ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺎب ۵۱
ﺳﺮود داوود ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﺑﺎ او در ﻣﻮرد ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺘﺸﺒﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
دﻋﺎی اﻋﺘﺮاف و ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش
 ↵۱ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮد
ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ،
و از روی ﮐﺮم ﺑﭘﺎﯾﺎﻧﺖ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ.
 ↵۲ﻣﺮا از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﺷﺴﺖوﺷﻮ ده
و از ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﻢ ﭘﺎک ﺳﺎز.
۳ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﻢ
و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﮐﺮدهام در ﻧﻈﺮ دارم.
۴ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺑﻠ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام،
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﺪ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دادهام.
اﯾﻨ ﺗﻮ ﺣﻖ داری ﮐﻪ ﻣﺮا داوری ﻧﻤﻮده ،ﻣﺤﻮم ﺳﺎزی.
۵ﻣﻦ از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺑﻮدم،
از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪام در رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﺑﻮدم.
۶ﺗﻮ ﻃﺮﻓﺪار ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘ ﻫﺴﺘ،
ﭘﺲ ﻓﺮ ﻣﺮا از ﺣﻤﺖ ﭘﺮ ﺳﺎز.
۷ﮔﻨﺎه ﻣﺮا از ﻣﻦ دور ﮐﻦ ﺗﺎ ﭘﺎک ﺷﻮم.
ﻣﺮا ﺑﺸﻮی ﺗﺎ از ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ ﮔﺮدم.
۸ﺑﺬار ﺗﺎ ﺻﺪای ﺧﻮﺷ و ﻟﺬّت را ﺑﺸﻨﻮم؛
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﺮا ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﺧُﺮد ﮐﺮدهای،
ﺑﺎر دﯾﺮ ﺷﺎد ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
۹از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮش
و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺒﺨﺶ.
 ↵۱۰ﺧﺪاﯾﺎ ،دل ﭘﺎک در ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ
و ﺑﺎﻃﻨﻢ را ﺑﺎ روح راﺳﺘ ﺗﺎزه ﮔﺮدان.
۱۱ﻣﺮا از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﺮان
و روح ﭘﺎﮐﺖ را از ﻣﻦ ﻣﯿﺮ.

۱۲ﺷﺎدی ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮدان
و ﺷﻮق اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮت را در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎ.
۱۳آﻧﺎه اﺣﺎم ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﻮﺧﺖ
و آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ.
۱۴ای ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﻣﺮا از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دور ﮐﻦ،
ﺗﺎ زﺑﺎﻧﻢ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺳﺮود ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﺴﺮاﯾﺪ.
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ
ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ.
۱۶ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺨﻮاﺳﺘ،
وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدم.
ﻗﺮﺑﺎﻧﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﻧﻤﭘﺴﻨﺪی،
۱۷ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻦ ،دل ﺷﺴﺘﮥ ﻣﻦ اﺳﺖ،
ﺗﻮ دل ﺷﺴﺘﻪ و روح ﺗﻮﺑﻪﮐﺎر را ﺧﻮار ﻧﺨﻮاﻫ ﺷﻤﺮد.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﻟﻄﻒ ﮐﻦ
و دﯾﻮارﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را دوﺑﺎره ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎ.
۱۹آﻧﺎه از ﻗﺮﺑﺎﻧﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ
و ﻗﺮﺑﺎﻧﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ
و ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

