֲֵבֶ֣י
Ps. 119:165 șalom rav leohave toratea veen-lamo
mihșol:

ישּועָתָךֶ֣ יְ הוָ ָ֑ה ּוְֽׁ מצְ ו ֶ ַ֥תיָך עָ ְֽׁשיתי׃
ְ
ש ַב ְֶ֣רתי ְֽׁל
Ps. 119:166 sibarti lișuatea ADONAI umițvotea
asiti:

mele sunt înaintea Ta.
169. Să ajungă strigătul meu
până la Tine, Doamne! Dă-mi

ָ ְֽׁש ְמ ָ ֶ֣רה ַַ֭נפְ שי עֵ ד ֶ ָ֑תיָך וָאה ֲֵבַ֥ם ְמ ְֽׁאד׃
Ps. 119:167 șamera nafși edotea vaohavem
meod:

pricepere, după făgăduinţa Ta.
170. Să

ajungă

cererea

mea

până la Tine! Izbăveşte-mă,
după făgăduinţa Ta!

ָל־ְּ ָרכַ ֶ֣י נֶגְ ֶ ְְָּֽׁך׃
ְ שָ ַ ֶ֣מ ְרתי ַ֭פקּודֶ יָך וְ עֵ ד ֶ ָ֑תיָך ֹ֖כי כ
Ps. 119:168 șamarti fikudea veedotea ki holderahai negdea:

תקְ ַ ֶׁ֤רב רוּ ֶָ֣תי לְ פָ נֶ ֶ֣יָך יְהוָ ָ֑ה כ ְדבָ ְרָךַ֥ הֲב ֵינְֽׁני׃
Ps. 119:169 tikrav rinati lefanea ADONAI
kidvarea havineni:

ילני׃
ְֽׁ ֵ תָ ֶ֣בֹוא ְתחוּ ֶָ֣תי לְ פָ נֶ ָ֑יָך ֵ֝ ְכא ְמ ָר ְת ִָ֗ך הַ צ
Ps. 119:170 tavo teinati lefanea keimratea
hațileni:
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171. Buzele mele să vestească

פָתי ְתהלָ ָ֑ה ֹ֖כי ְתל ְַמ ֵ ֶ֣דני ח ֶ ְֽׁקיָך׃
ֶ֣ ַ תַ ַבֶ֣עְ נָה ְש

lauda Ta, căci Tu mă înveţi
orânduirile Tale!
172. Să

cânte

cuvântul

limba

mea

căci

toate

Tău,

poruncile Tale sunt drepte!
173. Mâna Ta să-mi fie întrajutor, căci am ales poruncile

Ps. 119:171 tabana sefatai teila ki telamedeni
hukea:

ַ ֶ֣ת ַען ַ֭ ְלשֹוני א ְמ ָר ֶ ָ֑תָך ֹ֖כי כָל־מצְ ו ֶ ֶ֣תיָך ֶ ְֽׁצדֶ ק׃
Ps. 119:172 taan leșoni imratea ki hol-mițvotea
țedek:

קּודיָך בָ ָ ְֽׁח ְרתי׃
ֶ֣ ֶ ְת ְֽׁהי־י ְָדָךַ֥ לְ עָ ז ֵ ְָ֑רני ֹ֖כי פ

Tale.
174. Suspin după mântuirea Ta,
Doamne,

şi

Legea

Ta

este

desfătarea mea.
175. Să-mi trăiască sufletul şi să
Te laude, şi judecăţile Tale să

Ps. 119:173 tei-iadea leazreni ki fikudea vaharti:

ישּועָתָךֶ֣ יְ הוָ ָ֑ה ְֵ֝ו ְֽׁת ָֹור ְת ִָ֗ך שַ עֲש ָ ְֽׁעי׃
ְ
תָ ַ ֶ֣אבְ תי ְֽׁל
Ps. 119:174 taavti lișuatea ADONAI vetoratea
șaașuai:

mă sprijine!
176. Rătăcesc ca o oaie pierdută:
caută pe robul Tău, căci nu uit
poruncile Tale.

פָטָך ַי ֲעז ְְֽׁרני׃
ַ֥ ֶ ְ ְֽׁתחי־ ַַ֭נפְ שי ּוְֽׁ ְת ַ ְֽׁהלְ לֶ ָ֑ ָך ּוְֽׁ מ ְש
Ps. 119:175 tei-nafși uthaleleka umișpatea
iaazruni:

תָ ִ֗עיתי כְ ֶ ֶ֣שה ַ֭אבֵ ד בַ ֵ ֶ֣קש עַבְ ֶ ְָָּ֑ך ַ֥כי ֵ֝מצְ ו ִ֗ ֶתיָך ֶ֣לא שָ ָ ְֽׁכחְ תי׃
Ps. 119:176 taiti kese oved bakeș avdea ki
mițvotea lo șahahti:

Ziua 27

ק״כ120

ל־יהוָה בַ צָ ָ ֶ֣רתָ ה ָ֑לי קֵָ֝ ָ ִ֗ראתי ְֽׁ ַו ַיע ֲֵנְֽׁני׃
ְ ַ֭ ִֶ֗שיר ַ ְֽׁה ָׁ֫ ַמעֲלַ֥ ֹות א
Psalmii 120
1. (O cântare a treptelor.) Către
Domnul strig în strâmtorarea
mea, şi El m-ascultă.
2. Doamne, scapă-mi sufletul de
buza

mincinoasă,

de

Ps. 120:1 șir hamaalot el-ADONAI bațarata li
karati vaiaaneni:

פַת־שקֶ ר מל ַָ֥שֹון ְרמ ָיְֽׁה׃
ָ֑ ֶ
ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה הַ ֶ֣צילָה ַַ֭נפְ שי מ ְש
Ps. 120:2 ADONAI hațila nafși misefat-șeker
milașon remia:

limba

înşelătoare!
3. Ce-ţi dă El ţie, ce-ţi aduce El

מַ ה־י ֵ ֶ֣תן ַ֭ ְלָך ּומַ ה־י ַ֥סיף ִָ֗לך ל ַָ֥שֹון ְרמ ָיְֽׁה׃
Ps. 120:3 ma-iten lea uma-iosif lah lașon remia:

ţie, limbă înşelătoare?
4. Săgeţi ascuţite de războinic
cu cărbuni aprinşi de ienupăr.

ח ֵצֶ֣י ג ֶ֣בֹור ְשנּונָ֑ים ֵ֝ ִ֗עם ַגחֲלֵ ַ֥י ְרתָ ְֽׁמים׃
Ps. 120:4 hițe ghibor șenunim im gahale
retamim:
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5. Vai de mine că locuiesc la
Meşec, că locuiesc în corturile
Chedarului!
6. Destul mi-a locuit sufletul

ָה־לי כי־גַ ֶ֣ ְַ֤רתי ֶ ָ֑משֶ ך ֵ֝שָ ִַ֗כנְ תי ְֽׁעם־אָ הֳלֵ ַ֥י קֵ ָ ְֽׁדר׃
ַ֭ ְֽׁאֹוי
Ps. 120:5 oia-li ki-garti meșe șahanti im-ohole
kedar:

lângă cei ce urăsc pacea.
7. Eu sunt pentru pace; dar de
îndată ce vorbesc eu, ei sunt

ַַ֭רבַ ת ָ ְֽׁשכְ נָה־לָ ֶּ֣ה נַפְ ָ֑שי ֵ֝ ִ֗עם שֹונֵ ַ֥א שָ לְֽׁ ֹום׃
Ps. 120:6 rabat șahena-la nafși im sone șalom:

pentru război.

אני־שַָ֭ לֹום וְ ֶ֣כי אֲ דַ ֵבָ֑ר ֵ֝ ִ֗הֵ מָ ה לַמלְ חָ ָ ְֽׁמה׃
Ps. 120:7 ani-șalom vei adaber hema lamilhama:

קכ״א121

ִ֗שיר ַ ְֽׁל ָׁ֫ ַמעֲלַ֥ ֹות אֶ ָ ֶ֣שא ֵַ֭עינַי אֶ ל־הֶ הָ ָ֑רים מֵֵ֝ ִ֗ ַאין י ַָ֥בא עֶ ז ְְֽׁרי׃
Psalmii 121
1. (O cântare a treptelor.) Îmi

Ps. 121:1 șir lamaalot esa enai el-hearim meain
iavo ezri:

ridic ochii spre munţi… De
unde-mi va veni ajutorul?
2. Ajutorul

îmi

vine

de

la

ֶַ֭עזְרי מֵ ֶ֣עם יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝עשִֵ֗ ה שָ ַ ַ֥מים ו ָ ְָֽׁא ֶרץ׃
Ps. 121:2 ezri meim ADONAI ose șamaim vaareț:

Domnul, care a făcut cerurile şi
pământul.

אַ ל־י ֵ ֶ֣תן ל ֶַ֣מֹוט ַרגְ לֶ ָָ֑ך אַ ל־ ֵָ֝ינִ֗ ּום ְֽׁש ְמ ֶ ְֽׁרָך׃
Ps. 121:3 al-iten lamot raglea al-ianum șomrea:

3. Da, El nu va îngădui să ţi se
clatine

piciorul;

Cel

ce

ֹומר י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
ֵ ִ֗ ישן ֵ֝ש
ָ֑ ָ הוֵּ ֶ֣ה ְֽׁלא־ ַָ֭ינּום וְ ֶ֣לא י

te

păzeşte nu va dormita.
4. Iată că nu dormitează, nici nu
doarme Cel ce păzeşte pe Israel.
5. Domnul este păzitorul tău,

Ps. 121:4 hine lo-ianum velo ișan șomer israel:

יְ הוָ ַ֥ה ש ְמ ֶ ָ֑רָך יְ הוָ ַ֥ה ֵ֝צלְ ִָ֗ך עַ ל־יַ ַ֥ד יְ מ ֶינְַָֽׁ֤ך׃
Ps. 121:5 ADONAI șomrea ADONAI țilea al-iad
ieminea:

Domnul este umbra ta pe mâna
ta cea dreaptă.
6. De aceea nu te va bate soarele

יֹומם הַ ֶ ַ֥שמֶ ש ְֽׁלא־ ַי ִֶ֗ככָה וְ י ֵ ַָ֥רחַ בַ ָ ְֽׁליְ לָה׃
ָ ִ֗
Ps. 121:6 iomam hașemeș lo-iakeka veiareiah
balaila:

ziua, nici luna noaptea.
7. Domnul te va păzi de orice
rău, îţi va păzi sufletul.
8. Domnul te va păzi la plecare
şi la venire, de acum şi până în
veac.

ָל־רע ֵ֝י ְש ִ֗מר אֶ ת־נַפְ ֶ ְֽׁשָך׃
ָ֑ ָ ְ ְֽׁיה ִ֗ ָוה י ְשמָ ְרָךַ֥ מכ
Ps. 121:7 ADONAI ișmorha mikol-ra ișmor etnafșea:

עַד־עֹולם׃
ְֽׁ ָ
ְעַתה ו
ָ ִ֗ ּובֹואָך ְֵֽׁ֝ ֵמ
ָ֑ ֶ
ַ֥אתָך
ְ ְֵ ְֽׁיה ִ֗ ָוה י ְשמָ ר־צ
Ps. 121:8 ADONAI ișmor-țetha uvoea meata
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vead-olam:

קכ״ב122
ַ֥שיר ַ ְֽׁהמַ ע ֲִ֗לֹות לְ ָׁ֫ ָד ַ֥וד שַָ֭ מַ חְ תי בְ א ְמ ֶ֣רים ָ֑לי ֵבֹ֖ית יְ הוָ ֶ֣ה
נ ֵ ְֵֽׁלך׃
Psalmii 122
1. (O cântare a treptelor. Un

Ps. 122:1 șir hamaalot ledavid samahti beomrim
li bet ADONAI nele:

psalm al lui David.) Mă bucur
când mi se zice "Haidem la Casa
Domnului!"
2. Picioarele mi se opresc în
3. Ierusalime, tu eşti zidit ca o
cetate făcută dintr-o bucată!
se

seminţiile

suie

seminţiile,

Domnului,

după

legea lui Israel, ca să laude
Numele Domnului.
5. Căci acolo sunt scaunele de
domnie

pentru

judecată,

scaunele de domnie ale casei lui
David.
6. Rugaţi-vă

pentru

Ps. 122:2 omdot haiu raglenu bișaraih
ierușalaim:

יְ רּושָ לַ ַ֥ ם הַ בְ נּויָ ָ֑ה ֵ֝ ְכ ִ֗עיר שֶ חבְ ָרה־לָ ַּ֥ה יַחְ ָ ְְּֽׁו׃

porţile tale, Ierusalime!

4. Acolo

עָריך יְ רּושָ ְֽׁ ָלִָֽם׃
ִ֗ ַ ַ֭ע ְמדֹות הָ יֶ֣ ּו ַרגְ לֵ ָ֑ינּו ֵ֝ב ְש

Ps. 122:3 ierușalaim habenuia keir șeubera-la
iahdav:

שֶ שָ֨ ם עָלַ֪ ּו ְשבָ ַ֡טים שבְ טֵ י־ ַָ֭יּה עֵ ֶ֣דּות לְ י ְש ָר ֵ ָ֑אל לְֵ֝ הדִ֗ ֹות
הוְֽׁה׃
ָ ְלְ ֵ ֶ֣שם י
Ps. 122:4 șeșam alu șevatim șivte-ia edut leisrael
leodot leșem ADONAI:

ֶׁ֤כי שָ֨ מָ ה ׀ י ְָש ֶ֣בּו כ ְס ֶ֣אֹות לְ מ ְשפָ ָ֑ט ֵ֝כ ְס ִ֗אֹות לְ ֵבֶ֣ית ְָּ ְֽׁויד׃
Ps. 122:5 ki șama iașevu hisot lemișpat kisot
levet david:

pacea

שַַ֭ ֲאלּו ְשלֶ֣ ֹום יְ רּושָ לָ ָ֑ ם ֵ֝י ְש ִָ֗ליּו אה ָ ְֲֽׁביך׃

Ierusalimului! Cei ce te iubesc

Ps. 122:6 șaalu șelom ierușalaim ișlaiu ohavaih:

să se bucure de odihnă.
7. Pacea să fie între zidurile tale,
şi

liniştea,

în

casele

tale

domneşti!
8. Din

pricina

fraţilor

Ps. 122:7 iei-șalom beele șalva bearmenotaih:

şi

prietenilor mei, doresc pacea în
sânul tău.
9. Din pricina Casei Domnului
Dumnezeului nostru, fac urări
pentru fericirea ta.

נֹותיך׃
ְֽׁ ָ יְ ְֽׁהי־שָ לַ֥ ֹום בְ חֵ ילֵ ָ֑ך ֵ֝שַ לְ ִ֗ ָוה בְ אַ ְר ְמ
ַ֭ ְלמַ עַן אַ ַחֶ֣י וְ ֵרעָ ָ֑י אֲ דַ בְ ָרה־וָּ ֹ֖א שָ לֶ֣ ֹום ָ ְֽׁבך׃
Ps. 122:8 lemaan ahai vereai adabera-na șalom
bah:

אֱֹלהָ֑ינּו אֲבַ קְ ָ ֹ֖שה ֶ֣טֹוב ָ ְֽׁלך׃
ֵ ַ֭ ְלמַ עַן בֵ ית־יְ הוָ ֶ֣ ה
Ps. 122:9 lemaan bet-ADONAI elohenu avakșa
tov lah:
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קכ״ג123

Psalmii 123
1. (O cântare a treptelor.) La
Tine îmi ridic ochii, la Tine care
locuieşti în ceruri.
2. Cum se uită ochii robilor la
mâna stăpânilor lor, şi ochii
roabei, la mâna stăpânei ei, aşa
se uită ochii noştri la Domnul
Dumnezeul nostru până va avea
milă de noi.

ָשאתי אֶ ת־עֵינַ ָ֑י הֵַ֝ י ְש ִ֗בי בַ שָ ָ ְֽׁמים׃
ֶ֣ ָ ִ֗שיר ַ ְֽׁה ָׁ֫ ַמעֲלַ֥ ֹות אֵַ֭ לֶיָך נ
Ps. 123:1 șir hamaalot elea nasati et-enai haioșvi
bașamaim:

ה ֵ֨וּה כְ עֵ ינֵ ַ֪י עֲבָ ַ֡דים אֶ ל־יַ ֶׁ֤ד אדֹונֵיהִֶ֗ ם כְ עֵינֵ ֶ֣י שפְ חָ הְ֮ אֶ ל־
ֹלהָ֑ינּו ֵ֝ ִ֗עַ ד שֶ יְ חָ ֵוְּֽׁנּו׃
ֵ יַ ַ֪ד גְ ָׁ֫ב ְר ָ ַ֥תּה כֵ ֶ֣ן עֵַ֭ ינֵינּו אֶ ל־יְ הוָ ֶ֣ה ֱא
Ps. 123:2 hine heene avadim el-iad adoneem
keene șifha el-iad ghevirta ken enenu el-ADONAI
elohenu ad șeieonenu:

3. Ai milă de noi, Doamne, ai

י־רב שָ ַבַ֥עְ נּו ְֽׁבּוז׃
ִ֗ ַ ֵ֝ חָ וֵּ ֶ֣נּו יְ הוָ ֶ֣ה חָ וֵּ ָ֑נּו ְֽׁכ

milă de noi, căci suntem sătui
de dispreţ;
4. ne este sătul sufletul de
batjocurile celor îngâmfaţi, de
dispreţul celor trufaşi.

Ps. 123:3 honenu ADONAI honenu ki-rav
savanu vuz:

ַרבַ תְ֮ ָ ְֽׁשבְ עָ ה־לָ ַּ֪ה ַָׁ֫נפְ ֵ ַ֥שנּו הַ לַ ַ֥עַג הַ שַ אֲ נַוָּ֑ים ֵ֝הַ ִ֗בּוז
יֹונים׃
ְֽׁ לגְ ֵ ַ֥א
Ps. 123:4 rabat savea-la nafșenu halaag
hașaananim habuz ligheonim:

קכ״ד124

Psalmii 124
1. (O cântare a treptelor. Un
psalm al lui David.) De n-ar fi
fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum! -

ַ֥שיר ַ ְֽׁהמַ ע ֲִ֗לֹות לְ ָׁ֫ ָד ַ֥וד לּולֵ ֶ֣י ַ֭ ְיהוָה שֶ ָ ֶ֣היָה לָ ָ֑נּו ְֽׁיאמַ ר־ ֵָ֝נא
י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
Ps. 124:1 șir hamaalot ledavid lule ADONAI
șeaia lanu iomar-na israel:

2. de n-ar fi fost Domnul de
partea noastră când s-au ridicat
oamenii împotriva noastră,
3. ne-ar fi înghiţit de vii, când li
s-a

aprins

mânia

4. ne-ar fi înecat apele, ar fi
nostru;

râurile

peste

Ps. 124:2 lule ADONAI șeaia lanu bekum alenu
adam:

împotriva

noastră;
trecut

לּולֵ ֶ֣י ַ֭ ְיה ָוה שֶ ָ ֶ֣היָה לָ ָ֑נּו בְ ֹ֖קּום עָ לֵ ֶ֣ינּו אָ ָ ְֽׁדם׃

sufletul

ַ֭אֲ זַי חַ יֶ֣ים בְ לָעָ֑ ּונּו בַ ח ֲֹ֖רֹות אַ פָ ֶ֣ם ָ ְֽׁבנּו׃
Ps. 124:3 azai haim belaunu baharot apam banu:

עָבַ֥ר עַ ל־נַפְ ֵ ְֽׁשנּו׃
ַ ַ֭ ֲאזַי הַ ַ ֶ֣מים ְשטָ ָ֑פּונּו ִ֗ ַנַ֜֗חְ לָה
Ps. 124:4 azai hamaim șetafunu nahla avar alnafșenu:
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5. ar fi trecut peste sufletul

ְֽׁידֹונים׃
ְֽׁ ַ֭ ֲאזַי ע ַָבֶ֣ר עַל־נַפְ ֵ ָ֑שנּו ֵ֝הַ ִ֗ ַמים הַ ֵז

nostru valurile năprasnice.
6. Binecuvântat să fie Domnul,
care nu ne-a dat pradă dinţilor

Ps. 124:5 azai avar al-nafșenu hamaim
hazedonim:

lor!
7. Sufletul

ne-a

scăpat

ca

pasărea din laţul păsărarului;
laţul s-a rupt, şi noi am scăpat.
8. Ajutorul

nostru

este

în

Numele Domnului, care a făcut
cerurile şi pământul.

ֵיהם׃
ְֽׁ ֶ ּבָ ַ֥רּוך יְ הוָ ָ֑ה שֶ ַ֥לא נְ תָ נָ ַ֥נּו ֵ֝ ִ֗טֶ ֶרף לְ שו
Ps. 124:6 baruh ADONAI șelo netananu teref
leșineem:

נַפְ שִֵ֗ נּו כְ צ ַ֥פֹור נ ְמלְ טָ הְ֮ מפַ ַ֪ח יָׁ֫ ֹוקְ ַ֥שים הַ פַ ַ֥ח נ ְש ִ֗ ָבר
ַו ֲאנַ ַ֥חְ נּו נ ְמ ָ ְֽׁל ְטנּו׃
Ps. 124:7 nafșenu kețipor nimleta mipah iokșim
hapah nișbar vaanahnu nimlatenu:

ֶַ֭עז ְֵרנּו בְ ֵ ֶ֣שם יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝עשִֵ֗ ה שָ ַ ַ֥מים ו ָ ְָֽׁא ֶרץ׃
Ps. 124:8 ezrenu beșem ADONAI ose șamaim
vaareț:

קכ״ה125

Psalmii 125
1. (O cântare a treptelor.) Cei ce
se încred în Domnul sunt ca
muntele Sionului care nu se
clatină, ci stă întărit pe vecie.
2. Cum

este

Ierusalimul

de

înconjurat
munţi,

aşa

înconjoară Domnul pe poporul
Său, de acum şi până în veac.
3. Căci toiagul de cârmuire al
răutăţii

nu

va

rămâne

pe

moştenirea celor neprihăniţi,
pentru ca cei neprihăniţi să nu
întindă mâinile spre nelegiuire.
4. Doamne,

varsă-Ţi

binefacerile peste cei buni şi
peste cei cu inima fără prihană!

א־י ִ֗מֹוט
ֵ֝ ִ֗שיר ַ ְֽׁה ָׁ֫ ַמעֲלַ֥ ֹות הַ ב ְט ַ֥חים בַ יהוָ ָ֑ה ְ ְֽׁכהַ ר־ציַ֥ ֹון ל
לְ עֹולָ ַ֥ם י ֵ ְֵֽׁשב׃
Ps. 125:1 șir hamaalot habothim bADONAI kearțion lo-imot leolam ieșev:

עַתה
ָ ִ֗ ְֵֵ֝ ְֽׁירּושָ ִ֗ ַלם הָ ריםְ֮ סָ ַ֪ביב לָ ַּ֥ה ַַ֭ויהוָה סָ ֶ֣ביב לְ עַ ָ֑מֹו מ
ַד־עֹולם׃
ְֽׁ ָ
וְ ע
Ps. 125:2 ierușalaim harim saviv la vADONAI
saviv leamo meata vead-olam:

יקים לְ ַ֡ ַמעַן לא־
ַ֥ ְָּׁ֫ ַגֹורל ַ ְֽׁהצ
ַ֪ ַ ְ֮ ֶׁ֤כי ַ֪לא יָנַ֡ ּוחַ ֵ ֶׁ֤שבֶ ט הָ ֶ ִ֗רשַ ע עַ ל
יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵיקים בְ עַ וְ ֵָּ֬לתָ ה יְ ד
֨ ְּ ַי ְשלְ ֹ֖חּו הַ צ
Ps. 125:3 ki lo ianuah șevet hareșa al goral
hațadikim lemaan lo-ișleu hațadikim beavlata
iedeem:

בֹותם׃
ְֽׁ ָ ַטֹובים ְֵ֝ו ְֽׁלישָ ִ֗רים בְ ל
ָ֑ יטיבָ ה ַ֭ ְיהוָה ל
ֶ֣ ֵה
Ps. 125:4 hetiva ADONAI latovim velișarim
belibotam:
244

___ Psalmi  ְּת ִהלִ יםTehillim ___Ziua 1 - Psalmii 1-9___
5. Dar pe cei ce apucă pe căi
lăturalnice,

să-i

nimicească

Domnul împreună cu cei ce fac

לֹותם יֹוליכֵ ֶ֣ם ַ֭ ְיהוָה אֶ ת־פעֲלֵ ֶ֣י הָ ָ ָ֑אוֶן
ָ ִ֗ ַוְ הַ מַ ֶׁ֤טים ַ ְֽׁעקַ לְ ק
ֵ֝שָ ִ֗לֹום עַ ל־י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
Ps. 125:5 veamatim akalkalotam iolihem
ADONAI et-poale haaven șalom al-israel:

rău! Pacea să fie peste Israel!

קכ״ו126

Psalmii 126
1. (O cântare a treptelor.) Când
a adus Domnul înapoi pe prinşii
de război ai Sionului, parcă
visam.
2. Atunci gura ne era plină de
strigăte de bucurie, şi limba, de
cântări de veselie. Atunci se
spunea

printre

neamuri:

"Domnul a făcut mari lucruri

יבֶ֣ת ציָ֑ ֹון ֵ֝הָ ִ֗יינּו
ַ ִ֗שיר ַ ְֽׁה ָׁ֫ ַמעֲלַ֥ ֹות בְ ֶ֣שּוב ַ֭ ְיהוָה אֶ ת־ש
כְ חלְ ְֽׁמים׃
Ps. 126:1 șir hamaalot beșuv ADONAI et-șivat
țion hainu keolmim:

אמ ֶ֣רּו בַ גֹויָ֑ם
ְ ָ ֶׁ֤אז ימָ לֵ ַ֪א ְש ַ֡חֹוק פינּוְ֮ ּולְ שֹונֵ ַ֪נּו ָׁ֫רוָּ ַ֥ה אַָ֭ ז י
ם־אלֶה׃
ְֽׁ ֵ הגְ ְַּ֥יל ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ַלע ֲַ֥שֹות ע
Ps. 126:2 az imale seok pinu ulșonenu rina az
iomeru vagoim higdil ADONAI laasot im-ele:

הגְ ְֶּ֣יל ַ֭ ְיהוָה ַלע ֲַ֥שֹות ע ִ֗ ָמנּו הָ יַ֥ינּו ְשמֵ ְֽׁחים׃

pentru ei!"
3. Da, Domnul a făcut mari
lucruri pentru noi, şi de aceea
suntem plini de bucurie.
4. Doamne,

adu

înapoi

pe

prinşii noştri de război, ca pe
nişte râuri în partea de miazăzi!

Ps. 126:3 higdil ADONAI laasot imanu hainu
semeim:

יקים בַ ֶוְַּֽׁ֤גֶב׃
ַ֥ יתנּו| כַאֲפ
ָ֑ ֵ שּובֶ֣ה ַ֭ ְיהוָה אֶ ת־שבותנו | ְשב
ָ
Ps. 126:4 șuva ADONAI et-șevutenu (șevitenu)
kaafikim baneghev:

הַ ז ְר ַ֥עים בְ ד ְמעִָ֗ ה בְ רוָּ ַ֥ה יקְ ְֽׁצרּו׃

5. Cei ce seamănă cu lacrimi vor
secera cu cântări de veselie.
6. Cel ce umblă plângând, când
aruncă sămânţa, se întoarce cu
veselie când îşi strânge snopii.

Ps. 126:5 hazorim bedima berina ikțoru:

הַָ֘ לֶׁ֤ ֹוך ֵי ֵ֨לך ׀ ּובָ כהְ֮ נ ֵ ַ֪שא ֶ ְֽׁמשֶ ך־הַָׁ֫ זָ ַ֥ ַַ֤רע ְֵּֽׁ֬בא־י ַָ֥בֹוא בְ רוָּ ָ֑ה
ֵ֝נשִֵ֗ א אֲ למ ָ ְֽׁתיו׃
Ps. 126:6 haloh iele uvaho nose meșe-hazara boiavo verina nose alumotav:

קכ״ז127
Psalmii 127
1. (O cântare a treptelor. Un
psalm al lui Solomon.) Dacă nu

ַ֥שיר ַ ְֽׁה ַ ְֽׁמע ֲִ֗לֹות ל ְש ָֹׁ֫ל ַ֥מה אם־יְ הוָ ֶׁ֤ה ׀ לא־יבְ ֵֶּ֬נה ִ֗ ַבית
ר־עיר ָ ֶׁ֤שוְ א ׀
ִ֗ ֵ֝ ָָ ֶׁ֤שוְ א ׀ עָ ְמלֶ֣ ּו בֹונָ ֶ֣יו ָ֑בֹו אם־יְ הוָ ַ֥ה ְֽׁלא־י ְשמ
שֹומר׃
ְֽׁ ֵ שָ ֵּ֬ ַקד
Ps. 127:1 șir hamaalot lișlomo im-ADONAI lo245
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zideşte Domnul o casă, degeaba
lucrează cei ce o zidesc; dacă nu
păzeşte

Domnul

o

cetate,

degeaba veghează cel ce o
păzeşte.
2. Degeaba

vă

sculaţi

de

dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca

ivne vait șav amelu vonav bo im-ADONAI loișmor-ir șav șakad șomer:

ָ ֶׁ֤שוְ א ָל ֶ֨כם ׀ מַ ְש ַ֪כימֵ י ַ֡קּום ְמ ַ ְֽׁאח ֲֵרי־שִֶ֗ בֶ ת ַ֭אכְ לֵי לֶ ֶ֣חֶ ם
הָ עֲצָ ָ֑בים כֵ ֶׁ֤ן י ֵ ֹ֖תן ְֽׁליד ֶ֣ידֹו שֵ ָנְֽׁא׃
Ps. 127:2 șav lahem mașkime kum meahareșevet ohle leem haațavim ken iten lidido șena:

să mâncaţi o pâine câştigată cu
durere; căci preaiubiţilor Lui El
le dă pâine ca în somn.

הוֵּ ֶׁ֤ה ַנחֲלַ ֶ֣ת יְ הוָ ֶ֣ה בָ נָ֑ים ֵ֝שָ ִָ֗כר פְ ֶ֣רי הַ ָ ְֽׁבטֶ ן׃
Ps. 127:3 hine nahalat ADONAI banim sahar
peri habaten:

3. Iată, fiii sunt o moştenire de

עּורים׃
ְֽׁ ְּכְ ח ַ֥צים בְ יַד־ג ָ֑בֹור ֵ֝ ִ֗ ֵכן בְ נֵ ֶ֣י הַ ו

la Domnul, rodul pântecelui
este o răsplată dată de El.
4. Ca săgeţile în mâna unui

Ps. 127:4 keițim beiad-ghibor ken bene
haneurim:

războinic aşa sunt fiii făcuţi la
tinereţe.
5. Ferice de omul care îşi umple
tolba de săgeţi cu ei! Căci ei nu
vor rămâne de ruşine când vor

אַ ְש ֵ ֶׁ֤רי הַ ִ֗ ֶגבֶ ר ֲא ֶ ֶׁ֤שר מלֵ ַ֥א אֶ ת־אַ ְשפָ ִ֗תֹו ָׁ֫ ֵמ ֶהַ֥ם ְֽׁלא־י ֵָ֑בשּו
ְֽׁכי־יְ דַ בְ ֹ֖רּו אֶ ת־אֹויְ ֶ֣בים בַ ָ ְֽׁשעַר׃
Ps. 127:5 așre haghever așer mile et-așpato
meem lo-ievoșu ki-iedaberu et-oivim bașaar:

קכ״ח128

vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă.

ִ֗שיר ַ ְֽׁה ָׁ֫ ַמעֲלַ֥ ֹות אַַ֭ ְש ֵרי כָל־יְ ֵ ֶ֣רא יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝הַ ה ִֵ֗לך ב ְד ָר ָ ְֽׁכיו׃
Psalmii 128

Ps. 128:1 șir hamaalot așre kol-iere ADONAI
hahole bidrahav:

1. (O cântare a treptelor.) Ferice

יְ גֶ֣י ַע ַַ֭כפֶ יָך ֶ֣כי תאכֵ ָ֑ל אֵַ֝ ְש ֶ ִ֗ריָך וְ ֶ֣טֹוב ָ ְֽׁלך׃

de oricine se teme de Domnul şi
umblă pe căile Lui!
2. Căci atunci te bucuri de lucrul
mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi
merge bine.
3. Nevasta ta este ca o viţă
roditoare înăuntrul casei tale;

Ps. 128:2 ieghia kapea ki tohel așrea vetov lah:

יתָך בַָ֭ נֶיָך כ ְשתלֵ ֶ֣י
ַ֥ ֶ אֶ ְש ְתָךֶׁ֤ ׀ כְ גֶ ַ֥פֶן פריָהְ֮ בְ י ְַרכְ ֵ ַ֪תי ָׁ֫ ֵב
ֵיתים סֵָ֝ ִ֗ביב לְ שלְ חָ ֶנְַָֽׁ֤ך׃
ָ֑ ז
Ps. 128:3 eștea keghefen poria beiarkete vetea
banea kiștile zetim saviv leșulhanea:

copiii tăi stau ca nişte lăstari de
măslin împrejurul mesei tale.
4. Aşa este binecuvântat omul

הוְֽׁה׃
ָ ְהוֵּ ֶ֣ה כי־ ֵַ֭כן יְ ַ֥ב ַרך ִ֗ ָגבֶ ר יְ ֵ ֶ֣רא י
Ps. 128:4 hine hi-hen ievorah gaver iere
ADONAI:

care se teme de Domnul.
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5. Să te binecuvânteze Domnul
din

Sion,

să

vezi

fericirea

Ierusalimului, în toate zilele
vieţii tale,

יְ בָ ֶרכְ ָךַ֥ יְ ה ִ֗ ָוה מ ָׁ֫ציַ֥ ֹון ּוַ֭ ְראֵ ה בְ ֶ֣טּוב יְ רּושָ לָ ָ֑ ם ֵ֝ ִ֗כל יְ ֵ ֶ֣מי חַ ֶיְֽׁיָך׃
Ps. 128:5 ievareha ADONAI mițion ure betuv
ierușalaim kol ieme haiea:

6. şi să vezi pe copiii copiilor tăi!
Pacea să fie peste Israel!

ְּור ֵ ְֽׁאה־בָ נַ֥ים לְ בָ נֶ ָ֑יָך ֵ֝שָ ִ֗לֹום עַ ל־י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
Ps. 128:6 ure-vanim levanea șalom al-israel:

קכ״ט129
עּורי ְֽׁיאמַ ר־ ֵָ֝נא י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
ָ֑ ַ ְִּ֗שיר ַ ְֽׁה ָׁ֫ ַמעֲלַ֥ ֹות ַַ֭רבַ ת צְ ָר ֶ֣רּוני מו
Ps. 129:1 șir hamaalot rabat țeraruni mineurai
iomar-na israel:

Psalmii 129
1. (O cântare a treptelor.) Destul
m-au asuprit din tinereţe - s-o
spună Israel! –
2. destul

m-au

asuprit

din

tinereţe, dar nu m-au biruit.
3. Plugarii au arat pe spinarea
mea, au tras brazde lungi pe ea.

עּורי ֵ֝ ַגם לא־יָ ַ֥כְ לּו ְֽׁלי׃
ָ֑ ָ ְַַּ֭רבַ ת צְ ָר ֶ֣רּוני מו
Ps. 129:2 rabat țeraruni mineurai gam lo-iahelu
li:

|יתם׃
ְֽׁ ָ אֱריכּו למענותם |לְ מַ עֲנ
ִ֗ ֶעַל־ ַַ֭גבי חָ ְר ֶ֣שּו ח ְר ָ֑שים ֵ֝ה
Ps. 129:3 al-gabi hareșu horșim heerihu
lemaanotam (lemaanitam):

4. Domnul este drept: El a tăiat

יְ הוָ ַ֥ה צַ ְָּ֑יק ֵ֝קצִֵ֗ ץ ע ֲֶ֣בֹות ְרשָ ְֽׁעים׃

funiile celor răi.
5. Să se umple de ruşine şi să

Ps. 129:4 ADONAI țadik kițeț avot reșaim:

dea înapoi toţi cei ce urăsc
Sionul!
6. Să

fie

ca

acoperişuri,

iarba

care

de

se

pe

nu-şi

Ps. 129:5 ievoșu veisogu ahor kol sone țion:

usucă

înainte de a fi smulsă!
7. Secerătorul

ֵַ֭יבשּו וְ י ֶ֣סגּו אָ ָ֑חֹור ֵ֝ ִ֗כל שנְ ֵ ַ֥אי ציְֽׁ ֹון׃

umple

ַ֭יהְ יּו ַכח ֲֶ֣ציר גַגָ֑ ֹות שֶ קַ ְד ַ ֹ֖מת שָ לַ ֶ֣ף י ֵ ְָֽׁבש׃
Ps. 129:6 ihiu kahațir gagot șekadmat șalaf
iaveș:

mâna cu ea, cel ce leagă snopii
nu-şi încarcă braţul cu ea,
8. şi

trecătorii

nu

zic:

"Binecuvântarea Domnului să
fie peste voi!" "Vă binecuvântăm
în Numele Domnului!"

שֶ ֶׁ֤לא מלֵ ֹ֖א כ ַַ֥פֹו קֹוצִֵ֗ ר וְ חצְ נַ֥ ֹו ְמעַ ֵ ְֽׁמר׃
Ps. 129:7 șelo mile hapo koțer veițno meamer:

וְ ֶׁ֤לא ָ ְֽׁא ְמ ֨רּו ׀ הָ עבְ ִ֗רים ב ְר ַ ְֽׁכת־יְ הוָ ַ֥ה אֲ לֵיכֶ ָ֑ם בֵ ַ ַ֥רכְ נּו
הוְֽׁה׃
ָ ְאֵֶ֝ ְת ִֶ֗כם בְ ֵ ֶ֣שם י
Ps. 129:8 velo ameru haovrim birkat-ADONAI
aleem berahenu ethem beșem ADONAI:
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ק״ל130
הוְֽׁה׃
ָ ְאתיָך י
ֶ֣ ַ֥שיר ַ ְֽׁהמַ עֲלָ֑ ֹות ממַ עֲמַ ֹ֖קים קְ ָר
Ps. 130:1 șir hamaalot mimaamakim keratiha
ADONAI:
Psalmii 130
1. (O cântare a treptelor.) Din
fundul adâncului, Te chem,
Doamne!

ֹולי תהְ יֶ ֶ֣ינָה אַָ֭ ְזנֶיָך קַ ש ָ֑בֹות לְֵ֝ ִ֗קֹול
ַ֥ אֲדנָיְ֮ ש ְמעָ ַ֪ה בְ ָׁ֫ק
ֲנּונְֽׁי׃
ָ תַ ח
Ps. 130:2 adonai șima vekoli tihiena oznea
kașuvot lekol tahanunai:

2. Doamne, ascultă-mi glasul!
Să ia aminte urechile Tale la
glasul cererilor mele!
3. Dacă

ai

păstra,

אם־עֲונַ֥ ֹות ת ְשמָ ר־יָ ָּ֑ה ֵ֝אֲ ד ִָ֗ני ֶ֣מי ַיע ְֲֽׁמד׃
Ps. 130:3 im-avonot tișmar-ia adonai mi
iaamod:

Doamne,

יחָ֑ה לְֵ֝ ִ֗ ַמעַן תּו ֵ ְָֽׁרא׃
ָ ְֽׁכי־ע ְמָךַ֥ הַ ְסל

aducerea aminte a nelegiuirilor,
cine ar putea sta în picioare,
Doamne?
4. Dar la Tine este iertare, ca să
fii de temut.
5. Eu nădăjduiesc în Domnul,
sufletul meu nădăjduieşte, şi
aştept făgăduinţa Lui.
6. Sufletul
Domnul

meu
mai

aşteaptă
mult

pe

decât

aşteaptă străjerii dimineaţa, da,
mai mult decât aşteaptă străjerii
dimineaţa.
7. Israele, pune-ţi nădejdea în

Ps. 130:4 ki-imea haseliha lemaan tivare:

הֹוחלְ תי׃
ְֽׁ ָ קּוֶ֣יתי ַ֭ ְיהוָה קּוְ ָ ֶ֣תה נַפְ ָ֑שי ְ ְֽׁול ְדבָ ַ֥רֹו
Ps. 130:5 kiviti ADONAI kivta nafși velidvaro
hohalti:

נַפְ ַ֥שי ַ ְֽׁלאדנָ ָ֑י מש ְמ ַ֥רים ֵ֝ ַל ִ֗בקֶ ר ש ְמ ַ֥רים ל ְַֽׁבקֶ ר׃
Ps. 130:6 nafși ladonai mișomrim laboker
șomrim laboker:

י ֵַחַ֥ל י ְש ָר ִ֗ ֵאל אֶ ל־יְ ָׁ֫הוָה ְֽׁכי־עם־יְ הוָ ַ֥ה הַ ֶחָ֑סֶ ד וְ הַ ְר ֵ ֹ֖בה ע ֶ֣מֹו
פְ ְֽׁדּות׃
Ps. 130:7 iahel israel el-ADONAI ki-im-ADONAI
hahesed vearbe imo fedut:

Domnul, căci la Domnul este
îndurarea şi la El este belşug de

ַ֭ ְוהּוא יפְ ֶ ְֶּ֣ה אֶ ת־י ְש ָר ֵ ָ֑אל ֵ֝מ ִ֗כל עֲונ ָ ְֽׁתיו׃
Ps. 130:8 veu ifde et-israel mikol avonotav:

răscumpărare!
8. El va răscumpăra pe Israel
din toate nelegiuirile lui.
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קל״א131

Psalmii 131
1. (O cântare a treptelor. Un
psalm al lui David.) Doamne, eu
n-am o inimă îngâmfată, nici
priviri

trufaşe,

nu

mă

îndeletnicesc cu lucruri prea
mari şi prea înalte pentru mine.
2. Dimpotrivă, sufletul îmi este
liniştit şi potolit ca un copil
înţărcat care stă lângă mama sa;
da, sufletul meu este ca un copil
înţărcat.

א־ר ֶ֣מּו
ָ ַ֥שיר ַ ְֽׁה ַ ְֽׁמע ֲִ֗לֹות לְ ָׁ֫ ָד ַ֥וד יְ הוָ ֶׁ֤ה ׀ לא־ ָג ַבֶּ֣ה ַ֭לבי וְ ל
עֵינַ ָ֑י וְ ְֽׁלא־ה ַָ֓לכְ תי ׀ בגְ דלֹ֖ ֹות ּובְ נפְ ל ֶָ֣אֹות מ ֶ ְֽׁמוּי׃
Ps. 131:1 șir hamaalot ledavid ADONAI lo-gavah
libi velo-ramu enai velo-hilahti bigdolot uvniflaot
mimeni:

דֹומ ְמתי ַָׁ֫נפְ ַ֥שי ַ֭ ְכגָמל עֲלֵ ֶ֣י א ָ֑מֹו ַכגָמֹ֖ל
ַ ִ֗ ְם־לא ש ּ֨ויתי ׀ ו
ֶׁ֤ א
עָלַ ֶ֣י נַפְ ְֽׁשי׃
Ps. 131:2 im-lo șiviti vedomamti nafși kegamul
ale imo kagamul alai nafși:

3. Pune-ţi nădejdea în Domnul,
Israele, de acum şi până în veac!

עַד־עֹולם׃
ְֽׁ ָ
ְעַתה ו
ָ ִ֗ י ֵַחֶ֣ל ַ֭י ְש ָראֵ ל אֶ ל־יְ הוָ ָ֑ה ְֵֽׁ֝ ֵמ
Ps. 131:3 iahel israel el-ADONAI meata veadolam:

קל״ב132
Psalmii 132
1. (O

cântare

Doamne,

a

adu-Ţi

treptelor.)
aminte

de

David şi de toate necazurile lui!

וֹּותֹו׃
ְֽׁ ִ֗שיר ַ ְֽׁה ָׁ֫ ַמעֲלַ֥ ֹות זְכֹור־יְ הוָ ַ֥ה לְ דָ וָ֑ד אֵֵ֝ ת כָל־ע
Ps. 132:1 șir hamaalot zeor-ADONAI ledavid et
kol-unoto:

2. Adu-Ţi aminte cum a jurat el
Domnului şi a făcut următoarea
juruinţă Puternicului lui Iacov:
3. "Nu voi intra în cortul în care
locuiesc, nu mă voi sui în patul
în care mă odihnesc,
4. nu voi da somn ochilor mei,

ַאֲביר ַיע ְֲֽׁקב׃
ַ֥ ֲא ֶ ֶ֣שר ַ֭נ ְשבַ ע לַיהוָ ָ֑ה ֵָ֝נ ִ֗ ַדר ל
Ps. 132:2 așer nișba lADONAI nadar laavir
iaakov:

צּועי׃
ְֽׁ ָ ְיתי אם־אֵֶ֝ ֱע ִֶ֗לה עַ ל־עֶ ֶַ֥רש י
ָ֑ ֵאם־אַָ֭ בא בְ ֶ֣אהֶ ל ב
Ps. 132:3 im-avo beohel beti im-eele al-eres
iețuai:

nici aţipire pleoapelor mele,
5. până nu voi găsi un loc
pentru

Domnul,

o

locuinţă

pentru Puternicul lui Iacov." 6. Iată, am auzit vorbindu-se
despre el la Efrata, l-am găsit în
ogorul Iaar…

נּומה׃
ְֽׁ ָ אם־אֶ ֵ ֶ֣תן ְשנַ ֶ֣ת לְ עֵ ינָ ָ֑י ְ ְֽׁלעַפְ עַפַ ַ֥י ְת
Ps. 132:4 im-eten șenat leenai leafapai tenuma:

ַאֲביר ַיע ְֲֽׁקב׃
ַ֥ ַע ד־אֶ ְמ ָצֶ֣א מַָ֭ קֹום לַיהוָ ָ֑ה ֵ֝מ ְשכָנִ֗ ֹות ל
Ps. 132:5 ad-emța makom lADONAI mișkanot
laavir iaakov:

י־יְֽׁעַר׃
ָ ְֵֽׁה־ש ַ ְֽׁמעֲנַ֥ ּוהָ בְ אֶ פְ ָ ָ֑רתָ ה ְֵ֝מצָ אנִ֗ ּוהָ ב ְשד
ְ ּה ֵו
Ps. 132:6 hine-șemaanuha veefrata mețanuha
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7. "Haidem la locuinţa Lui, să
ne

închinăm

înaintea

aşternutului picioarelor Lui!…
8. Scoală-Te, Doamne, vino la
locul Tău de odihnă, Tu şi

bisde-iaar:

נֹותיו ֵ֝נ ְשתַ ֲח ִ֗ ֶוה ַלה ֲַ֥דם ַרגְ ָ ְֽׁליו׃
ָ֑ ָ ְנ ַָ֥בֹואָ ה לְ מ ְשכ
Ps. 132:7 navoa lemișkenotav niștahave lahadom
raglav:

chivotul măreţiei Tale!
9. Preoţii Tăi să se îmbrace în
neprihănire, şi credincioşii Tăi

ַאֲרֹון ע ֶזְַָֽׁ֤ך׃
ַ֥ קּומה ַ֭ ְיהוָה ל ְמנּוחָ ֶ ָ֑תָך אֵַ֝ ִ֗ ָתה ו
ֶ֣ ָ
Ps. 132:8 kuma ADONAI limnuhatea ata vaaron
uzea:

să scoată strigăte de bucurie!

ידיָך יְ ַר ֵוְּֽׁנּו׃
ַ֥ ֶ שּו־צָ֑דֶ ק ַוחֲס
ֶ
ְכהֲנֶ ַ֥יָך ילְ ב

10. Pentru robul Tău David, nu
lepăda pe unsul Tău!" –
11. Domnul a jurat lui David

Ps. 132:9 kohanea ilbeșu-țedek vahasidea
ieranenu:

adevărul şi nu Se va întoarce de
la ce a jurat: "Voi pune pe
scaunul tău de domnie un fiu
din trupul tău.
12. Dacă

fiii

tăi

vor

păzi

legământul Meu şi învăţăturile
Mele pe care li le voi da, vor
şedea şi fiii lor în veci pe
scaunul tău de domnie." 13. Da, Domnul a ales Sionul, la dorit ca locuinţă a Lui şi a zis:
14. "Acesta este locul Meu de
odihnă pe vecie; voi locui în el,

יחָך׃
ְֽׁ ֶ בַַ֭ עֲבּור ְָּ ֶ֣וד עַבְ ֶ ְָָּ֑ך אַ ל־תֵָ֝ שִֵ֗ ב פְ נֵ ֶ֣י ְמש
Ps. 132:10 baavur david avdea al-tașev pene
meșihea:

ָ֑נ ְש ַ ְֽׁבע־יְ ה ֨ ָוה ׀ לְ דָ ַ֡וד אֱמֶ תְ֮ ְֽׁלא־י ַָ֪שּוב ָׁ֫מ ֶ ַ֥מוָּה מפְ ַ֥רי ב ְטנְ ָך
א־לך׃
ְֽׁ ָ ֵאֵָ֝ ִ֗שית לְ כס
Ps. 132:11 nișba-ADONAI ledavid emet lo-iașuv
mimena miperi vitnea așit leise-lah:

ֵיהַ֥ם
ֶ ְֽׁאם־י ְש ְמ ֵּ֬רּו בָ ֶ֨ניָך ׀ בְ ריתיְ֮ וְ עֵ ד ַ֥תי זִ֗ ֹו אֲ ַָׁ֫ל ְמ ֵ ַ֥דם גַם־בְ נ
א־לך׃
ְֽׁ ָ ֲֵעדֵ י־עַ ָ֑ד ֵֵ֝י ְש ִ֗בּו לְ כס
Ps. 132:12 im-ișmeru vanea beriti veedoti zo
alamedem gam-beneem ade-ad ieșvu leise-lah:

căci l-am dorit.
15. Îi voi binecuvânta din belşug
hrana, voi sătura cu pâine pe
săracii lui.

מֹושב לְֽׁ ֹו׃
ַ֥ ָ ְְֽׁכי־בָ ַחֶ֣ר יְ הוָ ֶ֣ה בְ ציָ֑ ֹון ֵ֝א ִ֗ ָּוּה ל
Ps. 132:13 ki-vahar ADONAI bețion iva lemoșav
lo:

את־מנּוחָ ַ֥תי עֲדֵ י־עַ ָ֑ד ְֽׁפה־אֵֵ֝ שִֵ֗ ב ֶ֣כי אּו ְֽׁתיהָ ׃
ְ
ז
Ps. 132:14 zot-menuhati ade-ad po-eșev ki
ivitiha:

יע ָ ְֽׁלחֶ ם׃
ְֽׁ ַ צֵַ֭ ידָ ּה בָ ֵ ֶ֣רך אֲבָ ֵ ָ֑רך אֵֶ֝ בְ יֹו ִֶ֗ניהָ אַ ְש ַ֥ב
Ps. 132:15 țeda bare avare evionea asbia lahem:
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16. Voi îmbrăca în mântuire pe

ידיהָ ַרוֵּ ַַ֥֤ן יְ ַר ֵוְּֽׁנּו׃
ֶ ִ֗ ְַֽׁ֭ ְוכ ֲהנֶיהָ אַ לְ ֶ֣ביש יֶ ָ֑שַ ע ֵ֝ ַוחֲס

preoţii lui, şi credincioşii lui vor
scoate strigăte de bucurie.
17. Acolo voi înălţa puterea lui
David, voi pregăti o candelă
unsului Meu,
18. voi îmbrăca cu ruşine pe
vrăjmaşii lui, şi peste el va

Ps. 132:16 veohanea albiș ieșa vahasidea ranen
ieranenu:

יחי׃
ְֽׁ עָרכְ תי ִֵ֝֗ ֵנר ל ְמש
ַ֥ ַ ָ ֶׁ֤שם אַ צְ ֶ֣מיחַ ֶ ֶ֣ק ֶרן לְ דָ וָ֑ד
Ps. 132:17 șam ațmiah keren ledavid arahti ner
limșihi:

ַ֭אֹויְ בָ יו אַ לְ ֶ֣ביש ָ֑בשֶ ת ְֵ֝ועָ ִָ֗ליו י ַָ֥ציץ נז ְְֽׁרֹו׃

străluci cununa lui."

Ps. 132:18 oivav albiș boșet vealav iațiț nizro:
Psalmii 133

קל״ג133

1. (O cântare a treptelor. Un
psalm al lui David.) Iată, ce
plăcut şi ce dulce este să
locuiască fraţii împreună!
2. Este ca untdelemnul de preţ,
care, turnat pe capul lui, se
coboară pe barbă, pe barba lui
Aaron, se coboară pe marginea
veşmintelor lui.
3. Este ca roua Hermonului care
se coboară pe munţii Sionului,
căci

acolo

dă

Domnul

binecuvântarea, viaţa, pentru

ה־טֹוב ּומַ ה־וּ ָָ֑עים ֶ ֹ֖שבֶ ת
ַ֭ ַַ֥שיר ַ ְֽׁהמַ ע ֲִ֗לֹות לְ ָׁ֫ ָד ַ֥וד הוֵּ ֶ֣ה מ
ַם־יְֽׁחַ ד׃
ָ אַ ֶ֣חים ג
Ps. 133:1 șir hamaalot ledavid hine ma-tov umanaim șevet ahim gam-iahad:

ַשמֶ ן הַ ֨טֹוב ׀ עַ ל־הָ ִ֗ראש י ֵ ִ֗רד ַ ְֽׁעל־הַ ז ָ ַָ֥קן ז ַ ְְֽׁקן־אַ ה ֲָ֑רן
ֶׁ֤ ֶ כ
ְֹּותיו׃
ְֽׁ ָ עַל־פי מ
ַ֥
ֵ֝שֶ י ֵ ִ֗רד
Ps. 133:2 kașemen hatov al-haroș iored alhazakan zekan-aharon șeiored al-pi midotav:

כְ טַ ל־חֶ ְר ִ֗מֹון שֶ י ֵרדְ֮ עַ ל־הַ ְר ֵ ַ֪רי ָׁ֫ציַ֥ ֹון ֶׁ֤כי שָ֨ ם ׀ צּוָ ֶ֣ה ַ֭ ְיהוָה
עֹולם׃
ְֽׁ ָ ָאֶ ת־הַ בְ ָרכָ ָ֑ה חֵַ֝ ִ֗יים ַעד־ה
Ps. 133:3 ketal-hermon șeiored al-harere țion ki
șam țiva ADONAI et-haberaha haim ad-haolam:

veşnicie.

קל״ד134

Psalmii 134
1. (O cântare a treptelor.) Iată,
binecuvântaţi pe Domnul, toţi
robii

Domnului,

care

staţi

noaptea în Casa Domnului!
2. Ridicaţi-vă

mâinile

spre

Sfântul Locaş şi binecuvântaţi

ת־יהוָה כָל־עַבְ ֵ ֶ֣די יְ הוָ ָ֑ה
ְ ַ֭ ִֶ֗שיר ַ ְֽׁה ָׁ֫ ַמעֲלַ֥ ֹות הוֵּ ֶׁ֤ה ׀ בָ רֲ כֶ֣ ּו א
ית־יה ִ֗ ָוה בַ לֵילְֽׁ ֹות׃
ְ ֵ֝ ֵהָ ע ְמ ַ֥דים בְ ב
Ps. 134:1 șir hamaalot hine barahu et-ADONAI
kol-avde ADONAI haomdim bevet-ADONAI
balelot:

הוְֽׁה׃
ָ ְְש ְֽׁאּו־יְ דֵ כֶ ַ֥ם ָ֑קדֶ ש ּוֵ֝ בָ רֲ כּו אֶ ת־י

pe Domnul!

Ps. 134:2 seu-iedeem kodeș uvarahu et251
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3. Domnul să te binecuvânteze

ADONAI:

din Sion, El, care a făcut

יְ בָ ֶרכְ ָךֶ֣ ַ֭ ְיהוָה מציָ֑ ֹון ֵ֝עשִֵ֗ ה שָ ַ ַ֥מים ו ָ ְָֽׁא ֶרץ׃

cerurile şi pământul!

Ps. 134:3 ievareha ADONAI mițion ose șamaim
vaareț:

Ziua 28

קל״ה135

הוְֽׁה׃
ָ ְת־שם יְ הוָ ָ֑ה ְֽׁ ֵַ֝הלְ לּו עַבְ ֵ ַ֥די י
ֶ֣ ֵ ֶַהַ֥לְ לּו ָ֨יּה ׀ ַ֭ ַ ְֽׁהלְ לּו א
Ps. 135:1 halelu ia halelu et-șem ADONAI halelu
avde ADONAI:

Psalmii 135
1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi
Numele Domnului, lăudaţi-L,
robi ai Domnului,
2. care staţi în Casa Domnului,
în curţile Casei Dumnezeului
nostru!
3. Lăudaţi
Domnul
Numele

pe

Domnul,

este

bun;

Lui,

căci

căci

este

4. Căci Domnul Şi-a ales pe
Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui.
5. Ştiu că Domnul este mare şi
că Domnul nostru este mai
presus de toţi dumnezeii.
6. Domnul face tot ce vrea în
ceruri şi pe pământ, în mări şi
în toate adâncurile.
7. El ridică norii de la marginile
dă

Ps. 135:2 șeomdim bevet ADONAI beațrot bet
elohenu:

י־טֹוב יְ הוָ ָ֑ה ז ְַמ ַ֥רּו ֵ֝ל ְש ִ֗מֹו ֶ֣כי נ ְָֽׁעים׃
ֶ֣ ַ֭ ַ ְֽׁהלְ לּו־יָּה כ
Ps. 135:3 halelu-ia ki-tov ADONAI zameru lișmo
ki naim:

ְֽׁכי־ ַיע ֲִ֗קב בָ ַחֶ֣ר לֶ֣ ֹו יָ ָּ֑ה ֵ֝י ְש ָר ִ֗ ֵאל ל ְסגל ְָֽׁתֹו׃

cântaţi

binevoitor.

pământului,

ֹלהינּו׃
ְֽׁ ֵ ֱַ֭ ֶ ֶ֣ש ְֽׁע ְמדים בְ ֵבֶ֣ית יְ הוָ ָ֑ה בְֵ֝ חַ צְ ִ֗רֹות ֵ ֶ֣בית א

naştere

la

fulgere şi ploaie şi scoate vântul
din cămările lui.

Ps. 135:4 ki-iaakov bahar lo ia israel lisgulato:

ֹלהים׃
ְֽׁ ֱֶׁ֤כי ֲאנֶ֣י ַָ֭ידַ עְ תי כי־ג ֶָ֣דֹול יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝ ַואֲ ד ִֵ֗נינּו מכָל־א
Ps. 135:5 ki ani iadati ki-gadol ADONAI
vaadonenu mikol-elohim:

ֶׁ֤כל ֲאשֶ ר־חָ פֵ ַ֥ץ יְ ה ִ֗ ָוה עָָׁ֫ ָ ַ֥שה בַ שָ ַ ַ֥מים ּובָ ָ ָ֑א ֶרץ בֵַ֝ י ִַ֗מים וְ כָל־
הֹומֹות׃
ְֽׁ ְת
Ps. 135:6 kol așer-hafeț ADONAI asa bașamaim
uvaareț baiamim veol-teomot:

ַ ְֽׁמעֲלֶ ֶ֣ה נְ שאיםְ֮ מקְ ֵצַ֪ה הָָׁ֫ ָ ַ֥א ֶרץ בְ ָר ֶ֣קים לַמָ ָטֶ֣ר עָ ָ ָ֑שה
רֹותיו׃
ְֽׁ ָ ְא־רּוחַ מֵ ְֽׁאֹוצ
ֵ֝ ְֵֽׁמֹוצ
Ps. 135:7 maale nesim mikțe haareț berakim
lamatar asa moțe-ruah meoțerotav:

8. El a lovit pe întâii născuţi ai
Egiptului, de la oameni până la
dobitoace.

כֹורי מצְ ָ ָ֑רים מֵֵ֝ אָ ִ֗ ָדם עַ ד־בְ הֵ ָ ְֽׁמה׃
ֶ֣ ֵ ְַ֭ ֶ ְֽׁשהכָה ב
Ps. 135:8 șeika beore mițraim meadam adbeema:
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9. A trimis semne şi minuni în
mijlocul

tău,

împotriva

lui

împotriva

Egiptule:
faraon

tuturor

şi

slujitorilor

lui.

פַר ִ֗עה ּובְ כָל־
ְ ְֵ֝שָ לַ ֶׁ֤ח ׀ א ֶ֣תֹות ּוַ֭ מפְ תים בְ תֹוכֵ ֶ֣כי מצְ ָ ָ֑רים ב
עֲבָ ָ ְֽׁדיו׃
Ps. 135:9 șalah otot umoftim betohei mițraim
befaro uvhol-avadav:

10. A lovit multe neamuri şi a
ucis împăraţi puternici:
11. pe

Sihon,

împăratul

amoriţilor, pe Og, împăratul
Basanului, şi pe toţi împăraţii
Canaanului;
12. şi le-a dat ţara de moştenire,
de moştenire poporului Său,

ֲצּומים׃
ְֽׁ ַ֭ ֶ ְֽׁשהכָה גֹויֶ֣ם ַר ָ֑בים ְֵ֝והָ ַ ִ֗רג ְמל ַָ֥כים ע
Ps. 135:10 șeika goim rabim vearag melahim
ațumim:

יחֹון ׀ ֶ ֶׁ֤מלֶך הָ אֱ מ ִ֗רי ּוַ֭ לְ עֹוג ֶ ֶ֣מלֶך הַ בָ ָ ָ֑שן ּוֵ֝ לְ ִ֗כל
ֶׁ֤ לְ ס
מַ ְמלְ כַ֥ ֹות כְ ָנְֽׁעַ ן׃
Ps. 135:11 lesihon mele haemori ulog mele
habașan ulhol mamleot kenaan:

Israel.
13. Doamne,
rămâne

pe

Numele
vecie;

וְ נ ַ ֶָ֣תן אַ ְר ָצֶ֣ם ַנחֲלָ ָ֑ה ֵַ֝נ ֲח ִָ֗לה לְ י ְש ָר ֵ ַ֥אל עַ ְֽׁמֹו׃

Tău

Doamne,

pomenirea Ta ţine din neam în

Ps. 135:12 venatan arțam nahala nahala leisrael
amo:

neam,
14. căci Domnul va judeca pe
poporul Său, şi va avea milă de

ַ֭ ְיהוָה ש ְמָךֶ֣ לְ עֹולָ ָ֑ם ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה זכְ ְרָךַ֥ לְ דר־ו ְָֽׁדר׃
Ps. 135:13 ADONAI șimha leolam ADONAI
zihrea ledor-vador:

robii Săi.

ְֽׁכי־י ֶָ֣דין יְ הוָ ֶ֣ה עַ ָ֑מֹו וְ עַל־ ֵ֝ ֲעבָ ִ֗ ָדיו י ְתנ ָ ְֶֽׁחם׃

15. Idolii neamurilor sunt argint
şi aur, lucrare făcută de mâinile
oamenilor.

Ps. 135:14 ki-iadin ADONAI amo veal-avadav
itneam:

16. Au gură, şi nu vorbesc, au
ochi, şi nu văd,
17. au urechi, şi totuşi n-aud,
da, n-au suflare în gură.

עֲצַ ֵבֶ֣י הַַ֭ גֹוים כֶ ֶ֣סֶ ף וְ ז ָָהָ֑ב מֵַ֝ עֲשִֵ֗ ה יְ ֵ ֶ֣די אָ ָ ְֽׁדם׃
Ps. 135:15 ațabe hagoim kesef vezahav maase
iede adam:

ֶ ְֽׁפה־ ַָ֭להֶ ם וְ ֶ֣לא יְ דַ ֵבָ֑רּו עֵינַ ַַ֥֤ים ֵ֝ ָלהִֶ֗ ם וְ ֶ֣לא י ְר ְֽׁאּו׃
Ps. 135:16 pe-lahem velo iedaberu enaim lahem
velo iru:

יהם׃
ְֽׁ ֶ ֶש־רּוחַ בְ פ
ַ֥ אָ זְנַ ֶַ֣֤ים ַָ֭להֶ ם וְ ֶ֣לא יַאֲ זָ֑ינּו אֵַ֝ ִ֗ ף אֵ ין־י
Ps. 135:17 oznaim lahem velo iaazinu af en-ieșruah befihem:
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18. Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei

יהָ֑ם ַ֭כל אֲ שֶ ר־ב ֵ ֶ֣טחַ בָ ֶ ְֽׁהם׃
ֶ ֵַ֭ ְכמֹוהֶ ם יהְ יֶ֣ ּו עש

ce se încred în ei.
19. Casa lui Israel, binecuvântaţi
pe Domnul! Casa lui Aaron,
binecuvântaţi pe Domnul!
20. Casa lui Levi, binecuvântaţi
pe Domnul! Cei ce vă temeţi de
Domnul,

binecuvântaţi

pe

Domnul!
21. Domnul să fie binecuvântat
din Sion, El, care locuieşte în
Ierusalim! Lăudaţi pe Domnul!

Ps. 135:18 kemohem ihiu oseem kol așer-boteiah
bahem:

ֵבֶ֣ית ַ֭י ְש ָראֵ ל בָ רֲ כֶ֣ ּו אֶ ת־יְ הוָ ָ֑ה ֵ ַ֥בית אֵַ֝ ה ֲִ֗רן בָ רֲ כַ֥ ּו אֶ ת־
הוְֽׁה׃
ָ ְי
Ps. 135:19 bet israel barahu et-ADONAI bet
aharon barahu et-ADONAI:

הוְֽׁה׃
ָ ְֵבֶ֣ית הַַ֭ לֵוי בָ רֲ כֶ֣ ּו אֶ ת־יְ הוָ ָ֑ה ְֽׁי ְר ֵ ַ֥אי ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה בָ רֲ כַ֥ ּו אֶ ת־י
Ps. 135:20 bet halevi barahu et-ADONAI ire
ADONAI barahu et-ADONAI:

לּו־יְּֽׁה׃
ָ ְַ֘ ָב ֶׁ֤רּוך יְ ה ֨ ָוה ׀ מציִ֗ ֹון ַ֘שכֵ ֶׁ֤ן ְ ְֽׁירּושָ ִ֗ ָלם ַ ְֽׁהל
Ps. 135:21 baruh ADONAI mițion șohen
ierușalaim halelu-ia:

קל״ו136
י־טֹוב ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ָ֑ הֹודּו לַיהוָ ֶ֣ה כ
ֶ֣
Ps. 136:1 hodu lADONAI ki-tov ki leolam hasdo:
Psalmii 136

ֹלהים ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ָ֑ ֱאֹלהֶ֣י הָ א
ֵ ַ֭הֹודּו ֵ ְֽׁל

1. Lăudaţi pe Domnul, căci este
bun, căci în veac ţine îndurarea

Ps. 136:2 hodu lelohe haelohim ki leolam hasdo:

Lui!
2. Lăudaţi

pe

Dumnezeul

dumnezeilor, căci în veac ţine
îndurarea Lui!
3. Lăudaţi pe Domnul domnilor,
căci în veac ţine îndurarea Lui!
4. Pe Cel ce singur face minuni

ַ֭הֹודּו לַאֲ דנֵ ֶ֣י הָ אֲ דנָ֑ים ֹ֖כי לְ עלָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 136:3 hodu laadone haadonim ki leolam
hasdo:

לְ ַ֘ע ֵ ֶׁ֤שה נפְ ל ֶָ֣אֹות גְ דלֶ֣ ֹות לְ בַ ְָֹּ֑ו ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 136:4 leose niflaot ghedolot levado ki leolam
hasdo:

mari, căci în veac ţine îndurarea
Lui!
5. Pe Cel ce a făcut cerurile cu
pricepere, căci în veac ţine

לְ ע ֵ ֶ֣שה הַַ֭ שָ מַ ים ב ְתבּונָ ָ֑ה ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 136:5 leose hașamaim bitvuna ki leolam
hasdo:

îndurarea Lui!
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6. Pe Cel ce a întins pământul
pe

ape,

căci

în

veac

לְ ר ַ ֶ֣קע הַָ֭ אָ ֶרץ עַ ל־הַ ָ ָ֑מים ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃

ţine

îndurarea Lui!
7. Pe Cel ce a făcut luminători

Ps. 136:6 leroka haareț al-hamaim ki leolam
hasdo:

mari, căci în veac ţine îndurarea
Lui!
8. Soarele, ca să stăpânească
ziua, căci în veac ţine îndurarea
Lui!
9. Luna

şi

stelele,

ca

să

stăpânească noaptea, căci în
veac ţine îndurarea Lui!
10. Pe Cel ce a lovit pe egipteni
în întâii lor născuţi, căci în veac
ţine îndurarea Lui!
11. Şi a scos pe Israel din
mijlocul lor, căci în veac ţine
îndurarea Lui!

אֹורים גְ ד ָ֑לים ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ֶ֣ ַ֭ ְלעשֵ ה
Ps. 136:7 leose orim ghedolim ki leolam hasdo:

אֶ ת־הַַ֭ שֶ מֶ ש לְ מֶ ְמ ֶ ֶ֣שלֶת בַ יָ֑ ֹום ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 136:8 et-hașemeș lememșelet baiom ki
leolam hasdo:

אֶ ת־הַ י ֵ ֶָ֣רחַ ַ֭ ְוכֹוכָבים לְ מֶ ְמ ְשלֶ֣ ֹות בַ לָ ָ֑יְ לָה ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם
חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 136:9 et-haiareiah veohavim lememșelot
balaila ki leolam hasdo:

יהָ֑ם ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ֶ כֹור
ֵ ְלְ מַ כֵ ֶ֣ה ַ֭מצְ ַרים בב
Ps. 136:10 lemake mițraim bivhoreem ki leolam
hasdo:

12. Cu mână tare şi cu braţ
întins,

căci

în

veac

ַיֹוצֶ֣א ַ֭י ְש ָראֵ ל מתֹוכָ ָ֑ם ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ֵ ו

ţine

îndurarea Lui!
13. Pe Cel ce a tăiat în două
Marea Roşie, căci în veac ţine
îndurarea Lui!
14. Care a trecut pe Israel prin
mijlocul ei, căci în veac ţine

Ps. 136:11 vaioțe israel mitoham ki leolam
hasdo:

בְ יָ ֶ֣ד ַ֭ ֲחזָקָ ה ּובז ְֶ֣רֹועַ נְטּויָ ָ֑ה ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 136:12 beiad hazaka uvizroa netuia ki leolam
hasdo:

ַם־סּוף לגְ ז ָָ֑רים ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ַ֭ לְ גזֵ ֶ֣ר י

îndurarea Lui!
15. Şi a aruncat pe faraon şi
oştirea lui în Marea Roşie, căci

Ps. 136:13 legozer iam-suf ligzarim ki leolam
hasdo:

în veac ţine îndurarea Lui!

וְ הֶ ע ֱֶ֣ביר י ְש ָר ֵ ֶ֣אל בְ תֹוכָ֑ ֹו ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 136:14 veeevir israel betoho ki leolam hasdo:

ַם־סּוף ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ָ֑ וְ ַ֘נעֵ ֶׁ֤ר פ ְַר ֶ֣עה וְ חֵ ילֶ֣ ֹו בְ י
Ps. 136:15 venier paro veelo veiam-suf ki leolam
hasdo:
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16. Pe Cel ce a călăuzit pe

מֹוליך עַַ֭ מֹו בַ מ ְד ָבָ֑ר ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ֶ֣ ְל

poporul Său în pustiu, căci în
veac ţine îndurarea Lui!
17. Pe Cel ce a lovit împăraţi

Ps. 136:16 lemolih amo bamidbar ki leolam
hasdo:

mari, căci în veac ţine îndurarea
Lui!
18. Pe Cel ce a ucis împăraţi
puternici, căci în veac ţine

ַ֭ ְלמַ כֵה ְמל ֶָ֣כים גְ ד ָ֑לים ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 136:17 lemake melahim ghedolim ki leolam
hasdo:

ְֽׁ ַַ֭ו ַיהֲרג ְמל ֶָ֣כים אַ ְּ ָ֑ירים ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃

îndurarea Lui!
19. Pe

Sihon,

împăratul

amoriţilor, căci în veac ţine

Ps. 136:18 vaiaharog melahim adirim ki leolam
hasdo:

îndurarea Lui!
20. Şi

pe

Og,

împăratul

Basanului, căci în veac ţine
îndurarea Lui!

ַ֭ ְלסיחֹון ֶ ֶ֣מלֶך הָ אֱ מ ָ֑רי ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 136:19 lesihon mele haemori ki leolam
hasdo:

ּוַ֭ לְ עֹוג ֶ ֶ֣מלֶך הַ בָ ָ ָ֑שן ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃

21. Şi le-a dat ţara de moştenire,
căci în veac ţine îndurarea Lui!

Ps. 136:20 ulog mele habașan ki leolam hasdo:

22. De moştenire robului Său
Israel,

căci

în

veac

ţine

îndurarea Lui!
23. Pe Cel ce Şi-a adus aminte
de noi când eram smeriţi, căci

וְ נ ַ ֶָ֣תן אַ ְר ָצֶ֣ם לְ ַנחֲלָ ָ֑ה ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 136:21 venatan arțam lenahala ki leolam
hasdo:

în veac ţine îndurarea Lui!
24. Şi ne-a izbăvit de asupritorii
noştri,

căci

în

veac

ַַ֭נ ֲחלָה לְ י ְש ָר ֵ ֶ֣אל עַבְ ְָֹּ֑ו ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 136:22 nahala leisrael avdo ki leolam hasdo:

ţine

שֶַ֭ בְ שפְ לֵנּו זָ ֶ֣כַר לָ ָ֑נּו ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃

îndurarea Lui!
25. Pe Cel ce dă hrană oricărei
făpturi,

căci

în

veac

ţine

Ps. 136:23 șebeșiflenu zahar lanu ki leolam
hasdo:

îndurarea Lui!
26. Lăudaţi

pe

Dumnezeul

cerurilor, căci în veac ţine

וַיפְ ְר ֵ ַ֥קנּו מצָ ֵ ָ֑רינּו ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
Ps. 136:24 vaifrekenu mițarenu ki leolam hasdo:

נ ֵ ֶ֣תן ֶַ֭לחֶ ם לְ כָל־בָ ָ ָ֑שר ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃

îndurarea Lui!

Ps. 136:25 noten leem leol-basar ki leolam
hasdo:

ַ֭הֹודּו לְ ֵ ֶ֣אל הַ שָ ָ ָ֑מים ֹ֖כי לְ עֹולָ ֶ֣ם חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
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Ps. 136:26 hodu leel hașamaim ki leolam hasdo:

קל״ז137
Psalmii 137
1. Pe

malurile

Babilonului

şedeam

râurilor
jos

şi

plângeam, când ne aduceam

עַ ַ֥ל ַנה ֲ֨רֹות ׀ בָ ִ֗ ֶבל ָ ֶ֣שם ַָ֭ישַ בְ נּו גַם־בָ ָ֑כינּו בְֵ֝ זָכְ ֵ ִ֗רנּו אֶ ת־
ציְֽׁ ֹון׃
Ps. 137:1 al naharot bavel șam iașavnu gambahinu bezahrenu et-țion:

aminte de Sion.
2. În sălciile din ţinutul acela ne
atârnaserăm harpele.
3. Căci acolo, biruitorii noştri ne
cereau cântări, şi asupritorii
noştri

ne

cereau

bucurie,

zicând: "Cântaţi-ne câteva din
cântările Sionului!" 4. Cum să cântăm noi cântările
Domnului pe un pământ străin?

רֹותינּו׃
ְֽׁ ֵ ַּ ְֽׁעל־ע ֲָר ַ֥בים בְ תֹוכָ ָּ֑ה תֵָ֝ ִ֗לינּו כו
Ps. 137:2 al-aravim betoha talinu kinorotenu:

י־שיר וְ תֹולָלֵ ֶ֣ינּו ש ְמ ָחָ֑ה
ַ֭ שֹובינּו ְּבְ ֵר
ֵ ַ֡ ֶׁ֤כי שָ֨ ם ְ ְֽׁשאֵ לַ֪ ּונּו
ַ֥שירּו ֵ֝ ִ֗ ָלנּו מ ַ֥שיר ציְֽׁ ֹון׃
Ps. 137:3 ki șam șeelunu șovenu divre-șir
vetolalenu simha șiru lanu mișir țion:

ִ֗ ֵאיך נ ַָ֥שיר אֶ ת־שיר־יְ הוָ ָ֑ה ֵ֝ ִ֗עַ ל אַ ְד ַ ַ֥מת נ ָ ְֵֽׁכר׃
Ps. 137:4 e nașir et-șir-ADONAI al admat near:

5. Dacă te voi uita, Ierusalime,
să-şi

uite

dreapta

mea

destoinicia ei!
6. Să mi se lipească limba de
cerul gurii, dacă nu-mi voi
aduce aminte de tine, dacă nu
voi face din Ierusalim culmea
bucuriei mele!
7. Adu-Ţi aminte, Doamne, de
copiii Edomului, care, în ziua
nenorocirii

Ierusalimului,

ziceau: "Radeţi-l, radeţi-l din
temelii!"
8. Ah! fiica Babilonului, sortită
pustiirii, ferice de cine-ţi va
întoarce la fel răul pe care ni l-ai
făcut!

ְֽׁאם־אֶ ְשכ ֵ ַָ֥חך ְ ְֽׁירּושָ ִ֗ ָלם ת ְשכַ ַ֥ח יְ מ ְֽׁיני׃
Ps. 137:5 im-eșkahe ierușalaim tișkah iemini:

ם־לא אַַ֭ ֲעלֶה
֨ ְת ְד ַבַ֥ק־ל
ֶ֣ ם־לא ָׁ֫ ֶאזְכְ ֵ ַ֥רכי א
ַ֪ שֹוני ׀ לְ חכיְ֮ א
אֶ ת־יְ רּושָ לַ ָ֑ ם ֵ֝ ִ֗עַ ל ֶ֣ראש ש ְמחָ ְֽׁתי׃
Ps. 137:6 tidbak-leșoni leiki im-lo ezkerei im-lo
aale et-ierușalaim al roș simhati:

ז ְֶׁ֤כר יְ ה ֨ ָוה ׀ לבְ ֵֵּ֬ני אֱ דִ֗ ֹום אֵ תְ֮ יֶׁ֤ ֹום ְ ְֽׁירּושָָׁ֫ לָ ַ֥ ם הַָ֭ ֶ֣א ְמרים
עָ ֶׁ֤רּו ׀ עָ ָ֑רּו ֵ֝ ִ֗עַ ד הַ יְ ַ֥סֹוד ָ ְֽׁבּה׃
Ps. 137:7 zeor ADONAI livne edom et iom
ierușalaim haomrim aru aru ad haiesod ba:

ת־גמּו ִֵ֗לך
ְֵ֝ ֶּודה אַ ְש ֵ ַ֥רי שֶ יְ שַ לֶם־לָ ָ֑ך א
ַ֥ ָ ָׁ֫בַ ת־בָ ִ֗ ֶבל הַ ְשד
שֶ ג ַ ַָ֥מלְ ְת ָ ְֽׁלנּו׃
Ps. 137:8 bat-bavel haședuda așre șeșalem-lah
et-ghemule șegamalt lanu:
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9. Ferice de cine va apuca pe
pruncii tăi şi-i va zdrobi de

ת־ע ָל ִַ֗ליך אֶ ל־הַ ָ ְֽׁסלַע׃
ֵ֝ אַ ְש ֵ ֶׁ֤רי ׀ שֶ יאחֵָ֓ ז וְ נפֵֵּ֬ ץ ֶ ְֽׁא
Ps. 137:9 așre șeiohez venipeț et-olalaih elhasala:

stâncă!

קל״ח138

Psalmii 138
1. (Un psalm al lui David.) Te
laud din toată inima, cânt
laudele

Tale

înaintea

dumnezeilor.
2. Mă închin în Templul Tău cel
sfânt

şi

laud Numele Tău,

pentru bunătatea şi credincioşia
Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin
împlinirea făgăduinţelor Tale.

ֹלהים אֲ ז ְַמ ֶ ְֽׁרךָ׃
ֶ֣ ֱאֹודָךַ֥ בְ כָל־ל ָ֑בי נֶ ַֹ֖֤גֶד א
ְ לְ דָ ֨וד ׀
Ps. 138:1 ledavid odha veol-libi neghed elohim
azamereka:

ַ֥ת־ש ִ֗ ֶמָך עַל־חַ ְס ְְָּך
ְ ֶֹודה א
ֶׁ֤ ֶ אֶ ְשתַ ֲח ֨ ֶוה אֶ ל־הֵ יכַ ַ֪ל קָ ְד ְש ַָ֡ך וְ ַ֘א
ָל־ש ְמ ִָ֗ך א ְמ ָר ֶ ְֽׁתָך׃
ֵ֝ וְ עַל־אֲ מ ֶ ָ֑תָך ְֽׁכי־הגְ ַ ְַּ֥לְ תָ עַל־כ
Ps. 138:2 eștahave el-heal kodșea veode etșemea al-hasdea veal-amitea ki-higdalta al-kolșimha imratea:

3. În ziua când Te-am chemat,
m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat
şi mi-ai întărit sufletul.
4. Toţi împăraţii pământului Te
vor lăuda, Doamne, când vor
auzi cuvintele gurii Tale;
5. ei vor lăuda căile Domnului,

בְ יֶ֣ ֹום קַָ֭ ָ ְֽׁראתי ַוְֽׁתַ עֲנֵ ָ֑ני תַ ְרה ֵ ֹ֖בני בְ נַפְ ֶ֣שי ְֽׁעז׃
Ps. 138:3 beiom karati vataaneni tarhiveni
venafși oz:

י־פיָך׃
ְֽׁ ֵי־א ֶרץ ַ֥כי ֵ֝שָ ְמ ִ֗עּו א ְמ ֵר
ָ֑ ָ יֹודּוָך ַ֭ ְיהוָה כָל־מַ לְ כ
ֶ֣
Ps. 138:4 ioduha ADONAI kol-malhe-areț ki
șameu imre-fiha:

căci mare este slava Domnului!
6. Domnul este înălţat: totuşi
vede pe cei smeriţi şi cunoaşte
de departe pe cei îngâmfaţi.
7. Când

umblu

în

mijlocul

strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi
întinzi

mâna

spre

mânia

vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta
mă mântuieşte.
8. Domnul va sfârşi ce a început
pentru

mine.

Doamne,

bunătatea Ta ţine în veci: nu
părăsi lucrările mâinilor Tale.

הוְֽׁה׃
ָ ְַ֭ ְויָשירּו בְ דַ ְרכֵ ֶ֣י יְ הוָ ָ֑ה ַ֥כי ֵ֝ ָגדִ֗ ֹול כְ ֶ֣בֹוד י
Ps. 138:5 veiașiru bedarhe ADONAI ki gadol
kevod ADONAI:

י־רם ַ֭ ְיהוָה וְ שָ פָ ֶ֣ל י ְר ֶ ָ֑אה ְֵ֝וג ִָ֗בּהַ ממֶ ְר ָחַ֥ק יְ י ָ ְֵֽׁדע׃
ֶ֣ ָ כ
Ps. 138:6 ki-ram ADONAI veșafal ire vegavoah
mimerhak ieieda:

אם־אֵ לֵ ֶׁ֤ך ׀ בְ ֶ ַ֥ק ֶרב צָ ָ ִ֗רה ְתחַָׁ֫ יֵ ַ֥ני עַ ֶׁ֤ל ַ ֶ֣אף ַ֭איְ בַ י ת ְשלַ ֶ֣ח י ֶ ָָ֑דָך
וְ ֹ֖תֹושיעֵ ֶ֣ני יְ מ ֶינְַָֽׁ֤ך׃
Ps. 138:7 im-ele bekerev țara teaieni al af oivai
tișlah iadea vetoșieni ieminea:

יְ הוָהְ֮ יגְ ַ֪מר ָׁ֫ ַבע ֲַ֥די ַ֭ ְיהוָה חַ ְס ְְָּךֶ֣ לְ עֹולָ ָ֑ם מַ ע ֵ ֲֹ֖שי י ֶ ֶָ֣דיָך אַ ל־
ֶ ְֽׁת ֶרף׃
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Ps. 138:8 ADONAI igmor baadi ADONAI hasdea
leolam maase iadea al-teref:

קל״ט139
Psalmii 139
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. Un psalm al lui
David.)

Doamne,

Tu

mă

cercetezi de aproape şi mă
cunoşti,
2. ştii când stau jos şi când mă

ַַ֭ל ְמנַצֵ חַ לְ דָ וֶ֣ד מז ְָ֑מֹור יְ הוָ ַ֥ה ֵ֝ ֲחקַ ְר ִ֗ ַתני וַתֵ ָ ְֽׁדע׃
Ps. 139:1 lamnațeiah ledavid mizmor ADONAI
hakartani vateda:

קּומי ַבַ֥נְ תָ ה לְֵ֝ ֵר ִ֗עי מֵ ָר ְֽׁחֹוק׃
ָ֑ ְאַ ָ ֶ֣תה ַָ֭ידַ עְ תָ שבְ ֶ֣תי ו
Ps. 139:2 ata iadata șivti vekumi banta lerei
merahok:

scol, şi de departe îmi pătrunzi

ָל־ְּ ָרכַ ַ֥י ה ְס ַ ְֽׁכנְ תָ ה׃
ְ אָ ְר ֶ֣חי וְ רבְ ֶ֣עי ז ֵָ֑ריתָ ְ ְֽׁוכ

gândul.
3. Ştii când umblu şi când mă

Ps. 139:3 arhi verivi zerita veol-derahai hiskanta:

culc, şi cunoşti toate căile mele.
4. Căci nu-mi ajunge cuvântul
pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi
cunoşti în totul.

ֶׁ֤כי ֵ ֶ֣אין ַ֭מלָה בלְ שֹונָ֑י ֵהַ֥ן ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה י ַ ַָ֥דעְ תָ כ ָ ְֽׁלּה׃
Ps. 139:4 ki ein mila bilșoni hen ADONAI iadata
hula:

אָ ֶ֣חֹור ו ֶ ֶָ֣קדֶ ם צַ ְר ָ ָ֑תני ו ָ ַֹ֖תשֶ ת עָ לַ ֶ֣י כ ֶ ְַֽׁפכָה׃

5. Tu mă înconjori pe dinapoi şi
pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste
mine.
6. O ştiinţă atât de minunată
este mai presus de puterile
mele: este prea înaltă ca s-o pot
prinde.

Ps. 139:5 ahor vakedem țartani vatașet alai
kapea:

ּוכל ָ ְֽׁלּה׃
ְֽׁ ַ א־א
ַ֥ יאה| ַ ֶ֣דעַת מ ֶ ָ֑מוּי ֵ֝נ ְשגְ ִ֗ ָבה ל
ְֽׁ ָ פלאיה |פְ ֶ֣ל
Ps. 139:6 pilia (pelia) daat mimeni nisgheva louhal la:

7. Unde mă voi duce departe de
Duhul Tău şi unde voi fugi

רּוחָָ֑ך ְֵ֝ו ִ֗ ָאנָה מפָ נֶ ַ֥יָך אֶ בְ ָ ְֽׁרח׃
ֶ ֵאַָ֭ נָ ַ֥ה אֵ לֵ ֶ֣ך מ
Ps. 139:7 ana ele meruhea veana mipanea evrah:

departe de faţa Ta?
8. Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti
acolo; dacă mă voi culca în
Locuinţa morţilor, iată-Te şi

אם־אֶ ַסֶ֣ק שַָ֭ מַ ים ָ ֶ֣שם ָ ָ֑אתָ ה וְ אַ ֹ֖ציעָ ה ְש ֶ֣אֹול ה ֶוְַּֽׁ֤ךָ׃
Ps. 139:8 im-esak șamaim șam ata veația șeol
hineka:

acolo;
9. dacă voi lua aripile zorilor şi
mă voi duce să locuiesc la

פֵי־שחַ ר אֵֶ֝ ְשכְ ִָ֗נה בְ אַ ח ֲַ֥רית ָיְֽׁם׃
ָ֑ ָ
ְאֶ ָ ַ֥שא כַנ
Ps. 139:9 esa hanfe-șahar eșkena beaharit iam:

גַם־שַָ֭ ם י ְָדָךֶ֣ תַ נְ ֵ ָ֑חני ְ ְֽׁותאחֲזֵ ַ֥ני יְ מ ֶינְַָֽׁ֤ך׃

marginea mării,
10. şi acolo mâna Ta mă va

Ps. 139:10 gam-șam iadea tanheni vetohazeni
ieminea:
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călăuzi, şi dreapta Ta mă va

ך־חשֶ ך יְ שּופֵ ָ֑ני ְֵ֝ו ִַ֗ליְ לָה ֶ֣אֹור בַ ע ֵ ְֲֽׁדני׃
ֶ֣ ַַָ֭ואמַ ר א

apuca.
11. Dacă voi zice: "Cel puţin
întunericul mă va acoperi şi se
va

face

noapte

lumina

dimprejurul meu!"
12. Iată că nici chiar întunericul
nu este întunecos pentru Tine;
ci noaptea străluceşte ca ziua, şi

Ps. 139:11 vaomar ah-hoșe ieșufeni velaila or
baadeni:

גַם־חשֶ ךְ֮ ְֽׁלא־יַחְ ַ֪שיך ָׁ֫מ ֶ ַ֥מָך ַ֭ ְו ַל ְילָה כַיֶ֣ ֹום י ָָ֑איר ֵַ֝כ ֲחשֵ י ִָ֗כה
ָאֹורה׃
ְֽׁ ָ כ
Ps. 139:12 gam-hoșe lo-iahșih mimea velaila
kaiom iair kahașea kaora:

ְֽׁכי־אַַ֭ תָ ה קָ נֶ֣יתָ כלְ י ָ ָ֑תי ְֵ֝תס ִֵ֗כני בְ ֶבֶ֣טֶ ן א ְֽׁמי׃

întunericul, ca lumina.
13. Tu mi-ai întocmit rinichii,
Tu m-ai ţesut în pântecele
mamei mele:
14. Te laud că sunt o făptură aşa
de minunată. Minunate sunt
lucrările Tale, şi ce bine vede
sufletul meu lucrul acesta!
15. Trupul meu nu era ascuns de
Tine, când am fost făcut într-un
loc tainic, ţesut în chip ciudat,
ca în adâncimile pământului.
16. Când nu eram decât un plod
fără chip, ochii Tăi mă vedeau;
şi în cartea Ta erau scrise toate
zilele care-mi erau rânduite,
mai înainte de a fi fost vreuna
din ele.
17. Cât de nepătrunse mi se par
gândurile Tale, Dumnezeule, şi
cât de mare este numărul lor!
18. Dacă le număr, sunt mai
multe decât boabele de nisip.
Când mă trezesc, sunt tot cu
Tine.
19. O, Dumnezeule, de ai ucide

Ps. 139:13 ki-ata kanita hiliotai tesukeni beveten
imi:

ֲשיָך ְֵ֝ונַפְ ִ֗שי
ָ֑ ֶ נֹור ִ֗אֹות ָׁ֫נפְ לֵ ַ֥יתי נפְ ל ַָ֥אים מַ ע
ָ ְֽׁא ְֹוד ִָ֗ך עַ ֶׁ֤ל ַ֥כי
י ַ ַ֥דעַת ְמ ְֽׁאד׃
Ps. 139:14 odha al ki noraot nifleti niflaim
maasea venafși iodaat meod:

לא־נכְ ַחַ֥ד עָצְ ִ֗מי ָׁ֫מ ֶ ַ֥מ ָך אֲ שֶ ר־ע ֵ ַ֥שיתי בַ ֵ ָ֑סתֶ ר ֵ֝רקִַ֗ ְמתי
ְ ְֽׁבתַ חְ תיַ֥ ֹות ָ ְֽׁא ֶרץ׃
Ps. 139:15 lo-nihhad ațmi mimeka așer-useti
vaseter rukamti betahtiot areț:

גָלְ ֶׁ֤מי ׀ ָ ַ֘ר ֶׁ֤אּו עֵ י ִֶ֗ניָך וְ ַ ְֽׁעל־ספְ ְרָךְ֮ כלָ ַ֪ם י ָָׁ֫כ ֵ ַ֥תבּו י ַָ֥מים י ָצָ֑רּו
ולא |וְ לֹ֖ ֹו| אֶ ָחֶ֣ד בָ ֶ ְֽׁהם׃
Ps. 139:16 galmi rau enea veal-sifrea kulam
ikatevu iamim iuțaru velo (velo) ead bahem:

יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵוְ ִ֗לי מַ ה־יָקְ ֶ֣רּו ֵרעֶ ֶ֣יָך ֵ ָ֑אל ֶ ַ֥מה ֵ֝עָ צְ מּו ָראש
Ps. 139:17 veli ma-iakeru reea el me ațemu
rașeem:

עֹודי ע ָ ְֽׁמך׃
ַ֥ ְיצתי ו
ִ֗ אֶַ֭ ְספְ ֵרם מֵ ֶ֣חֹול י ְר ָ֑בּון ֵ֝ ֱהק
Ps. 139:18 esperem meol irbun hekițoti veodi
imah:

אם־תקְ ֹ֖טל אֱ לַ֥ ֹוּהַ ׀ ָר ָ ָ֑שע וְ אַ נְ ֵ ַ֥שי דֵָ֝ ִ֗מים ֶ֣סּורּו ֶ ְֽׁמוּי׃
Ps. 139:19 im-tiktol eloah rașa veanșe damim
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pe cel rău! Depărtaţi-vă de la

suru meni:

mine, oameni setoşi de sânge!

עָריָך׃
ְֽׁ ֶ ַשוְ א
ֶ֣ ָ אמרָך ל ְמז ָ ָ֑מה נָשֹ֖א ל
ְ ֲא ֶ ֶ֣שר ַ֭י

20. Ei vorbesc despre Tine în
chip nelegiuit, Îţi iau Numele ca
să mintă, ei, vrăjmaşii Tăi!
21. Să nu urăsc eu, Doamne, pe
cei ce Te urăsc şi să nu-mi fie
scârbă de cei ce se ridică

Ps. 139:20 așer iomruha limzima nasu lașav
area:

קֹוטט׃
ְֽׁ ָ קֹומ ִ֗ ֶמיָך אֶ ְת
ְ ֹוא־משַ נְ ֶ ֹ֖איָך יְ הוָ ַ֥ה ׀ אֶ ְשנָ ָ֑א ּוֵ֝ ב ְת
ְ
ְֽׁהֲל
Ps. 139:21 halo-mesanea ADONAI esna
uvitkomemea etkotat:

împotriva Ta?
22. Da,

îi

urăsc

cu

o

ֵאתים לְֵ֝ אֹויְ ִ֗בים ָהֶ֣יּו ְֽׁלי׃
ָ֑ תַ כְ ֶ֣לית שנְ ָ ֶ֣אה ְשנ

ură

desăvârşită; îi privesc ca pe

Ps. 139:22 tahlit sina senetim leoivim haiu li:

vrăjmaşi ai mei.

עַפי׃
ְֽׁ ָ חָ קְ ֵ ֶ֣רני אֵַ֭ ל וְ ַ ֶ֣דע לְ בָ ָ֑בי בְֵ֝ חָ ִֵ֗נני וְ ַ ֶ֣דע שַ ְר

23. Cercetează-mă,
Dumnezeule,

şi

cunoaşte-mi

inima! Încearcă-mă şi cunoaştemi gândurile!
24. Vezi dacă sunt pe o cale rea,
şi du-mă pe calea veşniciei!

Ps. 139:23 hakreni el veda levavi beaneni veda
sarapai:

עֹולם׃
ְֽׁ ָ ך־עצֶ ב ָ֑בי ּוֵ֝ נְ חִֵ֗ ני בְ ֶ ֶ֣ד ֶרך
ַ֥ ם־ְּ ֶר
ְֽׁ ֶ ְּור ִ֗ ֵאה א
Ps. 139:24 ure im-dere-oțev bi unheni bedere
olam:

Ziua 29

ק״מ140
ל ְַמנ ִ֗ ֵַצחַ מז ְַ֥מֹור לְ דָ ְֽׁוד׃

Ps. 140:1 lamnațeiah mizmor ledavid:
Psalmii 140
1. (Către

mai

marele

cântăreţilor. Un psalm al lui
David.)
2. Scapă-mă,

Doamne,

de

oamenii cei răi! Păzeşte-mă de
oamenii asupritori,
3. care cugetă lucruri rele în
inima lor şi sunt totdeauna gata
să aţâţe războiul!
4. Ei îşi ascut limba ca un şarpe,
au pe buze o otravă de năpârcă.

חַ לְ ֵ ֶ֣צני ַ֭ ְיהוָה מֵ אָ ָ ֶ֣דם ָ ָ֑רע מֵ ֹ֖איש חֲמָ ֶ֣סים תנְצְ ֵ ְֽׁרני׃
Ps. 140:2 halețeni ADONAI meadam ra meiș
hamasim tințereni:

ָל־יֹום יָגַ֥ ּורּו מלְ חָ ְֽׁמֹות׃
ִֵ֗֝ ֲא ֶ ֶׁ֤שר חָ ְש ֶ֣בּו ָרעֶ֣ ֹות בְ לֵ ָ֑ב כ
Ps. 140:3 așer hașevu raot belev kol-iom iaguru
milhamot:

פָתימֹו
ֶ֣ ֵ ָ ְֽׁשנֲנֶ֣ ּו לְ שֹונָםְ֮ ְ ְֽׁכמֹו־ ָָׁ֫נ ָחַ֥ש ח ַ ֲַ֥מת עַכְ ָ֑שּוב ַ ֹ֖תחַ ת ְש
ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 140:4 șananu leșonam kemo-nahaș hamat
ahșuv tahat sefatemo sela:
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5. Păzeşte-mă,

Doamne,

de

mâinile celui rău! Fereşte-mă de
oamenii

asupritori,

care

se

gândesc să mă doboare!
6. Nişte îngâmfaţi îmi întind
curse şi laţuri, pun reţele de-a
lungul drumului şi îmi întind
capcane. - (Oprire)
7. Eu zic Domnului: "Tu eşti
Dumnezeul meu! Ia aminte,
Doamne, la glasul rugăciunilor
mele!
8. Doamne Dumnezeule, tăria
mântuirii mele, Tu-mi acoperi
capul în ziua luptei."
9. Nu

împlini,

Doamne,

dorinţele celui rău, nu lăsa să-i
izbutească planurile, ca să nu se
fălească! - (Oprire)
10. Asupra capului celor ce mă

ידי ָרשִָ֗ ע מֵ ֶ֣איש חֲמָ ֶ֣סים תנְצְ ֵ ָ֑רני אֲ ֶ ַ֥שר
ֶׁ֤ ֵ שָ ְמ ֵ ֶׁ֤רני יְ ה ֨ ָוה ׀ ַ֘מ
ֵ֝חָ ְש ִ֗בּו ל ְד ַ֥חֹות פְ עָ ָ ְֽׁמי׃
Ps. 140:5 șamreni ADONAI mide rașa meiș
hamasim tințereni așer hașevu lidhot peamai:

ָ ְֽׁט ְמנְֽׁ ּו־ג ֵ֨אים ׀ פַַ֡ ח ִ֗לי ַוחֲבָ ִ֗לים פָ ְֶ֣רשּו ֶַ֭רשֶ ת לְ יַד־מַ עְ גָ ָ֑ל
תּו־לי ֶ ְֽׁסלָה׃
ֶ֣ מקְ ֹ֖שים ָ ְֽׁש
Ps. 140:6 tamenu-gheim pah li vahavalim paresu
reșet leiad-magal mokșim șatu-li sela:

ֲנּונְֽׁי׃
ָ אָ ַ ֶ֣מ ְרתי ַַ֭ליה ָוה ֵ ֶ֣אלי ָ ָ֑אתָ ה הַ אֲ זַ֥ינָה ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה ֶ֣קֹול תַ ח
Ps. 140:7 amarti lADONAI eli ata haazina
ADONAI kol tahanunai:

אשי בְ יֶ֣ ֹום ָנְֽׁשֶ ק׃
ִ֗ שּועָתי סַ ַ֥כתָ ה לְֵ֝ ר
ָ֑
ְיְ ה ֶ֣וה ַ֭אֲ דנָי ֶ֣עז י
Ps. 140:8 ELOHIM adonai oz ieșuati sakota
leroși beiom nașek:

אַ ל־ת ֵ ֶ֣תן ַ֭ ְיהוָה מַ אֲ וַיֵ ֶ֣י ָר ָ ָ֑שע זְמָ ַ֥מֹו אַ ל־תֵָ֝ פִֵ֗ ק י ַָ֥רּומּו ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 140:9 al-titen ADONAI maavaie rașa
zemamo al-tafek iarumu sela:

înconjoară să cadă nelegiuirea

|ַ֥ראש ְמס ָבָ֑י ע ַ ֲֹ֖מל ְשפ ֵ ֶָ֣תימֹו יכסומו |יְ כ ֵ ְַֽׁסמֹו׃

buzelor lor!
11. Cărbuni

aprinşi

să

cadă

peste ei! În foc să fie aruncaţi, în
adâncuri, de unde să nu se mai
scoale!
12. Omul cu limba mincinoasă
nu se întăreşte pe pământ, şi pe
omul asupritor, nenorocirea îl
paşte şi-l duce la pierzare.
13. Ştiu

că

Domnul

face

dreptate celui asuprit, dreptate,
celor lipsiţi.

Ps. 140:10 roș mesibai amal sefatemo ieasumo
(ieasemo):

ימיטו |י ַ֥מֹוטּו| ֲעלֵיהִֶ֗ ם ֶגְֽׁחָָׁ֫ ַ֥לים בָ ֵ ַ֥אש יַפלֵ ָ֑ם בְֵ֝ מַ הֲמ ִ֗רֹות
ַ ְֽׁבל־י ְָֽׁקּומּו׃
Ps. 140:11 iamitu (imotu) aleem ghealim baeș
iapilem bemahamorot bal-iakumu:

צּודוּּו
ֶ ִ֗ ַ֥איש לָשֹוןְ֮ בַ ל־יכַ֪ ֹון ָׁ֫ ָב ָ ַ֥א ֶרץ איש־חָ ָ ַ֥מס ָ ָ֑רע ֵ֝ ְי
לְ מַ ְדחֵ ְֽׁפת׃
Ps. 140:12 iș lașon bal-ikon baareț iș-hamas ra
iețudenu lemadhefot:

ֲשה ַ֭ ְיהוָה ְֶּ֣ין עָ נָ֑י ֵ֝מ ְשפִַ֗ ט אֶ בְ י ְֽׁנים׃
ֶ֣ ֶ ידעת |י ִ֗ ַָדעְ תי| ְֽׁכי־ ַיע
Ps. 140:13 iadata (iadati) ki-iaase ADONAI din
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14. Da, cei neprihăniţi vor lăuda
Numele

Tău,

oamenii

fără

prihană vor locui înaintea Ta.
Psalmii 141
1. (Un psalm al lui David.)

ani mișpat evionim:

יֹודּו ל ְש ֶ ָ֑מָך י ְֵש ַ֥בּו ֵ֝ ְישָ ִ֗רים אֶ ת־פָ ֶנְֽׁיָך׃
ֶ֣ ַ ֶ֣אך צַַ֭ ְּיקים
Ps. 140:14 ah țadikim iodu lișmea ieșvu ieșarim
et-panea:

קמ״א141

Doamne, eu Te chem: vino
degrabă la mine! Ia aminte la
glasul meu, când Te chem!
2. Ca tămâia să fie rugăciunea
mea înaintea Ta, şi ca jertfa de
seară să fie ridicarea mâinilor
3. Pune,

Doamne,

o

strajă

înaintea gurii mele şi păzeşte
uşa buzelor mele!
4. Nu-mi abate inima la lucruri
rele, la fapte vinovate, împreună
cu oamenii care fac răul, şi să nu
mănânc din ospeţele lor!
5. Lovească-mă cel neprihănit,
lovirea

binevenită;
căci

Ps. 141:1 mizmor ledavid ADONAI keratiha hușa
li haazina koli bekari-lah:

ת־ע ֶרב׃
ְֽׁ ָ ַתכֶׁ֤ ֹון ְתפל ֶָ֣תי קְ ֶ֣ט ֶרת לְ פָ נֶ ָ֑יָך ַ ְֽׁמ ְש ַ ַ֥את ֵַ֝כפִַ֗ י מנְ ח

mele!

căci

מז ְִ֗מֹור לְ ָׁ֫ ָדוַ֥ד יְ הוָ ֶ֣ה ַ֭ ְק ָראתיָך ֶ֣חּושָ ה ָ֑לי הַ אֲ זַ֥ינָה ֵ֝ק ִֹ֗ולי
י־לך׃
ְֽׁ ָ בְ קָ ְרא

lui

îmi

este

pedepsească-mă,

pedeapsa

lui

este

ca

untdelemnul turnat pe capul
meu. Să nu-mi întorc capul de la
ea: dar rugăciunea mea se va
înălţa întruna împotriva răutăţii
lor.
6. Când

li

judecătorii

se

vor

de-a

prăvăli
lungul

stâncilor, atunci vor asculta

Ps. 141:2 tikon tefilati ketoret lefanea masat
kapai minhat-arev:

פָתי׃
ְֽׁ ָ ־ְּל ְש
ַ֥ ַ יתה ַ֭ ְיהוָה שָ ְמ ָ ֶ֣רה לְ ָ֑פי ֵ֝נצְ ָ ִ֗רה עַ ל
ֶ֣ ָ ש
Ps. 141:3 șita ADONAI șamera lefi nițera al-dal
sefatai:

אַ ל־תַ ט־ל ֨בי לְ דָ ָבַ֪ר ׀ ָ ַ֡רע לְ ה ְת ַ֘עֹולֵ ֶׁ֤ל עֲל ֨לֹות ׀ בְ ֶ ִ֗רשַ ע
יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵֵי־אוֶן ּובַ ל־אֵֶ֝ לְ חִַ֗ ם בְ מַ נְ עַ מ
ָ֑ ָ ישים ְֽׁפ ֲעל
ַ֥ אֶ ת־א
Ps. 141:4 al-tat-libi ledavar ra leitolel alilot
bereșa et-ișim poale-aven uval-elham
bemanameem:

ֶיְֽׁהֶ לְ ֵ ְֽׁמני־צַ ְּ֨יק ׀ חֶַ֡ סֶ ד ְ ְֽׁויֹוכיחִֵ֗ ני ֶ ֶ֣שמֶ ן ַ֭ראש אַ ל־יָנֶ֣י
יהם׃
ְֽׁ ֶ ֵאשי כי־עַ֥ ֹוד ּוֵ֝ ְתפל ִָ֗תי בְ ָרעֹות
ָ֑ ר
Ps. 141:5 ieelmeni-țadik hesed veiohiheni șemen
roș al-iani roși ki-od utfilati beraoteem:

יהָ֑ם וְ שָ ְמעַ֥ ּו ֵ֝אֲ מָ ַ ִ֗רי ֶ֣כי נ ֵ ְָֽׁעמּו׃
ֶ ֵנ ְש ְמ ֶ֣טּו ְֽׁבידֵ י־סֶַ֭ לַע שפְ ט
Ps. 141:6 nișmetu vide-sela șofteem veșameu
amarai ki naemu:

cuvintele mele şi vor vedea că

כְ ֶׁ֤מֹו פלֵ ֶ֣חַ ּוב ֵ ֶ֣קעַ בָ ָ ָ֑א ֶרץ נפְ ז ְַ֥רּו ֵ֝ ֲעצָ ִ֗ ֵמינּו לְ ֶ֣פי ְש ְֽׁאֹול׃

sunt plăcute.
7. Cum

se

brăzdează

şi

se

spintecă pământul, aşa ni se

Ps. 141:7 kemo foleiah uvokeia baareț nifzeru
ațamenu lefi șeol:
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risipesc

oasele

la

gura

mormântului.
8. De aceea, către Tine, Doamne
Dumnezeule, îmi îndrept ochii,
la Tine caut adăpost; nu-mi
părăsi sufletul!
9. Păzeşte-mă de cursa pe care
mi-o întind ei şi de piedicile
celor ce fac răul!
10. Să cadă cei răi în laţurile lor,
în timp ce eu să scap!

ל־תעַ ַ֥ר
ְ ֶַׁ֤כי אֵ ֶ֨ליָך ׀ יְ ה ֶ֣וה אֲדנָ ֶ֣י עֵ ינָ ָ֑י בְ כָ ַ֥ה ֵ֝חָ ִ֗סיתי א
נַפְ ְֽׁשי׃
Ps. 141:8 ki elea ELOHIM adonai enai bea hasiti
al-tear nafși:

שָ ְמ ֵ ִ֗רני ֶ֣מידֵ י פַַ֭ ח יָ ֶַ֣֤קְ שּו ָ֑לי ּוֵ֝ מקְ ִ֗שֹות ֶ֣פ ֲעלֵי ָ ְֽׁאוֶן׃
Ps. 141:9 șamreni mide fah iakeșu li umokșot
poale aven:

יפְ לֶ֣ ּו בְ מַ כְ מ ָ ֶ֣ריו ְרשָ ָ֑עים יַ ַ֥חַ ד אֵָ֝ נ ִ֗כי ַ ְֽׁעד־אֶ ע ְֱֽׁבֹור׃
Ps. 141:10 ipelu vemahmorav reșaim iahad anohi
ad-eevor:

קמ״ב142

Psalmii 142
1. (O cântare a lui David. O

עָרה ְתפ ָ ְֽׁלה׃
ֶ֣ ָ יֹותֹו בַ ְמ
ֹ֖ ְמַ ְש ַ֥כיל לְ דָ וָ֑ד בה

rugăciune făcută când era în

Ps. 142:1 maskil ledavid bihioto vameara tefila:

peşteră.)
2. Cu glasul meu strig către
Domnul, cu glasul meu mă rog
către Domnul.
3. Îmi vărs necazul înaintea Lui
şi-mi

povestesc

ַ֭קֹולי אֶ ל־יְ הוָ ֶ֣ה אֶ זְעָ ָ֑ק ֵ֝ק ִֹ֗ולי אֶ ל־יְ הוָ ַ֥ה אֶ ְתחַ ָוְַּֽׁ֤ן׃
Ps. 142:2 koli el-ADONAI ezak koli el-ADONAI
ethanan:

יחי ֵ֝צָ ָר ִ֗תי לְ פָ נָ ַ֥יו אַ ְֽׁגיד׃
ָ֑ אֶ ְש ֶ֣פך לְ פָ נָ ֶ֣יו ש

strâmtorarea

înaintea Lui.
4. Când îmi este mâhnit duhul
în mine,Tu îmi cunoşti cărarea.
Pe drumul pe care umblu, mi-au
întins o cursă.
5. Aruncă-Ţi ochii la dreapta şi
priveşte! Nimeni nu mă mai
cunoaşte, orice scăpare este
pierdută pentru mine, nimănui
nu-i pasă de sufletul meu.
6. Doamne, către Tine strig şi
zic: "Tu eşti scăparea mea,
Partea mea de moştenire pe
pământul celor vii."

Ps. 142:3 eșpoh lefanav sihi țarati lefanav aghid:

יב ַ֥תי בְ ְֽׁא ַרח־זַ֥ ּו
ָ ָׁ֫ רּוחי וְ אַ תָ הְ֮ י ַ ַָ֪דעְ תָ ְ ְֽׁנת
ִ֗ עַטף עָ ַ֨לי ׀
ֵ ֵּ֬ בְ ה ְת
ֲאהַ לֵ ָ֑ך טָ ְמנֹ֖ ּו פַ ֶ֣ח ְֽׁלי׃
Ps. 142:4 beitatef alai ruhi veata iadata netivati
beorah-zu ahale tamenu fah li:

ין־לי ָׁ֫ ַמ ַ֥כיר אָ ַבֶ֣ד מָ נֶ֣ ֹוס מ ֶ ָ֑מוּי ֵ ֹ֖אין
ַ֪ הַ ֵבֶׁ֤יט י ָ֨מין ׀ ְּוראֵ הְ֮ וְ ֵ ְֽׁא
ְֹּורש לְ נַפְ ְֽׁשי׃
ֶ֣ ֵ
Ps. 142:5 habet iamin ure veen-li makir avad
manos mimeni ein doreș lenafși:

זָעַ ַ֥קְ תי אֵ ִֶ֗ליָך יְ ָׁ֫הוָ ַ֥ה אַָ֭ מַ ְרתי אַ ָ ֶ֣תה מַ חְ ָ֑סי ֵ֝חֶ לְ ִ֗קי בְ ֶ ֶ֣א ֶרץ
ַ ְֽׁהחַ יים׃
Ps. 142:6 zaakti elea ADONAI amarti ata mahsi
helki beereț hahaim:
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7. Ia aminte la strigătele mele,
căci sunt nenorocit de tot.
Izbăveşte-mă de cei ce mă
prigonesc, căci sunt mai tari
decât mine.
8. Scoate-mi

sufletul

din

temniţă, ca să laud Numele Tău!
Cei neprihăniţi vor veni să mă
înconjoare, când îmi vei face
bine.

ֹותי ְמ ַ֥אד הַ צילֵ ַ֥ני מֵ ר ְדפַ ָ֑י ֹ֖כי
ָׁ֫ ַ֪הַ קְ ֶׁ֤שיבָ ה ׀ ֶ ְֽׁאל־רוָּתיְ֮ ְֽׁכי־דַ ל
אָ ְמ ֶ֣צּו מ ֶ ְֽׁמוּי׃
Ps. 142:7 hakeșiva el-rinati ki-daloti meod
hațileni merodefai ki amețu mimeni:

ת־ש ֶ ַ֥מָך ַ֭בי יַכְ ֶ֣תרּו
ְ ָׁ֫ ֶהֹודֹות א
ַ֪ ְֹוציאָ ה ממַ ְס ֨ ֵגר ׀ נַפְ שיְ֮ ל
ֶׁ֤ ַ֘ה
יקים ֹ֖כי תגְ ֶ֣מל עָ ְֽׁלָי׃
ָ֑ ְּ ַצ
Ps. 142:8 hoția mimasgher nafși leodot et-șemea
bi iahtiru țadikim ki tigmol alai:

קמ״ג143

Psalmii 143
1. (Un psalm al lui David.)
Doamne, ascultă-mi rugăciunea,
pleacă-Ţi urechea la cererile
mele!

Ascultă-mă

în

credincioşia şi dreptatea Ta!
2. Nu intra la judecată cu robul
Tău! Căci niciun om viu nu este
fără prihană înaintea Ta.
3. Vrăjmaşul

îmi

sufletul,

calcă viaţa

îmi

urmăreşte
în

picioare la pământ: mă face să
locuiesc în întuneric ca cei ce au
murit de multă vreme.
4. Îmi este mâhnit duhul în

מז ְִ֗מֹור לְ ָׁ֫ ָדוַ֥ד יְ הוָ ֶׁ֤ה ׀ ְש ֵּ֬ ַמע ְתפל ִָ֗תי הַ אֲ זַ֥ינָה אֶ ל־תַ חֲנּונַ ָ֑י
בֶ ֱאמנ ְָתָךַ֥ ֵ֝ ֲע ִֵ֗נני בְ צ ְדקָ ֶ ְֽׁתָך׃
Ps. 143:1 mizmor ledavid ADONAI șema tefilati
haazina el-tahanunai beemunatea aneni
bețidkatea:

וְ אַ ל־תָ ֶ֣בֹוא ַ֭ ְבמ ְשפָט אֶ ת־עַבְ ֶ ְָָּ֑ך ֶׁ֤כי ְֽׁלא־יצְ ַ ְֹּ֖ק לְ פָ נֶ ֶ֣יָך
ָל־חי׃
ְֽׁ ָ כ
Ps. 143:2 veal-tavo vemișpat et-avdea ki lo-ițdak
lefanea hol-hai:

יבַ֥ני
ַ ַ֥כי ָ ַ֘ר ַ ֶׁ֤דף אֹו ֵ֨יב ׀ נַפְ ִ֗שי ְּכָ ֶ֣א ַָ֭לאָ ֶרץ חַ י ָָ֑תי הֹוש
עֹולם׃
ְֽׁ ָ בְֵ֝ מַ חֲשַ ִ֗כים כְ מֵ ֵ ַ֥תי
Ps. 143:3 ki radaf oiev nafși dika laareț haiati
hoșivani vemahașakim kemete olam:

mine, îmi este tulburată inima

תֹומם ל ְֽׁבי׃
ַ֥ ֵ תֹוכי י ְש
ִ֗ ְֵ֝רּוחי ב
ָ֑ וַת ְתע ֵ ֶַ֣טף עָ לַ ֶ֣י

înăuntrul meu.
5. Mi-aduc aminte de zilele de
odinioară, mă gândesc la toate
lucrările Tale, cuget la lucrarea
mâinilor Tale.

Ps. 143:4 vatitatef alai ruhi betohi iștomem libi:

ַָ֘זכַ ְֶׁ֤רתי י ָ֨מים ׀ מקִֶ֗ דֶ ם הָ גַ֥יתי בְ כָל־פָ עֳלֶ ָָ֑ך ְ ְֽׁבמַ ע ֵ ֲֹ֖שה י ֶ ֶָ֣דיָך
שֹוחחַ ׃
ְֽׁ ֵ ֲא
Ps. 143:5 zaharti iamim mikedem haghiti veolpaolea bemaase iadea asoheiah:
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6. Îmi întind mâinile spre Tine;
îmi suspină sufletul după Tine
ca un pământ uscat. - (Oprire)
7. Grăbeşte

de

m-ascultă,

Doamne! Mi se topeşte duhul:
nu-mi ascunde faţa Ta! Căci aş
ajunge atunci ca cei ce se
coboară în groapă!
8. Fă-mă

să

aud

dis-de-

dimineaţă bunătatea Ta, căci
mă încred în Tine. Arată-mi
calea pe care trebuie să umblu,
căci la Tine îmi înalţ sufletul.

פ ַ ֵֶ֣ר ְשתי י ַ ֶָ֣די אֵ לֶ ָ֑יָך נַפְ ָ֓שי ׀ כְ ֶ ְֽׁא ֶרץ־ ֲעיֵפָ ֹ֖ה לְ ָךֶ֣ ֶ ְֽׁסלָה׃
Ps. 143:6 peraseti iadai elea nafși keereț-aiefa lea
sela:

ּוחי אַ ל־תַ ְס ֵ ֶ֣תר פָ נֶ ֶ֣יָך מ ֶ ָ֑מוּי
ַ֥ ַ֘ ַמ ֵהֶׁ֤ר ֲע ֵ֨נני ׀ יְ הוָהְ֮ כָלְ ָ ַ֪תה ָׁ֫ר
ם־י ְרדֵ י ְֽׁבֹור׃
ַ֥ ְֵ֝ונ ְמשִַ֗ לְ תי ע
Ps. 143:7 maher aneni ADONAI kaleta ruhi altaster panea mimeni venimșalti im-iorde vor:

הַ ְש ַ֘מיעֵ ֶׁ֤ני בַ ֨בקֶ ר ׀ חַ ְסְֶּ ָךְ֮ ְֽׁכי־בְ ָךַ֪ ָׁ֫ ָב ָטַ֥חְ תי הֹודיעִֵ֗ ני ֶ ְְּֽׁ ֶרך־
ָשאתי נַפְ ְֽׁשי׃
ַ֥ ָ זַ֥ ּו אֵ לֵ ָ֑ך ְֽׁכי־אֵֵ֝ לֶיָך נ
Ps. 143:8 hașemieni vaboker hasdea ki-vea
vatahti hodieni dere-zu ele ki-elea nasati nafși:

9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei,

הַ צילֵ ֹ֖ני מֵ איְ ַבַ֥י ׀ יְ ה ִ֗ ָוה אֵ לֶ ַ֥יָך כ ְֽׁסתי׃

Doamne, căci la Tine caut

Ps. 143:9 hațileni meoievai ADONAI elea hisiti:

adăpost.
10. Învaţă-mă să fac voia Ta,
căci Tu eşti Dumnezeul meu.
Duhul Tău cel bun să mă
călăuzească

pe

calea

cea

dreaptă!
11. Pentru
Doamne,

Numele
înviorează-mă;

Tău,
în

dreptatea Ta, scoate-mi sufletul
din necaz!
12. În bunătatea Ta, nimiceşte
pe vrăjmaşii mei şi pierde pe
toţi potrivnicii sufletului meu,
căci eu sunt robul Tău.
Psalmii 144

טֹובָ֑ה
ָ ַֹ֥והַ֥י רּוחֲָך
ָ ל ְַמ ֵ ֶׁ֤דני ׀ ַ ְֽׁלע ֲֶ֣שֹות ְרצֹונֶָךְ֮ ְֽׁכי־אַ ָ ַ֪תה אֱ ָׁ֫ל
ישֹור׃
ְֽׁ תֵַ֝ נְ ִ֗ ֵחני בְ ֶ ֶ֣א ֶרץ מ
Ps. 143:10 lamedeni laasot rețonea ki-ata elohai
ruhaha tova tanheni beereț mișor:

תֹוציא מצָ ָ ֶ֣רה
ֹ֖ לְ ַ ְֽׁמעַן־ש ְמָךֶ֣ יְ הוָ ֶ֣ה ְתחַ יֵ ָ֑ני בְ צ ְדקָ ְת ָָ֓ך ׀
נַפְ ְֽׁשי׃
Ps. 143:11 lemaan-șimha ADONAI teaieni
bețidkatea toți mițara nafși:

ּוְֽׁ בְ חַ ְס ְְָּךְ֮ תַ צְ ַ֪מית ָׁ֫איְ ָבַ֥י ְַֽׁ֭ ְוהַ אֲבַ ְדתָ כָל־צרֲ ֵ ֶ֣רי נַפְ ָ֑שי ֵ֝ ִ֗כי אֲנֶ֣י
עַבְ ֶ ְְָּֽׁך׃
Ps. 143:12 uvhasdea tațmit oivai veaavadta kolțorare nafși ki ani avdea:

קמ״ד144

1. (Un psalm al lui David.)
Binecuvântat să fie Domnul,
Stânca mea, care-mi deprinde
mâinile la luptă, degetele, la
bătălie,

צּורי ַ ְֽׁה ְמל ֵ ֶַ֣מד י ַ ֶָ֣די לַקְ ָ ָ֑רב
ִ֗ לְ דָ ֨וד ׀ ַ֘ ָב ֶׁ֤רּוך יְ ה ֨ ָוה ׀
עֹותי לַמלְ חָ ָ ְֽׁמה׃
ַ ִ֗ ְאֵֶ֝ צְ ב
Ps. 144:1 ledavid baruh ADONAI țuri
hamelamed iadai lakrav ețbeotai lamilhama:
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2. Binefăcătorul meu şi Cetăţuia
mea, Turnul meu de scăpare şi
Izbăvitorul meu, Scutul meu de
adăpost, care-mi supune pe
poporul meu!
3. Doamne, ce este omul ca să
iei cunoştinţă de el, fiul omului
ca să iei seama la el?
4. Omul este ca o suflare, zilele

ּובֹו חָ ָ֑סיתי
ֶ֣ ּומצּודָ תיְ֮ מ ְשג ַַ֪בי ּוְֽׁ ְמפַ לְ ָׁ֫טי ַ֥לי מַָ֭ גוּי
ְ חַ ְס ְַּ֥י
רֹודד עַ ֶ֣מי תַ חְ ָ ְֽׁתי׃
ֹ֖ ֵ ָה
Ps. 144:2 hasdi umțudati misgabi umfalti li
maghini uvo hasiti haroded ami tahtai:

ן־אֱ נִ֗ ֹוש ַו ְְֽׁתחַ ְש ֵ ְֽׁבהּו׃
ֵ֝ ְֶ ְֽׁיה ִ֗ ָוה מָ ה־אַָ֭ דָ ם וַתֵ דָ עֵ ָ֑הּו ב
Ps. 144:3 ADONAI ma-adam vatedaeu ben-enoș
vateașeveu:

עֹובר׃
ְֽׁ ֵ אַָ֭ דָ ם ל ֶַהֶ֣בֶ ל ְָּ ָ ָ֑מה ֵָ֝י ִ֗ ָמיו כְ ֵ ֶ֣צל

lui sunt ca umbra care trece.
5. Pleacă cerurile, Doamne, şi
coboară-Te! Atinge munţii, ca să
fumege!
6. Fulgeră

şi

risipeşte

vrăjmaşii

mei!

pe

Aruncă-Ţi

Ps. 144:4 adam lahevel dama iamav kețel over:

ַ֭ ְיהוָה הַ ט־שָ ֶ ֶ֣מיָך וְ תֵ ֵ ָ֑רד גַ ֹ֖ע בֶ הָ ֶ֣רים ְֽׁ ְו ֶיע ָ ְֱֽׁשנּו׃
Ps. 144:5 ADONAI hat-șamea vetered ga bearim
veieeșanu:

săgeţile şi pune-i pe fugă!
7. Întinde-Ţi mâinile de sus,
izbăveşte-mă şi scapă-mă din

ּותה ֵ ְֽׁמם׃
ְ יצָ֑ם ְשלַ ַ֥ח ֵ֝חצִֶ֗ יָך
ֵ ּותפ
ְ בְ ֶ֣רֹוק בַָ֭ ָרק
Ps. 144:6 berok barak utfițem șelah hițea
uthumem:

apele cele mari, din mâna fiilor
celui străin,
8. a

căror

gură

spune

neadevăruri, şi a căror dreaptă
este o dreaptă mincinoasă.
9. Dumnezeule, Îţi voi cânta o
cântare nouă, Te voi lăuda cu
lăuta cu zece corzi.
10. Tu,

care dai împăraţilor

biruinţa, care ai scăpat de sabie
ucigaşă pe robul Tău David,

ְשלַ ַ֥ח י ִ֗ ֶָדיָך מ ָׁ֫ ָמ ַ֥רֹום פְ ֵצֶ֣ני ַ֭ ְוהַ צילֵני מ ַ ֶ֣מים ַר ָ֑בים ֵ֝מ ִַ֗יד בְ נֵ ֶ֣י
נ ָ ְֵֽׁכר׃
Ps. 144:7 șelah iadea mimarom pețeni veațileni
mimaim rabim miad bene near:

ר־שוְ א ְֵֽׁ֝וימי ִָ֗נם יְ ֶ֣מין ָ ְֽׁשקֶ ר׃
ָ֑ ָ ֲֶא ֶ ֶ֣שר ַ֭פיהֶ ם ְּב
Ps. 144:8 așer pihem diber-șav viminam iemin
șaker:

ֹלהים ֶ֣שיר חַָ֭ דָ ש אָ ֶ֣ש ָירה לָ ָ֑ך בְ נֵ ַ֥בֶ ל ֵ֝ ָע ִ֗שֹור אֲ ז ְַמ ָרה־
ִ֗ א
ָ ְֽׁלך׃
Ps. 144:9 elohim șir hadaș așira lah benevel asor
azamera-lah:

וֹּותן ְתשּועִָ֗ ה ל ְַמ ָָׁ֫ל ַ֥כים הַַ֭ פֹוצֶ ה אֶ ת־ְָּ ַ֥וד עַבְ ְִּ֗ ֹו מֵ ֶח ֶַ֥רב
ַ֥ ֵ ַה
ָר ָ ְֽׁעה׃
Ps. 144:10 hanoten teșua lamelahim hapoțe etdavid avdo meerev raa:
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11. izbăveşte-mă

şi

scapă-mă

din mâna fiilor celui străin, a
căror gură spune neadevăruri, şi
a căror dreaptă este o dreaptă
mincinoasă!…
12. Fiii noştri sunt ca nişte
odrasle, care cresc în tinereţea
lor; fetele noastre, ca nişte stâlpi
săpaţi frumos, care fac podoaba
caselor împărăteşti.
13. Grânarele noastre sunt pline
şi gem de tot felul de merinde;
turmele ni se înmulţesc cu
miile, cu zecile de mii, în
câmpiile noastre:
14. viţelele

noastre

sunt

prăsitoare; nu-i nicio pagubă,
nicio robie, niciun ţipăt în
uliţele noastre!
15. Ferice de poporul care stă
astfel! Ferice de poporul al cărui
Dumnezeu este Domnul!

ר־שוְ א
ָ֑ ָ ֶפְ ֵ ַ֥צני וְ הַ צילֵניְ֮ מיַ ַ֪ד ְ ְֽׁבנֵי־ ֵָׁ֫נכָ ַ֥ר אֲ ֶ ֶ֣שר ַ֭פיהֶ ם ְּב
ְֵֽׁ֝וימי ִָ֗נם יְ ֶ֣מין ָ ְֽׁשקֶ ר׃
Ps. 144:11 pețeni veațileni miad bene-near așer
pihem diber-șav viminam iemin șaker:

נֹותינּו
ַ֥ ֵ ְיהַ֥ם ב
ֶ עּור
ָׁ֫ ֵ ְֲא ֶ ֶׁ֤שר בָ ֵ֨נינּו ׀ כנְ טעיםְ֮ ְמגְָּ ַ֪לים ְֽׁבנ
יכל׃
ְֽׁ ָ ֵכְ זָו ָ֑ית ְֵ֝מחטָ ִ֗בֹות תַ בְ נַ֥ית ה
Ps. 144:12 așer banenu kintim megudalim
binureem benotenu hezaviot meutavot tavnit
heal:

יקים מ ִַ֗זן ָׁ֫ ֶאל־זַ ַַ֥֤ן צאונֵ ֶ֣נּו מַַ֭ אֲ ליפֹות
ַ֥ ְמזָוֵ ֶ֣ינּו ְמלֵאיםְ֮ ְמפ
חּוצֹותינּו׃
ְֽׁ ֵ
ְְמרבָ ִ֗בֹות ב
Ps. 144:13 mezavenu meleim mefikim mizan elzan țovnenu maalifot merubavot beuțotenu:

יֹוצָ֑את וְ ֵ ַ֥אין צְֵ֝ וָחִָ֗ ה
ֵ אַ לּו ִֵ֗פינּו ְ ְֽׁמס ָׁ֫ ָב ַ֥לים ֵ ְֽׁאין־פֶַ֭ ֶרץ וְ ֵ ֶ֣אין
ב ְרחב ֵ ְֽׁתינּו׃
Ps. 144:14 alufenu mesubalim en-pereț veen
ioțet veen țevaha birhovotenu:

ֹלהיו׃
ְֽׁ ָ ֱאַ ְש ֵ ֶ֣רי הַָ֭ עָם שֶ כָ ֶ֣ כָה לָ֑ ֹו ַ ְֽׁא ְש ֵ ַ֥רי ֵ֝הָ עִָ֗ ם שֶ יֲהוָ ַ֥ה א
Ps. 144:15 așre haam șekaha lo așre
haameADONAI elohav:
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Ziua 30

Psalmii 145
1. (O cântare de laudă a lui
David.)

Te

voi

înălţa,

Dumnezeule, Împăratul meu, şi
voi binecuvânta Numele Tău în
veci de veci.
2. În

fiecare

zi

binecuvânta

şi

Te
voi

voi
lăuda

Numele Tău în veci de veci.
3. Mare este Domnul şi foarte
vrednic de laudă, şi mărimea
Lui este nepătrunsă.
4. Fiecare neam de om să laude
lucrările Tale şi să vestească
isprăvile Tale cele mari!
5. Voi spune strălucirea slăvită a
măreţiei

Tale

şi

voi

cânta

minunile Tale.
6. Oamenii vor vorbi de puterea
Ta cea înfricoşată, şi eu voi

קמ״ה145

לֹוהֶ֣י הַ ֶ ָ֑מלֶך וַאֲבָ רֲ כָ ַ֥ה ֵ֝ש ְמ ִָ֗ך
ַ ְֱתה ִָ֗לה לְ ָׁ֫ ָדוַ֥ד אֲרֹומ ְמָךֶ֣ א
לְ עֹולָ ַ֥ם ו ֶ ְָֽׁעד׃
Ps. 145:1 teila ledavid aromimha elohai hamele
vaavaraha șimha leolam vaed:

בְ כָל־יַ֥ ֹום אֲבָ רֲ כֶ ָ֑ ָך וַאֲ הַ לְ לָ ַ֥ה ֵ֝ש ְמ ִָ֗ך לְ עֹולָ ַ֥ם ו ֶ ְָֽׁעד׃
Ps. 145:2 beol-iom avaraheka vaahalela șimha
leolam vaed:

ּומהלָ ֶ֣ל ְמ ָ֑אד ְֵ֝ולגְ דל ִָ֗תֹו ֵ ֶ֣אין ֵ ְֽׁחקֶ ר׃
ְ ַ֘ ָג ֶׁ֤דֹול יְ הוָ ֶ֣ה
Ps. 145:3 gadol ADONAI umhulal meod
veligdulato ein heker:

ְֶֹּ֣ור ַ֭ ְלדֹור יְ שַ ַבֶ֣ח מַ ע ֶ ֲָ֑שיָך ּוגְ ֹ֖בּור ֶ ֶ֣תיָך ַי ְֽׁגידּו׃
Ps. 145:4 dor ledor ieșabah maasea ugvurotea
iaghidu:

אֹותיָך אָ ְֽׁשיחָ ה׃
ֶ֣ ֶ ְהֹודָך וְ דבְ ֵ ֹ֖רי נפְ ל
ָ֑ ֶ ַ֭ ֲהדַ ר כְ ֶ֣בֹוד
Ps. 145:5 hadar kevod hodea vedivre nifleotea
asiha:

povesti mărimea Ta.
7. Să se trâmbiţeze aducerea
aminte
bunătate

de
şi

nemărginita
să

se

Ta

laude

אמרּו וגדולתיך |ּוגְ דּול ְָתָךַ֥ | אֲסַ פְ ֶ ְֽׁרוָּה׃
ָ֑ ֵ נֹורא ֶ ֶ֣תיָך י
ְ ֶועֱזֶ֣ ּוז
Ps. 145:6 veezuz norotea iomeru ugdulotea
(ugdulatea) asaperena:

dreptatea Ta!
8. Domnul este milostiv şi plin
de îndurare, îndelung răbdător
şi plin de bunătate.

זֵ ֶ֣כֶר ַרב־טּובְ ָךֶ֣ י ַָ֑ביעּו וְ צ ְדקָ ְתָךַ֥ יְ ַר ֵוְּֽׁנּו׃
Ps. 145:7 zeer rav-tuvha iabiu vețidkatea
ieranenu:

ל־חסֶ ד׃
ְֽׁ ָ ָחַ וֶּ֣ ּון וְ ַר ֶ֣חּום יְ הוָ ָ֑ה ֶ ַ֥א ֶרך אֵַ֝ פִַ֗ ים ּוגְ ד

9. Domnul este bun faţă de toţi,
şi îndurările Lui se întind peste
toate lucrările Lui.

Ps. 145:8 hanun verahum ADONAI ere apaim
ugdal-hased:

טֹוב־יְ הוָ ַ֥ה ל ַָ֑כל ְֵ֝ו ַרח ִ֗ ֲָמיו עַל־כָל־מַ ע ָ ְֲֽׁשיו׃
Ps. 145:9 tov-ADONAI lakol verahamav al-kolmaasav:
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10. Toate lucrările Tale Te vor
lăuda, Doamne! Şi credincioşii
Tăi Te vor binecuvânta.
11. Vor spune slava împărăţiei

ידיָך יְ בָ רֲ כְֽׁ ּוכָה׃
ֶ ִ֗ יֹודּוָך ַ֭ ְיהוָה כָל־מַ ֲע ֶ ָ֑שיָך ֵ֝ ַוחֲס
ֶ֣
Ps. 145:10 ioduha ADONAI kol-maasea
vahasidea ievarahuha:

Tale şi vor vesti puterea Ta,
12. ca să facă cunoscut fiilor
oamenilor

puterea

Ta

şi

strălucirea plină de slavă a

Ps. 145:11 kevod malhutha iomeru ugvuratea
iedaberu:

כּותֹו׃
ְֽׁ ְהֹודיעַ ׀ לבְ נֵ ֶ֣י הַָ֭ אָ דָ ם גְ בּור ָ ָ֑תיו ּוֵ֝ כְ ִ֗בֹוד ה ַ ֲֶ֣דר מַ ל
ֶׁ֤ ְל

Împărăţiei Tale.
13. Împărăţia

בּור ְתָךַ֥ יְ דַ ֵ ְֽׁברּו׃
ָ ְאמרּו ּוג
ָ֑ ֵ כּותָךֶ֣ י
ְ ְכְ ֶ֣בֹוד מַ ל

Ta

este

o

Împărăţie veşnică, şi stăpânirea
Ta rămâne în picioare în toate
veacurile.
14. Domnul sprijină pe toţi cei
ce cad şi îndreaptă pe cei
încovoiaţi.
15. Ochii tuturor nădăjduiesc în
Tine, şi Tu le dai hrana la
vreme.
16. Îţi deschizi mâna şi saturi
după dorinţă tot ce are viaţă.
17. Domnul este drept în toate
căile Lui şi milostiv în toate
faptele Lui.

Ps. 145:12 leodia livne haadam ghevurotav
uhvod hadar malhuto:

ָל־ְֹּור
ַ֥ ָל־על ָָ֑מים ּוֵ֝ ֶ ְֽׁמ ְמשֶ לְ ְת ִָ֗ך בְ כ
ְֽׁ כּות ִָ֗ך מַ לְ כַ֥ ּות כ
ְ ְַ ְֽׁמל
ו ְָֽׁדֹור׃
Ps. 145:13 malhutha malhut kol-olamim
umemșeltea beol-dor vador:

פּופים׃
ְֽׁ ְסֹו ֵ ֶ֣מך ַ֭ ְיהוָה לְ כָל־הַ וּפְ ָ֑לים ְֵ֝וזֹוקִֵ֗ ף לְ כָל־הַ כ
Ps. 145:14 some ADONAI leol-hanoflim vezokef
leol-hakefufim:

ֵי־כל אֵ לֶ ֶ֣יָך יְ שַ ֵבָ֑רּו וְ אַ ָ ֶׁ֤תה נְֽׁ ֹותֵ ן־ל ֶָהֹ֖ם אֶ ת־אָ כְ לָ ֶ֣ם
ַ֭ ֵ ְֽׁעינ
בְ ע ְֽׁתֹו׃
Ps. 145:15 ene-hol elea iesaberu veata notenlahem et-ohlam beito:

18. Domnul este lângă toţi cei
ce-L cheamă, lângă cei ce-L
cheamă cu toată inima.

ָל־חֶ֣י ָר ְֽׁצֹון׃
ַ פֹותחַ אֶ ת־י ֶ ָָ֑דָך ּומַ ְש ֹ֖ביעַ לְ כ
ַ֥ ֵ
Ps. 145:16 poteiah et-iadea umasbia leol-hai
rațon:

ָל־ְּ ָרכָ ָ֑יו ְֵ֝וחָ ִ֗סיד בְ כָל־מַ ע ָ ְֲֽׁשיו׃
ְ צַ ְֶּ֣יק ַ֭ ְיהוָה בְ כ
Ps. 145:17 țadik ADONAI beol-derahav veasid
beol-maasav:

קָ ֶ֣רֹוב ַ֭ ְיהוָה לְ כָל־ק ְר ָ ָ֑איו לְ ֶׁ֤כל אֲ ֶ ֹ֖שר יקְ ָראֶ֣הּו בֶ אֱ ֶ ְֽׁמת׃
Ps. 145:18 karov ADONAI leol-korav leol așer
ikrauhu veemet:
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19. El împlineşte dorinţele celor
ce se tem de El, le aude strigătul
şi-i scapă.
20. Domnul păzeşte pe toţi cei
ce-L iubesc, şi nimiceşte pe toţi
cei răi.
21. Gura mea să vestească lauda
Domnului, şi orice făptură să
binecuvânteze Numele Lui cel
sfânt, în veci de veci!

יעם׃
ְֽׁ ֵ עָתם ֵ֝י ְש ִ֗ ַמע וְ יֹוש
ַ֥ ָ ְֲשה ְ ְֽׁואֶ ת־שַ ו
ָ֑ ֶ ְרצֹון־יְ ֵר ָ ַ֥איו ַיע
Ps. 145:19 rețon-iereav iaase veet-șavatam ișma
veioșiem:

שֹומר ַ֭ ְיהוָה אֶ ת־כָל־אה ֲָבָ֑יו וְ ֵ ֹ֖את כָל־הָ ְרשָ ֶ֣עים י ְַש ְֽׁמיד׃
ֶ֣ ֵ
Ps. 145:20 șomer ADONAI et-kol-ohavav veet
kol-hareșaim iașmid:

ר־פי ויבָ ֵ ֶ֣רך כָל־בַָ֭ שָ ר ֵ ַ֥שם קָ ְד ִ֗שֹו
ַ֥ ְתהלַ ַ֥ת יְ ה ִ֗ ָוה ְ ְֽׁידַ ָׁ֫ ֶב
לְ עֹולָ ַ֥ם ו ֶ ְָֽׁעד׃
Ps. 145:21 teilat ADONAI iedaber-pi vivare kolbasar șem kodșo leolam vaed:

קמ״ו146
הוְֽׁה׃
ָ ְַ ְֽׁהלְ לּו־ ַָ֡יּה הַ לְ ַ֥לי ֵַ֝נפְ ִ֗שי אֶ ת־י
Ps. 146:1 halelu-ia haleli nafși et-ADONAI:

Psalmii 146
1. Lăudaţi pe Domnul! Laudă,
suflete, pe Domnul!
2. Voi lăuda pe Domnul cât voi
trăi, voi lăuda pe Dumnezeul

3. Nu vă încredeţi în cei mari, în
fiii oamenilor, în care nu este
ajutor.
4. Suflarea lor trece, se întorc în
pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi
planurile lor.
5. Ferice de cine are ca ajutor pe
Dumnezeul lui Iacov, ferice de
pune

nădejdea

în

Domnul Dumnezeul său!
6. El

a

făcut

Ps. 146:2 ahalela ADONAI beaiai azamera
lelohai beodi:

שּועה׃
ְֽׁ ָ יבים בְ בֶ ן־אָ ָ֓ ָדם ׀ ֶ ֶׁ֤ש ֵ ְֽׁאין לַ֥ ֹו ְת
ָ֑ אַ ל־תבְ ְט ַ֥חּו בנְ ד

meu cât voi fi.

cine-şi

עֹודי׃
ְֽׁ ְאֹלהֶ֣י ב
ַ ֲאהַ לְ לָ ֶ֣ה יְ הוָ ֶ֣ה בְ חַ יָ ָ֑י אֲ ז ְַמ ָ ֹ֖רה ֵ ְֽׁל

cerurile

şi

pământul, marea şi tot ce este în
ea. El ţine credincioşia în veci.

Ps. 146:3 al-tivteu vindivim beven-adam șeen lo
teșua:

תֵ ֵצֶ֣א ַ֭רּוחֹו יָשֶ֣ב לְ אַ ְדמָ ָ֑תֹו בַ יַ֥ ֹום ֵ֝הַ ִ֗הּוא אָ בְ ַ֥דּו עֶ ְשתנ ָ ְֽׁתיו׃
Ps. 146:4 tețe ruho iașuv leadmato baiom hahu
avedu eștonotav:

ֱֹלהיו׃
ְֽׁ ָ אַ ְש ֵ ִ֗רי ֶ ֶׁ֤ש ֵ ֶ֣אל ַיע ֲֶ֣קב בְ ֶעז ְָ֑רֹו ֵ֝שבְ ִ֗רֹו עַ ל־יְ הוָ ַ֥ה א
Ps. 146:5 așre șeel iaakov beezro sivro alADONAI elohav:

ר־בָ֑ם
ָ ֶע ֶ ֶׁ֤שה ׀ שַָ֘ ַ ֶׁ֤מים ו ִ֗ ָָא ֶרץ אֶ ת־הַ יָ ַ֥ם וְ אֶ ת־כָל־אֲ ש
עֹולם׃
ְֽׁ ָ ְהַ ש ֵ ֹ֖מר אֱ ֶ ֶ֣מת ל
Ps. 146:6 ose șamaim vaareț et-haiam veet-kolașer-bam hașomer emet leolam:
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7. El

face

asupriţi;

dreptate

celor

pâine

celor

dă

flămânzi: Domnul izbăveşte pe
prinşii de război;
8. Domnul

deschide

ochii

orbilor; Domnul îndreaptă pe
cei încovoiaţi; Domnul iubeşte
pe cei neprihăniţi.
9. Domnul

ocroteşte

pe

cei

străini, sprijină pe orfan şi pe
văduvă, dar răstoarnă calea
celor răi.
10. Domnul împărăţeşte în veci;
Dumnezeul tău, Sioane, rămâne

עֵבים ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה
ָ֑ ֲשּוקים נ ֵ ֶ֣תן ֶַ֭לחֶ ם ל ְָר
ִ֗ ע ֶ ֶׁ֤שה מ ְשפָ֨ ט ׀ ָלע
אֲסּורים׃
ְֽׁ
מַ ַ֥תיר
Ps. 146:7 ose mișpat laașukim noten leem
larevim ADONAI matir asurim:

פּופים ֵ֝ ְיה ִ֗ ָוה א ֵהַ֥ב
ָ֑ ְיְ הוָ ֶׁ֤ה ׀ ַ֘פ ֵ ֶׁ֤קחַ עוְ ִ֗רים ַ֭ ְיהוָה ז ֵ ֶ֣קף כ
צַ ְּ ְֽׁיקים׃
Ps. 146:8 ADONAI pokeiah ivrim ADONAI zokef
kefufim ADONAI ohev țadikim:

יְעֹודד וְ ֶ ֹ֖ד ֶרך
ָ֑ ֵ יְ הוָ ֶׁ֤ה ׀ ַ֘ש ֵ ֶׁ֤מר אֶ ת־ג ִֵ֗רים י ֶָ֣תֹום וְ אַ לְ מָ נָ ֶ֣ה
עַּוְֽׁת׃
ֵ ְְרשָ ֶ֣עים י
Ps. 146:9 ADONAI șomer et-gherim iatom
vealmana ieoded vedere reșaim ieavet:

din veac în veac! Lăudaţi pe

לּו־יְּֽׁה׃
ָ ְֹלהֶ֣יך ַ֭ציֹון לְ ַ֥דר ו ִָ֗דר ַ ְֽׁהל
ַ ֱי ְמֹלֶׁ֤ ך יְ ה ֨ ָוה ׀ לְ עֹו ִָ֗לם א

Domnul!

Ps. 146:10 imloh ADONAI leolam elohaih țion
ledor vador halelu-ia:

קמ״ז147
Psalmii 147
1. Lăudaţi pe Domnul! Căci este
frumos

să

lăudăm

pe

ֹלהינּו ְֽׁכי־ ֵָ֝נעים נָאוָ ַ֥ה
ָ֑ ֵ ֱי־טֹוב ז ְַמ ָ ֶ֣רה א
ַ֭ ַהַ֥לְ לּו ָ֨יּה ׀ כ
ְתה ָ ְֽׁלה׃
Ps. 147:1 halelu ia ki-tov zamera elohenu kinaim nava teila:

Dumnezeul nostru, căci este
plăcut şi se cuvine să-L lăudăm.
2. Domnul
Ierusalimul,

zideşte
strânge

iarăşi
pe

בֹונֵ ֶ֣ה יְ רּושָ לַ ֶ֣ ם יְ הוָ ָ֑ה נ ְד ֵחֹ֖י י ְש ָר ֵ ֶ֣אל יְ כ ֵַוְּֽׁס׃
Ps. 147:2 bone ierușalaim ADONAI nidhe israel
ieanes:

surghiuniţii lui Israel;
3. tămăduieşte pe cei cu inima
zdrobită şi le leagă rănile.
4. El socoteşte numărul stelelor
şi le dă nume la toate.

בֹותם׃
ְֽׁ ָ ְהַָ֭ רפֵא ל ְש ֶ֣ב ֵּורי לֵ ָ֑ב ּוֵ֝ ְמחַ ִ֗ ֵבש לְ עַצ
Ps. 147:3 harofe lișvure lev umhabeș leațevotam:

מֹונֶ ֶ֣ה ַ֭מ ְספָר לַכֹוכ ָָ֑בים לְֵ֝ כ ִָ֗לם שֵ ַ֥מֹות יקְ ָ ְֽׁרא׃
Ps. 147:4 mone mispar lakohavim leulam șemot
ikra:
272

___ Psalmi  ְּת ִהלִ יםTehillim ___Ziua 1 - Psalmii 1-9___
5. Mare este Domnul nostru şi
puternic

prin

priceperea

tăria

Lui,

este

fără

Lui

margini.
6. Domnul

sprijină

pe

cei

nenorociţi, şi doboară pe cei răi
la pământ.
7. Cântaţi

Domnului

cu

mulţumiri,

lăudaţi

pe

Dumnezeul nostru cu harpa!
8. El acoperă cerul cu nori,
pregăteşte

ploaia

pentru

pământ şi face să răsară iarba
pe munţi.
9. El dă hrană vitelor şi puilor
corbului când strigă.
10. Nu de puterea calului Se
bucură

El,

nu-Şi

găseşte

plăcerea în picioarele omului.
11. Domnul iubeşte pe cei ce se
tem de El, pe cei ce nădăjduiesc
în bunătatea Lui.
12. Laudă

pe

Domnul,

Ierusalime, laudă pe Dumnezeul
tău, Sioane!
13. Căci El întăreşte zăvoarele

ב־כחַ ֵ֝ל ְתבּונ ִָ֗תֹו ֵ ֶ֣אין מ ְס ָ ְֽׁפר׃
ָ֑ ג ֶָ֣דֹול אֲ דֹונֵ ֶ֣ינּו וְ ַר
Ps. 147:5 gadol adonenu verav-koah litvunato
ein mispar:

י־א ֶרץ׃
ְֽׁ ָ ֵעֹודד ֲענָוֶ֣ים יְ הוָ ָ֑ה מַ ְש ֹ֖פיל ְרשָ ֶ֣עים עֲד
ֶ֣ ֵ ְמ
Ps. 147:6 meoded anavim ADONAI mașpil
reșaim ade-areț:

ֵאֹלהינּו בְ כוְּֽׁ ֹור׃
ֶ֣ ֵ תֹודה ז ְַמ ֹ֖רּו ל
ָ֑ ָ ְעֱנֶ֣ ּו לַיהוָ ֶ֣ה ב
Ps. 147:7 enu lADONAI betoda zameru lelohenu
veinor:

ַעָבים הַ מֵ ֶ֣כין ל ָ ֶָ֣א ֶרץ מָ ָטָ֑ר הַ מַ צְ ֹ֖מיח
ִ֗ ְַ ְֽׁה ְמכ ֵּ֬ ֶַסה שָ ֨ ַמים ׀ ב
הָ ֶ֣רים חָ ְֽׁציר׃
Ps. 147:8 hamease șamaim beavim hamein
laareț matar hamațmiah harim hațir:

נֹותן לבְ הֵ ָ ֶ֣מה לַחְ ָ ָ֑מּה לבְ נֵ ַ֥י ֵ֝ע ֵ ִ֗רב אֲ ֶ ֶ֣שר יקְ ָ ְֽׁראּו׃
ֶ֣ ֵ
Ps. 147:9 noten livhema lahma livne orev așer
ikrau:

שֹוקי הָ ֶ֣איש י ְר ֶ ְֽׁצה׃
ֹ֖ ֵ ְבּורת הַ ֶ֣סּוס יֶחְ פָ ָ֑ץ ְֽׁלא־ב
ֶ֣ ַ ְֶׁ֤לא בג
Ps. 147:10 lo vigvurat hasus iepaț lo-veșoke haiș
irțe:

ת־ה ְמ ַיח ֲַ֥לים לְ חַ ְס ְְֹּֽׁו׃
ְֽׁ ַ ֶרֹוצֶ֣ה ַ֭ ְיהוָה אֶ ת־יְ ֵר ָ ָ֑איו א
ֶ
Ps. 147:11 roțe ADONAI et-iereav ethameiahalim leasdo:

porţilor, El binecuvântă pe fiii
tăi în mijlocul tău;
14. El dă pace ţinutului tău şi te
satură cu cel mai bun grâu.

ֹלהֶ֣יך ציְֽׁ ֹון׃
ַ ֱשַ בְ ֶ֣חי ַ֭ ְירּושָ ַלם אֶ ת־יְ הוָ ָ֑ה ַ ְֽׁהלְ ֹ֖לי א
Ps. 147:12 șabei ierușalaim et-ADONAI haleli
elohaih țion:

עָריך בֵ ַ ֹ֖רך בָ נַ ֶַ֣֤יך בְ ק ְר ֵ ְֽׁבך׃
ָ֑ ָ יחֶ֣י ְש
ֵ י־חזַק בְ ר
ַ֭ ְֽׁכ
Ps. 147:13 ki-hizak berihe șearaih berah banaih
bekirbe:

יעך׃
ְֽׁ ֵ הַ שָ ם־גְ בּולֵ ַ֥ך שָ לָ֑ ֹום ֵ ַ֥חלֶב ֵ֝ח ִ֗טים י ְַשב
Ps. 147:14 hasam-ghevule șalom helev hitim
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15. El Îşi trimite poruncile pe
pământ, cuvântul Lui aleargă cu
iuţeală mare.
16. El dă zăpada ca lâna, El
presară bruma albă ca cenuşa;

iasbie:

עַד־מהֵ ָ ִ֗רה י ַָ֥רּוץ ְְּבָ ְֽׁרֹו׃
ְֵ֝
הַ שלֵ ֶ֣חַ א ְמ ָר ֶ֣תֹו ָ ָ֑א ֶרץ
Ps. 147:15 hașoleiah imrato areț ad-meera iaruț
devaro:

17. El Îşi azvârle gheaţa în
bucăţi; cine poate sta înaintea
frigului Său?

פַזְֽׁר׃
ֵ ְהַ וּ ֵ ֶ֣תן ֶ ֶ֣שלֶג כ ַָצָ֑מֶ ר ֵ֝ ְכ ִ֗פֹור כ ֵ ַָ֥אפֶר י
Ps. 147:16 hanoten șeleg kațamer kefor kaefer
iefazer:

18. El Îşi trimite cuvântul Său şi
le topeşte; pune să sufle vântul
Lui, şi apele curg.
19. El

descoperă

lui

Iacov

מַ ְש ֶ֣ליך ַ ְֽׁק ְר ֶ֣חֹו כְ פ ָ֑תים לפְ נֵ ַ֥י ֵ֝קָ ָר ִ֗תֹו ֶ֣מי ַיע ְֲֽׁמד׃
Ps. 147:17 mașlih karho hefitim lifne karato mi
iaamod:

cuvântul Său, lui Israel, legile şi
poruncile Sale.
20. El n-a lucrat aşa cu toate
neamurile, şi ele nu cunosc
poruncile

Lui.

Lăudaţi

pe

לּו־מים׃
ְֽׁ ָ ְּוחֹו יז
ִ֗ י ְשלַ ֶ֣ח ְְּבָ ֶ֣רֹו וְ י ְַמ ֵ ָ֑סם י ֵ ַַ֥שב ֵ֝ר
Ps. 147:18 ișlah devaro veiamsem iașev ruho
izelu-maim:

פָטיו לְ י ְש ָר ֵ ְֽׁאל׃
ָ ִ֗ מַ גֶ֣יד דברו | ְְּבָ ָ ֶ֣ריו| לְ ַיע ֲָ֑קב ח ָ ַ֥קיו ּוֵ֝ מ ְש
Ps. 147:19 maghid devaro (devarav) leiaakov
hukav umișpatav leisrael:

Domnul!

פָטים בַ ל־יְ דָ ִ֗עּום ַ ְֽׁהלְ לּו־
ַ֥ ַ֘לא עָ ֶׁ֤שָ ה ֵ֨כן ׀ לְ כָל־גִ֗ ֹוי ּומ ְש
ָיְּֽׁה׃
Ps. 147:20 lo asa hen leol-goi umișpatim baliedaum halelu-ia:

קמ״ח148

Psalmii 148
1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi
pe

Domnul

din

înălţimea

cerurilor, lăudaţi-L în locurile
cele înalte!

ת־יהוָה מן־הַ שָ ַ ָ֑מים ְֽׁ ֵַ֝הלְ ִ֗לּוהּו
ְ ַ֭ ֶַהַ֥לְ לּו ָ֨יּה ׀ ַ ְֽׁהלְ לֶ֣ ּו א
רֹומים׃
ְֽׁ בַ ְמ
Ps. 148:1 halelu ia halelu et-ADONAI minhașamaim haleluhu bameromim:

2. Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui!
Lăudaţi-L, toate oştirile Lui!
3. Lăudaţi-L,

soare

lăudaţi-L,

toate

luminoase!

şi

lună,
stelele

|ְֽׁ ַהלְ לַ֥ ּוהּו כָל־מַ לְ אָ כָ ָ֑יו ְֵֽׁ֝ ַהלְ ִ֗לּוהּו כָל־צבאו |צְ בָ ָ ְֽׁאיו׃
Ps. 148:2 haleluhu hol-malahav haleluhu kolțevao (țevaav):

ַ֭ ַ ְֽׁהלְ לּוהּו ֶ ֶ֣שמֶ ש וְ י ֵ ָָ֑רחַ ֵ֝הַ לְ ִ֗לּוהּו כָל־כַ֥ ֹוכְ בֵ י ְֽׁאֹור׃
Ps. 148:3 haleluhu șemeș veiareiah haleluhu kol274
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4. Lăudaţi-L, cerurile cerurilor,
şi voi, ape, care sunteţi mai
presus de ceruri!
5. Să laude Numele Domnului,
căci El a poruncit, şi au fost
făcute,
6. le-a întărit pe veci de veci; lea dat legi şi nu le va călca.

koheve or:

ַ֭ ַ ְֽׁהלְ לּוהּו ְש ֵ ֶ֣מי הַ שָ ָ ָ֑מים ְֵ֝והַ ִ֗ ַמים אֲ ֶ ֶׁ֤שר ׀ מֵ עֵַּ֬ ל הַ שָ ָ ְֽׁמים׃
Ps. 148:4 haleluhu șeme hașamaim veamaim
așer meal hașamaim:

ת־שם יְ הוָ ָ֑ה ֶׁ֤כי ַ֭הּוא צּוָ ֶ֣ה וְ נבְ ָ ְֽׁראּו׃
ֶ֣ ֵ ְֶַֽׁ֭ ְי ַ ְֽׁהלְ לּו א
Ps. 148:5 iealelu et-șem ADONAI ki hu țiva
venivrau:

7. Lăudaţi pe Domnul de jos de
pe pământ, balauri de mare şi
adâncuri toate;
8. foc şi grindină, zăpadă şi
ceaţă, vânturi năprasnice, care
împliniţi poruncile Lui,
9. munţi şi dealuri toate, pomi
roditori şi cedri toţi,
10. fiare şi vite toate, târâtoare
şi păsări înaripate,
11. împăraţi ai pământului şi

ידם לָעַ ֶ֣ד לְ עֹולָ ָ֑ם חָ ק־ ֵָ֝נ ִ֗ ַתן וְ ֶ֣לא ַיע ְֲֽׁבֹור׃
ֶ֣ ֵ ַו ַיעֲמ
Ps. 148:6 vaiaamidem laad leolam hak-natan
velo iaavor:

ָל־תה ְֽׁמֹות׃
ְ ת־יהוָה מן־הָ ָ ָ֑א ֶרץ תֵַ֝ וּ ִ֗ינים וְ כ
ְ ַ֭ ֶַ ְֽׁהלְ לֶ֣ ּו א
Ps. 148:7 halelu et-ADONAI min-haareț taninim
veol-teomot:

עָרה ע ָ ַ֥שה ְדבָ ְֽׁרֹו׃
ִ֗ ָ ֵ ֶ֣אש ּוַ֭ בָ ָרד ֶ ֶ֣שלֶג וְ ק ָ֑יטֹור ַ֥רּוחַ ְֵ֝ס
Ps. 148:8 eș uvarad șeleg vekitor ruah seara osa
devaro:

popoare toate, voievozi şi toţi
judecătorii pământului,
12. tineri şi tinere, bătrâni şi
copii!

ָל־אֲר ְֽׁזים׃
ָ הֶ הָ ַ֥רים וְ כָל־גְ בָ עָ֑ ֹות עֵ ַ֥ץ פְֵ֝ ִ֗רי וְ כ
Ps. 148:9 hearim veol-ghevaot eț peri veolarazim:

ַ ְֽׁהחַ יָ ַ֥ה וְ ָכל־בְ הֵ ָ ָ֑מה ֵ֝ ֶ ִ֗רמֶ ש וְ צ ַ֥פֹור כ ָָנְַֽׁ֤ף׃
Ps. 148:10 hahaia veol-beema remes vețipor
kanaf:

ָל־שפְ טֵ י ָ ְֽׁא ֶרץ׃
ַ֥ מַ לְ כֵי־אֶַ֭ ֶרץ וְ כָל־לְ א ָ֑מים ֵ֝שָ ִ֗רים וְ כ
Ps. 148:11 malhe-ereț veol-leumim sarim veolșofte areț:

חּורים וְ גַם־בְ תּולָ֑ ֹות ֵ֝ ְזקֵ ִ֗נים עם־נְ ְֽׁעָרים׃
ַ֥ ַב
Ps. 148:12 bahurim vegam-betulot zekenim imnearim:

275

___ Psalmi  ְּת ִהלִ יםTehillim ___Ziua 1 - Psalmii 1-9___
13. Să laude Numele Domnului!
Căci numai Numele Lui este
înălţat: măreţia Lui este mai
presus de pământ şi de ceruri.
14. El a înălţat tăria poporului
Său: iată o pricină de laudă
pentru toţi credincioşii Lui,
pentru copiii lui Israel, popor de
lângă El. Lăudaţi pe Domnul!

יְ הַ לְ לֶׁ֤ ּו ׀ אֶ ת־שֵֵּ֬ ם יְ ה ִ֗ ָוה ְֽׁכי־נ ְשגָ ֶ֣ב ְש ֶ֣מֹו לְ בַ ְָֹּ֑ו ֵ֝הֹודִ֗ ֹו ַעל־
ֶ ַ֥א ֶרץ וְ שָ ָ ְֽׁמים׃
Ps. 148:13 iealelu et-șem ADONAI ki-nisgav
șemo levado hodo al-ereț veșamaim:

ידיו לבְ נֵ ֶ֣י ַ֭י ְש ָראֵ ל
ָ ִ֗ וַיָ ֶׁ֤ ֶַ֤רם קֶ֨ ֶרן ׀ לְ עַ ַ֡מֹו ְתהלָ ֶׁ֤ה ְ ְֽׁלכָל־חֲס
לּו־יְּֽׁה׃
ָ ְַ ְֽׁעם־קְ ר ִ֗בֹו ַ ְֽׁהל
Ps. 148:14 vaiarem keren leamo teila leolhasidav livne israel am-kerovo halelu-ia:

קמ״ט149
Psalmii 149
1. Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi
Domnului

o

cântare

nouă,

cântaţi laudele Lui în adunarea

ַהַ֥לְ לּו ָ֨יּה ׀ ֶ֣שירּו ַ֭ ַ ְֽׁליהוָה ֶ֣שיר חָ ָ ָ֑דש ְֵ֝תהל ִָ֗תֹו בקְ ַהַ֥ל
חֲס ְֽׁידים׃
Ps. 149:1 halelu ia șiru lADONAI șir hadaș
teilato bik-hal hasidim:

credincioşilor Lui!

ְֽׁי־ציִ֗ ֹון יָגַ֥ילּו בְ מַ לְ ָ ְֽׁכם׃
ֵ֝ י ְש ַ ֶ֣מח י ְש ָר ֵ ֶ֣אל בְ ע ָ ָ֑שיו בְ ֵנ
2. Să se bucure Israel de Cel ce
l-a făcut, să se înveselească fiii
Sionului de împăratul lor!
3. Să laude Numele Lui cu

Ps. 149:2 ismah israel beosav bene-țion iaghilu
vemalkam:

יְ ַ ְֽׁהלְ לֶ֣ ּו ְש ֶ֣מֹו בְ מָ ָ֑חֹול בְ ַ֥תף ְֵ֝וכוִּ֗ ֹור יְ ז ְַמרּו־לְֽׁ ֹו׃
Ps. 149:3 iealelu șemo vemahol betof veinor
iezameru-lo:

jocuri, să-L laude cu toba şi cu

ישּועה׃
ְֽׁ ָ פָאר ֵ֝ ֲענ ִָ֗וים ב
ַ֥ ֵ ְי־רֹוצֶ֣ה יְ הוָ ֶ֣ה בְ עַ ָ֑מֹו י
ֶ
ְֽׁכ

harpa!
4. Căci Domnul are plăcere de
poporul Său şi slăveşte pe cei
nenorociţi, mântuindu-i.
5. Să

salte

de

bucurie

credincioşii Lui, îmbrăcaţi în
slavă, să scoată strigăte de
bucurie în aşternutul lor!
6. Laudele lui Dumnezeu să fie
în gura lor, şi sabia cu două

Ps. 149:4 ki-roțe ADONAI beamo iefaer anavim
bișua:

בֹותם׃
ְֽׁ ָ ְידים בְ כ ָָ֑בֹוד ֵ֝ ְי ַרוְּ נִ֗ ּו עַל־מ ְשכ
ֶ֣ יַעְ לְ זֶ֣ ּו חֲס
Ps. 149:5 ialezu hasidim beavod ieranenu almișkevotam:

רֹומ ֶ֣מֹות אֵַ֭ ל בגְ רֹונָ ָ֑ם וְ ֶח ֶֹ֖רב ְֽׁפיפיֶ֣ ֹות בְ י ָ ְָֽׁדם׃
ְ
Ps. 149:6 romemot el bigronam veerev pifiot
beiadam:

tăişuri, în mâna lor,
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7. ca să facă răzbunare asupra

ַלע ֲֶ֣שֹות ַ֭ ְנקָ מָ ה בַ גֹויָ֑ם ְֵֽׁ֝תֹוכ ִֵ֗חת בַ ל־א ְֽׁמים׃

neamurilor şi să pedepsească
popoarele;
8. să lege pe împăraţii lor cu
lanţuri, şi pe mai marii lor, cu
obezi de fier,
9. ca să aducă la îndeplinire
împotriva lor judecata scrisă!
Aceasta este o cinste pentru toţi
credincioşii Lui.

Lăudaţi

pe

Domnul!

Ps. 149:7 laasot nekama bagoim toheot balumim:

ֵיהֶ֣ם בְ ז ָ֑קים ְֵ֝ונכְ בְ דֵ יהִֶ֗ ם בְ כַבְ לֵ ַ֥י בַ ְר ֶזְֽׁל׃
ֶ ל ְֶא ֶ֣סר מַ לְ כ
Ps. 149:8 lesor malheem bezikim venihbedeem
beavle varzel:

ידיו
ָ ִ֗ ַלע ֲֶׁ֤שֹות בָ הֶ֨ ם ׀ מ ְשפֵָּ֬ ט כ ִָ֗תּוב הָ ָ ֶ֣דר ַ֭הּוא לְ כָל־חֲס
לּו־יְּֽׁה׃
ָ ְַ ְֽׁהל
Ps. 149:9 laasot bahem mișpat katuv hadar hu
leol-hasidav halelu-ia:

ק״נ150

Psalmii 150
1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi
pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel
Sfânt, lăudaţi-L în întinderea
cerului, unde se arată puterea

לּו־אל בְ קָ ְד ָ֑שֹו ְֽׁ ֵַ֝הלְ ִ֗לּוהּו ב ְר ַ֥קיעַ עזְֽׁ ֹו׃
ַ֥ ֵ ְַהַ֥לְ לּו ָ֨יּה ׀ ַ ְֽׁהל
Ps. 150:1 halelu ia halelu-el bekodșo haleluhu
birkia uzo:

Lui!
2. Lăudaţi-L

pentru

isprăvile

Lui cele mari, lăudaţi-L, după

ַ ְֽׁהלְ לַ֥ ּוהּו בגְ בּור ָ ָ֑תיו ְֽׁ ֵַ֝הלְ ִ֗לּוהּו כְ ֶ֣רב ג ְדלְֽׁ ֹו׃
Ps. 150:2 haleluhu vigvurotav haleluhu kerov
gudlo:

mărimea Lui nemărginită!
de

ַ֭ ַ ְֽׁהלְ לּוהּו בְ ֵ ֶ֣תקַ ע שֹופָ ָ֑ר ְֵֽׁ֝ ַהלְ ִ֗לּוהּו בְ נֵ ֶ֣בֶ ל וְ כוְּֽׁ ֹור׃

trâmbiţă, lăudaţi-L cu lăuta şi

Ps. 150:3 haleluhu beteka șofar haleluhu benevel
veinor:

3. Lăudaţi-L

cu

sunet

harpa!
4. Lăudaţi-L cu timpane şi cu
jocuri, lăudaţi-L cântând cu
instrumente cu corzi şi cu
cavalul.
5. Lăudaţi-L
sunătoare,

cu

chimvale

lăudaţi-L

cu

chimvale zăngănitoare!

עּוגְֽׁב׃
ָ ְַ֭ ַ ְֽׁהלְ לּוהּו בְ ֶ֣תף ּומָ ָ֑חֹול ְֵֽׁ֝ ַהלְ ִ֗לּוהּו בְ מוַּ֥ים ו
Ps. 150:4 haleluhu vetof umahol haleluhu
beminim veugav:

רּועה׃
ְֽׁ ָ ֵי־שמַ ע ְֵֽׁ֝ ַהלְ ִ֗לּוהּו ְ ְֽׁבצלְ צְ לֵ ַ֥י ְת
ָ֑ ָ ַ ְֽׁהלְ לַ֥ ּוהּו בְ צלְ צְ ל
Ps. 150:5 haleluhu vețilțele-șama haleluhu
bețilțele terua:

6. Tot ce are suflare să laude pe
Domnul! Lăudaţi pe Domnul!

לּו־יְּֽׁה׃
ָ ְֶ֣כל הַַ֭ וְּ שָ מָ ה ְתהַ לֵ ַ֥ל ִָ֗יּה ַ ְֽׁהל
Ps. 150:6 kol haneșama tealel ia halelu-ia:
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