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پهرێزکار و بدکارانی راه
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بَهتاور هما ِانت
که بدکارانی شئور و َسلاهئے سرا نرئوت،
گُنهکارانی رهسرا نهاۆشتیت و
ریشکند کنۆکانی دیوانا ن ِنندیت،
 2هما که واهگی گۆن ُهداوندئے تالیما ِانت و
رۆچ و شپ آییئے تالیمئے سرا ِپک َر کنت.
 3آ هما درچکئے پئیما ِانت
که ُرمبۆکێن جۆسرێئے ِک ّرا ِک َشگ بوتگ و
َ
نیبگ دنت و
مۆسمئے سرا
تاکی نگی ّمرنت،
کامیاب بیت.
هرچے هم که کنت
َ
 4بله بدکار ُچش نه َانت،
آ هما پُگ و پَلارانی پئیما َانت که گوا ِت َش رۆپیت و بارت.
 5گڑا بزان که بدکاران ،په دادرسیا* اۆشتگئے واک و توان نێست و
بوت نکننت.
گُنهکار پهرێزکارانی دیوانا هۆر َ
 6که ُهداوند پهرێزکارانی راهئے نگهپان ِانت،
بله بدکارانی راه تباهی و بێگواهی ِانت.

پئیسله ،هما شئور که چه دادگاها َن کئیت ،دا َوری.
 5:1دادرسی ،بزان َهکّێن َ

ُهدائے بادشاهَ کئیت ،پادانی کپێت
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شۆرش کننت و
آ دگه کئوم په چے
َ
راج چیا ُمپت و ناهودگێن پند َل * سازنت؟
 2جهانئے بادشاه تئیا َر بنت و هاکم یکجاه ُم ّچ،
ُهداوند و آییئے َمسیهئے ِهلاپا اۆشتنت:
” 3بیاێت تان آیانی ساد و بندان ببُ ّرێن و زمزیلا ِنش بسندێن“.
بادشاهی کنت کندیت و
ُ 4هداوند که آسمانا
َ
آیان َمسکرا کنت.
 5آ وهدا وتی ِهژمئے تها گۆن آیان هب َر کنت،
وتی گَزبئے تها آیا َن تُرسێنیت:
” 6من وتی بادشاه ،وتی پاک و گچێنیێن کۆهَ ،سهیونئے سرا نندارێنتگ“.
گوشتی:
 7نون ُهداوندئے ُهکما درشا َن کنان که منا َ
”تئو منی ّبچ ائے ،مرۆچی من ترا پێدا کرتگ.
 8چه من بلۆٹ تان کئومان تئیی میراس بکنان و
زمینئے چارێن کُنڈانی راجان تئیی سئوگات.
پرۆش دئیئے و
 9گۆن آسنێن َاساے آیان َ
کونزگانی پئیما هورت هور ِت َش کنئے“.

 10پمێشکا ،او بادشاهان! َاگلمند ببێت.
َانچش او جهانئے هاکمان! َادب بزورێت.
 11په تُرسُ ،هداوندئے ِهزمتا بکنێت و
په د َر َهگ پادانی کپێت.
ُ 12چکّا ب ُچکّێت چۆ مبیت که زهر بگیپت و
شما راهئے نێما گار و بێگواه ببێت،
چیا که آ َاناگت بْران َز گیپت.
باهۆٹ بنت.
بَهتاور هما َانت که آییئے مئیار و
َ

 1:2پ َ َندل ،بزان رِپکَ ،مندرَ ،مکر.

او ُهداوند! پاد آ
ک َابشالوما ِج َهگا َات.
داوودئے َزبور ،هما وهدا که چه وتی ُچ ّ
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او ُهداوند! منی دژمن چنکدر باز َانت.
بازێنے منی هلاپا پاد آیگا ِانت.
گوشگا ِانت:
 2بازێنے منی بارئوا َ
” ُهدا ِاشیا نرکّێنیت “.اۆشت*...
َ

 3بله تئو او ُهداوند! وت منی چاگردا ِاسپر ائے،
منی شان و شئوکت ائے،
منا سرپرا َز کنئے.
پریات کرت و
ُ 4ه ُ
داوندن گۆن بُرزێن تئوارے َ
آییا چه وتی پاک و گچێنیێن کۆها منا پ َ ّسئو دات .اۆشت...
 5من آسودگ وپتان و پاد آتکان،
چیا که ُهداوند منی پُشت و پناه َات.
نگرش کرتگ*.
 6چه َلکّانی َلکّا نترسان که چه هر نێمگا منا َا ّ ِ
 7او ُهداوند! پاد آ.
او منی ُهدا! منا ب َرکّێن.
شهمات جنئے و
تئو ائے که منی دژمنانی دێما
َ
بدکارانی دپ و دنتانا َن پرۆشئے.
َ 8رکّێنۆک ُهداوند ِانت ،تئیی برکت تئیی کئوما برسات! اۆشت...

دێما په ما ُرژناگ کن
په سازگر و وشآوازانی سالارا .گۆن زهی و سی ّمی سازان .داوودئے َزبور.
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پریات کنان.
او منی دادرسێن ُهدا! پ َ ّسئو بدئے وهدے َ
سکّی و سۆریانی وهدا منی دست و بانُز ِلت پَچ کرتنت.
منا ِمهر و رهمت بَکش و ْدوایانُن گۆش دار.

 2:3په اۆشتا َاسلیگێن ِابرانی گال ” َسلاه“ ِانت .اے گال باز بران َزبورئے کتابا آتکگ .مانایی پکّا زانگ نبوتگ بله بلکێن په وانۆکئے مهتل بئیگا موزیکئے
چپ و چاگردا ِگرگ ،اربی و پارسیا ”محاصره“.
یک گالےَ 6:3 .ان ِگ ّر کنگ ،بزان ّ

َمش َرپ َ
کنگ بیت؟
 2او مردمان! تان کدێنا منی ِا َّزت ک َ
دۆست دارێت و درۆگئے پدا گردێت؟ اۆشت...
تان چنتا ناهودگیا
َ
 3بزانێت که ُهداوندا ُهدادۆست په وت زرتگ و جِتا کرتگ َانت.
وهدے ُهداوندا تئوا َر کنان ،آ ِاشکنت.
ِ 4هژمئے تها گناه مکنێت.
اێشیئے بدلا ،وپسگئے وهدا ،وتی دلا اے بارئوا پگر کنێت و آرام گرێت .اۆشت...
 5بَر َهکّێن کُربانیگ پێشکش کنێت و ُهداوندئے سرا تئوکل.
گوشیت” :کئے ِانت په ما نێکی بکنت؟“
 6بازێنے َ
او ُهداوند! وتی دێما په ما ُرژناگ کن.
 7تئو منی دل چه شادانیا سررێچ کرتگ،
چه آیانی هما وهدئے شادانیا گێشتر که دان و گَ ّله و تازگێن شرابِش باز ببنت.
کشان و واب هم کپان،
دراج ّ
 8آرامیا َ
چیا که تهنا تئو ،او ُهداوند ،منا اێمنیئے تها نندێنئے.

منا راستێن راها بر
په سازگر و وشآوازانی سالارا .گۆن نلی سازان .داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! منی گ ّپان گۆش بدار،
منی نالگان دلگۆش کن.
 2او منی بادشاهێن ُهدا! منی پریاتا بِشکن،
گورا ْدوا کنان.
چیا که تئیی َ
 3او ُهداوند! بامگواهان تئو منی تئوارا ِاشکنئے،
َ
وداریگ بان.
پێش کنان و
بامگواهان ،گۆن َدزبندی وتی واهگان َ
لوش ببئے،
 4تئو ُچشێن ُهداے نهائے که چه بدیا ِد ّ
بدی گۆن تئو َج ِّل َت نکنت.
اۆشتات نکنت و
 5پُر ِکبر و گُروناک تئیی دێما
َ
نپرت کنئے.
چه س ّجهێن بدکاران
َ
 6درۆگبندان بێگواهَ کنئے،
نپرت کنت.
ُهداوند چه هۆنیگ و پرێبکاران
َ
 7بله من چه تئیی ِمهرا تئیی لۆگا کایان و
چه تئیی تُرسا تئیی پرستشگاها کۆنڈا َن کپان.
سئوبا،
 8او ُهداوند! په منی دژمنانی َ
گۆن وتی َادل و ِانساپا منا رهشۆنی بدئے و

وتی راها په من ساپ و تچک بکن.
 9چیا که راستی آیانی زبانا نێست و
بس.
دل و َدرو ِنش تباهی ِانت و ّ
گُ ّٹ و گلو ِاش پْراهێن کَبرے و
وتی زبانا په چاپلوسی کا َر بندنت.
 10او ُهدا! ِاشان مئیاربار هساب کن،
ب ِّل که وتی شئورانی تها ببُ ّڈنت.
سئوبا ،چه وت دو ِرش کن،
آیانی بازێن ناپرمانیانی َ
ِ
شۆرشش کرتگ.
چیا که تئیی هلاپا
 11بله آ س ّجهێن که تئیی باهۆٹ و مئیا َر بنت ،شادمانی بکننت،
دایما ساز و زێمل بجننت.
آیان وتی ساهگئے چێرا نگهپانی بکن،
تان هرکَس که تئیی نامئے دۆستدار ِانت گۆن تئیی ناما شادان ببیت.
برکت دئیئے و
َ 12ا ّلما ،تئو ،او ُهداوند ،پهرێزکاران َ
آیان گۆن وتی ِمهر و رهمتا ِاسپرئے پئیما نگهپا َن بئے!

او ُهدا! منا ب َرکّێن
په سازگر و وشآوازانی سالارا .گۆن زهی و سی ّمی سازانِ .
”شمینیتئے“* تَرزئے سرا .داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! منا گۆن وتی ِهژما هکّل مدئے و
هر.
گۆن وتی گَزبا ِن ّ
ُ 2هداوندا! منی سرا رهم کن چیا که گی ّمرتگان.
او ُهداوند! منا ْدراه بکن چیا که جسم و جانُن پرێشان ِانت*.
ک بێکرار و جلاجۆش ِانت.
َ 3اروا ُهن َس ّ
او ُهداوند! تان کدێن؟ تان کدێن؟
ُ 4هداوندا! وتی دێما گۆن من ّترێن و منی ساها ب َرکّێن،
سئوبا منا نجات بدئے.
وتی ِمهرئے َ
کرت نکننت،
 5چیا که ُمردگ ترا یات َ
کئے ِانت که چه ُمردگانی جهانا تئیی ُشگرا بگیپت؟
 6چه نالگان َدم برتگان،
هر شپ گندلان چه گرێوگا مێنان و

ِ 0:6شمینیتئے مانا ”هشتمی“ ِانت .باور ِاش ِانت که ِادا موزیکئے یک گالے.

بندن پرێشان َانت“.
گوشیتَ ” :ه ّڈ و ُ
َ 2:6اسلیگێن ِابرانی زبا َن َ

تَهتا گۆن ارسان َّتر کنان.
 7چ ُّمن چه بازێن َاندۆهان ِنزۆر بوتگ َانت و
چه بازێن دژمنان تهار.
 8او س ّجهێن بدکاران! چه من دور بێت،
گرێوگانی تئوار ِاشکتگ َانت.
چیا که ُهداوندا منی َ
ُ 9هداوندا منی پریات گۆش داشتگ َانت،
ُهداوند منی ْدوایا َم ّنیت.
ک پرێشا َن بنت،
 10منی س ّجهێن دژمن شرمندگ و َس ّ
آ دێما چه َر دئینت و پ َ َشل و شرمندگَ بنت.

باهۆٹ بان
تئیی مئیار و
َ
داوودئے شیگایون *.داوودا اے َزبور بنیامینئے کَبیلهئے کوش نامێن مردمێئے هبرانی سئ َوبا په ُهداوندا درشان کرتگ.
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او ُهداوند ،منی ُهدا! تئیی باهۆٹ و مئیا َر بان.
منا چه آ س ّجهێنان که منی رندا کپتگ َانت ب َرکّێن.
 2اگن نه ،آ منا شێرانی پئیما ِد ّرنت،
ُچنڈ ُچ َنڈ کننت و منا َرکّێنۆکے نبیت.
 3او ُهداوند ،منی ُهدا! اگن من ُچشێن کارے کرتگ و
دستُن گناهێا مێن ِانت،
 4اگن په دۆستێا بدی ُان کرتگ،
یا که دژمنے بێمئیارا پُلتگ،
 5ب ِّل که دژمن منی پدا بیئیت و
آییئے دست په من برسیت،
منی ِزندا پادمال بکنت و
منا هاکانی تها بواپێنیت .اۆشت...
 6او ُهداوند! گۆن وتی ِهژما جاه بجن و
منی دژمنانی گَزبئے دێما پاد آ!
آگاه بئے ،او منی ُهدا!
تئو ائے که دادرسیئے جا ِرت جتگ!
گورا یکجاه بنت،
 7ب ِّل که کئومانی ُرمب تئیی َ
چه بُرزا ِاشانی سرا هاکمی بکن!

 0:7اے گالئے مانا زانگ نبوتگ بله بلکێن َادب یا موزیکئے یک گالے.

 8ب ِّل که ُهداوند په کئومان شئور و ُهکم ببُ ّریت.
او ُهداوند! گۆن منی راستی و تچکیا،
وتی دادرسیا منی پهرێزکاریانی سرا بکن.
 9او آدلێن ُهدا که دل و درونا َن زانئے!
بدکارانی ِش ّریان هلاس کن و
پهرێزکاران په دل ُمهر بدار.
 10منی ِاسپر ُهدا ِانت
که نێکدلا َن َرکّێنیت.
ُ 11هدا آدلێن دادرسے،
ژم گیپت.
ُهداے که هر رۆچ ِه َ
 12اگن انسان پشۆمان مبیت،
وتی َزهما تێ َز کنت و
کشیت و تئیا َر کنت.
وتی کمانا ّ
 13آییا کُشۆکێن ِسلاه تئیار کرتگ و
وتی تیران آچشێ َن کنت.
 14آ مردما بچار که چه ِش ّر و شۆرا آپُس ِانت و
چه ِپتنها لاپپ ُ ّر ،آ درۆگَ زئیت.
 15کَ ّلے کۆچیت و ُج َ
هل کنت و
هما چاتا کپیت که وت کۆتکگی.
 16آییئے پتنه وتی سرا کپیت و
پَساتی هم سرا لگّیت.
ُ 17هداوندا په آییئے َادل و ِانساپا ُشگ َر ِگران،
بُرزێن َارشئے ُهداوندئے ناما نازێنان.

پُرشئوکت ِانت تئیی نام
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .گیتّیتئے“* تَرزئے سرا .داوودئے َزبور.
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او ُهداوند ،مئے ُهداوند!
ِچنکدر پُرشئوکت ِانت تئیی نام جهانئے چارێن کُنڈان.

 0:8باور ِاش ِانت که گی ّتیت موزیکئے یک گالے.

تئو وتی شان و مزنی آسمانانی سربرا ِشنگ و تالان کرتگ.
ک و شیر ِمچێن نُ ُّنکانی دپا هم داتگ
 2په وت ستا و سناُ ،چ ّ
سئوبا ترا ستا بکننت،
که تئیی دژمنانی َ
تانکه دژمن و بێرگیران ُچ ّپ و بێتئوار بکنئے.
 3وهدے تئیی آسمانانی نێمگا چاران
که تئیی لنکُکانی ِازم و هنر َانت
ماه و ِاستارانی نێمگا،
که تئو برجاه داشتگ َانت،
 4انسان چیے که تئو آییئے گَموار ببئے و
بنی آدم کئے ِانت که آییئے دلگۆشا بدارئے؟
بس کَ ُّمکے کمتر کرت و
 5بله َانگت تئو چه پرێشتگان * ّ
مزنی و ِا ّزتئے تاج سرا دات.
 6وتی دستئے س ّجهێن کارانی سرا هاکم کرت و
چیز آییئے پادانی چێرا ِاشت.
هر ّ
 7س ّجهێن رمگ و گۆرم *
ُّ
ََ
جانور
گیابان و سهرایی
َ
 8آسمانئے بالی ُمرگ و
دریائے ماهیگ و
گوزیت.
هر چے که چه ِزرئے* راها َ
 9او ُهداوند ،مئے ُهداوند!
ِچنکدر پُرشئوکت ِانت تئیی نام جهانئے چارێن کُنڈان.

آدلێن ُهدا
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .مئوتلبێنئے“* تَرزئے سرا .داوودئے َزبور.
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ترا ،او ُهداوند ،چه دلئے ُجهلانکیان ُشگ َر ِگران،
تئیی س ّجهێن َا َجبێن کاران درشا َن کنان.
شادمانی کنان.
گورا گَل و
 2تئیی َ
َ
او بُرزێن َارشئے ُهدا! تئیی ناما نازێنان.
 3وهدے منی دژمن َپد ِکنزنت،

 5:8یا :چه ُهدایا.
موزیکئے یک گالے.

 7:8گۆ ُّرم ،بزان گۆکانی ُرمب.

 8:8زِر ،بزان دریا.

 0:9مئوتلبێنئے مانا ” ُچکّئے َمرک“ ِانت .باور ِاش ِانت که مئوتلبێن

چه تئیی دێما َلکُشنت و تباه و هلاکَ بنت.
هک و ِانساپ په َش ّری داشتگ،
 4چیا که تئو منی ّ
وتی تَهتا ِنشتگئے و په ِانساپ دادرسی کرتگ.
 5کَئو ِمت َهکّل داتگ َانت،
بدکار تباه و برباد کرتگ َانت و
آیانی نام َابد تان َابد گار و بێگواه کرتگ.
 6دژمن ،دایمی وئیرانگانی تها گار و گُمسار بوتگ َانت،
ریشگ و ونڈا ِلت چه بُنا ک َّشتگ َانت،
آیانی شهرانی ّ
تنتنا * آیانی یات هم گار و زئوال بوتگ.
بادشاهی کنت،
 7بله ُهداوند تان َابد
َ
آییا وتی شئور و دادرسیئے تَهت پایدار کرتگ.
دادرسی کنت،
 8آ وت جهانا گۆن َادلا
َ
کئومانی سرا گۆن ِانساپا شئو َر ب ُ ّریت.
ُ 9هداوند په ُزلم دیستگێنان ،بُرزێن کلاتے
کلاتے بُرزێن ،مان سکّێن ساهتان.
َ
تئوکل کننت
 10آ که تئیی ناما زاننت تئیی سرا
چیا که تئو ،او ُهداوند ،وتی ُهدۆناکێن* لۆٹۆک یله نکرتگ َانت.
ُ 11هداوندا ،که تَهتی َسهیونا ِانت ،بنازێنێت،
کئومانی نیاما آییئے کرتگێن کاران جار جنێت.
یات کنت
 12چیا که آ که هۆنانی بێرگیر ِانتِ ،اشان َ
ُزلم دیستگێنانی ِپریاتا َن نشمۆشیت.
 13او ُهداوند! منی سرا رهم کن،
هما آزاران که چه دژمنانی دستا منا رسنت بچار،
تئو که چه مرکئے دروازگان منا سرپرا َز کنئے،
 14تانکه تئیی س ّجهێن ستا و تئوسیپان
َسهیونئے جنکئے دروازگانی دێما* برجاه داران و
شادمانی بکنان که تئو منا َرکّێنتگ.
 15کئوم ،وتی هما کۆتکگێن کَ ّلا کپتگ َانت،
آیانی پاد هما داما بند گپتگ و پ َ ّستگ َانت که و ِتش چێر کرتگ َات.
 6:9تَ ْنتَنا ،بزان َه ّتا ،تان اے َه ّدا کهُ 10:9 .هدۆناک ،بزان واهگدارَ ،ارمانی ،لۆٹۆک ،دلمانگَ 14:9 .سهیونئے جنکئے دروازگانی دێما ،بزان اور َشلیمئے
شهرئے دروازگانی دێما.

ُ 16هداوندا وتا گۆن وتی َادل و ِانساپا پ ّجارێنتگ،
بدکار چه وتی کرتگێن کاران وت داما کپنت.
ِزگر *...اۆشت...
 17بدکار ُمردگانی جهانا ِپ َر ّترنت،
آ س ّجهێن کئوم که ُهدایا شمۆشنت.
َ
شمۆشگ نبنت و
 18بله هاجتمند هروهد
ُزلم دیستگێنانی ُامێت تان َابد بربا َد نبیت.
 19او ُهداوند! پاد آ و مئیل که انسان بالادست ببیت،
ب ِّل که تئیی درگاها کئومانی شئور و ُهکم ب ُ ّرگ ببیت.
 20او ُهداوند! تُ ِ
رسش جسم و جانا ِپ ّرێن
بس .اۆشت...
تان کئوم بزاننت که انسان َانت و ّ

چیا وتا چێ َر دئیئے؟
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او ُهداوند! په چے دور اۆشتاتگئے؟
چیا وتا سکّێن ساهتان چێ َر دئیئے؟
 2بدکار گۆن ِکبر ِنزۆرێنان شکا َر کنت،
ب ِّل که وتی پندلانی داما گرپتار ببیت.
 3چیا که بدکارا وتی دلئے واهگانی سرا پَهر ِانت،
گوشیت.
لالچ کنۆکان
َ
برکت دنت و ُهداوندا بد و ر َد َ
گێتک نکنت“،
گوشیتُ ” :هدا در
َ
 4بدکار مان وتی ِکبر و گُروناکیا َ
آییئے س ّجهێن پگر و هئیال ِاش ِانت که ” ُهداے نێست“.
 5وتی راها ُمدام کامیاب و سۆبێن* ِانت،
تئیی شئور و دادرسی چه آییئے چ ّما دور َانت،
ریشکند کنت.
وتی س ّجهێن دژمنان
َ
َ
مبێنگ نبان
گوشیت” :هچبر چه وتی جاها ُسرێنگ و ُج
 6وتی دلا َ
نَسلانی نَسل چه کزا و بلاهان دو َر بان“.
 7دپ و زبانی چه نالت و پرێب و ِستما پ ُ ّر ِانت،
آییئے زبانئے چێرا ِپتنه و ِشرکاریا کُدام بستگ.
 8مێتگ و آبادیانی کمینا* نندیت،
چێر و پناهێن جاهان بێگُناها َن کُشیت،
چێرکایی بێوسانی شکار کنگئے شۆهازا ِانت.

َ 16:9اسلیگێن ِابرانی گال ”هیگایون“ ِانت .اے گالئے مانا زانگ نبوتگ بله باور ِاش ِانت که موزیکئے یک گالے.
 8:10کمین ،بزان سراپ.

 5:10سۆبێن ،بزان پێرۆز ،کامیاب.

 9شێرئے پئیما وتی کمینا ودا َر کنت،
ودا َر کنت و ِنزۆر و ناتوانان وتی پنجگا کاریت،
پنجگا کاریت و داما دئو َر دنت.
 10آییئے شکار ،لگتمال و زار و وا َر بنت،
آییئے دستا گار و گُمسا َر بنت.
گوشیتُ ” :هدایا َش ُمشتگ
 11وتی دلا َ
دێمی پۆشێنتگ و هچب َر نگندیت“.
 12او ُهداوند! پاد آ .او ُهدا! وتی دستا شهار.
ّبزگێنان مشمۆش.
گوشیت؟
 13بدکار په چے ُهدایا بد و ر َد َ
گوشیت:
چیا وتی دلا َ
گێتک نکنت“؟
” ُهدا در
َ
 14بله َالبت تئو گندئےَ .سکّی و سۆریا َن گندئے،
تان کار و ِاهتیارا وتی دستا بدارئے.
ّبزگ و بێچارگ وتا تئیی سپردگَ کننت،
چۆرئوانی َم َدت کنۆک تئو ائے.
ِ 15ش ّر و بدکارانی باسکا بپرۆش،
آیانی شرارتئے هسابا بگر،
گێتک نکنت“.
گوشتگُ ” :هدا در
َ
هما کارانی هسابا هم که آییا َ
ُ 16هداوند َابد تان َابد بادشاه ِانت،
کئوم چه آییئے سرڈگارا گار و گُمسا َر بنت.
گۆش دارئے،
 17او ُهداوند! تئو ّبزگانی واهگان َ
دلبڈی دئیئے و هبرا ِنش ِاشکنئے.
آیان
َ
 18چۆرئو و ِستم دیستگێنانی دادرسیا کنئے
مپرێننت.
تانکه اے هاکیێن انسان دگه برے تُرس و ِد َ
هشت ّ

ُهداوند وتی پاکێن پرستشگاها ِانت
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبور.
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من ُهداوندئے مئیار و باهۆٹ آن،
گوشێت:
گڑا شما منا ِچه پئیما َ
” ُمرگے ببئے و وتی کۆها بال کن.
 2چیا که هئو ،بدکار کمانا ک َّشنت و

تی ِرش ِزها داتگ،
که مان تهارۆکیا نێکدلان بجننت.
 3اگن بُن ِرد* تباه کنگ ببنت،
کرت کنت؟“
گڑا پهرێزکار چے
َ
ُ 4هداوند وتی پاکێن پرستشگاها ِانت،
ُهداوندئے تَهت آسمانا ِانت.
چ ّمی ِگندگا َانت،
دیدگی انسانئے ُچکّا َن آزماییت.
ُ 5هداوند پهرێزکار و بدکارا َن َچکّاسیت*،
دۆست بیت.
نپرت کنت که ِش ّر و ِش ّد ِتش
آییئے روه چه همایان
َ
َ
ُرت گوارێنیت،
 6بدکارانی سرا َانگَر و گۆک َ
آیانی جام و پیالهئے بَهر ،سۆچاک و لوارێن گوات ِانت.
ُ 7هداوند آدل ِانت،
دۆست بیت،
آییا َادل و ِانساپ
َ
نێکدل آییئے دێما گندنت.

ُهدادۆستے پَشت نکپتگ
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .شمینیتئے“* تَرزئے سرا .داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! ب َرکّێن ،چیا که هچ ُهدادۆستے پَشت نکپتگ و
وپادار چه مردمانی نیاما گار و بێگواه بوتگ َانت.
 2هرکَس گۆن همساهگا درۆگَ بندیت،
چاپلوسێن د ِپش په پرێب هب َر کننت.
ُ 3هداوند هر چاپلوسێن دپا پرۆشات و
هر بَٹاک جنۆکێن زبانا ب ُ ّرات.
گوشنت” :ما گۆن وتی زبانا کامیاب و سۆبێ َن بێن،
َ 4
مئے دپ و ُلنٹ هم گۆن ما َانت ،مئے واجه و مستر کئے ِانت؟“
گوشیت” :چه ِنزۆرێن مردمانی لگتمالی و
ُ 5ه َ
داوند َ

 3:11بُن ِرد ،بزان لۆگ یا دیوالێئے ائولی و ُجهلترێن رِد.
ِاش ِانت که ِادا موزیکئے یک گالے.

َ 5:11چکّاسگ ،بزان آزمایش کنگِ ،امتهان ِگرگ.

ِ 0:12شمینیتئے مانا ”هشتمی“ ِانت .باور

سئوبا
هاجتمندانی نالگانی َ
نون جاهَ جنان*.
اێمنی بَکشان که ِاشانی َارمان ِانت“.
من ِاشان هما پئیما
َ
ُ 6هداوندئے هبر َاسیل و بےائیب َانت،
نُگ َرهئے پئیما که چه کورها در آتکگ و
هپت رندا پاک و َس ّله کنگ بوتگ.
نگهپانی کنئے،
 7او ُهداوند! تئو ِاشان
َ
تئو اے دابێن مردمانی نیاما ِاشانی پُشت و پناهَ بئے.
تاب کننت،
 8بدکار هر نێمگا ّتر و َ
آ وهدی که مردم پَلیتیا ِا ّز َت دئینت.

او ُهداوند! تان کدێن؟
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! تان کدێن؟ بارێن منا تان َا َبد شمۆشئے؟
تان کدێن وتی دێما چه من پناهَ کنئے و پۆشێنئے؟
 2تان کدێن منی پگر و اندێشگ منا آزار بدئینت،
هر رۆچ د ُلن گَمیگ؟
تان کدێن دژمن منی سرا بالادست ببیت؟
 3او ُهداوند! منی ُهدا! منی چارگا بکن و پ َ ّسئو دئے!
چ ّمانُن ُرژنا کن ،اگن نه ،مرکئے وابا وپسان.
بگوشیت” :من آییئے سرا سۆبێن بوتگان“،
 4چۆ مبیت دژمن َ
بدواه شادان ببیت که م َن لرزان.
َ
تئوکل کنان،
 5بله تئیی ِمهرئے سرا
د ُلن گَل و با َل بیت که تئو منا َرکّێنتگ.
ُ 6هداوندا نازێنان،
که ُمدام منی سرا مهربان بوتگ.

 5:12جاه جنَگ ،بزان چه وتی جاها َاناگتێن پاد آیگَ ،اربی و پارسیا ”قیام ،رستاخیز“.

گوشیتُ ” :هداے نێست“
نادا َن َ
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبور.

14

گوشیت:
نادان وتی دلا َ
” ُهداے نێست“.
اے پلیت َانت و کا ِرش ِس ّل و گَنده،
نێککارے نێست.
ُ 2هداوند چه آسمانا بنی آدما چاریت
تان بگندیت بارێن داناے هست
که ُهدائے شۆهازا ِانت.
 3س ّجهێنان وتی راه گار داتگ،
هۆریگا پلیت بوتگ َانت،
نێککارے نێست،
یکّے هم نێست.
سرپد نبنت؟
 4بدکار هچبر َ
نچش ورنت که مردم نگ َن ورنت و
اے منی کئوما َا َ
ُهداوندا هچ تئوا َر نکننت.
 5بله اۆدا وتی تُرسئے تها ب ُ ّڈنت،
چیا که ُهدا گۆن پهرێزکارانی نَسل و پدرێچا ِانت.
ریشکند کنێت،
 6شما ِستم دیستگێنانی شئوربندیان
َ
بله ُهدا ِاشانی پناهگاه ِانت.
 7کَسے چه َسهیونا بیایات و ِاسراییلا ب َرکّێنات.
وهدے ُهداوند وشبهتیا په وتی کئوما ِپ َر ّترێنیت،
شادهی کنت.
آکوب گَل و با َل بیت و ِاسراییل
َ

کئے تئیی پاکێن کۆها جهمنند ببیت
داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! کئے تئیی تمبوا * مهمان ببیت؟
کئے تئیی پاکێن کۆها جهمنند ببیت؟
 2هما که بےائیب گام بجنت،
َادل و ِانساپا برجاه داریت و
په ِ
بگوشیت،
دلستکی راستێنا َ
مگوشیت،
 3هما که گۆن وتی زبانا کَسێئے باپُشتا هبرے َ
په همساهگا بدی مکنت و
همراهان اێر مجنت،
 4هما که بدکار آییئے چ ّمان هکیر و بےارزش ببنت،
ُهداتُرسان ِا ّزت و ُهرمت بدنت و
وتی لبزئے سرا وپا بکنت ،تُرے َز َلر و زیان بگندیت،
سوت مدنت و
 5هما که وتی ز ّرا په ّ
رشوت مگیپت،
بێگُناهێئے هلاپا َ
آ که ِاشان برجاهَ داریت هچب َر نلرزیت.

منا یل َه نکنئے
داوودئے شئیر.
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او ُهدا! منا په َش ّری بدار،
که تئیی مئیار و باهۆٹ بوتگان.
گوشتُن” :تئو ائے منی ُهداوند،
 2گۆن ُهداوندا َ
َابێد چه تئو په من هچ َش ّریے نێست“.
 3آ پاک و پَلگارتگێن که زمینا َانت،
سئوبا ِانت.
هما َش َرپمند َانت که منی س ّجهێن شادمانی همایانی َ
سک با َز بیت،
 4آ که دگه ُهداێئے رندا تچنت ،آیانی گَم و اندۆه ّ

 1:15تَمبو ،بزان گدان ،هئیمه .اے گال په شاهدیئے تمبوا ِاشارتے .شاهدیئے تَمبو بنی ِاسراییلیان مو ّسائے زمانگا گۆن ُهدائے ُهکما جۆڑێنتگ َات و همۆدا
ُهدا ِاش پرستش کرتگ.

آیانی هۆنێن کُربانیگانی رسمان گۆ َن نبان و
ناما ِنش وتی زبانا نئیاران.
 5او ُهداوند! تئو منی ّ ِ
گیشتگێن بَهرونڈ و جام ائے،
شریئے سرا دارئے.
تئو منی بَهرا ّ
گیشێنگ بوتگ َانت،
هد و سیمسر ،دلتبێن جاگهان ّ
 6منی ّ
دلکشێن میراسے دستا کپتگ.
منا
ّ
 7من ُهداوندا نازێنان که منا شئور و َسلاهَ دنت،
سۆج دنت.
د ُلن شپپاسان هم منا راه
َ
 8من ُمدام ُهداوند وتی دێم په دێما دیستگ،
آ منی راستێن پهناتا ِانت،
سئوبا م َن نلرزان.
چه همے َ
وش و زبان شادان ِانت.
 9پمێشکا ،د ُلن ّ
ٓرام گیپت.
جِسم و جانُن مان ُامێتئے کلاتا ا َ
 10چیا که تئو منا ُمردگانی جهانا یل َه نکنئے و
وتی دۆستدارا َس َڑگ و پو ّسگا نئیلئے.
سۆج دئیئے و
 11تئو منا ِزندئے راها َ
وتی بارگاها منا چه شادمانیا سررێ َچ کنئے.
تئیی راستێن کَشا ،و ّشی َابدمان ِانت.

تئیی بان ُزلانی چێرا
داوودئے ْدوا.
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او ُهداوند! منی برهکّێن پریاتان بِشکن و
نالگانُن گۆش دار،
ْدوایانُن بِشکن،
که چه بێریاێن دپ و ُلنٹان د َر کاینت.
 2چه تئیی بارگاها منا دادرسی و آزاتی سر بات،
چ ِّمت راستێنا بگنداتنت.
 3تئو منی دل آزمایش کرتگ و شپپاسان منی چارگا آتکگئے،
منا چکّاست ِگت و هچ در نگێتکگ،
هدن کرتگ که دپ گناه مکنت.
َا ُ
 4مردمانی کار هر چے که بیت،
بله من چه تئیی ُلنٹانی گالا

وتا چه زا ِلمانی راها دور داشتگ.
 5منی پادانی پد تئیی راها نَکش َانت،
پا ُدن نلرزتگ َانت.
 6او ُهدا! ترا لۆٹان ،چیا که تئو منا پ َ ّس َئو دئیئے،
گۆش دار و هبرانُن بِشکن.
 7وتی ِمهرئے َا َج َّبتیا پێش بدار!
تئو همایا َن رکێنئے
باهۆٹ بنت.
گورا مئیار و
َ
که چه وتی دژمنان تئیی َ
 8منا چۆ وتی چ ّما بسمبال و
وتی بان ُزلانی ساهگا چێر بدئے،
 9چه آ بدکاران که منا گار و گُمسا َر کننت و
نگرش کرتگ.
چه هما جئورێن دژمنان که منا َا ّ ِ
 10آ وتی ِسنگێن دلان ُمه َر کننت و
آیانی زبان پُر ِکبر و گُروناکێن هب َر کنت.
نگرش کرتگ،
 11منی ِپدش گپتگ َانت و همے انّون منا َا ّ ِ
چ ِّمش په من دۆتکگ تان زمینا دئو ُرن بدئینت.
 12آ شێرێئے پئیما َانت که په شکارا ُشدیگ ِانت،
ورناێن شێرێئے پئیما که کمینا ِنشتگ،
 13او ُهداوند! جاه َجنِ ،اشانی دێما در آ و زمینا بج ِنش،
گۆن وتی َزهما منا چه بدکاران ب َرکّێن.
ُ 14هداوندا! منا چه اے پئیمێن مردمانی دستا آزات کن،
بس،
چه اے دنیائے مردمان که نسیبِش تهنا همے دنیا ِانت و ّ
که لاپا ِنش چه وتی هزانگا سێ َر کنئے،
ُچ ِکّش با َز بنت و
چیز په ُچکّا ِن َش رسیت.
آیانی پَشت کپتگێن ّ
 15بله من په پهرێزکاری تئیی دێما گندان،
آگاه که بان ،چه تئیی ِگندگا سێ َر بان.

ُهداوند منی تلار ِانت
په سازگر و وشآوازانی سالاراُ .هداوندئے هزمتکار داوودئے َزبور .داوودا اے َزبور هما وهدا په ُهداوندا ِپر
بست که ُهداوندا چه س ّجهێن دژمنان و چه شاوولئے دستا َرکّێنت .داوودا ُچش گ َوشت:
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دۆست داران.
او ُهداوند ،او منی زۆر و واک! ترا باز
َ
ُهداوند منی تلار ِانت ،منی کلات و منی َرکّێنۆک ِانت،
منی ُهدا منی تلار ِانت و هماییئے پُشتا باهۆٹ و مئیا َر بان.
آ منی ِاسپر ِانت ،منی زۆراکێن َرکّێنۆک* و منی سنگر.
ُ 3هداوندا که ستا و سنائے لاهک ِانت تئوا َر کنان و
چه وتی دژمنا َن رکّان.
 4مرکئے ساد و بندان منا پتاتگ َات و
هیرۆپان منا تُرسێنتگ َات.
تباهی و زئوالیئے هار و ّ
ُ 5مردگانی جهانئے ساد و بندان پتاتگاتان و
گۆن مرکئے داما ،دێم په دێم اتان.
داوندن تئوار جت و
 6وتی پرێشانیانی تها ُه ُ
گورا بُرز کرت.
کُمک لۆٹگئے پریاتُن وتی ُهدائے َ
آییا چه وتی پرستشگاها منی تئوار ِاشکت و
منی کُمک لۆٹگئے پریات آییئے گۆشان َرست.

 7نون زمین َچنڈت و ُجمب و جۆشا َلگّت،
کۆهانی بێه و بُنیات هم لرزتنت،
چیا که آ ِهژم گپتگ َات.
دوت در آتک و
 8چه آییئے پۆنزا ّ
سۆزناکێن آسے چه دپا،
تپتگێن َانگَر زبانُک جنَگا اتنت.
 9آسمانی اێر آورت و َجهل آتک،
سیاهێن جمبر آییئے پادانی چێرا َات.
 10ک َّروبیێئے* بان ُزلانی سرا ِنشتگ َات و
گواتئے بان ُزلانی سرا بال َات.
 11تهارۆکی وتی پۆشاکی کرت و
جمبرانی گُبار و سیاهێن هئوری وتی چاگردئے کاپار کرتنت.
ُ 12رژن و ْدرپشناکی چه آییا دێما َات و جمبر چست بئیگا اتنت،
گوشیت :منی َرکّێنۆکێن کانٹ .کانٹئے مانا ِادا زۆر و کدرت ِانت 10:18 .ک َّروبی ،آسمانی مهلوکے که بان ُز ِلش ِپر و ُهدائے
َ 2:18اسلیگێن ِابرانی
َ
نبشتانک َ
تهتئے َچ ّپ و چا ِگردا َانت.

تپتگێن ِسنگ و آچشێن َانگَر د َر کپتنت.
ُ 13هداوندا چه آسمانا گْ ِ
رندت و
بُرزێن َارشئے ُهدایا چه تپتگێن ِسنگ و آچشێن َانگَران وتی تئوار سر دات.
 14آییا وتی تیر شانتنت و دژمن شنگ و شانگ کرتنت،
گْرۆکی دئور دات و سرگردانی کرتنت.
 15دریائے آپراه ِگندگ بوتنت و
دنیائے بُنیات ّپدر،
هر و هکّلان
چه تئیی ِن ّ
چه تئیی پۆنزئے ترندێن گواتا ،او ُهداوند!
 16آییا چه بُرزادا دست شهارت و منا گپتی،
چه زیادهێن آپا منا در آورتی و
 17چه زۆراورێن دژمنا َرکّێنت،
چه آیان که نپر ِتش منی سرا پرۆشتگ َات،
چیا که چه من زۆراکتر اتنت.
 18سکّی و سۆریانی رۆچا ،منی دێما در آتکنت،
بله ُهداوند منی پُشت و پناه َات.
 19آییا منا پْراه و اێمنێن جاگهے آورت و
وش و رزا َات.
منا َرکّێنتی ،چیا که چه من باز ّ
ُ 20هداوندا په منی پهرێزکاریا گۆن من نێکی کرتگ،
منی دستانی پاکیئے ُم ّز بَکشاتگ،
 21چیا که من ُهداوندئے راه یله نداتگ و
نشتگان.
چه ُهدایا دێم په بدیا ُ
 22آییئے پرمان ُمدام منی چ ّمانی دێما بوتگ َانت و
آییئے ُهکم چه وت دور نداشتگ َانت.
 23آییئے دێما تمان و بےائیب بوتگان و
وتا چه گناها دور داشتگ.
ُ 24هداوندا منی پهرێزکاریانی ُم ّز داتگ،
آییا منی دستانی پاکی دیستگ.
 25تئو گۆن وپاداران وپادار ائے و
گۆن تچکێنان تچک.
 26گۆن پاکێنان پاک ائے و
بله گۆن ِرپککاران چالاک.
 27چیا که تئو بێ ِکبرا َن َرکّێنئے،
بله پُرکبر و گُروناکان چم َج َ
هل کنئے.
 28او ُهداوندێن ُهدا! تئو منی ِچراگا ُرژناگَ کنئے.

هما ِانت که منی تهارۆکیان رۆش َن کنت.
 29گۆن تئیی َم َدتا لشکرێئے سرا ُا ُرش و َهمل َه بران و
گۆن ُهدائے کُمکا ِانت که چه بُرزێن دیوالان ک َُّپ کنان.
 30هئو! ُهدائے راه تمان و کاملێن راهے،
ُهدائے هبر بےائیب َانت،
گورا پناهَ زوریتِ ،اسپرے.
په هرکَسا که آییئے َ
ُ 31هداوندا َابێد ،کئے ُهدا ِانت و
ُهدایا َابێد ،کئے تلار؟
 32اے ُهدا ِانت که منا زۆر و واکَ دنت و
بےائیب کنت.
منی راها تمان و
َ
 33منی پادان آسکانی* پئیما تێ َز کنت و
کی دنت.
منا بُرزیانی اۆشتگا لا ِه َ
 34منی دستان په ج ْنگا آزمودگَ کنت،
تان باسکُن بْرنجێن کمانا بل ّپێنیت و چۆٹ بکنت.
 35تئو وتی سۆبێن بئیگئے ِاسپرا منا بَکشئے و
راستێن دس ِتت منی پُشت و پناه ِانت،
مزنی دنت.
تئیی نرمدلی و بێکبری منا
َ
 36تئو منی پادانی چێرئے راها پْراهَ کنئے
تانکه پا ُدن ملرزنت.
 37دژمنانی رندا کپان و
منی دست په آیا َن رسیت،
نتران.
تان هلاک مبنتِ ،پر ّ
َ 38انچش زمینا جنان که پاد آیگئے مۆه و وا ِکش مبیت،
منی پادانی چێرا کپنت.
 39تئو په ج ْنگا منا زۆر و واکَ بَکشئے و
دژمنان منی پادانی چێرا دئو َر دئیئے.
 40منی پادان دژمنانی گَردنئے سرا اێ َر کنئے و
من وتی دژمنان گار و گُمسا َر کنان.
ریات کننت بله َرکّێنۆکے نێست،
 41په کُمکا ِپ َ
ُمک لۆٹنت ،بله پ َ ّس َئو ندنت.
چه ُهداوندا ک َ
 42من آیان هاکَ کنان و گواتا دئیان،
َدمک و کوچهانی ِگلئے پئیما چنڈان.
 43تئو منا چه مردمانی ج ْنگ و چۆپا َن َرکّێنئے و
کئومانی سردا َر کنئے،
 33:18آسک ،بزان آهو ،آهوگ.

هما مردم منی هزمتا کننت که م ِنش پ ّجاهَ نئیاران.
 44تان منی تئوارا ِاشکننت ،پرما َن برنت،
َدرامد منی دێما وتی سرا َج َ
هل کننت.
 45آ ِدل ْت َرکَّ بنت،
لرزان و ْدرهان چه وتی کلاتا َن تچنت.
ُ 46هداوند زندگ ِانت .په منی تلارێن ُهدایا نازێنک.
منی َرکّێنۆکێن ُهدایا شان و شئوکت بات.
ُ 47هدا ِانت که منی بێرا گیپت،
کئوم و راجان منی چێردستیا نادێنیت و
 48منا چه دژمنا َن َرکّێنیت.
هئو! تئو منی دژمنانی دێما منا سرپرا َز کنئے و
چه زالمێن مردما َن ُچ ّٹێنئے.
 49او ُهداوند! پمێشکا ترا کئومانی نیاما ستا کنان و
تئیی ناما نازێنان.
پێرۆزی بَکشیت و
 50آ وتی بادشاها مزنێن سۆب و
َ
وتی رۆگن ِپر ُمشتگێنا* ِمه َر کنت،
بزان داوود و آییئے نَسل و پدرێچا تان َابد.

ُهداوندئے َشریَت تمان و بےائیب ِانت
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبور.
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آسمان ُهداوندئے شان و مزنیا ّپد َر کنت،
بُرزێن َارش آییئے دستئے کاران.
 2اے رۆچ په آ رۆچا هبر رئوا َن کنت و
اے شپ په آ شپا زانت و ِهکمت درشا َن کنت،
 3نه هبرے و نه گالے،
َ
شکنگ نبیت.
آیانی تئوار ِا
 4پدا هم آوا ِزش َسرجمێن زمینا شنگ و تالا َن بیت و
هب ِرش تان جهانئے گُ ّڈی مرز و سیمسرا َن رسنت.
په رۆچاُ ،هدایا آسمانا تمبوے بستگ،
 5رۆچ سالۆنکێئے پئیما چه وتی ِک ّلهبندا* د َر کئیت و
چۆ که پهلوانے شادان مئیدا َن کنت.

 50:18رۆگن ِپر ُمشگ ،بزان په بادشاهیا گچێن کنگ.

ِ 5:19ک ّلهبند ،بزان هما جاگه که په سالۆنک و بانۆرا جۆڑ َ
کنگ بیت.

گورێا د َر کئیت و
 6چه آسمانئے یک َ
گورا چه َر وارت،
تان آ دگه َ
چیزے چه آییئے ُهرم و گرمیا چێر نه ِانت.
هچ ّ
ُ 7هداوندئے َشریَت تمان و بےائیب ِانت و
جسم و جانا بۆ َد کاریت.
ُهداوندئے ُهکم پُر ِاهتبار َانت و
کَمزانتان دانا و َاگلمند کنت.
ُ 8هداوندئے رهبند راست َانت و
دلا شادا َن کننت.
ُهداوندئے پرمان پاک َانت و
چ ّمان ُرژناگَ کننت.
ُ 9هداوندئے تُرس پاک ِانت و
تان َابد پایدار.
برهک َانت و
ُهداوندئے پرمان
ّ
َسرجمیا َادل،
 10چه تلاها دلکشتر ،تنتنا چه َاسیلێن ز ّر هم،
چه َشهدا شیرکنتر ،تنتنا چه بێنگئے کُدامئے هر ت َرمپا َوشتر.
 11تئیی هزمتکارا چه آیان ڈاه و ُهشدا َر رسیت و
گۆن آیانی دارگا مزنێن ُم ّزے.
 12کئے ِانت آ که وتی َردیان بزانت و سرپد ببیت؟
منا چه وتی نزانتگێن گناهان پاک و َس ّله کن.
 13وتی هزمتکارا چه گُروناک و پُر ِکبرێن کار و ِکردان بدار،
مئیل که منی سرا بالادست ببنت.
بےائیب بان و
هما وهدا تمان و
َ
چه هر مزنێن گناها پاک.
 14او ُهداوند! منی دپئے هبر و دلئے پگر و هئیال
تئیی دلا بننداتنت،
تئو که منی تلار و پُشت و پناه ائے.

او ُهداوند! بادشاها سۆب و پێرۆزی بدئے
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبور.
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ُهداوند ترا سکّی و سۆریانی رۆچا پ َ ّسئو بدئیات،
آکوبئے ُهدائے نام ترا نگهپان بات.
 2چه وتی پاکێن جاگها په تئو کُمک برسێنات و
چه َسهیونا ترا َم َدت کنات.
 3تئیی س ّجهێن کُربانیگان وتی یاتا بدارات،
تئیی سۆچگی کُربانیگانی َم ّنۆک بات .اۆشت...
 4تئیی دلئے واهگان برجاه دارات و
تئیی س ّجهێن شئوربندیان کامیاب کنات.
 5تئیی سۆب و پێرۆزیا گۆن شادمانی کوکّار بکنێن و
وتی بئیرکا* تئیی نامئے سرا بُرزاد بچنڈێنێن.
ُهداوند تئیی س ّجهێن َدزبندیان پوره و َسرجم بکنات.
 6نون زانتُن که ُهداوند وتی رۆگن ِپر ُمشتگێنا* َرکّێنیت و
چه وتی پاکێن آسمانا آییا پ َ ّس َئو دنت،
گۆن وتی راستێن دستئے َرکّێنۆکێن واک و تاگتا.
 7لهتێن وتی اسپ و َا ّرابهانی* سرا پَه َر کننت،
بله ما وتی ُهداوندێن ُهدائے نامئے سرا پَه َر کنێن.
پرۆش بنت و کپنت،
 8آ سرێن َ
بله ما پا َد کاێن و ُمه َر اۆشتێن.
 9او ُهداوند! بادشاها سۆب و پێرۆزی بدئے.
تئوار که کنێن ،مئے پ َ ّسئوا بدئے.

ُهدائے داتگێن سۆبئے ُشگریا
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبور.
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شادمانی کنت و
او ُهداوند! بادشاه چه تئیی زۆرا
َ
چه تئیی َرکّێنگا ِانت که این ُچک گَل و بال ِانت.

 5:20بئیرک ،بزان پَرچم.

 6:20رۆگن ِپر ُمشگ ،بزان په بادشاهیا گچێن کنگ.

اسپی ک َّشنت.
َ 7:20ا ّرابه ،بزان مزنێن َمنسبدارانی هما گاڑی که َ

 2تئو آییئے دلئے مراد بَکشاتگ َانت و
آییئے ُلنٹانی واه ِگت چه آییا دور نداشتگ َانت .اۆشت...
وشآتکا در آتکگئے و
 3چیا که گۆن بازێن برکتانی دئیگا په آییئے ّ
تاجے چه َاسیلێن تلاها سرا دا ِتت.
 4آییا چه تئو ِزند لۆٹت و تئو بَکشات،
رۆچانی ْدراجیَ ،ابد تان َابد.
 5چه تئیی بَکشاتگێن کامرانیان ،آییئے شان و مڑاه مزن ِانت،
آییارا شئوکت و مزنی داتگ.
 6په راستی َابدمانێن برکت بَکشاتگ و
وتی بگلا گَل و شادا ِنت کرتگ.
َ
تئوکل کنت و
 7چیا که بادشاه ُهداوندئے سرا
بُرزێن َارشئے ُهداوندئے ِمهرا نلرزیت.
 8تئیی دست ،س ّجهێن دژمنان د َر گێجیت،
نپرت کننت رسیت.
تئیی راستێن دست په آیان که چه تئو
َ
 9آ وهدی که زاه َر بئے
آیان پُراچشێن تَرونێئے پئیما کنئے.
ُهداوند وتی ِهژمئے تها آیان اێ َر بارت و
آییئے آ ِچش آیا َن وارت.
 10آیانی پدرێچا چه زمینا گار و بێگواهَ کنئے،
ک و نبیرگا ِنش چه مردمانی نیاما.
ُچ ّ
 11هر ُچنت که تئیی هلاپا پلیتێن شئوربندی بکننت و
بدێن رپک و پندل بسازنت بله سۆبێ َن نبنت،
 12چیا که تئو آیا َن تاچێنئے،
وهدے که وتی کمانا دێم په آیا َن ّترێنئے.
 13او ُهداوند! گۆن وتی زۆر و توانا َانچش مزنشان باتئے.
تئیی واک و کدرتا ستا کنێن و نازێنێن.

تئو چیا منا تهنا ِاشت؟
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبورَ ” .س َهرگاهی آسکئے“ تَرزئے سرا.
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او منی ُهدا ،او منی ُهدا! تئو چیا منا تهنا ِاشت؟
په چے چه منی َرکّێنگا دور ائے،
سک جتا ائے.
چه منی آه و ِپریاتان ّ
پریات کنان و تئو پ َ ّسئوے ندئیئے،
 2او منی ُهدا! س ّجهێن رۆچا َ

ٓرام ن ِگران.
س ّجهێن شپا هم ،بله ا َ
َ 3انگت هم تئو پاک و پَلگار ائے،
بنی ِاسراییل ترا نازێنیت که تئو په بادشاهی ِنشتگئے.
 4مئے پتان تئیی سرا تئوکل کرت،
تئیی سرا تئوک ِلش کرت و تئو َرکّێنتنت.
 5تئیی درگاها پریا ِتش کرت و رکّتنت،
تئیی سرا تئوک ِلش کرت و پ َ َشل و شرمندگ نبوتنت.
 6زانا ،من انسانے نهآن ،کرمے آن؟
بک آن و کئومئے چ ّما بے ِا ّزت.
مردمانی دێما ُس ّ
 7هرکَس که منا گندیت کلاگ و ریشکند کنت.
گوشنت:
دپا
َ
چۆٹ کننت ،سرا ُسرێننت و َ
َ ” 8انگت وتی اۆست و ُامێتا په ُهدایا بند،
ب ِّل آ ترا ب َرکّێنیت،
دۆست داریت“.
ب َرکّێنیت اگن ترا
َ
 9بله تئو منا چه ماتئے لاپا در آورت و
ماتئے سێنَگا آسودگی دات.
 10چه پێدایشا تئیی ب َ ّڈا دئور دئیگ بوتان،
چه ماتئے لاپا منی ُهدا بوتگئے.
 11چه من دور مبئے،
چیا که سکّی و سۆری ّنزیک ِانت و
ک َّسے په کُمکا نێست.
چپ و چاگرد گپتگ،
 12بازێن نَرێن گۆکێا منی ّ
باشانئے سرڈگارئے زۆراورێن گۆکان منا َان ِگ ّر کرتگ،
 13وتی پْراهێن د ِپش په من پ َ ُّرپتگ،
گُ ّرۆک و ِد ّرۆکێن شێرانی پئیما.
 14چۆ که آپا رێچگ و تالان بوتگان
س ّجهێن َه ُّڈن چه بندان در آتکگ َانت.
د ُلن چۆ که مۆما آپ ِانت و سێنَگا سۆچیت.
 15زۆر و تاگتُن کونزگی ُچنڈے که ُهشک بوتگ و
زبانُن نُکّا َل ّچتگ،
منا مرکئے هاکا واپێنت ِگت.
چپ و چاگرد گپتگ،
 16کُچکان منی ّ
ِش ّر و بدکارانی ُرمبا َان ِگ ّر آن،
منی دست و پا ِدش ٹُنگ ٹُنگ کرتگ َانت،
 17وتی س ّجهێن ّ
کرت کنان.
هڈان شمار َ

سک کرتگ َانت،
آیان وتی ٹێلگ په من ّ
 18منی پ ُ ّچان وتی نیاما به َر کننت و
جامگئے سرا پا َل * جننت.
 19بله تئو ،او ُهداوند! دور مبئے.
او منی زۆر و تئوکل! په منی کُمکا ِاشتاپ کن.
 20منی َارواها چه َزهم و شمشیرا ب َرکّێن و
منی زندگیا چه کُچکانی ُزلم و زۆراکیا.
 21منا چه شێر و مزارانی دپا نجات بدئے،
که تئو منا چه َوهشیێن کاییگرانی* کانٹان َرکّێنتگ.
 22تئیی ناما په وتی براتان جا َر جنان و
ُم ّچیئے نیاما ترا نازێنان.
 23شما ،او ُهداتُرسان! آییا بنازێنێت.
ک و اۆبادگان! آییا ِا ّزت و شان بدئیێت.
او آکوبئے س ّجهێن ُچ ّ
او ِاسراییلئے پدرێچان! آییئے هئیبتا بچارێت.
 24چیا که آییا چه ِستم دیستگێنئے ّبزگیا پُشت نکرتگ و
نترێنتگ.
دێمی چه آییا ّ
پریاتی که کرتگ آییا ِاشکتگ َانت.
 25مزنێن دیوانا منی ستا و سنا په تئو ِانت،
رجم کنان که ُهداتُرس َانت.
وتی کئولان همایانی دێما َس َ
 26بێ ِکبر و َدربێش وراکَ ورنت و سێ َر بنت و
آ که ُهدایا شۆها َز کننت آییا نازێننت.
شمئے دل تان َابد زندگ بات.
یات کننت و
 27زمینئے چارێن کُنڈ آییا َ
دێم په ُهداوندا ِپ َر ّترنت،
س ّجهێن کئومانی هاندان و کُٹُم آییئے بارگاها سرا َج َ
هل کننت.
 28چیا که بادشاهی ُهداوندئیگ ِانت و
هاکمی کنت.
هما ِانت که کئومانی سرا
َ
 29زمینئے س ّجهێن زۆراور وراکَ ورنت و آییئے دێما کپنت،
هاکیێن انسان کۆنڈا َن کپیت،
داشت نکنت.
هما که وتا ،وت زندگ
َ
 30آیۆکێن نَسل آییئے هزمتا بنت،
َ
کنگ بنت و
دێمی پدرێچ ُهداوندئے بارئوا سهیگ
 31په آیان که َانگت ودی نبوتگ َانت
 18:22پال ،بزان لاٹری ،بئے و َشرتبندی.

 21:22کاییگر ،بزان مزنێن نَرێن گۆک.

آییئے َادل و ِانساپا جا َر جننت.
گوشنت” :آ هما َات که اے کاری کرت“.
َ

ُهداوند منی شپانک ِانت
داوودئے َزبور.
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ُهداوند منی شپانک ِانت،
مهتاج نبان.
چیزئے
َ
هچ ّ
 2منا سرسبزێن َچراگاها َن واپێنیت و
په آرامێن آپان س َر کنت.
 3منی َارواها تازگَ کنت و
په وتی نامئیگی پهرێزکاریئے راهان منا دێما بارت.
بگوزان
 4اگن چه مرکئے تهارترێن شێپ و َد َرگان هم َ
بیم و بلاها نترسان،
چه هچ ّ
چیا که تئو گۆن من گۆن ائے،
لٹ و َاسا منا تس ّلا بَکشیت.
تئیی ّ
 5دژمنانی چ ّمانی دێما پَرزۆنگے په من پ َ َچ کنئے،
په َش َرپ دئیگا منی َس َرگا َ
ٹێل جنئے و
منی جاما ُمدام پ ُ ّر کنان ائے.
َ 6ا ّلماِ ،مهر و نێکی ِزندئے س ّجهێن رۆچان منی پد و رندا َانت و
جهمنند بان ،تان َابد.
ُهداوندئے کلاتا
َ

َمزنشانێن بادشاه
داوودئے َزبور.

24

زمین و آییئے س ّجهێن هستی ُهداوندئیگ َانت،
جهان و س ّجهێن َمهلوک.
 2چیا که ُهداوندا آییئے بنیات مان دریایا نادێنت و
آپانی سرا اۆشتارێنت.
شت کنت؟
 3کئے چه ُهداوندئے کۆها بُرزاد َ

اۆشتات کنت؟
کئے آییئے پاکێن جاگها
َ
 4هما که دلی ساپ و دستی پاک ِانت،
نترێنیت و
هما که وتی َارواها دێم په ناهودگیا ّ
سئوگند نئوارت.
درۆگێن
َ
برکت گیپت و
 5آ چه ُهداوندا َ
چه وتی َرکّێنۆکێن ُهدایاَ ،ادل و ِانساپ.
 6همے پئیما َانت ،آ مردم که آکوبئے ُهدائے شۆهازا َانت،
هما که په آییئے دێما ُهدۆناک َانت .اۆشت...
 7او دروازگان! وتی سرا بُرز بدارێت.
کوهنێن در و دپیگان! وتا په شاهگانی پَچ کنێت،
او َ
بگوزیت.
تانکه مزنی و شانئے بادشاه َ
 8مزنی و شانئے اے بادشاه کئے ِانت؟
پُرواک و زۆراورێن ُهداوند،
ُهداوند که ج ْنگا دلێر ِانت.
 9او دروازگان! وتی سرا بُرز بدارێت!
کوهنێن در و دپیگان! وتا په شاهگانی پَچ کنێت،
او َ
بگوزیت.
تانکه مزنی و شانئے بادشاه َ
 10مزنی و شانئے اے بادشاه کئے ِانت؟
لشکرانی ُهداوند
هما ِانت مزنی و شانئے بادشاه .اۆشت...

راها منا پێش بدار
داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! من په دل و جان دێم په تئو کایان.
َ
تئوکل کنان،
او منی ُهدا! تئیی سرا
مئیل که پ َ َشل و شرمندگ ببان و
دژمن منی سرا بالادست ببنت.
امێت کنت،
 3جی هئو! آ که تئیی سرا اۆست و َ
هچبر سر َجهل ببنت.
بێوپایی کننت
سئوبا
آ که بے َ
َ
سر َجهل و شرمندگَ بنت.
 4او ُهداوند! راها منا پێش دار و

وتی ِکشکا منا تالیم دئے.
 5دێم په وتی راستیا منا رهشۆن بئے و َسبک بدئے،
چیا که تئو منی َرکّێنۆکێن ُهدا ائے و
س ّجهێن رۆچا تئیی ِانتزار و ودارا آن.
 6او ُهداوند! وتی رهمت و ِمهرا یات کن،
چیا که آ چه َازلا هست َانت.
 7منی ورناییئے ناپرمانی و گناهان یات مکن،
وتی ِمهرئے کساسا منا یات کن
که تئو نێک ائے ،او ُهداوند!
ُ 8هداوند نێک و راست ِانت،
سۆج دنت.
پمێشکا گُنهکاران راها
َ
رهشۆنی دنت،
 9بێ ِکبر و دربێشێن مردمان راستیئے راها
َ
پێش داریت.
و وتی کشکا آیان َ
 10هما که ُهداوندئے َاهد و پئیمانئے سرا اۆشتنت،
آییئے س ّجهێن راه په آیان چه ِمهر و وپایا سررێچ َانت.
 11او ُهداوند! په وتی نامئیگی منی گناه و مئیاران ببَکش،
چیا که مزن َانت.
 12کئے ِانت هما که په دل ُهداتُرس ببیت؟
سۆج دنت که باید ِانت گچێنی بکننت.
ُهداوند آییا هما راستێن راها َ
هزگاری گوازێنیت و
 13آ وتی رۆچان په سێری و
َ
ک و اۆبادگ زمینئے میراس برۆکَ بنت.
آییئے ُچ ّ
ُ 14هداوند وتی دلئے راز و رمزان گۆن هداتُرسان درشا َن کنت،
وتی َاهد و پئیمانا په آیان پ َ ّجارێنیت.
چم ُمدام دێم په ُهداوندا َانت،
 15منی ّ
ٓزات کنت.
چیا که هما ِانت که منی پادان چه داما ا َ
 16وتی دێما گۆن من بکن و منا رهمت ببَکش،
چیا که من بێکَس و ِستَم دیستگێنے آن.
 17منی دلئے َسکّی و سۆری باز َانت،
منا چه پرێشانیا ب َرکّێن.
 18منی رنج و سکّیان بچار و
س ّجهێن گناهانُن ببَکش.
 19منی دژمنان بچار که چین ُچک باز َانت و
نپرت کننت.
چه من چۆن په کَهر
َ

 20منی ِزندا بپهرێز و ب َرکّێن،
مئیل که شرمندگ ببان،
چیا که تئیی باهۆٹ و مئیار آن.
 21تچکی و راستی منی نگهپان بات،
چیا که منی ُامێت تئو ائے.
 22او ُهدا! ِاسراییلا چه س ّجهێن سکّی و سۆریان ب َرکّێن.

او ُهداوند! وتی دستان بێگناهیئے تها شۆدان
داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! گناهئے بُهتاما چه منی سرا بٹَگلێن،
چیا که وتی بێمئیاریئے تها گا ُمن جتگ و
بے لرزگے ُهداوندئے سرا تئوکلُن کرتگ.
ُ 2هداوندا! منا بچکّاس و آزمایش کن،
منی دل و هئیالا چه چکّاسا بگوازێن.
 3چیا که تئیی ِمهر ُمدام منی چ ّمانی دێما ِانت و
گام جنان.
تئیی وپاداریئے ساهگا َ
 4نه گۆن پرێبکاران همدیوا َن بان و
نه دوتَل و دوپۆستێن مردمانی همراه.
نپرت کنان و
 5چه بدکارانی همراهیا َ
گۆن َردکاران همدیوا َن نبان.
 6او ُهداوند! وتی دستان بێگناهیئے تها شۆدان و
تئیی کُربانجاهئے سرا چه َر وران،
 7تان وتی ُشگرگزاریئے تئوارا بُرز کنان و
تئیی س ّجهێن َا َجبێن کارانی ِک ّسها بیاران.
ک دۆست ِانت،
 8او ُهداوند! منا تئیی لۆگ َس ّ
تئیی شان و شئوکتئے جاگه.

 9منی ساها گُنهکارانی هۆریگا مگر و
ِزندا گۆن هۆنیگان،
 10که گندهێن پند ِلش دستا ِانت و

رشوتا سررێچ.
راستێن دس ِتش چه َ
گام جنان،
 11بله من وتی بێمئیاریئے تها َ
منا ب َرکّێن و منی سرا رهم کن.
 12پا ُدن تچک و ساپێن جاگهے اێر ِانت،
مزنێن دیوانان ُهداوندا نازێنان.

ُهداوند منی ُرژن و َرکّێنۆک ِانت
داوودئے َزبور.
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ُهداوند منی ُرژن و َرکّێنۆک ِانت،
چه کئیا بترسان؟
ُهداوند منی ِزندئے کلات ِانت،
چه کئیا بی ّمے ببیت؟
 2وهدے بدکار همل َه کننت که منی جسم و جانا ِبد ّرنت و اێر ببرنت،
وهدے دژمن و بدواه منی سرا ُا ُر َش کننت،
آ وت َ
ٹگل ورنت و کپنت.
ک بکنت،
 3ب ِّل که لشکرے منی چاگردا وتی ِگدانان ِم ّ
َانگت منی د َل نلرزیت،
اگن جنگے هم منی سرا بکپیت،
َانگت دلجم آن.

چیزے لۆٹتگُن و
 4چه ُهداوندا یک ّ
ه ِمشیئے پد و رندا بان،
که وتی ِزندئے س ّجهێن رۆچان
ُهداوندئے لۆگا جهمنند ببان،
تانکه ُهداوندئے زێباییا بگندان و
پرستشگاها چه هماییا رهشۆنی بلۆٹان.
 5چیا که سکّی و سۆریانی رۆچا
منا وتی ساهگا داریت،
وتی تمبوئے تها چێ َر دنت و
تلارێئے سرا بُرزا اۆشتارێنیت.
انگرا
 6نون دژمنانی ّ
سرپرا َز بان و

َ
ُربانیگ کنان،
گۆن شادمانیانی کوکّارا آییئے تمبوئے تها ک
ُهداوندا په سئوت و سا َز نازێنان.
پریات کنان منی تئوارا بِشکن،
 7او ُهداوند! وهدے َ
منی سرا رهم کن و پ َ ّسئو بدئے.
گوشتگ” :منی ِچهرگئے شۆهازا ببئے“.
 8تئو َ
گوشیتُ ” :هداوندا! تئیی ِچهرگئے شۆهازا آن“.
د َل َ
 9دێما چه من چێر مدئے،
مترێن،
وتی هزمتکارا گۆن ِهژم ِپر ّ
تئو که منی َم َدتکار بوتگئے.
او منی َرکّێنۆکێن ُهدا!
منا دئور مدئے و یله مکن.
 10اگن مات و پت هم منا یله بکننت،
دست گیپت.
ُهداوند وت منا زوریت و
َ
 11او ُهداوند! وتی راها منا سۆج دئے،
سئوبا منا راست و تچکێن راها رهشۆن بئے.
دژمنانی َ
 12په دژمنانی واهگا منا یله مکن،
چیا که درۆگێن شاهد منی هلاپا پاد آتکگ َانت
که جنگ و چۆپئے آسا دمنت.
 13دلجم آن که ُهداوندئے نێکیا
زندگێنانی زمینا گندان.
ُ 14هداوندئے ودارا بئے،
زۆرمند بئے و دلا َڈ ّڈ کن.
هئو! ُهداوندئے ودارا بئے.

ِپریات
داوودئے َزبور.
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او ُهداوند ،او منی تلار! ترا تئوا َر کنان،
چه من نادلگۆش مبئے.
اگن تئو بێتئوار ببئے،

همایانی پئیما بان که ک َّل و کبرا کپنت.
 2منی پریات و زاریئے تئوارا گۆش دار،
وهدے چه تئو َم َد َت لۆٹان و
وتی دستان دێم په تئیی پاکێن بارگاها بُر َز کنان.
 3منا بدکارانی همراهیا ِگ ّران مکن و مک َّش،
هما که َردێن کا َر کننت و
گۆن همساهگان چه ُسهل و َسلاها هبرا َانت،
بله د ِلش چه ِش ّر و شۆرا ّپر ِانت.
 4کرتگێن کارانی ُم ّزا ِاش بدئے،
همسنگ گۆن آیانی بدێن کاران،
َ
دستئے کرتگێنانی ُم ّزا ِاش بدئے،
آیانی کارانی ک َّدا.
 5پمێشکا که ُهداوندئے کارانی پرواها نکننت،
آییئے َدز ُهنرئے کارانی هاترا ندارنت،
آ ِاشان تباهَ کنت و
هچبر په ُرست و ُردۆما نئیلیت.
ُ 6هداوندا ستا بات،
چیا که منی پریات و زاریئے تئواری ِاشکتگ.
ُ 7هداوند منی زۆر و اسپر ِانت،
َ
تئوکل کنت و َم َدتُن َرستگ.
د ُلن آییئے سرا
دل چه شادمانیا سررێچ ِانت و
گۆن وتی سئوت و نازێنکان آییئے ُشگرا گران.
ُ 8هداوند وتی مردمانی زۆر و توان ِانت،
په رۆگن ِپر ُمشتگێنا* رکّگئے کلاتے.
 9وتی مردمان ب َرکّێن و وتی کئوما برکت بدئے،
آیانی شپانک بئے و تان َابد وتی کۆپگا ب ّج ِلش.

ُهداوندئے تئوار زۆرمند ِانت
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داوودئے َزبور.
او آسمانیان! ُهداوندا ستا کنێت،
ُهداوندئے شان و کدرتا ستا کنێت.

 8:28رۆگن ِپر ُمشگ ،بزان په بادشاهیا گچێن کنگ.

ُ 2هداوندئے نامئے شان و شئوکتا ستا کنێت،
ُهداوندا مان آییئے پاک و پَلگارێن ْد َرپشناکیا ستا کنێت.
ُ 3هداوندئے تئوار آپانی سربُرا ِانت،
شان و شئوکتئے ُهدا گْرندیت،
ُهداوند پُرزۆرێن آپانی سربُرا گْرندیت.
ُ 4هداوندئے تئوار زۆرمند ِانت،
ُهداوندئے تئوار ْدرپشناک ِانت.
ُ 5هداوندئے تئوار گَ ّزا َن پرۆشیت،
ُهداوند ُل ْبنانئے گَ ّزا َن پرۆشیت.
سرێنیت،
گوسکێئے* پئیما جاهَ ّ
 6آ ُل ْبنانا َ
سیریونا* َجلَبێن گۆکێئے* پئیما.
ُ 7هداوندئے تئوار گْرند و گْرۆکێن آچش رئوا َن کنت.
ُ 8هداوندئے تئوار گیابانا لرزێنیت،
ُهداوند کا ِدشئے گیابانا لرزێنیت.
ُ 9هداوندئے تئوار آپُسێن آسکا َن گێجێنیت* و
جنگلا بے لمب و تاکَ کنت.
گوانک جننت” :شئوکت و شان!“
آییئے پرستشگاها س ّجهێن
َ
ُ 10هداوند هار و توپّانئے سربرا ،وتی تهتئے سرا ِنشتگ،
ُهداوند تان َابد وتی بادشاهی تهتئے سرا ِنشتگ.
ُ 11هداوند وتی کئوما واک و کدرت ببَکشات،
ُهداوند وتی کئوما گۆن ُسهل و اێمنی برکت بدئیات.

مۆتکئے بدل ناچ و ُسهبت
داوودئے َزبور .په مزنێن پرستشگاهئے َوپْکا* سئوتے.
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سئوکت دئیان،
او ُهداوند! ترا شان و
َ
چیا که تئو منا چه ُجهلانکیان چست کرت و
نه ِاش ِتت دژمن منی سرا شادهی بکننت.

ک 6:29 .سیریونِ ،هرمۆنئے کۆهئے دگه نامےَ 6:29 .جلَبێن گۆک ،بزان ورناێن نرێن گۆکے که په کارا رام کنگ
گوسک ،بزان گۆلۆ ،گۆکئے ُچ ّ
َ 6:29
گیش َ
ێنگ بیت.
چیزے که په ُهدایا ّ
نبوتگ 9:29 .یاُ :هداوندئے تئوار مزنێن درچکا َن تُ ّرێنیتَ 0:30 .وپْک ،بزان ّ

گورا په کُمکا پریاتُن کرت و
 2او ُهداوند ،منی ُهدا! تئیی َ
تئو منا چه ناجۆڑیا ْدراه کرت،
 3منی َارواه چه ُمردگانی جهانا در آورت و
چه آیانی نیاما که ک َّل و کبر بوتنت زندگ کرت.
 4او ُهداوندئے دۆستداران! په ُهداوندا نازێنک بجنێت،
آییئے پاک و پَلگارێن نامئے ُشگرا بگرێت.
 5چیا که ِهژمی دمانے و
ِمهر و رهمتی ُامرئے ْدراجیا.
بگوزیت،
بیت که س ّجهێن شپے په گرێوگ َ
بله بامگواها شادهی وتی چهرگا زاه َر کنت.
گوشت:
 6من وتی آسودگیئے وهدا َ
َ
لرزێنگ نبان“.
”هچبر
 7او ُهداوند! تئو منا چه وتی ِمهر و رهمتا
ُمهرێن کۆهێئے پئیما اۆشتارێنتگ َات،
بله وهدے وتی دێ ِمت چه من ّترێنت،
تُرستُن.
 8او ُهداوند! ترا تئوا ُرن جت،
گورا زاری و پریاتُن بُرز کرت:
تئیی َ
” 9منی مرکا ِچه سوتّے مان و
کبرئے تها منی اێر رئوگا چۆنێن پایدگے؟
زانا ،هاک ترا ستا دنت؟
جا َر جنت که تئو وپادار ائے؟
 10او ُهداوند! بِشکن و منی سرا مهربان بئے.
ُهداوندا! منی َم َدت کنۆک بئے“.
 11تئو منی مۆتک ناچ و ُسهبتے کرت،
سوگی گُد و پۆشاک در کرت و
منا گۆن شادمانیا پۆشێنت،
 12تانکه منی َارواه ترا ستا بدنت و بێتئوار مبیت.
او ُهداوند ،منی ُهدا! تان َابد تئیی ُشگرا گران.

باهۆٹ بان
تئیی مئیار و
َ
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! تئیی مئیار و باهۆٹ بوتگان،
هچبر مئیل که شرمندگ ببان،
وتی َادل و ِانساپئے تها منا نجات بدئے.
 2وتی دلگۆشا گۆن من بدار و
زوت ب َرکّێن.
منا
ّ
په من پناهئے تلارے بئے و
په منی َرکّێنگا ُمهرێن کلاتے.

 3په راستی منی تلار و کلات ائے،
رهشۆنی کنئے.
سۆج دئیئے و
په وتی نامئیگی منا راه َ
َ
 4منا چه آ داما در بیار که په من چێر و َاندێم ِانت،
چیا که منی پناه تئو ائے.
 5وتی روه و ساها تئیی دستا دئیان.
او ُهداوند ،او وپادارێن ُهدا! تئو منا َرکّێنئے.
ِ
دلگۆشش گۆن بے َارزشێن بُتان ِانت،
 6ترا چه آیان نپرت ِانت که
َ
تئوکل کنان ،او ُهداوند!
بله من تئیی سرا
شادهی کنان،
 7تئیی ِمهرا گَ َل بان و
َ
چیا که تئو منی سیهرۆچی دیستگ َانت و
گور کرتگ.
منی َارواهئے سکّیانی نێمگا هئیال َ
 8منا دژمنانی دستا ندئیئے و
منی پادان پْراه و شایگانێن جاگهے اێ َر کنئے.
 9او ُهداوند! منی سرا رهم کن
چیا که پرێشان آن،
چ ُّمن چه گَم و اندۆهان نزۆر بوتگ َانت،
جسم و َارواه هم.
 10چیا که ِز ُندن گَمان وارتگ و
ُامر نالگان،
چه منی گناها *،تاگتے په من پَشت نکپتگ و
 10:31یا :چه منی سیهرۆچیا.

بندن پو ّسان َانت.
َه ّڈ و ُ
بک و کلاگی بوتگان،
سئوبا ُس ّ
 11دژمنانی َ
هاس په همساهگان،
پ ّجارۆک چه من تُرسان َانت و
هرکَس منا کوچه و َدمکا َن گندیت ،تچیت.
ُ 12مردگانی وڑا چه یاتا شتگان و
پْرشتگێن کونزگێئے پئیما بوتگان.
 13چیا که بازێنێئے بُهتامان ِاشکنگا آن،
گورا،
تُرس و دهشت چه هر َ
گۆن یکدگرا پند َل جۆڑێننت و
رپک سازنت.
په منی کُشگا َمندر و
َ
َ
تئوکل کنان و
 14بله او ُهداوند! من تئیی سرا
گوشان که ”تئو منی ُهدا ائے“.
َ
 15منی وهد و دمان تئیی دستا َانت،
منا چه دژمنان ب َرکّێن،
چه همایان که منی رندا کپتگ َانت.
 16دێما په وتی هزمتکارا ْدرپشان کن،
گۆن وتی ِمهرا منا ب َرکّێن.
ُ 17هداوندا! مئیل که شرمندگ ببان،
چیا که ترا تئوا ُرن ِپر جتگ،
ب ِّل که َشرور سرجهل و شرمندگ ببنت و
ُمردگانی جهانا بێتئوار.
 18درۆگبندێن ُلنٹش ُچ ّپ باتنت،
که گۆن ِکبر و اێر جنَگ پهرێزکارانی هلاپا په گُروناکی هب َر کننت.
 19تئیی نێکی چنکدر باز ِانت،
که په ُهداتُرسان َامبا ِرت کرتگ و
بَنی آدمانی چ ّمانی دێما په همایان پوره و َسرجم کرتگ
باهۆٹ بنت.
که تئیی
َ
ِ 20اشان وتی بارگاهئے پناها
ندێم دارئے و
چه مردمانی پندلان چێر و َا َ
وتی ساهگا چه بُهتام جنۆکێن ُزبانان دور.
ُ 21هداوندا ستا بات،

چیا که وتی َا َجبێن ِمهرا همے وهدا په من ّپد َر کنت
که من دئوره بوتگێن شهرێئے پئیما َان ِگ ّر آن.
گوشت:
 22من چه وتی تُرسا َ
”چه تئیی چ ّما ِسستگ و دور کپتگان“.
َانگت تئو منی پریات و زاریا ِاشکنئے،
وهدے من په َم َدتا ترا تئوا َر کنان.
 23او ُهداوندئے س ّجهێن دۆستداران! آییا دۆست بدارێت،
ُهداوند وتی وپادارانی نگهپانیا کنت،
بله گُروناکێنان باز سزا دنت.
 24او س ّجهێنان که ُهداوندئے ودارا اێت!
پُرزۆر ببێت و دلا َڈ ّڈ کنێت.

بَهتاور هما ِانت که گناهی بَکشگ بوتگ َانت
داوودئے شئیری گ َوشتانک.
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گوستگ و
بَهتاور هما ِانت که ُهداوند چه آییئے نا َشریان سر َ
گناهی بَکشگ بوتگ َانت.
هساب نئیاریت و
 2بَهتاور هما ِانت که ُهداوند آییئے گناها هچبر
َ
آییئے َارواها پرێبے مان نێست.

 3وهدے ُچ ّپ و بێتئوار اتان
بندن پو ّسان اتنت،
َه ّڈ و ُ
چه س ّجهێن رۆچئے زاری و پریاتان.
 4چیا که رۆچ و شپ تئیی دست منی سرا سنگین َات،
س ّجهێن تاگتُن ُهشگا َات ،چۆ که گرماگئے تَپتئے چێرا ببان .اۆشت...
 5گڑا وتی گُنا ُهن تئیی درگاها َم ِ ّنت و
وتی ناپرمانیانُن چێر ندات.
گورا َم ّنان“ و
گوشتُن” :وتی گناه و سرکَشیان ُهداوندئے َ
َ
تئو منی گناهئے مئیارباری بَکشت .اۆشت...
 6پمێشکا ،تان وهد و مۆه ِانت،

گورا ْدوا بکنت،
هر ُهدادۆست تئیی َ
چست بنت،
وهدے هارێن آپ
َ
بوت نکننت.
هچ پئیما په آییا سر َ
 7تئو منی چێر بئیگئے جاگه ائے،
چه َسکّی و تنگیان منا اێم َن دارئے و
گورامبا َز کنئے .اۆشت...
گۆن آزاتیئے سئوت و زێملان َ
سۆج دئیان که باید ِانت برئوئے،
ُ 8ه َ
گوشیت” :ترا هما راها َ
داوند َ
ترا شئور و سلاهَ دئیان و
ترا چارا َن بان.
 9ناسرپدێن اسپ یا کَ َچرئے* پئیما مبئے،
َ
کنگ بیت،
که تهنا گۆن لگام و مهارا رام
اگن نه ،تئیی ّنزیکا نئیئیت“.
 10بدکارئے رنج و َازاب باز َانت،
بله ُهداوندئے ِمهر هماییئے َچ ّپ و چاگردا گیپت
َ
تئوکل کنت.
که ُهداوندئے سرا
 11او پهرێزکاران! ُهداوندئے بارگاها شادهی کنێت و شادان ببێت.
او س ّجهێن نێکدلان! شادهیئے گوانکا بُرز کنێت.

دۆست بیت
ُهداوندا َادل و راستی
َ
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او پهرێزکاران! ُهداوندئے بارگاها په شادهی کوکّار کنێت،
زێب دنت.
نێکدلانُ ،هداوندئے ستا کنگ َ
ُ 2هداوندا گۆن چنگ بنازێنێت،
گۆن َدهتارێن چنگا په آییا ساز بجنێت.
 3په آییا ،نۆکێن سئوتے بیارێت،
گۆن َوشپنجگی سی ّمان بلرزێنێت و په شادهی گوانک جنێت.
 4چیا که ُهدائے هبر تچک و راست ِانت و
آییئے س ّجهێن کار گۆن وپاداریا.
دۆست بیت،
 5آییا َادل و راستی
َ
زمین چه آییئے ِمهرا پ ُ ّر ِانت.
 6گۆن ُهداوندئے گال و هبرا آسمان ا ّڈ بوتگ َانت و

ک.
 9:32کَ َچر ،بزان کا ِتل ،کَ ِتل ،هر و اسپئے ُچ ّ

آیانی س ّجهێن لشکر ،گۆن آییئے دپئے َدما.
هاکۆٹ کنت و
 7دریائے آپان ُم ّچ و
َ
ُجهلیان مان َامبارا.
 8س ّجهێن زمین چه ُهداوندا بترسیت،
جهانئے س ّجهێن مردم آییا ِا ّزت بدئینت.
چیز پئیم بوت،
گوشت و هما ّ
 9چیا که آییا َ
پرمانی دات و برجاه دارگ بوت.
ُ 10هداوند ،کئومانی شئوربندیان پ َ َچ رێچیت و
راجانی کارسازیا َن کرۆجیت.
 11بله ُهداوندئے شئور و سلاه َابدمان َانت،
آییئے دلئے شئوربندی په س ّجهێن نَسل و پدرێچان.
 12بَهتاور هما کئوم ِانت که ُهداوند آییئے ُهدا ِانت،
هما مردم که آییا په وتی میراسا گچێن کرتگ َانت.
ُ 13هداوند چه آسمانا جهلا َد چاریت و
س ّجهێن بنی آدما َن گندیت،
 14چه وتی بادشاهی تهتا
زمینئے س ّجهێن جهمنندا َن چاریت،
 15آ که اے س ّجهێنانی دلی جۆڑ کرتگ و
آیانی هر کار و کردا زانت.
نجات ندنت و
 16بادشاها ،وتی لشکرئے مزنی َ
سرمچارا ،وتی باسک و پنجگانی زۆر.
 17په سۆبێن بئیگا ،اسپئے سرا ُامێت بندگ ناهودگ ِانت،
ّێنت نکنت.
تُرے زۆراور ببیت بله َرک َ
چم گۆن همایان ِانت که چه آییا تُرسنت،
 18هئو! ُهداوندئے ّ
گۆن همایان که اۆست و ُامێ ِتش آییئے ِمهر ِانت،
 19تانکه آیانی َارواها چه مرکا ب َرکّێنیت و
مان ُڈکّالا* زند ِگش بداریت.
 20مئے َارواه ُهداوندئے ودارا ِانت،
هما مئے کُمک و ِاسپر ِانت.
ُ 19:33ڈکّال ،بزان کَهتُ ،هشکسالی.

شادمانی کنت،
 21مئے دل آییئے بارگاها
َ
چیا که مئے تئوکل هماییئے پاکێن نامئے سرا ِانت.
 22او ُهداوند! تئیی ِمهر مئے سرا ساهێل بات،
هما دابا که ُامێ ِتن په تئو بستگ.

ُهداوندئے نێکیا ب َچشێت
داوودئے َزبور .هما وهدا که آییا َابی ِم ِلکئے ِک ّرا وتا گنۆکانی پئیما کرت ،چه اۆدا در کنگ بوت و وتی راها شت.
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دایما ُهداوندا نازێنان
آییئے ستا و سنا ُمدام منی دپا ِانت.
 2منی َارواه ُهداوندئے سرا په َر کنت،
بێ ِکبرێن مردم بِشکننت و شادهی بکننت.
 3گۆن من هۆریگا ُهداوندا مزنی بدئیێت،
بیاێت که هئواریا آییئے ناما نازێنێن.
داوندن شۆهاز کرت و منا پ َ ّسئوی دات،
ُ 4ه ُ
چه منی س ّجهێن تُرسان منا آزاتی کرت.
 5آ که چ ِّمش گۆن آییا ِانت ْدرپشان َانت،
آیانی دێم هچبر شرمسا َر نبیت.
 6اے ِمسکینا تئوار ِپر جت،
ُهداوندا آییئے تئوار ِاشکت و
چه س ّجهێن سکّیان َرکّێنتی.
چپ و چاگردا پ َ ّلے بندیت و
ُ 7هداوندئے پرێشتگ ُهداتُرسانی ّ
نجات دنت.
آیان
َ

 8ب َچشێت و بچارێت که ُهداوند نێک ِانت،
باهۆٹ بیت.
بَهتاور هما ِانت که آییئے مئیار و
َ
 9او ُهداوندئے پَلگارتگێنان! چه ُهداوندا بترسێت،
چیا که ُهداتُرسان هچ ک ّمیے نێست.
َ
شدیگ بنت،
 10ورناێن شێر مهتاج و
بله ُهداوندئے شۆهاز کنۆکان چه نێکیا هچ ک ّمیے نێست.
 11او ُچکّان! بیاێت و چه من بِشکنێت،

بک دئیان که ُهداوندا چۆن ب َم ّنێت.
من شمارا َس َ
 12چه شما کئے په ِزندا ُهدۆناک ِانت و
و ّشێن رۆچانی ِگندگئے لۆٹۆک؟
 13وتی زبانا چه بدیا دور بدار و
ُلنٹان چه درۆگا.
 14چه بدیا ِپر ّتر و نێکی کن،
ُسهل و اێمنیئے شۆهازا ببئے و ه ِمشیئے رندا بکپ.
چم گۆن پهرێزکاران ِانت و
ُ 15هداوندئے ّ
گۆشی هم په آیانی پریاتان پَچ.
ُ 16هداوندئے دێم بدکارانی هلاپا ِانت،
تان آیانی یاتا چه جهانا ببُ ّریت و گُمسار بکنت.
داوند ِاشکنت و
پریات کننتُ ،ه َ
 17وهدے پهرێزکار َ
آیان چه س ّجهێن سکّیا َن َرکّێنیت.
ُ 18هداوند گۆن پْ ُرشته ِدلان ّنزیک ِانت و
د ُرشتهروها َن َرکّێنیت.
سۆری رسیت،
 19پهرێزکارا بازێن سکّی و
َ
بله ُهداوند آییا چه س ّجهێن سکّیا َن َرکّێنیت.
 20آییئے س ّجهێن ّ
هڈان ُمه َر داریت،
َ
پرۆشگ نبیت.
چه آیان یکّے هم
 21بدی بدکارا کُشیت و
نپرت کنت ،مئیاربا َر بیت.
هما که چه پهریزکارا
َ
ُ 22هداوند وتی هزمتکارانی ِزندا َرکّێنیت،
باهۆٹ بیت ،مئیاربا َر نبیت.
هرکَس که آییئے
َ

او ُهداوند! په منی هکّا جنگ کن
داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! گۆن همایان بمڑ که گۆن م َن مڑنت و
َ
جنگ کننت.
گۆن همایان جنگ کن که گۆن من
 2وتی کَسان و مزنێن اسپران بزور و
منی َم َدتا جاه بجن.
 3په آیان که منی رندا کپتگ َانت

وتی نئی َزها چست کن و آیانی راها بند.
بگوش:
منی َارواها َ
”تئیی َرکّێنۆک من آن!“
 4آ که منی ِزندئے تباهیئے رندا َانت،
رسوا و شرمندگ باتنت.
آ که په منی تاوانا پند َل جۆڑێننت،
پُشتا بکنزات و پ َ َشل باتنت.
ُ 5چش که پُگ و پلار گواتئے دێما،
ُهداوندئے پرێشتگ آیان بتاچێنات.
 6را ِهش تهارۆک و َلکُشانک بات و
ُهداوندئے پرێشتگ آیانی پدا بکپات،
 7چیا که ُمپت و ناهکّا په من دا ِمش چێر گێتکگ و
په منی َارواها ک ِّلش کۆتکگ.
َ 8اناگت تباهی ِاش َچکّا کپات و
وتی چێر گێتکگێن داما کپاتنت،
کپات و گار و گُمسار باتنت.
شادهی کنت و
 9گڑا منی َارواه ُهداوندئے بارگاها
َ
په وتی رکّگا ّلز َت بارت.
گوانک جنت:
 10آ وهدا هر بند و بۆگُن
َ
”او ُهداوند! تئیی َم ّٹ کئے ِانت؟
تئو نێزگارا چه زۆراورترێنا َرکّێنئے و
نزۆر و هاجتمندا چه پُل و پانچ کنۆکا“.
 11بدواه و بێرهمێن شاهد جاهَ جننت و
هما مئیاران منا َل ّڈنت که چه آیان سهیگ نهآن.
بدی کننت و
 12نێکیئے بدلا گۆن من َ
منی َارواه گمیگ و پُرسیگ ِانت.
 13بله وهدے آ نا ْدراه اتنت،
گورا کرت و
من سوگی گُد و پۆشاک َ
جسم و جان گۆن رۆچگ دارگا رنجێنت.
بێپسئو منتنت
وهدے منی ْدوا ّ
 14گرێوان بوتان،
َ
گمیگ بنت،
هما دابا که په دۆست یا براتێا
سر َجهل و مۆتک آران بوتان،

هما دابا که په ماتا زا َر جننت.
 15بله وهدے ٹگلُن وارت پَست و لگۆر گۆن مزنێن شادهیے ُم ّچ بوتنت،
منی هلاپا وهدے من سهیگ نهاتان،
آ منا د ّران اتنت و ّ ِ
بس َش نکرت.
 16چۆ ُهداناباوران ،آیان وتی مسکرا گێش کنا َن کرت و
په من دنتا ِن َش د ُرشت.
 17او ُهداوند! تان کدێ َن نندئے و چارئے؟
منی َارواها چه آیانی ِستما ب َرکّێن،
منی یکّێن ِزندا چه شێرانی دپا.
 18گڑا مزنێن دیوانا تئیی ُشگرا گران،
مردمانی مزنێن ُم ّچیا ترا ستا کنان.
 19مئیل که پرێبکارێن دژمن
منی سرا شادهی کننت،
مئیل هما که ُمپت و ناهکّا چه من بێزار َانت
چ ُّمک و پون ُزک بکننت.
 20چیا که په ُسهل و اێمنی هب َر نکننت،
په آ مردمان که ُملکا آرام و بێجاک ِنشتگ َانت
پئیم کننت.
پُرمکرێن هبر َ
گوشنت” :هه ،هه ،هه!
 21دپا په من پ َ َچ رێچنت و َ
گۆن وتی چ ّما ِنن دیستگ!“
 22او ُهداوند! تئو اے دیستگُ ،چ ّپ و بێتئوار مبئے.
ُهداوندا! چه من دور مبئے.
 23آگاه بئے و په منی دادرسیا جاه بجن.
او منی ُهدا ،او منی ُهداوند! په منی هکّا.
 24او منی ُهداوندێن ُهدا! په وتی َادلئیگی گناهئے بُهتاما چه من ٹگلێن،
مئیل آ منی سرا شادهی بکننت.
بگوشنت” :هه ،هه ،هه! په وتی َارمانا رستێن“.
 25مئیل وتی دلا َ
بگوشنتُ ” :لنکهے کرت و اێ ِرن برت“.
مئیل َ
شادهی کنت
 26هرکَس که منی ُمسیبتانی سرا
َ
شرمندگ و سر َجهل بات،
آ که وتا چه من بُرزت َر کننت

بێش َرپی پۆشێنگ باتنت.
گۆن شرم و َ
 27آ که واه ِگش منی بێمئیاری ِانت
شادمان باتنت و شادهیئے گوانکا بُرز کناتنت،
بگوشاتنتُ ” :هداوند مزن ِانت
ُمدام َ
که چه وتی هزمتکارئے سلامتیا گَ َل بیت“.
گوانک جنت،
 28گڑا زبانُن س ّجهێن رۆچا تئیی َادلا
َ
تئیی ستا و سنایا.

ُهدائے ِمهر چنکدر پُر َارزش ِانت
په سازگر و وشآوازانی سالاراُ .هداوندئے هزمتکار داوودئے َزبور.
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گوانک جنت،
گناه ،بدکارا مان آییئے دلئے ُجهلانکیا
َ
آییئے چ ّمان ُهداتُرسی نێست.
 2چیا که آ وتی جندئے دلا همینچک وتی تئوسیپا کنت،
کرت نکنت.
که وتی گناها نزانت و چه آییا نپرت َ
 3دپئے هبری بدی و پرێب ِانت،
چه اگلمندی و نێککاریا دستی ُششتگ.
 4تنتنا وتی گندل و بسترا پند َل سازیت،
گُنهکاریئے راهی گپتگ و
بدیا یل َه نکنت.
 5او ُهداوند! تئیی ِمهر َارشا رسیت و
وپاداری تان جمبران.
 6تئیی َادل و راستی بُرزترێن کۆهانی ڈئولا ِانت و
ِانساپ ،مزنێن ُجهلانکیانی.
او ُهداوند! تئو ائے که انسان و هئیوانئے َرکّێنۆک ائے.
 7او ُهدا! تئیی ِمهر چنکدر پُر َارزش ِانت،
بنی آدم تئیی بان ُزلانی ساهگا پناهَ گیپت.
 8آ چه تئیی بارگاهئے سررێچێن نیامتان سێ َر بنت و
سێراپ کنئے.
چه وتی ّلزتانی کئورا آیان
َ
 9چیا که ِزندمانئے سرچ ّمگ تئو ائے و
چه تئیی نورا ِانت که نو َر ِگندێن.

 10په وتی دۆستداران وتی ِمهرا ُمدام برجاه دار و
َادل و راستیا په نێکدلان.
 11پُر ِکبرانی پاد منی سرا اێر مبات،
بدکارانی دست منا سرگردان مکنات.
 12بچار بدکار ِچه پئیما کپتگ َانت،
ٓتک نکننت.
هاکا سرشکون و پاد ا َ

َردکارانی سرا َه َس ّد مکن
داوودئے َزبور.
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سئوبا جۆش مجن و
بدکارانی َ
َردکارانی سرا َه َس ّد مکن.
زوت گی ّمرنت و
 2چیا که اے کاهئے پئیما َّ
شک ّترنت.
سبزگانی پئیما ُه َ
ُ 3هدائے سرا تئوکل کن و نێکیئے راها گر،
وتی ُملکا جهمنند بئے و
وپاداریئے َرندگیر.
 4چه ُهداوندا شادمان بئے
که آ تئیی دلئے مرادا پورهَ کنت.
 5وتی زندمانئے راها ُهداوندئے سپردگ کن و
آییئے سرا تئوکل،
که کارساز هما ِانت.
 6آ تئیی بێمئیاریا نورئے پئیما رۆش َن کنت و
دادرسیا چۆ بامگواهئے ُرژناییا ْدرپشان.

ُ 7هداوندئے بارگاها آرام بئے و
گۆن اۆپارے* آییئے ودارا.
سئوبا جۆش مجن که وتی راها کامران َانت و
آیانی َ
سئوبا هم که پلیتێن پندلان کا َر بندنت.
آیانی َ
 7:37اۆپار ،بزان َسبر ،تهمبل ،بَرداشت.

 8چه ِهژما دور بئے و گَزبا یله کن.
جۆش مجن که ترا دێم په بدکاریا بارت.
 9چیا که بدکار گُ ّڈگَ بنت،
میراس برنت.
بله آ که ُهداوندئے ودارا َانت ُملکا
َ
 10کَ ُّمکے وهدا رند بدکا َر نمانیت،
سک باز شۆها َز کنێت بله نگندێتی.
شما آییا ّ
میراس برنت و
 11نرمدل ُملکا
َ
شادکامی کننت.
چه و ّشێن ُسهل و اێمنیا
َ
 12بدکار پهرێزکارئے هلاپا پند َل سازیت و
په آییا دنتا َن د ُرشیت،
 13بله ُهداوند بدکارئے سرا کندیت،
رۆچ کئیت.
چیا که زانت آییئے َ
 14بدکار وتی َزهما چه نیاما د َر کننت و کمانا ک َّشنت،
بترێننت و
تان نزۆر و هاجتمندان چێر ّ
نێکدلان تێگانی دپا بدئینت.
 15بله آیانی َزهم ،وتی جندئے دلا نندیت و
کما ِن َش ُپرشنت.
 16پهرێزکارئے کَ ّمێن هستی
چه بازێن بدکارانی هستیا گهتر ِانت.
 17چیا که بدکارانی باسکئے زۆ َر ُپرشیت،
بله ُهداوند پهرێزکارانی َم َدت کنۆک ِانت.
ُ 18هداوند بێگناهانی رۆچانی نگهپان ِانت و
ِ
میراسش نمیرا َن بیت.
 19بلاه و مسیبتانی وهدا ّبزگ و شرمندگَ نبنت و
کهتی و ُڈکّالئے رۆچان سێر و آبا َد بنت.
 20بله بدکار گا َر بنت،
ُهداوندئے دژمن َچراگاهئے سبزگانی پئیما گار.
هئو! زیا َن بنت ،دوتّئے پئیما زیان.
وام کنت و پدا ندنت،
 21بدکار َ

چی بَکشیت.
بله پهرێزکار په َدسپَ َ
میراس برنت،
برکت دنت ُملکا
َ 22ا ّلما ،آیان که ُهداوند َ
َ
نالت کنت ،گار و بێگواهَ بنت.
بله آیان که َ
ُ 23هداوند هماییئے گامان ُمه َر کنت
شادهی کنت.
که ُهداوندئے راها
َ
 24تُرے بٹَگلیت ،زمینا نکپیت،
چیا که ُهداوند آییئے نگهپان ِانت.
 25ورنا َاتان و نون پیر آن،
بله ُچشێن پهرێزکارے ندیستُن که ُهداوندا یله کرتگ
یا که ُچکّی په نانێا گدا بوتگ َانت.
وام دنت،
ُ 26مدام َدسپَچ ِانت و په آسانی َ
برکت کارنت.
ُچکّی
َ
 27چه بدیا دێما چهر دئے و نێکی کن،
جهمنند بئے.
گڑا تان َابد ُملکا
َ
 28چیا که ُهداوندا َادل دۆست ِانت و
وتی دۆستداران یل َه نکنت.
ُهداوند تان َابد پهرێزکارانی پُشت و پناه ِانت،
بله بدکارانی نَسل گُ ّڈگَ بیت.
میراس برنت و
 29پهرێزکار ُملکا
َ
جهمنند بنت.
تان َابد همۆدا
َ
 30پهرێزکارئے دپ هکمت تالا َن کنت و
زبانی َادل.
ُ 31هداوندئے َشریَت آییئے دلا ِانت و
پادی نلَکُشنت.
َ
 32بدکار ،په پهرێزکارا کمی َن کنت و
آییئے کۆشئے رندا ِانت.
نپرێنیت و
 33بله ُهداوند آییا بدکارئے زۆرئے تها ّ
وهدے َهکدیوانا برگَ بیت ،په مئیارباریا نئیلیتی.
ُ 34هداوندئے ودارا بئے و هماییئے راها بۆشت،

که ترا په ُملکئے میراس برگا سرپرا َز کنت،
وت گندئے که بدکار چۆن گُ ّڈگَ بنت.
َ
 35بدکار و بێرهمێن مردے دیستُن که
سرسبزێن درچکێئے پئیما وتی جاها شاداب َات،
زوت ُمرت،
 36بله نمنت و ّ
هرچے شۆها ُزن کرتِ ،گندگ نبوت.
 37بےائیبێن مردا بگند و نێکدلا بچار،
چیا که ُسهل و اێمنیئے شۆهاز کنۆکا آکبتے هست،
 38بله س ّجهێن سرکش گار و گُمسا َر بنت،
بدکار گُ ّڈگَ بنت و آیان آکبتے نێست.
 39پهرێزکارانی َرکّێنۆک ُهداوند ِانت و
سکّیئے وهدا آیانی کلات.
ُ 40هداوند آیان َم َد َت دنت و َرکّێنیت،
نجات دنت،
چه بدکارانی دستا َرکّێنیت و
َ
چیا که آییئے مئیار و باهۆٹ َانت.

او ُهداوند! منا یله مکن
داوودئے َزبورَ .دزبندیے.
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او ُهداوند! منا گۆن وتی ِهژما هکّل مدئے و
هر.
گۆن وتی گَزبا ِن ّ
 2چیا که تئیی تیران منی جان ُسپتگ و
تئیی دستئے زۆر منی سرا کپتگ.
 3چه تئیی گَزبا منی جسم و جانا هچ ْدراهیے پَشت نکپتگ و
چه گناها ،مان َه ّڈان هم سلامتیے.
گوستگ،
 4منی مئیارباری چه سرا سر َ
گرانێن بارێئے پئیما چه تاگتا گێش ِانت.
 5چه منی َاهمکیا

ٹ ُّپن بۆ گپتگ و بَژناک َانت.
 6پوره کُمپ و دوتل آن،
س ّجهێن رۆچا ماتم کنانا گردان.
 7سرێنا سۆچناکێن دردے تئورێنگا ِانت و
جسما ْدراهیے نێست.
 8من آجز آن و د ُرشگ بوتگان،
چه دلئے آشۆپا نالان.
 9او ُهداوند! منی س ّجهێن َارمان تئیی دێما َانت،
آهسرد و گینسارتُن چه تئو چێر نه َانت.
 10د ُلن مان سێنَگا کُپ کُ ّپا ِانت،
واک و توانُن در شتگ،
چ ّمانی ُرژنایی هم گار ِانت.
سئوبا چه من وتا ّکرے دارنت و
 11دۆست و همبلُن ٹَ ّپانی َ
ّنزیکێن هم دور اۆشتاتگ َانت.
 12آ که منی کۆشئے رندا َانت ،دام چێ َر کننت،
بدواه منی گُمسار کنگئے هبرا کننت و
س ّجهێن رۆچا پند َل سازنت.
 13بله من ّکرێئے پئیما آن که نه ِاشکنت و
گنگێئے پئیما که بێتئوار ِانت.
 14په راستی من َانچێن مردمێئے ڈئولا آن که نه ِاشکنت و
دپا پ َ ّسئوے نێستی.
 15او ُهداوند! په تئییگی ِانت که ودارا آن.
او ُهداوند ،منی ُهدا! اے تئو ائے که پ َ ّس َئو دئیئے.
گوشتُن” :وهدے پا ُد َن لرزیت،
 16چیا که َ
هما مردمان منی سرا شادهی کنگا مئیل
که وتا چه من مست َر زاننت“.
 17چیا که کپگی آن و
منی درد ُمدام گۆن من گۆن ِانت.
 18وتی مئیارباریا َم ّنان و
سک پدرد آن.
چه وتی گناها ّ
 19سرزۆر و سلامت َانت ،آ که منی دژمن َانت،
نپرت کنت.
سئوبا چه من
َ
بازێنے بے َ
بدی کننت،
 20آ که نێکیئے بدلا گۆن من َ

منی دژمن و بُهتام جنۆک َانت ،چیا که من نێکیئے رندا آن.
 21او ُهداوند! منا یله مکن.
او منی ُهدا! چه من دور مبئے.
 22او ُهداوند ،منی َرکّێنۆک!
په منی َم َدتا اشتاپ کن.

منی رۆچانی هساب چی ِانت؟
په سازگر و وشآوازانی سالارا .په یِدوتونا * .داوودئے َزبور.
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گوشتُن که ”پهرێ َز کنان
َ
تان گۆن وتی زبانا گناه مکنان.
تان وهدے بدکارے منی ِک ّرا ِانت
لگام کنان“.
وتی دپا
َ
شرێن هبرے هم نکرتُن،
ُ 2چ ّپ و بێتئوار بوتان ،تنتنا ّ
بله درد و اندۆ ُهن گێشتر بوتنت.
 3د ُلن مان درونا جۆش جنگا ِانت.
کشت،
پگر َن کرت ،آسا شمال َه* ّ
وهدے گێشتر ُ
گڑا زبانُن پَچ بوت.
” 4او ُهداوند! منی آکبتا ّپدر کن،
منی رۆچانی هساب چی ِانت،
گوزنت.
ب ِّل تان بزانان که چۆن َّ
زوت َ
 5تئو منی ِزند بچی ّلێئے ک َّدا کرتگ،
هچ نه َانت.
منی ِزندمانئے سال ،تئیی چ ّما ّ
َس َّدک آن که انسانئے ِزند یک ساهے گێش نه ِانت “.اۆشت...
6
چکریت،
ّ
بێشک انسان چۆ ساهگێا ّ
بێشک که آ ُمپت و ناهودگا تچ و تاگَ کنت،
ّ
ُم ّچ و َامبا َر کنت ،بله نزانت که کئیا رسنت.
چیزئے ودارا آن؟
” 7بله نون او ُهداوند! من ِچه ّ
ُامێتُن تئیی سرا ِانت.

 0:39یِدوتون چه مزنێن پرستشگاهئے وشآوازان یکّے َات.

 3:39شماله ،بزان آسئے زبانُک.

 8منا چه س ّجهێن ناپرمانیان ُچ ّٹێن و
َاهمکانی کَلاگی مکن.
 9بێتئوار آن و دپا پ َ َچ نکنان،
چیا که اے تئو کرتگ.
 10وتی زربتا چه منی سرا دور کن،
که چه تئیی شهماتا تُستگ و کپتگان.
دب دئیئے و
 11تئو په هکّل انسانا چه گناها َا َ
آییئے دۆستێنان هما پئیما کنئے که رمێز و ورۆکَ کنت.
سدک آن که انسانئے ِزند ساه و دمے گێش نه ِانت .اۆشت...
ّ
” 12او ُهداوند! منی ْدوایا بِشکن و
په کُمکا منی پریاتئے نێمگا دلگۆش کن،
ارسانُن مشمۆش و بێتئوار مبئے.
گورا مهمانێئے پئیما آن،
چیا که تئیی َ
َدرامدے ،وتی پت و پیرێنانی ڈئولا.
 13وتی گَزبا چه من دور کن،
تان چه جهانئے یله کنگا پێسر پدا گَل ببان“.

ُهداوندا نۆکێن سئوتے منی دپا دات
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبور.
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گۆن َسبرے په ُهداوندا ودا ُرن کرت،
دێمی گۆن من ّترێنت و منی پریاتی ِاشکت.
 2منا چه ُجهلانکێن کَ ّلێا در آورتی،
چه ِگل و گنداپا،
منی پادی تلارێئے سرا اۆشتارێنت و
گامی ُمهر کرتنت.
 3نۆکێن سئوتے منی دپا داتی،
مئے ُهدائے ستا و سنائے شئیر.
بازێنے گندیت و م ّنیت و
َ
تئوکل کنت.
ُهداوندئے سرا
َ
تئوکل کنت و
 4بَهتاور هما ِانت که ُهداوندئے سرا
دێما گۆن پُرکبرێنا َن نکنت،

گۆن همایان که درۆگێن ُهدایانی َرندگیریا گُمراه َانت.
 5او ُهداوند ،او منی ُهدا!
تئو په ما بازێن َا َجبێن کار و شئورے کرتگ،
بوت نکنت.
هچکَس تئیی َم ّٹ َ
اگن بلۆٹان تئیی کارانی بارئوا جار بجنان و هبر بکنان،
همین ُچک باز َانت که چه هسابا در َانت.
 6ترا په هئیرات و کُربانیگا هاجتے نێست،
ِ
گۆشت پَچ کرتگ،
بله منی
سۆچگی کُربانیگ و گناهانی کُربانی ِگت نلۆٹتگ.
گوشتُن” :من آتکگ و تئیار آن،
 7گڑا َ
منی بارئوا کتابئے تومارا * نبیسگ بوتگ.
 8او منی ُهدا! َارمانُن تئیی لۆٹ و واهگئے َسرجم کنگ ِانت،
تئیی َشریَت منی دلا ِانت“.
َ 9رکّێنگ و نجاتئے و ّشێن ها ُلن مزنێن دیوانا جار جتگ.
او ُهداوند! هما ڈئولا که تئو زانئے من وتی دپ لگام نجتگ.
 10تئیی َرکّێنۆکێن َم َدتُن وتی دلا چێر نداتگ،
هبرن کرتگ و
تئیی وپاداری و نجاتبکشیئے بارئوا ُ
چه مزنێن دیوانا تئیی ِمهر و وپا ُان نپۆشێنتگ.
 11او ُهداوند! منا چه وتی رهمتا ِزبهر* مکن،
تئیی ِمهر و وپا تان َابد منا اێمن بدارات.
 12چیا که بێهسابێن سکّیان منا َان ِگ ّر کرتگ،
دیست نکنان،
مئیارباریان منا گپتگ و
َ
چه منی سرئے مودان گێش َانت،
منی دل کپتگ.
 13او ُهداوند! مهربانی کن و منا ب َرکّێن.
زوت په منی َم َدتا بیا.
ُهداوندا!
ّ
 14آ س ّجهێن که منی کۆشئے رندا َانت و منی مرکا لۆٹنت
سرجهل و شرمسار باتنت،
آ که منی سیهرۆچیئے پدا َانت
پُشتا برئوات و رسوا باتنت.
 15آ که منی سرا ”هه ،ه َه“ کننت
وتی سرجهلیا هئیران و َهبَکّه باتنت.
کوهنێن زمانگا کاگد یا پۆستانی سرا نبیسگ و گرد گردا پتایگ بوتگ َانت.
گوشنت که َ
 7:40تومار هما کتابا َن َ

 11:40زِبهر ،بزان بێبهر.

 16بله آ که تئیی شۆهازا َانت
س ّجهێن تئیی بارگاها شادهی کنات و گَل و بال باتنت،
آ که تئیی َرکّێنۆکێن َم َد ِتش دۆست ِانت،
بگوشاتنتُ ” :هداوند مزن ِانت“.
ُمدام َ
 17من گریب و هاجتمند آن،
گور بات.
ُهداوندا منی هئیال َ
تئو منی کُمک و َرکّێنۆک ائے.
او منی ُهدا! دێر مکن.

او ُهداوند! منی سرا رهم کن
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبور.
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بَهتاور هما ِانت که گریب و ّبزگانی هئیالا ِانت،
ُهداوند آییا بلاه و مسیبتانی رۆچا َرکّێنیت.
ُ 2هداوند آییئے نگهپانیا کنت و زندگَ داریت،
آُ ،ملکئے تها بَهتاو َر بیت.
تئو آییا دژمنانی واهگانی سرا یل َه نکنئے.
ُ 3هداوند آییا نادراهیئے وهدا زۆر و واکَ دنت،
چه ناجۆڑی و کمزۆریان آییا ْدراهَ کنت.
گوشت” :او ُهداوند! منی سرا رهم کن،
 4من َ
منا ْدراه کن که تئیی گُنهکار آن“.
گوشنت:
 5دژمن په بدواهی منی بارئوا َ
”کدێ َن مریت و نامی گا َر بیت؟“
 6وهدے چه آیان یکّے منی دیدارا کئیت
دوزبانی هب َر کنت و
بدی رۆدێنیت،
دلا َ
ڈنّا که د َر کپیت ،وتی دلئے هبرا کنت.
ک کننت و
کس َ
 7س ّجهێن دژمن منی هلاپا هلوت و ُس ُ
په منی تاوان دئیگا پند َل سازنت.
گوشنتِ :
”س ّلێن نادراهیێا گپتگ،
َ 8
ٓتک نکنت“.
چه وپتگێن جاها هچبر پاد ا َ
 9تنتنا منی ّنزیکێن دۆست که چه آییا دلجم اتان،

هما که گۆن من همکاسگ َات،
ا ٓییا هم منا درۆهتگ*.
 10بله تئو ،او ُهداوند! منی سرا رهم کن،
منا پاد کن تان وتی ُجستا ِنش بکنان.
 11چه ِاشیا زانان که چه من وشنۆد ائے،
که دژمن منی سرا بالادست نبوتگ َانت.
 12چه منی تَچکی و راستیا ،تئو منی پُشت و پناه بوتگئے و
ُمدام وتی بارگاها جاگ َه دئیئے.
ُ 13هداوندا ستا باتِ ،اسراییلئے ُهدایا،
چه َازل تان َابد.
َانچش بات .آمین.

َزبورئے دومی کتاب
َزبور 72—42

او منی َارواه! چیا پرێشان ائے؟
په سازگر و وشآوازانی سالارا .کۆرهئے ُچکّانی شئیری گ َوشتانک.
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آسکئے پئیما که په کئورئے آپان زهیروار ِانت،
همے پئیما ،او منی ُهدا ،منی َارواه تئیی زهیران ِانت.
 2منی َارواه په ُهدایا تُ ّنیگ ِانت،
په ِزند بکشۆکێن ُهدایا،
که بارێن کدی ُهدائے بارگاها رئوان و آییئے دێما زاه َر بان؟
 3شپ و رۆچ وراکُن َارس ِانت،
گوشنت:
وهدے مردم ُمدام منا َ
”تئیی ُهدا کجا ِانت؟“
 4وهدے وتی دلئے دردان درشا َن کنان،
هئیالا کپان که ِچه پئیما مزنێن ُم ّچیئے همراه اتان،
جشنئے مزنێن ُم ّچیئے و

 9:41درۆهگ ،بزان په رِپک َرد دئیگ .اربی و پارسیا ”خیانت“.

گۆن شادهیئے کوکّار و ُشگرگزاریئے سئوتان
دێم په ُهدائے لۆگا آیانی رهشۆن اتان.
 5او منی َارواه! چیا گی ّمرتگئے؟
چیا منی دل و درونا پرێشان ائے؟
اۆست و ُامێت ُهدائے سرا بکن،
چیا که نۆکسرا هماییا نازێنان،
وتی َرکّێنۆک و
 6وتی ُهدایا.
منی درونا َارواه گی ّمرتگ
یات کنان،
پمێشکا ترا چه ُا ْر ُدنئے سرڈگار* و ِهرمۆنئے کۆها َ
چه میسارئے کۆها.
 7تئیی مزنێن آپشارانی گْرندا،
گوانک جنت،
ُجهلانکیُ ،جهلانکیا
َ
تئیی س ّجهێن چئول و مئوج،
منی سرا ُپرشتگ َانت.
دێم دنت و
 8رۆچاُ ،هداوند وتی ِمهرا َ
شپا سئوت و زێملی گۆن من ِانت،
ْدواے دێم په وتی ِزند بَکشۆکێن ُهدایا.
گوشان:
 9گۆن ُهدایا که منی تلار ِانت َ
”چیا منا ش ُمشت ِگت؟
چیا چه دژمنئے آزارا
مۆتک بیاران؟“
 10دژمنانی شگانان ،منی ّ
هڈ هورت کرتگ َانت،
گوشنت:
چیا که س ّجهێن رۆچا منا َ
”تئیی ُهدا کجا ِانت؟“
 11او منی َارواه! چیا گی ّمرتگئے؟
چیا منی دل و درونا پرێشان ائے؟
اۆست و ُامێت ُهدائے سرا بکن،
چیا که نۆکسرا هماییا نازێنان،
وتی َرکّێنۆک و وتی ُهدایا.
ُ 6:42ا ْر ُدنئے سرڈگارئے مانا مرۆچیگێن ُا ْر ُدنئے ُملک نه ِانتُ ،ا ْر ُدنئے کئور و َد َرگ ِانت.

او منی َارواه! چیا پرێشان ائے؟
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او ُهدا! گناهئے بُهتاما چه منی سرا بٹَگلێن،
ُهداناباورێن کئومێئے دێما ،په منی َهکّا جاه بجن و
منا چه بدکار و پرێبکارانی دستا ب َرکّێن،
 2چیا که تئو منی کلات ائے.
تئو پرچا منا چه وت دور کرتگ؟
چیا چه دژمنئے آزارا
مۆتک بیاران؟
 3وتی ُرژن و راستیا راه دئے،
تانکه منی رهشۆن ببنت و
منا پاکێن کۆها و تئیی بارگاها بیارنت.
 4آ وهدی ُهدائے کُربانجاها رئوان،
دێم په ُهدایا که منی و ّشی و شادهی ِانت.
او ُهدا ،منی ُهدا!
ترا گۆن چنگا نازێنان.

 5او منی َارواه! چیا گی ّمرتگئے؟
چیا منی دل و درونا پرێشان ائے؟
اۆست و ُامێت ُهدائے سرا بکن،
چیا که نۆکسرا هماییا نازێنان،
وتی َرکّێنۆک و وتی ُهدا.

او ُهدا! مئے َم َدتا بیا
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په سازگر و وشآوازانی سالارا .کۆرهئے ُچکّانی شئیری گ َوشتانک.

او ُهدا! ما وتی گۆشان ِاشکتگ،
گوشتگ
مئے پت و پیرێنان َ
که آیانی زمانگا چۆنێن کا ِرت کرتگ،
گوستگێن دئور و باریگان.
َ
 2تئو گۆن وتی دستا کئوم در کرتنت،
بله مئے پت و پیرێن سبز کرتنت.
کئو ِمت د ُرشتنت و
مئے پت و پیرێن شاهگانی بَکشاتنت.

 3نه آیانی زهمانی زۆر َات که ُمل ِکش گپت
نه که باسک و بازووان سۆبێن کرتنت.
اے تئیی راستێن دست َات ،تئیی باسک و
ِچهرگئے ُرژن،
چیا که آیانی سرا مهربان اتئے.
 4او ُهدا! تئو منی بادشاه ائے.
په آکوبا پێرۆزیئے ُهکما ب ُ ّر.
 5چه تئیی نێمگا ِانت که دژمنان َپد کنزێنێن،
چه تئیی ناما ِانت که ُا ُرش برۆکان لگتما َل کنێن.
َ
تئوکل نکنان و
 6من وتی کَمانئے سرا
َزهم منا سۆبێ َن نکنت.
 7اے تئو ائے که مارا چه دژمنان َرکّێنتگ و
بدواه سرجهل کرتگ َانت.
 8او ُهدا! ما ُمدام تئیی سرا پَهر کرتگ و
تان َابد تئیی نامئے ُشگرا گرێن .اۆشت...
 9بله نون تئو مارا دئور داتگ و بے ِا ّزت کرتگ،
مئے لشکرئے همراهَ نبئے.
 10مارا دژمنانی دێما َپد کنزێنئے و
بدواه مارا آوا َر* جننت.
 11مارا کُربانیگێن پسانی پئیما په کُشگا ِاشت ِگت و
کئومانی نیاما ِشنگ و شانگ کرتگ.
 12تئو وتی کئوم َارزانا بها کرتگ و
چه آیانی بهایا سوتّے نبُرتگ.
 13مارا همساهگانی ریشکندی کرتگ و
گورئے مردمانی کلاگی.
ِک ّر و َ
ک و نشان کرتگ،
 14تئو مارا کئومانی نیاما ِٹ ّ
درکئوم سرا َچنڈێننت و مسکرا کننت.
 15س ّجهێن رۆچا گۆن سر َجهلیا دێم په دێم آن و
شرما منی دێم پۆشتگ،
گوشۆکانی شگانا،
 16چه بَد و َرد َ
چه دژمن و بێرگیرئے دستا.
 17اے س ّجهێن مئے سرا آتکگ َانت،
 10:44آوار ،بزان جنگئے تها ُل ّٹ و پُل کرتگێن مال و مردم.

بله َانگت ما ترا نش ُمشتگ و
گۆن تئیی َاهدا ناراست نبوتگێن.
نترتگ و
 18مئے دل چه تئو ِپر ّ
پاد و گام چه تئیی راها در نبوتگ.
 19بله تئو مارا پرۆش داتگ و گۆن وهشیێن هئیوانان یکجاه کرتگ،
گۆن تهارترێن تهارۆکیا پۆشێنتگ.
 20اگن ما وتی ُهدائے نام بشمشتێن،
یا دست په بیگانگێن ُهداێا بُرز کرتێن،
ُ 21هدایا نزانتگ َات؟
چیا که آ چه دلئے راز و اسراران سرپد ِانت.
سئوبا س ّجهێن رۆچا گۆن مرکا دێم په دێم اێن و
 22بله ما تئیی َ
کُربانیگێن پسانی پئیما هساب آرگَ بێن.
 23او ُهداوند! آگاه بئے .په چے واب ائے؟
جاه جن و مارا تان َابد یله مکن.
 24چیا وتی دێما چێ َر دئیئے و
په چے مئے ّبزگی و لگتمالیا شمۆشئے؟
 25چیا که ما هاکا دێم په چێر اێن و
لاپ زمینا ل ّچتگ،
 26پاد آ و مئے َم َدتا بیا،
سئوبا مارا بمۆک* و ب َرکّێن.
وتی ِمهرئے َ

او ُهدا! تئیی بادشاهی ابدمان ِانت
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .سوسنانی“ تَرزئے سرا .کۆرهئے ُچکّانی شئیری گ َوشتانکِ .اشکی سئوت.
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د ُلن چه زێباێن گالان سررێچ ِانت،
گوشان،
شئیرے په بادشاها َ
زبان ،زبردستێن نبیسۆکێئے کَلَمئے پئیما ِانت.

 2تئو آدمیانی نیاما زێباترێن ائے و
چه تئیی ُلنٹان لال و گئوه َر گواریت،
 26:44مۆکگ ،بزان په کَسێئے جانئے َرکّێنگا گرانێن کی ّمتے دئیگ ،پارسیا ”بازخرید“.

پمێشکا ُهدایا ترا َابدمانێن برکتے داتگ.
 3او تمردێن بادشاه! گۆن وتی شان و شئوکتا
َزهما لانکا بند.
 4گۆن هما شئوکتا پێرۆزیئے اسپا بتاچێن،
په راستی ،بێ ِکبری و ِانساپئے دارگا،
ب ِّل که راستێن دست ترا باکمالێن کار سۆج بدنت.
 5تئیی تیر تێز َانت و بادشاهئے دژمنانی دلا نندنت،
کئوم تئیی پادانی چێرا کپنت.
 6او ُهدا! تئیی بادشاهی تهت ُمدامی و َابدمان ِانت،
تئیی بادشاهی َاساَ ،ادل و ِانساپئے َاسا ِانت.
 7تئو پاکی و راستی دۆست داشتگ و چه بدیا نَپ َرت کرتگ،
پمێشکا ُهدایا ،تئیی ُهدایا ،ترا گێشتر چه تئیی همراهان
شادهیئے رۆگن ِپر مشتگ*.
ُ
 8س ّجهێن جام ِگت گۆن ُم ّر و َاوود و تۆجا ُمشتگ و وشبۆ بوتگ َانت.
آجێن* کَسرانی تها سی ّمی سازانی زێمل ترا شادا َن کننت.
 9بادشاهانی جنک تئیی گرانازێن مهمان َانت،
تئیی راستێن نێمگاَ ،ملکه گۆن ُاپیرئے* تلاهانی سینگارا اۆشتاتگ.
 10او جنک! بِشکن و َش ّریا دلگۆش کن،
وتی کئوم و پتی لۆگا شمۆش،
 11ب ِّل بادشاه تئیی زێباییئے شئیدا ببیت،
آییئے دێما په َادب بۆشت که آ تئیی واجه ِانت.
 12سورئے شهرئے مردم* گۆن وتی ٹێکیا کئیت،
شهرئے هستۆمندێن مردم تئیی رزا و وشنۆدیئے رندا بنت.
سک زێبدار ِانت،
 13شاهئے جنک وتی کَسرا ّ
آییئے پۆشاک َزرگواپ َانت.
 14گۆن پُردۆچێن جامگان بادشاهئے ِک ّرا برنتی،
ِنشتگێن جنک ،آییئے َدزگهار ،آییئے پدا گۆن َانت.
 15په شادهی دێم َ
دئیگ بنت و
بادشاهی کلاتا س َر بنت.

 7:45رۆگن ِپر ُمشگ ،بزان په بادشاهیا گچێن کنگ 8:45 .آجێن ،بزان چه آجا َا ّڈ بوتگێن .آج چه پی ّلئے دنتانان د َر کئیت.
گوشیت” :سورئے شهرئے جنک“ .سور بندنے َات و مردمی هستۆمند اتنت.
تلاهی باز َاتَ 12:45 .اسلیگێن ِابرانی
َ
نبشتانک َ

ُ 9:45اپیر جاگهے َات که

پیرکانی جاگها ،اۆباد ِگ َت نندنت،
 16تئیی پت و ُ
آیان س ّجهێن ُملکئے کماش و مست َر کنئے.
 17تئیی نامئے یاتا نَسلانی نَسل زندگَ داران،
پمێشکا س ّجهێن کئوم ترا َابد تان َا َبد نازێننت.

ُهدا مئے کلات ِانت
په سازگر و وشآوازانی سالارا .کۆرهئے ُچکّانی َزبورَ ” .الاموتئے“* تَرزئے سرا .سئوتے.
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ُهدا مئے پناهگاه و زۆر و واک ِانت،
َم َدت کنۆکے که سکّیانی وهدا تئیار ِانت.
 2پمێشکا نترسێن ،تُرے زمین بجمبیت و
کۆه دریائے دلا بکپنت.
گج ببنت و
 3تُرے آییئے آپ گْرومبان و کپ و ّ
کۆه چه آیانی گْرومبگا بلرزنت .اۆشت...
 4کئورے هست که جۆیی ُهدائے شهرا شادما َن کننت،
بُرزێن َارشئے ُهدائے پاکێن جاگها.
نسریت،
ُ 5هدا شهرئے نیاما ِانت و شه َر ُ
تی کنت.
بامگواها ُهدا َم َد َ
شۆرش کننت و هکومت سرشکو َن بنت،
 6کئوم
َ
آ وتی تئوارا بُر َز کنت و زمین ا َٓپ بیت.
 7لشکرانی ُهداوند گۆن ما گۆن ِانت،
آکوبئے ُهدا مئے کلات ِانت .اۆشت...

 8بیاێت ُهدائے کاران بچارێت،
بگندێت که آییا زمینا چۆنێن بێرانی آورتگ.
هلاس کنت،
 9زمینئے چارێن کُنڈان جنگان َ
هورت کنت و
کمانا پرۆشیت ،نئیزها هورت
َ
َا ّرابهان آس ما َن داریت.
” 10وتا بدارێت و بزانێت که منُ ،هدا آن،
کئومانی سرا ُهکمران و
جهانا هاکم“.
 11لشکرانی ُهداوند گۆن ما گۆن ِانت،

َ 0:46الاموتئے مانا ”ورناێن جنک“ ِانت .باور ِاش ِانت که َالاموت موزیکئے یک گالے.

آکوبئے ُهدا مئے کلات ِانت .اۆشت...

ُهدا ،س ّجهێن جهانئے بادشاه
په سازگر و وشآوازانی سالارا .کۆرهئے ُچکّانی َزبور.
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او س ّجهێن کئومان! چاپ بجنێت.
گۆن شادمانیئے بُرزێن سئوتان دێم په ُهدایا کوکّار کنێت.
 2چیا که بُرزێن َارشئے ُهداوند باکَمال ِانت،
س ّجهێن جهانئے مزنێن بادشاه.
چێردست کنت،
 3کئومان مئے
َ
راجان مئے پادانی چێرا.
 4مئے میراسا په ما گچێ َن کنت،
وتی دۆستێن آکوبئے پَهرا .اۆشت...
ُ 5هدا شادمانیئے کوکّارانی نیاما بُرزاد شتگ،
ُهداوند ُسرنائے تئوارئے نیاما.
 6گۆن وتی نازێنکان ُهدایا ستا کنێت ،نازێنک جنێت،
بنازێنێت ،مئے بادشاها بنازێنێت.
 7چیا که ُهدا س ّجهێن جهانئے بادشاه ِانت،
آییا گۆن شئیرے بنازێنێت.
بادشاهی کنت،
ُ 8هدا کئومانی سرا
َ
آ وتی پاکێن تهتا ِنشتگ.
 9کئومانی سرۆک و مستر ُم ّچ بوتگ َانت،
گۆن ِابراهێمئے ُهدائے کئوما یکجاه،
چیا که جهانئے س ّجهێن سردارُ *،هدائیگ َانت،
آ بێهساب مزنشان ِانت.

گوشیتِ ” :اسپر“ ،که په سردار و ُهکمرانان کار بندگَ بیت.
َ 9:47اسلیگێن ِابرانی
َ
نبشتانک َ

مئے ُهدائے شهر
کۆرهئے ُچکّانی َزبور.
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ُهداوند مزن و ستائے باز لاهک ِانت،
مئے ُهدائے شهرئے تها.
آییئے پاکێن کۆه،
َ 2سهیونئے کۆه ،زێبا گۆن وتی بُرزیا،
س ّجهێن جهانئے شادهی،
شمالئے بُرزترێن بلندی،
َم َزنشانێن بادشاهئے شهر ِانت.
ُ 3هدا آییئے بُرجان ِانت،
وتا ُمهرێن کلاتے پ َ ّجارێنتگی.
 4بادشاه یکجاه بوتنت و
هۆریا دێما شتنت،
 5بله َانچش که شه ِرش دیست،
هئیران و َهبَکّه منتنت و تُرسانا جِستنت.
 6لرز ِگش دلا کپت،
دردے ترندێن چۆ که جنێنێئے ِچ ّلگ و َزنکا.
 7تئو گۆن رۆدراتکی گواتا
تَ ْرشیشئے بندنئے بۆجیگ* پرۆشتنت.
 8هما دابا که ِاشکتگ نون گۆن وتی چ ّما َن گندێن،
لشکرانی ُهداوندئے شهرئے تها،
مئے ُهدائے شهرا
پاداری کنت .اۆشت...
که ُهدا تان َابد
َ

 9او ُهداوند! تئیی پرستشگاهئے تها
مئے ُجهلانکێن پگر و هئیال گۆن تئیی ِمهرا ِانت.
 10او ُهدا! تئیی نامئے پئیما،
تئیی ستا زمینئے چارێن کُنڈان س َر بیت.
تئیی راستێن دست َادل و راستیا پ ُ ّر ِانت.
 11چه تئیی دادرسیا یَهودائے مێتگ شادمان باتنت و
َسهیونئے کۆه شادان.
 7:48بۆجیگ ،بزان لانچ ،یکدار ،کشتی.

َ 12سهیونا زیارت کنێت ،آییئے چاگردا بگردێت و
بُرجان هساب کنێت،
گور دئیێت و
 13آییئے ُمهرێن دیوالانی نێمگا َش ّریا هئیال َ
س ّجهێن کلاتانی بچارێت،
بگوشێت
تانکه گۆن نۆکێن نسلا َ
 14که ُهدا ه ِمش ِانت ،مئے ُهداَ ،ابد تان َابد،
هما ِانت که تان مرکا مئے رهشۆ َن بیت.

مالئے سرا تئوکل نادانیے
په سازگر و وشآوازانی سالارا ،کۆرهئے ُچکّانی َزبور.
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او س ّجهێن کئومان! بِشکنێت.
او جهانئے د ُرستیگێن جهمنندان! دلگۆش کنێت.
 2بُرز و َجهلێن مردم دوێن،
َازگار و نێزگار ،شما س ّجهێن.
 3منی دپ ،هکمت بئیا َن کنت،
زانت بَکشیت.
دلئے ُجهلانکێن پگر ،پَهم و
َ
 4گۆشا دێم په نمونه و بتلے ّترێنان،
وتی دلئے چاچئے گ َرنچا گۆن چنگئے سازا پ َ َچ کنان.
 5بلاه و سکّیانی رۆچان چیا بترسان،
انگر کنت؟
آ وهدا که َرد دئیۆکانی بدی منا َّ
 6آیانی تئوکل په وتی ز ّر و مالا ِانت و
وتی مزنێن هستیئے سرا په َر کننت.

َ 7س َّدک آن که هچکَس وتی براتئے ِزندا مۆ ِک َت* نکنت و
دات نکنت.
آییئے هۆنبهایا ُهدایا َ
ک گران ِانت و
 8چیا که ِزندئے مۆکگ َس ّ
کرت نکنت
هچ کی ّمتے آییا پ ُ ّر
َ
 9تانکه انسان نمیران بمانیت و
هچبر کبرا مگندیت.

 7:49مۆکگ ،بزان په کَسێئے جانئے َرکّێنگا گرانێن کی ّمتے دئیگ ،پارسیا ”بازخرید“.

 10چیا که ِگندگا اێن ،دانا هم مرنت و
بێس ّد هم هلاکَ بنت و
نادان و ُ
وتی مال و هستیا په دگرا َن ِک ّلنت.
 11کبر آیانی َابدمانێن لۆگَ بیت،
نَسلانی نَسل ،آیانی ِمنندجاه،
هر ُچنت که کَ ّلگانا وتی نا ِمش ِپر کرت.
 12آدمی وتی َارزش و هستۆمندیا نمانیت،
چارپادانی پئیما ِانت که بێرا َن بنت.
ِ 13اش ِانت جاهلانی آسر،
همایانی آکبت که وتی هبرانی م ّنۆک َانت .اۆشت...
 14پسانی پئیما دێم په ُمردگانی جهانا راه َ
دئیگ بنت،
شپانک بیت.
همۆدا که مرک آیانی
َ
کمرانی کننت و
بامگواهان ،نێکدل آیانی سرا ُه
َ
آیانی جسم و جان کبرا پو ّسیت،
دور چه بُرزێن ماڑیان.
 15بله ُهداوند منی َارواها چه ُمردگانی جهانا مۆکیت و
منا وتی دستا زوریت .اۆشت...
هستۆمند بیت و
 16وهدے شما گندێت کَسے
َ
گێش بیت ،متُرسێت.
لۆگئے شئوکتی َ
وت نبارت و
چیزے گۆن َ
 17چیا که مرکئے وهدا ّ
شئوکتی گۆن آییا کبرا نرئوت.
 18تان هستۆمند ِانت مردم آییا ستا دئینت.
هر ُچنت که ِزندا وتا بَهتاور زانتگی،
 19بله وتی پت و پیرێنانی همراهَ بیت،
که ِزندئے ُرژنا هچب َر نگندنت.
 20آدمی وتی َارزش و هستۆمندیئے تها نادان ِانت،
چارپادانی پئیما ِانت که بێرا َن بنت.

ُهدا وت مئے دادرس ِانت
َاساپئے َزبور.
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هما پُرواکُ ،هداوندێن ُهدا
گوانک جنت،
هب َر کنت و زمینا
َ
چه رۆدراتکا تان رۆنندا.
ُ 2هدا چه َسهیونا
که زێباییئے کمال ِانت ،وتی نورا ْدرپشا َن کنت.
 3مئے ُهدا کئیت و بێتئوا َر نبیت،
اێر برۆکێن آسے دێما ِانتی و
ُترندێن گوات و لوڑے چاگردا.
گوانک جنت و زمینا هم،
 4بُرزێن آسمانان هم
َ
تانکه وتی مردمانی دادرسیا بکنت.
گورا یکجاه کنێت،
ُ ” 5هدادۆستان منی َ
هما که گۆن کُربانیگ کنگا ،گۆن من َا ِ
هدش بستگ“.
 6آسمان آییئے َادل و راستیا جا َر جننت،
چیا که ُهدا وت دادرس ِانت .اۆشت...

” 7او منی مردمان! بِشکنێت که هب َر کنان.
گواهی دئیان.
او ِاسراییل! تئیی هلاپا
َ
من ُهدا آن ،شمئے ُهدا.
 8په کُربانیگی نه ِانت که ترا هک َّل دئیان،
تئیی سۆچگی کُربانیگ ُمدام منی چ ّمانی دێما َانت.
گوسکے زوران و
 9نه چه تئیی لۆگا َ
نه پسے چه تئیی گْواشا* .
َ
 10چیا که جنگلئے س ّجهێن هئیوان منیگ َانت،
هزاران کۆهانی َدلوت*.
َ
 11کۆهستگانی س ّجهێن بالی ُمرگان جاهَ کاران و
هر چے که زمینا گردیت منیگ ِانت.
 12اگن شدیگ اتان ترا سهیگُن نکرتگ َات،
چیا که جهان و هرچے آییا هست ،منیگ َانت.
 13گۆکانی گۆشتا وران؟
پسانی هۆنا نۆشان؟
 9:50گْواش ،بزان واڑ.

َ 10:50د َلوت ،بزان هئیوان.

 14وتی ُشگرگزاریئے کُربانیگا ُهدایا پێش کن و
وتی کئولا گۆن بُرزێن َارشئے ُهدایا پوره کن.
 15سکّی و سۆریانی رۆچا منا بلۆٹ،
نجات دئیان و
من ترا
َ
شئوکت دئیئے“.
تئو منا شان و
َ
گوشیت:
 16بله ُهدا گۆن بدکارا ُچ َش َ
هک ِانت که منی َشریَتئے رهبندانی هبرا بکنئے
”ترا ِچه ّ
بگوشئے؟
یا منی َاهد و پئیمانئے بارئوا ّ
چیزے َ
 17چیا که چه َادب و تالیما بێزار ائے و
منی هبرا پُشتا دئو َر دئیئے.
ُ 18د ّزے که گندئے ،دێ ِمت رۆش َن بیت و
گۆن زناکاران همراهَ بئے.
 19دپئے لگاما په بدیا یل َه کنئے و
زبانا په پرێبا.
ُ 20مدام وتی براتئے هلاپا هب َر کنئے،
هتام جنئے.
وتی ماتئے ُچکّئے سرا ب ُ َ
نگوشت،
 21تئو اے کار کرتگ َانت و من ّ
هچ َ
هئیا ِلت کرت که من تئیی پئیمێنے آن.
ملامت کنان و
بله نون ترا
َ
تئیی مئیار و گناهان تئیی چ ّمانی دێما اێ َر کنان.
” 22او ُهدا شمشتگێنان!
اے هبرا نشان کنێت،
اگن نه ،شمارا ُچنڈ َ
ّێنت نکنت.
چنڈ کنان و کَس شمارا َرک َ
پێش کنت
 23آ کَس که ُشگرگزاریئے کُربانیگا َ
شئوکت دنت،
هما منا شان و
َ
په وت راهے تئیا َر کنت و
پێش داران که چه منی نێمگا ِانت“.
من آییا هما نجاتا َ

گوز
چه منی گناهان سر َ
په سازگر و وشآوازانی سالارا ،داوودئے َزبور ،وهدے ناتان نبی ،چه داوود و بَتْ ِشبَهئے وپت و وابا َرند ،آییئے ِک ّرا آتک.
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او ُهدا! په وتی ِمهرا بچار و
منی سرا رهم کن!
چه وتی بێ ِکساسێن رهمتان
ناپرمانیانُن گار کن.
 2په َسرجمی منا چه مئیارباریان بشۆد و
چه گناهانُن پاک کن!

 3چیا که وتی ناپرمانیا َن زانان و
منی گناه ُمدام چ ّمانی دێما ِانت.
 4من تئیی هلاپا ،تهنا تئیی هلاپا گناه کرتگ و
هما کا ُرن کرتگ که تئیی چ ّما بد ِانت.
برهک ائے و
پمێشکا ،تئو که هب َر کنئے
ّ
دادرسیئے وهدا بےائیب ائے.
 5په راستی من مئیاربار پێدا بوتگان و
چه هما وهدا که ماتئے لاپا کپتان ،گُنهکار.
 6نون دلجم آن که تئو چه منی دل و جبینا* راستیئے لۆٹۆک ائے و
هکمت بَکشئے.
چێر و پناهێن درونا منا
َ
 7گۆن زوپائے لمبان* پاکُن کن که پاکیزگَ بان،
منا بشۆد که چه برپا اسپێتت َر بان.
 8ب ِّل که شادهی و شادمانیا ب ُِشکنان،
ب ِّل آ ّ
هڈ که تئو د ُرشتگانت گَل و بال ببنت.
گوز و
 9چه منی گناهان سر َ
س ّجهێن مئیارباریانُن گار کن.
 10او ُهدا! منی درونا پاکێن دلے بجۆڑێن و
منی دل و جبینا پدا ُمهرێن روهے بیار.
مپرێن و
 11منا چه وتی بارگاها دور ّ
وتی پاکێن روها چه من پَچ م ِگر.
 12وتی داتگێن َرکّێنگئے شادهیا پدا بدئے و
منا ُمرادیگێن روهے ببَکش.
َ 6:51جبین ،بزان وجود ،درون ،زمیر ،وجدان.

 7:51زوپائے لمب ِاسراییلیانی کُربانیگانی رسمان په پلگار کنگا کار بندگَ بوتنت .زوپا کَسانێن درچکے.

تالیم دئیان و
 13گڑا سرکَشێن مردمان تئیی راهان َ
واتر کننت.
گُنهکار تئیی ِک ّرا َّ
 14او ُهدا! او منی َرکّێنۆکێن ُهدا!
منا چه هۆن و کۆشئے گناها ب َرکّێن و
زبانُن تئیی َادل و راستیا نازێنیت.
ُ 15هداوندا! منی ُلنٹان پَچ کن،
تانکه منی دپ ترا ستا بکنت.
 16ترا په کُربانیگا واهگے نێست،
اگن نه ،م َن آورت،
سۆچگی کُربانیگ ترا وشنۆ َد نکنت.
دلپسندێن کُربانیگ ،پْ ُرشتگێن َارواه ِانت.
ُ 17هدائے ُ
او ُهدا! پْ ُرشتگ و تئوبهکارێن دلێا تئو َج َ
هل نجنئے.
 18په وتی وشنۆدیا بچار و گۆن َسهیونا مهربان بئے،
اور َشلیمئے دیوالان پدا ا ّڈ کن.
 19گڑا چه راست و آدلێن کُربانیگان شادا َن بئے،
َ
سۆچگ بیت،
چه سۆچگی کُربانیگا که َسرجما
َ
کنگ بنت.
گوسک پێش
تئیی کُربانجاها َ

تئوکَل په ُهدائے ِمهرا
په سازگر و وشآوازانی سالارا ،داوودئے شئیری گ َوشتانک ،آ وهدا که ِادومی دوییگ،
شاوولئے ِک ّرا شت و آ سهیگ کرتی که ”داوودَ ،اهی ِم ِلکئے لۆگا شتگ“.
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او پُرزۆرێن مرد! چیا بدیئے سرا په َر کنئے؟
ُهدائے ِمهر دایمی ِانت.
 2او پرێبکار! تئیی زبان ،تباهی و بربادیئے پندلا َن سازیت،
َالماسێن تێگێئے پئیما.
 3ترا بدی چه نێکیا دۆستر ِانت و
درۆگ چه راستیا .اۆشت...
دۆست دارئے.
 4او پرێبکارێن زبان! هر بێران کنۆکێن هبرا
َ
بدی پرۆشیت.
 5بله ُهدا ترا َا َ
گوجیت و
ترا َچکاپیت و چه تئیی ِگدانا َ

ریشگا ک َّشیت .اۆشت...
چه زندگێنانی زمینا تئیی ّ
 6پهرێزکا َر گندیت و تُرسیت،
گوشیت:
بدکارئے سرا کندیت و َ
” 7هئو! ِاش ِانت آ کَس که ُهدایی وتی کلات نکرت.
تئوکَلی وتی بازێن مال و دئولتئے سرا بست و
وتی برباد کنگا توانا بوت“.
 8بله من زئیتونئے سبزێن درچکێئے پئیما آن،
که ُهدائے لۆگا سب َز بیت.
منی تئوکَل ُهدائے ِمهرئے سرا ِانت
َابد تان َابد.
 9په تئیی کرتگێن کاران
ُمدام تئیی ُشگرا ِگران و
ُهدادۆستانی دێما
په تئیی ناما ُامێتوار آن،
چیا که تئیی نام نێک ِانت.

نێککارے نێست
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .مَ َه ّلاتئے“* تَرزئے سرا .داوودئے شئیری گ َوشتانک.
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گوشیت:
نادان وتی دلا َ
” ُهداے نێست“.
لیت َانت و کا ِرش بَژناک،
اے پ َ ّ
نێککارے نێست.

ُ 2هدا چه آسمانا بنی آدما چاریت
تان بگندیت بارێن داناے هست
که ُهدائے شۆهازا ِانت.
 3س ّجهێنان ُهدائے راه گار داتگ،
هۆریگا پلیت بوتگ َانت،
نێککارے نێست،
 0:53باور ِاش ِانت که َم َه ّلات سازے یا موزیکئے یک گالے.

یکّے هم نێست.
سرپد نبنت؟
 4بدکار هچ َ
نچش ورنت که مردم نگ َن ورنت و
اے منی کئوما َا َ
ُهدایا هچ تئوا َر نکننت.
 5اۆدا که هچ تُرسے نێست
ک تُرسنت،
اے َس َّ
چیا که ُهدا شمئے َان ِگ ّر کنۆکانی ّ
َ
شانگ کنت،
هڈان ِشنگ و
تئو ِاشان شرمندگَ کنئے،
چیا که ُهدایا آ چه وت دئور داتگ َانت.
 6کَسے چه َسهیونا بیایات و ِاسراییلا ب َرکّێنات.
وهدے ُهدا وشبهتیا په وتی کئوما ِپ َر ّترێنیت،
شادهی کنت.
آکوب گَل و با َل بیت و ِاسراییل
َ

گۆن وتی ناما منا ب َرکّێن
په سازگر و وشآوازانی سالارا .گۆن سی ّمی سازان .داوودئے شئیری گ َوشتانک ،هما وهدا که
زێپئے مردم شاوولئے ِک ّرا شت و گ َوش ِتش” :بارێن ،داوود وتا مئے نیاما چێر دئیگا نه ِانت؟“
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او ُهدا! گۆن وتی ناما منا ب َرکّێن.
گۆن وتی زۆرا گناهئے بُهتاما چه منی سرا بٹگلێن.
ُ 2هدایا! منی ْدوایا گۆش کن و
دپئے هبران بِشکن.

 3چیا که بیگانگ ،منی دێما په دژمنی پاد آتکگ َانت و
ِستمگر منی کۆشئے پدا َانت،
هما که ُهدایا وتی چ ّمانی دێما نئیارنت .اۆشت...
 4بله هئو! ُهدا منی کُمک کنۆک ِانت،
ُهداوند منی ِزندئے دارۆک ِانت.
 5منی دژمنانی بدی آیانی جندئے َچکّا کپات،
سئوبا ،آیان گار کن.
وتی وپاداریئے َ

پێش کنان و
 6او ُهداوند! وتی ّ
دلکشێن کُربانیگان ترا َ
تئیی نامئے ُشگرا ِگران ،چیا که نێک ِانت.
 7پرچا که تئو منا چه هر سکّی و سۆریا َرکّێنتگ،
چم دژمنئے پرۆش ورگئے شاهد بوتگ َانت.
منی ّ

چه دژمنانی تئوارا هئیران آن
په سازگر و وشآوازانی سالارا .گۆن سی ّمی سازان .داوودئے شئیری گ َوشتانک.
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او ُهدا! منی ْدوایا بِشکن و
وتا چه منی زاری و پریاتان چێر مدئے.
 2منی نێمگا دلگۆش کن و پ َ ّسئو دئے،
وتی نالگ و زنگان پرێشان آن.
 3چه دژمنانی تئوار و
چه بدکارانی کوکّاران بێتاگت و هئیران آن.
چیا که ناهکّا منا رنجێننت و
گۆن ِهژمے منی دژمنیا کننت.

 4دل مان سێنَگا َازاب ِانت و
مرکئے تُر ُسن سرا کپتگ و
بیم و ِدهشتا منا چێر ّترێنتگ.
ّ 5
گوشان” :درێچا کپۆتی با ُلن ِپر بوتێن،
َ 6
تانکه با ُلن بکرتێن و آرام بگپتێنان،
 7هئو! دێم په دورێن جاگها َن شتان و
دشت و گیابانُن وتی هنکێ َن کرت .اۆشت...
اشتاپی شتان و جاهے چێ َر بوتان،
 8په
َ
چه لوڑ و توپّانان دور“.
ُ 9هداوندا! آیانی زبانا َانچش بتَ ّرێن
که یکدومیا سرپد مبنت،
چۆپ گندان.
چیا که شهرا جنگ و
َ
 10رۆچ و شپ شهرئے چاگردا دیوالانی سرا تَ ّرگا َانت و
شهر چه نا ِانساپی و ِپتنها پ ُ ّر ِانت،
 11چه هرابی و بێرانیا سررێچ ِانت و
ِستم و ِرپک ،چه آییئے بازارا دو َر نبیت.

 12اے دژمنے نه ِانت که منا شگا َن جنت،
اگن نه ،م َن سگت،
بدواه نه ِانت که گۆن پَهرے منی دێما اۆشتاتگ،
اگن نه ،چه آییا چێ َر بوتان.
 13جی ،تئو ائے منی َم ّٹ،
منی بْرا ُهندگ و ّنزیکێن دۆست،
 14که مارا و ّشێن همراهیے هست َات
هما وهدا که گۆن مزنێن ُم ّچیے ُهدائے لۆگا گا ِم َن جت.
 15مرک آیانی َچکّا بکپات و
زندهگۆ ّر باتنت،
چیا که بدی آیانی لۆگ و دلانی تها ِانت.
گوانک جنان و
 16بله من ُهدایا
َ
ُهداوند منا َرکّێنیت.
 17بێگاه و َسباه و نێمرۆچا
َ
پریات کنان و
زنگ جنان و
َ
آ منی تئوارا ِاشکنت.
 18منی جسم و جانا چه هما جنگا که دێما در آتکگ
سلامتی َرکّێنیت،
په ْدراهی و
َ
ب ِّل تُرے بازێنے منی دێما اۆشتاتگ.
ُ 19هدا که چه َا َزل وتی بادشاهی تهتئے سرا ِنشتگ،
ِاشکنت و شرمند ِگ َش کنت .اۆشت...
چیا که بد َل نبنت و
ُهداتُرسی ِاش نێست.
 20منی بْرا ُهندگا وتی دست دۆستانی هلاپا شهارت و
وتی کئولی پرۆشت.
 21زبانی چۆ ٹێلا چرپ َات
بله دلی جنگیگ،
دپئے هبری چه رۆگنا نرمتر،
بله ک َّشتگێن َزهم اتنت.
 22وتی پرێشانیان په ُهدایا ب ِّل،
که آ تئیی دارۆک ِانت،
آ هچبر پهرێزکاران کپگا نئیلیت.

 23بله تئو ،او ُهدا،
بدکاران ُجهلترێن کَ ّلا دئو َر دئیئے،
هۆنوار و پرێبکارێن مردم
وتی رۆچانی نێما هم زندگَ نماننت،
َ
تئوکل کنان.
بله من تئیی سرا

َ
تئوکل کنان
ُهدائے سرا
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .بێتئوار و دوردستێن کپۆتئے“ تَرزئے سرا.
داوودئے شئیر ،هما وهدا که پیلیستیان داوود گَتئے شهرا دزگیر کرت.
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او ُهدا! منی سرا رهم کن،
سک منی رندا َانت،
که دژمن ّ
س ّجهێن رۆچا ،منی سرا ُا ُر َش کننت.
 2س ّجهێن رۆچا ،دژمن منا لگتما َل کننت،
چیا که بازێنے په ِکبر منی سرا ُا ُر َش کنت.

 3وهدے منا تُرسیت
تئیی سرا تئوک ََل کنان.
ُ 4هدائے سرا ،که آییئے هبرا ستا کنان،
ُهدائے سرا تئوک ََل کنان و نترسان،
کرت کنت؟
هاکیێن انسان منا چے
َ
تاب دئینت و
 5س ّجهێن رۆچا ،منی هبران َ
س ّجهێن هن ِرش په منی آزار دئیگا ِانت.
 6پند َل سازنت و کمی َن کننت،
منی گاما َن چارنت و
منی کُشگئے رندا َانت.
 7گۆن اے س ّجهێن بدیان رک َّت کننت؟
او ُهدا! وتی ِهژمئے تها کئومان سرشکون کن.
 8تئو منی َدرپ َ َدریئے هسابا َن دارئے،
منی َارسان وتی َارسدانا بکن،
اے تئیی کتاب و دپتران نبشته نه َانت؟

گوانک جنان
 9گڑا آ وهدا که ترا
َ
دژمن َپد ِکنزنت.
ِاشیا زانان که ُهدا گۆن من ِانت.
 10هما ُهدا که آییئے هبرا ستا کنان،
هئو ،هما ُهداوند که آییئے هبرا ستا کنان،
َ
تئوکل کنان و نتُرسان.
 11هما ُهدائے سرا
کرت کنت؟
انسان منا چے
َ
 12او ُهدا! باید ِانت گۆن تئو وتی کرتگێن کئولان پوره بکنان،
پێش کنان.
په تئو ُشگرگزاریئے کُربانیگان َ
 13چیا که تئو ،او ُهدا ،منا چه مرکا َرکّێنئے و
منی پادان چه َلک َُشگا دارئے،
که ِزندئے ُرژنا تئیی بارگاها گام بجنان.

تئیی بان ُزلانی ساهگا پناهَ زوران
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .برباد مکنئے“ تَرزئے سرا .داوودئے شئیر ،هما وهدا که داوود چه شاوولا تَتک و گارێا چێر بوت.
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منی سرا رهم کن .او ُهدا! منی سرا رهم کن،
چیا که منی َارواه تئیی مئیار و باهۆٹ ِانت.
تئیی بان ُزلانی ساهگا پناهَ زوران،
بگوزیت.
تان هما وهدا که اے بلاه برئوت و َ
پریات کنان،
گورا َ
 2بُرزێن َارشئے ُهدائے َ
هما ُهدا که گناهئے بُهتاما چه م َن ٹگلێنیت.
 3چه آسمانا وتی کُمکا راهَ دنت ،منا َرکّێنیت و
دب کنت .اۆشت...
آیان که منا لپاشنت ،په هکّل َا َ
ُهدا وتی ِمهر و وپاداریا رئوا َن کنت.
 4منی َارواه شێرانی نیاما ِانت،
آس بُن دئیۆکانی نیاما وپسان،
هما مردمانی نیاما که دنتا ِنش تیر و نئیزه َانت و
زبا ِنش تێزێن َزهم.

 5او ُهدا! آسمانانی سرا باتئے،
تئیی شئوکت س ّجهێن زمینا ِشنگ بات.
 6منی پادانی دێما دا ِمش چێر کرت و
َاروا ُهن سرشکون بوت.
راهئے سرا چا ِتش کۆتک،
بله وت اۆدا شکون بوتنت .اۆشت...
 7او ُهدا! منی دل ُمهر ِانت.
منی دل ُمهر ِانت و
سئوت و سا َز جنان.
 8او منی َارواه! آگاه بئے.
او چنگ و ُسرۆدان! آگاه بێت.
من بامگواها چه وابا پا َد کنان.
 9او ُهداوند! ترا کئومانی نیاما ستا کنان و
سئوت جنان.
په تئییگی کَبیلهانی نیاما
َ
 10چیا که تئیی ِمهر باز ِانت،
تان َارشا رسیت و
تئیی وپاداری تان جمبران.
 11او ُهدا! آسمانانی سرا باتئے،
تئیی شئوکت س ّجهێن زمینا ِشنگ بات.

ُهدا زمینئے دادرس ِانت
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .برباد مکنئے“ تَرزئے سرا .داوودئے شئیر.
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او هاکمان! شمئے بێتئواری نا ِانساپی نه ِانت؟
دادرسی کنێت؟
مردمانی نیاما په ِانساپ
َ
دلی سازێت و
ِ 2انّه ،وتی دلا بے َا َ
شمئے دست زمینا ِپتنه پا َد کننت.

 3بدکاران چه ماتئے لاپا وتی راه گار داتگ و
چه پێدایشا گُمراه و درۆگبند َانت.
 4آیان زهرے مان ِانت ُچش که مارئے زهرا،

ْسیَهمارێئے ڈئولا َانت که گۆشی بستگ َانت و
نترێنیت،
 5هچ پئیما وتی دێما په مارگرانی آوازا ّ
هر ُچنت که ِازم و هن َر کننت.
 6او ُهدا! ِاشانی دنتانان مان دپا پرۆش.
ُهداوندا! اے ورناێن شێرانی نێشێن دنتانان چه بُنا در کن.
 7تچۆکێن آپانی پئیما گار باتنت،
کشنت تی ِرش کُنٹ باتنت و پَد و نشانے مئیلاتنت،
وهدے کما َن ّ
َ 8هلزونئے پئیما که گۆن رئوگا ا َٓپ بیت و
ِاشکَند بوتگێن ُچکّئے پئیما که هچبر رۆچئے ُرژنا نگندیت.
 9چه ِاشیا پێسر که شمئے دێز کُنٹگانی آسا بمارنتّ *،تر ببنت یا ُهشک،
ُهدا ِاش گار و گُمسار کنات.
شادهی کنت،
 10پهرێزکار ،بێرا که گندیت،
َ
وتی پادان مان بدکارانی هۆنا شۆدیت.
گوشنت:
مردم َ
َ 11
”البت که په پهرێزکارا ُم ّزے هست،
دادرسی کنت“.
ُهداے هست که زمینئے سرا
َ

منا چه دژمنان ب َرکّێن
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .برباد مکنئے“ تَرزئے سرا .داوودئے شئیر ،هما وهدا
که شاوولا په داوودئے کۆشا ،لهتێن چاروگ آییئے لۆگا رئوان دات.
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او منی ُهدا! منا چه دژمنان ب َرکّێن و
چه آیان که منی هلاپا جاهَ جننت ،منی نگهپانیا بکن.
 2منا چه بدکاران ب َرکّێن و
چه هۆنیگان نجات بدئے.

 3بچار که ِچه پئیما په منی کۆشا کمی ِنش کرتگ.
او ُهداوند! زۆراکێن مرد منی ِهلاپا یکجاه بوتگ َانت،
منا هچ گناه و مئیارے هم نێست.
 9:58مارگ ،بزان َمهسوس کنگ.

 4من هچ گناه و مئیارے نکرتگ ،بله اے َانگت منی سرا ُا ُرش کنگا تئیار َانت.
په منی کُمکا پاد آ و منی هالا بچار.
 5او ُهداوند ،او لشکرانی ُهدا! تئو ِاسراییلئے ُهدا ائے،
آگاه بئے ،س ّجهێن کئومان ِسزا بدئے و
بدکارێن درۆهۆکانی* سرا رهم مکن .اۆشت...
 6شپا ِپ َر ّترنت،
کُچکانی پئیما گُ ّرنت و
شهرئے چاگردا گَردنت.
 7بچار که چه دپا چے د َر کننت،
َزه ِمش دپا ِانت،
گوشنت” :ک َّس ِاشکنگا نه ِانت“.
َ
 8بله تئو ،او ُهداوند ،آیانی سرا کندئے،
ریشکند کنئے.
س ّجهێن کئومانی سرا
َ
 9او منی واک و زۆر! تئیی رهچار آن،
چیا که تئو منی کلات ائے ،او ُهداوند!
ُ 10هدا په من مهربان ِانت و منی کُمکا کئیت،
دژمنانی سرا وتی پێرۆزیا گندان.
 11او ُهداوند که مئے ِاسپر ائے! آیان مکُش،
ُچش مبیت که منی کئوم بشمۆشیت.
گۆن وتی زۆراکیا ِاشان سرگردان کن و اێر بیار.
 12په وتی دپئے گناه و ُلنٹانی هبران
وتی ِکبرئے تها بندیگ ببنت.
سئوبا،
ِاشانی نالت و درۆگبندیئے َ
ِ 13اشان وتی ِهژمئے تها گار و گُمسار کن،
گار و گُمسار کن که هچ پَشت مکپنت،
تان زانگ ببیت
بادشاهی کنت .اۆشت...
که چه آکوبا بگر تان زمینئے هر کنڈا ُهدا
َ
 14شپا ِپ َر ّترنت،
کُچکانی پئیما گُ ّرنت و
شهرئے چاگردا گَردنت.
 15وراکئے شۆهازا َسر َسر جنا َن بنت و
 5:59درۆهۆک ،بزان مردمے که په رِپک َر َد دنت .پارسیا ”خیانتکار“ ،اردوا ”دهوکاباز“.

واب نکپنت.
اگن سێر مبنت َ
 16بله من تئیی کدرتئے تئوسیپا سئوت و سا َز جنان،
شادهی کنان،
سئوت جنان و
ُسهبا تئیی ِمهرئے ستایا
َ
َ
چیا که تئو منی بُرزێن کلات ائے و
سکّیانی وهدا منی پناهگاه.
 17او منی واک و توان! ترا نازێنان.
ُهدا منی بُرزێن کلات ِانت،
منی ُهدا که گۆن من ِمه َر کنت.

دژمنانی دێما مارا َم َدت کن
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .سوسنئے“ تَرزئے سرا .گواهیے .په تالیما داوودئے شئیر ،هما وهدا که داوودا گۆن ن َ َهرئیمئے
آرامیان و سۆبَهئے آرامیان جنگ کرت و هما وهدا که یوآب ِپر ت ّرت و وادئے دشتا چه ِادومیان دوازده هزار مردمی کُشت.
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او ُهدا! تئو مارا یله کرتگ و مئے سنگر پرۆشتگ َانت،
ِهژمناک بوتگئے ،بله نون گۆن ما َو ّشان بئے.
 2زمی ِنت ُجمبێنتگ و تَل داتگ،
تَلانی بگر که لرزگا ِانت.
 3وتی کئو ِمت گرانێن جاوران ّپرێنتگ،
مارا مدهۆش کنۆکێن شرابِت وارێنتگ.

 4بله َانگت بئیر ِکت په ُهداتُرسان بُرزاد کرتگ
تانکه یکجاه ببنت و چه دژمنئے کمانا برکّنت .اۆشت...
 5گۆن وتی راستێن دستا ب َرکّێن و پ َ ّسئو بدئے
تان هما که ترا دۆست َانت برکّنت.
ُ 6هدایا چه وتی پاکیا هبر کرت:
ِ
”شکێما گۆن شادهی به َر کنان و
ساس کنان.
سوکّۆتئے َد َرگا ِک َ
 7گَلیاد منیگ ِانت و َمنَ ّسی منی،
ِاپراییم منی جنگی کلاه ِانت،
یَهودا ،بادشاهیئے َاسا و
 8موآب منی دسشۆدی تْ َرشت،

َ
چگل دئیان* و
ِادومئے سرا وتی سواسا
پیلیستیهئے سرا وتی پێرۆزیئے گوانکا جنان*“.
َ
 9کئے منا ُچشێن شهرێا کاریت که سنگربند ِانت؟
کئے منا دێم په ِادوما رهشۆ َن بیت؟
 10او ُهدا! تئو مارا یله داتگ.
او ُهدا! پدا مئے لشکرانی همراهَ نبئے.
 11دژمنانی دێما مارا َم َدت کن،
چیا که انسانئے َم َدت بێکار و ناهودگ ِانت.
 12گۆن ُهدایا سۆبێ َن بێن،
هما ِانت که مئے دژمنان پادما َل کنت.

منا دێم په تلارا بر
په سازگر و وشآوازانی سالارا .گۆن سیمی سازان .داوودئے َزبور.
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او ُهدا! منی پریاتا بِشکن و
منی ْدوایا گۆش دار.
گوانک جنان،
 2ترا چه زمینئے گُڈسرا
َ
وهدے د ُل َن ْدرهیت.
منا دێم په تلارێا بر که چه من بُرزتر ِانت.
 3چیا که تئو منی پناهگاه بوتگئے و
دژمنانی دێما ُمهرێن بُرجے.

 4ب ِّل که تئیی تمبوا تان َابد بمانان و
تئیی بان ُزلانی ساهگا پناه بزوران .اۆشت...
 5چیا که تئو ،او ُهدا ،منی داتگێن کئول ِاشکتگ َانت و
ِ
میراست منا بکشاتگ.
وتی نامئے تُرستگێنانی
 6بادشاهئے ُامرئے رۆچان باز کن و
آییئے سالان ،تان س ّجهێن نسلان.
ُ 7هدائے بارگاها تان َابد شاهی تهتا بنندات،
وتی ِمهر و وپاداریا آییئے نگهپان کن.
 8:60سواس چگل دئیگئے مانا گرگ و وتی کنگ ِانت.

نام کئیت.
 8:60بند  6تان  8آ بازێن جاگه و مردمانی َ

 8نون تئیی ناما ُمدام نازێنان و
وتی کئولان هر رۆچ پورهَ کنان.

َاروا ُهن ُهدائے رهچار ِانت
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .یِدوتونئے“* تَرزئے سرا .داوودئے َزبور.
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منی َارواه په اێمنی تهنا ُهدائے رهچار ِانت،
چیا که منی َرکّێنگ چه هماییئے نێمگا ِانت.
 2منی تلار و منی َرکّێنۆک تهنا هما ِانت،
منی کلات ِانت ،هچب َر نلرزان.

 3تان کدێن مردێئے سرا ُا ُر َش کنێت
تانکه َسرجمیا بکشێتی،
ُچش که ُپرشتگێن دیوال و کپتگێن َشنک و پ َ ّلے؟
 4البت پند َل سازنت که آییا چه بُرزاد سرشکون بکننت.
چه درۆگ بندگا ّلز َت برنت،
برکت دئینت،
گۆن وتی دپا َ
نالت کننت .اۆشت...
بله دلئے تها َ
 5او منی َارواه! په اێمنی تهنا ُهدائے رهچار بئے،
چیا که منی ُامێت گۆن هماییا ِانت.
 6منی تلار و منی َرکّێنۆک تهنا هما ِانت،
منی کلات ِانت ،م َن نلرزان.
 7منی نجات و ِا ّزت گۆن ُهدایا ِانت،
هما منی ُمهرێن تلار ِانت ،منی پناهگاه ِانت.
 8او مردمان! ُهدائے سرا تئوکل کنێت و
دلئے هالان هماییئے دێما درشان کنێت،
ُهدا مئے پناهگاه ِانت .اۆشت...
 9په راستی که انسان چه َدمێا گێشتر نه ِانت،
بنی آدم پرێبے،
اگن شاهێما تۆ ِرش بکننت هچ نه َانت.
 0:62یِدوتون چه مزنێن پرستشگاهئے وشآوازان یکّے َات.

اے س ّجهێن ،یکجاه چه دمے گێشتر نه َانت.
 10په ُزلم و زۆرا تئوکل مکنێت و
په ُد ّزیا ُامێت مبندێت،
هر ُچنت که شمئے مال گێشت َر بیت،
په آییا دل مبندێت.
گوشتگ و
ُ 11هدایا یک هبرے َ
من دو ِاشکتگ
که زۆر و کدرت ُهدائیگ ِانت و
ِ 12مهر و َرهم هم تئییگ ِانت ،او ُهداوند!
تئو هرکَسا آییئے کرتگێن کارانی هساباُ ،م َّز دئیئے.

َاروا ُهن تئیی تُ ّنیگ ِانت
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داوودئے َزبور ،هما وهدا که یَهودائے گیابانا َات.

او ُهدا! منی ُهدا تئو ائے،
گۆن وتی س ّجهێن دل و جانا تئیی شۆهازا آن،
َاروا ُهن تئیی تُ ّنیگ ِانت و
جسم و جانُن تئیی ُهدۆناک،
بےآپ و ُهشکێن زمینێا.
 2تئیی پاکێن جاگها ،منا تئیی ُشبێن بوتگ،
تئیی شان و کدرتُن دیستگ،
 3چیا که تئیی ِمهر چه زندا َشرتر ِانت،
منی ُلنٹ ترا نازێننت.
 4تان زندگ آن ترا نازێنان و
په تئیی ناما دستان بُر َز کنان.
َ 5اروا ُهن َانچش سێ َر بیت چۆ که یکّے و ّشێن وراکے بوارت و
َدپُن گۆن شادمانێن ُلنٹان ترا نازێنیت.
یات کنان و
 6وتی بسترئے تها هم ترا َ
شپانی پاسان تئیی هئیالا بان.
 7تئیی بان ُزلانی ساهگا ترا نازێنان،
چیا که تئو منی َم َدتکار ائے.
َ 8اروا ُهن گۆن تئو بندۆک ِانت و
راستێن دس ِتت منی پُشت و پناه.

 9آ که منی کُشگئے پد و رندا َانت گار و گُمسا َر بنت و
زمینئے ُجهلانکیان اێ َر رئونت.
 10زهمانی دپا ّترنت و
تۆلگانی وراکَ بنت.
شادهی کنت و
 11بله بادشاه ُهدائے درگاها
َ
سئوگند وارت پَه َر کنت،
هرکَس که گۆن ُهدایا
َ
چیا که درۆگبندانی دپ ُچ ّپ و بندگَ بیت.

منا چه بدکاران چێر دئے
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبور.
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پریات کنان ،منی تئوارا بِشکُن و
او ُهدا! وهدے نالان و َ
زندا چه تُرسناکێن دژمنان ب َرکّێن.
 2منا چه بدکارانی پندلان چێر دئے،
چه َردکارانی آشۆپا.
 3چیا که وتی زبانا زهمانی پئیما تێ َز کننت و
وتی تهلێن هبران تیرئے پئیما کا َر بندنت
 4تانکه چه وتی سنگران بێمئیارا نشانگ بکننت.
اناگت و بے تُرسا آییا تی َر جننت.
َ 5ردێن کارا یکدومیا ّ
دلبڈ َی دئینت،
ِ
مکسدش وتی دامانی چێر کنگ ِانت.
هبر که کننت،
گوشنت” :کئے ِا َش گندیت؟“
َ
گوشنت:
 6نا ِانساپیا دلیل و ُهن َر کننت و َ
”ما تمان و کمالێن شئورے کرتگ“.
په راستی که انسانئے دل و هئیال َ
زانگ نبنت.
 7بله ُهدا آیان تی َر جنت و
اناگت ٹَ ّپ َ
یگ بنت.
سئوبا َ
ٹگل ورنت.
 8آ وتی جندئے زبانئے َ
هرکَس که بگندی ِتش په آیان سرا چنڈێنیت.
 9س ّجهێن بنی ا َٓدم تُرسنت،
ُهدائے کارا جا َر جننت و
آییئے کارا په هۆش و سا َر چارنت.

 10پهرێزکار ُهداوندئے درگاها شادهی کنات و
آییئے درگاها پناه بزورات.
ِ
نێکدل پَهر بکناتنت.
س ّجهێن

ُهدائے کئور سررێچ ِانت
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبور .سئوتے.
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او ُهدا! َسهیونا ستا و سنا تئیی ودارا ِانت،
گۆن تئو مئے کئول پورهَ بنت.
 2او تئو که ْدوایا َن اشکنئے!
س ّجهێن مردم دێم په تئو کاینت.
 3آ وهدا که گناه منی سرا ُلمبتنت،
ِ
بکشت.
تئو مارا
 4بَهتاور هما ِانت که تئوی گچێ َن کنئے و وتی بارگاها کارئے
تانکه همۆدا جهمنند ببیت.
چه تئیی درگاهئے نێکیا سێراپ باتێن،
چه تئیی پرستشگاهئے پاکیا.
پس َئو دئیئے.
 5گۆن وتی باکمالێن کاران ،مارا په َادل و ِانساپ ّ
او مئے َرکّێنۆکێن ُهدا!
زمینئے چار کُنڈ و دوردستترێن دریایانی ُامێت گۆن تئو ِانت.
 6تئو ائے که گۆن وتی زۆر و واکا کۆ ِهت جۆڑێنتگ َانت و
وتا گۆن کدرتا ِسلَ ِ
هبندت کرتگ،
 7دریایانی گُ َّر ِگت آرام کرتنت،
مئوجانی تئوار و کئومانی آشۆپ.
 8زمینئے چار کُنڈا نندۆک چه تئیی نشانیان هئیران َانت،
تئو َشگرب و َمگربا پرمائے که شادمانیئے کوکّارا بکننت.
 9تئو زمینئے هئیالداریا کنئے،
آییا ا َٓپ دئیئے و آبا َد کنئے.
ُهدائے کئور سررێچ ِانت
گندم بَکشئے
تئو مردمان
َ
چیا که تئیی شئور همے بوتگ.

 10تئو زمینئے پَلان * ا َٓپ دئیئے و
همدست کنئے،
ڈگارا
َ
نرمی کنئے و
گۆن گوارگا َ
برکت دئیئے.
ُرست و ردۆما
َ
 11گۆن وتی نێکیا سالا تاجے سرا دئیئے،
تئیی پادراه هم چه برکتا سررێچ َانت.
 12گیابانانی َچراگاه آبا َد بنت و
کۆهان وتی سرێن په شادمانی بستگ َانت.
 13ڈگاران وتا گۆن ر َمگان پۆشێنتگ و
َد َرگان گۆن گندما،
سئوت جننت.
شادمانیئے کوکّارا بُر َز کننت و
َ

تئیی کار باکمال َانت
په سازگر و وشآوازانی سالارا .سئوتےَ .زبورے.
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او زمینئے س ّجهێن مردمان! په ُهدایا شادهیئے گوانکا بجنێت.
آییئے نامئے مزنیا نازێنێت و
آییئے شان و شئوکتا ستا کنێت.

بگوشێت” :تئیی کار چنکدر باکمال َانت.
ُ 3هدایا َ
سئوبا
تئیی واک و کدرتئے مزنیئے َ
دژمن تئیی دێما هاکا کپنت.
 4زمینئے س ّجهێن مردم ترا ُسجدهَ کننت و
ترا نازێننت.
هئو! تئیی ناما ساڑاینت “.اۆشت...
 5بیاێت و بچارێت که ُهدایا چے کرتگ،
َاجبێن کار په بنی آدما.
 6دریایی ُهشک کرت و
گوست،
ُهدائے کئوم اۆدا پاد پئیادکا چه کئورا َ
آییئے بارگاها شادمانی بکنێن.
بادشاهی کنت،
 7آ گۆن وتی کدرتا تان َابد
َ
چ ّمی گۆن کئومان ِانت.

َ
کشگ بیت.
 10:65پَل ،بزان ڈگارئے ننگار کنگا رند ،هما ْدراجێن بُرز و َجهلی که آیانی تها کشار

سرکش آییئے هلاپا پاد مئیاینت .اۆشت...
 8او کئومان! مئے ُهدایا ستا کنێت،
په بُرزتئواری بنازێنێتی.
 9مئے ِزندی َرکّێنتگ و
پادی چه ٹگَلَگا داشتگ َانت.
 10او ُهدا! چیا که تئو مارا چک ِ
ّاستگ،
تئو مارا نُگرهئے پئیما پلگارتگ.
 11تئو مارا داما دئور داتگ و
مئے گردنا مزنێن بارے اشتگ.
 12چه تئیی رزایا مردمان مارا َسرجمیا لگتمال کرتگ،
گوستگێن،
چه آپ و آسا َ
بله مارا سرسبزێن جاهێا آورت ِگت.
 13گۆن سۆچگی کُربانیگان تئیی درگاها کایان و
گۆن تئو وتی کئولان پورهَ کنان،
گوشتگ َانت
 14هما کئول که ُلنٹان واده داتگ و دپا َ
سکّی و سۆریانی وهدا.
َ
ُربانیگ کنان،
دلوتان سۆچگی ک
ّ 15پزۆرێن َ
گورانڈانی کُربانیگئے دوتّان،
گۆن َ
په تئو پس و گۆک ند َر کنان .اۆشت...
 16او س ّجهێن ُهداتُرسان! بیاێت و بِشکنێت،
گوشان که په من کرتگ َانتی.
هما ّ
چیزا َن َ
 17گۆن وتی دپا آییئے ِک ّرا پریاتُن کرتگ،
آییئے ستا و سنا منی زبانا َات.
 18اگن بدیے منی دلا بوتێن
ُهداوندا منی هبر گۆش نداشتگ َات.
 19بله ُهدایا په راستی ِاشکتگ و
منی ْدوائے تئواری گۆش داشتگ.
ُ 20هدایا ستا بات که چه منی ْدوایا نادلگۆش نبوتگ و
وتی ِمهری چه من دور نداشتگ.

س ّجهێن کئوم ترا ستا کناتنت
په سازگر و وشآوازانی سالارا .په سی ّمی سازانَ .زبورے .سئوتے.
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ُهدا مئے سرا مهربان بات ،مارا برکت بدئیات و
وتی دێما په ما ْدرپشان کنات ،اۆشت،...
 2تانکه تئیی راه جهانا زانگ ببیت و
تئیی داتگێن َرکّێنگ س ّجهێن کئومانی نیاما.
 3او ُهدا! کئوم ترا ستا کناتنت،
س ّجهێن کئوم ترا ستا کناتنت.
 4کئوم شادهی کناتنت و شادمانیئے گوانکا بجناتنت،
دادرسی کنئے و
چیا که تئو کئومانی سرا په ِانساپ
َ
جهانئے کئومانی رهشۆ َن بئے .اۆشت...
 5او ُهدا! کئوم ترا ستا کناتنت،
س ّجهێن کئوم ترا ستا کناتنت.

 6زمینا وتی بَر و َسمر داتگ،
ُهدا ،مئے ُهدا ،مارا برکت بدئیات.
ُ 7هدا مارا برکت بدئیات
تانکه زمینئے چار کُنڈ آییئے مزنیا شرپ بدئینت.

ُهدا جاه َجنات
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبور .سئوتے.
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ُهدا جاه بجنات و آییئے دژمن شنگ و شانگ باتنت،
نپرت کننت چه آییئے درگاها بتَچاتنت.
آ که چه آییا
َ
دوت با َل کنت ِاشان بتاچێن،
َ 2انچش که ّ
َانچش که مۆم آسئے دێما ا َٓپ بیت،
بدکار ُهدائے درگاها گار و گُمسار باتنت.

 3بله پهرێزکار شادمان و
ُهدائے درگاها گَل و بال باتنت و
چه و ّشیا شادهی کناتنت.
 4په ُهدایا سئوت بجنێت و آییئے ناما نازێنێت،
په آییا که جمبران سوار ِانت ستا و سنائے تئوارا بُرز کنێت.
آییئے نام ُهداوند ِانت،
آییئے بارگاها شادهی کنێت.
ُ 5هدا وتی پاکێن بارگاها
چۆرئوانی پت ِانت و جنۆزامانی دادرس.
ُ 6هدا بێکَسان په لۆگ و جاهَ کنت و
بندیگان ،آزات و آباد،
بله سرکشُ ،هشکێن زمینێا نندۆکَ بنت.
 7او ُهدا! آ وهدا که وتی کئومئے رهشۆن اتئے،
آ وهدا که گیابانا م ّلان اتئے ،اۆشت،...
 8زمین لر ِزت و
گورت،
آسمانان هئور َ
ُهدائے بارگاها ،سینائے کۆهئے یکدانگێن ُهدائے،
ُهدائے بارگاهاِ ،اسراییلئے ُهدائے.
 9او ُهدا! تئو بازێن هئورے گوارێنت و
تئیی میراس که ُهشک و وئیران بوتگ َات ،تئو سێراپ کرت.
 10تئیی رمگ اۆدا جهمنند بوت.
چه وتی نێکیا ،او ُهدا،
بێوس رۆزی داتنت.
تئو َ
ُ 11هداوند وتی هبرا جا َر جنت،
بشارت آرۆکێن جنێن ،مزنێن لشکرے َانت.
 12بادشاه گۆن وتی لشکرا َن جِهنت و تچنت،
جنێن وتی لۆگا آواران* به َر کننت.
 13تُرے گواش و آ ُه ّرانی تها واب ببئے
پۆش بنت و پ ُ ِٹش ِتلاهرنگ.
کپۆدرانی بال نُگره َ
 14وهدے پُرواکێن زۆرا بادشاه ِشنگ و شانگ کرتنت،
گورت.
برپا َسلمونئے کۆهئے سرا َ
 12:68آوار ،بزان جنگا دست آورتگێن مال ،ز ّر و مردم.

 15او َمزنکۆه! او باشانئے کۆه!
او بازٹُ ّلێن* کۆه! او باشانئے کۆه!
هسدے چارگا ائے
 16او بازٹُ ّلێن کۆه! په چے هما کۆها گۆن ّ
که ُهدایا په وتی لۆگجاها گچێن کرتگ،
جهمنند بیت؟
همۆدا که ُهداوند تان َابد
َ
ُ 17هدائے َا ّرابه هزارانی هزار و
لک َانت،
لکّانی ّ
ُهداوند چه سینائے کۆها وتی پاکێن جاگها آتکگ.
 18آ وهدا که َارشا بُرز بوتئے
بازێن بندیگے ُزر ِتت،
چه مردمان ٹێکی ِات ُزرت،
تنتنا چه سرکشان هم،
تانکه تئو ،او ُهداوندێن ُهدا ،اۆدا جهمنند ببئے.
ُ 19هداوندا ستا بات ،مئے َرکّێنۆکێن ُهدایا
که هر رۆچ مئے بارا َن سگّیت .اۆشت...
 20مئے ُهدا َرکّێنۆکێن ُهدا ِانت،
چه مرکا َرکّێنگ ُهداوندئے دستا ِانت ،تهنا ُهداوندئے.
 21بله ُهدا دژمنانی سرا پرۆشیت،
گام جننت.
همایانی پُرمودێن سرئے کُ ّبها پرۆشیت که وتی گناهانی تها َ
گوشتگ” :آیان چه باشانا ِپ َر ّترێنان،
ُ 22هداوندا َ
آیان چه دریائے ُجهلانکیان ِپ َر ّترێنان،
 23تانکه تئیی پاد آیانی هۆنا لگتمال بکننت و
تئیی ک ُِچکانی زبان هم وتی بهرا چه دژمنان بگرنت“.
 24او ُهدا! تئیی جشنئے کاروان گندگَ بیت
منی ُهدا و منی بادشاهئے کاروان مان پاکێن جاگها.
 25دێما شائر و پُشتا سازگر و
نیاما جنک تمبورگ جنَگا َانت.
ُ 26هدایا مان مزنێن دیوانان بنازێنێت.
او ِاسراییلئے اۆبادگان! ُهداوندا بنازێنێت.
 27بِنیامینئے کَسانێن کَبیله همۆدا ِانت،
یَهودائے کماش آیانی هاکم َانت،
ِزبولونئے کماش و نَپتالیئے کماش ،مزنێن ُرمبے َانت.
 15:68ٹُ ّل ،بزان کۆهئے توسکێن بُرزی .بازٹُ ّلێن کۆهێا بازێن بُرزیے هست.

 28تئیی ُهدائے پرمان ِانت که تئو زۆراور ببئے.
او ُهدا! َانچش که پێسرا کرت ِگت ،وتی زۆر و واکا مارا پێش بدار.
 29په تئیی پرستشگاهئے هاترا که اور َشلیما ِانت
ٹێکی کارنت.
بادشاه په تئو
َ
 30کَلَم و کاشانی نیامئے رسترا* هکّل دئے و
کئومانی گوسکانی نیاما گۆکانی گۆرما* .
ُ
َ
اێردست بیت و نُگرهَ کاریت.
رستر
َ
جنگدۆستێن کئومان ِشنگ و شانگ کن.
ِ 31
کاسد چه ِمسرا کاینت
َهبَ َشه اشتاپیا وتی دستان دێم په ُهدایا بُرزا َد کنت.
 32او جهانئے ُملکان! په ُهدایا سئوت بجنێت،
ُهداوندا گۆن سئوتا بنازێنێت ،اۆشت،...
کوهنێن آسمانان،
 33هماییا که آسمانان َش
َ
هسواری کنتَ ،
هماییا که وتی آوازا بُر َز کنت ،تْرند و پُرواکێن آوازا.
ُ 34هدائے کدرتا جار بجنێت،
که شان و شئوکتی ِاسراییلئے سرا ِانت و
کدرتی ،آسمانانی سرا.
 35او ُهدا! تئو وتی پاکێن جاگها باکَمال ائے،
ِاسراییلئے ُهدا وتی کئوما زۆر و واکَ بکشیت.
ُهدایا ستا و سنا بات.

او ُهدا! منا ب َرکّێن
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .سوسنانی“ تَرزئے سرا .داوودئے َزبور.
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او ُهدا! منا ب َرکّێن
که آپ تان منی گَردنا ِانت.
ُ 2جهلانکێن پوجگلان مێن بوتگان،
جاگهے که پا َد نهاۆشتیت.
ُجهلانکێن آپانی تها کپتگان و
هار و َلهڑان منا َان ِگ ّر کرتگ.
 3چه بازێن پریاتان د ُمن برتگ،
ک ُهشک ِانت و
منی نُ ّ

 30:68رستر ،بزان ِد ّرۆکێن جانورے چۆ که شێر و پلنگ.

 30:68گۆ ُرم ،بزان گۆکانی ُرمب.

چم وتی ُهدائے ودارا تهار بوتگ َانت.
ّ
نپرت کننت
 4آ که
بێسئوب چه من َ
َ
چه منی سرئے مودان گێشتر َانت.
بازێنے منی گار کنگئے رندا ِانت
هتام جننت.
دژمن منی سرا درۆگێن ب ُ َ
بترێنان
چیزان ِپر ّ
چه من لۆٹنت هما ّ
که من ُند ّزتگ َانت.
 5او ُهدا! تئو زانئے که من اهمکی کرتگ،
منی گناه چه تئو چێر نه َانت.
 6او ُهداوند ،او لشکرانی ُهداوند!
سئوبا شرمندگ مباتنت.
هما که تئیی وداریگ َانت منی َ
او ِاسراییلئے ُهدا!
سئوبا رسوا مباتنت.
هما که تئیی شۆهازا َانت منی َ
بک کننت و
 7چیا که په تئییگی منا ُس َّ
منی دێم چه شرما پۆشێنگ بوتگ.
 8براتانی چ ّما بیگانگ بوتگان و
وتی ماتئے ُچکّانی دێما َدرامدے.
 9آ گئیرت که منا په ُهدائے لۆگا هست ِانت،
جانسۆچ کنت و باهێنیت و
منا
َ
تئیی َرد و بد کنۆکانی َرد و بد،
منی سرا کپتگ َانت.
 10آ وهدا که َار ُسن رێتکگ و رۆچگُن داشتگ
بک کنگ بوتگان.
ُس ّ
گورا کرتگ َانت،
 11آ وهدا که سوگی گُد و پۆشاکُن َ
ِاشانی ِک ّرا بَتَلے بوتگان.
گورا نام و دپ آن و
 12شهرئے مسترانی َ
شرابیانی سئوت.
 13بله من ،او ُهداوند ،تئیی َرهمئے وهدا،
تئیی درگاها ْدوا کنان.
او ُهدا! چه وتی بازێن ِمهر و وپاداریا،
گۆن دلجمێن َرکّێنگے پ َ ّسئو بدئے.
 14منا چه پوجگلان در کن،
تانکه اێر مبُ ّڈان.
چه نپرت کنۆکانی پنجگا منا ب َرکّێن و

چه ُجهلانکێن آپان در کن.
 15مئیل که هار منا َان ِگ ّر کننت،
یانکه ُجهلانکی منا اێر برنت،
یا منی سرا ک َّل وتی دپا ببندیت.
پسئوا بدئے که تئیی رهمت باز َانت،
 16او ُهداوند! منی ّ
بترێن.
وتی رهمتانی ِکساس و هسابا ،وتی دێما گۆن من ّ
 17دێما چه وتی هزمتکارا مپۆشێن،
په منی َم َدتا اشتاپ کن
سک تَنگ آتکگان.
که
ّ
ّ 18نزیک بیا و منا ب َرکّێن،
سئوبا منا بمۆک.
دژمنانی َ
وت زانئے که منی سرا َانت و
 19تئو آ ُسبکّیان َ
منی شرمساری و رسواییان،
منی س ّجهێن دژمن تئیی دێما َانت.
ُ 20سبکّی و بے ِا ّزتیان منی دل پرۆشتگ و در منتگان،
رهمئے ودارا اتان و دستا نکپت،
گَموارێئے شۆهازا اتان و ن َر ِست.
 21وراکئے بدلا ،منا جئو ِرش دات و
وهدے تنیگ بوتان ُترپشێن شرابِش نۆشێنت.
 22پَرزۆن ِگش دامے بات و
ُسهل و اێمنی ِاش تَلکے.
 23چ ِّمش تهار بات و مگنداتنت و
سرێ ِنش درهگ و لرزگا بات.
 24وتی ِهژما آیانی سرا بگوارێن،
گَزبئے آچشا په آیان برسێن.
 25لۆگ و جاگه ِاش هراب و وئیران بات،
آیانی ِگدانان هچکَس جهمنند مبات.
 26چیا که هماییا آزا َر رسێننت که تئو جتگ و
هماییئے رنجانی هبرا کننت که تئو ٹَ ّپیگ کرتگ.
 27مئیار په مئیا ِرش ِبلَ ّڈ،
چه تئیی َادلا بێبهر باتنت.
 28چه زندگێنانی دپترا گار باتنت،
گۆن پهرێزکاران یکجاه نبیسگ مباتنت.

 29بله نون منِ ،ستَم دیستگ و َپدرد آن.
او ُهدا! تئیی نجات منا اێمن بدارات.
سئوت نازێنان و
ُ 30هدائے ناما گۆن
َ
شئوکتی دئیان.
گۆن بازێن ُشگرگزاریا شان و
َ
پسند بیت،
چیز ُهدایا چه گوسکێا گێشتر َ
 31اے ّ
سرمبێن گۆکێا.
چه مزنکانٹ و مزن ُ
چیزا که بگندنت گَل و شادا َن بنت.
 32بێ ِکبر و َدربێش اے ّ
او ُهدائے شۆهاز کنۆکان! زندهدل باتێت.
گۆش داریت و
ُ 33هداوند نیازمندانی ْدوایان َ
وتی بندیگێن مردمان ّبزگ و وا َر نکنت.
 34آسمان و زمین آییا بنازێننت،
دریا و آییئے تهئے س ّجهێن َسهدار.
نجات دنت و
 35چیا که ُهدا َسهیونا َ
یَهودائے شهران نۆکسرا ا َّڈ کنت.
جهمنند بیت و
کئوم اۆدا
َ
وارس بیت.
ُملکئے َهکّێن
َ
میراس بیت و
ُ 36ملک آییئے هزمتکارانی پُشتپَدئے
َ
جهمنند بنت.
آییئے نامئے دۆست دارۆک اۆدا
َ

په منی َم َدتا اشتاپ کن
په سازگر و وشآوازانی سالارا .داوودئے َزبورَ .دزبندیے.
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زوت کن و منا ب َرکّێن.
او ُهدا! ّ
او ُهداوند! په منی َم َدتا اشتاپ کن.

 2آ که منی کۆشئے رندا َانت،
سر َجهل و شرمسار باتنت،
آ که منی بربادیا گَ َل بنت،
پد بکنزات و رسوا باتنت.
 3آ که منی سرا ”هه ،ه َه“ کننت،
چه پ َ َشلیا پُشتکا کنزاتنت.

 4بله آ که تئیی شۆهازا َانت،
س ّجهێن تئیی درگاها شادهی کنات و گَل و بال باتنت،
دۆست بیت،
آ که تئیی داتگێن نجا ِتش
َ
بگوشاتنت:
ُمدام َ
” ُهداوند َمزنشان ِانت“.
 5بله من ِستَم دیستگێن مهتاجے آن.
او ُهدا! دێم په من اشتاپ کن،
تئو منی َرکّێنۆک و َم َدتکار ائے.
او ُهداوند! دێر مکن.

او ُهداوند! منا یله مکن
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او ُهداوند! من تئیی مئیار و باهۆٹ آن،
منا شرمسار مکن.
 2په وتی َادلا منا ب َرکّێن و ب ُچ ّٹێن،
دلگۆشا گۆن من کن و منا ب َرکّێن.
 3منی پناه دئیگئے تلار بئے،
که ُمدام دێم په آییا بیایان.
تئو په منی َرکّێنگا ُهکم کرتگ،
چیا که منی تلار و کلات تئو ائے.
 4او منی ُهدا منا چه بدکارانی دستا ب َرکّێن،
چه ستمگر و بێرهمانی پنجگا.

 5چیا که تئو ،او ُهداوند ،منی ُامێت ائے و
چه کسانیا ،او ُهداوند ،اۆست و ُامێتُن تئیی سرا بوتگ.
 6چه پێدایشا منی کُمک کنۆک بوتگئے،
اے تئو بوتگئے که منا چه ماتا پێدا کرتگ،
منی ستا و ساڑایگانی دێم ُمدام گۆن تئو ِانت.
 7په بازێنێا نشانیے بوتگان،
چیا که تئو منی ُمهرێن پناهگاه ائے.
 8دپُن چه تئیی تئوسیپا پ ُ ّر ِانت،
چه تئیی شان و شئوکتا س ّجهێن رۆچا.
 9پیریا منا چه وتا دور مکن،

آ وهدا که توانُ َن کُ ّٹیت ،یله ُان مکن.
 10چیا که دژمن منی هلاپا هبرا َانت،
آ که منی کُشگئے رندا َانت هۆریگا پند َل سازنت.
گوشنتُ ” :هدایا یله کرتگ،
َ 11
برئوێن بگرێنی،
کس َی ن َرکّێنیت“.
ّ
 12او ُهدا! چه من دور مبئے.
او منی ُهدا! منی مدتا ِاشتاپ کن.
 13منی بُهتام جنۆک شرمسار و تباه باتنت و
آ که منی آزارئے پدا َانت
پ َ َشل و شرمندگ باتنت.
 14بله من ُمدام تئیی کُمکئے ُامێتوار آن و
ترا گێش و گێشتر ستا کنان.
 15تئیی آدلێن کارانی هبرا کنان،
س ّجهێن رۆچا تئیی داتگێن نجاتئے جارا جنان،
هر ُچنت که آیانی هساب چه منی زانگا ڈ ّن ِانت.
 16م َن کایان و ُهداوندئے پُرواکێن کارانی جارا جنان ،تهنا ُهداوندئے،
تئیی َادلئے جارا جنان ،تهنا تئیی.
 17او ُهدا! تئو منا چه کسانیا سۆج داتگ،
ُمدام تئیی اجبێن کارانی جارا جنان.
 18او ُهدا! نون که پیر آن و مود اسپێت َانت،
منا یله مکن،
تان نۆکێن پدرێچئے نیاما تئیی زۆرئے جارا بجنان و
س ّجهێن آیۆکێن نسلان چه تئیی واک و توانا سهیگ بکنان.
 19او ُهدا! تئیی َادل تان بُرزێن َارشا ِانت،
تئو ائے که مزنێن کا ِرت کرتگ.
او ُهدا! تئیی َم ّٹ کئے ِانت؟
 20هر ُچنت تئو منا بازێن سکّی و سۆری پێش داشتگ،
بله پدا منی زندا بۆدێنئے*.
هئو ،نۆکسرا منا چه زمینئے ُجهلانکیا بُرزا َد کارئے.
 21منی ِا ّزتا بُرزت َر برئے
منا پدا آسودگَ کنئے.
 20:71بۆدێنگ ،بزان زندا نۆکێن شادابی و نَپَس مان کنگ.

 22من ترا گۆن َچنگ و ُسرۆ َد نازێنان،
چیا که تئو وپادار ائے ،او منی ُهدا!
گۆن َربابئے سازا ترا نازێنان،
او ِاسراییلئے پاکێن!
 23منی ُلنٹ شادمانیئے کوکّارا کننت،
من ترا نازێنان،
که تئو منا مۆ ِکتگ.
 24س ّجهێن رۆچا تئیی آدلێن کارانی ِزگرا کنان
چیا که آ که منی آزار رسێنگئے لۆٹۆک اتنت،
سرجهل و شرمسار بوتگ َانت.

وتی َادلا بادشاها بَکش
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او ُهدا! وتی َادلا بادشاها ببَکش،
وتی انساپا بادشاهئے ُچکّا،
 2تانکه آ په ِانساپ تئیی کئومئے سرا دادرسی بکنت،
ِستَم دیستگێنانی سرا په َادل.
 3کۆه په کئوما آبادی بیاراتنت،
ُجمپ و تُمپ ،پهرێزکاریئے َس َمرا.
 4بادشاه کئومئے ستم دیستگێنانی هکّا بدئیات،
مهتاجانی ُچکّان ب َرکّێنات و
ستمگران تباه کنات.
 5نَسلانی نَسل تئیی شرپ و ِا ّزتا بداراتنت،
رۆچ ْدرپشیت،
تانکه َ
تانکه ماه نو َر دنت.
 6بادشاهئے هاکمی هما هئورانی پئیما بات که ُرتَگێن سبزگانی سرا گوارنت،
سێراپ کننت.
هما هئورانی پئیما که زمینا
َ
 7آییئے َاهدا پهرێزکار شاداب باتنت،
تان هما وهدا که ماه نو َر دنت آبادی بات.
 8دریا تان دریا آییئے بادشاهی برجاه بات و
چه کئورا* تان زمینئے گُ ّڈی سیمسران.
 9آییئے درگاها گیابانئے نندۆک سرا َجهل بکناتنت،
آییئے دژمن هاک ب َچ ّٹاتنت.

 8:72بزان چه پَراتئے کئورا.

تئیابگورانی * سرڈگارئے بادشاه هماییا ُسنگ و مالیات بدئیاتنت،
 10تَرشیش و
َ
شێبا و َسبائے بادشاه په آییا ٹێکی بیاراتنت.
 11س ّجهێن بادشاه ،آییئے دێما سرا َجهل بکناتنت،
س ّجهێن کئوم آییئے هزمتا بکناتنت.
پریات کننت،
 12چیا که آ هاجتمندان هما وهدا َرکّێنیت که َ
ستم دیستگێنان و همایان که َم َدتکارے نێس ِتش.
رهم کنت و
 13نزۆر و هاجتمندانی سرا َ
هاجتمندانی زندا َرکّێنیت.
نجات دنت،
 14آیانی زندا چه ُزلم و ِش ّدتا َ
آیانی هۆنا گرانکی ّم َت زانت.
ُ 15امری باز بات،
َسبائے تلاه آییئے پێشکش باتنت.
مردم ُمدام آییئے ْدواگۆ باتنت و
س ّجهێن رۆچا په آییا برکت بلۆٹاتنت.
 16گندم س ّجهێن ُملکا َانچش باز بات که
ُجمپانی سرا چئول بجنت و
بَر و َسمری َانچش باز بات که ُلبنانا ِانت.
شهران مردم َانچش آباد باتنت که َسب َزگ مان ڈگاران.
 17بادشاهئے نام نمیران بات،
رۆچ ْدرپشیت نام و تئواری بمانات.
تان َ
س ّجهێن کئوم چه آییا برکت بگراتنت و
بگوشاتنت.
آییا مبارک َ
ُ 18هداوندێن ُهدایا ستا باتِ ،اسراییلئے ُهدایا،
اجبێن کارانی کنۆک تهنا هما ِانت.
 19آییئے پرشئوکتێن ناما تان َابد ستا بات،
آییئے شان و شئوکت س ّجهێن زمینا بگرات.
َانچش بات .آمین.
 20داوو ِد ی َ ّسیئے ْدوا ه ِمدا کُ ّٹنت.

 10:72تئیاب ،بزان دریائے ِک ّر ،ساهل.
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آ که چه تئو دور َانت گار و گُمسا َر بنت
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په راستی ُهدا په ِاسراییلا مهربان ِانت،
په همایان که د ِلش ساپ ِانت.
 2بله ک ّمے منتگ َات بٹگلان،
ّنزیک َات پاد بلکُشنت.
هسدی بوتان،
 3چیا که په پُرکبران ّ
هما وهدا که من بدکار آبادی و آسودگیا دیستنت.

 4چیا که آیان تان مرکا دردے ِپر نێست و
وش و سێرلاپ َانت.
ّ
 5آ دگرانی پئیما رنج و زهمتا نه َانت و
مردمی بلاهانی تها نکپنت.
گورئے هار ِانت و
 6پمێشکا ِکبر آیانی َ
ِهژم و گَزب آیانی پۆشاک.
 7چ ِّمش چه ّپزۆریا در آتکگ َانت و
هدے نێست.
دلئے هئیالا ِنش ّ
 8په مسکرا و بدواهی هب َر کننت،
په ِکبر ُزلم و ستما وتی زبانا کارنت.
 9دپا آسمانئے هلاپا پ َچ کننت و
زبا ِنش س ّجهێن زمینا گیپت.
 10پمێشکا کئوم دێم په آیا َن رئوت و
په گَلے همایانی دستئے آپا َن وارت.
گوشنتُ ” :هدا ِچه پئیما زانت؟
َ 11
بُرزێن َارشئے ُهدایا اے ڈئولێن زانتکاری هست؟“
 12هئو ،بدکار ُچش َانت،
ُمدام آسودگ َانت و مال و ِملک ِتش دێما رئوان ِانت.
 13په راستی من وتی دل ُمپت و ناهودگا پاک داشتگ و
دست مان بێگناهیا ُششتگ َانت.
 14هر رۆچ آزاران کپتگان و

هر ُسهبا هک َّل وران.
بگوشتێنُن” :اے هبرا َن کنان“،
 15اگن َ
من تئیی ُچکّانی نَسل درۆهتگ َات.
هدن کرت،
چیزانی زانگئے ُج ُ
 16وهدے اے س ّجهێن ّ
په من گران َات،
 17تان هما وهدا که ُهدائے پاکێن جاگها شتان.
نون اے مردمانی آکبتُن دیست.
 18په راستی آیان َلکُشانکێن جاها َن ِپ ّرێنئے،
گار و گُمساریئے چاتا دئو َر دئیئے.
 19اناگت گار و زئوا َل بنت،
چه تُرسا َسرجما بێرا َن بنت.
چم پ َچ بنت گا َر بیت،
 20وابێئے ڈئولا َانت که وهدے ّ
آ وهدا که تئو پا َد کائے ،او ُهداوند،
ِاشان وهمێئے پئیما ما َن نئیارئے.
 21آ وهدا که منی َارواه َزهر و تَهل َات و
دل رێش،
 22بێپَهم و نزانتکار اتان،
تئیی درگاها هئیوانێئے پئیما،
چه پَهم و پۆها ڈ ّن.
َ 23انگت هم ُمدام گۆن تئو آن،
تئو منی راستێن دستا گرئے.
رهشۆنی کنئے و
 24گۆن وتی سر و سۆجان منا
َ
رندا گۆن شان و شئوکتے زورئے.
 25آسماناَ ،ابێد چه تئو منا کئے هست؟!
چیزے نلۆٹان.
زمینا همَ ،ابێد چه تئو هچ ّ
 26منی جسم و جان و دل بلکێن زئوال ببنت،
بله ُهدا منی دلئے کلات ِانت،
تان َابد منی ّ ِ
گیشتگێن بَهرونڈ.
 27په راستی آ که چه تئو دور َانت گار و گُمسا َر بنت و
بێوپا َانت.
همایان بێرا َن کنئے که گۆن تئو َ
 28بله په من و ّشی ه ِمش ِانت که ُهدائے ّنزیکا ببان،

داوندن وتی پناهگاه کرتگ،
ُه ُ
تان تئیی س ّجهێن کاران جار بجنان ،او ُهداوند!

او ُهدا! چیا مارا یله دات ِگت؟
اساپئے شئیری گ َوشتانک.
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او ُهدا! چیا مارا تان َابد یله دات ِگت؟
په چے تئیی ِهژمئے آس په تئیی َچراگاهئے پسان رۆک ِانت؟
 2وتی کئومئے یاتا بکپ،
که تئو چه دێرێن زمانگان په بها زرتگاتنت،
که تئو مۆ ِکتگ َانت تان تئیی کئوم و میراس ببنت.
َسهیونئے کۆهئے هئیالا بکپ که اۆدا جهمنند بوتگئے.
بترێن،
 3وتی گامان دێم په وتی همے ُمدامیگێن وئیرانگان ّ
چیز بێران کرتگ که تئیی پاکێن جاگها بوتگ.
چیا که دژمنا هر ّ
 4دژمنان تئیی دیدارجاهئے تها گُ ّ ِرت و
ک کرتنت.
وتی بئیرک* په نشانیا ِم ّ
 5همایانی پئیما اتنت که وتی تپران
جنگلئے درچکانی سرا بُر َز برنت.
 6آیان ،تئیی پاکێن جاگهئے س ّجهێن آجِتگێن دار
گۆن وتی تپر و تێشگان پرۆشت و هورت کرتنت.
 7تئیی پاکێن جاگه ِاش آس ک ّ َِشت و هاک و پُر کرت،
تئیی نامئے منندجا ِهش پَلیت کرت.
گوش ِتش” :آیان َسرجمیا وتی پنجگئے چێرا کارێن“،
 8وتی دلا َ
گڑا ُهدائے س ّجهێن دیدارجا ِهش اے سرڈگارا سۆتکنت.
 9نون هچ نشانیے نگندگا اێن،
هچ نبیے پَشت نکپتگ و
چه ما ک َّس هم نزانت که تان کدێن اے پئیما بیت.

 10او ُهدا! تان کدێن دژمن تئیی سرا بکندیت؟
دژمن تان َابد تئیی ناما بَد و َرد بکنت؟
 11چیا وتی دستا پُشتا دارئے،
وتی راستێن دستا؟
 4:74بئیرک ،بزان پرچم.

دستا پَچ کن و په آیان گاری و تباهیے بیار.
 12بله ُهدا چه دێرێن زمانگان منی بادشاه ِانت،
که زمینئے سرا نجاتبَکشێن کا َر کنت.
 13اے تئو اتئے که دریا ِات گۆن وتی زۆر و واکا دو نێم کرت و
دریائے بَلاهانی س ِرت آپانی نیاما پرۆشتنت،
 14لیویاتانئے* س ِرت پرۆشتنت و
گیابانئے َسهدارانی ورا ِکت کرت.
 15جۆ و سرچ ّمگ ،تئو ُرمبێنت و رئوان کرتنت،
ُمدامیگێن کئور ،تئو ُهشک کرتنت.
 16رۆچ تئییگ ِانت و شپ هم تئیی
ماه و رۆچ تئو برجاه داشتگ َانت.
گیشێنتنت،
 17اے تئو اتئے که زمینئے َهند و سیمس ِرت ّ
گرماگ و زمستانئے ا ّڈ کنۆک تئو ائے.
 18او ُهداوند! یاتا بکپ که دژمن ِچه پئیما مسکرا کننت و
گوشنت.
نازانتێن مردم تئیی ناما ِچه پئیما بَد و َر َد َ
 19وتی کپۆتا رسترانی وراک مکن و
ستم دیستگێن کئومئے زندا تان َابد مشمۆش.
 20وتی بستگێن َاهدا بدار،
چیا که اے سرڈگارئے تهارێن جاگه
چه ُزلم و زۆرئے کُدۆه و کُداما پ ُ ّر َانت.
 21مئیل که پادمالێن مردم گۆن رسوایی پد ب ِکنزنت،
ِستَم دیستگ و هاجتمند تئیی ناما ستا بکناتنت.
 22او ُهدا! جاه جن و وتی هکّئے دێمپانیا بکن،
یاتا بکپ که نازانت س ّجهێن رۆچا ِچه پئیما تئیی سرا کندنت.
 23وتی دژمنانی کوکّاران مشمۆش،
دژمنانی شۆرشا که ُمدام بُرزاد ِانت.

 14:74لیویاتان مزنێن آپی رسترے بوتگ.

ُهدا آدل ِانت
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .برباد مکنئے“ تَرزئے سرا .اساپئے َزبور .سئوتے.
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او ُهدا! تئیی ُشگرا گرێن،
تئیی ُشگرا گرێن که تئیی نام ّنزیک ِانت و
مردم تئیی َاجبێن کارانی هبرا کننت.

گیشێنتگێن وهدا
گوشئے” :وتی ّ
 2تئو َ
دادرسی کنان.
په ِانساپ
َ
 3هما وهدا که زمین و آییئے س ّجهێن نندۆکَ لرزنت،
اے من آن که آییئے پا َدگان ُمه َر داران .اۆشت...
گوشان’ :پَهر مبندێت ‘،و
 4گۆن پُرکبرا َن َ
گۆن بدکاران’ :وتی کانٹان بُرز مکنێت.
 5وتی کانٹان ِانکدر بُرز مکنێت و
په ِکبر و گُروناکی هبر مکنێت“‘.
 6چیا که سرپرازی نه چه رۆدراتکا کئیت،
نه چه رۆنندا و نه چه گیابانا.
دادرسی کنت،
 7اے ُهدا ِانت که
َ
یکّێا اێ َر جنت و یکّێا سربُر َز کنت.
 8چیا که ُهدائے دستا جامے،
چه پرجۆشێن شراب و تهلگا پ ُ ّر ِانت.
شرابا رێچیت و زمینئے س ّجهێن بدکار
آییا تان گُ ّڈی ترمپا ورنت.
 9بله من ُمدام ُهدائے کارانی هبرا کنان،
آکوبئے ُهدایا نازێنان.
” 10س ّجهێن بدکارانی کانٹا َن پرۆشان،
بله پهرێزکارانی کانٹ بُرز دارگَ بنت“.

اۆشتات کنت؟
ُهدائے دێما کئے
َ
په سازگر و وشآوازانی سالارا .گۆن سی ّمی سازانَ .اساپئے َزبور .سئوتے.
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یَهودیَها ُهدا زانگ و پ ّجاه آرگَ بیت،
ِاسراییلا آییئے نام مزن ِانت.
 2آییئے تَمبو َشلیما* ِانت و
منندجاهَ ،سهیونا.
 3آسگوارێن تیری همۆدا پرۆشتنت،
َزهم و ِاسپر هم ،که جنگی ِسلاه َانت .اۆشت...

 4تئو ْدرپشان ائے و
شئوکت و شا ِنت ،چه آ کۆ ِهستگان زێباتر ِانت که شکارا پ ُ ّر َانت.
 5دلێر آوار َجنَگ بوتنت،
وتی گُ ّڈی وابا َانت،
چه جنگاوران یکّے هم نمنت
بسرێنیت.
که دستے ُ
 6او آکوبئے ُهدا! چه تئیی نه ِّران،
آیانی َا ّرابه و اسپان سر په َمرکئے وابا دات.
 7تئو باکَمال ائے،
اۆشتات کنت؟
ژم گرئے ،کئے تئیی دێما
َ
وهدے ِه َ
دادرسی کنئے و
 9–8تئو چه آسمانا
َ
وهدے تئو ،او ُهدا ،په دادرسیا جاهَ جنئے
که زمینئے س ّجهێن ستم دیستگێنان نجات بدئیئے،
زمین چه تُرسا ُچپ و بێتئوا َر بیت .اۆشت...
سئو َب بیت و
 10په انسانا تئیی ِهژم هم تئیی َستائے َ
پَشت کپتگێن ِهژما تئو وتی لانکا بندئے.
 11گۆن وتی ُهداوندێن ُهدایا کئول بکنێت و وتی زبانئے سرا بۆشتێت،
گوران َانت
آ س ّجهێن که ِک ّر و َ
په هماییا ٹێکی بیارنت که باکَمال ِانت.
 12آ هاکمانی گرورا َن پرۆشیت،
زمینئے بادشاه چه آییا تُرسنت.
َ 2:76شلیم هما اور َشلیم ِانت.

سکّی و سۆریانی رۆچا ُهدائے شۆهازا آن
په سازگر و وشآوازانی سالارا .په جِدوتوناَ .اساپئے َزبور.
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گوانک جنان،
من ُهدایا تئوا َر کنان و په کُمکا هماییا
َ
گۆش داریت.
منی پریات گۆن ُهدایا ِانت و آ منی آوازا
َ
 2سکّی و سۆریانی رۆچا ُهداوندئے شۆهازا آن،
س ّجهێن شپا منی دست ْدراج َانت و َد َم نبَران،
منی َارواه آرام ِگ َرگَ نلۆٹیت.
یات کنان و نالان،
ُ 3هدایا َ
لپرۆش بان .اۆشت...
ِپگ َر کنان و ِد َ
 4تئو منی چ ّمان نَ ّز بئیگا نئیلئے،
کرت نکنان.
پرێشان آن و هبر
َ
گوستگێن وهدانی هئیالا کپان،
َ 5
کوهنێن َاهد و باریگانی.
َ
 6شپان ،وتی سئوتئے هئیالا کپان،
َ
ست کنت:
دلا باز
پگریگ بان و َاروا ُهن ُج َ
ُ ” 7هداوند تان َابد یل َه کنت و
پدا هچبر مهربا َن نبیت؟
 8آییئے ِمهر په مدامی هلاس بوتگ و
کئولی په س ّجهێن نسلان زئوال؟
ُ 9هدایا مهربان بئیگ ش ُمشتگ و
وتی رهمتی ِهژمئے تها بند کرتگ؟“ اۆشت...

ک و سئوال منا رنجێننت
گوشان” :اے َش ّ
 10م َن َ
نون هما اهد و باریگانی هئیالا کپان
که بُرزێن َارشئے ُهدایا وتی راستێن دست شهارتگ“.
یات کنان،
 11او ُهداوند! تئیی کاران َ
تئیی َا َجبێن کاران که تئو پێشی زمانگان کرتگ َانت.
 12تئیی کرتگێن س ّجهێن کارانی بارئوا ِپگ َر کنان و
تئیی ِکردانی هئیالا بان.
 13او ُهدا! تئیی راه پاک ِانت.
بوت کنت؟
کجام ُهدا مئے ُهدائے پئیما مزن َ

 14تئو هما ُهدا ائے که َا َجبێن کا َر کنت.
تئو وتی زۆر و واک س ّجهێن کئومانی نیاما پێش داشتگ،
 15گۆن وتی باسک و کدرتا وتی کئوم َرکّێنتگ،
ک .اۆشت...
ایسپئے ُچ ّ
آکوب و ُّ
 16آپان ترا دیست ،او ُهدا!
آپان ترا دیست و َلر ِزتنت،
ُجهلانکی ْد َرهگا لگّتنت.
گورت و
 17جمبران ا َٓپ َ
آسمانان گْ ِ
رندت،
تئیی گْرۆکئے تیر هر نێمگا ِرتکنت.
 18تئیی گْرندئے تئوار َدنز و گواتانی تها َات،
تئیی نورا جهان رۆشنا کرت،
زمین لرزت و ُجمبِت.
گوست و
 19تئیی راه چه مزنێن دریایا َ
تئیی ِکشک چه مزنێن آپان،
بله تئیی پادانی پد ِگندگ نبوتنت.
 20تئو وتی کئوم مو ّسا و هارونئے َدستا رهشۆنی کرت،
رمگێئے پئیما.

ِاشیا په دێمی نَسلان سر کنێت
َاساپئے شئیری گ َوشتانک.
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او منی کئوم! منی سۆجان گۆش دار و
دلگۆشا گۆن منی هبران کن.
 2وتی دپا په بتل پ َچ کنان و
کوهنێن چاچ و چیستانان مانا کنان،
َ
 3هما که ما ِاشکتگ و زانتگ َانت،
گوشتگ َانت.
هما که مئے پیرێنان مارا َ
ک و نُماسگان چێ َر ندئیێن،
ِ 4اشان چه آیانی ُچ ّ
گۆن آیۆکێن نسلا ُهداوندئے پُرشئوکتێن کارانی ِک ّسها کارێن،
ُهداوندئے زۆر و توانئے ِک ّسها کارێن و
آییئے کرتگێن َا َجبێن مۆجزهانی ِک ّسها.

 5آییا گواهیے په آکوبا ِاشت،
َشریَتی په ِاسراییلا آورت و
مئے پت و پیرێنی پرمان داتنت
ک و نُماسگان سرپد بکنێت،
که ِاشان وتی ُچ ّ
 6تان دێمی نس ِلش بزاننت و
ک هم که َانگت پێدا نبوتگ َانت،
هما ُچ ّ
کسها بکننت،
وتی وهدا ،گۆن وتی ُچ ّ
ک و نماسگان ِاشانی ّ
 7تانکه آ هم ُهدائے سرا تئوکل بکننت و
مشمۆشنت و
ُهدائے کاران َ
آییئے ُهکمان بم ّننت.
 8وتی پت و پیرێنانی پئیما مبنت،
سرکش و مانمئیاتک*
َ
که د ِلش گۆن ُهدایا نبست و
َاروا ِهش گۆن ُهدایا وپادار نه َات.
ِ 9اپراییمی ،هر ُچنت که گۆن کمانان ِسلَهبند اتنت،
بله جنگئے رۆچا تَتکنت.
 10آیان ُهدائے َاهد نداشت و
زند نگوازێنێن“.
وتی دلا شئو ِرش کرت که ”آییئے َشریَتئے سرا َ
 11آییئے کرتگێن کا ِرش َش ُمشتنت،
هما َا َجبێن کار که آیانا پێشی داشتگاتنت،
 12هما کار که آیانی پت و پیرێنانی دێما کرتگاتنتی،
ِمسرئے ُملکا ،زۆهانئے گیابانا.
 13آیانی دێمئے دریایی نێم کرت و آیی گوازێنتنت،
ک کرت.
آپی ،دوێن دێمان چۆ دیوالا ِم ّ
 14رۆچا ،گۆن جمبرا رهشۆنیای داتنت و
شپا گۆن آسئے ُرژنا.
 15گیابانا ،تلاری تَل کرتنت و
آیاناُ ،جهلێن ِزرێئے ِکساسا آپی دات.
 16چه تلاران چ ّمگی بۆتکنت و
آپی چۆ کئورا ُرمبێنت.
 17بله آیان َانگت گێشتر گناه کرت و
ِ
شۆرشش کرت.
گیابانا بُرزێن َارشئے ُهدائے هلاپا
ُ 18هدا ِاش په زانت هما وراکانی سرا چک ِ
ّاست
 8:78مانمئیاتک ،بزان هما که ک َّسا ن َم ّنیت.

که آیانی دلا لۆٹت.
گوش ِتش:
ُ 19هدائے هلاپا هب ِرش کرت و َ
کرت کنت؟
” ُهدا اے گیابانا پَرزۆنگے پَچ
َ
 20تلاری َوه جت و چه آییا آپ رئوان بوت و
کئور سر ِرچان بوتنت،
دات کنت؟
بله وتی مردمان نان هم َ
کرت کنت؟“
یا په وتی کئوما گۆشت هم تئیار َ
ُ 21هدایا که ِاشکتَ ،زهر گپت،
آسے په آکوبا رۆکی کرت،
ِهژمی په ِاسراییلا چست بوت.
 22چیا که ُهدائے سرا ایما ِنش نێست َات و
باو ِرش نبوت که ُهدا ِا َش َرکّێنیت.
 23آسمانی په پَچ بئیگا پرمان دات و
َارشئے دروازگی پَچ کرتنت.
گورت که َبورنت،
َ 24م ّنی* په آیان چۆ هئورا َ
آسمانی گندمی بَکشاتنت.
 25مردمان پرێشتگی وراک وارت،
په آیان بێکساس وراکی رئوان دات.
 26چه آسمانا رۆدراتکی گواتی سر دات و
گۆن وتی زۆرا جنوبی گواتی چست کرت.
 27دنزانی پئیما په آیان گۆشتی گوارێنت،
دریائے رێکانی ِکساسا ،بالی ُمرگ،
 28آیانی ُاردگاها* اێری آورتنت،
گوران.
آیانی گدانانی ِک ّر و َ
 29وارت و سێ ِرش کرت،
چیزا که آیان ِهرس َات ،داتنتی.
په هر ّ
 30بله چه آیانی ِهرسئے پوره بئیگا پێسر،
که ورا ِکش َانگت دپا َات،
ُ 31هدائے ِهژم آیانی سرا پاد آتک،
آیانی زۆرمندترێن مردمی کُشتنت و
ِاسراییلئے ورنایی ُجکّێنتنت.
 32اے س ّجهێن کا ِرش دیستنت و َانگت هم گنا ِه َش کرت و
َ 24:78م ّن هما آسمانی نگن ِانت که مو ّسائے زمانگاُ ،هدایا په بنی ِاسراییلیان هما وهدا اێر آورت که آ ب َ ّر و گیابانان َسپَرا اتنت.
ِانت که مردم په کسانێن وهدێا گدا َن بندنت و نندنت.

ُ 28:78اردگاه هما جاگه

آییئے اجبێن کارانی سرا باو ِر َش نکرت.
 33گڑا آیانی رۆچی په ناهودگی هلاس کرتنت و
سال په تُرس.
ُ 34هدایا که آیانی کُشگ بِندات کرت ،نون آییئے شۆهازا در کپتنت.
دێم په ُهدایا ِپر تَ ّرتنت و په ِستک و دل ُهدائے شۆهازا بوتنت.
 35هئیالا کپتنت که ُهدا آیانی تلار ِانت،
هما بُرزێن َارشئے ُهدا ،آیانی پُشت و پناه.
 36بله گۆن وتی دپا ،گۆن آییا چرپزبانی ِا َش کرت و
گۆن زبانا درۆ ِگ َش بَست.
 37د ِلش گۆن آییا وپادار نه َات و
آییئے بستگێن َا ِ
هدش نداشت.
 38بله آ َانگت مهربان َات و آیانی گناهی ب َ ِ
کشتنت و
س ّجهێنی نکُشتنت.
ژمی داشت و
رند په رندا وتی ِه َ
وتی س ّجهێن گزبی درشا َن نکرت.
 39زانتی که اے هاکیێن انسان َانت،
نتریت.
رئوۆکێن گواتے که پدا ِپ َر ّ
 40گیابانا چینچک رندا چه ُهدایا سرکشی ِاش کرت،
اۆدا آ ِاش گَمیگ کرت.
 41رند په رندا ُهدا ِاش چکّاست،
ِاسراییلئے پاکێ ِنش آزار دات.
 42آییئے دستئے زۆ ِرش یات نکرت
که آ رۆچا چۆن چه دژمنانی دستا َرکّێنتنتی،
 43هما وهدا که ِمسرا وتی نشانیای ّپدر کرتنت و
زۆهانئے گیابانا اجبێن کاری کرت.
 44آیانی کئوری هۆنا بدل کرتنت
وارت نکرت.
که ک َّسا چه وتی جۆان آپ
َ
 45مکسکانی ُرمبی آیانی نیاما راه داتنت که مکس ِکش بورنت و
پُگلانی ُرمب ،که بربا ِدش بکننت.
 46آیانی ِکشاری َم َدگانا داتنت و
بَر و َسمر کَٹَگان* وارتنت.
 47آیانی انگوری گۆن ترۆنگلا زئوال کرتنت و
انجیرانی درچک ،گۆن هار و توپّانان.
 48آیانی رمگی په ترۆنگل کُشتنت و
 46:78کَٹَگ َم َدگئے زاتے.

َد َلوت ،په گْرند و گْرۆک.
 49وتی سۆچۆکێن کَهر و گزبی آیانی سرا رئوان دات،
کهر و گَزب و َازاب،
گار و گُمسار کنۆکێن پرێشتگانی ٹۆلیے آیانی سرا.
 50راهی په وتی ِهژما راست و تچک کرت،
چه مرکا ن َرکّێنتنتی ،وبایانی دپاای داتنت.
ِ 51مسرئے س ّجهێن ائولی ُچکّی جتنت،
ِمسرئے* گدان ِنندانی مردانگیئے ائولی بَر و َسمر.
 52بله وتی مردمی رمگئے پئیما سر دات و برتنت،
پسانی ڈئولا گیابانان رهشۆنیای کرتنت.
 53آیی په اێمنی رهشۆنی کرتنت که متُرسنت
بله آیانی دژمن دریایا مان پتاتنت.
 54گڑا آیی وتی پاکێن زمینا سر کرتنت،
هما کۆهستگێن ُملکا که گۆن وتی راستێن دستا گپتگ َاتی.
 55آیانی دێما کئومی چه اۆدا در کرتنت،
کئومانی زمینی آیانی میراس کرتنت و
ِاسراییلئے کَبیلهای گدانانی تها جهمنند کرتنت.
 56بله َانگت آیان بُرزێن َارشئے ُهدا چکّاست و
آییئے هلاپا سرکشی ِا َش کرت،
آییئے ُهک ِم َش نم ّنت.
بێوپا بوتنت،
 57وتی پیرێنانی پئیما راستێن را ِهش یل َه دات و َ
چۆ ُسست و ناباورێن کمانا منتنت.
 58بُرزێن جاهان بُتهانه ِا َش بَست و ُهدا ِاش َزه َر بَراێنت،
هسد َ
یگ کرت.
ب ُ ِت َش جۆڑێنت و ُهدا ِاش
ّ
سک ِهژم گپت و
ُ 59هدایا که دیست*ّ ،
ِاسراییلی َسرجمیا یله کرت.
 60وتی شیلوهئے منندجاهی یله کرت،
هما تَمبو که ُهدا اۆدا مردمانی نیاما جهمنند َات.
 61وتی زۆر و واکئے پێتیای * بندیگ کناێنت،
وتی شان و شئوکتئے ِنشانیای دژمنانی دستا دات.
 62وتی کئومی زهمانی دپا دات،
سک ِهژمناک بوت.
وتی میراسئے سرا ّ
َ
گوشیت ”هامئے“ که په ِمسرا ِاشارهے.
َ 51:78اسلیگێن ِابرانی
سیاهگ َ
پێتی ،بزان سندوک.

گوشیتُ ” :هدایا که ِاشکت“...
َ 59:78اسلیگێن ِابرانی
َ
نبشتانک َ

61:78

 63ورناێن بچک ،آسا وارتنت و
جنک ،په سوری نازێنکان سر نبوتنت.
 64دینی پێشوا زهمانی دپا کپتنت و
گرێت نکرت.
جنۆزامان
َ
ست کنت،
 65نون ُهدایا َانچش جاه جت که یکّے چه وابا ب ُ َ
چۆ که جنگۆلے چه شرابئے بێهۆشیا جاه بجنت.
 66وتی دژمنی جت و پُشتا کنزێنت و
َابدی ُرسواییێا دئور داتنت.
ایسپئے تمبویی نادۆست کرت و
 67بله ُّ
ِاپراییمئے کَبیلهی ن ُزرت،
 68یَهودائے کَبیلهی گچێن کرت،
َسهیونئے کۆه ،که دۆست َاتی.
 69وتی پاکێن جاگهی ،بُر َزگانی پئیما ا ّڈ کرت،
زمینئے پئیما نمیران ،جۆڑی کرت.
 70وتی هزمتکارێن داوودی گچێن کرت و
چه پسانی گواشا دری کرت،
 71چه ِادا و رند ،آیی چه مێشانی شپانکیا در کرت و
وتی کئوم ،آکوبئے شپانکی کرت،
وتی میراسِ ،اسراییلئے.
 72داوودا گۆن ساپێن دلے آیانی شپانکی کرت و
گۆن ُهنَر َمندێن دستے آیانی رهشۆن بوت.

بندیگانی پریات ترا سر باتنت
َاساپئے َزبور.
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او ُهدا! کئومان تئیی میراس ِگپتگ،
تئیی پاکێن پرستشگا ِهش پلیت کرتگ و
اور َشلیم ،وئیران.
 2تئیی هزمتکارانی جۆ ِنش بالی ُمرگانی وراک کرتگ و
تئیی وپادارانی جانئے گۆشتَ ،رستَرانی.
ِ 3اشانی هۆ ِنش آپئے پئیما س ّجهێن اور َشلیما رێتکگ،
ک َّس نمنت که ُمردگان کَبر بکنت.
 4همساهگانی دێما ُرسوا بوتگێن و

کَش و ِک ّرئے مردمانی کَلاگی.
 5او ُهداوند! تان کدێن زه َر بئے؟ تان َابد؟
هسد آسئے پئیما رۆکَ بیت؟
تان کدێن تئیی
ّ
 6وتی گَزبا هما کئومانی سرا بگوار که ترا پ ّجاهَ نئیارنت و
هما ُملکانی سرا که تئیی ناما ن ِگرنت،
 7که آکوبِش وارتگ و اێر برتگ و
آییئے ُمل ِکش وئیران کرتگ.
گوستگێن نَسلانی گناهان مئے سرا َملَ ّڈ،
َ 8
زوت مئے سرا بیایاتنت
تئیی رهمت ّ
سک وار و ّبزگ اێن.
که
ّ
 9او مئے َرکّێنۆکێن ُهدا! مارا َم َدت کن،
سئوبا،
وتی نامئے شان و شئوکتئے َ
په وتی نامئیگی مارا ب َرکّێن و
مئے گناهان ببَکش.
بگوشنت:
 10چیا درکئوم َ
” ِاشانی ُهدا کجا ِانت؟“
مئے چ ّمانی دێما کئوم بگنداتنت که
تئو وتی هزمتکارانی ِرتکگێن هۆنانی بێرا ِگرئے.
 11بندیگانی آه و پریات په تئو سر باتنت،
گۆن وتی باسکئے زۆرا
همایان ب َرکّێن که کُشگ بئیگا َانت.
 12او ُهداوند! چه مئے همساهگان هما ُسبکّیانی بێرا
هپت سری گێشتر بِگر که تئیی شانا کرتگ َان ِتش.
 13گڑا ما ،تئیی کئوم
که تئیی َچراگاهئے پس اێن،
تان َابد تئیی ُشگرا ِگرێن،
نَسلانی نَسل ترا ستا کنێن.

ُهدا! و ّشان بئے
په سازگر و وشآوازانی سالارا” ،سوسنانی“ تَرزئے سرا .گواهیےَ .اساپئے َزبور.
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او ِاسراییلئے شپانک! گۆش دار،
ایسپئے رمگئے رهشۆن ائے.
تئو که شپانکێئے پئیما ُّ
او ُهدا! تئو که ک َّروبیانی* نیاما بادشاهی تهتا ِنشتگئے،
وتی نورا تالان کن.
ِ 2اپراییم ،بِنیامین و َمنَ ّسیئے دێما،
وتی واک و تاگتا بُرز کن و
په مئے َرکّێنگا بیا.
 3او ُهدا! گۆن ما و ّشان بئے
وتی دێما گۆن ما ُرژنا کن
که ما ب َرکّێن.
 4او ُهداوند! لشکرانی ُهدا! تان کدێن
ِهژمئے آسا وتی کئومئے ْدوایانی سرا گوارا َن بئے؟
 5تئو آیانا َارسئے نگن و
َارسانی سررێچێن جام وارێنت.
 6تئو مارا همساهگانی دێما ب ّنام کرتگ و
دژمن مارا کَلاگَ بندنت.
 7او لشکرانی ُهدا! گۆن ما و ّشان بئے
وتی دێما گۆن ما ُرژنا کن
که ما ب َرکّێن.
گوتک،
 8تئو انگورئے درچکے چه ِمسرا َ
تئو کئوم ڈنّا در کرتنت و اے درچک ِکشت.
 9تئو زمین په آییا پْراه کرت،
ریشگی جت و زمینی پ ُ ّر کرت.
گڑا ّ
 10آییئے ساهگا کۆه ِ
پۆشتنت و
آییئے شا َهڑان ُرستگێن گَ ّز.

 1:80ک َّروبی ،آسمانی مهلوکے که بان ُز ِلش ِپر و ُهدائے تهتئے َچ ّپ و چا ِگردا َانت.

 11شاهڑی تان میان ِزرا* و
ٹالی تان پَراتئے کئورا سر بوتنت.
 12گڑا تئو چیا آییئے پ َ ّل پرۆشت و دئور دات
بچنت؟
که َه ُمک رهگْ َوز آییئے بَران ِ
 13جنگلی هوکّ آییا اێ َر ب َرنت و
ری ورنت و سێ َر کننت.
دشتئے
جانو َ
َ
گورا ِپر ّتر،
 14او لشکرانی ُهدا! مئے َ
چه آسمانا دلگۆش کن و بچار،
اے انگورئے دلگۆشا بدار،
 15همے انگورئے که تئیی راستێن دستا ِکشت،
همے ُچکّئے که تئو په وت رۆدێنت و زۆرمند کرت.
 16دژمنان انگور گُ ِّڈت و آسا دئور دات،
اے گۆن تئیی هکّلێا گار و گُمسار باتنت.
 17تئیی دست هما مردئے سرا بات که تئیی راستێن نێمگا ِانت،
هما انسانئے ُچکّئے سرا که تئو په وت رۆدێنت و زۆرمند کرت.
نترێنێن،
 18گڑا ما وتی دێما چه تئو ّ
مارا ِزند ببَکش که تئیی ناما بگرێن.
 19او ُهداوند ،لشکرانی ُهدا! گۆن ما و ّشان بئے،
وتی دێما گۆن ما ُرژنا کن
که ما ب َرکّێن.

ْدرێگتا منی کئوما منی هبر گۆش بداشتێن
په سازگر و وشآوازانی سالارا” .گیتّیتئے“* تَرزئے سراَ .اساپئے َزبور.
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ُهدایا په شادهی بنازێنێت که مئے زۆر و واک ِانت،
په آکوبئے ُهدایا شادمانیئے کوکّارا بُرز کنێت.
 2ساز و تَمبورگا بُنگێج کنێت،
وشتئوارێن چنگ و ُسرۆدان.
گورانڈئے کانٹئے* تئوارا بُرز کنێت،
 3ماهئے نۆکاَ ،
ماهئے چاردها ،مئے پاکێن اییدا.

 11:80میانزِر ،هما دریا ِانت که یورپ و آپریکائے نیاما ِانتِ .انگرێزیاSea. Mediterranean :
گورانڈئے کانٹ ِاسراییلیانی ّکرا سازے.
َ 3:81

 0:81باور ِاش ِانت که گی ّتیت موزیکئے یک گالے.

 4اے په ِاسراییلا ُهکمے،
رهبندے چه آکوبئے ُهدائے نێمگا.
 5وهدے ِمسرئے هلاپا در آتک
ایسپا ِاشتی.
کانونے په ُّ
گوشت:
من ِاشکت ،ناآشناێن زبانێا َ
” 6با ُرن چه آییئے کۆپگا دور کرت و
دست چه گرانێن َسپتا آزات کرتنت“.
 7تئو سکّیانی ساهتان پریات کرت و من ترا َرکّێنت،
من گْرندان َاندێم اتان و ترا پ َ ّسئو دات،
ِمریبائے آپانی ّکرا ترا چکّاستُن .اۆشت...
 8او منی کئوم! بِشکن که ترا ڈاهَ دئیان،
او ِاسراییل! ْدرێگتا* تئو منی هبر گۆش بداشتێن.
 9شمئے نیاما درامدێن ُهداے مبات و
بیگانگێن ُهداێئے دێما سرا َجهل مکنێت.
 10من ُهداوند آن ،تئیی ُهدا
که ترا چه ِمسرا در کرت و آورت.
وتی دپا َسرجما پَچ کن،
که من پ ُ ّر َی کنان.
” 11بله کئوما منی هبر گۆش نداشت و
ِاسراییل منی پرمانبَردار نبوت.
 12گڑا من آ یله داتنت که وتی ِسنگێن دلانی َرندگیریا بکننت،
وتی جندئے راه و هئیالانی.
ْ 13درێگتا منی کئوما منی هبر گۆش بداشتێن و
بشتێن.
ِاسراییل ،منی راها ُ
 14آ وهدا من دمانا آیانی دژمن پرۆش داتگاتنت و
منی دست آیانی دژمنانی هلاپا چست بوتگ َات.
نپرت کننت ،دوتل و سرجهل بوتگاتنت،
 15هما که چه ُهداوندا َ
تان َابد َانچش بوتگ َات.
 16بله ترا گهترێن گندمئے وراکُن داتگ َات و
سێرن کرتگ َات“.
ترا چه تلارا در کرتگێن بێنَگا ُ

ْ 8:81درێگتا ،بزان درێچا ،پارسیا ”کاشکی“.

نزۆرانی َهکّا بگرێت
َاساپئے َزبور.
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ُهدا ،وتی ُهدایی بارگاها برجم ِانت،
دادرسی کنت.
” ُهدایانی“ دیوانا
َ

 2تان کدێن په نا ِانساپی شئو َر ب ُ ّرێت؟
تان کدێن بدکارانی بدلا بێت؟ اۆشت...

 3نزۆر و چۆرئوانی دادرسیا بکنێت و
گریب و ِستم دیستگێنانی هکّا بگرێت.
 4نێزگار و هاجتمندان ب َرکّێنێت و
چه بدکارانی دستا آزات کنێت.
سرپد نبنت،
هچ نزاننت و َ
 5اے ” ُهدا“ َّ
تهاریا سرگردان َانت و
زمینئے س ّجهێن بُنیاد لرزگا َانت.
گوشتُن” :شما ’ ُهدا‘ اێت و
َ 6
ک اێت،
شما س ّجهێن ،بُرزێن َارشئے ُهدائے ُچ ّ
 7بله مردمانی پئیما مرێت و
شهزادگانی پئیما سرشکو َن بێت“.
 8او ُهدا! جاه جن و زمینئے دادرسیا بکن،
که س ّجهێن کئوم تئیی میراس َانت.

او ُهداوند! بێتئوار مبئے
َاساپئے َزبور .سئوتے.
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او ُهدا! بێتئوار مبئے،
هامۆش مبئے و ُهشکا َم ِنند ،او ُهدا!

 2بچار که تئیی دژمن چه پئیما گُ ّرنت و
چه تئو نپرت کنۆکانی سر چۆن بُرز ِانت.
 3تئیی کئومئے هلاپا په چالاکی پند َل سازنت و
تئیی گرانکَدرێنانی هلاپا شئور و سلاهَ کننت.
گوشنت” :بیاێت گار و گُمسا ِر َش کنێن که کئومے مماننت و
َ 4
ِاسراییلئے نام په یاتێا هم پَشت مکپیت“.
 5په همدلی شئو ِرش کرتگ و
تئیی هلاپا َاهدے بست ِگش.
ِ 6ادومی و ِاسماییلی،
موآبی و هاگاری،
 7گێبالیَ ،ا ّمونی و َامالیکی،
پیلیستی و سورئے نندۆک،
 8آشوری هم گۆن آیان همراه َانت و
په لوتئے ُچکّان باسکے بوتگ َانت .اۆشت...
 9گۆن آیان هما پئیما بکن که تئو گۆن میدیانا کرت،
ِ
سیسرا و یابینا ،کیشونئے کئورئے ّکرا،
گۆن
 10که ِاندۆرا تباه بوتنت و
زمینئے کَد و َسمات* بوتنت.
ِ 11اشانی سرداران ُارێب و ِزهێبئے پئیما کن،
شهزادگا ِنش ِزبَه و َزلمونّائے ڈئولا،
گوشتگ َا ِتش” :بیاێت ُهدائے چراگاهان په زۆ َر ِگرێن“.
 12که َ
 13او منی ُهدا! ِاشان َدنزێئے پئیما بال دئے،
چۆ که پَلارے ،گواتئے دێما.
َ 14انچش که آس جنگلا سۆچیت و
کۆهان ما َن داریت،
 15گۆن وتی توپّانان َرندا ِاش کپ و
گۆن سیَهگواتان بتُرسێ ِنش،
 16دێما ِاش چه شرما سیاه کن
تانکه تئیی نامئے شۆهازا ببنت ،او ُهداوند!
 17شرمسار بات و َابدی تُرسێا کپاتنت،
ُرسوا بات و ب ِمراتنت.
 18ب ِّل بزاننت که تئیی نام ُهداوند ِانت و
گو َ
شگ بیت.
 10:83کَد و َسماتَ ،سکَن و اۆلێم ِانت که اردوا ”کهاد“ و پارسیا ”کود“ َ

تهنا تئو ،او بُرزێن َارشئے ُهدا،
هاکمی کنئے.
س ّجهێن زمینئے سرا
َ

په ُهداوندئے پرستشگاها ُهدۆناک آن
په سازگر و وشآوازانی سالارا .کۆرهئے ُچکّانی َزبور” .گیتّیتئے“* تَرزئے سرا.
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او لشکرانی ُهدا!
تئیی بارگاه چۆن دۆستناک ِانت.
 2منی َارواه په ُهداوندئے پرستشگاهئے پێشجاهان * شئیدا و ُهدۆک ِانت،
منی دل و جان په زندگێن ُهدایا په شادهی کوکّا َر کنت.
 3جِنگُلا هم په وت لۆگے در گێتک و
پیستانا * په وت کُدۆهے
که وتی چورگ و چی ُّپکان اۆدا برۆدێنیت،
تئیی کُربانجاهئے ّنزیکا ،او لشکرانی ُهداوند،
منی بادشاه و منی ُهدا!
 4بَهتاور َانت هما که تئیی بارگاها جهمنند َانت،
آ ُمدام ترا نازێننت .اۆشت...
 5چۆن بَهتاور َانت هما که واک و زۆ ِرش چه تئیی نێمگا ِانت و
د ِلش تئیی راهان ِانت.
گوزنت،
 6آ ،وهدے چه َارسانی* َد َرگا َ
َد َرگا چه چ ّمگا پ ُ َّر کننت و
رهمت پۆشێنیت.
تاکچنڈئے مۆسمئے هئور هم آییا
َ
 7چه ُمهرا ُمهرتر بئیا َن بنت
تان هما وهدا که َسهیونا ُهدائے بارگاها رسنت.
 8او ُهداوند ،لشکرانی ُهدا! منی ْدوایا گۆش دار،
بِشکُن ،او آکوبئے ُهدا! اۆشت...
 9مئے بادشاها* دلگۆش کن ،او ُهدا!
وتی رۆگن ِپر ُمشتگێنا* دلگۆش کن.

 0:84باور ِاش ِانت که گی ّتیت موزیکئے یک گالے 2:84 .پێشجاه ،بزان پێشگاه ،لۆگئے چاردیوالَ ،سهن 3:84 .پیستان کَسانێن ُمرگے 6:84 .بَکائے
َ
گوشیت :مئے ِاسپرا 9:84 .رۆگن ِپر ُمشگ ،بزان په بادشاهیا گچێن کنگ.
َد َرگ ،که مانایی َارسانی َد َرگ ِانتَ 9:84 .اسلیگێن ِابرانی
سیاهگ َ

 10تئیی بارگاهئے یک رۆچے
گهتر ِانت چه دگه جاگهێئے هزاران رۆچا،
چه بدکارانی تمبوانی تها آرامێن زندێئے گوازێنگا
منا وتی ُهدائے درگاهئے دپا اۆشتگ دۆست َر بیت،
 11که ُهداوندێن رۆچ و ِاسپرے،
رهمت بَکشیت و ِا ّز َت دنت.
ُهداوند
َ
بێمئیاری گوازێنیت،
هما که زندا په
َ
چیزان چه آییا دو َر نداریت.
شرێن ّ
ُهداوند ّ
 12او لشکرانی ُهداوند!
َ
تئوکل کنت.
بَهتاور ِانت هما که تئیی سرا

زند نبَکشئے؟
َ
په سازگر و وشآوازانی سالارا .کۆرهئے ُچکّانی َزبور.
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گورت و
او ُهداوند! تئو وتی سرڈگارا رهمت َ
گوستگێن وشبهتی پدا ِپر ّترێنت.
آکوبئے َ
 2تئو وتی کئومئے مئیارباری ب َ ِ
کشتنت و
آیانی س ّجهێن گناه ِ
پۆشتنت .اۆشت...
 3تئو وتی س ّجهێن گَزب پُشتا دئور دات و
وتی ِهژمئے آس تۆست.
 4او مئے َرکّێنۆکێن ُهدا!
گۆن ما و ّشان بئے و
وتی گَزبا چه ما دور کن.
 5تان َابد گۆن ما زه َر بئے؟
راجکش کنئے؟
وتی ِهژما نَسلانی نَسل ْد
َّ
زند نبَکشئے
 6مارا پدا َ
که تئیی کئوم تئیی بارگاها شادهی بکنت؟
 7او ُهداوند! وتی ِمهرا مارا پێش بدار و
مارا هما َرکّێنگا ببَکش که چه تئیی نێمگا ِانت.
گۆش داران،
گوشیت ،من َ
 8هر ّ
چیز که ُهداوندێن ُهدا َ
چیا که په وتی کئوما اێمنیئے کئولا دنت ،په وتی وپاداران،
بترنت.
چۆ مبیت که آ َاهمکیئے راها ِپر ّ

ک ،آ مردمانی َرکّێنگ ّنزیک ِانت که چه ُهدایا تُر َسنت،
بێش ّ
َ 9
تان مئے سرڈگار چه آییئے شان و شئوکتا سررێچ ببیت.
ِ 10مهر و وپاداری یکدگرا ُدچا َر کپنت،
َادل و اێمنی یکدومیا ُچکّنت.
 11وپاداری چه زمینا ُردیت و
َادل چه آسمانا جهلا َد چاریت.
چیز بَکشیت و
بێش ّ
َ 12
کُ ،هداوند نێکێن َّ
مئے زمین آییئے بَر و َسمرا کاریت.
َ 13ادل ،آییئے دێما رئوا َن بیت و
په آییئے گامان راهے تئیا َر کنت.

وتی مۆلدئے ُچکّا ب َرکّێن
داوودئے ْدوا.
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او ُهداوند! وتی دلگۆشا گۆن من کن و منا پ َ ّسئو دئے،
که گریب و مهتاجے آن.
 2منی ِزندئے نگهپانیا بکن که تئیی دۆستدار آن،
َ
تئوکل کنت.
وتی هزمتکارا ب َرکّێن که تئیی سرا
 3او ُهداوند! منی سرا رهم کن،
که س ّجهێن رۆچا ترا تئوا َر کنان.
 4وتی هزمتکارئے دلا شادمان کن ،او ُهداوند،
که من چه تئو ْدوا لۆٹان.
 5تئو ،او ُهداوند ،نێک و بَکشنده ائے و
پریات کننت.
په آیان چه ِمهرا سررێچ ائے که گۆن تئو
َ
 6او ُهداوند! منی ْدوایان گۆش دار،
منی پریات و زاریان دلگۆش کن.
 7سکّیانی رۆچا ترا تئوا َر کنان،
پس َئو دئیئے.
که تئو ّ
 8او ُهداوند! ُهدایانی نیاما ک َّس تئیی َم َّٹ نبیت و
تئیی کار بێ َم ّٹ َانت.

کئوم کاینت و
 9او ُهداوند! تئیی جۆڑ کرتگێن س ّجهێن َ
ترا ُسجدهَ کننت،
شئوکت دئینت،
تئیی ناما شان و
َ
 10که تئو مزن ائے و اجبێن کا َر کنئے،
ُهدا تهنا تئو ائے.
 11وتی راها منا سۆج دئے ،او ُهداوند،
که تئیی راستێن راها برئوان،
منی دلا َسرجما گۆن وت کن که چه تئیی ناما بتُرسان.
 12گۆن تمانێن دلے تئیی ُشگرا گران ،او ُهداوند ،منی ُهدا!
شئوکت دئیان
تئیی ناما تان َابد شان و
َ
سک مزن ِانت،
 13که په من تئیی ِمهر ّ
تئو منا چه ُجهلانکیان َرکّێنتگ ،چه ُمردگانی جهانا.
 14او ُهدا! گُروناکێن مردم منی هلاپا پاد آتکگ َانت،
زۆراکانی ُرمبے منی کُشگئے ُجهدا ِانت و
ترا هچ ما َن نئیاریت.
 15بله تئو ،او ُهداوند ،رهم کنۆک و ِمهربانێن ُهداے ائے،
ِهژم گرگا دێ َر کنئے و ِمهر و وپایا َسررێچ ائے.
 16دێما گۆن من تَ ّرێن و منی سرا رهم کن،
وتی هزمتکارا زۆر و واک ِببَکش و
وتی مۆلدئے ُچکّا ب َرکّێن.
 17منا وتی رهمتانی نشانیے بدئے،
تان هما که گۆن من نپرت کننت بگندنت و شرمندگ ببنت،
چیا که تئو ،او ُهداوند ،منا مدت کرتگ و تس ّلا داتگ.

اے همۆدا پێدا بوتگ
کۆ َرهئے ُچکّانی َزبور .سئوتے.
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آییا ،پاکێن کۆهئے سرا شهرے َا ّڈ کرت.
ُهداوندا َسهیونئے دروازگ دۆستر َانت
چه آ دگه هما س ّجهێن جاگهان که آکوب جهمنند بوتگ.
 3او ُهدائے شهر!
َ
کنگ بیت .اۆشت...
تئیی بارئوا پُرشانێن هبر

هساب کاران که منا زاننت،
ِ 4مسر* و بابِلا گۆن همایان هۆر
َ
پیلیستیه و سورا هم ،گۆن کوشا هئوار.
گو َ
شگ بیت” :اے همۆدا پێدا بوتگ“.
ِاشانی بارئوا َ
گو َ
شگ بیت:
َ 5سهیونئے بارئوا َ
”اے مردم و آ مردم همۆدا پێدا بوتگ َانت،
بُرزێن َارشئے ُهدا وت اور َشلیما پادا َر کنت“.
 6وهدے ُهداوند کئومانی نامان نبشت َه کنت ،نبیسیت:
”اے همۆدا پێدا بوتگ “.اۆشت...
گوشنت:
 7آ که
َ
سئوت جننت و آ که َ
ناچ کننت َ
”منی س ّجهێن چ ّمگ چه تئو بُجنت“.

پریات کنان
رۆچ و شپ گۆن تئو زاری و
َ
په سازگر و وشآوازانی سالارا .کۆ َرهئے ُچکّانی َزبور” .مَ َه َّلت لێ َهنوتئے“* تَرزئے سرا .هێمان ِازراهیئے شئیری گ َوشتانک .سئوتے.
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او ُهداوند! او منی َرکّێنۆکێن ُهدا!
پریات کنان.
شپ و رۆچ تئیی بارگاها ْدوا و
َ
 2منی ْدوا تئیی درگاها برسات،
وتی دلگۆشا گۆن منی پریاتا کن.

 3من جنجالان کپتگان و
منی ِزند په َمرکا سر بوتگ.
 4هما مردمانی پئیما هساب آرگَ بان که ُجهلێن کَنڈا کپتگ َانت،
انچێن مردمێئے پئیما که نزۆر و ناتوان ِانت.
ُ 5مردگانی نیاما یله دئیگ بوتگان،
چۆ ُمردگێا که کبرا وپتگ،
که تئو آیانی یاتا نهائے و
چه تئیی دستا جتا بوتگ َانت.
 6تئو منا ُجهلترێن کَنڈا دئور داتگ،
تهارێن ُجهلانکیا.
َ
گوشیتَ :رهابَ .رهاب په ِمسرا ِپرنامےَ ” 0:88 .م َه َّلت لێ َهنوتئے“ مانا ”پرێشانیئے درد“ ِانت .باور ِاش ِانت که ِادا موزیکئے
َ 4:87اسلیگێن ِابرانی
سیاهگ َ
یک گالے.

 7تئیی ِهژم منی َچکّا کپتگ،
چئولان منا مان پتاتگ .اۆشت...
 8تئو منی ِ
همدلێن سنگت چه من دور بُرتگ و
چه من بێزار کرتگ َانت.
ٓتک نکنان.
بندیگ آن و در ا َ
چم چه اندۆها تهار بوتگ َانت.
 9منی ّ
او ُهداوند! هر رۆچ ترا تئوا َر کنان و
دستان په تئو َشهاران.
پێش دارئے؟
 10وتی اجبێن کاران ُمردگان َ
ُمردگانی َارواه پا َد کاینت و ترا ستا کننت؟ اۆشت...
ُ 11مردگ ،کبرا تئیی ِمهرئے جارا جننت؟
ُمردگانی جهانا تئیی وپاداریئے ِک ّسها َن کارنت؟
 12تهاریا ،تئیی اجبێن کار َ
زانگ بنت و
تئیی َادل ،شمۆشکاریئے ُملکا؟
 13بله من گۆن تئو َم َدتئے پریاتا کنان ،او ُهداوند!
َه ُمک سباها منی ْدوا تئیی بارگاها رسنت.
 14او ُهداوند! چیا منا یل َه کنئے و
وتی دێما چه من چێ َر دئیئے؟
 15چه ورناییا َسکّیانی آماچ و مرکیگ بوتگان،
تئیی تُرسا منا ّبزگ کرتگ و بێوس آن.
 16تئیی ِهژما منا پتاتگ و
تئیی بی ّما منا پرۆشتگ.
چپ و چاگردا گپتگ و
 17س ّجهێن رۆچا آپئے پئیما منا ّ
چه هر نێمگا ان ِگ ّ ِرش کرتگ.
 18تئو منی دۆست و سنگت چه من دور کرتگ َانت،
تهنا تهاری ِانت که منی همراه ِانت.

َادل و ِانساپ تئیی بادشاهیئے بُنیاد َانت
ایتان ِازراهیئے شئیری گ َوشتانک.
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ُهداوندئے ِمهرا تان َا َبد نازێنان
چه وتی زبانا ،تئیی وپاداریئے ِک ّسها س ّجهێن نسلان س َر کنان.
گوشت که ”تئیی ِمهر َابدمان ِانت و
 2من َ
تئو وتی وپاداری ،آسمانا کا ِهم کرتگ“.
گوشت” :من گۆن وتی گچێن کرتگێنا َاهد و کَرارے بستگ و
 3تئو َ
گۆن وتی هزمتکار داوودا په سئوگند کئول کرتگ:
’ 4تئیی پدرێچا تان َابد برجاهَ داران و
تئیی بادشاهی تَهتا نَسلانی نَسل “‘.اۆشت...
 5او ُهداوند! آسمان تئیی اجبێن کاران ستا کنت و
تئیی وپاداریا هم ،پاکێنانی دیوانا.
بوت کنت؟
 6آسمانان ،کئے گۆن ُهداوندئے َم ّٹ َ
ُچشێن آسمانی هستیے هست که ُهداوندئے پئیما ببیت؟
سک مزن ِانت،
ُ 7هدائے تُرس آسمانی هستیانی نیاما ّ
آ چه وتی َچ ّپ و چاگردئے س ّجهێنان باکَمال ِتر ِانت.
 8او ُهداوند ،لشکرانی ُهدا! کئے تئیی َم ّٹ و در َور ِانت؟
چپ و چاگرد کرتگ.
تئو زۆراک ائے ،او ُهداوند ،و تئیی وپاداریا ترا ّ

کمرانی کنئے و
 9تئو مستێن دریایانی سرا ُه
َ
چست بنت ،تئو اێ ِر َش کارئے.
وهدے چئو ِلش
َ
 10تئو رهاب *،لاشێئے پئیما د ُرشت و
گۆن وتی زۆرمندێن باسکا وتی دژمن شنگ و شانگ کرتنت.
 11آسمان تئیگ ِانت و زمین هم،
جهان و ِاشیئے تها هرچے که هست ،تئو َا ّڈ کرتگ َانت.
 12شمال و جنوب تئو َا ّڈ کرتگ َانت،
تابۆر و ِهرمۆنئے کۆه تئیی ناما نازێننت.
 13تئیی باسک زۆرمند ِانت،
تئیی دست زۆراور ِانت،
تئیی راستێن دست پُرواک و سۆبێن ِانت.
گوشگ بوتگ.
َ 10:89رهاب ،بزان گُروناک .ادا بلکێن په شئیتانی تاگتان َ

َ 14ادل و ِانساپ تئیی بادشاهیئے بُنیاد َانت،
ِمهر و وپاداری تئیی همراهیا ،دێما گام َجنان َانت.
 15او ُهداوند! بَهتاور هما َانت که شادمانیئے آوازا پ ّجاهَ کارنت و
گام جننت.
تئیی بارگاهئے نورا َ
شادهی کننت و
 16س ّجهێن رۆچا تئیی نامئے سرا
َ
چه تئیی َادلا سربُلند َانت.
 17چیا که تئو آیانی شان و شئوکت و آیانی واک و توان ائے و
چه وتی مهربانیا مئے کانٹا* سرپرا َز کنئے.
ک ،مئے بادشاه ُهداوندئیگ ِانت،
بێش ّ
َ 18
مئے ِاسپرِ ،اسراییلئے پاکێنئے.
گوشت:
 19یک وهدے تئوُ ،شبێنا گۆن وتی وپاداران هبر کرت و َ
”من جنگۆلے َم َدت کرتگ و
چه کئوما گچێنی ورناے رۆدێنتگ.
 20من وتی هزمتکار ،داوود شۆهاز کرتگ و
وتی پاکێن ،رۆگن ِپر ُمشتگ*.
 21منی دست گۆن آییا گۆ َن بیت و
زۆرمند کنت.
منی باسکی
َ
باج نبارت و
 22دژمن چه آییا َ
بدکار آییئے سرا سرزۆ َر نبیت.
پرۆش دئیان و
 23دژمنان آییئے دێما َ
نپرت کنت ،پرۆشانی.
هرکَس که چه آییا
َ
 24منی ِمهر و وپاداری آییئے همراهَ بنت و
منی ناما آییئے کانٹ بُرزا َد بیت.
 25آییئے دستا تان دریایا س َر کنان،
آییئے راستێن دستا تان کئوران.
گوشیت’ :تئو منی پت ائے،
 26آ منا
َ
گوانک جنت و َ
منی ُهدا و منی نجاتئے تلار‘.
ک کنان،
 27من هم آییا وتی مسترێن ُچ َّ
جهانئے مسترێن بادشاه.
 28وتی ِمهرا تان َابد آییئے همراهَ کنان و
گۆن آییا وتی َاهد و کَرارا ُمه َر داران.
 29تان َابد آییئے نسلا برجاهَ داران،
آییئے بادشاهیئے تَهتا آسمانئے رۆچانی هسابا.
 17:89کانٹئے مانا ِادا زۆر و کدرت ِانت.

 20:89رۆگن ِپر ُمشگ ،بزان په بادشاهیا گچێن کنگ.

” 30اگن آییئے ُچک منی َشریَتا یله بکننت و
منی پرمانانی َرندگیریا مکننت،
 31اگن منی رهبندان بپرۆشنت و
منی ُهکمان م َم ّننت،
 32آیانی گناهان په َل ّٹ سزا دئیان،
ناپرمانیان ،په هئی َزران،
بس نکنان و
 33بله آییئے دۆست دارگا َّ
گۆن آییا وتی کرتگێن کئولا نپرۆشان.
 34وتی َاهد و پئیمانا نپرۆشان و
بدلی نکنان.
آ هبر که چه منی دپا در آتکگ،
َ
 35من یک برے مان وتی پاکیا سئوگندے وارتگ و
گۆن داوودا درۆگَ نبندان،
 36که آییئے نَسل تان َابد برجاهَ مانیت و
آییئے تهت منی درگاها چۆ رۆچا َابدی ِانت،
 37چۆ ماها تان َابد برجاهَ مانیت،
که جمبرانی تها تچک و راستێن شاهدے “.اۆشت...
 38بله انّون تئو وتی دێم تَ ّرێنتگ و آ یله کرتگ،
وتی رۆگن ِپر ُمشتگێنئے سرا ِهژم گپتگئے.
 39تئو گۆن وتی هزمتکارا بَستگێن َاهد و پئیمان پَد تَ ّرێنتگ و
آییئے تاج ،زمینا دئور داتگ.
 40تئو آییئے س ّجهێن دیوال کرۆتکگ َانت و
آییئے ُمهرێن کلات پرۆشتگ.
گوزیت ،آییا پُل و پان َچ * کنت و
 41هرکَس که چه راها َ
آ وتی همساهگانی کَلاگی جۆڑ بوتگ.
 42تئو آییئے دژمنانی راستێن دست بُرزاد بُرتگ و
و س ّجهێن بدواه شادمان کرتگ َانت.
 43تئو آییئے َزهم کُنٹ کرتگ و
جنگا َم َدت نداتگ.
 44تئو آییئے شان بُرتگ و
تَهت هاکان دئور داتگ.
کم کرتگ َانت و
 45تئو آییئے ورناییئے رۆچ ّ
شرمندگیئے کباهێا پۆشێنتگ .اۆشت...
 46تان کدێن ،او ُهداوند! وتا تان َابد چێ َر دئیئے؟
 41:89پُل و پان َچ ،بزان زۆربُردُ ،ل ّٹ و پُل.

تان کدێن تئیی ِهژم چۆ آسا رۆکَ مانیت؟
کم َانت،
 47هئیالا بکپ که منی ُامرئے رۆچ چۆن ّ
چیزے جۆڑ کرتگ.
تئو بنی آدم ناکارێن ّ
 48کجام انسان ِانت که مرکَ نگندیت،
کئے چه کبرئے زۆرا ر ِکّ َت کنت؟ اۆشت...
 49او ُهداوند! تئیی آ پێسریگێن ِمهر کجا ِانت
که تئو گۆن داوودا سئوگند وارت و کئول کرت.
 50او ُهداوند! هئیالا بکپ که تئیی هزمتکارا چۆن ِشگا َن جننت،
س ّجهێن کئومانی ریشکندان وتی دلا داران.
 51او ُهداوند! تئیی دژمنان منی سرا ریشکند کرتگ و
َه ُمک گاما تئیی رۆگن ِپر ُمشتگێ ِنش کَلاگ بستگ.
ُ 52هداوندا تان َابد ستا بات.
َانچش بات .آمین.
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مئے دستانی کاران برکت بدئے
ُهدائے هزمتکار مو ّسائے ْدوا.
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او ُهداوند! نَسلانی نَسل
تئو مئے منندجاه بوتگئے.
 2چه کۆهانی پێدا بئیگ و
زمین و جهانئے ا ّڈ کنگا پێسر،
چه َازل تان َابدُ ،هدا تئو ائے.
 3انسانا پدا هاکئے چێرا برئے و
گوشئے” :او انسانئے ُچک! هاکا ِپر تَ ّر“.
َ
گوستگێن یک رۆچێا ِانت،
 4هزار سال په تئو چۆ َ
چۆ شپی یک پاسێا.

 5انسان وابے و چۆ هارێا آییا رۆپا َن کنئے.
ُسهبا چۆ کاها تازگ ِانت،
 6سباها ُردیت و سبزیت،
شک ّتریت.
بێگاها گی ّمریت و ُه َ
هلاس بێن،
 7چه تئیی ِهژما َ
چه تئیی گَزبا پرێشان.
 8تئو مئے مئیار وتی دێما کرتگ َانت و
چێرێن گناه وتی بارگاهئے ُرژناییا.
گوزیت و
 9مئے س ّجهێن ِزند تئیی ِهژمئے چێرا َ
هلاس کنێن.
وتی سالان په نالگا
َ
 10مئے ُامرئے رۆچ هپتاد سال َانت
سک ز ِرنگ ببێن،
یا هشتاد سال ،اگن ّ
بله َشرترێن رۆچ هم زهمت و َجنجالا پ ُ ّر َانت،
گوزنت و ما با َل کنێن.
ّ
سک َّ
زوت َ
 11کئے تئیی ِهژمئے ُترندیا زانت؟
رس نادێنیت.
تئیی گَزب دلا تُ َ
کم ِانت،
 12گڑا مارا اے زانتا بدئے که مئے رۆچانی هساب ّ
تان مئے دل اگلمند ببیت.
 13دێم په ما ِپر تَ ّر ،او ُهداوند! تان کدێن ُچ َش بیت؟
وتی هزمتکارانی سرا َرهم کن.
 14بامگواهان ،مارا گۆن وتی ِمهرا سێر کن،
تانکه س ّجهێن ُامرا سئوت بجنێن و شادهی بکنێن.
 15همینچک رۆچا که تئو مارا َازاب داتگ،
همینچک رۆچا مارا شادمان کن،
همینچک سالا که َسکّیان ُدچار بوتگێن.
 16تئیی کار تئیی هزمتکارانی دێما ّپدر باتنت و
تئیی مزنی په آیانی اۆبادگان.
 17مئے ُهداوندێن ُهدائے مهربانی په ما سر بات،
مئے دستانی کاران برکت بدئے،
هئو ،مئے دستانی کاران برکت بدئے.

ُهدائے بان ُزلانی چێرا پناهَ بئے
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هما که بُرزێن َارشئے ُهدائے پناهگاها ِنشتگ،
ٓرام گیپت.
زۆراکئے ساهگا ا َ
گوشان” :هما منی پناه و کلات ِانت،
ُ 2هداوندئے بارئوا َ
َ
تئوکل کنان“.
منی ُهدا ،که هماییئے سرا

 3دلجم آن که هما ترا چه شکاریانی داما َرکّێنیت،
چه کُشۆکێن َوبایان.
 4آ ترا گۆن وتی پُٹ و بالا َن پۆشێنیت و
آییئے بان ُزلانی چێرا پناهَ بئے،
آییئے وپاداری ِاسپر و دیوالے.
 5چه شپئے بی ّما نتُرسئے،
نه چه آ تیرا که رۆچا ْس َرپیت،
 6نه چه َوبایا که تهاریا گردیت،
بێرانی کاریت.
نه چه آ هئوپا* که نێمرۆچا
َ
 7هزاران کَس تئیی ِک ّرا کپیت،
دهان هزار تئیی راستێن نێمگا،
ٓتک نکننت.
بله اے تباهی تئیی ّنزیکا ا َ
 8تهنا گۆن وتی چ ّمانی شانک دئیگا
بدکارانی سزایا َن گندئے.
 9اگن ُهدایا وتی پناه بکنئے،
بُرزێن َارشئے ُهدایا وتی منندجاه.
 10هچ کَزا تئیی سرا سرزۆ َر نبیت و
هچ بلاه تئیی ِگدانئے ّنزیکا نئیئیت.
کم کنت
 11تئیی بارئوا پرێشتگان ُه َ
که تئیی س ّجهێن راهان ،تئیی ِنگهپانیا بکننت.
 12آ ترا وتی دستانی دلا دارنت
تان تئیی پاد ڈۆکێا ملگّیت.
 13شێر و مارانی سرا گَردئے،
ُرستگێن شێر و سیهمارانی َس َرگان پادما َل کنئے.
 6:91هئوپ ،بزان َوبا.

دۆست داریت
گوشیت” :آ که منا
ُ 14ه َ
َ
داوند َ
نجات دئیان و
آییا
َ
هماییئے پُشت و پناهَ بان که منی ناما زانت.
ئوی دئیان،
 15آ منا تئوا َر کنت و من ّ
پس َ
سکّیان آییئے همراهَ بان،
نجات دئیان و ِا ّز َت بَکشان.
آییا
َ
سێراپ کنان و
 16آییا چه ْدراجێن ُامرے
َ
پێش داران“.
ُهدایی نجاتا آییا َ

تئیی وپاداریئے جارا جنان
په َشبَّتئے رۆچا سئوتےَ .زبورے.
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وش ِانت و
ُهدائے ستا کنگ ّ
تئیی نامئے نازێنگ ،او بُرزێن َارشئے ُهدا!
 2بامگواهان تئیی ِمهر و
شپان تئیی وپاداریئے جارئے َجنَگ،
 3گۆن دهتارێن تمبورگ و
وش ِانت.
چنگئے زێملا ّ
 4چیا که تئو ،او ُهداوند،
منا گۆن وتی دستئے کاران شادمان کرتگ،
سئوت جنان.
تئیی تئوسیپا شادمانیئے
َ
 5او ُهداوند! تئیی کار چۆن مزن َانت و
پگر ِچنکدر ُجهلانک.
6
اهمک نزانت و
َ
سرپد نبیت.
نادان
َ
 7هر ُچنت که بدکار چۆ کاها ُبردنت و
َردکار بسب َزنت،
بله تان َابد تباهَ بنت.
 8بله تئو ،او ُهداوند،
تان َابد بُرزێن َارشئے ُهدا ائے.
 9تئیی دژمن ،او ُهداوند،
َا ّلم گار و گمسا َر بنت و
س ّجهێن بدکار ،شنگ و شانگ.

 10بله تئو منی کانٹ ،وهشیێن گۆکئے کانٹئے پئیما بُرز داشتگ و
منا َسپاێن رۆگن ِپر ُمشتگ*.
 11منی چ ّمان دژمنانی ِشکست دیستگ و
گۆشان بدکارانی سرشکونیئے هبر ِاشکتگ.
 12پهرێزکار َم ّچئے پئیما سب َزنت و
لبنانئے گَ ّزانی پئیما ُردنت.
 13آ ُهداوندئے لۆگا ِک َشگ بوتگ َانت و
مئے ُهدائے بارگاها سب َزنت.
 15–14پیریا هم بَر و َسم َر دئینت و
په اے جارئے جنگا تَ ّر و تازگ و سب َز ماننت
که ُهداوند راست و آدل ِانت،
هما منی تلار ِانت و
آییا هچ نا ِانساپی و بدی مان نێست.

تئیی بادشاهی پاک و پلگار ِانت
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بادشاهی کنت
ُهداوند
َ
آییا وتا په شان و شئوکت آراستگ،
ُهداوند پُرشئوکت ِانت و
زۆر و واکا ِسلَهبند.
دنیا ُمهر اۆشتاتگ و نلرزیت.
 2تئیی بادشاهی تهت چه َازل بَر َجم ِانت و
تئو چه َازل هستئے.
 3او ُهداوند! کئور چست بوتگ َانت،
کئوران وتی تئوار چست کرتگ،
کئوران وتی گُ ّرگانی تئوار چست کرتگ.
ُ 4هداوند چه مزنێن آپانی تئواران،
چه دریائے چئولانی ُپرشگا
مزنشان ِتر ِانت ،بُرزێن َارشا.
 5او ُهداوند! تئیی ُهکم ُمدام برجاهَ ماننت،
تئیی بادشاهی پاک و پلگار ِانت،
ُمدام ،تان َابد.

 10:92رۆگن ِپر ُمشگ ،بزان په بادشاهیا گچێن کنگ.

پاد آ ،او زمینئے دادرس!
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او بێرگیرێن ُهدا! او ُهداوند!
او بێرگیرێن ُهدا! وتی شان و شئوکتا زاهر کن.
 2پاد آ ،او زمینئے دادرس!
پُر ِکبر و گُروناکان سزا دئے.
 3تان کدێن ،او ُهداوند!
بدکار تان کدێن سرزۆر ببنت؟
 4اے مردم گۆن ِکبرے هب َر کننت،
س ّجهێن بدکار بٹاکَ جننت.
 5او ُهداوند! تئیی کئوما پادما َل کننت و
تئیی میراسا آزا َر دئینت.
 6جنۆزام و درامدا َن کُشنت و
چۆرئوان هلاکَ کننت.
داوند نگندیت،
گوشنتُ ” :ه َ
َ 7
سرپد نبیت“.
آکوبئے ُهدا
َ

 8سرپد بێت ،او کئومئے نازانتان!
او جاهلان! کدێن آ ِک َل بێت؟
 9آ که گۆشی َا ّڈ کرتگ ،نهاشکنت؟
و آ که چ ّمی َا ّڈ کرتگ ،نگندیت؟
دب نکنت؟
 10آ کَس که کئومان سزا دنت ،آیان َا َ
زانت بَکشیت ،وتا زانت و زانگی نێست؟
و آ کَس که بنی آدما َ
ُ 11هداوند انسانئے س ّجهێن پگرا َن زانت،
آ زانت که ناهودگ و ناکار َانت.
دب کنئے،
 12او ُهداوند! بَهتاور ِانت هما که تئو آییا َا َ
تالیم دئیئے.
هما که تئو گۆن وتی َشریَتا آییا َ
 13تئو آییا چه سکّێن رۆچا َن َرکّێنئے،
تان هما وهدا که په بدکاران کَ ّلے کۆچگ ببیت.
 14چیا که ُهداوند وتی کئوما یل َه نکنت و
وتی میراسا دئو َر ندنت.
نساپ بیت،
 15دادرسی پدا په ِا َ

س ّجهێن نێکدل ِانساپئے َرندگیریا کننت.
 16کئے ِانت که په منیگی بدکارانی دێما پاد بیئیت؟
کئے ِانت که په منیگی َردکارانی دێما بۆشتیت؟
 17اگن ُهداوند منی کُمک مبوتێن،
زوت َمرکئے بێتئواریا بُکّتگاتان.
من ّ
گوشتُن” :منی پاد ٹگلگا ِانت“،
 18وهدے َ
تئیی ِمهرا ،او ُهداوند ،منا چه کپگا داشت.
 19وهدے سرگَردا َن بان،
تئیی داتگێن دلبَ ّڈی منا شادما َن کنت.
بوت کنت که
ُ 20چشێن بےانساپێن هاکمے گۆن تئو یک و ِتپاک َ
نساپی کاریت؟
گۆن وتی ُهکم و کانونان نا ِا َ
 21آیانی ٹۆلی پهرێزکارانی هلاپا همدست و همکا َر بنت و
بێگناهان مرکئے سزا دئینت.
 22بله ُهداوند منی کلات ِانت،
منی ُهدا ،منی تلار ،منی پناهگاه.
ُ 23هدا ،آیانی گناهان همایانی جندئے سرا پ َر ّترێنیت و
آیان ،آیانی جندئے بدێن کارانی تها گار و گُمسا َر کنت.
هئو ،مئے ُهداوند آیان گار و تباهَ کنت.

ما ُهدائے دستئے رمگ اێن
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بیاێت ُهداوندا په گَلے نازێنێن،
په وتی نجاتئے تلارا په شادهی کوکّا َر کنێن.
 2بیاێت په ُشگرگزاری آییئے بارگاها رئوێن،
سئوت جنێن و آییا ستا کنێن،
په شادهی کوکّا َر کنێن،
َ
 3که ُهداوند مزنشانێن ُهدا ِانت،
س ّجهێن ” ُهدایانی“ مسترێن بادشاه.
 4زمینئے ُجهلی هماییئے دستا َانت و
کۆهانی بُرزی هم هماییئیگ َانت.
 5دریا ُهداوندئیگ ِانت که وت َا ّڈی کرتگ،
ُهشکێن زمین هم هماییئے دستان جۆڑ کرتگ.
 6بیاێت ،سرا َج َ
هل کنێن و ُسجدهَ کنێن،

وتی َا ّڈ کنۆکێن ُهداوندئے بارگاها کۆنڈا َن کپێن،
 7که هما مئے ُهدا ِانت و
ما ،آییئے َچراگاهئے مردم،
هماییئے دستئے رمگ اێن.
ْدرێگتا شما مرۆچی آییئے تئوار بِشکتێن:
” 8وتی دلان آ پئیما َسرکَش مکنێت که کئوما ِمریبایا کرت،
که کئوما آ رۆچی َم َّسهئے گیابانا کرت*.
 9اۆدا شمئے پیرێنان منا چک ِ
ّاست و آزمایش کرت،
ب ِّل که منی کرتگێن کا ِرش دیستگاتنت.
 10تان ِچل سالا چه آ نسلا بێزار اتان،
گوشتُن’ :اے انچێن مردم َانت که د ِلش گُمراه َانت و
َ
منی راها َن نزاننت‘،
 11گڑا من وتی ِهژما سئوگند وارت که
’اے هچبر منی آسودگیا س َر نبنت“‘.

آسمان شادهی بکنات و زمین گَل بات
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په ُهداوندا نۆکێن سئوتے بجنێت.
او س ّجهێن زمین! ُهداوندا بنازێن.
ُ 2هداوندا بنازێنێت ،آییئے ناما ستا کنێت.
هر رۆچ هما نجاتئے جارا بجنێت که چه آییئے نێمگا ِانت.
 3کئومانی نیاما آییئے شان و شئوکتئے جارا بجنێت،
س ّجهێن کئومانی نیاما آییئے َا َجبێن کارانی.

 4که ُهداوند م َزن ِانت و ستایانی لاهک،
چه س ّجهێن ” ُهدایان“ باکَمالتر ِانت.
 5کئومانی س ّجهێن ” ُهدا“ ناهودگێن بُت َانت،
بله ُهداوندا آسمان جۆڑ کرتنت.
چپ و چاگردا ِانت و
ِ 6ا ّزت و شان هماییئے ّ
کدرت و زێبایی آییئے پاکێن بارگاها.
 7او کئومانی کَبیلهان! ُهداوندا بنازێنێت،
ُهداوندئے شان و کُدرتا بنازێنێت.
درگوز ِ .7:17مریبا و َم َّسه یکّێن جاگهئے نام َانت که ِاسراییلیان اۆدا ُهدائے ناشُگری کرت.
 8:95بچار َ

ُ 8هداوندئے نامئے مزنیا بنازێنێت،
کُربانیگ بیارێت و آییئے بارگاها بیاێت.
 9چه ُهداوندئے پاکیئے زێباییا ،آییئے دێما کۆنڈان بکپێت.
او س ّجهێن زمین! آییئے درگاها بلَرز.
بگوشێتُ ” :هداوند بادشاه ِانت“.
 10س ّجهێن کئومانی نیاما َ
نسریت،
جهان په ُمهکمی جۆڑ کنگ بوتگ و ُ
انساپ کنت.
آ ،کئومانی دادرسیا په
َ
 11آسمان شادهی بکنات و زمین گَل بات،
دریا و هرچے که دریایا مان ،په بُرزتواری آییا بنازێناتنت.
 12ڈگار و هرچے که ڈگارا هست گَل باتنت،
جنگلئے س ّجهێن درچک په شادمانی آییا بنازێناتنت.
ُ 13هداوندا بنازێناتنت ،چیا که آ کئیت،
هئو ،په زمینئے دادرسیا کئیت.
نساپ کنت و
جهانئے دادرسیا په َادل و ِا َ
کئومانی دادرسیا وتی راستی و تچکیئے هسابا.

نور په پهرێزکاران ِک َ
شگ بیت

97

بادشاهی کنت،
ُهداوند
َ
زمین شادهی بکنات و
س ّجهێن تئیابی سرڈگار گَل باتنت.
 2جمبر و تهاری آییئے َچ ّپ و چاگردا َانت،
َادل و ِانساپ ،آییئے تهتئے بُنهِشت و بُنیاد َانت.
 3آس آییئے دێما رئوان ِانت و
چه هر نێمگا آییئے دژمنان اێ َر بارت.
 4آییئے گْرۆک جهانا رۆشنا کنت،
زمی َن گندیت و لرزیت.
ُ 5هداوندئے دێما کۆه چۆ مۆما ا َٓپ بنت،
س ّجهێن جهانئے ُهداوندئے دێما.
 6آسمان آییئے َادلئے جارا جننت و
س ّجهێن کئوم آییئے شان و شئوکتا گندنت.
 7آ س ّجهێن مردم شرمسا َر بنت که بُت ُسجدهَ کننت،

هما که ناهودگێن بتانی پُشتا په َر بندنت.
او س ّجهێن ” ُهدایان“! آییا ُسجده کنێت.
شادهی کنت و
َ 8سهیون ِاشکُنت و
َ
یَهودیَهئے جنک* گَل َانت
چه تئیی دادرسیا ،او ُهداوند!
 9چیا که تئو ،او بُرزێن َارشئے ُهداوند ،س ّجهێن زمینئے سرا مزنشان ائے،
تئو س ّجهێن ” ُهدایانی“ سرا بالادست ائے.
دۆست دارێت،
 10شما که ُهداوندا
َ
چه بدیا نپرت کنێت،
چیا که آ ُهدادۆستانی ِزندئے نگهپان ِانت و
نجات دنت.
آیان چه بدکارانی دستا
َ
 11نور په پهرێزکاران ِک َ
شگ بیت و
شادهی په نێکدلان.
 12او پهرێزکاران! ُهداوندئے بارگاها شادهی کنێت و
آییئے پاکێن ناما بنازێنێت.

نۆکێن سئوتے بجنێت
َزبورے.
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په ُهداوندا نۆکێن سئوتے بجنێت،
که َا َجبێن کاری کرتگ،
آییئے راستێن دست و پاکێن باسکا
سۆب و پیرۆزی کَ ّٹتگ.
ُ 2هداوندا هما نجات پێش داشتگ که چه آییئے نێمگا ِانت،
وتی َادلی کئومانی چ ّمان ّپدر کرتگ.
 3آییا په ِاسراییلئے اۆبادگان وتی ِمهر و َوپا یاتا آورتگ،
زمینئے س ّجهێن گُ ّڈی َه ّد و سیمسران ،مئے ُهدائے داتگێن نجات دیستگ.
 4او س ّجهێن زمین! په ُهداوندا شادمانیئے کوکّارا بُرز کن.
کوکّار کنێت ،په شادهی سئوت بجنێت ،بنازێنێت.

 8:97یَهودیَهئے جنک ،بزان یَهودیَهئے س ّجهێن مردم.

 5په ُهداوندا چنگ و ساز بجنێت،
گۆن سازا سئوت بجنێت.
 6گۆن سرنا و گورانڈئے کانٹا *
ُ
َ
بادشاهێن ُهداوندئے بارگاها،
شادهیئے کوکّارا چست کنێت.
چیز گ َرنداتنت،
 7دریا و دریائے تهئے س ّجهێن ّ
جهان و آییئے س ّجهێن جهمنند.
 8کئور چاپ بجناتنت و
کۆه په شادمانی سئوت،
ُ 9هداوندئے بارگاها سئوت بجناتنت،
که آ په زمینئے دادرسیا کئیت.
دادرسی کنت و
آ جهانا په َادل
َ
کئومان په ِانساپ.

آییئے پادانی پدگئے دێما ُسجده کنێت
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بادشاهی کنت،
ُهداوند
َ
کئوم ِبلَرزاتنت،
آ ،ک َّروبیانی* نیاما ،وتی بادشاهی تهتا ِنشتگ،
زمین ِبلَرزات.
َ 2سهیوناُ ،هداوند مزن ِانت،
بُرزێن َارشئے ُهدا ،س ّجهێن کئومانی سرا هاکم.
 3تئیی مزن و باکَمالێن ناما ستا کناتنت،
ُهداوند پاک ِانت.
دۆست بیت.
 4بادشاه زۆراور ِانتَ ،ادلی
َ
تئو ،او ُهداِ ،انساپ برجاه داشتگ،
س ّجهێن ِاسراییلا* تئو هما کار کرتگ که
په َادل و ِانساپ َانت.
 5مئے ُهداوندێن ُهدایا شان و شئوکت دئیێت و
آییئے پادانی پدگئے دێما پرستش کنێت،
که آ پاک ِانت.

َ
سیاهگ
گورانڈئے کانٹ ِاسراییلیانی ّکرا سازے 1:99 .ک َّروبی ،آسمانی مهلوکے که بان ُز ِلش ِپر و ُهدائے تهتئے َچ ّپ و چا ِگردا َانتَ 4:99 .اسلیگێن
َ 6:98
گوشیت :آکوبا.
َ

 6مو ّسا و هارون چه هماییئے دینی پێشوایان اتنت و
َسموییل هم چه همایان َات که ُهداوندئے نا ِمش گپت.
ُه ِ
داوندش تئوار کرت و
آییا پ َ ّسئو داتنت.
 7چه جمبرئے ُستونا گۆن آیان هبری کرت و
آیان هم هما ُهکم و َشریَت برجاه داشت که داتگ َاتی.
 8او ُهداوند ،مئے ُهدا! تئو آ پ َ ّسئو داتنت،
تئو په ِاسراییلا پ َ ّ
هل کنۆکێن ُهداے اتئے،
هر ُچنت که آیانی گناهانی سزا ِات هم دات.
 9مئے ُهداوندێن ُهدایا شان و شئوکت بدئیێت،
آییئے پاکێن کۆهئے سرا آییا پرستش کنێت،
که ُهداوند ،مئے ُهدا پاک ِانت.

ُهداوند نێک ِانت و ِمهری َابدمان
ُشگرگزاریئے َزبورے.
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او س ّجهێن زمین!
په ُهداوندا شادمانیئے گوانکا بجن.
ُ 2هداوندا په شادهی پرستش کنێت،
گۆن شادمانیئے سئوتان آییئے بارگاها بیاێت.
 3بزانێت که ُهداوندُ ،هدا ِانت،
هماییا مارا َا ّڈ کرتگ و ما هماییئیگ اێن،
ما آییئے کئوم ،آییئے َچراگاهئے رمگ اێن.

 4آییئے دروازگان گۆن ُشگرگزاری بپُترێت و
آییئے بارگاها گۆن ستا و سنا.
آییئے ُشگرا بگرێت و آییئے ناما بساڑاێت،
 5که ُهداوند نێک ِانت و ِمهری َابدمان،
آییئے وپاداری نَسلانی نَسل برجاهَ مانیت.

وپادارێن مردم شۆها َز کنان
داوودئے َزبور.
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ِمهر و َادلئے سئوتا جنان،
ترا نازێنان ،او ُهداوند!
 2بێمئیاریئے راها رئوان.
منی ّکرا کدی کائے؟
زند گوازێنان.
گۆن دلپهکی وتی لۆگا َ
چیزانی چا َرگا نئیلان،
 3وتی چ ّمان ِس ّل و ب َ ّژناکێن ّ
چیزان کار نێست.
چه ناراهێن کاران بێزار آن ،منا گۆن ُچشێن ّ
 4گُمراهدلێن مردمان چه وت دو َر داران،
هچ بدیێا کا َر نبیت.
منا گۆن ّ
 5گار و گُمسا َر کنان هماییا که وتی همساهگئے باپُشتا هب َر کنت.
چم و گروناکێن دلێئے اۆپارا نکنان.
ّ
هچ پُرکبرێن ّ

چم زمینئے سرا وپادارێن مردم شۆها َز کننت
 6منی ّ
تانکه گۆن من َجهمنند ببنت،
بوت کنت
هما کَس منی هزمتکار َ
بێمئیاری گَردیت.
که په
َ
 7پرێبکارا منی لۆگا جاگ َه نبیت و
کرت نکنت.
درۆگبند منی هزمتا
َ
 8هر ُسهبا ُملکئے س ّجهێن بدکاران تباهَ کنان،
َردکاران چه ُهداوندئے شهرا گار و گُمسا َر کنان.

َسهیونا ُهداوندئے ناما جار بجننت
ِستَم دیستگێن مردمێئے ْدوا ،هما وهدا که وت آجز ِانت و وتی پریاتا ُهداوندئے بارگاها س َر کنت.
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او ُهداوند! منی ْدوایا گۆش دار،
منی پریات ترا سر بات.
 2منی سکّی و سۆریئے رۆچا
وتی دێما چه من چێر مدئے.

وتی دلگۆشا گۆن من کن،
زوت پ َ ّسئو بدئے.
وهدے ترا تئوا َر کنانّ ،
 3چێا که منی رۆچ چۆ دوتّا گا َر بنت و
ّ
هڈ چۆ رۆکێن ِاشکرا ُسچنت.
 4منی دل چۆ ُمرتگێن کاها گی ّمرتگ و ُهشک تَ ّ ِرتگ و
چه َورد و وراکا کپتگان.
 5چه بازێن نالگ و پریاتا
ُهشکێن ّ
هڈ و پۆستے آن.
 6گیابانی بو ّمێئے* پئیما آن،
انچۆ که بو ّمے مان وئیرانگان.
 7بێواب گندلانی تها تچک آن،
انچۆ که تهناێن ُمرگے لۆگێئے سرا.
 8دژمن س ّجهێن رۆچا منا شگا َن جننت،
نالت کننت.
کَلاگَ بندنت و
َ
 9چێا که نانئے بدلا پ ُ َر وران و
هرچے که نۆشانَ ،ارسا پ ُ ّر َانت،
 10چه تئیی ِهژم و گَزبا،
چێا که تئو منا چست کرت و زمینا جت.
 11منی رۆچ ،بێگاهی ساهگێئے پئیما گا َر بنت و
من کاهئے ڈئولا ُهشک بئیگا آن.
 12بله تئو ،او ُهداوند ،تان َابد وتی بادشاهی تهتا ِنشتگئے و
تئیی نام نَسلانی نَسل برجاه ِانت.
 13تئو جاهَ جنئے و ترا َسهیونئے سرا ّبزگَ بیت،
چێا که َسهیونئے سرا رهم کنگئے وهد آتکگ،
آ ّ ِ
گیشتگێن وهد َرستگ.
 14چێا که تئیی هزمتکاران اے شهرئے ِسنگ دۆست َانت و
َسهیونئے هاکئے سرا هم ّبز ِگ َش بیت.
 15کئوم چه ُهداوندئے ناما تُرسنت و
زمینئے س ّجهێن بادشاه چه تئیی مزنی و شانا.
 16چێا که ُهداوند َسهیونا نۆکسرا َا َّڈ کنت و
مان وتی شان و شئوکتا زاه َر بیت.
گۆش داریت و
 17آ ّبزگانی ْدوایان َ
نادلگۆش نبیت.
چه آیانی پریاتان
َ
گو َ
شگ بیتُ ،اردوا ُا ّلو ،پارسیا بوفُ ،جغد.
بوم ُمرگے که گوگو هم َ
ّ 6:102

 18ب ِّل که اے په آیۆکێن نَسلێا نبیسگ ببیت و
َانچێن کئومے که َانگت ا ّڈ نبوتگُ ،هداوندا ستا و سنا بکنت.
 19آییا چه وتی پاکێن َارشا جهلاد چا ِرتگ،
ُهداوندا چه آسمانا دێم په زمینا چا ِرتگ،
 20تانکه بندیگانی نالگان بِشکُنت و
همایان آزات بکنت که مرکئے سزا دئیگ بوتگ َانت،
 21که َسهیونا ُهداوندئے ناما جار بجننت و
اور َشلیما آییئے ستایا بکننت،
 22هما وهدا که کئوم و بادشاهی
په ُهداوندئے پرستشا یکجاه ُم َّچ بنت.
 23راهئے نێما منی توانی پرۆشت و
گونڈ کرتنت.
منی رۆچی َ
گوشت:
 24گڑا من َ
”او ُهداوند! ُامرئے نیاما منی ِزندا پَچ م ِگر،
تئیی سال تان س ّجهێن نَسلان برجاه َانت.
 25زمین ،تئو چه َازلا جۆڑ کرتگ و
آسمان تئیی دستانی کار ِانت.
 26اے س ّجهێن گار و بێگواهَ بنت بله تئو مانئے،
کوه َن بنت،
اے س ّجهێن چۆ پۆشاکا َ
تئو ِاشان چۆ پۆشاکا بد َل کنئے و اے بێرا َن بنت،
 27بله تئو مانئے و
هلاس نبنت.
تئیی سال
َ
همنند بنت و
 28تئیی هزمتکارانی ُچ ّ
ک تئیی بارگاها َج َ
آیانی پُشپَد تئیی درگاها برجاهَ ماننت“.

او منی َارواه! ُهداوندا بنازێن
داوودئے َزبور.
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او منی َارواه! ُهداوندا بنازێن.
چیز! آییئے پاکێن ناما بنازێن.
او منی باتنئے هر ّ
ُ 2هداوندا بنازێن ،او منی َارواه!
هچ نێکیا مشمۆش،
آییئے ّ

 3هما که تئیی س ّجهێن گناها َن بَکشیت و
تئیی درستیگێن نادراهیان دراهَ کنت.
 4ترا چه ُمردگانی جهانا َرکّێنیت و
ِمهر و رهمتئے تاجے تئیی سرا دنت.
سێراپ کنت
چیزان
َ
 5ترا چه َش ّرێن ّ
که تئیی ورنایی َوکابێئے* پئیما نۆک و تازگ ببیت.
انساپ کنت و
ُ 6هداوند َادل و
َ
په س ّجهێن ِستَم دیستگێنان داد َرسی.
 7آییا وتی راه په مو ّسایا زاهر کرتنت و
وتی کار په ِاسراییلئے کئوما.
ُ 8هداوند رهم کنۆک و ِمهربان ِانت،
ِهژم گرگا دێ َر کنت و ِمهرا َسررێچ ِانت.
َ
مئیاریگ نکنت و
 9مارا تان َابد
نه ُمدام په ما گ َز َب گوارێنیت.
 10مارا مئے گناهانی هسابا نچاریت،
نه که مارا مئے بدیانی پَد ُم ّزا دنت.
 11چێا که همینکس که آسمان چه زمینا بُرز ِانت،
آییئے ِمهر په هما مردمان که ُهدائے تُ ِ
رسش دلا ِانت همینکس باز ِانت.
 12همینکس که َمشرک چه َمگربا دور ِانت،
مئے گناهی چه ما همینکس دور کرتگ َانت.
 13هما دابا که پتے په وتی ُچکّان مهربان ِانت،
همے پئیما ُهداوند په هما مردمان مهربان ِانت که آییئے تُ ِ
رسش دلا ِانت.
 14چێا که مئے َس ِرشتا* سرپد ِانت،
آ زانت که ما هاک اێن.
 15هئو ،انسان چۆ کاها ِانت،
چۆ ڈگارئے گُلێا ْس َرپیت*.
 16وهدے گواتے آییئے سرا ک َّشیت ،گا َر بیت و
آییئے جاگه پدا آییا پ ّجاهَ نئیاریت.
 17بله ُهداوندئے ِمهرَ ،ازل تان َابد
هما مردمانی همراه ِانت که آییئے تُ ِ
رسش دلا ِانت و
ک و نماسگانی همراه،
آییئے َادلِ ،اشانی ُچ ّ
 18همایانی همراه که آییئے رهبندانی َرندگیریا کننت و
آییئے ُهکمانی م ّنگا نشمۆشنت.
َ 5:103وکاب مزنێن بالی شاهینے ،اردو و پارسیا عقاب.

َ 14:103س ِرشت ،بزان با ِتنِ ،فترت ،جئوهر.

ْ 15:103س َرپگ ،بزان پَچ بئیگ.

ُ 19هداوندا وتی بادشاهیئے تهت آسمانان برجاه داشتگ و
هاکمی کنت.
آییئے بادشاهی س ّجهێن هستیئے سرا
َ
 20او ُهداوندئے پرێشتگان!
شما ،او زۆراوران که آییئے هبران برجاهَ دارێت و آییئے پرمانبرداریا کنێت!
ُهداوندا بنازێنێت.
 21او ُهداوندئے س ّجهێن لشکران!
شما ،او آییئے هزمتکاران که آییئے واهگئے پرمانبرداریا کنێت!
ُهداوندا بنازێنێت.
 22او ُهداوندئے س ّجهێن جۆڑ کرتگێنان،
هر جاگه که آییئے بادشاهی برجاه ِانت!
ُهداوندا بنازێنێت.
او منی َارواه!
ُهداوندا بنازێن.
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او ُهداوند! تئو مزن ائے

او منی َارواه! ُهداوندا بنازێن.
او ُهداوند ،منی ُهدا! تئو بێکساس مزن ائے،
تئو گۆن ِا ّزت و شانا ِ
پۆشتگئے.
گورا کنئے،
 2نورا چۆ کباهێا َ
آسمانا تمبوێئے پئیما پ َ َچ کنئے و
 3وتی بُرزی لۆگانی ِمنُکان* آپانی سرا اۆشتارێنئے.
جمبران وتی َا ّرابه جۆ َڑ کنئے و
گواتئے بان ُزلان سوار ائے.
کاسد کنئے و
 4گواتان وتی َ
آسئے بْرانزا وتی هزمتکار.
 5تئو زمین آییئے بُن ِردانی سرا اێر کرتگ
که هچبر ُس ِر َت نکنت.
 6تئو زمین گۆن آپانی ُجهلانکیان پۆشێنتگ ،کباهێئے ڈئولا،
آپ کۆهانی سربرا اۆشتات.
 7آپ چه تئیی ِنه ِّران جِستنت،
چه تئیی گْرندانی تئوارا با ِلش کرت،
 8کۆهانی سرا تتکنت و دێم په د َرگان شتنت،

ِ 3:104منُک ،بزان ِمنَگُ ،ستون.

گیشێنتگ َات.
دێم په هما جاگها که تئو په آیان ّ
ست نکنت و
 9تئو َانچێن َه ّد و سیمسرے ّ
گو َ
گیشێنت که آپ چه اۆدا َ
نون دگه برے زمینا نگیپت و نپۆشیت.
 10تئو چ ّمگ پرماتنت که َد َرگان آپ ُبرمبێننت و
کۆهانی نیاما تَچان ببنت.
جانورا ا َٓپ دئینت،
 11گیابانئے َه ُمک َ
َوهشیێن هر وتی تُ ّنا پرۆشنت.
 12بالی ُمرگ چ ّمگانی کَشا کدۆهَ بندنت و
سئوت جننت.
درچکانی شاهڑانی نیاما
َ
 13تئو چه وتی بُرزی بان و بارگاها کۆهان ا َٓپ دئیئے و
زمین چه تئیی کارانی بر و َس َمرا سێ َر بیت.
 14تئو په َد َلوتان کاهَ رۆدێنئے و
سبزگ که انسان ِکشت و ِکشار بکنت و
چه زمینا وراک در بکنت،
 15شراب که مردمئے دلا شات بکنت و
رۆگن که آیانی دێما ُرژنا بکنت و
نان که انسانئے دلا زۆرمند بکنت.
ُ 16هداوندئے درچک سێراپ َانت،
لبنانئے گَ ّز که آییا ِکشتگ َانت.
ُ 17مرگ همۆدا کدۆهَ بندنت و
کونج* سنۆبَرێن درچکانی سرا جاگ َه کننت.
 18بُرزێن کۆه وهشیێن بُزانیگ َانت و
تلار ،ریجگوشکانی* پناهگاه َانت.
 19تئو ماه په وهدانی نشان کنگا َا ّڈ کرت و
رۆچ وتی اێر ِنندگئے وهدا زانت.
شپ بیت و
 20تهاریا که کارئےَ ،
جانور ُسرگا لگّنت.
َجنگلئے س ّجهێن
َ
 21شێر په وتی شکارا گُ ّرنت و
وتی وراکا چه ُهدایا لۆٹنت.
 22رۆچ که د َر کئیتِ ،پ َر ّترنت و
گو َ
شگ بیتِ .انگرێزیا “ِ ”storkانت.
 17:104کونج ،مزنێن ُمرگے که ُاردوا بگلا و پارسیا َلک َلک َ
چه ُمشکا مستر ِانت.

جانورے ،بله
 18:104ریجگوشکُ ،مشکئے پئیمێن َ

ٓرام کننت.
وتی هۆنڈانی تها ا َ
 23آ وهدا مردم وتی کارا َن رئونت و
زهمت ک َّشنت.
تان بێگاها
َ
 24او ُهداوند! تئیی کار چینکدر باز َانت،
تئو ،اے س ّجهێن په هکمت ا ّڈ کرتگ َانت،
زمین چه تئیی جۆڑ کرتگێنان پ ُ ّر ِانت.
 25دریا ِانت که پْراه و شائگان ِانت و
چه َسهدارا سررێچ،
کَسان و مزنێنا.
26
َ
جانور هم،
بۆجیگ رئونت و کاینت و مزنێن آپی َ
که تئو جۆڑ کرتگ َانت که آپئے تها گوازی بکننت.
ک َانت،
 27س ّجهێنانی َچ ّم ترا َس ّ
که آیانی وراکا په وهد بدئیئے.
 28تئو که دئیئے ِاش،
آ ِاش یکجاهَ کننت،
تئو که وتی دستا پ َچ کنئے،
چیزان سێ َر بنت.
اے چه َش ّرێن ّ
 29تئو که وتی دێما چێ َر دئیئے،
اے پرێشا َن بنت و سرس َر جننت،
ِاشانی ساها که پ َچ ِگرئے
مرنت و هاکا ِپ َر ّترنت.
دێم دئیئے
 30وتی روها که َ
اے ا َّڈ بنت.
زمینئے سربرا نۆک و تازگَ کنئے.
ُ 31هداوندئے شان تان َابد بمانات،
ُهداوند چه وتی کاران شادمان بات.
 32هما که زمینا چاریت ،زمی َن لرزیت،
دوت بنت.
کۆهان که
دست َجنتَّ ،
َ
سئوت جنان،
 33من وتی س ّجهێن زندا په ُهداوندا
َ
تانکه زندگ آن ،وتی ُهدایا نازێنان.
پسند باتنت
 34منی پگر و هئیال آییا ُ
شادمانی کنان.
که من آییئے بارگاها
َ

 35بله گُنهکار چه زمینا گار و گُمسار باتنت و
بَدکار پَشت مکپاتنت.
ُهداوندا بنازێن ،او منی َارواه!
ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.
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ُهدائے مۆجزهان یات کنێت

ُهداوندئے ُشگرا بگرێت و
هماییئے ناما بگرێت،
کئومان چه آییئے کاران سهیگ کنێت.
 2آییا بنازێنێت ،آییا په سئوت بنازێنێت،
آییئے س ّجهێن باکَمالێن کارانی هبرا بکنێت.
 3آییئے پاکێن نامئے سرا پَهر بکنێت،
ُهداوندئے شۆهاز کنۆکانی دل شادمان بات.
ُ 4هداوند و آییئے زۆر و واکئے لۆٹۆک ببێت،
ُمدام آییئے ِچهرگئے دیدارئے شۆهازا ببێت.
 5آییئے کرتگێن باکَمالێن کاران یات کنێت،
آییئے مۆجزه و داتگێن ُهکمان،
 6او آییئے هزمتکارێن ِابراهێمئے نَسل،
او آکوبئے ُچکّان که آییئے گچێن کرتگێن اێت!

 7آُ ،هداوند مئے ُهدا ِانت.
آییئے دادرسی س ّجهێن جهانا رسنت.
یات کنت،
 8آ وتی َاهد و پئیمانا تان َابد َ
هما َلبز که آییا گۆن هزار نَسلا کرت،
 9هما َاهد که گۆن ِابراهێما کرتی و
هما سئوگند که گۆن ِاساکا وارتی،
 10گۆن آکوبا کرارے بَست و پکّایی کرت،
گۆن ِاسراییلاَ ،ابدمانێن َاهدے.
” 11کَ ْنهانئے سرڈگارا ترا بَکشان،
میراس بیت“.
که شمئے بَهر و
َ
 12آ وهدا که اے کَ ُّمک مردم َاتنت،
کَ ُّمک َاتنت و درامد،
 13اے کئوم و آ کئومئے نیاما َدرپ َ َدر َاتنت،
اے ُملک و آ ُملکا گَشتنت.

 14ک َّسا آیانی سرا ُزلم کنگی نه ِاشت،
په آیانیگی ،آییا بادشاه ِنهِر داتنت:
” 15منی ’رۆگن ِپر ُمشتگێنان‘* دست ِپر مکنێت و
منی نبیان نُکسان مدئیێت“.
 16زمینا ُڈکّالی اێر آورت و
آیانی نانئے َامباری پْرۆشتنت.
 17آیانی دێما مردمے رئوانی دات،
ایسپ ،که گُلامێئے هسابا بها کنگ بوت.
ُّ
 18آییئے پا ِدش په بند و زمزیل ٹَ ّپیگ کرتنت و
آسنێن تئوکے گُ ّٹا دا ِتش،
 19تان هما وهدا که آییئے هبر راست بوتنت،
ُهدائے هبرا آییئے راستی پکّا کرت.
ایسپ لۆٹت و آزات کرت،
 20بادشاها ُّ
مردمانی هاکما آزات کرت.
 21بادشاها وتی لۆگئے َمس ِتر کرت،
وتی س ّجهێن مال و ِملکتئے هاکم،
 22که بادشاهئے کارندهان وتی تَبا َادب بکنت و
کَماشان داناییئے تالیما بدنت.
 23نون ِاسراییل ِمسرا آتک،
آکوب ،هامئے سرڈگارا* په َدرامدی َجهمنند بوت.
 24وتی مهلوکی آباد و
چه آیانی دژمنان زۆراور ِتر کرتنت.
 25دژمنانی دلی گَردێنت تان چه آییئے کئوما نپرت بکننت و
آییئے هزمتکارانی هلاپا پ َ َندل بسازنت.
 26آییا وتی هزمتکارێن مو ّسا رئوان دات و
هارون ،که وت گچێنی کرتگ َات.
ِ 27اشان مردمانی نیاما ُهدائے اج ّبتێن نشانی و
آییئے مۆجزه پێش داشتنت ،هامئے سرڈگارا.
 28آییا تهاری رئوان دات و زمین تهار کرت،
آییئے هبرئے ناپرمانی ِاش نکرتگ َات.
 29آیانی آپی هۆن کرت و
ماهیگی کُشتنت.
 15:105رۆگن ِپر ُمشگ ،بزان په بادشاهیا گچێن کنگ.

 23:105هامئے سرڈگار ،بزان ِمسر.

 30سرڈگا ِرش چه پُگُلا پ ُ ّر بوت
که تان آیانی بادشاهی وابجاهان سر بوتنت.
 31آییا هبر کرت و مکسکانی لشکر آتکنت و
پ َ َّشگ آیانی س ّجهێن ُملکا مان رتک.
 32هئورئے بدلا ترۆنگلی گْوارێنت،
آس و بیر ،آیانی س ّجهێن سرزمینا.
 33آیانی انگور و ِانجیرئے درچکی تباه کرتنت و
ُملکئے درچکی پرۆشتنت.
ُ 34هکمی کرت و َم َدگ آتکنت،
کَٹَگ* ،بێهسابا.
 35آیانی ُملکئے س ّجهێن سب َز ِگش وارتنت و
هاکئے س ّجهێن بَر و َسم ِرش اێر برت.
 36نون آیانی س ّجهێن ائولی ُچکّی جتنت
آیانی مردانگیئے ائولی بَر و َسمر.
 37وتی مردمی َز ّر و ُسهرا بار کرت و ڈنّا آورتنت و
چه آیانی کَبیلهان ک َّسا ٹگل نئوارت.
ِ 38مسر چه بنی ِاسراییلئے رئوگا گَل بوت،
چێا که آیانی تُرسا گار َات.
 39آییا جمبرے ساهێل کرت و پۆشێنتنت،
آسے رۆکی کرت که شپا ُرژنایی ِاش بدنت.
 40آیان لۆ ِٹت و ُهداوندا بئینکوێن* ُمرگ رئوان دات و
آیی گۆن آسمانی نگنا سێر کرتنت.
 41تلارے تَلی دات و آپ رئوان بوت،
گیابانا کئورے تَتک.
 42چێا که وتی پاکێن کئولی یات َات
که گۆن وتی هزمتکارێن ِابراهێما کرتگ َاتی.
 43آییا وتی کئوم په شادمانی ڈنّا آورت،
وتی گچێن کرتگێن ،گۆن شادهیئے کوکّاران.
 44آیانا راجانی سرڈگاری دات و
آ ،کئومانی کرتگێن مهنتانی مالک بوتنت،
 45که آییئے رهبندانی َرندگیریا بکننت و
آییئے َشریَتئے ُهکمانی سرا کار بکننت.
 34:105کَٹَگ َم َدگانی ِکسمے.

 40:105بئینکو کپینجرئے ڈئولێن ُمرگے ،بله چه کپینجرا کَس ِتر.

ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.
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ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.
ُهداوندئے ُشگرا بگرێت که نێک ِانت و
ِمهری َابدمان.
 2کئے ُهداوندئے پُرواکێن کارانی تئوسیپ و
کرت کنت؟
آییئے تمانێن ستا و سنایا
َ
 3بَهتاور َانت هما که َادلا برجاه دارنت،
هما که ُمدام ِانساپئے سرا کا َر کننت.

مشمۆش.
رهم کنئے ،منا َ
 4او ُهداوند! هما وهدا که وتی مردمانی سرا َ
منی ِک ّرا بیا و منا ب َرکّێن
 5که تئیی گچێن کرتگێنانی وشبهتیا بگندان،
که تئیی کئومئے شادمانیا هئوار ببان و
تئیی مهلوکئے همراهیا پَهر بکنان.
 6ما گناه کرتگ ،مئے پتان هم،
ما َردێن راهے زرتگ و بدکاری کرتگ.
 7آ وهدا که مئے پت و پیرک ِمسرا َاتنت،
ِ
دلگۆشش نکرت و
تئیی هئیران کنۆکێن کارانی نێمگا
تئیی س ّجهێن مهربانی ِاش َش ُمشتنت،
دریائے ِک ّرا سرکشی ِاش کرتُ ،سهر ِزرئے ِک ّرا.
 8بله ُهداوندا په وتی نامئیگی َرکّێنتنت،
تانکه وتی زۆر و واکا زاهر بکنت.
هر دات و ِزر ُهشک بوت،
 9آییا ُسهر ِزر ِن ّ
چه ُجهلانکیان َانچش گوازێنتنتی که پوره گیابانے.
 10چه بَدواهانی دستا َرکّێنت و
چه دژمنانی دستا مۆ ِکتنتی.
 11آپا ،آیانی دژمن پۆشێنت،
چه آیان یکّے هم پَشت نکپت.
 12نون ُهداوندئے لبزئے سرا با َو ِرش کرت و
آییئے ستا و سنا ِاش کرت.

زوت بێهئیال بوتنت که آییا چے کرتگ َات و
 13بله ّ
په آییئے شئور و َسلاها ودا ِرش نکرت.
هئوسانی َرندگیر بوتنت و
 14گیابانا وتی هئوا و َ
ُهشکاوگان* ُهدا ِاش چک ِ
ّاست.
 15گڑا هرچے که لۆٹ ِتشُ ،هدایا داتنت،
بله آیانی جانا ورۆکێن نادراهیے هم داتی.
ُ 16اردگاها* ،مو ّسائے سرا َه َس ِّدش کرت و
هارونئے سرا هم ،که ُهداوندئے پَلگارتگێن دینی پێشوا َات.
 17گڑا زمینا دپ پَچ کرت و داتان* اێری برت و
َابیرامئے ٹۆلی * باری دات.
 18آیانی ٹۆلیا آسے مان کپت و
بْرانزان بدکار سۆتکنت.
گوسکے جۆ ِڑش کرت و
 19سینائے کۆها* َ
آسا تاپتگێن ِتلاهێن ب ُ ِتش پرستش کرت.
 20وتی م َزنشانێن ُهدائے بدلا
کاهوارێن َجلَبێن گۆکێئے* ب ُ ِتش زرت.
 21وتی َرکّێنۆکێن ُهدا ِاش ش ُمشت،
هما که ِمسرا مزنێن کاری کرتگ َات.
 22هامئے سرڈگارا هئیران کنۆکێن و
ُسهر ِزرئے ِک ّرا باکَمالێن کاری کرتگ َات.
گوشت” :گار و گُمسا ِر َش کنان“.
 23گڑا ُهدایا َ
بله آییئے گچێن کرتگێن مو ّسا نیاما کپت و
په آیانی تباه کنگا ُهدائے گزبی داشت.
 24آ دلک َّشێن ُملکئے َارزش و کَد ِرش نزانت،
آییئے کئولئے سرا با َو ِرش نێست َات.
 25وتی ِگدانانی تها نُ ُرنڈ ِتش و
ُهداوندئے هب ِرش نزرت.
 26گڑا دستی چست کرت و سئوگندی وارت
که گیابانا تبا ِه َش کنان و
ک و نُماسگا ِنش درکئومانی نیاما گار و گُمسا َر کنان و
ُ 27چ ّ
هچ ُنردیتُ 16:106 .اردگاه هما جاگه ِانت که مردم په کسانێن وهدێا گدا َن بندنت و نندنت17:106 .
ُ 14:106هشکاوگُ ،هشک و بےآپێن زمین که اۆدا َّ
َ
سیاهگ
داتان چه آ مردمان یکّے َات که گیابانا مو ّسایی نم ّنتَ 17:106 .ابیرامئے ٹۆلی ُرمبے َات که گیابانا مو ّسا ِاش نم ّنت 19:106 .اسلیگێن ِابرانی
گوشیت” :هۆرێبئے کۆها“ .هۆرێبئے کۆه ،سینائے کۆهئے دومی نام ِانتَ 20:106 .جلَبێن گۆک ،بزان ورناێن نرێن گۆکے که په کارا رام کنگ نبوتگ.
َ

س ّجهێن ُملکان ِشنگ و شان ِگ َش کنان.
 28آیان وتارا گۆن ب َ َهل پێۆرا * ُجگ* کُرت و
په ُمردگان کرتگێن کُربانی ِگش وارتنت.
 29گۆن وتی بدکاریان
ُه ِ
داوندش َزهر بَراێنت،
هئوپ و وباے سرا ِاش کپت.
 30بله پینیهاس * نیاما اۆشتات و ْدوایی کرت و
وبا دارگ بوت.
 31اے په آییا پاکی و پلگاریے هساب آرگ بوت،
نَسلانی نَسل ،تان َابد.
َ 32مریبائے آپانی ِک ّرا
ُه ِ
داوندش ِهژم ِگراێنت و
سئوبا مو ّسا َجنجالا کپت،
آیانی َ
 33چێا که مو ّسا ِاش دلسیاه کرت و
چه آییئے دپا ُسبکّێن هبرے در آتک.
 34کئو ِمش آ پئیما تباه نکرتنت که
ُهداوندا پرمان داتگ َاتنت.
 35نون گۆن کئومان هۆر و تۆر بوت و
همایانی رسم و دۆ ِدش زرتنت.
 36همایانی ب ُ ِتش ُسجدهَ کرتنت و
اے بُت په آیان دامے بوتنت.
بچک و جن ِکّش
 37وتی ّ
َ
ُربانیگ کرتنت.
په دێهان ک
 38بێگناهێن هۆ ِن َش رێتک
بچک و جنکّانی هۆن،
وتی
ّ
که په کَ ْنهانئے بُتان کُربانی ِگ َش کرتنت و
زمین چه ِاشانی هۆنا آلودگ بوت.
 39گۆن وتی کاران وتا ناپاک و
گۆن وتی ِکردان وتا سیهکا ِر َش کرت.
 40پمێشکاُ ،هداوند وتی کئومئے سرا َزهر گپت،
 28:106ب َ َهل پێۆر بُتے َات که پێۆر نامێن جاگهێا پرستش َ
کنگ بوت.
پینیهاس مردمێئے نام ِانت.

ُ 28:106جگ دارے که په زمینئے شۆم کنگا دو گۆکئے گردنا بندنتی.

30:106

دلی چه وتی میراسا بد بوت.
 41درکئومانی دستا داتنتی و
بدواهان آیانی سرا هاکمی کرت.
 42دژمنان آیانی سرا ُزلم کرت و
وتی چێردست کرتنت.
ُ 43هداوندا باز برا آزات کرتنت
بله وتی شئور و هئیالانی تها َسرک َّشی ِاش کرت و
گناهانی تها ب ُ ِکّتنت.
 44بله وهدے که آیانی پریاتی ِاشکت،
دیستی که چۆن پرێشان َانت،
 45گۆن آیان وتی َاهد و کراری یات کرت و
گوست.
چه وتی بازێن ِمهرا ،چه آیانی بدیان سر َ
 46آیانی س ّجهێن بندیگ کنۆکانی دلا
په آیان رهمی پێدا کرت.
 47او ُهداوند ،مئے ُهدا! مارا ِب َرکّێن،
مارا چه درکئومانی نیاما ِچن و یکجاه کن
که تئیی پاکێن نامئے ُشگرا بگرێن و
په تئیی ستایا پَهر بکنێن.
ُ 48هداوندا ستا و سنا باتِ ،اسراییلئے ُهدایا،
َابد تان َابد.
بگوشاتنت” :ان ُچش بات .آمین“.
س ّجهێن مردم َ
ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.

َزبورئے پنچمی کتاب
َزبور 150—107

ُهداوندئے ِمهر َابدمان ِانت

107

ُهداوندئے ُشگرا بگرێت
که نێک ِانت و ِمهری َابدمان.
ُ 2هداوندئے َرکّێنتگێن هبر بکناتنت،
هما که چه دژمنانی دستا َرکّێنتگ َانتی،
 3هما که چه بازێن سرڈگاران زرتگ و یکجاهی کرتگ َانت،
چه َشگرب و َمگرب ،چه شمال و جنوبا.

 4لهتێن ،جنگل و گیابانان سرگردان بوت و
په ُچشێن شهرێا راهے ندیس ِتش که َجهمنند ببنت.
 5گژنگ و تُ ّنیگ منتنت،
َمرکیگ بوتنت.
گورا پریا ِتش کرت و
 6نون سکّیانی تها ُهداوندئے َ
آییا چه سکّیان َرکّێنتنت.
 7آییا چه تچکێن راهێا رهشۆنی کرتنت،
دێم په شهرێا که اۆدا َجهمنند ببنت.
ُ 8هداوندئے ُشگرا بگراتنت ،آییئے ِمهر و
سئوبا.
په بنیآدما آییئے باکَمالێن کارانی َ
سێراپ کنت و
 9هما ِانت که تُ ّنیگان
َ
شرێن وراکا سێرلاپ.
گُژنگان چه ّ
 10تهارترێن تهاریان ِنشتگ َاتنت،
آسنێن زمزیلانی بندیگ و َازاب َاتنت
 11که ُهدائے هبرانی هلاپا سرکشی ِاش کرتگ َات و
بُرزێن َارشئے ُهدائے سر و سۆجِش کَلاگ بستگ َاتنت.
 12گڑا زهمتک َّشیئے سرا دات و آیانی گروری پرۆشت،
ٹگ ِلش وارت و َم َدت کنۆ ِکش نێست َات.
 13نون سکّی و سۆریانی تها گۆن ُهداوندا پریا ِتش کرت و
آییا چه جنجالان َرکّێنتنت.
 14چه تهارترێن تهاریان دری کرتنت و

آیانی زمزیلی پرۆشتنت.
ُ 15هداوندئے ُشگرا بگراتنت،
آییئے ِمهر و
سئوبا
په بنیآدما آییئے باکَمالێن کارانی َ
 16که بْرنجێن دروازگی پرۆشتنت و
آسنێن بندی گُ ِّڈتنت.
 17چه وتی سرکَشیا َاهمک بوتنت و
سئوبا سکّی و سۆریان کپتنت.
وتی گناهانی َ
نشت و
 18ورا ِکش گُ ّٹا اێ َر ُ
مرکئے دروازگا َرستنت.
 19نون سکّی و سۆریانی تها گۆن ُهداوندا پریا ِتش کرت و
آییا چه جنجالان َرکّێنتنت.
 20وتی ُهکمی راه دات و دراهی کرتنت و
چه ک َّل و ک َّڈا َرکّێنتنتی.
ُ 21هداوندئے ُشگرا بگراتنت ،آییئے ِمهر و
سئوبا.
په بنیآدما آییئے باکَمالێن کارانی َ
ُ 22شگرگزاریئے کُربانیگ بکناتنت و
کسها بیاراتنت.
گۆن شادمانیئے سئوتان آییئے کارانی ّ
 23هما که گۆن بۆجیگان دریایا شتنت،
هما که آپانی سرا سئوداگری ِاش کرت،
ُ 24هداوندئے کا ِرش دیستنت،
مان ُجهلانکیان آییئے هئیران کنۆکێن کار.
 25آییا هبر کرت و توپّانێن گْواتے آتک و
دریائے چئولی ِچست کرتنت.
 26بۆجیگ بُرزاد تان َارشا شتنت و
جهلاد تان ُجهلانکیان کپتنت و
چه جنجالا آیانی َارواه آپ بوت.
 27شرابیانی پئیما تَ ّترگ و ٹگل ورگا لگّتنت و
آیانی س ّجهێن ِازم و هنر گار بوت.
 28نون سکّی و سۆریانی تها گۆن ُهداوندا پریا ِتش کرت و
آییا چه جنجالان َرکّێنتنت.
 29توپّانی اێرمۆش کرت و
دریائے چئول ِنشتنت.
 30توپّان که اێر ِنشت ،گَل بوتنت،

رئو ِگش لۆٹت.
دێم په هما تئیابا رهشۆنیای کرتنت که وت َ
ُ 31هداوندئے ُشگرا بگراتنت ،آییئے ِمهر و
سئوبا.
په بنیآدما آییئے باکَمالێن کارانی َ
 32مردمانی ُم ّچیا آییا ستا بکناتنت و
کماشانی مجلسا تئوسیپ.
 33آ کئوران گیابا َن کنت،
تچۆکێن چ ّمگان ،هشکاوگێن زمین و
ِ 34کشت و ِکشاری زمینان سۆرگَ * کنت،
سئوبا.
اۆدئے َجهمنندانی بدکاریئے َ
رم* کنت و
 35گیابانان َ
گو َ
ُهشکێن زمینان ،تچۆکێن چ ّمگ.
 36شدیگی آورت و همۆدا َجهمنند کرتنت و
آیان شهرے آباد کرت و ِنشتنت.
 37آیان ڈگار ِکشت و انگوری باگ آباد کرت
که باز بَر و َسم ِرش دات.
سک باز گێشتر بوتنت،
 38آییا برکت داتنت و آ ّ
کم ببنت.
نه ِاشتی که َد َلو ِتش ّ
کم تَ ّران و وار و زار بوتنت،
 39نون آ ّ
چه آزار و جنجال و گَما.
رپ کنت،
 40هما که َشرپداران َ
بێش َ
آیی زرت و بێراهێن گیابانان َدرپ َ َدر کرتنت.
 41بله هاجتمندی چه َسکّیان در کرتنت،
آیانی کَهۆلی* رمگانی پئیما باز کرتنت.
ِ 42
شادمانی کننت و
نێکد ِل َش ِگندنت و
َ
بند کنت.
هر بدکار وتی دپا َ
 43هرکَس که دانا ِانت ،اے کاران بچاریت و
ُهداوندئے پُر ِمهرێن کارانی سرا َش ّریا ِپگر بکنت.

 34:107سۆرگ ،بزان گۆن وادا هئوار بوتگێن زمین که اۆدا کشا َر ُنردیت.
لۆگێئے نانوار(.

گورم ،بزان دریاچه.
َ 35:107

 41:107کَهۆل ،بزان هانوار ،هانواده )یک

ُهدا که گۆن ِانت ،سۆبێ َن بێن
سئوتے .داوودئے َزبور.
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منی دل َجم ِانت ،او ُهدا!
سئوت جنان و ترا نازێنان.
چه دلئے ُجهلانکیا
َ
 2او سرۆز و چنگان! آگه بێت.
من بامگواهارا هم چه وابا پا َد کنان.
 3کئومانی نیاما تئیی ُشگرا ِگران ،او ُهداوند!
درکئومانی نیاما ترا نازێنان،
 4که تئیی ِمهر باز ِانت،
چه آسمانان بُرز ِتر،
تئیی وپاداری تان جمبران ِانت.
 5او ُهدا! آسمانانی سربرا تئیی م َزنشانی نازێنَگ بات و
س ّجهێن زمینا تئیی شان و شئوکت سر بات.
 6گۆن وتی راستێن دستا ب َرکّێن و منا پسئو بدئے
تانکه هما مردم ب َرکّنت که ترا دۆست َانت.
ُ 7هدایا چه وتی پاکیا هبر کرتگ:
”سۆبێ َن بان و ِشکێما به َر کنان و
کساس کنان.
سوکّۆتئے َد َرگا په وت ک َّد و
َ
 8گَلیاد منیگ ِانت و َمنَ ّسی منیگ،
ِاپراییم منی جنگی کُلاه ِانت،
یَهودا ،بادشاهیئے َاسا و
 9موآب َدسشۆدی تْ َرشت،
َ
چگل دئیان* و
ِادومئے سرا وتی سواسا
پیلیستیهئے سرا وتی پێرۆزیئے گوانکا جنان*“.
َ

 10کئے منا پسیلبندێن شهرا* کاریت؟
کئے تان ِادوما منی رهشۆ َن بیت؟
 11او ُهدا! تئو هما نهائے که مارا یله ِات کرتگ؟
 9:108سواس چگل دئیگئے مانا گرگ و وتی کنگ ِانت.
شهر که آییئے َچ ّپ و چاگردا ُمهرێن دیوالے.

نام کئیت.
 9:108بند  7تان  9آ بازێن جاگه و مردمانی َ

 10:108پسیلبندێن شهر ،بزان هما

نون گۆن مئے لشکران همراهَ نبئے؟
 12مئے دژمنانی دێما مارا مدت کن،
ُمک ناهودگ ِانت.
که انسانئے ک ّ
ُ 13هدا که گۆن ِانت ،سۆبێ َن بێن،
هما ِانت که مئے دژمنان پادما َل کنت.

شرمندگیئے کباه
په سازگر و وش َالهانانی سالارا .داوودئے َزبور.
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او منی ستایانی ُهدا!
هامۆش مبئے.
 2چێا که بدکار و پرێبکاران
منی هلاپا وتی دپ پَچ کرتگ،
گۆن درۆگبندێن زبانێا منی هلاپا گَ ِّپش جتَگ.
چپ و چاگر ِدش کرتگ،
 3منا گۆن نپرتیێن هبران ّ
بێسئوبا گۆن من په ج ْنگا پاد آتکگ َانت.
َ
 4منی ِمهرئے بدلا منا بُهتا ِمش جتگ،
بله من په آیان نێکێن ْدوا کرتگ.
بدی کننت و
 5منی نێکیانی بدلا گۆن من َ
ِمهرئے بدلا نَپرت.

گوشنت” :بدکارێن مردمێا ِاشیئے َچکّا دئور دئے،
َ 6
ب ِّل که بُهتام جنۆکے ِاشیئے راستێن نێمگا اۆشتیت.
 7وهدے آییئے دادرسیا کننت،
مئیاربار زانگ بات و
ْدوایی گناه هساب باتنت.
 8رۆچی کَ ُّمک باتنت و
آییئے ُاگده و ِز ّمهواری دگرێا برسات.
ُ 9چکّی چۆرئو باتنت و
َجنی جنۆزام.
ُ 10چکّی پنڈۆک و َدرپ َ َدر باتنت و
چه وتی ُپرشتگێن لۆگان در کنگ باتنت.
 11وامداری س ّجهێن مال و هستیا پَچ گراتنت و
درا َمد آییئے ُجهدانی بَر و َسمرا بَراتنت.

 12ک َّس په آییا مهربان مبات و
آییئے چۆرئوانی سرا ّبزگ مکنات.
 13پدرێچی گار باتنت و
نا ِمش په دێمی نَسلان سر مبات.
 14آییئے پت و پیرکانی گناه ُهداوندئے بارگاها یات کنگ باتنت،
ماتئے گناهی هچبر شۆدگ مباتنت.
 15گنا ِهش ُمدام ُهداوندئے چ ّمانی دێما باتنت،
ُهداوند آیانی یاتا چه زمینا گار کنات.
 16چێا که آ هچبر په ک َّسا مهربان نبوت،
نێزگار و هاجتمندی آزار داتنت و
دلپرشتگێنی په مرک رسێنتنت.
ُ
وش بوت،
 17نالت کنگی َّ
آییئے وتی سرا کپاتنت.
وش نبوت،
برکت دئیگی َّ
هچبر برکتی م َرسات.
گورا َات،
 18نالت کنگی چۆ پۆشاکا َ
آپئے پئیما آییئے جانا اێر ِنشت،
رۆگنئے پئیما ّ
هڈانی شت.
 19نالت کباهے بات و آییئے جندا بپۆشات و
کمربندێئے پئیما مدام آییئے سرێنا بندۆک بات“.
 20چه ُهداوندئے نێمگا منی بُهتام جنۆکانی ُم ّز همے بات،
هما که منی هلاپا بدێن هب َر کننت.
 21بله تئو ،او ُهداوند ،تهنا تئو
په وتی نامئیگی منی سرا مهربان بئے،
چه وتی ِمهرئے نێکیا منا ب َرکّێن.
 22چێا که من نێزگار و هاجتمندے آن و
د ُلن باتنا ٹَ ّپیگ ِانت.
 23من چۆ بێگاهی ساهگێا گا َر بان،
چۆ َم َدگێا َچ َنڈگَ بان.
 24چه رۆچگا ُ
کۆنڈن ْدرهگا َانت،
جِسم و جانُن رنجتگ و لاگر ِانت.
 25بُهتام جنۆکانی کَلاگی آن،
منا که ِگندنت ،سرا َچنڈێننت.
 26منا کُ َمک کن ،او ُهداوند ،منی ُهدا!

په وتی ِمهرئیگی منا ب َرکّێن.
 27ب ِّل بزاننت که اے تئیی دست ِانت،
که اے کار تئو کرتگ ،او ُهداوند!
نالت کننت،
 28آ َ
بله تئو برکت بدئیاتئے.
َهمله که کننت ،شرمندگ باتنت،
بله تئیی هزمتکار شادمانی بکنات.
گورا دئیگ بات و
 29منی دژمنان رسواییئے جامگ َ
شرمندگیئے کباها پۆشێنگ باتنت.
سک باز ُشگرا ِگران،
 30من چه وتی زبانا ُهداوندئے ّ
بازێن مردمێئے دێما آییا ستا کنان.
 31چێا که هاجتمندئے راستێن نێمگا اۆشتیت
تانکه آییا چه دادرسانی ُهکما ب َرکّێنیت.

منی راستێن نێمگا بنند
داوودئے َزبور.
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اے ُهداوندئے پئیگام ِانت په منی ُهداوندا:
”منی راستێن نێمگا بنند
تان هما وهدا که تئیی دژمنان
تئیی پادانی چێرئے پ َ َدگ و چارچۆبهے بکنان“.

گوشیت:
ُ 2هداوند چه َسهیونا تئیی زۆراورێن َاسایا شها َر دنت و َ
”وتی دژمنانی نیاما هاکمی کن“.
 3آ رۆچا که تئو وتی لشکرا ُم َّچ کنئے،
تئیی مردم په شئوکے گۆ َن بنت.
گۆن پاکیئے شان و زێباییا
گورا کاینت،
تئیی ورنا تئیی َ
چۆ که نۆد* چه بامگواهئے با ِتنا.
ُ 4هداوندا سئوگند وارتگ و
پشۆما َن نبیت ،که:
”تئو تان َابد دینی پێشواے ائے،
 3:110نۆد ،بزان َشپنَمب.

َم ِ
لکیسدیکئے* ِهسابا“.
ُ 5هداوند تئیی راستێن دستا ِانت،
وتی گَ َزبئے رۆچا بادشاها َن د ُرشیت.
 6کئومان سزا َدنت،
زمینا چه لاشا پ ُ َّر کنت و
س ّجهێن زمینئے هاکما َن د ُرشیت.
 7راها ،چه کئورێا ا َٓپ وارت و
لند بیت.
سۆبێ َن و سرب ُ َ

ُهداوندئے کار راست و په َادل َانت
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ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.
چه دلئے ُجهلانکیا ُهداوندئے ُشگرا گران،
نێکدلانی دیواناُ ،م ّچیئے نیاما.
ُ 2هداوندئے کار مزن َانت،
هرکَسئے دلا که ِنشتگ َانت،
شری پگ َر کننت.
آیانی سرا په ّ
 3آییئے کار شاندار و پُرشئوکت َانت و
برجم مانیت.
آییئے َادل تان َابد
َ
 4آییا وتی باکَمالێن کار یادگار کرتگ َانت،
ُهداوند مهربان و رهم کنۆک ِانت.
 5آ همایان وراکَ دنت که آییئے تُ ِ
رسش دلا ِانت،
یات کنت.
وتی َاهد و کَرارا تان َابد َ
 6وتی کارانی زۆری وتی کئومارا پێش داشتگ،
درکئومانی میراسی وتی کئومارا داتگ َانت.
 7آییئے َدستانی کار راست و په َادل َانت و
س ّجهێن رهبندی پُر ِاهتبار.
َ 8ابد تان َابد ُمهر و ُمهکم َانت،
په راستی و تچکی کنگ بوتگ َانت.
 9آییا وتی کئوم مۆ ِکتگ،
تان َابد وتی َاهد و کَراری برجم داشتگ.
آییئے نام پاک و باکمال ِانت.
ُ 10هداوندئے تُرس داناییئے بِندات ِانت.

َ 4:110م ِ
لکیسدیکِ ،ابراهێمئے زمانگا بادشاه و دینی پێشواے َات.

هما که آییئے رهبندانی َرندگیریا کننت،
زانتکاری رسیت.
شرێن
َ
آیان ّ
تان َابد ستا هماییئیگ ِانت.

ُهدادۆستانی بَهتاوری
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ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.
بَهتاور ِانت هما که ُهداوندئے تُرس آییئے دلا ِانت،
دۆست بنت.
سک باز
هما که آییئے ُهکمی ّ
َ
 2آییئے نَسل و اۆبادگ زمینئے سرا پُرزۆ َر بنت،
برکت نێکدلانی پدرێچا رسیت.
 3آییئے لۆگ چه مال و ِملکتا پ ُ َّر بیت و
برجم مانیت.
آییئے پهرێزکاری تان َابد
َ
 4په نێکدلان مان تهارۆکیا هم ُرژ َن ْدرپشێنیت،
آ مهربانَ ،رهم کنۆک و آدل ِانت.
 5بَکشنده و وام ِدهێن مردمئے آ َسر َش َّر بیت،
انساپ کنت.
هما که وتی کاران په
َ
 6چێا که آ هچبر لرزێنَ َ
گ نبیت،
َ
کنگ بیت.
پهرێزکارێن مردمے تان َابد یات
 7آ چه بدێن هالا َن نتُرسیت،
دلی َجم ِانت ،تئوکلی ُهداوندئے سرا ِانت.
 8آییئے دل ُمهر ِانت ،نتُرسیت،
نێٹ* وتی دژمنانی ِشکستا گندیت.
 9گۆن گریب و نێزگاران بێهساب بکشنده ِانت،
آییئے پهرێزکاری تان َابد برجم ِانت.
َ
کنگ بیت.
آییئے کانٹ* په شانے بُرز
 10بدکا َر گندیت و ِهژمناکَ بیت،
چه زهرا دنتا َن د ُرشیت و ا َٓپ بیت،
بدکارئے واهگ نا ُمرا َد بنت.

 8:112نێٹ ،بزان گُڈسرا ،آ ِهرا.

 9:112کانٹئے مانا ِادا زۆر و کدرت ِانت.

ست کنت
ُهداوند نێزگارا ِچ َ
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ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.
بنازێنێت ،او ُهداوندئے هزمتکاران!
ُهداوندئے ناما بنازێنێت.
ُ 2هداوندئے ناما ستا و سنا بات،
چه انّونا تان َابد.
َ 3مش ِرکا بگر تان َمگ ِربا،
ُهداوندئے نام نازێنگ بات.
ُ 4هداوند س ّجهێن کئومانی سرا پُرجلال ِانت و
آییئے شان و شئوکت چه آسمانان بُرز ِتر.
 5کئے مئے ُهداوندێن ُهدائے ڈئولا ِانت؟
مئے ُهدا بُرزاد ،وتی بادشاهی تهتا ِنشتگ.
 6آ َج َ
هل بیت
که آسمان و زمینا بچاریت.
 7آ نێزگارا چه هاکا و
هاجتمندا چه پرانی هاکۆٹا*
چست کنت.
َ
ُ
 8شهزادگانی نیاما نادێنی ِتش،
وتی کئومئے شهزادگانی نیاما.
مات کنت و
َ 9سنٹ و بےائولادێن جنێنا وشدل و ُچکّانی َ
آییئے لۆگا آباد.
ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.

وهدے ِاسراییل چه ِمسرا در آتک...
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وهدے ِاسراییل چه ِمسرا در آتک،
آکوبئے هاندان ،چه درا َمدێن زبانێئے مردمانی نیاما،
 2یَهودا ُهدائے ِگچێن کرتگێن و
ِاسراییل آییئے بادشاهی بوت.

 7:113پُرانی هاکۆٹُ ،ستکگێن دارانی پُرئے جاگه ،پُرانی ُ
بانڈم.

 3دریایا دیست و تَتک،
ُا ْر ُدنئے کئور ،پُشتا کن ِزت.
گورانڈا ِس ّٹ جنان بوتنت و
 4کۆه چۆ َ
گو َرگا.
ُجمپ چۆ َ
 5او دریا! چے بوت که تئو تَتکئے؟
او ُا ْر ُدن! چے بوت که تئو پُشتا ِکن ِزتئے؟
گورانڈا ِس ّٹ جت،
 6او کۆهان! چے بوت که شما چۆ َ
گو َرگا ،او ُجمپان؟
شما چۆ َ
ِ 7بلَرز ،او زمین!
ُهداوندئے بارگاها،
آکوبئے ُهدائے بارگاها.
گورم کرتنت ،چه آپا پ ُ ّر،
 8آییا تَلار َ
ُمهرێن ِسنگ آپئے چ ّمگ.

مئے ُهدا َارشا ِانت
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مارا ِانّه ،او ُهداوند! مارا ِانّه،
تئیی ناما شان و شئوکت بِرسات،
سئوبا.
تئیی ِمهر و وپاداریئے َ

بگوشنت:
 2آ دگه کئوم چێا َ
” ِاشانی ُهدا کجا ِانت؟“
 3مئے ُهدا َارشا ِانت،
وش بیت ،هما کارا کنت.
هرچے که آییا َّ
 4آیانی ” ُهدا“ نُگره و تلاه َانت،
انسانئے دستئے جۆڑ کرتگێن بُت.
کرت نکننت،
ِ 5اشان دپ ِپر بله هبر َ
دیست نکننت،
چ ِّمش ِپر بله
َ
ِ 6
شکت نکننت،
گۆشش ِپر بله ِا َ
چت نکننت،
پۆن ِزش ِپر بله بۆ َ
 7دس ِتش ِپر بله ما ِر َت نکننت،
شت نکننت،
پا ِدش ِپر بله راه َ

نه چه وتی گُ ّٹا آوازے ک َّش َت کننت.
 8هرکَس که ِاشان جۆ َڑ کنت،
ه ِمشانی پئیما بیت و
َ
تئوکل کنت.
هما مردم هم که ِاشانی سرا
 9او ِاسراییل! ُهداوندئے سرا تئوکل کن،
ُمک و ِاسپَر ِانت.
هما شمئے ک ّ
 10او هارونئے لۆگ! ُهداوندئے سرا تئوکل کن،
ُمک و ِاسپَر ِانت.
هما شمئے ک ّ
 11او ُهداتُرسان! ُهداوندئے سرا تئوکل کنێت،
ُمک و ِاسپَر ِانت.
هما شمئے ک ّ
ُ 12هداوندا مارا یات کرتگ و
برکت دنت،
مارا
َ
برکت دنت،
ِاسراییلئے لۆگا
َ
برکت دنت.
هارونئے لۆگا
َ
برکت دنت که ُهداوندئے تُرس آیانی دلا ِانت،
 13همایان َ
یک پئیما.
مزنێن و کَسانێنانّ ،
ُ 14هداوند شمارا گێشا چه گێشتر کنات،
ک ،دوێنان.
شمئے جند و ُچ ّ
ُ 15هداوند شمارا برکت دئیات،
زمین و آسمانئے َا ّڈ کنۆک.
 16بُرزێن َارش ُهداوندئیگ ِانت و
زمینی بنیآدمارا داتگ.
ُ 17مر َدگ ُهداوندا ننازێننت،
نه آ مردم که رئونت و بێتئوا َر بنت.
 18اے ما اێن که ُهداوندا ستا دئیێن،
انّون تان َابد.
ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.

منا ُهداوند دۆست ِانت
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منا ُهداوند دۆست ِانت که
منی تئواری گۆش داشت،
منی پریات و زاریئے تئوار و
 2وتی دلگۆشی منی نێمگا ّترێنت.
گوانکی جنان.
تان زندگ آن،
َ
 3مرکئے سادان پتاتگ َاتان،
کبرئے تُرس منی سرا کَپتگ َات
گم و اندۆهانی بندیگ اتان.
گوشتُن:
ُ 4هداوندئے نا ُمن گپت و َ
”او ُهداوند! منی زندا ِب َرکّێن“.
ُ 5هداوند مهربان و آدل ِانت،
مئے ُهدا ،چه ِمهر و رهما سررێچ.
ُ 6هداوند سادهدلێن مردما َن سمبالیت،
من که وار و زار اتان ،منا َرکّێنتی.
 7پدا آرام بئے ،او منی َارواه،
که ُهداوند په تئو مهربان بوتگ.
 8او ُهداوند! تئو منی َارواه چه َمرکا َرکّێنت،
چم چه ارسان و
منی ّ
پاد چه َلک َُشگا
 9که ُهداوندئے بارگاها گام بجنان
زندگێنانی زمینا.

گوشتُن:
 10منا با َور َات ،هما وهدا هم که َ
ک ّبزگ آن“.
” َس ّ
گوشتُن:
 11پرێشانیانی تها َ
”هرکَس درۆگبند ِانت“.
 12اے س ّجهێن َش ّری که ُهداوندا گۆن من کرتگ َانت،
ِاشانی بدلا چۆن بدئیان؟
چست کنان و
 13نجاتئے پیالها َ

ُهداوندئے ناما تئوا َر کنان.
 14گۆن ُهداوندا وتی کئولان پورهَ کنان،
آییئے س ّجهێن کئومئے دێما.
ُ 15هدائے وپادارانی َمرک،
ُهداوندئے دێما گرانکَدر ِانت.
 16او ُهداوند! من تئیی هزمتکار آن،
ک،
هئو ،من تئیی هزمتکار آن ،تئیی مۆلدئے ُچ ّ
تئو منا چه زمزیلان آزات کرتگ.
پێش کنان و
ُ 17شگرگزاریئے کُربانیگے ترا َ
ُهداوندئے ناما ِگران.
 18گۆن ُهداوندا وتی کئولان پورهَ کنان،
آییئے س ّجهێن کئومئے دێما،
ُ 19هداوندئے لۆگئے پێشگاها،
تئیی نیاما ،او اور َشلیم!
ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.

او س ّجهێن کئومان! ُهداوندا بنازێنێت
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او س ّجهێن کئومان! ُهداوندا بنازێنێت.
او س ّجهێن راجان! آییا ستا کنێت،
سک باز ِانت و
 2که ُهداوندئے ِمهر په ما ّ
آییئے وپاداری َابدمان.
ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.

ُهداوندئے راستێن دستا مزنێن کارے کرتگ
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ُهداوندئے ُشگرا بگرێت
که نێک ِانت و ِمهری َابدمان.

بگوشات:
ِ 2اسراییل َ
”آییئے ِمهر َابدمان ِانت“.
بگوشات:
 3هارونئے لۆگ َ

”آییئے ِمهر َابدمان ِانت“.
بگوشاتنت:
ُ 4هداتُرس َ
”آییئے ِمهر َابدمان ِانت“.
 5وتی تنگیان گۆن ُهداوندا ِپریاتُن کرت،
آییا منا پ َ ّسئو دات و آزات کرت.
ُ 6هداوند گۆن من ِانت ،م َن نتُرسان.
کرت کنت؟
انسان منا چے
َ
ُ 7هداوند گۆن من ِانت ،منی َم َدت کنۆک،
په سرپرازی دژمنانی نێمگا چاران.
ُ 8هدائے ِک ّرا پناه زورگ
چه انسانئے سرا تئوکل کنگا شرتر ِانت.
ُ 9هدائے ِک ّرا پناه زورگ
چه شهزادگانی سرا تئوکل کنگا شرتر ِانت.
 10س ّجهێن کئومان منا َان ِگ ّر کرت،
بله من ُهداوندئے ناما پْرۆش داتنت.
 11منا چه هر نێمگا َچ ّپ و چا ِگر ِدش کرت،
بله من ُهداوندئے ناما پْرۆش داتنت.
 12چۆ بێنَگ َم ِکسکا* منی سرا ِپر ِرتکنت،
بله چۆ کُنٹگا ،دمانا ُستکنت و
من ُهداوندئے ناما پْرۆش داتنت.
 13منا َسکّا تێلان ِکش دات که بکپان،
ُمک کرت.
بله ُهداوندا منا ک ّ
ُ 14هداوند منی زۆر و منی سئوت ِانت،
هما منی َرکّێنۆک ِانت.
 15پهرێزکارانی تمبوانی تها سۆبێن بئیگ و شادمانیئے کوکّار ِانت:
” ُهداوندئے راستێن دستا مزنێن کارے کرتگ.
ُ 16هداوندئے راستێن دست چست بوتگ،
ُهداوندئے راستێن دستا مزنێن کارے کرتگ“.
 17م َن ن ِمران ،زندگَ مانان و
ُهداوندئے کرتگێن کارانی جارا جنان.
ُ 18هداوندا منا َش ّر َادب دات،
بله مرکئے دستا نداتی.
گومز یا گۆد ّر که بێنگ َا َّڈ کنت.
 12:118بێنَگ َم ِکسک ،بزان هما َ

َ 19ادل و راستیئے دروازگان په من پَچ کن،
که بپُتران و ُهداوندئے ُشگرا بِگران.
ِ 20اش ِانت ُهداوندئے دروازگ
شت کننت.
که پاک و پهرێزکار چه ِادا تها َ
 21تئیی ُشگرا ِگران که تئو منا پ َ ّسئو دات،
تئو منی َرکّێنۆک ائے.
 22آ ِسنگ که بانبندێن ُاستایان پسند نکرت و ن ُزرت،
هما ِسنگ بُنهِشت بوت.
 23اے ُهداوندئے کار ِانت و
مئے چ ّمان باکمال ِانت.
ِ 24اش ِانت هما رۆچ که ُهداوندا آورتگ،
شادهی کنێن.
بیا په اے رۆچا گَل و
َ
 25او ُهداوند! مارا ب َرکّێن.
او ُهداوند! مارا سۆبێن کن.
 26مبارک بات هما که ُهداوندئے ناما کئیت.
برکت دئیێن.
چه ُهداوندئے لۆگا شمارا
َ
ُ 27هداوندُ ،هدا ِانت،
وتی نوری مئے سرا ْدرپشێنتگ.
ائییدئے کُربانیگا گۆن کُربانجاهئے کانٹان په ساد ببندێت.
 28تئو منی ُهدا ائے،
تئیی ُشگرا ِگران.
تئو منی ُهدا ائے،
ترا نازێنان.
ُ 29هداوندئے ُشگرا بگرێت
که نێک ِانت و ِمهری َابدمان.

تئیی َشریَت منا دۆست ِانت
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بَهتاور َانت هما که را ِهش راست َانت و
ُهداوندئے َشریَتئے هسابا گَردنت.
 2بَهتاور َانت هما که ُهداوندئے پرمانا َن م ّننت و
په ِستک و دل آییئے شۆهازا َانت،

نساپی نکننت و
 3هما که ّ
هچ نا ِا َ
آییئے راها رئونت.
 4تئو وتی رهبند داتگ َانت
که په سرجمیا آیانی َرندگیری کنگ ببیت.
 5په تئیی ُهکمانی برجاه دارگا
منی راه ُمهر و ُمهکم باتنت.
 6گڑا آ وهدا که تئیی س ّجهێن ُهکمانی نێمگا چاران،
شرمسا َر نبان.
 7گۆن تچکێن دلێا تئیی ُشگرا ِگران،
وهدے تئیی آدلێن پرمانان َدر بَرا َن بان.
 8تئیی ُهکمانی َرندگیریا کنان
منا پَهک یله مکن.
داشت کنت؟
 9ورناێن مردمے چۆن وتی راها پاک
َ
گۆن تئیی هبرئے َرندگیریا.
 10ترا په ِستک و دل شۆها َز کنان،
منا مئیل که تئیی ُهکمانی راها یله بکنان.
 11من تئیی هبر وتی دلا َامبار کرتگ َانت
که تئیی هلاپا گناه مکنان.
 12ترا ستا بات ،او ُهداوند!
وتی ُهکمان منا سۆج دئے.
 13من چه تئیی دپا در آتکگێن س ّجهێن ُهکمان
د ِ
گوشان.
پ َ
وت َ
 14چه تئیی پرمانانی م ّنگا انچۆ شادا َن بان
که چه مزنێن گنجێا.
 15تئیی رهبندانی سرا ِپگ َر کنان و
تئیی راها َن چاران.
 16چه تئیی ُهکمان شادما َن بان و
تئیی هبرا نشمۆشان.
 17وتی هزمتکارئے سرا مهربان بئے
تانکه زندگ بمانان و
تئیی هبرئے پرمانبرداریا بکنان.
 18منی چ ّمان پَچ کن
چیزان بگندان.
که تئیی َشریَتئے باکَمالێن ّ
 19من زمینا درا َمدے آن،
وتی ُهکمان چه من چێر مدئے.

 20په تئیی ُهکمان
منی َارواه ُمدام زهیران د ُرشتگ.
 21تئو گُروناکێن مردمان هک َّل دئیئے ،هما نالت بوتگێنان
که تئیی ُهکمانی راها یل َه کننت.
َمش َرپیا چه من دور کن،
ُ 22سبکّی و ک َ
چێا که من تئیی پرمانا َن َم ّنان.
 23هر ُچنت که هاکم هۆ َر ِنندنت و منی هلاپا پند َل سازنت،
بله تئیی هزمتکار ،تئیی ُهکمانی سرا ِپگ َر کنت.
 24تئیی پرمان منی شادمانی َانت،
په من سۆج و َسلاه َانت.
 25من هاکان وپتگان،
منا وتی َلبزئے هسابا زندگ بدار.
 26من ترا وتی راهانی هال دات و تئو منا پ َ ّسئو دات.
نون منا وتی ُهکمان سۆج دئے.
 27منا ،وتی رهبندانی راها سرپد کن و
من تئیی باکَمالێن کارانی سرا ِپگ َر کنان.
 28منی َارواه چه اندۆها َن نالیت،
منا وتی هبرئے هسابا ُمهکم کن.
 29منا چه پرێبئے راهان دور بدار،
منی سرا رهم کن و َشریَتا منا بِدئے.
 30من وپاداریئے راه در چتگ،
وتی دل تئیی ُهکمانی م ّنۆک کرتگ.
 31من گۆن تئیی پرمانان بندۆکَ بان،
او ُهداوند!
مئیل که شرمسار کنگ ببان.
 32تئیی ُهکمانی راها مئیدا َن کنان،
که تئو منی دلا دانا کنئے.
 33او ُهداوند! وتی ُهکمانی راها منا سۆج دئے،
که تان آ ِهرا بدارا ِنش.
 34منا َاگل و هۆش بدئے
که من تئیی َشریَتئے پابند ببان و
په دل و ِستک ِاشیئے َرندگیریا بکنان.
 35وتی ُهکمانی راها منی رهشۆن بئے،
که منی و ّشی ه ِمشانی تها ِانت.

 36منی دلا دێم په وتی پرمانان بتَ ّرێن،
منی نپ و سوتّانی کَ ّٹگئے بدلا.
چیزان دور بدار،
 37منی چ ّمان چه بے َارزشێن ّ
منا وتی راهان زندگ بدار.
 38گۆن وتی هزمتکارا کرتگێن کئولا بدار
هما کئولا که گۆن ُهداتُرسا َن کنئے.
 39هما بێنَنگیا دور کن که منا چه آییا تُرسیت،
که تئیی ُهکم نێک َانت.
 40په تئیی رهبندان ُهدۆناک آن،
چه وتی َادلا منا زندگ بدار.
 41تئیی ِمهر منا َسر بات ،او ُهداوند ،و
هما نجات هم که تئو کئول کرتگ.
 42گڑا من هما مردمان پ َ ّس َئو دئیان که منا کَلاگَ بندنت،
َ
تئوکل کنان.
چێا که من تئیی هبرئے سرا
 43راستێن هبرا چه منی دپا پَچ مگر،
که منی ُامێت تئیی ُهکمانی سرا ِانت.
 44مدام تئیی َشریَتئے َرندگی َر بان،
َابد تان َابد.
ٓسودگی گردان،
 45په ا
َ
که تئیی رهبندانی شۆهازا بوتگان.
 46بادشاهانی دێما تئیی پرمانانی هبرا کنان و
پ َ َشل و شرمندگَ نبان.
 47چه تئیی ُهکمان شادمان آن،
که منا دۆست َانت.
 48من په تئیی ُهکمانی زورگا وتی دست شهار داتگ َانت
که منا دۆست َانت و
تئیی پرمانانی سرا ِپگ َر کنان.
 49گۆن وتی هزمتکارا کرتگێن کئولا یات کن،
که تئیی کئول منی ُامێت ِانت.
 50سکّی و سۆریان منی تس ّلا ه ِمش ِانت،
تئیی کئول منا زندگَ داریت.
 51گُروناکێن مردم منا دائما کَلاگَ بندنت،
بله من تئیی َشریَتا یل َه نکنان.
 52او ُهداوند! منا تئیی َاهدی ُهکم یات َانت و

منا چه ه ِمشان تس ّلا رسیت.
سئوبا ِهژمناکَ بان،
 53بدکارانی َ
سئوبا که تئیی َشری َ ِتش یله داتگ.
همایانی َ
 54تئیی ُهکم منی سئوت بوتگ َانت
هر جاگه که نندۆک بوتگان.
یات کنان و
 55او ُهداوند! شپان تئیی ناما َ
تئیی َشریَتئے راها بان.
 56منی راه همے بوتگ،
تئیی رهبندانی َرندگیریا کنان.
 57تئو منیگ ائے ،او ُهداوند!
من کئول کرتگ که تئیی هبرانی َرندگیریا کنان.
 58په دل و ِستک تئیی ِچهرگئے شۆهازا بوتگان،
منی سرا هما پئیما مهربان بئے که کئو ِلت کرتگ.
 59من وتی راه چا ِرتگ َانت و
نون دێم په تئیی پرمانان آتکگان.
شتاپ کنان،
 60تئیی ُهکمانی م ّنگا ِا َ
دێ َر نکنان.
 61هر ُچنت که بدکارانی سادان منا پتاتگ،
بله تئیی َشریَتا نشمۆشان.
 62شپنێما پا َد کایان و تئیی ُشگرا ِگران
په تئیی آدلێن ُهکمان.
 63من هما س ّجهێنانی سنگت آن که تئیی تُرس آیانی دلا ِانت،
هما مردمانی که تئیی رهبندانی َرندگیریا کننت.
 64زمین چه تئیی ِمهرا پ ُ ّر ِانت ،او ُهداوند!
وتی ُهکمان منا سۆج دئے.
 65په وتی هزمتکارا مهربان بوتگئے،
هما پئیما که تئو کئول کرتگ َات ،او ُهداوند!
 66منا زانت و سرپدی سۆج دئے
َ
تئوکل کنان.
که من تئیی ُهکمانی سرا
ّ 67بزگ بئیگا پێسر ،چه راستێن راها ٹگل وران اتان،
بله نون تئیی هبرئے رندگیر آن.
نێکی کنئے،
 68تئو نێک ائے و َ
وتی ُهکمان منا سۆج دئے.
 69هر ُچنت که گُروناکێن مردمان منی سرا درۆگێن بهتام جتگ،

بله من په دل و ِستک تئیی رهبندان برجاهَ داران.
ِ 70اشانی دل ِسنگ و بے ِاهساس َانت
بله من چه تئیی َشریَتا شادمان آن.
شر بوت که سکّی و سۆریانی تها کپتان
ّ 71
که تئیی ُهکمان در برت بکنان.
 72چه تئیی دپا در آتکگێن َشریَت په من
چه هزاران ِتلاه و نُگرها شرتر ِانت.
 73منا تئیی دستان َا ّڈ کرت و ِشکل و درۆشم دات،
منا َاگل و هۆش بدئے که تئیی ُهکمان سرپد ببان.
ُ 74هداتُرس گۆن منی ِگندگا شادمان باتنت،
که من وتی ُامێت گۆن تئیی هبرا بستگ.
 75او ُهداوند! م َن زانان که تئیی ُهکم په َادل َانت و
تئو چه وتی وپاداریا منا ُمسیبتانی تها دئور داتگ.
 76تئیی ِمهر منی تس ّلا بات،
هما پئیما که تئو گۆن وتی هزمتکارا کئول کرتگ.
 77تئیی رهمت منا َسر باتنت تان زندگ بمانان،
که تئیی َشریَت منی شادمانی ِانت.
 78گُروناکێن مردم سر َجهل و پَشل باتنت که وتسرا منی باپُشتا درۆ ِگش بستگ،
بله من تئیی رهبندانی سرا ِپگ َر کنان.
 79هرکَس که چه تئو تُرسیت دێم په من بیایات،
سرپد بنت.
هما مردم که تئیی پرمانان
َ
 80تئیی ُهکمانی بارئوا منی دل بێمئیار بات
تانکه شرمندگ مبان.
 81منی َارواه په هما نجاتا تلوسیت که چه تئیی نێمگا ِانت،
من وتی اۆست و ُامێت گۆن تئیی هبرا بستگ.
چم تئیی کئولئے شۆهازا کۆر بوتگ َانت،
 82منی ّ
تس ّلا دئیئے؟“
گوشان” :کدی منا َ
َ
 83چۆ َمشکێا آن که دوتّانی تها ُهشک بوتگ،
نش ُمشتگ َانت.
بله تئیی ُهک ُمن َ
 84تان کدێن تئیی هزمتکار ودارا ببیت؟
کدی منی آزار دئیۆکان سزا دئیئے؟
 85گُروناکێن مردم په من َّ
کل کۆچنت،
تئیی َشریَتئے هلاپا.
 86تئیی س ّجهێن پرمان پُر ِاهتبار َانت،

منا کُ َمک کن که مردم منا ُمپت و نا َهکّا آزا َر دئینت.
 87منا چه زمینئے سرا گار و گُمسار کنگی َاتنت،
بله من تئیی رهبند یله نداتنت.
 88وتی ِمهرئے هسابا منا زندگ بدار و
چه تئیی دپا در آتکگێن ُهکمانی َرندگیریا کنان.
 89او ُهداوند! تئیی هبر َابدمان ِانت،
آسمانا ُمهر اۆشتاتگ.
 90تئیی وپاداری نَسلانی نَسل برجم ِانت،
تئو زمین َا ّڈ کرت و اے برجاهَ مانیت.
 91تئیی ُهکم تان رۆ ِچ مرۆچیگا برجاه َانت
چیز تئیی هزمتا کننت.
چێا که س ّجهێن ّ
 92اگن تئیی َشریَت منی شادمانی مبوتێن،
من مسیبتانی تها گار و گُمسار بوتگ َاتان.
 93هچبر تئیی رهبندا َن نشمۆشان،
که تئو چه ه ِمشانی وسیلها منا زندگ داشتگ.
 94منا ب َرکّێن که تئییگ آن
تئیی رهبندانی شۆهازا بوتگان.
 95بدکار منی تباهیئے ودارا َانت،
بله من تئیی پرمانانی نێمگا چاران.
 96هر کمالا َه ّدے هست،
بله تئیی ُهکمان َه ّدے نێست.
 97تئیی َشریَت منا چۆن دۆست ِانت،
س ّجهێن رۆچا ه ِمشیئے ِپگرا آن.
 98تئیی ُهکم منا چه منی دژمنان دانات َر کننت،
که مدام گۆن من گۆن َانت.
 99منا چه وتی تالیم دئیۆکان گێشتر زانت هست
چێا که تئیی پرمانانی ِپگرا آن.
 100چه کماشان زانتکارتر بوتگان
که تئیی رهبندانی َرندگیریا کنان.
 101من وتی پاد چه هر َردێن راها دور داشتگ َانت
که تئیی هبرا داشت بکنان.
نترێنتگ
 102چه تئیی ُهکمان وتی دێ ُمن ّ
که تئو وت منا تالیم داتگ.
 103تئیی هبر چۆنێن شیرکنێن تامے کننت،

منی دپا چه بێنگا شیرکنتر َانت.
سرپدی رسیت،
 104چه تئیی رهبندان منا زانت و
َ
پمێشکا منا چه هر َردێن راها نپرت ِانت.
 105تئیی هبر په منی پادان چراگے و
په منی راها ُرژنے.
 106من سئوگندے وارتگ و اے سئوگندئے سرا اۆشتاتگان
که تئیی آدلێن ُهکمانی َرندگیریا کنان.
سک َازاب سگّتگ،
 107او ُهداوند! من ّ
َانچش که کئو ِلت کرتگ ،منا زندگ بدار.
 108او ُهداوند! من په واهگے ترا ستا کنان،
منی اے کُربانیگا کبول کن و
منا وتی ُهکمان سۆج دئے.
 109هر ُچنت که ُمدام مرکئے پنجگا آن،
بله تئیی َشریَتا بێهئیا َل نکنان.
 110بدکاران په من دامے چێر گێتکگ،
بله من چه تئیی رهبندان نٹگلتگان.
 111تئیی پرمان ُمدام منی میراس َانت،
منی دلئے شادمانی َانت.
 112من وتی دل په تئیی ُهکمانی م ّنگا ّترێنتگ،
ُمدام ،تان گُڈسرا.
پرت کنان و
 113چه دوروێن مردمان نَ َ
دۆست داران.
تئیی َشریَتا
َ
 114تئو منی پناه و ِاسپَر ائے،
من وتی اۆست و ُامێت گۆن تئیی هبرا بستگ.
 115چه من دور ببێت ،او بدکاران،
که من وتی ُهدائے ُهکمانی َرندگیریا بکنان.
 116وتی لبزئے هسابا منا ُمهکم بدار و من زندگَ مانان،
بپرشیت.
مئیل که منی ُامێت ُ
 117منا ُمهر بدار که ِب َرکّان،
ُمدام تئیی ُهکمانی ِزگرا کنان.
 118هما مردمان یل َه کنئے که چه تئیی ُهکمانی راها دو َر بنت،
که آیانی پرێبکاریا آسرے نێست.
 119تئو زمینئے سرئے س ّجهێن َردکار چۆ گَند و گسڑا دئور داتگ َانت،
دۆست بنت.
پمێشکا منا تئیی پرمان
َ

 120منی جانئے گۆشت چه تئیی تُرسا لرزیت و
منا چه تئیی رهبندا َن تُرسیت.
 121من َادل و ِانساپ کرتگ،
منا ستمگرانی دستا یله مکن.
 122وتی ِهزمتکارئے سلامتی و وشهالیئے زمانتا بدئے،
مئیل که گُروناک منی سرا ُزلم بکننت.
چم په هما رکێنگا وداریگ َانت که چه تئیی نێمگا ِانت،
 123منی ّ
تئیی آدلێن کئولئے پوره بئیگئے ِانتزارا آن.
 124وتی هزمتکارا وتی ِمهرئے هسابا بچار و
وتی ُهکمان منا سۆج دئے.
 125من تئیی هزمتکار آن ،منا سرپدی بدئے
که تئیی پرمانان بزانان.
 126او ُهداوند! وهد آتکگ که تئو کارے بکنئے،
چێا که تئیی َشریَتا پرۆشنت.
 127منا تئیی ُهکم چه تلاها دۆستتر َانت،
چه َاسلیگێن تلاها گێشتر.
 128تئیی س ّجهێن رهبندانی راستیا َم ّنان،
پمێشکا منا چه هر َردێن راها نپرت ِانت.
 129تئیی پرمان باکمال َانت،
پمێشکا آیا َن م ّنان.
 130تئیی هبرئے بئیان کنگ ُرژ َن بَکشیت و
سرپدی دنت.
ناسرپدان
َ
 131من وتی دپا پ َچ کنان،
تُ ّنیگ آن و په تئیی ُهکمان زهیریگ.
 132دێما گۆن من ّترێن و منی سرا رهم کن،
ان ُچش که تئو ُمدام گۆن وتی نامئے دۆست دارۆکا َن کنئے.
 133وتی هبرئے هسابا منی گامانی رهشۆن بئے،
گناها مئیل که منی سرا هاکمی بکنت.
 134منا چه انسانئے ُزلما بمۆک
که تئیی رهبندانی َرندگیریا کرت بکنان.
 135وتی دێما وتی هزمتکارئے سرا ْدرپشێن و
وتی ُهکمان منا سۆج دئے.
 136چه منی چ ّمان َارسئے کئو َر تچنت
َ
کنگ نبیت.
که تئیی َشریَتئے َرندگیری

 137او ُهداوند! تئو آدل ائے و
ک َانت.
تئیی ُهکم بر َه ّ
 138آ پرمان که تئو داتگ َانت په َادل َانت،
سرجمیا پُر ِاهتبار.
 139منی گئیرتا منا جانسۆچ کرتگ
چێا که منی دژمنان تئیی هبر ش ُمشتگ.
 140تئیی هبر پاک و پَلگار َانت و
تئیی هزمتکارا دۆست َانت.
 141هر ُچنت که من کم َارزش و هکیرے آن،
نشمۆشان.
بله َانگت تئیی رهبندا َن َ
 142تئیی َادل دائمی و
تئیی َشریَت راست ِانت.
 143سکّی و سۆری منی سرا آتکگ َانت
بله تئیی ُهکم منی شادمانی َانت.
 144تئیی پرمان تان َابد په َادل َانت،
منا سرپدی بدئے که زندگ بمانان.
 145او ُهداوند! په دل و ِستک تئوا َر کنان ،پ َ ّسئو بدئے و
من تئیی ُهکمانی َرندگیریا کنان.
پریات کنان” :منا ب َرکّێن“
 146گۆن تئو َ
و من تئیی پرمانا َن َم ّنان.
پریات کنان،
 147چه بامگْواها پێسر پا َد کایان و َ
من وتی اۆست و ُامێت گۆن تئیی هبرا بَستگ.
چم شپئے س ّجهێن پاسان پَچ َانت
 148منی ّ
که تئیی هبرئے سرا ِپگر کرت بکنان.
 149او ُهداوند! منی تئوارا وتی ِمهرئے هسابا گۆش دار،
وتی ُهکمانی هسابا منا زندگ بدار.
 150هما که بدکاریانی رندگیر َانتّ ،نزیکّا َرستگ َانت،
آ چه تئیی َشریَتا دور َانت.
یک ائے و
 151او ُهداوند! تئو ّنز ّ
تئیی س ّجهێن ُهکم راست َانت.
سک دێر ِانت زانتگ،
 152من ّ
تئو وتی پرمان برجم داشتگ َانت که َابدی ببنت.
 153منی سکّی و سۆریان بچار و منی سرا رهم کن
که تئیی َشریَتُن نش ُمشتگ.

 154منی هکّئے دێمپانیا بکن و منی پُشت بئے،
وتی کئولئے هسابا منا زندگ بدار.
 155رکّگ چه بدکاران دور ِانت
که آ تئیی ُهکمانی شۆهازا نه َانت.
سک باز َانت ،او ُهداوند!
 156تئیی رهمت ّ
وتی َشریَتئے هسابا منا زندگ بدار.
 157منی آزار دئیۆک و دژمن باز َانت،
نترێنتگ.
بله من چه تئیی پرمانان وتی دێم ّ
نپرت بیت،
بێوپایانی نێمگا چاران و منا چه ِاشان َ
َ 158
که تئیی رهبندانی َرندگیریا نکننت.
 159بچار تئیی رهبند منا چۆن دۆست َانت،
وتی ِمهرئے هسابا منا زندگ بدار ،او ُهداوند!
 160تئیی س ّجهێن هبر راست َانت و
تئیی س ّجهێن آدلێن ُهکم َابدمان.
ناهک آزا َر دئینت،
 161هاکم منا ُمپت و ّ
بله منی دل تئیی هبرانی سرا لرزیت.
شادهی کنان
 162من تئیی هبرئے سرا
َ
هما مردمئے پئیما که پ ُ ِلتَگێن مالے ِب َرسیتی.
نپرت کنان،
 163چه رپک و پرێبا َ
دۆست داران.
تئیی َشریَتا
َ
 164رۆچے هپت بر ترا نازێنان،
په تئیی آدلێن ُهکمان.
سک اێمن َانت و
 165هما که تئیی َشریَتا
دۆست دارنتّ ،
َ
گلێنت نکنت.
چیز ٹَ َ
آیان ّ
هچ ّ
 166او ُهداوند! په هما نجاتا وداریگ آن که چه تئیی نێمگا ِانت و
تئیی ُهکمانی َرندگیریا کنان.
 167تئیی پرمانانی َرندگیریا کنان
سک دۆست َانت.
که منا
ّ
 168تئیی رهبند و پرمانا َن داران
که تئو منی س ّجهێن راها َن زانئے.
 169او ُهداوند! منی پریات ترا سر بات،
وتی َلبزئے هسابا منا َاگل و هۆش بدئے.
 170منی نا َلگ ترا سر بات،
وتی کئولئے هسابا منا ب َرکّێن.

 171منی ُلنٹ تئیی ستایا سررێچ باتنت
سۆج دئیئے.
که تئو منا وتی ُهکمان
َ
 172منی دپ تئیی هبرا بنازێنات،
که تئیی س ّجهێن رهبند په َادل َانت.
ُمک کنگا تئیار بات
 173تئیی دست په منی ک ّ
که من تئیی رهبند گچێن کرتگ َانت.
تلو َسگا آن که چه تئیی نێمگا ِانت و
 174او ُهداوند! په هما نجاتا َ
تئیی َشریَت منی شادمانی ِانت.
 175منا زندگ بدار که ترا بنازێنان و
تئیی ُهکم منا مدت کناتنت.
 176چۆ گارێن پسێا َدرپ َ َدر بوتگان.
وتی هزمتکارا شۆهاز کن
نش ُمشتگ َانت.
که من تئیی ُهکم َ

منا چه پرێبکاران ب َرکّێن
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے.
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وتی سکّی و سۆریانی وهدا من گۆن ُهداوندا پریات کرت و
آییا منا پ َ ّسئو دات.
” 2او ُهداوند!
منا چه درۆگبندێن ُلنٹ و پرێبکارێن َدپان ب َرکّێن“.
 3او پرێبکارێن دپ!
ُهداوند ترا چے بدنت و
ِچد و گێش گۆن تئو چے بکنت؟
 4ترا گۆن جنگۆلانی تێزێن تیر و
گۆن رۆکێن ِاشکران سزا دنت.
 5اپسۆز په من که مێشێکئے ُملکا ِنشتگان،
کێدرئے ِگدانان َجهمنند آن.
که من َ
 6من گۆن ُچشێن مردمان زند گوازێنگا َدم بُرتگ که
نپرت کننت.
چه ُسهل و اێمنیا
َ
پسندێن مردمے آن
ُ 7سهل و اێمنی ُ
بله هر وهدا که هبرے کنان ،اے ج ْنگا پا َد کاینت.

ُمک کنۆک ِانت
ُهداوند منی ک ّ
دێم په اور َشلیما بُرزاد رئوگئے سئوتے.
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چست کنان
چ ّمان دێم په کۆها َ
ُمک چه کجا رسیت؟
منا ک ّ
ُمک چه ُهداوندا رسیت،
 2منا ک ّ
هما که آسمان و زمینی َا ّڈ کرتگ َانت.

 3آ نئیلیت که تئیی پاد بلکُشیت،
واب نکپیت.
آ که تئیی ِنگهپانیا کنت َ
 4هئو ،آ که ِاسراییلئے ِنگهپان ِانت
واب نکپیت.
نئوپسیت و َ
ُ 5هداوند وت تئیی ِنگهپان ِانت،
ُهداوند تئیی راستێن نێمگا ساهگ ِانت.
 6رۆچ ،ترا رۆچا آزا َر ندنت و
نه ماه ،شپا.
ُ 7هداوند ترا چه هر بدیا دو َر داریت،
تئیی ِزندئے ِنگهپان ِانت،
رئوگ و آیگئے ِنگهپان ِانت
ُ 8هداوند تئیی هر َ
انّون و تان َابد.

ُهداوندئے لۆگا برئوێن
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے .داوودئے َزبور.
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گوشت:
آیان که َ
” ُهداوندئے لۆگا برئوێن“
من شادان بوتان.
 2چۆن َو ّش ،مئے پاد چه تئیی دروازگان پ ُ ِترتگ و اۆشتاتگ َانت،
او اور َشلیم!

 3اور َشلیم ان ُچش بندگ بوتگ
که شهر چه هر نێمگا گۆن وت چۆ تَ ِگردێا گوپتگ.
 4همۆدا که کبیل َه رئونتُ ،هداوندئے کبیله
که ُهداوندئے ناما بنازێننت
هما َاهد و کَرارئے هسابا که ِاسراییلا دئیگ بوتگ.
 5اۆدا دادرسیئے تهت برجاه دارگ بوتگ َانت
داوودئے کَهۆل و هاندانئے تهت.
 6په اور َشلیمئے اێمنیا ْدوا کنێت،
دۆست داریت ،آسودگ بات.
هرکَس که ترا ،او اور َشلیم،
َ
 7تئیی شهرئے دیوالانی تها ُسهل و اێمنی بات و
تئیی کلاتان آسودگی.
گوشان:
 8وتی برات و سنگتانی هاترا َ
”ترا ُسهل و اێمنی سر بات“.
 9وتی ُهداوندێن ُهدائے لۆگئے هاترا
تئیی آباد بئیگئے لۆٹۆک آن.

چست کنان
چ ّمان دێم په تئو
َ
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے.
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چست کنان،
وتی چ ّمان دێم په تئو َ
تئو که َارشا ،وتی بادشاهی تهتا ِنشتگئے.
ک َانت و
چم وتی واجهئے دستا َس ّ
َ 2انچۆ که گُلامێئے ّ
چم وتی بانُکا
مۆلدێئے ّ
ک َانت
چم ُهداوندێن ُهدایا َس ّ
مئے ّ
که مئے سرا رهم بکنت.
 3مئے سرا رهم کن ،او ُهداوند!
رهم کن مئے سرا،
سک باز بے ِا ّزتی َس ِگّتگ،
که ما ّ
 4آسودگێن مردمانی ریشکند و
پُر ِکبرانی کلاگ
مارا په سرجمیا رستگ.

مدت ِانت
ُهداوندئے نام مئے َ
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے .داوودئے َزبور.
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”اگن ُهداوند گۆن ما گۆن مبوتێن“،
بگوشات:
ِاسراییل َ
” 2اگن ُهداوند گۆن ما گۆن مبوتێن
آ وهدا که مردمان مئے سرا ُا ُرش و همله کرت،
 3آیان مارا زندگا اێر برتگ َات
وهدے ِهژ ِمش مئے سرا ِچست َات.
 4آ وهدا آپان مارا اێر برتگ َات،
هار و توپّانا مارا مان ُرپتگ َات،
َ 5مستێن آپان
مارا رۆپان کرتگ َات“.
ُ 6هداوندا ستا بات
که نه ِاشتی ما ِاشانی دنتانانی شکار ببێن.
 7مئے زندی انچۆ َرکّێنت که
بالی ُمرگے چه شکاریئے داما،
دام ِدرت و ما رکّتێن.
مدت ِانت،
ُ 8هداوندئے نام مئے َ
آسمان و زمینئے جۆڑ کنۆکئے نام.

چپ و چاگرد ِگپتگ
ُهداوندا وتی کئومئے ّ
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے.
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َ
تئوکل کننت
آ که ُهداوندئے سرا
َسهیونئے کۆهئے پئیما َانت
که ُس َ
رێنگ نبیت و تان َابد برجاهَ مانیت.
چپ و چاگرد کرتگ،
 2ان ُچش که کۆهان ،اور َشلیم ّ
چپ و چاگرد ِگپتگ،
ُهداوندا وتی کئومئے ّ

انّون و تان َابد.
 3بدکارێن بادشاهێئے َاسا پهرێزکارانی میراسئے سرا ُهکمرا َن نبیت
که پهرێزکار وتی دستا په بدکاری ِس ّل مکننت.
 4او ُهداوند! په نێکدلان نێکی کن
په همایان که د ِلش راست و تچک َانت.
چپ و چۆٹێن راها َن رئونت،
 5بله هما مردم که ّ
ُهداوند آیان گۆن بدکاران یکجاهَ گَ ّلێنیت.
ِاسراییل اێمن و سلامت بات.

مئے وشبهتیا پدا بیار
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے.
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وهدے ُهداوندا َسهیونئے وشبَهتی
ِپر تَ ّرێنت و آورت
ما پوره واب گندگا اتێن.
 2مئے دپ چه کَندگا پ ُ ّر َات،
زبان چه شادهیئے سئوتا.
گوشگ بوت:
آ وهدا کئومانی نیاما َ
” ُهداوندا په ِاشان مزنێن کار کرتگ“.
 3هئوُ ،هداوندا په ما مزنێن کار کرت،
ما گَل َاتێن.
 4او ُهداوند! مئے وشبهتیا پدا بیار،
ٓبادی کاریت.
انچۆ که کئور نێگێوئے* گیابانا ا َ
 5هما که َارس رێچانا ِکشت و ِکشا َر کننت،
په شادهی کوکّار کنانا ُرننت.
 6هما که گرێوانا د َر کپیت و تُهمان په ِک َشگا بارت،
په شادهی کوکّار کنانا واتَ َّر کنت* و
وتی لۆٹُکا َن* کاریت.

 4:126نێگێوِ ،اسراییلئے جنوبا گیابانے.

 6:126واتَ ّر کنگ ،بزان ِپر ّترگ.

 6:126لۆٹُکُ ،رتگێن کاهئے بَستَگَ ،چنگُل ،ب َ َنڈل.

اگن ُهداوند لۆگا مبندیت...
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے .سلئیمانئے َزبور.
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اگن ُهداوند لۆگا مبندیت،
بانبندانی زهمت بێکار ِانت.
اگن ُهداوند ،شهرئے ِنگهپانیا مکنت،
ِنگهپانانی ِنگهپانی بێکار ِانت.
 2تئییُ ،سهبا ماه ّله پاد آیگ و
شپا تان دێرا آگه بئیگ بێکار ِانت.
کشئے که ترا په ورگا نان برسیت،
زهمت ّ
َ
آ که ُهدایا دۆست َانت ،اگن واب ببنت هم
چیزان آیانا دنت.
ُهدا اے ّ
ک چه ُهداوندئے نێمگا میراس َانت و
ُ 3چ ّ
پدرێچ چه هماییئے نێمگا ُم ّز.
ک
 4ورناییا آورتگێن مردێن ُچ ّ
انچش َانت که جنگۆلێئے دستا تیر.
 5بَهتاور هما مرد ِانت که تیردانی چه ُچکّا پ ُ ّر ِانت.
دێم بیت
وهدے ُچشێن مردمے شهرئے دروازگا گۆن دژمنا دێم په َ
هچبر پشل و شرمندگَ نبیت.

ُهداتُرسیئے بَهتاوری
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے.
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بَهتاور هما ِانت که ُهداوندئے تُرسی دلا ِانت و
گام جنت.
آییئے پرمانبرداریا َ
 2تئو وتی َزهمتئے بَر و سمرا ورئے و
بهتاور و وشها َل بئے.
 3تئیی َجن تئیی لۆگئے تها
چۆ بر آورێن انگورا بیت،
ک تئیی پرزۆنگئے َچ ّپ و چاگردا
تئیی ُچ ّ

چۆ زئیتونئے نهالا بنت.
 4هئو ،هما مردم که ُهداوندئے تُرس آییئے دلا ِانت
همے ڈئولا بَهتاو َر بیت.
ُ 5هداوند چه َسهیونا ترا برکت بدئیات،
اور َشلیمئے آبادیا بگنداتئے،
وتی ِزندئے س ّجهێن رۆچان.
 6وتی ُچکّانی ُچکّان بگنداتئے،
ِاسراییل اێمن و سلامت بات.

منا آزا ِرش داتگ
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے.
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سک باز آزار داتگ“،
”آیان منا چه ورناییا ّ
بگوشات:
ِاسراییل َ
” 2منا چه ورناییا سک باز آزا ِرش داتگ
بله منا چێردس ِتش کُرت نکرتگ.
 3ننگار کنۆکان منی ْسرێن ننگار کرتگ و
پَل * ْدراج کرتگ َانت.
 4بله ُهداوند آدل ِانت،
بدکارانی زمزیلی ِسستنت و منا آزاتی کرت“.
نپرت کننت،
 5هما که چه َسهیونا َ
شرمسار بات و پُشتا ب ِکنزاتنت.
 6چۆ بانانی سرئے کاها باتنت
شک بیت،
که چه ُردگا پێسر ُه َ
 7که ُرنۆکئے پنجگئے پ ُ ّرے نبیت،
ِچنۆکئے بَگلا پ ُ َّر نکنت.
مگوشات:
هگوزے هم په آیان نێک ْدوا مکنات و َ
َ 8ر َ
” ُهداوند ُشمارا برکت بدئیات،
برکت دئیێن“.
ما ُهداوندئے ناما ُشمارا
َ

 3:129پل ،بزان ننگارئے پد ،کَلمێر.

ُهداوندئے َودارا آن
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے.
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من چه ُجهلانکیان ترا تئوا َر کنان ،او ُهداوند!
ُهداوند! منی تئوارا گۆش دار،
منی پریات و زاریان دلگۆش کناتئے.

 3او ُهداوند! اگن تئو گناهان هساب بکنئے،
شت کپیت ،او ُهداوند؟
گڑا کئے پ َ َ
 4بله تئو بَکشنده ائے
تانکه تئیی تُرس مئے دلا ببیت.
 5من په ُهداوندا ودا َر کنان،
منی س ّجهێن دل و جان ودا َر کنت و
منی ُامێت گۆن ُهدائے هبرا ِانت.
 6په ُهداوندا ودا َر کنان
چه هما ِنگهپانان گێشتر که ُسهبئے ودارا َانت،
هئو ،چه هما ِنگهپانان گێشتر که ُسهبئے ودارا َانت.
 7او ِاسراییل! ُامێتا په ُهداوندا بدار،
که ِمهر گۆن ُهدایا ِانت و
کا ِملێن َرکّێنگ هماییئے دستا ِانت.
 8آ وت ِاسراییلا مۆکیت
چه آیانی س ّجهێن گناهان.

نُ ُّنکێئے پئیما آرام ِگپتگان
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے .داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! منی دل گُروناک نه ِانت و
چم پُر ِکبر َانت.
نه که منی ّ
دلگۆش نبان و
گۆن مزنێن کاران
َ
نه گۆن آ کاران که په منێ دلا باکَمال َانت.

 2من وتا ُچ ّپ و آرام کرتگ
چه شیرا ِسستگێن نُ ُّنکێئے پئیما
که ماتئے کُ ّٹا ِانت.
هئو ،منی ارواه چه شیرا ِسستگێن نُ ُّنکێئے پئیما آرام گپتگ.
 3او ِاسراییل! ُامێتا په ُهداوندا بدار،
انّون و تان َابد.

ُهداوندا َسهیون گچێن کرتگ
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے.
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او ُهداوند! داوودا یات کن و
آییئے َسکّی و سۆریان.
 2گۆن ُهداوندا سئوگندے وارتی و
گوشتی:
گۆن آکوبئے زۆرمندێن ُهدایا کئولی کرت و َ
” 5–3تانکه په وتی ُهداوند،
په آکوبئے زۆرمندێن ُهدایا لۆگے َا ّڈ مکنان،
وتی جِندئے لۆگا نرئوان،
وتا آرام کنگا نئیلان،
َچ ّمان نَ َّز نئیاران،
ِمچاچان ُڈکّگا* نئیلان“.
 6بچار ،ما ِاپْراتَهئے شهرا َاهد و کَرارئے پێتیئے ِزگر ِاشکت و
جاهارئے سرڈگارا َدر گێتک.
” 7بیاێت آییئے لۆگا رئوێن و
گوشێن:
آییئے پادانی پدگئے دێما ُسجدهَ کنێن و َ
ُ ’ 8هداوند! جاه جن و وتی آسودگیئے جاگها بیا
گۆن وتی زۆرئے َاهد و کَرارئے پێتیا.
گورا بات و
 9تئیی دینی پێشوایان پهرێزکاریئے پۆشاک َ
تئیی وپادارێن هزمتکار شادهیئے کوکّار بکناتنت“‘.
 10په وتی هزمتکار داوودا بچار
وتی ”رۆگن ِپر ُمشتگێنا“* دئور مدئے.
ُ 11هداوندا گۆن داوودا سئوگندے وارت،

ڈیک ورگ ،هۆر بئیگ.
ُ 5–3:132ڈکّگ ،بزان ّ

 10:132رۆگن ِپر ُمشگ ،بزان په بادشاهیا گچێن کنگ.

کئولے کرتی و چه وتی زبانا نب ّجیت ،که:
”من چه تئیی اۆبادگان یکّے
تئیی بادشاهی تهتا نادێنان.
ک ،منی َاهد و کَرارئے سرا بۆشتنت و
 12اگن تئیی ُچ ّ
سۆج دئیان،
منی هما رهبندانی رندگیریا بکننت که م ِنش َ
گڑا تئیی اۆبادگ ،تئیی بادشاهی تهتا نندنت ،تان َابد“.
 13چێا که ُهداوندا َسهیون در چتگ و
گوشتگی:
په وتی منندجاها دۆستی بوتگَ ،
” 14اے منی آرامجاه ِانت ،تان َابد.
من ه ِمدا وتی بادشاهی تهتا ِنندان
چێا که دۆستُ َن بیت.
برکت دئیان و آبا َد کنان
 15من اشیا َ
ِاشیئے گریبان لاپسێ َر کنان.
 16من ِاشیئے دینی پێشوایان َرکّگئے پۆشاکا گورا دئیان و
ِاشیئے وپادارێن مردم په شادهی کوکّا َر کننت.
 17من ِادا په داوودا کانٹے* رۆدێنان و
په وتی ”رۆگن ِپر ُمشتگێنا“ چراگے رۆکَ کنان.
ِ 18اشیئے دژمنان ،شرمساریئے پۆشاکا گورا دئیان و
ِاشیئے سر گۆن ْدرپشۆکێن تاجێا بُر َز بیت“.

وش و دلک َّش ِانت
ِتپاکی ّ
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے .داوودئے َزبور.

133

وش و دلک َّش ِانت
چۆن ّ
که ُهدائے مردم په تپاکی هۆر بنندنت.
 2پوره گرانبهاێن ٹێلے که سرا َچرپ کرتگ و
ریشان اێر رچان ِانت،
ّ
ریشان و
هارونئے ّ
جهلاد تان کباهئے جیگا.
 3چۆ که ِهرمۆنئے* نۆدان
که َسهیونئے کۆهانی سرا َشنزنت.
چێا که اۆدا ُهداوندا وتی برکتئے پرمان داتگ،

 17:132کانٹئے مانا ِادا زۆرمندێن مردمے ،بزان بادشاهے.

ِ 3:133هرمۆن ِاسراییلئے شمالا کۆهے.

ِزند ،تان َابد.

ُهداوندا بنازێنێت
دێم په اور َشلیما برزاد رئوگئے سئوتے.
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جی هئوُ ،هداوندا بنازێنێت ،او ُهداوندئے س ّجهێن هزمتکاران
که شپان ُهداوندئے لۆگا آییئے هزمتا کنگا اێت!
 2دستان پاکێن جاگهئے نێمگا ِچست کنێت و
ُهداوندا بنازێنێت.
ُ 3هداوند چه َسهیونا شمارا برکت بدئیات،
هما که زمین و آسمانئے َا ّڈ کنۆک ِانت.

ُهداوندئے ناما بنازێنێت
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ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.
ُهداوندئے ناما بنازێنێت،
او ُهداوندئے هزمتکارانُ ،هداوندا بنازێنێت،
هزمت کنێت،
 2شما س ّجهێن که ُهداوندئے لۆگا
َ
مئے ُهدائے لۆگئے پێشگاها.
ُ 3هداوندا بنازێنێت چێا که ُهداوند نێک ِانت،
په سئوت آییئے ناما بنازێنێت که دلک َّش ِانت.
 4چێا که ُهداوندا آکوب په وت گچێن کرتگ،
ِاسراییل ،که په آییا گنجے ببیت.
 5م َن زانان که ُهداوند مزن ِانت،
که مئے ُهداوند چه س ّجهێن ُهدایان مستر ِانت.
 6هرچے که ُهداوند آسمانان و زمینا،
دریایان و دریایانی س ّجهێن ُجهلانکیان کنگ بلۆٹیت ،کنت.
چست کنت،
 7چه زمینئے گُ ّڈی َه ّد و سیمسران جمبران َ
ِگرۆکان گۆن هئوران رئوا َن دنت و
چه وتی امباران گواتا ڈنّا کاریت.

ک جتنت،
 8هماییا ِمسرئے ائولی ُچ ّ
ک و َد َلوتانی هم.
مردمانی ائولی ُچ ّ
 9او ِمسر! تئیی نیاما وتی نشانی و مۆجزهی رئوان داتنت،
ِپرئون و آییئے س ّجهێن هزمتکارانی هلاپا.
 10بازێن کئومے جتی و
آیانی پُرواکێن بادشاهی کُشتنت،
َ 11اموریانی بادشاه سیهۆن،
باشانئے بادشاه اۆگ و
کَنهانئے س ّجهێن بادشاه و
 12آیانی سرڈگاری میراسے کُرتنت
میراسے په وتی مهلوکا ،په ِاسراییلا.
 13او ُهداوند! تئیی نام تان َا َبد مانیت و
َ
کنگ بئے ،او ُهداوند!
تئو نَسلانی نَسل یات
 14چێا که ُهداوند وتی مهلوکئے دادرسیا کنت و
رهم کنت.
په وتی هزمتکاران َ
 15کئومانی ” ُهدا“ تلاه و نُگ َره َانت،
انسانئے دستئے جۆڑ کرتگێن بُت.
کرت نکننت،
 16د ِپش ِپر بله هبر َ
دیست نکننت،
َچ ِّمش ِپر بله
َ
ِ 17
شکت نکننت
گۆشش ِپر بله ِا َ
و دپا سا ِهش مان نێست.
 18هرکَس که ِاشان جۆ َڑ کنت ،ه ِمشانی پئیما بیت و
َ
انچش بیت.
تئوکل کنت هم
هرکس که ِاشانی سرا
َ
 19او ِاسراییلیان! ُهداوندا بنازێنێت.
او هارونئے لۆگ! ُهداوندا بنازێنێت.
 20او لێویئے لۆگ! ُهداوندا بنازێنێت.
او ُهداتُرسان! ُهداوندا بنازێنێت.
 21چه َسهیونا ُهداوندا بنازێنێت،
هما که اور َشلیما َجهمنند ِانت.
ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.

ُهداوندئے ِمهر َابدمان ِانت

136

ُهداوندئے ُشگرا بگرێت که نێک ِانت و
ِمهری َابدمان.
ُ 2هدایانی ُهدائے ُشگرا بگرێت
که ِمهری َابدمان ِانت.
ُ 3هداوندانی ُهداوندئے ُشگرا بگرێت
که ِمهری َابدمان ِانت.
 4هما یکّێنئے شگرا بگرێت که مزنێن مۆجزهَ کنت،
ِمهری َابدمان ِانت.
 5هما که چه وتی داناییا آسمانی َا ّڈ کرتگ َانت،
ِمهری َابدمان ِانت.
 6هما که زمینی آپانی سرا چێر گێتکگ،
ِمهری َابدمان ِانت.
 7هما که مزنێن نوری َا ّڈ کرتگ َانت،
ِمهری َابدمان ِانت.
 8رۆچی َا ّڈ کرت که رۆچا هاکمی بکنت،
ِمهری َابدمان ِانت.
 9ماه و ِاستاری سازتنت که شپا هاکمی بکننت،
ِمهری َابدمان ِانت.

 10هما که ِمسرئے ائولی ُچکّی جتنت،
ِمهری َابدمان ِانت و
ِ 11اسراییلی چه آیانی نیاما در کُرت،
ِمهری َابدمان ِانت.
 12گۆن پُرزۆرێن باسک و شهارتگێن دستے،
ِمهری َابدمان ِانت.
 13هما که ُسهر ِزری دو ک َّپ کرت،
ِمهری َابدمان ِانت،
 14و ِاسراییلی چه ِاشیئے تها گوازێنت،
ِمهری َابدمان ِانت،
 15بله ِپرئونی گۆن لشکرا ُسهر ِزرا بُکّێنت،
ِمهری َابدمان ِانت.

 16هما که گیابانا وتی مهلوکی رهشۆنی دات،
ِمهری َابدمان ِانت.
 17هما که مزنێن بادشاهی جتنت،
ِمهری َابدمان ِانت.
 18زۆراورێن بادشاهی کُشتنت،
ِمهری َابدمان ِانت.
َ 19اموریانی بادشاه سیهۆنی جت،
ِمهری َابدمان ِانت.
 20باشانئے بادشاه اۆگی کُشت،
ِمهری َابدمان ِانت.
ِ 21اشانی زمینی میراسے کُرتنت،
ِمهری َابدمان ِانت،
 22میراسے په وتی هزمتکارێن ِاسراییلا،
ِمهری َابدمان ِانت.
َمش َرپیان یاتی کرت،
 23هما که مارا مئے ک َ
ِمهری َابدمان ِانت.
 24مارا چه دژمنان آزاتی کرت،
ِمهری َابدمان ِانت.
َ
رۆزیگ دنت،
 25هما که س ّجهێن َسهداران
ِمهری َابدمان ِانت.
 26بُرزێن َارشئے ُهدائے ُشگرا بگرێت
که ِمهری َابدمان ِانت.

جت کنێن؟
هداوندئے سئوتان چۆن َ
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بابِلئے کئورانی کَشا،
ما ِنشت و گرێت،
وهدے ما َسهیون یات کُرت.
 2ما درچکانی سرا
وتی سرۆز و َچنگ ْدرتکنت،
گوشت” :سئوت بجنێت“،
 3که مئے بندیگ کنۆکان مارا َ
که مئے آزار دئیۆکان چه ما شادهیئے سئوت لۆ ِٹت.

گوش ِتش” :په ما چه َسهیونئے سئوتان یکّے بجنێت“.
َ
 4ما که َدرانڈێه اێن،
جت کنێن؟
ُهداوندئے سئوتان چۆن َ
 5او اور َشلیم! اگن من ترا ش ُمشت،
منی راستێن دست وتی ُهنرا بشمۆشات.
 6منی زبان نُکّا ب ِل ّچات
اگن ترا یات مکنان و
اگن اور َشلیما وتی مسترێن شادهی سرپد مبان.
 7او ُهداوند! یاتا بدار
که اور َشلیمئے کپگئے رۆچا ِادومیان چے کرت.
گوشت،
”پرۆشێتی“ آیان َ
”چه بُنا پرۆشێتی“.
زوت دێم په تباهیا رئوئے،
 8او بابِلئے ّ
جنک*! تئو ّ
بَهتاور هما ِانت که ترا ِسزا دنت،
چیزانی سزایا که تئو گۆن ما کرتگ َانت.
هما ّ
 9بَهتاور هما ِانت که تئیی ُچکّا َن زوریت و
تلارانی سرا جنت.

ُهداوندئے ُشگرا گرێن
داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! چه دلئے ُجهلانکیا تئیی ُشگرا ِگران،
سئوت نازێنان.
ُهدایانی بارگاها ترا په
َ
 2دێم په تئیی پاکێن پرستشگاها کۆنڈا َن کپان و تئیی ناما نازێنان
په تئیی ِمهر و وپاداریا
که تئو وتی نام و وتی ُمهرێن َاهد و کَرار
چیزان گێشتر مزنی بَکشاتگ.
چه س ّجهێن ّ
 3هر وهدا که ترا گوانکُن جتگ تئو منا پ َ ّسئو داتگ،
منی دل مزن کرتگ و منا زۆر و واک بَکشاتگ.

جنک بزان بابِلئے ِنندۆک.
 8:137بابِلئے ّ

ُ 4هداوند! جهانئے س ّجهێن بادشاه تئیی ُشگرا بگراتنت،
هما وهدا که تئیی هبرا ِاشکننت.
 5تئیی کارانی ستایا سئوت بجناتنت،
که ُهداوندئے شان مزن ِانت.
 6هر ُچنت که ُهداوند َم َزنشان ِانت،
رهم چاریت و
بله بێ ِکبران په َ
گُروناکان چه دورا پ ّجاهَ کاریت.
 7هر ُچنت که َسکّی و سۆریانی تها گَردان،
بله تئو منا زندگَ دارئے.
تئو منی دژمنانی ِهژمئے هلاپا وتی دستا شهارئے و
گۆن وتی راستێن دستا منا َرکّێنئے.
ُ 8هداوند منا َرکّێنیت.
ُهداوند! تئیی ِمهر َابدمان ِانت،
وتی دستانی کاران بَند مکن.

او ُهداوند! تئو منا زانئے
په سازگر و وش َالهانانی سالارا .داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! تئو منا چکّاستگ و زانئے.
تئو زانئے که من کدی ِنندان و کدی پا َد کایان،
چه دورا منی پگر و هئیالا َن زانئے.
 3تئو منا تَ ّر و گَرد کنگا هم ِگندئے و
تچک بئیگ و آرام کنگا هم،
منی هر کارا زانئے.
 4هبرے که چه منی زبانا د َر کئیت،
تئو چه پێسرا زانئےای ،او ُهداوند!
 5تئو چه پُشتا و دێما منا َچ ّپ و چاگرد کرتگ و
وتی دست منی سرا اێر ُمشتگ.
سک باز َاجب ِانت
ُ 6چشێن زانت په من ّ
چه منی سرپدیا بێکساس بالا ِتر.

 7چه تئیی َارواها دێما تَ ّرێنت و کجا ُش َت کنان؟
چه تئیی بارگاها تتک و کجا ُش َت کنان؟
 8اگن آسمانان برئوان ،تئو همۆدا ائے و
اگن ُمردگانی جهانا وتی ِنپادا پَچ بکنان ،تئو همۆدا ائے.
 9اگن بامگواهانی بان ُزلان بال بکنان،
اگن دریائے دورترێن ِک ّرێا بنندان،
 10اۆدا هم تئیی دست منی رهشۆنیا کنت و
تئیی راستێن دست منا ُمه َر داریت.
ک تهاری منا چێ َر دنت و
”بێش ّ
بگوشانَ :
 11اگن َ
چپ و چاگردا شپے جۆ َڑ بیت“،
ُرژنایی منی ّ
 12تهاری هم په تئو تها َر نبیت،
شپ ،چۆ رۆچا د َرپشیت،
که تهاری هم په تئو چۆ رژناییا ِانت.
بێشک منی دل و درون تئو َا ّڈ کرتگ
َ 13
گوپتگ.
تئو منا ماتئے لاپا َ
 14تئیی ُشگرا ِگران که من چۆ َو ّش و زێبا جۆڑ بوتگان،
تئیی کار هئیران کنۆک َانت،
شر زانان.
من ِاشیا َّ
 15منی َه ّڈ چه تئو چێر نهاتنت
وهدے چێر و َاندێمێن جاگها َا ّڈ بئیگا اتان،
گوپگ و یکجاه کنگ بئیگا اتان.
وهدے زمینئے ُجهلانکیان من َ
 16تئیی چ ّمان منی ناسرجمێن جان دیست،
منی ِزندئے س ّجهێن رۆچ تئیی کتابا نبشته کنگ بوتنت،
چه هما وهدا پێسر که چه اے رۆچان یکّے هم نئیاتکگ َات.
 17او ُهدا! تئیی هئیال په من چۆن بێبها َانت،
ِاشان هساب نێست.
 18اگن هساب کن ِگش بلۆٹان،
چه رێکانی دانگان گێشتر َانت.
وهدے آگ َه بان،
َانگت گۆن تئو آن.
 19تئو بدکار بکُشتێننت ،او ُهدا!
چه من دور بێت ،او هۆنواران!
 20اے په بدێن مکسدے تئیی ناما ِگ َرنت،

تئیی هلاپا کُپ َر کننت.
نپرت کننت و
 21او ُهداوند! من چه آیان َسک بێزار آن که چه تئو َ
چه آیان وتا دو َر داران که تئیی هلاپا جاهَ جننت.
نپرت کنان،
 22جی هئو! من گۆن آیان ّ
سک َ
آ منی دژمن جۆڑ بوتگ َانت.
 23او ُهدا! منا بچکّاس و منی دلا بزان،
منا بچکّاس و منی پرێشانیان دلگۆش کن.
 24اگن چه منی کارێا ِدل َرنج ائے ،منا پێشی دار و
کرنیگێن راها* منا رهشۆن بئے.

منا چه بدکاران برکّێن
په سازگر و وش َالهانانی سالارا .داوودئے َزبور.
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ُهداوند! منا چه بدکاران پهرێز و
چه ِهژمناکان برکّێن،
 2چه همایان که وتی دلا بدێن پند َل سازنت و
هر رۆچ جنگے پا َد کننت.
 3وتی زبانا چۆ مارا تێ َز کننت و
ّگرمارئے زه ِرش ُلنٹانی چێرا ِانت .اۆشت...
ُ 4هداوند! منا چه بدکارانی دستا دور بدار و
چه ِهژمناکان ب َرکّێن
که په منی پادان دام سازگا َانت.
 5گُروناکان په من دام چێر گێتکگ،
دامی چ ّمگ.
منی راها تَل ِکش چێر کرتگ .اۆشت...
گوشان” :تئو منی ُهدا ائے“.
 6گۆن ُهداوندا َ
منی پریات و زاریا گۆش دار ،او ُهداوند!
 7او ُهداوند ،منی ُمهکمێن ُهداوند و رکّێنۆک!
ج ْنگئے رۆچا تئو منی سرئے ِنگهپانی کرت.

گیشێنتگ.
پێسر ّ
 24:139کرنیگێن راه ،بزان هما راه که ُهدایا چه کَرنان و َ

ُ 8هداوند! بدکارانی َارمانان پوره مکن،
رش کننت
وهدے ُا َ
آیانی پندلان سۆبێن بئیگا مئیل .اۆشت...
 9آیان که منا َان ِگ ّر کرتگ،
آیانی ُلنٹانی بدی ،آیانی جندئے سرا بکَپات.
 10رۆکێن ِاشک ِرش سرا ِرچات،
آسا دئور دئیگ باتنت و
پوجگلێن ک َّڈان ب ُ ّڈاتنت و
هچبر در آتک مکناتنت.
 11پلێنڈ مئے سرڈگارا آباد مباتنت،
ِهژمناکانی سرا بلاهے کپات.
 12م َن زانان که ُهداوند په ّبزگان دادرسی و
انساپ کنت.
په هاجتمندان َادل و
َ
 13پهرێزکار زلور تئیی نامئے ُشگرا ِگرنت و
همنند بنت.
نێکدل تئیی بارگاها َج َ

منی دلا مئیل که دێم په بدکاریا برئوت
داوودئے َزبور
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زوت په من بیا.
او ُهداوند! ترا تئوا َر کنانّ ،
وهدے ترا تئوا َر کنان ،منی تئوارا گۆش دار.
 2منی ْدوا تئیی بارگاها چۆ سۆچکیا کبول بات و
منی ِچست بوتگێن دست ،بێگاهئے کُربانیگئے پئیما.

ُ 3هداوند! په منی دپا ِنگهپانے بدار و
منی ُلنٹانی دروازگئے دپا پاسپانی بکن.
 4منی دلا مئیل که دێم په بدکاریا برئوت و
من بدکارانی همراهیا ِس ّلێن کاران گۆن ببان،
چیزانی ورگا مئیل.
منا آیانی وشتامێن ّ
 5ب ِّل منا پهرێزکارے شهمات بجنت ،اے رهمے،

ب ِّل منا هکّل بدنت ،اے په منی سرا رۆگنے،
من چه اشیا انکا َر نکنان،
انگت منی ْدوا ،بدکارانی کارانی هلاپا بیت.
ِ 6اشانی هاکم ،چه تلاران جهلاد دئور َ
دئیگ بنت،
گڑا زاننت که منی هبر َش ّر و راست َانت.
گوشنت” :انچش که یکّے زمینا ننگا َر کنت و ِد ّریت،
َ 7
مئے ّ
هڈُ ،مردگانی جهانئے دپا شنگ و شانگ بوتگ َانت“.
سک َانتُ ،هداوند ،او ُهداوند!
چم ترا ّ
 8بله منی ّ
تئیی مئیا َر بان،
منا مرکئے دستا مدئے.
 9منا چه هما داما برکّێن که بدکاران چێر گێتکگ،
چه آیانی تَلکا.
 10بدکار وت ،وتی دامان کپاتنت و
من په سلامتی بگوزاتان.

منا چه کئیدا در کن
داوودئے شئیری گ َوشتانک ،هما وهدا که گارئے تها َاتْ .دواے.
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پریات کنان و
ُهدائے بارگاها زار و َ
رهم لۆٹان.
چه ُهداوندا َ
 2وتی ِگلَگان هماییئے بارگاها کنان و
گوشان.
وتی سکّی و سۆریان هماییا َ
َ 3ارواه که منی با ِتنا بێوا َر بیت،
تئو ائے که منی راهئے رهشۆن ائے.
هما راها که م َن رئوان
په من دامے چێ ِرش گێتکگ.
 4منی راستێن نێمگا بچار،
کس نێست که منی هئیالا ببیت.
ّ
منا پناه نێست و
کس منی ِزندئے پگرا نه ِانت.
ّ

گوشان:
 5او ُهداوند! تئیی بارگاها َ
پریات کنان و َ
”تئو منی پناهجاه ائے و
زندگێنانی زمینا منی بهر“.
 6منی پریاتا گۆش دار
که من مزنێن سکّی و سۆریان کپتگان.
منا چه آ مردمان برکّێن که منی رندا کپتگ َانت،
چێا که چه من زۆرمندتر َانت.
 7منا چه کئیدا در کن
که تئیی ناما بنازێنان.
چپ و چاگردا ُم َّچ بنت
گڑا پهرێزکار منی ّ
نێکی کنئے.
که تئو په من
َ

من په تئو تُ ّنیگ آن
داوودئے َزبور.
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او ُهداوند! منی ْدوایا گۆش دار
منی پریات و زاریا بِشکن،
په وتی وپاداری و َادلئیگی
منا پسئو بدئے.
 2وتی هزمتکارا مئیاریگ مکن
که تئیی بارگاها ک َّس بێمئیار نه ِانت.

 3دژمن منی َرندا کپتگ،
آییا منا زمینا دئور داتگ،
منا تهاریا َجهمنندی کرتگ
کوهنێن ُمردگانی پئیما.
َ
 4ارواه منی درونا ِنزۆر ِانت و
د ُلن مان باتنا هئیران.
یات کنان
کوهنێن زمانگان َ
َ 5
تئیی س ّجهێن کارانی سرا ِپگ َر کنان،
تئیی دستانی کرتگێن کارانی هئیالا کپان.
 6وتی دستان تئیی نێمگا شهاران،
من په تئو تُ ّنیگ آن،

چۆ ُهشکێن ڈگارێا .اۆشت...
زوت پ َ ّسئو دئے،
ُ 7هداوند! منا ّ
منی روها َدم برتگ،
وتی دێما چه من چێر مدئے،
که همایانی پئیما بان که ک َّل و کبرا کپنت.
 8بامگواهان تئیی ِمهرئے هبرا بِشکناتان،
که من تئیی سرا تئوکل کرتگ،
سۆج دئے که کجام راها برئوان،
که من وتی ِزند تئیی دستا داتگ.
 9او ُهداوند! منا چه دژمنان ب َرکّێن،
من تئیی ِک ّرا چێ َر بان.
 10منا تالیم بدئے که تئیی رزائے سرا کار بکنان،
چێا که تئو منی ُهدا ائے،
تئیی نێکێن روه تچکێن راها منی رهشۆن بات.
 11او ُهداوند! په وتی نامئیگی منا زندگ بدار،
په وتی َادلئیگی ،منا چه سکّی و سۆریان در کن.
 12وتی ِمهرئے تها منی دژمنان تباه کن،
منی بدواهان گار و بێگواه کن،
که من تئیی هزمتکار آن.

ُهدا مئے َسنگر ِانت
داوودئے َزبور.
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ُهداوندا ستا بات ،منی تلارا،
که منی دستان په ج ْنگا د َر کاریت و
منی لنکُکان په ِم َڑگا.
 2هما منی ِمهر کنۆکێن ُهدا و کلات ِانت،
منی سنگر ِانت و منی رکّێنۆک،
منی ِاسپَر ،که آییئے مئیا َر بان،
چێردست کنت.
که منی کئوما منی
َ

ُ 3هداوند! انسان چیے که تئو آییا مان بیارئے و
بنیادم چیے که تئو آییئے هئیالا بدارئے؟
 4انسانئے ِزند چۆ َدمک َّشێا ِانت و
گوزۆکێن ساهگێا.
رۆچی چۆ َ
ُ 5هداوند! آسمانا ِد ّر و جهلاد بیا
دوت در بیئیت.
کۆهان دست جن که چه ِاشان ّ
 6وتی ِگرۆکان شنگ کن که دژمن شنگ و شانگ ببنت،
وتی تیران شان و َسرگَردا ِنش کن.
 7دستا چه بُرزاد شهار،
منا آزات کن و ب َرکّێن
چه بازێن آپان،
چه درامدانی دستان،
 8که د ِپش چه درۆگا پ ُ ّر َانت و
راستێن دس ِتش چه پرێبا.
 9من په تئو نۆکێن سئوتے جنان ،او ُهدا!
دهتارێن سرۆز و چنگئے سرا په تئو سا َز جنان،
 10په هماییا که بادشاهان سۆبێ َن کنت و
وتی هزمتکارێن داوودا رکّێنیت،
چه کُشۆکێن زهما.
 11منا برکّێن و چه درامدانی دستا آزات کن،
که د ِپش چه درۆگا پ ُ ّر َانت و
راستێن دس ِتش چه پرێبا.
بچک ،ورناییا چۆ ُرستگێن درچکا بنت و
 12گڑا مئے ّ
جنک چۆ َوشتراشتگێن ِمنُکا که په کلاتان تراشگ بوتگ َانت.
مئے
ّ
 13مئے َامبار ،چه هر پئیمێن بَر و َسمرا پ ُ َّر بنت و
گێش بنت،
مئے رمگ هزارانی هسابا َ
دهان هزارانی هسابا ،مئے ڈگاران.
ک کارنت و
 14مئے آپُسێن گۆک باز باز ُچ َّ
پرۆشت نکننت،
دژمن مئے دیوالان
َ
َ
بندیگ نبیت و
ک َّس
پریات ن َم ّچیت.
مئے بازاران نا َلگ و
َ
 15بَهتاور هما مردم َانت که همے ڈئولا بنت،
بَهتاور هما َانت که ُهداوند آیانی ُهدا ِانت.

ُهداوند مزن ِانت
ستا و سنا .داوودئے َزبور.
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تئیی شان و شئوکتا نازێنان ،او منی ُهدا! او بادشاه!
تئیی ناما َستا کنانَ ،ابد تان َابد.
رۆچ نازێنان و
 2ترا هر َ
تئیی ناما ستا کنانَ ،ابد تان َابد.
ُ 3هداوند مزن ِانت و ستائے باز لاهک،
کرت نکنت.
ک َّس آییئے مزنیا ک َّد و ِکساس
َ
 4نَسلے په دومی نَسلا تئیی کارانی ستایا کنت و
کسها َن کاریت.
تئیی مزنێن کارانی ّ
 5من تئیی مزنێن شان و شئوکتئے سرا ِپگ َر کنان،
تئیی باکَمالێن کارانی سرا.
 6تئیی باکَمالێن کارانی زۆراوری َه ُمک زبانئے سرا ِانت و
من تئیی مزنێن کارانی جارا جنان.
 7تئیی مزنێن َش ّریانی ِک ّسها َن کارنت و
تئیی َادلئے سئوتا جننت.
ُ 8هداوند مهربان و رهم کنۆک ِانت،
ِهژم گرگا دێ َر کنت و ِمهری باز ِانت.
ُ 9هداوند گۆن س ّجهێنان نێک ِانت و
رهم کنت.
وتی س ّجهێن َا ّڈ کرتگێنانی سرا َ

 10او ُهداوند! تئیی دستئے ه ُمک کار تئیی ُشگرا گیپت،
تئیی وپادار ترا نازێننت.
 11تئیی بادشاهیئے شان و شئوکتئے هبرا کننت و
تئیی زۆرئے ِمسالا َن دئینت،
 12تانکه س ّجهێن بنیآدم تئیی زۆراورێن کاران جار بِجننت،
تئیی بادشاهیئے شان و شئوکتا.
 13تئیی بادشاهی َابدی بادشاهیے و
تئیی هاکمی نَسلانی نَسل برجاهَ مانیت.
 14هرکَس که کپیتُ ،هداوند آییا داریت و

چست کنت.
هرکَس که لگَتمال ِانتُ ،هداوند آییا
َ
سک َانت و
چم په تئو ّ
 15س ّجهێنانی ّ
وهد بَکشئے.
تئو آیانی رۆزیگا په َ
 16تئو وتی دستا پ َچ کنئے و
هر زندگێنئے واهگان پورهَ کنئے.
ُ 17هداوند وتی ه ُمک راها آدل ِانت،
وتی س ّجهێن کاران وپادار.
 18هرکَس که ُهداوندا تئوا َر کنتُ ،هداوند ،آییئے ّنزیکّا ِانت،
هرکَس که په دل و ِستک آییا تئوا َر کنت.
 19هرکَسا که ُهدائے تُرس دلا ِانتُ ،هدا آییئے واهگان پورهَ کنت و
گۆش داریت و َرکّێنیتی.
آییئے پریاتان
َ
ُ 20هداوند وتی س ّجهێن دۆست دارۆکانی ِنگهپان ِانت و
س ّجهێن بدکاران تباهَ کنت.
 21منی دپ ُهداوندا نازێنیت،
س ّجهێن َسهدار آییئے پاکێن ناما ستا بدئیاتنتَ ،ابد تان َابد.

زات کنت
ُهداوند بندیگان آ َ
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ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.
او منی ارواه! ُهداوندا بنازێن.
 2تان زندگ آن ُهداوندا ستا کنان
تانکه َهستان وتی ُهدایا نازێنان.
 3شهزادگانی سرا تئوکل مکنێت،
ّێنت نکننت.
مردمانی سرا ،که َرک َ
َ 4اروا ِهش که د َر کئیت ،زمینا ِپ َر ّترنت و
هما رۆچا آیانی س ّجهێن شئور و هئیال گار و زئوا َل بنت.

ُمک ِانت،
 5بَهتاور هما ِانت آکوبئے ُهدا آییئے ک ّ
هما که ُامێتی وتی ُهداوندێن ُهدائے سرا ِانت،
 6هماییئے سرا که زمین و آسمانئے جۆڑ کنۆک ِانت و
دریا و هر چے که دریایا هست،
هماییئے سرا که تان َابد وپادار ِانت،
ُ 7زلم دیستگێنانی دادرسیا کنت و

شدیگان وراکَ دنت.
ٓزات کنت،
ُهداوند بندیگان ا َ
ُ 8هداوند کۆرانی چ ّمان پ َچ کنت،
چست کنت که لگَتمال َانت،
ُهداوند همایان
َ
دۆست داریت،
ُهداوند پهرێزکاران
َ
ُ 9هداوند درامدانی ِنگهپانیا کنت و
چۆرئو و جنۆزامانی هئیالا داریت،
چۆٹ کنت.
بله بدکارانی راها َچ ّپ و
َ
بادشاهی کنت،
ُ 10هداوند تان َابد
َ
تئیی ُهدا ،او َسهیون ،نَسلانی نَسل.
ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.

ُهداوند پْ ُرشته ِدلان ْدراهَ کنت
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ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا،
وش ِانت و
مئے ُهداوندئے نازێنگ چۆن ّ
دلکش.
آییئے ستا کنگ
ّ

ُ 2هداوند اور َشلیما چه نۆکسرا َا َّڈ کنت و
ِاسراییلئے َدرانڈێهان یکجاهَ کنت.
 3پْ ُرشته ِدلان ْدراهَ کنت و
ٹ ّپا ِن َش بندیت.
هساب کنت و
ِ 4استاران
َ
هر یکّێا په نام تئوا َر کنت.
 5مئے ُهداوند مزن ِانت ،زۆری بێ ِکساس،
کد و ِکساس نێست.
آییئے زانت و زانگا ّ
ُمک کنت،
ُ 6هداوند بێ ِکبران ک َّ
بله بدکاران زمینا دئو َر دنت.
ُ 7هداوندا گۆن ُشگرگزاری بنازێنێت،
په مئے هدایا سرۆز و َچنگ بجنێت.
 8آ ،آسمانا گۆن جمب َر پۆشێنیت و
زمینا هئو َر بَکشیت و
کۆهانی سرا سبزگَ رۆدێنیت.

 9آ ،هئیوانان وراکَ دنت و
پریات کننت.
گوراگان هم ،وهدے
َ
َ
 10آ ،اسپانی زۆرا گَ َل نبیت و
نه که جنگۆلانی پادان.
وش بیت که چه آییا تُرسنت و
ُ 11هداوند همایانی سرا َّ
س ّجهێن اۆست و ُامێ ِتش گۆن آییئے ِمهرا ِانت.
 12او اور َشلیم! ُهداوندا ستا کن،
او َسهیون! ُهداوندا بنازێن.
 13هما تئیی دروازگانی کڑیان ُمه َر داریت و
برکت دنت.
تئیی دیوالانی تها ،تئیی ُچکّان
َ
 14تئیی َمرز و سیمسران اێم َن کنت و
سێرلاپ کنت.
ترا چه گهترێن گندما
َ
 15وتی ُهکما زمینا راهَ دنت و
آییئے هبر تێزیا ِش َ
نگ بیت.
 16برپا چۆ پژما ِش َ
نگ کنت و
شانک دنت.
نۆدا پُرئے پئیما
َ
 17ترۆنگلا نانئے هوردگانی پئیما اێ َر دنت،
اۆشتات کنت؟
کئے آییئے برپێن سارتیئے دێما
َ
چیز ا َٓپ بیت،
 18وتی هبرا راهَ دنت و هر ّ
دێم دنت و ا َٓپ ُرمبنت و تچنت.
وتی گواتا َ
 19وتی هبرا په آکوبا آشکا َر کنت و
وتی ُهکم و پرمانا په ِاسراییلا.
هچ کئومێا نکرت و
 20اے کاری په دگه ّ
اے دگه کئوم آییئے رهبندا َن نزاننت.
ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.

ُهداوندئے شان چه زمین و آسمانا بُرزتر ِانت
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ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.
چه آسمانان ُهداوندا بنازێنێت،
برزێن جاگهان آییا ستا کنێت.
 2او آییئے س ّجهێن پرێشتگان! آییا ستا کنێت.

او آییئے س ّجهێن آسمانی لشکران! آییا ستا کنێت.
 3او ماه! او رۆچ! آییا ستا کنێت.
او س ّجهێن ْدرپشناکێن ِاستاران! آییا ستا کنێت.
 4او بُرزێن َارش! آییا ستا کن.
او آسمانئے سربرئے آپان! آییا ستا کنێت.
 5اے س ّجهێنُ ،هداوندئے ناما ستا بکناتنت،
چێا که چه هماییئے ُهکما جۆڑ بوتگ َانت.
 6هماییا اے س ّجهێنَ ،ابد تان َابد برجاه داشتگ َانت و
َ
کنگ نبیت.
َانچێن ُهکمے داتی که هچبر دئور دئیگ و ناکار
ُ 7هداوندا چه زمینا ستا کنێت،
شما او س ّجهێن دریایی َسهداران و ِزرئے س ّجهێن ُجهلانکیان،
 8او ِگرۆک و ترۆنگل ،برپ و جمبران،
او توپانێن گواتان که هماییئے ُهکما برجاهَ دارێت،
 9او کۆه و س ّجهێن ُجمپان،
او نیبگی درچک و س ّجهێن گَ ّزان،
 10او رستر و س ّجهێن َد َلوتان،
جانور و بالی ُمرگان،
او کسانێن
َ
 11او زمینئے بادشاه و س ّجهێن کئومان،
او زمینئے شهزادگ و س ّجهێن هاکمان،
 12او ورناێن مردێن و جنێنان،
او پیرێنان ،گۆن ُچکّان یکجاه!
 13اے س ّجهێنُ ،هداوندئے ناما ستا بکناتنت،
چێا که تهنا هماییئے نام مزنشان ِانت،
هماییئے شان و شئوکت چه زمین و آسمانا بُرزادتر ِانت.
 14آییا کانٹے* په وتی کئوما بُرز کرتگ،
آییئے س ّجهێن وپادارێن هزمتکارانی ستا،
یک ِانت.
ِاسراییلئے ستا ،کئومے که گۆن آییئے دلا ّنز ّ
ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.

 14:148کانٹئے مانا ِادا زۆر و کدرت ِانت.

په ُهداوندا نۆکێن سئوتے بجنێت
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ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.
په ُهداوندا نۆکێن سئوتے بجنێت و
آییا ،آییئے وپادارانی ُمچیا بنازێنێت.
ِ 2اسراییل په وتی َا ّڈ کنۆکا شادهی بکنات،
ک په وتی بادشاها گَل باتنت.
َسهیونئے ُچ ّ
 3گۆن ناچ آییئے ناما ستا بدئیات و
آییا گۆن ژانگ و َچنگ بنازێناتنت.
 4چێا که ُهداوند چه وتی کئوما وشنۆد ِانت،
آ بێ ِکبران سۆبمندیئے تاجا بَکشیت.
 5آییئے وپادار گۆن اے پهرا شادهی بکنات و
وتی گندلانی تها شادهیئے سئوت بجناتنت.
ُ 6هداوندئے ستا و سنا ِاش دپا بات و
دودپێن زه ِمش دستا
 7که چه راجان بێر بگرنت و
کئومان سزا بدئینت،
 8بادشاها ِنش په زمزیل ببندنت و
سردارا ِنش په آسنێن پادبَند،
 9تانکه هما دادرسیا برجاه بکننت که ِاشانی هلاپا نبشته کنگ بوتگ،
اے ،آییئے س ّجهێن وپادارانی شان ِانت.
ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.

هر سهدار ُهداوندا ستا بکنات
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ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.
ُهدایا آییئے پاکێن َارشا ستا کنێت،
آییئے زۆر و واکئے آسمانان.
 2په آییئے پُرواکێن کاران آییا ستا کنێت،
په آییئے کاملێن مزنیا آییا ستا کنێت.
 3آییا گۆن ُسرنائے تئوارا ستا کنێت،
گۆن ُسرۆز و چنگان ستاای کنێت.

 4آییا گۆن ژانگ و ناچ ستا کنێت،
گۆن سی ّمی سازان و نَلا ستاای کنێت.
 5آییا گۆن ُڈهلان ستا کنێت،
گۆن بُرزتئوارێن ُڈهلان.
6
هرچیزا که ساه مانُ ،هداوندا ستا بکنات.
ّ
ُهداوندا بنازێنێتَ ،ه ّلێلویا.

