
Prière pour les lycéennes nigérianes enlevées
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 ממ
ִּכני ָדמנו ס ַ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 ִּככי ִּכר

ִּכתי ַדלו ִּכני מ,ד ַדֵטל ִּכצי מה ֹּפא,ד,  מפי ְשמ ְ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 ִּכת
ָדלי׃ ָדע

Psaume 142
Un cantique de David, alors qu’il se cachait dans la grotte. Prière.
À pleine voix je crie vers Dieu, à pleine voix j’implore mon Dieu de m’écouter. Je répands ma
plainte devant lui, je lui dis toute ma détresse. Quand je sens mon âme défaillir en moi, toi, tu
connais bien mon chemin – sur chaque route où je m’avance, ils me tendent des pièges. Jette
les yeux à ma droite et vois: personne que je connaisse; j’ai perdu tout refuge: personne ne
me recherche ! Je crie vers toi, Dieu, je dis : « Tu es mon refuge, mon lot est encore sur la
terre des vivants! » Prête l’oreille à ma plainte, car je suis malheureux à l’excès; délivre-moi
de mes persécuteurs,  car ils sont plus forts que moi.  Tire mon âme de cette prison, afin
qu’elle rende grâce à ton nom; les justes triompheront avec moi si tu agis avec bienveillance
envers moi.

ֵ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 ִּכמ
ֵטתי ָדב ִּכמ אה ׃ן ו ֵטרי ְשפ ִּכריות ִּכ ס ָדז ְשכ ָדמה ְשבא ֵט,די מעל אאיו ֵטני ְשי ָדלה ְשב ְשו ֵטרי מע ְש ס אלם ׇככל מח ִּכהים ַדאצ ָדנה אאֹל ָדו מכ ְשב ָדתם,  אהגו מנ ְשת ִּכה ָדר ׃ן ְשב ְשכ ׇכמ ְשבדות ְשל מע ְשל

ִּכשיב ָדת ׃ן. מו מענו ְשל ִּכ,דים ו ִּ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 ִּכמ
מ,דר אה ָדל ׃ן ְשגאו ׃ן מב ְשגא ְשזך,  ָדל ׃ן עע ִּ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 מהגוע ף, 

ְשבִּכריאות ָדרה,  ֵטה ְשמ ָדזקות ִּכב ֵטחיק אח ְשל ֵטלמות,  ְשש ֵטרא ו אה ׃ן. בו ֵטתי ְשפחו ְשש ָדלם ִּכמ אשר  ,עו ָדמיו אא אח ִּכשים ׇככל מעל מר ָדשיו,  אע אטרור, ֵטק ץ ממ ְשל
ִּכשים ָדנ מחר־ ַדמ ס ְשבדות,  ִּכניצול מע ִּכשים ְשו ָ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 ו

אאנוש ֵטג ׃ן אל ָדה ָדנה.  ָדדה ׇככל מעל ִּכבי ְשל ָדרה מי 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 ָדשלום ו
ָדלם מכב ָדב ,עו ְשש ִּכנ ֹּפלא ְשו ִּכבית ְשל ְשש מת אחִּכרי,ד,  ָדיה ממ ַדאחארב מח ְשו ָדעה,  ִּכביר ָדר אע ממר מת ֹּפנא ְשו ִּכליל,  ֵטמ ׃ן. ָדכ א

Dieu des âmes de tous les peuples:  hâte-toi,  nous t’en prions,  de sauver les centaines de
jeunes filles nigérianes, élèves innocentes, qui furent cruellement kidnappées de leurs mai-
sons et de leurs écoles par des criminels ayant l’intention inhumaine de les vendre comme
esclaves et de les torturer. Dieu qui ramène chez eux ceux qui se perdent et qui rend les cap-
tifs enchaînés à la liberté, ne te détourne pas d’elles; n’ignore pas leurs pleurs. Révèle-toi
dans ta splendide majesté, rachète et libère ces filles de leurs atrocités. Transmets-leur le
courage et l’espoir, panse leurs âmes et leurs corps et ramène les rapidement, en bonne san-
té, fortes et intactes, dans les bras de leurs familles. Créateur du monde dont la miséricorde
veille sur tous ceux que tu as créés, mets un terme à la terreur, à l’esclavage, à la traite
d’êtres humains et à l’exploitation des faibles dans le monde, et verse en bénédiction la paix,
la tranquillité et la sécurité dans ton univers. Tu accordes la compréhension aux gens et la
sagesse à l’humanité; protège chaque enfant – fille ou garçon – et chaque adulte – femme ou
homme – qui s’efforce d’apprendre, de devenir sage et cultivé. Réalise ta promesse sacrée en
apportant la paix dans le monde, de sorte que nous puissions nous coucher sans peur; neu-
tralise les bêtes dangereuses et enfouis complètement le glaive. Et nous disons: Amen.
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