PSALMII

PSALMII
CARTEA ÎNTÂI
PSALMUL 1
1 *Pr. 4.14,15.
**Ps. 26.4.
Ier. 15.17.

1

2 *Ps. 119.35;
119.47,92.
**Ios. 1.8.
Ps. 119.1,97.

2

3 *Ier. 17.8.
Ezec. 47.12.
**Gen. 39.3;
39.23.
Ps. 128.2.
Is. 3.10.
4 *Iov 21.18.
Ps. 35.5.
Is. 17.13;
29.5.
Osea 13.3.

6 *Ps. 37.18.
Naum 1.7.
Ioan 10.14.
2 Tim. 2.19.

3

4

5

6

Ferice de omul* care nu se
duce la sfatul celor răi şi nu stă pe
calea păcătoşilor şi nu** se aşază
pe scaunula celor batjocoritori;
ci plăcerea* lui este în legea
Domnului şi cugetă** la legea Lui
zi şi noapte.
Şi el esteb ca* un pom sădit
lângă pâraie de apă, care îşi dă
rodul la timpul lui şi a cărui frunză nu se veştejeşte; şi** tot ce
face prosperă.
!c Nu tot aşa sunt cei răi; ci
ei sunt ca pleava* pe care o
spulberă vântul.
De aceea cei răi nu vor rămâne
în picioare la judecată, nici păcătoşii în adunarea celor drepţi.
Pentru că Domnul* cunoaşte
calea celor drepţi, dar calea celor
răi va pieri.

„Şi Eu am unse pe Împăratul
Meu peste Sion*, muntele sfinţeniei Mele“.
Dom7
! Voi vesti hotărârea: „D
nul Mi-a zis: «Tu* eşti Fiul Meu;
Eu astăzi Te-am născut.
8
Cere-Mi* şi-Ţi voi da naţiunile de moştenire şi marginile pământului în stăpânire:
9
Tu* le vei zdrobif cu un toiag
de fier, le vei sfărâma ca pe vasul
unui olar»“.
10
! Şi acum, împăraţilor, fiţi
înţelepţi, primiţi învăţătură, judecători ai pământului:
11
Slujiţi* Domnului cu teamă şi
bucuraţi-vă tremurând!**
12
Sărutaţi* pe Fiul, ca să nu Se
mânie şi să nu pieriţi pe cale, pentru că mânia** Lui se va aprinde
curândg. Ferice† de toţi care se
încredh în El.
6

2 *Ps. 45.7.
Ioan 1.41.
Fap. 4.26.

3 *Ier. 5.5.
Lc. 19.14.
4 *Ps. 11.4.
**Ps. 37.13;
59.8.
Pr. 1.26.

1

2

3
4

5

Pentru ce se agită* naţiunile
şi cugetă popoarele d deşertăciune?
Împăraţii pământului se ridică
şi conducătorii se sfătuiesc împreună împotriva D omnului şi
împotriva Unsului* Său:
„Să* Le rupem legăturile şi să
aruncăm departe de noi funiile Lor!“
! Cel* care locuieşte în ceruri
va râde**, Domnul Îşi va bate joc
de ei.
Atunci le va vorbi în mânia Sa
şi-i va îngrozi în furia Sa:

a Sau „în compania“

7 *Fap. 13.33.
Ev. 1.5; 5.5.
8 *Ps. 22.27;
72.8; 89.27.
Dan. 7.13,14
Ioan 17.4,5;
19.15.
9 *Ps. 89.23.
Apoc. 2.27;
12.5.
11 *Ev. 12.28.
**Filip. 2.12.
12 *Gen. 41.40.
1 Sam. 10.1.
Ioan 5.23.
**Apoc.6.16;
6.17.
†Ps. 34.8;
84.12.
Pr. 16.20.
Is. 30.18.
Ier. 17.7.
Rom. 9.33;
10.11.
1 Pet. 2.6.

"c PSALMUL 3
Un psalm al lui David, pe când
fugea de fiul său Absalom.

PSALMUL 2
1 *Ps. 46.6.
Fap. 4.25.

6 *2 Sam. 5.7.

Doamne, ce* mulţi sunt vrăjmaşii mei, ce numeroşi sunt cei care
se ridică împotriva mea!
Mulţi spun despre sufletul
2
meu: „Nu* mai este salvarei pentru el laj Dumnezeu!“ Oprirek.
3
Dar Tu, Doamne, eşti un scut*
în jurul meu. Tu eşti gloria meal şi
Cel care îmi înalţă** capul.
4
! Cu glasul meu voi striga către D omnul şi El îmi va răspunde* de pe muntele** sfinţeniei
Sale. Oprire.
1

1 *2Sam.15;16;
17;18.
2 *2 Sam. 16.8
Ps. 71.11.
3 *Gen. 15.1.
Ps. 28.8;
119.114.
**Ps. 27.6.
4 *Ps. 34.4.
**Ps. 2.6;
43.3; 99.9.

b Sau „va fi“

c Simbolul „!“ indică alineatele; simbolul „"“ apare de regulă
înaintea titlurilor, reunind mai mulţi psalmi, şi indică împărţirea pe subiecte importante. d Rasele de
oameni e Sau „am pus“ f Sept. „le vei conduce“ g Sau „când mânia Lui este gata să se aprindă“ h Sau
„îşi au refugiul“ (valabil pentru toţi psalmii) i Sau „Nu este nici o salvare“ j Lit. „în“ k Selah, cuvânt
care poate indica o pauză a vocii cu interludiu instrumental, urmată de întărirea vocii l Sau „eşti un

scut în jurul meu, gloria mea“
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5 *Lev. 26.6.
Ps. 4.8.
Pr. 3.24.
6 *Ps. 27.3.

7 *Iov 16.10;
29.17.
Ps. 58. 6.
Plân. 3.30.
8 *Pr. 21.31.
Is. 43.11.
Ier. 3.23.
Osea 13. 4.
Iona 2.9.
Apoc. 7.10;
19.1.

3:5
Eu m-am* culcat şi am adormit; m-am trezita, pentru că Domnul mă susţine.
6
Nu* mă voi teme de zecile
de mii ale poporului, care s-au
ridicat împotriva mea de jur
împrejur.
7
! Ridică-Te, Doamne; salvează-mă, Dumnezeul meu! Pentru
că i-ai lovit* peste obraz pe toţi
vrăjmaşii mei, ai zdrobit dinţii celor răi.
8
A Domnului* este mântuirea;
binecuvântarea Ta fie peste poporul Tău. Oprire.
5

PSALMUL 4
Către mai-marele muzicii. Pe
neghinotb. Un psalm al lui David.
Răspunde-mi când strig c ,
Dumnezeul dreptăţii mele: m-ai
scos la loc larg din strâmtorare;
îndură-Te de mine şi ascultă-mi
rugăciunea!
2
! Fii ai oamenilor, până când
va fi dată de ruşine gloria mea?
Până când veţi iubi deşertăciunea, veţi căuta minciuna?
Oprire.
3
Dar să ştiţi că Domnul* Şi-a
ales pe cel evlavios, Domnul va
auzi când voi striga către El.
4
Mâniaţi-văd* şi nu păcătuiţi;
cugetaţi** în inimile voastre în
patul vostru şi fiţi liniştiţi. Oprire.
5
Aduceţi jertfe* de dreptate şi
încredeţi-vă** în Domnul.
6
! Mulţi spun: „Cine ne va
arăta binele?“ Înalţă* peste noi
lumina feţei Tale, Doamne!
7
Tu mi-ai pus bucurie* în inimă
mai mult decât în timpul când
grâul lor şi mustul lor erau din
belşug.
8
Mă voi culca şi voi dormi în
pace* pentru că** numai Tu,
Doamne, mă faci să locuiesc în
siguranţă.
1

3 *2 Tim. 2.19
2 Pet. 2.9.

4 *Ef. 4.26.
**Ps. 77.6.
2 Cor. 13.5.
5 *Deut. 33.10
Ps. 50.14;
51.19.
2 Sam. 15.12
**Ps. 37.3;
62.8.
6 *Num. 6.26.
Ps. 80.3,7;
80.19;
119.135.
7 *Is. 9.3.
8 *Iov 11.18;
11.19.
Ps. 3.5.
**Lev.25.18;
25.19; 26.5,6
Deut. 12.10.

PSALMUL 5
Către mai-marele muzicii. Pe
nehilote. Un psalm al lui David.
Pleacă-Ţi urechea la cuvintele
mele, D oamne; ia aminte la
suspinul meuf.
2
Ascultă glasul strigătului*
meu, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, pentru că Ţie mă rog**.
3
! Doamne, dimineaţa vei auzi glasul* meu; dimineaţa mă voi
îndrepta spre Tine şi voi aştepta.
4
Pentru că Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I placă răutatea.
Cel rău nu va locui cu Tine.
5
Cei trufaşig* nu vor rămâne
înaintea ochilor Tăi; Tu-i urăşti pe
toţi lucrătorii nelegiuirii.
6
Tu vei face să piară* cei care
vorbesc minciuni. Pe omul** sângelui şi înşelător, Domnul îl urăşte.
7
Dar eu, în belşugulh bunătăţii
Tale, voi intra în casa Ta; mă voi
închina înaintea templului sfinţeniei* Tale, în temere de Tine.
! D oamne, condu-mă* în
8
dreptatea Ta, din cauza vrăjmaşilor mei; netezeşte** calea Ta
înaintea mea.
Pentru că nu este nimic ade9
vărat în gura lor; lăuntrul lor este
stricăciune, gâtlejul* lor este un
mormânt deschis, cu limba lor
linguşesc**.
Să fie vinovaţi, Dumnezeule,
10
să cadă* prin propriile lor planuri;
alungă-i din cauza mulţimii fărădelegilor lor, pentru că s-au răzvrătit împotriva Ta.
Şi toţi cei care se încred în Tine
11
se vor bucura*: vor cânta de
bucurie întotdeauna şi Tu îi vei
ocroti; şi cei care iubesc Numele
Tău se vor veseli în Tine.
Pentru că Tu, Doamne, îl vei bi12
necuvânta* pe cel drept, ca un scuti
îl vei înconjura cu bunăvoinţă.
1

2 *Ps. 3.4.
**Ps. 65.2.

3 *Ps. 30.5;
88.13; 130.6.

5 *Hab. 1.13.

6 *Apoc. 21.8.
**Ps. 55.23.
7 *1Împ. 8.29;
8.30,35,38.
Ps. 28.2;
132.7; 138.2.
8 *Ps. 25.5.
**Ps. 25.4;
27.11.

9 *Lc. 11.44.
Rom. 3.13.
**Ps. 62.4.

10 *2Sam.15.31;
17.14,23.

11 *Is. 65.13.

12 *Ps. 115.13.

a Sau „voi adormi; mă voi trezi“ b Probabil instrumente cu coarde c Sau „Răspunde-mi la chemarea
mea“ d Sau „Cutremuraţi-vă“ e Probabil instrumente de suflat f Sau „cugetarea mea“ g Sau „nebuni“
h Sau „măreţia“ i Un scut mare, care acoperă tot trupul
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ca* să nu-mi sfâşie sufletul ca un
leu care zdrobeşte şi să** nu fie nici
un salvator.
3
! Doamne, Dumnezeul meu,
dacă* am făcut aceasta, dacă este
nelegiuire** în mâinile mele,
4
dacă am răsplătit cu rău celui
care era în pace cu mine (da, l-am
eliberatg* pe cel care mă asuprea
fără temei),
5
să-mi urmărească vrăjmaşul
sufletul şi să-l ajungă şi să calce la
pământ viaţa mea şi să-mi aşeze
gloria în ţărână. Oprire.
6
! Ridică-Te, Doamne, în mânia Ta; înalţă-Te* împotriva furiei asupritorilor mei şi trezeşte-Te** pentru mine: Tu ai poruncit judecata.
7
Şi adunarea popoarelor Te va
înconjura; şi peste eah întoarce-Te pei înălţime.
8
! Domnul va judeca popoarele. Judecă-mă, Doamne, după*
dreptatea mea şi după corectitudinea mea care este în mine.
9
Să se sfârşească răutatea celor
răi şi întăreşte-l pe cel drept, Tu,
care cercetezi* inimile şi rărunchii,
Dumnezeul cel drept!
10
! Scutul meu este de la Dumnezeu, care îi salvează pe cei
drepţi* cu inima.
11
Dumnezeu este un judecător
dreptj şi un Dumnezeu care Se
mânie în fiecare zi.
12
Dacă elk nu se întoarce, Îşi va
ascuţi sabia*: Şi-a încordat arcul
şi l-a pregătitl,
13
şi a pregătit pentru el instrumentele morţii; săgeţile* Sale le-a făcut arzătoare.
14
Iată, el* este în durerile naşterii pentru nelegiuire şi zămisleşte
necazm şi naşte minciună.
15
A săpat o groapă şi a adâncit-o; şi a căzut în groapa* pe care
a făcut-o.
2

PSALMUL 6
Către mai-marele muzicii. Pe
neghinota. Pe şeminitb. Un psalm
al lui David.
1 *Ps. 38.1.
Ier. 10.24;
46.28.
2 *Ps. 41.4.
**Osea 6.1.

3 *Ps. 90.13.

5 *Ps. 30.9;
88.11;
115.17;
118.17.
Is. 38.18.

7 *Iov 17.7.
Ps. 31.9;
38.10; 88.9.
Plân. 5.17.
8 *Ps. 119.115.
Mt. 7.23;
25.41.
Lc. 13.27.
**Ps. 3.4.

Doamne*, nu mă mustra în
mânia Ta şi nu mă disciplina în furia Ta.
2
Îndură-Te* de mine, Doamne,
pentru că sunt fără putere; vindecă-mă**, Doamne, pentru că îmi
tremură oasele.
3
Sufletul meu este foarte tulburat: şi Tu, Doamne, până când*?
4
! Întoarce-Te, Doamne, scapă-mi sufletul; salvează-mă,
pentru bunătatea Ta.
5
Pentru că în moarte* nu este
aducere-aminte de Tine; în Locuinţa morţilorc, cine Îţi va mulţumid?
6
Sunt obosit de geamătul meu,
toată noaptea îmi scald aşternutul,
îmi înmoi patul cu lacrimile mele.
7
Ochiul* meu se topeşte de
întristare, îmbătrâneşte din cauza
tuturor asupritorilor mei.
8
! Depărtaţi-vă* de la mine,
toţi lucrătorii nelegiuirii, pentru
că Domnul a auzit** glasul plângerii mele!
9
Domnul a auzit cererea mea;
Domnul a primit rugăciunea mea.
10
Toţi vrăjmaşii mei vor fi daţi
de ruşine şi foarte tulburaţi; se vor
întoarce, vor fi daţi de ruşine
dintr-o dată.
1

PSALMUL 7
Şigaione al lui David, pe care I
l-a cântat Domnului cu ocazia cuvintelor lui Cuş beniamitul.
1 *Ps. 31.15.

1

Doamne, Dumnezeul meu, în
Tine m-am încrezut f : salvează-mă* de toţi urmăritorii mei şi
scapă-mă,

7:15
2 *Is. 38.13.
**Ps. 50.22.

3 *2 Sam.16.7;
16.8.
**1Sam.24.11
4 *1 Sam.24.7;
26.9.

6 *Ps. 94.2.
**Ps. 44.23.

8 *Ps. 18.20;
35.24.

9 *1 Sam. 16.7
1 Cr. 28.9.
Ps. 139.1.
Ier. 11.20;
17.10; 20.12.
Apoc. 2.23.
10 *Ps. 125.4.

12 *Deut. 32.41
13 *Deut.32.23;
32.42.
Ps. 64.7.
14 *Iov 15.35.
Is. 33.11;
59.4.
Iac. 1.15.
15 *Est. 7.10.
Iov 4.8.
Ps. 9.15;
10.2; 35.8;
94.23;141.10
Pr. 5.22;
26.27.
Ecl. 10.8.

a Probabil instrumente cu coarde b Probabil instrument cu opt coarde; sau se cântă bas c Ebr. „Şeol“
(valabil pentru toţi psalmii) d Sau „Te va lăuda“ e Probabil o cântare care exprimă jale sau nelinişte
f Sau „mă încred“ g Sau „sau l-am jefuit“ h Sau „datorită ei“ i Sau „în“ j Sau „Dumnezeu îl judecă
pe cel drept“ k Cel rău l L-a îndreptat spre ţintă m Sau „răutate“
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7:16

PSALMII
16 *1 Împ.2.32
Est. 9.25.

Răutatea* lui se va întoarce
asupra capului lui şi violenţa lui va
coborî pe creştetul lui.
17
! Voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta
psalmia Numelui Domnului Celui
Preaînaltb.
16

PSALMUL 8
Către mai-marele muzicii. Pe
ghititc. Un psalm al lui David.
1 *Ps. 148.13.
**Ps. 113.4.

2 *Mt. 11.25;
21.16.
1 Cor. 1.27.
**Ps. 44.14.
3 *Ps. 111.2.

4 *Iov 7.17.
Ps. 144.3.
Ev. 2.6.

6 *Gen. 1.26;
1.28.
**1Cor.15.27
Ev. 2.8.

9 *Vers. 1.

Doamne, Domnul nostru, cât
de minunat* este Numele Tău pe
tot pământul! Tu ai pus** măreţia
Ta mai presus de ceruri.
2
Din gura* pruncilor şi a sugarilor Ţi-ai întemeiat laudăd, din cauza
adversarilor** Tăi, ca să amuţeşti
pe vrăjmaş şi pe răzbunător.
3
!Când privesc* cerurile Tale,
lucrarea degetelor Tale, luna şi
stelele pe care Tu le-ai întemeiat,
4
îmi zic: „Ce* este omule, ca
să-Ţi aminteşti de el, şi fiul
omuluif, ca să-l cercetezi?
5
L-ai făcut cu puţin mai prejos
decât îngeriig şi l-ai încununat cu
glorie şi cu onoare.
6
L-ai făcut să stăpânească*
peste lucrările mâinilor Tale; ai
pus toate** sub picioarele lui:
7
oi şi boi, toate, şi, de asemenea, fiarele câmpului;
8
păsările cerurilor şi peştii mării,
tot ce străbate cărările mărilor“.
Doamne, Domnul* nostru, cât
9
de minunat este Numele Tău pe
tot pământul!
1

" PSALMUL 9h
Către mai-marele muzicii. Ca
„Mut-labeni“. Un psalm al lui
David.

Voi lăuda pe Domnul cu toată
inima mea, voi spune toate minunile Talej.
2
Mă voi bucura* şi mă voi veseli în Tine, voi cânta psalmi Numelui Tău, Preaînalte**.
3
! Când vrăjmaşii mei au dat
înapoi, s-au poticnit şi au pierit
dinaintea Ta:
4
pentru că Tu mi-ai susţinut
dreptul şi cauza mea, Tu Te-ai aşezat pe tron, judecând cu dreptatek.
5
Ai mustrat naţiunile, l-ai făcut
pe cel rău să piară; le-ai şters*
numele în vecii vecilor.
6
O, vrăjmaşule! Distrugerile
s-au sfârşit pentru totdeauna: tu ai
distrus şi cetăţi; chiar amintirea lor
a pierit cu ele.
7
Dar D omnul* şade pe tron
pentru totdeauna; Şi-a pregătit
tronul Său pentru judecată.
8
Şi va judeca lumeal* cu dreptate, va face judecată popoarelor
cu nepărtinirem.
9
Şi Domnul* va fi un turn înalt
pentru cel asuprit, un turn înalt în
timpuri de necaz.
10
Şi cei care cunosc* Numele
Tău se vor încrede în Tine, pentru
că Tu nu-i părăseşti pe cei care Te
caută, Doamne.
11
! Cântaţi psalmi Domnului
care locuieşte în Sion; spuneţi*
printre popoare faptele Sale.
12
Pentru că Cel care răzbunăn*
sângele Îşi aminteşte de ei, nu
uită strigătul celor întristaţi.
13
Îndură-Te de mine, Doamne!
Priveşte întristarea mea din partea
celor care mă urăsc, Tu, care mă
ridicio din porţile morţii,
14
ca să spun toată lauda Ta lap
porţile fiicei Sionului. Mă voi bucura* în mântuirea Ta.
1

2 *Ps. 5.11.
**Ps. 57.2;
83.18.

5 *Deut. 9.14.
Pr. 10.7.

7 *Ps. 102.12;
102.26.
Ev. 1.11.
8 *Ps. 96.13;
98.9.
9 *Ps. 32.7;
37.39; 46.1;
91.2.
10 *Ps. 91.14.

11 *Ps. 107.22.

12 *Gen. 9.5.

14 *Ps. 13.5;
20.5; 35.9.

a A psalmodia: a cânta cu acompaniament instrumental (valabil pentru toţi psalmii); sau „voi cânta
laudă“ b Ebr. „Yahve Elyon“ c Probabil o cântare sau un instrument muzical din Gat d Sau „putere“
e Ebr. „enoş“ f Ebr. „adam“ g Sau „decât dumnezeii“, ebr. „elohim“ h În Septuaginta psalmii 9 şi 10

formează un singur psalm; sunt în acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărui vers – verset sau paragraf
– urmează în ordine alfabetică. i Probabil „Moartea fiului“ j Sau „lucrările Tale minunate“ k Sau „ca
Judecător drept“ l Sau „pământul locuit“ m Sau „va face dreaptă judecată popoarelor“ n Lit. „face
cercetare pentru“ o Sau „ridicându-mă“ p Sau „în“
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15 *Ps. 7.15,16; 15
! Naţiunile* s-au cufundat în
35.8; 57.6;
groapa pe care au făcut-o; piciorul
94.23.
Pr. 5.22;
lor s-a prins în cursa pe care au
22.8; 26.27.
16 *Ex. 7.5;
14.4,10,31.
**Ps. 19.14;
92.3.
17 *Iov 8.13.
Ps. 50.22.

18 *Vers.12.
Ps. 12.5.
**Pr. 23.18;
24.14.

ascuns-o.
Domnul S-a făcut cunoscut*,
16
a făcut judecată: cel rău este prins
în laţ, în lucrarea mâinilor lui.
Higaiona**. Oprire.
17
Cei răi se vor întoarce în Locuinţa morţilor, toate naţiunile*
care-L uită pe Dumnezeu.
18
Pentru că cel sărac nu va fi întotdeauna* uitat; speranţa** celor
întristaţi b nu va pieri pentru
totdeauna.
19
! Ridică-Te, Doamne, ca să
nu învingă omul: naţiunile să fie
judecate înaintea Ta!
Doamne, umple-i de teamă, ca
20
să ştie naţiunile că nu sunt decât
oameni. Oprire.
PSALMUL 10

De ce, Doamne, stai departe,
Te ascunzi în timpuri de necaz?
2
! Cel rău, în mândria lui, îl
urmăreşte aprig pe cel întristat;
vor fi prinşi* în cursele pe care
le-au urzit.
3
Pentru că cel rău se îngâmfă*
cu dorinţa sufletului lui şi-l binecuvântează** pe cel lacom, Îl dispreţuieşte pe Domnul.
4
Cel rău, în trufia feţei lui,
spune: „El nu* cercetează!“ Toate
gândurile** lui sunt: „Nu este
Dumnezeu!“
5
Căile lui reuşescc întotdeauna;
judecăţile* Tale sunt prea înalte
ca să-i fie înainte; el suflă**
împotriva tuturor adversarilor lui.
6
El zice* în inima lui: „Nu voi
fi clătinat, din generaţie în generaţie** nu voi fi în nenorocire!“
7
Gura* lui este plină de blestem
şi de înşelăciune şi de asuprire;
sub limba** lui este răutate şi
nelegiuire.
8
Stă la pândă în locurile* as1

2 *Ps. 7.16;
9.15,16.
Pr. 5.22.

3 *Ps. 94.4.
**Pr. 28.4.
Rom. 1.32.

4 *Ps. 14.2.
**Ps. 14.1;
53.1.
5 *Pr. 24.7.
Is. 26.11.
**Ps. 12.5.

6 *Ps. 30.6.
Ecl. 8.11.
Is. 56.12.
**Apoc.18.7.
7 *Rom. 3.14.
**Iov 20.12.
Ps. 12.2.
8 *Hab. 1.15;
3.14.

cunse ale satelor; ochii lui pândesc** pe cel fără ajutor.
9
Pândeşte* în ascuns, ca un leu
din hăţişul lui; pândeşte ca să-l
prindă pe cel întristat; îl prinde
pe cel întristat, trăgându-l în cursa
lui.
10
Se ghemuieşte, se pleacă, şi
cei fără ajutor cad prin tăria luid.
11
El zice în inima lui: „Dumnezeu
a uitat. Îşi ascunde* faţa, nu va
vedea niciodată“.
! Ridică-Te, Doamne, Dum12
nezeule, ridică-Ţi* mâna! Nu uita
pe cei întristaţib!
13
Pentru ce-L dispreţuieşte cel
rău pe Dumnezeu? El zice în inima lui: „Tu nu vei cerceta!“
Tu ai văzut, pentru că priveşti
14
necazule şi întristarea, ca să le răsplăteşti cu mâna Ta. Cel* fără ajutor Ţi se încredinţează Ţie, Tu eşti
ajutorul** orfanului.
15
Zdrobeşte* braţul celui rău şi
cercetează nelegiuireae celui rău
până n-o vei mai găsi.
! Domnul* este Împărat în
16
vecii vecilor; naţiunile au pierit
din ţara Sa.
Doamne, Tu ai ascultat dorin17
ţa celor întristaţib! Tu le-ai întărit* inima, Tu Ţi-ai plecat urechea,
ca să faci* dreptate celui orfan
18
şi celui asuprit, pentru ca omul
care este din ţărână să nu mai
înspăimânte.

11:2
8 **Ps. 17.11.

9 *Ps. 17.12.
Mica 7.2.

11 *Iov 22.13.
Ps. 73.11;
94.7.
Ezec. 8.12;
9.9.
12 *Mica 5.9.

14 *2 Tim. 1.12
1 Pet. 4.19.
**Ps. 68.5.
Osea 14.3.

15 *Ps. 37.17.
16 *Ps. 29.10;
145.13;
146.10;
Ier. 10.10.
Plân. 5.19.
Dan. 4.34;
6.26.
1 Tim. 1.17.
17 *1Cr. 29.18.

18 *Ps. 82.3.
Is. 11.4.

" PSALMUL 11
Către mai-marele muzicii. Al
lui David.
M-am* încrezut în Domnul.
Pentru ce** spuneţi sufletului
meu: „Fugiţi, păsărif, spre muntele
vostru“?
! Pentru că, iată, cei răi*
2
întind arcul, îşi pregătesc săgeata** pe coardă, ca să tragă în
întuneric asupra celor drepţi cu
inima.
1

1 *Ps. 56.11.
**1Sam.26.19;
26.20.

2 *Ps. 64.3,4.
**Ps. 21.12.

a Poate însemna: interludiu la harfă sau îndemn la meditaţie
b Sau „blânzi“
c Lit. „sunt tari“
d Sau „sub cele tari ale lui“, probabil o aluzie la gheare
e Sau „răutatea“
f Sau „Fugi, pasăre“
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3 *Ps. 82.5.
4 *Hab. 2.20.
**Ps. 2.4.
Is. 66.1.
Mt. 5.34;
23.22.
Fap. 7.49.
Apoc. 4.2.
†Ps. 33.13;
34.15,16;
66.7.
5 *Gen. 22.1.
Iac. 1.12.
6 *Gen. 19.24
Ezec. 38.22.
**Ps. 75.8.
7 *Ps. 45.7;
146.8.

11:3
Dacă sunt distruse* temeliile,
ce va face cel drept?
D omnul* este în templul a
4
sfinţeniei Sale, Domnul Îşi are
tronul** în ceruri. Ochii† Săi privesc, pleoapele Sale cerceteazăb
pe fiii oamenilor.
5
! Domnul cercetează* pe cel
drept şi pe cel rău; şi sufletul Său
îl urăşte pe cel care iubeşte violenţa.
6
El va ploua* peste cei răi curse,
foc şi pucioasă şi partea** paharului lor va fi un vânt arzător.
7
Pentru că Domnul este drept,
iubeşte* dreptateac; cei drepţi
vor vedea faţa Sad.
PSALMUL 12
Către mai-marele muzicii. Pe
şeminite. Un psalm al lui David.

1 *Is. 57.1.
Mica 7.2.

2 *Ps. 10.7.
**Ps. 28.3;
62.4.
Ier. 9.8.
Rom. 16.18.
3 *1 Sam. 2.3.
Ps. 17.10.
Dan. 7.8,25.

5 *Ex. 3.7,8.
Is. 33.10.
**Ps. 10.5.

6 *2Sam.22.31
Ps. 18.30;
19.8;
119.140.
Pr. 30.5.

când josnicia este înălţată printre
fiii oamenilor.

3

Mântuieşte, Doamne, pentru
că cel evlavios* nu mai este, pentru că dispar cei credincioşi dintre
fiii oamenilor.
2
! Ei vorbesc neadevărf* unul
către altul; vorbesc** cu buză
linguşitoare, cu inimă făţarnicăg.
Domnul va tăia toate buzele
3
linguşitoare, limba care vorbeşte*
lucruri mari,
4
pe cei care spun: „Cu limba
noastră vom învinge; buzele noastre sunt cu noi: cine este stăpân
peste noi?“
5
„Din cauza asupririi celor întristaţi, din cauza geamătului celor săraci, acum Mă voi ridica*“,
spune Domnul, „voi pune în siguranţă pe cel împotriva căruia
se** suflă cu dispreţ“.
! Cuvintele Domnului sunt
6
cuvinte* curate, argint curăţit în
cuptor de pământ, purificat de
şapte ori.
7
Tu, Doamne, îi vei păzi, îih
vei apăra de generaţia aceasta
pentru totdeauna.
8
! Cei răi umblă pretutindeni
1

a Sau „palatul“

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.
Până când, Doamne, mă vei
uita neîncetat? Până când* Îţi vei
ascunde faţa de mine?
2
Până când mă voi sfătui în
sufletul meu, cu durere în inima
mea, în fiecare zi? Până când se
va ridica vrăjmaşul meu mai
presus de mine?
3
Priveşte, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu. Luminează-mi* ochii, ca** nu cumva să
adorm somnul morţii,
4
ca nu cumva să spună* vrăjmaşul meu: „L-am învins!“, ca să
nu se bucure adversarii mei când
mă clatin.
5
Dar eu m-am încrezut* în
bunătatea Ta; inima mea se va
bucura în mântuirea Ta.
! Voi cânta Domnului, pentru
6
că mi-a făcut* bine.
1

1 *Deut. 31.17
Iov 13.24.
Ps. 44.24;
88.14; 89.46.
Is. 59.2.

3 *Ezra 9.8.
**Ier. 51.39.

4 *Ps. 25.2;
35.19; 38.16.

5 *Ps. 33.21.

6 *Ps. 116.7;
119.17.

PSALMUL 14
Către mai-marele muzicii. Al
lui David.
Nebunul* zice în inima lui: „Nu
este Dumnezeu!“ S-au stricat**
oamenii, au făcut lucruri urâte; nu
este nici unul care să facă binele.
2
! Domnul* a privit din ceruri
peste fiii oamenilor, ca să vadă
dacă este vreunul cu pricepere,
care-L caută pe Dumnezeu.
3
Toţi* s-au abătut, toţi s-au
stricat; nu este nici unul care să
facă binele, nici unul măcar.
4
! Nu au cunoştinţă lucrătorii
nelegiuirii? Ei mănâncă* pe poporul Meu cum mănâncă pâine;
nu-L** cheamă pe Domnul.
5
Acolo s-au temut cu mare frică, pentru că Dumnezeu este
1

1 *Ps. 10.4;
53.1.
**Gen. 6.11;
6.12.
2 *Ps. 33.13;
102.19.

3 *Rom. 3.10;
3.11,12.

4 *Ier. 10.25.
Amos 8.4.
Mica 3.3.
**Ps. 79.6.
Is. 64.7.

c Lit. „dreptăţile“ d Sau „faţa Sa priveşte pe cel drept“ e Probabil
instrument cu opt coarde; sau se cântă bas f Sau „deşertăciune“ g Lit. „o inimă şi o inimă“ h Sau „îl“, sau „ne“
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b Sau „încearcă“

PSALMUL 13

PSALMII
6 *Ps. 9.9;
142.5.
7 *Ps. 53.6.
**Iov 42.10.
Ps. 126.1.

în mijlocul generaţiei celui drept.
6
Râdeţi voi de planul celui întristat, dar Domnul* este adăpostul lui.
7
! O, de ar* veni din Sion mântuirea lui Israel! Când** va aduce
D omnul înapoi pe cei captivia
ai poporului Său, Iacov se va
veseli, Israel se va bucura.
PSALMUL 15
Un psalm al lui David.

1 *Ps. 24.3.
**Ps. 2.6;
3.4.
2 *Is. 33.15;
**Zah. 8.16.
Ef. 4.25.
3 *Lev. 19.16.
Ps. 34.13.
**Ex. 23.1.
4 *Est. 3.2.
**Jud. 11.35.
5 *Ex. 22.25.
Lev. 25.36.
Deut. 23.19.
Ezec. 18.8;
22.12.
**Ex. 23.8.
Deut. 16.19.
†Ps. 16.8.
2 Pet. 1.10.

Doamne, cine* va sta în cortul
Tău? Cine va locui pe muntele**
sfinţeniei Tale?
2
! Cel care* umblă fără vină
şi lucrează dreptate şi vorbeşte**
adevărul din inima lui;
3
el nu* defăimează cu limba lui,
nu face rău semenului său şi nu** face
ca aproapele său să fie dispreţuit;
4
în ochii lui*, omul josnic este de
dispreţuit, dar îi onorează pe
cei care se tem de Domnul; el,
dacă jură** în paguba lui, nu
schimbă promisiunea;
5
nu-şi* dă banii cu dobândă
şi nu** ia mită împotriva celui
nevinovat. Cel care face acestea
nu† se va clătina niciodată.
1

" PSALMUL 16
Un mictamb al lui David.
1 *Ps. 25.20.
2 *Iov 22.2,3;
35.7,8.
Ps. 50.9.
Rom. 11.35.

4 *Ex. 23.13.
Ios. 23.7.
Osea 2.16;
2.17.
5 *Deut. 32.9.
Ps. 73.26;
119.57;
142.5.
Ier. 10.16.
Plân. 3.24.
**Ps. 11.6.

Păzeşte-mă, Dumnezeule,
pentru că* în Tine mă încred.
2
! Eu am spus Domnului: „Tu
eşti Domnul meu! Bunătatea mea
nu se înalţă până* la Tine!c“
3
Despre sfinţii care sunt pe
pământ şi despre cei aleşi ai spus:
„Toată plăcerea Mea este în ei“.
4
! Durerile celor care aleargă
după un alt dumnezeu se vor
înmulţi; nu voi turna darurile
lor de băutură de sânge şi nu* voi
pune numele lor pe buzele mele.
Domnul* este partea moşte5
nirii mele şi a paharului** meu;
1

Tu îmi asigurid sorţul.
6
Frânghiile de măsurat mi-au
căzut în locuri plăcute, da, am
o moştenire frumoasă.
Voi binecuvânta pe Domnul care
7
mă sfătuieşte; chiar în* timpul
nopţilor, lăuntrul meue mă învaţă.
8
Am pus întotdeauna pe Domnul înaintea* mea; pentru că El este
la dreapta** mea, nu† mă voi
clătina.
9
De aceea mi se bucură inima
şi mi se veseleşte sufletulf*, chiar
carnea mea se va odihni în siguranţă.
10
Pentru că* nu vei părăsi sufletul meu în Locuinţa morţilor,
nu vei îngădui ca Sfântul Tău să
vadă putrezirea.
11
Îmi vei face cunoscută cărarea* vieţii; faţa Ta** este belşug de bucurie, la dreapta† Ta
sunt desfătări pentru totdeauna.
PSALMUL 17

17:6

7 *Ps. 17.3.

8 *Fap. 2.25.
**Ps. 73.23;
110.5; 121.5.
†Ps. 15.5.
9 *Ps. 30.12;
57.8.

10 *Ps. 49.15.
Fap. 2.27;
2.31; 13.35.

11 *Mt. 7.14.
**Ps. 17.15;
21.6.
Mt. 5.8.
1 Cor. 13.12.
1 Ioan 3.2.
†Ps. 36.8.

O rugăciune a lui David.
Ascultă, Doamne, cauza dreaptăg, ia aminte la strigătul meu,
pleacă urechea la rugăciunea
mea, care nu se înalţă de pe buze
înşelătoare.
Dreptul meu să vină din pre2
zenţa Ta, ochii Tăi să privească
la dreptate.
3
Tu mi-ai cercetat inima, m-ai
cercetat* noaptea, m-ai încercat** în cuptor, n-ai găsit nimic;
gândul meu nu este altfel decât
cuvântul meu.
În ce priveşte faptele oameni4
lor, după cuvântul buzelor Tale,
eu m-am păzit de căile celui
violent.
5
Când Tu îmi ţii paşii* pe cărările Tale, picioarele nu mi se
clatină.
6
! Te-am chemat*, pentru că
îmi vei răspunde, Dumnezeule:
1

3 *Ps. 16.7.
**Iov 23.10.
Ps. 26.2;
66.10; 139.2.
Zah. 13.9.
Mal. 3.2,3.
1 Pet. 1.7.

5 *Ps. 119.133

6 *Ps. 116.2.

a Lit. „captivitatea“

b Probabil o poezie sau o bijuterie de aur
c Sau „N-am nici un
d
e
f
bine în afară* de Tine!“ Sau „susţii“ Lit. „rărunchii mei“ Lit. „gloria“; alţii şi Sept. „limba“ g Sau

„dreptatea“
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7 *Ps. 31.21.

8 *Deut. 32.10
Zah. 2.8.
**Rut 2.12.
Ps. 36.7;
57.1; 61.4;
63.7; 91.1,4.
Mt. 23.37.
10 *Deut.32.15
Iov 15.27.
Ps. 73.7;
119.70.
**1Sam. 2.3
Ps. 31.18.
11 *1Sam.23.26
**Ps.10.8-10

13 *Is. 10.5.

14 *Ps. 73.12.
Lc. 16.25.
Iac. 5.5.

15 *1 Ioan 3.2.
**Ps. 4.6,7;
16.11; 65.4.

2 *Ps. 28.8.
Ps. 144.1.
**Ev. 2.13.
Ps. 91.2.
†Ps. 144.2.

17:7
pleacă-Ţi urechea spre mine,
turnul meu cel înalt!
ascultă cuvintele mele.
3
Voi chema pe Domnul* care
Arată-Ţi* bunătatea Ta cea
7
este vrednic de laudă şi voi fi
minunată, Tu, care prin dreapta Ta
salvat de vrăjmaşii mei.
a
salvezi de adversari , pe cei care 4
! M-au înconjurat legăturile
se încred în Tine.
morţii* şi m-au înspăimântat
8
Păzeşte-mă* ca lumina ochiuşuvoaiele nelegiuiriih.
lui, ascunde-mă sub umbra** 5
M-au înfăşurat legăturile
aripilor Tale
Locuinţei morţilor, m-au prins
9
de cei răi, care mă asupresc,
laţurile morţii.
de vrăjmaşii mei de moarte, care 6
În strâmtorarea mea L-am chemă înconjoară.
mat pe Domnul şi am strigat că10
Sunt închişi* în propria lor
tre Dumnezeul meu. Din templul
grăsime; cu gura lor vorbesc cu
Său a auzit glasul meu şi strigămândrie**.
tul meu a ajuns înaintea Lui, la
Acum ne b înconjoară* la
11
urechile Sale.
fiecare pas al nostru c; îşi în- 7
! Atunci pământul s-a zgudreaptă ochii ca** să ne arunce
duit* şi s-a cutremurat şi temeliile munţilor s-au clătinat şi
la pământd.
12
Este asemenea unui leu las-au zguduit, pentru că El Se
com să sfâşie şi ca un leu tânăr
mâniase.
care pândeşte în locuri ascunse. 8
Fum se ridica din nările Lui
Ridică-Te, Doamne, ia-o îna13
şi foc mistuitor ieşea din gura
intea lui, doboară-l! Scapă-mi
Lui: cărbuni aprinşi ţâşneau din
sufletul de cel rău cu sabia* Ta,
ea.
de oameni, cu mâna Ta, Doam- 9
Şi a plecat* cerurile şi a
14
ne, de oamenii lumii acesteia;
coborât; şi un întuneric gros era
partea* lor este în această viaţă
sub picioarele Lui.
Călărea* pe un heruvim şi
şi le umpli pântecele cu bunurile 10
zbura şi plutea** pe aripile vânTale ascunse. Ei au fii din belşuge
şi lasă prisosul lor copiilor lor.
tului.
! Eu voi vedea faţa Ta în 11
A făcut din întuneric ascun15
dreptate*; când mă voi trezi, mă
zătoarea Lui, cortul* Lui împrevoi sătura** de chipul Tău.
jurul Lui: întuneric de ape, nori
deşi ai cerurilor.
" PSALMUL 18
Din strălucirea* care era îna12
intea Lui treceau norii Săi deşi:
Către mai-marele muzicii. Al
grindină şi cărbuni de foc.
lui David, slujitorul Domnului,
Şi Domnul a tunat din ceruri
13
care a adresat Domnului cuvinteşi Cel Preaînalt a făcut să-I răle acestei cântări în ziua când l-a
sune glasul*: grindină şi cărbuni
scăpat Domnul din mâna tuturor
de foc.
vrăjmaşilor lui şi din mâna lui
14
Şi-a aruncat* săgeţile şi i-a
Saul. Şi a spus:
împrăştiat; şi a aruncat fulgere
1
Te iubesc, Doamne, tăria mea!
multe şi i-a risipit.
D omnul* este stâncaf mea 15
Atunci s-au văzut albiile*
2
şi cetăţuia mea şi salvatorul
apelor şi s-au descoperit tememeu; Dumnezeul meu, stânca
liile lumii, la mustrarea Ta, Doammea în care mă** încred, scutul†
ne, prin vuietul suflării nărilor
meu şi tăria g mântuirii mele,
Tale.

3 *Ps. 76.4.

4 *Ps. 116.3.

7 *Fap. 4.31.

9 *Ps. 144.5.

10 *Ps. 99.1.
**Ps. 104.3.
11 *Ps. 97.2.

12 *Ps. 97.3.

13 *Ps. 29.3.

14 *Ios. 10.10.
Ps. 144.6.
Is. 30.30.
15 *Ex. 15.8.
Ps. 106.9.

a Lit. „de cei care se ridică împotrivă“ b Sau „mă“ c Sau „al meu“ d Sau „plecându-se până la pământ“
e Sau „fiii lor sunt sătui“ f O stâncă înaltă g Lit. „cornul“ h Sau „lui Belial“
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16 *Ps. 144.7.

19 *Ps. 31.8;
118.5.

20 *1Sam.24.19

24 *1Sam.26.23

25 *1 Împ. 8.32.

26 *Lev. 26.23;
26.24,27,28.
Pr. 3.34.
27 *Ps. 101.5.
Pr. 6.17.

28 *Iov 18.6.

30 *Deut. 32.4.
Dan. 4.37.
Apoc. 15.3.
**Ps. 12.6;
119.140.
Pr. 30.5.
†Ps. 17.7.
31 *Deut. 32.31;
32.39.
1 Sam. 2.2.
Ps. 86.8.
Is. 45.5.

El Şi-a întins* mâna din înălţime, m-a apucat, m-a scos din
ape mari;
17
m-a scăpat de vrăjmaşul meu
puternic şi de cei care mă urau,
pentru că erau mai puternici
decât mine.
18
S-au aruncat asupra mea în
ziua necazului meu, dar Domnul
a fost sprijinul meu.
19
! Şi m-a scos la loc larg*, m-a
scăpat, pentru că Şi-a găsit plăcerea în mine.
Domnul mi-a răsplătit* după
20
dreptatea mea, mi-a dat după
curăţia mâinilor mele,
21
pentru că am păzit căile Domnului şi nu m-am îndepărtat cu
răutate de Dumnezeul meu,
22
pentru că toate judecăţile Lui au
fost înaintea mea şi nu am îndepărtat de la mine hotărârile Lui.
23
Şi am fost drept înaintea
Lui şi m-am păzit de nelegiuirea
mea.
24
Şi* Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea, după curăţia
mâinilor mele înaintea ochilor Săi.
25
Cu cel îndurător* Te arăţi
îndurător, cu omul desăvârşit Te
arăţi desăvârşit.
26
Cu cel curat Te arăţi curat, cu
cel viclean* Te porţi după viclenia luia.
27
Pentru că Tu vei salva poporul întristat şi vei coborî ochii*
trufaşi.
28
Pentru că Tu faci să lumineze*
lumina mea: Domnul Dumnezeul
meu luminează întunericul meu.
29
Deoarece cu Tine alerg împotriva unei cete înarmate şi cu
Dumnezeul meu trec peste zid.
30
! Dumnezeu: calea Lui este desăvârşită*; Cuvântul Domnului este
încercat**, El este un scut pentru†
toţi cei care se încred în El.
31
Pentru că* cine este Dumnezeub
în afară de Domnul? Şi cine este o
stâncă în afară de Dumnezeul nostru?
16

a Sau „cu asprime“
f Sau „întărite“

b Ebr. „Eloah“

Dumnezeu, Care mă încinge*
cu putere şi-mi face calea desăvârşită,
33
Care îmi face picioarele ca ale
cerboaicelor* şi mă face să stau
pe înălţimile** mele,
34
Care îmi deprinde* mâinile la
luptă şi braţele mele întindc un arc
de aramă!
35
Şi Tu mi-ai dat scutul mântuirii Tale, şi dreapta Ta m-a susţinut şi bunătatea Ta m-a făcut
mare.
36
Tu mi-ai pus în loc larg paşii
sub mine şi gleznele* nu mi s-au
clătinat.
37
I-am urmărit pe vrăjmaşii mei
şi i-am ajuns şi nu m-am întors
până nu i-am nimicit.
38
I-am zdrobit şi nu s-au putut
ridica; au căzut sub picioarele
mele.
39
Şi Tu m-ai încins cu putere
pentru luptă; ai plecat sub mine pe
cei care se ridicau împotriva mea.
40
Şi ai făcut ca vrăjmaşii mei
să-şi întoarcă spatele spre mine;
şi i-am nimicit pe cei care mă
urau.
41
Ei strigau, dar nu era nici un
salvator; strigau către Domnul*,
dar nu le-a răspuns.
42
Şi i-am sfărâmat ca pulberea
în vânt, i-am aruncat departe, ca
noroiul* străzilor.
43
! Tu m-ai scăpat* din neînţelegerile poporului; m-ai făcut
cap** al naţiunilor; un popor pe
care nu-l cunoşteam† îmi slujeşte.
Îndată ce au auzit cu urechea
44
lor, m-au ascultat; fiii străinului*
mi se supun linguşindu-măd**.
45
Fiii străinului şi-au pierdut
inimae şi au ieşit tremurând din
locurile lor ascunsef.
46
! Viu este Domnul şi binecuvântată fie Stânca mea! Şi înălţat
fie Dumnezeul mântuirii mele,
47
Dumnezeu, Care m-a răzbunat şi mi-a supus* popoarele,
32

c Sau „zdrobesc“

d Sau „prefăcându-se“

32 *Ps. 91.

33 *2 Sam. 2.18
Hab. 3.19.
**Deut.32.13;
33.29.
34 *Ps. 144.1.

36 *Pr. 4.12.

41 *Iov 27.9;
35.12.
Pr. 1.28.
Is. 1.15.
Ier. 11.11;
14.12.
Ezec. 8.18.
Mica 3.4.
Zah. 7.13.
42 *Zah. 10.5.
43 *2 Sam. 2.9;
3.1.
**2 Sam. 8.
†Is. 52.15;
55.5.
44 *Deut. 33.29
Mica 7.17.
**Ps. 66.3;
81.15.

47 *Ps. 47.3.

e Sau „s-au veştejit“
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PSALMII 18:48
48 *Ps. 59.1.

49 *Rom. 15.9.

50 *Ps. 144.10.
**2Sam.7.13

1 *Gen. 1.6.
Is. 40.22.
Rom. 1.19;
1.20.

4 *Rom.10.18

5 *Ecl. 1.5.

7 *Ps. 111.7.

8 *Ps. 12.6.
**Ps. 13.3.

Care m-a scăpat de vrăjmaşii
rul şi decât* mult aur fin; şi mai
mei! Da, m-ai înălţat* deasupra
dulci** decât mierea şi decât picelor care se ridică împotriva mea,
curul din faguri.
m-ai scăpat de omul violent.
11
Şi slujitorul Tău este învăţat
49
De aceea*, Doamne, Te voi
prin ele; este o mare răsplată în
lăuda printre naţiuni şi voi cânta
păzirea* lor.
psalmi Numelui Tău.
12
! Cine îşi înţelege greşelile*?
50
El, Care a dat mari izbăviri*
Curăţeşte-mă de cele** ascunse
împăratului Său şi arată bunătate
ale mele!
unsului Său: lui David şi seminţei 13
Păzeşte*, de asemenea, pe
lui, pentru totdeauna**.
slujitorul Tău de păcatele mândriei, să** nu stăpânească ele
" PSALMUL 19
peste mine; atunci voi fi desăvârşit şi voi fi nevinovat de o mare
Către mai-marele muzicii. Un
fărădelege.
psalm al lui David.
14
Fie cuvintele* gurii mele şi
1
cugetareae inimii mele plăcute
Cerurile* vesteşte gloria lui
înaintea Ta, Doamne, Stânca mea
Dumnezeu şi întinderea arată luşi Răscumpărătorul** meu!
crarea mâinilor Sale.
2
O zi istoriseşte altei zile acest
PSALMUL 20
lucru şi o noapte îl face cunoscut
altei nopţi;
Către mai-marele muzicii. Un
3
nu este nici o vorbire şi nu
psalm al lui David.
sunt cuvinte, glasul lor nu se
1
Să-ţi răspundă Domnul în ziua
aude.
4
necazului! Să te ocroteascăf* NuSfoaraa lor se întinde peste
tot* pământul şi vorbirea lor
mele Dumnezeului lui Iacov!
b
până la marginea lumii. În ele
2
Să-ţi trimită ajutor din locaşul*
a întins un cort soarelui.
sfânt şi să te întărească din Sion.
5
El iese ca un mire din ca- 3 Să-Şi amintească de toate
mera lui de nuntă; ca un viteaz,
darurile tale şi să-ţi primească
se bucură* să-şi alerge cursa.
arderea-de-totg! Oprire.
6
Ieşirea lui este la un capăt 4 Să-ţi dea* după inima ta şi
să-ţi împlinească toate planurile!
al cerurilor şi drumul său până
c
la celălalt capăt ; şi nimic nu se 5 Ne vom bucura* de mântuirea
ascunde de căldura sa.
ta şi în** Numele Dumnezeului
7
! Legea Domnului este pernostru vom ridica steagurile
fectă*, înviorând sufletul. Mărnoastre. Domnul să împlinească
turia D omnului este sigură,
toate cererile tale!
6
făcând înţelept pe cel simplud.
! Acum ştiu că Domnul mân8
Rânduielile D omnului sunt
tuieşte pe unsul* Său; El îi va
drepte, înveselind inima. Porunca
răspunde din cerurile sfinţeniei
D omnului este curată*, lumiSale, prin fapte puternice de mânnând** ochii.
tuire ale dreptei Sale.
7
9
Teama de Domnul este curată,
Aceştia* se încred în care şi
rămânând pentru totdeauna. Judeaceia în cai, dar noi** ne încrecăţile Domnului sunt adevăr, sunt
demh în Numele Domnului Dumdrepte toate împreună.
nezeului nostru.
10
Ele sunt mai de preţ decât au- 8 Ei s-au plecat şi au căzut; dar
48

10 *Ps. 119.72;
119.127.
Pr. 8.10;
8.11,19.
**Ps.119.103.
11 *Pr. 29.18.

12 *Ps. 40.12.
**Lev. 4.2.
Ps. 90.8.
13 *Gen. 20.6.
1 Sam. 25.32;
25.33,34;
25.39.
**Ps.119.133
Rom.6.12,14

14 *Ps. 51.15.
**Is. 43.14;
44.6; 47.4.
1 Tes. 1.10.

1 *Pr. 18.10.

2 *1 Împ. 6.16.
2 Cr. 20.8.
Ps. 73.17.

4 *Ps. 21.2.
5 *Ps. 9.14.
**Ex. 17.15.
Ps. 60.4.

6 *Ps. 2.2.

7 *Ps. 33.16;
33.17.
Pr. 21.31.
Is. 31.1.
**2Cr. 32.8.

a Întinderea mărturiei lor
b În ceruri
c Sau „până la marginile lor“
d Sau „neştiutor“
f
g
„higaion“ (vezi Ps. 9.16) Sau „să te aşeze pe înălţime“
Lit. „arderea ta de tot să-I fie grasă“

„ne lăudăm“
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PSALMII 22:15
noi suntem ridicaţi şi stăm în picioare.
Mântuieşte, Doamne! Să ne
9
răspundă Împăratul în ziua când
vom chema.
PSALMUL 21
Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.
Doamne, împăratul se va bucura de puterea Ta şi cât de mult
se va veseli el în mântuirea Ta!
Tu i-ai dat dorinţa* inimii lui
2
şi nu ai refuzat cererea buzelor
lui. Oprire.
Pentru că îl întâmpini cu bine3
cuvântările bunătăţii, ai pus pe
capul* lui o coroană de aur curat.
A cerut de la Tine viaţa*: Tu
4
i-ai dat – viaţă lungăa** pentru
totdeauna şi pentru eternitate!
Mare este gloria lui în mân5
tuirea Ta; l-ai îmbrăcat cu strălucire şi măreţie.
Pentru că l-ai rânduit pentru
6
totdeauna spre binecuvântări, l-ai
umplut de bucurie* înaintea feţei
Tale.
Pentru că împăratul se încre7
de în Domnul şi, prin bunătatea
Celui Preaînalt, nu* se va clătina.
! Mâna ta îi va găsi* pe toţi
8
vrăjmaşii tăi; dreapta ta îi va ajunge pe cei care te urăsc.
Îi vei face ca un cuptor* de foc
9
în timpul prezenţei tale; Domnul,
în mânia Sa, îi va înghiţi** şi focul† îi va mistui.
Vei face să piară rodul* lor de
10
pe pământ şi sămânţa lor dintre
fiii oamenilor.
Pentru că au uneltit rău îm11
potriva ta, au pus la cale planuri*
pe care nu le-au putut împlini.
Pentru că îi vei face să întoarcă
12
spatele, când îţi vei pregăti corzile arcului tău împotriva feţei lor.
Fii înălţat, Doamne, în puterea
13
Ta! Noi vom cânta şi vom lăuda
puterea Ta.
1

2 *Ps. 20.5,6.

3 *2Sam.12.30
1 Cr. 20.2.

4 *Ps. 61.5,6.
**2Sam.7.19
Ps. 91.16.

6 *Ps. 16.11;
45.7.
Fap. 2.28.

7 *Ps. 16.8.

8 *1 Sam. 31.3

9 *Mal. 4.1.
**Ps. 56.1,2.
†Ps. 18.8.
Is. 26.11.
10 *1 Împ.13.34
Iov 18.16,17;
18.19.
Ps. 37.28;
109.13.
Is. 14.20.
11 *Ps. 2.1.

a Sau „lungime de zile“

" PSALMUL 22
Către mai-marele muzicii. Ca
„Cerboaica zorilor“. Un psalm al
lui David.
Dumnezeul* meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit
şi stai departe de mântuirea mea,
de cuvintele geamătului** meu?
2
Dumnezeul meu! Strig ziua
şi nu-mi răspunzi; şi noaptea, şi
nu am odihnă.
3
Totuşib Tu eşti Cel Sfânt, Tu,
care locuieşti în mijlocul laudelor* lui Israel.
4
! Părinţii noştri s-au încrezut
în Tine; s-au încrezut şi Tu i-ai
scăpat.
5
Au strigat către Tine şi au fost
salvaţi; s-au încrezut în Tine* şi
n-au fost daţi de ruşine.
6
Dar eu sunt vierme*, şi nu om:
ocara oamenilor** şi dispreţuitul
poporului.
7
Toţi cei care mă văd* îşi bat
joc de mine, îşi deschid gura,
dau** din cap:
„Se încrede* în Domnul, să-l
8
scape, să-l salveze, pentru că Îşi
găseşte plăcerea** în el!“
Dar Tu eşti Cel care m-ai*
9
scos din pântece; Tu mi-ai dat
încredere la sânii mamei mele.
10
Din pântece* Ţi-am fost dat
Ţie; din pântecele mamei mele,
Tu eşti Dumnezeul meu.
Nu Te depărta de mine, pentru
11
că necazul este aproape, pentru că
nu este nimeni să ajute.
12
! Mulţi* tauri m-au înconjurat, cei puternici din Basan m-au
împresurat.
13
Şi-au deschis* gura împotriva
mea ca un leu care sfâşie şi
răcneşte.
14
Sunt vărsat ca apa şi toate
oasele* mi se desfac. Inima** îmi
este ca ceara, se topeşte înăuntrul
meu.
15
Mi se usucă puterea* ca lutul şi
1

1 *Mt. 27.46.
Mc. 15.34.
**Ev. 5.7.

3 *Deut. 10.21

5 *Ps. 25.2,3;
31.1; 71.1.
Is. 49.23.
Rom. 9.33.
6 *Iov 25.6.
Is. 41.14.
**Is. 53.3.
7 *Mt. 27.39.
Mc. 15.29.
Lc. 23.35.
**Iov 16.4.
Ps. 109.25.
8 *Mt. 27.43.
**Ps. 91.14.
9 *Ps. 71.6.

10 *Is. 46.3;
49.1.

12 *Deut. 32.14
Ps. 68.30.
Ezec. 39.18.
Amos 4.1.
13 *Iov 16.10.
Ps. 35.21.
Plân. 2.16;
3.46.
14 *Dan. 5.6.
**Ios. 7.5.
Iov 23.16.

15 *Pr. 17.22.

b Sau „Şi“
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PSALMII 22:16
15 **Iov 29.10.
mi se lipeşte** limba de cerul gurii;
Plân. 4.4.
şi m-ai adus în ţărâna morţii.
Ioan 19.28.
16 *Apoc.22.15 16
! Pentru că nişte câini m-au
**Mt. 27.35
înconjurat*,
o ceată de răufăcători
Mc. 15.24.
Lc. 23.33.
m-a împresurat; mi-au străpuns**
Ioan 19.23;
mâinile şi picioarele.
19.37; 20.25
17 *Lc. 23.27; 17
Îmi pot număra toate oasele:
23.35.
18 *Lc. 23.34.
Ioan 19.23;
19.24.
19 *Vers. 11.
Ps. 10.1.
20 *Ps. 35.17.
**Vers. 16.
21 *2 Tim.4.17
**Is. 34.7.
Fap. 4.27.
22 *Ps. 40.9.
Ev. 2.12.
**Ioan 20.17
Rom. 8.29.
23 *Ps. 135.19;
135.20.

24 *Ev. 5.7.

25 *Ps. 35.18;
40.9,10;
111.1.
**Ps. 66.13;
116.14.
Ecl. 5.4.
26 *Lev. 7.11;
7.12,15.
Ps. 69.32.
Is. 65.13.
**Ioan 6.51.
27 *Ps. 2.8;
72.11; 86.9;
98.3.
Is. 49.6.
**Ps. 96.7.
28 *Ps. 47.8.
Obad. 21.
Zah. 14.9.
Mt. 6.13.
29 *Ps. 45.12.
**Is. 26.19.
Filip. 2.10.

ei se uită* la mine şi mă privesc;
îşi împart* hainele mele între ei
şi pentru cămaşa mea aruncă sorţi.
Dar Tu, Doamne, nu Te depăr19
ta*! Tăria mea, grăbeşte-Te să-mi
ajuţi!
Scapă-mi sufletul de sabie, pe
20
singurul* meu de laba câinelui**.
Scapă-mă* din gura leului.
21
! Mi-ai răspuns a** dintre
coarnele bivolilorb.
22
Voi vesti* Numele Tău fraţilor** mei, Te voi lăuda în mijlocul adunării.
23
Cei care* vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L; toată sămânţa lui
Iacov, glorificaţi-L; şi temeţi-vă
de El, toată sămânţa lui Israel.
24
Pentru că El n-a dispreţuit, nici
n-a desconsiderat necazul celui
întristat şi nu Şi-a ascuns faţa de
la el; ci*, când a strigat către El,
l-a auzit.
! De la Tine* vine lauda mea
25
în adunarea cea mare. Îmi voi
împlini jurămintele** înaintea
celor care se tem de El.
Cei săracic* vor mânca şi se
26
vor sătura; cei care-L caută pe
D omnul Îl vor lăuda; inima**
voastră va trăi pentru totdeauna.
27
! Toate* marginile pământului îşi vor aminti şi se vor întoarce
la Domnul şi toate familiile** naţiunilor se vor închina înaintea
Ta.
Pentru că* împărăţia este a
28
Domnului şi El stăpâneşte între
naţiuni.
Toţi cei puternicid* ai pămân29
tului vor mânca şi se vor închina:
toţi** cei care coboară în ţărână
se vor pleca înaintea Lui, şi cel

care nu-şi poate păstra sufletul viu.
! O sămânţă Îi va sluji; se va
vorbi* despre Domnul generaţiei
care va venie**.
Vor veni* şi vor istorisi drep31
tatea Lui unui popor care se va
naşte – că El a făcut aceasta.
30

Un psalm al lui David.
Domnul este Păstorul* meu:
nu voi duce lipsă de nimic**.
2
El îmi dă odihnă în* păşuni
verzi, mă duce la** ape liniştite.
3
El îmi înviorează sufletul;
mă* conduce pe cărări ale dreptăţii, datorită Numelui Său.
4
! Chiar dacă aş umbla prin
valea umbrei* morţii, nu mă tem
de** nici un rău: pentru că† Tu
eşti cu mine; toiagul Tău şi nuiaua Ta mă mângâie.
5
Tu* îmi întinzi o masă înaintea vrăjmaşilor mei; mi-ai uns
capul cu untdelemn**, paharul
meu este plin de dă pe deasupra.
6
! Da, bunătatea şi îndurarea
mă vor însoţi în toate zilele vieţii
mele şi voi locui în casa Domnului
zile îndelungate.
1

1 *Is. 40.11.
Ier. 23.4.
Ezec. 34.11;
34.12,23.
Ioan 10.11.
1 Pet. 2.25.
Apoc. 7.17.
**Filip. 4.19.
2 *Ezec. 34.14
**Apoc.7.17
3 *Ps. 5.8;
31.3.
Pr. 8.20.
4 *Iov 3.5;
10.21,22;
24.17.
Ps. 44.19.
**Ps. 3.6;
27.1; 118.6.
†Is. 43.2.
5 *Ps. 104.15.
**Ps. 92.10.

PSALMUL 24
Un psalm al lui David.
Al Domnului este* pământul
şi tot ce cuprinde elf, lumea şi cei
care locuiesc în ea;
2
pentru* că El l-a întemeiat pe
mări şi El l-a întărit pe râuri.
3
Cine* se va sui pe muntele
Domnului? Şi cine va sta în locul
sfinţeniei Saleg?
4
Cel* care are mâinile nevinovate** şi inima† curată, care
nu-şi înalţă sufletul la deşertăciune şi nu†† jură ca să înşele.
5
El va primi binecuvântare de
la D omnul şi dreptate de la
Dumnezeul mântuirii lui.
1

b Sau „unicornilor“ c Sau „Cei blânzi“ d Lit. „cei graşi“
de Domnul ca o generaţie“ f Sau „plinătatea lui“ g Sau „în locul Său sfânt“
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31 *Is. 60.3.
Rom. 3.21;
3.22.

PSALMUL 23

18

a Sau „Răspunde-mi“

30 *Ps. 87.6.
**Ps. 78.6;
86.9; 102.18.

1 *Ex. 9.29;
19.5.
Deut. 10.14.
Iov 41.11.
Ps. 50.12.
1 Cor. 10.26.
2 *Gen. 1.9.
Iov 38.6.
Ps. 104.5;
136.6.
2 Pet. 3.5.
3 *Ps. 15.1.
4 *Is. 33.15,16
**Iov 17.9.
1 Tim. 2.8.
†Mt. 5.8.
††Ps. 15.4.

e Sau „va fi socotită

PSALMII
6 *Ps. 27.8;
105.4.

7 *Is. 26.2.
**Ps. 97.6.
Hag. 2.7.
Mal. 3.1.
1 Cor. 2.8.

Aceasta este generaţia celor
care-L cheamă, a celor care caută*
faţa ta, Iacovea! Oprire.
7
! Porţi, ridicaţi-vă* capetele!
Şi ridicaţi-vă, porţi ale eternităţii,
şi va** intra Împăratul gloriei.
8
Cine este acest Împărat al
gloriei? Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel puternic în luptă.
9
Porţi, ridicaţi-vă capetele! Şi
ridicaţi-vă, porţi ale eternităţii, şi
va intra Împăratul gloriei.
10
Cine este acest Împărat al
gloriei? Domnul oştirilor, El este
Împăratul gloriei. Oprire.
6

" PSALMUL 25b
Al lui David.
1 *Ps. 86.4;
143.8.
Plân. 3.41.
2 *Ps. 22.5;
31.1; 34.8.
Is. 28.16;
49.23.
Rom. 10.11.
**Ps. 13.4.

4 *Ex. 33.13.
Ps. 5.8;
27.11; 86.11;
119;
143.8,10.

6 *Ps. 103.17;
106.1; 107.1.
Is. 63.15.
Ier. 33.11.
7 *Iov 13.26.
Ier. 3.25.
**Ps. 51.1.

La Tine*, Doamne, îmi înalţ
sufletul.
2
Dumnezeul meu, în* Tine
mi-am pus încrederea; să nu fiu
dat de ruşine, să** nu triumfe
vrăjmaşii mei asupra mea.
3
Nu, nici unul din cei care Te
aşteaptă pe Tine nu va fi dat de
ruşine; de ruşine vor fi cei care
lucrează cu viclenie, fără temei.
! Fă-mi cunoscut căile* Tale,
4
Doamne, învaţă-mă cărările Tale!
Condu-mă în adevărul Tău şi
5
învaţă-mă, pentru că Tu eşti
Dumnezeul mântuirii mele; pe
Tine Te aştept toată ziuac.
6
Aminteşte-Ţi de îndurarea*
Ta, Doamne, şi de bunătatea Ta,
pentru că sunt dintotdeauna.
7
Nu-Ţi aminti de păcatele*
tinereţii mele, nici de nelegiuirile
mele; după** îndurarea Ta, aminteşte-Ţi de mine, pentru bunătatea Ta, Doamne.
8
! Domnul este bun şi drept,
de aceea arată El păcătoşilor
calea.
9
El îi face pe cei smeriţi să umble în dreptated şi îi învaţă pe cei
1

smeriţi calea Sa.
Toate cărările Domnului sunt
îndurare şi adevăr pentru cei
care păzesc legământul Său şi
mărturiile Sale.
Pentru* Numele Tău, Doamne,
11
îmi vei ierta nelegiuirea, pentru
că** este mare.
Cine este omul care se teme
12
de Domnul? El îl* va învăţa calea
pe care s-o aleagăe.
13
Sufletul* său va locui în mijlocul
binelui, sămânţa** sa va stăpâni
pământulf.
Domnul Se destăinuieg* celor
14
care se tem de El, pentru a le face
cunoscut legământul Său.
15
Ochii* mei sunt întotdeauna
către Domnul, pentru că El îmi
scoate picioarele din cursă.
! Întoarce-Te* spre mine şi
16
îndură-Te de mine, pentru că sunt
singur şi întristat.
Necazurile inimii mele s-au
17
mărith; scoate-mă din strâmtorarea mea.
18
Priveşte* întristarea mea şi durerile mele şi iartă-mi toate păcatele.
19
Priveşte pe vrăjmaşii mei, pentru
că sunt mulţi şi mă urăsc cu o ură
violentă.
Păzeşte-mi sufletul şi sca20
pă-mă; să* nu fiu dat de ruşine,
pentru că m-am încrezut în Tine.
21
Corectitudinea şi dreptatea să
mă păzească, pentru că în Tine îmi
pun speranţa.
22
Dumnezeule, răscumpără* pe
Israel din toate necazurile lui.

26:2

10

PSALMUL 26
Al lui David.
Doamne, judecă-mă*, pentru
că am umblat** în corectitudinea mea şi m-am† încrezut în
Domnul: nu mă voi clătina.
2
Cercetează-mă*, Doamne, şi
1

11 *Ps. 31.3;
79.9; 109.21;
143.11.
**Rom. 5.20
12 *Ps. 37.23.

13 *Pr. 19.23.
**Ps. 37.11;
37.22,29.
14 *Pr. 3.32.
Ioan 7.17;
15.15.
15 *Ps. 141.8.

16 *Ps. 69.16;
86.16.

18 *2Sam.16.12

20 *Vers. 2.

22 *Ps. 130.8.

1 *Ps. 7.8.
**Vers. 11.
2 Împ. 20.3.
Pr. 20.7.
†Ps. 28.7;
31.14.
Pr. 29.25.
2 *Ps. 7.9;
17.3; 66.10;
139.23.
Zah. 13.9.

a Sau „faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov“; sau „faţa Ta în Iacov“
b În acrostih: litera ebraică iniţială a
c
fiecărui verset urmează în ordine alfabetică.
Sau „în Tine îmi pun speranţa în fiecare zi“ d Sau „în
e
dreaptă judecată“
Sau „calea pe care El o alege“ f Sau „ţara“ g Comunică intim, confidenţial h Sau

„Lărgeşte-mi inima în necazurile ei“
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4 *Ps. 1.1.
Ier. 15.17.
5 *Ps. 31.6;
139.21,22.
**Ps. 1.1.
6 *Ex. 30.19;
30.20.
Ps. 73.13.
1 Tim. 2.8.

8 *Ps. 27.4.

9 *1Sam.25.29
Ps. 28.3.
10 *Ex. 23.8.
Deut. 16.19.
1 Sam. 8.3.
Is. 33.15.

12 *Ps. 40.2.
**Ps. 27.11.
†Ps. 22.22;
107.32;
111.1.

1 *Ps. 84.11.
Is. 60.19,20.
Mica 7.8.
**Ex. 15.2.
Ps. 118.21.
†Ps. 62.2,6;
118.14.
Is. 12.2.
2 *Ps. 14.4.

3 *Ps. 3.6.

4 *Ps. 26.8.

a Sau „falşi“

26:3
încearcă-mă; cercetează în amăiesc** în casa Domnului toate zinunt rărunchii mei şi inima mea,
lele vieţii mele, ca să văd frumupentru că bunătatea Ta este
3
seţea† Domnului şi să întreb deînaintea ochilor mei şi am umblat
spre El în templul Său.
în adevărul Tău.
5
Pentru că, în* ziua cea rea, El
Nu m-am aşezat alături* de
4
mă va ascunde în coliba Sa, mă
oamenii de nimica şi nu am umblat
va păstra ascuns în taina cortului
cu cei vicleni.
Său, El mă va înălţa pe** o stâncă.
Am urât* adunarea celor care 6
5
Şi acum mi se va înălţa capul*
fac răul şi** nu mă voi aşeza cu
deasupra vrăjmaşilor mei care
cei răi.
sunt în jurul meu; şi voi aduce în
6
Îmi voi spăla mâinile în*
cortul Său jertfe în strigăte de
nevinovăţie şi voi înconjura albucurie; voi cânta şi voi cânta
tarul Tău, Doamne,
psalmi Domnului.
7
ca să fac să se audă glas de 7
! Ascultă, Doamne; cu glasul
mulţumire şi să istorisesc toate
meu strig: îndură-Te de mine şi
lucrările Tale minunateb.
răspunde-mi.
Doamne, am iubit* locaşul ca- 8
8
Inima mea spune din partea
sei Tale şi locul unde este gloria
Ta: căutaţi* faţa Mea. Voi căuta
Ta.
faţa Ta, Doamne!
Nu* lua sufletul meu împreună 9
9
Nu-Ţi* ascunde faţa de mine,
cu păcătoşii, nici viaţa mea îmnu îndepărta cu mânie pe slujipreună cu oamenii sângelui,
torul Tău. Tu ai fost ajutorul meu;
în ale căror mâini sunt răutăţi şi
10
nu mă lăsa, nici nu mă părăsi,
a căror dreaptă este plină de mită*.
Dumnezeul mântuirii mele!
Dar eu voi umbla în nevino- 10
11
Dacă* m-ar părăsi tatăl meu şi
văţia mea. Răscumpără-mă şi înmama mea, Domnul mă va primi.
Doamne, învaţă-mă* calea Ta
dură-Te de mine.
11
12
Piciorul meu* stă pe calea
şi condu-mă pe cărarea cea dreapcea dreaptă**: voi binecuvânta
tă, din cauza vrăjmaşilor meic.
pe Domnul în† adunări.
Nu* mă lăsa la bunul plac al
12
vrăjmaşilor mei; pentru că marPSALMUL 27
tori** falşi se ridică împotriva
mea, şi cei care suflă† violenţă.
Al lui David.
Dacă n-aş fi avut încredere că
13
Domnul este lumina* mea şi
voi vedea bunătatea Domnului
1
mântuirea** mea: de cine să mă
pe* pământuld celor vii ...!
tem? Domnul† este tăria vieţii 14
! Aşteaptă-L* pe Domnul;
întăreşte-te şi să ţi se încurajeze
mele: de cine să-mi fie frică?
! Când cei răi, adversarii mei
inimae: da, aşteaptă-L pe Domnul.
2
şi vrăjmaşii mei, s-au apropiat de
mine ca* să-mi mănânce carnea,
PSALMUL 28
s-au împiedicat şi au căzut.
Al lui David.
3
Chiar dacă* o oştire ar tăbărî
D oamne, strig către Tine,
împotriva mea, inima mea nu se 1
Stânca mea! Nu* Te întoarce de
va teme; chiar dacă se va ridica
la mine tăcând, ca** nu cumva,
război împotriva mea, tot voi avea
dacă păstrezi tăcere faţă de mine,
încredere.
să ajung asemenea celor care
4
Un* lucru I-am cerut Domnucoboară în groapă.
lui, pe acesta îl voi căuta: să locub Sau „minunile Tale“

„şi El îţi va întări inima“
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c Sau „din cauza celor care mă pândesc“

4 **Ps. 65.4.
Lc. 2.37.
†Ps. 90.16.

5 *Ps. 31.20;
83.3; 91.1.
Is. 4.6.
**Ps. 40.2.
6 *Ps. 3.3.

8 *Ps. 24.6;
105.4.
9 *Ps. 69.17;
143.7.

10 *Is. 49.15.
11 *Ps. 25.4;
86.11;
119.33.
12 *Ps. 35.25.
**1Sam.22.9
2 Sam. 16.7
16.8.
Ps. 35.11.
†Fap. 9.1.
13 *Ps. 56.13;
116.9; 142.5.
Ier. 11.19.
Ezec. 26.20.
14 *Ps. 31.24;
62.1,5; 130.5
Is. 25.9.
Hab. 2.3.

1 *Ps. 83.1.
**Ps. 88.4;
143.7.

d Sau „în ţara“

e Sau

PSALMII
2 *1 Împ. 6.22;
6.23;
8.28,29.
Ps. 5.7;
138.2.
3 *Ps. 26.9.
**Ps. 12.2;
55.21; 62.4.
Ier. 9.8.

4 *2 Tim. 4.14.
Apoc. 18.6.

5 *Iov 34.27.
Is. 5.12.

7 *Ps. 18.2.
**Ps. 13.5;
22.4.

8 *Ps. 20.6.

9 *Deut. 9.29.
1 Împ. 8.51;
8.53.
**Ezra 1.4.

1 *1Cr. 16.28;
16.29.
Ps. 96.7,8,9.
2 *2 Cr. 20.21.

3 *Iov 37.4,5.

Ascultă glasul cererilor mele
cedrii: Domnul sfărâmă cedrii*
când strig către Tine, când* îmi
Libanului
ridic mâinile către locula sfinţeniei 6
şi-i* face să salte ca un viţel,
Libanul şi Sirionul** ca un biTale!
3
Nu* mă lua împreună cu cei
vol tânăre.
răi, nici cu lucrătorii nelegiuirii, 7
Glasul D omnului face să
care** vorbesc de pace cu aproaizbucnească flăcări de foc.
pele lor, dar în inima lor este rău- 8
Glasul D omnului face să
tremure pustiul; Domnul face să
tate!
4
Dă-le* după lucrarea lor şi
tremure pustiul Cades*.
Glasul Domnului face cerdupă răutatea faptelor lor; dă-le 9
după lucrarea mâinilor lor, răsboaicele* să nască şi dezbracă
plăteşte-le după ceea ce au
pădurile; şi în templul Său totul
spune: „Glorie!“
făcut!
5
Pentru că* nu iau aminte la 10
! Domnul şade* peste potop,
lucrările Domnului, nici la luDomnul şade ca împărat pentru**
crarea mâinilor Sale, El îi va surpa
totdeauna!
11
şi nu-i va mai zidi.
Domnul* va da putere popo6
! Binecuvântat să fie Domrului Său, Domnul va binecuvânta
nul, pentru că a auzit glasul
pe poporul Său cu pace.
cererilor mele!
Domnul este tăria* mea şi
7
PSALMUL 30
scutul meu; în** El s-a încrezut
Un psalm. O cântare pentru
inima mea şi am fost ajutat; şi
dedicarea casei. Al lui David.
inima mea este plină de veselie
1
şi-L voi lăudab în cântarea mea.
Te voi înălţa, Doamne, pentru
Domnul este tăria lor şi El
8
că m-ai* ridicatf şi nu i-ai lăsat
este cetăţuia* salvatoare a unsului
pe vrăjmaşii mei să se bucure**
de mine.
Său.
Doamne, Dumnezeul meu, am
9
Mântuieşte pe poporul Tău şi 2
binecuvântează moştenirea* Ta;
strigat către Tine şi m-ai vindecat*.
Doamne, Tu mi-ai scos* suşi** păstoreşte-i şi înalţă-ic pentru 3
totdeauna.
fletul din Locuinţa morţilor; Tu
mi-ai dat viaţa, dintre cei care
PSALMUL 29
coboară** în groapă.
4
! Cântaţi* psalmi Domnului,
Un psalm al lui David.
voi, sfinţii Săig, şi lăudaţi amin1
Daţi* Domnului, fii ai celor
tirea sfinţeniei Saleh.
puternici, daţi Domnului glorie şi 5
Pentru că este o clipă* în mâtărie!
nia Sa, o viaţă** în bunăvoinţa
2
Daţi Domnului gloria NuSa; seara rămâne plânsul şi dimimelui Său! Adoraţi-L pe Domnul
neaţa† este un cântec de bucurie.
în sfântă splendoared*!
6
Şi eu, când îmi mergea bine*,
3
! Glasul Domnului este peste
spuneam: „Niciodată nu mă voi
clătina“.
ape; Dumnezeul* gloriei tună –
Domnul pe ape mari.
Doamne, prin bunăvoinţa Ta
7
4
Glasul Domnului este puterai întărit cu putere muntele
nic, glasul Domnului este măreţ.
meu. Ţi-ai ascuns* faţa, am fost
5
Glasul D omnului sfărâmă
tulburat;
2

30:7
5 *Is. 2.13.
6 *Ps. 114.4.
**Deut. 3.9.

8 *Num. 13.26

9 *Iov 39.1-3.

10 *Gen. 6.17.
Iov 38.8,25.
**Ps. 10.16.
11 *Ps. 28.8.

1 *Ps. 28.9.
**Ps. 25.2;
35.19,24.

2 *Ps. 6.2;
103.3.
3 *Ps. 86.13.
**Ps. 28.1.

4 *1 Cr. 16.4.
Ps. 97.12.
5 *Ps. 103.9.
Is. 26.20;
54.7,8.
2 Cor. 4.17.
**Ps. 63.3.
†Ps. 126.5.
6 *Iov 29.18.

7 *Ps. 104.29.

a Locul preasfânt de unde vorbeşte Dumnezeu (Exod 25.22) b Sau „Îi voi mulţumi“ c Sau „poartă-i“
d Sau „în splendoarea sfinţeniei“ e Sau „fiu de unicorn“
f Sau „m-ai tras afară“ g Sau „oamenii Săi
h
evlavioşi“
Sau „amintirea Numelui Său sfânt“
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30:8
Doamne, am strigat către Tine 9
Îndură-Te de mine, Doamne,
şi I-am cerut Domnului:
pentru că sunt în strâmtorare!
9
„Ce folos este acolo în sânOchiul meu se topeşte* de întrisgele meu, dacă voi coborî în groatare, sufletul meu şi pântecele
pă? Te va lăuda ţărâna*? Va
meu;
10
vesti ea adevărul Tău?
mi se sfârşeşte viaţa în întris10
Ascultă, Doamne, şi îndură-Te
tare şi anii mei în suspin; mi se usude mine! Doamne, fii ajutorul
că puterea din cauza nelegiuirii
meu!“
mele şi mi se topesc oasele*.
11
Tu mi-ai schimbat* jalea în 11
Din cauza tuturor vrăjmaşia
d
veselie , mi-ai dezlegat sacul şi
lor mei, sunt* o batjocură şi
m-ai încins cu bucurie,
pentru vecinii mei, mai mult, şi o
12
pentru ca sufletulb meu să-Ţi
groază pentru cunoscuţii** mei;
cei care† mă văd afară fug de
cânte psalmi şi să nu tacă. Doammine.
ne, Dumnezeul meu, întotdeauna
12
Sunt uitat de* inima lor ca
Te voi lăuda!
un mort; am ajuns ca un vas
sfărâmat.
PSALMUL 31
13
Pentru că am auzit* defăimările
Către mai-marele muzicii. Un
multora – spaimă** din toate
psalm al lui David.
părţile! – când s-au sfătuit†
1
împreună împotriva mea: ei unelÎn Tine*, Doamne, mi-am pus
tesc să-mi ia viaţa.
încrederea; să nu fiu dat de ruşine
Dar eu mă încred în Tine,
14
niciodată: salvează-mă în** drepDoamne; eu spun: „Tu eşti Dumtatea Ta!
2
nezeul meu!“
Pleacă-Ţi* urechea spre mine;
salvează-mă degrabă! Fii pentru 15
! Zilele mele sunte în mâna
mine o stâncă de adăpostc, o casă,
Ta; scapă-mă din mâna vrăjmaun loc întărit, ca să mă salvezi!
şilor mei şi de cei care mă urmă3
Pentru că* Tu eşti stânca mea
rescf.
şi cetăţuia mea; pentru** Nu- 16
Fă* să strălucească faţa Ta
mele Tău, condu-mă şi călăupeste slujitorul Tău! Salvează-mă,
zeşte-mă!
în bunătatea Ta!
Doamne, să nu* fiu dat de
4
Scoate-mă din cursa pe care 17
mi-au întins-o în ascuns, pentru că
ruşine pentru că Te-am chemat;
Tu eşti tăria mea.
să fie daţi de ruşine cei răi, să
5
În mâna* Ta îmi încredinţez
tacă** în Locuinţa morţilor.
duhul; Tu m-ai răscumpărat, Doam- 18
Să amuţească* buzele mincinoase care vorbesc** cu trufie
ne, Dumnezeul adevărului!
6
! Urăsc pe cei care* se alipesc
împotriva celui drept, cu mândrie
de idoli deşerţi; cât despre mine,
şi dispreţ!
mă încred în Domnul.
19
! Ce* mare este bunătatea Ta
7
Mă voi veseli şi mă voi bupe care ai păstrat-o pentru cei care
se tem de Tine, pe care o arăţi
cura în bunătatea Ta, pentru că
celor care se încred în Tine,
Tu ai privit întristarea mea, Tu
înaintea fiilor oamenilor!
ai cunoscut necazurile sufletului
meu
20
Tu* îi ascunzi la adăpostulg
8
şi nu m-ai dat* în mâna vrăjfeţei Tale de uneltirile omului,
îi** ocroteşti într-o colibă limmaşului; mi-ai pus picioarele**
bile puse pe ceartă.
la loc larg.
8

9 *Ps. 6.5;
88.11;
115.17;
118.17.
Is. 38.18.

11 *2 Sam.6.14.
Is. 61.3.
Ier. 31.4.

1 *Ps. 22.5;
25.2; 71.1.
Is. 49.23.
**Ps. 143.1.
2 *Ps. 71.2.

3 *Ps. 18.2.
**Ps. 23.3;
25.11.

5 *Lc. 23.46.
Fap. 7.59.

6 *Iona 2.8.

8 *Deut. 32.30
1 Sam.17.46;
24.18.
**Ps. 4.1;
18.19.

a Sau „joc“

9 *Ps. 6.7.

10 *Ps. 32.3;
102.3.

11 *Ps. 41.9.
Is. 53.4.
**Iov 19.13.
Ps. 38.11;
88.8,18.
†Ps. 64.8.

12 *Ps. 88.4,5.

13 *Ier. 20.10.
**Ier. 6.25;
20.4.
Plân. 2.22.
†Mt. 27.1.

16 *Num. 6.25;
6.26.
Ps. 4.6; 67.1.
17 *Ps. 25.2.
**1 Sam.2.9.
Ps. 115.17.

18 *Ps. 12.3.
**1 Sam. 2.3
Ps. 94.4.
Iuda 15.
19 *Is. 64.4.
1 Cor. 2.9.

20 *Ps. 27.5;
32.7.
**Iov 5.21.

b Sau „gloria“ c Sau „o stâncă tare“ d Sau „Mai mult decât pentru vrăjmaşii“
„Destinul meu este“ f Sau „mă persecută“ g Sau „în locul ascuns al“
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21 *Ps. 17.7.
21
**1Sam. 23.7

22 *1Sam.23.26
Ps. 116.11.
**Is. 38.11;
38.12.
Plân. 3.54.
Iona 2.4.
23 *Ps. 34.9.

24 *Ps. 27.14.

Binecuvântat fie Domnul, penmergi; Eu te voi sfătui, având
tru că El a arătat* bunătatea Sa
ochiul Meu asupra ta“.
minunată faţă de mine într-o** ce- 9
Nu* fiţi ca un cal sau ca un
tate întărită.
catâr, care n-au** pricepere, a
22
Şi eu spuneam în* neliniştea
căror podoabă sunt frâul şi zăbamea: „Sunt** secerat dinaintea
la pentru a-i struni când nu vor să
ochilor Tăi!“ Totuşi Tu ai auzit
se apropiec de tine.
glasul cererilor mele când am strigat 10
! Multe* întristări sunt pencătre Tine.
tru cel rău, dar cel care** se în23
! Iubiţi* pe Domnul, toţi sfinţii
crede în Domnul va fi înconjurat
Săi! Domnul păzeşte pe cei crede bunătate.
dincioşi şi răsplăteşte din plin celui 11
! Bucuraţi-vă* în Domnul şi
care lucrează cu mândrie.
veseliţi-vă, voi, cei drepţi! şi
24
Întăriţi-vă* şi inima să vă fie
strigaţi de bucurie, voi, toţi cei
tare, voi toţi care-L aşteptaţi pe
drepţi cu inima!
Domnul!

1 *Ps. 85.2.
Rom. 4.6-8.
2 *2 Cor. 5.19.
**Ioan 1.47.

4 *1 Sam. 5.6;
5.11.
Iov 33.7.
Ps. 38.2.
5 *Pr. 28.13.
Is. 65.24.
Lc. 15.18,21.
1 Ioan 1.9.

6 *1 Tim. 1.16.
**Is. 55.6.
Ioan 7.34.

7 *Ps. 9.9;
27.5; 31.20;
119.114.
**Ex. 15.1.
Jud. 5.1.
2 Sam. 22.1.

Ferice de acela a cărui fărădelege este iertată*, al cărui păcat
este acoperit!
2
Ferice de omul căruia Domnul
nu-i* socoteşte nelegiuirea şi în**
duhul căruia nu este viclenie!
3
! Când tăceam, mi se topeau
oasele de geamătul meu toată
ziua.
4
Pentru că zi şi noapte mâna*
Ta apăsa asupra mea; mi s-a
schimbat vigoareab în seceta verii.
Oprire.
5
! Ţi-am făcut cunoscut păcatul
meu şi nu mi-am acoperit nelegiuirea; am spus*: „Voi mărturisi D omnului fărădelegile
mele“. Şi Tu ai iertat nelegiuirea
păcatului meu. Oprire.
6
De aceea*, orice om evlavios
să se roage** Ţie la timpul când
poţi fi găsit. Cu siguranţă, în potop de ape mari, acestea nu-l vor
ajunge.
Tu* eşti adăpostul meu; Tu
7
mă păzeşti de necaz, Tu mă înconjori cu cântări** de mântuire.
Oprire.
8
! „Eu te voi instrui şi te voi
învăţa calea pe care trebuie să
1

10 *Pr. 13.21.
Rom. 2.9.
**Ps. 34.8;
84.12.
Pr. 16.20.
Ier. 17.7.
11 *Ps. 64.10;
68.3.

PSALMUL 33

PSALMUL 32
Al lui David. Un maschila.

9 *Pr. 26.3.
Iac. 3.3.
**Iov 35.11.

Strigaţi de bucurie în* Domnul, voi, cei drepţi! Celor** drepţi
le stă bine lauda.
2
Lăudaţi pe Domnul cu harfa,
cântaţi-I psalmi pe lira cu* zece
coarde.
3
Cântaţi-I* o cântare nouă!
Cântaţi cu măiestrie din instrumentele voastre, cu strigăt de
bucurie,
4
deoarece Cuvântul Domnului
este drept şi toată lucrarea Sa este
făcută în adevărd.
5
El* iubeşte dreptatea şi judecata e ; pământul este plin de
bunătatea** Domnului.
6
! Cerurile au fost făcute prin*
Cuvântul Domnului şi toată**
oştirea lor prin† suflarea gurii
Lui.
7
El* adună laolaltăf apele mării, El pune adâncurile în cămări.
8
Tot pământul să se teamă de
Domnul! Toţi locuitorii lumii să
se teamă înaintea Lui!
9
Pentru că El* a spus şi a fost;
El a poruncit şi aceea a luat fiinţăg.
10
! Domnul* răstoarnă sfatul
naţiunilor, zădărniceşte hotărârile
popoarelor.
11
Sfatul* Domnului rămâne pentru totdeauna, hotărârile inimii
1

1 *Ps. 32.11;
97.12.
**Ps. 147.1.
2 *Ps. 92.3;
144.9.
3 *Ps. 96.1;
98.1; 144.9;
149.1.
Is. 42.10.
Apoc. 5.9.

5 *Ps. 11.7;
45.7.
**Ps. 119.64
6 *Gen. 1.6,7.
Ev. 11.3.
2 Pet. 3.5.
**Gen. 2.1.
†Iov 26.13.
7 *Gen. 1.9.
Iov 26.10;
38.8.

9 *Gen. 1.3.
Ps. 148.5.
10 *Is. 8.10;
19.3.
11 *Iov 23.13.
Pr. 19.21.
Is. 46.10.

a Probabil o învăţătură b Lit. „seva“ c Sau „ca să nu se apropie“ d Sau „cu credincioşie“
„judecata dreaptă“ f Sau „adună ca o grămadă“ g Lit. „a stat acolo“

e Sau
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12 *Ps. 65.4;
144.15.
**Ex. 19.5.
Deut. 7.6.
13 *2 Cr. 16.9.
Iov 28.24.
Ps. 11.4;
14.2.
Pr. 15.3.
15 *Iov 34.21.
Ier. 32.19.

16 *Ps. 44.6.

17 *Ps. 20.7;
147.10.
Pr. 21.31.
18 *Iov 36.7.
Ps. 34.15.
1 Pet. 3.12.
**Ps. 147.11.
19 *Iov 5.20.
Ps. 37.19.
20 *Ps. 62.1,5;
130.6.
**Ps. 115.9;
115.10,11.
21 *Ps. 13.5.
Zah. 10.7.
Ioan 16.22.

Sale, din generaţie în generaţie.
12
! Ferice* de naţiunea al cărei
Dumnezeu este Domnul, de poporul pe care l-a ales** ca moştenire
a Lui!
Domnul priveşte din* ceruri;
13
El îi vede pe toţi fiii oamenilor.
Din locaşul Său cel pregătit,
14
El ia aminte la toţi locuitorii pământului.
15
El este Cel care le întocmeşte
tuturor inima, El ia aminte* la
toate lucrările lor.
Un împărat* nu este salvat
16
prin mulţimea oştirii sale; viteazul
nu este scăpat prin mărimea
puterii sale.
Calul* este în zadar pentru a
17
învinge şi nu salvează nicidecum
prin mărimea puterii lui.
18
Iată*, ochiul Domnului este
peste** cei care se tem de El, peste
cei care aşteaptă bunătatea Lui,
19
ca să le scape sufletul de la
moarte şi să-i păstreze* în viaţă
în timpul foametei.
20
! Sufletul* nostru aşteaptă pe
Domnul. El** este ajutorul nostru
şi scutul nostru.
21
Da, în El ni se va bucura inima*, deoarece în sfântul Său Nume
ne-am pus încrederea.
22
Fie, Doamne, bunătatea Ta
peste noi, după cum am aşteptat
noi de la Tine.
PSALMUL 34a
Al lui David. Când s-a prefăcut înaintea lui Abimelecb, care
l-a alungat, şi el a plecat.

1 *Ef. 5.20.
1 Tes. 5.18.
2 Tes. 1.3;
2.13.
2 *Ier. 9.24.
1 Cor. 1.31.
2 Cor. 10.17.
**Ps. 119.74;
142.7.
3 *Ps. 69.30.
Lc. 1.46.

Voi binecuvânta* pe Domnul
în orice timp, lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea.
2
Sufletul meu se va lăuda* cu
Domnul, cei** blânzi vor auzi
aceasta şi se vor bucura.
3
Măriţi* pe Domnul împreună
cu mine şi să înălţăm împreună
Numele Său!
1

! Eu L-am căutat* pe Domnul
şi El mi-a răspuns şi m-a scăpat de
toate temerile mele.
5
Ei au privit spre El şi au fost
luminaţi şi feţele lor n-au rămasc
de ruşine.
Acest întristat* a strigat şi
6
Domnul l-a auzit şi l-a salvat
din** toate necazurile lui.
Îngerul* Domnului Îşi aşază
7
tabăra** în jurul acelora care se
tem de El şi-i scapă.
Gustaţi* şi vedeţi că Domnul
8
este bun! Ferice** de omul care
se încrede în El!
Temeţi-vă* de Domnul, voi,
9
sfinţii Săi, pentru că nimic nu le
lipseşte celor care se tem de El.
Leii* tineri duc lipsă şi flă10
mânzesc, dar** cei care-L caută pe
Domnul nu duc lipsă de nici un
bine.
! Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă:
11
vă voi* învăţa temerea de Domnul.
Cine* este omul căruia îi pla12
ce viaţa, care iubeşte zilele, ca
să vadă binele?
13
Păzeşte-ţi limba de rău şi
buzele de* a rosti viclenie.
Depărtează-te* de rău şi fă
14
binele, caută** pacea şi urmăreşte-o.
Ochii* Domnului privesc spre
15
cei drepţi şi urechile Lui sunt
deschise la strigătul** lor.
Faţa* Domnului este împo16
triva celor care fac răul, ca** să
le şteargă amintirea de pe pământ.
17
Cei drepţi strigă şi Domnul*
aude şi-i scapă din toate necazurile lor.
D omnul este aproape* de
18
cei** cu inima zdrobită şi-i salvează pe cei cu duhul mâhnit.
19
! Multe* sunt necazurile celui
drept, dar Domnul îl scapă din
toate:
20
El îi păzeşte toate oasele, nici
unul* din ele nu este zdrobit.
21
Răul îl va ucide pe* cel rău
4

a În acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărui verset urmează în ordine alfabetică.
filistini c Sau „nu vor rămâne“
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4 *Mt. 7.7.
Lc. 11.9.

6 *Ps. 3.4.
**Vers.17,19.
2 Sam. 22.1.
7 *Dan. 6.22.
Ev. 1.14.
**Gen. 32.1;
32.2.
2 Împ. 6.17.
Zah. 9.8.
8 *1 Pet. 2.3.
**Ps. 2.12.
9 *Ps. 31.23.

10 *Iov 4.10;
4.11.
**Ps. 84.11.

11 *Ps. 32.8.
12 *1 Pet. 3.10;
3.11.
13 *1 Pet. 2.22.
14 *Ps. 37.27.
Is. 1.16,17.
**Rom.12.18
Ev. 12.14.
15 *Iov 36.7.
Ps. 33.18.
1 Pet. 3.12.
**Vers. 6,17.
16 *Lev. 17.10.
Ier. 44.11.
Amos 9.4.
**Pr. 10.7.
17 *Ps. 145.19;
145.20.
18 *Ps. 145.18.
**Ps. 51.17.
Is. 57.15;
61.1; 66.2.
19 *Pr. 24.16.
2 Tim. 3.11;
3.12.
20 *Ioan 19.36.
21 *Ps. 94.23.

b Titlul împăraţilor

PSALMII 35:26

22 *2 Sam. 4.9.
1 Împ. 1.29.
Ps. 71.23;
103.4.
Plân. 3.58.

1 *Ps. 43.1;
119.154.
Plân. 3.58.
**Ex. 14.25.
2 *Is. 42.13.

4 *Vers. 26.
Ps. 40.14,15;
70.2,3.
**Ps. 129.5.
5 *Iov 21.18.
Ps. 1.4;
83.13.
Is. 29.5.
Osea 13.3.
6 *Ps. 73.18.
Ier. 23.12.
7 *Ps. 9.15.

8 *1 Tes. 5.3.
**Ps. 7.15;
7.16; 57.6;
141.9,10.
Pr. 5.22.
9 *Ps. 13.5.

10 *Ps. 51.8.
**Ex. 15.11.
Ps. 71.19.

11 *Ps. 27.12.
12 *Ps. 38.20;
109.3,4,5.
Ier. 18.20.
Ioan 10.32.

şi cei care-l urăsc pe cel drept
sufletul meu este părăsit.
vor fi condamnaţia.
13
Iar eu, când* ei erau bolnavi,
Domnul răscumpără* sufletul
22
mă îmbrăcam cu sac, îmi smeslujitorilor Săi; şi nici unul din
ream sufletul în post şi rugăciucei care se încred în El nu va fi
nea** mea se întorcea în sânul
condamnat.
meu.
14
M-am purtat ca şi cu prietenul
PSALMUL 35
meu, ca şi cu fratele meu; m-am
plecat trist, ca unul care-şi jeleşte
Al lui David.
mama.
1
Dar, la poticnirea mea, ei s-au
Ceartă-Te* Tu, Doamne, cu cei 15
bucurat şi s-au adunat; defăicare se ceartă cu mine; luptă-Te**
mătorii s-au strâns împotriva mea
Tu cu cei care se luptă cu mine!
2
şi eu n-am* ştiutd. M-au sfâşiat**
Ia* pavăza şi scutul şi ridişi nu au încetat;
că-Te în ajutorul meu.
ca nişte făţarnici batjocoritori
3
Întinde suliţa şi închide calea 16
la ospeţe, au scrâşnit* din dinţi
înaintea celor care mă urmăresc!
împotriva mea.
Spune sufletului meu: „Eu sunt
! Doamne, până când vei pri17
mântuirea ta“.
vi*? Scapă-mi sufletul din dis4
! Ruşinaţi* şi înfruntaţi să fie
trugerile lor, pe singurul** meu
cei care-mi caută viaţa; să fie
suflet de leii tineri!
daţi înapoi** şi încurcaţi cei care
Îţi voi aduce mulţumiri* în
18
plănuiesc nenorocirea mea.
adunarea
cea mare, Te voi lăuda
5
Să fie* ca pleava înaintea
în mijlocul unui popor maree.
vântului şi Îngerul Domnului să-i
b
Să* nu se bucure de mine cei
19
alunge .
Calea să le fie întunecoasă* şi
care pe nedrept îmi sunt vrăj6
alunecoasă şi Îngerul Domnului
maşi, să** nu-şi facă semne cu ochiul cei care† mă urăsc fără temei!
să-i urmărească!
7
Pentru că fără temei au pre- 20
Pentru că ei nu vorbesc de pagătit* în ascuns o cursă pentru
ce; ci cugetă înşelătorii împotrimine, fără motiv au săpat o groapă
va oamenilor liniştiţi ai ţăriif.
Şi şi-au deschis* larg gura
pentru sufletul meu.
21
O distrugere să vină* peste el
împotriva mea; au spus: „Ha**,
8
pe neaşteptate şi cursa** lui, pe
ha! Ochiul nostru a văzut!“
care a ascuns-o, să-l prindă: să 22
Tu ai văzut*, Doamne! Nu**
cadă în ea spre distrugere.
tăcea; Doamne, nu Te depărta† de
9
Şi sufletul meu se va veseli în
mine!
Domnul, se* va bucura de mân- 23
Trezeşte-Te şi ridică-Te*, ca
tuirea lui.
să-mi faci dreptate, Dumnezeul
Toate* oasele mele vor spune:
şi Domnul meu, ca să mă aperi!
10
Doamne, cine** este ca Tine, 24
„D
Judecă-măg* după** dreptacare-l scapi pe cel întristat de cel
tea Ta, Doamne, Dumnezeul meu;
şi să† nu se bucure ei de mine!
care este mai puternic decât el,
Să* nu zică în inima lor:
da, pe cel întristat şi pe cel sărac 25
„Aha, iată ce doreamh!“ Să nu
de cel care îl jefuieşte?“
spună: „L-am înghiţit**!“
11
! Martori* violenţic se ridică, mă întreabă ce nu ştiu.
Să fie toţi ruşinaţi* şi înfrun26
Îmi întorc* rău pentru bine;
taţi, cei care se bucură de neno12

a Sau „îşi vor purta vina“ b Sau „să-i urmărească“
cunoscut“ e Sau „puternic“ f Sau „ai pământului“

nostru!“

13 *Iov 30.25.
Ps. 69.10,11.
**Mt. 10.13.
Lc. 10.6.

15 *Iov 30.1;
30.8,12.
**Iov 16.9.

16 *Ps. 37.12.
Plân. 2.16.
17 *Hab. 1.13.
**Ps. 22.20.

18 *Ps. 22.25;
22.31;
40.9,10;
111.1.
19 *Ps. 13.4;
25.2; 38.16.
**Iov 15.12.
Pr. 6.13;
10.10.
†Ps. 69.4;
109.3;
119.161.
Plân. 3.52.
Ioan 15.25.
21 *Ps. 22.13.
**Ps. 40.15;
54.7; 70.3.
22 *Ex. 3.7.
Fap. 7.34.
**Ps. 28.1;
83.1.
†Ps. 10.1;
22.11,19;
38.21; 71.12.
23 *Ps. 44.23;
80.2.
24 *Ps. 26.1.
**2 Tes. 1.6.
†Vers. 19.
25 *Ps. 27.12;
70.3; 140.8.
**Plân. 2.16.
26 *Vers. 4.
Ps. 40.14.

c Lit. „Martori ai violenţei“ d Sau „nu i-am
g Sau „Fă-mi dreptate“ h Lit. „iată sufletul
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PSALMII 35:27
26 **Ps.109.29;
132.18.
†Ps. 38.16.
27 *Rom.12.15.
1 Cor. 12.26
**Ps. 70.4.
†Ps. 149.4.

28 *Ps. 50.15;
51.14;
71.8,15,24.

1 *Rom. 3.18.

2 *Deut.29.19.
Ps. 10.3;
49.18.
3 *Ps. 12.2.
**Ier. 4.22.
4 *Pr. 4.16.
Mica 2.1.
**Is. 65.2.
5 *Ps. 57.10;
108.4.
6 *Iov 11.8.
Rom. 11.33.
**Iov 7.20.
Ps. 145.9.
7 *Ps. 31.19.
**Rut 2.12.
Ps. 17.8;
91.4.
8 *Ps. 65.4.
**Iov 20.17.
Apoc. 22.1.
†Ps. 16.11.
9 *Ier. 2.13.
Ioan 4.10,14
**1 Pet. 2.9.
10 *Ier. 22.16.
**Ps. 7.10;
94.15; 97.11

rocirea mea. Să fie acoperiţi** 11
Să nu m-ajungă piciorul mânde ruşine şi ocară cei care se înaldriei şi mâna celor răi să nu mă
ţă† cu mândrie împotriva mea!
alunge!
27
Să* strige de bucurie şi să se 12
Acolo au căzut lucrătorii neveselească cei care găsesc plăcere
legiuirii: au fost răsturnaţi şi* n-au
în dreptatea mea şi să zică**
putut să se ridice.
neîncetat: „Mărit să fie Domnul,
care† Îşi găseşte plăcerea în paPSALMUL 37c
cea slujitorului Său!“
Al lui David.
Şi limba* mea va vorbi despre
28
dreptatea Ta, lauda Ta, toată ziua. 1
Nu* te mânia din cauza celor
care fac răul, nu fi invidios pe cei
PSALMUL 36
2 care practică nelegiuirea; pentru
că* vor fi cosiţi îndată ca iarba şi
Către mai-marele muzicii. Al
se vor veşteji ca iarba verde.
slujitorului D omnului, al lui
3
Încrede-te în Domnul şi fă
David.
binele; locuieşte în ţară şi hră1
Fărădelegea celui rău spune 4 neşte-te cu credincioşia; şi desînăuntrul inimii mele: „Nu* este
fătează-te* în Domnul şi El îţi
teamă de Dumnezeu înaintea
va împlini cererile inimii tale!
5
ochilor lui“,
Încredinţează* Domnului ca2
lea ta şi încrede-te în El: şi El
pentru că se măguleşte* în ochii
lui, chiar când nelegiuirea lui apare 6 va lucra; şi va* face să iasă
dreptatea ta ca lumina şi dreptul
vrednică de ură.
3
tău ca ziua la amiază.
Cuvintele gurii lui sunt neleRămâi liniştit* în Domnul şi
giuirea şi înşelăciune*; a încetat** 7
să fie înţelept şi să facă binele.
aşteaptă-L cu răbdare. Nu** te
4
Cugetă nelegiuirea* în patul
mânia din cauza celui care proslui; se află pe** o cale care nu
peră în calea lui, din cauza omului
este bună; nu respinge răul.
care-şi împlineşte intenţiile rele.
5
! Doamne, bunătatea Ta este 8
Lasă mânia şi părăseşte furia;
în* ceruri; credincioşia Ta, până
nu* te mânia, aceasta duce numai
la nori.
9 la rău. Pentru că* cei care fac răul
6
Dreptatea Ta este ca munţii
vor fi tăiaţi şi cei care-L aşteaptă
lui Dumnezeu; judecăţile* Tale
pe Domnul vor stăpâni** ţara.
sunt un mare adânc. Doamne, 10
Încă* puţin, şi cel rău nu va
Tu păstrezi pe om** şi pe animal.
mai fi; şi vei** privi locul său
7
Cât* de scumpă este bunăta- 11 şi nu va mai fi. Şi cei* blânzid
tea Ta, Dumnezeule! Astfel fiii
vor moşteni ţara şi se vor desfăta
oamenilor se adăpostesc** la umîntr-un belşug de pace.
bra aripilor Tale.
12
! Cel rău unelteşte împotriva
8
Ei se* vor sătura din belşug din
celui drept şi* scrâşneşte din
grăsimea casei Tale şi-i vei adăpa 13 dinţi împotriva lui: Domnul* va
din râul** desfătărilorb† Tale.
râde de el, pentru că vede că-i
9
Pentru că* la Tine este izvorul
vine ziua**.
vieţii; în** lumina Ta vom vedea 14
Cei răi au scos sabia şi şi-au
lumina.
întins arcul ca să-l doboare pe cel
10
Continuă bunătatea Ta faţă de
întristat şi sărac, ca să-i înjunghie
cei* care Te cunosc şi dreptatea
pe cei care umblă în dreptate:
Ta faţă de cei drepţi** cu inima! 15 sabia* lor va intra în inima lor

12 *Ps. 1.5.

1 *Vers. 7.
Ps. 73.3.
Pr. 23.17;
24.1,19.
2 *Ps. 90.5,6.

4 *Is. 58.14.

5 *Ps. 55.22.
Pr. 16.9.
Mt. 6.25.
Lc. 12.22.
1 Pet. 5.7.
6 *Iov 11.17.
Mica 7.9.
7 *Ps. 62.1.
Is. 30.15.
Plân. 3.26.
**Vers. 1,8.
Ier. 12.1.

8 *Ef. 4.26.
9 *Iov 27.13;
27.14.
**Vers. 11,
22,29.
Is. 57.13.
10 *Ev. 10.36;
10.37.
**Iov 7.10;
20.9.
11 *Mt. 5.5.
12 *Ps. 35.16.
13 *Ps. 2.4.
**1Sam.26.10

15 *Mica 5.6.

a Sau „deşertăciune“ b Pluralul cuvântului „Eden“ c În acrostih: litera ebraică de la începutul fiecărui
alineat urmează în ordine alfabetică d Sau „întristaţi“
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16 *Pr. 15.16;
16.8.
1 Tim. 6.6.
17 *Iov 38.15.
Ps. 10.15.
Ezec. 30.21.
18 *Ps. 1.6.
**Is. 60.21.
19 *Iov 5.20.
Ps. 33.19.

20 *Ps. 102.3.

21 *Ps. 112.5,9.
22 *Pr. 3.33.
**Vers. 9.
23 *1 Sam. 2.9.
Pr. 16.9.
24 *Ps. 34.19,20;
40.2; 91.12.
Pr. 24.16.
Mica 7.8.
2 Cor. 4.9.
25 *Iov 15.23.
Ps. 59.15;
109.10.
26 *Deut. 15.8;
15.10.
Ps. 112.5,9.
27 *Ps. 34.14.
Is. 1.16,17.
28 *Ps. 11.7.
**Ps. 21.10.
Pr. 2.22.
Is. 14.20.
29 *Pr. 2.21.
30 *Mt. 12.35.
31 *Deut. 6.6.
Ps. 40.8;
119.98.
Is. 51.7.
32 *Ps. 10.8.
33 *2 Pet. 2.9.
**Ps. 109.31.

şi arcurile lor se vor sfărâma.
16
Mai* mult face puţinul celui
drept, decât belşugul multor răi;
17 pentru că braţele* celor răi vor fi
zdrobite, dar Domnul susţine pe cei
drepţi.
Domnul* cunoaşte zilele celor
18
fără pată şi moştenirea lor va fi**
19 pentru totdeauna: ei nu vor fi
ruşinaţi în timp de necaza şi se vor
sătura în* zilele de foamete.
20
Pentru că cei răi vor pieri, şi
vrăjmaşii Domnului, ca grăsimea
mieilorb: vor pieri, ca* fumul vor
pieri.
21
Cel rău ia cu împrumut şi nu
dă înapoi, dar cel drept* se îndură
22 şi dă; pentru că* cei binecuvântaţi
de El vor stăpâni ţara, dar cei
blestemaţi de El vor fi** nimiciţi.
! De Domnul* sunt întăriţi pa23
şii omului şi El Îşi găseşte plăce24 rea în calea lui: dacă va cădea,
nu* se va prăbuşi de tot, pentru
că Domnul îi susţine mânac.
25
Am fost tânăr şi am îmbătrânit
şi n-am văzut pe cel drept părăsit,
nici sămânţa lui cerşind* pâine:
26 el este îndurător în orice* zi şi dă
cu împrumut şi sămânţa lui va fi
o binecuvântare.
27
Depărtează-te* de rău şi fă binele, şi rămâid pentru totdeauna;
28 pentru că Domnul iubeşte* dreptatea şi nu-i va părăsi pe sfinţii Săie: ei
vor fi păziţi întotdeauna, dar**
sămânţa celor răi va fi nimicită.
29
Cei* drepţi vor stăpânif ţara şi
vor locui în ea pentru totdeauna.
30
! Gura* celui drept rosteşte
înţelepciune şi limba lui vorbeşte
31 dreptate; legea* Dumnezeului
său este în inima lui, paşii lui nu
se vor clătina.
Cel rău pândeşte* pe cel drept
32
33 şi caută să-l omoare; D omnul
nu-l* va lăsa în mâna lui şi nu-l**
va condamna când va fi judecat.

Aşteaptă-L* pe Domnul şi păzeşte calea Lui; şi El te va înălţa
ca să stăpâneşti ţara: vei vedea
când cei răi vor fi nimiciţi**.
35
! L-am văzut* pe cel rău în
mare putere şi întinzându-se ca
un copac verde în locul său de
36 naştere. Dar* a trecutg şi, iată,
nu mai era; şi l-am căutat şi nu
s-a mai găsit.
37
Ia seama la cel integru şi
priveşte pe cel drept, pentru că
sfârşitul unui astfel de om* este
38 paceah. Dar* cei care se răzvrătesc vor fi nimiciţi împreună; viitoruli celor răi va fi tăiatj.
Dar mântuirea* celor drepţi
39
este de la Domnul, tăria lor în timp
40 de necaz**. Şi D omnul îi* va
ajuta şi-i va scăpa: îi va scăpa de
cei răi şi-i va salva, pentru că**
s-au încrezut în El.
34

38:7
34 *Vers. 9.
Ps. 27.14.
Pr. 20.22.
**Ps. 52.5,6;
91.8.
35 *Iov 5.3.

36 *Iov 20.5.

37 *Is. 32.17;
57.2.

38 *Ps. 1.4;
52.5.
39 *Ps. 3.8.
**Ps. 9.9.
40 *Is. 31.5.
**1 Cr. 5.20
Dan. 3.17;
3.28; 6.23.

PSALMUL 38
Un psalm al lui David. Spre
aducere-aminte.
Doamne*, nu mă mustra în
mânia Ta şik nu mă pedepsi în
aprinderea Ta.
! Pentru că săgeţile* Tale
2
m-au străpuns şi mâna** Ta a coborât asupra mea.
Nimic nu este sănătos în car3
nea mea din cauza mâniei Tale;
nici* un pic de pace în oasele
mele, din cauza păcatului meu.
Pentru că nelegiuirile* mele
4
au trecut peste capul meul ca o
povară apăsătoare, sunt** prea
grele pentru mine.
Rănile mele miros greu, curg,
5
din cauza nebuniei mele.
Sunt copleşit* şi gârbovit pes6
te măsură; toată ziua umblu**
jelind.
Pentru că rărunchii mei sunt
7
plini* de coptură şi nimic**
1

1 *Ps. 6.1.

2 *Iov 6.4.
**Ps. 32.4.

3 *Ps. 6.2.

4 *Ezra 9.6.
Ps. 40.12.
**Mt. 11.28.

6 *Ps. 35.14.
**Iov 30.28.
Ps. 42.9;
43.2.
7 *Iov 7.5.
**Vers. 3.

a Sau „în timp rău“

b Sau „ca strălucirea câmpiilor“ c Sau „îl susţine cu mâna Sa“ d Sau „aşa vei
rămâne (vei locui) în ţară“ e Sau „pe cei evlavioşi ai Săi“ f Sau „vor moşteni“ g Sau „a trecut pe lângă
el“ h Sau „pentru că este un viitor (un urmaş, ca în Ps.109.13) pentru omul păcii“ i Sau „urmaşul“ j Sau
„sfârşitul celor răi este să fie nimiciţi“ k Sau „nici“ l Asemenea unor ape
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8 *Iov 3.24.
Ps. 22.1,13.
Is. 59.11.

10 *Ps. 6.7;
88.9.

11 *Ps. 31.11.
**Lc. 10.31;
10.32.
†Lc. 23.49.
12 *2Sam.17.1;
17.2,3.
**2Sam.16.7;
16.8.
†Ps. 35.20.
13 *2Sam.16.10
**Ps. 39.2,9

15 *2Sam.16.12
Ps. 39.7.
16 *Ps. 13.4.
**Deut.32.35
†Ps. 35.26.

18 *Ps. 32.5.
Pr. 28.13.
**2 Cor.7.9;
7.10.
19 *Ps. 35.19.

20 *Ps. 35.12.
**1 Pet.3.13
1 Ioan 3.12.

21 *Ps. 35.22.

22 *Ps. 27.1;
62.2,6.
Is. 12.2.

38:8
sănătos nu este în carnea mea.
Sunt sfârşit şi zdrobit peste
PSALMUL 39
măsură; răcnesc* de durere în frăCătre mai-marele muzicii.
mântarea inimii mele.
Pentru Iedutun. Un psalm al lui
! Doamne, toată dorinţa mea
9
David.
este înaintea Ta şi geamătul meu
nu-Ţi este ascuns.
1
Am zis: „Îmi voi păzi* căile, ca
Inima îmi bate puternic, pute10
să nu păcătuiesc cu limba mea: voi
rea m-a părăsit; cât despre lumipune frâu gurii** mele cât†
na* ochilor mei, nici ea nu mai
timp este cel rău înaintea mea“.
este cu mine.
2
Am fost* mut, în tăcere; am
11
Cei care* mă iubesc şi însotăcut când era vorba de bine; şi
ţitoriia mei s-au depărtat** de rana
durerea mea a crescut.
mea. Şi cei apropiaţi stau† de- 3
Inima mea ardea înăuntrul meu;
parte.
în cugetarea mea s-a aprins focul*,
12
Şi cei care caută viaţa mea
atunci am vorbit cu limba mea:
D oamne, fă-mi* cunoscut
îmi întind curse*; şi cei care îmi 4
„D
caută răul vorbesc** răutăţi şi
sfârşitul meu şi cât este măsura
gândescb† înşelăciuni toată ziua.
zilelor mele; fă-mă să ştiu cât de
! Şi eu*, ca un surd, nu aud;
13
trecătorf sunt“.
şi**, ca un mut, nu deschid gura. 5
Iată, Tu mi-ai dat zile cât un
14
Şi am ajuns ca un om care nu
lat de mână şi durata* vieţii meleg
aude şi în gura căruia nu sunt
este ca nimic înaintea Ta; în
răspunsuri.
adevăr**, orice om care stă în
15
Pentru că pe Tine Te aştept*,
picioareh este numai o suflarei.
Doamne! Tu vei răspunde, DoamOprire.
ne, Dumnezeulc meu!
6
În adevăr, omul umblă ca o
16
Pentru că am spus: „Să* nu se
umbrăj*; în adevăr, se frământă în
bucure ei de mine! Când îmi
zadar, îngrămădeşte** bunuri şi
alunecă** piciorul, ei se† înalţă
nu ştie cine le va strânge.
împotriva mea“.
! Şi acum, ce aştept eu, Doam7
17
Pentru că sunt aproape să cad
ne? Speranţa* mea este în Tine.
şi durerea mea este întotdeauna 8
Scapă-mă de toate nelegiuiriînaintea mea;
le mele; nu mă lăsa batjocurii*
pentru că îmi voi mărturisi*
nebunului.
18
nelegiuirea; sunt neliniştit** din 9
Am rămas* mut, nu mi-am
cauza păcatului meu.
deschis gura, pentru că Tu** ai
Şi vrăjmaşii mei sunt plini de
făcut aceasta.
19
viaţă, sunt puternici; şi cei care 10
Depărtează* loviturak Ta de la
d
mă urăsc fără temei* sunt mulţi .
mine. Sunt mistuit de loviturile
Şi cei care răsplătesc* cu rău
mâinii Tale.
20
pentru bine îmi sunt adversarie, 11
Când îl pedepseşti pe om,
pentru că** eu urmăresc ce este
mustrându-l din cauza nelegiuirii,
bine.
faci să dispară* frumuseţea lui preDoamne, nu mă părăsi! Dum21
cum molia; în adevăr**, orice om
nezeul meu, nu* Te depărta de
este numai o suflare. Oprire.
mine!
! Ascultă-mi rugăciunea,
12
Doamne, şi pleacă urechea la stri22
Grăbeşte-Te să mă ajuţi,
Doamne, mântuirea* mea!
gătul meu. Nu fi surd la lacrimile
8

1 *1 Împ. 2.4.
2 Împ. 10.31.
**Ps. 141.3.
Iac. 3.2.
†Col. 4.5.
2 *Ps. 38.13.

3 *Ier. 20.9.

4 *Ps. 90.12;
119.84.

5 *Ps. 90.4.
**Vers. 11.
Ps. 62.9;
144.4.

6 *1 Cor. 7.31.
Iac. 4.14.
**Iov 27.16.
Ecl. 2.18,21;
2.26; 5.14.
Lc. 12.20,21.
7 *Ps. 38.15.
8 *Ps. 44.13;
79.4.

9 *Lev. 10.3.
Iov 40.4,5.
Ps. 38.13.
**2Sam.16.10
Iov 2.10.
10 *Iov 9.34;
13.21.
11 *Iov 4.19;
13.28.
Is. 50.9.
Osea 5.12.
**Vers. 5.

a Sau „prietenii“ b Sau „spun“ c Ebr. „Adonai Eloah“ d Sau „s-au înmulţit“ e Pluralul cuvântului
„Satan“ f Sau „fragil“ g Sau „timpul meu“ h Sau „chiar cel aşezat sus“ i Sau „deşertăciune“ j Sau
„umblă în ceea ce nu e decât aparenţă“ k Sau „rana biciului“
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12 *Lev. 25.23.
mele, pentru că* sunt un străin,
1 Cr. 29.15.
un pribeag înaintea Ta, ca** toţi
Ps. 119.19.
2 Cor. 5.6.
părinţii mei.
Ev. 11.13.
Abate-Ţi* privirile de la mine şi 11
1 Pet. 1.17; 13
2.11.
îmi voi regăsi puterea înainte de a
**Gen. 47.9.
mă duce şi să** nu mai fiu.
13 *Iov 10.20;
10.21; 14.5,6
**Iov 14.10;
" PSALMUL 40
12
14.11,12.

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.
1 *Ps. 27.14;
37.7.
2 *Ps. 69.2,14.
**Ps. 27.5.
†Ps. 37.23.

3 *Ps. 33.3.
**Ps. 52.6.

4 *Ps. 34.8.
Ier. 17.7.
**Ps. 101.3,7
†Ps. 125.5.
5 *Ex. 15.11.
Iov 5.9; 9.10.
Ps. 71.15;
92.5;
139.6,17.
**Is. 55.8.

6 *1Sam.15.22.
Ps. 50.8;
51.16.
Is. 1.11;
66.3.
Osea 6.6.
Mt. 9.13;
12.7.
Ev. 10.5.
7 *Lc. 24.44.
8 *Ps. 119.16;
119.24,47,92.
Ioan 4.34.
Rom. 7.22.
**Ps. 37.31.
Ier. 31.33.
2 Cor. 3.3.
9 *Ps. 22.22;
22.25; 35.18.
**Ps. 119.13
†Ps. 139.2.
10 *Fap. 20.20;
20.27.

L-am aşteptat* cu răbdare pe
Domnul; şi El S-a plecat spre mine
şi mi-a auzit strigătul.
2
M-a scos din groapa pieirii,
din noroiul mocirlei*, şi mi-a
pus** picioarele pe stâncă, mi-a
întărit† paşii.
3
Şi* mi-a pus în gură o cântare
nouă, lauda Dumnezeului nostru.
Mulţi** vor vedea aceasta şi se
vor teme şi se vor încrede în
Domnul.
4
! Ferice* de omul care şi-a pus
încrederea în Domnul şi nu** se
îndreaptă spre cei mândri şi spre
cei care se abat spre minciună†.
5
Tu ai înmulţit*, D oamne,
Dumnezeul meu, lucrările Tale
minunate şi gândurile** Tale
faţă de noi: nu se pot înşirui înaintea Ta. Să le vestesc şi să le
spun, sunt prea numeroase pentru
a le istorisi.
6
În jertfă* şi dar de mâncare nu
Ţi-ai găsit plăcerea: mi-ai străpuns urechile; n-ai cerut ardere-de-tot, nici jertfă pentru păcat.
7
Atunci am zis: „Iată, vin; în sulul cărţii este scris* despre mine.
8
Este desfătarea* mea, Dumnezeul meu, să fac plăcerea Ta, şi
legea Ta este înăuntrul** inimii
mele“.
9
Am vestit* dreptatea în adunarea cea mare; iată, nu mi-am
oprit buzele**, Doamne, Tu† o
ştii.
10
N-am* ascuns dreptatea Ta în
inima mea, am vorbit despre cre1

a Sau „pedepsele“

duşmănia“

b Sau „îngroziţi“

dincioşia Ta şi despre mântuirea
Ta; n-am ascuns bunătatea Ta şi
adevărul Tău adunării celei mari.
Tu, Doamne, nu îndepărta de
la mine îndurările Tale; bunătatea*
Ta şi adevărul Tău să mă păzească întotdeauna.
Pentru că m-au înconjurat rele
fără număr, nelegiuirilea mele
m-au ajuns* şi nu pot să le privesc;
sunt mai multe decât perii capului
meu şi inima mea m-a părăsit**.
13
Să-Ţi placă, Doamne, să mă
scapi. Doamne*, grăbeşte-Te să
mă ajuţi!
14
Să fie toţi împreună ruşinaţi*
şi încurcaţi cei care-mi caută sufletul ca să-l piardă! Să fie daţi
înapoi şi să fie înfruntaţi cei
care-şi găsesc plăcerea în nenorocirea mea!
15
Să fie pustiiţib* din cauza ruşinii** lor cei care-mi zic: „Ha-ha!
Ha-ha!“
16
Să se bucure* şi să se veselească în Tine toţi cei care Te
caută! Cei care iubesc mântuirea
Ta să zică** neîncetat: „Mărit să
fie Domnul!“
17
Eu* însă sunt întristat şi sărac: Domnul** Se gândeşte la
mine. Tu eşti ajutorul meu şi salvatorul meu; Dumnezeul meu,
nu întârzia.

41:4

11 *Ps. 43.3;
57.3; 61.7.

12 *Ps. 38.4.
**Ps. 73.26.

13 *Ps. 70.1.

14 *Ps. 35.4,26;
70.2; 71.13.

15 *Ps. 73.19.
**Ps. 70.3.
16 *Ps. 35.27.
**Ps. 70.4.

17 *Ps. 70.5.
**1 Pet. 5.7.

PSALMUL 41
Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.
Ferice de cel* care-l înţelege
pe sărac! În ziua răului, Domnul îl
va scăpa.
Domnul îl va păzi şi-l va păs2
tra în viaţă: va fi fericitc pe pământd şi nu-l* vei lăsa în voiae
vrăjmaşilor lui.
Domnul îl va susţine pe patul
3
de zăcere; Tu îi vei primeni
tot patul său când va fi bolnav.
Doamne, ai milă de
4
! Am zis: „D
1

c Sau „binecuvântat“

d Sau „în ţară“

1 *Pr. 14.21.

2 *Ps. 27.12.

e Sau „în
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41:5

PSALMII
4 *2 Cr. 30.20
Ps. 6.2;
147.3.

6 *Ps. 12.2.
Pr. 26.24-26

9 *2Sam.15.12
Iov 19.19.
Ps. 55.12;
55.13,20.
Ier. 20.10.

mine, vindecă-mi* sufletul, pentru că
am păcătuit împotriva Ta“.
5
Vrăjmaşii mei îmi doresc răul:
„Când va muri şi când îi va pieri
numele?“
6
Şi dacă vine unul să mă vadă,
vorbeşte* neadevăruri; inima lui
îşi adună nelegiuire; iese afară şi
vorbeşte despre ea.
7
Toţi cei care mă urăsc şoptesc
împreună împotriva mea; plănuiesc răul împotriva meaa:
8
„O lucrare a lui Belialb se ţine
de elc, şi acum, pentru că zace, nu
se va mai ridica“.
Chiar* şi prietenul meu apro9

piat d , în care mă încredeam,
care** mânca pâinea mea, a ridicat călcâiul împotriva mea.
10
Dar Tu, Doamne, ai milă de
mi-ne şi ridică-mă şi le voi răsplătie.
11
! Prin aceasta cunosc că Tu
Îţi găseşti plăcerea în mine,
că vrăjmaşul meu nu triumfă asupra mea.
12
Şi pe mine, Tu m-ai păstrat în
nevinovăţia mea şi m-ai* aşezat
înaintea Ta pentru totdeauna.
#

13

#

9 **Obad. 7.
Ioan 13.18.

12 *Iov 36.7.
Ps. 34.15.

#

Binecuvântat* fie Domnul,
Dumnezeul lui Israel, din eternitate în eternitate! Amin, da, amin!

13 *Ps. 106.48.

CARTEA A DOUA
PSALMUL 42
Către mai-marele muzicii.
Un maschilf al fiilor lui Core.
Cum doreşte cerbulg izvoarele
de apă, aşa Te doreşte sufletul
meu pe Tine, Dumnezeule!
2
Sufletul* meu însetează după
Dumnezeu, după Dumnezeul**
cel viu. Când voi veni şi mă voi
arăta înaintea lui Dumnezeu?
3
Lacrimile* mele au fost pâineah mea zi şi noapte, când** mi
se zicea toată ziua: „Unde este
Dumnezeul tău?“
4
Îmi aminteam de acestea şi-mi
vărsam* sufletul în mine: cum
mergeam cu mulţimea, cum înaintam** împreună cu ei, cu strigăt
de bucurie şi de laudă, până la casa
lui Dumnezeu, o mulţime în sărbătoare.
5
! Pentru ce* eşti mâhnit, suflete al meu, şi eşti frământat înăuntrul meu? Pune-ţi** speranţa în
Dumnezeu, pentru că iarăşi Îl voi
lăuda: faţa Sa este mântuireai.
6
Dumnezeul meu, sufletul meu
1

2 *Ps. 63.1;
84.2.
Ioan 7.37.
**1 Tes.1.9.
3 *Ps. 80.5;
102.9.
**Vers. 10.
Ps. 79.10;
115.2.
4 *Iov 30.16.
Ps. 62.8.
**Is. 30.29.

5 *Vers. 11.
Ps. 43.5.
**Plân. 3.24

este mâhnit înăuntrul meu, de
aceea îmi amintesc de Tine din
ţara Iordanului şi din Hermonj,
din muntele Miţeark.
7
! Un adânc* cheamă un alt
adânc, la vuietul căderilor Tale de
apă; toate** valurile Tale şi talazurile Tale au trecut peste mine.
8
Ziua, Domnul va porunci* bunătatea Sa; şi noaptea**, cântarea
Lui va fi cu mine, o rugăciune
către Dumnezeul vieţii mele.
9
Voi spune către Dumnezeu,
stânca mea: „Pentru ce* m-ai
uitat? Pentru ce umblu în jale din cauza apăsării vrăjmaşului?“
10
Ca o zdrobire în oasele mele
este batjocura adversarilor mei,
când* îmi spun toată ziua: „Unde
este Dumnezeul tău?“
11
! Pentru ce* eşti mâhnit, suflete al meu, şi de ce eşti frământat înăuntrul meu? Pune-ţi
speran-ţa în Dumnezeu, pentru
că iarăşi Îl voi lăuda. El este
mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu.

7 *Ier. 4.20.
Ezec. 7.26.
**Ps. 88.7.
Iona 2.3.
8 *Lev. 25.21.
Deut. 28.8.
Ps. 133.3.
**Iov 35.10.
Ps. 32.7;
63.6; 149.5.
9 *Ps. 38.6;
43.2.

10 *Vers. 3.
Ioel 2.17.
Mica 7.10.

11 *Vers. 5.

a Sau „îmi impută răul“ b Sau „Ceva rău“ c Sau „este turnată peste el“ d Lit. „omul păcii mele“ e Sau
„ca să le răsplătesc“ f Probabil o învăţătură g Sau „Cum tânjeşte cerbul după“ h Sau „hrana“ i Sau
„pentru mântuirea feţei Sale“ j Sau „din înălţimile Hermonului“ k Sau „de la dealul cel mic“
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PSALMII 44:22
Pentru că nu* în arcul meu mă
încred şi nu sabia mea mă va salva;
7
ci Tu ne-ai salvat de vrăjmaşii
noştri şi i-ai făcut* de ruşine pe
cei care ne urăsc.
8
Cu* Dumnezeu ne lăudăm toată ziua şi vom lăuda pentru totdeauna Numele Tău. Oprire.
9
! Dar Tu ne-ai respins* şi
ne-ai făcut de ruşine şi nu mai ieşi
cu oştirile noastre;
10
ne-ai făcut* să dăm înapoi
dinaintea vrăjmaşului şi cei care
ne urăsc au jefuit pentru ei înşişi;
11
ne-ai dat* ca pe nişte oi de
mâncat şi ne-ai împrăştiat** printre naţiuni;
12
ai vândut* pe poporul Tău pe
nimic şi n-ai prosperat prin preţul
vânzării lorg;
13
ne-ai făcut* de ocară faţă de
vecinii noştri, de batjocura şi de
râsul celor din jurul nostru;
14
ne-ai făcut* un proverb printre naţiuni, o clătinare** de cap
printre popoare.
15
Toată ziua dispreţul meu este
înaintea mea şi ruşinea feţei mele
m-a acoperit,
16
din* cauza glasului celui care
insultă şi batjocoreşte, din cauza
vrăjmaşului şi a răzbunătorului.
17
! Toate* acestea au venit
peste noi şi noi nu Te-am uitat
şi n-am fost necredincioşi legământului Tău;
18
inima noastră nu s-a întors
înapoi şi paşii* noştri nu s-au
abătut din calea Ta,
19
deşi ne-ai zdrobit în* locuinţa
şacalilor şi ne-ai acoperit cu**
umbra morţii.
20
Dacă am fi uitat Numele
Dumnezeului nostru şi ne-am fi
întins* mâinile către un dumnezeu străin,
21
n-ar fi cercetat* Dumnezeu
aceasta? pentru că El cunoaşte
tainele inimii.
22
Dar* din cauza Ta suntem daţi
6

PSALMUL 43
1 *Ps. 26.1;
35.24.
**Ps. 35.1.

2 *Ps. 28.7.
**Ps. 42.9.

3 *Ps. 40.11;
57.3.
**Ps. 3.4.

5 *Ps. 42.5,11.

Judecă-măa*, Dumnezeule, şi
apără-mi** cauza împotriva unei
naţiuni fără evlavie! Scapă-mă
de omul înşelător şi nelegiuit!
2
Pentru că Tu eşti Dumnezeul
tăriei* mele; pentru ce** m-ai
respins? Pentru ce umblu în jale
din cauza asupririi vrăjmaşului?
3
Trimite* lumina Ta şi adevărul Tău; ele mă vor conduce,
mă vor aduce la muntele** sfinţeniei Tale şi la locuinţeleb Tale!
4
Şi voi veni la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, bucuria veseliei mele, şi Te voi lăuda cu harfa,
Dumnezeule, Dumnezeul meu!
5
Pentru ce* eşti mâhnit, suflete
al meu, şi de ce eşti frământat
înăuntrul meu? Pune-ţi speranţa
în Dumnezeu, pentru că iarăşi Îl
voi lăuda: El este mântuirea feţei
mele şi Dumnezeul meu.
1

" PSALMUL 44
Către mai-marele muzicii. Un
maschilc al fiilor lui Core.
1 *Ex. 12.26;
12.27.
Ps. 78.3.

2 *Ex. 15.17.
Deut. 7.1.
Ps. 78.55;
80.8.
3 *Deut. 8.17.
Ios. 24.12.
**Deut. 4.37;
7.7,8.

4 *Ps. 74.12.

5 *Dan. 8.4.

Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, părinţii* noştri ne-au
istorisit lucrarea pe care ai făcut-o
în zilele lor, în zilele de demult.
2
Tu, cu mâna Ta, ai* alungat
naţiuni şi i-ai sădit pe eid, ai lovit
popoare şi i-ai întins pe ei.
3
Pentru că nu* prin sabia lor
au luat ţara în stăpânire şi nu
braţul lor i-a salvat, ci dreapta
Ta şi braţul Tău şi lumina feţei
Tale, pentru că** Ţi-ai găsit plăcerea în ei.
4
Tu eşti e Împăratul* meu,
Dumnezeule; porunceşte mântuireaf pentru Iacov!
5
Prin Tine îi vom doborî* pe
vrăjmaşii noştri, prin Numele Tău
îi vom călca în picioare pe cei
care se ridică împotriva noastră.
1

a Sau „Fă-mi dreptate“
b Sau „corturile“
c Probabil o învăţătură
f
g
„Tu eşti Acelaşi“ Lit. „mântuirile“
Sau „n-ai mărit preţul lor“

6 *Ps. 33.16.
Osea 1.7.
7 *Ps. 40.14.

8 *Ps. 34.2.
Ier. 9.24.
Rom. 2.17.
9 *Ps. 60.1,10;
74.1; 88.14;
89.38;
108.11.
10 *Lev. 26.17.
Deut. 28.25.
Ios. 7.8,12.
11 *Rom. 8.36.
**Deut.4.27;
28.64.
Ps. 60.1.
12 *Is. 52.3,4.
Ier. 15.13.
13 *Deut. 1.28;
1.37.
Ps. 79.4;
80.6.
14 *Ier. 24.9.
**2Împ.19.21
Iov 16.4.
Ps. 22.7.

16 *Ps. 8.2.

17 *Dan. 9.13.

18 *Iov 23.11.
Ps. 119.51;
119.157.
19 *Is. 34.13;
35.7.
**Ps. 23.4.
20 *Iov 11.13.
Ps. 68.31.

21 *Iov 31.14.
Ps. 139.1.
Ier. 17.10.
22 *Rom. 8.36.

d Pe părinţii noştri

e Sau
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PSALMII 44:23

23 *Ps. 7.6;
35.23; 59.4;
59.5; 78.65.
**Vers. 9.
24 *Iov 13.24.
Ps. 13.1;
88.14.
25 *Ps. 119.25.

2 *Lc. 4.22.

3 *Is. 49.2.
Ev. 4.12.
Apoc. 1.16;
19.15.
**Is. 9.6.
4 *Apoc. 6.2.

6 *Ps. 93.2.
Ev. 1.8.

7 *Ps. 33.5.
**Is. 61.1.
†1Împ.1.39;
1.40.
††Ps. 21.6.

8 *Cânt. 1.3.

morţii toată ziua, suntem socotiţi
mente cu coarde.
ca nişte oi de tăiat.
9
Fiice* de împăraţi sunt printre
! Trezeşte-Te*! Pentru ce
23
doamnele Tale de onoare; împădormi, Doamne? Ridică-Te! Nu**
răteasa** stă la dreapta Ta în aur
ne respinge pentru totdeauna!
de Ofir.
Pentru ce* Îţi ascunzi faţa şi 10
Ascultă, fiică, şi vezi şi plea24
uiţi întristarea şi apăsarea noastră?
că-ţi urechea; şi uită* pe poporul
Pentru că* sufletul nostru este
25
tău şi casa tatălui tău;
încovoiat până în ţărână, pânte- 11
şi Împăratul îţi va dori frumucele nostru este lipit de pământ.
seţea; pentru că este domnul* tău,
Ridică-Te, ajută-ne şi răscumadoră-l!
26
pără-ne, pentru bunătatea Ta!
12
Şi cu un dar, fiica Tirului, cei
mai bogaţi* din popor vor căuta
PSALMUL 45
bunăvoinţa ta.
Fiica* Împăratului este plină
13
Către mai-marele muzicii. Ca
de
glorie
înăuntrud; veşmântul său
„Şoşanima“. Al fiilor lui Core. Un
este întreţesut cu aur.
maschilb. O cântare a celui preaEa* va fi adusă Împăratului
14
iubitc.
în veşminte brodate; fecioarele
care o urmează, însoţitoarele ei,
1
Inima mea clocoteşte de un
îţi vor fi aduse.
cuvânt bun; spun ce am compus
Vor fi aduse cu bucurie şi
despre Împăratul. Limba mea este 15
veselie, vor intra în palatul Împana unui scriitor iscusit.
păratului.
2
! Tu eşti mai frumos decât fiii
! În locul părinţilor tăi vor
oamenilor; harul* este turnat pe 16
fi fiii tăi; îi vei pune* căpetenii
buzele Tale: de aceea Dumnezeu
Te-a binecuvântat pentru totdeapeste toată ţarae.
una.
Voi aminti* Numele Tău în
17
Încinge-Ţi sabia* la coapsă,
toate generaţiile; de aceea popoa3
viteazule**, măreţia Ta şi splenrele Te vor lăuda în vecii vecilor.
doarea Ta;
şi, victorios* în măreţia Ta,
PSALMUL 46
4
înaintează pentru adevăr, blânCătre mai-marele muzicii. Al
deţe şi dreptate, şi dreapta Ta Îţi
fiilor lui Core. Pe alamotf. O cânva arăta fapte înfricoşătoare.
tare.
Săgeţile Tale sunt ascuţite –
5
sub Tine vor cădea popoare – în 1
Dumnezeu este adăpostul* şi
inima vrăjmaşilor Împăratului.
tăria noastră, un ajutor** în ne! Tronul* Tău, Dumnezeule,
cazuri, întotdeauna uşor de găsit.
6
este în vecii vecilor; sceptrul îm- 2
De aceea nu ne vom teme,
chiar dacă s-ar răsturna pământul
părăţiei Tale este un sceptru de
dreptate.
şi s-ar clătina munţii în inima
7
Tu* ai iubit dreptatea şi ai urât
mărilor,
chiar* dacă apele lor ar vui şi
răutatea; de aceea, Dumnezeule, 3
ar spumega, de s-ar cutremura
Dumnezeul** Tău Te-a uns† cu
munţii prin înălţarea lor. Oprire.
un untdelemn de bucurie†† mai
! Este un râu* ale cărui pâpresus decât pe tovarăşii Tăi.
4
8
raie înveselesc cetatea** lui Dum! Toate veşmintele Tale sunt
nezeu, sfântul locaş al locuinţesmirnă*, aloe şi casie; din palate
lorg Celui Preaînalt.
de fildeş Te-au înveselit instru-

9 *Cânt. 6.8.
**1Împ.2.19.

10 *Deut.21.13.

11 *Ps. 95.6.
Is. 54.5.
12 *Ps. 22.29;
72.10.
Is. 49.23;
60.3.
13 *Apoc. 7.3.

14 *Cânt. 1.4.

16 *1 Pet. 2.9.
Apoc. 1.6;
5.10; 20.6.
17 *Mal. 1.11.

1 *Ps. 62.7,8;
91.2; 142.5.
**Deut. 4.7.
Ps. 145.18.

3 *Ps. 93.3,4.
Ier. 5.22.
Mt. 7.25.
4 *Is. 18.7.
**Ps. 48.1,8.
Is. 60.14.

a Probabil pe „Crinii“ b Probabil o învăţătură c Sau „O cântare de nuntă“ d Înăuntrul palatului e Sau
„peste tot pământul“ f Probabil pe liră, tenor (vezi 1 Cr. 15.20) g Sau „corturilor“
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PSALMII 48:13
5 *Deut. 23.14. 5
Is. 12.6.
Ezec. 43.7,9.
Osea 11.9.
Ioel 2.27.
6
Ţef. 3.15.
Zah. 2.5,10;
2.11; 8.3.
6 *Ps. 2.1.
**Ios. 2.9,24. 7
7 *Vers. 11.
Num. 14.9.
2 Cr. 13.12.
8 *Ps. 66.5.

9 *Is. 2.4.
**Ps. 76.3.
†Ezec. 39.9.

10 *Is. 2.11,17.

Dumnezeu este în* mijlocul
ei, ea nu se va clătina. Dumnezeu
o va ajuta în revărsatul zorilor.
Naţiunile* vuiesc, împărăţiile
se clatină; El a făcut să I se audă
glasul: pământul** se topeşte.
Domnul* oştirilor este cu noi,
Dumnezeul lui Iacov este un turn
înalt pentru noi. Oprire.
8
! Veniţi*, priviţi faptele
Domnului, ce pustiiri a făcut pe
pământ.
9
El a făcut* să înceteze războaiele până la marginea pământului; El zdrobeşte** arcul şi
frânge suliţa, arde† carele în foc.
10
! Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu
sunt Dumnezeu: Eu voi fi înălţat*
printre naţiuni, voi fi înălţat pe pământ.
11
! Domnul oştirilor este cu
noi, Dumnezeul lui Iacov este un
turn înalt pentru noi. Oprire.
PSALMUL 47
Către mai-marele muzicii. Un
psalm al fiilor lui Core.

1 *Is. 55.12.

2 *Deut. 7.21.
Neem. 1.5.
Ps. 76.12.
**Mal. 1.14.
3 *Ps. 18.47.
4 *1 Pet. 1.4.

5 *Ps. 68.24;
68.25.

7 *Zah. 14.9.
**1Cor.14.15;
14.16.
8 *1 Cr. 16.31.
Ps. 93.1;
96.10; 97.1;
99.1.
Apoc. 19.6.

Bateţi* din palme, toate popoarele! Strigaţi către Dumnezeu
cu cântec de bucurie!
2
Pentru că Domnul, Cel Preaînalta, este de* temut, un Împărat** mare peste tot pământul.
3
El ne-a supus* popoare şi naţiuni sub picioarele noastre.
4
El a ales moştenirea* noastră,
gloriab lui Iacov, pe care l-a iubit.
Oprire.
5
! Dumnezeu S-a suit* în cântec de triumf, Domnul, în sunetul
trâmbiţei.
6
Cântaţi psalmi lui Dumnezeu,
cântaţi psalmi! Cântaţi psalmi Împăratului nostru, cântaţi psalmi!
7
Pentru că* Dumnezeu este
Împărat peste tot pământul: cântaţi** psalmi cu înţelepciunec!
8
Dumnezeu* împărăţeşte peste naţiuni, Dumnezeu stă pe tro1

a Ebr. „Yahve Elyon“

9

nul sfinţeniei Sale.
Mai-mariid popoarelor s-au
adunat la poporul* Dumnezeului
lui Avraam; pentru că** ale lui
Dumnezeu sunt scuturile pământului. El este înălţat nespus de mult.

9 *Rom. 4.11;
4.12.
**Ps. 89.18.

PSALMUL 48
O cântare. Un psalm al fiilor
lui Core.
Domnul este mare şi foarte
vrednic de laudă în* cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele**
sfinţeniei Sale.
2
! Frumos* în înălţimea sa, bucuria** întregului pământe este
muntele Sionului, în părţile† de
nord, cetatea†† Marelui Împărat;
3
Dumnezeu este cunoscut în
palatele ei ca un turn înalt.
4
Pentru că, iată, împăraţii* s-au
adunat, au trecut împreună:
5
au văzut: au fost uimiţi; au
fost tulburaţi, au fugit înspăimântaţi.
6
Acolo i-a apucat* un tremur, o
teamă ca** a unei femei care naşte.
Prin vântul* de la răsărit ai
7
zdrobit** corăbiile din Tarsis.
! Cum am auzit, aşa am văzut
8
în cetatea* Domnului oştirilor, în
cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o întăreşte** pentru totdeauna. Oprire.
Dumnezeule, la bunătatea* Ta
9
ne-am gândit în mijlocul templului Tău!
Dumnezeule, ca Numele* Tău,
10
aşa este lauda Ta, până la marginile pământului; dreapta Ta este
plină de dreptate.
! Să se bucure muntele Sio11
nului, să se veselească fiicele lui
Iuda, pentru judecăţile Tale.
Înconjuraţi Sionul şi ocoliţi-l;
12
număraţi turnurile sale,
13
luaţi aminte laf întăritura sa,
cercetaţi palatele sale, ca să povestiţi generaţiei care va veni.
1

b Lit. „mândria“ c Ebr. „un maschil“; probabil o învăţătură
inima nobilă, cei binevoitori e Sau „întregii ţări“ f Sau „puneţi la inimă“

1 *Ps. 46.4;
87.3.
**Is. 2.2,3.
Mica 4.1.
Zah. 8.3.
2 *Ps. 50.2.
Ier. 3.19.
Plân. 2.15.
Dan. 8.9;
11.16.
**Ezec.20.6.
†Is. 14.13.
††Mt. 5.35.
4 *2 Sam.10.6;
10.14,16,18;
10.19.

6 *Ex. 15.15.
**Osea13.13
7 *Ier. 18.17.
**Ezec.27.26
8 *Vers. 1,2.
**Is. 2.2.
Mica 4.1.

9 *Ps. 26.3;
40.10.
10 *Deut.28.58.
Ios. 7.9.
Ps. 113.3.
Mal.1.11,14.

d Aici, cei cu
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PSALMII 48:14
14 *Is. 58.11.

2 *Ps. 62.9.

4 *Ps. 78.2.
Mt. 13.35.
5 *Ps. 38.4.

6 *Iov 31.24;
31.25.
Ps. 52.7;
62.10.
Mc. 10.24.
1 Tim. 6.17.
7 *Mt. 16.26.

8 *Iov 36.18;
36.19.

9 *Ps. 89.48.
10 *Ecl. 2.16.
**Pr. 11.7.
Ecl. 2.18;
2.21.
11 *Gen. 4.17.

12 *Vers. 20.
Ps. 39.5;
82.7.
13 *Lc. 12.20.

Pentru că acest Dumnezeu este
găsesc plăcere în cuvintele lor.
Dumnezeul nostru în vecii vecilor;
Oprire.
El va fi călăuza* noastră până la 14
Zac în Locuinţa morţilor ca
moarte.
oile; moartea se va hrăni cu eie,
iar dimineaţa cei* drepţi vor stă" PSALMUL 49
pâni peste ei; şi frumuseţeaf** lor
va fi mistuită în Locuinţa morţilor,
Către mai-marele muzicii. Al
fără să mai aibă locuinţă.
fiilor lui Core. Un psalm.
Dar Dumnezeu va răscumpă15
1
ra* sufletul meu din mâna LocuVoi, toate popoarele, ascultaţi
inţei morţilor, pentru că mă va
aceasta; voi, toţi locuitorii lumii,
primi. Oprire.
plecaţi urechea,
2
Nu te teme când se îmbogăfii* ai oamenilor de rând şi fii 16
a
ţeşte
un om, când gloria casei lui
ai celor mari , bogatul şi săracul
creşte;
deopotrivă!
3
pentru că* nu va lua nimic
Gura mea va vorbi înţelepciu- 17
când va muri: gloria lui nu va
ne şi cugetarea inimii mele va fi
coborî după el;
pricepere.
4
cu toate că în timpul vieţii
Îmi voi pleca* urechea la pa- 18
lui şi-a binecuvântat* sufletul (şi
rabolă, voi descoperi taina mea
eşti lăudat când o duci bine),
pe harfă.
tot* la generaţia părinţilor săi
5
! Pentru ce m-aş teme în ziua 19
va merge: nu vor vedea lumina**
cea rea, când* mă înconjoară neniciodată.
legiuirea celor care mă urmăresc
b
Omul pus în cinste şi fără pri20
îndeaproape ?
6
cepere este asemenea* fiarelor
Ei se* încred în averea lor şi se
care pier.
mândresc în belşugul bogăţiei lor.
7
Un om nu va putea nicidecum
" PSALMUL 50
să-l răscumpere pe fratele său,
nici să-I* dea lui Dumnezeu un
Un psalm al lui Asaf.
preţ de răscumpărare pentru el
8
(pentru că răscumpărarea* su- 1
Dumnezeul* Dumnezeu Domfletului lor este aşa de scumpă,
nulg a vorbit şi a chemat pământul
că trebuie să renunţe la ea pentru
de la răsăritul soarelui până la aputotdeauna),
sul lui.
9
ca să trăiască pentru totdeau- 2
Din Sion, perfecţiunea* frumuna, să* nu vadă groapac.
seţii, Dumnezeu** a strălucit.
10
Pentru că el vede că înţelep- 3
! Dumnezeul nostru va veni
ţii* mor, nebunul şi prostul pier
şi nu va tăcea. Focul* va mistui
înaintea Lui şi o furtună puternică
deopotrivă şi** lasă altora averea
lor.
va fi în jurul Lui.
11
Gândul lor lăuntric este că 4
El va chema* cerurile de sus
şi pământul, ca să judece pe poeterne le sunt casele, locuinţele lor
din generaţie în generaţie: ei dau*
porul Său:
„Strângeţi-Mi pe sfinţii* Mei,
numele lor ţinuturilor.
5
12
Dar omul* pus în cinste nu răcare** au făcut legământ cu Mimâne; el este asemenea fiarelor
ne prin jertfă“.
Şi cerurile* vor vesti dreptacare pier.
6
13
Această cale a lor este nebutea Sa, pentru că** Dumnezeu
nia* lord; şi cei care vin după ei
Însuşi este Judecător. Oprire.
14

14 *Ps. 47.3.
Dan. 7.22.
Mal. 4.3.
Lc. 22.30.
1 Cor. 6.2.
Apoc. 2.26;
20.4.
**Iov 4.21.
Ps. 39.11.
15 *Ps. 56.13.
Osea 13.14.

17 *Iov 27.19.

18 *Deut. 29.19
Lc. 12.19.
19 *Gen. 15.15.
**Iov 33.30.
Ps. 56.13.
20 *Ecl. 3.19.

1 *Neem. 9.32
Is. 9.6.
Ier. 32.18.

2 *Ps. 48.2.
**Deut.33.2.
Ps. 80.1.
3 *Lev. 10.2.
Num. 16.35.
Ps. 97.3.
Dan. 7.10.
4 *Deut. 4.26;
31.28; 32.1.
Is. 1.2.
Mica 6.1,2.
5 *Deut. 33.3.
Is. 13.3.
**Ex. 24.7.
6 *Ps. 97.6.
**Ps. 75.7.

a Lit. „fii ai lui Adam şi fii ai lui Iş“ b Lit. „celor care se ţin de călcâiele mele“ c Sau „putrezirea“ d Sau
„încrederea în ei înşişi“ e Lit. „îi va paşte“ f Lit. „tăria“ g Ebr. „El Elohim Yahve“
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PSALMII 51:14
7 *Ps. 81.8.
**Ex. 20.2.

8 *Osea 6.6.
Is. 1.11.
Ier. 7.22.
9 *Mica 6.6.
Fap. 17.25.

12 *Ex. 19.5.
Deut. 10.14.
Iov 41.11.
Ps. 24.1.
1 Cor. 10.26.
14 *Osea 14.2.
Ev. 13.15.
**Deut. 23.21
Iov 22.27.
Ps. 76.11.
Ecl. 5.4,5.
15 *Iov 22.27.
Ps. 91.15;
107.6,13,19;
107.28.
Zah. 13.9.
**Vers. 23.
Ps. 22.23.

17 *Rom. 2.21;
2.22.
**Neem.9.26
18 *Rom. 1.32.
**1Tim.5.22.

19 *Ps. 52.2.

21 *Ecl. 8.11;
8.12.
Is. 26.10;
57.11.
**Rom. 2.4.
†Ps. 90.8.
22 *Iov 8.13.
Ps. 9.17.
Is. 51.13.
23 *Ps. 27.6.
Rom. 12.1.
**Gal. 6.16.

! „Ascultă*, poporul Meu, şi
voi vorbi; Israele, şi voi mărturisi
în mijlocul tău. Eu** sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.
8
Nu* te voi mustra pentru jertfele tale, nici pentru arderile tale
de tot, care sunt întotdeauna înaintea Mea.
9
Nu* voi lua nici un taur din
casa ta, nici ţapi din staulele tale.
10
Pentru că orice animal al pădurii este al Meu, vitele pe mii de
dealuri.
Cunosc toate păsările munţilor şi
11
tot ce se mişcă pe câmp este al Meua.
12
Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş
spune ţie, pentru că* a Mea este
lumea şi tot ce cuprinde eab.
13
Voi mânca Eu carnea taurilor?
şi voi bea sângele ţapilor?
14
Adu jertfă* lui Dumnezeu lauda
şi împlineşte-ţi** jurămintele faţă
de Cel Preaînalt.
15
Şi cheamă-Mă* în ziua necazului: Eu te voi salva şi tu** Mă
vei glorifica!
16
Dar celui rău, Dumnezeu îi zice:
«Ce ai tu ca să înşiri rânduielile
Mele şi să pui legământul Meu în
gura ta,
17
tu, care urăşti* mustrarea şi care
ai aruncat** cuvintele Mele înapoia ta?
18
Când* vedeai un hoţ, te învoiai cu el, şi partea** ta era cu cei
adulteri;
19
îţi dai gura la rău şi limba* ta
urzeşte vicleşug;
20
stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, defăimezi pe fiul mamei tale;
21
ai făcut acestea şi* am tăcut. Ai
gândit** că sunt ca tine, dar te voi
mustra† şi ţi le voi pune sub ochi».
22
! Luaţi seama deci la aceasta,
voi, care-L* uitaţi pe Dumnezeuc,
ca să nu vă sfâşii şi să nu fie nimeni care să vă scape!
23
Cel* care aduce jertfă de laudă Mă glorifică şi celui** care-şi rânduieşte calea îi voi ară-

ta mântuirea lui Dumnezeu“.

7

a Sau „înaintea Mea“ b Lit. „toată plinătatea ei“
„pentru“ f Sau „drept“

PSALMUL 51
Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David; când a venit
la el profetul Natan, după ce intrase la Bat-Şeba.
Ai milă de mine, Dumnezeule,
după bunătatea Ta! După măreţia îndurărilor Tale, şterge-mi*
fărădelegile.
Spală-mi* deplin fărădelegea
2
mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu.
Pentru că-mi cunosc* nelegiui3
rile şi păcatul meu este întotdeauna înaintea mea.
Împotriva Ta, numai împotri4
va* Ta am păcătuit şi am făcut**
ce este rău înaintea ochilor Tăi;
aşa că† eşti îndreptăţit când vorbeşti, eşti curat când judeci.
Iată, am fost născut* în nelegiu5
ire şi în păcat m-a zămislit mama mea.
Iată, Ţie Îţi place adevărul în
6
omul* dinăuntrud şi mă vei face
să cunosc înţelepciunea în taina
inimii mele.
! Curăţeşte-mă* de păcat cu
7
isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi**
voi fi mai alb decât zăpada.
Fă-mă să aud veselie şi bucu8
rie, ca să* se bucure oasele pe care
le-ai zdrobit.
Ascunde-Ţi* faţa de păcatele
9
mele şi şterge toate nelegiuirile mele.
Creează* îne mine o inimă cu10
rată, Dumnezeule, şi înnoieşte
înăuntrul meu un duh statornicf.
Nu* mă îndepărta de la faţa
11
Ta şi nu** lua de la mine Duhul
Tău cel sfânt.
Dă-mi iarăşi bucuria mântui12
rii Tale şi susţine-mă* cu un duh
binevoitor.
Pe cei care încalcă legea îi voi
13
învăţa căile Tale şi păcătoşii se
vor întoarce la Tine.
! Scapă-mă de vina* sângelui,
14
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii
1

c Ebr. „Eloah“

1 *Vers. 9.
Is. 43.25;
44.22.
Col. 2.14.
2 *Ev. 9.14.
1 Ioan 1.7,9.
Apoc. 1.5.
3 *Ps. 32.5;
38.18.
4 *Gen. 20.6;
39.9.
Lev. 5.19;
6.2.
2 Sam.12.13.
**Lc. 15.21.
†Rom. 3.4.
5 *Iov 14.4.
Ps. 58.3.
Ioan 3.6.
Rom. 5.12.
Ef. 2.3.
6 *Iov 38.36.

7 *Lev. 14.4,6;
14.49.
Num. 19.18.
Ev. 9.19.
**Is. 1.18.
8 *Mt. 5.4.
9 *Ier. 16.17.
10 *Fap. 15.9.
Ef. 2.10.
11 *Gen. 4.14.
2 Împ. 13.23.
**Rom. 8.9.
Ef. 4.30.
12 *2 Cor. 3.5.

14 *2Sam.11.17;
12.9.

d Lit. „părţile dinăuntru“

e Sau
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PSALMII 51:15
14 **Ps. 35.28.

16 *Num.15.27.
Ps. 40.6;
50.8.
Is. 1.11.
Ier. 7.22.
Osea 6.6.
17 *Ps. 34.18.
Is. 57.15;
66.2.

19 *Ps. 4.5.
Mal. 3.3.

mele: limba** mea va cânta tare
dreptatea Ta.
Doamne, deschide-mi buzele,
15
şi gura mea va vesti lauda Ta.
Pentru că nu-Ţi place jertfa*,
16
altfel aş aduce-o; arderea-de-tot
nu-Ţi este plăcută.
Jertfele* plăcute lui Dumnezeu
17
sunt un duh zdrobit. Dumnezeule,
Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi smerită!
18
Fă bine Sionului, în bunătatea
Ta; zideşte zidurile Ierusalimului.
Atunci vei găsi plăcere în
19
jertfe* ale dreptăţii: în arderea-detot şi în jertfa întreagă; atunci se
vor aduce tauri pe altarul Tău.
" PSALMUL 52
Către mai-marele muzicii. Un
maschila al lui David; când Doeg
edomitul a venit la Saul şi i-a
spus: „David a venit în casa lui
Ahimelec“.

1 *1 Sam.21.7

2 *Ps. 50.19.
**Ps. 57.4;
59.7; 64.3.
3 *Ier. 9.4,5.

5 *Pr. 2.22.

6 *Iov 22.19.
Ps. 37.34;
40.3; 58.10;
64.9.
Mal. 1.5.
7 *Ps. 49.6.

8 *Ier. 11.16.
Osea 14.6.

Pentru ce te mândreşti cu răul,
omule* puternic? Bunătatea lui
Dumnezeu ţine toată ziua.
Limba* ta născoceşte răutăţi,
2
ca** un brici ascuţit, lucrând viclenie.
Ai iubit răul mai mult decât
3
binele, minciuna* mai mult decât
cuvântul drept. Oprire.
Ai iubit toate cuvintele nimici4
rii, limbă vicleană!
5
De aceea Dumnezeu te va
sfărâma pentru totdeauna; te va
lua şi te va smulge din cortul tău
şi te va dezrădăcina* din pământul celor vii. Oprire.
Şi cei* drepţi vor vedea şi se
6
vor teme şi vor râde de el:
7
„Iată omul care nu-L lua pe
Dumnezeu ca tărie a sa, ci* s-a încrezut în mulţimea bogăţiilor lui
şi s-a întărit în lăcomia lui“.
8
Dar eu sunt ca* un măslin verde în casa lui Dumnezeu; mă voi
încrede în bunătatea lui Dumnezeu în vecii vecilor.
1

9

Te voi lăuda pentru totdeauna, pentru că Tu ai făcut aceasta;
şi voi aştepta în Numele Tău,
pentru că* este bun înaintea sfinţilor Tăi.

9 *Ps. 54.6.

PSALMUL 53
Către mai-marele muzicii. Pe
mahalat b . Un maschil a al lui
David.
Nebunul* zice în inima lui:
„Nu este Dumnezeu!“ S-au stricat oamenii şi au făcut răutăţi
dezgustătoare; nu** este nici unul
care să facă binele.
2
! Dumnezeu a privit* din ceruri peste fiii oamenilor, să vadă
dacă este vreunul care să priceapă, care să-L** caute pe Dumnezeu.
3
Toţi s-au abătut, toţi împreună
s-au stricat; nu este nici unul care
să facă binele, nici unul măcar.
4
! N-au* cunoştinţă lucrătorii** nelegiuirii? Ei mănâncă pe
poporul Meu cum mănâncă pâine; nu-L cheamă pe Dumnezeu.
Acolo* unde nu era motiv de
5
frică au fost cuprinşi de frică;
pentru că Dumnezeu risipeşte**
oasele celui care tabără împotriva ta. I-ai făcut de ruşine, pentru
că Dumnezeu i-a dispreţuit.
! O, de ar veni* din Sion mân6
tuirea lui Israel! Când Dumnezeu
va aduce înapoi pe captivii poporului Său, Iacov se va veseli, Israel
se va bucura.
1

1 *Ps. 10.4;
14.1.
**Rom. 3.10

2 *Ps. 33.13.
**2 Cr. 15.2;
19.3.

4 *Ier. 4.22.

5 *Lev. 26.17;
26.36.
Pr. 28.1.
**Ezec. 6.5.

6 *Ps. 14.7.

PSALMUL 54
Către mai-marele muzicii. Pe
neghinotc. Un maschila al lui David; când au venit zifiţii şi i-au
spus lui Saul: „Nu se ascunde David printre noi?“
Dumnezeule, salvează-mă prin
Numele Tău şi fă-mi dreptated prin
puterea Ta.
Dumnezeule, ascultă-mi rugă2
1

a Probabil o învăţătură b Probabil o cântare tristă c Probabil instrumente cu coarde d Sau „judecă-mă“
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3 *Ps. 86.14.

4 *Ps. 118.7.

5 *Ps. 89.49.

6 *Ps. 52.9.

7 *Ps. 59.10;
92.11.

ciunea, pleacă urechea la cuvintele
gurii mele.
Pentru că nişte străini* s-au ri3
dicat împotriva mea şi oameni violenţi îmi caută viaţa; ei nu L-au pus
pe Dumnezeu înaintea lor. Oprire.
4
! Iată, Dumnezeu este ajutorul meu; Domnul* este între cei
care susţin sufletul meu.
El va întoarce răul asupra vrăj5
maşilor mei: nimiceşte-i, după*
adevărul Tău.
Îţi voi oferi jertfe de bunăvo6
ie, voi lăuda Numele Tău, Doamne, pentru că* eşti buna;
7
pentru că El m-a scăpat din
orice necaz şi* ochiul meu a privit peste vrăjmaşii mei.
PSALMUL 55
Către mai-marele muzicii. Pe
neghinotb. Un maschil al lui David.
Pleacă urechea, Dumnezeule,
la rugăciunea mea şi nu Te ascunde de cererea mea!
2
Ascultă-mă şi răspunde-mi! Sunt
tulburatc* în plângerea mea şi gem,
de glasul vrăjmaşului, de apă3
sarea celui rău: pentru că* ei aruncă nelegiuired peste mine şi mă urmăresc cu mânie.
! Inima* mea este neliniştităe
4
înăuntrul meu şi spaime de moarte
au căzut asupra mea.
Frică şi cutremur au venit peste
5
mine şi un fior de groază m-a
acoperit.
Şi am spus: O, de aş avea aripi
6
ca un porumbel, aş zbura şi m-aş
odihni.
Iată, aş fugi departe, aş rămâ7
ne în pustiu. Oprire.
M-aş grăbi să scap departe
8
de vântul năprasnic, de furtună.
! Înghite-i, Doamne, împar9
te-le limba; pentru că* am văzut
violenţă şi certuri în cetate.
Zi şi noapte îi dau ocol pe
10
1

2 *Is. 38.14.
3 *2 Sam.16.7;
16.8; 19.19.

4 *Ps. 116.3.

9 *Ier. 6.7.

ziduri; şi nelegiuire şi răutate
sunt în mijlocul ei;
11
stricăciunea este în mijlocul
ei şi asuprirea şi înşelăciunea nu
se depărtează din pieţele ei.
12
! Pentru că nu* un vrăjmaş
m-a insultat, atunci aş fi suportat;
nu cel care mă urăşte s-a** îngâmfat împotriva mea, atunci m-aş fi
ascuns de el;
13
ci tu*, un om ca mine, sfătuitorul meu şi prietenul meu:
14
noi am avut dulci destăinuiri
împreună, am mers* cu mulţimea
la casa lui Dumnezeu.
15
Să-i apuce moarteaf, să* coboare vii în Locuinţa morţilor!
Pentru că răutatea este în locuinţa lor, în mijlocul lor.
! Cât despre mine, eu strig către
16
Dumnezeu; şi Domnul mă va salva.
Seara* şi dimineaţa şi la a17
miază, cuget şi plâng; şi El va auzi
glasul meu.
El a răscumpărat în pace su18
fletul meu din lupta care era împotriva mea: pentru că mulţi* au
fost în jurul meu.
Dumnezeu a auzit şi-i va co19
pleşi: El, care* rămâne din vechime. Oprire. Pentru că nu este nici
o schimbare în ei şi nu se tem
de Dumnezeu.
! Elg şi-a întins* mâinile peste
20
ceih** care sunt în pace cu el, a profanat legământul Său.
21
Gura lui era alunecoasă ca
untul, dar în inima lui era război;
cuvintele* lui erau moi ca untdelemnul, dar sunt săbii scoase.
! Aruncă* asupra Domnului
22
povarai ta şi El te va susţine. El
nu** va îngădui niciodată să se
clatine cel drept.
Şi Tu, Dumnezeule, îi vei co23
borî în adâncul pieirii. Oamenii*
sângelui şi ai vicleniei nu** vor
ajunge la jumătatea zilelor lor;
dar eu mă voi încrede în Tine.

12 *Ps. 41.9.
**Ps. 35.26;
38.16.

13 *2Sam.15.12;
16.23.
Ps. 41.9.
Ier. 9.4.
14 *Ps. 42.4.
15 *Num. 16.30

17 *Dan. 6.10.
Lc. 18.1.
Fap. 3.1;
10.3,9,30.
1 Tes. 5.17.
18 *2 Cr. 32.7,8

19 *Deut. 33.27

20 *Fap. 12.1.
**Ps. 7.4.

21 *Ps. 28.3;
57.4; 62.4;
64.3.
Pr. 5.3,4;
12.18.
22 *Ps. 37.5.
Mt. 6.25.
Lc. 12.22.
1 Pet. 5.7.
**Ps. 37.24.
23 *Ps. 5.6.
**Iov 15.32.
Pr. 10.27.
Ecl. 7.17.

a Sau „pentru că aceasta este bine“ b Probabil instrumente cu coarde
c Sau „Rătăcesc“
d Sau
e
f
g
h
„deşertăciune“ Sau „mi se zbate“ Sau „Pustiirea să fie peste ei“ Cel rău
Unele texte „împotriva
celor“ i Sau „partea rânduită ţie“
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1 *Ps. 57.1.

2 *Ps. 57.3.

4 *Vers.10,11
**Ps. 118.6.
Is. 31.3.
Ev. 13.6.

6 *Ps. 59.3;
140.2.
**Ps. 71.10.

8 *Mal. 3.16.

9 *Rom. 8.31.

13 *Ps. 116.8.
**Iov 33.30.

56:1
PSALMUL 56

PSALMUL 57

Către mai-marele muzicii. Ca
„Porumbelul din stejarii îndepărtaţi“. Un mictama al lui David;
când l-au prins filistenii în Gat.

Către mai-marele muzicii.
„Nu nimici“. Al lui David. Un
mictama; când a fugit dinaintea
lui Saul în peşteră.

Îndură-Te* de mine, Dumne- 1
Îndură-Te* de mine, Dumnezeule! Pentru că omul ar vrea să
zeule, îndură-Te de mine! Pentru
mă înghităb. Luptând împotriva
că în Tine se adăposteşte sufletul
mea toată ziua, mă asupreşte.
meu; şi sub** umbra aripilor Tale
2
Toată ziua vrăjmaşii mei ar
mă adăpostesc, până† vor trece
vrea să mă înghită, pentru că mulţi
nenorocirile.
2
sunt cei* care luptă împotriva
! Voi striga către Dumnezeul
mea cu trufie.
cel Preaînaltd, către Dumnezeu,
3
În ziua în care mă voi teme, mă
care* împlineşte toate pentru mine.
3
voi încrede în Tine.
El a trimis* din ceruri şi m-a
4
! În* Dumnezeu voi lăuda Cusalvat, El a acoperit de ruşine
vântul Său; în Dumnezeu mă
pe cel** care voia să mă înghită.
încred: nu** mă voi teme; ce-mi
Oprire. Dumnezeu a trimis† bupoate face carnea?
nătatea Sa şi adevărul Său.
5
! Toată ziua îmi sucesc cu- 4
Sufletul meu este în mijlocul
vintele, toate gândurile lor sunt
leilor; stau culcat printre cei care
împotriva mea spre rău!
suflă flăcări – fiii oamenilor, ai căror
6
Se* adună, se ascund, îmi urdinţi* sunt suliţe şi săgeţi şi a căror
măresc paşii, pentru că** pândesc
limbă** este o sabie ascuţită.
sufletulc meu.
5
Înalţă-Te*, Dumnezeule, mai
Vor scăpa ei prin nelegiuire?
presus de ceruri, gloria Ta să fie
7
Prăbuşeşte popoarele cu mânie,
peste tot pământul!
! Ei au pregătit un laţ pentru
Dumnezeule!
6
paşii mei; sufletul meu s-a încoTu numeri rătăcirile mele; pu8
ne lacrimile mele în burduful Tău:
voiat; au săpat* o groapă înaintea
nu sunt ele în* cartea Ta?
mea, au căzut în mijlocul ei.
Atunci vrăjmaşii mei vor da
9
Oprire.
înapoi, în ziua când voi striga; ştiu 7
! Inima* mea este tare, Dumaceasta, pentru că Dumnezeu este
nezeule, inima mea este tare: voi
pentru* mine.
cânta, da, voi cânta psalmi.
10
! În Dumnezeu voi lăuda Cu- 8
Trezeşte-te, suflete* al meue!
vântul Său; în Domnul voi lăuda
Treziţi-vă, liră şi harfă! Mă voi
Cuvântul Său.
trezi în zorif.
În Dumnezeu mă încred: nu mă 9
Te voi lăuda* printre popoare,
11
voi teme; ce-mi poate face omul?
Doamne! Îţi voi cânta psalmi
12
! Jurămintele pe care Ţi le-am
printre popoare!
făcut sunt asupra mea, Dumnezeu- 10
Pentru că* bunătatea Ta este
le; Îţi voi aduce jertfe de mulţumire.
mare până la ceruri, şi adevărul
Pentru că* mi-ai salvat sufletul
Tău până la nori.
13
de la moarte; nu-mi vei păzi picioa- 11
! Înalţă-Te, Dumnezeule, mai
rele de cădere, ca să umblu înaintea
presus de ceruri; gloria Ta să fie
lui Dumnezeu în lumina** celor vii?
peste tot pământul!
1

1 *Ps. 56.1.
**Ps. 17.8;
63.7.
†Is. 26.20.

2 *Ps. 138.8.

3 *Ps. 144.5,7.
**Ps. 56.1.
†Ps. 40.11;
43.3; 61.7.

4 *Pr. 30.14.
**Ps. 55.21;
64.3.

5 *Vers. 11.
Ps. 108.5.
6 *Ps. 7.15;
9.15.

7 *Ps. 108.1.

8 *Ps. 16.9;
30.12;
108.1,2.
9 *Ps. 108.3.

10 *Ps. 36.5;
71.19;
103.11;
108.4.

a Probabil o poezie sau o bijuterie de aur b Să mă urmărească asemenea unei fiare însetate de sânge
c În ebr. acelaşi cuvânt înseamnă suflet, viaţă sau fiinţă d Ebr. „Elohim Elyon“ e Sau „gloria mea“ f Sau

„Voi trezi zorile“
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PSALMUL 58
Către mai-marele muzicii.
„Nu nimici“. Un mictama al lui
David.
Tace dreptatea cu adevărat?
o vorbiţi voi?b Judecaţi voi cu
dreptate, fii ai oamenilor?
2
Dimpotrivă, în inimă comiteţi
nedreptăţi, cumpăniţi* violenţa
mâinilor voastre în ţară.
3
Cei răi se* abat de la naştere,
rătăcesc din pântece, vorbind minciuni.
4
Veninul* lor este ca veninul
unui şarpe, ca vipera** surdă,
care-şi astupă urechea,
5
care nu ascultă de glasul
fermecătorilor, al vrăjitorului
iscusit în vrăjitorii.
6
! Dumnezeule, zdrobeşte-le*
dinţii în gură! Smulge colţii leilor
tineri, Doamne!
7
Să* se topească precum apele
care se scurg! Când îşi potrivesc
săgeţile, să fie ca tocitec!
Să fie ca un melc care se to8
peşte mergând! Ca* stârpitura
unei femei: să nu vadă soarele!
9
Mai înainte ca oalele voastre
să fi simţit spinii, verzi sau arzând,
îi va lua* vârtejul.
10
Cel* drept se va bucura când
va vedea răzbunarea; îşi va spăla**
picioareled în sângele celui rău.
11
Şi* omul va zice: „Sigur, este
un rod pentru cel drept; sigur, este
un Dumnezeu care judecă** pe
pământ!“
1

2 *Ps. 94.20.
Is. 10.1.
3 *Ps. 51.5.
Is. 48.8.
4 *Ps. 140.3.
Ecl. 10.11.
**Ier. 8.17.

6 *Iov 4.10.
Ps. 3.7.
7 *Ios. 7.5.
Ps. 112.10.

8 *Iov 3.16.
Ecl. 6.3.

9 *Pr. 10.25.

10 *Ps. 52.6;
64.10;
107.42.
**Ps. 68.23.
11 *Ps. 92.15.
**Ps. 67.4;
96.13; 98.9.

PSALMUL 59
Către mai-marele muzicii.
„Nu nimici“. Un mictama al lui
David; când Saul a trimis şi i-au
pândit casa ca să-l omoare.
1 *Ps. 18.48.

1

Scapă-mă* de vrăjmaşii mei,
Dumnezeul meu! Pune-mă la adă-

post de cei care se ridică împotriva mea.
Scapă-mă de lucrătorii nele2
giuirii şi salvează-mă de oamenii
sângelui.
Pentru că, iată, îmi pândesc
3
sufletul; cei puternici s-au adunat* împotriva mea – nu** pentru
nelegiuirea mea, nici pentru păcatul meu, Doamne!
4
Fără vreo vină a mea, ei aleargă şi se pregătesc; trezeşte-Te*
să mă întâmpini şi priveşte!
5
Şi Tu, Doamne, Dumnezeul
oştirilor, Dumnezeul lui Israel,
ridică-Te ca să cercetezi toate naţiunile; nu Te îndura de nici unul
din urzitorii nelegiuirii. Oprire.
6
! Se* întorc seara, urlă ca un
câine şi înconjoară cetatea.
7
Iată, varsă insulte din gura lor,
săbii* sunt pe buzele lor, pentru
că ei zic: „Cine** aude?“
8
Dar Tu*, Doamne, vei râde de
ei, Îţi vei bate joc de toate naţiunile.
! Puterea meae! voi lua sea9
ma la Tine; pentru că* Dumnezeu
este turnul meu înalt.
10
Dumnezeul îndurării mele
mă va întâmpina*; Dumnezeu
mă va face** să privesc asupra
vrăjmaşilor mei.
! Nu-i* ucide, ca să nu uite
11
poporul meu; fă-i să rătăcească
prin puterea Ta şi prăbuşeşte-i,
Doamne, scutul nostru!
12
Pentru că păcatul* gurii lor
este cuvântul buzelor lorf; să fie
prinşi în mândria lor, şi pentru
blestemul şi pentru minciuna pe
care le rostesc!
13
Nimiceşte-i* cu mânie, nimiceşte-i şi să nu mai fie, ca** să
ştie că Dumnezeu domneşte în
Iacov până la marginile pământului. Oprire.
14
! Şi se întorc seara, urlă ca
un câine şi înconjoară cetatea.

3 *Ps. 56.6.
**1Sam.24.11

4 *Ps. 35.23;
44.23.

6 *Vers. 14.
7 *Ps. 57.4.
Pr. 12.18.
**Ps. 10.11;
10.13; 64.5;
73.11; 94.7.
8 *1Sam.19.16
Ps. 2.4.
9 *Vers. 17.
Ps. 62.2.
10 *Ps. 21.3.
**Ps. 54.7;
92.11; 112.8.

11 *Gen. 4.12;
4.15.

12 *Pr. 12.13;
18.7.

13 *Ps. 7.9.
**Ps. 83.18.

a Probabil o poezie sau o bijuterie de aur b Sau „Voi, cei puternici, vorbiţi în adevăr dreptate?“ c Sau
„cu vârful tăiat“ d Lit. „paşii“ e Sau „Puterea lor“; sau „Puterea Sa“ f Sau „Pentru păcatul gurii lor,

cuvântul buzelor lor“
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15 *Iov 15.23.
Ps. 109.10.

17 *Ps. 18.1.

1 *Ps. 44.9.

2 *2 Cr. 7.14.

3 *Ps. 71.20.
**Is. 51.17;
51.22.
Ier. 25.15.
4 *Ps. 20.5.

5 *Ps. 108.6.

6 *Ps. 89.35.
**Ios. 1.6.
†Gen. 12.6.
††Ios. 13.27
7 *Deut. 33.17
**Gen.49.10

8 *2 Sam. 8.2.
**2Sam.8.14
Ps. 108.9.

Rătăcesc* încoace şi încolo
Îmi arunc sandaua; Filistia†,
după mâncare; murmurăa, dacă nu
scoate strigăte de bucurie pentru
sunt sătui.
mine!
16
Dar eu voi cânta puterea Ta şi, 9
! Cine mă va conduce în cedimineaţa, voi lăuda bunătatea
tatea cea tare? Cine mă va duce
Ta; pentru că mi-ai fost un turn
până la Edom?
înalt şi un loc de scăpare în ziua 10
Nu Tu, Dumnezeule, care
ne-ai* respins? Şi nu** ieşi, Dumnecazului meu.
17
Puterea* mea! Ţie Îţi voi cânnezeule, cu oştirile noastre?
Dă-ne ajutor împotriva vrăjta psalmi, pentru că Dumnezeu 11
este turnul meu înalt, Dumnezeul
maşului, pentru că zadarnic* este
îndurării mele.
ajutorul omului.
12
Cu Dumnezeu vom face*
PSALMUL 60
fapte mari şi El va călca** în
picioare pe vrăjmaşii noştri.
Către mai-marele muzicii. Ca
„Şuşan-Edutb“. Un mictamc al
PSALMUL 61
lui David. Spre învăţătură. Când
s-a luptat cu sirienii din NahaCătre mai-marele muzicii. Pe
d
e
neghinotj. Al lui David.
raim şi cu sirienii din Ţoba ,
când Ioab s-a întors şi a bătut, în
1
Ascultă, Dumnezeule, strigăValea Sării, douăsprezece mii de
tul meu, ia aminte la rugăciunea
edomiţi.
mea.
1
2
! De la marginea pământului
Dumnezeule, ne-ai respins*,
ne-ai împrăştiat, Te-ai mâniat;
voi striga către Tine, când inima
întoarce-ne iarăşi!
îmi va fi copleşită. Mă vei con2
duce pe o stâncă prea înaltă penAi cutremurat pământul, l-ai
f
tru minek.
despicat; repară-i * spărturile,
pentru că se clatină.
3
Pentru că Tu ai fost un adăpost
3
Ai făcut* pe poporul Tău să
pentru mine, un turn* tare înaintea
vadă greul, ne-ai făcut** să bem
vrăjmaşului.
vin ameţitor.
4
Voi locui* în cortul Tău pen4
! Ai dat* un steag celor care
tru totdeauna. Mă voi adăposti**
se tem de Tine, ca să-l înalţe
în ascunzişul aripilor Tale. Oprire.
pentru adevăr. Oprire.
5
Pentru că Tu, Dumnezeule, ai
5
Pentru ca* preaiubiţii Tăi să
ascultat jurămintele mele, mi-ai
fie scăpaţi, mântuieşte cu dreapta
dat moştenirea celor care se tem
g
Ta şi răspunde-mi !
de Numele Tău.
6
! Dumnezeu a vorbit* în 6
Vei adăuga* zile la zilele împăratului: anii săi vor fi ca genesfinţenia Sah: „Mă voi bucura
mult, voi împărţi** Sihemul† şi
raţie dupăl generaţie.
voi măsura valea†† Sucot.
7
Va rămâne pentru totdeauna
7
Al Meu este Galaadul şi al
înaintea lui Dumnezeu. Porunmeu Manase; şi Efraim* este tăriai
ceşte ca bunătatea* şi adevărul
capului Meu; Iuda** este legiusă-l păzească.
itorul Meu;
8
Astfel voi cânta psalmi Nu8
Moab* este ligheanul în care
melui Tău pentru totdeauna, împliMă spăl; asupra** Edomului
nindu-mi jurămintele zi de zi.
15

8 †2 Sam. 8.1.

10 *Vers. 1.
Ps. 44.9;
108.11.
**Ios. 7.12.
11 *Ps. 118.8;
146.3.
12 *Num. 24.18
1 Cr. 19.13.
**Is. 63.3.

3 *Pr. 18.10.

4 *Ps. 27.4.
**Ps.17.8;
57.1; 91.4.

6 *Ps. 21.4.

7 *Ps. 40.11.
Pr. 20.28.

a Sau „stau toată noaptea“ b Probabil „Crinul mărturiei“ c Probabil o poezie, sau o bijuterie de aur, sau
ceva tainic d Nord-vestul Mesopotamiei e Centrul Siriei f Lit. „vindecă-i“ g Sau „răspunde-ne“
h Sau „din sfântul Său locaş“ i Sau „coiful“ j Probabil instrumente cu coarde k Sau „mai înaltă decât
mine“ l Lit. „şi“
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1 *Ps. 33.20.

2 *Vers. 6.
**Ps. 37.24.
3 *Is. 30.13.

4 *Ps. 28.3.

5 *Vers. 1,2.

7 *Ier. 3.23.

8 *1 Sam. 1.15
Ps. 42.4.
Plân. 2.19.
**Ps. 18.2.
9 *Ps. 39.5,11.
Is. 40.15,17.
Rom. 3.4.
10 *Iov 31.25.
Ps. 52.7.
Lc. 12.15.
1 Tim. 6.17.
11 *Iov 33.14.
**Apoc.19.1.
12 *Ps. 86.15.
103.8.
Dan. 9.9.
**Iov 34.11.
Pr. 24.12.
Ier. 32.19.
Ezec. 7.27;
33.20.
Mt. 16.27.
Rom. 2.6.
1 Cor. 3.8.
2 Cor. 5.10.
Ef. 6.8.
Col. 3.25.
1 Pet. 1.17.
Apoc. 22.12.

PSALMUL 62

PSALMUL 63

Către mai-marele muzicii.
Pentru Iedutun. Un psalm al lui
David.

Un psalm al lui David; când era
în pustiul lui Iuda.

1
Dumnezeule, Tu eşti DumneNumai* în Dumnezeu rămâne
zeul meu, pe Tine Te caut în zori
liniştit sufletul meu; de la El vine
de zi; sufletul* meu însetează
mântuirea mea.
după Tine, carnea mea tânjeşte
2
Numai* El este stânca mea şi
după Tine, într-un pământ sec
mântuirea mea, turnul meu înalt;
şi uscat, fără apă.
2
nu** mă voi clătina mult.
Aşa Te-am privit în sfântul locaş,
3
! Până când vă veţi năpusti
ca să văd puterea* Ta şi gloria Ta.
asupra unui om, să-l doborâţi toţi 3
Pentru că* bunătatea Ta este
ca* pe un perete aplecat, ca pe un
mai bună decât viaţa, buzele mele
zid gata să cadă?
Te vor lăuda.
4
Ei se sfătuiesc numai să-l 4
Aşa Te voi binecuvânta toată*
doboare din înălţimea lui; îşi
viaţa mea, îmi voi ridica mâinile
găsesc plăcerea în minciună; cu*
în Numele Tău.
Sufletul meu se* va sătura ca
gura lor binecuvântează, dar în 5
de măduvă şi de grăsime şi gura
inima lor blestemă. Oprire.
5
mea Te va lăuda cu buze care
Dar tu, suflete al meu, odihcântă de bucurie.
neşte-te în pace în* Dumnezeu,
6
Când îmi amintesc* de Tine
pentru că de la El vine ce aşîn patul meu, mă gândesc la Tine
tepta.
6
în vegherile nopţii:
Numai El este stânca mea şi
pentru că Tu ai fost ajutorul
mântuirea mea, turnul meu înalt: 7
meu şi la* umbra aripilor Tale voi
nu mă voi clătina.
7
cânta de veselie.
La* Dumnezeu este mântuirea
! Sufletul meu Te urmează de
mea şi gloria mea, stânca tăriei 8
mele; adăpostul meu este în Dumaproapeb; dreapta Ta mă susţine.
nezeu.
9
Dar cei care caută să-mi ia via8
ţa vor merge în părţile de jos ale
Încrede-te în El în toate timpurile, poporule; vărsaţi-vă* inipământului;
ma înaintea Lui: Dumnezeu este 10
vor fi daţi* puterii sabiei, vor
adăpostul** nostru. Oprire.
fi partea şacalilor.
9
! Fiii oamenilor de rând sunt 11
Dar împăratul se va bucura în
numai o* suflare, fiii celor mari
Dumnezeu; oricine* jură pe El se
sunt minciună; puşi în cumpănă
va lăuda, pentru că gura celor care
împreună, sunt mai puţin decât
vorbesc minciună va fi astupată.
o suflare.
10
Nu vă încredeţi în asuprire şi
PSALMUL 64
nu vă puneţi speranţa deşartă
Către mai-marele muzicii. Un
în hoţie; când* creşte bogăţia, nu
psalm al lui David.
vă lipiţi inima de ea.
O dată* a vorbit Dumnezeu, 1
11
Ascultă-mi, Dumnezeule, glade două ori am auzit aceasta: că
sul în plângerea mea! Păzeşte-mi
puterea** este a lui Dumnezeu.
viaţa de spaima vrăjmaşului!
Şi a Ta, Doamne, este bună- 2
12
Ascunde-mă de uneltirea celor
tatea*, pentru că Tu** răsplăteşti
răi, de mulţimea gălăgioasă a
fiecărui om după fapta lui.
lucrătorilor nelegiuirii,
1

a Lit. „aşteptarea mea“

64:2

1 *Ps. 42.2.
84.2; 143.6.

2 *1 Sam.4.21.
1 Cr. 16.11.
Ps. 27.4;
78.61.
3 *Ps. 30.5.
4 *Ps. 104.33;
146.2.
5 *Ps. 36.8.

6 *Ps. 42.8.
119.55;
149.5.
7 *Ps. 61.4.

10 *Ezec. 35.5.
11 *Deut. 6.13.
Is. 45.23;
65.16.
Ţef. 1.5.

b Sau „Sufletul meu stă lipit de Tine“
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3 *Ps. 57.4.
**Ps. 11.2;
58.7.
Ier. 9.3.

5 *Pr. 1.11.
**Ps. 10.11;
59.7.

7 *Ps. 7.12;
7.13.
8 *Pr. 12.13;
18.7.
**Ps. 31.11;
52.6.
9 *Ps. 40.3.
**Ier. 50.28;
51.10.

10 *Ps. 32.11;
58.10; 68.3.

64:3
care* şi-au ascuţit limba ca o
sabie şi şi-au potrivit** săgeata:
un cuvânt amar;
ca să tragă din ascunzători
4
asupra celui integru: deodată trag
asupra lui şi nu se tem.
Ei se încurajează* într-un lu5
cru rău, se înţeleg împreună ca să
ascundă curse; ei zic**: „Cine va
vedea?“
Pun la cale nelegiuiri: „Am
6
terminat; planul este pregătit!“ Un
adânc este lăuntrul şi inima fiecăruia.
Dar* Dumnezeu va trage o să7
geată asupra lor; deodată sunt
răniţi.
Şi* limba lor îi va face să cadă
8
unul peste altul; toţi cei care-i
văd** vor da din capa.
Şi* toţi oamenii se vor teme
9
şi vor istorisi** fapta lui Dumnezeu şi vor privi cu înţelepciune
lucrarea Sa.
Cel* drept se va bucura în
10
Domnul şi se va încrede în El; şi
toţi cei drepţi cu inima se vor
lăuda.
3

pământului şi a depărtărilor
mării!
6
Cel care prin puterea Sa a întemeiat munţii, Cel încins* cu tărie,
7
care* potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor şi zarva**
popoarelor!
8
Şi cei care locuiesc la margini
ale pământului se tem de semnele
Tale. Tu faci să cânte de bucurie
venirea dimineţii şi a serii.
9
Tu ai cercetat* pământul, l-ai
adăpat** şi-l îmbogăţeşti din belşug: râul† lui Dumnezeu este plin
de apă. Tu le pregăteşti oamenilor
grânele, pentru că aşa l-ai rânduite.
10
Îi adăpi brazdele, îi netezeşti
bulgării, îl înmoi cu ploi, îi binecuvântezi rodul.
Încununezi anul cu bunătatea
11
Ta şi paşii Tăi picură belşugul.
Picură peste păşunile pusti12
ului, şi dealurile se încing cu bucurie.
Păşunile sunt îmbrăcate cu turme
13
şi văile* se acoperă de grâne: ele
scot strigăte de bucurie, da, cântă.

Pe Tine, Dumnezeule, Te aşteaptă lauda în tăcere, în Sion, şi
Îţi va fi împlinit jurământul.
Tu, care asculţi rugăciunea,
2
la* Tine va veni orice făpturăb.
! Nelegiuirile m-au copleşit*;
3
Tu vei ierta** fărădelegile noastre.
Ferice* de cel pe care l-ai
4
ales** Tu şi l-ai apropiat: el va locui în curţile Tale. Ne vom sătura† de bunătateac casei Tale, a
templului Tău cel sfântd.
Ne vei răspunde prin lucruri
5
înfricoşătoare, cu dreptate, Dumnezeul mântuirii noastre, Tu,
încrederea* tuturor marginilor
1

2 *Is. 66.23.
3 *Ps. 38.4;
40.12.
**Ps. 51.2;
79.9. Is. 6.7.
Ev. 9.14.
1 Ioan 1.7,9.
4 *Ps. 33.12;
84.4.
**Ps. 4.3.
†Ps. 36.8.
5 *Ps. 22.27.

a Sau „vor fugi“ b Lit. „carne“
f Sau „se fac că Te ascultă“
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c Sau „bunătăţile“

7 *Ps. 89.9;
107.29.
Mt. 8.26.
**Ps. 55.3.
Is. 17.12,13.

9 *Deut. 11.12
**Ps. 68.9;
68.10;
104.13.
Ier. 5.24.
†Ps. 46.4.

13 *Is. 55.12.

PSALMUL 66

PSALMUL 65
Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David. O cântare.

6 *Ps. 93.1.

Către mai-marele muzicii. O
cântare. Un psalm.
Strigaţi* de bucurie către
Dumnezeu, tot pământul!
Cântaţi gloria Numelui Său!
2
Faceţi glorioasă lauda Lui!
3
Spuneţi lui Dumnezeu: „Cât
de înfricoşătoare* sunt lucrările
Tale! Din cauza** mărimii puterii
Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşescf.
Tot* pământul Ţi se va în4
china şi-Ţi va cânta psalmi; va
cânta** psalmi Numelui Tău“.
Oprire.
Veniţi* şi vedeţi lucrările lui
5
Dumnezeu. El este înfricoşător în
faptele Sale faţă de fiii oamenilor.
6
El a prefăcut* marea în uscat;
au trecut fluviul** cu piciorul;
acolo ne-am bucurat în El.
1

d Sau „a templului sfinţeniei Tale“

1 *Ps.100.1.

3 *Ps. 66.5.
**Ps. 18.44.

4 *Ps. 22.27;
67.3; 117.1.
**Ps. 96.1,2.

5 *Ps. 46.8.

6 *Ex. 14.21.
**Ios. 3.14;
3.16.

e Pământul

PSALMII
7 *Ps. 11.4.

10 *Ps. 17.3.
Is. 48.10.
**Zah. 13.9.
1 Pet. 1.6,7.
11 *Plân. 1.13.

12 *Is. 51.23.
**Is. 43.2.

13 *Ps. 100.4;
116.14;
116.17-19.
**Ecl. 5.4.

16 *Ps. 34.11.

18 *Iov 27.9.
Pr. 15.29;
28.9. Is. 1.15.
Ioan 9.31.
Iac. 4.3.
19 *Ps. 116.1,2.

El stăpâneşte prin puterea Sa
pentru totdeauna. Ochii* Săi urmăresc naţiunile, ca să nu se înalţe
cei răzvrătiţi. Oprire.
8
! Binecuvântaţi, popoare, pe
Dumnezeul nostru şi faceţi să se
audă glasul laudei Sale,
9
El, care ne-a păstrat sufletul în
viaţăa şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.
10
Pentru că Tu*, Dumnezeule,
ne-ai încercat; ne-ai încercatb**
cum se încearcă argintul;
11
ne-ai adus* în laţ, ai pus o
greutate copleşitoare pe rărunchii
noştri;
12
ai lăsat* oamenii să treacăc
peste capul nostru; am trecut**
prin foc şi prin apă şi ne-ai adus
la un loc de belşugd.
13
! Voi intra* în casa Ta cu arderi-de-tot, îmi voi împlini** jurămintele faţă de Tine,
14
ce au promis buzele mele şi ce
a vorbit gura mea în necazul meu.
15
Îţi voi aduce animale grase ca
arderi-de-tot, cu tămâia berbecilor;
Îţi voi jertfi tauri cu ţapi. Oprire.
16
! Veniţi*, ascultaţi, toţi cei
care vă temeţi de Dumnezeu, şi
vă voi spune ce a făcut El pentru
sufletul meu.
17
Am strigat cu gura mea către El
şi El a fost înălţat prin limba mea.
18
Dacă* aş fi privit nelegiuirea
în inima mea, Domnul nu m-ar fi
auzit:
19
totuşi Dumnezeu a auzit*, a fost
atent la glasul rugăciunii mele.
20
Binecuvântat să fie Dumnezeu, care n-a respins rugăciunea
mea, nici bunătatea Sa de la mine!
7

PSALMUL 67
1 *Num. 6.25.
Ps. 4.6;
31.16;
80.3,7,19;
119.135.

Către mai-marele muzicii. Pe
neghinote. Un psalm. O cântare.
1

Dumnezeu să Se îndure de noi
şi să ne binecuvânteze, să facă*

să strălucească faţa Sa peste noif!
Oprire.
Ca să se cunoască pe pământ
2
calea* Ta, printre toate naţiunile
mântuirea** Ta!
! Să* Te laude popoareleg,
3
Dumnezeule, toate popoarele să
Te laude!
Să se bucure naţiunile şi să cân4
te de bucurie, pentru că vei judeca*
popoarele cu dreptate şi vei conduce naţiunile peh pământ. Oprire.
5
! Să Te laudei popoareleg,
Dumnezeule, toate popoarele să Te
laude!
Pământul* îşi va da rodul;
6
Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne
va binecuvânta.
Dumnezeu ne va binecuvânta;
7
şi toate* marginile pământului se
vor teme de El.

68:6

2 *Fap. 18.25.
**Lc. 2.30;
2.31.
Tit 2.11.
3 *Ps. 66.4.

4 *Ps. 96.10;
96.13; 98.9.

6 *Lev. 26.4.
Ps. 85.12.
Ezec. 34.27.
7 *Ps. 22.27.

PSALMUL 68
Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David. O cântare.
Să* Se ridice Dumnezeu, să se
împrăştie vrăjmaşii Săi şi să fugă
dinaintea Lui cei care-L urăsc!
Îi vei risipi cum* se risipeşte
2
fumul, cei răi vor pieri dinaintea
lui Dumnezeu cum** se topeşte
ceara înaintea focului!
Dar cei* drepţi se vor bucura,
3
vor sălta înaintea lui Dumnezeu
şi se vor veseli cu bucurie.
4
! Cântaţi* lui Dumnezeu, cântaţi psalmi Numelui Său! Faceţi**
drum Celui care înainteazăj prin
pustiuri: Numele Lui este Domnulk†; şi bucuraţi-vă înaintea Lui.
În sfântul Său locaş, Dumne5
zeu este tatăl* orfanilor şi apărătorul văduvelor.
Dumnezeu* îi face pe cei sin6
guri să locuiască într-o familiel; pe
cei** încătuşaţi îi scoate ca să se
bucure de belşug; dar cei† răzvrătiţi locuiesc într-un loc uscat.
1

1 *Num. 10.35
Is. 33.3.
2 *Is. 9.18.
Osea 13.3.
**Ps. 97.5.
Mica 1.4.
3 *Ps. 32.11;
58.10; 64.10.
4 *Ps. 66.4.
**Deut.33.26
Vers. 33.
†Ex. 6.3.

5 *Ps. 10.14;
10.18; 146.9.
6 *1 Sam. 2.5.
Ps. 113.9.
**Ps.107.10;
107.14;
146.7.
Fap. 12.6,7.
†Ps. 107.34;
107.40.

a Sau „ne-a pus sufletul între cei vii“ b Sau „ne-ai curăţit în cuptor“ c Lit. „să încalece“ d Sau „la un
loc larg“ e Probabil instrumente cu coarde f Lit. „cu noi“ g Sau „seminţiile“ h Sau „care sunt pe“
i Sau „Să-Ţi mulţumească“ j Sau „călăreşte“ k Ebr. „Yah“ esenţa Sa în sens absolut l Sau „casă“
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7 *Ex. 13.21.
Jud. 4.14.
Hab. 3.13.
8 *Ex. 19.16;
19.18.
Jud. 5.4.
Is. 64.1,3.

9 *Deut.11.11;
11.12.
Ezec. 34.26.
10 *Deut. 26.5;
26.9.
**Ps. 74.19.
11 *Ex. 15.20.
1 Sam. 18.6.
12 *Num. 31.8;
31.9,54.
Ios. 10.16;
12.7.
13 *Ps. 81.6.
**Ps.105.37

14 *Num. 21.3.
Ios. 10.10;
12.1.
**Jud. 9.48.

16 *Ps. 114.4;
114.6.
**Deut.12.5;
12.11.
1 Împ. 9.3.
Ps. 87.1,2;
132.13,14.
17 *Deut. 33.2.
2 Împ. 6.17.
Dan. 7.10.
Ev. 12.22.
Apoc. 9.16.
18 *Fap. 1.9.
Ef. 4.8.
**Jud. 5.12.
†Fap. 2.4;
2.33.
††1Tim.1.13
*†Ps. 78.60.

68:7
! Dumnezeule, când* ai ieşit
înaintea poporului Tău, când ai
umblat prin pustiu – Oprire –
8
s-a cutremurat* pământul,
chiar cerurile au picurat înaintea
lui Dumnezeu; acel Sinai s-a
cutremurat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
9
Dumnezeule, Tu ai turnat ploaie* de belşuga şi, când a fost slăbită moştenirea Ta, Tu ai întărit-o.
10
Turmab Ta a locuit în ea; Tu*
ai pregătit, în bunătatea Ta, bunuri
pentru cel** întristat, Dumnezeule.
11
Domnul a dat Cuvântul; mare
este oştirea vestitoarelorc*.
12
Împăraţii* oştirilor fug; ei fug,
iar cea care rămâne acasă împarte
prada.
13
Când* vă odihniţi în staule,
sunteţi ca aripile unei porumbiţe
acoperite** de argint şi al cărei
penaj este ca aurul verded.
14
Când* Cel Atotputernic i-a împrăştiat în ea pe împăraţi, ţara a devenit albăe, ca zăpada dinf Ţalmong**.
15
! Un munte al Basanului este
muntele lui Dumnezeu, un munte
cu multe piscuri, un munte al Basanului.
16
Pentru ce, munţi* cu multe
piscuri, priviţi cu invidie muntele
pe** care Dumnezeu Şi l-a dorit
ca locuinţă? Da, Domnul va locui
acolo pentru totdeauna.
17
Carele* lui Dumnezeu sunt
douăzeci de mii, mii şi mii;
Domnul este în mijlocul lor: un
Sinai în locaşul sfânth.
18
Te-ai suit* pe înălţime, ai luat**
robia roabă, ai primit† daruri în om,
chiar şi pe cei†† răzvrătiţi, pentru
ca Domnuli Dumnezeu să aibă o
locuinţă*†.
19
Binecuvântat să fie Domnul,
care zilnic ne copleşeşte cu darurile Salej, Dumnezeu, mântui7

rea noastră. Oprire.
Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuiriik; şi de la* Domnul Dumnezeu sunt izbăvirile de
la moarte.
21
Da, Dumnezeu* va zdrobi capul vrăjmaşilor Săi, creştetul**
capuluil celui care umblă în nelegiuirile lui.
22
Domnul a zis: „Îi voi aduce
înapoi din Basan*, îi voi aduce
înapoi din** adâncurile mării,
23
ca* să-ţi înmoi piciorul în
sânge, ca** limba câinilor tăi să-şi
aibă partea din vrăjmaşi.
24
! Ei au văzut umbletele Tale,
Dumnezeule, umbletele Dumnezeului meu, Împăratul meu, în
locaşul sfânt:
25
cântăreţii* mergeau înainte,
apoi cântăreţii din instrumente cu
coarde, în mijloc fecioare cântând
din tamburine.
26
Binecuvântaţi în adunări pe
Dumnezeu, pe Domnul, voi, cei
din* izvorul lui Israel!
27
Acolo este Beniamin*, cel
mic, conducătorul lor; căpeteniile
lui Iuda, ceata lor; căpeteniile lui
Zabulon, căpeteniile lui Neftali.
28
! Dumnezeul tău a poruncit*
puterea ta. Întăreşte, Dumnezeule,
ce ai făcut pentru noi!
29
Datorită templului Tău, la Ierusalim, împăraţii* Îţi vor aduce
daruri.
30
Mustră fiara din trestii, mulţimea* taurilorm, cu viţeii popoarelor: fiecare se supune** oferind bucăţi de argint. Risipeşte popoarele
care îşi găsesc plăcerea în război.
31
Cei* mari vor veni din Egipt:
Etiopian** se va grăbi să-şi întindă† mâinile spre Dumnezeu.
32
! Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţii ale pământului, cântaţi psalmi Domnului – Oprire –
20

20 *Deut. 32.29
Pr. 4.23.
Apoc. 1.18;
20.1.
21 *Ps. 110.6.
Hab. 3.13.
**Ps. 55.23.

22 *Num.21.33.
**Ex. 14.22.
23 *Ps. 58.10.
**1Împ.21.19.

25 *1 Cr. 13.8;
15.16.
Ps. 47.5.

26 *Deut. 33.28
Is. 48.1.

27 *1 Sam. 9.21

28 *Ps. 42.8.

29 *1Împ.10.10;
10.24,25.
2 Cr. 32.23.
Ps. 72.10;
76.11.
Is. 60.16,17.
30 *Ps. 22.12.
**2Sam. 8.2;
8.6.

31 *Is. 19.19,21
**Ps. 72.9.
Is. 45.14.
Ţef. 3.10.
Fap. 8.27.
†Ps. 44.20.

a Sau „ploaie de daruri“ b Sau „Poporul Tău“ sau „Adunarea Ta cea vie“ c Femei care aduc veşti bune
sau vestesc victoria d Sau „al cărei penaj este verde, gălbui auriu“ e De oasele captivilor f Sau „Când
h Sau „în sfinţenie“
Cel Atotputernic a împrăştiat în ea pe împăraţi, ningea pe“ g Munte din Sihem
i Ebr. „Yah“
j Sau „ne poartă povara“ k Sau „Dumnezeu este pentru noi un Dumnezeu al izbăvirilor“
l Lit. „creştetul păros al“ m Sau „mulţimea celor puternici“ n Ebr. „Cuş“
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PSALMII 69:23
33 *Ps. 18.10;
104.3.
Vers. 4.
**Ps. 29.3.

34 *Ps. 29.1.

35 *Ps. 45.4;
65.5; 66.5;
76.12.

Celui care* călăreşte pe cerurile cerurilor din vechime! Iată, El
face să răsune** glasul Său, un
glas puternic.
34
Recunoaşteţi* putereaa lui
Dumnezeu: măreţia Lui este peste
Israel şi puterea Lui în nori.
35
Înfricoşător* eşti, Dumnezeule,
din sfintele Tale locaşuri! Dumnezeul lui Israel, El dă putere şi tărie poporului. Binecuvântat să fie
Dumnezeu!
33

" PSALMUL 69
Către mai-marele muzicii. Ca
„Şoşanimb“. Al lui David.
1 *Vers. 2,
14,15.
Iona 2.5.
2 *Ps. 40.2.

3 *Ps. 6.6.
**Ps. 119.82;
119.123.
Is. 38.14.
4 *Ps. 35.19.
Ioan 15.25.

8 *Ps. 31.11.
Is. 53.3.
Ioan 1.11;
7.5.
9 *Ps. 119.139.
Ioan 2.17.
**Ps. 89.50;
89.51.
Rom. 15.3.

Salvează-mă, Dumnezeule,
pentru că* mi-au pătruns apele
până la suflet!
2
Mă afund* în noroi adânc şi
nu este loc de pus piciorulc; am
intrat în adâncimile apelor şi
şuvoiul m-a acoperit!
3
Am obosit* strigând, mi s-a
uscat gâtul, mi se topesc** ochii
aşteptându-L pe Dumnezeul meu.
4
Cei care mă urăsc* fără temei
sunt mai mulţi decât perii capului
meu; cei care vor să mă piardă,
care pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi,
sunt puternici; atunci am dat înapoi ce n-am furat.
5
! Dumnezeule, Tu cunoşti nebunia mea, şi greşelile mele nu-Ţi
sunt ascunse.
6
Să nu fie daţi de ruşine din
cauza mea cei care Te aşteaptă pe
Tine, Doamne Dumnezeuld oştirilor! Să nu se ruşineze din cauza
mea cei care Te caută pe Tine,
Dumnezeul lui Israel!
7
Fiindcă pentru Tine am purtat
dispreţul; ruşinea mi-a acoperit faţa.
8
Am ajuns* un străin pentru
fraţii mei şi un necunoscut pentru
fiii mamei mele.
9
Pentru că* râvna casei Tale
m-a mistuit şi** insultele celor
1

care Te insultă pe Tine au căzut
asupra mea.
Şi am plâns, sufletul meu a
10
postit*; şi aceasta a fost spre
dispreţul meu.
Când mi-am făcut veşmânt
11
de sac, am ajuns un proverb* pentru eie.
12
Cei care stau la poartă vorbesc
de mine şi* sunt cânteculf beţivilorg.
Dar cât despre mine, rugăciunea
13
mea este către Tine, Doamne, la*
timpul potrivit: Dumnezeule, în bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi,
după adevărul mântuirii Tale!
Scoate-mă* din noroi, şi să nu
14
mă mai afund! Să fiu scăpat de
cei care mă urăsc şi din adâncimile apelor!
Să nu mă acopere şuvoaiele
15
de ape şi să* nu mă înghită adâncul şi groapah să nu-şi închidă gura
peste mine!
Răspunde-mi, Doamne, pentru
16
că* bună este bunătatea Ta; după
belşugul îndurărilor Tale, întoarce-Te** spre mine
şi nu-Ţi* ascunde faţa de ro17
bul Tău, pentru că sunt în strâmtorare. Răspunde-mi degrabă!
Apropie-Te de sufletul meu,
18
fii răscumpărătorul i lui! Răscumpără-mă din cauza vrăjmaşilor
mei!
19
Tu cunoşti ocara* mea şi ruşinea mea şi dispreţul meu: toţi
adversarii mei sunt înaintea Ta.
20
! Ocara mi-a frânt inima şi
sunt copleşit; şi am aşteptatj compătimire*, dar degeaba, şi mângâietori**, dar n-am găsit nici unul.
Şi mi-au pus fiere în mâncare
21
şi, în* setea mea, mi-au dat să
beau oţet.
Masa lor să fie o cursă* înain22
tea lor, şi prosperitatea un laţ;
să li se întunece* ochii, ca să
23
nu vadă, şi coapselek să li se clatine neîncetat.

10 *Ps. 35.13;
35.14.

11 *1 Împ. 9.7.
Ier. 24.9.
12 *Iov 30.9.
Ps. 35.15;
35.16.
13 *Is. 49.8;
55.6.
2 Cor. 6.2.

14 *Vers. 1,2,
15.
Ps. 144.7.

15 *Num.16.33.

16 *Ps. 63.3.
**Ps. 25.16;
86.16.

17 *Ps. 27.9;
102.2.

19 *Ps. 22.6,7.
Is. 53.3.
Ev. 12.2.
20 *Ps. 142.4.
Is. 63.5.
**Iov 16.2.
21 *Mt. 27.34;
27.48.
Mc. 15.36.
Ioan 19.29.
22 *Rom. 11.9.
23 *Is. 6.9,10.
Ioan 12.39;
12.40.
Rom. 11.10.

a Sau „Daţi puterea“ b Probabil „Crinii“ c Sau „loc de reazem“ d Ebr. „Adonai Yahve“ e Sau „am
ajuns de pomină pentru ei“ f Ebr. „neghinot“ g Sau „băutorilor de băuturi tari“ h Sau „abisul“ i Ebr.
„Gahal“, rudă apropiată cu drept de răscumpărare j Sau „căutat“ k Sau „rărunchii“
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PSALMII 69:24
24 *1 Tes. 2.16 24
25 *Mt. 23.38.
Fap. 1.20.

26 *2 Cr. 28.9.
Zah. 1.15.
**Is. 53.4.
27 *Rom. 1.28.
**Is. 26.10.
Rom. 9.31.
28 *Ex. 32.32.
Filip. 4.3.
Apoc. 3.5;
13.8.
**Ezec.13.9
Lc. 10.20.
Ev. 12.23.
30 *Ps. 28.7.

31 *Ps. 50.13;
50.14,23.

32 *Ps. 34.2.
**Ps. 22.26.

33 *Ef. 3.1.

34 *Ps. 96.11;
148.1.
Is. 44.23;
49.13.
**Is. 55.12.
35 *Ps. 51.18.
Is. 44.26.

36 *Ps. 102.28.

Varsă-Ţi* furia peste ei şi să-i
ajungă aprinderea mâniei Tale.
25
Pustie* să le fie locuinţa şi nimeni să nu locuiască în corturile
lor.
26
Pentru că ei* îl persecută pe**
cel pe care l-ai lovit Tu şi vorbesc
de durerea celor răniţi de Tine.
27
Adaugă* nelegiuire la nelegiuirea lor, şi** să nu intre în
dreptatea Ta;
28
să fie şterşi* din cartea vieţii
şi** să nu fie înscrişi cu cei drepţi.
Dar eu sunt nenorocit şi sufăra:
29
mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă
ridice pe înălţime!
30
Voi lăuda* Numele lui Dumnezeu în cântare şi îl voi preamări
cu mulţumireb;
31
şi va fi mai* plăcut Domnului
decât un taur, un bou cu coarne şi
cu copita despicată.
32
! Cei întristaţic* vor vedea şi
se vor bucura; voi, care-L căutaţi
pe Dumnezeu, inima** voastră va
trăi.
33
Pentru că Domnul îi aude pe
cei săraci şi nu-i dispreţuieşte pe
cei încătuşaţi* ai Săi.
34
Să-L laude* cerurile şi pământul, mările şi** tot ce se mişcă în
ele.
Pentru că* Dumnezeu va
35
mântui Sionul şi va zidi cetăţile
lui Iuda; şi vor locui acolo şi-l vor
stăpâni;
36
şi* sămânţa slujitorilor Săi îl
va moşteni şi cei care iubesc
Numele Său vor locui în el.
PSALMUL 70
Către mai-marele muzicii. Al
lui David. Spre aducere-aminte.

1 *Ps. 40.13;
71.12.
2 *Ps.35.4,26;
71.13.

Grăbeşte-Te*, Dumnezeule, să
mă salvezi; Doamne, să mă ajuţi!
2
Să fie daţi de ruşine* şi încurcaţi cei care-mi caută viaţa; să dea
înapoi şi să se ruşineze cei care
găsesc plăcere în necazul meu;
1

a Sau „în durere“ b Sau „laudă“
meu“ f Sau „să se umple“
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c Sau „Cei blânzi“

să se retragă* din cauza ruşinii lor cei care zic: „Ha! Ha!“
4
Toţi cei care Te caută să se
veselească şi să se bucure în Tine;
şi cei care iubesc mântuirea Ta să
spună întotdeauna: „Mărit să fie
Dumnezeu!“
5
Dar* eu sunt întristat şi sărac:
Dumnezeule, grăbeşte-Te** să vii
la mine! Tu eşti ajutorul meu şi salvatorul meu: Doamne, nu întârzia!
3

3 *Ps. 40.15.

5 *Ps. 40.17.
**Ps. 141.1.

PSALMUL 71
În Tine*, Doamne, mă încred: să
nu fiu dat de ruşine niciodată.
2
Salvează-mă, în dreptatea Ta,
şi scapă-mă; pleacă-Ţi* urechea
spre mine şi mântuieşte-mă;
3
fii* pentru mine stânca de locuit, la care să alerg întotdeauna;
Tu ai poruncit** să fiu salvat, pentru că Tu eşti stânca mea şi cetăţuia mea.
4
! Dumnezeul meu, scapă-mă*
din mâna celui rău, din mâna celui
nedrept şi asupritor.
5
Pentru că Tu eşti speranţa
mea, Doamne Dumnezeuled, încrederea* mea din tinereţea mea.
6
Pe* Tine m-am sprijinit de la
naştere; Tu m-ai scose din pântecele mamei mele: pe Tine Te voi
lăuda întotdeauna.
7
Sunt ca* o minune pentru mulţi;
dar Tu eşti adăpostul meu tare.
8
Gura* mea este plinăf de lauda
Ta, de gloria Ta, toată ziua.
9
Nu* mă respinge la bătrâneţe;
nu mă părăsi când îmi slăbeşte
puterea.
10
! Pentru că vrăjmaşii mei vorbesc împotriva mea şi cei care-mi
pândesc viaţa se* sfătuiesc împreună,
11
spunând: „L-a părăsit Dumnezeu; urmăriţi-l şi prindeţi-l, pentru
că nu este nimeni care să-l scape!“
12
Dumnezeule*, nu fi departe de
mine! Dumnezeul meu, grăbeşte-Te** să vii în ajutorul meu!
1

d Ebr. „Adonai Yahve“

1 *Ps. 25.2,3;
31.1.
2 *Ps. 17.6.

3 *Ps. 31.2,3.
**Ps. 44.4.

4 *Ps. 140.1,4.

5 *Ier. 17.7.

6 *Ps. 22.9,10.
Is. 46.3.

7 *Is. 8.18.
Zah. 3.8.
1 Cor. 4.9.
8 *Ps. 35.28.
9 *Vers. 18.
10 *2Sam. 17.1.
Mt. 27.1.

12 *Ps. 22.11;
22.19;35.22;
38.21,22.
**Ps. 70.1.

e Sau „Tu ai fost binefăcătorul

PSALMII 72:16
13 *Vers. 24.
Ps. 35.4,26;
40.14; 70.2.

15 *Vers. 8,24.
Ps. 35.28.
**Ps. 40.5;
139.17,18.

19 *Ps. 57.10.
**Ps. 35.10;
86.8; 89.6,8.

20 *Ps. 60.3.
**Osea 6.1,2.

22 *Ps. 92.1-3;
150.3.
**2Împ.19.22
Is. 60.9.
23 *Ps. 103.4.

Să* fie daţi de ruşine, să piară
cei care sunt vrăjmaşi ai sufletului meu! Să fie acoperiţi de ocară
şi de ruşine cei care caută nenorocirea mea.
14
Dar eu voi spera întotdeauna
şi Îţi voi aduce neîncetat toate
laudele Tale.
15
Gura* mea va spune toată ziua
dreptatea Ta, mântuirea Ta: pentru că** nu le cunosc măsura.
16
Voi merge în puterea Domnului Dumnezeu a ; voi aminti
dreptatea Ta, numai a Ta.
17
! Dumnezeule, Tu m-ai învăţat
din tinereţea mea, şi până acum
am vestit lucrările Tale minunate.
18
Şi chiar până la bătrâneţe şi
păr cărunt, Dumnezeule, nu mă
părăsi, până voi face cunoscut braţul Tău generaţiei acesteia, puterea Ta tuturor celor care vor veni.
19
! Şi dreptatea* Ta, Dumnezeule, este foarte înaltă. Tu ai făcut
lucruri mari: Dumnezeule, cine**
este ca Tine?
20
Tu*, care ne-ai făcut să vedemb necazuri multe şi grele, nec
vei da** din nou viaţa şi ned vei
scoate din nou din adâncurile pământului.
21
Vei spori măreţia mea şi Te
vei întoarce şi mă vei mângâia.
22
Şi eu Te voi lăuda cu* lirae,
voi lăuda adevărul Tău, Dumnezeul meu, Îţi voi cânta psalmi cu
harfa, Sfântul** lui Israel!
23
Buzele mele şi sufletul* meu, pe
care l-ai răscumpărat, vor striga de
bucurie cândf Îţi voi cânta psalmi.
24
Şi limba mea va spune toată
ziua dreptatea Ta; pentru că vor fi
daţi de ruşine, pentru că vor fi încurcaţi cei care caută nenorocirea mea.
13

1

împăratului, şi dreptatea Ta fiului
împăratului.
2
El va judeca* pe poporul Tău
cu dreptate, şi pe întristaţii Tăi cu
nepărtinire.
Munţii* vor aduce pace popo3
rului, ca şi dealurile, prin dreptate.
4
El va face* dreptate întristaţilor poporului, va salva pe fiii săracului şi va zdrobi pe asupritor.
5
! Ei se vor teme de Tine, din
generaţie în generaţie, cât* va fi
soarele şi lunah.
6
! El va coborî* ca ploaia pe
câmpul cosit, ca ploile abundente
care adapă pământuli.
7
În zilele lui, cel drept va înflori; şi* va fi belşug de pace până
nu va mai fi luna.
Şi el va domni* de la o mare
8
la altă mare şi de la râuj până la
marginile pământului.
Înaintea lui se vor pleca locui9
torii* pustiului şi** vrăjmaşii săi
vor linge ţărâna.
Împăraţii* Tarsisului şi ai insu10
lelor vor aduce daruri, împăraţii din
Seba şi Saba vor prezenta tribut.
Da, toţi împăraţii se vor pleca*
11
înaintea lui, toate naţiunile îi vor
sluji.
Pentru că el va scăpa* pe să12
racul care strigă şi pe întristatul
care n-are ajutor.
Va avea milă de cel lipsit şi
13
de cel sărac şi va salva sufletele
săracilor.
14
Va răscumpăra sufletul lor din
asuprire şi violenţă şi sângele lor
va fi preţios* în ochii lui.
15
Şi el va trăi şi i se va da din
aurul Sebei şi se vor rugak neîncetat pentru el; şi el va fi binecuvântat toată ziua.
Va fi belşugl de grâne pe pă16
" PSALMUL 72
mânt, pe vârful munţilor; rodul lui
se va legăna ca Libanul; şi cei*
Al luig Solomon.
din cetate vor înflori ca iarba păDumnezeule, dă judecăţile Tale
mântului.

2 *Is. 11.3,4;
32.1.
3 *Ps. 85.10.
Is. 32.17; 52.7
4 *Is. 11.4.

5 *Vers. 7,17.
Ps. 89.36,37.
6 *2Sam.23.4.
Osea 6.3.
7 *Is. 2.4.
Dan. 2.44.
Lc. 1.33.
8 *Ex. 23.31.
1 Împ. 4.21;
4.24.
Ps. 2.8;
80.11; 89.25.
Zah. 9.10.
9 *Ps.74.14.
**Is. 49.23.
Mica 7.17.
10 *2 Cr. 9.21
Ps. 45.12;
68.29.
Is. 49.7;
60.6,9.
11 *Is. 49.22,23.
12 *Iov 29.12.

14 *Ps. 116.15.

16 *1 Împ. 4.20.

a Ebr. „Adonai Yahve“ b Sau „m-ai făcut să văd“ c Sau „îmi“ d Sau „mă“ e Lit. „cu un instrument, cu lira“
f Sau „pentru că“ g Sau „Pentru“ h Lit. „cu soarele şi înaintea lunii“ i Sau „ţara“ j Sau „Râu“ k Sau
„se va face rugăciune“ l Sau „mână plină“
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PSALMII 72:17
17 *Ps. 89.36. 17
**Gen.12.3;
22.18.
Ier. 4.2.
†Lc. 1.48.

18 *1 Cr. 29.10
Ps. 41.13;
106.48.

Numele* lui va fi pentru
care** singur face lucruri minunate!
totdeauna; numele lui va dăinui
înaintea soareluia: şi se** vor 19
Şi* binecuvântat să fie Numele Său gloriosb pentru totdeauna!
binecuvânta în el; toate† naţiunile
îl vor numi fericit.
Şi tot pământul** să fie plin de
# # #
gloria Lui! Amin, da, amin!
Binecuvântat* să fie Domnul 20
18
Rugăciunile lui David, fiul lui
Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel,
Isai, s-au sfârşit.

18 **Ex. 15.11
Ps. 77.14;
136.4.
19 *Neem. 9.5.
**Num.14.21
Zah. 14.9.

CARTEA A TREIA
PSALMUL 73
Un psalm al lui Asaf.
În adevăr, Dumnezeu este bun
faţă de Israel, faţă de cei cu inima
curată.
2
! Şi pentru mine, puţin a lipsit
ca să-mi alunece picioarele; aproape gata să-mi alunece paşii;
3
pentru că* îi invidiam pe cei
aroganţi, văzând prosperitatea
celor răi.
4
Pentru că n-au tulburări până
lac moartea lor şi trupul lor este
sănătosd.
5
Nu* au parte de necazuri
omeneşti e şi nu sunt loviţi ca
oamenii.
De aceea mândria le este ca un
6
colier, violenţa îi* acoperă ca un
veşmânt;
le ies ochii* de grăsime; de7
păşesc imaginaţiile inimii lor:
8
batjocoresc* şi vorbesc** cu
răutate de asuprire; vorbesc† de sus,
îşi înalţă* gura până la ceruri
9
şi limba lor cutreieră pământul.
10
De aceea poporul lui se întoarce spre eif şi li se toarnă* apă din
belşugg,
11
şi ei spun: „Cum* va cunoaşte
Dumnezeu? şi este cunoştinţă la
Cel Preaînalt?“
12
Iată, aceştia sunt cei răi şi ei
prosperă* în lumeh, îşi adună
bogăţii.
1

3 *Iov 21.7.
Ps. 37.1.
Ier. 12.1.

5 *Iov 21.9.

6 *Ps. 109.18.

7 *Iov 15.27.
Ps. 17.10;
119.70.
Ier. 5.28.
8 *Ps. 53.1.
**Osea 7.16
†2 Pet. 2.18
Iuda 16.
9 *Apoc. 13.6
10 *Ps. 75.8.

11 *Iov 22.13.
Ps. 10.11;
94.7.
12 *Vers. 3.

! În adevăr, în zadar* mi-am
curăţit inima şi mi-am spălat**
mâinile în nevinovăţie:
14
pentru că am fost lovit toată
ziua şi pedepsit în fiecare dimineaţă.
15
Dacă aş fi zis: „Voi vorbi
astfeli“, iată, aş fi fost necredincios generaţiei fiilor Tăi.
16
Când m-am gândit* să înţeleg
aceasta, a fost o muncă grea în
ochii mei,
17
până am intrat* în locaşurile
sfinte ale lui Dumnezeu: atunci
am înţelesj** sfârşitul lor.
18
În adevăr, îi pui* în locuri
alunecoase, îi faci să cadăk în ruine.
19
Cum sunt distruşi într-o clipă!
Sunt sfârşiţi, mistuiţi de spaime.
20
Ca* un vis la deşteptare,
Doamne, le vei dispreţui chipul
când** Te vei trezi.
21
! Când mi se* frământa inima
şi mă chinuiam înăuntrul meu,
22
eram prost* şi nu ştiam, eram
ca o fiară înaintea Tal.
23
Dar eu sunt întotdeauna cu Tine:
Tu m-ai apucat de mâna dreaptă,
24
mă vei călăuzi* cu sfatul Tău şi,
după aceea, mă vei primi în gloriem.
25
Pe* cine am eu în ceruri? Şi
n-am avut plăcere pe pământ
decât în Tine.
26
Carnea* mea şi inima mea se
topesc; Dumnezeu este stânca
inimii mele şi partea** mea
pentru totdeauna.
13

13 *Iov 21.15;
34.9; 35.3.
Mt. 3.14.
**Ps. 26.6.

16 *Ecl. 8.17.

17 *Ps. 77.13.
**Ps. 37.38.

18 *Ps. 35.6.

20 *Iov 20.8.
Ps. 90.5,6.
Is. 29.7,8.
**Ps. 78.65.
21 *Vers. 3.
22 *Ps. 92.6.
Pr. 30.2.

24 *Ps. 32.8.
Is. 58.11.
25 *Filip. 3.8.

26 *Ps. 84.2;
119.81.
**Ps. 16.5;
119.57.

a Sau „cât va fi soarele“ b Sau „Numele gloriei Sale“ c Sau „în“ d Sau „gras“ e Sau „de suferinţe
ale muritorilor“ f Lit. „încoace“ g Sau „ape din belşug se storc din ei“ h Sau „sunt întotdeauna liniştiţi“
i Sau „ca ei“ j Sau „am privit la“ k Sau „îi arunci“ l Sau „cu Tine“, „faţă de Tine“ m Sau „după glorie,

mă vei primi“
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PSALMII
27 *Ps. 119.155. 27
**Ex. 34.15.
Num. 15.39.
Iac. 4.4.

28 *Ev. 10.22.
**Ps. 107.22;
118.17.

1 *Ps. 44.9,23;
60.1,10; 77.7
Ier. 31.37;
33.24.
**Deut.29.20
†Ps. 95.7;
100.3.
2 *Ex. 15.16.
Deut. 9.29.
**Deut. 32.9.
Ier. 10.16.

4 *Plân. 2.7.
**Dan. 6.27.

6 *1 Împ. 6.18;
6.29,32,35.
7 *2 Împ. 25.9.
**Ps. 89.39.
8 *Ps. 83.4.

9 *1 Sam. 3.1.
Amos 8.11.

! Pentru că, iată, cei care* 11
Pentru ce* Îţi tragi mâna şi
sunt departe de Tine vor pieri; Tu
dreapta Ta? Scoate-o din sânul
îi vei nimici pe toţi cei care
Tău: nimiceşte-i!
curvesc** abătându-se de la Tine. 12
! Totuşi Dumnezeu* este Îm28
Dar pentru mine este bine
păratul meu din vechime, lucrând
să mă apropii* de Dumnezeu:
izbăviri în mijlocul pământului.
mi-am pus încrederea în Domnul 13
Tu ai despicat* marea prin
a
Dumnezeu , ca să istorisesc** toate
puterea Ta, Tu ai zdrobit** capefaptele Tale.
tele monştrilor în ape.
14
Tu ai sfărâmat capetele leviataPSALMUL 74
nului, l-ai dat ca* hrană celor**
care populeazăf deşertul.
Un maschilb al lui Asaf.
15
Tu ai făcut să tâşnească*
1
izvorul
şi pârâul, Tu ai secat**
Dumnezeule, pentru ce ne-ai
râurile dintotdeauna curgătoare.
respins* pentru totdeauna? FumeA Ta este ziua, a Ta şi noapgă mânia** Ta împotriva turmei† 16
tea; Tu* ai întemeiat lunag şi
păşunii Tale?
2
soarele.
Aminteşte-Ţi de adunarea Ta,
Tu ai aşezat* toate marginile
pe care* ai câştigat-o din vechi- 17
pământului; vara** şi iarna, Tu
me, pe care ai răscumpărat-o ca
le-ai întocmit.
să fie partea** Ta de moştenirec
! Aminteşte-Ţi* de aceasta,
– de muntele Sionului, unde ai 18
că vrăjmaşul L-a batjocorit pe
locuit!
Domnul şi un** popor nebun a
3
Înalţă-Ţi paşii spre locurile
dispreţuit Numele Tău.
pustiite neîncetat: vrăjmaşul a
19
Nu da fiarei sălbatice sufletul
stricat totul în sfântul locaş.
4
Adversarii Tăi răcnesc* în
porumbiţei* Tale; nu uita** penmijlocul locurilor Tale de adunatru totdeauna turmah întristaţilor
re; au pus semnele lor ca semne**.
Tăi.
5
Ai în vedere* legământul! PenUn om se făcea cunoscut 20
când ridica securea în desişul pătru că locurile întunecoase ale pădurii;
mântului sunt pline de locuinţe ale
6
violenţei.
şi acum, cu securi şi ciocane, îi
Să nu se întoarcă ruşinat cel
zdrobesc toate sculpturile* îm- 21
asuprit; cel întristat şi săracul să
preună.
7
Au pus foc* sfântului Tău lolaude Numele Tău!
caş, au profanat** până la pământ 22
! Ridică-Te, Dumnezeule,
d
locuinţa Numelui Tău.
apără-Ţi cauza! Aminteşte-Ţi*
8
Au spus* în inima lor: „Să-i
cum Te insultă cel nebun toată ziua.
nimicim pe toţie!“ Au ars toate 23
Nu uita glasul adversarilor
locurile de închinare ale lui DumTăi: agitaţia celor care se ridică
nezeu în ţară.
împotriva Ta creşte mereu.
9
Semnele noastre nu le mai vedem; nu* mai este nici un profet
PSALMUL 75
şi printre noi nu este nimeni care
Către mai-marele muzicii.
să ştie până când.
„Nu nimici“. Un psalm al lui Asaf.
10
Până când, Dumnezeule, va
O cântare.
rosti adversarul batjocuri? Va dispreţui vrăjmaşul Numele Tău pen- 1
Te lăudămi, Dumnezeule, Te
tru totdeauna?
lăudăm i ; şi Numele Tău este

75:1
11 *Plân. 2.3.

12 *Ps. 44.4.

13 *Ex. 14.21.
**Is. 51.9,10
Ezec. 29.3;
32.3.
14 *Num. 14.9.
**Ps. 72.9.
15 *Ex. 17.5,6.
Num. 20.11.
Ps. 105.41.
Is. 48.21.
**Ios. 3.13.
16 *Gen. 1.14.

17 *Fap. 17.26.
**Gen.8.22.
18 *Vers. 22.
Apoc. 16.19.
**Ps. 39.8.

19 *Cânt. 2.14.
**Ps. 68.10.

20 *Gen. 17.7;
17.8.
Lev. 26.44;
26.45.
Ps. 106.45.
Ier. 33.21.

22 *Ps. 89.51.

a Ebr. „Adonai Yahve“ b Probabil o învăţătură c Sau „de seminţia moştenirii Tale, pe care ai răscumpărat-o“
d Sau „cortul“ e Sau „de tot“ f Fiarelor g Lit. „luminătorul“ h Sau „viaţa“ i Sau „Îţi mulţumim“
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4 *Zah. 1.21.

7 *Ps. 50.6;
58.11.
**1Sam. 2.7
Dan. 2.21.
8 *Iov 21.20.
Ps. 60.3.
Ier. 25.15.
Apoc.14.10;
16.19.
**Pr. 23.30.
†Ps. 73.10.

10 *Ps. 101.8.
Ier. 48.25.
**Ps. 89.17;
148.14.

1 *Ps. 48.1.

3 *Ps. 46.9.
Ezec. 39.9.
4 *Ezec.38.12;
38.13; 39.4.
5 *Is. 46.12.

75:2
aproape: lucrările Tale minunatea
fuiţi, şi-au dormit** somnul; şi nici
o spun.
unul dintre viteji nu şi-a putut fo2
! Când voi primi adunareab,
losi mâinilek.
6
voi face judecată dreaptă.
La* mustrarea Ta, Dumnezeul
c
3
Pământul şi toţi locuitorii săi
lui Iacov, şi carul şi calul sunt as-au topit: Eu i-am întărit stâlpii.
runcaţi într-un somn de moarte.
Oprire.
7
Tu eşti de temut! Şi cine* poate
4
! Am zis celor mândri: „Nu
sta înaintea Ta, când Te mânii?
Ai făcut* să se audă judecata
vă îngâmfaţi!“ Şi celor răi: „Nu* 8
ridicaţi cornul!“
din ceruri; pământul s-a temut**
şi a tăcut,
5
Nu vă ridicaţi cornul atât de
sus, nu vorbiţi cu mândrie, cu gâ- 9
când Tu Te-ai ridicat*, Dumnezeule, pentru judecată, pentru
tul întins!
mântuirea tuturor celor întristaţil
6
Pentru că nici de la răsărit, nici
de la apus, nici din pustiud nu
de pe pământm. Oprire.
10
! Pentru că mânia* omului Te
vine înălţarea,
7
pentru că Dumnezeu* este
va lăuda; cu rămăşiţa mâniei Te
vei încinge.
Cel care judecă: El** coboară
pe unul şi înalţă pe altul.
11
Faceţi* jurăminte şi împliniţi-le faţă de Domnul Dumnezeul
8
Pentru că în mâna Domnului
vostru! Toţi** cei din jurul Lui să
este un* potir; şi el spumegăe de
aducă daruri Celui de temut.
vin, e plin de** amestecătură. Şi
El va zdrobi duhul căpeteEl varsă din el; da, toţi cei răi 12
niilor; El este de temut* pentru
de pe pământ îi vor suge drojdiiîmpăraţii pământului.
le, le vor bea†.
! Dar eu întotdeauna voi is9
PSALMUL 77
torisi aceste lucruri, voi cânta
psalmi Dumnezeului lui Iacov.
Către mai-marele muzicii. Pen10
Şi toate* puterilef celor răi le
tru Iedutun. Un psalm al lui Asaf.
voi îndepărta; puterilef** celor
Glasul meu se îndreaptă* către
1
drepţi vor fi înălţate.
Dumnezeu şi voi striga; glasul
meu se îndreaptă către Dumnezeu
PSALMUL 76
şi El mă va asculta.
Către mai-marele muzicii. Pe
În* ziua necazului meu L-am
2
neghinotg. Un psalm al lui Asaf. O
căutat** pe Domnul; mâna mea
cântare.
era întinsă în timpul nopţii şi nu
1
Dumnezeu este cunoscut* în
a obosit; sufletul meu refuza să
Iuda, Numele Său este mare în
fie mângâiat.
Israel.
3
Îmi aminteam de Dumnezeu
h
i
Şi cortul Său este în Salem , şi
2
şi gemeam; mă plângeamn şi dulocuinţa Lui în Sion;
hul* îmi era copleşit. Oprire.
3
acolo El a zdrobit* fulgerelej 4
! Tu îmi ţii pleoapele deschiarcului, scutul şi sabia şi lupta.
se; sunt tulburat şi nu pot vorbi.
Oprire.
5
Mă gândesc* la zilele de altă! Tu eşti mai strălucitor, mai
dată, la anii de demult.
4
măreţ decât* munţii de pradă.
6
Îmi amintesc noaptea* de cân5
Cei* cu inima tare au fost jetarea mea; cuget** în inima mea

5 **Ps. 13.3.
Ier. 51.39.

6 *Ex. 15.1,21.
Ezec. 39.20.
Naum 2.13.
Zah. 12.4.
7 *Naum 1.6.
8 *Ezec.38.20.
**2Cr.20.29;
20.30.
9 *Ps. 9.7-9;
72.4.

10 *Ex. 9.16;
18.11.
Ps. 65.7.
11 *Ecl. 5.4-6.
**2Cr.32.22;
32.23.
Ps. 68.29;
89.7.
12 *Ps. 68.35.

1 *Ps. 3.4.

2 *Ps. 50.15.
**Is. 26.9;
26.16.

3 *Ps. 142.3;
143.4.

5 *Deut. 32.7.
Ps. 143.5.
Is. 51.9.
6 *Ps. 42.8.
**Ps. 4.4.

a Sau „minunile Tale“ b Sau „Când voi ajunge la timpul potrivit“ c Sau „Ţara“ d Pustiul este spre sud
e Sau „este roşu“
f Lit. „coarnele“
g Probabil instrumente cu coarde
h Sau „adăpostul“
i Ebr.
j
k
„Shalem“, nume al Ierusalimului de altădată
Sau „săgeţile de foc ale“
Lit. „nu şi-a găsit mâinile“
l Sau „blânzi“ m Sau „din ţară“ n Sau „mă gândeam“
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PSALMII 78:15
7 *Ps. 74.1.
**Ps. 85.1.

8 *Rom. 9.6.

9 *Is. 49.15.

10 *Ps. 31.22.

11 *Ps. 143.5.

13 *Ps. 73.17.
**Ex. 15.11.

15 *Ex. 6.6.
Deut. 9.29.
16 *Ex. 14.21.
Ios. 3.15,16.
Ps. 11.3.
Hab. 3.8.
17 *2Sam. 22.15
Hab. 3.11.
18 *Ps. 97.4.
**2Sam. 22.8

19 *Hab. 3.15.
**Ex. 14.28.
20 *Ex. 13.21;
14.19.
Ps. 78.52;
80.1.
Is. 63.11,12.
Osea 12.13.

şi duhul meu caută stăruitor.
7
Va respinge* Domnul pentru
totdeauna? Şi nu-Şi va mai** arăta
El bunăvoinţa?
A încetat bunătatea Lui pentru
8
totdeauna? S-a sfârşit Cuvântula*
din generaţie în generaţie?
A uitat* Dumnezeu să fie
9
îndurător? Sau Şi-a închis îndurările în mânie? Oprire.
10
Şi am zis*: „Aceasta este slăbiciunea mea“. De anii dreptei Celui
Preaînalt
11
îmi voi aminti*, de faptele Domnuluib; pentru că îmi voi aminti de
minunile Tale de altădată
12
şi voi gândi la toată lucrarea
Ta şi voi cugeta la faptele Tale.
13
! Dumnezeule, calea* Ta este
în sfântul locaşc. Cine** este un
dumnezeu măreţ ca Dumnezeu?
14
Tu eşti Dumnezeul care face
minuni; Tu ai făcut cunoscută
puterea Ta printre popoare.
15
Ai răscumpărat* cu braţul pe
poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai
lui Iosif. Oprire.
16
Apele Te-au văzut*, Dumnezeule, apele Te-au văzut, au tremurat, şi adâncurile s-au zguduit.
17
Norii au turnat ape; cerurile
au făcut să răsune un glas şi* săgeţile Tale s-au răspândit.
18
Glasul tunetului Tău era în vârtej, fulgerele* au luminat lumea;
pământul** s-a cutremurat şi s-a
zguduit.
19
Calea Ta era în* mare şi cărările Tale în apele mari; şi**
urmele Tale nu s-au cunoscut.
Ai condus* pe poporul Tău ca
20
pe o turmă, prin mâna lui Moise
şi a lui Aaron.

1 *Is. 51.4.

Îmi voi deschide* gura în parabolă, voi vesti lucruri ascunse de
demult,
3
pe care* le-am auzit şi le-am
cunoscut şi pe care ni le-au istorisit părinţii noştri.
4
Nu* le vom ascunde de fiii lor,
vom** istorisi generaţiei care va
veni laudele Domnului şi puterea
Lui şi lucrările Lui minunate pe
care le-a făcut.
5
! Pentru că El* a aşezat o
mărturie în Iacov şi a pus o lege
în Israel, pe care a poruncit părinţilor noştri să** le aducă la cunoştinţă fiilor lor,
6
pentru ca* generaţia care va
veni, fiii care se vor naşte, să le
cunoască, să se ridice şi să le
istorisească fiilor lor;
7
şi să-şi pună încrederea în
Dumnezeu şi să nu uite faptele lui
Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui;
8
şi să* nu fie ca părinţii lor, o**
generaţie încăpăţânată şi răzvrătită, o generaţie care† nu şi-a
întărit inima şi al cărei duh nu a
fost credincios faţă de Dumnezeu.
9
! Fiii lui Efraim, înarmaţi,
trăgând cu arcul, au dat înapoi în
ziua luptei.
10
N-au* ţinut legământul lui
Dumnezeu şi au refuzat să umble
în legea Lui;
11
şi au uitat* faptele Sale şi lucrările Sale minunate pe care li le
arătase.
12
! Sub privirile părinţilor lor
a făcut minuni* în ţara Egiptului,
în** câmpia Ţoanuluie.
13
A despicat* marea şi i-a făcut
să treacă; şi a făcut apele să
stea** ca o grămadă;
PSALMUL 78
14
şi i-a condus* ziua cu un nor
şi
toată
noaptea cu o lumină de
Un maschild al lui Asaf.
foc.
1
Ascultă*, poporul meu, legea 15
A despicat* stânci în pustiu şi
mea; pleacă-ţi urechea la cuvintele-a dat să bea ca din adâncuri,
le gurii mele.
din belşug;

a Sau „promisiunea“ b Ebr. „Yah“

Egiptul de jos

2

c Sau „este sfântă“ d Probabil o învăţătură

2 *Ps. 49.4.
Mt. 13.35.

3 *Ps. 44.1.

4 *Deut. 4.9;
6.7.
Ioel 1.3.
**Ex. 12.26;
12.27;
13.8,14.
Ios. 4.6,7.
5 *Ps. 147.19.
**Deut. 4.9;
6.7; 11.19.

6 *Ps. 102.18.

8 *2 Împ.17.14
Ezec. 20.18.
**Ex. 32.9;
33.3; 34.9.
Deut. 9.6,13;
31.27.
Ps. 68.6.
†Vers. 37.
2 Cr. 20.33.

10 *2 Împ.17.15

11 *Ps. 106.13.

12 *Ex. 7;8;
9;10;11;12.
**Gen. 32.3.
Num. 13.22.
Vers. 43.
Is. 19.11,13.
Ezec. 30.14.
13 *Ex. 14.21.
**Ex. 15.8.
Ps. 33.7.
14 *Ex. 13.21;
14.24.
Ps. 105.39.
15 *Ex. 17.6.
Num. 20.11.
1 Cor. 10.4.

e Sau „Tanis“, un oraş în
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PSALMII 78:16
şi a făcut să ţâşneascăa izvoare
din* stâncă şi a făcut să curgă ape
ca râuri.
17
! Totuşi, ei au continuat să
păcătuiască împotriva Lui, să se
răzvrătească* împotriva Celui
Preaînalt în pustiu.
18
Şi L-au ispitit* pe Dumnezeu
în inimile lor, cerând mâncare după
pofta lor;
19
şi au vorbit* împotriva lui
Dumnezeu; au spus: „Ar putea
Dumnezeu să întindăb o masă în
pustiu?“
20
Iată*, El a lovit stânca şi au
ţâşnit ape şi s-au revărsat râuri.
„Ar putea El să dea şi pâine sau
să facă rost de carne pentru poporul Său?“
21
! De aceea, Domnul a auzit
şi S-a* mâniat şi focul s-a aprins
împotriva lui Iacov şi mânia, de
asemenea, s-a ridicat împotriva lui
Israel,
22
pentru că n-au crezut* în
Dumnezeu şi nu şi-au pus încrederea în mântuirea Lui.
23
Totuşi, El a poruncit norilor de
sus şi* a deschis uşile cerurilor;
24
şi a plouat* peste ei mană, ca
să mănânce, şi le-a dat grâul
cerurilor:
25
omul a mâncat pâinea celor
puternicic; le-a trimis hrană din
belşug.
26
! El a făcut* să sufle în ceruri
vântul de răsărit şi, prin puterea
Sa, a adus vântul de sud;
27
şi a plouat carne peste ei ca
pulberea, şi păsări înaripate ca
nisipul mării;
28
şi le-a făcut să cadă în mijlocul
taberei lor, în jurul locuinţelor lor.
29
Ei* au mâncat şi s-au săturat
bine: El le-a dat ceea ce pofteau.
30
Nu se abătuseră încă de la
pofta lor, mâncarea* lor era încă
în gura lor,
când mânia lui Dumnezeu s-a
31

16 *Deut. 9.21. 16
Ps. 105.41.

17 *Deut. 9.22.
Ps. 95.8.
Ev. 3.16.

18 *Ex. 16.2.

19 *Num. 11.4.

20 *Ex. 17.6.
Num. 20.11.

21 *Num. 11.1;
11.10.

22 *Ev. 3.18.
Iuda 5.
23 *Gen. 7.11.
Mal. 3.10.
24 *Ex. 16.4;
16.14.
Ps. 105.40.
Ioan 6.31.
1 Cor. 10.3.

26 *Num.11.31

29 *Num.11.10
30 *Num.11.33

a Sau „a scos“

b Sau „să pregătească“

ridicat împotriva lor şi i-a ucis pe
cei mai tarid ai lor şi i-a doborât
pe cei aleşi ai lui Israel.
! Cu toate acestea, ei* tot au
32
păcătuit şi** n-au crezut în lucrările Lui minunate.
33
Şi* El le-a curmat zilele în
deşertăciune şi anii lor în spaimă.
Când* îi ucidea, atunci se inte34
resau de Ele şi se întorceau şi-L
căutau pe Dumnezeu de dimineaţă;
35
şi îşi aminteau iar că Dumnezeu*
este stânca lor, iar Dumnezeul cel
Preaînalt, Răscumpărătorulf** lor.
Dar Îl înşelau* cu gura lor şi
36
Îl minţeau cu limba lor;
şi inima* lor nu era tare pentru
37
El şi n-au fost credincioşi legământului Său.
Dar* El a fost îndurător, a
38
iertatg nelegiuirea şi nu a nimicit;
ci, de multe ori, Şi-a abătut**
mânia şi† nu Şi-a trezit toată furia.
Şi Şi-a amintit* că** erau
39
carne, o† suflare care trece şi nu
se mai întoarce.
! De câte ori s-au răzvrătit
40
împotriva Lui în pustiu şi L-au
îndurerat* în pustietate!
Şi s-au întors din nou şi L-au
41
ispitit* pe Dumnezeu şi L-au întristat** pe Sfântul lui Israel!
Nu şi-au amintit de mâna Lui,
42
de ziua când i-a răscumpărat de
la asupritor,
43
când a pus* semnele Sale în
Egipt şi minunile Sale în câmpia
Ţoanului
44
şi le-a prefăcut* în sânge
râurile şi şuvoaiele lor de apă,
încât n-au putut să bea;
45
a trimis* împotriva lor muşteh
care i-au mâncat şi** broaşte care
i-au nimicit;
şi a dat* roadele lor omizii, şi
46
munca lor lăcustei;
47
le-a distrus* viile cu grindină,
iar smochiniii lor, cu lapoviţă;

32 *Num.14.16;
14.17.
**Vers. 22.
33 *Num.14.29;
14.35;
26.64,65.
34 *Osea 5.15.

35 *Deut. 32.4;
32.15,31.
**Ex. 15.13.
Deut. 7.8.
Is. 41.14;
44.6; 63.9.
36 *Ezec. 33.31
37 *Vers. 8.

38 *Num.14.18;
14.20.
**Is. 48.9.
†1 Împ.21.29
39 *Ps. 103.14;
103.16.
**Gen. 6.3.
Ioan 3.6.
†Iov 7.7,16.
Iac. 4.14.
40 *Vers. 17.
Ps. 95.9,10.
Is. 7.13;
63.10.
Ef. 4.30.
Ev. 3.16,17.
41 *Num. 14.22
Deut. 6.16.
**Vers. 20.
43 *Vers. 12.
Ps. 105.27.
44 *Ex. 7.20.
Ps. 105.29.

45 *Ex. 8.24.
Ps. 105.31.
**Ex. 8.6.
Ps. 105.30.
46 *Ex.10.13,15
Ps. 105.34;
105.35.
47 *Ex. 9.23,25.
Ps. 105.33.

c Sau „îngerilor“ d Lit. „graşi“
e Sau „Îl căutau“ f Ebr.
g
„Gahal“, rudă apropiată cu drept de răscumpărare
Sau „a acoperit“, „a ispăşit“ h Sau „tăuni“ i Lit.

„sicomorii“, pomi exotici asemănători smochinului
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48 *Ex. 9.25.
Ps. 105. 32.

51 *Ex. 12.29.
Ps. 105.36;
136.10.
**Ps. 106.22.
52 *Ps. 77.20.

53 *Ex. 14.19;
14.20.
**Ex. 14.27;
14.28; 15.10.
54 *Ex. 15.17.
**Ps. 44.3.
55 *Ps. 44.2.
**Ios. 13.7;
19.51.
Ps. 136.21,22

56 *Jud. 2.11;
2.12.

57 *Vers. 41.
Ezec. 20.27;
20.28.
**Osea 7.16.
58 *Deut. 32.16;
32.21.
Jud. 2.12,20.
Ezec. 20.28.
**Deut. 12.2;
12.4.
1 Împ. 11.7;
12.31.
60 *1 Sam. 4.11.
Ier. 7.12,14;
26.6,9.
61 *Jud. 18.30.

62 *1 Sam. 4.10

63 *Ier. 7.34;
16.9; 25.10.
64 *1 Sam.4.11;
22.18.

şi a dat* vitele lor grindinei,
şi turmele lor fulgerelor.
49
A aruncat asupra lor mânia
Sa aprinsă, furia şi indignarea şi
necazul – o ceatăa de îngeri ai nenorocirii.
50
A deschis o cale mâniei Sale,
nu le-a cruţat sufletul de moarte, ci
a dat viaţa lor pradă ciumei;
51
şi* i-a lovit pe toţi întâii-născuţi în Egipt, cele dintâi roade ale
puterii în corturile** lui Ham.
52
Şi* a făcut pe poporul Său să
plece, ca pe nişte oi, şi i-a condus
ca pe o turmă în pustiu;
53
şi i-a condus* în siguranţă,
încât să nu le fie frică, şi** marea
i-a acoperit pe vrăjmaşii lor.
54
Şi i-a adus* în hotarul Lui cel
sfânt, acest munte pe** care
dreapta Sa l-a câştigat.
55
Şi a alungat* dinaintea lor
naţiuni şi le-a împărţit** cu sfoara
o moştenire şi a făcut ca seminţiile
lui Israel să locuiască în corturile
lor.
56
! Dar* ei L-au ispitit şi s-au
răzvrătit împotriva lui Dumnezeu
cel Preaînaltb şi n-au păzit mărturiile Sale;
57
ci au dat* înapoi şi au lucrat
cu necredincioşie, ca părinţii lor;
s-au abătut ca** un arc înşelător.
58
Şi L-au mâniat* cu înălţimile** lor şi I-au stârnit gelozia
cu chipurile lor cioplite.
59
Dumnezeu a auzit şi S-a mâniat
şi S-a dezgustat foarte mult de Israel.
60
Şi a părăsit* locaşulc din Şilo,
cortul pe care-l ridicase între oameni;
61
şi a dat* puterea Sa în captivitate, şi frumuseţea Sa în mâna
asupritorului.
62
Şi a dat* sabiei pe poporul Său
şi S-a mâniat foarte mult pe
moştenirea Sa:
63
focul i-a mistuit pe tineriid Săi
şi fecioarele* Sale n-au fost sărbătorite cu cântări de nuntă;
64
preoţii* Săi au căzut prin sabie
48

a Sau „trimitere“

b Ebr. „Elohim Elyon“

şi văduvele** lor n-au plânse.
65
! Atunci Domnul S-a* trezit ca
din somn, ca** un viteaz care strigă
însufleţit de vin,
66
şi* i-a lovit din spate pe vrăjmaşii Săi şi i-a rânduit spre ruşine
pentru totdeauna.
67
Şi a respins cortul lui Iosif şi
n-a ales seminţia lui Efraim,
68
ci a ales seminţia lui Iuda, muntele Sion, pe* care l-a iubit.
69
Şi a zidit* sfântul Său locaş ca
locurile preaînalte, ca pământul pe
care l-a întemeiat pentru totdeauna.
70
Şi l-a ales* pe David, slujitorul
Său, şi l-a luat de la staulele oilor;
71
l-a adus din urma oilor* care
alăptau, ca să păstorească** pe
Iacov, poporul Său, şi pe Israel,
moştenirea Sa.
Şi el i-a păstorit după inte72
gritatea* inimii lui şi i-a condus
cu iscusinţa mâinilor lui.

79:7
64 **Iov 27.15.
Ezec. 24.23.
65 *Ps. 44.23.
**Is. 42.13.
66 *1 Sam. 5.6;
5.12; 6.4.

68 *Ps. 87.2.
69 *1 Împ. 6.

70 *1Sam.16.11;
16.12.
2 Sam. 7.8.
71 *Gen. 33.13.
Is. 40.11.
**2Sam. 5.2.
1 Cr. 11.2.
72 *1 Împ. 9.4.

PSALMUL 79
Un psalm al lui Asaf.
Dumnezeule, naţiunile au năvălit în moştenirea* Ta, au profanat** templul Tău cel sfânt, au†
transformat Ierusalimul în dărâmături.
2
Trupurile* neînsufleţite ale
slujitorilor Tăi le-au dat ca hrană
păsărilor cerurilor, carnea sfinţilor
Tăi fiarelor pământului.
3
Le-au vărsat sângele ca apa în
jurul Ierusalimului şi* n-a fost
nimeni ca să-i înmormânteze.
4
Am ajuns de* ocară pentru
vecinii noştri, de râs şi de batjocură pentru cei din jurul nostru.
5
! Până* când, Doamne? Te
vei mânia pentru totdeauna? Va**
arde gelozia Ta ca focul?
6
Varsă-Ţi* mânia peste naţiunile care nu** Te-au cunoscut şi
peste împărăţiile care nu† cheamă Numele Tău;
7
pentru că au mâncat pe Iacov
şi i-au pustiit locuinţa.
1

c Sau „cortul“

d Sau „aleşii“

1 *Ex. 15.17.
Ps. 74.2.
**Ps. 74.7.
†2 Împ.25.9;
25.10.
2 Cr. 36.19.
Mica 3.12.
2 *Ier. 7.33;
16.4; 34.20.

3 *Ps. 141.7.
Ier. 14.16;
16.4.
Apoc. 11.9.
4 *Ps. 44.13;
80.6.
5 *Ps. 74.1,9;
74.10; 85.5;
89.46.
**Ţef. 1.18;
3.8.
6 *Ier. 10.25.
Apoc. 16.1.
**Is. 45.4,5.
2 Tes. 1.8.
†Ps. 53.4.

e Sau „n-au putut plânge“
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8 *Is. 64.9.
**Deut.28.43
Ps. 142.6.

9 *2 Cr. 14.11
**Ier. 14.7;
14.21.

10 *Ps. 42.10;
115.2.

11 *Ps. 102.20.

12 *Gen. 4.15.
Is. 65.6,7.
Ier. 32.18.
Lc. 6.38.
**Ps. 74.18;
74.22.
13 *Ps. 74.1;
95.7; 100.3.
**Is. 43.21.

79:8
Nu-Ţi* aminti împotriva noastră de nelegiuirile strămoşilor; să
ne întâmpine degrabă îndurările
Tale, pentru că suntem foarte înjosiţi**.
9
Ajută-ne*, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru gloria Numelui**
Tău! Şi scapă-ne şi iartă-nea păcatele, pentru Numele Tău.
10
Pentru ce* să zică naţiunile:
„Unde este Dumnezeul lor?“ Să
fie cunoscută printre naţiuni, înaintea ochilor noştri, răzbunarea
sângelui vărsat al slujitorilor Tăi!
11
Să* ajungă înaintea Ta geamătul celui încătuşat! După măreţiab braţului Tău, păzeşte pe fiii
morţii;
12
şi întoarce vecinilor noştri
de* şapte ori în sânul lor ocara**
cu care Te-au insultat pe Tine,
Doamne!
13
Şi* noi, poporul Tău şi turma
păşunii Tale, Îţi vom mulţumi
pentru totdeauna; din generaţie în
generaţie vom** vesti lauda Ta.
8

PSALMUL 80
Către mai-marele muzicii.
Ca „Şoşanim Edutc“. Un psalm al
lui Asaf.
1 *Ps. 77.20.
**Ex.25.20;
25.22.
1 Sam. 4.4.
2 Sam. 6.2.
Ps. 99.1.
†Deut. 33.2.
Ps. 50.2;
94.1.
2 *Num. 2.
18-23.
3 *Vers. 7,19.
Plân. 5.21.
**Num.6.25
Ps. 4.6;
67.1.

5 *Ps. 42.3;
102.9.
Is. 30.20.
6 *Ps. 44.13;
79.4.

Păstor al lui Israel, pleacă urechea, Tu, Cel care-l conduci pe Iosif ca* pe o turmă! Tu**, Cel† care
şezi întred heruvimi, străluceşte!
2
Trezeşte-Ţi puterea înaintea*
lui Efraim şi Beniamin şi Manase
şi vino să ne salvezi!
3
Dumnezeule, întoarce-ne*! Şi
fă** să strălucească faţa Ta şi vom
fi salvaţi.
4
! Doamne, Dumnezeul oştirilor, până când va fumega mânia Tae
împotriva rugăciunii poporului Tău?
5
I-ai hrănit* cu o pâine de lacrimi
şi i-ai adăpat cu lacrimi din plinf.
6
Ai făcut* din noi un motiv de
ceartă pentru vecinii noştri şi
1

vrăjmaşii noştri îşi bat joc de noi.
Dumnezeul oştirilor, întoarce-ne! Şi fă să strălucească faţa
Ta şi vom fi salvaţi.
8
! Ai adus o* viţă din Egipt;
ai alungat** naţiunile şi ai sădit-o:
9
ai pregătit* loc înaintea ei şi a
prins rădăcini şi a umplut ţara.
10
Munţii au fost acoperiţi de umbra ei şi ramurile ei erau ca cedrii
lui Dumnezeug.
11
Şi-a întins lăstarii până la mare
şi mlădiţele ei până* la râuh.
12
Pentru ce i-ai dărâmat* gardurile, încât toţi cei care trec pe drum
o smulg?
13
Mistreţul din pădure o râmă şi
fiara câmpului o mănâncă.
14
Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te, Te rugăm; priveşte* din
ceruri şi vezi şi cercetează via aceasta
15
şi răsadul pe care dreapta Ta
l-a sădit şi mlădiţai pe care* Ţi-ai
întărit-o.
16
Ea este arsă de foc, este tăiată;
ei pier la* mustrarea feţei Tale.
17
! Fie* mâna Ta peste omul
dreptei Tale, peste fiul omului pe
care Ţi l-ai întărit.
18
Şi nu ne vom întoarce de la
Tine. Înviorează-ne, şi vom chema Numele Tău.
Doamne, Dumnezeul oştirilor,
19
întoarce-ne*! Fă să strălucească
faţa Ta şi vom fi salvaţi.
7

8 *Is. 5.1,7.
Ier. 2.21.
Ezec. 15.6;
17.6; 19.10.
**Ps. 44.2;
78.55.
9 *Ex. 23.28.
Ios. 24.12.

11 *Ps. 72.8.
12 *Ps. 89.40;
89.41.
Is. 5.5.
Naum 2.2.

14 *Is. 63.15.

15 *Is. 49.5.

16 *Ps. 39.11;
76.7.
17 *Ps. 89.21.

19 *Vers. 3,7.

PSALMUL 81
Către mai-marele muzicii. Pe
ghititj. Al lui Asaf.
Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, puterea noastră; scoateţi strigăte de bucurie către Dumnezeul
lui Iacov.
2
Înălţaţi o cântare, faceţi să răsune tamburina, harfa plăcută, cu
lira.
3
Sunaţi din trâmbiţă la lună
1

a Sau „ispăşeşte-ne“, „acopere-ne“ b Sau „Prin puterea“ c Probabil „Crinii mărturiei“; sau „«Crinii», o
mărturie“ d Sau „mai presus de“ e Lit. „vei fumega“ f Lit. „a treia parte din măsură“ g Sau „cedrii
cei mari“ h Sau „Râu“ i Lit. „fiul“ j Probabil o cântare sau un instrument muzical din Gat
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4 *Lev. 23.24.
Num. 10.10.

5 *Ps. 114.1.

6 *Is. 9.4;
10.27.
**Ex. 1.14.
7 *Ex. 2.23;
14.10.
Ps. 50.15.
**Ex. 19.19.
†Ex. 17.6,7.
Num. 20.13.
8 *Ps. 50.7.

9 *Deut. 32.12.
Is. 43.12.
**Ex. 20.3,5.
10 *Ex. 20.2.
**Ps. 37.3,4.
Ioan 15.7.
Ef. 3.20.
11 *Ex. 32.1.
Deut. 32.15;
32.18.
12 *Fap. 7.42;
14.16.
Rom. 1.24,26
13 *Deut. 5.29;
10.12,13;
32.29.
Is. 48.18.

15 *Ps. 18.45.
Rom. 1.30.
16 *Deut. 32.13;
32.14.
Ps. 147.14.
**Iov 29.6.

1 *2 Cr. 19.6.
Ecl. 5.8.
**Ex. 21.6;
22.28.

nouă, la timpul rânduita, în ziua
sărbătorii noastre;
pentru că este o lege* pentru
4
Israel, o poruncă a Dumnezeului
lui Iacov.
El a aşezat-o ca o mărturie în
5
Iosif, când a ieşit traversând ţara
Egiptului, unde am auzit o limbă*
pe care n-o cunoşteam.
! Am îndepărtat* povara de
6
pe umărul său, mâinile sale au fost
eliberate de coş**.
Ai strigat* în necaz şi te-am
7
scăpat; ţi-am răspuns** din locul
ascuns al tunetului; te-am încercat† la apele Meriba. Oprire.
8
Ascultă*, poporul Meu, şi îţi
voi mărturisib; Israele, dacă M-ai
asculta!
9
Să nu* fie printre voi nici un
dumnezeu străin şi** să nu te închini unui dumnezeu străin.
10
Eu* sunt Domnul Dumnezeul
tău, care te-am scos din ţara Egiptului; deschide-ţi** gura larg şi o
voi umple.
Dar poporul Meu n-a ascultat de
11
glasul Meu şi Israel nu* M-a vrut.
Atunci* i-am lăsatc în împie12
trirea inimii lor, au umblat după
sfaturile lor.
! Dacă* M-ar ascultad po13
porul Meu, dacă ar umbla Israel
pe căile Mele!
Îndată i-aş supune pe vrăj14
maşii lor şi Mi-aş întoarce mâna
împotriva adversarilor lor.
15
Cei care-L* urăsc pe Domnul
I s-ar supune; şi timpul lor ar ţine
pentru totdeauna.
El i-ar* hrăni cu grăsimea
16
grâului; şi te-aş sătura cu miere
din** stâncă.

! Până când veţi* judeca nedrept şi veţi accepta pe cei răi?
Oprire.
3
Faceţi dreptate celui slab şi
orfanului, faceţi dreptate celui*
întristat şi celui nevoiaş.
4
Salvaţi* pe cel slab şi pe cel
sărac, scăpaţi-i din mâna celor răi.
5
! Ei nu* cunosc, nici nu înţeleg, umblă în întuneric; toate**
temeliile pământului se clatină.
6
Am zis*: „Sunteţi dumnezei
şi toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.
7
Dar veţi* muri ca omulf şi veţi
cădea ca una din căpetenii“.
! Ridică-Te*, Dumnezeule,
8
judecă pământul; pentru că**
Tu vei moşteni toate naţiunile.
2

2 *Deut. 1.17.
2 Cr. 19.7.
Pr. 18.5.
3 *Ier. 22.3.

4 *Iov 29.12.
Pr. 24.11.
5 *Mica 3.12.
**Ps. 11.3;
75.3.
6 *Ex. 22.9,28.
Vers. 1.
Ioan 10.34.
7 *Iov 21.32.
Ps. 49.12.
Ezec. 31.14.
8 *Mica 7.2,7.
**Ps. 2.8.
Apoc. 11.15.

PSALMUL 83
O cântare. Un psalm al lui
Asaf.

Dumnezeule, nu* păstra tăcerea; nu tăcea, Dumnezeule, şi nu
rămâneg liniştit!
Pentru că, iată, vrăjmaşii* Tăi
2
se agită şi cei care Te** urăsc înalţă capul.
Urzesc cu viclenie planuri îm3
potriva poporului Tău şi se sfătuiesc împotriva celor* ascunşi ai
Tăi.
Ei au zis: „Veniţi, şi să-i* ni4
micim ca naţiune şi să nu mai fie
amintit numele lui Israel“.
Pentru că s-au sfătuit împre5
ună cu o inimă, au făcut o alianţă
împotriva Ta:
corturile* Edomului şi ismae6
liţii, Moabul şi hagareniţii,
Ghebal, şi Amon, şi Amalec,
7
Filistia cu locuitorii Tirului;
şi Asiria s-a unit cu ei; ei sunt
8
PSALMUL 82
un braţ pentru fiii lui Lot. Oprire.
! Fă-le ca lui Madian*, ca lui
9
Un psalm al lui Asaf.
Sisera**, ca lui Iabin, la pârâul
1
Dumnezeu stă* în adunarea
Chison,
lui Dumnezeu; El judecă în mijlo- 10
care au pierit la En-Dor, care
cul dumnezeilore**.
au devenit* gunoi pentru pământ.
1

1 *Ps. 28.1;
35.22; 109.1.
2 *Ps. 2.1.
Fap. 4.25.
**Ps. 81.15.
3 *Ps. 27.5;
31.20.

4 *Est. 3.6,9.
Ier. 11.19;
31.36.

6 *2 Cr. 20.1;
20.10,11.

9 *Num. 31.7.
Jud. 7.22.
**Jud. 4.15;
4.24; 5.21.
10 *2 Împ. 9.37.
Ţef. 1.17.

a Sau „la lună plină“

b Sau „şi voi mărturisi în mijlocul tău“ c Lit. „i-am dat“ d Sau la timpul trecut
(pentru toate verbele din versetele 13-16) e Sau „judecătorilor“ f Ebr. „ca Adam“ g Sau „nu fi“
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PSALMII 83:11
11 *Jud. 7.25. 11
Fă-le conducătorilor lor ca lui
**Jud. 8.12;
Oreb* şi Zeeb, şi tuturor căpe8.21.
teniilora lor, ca lui Zebah** şi

13 *Is. 17.13;
17.14.
**Ps. 35.5.
14 *Deut.32.22
15 *Iov 9.17.
16 *Ps. 35.4;
35.26.

18 *Ps. 59.13.
**Ex. 6.3.
†Ps. 92.8.

Ţalmuna;
12
pentru că au spus: „Să luăm
în stăpânire locuinţeleb lui Dumnezeu“.
13
Dumnezeul* meu, fă-i ca vârtejul, ca** pleava înaintea vântului.
14
Ca focul care mistuie pădurea
şi ca flacăra care aprinde* munţii,
15
aşa urmăreşte-i cu* furtuna Ta
şi înspăimântă-i cu vijelia Ta.
16
Acoperă-le* feţele de ruşine,
ca să caute Numele Tău, Doamne!
17
Să fie daţi de ruşine şi să fie
înspăimântaţi pentru totdeauna,
să fie încurcaţi şi să piară;
şi* să ştie că Tu, al cărui
18
nume** este Domnul, numai Tu
eşti Cel Preaînalt† peste tot pământul.

nezeu în Sion.
! Doamne, Dumnezeul oştirilor, ascultă rugăciunea mea; pleacă urechea, Dumnezeul lui Iacov!
Oprire.
9
Tu*, scutul nostru, vezi, Dumnezeule, şi priveşte faţa unsului
Tău.
10
Pentru că mai bună este o zi
în curţile Tale decât o mie în altă
parte. Aş vrea mai bine să stau în
pragul casei Dumnezeului meu,
decât să locuiesc în corturile
răutăţii.
11
Pentru că Domnul Dumnezeu
este un soare* şi un scut**;
Domnul va da har şi glorie; nu
va refuza nici un† bine celor care
umblă în nevinovăţie.
12
! Doamne al oştirilor, ferice*
de omul care se încrede în Tine!
8

1 *Ps. 27.4.
2 *Ps. 42.1,2;
63.1; 73.26;
119.20.

4 *Ps. 65.4.

6 *2Sam.5.22;
5.25.
7 *Pr. 4.18.
2 Cor. 3.18.
**Deut.16.16
Zah. 14.16.

Cât* de plăcute sunt locaşuriled Tale, Doamne al oştirilor!
2
Sufletul* meu doreşte şi chiar
tânjeşte după curţile Domnului;
inima mea şi carnea mea strigă
după Dumnezeul cel viu.
3
Chiar vrabia a găsit o casă, şi
rândunica un cuib pentru ea, unde
şi-a pus puii; altarele Tale, Doamne al oştirilor, Împăratul meu şi
Dumnezeul meu!
4
Ferice* de cei care locuiesc în
casa Ta; ei Te vor lăuda fără încetare! Oprire.
5
! Ferice de omul a cărui putere este în Tine: în inima lor sunt
croite drumuri!
6
Trecând prin valea plângeriie*,
ei o fac un izvor; şi ploaiaf timpurie o acoperă cu binecuvântări.
7
Ei merg din* putere în putere,
se** înfăţişează înaintea lui Dum1

11 *Is. 60.19.
**Ps. 115.9;
115.10,11;
119.114.
Pr. 2.7.
†Ps. 34.9,10.
12 *Ps. 2.12.

PSALMUL 85
Către mai-marele muzicii. Un
psalm al fiilor lui Core.

" PSALMUL 84
Către mai-marele muzicii. Pe
ghititc. Un psalm al fiilor lui Core.

9 *Gen. 15.1.
Vers. 11.

Doamne, Tu ai fost binevoitor
ţării Tale, ai adus* înapoi pe
captiviig lui Iacov.
Ai iertat* nelegiuirea popo2
rului Tău, le-ai acoperit toate
păcatele. Oprire.
Ţi-ai abătut toată furia, Te-ai
3
întors din aprinderea mâniei Tale.
4
Întoarce-ne*, Dumnezeul mântuirii noastre, şi fă să înceteze
supărarea Ta faţă de noi.
5
Te vei mânia* pe noi pentru
totdeauna? Vei face ca mânia Ta
să ţină din generaţie în generaţie?
Nu vrei să ne înviorezi* ia6
răşi, pentru ca poporul Tău să se
bucure în Tine?
Doamne, arată-ne bunătatea
7
Ta şi dă-ne mântuirea Ta.
! Voi* asculta ce va spune
8
Dumnezeu, Domnul, pentru că
El** va vorbi de pace poporului
Său şi sfinţilor Săi. Dar ei să†
nu se mai întoarcă la nebunie.
1

1 *Ezra 1.11;
2.1.
Ps. 14.7.
Ier. 30.18;
31.23.
Ezec. 39.25.
Ioel 3.1.
2 *Ps. 32.1.

4 *Ps. 80.7.

5 *Ps. 74.1;
79.5; 80.4.
6 *Hab. 3.2.

8 *Hab. 2.1.
**Zah. 9.10.
†2 Pet. 2.20;
2.21.

a Lit. „unşilor“ b Sau „păşunile“ c Probabil o cântare sau un instrument muzical din Gat
„corturile“ e Ebr. „Baca“ f Ploaia de toamnă, a semănatului g Lit. „captivitatea“
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d Sau
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9 *Is. 46.13.
**Zah. 2.5.
Ioan 1.14.

10 *Ps. 72.3.
Is. 32.17.
Lc. 2.14.
11 *Is. 45.8.
12 *Ps. 84.11.
Iac. 1.17.
**Ps. 67.6.
13 *Ps. 89.14.

Da, mântuirea Lui este aproape* de cei care se tem de El, pentru
ca** gloria să locuiască în ţara
noastră.
10
Bunătatea şi adevărul s-au
întâlnit, dreptatea* şi pacea s-au
sărutat.
11
Adevărul* va răsări din pământ
şi dreptatea va privi din ceruri.
12
Şi Domnul* va da ce este bine
şi ţara** noastră îşi va da rodul.
13
Dreptatea* va merge înaintea
Lui şi va pune paşii Săi pe cale.
9

PSALMUL 86
O rugăciune a lui David.
Doamne, pleacă-Ţi urechea,
răspunde-mi, pentru că sunt
întristat şi sărac.
2
Păzeşte-mi sufletul, pentru că
sunt unul dintre sfinţia! Tu, Dumnezeul meu, salvează pe slujitorul
Tău care* se încrede în Tine.
3
Îndură-Te* de mine, Doamne,
pentru că strig către Tine toată
ziua.
4
Înveseleşte sufletul slujitorului Tău, pentru că* spre Tine,
Doamne, îmi înalţ sufletul.
5
Pentru că* Tu, Doamne, eşti
bun şi gata să ierţi şi bogat în
bunătate către toţi cei care Te
cheamă.
6
! Doamne, pleacă urechea la
rugăciunea mea şi ia aminte la
glasul cererilor mele.
7
În* ziua necazului meu Te voi
chema, pentru că îmi vei răspunde.
8
Doamne, nimeni nu este ca
Tine între* dumnezei şi nimic**
nu este ca faptele Tale.
9
Toate* naţiunile pe care le-ai
făcut vor veni şi se vor închina
înaintea Ta, Doamne, şi vor
glorifica Numele Tău.
10
Pentru că Tu eşti mare şi faci*
lucrări minunate, Tu eşti Dumnezeu, numai** Tu.
1

2 *Is. 26.3.

3 *Ps. 56.1;
57.1.
4 *Ps. 25.1;
143.8.

5 *Vers. 15.
Ps. 130.7;
145.9.
Ioel 2.13.

7 *Ps. 50.15.

8 *Ex. 15.11.
Ps. 89.6.
**Deut. 3.24.
9 *Ps. 22.31;
102.18.
Is. 43.7.
Apoc.15.4.
10 *Ex. 15.11.
Ps. 72.18;
77.14.
**Deut. 6.4;
32.39.
Is. 37.16; 44.6.
Mc. 12.29.
1 Cor. 8.4.
Ef. 4.6.

! Doamne, învaţă-mă* calea
Ta. Voi umbla în adevărul Tău:
fă-mi inima neîmpărţită, ca să
se teamă de Numele Tău.
12
Te voi lăudab din toată inima
mea, Doamne, Dumnezeul meu,
şi voi glorifica Numele Tău pentru
totdeauna.
Pentru că mare este bunătatea
13
Ta faţă de mine şi Tu mi-ai salvat* sufletul din adânca Locuinţă
a morţilorc.
14
! Dumnezeule, nişte îngâmfaţi* s-au ridicat împotriva mea
şi adunarea celor violenţi îmi caută viaţa; şi nu Te-au pus înaintea
lor.
15
Dar* Tu, Doamne, eşti un
Dumnezeu îndurător şi milos, încet
la mânie şi bogat în bunătate şi
adevăr.
16
Întoarce-Te* spre mine şi îndură-Te de mine, dă puterea Ta
robului Tău şi salvează pe fiul**
roabei Tale.
Arată-mi un semn spre bine,
17
ca să-l vadă cei care mă urăsc şi
să fie daţi de ruşine; pentru că Tu,
D oamne, m-ai ajutat şi m-ai
mângâiat.
11

87:5
11 *Ps. 25.4;
27.11; 119.33;
143.8.

13 *Ps. 56.13;
116.8.

14 *Ps. 54.3.

15 *Ex. 34.6.
Num. 14.18.
Neem. 9.17.
Vers. 5.
Ps. 103.8;
111.4; 130.4;
130.7; 145.8.
Ioel 2.13.
16 *Ps. 25.16;
69.16.
**Ps. 116.16

PSALMUL 87
Al fiilor lui Core. Un psalm.
O cântare.
Temelia Lui este în* munţii
sfinţeniei.
Domnul* iubeşte porţile Si2
onului mai mult decât toate
locuinţeled lui Iacov.
3
! Lucruri glorioase* se spun
despre tine, cetate a lui Dumnezeu. Oprire.
4
Voi aminti de Rahave* şi de
Babilon celor care mă cunosc; iată
Filistia şi Tir, cu Etiopia: acesta
s-a născut acolo.
5
Şi despre Sion se va spune:
acesta şi acela s-au născut în el;
şi El, Cel Preaînalt, îl va întări.
1

a Sau „evlavios“; sau „cel pus deoparte“ b Sau „Îţi voi mulţumi“
„Şeolul adânc“ d Sau „corturile“ e Nume poetic pentru Egipt

1 *Ps. 48.1.
2 *Ps. 78.67;
78.68.
3 *Is. 60.

4 *Ps. 89.10.
Is. 51.9.

c Ebr.
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PSALMII
6 *Ps. 22.30.
**Ezec.13.9

1 *Ps. 27.9;
51.14.
**Lc. 18.7.

3 *Ps. 107.18.

4 *Ps. 28.1.
**Ps. 31.12.
5 *Is. 53.8.

7 *Ps. 42.7.

8 *Iov 19.13;
19.19.
Ps. 31.11;
142.4.
**Plân. 3.7.
9 *Ps. 38.10.
**Ps. 86.3.
†Iov 11.13.
Ps. 143.6.
10 *Ps. 6.5;
30.9;
115.17;
118.17.
Is. 38.18.

87:6
Când Domnul* va înscrie**
mormânt, credincioşia Ta în Adânch?
popoarele, va număra: Acesta s-a 12
Se va cunoaşte* minunea Ta în
născut acolo. Oprire.
întuneric şi** dreptatea Ta în ţara
7
Cei care cântă şi joacăa vor
uitării?
spune: Toate izvoarele mele sunt 13
Dar eu, Doamne, strig către
în Tine.
Tine şi* de dimineaţă Te întâmpină rugăciunea mea.
Doamne, pentru ce* îmi resPSALMUL 88
14
pingi sufletul şi îmi ascunzi**
O cântare. Un psalm al fiilor
faţa Ta?
lui Core. Către mai-marele mu15
Din tinereţe sunt necăjit şi
zicii. Pe mahalat leanotb. Un mastrag
să mor; sunt cuprins* de spaichilc al lui Heman ezrahitul.
mele Tale, nu ştiu unde sunt.
Doamne, Dumnezeul* mântuirii 16
1
Flăcările mânieii Tale au trecut peste mine, spaimele Tale
mele, zi** şi noapte am strigat
m-au nimicit:
înaintea Ta.
2
m-au* înconjurat ca nişte ape
Să ajungă rugăciunea mea 17
toată ziua, m-au cuprins toate îmînaintea Ta, pleacă-Ţi urechea la
preună.
strigătul meu.
3
Ai îndepărtat* de la mine pe
Pentru că sufletul meu este 18
prieteni şi tovarăşi, cunoscuţii
sătul de rele şi* viaţa mea se
mei sunt întuneric.
apropie de Locuinţa morţilor.
4
Sunt socotit printre* cei care
PSALMUL 89
coboară în groapă, sunt** ca un
om fără putere,
Un maschil c al lui Etan
5
întins printre cei morţi, aseezrahitul.
menea celor ucişi care sunt culVoi cânta* întotdeauna bucaţi în mormânt, de care nu-Ţi 1
nătăţile Domnului; din generaţie
mai aminteşti şi care sunt îndepărtaţid de* la mâna Tae.
în generaţie voi face cunoscut
6
M-ai pus în groapa cea mai
credincioşia** Ta cu gura mea.
adâncă, în locuri întunecoasef, în 2
Pentru că am zis: „Bunătatea va
adâncuri.
fi întărită pentru totdeauna; chiar
7
Mânia Ta apasă greu asupra
în ceruri vei întări credincioşia Ta“.
mea şi m-ai copleşit cu* toate va- 3
! „Am făcut* legământ cu alurile Tale. Oprire.
lesul Meu, i-am jurat** lui David,
8
Ai îndepărtat* de la mine pe
slujitorul Meu:
cunoscuţii mei, m-ai făcut o urâ- 4
«Îţi voi întări sămânţa* pentru
ciune pentru ei; sunt închis** şi
totdeauna şi îţi voi zidi tronul din
nu pot ieşi.
generaţie în generaţie**»“. Oprire.
9
Mi se topeşte ochiul* de în- 5
Şi cerurile* vor lăudaj minutristare; Te-am chemat**, Doamnea Ta, Doamne, şi credincioşia
ne, în fiecare zi; mi-am întins†
Ta în adunarea** sfinţilor.
mâinile către Tine.
6
Pentru că cine* se poate ase10
! Vei* face o minune pentru
măna cu Domnul în cer? Cine este
cei morţi? Sau se vor ridica umasemenea Domnului între fiii
breleg să Te laude? Oprire.
celor puternici?
11
Se va istorisi bunătatea Ta în 7
Dumnezeu* este foarte de te6

a Sau „cântă din flaut“, „cântă din instrumente“

12 *Iov 10.21.
Ps. 143.3.
**Ps. 31.12.
Vers. 5.
Ecl. 8.10;
9.5.
13 *Ps. 5.3;
119.147.
14 *Ps. 43.2.
**Iov 13.24.
Ps. 13.1.
15 *Iov 6.4.

17 *Ps. 22.16.

18 *Ps. 38.11.

1 *Ps. 101.1.
**Ps. 119.90

3 *1 Împ. 8.16.
Is. 42.1.
**2Sam.7.11
1 Cr. 17.10.
Ier. 30.9.
Ezec. 34.23.
Osea 3.5.
4 *Vers.29,36.
**Vers. 1.
Lc. 1.32,33.
5 *Ps. 19.1;
97.6.
Apoc. 7.10;
7.11,12.
**Vers. 7.
6 *Ps. 40.5;
71.19; 86.8;
113.5.
7 *Ps. 76.7,11.

b Probabil o cântare tristă, cântată cu voce joasă;
probabil după melodia „Suferinţa celui îndurerat“ c Probabil o învăţătură d Lit. „tăiaţi“ e De la
ajutorul Tău f Sau „în întunecimi“ g Sau „morţii“, ebr. „refaim“ h Ebr. „Abadon“, pieire i Lit.
„Mâniile“ j Sau „vor cânta“
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PSALMII 89:40

8 *Ex. 15.11.
1 Sam. 2.2.
Ps. 35.10.
Vers. 6.
9 *Ps. 65.7;
93.3,4;
107.29.
10 *Ex. 14.26;
14.27,28.
Ps. 87.4.
Is. 30.7; 51.9.
11 *Gen. 1.1.
1 Cr. 29.11.
Ps. 24.1,2;
50.12.
12 *Iov 26.7.
**Ios. 19.22.
†Ios. 12.1.

14 *Ps. 97.2.
**Ps. 85.13.
15 *Num.10.10;
23.21.
Ps. 98.6.
**Ps. 4.6;
44.3.

17 *Vers. 24.
Ps. 75.10;
92.10;
132.17.

19 *Vers. 3.
1 Împ. 11.34.

20 *1 Sam. 16.1;
16.12.
21 *Ps. 80.17.
22 *2 Sam. 7.10.

mut în adunareaa sfinţilor şi înfricoşător în mijlocul tuturor celorb care-L înconjoară.
Doamne, Dumnezeul oştirilor,
8
cine este ca Tine, puternic*,
Doamnec? Şi credincioşia Ta Te
înconjoară.
9
Tu* stăpâneşti mândriad mării; când se ridică valurile ei, Tu
le potoleşti.
10
Tu* ai zdrobit pe Rahave ca
pe un om ucis; cu braţul tăriei
Tale i-ai risipit pe vrăjmaşii Tăi.
11
Ale* Tale sunt cerurile şi al Tău
pământul; lumea şi tot ce cuprinde
eaf, Tu le-ai întemeiat.
12
Nordul* şi sudul, Tu le-ai
creat; Taborul** şi Hermonul†
strigă de bucurie în Numele Tău.
Al Tău este braţul puterii;
13
mâna Ta este tare, dreapta Ta este
mult înălţată.
Dreptatea* şi judecata sunt te14
melia tronului Tău; bunătatea** şi
adevărulg merg înaintea feţei Tale.
15
! Ferice de poporul care
cunoaşte strigătul* de bucurie! Ei
umblă în lumina** feţei Tale,
Doamne!
16
Ei se bucură toată ziua în Numele Tău şi se înalţă în dreptatea
Ta.
17
Pentru că Tu eşti gloria puterii
lor şi, după* buna Ta plăcere, puterea noastră va fi mult înălţată.
18
Pentru că Domnul este scutul
nostru şi Sfântul lui Israel, Împăratul nostru.
19
! Atunci ai vorbit în viziune
despre Sfântul Tău şi ai spus:
„Am dat ajutor unui om puternic,
am înălţat mult pe unul* alesh
din popor.
20
L-am găsit* pe David, slujitorul Meu; l-am uns cu untdelemnul
Meu cel sfânt;
21
mâna* Mea îl va sprijini şi
braţul Meu îl va întări;
22
Vrăjmaşul* nu-l va supune
şi fiul nelegiuirii nu-l va apăsa.

Ci voi zdrobi* pe adversarii
săi înaintea feţei lui şi voi lovi pe
cei care-l urăsc.
24
Şi credincioşia* Mea şi bunătatea Mea vor fi cu el şi** puterea
lui se va înălţa prin Numele Meu.
25
Şi voi pune mâna* lui pe
mare, şi dreapta lui pe râuri.
26
El va striga către Mine: «Tu
eşti Tatăl* meu, Dumnezeul meu
şi stânca** mântuirii mele!»
27
Şi Eu îl voi face cel* întâinăscut, cel mai înălţat** dintre
împăraţii pământului.
28
Îi voi păstra bunătatea* Mea
pentru totdeauna şi legământul**
Meu îi va fi asigurat.
29
Şi îi voi face sămânţa să
dăinuiască pentru totdeauna şi
tronul* său ca** zilele cerurilor.
30
Dacă fiii* săi vor părăsi**
legea Mea şi nu vor umbla în
judecăţile Mele,
31
dacă vor profana hotărârile
Mele şi nu vor păzi poruncile Mele,
32
atunci voi cerceta* fărădelegea lor cu nuiaua şi nelegiuirea
lor cu lovituri;
33
dar* nu-Mi voi retrage bunătatea Mea de la el şi nu voi dezminţi credincioşia Mea,
34
nu-Mi voi călca legământul şi
nu voi schimba ce a ieşit de pe
buzele Mele.
35
Am jurat* odată pe sfinţenia
Mea, nu-l voi minţi pe David.
36
Sămânţa* lui va dăinui pentru
totdeauna şi tronul lui ca** soarele înaintea Mea;
ca luna va fi întărit pentru
37
totdeauna şi martorul în cer este
tarei“. Oprire.
38
! Dar* Tu l-ai respins şi l-ai
dispreţuit**, Te-ai mâniat împotriva unsului Tău.
39
Ai nesocotit legământul slujitorului Tău, i-ai profanat* coroana până la pământ;
40
i-ai dărâmat* toate zidurilej,
i-ai ruinat întăriturile.
23

23 *2 Sam. 7.9.

24 *Ps. 61.7.
**Vers. 17.
25 *Ps. 72.8;
80.11.
26 *2 Sam. 7.14
1 Cr. 22.10.
**2Sam.22.47
27 *Ps. 2.7.
Col. 1.15,18.
**Num. 24.7
28 *Is. 55.3.
**Vers. 34.
29 *Is. 9.7.
Ier. 33.17.
**Deut.11.21
30 *2 Sam. 7.14
**Ps. 119.53
Ier. 9.13.

32 *2 Sam. 7.14
1 Împ. 11.31.

33 *2 Sam. 7.15

35 *Amos 4.2.
36 *2 Sam. 7.16
Lc. 1.33.
Ioan 12.34.
**Ps. 72.5;
72.17.
Ier. 33.20.

38 *1 Cr. 28.9.
Ps. 44.9;
60.1,10.
**Deut.32.19
Ps. 78.59.
39 *Ps. 74.7.
Plân. 5.16.
40 *Ps. 80.12.

a Sau „sfatul tainic al“ b Sau „peste cei“ c Ebr. „Yah“ d Sau „furia“ e Nume poetic pentru Egipt
f Lit. „şi toată plinătatea ei“ g Sau „credincioşia“ h Sau „un tânăr“ i Sau „credincios“ j Sau „îngrădirile“
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PSALMII 89:41
41 *Ps. 44.13;
79.4.

44 *Vers. 39.

46 *Ps. 79.5.
**Ps. 78.63.
47 *Iov 7.7;
10.9; 14.1.
Ps. 39.5;
119.84.

Toţi care trec pe drum îl jefuiesc; a ajuns de batjocura* vecinilor lui.
42
Ai înălţat dreapta asupritorilor lui, i-ai înveselit pe toţi vrăjmaşii lui,
43
da, ai întors tăişul sabiei lui şi
nu l-ai susţinut în luptă.
44
Ai făcut să înceteze strălucirea
lui şi i-ai aruncat* tronul la pământ.
45
I-ai scurtat zilele tinereţii, l-ai
acoperit de ruşine. Oprire.
Doamne, până când* Te vei
46
ascunde pentru totdeauna?** Va
arde mânia Ta ca un foc?
47
Adu-Ţi aminte* cât de trecător
sunt: pentru ce deşertăciune i-ai
creat pe toţi fiii oamenilor?
41

Care* om trăieşte şi nu** va
vedea moartea? Îşi va salva el
sufletul din mâna Locuinţei morţilor? Oprire.
Unde sunt, Doamne, îndură49
rile Tale dintâi, pe care, în*
credincioşia Ta, le-ai jurat** lui
David?
Adu-Ţi aminte, Doamne, de*
50
ocara slujitorilor Tăi, pe care o
port în sânul meu de la multe
popoarea,
51
cu care vrăjmaşii Tăi au batjocorit, Doamne, cu care* au batjocorit paşii unsului Tău.
48

#

52

#

48 *Ps. 49.9.
**Ev. 11.5.

49 *Ps. 54.5.
**2Sam.7.15
Is. 55.3.

50 *Ps. 69.9,19.

51 *Ps. 74.22.

#

Binecuvântat* să fie Domnul
pentru totdeauna! Amin, da, amin!

52 *Ps. 41.13.

CARTEA A PATRA
PSALMUL 90
O rugăciune a lui Moise, omul
lui Dumnezeu.
1 *Deut.33.27
Ezec. 11.16.
2 *Pr. 8.25;
8.26.

3 *Gen. 3.19.
Ecl. 12.7.

4 *2 Pet. 3.8.

5 *Ps. 73.20.
**Ps.103.15
Is. 40.6.
6 *Iov 14.2.
Ps. 92.7.

8 *Ps. 50.21.
Ier. 16.17.
**Ps. 19.12.

Doamne, Tu ai fost* locuinţa
noastrăb din generaţie în generaţie.
! Mai înainte* de a se fi năs2
cut munţii şi ca Tu să fi formatc
pământul şi lumea, din eternitate
în eternitate Tu eşti Dumnezeu.
Tu îl întorci pe om în ţărână şi
3
zici: „Întoarceţi-vă*, fii ai oamenilor!“
Pentru că* o mie de ani, în
4
ochii Tăi, sunt ca ziua de ieri, care
a trecut, şi ca o strajă în noapte.
Îi duci ca un torent; sunt ca*
5
un somn – dimineaţa sunt** ca
iarba care înverzeşte:
dimineaţa* înfloreşte şi înver6
zeşte, seara este tăiată şi se usucă.
! Pentru că suntem mistuiţi
7
de mânia Ta şi înspăimântaţi de
furia Ta.
Ai pus* nelegiuirile noastre
8
înaintea Ta, păcatele** noastre
ascunse în lumina feţei Tale.
Pentru că toate zilele noastre
9
1

a Sau „de la toate popoarele puternice“
e Sau „oftat“ f Sau „frumuseţea“
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trecd sub mânia Ta; ne sfârşim
anii ca un gânde.
Zilele anilor noştri ajung la
10
şaptezeci de ani şi dacă, datorită
puterii, ajung la optzeci de ani,
totuşi mândria lor este durere şi
deşertăciune; pentru că trec repede şi noi zburăm.
Cine cunoaşte puterea mâniei
11
Tale şi furia Ta, potrivit cu temerea de Tine?
Învaţă-ne* să ne numărăm
12
astfel zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă.
! Întoarce-Te, Doamne, până
13
când? Şi întoarce-Te* cu privire
la slujitorii Tăi.
Satură-ne dimineaţa de bună14
tatea Ta, ca să cântăm de veselie
şi* să ne bucurăm toate zilele
noastre.
Bucură-ne, tot atâtea zile cât
15
ne-ai întristat, tot atâţia ani cât
am văzut răul.
Să se arate slujitorilor Tăi lu16
crarea* Ta, şi fiilor lor măreţia Ta.
Şi bunăvoinţa f * D omnului
17
Dumnezeului nostru să fie peste

b Sau „adăpostul nostru“

c Sau „să fi dat naştere“

12 *Ps. 39.4.

13 *Deut. 32.36
Ps. 135.14.

14 *Ps. 85.6;
149.2.

16 *Hab. 3.2.
17 *Ps. 27.4.

d Sau „pier“

PSALMII 92:13
17 **Is. 26.12.

1 *Ps. 27.5;
31.20; 32.7.
**Ps. 17.8.

2 *Ps. 142.5.

3 *Ps. 124.7.

4 *Ps. 17.8;
57.1; 61.4.
5 *Iov 5.19.
Ps. 112.7;
121.6.
Pr. 3.23,24.
Is. 43.2.

8 *Ps. 37.34.
Mal. 1.5.
9 *Vers. 2.
**Ps. 71.3;
90.1.
10 *Pr. 12.21.

11 *Ps. 34.7;
71.3.
Mt. 4.6.
Lc. 4.10,11.
Ev. 1.14.
12 *Iov 5.23.
Ps. 37.24.

14 *Ps. 9.10.

noi; şi întăreşte** lucrarea mâi- 15
Mă va* chema şi îi voi răsnilor noastre peste noi; da, lupunde; voi fi cu** el în strâmtocrarea mâinilor noastre, întărare, îl voi salva şi îl† voi gloreşte-o.
rifica.
16
Îl voi sătura cu zile îndelungate şi-i voi arăta mântuirea Mea“.
PSALMUL 91
Cel care* locuieşte în locul
ascuns al Celui Preaînalt va
rămâne la** umbra Celui Atotputernic.
2
! Spun* despre D omnul:
„Adăpostul meu şi cetăţuia mea,
Dumnezeul meu în care mă încred“.
3
! Pentru că El* te va salva
din laţul păsărarului, de ciuma
distrugătoare.
4
El te va acoperi cu penele Sale
şi te vei adăposti sub* aripile Sale;
adevărul Său este scut şi pavăză.
5
Nu* te vei teme de groaza
nopţii, nici de săgeata care zboară
ziua,
6
nici de ciuma care umblă în
întuneric, nici de pieirea care
pustieşte în plină zi.
7
O mie vor cădea alături de tine
şi zece mii la dreapta ta; dar de
tine nu se va apropiaa.
Doar vei* privi cu ochii tăi şi
8
vei vedea răsplătirea celor răi.
Domnul este
9
! Pentru că zici: „D
adăpostul* meu!“ şi faci din Cel
Preaînalt locuinţa** ta,
nici* un rău nu ţi se va întâm10
pla şi nici o rană nu se va apropia
de cortul tău.
Pentru că* El va porunci
11
îngerilor Săi pentru tine, ca să te
păzească în toate căile tale:
12
ei te vor purta pe mâini, ca* să
nu-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
Vei păşi peste leu şi peste nă13
pârcă, vei călca în picioare leul
tânărb şi şarpelec.
! „Pentru că Mă iubeşted, îl
14
voi salva, îl voi pune pe înălţime,
pentru că a cunoscut* Numele
Meu.

15 *Ps. 50.15.
**Is. 43.2.
†1 Sam. 2.30

PSALMUL 92

1

Un psalm. O cântare. Pentru
ziua sabatului.
Bine* este să lăudăm pe Domnul şi să cântăm psalmi Numelui
Tău, Preaînalte;
2
să vestim* bunătatea Ta dimineaţa, şi credincioşia Ta, nopţile,
3
cu* instrumentul cu zece
coarde şi cu lira; pe higaione cu
harfa.
4
Pentru că Tu, Doamne, m-ai
bucurat prin fapta Ta, voi cânta
de bucurie datorită lucrărilor
mâinilor Tale.
5
! Cât* de mari sunt lucrările
Tale, Doamne! Gândurile Tale
sunt foarte adânci**.
Omul* prost nu cunoaşte
6
aceasta şi nebunul nu înţelege.
Când cei* răi răsar ca iarba şi
7
toţi lucrătorii nelegiuirii înfloresc,
este ca să fie nimiciţi pentru
totdeauna.
Dar* Tu, Doamne, eşti înălţat
8
pentru totdeauna.
Pentru că, iată, vrăjmaşii Tăi,
9
Doamne, pentru că, iată, vrăjmaşii Tăi vor pieri, toţi lucrătorii
nelegiuirii vor fi risipiţi*.
Dar Tu vei înălţa cornul* meu
10
ca pe al bivoluluif; eu voi fi uns
cu** untdelemn proaspăt.
11
Şi ochiul* meu va privi peste
vrăjmaşii mei şi urechile mele vor
auzi despre cei răi care se ridică
împotriva mea.
Cel drept va înverzi ca* palmi12
erul, va creşte ca cedrul din Liban.
13
Cei sădiţi în casa Domnului
vor înflori în* curţile Dumnezeului nostru.
1

1 *Ps. 147.1.

2 *Ps. 89.1.
3 *1Cr. 23.5.
Ps. 33.2.

5 *Ps. 40.5;
139.17.
**Is. 28.29.
Rom. 11.33;
11.34.
6 *Ps. 73.22;
94.8.
7 *Iov 12.6;
21.7.
Ps. 37.1,2;
37.35,38.
Ier. 12.1,2.
Mal. 3.15.
8 *Ps. 83.18.
9 *Ps. 68.1;
89.10.

10 *Ps. 89.17;
89.24.
**Ps. 23.5.
11 *Ps. 54.7;
59.10; 112.8.

12 *Ps. 52.8.
Is. 65.22.
Osea 14.5,6.
13 *Ps. 100.4;
135.2.

a Sau „tu nu vei fi atins“ b Sau „puiul de leu“ c Sau „monstrul mării“ d Lit. „şi-a pus iubirea în Mine“
e Probabil instrument muzical sau cântare de meditaţie f Sau „unicornului“
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PSALMII 92:14
Ei vor aduce rod şi la bătrâva auzi? Cel care a întocmit ochiul
neţe, vor fi plini de sevă şi verzi,
nu va vedea?
15
pentru ca să arate că Domnul 10
Cel care învaţă naţiunile nu va
este drept. El este stânca* mea
pedepsi, El, care-i* învaţă cunoşşi nu** este nici o nedreptate în
tinţa pe oameni?
Domnul* cunoaşte gândurile
El.
11
omului, că sunt deşertăciunec.
12
! Ferice* de omul pe care-l
" PSALMUL 93
disciplinezi Tu, Doamneb, şi-l înDomnul* împărăţeşte, este
1
veţi din legea Ta,
ca să-l pui la adăpost de zilele
îmbrăcat cu** măreţie; Domnul 13
rele, până se va săpa groapa
S-a îmbrăcat, S-a încins† cu putepentru cel rău!
re: de aceea lumea este tare, nu se
Pentru că* D omnul nu va
14
va clătina.
2
lăsad pe poporul Său şi nu va
Tronul* Tău este întărit dinpărăsi moştenirea Sa;
totdeauna, Tu eşti din eternitate.
3
pentru că judecata se va înRâurile s-au înălţat, Doamne, 15
toarce la dreptate şi toţi cei drepţi
râurile şi-au înălţat glasul, râurile
cu inima o vor urma.
şi-au înălţat valurile mugind.
Domnul*, în locurile înalte, 16
4
! Cine se va ridica pentru
mine împotriva celor răi? Cine va
este mai puternic decât glasul
sta cu mine împotriva lucrătoriapelor mari, decât valurile puterlor nelegiuirii?
nice ale mării.
5
Dacă* n-ar fi fost D omnul
17
Mărturiile Tale sunt foarte sia
ajutorul meu, puţin ar fi lipsit ca
gure. Sfinţenia îşi are locul în casufletul meu să locuiască în tăcere.
sa Ta, Doamne, zile îndelungate.
18
Când am zis: „Mi-alunecă*
piciorul!“, bunătatea Ta, Doamne,
PSALMUL 94
m-a susţinut.
1
În mulţimea gândurilor dinăDumnezeul răzbunărilor*, 19
Doamne, Dumnezeul răzbunăriuntrul meu, mângâierile Tale au
făcut plăcere sufletului meu.
lor, să se arate strălucirea Ta!
2
Va fi unit cu Tine tronul*
Ridică-Te*, judecător** al pă- 20
răutăţii,
care** face din asuprire
mântului! Răsplăteşte celor mândri!
3
o lege?
! Până* când cei răi, Doamne,
! Ei* se strâng contra suflepână când se vor bucura cei răi, 21
4
tului celui drept şi condamnă**
vor rosti*, vor spune cuvinte
sângele nevinovat.
arogante, se vor lăuda toţi lucră22
Dar Domnul va fi turnul* meu
torii nelegiuirii?
5
înalt şi Dumnezeul meu, stânca
Ei calcă pe poporul Tău,
Doamne, şi apasă moştenirea Ta.
mea de adăposte.
6
El* va întoarce asupra lor neleUcid pe văduvă şi pe străin şi 23
giuirea lor şi-i va nimici pentru
omoară pe orfani;
7
răutatea lor; Domnul Dumnezeul
şi* zic: nu va vedea Domnulb
nostru îi va nimici.
şi nu va lua aminte Dumnezeul lui
Iacov.
8
! Înţelegeţi* voi, cei fără minPSALMUL 95
te din popor! Şi voi, nebunilor,
Veniţi, să cântăm cu glas tare
1
când vă veţi înţelepţi?
Domnului, să* strigăm de bucurie
9
Cel* care a sădit urechea nu
14
15 *Deut. 32.4.
**Rom.9.14

1 *Ps. 96.10;
97.1; 99.1.
Is. 52.7.
Apoc. 19.6.
**Ps. 104.1.
†Ps. 65.6.
2 *Ps. 45.6.
Pr. 8.22.

4 *Ps. 65.7;
89.9.

1 *Deut.32.35
Naum 1.2.
2 *Ps. 7.6.
**Gen.18.25
3 *Iov 20.5.
4 *Ps. 31.18.
Iuda 15.

7 *Ps. 10.11;
10.13; 59.7.
8 *Ps. 73.22;
92.6.
9 *Ex. 4.11.
Pr. 20.12.

a Sau „se află“, „se potriveşte“ b Ebr. „Yah“
va respinge“ e Sau „stânca încrederii mele“

642

c Sau „o suflare“

d Sau „nu

10 *Iov 35.11.
Is. 28.26.
11 *1 Cor. 3.20.
12 *Iov 5.17.
Pr. 3.11.
1 Cor. 11.32.
Ev. 12.5.

14 *1Sam.12.22
Rom. 11.1,2.

17 *Ps. 124.1,2.

18 *Ps. 38.16.

20 *Amos 6.3.
**Ps. 58.2.
Is. 10.1.
21 *Mt. 27.1.
**Ex. 23.7.
Pr. 17.15.
22 *Ps. 59.9;
62.2,6.

23 *Ps. 7.16.
Pr. 2.22;
5.22.

1 *Ps. 100.1.

PSALMII
1 **Deut.32.15
2 Sam. 22.47

3 *Ps. 96.4;
97.9; 135.5.

5 *Gen. 1.9,10.

6 *1 Cor. 6.20.

7 *Ps. 79.13;
80.1; 100.3.
**Ev. 3.7,15;
4.7.
8 *Ex. 17.2,7.
Num. 14.22;
20.13.
Deut. 6.16.
9 *Ps. 78.18;
78.40,56.
1 Cor. 10.9.
**Num.14.22
10 *Ev. 3.10,17.

11 *Num. 14.23;
14.28,30.
Ev. 3.11,18;
4.3,5.

către stânca** mântuirii noastre!
2
Să venim înaintea Lui cu laudăa, să strigăm de bucurie către El
în psalmi.
3
Pentru că* Domnul este un
Dumnezeu mare şi un Împărat mare, mai presus de toţi dumnezeii.
4
Adâncurile pământului sunt
în mâna Lui şi vârfurileb munţilor
sunt ale Lui.
5
A Lui este marea* şi El a făcut-o; şi uscatul, mâinile Lui l-au
întocmit.
6
! Veniţi să ne închinăm şi să
ne plecăm, să* îngenunchem înaintea Domnului care ne-a făcut!
7
Pentru că El este Dumnezeul
nostru; şi noi* suntem poporul
păşunii Lui şi turma mâinii Lui.
Astăzi**, dacă auziţi glasul Lui,
8
„nu vă împietriţi inima ca* la
Meribac, ca în ziua de la Masad,
în pustiu,
unde părinţii* voştri M-au
9
ispitit, M-au încercat şi au văzut**
lucrarea Mea.
10
Patruzeci* de ani M-am dezgustat de generaţia aceasta şi am zis:
«Este un popor a cărui inimă se rătăceştee; şi n-au cunoscut căile Mele».
11
Astfel că am juratf* în mânia
Mea: «Nu vor intra în odihna
Mea!»“

4 *Ps. 145.3.
**Ps. 18.3.
†Ps. 95.3.

Cântaţi* Domnului o cântare
nouă; cântaţi Domnului, tot pământul!
2
Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în
zi mântuirea Lui!
3
Istorisiţi printre naţiuni gloria
Lui, printre toate popoarele lucrările Sale minunate!
! Pentru că mare* este Dom4
nul şi foarte vrednic** de laudă;
El este de temut† mai presus de
toţi dumnezeii.
1

a Sau „mulţumire“

5 *Ier.10.11,12
**Ps. 115.15
Is. 42.5.

7 *Ps. 29.1,2.

9 *Ps. 29.2;
110.3.

10 *Ps. 93.1;
97.1.
Apoc. 11.15;
19.6.
11 *Ps. 69.34.
**Ps. 98.7.

13 *Ps. 67.4.
Apoc. 19.11.

PSALMUL 97
Domnul* împărăţeşte: să se veselească pământul, să se bucure
insulele** cele multe!
! Nori* şi negură sunt în jurul
2
Lui, dreptatea** şi judecata sunt
temelia tronului Său.
Un foc* merge înaintea Lui şi mis3
tuie de jur-împrejur pe adversarii Săi.
4
Fulgerele* Sale luminează lumea; pământul a văzut şi s-a cutremurat.
5
Munţii* s-au topit ca ceara înaintea D omnului, înaintea Domnului întregului pământ.
Cerurile* vestesc dreptatea Sa
6
şi toate popoarele văd gloria Sa.
1

PSALMUL 96
1 *1 Cr. 16.
23-33.
Ps. 33.3.

Pentru că toţi* dumnezeii popoarelor sunt idolig, dar** Domnul
a făcut cerurile.
Măreţie şi splendoare sunt
6
înaintea Lui, putere şi frumuseţe
în sfântul Său locaş.
Familii de popoare, daţi*
7
Domnului, daţi Domnului glorie
şi putere!
8
Daţi Domnului gloria Numelui
Său! Aduceţi un dar de mâncare şi
intraţi în curţile Lui!
9
Închinaţi-vă* Domnului în
sfântă splendoareh, tremuraţi înaintea Lui, tot pământul!
DomSpuneţi printre naţiuni: „D
10
nul* împărăţeşte! De aceea lumea
este tare, nu se va clătina“. El va
judeca popoarele cu dreptate.
! Să* se bucure cerurile şi să
11
se veselească pământul, să** mugeascăi marea şi tot ce o umplej!
Să se bucure câmpia şi tot ce
12
este pe ea! Atunci toţi copacii pădurii vor cânta de bucurie
înaintea Domnului, pentru că
13
El vine, pentru că El vine să judece pământul. El va judeca* lumea
cu dreptate şi popoarele după
credincioşia Sa.
5

97:6

1 *Ps. 96.10.
**Is. 62.2.
2 *1 Împ. 8.12.
Ps. 18.11.
**Ps. 89.14.
3 *Ps. 18.8;
50.3.
Dan. 7.10.
Hab. 3.5.
4 *Ex. 19.18.
Ps. 77.18;
104.32.
5 *Jud. 5.5.
Mica 1.4.
Naum 1.5.
6 *Ps. 19.1;
50.6.

b Sau „comorile“ c Ceartă d Ispită e Sau „un popor rătăcit în inima lui“
„Cărora le-am jurat“ g Sau „nimicuri“ h Sau „în splendoarea sfinţeniei“ i Sau „să tune“

„plinătatea ei“

f Sau
j Lit.
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PSALMII
7 *Ex. 20.4.
Lev. 26.1.
Deut. 5.8;
27.15.
**Ev. 1.6.

9 *Ps. 83.18.
**Ex. 18.11
Ps. 95.3;
96.4.
10 *Ps. 34.14;
37.27; 101.3
Amos 5.15.
Rom. 12.9.
**Ps. 31.23;
37.28;
145.20.
Pr. 2.8.
†Ps. 37.39;
37.40.
Dan. 3.28;
6.22,27.
11 *Iov 22.28.
Ps. 112.4.
Pr. 4.18.
12 *Ps. 33.1.
**Ps. 30.4.

97:7
Să se ruşineze* toţi cei care
slujesc unui chip cioplit, care se
laudă cu idolia; voi, toţi dumnezeiib, închinaţi-vă** Lui.
8
Sionul a auzit şi s-a bucurat
şi fiicele lui Iuda s-au veselit de
judecăţile Tale, Doamne!
9
Pentru că Tu, Doamne, Tu eşti
Cel Preaînalt* peste tot pământul,
Tu eşti foarte înălţat**, mai presus
de toţi dumnezeii.
10
! Voi, care-L* iubiţi pe Domnul, urâţi răul; El** păzeşte sufletele sfinţilor Săic, îi scapă din†
mâna celor răi.
11
Lumina* este semănată pentru
cel drept şi bucuria pentru cei
drepţi cu inima.
12
! Voi, cei drepţi*, bucuraţi-vă
în Domnul şi** lăudaţi amintirea
sfinţeniei Sale!
7

PSALMUL 98
Un psalm.
1 *Ps. 33.3;
96.1.
Is. 42.10.
**Ex. 15.11
Ps. 77.14;
86.10;105.5;
136.4;139.14
†Ex. 15.6.
Is. 59.16;
63.5.
2 *Is. 52.10.
Lc. 2.30,31.
**Is. 62.2.
Rom. 3.25;
3.26.
3 *Lc. 1.54;
1.55,72.
**Is. 49.6;
52.10.
Lc. 3.6.
Fap. 13.47;
28.28.
4 *Ps. 95.1;
100.1.

6 *Num.10.10
1 Cr. 15.28.
2 Cr. 29.27.
7 *Ps. 96.11.

Cântaţi* Domnului o cântare
nouă, pentru că a făcut** lucruri
minunate: dreapta† Sa şi braţul
sfinţeniei Sale au lucrat mântuire
pentru El.
Domnul* a făcut cunoscut
2
mântuirea Sa, Şi-a descoperit**
dreptatea în ochii naţiunilor.
3
Şi-a amintit* de bunătatea Sa
şi de credincioşia Sa faţă de casa
lui Israel; toate** marginile
pământului au văzut mântuirea
Dumnezeului nostru.
4
! Strigaţi* de bucurie către
Domnul, tot pământul! Izbucniţi
şi strigaţi cu cântări de triumf
şi cântaţi psalmi!
5
Cântaţi psalmi Domnului cu
harfa, cu harfa şi cu glas de cântare!
6
Cu* trâmbiţe şi sunet de corn,
strigaţi de bucurie înaintea Împăratului, Domnul!
7
Să* mugească marea şi tot ce
o umpled, lumea şi cei care locuiesc în ea,
1

a Sau „cu nimic“
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b Sau „îngerii“

să* bată din palme râurile, să
cânte de bucurie munţii împreună
9
înaintea Domnului! Pentru
că* El vine să judece pământul:
El va judeca lumea cu dreptate şi
popoarele cu nepărtinire.
8

8 *Is. 55.12.
9 *Ps. 96.10;
96.13.

PSALMUL 99
Domnul* împărăţeşte: să tremure popoarele! El** şade între
heruvimi: să se cutremure pământul!
Domnul este mare în Sion şi
2
înălţat* mai presus de toate popoarele.
3
Să laude Numele* Tău cel mare şi înfricoşător – El este sfânt –
4
şi puterea* Împăratului care
iubeşte judecata. Tu întemeiezi
dreptatea, Tu faci judecată şi
dreptate în Iacov.
5
! Înălţaţi* pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă
înaintea aşternutului** picioarelor Sale: El este sfânt†!
6
Moise* şi Aaron, dintre preoţii
Săi, şi Samuel, dintre cei care
cheamă Numele Său, au strigat**
către Domnul şi El le-a răspuns.
Le-a vorbit în* stâlpul de nor:
7
ei au păzit mărturiile Sale şi legea
pe care le-a dat-o.
Doamne, Dumnezeul nostru,
8
Tu le-ai răspuns: Tu ai fost pentru
ei un Dumnezeu* iertător şi răzbunător** al faptelor lor.
9
! Înălţaţi* pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă pe
muntele sfinţeniei Lui: pentru că
Domnul Dumnezeul nostru este
sfânt!
1

1 *Ps. 93.1.
**Ex. 25.22.
Ps. 18.10;
80.1.
2 *Ps. 97.9.

3 *Deut. 28.58
Apoc. 15.4.
4 *Iov 36.5-7.

5 *Vers. 9.
**1 Cr. 28.2.
Ps. 132.7.
†Lev. 19.2.
6 *Ier. 15.1.
**Ex. 14.15;
15.25.
1 Sam. 7.9;
12.18.
7 *Ex. 33.9.

8 *Num. 14.20
Ier. 46.28.
Ţef. 3.7.
**Ex. 32.2.
Num.20.12,24
Deut.9.12,14.
9 *Vers. 5.
Ex. 15.2.
Ps. 34.3;
118.28.

PSALMUL 100
Un psalm de mulţumire.
Strigaţi* de bucurie către
Domnul, tot pământul!
2
Slujiţi Domnului cu bucurie,
veniţi înaintea Lui cu cântări de
triumf!
1

c Sau „celor evlavioşi ai Săi“

d Lit. „plinătatea ei“

1 *Ps. 95.1;
98.4.

PSALMII 102:18
3 *Ps. 119.73; 3
139.13; 149.2
Ef. 2.10.
**Ps. 95.7.
Ezec. 34.30;
34.31.
4 *Ps. 66.13;
4
116.17,18,19.

5 *Ps. 136.1.

Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu. El* ne-a făcut, şi nu noia;
suntem poporul** Lui şi turma
păşunii Lui.
Intraţi* pe porţile Lui cu mulţumiri, în curţile Sale cu laude! Lăudaţi-L, binecuvântaţi-I Numele!
5
Pentru că Domnul este bun;
bunătatea* Lui rămâne pentru
totdeauna şi credincioşia Lui din
generaţie în generaţie.
" PSALMUL 101
Un psalm al lui David.

1 *Ps. 89.1.

2 *1 Sam.18.14
**1 Împ. 9.4;
11.4.

3 *Ps. 97.10.
**Ios. 23.6.
1 Sam. 12.20;
12.21.
Ps. 40.4;
125.5.
4 *Mt. 7.23.
2 Tim. 2.19.
5 *Ps. 18.27.
Pr. 6.17.

8 *Ps. 75.10.
Ier. 21.12.
**Ps. 48.2,8.

Voi* cânta bunătatea şi judecata; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta
psalmi.
2
! Mă voi* purta cu înţelepciune pe o cale desăvârşită: când vei
veni la mine? Voi umbla** în
curăţia inimii mele înăuntrul casei mele.
3
Nu voi pune înaintea ochilor
mei nici un lucru al lui Belialb;
urăsc* purtarea** celor care se
abat: ea nu se va lipi de mine.
4
Inima stricată se va depărta de
la mine; nu* voi cunoaşte răul.
5
Pe cel care-l vorbeşte de rău
în ascuns pe aproapele său îl voi
nimici; nu-l voi suferi pe cel* care
are ochi mândri şi inimă îngâmfată.
6
Ochii mei vor fi peste cei
credincioşi din ţară, ca să locuiască
lângă mine: cel care umblă pe o
cale desăvârşită, acela îmi va sluji.
7
Cel care practică înşelăciunea
nu va locui înăuntrul casei mele;
cel care spune minciuni nu va sta
înaintea ochilor mei.
8
În* fiecare dimineaţă îi voi nimici pe toţi cei răi din ţarăc, ca să
stârpesc din** cetatea Domnului
pe toţi lucrătorii nelegiuirii.
1

PSALMUL 102
O rugăciune a celui întristat,
când este copleşit şi îşi varsă
plângerea înaintea Domnului.
a Sau „ai Lui suntem“

b Ceva rău, nimicitor

Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, şi să* ajungă strigătul meu până
la Tine!
2
Nu-mi* ascunde faţa Ta în
ziua necazului meu, pleacă-Ţi**
urechea spre mine; răspunde-mi
degrabă în ziua când strig.
3
! Pentru că* zilele mele pier
ca fumul şi oasele** îmi ard ca
un tăciune.
4
Inima îmi este lovită şi se
usucă* întocmai ca iarba; pentru
că am uitat să-mi mănânc pâinea.
5
Mi se lipesc* oasele de carne,
de glasul geamătului meu.
6
Am ajuns* ca un pelican**
din pustiu, sunt ca o cucuvea din
dărâmături.
Veghez* şi sunt ca o pasăre
7
singuratică** pe un acoperiş.
8
Vrăjmaşii mei mă batjocoresc
toată ziua; cei* furioşi împotriva
mea jură** pe mine.
9
Pentru că am mâncat cenuşă
ca pâine şi mi-am amestecat băutura cu* lacrimi,
10
din cauza furiei Tale şi a mâniei Tale; pentru că Tu m-ai ridicat* şi m-ai aruncat jos.
11
! Zilele mele sunt ca* o umbră care se lungeşte şi mă usuc**
ca iarba.
12
Dar* Tu, Doamne, rămâi pentru totdeauna, şi amintirea** Ta
din generaţie în generaţie.
13
Tu Te vei ridica, Te vei îndura* de Sion; pentru că este timpul** să Te înduri de el, pentru
că a venit timpul hotărât.
14
Pentru că slujitorilor Tăi le
plac pietrele* sale şi au milă de
ţărâna lui.
15
Şi naţiunile se vor teme* de
Numele Domnului şi toţi împăraţii pământului de gloria Ta.
16
! Pentru că Domnul va rezidi
Sionul, Se va arăta în* gloria Sa.
17
! El va privi la* rugăciunea
celui lipsit şi nu va dispreţui rugăciunea lor.
18
Aceasta se va scrie* pentru ge1

1 *Ex. 2.23.
1 Sam. 9.16.
Ps. 18.6.
2 *Ps. 27.9;
69.17.
**Ps. 71.2;
88.2.
3 *Ps. 119.83.
Iac. 4.14.
**Iov 30.30.
Ps. 31.10.
Plân. 1.13.
4 *Ps. 37.2.
Vers. 11.
5 *Iov 19.20.
Plân. 4.8.
6 *Iov 30.29.
**Is. 34.11.
Ţef. 2.14.
7 *Ps. 77.4.
**Ps. 38.11.
8 *Fap. 26.11.
**Fap. 23.12
9 *Ps. 42.3;
80.5.

10 *Ps. 30.7.
11 *Iov 14.2.
Ps. 109.23;
144.4.
Ecl. 6.12.
**Vers. 4.
Is. 40.6-8.
Iac. 1.10.
12 *Vers. 26.
Ps. 9.7.
Plân. 5.19.
**Ps. 135.13
13 *Is. 60.10.
**Zah. 1.12.
Is. 40.2.
14 *Ps. 79.1.

15 *1 Împ. 8.43.
Ps. 138.4,5.
Is. 60.3.
16 *Is. 60.1,2.

17 *Neem. 1.6;
1.11; 2.8.
18 *Rom. 15.4.
1 Cor. 10.11.

c Sau „de pe pământ“
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PSALMII 102:19
18 **Ps. 22.31.
Is. 43.21.
19 *Deut.26.15
Ps. 14.2;
33.13,14.
20 *Ps. 79.11.
21 *Ps. 22.22.

23 *Iov 21.21.
24 *Is. 38.10.
**Ps. 90.2.
Hab. 1.12.

25 *Gen. 1.1;
2.1.
Ev. 1.10.
26 *Is. 34.4;
51.6; 65.17;
66.22.
Rom. 8.20.
2 Pet. 3.7;
3.10-12.
**Vers. 12.
27 *Mal. 3.6.
Ev. 13.8.
Iac. 1.17.
28 *Ps. 69.36.

neraţia care va veni; şi poporul**
care va fi creat va lăuda pe Domnula;
19
pentru că a privit* din înălţimea
sfântului Său locaşb; Domnul a
privit din ceruri spre pământ,
ca* să audă suspinul celui încă20
tuşat şi să-i dezlege pe fiii morţiic;
21
ca să* fie vestit în Sion Numele
Domnului şi lauda Sa în Ierusalim,
22
când se vor aduna popoarele
şi împărăţiile împreună, ca să slujească Domnului.
23
! El mi-a frânt puterea în
drum, mi-a scurtat* zilele;
24
am zis*: „Dumnezeul meu, nu
mă lua la jumătatea zilelor mele;
anii** Tăi sunt din generaţie în
generaţie!
Tu ai întemeiat* pământul la
25
început şi cerurile sunt lucrarea
mâinilor Tale;
ele* vor pieri, dar Tu** vei
26
rămâne; şi toate se vor învechi
ca o haină, le vei schimba ca pe
un veşmânt şi se vor schimba,
dar Tu* eşti Acelaşid şi anii
27
Tăi nu se vor sfârşi.
Fiii* slujitorilor Tăi vor rămâ28
ne şi sămânţa lor se va întări
înaintea Ta“.
" PSALMUL 103
Al lui David.

1 *Vers. 22.
Ps. 104.1;
146.1.

3 *Ps. 130.8.
Is. 33.24.
Mt. 9.2,6.
Mc. 2.5;
2.10,11.
Lc. 7.47.
**Ex. 15.26
Ps. 147.3.
Ier. 17.14.
4 *Ps. 34.22;
56.13.
**Ps. 5.12.
5 *Is. 40.31.

a Ebr. „Yah“

Binecuvântează*, suflete al
meu, pe Domnul! Şi tot ce este în
mine să binecuvânteze Numele
Său cel sfânt!
2
Binecuvântează, suflete al
meu, pe Domnul! Şi nu uita nici
una din binefacerile Lui:
3
El*, care-ţi iartă toate nelegiuirile tale, care-ţi vindecă** toate
bolile tale,
4
care-ţi răscumpără* viaţa din
groapă, care te încununează** cu
bunătate şi îndurări,
5
care-ţi satură cu bunătăţi bătrâneţeae; tinereţea* ta se înno1

6 *Ps. 146.7.
7 *Ps. 147.19.

8 *Ex. 34.6,7.
Num. 14.18.
Deut. 5.10.
Neem. 9.17.
Ps. 86.15.
Ier. 32.18.
9 *Ps. 30.5.
Is. 57.16.
Ier. 3.5.
Mica 7.18.
10 *Ezra 9.13.
11 *Ps. 57.10.
Ef. 3.18.

12 *Is. 43.25.
Mica 7.18.

13 *Mal. 3.17.

14 *Ps. 78.39.
**Gen. 3.19.
Ecl. 12.7.
15 *Ps. 90.5,6.
1 Pet. 1.24.
**Iov 14.1,2.
Iac. 1.10,11.
16 *Iov 7.10;
20.9.
17 *Ex. 20.6.

18 *Deut. 7.9.

19 *Ps. 11.4.
**Ps. 47.2.
Dan. 4.25;
4.34,35.
20 *Ps. 148.2.
**Mt. 6.10.
Ev. 1.14.
21 *Gen. 32.2.
Ios. 5.14.
Ps. 68.17.
**Dan. 7.9;
7.10.

c Sau „pe cei care erau daţi morţii“ d Un nume al
lui Dumnezeu: „Cel care este, Cel care nu Se schimbă“ e Unii „gura“, „podoaba“ f Lit. „dreptăţi şi
judecăţi“ g Sau „aşa s-a înălţat“ h Sau „porunca Sa“
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b Sau „din înălţimile sfinţeniei Sale“

ieşte ca vulturul.
! Domnul face dreptate* şi
judecatăf tuturor celor asupriţi.
7
El a făcut cunoscut* căile Sale
lui Moise, faptele Sale fiilor lui
Israel.
Domnul este îndurător* şi plin
8
de milă, încet la mânie şi plin de
bunătate.
9
El nu* va mustra fără încetare,
nici nu-Şi va ţine mânia pentru
totdeauna.
10
El nu* ne-a făcut după păcatele noastre, nici nu ne-a răsplătit
după nelegiuirile noastre.
11
Pentru că*, pe cât sunt de
înalte cerurile faţă de pământ, atât
de mare esteg bunătatea Lui faţă
de cei care se tem de El;
12
cât este de departe răsăritul de
apus, atât a îndepărtat* El nelegiuirile noastre de la noi.
13
! Cum* se îndură un tată de
fiii săi, aşa Se îndură Domnul de
cei care se tem de El.
14
Pentru că El ştie din ce suntem
făcuţi: Îşi aminteşte* că suntem
ţărână**.
15
Omul: zilele* lui sunt ca iarba;
înfloreşte ca** floarea câmpului,
16
pentru că trece vântul peste
ea şi nu mai este şi locul* său n-o
mai recunoaşte.
17
Dar bunătatea Domnului este
dintotdeauna şi pentru totdeauna
peste cei care se tem de El şi
dreptatea Lui pentru* fiii fiilor lor,
18
pentru* cei care păzesc legământul Său şi îşi amintesc de rânduielile Lui ca să le împlinească.
19
! Domnul Şi-a întărit tronul*
Său în ceruri şi Împărăţia** Lui
stăpâneşte peste tot.
20
Binecuvântaţi* pe Domnul,
îngerii Săi puternici în tărie, care
împliniţi** cuvântul Săuh, ascultând de glasul Cuvântului Său!
21
Binecuvântaţi* pe Domnul,
toate oştirile Lui, slujitorii** Lui,
6

PSALMII 104:31
care faceţi voia Lui!
iarbă pentru vite şi plante pentru
Binecuvântaţi* pe Domnul,
a sluji omului, făcând să iasă
22 *Ps. 145.10. 22
**Vers. 1.
toate lucrările Lui, în toate locurile
pâine** din pământ,
stăpânirii Lui! Binecuvântează**, 15
şi vin*, care înveseleşte inima
suflete al meu, pe Domnul!
omului; cu untdelemn face să-i
strălucească faţa; şi cu pâine întăreşte inima omului.
PSALMUL 104
16
Copacii Domnului se satură,
1 *Ps. 103.1.
1
cedrii Libanului, pe care* i-a sădit,
Binecuvântează*, suflete al
Vers. 35.
unde îşi fac păsările cuiburi;
meu, pe Domnul! Doamne, Dum- 17
**Ps. 93.1.
chiparoşii sunt locuinţa berzei.
nezeul meu, Tu eşti foarte mare,
Munţii cei înalţi sunt pentru
Tu** eşti îmbrăcat în măreţie şi 18
ţapii sălbatici; stâncile*, adăpost
splendoare!
2
pentru şafanib.
Cel care Se* înveleşte cu lu2 *Dan. 7.9.
! El este Cel care a făcut*
mina ca şi cu o manta; întinde** 19
**Is. 40.22;
45.12.
luna pentru anotimpuri; soarele îşi
cerurile ca un corta;
3
cunoaşte** apusul.
Cel care pune* bârnele cămă3 *Amos 9.6.
**Is. 19.1.
Tu aduci* întuneric şi se face
rilor Lui înalte în ape; din** nori 20
†Ps. 18.10.
noapte: atunci ies toate fiarele
Îşi face car; umblă† pe aripile
pădurii după pradă;
vântului;
4
puii* de leuc răcnesc după praCel care face* îngerii Săi du- 21
4 *Ev. 1.7.
**2Împ. 2.11;
dă şi-şi cer hrana de la Dumnezeu.
huri, slujitorii Săi flăcări** de foc.
6.17.
5
Soarele răsare, ele se retrag şi
22
!
El
a
aşezat*
pământul
pe
te5 *Iov 26.7;
38.4,6.
se
culcă
în vizuinele lor.
meliile lui: el nu se va clătina
Ps. 24.2;
23
Omul iese la lucrul* său şi la
niciodată.
136.6.
6
munca sa până seara.
Ecl. 1.4.
L-ai acoperit* cu adâncul ca
6 *Gen. 7.19.
şi cu un veşmânt; apele stăteau 24
! Cât* de multe sunt lucrările
deasupra munţilor:
Tale, Doamne! Toate le-ai făcut cu
la
mustrarea
Ta,
ele*
au
fugit,
7
înţelepciune. Pământul este plin
7 *Gen. 8.1.
la glasul tunetului Tău, s-au grăbit
de bogăţiiled Tale.
să fugă,
25
!Marea aceasta mare şi întinsă
8
munţii* s-au ridicat, văile s-au
în toate părţile! Acolo se mişcă
8 *Gen. 8.5.
**Iov 38.10;
coborât, până la locul** pe care
vietăţi fără număr, mici şi mari.
38.11.
l-ai rânduit Tu pentru ele.
Acolo umblă corăbiile, levia26
9 *Iov 26.10.
tanul* acela pe care l-ai făcut Tu,
9
Tu ai pus* o margine peste
Ps. 33.7.
care
nu
vor
trece;
nu
se**
vor
mai
ca să se joace în ea.
Ier. 5.22.
**Gen. 9.11;
întoarce să acopere pământul.
27
Toate* aşteaptă de la Tine, ca
9.15.
10
! El este Cel care a trimis izsă le dai hrana la timp.
voarele în văi, ele curg între munţi, 28
Tu le dai, ele adună; Tu Îţi
deschizi mâna, ele se satură de bu11
ele adapă toate fiarele câmpului; măgarii sălbatici îşi potonătăţi.
lesc setea;
29
Îţi ascunzi faţa, ele se tulbură;
le iei* suflarea, ele mor şi se întorc
12
lângă ele locuiesc păsările
cerului; ele fac să le răsune glasul
în ţărâna lor.
între ramuri.
30
Trimiţi* Duhul Tăue: ele sunt
13 *Ps. 147.8.
**Ps. 65.9,10 13
El este Cel care adapă* muncreate şi înnoieşti faţa pămân†Ier. 10.13;
ţii
din
cămările
Sale
înalte;
pătului.
14.22.
14 *Gen.1.29,30;
mântul** se satură cu rodul† lu- 31
!Gloria Domnului va fi pen3.18; 9.3.
crărilor
Tale;
tru
totdeauna: Domnul Se* va
Ps. 136.25;
147.8,9.
! Cel care face* să crească
14
bucura de lucrările Sale.
a Sau „ca o perdea“
b Animal asemănător cu iepurele, necunoscut la noi
e
„creaturile“
Sau „suflarea Ta“

14 **Iov 28.5.

15 *Jud. 9.13.
Ps. 23.5.
Pr. 31.6,7.

16 *Num. 24.6.

18 *Pr. 30.26.

19 *Gen. 1.14.
**Iov 38.12.
20 *Is. 45.7.

21 *Iov 38.39.
Ioel 1.20.

23 *Gen. 3.19.
24 *Pr. 3.19.

26 *Iov 41.1.

27 *Ps. 136.25;
145.15;
147.9.

29 *Iov 34.14;
34.15.
Ps. 146.4.
Ecl. 12.7.
30 *Is. 32.15.
Ezec. 37.9.
31 *Gen. 1.31.

c Sau „leii tineri“

d Sau
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PSALMII 104:32
32 *Hab. 3.10. 32
**Ps. 144.5.

33 *Ps. 63.4;
146.2.

35 *Ps. 37.38.
Pr. 2.22.
**Vers. 1.

El priveşte spre pământ, şi el
se* cutremură; atinge** munţii şi
ei fumegă.
33
Voi* cânta Domnului toată viaţa mea, voi cânta psalmi Dumnezeului meu cât voi fi.
34
Fie plăcută Lui cugetarea mea;
eu mă voi bucura în Domnul.
35
Păcătoşii se vor sfârşi* de pe
pământ şi cei răi nu vor mai fi.
Binecuvântează**, suflete al meu,
pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!a
" PSALMUL 105

1 *1 Cr. 16.
8-22.
Is. 12.4.
**Ps. 145.4;
145.5,11.
2 *Ps. 77.12;
119.27.

4 *Ps. 27.8.
5 *Ps. 77.11.

7 *Is. 26.9.

8 *Lc. 1.72.

9 *Gen. 17.2;
22.16; 26.3;
28.13; 35.11
Lc. 1.73.
Ev. 6.17.

11 *Gen.13.15;
15.18.
12 *Gen. 34.30
Deut. 7.7;
26.5.

Lăudaţi* pe Domnul, chemaţi
Numele Lui! Faceţi** cunoscut
printre popoare faptele Lui!
2
Cântaţi-I, cântaţi-I psalmi.
Gândiţi-văb* la toate lucrările Lui
minunate!
3
Glorificaţi-vă în sfântul Său
Nume: să se bucure inima celor
care-L caută pe Domnul!
4
! Căutaţi pe Domnul şi puterea
Lui, căutaţi* neîncetat faţa Lui.
5
Amintiţi-vă* de lucrările Lui
minunate pe care le-a făcut, de
semnelec Lui şi de judecăţile gurii
Lui,
6
voi, sămânţă a lui Avraam,
slujitorul Său, fii ai lui Iacov,
aleşii Săi!
7
El, Domnul este Dumnezeul
nostru; judecăţile* Lui sunt pe tot
pământul.
8
! El Şi-a amintit* întotdeauna
de legământul Său, de Cuvântul
pe care l-a poruncit pentru o mie
de generaţii,
9
de legământul pe* care l-a
făcut cu Avraam şi de jurământul
Său către Isaac.
Şi l-a întărit lui Iacov ca ho10
tărâre, lui Israel ca legământ pentru totdeauna,
11
spunând: „Ţie* îţi voi da ţara
Canaanului, sorţul d moştenirii
voastre“,
12
când* erau un număr mic de oa1

meni, foarte puţini şi** străini în ea,
13
şi mergeau de la naţiune la
naţiune, de la o împărăţie la un alt
popor,
El n-a îngăduit* nimănui să-i
14
asuprească şi a mustrat** împăraţi pentru ei,
zicând: „Nu vă atingeţi de
15
unşii Mei şi nu faceţi nici un rău
profeţilor Mei!“
16
! Şi a chemat* foamete peste
pământe; a frânt** tot toiagul
pâinii.
A trimis* un om înaintea lor:
17
Iosif** a fost vândut ca rob.
I-au strâns picioarele în* bu18
tuci, sufletul său a intrat în fiaref,
19
până la timpul când s-a împlinit ce a spus: Cuvântul* Domnului l-a încercat.
Împăratul a trimis* şi l-a dez20
legat; stăpânitorul popoarelor l-a
eliberat.
L-a* pus domn peste casa lui
21
şi cârmuitor peste toate avuţiile
lui:
22
ca să lege după plac pe căpeteniile lui şi să-i înveţe pe bătrânii
lui înţelepciunea.
! Atunci Israel a intrat în
23
Egipt* şi Iacov a locuit ca străing
în** ţara lui Ham.
Şi El* a înmulţit foarte multh
24
pe poporul Său şi l-a făcut mai
puternic decât asupritorii lui.
Le-a schimbat* inima ca să
25
urască pe poporul Său, ca să
uneltească împotriva slujitorilor
Săi.
26
L-a trimis* pe Moise, slujitorul
Său, pe Aaron, pe** care-l alesese.
Ei* au pus semnele Lui între
27
ei şi** minuni în ţara lui Ham.
A trimis* negură şi s-a făcut
28
întuneric; şi nu** s-au răzvrătit
împotriva Cuvântului Său.
Le-a schimbat* apele în sân29
ge şi le-a omorât peştii.
Ţara* lor a forfotit de broaşte,
30
până în camerele împăraţilor lor.

12 **Ev. 11.9.

14 *Gen. 35.5.
**Gen.12.17;
20.3,7.

16 *Gen. 41.54.
**Lev. 26.26
Is. 3.1.
Ezec. 4.16.
17 *Gen. 45.5;
50.20.
**Gen.37.28;
37.36.
18 *Gen. 39.20;
40.15.
19 *Gen. 41.25.

20 *Gen. 41.14.

21 *Gen. 41.40.

23 *Gen. 46.6.
**Ps. 78.51;
106.22.
24 *Ex. 1.7.

25 *Ex. 1.8.

26 *Ex. 3.10;
4.12,14.
**Num.16.5;
17.5.
27 *Ex. 7-12.
Ps. 78.43.
**Ps. 106.22
28 *Ex. 10.22.
**Ps. 99.7.
29 *Ex. 7.20.
Ps. 78.44.
30 *Ex. 8.6.
Ps. 78.45.

a Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“ b Sau „Istorisiţi“ c Sau „minunile“ d Lit. „frânghia de măsurat“ e Sau
„peste ţară“ f Sau „fierul i-a intrat în suflet“ g Sau „a locuit temporar“ h Sau „a făcut foarte roditor“
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PSALMII 106:18
31 *Ex. 8.17,24. 31
Ps. 78.45.
32 *Ex. 9.23,25.
Ps. 78.48.
33 *Ps. 78.47.

34 *Ex. 10.4;
10.13,14.
Ps. 78.46.

36 *Ex. 12.29.
Ps. 78.51.
**Gen. 49.3.
37 *Ex. 12.35.

38 *Ex. 12.33.

39 *Ex. 13.21.
Neem. 9.12.

40 *Ex. 16.12.
Ps. 78.18,27.
**Ps. 78.24;
78.25.
41 *Ex. 17.6.
Num. 20.11.
Ps. 78.15,16.
1 Cor. 10.4.
42 *Gen. 15.14.

44 *Deut. 6.10;
6.11.
Ios. 13.7.
Ps. 78.55.
45 *Deut. 4.1;
4.40;
6.21-25.

El a vorbit*, şi au venit tăuni şi ţânţari în toate hotarele lor.
32
În* loc de ploaie, le-a dat grindină, flăcări de foc în ţara lor.
33
Şi a bătut* viile lor şi smochinii lor şi a sfărâmat copacii
din ţinutul lor.
34
El a vorbit*, şi au venit lăcustele şi omizia fără număr;
35
şi au devorat orice verdeaţă
din ţara lor şi au devorat rodul
pământului lor.
36
Şi a lovit* pe orice întâi-născut în ţara lor, cel dintâib** rod
al întregii lor puteri.
37
Şi i-a scos* cu argint şi cu
aur; şi nu era nici unul care să se
clatine în seminţiile lui.
38
Egiptul* s-a bucurat de plecarea lor, pentru că frica de ei
căzuse asupra lor.
39
! El a întins* un nor drept
acoperământ şi un foc ca să
lumineze noaptea.
40
Ei au cerut*, şi El a adus prepeliţe şi i-a săturat cu pâine** din
ceruri.
41
A deschis* stânca şi au ţâşnit
ape; au curs ca un râu în locuri
uscate,
42
pentru că Şi-a amintit de Cuvântul* Său cel sfânt, de Avraam,
slujitorul Său.
43
Şi a scos pe poporul Său cu
bucurie, pe aleşii Săi cu strigăt de
bucurie.
44
Şi le-a dat* ţările naţiunilor,
şi au stăpânit munca popoarelor,
45
ca* să păzească rânduielile
Lui şi să respecte legile Lui.
Lăudaţi pe Domnul!c
PSALMUL 106

1 *1 Cr. 16.34.
Ps. 107.1;
118.1; 136.1.

2 *Ps. 40.5.

Lăudaţi pe Domnul!c Lăudaţi* pe Domnuld, pentru că este
bun, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna.
2
Cine* va spune faptele puternice ale Domnului? Cine va
1

a Sau „lăcuste tinere“
e Sau „minunile Tale“

b Sau „începutul“

face să răsune toată lauda Sa?
Ferice de cei care păzesc judecata, care practică dreptatea*
în** orice timp.
4
Aminteşte-Ţi* de mine, Doamne, cu bunăvoinţă faţă de poporul Tău! Cercetează-mă prin mântuirea Ta,
ca să văd binele aleşilor Tăi,
5
să mă bucur de bucuria naţiunii
Tale, să mă laud cu moştenirea
Ta!
6
! Noi am păcătuit* împreună
cu părinţii noştri, am săvârşit nelegiuirea, am lucrat cu răutate.
Părinţii noştri, în Egipt, n-au
7
fost atenţi la lucrările Tale minunatee; nu şi-au amintit de mulţimea îndurărilor Tale, ci* s-au
răzvrătit lângă mare, la Marea
Roşie.
8
Totuşi El i-a salvat, pentru
Numele* Său, ca** să arate puterea Sa.
9
Şi a mustrat* Marea Roşie, şi
ea a secat; şi i-a trecut** prin
adâncuri ca prin pustiu.
10
Şi i-a salvat* din mâna celui
care-i ura şi i-a răscumpărat din
mâna vrăjmaşului.
Şi apele* i-au acoperit pe asu11
pritorii lor: n-a rămas nici unul
din ei.
12
Atunci* au crezut cuvintele
Lui, au cântat lauda Lui.
13
! Au uitat repede* lucrările
Lui, n-au aşteptat sfatul Său.
14
Şi* au fost plini de poftă în
pustiu şi L-au ispitit pe Dumnezeu
în pustietate.
15
Şi El* le-a dat ce au cerut,
dar a trimis** uscăciune în sufletele lor.
L-au invidiat* pe Moise în
16
tabără, pe Aaron, sfântul Domnului:
pământul* s-a deschis şi l-a
17
înghiţit pe Datan şi a acoperit
ceata lui Abiram.
18
Şi un foc* s-a aprins în ceata
3

c Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“

3 *Ps. 15.2.
**Fap. 24.16
Gal. 6.9.
4 *Ps. 119.132

6 *Lev. 26.40.
1 Împ. 8.47.
Dan. 9.5.
7 *Ex.14.11,12

8 *Ezec. 20.14
**Ex. 9.16.

9 *Ex. 14.21.
Ps. 18.15.
Naum 1.4.
**Is. 63.11;
63.12-14.
10 *Ex. 14.30.
11 *Ex. 14.27;
14.28; 15.5.

12 *Ex. 14.31;
15.1.
13 *Ex. 15.24;
16.2; 17.2.
Ps. 78.18.
14 *Num. 11.4;
11.33.
1 Cor. 10.6.
15 *Num. 11.31
Ps. 78.29.
**Is. 10.16.
16 *Num. 16.1.
17 *Num.16.31;
16.32.
Deut. 11.6.
18 *Num.16.35;
16.46.

d Sau „Mulţumiţi Domnului“
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PSALMII 106:19
19 *Ex. 32.4.
20 *Ier. 2.11.
Rom. 1.23.
21 *Ps. 78.11.

22 *Ps. 78.51;
105.23,27.
23 *Ex. 32.10;
32.11,32.
Deut. 9.19;
9.25; 10.10.
Ezec. 20.13.
**Ezec.13.5;
22.30.
24 *Deut. 8.7.
Ier. 3.19.
Ezec. 20.6.
**Ev. 3.18.
25 *Num. 14.2;
14.27.
26 *Num.14.28
Ps. 95.11.
Ezec. 20.15.
Ev. 3.11,18.
**Ex. 6.8.
Deut. 32.40.
27 *Lev. 26.33.
Ps. 44.11.
Ezec. 20.23.
28 *Num. 25.2;
25.3; 31.16.
Deut. 4.3;
32.17.
Osea 9.10.
Apoc. 2.14.

30 *Num. 25.7;
25.8.
31 *Num. 25.
11-13.
32 *Num. 20.3;
20.13.
Ps. 81.7.
**Num.20.12
Deut. 1.37;
3.26.
33 *Num.20.10
34 *Jud. 1.21;
1.27-29.

lor; o flacără i-a mistuit pe cei răi.
19
! Au făcut un* viţel în Horeb
şi s-au închinat unui chip turnat.
20
Şi au schimbat* gloria lor cu
imaginea unui bou care mănâncă
iarbă.
21
L-au uitat* pe Dumnezeu,
Mântuitorul lor, care făcuse lucruri
mari în Egipt,
lucrări minunate în ţara* lui
22
Ham, lucruri înfricoşătoare la
Marea Roşie.
Şi* a spus că i-ar fi omorât,
23
dacă Moise, alesul Său, n-ar fi
stat** la spărtură înaintea Lui ca
să abată mânia Lui, să nu-i omoare.
! Şi au dispreţuit ţara* cea
24
plăcută; n-au** crezut Cuvântul
Său;
25
şi* au murmurat în corturile
lor: n-au ascultat de glasul Domnului.
26
Şi* El Şi-a ridicat** mânaa
împotriva lor, că-i va face să cadă
în pustiu
27
şi că* va face să cadă sămânţa
lor printre naţiuni şi-i va împrăştia
prin ţări.
28
! Şi ei* s-au alipit de BaalPeor şi au mâncat jertfele morţilorb.
Şi L-au provocat prin faptele
29
lor şi a izbucnit o plagă printre
ei.
30
Atunci* s-a ridicat Fineas şi a
făcut judecată şi plaga a fost
oprită.
Şi aceasta i s-a socotit ca*
31
dreptate din generaţie în generaţie, pentru totdeauna.
32
! Şi* L-au mâniat la apele
Meriba şi** a fost rău pentru Moise din cauza lor,
33
pentru că* i-au întărâtat duhul;
şi el a vorbit nechibzuit cu buzele
lui.
34
! N-au* nimicit popoarele,

a Sau „a jurat“
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cum** le spusese Domnul,
35
ci* s-au amestecat cu naţiunile şi au învăţat faptele lor
36
şi* au slujit idolilor lor, iar ei**
le-au fost o cursă.
37
Şi au jertfit* demonilor** pe
fiii lor şi pe fiicele lor
38
şi au vărsat sânge nevinovat,
sângele fiilor lor şi al fiicelor lor,
pe care i-au jertfit idolilor Canaanului; şi ţara* a fost profanată
de sânge.
39
Şi s-au întinat* prin faptele
lor şi au curvit** prin practicile
lor.
40
! Şi mânia Domnului s-a aprins* împotriva poporului Său şi
El S-a dezgustat de moştenirea**
Sa.
41
Şi i-a dat* în mâna naţiunilor
şi cei care-i urau au stăpânit peste ei.
42
Şi vrăjmaşii lor i-au asuprit
şi au fost supuşi sub mâna lor.
43
De* multe ori El i-a scăpat,
dar ei L-au întristat prin sfatul lor
şi au fost înjosiţi prin nelegiuirea
lor.
44
Dar El a privit la necazul lor,
când a auzit* strigătul lor.
45
Şi Şi-a* amintit, în favoarea
lor, de legământul Său şi I-a părut
rău**, după† mulţimea îndurărilor Sale.
46
Şi a făcut* să găsească milă
înaintea tuturor celor care-i luaseră captivi.
47
! Mântuieşte-ne*, Doamne
Dumnezeul nostru, şi adună-ne
dintre naţiuni, ca să lăudăm sfântul Tău Nume, ca să ne glorificăm cu lauda Ta!
#
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#

43 *Jud. 2.16.

44 *Jud. 3.9;
4.3; 6.7;
10.10.
45 *Lev. 26.41;
26.42.
**Jud. 2.18.
†Ps. 51.1;
69.16.
Is. 63.7.
Plân. 3.32.
46 *Ezra 9.9.
Ier. 42.12.
47 *1 Cr. 16.35;
16.36.

#

Binecuvântat* să fie Domnul,
Dumnezeul lui Israel, din eternitate şi pentru eternitate! Şi tot
poporul să zică: „Amin! Lăudaţi
pe Domnul!c“

b Jertfe oferite lui Mot, zeul morţilor printre canaaniţi

34 **Deut. 7.2;
7.16.
Jud. 2.2.
35 *Jud. 3.5,6.
Is. 2.6.
1 Cor. 5.6.
36 *Jud. 2.12;
2.13,17,19;
3.6,7.
**Ex. 23.33.
Deut. 7.16.
Jud. 2.3;
2.14,15.
37 *2 Împ. 16.3.
Is. 57.5.
Ezec. 16.20;
20.26.
**Lev. 17.7.
Deut. 32.17.
2 Cr. 11.15.
1 Cor. 10.20.
38 *Num. 35.33
39 *Ezec.20.18;
20.30,31.
**Num.15.39
40 *Jud. 14.19.
Ps. 78.59,62.
**Deut. 9.29
41 *Jud. 2.14.
Neem. 9.27.

48 *Ps. 41.13.

c Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“

PSALMII 107:30

CARTEA A CINCEA
PSALMUL 107
1 *Ps. 106.1;
118.1; 136.1
**Ps.119.68
Mt. 19.17.
2 *Ps. 106.10.
**Ps. 106.47
Is. 43.5,6.
Ier. 29.14;
31.8,10.
Ezec. 39.27;
39.28.
4 *Vers. 40.
**Deut.32.10

6 *Vers. 13,19,
28. Ps. 50.15.
Osea 5.15.
7 *Ezra 8.21.

8 *Vers. 15,21,
31.

9 *Ps. 34.10.
Lc. 1.53.
10 *Lc. 1.79.
**Iov 36.8.

11 *Plân. 3.42.
**Ps. 73.24;
119.24.
Lc. 7.30.
Fap. 20.27.
12 *Ps. 22.11.
Is. 63.5.

14 *Ps. 68.6;
146.7.
Fap. 12.7;
16.26.

Lăudaţi* pe Domnul, pentru că
este bun**, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!
Aşa să spună cei răscumpăraţi
2
ai Domnului, pe* care i-a răscumpărat din** mâna asupritorului
şi i-a adunat din ţări, de la ră3
sărit şi de la apus, de la nord şi
de la mare.
Ei rătăceau* prin pustiu, pe o
4
cale neumblată**, nu găseau cetate de locuit.
Flămânzi şi însetaţi, sufletul
5
li se sfârşea în ei.
Atunci* au strigat către Dom6
nul în strâmtorarea lor; El i-a
scăpat din necazurile lor
şi i-a condus pe o cale* dreap7
tă, ca să ajungă într-o cetate de
locuit.
O, de L-ar lăuda* pe Domnula
8
pentru bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui minunateb faţă de fiii
oamenilor!
Pentru că El a săturat* sufle9
tul însetatc şi a umplut de bunătăţi
sufletul flămând.
! Cei care locuiau* în întu10
neric şi în umbra morţii erau încătuşaţi** în apăsare şi în fiare,
pentru că s-au* răzvrătit îm11
potriva cuvintelor lui Dumnezeu
şi au dispreţuit sfatul** Celui
Preaînalt;
şi El le-a smerit inima prin
12
suferinţă, s-au poticnit şi nu* era
nimeni care să-i ajute.
Atunci au strigat către Dom13
nul în strâmtorarea lor; El i-a
scăpat din necazurile lor.
I-a scos* din întuneric şi din
14
umbra morţii şi le-a rupt lanţurile.
O, de L-ar lăuda pe Domnul
15
pentru bunătatea Lui şi pentru
1

a Sau „Să-L laude pe Domnul“ (şi în v.15, 21, 31)
ei“ e Lit. „tac“

lucrările Lui minunateb faţă de fiii
oamenilor!
16
Pentru că El a zdrobit* porţile de aramă şi a sfărâmat zăvoarele de fier.
17
! Nebunii, pentru* calea fărădelegii lor şi din cauza fărădelegiuirilor lor, sunt chinuiţi.
18
Sufletul* lor se dezgustase de
orice hrană şi se apropiau de**
porţile morţii.
19
Atunci au strigat către Domnul în strâmtorarea lor; El i-a
scăpat din necazurile lor.
20
A trimis* Cuvântul Său şi i-a vindecat** şi i-a† scos din gropile lor.
21
O, de L-ar lăuda pe Domnul
pentru bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui minunateb faţă de fiii
oamenilor!
22
Şi să* aducă jertfe de mulţumire şi să** istorisească lucrările Lui cu strigăt de bucurie.
23
! Cei care coboară pe mare în
corăbii, care fac comerţ pe ape mari,
24
aceia văd lucrările Domnului şi
lucrările Lui minunateb în adânc.
25
Pentru că El a vorbit şi* a stârnit vânt furtunos, care a ridicat
valurile măriid.
26
Se ridică spre ceruri, coboară
în adâncuri, sufletul* lor se topeşte din cauza primejdiei;
27
se întorc şi se clatină ca un
om beat şi toată înţelepciunea lor
ajunge zadarnică.
28
Atunci au strigat către Domnul în strâmtorarea lor; şi El i-a
scos din necazurile lor.
29
El opreşte* furtuna, schimbând-o în linişte, şi valurile se
potolesce.
30
Şi ei se bucură că s-au liniştit
şi El îi conduce în portul pe care-l
doreau.

16 *Is. 45.2.

17 *Plân. 3.39.

18 *Iov 33.20.
**Iov 33.22.
Ps. 9.13;
88.3.

20 *2Împ.20.4,5
Ps. 147.15;
147.18.
Mt. 8.8.
**Ps. 30.2;
103.3.
†Iov 33.28;
33.30.
Ps. 30.3;
49.15; 56.13;
103.4.
22 *Lev. 7.12.
Ps. 50.14;
116.17.
Ev. 13.15.
**Ps. 9.11;
73.28;
118.17.
25 *Iona 1.4.

26 *Ps. 22.14;
119.28.
Naum 2.10.

29 *Ps. 89.9.
Mt. 8.26.

b Sau „minunile Lui“ c Sau „uscat“ d Lit. „valurile
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PSALMII 107:31
O, de L-ar lăuda pe Domnul
pentru bunătatea Lui şi pentru
lucrările Lui minunatea faţă de fiii
oamenilor!
32
Să-L înalţe în* adunarea poporului şi să-L laude în sfatul
bătrânilor!
33
! El schimbă* râurile în pustiu şi izvoarele de apă în pământ
uscat,
34
pământul* roditor în pământ
sărat, din cauza răutăţii locuitorilor lui.
35
El schimbă* pustiul în iaz de
apă şi pământul uscat în izvoare
de apă.
36
Şi acolo El îi face să locuiască pe cei flămânzi şi ei întemeiază o cetate de locuit;
37
şi seamănă câmpii şi sădesc
vii, care le aduc rod.
38
Şi El* îi binecuvântează şi ei
se** înmulţesc mult; şi El nu lasă
să li se micşoreze turmele;
39
şi ei sunt împuţinaţi* şi copleşiţi prin asuprire, nenorocire şi
suferinţă.
40
El* varsă dispreţ asupra celor
mari şi-i face să rătăcească printr-un pustiu fără drum,
41
dar* El ridică pe cel sărac din
întristare şi înmulţeşte** familiile ca nişte turme.
42
Cei* drepţi vor vedea şi se vor
bucura şi orice nelegiuire** îşi va
închide gura.
43
! Cine* este înţelept va lua
seama la aceste lucruri şi va
înţelegeb îndurările Domnului.
31

32 *Ps. 22.22;
22.25; 111.1.
33 *1 Împ.17.1;
17.7.

34 *Gen. 13.10;
14.3; 19.25.
35 *Ps. 114.8.
Is. 41.18.

38 *Gen. 12.2;
17.16,20.
**Ex. 1.7.
39 *2Împ.10.32

40 *Iov 12.21;
12.24.
41 *1 Sam. 2.8.
Ps. 113.7,8.
**Ps. 78.52.
42 *Iov 22.19.
Ps. 52.6;
58.10.
**Iov 5.16.
Ps. 63.11.
Pr. 10.11.
Rom. 3.19.
43 *Ps. 64.9.
Ier. 9.12.
Osea 14.9.

PSALMUL 108
O cântare. Un psalm al lui David.
1 *Ps. 57.7.

2 *Ps. 57.8-11

Inima mea este tare*, Dumnezeule! Voi cânta, da, voi cânta
psalmi chiar cu sufletul meuc.
2
Treziţi-vă*, liră şi harfă! Mă
voi trezi în zorid.
3
! Te voi lăuda printre popoa1

re, Doamne, şi-Ţi voi cânta psalmi
printre popoare:
4
pentru că bunătatea Ta este
mare, mai presus de ceruri, şi
adevărul Tău până la nori.
5
Înalţă-Te*, Dumnezeule, mai
presus de ceruri şi gloria Ta să fie
peste tot pământul!
6
Pentru ca* preaiubiţii Tăi să
fie scăpaţi, salvează prin dreapta
Ta şi răspunde-mie!
7
! Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Saf: „Mă voi bucura mult,
voi împărţi Sihemul şi voi măsura valea Sucot.
8
Al Meu este Galaadul, al Meu
Manase; şi Efraim este tăriag capului Meu; Iuda* este legiuitorul
Meu;
9
Moab este ligheanul în care
Mă spăl; asupra Edomului Îmi
arunc sandaua; Filistia, scoate
strigăte de bucurie pentru Mine!“
10
! Cine* mă va conduce în
cetatea cea tare? Cine mă va duce
până la Edom?
11
Nu Tu, Dumnezeule, care
ne-ai respins? Şi nu ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?
12
Dă-ne ajutor împotriva vrăjmaşuluih, pentru că zadarnic este
ajutorul omului.
13
Cu* Dumnezeu vom face
fapte mari; şi El îi va călca în picioare pe vrăjmaşii noştri.

5 *Ps. 57.5;
57.11.
6 *Ps. 60.5.

8 *Gen. 49.10

10 *Ps. 60.9.

13 *Ps. 60.12.

PSALMUL 109
Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.
Dumnezeul laudei mele, nu*
tăcea!
2
Pentru că gura celui rău şi gura
înşelăciunii s-au deschis împotriva mea, vorbesc împotriva meai
cu limbă mincinoasă
3
şi m-au înconjurat cu cuvinte
de ură şi luptă împotriva mea
fără* temei.
1

1 *Ps. 83.1.

3 *Ps. 35.7;
69.4.
Ioan 15.25.

a Sau „minunile Lui“ b Sau „să ia seama ... şi să înţeleagă“ c Lit. „chiar cu gloria mea“ d Sau „Voi trezi
zorile“ e Sau „răspunde-ne“ f Sau „din sfântul Său locaş“ g Sau „coiful“ h Sau „ca să ieşim din necaz“
i Sau „îmi vorbesc“
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PSALMII 110:3
Pentru dragostea mea, ei mi-au
fost adversari, dar eu mă roga.
5
Şi ei* mi-au întors rău pentru
bine şi ură pentru dragostea mea.
6
! Pune peste el un nelegiuit,
şi un adversarb* să stea la dreapta lui.
7
Când va fi judecat, să fie găsit
vinovat şi rugăciunea* să-i fie ca
un păcat!
8
Zilele lui să fie puţine şi slujba* lui s-o ia altul!
9
Fiii* lui să rămână orfani şi
soţia lui, văduvă!
10
Fiii lui să fie vagabonzi şi să cerşească şi să umble căutându-şi pâinea departe de locurile lor pustiite!
11
Cămătarul* să arunce plasa
peste tot ce este al lui şi străinii
să-i jefuiască munca!
Să nu fie nimeni care să-şi în12
tindă bunătatea peste el şi nimeni
să nu se îndure de orfanii lui!
13
Urmaşii* lui să fie lepădaţi,
să** li se şteargă numele în generaţia următoare!
14
Nelegiuirea* părinţilor lui să
fie amintită înaintea Domnului şi
păcatul** mamei lui să nu se
şteargă!
15
Să fie neîncetat înaintea Domnului, ca să* le şteargă amintirea
de pe pământ,
16
pentru că nu şi-a amintit să se
îndure, ci a persecutat pe cel întristat şi sărac şi pe cel cu* inima
zdrobită, ca să-l ucidă.
17
Şi a iubit* blestemul: să vină
peste el! Şi nu şi-a găsit plăcerea
în binecuvântare: să fie departe
de el!
18
Să fie îmbrăcat cu blestemul
ca haină a lui şi să* intrec înăuntrul lui ca apa, şi în oasele lui
ca untdelemnul!
19
Să-i fie ca un veşmânt cu care
se acoperă şi ca un brâu cu care
să se încingă întotdeauna!
20
Aceasta să fie, de la Domnul,
răsplata adversarilor mei şi a celor
4

5 *Ps. 35.12;
38.20.
6 *Zah. 3.1.

7 *Pr. 28.9.

8 *Fap. 1.20.
9 *Ex. 22.24.

11 *Iov 5.5;
18.9.

13 *Iov 18.19.
Ps. 37.28.
**Pr. 10.7.
14 *Ex. 20.5.
**Neem. 4.5.
Ier. 18.23.
15 *Iov 18.17.
Ps. 34.16.

16 *Ps. 34.18.

17 *Pr. 14.14.
Ezec. 35.6.

18 *Num. 5.22.

care vorbesc de rău împotriva sufletului meu.
21
! Dar Tu, Doamne, Dumnezeuled, lucrează pentrue mine, datorită Numelui Tău; pentru că îndurarea Ta este bună, salvează-mă,
22
pentru că sunt întristat şi sărac
şi inima îmi este rănită înăuntrul
meu.
23
Trec ca* o umbră când se
alungeşte, sunt aruncat încoace şi
încolo ca lăcusta.
24
Genunchii* mi se clatină de
post şi carnea mi-a slăbit, este fără
grăsime.
25
Şi eu am ajuns de batjocura*
lor; când mă văd, ei dau** din cap.
26
Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu! Salvează-mă, după
bunătatea Ta,
27
şi* ei să ştie că aceasta este
mâna Ta, că Tu, Doamne, ai făcut
aceasta!
28
Ei să* blesteme, dar Tu binecuvântează. Dacă se ridică, să se
ruşineze şi slujitorul** Tău să se
bucure.
29
Adversarii* mei să fie îmbrăcaţi cu dispreţ şi să se acopere cu
ruşinea lor ca şi cu o manta.
30
! Voi mulţumi mult Domnului cu gura mea şi Îl* voi lăuda în
mijlocul mulţimii,
31
pentru că* a stat la dreapta
celui sărac, ca să-l salveze de cei
care-i judecau sufletul.

23 *Ps. 102.11;
144.4.

24 *Ev. 12.12.

25 *Ps. 22.6,7.
**Mt. 27.39.

27 *Iov 37.7.

28 *2Sam.16.11;
16.12.
**Is. 65.14.

29 *Ps. 35.26;
132.18.

30 *Ps. 35.18;
111.1.
31 *Ps. 16.8;
73.23; 110.5;
121.5.

PSALMUL 110
Un psalm al lui David.
Domnul* a zis Domnului meu:
„Şezi la dreapta Mea, până îi voi
pune pe vrăjmaşii Tăi ca aşternut
al picioarelor Tale“.
2
! Domnul va trimite din Sion
sceptrul puterii Tale: „Domneşte
în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!“
3
În ziua puteriif Tale, poporul*
Tău va fig un dar de bunăvoie
în** sfântă splendoareh; din sânul
1

1 *Ps. 45.6,7.
Mt. 22.44.
Mc. 12.36.
Lc. 20.42.
Fap. 2.34.
1 Cor. 15.25.
Ev. 1.13.
1 Pet. 3.22.
3 *Jud. 5.2.
**Ps. 96.9.

a Lit. „dar eu – rugăciunea“ b Sau „Satan“ c Sau „S-a îmbrăcat cu blestemul ca haină a lui, să intre“
d Ebr. „Yahve Adonai“ e Lit. „cu“ f Sau „oştirii“ g Sau „se va oferi“ h Sau „în splendorile sfinţeniei“
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4 *Num. 23.19
**Zah. 6.13.
Ev. 5.6;
6.20;
7.17,21.
5 *Ps. 16.8.
**Ps. 2.5,12
Rom. 2.5.
Apoc. 11.18
6 *Ps. 68.21.
Hab. 3.13.

7 *Jud. 7.5,6.
**Is. 53.12.

aurorei va veni la Tine roua
tinerilor Tăi.
Domnul a jurat şi nu-I* va
4
părea rău: „Tu** eşti preot pentru
totdeauna, după rânduiala lui
Melhisedec“.
5
! Domnul de la* dreapta Ta
îi va zdrobi pe împăraţi în** ziua
mâniei Sale.
El va judeca printre naţiuni,
6
va umple totul cu trupuri moarte;
va zdrobi* pe conducătorula unei
ţări marib.
7
El va bea din* pârâu pe cale,
de** aceea îşi va înălţa capul.
" PSALMUL 111c

1 *Ps. 35.18;
89.5; 107.32;
109.30;
149.1.
2 *Iov 38;39;
40;41.
Ps. 92.5;
139.14.
Apoc. 15.3.
**Ps. 143.5.
3 *Ps. 145.4;
145.5,10.
4 *Ps. 86.5;
103.8.
5 *Mt. 6.26;
6.33.

7 *Apoc. 15.3
**Ps. 19.7.

8 *Is. 40.8.
Mt. 5.18.
**Ps. 19.9.
9 *Mt. 1.21.
Lc. 1.68.
**Lc. 1.49.
10 *Deut. 4.6.
Iov 28.28.
Pr. 1.7; 9.10
Ecl. 12.13.

Lăudaţi pe Domnul!d Voi lăuda* pe Domnul cu toată inima,
în sfatul celor drepţi şi în
adunare.
2
! Mari* sunt lucrările Domnului, cercetate** de toţi cei care
îşi găsesc plăcerea în ele.
3
Lucrarea Lui este glorioasă şi
măreaţă* şi dreptatea Lui rămâne
pentru totdeauna.
El a lăsat o aducere-aminte a
4
lucrărilor Sale minunatee, Domnul este plin* de îndurare şi milos.
El dă* hrană celor care se tem
5
de El; Îşi aminteşte întotdeauna
de legământul Său.
El a arătat poporului Său pu6
terea lucrărilor Sale, ca să le dea
moştenirea naţiunilor.
7
Lucrările mâinilor Sale sunt
adevăr* şi judecatăf; toate rânduielile Lui sunt sigure**,
întărite* pentru totdeauna,
8
pentru eternitate, făcute** în
adevăr şi dreptate.
A trimis poporului Său răs9
cumpărarea*, a poruncit legământul Său pentru totdeauna; Numele
Lui este sfânt** şi înfricoşător.
10
Teama de Domnul este începutul* înţelepciunii; toţi cei care
1

a Lit. „capul“

le împlinescg vor avea o bună
înţelegereh; lauda Lui rămâne
pentru totdeauna.
PSALMUL 112c
Lăudaţi pe Domnul!d Ferice*
de omul care se teme de Domnul,
care** găseşte multă plăcere în
poruncile Lui!
2
Sămânţa lui va fi puternică*
în ţarăi; generaţia celor drepţi va
fi binecuvântată.
3
Averea şi bogăţiile* vor fi în
casa lui şi dreptatea lui rămâne
pentru totdeauna.
4
! Lumina* răsare în întuneric
pentru cei drepţi. El este plin de
îndurare şi milos şi drept.
5
Ferice* de omul care este îndurător şi dă cu împrumut! El îşi
va susţine cauza** în judecatăj;
6
de aceea nu* se va clătina
niciodată. Amintirea** celui drept
va fi pentru totdeauna.
7
Nu se va teme de* o veste rea;
inima** lui este tare, încrezându-se† în Domnul;
inima lui este întărită; el nu se
8
teme, până când va privi* peste
vrăjmaşii săi.
El răspândeşte*, dă săracilor;
9
dreptatea** lui rămâne pentru
totdeauna; cornul† său se va înălţa în glorie.
! Cel rău* va vedea şi se va
10
mânia, va scrâşni** din dinţi şi
se† va topi. Dorinţa†† celor răi va
pieri.
1

1 *Ps. 128.1.
**Ps.119.16;
119.35,47;
119.70,143.
2 *Ps. 25.13;
37.26;
102.28.
3 *Mt. 6.33.

4 *Iov 11.17.
Ps. 97.11.
5 *Ps. 37.26.
Lc. 6.35.
**Ef. 5.15.
Col. 4.5.
6 *Ps. 15.5.
**Pr. 10.7.
7 *Pr. 1.33.
**Ps. 57.7.
†Ps. 64.10.
8 *Ps. 59.10;
118.7.

9 *2 Cor. 9.9.
**Deut.24.13
Vers. 3.
†Ps. 75.10.
10 *Lc. 13.28.
**Ps. 37.12.
†Ps. 58.7,8.
††Pr. 10.28;
11.7.

PSALMUL 113
Lăudaţi pe Domnul! d Lăudaţi*, voi, slujitori ai Domnului,
lăudaţi Numele Domnului!
2
Fie* Numele Domnului binecuvântat, de acum şi pentru totdeauna!
3
De la* răsăritul soarelui până
1

1 *Ps. 135.1.

2 *Dan. 2.20.

3 *Is. 59.19.
Mal. 1.11.

b Lit. „peste o ţară mare“ c În acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărei părţi de verset
urmează în ordine alfabetică d Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“ e Sau „a minunilor Sale“ f Sau „dreptate“
g Rânduielile h Sau „pricepere“ i Sau „pe pământ“ j Sau „îşi va rândui cuvintele (lucrurile) cu judecată“
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4 *Ps. 97.9;
99.2.
**Ps. 8.1.
5 *Ps. 89.6.

6 *Ps. 11.4;
138.6.
Is. 57.15.
7 *1 Sam. 2.8.
Ps. 107.41.
8 *Iov 36.7.
9 *1 Sam. 2.5.
Ps. 68.6.
Is. 54.1.
Gal. 4.27.

1 *Ex. 13.3.
**Ps. 81.5.
2 *Ex. 6.7;
19.6; 25.8;
29.45,46.
Deut. 27.9.
3 *Ex. 14.21.
Ps. 77.16.
**Ios.3.13,16
4 *Ps. 29.6;
68.16.
Hab. 3.6.
5 *Hab. 3.8.

8 *Ex. 17.6.
Num. 20.11.
Ps. 107.35.

la apusul lui, fie Numele Domnu- 5
Au gură şi nu vorbesc, au ochi
lui lăudat!
şi nu văd,
Domnul este preaînalt*, mai 6
4
au urechi şi nu aud, au nas şi
presus de toate naţiunile; gloria
nu miros,
Lui este mai** presus de ceruri. 7
au mâini şi nu ating, au pi! Cine* este ca Domnul Dum5
cioare şi nu umblă, nu scot nici
nezeul nostru? El Şi-a aşezat
un sunet din gâtul lor.
locuinţa în înălţime.
8
Da, cei care* i-au făcut, toţi
El* Se pleacă să privească în
6
cei care se încred în ei, sunt ca ei.
ceruri şi pe pământ.
9
! Israele*, încrede-te în DomEl* îl ridică din ţărână pe cel
7
nul! El este ajutorul** lor şi scusărac, îl înalţă din gunoi pe cel lipsit,
tul lor.
ca să* şadă cu cei mari, cu cei 10
8
Casă a lui Aaron, încredeţi-vă
mari ai poporului Său.
în Domnul! El este ajutorul lor
El* face ca femeia stearpă
9
şi scutul lor.
să locuiască într-o casă, ca o 11
Cei care vă temeţi de Domnul,
mamă veselă în mijlocul copiilor
încredeţi-vă în Domnul! El este
ei. Lăudaţi pe Domnul!a
ajutorul lor şi scutul lor.
12
! Domnul Şi-a amintit de
" PSALMUL 114
noi: El va binecuvânta, va bine1
cuvânta casa lui Israel, va bineCând a ieşit* Israel din Egipt,
cuvânta casa lui Aaron,
casa lui Iacov dintr-un** popor
13
va* binecuvânta pe cei care
de limbă străină,
2
se
tem
de Domnul, pe cei mici
Iuda* a fost sfântul Său locaş,
împreună cu cei mari.
Israel stăpânirea Sa.
Domnul vă va înmulţi, pe voi
3
! Marea* a văzut şi a fugit, 14
Iordanul** s-a întors înapoi,
şi pe copiii voştri.
munţii* au sărit ca berbecii, 15
4
Voi sunteţi binecuvântaţi* de
Domnul, care** a făcut cerurile
dealurile ca mieii.
5
! Ce* ai tu, mare, de fugi? tu,
şi pământul.
Iordanule, de te întorci înapoi?
16
! Cerurile sunt cerurile DomVoi, munţilor, de săriţi ca
6
nului, dar pământul l-a dat fiilor
berbecii? voi, dealurilor, ca mieii?
oamenilor.
Cutremură-te înaintea Dom- 17
7
Nu* morţii Îl laudă pe Domnule,
nului, pământule, înaintea Dumnici toţi cei care coboară în tăcere;
nezeuluib lui Iacov,
ci* noi Îl vom binecuvânta pe
18
8
care* a schimbat stânca în iaz
Domnule, de acum şi pentru totde apă, piatra tarec în izvor de ape!
deauna. Lăudaţi pe Domnul!a

2 *Ps. 42.3,10;
79.10.
Ioel 2.17.
3 *1 Cr. 16.26.
Ps. 135.6.
Dan. 4.35.
4 *Deut. 4.28.
Ps.135.15-17
Ier. 10.3.

Nu nouă*, Doamne, nu nouă,
ci Numelui Tău dă-i glorie, pentru
bunătatea Ta, pentru adevărul
Tăud!
2
! Pentru ce să zică naţiunile:
„Unde* este dar Dumnezeul lor?“
3
Dar Dumnezeul* nostru este
în ceruri: tot ce I-a plăcut a făcut.
4
Idolii* lor sunt argint şi aur,
lucrarea mâinilor omului.
1

13 *Ps. 128.1,4.

15 *Gen. 14.19.
**Gen. 1.1.
Ps. 96.5.

17 *Ps. 6.5;
88.10-12.
Is. 38.18.
18 *Ps. 113.2.
Dan. 2.20.

PSALMUL 116

PSALMUL 115
1 *Is. 48.11.
Ezec. 36.32.

8 *Ps. 135.18.
Is. 44.9-11.
Iona 2.8.
Hab.
2.18,19.
9 *Ps. 118.2-4;
135.19,20.
**Ps. 33.20.
Pr. 30.5.

Iubesc* pe Domnul, pentru că a
auzit glasul meu, cererile mele.
Pentru că Şi-a plecat urechea
2
spre mine, de aceea Îl voi chema
în tot timpul zilelor mele.
! Legăturile* morţii mă încon3
juraseră şi mă ajunseseră spaimele Locuinţei morţilor; găsisem
necaz şi întristare;
dar am chemat Numele Dom4
1

1 *Ps. 18.1.

3 *Ps. 18.4-6.

a Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“ b Ebr. „Eloah“ c Sau „cremenea“ d Sau „pentru credincioşia Ta“ e Ebr. „Yah“

655

PSALMII 116:5

5 *Ps. 103.8.
**Ezra 9.15.
Neem. 9.8.
Ps. 119.137;
145.17.
7 *Ier. 6.16.
Mt. 11.29.
**Ps. 13.6;
119.17.
8 *Ps. 56.13.

9 *Ps. 27.13.
10 *2 Cor. 4.13.
11 *Ps. 31.22.
**Rom. 3.4.

14 *Vers. 18.
Ps. 22.25.
Iona 2.9.
15 *Ps. 72.14.
16 *Ps.119.125;
143.12.
**Ps. 86.16.

17 *Lev. 7.12.
Ps. 50.14;
107.22.

19 *Ps. 96.8;
100.4; 135.2.

nului: „Te rog, Doamne, scapă-mi
sufletul!“
Domnul este plin* de îndurare şi
5
drept**; şi Dumnezeul nostru este
milos.
Domnul păzeşte pe cei simpli;
6
eram doborât şi El m-a salvat.
! Întoarce-te, suflete al meu,
7
la odihna* ta, pentru că Domnul** ţi-a făcut bine!
Pentru că* Tu ai salvat sufletul
8
meu de la moarte, ochii mei de
lacrimi, picioarele mele de cădere.
Voi umbla înaintea Domnului
9
pe* pământula celor vii.
10
Am crezut*, de aceea am
vorbit. Am fost foarte necăjit.
11
În* neliniştea mea, spuneam:
„Orice** om este mincinos!“
12
Cum voi răsplăti Domnului
toate binefacerile Lui faţă de
mine?
13
Voi înălţa paharul mântuiriib
şi voi chema Numele Domnului;
îmi voi împlini* jurămintele
14
faţă de Domnul, înaintea întregului Său popor.
Scumpă* este în ochii Dom15
nului moartea sfinţilor Săic.
! Te rog, Doamne, pentru că
16
sunt cu adevărat robul* Tău; sunt
robul Tău, fiul** roabei Tale; Tu
mi-ai dezlegat legăturile.
Ţie Îţi voi aduce o jertfă* de
17
mulţumire şi voi chema Numele
Domnului.
18
Îmi voi împlini jurămintele
faţă de D omnul, da, înaintea
întregului Său popor,
în curţile* casei Domnului, în
19
mijlocul tău, Ierusalime. Lăudaţi
pe Domnul!d
PSALMUL 117

1 *Rom.15.11

2 *Ps. 100.5.

Lăudaţi* pe D omnul, toate
naţiunile; măriţi-L, toate popoarele!
Pentru că mare este bunătatea
2
Lui faţă de noi şi adevărul* Dom1

nului rămâne pentru totdeauna.
Lăudaţi pe Domnul!d
PSALMUL 118
Lăudaţi* pe Domnule, pentru
că este bun, pentru că bunătatea
Lui rămâne pentru totdeauna!
2
Să* spună Israel: „Pentru că
bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!“
3
Să spună casa lui Aaron:
„Pentru că bunătatea Lui rămâne
pentru totdeauna!“
4
Să spună cei care se tem de
Domnul: „Pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!“
5
! În* necaz L-am chemat pe
Domnulf, Domnulf mi-a răspuns
şi m-a scos la** loc larg.
Domnul* este pentru mine, nu
6
mă voi teme; ce-mi va face omul?
Domnul* este pentru mine
7
între cei care mă ajută; şi eu voi
privi** peste cei care mă urăsc.
8
Mai* bine este să-ţi pui încrederea în Domnul, decât să te
încrezi în om;
mai* bine este să-ţi pui încre9
derea în Domnul, decât să te
încrezi în cei mari.
! Toate naţiunile mă înconju10
raseră; şi în Numele Domnului
le-am nimicitg.
Mă înconjuraseră*, da, mă
11
înconjuraseră; şi în Numele Domnului le-am nimicitg.
12
Mă înconjuraseră ca* nişte
albine; s-au stins ca** un foc de
spini: şi în Numele Domnului
le-am nimicitg.
! Tu m-ai împins foarte tare,
13
ca să cad, dar Domnul m-a ajutat.
14
Domnulf este tăria* mea şi
cântarea mea şi El a devenit mântuirea mea.
! Strigătul de triumf şi de
15
salvare este în corturile celor
drepţi: dreapta Domnului face
fapte mari!
1

1 *1 Cr. 16.8;
16.34.
Ps. 106.1;
107.1; l36.1
2 *Ps. 115.9.

5 *Ps. 120.1.
**Ps. 18.19.
6 *Ps. 27.1;
56.4,11;
146.5.
Is. 51.12.
Ev. 13.6.
7 *Ps. 54.4.
**Ps. 59.10.
8 *Ps. 40.4;
62.8,9.
Ier. 17.5,7.
9 *Ps. 146.3.

11 *Ps. 88.17.

12 *Deut. 1.44.
**Ecl. 7.6.
Naum 1.10.

14 *Ex. 15.2.
Is. 12.2.

a Sau „pământurile“; sau „în ţările“ b Lit. „mântuirilor“ c Sau „celor evlavioşi ai Săi“ d Aleluia!, ebr.
„Halelu-Yah“ e Sau „Mulţumiţi Domnului“ f Ebr. „Yah“ g Sau „le-am tăiat în bucăţi“
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PSALMII 119:23
16 *Ex. 15.6.

17 *Ps. 6.5.
Hab. 1.12.
**Ps. 73.28.
18 *2 Cor. 6.9.
19 *Is. 26.2.

20 *Ps. 24.7.
**Is. 35.8.
Apoc. 21.27;
22.14,15.
21 *Ps. 116.1.
**Vers. 14.
22 *Mt. 21.42.
Mc. 12.10.
Lc. 20.17.
Fap. 4.11.
Ef. 2.20.
1 Pet. 2.4,7.

26 *Zah. 4.7.
Mt. 21.9;
23.39.
Mc. 11.9.
Lc. 19.38.
27 *Est. 8.16.
1 Pet. 2.9.

28 *Ex. 15.2.
Is. 25.1.
29 *Vers. 1.

Dreapta* Domnului este înălţată, dreapta Domnului face fapte
mari!
17
Nu* voi muri, ci voi trăi şi
voi** istorisi faptele Domnuluia.
18
Domnula m-a disciplinat* cu
asprime, dar nu m-a dat morţii.
19
! Deschideţi-mi* porţile dreptăţii; voi intra prin ele, voi lăuda
pe Domnula.
20
Aceasta* este poarta Domnului:
cei drepţi vor intra prin** ea.
21
Îţi voi mulţumi pentru că mi-ai*
răspuns şi ai devenit** mântuirea
mea.
22
! Piatra* pe care au lepădat-o
ziditorii a ajuns cap de unghi.
23
De la Domnul a fost aceasta;
este minunatb în ochii noştri.
24
Aceasta este ziua pe care a
făcut-o Domnul; să ne bucurăm
şi să ne veselim în ea.
Doamne, mântuieşte, Te rog!
25
Doamne, dă prosperitate, Te rog!
26
Binecuvântat* fie cel care vine
în Numele D omnului! V-am
binecuvântat din casa Domnului.
27
! Domnul este Dumnezeu şi
El ne-a dat* lumină. Legaţi cu funii jertfa până la coarnele altarului.
28
Tu eşti Dumnezeul* meu, şi
Te voi lăudac; Dumnezeul meu,
Te voi înălţa.
29
Lăudaţi* pe Domnuld, pentru
că este bun, pentru că bunătatea
Lui rămâne pentru totdeauna!
16

" PSALMUL 119e
Alef
1 *Ps. 128.1.

3 *1 Ioan 3.9;
5.18.

Ferice de cei fără vină pe cale,
care* umblă în legea Domnului.
2
Ferice de cei care păzesc
mărturiile Sale, care Îl caută din
toată inima,
3
da, care* nu fac nici o nedreptate; ei umblă în căile Sale.
4
Tu ai poruncit rânduielile
1

Tale, ca să fie păzite cu grijă.
O, de-ar urmări căile mele să
păzească hotărârile Tale!
6
Atunci* nu-mi va fi ruşine
când voi lua seama la toate poruncile Tale.
7
Te voi lăuda* cu o inimă
dreaptă, când voi învăţa judecăţile
dreptăţii Tale.
8
Voi păzi hotărârile Tale, nu
mă părăsi de tot!
9
Cum îşi va ţine tânărul curată
cărarea? Păzindu-se după Cuvântul Tău.
10
Te-am* căutat din toată inima
mea; nu mă lăsa să mă abat** de
la poruncile Tale.
11
Am ascuns Cuvântul Tăuf în*
inima mea, ca să nu păcătuiesc
împotriva Ta.
12
Binecuvântat eşti, Doamne,
învaţă-mă* hotărârile Tale.
13
Am istorisit* cu buzele mele
toate judecăţile gurii Tale.
14
M-am bucurat pe calea mărturiilor Tale ca de toate bogăţiile.
15
Voi medita* la rânduielile Tale
şi voi lua seama la cărările Tale.
16
Mă voi desfăta* în hotărârile
Tale, nu voi uita Cuvântul Tău.
17
Fă* bine slujitorului Tău, şi voi
trăi şi voi păzi Cuvântul Tău.
18
Deschide-mi ochii, şi voi vedea lucrurile minunateg care sunt
în legea Ta.
19
Sunt străin* în ţarăh; nu-mi
ascunde poruncile Tale.
20
Întotdeauna sufletul îmi este
zdrobit* de dor după judecăţile
Tale.
21
Tu i-ai mustrat pe cei mândri,
cei blestemaţi, care se abat de la
poruncile Tale.
22
Ridică* de peste mine batjocura şi dispreţul, pentru că am
păzit mărturiile Tale.
23
Chiar cei mari s-au aşezat să
vorbească împotriva mea; slu5

6 *Iov 22.26.
1 Ioan 2.28.
7 *Vers. 171.

Bet

10 *2 Cr. 15.15.
**Vers. 21,
110,118.
11 *Ps. 37.31.
Lc. 2.19,51.

12 *Vers. 26,33,
64,68,108,
124,135.
Ps. 25.4.
13 *Ps. 34.11.
15 *Ps. 1.2.
Vers. 23,48,
78.
16 *Vers. 24,
35,47,70,
77,92,111,
143,174.

Ghimel
17 *Ps. 116.7.

19 *Gen. 47.9.
1 Cr. 29.15
Ps. 39.12.
2 Cor. 5.6.
Ev. 11.13.
20 *Ps. 42.1,2;
63.1; 84.2.
Vers. 40,131

22 *Ps. 39.8.

a Ebr. „Yah“ b Sau „ea este minunată“ c Sau „Îţi voi mulţumi“ d Sau „Mulţumiţi Domnului“
e Psalmul este împărţit în 22 paragrafe de câte opt versete, litera ebraică iniţială a fiecărui verset dintr-un
paragraf fiind aceeaşi, şi urmând în ordine alfabetică f Sau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“
g Sau „minunile“ h Sau „pe pământ“
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Dalet
25 *Ps. 44.25.
**Vers.37,40,
88,107,149,
154,156,159.
Ps. 143.11.
26 *Ps. 27.11;
86.11.
27 *Ps. 145.5,6.

28 *Ps. 107.26.

32 *1Împ. 4.29
Is. 60.5.
2 Cor. 6.11.

He
33 *Vers. 112.
Mt. 10.22.
Apoc. 2.26.
34 *Vers. 73,
144, 169.
Pr. 2.6.
Iac. 1.5.

36 *Ezec.33.31
Mc. 7.21,22
Lc. 12.15.
1 Tim. 6.10.
Ev. 13.5.
37 *Is. 33.15.
**Pr. 23.5.
38 *2 Sam.7.25

40 *Vers. 20.

jitorul Tău meditează la hotărârile Tale.
Mărturiile Tale, de asemenea,
24
sunt desfătarea mea, sfătuitorii
mei.
Sufletul mi se lipeşte* de
25
ţărână; fă-mă să trăiesca** după
Cuvântul Tău.
Am istorisit căile mele şi Tu
26
mi-ai răspuns; învaţă-mă* hotărârile Tale.
27
Fă-mă să înţeleg calea rânduielilor Tale şi voi* medita
la minunile Tale.
28
Sufletul* meu se topeşte în lacrimi, din cauza întristării: întăreşte-măb, după Cuvântul Tău.
29
Depărtează de la mine calea
minciunii şi, în îndurarea Ta,
dă-mi legea Ta.
Am ales calea credincioşiei, am
30
pus înaintea mea judecăţile Tale.
Rămân alipit de mărturiile
31
Tale: Doamne, nu mă lăsa de
ruşine!
Voi alerga pe calea poruncilor
32
Tale, când îmi vei scoate inima la*
larg.
Învaţă-mă, Doamne, calea
33
hotărârilor Tale şi o voi păzi
până* la sfârşit.
Dă-mi* pricepere şi voi păzi
34
legea Ta şi o voi ţine din toată
inima.
Fă-mă să umblu pe cărarea
35
poruncilor Tale, pentru că în ea
îmi găsesc plăcerea.
Pleacă-mi inima la mărturiile
36
Tale şi nu la câştig*.
Abate-mi* ochii ca să nu
37
privească** deşertăciunea; fă-mă
să trăiesc în calea Ta.
38
Întăreşte* Cuvântul Tăuc pentru slujitorul Tău care se teme de
Tine.
Depărtează de la mine dis39
preţul de care mă tem, pentru
că judecăţile Tale sunt bune.
Iată, mi-a fost dor* de rându40

ielile Tale: fă-mă să trăiesc în
dreptatea Ta.
Şi să vină* la mine bunătatea
41
Ta, Doamne, mântuirea Ta, după
Cuvântul Tăuc;
42
şi voi avea ce să răspund celui
care mă batjocoreşte, pentru că
m-am încrezut în Cuvântul Tău;
şi nu lua de tot din gura mea
43
Cuvântul adevărului, pentru că
am aşteptatd judecăţile Tale.
44
Atunci voi păzi legea Ta
neîncetat, în vecii vecilor.
Şi voi umbla în loc larg, pentru
45
că am căutat rânduielile Tale.
Şi voi* vorbi despre mărturiile
46
Tale înaintea împăraţilor şi nu-mi
va fi ruşine.
Şi îmi voi găsi desfătarea în
47
poruncile Tale pe care le-am iubit.
Şi îmi voi ridica mâinile spre
48
poruncile Tale pe care le-am
iubit şi voi medita la hotărârile
Tale.
Aminteşte-Ţi de Cuvântul că49
tre slujitorul Tău, pe care m-ai
făcut să-l* aşteptd.
Aceasta este mângâierea*
50
mea în întristarea mea, că al Tău
Cuvântc m-a făcut să trăiesc.
Cei mândri m-au batjocorit*
51
mult: eu nu** m-am abătut de la
legea Ta.
52
Mi-am amintit de judecăţile
Tale de altădată, D oamne, şi
m-am mângâiat.
53
O mânie* arzătoare m-a cuprins din cauza celor răi care părăsesc legea Ta.
Hotărârile Tale mi-au fost
54
cântări în casa pribegiei mele.
Mi-am amintit* noaptea de
55
Numele Tău, Doamne, şi am păzit legea Ta.
Aceasta mi-a fost pentru că
56
am păzit rânduielile Tale.
Partea* mea, D oamne, am
57
spus, este să păzesce cuvintele
Tale.

Vav
41 *Ps. 106.4.
Vers. 77.

46 *Ps. 138.1.
Mt.10.18,19
Fap. 26.1,2.

Zain
49 *Vers. 74,
81,114,147.
50 *Rom. 15.4.

51 *Ier. 20.7.
**Iov 23.11.
Ps. 44.18.
Vers. 157.

53 *Ezra 9.3.

55 *Ps. 63.6.

Het
57 *Ps. 16.5.
Ier. 10.16.
Plân. 3.24.

a Sau „însufleţeşte-mă“, „înviorează-mă“; expresia are un sens dublu: „dă-mi viaţă“ şi „păstrează-mă în
viaţă“ (valabil pentru tot psalmul) b Sau „ridică-mă“ c Sau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“
d Aşteptare cu dor e Sau „Tu eşti partea mea, Doamne, am spus că voi păzi“
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PSALMII 119:92
58 *Vers. 41.

59 *Lc. 15.17;
15.18.

62 *Fap. 16.25.

64 *Ps. 33.5.

Tet

66 *Vers. 12,27.

67 *Vers. 71.
Ier. 31.18,19.
Ev. 12.10,11.
68 *Ps. 106.1;
107.1.
Mt. 19.17.
69 *Iov 13.4.
Ps. 109.2.
70 *Ps. 17.10.
Is. 6.10.
Fap. 28.27.

72 *Vers. 127.
Ps. 19.10.
Pr. 8.10;
8.11,19.

Iod
73 *Iov 10.8.
Ps. 100.3;
138.8;
139.14.
74 *Ps. 34.2.
75 *Ev. 12.10.

Am căutat faţa Ta din toată
inima: îndură-Te de mine, după*
Cuvântul Tăua.
59
M-am gândit* la căile mele
şi mi-am întors paşii spre mărturiile Tale.
60
M-am grăbit şi n-am întârziat
să păzesc poruncile Tale.
61
Legăturile celor răi m-au
înconjurat; n-am uitat legea Ta.
62
Mă trezesc la* miezul nopţii
ca să Te laud pentru judecăţile
dreptăţii Tale.
63
Sunt tovarăşul tuturor celor
care se tem de Tine şi al celor
care păzesc rânduielile Tale.
64
Pământul* este plin de bunătatea Ta, D oamne; învaţă-mă
hotărârile Tale!
65
Tu i-ai făcut bine slujitorului
Tău, D oamne, după Cuvântul
Tău.
66
Învaţă-mă* o bună înţelegere
şi cunoştinţă, pentru că m-am
încrezut în poruncile Tale.
67
Mai înainte* de a fi umilit, rătăceam; dar acum păzesc Cuvântul Tăua.
68
Tu eşti bun* şi binefăcător; învaţă-mă hotărârile Tale!
69
Cei mândri au născocit* minciuni împotriva mea; eu voi păzi
rânduielile Tale din toată inima.
70
Inima lor este îngroşată* ca
grăsimea; eu îmi găsesc desfătarea în legea Ta.
71
Este bine pentru mine că am
fost smerit, ca să învăţ hotărârile
Tale.
Legea gurii Tale este mai*
72
bună pentru mine decât mii de
bucăţi de aur şi de argint.
Mâinile* Tale m-au făcut şi
73
m-au întocmit: dă-mi pricepere,
şi voi învăţa poruncile Tale.
74
Cei* care se tem de Tine mă
vor vedea şi se vor bucura, pentru că aşteptb Cuvântul Tău.
75
Ştiu, Doamne, că judecăţile
Tale sunt dreptate şi că din* credincioşie m-ai smerit.
58

a Sau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“

Fie, Te rog, bunătatea Ta mângâierea mea, după Cuvântul Tăua
faţă de slujitorul Tău.
77
Să vină peste mine îndurările
Tale şi voi trăi; pentru că legea
Ta este desfătarea mea.
78
Cei mândri să* fie daţi de
ruşine, pentru că** m-au asuprit
fără temei; eu cuget la rânduielile Tale.
79
Cei care se tem de Tine să se
întoarcă la mine şi cei care cunosc
mărturiile Tale.
80
Fie inima mea fără vină în
hotărârile Tale, ca să nu-mi fie
ruşine!
81
Mi se sfârşeşte* sufletul după
mântuirea Ta; aşteptb Cuvântul
Tău.
82
Mi se topesc* ochii după Cuvântul Tăua; şi am spus: „Când
mă vei mângâia?“
83
Pentru că am ajuns* ca un
burduf pus în fum; eu nu uit hotărârile Tale.
84
Câte* sunt zilele slujitorului
Tău? Când** vei face judecată
asupra celor care mă persecută?
85
Cei mândri mi-au săpat*
gropi; aceasta nu estec după legea
Ta.
86
Toate poruncile Tale sunt credincioşie; ei mă persecută fără*
temei: ajută-mă!
87
Puţin a lipsit să mă şteargă de
pe pământ; dar eu n-am părăsit
rânduielile Tale.
88
Fă-mă să trăiesc după bunătatea Ta şi eu voi păzi mărturia
gurii Tale.
Doamne, Cuvântul Tău este
89
întărit* în ceruri pentru totdeauna.
90
Credincioşia Ta este din generaţie în generaţie; Tu ai întemeiat pământul şi el rămâne tare.
91
Prin* judecăţile Tale aceste
lucruri rămân tari astăzi, pentru
că toate Îţi sunt slujitori.
92
Dacă n-ar fi fost legea Ta
desfătarea mea, aş fi pierit în necazul meu.
76

b Aşteptare cu dor

.
78 *Ps. 25.3.
**Vers. 86.

Caf
81 *Ps. 73.26;
84.2.
82 *Vers. 123.
Ps. 69.3.

83 *Iov 30.30.

84 *Ps. 39.4.
**Apoc.6.10
85 *Ps. 35.7.
Pr. 16.27.

86 *Ps. 35.19;
38.19.

Lamed
89 *Ps. 89.2.
Mt. 24.34;
24.35.
1 Pet. 1.25.
91 *Ier. 33.25.

c Sau „ei, care nu sunt“
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PSALMII 119:93
Niciodată nu voi uita rânduielile Tale, pentru că prin ele m-ai
făcut să trăiesc.
94
Al Tău sunt, salvează-mă,
pentru că am căutat rânduielile
Tale.
95
Cei răi mă aşteaptă ca să mă
omoare; eu sunt atent la mărturiile Tale.
96
Am văzut sfârşitul* oricărei
perfecţiuni; porunca Ta este
foarte întinsăa.
97
Cât de mult iubesc legea Ta!
Toată* ziua cuget la ea.
98
Poruncile* Tale mă fac mai
înţelept decât vrăjmaşii mei,
pentru că ele sunt întotdeauna
cu mine.
99
Am mai multă pricepere decât toţi învăţătorii mei, pentru
că* meditez la mărturiile Tale.
100
Înţeleg* mai mult decât bătrânii, pentru că păzesc rânduielile Tale.
101
Mi-am păzit* picioarele de
orice cale rea, ca să păzesc Cuvântul Tău.
102
Nu m-am abătut de la judecăţile Tale, pentru că Tu m-ai
învăţat.
103
Ce* dulce este Cuvântul Tăub
pentru cerul gurii mele! Mai mult
decât mierea pentru gura mea!
104
Prin rânduielile Tale am primit pricepere, de aceea urăsc*
orice cale a minciunii.
105
Cuvântul Tău este o candelă*
pentru piciorul meu şi o lumină
pentru cărarea mea.
106
Am jurat*, şi voi ţine, să
păzesc judecăţile dreptăţii Tale.
107
Sunt foarte întristat, Doamne,
fă-mă să trăiesc după Cuvântul
Tău.
108
Primeşte, Te rog, Doamne, darurile* de bunăvoie ale gurii mele
şi învaţă-mă judecăţile Tale.
109
Sufletul* meu este neîncetat
în mâna meac, dar nu uit legea Ta.
110
Cei răi mi-au întins* o cursă,
93

96 *Mt. 5.18;
24.35.

Mem
97 *Ps. 1.2.
98 *Deut. 4.6,8.

99 *2 Tim. 3.15

100 *Iov 32.7-9.

101 *Pr. 1.15.

103 *Ps. 19.10.
Pr. 8.11.
104 *Vers. 128.

Nun
105 *Pr. 6.23.
106 *Neem.10.29

108 *Osea 14.2.
Ev. 13.15.
109 *Iov 13.14.
110 *Ps. 140.5;
141.9.

dar nu m-am rătăcit de la rânduielile Tale.
111
Mărturiile Tale îmi sunt moştenired* pentru totdeauna, pentru
că ele sunt bucuria inimii mele.
Mi-am plecat inima să îm112
plinesc hotărârile Tale pentru
totdeauna, până* la sfârşit.
Urăsc pe cei cu inima pre113
făcută, dar iubesc legea Ta.
Tu eşti adăpostul* meu şi
114
scutul meu; aştepte Cuvântul Tău.
115
Depărtaţi-vă* de la mine, voi,
care faceţi răul, şi eu voi păzi
poruncile Dumnezeului meu!
Susţine-mă, după Cuvântul
116
Tăub, şi voi trăi şi nu mă lăsa* să
fiu dat de ruşine în aşteptarea mea.
Susţine-mă, şi voi fi salvat şi
117
voi privi neîncetat hotărârile Tale.
Tu i-ai respinsf pe toţi cei care
118
s-au abătut de la hotărârile Tale,
pentru că viclenia lor este minciună.
Ai îndepărtat pe toţi cei răi
119
de pe pământ, ca* zgura; de aceea
iubesc mărturiile Tale.
Mi se înfioară* carnea de fri120
ca Ta şi mă tem de judecăţile
Tale.
Am făcut judecată şi dreptate;
121
nu mă lăsa în voia asupritorilor mei.
Fii garantul* slujitorului Tău
122
spre bine; să nu mă asuprească cei
mândri.
Mi se topesc ochii* după mân123
tuirea Ta şi după Cuvântulb dreptăţii Tale.
Lucrează pentru slujitorul Tău
124
după bunătatea Ta şi învaţă-mă
hotărârile Tale.
Eu sunt slujitorul* Tău; dă-mi
125
pricepere şi voi cunoaşte mărturiile Tale.
Este timpul ca Domnul să
126
lucreze; ei au desfiinţat legea Ta.
De aceea* iubesc poruncile
127
Tale mai mult decât aurul, da,
mai mult decât aurul fin.
128
De aceea socotesc drepte toa-

a Sau „fără limită“ b Sau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“
moştenire“ e Aşteptare cu dor f Sau „i-ai călcat în picioare“
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c În pericol

111 *Deut. 33.4.

112 *Vers. 33.

Sameh
114 *Ps. 32.7;
91.1.
115 *Ps. 6.8;
139.19.
Mt. 7.23.
116 *Ps. 25.2.
Rom. 5.5;
9.33; 10.11.

119 *Ezec.22.18

120 *Hab. 3.16.

Ain
122 *Ev. 7.22.

123 *Vers.81,82

125 *Ps. 116.16.

127 *Vers. 72.
Ps. 19.10.
Pr. 8.11.

d Sau „le-am luat ca

PSALMII 119:161

Pe
130 *Ps. 19.7.
Pr. 1.4.
131 *Vers. 20.

132 *Ps. 106.4.
**2 Tes. 1.6;
1.7.

133 *Ps. 17.5.
**Ps. 19.13.
Rom. 6.12.

134 *Lc. 1.74.

135 *Ps. 4.6.

136 *Ier. 9.1;
14.17.
Ezec. 9.4.

Ţade
137 *Ezra 9.15.
Neem. 9.33.
Ier. 12.1.
Dan. 9.7.
138 *Ps. 19.7-9.
139 *Ps. 69.9.
Ioan 2.17.
140 *Ps. 12.6;
18.30; 19.8.
Pr. 30.5.

142 *Vers. 151.
Ps. 19.9.
Ioan 17.17.

te rânduielile cu privire la toate
lucrurile; urăsc orice cale a minciunii.
129
Mărturiile Tale sunt minunate,
de aceea le păzeşte sufletul meu.
130
Descoperireaa cuvintelor Tale
luminează, dând pricepere* celor
simpli.
131
Mi-am deschis gura şi am suspinat, pentru că doresc* fierbinte
poruncile Tale.
132
Întoarce-Te* spre mine şi îndură-Te de mine, cum** obişnuieşti faţă de cei care iubesc Numele Tău.
133
Întăreşte-mi* paşii în Cuvântul Tăub; şi** nici o nelegiuirec să nu stăpânească peste
mine.
134
Răscumpără-mă din* asuprirea omului, şi voi păzi rânduielile Tale.
135
Fă să strălucească faţa* Ta
peste slujitorul Tău şi învaţă-mă
hotărârile Tale.
136
Râuri* de apă curg din ochii
mei, pentru că nu se păzeşte
legea Ta.
137
Tu eşti drept*, Doamne, şi judecăţile Tale sunt drepted.
138
Tu ai poruncit mărturiile*
Tale în dreptate şi în nespusă
credincioşiee.
139
Râvna* mea mă mistuie, pentru că asupritoriif mei au uitat
cuvintele Tale.
140
Cuvântul Tăub este foarte curatg* şi slujitorul Tău îl iubeşte.
141
Sunt mic şi dispreţuit; nu uit
rânduielile Tale.
142
Dreptatea Ta este dreptate
pentru totdeauna şi legea Ta
este adevăr*.
143
Necazul şi strâmtorarea m-au
cuprins; poruncile Tale sunt
desfătarea mea.
144
Dreptatea mărturiilor Tale
este pentru totdeauna; dă-mi

pricepere şi voi trăi.
Am strigat din toată inima;
răspunde-mi, Doamne! Voi păzi
hotărârile Tale.
146
Strig către Tine; salvează-mă
şi voi păzi mărturiile Tale.
147
Am întrecut* revărsatul zorilor şi am strigat; am aşteptath
Cuvântul Tău.
148
Ochii mei au întrecut* străjile
nopţii ca să meditez la Cuvântul
Tăub.
149
Ascultă glasul meu, după bunătatea Ta, Doamne! Fă-mă să
trăiesc după judecata Ta.
Cei care urmăresc răutatea
150
se apropie; ei sunt departe de legea Ta.
Doamne, Tu eşti aproape* şi
151
toate poruncile Tale sunt adevăr.
De mult am cunoscut, din
152
mărturiile Tale, că Tu le-ai întemeiat pentru* totdeauna.
Priveşte* la suferinţa mea şi
153
scapă-mă, pentru că nu am uitati
legea Ta.
Apără-mi* cauza şi răscum154
pără-mă, fă-mă să trăiesc după
Cuvântul Tăub.
Mântuirea este departe* de
155
cei răi, pentru că ei nu caută hotărârile Tale.
Multe sunt îndurările Tale,
156
Doamne; fă-mă să trăiesc după
judecăţile Tale.
Mulţi sunt persecutorii mei şi
157
asupritorii mei; nu* m-am abătut
de la mărturiile Tale.
I-am văzut pe înşelătorij şi
158
m-am dezgustat*, pentru că ei nu
păzesc Cuvântul Tăub.
Vezi cât de mult iubesc rân159
duielile Tale; Doamne, fă-mă să
trăiesc după bunătatea Ta.
Tot Cuvântul Tăuk este adevăr
160
şi orice judecată a dreptăţii Tale
este pentru totdeauna.
Cei* mari m-au persecutat
161
145

Kof

147 *Ps. 5.3;
88.13; 130.6.

148 *Ps. 63.1,6.

151 *Ps. 145.18.
152 *Lc. 21.33.

Reş
153 *Plân. 5.1.
154 *1 Sam.24.15
Ps. 35.1.
Mica 7.9.
155 *Iov 5.4.

157 *Ps. 44.18.
Vers. 51.
158 *Vers. 136.
Ezec. 9.4.

Şin
161 *1Sam.24.11;
24.14; 26.18.

a Lit. „Intrarea“, „Deschiderea“ b Sau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“ c Sau „deşertăciune“,
„idol“ d Sau „eşti drept în judecăţile Tale“ e Sau „Tu ai poruncit dreptatea mărturiilor Tale şi credincioşia,
deplin“ f Sau „adversarii“ g Sau „încercat“ h Aşteptare cu dor i Sau „nu uit“ j Sau „trădători“
k Sau „Suma Cuvântului Tău“
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PSALMII 119:162

165 *Pr. 3.2.
Is. 32.17.

166 *Gen. 49.18.
Vers. 174.

168 *Pr. 5.21.

Tav

171 *Vers. 7.

173 *Ios. 24.22.
Pr. 1.29.
Lc. 10.42.

176 *Is. 53.6.
Lc. 15.4.
1 Pet. 2.25.

fără temei, dar inima mea tremură
la Cuvântul Tău.
Mă bucur de Cuvântul Tăua ca
162
unul care găseşte o pradă mare.
163
Urăsc minciuna şi n-o pot suferi; iubesc legea Ta.
164
De şapte ori pe zi Te laud pentru judecăţile dreptăţii Tale.
165
Mare* este pacea celor care
iubesc legea Ta şi nimic nu-i face
să se poticnească.
166
Aşteptb* mântuirea Ta, Doamne, şi împlinesc poruncile Tale.
167
Sufletul meu a păzit mărturiile
Tale şi le iubesc foarte mult.
168
Am păzit rânduielile Tale şi
mărturiile Tale, pentru că* toate
căile mele sunt înaintea Ta.
169
Să ajungă strigătul meu înaintea Ta, Doamne! dă-mi pricepere,
după Cuvântul Tău.
Să ajungă cererea mea înain170
tea Ta. Scapă-mă, după Cuvântul
Tăua.
Buzele* mele vor revărsa lau171
dă, cândc mă înveţi hotărârile
Tale.
Limba mea va vorbi cu pute172
red de Cuvântul Tăua, pentru că
toate poruncile Tale sunt dreptate.
Fie mâna Ta în ajutorul meu,
173
pentru că am ales* rânduielile
Tale.
Am dorit mult mântuirea Ta,
174
Doamne, şi legea Ta este desfătarea mea.
175
Să trăiască sufletul meu, şi Te
va lăuda; şi judecăţile Tale să-mi
fie ajutor.
Rătăcesc* ca o oaie pierdută:
176
caută pe slujitorul Tău, pentru că
nu uit poruncile Tale.
" PSALMUL 120
O cântare a treptelor.

1 *Ps. 118.5.
Iona 2.2.

L-am chemat pe Domnul în
necazul* meu şi mi-a răspuns.
Doamne, scapă-mi sufletul de
2
1

buza mincinoasă, de limba înşelătoare.
3
Ce ţi se va da şi ce ţi se va adăuga ţie, limbă înşelătoare?
4
Săgeţi ascuţite ale unui viteaz,
cu cărbuni aprinşi de ienupăr.
5
Vai de mine, pentru că stau
pentru un timp la Meşec*, locuiesc** în corturile Chedarului†!
6
Sufletul meu a locuit prea
mult cu cei care urăsc pacea!
7
Eu sunt pentru pace; dar, când
vorbesc eu, ei sunt pentru război.
PSALMUL 121
O cântare a treptelor.
Îmi ridic ochii spre munţi; de
unde îmi va veni ajutorul?e
2
Ajutorul* meu vine de la
Domnul, care a făcut cerurile şi
pământul.
3
! El nu* va îngădui să ţi se
clatine piciorul; Cel** care te păzeşte nu va dormita.
4
Iată, Cel care păzeşte pe Israel
nu va dormita, nici nu va dormi.
5
! Domnul este Cel care te păzeşte, Domnul este umbra* ta pe
mâna** ta dreaptă.
6
Soarele* nu te va bate ziua,
nici luna noaptea.
Domnul te va păzi* de orice
7
rău, îţi va păzi sufletul.
Domnul va păzi* ieşirea ta şi
8
intrarea ta, de acum şi pentru
totdeauna.
1

2 *Ps. 124.8.

3 *1 Sam. 2.9.
Pr. 3.23,26.
**Ps. 127.1.
Is. 27.3.

5 *Is. 25.4.
**Ps. 16.8;
109.31.
6 *Ps. 91.5.
Is. 49.10.
Apoc. 7.16.
7 *Ps. 41.2;
97.10;
145.20.
8 *Deut. 28.6.
Pr. 2.8; 3.6.

PSALMUL 122
O cântare a treptelor. A lui
David.
M-am bucurat când mi-au
spus: „Să mergem* la casa Domnului!“
2
Picioarele noastre stau în
porţile tale, Ierusalime!
3
! Ierusalime, care eşti zidit ca
o cetate* strâns unită împreună!
4
Acolo* se suie seminţiile, se1

a Sau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“ b Sau „Sper în“ c Sau „pentru că“
la“, „va cânta ca răspuns la“ e Sau „spre munţi, de unde îmi va veni ajutorul.“
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5 *Gen. 10.2.
Ezec. 27.13.
**Ier.49.28;
49.29.
†Gen. 25.13
1 Sam. 25.1.

1 *Is. 2.3.
Zah. 8.21.

3 *2 Sam. 5.9.
4 *Ex. 23.17.
Deut. 16.16.

d Sau „va răspunde

PSALMII 126:4
4 **Ex. 16.34

5 *Deut. 17.8.
2 Cr. 19.8.
6 *Ps. 51.18.

9 *Neem. 2.10.

minţiile Domnuluia, o mărturie**
pentru Israel, ca să laude Numele
Domnului.
5
Pentru că* acolo sunt aşezate
tronurile de judecată, tronurile
casei lui David.
6
! Rugaţi-vă* pentru pacea Ierusalimului; cei care te iubesc
vor prospera.
Pacea să fie între zidurile tale,
7
prosperitateab în palatele tale.
8
Pentru fraţii mei şi tovarăşii
mei voi spune: Pacea să fie c
înăuntrul tău.
9
Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru voi căuta* binele tău.
PSALMUL 123
O cântare a treptelor.

1 *Ps. 121.1;
141.8.
**Ps. 2.4;
11.4; 115.3.

Îmi* ridic ochii spre Tine, care
locuieşti** în ceruri.
2
! Iată, ca ochii robilor către
mâna stăpânilor lor, ca ochii
roabei către mâna stăpânei ei,
aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nostru, până Se va
îndura de noi.
3
Îndură-Te de noi, Doamne,
îndură-Te de noi, pentru că suntem sătui peste măsură de dispreţ.
4
Sufletul nostru este sătul peste măsură de batjocura celor fără
griji, de dispreţul celor mândri.
1

atunci apele umflate ar fi trecut peste sufletul nostru.
6
Binecuvântat să fie Domnul,
care nu ne-a dat pradă dinţilor
lor!
Sufletul nostru a scăpat* ca
7
o pasăre din laţul păsărarilor:
laţul s-a rupt şi noi am scăpat.
Ajutorul* nostru este în Nu8
mele Domnului, care** a făcut
cerurile şi pământul.
5

1 *Ps. 129.1.

3 *Ps. 56.1,2;
57.3.
Pr. 1.12.

De n-ar fi fost Domnul pentru
noi, – să spună* Israel –
2
de n-ar fi fost Domnul pentru
noi, când s-au ridicat oamenii
împotriva noastră,
3
atunci ne-ar* fi înghiţit de
vii, când li s-a aprins mânia împotriva noastră,
4
atunci apele ne-ar fi acoperit,
un râu ar fi trecut peste sufletul
nostru;
1

a Ebr. „Yah“
b Sau „siguranţa odihnitoare“
f
umplută“
Ebr. „Neghev“

8 *Ps. 121.2.
**Gen. 1.1.
Ps. 134.3.

PSALMUL 125
O cântare a treptelor.
Cei care se încred în Domnul
sunt ca muntele Sionului, care nu
se clatină; el rămâne pentru totdeauna.
2
Ierusalim! Munţii sunt în jurul lui şi Domnul este în jurul
poporului Său, de acum şi pentru
totdeauna.
3
Pentru că toiagul* răutăţii nu
se va odihni în partea celor drepţi,
pentru ca cei drepţi să nu-şi
întindă mâinile spre nelegiuire.
4
! Doamne, fă bine celor buni
şi celor drepţi cu inima.
5
Iar pe cei care se abat pe căile* lor sucite, Domnul îi va face
să meargă cu lucrătorii nelegiuirii. Pacea** să fiec peste Israel!
1

3 *Pr. 22.8.
Is. 14.5.

5 *Pr. 2.15.
**Ps. 128.6.
Gal. 6.16.

PSALMUL 126

PSALMUL 124
O cântare a treptelor. A lui
David.

7 *Ps. 91.3.
Pr. 6.5.

O cântare a treptelor.
Când a întors Domnul pe captiviid Sionului, eram ca* cei care
visează.
2
Atunci gura* ne era plinăe de
râs şi limba de strigăte de bucurie. Atunci se spunea printre naDomnul a făcut lucruri
ţiuni: „D
mari pentru ei!“
Domnul a făcut lucruri mari
3
pentru noi: suntem bucuroşi.
4
! Întoarce, D oamne, pe
captiviid noştri ca pâraiele din
sudf.
1

c Sau „va fi“

d Sau „captivitatea“

1 *Fap. 12.9.

2 *Iov 8.21.

e Sau „ne-a fost
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PSALMII 126:5
5 *Ier. 31.9.

Cei* care seamănă cu lacrimi vor secera cu cântec de
bucurie.
6
Cel care merge plângând,
purtând sămânţa de semănat, se
va întoarce cu cântec de bucurie,
purtându-şi snopii.
5

PSALMUL 127
O cântare a treptelor. A lui
Solomon.
1 *Ps. 121.3-5

2 *Gen. 3.17;
3.19.

3 *Gen. 33.5;
48.4.
Ios. 24.3,4.
**Deut. 28.4

5 *Iov 5.4.
Pr. 27.11.

Dacă nu zideşte Domnul casa,
în zadar lucrează cei care o
zidesc; dacă nu* păzeşte Domnul
cetatea, în zadar veghează cel care
o păzeşte.
2
În zadar vă treziţi de dimineaţă, vă culcaţi târziu şi mâncaţi*
pâinea durerilor. Astfel, El dă
somn preaiubitului Său.
3
! Iată, fiii* sunt o moştenire
de la Domnul, rodul** pântecelui
este o răsplată.
4
Ca nişte săgeţi în mâna unui
viteaz, aşa sunt fiii tinereţii.
5
Ferice de omul care şi-a umplut tolba cu ele; lor* nu le va fi
ruşine când vor vorbi cu vrăjmaşii la poartă.
1

PSALMUL 128
O cântare a treptelor.
1 *Ps. 112.1;
115.13;
119.1.
2 *Is. 3.10.

3 *Ezec.19.10
**Ps. 52.8;
144.12.

5 *Ps. 134.3.
6 *Gen. 50.23
Iov 42.16.
**Ps. 125.5.

Ferice* de oricine se teme de
Domnul şi umblă în căile Lui.
2
Pentru că* vei mânca din
munca mâinilor tale, vei fi fericit
şi-ţi va merge binea.
3
Soţia ta va fi ca* o viţă roditoare înăuntrul casei taleb; fiii**
tăi, ca nişte ramuri de măslin
în jurul mesei tale.
4
Iată, aşa va fi binecuvântat
omul care se teme de Domnul.
Domnul să te binecuvânteze*
5
din Sion! Şi să vezi binele Ierusalimului în toate zilele vieţii tale
6
şi să vezi* pe fiii fiilor tăi!
Pacea** să fie peste Israelc!
1

PSALMUL 129
O cântare a treptelor.
Adesea m-au asuprit, din tinereţea* mea, – s-o spună** Israel –
2
adesea m-au asuprit, din tinereţea mea, dar nu m-au învins.
3
Plugarii au arat pe spatele
meu, au tras brazdele lor lungi.
4
! Domnul este drept; El a tăiat funiile celor răi.
5
Să fie acoperiţi de ruşine şi
să dea înapoi toţi cei care urăsc
Sionul!
6
Să fie ca iarba* de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a
fi smulsă,
7
cu care secerătorul nu-şi umple mâna, nici legătorul de snopi
braţul,
8
şi trecătorii nu spun: „Binecuvântarea* Domnului să fie peste
voi! Vă binecuvântăm în Numele
Domnului!“
1

1 *Ezec. 23.3.
Osea 2.15;
11.1.
**Ps. 124.1.

6 *Ps. 37.2.

8 *Rut 2.4.
Ps. 118.26.

PSALMUL 130
O cântare a treptelor.
Din* adâncuri Te chem**,
Doamne!
2
Doamne, ascultă glasul meu!
Urechile Tale să fie atente la
glasul cererilor mele.
3
Doamned, dacă* vei lua aminte
la nelegiuiri, Doamne, cine va
rămânee?
4
Dar la Tine este iertare*, ca să
fii de temut**.
5
! Eu Îl aştept* pe Domnul,
sufletul meu aşteaptă, şi sperf**
în Cuvântul Său.
6
Sufletul* meu Îl aşteaptă pe
Domnul mai mult decât străjerii
dimineaţa, da, decât străjerii dimineaţa.
7
Israele, pune-ţi speranţa* în
Domnul; pentru că la** Domnul
este bunătate şi la El este belşug
de răscumpărare!
1

1 *Plân. 3.55.
**Ioan 2.2.

3 *Ps. 143.2.
Rom. 3.20;
3.23,24.
4 *Ex. 34.7.
**1Împ.8.40
Ps. 2.11.
Ier. 33.8,9.
5 *Ps. 27.14;
33.20; 40.1.
Is. 8.17;
26.8; 30.18.
**Ps.119.81
6 *Ps. 63.6;
119.147.
7 *Ps. 131.3.
**Ps. 86.5;
86.15.
Is. 55.7.

a Sau „vei prospera“ b Sau „pe lângă casa ta“ c Sau „pe fiii fiilor tăi şi pacea peste Israel“
„Yah“ e Sau „cine va sta în picioare“ f Sau „aştept cu dor“
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d Ebr.

PSALMII 134:1
8 *Ps. 103.3;
103.4.
Mt. 1.21.

1 *Rom.12.16

2 *Mt. 18.3.
1 Cor. 14.20

2 *Ps. 65.1.
**Gen.49.24

4 *Pr. 6.4.

5 *Fap. 7.46.

6 *1Sam.17.12
**1 Sam.7.1.
†1 Cr. 13.5.
7 *Ps. 5.7;
99.5.
8 *Num. 10.35
2 Cr. 6.41;
6.42.
**Ps. 78.61.
9 *Iov 29.14.
Vers. 16.
Is. 61.10.

Şi El va răscumpăra* pe Isnu întoarce faţa de la unsul Tău!“
rael din toate nelegiuirile lui.
11
! Domnul* i-a jurat lui David
în adevăr, nu Se va întoarce de
PSALMUL 131
la aceasta: „Din** rodul trupului
tău voi pune pe tronul tău.
O cântare a treptelor. A lui
12
Dacă fiii tăi vor păzi legămânDavid.
tul Meu şi mărturiile Mele, în care
Doamne, inima mea nu este
1
îi voi învăţa, fiii lor vor şedea pentru totdeauna pe tronul tău“.
mândră şi ochii mei nu se înalţă
! Pentru că* Domnul a ales
şi nu umblu în lucruri* prea mari 13
Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui;
şi prea minunate pentru mine.
2
şi a zis:
Dar nu mi-am liniştit şi nu
„Acesta* este odihna Mea
mi-am potolit eu sufletul ca* un 14
pentru
totdeauna, aici voi locui,
copil înţărcat lângă mama lui?
pentru că l-am dorit.
Sufletul meu este în mine ca un
15
Voi* binecuvânta din belşug
copil înţărcat.
3
hrana sa, voi sătura cu pâine pe
Israele, pune-ţi speranţa în
Domnul, de acum şi pentru totsăracii săi;
16
şi-i voi îmbrăca pe preoţii săi
deauna!
cu* mântuire; şi sfinţii săi vor
izbucni în cântărif de bucurie.
PSALMUL 132
17
Acolo* voi face să înmugureasO cântare a treptelor.
că puterea lui pentru David, voi preDoamne, aminteşte-Ţi de Da1
găti** o lumină pentru unsul Meu.
18
Îi voi acoperi* pe vrăjmaşii
vid, de toate necazurile lui!
2
săi cu ruşine şi cununa lui va înfloCum I-a jurat el Domnului, a
rig peste el“.
făcut* un jurământ Puternicului**
lui Iacov:
3
PSALMUL 133
„Nu voi intraa în cortul casei
mele, nu mă voi suib pe aşternutul
O cântare a treptelor. A lui
patului meu,
David.
4
nu* voi îngădui ochilor mei
Iată ce bine şi ce plăcut este
să doarmă, pleoapelor mele să 1
să
locuiască
fraţii* uniţi împreună!
dormiteze,
5
Este ca untdelemnul* preţios
până nu voi găsi* un loc 2
pe cap, care curge pe barbă, pe
pentru Domnul, locaşuric pentru
barba lui Aaron, care curge pe
Puternicul lui Iacov“.
d
6
marginea veşmintelor lui;
! Iată, noi am auzit de el
ca roua Hermonului*, care
la* Efrata, l-am găsit** în† câm- 3
coboară pe munţii Sionului, penpiile Iaare.
7
tru că acolo** a poruncit Domnul
„Să intrăm în locaşurilec Lui,
binecuvântarea, viaţa pentru totsă* ne închinăm înaintea aşterdeauna.
nutului picioarelor Lui!
8
Ridică-Te*, Doamne, la odihPSALMUL 134
na Ta, Tu şi chivotul** puterii
Tale!
O cântare a treptelor.
9
Preoţii Tăi să se îmbrace*
Iată, binecuvântaţi pe Domnul,
cu dreptate şi sfinţii Tăi să cânte 1
toţi
slujitorii* Domnului, care**
de bucurie!
10
staţi
nopţile
în casa Domnului!
Pentru David, slujitorul Tău,
8

11 *Ps. 89.3,4;
89.33; 110.4.
**2Sam.7.12
1 Împ. 8.25.
2 Cr. 6.16.
Lc. 1.69.
Fap. 2.30.

13 *Ps. 48.1,2.

14 *Ps. 68.16.

15 *Ps. 147.14.

16 *2 Cr. 6.41
Vers. 9.
Ps. 149.4.
17 *Ezec. 29.21.
Lc. 1.69.
**1Împ.11.36;
15.4.
2 Cr. 21.7.
18 *Ps. 35.26;
109.29.

1 *Gen. 13.8.
Ev. 13.1.
2 *Ex. 30.25;
30.30.

3 *Deut. 4.48.
**Lev. 25.21.
Deut. 28.8.
Ps. 42.8.

1 *Ps.135.1,2.
**1 Cr. 9.33.

a Sau „Dacă voi intra“ b Sau „dacă mă voi sui“ c Sau „corturi“ d De chivot e Sau „câmpiile pădurii“;
„Iaar“, formă poetică pentru Chiriat-Iearim f Lit. „strigând vor striga“ g Sau „va străluci“
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PSALMII 134:2
2 *1 Tim. 2.8.

3 *Ps. 124.8.
**Ps. 128.5;
135.21.

1 *Ps. 113.1;
134.1.
2 *Lc. 2.37.
**Ps. 92.13;
96.8; 116.19.
3 *Ps. 119.68.
**Ps. 147.1.

4 *Ex. 19.5.
Deut. 7.6,7;
10.15.
5 *Ps. 95.3;
97.9.

6 *Ps. 115.3.

7 *Ier. 10.13;
51.16.
**Iov 28.25;
28.26; 38.24;
38.25.
Zah. 10.1.
†Iov 38.22.
8 *Ex. 12.12;
12.29.
Ps. 78.51;
136.10.
9 *Ex. 7; 8;9;
10;14.
**Ps. 136.15
10 *Num.21.24;
21.25,26,34;
21.35.
Ps. 136.17.
11 *Ios. 12.7.

12 *Ps. 78.55;
136.21,22.
13 *Ex. 3.15.
Ps. 102.12.

Ridicaţi-vă* mâinile spre sfânpentru totdeauna, Doamne, amintul locaş a şi binecuvântaţi pe
tirea Ta este din generaţie în geDomnul!
neraţie,
Domnul, care* a făcut cerurile 14
3
pentru că* Domnul va judeca
şi pământul, să te binecuvânteze
pe poporule Său şi Se va întoarce
din** Sion!
cu bunăvoinţă spre slujitorii Săi.
15
Idolii* naţiunilor sunt argint
şi aur, lucrare a mâinilor omului:
" PSALMUL 135
16
au gură şi nu vorbesc, au ochi
Lăudaţi pe Domnul!b Lăudaţi
1
şi nu văd,
Numele Domnului; lăudaţi-L, 17
au urechi şi nu aud, nici nu
slujitori* ai Domnului,
este vreo răsuflare în gura lor.
care* staţi în casa Domnului, 18
2
Cei care-i fac, toţi cei care se
în curţile** casei Dumnezeului
încred în ei, sunt ca ei.
nostru!
19
! Casă a lui Israel, binecuLăudaţi pe Domnulb, pentru
3
vântaţi* pe Domnul! Casă a lui
că Domnul este bun*; cântaţi
Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!
psalmi Numelui Său, pentru că** 20
Casă a lui Levi, binecuvântaţi
este plăcut.
pe Domnul! Voi, care vă temeţi
Pentru că Domnulc Şi-a ales
4
de D omnul, binecuvântaţi pe
pe Iacov*, pe Israel ca o comoară
Domnul!
deosebităd a Lui.
21
Binecuvântat să fie, din* Sion,
! Pentru că eu ştiu că DomDomnul care locuieşte în Ierusa5
nul este mare* şi că Domnul noslim! Lăudaţi pe Domnul!b
tru este mai presus de toţi dumnezeii.
PSALMUL 136
Domnul a făcut tot* ce I-a
6
plăcut în ceruri şi pe pământ, 1
Lăudaţi* pe Domnul, pentru
în mări şi în toate adâncurile.
că este bunf , pentru că** buEl este Cel care* face să se
7
nătatea Lui rămâne pentru totridice norii de la marginea pădeauna!
mântului, care** face fulgere 2
Lăudaţi pe Dumnezeul* dumpentru ploaie, care face să iasă
nezeilor, pentru că bunătatea Lui
vântul din vistieriile† Lui;
rămâne pentru totdeauna!
El,
care*
i-a
lovit
pe
întâii-năs8
Lăudaţi pe Domnul domnilor,
3
cuţi ai Egiptului, de la om până
pentru că bunătatea Lui rămâne
la animal;
pentru totdeauna!
care*
a
trimis
semne
şi
minuni
! Pe Cel care* singur face
9
4
în mijlocul tău, Egiptule, îmminuni mari, pentru că bunătatea
potriva** lui Faraon şi împotriva
Lui rămâne pentru totdeauna!
tuturor slujitorilor lui;
5
Care* a făcut cerurile cu
care* a lovit multe naţiuni şi
10
înţelepciune, pentru că bunătatea
a ucis împăraţi puternici:
Lui rămâne pentru totdeauna!
pe Sihon, împăratul amoriţi- 6
Care* a întins pământul pe
11
lor, şi pe Og, împăratul Basanului,
ape, pentru că bunătatea Lui
şi toate împărăţiile* Canaanului;
rămâne pentru totdeauna!
şi* care le-a dat ţara de moş- 7
12
Care* a făcut luminători mari,
tenire, de moştenire lui Israel, popentru că bunătatea Lui rămâne
porul Său.
pentru totdeauna!
! Doamne, Numele* Tău este 8
13
Soarele*, ca să stăpânească
2

a Sau „în locul sfânt“ b Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“
dreptate poporului“ f Sau „bine“
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c Ebr. „Yah“

d Sau „ca stăpânire“

14 *Deut.32.36.

15 *Ps. 115.4-8.

19 *Ps. 115.9.

21 *Ps. 134.3.

1 *Ps. 106.1;
107.1; 118.1.
1 Cr. 16.34.
**1 Cr. 16.41
2 Cr. 20.21.
2 *Deut. 10.17.

4 *Ps. 72.18.

5 *Gen. 1.1.
Pr. 3.19.
Ier. 51.15.
6 *Gen. 1.9.
Ps. 24.2.
Ier. 10.12.
7 *Gen. 1.14.

8 *Gen. 1.16.

e Sau „va face

PSALMII 138:2

10 *Ex. 12.29.
Ps. 135.8.
11 *Ex. 12.51;
13.3,17.

12 *Ex. 6.6.

13 *Ex. 14.21;
14.22.
Ps. 78.13.

15 *Ex. 14.27.
Ps. 135.9.

16 *Ex. 13.18;
15.22.
Deut. 8.15.
17 *Ps. 135.10;
135.11.
18 *Deut. 29.7.

19 *Num.21.21.

20 *Num.21.33.

21 *Ios. 12.1.
Ps. 135.12.

23 *Gen. 8.1.
Deut. 32.36.
Ps. 113.7.

ziua, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!
rămâne pentru totdeauna!
25
Care* dă pâine pentru orice
Luna şi stelele, ca să stăpâ9
făpturăa, pentru că bunătatea Lui
nească noaptea, pentru că bunătarămâne pentru totdeauna!
tea Lui rămâne pentru totdeauna! 26
Lăudaţi pe Dumnezeul ceCare* a lovit Egiptul în întâii
10
rurilor, pentru că bunătatea Lui
săi născuţi, pentru că bunătatea
rămâne pentru totdeauna!
Lui rămâne pentru totdeauna!
Şi* a scos pe Israel din mij11
" PSALMUL 137
locul lor, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!
1
Lângă râurile Babilonului,
12
Cu mână tare şi cu* braţ înacolo ne-am aşezat şi am plâns,
tins, pentru că bunătatea Lui
când ne-am amintit de Sion.
rămâne pentru totdeauna!
2
În sălciile din mijlocul lui
Care* a împărţit în două
13
ne-am atârnat harfele.
Marea Roşie, pentru că bunătatea 3
Pentru că acolo, cei care ne
Lui rămâne pentru totdeauna!
luaseră robi ne cereau cântări şi
Şi a trecut pe Israel prin
14
cei* care ne făceau să gememb,
mijlocul ei, pentru că bunătatea
bucurie: „Cântaţi-ne din cântăriLui rămâne pentru totdeauna!
le Sionului“.
Şi* a aruncat pe Faraon şi 4
15
! Cum să cântăm o cântare a
Domnului pe un pământ străin?
oştirea lui în Marea Roşie, pentru
că bunătatea Lui rămâne pentru 5
Dacă te voi uita, Ierusalime,
totdeauna!
dreapta mea să-şi uite destoinicia.
16
Care* a condus pe poporul 6
Să mi se lipească* limba de
Său prin pustiu, pentru că bunătacerul gurii mele, dacă nu-mi voi
aminti de tine, dacă nu voi înălţa
tea Lui rămâne pentru totdeauna!
Ierusalimul mai presus de cea
17
Care* a lovit împăraţi mari,
dintâi dintre bucuriile mele!
pentru că bunătatea Lui rămâne
Doamne, aminteşte-Ţi de fiii*
7
pentru totdeauna!
Edomului care, în ziua Ierusa18
Şi* a ucis împăraţi puternici,
limului, ziceau: „Radeţi-l, radeţi-l
pentru că bunătatea Lui rămâne
până la temeliile sale!“
pentru totdeauna!
Fiică a Babilonului, care vei
19
Pe Sihon*, împăratul amori- 8
fi distrusă*, ferice de cel care-ţi**
ţilor, pentru că bunătatea Lui
va face la fel cum ne-ai făcut tu!
rămâne pentru totdeauna!
20
Ferice de cel care-i va apuca
Şi pe Og*, împăratul Basa- 9
pe pruncii tăi şi-i va zdrobi* de
nului, pentru că bunătatea Lui
stâncă!
rămâne pentru totdeauna!
21
Şi* a dat ţara lor de moştenire,
PSALMUL 138
pentru că bunătatea Lui rămâne
pentru totdeauna!
Al lui David.
22
De moştenire lui Israel, slujitorul Său, pentru că bunătatea Lui 1
Te voi lăuda din toată inima
rămâne pentru totdeauna!
mea, voi cânta psalmii Tăi îna23
! Care Şi-a amintit* de noi în
intea* dumnezeilor.
înjosirea noastră, pentru că bună- 2
Mă voi închina* spre temtatea Lui rămâne pentru totdeaplul sfinţeniei Tale şi voi lăuda
una!
Numele Tău, pentru bunătatea
24
Şi ne-a scăpat de vrăjmaşii
Ta şi pentru adevărul Tăuc, pennoştri, pentru că bunătatea Lui
tru că** Tu ai înălţat Cuvântul

a Lit. „carne“

b Sau „chinuitorii noştri“

25 *Ps. 104.27;
145.15;
147.9.

3 *Ps. 79.1.

6 *Ezec.3.26.

7 *Ier. 49.7.
Plân. 4.22.
Ezec. 25.12.
Obad. 10.
8 *Is. 13.1,6;
47.1.
Ier. 25.12;
50.2.
**Ier. 50.15;
50.29.
Apoc. 18.6.
9 *Is. 13.16.

1 *Ps. 119.46.

2 *Ps. 28.2.
1 Împ. 8.29;
8.30.
Ps. 5.7.
**Is. 42.21.

c Sau „credincioşia Ta“
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PSALMII 138:3

4 *Ps. 102.15;
102.22.

6 *Ps. 113.5,6.
Is. 57.15.
**Pr. 3.34.
Iac. 4.6.
1 Pet. 5.5.
7 *Ps. 23.3,4.

8 *Ps. 57.2.
Filip. 1.6.
**Iov 10.3;
10.8; 14.15.

Tăua împreună cu întregul Tău
Numeb.
3
! În ziua când am strigat, mi-ai
răspuns, m-ai încurajat puternic în
sufletul meu.
Toţi* împăraţii pământului
4
Te vor lăuda, Doamne, când vor
auzi cuvintele gurii Tale;
şi vor cânta căile Domnului,
5
pentru că mare este gloria Domnului.
6
! Pentru că Domnul este*
foarte înălţat, dar îi priveşte** pe
cei înjosiţi şi îi cunoaşte de departe pe cei mândri.
Dacă* umblu în mijlocul ne7
cazului, Tu mă vei face să trăiesc,
Îţi vei întinde mâna împotriva
mâniei vrăjmaşilor mei şi dreapta Ta mă va salva.
Domnul* va împlini ceea ce
8
este pentru mine. Doamne, bunătatea Ta este pentru totdeauna;
nu** părăsi lucrările mâinilor
Tale.
PSALMUL 139
Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.

1 *Ps. 17.3.
Ier. 12.3.
2 *2Împ.19.27
**Mt. 9.4.
Ioan 2.24,25
3 *Iov 31.4.

4 *Ev. 4.13.

6 *Iov 42.3.
Ps. 40.5;
131.1.
7 *Ier. 23.24.
Iona 1.3.

Doamne, Tu m-ai cercetat* şi
mă cunoşti,
2
Tu ştii* când mă aşez şi când
mă ridic, de departe îmi pătrunzi**
gândul.
3
Tu ştiic* când umblu şi când
mă culc şi cunoşti toate căile mele.
Încă nu-mi ajunge cuvântul pe
4 limbă şi, iată, Doamne, Tu* îl cunoşti în totul.
5
Tu mă ţii strâns pe dinapoi
şi pe dinainte şi Ţi-ai pus mâna
peste mine.
6
O cunoştinţă* prea minunată
pentru mine! Este atât de înaltă,
că n-o pot ajunge.
7
! Unde* să mă duc de la Duhul Tău şi unde să fug de la faţa
Ta?
1

Dacă* mă sui în ceruri, Tu
eşti acolo; dacă** mă culc în Locuinţa morţilor, iată, Tu eşti acolo;
9
dacă aş lua aripile zorilor,
dacă aş locui la capătul mării,
10
şi acolo mâna Ta mă va conduce şi dreapta Ta mă va apuca.
11
Dacă aş spune: „Cel puţin întunericul mă va acoperi“, – atunci
noaptea va fi lumină în jurul meu;
12
chiar întunericul* nu este întunecos pentru Tine şi noaptea străluceşte ca ziua, întunericul este ca
lumina.
13
Pentru că Tu mi-ai întocmit
rărunchiid, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele.
! Te voi lăuda că m-ai făcut
14
într-un mod uimitor şi admirabil.
Minunate sunt lucrările Tale şi
sufletul meu o ştie foarte bine.
Oasele* mele nu au fost as15
cunse de Tine când am fost făcut
în taină, ţesut ca o broderie, în
locurile de jos ale pământului.
Ochii Tăi au văzut fiinţa mea
16
neîntocmită şi în cartea Ta au fost
scrise toate mădularele mele:
zi de zi se formau când nu era
încă nici unul.
Şi cât* de scumpe îmi sunt
17
gândurile Tale, Dumnezeule, cât
de mare este numărule lor!
18
Dacă aş vrea să le număr, sunt
mai numeroase decât nisipul.
Când mă trezesc, sunt tot cu Tine!
19
! De l-ai ucide*, Dumnezeuf
le , pe cel rău! Şi voi, oameni ai
sângelui, depărtaţi-vă** de mine!
20
Ei, careg vorbesc* cu răutateh
împotriva Ta, vrăjmaşii Tăi, care
iau în deşert Numele Tău!
21
Să* nu-i urăsc eu, Doamne, pe
cei care Te urăsc şi să nu-mi fie
scârbă de cei care se ridică împotriva Ta?
22
Îi urăsc cu o ură desăvârşită;
sunt vrăjmaşi pentru mine.
Cercetează-mă*, Dumnezeule,
23
8

a Sau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“ b Sau „mai presus de tot Numele Tău“
(cercetezi cu atenţie) d Sau „ai Tăi au fost rărunchii mei“ e Lit. „suma“ f Ebr. „Eloah“
că ei“ h Sau „cu rea intenţie“
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8 *Amos 9.2;
9.3,4.
**Iov 26.6.
Pr. 15.11.

12 *Iov 26.6:
34.22.
Dan. 2.22.
Ev. 4.13.

15 *Iov 10.8,9.
Ecl. 11.5.

17 *Ps. 40.5.

19 *Is. 14.4.
**Ps.119.115
20 *Iuda 15.

21 *2 Cr. 19.2.
Ps. 119.158.

23 *Iov 31.6.
Ps. 26.2.

c Lit. „cerni“
g Sau „Pentru

PSALMII 142:1

24 *Ps. 5.8;
143.10.

şi cunoaşte-mi inima! Încear- 13
Da, cei drepţi vor lăuda Nucă-mă şi cunoaşte-mi gândurilea!
mele Tău, cei integri vor locui
24
Şi vezi dacă este în mine
înaintea Ta.
vreo cale a întristăriib şi condu-mă* pe calea eternă!
PSALMUL 141
Un psalm al lui David.

PSALMUL 140
Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.
1 *Vers. 4.

2 *Ps. 56.6.

3 *Ps. 58.4.
Rom. 3.13.
4 *Ps. 71.4.

5 *Ps. 35.7;
57.6;
119.110;
141.9.
Ier. 18.22.

8 *Deut. 32.27

9 *Ps. 7.16;
94.23.
Pr. 12.13;
18.7.
10 *Ps. 11.6.

12 *1 Împ. 8.45.
Ps. 9.4.

Doamne, scapă-mă de omul
rău! Păzeşte-mă* de omul violentc,
2
care cugetăd răutăţi în inimă;
în fiecare zi se* strâng pentru
război.
3
Îşi ascut limba ca un şarpe,
venin de viperă* este sub buzele
lor. Oprire.
Doamne, fereşte-mă* de mâi4
nile celui rău, păzeşte-mă de
omul violentc, care gândeşte să-mi
împiedice paşii!
5
Cei* mândri mi-au ascuns o
cursă şi laţuri, au întins o plasă
pe cale, mi-au pus capcane.
Oprire.
! Am zis Domnului: „Tu eşti
6
Dumnezeul meu. Pleacă urechea,
Doamne, la glasul cererilor mele.
Domnul Dumnezeue este tăria
7
mântuirii mele. Tu mi-ai acoperit
capul în ziua bătăliei.
8
Nu împlini, Doamne, dorinţa
celui rău, nu lăsa să-i reuşească
planul: ei se* vor îngâmfa“. Oprire.
9
Cât despre capul celor care
mă înconjoară, să-i* acopere răutatea buzelor lor!
Cărbuni* aprinşi să cadă asu10
pra lor. Fă-i să cadă în foc, în ape
adânci, ca să nu se mai ridice!
11
Să nu se întărească omul cu
limbă rea în ţarăf; pe omul violentg, răul să-l urmărească până
la ruină!
Ştiu că Domnul va apăra* ca12
uza celui necăjit, dreptul celor
săraci.
1

Doamne, Te-am chemat, grăbeşte-Te*, vino la mine. Pleacă
urechea la glasul meu când strig
către Tine.
2
Rugăciunea* mea să se îndrepte ca tămâia înaintea Ta; ridicarea** mâinilor mele, ca† jertfa de seară!
3
! Pune, Doamne, o strajă gurii mele, păzeşte uşa buzelor mele.
4
Nu-mi abate inima la vreun
lucru rău, ca să fac fapte rele cu oamenii care sunt lucrători ai nelegiuirii: şi* să nu mănânc din mâncărurile lor gustoase.
5
Să mă lovească cel* drept,
aceasta este o favoare; şi să mă
mustre, este untdelemn pe cap;
capul meu nu-l va refuza, pentru
că rugăciunea mea va fi şi împotriva faptelor lor rele.
6
Judecătorii lor vor fi aruncaţi
de pe stâncă şi ei vor auzi cuvintele mele, pentru că sunt plăcute.
7
! Cum se taie şi se despică
pământul, oasele* noastre sunt
risipite la gura Locuinţei morţilor.
8
Pentru că ochii* mei sunt spre
Tine, Doamne Dumnezeulee, în
Tine mă încred; nu-mi părăsi sufletul!
9
Păzeşte-mă de* cursah pe care
mi-au întins-o ei şi de capcanele
lucrătorilor nelegiuirii.
10
Cei răi să cadă* în plasele lor,
iar eu să trec pe lângă ele!
1

1 *Ps. 70.5.

2 *Apoc. 5.8;
8.3,4.
**Ps. 134.2.
1 Tim. 2.8.
†Ex. 29.39.

4 *Pr. 23.6.

5 *Pr. 9.8;
19.25; 25.12.
Gal. 6.1.

7 *2 Cor.1.9.

8 *2 Cr. 20.12.
Ps. 25.15;
123.1,2.

9 *Ps.119.110;
140.5; 142.3.

10 *Ps. 35.8.

PSALMUL 142
Un maschil i al lui David;
când era în peşteră: o rugăciune.
1

Cu glasul meu strig către

a Lit. „gândurile neliniştite“ b Sau „cale idolatră“ c Lit. „de omul violenţelor“ d Sau „plănuieşte“
e Ebr. „Yahve Adonai“
f Sau „pe pământ“
g Lit. „pe omul violenţei“
h Lit. „de mâinile cursei“
i Probabil o învăţătură
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PSALMII 142:2

2 *Ps. 102.
Is. 26.16.
3 *Ps. 143.4.
**Ps. 140.5.

4 *Ps. 69.20.
**Ps. 31.11;
88.8,18.

5 *Ps. 46.1;
91.2.
**Ps. 16.5;
73.26;
119.57.
Plân. 3.24.
†Ps. 27.13.
6 *Ps. 116.6.

7 *Ps. 34.2.
**Ps. 13.6;
119.17.

Domnul; cu glasul meu Îl rog
Tine, ca un pământ uscat. Oprire.
pe Domnul.
7
! Doamne, grăbeşte-Te, răs2
Îmi vărs* plângerea înaintea
punde-mi! Mi se topeşte duhul:
Lui, fac cunoscut necazul meu
nu-mi ascunde faţa Ta! Altfel*
înaintea Lui.
voi fi ca cei care coboară în groapă.
! Când* duhul meu era cople- 8
3
Fă-mă să aud dimineaţa* buşit în mine, atunci Tu îmi cunoşnătatea Ta, pentru că mă încred
teai cărarea. Pe** calea pe care
în Tine. Arată-mi** calea pe care
umblam, ei mi-au ascuns o cursă.
să umblu, pentru că la Tine îmi
4
Priveşte* la dreapta şi vezi:
înalţ† sufletul.
nimeni nu mă cunoaşte, orice 9
Scapă-mă de vrăjmaşii mei,
Doamne; în Tine mă ascund.
loc de scăpare este pierdut pentru
mine; nimeni** nu se îngrijeşte de 10
Învaţă-mă* să fac voia Ta,
sufletul meu.
pentru că Tu eşti Dumnezeul meu.
Am strigat către Tine, Doam5
Duhul** Tău cel bun să mă
ne. Am zis: „Tu* eşti adăpostul
conducă într-o ţară† a dreptăţiia.
meu, partea** mea pe† pământul 11
Pentru Numele Tău, Doamne,
fă-mă să trăiesc*; în dreptatea Ta,
celor vii“.
scoate-mi sufletul din necaz.
6
Ia aminte la strigătul meu,
Şi, în bunătatea Ta, nimiceşpentru că sunt foarte apăsat*, sca- 12
te-i* pe vrăjmaşii mei şi distruge-i
pă-mă de cei care mă persecută,
pe toţi asupritorii sufletului meu,
pentru că sunt mai tari decât mine.
pentru că eu** sunt slujitorul Tău.
7
Scoate sufletul meu din închisoare, ca să laud Numele Tău.
PSALMUL 144
Cei drepţi* mă vor înconjura,
pentru că** Tu îmi vei face bine.
Al lui David.
PSALMUL 143
Un psalm al lui David.
Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă urechea la cererile
mele! În credincioşia Ta, răspunde-mi, în dreptatea Ta!
2
Şi nu* intra la judecată cu
slujitorul tău, pentru că înaintea**
Ta nici un om viu nu este drept.
3
! Pentru că vrăjmaşul urmăreşte sufletul meu, îmi calcă
viaţa la pământ: mă face să
locuiesc în locuri întunecoase,
ca cei morţi de demult.
4
Şi duhul* meu este copleşit
în mine, inima mea este nemângâiată înăuntrul meu.
5
Îmi amintesc* de zilele de
altădată, mă gândesc la toate faptele Tale, cuget la lucrarea mâinilor Tale.
6
Îmi întind* mâinile spre Tine;
sufletul** meu însetează după
1

2 *Iov 14.3.
**Ex. 34.7.
Iov 4.17;
9.2; 15.14;
25.4.
Ps. 130.3.
Ecl. 7.20.
Rom. 3.20.
Gal. 2.16.

4 *Ps. 77.3.

5 *Ps. 77.5.
77.10,11.

6 *Ps. 88.9.
**Ps. 63.1.

Binecuvântat să fie Domnul,
stânca mea, care-mi* deprinde
mâinile pentru luptă, degetele
mele pentru bătălie,
2
Bunătatea* meab şi cetăţuia
mea, turnul meu înalt şi salvatorul
meu, scutul meu şi Cel în care mă
adăpostesc, Cel care-mi supune
poporul meu!
3
! Doamne*, ce este omul ca
să iei cunoştinţă de el, fiul omului, ca să ţii seama de el?
4
Omul* este ca o suflare, zilele** lui sunt ca umbra care trece.
Doamne, pleacă* cerurile Tale
5
şi coboară! Atinge** munţii, şi
vor fumega!
6
Fă* să strălucească fulgerul
şi împrăştie-i! Trimite-Ţi săgeţile
şi pune-i pe fugăc!
7
Întinde-Ţi* mâinile din înălţime, salvează-mă** şi scapă-mă
din apele mari, din mâna fiilor†
celor străini,
1

a Sau „Duhul Tău este bun; condu-mă într-o ţară dreaptă“
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b Vezi Ps. 59.17

7 *Ps. 28.1.

8 *Ps. 46.5.
**Ps. 5.8.
†Ps. 25.1.

10 *Ps. 25.4,5;
139.24.
**Neem.9.20
†Is. 26.10.
11 *Ps. 119.25;
119.37,40.
12 *Ps. 54.5.
**Ps.116.16

1 *2Sam.22.35
Ps. 18.34.

2 *2Sam.22.2;
22.3,40,48.

3 *Iov 7.17.
Ps. 8.4.
Ev. 2.6.
4 *Iov 4.19;
14.2.
Ps. 39.5;
62.9.
**Ps.102.11
5 *Ps. 18.9.
Is. 64.1.
**Ps.104.32
6 *Ps. 18.13;
18.14.
7 *Ps. 18.16.
**Vers. 11.
Ps. 69.1,2;
69.14.
†Ps. 54.3.
Mal. 2.11.

c Sau „încurcă-i“

PSALMII 145:20
8 *Ps. 12.2.

9 *Ps. 33.2,3;
40.3.
10 *Ps. 18.50.

11 *Vers. 7,8.

12 *Ps. 128.3.

15 *Deut. 33.29
Ps. 33.12;
65.4; 146.5.

a căror gură vorbeşte* deşertăciunea şi a căror dreaptă este
o dreaptă a minciuniib.
9
! Dumnezeule, Îţi voi cânta o
cântare* nouă, Îţi voi cânta psalmi
cu lira de zece coarde,
10
Ţie, care* dai mântuirec împăraţilor, care-l scapi pe David, slujitorul Tău, de sabia vătămătoare.
11
Salvează-mă* şi scapă-mă din
mâna fiilor celor străini, a căror
gură vorbeşte deşertăciunea şi a
căror dreaptă este o dreaptă a
minciuniib.
12
Pentru ca fiii noştri să fie ca*
nişte plante care cresc în tinereţea lor, fiicele noastre ca nişte
pietre de unghid sculptatee în felul
unui palat.
13
Grânarele noastre să fie pline,
dând de toate; turmele noastre să
fie înmulţite cu miile, cu zecile de
mii, în păşunile noastre;
14
vacile noastre să fie prăsitoaref, să nu fie nici o ruptură
şi nici o ieşire şi nici un strigăt pe
străzile noastre.
15
Ferice* de un astfel de popor!
Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!
8

PSALMUL 145g
Un psalm* de laudă. Al lui
David.

*Ps. 100.

Te voi înălţa, Dumnezeul
meu, Împărate, şi voi binecuvânta Numele Tău în vecii vecilor.
2
În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău
în vecii vecilor.
3
! Mare* este Domnul şi foarte
vrednic de laudă şi măreţia** Sa
este nepătrunsă.
4
Generaţie* către generaţie
va lăuda lucrările Tale şi va istorisi faptele Tale puternice.
5
Voi vorbi de glorioasa splen1

3 *Ps. 96.4;
147.5.
**Iov 5.9;
9.10 .
Rom. 11.33.
4 *Is. 38.19.

doare a măreţiei Tale şi de faptele Tale minunate.
Şi ei vor spune puterea fap6
telor Tale înfricoşătoare şi eu
voi vesti faptele Tale cele mari.
Ei vor face să răsune aminti7
rea marei Tale bunătăţi şi vor
cânta tare dreptatea Ta.
! Domnul este îndurător* şi
8
milos, încet la mânie şi mare în
bunătate.
Domnul este bun* faţă de
9
toţi şi îndurările Lui sunt peste
toate lucrările Sale.
Toate* lucrările Tale Te vor
10
lăuda, Doamne, şi sfinţii Tăi Te
vor binecuvânta!
11
Ei vor vorbi despre gloria
împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta,
12
ca să fie cunoscute fiilor oamenilor faptele Sale puternice şi
măreţia glorioasă a împărăţiei
Sale.
13
! Împărăţia* Ta este o împărăţie a tuturor veacurilor şi stăpânirea Ta este în toate generaţiileh.
Domnul îi susţine pe toţi cei
14
care cad şi îi ridică* pe toţi cei
încovoiaţi.
Ochii* tuturor aşteaptă de la
15
Tine şi** Tu le dai hrana lor la
timpul ei.
Tu Îţi deschizi mâna şi* saturi
16
după dorinţă tot ce are viaţă.
Domnul este drept în toate
17
căile Sale şi bun în toate lucrările
Sale.
Domnul este aproape* de toţi
18
cei care-L cheamă, de toţi cei
care-L cheamă în** adevăr.
19
El împlineşte dorinţa celor
care se tem de El; le aude strigătul şi-i scapă.
Domnul* păzeşte pe toţi cei
20
care-L iubesc, dar nimiceşte pe
toţi cei răi.

8 *Ex. 34.6,7.
Num. 14.18.
Ps. 86.5,15;
103.8.
9 *Ps. 100.5.
Naum 1.7.
10 *Ps. 19.1.

13 *Ps. 146.10.
1 Tim. 1.17.

14 *Ps. 146.8.

15 *Ps. 104.27.
**Ps. 136.25

16 *Ps. 104.21;
147.9.

18 *Deut. 4.7.
**Ioan 4.24.

20 *Ps. 31.23;
97.10.

a Sau „minciună“ b Sau „a înşelăciunii“ c Sau „victorie“ d Sau „coloane de colţ“ e Ornamental
f Sau „boii noştri să fie încărcaţi“
g În acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărui verset urmează în
h Unele
ordine alfabetică (cu excepţii); versetul 13, ultima parte, este omis de cele mai multe ms.

ms. ad. „Dumnezeu este credincios faţă de toate promisiunile Sale şi iubitor faţă de tot ce a făcut“
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PSALMII 145:21
21

! Gura mea va rosti lauda
Domnului şi orice făpturăa să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt, în
vecii vecilor!
" PSALMUL 146

1 *Ps. 103.1.
2 *Ps. 104.33.

3 *Ps. 118.8,9.
Is. 2.22.
4 *Ps. 104.29.
Ecl. 12.7.
Is. 2.22.
**1 Cor. 2.6
5 *Ps. 144.15.
Ier. 17.7.

6 *Gen. 1.1.
Apoc. 14.7.

7 *Ps. 103.6.
**Ps. 107.9.
†Ps. 68.6;
107.10,14.

8 *Mt. 9.30.
Ioan 9.7-32.
**Ps.145.14;
147.6.
Lc. 13.13.
9 *Deut. 10.18
Ps. 68.5.
**Ps. 147.6.
10 *Ex. 15.18.
Ps. 10.16;
145.13.
Apoc. 11.15.

Lăudaţi pe Domnul!b Laudă*,
suflete al meu, pe Domnul!
2
Voi lăuda* pe Domnul cât voi
trăi, voi cânta psalmi Dumnezeului meu cât voi fi.
3
! Nu* vă încredeţi în cei
mari, în fiul omului, în care nu
este salvare.
4
Suflarea lui iese*, el se întoarce în pământul lui; în aceeaşi zi
planurile** lui pier.
5
Ferice* de acela care-L are pe
Dumnezeul lui Iacov ca ajutor al
lui, a cărui speranţă este în Domnul Dumnezeul său,
6
care* a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în
ele, care păzeşte adevărul pentru
totdeauna,
7
care* face judecată pentru cei
asupriţi, care** dă pâine celor
flămânzi:
! Domnul îi eliberează† pe
cei încătuşaţi.
Domnul deschide* ochii orbi8
lor,
Domnul îi ridică** pe cei încovoiaţi,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi.
Domnul îi păzeşte* pe străini;
9
susţine pe orfan şi pe văduvă,
dar** suceşte calea celor răi.
Domnul* va împărăţi pentru
10
totdeauna; Dumnezeul tău, Sioane, este din generaţie în generaţie!
Lăudaţi pe Domnul!b
1

PSALMUL 147
1 *Ps. 92.1.
**Ps. 135.3.
†Ps. 33.1.

2 *Ps. 102.16.

Lăudaţi pe Domnulb, pentru
că* este bine! Cântaţi psalmi
Dumnezeului nostru, pentru că**
este plăcut: se cuvine laudă†.
2
! Domnul zideşte* Ierusa1

a Lit. „carne“
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limul, adună** pe cei risipiţi ai
lui Israel;
El îi vindecă* pe cei cu inima
3
zdrobită şi le leagă rănile.
El socoteşte* numărul stelelor:
4
le dă nume tuturor.
5
Mare* este Domnul nostru,
şi mare** în putere; înţelepciunea† Lui este nemărginită.
Domnul îi susţine* pe cei sme6
riţi, El îi înjoseşte până la pământ
pe cei răi.
! Răspundeţi Domnului cu
7
mulţumire, cântaţi psalmi cu harfa Dumnezeului nostru,
care* acoperă cerurile cu nori,
8
care pregăteşte ploaie pentru
pământ, care face să răsară iarbă
pe munţi,
9
care* dă vitelor hrana lor,
puilor** de corb care strigă.
10
El nu-Şi* găseşte plăcere
în puterea calului, nu are plăcere
în picioarele omului.
11
Plăcerea Domnului este în
cei care se tem de El, în cei care-şi
pun speranţa în bunătatea Lui.
12
! Ierusalime, laudă pe Domnul! Sioane, laudă pe Dumnezeul
tău!
13
Pentru că El întăreşte zăvoarele porţilor tale, El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău,
14
El dă* pace în hotarele tale,
te satură** cu grăsimea grâuluic.
El trimite* porunca Sa pe
15
pământ, Cuvântul Său aleargă
foarte repede.
16
El dă* zăpadă ca lâna, presară
bruma ca cenuşa;
El aruncă* gheaţa Sa ca
17
nişte bucăţi; cine poate sta înaintea gerului Său?
El trimite* Cuvântul Său şi
18
le topeşte; face să sufle vântul
Său: apele curg.
El descoperă* cuvintele Sale
19
lui Iacov, hotărârile** Sale şi
judecăţile Sale lui Israel.
El n-a* făcut aşa cu nici o
20
naţiune; şi ele n-au cunoscut ju-

c Cel mai bun grâu

2 **Deut. 30.3
3 *Ps. 51.17.
Is. 57.15;
61.1.
Lc. 4.18.
4 *Gen. 15.5.
Is. 40.26.
5 *1 Cr.16.25.
Ps. 48.1;
96.4; 145.3.
**Naum 1.3
†Is. 40.28.
6 *Ps. 146.8;
146.9.

8 *Iov 38.26;
38.27.
Ps. 104.13;
104.14.
9 *Ps. 104.27;
104.28;
136.25;
145.15.
**Iov 38.41.
Mt. 6.26.
10 *Ps.33.16-18
Osea 1.7.

14 *Is. 60.17;
60.18.
**Ps.132.15
15 *Iov 37.12.
Ps. 107.20.
16 *Iov 37.6.
17 *Iov 37.10.

18 *Vers. 15.
19 *Deut. 33.2;
33.3,4.
Ps. 76.1;
78.5; 103.7.
**Mal. 4.4.
20 *Deut. 4.32;
4.33,34.
Rom. 3.1,2.

PSALMII 150:6
decăţile Lui. Lăudaţi pe Domnul!a
PSALMUL 148
Lăudaţi pe Domnul!a Lăudaţi
pe Domnul din ceruri! Lăudaţi-L
în locurile înalte!
2
Lăudaţi-L*, toţi îngerii Săi!
Lăudaţi-L, toate oştirile Sale!
3
Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminii!
4
Lăudaţi-L, ceruri* ale cerurilor şi voi, ape**, care sunteţi
mai presus de ceruri.
5
Să laude Numele Domnului;
pentru că* El a poruncit, şi au
fost create.
6
Şi le-a* aşezat în vecii vecilor; a dat o hotărâre şi nu va treceb.
7
! Lăudaţi pe Domnul de pe
pământ, voi, monştri* ai mării
şi toate adâncurile;
8
foc şi grindină, zăpadă* şi
abur, vânt al furtunii care împlineşti Cuvântul Său,
9
munţi* şi toate dealurile, pomi
roditori şi toţi cedrii,
fiare şi toate vitele, reptile
10
şi păsări înaripate,
împăraţi ai pământului şi toa11
te popoarele, cei mari şi toţi judecătorii pământului,
feciori şi fecioare, bătrâni şi
12
tineri:
să laude Numele Domnului,
13
pentru că Numele* Său este
foarte înălţat; măreţia** Sa este
mai presus de pământ şi de ceruri
14
! şi El a înălţat* cornul
poporului Său, lauda** tuturor
sfinţilor Săi, a fiilor lui Israel,
poporul† care este aproape de El.
Lăudaţi pe Domnul!a
1

2 *Ps. 103.20;
103.21.

4 *1 Împ. 8.27.
2 Cor. 12.2.
**Gen. 1.7.
5 *Gen. 1.1;
1.6,7.
Ps. 33.6,9.
6 *Ps. 89.37;
119.90,91.
Ier. 31.35;
31.36; 33.25.
7 *Is. 43.20.

8 *Ps. 147.
15-18.
9 *Is. 44.23;
49.13; 55.12.

13 *Ps. 8.1.
Is. 12.4.
**Ps. 113.4.

14 *Ps. 75.10.
**Ps. 149.9.
†Ef. 2.17.

PSALMUL 149
1 *Ps. 33.3.
Is. 42.10.

1

Lăudaţi pe Domnul!a Cântaţi*
Domnului o cântare nouă, lauda
Lui în adunarea sfinţilor!

a Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“

Să se bucure Israel de Cel*
care l-a făcut, fiii Sionului să
se veselească de Împăratul** lor!
3
Să* laude Numele Său cu joc,
să-I cânte psalmi cu tamburina şi
cu harfa!
4
Pentru că* Domnul găseşte
plăcere în poporul Său, El îi împodobeşte** pe cei smeriţi cu
mântuire.
5
! Să se bucure sfinţii în glorie, să* cânte de bucurie în paturile lor!
Laudele preaînalte ale lui
6
Dumnezeu să fie în gura lor şi
o sabie* cu două tăişuri în mâna
lor,
7
ca să împlinească răzbunare
împotriva naţiunilor, pedepse
asupra popoarelor;
8
ca să-i lege pe împăraţii lor cu
lanţuri şi pe aleşii lor cu obezi
de fier;
9
ca* să împlinească împotriva lor judecata care este
scrisă. Această** glorie este
pentru toţi sfinţii Săi. Lăudaţi
pe Domnul!a
2

2 *Iov 35.10.
Ps. 100.3.
Is. 54.5.
**Zah. 9.9.
Mt. 21.5.
3 *Ps. 81.2;
150.4.
4 *Ps. 35.27.
**Ps. 132.16.

5 *Iov 35.10.

6 *Ev. 4.12.
Apoc. 1.16.

9 *Deut. 7.1,2.
**Ps. 148.14

PSALMUL 150
Lăudaţi pe Domnul!a Lăudaţi
pe Dumnezeu în sfântul Său
locaş! Lăudaţi-L în întinderea
puterii Lui!
2
Lăudaţi-L* în faptele Sale
puternice! Lăudaţi-L pentru întinderea** măreţiei Sale!
3
Lăudaţi-L* cu sunet de trâmbiţă! Lăudaţi-L cu lira şi cu harfa!
4
Lăudaţi-L cu* tamburină şi
cu joc! Lăudaţi-L cu** instrumente cu coarde şi cu fluier!
Lăudaţi-L cu* chimvale su5
nătoare, lăudaţi-L cu chimvale
răsunătoare!
6
Tot ce are suflare să laude pe
Domnulc! Lăudaţi pe Domnul!a
1

b Sau „nu o vor călca“

2 *Ps. 145.5,6.
**Deut. 3.24
3 *Ps. 81.2;
149.3.
4 *Ex. 15.20.
**Ps. 33.2;
92.3; 144.9.
Is. 38.20.
5 *1 Cr. 15.16;
15.19,28;
16.5; 25.1,6.

c Ebr. „Yah“
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