
 

 כ״ז -תהילים 
 

 ;ִמִמי ִאיָרא--אֹוִרי ְוִיְשִעי, ְיהָוה   : ְלָדִוד  א

 .דִמִמי ֶאְפחָ    , ַחַיי-ְיהָוה ָמעֹוז

 :ְבָשִרי-ֶלֱאֹכל ֶאת    --ְמֵרִעים, ִבְקֹרב ָעַלי  ב

 .ֵהָמה ָכְשלּו ְוָנָפלּו   ; ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי

 :ִייָרא ִלִבי-לֹא    --ַמֲחֶנה, ַתֲחֶנה ָעַלי-ִאם  ג

 .ֲאִני בֹוֵטחַ , ְבזֹאת    --ִמְלָחָמה, ָתקּום ָעַלי-ִאם

 :אֹוָתּה ֲאַבֵקש    --הְיהוָ -ָשַאְלִתי ֵמֵאת, ַאַחת  ד

 ;ְיֵמי ַחַיי-ָכל   , ְיהָוה-ִשְבִתי ְבֵבית

 .ּוְלַבֵקר ְבֵהיָכלֹו   , ְיהָוה-ַלֲחזֹות ְבֹנַעם

 :ְביֹום ָרָעה    --ְבֻסֹכה, ִכי ִיְצְפֵנִני  ה

 .ְירֹוְמֵמִני, ְבצּור   ; ְבֵסֶתר ָאֳהלֹו, ַיְסִתֵרִני

 ;ִזְבֵחי ְתרּוָעה, ְוֶאְזְבָחה ְבָאֳהלֹו   , ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי, רֹאִשי ְוַעָתה ָירּום  ו

 .ַליהָוה   , ָאִשיָרה ַוֲאַזְמָרה

 .ְוָחֵנִני ַוֲעֵנִני   ; ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא-ְשַמע  ז

 .ָפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵקש-ֶאת   ; ַבְקשּו ָפָני--ָאַמר ִלִבי, ְלָך  ח

 :ַעְבֶדָך, ְבַאף-ַאל ַתט    --ִמֶמִני, ַתְסֵתר ָפֶניָך-ַאל  ט

 .ֱאֹלֵהי ִיְשִעי, ַתַעְזֵבִני-ִתְטֵשִני ְוַאל-ַאל   ; ֶעְזָרִתי ָהִייָת 

 .ַויהָוה ַיַאְסֵפִני   ; ָאִבי ְוִאִמי ֲעָזבּוִני-ִכי  י

 .שֹוְרָרי, ְלַמַען--ְבֹאַרח ִמישֹור, ּוְנֵחִני   : ַדְרֶכָך, הֹוֵרִני ְיהָוה  אי

 .ִויֵפַח ָחָמס, ֶשֶקר-ִבי ֵעֵדי-ִכי ָקמּו   : ְבֶנֶפש ָצָרי, ִתְתֵנִני-ַאל  בי

 .ְבֶאֶרץ ַחִיים   : ְיהָוה-ִלְראֹות ְבטּוב, ֶהֱאַמְנִתי--לּוֵלא  גי

 .ְיהָוה-ֶאל, ְוַקֵּוה; ְוַיֲאֵמץ ִלֶבָך, ֲחַזק   : ְיהָוה-ֶאל, ַקֵּוה  די

 

 



 

 פחדמ עוז אירא יעש אור א

 Işık ...Olacak-Evet Korku Kudret Korku 

 

 ליפול לכשול אויב צר בשר רע קרוב ב

 Yakın Kötü Et Düşman Düşman Kaybetmek Düşmek 

 

 בטוח מלחמה מחנה חניה  לחנות ג

 Park-Kamp kurmak Park-Kamp Karargâh Savaş Emin olmak 

 

 היכל נועם לחזות  ד

 Beklenti Hoş Salon 

 

 להרים סלע -צור  אוהל סתר מסתיר רעה סוכה לצפן ה

 Gizlemek Çardak Kötü Gizlemek Gizli yer Çadır Özel bir Taş Yükseltmek 

 

 תרועה אזבחה  לזבח ו

 Kurban etmek Kurban Haykırmak-Yüksek sesle okumak 

 

 לענות לחנון אקרא קול לשמוע ז

 Duymak Ses Güçlü işitilen ses Affetmek Cevaplamak 

 

 פנים ח

 Yüz 

 



 

 ישוע לנטוש לעזוב עזרה אף עבד תט ט

 Eğmek Köle Burun Yardım Ayrılmak Terk etmek Kurtarıcı 

 

 לאסוף י

 Toplamak 

 

 שוררי למען מישור ארח להנהיג הוראות -הורה  אי

 Eğitmek... Öncülük-rehberlik etmek Yol-patika Düz Uğruna Düşmanlar 

 

 חמס יפח עדי שקר להעיד לקום נפש בי

 Ruh Kalkmak Tanıklık Etmek Yalancı Tanıklar Ağız... Kötü konuşma 

 

 חיים ארץ לראות להאמין -אמונה  לולא גי

 Değilse İnanç-İnanmak Görmek Ülke-Topraklar Yaşam 

 

 מאמץ חזק קוה די

 Umut Güçlü Çabalamak 

 

 

Paylaş Soru Sor Tekrar Dinle 
 


