
V œwœ
b
nn wn

V

V œwœn#n w# œœwœœn#n#n wn

V

V

V œwœ#nn wn

V œœwœœn#bb wn œœwœœn##nn wn

V

V œœwœn#nn w#

V œœwnnn wn œœwœnnnn wn

Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.

Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.

Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.

Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet.

Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem.

Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak!

A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.

Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!

Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat.
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(Bali J: PS119) 2

A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.

Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.

Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.

A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál.

Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.

Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában.

Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.

És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted,

Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben!

És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!
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És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.

És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.

És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.

És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.

És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről.

Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, a melyhez nékem reménységet adtál!

Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.

A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől.

Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom.

Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért.
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Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat megtartják.

Uram!                                                               a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet.

Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem.

Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.

Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!


