ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺎب ۱۸
دﻋﺎی داوود ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از دﺳﺖ ﺷﺎﺋﻮل و ﺗﻤﺎﻣ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ رﻫﺎﯾ داد
ﺳﺮود ﭘﯿﺮوزی
)دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ۱۲۲:‐(۵۱
۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ای ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻣﻦ!
ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣدارم.
 ↵۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ؛
ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﺴﺘﺤﻢ ﻣﻦ،
ﺧﺪای ﻣﻦ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪۀ ﻣﻦ اﺳﺖ.
او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﭘﻨﺎﻫﺎه از ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨﺪ؛
او ﻣﺮا ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺮا در اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺎه ﻣدارد.
۳ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻣﻃﻠﺒﻢ
و از ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
۴ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﮔﻮر ﺑﻪ دورم ﺣﻠﻘﻪ زدهاﻧﺪ
و اﻣﻮاج ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه اﺣﺎﻃﻪام ﮐﺮدهاﻧﺪ.
۵ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﮔﻮر ﺑﻪ دورم ﺣﻠﻘﻪ زدهاﻧﺪ
و ﻣﺮگ دام ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﻢ ﻗﺮار داده.
۶در ﻣﺸﻼﺗﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زاری ﻧﻤﻮدم.
از ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻢ.
او از ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻧﺎﻟﮥ ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ
و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﯿﺪ.
۷آﻧﺎه زﻣﯿﻦ ﻟﺮزﯾﺪ و ﺗﺎن ﺧﻮرد.
و ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن از ﺷﺪّت ﺧﺸﻢ او ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎد.
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ و اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ.
۸از ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﺑﯿﻨ او دود ﺑﺮآﻣﺪ.
از دﻫﺎﻧﺶ زﻏﺎل ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و آﺗﺶِ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ.
۹او آﺳﻤﺎن را ﺷﺎﻓﺖ و ﻓﺮود آﻣﺪ
و زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ اﺑﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﻮد.
۱۰ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺑﺎﻟﺪار ﺧﻮد ﭘﺮواز ﮐﺮد
او ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎد ﭘﺮواز ﮐﺮد.

۱۱او ﺑﺎ ﺗﺎرﯾ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
و اﺑﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺎرانزا اﺣﺎﻃﻪاش ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۲ﻧﻮر درﺧﺸﺎن ﺣﻀﻮر او
ﺑﺎ ﺗﺮگ و ﺷﻌﻠﮥ اﻓﺮوﺧﺘﻪ،
ﭘﺮدۀ اﺑﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎه را ﺷﺎﻓﺖ.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای رﻋﺪآﺳﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ
و ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ.
۱۴ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮد و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ
و ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق ،ﻫﻤﻪ را آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮد.
۱۵ﮐﻒ درﯾﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ،
و ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻦ آﺷﺎر ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺮدی
و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﺮﯾﺪی.
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﺶ را از آﺳﻤﺎن دراز ﮐﺮد و ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ؛
و از آﺑﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ.
۱۷او ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪم
و از دﺳﺖ ﺗﻤﺎم آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔّﺮﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠ ﻗﻮی ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۸وﻗﺘ در ﺳﺨﺘ ﺑﻮدم ،ﺑﺮ ﺳﺮم رﯾﺨﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
۱۹او ﻣﺮا ﮐﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺧﻄﺮ رﻫﺎﯾ ﯾﺎﺑﻢ؛
او ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داد زﯾﺮا از ﻣﻦ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد.
۲۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﻮﮐﺎریام ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎداش داد
و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﮔﻨﺎﻫام ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮐﺖ داد.
۲۱ﻣﻦ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ آورده
و روی ﺧﻮد را از ﺧﺪا ﺑﺮﻧﺮداﻧﯿﺪهام،
۲۲اﺣﺎم او را اﻧﺠﺎم داده
و از اواﻣﺮ او ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﺮدهام.
۲۳در ﭘﯿﺸﺎه او ﺑﻋﯿﺐ ﺑﻮده
و از ﮔﻨﺎه ﺧﻮدداری ﮐﺮدهام.
۲۴ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﻮﮐﺎریام ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎداش داد
و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﮔﻨﺎﻫام ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد.

۲۵ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص وﻓﺎدار ،وﻓﺎدار ﻫﺴﺘ،
و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻋﯿﺐ ،ﻧﯿﻮﯾ ﻣﮐﻨ.
۲۶ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐ رﻓﺘﺎر ﻣﻧﻤﺎﯾ
و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﮐﺠﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﮐﻨ.
۲۷ﺗﻮ ﻓﺮوﺗﻨﺎن را ﻧﺠﺎت ﻣﺑﺨﺸ
و اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺒﺮ را ﺳﺮﻧﻮن ﻣﮐﻨ.
۲۸ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﻧﻮر ﻣﻦ ﻫﺴﺘ،
ﺗﻮ ﺗﺎرﯾ ﻣﺮا روﺷﻦ ﮔﺮدان.
۲۹ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﯾﻮرش ﻣﺑﺮم
و دژﻫﺎی آﻧﺎن را درﻫﻢ ﻣﺷﻨﻢ.
 ↵۳۰راه ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻞ و وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ.
او ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﻣآورﻧﺪ.
۳۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﺳﺖ؛
ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺗﯿﻪﮔﺎه ﻣﺎﺳﺖ.
۳۲ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪه،
و راه ﻣﺮا اﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۳۳ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻫﺎی آﻫﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ اﺳﺘﻮارم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
۳۴دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺮای ﺟﻨ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣدﻫﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮم.
۳۵ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دادی؛
ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻗﻮی ﮔﺮداﻧﯿﺪ،
و ﮐﻤ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد.
۳۶راه را ﺑﺮای ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﻢ وﺳﯿﻊ ﺳﺎﺧﺘ
ﺗﺎ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﻧﻠﻐﺰد.
۳۷دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدم و آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻢ
و ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮدم ،ﺑﺎزﻧﺸﺘﻢ.
۳۸آﻧﻬﺎ را ﺑﻠّ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ دﯾﺮ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﻧﺪ
و ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﺟﺎن دادﻧﺪ.
۳۹ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪی
و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﺟﺎن دادﻧﺪ.
۴۰دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻣﺘﻮاری ﺳﺎﺧﺘ

و ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدم.
۴۱آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻤ زاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﺑﻪ دادﺷﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺻﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻮاﺑ ﻧﺪاد.
۴۲ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺒﺎر ﺧﺮد ﮐﺮدم،
ﮐﻪ ﺑﺎد آﻧﻬﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﮐﻨﺪ
و زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ و ﻻی ﮐﻮﭼﻪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدم.
۴۳ﺗﻮ ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺳﺘﯿﺰهﮔﺮ رﻫﺎﻧﯿﺪی،
و ﻣﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﻠﺘّﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘ؛
و ﻣﺮدﻣ را ﮐﻪ ﻧﻤﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۴۴ﺑﯿﺎﻧﺎن ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ
و دﺳﺘﻮراﺗﻢ را ﻓﻮراً اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۴۵آﻧﻬﺎ دﻟﺴﺮد ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز از ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﻨﺪ.
۴۶ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ! ﺣﺎﻣ ﺧﻮد را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ،
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﻣدﻫﺪ.
۴۷او در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ،ﻣﺮا ﭘﯿﺮوزی ﻣﺑﺨﺸﺪ
و ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﺳﺎزد.
۴۸او ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣرﻫﺎﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﺰد دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺳﺮﻓﺮازم ﻣﺳﺎزی
و از ﭼﻨ ﻣﺮدم ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺠﺎت ﻣدﻫ.
۴۹ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﻣﻠّﺘﻬﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ
و ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺧﻮاﻧﻢ.
۵۰ﺧﺪا ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔ ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﻣﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،داوود ،و ﻓﺮزﻧﺪان او
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ.

