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MAZMUR
Hidup Orang Benar dan
Orang Fasik
orang
1 Berbahagialah
yang tidak berjalan menurut
nasihat orang fasik,
a

dan tidak berdiri di jalan orang
berdosa,
dan tidak duduk dalam kumpulan
pencemooh.
2 Namun kesukaannya hanya pada
torat YAHWEH,
dan dia merenungkan torat-Nya
siang dan malam.
3 Dan dia akan menjadi seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran-aliran air,
yang akan menghasilkan buahnya
pada musimnya,
dan yang tidak akan layu daunnya,
dan semua yang ia kerjakan
akan menghasilkan.
4 Bukan demikian orang yang fasik:
mereka hanya seperti sekam
yang angin menerbangkannya.
5 Oleh sebab itu orang fasik
tidak akan bertahan dalam
penghakiman,
demikian juga orang-orang berdosa
dalam kumpulan orang benar.
6 Sebab YAHWEH mengenal jalan
orang benar,
tetapi jalan orang fasik
akan binasa.
Raja yang Diurapi YAHWEH

bangsa-bangsa menjadi
2 Mengapa
rusuh
dan rakyat mereka-reka

Tuhan akan mengolok-olok
mereka.
5 Lalu Dia akan berkata
kepada mereka dalam murka-Nya
dan menggentarkan mereka
dalam amarah-Nya:
6 “Dan Aku telah mengurapi raja-Ku
di Sion,
gunung kudus-Ku.”
7 Aku akan memberitahukan
tentang ketetapan YAHWEH:
Dia berkata kepada-Ku,
“Engkau adalah Putra-Ku.
Hari ini Aku telah
memperanakkan Engkau.
8 Mintalah dari pada-Ku,
dan Aku akan memberikan
bangsa-bangsa sebagai warisan
bagi-Mu,
dan ujung-ujung bumi
sebagai harta-Mu.
9 Engkau akan menghancurkan mereka
dengan tongkat besi,
Engkau akan meremukkan mereka
bagaikan bejana tukang periuk.”
10Dan sekarang bijaksanalah,
hai raja-raja;
biarlah kamu menerima
pengajaran,
hai yang menghakimi bumi.
11Beribadahlah kepada YAHWEH
dengan rasa takut,
dan bersukacitalah
dalam kegentaran.
12Ciumlah Sang Putrac,
supaya jangan menjadi murka,
dan kamu sesat dari jalan,
karena murka-Nya cepat tersulut.
Berbahagialah semua orang yang
mencari perlindungan kepada-Nya!

hal yang sia-sia?
Raja-raja di bumi mempersiapkan
diri
Doa Pagi:
dan para penguasa didudukkan
Mohon Pertolongan
bersama
Mazmur Daud.
untuk melawan YAHWEH
Ketika dia melarikan diri dari
dan yang diurapi-Nyab,
3 “Marilah kita memutuskan
hadapan Absalom, anaknya.
belenggu-belenggu mereka
2 Ya, YAHWEH,
dan mencampakkan
betapa lawanku telah berlipat ganda!
tali-tali mereka dari kita!”
4 Dia yang bersemayam di surga
Banyak orang bangkit
akan tertawa;
melawan aku.
a
Berbahagialah (JGLT: Blessed; MT: yrva).
b
yang diurapi-Nya (JGLT: His anointed; MT: wxyvm), menunjuk juga pada Sang Mesias (Kristus).
c
Ciumlah Sang Putra (JGLT: Kiss the Son; MT: rb-WqVn), menunjuk pd YESUS (bd. 2:7).
2

3

1:3= Yer. 17:8

2:1-1= Kis. 4:25-26

2:7= Kis. 13:33; Ibr. 1:5; 5:5

2:9= Why. 2:26-27, 12:5, 19:15

MAZMUR 3, 4, 5

Banyak yang berbicara kepada
jiwaku,
“Tidak ada keselamatan baginya
di dalam Elohim.” Sela.
4 Namun Engkau, ya YAHWEH,
adalah perisai di sekelilingku,
kemuliaanku,
dan yang mengangkat kepalaku.
5 Aku berseru kepada YAHWEH
dengan suaraku
dan Dia mendengarkanku
dari gunung kudus-Nya. Sela
6 Aku telah berbaring dan tidur,
aku bangun,
karena YAHWEH menopangku.
7 Aku tidak gentar terhadap
beribu-ribu orang di sekeliling
yang siaga melawanku.
8 Bangkitlah, ya YAHWEH!
Selamatkanlah aku, ya Elohimku!
Sebab Engkau telah memukul
rahang musuh-musuhku;
Engkau telah meremukkan gigi
orang fasik.
9 Pada YAHWEH ada keselamatan;
berkat-Mu atas umat-Mu. Sela.
3

Doa Mohon Pertolongan
Untuk pemimpin musik.
4 Mazmur
Dengan alat musik berdawai .
Daud.
d

Jawablah aku ketika aku berseru,
ya Elohim kebenaranku;
dalam kesesakan
Engkau memberi kelegaan
kepadaku,
kasihanilah aku dan dengarlah
doaku.
3 Hai anak-anak manusia,
berapa lama lagi kemuliaan-Ku
jadi hinaan?
Engkau mencintai kesia-siaan,
engkau mencari kebohongan. Sela
4 Namun ketahuilah bahwa
YAHWEH telah memisahkan
orang yang saleh bagi Diri-Nya;
YAHWEH mendengar
ketika aku berseru kepada-Nya.
5 Marahlah, tetapi janganlah berdosa;
berbicaralah dalam hatimu sendiri
di atas tempat tidurmu,
dan tenanglah. Sela
6 Kurbankanlah kurban-kurban
kebenaran
dan percayalah kepada YAHWEH.
7 Banyak orang berkata,
2

“Siapakah yang akan
memperlihatkan hal yang baik
kepada kita?”
Arahkanlah sinar wajah-Mu
kepada kami, ya YAHWEH.
8 Engkau telah memberikan sukacita
dalam hatiku,
melebihi waktu gandum
dan anggur mereka berlimpah.
9 Dalam damai aku akan berbaring
dan tidur bersama-sama,
karena Engkau sendiri,
ya YAHWEH,
yang membuat aku berdiam
dengan aman.
Doa Mohon Perlindungan
Untuk pemimpin musik.
5 Mazmur
Dengan alat musik tiup .
Daud.
e

Dengarlah perkataan-perkataanku,
ya YAHWEH;
pedulikanlah keluh kesahku.
3 Perhatikanlah suara seruanku,
Rajaku dan Elohimku;
karena kepada-Mu aku berdoa.
4 Pada waktu pagi, ya YAHWEH,
Engkau mendengar suaraku,
dan waktu pagi
aku akan mengatur diriku
di hadapan-Mu,
dan menanti.
5 Sebab Engkau bukanlah
Elohim yang berkenan
pada kefasikan;
orang jahat tidak akan tinggal
bersama-Mu.
6 Orang yang congkak
tidak akan bertahan
di depan mata-Mu,
Engkau membenci semua orang
yang melakukan kejahatan.
7 Engkau akan membinasakan
orang-orang yang berkata dusta,
YAHWEH membenci
penumpah darahf dan penipu.
8 Dan aku dalam kelimpahan kasih
setia-Mu,
aku akan masuk ke dalam
rumah-Mu.
Aku akan menyembah
ke arah bait-Mu yang kudus
dengan rasa takut akan Engkau.
9 Ya, YAHWEH,
pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu
karena musuh-musuhku;
2

instruments; MT: twnygn) = Neginot.
twlyxn) = Nehilot.
penumpah darah (JGLT: the man of blood; MT: ~ymD-vya).
4:4= Ef. 4:26
5:9= Rom. 3:13
d
alat musik berdawai (JGLT: stringed
e
alat musik tiup (JGLT: flutes; MT:
f
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MAZMUR 5, 6, 7
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luruskanlah jalan-Mu di depanku.
tidak ada kesetiaan
pada mulut mereka,
dalam batin mereka terdapat
keinginan jahat,
tenggorokan mereka seperti kubur
yang ternganga;
mereka merayu dengan lidahnya.
11Nyatakanlah kesalahan mereka,
ya Elohim,
biarlah mereka jatuh
oleh rancangan mereka sendiri.
Buanglah mereka karena
banyaknya pelanggaran mereka,
karena mereka memberontak
melawan Engkau.
12Namun biarlah semua yang
mencari perlindungan kepada-Mu,
bersukacita;
biarlah mereka senantiasa
bersorak-sorai,
karena Engkau melindungi mereka,
dan biarlah mereka
yang mengasihi nama-Mu
bersukacita di dalam Engkau.
13Sebab Engkau, ya YAHWEH,
akan memberkati orang benar;
Engkau akan memagarinya
dengan kebaikan sebagai perisai.
10Sebab

Doa Mohon Belas Kasihan
pemimpin musik.
6 Untuk
Dengan alat musik berdawai.
Menurut lagu nada kedelapan .
g

Mazmur Daud.

Ya, YAHWEH,
janganlah menghardik aku
dengan murka-Mu,
janganlah menghukum aku
dengan kehangatan amarah-Mu;
3 kasihanilah aku, ya YAHWEH,
karena aku lemah;
sembuhkanlah aku, ya YAHWEH
karena tulang-tulangku ngilu.
4 Jiwaku sangat terguncang;
dan Engkau, ya YAHWEH,
sampai kapan?
5 Ya YAHWEH,
kembalilah, lepaskanlah jiwaku;
selamatkanlah aku
demi kemurahan-Mu.
6 Sebab dalam kematian tidak ada
ingatan akan Engkau,
dalam alam maut,
siapakah yang akan bersyukur
kepada-Mu?
7 Aku menjadi lelah
2

dengan keluh kesahku,
aku menggenangi tempat tidurku
sepanjang malam,
aku membanjiri tempat tidurku
dengan air mataku.
8 Mataku redup karena kesal;
rabun karena semua musuhku.
9 Menjauhlah dariku,
semua pembuat kekacauan,
karena YAHWEH
telah mendengar suara tangisku.
10YAHWEH telah mendengar
permohonanku;
YAHWEH mau mengabulkan
doaku.
11Biarlah semua yang memusuhi aku
menjadi malu dan sangat jengkel,
mereka akan pulang kembali,
menjadi malu saat itu.
YAHWEH Hakim yang Adil
Nyanyian ratapan Daud, yang ia
7
nyanyikan untuk YAHWEH, atas perkataan Kush, orang Benyamin.
h

Ya YAHWEH, Elohimku,
aku berlindung pada-Mu;
selamatkanlah aku dari semua
orang yang memburu aku,
dan bebaskanlah aku.
3 Jangan biarkan dia merobek jiwaku
bagaikan seekor singa,
merobeknya
sementara tidak seorang pun
yang melepaskan.
4 Ya YAHWEH, Elohimku,
jika aku melakukan hal ini,
jika ada ketidakadilan
dalam tanganku;
5 jika aku membalas jahat terhadap
orang yang berdamai denganku,
dan jika aku merampas
tanpa alasan
orang yang menunjukkan
permusuhan denganku;
6 biarlah musuh mengejar dan
merenggut nyawaku,
bahkan menginjak-injak hidupku
di tanah,
dan meletakkan kehormatanku
dalam debu. Sela.
7 Bangkitlah, ya YAHWEH,
dengan murka-Mu,
atasilah kesewenang-wenangan
orang-orang yang memusuhi aku
dan tampillah bagiku!
Engkau telah memerintahkan
keadilan.
2

nada kedelapan (JGLT: on the eight; MT: tynymv) = sheminit (oktaf).
Nyanyian ratapan (JGLT: Shiggaion; MT: !wygv) = Shigaion.
6:1= Mzm. 38:1 6:8= Mat. 7:23

g
lagu
h

MAZMUR 7, 8, 9

Dan biarlah kumpulan
orang-orang mengelilingi Engkau,
dan kembalilah ke atasnya
di tempat tinggi.
9 YAHWEH akan mengadili
bangsa-bangsa,
hakimilah aku, ya YAHWEH,
menurut kebenaranku,
dan sesuai dengan ketulusan
yang ada pada diriku.
10Ya sekarang,
biarlah kejahatan orang fasik
berakhir;
dan Engkau akan menegakkan
keadilan;
karena kebenaran Elohim
yang menguji hati dan batin.
11Perisaiku pada Elohim
yang menyelamatkan orang
yang lurus hati.
12Elohim adalah hakim yang adil
dan Elohim menjadi murka
setiap hari.
13Jika dia tidak berbalik,
Dia akan mengasah pedang-Nya;
Dia telah melentur busur-Nya
dan membuatnya siap.
14Bahkan Dia telah mempersiapkan
senjata maut.
Dia akan membuat
anak panah-Nya menyala.
15Lihatlah,
dia menggeliat dengan kejahatan,
dan mengandung kelaliman;
dan melahirkan dusta.
16Dia menyiapkan lubang
dan menggalinya,
dan dia jatuh ke dalam lubang
yang ia buat.
17Kejahatannya akan berbalik
ke atas kepalanya,
dan kekejamannya
akan menimpa mahkotanya.
18Aku mau menyanjung YAHWEH
sesuai dengan kebenaran-Nya,
dan aku mau memazmurkan
nama YAHWEH Elyoni.
8

Kemuliaan dan Keagungan
YAHWEH
pemimpin musik.
8 Untuk
Menurut lagu pemerasan anggur .
Mazmur Daud.
j

2

Ya YAHWEH, Tuhan kami,
betapa mulia nama-Mu di seluruh
bumi,
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yang menempatkan
keagungan-Mu di atas langit!
3 Dari mulut bayi-bayi
dan yang sedang menyusu,
Engkau telah menetapkan kekuatan
karena orang yang memusuhi-Mu,
untuk menghancurkan lawan
dan pendendam.
4 Ketika aku melihat langit-Mu,
buatan jari-Mu,
bulan dan bintang-bintang
yang telah Engkau tetapkan,
5 siapakah manusia sehingga Engkau
mengingatnya?
Dan anak manusia sehingga
Engkau memperhatikannya?
6 Dan Engkau telah membuatnya
hampir sama dengan Elohim,
dan telah memahkotainya dengan
kemuliaan dan kehormatan.
7 Engkau membuatnya berkuasa
atas pekerjaan tangan-Mu;
Engkau telah menempatkan
segala sesuatu di bawah kakinya;
8 kawanan domba dan lembu jantan,
dan semua binatang liar
di padang,
9 burung-burung di langit,
dan ikan di laut,
dan semua yang mengarungi
alur lautan.
10Ya YAHWEH, Tuhan kami,
betapa mulia nama-Mu
di seluruh bumi!
Nyanyian Syukur karena Elohim
pemimpin musik.
9 Untuk
Menurut lagu kematian sang putra .
Mazmur Daud.
k

a 2 Aku mau menyanjung YAHWEH

dengan segenap hati,
aku mau menceritakan semua
keajaiban-Mu.
3 Aku mau bersukacita
dan bergembira dalam Engkau,
aku mau memazmurkan
nama-Mu, ya Yang Mahatinggi.
b 4 Ketika musuh-musuhku berbalik,
mereka akan jatuh dan binasa
di hadapan-Mu.
5 Sebab Engkau telah membela
keadilanku dan hakku,
Engkau telah duduk di atas takhta
untuk memutuskan kebenaran.
g 6 Engkau telah menghardik
bangsa-bangsa,

!wyl[ hwhy) = YAHWEH Yang Mahatinggi.
tytg) = Gitit = lagu dari alat musik Gat.
lagu kematian sang putra (JGLT: to die for the son; MT: tytg) = Mut-Laben.
7:9= Why. 2:23 8:2= Mat. 21:16 8:4= Ayb. 7:17-18; Mzm. 144:3; Ibr. 2:6-8 8:6= 1Kor. 15:27; Ef. 1:22; Ibr. 2:8
i
YAHWEH Elyon (JGLT: YAHWEH Most high; MT:
j
lagu pemerasan anggur (JGLT: the Gittith; MT:
k

MAZMUR 9, 10

580

telah membinasakan orang-orang
fasik;
Engkau telah menghapus
nama mereka
untuk selama-lamanya.
7
h Hai musuh, kehancuran telah
digenapi untuk selamanya;
Engkau telah merobohkan
kota-kota,
kenangan akan mereka telah
lenyap bersama mereka.
8 Dan YAHWEH bersemayam
untuk selama-lamanya;
Dia telah menetapkan takhta-Nya
untuk penghakiman.
w 9 Dan Dia akan menghakimi dunia ini
dalam kebenaran;
Dia akan mengadili manusia
dalam kejujuran.
10YAHWEH juga menjadi benteng
bagi yang tertindas,
perlindungan pada waktu
kesesakan.
11Dan mereka yang mengenal
nama-Mu
bersandar pada-Mu
karena Engkau, yaYAHWEH,
tidak meninggalkan mereka
yang mencari Engkau.
z 12Pujilah YAHWEH
yang bersemayam di Sion,
beritakanlah
segala perbuatan-Nya
di antara bangsa-bangsa.
13Sebab siapa yang menuntut darah,
Dia mengingat mereka,
Dia tidak melupakan
teriakan orang yang tertindas.
x 14Kasihanilah aku, ya YAHWEH,
lihatlah kesusahanku karena
orang yang membenci aku,
angkatlah aku dari gerbang maut,
15supaya aku dapat menceritakan
segala kepujian-Mu di gerbang
putri Sion;
aku mau bersukacita
dalam keselamatan-Mu.
j 16Bangsa-bangsa terjerumus
ke dalam lubang yang mereka buat,
kaki mereka terjerat dalam
jaring yang mereka sembunyikan.
17YAHWEH terkenal,
Dia telah memutuskan
penghukuman;
oleh perbuatan tangannya sendiri
orang fasik terjerat.
Higgayonl. Sela.
!wygh

y

fasik akan kembali ke alam
maut,
ya, segala bangsa yang melupakan
Elohim.
19Sebab bukan untuk selamanya
orang miskin dilupakan,
ataupun harapan orang miskin
lenyap.
k 20Bangkitlah, ya YAHWEH!
Jangan biarkan manusia
menjadi kuat;
biarlah bangsa-bangsa dihakimi
di hadapan-Mu.
21Ya, YAHWEH,
taruhlah ketakutan pada mereka;
biarlah bangsa-bangsa menyadari
bahwa mereka hanyalah manusia.
Sela.
Doa terhadap Perbuatan
Orang Fasik
Ya YAHWEH,
10
mengapa Engkau berdiri jauh?
l Apakah Engkau akan bersembunyi

pada waktu kesukaran?
Orang fasik dengan angkuhnya
memburu orang miskin,
tapi mereka akan terperangkap
dalam rancangan
yang mereka rancang.
3 Sebab orang fasik memuji diri
atas keinginan jiwanya,
dan dia telah memberkati
orang yang tamakm.
n 4 Dia telah menghina YAHWEH;
orang fasik dengan wajahnya
yang angkuh tidak mencari Dia,
“Tidak ada Elohim,”
itulah seluruh pikirannya.
5 Jalannya menjadi sesatn
pada setiap waktu,
keputusan-keputusan-Mu itu
lebih tinggi daripada
pandangannya;
semua orang yang memusuhinya
dia memandang rendah
terhadap merekao.
6 Dia telah berkata di dalam hatinya,
“Aku tidak akan tergoyahkan,
dari generasi ke generasi
tidak pernah celaka!”
p 7 Mulutnya penuh dengan sumpah
serapah dan tipu daya,
serta ketidakadilan;
di bawah lidahnya terdapat
kelaliman dan kejahatan.

l
Higgayon (JGLT: Meditation; MT:
) = perenungan.
m
orang yang tamak (JGLT: the covetous; MT:
). lit.: orang
n
menjadi sesat (JGLT: are perverted; MT:
).
o

[cb
Wlyxy

18Orang

2

yang menghabisi.

dia memandang rendah terhadap mereka (JGLT: he puffs at them; MT:
10:7= Rom. 3:14

~hB xypy) = menganggap remeh.

MAZMUR 10, 11, 12

Dia duduk di tempat persembunyian
di desa-desa;
di tempat-tempat rahasia
dia membunuh orang
yang tak bersalah.
[ Matanya mengamat-amati
orang miskin.
9 Dia mengendap-endap di tempat
yang tersembunyi,
bagaikan seekor singa di antara
semak-semak;
ia mengendap-endap
untuk menyergap orang miskin;
dia menangkap orang miskin
dengan menyeretnya
ke dalam jaringnya.
10Dia membungkuk dan bertiarap,
orang miskin jatuh ke dalam
cengkeramannya yang kuat.
11Ia berkata di dalam hatinya,
“Elohim telah melupakannya,
Dia menyembunyikan wajah-Nya;
Dia tidak akan pernah melihat
selama-lamanya.”
q 12Bangkitlah, ya YAHWEH!
Ya Elohim,
acungkanlah tangan-Mu;
janganlah Engkau melupakan
orang yang lemah.
13Mengapakah orang fasik
meremehkan Elohim?
Ia berkata di dalam hatinya,
“Engkau tidak akan
menuntutnya.”
14
r Engkau telah melihat,
karena Engkau menaruh perhatian
pada kesusahan dan sakit hati,
untuk mengambilnya
dengan tanganmu.
Orang miskin berserah diri
kepada-Mu;
Engkaulah penolong bagi
yatim piatu.
v 15Patahkanlah lengan orang fasik
dan orang jahat;
tuntutlah kefasikannya
sampai Engkau tidak
menemukannya lagi.
16YAHWEH adalah Raja yang kekal;
bangsa-bangsa telah binasa
dari tanah-Nya.
17
t Engkau telah mendengar keinginan
orang yang rendah, ya YAHWEH;
Engkau meneguhkan hati mereka;
Engkau membuat telinga-Mu
mendengarkan,
18untuk memberi keadilan
kepada anak yatim
dan yang tertindas.
Ia tidak akan menambah lagi
ketakutan manusia di bumi.

581

YAHWEH
Tempat Perlindungan

8

pemimpin musik.
11Untuk
Oleh Daud.
Aku mencari perlindungan pada
YAHWEH,
bagaimana engkau berkata kepada
jiwaku,
“Mengembaralah ke gunungmu
seperti seekor burung.”
2 Sebab perhatikanlah,
orang fasik melentur busur;
mereka siap memasang
anak panahnya pada tali untuk
memanah orang yang tulus hati
dalam kegelapan.
3 Apabila dasar-dasar dihancurkan,
orang benar dapat berbuat apa?
4 YAHWEH di dalam bait-Nya
yang kudus;
YAHWEH, takhta-Nya di surga;
mata-Nya melihat,
sorot mata-Nya akan menguji
anak-anak manusia.
5 YAHWEH menguji orang benar,
tetapi jiwa-Nya membenci
orang fasik yang mencintai
kekerasan.
6 Dia menghujani orang fasik dengan
jerat,
api dan belerang
serta angin yang membakar
adalah isi piala mereka.
7 Sebab YAHWEH adalah benar;
Dia mencintai kebenaran;
orang yang tulus hati
akan memandang wajah-Nya.
YAHWEH
Menolong Orang Miskin
pemimpin musik.
12Untuk
Menurut lagu nada kedelapan.
Mazmur Daud.
Ya YAHWEH,
selamatkanlah karena orang-orang
yang saleh telah habis;
karena orang-orang yang setia
telah hilang dari antara
anak-anak manusia.
3 Mereka masing-masing
membicarakan kesia-siaan
dengan sesamanya,
Mereka berbicara dengan
bibir manis dan hati bercabang,
4 Biarlah YAHWEH mengerat
semua bibir manis,
dan lidah yang berbicara besar;
2

MAZMUR 12, 13, 14, 15
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yang berkata,
“Dengan lidah kami,
kami akan menang,
bibir kami adalah milik kami;
siapakah tuan atas kami?”
6 “Karena penindasan atas orang
yang miskin
dan keluhan orang
yang berkekurangan,
maka Aku akan bangkit,”
YAHWEH berfirman,
“Aku akan menyediakan
keselamatan
bagi yang mendambakannya.”
7 Firman YAHWEH adalah firman
yang murni,
bagaikan perak yang dimurnikan
dalam perapian tanah,
dimurnikan sampai tujuh kali.
8 Ya YAHWEH,
Engkau memeliharanya;
Engkau menjaga mereka
dari generasi ini selama-lamanya.
9 Orang-orang fasik berjalan mondarmandir berkeliling,
ketika kebusukan disanjung
oleh anak-anak manusia.
5

Doa Minta Tolong
pemimpin musik.
13Untuk
Mazmur Daud.
Sampai kapankah Engkau
melupakan aku, ya YAHWEH?
Selamanyakah?
Sampai kapankah Engkau
menyembunyikan wajah-Mu
dari padaku?
3 Sampai kapankah aku harus
menaruh nasihat dalam jiwaku
karena kesusahan dalam hatiku
sehari-hari?
Sampai kapankah orang
yang memusuhi aku
meninggikan diri atasku?
4 Tiliklah, jawablah aku,
ya, YAHWEH, Elohimku!
Buatlah mataku bersinar,
agar jangan aku tidur
dalam kematian;
5 agar jangan yang memusuhiku
berkata,
“Aku telah menaklukkan dia,”
dan seteruku dapat bersukacita
ketika aku terguncang.
6 Namun aku, pada kasih setia-Mu
aku telah percaya;
hatiku akan bersukacita
karna penyelamatan-Mu.
Aku mau bernyanyi bagi YAHWEH,
2

14:1-3= Rom. 3:10-12

karena Dia telah membagi
dengan limpah kepadaku.
Perkataan Orang Bodoh
pemimpin musik.
14Untuk
Oleh Daud.
Orang bebal berkata dalam hatinya,
“Tidak ada Elohim!”
mereka berbuat jahat;
mereka berbuat kekejian;
tak seorang pun yang berbuat baik.
2 YAHWEH memandang ke bawah
dari surga
kepada anak-anak manusia
untuk melihat,
apakah ada orang bijaksana
yang mencari Elohim.
3 Mereka semua telah menyimpang;
dan mereka bersama-sama
telah menjadi keji;
tidak ada seorang pun
yang berbuat baik,
bahkan tidak seorang pun!
4 Apakah semua yang melakukan
kejahatan tidak menyadari,
ketika mereka menelan umat-Ku
bagaikan makan roti?
Mereka tidak berseru kepada
YAHWEH.
5 Di sana mereka ketakutan terhadap
ancaman,
karena Elohim berada di antara
generasi yang benar.
6 Kamu mencemooh nasihat orang
miskin,
tetapi YAHWEH
tempat perlindungannya.
7 Siapakah yang akan membawa
keselamatan Israel dari Sion?
Ketika YAHWEH membawa
kembali umat-Nya
dari pembuangan,
biarlah Yakub bersukacita,
Israel bergembira.
Jalan Hidup Orang Benar
Daud.
15YaMazmur
YAHWEH, siapakah yang akan

tinggal dalam kemah-Mu?
Siapakah yang akan tinggal
di gunung-Mu yang kudus?
2 Siapa yang berjalan lurus
dan melakukan kebenaran,
serta mengatakan hal yang benar
dalam hatinya,
3 dia tidak akan memfitnah dengan
lidahnya,
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dan tidak akan berbuat jahat
terhadap sahabatnya;
yang tidak mencela
terhadap sesamanya.
4 Dan orang yang jahat direndahkan
di hadapannya,
tetapi dia menghormati
orang-orang yang takut akan
YAHWEH;
dia telah bersumpah sekalipun rugi
dan tidak mengubahnya.
5 Dia tidak meminjamkan uangnya
dengan riba,
dan tidak menerima suap
atas orang yang tidak bersalah;
dia yang berbuat demikian
tidak akan tergoyahkan selamanya.
YAHWEH Adalah Tuhanku
Tulisan berharga dari Daud.
16Jagalah
aku, ya Elohim,
p
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aku tidak akan tergoyahkan.
Sebab itu hatiku bersukacita
dan kemuliaanku bersukaria;
ya, tubuhku akan berdiam
dalam pengharapan;
10karena Engkau tidak akan
meninggalkan jiwaku dalam alam
maut;
Engkau tidak akan membiarkan
orang saleh-Mu melihat
kebinasaan.
11Engkau akan menyatakan kepadaku
alur kehidupan;
kepenuhan sukacita
ada di hadirat-Mu;
pada tangan kanan-Mu
terdapat kenikmatan senantiasa.
9

Doa Mohon Pembebasan
Daud.
17YaDoa
YAHWEH,

karena aku berlindung
dengarkanlah kebenaran,
kepada-Mu.
perhatikanlah seruanku,
2 Kamu telah berkata kepada
berilah telinga pada doaku
YAHWEH
yang bukan dengan bibir dusta.
2 Biarlah penghakimanku berlalu
“Engkau adalah Tuhanku;
dari hadapan-Mu;
tidak ada yang baik bagiku
mata-Mu melihat ketulusan.
kecuali Engkau.”
3 Mengenai orang-orang kudus
3 Engkau akan menguji hatiku,
yang ada di bumi,
Engkau akan berkunjung
merekalah yang terbaik,
pada waktu malam;
semua kesukaanku ada di dalam
Engkau akan memurnikan aku;
mereka.
Engkau tidak akan mendapatkan
4 Kepedihan mereka
sesuatu pun;
yang berpaling kepada ilah lain
aku menganggap mulutku
akan bertambah banyak,
tidak lancang.
4 Tentang perbuatan manusia,
aku tidak akan menuangkan
aku menjaganya
persembahan curahan mereka
dari jalan orang yang kejam
dari darah,
dengan ucapan bibir-Mu.
dan aku tidak akan menyebut
5 Langkah-langkahku tetap
nama mereka pada bibirku.
5 YAHWEH adalah bagian warisanku
mengikuti jejak-Mu
dan pialaku;
sehingga kakiku tidak tergelincir.
6
Aku telah berseru kepada-Mu,
Engkaulah yang akan
karena Engkau
meneguhkan undiku.
6 Tali pengukur telah jatuh kepadaku
akan menjawab aku, ya Elohim;
di tempat yang menyenangkan;
Sendengkanlah telinga-Mu
ya, aku memiliki warisan
kepadaku,
yang indah.
dengarkanlah permohonanku.
7 Aku akan memuji YAHWEH
7 Tunjukkanlah kasih setia-Muq,
yang telah menasihatiku;
ya Engkau, yang melepaskan
hatiku juga mengajar aku
dengan tangan kanan-Mu
pada waktu malam.
orang-orang yang mencari
8 Aku senantiasa menempatkan
perlindungan
YAHWEH di hadapanku;
dari para lawan mereka.
8
Jagalah aku seperti biji mata
karena Dia ada di sebelah
sembunyikanlah aku
kananku,
p
Tulisan berharga (JGLT: Secret Treasure; MT: ~tkm) = Miktam.
q
kasih setia (JGLT: lovingkindness; MT: dsx).
16:8-11= Kis. 2:25-28
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di dalam naungan sayap-Mu,
dari hadapan orang fasik,
yang menindasku,
musuhku berjalan
mengelilingi aku melawan jiwaku.
10Lemak mereka menutupi;
Mulut mereka berbicara sombong.
11Sekarang mereka mengepung
langkah-langkah kita,
mereka mengarahkan matanya
untuk mencampakkan aku
ke tanah;
12rupanya seperti seekor singa
yang ingin mencabik,
dan bagaikan singa muda
yang diam di tempat tersembunyi.
13Bangkitlah, ya YAHWEH,
hadapilah dan tundukkanlah dia!
Bebaskanlah jiwaku dari
orang fasik dengan pedang-Mu,
14dari manusia, dengan tangan-Mu,
ya YAHWEH,
dari manusia dunia yang memiliki
bagian di dalam hidup ini,
dengan kekayaan-Mu
Engkau mengisi perutnya,
mereka puas dengan anak-anak
dan akan meninggalkan
kekayaan mereka
kepada bayi-bayi mereka.
15Aku akan memandang wajah-Mu
dalam kebenaran;
pada saat aku bangun,
aku akan dipuaskan oleh rupa-Mu.
9

Pujian bagi YAHWEH
yang Memberi Kelepasan
Untuk pemimpin musik.
18
Oleh Daud, hamba YAHWEH, yang
mengucapkan kata-kata nyanyian ini
kepada YAHWEH, pada waktu YAHWEH
melepaskan dia dari tangan semua
musuhnya, dan dari tangan Saul,
Dan dia berkata,
Aku mengasihi-Mu,
ya YAHWEH kekuatanku.
3 YAHWEH adalah batu karangku,
dan bentengku dan penyelamatku,
Elohimku batu karangku,
aku berlindung pada-Nya,
perisaiku
dan tanduk keselamatanku,
menaraku yang tinggi.
4 Aku akan berseru kepada YAHWEH,
yang layak dipuji,
maka aku diselamatkan
dari musuh-musuhku.
5 Tali kematian telah melilitku;
banjir orang-orang tak berguna
2

menakuti aku;
tali-tali alam maut melilit aku;
jerat kematian menghadangku.
7 Dalam kesesakanku,
aku berseru kepada YAHWEH,
dan aku berseru kepada Elohimku;
Dia mendengar seruanku
dari bait-Nya,
dan seruanku ke hadapan-Nya,
sampai ke telinga-Nya.
8 Bumi pun berguncang dan bergetar;
dan dasar-dasar gunung goyah
dan berguncang,
karena Dia murka kepadanya.
9 Asap mengepul keluar
dari hidung-Nya,
dan api dari mulut-Nya melalap;
bara menyala dari pada-Nya.
10Dia mencondongkan langit
lalu turun,
dan kekelaman ada di bawah
kaki-Nya.
11Dan Dia mengendarai kerub,
lalu terbang;
dan membubung tinggi
di atas sayap angin.
12Dia membuat kegelapan
sebagai tempat rahasia-Nya,
tudungnya di sekeliling-Nya,
adalah kegelapan air
awan pekat di angkasa.
13Cahaya terang keluar dari
hadapan-Nya,
awan-Nya yang gelap,
hujan es dan bara api berlalu.
14YAHWEH pun mengguntur di langit;
Yang Mahatinggi memperdengarkan
suara-Nya,
dengan hujan es dan bara api.
15Ya, Dia meluncurkan
anak panah-Nya
dan menyerakkannya;
Dia memancarkan kilat
sehingga membingungkan mereka.
16Lalu, tampaklah dasar-dasar sungai,
dasar-dasar bumi tersingkap,
karena hardikan-Mu,
karena hembusan napas hidung-Mu,
ya YAHWEH.
17Dia menjangkau dari tempat tinggi,
Dia mengangkat aku;
Dia menarik aku keluar
dari dalam air bah.
18Dia membebaskan aku
dari musuhku yang kuat,
dan dari orang-orang
yang membenci aku;
karena mereka lebih kuat
daripadaku.
19Mereka menghadang aku
pada hari kemalanganku,
6
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33Elohimlah yang mempersenjatai
tetapi YAHWEH
adalah penopang bagiku.
aku dengan kekuatan,
20Dan Dia membawa aku ke luar
dan Dia membuat jalanku
ke tempat yang luas;
sempurna.
34Dia yang menetapkan kakiku
Dia membebaskan aku
bagaikan kaki rusa betina,
karena Dia berkenan kepadaku.
21YAHWEH memberi pahala
dan menempatkan aku
kepadaku sesuai kebenaranku;
di tempatku yang tinggi,
35yang mengajar tanganku
sesuai dengan kesucian tanganku,
untuk perang;
Dia telah menebus aku.
22Sebab aku tetap berpegang
dan dengan tanganku
pada jalan YAHWEH,
membengkokkan busur tembaga.
36Dan Engkau memberikan kepadaku
dan tidak melalukan kefasikan
perisai keselamatan-Mu,
melawan Elohimku.
23Sebab semua penghakiman-Nya
dan tangan kanan-Mu
ada di hadapanku,
menopang aku,
dan aku tidak berpaling
dan kerendahan hati-Mur
membesarkan aku.
dari ketetapan-Nya.
24Dan aku menjadi sempurna
37Engkau memanjangkan langkahku
bersama-Nya,
di bawahku,
dan menjaga diriku dari kejahatan.
dan mata kakiku tidak terantuk.
25Maka YAHWEH membalas
38Aku mengejar musuhku
kepadaku
dan menaklukkannya;
sesuai dengan kebenaranku,
dan tidak mundur
sesuai dengan kesucian tanganku
sebelum mereka habis.
39Aku memukul mereka sehingga
di hadapan-Nya.
26Dengan orang yang saleh,
mereka tidak dapat bangun;
Engkau menunjukkan diri-Mu
mereka takluk di bawah kakiku.
40
Dan Engkau mempersenjataiku
murah hati,
untuk perang,
terhadap orang yang tulus,
Engkau menundukkan musuhku
Engkau menunjukkan diri-Mu
di bawahku.
sempurna.
27Terhadap orang yang suci hatinya,
41Dan Engkau telah menyerahkan
Engkau memperlihatkan diri-Mu
musuh-musuhku kepadaku,
suci;
agar aku dapat membinasakan
terhadap orang yang curang,
orang yang membenci aku.
42Mereka berseru tetapi tidak
Engkau menentang.
28Sebab Engkau akan menyelamatkan
seorang pun menyelamatkannya,
bangsa yang tertindas,
kepada YAHWEH,
tetapi akan merendahkan
dan Dia tidak menjawab mereka.
43
Lalu aku menghancurkan mereka
mata yang congkak.
29Sebab Engkau akan menyalakan
seperti debu di depan angin,
pelitaku,
aku mencampakkan mereka
YAHWEH, Elohimku
bagaikan lumpur di jalan.
44Engkau telah melepaskan aku
akan menyinari kegelapanku.
30Kerena bersama Engkau,
dari perselisihan umat,
aku akan menghadapi pasukan
engkau menempatkan aku
musuh;
sebagai pemimpin bangsa-bangsa;
dan bersama Elohimku
suatu bangsa yang tidak aku kenal
aku akan melompati tembok.
akan mengabdi kepadaku.
31Elohim itu jalan-Nya sempurna,
45Ketika telinga mereka mendengar
firman YAHWEH itu murni;
berita tentang aku,
Dia adalah perisai bagi
anak-anak orang asings
akan takluk kepadaku.
semua orang yang berlindung
46Orang-orang asing akan terkulai,
kepada-Nya.
32Sebab siapakah Elohim selain
dan gemetar keluar
YAHWEH?
dari benteng mereka.
47
YAHWEH hidup,
dan siapakah Batu Karang
dan diberkatilah batu karangku!
selain Elohim kita?
r
kerendahan hati-Mu (JGLT: Your condescension; MT: twn[) = kesederhanaan-Mu.
s
anak-anak orang asing (JGLT: the sons of the foreigner; MT: rkn-ynB). Versi lain: orang-orang asing.

18:33= Hab. 3:19
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Dan biarlah Elohim
keselamatanku ditinggikan!
48Elohimlah yang menuntut balas
bagiku,
dan menundukkan
bangsa-bangsa di bawahku.
49Dia membebaskan aku
dari musuh-musuhku;
Dia mengangkat aku dari antara
orang-orang yang bangkit
melawan aku;
Engkau membebaskan aku
dari orang yang kejam.
50Oleh karena itu,
aku akan meninggikan Engkau,
ya YAHWEH,
di antara bangsa-bangsa;
dan aku akan menyanyikan
puji-pujian bagi nama-Mu,
51mengagungkan keselamatan
bagi raja-Nya,
dan menyatakan kasih setia
kepada yang diurapi-Nya,
kepada Daud dan keturunannya
sampai selama-lamanya.”
Kebesaran Elohim
pemimpin musik.
19Untuk
Mazmur Daud.
Langit mewartakan kemuliaan
Elohim,
dan cakrawala menyatakan
perbuatan tangan-Nya.
3 Hari bercerita kepada hari,
dan malam
mengungkapkan pengetahuan
kepada malam.
4 Tidak ada berita dan kata-kata,
ataupun suara mereka terdengar.
5 Tali pengukur mereka
telah melampaui seluruh bumi,
dan perkataan mereka
sampai ke ujung bumi;
di dalam mereka,
Dia telah menetapkan
tempat kediaman bagi matahari,
6 dan Dia muncul bagaikan
seorang mempelai laki-laki
dari pelaminannya.
Dia bergembira bagaikan orang
yang kuat berlari di arena,
7 yang muncul dari ujung langit,
dan peredarannya ke ujung-ujungnya;
dan tidak ada satu pun
yang terlindung dari panasnya.
8 Torat YAHWEH itu sempurna,
memulihkan jiwa.
Kesaksian YAHWEH itu teguh,
membuat bijak orang
2

18:49= Rom. 15:9

19:4= Rom. 10:18

yang tak berpengalaman.
Ajaran YAHWEH itu benar,
menyukakan hati;
perintah YAHWEH itu murni,
membuat mata bersinar.
10Takut akan YAHWEH itu murni,
tetap bertahan selama-lamanya;
penghakiman YAHWEH itu benar,
mereka semua menjadi benar.
11Lebih berharga daripada emas,
bahkan daripada emas murni,
dan lebih manis daripada madu,
bahkan daripada tetesan
sarang lebah.
12Juga hamba-Mu diperingatkan
oleh mereka,
pada waktu menjaganya
ada pahala yang besar.
13Siapakah yang dapat mengetahui
kesalahan-kesalahannya?
Bebaskanlah aku
dari mereka yang tersembunyi.
14Juga jauhkanlah hamba-Mu
dari orang-orang yang biadab;
jangan biarkan mereka
menguasai aku.
Pada waktu itu aku akan menjadi
sempurna,
dan dibersihkan dari pelanggaran
yang besar.
15Biarlah ucapan-ucapan mulutku
dan renungan hatiku
berkenan dalam pandangan-Mu,
Ya, YAHWEH,
gunung batuku dan penebusku.
9

Doa Mohon Kemenangan
pemimpin musik.
20Untuk
Mazmur Daud.
Kiranya YAHWEH menjawab
engkau pada waktu kesesakan;
kiranya nama Elohim Yakub
meninggikan engkau!
3 Biarlah Dia mengirim pertolongan
bagimu dari tempat kudus
dan biarlah Dia mendukung
engkau dari Sion.
4 Biarlah Dia mengingat
semua persembahan sajianmu
dan biarlah Dia menerima
persembahan bakaranmu. Sela.
5 Dia akan memberikan kepadamu
sesuai dengan keinginanmu,
dan memenuhi semua rencanamu.
6 Kami akan bersorak-sorai dalam
keselamatan-Mu,
dan kami akan menegakkan
panji-panji dalam nama Elohim
kami.
2
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Biarlah YAHWEH mengabulkan
segala permohonanmu.
7 Sekarang aku tahu,
bahwa YAHWEH menyelamatkan
orang yang diurapi-Nya;
Dia akan menjawabnya
dari surga-Nya yang kudus,
dalam kekuatan keselamatan
oleh tangan kanan-Nya.
8 Orang-orang ini bersandar
pada kereta
dan orang-orang itu bersandar
pada kuda,
tetapi kami akan mengingat
nama YAHWEH,
Elohim kami.
9 Mereka takluk dan jatuh,
tetapi kami bangkit
dan berdiri tegak.
10YaYAHWEH, selamatkanlah!
Raja akan menjawab kami
pada waktu kami memanggil.
Nyanyian Sukacita bagi YAHWEH
pemimpin musik.
21Untuk
Mazmur Daud.
Ya YAHWEH,
raja bersukacita dalam kekuatan-Mu,
dan betapa dia sangat bersukacita
dalam keselamatan-Mu.
3 Engkau memberikan kepadanya
keinginan hatinya;
dan tidak menahan permohonan
dari bibirnya. Sela.
4 Sebab Engkau akan menyambutnya
dengan berkat kebaikan;
Engkau mengenakan mahkota
dari emas murni di kepalanya.
5 Ia meminta hidup dari pada-Mu;
Engkau akan memberikan
kepadanya umur panjang
untuk selama-lamanya.
6 Kemuliaannya besar di dalam
keselamatan-Mu;
Engkau mengaruniakan
kehormatan dan kemuliaan
atasnya.
7 Sebab Engkau menempatkan
berkat baginya
untuk selama-lamanya;
Engkau membuat ia bersukacita
dalam kegembiraan
di hadapan hadirat-Mu.
8 Sebab raja percaya kepada
YAHWEH,
dan kasih setia Yang Mahatinggi,
dia tidak akan tergoyahkan.
2
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u
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Tangan-Mu akan menangkap
semua musuh-Mu,
tangan kanan-Mu
akan menangkap orang-orang
yang membenci Engkau.
10Engkau akan membuat mereka
seperti tungku api pada saat
murka-Mu;
YAHWEH akan menelan mereka
dalam murka-Nya,
dan api akan melalap mereka.
11Engkau akan membinasakan
hasil bumi mereka,
dan keturunan mereka
dari antara anak-anak manusia.
12Sebab mereka merancang kejahatan
melawan Engkau;
mereka menyusun rencana
yang jahat;
tetapi mereka tidak berhasil,
13karena Engkau akan membuat
mereka berbalik;
Engkau menyiapkan
tali busurmu
untuk melawan mereka.
14Tinggikanlah diri-Mu,
ya YAHWEH,
dalam kekuatan-Mu;
kami mau bernyanyi dan
memazmurkan kekuatan-Mu.
9

Seruan kepada Elohim
pemimpin musik.
22Untuk
Menurut lagu rusa pada kala fajar .
Mazmur Daud.
t

Elohimku, Elohimku,
mengapa Engkau meninggalkan
aku,
jauh dari keselamatanku,
dan dari ucapan rintihanku?
3 Ya Elohimku,
aku berseru pada waktu siang,
tapi Engkau tidak menjawab;
dan pada waktu malam,
tetapi tidak ada ketenangan
bagiku.
4 Namun Engkaulah yang kudus,
yang bersemayam
di atas puji-pujian Israel.
5 Leluhur kami percaya kepada-Mu;
mereka percaya,
dan Engkau meluputkan mereka.
6 Mereka berseru kepada-Mu,
dan diluputkan;
mereka percaya kepada-Mu,
dan tidak dipermalukan.
7 Namun aku ini seekor cacingu
rxvh tlya) = Ayelet hashahar.
2

rusa pada kala fajar (JGLT: the deer of the dawn; MT:
cacing (JGLT: worm; MT: t[lwt) = belatung, ulat.
22:1= Mat. 27:46; Mrk. 15:34
22:7= Mat. 27:39; Mrk. 15:29; Luk. 23:35
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dan bukan manusia;
suatu celaan bagi manusia,
dan direndahkan
oleh bangsa.
8 Semua orang yang melihatku
menertawakan aku dengan ejekan;
mereka membuka bibir;
mereka menggeleng-gelengkan
kepalanya,
9 sambil berkata:
Berserahlah kepada YAHWEH,
biarlah Dia menyelamatkannya,
karena Dia berkenan kepadanya.
10Sebab Engkaulah
yang mengeluarkan aku
dari kandungan,
membuat aku berlindung
pada buah dada ibuku.
11Aku terlempar dari kandungan,
dari perut ibuku;
Engkaulah Elohimku.
12Janganlah menjauh dari padaku;
karena kesusahan itu dekat;
karena tak ada seorang pun
yang menolong.
13Banyak lembu jantan muda
mengelilingiku;
yang kuat dari Basan
telah mengerumuni aku.
14Mereka membuka mulutnya
ke arahku,
seperti singa yang merobek
dan mengaum.
15Bagaikan air aku tercurah,
dan seluruh tulangku berserakan;
hatiku menjadi seperti lilin,
dia meleleh di dalam dadaku.
16Kekuatanku mengering
bagaikan tembikar,
dan lidahku melekat
pada langit-langit mulutku;
dan Engkau meletakkan aku
dalam debu kematian;
17karena anjing-anjing telah
mengerumuni aku;
segerombolan orang jahat
telah mengepung aku;
menusuk kedua tangan
dan kakiku.
18Aku menghitung semua tulangku;
mereka memandang,
mereka menatap aku,
19mereka membagi-bagi jubahku
di antara mereka,
dan membuang undi
untuk pakaianku.
20Namun Engkau, ya YAHWEH,
janganlah menjauh;
ya Penolongku,
tolonglah aku segera!
21Bebaskanlah jiwaku
22:8= Mat. 27:43

dari pedang
dan milikku satu-satunya
dari cengkeraman anjing.
22Selamatkanlah aku
dari mulut singa dan dari tanduk
banteng liar;
Engkau telah menjawab aku.
23Aku akan menceritakan nama-Mu
kepada saudara-saudaraku;
aku akan memuji Engkau
di tengah-tengah jemaat.
24Kamu yang takut akan YAHWEH,
pujilah Dia,
semua keturunan Yakub,
muliakanlah Dia,
dan semua keturunan Israel,
takutlah akan Dia.
25Sebab Dia tidak memandang rendah
maupun membenci
orang yang tertindas;
dan Dia tidak menyembunyikan
wajah-Nya dari padanya,
tetapi ketika dia berseru
kepada-Nya,
Dia mendengar.
26Karena Engkaulah kepujianku
dalam jemaat yang besar;
aku akan membayar nazarku
di hadapan orang yang takut
akan Dia.
27Orang yang rendah hati
akan makan dan menjadi kenyang,
mereka yang mencari Dia
akan memuji YAHWEH;
hatimu akan hidup selamanya.
28Seluruh ujung bumi akan ingat
dan berbalik kepada YAHWEH;
dan seluruh kaum
dari bangsa-bangsa
akan sujud di hadapan-Mu.
29Sebab kerajaan adalah milik
YAHWEH;
dan Dialah yang berkuasa
di antara bangsa-bangsa.
30Semua orang yang gemuk di bumi
akan makan dan menyembah;
semua orang yang sedang turun
ke dalam debu
akan sujud di hadapan-Nya,
dan dia tidak dapat memelihara
jiwanya sendiri.
31Satu keturunan akan melayani Dia;
dia akan diperkenalkan
sebagai kepunyaan Tuhan
kepada generasi yang akan datang.
32Mereka akan datang
dan akan mewartakan
kebenaran-Nya
kepada suatu bangsa
yang akan dilahirkan,
karena Dia telah menjadikannya.

22:18= Mat. 27:35; Mrk. 15:24; Luk. 23:34; Yoh. 19:24
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MAZMUR 23, 24, 25

YAHWEH Gembala yang Baik
Mazmur Daud.
23YAHWEH
adalah gembalaku,

aku takkan kekurangan.
Dia membaringkan aku
di padang rumput hijau,
Dia membimbing aku
ke air yang tenang;
3 Dia menyegarkan jiwaku.
Dia menuntun aku
di jalan kebenaran
oleh karena nama-Nya.
4 Sekalipun aku berjalan dalam
lembah bayang-bayang maut,
aku tidak takut bahaya,
karena Engkau besertaku;
gada-Mu dan tongkat-Mu,
keduanya menghibur aku.
5 Engkau menghidangkan makanan
di depanku,
di hadapan lawan-lawanku;
Engkau mengurapi kepalaku
dengan minyak;
pialaku penuh melimpah.
6 Sesungguhnya kebaikan
dan kemurahan
akan mengikuti aku seumur
hidupku;
dan aku akan tinggal dalam
bait YAHWEH sepanjang masa.
2

YAHWEH Raja Kemuliaan
Mazmur Daud.
24Bumi
dengan segala isinya

adalah milik YAHWEH;
dunia serta segala yang tinggal
di dalamnya.
2 Sebab Dia telah membangunnya
di atas lautan,
dan menegakkannya
di atas sungai-sungai.
3 Siapakah yang dapat naik ke atas
gunung YAHWEH?
Dan siapakah yang dapat berdiri
di tempat-Nya yang kudus?
4 Orang yang bersih tangannya
dan murni hatinya,
yang tidak menyerahkan jiwanya
kepada kesia-siaan,
dan tidak bersumpah palsu.
5 Ia akan menerima berkat
dari YAHWEH,
dan kebenaran dari Elohim
sumber keselamatannya.
6 Inilah keturunan orang-orang
yang mencari Dia,
yang mencari wajah-Mu,

23:2= Why. 7:17
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ya Elohim Yakub. Sela
Angkatlah kepalamu, hai gerbang;
dan terangkatlah,
hai pintu-pintu yang kekal;
dan biarlah Raja Kemuliaan
masuk.
8 Siapakah Raja Kemuliaan itu?
YAHWEH yang kuat dan perkasa!
YAHWEH perkasa dalam perang!
9 Angkatlah kepalamu, hai gerbang;
bahkan angkatlah,
hai pintu-pintu yang kekal;
karena Raja Kemuliaan
akan masuk.
10Siapakah Raja Kemuliaan itu?
YAHWEH Tsebaot,
Dialah Raja Kemuliaan itu. Sela
7

Doa Mohon Bimbingan
Dari Daud.
25
a Kepada-Mu, ya YAHWEH,

aku mengangkat jiwaku,
ya Elohimku.
b Kepada-Mu aku mempercayakan
diri,
janganlah kiranya aku
dipermalukan;
jangan biarkan musuhku menang
atasku.
g 3 Juga, semua orang yang
menanti-nantikan Engkau
tidak akan menjadi malu;
mereka yang berbuat khianat
tanpa alasan akan menjadi malu.
d 4 Beritahukanlah jalan-jalan-Mu
kepadaku, ya YAHWEH;
ajarilah aku jalan-jalan-Mu.
5
h Buatlah aku berjejak
dalam kebenaran-Mu,
w dan ajarlah aku,
karena Engkau adalah Elohim
keselamatanku;
aku menanti Engkau sepanjang
hari.
z 6 Ingatlah akan belas kasih-Mu
dan kasih setia-Mu, ya YAHWEH,
karena semuanya itu sudah ada
sejak kekekalan.
x 7 Janganlah mengingat pelanggaran
dan dosa-dosaku pada waktu
mudaku;
menurut kasih setia-Mu,
ingatlah aku karena kebaikan-Mu,
ya YAHWEH.
j 8 YAHWEH itu baik dan benar,
oleh karena itu
Dia mengajar orang berdosa
pada jalan itu.
y 9 Dia akan membuat orang-orang
2
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yang rendah hati berjejak di atas
keadilan;
dan dia akan mengajar
orang-orang yang rendah hati,
jalan-Nya.
10
k Semua jalan YAHWEH
adalah kasih setia dan kebenaran
bagi orang yang memelihara
perjanjian-Nya
dan kesaksian-kesaksian-Nya.
l 11Demi nama-Mu, ya YAHWEH,
ampunkanlah kesalahanku,
karena kesalahanku itu besar.
m 12Siapakah orang yang takut akan
YAHWEH?
Dia mengajarinya di jalan
yang Dia pilih.
13
n Jiwanya akan tetap tinggal
dalam kebaikan,
dan keturunannya akan mewarisi
bumi.
s 14Nasihat YAHWEH ada bagi orang
yang takut akan Dia,
sehingga dapat menjelaskan
perjanjian-Nya kepada mereka.
[ 15Mataku tetap tertuju pada
YAHWEH;
karena Dia akan melepaskan
kakiku dari jaring.
p 16Berpalinglah kepadaku dan
kasihanilah aku,
karena aku sendirian dan tertindas.
c 17Kesusahan hatiku bertambah
besar;
keluarkanlah aku dari
kesesakanku.
r 18Lihatlah kesengsaraanku
dan penderitaanku,
dan hapuslah segala dosaku.
19Lihatlah musuh-musuhku,
karena mereka banyak;
mereka membenciku
dengan kebencian yang dalam.
v 20Jagalah jiwaku dan selamatkanlah
aku;
jangan biarkan aku dipermalukan,
karena aku berlindung kepada-Mu.
t 21Biarlah ketulusan dan kejujuran
menjagaku,
karena aku menanti-nanti Engkau.
22Ya Elohim,
tebuslah Israel dari semua
kesesakannya.
Doa Mohon Pemurnian
Dari Daud.
26Benarkanlah
aku, ya YAHWEH,
karena aku telah berjalan
dalam ketulusan;

aku percaya kepada YAHWEH,
aku tidak akan ragu-ragu.
2 Ujilah aku, ya YAHWEH,
dan cobalah aku;
murnikanlah batinku dan hatiku.
3 Sebab mataku tertuju
pada kasih setia-Mu,
dan aku selalu berjalan dalam
kebenaran-Mu.
4 Aku tidak duduk bersama
orang-orang yang sia-sia,
dan aku tidak mau bergaul
dengan orang yang munafik.
5 Aku membenci kumpulan
orang jahat,
dan aku tidak duduk bersama
orang fasik.
6 Aku membasuh tanganku
tanda tidak bersalah;
sehingga aku dapat mengelilingi
mezbah-Mu, ya YAHWEH.
7 Sambil mengumandangkan suara
ucapan syukur,
dan menceritakan
semua keajaiban-Mu.
8 Ya YAHWEH,
aku mengasihi rumah kediaman-Mu,
dan tempat kediaman
kemuliaan-Mu.
9 Jangan biarkan nyawaku binasa
bersama orang berdosa,
demikian pula hidupku
bersama penumpah darah,
10yang dalam tangannya terdapat
rancangan yang jahat,
dan tangan kanannya penuh suap.
11Namun aku akan berjalan dalam
ketulusanku;
tebuslah aku dan kasihanilah aku.
12Kakiku berdiri di tempat yang rata;
dalam jemaat,
aku memuji YAHWEH.
Dalam Perlindungan YAHWEH
Dari Daud.
27YAHWEH
adalah terangku

dan keselamatanku,
kepada siapakah aku harus takut?
YAHWEH adalah kekuatan hidupku,
kepada siapakah aku harus
gentar?
2 Ketika orang-orang yang berbuat
jahat,
datang mendekat kepadaku
untuk makan dagingku,
para lawanku dan orang-orang
yang memusuhi aku
datang kepadaku,
mereka telah tersandung dan jatuh.

MAZMUR 27, 28

Sekalipun pasukan berkemah
dan orang yang menghembuskan
melawan aku,
kekerasan.
13Jikalau aku percaya,
hatiku tidak gentar;
aku akan melihat kebaikan
meskipun peperangan bangkit
YAHWEH
melawan aku,
di negeri orang hidup.
dalam hal ini aku tetap percaya.
4 Satu hal telah kuminta kepada
14Nantikanlah YAHWEH,
YAHWEH,
jadilah kuat;
itulah yang kuusahakan,
dan Dia akan menguatkan hatimu;
supaya aku tinggal di bait YAHWEH
ya, nantikanlah YAHWEH.
seumur hidupku,
Doa Mohon Pertolongan
untuk menyaksikan kesukaan
YAHWEH
Dari Daud.
dan untuk merenung di tempat
suci-Nya.
5 Sebab pada masa kejahatan,
Aku akan berseru kepada-Mu,
ya YAHWEH, gunung batuku;
Dia akan menyembunyikan aku
janganlah menutup telinga
dalam tempat-Nya yang
terhadap aku,
tersembunyi,
karena jika Engkau berdiam diri
Dia akan menyembunyikan aku
terhadapku,
dalam persembunyian
maka aku akan menjadi sama
di kemah-Nya;
seperti mereka
Dia akan mengangkat aku
yang turun ke dalam lubang.
ke atas gunung batu.
6 Dan sekarang tegaklah kepalaku
2 Dengarlah suara permohonanku
terhadap musuhku
dalam seruanku kepada-Mu,
di sekelilingku;
ketika aku mengangkat tanganku
dan aku mau mengurbankan
ke arah tempat kudus-Mu.
3
Jangan menyeret aku bersama
kurban-kurban sorak-sorai
orang fasik,
di tabernakel-Nya,
dan orang yang melakukan
aku mau bernyanyi
kejahatan;
dan bermazmur bagi YAHWEH.
7 Dengarkanlah suaraku,
yang membicarakan damai
ya YAHWEH, ketika aku berseru,
dengan sesamanya,
dan kasihanilah aku,
tetapi jahat di dalam hatinya.
4 Serahkanlah mereka sesuai dengan
dan jawablah aku.
8 Hatiku setuju dengan-Muv,
perbuatannya,
“Carilah wajah-Ku!”
bahkan sesuai dengan
Aku akan mencari wajah-Mu,
perbuatannya yang jahat;
ya, YAHWEH.
sesuai dengan perbuatan tangannya,
9 Janganlah menyembunyikan
balaslah perbuatan mereka.
5 Oleh karena mereka tidak
wajah-Mu dari padaku;
menghiraukan pekerjaan YAHWEH,
janganlah berpaling dari
dan perbuatan tangan-Nya,
hamba-Mu dalam amarah-Mu;
Dia akan memusnahkan mereka,
Engkau telah menjadi penolongku,
dan tidak akan membangunnya
janganlah membiarkan aku
lagi.
dan meninggalkan aku,
6 Diberkatilah YAHWEH,
ya Elohim keselamatanku.
10Walaupun ayahku dan ibuku
karena Dia telah mendengarkan
meninggalkan aku,
suara permohonanku.
7 YAHWEH adalah kekuatanku
tetapi YAHWEH menyambut aku.
11Ajarlah aku jalan-Mu,
dan perisaiku;
ya YAHWEH,
di dalam Dia hatiku percaya
dan tuntunlah aku
dan aku telah ditolong,
pada alur-Mu yang rata,
dan hatiku sangat bersukacita
karena pengintaiku.
dan aku akan menyanjung Dia
12Jangan menyerahkan nyawaku
dengan nyanyianku.
8
YAHWEH adalah kekuatannya,
kepada musuh-musuhku;
dan Dialah benteng keselamatan
karena saksi-saksi dusta
bagi yang diurapi-Nya.
telah bangkit melawan aku;
setuju dengan-Mu (JGLT: said to You; MT: rma ^l), versi lain: mengikuti firman-Mu.
3
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9

Selamatkanlah umat-Mu
dan berkatilah milik-Mu;
dan berilah mereka makan
dan tinggikanlah mereka
selama-lamanya.

Suara YAHWEH Penuh Kekuatan
Mazmur Daud.
29Serahkanlah
kepada YAHWEH,

anak-anak yang perkasa;
serahkanlah kepada YAHWEH
kemuliaan dan kekuatan.
2 Serahkanlah kepada YAHWEH
kemuliaan nama-Nya;
sembahlah YAHWEH
di dalam keagungan kekudusan.
3 Suara YAHWEH di atas air;
kemuliaan Elohim mengguntur;
YAHWEH di atas samudera.
4 Suara YAHWEH dalam kekuatan,
suara YAHWEH dalam keagungan.
5 Suara YAHWEH mematahkan
pohon-pohon aras;
dan YAHWEH menumbangkan
pohon-pohon aras Libanon.
6 Dan Dia membuatnya berlompatan
bagaikan anak lembu;
Libanon dan Sirion bagaikan
banteng liar.
7 Suara YAHWEH membelah
nyala api.
8 Suara YAHWEH mengguncangkan
padang belantara;
YAHWEH mengguncangkan
padang belantara Kadesh.
9 Suara YAHWEH membuat rusa
betina menggeliat,
dan menggunduli hutan-hutan;
dan di dalam bait-Nya
semuanya berseru, “Mulialah!”
10YAHWEH bertakhta di atas air bah;
ya YAHWEH bertakhta
sebagai Raja selama-lamanya.
11YAHWEH akan menganugerahkan
kekuatan kepada umat-Nya;
YAHWEH akan memberkati
umat-Nya dengan damai sejahtera.
Pujian Syukur
karena Selamat dari Kematian

30Mazmur.
Nyanyian penahbisan istana Daud.
2

Aku akan meninggikan Engkau,
ya YAHWEH;
karena Engkau telah meninggikan
aku;
dan tidak membiarkan

29:1-2= Mzm. 96:7-9

musuh-musuhku bersukacita
atasku.
3 Ya YAHWEH, Elohimku,
aku berseru kepada-Mu,
dan Engkau menyembuhkan aku.
4 Ya YAHWEH,
Engkau telah mengangkat jiwaku
dari alam maut,
Engkau telah melindungi hidupku
dari terjerumus ke dalam
lubang.
5 Nyanyikanlah puji-pujian bagi
YAHWEH,
hai orang kudus-Nya;
dan bersyukurlah untuk kenangan
kekudusan-Nya.
6 Sebab murka-Nya hanya sesaat,
tetapi kemurahan-Nya tetap hidup.
Ratapannya tinggal pada sore hari,
tetapi sukacitanya datang
pada pagi hari.
7 Dalam ketenteramanku,
aku akan berkata,
“Aku tidak akan goyah
selamanya.”
8 Ya YAHWEH, dalam perkenan-Mu,
Engkau membuat gunungku
berdiri kokoh,
Engkau menyembunyikan
wajah-Mu,
aku gemetar.
9 Ya YAHWEH aku berseru
kepada-Mu,
dan aku berdoa kepada Tuhan.
10Apakah untungnya dengan darahku
ketika aku turun ke dalam
lubang kubur?
Apakah debu akan menyanjung
Engkau?
Apakah dia akan memberitakan
kesetiaan-Mu?
11Ya YAHWEH,
dengarkanlah dan kasihanilah aku,
ya YAHWEH, jadilah penolongku.
12Engkau telah mengubah dukacitaku
menjadi tari-tarian bagiku;
Engkau telah menanggalkan
pakaian kabungku,
dan mendandani aku
dengan sukacita.
13Supaya kemuliaan memazmurkan
Engkau
dan tidak menjadi diam,
ya YAHWEH, Elohimku;
aku akan menyanjung Engkau
selama-lamanya.
Doa Kepercayaan
pemimpin musik.
31Untuk
Mazmur Daud.

MAZMUR 31

Ya YAHWEH,
kepada-Mu aku berlindung;
janganlah biarkan aku malu,
bebaskanlah aku
dalam kebenaran-Mu.
3 Sendengkanlah telinga-Mu
kepadaku,
bebaskanlah aku segera;
jadilah batu karang yang teguh
bagiku,
sebagai tempat perlindungan
untuk menyelamatkan aku;
4 karena Engkaulah batu karangku
dan perlindunganku,
karena nama-Mu memimpinku
dan menuntunku.
5 Bawalah aku keluar dari jaring
yang mereka sembunyikan
untukku,
karena Engkaulah kekuatanku.
6 Ke dalam tangan-Mu
aku menyerahkan rohku,
Engkau telah menebusku,
ya YAHWEH, Elohim kebenaran.
7 Aku membenci mereka yang
menyimpan berhala kesia-siaan,
tetapi aku percaya kepada
YAHWEH.
8 Aku akan bersukacita di dalam
kasih setia-Mu,
karena Engkau telah melihat
kesengsaraanku;
Engkau mengetahui kesesakan
jiwaku,
9 dan tidak menyerahkan aku
ke tangan musuhku,
Engkau telah menempatkan
kakiku di tempat yang lapang.
10Bermurah hatilah kepadaku,
ya YAHWEH,
karena kesesakan menimpa aku;
dan tahun-tahunku
dengan keluh kesah,
mataku, jiwaku dan batinku
merana karena kedukaan,
11Sebab hidupku berakhir dalam
kedukaan,
dan tahun-tahunku
dengan keluh kesah.
kekuatanku runtuh karena
kesalahanku;
dan tulang-tulangku merana.
12Dan aku tercela di antara
musuh-musuhku,
dan terutama sekali terhadap
sesamaku;
dan ketakutan terhadap orang-orang
yang kukenal,
mereka yang melihat aku
melarikan diri dari padaku.
13Aku dilupakan bagaikan orang mati
2
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dari ingatan mereka;
aku bagaikan sebuah bejana
yang hancur.
14Sebab aku telah mendengar fitnah
orang banyak;
ketakutan ada di sekeliling,
pada waktu mereka bersama-sama
bermufakat melawan aku;
mereka berencana mencabut
nyawaku.
15Namun aku percaya kepada-Mu,
ya YAHWEH;
aku berkata,
“Engkaulah Elohimku!”
16Umurku ada dalam tangan-Mu;
bebaskanlah aku
dari tangan musuh-musuhku
dan dari orang-orang
yang memburu aku.
17Biarlah wajah-Mu bersinar
atas hamba-Mu;
selamatkanlah aku dalam kasih
setia-Mu.
18Jangan biarkan aku menjadi malu,
ya YAHWEH;
karena aku telah berseru
kepada-Mu;
biarlah orang-orang fasik
dipermalukan;
biarlah mereka bungkam
dalam alam maut.
19Biarlah bibir dusta menjadi
bungkam;
yang berbicara melawan orang benar
dengan kecongkakan dan cemooh.
20Betapa berlimpah kebaikan-Mu
yang telah Engkau sembunyikan
bagi orang-orang yang takut
kepada-Mu;
Engkau telah melakukan
bagi orang-orang yang berlindung
kepada-Mu
di hadapan anak-anak manusia.
21Engkau menyembunyikan mereka
di persembunyian hadirat-Mu
dari orang-orang yang bersekongkol;
Engkau akan menyembunyikan
mereka dalam persembunyian
dari perbantahan lidah.
22Diberkatilah YAHWEH,
karena Dia telah melakukan
kasih setia-Nya
dengan menakjubkan kepadaku
di dalam sebuah kota berkubu.
23Lalu, aku berkata dalam
ketergesa-gesaanku,
“Aku terbuang dari pandangan
mata-Mu,”
pastilah Engkau mendengar
suara permohonanku
ketika aku berseru kepada-Mu.

MAZMUR 31, 32, 33
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24Kasihilah

YAHWEH,
hai semua orang kudus-Nya;
YAHWEH-lah yang memelihara
orang-orang yang setia,
dan yang mengganjar dengan
sepenuhnya orang
yang melakukan kesombongan.
25Jadilah kuat,
maka Dia akan menguatkan hatimu,
hai semua yang berlindung
kepada YAHWEH.
Kebahagiaan Orang
yang Diampuni Dosanya
Daud.
32Dari
Nyanyian pengajaran .
w

atau bagal yang tidak berakal;
dengan menggigit tali kendali
dan kekang,
langkah-langkah kakinya bisa diatur,
karena kegeraman mereka
tidak akan mendekatimu.
10Orang fasik menderita banyak
sengsara,
akan tetapi siapa berlindung
kepada YAHWEH,
kasih setia melingkupinya.
11Bergembiralah di dalam YAHWEH
dan bersukacitalah,
hai orang-orang benar,
dan semua orang yang lurus
hatinya,
bersorak-sorailah karena sukacita.

Berbahagialah orang
Pujian kepada Pencipta
yang pelanggarannya diampuni;
Bersorak-sorailah hai orangdan yang dosanya telah ditutupi.
2 Berbahagialah orang
orang benar,
yang tidak YAHWEH perhitungkan
di dalam YAHWEH,
kesalahannya.
karena pujian itu layak
dan yang di dalam jiwanya
bagi orang jujur.
2 Berilah sanjungan kepada
tidak ada tipu daya.
3 Ketika aku berdiam diri,
YAHWEH dengan harpa,
tulangku menjadi tua,
bermazmurlah bagi-Nya
karena ratapanku sepanjang hari.
dengan kecapi dan alat
4 Sebab sepanjang siang dan malam
musik sepuluh tali.
3 Nyanyikanlah bagi Dia nyanyian
tangan-Mu menekan aku;
baru;
sumsumku berubah menjadi kering
lakukanlah yang baik dengan
karena musim panas. Sela.
5 Aku mengakui dosaku kepada-Mu,
bermain dalam sorak-sorai.
4
Sebab firman YAHWEH
dan aku tidak menutupi
adalah benar,
kesalahanku;
dan semua perbuatan-Nya
aku berkata,
adalah teguh.
“Aku mau mengakui pelanggaranku
5 Dia mencintai kebenaran dan
kepada YAHWEH,”
keadilan,
dan Engkau mengampunkan
dan kasih setia YAHWEH
kesalahan dosaku. Sela.
6 Oleh karena itu biarlah setiap orang
memenuhi bumi.
6 Melalui firman YAHWEH
saleh berdoa kepada-Mu,
langit telah diciptakan;
pada waktu menemui,
dan semesta alam diciptakan
sesungguhnya pada waktu banjir
oleh napas mulut-Nya.
besar datang,
7 Yang mengumpulkan air laut
maka tidak akan melandanya.
7 Engkaulah tempat persembunyianku,
bagaikan bendungan,
Engkau menjaga aku dari kesukaran,
yang menempatkan
Engkau mengelilingi aku
samudera rayax dalam wadah.
8 Biarlah seluruh bumi takut akan
dengan nyanyian pembebasan.
YAHWEH;
Sela.
8 Aku akan membuatmu bertindak
biarlah seluruh penghuni dunia
bijaksana,
gentar terhadap Dia.
9 Sebab Dia berfirman, dan terjadi;
dan menuntun engkau
Dia memerintahkan,
di jalan yang engkau tempuh;
maka terlaksana.
Aku akan memberi nasihat,
10
YAHWEH menggagalkan rencana
karena mata-Ku tertuju kepadamu.
9 Janganlah seperti kuda,
bangsa-bangsa;
w
Nyanyian pengajaran (JGLT: An Instruction; MT: lykvm) = Maskil.
x
samudera raya (JGLT: depths; MT: twmwht) = kedalaman.
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Dia menahan rancangan
suku-suku bangsa.
11Rencana YAHWEH akan tetap
untuk selamanya,
rancangan hati-Nya turun-temurun.
12Diberkatilah bangsa
yang Elohimnya adalah YAHWEH,
Dia memilih umat
sebagai ahli waris bagi-Nya.
13YAHWEH memandang dari surga,
Dia mengamati seluruh umat
manusia.
14Dari tempat kediaman-Nya,
Dia menilik seluruh penduduk bumi,
15yang membentuk hati mereka,
memahami semua perbuatan
mereka.
16Seorang raja tidak diselamatkan
oleh pasukan yang besar;
seorang pahlawan tidaklah
diselamatkan
oleh kekuatannya yang besar.
17Sia-sialah kuda sebagai keamanan,
dan kekuatannya yang besar
tidak menyelamatkan.
18Lihatlah, mata YAHWEH tertuju
kepada orang-orang yang takut
akan Dia,
pada orang-orang yang berharap
pada kasih setia-Nya;
19untuk membebaskan jiwa mereka
dari maut,
dan untuk memelihara mereka
dari kelaparan.
20Jiwa kami menantikan YAHWEH;
Dialah penolong dan perisai kami.
21Sebab hati kami bersukacita
dalam Dia,
karena kami percaya
kepada nama kudus-Nya.
22Biarlah kasih setia-Mu turun
atas kami, ya YAHWEH,
sebagaimana kami berharap
kepada-Mu.
YAHWEH
Menjawab dan Membebaskan
Dari Daud, ketika dia mengubah ting34
kah lakunya di hadapan Abimelekh,
dan dia mengusirnya, dan pergilah dia.

a 2 Aku mau memberkati YAHWEH

sepanjang waktu,
kepujian-Nya senantiasa
ada di mulutku.
b 3 Jiwaku akan bermegah
dalam YAHWEH;
orang yang rendah hatiy
akan mendengar dan bersukacita.
y
rendah hati (JGLT: the humble; MT: ~ywn[).

34:8= 1Pet. 2:3

34:12-16= 1Pet. 3:10-12

g
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Besarkanlah YAHWEH bersamaku;
dan marilah kita
meninggikan nama-Nya
bersama-sama.
d 5 Aku mencari YAHWEH,
dan Dia menjawab aku,
dan membebaskan aku
dari segala ketakutanku.
h 6 Mereka memandang kepada-Nya
dan bercahaya sehingga wajahnya
tidak merasa malu.
7
z Orang miskin itu berseru
dan YAHWEH mendengarkannya,
dan menyelamatkannya
keluar dari segala kesukarannya.
x 8 Malaikat YAHWEH berkemah
di sekeliling mereka yang takut
akan Dia,
dan Dia membebaskannya.
j 9 Rasakanlah dan lihatlah bahwa
YAHWEH itu baik;
berbahagialah orang
yang berlindung kepada-Nya.
10
y Takutlah kepada YAHWEH,
hai orang-orang-Nya yang kudus,
karena tidak akan berkekurangan
mereka yang takut akan Dia.
k 11Singa-singa muda kekurangan
dan lapar;
tetapi mereka yang mencari
YAHWEH,
tidak akan berkekurangan
sesuatu pun yang baik.
l 12Marilah hai anak-anak,
dengarkanlah aku,
aku akan mengajarkan kepadamu
takut akan YAHWEH.
m 13Siapakah orang yang mendambakan
hidup,
mencintai hari-hari untuk melihat
yang baik!
n 14Jagalah lidahmu terhadap
yang jahat,
dan bibirmu terhadap perkataan
tipu daya;
15
s jauhilah yang jahat dan lakukanlah
yang baik,
carilah kedamaian dan kejarlah.
[ 16Mata YAHWEH tertuju kepada
orang-orang benar,
dan telinga-Nya kepada seruan
mereka.
p 17Wajah YAHWEH melawan mereka
yang berbuat jahat,
untuk melenyapkan ingatan
akan mereka dari bumi.
c 18Mereka berseru,
dan YAHWEH mendengar;
dan Dia melepaskan segala
kesesakannya.
4

MAZMUR 34, 35
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q 19YAHWEH itu dekat
dengan orang
z

yang patah hati ,
dan menyelamatkan orang yang
remuk rohnya.
r 20Banyak kemalangan orang benar,
tetapi YAHWEH
melepaskan dia
dari semuanya.
v 21Dialah yang menjaga semua
tulangnya,
tidak satu pun dari padanya
dipatahkan.
t 22Kejahatan akan membunuh orang
fasik,
dan mereka
yang membenci orang benar
akan bersalah.
23YAHWEH menebus jiwa
hamba-hamba-Nya,
dan mereka yang berlindung
kepada-Nya
tidak akan bersalah.
Doa Mohon Dibebaskan
dari Musuh
Daud.
35YaDari
YAHWEH,

berbantahlah dengan mereka
yang berbantah dengan aku,
dan lawanlah mereka
yang melawan aku.
2 Peganglah perisai dan pelindung,
dan bangkitlah
sebagai penolongku.
3 Keluarkanlah tombak
dan hadanglah mereka
yang memburu aku
berkatalah kepada jiwaku,
“Akulah keselamatanmu!”
4 Biarlah mereka yang mengincar
jiwaku menjadi malu dan terhina;
biarlah berbalik
dan menjadi bingung,
mereka yang bersepakat jahat
terhadapku.
5 Biarlah mereka menjadi seperti
sekam di depan angin;
dan malaikat YAHWEH-lah yang
menghalau mereka.
6 Biarlah jalan mereka menjadi gelap
dan licin,
dan malaikat YAHWEH
menjadi pemburu mereka.
7 Sebab tanpa alasan mereka
menyembunyikan lubang jaring
mereka terhadap aku,
tanpa alasan mereka menggali
lubang bagi jiwaku.
z patah hati (JGLT: broken hearted; MT: yakd).
34:20= Yoh. 19:36

Biarlah kerusakan memasukinya
tanpa dia ketahui,
dan biarlah jaring
yang ia sembunyikan
menjeratnya
biarlah dia jatuh di dalamnya,
dalam kehancuran.
9 Maka jiwaku akan bergembira
di dalam YAHWEH;
dan akan bersukacita
dalam keselamatan-Nya.
10Seluruh tulangku akan berkata,
“Ya YAHWEH,
siapakah yang seperti Engkau,
yang melepaskan orang lemah
dari orang yang lebih kuat
dari padanya,
bahkan orang miskin
dan orang yang berkekurangan
dari penjarahnya?”
11Saksi-saksi yang sangat jahat
bangkit,
mereka menanyai aku
apa yang tidak aku ketahui.
12Mereka membalas aku
kejahatan atas kebaikan
dengan merampas jiwaku.
13Namun aku,
dalam kesakitan mereka
pakaianku adalah kain kabung;
aku merendahkan jiwaku
dengan berpuasa;
dan doaku kembali ke dadaku.
14Aku berjalan seperti seorang
sahabat,
seperti saudara laki-lakiku;
seperti orang yang meratapi
seorang ibu;
aku merunduk untuk berkabung.
15Namun mereka bersukacita
atas kesusahanku,
menghimpun semua pemfitnah
melawanku,
dan aku tidak mengetahuinya;
mereka mencabik aku
dan tidak berhenti,
16bersama orang-orang fasik,
pencemooh dalam pesta,
yang menggeretakkan giginya
terhadap aku.
17Ya Tuhan, berapa lama Engkau
hanya memandangi saja?
Selamatkanlah jiwaku
dari kehancuran mereka,
dan satu-satunya milikku
dari kawanan singa muda.
18Aku mau menyanjung Engkau
di dalam jemaat yang besar,
aku mau memuji Engkau
di antara orang-orang yang kuat.
8

MAZMUR 35, 36, 37
19Jangan

biarkan musuh-musuhku
yang penuh tipu daya itu
bersukaria atasku;
jangan biarkan mereka
yang membenci aku tanpa alasan
mengedipkan mata.
20Sebab mereka tidak bicara damai;
melainkan mereka merancang
perkara tipu daya melawan
orang-orang yang tenteram
di bumi.
21Lalu mereka membuka mulutnya
lebar-lebar melawan aku,
sambil berkata,
“Rasakan! Rasakan!
Mata kami
telah menyaksikannya.”
22Sekarang Engkau telah melihat,
ya YAHWEH,
janganlah terus berdiam diri
ya Tuhan,
janganlah menjauh dari padaku.
23Beranjaklah dan bangkitlah
untuk penghakimanku,
untuk perkaraku,
ya Elohimku dan Tuhanku.
24Hakimilah, ya YAHWEH, Elohimku,
menurut kebenaran-Mu;
dan jangan biarkan mereka
bersukaria atasku.
25Jangan biarkan mereka berkata
dalam hatinya,
“Rasakan! Hai jiwa kami!”
Jangan biarkan mereka berkata,
“Kita sudah menelannya!”
26Biarlah mereka menjadi malu
dan bingung bersama-sama;
mereka yang bersukaria
atas kemalanganku;
biarlah mereka berselubung malu
dan cela,
yang menyombongkan diri
terhadapku.
27Biarlah orang-orang yang menyukai
keadilanku
bersorak dan bersukacita,
dan mereka akan terus berkata,
“Muliakanlah YAHWEH,
hai orang yang merindukan
damai sejahtera
bagi hamba-Nya.”
28Dan lidahku akan mengucapkan
kebenaran-Mu
dan kepujian-Mu sepanjang hari.
Kefasikan Manusia dan
Kemurahan Elohim
pemimpin musik.
36Untuk
Dari Daud, hamba YAHWEH.
a memuji

(JGLT: flatters; MT:
35:19= Maz. 69:4; Yoh. 15:25

qylx).

36:1= Rom. 3:18
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Ucapan pelanggaran orang fasik ada
di kedalaman hatiku,
“Tidak ada rasa takut
akan Elohim di depan matanya.”
3 Sebab di matanya, dia memujia
dirinya sendiri,
agar menemukan kesalahannya,
untuk membenci.
4 Perkataan mulutnya
adalah kejahatan dan tipu daya;
dia berhenti bertindak bijaksana
dan berhenti berbuat baik.
5 Ia merancang yang jahat
dari tempat tidurnya;
dia menempatkan dirinya
di jalan yang tidak baik;
dia tidak menolak kejahatan.
6 Ya YAHWEH,
kasih setia-Mu ada di langit,
kesetiaan-Mu
sampai ke awan-awan.
7 Kebenaran-Mu bagaikan
bukit-bukit Elohim;
penghakiman-Mu sangat dalam;
ya YAHWEH,
Engkau menyelamatkan manusia
dan hewan-hewan.
8 Betapa mahal kasih setia-Mu,
ya Elohim!
Dan anak-anak manusia,
berlindung di bawah naungan
sayap-Mu.
9 Mereka akan dipuaskan
dari kelimpahan rumah-Mu;
dan Engkau memberi mereka
minum dari sungai sukacita-Mu.
10Sebab bersamamu ada mata air
kehidupan,
dalam terang-Mu,
kami melihat terang.
11Lanjutkanlah kasih setia-Mu
kepada mereka yang mengenal-Mu,
dan kebenaran-Mu
kepada mereka yang lurus hati.
12Janganlah biarkan
kaki orang sombong menginjak aku;
dan janganlah biarkan
tangan orang fasik menghalau aku.
13Di sanalah para pelaku kejahatan
telah jatuh;
mereka dicampakkan
dan tidak dapat bangkit lagi.
2

Nasib Orang Fasik dan
Masa Depan Orang Benar
Dari Daud.
37
a Janganlah marah

karena orang yang berbuat jahat;
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jangan iri hati
karena orang yang berbuat curang;
2 karena mereka segera layu bagaikan
rumput;
dan pudar bagaikan
tumbuh-tumbuhan kecil
yang hijau.
b 3 Percayalah kepada YAHWEH,
dan lakukanlah yang baik;
tinggallah di negeri dan
beri makanlah kesetiaan.
4 Nikmatkanlah dirimu pada
YAHWEH,
dan Dia akan memberikan
kepadamu keinginan hatimu.
g 5 Serahkanlahb jalanmu
kepada YAHWEH dan percayalah
kepada-Nya,
maka Dia akan bertindak.
6 Dia akan memunculkan
kebenaranmu seperti terang,
dan keadilanmu seperti siang hari.
7
d Berdiam dirilah di hadapan
YAHWEH
dan nantikanlahc Dia dengan sabar;
jangan marah karena orang
yang berhasil hidupnya,
karena orang yang melakukan
tipu daya.
h 8 Redakanlah amarahmu
dan tinggalkanlah kemarahanmu;
jangan marah
sehingga melakukan kejahatan.
9 Sebab para pelaku kejahatan
akan dilenyapkan;
tetapi mereka yang
menanti-nantikan YAHWEH,
akan mewarisi bumi.
w 10Dan sedikit waktu lagi,
maka orang fasik musnah;
dan engkau akan mencari
tempatnya,
dan tidak ada.
11Namun mereka yang rendah hati
akan memiliki bumi,
dan akan menikmati sendiri
atas kelimpahan damai sejahtera.
z 12Orang fasik bersepakat melawan
orang benar,
dan menggeretakkan giginya
terhadapnya;
13Tuhan menertawakannya,
karena Dia melihat
bahwa harinya sudah tiba.
x 14Orang fasik menghunus pedang
dan melenturkan busurnya,
untuk menjatuhkan orang-orang
miskin dan lemah;
dan membunuh orang-orang
yang lurus jalannya.
b serahkanlah (JGLT: roll; MT: rwg).
37:11= Mat. 5:5

15Pedang

mereka akan menikam
hati mereka sendiri.
dan busur mereka akan
dipatahkan.
j 16Lebih baik sedikit pada orang benar
daripada berlimpah-limpah
pada orang fasik.
17Lengan orang fasik akan dipatahkan;
tetapi YAHWEH menopang
orang benar.
y 18YAHWEH mengetahui hari-hari
orang yang tulus;
dan harta warisan mereka tetap
untuk selama-lamanya.
19Mereka tidak akan malu pada
masa kesukaran;
dan mereka akan dikenyangkan
pada masa kelaparan.
k 20Namun orang fasik akan binasa,
dan musuh-musuh YAHWEH
akan seperti domba yang tambun;
mereka akan lenyap
seperti kepulan asap,
mereka lenyap.
l 21Orang fasik meminjam
dan tidak pernah membayar kembali;
tetapi orang benar
menunjukkan kemurahan hati
dan memberi.
22Sebab orang-orang
yang diberkati-Nya akan mewarisi
negeri,
tetapi orang-orang
yang dikutuk-Nya
akan dilenyapkan.
m 23Sebab YAHWEH menetapkan
langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan
kepada-Nya.
24Apabila dia jatuh,
tidaklah sampai terhempas;
karena YAHWEH menopang
tangannya.
n 25Dahulu aku muda,
sekarang telah menjadi tua,
tetapi aku tidak pernah melihat
orang benar ditinggalkan,
ataupun keturunannya
mencari-cari roti.
26Sepanjang hari dia bermurah hati
dan meminjami,
dan keturunannya menjadi berkat.
s 27Jauhilah yang jahat dan lakukanlah
yang baik,
maka engkau akan tinggal
selama-lamanya.
28Sebab YAHWEH mencintai
keadilan,
dan tidak meninggalkan
orang-orang saleh-Nya;
c nantikanlah (JGLT: wait; MT: llwx).

MAZMUR 37, 38

mereka dijaga untuk selamanya;
tetapi keturunan orang fasik
dilenyapkan.
29Orang benar akan memiliki bumi,
dan mereka akan tinggal
di atasnya selama-lamanya.
p 30Mulut orang benar mengucapkan
hikmat,
dan lidahnya mengucapkan
keadilan.
31Torat Elohimnya ada dalam hatinya;
langkah-langkahnya
tidak tergelincir.
c 32Orang fasik mengintai orang benar,
dan berusaha membunuhnya.
33YAHWEH tidak meninggalkan
orang benar di tangannya,
dan juga tidak menghukumnya
ketika dia diadili.
q 34Nantikanlah YAHWEH
dan peliharalah jalan-Nya,
maka Dia akan meninggikan engkau
untuk memiliki negeri;
engkau akan menyaksikan
ketika orang fasik dilenyapkan.
r 35Aku telah melihat orang fasik
yang lalim,
yang tumbuh seperti pohon
di tanah yang subur.
36Ketika dia lewat,
dan lihatlah dia tidak ada;
dan aku mencarinya,
tetapi dia tidak ditemukan.
v 37Perhatikanlah orang yang tulus
dan lihatlah orang yang jujur;
karena akhirnya pada orang itu
ada damai sejahtera.
38Namun para pemberontak
dibinasakan bersama-sama;
akhirnya orang fasik dilenyapkan.
39Namun keselamatan orang benar
berasal dari YAHWEH,
tempat perlindungannya
pada waktu kesesakan.
40Dan YAHWEH menolong mereka
dan membebaskannya;
Dia akan membebaskan mereka
dari orang fasik,
dan menyelamatkannya,
karena mereka berlindung
kepada-Nya.
Doa Orang yang Menderita
Daud,
38Mazmur
sebagai pengingat.
2

Ya YAHWEH,
janganlah menegur aku
dalam amarah-Mu;
dan janganlah menghajar aku
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di dalam nyala api murka-Mu.
Sebab anak panah-Mu menembus
diriku,
dan tangan-Mu menekan aku.
4 Tidak ada yang sehat dalam tubuhku
karena amarah-Mu;
tidak ada damai sejahtera
dalam tulang-tulangku
karena dosaku.
5 Sebab kesalahanku menimpa
kepalaku;
bagaikan beban berat membebani
aku.
6 Luka-lukaku membusuk
dan bernanah,
karena kebodohanku.
7 Aku membungkuk,
aku bersujud sedemikian rupa,
sepanjang hari aku berjalan
sambil berdukacita.
8 Sebab pinggangku penuh dengan
radang,
dan tidak ada yang sehat
dalam tubuhku.
9 Aku dikebas dan dipukul
sedemikian rupa;
dan aku merintih dari keluhan
hatiku.
10Tuhanku, seluruh keinginanku
ada di hadapan-Mu,
dan keluh kesahku
tidak tersembunyi dari
hadapan-Mu.
11Jantungku berdebar,
kekuatanku meninggalkan aku!
Dan cahaya mataku hilang
dari padaku.
12Kekasih-kekasihku
dan sahabat-sahabatku menjauh
karena tulah padaku;
bahkan tetanggaku berdiri jauh
dari padaku.
13Dan mereka yang mengincar
nyawaku memasang perangkap;
dan mereka yang mencari
kesalahanku,
membicarakan kebinasaan
dan tipu daya sepanjang hari.
14Namun seperti orang tuli
tidak mendengar;
dan seperti orang bisu,
yang tidak membuka mulutnya,
15Dan aku seperti orang yang tidak
mendengar,
dan yang tidak mau membantah
dengan mulutnya.
16Sebab aku berharap kepada-Mu,
ya YAHWEH;
Engkau akan menjawab,
ya Tuhan, Elohimku.
17Sebab aku berkata,
3

MAZMUR 38, 39, 40
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“Janganlah mereka bersukacita
atasku,
pada waktu kakiku tergelincir,
sehingga mereka
menyombongkan dirinya atasku.
18Sebab aku hampir jatuh,
dan kesukaranku
ada di hadapanku setiap saat.
19Sebab aku akan mengakui
kesalahanku;
aku gelisah karena dosaku.
20Dan musuh-musuhku hidup,
mereka menjadi kuat;
dan mereka yang membenciku
bertambah banyak
karena dustanya.
21Dan mereka membalas kebaikan
dengan kejahatan,
mereka menentang aku,
karena aku mengejar kebaikan.
22Ya YAHWEH,
janganlah tinggalkan aku!
Ya Elohimku,
janganlah menjauh dari padaku!
23Bergegaslah menolongku,
ya Tuhanku, keselamatanku.
Kehidupan yang Sia-Sia
pemimpin musik.
39Untuk
Menurut lagu Yedutun .
Mazmur Daud.
d

Sesungguhnya manusia berjalan
dalam bayang-bayang;
sesungguhnya mereka
mempersoalkan yang sia-sia;
dia menimbun,
tetapi tidak mengetahui
siapa yang mengumpulkannya.
8 Dan sekarang, ya Tuhan,
apa yang aku tunggu?
kepada-Mulah pengharapanku.
9 Lepaskanlah aku
dari segala pelanggaranku;
jangan jadikan aku cemoohan
orang-orang bodoh.
10Aku membisu,
aku tidak membuka mulutku
karena Engkaulah
yang melakukannya.
11Hindarkanlah tulah-Mu
dari padaku;
aku hancur oleh pukulan
tangan-Mu.
12Engkau menghajar seseorang
dengan hardikan atas
kejahatannya,
dan Engkau menghancurkan apa
yang diingininya seperti ngengat,
sesungguhnya setiap manusia
adalah kesia-siaan. Sela
13Dengarkanlah doaku, ya YAHWEH;
dan dengarkanlah seruanku,
janganlah berdiam diri
terhadap air mataku,
karena aku orang asing bagi-Mu,
sebagai pengembara
seperti semua leluhurku.
14Berpalinglah kepadaku,
dan aku akan berseri-seri,
sebelum aku pergi
dan tidak ada lagi.
7

Aku berkata,
“Aku akan menjaga jalanku
dari perbuatan dosaku;
aku akan menjaga mulutku
dengan beranguse,
sementara orang fasik berada
di depanku.”
3 Aku menjadi bisu, dan tetap diam,
menjauh dari kebaikan,
YAHWEH
dan kepedihanku semakin parah.
Menopang Hamba-Nya
4 Hatiku panas dalam diriku,
Untuk pemimpin musik.
api menyala dalam perenunganku;
Mazmur Daud.
aku berkata dengan lidahku,
5 “Ya YAHWEH,
2 Sesungguhnya
beritahukanlah kepadaku
aku menanti-nantikan YAHWEH,
akhir hidupku,
dan Dia memandang kepadaku
dan kapan batas umurku?
dan mendengar seruanku.
Biarlah aku mengetahui
3
Dan Dia mengangkat aku
betapa aku lemah.”
6 Lihatlah, Engkau memberikan
dari lubang kebinasaan,
kepadaku umur
dari lumpur yang menjijikkan;
bagaikan setelapak tangan;
dan Dia menempatkan kakiku
dan hidupku seperti tidak ada
di atas batu karang;
di hadapan-Mu.
Dia menetapkan langkahku.
4
Dan Dia memberikan nyanyian baru
Sesungguhnya setiap manusia
dalam mulutku,
yang berdiri
suatu pujian bagi Elohim kita.
hanya kesia-siaan belaka. Sela.
d
Yedutun (JGLT: Jeduthun; MT: ~lc) = seorang pemimpin paduan suara di Tempat Suci.
e
berangus (JGLT: muzzle; MT: ~wsxm) = kekang.
2
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Banyak orang akan melihat
dan menjadi takut,
lalu percaya kepada YAHWEH.
5 Berbahagialah orang
yang menetapkan YAHWEH
sebagai sandarannya,
dan tidak berbalik
pada kesombongan ataupun
kepada mereka yang berbalik
pada penipuan.
6 Ya YAHWEH, Elohimku,
Engkau melakukan
perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib,
dan rancangan-Mu terhadap kami;
tidak seorang pun yang dapat
menyamai Engkau;
aku mau memberitakan dan
mengatakannya;
hal itu lebih banyak daripada
yang dapat dihitung.
7 Kurban dan persembahan sajian
tidak Engkau ingini,
Engkau telah membuka
kedua telinga untukku,
Engkau tidak menuntut
persembahan bakaran dan
persembahan penghapus dosa.
8 Lalu aku berkata,
“Lihatlah aku datang;
dalam gulungan kitab itu tertulis
mengenai aku,
9 aku suka melakukan kehendak-Mu,
ya Elohimku;
dan torat-Mu ada di dalam
batinku.”
10Aku telah memberitakan
tentang kebenaran dalam jemaat
yang besar;
lihatlah aku tidak menahan
bibirku;
Engkau mengetahuinya,
ya YAHWEH.
11Aku tidak menyembunyikan
kebenaran-Mu dalam hatiku;
aku membicarakan
tentang kesetiaan-Mu
dan keselamatan-Mu;
aku tidak menyembunyikan
kasih setia-Mu,
dan kebenaran-Mu dari jemaat
yang banyak.
12Engkau, ya YAHWEH
jangan menahan kasih setia-Mu
dari padaku,
biarlah kasih setia-Mu
dan kebenaran-Mu senantiasa
menjaga aku.
13Sebab kemalangan yang tidak
terhitung jumlahnya
telah mengelilingi aku;
kesalahanku telah menguasai aku
40:6-8= Ibr. 10:5-7
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sehingga aku tidak dapat
melihatnya;
jumlahnya melebihi rambut kepalaku
dan hatiku meninggalkan aku.
14Ya YAHWEH,
kiranya Engkau berkenan
melepaskan aku;
ya YAHWEH,
bergegaslah menolong aku.
15Biarlah menjadi malu dan dihina
bersama-sama,
semua orang yang mencari nyawaku
untuk membinasakannya;
biarlah mundur dan dipermalukan
orang-orang yang bersukaria
atas sengsaraku.
16Biarlah mereka merana
sebagai upah perbuatan mereka
yang memalukan;
mereka yang berkata kepadaku,
“Rasakan! Rasakan!”
17Biarlah semua yang mencari Engkau
bersukacita di dalam Engkau,
dan senantiasa berkata,
“Biarlah YAHWEH ditinggikan,
bagi orang-orang yang mengasihi
keselamatan-Mu.”
18Namun aku miskin dan lemah;
Tuhan akan memikirkan aku.
Engkaulah penolongku
dan penyelamatku,
ya Elohimku, janganlah menunda.
Doa Orang Sakit
yang memimpin musik.
41Untuk
Mazmur Daud.
Diberkatilah orang
yang memperhatikan orang miskin;
YAHWEH akan melepaskan dia
pada waktu kesukaran.
3 YAHWEH akan melindungi dia
dan memelihara hidupnya,
dia akan diberkati di atas bumi;
dan Engkau tidak akan
menyerahkannya
kepada musuh-musuhnya.
4 YAHWEH akan menopangnya
ketika dia sakit di atas ranjangnya;
Engkau menyembuhkannya
dari segala penyakitnya
di tempat tidurnya.
5 Aku berkata,
“Ya YAHWEH, kasihanilah aku;
pulihkanlah jiwaku,
karena aku telah berdosa
melawan Engkau.”
6 Musuh-musuhku berbicara jahat
tentang aku,
sambil berkata,
2
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“Kapankah dia akan mati
dan namanya lenyap?”
7 Ketika dia datang menemui aku,
ia bicara kesia-siaan;
hatinya penuh kejahatan,
dan dia keluar
serta memberitakannya.
8 Semua orang yang membenci aku
berbisik bersama menentang aku;
mereka bersekongkol melawan aku,
orang yang jahat kepadaku,
9 dengan mengatakan,
“Suatu kehancuran menimpanya;
dia yang berbaring
tidak akan bangkit lagi.”
10Bahkan orang kepercayaanku
yang aku percaya kepadanya,
yang makan rotiku,
telah mengangkat tumitf
melawan aku.
11Namun Engkau, ya YAHWEH
kasihanilah aku,
dan bangkitkanlah aku,
dan aku mau membalas mereka.
12Dengan demikian aku mengetahui
bahwa Engkau berkenan kepadaku,
karena musuhku
tidak meninggikan diri atasku.
13Dan aku dalam ketulusanku,
Engkau menopang aku,
dan Engkau menempatkan aku
di hadapan-Mu selama-lamanya.
14Diberkatilah YAHWEH,
Elohim Israel,
dari selama-lamanya sampai
selama-lamanya.
Amin, ya Amin!
Kerinduan kepada Elohim
memimpin musik.
42Untuk
Nyanyian pengajaran bani
Korah.
Seperti rusa merindukan sungai
yang berair,
demikianlah jiwaku merindukan
Engkau, ya Elohim.
3 Jiwaku haus kepada Elohim,
kepada Elohim yang hidup;
bilakah aku datang di hadapan
Elohim?
4 Air mataku telah menjadi
makananku siang dan malam,
sementara mereka berkata
kepadaku sepanjang hari,
“Di manakah Elohimmu?”
5 Aku mau mengingat hal-hal ini,
dan aku mau mencurahkan
2

jiwaku di dalamku,
karena aku akan lewat
di antara orang banyak,
aku mendahului mereka hingga
ke bait Elohim
dengan suara sorak-sorai
dan rasa syukur keramaian
orang yang merayakan pesta.
6 Mengapa engkau tertekan
hai jiwaku,
dan mengerang dalam diriku?
Berharaplah kepada Elohim!
Sebab, aku mau senantiasa
menyanjung Dia,
karena keselamatan ada
di hadapan-Nya.
7 Ya Elohimku, jiwaku tertekang
dalam diriku;
karena itu aku mengingat Engkau
dari tanah Yordan,
dari Hermon
dan dari gunung Mizar.
8 Samudera raya bersahut-sahutan
dengan deru air terjun-Mu;
seluruh ombak dan gelombang-Mu
telah melewati aku.
9 YAHWEH akan memerintahkan
kasih setia-Nya pada siang hari,
dan nyanyian-Nya
akan bersamaku pada malam hari,
suatu doa kepada Elohim
kehidupanku.
10Aku mau berkata kepada Elohim
gunung batuku,
“Mengapa Engkau melupakan aku?
Mengapa aku berjalan dengan
berkabung
dalam penindasan musuhku?
11Penindas-penindasku mencela aku
dengan meremukkan
tulang-tulangku;
ketika mereka berkata kepadaku
setiap hari,
“Di manakah Elohimmu?”
12Mengapa engkau tertekan,
hai jiwaku?
Dan mengapa engkau mengerang
dalam diriku?
Berharaplah kepada Elohim!
Sebab, aku mau senantiasa
menyanjung Dia,
karena keselamatan dan Elohimku
ada di hadapanku.
Doa Mohon Pembebasan
Adililah aku, ya Elohim,
43bangsa
dan belalah perkaraku melawan
yang tidak saleh;

telah mengangkat tumit (JGLT: has lifted up his heel; MT: bq[ ... lyDgh), lit.: membesarkan tumit.
jiwaku tertekan (JGLT: my soul is cast down; MT: hxwTvt yvpn).
41:9= Mat. 26:23; Mrk. 14:18; Luk. 22:21; Yoh. 13:18 41:13= Maz. 106:48
f
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MAZMUR 43, 44

bebaskanlah aku dari penipu
dan orang yang tidak adil.
2 Sebab Engkaulah Elohim
kekuatanku;
mengapa Engkau harus menolak
aku?
Mengapa aku harus berjalan
dengan berkabung
dalam penindasan musuh?
3 Ya, pancarkanlah cahaya-Mu
dan kebenaran-Mu;
biarlah itu menuntun
dan membawaku
ke gunung kudus-Mu,
dan tabernakel-Mu.
4 Maka aku dapat pergi ke mezbah
Elohim,
kepada Elohim sukacitaku
kesukaanku,
dan aku mau menyanjung
Engkau dengan harpa,
ya Elohim, Elohimku.
5 Mengapa engkau tertekan,
hai jiwaku,
dan mengapa engkau mengerang
dalam diriku?
Berharaplah kepada Elohim!
Sebab, aku mau senantiasa
menyanjung Dia
karena keselamatan dan Elohimku
ada di hadapanku.
Masa Penyelamatan dan
Kehancuran
pemimpin musik.
44Untuk
Dari bani Korah.
Nyanyian pengajaran.
Ya Elohim,
kami telah mendengar
dengan telinga kami,
para leluhur kami telah
menceritakan kepada kami,
perbuatan yang telah Engkau
lakukan pada zaman mereka,
pada zaman dahulu kala.
3 Engkau telah menghalau
bangsa-bangsa dengan tangan-Mu,
dan menempatkan mereka,
Engkau menaruh kemalangan
kepada bangsa-bangsa,
dan mengusirnya.
4 Sebab mereka tidak mewarisi
negeri itu
dengan pedangnya sendiri;
ya, tangan mereka tidak
menyelamatkannya,
melainkan tangan kanan-Mu,
dan lengan-Mu
serta cahaya wajah-Mu,
2
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karena Engkau berkenan
kepada mereka.
5 Engkaulah Dia, Rajaku,
ya Elohim,
yang memerintahkan
keselamatan bagi Yakub.
6 Bersama Engkau kami akan
menghalau musuh-musuh kami,
dalam nama-Mu
kami akan menginjak-injak
mereka yang bangkit
melawan kami.
7 Sebab aku tidak mengandalkan
busurku,
dan pedangku tidak akan
menyelamatkan aku.
8 Namun Engkau menyelamatkan
kami dari musuh kami,
dan membuat malu
mereka yang membenci kami.
9 Kami telah memuji Elohim
sepanjang hari,
dan menyanjung nama-Mu
untuk selamanya. Sela.
10Sekarang Engkau telah menolak,
dan mempermalukan kami
dan Engkau tidak berkabung
dengan bala tentara kami.
11Engkau membuat kami mundur
dari musuh,
dan mereka yang membenci kami
menjarah bagi dirinya.
12Engkau telah menyerahkan kami
seperti domba sembelihan
dan telah menyerakkan kami
di antara bangsa-bangsa.
13Engkau telah menjual umat-Mu
tanpa imbalan
dan Engkau tidak menaikkan
harganya.
14Engkau membuat kami tercela
terhadap sesama kami,
cemooh dan olok-olok
bagi orang-orang di sekitar kami.
15Engkau menjadikan kami sindiran
di antara bangsa-bangsa,
dan gelengan kepala
di antara bangsa-bangsa.
16Hinaan kepadaku sepanjang hari
di depanku,
dan rasa malu wajahku
menguasai aku,
17karena suara para pemfitnah
dan penghujat,
di hadapan musuh
dan pendendam.
18Semuanya ini telah menimpa kami,
dan kami tidak melupakan Engkau,
juga tidak mengkhianati
perjanjian-Mu.
19Hati kami tidak berpaling,
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dan langkah-langkah kami
tidak menyimpang dari jalan-Mu,
20meskipun Engkau
telah menghancurkan kami
di tempat serigala,
dan menyelimuti kami
dengan bayang-bayang maut.
21Jika kami melupakan nama Elohim
kami,
dan menadahkan
kedua tangan kami
kepada ilah asing,
22apakah Elohim tidak akan
menyelidikinya?
Sebab Dia mengetahui rahasia
hati.
23Oleh karena Engkau,
kami telah dibantai sepanjang hari;
kami diperlakukan seperti domba
sembelihan.
24Bangunlah!
Mengapa Engkau tidur, ya Tuhan?
Bangkitlah!
Janganlah menolak kami
selama-lamanya.
25Mengapa Engkau menyembunyikan
wajah-Mu,
dan melupakan penderitaan
dan kesesakan kami?
26Sebab jiwa kami tertunduk
sampai ke debu;
dan perut kami melekat ke tanah.
27Bangkitlah menolong kami,
dan tebuslah kami
demi kasih setia-Mu.
Nyanyian
Perayaan Pernikahan Raya
pemimpin musik.
45Untuk
Menurut lagu bunga bakung .
Dari bani Korah.
h

Nyanyian pengajaran.
Nyanyian cinta.

Dan dengan kebesaranmu,
serbulah,
berkuasalah demi perkara
yang benar,
dan kerendahan hati,
serta kebenaran,
dan tangan kananmu
menuntun engkau
dengan hal-hal yang ditakuti.
6 Anak panahmu yang tajam
menembus jantung musuh-musuh
raja;
bangsa-bangsa jatuh di bawah
kakimu.
7 Takhta-Mu, ya Elohim, kekal
selama-lamanya;
tongkat kerajaan-Mu
adalah tongkat kejujuran.
8 Engkau mencintai kebenaran
dan membenci kejahatan,
oleh karena itu Elohim,
Elohimmu,
telah mengurapi Engkau dengan
minyak sukacita
melebihi sahabat-sahabatmu.
9 Seluruh pakaianmu beraroma mur,
gaharu dan cendana,
yang keluar dari istana gading,
yang olehnya membuat
engkau bersukacita.
10Putri-putri raja berada di antara
orang-orangmu yang terhormat;
permaisuri berdiri
di sebelah tangan kananmu,
berhiaskan emas dari Ofir.
11Dengarlah, hai putri, tengoklah
dan sendengkanlah telingamu
dan lupakanlah bangsamu,
dan seisi rumah ayahmu.
12Maka raja akan mendambakan
kecantikanmu,
karena dialah tuanmu dan
kiranya engkau sujud kepadanya.
13Maka putri Tirus akan datang
dengan sebuah hadiah;
orang kaya di antara bangsa itu
akan memohon belas kasihanmu.
14Segala kemuliaan ada pada
putri raja;
pakaiannya bertatahkan emas.
15Ia akan dibawa menghadap raja
dengan mengenakan pakaian
yang disulam;
para gadis, yakni rekan-rekannya
yang mengikutinya akan dibawa
ke hadapanmu.
16Mereka akan diiringi sukacita
dan sorak-sorai;
mereka akan masuk ke dalam
istana raja.
5

Hatiku meluap dengan hal-hal
yang baik;
aku berkata tentang pekerjaanku
kepada raja;
lidahku seperti
pena seorang penulis yang mahir.
3 Engkaulah yang paling tampan
di antara anak-anak manusia;
anugerah dicurahkan oleh bibirmu;
oleh karena itu Elohim telah
memberkati engkau selamanya.
4 Siapkanlah pedangmu
pada pinggangmu, hai yang perkasa,
serta kemuliaanmu
dan kemegahanmu.
h
Sosannim (JGLT: On the Lilies; MT: ~ynvv) = Nyanyian bunga bakung.
2

44:22= Rom. 8:36

45:6-7= Ibr. 1:8-9
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17Sebagai

ganti ayahmu
adalah anakmu,
engkau akan menjadikan mereka
penguasa seluruh bumi.
18Aku mau mengingat nama-Mu
turun-temurun;
karena itu bangsa-bangsa
akan menyanjung Engkau
untuk selama-lamanya.
Elohim
Tempat Perlindungan Kita

bangsa-bangsa,
Aku akan ditinggikan di bumi.
12YAHWEH Tsebaot menyertai kita,
Elohim Yakub adalah tempat
perlindungan kita. Sela.
Elohim Raja Seluruh Bumi
pemimpin musik.
47Untuk
Dari bani Korah. Mazmur.
Hai semua bangsa,
bertepuk tanganlah;
berserulah kepada Elohim
dengan suara nyaring.
3 Sebab YAHWEH Elyon sangat
dahsyat,
Raja yang agung di seluruh bumi.
4 Dia akan menundukkan
bangsa-bangsa di bawah kita;
bahkan bangsa-bangsa
di bawah kaki kita.
5 Dia memilih bagi kita warisan kita,
kemuliaan Yakub,
yang Dia kasihi. Sela.
6 Elohim naik dengan sorak-sorai;
YAHWEH diiringi bunyi
sangkakala.
7 Bermazmurlah bagi Elohim,
bermazmurlah,
bermazmurlah bagi Raja kita,
bermazmurlah!
8 Sebab Elohim adalah Raja
seluruh bumi;
bermazmurlah dengan
nyanyian pengajaran.
9 Elohim memerintah atas
bangsa-bangsa;
Elohim bersemayam
di atas takhta-Nya yang kudus.
10Para bangsawan terhimpun
bersama,
sebagai umat Elohim Abraham.
Sebab perisai-perisai bumi adalah
kepunyaan Elohim;
Dia sangat ditinggikan.
2

pemimpin musik.
46Untuk
Dari bani Korah.
Menurut lagu gadis-gadis remaja .
i

Sebuah nyanyian.
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Elohim adalah tempat perlindungan
dan kekuatan kita,
sebagai penolong
dalam kesesakan sangat terbukti
3 Oleh sebab itu kita tidak akan takut,
sekalipun bumi berubah
dan gunung-gunung berguncang
di dalam laut.
4 Biarpun airnya berbuih,
biarpun gunung-gunung
berguncang dalam geloranya.
Sela.
5 Sebuah sungai,
anak-anak sungainya
akan menyukakan kota Elohim,
tabernakel kudus
Yang Mahatinggi.
6 Elohim berada di tengah-tengahnya,
dia tidak akan terguncang;
Elohim akan menolongnya
menjelang pagi.
7 Bangsa-bangsa mengamuk,
kerajaan-kerajaan
terhuyung-huyung,
Dia memperdengarkan suara-Nya,
bumi pun hancur.
8 YAHWEH Tsebaot menyertai kita,
Elohim Yakub adalah tempat
perlindungan kita. Sela.
9 Marilah,
Keindahan dan Kemegahan Sion
lihatlah perbuatan YAHWEH,
Nyanyian. Mazmur.
yang melaksanakan
Dari bani Korah.
penghancuran di bumi.
10Dialah yang membuat peperangan
2 Agunglah YAHWEH,
berhenti sampai ke ujung bumi.
sangat terpuji di kota Elohim kita,
Dia mematahkan busur
gunung-Nya yang kudus.
dan melenyapkan tombak,
3 Keindahannya menjulang tinggi,
Dia membakar kereta perang
kegembiraan atas seluruh bumi,
dalam api.
11Diamlah, dan ketahuilah,
ialah gunung Sion,
bahwa Akulah Elohim!
di sebelah utara kota raja
Aku akan ditinggikan di antara
yang agung.
i
lagu gadis-gadis remaja (JGLT: for the virgins; MT: twml[) = Alamot.
2

48

48:2= Mat. 5:35
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Elohim dikenal karena kota
benteng-Nya
sebagai tempat perlindungan.
5 Sebab lihatlah,
raja-raja berkumpul;
mereka melewatinya
bersama-sama;
6 mereka melihat sehingga tercengang;
mereka ketakutan
dan melarikan diri.
7 Ketakutan mencekam mereka
di sana,
dan rasa sakit
seperti seorang perempuan
yang melahirkan.
8 Engkau menghancurkan kapal-kapal
Tarsis
dengan angin timur.
9 Seperti yang telah kita dengar,
demikianlah telah kita saksikan
di kota YAHWEH Tsebaot,
di kota Elohim kita,
Elohim meneguhkannya
untuk selamanya. Sela.
10Kami telah merenungkan kasih
setia-Mu, ya Elohim,
di tengah-tengah tempat
kudus-Mu.
11Sebagaimana nama-Mu,
ya Elohim,
demikanlah kepujian-Mu
sampai ke ujung bumi,
kebenaran telah memenuhi
tangan kanan-Mu.
12Biarlah gunung Sion bersukacita,
biarlah putri-putri Yehuda
akan bersorak-sorai karena
keputusan-keputusan-Mu!
13Kelilingilahj Sion dan kitarilahk dia,
hitunglah menara-menaranya.
14Tambatkanlah hatimu pada
bentengnya,
berjalanlah di antara
benteng-benteng itu,
agar kamu dapat menceritakan
kepada keturunan
yang akan datang.
15Sebab Dialah Elohim,
Elohim kita selama-lamanya;
Dia menuntun kita sampai akhir
hayat kita.

Baik yang tinggi maupun
yang rendah,
baik yang kaya maupun
yang miskin bersama-sama.
4 Mulutku mengatakan hikmat,
dan renungan hatiku
adalah pengertian
5 Aku mau menyendengkan telingaku
pada perumpamaan;
aku mau mengungkapkan
peribahasaku dengan harpa.
6 Mengapa aku takut pada hari-hari
yang jahat,
ketika orang-orang jahat,
musuhku mengepung aku?
7 Orang-orang yang mengandalkan
kekayaannya
dan harta bendanya,
menyombongkan diri.
8 Seorang laki-laki sama sekali
tidak dapat menyelamatkan
seorang saudara,
ataupun membayar tebusanl
kepada Elohim baginya,
9 karena penebusan nyawa mereka
sangat mahal,
dan itu berlaku
untuk selama-lamanya,
10dan dia akan tetap hidup
selama-lamanya;
dia tidak akan pernah melihat
kebinasaan.
11Sebab dia melihat orang-orang
bijak mati,
demikian juga orang bodoh
dan biadab binasa,
dan meninggalkan harta benda
untuk orang lain.
12Dalam batin mereka
rumah-rumah adalah kekal,
tempat kediamannya
sampai turun-temurun,
mereka memberi nama negerinya
menurut nama mereka sendiri.
13Namun manusia tidak akan
tinggal tetap dalam kehormatan;
seperti binatang,
mereka akan dilenyapkan.
14Jalan mereka ini adalah kebodohan
bagi mereka,
tetapi para pengikutnya
akan merasa senang
Orang Bodoh yang
karena perkataannya.
Mengandalkan Kekayaan
Sela
15Seperti domba,
Untuk pemimpin musik.
mereka ditetapkan ke alam maut,
Dari bani Korah. Mazmur.
maut akan menguasai mereka;
2 Dengarkanlah ini, hai segala bangsa;
dan orang benar akan berkuasa
dengarkanlah,
atas mereka pada pagi hari,
hai segenap penduduk dunia.
dan jasadnya dalam pembusukan,
j kelilingilah (JGLT: walk around; MT: YBs)
k kitarilah (JGLT: go all around; MT: hWpyQh).
l tebusan (JGLT: ransom; MT: yrpk), lit.: menutupi.
4

49

3

MAZMUR 49, 50

alam maut adalah tempat
kediaman baginya.
16Namun Elohim akan menebus
jiwaku dari kuasa alam maut,
karena Dia akan menatang aku.
Sela
17Jangan takut bila seorang menjadi
kaya,
apabila kemewahan rumahnya
bertambah,
18karena dia tidak akan membawa
apa pun pada saat kematiannya,
kemewahannya tidak turun
mengikutinya.
19Meskipun dalam hidupnya
dia memberkati jiwanya
_dan orang menyanjungmu
ketika kamu melakukan yang baik
bagi dirimu sendiri_
20dia akan masuk dalam generasi
para leluhurnya;
mereka tidak akan pernah lagi
melihat terang.
21Manusia yang ada dalam
kemewahan
tetapi tidak berpengertian,
adalah seperti binatang buas
yang dibinasakan.
Elohim sebagai Hakim
Mazmur Asaf .
50Elohim,
Elohim YAHWEH,
m

telah berfirman,
dan memanggil bumi
dari terbit matahari
sampai terbenam.
2 Elohim menyinarkan keindahan
yang sempurna dari Sion.
3 Elohim kita datang,
dan Dia tidak diam;
api akan melalap di hadapan-Nya,
dan akan berkobar
di sekeliling-Nya.
4 Dia akan berseru kepada langit
dari atas,
dan sampai ke bumi untuk
menghakimi umat-Nya.
5 Kumpulkanlah saleh-saleh-Ku
kepada-Ku
yakni mereka yang mengikat
perjanjian dengan-Ku
melalui kurban.
6 Maka langit akan memberitakan
kebenaran-Nya,
oleh karena Elohim sendiri
adalah hakim. Sela
7 Dengarlah hai umat-Ku,
maka Aku akan berfirman,
“Hai Israel,

m
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maka Aku akan bersaksi
melawan engkau;
Akulah Elohim, Elohimmu.”
8 Bukan karena kurban-kurbanmu
Aku mencela engkau,
sedangkan persembahan
bakaranmu senantiasa ada di
hadapan-Ku.
9 Aku tidak akan mengambil
lembu jantan dari rumahmu;
dan tidak akan mengambil
kambing jantan
dari kawanan ternakmu;
10karena milik-Kulah semua binatang
di hutan,
ternak di ribuan bukit.
11Aku mengenal semua unggas
di pegunungan,
dan semua makhluk hidup
yang bergerak di padang
adalah milikku.
12Jika Aku lapar,
Aku tidak perlu
memberitahukan engkau,
karena dunia ini dan segala isinya
adalah milik-Ku.
13Apakah Aku akan makan daging
lembu jantan
atau minum darah kambing
jantan?
14Kurbankanlah persembahan
syukur kepada Elohim,
dan bayarlah nazarmu
kepada Yang Mahatinggi.
15Dan berserulah kepada-Ku
pada waktu kesesakan,
Aku akan menyelamatkan engkau,
dan engkau akan
memuliakan Aku.
16Namun kepada orang fasik,
Elohim berkata,
“Apa urusanmu memberitakan
ketetapan-Ku,
sehingga engkau menaruh
perjanjian-Ku
ke dalam mulutmu?”
17Sebab engkau membenci pengajaran
dan membuang perkataan-Ku
di belakangmu.
18Apabila engkau melihat pencuri,
dan engkau menyetujuinya
bersama para pezina,
itu adalah bagianmu.
19Engkau membiarkan mulutmu
bicara hal jahat,
sedangkan lidahmu menyusun
tipu daya.
20Engkau duduk,
berbicara melawan saudaramu;
engkau memfitnah anak ibumu
sendiri.

Asaf = anak Berekhya, dari suku Lewi, pemuji juga menulis beberapa Mazmur.
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21Hal

ini telah engkau lakukan,
dan Aku berdiam diri,
engkau mengira
bahwa Aku benar-benar
akan menjadi seperti dirimu;
Aku akan mencela engkau
dan berbaris di depan matamu.
22Sekarang pikirkanlah ini,
engkau yang melupakan Elohim,
supaya aku tidak mencabik-cabik
dan tidak menyerahkan
seorang pun.
23Siapa yang mengurbankan
persembahan syukur,
ia memuliakan Aku;
dan dia yang mempersiapkan jalan,
Aku akan membuat ia melihat
keselamatan dari Elohim.
Doa Mohon Pengampunan
pemimpin musik.
51Untuk
Mazmur Daud.
Ketika Nabi Natan
datang kepadanya,
setelah dia menghampiri
Batsheba.
3 Kasihanilah aku, ya Elohim,
menurut kebaikan-Mu;
menurut kelimpahan rahmat-Mu,
hapuskanlah pelanggaranku.
4 Bersihkanlah aku dari segala
kesalahan,
dan sucikanlah aku dari dosaku.
5 Sebab aku mengetahui
pelanggaran-pelanggaranku,
dan dosaku senantiasa ada
di hadapanku.
6 Terhadap-Mu,
hanya terhadap-Mu,
aku telah berdosa
dan melakukan yang jahat
di depan mata-Mu,
supaya Engkau benar
dalam perkataan-Mu,
bersih dalam penghakiman-Mu.
7 Lihatlah,
dalam kesalahan aku diperanakkan
dan dalam dosa,
ibuku mengandung aku.
8 Lihatlah,
Engkau menyukai kebenaran
di dalam batin;
dan di dalam bagian
yang tersembunyi
Engkau menyatakan hikmat
kepadaku.
9 Bersihkanlah aku dengan hisop,
maka aku akan menjadi bersih;
basuhlah aku,
2

51:4= Rom. 3:4

maka aku akan menjadi
lebih putih daripada salju.
10Buatlah aku mendengar sukacita
dan kegembiraan;
tulang yang telah Engkau
remukkan akan bersukacita.
11Sembunyikanlah wajah-Mu
dari dosa-dosaku;
dan hapuskanlah
semua kesalahanku.
12Ya Elohim, ciptakanlah bagiku
hati yang bersih,
dan perbaharuilah roh yang teguh
dalam diriku.
13Jangan membuang aku
dari hadirat-Mu,
dan jangan mengambil Roh-Mu
yang kudus dari padaku.
14Pulihkanlah padaku sukacita
keselamatan-Mu,
dan topanglah aku
dengan roh kerelaan.
15Aku akan mengajar para
pemberontak jalan-jalan-Mu,
dan orang-orang berdosa
akan berbalik kepada-Mu.
16Bebaskanlah aku dari hutang darah,
ya Elohim,
Elohim keselamatanku;
lidahku akan menyanyi
dengan nyaring
tentang kebenaran-Mu.
17Ya Tuhan, engkau akan membuka
bibirku,
dan mulutku akan menyatakan
kepujian-Mu.
18Sebab Engkau tidak menginginkan
kurban, yang akan aku berikan;
Engkau tidak menyukai
persembahan bakaran.
19Kurban kepada Elohim adalah
roh yang hancur,
hati yang remuk
dan berkeping-keping,
ya Elohim,
tidak Engkau pandang hina.
20Lakukanlah kebaikan menurut
kehendak-Mu kepada Sion;
bangunlah tembok Yerusalem.
21Pada waktu itu Engkau
akan menyukai kurban kebenaran,
persembahan bakaran,
dan yang terbakar seluruhnya;
pada waktu itu mereka
mempersembahkan lembu jantan
di atas mezbah-Mu.
Hukuman terhadap Orang Fasik
pemimpin musik.
52Untuk
Nyanyian pengajaran Daud.
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Ketika Doeg orang Edom datang
dan memberitahukan kepada Saul,
dan berkata kepadanya,
“Daud telah datang ke rumah
Ahimelekh.”
3 Mengapa engkau menyombongkan
dirimu dalam kejahatan,
hai pahlawan?
Kasih setia Elohim ada sepanjang
masa.
4 Bagaikan pisau cukur yang tajam,
lidahmu merancang kehancuran,
mengerjakan tipu muslihat.
5 Engkau lebih menyukai kejahatan
daripada kebaikan,
dusta daripada mengatakan
kebenaran. Sela.
6 Engkau menyukai semua perkataan
yang melahap,
hai lidah dusta!
7 Elohim juga akan membinasakan
engkau untuk selamanya;
Dia akan merenggut engkau
dan menarik engkau keluar
dari kemahmu,
dan mencabut engkau
dari negeri orang hidup. Sela.
8 Dan orang benar akan melihatnya
dan menjadi takut,
ya, mereka akan menertawakan
dia,
9 “Lihatlah,
orang yang tidak mau menjadikan
Elohim sebagai kekuatannya,
sebaliknya, mengandalkan
pada kelimpahan kekayaannya,
dia menjadi hebat
dalam kehancurannya.”
10Namun aku laksana pohon zaitun
yang hijau di bait Elohim;
aku percaya
akan kasih setia Elohim
sampai selama-lamanya.
11Aku mau menyanjung Engkau
untuk selamanya,
karena Engkau telah
melakukannya,
dan aku mau menanti dalam
nama-Mu,
karena hal itu baik di hadapan
para saleh-Mu.
2

Penyelewengan Manusia
Untuk pemimpin musik.
53Nyanyian
Menurut lagu tari-tarian .
pengajaran Daud.
n

Orang bebal berkata di dalam
hatinya,
“Tidak ada Elohim!”
n
lagu tari-tarian (JGLT: Mahalath; MT: tlxm) = Mahalat.
2

53:1-3= Rom. 3:10-12
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Mereka telah melakukan
perusakan;
mereka telah melakukan
kejahatan yang keji;
tidak seorang pun yang berbuat
baik!
3 Elohim melihat ke bawah dari surga
kepada anak-anak manusia,
untuk melihat apakah ada
yang berakal budi,
yang mencari Elohim.
4 Setiap orang telah berbalik,
mereka semua menjadi keji,
tidak ada yang berbuat baik,
bahkan seorang pun tidak!
5 Apakah mereka semua
yang telah melakukan kejahatan
tidak mengetahui?
Mereka yang menelan umat-Ku
seperti makan roti,
mereka tidak berseru
kepada Elohim.
6 Di sana mereka sangat takut,
padahal tempat itu tidak ada
yang menakutkan;
karena Elohim telah menyerakkan
tulang orang yang mengepungmu;
engkau telah mempermalukannya,
karena Elohim telah menolak
mereka.
7 Siapakah yang akan memberi
dari Sion keselamatan bagi Israel?
Ketika Elohim membawa kembali
umat-Nya yang tertawan,
Yakub akan bersukacita,
Israel akan bergembira.
Doa Menghadapi Musuh
pemimpin musik.
54Untuk
Dengan alat musik berdawai.
Nyanyian pengajaran Daud.
Ketika orang Zifi datang
dan berkata kepada Saul,
“Tidakkah Daud menyembunyikan
diri di antara kita?”
3 Ya Elohim,
selamatkanlah aku oleh nama-Mu,
dan adililah aku oleh kekuatan-Mu.
4 Ya Elohim, dengarlah doaku,
dengarkanlah
perkataan-perkataan mulutku.
5 Sebab orang-orang asing
telah bangkit melawan aku,
dan orang-orang kejam mengincar
nyawaku;
mereka tidak menempatkan
Elohim
di depan mereka. Sela.
2
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Lihatlah,
Elohim adalah penolong bagiku.
Tuhan ada di antara mereka
yang menopang jiwaku.
7 Dia akan membalikkan kejahatan
kepada musuh-musuhku,
membasmi mereka dengan
kebenaran-Mu.
8 Dengan persembahan sukarela
aku mau berkurban bagi-Mu;
aku mau menyanjung nama-Mu,
ya YAHWEH, karena itu baik.
9 Sebab Dia telah melepaskan aku
dari segala kesukaran,
dan mataku telah memandangi
musuh-musuhku.
6

Doa Minta Kedamaian
Untuk pemimpin musik.
55Dengan
alat musik berdawai.
Nyanyian pengajaran Daud.

Ya Elohim dengarkanlah doaku,
dan janganlah menyembunyikan
diri-Mu
dari permohonanku.
3 Berilah perhatian kepadaku
dan jawablah aku;
aku mengembara dan mengerang
dalam keluh kesahku,
4 dari suara musuhku,
dari penindasan orang fasik,
karena mereka menjatuhkan
kejahatan atasku,
dan mereka membenciku
dalam amarah.
5 Hatiku gundah di dalamku,
kengerian akan kematian
telah menimpaku.
6 Rasa takut dan gentar menimpa
atasku
serta kengerian meliputi aku.
7 Lalu aku berkata,
“Siapakah yang akan memberikan
kepadaku sayap seperti merpati?”
Aku akan terbang jauh
dan menjadi tenang.
8 Lihatlah,
aku akan mengembara jauh;
dan aku akan bermalam
di padang belantara. Sela
9 Aku akan bergegas ke tempat
pelarianku
dari angin badai, dari angin ribut.
10Tenggelamkanlah, ya Tuhan,
kacau-balaukanlah bahasa
mereka,
karena aku melihat kekerasan
dan perbantahan di dalam kota.
11Siang dan malam
mereka mengelilingi kota itu
kesunyian (JGLT: desolation; MT: tyrk) = kehancuran.
2

o

di atas temboknya,
dan kesukaran serta susah payah
ada di tengah-tengahnya.
12Kehancuran ada di tengah-tengah
mereka;
penindasan dan tipu daya
tidak meninggalkan jalannya.
13Sebab jika bukan musuh yang
mencela aku,
aku akan menanggungnya;
jika seorang yang membenciku
menyombongkan diri atasku,
aku akan menyembunyikan diri
darinya.
14Namun engkau,
seorang dari golonganku, sahabatku,
dan yang mengenalku;
15yang secara bersama-sama
kita telah menikmati nasihat;
kita melangkah masuk
ke dalam bait Elohim
bersama orang banyak.
16Biarlah kesunyiano menimpa
mereka!
Mereka turun ke alam maut
hidup-hidup,
karena kejahatan ada
di kediaman mereka,
di tengah-tengah mereka.
17Aku akan berseru kepada Elohim,
dan YAHWEH akan
menyelamatkan aku.
18Pada waktu petang dan pagi
serta tengah hari,
aku akan mengeluh
dan mengerang,
dan Dia akan mendengar suaraku.
19Dia menebus jiwaku dalam damai
dari serangan terhadap aku,
karena banyak orang bersamaku.
20Elohim akan mendengar
dan menjawab mereka,
bahkan Dia yang telah bertakhta
sejak dahulu kala. Sela
Yang tidak ada perubahan
pada mereka;
ya, mereka tidak takut Elohim.
21Ia mengacungkan tangannya
melawan orang yang damai
dengannya;
dia merusak perjanjiannya.
22Mulutnya yang lebih licin
dari mentega itu bercabang,
dan perang ada di dalam hatinya.
Kata-katanya lebih lembut
daripada minyak,
tetapi semua itu seperti pedang
yang terhunus.
23Lemparkanlah bebanmu kepada
YAHWEH,
dan Dia akan menopang engkau;
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tidak untuk selamanya
goyahnya orang benar itu
akan Dia biarkan.
24Namun Engkau, ya Elohim,
akan membawa mereka
ke dalam lubang kebinasaan;
penumpah darah dan penipu
tidak akan hidup
lebih dari setengah umur mereka;
tetapi aku akan percaya
kepada-Mu.
Percaya pada Elohim
pada Waktu Takut
Untuk pemimpin musik.
56
Menurut lagu merpati yang berdiam diri dari jauh . Tulisan berharga
p

dari Daud, ketika orang-orang Filistin
menyergapnya di Gat.
Kasihanilah aku, ya Elohim
karena orang menginjak-injak aku,
sepanjang hari peperangan
menindas aku.
3 Musuh-musuhku menginjak-injak
aku sepanjang hari;
banyak orang dengan sombong
menyerang aku.
4 Pada saat aku takut,
aku percaya kepada-Mu.
5 Dalam Elohim aku akan memuji
firman-Nya;
dalam Elohim aku telah percaya,
aku tidak akan takut,
apa yang dapat manusia perbuat
kepadaku?
6 Sepanjang hari mereka mengacaukan
perkataan-perkataanku;
segala pikiran mereka terhadap
aku adalah tentang yang jahat.
7 Mereka menyulut perselisihan,
mereka menyembunyikan diri,
mereka mengamat-amati
langkahku,
seolah-olah mereka
mengharapkan nyawaku.
8 Apakah dengan kejahatan
mereka akan meluputkan diri?
Runtuhkanlah bangsa-bangsa itu
dalam murka, ya Elohim.
9 Engkau telah menghitung
pengembaraanku;
ya, tampunglah air mataku
di dalam kirbat-Mu,
bukankah itu ada dalam kitab-Mu?
10Maka musuh-musuhku
akan mundur
pada waktu aku berseru,
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“Inilah yang aku tahu,
bahwa Elohim adalah milikku.”
11Dalam Elohim aku akan memuji
firman;
dalam YAHWEH aku akan
memuji firman.
12Dalam Elohim aku telah percaya,
aku tidak akan takut,
apa yang dapat manusia lakukan
kepadaku?
13Janji-Mu, ya Elohim, ada padaku;
aku akan membayar
persembahan syukur kepada-Mu.
14Sebab Engkau telah membebaskan
nyawaku dari kematian;
bukankah Engkau
menjaga kakiku dari kejatuhan,
sehingga aku dapat berjalan
di hadapan Elohim
dalam terang kehidupan?
Doa Mohon Pertolongan

2

Untuk pemimpin musik.
57
Menurut lagu janganlah membinasakan . Tulisan berharga dari Daud,
q

ketika dia melarikan diri dari Saul ke
dalam gua.

Kasihanilah aku, ya Elohim,
kasihanilah aku;
karena jiwaku berlindung
kepada-Mu;
ya, dalam naungan sayap-Mu
aku berlindung,
sampai malapetaka ini berlalu.
3 Aku akan berseru kepada Elohim
Yang Mahatinggi,
kepada Elohim
yang menyempurnakan aku.
4 Dia akan mengirim dari surga
dan menyelamatkan aku;
Dia akan mencela orang
yang menginjak-injak aku. Sela.
Elohim akan mengirimkan
kasih setia dan kesetiaan-Nya.
5 Nyawaku berada di tengah-tengah
singa;
aku berbaring di antara
yang menyulut api,
anak-anak manusia yang giginya
adalah tombak dan panah,
dan lidahnya adalah pedang
yang tajam.
6 Ditinggikanlah Engkau
di atas segala langit, ya Elohim;
kemuliaan-Mu
di atas seluruh bumi.
7 Mereka telah mempersiapkan jaring
p
lagu merpati yang berdiam diri dari jauh (JGLT: the silent dove -those far off; MT: ~yqxr ~la tnwy) = Yonat Elem
q

Rekhokim.
lagu janganlah membinasakan (JGLT: Destroy not; MT:

2

txvt-la) = Altaskit.
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bagi langkah-langkahku,
jiwaku tertunduk;
mereka telah menggali lubang
di depanku,
mereka jatuh ke dalamnya. Sela
8 Hatiku siap, ya Elohim, hatiku siap;
aku mau bernyanyi
dan aku mau bermazmur.
9 Bangunlah, hai kemuliaanku,
bangunlah hai kecapi dan harpa,
aku mau membangunkan fajar!
10Aku mau menyanjung Engkau
di antara umat, ya Tuhan,
aku mau memazmurkan
Engkau di antara bangsa-bangsa;
11karena kasih setia-Mu besar
sampai ke langit,
dan kesetiaan-Mu
sampai ke awan-awan.
12Ditinggikanlah Engkau
di atas segala langit, ya Elohim!
Kemuliaan-Mu
di atas seluruh bumi!

ketika Dia membidikkan
anak-anak panahnya,
biarlah mereka habis lenyap.
9 Bagai siput yang berjalan
meninggalkan jejak yang licin;
bagai anak guguran
seorang perempuan,
mereka tidak melihat matahari.
10Sebelum periuk-periukmu
dapat membedakan semak duri,
yang masih hijau dengan
yang dapat menyala,
Dia telah menyapunya bersih.
11Orang benar akan bersukacita
ketika dia menyaksikan pembalasan,
dia akan membasuh kakinya
dengan darah orang fasik.
12Maka orang akan berkata,
“Sesungguhnya,
ada buah bagi orang benar.
Sesungguhnya,
ada Elohim yang menghakimi
di bumi.”

Perbuatan Orang Fasik
pemimpin musik.
58Untuk
Menurut lagu janganlah
membinasakan.

Tulisan berharga dari Daud.

Apakah sesungguhnya
engkau mengatakan kebenaran
dalam keheningan?
Apakah engkau menghakimi
dengan jujur,
hai anak manusia?
3 Bahkan dalam hati
engkau melakukan ketidakadilan,
engkau menimbang-nimbang
kekejaman tanganmu di bumi.
4 Orang fasik telah menjijikkan
sejak dalam rahim;
mereka sesat
sejak dalam kandungan,
yang mengatakan dusta.
5 Bisa mereka seperti bisa ular;
seperti ular berbisa yang tuli
yang menutup telinganya,
6 yang tidak akan mendengar suara
sang pawang,
pembaca mantera yang ahli.
7 Ya Elohim,
hancurkanlah gigi-gigi mereka
dalam mulut mereka;
cabutlah taring-taring singa-singa
muda itu,
ya YAHWEH.
8 Biarlah mereka mengalir seperti air,
mengalir kian kemari
dalam diri mereka.
2

Minta Pembebasan
dari Musuh
Untuk pemimpin musik.
59
Menurut lagu janganlah membinasakan. Tulisan berharga dari Daud,
ketika Saul mengutus, dan mereka mengawasi rumah itu untuk membunuhnya.
Lepaskanlah aku
dari musuh-musuhku, ya Elohimku;
tempatkanlah aku
di tempat tinggi,
jauh dari jangkauan orang-orang
yang bangkit melawan aku.
3 Bebaskanlah aku dari orang-orang
yang melakukan kejahatan,
dan selamatkanlah aku
dari para penumpah darah.
4 Sebab lihatlah
mereka menghadang nyawaku,
orang-orang gagah perkasa
berkumpul melawan aku;
bukan karena pelanggaranku
dan bukan karena dosaku,
ya YAHWEH.
5 Tanpa ada salahku mereka berlari
dan mempersiapkan diri;
bangkitlah untuk menolong aku,
dan lihatlah!
6 Dan Engkau, ya YAHWEH,
Elohim Tsebaot, Elohim Israel,
bangunlah untuk menilik
segala bangsa;
janganlah menaruh belas kasihan
terhadap setiap orang
yang melakukan kejahatan
2
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dengan tipu daya. Sela
Mereka kembali pada sore hari,
mereka melolong seperti anjing
dan mengepung kota.
8 Lihatlah, mereka menyindir
dengan mulut mereka,
pedang ada pada perkataan
mereka,
“Siapakah yang mendengar?”
9 Namun Engkau, ya YAHWEH,
akan menertawakan mereka;
Engkau akan mengolok-olok
segala bangsa.
10Ya kekuatanku,
kepada-Mulah aku berjaga-jaga,
karena Elohim
adalah tempat perlindunganku
yang tinggi.
11Elohim kasih setiaku,
akan menyongsong aku,
Elohim akan membiarkan aku
melihat para pengintai atasku.
12Janganlah membunuh mereka,
supaya jangan bangsaku
melupakannya;
serakkanlah mereka
dengan kekuatan-Mu
dan campakkanlah mereka,
ya Tuhan perisai kami.
13Dosa mulut mereka ialah ucapan
bibirnya,
dan biarlah mereka tertangkap
dalam keangkuhannya,
karena mengucapkan
sumpah serapah dan dusta.
14Habisilah mereka dalam geram,
habisilah sampai mereka
tidak ada lagi,
karena mereka akan mengetahui
bahwa Elohim memerintah
atas Yakub,
sampai ke ujung bumi. Sela
15Dan mereka akan kembali pada
sore hari;
biarlah mereka melolong
seperti anjing dan mengepung kota.
16Biarlah mereka terus mengembara
untuk makan,
dan menginap
apabila mereka tidak kenyang.
17Namun aku,
aku mau menyanyikan kekuatan-Mu,
dan aku mau menyorakkan
kebaikan-Mu pada pagi hari.
Sebab Engkau telah menjadi
menara kekuatan bagiku,
dan tempat pengungsian
pada waktu kesesakanku.
18Kepada-Mu, ya kekuatanku,
aku mau bermazmur,
karena Elohim
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adalah menara kekuatanku,
Elohim adalah kebaikanku.

7

Minta Pertolongan Melawan
Musuh
pemimpin musik.
60Untuk
Menurut lagu bunga bakung
kesaksian .
r

Tulisan berharga dari Daud,
untuk mengajar.

Ketika dia berperang
dengan Aram-Naharaim
dan dengan Aram-Zoba,
pada waktu Yoab kembali,
dan mengalahkan dua belas ribu
orang Edom di lembah Garam.
3 Ya Elohim, Engkau telah menghalau
kami,
Engkau mematahkan kami,
Engkau telah murka;
bawalah kami kembali.
4 Engkau menggetarkan bumi,
Engkau membelahnya,
pulihkanlah kehancurannya,
karena dia berguncang.
5 Engkau telah menunjukkan
kepada umat-Mu kesukaran;
Engkau membuat kami minum
anggur kegentaran.
6 Engkau telah memberikan
panji-panji kepada mereka
yang takut akan Engkau,
untuk meninggikannya
karena kebenaran. Sela
7 Supaya orang yang Engkau kasihi
dibebaskan,
selamatkanlah
dengan tangan kanan-Mu
dan jawablah aku,
8 Elohim telah berfirman
dalam kekudusan-Nya,
“Aku akan bersukacita,
Aku akan membagi-bagi Sikhem,
dan mengukur lembah Sukot.
9 Gilead adalah milik-Ku,
Manashe adalah kepunyaan-Ku,
Efraim adalah kekuatan
kepala-Ku,
Yehuda adalah pemberi hukum-Ku.
10Moab adalah tempat
pembasuhan-Ku,
kepada Edom
Aku akan melemparkan kasut-Ku,
atas-Ku
Filistia bersorak kemenangan.”
11Siapakah yang akan membawaku
ke dalam kota yang kuat?
Siapakah yang akan
menuntun aku ke Edom?
r lagu bunga bakung kesaksian (JGLT: Concerning the Lily of Testimony; MT: twd[ !vwv) = Susan Edut.
2
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12Bukankah Engkau, ya Elohim,

yang telah menolak kami?
Dan apakah Engkau
tidak akan maju bersama
dengan pasukan kami, ya Elohim?
13Berikanlah pertolongan
kepada kami untuk melawan musuh,
karena sia-sialah penyelamatan
manusia.
14Bersama Elohim,
kami akan melakukan keajaiban,
dan Dia akan menginjak-injak
musuh kami.
Percaya dalam
Perlindungan Elohim
pemimpin musik.
61Untuk
Dengan alat musik berdawai.
Dari Daud.
Dengarkanlah seruanku, ya Elohim,
dan perhatikanlah doaku.
Dari ujung bumi
aku berseru kepada-Mu
pada waktu hatiku bersedih;
Engkau menuntun aku
pada batu karang yang lebih tinggi
daripada aku.
4 Sebab Engkau telah menjadi
perlindungan bagiku,
menara kekuatan
di hadapan musuh.
5 Aku mau tinggal dalam
tabernakel-Mu selamanya;
aku mau berlindung dalam
naungan sayap-Mu. Sela
6 Sebab Engkau, ya Elohim,
telah mendengar nazarku;
Engkau menetapkan warisan
atas mereka yang takut
akan nama-Mu.
7 Engkau akan menambah hari-hari
hidup kepada raja;
tahun-tahunnya dari generasi
ke generasi.
8 Dia akan bertakhta untuk
selamanya di hadapan Elohim;
tetapkanlah kasih setia
dan kesetiaan
untuk memeliharanya.
9 Maka, aku mau memazmurkan
nama-Mu untuk selamanya,
agar aku dapat membayar
nazarku, hari ke hari.
2
3

Pada Elohim Ada Ketenangan
pemimpin musik.
62Untuk
Menurut lagu Yedutun.
Mazmur Daud.

Hanya pada Elohim jiwaku tenang,
dari Dialah keselamatanku.
3 Hanya Dialah gunung batuku
dan keselamatanku,
menara kekuatanku,
aku tidak akan pernah goyah.
4 Berapa lamakah kamu
akan meneriaki seseorang?
kamu sekalian akan dihancurkan
seperti pagar yang miring,
tembok yang dirobohkan.
5 Sesungguhnya,
mereka bersekongkol
untuk menggulingkan dia
dari kemegahannya;
mereka senang dengan tipu daya;
mereka memberkati dengan
mulutnya,
tetapi di dalam hatinya,
mereka mengutuk.
Sela
6 Hanya pada Elohim saja jiwaku
tenang,
karena dari Dialah harapanku.
7 Hanya Dialah gunung batuku
dan keselamatanku,
menara kekuatanku,
aku tidak akan pernah goyah.
8 Pada Elohimlah keselamatanku
dan kemuliaanku;
gunung batuku yang kuat,
perlindunganku ada
dalam Elohim. Sela
9 Percayalah kepada-Nya setiap waktu,
hai umat;
curahkanlah isi hatimu
di hadapan-Nya;
Elohim adalah perlindungan
bagi kita.
Sela
10Sesungguhnya anak-anak manusia
adalah kesia-siaan;
anak-anak manusia adalah dusta;
ketika naik ke atas neraca,
mereka semua lebih ringan
daripada kesia-siaan.
11Janganlah percaya pada penindasan
dan perampokan;
janganlah menjadi sia-sia;
apabila kekayaan meningkat
padamu,
jangan hatimu melekat padanya.
12Satu kali Elohim berfirman,
dua kali aku mendengarnya:
bahwa kekuatan
adalah milik Elohim,
13dan milik-Mulah kasih setia,
ya Tuhan;
karena Engkau memberi upah
kepada orang
sesuai dengan perbuatannya.
2
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Kerinduan akan YAHWEH
Daud, ketika dia berada
63Mazmur
di padang belantara Yehuda.
Ya Elohim, Engkaulah Elohimku;
dengan sungguh-sungguh
aku mencari Engkau;
jiwaku haus kepada-Mu;
tubuhku rindu akan Engkau
bagaikan tanah kering
dan tandus tanpa air.
3 Demikianlah aku memandang
Engkau
di tempat yang kudus,
menyaksikan kuasa-Mu
dan kemuliaan-Mu.
4 Sebab kasih setia-Mu lebih baik
dari hidup;
bibirku memegahkan Engkau.
5 Demikianlah aku memuji-Mu
selama aku hidup;
aku mengangkat tanganku
dalam nama-Mu.
6 Jiwaku dipuaskan
seperti dengan sumsum dan lemak;
dan dengan bibir
penuh sorak-sorai,
mulutku memuji.
7 Apabila aku mengingat Engkau
di tempat tidurku,
aku merenungkan Engkau
sepanjang jaga malam.
8 Sebab Engkau telah menjadi
penolong bagiku,
maka aku bersorak
di bawah naungan sayap-Mu.
9 Jiwaku melekat kepada-Mu,
tangan kanan-Mu
menopang aku.
10Dan orang-orang yang berusaha
membinasakan hidupku
akan masuk pada kedalaman
bumi.
11Mereka akan menumpahkan
darahnya
dengan kekuatan pedang;
mereka akan menjadi santapan
serigala-serigala.
12Namun raja akan bersukacita
dalam Elohim,
setiap orang yang bersumpah
demi Dia akan bermegah,
karena mulut yang mengatakan
dusta akan dibungkam.
2

Pembebasan dari
Jerat Musuh
pemimpin musik.
64Untuk
Mazmur Daud.

615

Ya Elohim, dengarlah suaraku
dalam keluh kesahku;
jagalah hidupku dari ancaman
musuhku.
3 Sembunyikanlah aku
dari persekongkolan orang fasik,
dari banyak orang
yang melakukan kejahatan,
4 yang menajamkan lidah mereka
bagaikan pedang;
mereka membidikkan
anak-anak panahnya
_ucapan yang pahit,
5 untuk membidik orang yang saleh
dari tempat yang tersembunyi;
tiba-tiba mereka melesatkannya
dan tidak merasa takut.
6 Mereka memperkuat diri dalam
perkara jahat;
mereka berbicara tentang
menyembunyikan jerat;
mereka berkata,
“Siapakah yang akan melihatnya?”
7 Mereka menyelidiki ketidakadilan:
“Kita telah menyelesaikan
rancangan yang matang.”
Dan hati serta batin manusia
adalah dalam.
8 Namun Elohim akan membidikkan
anak panah ke arah mereka;
tiba-tiba tampaklah luka mereka.
9 Dan mereka akan mempermalukan
diri mereka dengan lidahnya sendiri;
setiap orang yang melihatnya
akan melarikan diri.
10Maka semua orang akan takut
dan akan memberitahukan
perbuatan Elohim;
ya, mereka memandang
perbuatan-Nya dengan hikmat.
11Orang benar akan bersukacita
dalam YAHWEH,
dan akan berlindung kepada-Nya;
kiranya semua orang
yang jujur hatinya akan bermegah.
2

Kebahagiaan
Orang-Orang Pilihan
pemimpin musik.
65Untuk
Mazmur Daud. Sebuah nyanyian.
Rasa tenang ada pada-Mu
ya Elohim, kepujian ada di Sion,
dan kepada-Mulah nazar
harus dibayar.
3 Ya pendengar doa,
kepada-Mulah semua manusia
datang.
4 Segala kejahatan lebih kuat
daripada aku;
2
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pelanggaran-pelanggaran kami,
Engkau menutupinya
5 Berbahagialah orang yang Engkau
pilih,
dan Engkau dekatkan kepada-Mu,
ia akan tinggal di pelataran-Mu;
biarlah kami dipuaskan
dengan kebaikan
dari bait-Mu yang kudus,
di tempat suci-Mu.
6 Engkau akan menjawab kami
dalam keadilan
dengan hal-hal yang dahsyat,
ya Elohim keselamatan kami,
kepercayaan seluruh ujung bumi
dan semua yang jauh di laut.
7 Oleh kekuatan-Mu
gunung-gunung ditegakkan,
diikat dengan kekuatan.
8 Engkau meredakan deru laut,
deru gelombangnya,
dan kekacauan umat manusia.
9 Dan mereka yang tinggal di tempat
yang paling ujung,
takut terhadap tanda-tanda-Mu;
Engkau membuat bersorak-sorai
datangnya pagi dan petang.
10Engkau melawat bumi
dan melimpahinya,
Engkau memperkayanya
dengan limpah,
sungai Elohim penuh air,
Engkau menyediakan biji-bijiannya,
karena dengan cara inilah
Engkau telah mempersiapkannya.
11Engkau mengisi alur-alurnya
dengan air,
Engkau memperdalam
alur-alurnya;
Engkau menggemburkannya
dengan hujan;
Engkau memberkati
tunas-tunasnya.
12Engkau memahkotai tahun
dengan kebaikan-Mu,
jejak-jejak-Mu bertaburan
dengan kelimpahan.
13Padang-padang rumput di belantara
menitikkan embun,
dan bukit-bukit
berikatpinggangkan sukacita.
14Padang rumput berselimutkan
kawanan ternak,
lembah-lembah tertutup gandum,
mereka bersorak-sorai
dan bernyanyi.
Nyanyian Syukur
pemimpin musik.
66Untuk
Nyanyian. Sebuah mazmur.
66:6= Kel. 14:21; Yos. 3:14-17

Bersorak-sorailah bagi Elohim,
hai seluruh bumi.
2 Bermazmurlah bagi kemuliaan
nama-Nya;
nyatakanlah kemuliaan
kepujian-Nya!
3 Katakanlah kepada Elohim,
“Betapa dahsyatnya
perbuatan-perbuatan-Mu,
oleh karena kebesaran
kekuatan-Mu,
musuh-musuh-Mu berpura-pura
tunduk kepada-Mu.
4 Seluruh bumi akan bersujud
kepada-Mu
dan bermazmur bagi-Mu,
memuji nama-Mu.
Sela.
5 Marilah dan lihatlah
perbuatan-perbuatan Elohim,
yang perbuatan-Nya
atas anak-anak manusia ditakuti.
6 Dia mengubah laut menjadi daratan,
mereka melintasi sungai
dengan berjalan kaki,
di sana kita akan bersukacita
bersama Dia.
7 Dia memerintah dengan kuasa-Nya
selama-lamanya,
mata-Nya mengawasi
bangsa-bangsa;
jangan biarkan pemberontak
meninggikan dirinya.
Sela.
8 Berkatilah Elohim kita,
hai umat,
dan kumandangkanlah suara
kepujian-Nya,
9 yang mempertahankan jiwa kita
dalam hidup,
dan tidak membiarkan kaki kita
tergelincir.
10Sebab Engkau telah menguji kami,
ya Elohim;
Engkau telah memurnikan kami
seperti seorang yang memurnikan
perak.
11Engkau telah membawa kami
ke dalam jaring;
Engkau menaruh kesukaran
di pinggang kami.
12Engkau telah membiarkan
orang-orang melintasi kepala kami;
kami telah melewati api dan air,
tetapi Engkau telah membawa
kami keluar kepada kelegaan.
13Aku mau masuk ke dalam bait-Mu
dengan persembahan bakaran;
Aku mau membayar nazarku
kepada-Mu,
14yang telah membuka bibirku,
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dan mulutku telah berbicara
dalam kesukaranku.
15Aku mau menaikkan bagi-Mu
persembahan bakaran yang
berlemak,
dengan bau harum domba
jantan;
aku mau melakukannya
bersama lembu jantan
dan kambing jantan. Sela.
16Marilah, dengarlah,
hai kamu semua yang takut akan
Elohim!
Aku mau menceritakan
apa yang telah Dia lakukan
bagi jiwaku.
17Aku berseru kepada-Nya dengan
mulutku,
dan Dia ditinggikan
dengan lidahku.
18Sekiranya aku melihat kejahatan
dalam hatiku,
maka Tuhan tidak akan
mendengarkan.
19Sesungguhnya Elohim
telah mendengar;
Dia telah memperhatikan
suara doaku.
20Diberkatilah Elohim,
yang tidak menyingkirkan doaku,
dan kasih setia-Nya tetap
atasku.
Nyanyian Syukur Bangsa-Bangsa
pemimpin musik.
67Untuk
Dengan alat musik berdawai.
Mazmur. Sebuah nyanyian.
Kiranya Elohim berbelaskasihan
kepada kita dan memberkati kita;
dan menyinarkan wajah-Nya
kepada kita. Sela
3 Supaya jalan-Mu dikenal di bumi,
dan keselamatan-Mu
di antara bangsa-bangsa.
4 Biarlah bangsa-bangsa menyanjung
Engkau, ya Elohim,
biarlah seluruh bangsa
menyanjung Engkau.
5 Ya, biarlah seluruh bangsa
bersukacita
dan bernyanyi gembira;
karena Engkau
akan mengadili bangsa-bangsa
dengan jujur,
dan memimpin bangsa-bangsa
di bumi.
6 Biarlah bangsa-bangsa menyanjung
Engkau, ya Elohim,
biarlah seluruh bangsa
2
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menyanjung Engkau.
Bumi telah memberikan hasilnya;
Elohim, Elohim kita
akan memberkati kita.
8 Elohim akan memberkati kita,
dan seluruh ujung bumi
akan takut kepada-Nya.
7

Sorak-Sorai Orang Benar
pemimpin musik.
68Untuk
Mazmur. Nyanyian dari Daud.
Elohim bangkit
dan musuh-musuh-Nya berserak;
dan mereka yang membenci Dia
melarikan diri dari hadapan-Nya.
3 Bagaikan asap yang diembus lenyap,
Engkau menghalaunya;
bagaikan lilin di depan api,
orang fasik binasa di hadapan
Elohim.
4 Namun orang benar bersukacita;
mereka bersorak-sorai di hadapan
Elohim;
dan mereka bersuka ria dengan
kegembiraan.
5 Bernyanyilah bagi Elohim,
nyanyikanlah puji-pujian
bagi nama-Nya;
tinggikanlah Dia yang melintasi
padang belantara;
nama-Nya adalah YAHWEH;
dan bersukarialah di hadapan-Nya.
6 Elohim di kediaman-Nya yang kudus
adalah bapak bagi anak yatim
dan pembela bagi janda-janda.
7 Elohim membuat orang-orang
yang sebatang kara tinggal di rumah;
Dia membebaskan mereka
yang terbelenggu
ke dalam kelimpahan;
sedangkan pemberontak
mendiami tanah yang gersang.
8 Ya Elohim,
ketika Engkau berjalan di depan
umat-Mu,
ketika Engkau melintasi
padang belantara. Sela
9 Bumi berguncang,
bahkan langit berguguran
di hadapan Elohim,
Sinai ini _di hadapan Elohim,
Elohim Israel.
10Ya Elohim,
Engkau mencurahkan hujan lebat,
Engkau meneguhkan
tanah pusaka-Mu ketika gersang.
11Kawanan ternak-Mu tinggal
di atasnya;
ya Elohim, dalam kebaikan-Mu,
2
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Engkau menyediakannya
dari kedalaman lautan.
24sehingga kakimu akan dicelupkan
bagi orang-orang miskin.
12Tuhan memberikan firman,
dalam darah,
perempuan-perempuan yang
dan lidah anjing-anjingmu
memberitakannya
mendapat bagian
adalah pasukan yang besar.
dari darah musuh.
13Raja-raja atas pasukan-pasukan
25Mereka telah menyaksikan
melarikan diri tunggang-langgang,
arak-arakan-Mu, ya Elohim,
dan perempuan yang tinggal
ketika Elohimku,
di rumah membagi-bagi jarahan.
Rajaku, di dalam tempat kudus.
14Ketika engkau berbaring di antara
26Para penyanyi berjalan di depan,
kawanan domba,
para pemain musik di belakangnya;
sayap-sayap merpati
di antara mereka yaitu gadis-gadis
dilapisi dengan perak,
yang memainkan rebana.
27Diberkatilah Elohim,
dan bulu-bulunya dengan emas
oleh jemaat,
yang berkilauan.
15Ketika Yang Mahakuasa
dan YAHWEH,
mencerai-beraikan raja-raja di sana,
oleh keturunan Israelt.
28Si bungsu, Benyamin
terjadi salju di gunung Salmon.
16Gunung Basan adalah gunung
menjadi penguasa mereka,
Elohim;
pemimpin Yehuda di tengah
gunung Basan adalah gunung
kerumunan mereka,
yang menjulang.
pemimpin Zebulon,
17Mengapa engkau menatap dengan
pemimpin Naftali.
29Elohimmu telah menetapkan
cemburu,
kekuatanmu;
hai gunung-gunung tinggi,
jadilah kuat, ya Elohim,
terhadap gunung yang Elohim
dalam hal inilah
kehendaki sebagai kediaman-Nya,
Engkau telah bertindak bagi kami.
ya, YAHWEH,
30Oleh karena tempat suci-Mu ada di
akan mendiaminya
Yerusalem,
untuk selama-lamanya?
18Kereta perang Elohim
maka raja-raja akan membawa
berpuluh puluh ribu;
persembahan kepada-Mu.
31Hardiklah binatang-binatang liar
Tuhan ada di antara mereka,
dari lalang-lalang,
di Sinai, di tempat kudus.
19Engkau telah naik ke tempat tinggi,
kawanan lembu-lembu jantan
Engkau telah menggiring tawanan,
dengan anak-anak lembu
Engkau telah menerima
dari bangsa-bangsa,
persembahan dari antara manusia,
yang menginjak-injak di antara
dan juga untuk tinggal
kepingan perak.
di antara para pemberontak,
Dia menyerakkan
ya Elohim YAHs.
bangsa-bangsa yang suka perang.
20Diberkatilah Tuhan,
32Para bangsawan datang dari Mesir,
hari demi hari Dia memikul beban
Etiopia akan mengulurkan
untuk kita,
tangannya kepada Elohim.
33
Bernyanyilah bagi Elohim,
Elohim keselamatan kita. Sela.
21Elohim bagi kita adalah Elohim
hai kerajaan-kerajaan di bumi;
keselamatan;
nyanyikan puji-pujian
dan pada Tuhan YAHWEH
bagi Tuhan.
ada keluputan dari maut.
Sela
22Sesungguhnya,
34Pujilah Dia yang melintasi langit
Elohim akan menghancurkan
atas langit,
kepala musuh-musuh-Nya,
lihatlah,
batok kepala orang yang berjalan
Dia memperdengarkan suara-Nya,
dalam kesalahannya.
suara yang dahsyat.
23Tuhan berfirman,
35Akuilah kekuatan Elohim,
“Aku akan membawa kembali dari
keagungan-Nya ada atas Israel,
Basan;
dan kekuatan-Nya di awan-awan.
36Ya Elohim,
Aku akan membawa kembali
s
YAH (JGLT: Yah; MT: hy) = YAHWEH (kependekan panggilan/penulisan).
t
keturunan Israel (JGLT: the fountain; MT: larvy rwqM), lit.: pancaran Israel.
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yang ditakuti dari tempat kudus-Mu;
ya Elohim Israel,
Dialah yang memberi kekuatan
dan kuasa kepada bangsa itu.
Diberkatilah Elohim!
Doa dalam Kesusahan
pemimpin musik.
69Untuk
Menurut lagu bunga-bunga bakung.
Dari Daud.
Selamatkanlah aku, ya Elohim,
karena air telah mencapai jiwa.
3 Aku tenggelam dalam rawa
yang dalam,
dan tidak ada tempat berdiri;
aku masuk ke dalam air yang dalam
dan banjir melandaku.
4 Aku menjadi lesu oleh seruanku,
kerongkonganku terbakar,
penatlah mataku,
sementara aku berharap
pada Elohimku.
5 Mereka yang membenci aku
tanpa alasan,
lebih banyak daripada rambut
di kepalaku;
mereka yang melenyapkan aku
adalah kuat,
musuh-musuhku pendusta;
kemudian aku mengembalikan
apa yang tidak aku rampas.
6 Ya Elohim,
Engkau mengetahui kebodohanku
dan pelanggaranku,
tidak tersembunyi dari-Mu.
7 Ya, YAHWEH Tsebaot,
jangan biarkan orang yang menanti
Engkau
dipermalukan karena aku,
jangan biarkan orang yang mencari
Engkau
dipermalukan karena aku,
ya, Elohim Israel.
8 Sebab aku menanggung cela
demi Engkau,
rasa malu meliputi wajahku.
9 Aku telah menjadi orang asing
bagi saudara-saudaraku,
dan orang asing bagi anak-anak
ibuku.
10Sebab kerinduan akan rumah-Mu
menghabiskan aku,
dan celaan dari orang
yang mencela Engkau
telah menimpa diriku.
11Ketika aku merendahkan jiwaku
dengan berpuasa,
itu juga menjadi cela bagiku.
2
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12Aku

juga membuat kain kabung
sebagai pakaianku,
dan aku menjadi sindiran
bagi mereka.
13Mereka yang duduk di pintu gerbang
mempercakapkan tentang aku,
dan aku menjadi nyanyian
para pemabuk.
14Namun aku,
doaku kepada-Mu,
ya YAHWEH,
waktu perkenanan, ya Elohim,
dalam limpahnya kasih setia-Mu,
jawablah aku dengan kesetiaan
keselamatan-Mu.
15Keluarkanlah aku dari lumpur,
agar aku tidak tenggelam;
kiranya aku dilepaskan
dari mereka yang membenci aku
dan dari kedalaman air.
16Jangan biarkan air bah melanda
aku,
dan jangan biarkan kedalaman
menelan aku,
dan jangan biarkan lubang
menutup mulutnya atasku.
17Ya YAHWEH,
jawablah aku karena kasih setia-Mu
itu baik,
dalam belas kasihan-Mu
yang berlimpah,
berpalinglah kepadaku.
18Dan jangan menyembunyikan
wajah-Mu dari hamba-Mu;
karena kesesakan menimpa aku,
jawablah aku segera.
19Mendekatlah kepada jiwaku,
lepaskanlah dia;
tebuslah aku,
karena musuh-musuhku.
20Engkau mengetahui aibku
dan rasa maluku, dan kehinaanku;
semua musuhku berada
di hadapan-Mu.
21Celaan itu telah meremukkan
hatiku,
dan aku menjadi lemah;
maka aku menantikan
belas kasihan,
tetapi sia-sia,
dan para penghibur,
tetapi aku tidak mendapatkan.
22Mereka memberikan empedu
dalam makananku,
dan dalam kehausanku
mereka memberikan cuka
untuk diminum.
23Biarlah jamuan mereka
menjadi perangkap di depan mereka,
dan ketenteraman itu suatu jerat.

69:4= Maz. 35:19; Yoh. 15:25 69:9= Yoh. 2:17; Rom. 15:3 69:21= Mat. 27:48; Mrk. 15:36; Luk. 23:36; Yoh. 19:28-29
69:22-23= Rom. 11:9-10
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24Biarlah

mata mereka menjadi gelap
sehingga tidak melihat,
dan menyebabkan
pinggang mereka selalu bergetar.
25Curahkanlah murka-Mu
atas mereka,
dan biarlah kegeraman murka-Mu
menyambar mereka.
26Biarlah kediaman mereka
menjadi sunyi,
biarlah tidak seorang pun
yang mendiami kemah mereka.
27Sebab mereka telah menganiaya
orang yang telah Kauhajar,
dan menceritakan kesakitan
orang yang Engkau tikam.
28Tambahkan kesalahan
pada kesalahan mereka;
dan jangan biarkan mereka masuk
dalam kebenaran-Mu.
29Hapuslah mereka dari kitab
kehidupan,
jangan biarkan mereka ditulis
bersama orang-orang benar.
30Namun aku miskin dan menderita;
ya Elohim,
keselamatan-Mu
akan menempatkan aku
di tempat yang tinggi.
31Aku mau memuji nama Elohim
dengan nyanyian,
dan aku mau mengangungkan Dia
dengan ucapan syukur.
32Dan itu akan berkenan
kepada YAHWEH
lebih dari lembu jantan,
lembu jantan yang bertanduk
atau yang berkuku.
33Orang yang miskin telah melihat
dan mereka bersukaria,
engkau yang mencari Elohim,
maka hatimu akan hidup.
34Sebab YAHWEH mendengarkan
orang yang lemah,
dan tidak memandang rendah
orang-orang-Nya yang ditahan.
35Biarlah langit dan bumi,
laut dan segala yang berkeriapan
di dalamnya, memuji Dia.
36Sebab Elohim akan menyelamatkan
Sion,
dan Dia akan mendirikan
kota-kota Yehuda,
dan mereka akan tinggal
di sana
serta memilikinya.
37Dan keturunan hamba-hamba-Nya
akan mewarisinya;
dan mereka yang mengasihi
nama-Nya
akan tinggal di dalamnya.
69:25= Kis. 1:20

Mohon
Pertolongan YAHWEH
pemimpin musik.
70Untuk
Dari Daud, untuk mengingatkan.
Ya Elohim, bebaskanlah aku!
Ya YAHWEH,
segeralah memberi pertolongan
kepadaku!
3 Biarlah mereka yang mencari
nyawaku menjadi malu dan pucat;
biarlah mereka mundur
dan menjadi malu,
mereka yang menginginkan
kecelakaanku.
4 Biarlah mereka berbalik
karena rasa malu mereka,
mereka yang berkata,
“Rasakan, rasakan!”
5 Biarlah semua orang yang mencari
Engkau bersukaria
dan bergembira di dalam Engkau
dan biarlah semua orang yang
mencintai keselamatan-Mu
senantiasa berkata,
“Kiranya Elohim diagungkan!”
6 Namun aku miskin
dan berkekurangan,
ya Elohim,
bersegeralah kepadaku,
Engkaulah penolongku
dan pelepasku;
ya YAHWEH,
janganlah menunda!
2

Minta Perlindungan
pada Hari Tua
Aku berlindung kepada-Mu,
71janganlah
ya YAHWEH;
biarkan aku menjadi

69:28= Kel. 32:32; Why. 3:5, 13:8, 17:8

malu
untuk selama-lamanya.
2 Bebaskanlah aku
dan selamatkanlah aku
dalam kebenaran-Mu;
sendengkanlah telinga-Mu
dan selamatkanlah aku.
3 Jadilah batu karang perlindungan
bagiku,
tempat pengungsianku;
Engkau telah memerintahkan
untuk menyelamatkan aku;
karena Engkaulah
batu karangku dan bentengku.
4 Ya Elohimku,
bebaskanlah aku
dari tangan orang fasik,
dan dari cengkeraman orang lalim
dan kejam.

MAZMUR 71, 72

Sebab Engkaulah pengharapanku,
ya Tuhan YAHWEH,
kepercayaanku sejak masa
mudaku.
6 Aku telah didukung oleh-Mu
sejak dari kandungan,
Engkaulah yang mengeluarkan
aku dari rahim ibuku,
Kepujianku senantiasa
ada pada-Mu.
7 Aku menjadi seperti keajaiban
bagi banyak orang,
tetapi Engkaulah perlindunganku
yang kuat.
8 Mulutku dipenuhi kepujian-Mu,
keindahan-Mu ada sepanjang hari.
9 Janganlah membuang aku
pada usia lanjut,
janganlah meninggalkan aku
ketika kekuatanku hilang.
10Sebab musuh-musuhku berbicara
menentang aku;
dan mereka yang mengincar
nyawaku
bersama-sama bersepakat.
11Lalu berkata,
“Elohim telah meninggalkan dia;
kejarlah dan tangkaplah dia,
karena tidak ada seorang pun
yang membebaskannya.”
12Ya Elohim,
janganlah menjauh dari padaku;
ya Elohimku,
bersegeralah menjadi penolongku!
13Biarlah mereka dipermalukan;
biarlah mereka
yang memusuhi nyawaku berakhir;
biarlah berselimutkan aib
dan kehinaan
mereka yang berikhtiar jahat
terhadap aku;
14dan aku akan selalu berharap,
dan mempertambahkannya
pada semua kepujian-Mu.
15Mulutku akan memberitakan
kebenaran-Mu dan keselamatan-Mu
sepanjang hari;
karena aku tidak mengetahui
jumlahnya.
16Aku akan datang dengan kekuatan
Tuhan YAHWEH;
aku hendak memasyhurkan
kebenaran-Mu milik-Mu saja.
17Ya Elohim,
Engkau telah mengajar aku
sejak mudaku;
dan sampai saat ini
aku memberitakan keajaiban-Mu,
18bahkan sampai tua dan beruban;
ya Elohim janganlah
tinggalkan aku;
5
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sampai aku memberitakan
kekuatan-Mu kepada generasi ini;
dan kuasa-Mu kepada
setiap orang yang akan datang.
19Dan kebenaran-Mu, ya Elohim,
sampai di ketinggian,
Engkau yang telah melakukan
perkara-perkara besar,
ya Elohim,
siapakah yang seperti Engkau?
20Yang telah menunjukkan kepadaku
kesesakan dan kemalangan
yang besar,
Engkau akan berpaling,
Engkau akan membuatku hidup;
Engkau kembali dari kedalaman
bumi;
Engkau membawa aku naik.
21Engkau akan melipatgandakan
kebesaranku
dan mengelilingi, menghiburku.
22Aku juga mau menyanjung
Engkau dengan permainan kecapi,
kesetiaan-Mu, ya Elohimku,
aku mau bermazmur bagi-Mu
dengan harpa,
ya Yang Mahakudus Israel.
23Bibirku akan bersorak-sorai
karena aku akan menyanyikan
pujian bagi-Mu;
dan jiwaku yang telah Engkau
tebus.
24Juga lidahku akan menyebut
kebenaran-Mu sepanjang hari;
karena mereka
yang mengikhtiarkan celakaku
akan menjadi malu dan terhina.
Pemerintahan Raja yang Benar
Salomo
72YaBagi
Elohim, berikanlah

keputusan-keputusan-Mu
kepada raja,
dan kebenaran-Mu
kepada anak raja.
2 Dia mengadili umat-Mu
dalam kebenaran,
dan orang-orang miskin-Mu
dalam keadilan.
3 Gunung-gunung akan membawa
damai sejahtera bagi bangsa itu,
dan bukit-bukit
_dalam kebenaran.
4 Dia akan mengadili orang-orang
miskin dari bangsa itu,
dan dia akan menyelamatkan
anak-anak orang miskin,
dan dia akan menghancurkan
para penindas.
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Mereka, bersama matahari
dan di depan bulanu,
akan takut kepada-Mu
sampai turun-temurun.
6 Dia akan datang seperti hujan
ke atas padang rumput,
seperti pancuran air
yang mengairi bumi.
7 Orang benar akan bertunas
pada waktunya,
dan kelimpahan damai sejahtera
sampai tidak ada lagi bulan.
8 Dan dia akan berkuasa
dari laut ke laut,
dan dari sungai Efrat
sampai ke ujung bumi.
9 Mereka yang tinggal
di padang belantara akan bersujud
di hadapannya,
dan musuh-musuhnya
akan menjilat debu.
10Raja-raja dari Tarsis
dan dari pulau-pulau
akan membawa hadiah,
raja-raja dari negeri Sheba
dan Seba
akan menyerahkan pemberian.
11Dan semua raja akan bersujud
di hadapannya,
semua bangsa akan melayani dia.
12Sebab dia akan menyelamatkan
orang-orang miskin yang berseru,
dan orang lemah
yang tiada penolong baginya.
13Dia akan mengasihi orang
yang miskin dan sengsara,
dan dia menyelamatkan jiwa
orang miskin.
14Dia akan menebus nyawa mereka
dari penindasan dan kekejaman,
dan darah mereka berharga
di mata-Nya.
15Dan dia hidup,
dan emas dari Sheba
akan dipersembahkan kepadanya,
dan doa dipanjatkan bagi dia
senantiasa,
biarlah mereka memberkati
dia sepanjang hari.
16Kelimpahan gandum akan terjadi
di bumi,
di puncak-puncak bukit,
buahnya akan berguncang
seperti Libanon;
dan dari kota akan bertunas
bagaikan tumbuhan bumi.
17Namanya akan tetap
untuk selama-lamanya,
namanya akan tetap
5

u

selagi matahari ada,
dan mereka saling memberkati
dalam namanya,
dan segala bangsa akan diberkati
olehnya.
18Diberkatilah YAHWEH Elohim,
Elohim Israel,
yang melakukan perbuatan ajaib
seorang diri.
19Dan diberkatilah nama-Nya yang
mulia selama-lamanya;
dan seluruh bumi dipenuhi
oleh kemuliaan-Nya!
Amin, ya Amin!
20Doa Daud anak Isai, telah selesai.
Jawaban terhadap
Kejenuhan Rohani
Mazmur Asaf.
73Sesungguhnya
Elohim itu baik

bagi Israel,
bagi orang yang tulus hati.
2 Namun aku,
kakiku hampir tersandung;
langkah-langkahku
hampir tergelincir.
3 Sebab aku cemburu terhadap orang
yang sombong,
aku melihat kemakmuran
orang fasik.
4 Sebab, tidak ada rasa sakit
pada kematian mereka,
dan tubuh mereka gemuk.
5 Mereka tidak mengalami
penderitaan manusia,
dan mereka tidak kena tulah
seperti orang lain.
6 Oleh sebab itu keangkuhan menjadi
kalung mereka,
dan kekejaman menyelimuti
mereka seperti pakaian.
7 Mata mereka memelotot karena
kegemukan;
mereka telah memamerkan
gambaran hati.
8 Mereka memaki-maki dan berbicara
dalam kebencian mengenai
penindasan;
mereka berbicara
dari tempat tinggi.
9 Mereka mengarahkan mulutnya
menentang langit;
dan lidahnya membual di bumi.
10Oleh karena itu umat-Nya
akan kembali ke sini,
dan air yang penuh akan dialirkan
kepada mereka.
(JGLT: with the sun and before the moon; MT: xry ynplw vmv-s[),

bersama matahari dan di depan bulan
versi lain: selama ada matahari, dan selama ada bulan.
72:8= Yeh. 9:10

MAZMUR 73, 74
11Dan

mereka berkata,
“Bagaimana Elohim mengetahuinya?
Adakah pengetahuan
pada Yang Mahatinggi?”
12Lihatlah!
Inilah orang fasik yang selalu senang,
mereka memperbanyak kekayaan.
13Sesungguhnya sia-sia aku
menyucikan hatiku;
dan membasuh tanganku
dalam ketakbersalahan.
14Sebab aku kena tulah sepanjang
hari;
dan kemalangan menimpa aku
setiap pagi.
15Jika aku berkata,
“Aku akan berkata dengan cara ini:
aku sudah menipu satu generasi
dari anak-anak-Mu.”
16Ketika aku berpikir
untuk mengetahuinya,
hal ini menjadi kesulitan
dalam pandanganku;
17sampai aku masuk ke tempat kudus
Elohim,
aku memperhatikan kesudahan
mereka.
18Sesungguhnya,
Engkau akan menempatkan
mereka di tempat yang licin;
Engkau menjatuhkan mereka
ke dalam kehancuran.
19Betapa mereka menjadi hancur
dalam sekejap;
mereka habis,
lenyap oleh karena kengerian.
20Bagaikan mimpi pada saat bangun;
ya Tuhan,
ketika bangun,
Engkau memandang hina
rupa mereka.
21Sebab hatiku tersiksa,
dan buah pinggangku
tertusuk-tusuk.
22Aku kasar,
dan tidak mengetahui,
aku seperti binatang di dekat-Mu.
23Namun aku senantiasa
bersama-Mu,
Engkau memegang tangan
kananku.
24Engkau menuntun aku dengan
nasihat-Mu;
dan kemudian,
Engkau membawa aku
kepada kemuliaan.
25Siapa kiranya ada padaku di surga?
Selain Engkau,
aku tidak menginginkan
apa pun di bumi.
26Dagingku dan hatiku habis lenyap,
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tetapi Elohim
adalah batu karang dan bagianku
untuk selama-lamanya.
27Sebab, lihatlah,
orang yang jauh dari-Mu akan binasa;
Engkau akan membinasakan
orang yang berzina
dengan meninggalkan Engkau.
28Namun aku,
bagiku dekat Elohim itu baik;
aku menaruh perlindunganku
pada Tuhan YAHWEH,
untuk menyatakan semua
perbuatan-Nya.
Doa untuk
Pembebasan
pengajaran dari Asaf.
74YaNyanyian
Elohim,

mengapa Engkau mencampakkan
selama-lamanya;
akankah murka-Mu membubung
terhadap domba-domba
di padang rumput-Mu?
2 Ingatlah akan jemaat-Mu,
Engkau peroleh sejak dahulu kala;
Engkau menebus kami
seperti tongkat pusaka-Mu;
di gunung Sion ini
di tempat Engkau bersemayam.
3 Angkatlah langkah-Mu ke tempat
sunyi terus-menerus;
musuh telah melakukan
semua kejahatan di tempat kudus.
4 Musuh-musuh-Mu mengaum
di tengah-tengah jemaat-Mu;
mereka mendirikan panji-panji
mereka sebagai tanda.
5 Dia dikenal sebagai orang yang
mengayunkan kapak tinggi-tinggi
terhadap pohon-pohon yang besar.
6 Dan kini mereka merobohkan
ukir-ukiran dengan kapak
dan palu.
7 Mereka mengirim api ke ruang
kudus-Mu;
mereka mencemarkan
tabernakel nama-Mu ke tanah.
8 Mereka berkata dalam hatinya,
“Marilah kita menindas mereka
semuanya.”
Mereka membakar
semua tempat pertemuan Elohim
di negeri itu.
9 Kami tidak melihat tanda-tanda
kami,
tidak ada lagi nabi;
dan tidak seorang pun di antara
kami

MAZMUR 74, 75
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yang mengetahui berapa lama.

kegaduhan musuh-musuh-Mu
bangkit terus-menerus.

10Ya Elohim,

berapa lama lagi musuh mencela?
Apakah musuh akan menolak
nama-Mu
selama-lamanya?
11Mengapa Engkau menarik
tangan-Mu,
bahkan tangan kanan-Mu?
Keluarkan dari dadamu,
musnahkanlah mereka.
12Sebab Elohim adalah Rajaku
sejak dahulu kala,
yang mengerjakan keselamatan
di tengah-tengah negeri ini.
13Engkau membelah laut dengan
kekuatan-Mu;
Engkau memecahkan
kepala-kepala nagav di dalam air.
14Engkau meremukkan
kepala-kepala lewiatanw,
Engkau menjadikannya makanan
bagi orang-orang
di padang belantara.
15Engkau membelah mata air
dan sungai,
Engkau mengeringkan
sungai-sungai besar.
16Siang adalah milik-Mu,
malam juga milik-Mu;
Engkau menetapkan terang
dan matahari.
17Engkau telah menempatkan
batas-batas bumi;
Engkau telah membentuk
musim panas dan musim dingin.
18Ingatlah ini, musuh menghujat,
ya YAHWEH;
dan orang-orang bebal
telah menghina nama-Mu.
19Jangan serahkan nyawa
merpati-Mu pada binatang buas;
janganlah melupakan
nyawa orang-orang-Mu
yang tertindas untuk selamanya.
20Lihatlah perjanjian itu;
karena tempat-tempat gelap di bumi
penuh dengan sarang kekerasan.
21Janganlah biarkan orang-orang
yang terinjak-injak
kembali dipermalukan;
biarlah orang miskin dan lemah
memuji nama-Mu.
22Bangkitlah, ya Elohim
belalah hak-Mu;
ingatlah cela atas-Mu dari
orang-orang bebal sepanjang hari.
23Jangan melupakan suara
musuh-musuh-Mu;

Elohim Merendahkan
Orang Sombong
pemimpin musik
75Untuk
Menurut lagu
janganlah membinasakan.

Mazmur Asaf, sebuah nyanyian.

Kami bersyukur kepada-Mu,
ya Elohim,
kami bersyukur
karena nama-Mu dekat,
mereka telah menceritakan
perbuatan-perbuatan-Mu
yang ajaib.
3 Ketika aku menerima waktu
yang ditetapkan,
aku akan menghakimi
dengan jujur.
4 Bumi dengan seluruh penghuninya
akan luluh;
Aku akan menegakkan
pilar-pilarnya.
Sela
5 Aku berkata kepada orang
yang sombong,
“Janganlah sombong,”
dan kepada orang fasik,
“Janganlah meninggikan tanduk.”
6 Janganlah mengangkat tandukmu
tinggi-tinggi,
janganlah berbicara dengan
bersitegang leher.
7 Sebab kemuliaan itu bukanlah
berasal dari timur,
atau dari barat,
ataupun dari padang gurun.
8 Namun Elohim adalah hakim;
Dia merendahkan yang satu
tetapi meninggikan yang lainnya.
9 Sebab sebuah cawan berada
di tangan YAHWEH,
dan anggur berbuih-buih
penuh campuran,
lalu, Dia menuangkan dari padanya;
sesungguhnya semua orang fasik
di bumi akan minum
dan menghabiskannya.
10Namun aku akan bersaksi untuk
selamanya;
aku akan menyanyikan puji-pujian
bagi Elohim Yakub.
11Dan aku akan melenyapkan
semua tanduk orang fasik;
tetapi tanduk orang benar
akan ditinggikan.
2

naga (JGLT: sea-monsters; MT: ~ynyGt yvar).
kepala-kepala lewiatan (JGLT: leviathan; MT: !tywl yvar).
74:13= Kel. 14:21
74:14= Ayb. 41:11; Mzm. 104:26; Yes. 27:1
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MAZMUR 76, 77

Kuasa Kemenangan Elohim
pemimpin musik
76Untuk
Dengan alat musik berdawai.
Mazmur Asaf, sebuah nyanyian.
Di Yehudalah Elohim dikenal,
nama-Nya agung di Israel.
3 Dan kediaman-Nya di Salem,
dan tempat bersemayam-Nya
di Sion.
4 Di sana Dia mematahkan
anak panah yang melesat
dari busurnya,
perisai dan pedang
serta senjata perang.
5 Engkau yang dimuliakan,
lebih mulia daripada
gunung-gunung yang sejak kekal.
6 Orang yang berhati gagah berani
telah dilucuti,
mereka telah tidur nyenyak
sehingga tidak seorang pun
dari orang-orang gagah perkasa
mengadakan perlawanan.
7 Oleh hardikan-Mu,
ya Elohim Yakub,
baik kuda maupun kereta perang
tertidur lelap.
8 Engkau, ya Engkau sangat ditakuti,
maka siapakah yang dapat
bertahan di hadapan-Mu
pada saat Engkau murka?
9 Engkau mengumandangkan
penghakiman dari surga,
bumi takut dan membisu,
10ketika Elohim bangkit menghakimi,
untuk menyelamatkan
semua yang lemah di bumi.
Sela.
11Sebab panas hati manusia
dapat menyanjung Engkau,
Engkau dapat
mengikatpinggangkan
sisa panas hati itu.
12Bernazarlah dan bayarlah
kepada YAHWEH, Elohimmu;
biarlah semua orang
yang di sekeliling-Nya
membawa persembahan
kepada Dia yang ditakuti.
13Dia akan melenyapkan
semangat para penguasa;
Dia disegani oleh para raja
di bumi.
2

Penghiburan dalam Kesukaran
pemimpin musik.
77Untuk
Menurut lagu Yedutun.
Mazmur Asaf.
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Suaraku datang kepada Elohim,
dan aku berseru;
suaraku datang kepada Elohim,
dan Dia mendengarkan aku.
3 Pada hari kesesakanku aku mencari
Tuhan;
kedua belah tanganku terentang
pada waktu malam
dan tidak merasa lemas;
jiwaku menolak untuk dihibur.
4 Aku mengingat Elohim
dan aku mendesah;
aku merenung tetapi semangatku
merosot. Sela.
5 Engkau membuat mataku tetap
terjaga;
aku tersiksa dan tidak dapat
berbicara.
6 Aku memikirkan akan hari-hari
zaman dahulu kala,
tahun-tahun pada segala zaman.
7 Aku akan mengingat nyanyianku
pada malam hari;
aku merenung dalam hatiku
sendiri,
dan rohku menyelidiki.
8 Apakah Tuhan membuang aku
untuk selamanya;
dan apakah Dia tidak akan
pernah lagi berkenan kepadaku?
9 Apakah kasih setia-Nya
telah berhenti untuk selamanya?
Apakah firman-Nya telah berakhir
dari satu generasi ke generasi
yang lain?
10Apakah Elohim telah lupa
untuk bermurah hati ?
Atau apakah di dalam murka-Nya
Dia telah menutup
belas kasihan-Nya?
Sela.
11Lalu aku berkata,
“Inilah penderitaanku
ketika tangan kanan Yang
Mahatinggi berubah.”
12Aku akan mengingat karya-karya
YAHWEH;
pastilah aku akan mengenang
keajaiban-keajaiban-Mu
pada zaman dahulu kala.
13Aku juga akan merenungkan semua
karya-Mu
dan memikirkan perbuatan-Mu.
14Ya, Elohim jalan-Mu adalah kudus,
Siapakah ilah yang besar
seperti Elohim?
15Engkaulah Elohim yang melakukan
keajaiban;
Engkau telah menyatakan
kuasa-Mu
di antara bangsa-bangsa.
2
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MAZMUR 77, 78

16Engkau

telah menebus umat-Mu
dengan kekuatan-Mu,
anak-anak Yakub dan Yusuf.
Sela
17Samudera melihat Engkau,
ya, Elohim
samudera melihat Engkau,
mereka takut,
juga kedalaman gemetar;
18Awan-awan mencurahkan air;
langit memperdengarkan suara;
bahkan anak-anak panah-Mu
berhamburan.
19Bunyi guntur-Mu dalam badai,
cahaya kilat menerangi dunia;
bumi pun bergetar dan berguncang.
20Jalan-Mu di dalam laut dan alur-Mu
di lautan luas,
tetapi jejak kaki-Mu
tidak diketahui.
21Engkau menuntun umat-Mu
seperti kawanan domba
melalui tangan Musa dan Harun.
Tuntutan Elohim atas Umat-Nya
pengajaran dari Asaf.
78HaiNyanyian
bangsaku,

yang akan datang mengetahuinya;
anak-anak akan dilahirkan,
maka mereka akan bangkit
dan menceritakannya juga
kepada anak-anaknya,
7 supaya mereka dapat menaruh
pengharapannya kepada Elohim;
dan tidak melupakan
perbuatan Elohim
melainkan memelihara
perintah-perintah-Nya.
8 Dan mereka tidak akan menjadi
seperti leluhurnya,
suatu generasi yang membangkang
dan memberontak;
suatu generasi yang tidak
menyiapkan hatinya,
dan yang jiwanya tidak setia
kepada Elohim.
9 Anak-anak Efraim adalah pasukan
pemanah,
tetapi mereka mundur pada waktu
perang.
10Mereka tidak memelihara
perjanjian Elohim,
dan menolak untuk berjalan
menurut torat-Nya.
11Dan mereka melupakan
perbuatan-perbuatan-Nya,
serta keajaiban-keajaiban-Nya
yang telah Dia tunjukkan
kepada mereka.
12Dia melakukan keajaiban-keajaiban
di hadapan leluhur mereka
di tanah Mesir,
di padang Soan.
13Dia membelah laut dan membuat
mereka melintasinya;
dan Dia menjadikan air laut itu
tegak berdiri bagaikan bendungan.
14Dan Dia menuntun mereka
dengan awan pada siang hari
dan dengan cahaya api
pada sepanjang malam.
15Dia membelah batu karang
di padang gurun
dan membuat mereka minum,
seperti dari air kolam besar.
16Dan Dia mengeluarkan aliran-aliran
dari batu karang itu
dan mengalirkan air ke bawah
bagaikan sungai.
17Dan mereka masih menambah
untuk berbuat dosa terhadap-Nya
dengan memberontak
terhadap Yang Mahatinggi
di padang gurun.
18Dan mereka mencobai Elohim
di dalam hatinya,

dengarkanlah toratku;
sendengkanlah telingamu
pada perkataan mulutku.
2 Aku akan membuka mulutku
dalam perumpamaan;
aku akan mengungkapkan
peribahasax lama,
3 yang pernah kami dengar
dan mengetahuinya,
dan leluhur kami telah
menceritakannya kepada kami.
4 Kami tidak akan
menyembunyikannya
dari anak-anak mereka,
supaya menceritakannya
kepada generasi yang akan datang
tentang puji-pujian kepada
YAHWEH,
dan kuasa-Nya
dan perbuatan-perbuatan-Nya
yang ajaib,
yang telah Dia lakukan.
5 Sebab Dia membangkitkan
suatu kesaksian pada Yakub,
dan menetapkan torat pada Israel,
yang telah Dia perintahkan
kepada leluhur kita
supaya mengajarkannya
kepada anak-anak mereka.
6 Dengan demikian generasi
x
peribahasa (JGLT: dark sayings; MT: twdyx) = perkataan yang tersembunyi.
78:2= Mat. 13:35
78:12= Kel. 7:8-12:32
78:18-31= Kel. 16:2-15; Bil. 11:4-23; 31-35

78:14= Kel. 13:21-22

78:15-16= Kel. 17:1-17; Bil. 20:2-13
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dengan meminta makanan
karena kerakusan mereka.
19Dan mereka berbicara kepada
Elohim,
mereka berkata,
“Apakah Elohim sanggup
menyiapkan meja hidangan
di padang gurun?”
20Lihatlah!
Dia memukul batu karang,
dan mengalirlah air,
dan sungai meluap-luap.
Apakah Dia juga sanggup
memberikan roti?
Apakah Dia juga menyediakan
daging bagi umat-Nya?
21Maka YAHWEH mendengar
dan Dia murka;
lalu api tersulut atas Yakub,
dan juga murka meluap atas Israel,
22karena mereka tidak percaya kepada
Elohim,
dan tidak berharap
akan keselamatan dari pada-Nya.
23Lalu Dia memerintahkan awan
dari atas;
dan Dia membuka pintu-pintu
langit;
24dan Dia mencurahkan manna
atas mereka supaya mereka makan;
dan Dia memberikan gandum
dari langit kepada mereka.
25Orang-orang pun makan roti
dari Yang Mahaperkasa;
Dia yang mengirimkan makanan
kepada mereka untuk kepuasan
mereka.
26Dia mengembuskan angin timur
di langit;
dan Dia menggiring ke luar
angin selatan dengan kuasa-Nya.
27Dan Dia mencurahkan daging
atas mereka bagaikan debu;
dan burung-burung bersayap
bagaikan pasir laut.
28Dan Dia menjatuhkannya
ke tengah-tengah perkemahannya,
dan di sekitar tenda-tendanya.
29Demikianlah mereka makan
dan kekenyangan;
Dan Dia memberi kepada
mereka _keinginan mereka.
30Mereka belum terlepas
dari kerakusannya;
makanan mereka masih ada
di dalam mulutnya.
31Dan murka Elohim menimpa
atas mereka
dan membunuh yang paling gemuk
dari antara mereka,
dan Dia memukul jatuh
78:24= Yoh. 6:31

78:44= Kel. 7:17-21
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orang-orang pilihan
dari antara Israel;
32Dalam semua ini
mereka masih berbuat dosa,
dan tidak percaya
pada perbuatan-perbuatan-Nya
yang ajaib.
33Maka Dia mengakhiri hari-hari
mereka dalam kesia-siaan;
dan tahun-tahun mereka
dalam kecemasan.
34Ketika Dia membunuh mereka,
barulah mereka mencari Dia;
dan mereka berbalik dan mencari
Elohim.
35Dengan demikian mereka ingat
bahwa Elohim adalah gunung batu
mereka,
dan Yang Mahatinggi penebus
mereka.
36Namun mereka merayu Dia
dengan mulutnya,
dan dengan lidahnya berdusta
kepada-Nya.
37Sebab hati mereka tidak teguh
bersama-Nya;
dan mereka tidak setia
pada perjanjian-Nya.
38Namun Dia yang berbelaskasihan,
menebus kesalahan
serta tidak membinasakan;
dan Dia banyak menahan
amarah-Nya;
dan juga tidak membangkitkan
murka-Nya.
39Sebab Dia mengingat
bahwa mereka adalah daging,
apabila roh pergi
tidak akan kembali.
40Betapa mereka sering tidak taat
kepada-Nya di padang gurun,
mendukakan Dia
di padang belantara!
41Bahkan mereka membelakangi
dan mencobai Elohim,
dan menyakiti
Yang Mahakudus Israel.
42Mereka tidak mengingat kuasa-Nya,
pada waktu Dia menyelamatkan
mereka dari musuh,
43yang telah mengadakan
mukjizat-mukjizat-Nya di Mesir,
dan keajaiban-keajaiban-Nya
di padang Soan.
44Dia mengubah sungai-sungai mereka
menjadi darah,
dan mereka tidak dapat minum
aliran-aliran sungainya.
45Dia mengirim lalat pikat melawan
mereka,
dan lalat-lalat itu melahap mereka;

78:45= Kel. 8:1-6, 20-24
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juga katak sehingga mengganggu
mereka.
46Dia juga memberikan
tanaman mereka
pada belalang pelahap;
dan hasil jerih payah mereka
pada belalang.
47Dia memusnahkan
kebun anggur mereka dengan hujan es
dan pohon ara mereka
dengan hujan salju.
48Dia menyerahkan
kawanan sapi mereka pada hujan es,
dan kawanan domba mereka
pada kilatan halilintar.
49Dia melepaskan panas murka-Nya,
nyala api dan kegeraman,
dan kesesakan pada mereka,
dengan mengutus
malaikat malapetaka.
50Dia meratakan jalan
bagi murka-Nya;
Dia tidak menahan jiwa mereka
dari maut;
tetapi menyerahkan
nyawa mereka pada tulah.
51Dan Dia menumpas semua
anak sulung di Mesir,
pangkal kekuatan
di kemah-kemah Ham.
52Lalu Dia menuntun umat-Nya
sendiri seperti domba;
dan Dia menuntun mereka
di padang gurun seperti kawanan
ternak.
53Dan Dia menuntun mereka
dengan aman,
dan mereka tidak takut;
tetapi laut menenggelamkan
musuh mereka.
54Dan Dia membawa mereka
sampai ke perbatasan
tempat kudus-Nya;
gunung ini hasil karya
tangan kanan-Nya.
55Dan Dia menghalau bangsa-bangsa
di depan mereka,
dan dengan sebuah garis
Dia menetapkan bagi mereka
suatu milik pusaka;
dan Dia menempatkan suku-suku
Israel tinggal
di dalam tenda-tenda mereka.
56Namun mereka mencobai
dan melawan Elohim Yang
Mahatinggi,
dan mereka tidak memelihara
ketetapan-Nya.

57Dan

mereka berbalik
dan berkhianat seperti leluhur
mereka,
mereka pun membelot
seperti busur panah
yang melenceng.
58Dan mereka membuat Dia murka
karena bukit-bukit pengorbanan
merekay,
dan membuat Dia cemburu
karena patung-patung mereka.
59Elohim mendengar,
Dia murka,
dan Dia menolak Israel
sama sekali,
60sehingga Dia meninggalkan
tabernakel di Silo,
tenda tempat Dia telah
bersemayam di antara manusia.
61Dan menyerahkan kekuatan-Nya
kepada tawanan;
serta kemuliaan-Nya ke dalam
tangan musuh.
62Dia menyerahkan umat-Nya pada
pedang,
dan murka terhadap
milik pusaka-Nya
63Api telah membakar hangus
para teruna-Nya;
dan anak-anak dara-Nya
tidak dipuji-puji.
64Para imam-Nya telah berguguran
karena pedang;
dan janda-janda mereka
tidak dapat meratap.
65Lalu, seperti orang yang tertidur,
Tuhan bangun;
seperti seorang pahlawan
yang menang atas anggur.
66Dan Dia memukul mundur
musuh-musuh-Nya,
Dia menaruh kehinaan
pada mereka selamanya.
67Dan Dia menolak kemah Yusuf;
dan Dia tidak memilih
suku Efraim.
68Akan tetapi Dia memilih
suku Yehuda,
gunung Sion yang Dia kasihi.
69Dan Dia membangun
tempat kudus-Nya
sebagai yang ditinggikan;
seperti bumi
Dia menegakkannya
selama-lamanya.
70Dia memilih Daud hamba-Nya,
dan mengambil dia dari kawanan
domba.

y
bukit-bukit pengorbanan mereka (JGLT: their high places; MT: ~twmb).
78:46= Kel. 10:12-15 78:47-48= Kel. 9:22-25 78:51= Kel. 12:29 78:52= Kel. 13:17-22 78:53= Kel. 14:26-28
78:54= Kel. 15:7; Yos. 3:14-17 78:55= Yos. 11:16-23 78:56= Hak. 2:11-15 78:60= Yos. 18:1; Yer. 7:12-14, 26:6
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71Dia

membawanya dari belakang
domba yang menyusui,
untuk menggembalakan
Yakub umat-Nya dan Israel
milik pusaka-Nya.
72Demikianlah dia menggembalakan
mereka dengan kutulusan hatinya,
dan menuntun mereka
dengan kecakapan tangannya.
Ratapan atas
Kehancuran Yerusalem
Asaf.
79Ya,Mazmur
Elohim,

bangsa-bangsa mendatangi
milik pusaka-Mu,
mereka mencemarkan
tempat suci-Mu,
mereka menjadikan Yerusalem
timbunan puing-puing.
2 Mereka telah menyerahkan mayat
hamba-hamba-Mu;
sebagai makanan burung
di langit;
daging orang-orang kudus-Mu
untuk binatang buas di bumi.
3 Mereka menumpahkan darahnya
seperti air di sekeliling Yerusalem;
dan tidak seorang pun
yang menguburkannya.
4 Kami telah menjadi aib
bagi tetangga kami;
celaan dan cemooh bagi mereka
yang ada di sekeliling kami.
5 Berapa lama lagi, ya YAHWEH?
Apakah Engkau akan murka
kepada kami selamanya?
Dan apakah cemburu-Mu
akan membakar seperti api?
6 Curahkanlah murka-Mu
terhadap bangsa-bangsa
yang tidak mengenal Engkau;
dan terhadap kerajaan-kerajaan
yang tidak menyerukan nama-Mu.
7 Sebab mereka telah melahap Yakub
dan merusak tempat
kediamannya.
8 Janganlah mengingatkan kami
akan dosa-dosa pendahulu kami;
biarlah belas kasihan-Mu
segera memenuhi kami
karena kami telah menjadi
sangat lemah.
9 Tolonglah kami,
ya Elohim keselamatan kami
demi kemuliaan nama-Mu;
dan bebaskanlah kami
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serta tutupilah dosa-dosa kami,
demi nama-Mu.
10Mengapa bangsa-bangsa itu
berkata,
“Di manakah Elohim mereka?”
Biarlah Dia dikenal
di kalangan bangsa-bangsa
di depan mata kami,
pembalasan atas darah
hamba-hamba-Mu
yang telah ditumpahkan.
11Biarlah rintihan para tahanan
sampai ke hadirat-Mu;
Menurut kebesaran kuasa-Mu,
cegahlah anak-anak
dari kematian.
12Ganjarlah tetangga kami
tujuh kali lipat,
celaan mereka ke dalam dada
mereka,
sebagaimana mereka
telah mencela Engkau, ya Tuhan.
13Maka kami umat-Mu,
dan domba gembalaan-Mu,
akan menyanjung Engkau
selamanya,
kami akan menceritakan
kepujian-Mu,
dari generasi ke generasi.
Doa untuk Keselamatan
Umat-Nya
pemimpin musik.
80Untuk
Untuk lagu bunga-bunga bakung
kesaksian . Mazmur Asaf.
z

Ya Gembala Israel,
dengarlah;
Engkau menuntun Yusuf
seperti kawanan domba;
Engkau yang bersemayam
di antara kerub,
bersinarlah!
3 Bangkitkanlah keperkasaan-Mu
di hadapan Efraim,
dan Benyamin dan Manashe,
dan datanglah
untuk keselamatan kami.
4 Ya Elohim, kembalikanlah kami;
dan biarlah wajah-Mu bersinar;
maka kami akan diselamatkan.
5 Ya YAHWEH Elohim Tsebaot;
sampai kapan Engkau murka
terhadap doa umat-Mu?
6 Engkau membuat mereka
makan roti air mata;
dan membuat mereka
minum dengan air mata tiga kali.
z
Untuk lagu bunga-bunga bakung kesaksian (JGLT: A testimony concerning the lilies; MT:tWd[ ~yNvv-la).
79:1= 2Raj. 25:8-10; 2Taw. 36:17-19; Yer. 52:12-14
80:1= Kel. 25:22
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Engkau menjadikan kami
perselisihan bagi tetangga kami;
dan musuh kami
menertawakannya.
8 Ya Elohim Tsebaot kembalikanlah
kami,
dan sinarkanlah wajah-Mu
dan kami akan diselamatkan.
9 Engkau telah membawa
pohon anggur keluar dari Mesir;
Engkau telah menghalau
bangsa-bangsa dan menanam
pohon anggur itu.
10Engkau terlebih dahulu
membersihkannya dan membuat
akarnya berakar;
dan memenuhi negeri.
11Bukit-bukit ditutupi
dengan bayang-bayangnya;
dan batangnya seperti pohon aras
Elohim.
12Cabang-cabangnya merentang
sampai ke tepian laut,
dan ranting-rantingnya menjulur
sampai ke tepian sungai.
13Mengapa Engkau merobohkan
tembok-temboknya,
sehingga orang yang lewat di jalan
memetiknya?
14Babi hutan dari hutan merusaknya;
dan binatang liar dari padang
memakannya.
15Ya Elohim Tsebaot,
kami mohon kepada-Mu,
kembalilah!
Tiliklah dari surga dan lihatlah,
dan lawatlah pohon anggur ini.
16Dan kebun anggur yang tangan
kanan-Mu telah menanaminya;
dan di atas anak itu
Engkau telah mengokohkan
diri-Mu.
17Yang ditebang,
yang dibakar dalam api;
mereka binasa oleh hardikan
wajah-Mu.
18Tumpangkanlah tangan-Mu
atas manusia yang di sebelah
kanan-Mu;
di atas anak manusia itu
Engkau mengokohkan diri-Mu.
19Dengan demikian kami
tidak akan berpaling dari pada-Mu;
Engkau memelihara kami,
dan kami akan menyerukan
nama-Mu.
20Ya YAHWEH, Elohim Tsebaot,
kembalikanlah kami!
Sinarkanlah wajah-Mu,
dan kami akan diselamatkan.
a
suatu bahasa (JGLT: a lip; MT: tpv), lit.: suatu bibir.

Nyanyian pada
Hari Raya

7

81:3= Bil. 10:10

81:7= Kel. 17:7; Bil. 20:13

pemimpin musik.
81Untuk
Menurut lagu pemerasan anggur.
Dari Asaf.
Bernyanyilah dengan nyaring
bagi Elohim kekuatan kita;
lantunkan lagu sukacita
bagi Elohim Yakub.
3 Naikkanlah mazmur
dan mainkanlah rebana,
harpa dan kecapi yang
berbunyi merdu.
4 Tiuplah sangkakala pada bulan baru,
pada bulan purnama,
pada hari raya kita.
5 Sebab inilah ketetapan bagi Israel,
suatu peraturan
dari Elohim Yakub.
6 Dia telah menaruh suatu
kesaksian pada Yusuf,
ketika dia menjelajahi
seluruh tanah Mesir,
Aku mendengar suatu bahasaa
yang tidak Aku ketahui.
7 Aku mengangkat beban
dari bahunya,
melepaskan keranjang
dari tangannya.
8 Engkau berseru kepada-Ku
dalam kesesakan,
dan Aku menyelamatkanmu;
Aku menjawab engkau
dari balik guntur,
Aku menguji engkau di air Meriba.
Sela.
9 Hai umat-Ku,
dengarkanlah dan Aku akan bersaksi
di antaramu;
hai Israel, jika engkau mau
mendengarkan Aku:
10Janganlah ada ilah lain di antaramu
dan janganlah engkau menyembah
ilah asing.
11Akulah YAHWEH, Elohimmu;
yang membawa engkau
dari tanah Mesir,
bukalah mulutmu lebar-lebar
dan Aku akan mengisinya.
12Namun umat-Ku
tidak mendengarkan suara-Ku;
dan Israel tidak mengingini Aku.
13Demikianlah Aku menyerahkannya
pada kekerasan hatinya;
mereka berjalan
dalam rancangannya sendiri.
14Sekiranya umat-Ku mendengarkan
Aku!
2

81:9-10= Kel. 20:2-3; Ul. 5:6-7
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Sekiranya Israel berjalan menurut
jalan-Ku,
15Aku akan segera menaklukkan
musuh-musuh mereka,
dan Aku akan menggerakkan
tangan-Ku
melawan musuh mereka.
16Mereka yang membenci YAHWEH
akan berpura-pura kepada-Nya,
dan itulah kesempatan mereka
untuk selamanya.
17Dan Dia akan membuatnya makan
dari gandum yang bernas;
dan Aku akan
memuaskanengkau dengan madu
dari batu karang.”
Elohim Hakim yang Adil
Mazmur Asaf.
82Elohim
berdiri di tengah-tengah

jemaat Elohim;
Dia menghakimi di tengah
para ilah.
2 Berapa lama lagi engkau mengadili
dengan tidak adil,
dan mengangkat wajah
orang-orang fasik?
Sela.
3 Hakimilah orang miskin
dan anak-anak yatim;
berlakulah adil terhadap orang
yang tertindas dan lemah.
4 Bebaskanlah orang miskin
dan yang kekurangan,
lepaskanlah mereka dari tangan
orang fasik.
5 Mereka tidak mengetahui
ataupun memahami,
mereka berjalan dalam kegelapan,
seluruh dasar bumi terguncang.
6 Aku telah berfirman,
“Kamu adalah Elohim,
dan kamu semua adalah
anak-anak Yang Mahatinggi.
7 Namun kamu akan mati sebagai
manusia,
dan sebagai salah seorang
pembesar, kamu akan tewas.
8 Bangkitlah ya Elohim,
hakimilah bumi,
karena Engkau akan memiliki
seluruh bangsa.

Elohim Mengacaukan Musuh-Nya
Mazmur Asaf.
83YaNyanyian.
Elohim,
2

kiranya diri-Mu tidak diam terus;

82:6= Yoh. 10:34

83:9= Hak. 4:6-22, 7:1-23
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janganlah membisu,
dan janganlah diam seperti itu,
ya Elohim.
3 Sebab lihatlah,
musuh-musuh-Mu sedang mengaum,
dan orang-orang
yang membenci Engkau,
mengangkat kepala.
4 Mereka merancang kejahatan
melawan umat-Mu,
mereka bersepakat melawan
orang yang ada dalam
persembunyian-Mu.
5 Mereka berkata,
“Mari kita akan melenyapkan
mereka sebagai suatu bangsa,”
dan nama Israel
tidak akan diingat lagi.
6 Sebab mereka bersekongkol
dengan sehati bersama-sama
mereka mengadakan perjanjian
melawan Engkau.
7 Bahkan kemah Edom
dan orang-orang Ismail,
Moab dan keturunan Hagar.
8 Gebal, dan Amon, dan Amalek,
Filistia bersama dengan
penduduk Tirus.
9 Juga Ashur telah bergabung dengan
mereka;
mereka menjadi tangan keturunan
Lot. Sela.
10Bertindaklah terhadap mereka
seperti kepada Midian,
seperti kepada Sisera,
seperti kepada Yabin
di sungai Kison.
11Mereka dipunahkan di Endor,
mereka menjadi kotoran
untuk tanah.
12Jadikan para bangsawan mereka
seperti Oreb dan Zeeb;
Dan semua pemimpin mereka
seperti Zeba dan Zalmuna.
13Yang berkata,
“Marilah kita merebut
padang gembalaan Elohim
menjadi milik kita.”
14Ya, Elohimku,
jadikanlah mereka seperti debu
yang beterbangan;
bagaikan sekam terterpa angin.
15Seperti api membakar hutan;
dan seperti lidah api berkobar
di pegunungan;
16maka kejarlah mereka dengan
topan-Mu;
dan ancamlah mereka
dengan badai-Mu.
17Lumurilah wajah mereka
dengan rasa malu

83:11= Hak. 7:25, 8:12
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supaya mereka mencari nama-Mu,
ya YAHWEH.
18Biarlah mereka malu
dan ketakutan selamanya;
dan biarlah mereka
menjadi hina dan binasa.
19Dan biarlah mereka mengetahui,
bahwa nama-Mu adalah YAHWEH;
bahwa Engkau sendirilah
Yang Mahatinggi
atas seluruh bumi.
Kerinduan untuk Penyembahan
di Bait Suci
pemimpin musik
84Untuk
Menurut lagu pemerasan anggur.
Mazmur bani Korah.
Betapa disenangi kediaman-Mu,
ya YAHWEH, Elohim Tsebaot!
3 Jiwaku merindukan
bahkan mendambakan pelataran
bait YAHWEH;
hatiku dan dagingku bersorak
kepada Elohim yang hidup.
4 Bahkan burung pipit telah
mendapatkan sebuah rumah;
dan burung layang-layang
sebuah sarang bagi dirinya
tempat ia meletakkan
anak-anaknya,
di mezbah-Mu, ya YAHWEH,
Elohim Tsebaot,
Rajaku dan Elohimku.
5 Berbahagialah orang yang diam
di rumah-Mu;
mereka akan senantiasa memuji
Engkau. Sela
6 Berbahagialah orang
yang kekuatannya di dalam Engkau;
jalan yang besar
ada di dalam hatinya.
7 Meskipun melewati lembah Baka,
mereka akan menjadikannya
mata air;
bahkan hujan awal berselubung
berkat.
8 Mereka berjalan beranjak
dari kekuatan pada kekuatan,
muncul di Sion di hadapan Elohim.
9 Ya YAHWEH, Elohim Tsebaot,
dengarkanlah doaku;
dengarlah, ya Elohim Yakub.
Sela.
10Pandanglah, ya Elohim perisai kami,
dan lihatlah wajah hamba-Mu
yang diurapi.
11Sebab satu hari di pelataran-Mu
adalah lebih baik
daripada seribu hari di tempat lain,
2

aku memilih berdiri
di ambang pintu rumah Elohimku,
daripada tinggal
di kemah orang-orang fasik.
12Sebab YAHWEH, Elohim
adalah matahari dan perisai;
YAHWEH akan memberikan
anugerah dan kemuliaan;
Dia tidak menahan kebaikan
kepada orang yang hidup dalam
ketulusan
13Ya YAHWEH Tsebaot;
berbahagialah orang yang percaya
kepada-Mu!
Doa Mohon Belas Kasihan Elohim
pemimpin musik.
85Untuk
Mazmur bani Korah.
Ya, YAHWEH,
Engkau telah berkenan kepada
negeri-Mu;
Engkau telah mengembalikan
tawanan Yakub.
3 Engkau telah mengangkat
kesalahan umat-Mu;
Engkau telah menutupi
semua dosa mereka. Sela
4 Engkau telah menahan murka-Mu;
Engkau telah menarik
kehangatan amarah-Mu.
5 Ya Elohim, keselamatan kami,
pulihkanlah kami;
dan hentikanlah amarah-Mu
terhadap kami.
6 Apakah Engkau akan murka
kepada kami selamanya?
Apakah Engkau
akan menarik murka-Mu
dari generasi ke generasi?
7 Tidakkah Engkau akan
menghidupkan kami kembali,
sehingga umat-Mu bersukacita
di dalam Engkau?
8 Tunjukanlah kepada kami,
ya YAHWEH, kasih setia-Mu,
dan berikanlah kepada kami
keselamatan-Mu.
9 Aku akan mendengar
apa yang Elohim YAHWEH
katakan,
karena Dia berbicara tentang
damai sejahtera
kepada umat-Nya,
dan kepada orang-orang kudus-Nya,
tetapi jangan biarkan mereka
kembali lagi kepada kebodohan.
10Sesungguhnya keselamatan-Nya
ada dekat pada orang yang takut
akan Dia,
2
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sehingga kemuliaan berdiam
di negeri kami.
11Kasih setia dan kebenaran
telah berpadu;
keadilan dan damai sejahtera
telah menyatu.
12Kebenaran akan memancar
dari bumi;
dan keadilan akan dinyatakan
dari surga.
13Ya, YAHWEH akan memberikan
kebaikan;
dan negeri kita akan memberikan
hasilnya.
14Keadilan akan berjalan
di depan-Nya,
dan akan membuat jejak kaki-Nya
sebagai jalan.
Doa dan Pujian
Daud.
86Ya,DoaYAHWEH
sendengkanlah

telinga-Mu;
jawablah aku,
karena aku miskin dan lemah.
2 Jagalah jiwaku, karena aku saleh;
ya Engkau Elohimku,
selamatkanlah hamba-Mu
yang percaya kepada-Mu.
3 Kasihilah aku, ya Tuhan,
karena aku berseru kepada-Mu
sepanjang hari.
4 Buatlah jiwa hamba-Mu bersukaria,
karena bagi-Mu ya Tuhan,
aku mengangkat jiwaku.
5 Ya Tuhan, karena Engkau baik
dan siap mengampuni;
dan berlimpah kasih setia
bagi semua orang yang berseru
kepada-Mu.
6 Dengarkanlah doaku, ya YAHWEH;
perhatikanlah
suara permohonanku.
7 Aku akan berseru kepada-Mu
pada hari kesesakanku;
karena Engkau akan menjawab
aku.
8 Tidak ada yang seperti Engkau
di antara para ilah, ya Tuhan;
dan tidak ada
yang seperti perbuatan-Mu.
9 Semua bangsa yang telah Engkau
jadikan akan datang
dan menyembah di hadapan-Mu;
ya Tuhan,
mereka akan memuliakan
nama-Mu.
10Sebab Engkau agung
b Rahab (JGLT: Rahab; MT: bhr).
86:9= Why. 15:4
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dan melakukan perkara-perkara
ajaib;
Engkaulah satu-satunya Elohim.
11Ajarlah jalan-Mu kepadaku,
ya YAHWEH;
aku akan berjalan dalam
kebenaran-Mu;
dengan segenap hati
aku takut akan nama-Mu.
12Aku akan menyanjung Engkau
dengan segenap hatiku
ya Tuhan Elohimku,
dan aku akan memuliakan
nama-Mu selamanya.
13Sebab besarlah kasih setia-Mu
terhadap aku;
dan Engkau telah meluputkan
jiwaku dari kedalaman alam maut.
14Ya Elohim,
keangkuhan telah bangkit
melawan aku;
kumpulan orang lalim
telah mencari nyawaku,
dan tidak menempatkan Engkau
di depan mereka;
15Namun Engkau ya Tuhan Elohim,
penuh belas kasihan dan anugerah,
panjang sabar,
dan kaya dalam kasih setia
dan kebenaran.
16Berpalinglah kepadaku
dan kasihanilah aku,
berikanlah kekuatan-Mu
kepada hamba-Mu,
dan selamatkanlah anak hamba
perempuan-Mu.
17Tunjukkanlah kepadaku suatu
tanda kebaikan,
supaya orang yang membenci aku
melihat dan menjadi malu,
karena Engkau telah menolong aku
dan menghibur aku,
ya YAHWEH.
Sion Kota Elohim
bani Korah.
87Mazmur
Nyanyian.
Fondasi-Nya berada
di gunung-gunung yang kudus.
YAHWEH mengasihi
gerbang-gerbang Sion
lebih daripada kemah-kemah
Yakub.
3 Perkara-perkara yang mulia
diceritakan orang tentang Engkau,
ya kota Elohim. Sela.
4 Aku akan mengingat Rahabb dan
Babilon
2
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untuk mereka yang mengenal aku;
Lihatlah Filistia dan Tirus,
serta Etiopia,
mereka dilahirkan di sana.
5 Dan akan dikatakan kepada Sion:
orang ini dan orang itu
telah dilahirkan di dalamnya,
tetapi Yang Mahatinggi sendirilah
yang akan menegakkannya.
6 YAHWEH akan memperhitungkan
ketika pencatatan bangsa-bangsa,
mereka dilahirkan di sana.
Sela.
7 Dan para penyanyi, peniup seruling;
semua mata airku ada
di dalam-Mu.
Permohonan untuk Diselamatkan
dari Kematian
Nyanyian.
88Untuk
Mazmur bani Korah.
yang memimpin musik.

Menurut lagu tari-tarian
untuk merendahkan diric,
Nyanyian pengajaran dari Heman
orang Ezrahi.

Ya YAHWEH, Elohim
keselamatanku,
aku telah berseru ke hadirat-Mu
siang dan malam.
3 Kiranya doaku sampai
ke hadirat-Mu,
sendengkanlah telinga-Mu
pada seruanku.
4 Sebab jiwaku penuh malapetaka,
dan nyawaku mendekati alam
maut.
5 Aku dianggap bersama mereka
yang turun ke dalam lubang,
aku seperti seorang yang tanpa
kekuatan.
6 Bebas,
di antara orang-orang yang mati;
seperti yang tertikam yang
terbaring di lubang kubur,
yang tidak Engkau ingat lagi;
dan mereka telah dilenyapkan
dari tangan-Mu.
7 Engkau telah meletakkan aku
di dasar lubang.
di tempat yang gelap dan dalam.
8 Murka-Mu telah menimpa atasku
sehingga Engkau menghukumku
dengan segenap malapetaka-Mu.
Sela.
9 Engkau telah merenggut dari
padaku,
sahabat-sahabatku;
2

Engkau menjadikan aku
suatu kekejian bagi mereka;
aku dikurung dan tidak dapat
keluar.
10Mataku sayu karena penderitaanku;
ya YAHWEH,
aku berseru kepada-Mu
setiap hari;
aku telah menengadahkan
kedua tanganku kepada-Mu.
11Apakah Engkau akan melakukan
keajaiban bagi orang mati;
atau apakah arwah-arwahd
akan bangkit untuk menyanjung
Engkau?
Sela.
12Apakah kasih setia-Mu akan
dinyatakan dalam kubur,
atau kesetiaan-Mu dalam
kebinasaan?
13Apakah keajaiban-Mu
dapat diketahui dalam kegelapan,
dan kebenaran-Mu
di negeri yang terlupakan?
14Namun ya YAHWEH,
kepada-Mu aku berseru,
dan pada pagi hari doaku
sampai kepada-Mu.
15Ya YAHWEH,
mengapa Engkau membuang jiwaku,
mengapa Engkau
menyembunyikan wajah-Mu
dari padaku?
16Aku tertindas dan nyaris mati
sejak masa mudaku,
aku menanggung ancaman-Mu,
aku tanpa harapan.
17Murka-Mu melanda atasku,
ancaman-Mu telah
membinasakan aku.
18Mereka mengelilingiku
bagaikan air sepanjang hari,
mereka telah bersatu
mengepung aku.
19Engkau telah menjauhkan kekasih
dan sahabat dari padaku,
orang yang mengenal aku
berada dalam kegelapan.
Perjanjian YAHWEH dengan Daud
dan Penderitaan Israel
pengajaran dari Etan,
89AkuNyanyian
orang Ezrahi.
akan menyanyikan kasih setia
2

YAHWEH selama-lamanya;
aku akan memberitakan
dengan mulutku
akan kesetiaan-Mu
dari generasi ke generasi.
c
lagu tari-tarian untuk merendahkan diri (JGLT: on Mahalath to make humble; MT: twN[l tlxm).
d
arwah-arwah (JGLT: the departed spirits; MT: ~yapr) = roh orang mati.
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Sebab aku telah berkata,
“Kasih setia akan dibangun
selama-selamanya;
Engkau akan meneguhkan
kesetiaan-Mu di langit.”
4 Aku telah mengadakan perjanjian
dengan umat pilihan-Ku;
Aku telah bersumpah
kepada Daud, hamba-Ku.
5 Aku akan menegakkan
keturunan-Mu sampai selamanya;
dan membangun takhta-Mu
untuk semua generasi.
Sela
6 Maka langit akan menyanjung
keajaiban-Mu, ya YAHWEH,
juga kesetiaan-Mu di antara
jemaat orang-orang kudus.
7 Sebab siapakah yang di angkasa
dapat disamakan dengan YAHWEH;
siapakah di antara anak-anak ilah
seperti YAHWEH?
8 Elohim itu agung sehingga ditakuti
oleh jemaat orang-orang kudus,
dan disembah oleh semua orang
di sekeliling-Nya.
9 Ya YAHWEH, Elohim Tsebaot,
siapakah yang seperti Engkau,
YAHWEH yang kuat?
Kesetiaan-Mu di sekeliling-Mu.
10Engkau memerintah kedahsyatan
lautan,
apabila gelombangnya
membubung tinggi,
Engkau menenangkannya.
11Engkau telah menghancurkan
Rahab berkeping-keping,
seperti orang yang terbantai;
Engkau telah menyerakkan
musuh-musuh-Mu
dengan kekuatan tangan-Mu.
12Langit adalah milik-Mu,
bumi juga milik-Mu;
Engkau telah menegakkan dunia
dengan segala isinya.
13Engkau telah menciptakan utara
dan selatan;
Tabor dan Hermon bersorak
dalam nama-Mu.
14Engkau memiliki lengan
yang perkasa;
tangan-Mu kuat,
tangan kanan-Mu menjadi tinggi.
15Kebenaran dan keadilan
adalah landasan takhta-Mu,
kebaikan dan kesetiaan
akan berjalan di hadapan-Mu.
16Berbahagialah orang
yang memahami berita sukacita;
ya YAHWEH,
3
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mereka akan berjalan
dalam terang wajah-Mu.
17Mereka akan bergemar
dalam nama-Mu setiap hari;
dan mereka ditinggikan
dalam kebenaran-Mu.
18Sebab Engkaulah kemuliaan
kekuatan mereka;
dan oleh kemurahan-Mu,
Engkau meninggikan tanduk kami.
19Sebab YAHWEH adalah perisai
kami,
dan Yang Mahakudus Israel,
Raja kami.
20Lalu, Engkau berfirman
dalam suatu penglihatan.
kepada hamba-Mu yang kudus,
dan Engkau berfirman,
“Aku telah menaruh pertolongan
pada orang yang perkasa;
Aku telah meninggikan orang
yang terpilih dari umat.
21Aku telah mendapati hamba-Ku
Daud;
Aku telah mengurapinya
dengan minyak-Ku yang kudus;
22karena tangan-Ku
akan menyertainya,
dan lengan-Ku
akan menjadikannya kuat.
23Tak satu pun musuh
akan menyerangnya,
dan keturunan orang jahat
tidak akan menyengsarakannya.
24Dan Aku akan memukul
musuh-musuhnya di hadapannya;
dan Aku akan menghancurkan
orang-orang yang membencinya.
25Namun kesetiaan
dan kasih setia-Ku menyertainya,
dan dalam nama-Ku
tanduknya akan ditinggikan.
26Maka Aku akan menempatkan
tangannya atas lautan;
dan tangan kanannya
atas sungai-sungai.
27Dia akan berseru kepada-Ku,
ya Bapaku,
Engkaulah Elohimku,
dan gunung batu keselamatanku.
28Dan Aku akan menjadikannya
anak sulung,
lebih tinggi daripada raja-raja
di bumi.
29Untuk selamanya Aku akan
memelihara baginya kebaikan-Ku,
dan perjanjian-Ku
yang diteguhkan kepadanya.
30Dan Aku telah menetapkan
keturunanya selamanya,

89:4= 2Sam. 7:12-16; 1Taw. 17:11-14; Maz. 132:11; Kis. 2:30 89:20= 1Sam. 13:14; Kis. 13:22; 1Sam. 16:12
89:27= Why. 1:5
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46Engkau telah memperpendek
dan takhtanya seperti umur langit.
keturunanya meninggalkan
masa mudanya;
torat-Ku
Engkau telah menyelimutinya
dan tidak berjalan
dengan aib. Sela.
47Ya YAHWEH, berapa lama lagi
dalam keadilan-Ku;
32jika mereka mencemarkan
Engkau akan menyembunyikan diri?
segala ketetapan-Ku,
Apakah murka-Mu akan menyala
dan tidak memelihara
seperti api selamanya?
48Ingatkanlah aku,
perintah-perintah-Ku;
33maka Aku akan mendatangi
apa masa hidup itu,
pelanggaran mereka dengan tongkat,
betapa sia-sia
dan dosa-dosa mereka
Engkau telah menciptakan semua
dengan cambuk.
keturunan manusia.
34Namun Aku tidak akan
49Apakah manusia adalah dia
membatalkan kasih setia-Ku
yang hidup
dari padanya,
dan tidak mengenal kematian?
dan Aku tidak akan mengingkari
Apakah dia yang dapat
kesetiaan-Ku.
membebaskan jiwanya
35Aku tidak akan menodai
dari alam maut? Sela.
50Ya Tuhan,
perjanjian-Ku,
di manakah kasih setia-Mu
dan tidak akan mengubah
yang dahulu itu,
apa yang keluar dari bibirku.
36Sekali Aku bersumpah demi
yang Engkau ikrarkan kepada
kekudusan-Ku,
Daud dalam kesetiaan-Mu?
51Ingatlah ya Elohim,
Aku tidak akan berdusta kepada
akan aib hamba-Mu,
Daud.
37Keturunannya akan kekal,
sehingga aku menanggung
dan takhtanya bagaikan matahari
dalam dadaku penghinaan
di hadapan-Ku.
seluruh bangsa.
38Bagaikan bulan, dia akan tetap ada,
52Sebab musuh-musuh-Mu telah
dan sebagai saksi yang setia
menghina, ya YAHWEH;
di angkasa. Sela.
mereka menghina langkah
39Akan tetapi Engkau telah
orang yang Engkau urapi.
53Diberkatilah YAHWEH
membuang dan menolak kami;
untuk selama-lamanya.
Engkau telah murka terhadap
Amin, ya amin!
orang yang Engkau urapi.
40Engkau telah berpaling
dari perjanjian dengan hamba-Mu;
Kekekalan Elohim
Engkau mencemarkan
dan Kefanaan Manusia
mahkotanya ke tanah.
41Engkau telah merobohkan
Doa Musa, abdi Elohime.
semua temboknya;
Ya Tuhan,
Engkau telah membuat
Engkau telah menjadi tempat
benteng-bentengnya menjadi
kediaman
reruntuhan.
42Semua orang yang melewati jalan itu
bagi kami turun-temurun.
2 Sebelum gunung-gunung dilahirkan,
menjarahnya;
atau bahkan sebelum Engkau
dia hina bagi para tetangganya.
43Engkau meninggikan tangan kanan
melahirkan bumi dan dunia,
musuh-musuhnya;
Engkaulah Elohim
Engkau membuat semua
dari kekal sampai kekal.
3
Engkau mengembalikan manusia
musuh-musuhnya bersukaria.
44Ya, Engkau telah membalikkan
menjadi debu,
mata pedangnya,
dan berkata,
dan tidak menopangnya
“Kembalilah, hai anak manusia!”
4 Sebab, seribu tahun dalam
dalam perang.
45Engkau telah menghentikan
pandangan-Mu
kemegahannya,
seperti kemarin apabila berlalu,
dan mencampakkan mahkotanya
dan seperti tugas jaga malam
ke tanah.
pada malam hari.
e abdi Elohim (JGLT: the man of God; MT: ~yhlah-vya), lit: orangnya Elohim.
31Apabila

90
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Engkau menghanyutkannya
pada waktu mereka tidur;
pada pagi hari
mereka seperti rumput
yang tumbuh.
6 Pada pagi hari bertunas
dan bertumbuh;
pada petang hari dia layu
dan kering.
7 Sebab kami dihabisi oleh murka-Mu,
dan kami tertimpa kesukaran
oleh amarah-Mu.
8 Engkau telah menempatkan segala
kesalahan kami di hadapan-Mu,
yang tersembunyi bagi kami
dalam terang wajah-Mu.
9 Sebab seluruh hari kami berlalu
dalam murka-Mu;
kami mengakhiri tahun-tahun
kami
sebagai keluh kesah.
10Umur kami tujuh puluh tahun;
dan jika masih ada kekuatan
delapan puluh tahun,
tetapi kebanggaannya adalah
susah payah dan kesia-siaan;
karena itu segera berlalu
dan kami melayang lenyap.
11Siapakah yang mengetahui
kekuatan murka-Mu
dan amarah-Mu,
sesuai dengan
rasa takut kepada-Mu?
12Maka beritahukanlah kepada kami
agar menghitung hari-hari kami,
supaya kami dapat membawa
hati yang bijaksana.
13Kembalilah ya YAHWEH,
berapa lama lagi?
Dan ampunilah
hamba-hamba-Mu.
14Kenyangkanlah kami pada pagi hari
dengan kasih setia-Mu,
maka kami akan bersukacita
dan bergembira sepanjang
hari-hari kami.
15Buatlah kami gembira
sepadan dengan hari-hari
kesengsaraan kami;
yakni tahun-tahun
ketika kami mengalami
malapetaka.
16Kiranya perbuatan-Mu nyata
bagi hamba-hamba-Mu;
dan keagungan-Mu
bagi keturunan mereka.
17Dan biarlah sukacita Tuhan,
Elohim kami terjadi atas kami;
dan teguhkanlah
pekerjaan tangan kami atas kami;
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ya, pekerjaan tangan kami,
teguhkanlah!

5

Aman dalam YAHWEH
yang duduk dalam
91Orang
lindungan
Yang Mahatinggi,

dia akan bermalam dalam tudung
Yang Mahakuasa.

Aku mau berkata kepada
YAHWEH,
“Perlindunganku dan bentengku,
Elohimku,
aku percaya kepada-Nya.”
`
3 Sebab Dia meluputkan engkau
dari perangkap burung,
dari tulah yang membinasakan.
4 Dengan kepak-Nya
Dia akan menaungi engkau,
dan di bawah sayap-Nya
engkau akan mencari
perteduhanf,
kesetiaan-Nya adalah perisai
dan tembok perlindungan.
5 Engkau tidak akan takut terhadap
kengerian malam,
terhadap anak panah yang
terbang
pada siang hari.
6 Terhadap tulah yang merajalela
pada kegelapan,
terhadap kebinasaan yang sia-sia
pada tengah hari.
7 Seribu orang akan rebah
di sisimu,
dan sepuluh ribu di sebelah
kananmu,
tetapi itu tidak akan mendekat
kepadamu.
8 Sungguh dengan matamu sendiri
engkau akan melihat
dan menyaksikan ganjaran
untuk orang fasik.
9 Sebab Engkau, ya YAHWEH,
perlindunganku,
Yang Mahatinggi
telah kaujadikan
tempat kediamanmu.
10Malapetaka tidak akan menimpa
engkau,
dan tulah tidak akan mendekati
kemahmu.
11Sebab Dia akan memerintahkan
para malaikat-Nya kepadamu,
untuk menjaga engkau
di sepanjang jalanmu.
12Mereka akan menatang engkau
di tangannya,
f engkau akan mencari perteduhan (JGLT: you shall seek refuge; MT: hsxT) = mencari pengungsian.

91:11= Mat. 4:6; Luk. 4:11
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supaya kakimu tidak terantuk
batu.
13Engkau akan menginjak-injak singa
dan ular berbisa;
Engkau akan menginjak-injak
singa muda dan ular tedung.
14Sebab, ia telah mengasihi Aku,
maka Aku akan membebaskan dia,
Aku akan menempatkannya
di tempat tinggi,
karena dia telah mengenal
nama-Ku.
15Dia akan berseru kepada-Ku
dan Aku akan menjawab dia;
Aku akan menyertainya dalam
kesesakan,
Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya.
16Aku akan memuaskan dia dengan
umur panjang,
dan Aku akan menunjukkan
kepadanya keselamatan-Ku.
Pujian bagi YAHWEH

92Mazmur.
Nyanyian untuk hari Sabat.
Adalah baik bersyukur kepada
YAHWEH;
dan bermazmur bagi nama-Mu,
ya Yang Mahatinggi;
3 untuk memberitakan kasih setia-Mu
pada pagi hari;
dan kesetiaan-Mu
pada malam hari,
4 dengan alat musik sepuluh tali,
dan dengan kecapi,
dengan alunan musik
melalui harpa.
5 Sebab Engkau telah
menyukakan aku, ya YAHWEH,
dengan perbuatan-Mu,
aku mau bersorak-sorai
dalam perbuatan tangan-Mu.
6 Ya YAHWEH,
betapa besar perbuatan-Mu,
betapa dalam rancangan-Mu!
7 Orang bebal tidak mengetahuinya;
orang yang bodoh
tidak memahaminya.
8 Ketika bertunas,
orang fasik seperti rumput;
dan semua penjahat merajalela;
tiba saatnya mereka dimusnahkan
untuk selama-lamanya.
9 Namun Engkau,
ya YAHWEH ditinggikan
untuk selama-selamanya.
10Sebab lihatlah, musuh-musuh-Mu,
ya YAHWEH,
2

91:13= Luk. 10:19

karena lihatlah musuh-musuh-Mu
akan binasa,
semua penjahat
akan dicerai-beraikan.
11Namun Engkau akan meninggikan
tandukku seperti banteng;
dan aku akan diurapi
dengan minyak yang segar.
12Dan mataku akan memandang
musuh-musuhku;
telingaku akan mendengar
para penjahat yang bangkit
melawan aku.
13Orang benar akan bertumbuh subur
seperti pohon kurma;
dia akan bertumbuh
seperti pohon aras di Libanon.
14Mereka akan ditanam di dalam
bait YAHWEH;
di pelataran Elohim kita,
mereka akan tumbuh
dengan subur.
15Mereka akan tetap berbuah
pada hari tua;
mereka akan gemuk dan segar.
16Untuk menyatakan
bahwa YAHWEH itu benar,
gunung batuku!
Dan di dalam Dia
tidak ada ketidakadilan.
Kemuliaan YAHWEH
YAHWEH memerintah;
93YAHWEH
Dia berjubahkan kemuliaan;
berpakaian kekuatan;

Dia menyiapkan diri,
dan dunia ditegakkan,
tidak terguncang.
2 Takhta-Mu dikukuhkan dari semula;
Engkau ada dari kekal.
3 Air bah telah meluap, ya YAHWEH;
air bah telah meninggikan suaranya,
air bah telah meningkatkan
gemuruh gelombangnya.
4 Sesungguhnya YAHWEH
di tempat Yang Mahatinggi,
lebih daripada bunyi air
yang besar
dan kedahsyatan debur ombak.
5 Kesaksian-kesaksian-Mu
telah sangat diteguhkan;
kekudusan pantas berada di
dalam bait-Mu, ya YAHWEH,
untuk sepanjang masa.
Ganjaran dari YAHWEH

YAHWEH,
94Ya,
Elohim pembalas,
bersinarlah, ya Elohim pembalas!
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Tinggikanlah diri-Mu!
Ya yang menghakimi bumi,
berikanlah pembalasan
kepada orang-orang sombong.
3 Berapa lama lagi orang fasik,
ya YAHWEH,
berapa lama lagi orang fasik
bermegah?
4 Mereka membual,
mereka membicarakan kesombongan;
semua orang yang melakukan
kejahatan membanggakan diri.
5 Ya YAHWEH,
mereka menghancurkan umat-Mu,
dan menyengsarakan
ahli waris-Mu.
6 Mereka membunuh para janda
dan orang asing,
dan membunuh anak-anak yatim.
7 Namun mereka berkata,
“YAHWEH tidak melihatnya,
dan Elohim Yakub
juga tidak menghiraukannya.”
8 Pahamilah, hai orang bodoh
di antara bangsa-bangsa,
dan, hai orang bodoh,
kapankah kamu akan bertindak
bijak?
9 Dia yang memasang telinga,
apakah Dia tidak akan mendengar?
Dia yang membentuk mata,
apakah Dia tidak akan melihat?
10Dia yang mendidik bangsa-bangsa,
apakah Dia tidak akan menegur?
Ya, Dia yang mengajari manusia
pengetahuan?
11YAHWEH mengetahui pikiran
manusia,
bahwa itu adalah sia-sia.
12Berbahagialah orang yang Engkau
didik, ya YAHWEH,
bahkan Engkau dapat mengajar
dia dari torat-Mu,
13agar memberikan perhentian
baginya pada masa kesukaran;
sementara bagi orang fasik,
sebuah lubang sedang digali.
14Sebab YAHWEH
tidak akan membiarkan umat-Nya,
dan Dia tidak akan meninggalkan
ahli waris-Nya.
15Sebab keadilan akan kembali
pada kebenaran,
dan semua yang tulus hati
akan mengikutinya.
16Siapakah yang akan bangkit bagiku
melawan orang yang melakukan
kejahatan?
Siapakah yang akan memihak
kepadaku melawan mereka
2

g

takhta ketidakbenaran (JGLT: the throne of iniquity; MT:
94:11= 1Kor. 3:20
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yang melakukan kefasikan?
YAHWEH tidak menjadi
penolong bagiku,
jiwaku akan tinggal dalam
kesunyian.
18Jika aku berkata,
“Kakiku tergelincir,”
kasih setia-Mu menopang aku,
ya YAHWEH.
19Pada waktu pikiran dalam batinku
bertambah banyak,
penghiburan dari pada-Mu
menyukakan jiwaku.
20Apakah takhta ketidakbenarang
yang merancang kesusahan
berdasarkan suatu ketetapan,
akan bersekutu dengan-Mu?
21Mereka berhimpun bersama
melawan jiwa orang benar,
dan menghukum darah
yang tidak bersalah.
22Namun YAHWEH
adalah menara pertahanan bagiku,
dan Elohimku adalah gunung
perlindunganku.
23Dan Dia mengembalikan kejahatan
mereka
pada diri mereka,
dan Dia akan membinasakan
mereka
dalam kejahatan mereka;
YAHWEH, Elohim kami
akan melenyapkan mereka!
17Jika

Sorak-Sorai dan Pujian
bagi YAHWEH

95bagiMarilah,
biarlah kita bersorak-sorai
YAHWEH;

biarlah kita bersorak bagi
gunung batu keselamatan kita.
2 Biarlah kita datang ke hadapan-Nya
dengan ucapan syukur,
biarlah kita bersorak bagi-Nya
dengan nyanyian.
3 Sebab YAHWEH adalah Elohim
Yang Mahabesar
dan Raja Yang Mahabesar
di atas segala ilah.
4 Tempat yang dalam di bumi
ada di tangan-Nya,
puncak-puncak gunung
adalah milik-Nya juga.
5 Lautan adalah milik-Nya,
karena Dialah yang telah
menciptakannya,
dan tangan-Nyalah
yang telah membentuk daratan.
6 Marilah,
twWh aSK).
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biarlah kita menyembah dan sujud,
biarlah kita berlutut di hadapan
YAHWEH pencipta kita.
7 Sebab Dia adalah Elohim kita,
dan kita adalah umat
gembalaan-Nya,
dan domba di tangan-Nya.
Hari ini,
apabila engkau mendengar
suara-Nya,
8 janganlah mengeraskan hatimu
seperti di Meriba,
seperti ketika di Massa,
di padang gurun,
9 pada waktu leluhurmu mencobai
Aku;
mereka menguji Aku
dan menyaksikan perbuatan-Ku.
10Selama empat puluh tahun
Aku muak terhadap angkatan ini,
dan berkata,
“Inilah bangsa yang sesat hatinya,
dan mereka tidak memahami
jalan-jalan-Ku.”
11Dalam kegeraman-Ku
Aku bersumpah bahwa mereka
tidak akan masuk
ke dalam perhentian-Ku.
YAHWEH Hakim
yang Adil dan Benar
Nyanyikanlah bagi YAHWEH
96bernyanyilah
nyanyian baru;
bagi YAHWEH

hai seluruh bumi.
Bernyanyilah bagi YAHWEH,
berkatilah nama-Nya;
beritakanlah keselamatan-Nya
dari hari ke hari.
3 Ceritakanlah kemuliaan-Nya
di antara bangsa-bangsa,
keajaiban-Nya di antara seluruh
bangsa.
4 Sebab YAHWEH Mahabesar
dan layak dipuji;
Dia layak disegani
di atas segala ilah.
5 Sebab semua ilah bangsa-bangsa
adalah berhala-berhalah,
tetapi YAHWEH
telah menciptakan langit.
6 Kehormatan dan kemuliaan
ada di hadirat-Nya;
kekuatan dan keindahan
ada di tempat kudus-Nya.
7 Persembahkanlah
kepada YAHWEH,
hai suku-suku bangsa;
berhala-berhala (JGLT: idols; MT: ~ylyla).

persembahkanlah
kepada YAHWEH
kemuliaan dan kekuatan.
8 Berikanlah kepada YAHWEH
kemuliaan nama-Nya,
bawalah persembahan sajian
dan masuklah ke pelataran-Nya.
9 Sujudlah kepada YAHWEH
dengan berhiaskan kekudusan;
gentarlah di hadirat-Nya,
hai seluruh bumi.
10Katakanlah kepada bangsa-bangsa,
“YAHWEH memerintah,
dan dunia telah ditegakkan,
tidak tergoyahkan;
Dia menghakimi bangsa-bangsa
dengan keadilan.”
11Biarlah langit bersukacita,
dan biarlah bumi bergembira;
biarlah laut bergemuruh
beserta segala isinya.
12Biarlah padang dan semua yang ada
di dalamnya beria-ria;
maka semua pohon di hutan pun
bersorak-sorai,
13di hadapan YAHWEH;
karena Dia datang;
karena Dia datang
untuk menghakimi bumi;
Dia akan menghakimi dunia
dengan keadilan
dan bangsa-bangsa
dengan kebenaran-Nya.
Kuasa dan Kedaulatan
YAHWEH

2

h

memerintah,
97YAHWEH
biarlah bumi bersukacita,
biarlah gugusan pulau-pulau

bergembira.
Awan dan kegelapan di sekelilingnya;
kebenaran dan keadilan
adalah landasan takhta-Nya.
3 Nyala api berjalan di hadapan-Nya
dan membakar hangus
semua musuh di sekeliling-Nya.
4 Cahaya kilat-Nya menerangi dunia;
bumi menyaksikan dan gemetar.
5 Di hadapan YAHWEH,
di hadapan Tuhan seluruh bumi,
gunung-gunung dilelehkan
seperti lilin.
6 Langit menyatakan kebenaran-Nya,
dan semua manusia
menyaksikan kemuliaan-Nya.
7 Semua yang menyembah patung
menjadi malu,
2

95:7-8= Ibr. 3:15; 4:7 95:7-11= Ibr. 3:7-11 95:8-9= Kel. 17:1-7; Bil. 20:2-13
95:11= Bil. 14:20-23; Ul. 1:34-36; 12:9-10; Ibr. 4:3-5 96:7-9= Maz. 29:1-2
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demikian juga mereka yang
bermegah dengan berhala-berhala;
semua ilah tunduk
di hadapan-Nya.
8 Sion mendengar dan bersukacita,
ya, putri-putri Yehuda bersukacita
karena keputusan-keputusan-Mu,
ya YAHWEH.
9 Sebab Engkaulah, ya YAHWEH,
tinggi mengatasi seluruh bumi;
Engkau ditinggikan jauh melebihi
segala ilah.
10Hai kamu yang mengasihi
YAHWEH,
bencilah kejahatan!
Dia memelihara jiwa orang-orang
kudus-Nya,
Dia melepaskan mereka
dari tangan orang fasik.
11Cahaya dipancarkan kepada orang
benar,
dan sukacita bagi yang lurus
hatinya.
12Bersukacitalah di dalam YAHWEH,
hai orang-orang benar,
bersyukurlah sebagai peringatan
akan kekudusan-Nya.
Pujian bagi YAHWEH karena
Keadilan-Nya
Mazmur.
98Nyanyikanlah
bagi YAHWEH

nyanyian baru
karena Dia telah melakukan
hal-hal yang ajaib;
tangan kanan-Nya dan lengan-Nya
yang kudus
telah menyelamatkan milik-Nya.
2 YAHWEH telah menyatakan
keselamatan-Nya;
Dia menyingkapkan
kebenaran-Nya
di depan mata bangsa-bangsa.
3 Dia telah mengingat kasih setia-Nya
dan kesetiaan-Nya
kepada keturunan Israel;
seluruh ujung bumi
telah menyaksikan keselamatan
Elohim kita.
4 Bersoraklah bagi YAHWEH
hai seluruh bumi,
pekikkanlah dan bersorak-sorailah
dan bermazmurlah!
5 Bermazmurlah bagi YAHWEH
dengan harpa,
dengan harpa dan suara mazmur.
6 Dengan terompet dan bunyi
sangkakala,
i kerubim (JGLT: : cherubs; MT: ~ybwrk).

99:1= Kel. 25:22
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bersoraklah di hadapan
Raja YAHWEH.
7 Biarlah laut dan segala isinya
bergemuruh,
dan dunia serta semua
yang tinggal di dalamnya.
8 Biarlah sungai-sungai bertepuk
tangan
biarlah gunung-gunung
bersukacita
9 di hadapan YAHWEH,
karena Dia datang untuk
menghakimi bumi,
Dia akan menghakimi dunia
dengan keadilan,
dan bangsa-bangsa
dengan ketulusan.
Pujian bagi Kekudusan
dan Kebesaran YAHWEH
memerintah,
99DiaYAHWEH
biarlah bangsa-bangsa gentar,
bersemayam di atas kerubim ;
i

biarlah bumi berguncang.
2 Agunglah YAHWEH di Sion;
dan Dia yang mengatasi
segala bangsa.
3 Biarlah mereka menyanjung
nama-Mu
yang agung dan yang ditakuti,
kuduslah nama itu.
4 Dan kekuatan Raja menyukai
keadilan;
Engkau telah menegakkan
kejujuran, keadilan dan kebenaran
di dalam Yakub,
Engkau telah melakukannya.
5 Tinggikanlah YAHWEH,
Elohim kita
dan bersujudlah
pada tumpuan kaki-Nya,
karena Dia kudus.
6 Musa dan Harun ada di antara
para imam-Nya,
dan Samuel di antara orang-orang
yang menyerukan nama-Nya;
mereka berseru kepada YAHWEH,
dan Dia menjawab mereka.
7 Dia berbicara kepada mereka dalam
tiang awan;
mereka memelihara
kesaksian-kesaksian-Nya
dan ketetapan yang Dia berikan
kepada mereka.
8 Engkau menjawab mereka,
ya YAHWEH, Elohim kami;
Engkaulah Elohim
yang mengampunkan kesalahan
mereka,
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yang membalas perbuatan
mereka.
9 Tinggikanlah YAHWEH,
Elohim kita,
dan sembahlah Dia di gunung-Nya
yang kudus,
karena YAHWEH,
Elohim kita kudus.
Manusia Harus Memuji Elohim
Mazmur ucapan syukur.
100Bersoraklah
bagi YAHWEH,

hai seluruh bumi.
Berbaktilah kepada YAHWEH
dengan gembira,
datanglah ke hadapan-Nya
dengan nyanyian.
3 Ketahuilah bahwa YAHWEH,
Dialah Elohim;
Dialah telah menjadikan kita,
dan kita adalah umat milik-Nya,
dan domba gembalaan-Nya.
4 Masuklah ke dalam gerbang-Nya
dengan ucapan syukur,
ke dalam pelataran-Nya
dengan pujian;
bersyukurlah kepada-Nya,
berkatilah nama-Nya!
5 Sebab YAHWEH itu baik,
kasih setia-Nya untuk selamanya,
dan kesetiaan-Nya turun-temurun.
2

Nyanyian Kebenaran
Mazmur Daud.
101
Aku mau bernyanyi bagi-Mu

tentang kasih setia dan keadilan
ya YAHWEH,
aku mau bermazmur.
2 Aku mau bertindak bijaksana
di jalan yang sempurna;
ya, kapankah Engkau akan datang
kepadaku?
Aku mau berjalan
dalam ketulusan hatiku
di tengah keluargaku.
3 Aku tidak mau menempatkan
hal yang sia-sia di depan mataku;
aku membenci perbuatan
orang-orang yang menyimpang;
hal itu tidak akan melekat padaku.
4 Hati yang curang akan menjauh
dari padaku;
aku tidak akan mengenal
kejahatan.
5 Siapa yang memfitnah sesamanya
dengan diam-diam,
aku mau membinasakannya;

aku tidak tahan terhadap orang
yang bermata angkuh
dan berhati sombong.
6 Mataku tertuju kepada orang
yang setia di negeri itu
sehingga mereka dapat tinggal
bersamaku;
dia yang berjalan pada jalan
yang sempurna
akan melayaniku.
7 Siapa yang berbuat curang
tidak akan tinggal dalam rumahku;
siapa yang berkata dusta
tidak akan berdiri tegak
di depan mataku.
8 Pada waktu pagi
aku mau membinasakan orang fasik
di negeri itu;
sehingga aku dapat melenyapkan
semua orang yang melakukan
kejahatan dari kota YAHWEH.
Doa Orang yang Sengsara
Doa orang yang menderita ke102
tika dia lemah dan mencurahkan
keluh kesahnya di hadapan YAHWEH.
Dengarkanlah doaku, ya YAHWEH,
dan biarlah seruanku
sampai kepada-Mu.
3 Janganlah menyembunyikan
wajah-Mu dari padaku
pada waktu kesesakan
menimpa aku;
sendengkanlah telinga-Mu
ketika aku berseru,
jawablah aku segera!
4 Sebab hari-hariku berakhir
bagaikan asap,
dan tulang-tulangku membara
bagaikan tungku perapian.
5 Hatiku terpukul dan menjadi kering
bagaikan rumput,
sehingga aku lupa makan rotiku.
6 Sebab suara rintihanku;
tulang belulangku melekat
pada dagingku.
7 Aku seperti burung pelikan
di padang belantara;
aku seperti burung hantu
di padang gurun.
8 Aku berjaga dan aku seperti seekor
burung yang terasing
di atas atap.
9 Musuh-musuhku mencela aku
sepanjang hari;
orang-orang yang sombong
bersumpah melawan aku.
10Sebab aku telah makan abu
seperti roti,
2

100:5= 1Taw. 16:34; 2Taw. 5:13, 7:3; Ezr. 3:11; Maz. 106:1, 107:1, 118:1, 136:1; Yer. 33;11
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dan telah mencampur minumanku
dengan ratapan;
11oleh karena murka-Mu
dan geram-Mu;
sebab, Engkau telah mengangkat
aku dan mencampakkan aku.
12Hari-hariku bagaikan
bayang-bayang yang membentang,
dan aku layu bagaikan rumput.
13Namun Engkau, ya YAHWEH,
akan bersemayam
untuk selama-lamanya,
dan ingatan akan Engkau
turun-temurun.
14Engkau akan bangkit,
berbelaskasihan terhadap Sion;
karena waktu untuk
berbelaskasihan kepadanya,
karena waktu yang ditentukan
telah tiba.
15Sebab hamba-hamba-Mu
berkenan akan batu-batunya,
dan menaruh kasihan terhadap
debunya.
16Maka bangsa-bangsa takut
akan nama YAHWEH,
dan raja-raja di bumi
akan kemuliaan-Mu.
17Apabila YAHWEH membangun
Sion,
Dia akan menampakkan diri
dalam kemuliaan-Nya.
18Dia akan berpaling kepada doa
orang miskin,
dan tidak akan menghina doa
mereka.
19Hal ini dituliskan untuk generasi
yang akan datang,
dan umat yang diciptakan
akan memuji YAHWEH.
20Sebab Dia telah memandang
dari ketinggian tempat kudus-Nya,
YAHWEH melihat dari surga
ke bumi;
21untuk mendengar keluhan
orang-orang yang tertawan,
untuk membebaskan anak-anak
dari maut;
22untuk menceritakan nama YAHWEH
di Sion,
dan kepujian-Nya di Yerusalem;
23pada waktu bangsa-bangsa
dan kerajaan-kerajaan berhimpun
untuk berbakti kepada YAHWEH.
24Dia menurunkan kekuatanku
dalam perjalanan;
Dia memperpendek hari-hariku;
25aku berkata,
“Oh Elohimku,
janganlah mengambil aku
dalam pertengahan umurku;
102:25-27= Ibr. 1:10-12
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tahun-tahun-Mu
dari generasi ke generasi”
26Engkau telah membangun bumi
sejak dahulu kala;
dan langit adalah hasil buatan
tangan-Mu.
27Semua itu akan binasa,
tetapi Engkau akan tetap tegak,
bahkan semua itu akan menjadi
usang seperti pakaian;
Engkau akan mengubah mereka
seperti pakaian,
dan mereka akan berubah.
28Namun Engkau tetap sama,
dan tahun-tahun-Mu
tidak akan berakhir.
29Anak hamba-hamba-Mu
akan tetap tinggal,
dan keturunan mereka
ditegakkan di hadapan-Mu.
Pujian bagi
Kemurahan YAHWEH
Dari Daud.
103
Berkatilah YAHWEH, hai jiwaku,

dan segenap batinku,
berkatilah nama kudus-Nya!
2 Berkatilah YAHWEH, hai jiwaku,
dan janganlah melupakan
semua kebaikan-Nya.
3 Dialah yang telah mengampunkan
segala kesalahanmu;
yang telah menyembuhkan
segala penyakitmu;
4 yang telah menebus hidupmu
dari lubang kebinasaan;
yang telah memahkotai engkau
dengan kasih setia dan rahmat;
5 yang memuaskan hasratmu dengan
kebaikan;
masa mudamu diperbaharui
bagaikan rajawali.
6 YAHWEH melaksanakan kebenaran
dan keadilan kepada semua orang
yang tertindas.
7 Dia memberitahukan
jalan-jalan-Nya kepada Musa,
dan tindakan-Nya
kepada keturunan Israel.
8 YAHWEH itu pengasih
dan penyayang,
lamban untuk marah
dan berlimpah kasih setia.
9 Dia tidak selamanya menghajar,
atau menyimpan murka-Nya
untuk selama-lamanya.
10Dia tidak memperlakukan kita
sesuai dengan dosa-dosa kita,
atau membalas kepada kita
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sesuai kesalahan kita.
langit di atas bumi,
demikianlah kekuatan kasih
setia-Nya
atas orang-orang
yang takut akan Dia.
12Sejauh timur dari barat,
demikianlah Dia menjauhkan
pelanggaran-pelanggaran kita
dari pada kita.
13Seperti bapak berbelaskasihan
kepada anak-anak,
demikianlah YAHWEH
berbelas kasihan kepada
orang-orang yang takut akan Dia.
14Sebab Dia mengetahui rupa kita,
yang diingat bahwa
kita adalah debu.
15Sebab manusia,
hari-harinya seperti rumput;
seperti bunga di padang,
demikianlah dia mekar.
16Jika angin melandanya,
lenyaplah dia,
dan tempatnya
tidak mengenalnya lagi.
17Namun kasih setia YAHWEH
adalah dari kekal sampai kekal
bagi orang-orang
yang takut akan Dia
dan keadilan-Nya bagi anak cucu;
18bagi mereka yang memegang teguh
perjanjian-Nya,
dan bagi mereka yang mengingat
perintah-perintah-Nya
agar melakukannya.
19YAHWEH telah mempersiapkan
takhta-Nya di surga;
dan kerajaan-Nya berkuasa
atas semua.
20Berkatilah YAHWEH,
hai para malaikat
dan pahlawan-pahlawan
perkasa-Nya;
yang melakukan firman-Nya
untuk mendengarkan suara
firman-Nya.
21Berkatilah YAHWEH,
hai semua bala tentara-Nya,
hai para pelayan-Nya yang
melakukan kehendak-Nya.
22Berkatilah YAHWEH,
atas segala perbuatan tangan-Nya,
di seluruh tempat kekuasaan-Nya;
berkatilah YAHWEH, hai jiwaku.
11Setinggi

YAHWEH
Memelihara Ciptaan-Nya
YAHWEH,
104Berkatilah
hai jiwaku!
104:4= Ibr. 1:7

Ya YAHWEH, Elohimku,
Engkau telah menjadi Mahabesar,
Engkau berpakaian
kemuliaan dan kehormatan;
2 yang menyelimuti diri-Mu
dengan terang bagaikan jubah,
yang membentangkan langit
seperti tabir;
3 yang memancangkan tiang-tiang
ruang atas-Nya di dalam air,
yang meletakkan awan-awan
tebal sebagai kereta-Nya,
yang berjalan di atas sayap angin;
4 yang menjadikan
malaikat-malaikat-Nya
seperti angin,
dan pelayan-pelayannya
seperti api yang menyala-nyala.
5 Dia menegakkan bumi di atas
fondasinya,
sehingga tidak terguncang
sampai selama-lamanya.
6 Engkau menutupi laut seperti
sebuah jubah;
air naik meluap melampaui
gunung-gunung.
7 Oleh hardikan-Mu,
mereka melarikan diri,
oleh bunyi guntur-Mu
mereka berlalu terburu-buru.
8 Mereka naik ke gunung-gunung,
lalu turun ke lembah,
ke tempat yang telah Engkau
tetapkan bagi mereka.
9 Engkau telah menetapkan batas,
mereka tidak akan melewatinya;
mereka tidak akan kembali
menutupi bumi.
10Dia yang mengirim mata air
ke lembah-lembah,
mengalir di antara bukit-bukit,
11memberi minum pada setiap hewan
di padang;
keledai-keledai liar memuaskan
dahaganya;
12di atasnya bersaranglah
burung-burung di langit;
mereka berkicau
dari antara dahan-dahan.
13Dia yang menyirami bukit-bukit
dari tempat tinggi;
bumi dikenyangkan
dari hasil karya-Mu.
14Dia yang menumbuhkan
rerumputan untuk kawanan ternak,
dan tanaman untuk diusahakan
oleh manusia;
untuk menghasilkan makanan
dari dalam tanah.
15Dan anggur menyukakan hati
manusia;
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dari minyak membuat wajah
bercahaya;
dan roti menopang perut manusia;
16Pepohonan YAHWEH dipuaskan;
pohon aras Libanon
yang telah Dia tanam;
17di sana tempat burung-burung
bersarang;
pohon-pohon cemara adalah
rumah burung-burung bangau.
18bukit-bukit yang tinggi
untuk kambing-kambing liar;
bukit-bukit batu sebagai
perlindungan bagi pelanduk;
19Dia membuat bulan
sebagai penentu musim,
matahari mengetahui
terbenamnya.
20Engkau menetapkan gelap,
dan itulah malam;
di dalamnya semua binatang
hutan mengeriap.
21Singa-singa muda mengaum
demi mangsa;
dan mencari makanannya
dari Elohim.
22matahari terbit,
mereka berkumpul,
dan berbaring di liangnya.
23Keluarlah manusia untuk
pekerjaannya;
dan jerih payahnya
sampai petang hari.
24Ya YAHWEH,
betapa banyaknya perbuatan-Mu!
Engkau telah menjadikan
semuanya dalam hikmat-Mu;
bumi penuh kekayaan-Mu.
25Inilah laut,besar dan luas kedua
sisinya;
di dalamnya tak terhitung
segala yang berkeriapan
makhluk-makhluk hidup,
kecil dan besar.
26Di sanalah kapal-kapal berlayar,
Engkau menciptakan
binatang-binatang laut yang besar
agar bermain di dalamnya.
27Semuanya itu
sedang menanti-nantikan Engkau,
untuk memberikan makanan
mereka pada musimnya.
28Apabila Engkau memberikan
kepada mereka,
mereka akan memungut.
Apabila Engkau akan membuka
kedua belah tangan-Mu,
mereka akan dikenyangkan
dengan kebaikan.
29Apabila Engkau menyembunyikan
wajah-Mu,
104:26= Ayb. 41:1; Maz.74:14; Yes. 27:1
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mereka akan dibuat menderita.
Apabila Engkau mengumpulkan
roh mereka,
mereka akan mati,
dan mereka akan kembali
menjadi debu.
30Engkau mengirimkan Roh-Mu,
mereka pun tercipta,
dan Engkau memperbaharui
permukaan bumi.
31Kemuliaan YAHWEH
akan tetap untuk selamanya,
YAHWEH akan bersukacita
atas perbuatan-Nya.
32Dia memandang ke atas bumi,
bumi pun gemetar,
Dia menyentuh gunung-gunung
dan gunung-gunung pun berasap.
33Aku mau bernyanyi bagi YAHWEH
selama hidupku,
aku mau bermazmur
bagi Elohimku,
selagi aku ada.
34Renunganku tentang Dia itu manis,
aku mau bersuka
di dalam YAHWEH.
35Biarlah orang-orang berdosa binasa
dari bumi,
dan biarlah orang-orang fasik
tidak akan ada lagi;
berkatilah YAHWEH,
hai jiwaku,
Halelu-YAH!
Perbuatan YAHWEH
yang Ajaib
Bersyukur kepada YAHWEH,
105beritahukanlah
serukanlah nama-Nya;
perbuatan-Nya

di antara bangsa-bangsa.
Bernyanyilah bagi Dia,
nyanyikanlah puji-pujian bagi Dia;
ceritakanlah segala
keajaiban-Nya.
3 Muliakanlah nama kudus-Nya;
kiranya hati semua orang yang
mencari YAHWEH, bersukacita.
4 Carilah YAHWEH
dan kekuatan-Nya;
carilah wajah-Nya selalu.
5 Ingatlah keajaiban-keajaiban-Nya
yang telah Dia lakukan,
mukjizat-mukjizat-Nya,
dan keadilan dari mulut-Nya.
6 Hai benih Abraham,
hamba-Nya;
hai keturunan Yakub,
orang-orang pilihan-Nya.
7 Dia adalah YAHWEH,
Elohim kita;
2
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keadilan-Nya di seluruh bumi.
Dia mengingat perjanjian-Nya
untuk selamanya;
firman yang telah Dia berikan
kepada ribuan generasi;
9 yang telah Dia ikat dengan Abraham
dan sumpahnya kepada Ishak;
10dan telah Dia teguhkan bagi Yakub
sebagai suatu ketetapan;
bagi Israel, sebagai suatu perjanjian
yang terus-menerus;
11yang mengatakan,
“Kepadamu, Aku akan memberikan
tanah Kanaan,
sebagai bagian milik pusakamu.”
12Ketika mereka
masih sangat sedikit jumlahnya,
dan sebagai orang asing
di dalamnya;
13dan mereka mengembara
dari satu bangsa ke bangsa yang lain;
dari satu kerajaan
ke rakyat yang lain;
14Dia tidak membiarkan
orang menindas mereka;
ya, Dia menegur raja-raja
demi mereka,
15“Jangan menyentuh yang Kuurapi,
dan janganlah mengganggu
nabi-nabi-Ku.”
16Dan Dia mendatangkan kelaparan
atas negeri itu;
Dia menghancurkan seluruh
bahan makanan.
17Dia mengutus seseorang
untuk mendahului mereka,
Yusuf dijual sebagai budak.
18Mereka mengimpit kedua kakinya
dengan belenggu,
jiwanya telah masuk dalam
penjara besi.
19Sampai waktu firman-Nya datang;
firman YAHWEH memurnikan dia;
20Raja, penguasa bangsa mengutus
seseorang dan melepaskannya;
dan menyatakannya bebas.
21Raja menjadikannya tuan
atas istana,
dan mengatur segala harta
miliknya;
22untuk mengikat para pangerannya
pada kehendaknya,
dan untuk mengajarkan hikmat
kepada tua-tuanya.
23Israel pun datang ke Mesir,
dan Yakub tinggal di tanah Ham.
24Dan Dia menambah umat-Nya
menjadi sangat banyak;
8

105:9= Kej. 12:7, 17:8, 26:3
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dan membuatnya lebih kuat
daripada musuh-musuhnya.
25Dia mengubah hati mereka
sehingga membenci umat-Nya,
dan berbuat curang
terhadap hamba-hamba-Nya.
26Dia mengutus Musa, hamba-Nya,
dan Harun,
yang telah Dia pilih.
27Mereka melakukan hal-hal
di tengah-tengah mereka
sebagai tanda-tanda-Nya
dan keajaiban-keajaiban
di tanah Ham.
28Dia mengirimkan kegelapan
dan membuatnya gelap;
dan mereka tidak taat terhadap
firman-Nya.
29Dia mengubah air menjadi darah,
dan membunuh ikannya.
30Katak mengerumuni negeri mereka,
dalam kamar-kamar raja mereka.
31Dia berfirman dan datanglah lalat
pikat,
dan kutu di seluruh perbatasan
mereka.
32Dia menurunkan hujan es
bagi mereka,
nyala api di negeri mereka.
33Dia menghancurkan pohon-pohon
anggur mereka,
dan pohon-pohon ara mereka;
dan mematahkan pepohonan
di perbatasan mereka.
34Dia berfirman dan datanglah
belalang,
dan ulat yang tidak terbilang
jumlahnya:
35dan mereka memakan semua
tanaman di negeri mereka,
dan memakan buah-buahan
di tanah mereka.
36Dia juga membunuh semua
anak sulung di negeri mereka,
buah sulung dari semua
kekuatan mereka.
37Dan Dia memimpin mereka keluar
dengan perak dan emas,
dan tidak seorang pun di antara
suku-suku mereka yang menjadi
lemah.
38Mesir bergembira ketika mereka
pergi,
karena ketakutan mereka
menimpa mereka.
39Dia membentangkan awan sebagai
penudung,
dan api untuk menerangi malam.
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105:31= Kel. 8:16-17, 20-24
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40Mereka

meminta
dan Dia mendatangkan burung
puyuh,
dan roti surga mengenyangkan
mereka.
41Dia membelah gunung batu
dan memancarlah air,
mereka mengalir di tempat
kering menjadi sebuah sungai.
42Sebab Dia mengingat firman-Nya
yang kudus,
dan Abraham, hamba-Nya.
43Dan Dia membawa umat-Nya
ke luar dengan sukacita,
orang-orang pilihan-Nya
dengan kegirangan.
44Dan Dia memberikan kepada mereka
negeri bangsa-bangsa,
dan mereka mewarisi
hasil jerih payah
dari bangsa-bangsa;
45supaya mereka mematuhi
ketetapan-Nya
dan memelihara torat-Nya.
Halelu-YAH!
Pembebasan dari YAHWEH
Halelu-YAH!
106
Bersyukurlah kepada
YAHWEH karena Dia baik

bahwasanya untuk selamanya
kasih setia-Nya.
2 Siapakah yang dapat mengucapkan
perbuatan YAHWEH yang dahsyat,
yang dapat mengumandangkan
segala kepujian-Nya?
3 Berbahagialah orang
yang memelihara hukum,
yang melakukan kebenaran
pada setiap waktu.
4 Ingatlah aku, ya YAHWEH,
dalam perkenan umat-Mu;
lawatlah aku
dalam keselamatan-Mu.
5 untuk melihat kebaikan
umat pilihan-Mu;
untuk bersukacita
dalam kegembiraan umat-Mu,
untuk memuliakan
bersama ahli waris-Mu.
6 Kami telah berdosa bersama leluhur
kami;
kami telah bersalah,
kami telah berbuat jahat.
7 Leluhur kami di Mesir
tidak memahami mukjizat-Mu;
mereka tidak mengingat
kasih setia-Mu yang berlimpah,

647

dan memberontak di laut,
di laut Suf.
8 Dan Dia menyelamatkan mereka
demi nama-Nya,
untuk memperkenalkan
kuasa-Nya.
9 Dan Dia menghardik laut Suf,
dan laut itu kering,
dan Dia membuat mereka
berjalan di kedalaman
seperti di padang gurun.
10Dan Dia menyelamatkan mereka
dari tangan orang yang membenci
mereka,
dan menebus mereka dari tangan
musuh.
11Maka air pun menutup musuh
mereka,
tidak seorang pun
dari antara mereka tertinggal.
12Dan mereka akan percaya
pada firman-Nya,
mereka akan menyanyikan
kepujian-Nya.
13Mereka terburu-buru,
mereka melupakan perbuatan-Nya,
mereka tidak menunggu
nasihat-Nya.
14Dan mereka sangat rakus
di padang gurun,
dan mencobai Elohim
di padang gurun.
15Dan Dia mengabulkan
permintaan mereka,
tetapi mengirimkan kesia-siaan
ke dalam hati mereka.
16Dan mereka iri hati terhadap Musa
di perkemahan,
terhadap Harun,
orang kudus YAHWEH.
17Bumi menganga dan menelan Datan;
dan meliputi rombongan Abiram.
18Dan nyala api membakar
rombongan mereka;
nyala api menghanguskan
orang-orang fasik.
19Mereka membuat anak lembu
di Horeb,
dan menyembah
patung tuangan itu;
20dan mereka menukar kemuliaan
mereka
dengan patung lembu jantan
yang makan rumput.
21Mereka melupakan Elohim
yang membebaskan mereka,
yang telah melakukan
perkara-perkara besar di Mesir;
22perbuatan-perbuatan yang ajaib

105:40= Kel. 16:2-15 105:41= Kel. 17:1-7; Bil. 20:2-13 105:44= Yos. 11:16-23 106:1= 1Taw. 16:34; 2Taw. 5:13,
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di tanah Ham,
peristiwa-peristiwa
yang mengagumkan di laut Suf.
23Dan Dia mengatakan
untuk membinasakan mereka;
kecuali Musa, orang pilihan-Nya
yang berdiri di hadapan-Nya
pada waktu pelanggaran itu
sehingga membatalkan murka-Nya
untuk membinasakan mereka.
24Dan mereka meremehkan
tanah yang menyenangkan,
mereka tidak percaya
akan firman-Nya.
25Lalu, mereka bersungut-sungut
di dalam tenda-tenda mereka,
mereka tidak mendengarkan
suara YAHWEH;
26dan Dia mengangkat tangan-Nya
ke atas mereka,
untuk merobohkan mereka
di padang gurun;
27untuk membuat keturunan mereka
juga jatuh di antara bangsa-bangsa;
dan menyerakkan mereka
ke negeri-negeri.
28Dan mereka bergabung dengan
Baal-Peor,
dan makan kurban bagi orang mati.
29dan menyakiti-Nya
dengan perbuatan mereka;
lalu tulah pun merebak
di antara mereka;
30Kemudian,
Pinehas tampil dan campur tangan;
dan tulah itu pun terhenti,
31dan hal ini diperhitungkan
sebagai suatu kebenaran bagi dia
dari generasi ke generasi
untuk selama-lamanya.
32Dan mereka marah
di dekat air Meriba,
dan menyakitkan Musa,
karena tuntutan mereka.
33karena mereka menyakiti hatinya,
sehingga dia berbicara gegabah
dengan bibirnya.
34Mereka tidak menumpas
bangsa-bangsa,
yang telah YAHWEH
perintahkan kepada mereka;
35malah berbaur dengan
bangsa-bangsa itu,
dan mempelajari perbuatan
mereka.
36Lalu, mereka mengabdi
kepada berhala-berhala mereka,
dan menjadi jerat bagi mereka.
37Bahkan mereka mengurbankan
106:24-26= Bil. 14:1-35
106:34-36= Hak. 2:1-3, 3:5-6
106:47-48= 1Taw. 16:35-36
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anak laki-laki dan anak perempuan
mereka
kepada roh-roh jahat;
38dan mereka menumpahkan
darah orang yang tidak bersalah,
darah anak-anak laki-laki
dan anak-anak perempuan
mereka,
yang mereka kurbankan
kepada berhala-berhala Kanaan;
dan negeri itu menjadi cemar
dengan darah.
39Demikianlah mereka menjadi najis
karena perbuatan mereka,
dan berzina dalam perbuatan
mereka.
40Maka murka YAHWEH menyala
terhadap umat-Nya,
dan Dia jijik terhadap
ahli waris-Nya.
41Lalu, Dia menyerahkan mereka
ke tangan bangsa-bangsa,
dan orang-orang
yang membenci mereka,
berkuasa atas mereka.
42Dan musuh mereka menindas
mereka,
dan mereka sangat terhina
di bawah tangan musuh.
43Berkali-kali Dia membebaskan
mereka,
tetapi mereka memberontak
dengan rencana mereka sendiri,
dan tenggelam dalam
pelanggaran mereka.
44Lalu, Dia melihat kesengsaraan
mereka,
ketika Dia mendengar
jeritan mereka,
45dan Dia mengingat perjanjian-Nya
dengan mereka,
dan Dia menyesal sesuai
kelimpahan kasih setia-Nya.
46Dan Dia memberi kemurahan
di hadapan semua orang
yang menawan mereka.
47Selamatkanlah kami,
ya YAHWEH, Elohim kami;
kumpulkanlah kami dari antara
bangsa-bangsa,
untuk bersyukur bagi nama-Mu
yang kudus,
untuk bermegah dalam
kepujian-Mu.
48Diberkatilah YAHWEH,
Elohim Israel,
dari kekal sampai kekal,
dan semua bangsa akan berkata:
Amin! Halelu-YAH!
106:28-31= Bil. 25:1-13
106:38= Bil. 35:33
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YAHWEH Melepaskan Umat
dari Kesukaran
Bersyukurlah kepada
107
YAHWEH,
karena Dia baik;

bahwasanya untuk selamanya
kasih setia-Nya.
2 Biarlah orang-orang
yang ditebus YAHWEH berkata,
“Orang-orang yang telah
Dia tebus dari tangan musuh,
3 dan himpunkan dari berbagai negeri,
dari timur dan dari barat,
dari utara dan dari selatan.”
4 Orang-orang mengembara
di padang belantara,
di jalan padang pasir,
mereka tidak menemukan
kota kediaman,
5 lapar dan dahaga,
jiwa mereka menjadi lemah
dalam dirinya.
6 Dan mereka berseru
kepada YAHWEH
dalam kesusahan mereka,
Dia melepaskan mereka
dari kesesakannya.
7 Dan Dia membimbing mereka
di jalan yang benar,
menuju kota kediaman.
8 Biarlah mereka bersyukur
kepada YAHWEH
atas kasih setia-Nya,
dan keajaiban-keajaiban-Nya
kepada anak-anak manusia.
9 Sebab, Dia memuaskan jiwa
yang haus,
dan Dia mengenyangkan jiwa
yang lapar dengan kebaikan.
10Orang-orang yang hidup dalam
kegelapan dan bayang-bayang maut,
menjadi tawanan
dalam penderitaan dan belenggu;
11karena mereka melawan firman
Elohim
dan meremehkan nasihat
dari Yang Mahatinggi.
12Dan Dia menundukkan hati mereka
dengan kekerasan,
mereka tersandung
dan tidak ada seorang pun
yang menolong.
13Dan mereka berseru kepada
YAHWEH
dalam kesusahan mereka,
Dia menyelamatkan mereka
dari segala kesesakan mereka.
14Dia membawa mereka keluar
dari kegelapan dan bayang-bayang
maut,
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dan Dia memutuskan belenggu
mereka.
15Biarlah mereka bersyukur
kepada YAHWEH
atas kasih setia-Nya,
dan keajaiban-keajaiban-Nya
kepada anak-anak manusia.
16Sebab Dia telah menghancurkan
gerbang-gerbang tembaga,
dan Dia mematahkan palang besi
menjadi dua bagian.
17Orang bodoh menderita
karena pembangkangan mereka
dan karena pelanggaran mereka.
18Jiwa mereka membenci
setiap makanan,
dan mereka mendekati
gerbang kematian.
19Lalu mereka berseru kepada
YAHWEH
dalam kesusahan mereka,
Dia menyelamatkan mereka
dari kesesakan mereka.
20Dia mengirimkan firman-Nya
kepada mereka
dan menyembuhkan mereka,
dan membebaskan mereka
dari lubang kebinasaan mereka.
21Biarlah mereka bersyukur kepada
YAHWEH
atas kasih setia-Nya
dan keajaiban-keajaiban-Nya
kepada anak-anak manusia.
22Dan biarlah mereka mengurbankan
kurban persembahan syukur,
dan biarlah mereka menceritakan
perbuatan-perbuatan-Nya
dengan sorak-sorai!
23Orang-orang yang mengarungi
lautan dengan kapal-kapal,
yang melakukan pekerjaan
di laut luas.
24Mereka melihat perbuatan
YAHWEH,
dan keajaiban-keajaiban-Nya
di kedalaman laut.
25Sebab Dia berfirman
dan membangkitkan angin badai
dan meninggikan gelombangnya.
26Mereka naik ke langit,
mereka turun ke kedalaman laut,
jiwa mereka luluh
karena malapetaka,
27mereka sempoyongan
dan terhuyung-huyung
seperti orang mabuk,
dan seluruh hikmat mereka
lenyap.
28Dan mereka berseru kepada
YAHWEH
dalam kesukaran,

107:1= 1Taw. 16:34; 2Taw. 5:13, 7:3; Ezr. 3:11; Maz. 100:5, 106:1, 118:1, 136:1; Yer. 33:11
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dan Dia mengeluarkan mereka
dari kesesakan mereka.
29Dia meredakan badai menjadi
tenang
dan gelombang laut pun
menjadi teduh;
30lalu mereka merasa senang,
karena badai dan gelombang
menjadi teduh,
dan Dia menuntun mereka
ke perhentian yang mereka
rindukan.
31Biarlah mereka bersyukur kepada
YAHWEH
atas kasih setia-Nya,
dan keajaiban-keajaiban-Nya
kepada anak-anak manusia;
32dan meninggikan Dia
di tengah-tengah jemaat bangsa itu,
dan memuji Dia
dalam kumpulan para tua-tua.
33Dia mengubah sungai-sungai
menjadi padang gurun,
dan mata air menjadi tanah
yang tandus,
34tanah yang subur menjadi padang
garam,
karena kefasikan orang-orang
yang tinggal di dalamnya.
35Dia mengubah padang pasir
menjadi kolam air,
dan tanah yang tandus
memancarkan mata air;
36dan Dia menempatkan orang-orang
yang lapar di sana,
dan mereka menyiapkan
kota kediaman.
37Dan mereka menabur
di ladang-ladang
dan membuat kebun anggur
dan menghasilkan buah.
38Dia juga memberkati mereka
sehingga berlipat ganda,
dan Dia tidak membiarkan
kawanan ternak mereka berkurang.
39Namun mereka berkurang
dan menjadi rendah,
karena penindasan,
penderitaan dan dukacita.
40Dia mencurahkan kehinaan
kepada para penguasa,
dan membuat mereka
mengembara dalam kesia-siaan,
tidak ada jalan.
41Namun Dia mengangkat
orang-orang miskin
dari penderitaan,
dan Dia menjadikan
keluarga-keluarga
seperti kawanan domba.
42Orang yang jujur akan melihat

dan bersukacita,
dan semua kejahatan menutup
mulutnya.
43Siapa yang bijaksana maka akan
memperhatikan hal-hal ini,
mereka akan memahami
kasih setia YAHWEH.
Pujian Kemenangan bagi
YAHWEH

108Nyanyian.
Mazmur Daud.
Hatiku siap, ya Elohim,
aku mau bernyanyi,
dan aku mau bermazmur
bahkan dengan kemuliaanku.
3 Bangunlah, hai kecapi dan harpa,
aku mau membangunkan fajar.
4 Aku mau menyanjung Engkau
di antara umat, ya YAHWEH,
dan aku mau bermazmur bagi-Mu
di antara bangsa-bangsa.
5 Sebab kasih setia-Mu besar
mengatasi langit,
dan kesetiaan-Mu ke awan-awan.
6 Tinggikan diri-Mu, ya Elohim
mengatasi langit,
kemuliaan-Mu mengatasi
seluruh bumi.
7 Supaya orang yang Engkau kasihi
dapat dibebaskan,
diselamatkan oleh tangan
kanan-Mu dan jawablah aku.
8 Elohim telah berfirman
dalam kekudusan-Nya,
“Aku mau bersukacita,
Aku mau membagi-bagi wilayah
Sikhem,
dan Aku mau mengukur
lembah Sukot.
9 Gilead adalah milik-Ku,
dan Manashe adalah milik-Ku,
dan Efraim adalah pelindung
kepala-Ku,
Yehuda adalah tongkat
kekuasaan-Ku.
10Moab adalah bejana
pembasuhan-Ku,
Aku akan melemparkan
kasut-Ku ke Edom,
Aku akan bersorak kemenangan
atas Filistin.
11Siapakah yang akan memimpin aku
masuk ke kota yang berkubu?
Siapakah yang akan
memimpin aku ke Edom?
12Ya Elohim,
bukankah Engkau yang tidak
membuang kami?
2
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Dan, ya Elohim,
apakah Engkau tidak akan
bersama laskar kami?
13Berikanlah pertolongan
kepada kami dari kesesakan,
karena pembebasan dari manusia
sia-sia.
14Di dalam Elohim,
kita akan melakukan perkara
yang besar,
karena Dia akan menginjak-injak
musuh kita.
Permohonan Pembalasan
atas Musuh
pemimpin musik.
109 Untuk
Mazmur Daud.
Ya Elohim kepujianku,
janganlah diam!
2 Sebab mulut orang fasik,
dan mulut dusta menganga
melawan aku,
berkata-kata melawan aku
dengan lidah dusta.
3 Dan mereka mengepung aku
dengan perkataan kebencian;
dan menantang perang
melawan aku tanpa alasan.
4 Sebaliknya kesayanganku,
menjadi musuhku
tetapi aku tetap dalam doa.
5 Dan mereka membalas kebaikan
dengan kejahatan terhadapku,
dan kasihku dengan kebencian.
6 Tempatkanlah orang fasik
untuk mengatasinya,
dan biarlah musuh berdiri
pada sebelah kanan tangannya;
7 ketika dihakimi,
biarlah dia keluar dalam keadaan
jahat,
dan biarlah doanya menjadi dosa;
8 biarlah hari-harinya pendek,
dan biarlah orang lain
mengambil jabatannya;
9 biarlah anak-anaknya menjadi
yatim piatu,
dan istrinya menjadi janda;
10dan biarlah keturunannya
selalu mengemis dan mengembara,
dan mencari sesuatu dari antara
reruntuhan mereka;
11biarlah lintah darat memasang
perangkap terhadap semua
miliknya,
dan biarlah orang-orang asing
menjarah hasil jerih payahnya.
12Jangan biarkan seorang menaruh
iba kepadanya,
109:8= Kis. 1:20

109:25= Mat. 27:39; Mrk. 15:29
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atau berbelas kasihan terhadap
anak-anak yatim piatunya.
13Biarlah anak cucunya dilenyapkan,
biarlah nama mereka dihapus
dalam generasi yang berikutnya.
14Biarlah segala kesalahan leluhurnya
diingat YAHWEH;
dan jangan biarkan dosa ibunya
dihapuskan.
15Biarlah mereka senantiasa
di hadapan YAHWEH,
dan biarlah Dia melenyapkan
ingatan terhadap mereka
dari bumi.
16Sebab dia tidak ingat lagi untuk
menunjukkan kebaikan,
dan akan mengejar orang miskin
dan yang kekurangan,
bahkan membunuh orang
yang hancur hati.
17Dan dia suka kutukan,
maka hal itu menimpanya;
dia juga tidak senang
dengan berkat, maka hal itu
menjauh dari padanya.
18Oleh karena dia menyelimuti dirinya
dengan kutukan,
seperti mengenakan jubah,
maka hal itu datang seperti air
pada tubuhnya,
dan seperti minyak
pada tulang-tulangnya.
19Biarlah itu baginya menjadi seperti
jubah yang ia kenakan,
dan seperti ikat pinggang
yang selalu ia pakai.
20Inilah ganjaran bagi musuh-musuhku
dari YAHWEH,
dan bagi orang-orang yang
berbicara jahat terhadap jiwaku.
21Namun Engkau, Ya YAHWEH,
Tuhan,
bekerjalah bersamaku
demi nama-Mu;
karena kasih setia-Mu itu baik,
bebaskanlah aku.
22Sebab aku miskin dan lemah;
dan hatiku tertusuk
dalam batinku.
23Bagaikan bayang-bayang
apabila dia menjulur,
aku dilenyapkan;
aku dihalau seperti belalang.
24Lututku melemah karena berpuasa,
dan dagingku dari gemuk
menjadi kurus.
25Maka aku telah menjadi cercaan
bagi mereka;
mereka menatap kepadaku,
sambil menggeleng-gelengkan
kepalanya;
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26Ya YAHWEH, Elohimku,

tolonglah aku;
selamatkanlah aku
menurut kasih setia-Mu;
27Dan mereka akan mengetahui
bahwa inilah tangan-Mu,
ya YAHWEH,
Engkau telah melakukannya.
28Mereka akan mengutuk,
tetapi Engkau akan memberkati;
mereka bangkit
dan menjadi malu,
dan hamba-Mu akan bersukacita.
29Biarlah mereka yang menuduh aku
berpakaian rasa malu,
dan rasa malu itu menyelubungi
mereka seperti jubah.
30Aku mau menyanjung
YAHWEH dengan mulutku
dengan berkelimpahan,
dan aku mau memuji Dia
di tengah-tengah orang banyak.
31Sebab Dia akan berdiri di sebelah
kanan orang yang lemah,
untuk menyelamatkan dari
orang-orang yang menghukum
jiwanya.
YAHWEH
Memberikan Kedaulatan
kepada Raja
Mazmur Daud.
110
Perkataan YAHWEH

kepada Tuhanku:
Duduklah di sebelah kanan-Ku,
sampai Aku menempatkan
musuh-musuh-Mu
di telapak kaki-Mu.
2 YAHWEH akan mengirimkan
tongkat kekuatan-Mu dari Sion
berkuasa di tengah-tengah
musuh-Mu!
3 Umat-Mu adalah persembahan
sukarela pada hari kekuasaan-Mu
dalam keagungan kekudusan,
sejak fajar merekah
ada embun masa muda-Mu
bagi-Mu.
4 YAHWEH telah bersumpah
dan tidak akan menyesal,
Engkau adalah imam yang kekal
menurut peraturan Melkisedek.
5 Tuhan yang ada di sebelah
kanan-Mu
menghantam raja-raja
pada hari murka-Nya.
6 Dia akan melakukan
penghukuman di antara

bangsa-bangsa,
Dia menggenapkannya
dengan mayat-mayat,
Dia menghantam pemimpin
atas beberapa negeri.
7 Di perjalanan Dia akan minum
dari anak sungai,
oleh karena itu Dia dapat
menegakkan kepala.
Pujian bagi YAHWEH

a

111Halelu-YAH!
Aku mau menyanjung
YAHWEH
dengan segenap hati,

b di antara kumpulan
orang-orang jujur dan jemaat.
g 2 Besarlah perbuatan YAHWEH,
d itulah yang dicari-cari

oleh setiap orang
yang mendambakannya.
h Perbuatan-Nya adalah kehormatan
dan keagungan,
w dan kebenaran-Nya tetap
selamanya.
z 4 Dia telah membuat peringatan
bagi keajaiban-keajaiban-Nya.
x YAHWEH itu penuh rahmat
dan penuh kasih sayang.
j 5 Dia telah memberikan makanan
kepada yang takut akan Dia;
y Dia akan mengingat
perjanjian-Nya selama-lamanya.
k 6 Dia telah menunjukkan kuasa
perbuatan-Nya kepada umat-Nya,
l untuk memberikan
kepada mereka warisan
bagi bangsa-bangsa.
7
m Perbuatan tangan-Nya
adalah kebenaran dan keadilan,
n seluruh peraturan-Nya
tetap teguh;
s 8 hal itu ditopang
untuk selama-lamanya,
[ itulah yang diwujudkan
dalam kesetiaan dan ketulusan.
p 9 Dia mengirim tebusan
bagi umat-Nya;
c Dia telah menetapkan
perjanjian-Nya
q untuk selama-lamanya;
kudus dan menakjubkan
nama-Nya.
r 10Takut akan YAHWEH
adalah permulaan dari hikmat;
X semua yang melakukannya
memiliki pengertian yang baik;
t kepujian-Nya tetap untuk
selamanya.
3

110:1= Mat. 22:44; Mrk. 12:36; Luk. 20:42-43; Kis. 2:34-35; 1Kor. 15:25; E. 1:20-22; Kol. 3:1; Ibr. 1:13; 10:12-13
110:4= Ibr. 5:6; 6:20; 7:17, 21.
111:10= Ayb. 28:28; Ams. 1:7, 9:10
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Keuntungan Orang yang Takut
akan YAHWEH

a

Halelu-YAH!
112
Berbahagialah orang yang takut
akan YAHWEH,

b yang sangat menyukai
perintah-perintah-Nya.
g 2 Keturunannya akan perkasa di bumi,
d angkatan orang-orang benar
akan diberkati.
h 3 Harta dan kekayaaan ada di dalam
rumahnya,
w dan kebenarannya tetap
selamanya.
z 4 Dalam kegelapan terbitlah terang
bagi orang-orang jujur,
x yang penuh rahmat
dan kasih sayang dan kebenaran.
j 5 Orang baik adalah orang
yang menunjukkan kemurahan
dan memberi pinjaman;
y dia akan menopang perkataannya
dengan keadilan.
k 6 Sebab dia tidak akan tergoyahkan
untuk selamanya;
l orang benar akan menjadi
tanda peringatan selamanya.
m 7 Dia tidak akan merasa takut
terhadap berita yang buruk;
n hatinya tetap teguh,
tersandar pada YAHWEH.
s 8 Hatinya teguh,
[ dia tidak akan takut ketika
dia melihat musuh-musuhnya.
p 9 Dia menyerakkannya,
memberikan kepada orang
yang kekurangan,
c kebenarannya tetap
selamanya,
q tanduknya ditinggikan
dengan kehormatan.
r 10Orang fasik akan melihat
dan sakit hati,
X dia akan menggeretakkan giginya
lalu rontok,
t keinginan orang fasik akan binasa.
YAHWEH Meninggikan Orang
yang Rendah Hati
Halelu-YAH!
113
Pujilah,
hai hamba-hamba YAHWEH,

pujilah nama YAHWEH.
Diberkatilah nama YAHWEH
dari sekarang
dan sampai selamanya.
3 Dari tempat terbitnya matahari
sampai tempat terbenamnya
nama YAHWEH patut dipuji.
2

112:9= 2Kor. 9:9

114:1= Kel. 12:51
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YAHWEH-lah yang tinggi luhur
mengatasi segala bangsa,
kemuliaan-Nya mengatasi langit.
5 Siapakah yang seperti YAHWEH,
Elohim kita,
yang membuat diri luhur
untuk bersemayam?
6 Yang merendahkan diri
untuk melihat apa yang ada
di langit dan di bumi.
7 Dialah yang membangkitkan
orang miskin dari debu;
Dia mengangkat
orang yang kekurangan
dari tumpukan kotoran.
8 Untuk membuatnya
duduk berdampingan dengan
para pembesar,
dengan para penguasa umat-Nya.
9 Yang membuat perempuan mandul
tinggal di dalam rumah,
seperti ibu yang bersukacita
karena anak-anaknya.
Halelu-YAH!
4

YAHWEH
Membebaskan Israel dari Mesir
Israel keluar dari Mesir,
114dariKetika
keluarga Yakub keluar
bangsa yang berbahasa asing;

Yehuda menjadi tempat kudus-Nya,
Israel adalah pemerintahan-Nya.
3 Laut melihat dan melarikan diri,
sungai Yordan pun berbalik arah,
4 gunung-gunung berlompatan
bagaikan domba jantan,
bukit-bukit kecil
bagaikan anak-anak domba.
5 Ada apakah gerangan denganmu,
hai laut,
sehingga engkau melarikan diri?
Hai Yordan,
sehingga engkau berbalik ke hulu?
6 Hai gunung-gunung,
sehingga engkau berlompatan
seperti domba jantan?
Hai bukit-bukit kecil,
seperti anak-anak domba?
7 Gentarlah hai bumi,
akan hadirat Tuhan,
akan wajah Elohim Yakub,
8 yang telah mengubah batu cadas
menjadi kolam air,
batu yang keras menjadi mata air.
2

Tuhan Berbeda dengan Berhala
Bukan kepada kami,
115
ya,YAHWEH;
bukan kepada kami,

114:3= Kel. 14:21; Yos. 3:16

114:8= Kel. 17:1-7; Bil. 20:2-13
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melainkan kepada nama-Mu,
berikanlah kemuliaan;
karena kasih setia-Mu,
karena kesetiaan-Mu.
2 Mengapa bangsa-bangsa berkata,
“Di manakah Elohim mereka
sekarang?”
3 Namun Elohim kami di surga;
yang telah melakukan
segala sesuatu yang berkenan
bagi-Nya.
4 Berhala-berhala mereka terbuat
dari perak dan emas;
pekerjaan tangan manusia;
5 memiliki mulut,
tapi mereka tidak dapat bicara;
memiliki mata,
tapi mereka tidak dapat melihat;
6 memiliki telinga,
tapi mereka tidak dapat mendengar;
memiliki hidung,
tapi mereka tidak dapat mencium;
7 memiliki tangan,
tapi tidak dapat meraba;
memiliki kaki,
tapi mereka tidak dapat berjalan;
mereka tidak dapat bicara
dengan tenggorokan mereka;
8 Seperti merekalah
orang yang membuatnya,
yaitu setiap orang yang percaya
kepada berhala-berhala itu.
9 Hai Israel,
percayalah kepada YAHWEH;
Dialah penolong dan perisai
mereka;
10Hai keturunan Harun,
percayalah kepada YAHWEH;
Dia adalah penolong dan perisai
bagi mereka.
11Hai yang takut akan YAHWEH,
bersandarlah kepada YAHWEH;
Dia adalah penolong dan perisai
bagi mereka.
12YAHWEH telah mengingat kita;
Dia akan memberkati,
Dia akan memberkati keturunan
Israel;
Dia akan memberkati keturunan
Harun.
13Dia akan memberkati orang-orang
yang takut akan YAHWEH,
baik yang kecil, maupun besar.
14YAHWEH akan menambahkan
ke atasmu,
atas kamu dan atas keturunanmu.
15Kamu yang diberkati
YAHWEH yang menjadikan
langit dan bumi.
16Langit,
ya, langit itu milik YAHWEH;
115:4-8= Maz. 135:15-18; Why. 9:20

dan Dia telah menganugerahkan
bumi kepada anak-anak Adam.
17Orang-orang yang sudah mati
tidak dapat memuji YAHWEH,
tidak pula mereka
yang turun ke tempat sunyi;
18tetapi kita akan memberkati
YAHWEH,
mulai sekarang
dan sampai selamanya.
Halelu-YAH!
Ucapan Syukur
karena Terluput dari Maut
Aku mengasihi YAHWEH,
116
oleh karena Dia mendengarkan
suaraku,

permohonan doaku.
Oleh karena Dia telah
menyendengkan telinga-Nya
kepadaku,
dan aku mau berseru kepada-Nya
pada hari-hariku.
3 Tali-tali maut sudah membelit aku,
dan kesesakan alam maut
menimpa aku,
aku mengalami kesesakan
dan kedukaan.
4 Lalu aku berseru kepada nama
YAHWEH,
“Ya YAHWEH,
aku berdoa kepada-Mu,
lepaskanlah jiwaku!”
5 YAHWEH penuh rahmat
dan kebenaran,
ya, Elohim kita
penuh kasih sayang.
6 YAHWEH memelihara orang-orang
sederhana;
aku rendah, tetapi bagiku
Dia mengirim kelamatan.
7 Kembalilah pada perhentianmu,
hai jiwaku,
karena YAHWEH telah
melimpahkan kebaikan atasmu.
8 Sebab Engkau telah melepaskan
jiwaku dari maut,
mataku dari linangan air mata,
kakiku dari sandungan.
9 Aku mau berjalan kian kemari
di hadapan YAHWEH,
di negeri orang-orang hidup.
10Aku percaya, meskipun aku
tengah berkata,
“Aku sangat dirundung malang.”
11Aku tengah berkata dalam
kecemasanku,
“Setiap orang adalah pendusta.”
12Bagaimanakah
aku harus membalas
2

115:13= Why. 11:18, 19:5
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kepada YAHWEH,
segala berkat-Nya berlimpah
atasku?
13Aku mau mengangkat piala
keselamatan,
dan aku mau menyerukan
nama YAHWEH.
14Aku mau membayar nazarku
kepada YAHWEH sekarang,
di hadapan seluruh umat-Nya.
15Berharga di mata YAHWEH,
kematian atas orang-orang
kudus-Nya.
16Ya YAHWEH,
sesungguhnya aku adalah
hamba-Mu!
Aku adalah pelayan-Mu,
anak hamba perempuan-Mu;
Engkau telah melepaskan
belenggu-belengguku.
17Aku mau mengurbankan kurban
persembahan syukur kepada-Mu,
dan aku mau menyerukan
nama YAHWEH.
18Aku mau membayar nazarku
kepada YAHWEH,
sekarang,
di hadapan seluruh umat-Nya;
19di pelataran bait YAHWEH,
di tengah-tengahmu, hai Yerusalem.
Halelu-YAH!
Mazmur Pujian
Pujilah YAHWEH,
117megahkanlah
hai segala bangsa,
Dia,
2

hai seluruh umat!
Sebab kasih setia-Nya dahsyat
atas kita,
dan kesetiaan YAHWEH
untuk selamanya.
Halelu-YAH!

Ucapan Syukur bagi YAHWEH
karena Kebaikan-Nya
Bersyukurlah kepada
118
YAHWEH,
karena Dia baik;

bahwasanya untuk selamanya
kasih setia-Nya.
2 Biarlah sekarang Israel berkata,
bahwasanya untuk selamanya
kasih setia-Nya.
3 Biarlah sekarang keturunan Harun
berkata,
bahwasanya untuk selamanya
kasih setia-Nya.
4 Biarlah sekarang semua orang
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yang takut akan YAHWEH berkata,
bahwasanya untuk selamanya
kasih setia-Nya.
5 Aku berseru kepada YAHWEH
dari kesesakanku,
YAHWEH menjawab aku
di tempat lapang.
6 YAHWEH di pihakku,
aku tidak akan takut,
apa yang manusia dapat perbuat
kepadaku.
7 YAHWEH di pihakku
di antara orang yang menolong aku,
dan aku akan melihat orang-orang
yang membenci aku.
8 Lebih baik berlindung pada
YAHWEH
daripada berharap
kepada manusia
9 Lebih baik berlindung
pada YAHWEH
daripada berharap
kepada para penguasa.
10Semua bangsa mengelilingi aku,
akan tetapi sesungguhnya,
aku akan membinasakan mereka
dalam nama YAHWEH.
11Mereka mengelilingiku,
bahkan mengepung aku,
tetapi sesungguhnya aku dapat
membinasakan mereka
di dalam nama YAHWEH.
12Mereka mengelilingiku seperti lebah,
tetapi mereka akan dipadamkan
seperti api semak duri,
karena sesungguhnya
aku akan membinasakan mereka
dalam nama YAHWEH.
13Dengan kuat engkau
mendorong aku jatuh
tetapi YAHWEH menolongku.
14YAHWEH adalah kekuatan
dan pujiaanku,
dan Dialah keselamatanku.
15Suara sorak-sorai dan keselamatan
ada di kemah orang-orang benar,
tangan kanan YAHWEH
bekerja dengan kuasa.
16Tangan kanan YAHWEH
ditinggikan,
tangan kanan YAHWEH
bertindak dengan kuasa.
17Aku tidak akan mati
tetapi aku akan hidup,
dan memberitakan perbuatan
YAHWEH.
18YAHWEH telah menghajar aku
dengan keras,
tetapi Dia tidak menyerahkan aku
kepada maut.

118:1= 1Taw. 16:34; 2Taw. 5:13, 7:3; Ezr. 3:11; Maz. 100:5, 106:1, 107, 136.
118:14= Kel. 15:2; Yes. 12:2

118:6= Ibr. 13:6
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19Bukalah

gerbang kebenaran bagiku,
maka aku akan memasukinya;
aku akan menyanjung YAHWEH.
20Inilah gerbang YAHWEH,
orang-orang benar akan masuk
ke dalamnya.
21Aku akan menyanjung Engkau
karena Engkau menjawab aku,
dan bagiku
Engkau menjadi keselamatanku.
22Batu yang telah juru bangunan
tolak,
sudah menjadi kepala penjuru.
23Ini perkara yang dari YAHWEH,
hal ini menakjubkan di mata kita.
24Inilah hari yang telah YAHWEH
tetapkan,
kita akan bersukacita
dan bergembira ria di dalamnya.
25Ya YAHWEH,
aku memohon kepada-Mu
selamatkanlah sekarang;
ya YAHWEH,
Aku memohon kepada-Mu
buatlah aku makmur sekarang.
26Diberkatilah orang yang datang
dalam nama YAHWEH;
kami memberkatimu
dari bait YAHWEH.
27YAHWEH adalah Elohim,
dan Dia memberikan terang
kepada kita;
ikatlah kurban dengan tali,
pada tanduk-tanduk mezbah.
28Engkaulah Elohimku,
dan aku akan menyanjung Engkau,
ya Elohimku,
aku akan meninggikan Engkau!
29Bersyukurlah kepada YAHWEH,
karena Dia baik,
bahwasanya untuk selamanya
kasih setia-Nya.
Doa dan Renungan tentang Torat
Diberkatilah orang yang lurus
119
jalannya,
a yang berjalan menurut torat

YAHWEH.
Diberkatilah mereka
yang memelihara kesaksian-Nya,
yang mencari Dia
dengan segenap hati.
3 Mereka juga tidak melakukan
perbuatan yang jahat;
mereka hidup menurut jalan-Nya.
4 Engkau telah memerintahkan
agar menjaga
peraturan-peraturan-Mu
dengan hati-hati.
2

118:22= Luk. 20:17; Kis. 4:11; 1Pet. 2:7
118:25= Mat. 21:9; Mrk. 11:9; Yoh. 12:13

Oh, kiranya jalan-jalanku
diteguhkan
untuk memelihara
ketetapan-ketetapan-Mu.
6 Maka aku tidak akan malu,
apabila aku memperhatikan
semua perintah-Mu.
7 Aku menyanjung Engkau
dengan ketulusan hatiku,
ketika aku mempelajari
hukum-hukum kebenaran-Mu.
8 Aku akan memelihara
ketetapan-ketetapan-Mu;
janganlah meninggalkan aku
sama sekali.
b 9 Dengan apa seorang muda
membersihkan jalannya?
dengan menjaganya sesuai
dengan firman-Mu.
10Aku telah mencari Engkau
dengan segenap hatiku;
janganlah biarkan aku menyimpang
dari perintah-perintah-Mu.
11Aku telah menyimpan firman-Mu
dalam hatiku
supaya aku tidak berbuat dosa
melawan Engkau.
12Engkaulah yang diberkati,
ya YAHWEH,
ajarlah aku
ketetapan-ketetapan-Mu.
13Aku telah memberitakan semua
keputusan-keputusan mulut-Mu
dengan bibirku.
14Aku telah bersukacita di jalan
kesaksian-Mu,
seperti melebihi segala harta.
15Aku merenungkan titah-titah-Mu,
dan aku akan menghormati
jalan-jalan-Mu.
16Aku sendiri akan bersukacita
di dalam ketetapan-ketetapan-Mu;
aku tidak akan melupakan
firman-Mu.
g 17Karuniakanlah kepada hamba-Mu
supaya aku hidup,
dan menaati firman-Mu.
18Bukalah mataku
supaya aku melihat hal-hal ajaib
dari torat-Mu.
19Aku seorang asing di bumi,
jangan menyembunyikan
perintah-perintah-Mu
dari padaku.
20Jiwaku hancur karena merindukan
keputusan-keputusan-Mu
pada setiap waktu.
21Engkau telah menghardik
orang-orang sombong,
mereka yang terkutuk,
5

118:22-23= Mat. 21:42; Mrk. 12:10-11
118:26= Mat. 21:9, 23:39; Mrk. 11:9; Luk. 13:35, 19:38; Yoh. 12:13
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yang menyimpang
dari perintah-perintah -Mu.
22Gulunglah cercaan dan cemooh
dari padaku;
karena aku memelihara
kesaksian-kesaksian-Mu.
23Para penguasa duduk
untuk berbicara mengenai aku;
tetapi hamba-Mu merenungkan
ketetapan-ketetapan-Mu.
24kesaksian-kesaksianMu
juga merupakan kesukaanku,
penasihat-penasihatku.
d 25Jiwaku melekat pada debu;
berilah aku kehidupan
sesuai dengan firman-Mu.
26Aku telah menyatakan
jalan-jalanku,
dan Engkau menjawab aku;
ajarlah aku
ketetapan-ketetapan-Mu.
27Buatlah aku mengerti jalan
dari peraturan-peraturan-Mu,
maka aku akan merenungkan
keajaiban-keajaiban-Mu.
28Jiwaku menangis dalam kedukaan;
kuatkanlah aku
sesuai dengan firman-Mu.
29Jauhkanlah dari padaku jalan
dusta,
dan karuniailah aku
dengan torat-Mu.
30Aku telah memilih jalan kebenaran;
aku telah membandingkanj
keputusan-keputusan-Mu.
31Aku telah memeluk
kesaksian-kesaksian-Mu,
ya YAHWEH,
janganlah mempermalukan aku.
32Aku akan mengikuti petunjukk
perintah-perintah-Mu,
karena Engkau akan melapangkan
hatiku.
h 33Ya YAHWEH, ajarlah aku jalan
ketetapan-ketetapan-Mu,
dan aku akan menaatinya
sampai akhir.
34Buatlah aku mengerti
dan aku akan memelihara torat-Mu,
dan mematuhinya
dengan segenap hatiku.
35Buatlah aku berjalan pada alur
perintah-perintah-Mu,
karena aku bersuka di dalamnya.
36Tundukkanlah hatiku
kepada peringatan-peringatan-Mu,
dan bukan pada perolehan
yang tidak adil.
37Palingkanlah mataku dari melihat
kesia-siaan,
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berikanlah aku kehidupan
di jalan-Mu.
38Buatlah firmanMu teguh
bagi hamba-Mu,
yang mengabdi kepada-Mu
dengan rasa takut.
39Singkirkanlah aibku
yang aku takuti,
karena keputusan-keputusan-Mu
itu baik.
40Lihatlah aku merindukan
perintah-perintah-Mu;
karuniakanlah kepadaku
kehidupan dalam kebenaran-Mu.
w 41Kiranya kasih setia-Mu datang
kepadaku,
ya YAHWEH,
keselamatan-Mu,
sesuai dengan firman-Mu.
42Maka aku akan menjawab
perkataan orang yang mencela aku;
karena aku percaya
pada firman-Mu.
43Dan janganlah mencabut semua
firman kebenaran dari mulutku;
karena aku berharap
pada peraturan-Mu.
44Dan aku akan memelihara torat-Mu
terus-menerus
sampai selama-lamanya.
45Maka aku akan berjalan di dalam
kelegaan,
karena aku mencari
peraturan-peraturan-Mu.
46Dan aku akan berbicara tentang
peringatan-peringatan-Mu,
di hadapan raja-raja,
dan aku tidak akan malu.
47Dan aku akan menyukakan diriku
dengan perintah-perintah-Mu
yang aku suka.
48Dan aku akan mengangkat
tanganku
pada perintah-perintah-Mu,
yang aku suka,
dan akan merenungkan
ketetapan-ketetapan-Mu.
z 49Ingatkanlah firman kepada
hamba-Mu,
yang atasnya
Engkau membuat aku berharap.
50Inilah penghiburanku
dalam kesengsaraanku,
karena firman-Mu
telah memberiku kehidupan.
51Orang-orang yang angkuh
telah mencemooh aku
habis-habisan;
tetapi aku tidak beranjak
dari torat-Mu.
j
aku telah membandingkan (JGLT: I have held... level; MT: ytyWv), lit.: menyusun urutan.
k
Aku akan mengikuti petunjuk (JGLT: I will run the way; MT: #Wra ... &rD), lit.: melarikan cara/jalan.
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mengingat
keputusan-keputusan-Mu
sejak dahulu kala,
ya YAHWEH,
dan aku memperoleh penghiburan.
53Kegeraman telah mencengkeram
aku
karena orang fasik meninggalkan
torat-Mu.
54Ketetapan-ketetapan-Mu
telah menjadi nyanyian bagiku
di rumah pengembaraanku.
55Ya YAHWEH,
aku telah mengingat nama-Mu
pada malam hari
dan memelihara torat-Mu.
56Hal itu terjadi padaku,
karena aku menaati
peraturan-peraturan-Mu.
x 57YAHWEH adalah bagianku;
aku telah berkata
untuk menaati firman-Nya.
58Aku memohon di hadapan-Mu
dengan segenap hatiku;
berkenanlah kepadaku
sesuai dengan firman-Mu.
59Aku merancang jalan-jalanku,
dan mengarahkan kakiku kepada
peringatan-peringatan-Mu.
60Aku telah bergegas
dan tidak menunda-nunda
untuk memelihara
perintah-perintah-Mu.
61Tali orang fasik melilit aku;
aku tidak melupakan torat-Mu.
62Pada tengah malam aku bangun
untuk bersyukur kepada-Mu,
atas keputusan-keputusan
kebenaran-Mu.
63Aku berkumpul dengan semua orang
yang takut akan Engkau;
dengan mereka yang memelihara
peraturan-peraturan-Mu.
64Kasih setia-Mu, ya YAHWEH,
memenuhi bumi;
ajarilah aku
ketetapan-ketetapan-Mu.
j 65Engkau telah melakukan kebaikan
bersama hambaMu,
ya YAHWEH,
oleh firman-Mu.
66Ajarlah aku kebijaksanaan
dan pengetahuan yang baik,
karena aku percaya
perintah-perintah-Mu.
67Sebelum aku menderita,
aku tersesat;
tetapi sekarang aku menaati
firman-Mu.
68Engkau memang baik
dan melakukan hal yang baik;

ajarilah aku
ketetapan-ketetapan-Mu.
69Orang-orang sombong telah
melumuri aku dengan kebohongan;
tetapi aku akan berpegang
pada titah-titah-Mu
dengan segenap hatiku.
70Hati mereka seperti lemak,
tanpa perasaan;
tetapi aku menyukai torat-Mu.
71Bahwa aku tertindas itu baik
bagiku,
supaya aku dapat mempelajari
ketetapan-ketetapan-Mu.
72Torat dari mulut-Mu lebih baik
bagiku
daripada ribuan keping emas
dan perak.
y 73Tangan-Mu telah menjadikan aku
dan meneguhkan aku;
berilah aku pengertian
untuk mempelajari
perintah-perintah-Mu.
74Mereka yang takut akan Engkau,
akan melihat aku dan bersukacita;
karena aku berharap
pada firman-Mu.
75Aku tahu ya YAHWEH,
bahwa keputusan-keputusan-Mu
itu benar;
dan dalam kesetiaan
Engkau telah menindas aku.
76Aku mau memohon kasih setia-Mu
menjadi penghiburanku,
Sesuai dengan firman-Mu
kepada hamba-Mu.
77Kiranya kasih sayang-Mu datang
kepadaku sehingga aku hidup;
karena torat-Mu itu
kesenanganku.
78Biarlah orang sombong menjadi
malu,
karena dengan tipuan
mereka telah menyesatkan aku;
aku akan merenungkan
titah-titah-Mu.
79Biarlah orang
yang takut akan Engkau
berpaling kepadaku,
demikian pula
orang yang mengenal
kesaksian-kesaksian-Mu.
80Biarlah hatiku tidak bercela dalam
ketetapan-ketetapan-Mu,
supaya aku tidak menjadi malu.
k 81Jiwaku mendambakan keselamatan
dari pada-Mu;
aku berharap pada firman-Mu.
82Mataku mendambakan firman-Mu,
seraya berkata,
“Bilamanakah Engkau
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akan menghibur aku?”
aku seperti kirbat dalam
asap,
tetapi aku tidak melupakan
ketetapan-ketetapan-Mu.
84Berapa lama lagi
hari-hari hambaMu ini?
Kapankah Engkau
akan menjalankan penghakiman
terhadap orang-orang
yang menganiaya aku?
85Orang yang angkuh telah menggali
lubang bagiku,
yang tidak sesuai dengan torat-Mu.
86Seluruh perintah-perintah-Mu
adalah kesetiaan;
mereka mengejar aku
dengan dusta,
tolonglah aku!
87Hampir saja
mereka menghabisi aku di negeri ini;
tetapi aku tidak mengabaikan
titah-titah-Mu.
88Berilah aku kehidupan
sesuai dengan kasih setia-Mu;
dan aku akan tetap memegang
teguh peringatan-peringatan
dari mulut-Mu.
89
l Ya YAHWEH,
firman-Mu tetap di surga
selamanya;
90Kesetiaan-Mu tetap turun temurun;
Engkau mendasari bumi,
maka bumi tetap berdiri.
91Semuanya tegak berdiri
sampai hari ini
sesuai dengan peraturan-Mu,
karena semua adalah hamba-Mu.
92Jika torat-Mu bukan kesukaanku,
maka aku telah binasa
dalam kedukaanku.
93Aku tidak akan pernah melupakan
titah-titah-Mu;
karena dengannya,
Engkau memberikan aku
kehidupan.
94Aku adalah milik-Mu,
selamatkanlah aku;
karena aku telah mencari
titah-titah-Mu.
95Orang fasik menanti-nantikan aku
untuk membinasakan aku;
aku akan merenungkan
kesaksian-kesaksian-Mu.
96Aku telah menyaksikan akhir
segala sesuatu yang sempurna;
perintah-Mu luas sekali.
97
m Ya, betapa aku mencintai torat-Mu!
Dia menjadi renunganku
sepanjang hari;
98Engkau membuat aku lebih bijak
83Sekalipun
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daripada musuh-musuhku
karena perintah-perintah-Mu;
karena inilah milikku selamanya.
99Aku memiliki pengertian melebihi
semua pengajarku;
karena kesaksian-kesaksian-Mu
menjadi renungan bagiku.
100Aku memahami melebihi orang tua,
karena aku berpegang
pada titah-titah-Mu.
101Aku menjaga kakiku
dari segala jalan kejahatan,
supaya aku menaati firman-Mu.
102Aku tidak berpaling
dari hukum-hukum-Mu;
karena Engkau telah mengajariku.
103Betapa manis firman-Mu
bagi langit-langit mulutku!
Lebih daripada madu
pada mulutku!
104Melalui titah-titah-Mu
aku memperoleh pengertian;
karena itu aku membenci
segala jalan yang sesat.
n 105Firman-Mu itu pelita bagi kakiku
dan terang pada alurku.
106Aku telah bersumpah
dan aku akan meneguhkannya,
untuk menuruti
peraturan-peraturan-Mu
yang benar.
107Aku sangat menderita sengsara,
ya YAHWEH,
berilah aku kehidupan menurut
firman-Mu.
108Ya YAHWEH, aku memohon
terimalah persembahan sukarela
dari mulutku,
dan ajarlah aku
hukum-hukum-Mu.
109Hidupku ada di tanganku
terus-menerus
tetapi, aku tidak pernah
melupakan torat-Mu.
110Orang fasik telah memasang jerat
untukku,
tetapi aku tidak menyimpang
dari titah-Mu.
111Aku mewarisi
peringatan-peringatan-Mu
selamanya;
karena inilah sukacita bagi hatiku.
112Aku telah mencenderungkan
hatiku,
untuk melakukan
ketetapan-ketetapan-Mu
selamanya, sampai akhir.
113
s Aku membenci hati yang bimbang;
tetapi aku mencintai torat-Mu.
114Engkaulah perlindunganku
dan perisaiku;
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pada firman-Mu aku berharap.
dari padaku,
hai pelaku kejahatan,
karena aku akan menaati
perintah-perintah Elohimku.
116Topanglah aku dengan firman-Mu,
supaya aku hidup;
dan jangan biarkan
aku malu karena pengharapanku.
117Peganglah aku,
maka aku akan diselamatkan,
dan aku akan selalu memperhatikan
ketetapan-ketetapan-Mu
118Engkau telah menginjak-injak
semua orang yang menyimpang
dari ketetapan-ketetapan-Mu,
karena kebohongan adalah dusta
mereka.
119Engkau telah membuang
orang fasik di bumi
bagaikan sampah;
oleh karena itu aku mencintai
peringatan-peringatan-Mu.
120Tubuhku menggigil karena
kedahsyatan-Mu;
dan aku takut akan hukum-Mu.
[ 121Aku telah melakukan apa yang adil
dan benar;
janganlah meninggalkan aku pada
orang-orang yang menindasku.
122Jaminlah hamba-Mu
untuk kebaikan;
jangan biarkan orang sombong
menindas aku.
123Mataku mendambakan
keselamatan yang dari pada-Mu,
dan firman kebenaran-Mu.
124Perlakukanlah hamba-Mu
sesuai dengan kasih setia-Mu,
dan ajarilah
aku ketetapan-ketetapan-Mu.
125Aku adalah hamba-Mu,
buatlah aku bijaksana,
dan aku akan memahami
peringatan-peringatan-Mu.
126Sudah tiba saatnya bagi YAHWEH
untuk bertindak;
mereka telah melanggar torat-Mu.
127Oleh sebab itu aku mencintai
perintah-perintah-Mu,
lebih daripada emas,
bahkan emas murni.
128Demikianlah aku memandang
benar seluruh titah-Mu;
aku membenci semua jalan sesat.
p 129Peringatan-peringatan-Mu
menakjubkan;
itulah sebabnya jiwaku
menyimpannya.
130Pintu masuk firman-Mu
menerangi;
115Jauhlah

mengajar orang-orang
yang sederhana.
131Aku membuka mulutku
dan terengah-engah;
karena aku merindukan
perintah-perintah-Mu.
132Berpalinglah kepadaku
dan kasihanilah aku;
seperti jalan bagi orang-orang
yang mengasihi nama-Mu.
133Tetapkanlah langkah-langkahku
menurut firman-Mu;
dan jangan biarkan kejahatan
berkuasa atasku;
134tebuslah aku dari penindasan
manusia;
dan aku akan memelihara
titah-titah-Mu.
135Sinarkanlah wajah-Mu
kepada hamba-Mu,
dan ajarilah aku
ketetapan-ketetapan-Mu.
136Mataku mengalirkan air
seperti sungai;
karena mereka tidak menaati
torat-Mu.
c 137Ya YAHWEH,
Engkaulah yang benar,
dan keputusan-keputusan-Mulah
yang jujur.
138Engkau telah memerintahkan
peringatan-peringatan-Mu
kebenaran-Mu,
dan kesetiaan-Mu
dengan berlimpah-limpah.
139Semangatku telah menghabiskan
aku,
karena musuhku telah melupakan
firman-Mu.
140Firman-Mu sangat murni,
dan hamba-Mu menyukainya.
141Aku kecil dan hina,
tetapi aku tidak melupakan
peraturan-peraturan-Mu.
142Keadilan-Mu adalah keadilan
yang kekal,
dan torat-Mu itu benar.
143Kesesakan dan kesedihan
menimpa aku;
perintah-perintah-Mu itu
kegemaranku.
144Kebenaran dalam peringatan-Mu
adalah kekal;
buatlah aku mengerti,
dan aku akan hidup.
q 145Aku berseru dengan sepenuh hati,
jawablah aku ya YAHWEH;
aku akan memelihara
ketetapan-ketetapan-Mu.
146Aku berseru kepada-Mu,
selamatkanlah aku,

MAZMUR 119, 120

661

dan aku akan memelihara
rendah kebohongan,
peringatan-peringatan-Mu.
tetapi aku mencintai torat-Mu.
147Aku pergi sebelum fajar
164Aku memuji Engkau tujuh kali
menyingsing dan berseru,
sehari
aku berharap pada firman-Mu.
karena hukum-hukum-Mu
148Mataku terjaga sebelum
yang adil.
165Damai sejahtera yang besar bagi
jaga malam
mereka yang mencintai torat-Mu,
untuk merenungkan firman-Mu.
149Dengarkanlah suaraku
dan tidak ada batu penghalang
menurut kasih setia-Mu;
bagi mereka.
166Ya YAHWEH,
ya YAHWEH,
aku berharap pada keselamatan-Mu
berikanlah aku kehidupan
dan aku telah melakukan
menurut hukum-hukum-Mu.
150Para pengejar yang jahat mendekat,
perintah-perintah-Mu.
167Jiwaku memelihara
mereka jauh dari torat-Mu.
151Engkau dekat, ya YAHWEH,
peringatan-peringatan-Mu,
dan semua perintah-Mu itu benar.
dan aku sangat mencintainya.
152Sejak dahulu aku mengetahui
168Aku berpegang pada
dari peringatan-peringatan-Mu,
perintah-perintah-Mu,
karena Engkau telah
dan peringatan-peringatan-Mu;
menetapkannya
karena semua jalanku ada
untuk selama-lamanya.
di hadapan-Mu.
153
169
r Perhatikanlah kesengsaraanku
t Biarlah seruanku sampai
dan lepaskanlah aku;
kepada-Mu,
karena aku tidak melupakan
Ya YAHWEH;
torat-Mu.
berilah aku hikmat
154Belalah perkaraku dan tebuslah
menurut firman-Mu.
170Biarlah doaku sampai ke hadirat-Mu,
aku;
lepaskanlah aku sesuai
berilah aku kehidupan
dengan firman-Mu.
sesuai dengan firman-Mu.
155Keselamatan jauh dari orang fasik,
171Biarlah bibirku mencurahkan
karena mereka tidak mencari
pujian,
ketetapan-ketetapan-Mu.
karena Engkau mengajari aku
156Ya YAHWEH,
ketetapan-ketetapan-Mu.
172
Lidahku akan menjawab
kasih sayang-Mu besar,
firman-Mu;
berilah aku kehidupan
karena semua
sesuai dengan hukum-hukum-Mu.
157Banyaklah musuh
perintah-perintah-Mu
dan orang yang menganiaya aku,
adalah kebenaran.
173
Biarlah tangan-Mu menolong aku;
aku tidak berpaling
karena aku telah memilih
dari peringatan-peringatan-Mu.
158Aku melihat para pengkhianat
titah-titah-Mu.
174Aku merindukan keselamatan
dan aku berduka,
dari pada-Mu, ya YAHWEH;
karena mereka tidak memelihara
dan torat-Mu itu kesukaanku.
firman-Mu.
159Lihatlah betapa aku mencintai
175Biarlah jiwaku hidup
titah-titah-Mu,
dan memuji Engkau;
ya YAHWEH,
dan biarlah hukum-hukum-Mu
berilah aku kehidupan
menolong aku.
176Aku telah tersesat seperti domba
menurut kasih setia-Mu.
160Seluruh firman-Mu itu benar;
yang hilang;
setiap hukum kebenaran-Mu
carilah hamba-Mu ini;
tetap selamanya.
karena aku tidak melupakan
v 161Para penguasa menganiaya aku
perintah-perintah-Mu.
tanpa alasan,
tetapi hatiku takut
Doa Minta Kelepasan
akan firman-Mu.
162Aku bersukacita atas firman-Mu,
Nyanyian pendakianl.
bagaikan seorang
Dalam kesesakanku aku berseru
yang menemukan banyak jarahan.
163Aku membenci dan memandang
kepada YAHWEH,
l pendakian (JGLT: Ascents; MT: twl[Mh). Versi lain: ziarah.
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dan Dia menjawab aku.
Ya YAHWEH,
lepaskanlah jiwaku dari bibir dusta,
dari lidah tipu daya.
3 Apakah yang akan Dia berikan
kepadamu,
dan, apakah yang akan Dia
tambahkan kepadamu,
hai lidah dusta?
4 Anak-anak panah yang dipertajam
dari seorang pahlawan,
dengan bara kayu arar.
5 Celakalah aku karena aku
bermukim di Mesekh;
aku tinggal bersama tenda
orang Kedar!
6 Sedemikian lama jiwaku sendiri
tinggal bersama orang
yang membenci perdamaian
7 Aku suka perdamaian,
tapi ketika aku berbicara,
mereka ingin perang.
2

Tuhan Penjaga Israel
Nyanyian pendakian.
121
Aku melayangkan mataku

ke gunung-gunung;
dari manakah datang
pertolonganku?
2 Pertolonganku ialah dari YAHWEH,
pencipta langit dan bumi.
3 Dia tidak akan membiarkan
kakimu goyah;
Penjagamu tidak akan terlelap;
4 lihatlah,
tidak akan terlelap ataupun tertidur,
Penjaga Israel.
5 YAHWEH adalah Penjagamu;
YAHWEH adalah Pelindung
pada tangan kananmu.
6 Matahari tidak akan menyakitimu
pada siang hari,
ataupun bulan pada malam hari.
7 YAHWEH akan menjagamu
dari segala kejahatan,
Dia akan menjaga jiwamu.
8 YAHWEH akan menjaga
kepergianmu dan kedatanganmu;
dari sekarang
sampai selama-lamanya.
Doa Perdamaian Yerusalem

pendakian.
122Nyanyian
Dari Daud.
Aku bergembira ketika mereka
berkata kepadaku,
“Marilah kita masuk ke bait

YAHWEH;
Kaki kami berdiri di gerbangmu,
ya Yerusalem.
3 Yerusalem yang dibangun
bagaikan sebuah kota
yang digabungkan padanya
bersama-sama;
4 di sana suku-suku berpendakian,
suku-suku umat YAHWEH;
sebagai kesaksian bagi Israel,
untuk bersyukur
kepada nama YAHWEH.
5 Sebab takhta penghakiman
ditempatkan di sana,
takhta keturunan Daud.
6 Berdoalah untuk kedamaian
Yerusalem;
mereka yang mengasihi engkau
akan hidup makmur.
7 Kiranya damai sejahtera
dalam tembok-tembokmu;
kemakmuran pada
menara-menaramu.
8 Sebab saudara-saudara
laki-lakiku dan sahabat-sahabatku,
sekarang aku berkata,
“Damai sejahtera menyertaimu.”
9 Oleh karena bait YAHWEH,
Elohim kita,
aku akan mencari kebaikan-Mu.
2

Doa Mohon Pertolongan
YAHWEH
Nyanyian pendakian.
123
Aku melayangkan mataku

kepada-Mu,
ya yang bersemayam
di dalam surga.
2 Perhatikanlah,
seperti mata hamba-hamba laki-laki
memandang pada tangan
tuannya;
seperti mata hamba-hamba
perempuan
memandang pada tangan
nyonyanya;
demikianlah mata kami
menanti-nantikan YAHWEH,
Elohim kita,
sampai Dia berbelaskasihan
kepada kita.
3 Kasihanilah kami, ya YAHWEH,
kasihanilah kami;
karena kami dipenuhi
dengan cemooh yang luar biasa.
4 Jiwa kami sangat dipenuhi
dengan cemooh orang sombong,
dan dengan kejijikan
orang angkuh,
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Pujian atas Keselamatan

YAHWEH akan membawa mereka
bersama pembuat kejahatan.
Damai sejahtera atas Israel.

pendakian.
124Nyanyian
Dari Daud.
Jikalau bukan YAHWEH
yang di pihak kita,
maka sekarang Israel berkata,
2 “Jika bukan YAHWEH
yang di pihak kita,
ketika orang-orang
bangkit melawan kita;
3 maka mereka telah menelan kita
hidup-hidup;
ketika amarah mereka menyala
terhadap kita;
4 maka air telah menghanyutkan kita;
aliran air yang deras
telah melanda jiwa kita.
5 Lalu, bencana air bah itu
melanda nyawa kita.
6 Diberkatilah YAHWEH
yang tidak menyerahkan kita
sebagai mangsa gigi mereka!
7 Jiwa kita luput seperti burung
yang lolos dari jerat burung;
jerat terputus
dan kita pun terluput.
8 Pertolongan kita di dalam
nama YAHWEH,
pencipta langit dan bumi.
YAHWEH
Menyertai Umat-Nya
Nyanyian pendakian.
125
Mereka yang percaya kepada

YAHWEH
bagaikan gunung Sion;
dia tidak akan tergoyahkan,
dia akan tinggal tetap
untuk selamanya.
2 Gunung-gunung Yerusalem
di sekelilingnya,
dan YAHWEH
di sekeliling umat-Nya
mulai dari saat ini
sampai selama-lamanya.
3 Sebab tongkat orang fasik
tidak akan menenteramkan
undi orang benar;
karena orang benar
tidak mengulurkan tangannya
pada kejahatan.
4 Lakukanlah kebaikan, ya YAHWEH,
kepada orang baik;
dan kepada orang yang lurus
hatinya.
5 Dan mereka yang berpaling
pada jalan yang serong,
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Syukur karena Pembebasan
Nyanyian pendakian.
126
Ketika YAHWEH memulihkan Sion,
kita menjadi seperti pemimpi.
Maka mulut kami
penuh dengan tawa,
dan lidah kami dengan sorak-sorai;
lalu mereka berkata
di antara bangsa-bangsa,
“YAHWEH melakukan
perkara-perkara besar
bersama orang-orang ini.”
3 YAHWEH melakukan
perkara-perkara besar bersama kita,
kita bersukacita.
4 Pulihkanlah kami, ya YAHWEH,
seperti aliran sungai di Negeb.
5 Siapa menabur dengan air mata,
akan menuai dengan sorak-sorai.
6 Sesungguhnya,
siapa yang berjalan dan menangis
sambil membawa sekantong benih
untuk ditabur,
akan pulang dengan sorak-sorai
sambil membawa
berkas-berkasnya.
2

Kesejahteraan dari YAHWEH
pendakian.
127Nyanyian
Dari Salomo.

Jika YAHWEH tidak membangun
rumah,
maka sia-sialah jerih payah orang
yang membangunnya,
jika YAHWEH tidak mengawal kota,
maka sia-sialah pengawal
yang berjaga.
2 Sia-sialah bagi kamu
yang benar-benar bangun pagi,
yang berlama-lama duduk,
yang makan roti hasil kerja keras;
karena demikianlah Dia akan
memberikan kepada kekasih-Nya
pada waktu tidurm.
3 Lihatlah, anak-anak adalah warisan
dari YAHWEH;
buah kandungan
adalah suatu upah.
4 Bagaikan anak panah di tangan
seorang pahlawan,
demikianlah anak-anak
pada masa mudanya.
5 Berbahagialah orang yang telah
m kepada kekasih-Nya pada waktu tidur (JGLT: His beloved sleep; MT: anv wdydyl), lit.: kekasihnya tidur.
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mengisi tabungnya dengan semua itu,
mereka tidak akan dipermalukan,
karena mereka akan berbicara
dengan musuhnya di gerbang.
Berkat bagi Orang yang Taat
Nyanyian pendakian.
128
Berbahagialah semua orang

yang takut akan YAHWEH,
yang berjalan menurut jalan-Nya.
2 Sebab engkau akan makan
dari hasil jerih payah tanganmu;
engkau akan berbahagia
dan baik keadaanmu.
3 Istrimu seperti anggur yang berbuah
lebat di samping rumahmu;
anak-anakmu seperti
tunas pohon zaitun
di sekeliling mejamu
4 Lihatlah, demikianlah
akan diberkati orang
yang takut akan YAHWEH.
5 YAHWEH akan memberkati engkau
dari Sion;
dan engkau akan melihat
kebaikan Yerusalem
sepanjang hidupmu.
6 Dan engkau akan melihat anak
cucumu.
Damai sejahtera atas Israel.
Doa Mohon Pembalasan

Nyanyian pendakian.
129
Berkali-kali mereka

menyengsarakan aku
sejak masa mudaku,
biarlah sekarang Israel berkata;
2 seringkali mereka
menyengsarakan aku
sejak masa mudaku,
tetapi mereka tidak dapat
menguasai diriku.
3 Para pembajak membajak
di atas punggungku,
mereka memperpanjang alur
bajak itu.
4 YAHWEH itu benar,
Dia memotong tali orang fasik
menjadi dua.
5 Biarlah semua orang
yang membenci Sion
malu dan mundur.
6 Biarlah mereka seperti rumput
di atas atap,
yang mengering sebelum dicabut;
7 yang penuai tidak menggenggamnya
atau pengikat berkas

130:8= Mat. 1:21; Ti. 2:14

8

tidak mendekapnya.
Dan semua orang yang lewat
tidak pernah berkata,
“Berkat YAHWEH ada padamu.”
Kami memberkatimu
dalam nama YAHWEH.
Kasih dan Pengampunan
dari YAHWEH

Nyanyian pendakian.
130
Dari lubang yang dalam

aku berseru kepadaMu,
Ya YAHWEH.
2 Tuhan, dengarkanlah suaraku;
dan kiranya telinga-Mu
mendengarkan suara doaku.
3 Jika Engkau menyimpan kesalahan,
ya YAHWEH,
ya Tuhan,
siapakah yang bertahan?
4 Namun pengampunan ada pada-Mu
sehingga Engkau ditakuti.
5 Aku menanti-nantikan YAHWEH;
jiwaku rindu dan aku berharap
pada firman-Nya.
6 Jiwaku menanti-nantikan Tuhan
lebih dari pada para penjaga
menantikan pagi.
7 Biarlah Israel berharap kepada
YAHWEH;
karena pada YAHWEH-lah
kasih setia;
dan bersama-Nya penebusan
berlimpah-limpah;
8 dan Dia akan menebus Israel
dari semua kesalahannya.
Seperti Anak Percaya
kepada YAHWEH

pendakian.
131Nyanyian
Dari Daud..
Ya YAHWEH,
hatiku tidaklah sombong,
mataku pun tidak angkuh;
aku tidak berjalan dalam perkara
yang besar,
ataupun hal-hal yang demikian
menakjubkan bagiku.
2 Sesungguhnya,
aku telah menempatkan diriku
dan menenangkan jiwaku,
seperti anak yang disapih
oleh ibunya;
jiwa dalam diriku
bagaikan anak yang disapih.
3 Biarlah Israel berharap kepada
YAHWEH,

MAZMUR 131, 132, 133, 134

dari sekarang
sampai selama-lamanya.
Berkat dari YAHWEH atas
Kehidupan yang Kudus
Nyanyian pendakian.
132
Ya YAHWEH, ingatlah Daud

dengan segala penderitaannya.
Bagaimana dia bersumpah kepada
YAHWEH,
dia bersumpah
kepada Yang Mahakuasa
dari Yakub.
3 Sesungguhnya aku tidak akan
masuk ke dalam tenda kediamanku,
aku tidak akan berbaring
di atas tempat tidurku;
4 atau aku tidak akan membiarkan
mataku tertidur,
tidak akan membiarkan
kelopak mataku terlelap;
5 sampai saatnya aku menemukan
tempat bagi YAHWEH,
tempat bersemayam
bagi Yang Mahatinggi Yakub.
6 Lihatlah,
kami telah mendengarnya di Efrata,
kami menemukannya
di padang Yaar;
7 kami akan masuk ke dalam
kediaman-Nya,
kami akan sujud pada tumpuan
kaki-Nya.
8 Bangkitlah, Ya YAHWEH,
ke dalam perhentian-Mu,
Engkau dan tabut perjanjian
kekuatan-Mu.
9 Biarlah para imam-Mu
berpakaian kebenaran,
dan biarlah orang-orang kudus-Mu
bersorak-sorai.
10Demi Daud, hamba-Mu,
janganlah memalingkan wajah-Mu
dari orang yang Engkau urapi.
11YAHWEH telah bersumpah
kepada Daud dalam kebenaran,
Dia tidak akan berpaling
dari padanya.
Aku akan menempatkan
benihmu di takhta
milikmu.
12Apabila anak-anakmu memelihara
perjanjian-Ku
dan peringatan-peringatan-Ku,
yang akan Aku ajarkan
kepada mereka,
maka anak-anak mereka
akan menduduki takhtamu
2

sampai selama-lamanya.
YAHWEH telah memilih
Sion,
Dia telah mendambakannya
untuk menjadi tempat kediaman
bagi-Nya.
14“Inilah tempat perhentian-Ku
sampai selama-selamanya,
Aku akan tinggal di sini,
karena Aku menghendakinya.
15Aku akan memberkati
makanannya berlimpah-limpah;
Aku akan mengenyangkan
orang-orang miskin
dengan makanan.
16Dan Aku akan mengenakan
kepada imam-imamnya
pakaian keselamatan,
dan orang-orang kudusnya
akan bersorak-sorai
dengan nyaring.
17Aku akan membuat tanduk Daud
bertunas,
Aku telah mempersiapkan pelita
bagi orang yang Aku urapi.
18Aku akan menyelubungi
musuh-musuhnya dengan rasa malu,
tetapi mahkotanya akan bersinar
di atasnya.”
13Sebab

Kerukunan
dalam Persaudaraan
pendakian.
133Nyanyian
Dari Daud..
Lihatlah alangkah baiknya
dan indahnya,
apabila saudara-saudara
hidup bersama dalam kesatuan!
2 Seperti minyak yang baik
di atas kepala,
yang meleleh ke janggut,
janggut Harun,
yang meleleh ke leher jubahnyan.
3 Seperti embun Hermon
yang turun ke bukit-bukit Sion,
karena ke sanalah YAHWEH
memerintahkan berkat,
kehidupan
sampai selama-lamanya.
Panggilan untuk Memuji YAHWEH
Nyanyian pendakian.
134
Lihatlah, berkatilah YAHWEH,

hai semua hamba YAHWEH,
yang berdiri di bait YAHWEH
pada malam hari.
n
ke leher jubahnya (JGLT: to the mouth of his garments; MT: wytwDm yP-l[), lit.: ke mulut jubahnya.
132:6-10= 2Taw. 6:41-42
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Angkatlah tanganmu ke tempat
kudus,
dan berkatilah YAHWEH.
3 Biarlah YAHWEH memberkati
engkau dari Sion;
Dialah yang menciptakan langit
dan bumi.
2

Pujilah YAHWEH
atas Perbuatan-Nya
Halelu-YAH!
135
Pujilah nama YAHWEH,
pujilah,

hai hamba-hamba YAHWEH!
Yang berdiri di bait YAHWEH,
di pelataran bait Elohim kita.
3 Halelu-YAH!
Sebab YAHWEH itu baik!
Bermazmurlah bagi nama-Nya,
karena inilah yang menyukakan.
4 Sebab YAHWEH
telah memilih Yakub
bagi diri-Nya sendiri;
Israel menjadi milik
kesayangan-Nya.
5 Sebab aku mengetahui
bahwa YAHWEH itu besar,
dan Tuhan kita mengatasi
segala ilah.
6 Segala sesuatu yang YAHWEH
perkenan,
telah Dia lakukan,
baik di langit maupun di bumi,
baik di laut
maupun di semua tempat
yang dalam.
7 Dia menyebabkan uap air
membubung dari ujung bumi;
Dia membuat kilat untuk hujan;
Dia mengembuskan angin
dari perbendaharaan-Nya.
8 Dia yang memukul anak sulung
di Mesir,
dari manusia sampai binatang;
9 yang mendatangkan tanda-tanda
dan mukjizat-mukjizat
ke tengah-tengahmu,
hai Mesir, atas Firaun
dan atas semua hambanya.
10Yang memukul bangsa-bangsa
yang besar,
dan menewaskan raja-raja
yang perkasa.
11Sihon, raja orang Amori;
dan Og, raja Basan;
dan semua kerajaan di Kanaan.
12Dan Dia menyerahkan
negeri mereka sebagai warisan,
warisan bagi umat-Nya Israel.
2

13Ya YAHWEH,

nama-Mu tetap selama-lamanya;
Ya YAHWEH,
ingatan akan Engkau
tetap turun-temurun.
14Sebab YAHWEH akan mengadili
umat-Nya;
dan Dia akan berbelas kasihan
kepada hamba-hamba-Nya.
15Berhala bangsa-bangsa
terbuat dari perak dan emas,
buatan tangan manusia;
16mereka mempunyai mulut,
tetapi tidak berbicara;
mereka mempunyai mata,
tetapi tidak melihat;
17mereka mempunyai telinga,
tetapi tidak mendengar;
ya, sesungguhnya tidak ada napas
di dalam mulutnya.
18Seperti merekalah
orang-orang yang membuatnya;
juga orang yang bersandar
pada berhala itu.
19Hai kaum Israel,
berkatilah YAHWEH!
Hai kaum Harun,
berkatilah YAHWEH!
20Hai kaum Lewi,
berkatilah YAHWEH!
Engkau yang takut akan
YAHWEH,
berkatilah YAHWEH!
21YAHWEHlah yang diberkati
dari Sion,
Dialah yang bersemayam
di Yerusalem.
Halelu-YAH!
Kebaikan YAHWEH atas Israel
Bersyukurlah kepada
136
YAHWEH,
karena Dia baik!

Bahwasanya
untuk selama-lamanya
kasih setia-Nya.
2 Bersyukurlah kepada Elohim segala
ilah!
Bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
3 Bersyukurlah kepada Tuhan segala
tuan!
Bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
4 Kepada Dia yang seorang diri
melakukan keajaiban-keajaiban
besar!
Bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.

135:15-18= Maz. 115:4-8; Why. 9:20
136:1= 1Taw. 16:34; 2Taw. 5:13, 7:3; Ezr. 3:11; Maz. 100:5, 106:1, 107:1, 118:1; Yer. 33:11
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Kepada Dia yang menciptakan langit
dengan kebijaksanaan!
Bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
6 Kepada Dia yang menghamparkan
bumi di atas air!
Bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
7 Kepada Dia yang menjadikan
benda-benda penerang yang besar;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
8 Matahari untuk menguasai siang;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
9 Bulan dan bintang-bintang
untuk menguasai malam!
Bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
10kepada Dia yang memukul
anak-anak sulung Mesir;
bahwasanya untuk
selamanya kasih setia-Nya.
11Dan membawa Israel keluar
dari antara mereka;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
12Dengan tangan yang kuat
dan lengan yang teracung!
Bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
13Kepada Dia yang membelah
laut Suf menjadi dua bagian;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
14Dan menyeberangkan Israel
di tengah-tengahnya;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
15Dan membinasakan Firaun
serta tentaranya di laut Suf!
Bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
16Kepada Dia
yang menuntun umat-Nya
di padang gurun!
Bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
17Kepada Dia yang memukul
raja-raja besar;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
18Dan membunuh raja-raja
yang mulia;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
19Sihon, raja orang Amori;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
5
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20Dan

Og, raja Basan;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
21Dan menyerahkan negeri mereka
sebagai warisan;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
22Warisan bagi Israel, hambanya!
Bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
23Dia yang mengingat kita
dalam kerendahan kita;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
24Dan menyelamatkan kita
dari musuh-musuh kita;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
25Dia yang memberikan roti
kepada semua makhluk;
bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
26Bersyukurlah kepada Elohim surga!
Bahwasanya
untuk selamanya kasih setia-Nya.
Pengalaman pada Masa
Pembuangan
Kami duduk di sana,
137
di dekat sungai-sungai Babilon,
dan kami menangis

ketika kami mengingat Sion.
Kami menggantungkan harpa kami
pada pohon gandarusa
yang ada di tengah-tengahnya.
3 Sebab di sanalah mereka
yang menahan kami
meminta kami sebuah nyanyian;
dan para penjarah kami
dengan girang berkata,
“Nyanyikanlah bagi kami
sebuah lagu tentang Sion.”
4 Bagaimana kami
harus menyanyikan lagu
tentang YAHWEH di tanah asing?
5 Jika aku melupakan engkau,
hai Yerusalem,
biarlah tangan kananku
lupa bergerako.
6 Biarlah lidahku melekat
pada langit-langit mulutku,
jika aku tidak mengingat engkau,
jika aku tidak meninggikan
Yerusalem
di atas semua sukacitaku.
7 Ya YAHWEH,
ingatlah akan bani Edom
yang berkata pada hari Yerusalem,
o
biarlah tangan kananku lupa bergerak (JGLT: let my right hand forget; MT: %rps), versi lain: jadi kering.
2

136:5= Kej. 1:1 136:6= Kej. 1:2 136:7-9= Kej. 1:16 136:10= Kel. 12:29
136:13-15= Kel. 14:21-29 136:19= Bil. 21:21-30 136:20= Bil. 21:31-35

136:11= Kel. 12:51
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“Runtuhkanlah, runtuhkanlah
sampai ke dasarnya !”
8 Hai putri Babilon, yang dibinasakan!
Berbahagialah orang yang
membalas perbuatanmu kepadamu,
yang telah kamu lakukan
kepada kami.
9 Berbahagialah dia yang menangkap
anak-anakmu,
dan menghamburkan mereka
ke jurang terjal.
Ucapan Syukur atas
Kemurahan YAHWEH
Dari Daud.
138
Aku mau menyanjung Engkau

dengan segenap hatiku,
aku mau memazmurkan Engkau
di hadapan para ilah.
2 Aku mau bersujud
ke tempat suci kekudusan-Mu,
dan menyanjung nama-Mu
karena kebaikan-Mu
dan kesetiaan-Mu,
karena Engkau telah membuat
nama-Mu besar
atas setiap perkataan-Mu.
3 Pada waktu aku berseru,
Engkau menjawab aku;
Engkau membuat aku berani
dengan kekuatan dalam jiwaku.
4 Semua raja di bumi akan
menyanjung Engkau, ya YAHWEH;
karena mereka telah mendengar
perkataan mulut-Mu.
5 Dan mereka akan menyanyi
menurut cara YAHWEH;
Sebab besarlah kemuliaan
YAHWEH;
6 meskipun YAHWEH bersemayam
di tempat yang mahatinggi,
tetapi Dia mempedulikan
orang-orang yang rendah;
tetapi Dia mengenal
orang sombong dari jauh.
7 Jika aku berjalan di tengah-tengah
kesukaran;
Engkau memberi aku kehidupan;
Engkau mengulurkan tangan-Mu
untuk melawan amarah
musuh-musuhku;
serta tangan kanan-Mu
membebaskan aku.
8 YAHWEH akan menyempurnakan
yang ada di dalamku,
ya YAHWEH kasih setia-Mu
tetap selama-lamanya,
tidak meninggalkan
perbuatan tangan-Mu.

137:8= Why. 18:6

Elohim Mahahadir dan Mahatahu
pemimpin musik.
139Untuk
Mazmur Daud,
Ya, YAHWEH,
Engkau telah menyelidiki
dan mengenali aku.
2 Engkau mengenal ketika aku duduk,
dan ketika aku berdiri;
Engkau memahami pikiranku
dari jauh.
3 Engkau menyelidiki,
ketika aku pergi
dan ketika aku berbaring;
dan mengenal semua jalanku,
4 karena tidak ada perkataan
pada lidahku,
ya YAHWEH, lihatlah,
Engkau telah mengetahui
semuanya.
5 Engkau mengurung aku,
dari belakang maupun dari depan;
dan menumpangkan tangan-Mu
atas aku.
6 Pengetahuan semacam ini
terlampau ajaib bagiku;
terlampau tinggi,
aku tidak dapat mencapainya.
7 Ke manakah aku akan pergi
menjauhi Roh-Mu?
Atau ke manakah
aku akan melarikan diri
dari hadapan-Mu?
8 Jika aku mendaki ke langit,
Engkau di sana;
jika aku menaruh tempat tidurku
di alam maut,
Engkau di sana.
9 Jika aku terbang dengan sayap fajar,
dan membuat kediaman
di ujung laut,
10juga di sana tangan-Mu
akan menuntun aku;
dan tangan kanan-Mu
memegang aku.
11Jika aku berkata,
sesunggunya kegelapan
akan melingkupi aku,
maka malam sekalipun akan
menjadi terang di sekelilingku.
12Bahkan kegelapan
tidak akan menjadi gelap pada-Mu,
tetapi malam akan bercahaya
seperti siang hari;
sebagaimana kegelapan,
demikianlah terang.
13Sebab Engkau telah membentuk
buah pinggangku;
Engkau merajut aku
dalam kandungan ibuku.

MAZMUR 139, 140
14Aku

bersyukur kepada-Mu,
karena kejadianku dahsyat dan ajaib;
pekerjaan-pekerjaan-Mu ajaib
dan jiwaku menyadari itu
dengan benar .
15Tulang-tulangku tidak tersembunyi
dari-Mu,
pada waktu aku dibentuk
di tempat yang tersembunyi;
ketika diriku dirajut
di kedalaman bumi.
16Mata-Mu sudah melihat ketika
aku bakal anakp;
dan pada kitab-Mu
akan dituliskan seluruh hari-hari
mereka dibentuk,
meski belum ada satu pun
di antara mereka.
17Dan bagiku, betapa mulianya
pikiran-Mu, ya Elohim!
Betapa besar jumlahnya!
18Jika aku menghitungnya,
semua lebih banyak daripada pasir;
pada saat aku terjaga,
aku masih bersama Engkau.
19Sesungguhnya Engkau
akan membunuh orang fasik,
ya Elohim;
dan orang-orang yang haus darah
akan menjauhi aku.
20Siapakah yang berani
berbicara dusta melawan Engkau?
Musuh-musuh-Mu
meninggikan diri
dalam kesia-siaan.
21Ya YAHWEH,
Bukankah aku membenci
orang-orang yang membenci Engkau,
dan merasa jijik terhadap mereka
yang bangkit melawan Engkau?
22Aku sepenuhnya membenci mereka;
mereka sudah menjadi
musuh-musuhku.
23Selidikilah aku, ya Elohim,
dan kenalilah hatiku;
ujilah aku,
dan ketahuilah pikiranku;
24dan lihatlah, apakah ada kefasikan
di dalam diriku;
dan bimbinglah aku
di jalan yang kekal.
Doa Mohon Perlindungan
Melawan Orang Fasik
pemimpin musik.
140Untuk
Mazmur Daud.

jagalah aku dari orang yang kejam;
yang merancang perkara-perkara
yang jahat di dalam hati;
mereka menghasut perang
sepanjang hari;
4 mereka menajamkan lidah
seperti ular;
bisa ular tedung terselip
di antara bibir mereka.
Sela.
5 Ya YAHWEH,
jagalah aku dari tangan orang fasik;
jagalah aku dari orang yang kejam;
yang merencanakan
untuk menahan langkah kakiku.
6 Orang-orang congkak
menyembunyikan jerat bagiku;
dan mereka membentangkan jala
di tepi jalan;
mereka memasang jerat bagiku.
Sela.
7 Aku berkata kepada YAHWEH,
“Engkaulah Elohimku,
ya YAHWEH, dengarkanlah
suara permohonanku.”
8 Ya YAHWEH Tuhanku,
kekuatan keselamatanku;
Engkau melindungi kepalaku
pada waktu perang.
9 Ya YAHWEH,
janganlah meluluskan hasrat
orang-orang fasik;
jangan biarkan rencangan
orang jahat berbuah,
supaya mereka
jangan meninggikan diri.
Sela.
10Sebagaimana para pemimpin
mengepung aku,
biarlah kejahatan bibir mereka
berbalik menimpa mereka.
11Biarlah bara api dijatuhkan
ke atas mereka;
biarlah mereka jatuh
ke dalam lubang,
sehingga mereka
tidak bangkit lagi,
12jangan biarkan pemfitnah
menetap di atas bumi;
malapetaka akan memburu
orang yang kejam terus-menerus.
13Aku mengetahui
bahwa YAHWEH melaksanakan
keadilan
atas orang yang menderita,
pembelaan atas orang lemah.
14Sungguh orang benar
akan bersyukur kepada nama-Mu;
orang-orang yang jujur
akan diam di hadirat-Mu.
3

Ya YAHWEH,
lepaskanlah aku dari orang fasik;
p
selagi aku bakal anak (JGLT: my embrio; MT: ymlG), lit.: embrioku.
2

140:3= Rom. 3:13
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Doa Malam Hari untuk
Kekudusan dan Perlindungan
Mazmur Daud.
141
Ya YAHWEH,

aku berseru kepada-Mu,
datanglah kepadaku segera,
dengarkanlah suaraku
ketika aku berseru kepada-Mu.
2 Biarlah doaku dipersiapkan
sebagai ukupan di hadapan-Mu,
terangkatnya kedua telapak tanganku
sebagai persembahan sajian
petang hari.
3 Ya YAHWEH,
taruhlah penjaga pada mulutku,
awasilah pintu bibirku.
4 Jangan biarkan hatiku berpaling
pada perkara yang jahat
sehingga melakukan
perbuatan-perbuatan
dalam kefasikan
bersama orang-orang yang berbuat
jahat;
dan jangan biarkan
aku makan kenikmatan mereka.
5 Biarlah orang benar menghajar aku,
itulah kebaikan,
biarlah dia menegur aku,
itulah minyak yang terbaik;
karena doaku juga
mengenai kefasikan mereka.
6 Para hakim mereka telah
dihempaskan ke atas batu karang;
dan mereka akan mendengarkan
perkataanku,
karena ini menyenangkan.
7 Sebagaimana orang yang membajak
dan menggemburkan tanah;
demikianlah tulang-tulang kita
diserakkan pada mulut alam maut.
8 Namun mataku tetap tertuju
kepada-Mu, ya YAHWEH, Tuhanku;
kepada-Mulah aku mencari
perlindungan;
jangan biarkan jiwaku telanjang.
9 Jagalah aku dari tangkapan jerat
yang mereka pasang untuk aku;
bahkan dari jerat orang-orang
yang melakukan kejahatan.
10Biarlah orang fasik jatuh ke dalam
jerat mereka sendiri,
sementara aku,
aku dapat melewatinya.
Doa Minta Tolong dalam
Kesukaran

pengajaran.
142Nyanyian
Dari Daud.
141:2= Why. 5:8

143:2= Rom. 3:20; Gal. 2:16

Doa ketika dia berada
di dalam gua.
Aku berseru kepada YAHWEH
dengan suaraku;
aku berdoa kepada YAHWEH
dengan suaraku.
3 Aku mencurahkan keluhanku
kepada-Nya;
aku menyatakan kesukaranku
di hadapan-Nya.
4 Ketika semangatku patah
di dalam diriku,
maka Engkau mengetahui alurku;
di jalan yang aku jalani itu,
mereka memasang jerat bagiku.
5 Pandanglah ke kanan dan lihatlah,
dan tidak seorang pun
mengenali aku;
tempat perlindungan telah lenyap
dari padaku;
tidak seorang pun
yang mempedulikan jiwaku.
6 Aku berseru kepada-Mu,
ya YAHWEH;
aku berkata,
Engkaulah tempat perlindunganku,
bagianku di tanah orang
yang hidup.
7 Perhatikanlah pada jeritanku,
karena aku telah menjadi sangat
lemah;
lepaskanlah aku dari orang
yang memburu aku,
karena mereka lebih kuat
daripada aku.
8 Keluarkanlah jiwaku dari penjara,
supaya bersyukur
kepada nama-Mu;
orang benar akan mengelilingi aku,
karena Engkau akan memberikan
kelimpahan ke atasku.
2

Doa untuk Pembebasan
dan Mohon Petunjuk
Mazmur Daud.
143
Dengarkanlah doaku,

ya YAHWEH;
berilah telinga-Mu
pada permohonanku;
jawablah aku dalam kesetiaan-Mu,
dalam kebenaran-Mu;
2 dan janganlah masuk ke dalam
pengadilan dengan hamba-Mu,
karena tidak seorang pun yang
hidup dibenarkan di hadapan-Mu.
3 Sebab musuh telah memburu jiwaku;
ia telah mencampakkan
kehidupanku ke tanah;
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dia telah menjadikan aku
penghuni kegelapan,
seperti orang mati selamanya.
4 Dan semangat dalam diriku
telah patah;
hatiku di dalamku
menjadi merana.
5 Aku mengingat masa yang silam;
aku merenungkan
segala pekerjaan-Mu;
aku memikirkan perbuatan
tangan-Mu.
6 Aku menadahkan tanganku
kepada-Mu;
jiwaku bagaikan tanah
yang gersang kepada-Mu. Sela
7 Ya YAHWEH,
jawablah aku segera,
semangatku sudah patah;
janganlah menyembunyikan
wajah-Mu dari padaku,
sehingga aku
seperti orang yang turun ke lubang.
8 Perkenankanlah aku mendengar
kasih setia-Mu pada pagi hari,
karena aku percaya kepada-Mu;
perkenankanlah aku mengetahui
jalan yang akan aku tempuh;
karena kepada-Mu
aku mengangkat jiwaku.
9 Ya YAHWEH, bebaskanlah aku
dari musuh-musuhku;
kepada-Mu aku bersembunyi.
10Ajarlah aku untuk melakukan
kehendak-Mu;
karena Engkaulah Elohimku;
Roh-Mu itu baik,
tuntunlah aku ke negeri keadilan.
11Ya YAHWEH,
karena nama-Mu,
buatlah aku hidup;
di dalam nama-Mu,
buatlah aku hidup
dalam kebenaran-Mu,
keluarkanlah jiwaku
dari kesukaran.
12Dan dalam kasih setia-Mu,
lenyapkanlah musuh-musuhku;
dan musnahkanlah semua orang
yang menyengsarakan jiwaku;
karena aku adalah hamba-Mu.
Doa Mohon Keselamatan
dan Kesejahteraan
Mazmur Daud.
144
Diberkatilah YAHWEH,

gunung batuku;
yang mengajar tanganku
untuk perang,

144:3= Ayb. 7:17-18; Maz. 8:4
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dan jari-jariku untuk pertempuran.
Kasih setiaku dan bentengku;
menaraku yang tinggi
dan penyelamatku;
perisaiku,
dan kepada-Nyalah aku berlindung;
Dia yang menundukkan bangsaku
di bawahku.
3 Ya YAHWEH,
siapakah manusia
sehingga Engkau mengenalnya?
Siapakah anak manusia
sehingga Engkau
merancangkannya?
4 Manusia bagaikan suatu
kesia-siaan;
hari-harinya adalah bagaikan
bayang-bayang yang berlalu.
5 Tekuklah langit-Mu,
ya YAHWEH, dan turunlah;
untuk menjamah gunung-gunung,
dan biarlah berasap.
6 Pancarkanlah cahaya kilat
dan tebarkanlah mereka;
lepaskanlah anak-anak panah-Mu,
dan kacaukanlah mereka.
7 Ulurkanlah tangan-Mu dari atas;
selamatkanlah dan lepaskan aku
dari air bah,
dari tangan anak-anak asing;
8 yang mulutnya telah mengatakan
hal yang sia-sia;
dan tangan kanan mereka
adalah tangan kanan dusta.
9 Aku mau menyanyikan nyanyian
baru bagi-Mu, ya Elohim;
aku mau menyanyikan
puji-pujian kepada-Mu
dengan harpa sepuluh tali.
10Engkaulah yang menganugerahkan
keselamatan bagi raja-raja,
yang menyelamatkan Daud,
hamba-Nya dari pedang jahat.
11Selamatkanlah aku
dan bebaskanlah aku
dari tangan orang-orang asing,
yang mulutnya telah mengucapkan
hal yang sia-sia,
dan tangan mereka
adalah tangan kanan dusta.
12Dengan demikian anak-anak kami
akan bertumbuh
seperti tanaman pada masa muda
mereka;
dan putri-putri kami
seperti pilar-pilar penjuru,
yang dibentuk serupa bangunan
istana.
13Lumbung-lumbung kami penuh,
mengeluarkan berbagai macam
barang;
2
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kawanan ternak kami
bertambah sampai ribuan,
bahkan puluhan ribu
di jalan-jalan kami,
14lembu jantan kami
mampu membawa beban,
tidak ada yang hilang
dan tidak ada yang melarikan diri;
dan tidak ada tangis
di lapangan-lapangan kami.
15Berbahagialah bangsa
yang seperti itu,
berbahagialah bangsa yang
Elohimnya adalah YAHWEH!
YAHWEH
Dipuji karena Kebaikan-Nya

a

Pujian dari Daud.
145
Aku hendak meninggikan Engkau,

ya Elohimku, ya Raja,
dan memuji nama-Mu
sampai selama-lamanya.
b 2 Aku mau memberkati Engkau
setiap hari,
dan aku mau memuji nama-Mu
sampai selama-lamanya.
3
g Sungguh besar YAHWEH,
dan sangat terpuji,
dan kebesaran-Nya tak terselidiki.
d 4 Generasi ke generasi akan
memasyhurkan pekerjaan-Mu
dan mereka akan menceritakan
perbuatan-Mu yang hebat.
h 5 Aku mau merenungkan
semarak kemuliaan-Mu yang agung,
dan perbuatan-perbuatan-Mu
yang ajaib.
6
w Dan mereka akan berbicara
tentang kedahsyatan perbuatan-Mu
yang menakjubkan;
dan aku mau memberitakan
kebesaran-Mu.
z 7 Mereka akan menyatakan
peringatan tentang kebaikan-Mu
yang berlimpah-limpah,
dan akan bernyanyi
atas kebenaran-Mu.
x 8 YAHWEH pengasih dan penyayang,
panjang sabar
dan kasih setiaNya besar.
j 9 YAHWEH itu baik bagi semua orang;
dan rahmat-Nya ada
pada semua perbuatan-Nya.
y 10Seluruh karya-Mu akan menyanjung
Engkau,
ya YAHWEH;
dan orang-orang saleh-Mu
akan memberkati Engkau.
k 11Mereka akan memperkatakan

kemuliaan kerajaan-Mu,
dan akan membicarakan
keperkasaan-Mu,
l 12untuk memberitakan kuasa-Mu
kepada umat manusia,
dan kemuliaan kerajaan-Nya
yang agung.
m 13Kerajaan-Mu adalah kerajaan
yang kekal,
dan kekuasaan-Mu turun-temurun.
s 14YAHWEH menopang mereka
yang jatuh,
dan menegakkan kembali
semua yang tertunduk.
[ 15Mata semua orang berharap
kepada-Mu;
dan Engkau memberikan
kepada mereka makanannya
pada waktunya;
p 16dengan membuka tangan-Mu
dan memuaskan hasrat
setiap makhluk hidup.
17
c YAHWEH itu benar
dalam segala jalan-Nya;
dan kasih setia
dalam segala perbuatan-Nya.
q 18YAHWEH dekat
dengan semua orang yang berseru
kepada-Nya,
dengan semua orang yang
memanggil Dia dalam kebenaran.
r 19Dia akan memenuhi hasrat orang
yang takut akan Dia;
dan Dia akan mendengar
jeritan mereka
dan menyelamatkan mereka.
X 20YAHWEH menjaga semua orang
yang mengasihi Dia;
tetapi Dia membinasakan
semua orang fasik.
21
t Mulutku akan membicarakan
kepujian YAHWEH;
semua makhluk akan
memberkati nama kudus-Nya
untuk selama-lamanya.
YAHWEH
Satu-satunya Penolong
Halelu-YAH,
146
pujilah YAHWEH, hai jiwaku.
Aku mau memuji YAHWEH
2

selama hidupku;
aku mau bermazmur
bagi Elohimku selagi aku ada.
3 Janganlah percaya pada para
penguasa,
kepada anak-anak manusia,
karena tidak ada keselamatan
padanya.
4 Nyawanya akan lenyap,

MAZMUR 146, 147

ia akan kembali ke tanahnya;
pikirannya lenyap
pada hari itu juga.
5 Berbahagialah orang
yang memiliki Elohim Yakub
sebagai penolongnya;
pengharapannya pada YAHWEH,
Elohimnya;
6 yang menciptakan langit dan bumi,
laut dan segala yang ada di dalamnya;
yang memegang teguh kebenaran
sampai selamanya.
7 Yang melaksanakan keadilan
bagi yang tertindas;
yang memberi makan
bagi orang-orang yang lapar;
YAHWEH membebaskan
orang-orang yang terbelenggu.
8 YAHWEH mencelikkan mata
orang buta;
YAHWEH menegakkan mereka
yang telah tertunduk;
YAHWEH mengasihi orang-orang
benar.
9 YAHWEH menjaga orang-orang
asing;
Dia memberikan kelegaan
kepada yatim piatu dan para janda;
tetapi Dia membelokkan
jalan orang fasik.
10YAHWEH akan memerintah
untuk selamanya,
Elohimmu,
ya Sion, turun-temurun.
Halelu-YAH!
Pujian untuk Pemulihan dan
Kesejahteraan Yerusalem
Halelu-YAH!
147memazmurkan
Sebab adalah baik untuk
Elohim kita;

karena pujian yang melantun indah,
itu berkenan.
2 YAHWEH yang membangun
Yerusalem;
Dia menghimpun Israel
yang terbuang.
3 Dia menyembuhkan hati
yang hancur;
dan membalut kepedihan mereka.
4 Dia menetapkan jumlah bintang;
Dia menyebutkannya
sesuai dengan namanya.
5 Tuhan kita besar dan berlimpah
dalam kuasa;
kebijaksanaan-Nya tidak terbatas.
6 YAHWEH memberi kelegaan
kepada orang yang tertindas;
Dia mencampakkan orang fasik
ke tanah.
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Bernyanyilah bagi YAHWEH
dengan ucapan syukur;
bermazmurlah bagi Elohim kita
dengan harpa.
8 Dia yang menutupi langit dengan
awan,
yang menyiapkan hujan untuk
bumi,
yang menumbuhkan rumput
di pegunungan,
9 yang memberi
pada binatang-binatang
makanan mereka,
memberi makan
anak-anak burung gagak
yang menciap-ciap.
10Dia tidak menyukai kekuatan kuda;
dan tidak berkenan
atas kaki laki-laki.
11YAHWEH berkenan kepada orang
yang takut kepada-Nya,
orang-orang yang berharap
akan kasih setia-Nya.
12Megahkanlah YAHWEH,
hai Yerusalem,
Pujilah Elohimmu, hai Sion!
13Sebab Dia telah mengukuhkan
palang-palang gerbangmu;
Dia telah memberkati
anak-anakmu di sekelilingmu.
14Dia menciptakan perdamaian
pada daerahmu;
Dia mengenyangkan kamu
dengan bulir gandum yang bernas.
15Dia menyampaikan perintah-Nya
ke atas bumi;
firman-Nya berlari
dengan sangat cepat.
16Dia menurunkan salju bagaikan
bulu domba;
Dia menebarkan
embun beku putih bagaikan debu;
17Dia melemparkan esnya bagaikan
serpihan-serpihan;
siapakah yang dapat bertahan
di hadapan suhu dingin-Nya?
18Dia menyampaikan firman-Nya,
dan mencairkan semuanya,
Dia mengembuskan napas-Nya,
maka air mengalir.
19Dia menyatakan firman-Nya
kepada Yakub;
ketetapan-ketetapan-Nya
dan keputusan-keputusan-Nya
kepada Israel.
20Dia tidak pernah melakukan
yang demikian kepada bangsa
manapun;
dan mereka pun tidak mengenal
hukum-hukum-Nya.
Halelu-YAH!
7
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Semua Ciptaan Menaikkan
Pujian bagi YAHWEH
Halelu-YAH!
148pujilah
Pujilah YAHWEH di surga;
Dia di tempat tinggi.

Pujilah Dia,
hai semua malaikat-Nya;
pujilah Dia,
hai semua tentara-Nya.
3 Pujilah Dia,
hai matahari dan bulan;
pujilah Dia,
hai semua bintang terang.
4 Pujilah Dia,
hai langit atas segala langit;
dan air yang membentang
di atas langit.
5 Biarlah mereka memuji nama
YAHWEH,
karena Dia memberi perintah,
dan mereka tercipta.
6 Dan Dia membuat mereka berdiri
untuk selama-lamanya;
Dia membuat keputusan,
dan itu tidak akan berlalu.
7 Pujilah YAHWEH di bumi,
hai ular naga dan segala kedalaman;
8 api dan hujan es, salju dan kabut,
angin badai,
yang menggenapi firman-Nya.
9 Gunung-gunung dan semua bukit;
pohon-pohon yang berbuah
dan semua kayu aras;
10binatang-binatang buas
dan semua hewan ternak;
binatang-binatang merayap
dan burung-burung yang bersayap;
11raja-raja di bumi dan semua bangsa;
para penguasa
dan semua hakim di muka bumi;
12baik teruna maupun anak-anak dara;
orang-orang tua
maupun anak-anak muda;
13Biarlah mereka memuji nama
YAHWEH;
karena hanya nama-Nya
yang layak ditinggikan,
keagungan-Nya
mengatasi bumi dan langit.
14Dia meninggikan tanduk umat-Nya,
kepujian milik orang-orang kudus-Nya,
milik bani Israel,
umat yang dekat dengan-Nya.
Halelu-YAH!
2

Israel Menaikkan Pujian
bagi YAHWEH

149Halelu-YAH!
Nyanyikanlah lagu baru

bagi YAHWEH.
Kepujian-Nya ada di antara
jemaat orang-orang saleh.
2 Biarlah Israel bersukacita
atas penciptanya;
biarlah anak-anak Sion
bersukaria atas rajanya;
3 biarlah mereka memuji nama-Nya
dengan tari-tarian,
biarlah mereka bermazmur bagi-Nya
dengan rebana dan harpa.
4 Sebab YAHWEH berkenan
akan umat-Nya;
Dia mendandani orang-orang miskin
dengan keselamatan.
5 Biarlah orang-orang kudus
bersukaria dalam kemuliaan;
biarlah mereka bersorak
di tempat tidur mereka.
6 Pujian pengagungan Elohim
ada pada kerongkongan mereka;
dan pedang bermata dua
ada di tangan mereka;
7 untuk mengadakan pembalasan
kepada bangsa-bangsa,
hukuman bagi bangsa-bangsa;
8 untuk mengikat raja-raja mereka
dengan rantai
dan para penguasa mereka
dengan pasung besi;
9 untuk melaksanakan hukuman
yang tertulis kepada mereka;
inilah kehormatan
bagi semua orang kudus-Nya.
Halelu-YAH!
Mazmur Pujian
Halelu-YAH!
150
Pujilah Elohim di tempat
kudus-Nya;

pujilah Dia di cakrawala
kekuatan-Nya.
2 Pujilah Dia dalam keperkasaan-Nya;
pujilah Dia sesuai dengan
kelimpahan kebesaran-Nya.
3 Pujilah Dia dengan tiupan
sangkakala;
pujilah Dia dengan kecapi
dan harpa.
4 Pujilah Dia dengan rebana
dan tari-tarian;
pujilah Dia dengan alat musik
berdawai dan alat musik tiup.
5 Pujilah Dia dengan simbal
yang gemerencing,
pujilah Dia dengan simbal
yang gemerencang.
6 Biarlah setiap yang bernapas
memuji YAHWEH.
Hallelu-YAH!

