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  صلوات سفر يهوديت

  صالة يهوديت

و بينما هم ذاهبون دخلت يهوديت معبدها و لبست مسحا و القت رمادا على راسها و خرت امام الرب و   ١  
ايها الرب اله ابي شمعون الذي اعطاه سيفا لينتقم من الغرباء الذين بنجاستهم   ٢ : صرخت الى الرب قائلة

ت نساءهم غنيمة و بناتهم سبيا و آل سلبهم مقتسما بين عبيدك الذين فجعل  ٣فضحوا و آشفوا عذراء للخزي  
فان لك االفعال االولى و انت قدرت بعضها   ٤غاروا غيرتك اتوسل اليك ايها الرب الهي ان تعينني انا االرملة  

الن الى فانظر ا  ٦فان طرائقك جميعها مهياة و قد اقمت احكامك بعنايتك    ٥في عقب بعض و ما اردته آان  
معسكر االشوريين آما تنازلت فنظرت الى معسكر المصريين حين آانوا يسعون في اثر عبيدك بسالحهم 

   حينئذ نظرت الى معسكرهم فزعجتهم الظلمة  ٧متوآلين على مراآبهم و فرسانهم و على آثرة رجال حربهم  
ؤالء المتوآلون على آثرة عددهم و مراآبهم يا رب فليكن مثلهم ه  ٩التزقت اقدامهم بالعمق و غطتهم المياه    ٨

و هم ال يعلمون انك انت الهنا الذي يمحق الحروب منذ   ١٠و حرابهم و تروسهم و سهامهم المفتخرون برماحهم  
فارفع ذراعك آما فعلت من البدء و احطم قوتهم بقوتك و لتسقط بغضبك قوة الذين   ١١البدء و ان اسمك الرب  

اجعل يا رب آبرياءه   ١٢ابتذال اقداسك وتنجيس مسكن اسمك و هدم قرن مذبحك بسيفهم  يطمعون انفسهم في 
و هبني ثباتا في قلبي   ١٤ليصد بفخ نظره الي و اضربه بعذوبة الكالم الخارج من شفتي    ١٣تقطع بنفس سيفه  

النها ليست قوتك بالكثرة يا   ١٦فيكون هذا ذآرا السمك اذا اهلكته يد امراة    ١٥حتى ازدريه و قوة حتى اهلكه  
رب و ال مرضاتك بقدرة الخيل و منذ البدء ال ترضى من المتكبرين بل يسرك دائما تضرع المتواضعين 

يا اله السماوات خالق المياه و رب آل خليقة استجبني انا المسكينة المتضرعة و المتوآلة على   ١٧الودعاء  
فيعرف   ١٩الكالم في في و ثبت مشورة قلبي ليثبت بيتك في قدسك  و اذآر يا رب ميثاقك و اجعل   ١٨رحمتك  
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 نشيد يهوديت
سبحوا الرب بالدفوف رنموا للرب على الصنوج انشدوا له ٢:  حينئذ انشدت يهوديت هذا النشيد للرب فقالت١

جعل معسكره في وسط شعبه لينقذنا ٤. الرب يمحق الحروب الرب اسمه٣.  انشادا جديدا عظموه و ادعوا باسمه
اتى اشور من الجبال الشمالية اتى في آثرة قوته فسدت آثرته االودية و خيوله غطت  ٥. من ايدي جميع اعدائنا

الرب القدير ٧. قال انه سيحرق تخومي و يقتل فتياني بالسيف و يجعل اطفالي غنيمة و ابكاري سبيا٦. الوهاد
ان جبارهم لم يسقط بايدي الشبان و لم يبطش به بنو طيطان و ال جبابرة ٨. ضربه و اسلمه الى يد امراة فطعنته

ارمالها و تردت بثياب فرحها  نزعت ثياب٩. طوال تعرضوا له بل يهوديت ابنة مراري بجمال وجهها اهلكته
بهاء ١١. دهنت وجهها بالطيب و ضمت ضفائرها بالتاج و لبست حللها الفاخرة لتفتنه١٠. البتهاج بني اسرائيل

ارتاعت فارس من ثباتها و الماديون من ١٢. حذائها خطف ابصاره و جمالها اسر نفسه فقطعت بالخنجر عنقه
بنو الجواري اثخنوهم و ١٤.عندما ظهر متواضعي ملتهبين من العطش حينئذ اعولت محلة االشوريين١٣. جراتها

فلنسبح الرب تسبيحا و نرنم نشيدا جديدا ١٥.  قتلوهم آانهم صبية منهزمون فهلكوا في القتال بين يدي الرب الهي
سرها النك اياك فلتعبد خليقتك با١٧.  ايها الرب ادوناي انك عظيم شهير بجبروتك و ال يقوى عليك احد١٦. اللهنا

تهتز الجبال من اساسها مع المياه و الصخور ١٨. انت قلت فكانوا ارسلت روحك فخلقوا و ليس من يقاوم آلمتك
الويل لالمة القائمة على ٢٠.  و الذين يتقونك يكونون اعزة عندك في آل شيء١٩.  آالشمع تذوب امام وجهك

يجعل لحومهم للنار و الدود لكي يحترقوا و يتالموا الى ٢١.مشعبي الرب القدير ينتقم منهم و في يوم الدينونة يفتقده
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