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Ey, Egemen Rab

Birinci Bölümü

#1: Egemen Rab, kutsal ve gerçek –

#3: Rab, sensin benim Tanrım,

#4: tam bir sadakatle

#2: harikalar gerçekleştirdin,

#3: Eskiden beri tasarladığın harikalar.

#1: Egemen Rab

#4: her yüzden gözyaşlarını silecek;

#2: halkının utancını ortadan kaldıracak,

#1: yeryüzünden silecek.

#4: Fakir için bir sığınak oldun,

#3: yorulmuşlar için dinlenecek bir yer,

#2: fırtınada bir barınak,

#1: ...sıcakta bir gölge, çölde su.

#4: Kesinlikle budur Tanrımız;

#3: biz ona güvendik ve o bizi kurtardı.

#4: Budur Rab,

#2: biz ona güvendik;

#1: ve o bizi kurtardı.


Ikinci Bölümü

#3: Hayatımın bütün günleri senin kitabına yazıldı

#2: her anı ortaya serildi

#4: hiçbiri daha olmadan.

#3: Bütün varlığımı sen yarattın.

#2: Göklere çıksam, oradasın;

#1: mezara insem oradasın.

#4: Sabahın kanatları üzerinde uçsam,

#3: denizin uzak kıyılarına konsam,

#2: orada bile elin beni yönlendirir,

#4: sağ elin beni sıkı tutar.


Üçüncü Bölümü

#3: Bana dedi ki,

#1: "Sen benim kulum, şanım ve şerefimsin."

#2: Ama ben dedim ki, "Boşa çabaladım;

#4: Bütün gücümü boşa harcadım.

#3: Ama bana layık görülen Rab'bin elinde,

#1:  Ben Rab'be güvenirim."

#2: "Korkma, çünkü ben seni fidyeyle kurtardım.

#3: Ben, ancak ben, seni teselli edenim.

#4: Derin sulardan geçtiğinde,

#1: Ben seninle olurum.

#3: Zorluk nehirlerinden geçerken,

#2: sen boğulmazsın.

#4: Zulüm ateşinden geçerken,

#1: sen yanmazsın

#3: ...alevler seni yakmaz.

#4: Çünkü ben Tanrınız olan Rab'bim,

#2: İsrail'in Kutsalı,

#1: Kurtarıcınız.


Dördüncü Bölümü

#4: Ama ben dedim ki, "Rab beni terketti,

#2: Rab beni unuttu."

#3: “Ben, ancak ben, seni fidyeyle kurtardım.

#4: Korkma,

#1: Kimse seni benim elimden alamaz.

#2: Kimse benim yaptıklarımı bozamaz.

#3: Ben seni isminle çağırdım;

#4: sen benimsin.

#1: Tutsaklara diyorum ki, 'Çıkın.'

#3: ve karanlıkta olanlara, 'Özgür olun!'

#2: Ya Rab, sınayıp tanıdın beni,

#4: bütün yaptıklarımdan haberin var.

#1: Daha sözü ağzıma almadan, sen Rab,

#3: söyleyeceğim her şeyi bilirsin.

#4: Sen benim önümden gidersin (#1 ileri adım atar), ve de arkamdasın (#2 arkaya adam atar) ve elini başıma koyarsın. (#1, #2 ve #3; #4'ün başının üzerine el koyarlar). (Duraksama...) Kaldıramam böylesi bir bilgiyi, başa çıkamam, erişemem.

Beşinci Bölümü

#1: Egemen Rab, kutsal ve gerçek –

#2: Rab, sen benim Tanrımsın.

#3: tam bir sadakatle harikalar gerçekleştirdin.

#4: Eskiden beri tasarlanmış harikalar.

#2: Doğmadan önce beni çağırdın;

#1: annemin rahmindeyken

#4: benim adımı söyledin.

#3: Sonsuz Tanrı bizim sığınağımızdır,

#2: ve altında ebedi kollar açılıdır.

#1: Egemen Rab,

#3: sadık olan,

#4: her yüzden gözyaşlarını silecek;

#2: halkının utancını yeryüzünden silecek.

#4: Kesinlikle budur Tanrımız;

#1: biz ona güvendik ve o bizi kurtardı.

#3: Budur Rab.

#2: Sevinçle haykırın, ey gökler!

#4: Sevin, ey yeryüzü!

#2: Sevinç çığlıklarına katılın, ey dağlar!

#1: Çünkü Rab, halkını teselli etti

#3: ve halkının sıkıntısında ona merhamet gösterdi.

#2: Bana dedi ki;

#4: "Bak, ismini avcumun içine yazdım." 


















