
Prayer for the Abducted Nigerian Schoolgirls
קמב תהלים
ִּככיל ְשש ְשהיותו ממ ִּכב ִּכו,ד,  ָד,ד ָדרה ְשל ָדע ְשמ ָדלה׃ מב ִּכפ ִּכלי ְשת ִּכלי ְשיהָדוה אאל קו ָדעק, קו ְשז ָדנ ׃ן׃ ְשיהָדוה אאל אא מח ְשת ֹּפפ ְך אא ְשש ָדניו אא ָדפ ִּכתי ְשל ָדר ָדצ ִּכחי,  ָדניו ִּכשי ָדפ ְשל
ִּכגי,ד׃ ֵטטע ף א מע ְשת ִּכה מלי ְשב ִּכחי ָדע ָדתה רו ָדת ְשוא ְשע ַדמ,ד ֹּפאמרח ָדי ַד ְשב ִּכתי,  ָדב ִּכתי ֵטל ְך זו ְשנ מה ְשמנו אא ֵטביט ִּכלי׃ מפח ָדט ִּכמי ׃ן מה ֵטאה ָדי ְשר ֵטאי ׃ן ו מב,ד ִּכלי ְשו ִּככיר, א ָדמנו ס ממ
ִּכני ַדאמ ֵטרש ֵטאי ׃ן ִּכמ ִּכשי׃ דו ְשפ מנ ִּכתי ְשל ְשק מע ַדאליך ָדז ִּכתי ְשיהָדוה ֵטא ַדממְשר ָדתה א ִּכקי א ְשל אח ִּכ סי,  ְשח ַדאאאר ץ ממ ַדִּכיים׃ ְשב מח ָדבה מה ַדִּכשי ְשק ִּכתי אאל מה ָדנ ִּכתי ִּככי ִּכר ַדלו ֹּפא,ד, מ,ד ְשמ

ִּכני ַדֵטל ִּכצי מפי מה ְש,ד ֹּפר ְשמצו ִּככי ֵטמ ִּכני׃ א ַדאמ ַדִּכציאה ִּכמ ֵטגר הו ְש ס ממ ִּכשי ִּכמ ְשפ ִּכבי אאת ְשלהו,דות מנ ַדאמך,  ַדִּכתרו ְשש ְשכ ִּכקים מי ִּכדי ֹּפמל ִּככי מצ ְשג ָדלי׃ ִּכת ָדע

Psalm 142
A prayer by David at a time of enlightenment, written when he was hiding in the cave. My voice
calls out to God, my voice begs my God to listen. I pour out my words before God to tell of all my
troubles. When my soul wraps itself around me protectively, you know my path – on every road I
take they lay traps for me. Look to the right and see – I don’t recognize anyone; I have lost all
avenues of escape, no one is looking for me. I call out to you, o God, I say you are my protector,
my portion is still in the land of the living. Listen to my prayer for my calamity is boundless;
rescue me from my pursuers who are so much mightier than me. Take my soul out of bondage so
that it can thank your name; the righteous will crown themselves with me when you act with
benevolence towards me.

ֵטהי ֵטאל ׇככל ָדהרוחות אאֹל ָדשה ְשל ַדחו ָדשר:  מרת ָדב ְשז אע ָדערות ְשמאות ְשל ִּכמי,דות ְשנ ְשל מת ָדיה,  ְשר ַדג ְשטפו ִּכניגא ְשח אנ אש מש ,ע,  ַדאפ ִּכמ ָדת ׃ן ָדחפות־ ֵטבי ֵטתי ִּכמ ָדב ִּכמ ו
אה ׃ן ֵטרי ְשפ ִּכריות ִּכ ס ָדז ְשכ ָדמה ְשבא ֵט,די מעל אאיו ֵטני ְשי ָדלה ְשב ְש סֵטרי מעְשו אלם ׇככל מח ִּכהים ַדאצ ָדנה אאֹל ָדו מכ ְשב ָדתם,  אהגו מנ ְשת ִּכה ָדר ׃ן ְשב ְשכ ׇכמ ְשבדות ְשל מע ָדת ׃ן. ְשל מענו ְשל ו
ִּכשיב ִּכ,דים מו ִּכחי ִּכציא ְשי ָדתה, מו ְשי ִּכרים ַדמב ִּכ סי ָדשרות, אל אא ֵטתר מבכו ְש ס ַדאניך מת אה ׃ן ָדפ ֵטלם ְשואל ֵטמ מע ְשת מפ ,ע ִּכת ָדת ׃ן. הו ָדנ ִּכח ְשת מ,דר ִּכמ אה ְשזך, ְשגאו ׃ן מב עע

ָדל ׃ן ָדל ׃ן ְשגא ִּכצי מה מלח ְשו ְשש ָדת ׃ן.  ָדק עצ ְשמ אה ׃ן ִּכמ ֵטלב ָדל אמ ץ־ ֹּפא ְשרפואת ַד ְשקָדוה,  ִּכת אפש ְשו ַדאנ ְשרפואת מה ָדר ׃ן ו ִּכזי אח מה ְשו ְשבִּכריאות מהגוע ף,  ָדרה,  ֵטה ְשמ ָדזקות ִּכב אח
ֵטחיק ְשל ֵטלמות,  ְשש ֵטרא ו אה ׃ן. בו ֵטתי ְשפחו ְשש ָדלם ִּכמ אשר  ,עו ָדמיו אא אח ִּכשים ׇככל מעל מר ָדשיו,  אע ִּכשים ֵטק ץ ממ ָדנ מחר־ ַדמ ס ְשבדות,  מע אטרור,  ִּכניצול ְשל ְשו

ִּכשים ָדל ָדלם אח ֵטר ְך ָדב ,עו ָדב ְשמך אאת ו ָדל ֵטקט  ,עו ְשש מה ָדוה,  ְשל מש ָדתה ְשב מטח. א ַדאב ֵטנ ׃ן ָדו ָד,דם חו מעת ָדלא ֵטמ,ד ַדמד מל ְשמ אאנוש ו ֵטג ׃ן אל ָדה ָדנה.  ָדדה ׇככל מעל ִּכבי ְשל מי
ָדרה אע מנ אל,ד,  ַדאי ָדשה ְשו ִּכא מער,  ַדמנ ֵטמ ץ ְשו ְשתא ִּכמ אש ִּכאיש,  ִּככים ְשו ְשח מה ְשל ְשלמו,ד,  ֵטת ׃ן ִּכל ִּככיל.  ְשש מה ְשל ָדלם ָדשלום ו מכב ָדב ,עו ְשש ִּכנ ֹּפלא ְשו ִּכבית ְשל ְשש מת אחִּכרי,ד,  ָדיה ממ מח
ַדאחארב ְשו ָדעה,  ִּכביר ָדר אע ממר מת ֹּפנא ְשו ִּכליל,  ֵטמ ׃ן. ָדכ א

God  of  all  people’s  souls:  Hasten,  we  pray,  to  rescue  the  hundreds  of  Nigerian  young  girls,
innocent  students  who,  in  horrific  cruelty,  were abducted from their  houses  and schools  by
inhumane criminals intending to sell them into slavery and torture them. God who returns home
those who are lost and brings chained captives out of confinement, turn not your attention from
them; do not ignore their cries. Make your presence known in all its splendid majesty and redeem
and free those girls from their horrors. Send them courage and hope, healing of the soul and
healing of the body, and return them quickly, healthy, strong and complete, to their families’
embrace.  Creator  of  the world whose mercy is  upon all  those created,  put an end to terror,
slavery, human trafficking and exploitation of the weak in the world, and bless your world with
peace, tranquility and safety. You grant understanding to people and give wisdom to humanity;
protect every child – girl and boy, and every adult – woman and man, who endeavours to learn, to
gain knowledge and enlightenment. Bring peace to the world so that we may lie down without
fear; incapacitate dangerous animals, and hide the sword completely. And let us say, Amen.
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