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PSALMII 39, 40, 41

13. Abate-Þi* privirea de la mine ºi ºi nu ascund bunãtatea ºi credincioºia
lasã-mã sã rãsuflu,
Ta în adunarea cea mare. *Fapt. 20.20,27.
pânã nu mã duc ºi sã** nu mai fiu!
11. Tu, Doamne, nu-mi vei opri
*Iov 10.20,21; 14.5,6. **Iov 14.10-12. îndurãrile Tale;
ci bunãtatea* ºi credincioºia Ta mã
vor pãzi întotdeauna.
*Ps. 43.3; 57.3; 61.7.
PSALMUL 40
12. Cãci rele fãrã numãr mã împreCãtre mai marele cântãreþilor. Un psalm soarã,
al lui David.
m-au ajuns* pedepsele pentru nele1. Îmi pusesem nãdejdea* în giuirile mele; ºi nu le mai pot suferi
vederea.
Domnul,
ºi El S-a plecat spre mine, mi-a Sunt mai multe decât perii capului
ascultat strigãtele.
*Ps. 27.14; 37.7. meu, ºi mi se moaie** inima.
*Ps. 38.4. **Ps. 73.26.
2. M-a scos din groapa pieirii, din
13. Izbãveºte-mã*, Doamne!
fundul mocirlei*;
mi-a pus** picioarele pe stâncã ºi Vino, Doamne, degrabã în ajutorul
*Ps. 70.1, etc.
meu.
mi-a întãrit† paºii.
14. Sã fie ruºinaþi* ºi înfruntaþi
*Ps. 69.2,14. **Ps. 27.5. †Ps. 37.23.
3. Mi-a pus* în gurã o cântare nouã, toþi cei ce vor sã-mi ia viaþa!
Sã dea înapoi ºi sã roºeascã de ruºine
o laudã pentru Dumnezeul nostru.
Mulþi** au vãzut lucrul acesta, s-au cei ce-mi doresc pierzarea!
*Ps. 35.4,26; 70.2,3; 71.13.
temut,
15. Sã* rãmânã înlemniþi de ruºinea**
ºi s-au încrezut în Domnul.
*Ps. 33.3. **Ps. 52.6. lor
4. Ferice* de omul care îºi pune cei ce-mi zic: „Ha! Ha!”
*Ps. 70.3. **Ps. 73.19.
încrederea în Domnul
ºi care nu** se îndreaptã spre cei 16. Sã se bucure* ºi sã se veseleascã
în Tine toþi cei ce Te cautã!
trufaºi ºi mincinoºi†!
Cei ce iubesc mântuirea Ta sã zicã**
*Ps. 34.8. Ier. 17.7. **Ps. 101.3,7. †Ps. 125.5.
5. Doamne Dumnezeule, multe* sunt fãrã încetare:
minunile ºi planurile** Tale pentru „Mãrit sã fie Domnul!”
*Ps. 70.4. **Ps. 35.27.
mine:
nimeni nu se poate asemãna cu Tine. 17. Eu* sunt sãrac ºi lipsit,
Aº vrea sã le vestesc ºi sã le trâm- dar Domnul** Se gândeºte la mine.
Tu eºti ajutorul ºi izbãvitorul meu:
biþez,
dar numãrul lor este prea mare, ca sã nu zãbovi, Dumnezeule!
*Ps. 70.5. **1 Pet. 5.7.
*Exod 15.11.
le povestesc.
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Iov 5.9; 9.10. Ps. 71.15; 92.5; 139.6,17. **Isa. 55.8.

6. Tu nu doreºti nici jertfã*, nici dar
de mâncare,
ci mi-ai strãpuns urechile;
nu ceri nici ardere de tot, nici jertfã
de ispãºire.
*1 Sam. 15.22. Ps. 50.8;
51.16. Isa. 1.11; 66.3. Osea 6.6. Mat. 9.13; 12.7. Evr. 10.5.

7. Atunci am zis: „Iatã-mã cã vin! –
în sulul cãrþii este scris* despre mine –
*Luca 24.44.

8. vreau* sã fac voia Ta, Dumnezeule!”
ªi Legea Ta este în** fundul inimii
mele.
*Ps. 119.16,24,47,92.
Ioan 4.34. Rom. 7.22. **Ps. 37.31. Ier. 31.33. 2 Cor. 3.3.

9. Vestesc* îndurarea Ta în adunarea
cea mare;
iatã cã nu-mi închid buzele**.
Tu† ºtii lucrul acesta, Doamne!
*Ps. 22.22,25; 35.18. **Ps. 119.13. †Ps. 139.2.

10. Nu* þin în inima mea îndurarea Ta,
ci vestesc adevãrul Tãu ºi mântuirea
Ta,

PSALMUL 41
Cãtre mai marele cântãreþilor.
Un psalm al lui David.
1. Ferice de cel* ce îngrijeºte de
cel sãrac!
Cãci în ziua nenorocirii Domnul îl
izbãveºte;
*Prov. 14.21.
2. Domnul îl pãzeºte ºi-l þine în
viaþã.
El este fericit pe pãmânt,
ºi nu-l* laºi la bunul plac al vrãjmaºilor lui.
*Ps. 27.12.
3. Domnul îl sprijinã, când este pe
patul de suferinþã:
îi uºurezi durerile în toate bolile lui.
4. Eu zic: „Doamne, ai milã de
mine!
Vindecã-mi* sufletul! Cãci am pãcãtuit
împotriva Ta.”
*2 Cron. 30.20. Ps. 6.2; 147.3.
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PSALMII 41, 42, 43
5. Vrãjmaºii mei zic cu rãutate despre
mine:
„Când va muri? Când îi va pieri
numele?”
6. Dacã vine cineva sã mã vadã,
vorbeºte* neadevãruri,
strânge temeiuri ca sã mã vorbeascã
de rãu;
ºi, când pleacã, mã vorbeºte de rãu pe
afarã.
*Ps. 12.2. Prov. 26.24-26.
7. Toþi vrãjmaºii mei ºoptesc între ei
împotriva mea
ºi cred cã nenorocirea mea îmi va
aduce pieirea.
8. „Este atins rãu de tot – zic ei –
iatã-l culcat, n-are sã se mai scoale!”
9. Chiar* ºi acela cu care trãiam în
pace,
în care îmi puneam încrederea ºi
care** mânca din pâinea mea,
ridicã ºi el cãlcâiul împotriva mea.
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când mã gândesc cum mergeam
înconjurat de mulþime
ºi cum înaintam** în fruntea ei spre
Casa lui Dumnezeu,
în mijlocul strigãtelor de bucurie ºi
mulþumire
ale unei mulþimi în sãrbãtoare.
*Iov 30.16. Ps. 62.8. **Isa. 30.29.

5. Pentru ce* te mâhneºti, suflete,
ºi gemi înãuntrul meu?
Nãdãjduieºte** în Dumnezeu, cãci
iarãºi Îl voi lãuda;
El este mântuirea mea ºi Dumnezeul
meu.
*Vers. 11. Ps. 43.5. **Plân. 3.24.
6. Îmi este mâhnit sufletul în mine,
Dumnezeule;
de aceea la Tine mã gândesc, din þara
Iordanului,
din Hermon ºi din muntele Miþear.
7. Un val* cheamã un alt val, la
vuietul cãderii apelor Tale;
*2 Sam. 15.12. Iov 19.19. Ps. 55.12,13,20. Ier. 20.10.
toate** talazurile ºi valurile Tale trec
**Obad. 7. Ioan 13.18.
peste mine. *Ier. 4.20. Ezec. 7.26. **Ps. 88.7. Iona 2.3.
10. Dar Tu, Doamne, ai milã de mine 8. Ziua, Domnul îmi dãdea* înduºi ridicã-mã,
rarea Lui,
ca sã le rãsplãtesc cum li se cuvine.
iar noaptea**, cântam laudele Lui
11. Prin aceasta voi cunoaºte cã mã ºi înãlþam o rugãciune Dumnezeului
iubeºti,
vieþii mele.
*Lev. 25.21.
dacã nu mã va birui vrãjmaºul meu.
Deut. 28.8. Ps. 133.3. **Iov 35.10. Ps. 32.7; 63.6; 149.5.
12. Tu m-ai sprijinit, din pricina 9. De aceea, zic lui Dumnezeu, stânca
neprihãnirii mele,
mea: „Pentru ce mã uiþi?
ºi m-ai* aºezat pe vecie înaintea Ta.
Pentru ce* trebuie sã umblu plin de
*Iov 36.7. Ps. 34.15. întristare, sub apãsarea vrãjmaºului?”
13. Binecuvântat* sã fie Domnul
*Ps. 38.6; 43.2.
Dumnezeul lui Israel,
10. Parcã mi se sfãrâmã oasele cu sabia,
din veºnicie în veºnicie!
când mã batjocoresc vrãjmaºii mei
*Ps. 106.48.
Amin! Amin!
ºi-mi zic neîncetat*: „Unde este
Dumnezeul tãu?” *Vers. 3. Ioel 2.17. Mica 7.10.
11. Pentru ce* te mâhneºti, suflete,
CARTEA A DOUA
ºi gemi înãuntrul meu?
Nãdãjduieºte în Dumnezeu, cãci iarãºi
PSALMUL 42
Îl voi lãuda;
Cãtre mai marele cântãreþilor.
El este mântuirea mea ºi Dumnezeul
Cântarea fiilor lui Core.
meu.
*Vers. 5. Ps. 43.5.
1. Cum doreºte un cerb izvoarele
de apã,
PSALMUL 43
aºa Te doreºte sufletul meu pe Tine,
1. Fã-mi* dreptate, Dumnezeule,
Dumnezeule!
apãrã-mi** pricina împotriva
2. Sufletul* meu înseteazã dupã Dum- unui neam nemilos!
nezeu, dupã Dumnezeul cel** Viu;
Izbãveºte-mã de oamenii plini de
când mã voi duce ºi mã voi arãta vicleºug ºi de fãrãdelege!
înaintea lui Dumnezeu?
*Ps. 26.1; 35.24. **Ps. 35.1.
*Ps. 63.1; 84.2. Ioan 7.37. **1 Tes. 1.9.
2. Tu eºti Dumnezeul care mã ocro3. Cu lacrimi* mã hrãnesc zi ºi noapte, teºte*: pentru ce mã lepezi?
când mi se zice fãrã încetare**: Pentru ce** trebuie sã umblu plin de
„Unde este Dumnezeul tãu?”
întristare sub apãsarea vrãjmaºului?
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*Ps. 80.5; 102.9. **Vers. 10. Ps. 79.10; 115.2.

*Ps. 28.7. **Ps. 42.9.

4. Mi-aduc aminte ºi-mi vãrs* tot 3. Trimite* lumina ºi credincioºia Ta,
focul inimii în mine,
ca sã mã cãlãuzeascã
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PSALMII 43, 44

PSALMII 44, 45, 46

ºi sã mã ducã la muntele** Tãu cel 10. ne faci sã dãm* dosul înaintea
sfânt
vrãjmaºului,
ºi la locaºurile Tale!
ºi cei ce ne urãsc ridicã prãzi luate de
*Ps. 40.11; 57.3. **Ps. 3.4. la noi.
*Lev. 26.17. Deut. 28.25. Ios. 7.8,12.
4. Atunci voi merge la altarul lui 11. Ne dai* ca pe niºte oi de
Dumnezeu,
mâncat
la altarul lui Dumnezeu care este ºi ne** risipeºti printre neamuri.
bucuria ºi veselia mea
*Rom. 8.36. **Deut. 4.27; 28.64. Ps. 60.1.
ºi Te voi lãuda cu harpa, Dumnezeule, 12. Vinzi* pe poporul Tãu pe nimic
ºi nu-l socoteºti de mare preþ.
Dumnezeul meu!
*Isa. 52.3,4. Ier. 15.13.
5. Pentru ce* te mâhneºti, suflete,
13. Ne faci* de ocara vecinilor noºtri,
ºi gemi înãuntrul meu?
Nãdãjduieºte în Dumnezeu, cãci iarãºi de batjocura ºi de râsul celor ce ne
înconjoarã.
*Deut. 1.28,37. Ps. 79.4; 80.6.
Îl voi lãuda:
El este mântuirea mea ºi Dumnezeul 14. Ne faci* de pominã printre
meu.
*Ps. 42.5,11. neamuri
ºi** pricinã de clãtinare din cap
PSALMUL 44
printre popoare.
*Ier. 24.9. **2 Împ. 19.21. Iov 16.4. Ps. 22.7.
Cãtre mai marele cântãreþilor. Un psalm
15. Ocara mea este totdeauna înaintea
al fiilor lui Core. O cântare.
mea,
1. Dumnezeule, am auzit cu ure- ºi ruºinea îmi acoperã faþa,
chile noastre, ºi pãrinþii* noºtri 16. la* glasul celui ce mã batjocoreºte
ne-au povestit lucrãrile
ºi mã ocãrãºte,
pe care le-ai fãcut pe vremea lor, în la vederea vrãjmaºului ºi rãzbunãzilele de odinioarã. *Exod 12.26,27. Ps. 78.3. torului.
*Ps. 8.2.
2. Cu mâna Ta* ai izgonit neamuri, 17. Toate acestea ni se întâmplã* fãrã
ca sã-i sãdeºti pe ei,
ca noi sã Te fi uitat,
ai lovit popoare, ca sã-i întinzi pe ei. fãrã sã fi cãlcat legãmântul Tãu:
*Exod 15.17. Deut. 7.1. Ps. 78.55; 80.8.
*Dan. 9.13.
3. Cãci nu* prin sabia lor au pus mâna 18. da, inima nu ni s-a abãtut,
pe þarã,
paºii* nu ni s-au depãrtat de pe
nu braþul lor i-a mântuit,
cãrarea Ta,
*Iov 23.11. Ps. 119.51,157.
ci dreapta Ta, braþul Tãu, lumina feþei 19. ca* sã ne zdrobeºti în locuinþa
Tale,
ºacalilor
pentru cã** îi iubeai.
ºi sã ne acoperi cu** umbra morþii.
*Deut. 8.17. Ios. 24.12. **Deut. 4.37; 7.7,8.
*Isa. 34.13; 35.7. **Ps. 23.4.
4. Dumnezeule, Tu* eºti Împãratul 20. Dacã am fi uitat Numele Dummeu:
nezeului nostru
porunceºte izbãvirea lui Iacov!
ºi ne-am fi întins* mâinile spre un
*Ps. 74.12.
dumnezeu strãin,
*Iov 11.13. Ps. 68.31.
5. Cu Tine doborâm* pe vrãjmaºii 21. n-ar ºti* Dumnezeu lucrul acesta,
noºtri,
El, care cunoaºte tainele inimii?
cu Numele Tãu zdrobim pe potrivnicii
*Iov 31.14. Ps. 139.1. Ier. 17.10.
*Dan. 8.4.
noºtri.
22. Dar* din pricina Ta suntem înjun6. Cãci nu* în arcul meu mã încred, ghiaþi în toate zilele,
nu sabia mea mã va scãpa;
suntem priviþi ca niºte oi sortite pentru
*Ps. 33.16. Osea 1.7.
*Rom. 8.36.
7. ci Tu ne izbãveºti de vrãjmaºii mãcelãrie.
23. Trezeºte-Te*! Pentru ce dormi,
noºtri
Doamne?
ºi dai de ruºine pe* cei ce ne urãsc.
Trezeºte-Te! Nu** ne lepãda pe vecie!
*Ps. 40.14.
*Ps. 7.6; 35.23; 59.4,5; 78.65. **Vers. 9.
8. Noi, în fiecare zi, ne lãudãm cu
24. Pentru* ce Îþi ascunzi faþa?
Dumnezeu*
Pentru ce uiþi de nenorocirea ºi
ºi pururi slãvim Numele Tãu.
*Iov 13.24. Ps. 13.1; 88.14.
*Ps. 34.2. Ier. 9.24. Rom. 2.17.
(Oprire) apãsarea noastrã?
9. Dar Tu ne lepezi*, ne acoperi de 25. Cãci sufletul ne este doborât* în
þãrânã de mâhnire,
ruºine,
trupul nostru este lipit de pãmânt.
nu mai ieºi cu oºtirile noastre;
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*Ps. 60.1,10; 74.1; 88.14; 89.38; 108.11.

*Ps. 119.25.

26. Scoalã-Te, ca sã ne ajuþi!
Izbãveºte-ne, pentru bunãtatea Ta!
PSALMUL 45
Cãtre mai marele cântãreþilor.
De cântat cum se cântã: „Crinii”.
Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.
O cântare de dragoste.
1. Cuvinte pline de farmec îmi
clocotesc în inimã
ºi zic: „Lucrarea mea de laudã este
pentru Împãratul!”
Ca pana unui scriitor iscusit sã-mi fie
limba!
2. Tu eºti cel mai frumos dintre oameni,
harul* este turnat pe buzele tale:
de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu
pe vecie.
*Luca 4.22.
3. Rãzboinic viteaz*, încinge-þi
sabia**,
podoaba ºi slava –
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*Isa. 9.6. **Isa. 49.2. Evr. 4.12. Apoc. 1.16; 19.15.

4. da, slava* ta! – Fii biruitor, suie-te
în carul tãu de luptã,
apãrã adevãrul, blândeþea ºi neprihãnirea,
ºi dreapta ta sã strãluceascã prin isprãvi
minunate!
*Apoc. 6.2.
5. Sãgeþile tale sunt ascuþite:
sub tine vor cãdea popoare,
ºi sãgeþile tale vor strãpunge inima
vrãjmaºilor împãratului.
6. Scaunul* Tãu de domnie, Dumnezeule, este veºnic;
toiagul de domnie al Împãrãþiei Tale este
un toiag de dreptate.
*Ps. 93.2. Evr. 1.8.
7. Tu* iubeºti neprihãnirea ºi urãºti
rãutatea.
De aceea, Dumnezeule**, Dumnezeul
Tãu Te-a uns†
cu un untdelemn de bucurie††,
mai presus decât pe tovarãºii Tãi de
slujbã. *Ps. 33.5. **Isa 61.1. †1 Împ. 1.39,40. ††Ps. 21.6.
8. Smirna*, aloia ºi casia îþi umplu de
miros plãcut toate veºmintele;
în casele tale împãrãteºti de fildeº te
înveselesc instrumentele cu corzi.
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11. ªi atunci împãratul îþi va pofti
frumuseþea.
ªi, fiindcã este Domnul* tãu, adu-i
închinãciunile tale.
*Ps. 95.6. Isa. 54.5.
12. ªi fiica Tirului ºi cele mai
bogate* din popor vor umbla
cu daruri ca sã capete bunãvoinþa ta.
*Ps. 22.29; 72.10. Isa. 49.23; 60.3.

13. Fata* împãratului este plinã de
strãlucire înãuntrul casei împãrãteºti;
ea poartã o hainã þesutã cu aur.
*Apoc. 7.8.

14. Este adusã înaintea împãratului,
îmbrãcatã cu* haine cusute la gherghef
ºi urmatã de fete, însoþitoarele ei,
care sunt aduse la tine.
*Cânt. 1.4.
15. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei
ºi veseliei ºi intrã în casa împãratului.
16. Copiii tãi vor lua locul pãrinþilor
tãi;
îi* vei pune domni în toatã þara.
*1 Pet. 2.9. Apoc. 1.6; 5.10; 20.6.

17. Din neam în neam îþi voi* pomeni
numele:
de aceea în veci de veci te vor lãuda
popoarele.
*Mal. 1.11.
PSALMUL 46
Cãtre mai marele cântãreþilor.
Un psalm al fiilor lui Core.
De cântat pe alamot. O cântare.
1. Dumnezeu este adãpostul* ºi
sprijinul nostru,
un ajutor** care nu lipseºte niciodatã
în nevoi.
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*Ps. 62.7,8; 91.2; 142.5. **Deut. 4.7. Ps. 145.18.

2. De aceea nu ne temem, chiar dacã
s-ar zgudui pãmântul
ºi s-ar clãtina munþii în inima
mãrilor.
3. Chiar* dacã ar urla ºi ar spumega
valurile mãrii
ºi s-ar ridica pânã acolo de sã se
cutremure munþii. –
*Ps. 93.3,4. Ier. 5.22. Mat. 7.25.

(Oprire)

4. Este un râu*, ale cãrui izvoare
înveselesc cetatea** lui Dumnezeu,
*Cânt. 1.3.
9. Printre preaiubitele tale sunt fete* sfântul locaº al locuinþelor Celui
Preaînalt.
*Isa. 8.7. **Ps. 48.1,8. Isa. 60.14.
de împãraþi;
împãrãteasa**, mireasa ta, stã la 5. Dumnezeu este în* mijlocul ei: ea
dreapta ta, împodobitã cu aur de Ofir. nu se clatinã;
Dumnezeu o ajutã în revãrsatul
*Cânt. 6.8. **1 Împ. 2.19.
*Deut. 23.14. Isa. 12.6. Ezec. 43.7,9.
10. Ascultã, fiicã, vezi ºi pleacã-þi zorilor.
Osea 11.9. Ioel 2.27. Þef. 3.15. Zah. 2.5,10,11; 8.3.
urechea;
uitã* pe poporul tãu ºi casa tatãlui tãu! 6. Neamurile* se frãmântã, împãrã*Deut. 21.13. þiile se clatinã,
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PSALMII 46, 47, 48

PSALMII 48, 49, 50

dar glasul Lui rãsunã, ºi pãmântul** cãci** ale lui Dumnezeu sunt scuturile
se topeºte de groazã. *Ps. 2.1. **Ios. 2.9,24. pãmântului:
El este mai înalt ºi mai presus de
7. Domnul* oºtirilor este cu noi,
Dumnezeul lui Iacov este un turn de orice.
*Rom. 4.11,12. **Ps. 89.18.
scãpare pentru noi. –

14. Iatã, Dumnezeul acesta este Dum- îi paºte moartea,
ºi în* curând oamenii fãrã prihanã îi
nezeul nostru în veci de veci;
El va fi cãlãuza noastrã* pânã la calcã în picioare:
li se duce frumuseþea**, ºi Locuinþa
moarte.
*Isa. 58.11.
morþilor le este locaºul.
*Ps. 47.3. Dan. 7.22. Mal. 4.3. Luca 22.30. 1 Cor. 6.2. Apoc.
PSALMUL 49
2.26; 20.4. **Iov 4.21. Ps. 39.11.
Cãtre mai marele cântãreþilor.
15. Dar mie, Dumnezeu îmi va* scãpa
Un psalm al fiilor lui Core.
sufletul din Locuinþa morþilor,
1. Ascultaþi lucrul acesta, toate cãci mã va lua sub ocrotirea Lui. –
*Ps. 56.13. Osea 13.14.
(Oprire)
popoarele,
16. Nu te teme când se îmbogãþeºte
luaþi aminte, toþi locuitorii lumii:
cineva
2. mici* ºi mari,
ºi când i se înmulþesc vistieriile
bogaþi ºi sãraci!
*Ps. 62.9.
3. Gura mea va vorbi cuvinte înþe- casei;
17. cãci* nu ia nimic cu el când
lepte,
ºi inima mea are gânduri pline de moare: vistieriile lui nu se coboarã
dupã el.
*Iov 27.19.
judecatã.
4. Eu îmi plec* urechea la pildele 18. Sã se tot creadã omul fericit* în
viaþã,
care îmi sunt insuflate,
sã se tot laude cu bucuriile pe care ºi
îmi încep cântarea în sunetul harpei.
*Ps. 78.2. Mat. 13.35. le face,
*Deut. 29.19. Luca 12.19.
5. Pentru ce sã mã tem în zilele 19. cãci tot în locuinþa pãrinþilor sãi
nenorocirii,
va* merge
când mã înconjoarã nelegiuirea* ºi nu va mai vedea lumina** nicio*Ps. 38.4. datã.
potrivnicilor mei?
*Gen. 15.15. **Iov 33.30. Ps. 56.13.
6. Ei se încred* în avuþiile lor
20. Omul* pus în cinste, ºi fãrã
ºi se fãlesc cu bogãþia lor cea mare.
pricepere,
*Iov 31.24,25. Ps. 52.7; 62.10. Marc. 10.24. 1 Tim. 6.17.
este** ca dobitoacele pe care le tai.
7. Dar nu pot sã se rãscumpere unul
*Vers. 12. **Ecl. 3.19.
pe altul,
nici sã dea* lui Dumnezeu preþul
PSALMUL 50
rãscumpãrãrii.
*Mat. 16.26.
Un psalm al lui Asaf.
8. Rãscumpãrarea* sufletului lor este
1. Dumnezeu*, da, Dumnezeu
aºa de scumpã,
Domnul vorbeºte
cã nu se va face niciodatã. *Iov 36.18,19. ºi cheamã pãmântul, de la rãsãritul
9. Nu vor trãi pe vecie,
soarelui pânã la asfinþitul lui.
nu pot sã* nu vadã mormântul. *Ps. 89.48.
*Neem. 9.32. Isa. 9.6. Ier. 32.18.
10. Da, îl vor vedea: cãci înþelepþii* 2. Din Sion, care este întruparea*
mor,
frumuseþii desãvârºite,
nebunul ºi prostul deopotrivã pier
de acolo strãluceºte Dumnezeu**.
ºi** lasã altora avuþiile lor.
*Ps. 48.2. **Deut. 33.2. Ps. 80.1.
*Ecl. 2.16. **Prov. 11.4. Ecl. 2.18,21.
3. Dumnezeul nostru vine ºi nu tace.
11. Ei îºi închipuie cã veºnice le vor Înaintea Lui merge un foc* mistuitor,
fi casele,
ºi împrejurul Lui o furtunã puternicã.
cã locuinþele lor vor dãinui din veac
*Lev. 10.2. Num. 16.35. Ps. 97.3. Dan. 7.10.
în veac,
4. El* strigã spre ceruri sus
ei, care dau* numele lor la þãri ºi spre pãmânt, ca sã judece pe
*Gen. 4.17. poporul Sãu:
întregi.
*Deut. 4.26; 31.28; 32.1. Isa. 1.2. Mica 6.1,2.
12. Dar omul pus în* cinste nu
5. „Strângeþi-Mi pe credincioºii*
dãinuieºte,
Mei,
ci este ca dobitoacele care se taie.
*Vers. 20. Ps. 39.5; 83.7.
care** au fãcut legãmânt cu Mine
13. Iatã ce soartã au ei, cei plini de prin jertfã!” – *Deut. 33.3. Isa. 13.3. **Exod 24.7.
atâta încredere*,
6. Atunci cerurile* vor vesti dreptatea
precum ºi cei ce îi urmeazã, cãrora le Lui,
plac cuvintele lor. – *Luca 12.20. (Oprire) cãci Dumnezeu** este Cel ce judecã. –
14. Sunt duºi ca o turmã în Locuinþa
*Ps. 97.6. **Ps. 75.7.
(Oprire)
morþilor,
7. Ascultã*, poporul Meu, ºi voi vorbi;

*Num. 14.9. 2 Cron. 13.12. Vers. 11.

(Oprire)

PSALMUL 48
8. Veniþi* ºi priviþi lucrãrile Domnului,
pustiirile pe care le-a fãcut El pe O cântare. Un psalm al fiilor lui Core.
*Ps. 66.5.
pãmânt.
1. Mare este Domnul ºi lãudat de
9. El* a pus capãt rãzboaielor pânã la
toþi
marginea pãmântului;
în* cetatea Dumnezeului nostru, pe
El a sfãrâmat** arcul ºi a rupt suliþa, muntele** Lui cel sfânt.
a ars cu† foc carele de rãzboi. –
*Ps. 46.4; 87.3. **Isa. 2.2,3. Mica 4.1. Zah. 8.3.
*Isa. 2.4. **Ps. 76.3. †Ezec. 39.9.
2. Frumoasã* înãlþime, bucuria**
10. „Opriþi-vã ºi sã ºtiþi cã Eu sunt întregului pãmânt, este muntele
Dumnezeu:
Sionului;
Eu stãpânesc* peste neamuri,
în† partea de miazãnoapte este
Eu stãpânesc pe pãmânt.” – *Isa. 2.11,17. cetatea†† Marelui Împãrat.
11. Domnul* oºtirilor este cu noi.
*Ps. 50.2. Ier. 3.19. Plân. 2.15. Dan. 8.9; 11.16. **Ezec. 20.6.
Dumnezeul lui Iacov este un turn de †Isa. 14.13. ††Mat. 5.35.
scãpare pentru noi. –
*Vers. 7.
(Oprire)
3. Dumnezeu, în casele Lui împãrãteºti,
este cunoscut ca un turn de scãpare.
4. Cãci iatã cã împãraþii* se adunaPSALMUL 47
serã:
Cãtre mai marele cântãreþilor.
doar au trecut împreunã,
Un psalm fãcut de fiii lui Core.
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1. Bateþi* din palme toate
47
popoarele!
Înãlþaþi lui Dumnezeu strigãte de

*2 Sam. 10.6,14,16,18,19.

5. au privit-o, au înlemnit,
s-au temut ºi au luat-o la fugã.
6. I-a apucat* un tremur acolo,
ca durerea** unei femei la facere.

*Isa. 55.12.
bucurie!
2. Cãci Domnul, Cel Preaînalt, este
*Exod 15.15. **Osea 13.13.
înfricoºat*:
7. Au fost izgoniþi de parcã ar fi fost
El este Împãrat** mare peste tot pãmântul. luaþi de* vântul de rãsãrit
*Deut. 7.21. Neem. 1.5. Ps. 76.12. **Mal. 1.14.
care sfãrâmã** corãbiile din Tarsis.
*Ier. 18.17. **Ezec. 27.26.
3. El* ne supune popoarele,
El pune neamurile sub picioarele 8. Întocmai cum auzisem spunân*Ps. 18.47. du-se, aºa am
noastre.
vãzut în cetatea* Domnului oºtirilor,
4. El ne alege moºtenirea*,
în cetatea Dumnezeului nostru:
slava lui Iacov, pe care-l iubeºte. –
*1 Pet. 1.4.
(Oprire)
Dumnezeu o va face sã dãinuie** pe
5. Dumnezeu Se suie* în mijlocul vecie. –
*Vers. 1,2. **Isa. 2.2. Mica 4.1. (Oprire)
strigãtelor de biruinþã,
9. Dumnezeule, la bunãtatea* Ta ne
Domnul înainteazã în sunetul trâm- gândim,
biþei.
*Ps. 68.24,25.
în mijlocul Templului Tãu!
*Ps. 26.3; 40.10.
6. Cântaþi lui Dumnezeu, cântaþi!
10. Ca ºi Numele* Tãu, Dumnezeule,
Cântaþi Împãratului nostru, cântaþi!
7. Cãci* Dumnezeu este Împãrat peste ºi lauda Ta rãsunã pânã la marginile
pãmântului;
tot pãmântul:
dreapta Ta este plinã de îndurare.
cântaþi** o cântare înþeleaptã!
*Zah. 14.9. **1 Cor. 14.15,16.

8. Dumnezeu* împãrãþeºte peste
neamuri,
Dumnezeu ºade pe scaunul Lui de
domnie cel sfânt.
*1 Cron. 16.31. Ps. 93.1; 96.10; 97.1; 99.1. Apoc. 19.6.

9. Domnitorii popoarelor se adunã
împreunã
cu poporul* Dumnezeului lui Avraam;

*Deut. 28.58. Ios. 7.9. Ps. 113.3. Mal. 1.11,14.

11. Se bucurã muntele Sionului
ºi se veselesc fiicele lui Iuda
de judecãþile Tale.
12. Strãbateþi Sionul ºi ocoliþi-l,
numãraþi-i turnurile,
13. priviþi-i întãritura
ºi cercetaþi-i palatele,
ca sã povestiþi celor ce vor veni dupã ei.
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PSALMII 51, 52, 53, 54

ascultã, Israele, ºi te voi înºtiinþa.
23. Cine* aduce mulþumiri ca jertfã,
Eu sunt Dumnezeu**, Dumnezeul acela Mã proslãveºte,
tãu.
*Ps. 81.8. **Exod 20.2.
ºi celui ce** vegheazã asupra cãii lui,
8. Nu* pentru jertfele tale te** aceluia îi voi arãta mântuirea lui
mustru:
Dumnezeu.”
*Ps. 27.6. Rom. 12.1. **Gal. 6.16.
cãci arderile tale de tot sunt necurmat
*Osea 6.6. **Isa. 1.11. Ier. 7.22.
înaintea Mea.
PSALMUL 51
9. Nu* voi lua tauri din casa ta,
Cãtre mai marele cântãreþilor. Un psalm
nici þapi din staulele tale.
al lui David. Fãcut când a venit la el
*Mica 6.6. **Fapt. 17.25.
10. Cãci ale Mele sunt toate dobi- prorocul Natan, dupã ce intrase David
la Bat-ªeba.
toacele pãdurilor,
toate fiarele munþilor cu miile lor.
1. Ai milã de mine, Dumnezeule,
11. Eu cunosc toate pãsãrile de pe
în bunãtatea Ta!
munþi,
Dupã îndurarea Ta cea mare, ºterge*
ºi tot ce se miºcã pe câmp este al fãrãdelegile mele!
*Vers. 9. Isa. 43.25; 44.22. Col. 2.14.
Meu.
12. Dacã Mi-ar fi foame, nu þi-aº 2. Spalã-mã* cu desãvârºire de nelegiuirea mea
spune þie,
cãci* a Mea este lumea ºi tot ce ºi curãþã-mã de pãcatul meu!
*Evr. 9.14. 1 Ioan 1.7,9. Apoc. 1.5.
cuprinde ea.
3. Cãci îmi cunosc bine fãrãdelegile*,
*Exod 19.5. Deut. 10.14. Iov 41.11. Ps. 24.1. 1 Cor. 10.26,28.
ºi pãcatul meu stã necurmat înaintea
13. Oare mãnânc Eu carnea taurilor?
mea.
*Ps. 32.5; 38.18.
Oare beau Eu sângele þapilor?
14. Adu ca jertfã* lui Dumnezeu 4. Împotriva Ta, numai* împotriva
Ta, am pãcãtuit
mulþumiri
ºi împlineºte-þi** juruinþele fãcute ºi am fãcut ce este rãu înaintea** Ta;
aºa cã† vei fi drept în hotãrârea Ta
Celui Preaînalt.
*Osea 14.2.
Evr. 13.15. **Deut. 23.21. Iov 22.27. Ps. 76.11. Ecl. 5.4,5.
ºi fãrã vinã în judecata Ta.
*Gen. 20.6;
39.9. Lev. 5.19; 6.2. 2 Sam. 12.13. **Luca 15.21. †Rom. 3.4.
15. Cheamã-Mã* în ziua necazului,
ºi Eu te voi izbãvi, iar tu Mã** vei 5. Iatã cã* sunt nãscut în nelegiuire,
ºi** în pãcat m-a zãmislit mama mea.
proslãvi!
*Iov 22.27.
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Ps. 91.15; 107.6,13,19,28. Zah. 13.9. **Vers. 23. Ps. 22.23.

16. Dumnezeu zice însã celui rãu:
„Ce tot înºiri tu legile Mele
ºi ai în gurã legãmântul Meu,
17. când* tu urãºti mustrãrile
ºi arunci** cuvintele Mele înapoia
ta?
*Rom. 2.21,22. **Neem. 9.26.
18. Dacã vezi un hoþ, te uneºti* cu el,
ºi te însoþeºti cu** preacurvarii.
*Rom. 1.32. **1 Tim. 5.22.

*Iov 14.4. Ps. 58.8. Ioan 3.6. Rom. 5.12. Efes. 2.3. **Iov 14.4.

6. Dar Tu ceri ca adevãrul sã fie în
adâncul* inimii:
fã, dar, sã pãtrundã înþelepciunea
înãuntrul meu!
*Iov 38.36.
7. Curãþã-mã* cu isop, ºi voi fi
curat;
spalã-mã, ºi voi fi** mai alb decât
zãpada.
*Lev. 14.4,6,49. Num. 19.18. Evr. 9.19. **Isa. 1.18.

8. Fã-mã sã aud veselie ºi bucurie,
ºi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se*
*Ps. 52.2. vor bucura.
*Mat. 5.4.
20. Stai ºi vorbeºti împotriva fratelui 9. Întoarce-Þi* privirea de la pãcatele
tãu,
mele,
cleveteºti pe fiul mamei tale.
ºterge** toate nelegiuirile mele!
*Ier. 16.17. **Vers. 1.
21. Iatã ce ai fãcut, ºi* Eu am tãcut.
10. Zideºte în mine o inimã* curatã,
Þi-ai închipuit** cã Eu sunt ca tine.
Dar te† voi mustra ºi îþi voi pune Dumnezeule,
pune în mine un duh nou ºi statornic!
totul sub ochi!
19. Dai drumul gurii la rãu,
ºi limba ta* urzeºte vicleºuguri.

*Ecl. 8.11,12. Isa. 26.10; 57.11. **Rom. 2.4. †Ps. 90.8.

*Fapt. 15.9. Efes. 2.10.

22. Luaþi seama, dar, voi care uitaþi* 11. Nu mã lepãda de la* faþa Ta
ºi nu lua de la mine Duhul** Tãu cel
pe Dumnezeu,
ca nu cumva sã vã sfâºii, ºi sã nu fie Sfânt. *Gen. 4.14. 2 Împ. 13.23. **Rom. 8.9. Efes. 4.30.
12. Dã-mi iarãºi bucuria mântuirii
nimeni sã vã scape.
*Iov 8.13. Ps. 9.17. Isa. 51.13. Tale

ºi sprijinã-mã cu un duh* de
bunãvoinþã!
*2 Cor. 3.1.
13. Atunci voi învãþa cãile Tale pe cei
ce le calcã,
ºi pãcãtoºii se vor întoarce la Tine.
14. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii
mele! Izbãveºte-mã de vina sângelui*
vãrsat,
ºi limba mea va lãuda** îndurarea
Ta.
*2 Sam. 11.17; 12.9. **Ps. 35.28.
15. Doamne, deschide-mi buzele,
ºi gura mea va vesti lauda Ta.
16. Dacã ai fi voit jertfe*, Þi-aº fi
adus:
dar Þie nu-Þi plac arderile de tot.
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7. „Iatã omul care nu lua ca ocrotitor
pe Dumnezeu,
ci se* încredea în bogãþiile lui cele mari
ºi se bizuia pe rãutatea lui.” *Ps. 49.6.
8. Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu
ca* un mãslin verde,
mã încred în bunãtatea lui Dumnezeu,
în veci de veci.
*Ier. 11.16. Osea 14.6.
9. Te voi lãuda totdeauna, pentru cã
ai lucrat;
ºi, în faþa copiilor Tãi, voi nãdãjdui
în Numele Tãu, cãci* este binevoitor.
*Ps. 54.6.

PSALMUL 53
Cãtre mai marele cântãreþilor. De cântat
pe flaut. O cântare a lui David.
*Num. 15.27,30. Ps. 40.6; 50.8. Isa. 1.11. Ier. 7.22. Osea 6.6.
17. Jertfele* plãcute lui Dumnezeu
1. Nebunul* zice în inima lui:
sunt un duh zdrobit:
„Nu este Dumnezeu!”
Dumnezeule, Tu nu dispreþuieºti o S-au stricat oamenii, au sãvârºit
inimã zdrobitã ºi mâhnitã.
fãrãdelegi urâte,
*Ps. 34.18. Isa. 57.15; 66.2.
nu este nici** unul care sã facã binele.
18. În îndurarea Ta, varsã-Þi binefa*Ps. 10.4; 14.1, etc. **Rom. 3.10.
cerile asupra Sionului
2. Dumnezeu Se uitã* de la înãlþimea
ºi zideºte zidurile Ierusalimului!
cerurilor peste fiii oamenilor,
19. Atunci vei primi jertfe* neprihãnite, ca sã vadã dacã este cineva care sã fie
arderi de tot ºi jertfe întregi;
priceput
atunci se vor aduce pe altarul Tãu ºi sã caute** pe Dumnezeu.
viþei.
*Ps. 4.5. Mal. 3.3.
*Ps. 33.13. **2 Cron. 15.2; 19.3.
3. Dar toþi s-au rãtãcit, toþi s-au stricat;
nu este nici unul care sã facã binele,
PSALMUL 52
nici unul mãcar.
Cãtre mai marele cântãreþilor.
4. „ªi-au* pierdut oare mintea cei ce
O cântare a lui David. Fãcutã cu
sãvârºesc nelegiuirea,
prilejul celor spuse de Doeg, edomitul,
de mãnâncã pe poporul Meu cum
lui Saul, când zicea: „David s-a dus în mãnâncã pâinea,
casa lui Ahimelec”.
ºi nu cheamã pe Dumnezeu?” *Ier. 4.22.
1. Pentru ce te fãleºti cu rãutatea 5. Atunci* vor tremura de spaimã,
ta, asupritorule*?
fãrã sã fie vreo pricinã de spaimã;
Bunãtatea lui Dumnezeu þine în veci. Dumnezeu va risipi** oasele celor ce
*1 Sam. 21.7. tãbãrãsc împotriva ta,
2. Limba* ta nu nãscoceºte decât îi vei face de ruºine, cãci Dumnezeu
rãutate,
i-a lepãdat. *Lev. 26.17,36. Prov. 28.1. **Ezec. 6.5.
ca** un brici ascuþit, viclean ce eºti! 6. O*! cine va face sã porneascã din
*Ps. 50.19. **Ps. 57.4; 59.7; 64.3.
Sion izbãvirea lui Israel?
3. Tu iubeºti mai degrabã rãul decât Când va aduce Dumnezeu înapoi pe
binele,
prinºii de rãzboi ai poporului Sãu,
mai degrabã minciuna* decât adevã- Iacov se va veseli, ºi Israel se va
rul. –
*Ier. 9.4,5.
(Oprire)
bucura.
*Ps. 14.7.
4. Tu iubeºti numai cuvinte nimiciPSALMUL 54
toare, limbã înºelãtoare!
5. De aceea ºi Dumnezeu te va doborî Cãtre mai marele cântãreþilor. De cântat
cu instrumente cu corzi. O cântare a lui
pe vecie,
David. Fãcutã când au venit zifiþii sã
te va apuca ºi te va ridica din cortul tãu,
spunã lui Saul: „ªtiþi cã David ºade
ºi te va dezrãdãcina* din pãmântul
ascuns printre noi?”
celor vii. –
*Prov. 2.22.
(Oprire)
1. Scapã-mã, Dumnezeule, prin
6. Cei* fãrã prihanã vor vedea lucrul
Numele Tãu
acesta, se vor teme
ºi fã-mi dreptate, prin puterea Ta!
ºi** vor râde de el, zicând:
*Iov 22.19. Ps. 37.34; 40.3; 64.9. Mal. 1.5. **Ps. 58.10.
2. Ascultã-mi rugãciunea, Dumnezeule,
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PSALMII 54, 55

ia aminte la cuvintele gurii mele.
ºi vicleºugul ºi înºelãtoria nu lipsesc
3. Cãci niºte strãini* s-au sculat din pieþele ei.
împotriva mea,
12. Nu* un vrãjmaº mã batjocoreºte,
niºte oameni asupritori vor sã-mi ia cãci aº suferi:
viaþa;
nu potrivnicul meu se ridicã** împoei nu se gândesc la Dumnezeu. –
triva mea,
*Ps. 86.14.
(Oprire)
cãci m-aº ascunde dinaintea lui.
4. Da, Dumnezeu este ajutorul meu,
*Ps. 41.9. **Ps. 35.26; 38.16.
Domnul* este sprijinul sufletului 13. Ci tu, pe care te socoteam una cu
*Ps. 118.7. mine,
meu!
5. Rãul se va întoarce asupra potriv- tu, frate* de cruce ºi prieten cu mine!
*2 Sam. 15.12; 16.23. Ps. 41.9. Ier. 9.4.
nicilor mei;
nimiceºte-i în* credincioºia Ta! *Ps. 89.49. 14. Noi, care trãiam împreunã într-o
6. Atunci Îþi voi aduce jertfe de plãcutã prietenie
ºi ne duceam împreunã* cu mulþimea
bunãvoie,
*Ps. 42.4.
voi lãuda Numele Tãu, Doamne, în Casa lui Dumnezeu!
15. Sã vinã moartea peste ei
*Ps. 52.9.
cãci* este binevoitor;
7. cãci El mã izbãveºte din toate ºi sã se coboare* de vii în Locuinþa
morþilor!
necazurile,
ºi* cu ochii mei îmi vãd împlinitã Cãci rãutatea este în locuinþa lor, în
inima lor.
*Num. 16.30.
dorinþa privitoare la vrãjmaºii mei.
*Ps. 59.10; 92.11.
16. Dar eu strig cãtre Dumnezeu,
ºi Domnul mã va scãpa.
17. Seara*, dimineaþa ºi la amiazã
PSALMUL 55
oftez ºi gem,
Cãtre mai marele cântãreþilor.
ºi El va auzi glasul meu.
De cântat pe instrumente cu corzi.
*Dan. 6.10. Luca 18.1. Fapt. 3.1; 10.3,9,30. 1 Tes. 5.17.
O cântare a lui David.
18. Mã va scãpa din lupta care se dã
1. Ia aminte, Dumnezeule, la împotriva mea ºi-mi va aduce pacea,
rugãciunea mea
cãci mulþi* mai sunt împotriva mea!
ºi nu Te ascunde de cererile mele!
*2 Cron. 32.7,8.
2. Ascultã-mã ºi rãspunde-mi!
19. Dumnezeu va auzi ºi-i va smeri,
Rãtãcesc* încoace ºi încolo ºi mã El, care*, din veºnicie, stã pe scaunul
frãmânt,
*Isa. 38.14. Lui de domnie. –
(Oprire)
3. din pricina zarvei vrãjmaºului
Cãci în ei nu este nici o nãdejde de
ºi din pricina apãsãrii celui rãu.
schimbare
Cãci* ei aruncã nenorocirea peste mine ºi nu se tem de Dumnezeu. *Deut. 33.27.
ºi mã urmãresc cu mânie.
20. Ei pun* mâna pe cei ce trãiau**
*2 Sam. 16.7,8; 19.19.
în pace cu ei
4. Îmi tremurã inima* în mine
ºi mã cuprinde spaima morþii, *Ps. 16.3. ºi îºi calcã legãmântul. *Fapt. 12.1. **Ps. 7.4.
21. Gura lor este dulce ca smântâna,
5. mã apucã frica ºi groaza
dar în inimã poartã rãzboiul:
ºi mã iau fiorii.
6. Eu zic: „O, dacã aº avea aripile cuvintele* lor sunt mai alunecoase
decât untdelemnul,
porumbelului,
dar, când ies ele din gurã, sunt niºte
aº zbura ºi aº gãsi undeva odihnã!”
*Ps. 28.3; 57.4; 62.4; 64.3. Prov. 5.3,4; 12.18.
sãbii.
7. Da, aº fugi departe de tot
22. Încredinþeazã-þi* soarta în mâna
ºi m-aº duce sã locuiesc în pustiu. –
(Oprire) Domnului, ºi El te va sprijini.
El nu** va lãsa niciodatã sã se clatine
8. Aº fugi în grabã la un adãpost
de vântul acesta nãprasnic ºi de cel neprihãnit.
*Ps. 37.5. Mat. 6.25. Luca 12.22. 1 Pet. 5.7. **Ps. 37.24.
furtuna aceasta.
9. Nimiceºte-i, Doamne, împarte-le 23. ªi Tu, Dumnezeule, îi vei coborî
în fundul gropii.
limbile,
cãci în cetate vãd silã* ºi certuri;
Oamenii* setoºi de sânge ºi de
*Ier. 6.7. înºelãciune nu** vor ajunge nici
10. zi ºi noapte ei îi dau ocol pe ziduri: jumãtate din zilele lor.
nelegiuirea ºi rãutatea sunt în sânul ei; Eu însã mã încred în Tine!
11. rãutatea este în mijlocul ei,
*Ps. 5.6. **Iov 15.32. Prov. 10.27. Ecl. 7.17.
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PSALMII 56, 57
PSALMUL 56
Cãtre mai marele cântãreþilor.
Se cântã ca „Porumbel din stejari
depãrtaþi”. O cântare de laudã a lui
David. Fãcutã când l-au prins
filistenii la Gat.
1. Ai milã* de mine, Dumnezeule!
Cãci niºte oameni mã hãrþuiesc.
Toatã ziua îmi fac rãzboi ºi mã
*Ps. 57.1.
chinuiesc.
2. Toatã ziua mã hãrþuiesc* potrivnicii mei;
sunt mulþi, ºi se rãzboiesc cu mine ca
*Ps. 57.3.
niºte trufaºi.
3. Ori de câte ori mã tem,
eu mã încred în Tine.
4. Eu mã voi lãuda cu* Dumnezeu, cu
cuvântul Lui.
Mã încred în Dumnezeu
ºi nu** mã tem de nimic:
ce pot sã-mi facã niºte oameni?
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*Vers. 10,11. **Ps. 118.6. Isa. 31.3. Evr. 13.6.
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PSALMUL 57
Cãtre mai marele cântãreþilor.
„Nu nimici.” O cântare de laudã a lui
David. Fãcutã când a fugit în peºterã,
urmãrit de Saul.
1. Ai milã* de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Cãci în Tine mi se încrede sufletul;
la** umbra aripilor Tale caut un loc
de scãpare,
pânã† vor trece nenorocirile.
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*Ps. 56.1. **Ps. 17.8; 63.7. †Isa. 26.20.

2. Eu strig cãtre Dumnezeu, cãtre Cel
Preaînalt,
cãtre Dumnezeu, care* lucreazã pentru mine.
*Ps. 138.8.
3. El* îmi va trimite izbãvire din cer,
în timp ce prigonitorul meu îmi
aruncã** ocãri.
(Oprire)
Da, Dumnezeu Îºi va† trimite bunãtatea ºi credincioºia.
*Ps. 144.5,7. **Ps. 56.1. †Ps. 40.11; 43.3; 61.7.

4. Sufletul meu este între niºte lei:
5. Întruna ei îmi ating drepturile
ºi n-au decât gânduri rele faþã de stau culcat în mijlocul unor oameni
care varsã flãcãri,
mine.
6. Uneltesc*, pândesc ºi îmi urmãresc în mijlocul unor oameni ai* cãror
paºii,
dinþi sunt suliþe ºi sãgeþi,
pentru cã** vor sã-mi ia viaþa.
ºi a cãror limbã** este o sabie
*Ps. 59.3; 140.2. **Ps. 71.10. ascuþitã.
*Prov. 30.14. **Ps. 55.21; 64.3.
7. Ei trag nãdejde sã scape prin 5. Înalþã-Te* peste ceruri, Dumnezeule,
nelegiuirea lor:
peste tot pãmântul sã se întindã slava
doboarã popoarele, Dumnezeule, în Ta!
*Vers. 11. Ps. 108.5.
mânia Ta!
6. Ei* întinseserã un laþ sub paºii
8. Tu numeri paºii vieþii mele de mei;
pribeag;
sufletul mi se încovoia,
pune-mi lacrimile în burduful Tãu:
ºi-mi sãpaserã o groapã înainte:
nu sunt ele* scrise în cartea Ta?
dar au cãzut ei în ea. –
*Mal. 3.16.
*Ps. 7.15,16; 9.15. (Oprire)
9. Vrãjmaºii mei dau înapoi în ziua
7. Inima mea este tare*, Dumnezeule,
când Te strig:
ºtiu cã Dumnezeu este de* partea inima mea este tare;
voi cânta, da, ºi voi suna din instru*Rom. 8.31.
mea.
*Ps. 108.1, etc.
10. Eu mã voi lãuda cu* Dumnezeu, mentele mele.
cu cuvântul Lui, da, mã voi lãuda cu 8. Trezeºte-te, suflete*! Treziþi-vã,
Domnul, cu cuvântul Lui.
*Vers. 4. lãutã ºi harpã!
11. Mã încred în Dumnezeu ºi nu mã Mã voi trezi în zori de zi.
*Ps. 16.9; 30.12; 108.1,2.
tem de nimic:
9. Te voi lãuda* printre popoare,
ce pot sã-mi facã niºte oameni?
12. Dumnezeule, trebuie sã împlinesc Doamne!
Te voi cânta printre neamuri. *Ps. 108.3.
juruinþele pe care Þi le-am fãcut;
10. Cãci* bunãtatea Ta ajunge pânã la
Îþi voi aduce jertfe de mulþumire.
13. Cãci mi-ai izbãvit sufletul de la* ceruri,
ºi credincioºia Ta pânã la nori.
moarte,
*Ps. 36.5; 71.19; 103.11; 108.4.
mi-ai ferit picioarele de cãdere, ca sã
11. Înalþã-Te* peste ceruri, Dumnezeule,
umblu înaintea lui Dumnezeu,
peste tot pãmântul sã se întindã slava
în lumina** celor vii.
*Vers. 5.
*Ps. 116.8. **Iov 33.30. Ta!
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PSALMII 58, 59

PSALMUL 58
Cãtre mai marele cântãreþilor. „Nu
nimici.” O cântare de laudã a lui David.
1. Oare, tãcând, faceþi voi dreptate?
Oare aºa judecaþi voi fãrã pãrtinire,
fiii oamenilor?
2. Dimpotrivã! în inimã sãvârºiþi
nelegiuiri;
în þarã, puneþi în cumpãnã* silnicia
*Ps. 94.20. Isa. 10.1.
mâinilor voastre.
3. Cei rãi sunt stricaþi încã din*
pântecele mamei lor,
mincinoºii se rãtãcesc odatã cu
ieºirea din pântecele mamei lor.
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*Ps. 51.5. Isa. 48.8.

4. Au o otravã* ca otrava unui ºarpe,
ca otrava unei aspide** surzi, care îºi
astupã urechea, *Ps. 140.3. Ecl. 10.11. **Ier. 8.17.
5. care n-aude glasul vrãjitorilor,
glasul fermecãtorului celui mai iscusit.
6. Dumnezeule, zdrobeºte-le* dinþii
din gurã!
Smulge, Doamne, mãselele acestor
pui de lei!
*Iov 4.10. Ps. 3.7.
7. Sã se risipeascã* întocmai ca niºte
ape care se scurg!
Sãgeþile pe care le-aruncã ei sã fie
*Ios. 7.5. Ps. 112.10.
niºte sãgeþi tocite!
8. Sã piarã ca un melc care se topeºte
umblând;
sã nu vadã soarele, ca* stârpitura
unei femei!
*Iov 3.16. Ecl. 6.3.
9. Înainte ca oalele voastre sã simtã
focul de spin,
verde sau uscat, îl* va lua vârtejul.
*Prov. 10.25.

10. Cel* fãrã prihanã se va bucura la
vederea rãzbunãrii;
îºi va scãlda picioarele** în sângele
celor rãi.
*Ps. 52.6; 64.10; 107.42. **Ps. 68.23.
11. ªi* atunci oamenii vor zice: „Da,
este o rãsplatã pentru cel fãrã prihanã!
Da, este un Dumnezeu care judecã**
*Ps. 92.15. **Ps. 67.4; 96.13; 98.9.
pe pãmânt!”

PSALMII 59, 60, 61, 62

3. Cãci iatã-i cã stau la pândã sã-mi
ia viaþa;
niºte oameni porniþi la* rãu urzesc
lucruri rele împotriva mea,
fãrã** sã fiu vinovat, fãrã sã fi
pãcãtuit, Doamne!
*Ps. 56.6. **1 Sam. 24.11.
4. Cu toatã nevinovãþia mea, ei
aleargã, se pregãtesc:
trezeºte-Te*, ieºi înaintea mea ºi
priveºte!
*Ps. 35.23; 44.23.
5. Doamne Dumnezeul oºtirilor, Dumnezeul lui Israel,
scoalã-Te, ca sã pedepseºti toate
neamurile!
N-avea milã de nici unul din aceºti
vânzãtori nelegiuiþi. –
(Oprire)
6. Se* întorc în fiecare searã, urlã ca
niºte câini
*Vers. 14.
ºi dau ocol cetãþii.
7. Da, din gura lor þâºneºte rãul,
pe buzele lor sunt sãbii*;
cãci zic: „Cine** aude?”
*Ps. 57.4. Prov. 12.18. **Ps. 10.11,13; 64.5; 73.11; 94.7.

8. Dar Tu*, Doamne, râzi de ei,
Tu Îþi baþi joc de toate neamurile.

*1 Sam. 19.16. Ps. 2.4.

9. Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine
nãdãjduiesc,
cãci* Dumnezeu este scãparea mea.
*Vers. 17. Ps. 62.2.

10. Dumnezeul meu, în bunãtatea
Lui, îmi iese* înainte;
Dumnezeu** mã face sã-mi vãd
împlinitã dorinþa faþã de cei ce mã
*Ps. 21.3. **Ps. 54.7; 92.11; 112.8.
prigonesc.
11. Nu-i* ucide, ca sã nu uite lucrul
acesta poporul meu,
ci fã-i sã pribegeascã, prin puterea
Ta, ºi doboarã-i,
*Gen. 4.12,15.
Doamne, scutul nostru!
12. Gura lor pãcãtuieºte la fiecare*
vorbã care le iese de pe buze:
sã se prindã în însãºi mândria lor,
cãci nu spun decât blesteme ºi min*Prov. 12.13; 18.7.
ciuni.
13. Nimiceºte-i*, în mânia Ta, prãpãdeºte-i, ca sã nu mai fie!
Fã-i** sã ºtie cã împãrãþeºte Dumnezeu peste Iacov,
pânã la marginile pãmântului. –

PSALMUL 59
Cãtre mai marele cântãreþilor. „Nu
nimici.” O cântare de laudã a lui David.
*Ps. 7.9. **Ps. 83.18. (Oprire)
Fãcutã când a trimis Saul sã-i
14. Se* întorc în fiecare searã, urlã ca
împresoare casa ca sã-l omoare.
niºte câini
1. Dumnezeule, scapã-mã* de ºi dau ocol cetãþii.
*Vers. 6.
vrãjmaºii mei,
15. Umblã* încoace ºi încolo dupã
ocroteºte-mã de potrivnicii mei! *Ps. 18.48. hranã
2. Scapã-mã de rãufãcãtori,
ºi petrec noaptea nesãtui.
*Iov 15.23. Ps. 109.10.
izbãveºte-mã de oamenii setoºi de
16. Dar eu voi cânta puterea Ta;
sânge!
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dis-de-dimineaþã voi lãuda bunãtatea 10. Oare nu Tu, Dumnezeule, care
Ta.
ne-ai* lepãdat
Cãci Tu eºti un turn de scãpare pentru ºi nu** mai ieºi, Dumnezeule, cu
oºtirile noastre?
mine,
*Vers. 1. Ps. 44.9; 108.11. **Ios. 7.12.
un loc de adãpost în ziua necazului meu.
17. O, tãria* mea! Pe Tine Te voi 11. Dã-ne ajutor, ca sã scãpãm din
necaz!
lãuda,
cãci** Dumnezeu, Dumnezeul meu Cãci ajutorul omului este zadarnic*.
*Ps. 118.8; 146.3.
cel preabun, este turnul meu de
12. Cu Dumnezeu vom face* isprãvi
scãpare.
*Ps. 18.1. **Vers. 9,10.
mari,
ºi El va zdrobi** pe vrãjmaºii noºtri.
PSALMUL 60
*Num. 24.18. 1 Cron. 19.13. **Isa. 63.3.
Cãtre mai marele cântãreþilor. Se cântã
PSALMUL 61
ca ºi „Crinul mãrturiei”. O cântare de
Cãtre mai marele cântãreþilor.
laudã a lui David, spre învãþãturã.
De cântat pe instrumente cu corzi.
Fãcutã când purta rãzboi cu sirienii din
Un psalm al lui David.
Mesopotamia ºi cu sirienii din Þoba ºi
când s-a întors Ioab ºi a bãtut în Valea
1. Ascultã, Dumnezeule, strigãSãrii douãsprezece mii de edomiþi.
tele mele,
1. Dumnezeule*, ne-ai lepãdat, ia aminte la rugãciunea mea!
2. De la capãtul pãmântului strig
ne-ai împrãºtiat
cãtre Tine cu inima mâhnitã ºi zic:
ºi Te-ai mâniat: ridicã-ne iarãºi!
*Ps. 44.9.
„Du-mã pe stânca pe care n-o pot
2. Ai cutremurat pãmântul, l-ai ajunge, cãci este prea înaltã pentru
despicat;
mine!
drege-i* spãrturile, cãci se clatinã!
3. Cãci Tu eºti un adãpost pentru
*2 Cron. 7.14. mine,
3. Ai fãcut* pe poporul Tãu sã treacã un turn* tare împotriva vrãjmaºului.
prin lucruri grele,
*Prov. 18.10.
ne-ai adãpat** cu un vin de amorþire. 4. Aº* vrea sã locuiesc pe vecie în
*Ps. 71.20. **Isa. 51.17,22. Ier. 25.15. cortul Tãu,
4. Ai dat* celor ce se tem de Tine un sã** alerg la adãpostul aripilor Tale. –
steag,
*Ps. 27.4. **Ps. 17.8; 57.1; 91.4.
(Oprire)
ca sã-l înalþe spre biruinþa adevãrului. – 5. Cãci Tu, Dumnezeule, îmi asculþi
*Ps. 20.5.
(Oprire) juruinþele,
5. Pentru ca* preaiubiþii Tãi sã fie Tu îmi dai moºtenirea celor ce se tem
izbãviþi,
de Numele Tãu.
scapã-ne prin dreapta Ta ºi ascultã-ne! 6. Tu adaugi* zile la zilele împãra*Ps. 108.6, etc. tului:
6. Dumnezeu a zis* în sfinþenia Lui: lungeascã-i-se anii pe vecie! *Ps. 21.4.
„Voi ieºi biruitor,
7. În veci sã rãmânã el pe scaunul de
voi împãrþi** Sihemul† ºi voi mãsura domnie, înaintea lui Dumnezeu!
valea†† Sucot.
Fã ca bunãtatea* ºi credincioºia Ta sã
*Ps. 89.35. **Ios. 1.6. †Gen. 12.6. ††Ios. 13.27. vegheze asupra lui!
*Ps. 40.11. Prov. 20.28.
7. Al Meu este Galaadul, al Meu este 8. Atunci voi cânta neîncetat Numele
Manase;
Tãu,
Efraim* este tãria capului Meu,
ºi zi de zi îmi voi împlini juruinþele.
iar Iuda**, toiagul Meu de cârmuire.
*Deut. 33.17. **Gen. 49.10.
PSALMUL 62
8. Moab* este ligheanul în care Mã
Cãtre
mai
marele cântãreþilor. Dupã
spãl;
Iedutun. Un psalm al lui David.
peste** Edom Îmi arunc încãlþã1. Da, numai în* Dumnezeu mi
mintea;
se încrede sufletul;
þara filistenilor† strigã de bucurie din
de la El îmi vine ajutorul.
*Ps. 33.20.
pricina Mea!” –
*2 Sam. 8.2. **2 Sam. 8.14. Ps. 108.9. †2 Sam. 8.1.
2. Da*, El este stânca ºi ajutorul meu,
9. Cine mã va duce în cetatea întãritã? turnul meu de scãpare; nicidecum**
Cine mã va duce la Edom?
nu mã voi clãtina.
*Vers. 6. **Ps. 37.24.
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PSALMII 62, 63, 64

3. Pânã când vã veþi nãpusti asupra
unui om,
pânã când veþi cãuta cu toþii sã-l
doborâþi
ca* pe un zid gata sã cadã, ca pe un
gard gata sã se surpe?
*Isa. 30.13.
4. Da, ei pun la cale sã-l doboare din
înãlþimea lui:
le place minciuna;
cu* gura binecuvânteazã, dar cu inima
blestemã. –
*Ps. 28.3.
(Oprire)
5. Da*, suflete, încrede-te în Dumnezeu,
cãci de la El îmi vine nãdejdea.
*Vers. 1,2.

6. Da, El este stânca ºi ajutorul meu,
turnul meu de scãpare: nicidecum nu
mã voi clãtina.
7. Pe* Dumnezeu se întemeiazã ajutorul ºi slava mea;
în Dumnezeu este stânca puterii mele,
*Ier. 3.23.
locul meu de adãpost.
8. Popoare, în orice vreme, încredeþi-vã în El,
vãrsaþi-vã* inimile înaintea Lui!
Dumnezeu este adãpostul** nostru. –
*1 Sam. 1.15. Ps. 42.4. Plân. 2.19. **Ps. 18.2.

(Oprire)

9. Da, o* nimica sunt fiii omului!
Minciunã sunt fiii oamenilor!
Puºi în cumpãnã toþi laolaltã, ar fi
mai uºori decât o suflare.
*Ps. 39.5,11. Isa. 40.15,17. Rom. 3.4.

PSALMII 64, 65, 66

ca sã-Þi vãd puterea* ºi slava.
*1 Sam. 4.21. 1 Cron. 16.11. Ps. 27.4; 78.61.

3. Fiindcã* bunãtatea Ta preþuieºte
mai mult decât viaþa,
de aceea buzele mele cântã laudele
Tale.
*Ps. 30.5.
4. Te voi binecuvânta, dar, toatã*
viaþa mea,
ºi în Numele Tãu îmi voi ridica
*Ps. 104.33; 146.2.
mâinile.
5. Mi se* saturã sufletul ca de niºte
bucate grase ºi miezoase,
ºi gura mea Te laudã cu strigãte de
bucurie pe buze,
*Ps. 36.8.
6. când mi-aduc* aminte de Tine în
aºternutul meu
ºi când mã gândesc la Tine în timpul
privegherilor nopþii. *Ps. 42.8; 119.55; 149.5.
7. Cãci Tu eºti ajutorul meu,
ºi sunt plin de veselie la* umbra
*Ps. 61.4.
aripilor Tale.
8. Sufletul meu este lipit de Tine;
dreapta Ta mã sprijinã.
9. Dar cei ce cautã sã-mi ia viaþa
se vor duce în adâncimile pãmântului;
10. vor* fi daþi pradã sabiei,
vor fi prada ºacalilor.
*Ezec. 35.5.
11. Dar împãratul se va bucura în
Dumnezeu;
oricine* jurã pe El se va fãli,
cãci va astupa gura mincinoºilor.

10. Nu vã încredeþi în asuprire
*Deut. 6.13. Isa. 45.23; 65.16. Þef. 1.5.
ºi nu vã puneþi nãdejdea zadarnicã în
rãpire;
PSALMUL 64
când* cresc bogãþiile, nu vã lipiþi Cãtre mai marele cântãreþilor. Un psalm
inima de ele.
al lui David.
*Iov 31.25. Ps. 52.7. Luca 12.15. 1 Tim. 6.17.
1. Ascultã-mi glasul, Dumnezeule,
11. O datã* a vorbit Dumnezeu,
când gem!
de douã ori am auzit
cã: „Puterea** este a lui Dumnezeu.” Ocroteºte-mi viaþa împotriva vrãjma*Iov 33.14. **Apoc. 19.1. ºului de care mã tem!
12. A Ta, Doamne, este ºi bunãtatea*, 2. Pãzeºte-mã de uneltirile celor rãi,
cãci Tu** rãsplãteºti fiecãruia dupã de ceata gãlãgioasã a oamenilor
faptele lui. *Ps. 86.15; 103.8. Dan. 9.9. **Iov 34.11. nelegiuiþi!
Prov. 24.12. Ier. 32.19. Ezec. 7.27; 33.20. Mat. 16.27. Rom.
3. Ei* îºi ascut limba ca o sabie,
2.6. 1 Cor. 3.8. 2 Cor. 5.10. Efes. 6.8. Col. 3.25. 1 Pet. 1.17.
îºi aruncã** vorbele lor amare ca
Apoc. 22.12.
niºte sãgeþi,
*Ps. 11.2; 57.4. **Ps. 58.7. Ier. 9.3.
PSALMUL 63
4. ca sã tragã în ascuns asupra celui
Un psalm al lui David.
nevinovat:
Fãcut când era în pustiul lui Iuda.
trag asupra lui pe neaºteptate, fãrã
1. Dumnezeule, Tu eºti Dumnezeul nici o fricã.
5. Ei se* îmbãrbãteazã în rãutatea lor,
meu, pe Tine Te caut!
Îmi înseteazã sufletul* dupã Tine, îmi se sfãtuiesc împreunã ca sã întindã
curse
tânjeºte trupul dupã Tine,
într-un pãmânt sec, uscat ºi fãrã apã. ºi zic**: „Cine ne va vedea?”
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*Ps. 42.2; 84.2; 143.6.

2. Aºa Te privesc eu în Locaºul cel
Sfânt,

*Prov. 1.11. **Ps. 10.11; 59.7.

6. Pun la cale nelegiuiri
ºi zic: „Iatã-ne gata, planul este fãcut!”
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O prãpastie este lãuntrul ºi inima Tu le dai grâu, pe care iatã cum îl faci
sã rodeascã:
fiecãruia!
*Deut. 11.12. **Ps. 68.9,10; 104.13. Ier. 5.24. †Ps. 46.4.
7. Dar* Dumnezeu aruncã sãgeþi
10. îi uzi brazdele,
împotriva lor:
îi sfãrâmi bulgãrii,
deodatã, iatã-i loviþi.
*Ps. 7.12,13.
îl înmoi cu ploaia
8. Limba* lor le-a pricinuit cãderea;
ºi-i binecuvântezi rãsadul.
ºi toþi cei ce-i vãd clatinã** din cap.
11. Încununezi anul cu bunãtãþile
*Prov. 12.13; 18.7. **Ps. 31.11; 52.6.
9. Toþi* oamenii sunt cuprinºi de Tale,
fricã ºi mãrturisesc**: „Iatã ce a fãcut ºi paºii Tãi varsã belºugul.
12. Câmpiile pustiului sunt adãpate,
Dumnezeu”,
ºi recunosc cã aceasta este lucrarea ºi dealurile sunt încinse cu veselie.
13. Pãºunile se acoperã de oi,
Lui!
*Ps. 40.3. **Ier. 50.28; 51.10.
10. Cel* neprihãnit se bucurã în ºi vãile* se îmbracã cu grâu:
toate strigã de bucurie ºi cântã.
Domnul ºi în El îºi cautã scãparea;
*Isa. 55.12.
toþi cei cu inima fãrã prihanã se laudã
*Ps. 82.11; 58.10; 68.3.
cã sunt fericiþi.
PSALMUL 66
PSALMUL 65
Cãtre mai marele cântãreþilor.
O cântare. Un psalm.
Cãtre mai marele cântãreþilor.
Un psalm al lui David. O cântare.
1. Înãlþaþi lui Dumnezeu strigãte* de bucurie, toþi locuitorii
1. Cu încredere, Dumnezeule,
pãmântului.
*Ps. 100.1.
vei fi lãudat în Sion,
ºi împlinite vor fi juruinþele care 2. Cântaþi slavã Numelui Sãu,
mãriþi slava Lui prin laudele voastre.
Þi-au fost fãcute.
3. Ziceþi lui Dumnezeu: „Cât de înfri2. Tu asculþi rugãciunea,
de aceea toþi oamenii vor veni la* coºate* sunt lucrãrile Tale!
Din** pricina mãrimii puterii Tale,
*Isa. 66.23.
Tine.
vrãjmaºii Tãi Te linguºesc.
3. Mã copleºesc* nelegiuirile:
*Ps. 65.5. **Ps. 18.44.
dar Tu vei ierta** fãrãdelegile noastre.
4. Tot* pãmântul se închinã înaintea Ta
*Ps. 38.4; 40.12. **Ps. 51.2; 79.9. Isa. 6.7. Evr. 9.14. 1 Ioan
1.7,9.
ºi cântã** în cinstea Ta,
4. Ferice* de cel pe care-l alegi** Tu cântã Numele Tãu. –
*Ps. 12.27; 67.3; 117.1. **Ps. 96.1,2.
(Oprire)
ºi pe care-l primeºti înaintea Ta,
5. Veniþi* ºi priviþi lucrãrile lui Dumca sã locuiascã în curþile Tale!
Ne vom sãtura† de binecuvântarea nezeu!
Ce înfricoºat este El când lucreazã
Casei Tale,
*Ps. 46.8.
asupra fiilor oamenilor!
de sfinþenia Templului Tãu.
*Ps. 33.12; 84.4. **Ps. 4.3. †Ps. 36.8.
6. El a prefãcut* marea în pãmânt
5. În bunãtatea Ta, Tu ne asculþi prin uscat,
minuni,
ºi râul** a fost trecut cu piciorul:
Dumnezeul mântuirii noastre,
atunci ne-am bucurat în El.
*Exod 14.21. **Ios. 3.14,16.
Nãdejdea* tuturor marginilor îndepãr7. El stãpâneºte pe vecie, prin puterea
*Ps. 22.27.
tate ale pãmântului ºi mãrii!
Lui.
6. El întãreºte munþii prin tãria Lui
Ochii* Lui urmãresc pe neamuri,
ºi este* încins cu putere.
*Ps. 93.1.
7. El* potoleºte urletul mãrilor, urletul ca cei rãzvrãtiþi sã nu se mai scoale
*Ps. 11.4.
(Oprire)
împotriva Lui! –
valurilor lor,
8. Binecuvântaþi, popoare, pe Dumºi zarva** popoarelor.
*Ps. 89.9; 107.29. Mat. 8.26. **Ps. 16.10. Isa. 17.12,13. nezeul nostru!
8. Cei ce locuiesc la marginile lumii Faceþi sã rãsune lauda Lui!
se înspãimântã de minunile Tale:
9. El ne-a pãstrat sufletul cu viaþã
Tu umpli de veselie Rãsãritul ºi ºi n-a îngãduit sã ni se clatine
Apusul îndepãrtat.
piciorul.
9. Tu cercetezi* pãmântul ºi-i dai** 10. Cãci Tu* ne-ai încercat, Dumnezeule,
belºug,
ne-ai trecut** prin cuptorul cu foc, ca
îl umpli de bogãþii
*Ps. 17.3. Isa. 48.10.
argintul.
ºi de râuri† dumnezeieºti pline cu apã. **Zah. 13.9. 1 Pet. 1.6,7.
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PSALMII 66, 67, 68

PSALMII 68, 69

6. Pãmântul* îºi dã roadele;
Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne bine*Plân. 1.13. cuvânteazã,
*Lev. 26.4. Ps. 85.12. Ezec. 34.27.
12. Ai lãsat* pe oameni sã încalece 7. Dumnezeu ne binecuvânteazã,
pe capetele noastre,
ºi toate marginile pãmântului se* tem
am trecut** prin foc ºi prin apã:
de El.
*Ps. 22.27.
dar Tu ne-ai scos ºi ne-ai dat belºug.
*Isa. 51.23. **Isa. 43.2.
PSALMUL 68
13. De aceea, voi merge* în Casa Ta
Cãtre
mai
marele cântãreþilor.
cu arderi de tot,
Un psalm al lui David. O cântare.
îmi voi** împlini juruinþele fãcute
*Ps. 100.4; 116.14,17-19. **Ecl. 5.4.
Þie,
1. Dumnezeu Se scoalã*, vrãj14. juruinþe care mi-au ieºit de pe
maºii Lui se risipesc,
buze,
ºi potrivnicii Lui fug dinaintea feþei
pe care mi le-a rostit gura când eram Lui.
*Num. 10.35. Isa. 33.3.
la strâmtoare.
2. Cum* se risipeºte fumul, aºa-i
15. Îþi voi aduce oi grase ca ardere de risipeºti Tu;
tot,
cum** se topeºte ceara la foc,
cu grãsimea berbecilor,
aºa pier cei rãi dinaintea lui Dumvoi jertfi oi împreunã cu þapi. – (Oprire) nezeu.
*Isa. 9.18. Osea 13.3. **Ps. 57.5. Mica 1.4.
16. Veniþi* de ascultaþi, toþi cei ce vã 3. Dar cei* neprihãniþi se bucurã,
temeþi de Dumnezeu,
saltã de bucurie înaintea lui Dumnezeu
ºi voi istorisi ce a fãcut El sufletului ºi nu mai pot de veselie.
meu.
*Ps. 34.11.
*Ps. 32.11; 58.10; 64.10.
17. Am strigat cãtre El cu gura mea,
4. Cântaþi* lui Dumnezeu, lãudaþi
ºi îndatã lauda a fost pe limba mea.
Numele Lui!
18. Dacã* aº fi cugetat lucruri nele- Faceþi** drum Celui ce înainteazã
giuite în inima mea,
prin câmpii.
nu m-ar fi ascultat Domnul.
Domnul† este Numele Lui: bucuraþi-vã
*Iov 27.9. Prov. 15.29; 28.9. Isa. 1.15. Ioan 9.31. Iac. 4.3. înaintea Lui!
19. Dar Dumnezeu m-a* ascultat,
*Ps. 66.4. **Deut. 33.26. Vers. 33. †Exod 6.3.
a luat aminte la glasul rugãciunii 5. El este tatãl* orfanilor, apãrãtorul
*Ps. 116.1,2. vãduvelor,
mele.
20. Binecuvântat sã fie Dumnezeu,
El, Dumnezeu, care locuieºte în
care nu mi-a lepãdat rugãciunea
Locaºul Lui cel Sfânt. *Ps. 10.14,18; 146.9.
ºi nu mi-a îndepãrtat bunãtatea Lui!
6. Dumnezeu* dã o familie celor
pãrãsiþi,
El izbãveºte** pe prinºii de rãzboi
PSALMUL 67
ºi-i
face fericiþi;
Cãtre mai marele cântãreþilor.
numai cei† rãzvrãtiþi locuiesc în
De cântat pe instrumente cu corzi.
locuri uscate.
*1 Sam. 2.5. Ps. 113.9.
Un psalm. O cântare.
11. Ne-ai adus* în laþ
ºi ne-ai pus o grea povarã pe coapse.

68

**Ps. 107.10,14; 146.7. Fapt. 12.6, etc. †Ps. 107.34,40.

67

1. Dumnezeu sã aibã milã de noi 7. Dumnezeule, când* ai ieºit Tu în
ºi sã ne binecuvânteze,
fruntea poporului
sã facã* sã lumineze peste noi faþa Lui, ºi când mergeai în pustiu –

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

(Oprire)

2. ca sã se cunoascã pe pãmânt calea*
Ta,
ºi printre toate neamurile mântuirea**
Ta!
*Fapt. 18.25. **Luca 2.30,31. Tit 2.11.
3. Te* laudã popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele Te laudã.
*Ps. 66.4.
4. Se bucurã neamurile ºi se veselesc;
cãci Tu judeci popoarele* cu nepãrtinire
ºi povãþuieºti neamurile pe pãmânt. –
*Ps. 96.10,13; 98.9.

(Oprire)

5. Te laudã popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele Te laudã.

*Exod 13.21. Judc. 4.14. Hab. 3.13.

(Oprire)

8. s-a cutremurat* pãmântul,
s-au topit cerurile dinaintea lui
Dumnezeu,
s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
*Exod 19.16,18. Judc. 5.4. Isa. 64.1,3.

9. Ai dat o* ploaie binefãcãtoare,
Dumnezeule,
ºi ai întãrit moºtenirea Ta sleitã de
*Deut. 11.11,12. Ezec. 34.26.
puteri.
10. Poporul Tãu ºi-a aºezat locuinþa
în þara
pe care, prin bunãtatea Ta, Dum-
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nezeule, o pregãtiseºi pentru cei nenorociþi*.
*Deut. 26.5,9. Ps. 74.19.
11. Un cuvânt spune Domnul,
ºi femeile aducãtoare de veºti bune
sunt o mare oºtire: –
12. împãraþii* oºtirilor fug, fug,
ºi cea care rãmâne acasã împarte
*Num. 31.8,9,54. Ios. 10.16; 12.8.
prada.
13. Pe când* voi vã odihniþi în
mijlocul staulelor,
aripile porumbelului sunt acoperite**
de argint,
ºi penele lui sunt de un galben auriu. –

24. Ei vãd intrarea Ta, Dumnezeule,
intrarea Dumnezeului meu, Împãratului meu, în Locaºul cel Sfânt.
25. În frunte merg cântãreþii*, apoi
cei ce cântã din instrumente,
în mijlocul fetelor care sunã din
*1 Cron. 13.8; 15.16. Ps. 47.5.
timpane.
26. Binecuvântaþi pe Dumnezeu în
adunãri,
binecuvântaþi pe Domnul, cei ce vã
coborâþi* din Israel!
*Deut. 33.28. Isa. 48.1.
27. Iatã tânãrul* Beniamin, care
stãpâneºte peste ei,
*Ps. 81.6. **Ps. 105.37.
cãpeteniile lui Iuda ºi ceata lor,
14. Când* a împrãºtiat Cel atotpu- cãpeteniile lui Zabulon, cãpeteniile
ternic pe împãraþi în þarã,
lui Neftali.
*1 Sam. 9.21.
parcã ningea în Þalmon.
28. Dumnezeul tãu te-a fãcut* puternic.
*Num. 21.3. Ios. 10.10; 12.1, etc.
15. Munþii lui Dumnezeu, munþii Ba- Întãreºte, Dumnezeule, ce ai fãcut
*Ps. 42.8.
pentru noi în Templul Tãu.
sanului,
munþi cu multe piscuri, munþii Basa- 29. Împãraþii* Îþi vor aduce daruri la
*1 Împ. 10.10,24,25.
Ierusalim.
nului,
16. pentru ce*, munþi cu multe piscuri, 2 Cron. 32.23. Ps. 72.10; 76.11. Isa. 60.16,17.
30. Înspãimântã fiara din trestii,
purtaþi pizmã
pe** muntele pe care l-a ales Dum- ceata* taurilor, cu viþeii popoarelor;
calcã în picioare pe cei ce îºi pun**
nezeu ca locaº împãrãtesc?
Cu toate acestea Domnul va locui în plãcerea în argint!
Risipeºte popoarele cãrora le place sã
el în veci.
*Ps. 114.4,6.
se batã!
*Ps. 22.12. **2 Sam. 8.2,6.
**Deut. 12.5,11. 1 Împ. 9.3. Ps. 87.1,2; 132.13,14.
17. Carele* Domnului se numãrã cu 31. Cei* mari vin din Egipt;
Etiopia** aleargã† cu mâinile întinse
douãzecile de mii, cu mii ºi mii;
*Isa. 19.19,21.
Domnul este în mijlocul lor, venind spre Dumnezeu.
**Ps. 72.9. Isa. 45.14. Þef. 3.10. Fapt. 8.27. †Ps. 44.20.
din Sinai în Locaºul Sãu cel Sfânt.
32. Cântaþi lui Dumnezeu, împãrãþiile
*Deut. 33.2. 2 Împ. 6.16,17. Dan. 7.10. Evr. 12.22. Apoc. 9.16.
18. Te-ai suit* pe înãlþime, ai** luat pãmântului,
ºi lãudaþi pe Domnul! –
(Oprire)
prinºi de rãzboi,
33. Cântaþi Celui ce* cãlãreºte pe
ai luat† în dar oameni;
cei rãzvrãtiþi†† vor locui ºi ei*† cerurile cerurilor veºnice!
Iatã cã** se aude glasul Lui, glasul
lângã Domnul Dumnezeu.
*Fapt. 1.9. Efes. 4.8. **Judc. 5.12. †Fapt. 2.4,33. Lui cel puternic!
††1 Tim. 1.13. *†Ps. 78.60.

*Vers. 4. Ps. 18.10; 104.3. **Ps. 29.3, etc.

19. Binecuvântat sã fie Domnul care 34. Daþi* slavã lui Dumnezeu,
zilnic ne poartã povara,
a cãrui mãreþie este peste Israel
Dumnezeu, Mântuirea noastrã. – (Oprire) ºi a cãrui putere este în ceruri. *Ps. 29.1.
20. Dumnezeu este pentru noi Dum- 35. Ce înfricoºat* eºti, Dumnezeule,
nezeul izbãvirilor,
din Locaºul Tãu cel Sfânt!
ºi Domnul* Dumnezeu ne poate Dumnezeul lui Israel dã poporului
scãpa de moarte.
Sãu tãrie ºi mare putere.
*Deut. 32.29. Prov. 4.23. Apoc. 1.18; 20.1.
Dumnezeu!
21. Da, Dumnezeu* va zdrobi capul Binecuvântat sã fie *Ps.
45.4; 65.5; 66.5; 76.12.
vrãjmaºilor Lui,
creºtetul** capului celor ce trãiesc în
PSALMUL 69
*Ps. 110.6. Hab. 3.13. **Ps. 55.23.
pãcat.
22. Domnul zice: „Îi voi aduce înapoi* Cãtre mai marele cântãreþilor. De cântat
ca ºi „Crinii”. Un psalm al lui David.
din Basan,
îi voi aduce înapoi din** fundul
1. Scapã-mã, Dumnezeule,
mãrii,
*Num. 21.33. **Exod 14.22.
cãci* îmi ameninþã apele viaþa.
23. ca* sã-þi cufunzi piciorul în sânge,
*Vers. 2,14,15. Iona 2.5.
ºi** limba câinilor tãi sã-ºi capete partea 2. Mã afund* în noroi ºi nu mã pot
*Ps. 58.10. **1 Împ. 21.19. þine;
din vrãjmaºii tãi.”

69

592

PSALMII 69

am cãzut în prãpastie, ºi dau apele
peste mine.
*Ps. 40.2.
3. Nu mai pot* strigând, mi se usucã
gâtlejul,
mi se topesc** ochii privind spre Dumnezeul meu. *Ps. 6.6. **Ps. 119.82,123. Isa. 38.14.
4. Cei ce mã urãsc* fãrã temei sunt
mai mulþi decât perii capului meu;
ce puternici sunt cei ce vor sã mã
piardã,
cei ce pe nedrept îmi sunt vrãjmaºi;
trebuie sã dau înapoi ce n-am furat.
*Ps. 35.19. Ioan 15.25.

5. Dumnezeule, Tu cunoºti nebunia mea,
ºi greºelile mele nu-Þi sunt ascunse.
6. Sã nu rãmânã de ruºine, din pricina
mea, cei ce nãdãjduiesc în Tine,
Doamne Dumnezeul oºtirilor!
Sã nu roºeascã de ruºine, din pricina
mea, cei ce Te cautã, Dumnezeul lui
Israel!
7. Cãci pentru Tine port eu ocara,
ºi îmi acoperã faþa ruºinea.
8. Am ajuns* un strãin pentru fraþii
mei
ºi un necunoscut pentru fiii mamei
*Ps. 31.11. Isa. 53.3. Ioan 1.11; 7.5.
mele.
9. Cãci* râvna Casei Tale mã mãnâncã,
ºi** ocãrile celor ce Te ocãrãsc pe
Tine cad asupra mea.

PSALMII 69, 70, 71

17. ºi nu-Þi ascunde* faþa de robul
Tãu!
Cãci sunt în necaz: grãbeºte de
m-ascultã!
*Ps. 27.9; 102.2.
18. Apropie-Te de sufletul meu ºi
izbãveºte-l!
Scapã-mã, din pricina vrãjmaºilor
mei!
19. Tu ºtii ce ocarã*, ce ruºine ºi
batjocurã mi se face;
toþi potrivnicii mei sunt înaintea Ta.
*Ps. 22.6,7. Isa. 53.3. Evr. 12.2.

20. Ocara îmi rupe inima, ºi sunt
bolnav;
aºtept sã-i fie cuiva milã* de mine,
dar degeaba;
aºtept mângâietori**, ºi nu gãsesc
nici unul.
*Ps. 142.4. Isa. 63.5. **Iov 16.2.
21. Ei îmi pun fiere în mâncare,
ºi, când* mi-e sete, îmi dau sã beau
*Mat. 27.34,48. Marc. 15.23. Ioan 19.29.
oþet.
22. Sã li se prefacã masa într-o
cursã*,
ºi liniºtea într-un laþ!
*Rom. 11.9,10.
23. Sã li se întunece* ochii, ºi sã nu
mai vadã,
ºi clatinã-le mereu coapsele!
*Isa. 6.9,10. Ioan 12.39,40.

24. Varsã-Þi* mânia peste ei,
ºi sã-i atingã urgia Ta aprinsã!

*1 Tes. 2.16.

25. Pustie* sã le rãmânã locuinþa,
ºi nimeni sã nu mai locuiascã în
10. Plâng ºi* postesc,
*Mat. 23.38. Fapt. 1.20.
*Ps. 35.13,14. corturile lor!
ºi ei mã ocãrãsc.
26. Cãci ei* prigonesc pe** cel lovit
11. Mã îmbrac cu sac,
ºi* ei mã batjocoresc. *1 Împ. 9.7. Ier. 24.9. de Tine,
12. Cei ce stau la poartã vorbesc de povestesc suferinþele celor rãniþi de
Tine.
*2 Cron. 28.9. Zah. 1.15. **Isa. 53.4.
mine,
ºi* cei ce beau bãuturi tari mã pun în 27. Adaugã* alte nelegiuiri la nelegiuirile lor,
*Iov 30.9. Ps. 35.15,16.
cântece.
parte de îndurarea Ta!
13. Dar eu cãtre Tine îmi înalþ rugã- ºi** sã n-aibã *Rom.
1.28. **Isa. 26.10. Rom. 9.31.
ciunea, Doamne, la* vremea potrivitã. 28. Sã fie ºterºi* din Cartea Vieþii,
În bunãtatea Ta cea mare,
ºi** sã nu fie scriºi împreunã cu cei
rãspunde-mi, Dumnezeule, ºi dã-mi neprihãniþi!
*Exod 32.32. Filp. 4.3.
*Isa. 49.8; 55.6. 2 Cor. 6.2. Apoc. 3.5; 13.8. **Ezec. 13.9. Luca 10.20. Evr. 12.23.
ajutorul Tãu!
14. Scoate-mã din noroi, ca sã nu mã 29. Eu sunt nenorocit ºi sufãr:
mai afund!
Dumnezeule, ajutorul Tãu sã mã ridice!
Sã* fiu izbãvit de vrãjmaºii mei ºi 30. Atunci voi lãuda* Numele lui
din prãpastie**!
*Ps. 144.7. **Vers. 1,2,15. Dumnezeu prin cântãri,
15. Sã nu mai dea valurile peste mine, ºi prin laude Îl voi preamãri. *Ps. 28.7.
sã nu mã înghitã adâncul
31. Lucrul acesta este mai* plãcut
ºi sã nu se închidã* groapa peste Domnului
*Num. 16.33.
mine!
decât un viþel cu coarne ºi copite!
*Ps. 50.13,14,23.
16. Ascultã-mã, Doamne, cãci* bunã32. Nenorociþii* vãd lucrul acesta, ºi
tatea Ta este nemãrginitã.
În îndurarea Ta cea mare, întoarce-Þi** se bucurã;
voi, care cãutaþi pe Dumnezeu, veselã**
privirile spre mine
*Ps. 63.6. **Ps. 25.16; 86.16. sã vã fie inima!
*Ps. 34.2. **Ps. 22.26.
*Ps. 119.139. Ioan 2.17. **Ps. 89.50,51. Rom. 15.3.
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33. Cãci Domnul ascultã pe cei sãraci 6. Pe* Tine mã sprijin, din pântecele
ºi nu nesocoteºte pe prinºii* Lui de mamei mele.
rãzboi.
Tu eºti binefãcãtorul meu încã din
*Efes. 3.1.
34. Sã-L laude* cerurile ºi pãmântul, pântecele mamei;
pe Tine Te laud fãrã-ncetare.
mãrile ºi** tot ce miºunã în ele!
*Ps. 96.11; 148.1. Isa. 44.23; 49.13. **Isa. 55.12.

*Ps. 22.9,10. Isa. 46.3.

*Ps. 51.18. Isa. 44.26.

*Isa. 8.18. Zah. 3.8. 1 Cor. 4.9.

35. Cãci* Dumnezeu va mântui Sionul 7. Pentru* mulþi am ajuns ca o
ºi va zidi cetãþile lui Iuda;
minune,
ele vor fi locuite ºi luate în stãpânire; dar Tu eºti scãparea mea cea tare.
36. sãmânþa* robilor Lui le va moºteni, 8. Sã mi se umple gura* de laudele
ºi cei ce iubesc Numele Lui vor locui Tale
în ele.
ºi-n fiecare zi sã Te slãveascã!
*Ps. 102.28.
*Ps. 35.28.

PSALMUL 70
9. Nu* mã lepãda la vremea bãtrâCãtre mai marele cântãreþilor. Un psalm neþii;
când mi se duc puterile, nu mã
al lui David. Ca aducere aminte.
*Vers. 18.
1. Grãbeºte, Dumnezeule*, de mã pãrãsi!
10. Cãci vrãjmaºii mei vorbesc de
izbãveºte!
mine,
Grãbeºte de-mi ajutã, Doamne!
ºi cei ce-mi pândesc viaþa se* sfãtu*Ps. 40.13, etc.; 71.12.
*2 Sam. 17.1. Mat. 27.1.
2. Sã rãmânã de ruºine* ºi înfruntaþi iesc între ei,
11. zicând: „L-a pãrãsit Dumnezeu;
cei ce vor sã-mi ia viaþa!
urmãriþi-l, puneþi mâna pe el, cãci
Sã dea înapoi ºi sã roºeascã
cei ce-mi doresc pieirea! *Ps. 35.4,26; 71.13. nu-i nimeni care sã-l scape!”
3. Sã se întoarcã* înapoi de ruºine 12. Dumnezeule*, nu Te depãrta de
*Ps. 40.15. mine!
cei ce zic: „Aha! Aha!”
4. Toþi cei ce Te cautã sã se veseleascã Dumnezeule, vino degrabã** în ajutorul
*Ps. 22.11,19; 35.22; 38.21,22. **Ps. 70.1.
meu!
ºi sã se bucure în Tine!
13. Sã rãmânã de ruºine* ºi nimiciþi
Cei ce iubesc mântuirea Ta
sã zicã neîncetat: „Preamãrit sã fie cei ce vor sã-mi ia viaþa!
Sã fie acoperiþi de ruºine ºi de ocarã
Dumnezeu!”
5. Eu* sunt sãrac ºi lipsit: grãbeºte** cei ce-mi cautã pierzarea!
*Vers. 24. Ps. 35.4,26; 40.14; 70.2.
sã-mi ajuþi, Dumnezeule.
14. ªi eu voi nãdãjdui pururi,
Tu eºti ajutorul ºi izbãvitorul meu:
Doamne, nu zãbovi! *Ps. 40.17. **Ps. 141.1. Te voi lãuda tot mai mult.
15. Gura* mea va vesti zi de zi
dreptatea ºi mântuirea Ta,
PSALMUL 71
cãci nu-i** cunosc marginile.
1. În Tine*, Doamne, îmi caut
*Vers. 8,24. Ps. 35.28. **Ps. 40.5; 139.17,18.
scãparea:
16. Voi spune lucrãrile Tale cele
sã nu rãmân de ruºine niciodatã!
puternice, Doamne Dumnezeule!
*Ps. 25.2,3; 31.1.
Voi pomeni dreptatea Ta ºi numai pe
2. Scapã-mã în dreptatea Ta ºi a Ta.
izbãveºte-mã*!
17. Dumnezeule, Tu m-ai învãþat din
Pleacã-Þi** urechea spre mine ºi tinereþe,
ajutã-mi.
*Ps. 31.1. **Ps. 17.6.
ºi pânã acum eu vestesc minunile
3. Fii* o stâncã de adãpost pentru Tale.
mine, unde sã pot fugi totdeauna!
18. Nu mã pãrãsi, Dumnezeule, chiar*
Tu ai hotãrât** sã mã scapi,
la bãtrâneþi cãrunte,
cãci Tu eºti stânca ºi cetãþuia mea.
ca sã vestesc tãria Ta neamului de
*Ps. 31.2,3. **Ps. 44.4.
4. Izbãveºte-mã*, Dumnezeule, din acum,
ºi puterea Ta neamului de oameni
mâna celui rãu,
*Vers. 9.
din mâna omului nelegiuit ºi asupritor! care va veni!
19. Dreptatea* Ta, Dumnezeule, ajunge
*Ps. 140.1,4.
5. Cãci Tu eºti nãdejdea* mea, pânã la cer;
Tu ai sãvârºit lucruri mari:
Doamne Dumnezeule!
Dumnezeule**, cine este ca Tine?
În Tine mã încred din tinereþea mea.
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*Ier. 17.7,17.

*Ps. 57.10. **Ps. 35.10; 86.8; 89.6,8.
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20. Ne-ai* fãcut sã trecem prin multe 10. Împãraþii* Tarsisului ºi ai ostroanecazuri ºi nenorociri;
velor vor plãti biruri,
dar ne vei da iarãºi viaþa**,
împãraþii Sebei ºi Sabei vor aduce daruri.
ne vei scoate iarãºi din adâncurile
*2 Cron. 9.21. Ps. 45.12; 68.29. Isa. 49.7; 60.6,9.
pãmântului.
*Ps. 60.3. **Osea 6.1,2.
11. Da, toþi împãraþii se vor închina*
21. Înalþã-mi mãrimea mea,
înaintea lui,
întoarce-Te ºi mângâie-mã din nou!
toate neamurile îi vor sluji. *Isa. 49.22,23.
22. ªi Te voi lãuda în sunet de* lãutã, 12. Cãci el va* izbãvi pe sãracul care
Îþi voi cânta credincioºia, Dum- strigã
ºi pe nenorocitul care n-are ajutor.
nezeule,
*Iov 29.12.
Te voi lãuda cu harpa,
13. Va avea milã de cel nenorocit ºi
Sfântul** lui Israel!
*Ps. 92.1-3; 150.3. **2 Împ. 19.22. Isa. 60.9. de cel lipsit
23. Când Te voi lãuda, voi fi cu ºi va scãpa viaþa sãracilor;
bucuria pe buze,
14. îi va izbãvi de apãsare ºi de silã,
cu bucuria în sufletul* pe care mi l-ai ºi sângele lor va fi scump* înaintea
*Ps. 103.4. lui.
*Ps. 116.15.
izbãvit;
24. ºi limba* mea va vesti zi de zi 15. Ei vor trãi ºi-i vor da aur din Seba;
dreptatea Ta,
se vor ruga neîncetat pentru el
cãci** cei ce-mi cautã pierzarea sunt ºi-l vor binecuvânta în fiecare zi.
ruºinaþi ºi roºii de ruºine.
16. Va fi belºug de grâne în þarã, pânã
*Vers. 8,15. **Vers. 13. în vârful munþilor,
ºi spicele lor se vor clãtina ca ºi
copacii din Liban;
PSALMUL 72
oamenii* vor înflori în cetãþi ca iarba
Un psalm al lui Solomon.
*1 Împ. 4.20.
pãmântului.
1. Dumnezeule, dã judecãþile 17. Numele* lui va dãinui pe vecie:
Tale împãratului
cât soarele îi va þine numele.
ºi dã dreptatea Ta fiului împãratului! Cu el se** vor binecuvânta unii pe
2. ªi el va* judeca pe poporul Tãu cu alþii,
dreptate,
ºi toate† neamurile îl vor numi fericit.
ºi pe nenorociþii Tãi cu nepãrtinire.
*Ps. 89.36. **Gen. 12.3; 22.18. Ier. 4.2. †Luca 1.48.
*Isa. 11.2-4; 32.1.
18. Binecuvântat* sã fie Domnul Dum3. Munþii* vor aduce pace poporului, nezeul lui Israel,
ºi dealurile de asemenea, ca urmare a singurul care** face minuni!
*Ps. 85.10. Isa. 32.17; 52.7.
dreptãþii Tale.
*1 Cron. 29.10. Ps. 41.13; 106.48. **Exod 15.11. Ps. 77.14;
4. El va* face dreptate nenorociþilor 136.4.
19. Binecuvântat* sã fie în veci
poporului,
slãvitul Lui Nume!
va scãpa pe copiii sãracului
Tot pãmântul sã** se umple de slava
*Isa. 11.4.
ºi va zdrobi pe asupritor.
5. Aºa cã se vor teme de Tine, cât* va Lui!
Amin! Amin! *Neem. 9.5. **Num. 14.21. Zah. 14.9.
fi soarele
ºi cât se va arãta luna, din neam în 20. Sfârºitul rugãciunilor lui David,
*Vers. 7,17. Ps. 89.36,37. fiul lui Isai.
neam;
6. va* fi ca o ploaie care cade pe un
CARTEA A TREIA
pãmânt cosit,
ca o ploaie repede care udã câmpia.
PSALMUL 73
*2 Sam. 23.4. Osea 6.3.
Un
psalm al lui Asaf.
7. În zilele lui va înflori cel neprihãnit
1. Da, bun este Dumnezeu cu
ºi* va fi belºug de pace pânã nu va
Israel,
*Isa. 2.4. Dan. 2.44. Luca 1.33.
mai fi lunã.
8. El va stãpâni* de la o mare la alta, cu cei cu inima curatã.
ºi de la Râu pânã la marginile pãmân- 2. Totuºi, era sã mi se îndoaie
piciorul
tului.
*Exod 23.31. 1 Împ. 4.21,24. Ps. 2.8; 80.11; 89.25. Zah. 9.10.
ºi era sã-mi alunece paºii!
9. Locuitorii* pustiului îºi vor pleca 3. Cãci* mã uitam cu jind la cei
genunchiul înaintea lui,
nesocotiþi,
ºi** vrãjmaºii vor linge þãrâna.
când vedeam fericirea celor rãi.
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*Ps. 74.14. **Isa. 49.23. Mica 7.17.

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

4. Într-adevãr, nimic nu-i tulburã pânã
la moarte,
ºi trupul le este încãrcat de grãsime.
5. N-au* parte de suferinþele omeneºti
ºi nu sunt loviþi ca ceilalþi oameni.
*Iov 21.9.

6. De aceea mândria le slujeºte ca
salbã,
ºi asuprirea este haina care-i* înve*Ps. 109.18.
leºte.
7. Li se bulbucã ochii* de grãsime,
ºi au mai mult decât le-ar dori inima.
*Iov 15.27. Ps. 17.10; 119.70. Ier. 5.28.

8. Râd* ºi vorbesc** cu rãutate de
asuprire:
vorbesc† de sus,
*Ps. 53.1. **Osea 7.16. †2 Pet. 2.18. Iuda 16.

9. îºi înalþã gura* pânã la ceruri,
ºi limba le cutreierã pãmântul.

*Apoc. 13.6.

10. De aceea aleargã lumea la ei,
*Ps. 75.8.
înghite* apã din plin
11. ºi zice: „Ce* ar putea sã ºtie
Dumnezeu
ºi ce ar putea sã cunoascã Cel
*Iov 22.13. Ps. 10.11; 94.7.
Preaînalt?”
12. Aºa sunt cei rãi:
totdeauna fericiþi*, ºi îºi mãresc
bogãþiile.
*Vers. 3.
13. Degeaba*, dar, mi-am curãþat eu
inima
ºi mi-am** spãlat mâinile în nevinovãþie:
*Iov 21.15; 34.9; 35.3. Mal. 3.14. **Ps. 26.6.
14. cãci în fiecare zi sunt lovit
ºi în toate dimineþile sunt pedepsit.
15. Dacã aº zice: „Vreau sã vorbesc
ca ei”,
iatã cã n-aº fi credincios neamului
copiilor Tãi.
16. M-am* gândit la aceste lucruri ca
sã le pricep,
dar zadarnicã mi-a fost truda, *Ecl. 8.17.
17. pânã ce am* intrat în Sfântul
Locaº al lui Dumnezeu
ºi am luat seama la soarta** de la
urmã a celor rãi.
*Ps. 77.13. **Ps. 37.38.
18. Da, Tu-i pui* în locuri alunecoase
*Ps. 35.
ºi-i arunci în prãpãd.
19. Cum sunt nimiciþi într-o clipã!
Sunt pierduþi, prãpãdiþi printr-un
sfârºit nãprasnic.
20. Ca* un vis la deºteptare,
aºa le lepezi chipul, Doamne, la**
deºteptarea Ta!
*Iov 20.8. Ps. 90.5,6. Isa. 29.7,8. **Ps. 78.65.

21. Când mi se* amãra inima
ºi mã simþeam strãpuns în mãruntaie,
*Vers. 3.
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22. eram prost* ºi fãrã judecatã,
eram ca un dobitoc înaintea Ta.
*Ps. 92.6. Prov. 30.2.

23. Însã eu sunt totdeauna cu Tine,
Tu m-ai apucat de mâna dreaptã;
24. mã vei cãlãuzi cu* sfatul Tãu,
apoi mã vei primi în slavã. *Ps. 32.8. Isa. 58.8.
25. Pe* cine altul am eu în cer în
afarã de Tine?
ªi pe pãmânt nu-mi gãsesc plãcerea
*Filp. 3.8.
în nimeni decât în Tine.
26. Carnea* ºi inima pot sã mi se
prãpãdeascã:
fiindcã Dumnezeu va fi pururi stânca
inimii mele ºi partea** mea de moºtenire.
*Ps. 84.2; 119.81. **Ps. 16.5; 119.57.
27. Cãci iatã cã cei ce* se depãrteazã
de Tine pier;
Tu nimiceºti pe toþi cei ce-Þi sunt
necredincioºi**.
*Ps. 119.155. **Exod 34.15. Num. 15.39. Iac. 4.4.

28. Cât pentru mine, fericirea mea
este sã mã apropii* de Dumnezeu:
pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul
meu de adãpost,
ca sã povestesc** toate lucrãrile Tale.
*Evr. 10.22. **Ps. 107.22; 118.17.

PSALMUL 74
O cântare a lui Asaf.
1. Pentru ce, Dumnezeule, ne
lepezi* pentru totdeauna?
Pentru ce Te mânii** pe turma†
pãºunii Tale?
*Ps. 44.9,23; 60.1,10;
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77.7. Ier. 31.37; 33.24. **Deut. 29.20. †Ps. 95.7; 100.3.

2. Adu-Þi aminte de poporul Tãu,
pe care* l-ai câºtigat odinioarã,
pe care l-ai rãscumpãrat ca seminþie**
a moºtenirii Tale!
Adu-Þi aminte de muntele Sionului,
unde Îþi aveai locuinþa;
*Exod 15.16. Deut. 9.29. **Deut. 32.9. Ier. 10.16.

3. îndreaptã-Þi paºii spre aceste
locuri pustiite fãrã curmare!
Vrãjmaºul a pustiit totul în Locaºul
Tãu cel Sfânt.
4. Potrivnicii Tãi au mugit* în
mijlocul Templului Tãu;
ºi-au pus** semnele lor drept semne.
*Plân. 2.7. **Dan. 6.27.

5. Parcã erau niºte oameni
care ridicã toporul într-o pãdure deasã:
6. în curând au sfãrâmat toate podoabele* sãpate
cu lovituri de securi ºi ciocane.
*1 Împ. 6.18,29,32,35.

7. Au pus foc* Sfântului Tãu Locaº;
au dãrâmat ºi au pângãrit** locuinþa
*2 Împ. 25.9. **Ps. 89.39.
Numelui Tãu.

