ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺎب ۱۱۸
ﺗﺸﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی
۱ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ
و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار او اﺑﺪی اﺳﺖ.
۲ﺑﻨاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮﯾﻨﺪ:
»ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار او اﺑﺪی اﺳﺖ«.
۳ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﯾﻨﺪ:
»ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار او اﺑﺪی اﺳﺖ«.
۴ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻮﯾﻨﺪ:
»ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار او اﺑﺪی اﺳﺖ«.
۵در ﻫﻨﺎم ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮدم.
او دﻋﺎﯾﻢ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮐﺮد و ﻣﺮا رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ،
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺪ؟
۷ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ و ﯾﺎور ﻣﻦ اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
۸ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺑﻬﺘﺮ از اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
۹ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺑﻬﺘﺮ از اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻦ ﺑﺮ رﻫﺒﺮان اﺳﺖ.
۱۰ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮهام ﮐﺮدﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺷﺴﺖ دادم.
۱۱آﻧﻬﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
وﻟ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدم.
۱۲آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮر ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ دورم را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدم.
۱۳ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺷﺴﺖ دﻫﻨﺪ
اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ.
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت ﻣﻦ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻣﻦ

و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪۀ ﻣﻦ اﺳﺖ.
۱۵‐۱۶ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی ﭘﯿﺮوزی را
از ﭼﺎدرﻫﺎی ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»دﺳﺖ ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.
۱۷ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺮد ،ﺑﻠﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ.
۱۸ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد،
وﻟ ﻧﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم.
۱۹دروازهﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ وارد ﺷﻮم و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ.
۲۰اﯾﻦ دروازۀ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ،
ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻮﮐﺎران ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن وارد ﺷﻮﻧﺪ.
۲۱از اﯾﻨﻪ دﻋﺎی ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮدی
و ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻋﻄﺎ ﮐﺮدی ،از ﺗﻮ ﺳﭙﺎﺳﺰارم.
۲۲ﺳﻨ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران رد ﮐﺮدﻧﺪ،
اﮐﻨﻮن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲۳اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﻣآﯾﺪ.
 ↵۲۴اﯾﻦ اﺳﺖ روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﻢ.
۲۵ﺧﺪاوﻧﺪا! اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫ،
آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﻨّﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻋﻄﺎ ﮐﻨ.
۲۶ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد آن ﮐﺴﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣآﯾﺪ،
ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣدﻫﯿﻢ.
۲۷ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺮﯾﺪ
و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه او را ﻃﻮاف ﮐﻨﯿﺪ.
۲۸ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺳﭙﺎﺳﺰارم
و ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ.
۲۹ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺑﻮﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ
و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار او اﺑﺪی اﺳﺖ.

