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lQHodayota (IQHa) 

 

Col. I-II [Não se conservou nada.]  

Col. III (frag. 16 + 11)  

Frag. 16 

1 [...] revolvendo-se [...] 2 [...] os oprimidos [...] 3 [...] sua ternura para com os pobres 

[...] 4 [...] E quem é o que mede? [...] 5 [...] E quem é o que mede poder de? [...] 6 [...] 

eterno. Quem maquina? [...] 7[...] anteriores [...] 8 [...] ... [...] 

 

Frag. 11 

 

1 [...] ... [...] 2 se manteve por todos os anos da eternidade [...] 3 [...] de tua mão todo selo 

... [...] 4 [...] ... os filhos de homem segundo sua inteligência [...] 5 [...] sua realeza. Quem 

fez todas estas coisas? [...] 6 para ti o prazer. Em justiça tu porás [...] ‘ [...] em tua 

presença [...] e a criatura de argila [..j [...] ele responderá. Tu és glorificado sobre todos 

os deu[ses ...] [...] santidade, e segundo o que há em tua alma [...] 10 [...] para teu nome. 

Tu [...] na congregação dos san[tos ...] 

 

Col. IV (XVII + frag. 14)  

1 [...] uma medida baixa [...] 2 [...] revelado, sem juí[zo, pois] pelo espírito 3 [...] um 

fogo que devora a car[ne de] seus mortos sem 4 [...] na terra seca [...] sem juízo 5 [...] 

golpeando de repente, de improviso [...] como a cera 6 [se funde diante do fogo ...] o 

juízo pelo espírito que te busca. E se levantará 7 [...] lançarás no [...] mandamento. 

Vacat. Pelo espírito [...] ... 8 [...] pelos golpes de [...] Vacat. [...] Vacat. 

9 [Dou-te graças, Senhor,] 

pelos segredos que [...] 

que não alcançam [...] 

 
10 [...] e pelo juízo de [...] 

pensamentos de impiedade [...] 

 
11 [...] e pelo juízo [...] 

[Tu purificaste o] teu servo de todos os seus pecados 

[pela abundância de tua mi]sericórdia, 

 
12 [segundo dis]seste pela mão de Moisés, 

[perdoando a rebelião,] a iniqüidade, o pecado, 

expiando pelas [faltas] e a infidelidade. 
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13 [Ainda que queimes] os fundamentos das montanhas 

e o fogo [abrase] o fundo do Xeol, 

os que [observam] tuas normas [são salvos.] 

 
14 [Tu proteges] os que te servem na fidelidade, 

para que sua descendência esteja diante de ti todos os dias. 

Tu suscitas para eles um nome [eterno] 

 
15 [perdoando-lhes todo] pecado, 

expulsando deles todas as suas perversidades, 

dando-lhes por herança toda a glória de Adão 

e a abundância de dias. Vacat. 
 

16 Vacat. 

 
17 [Dou-te graças, Senhor,]  

pelos espíritos que puseste em mim.  

Encontrarei a resposta da língua  

para narrar tuas justiças, 

 
18 a longanimidade [de teus juízos,]  

as obras de tua destra poderosa,  

para confessar meus pecados primeiros,  

para prosternar-me e implorar graça 

 
19 por [...] de minhas obras  

e a perversidade de meu coração.  

Porque me revirei na impureza,  

[me apartei] do fundamento [da verdade]  

e não me associei a [...]  

 
20 [...]  

A ti pertence a justiça,  

a bênção pertence a teu Nome para sempre!  

[Age segundo] tua justiça, 

 
21 livra [a alma de teu servo,] 

pereçam os ímpios!  

Porém eu compreendi 

que [tu estabeleces] o caminho daquele quem escolhes 
 

22 e na inteligência [de tua sabedoria,]  

o impedes que peque contra ti,  

lhe devolves sua humildade por teus castigos,  

e com tuas pro[vas refor]ças seu coração. Vacat. 

 
23 [Tu, Senhor, impede] a teu servo  

de pecar contra ti,  

tropeçar em todas as palavras de tua vontade.  
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Grava [nele] teus man[datos]  

para que se manten]ha frente aos espíritos [diabólicos,] 
 

24 para que ande em tudo o que amas  

e aborreça tudo o que odeias,  

[para que opere] o que é bom aos teus olhos, 
 

25 [...] em minhas entranhas,  

pois teu servo é espírito e carne. Vacat.  

 
26 [Dou-te graças, Senhor, porque] estendeste teu santo espírito sobre teu servo [...] ... 

[...] seu coração 27 [...] e eu considerarei toda aliança humana [...] eles a encontrarão 28 

[...] e os que a amam [...] por todo o sempre.  

 

Col.V ( = XIII + frag. 15 + 31 + 17 + 20 + 33)  

1 [Cântico para o Ins]trutor, para [...] as obras de Deus 2 [...] e para fazer compreender 

aos simples [...] eternos 3 [...] do conhecimento, para fazer compreender ao homem [...] 

de carne e o conselho dos espíritos [...] marcharam 4 Bendito] sejas, Senhor, porque o 

espírito de carne é perdoado por suas miseri[córdias...] com a força de teu poder, 5 [a 

grandeza de] tua graça, com a abundância de teu bem, [a lentidão] de tua cólera e o zelo 

de teu juízo [... sem] limite. Todo 6 [o que tiver sido eleito para] o conhecimento de toda 

inteligência compreenderá [...] e os mistérios de teu plano e o princípio de [...] tu 

estabeleceste. 7 [Pois] a ti pertence a santidade antes dos séculos e por todo o sempre. Tu 

és [...] santos 8 [...] E em teus mistérios maravilhosos me instruíste para tua glória, e a 

profundidade de [...] de teu conhecimento não 9 [...] Porém tu revelaste os caminhos da 

verdade e as obras da maldade, a sabedoria e a loucura, [...] 10 [...] suas obras: verdade e 

inteligência, iniqüidade e loucura. Todos marcharam [...] 11 [miseri]córdias e graça 

eterna para todos os seus períodos de paz, e ruína para todos [...] 12 seus juízos. Glória 

eterna, delícia e gozo perpétuo para a obra [boa ... porém ... e cas]tigos para a ob[ra] 13 

má. Vacat. 

 

Estes são os que tu esta[beleceste antes d]os séculos 

14  para julgar por eles todas as tuas obras antes de criá-las,  

junto com o exército de teus espíritos e a congregação d[os deuses,] 

com o firmamento santo e todos os seus exércitos, 

 
15 com a terra e todos os seus produtos  

nos mares e nos abismos,  

segundo todos os seus planos para todos os períodos eternos  

 
16 e a visita final, 

Pois tu os estabeleceste  

antes dos séculos,  

e a obra do [homem neles a glo]rificaste 
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17 para que contem tua glória em todo o teu domínio;  

pois tu lhes mostraste o que não tinham visto,  

suprimindo] o que era desde. Antigamente 

e criando coisas novas,  

 
18 destruindo as realidades antigas  

e erguendo o que será para sempre.  

Pois tu os estabeleceste  

e tu serás por todo o sempre.  

 
19 Nos mistérios de tua inteligência  

distribuíste todas estas coisas  

pra fazer conhecer tua glória.  

Porém que é espírito de carne 

para compreender todas estas coisas, 

 
20 e para entender teu segredo maravilhoso e grande?  

Que é o nascido de mulher entre todas as tuas obras terríveis? 
 

21 É construção de pó modelada com água,  

sua fundação é a culpa do pecado,  

indecência infame, fonte de impureza,  

sobre a qual domina um espírito de perversão.  

 
22 Vacat.  

Se opera a maldade será [um sinal] eterno, 

presságio para as gerações,  

opróbrio para toda carne.  

 
23 Somente por tu bondade o homem é justificado 

[é purificado] pela abundância de tuas mise[ricórdias.] 

Tu o adornas com teu esplendor, 

o instalas na abundância de tuas delícias, 

 
24 com uma paz eterna e longos dias.  

Porque [tu és verdade,]  

e tua palavra não volta atrás. Vacat.  

E eu, teu servo, eu fiquei sabendo 

 
25 graças ao espírito que puseste em mim 

[...] 

e são justas todas as tuas obras, 

 
26 e todos os teus períodos estão fixados  

[...] escolhidos para seus prazeres.  

E eu sei [...]  

 
27 ímpios [...] para que compreenda [...] 28 [...] teus espíritos [...]  
29 [...] ... [...]  
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Col. VI ( = XIV + frag. 15 + 18 + 22 + 44 + 9)  

 
1 [...] suas instruções [...] em teu povo [...] ... 2 [...] nossos ouvidos a [...]  

[Bem-aventurados] os homens da verdade,  

os eleitos da jus[tiça, os investigadores da] inteligência,  

 
3 os que buscam a sabedoria, os construt[ores de ...]  

[os que a]mam as misericórdias, os pobres de espírito, 

  
4 os depurados pela miséria e os purificados pela prova, 

os mise[ricordiosos ... os que se a]lentam até o tempo de teu juízo, 

 
5 os vigilantes de tua salvação.  

E tu [...] reforçaste teus preceitos por suas mãos,  
 

6 fazer o juízo do orbe,  

para que todos herdem tua jus[tiça ...] 

santo pelas gerações eternas.  

 
7 E todas [...] de suas obras, com [...] os homens de tua visão. Vacat.  

 
8 Vacat. 

 

[Dou-te graças,] Senhor,  

que puseste sabedoria no coração de teu servo  

 
9 para conhecer todas estas coisas,  

para com[preender ...]  

para se alentar frente aos ataques da impiedade,  

 
10 para bendizer na justiça a todos os eleitos de teu beneplácito, 

[... para amar tudo o] que tu amas,  

e detestar tudo o que tu [odeias.] 

 
11 Tu instruis o teu servo  

[...] dos espíritos do homem,  

porque de acordo com os espíritos  

os designas entre o bem e o mal, 

 
12 e estabeleces sobre eles [...  

para indi]car-lhes suas atividades.  

Porém eu,  

eu fiquei sabendo graças à tua inteligência 

 
13 que em tua benevolência para com o homem  

engrandeceste sua porção com o espírito de sua santidade. 

Assim, me fazes aproximar-me de tua inteligência, 
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14 e conforme eu me aproximo 

aumenta meu zelo contra todos os que operam a impiedade 

e os homens de engano;  

porque todo aquele que se aproxima de ti 

não se rebela contra as tuas ordens 

 
15 e todo aquele que te conhece  

não altera as tuas palavras. 

Pois tu és justo,  

e são verdade todos os teus eleitos.  

Toda a iniqüidade e a impiedade  

 
16  a destróis para sempre,  

e tua justiça se revela aos olhos de todas as tuas obras. 

Vacat. 

 
17 Porém eu,  

eu fiquei sabendo graças à abundância de tua bondade, 

e por juramento impus sobre minha alma  

não pecar contra ti  

 
18 e não fazer nada do que é mau aos teus olhos.  

Assim eu favo progredir na comunidade  

todos os homens de meu conselho. 

  
19 Segundo sua inteligência eu o faço avançar,  

o amo segundo a abundância de sua herança.  

Não levanto meu rosto para o mal, 

nem considero um presente ímpio. 

 
20 Não troco tua verdade pela fortuna, 

nem por um presente todos os teus juízos.  

Pelo contrário, segundo [...] eu o amo,  

 
21 e segundo tu o distancias dele, eu o detesto. Vacat.  

E não introduzirei no conselho [de tua verdade]  

 
22 a quem se distanciou de tua aliança.  

Vacat. 

 
23 Dou-te graças, Senhor,  

segundo tua grande força  

e a abundância de tuas maravilhas  

desde sempre e para sempre.  

Tu és elevado, grande, rico em favores,  
 

24 Tu és quem perdoa aos que se convertem do pecado 

E quem castiga a perversão dos ímpios.  

[Tu amas a verdade] na espontaneidade do coração  
 



1QHodayot 

 

7  

25 e odeias a perversidade para sempre. 

E a mim, teu servo, me favoreceste 

com o espírito de conhecimento 

[para que ame] a verdade [e a justiça,]  
 

26 que aborreça todos os caminhos da iniqüidade. 

Eu te amo generosamente, com todo o coração, 

 
27 [com toda a alma busco] tuas sabedorias,  

porque por tua mão sucedem estas coisas e sem [teu beneplácito nada existe.]  

 
28 [...] dominará a carne [...] ... [...] 
29 [...] ele, e construirá com ajuda o [...]  
30 [...] do firmamento sobre as asas do vento [...]  

 

Col. VII ( = XV + frag. 10 + 32 + 34 + 42) 

l [...] ... [...] 2 [...] ... Eu recebi a inteligência [...] 3 [... a tuas mara]vilhas: que 

responderemos? Porque nos trataste [com misericórdia] e fizeste maravilhas [conosco..,] 
4 [...] não reunirão a força para conhecer {em} tua glória [nem para com]tar tuas 

maravi[lhas...] [...] ... segundo sua inteligência. E de acordo com seu conhecimento [e 

por] tua glória [...] 6 sob [...] sem cessar. E de período em período fará ouvir ... [...] 7 [...] 

e nós nos reunimos em uma comunidade, e com os que conhecem [...] ... /para ti/ ... 8 

tuas misericórdias [...] o povo de teus heróis, e diante de tuas maravilhas cantaremos 

juntos [...] ... 9 ao tempo de [...] nossas colheitas [...] filhos do homem. E entre [os filhos 

de] Adão 10 porque [...] maravilhosos ao extremo. Vacat. [...] Vacat. 11 em [...] 12 [...] 13 

[...] te amarão todos os dias [...] 14 [...] Eu te amo generosamente, com todo o coração, 

com toda a alma purifico [...] 15 [... não] apartar-me de tudo o que ordenaste. Uni-me aos 

Numerosos [... para não] 16 abandonar os teus preceitos. Vacat. 

 

Porém eu, 

eu fiquei sabendo graças à tua inteligência,  

que não por mão de carne [é dirigido] o caminho do homem, 
 

17 pode o ser humano estabelecer seus passos. 

Eu sei que todo espírito é formado por tua mão,  

 
18 [e todo o seu labor,] tu o estabeleceste  

antes mesmo de criá-lo.  

Como poderá alguém alterar tuas palavras?  

Tu, somente tu, criaste o justo.  

 
19 Para ele estabeleceste desde o ventre o tempo do favor, 

para que observe tua aliança ande por todos (os teus caminhos),  

 
20 para [derramar] sobre ele a multidão de tuas misericórdias  

para abrir toda a estreiteza de sua alma à salvação eterna 

e paz sem fim, sem deficiências.  
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21 Sobre a carne tu ergueste sua glória. Vacat.  

Porém aos ímpios tu os criaste para o tempo da cólera,  

desde o ventre os predestinaste para o dia da destruição. 

 
22 Pois andam por caminhos não bons,  

rejeitam tua aliança,  

sua alma aborrece teus decretos,  

não se comprazem no que tu ordenas, 

 
23 mas escolhem aquilo que tu odeias.  

A todos [os que odeiam tua lei] os estabeleceste  

para executar contra eles grandes juízos  

 
24 aos olhos de todas as tuas obras,  

para que sejam um sinal e um presságio  

[para as gerações] eternas,  

para que todos conheçam tua glória  

 
25 e tua grande força.  

Que é pois a carne para compreender [tuas maravilhas?]  

E como poderá o pó estabelecer seus passos? 

 
26 Tu formaste o espírito 

e estabeleceste seu labor. 

De ti vem o caminho de todo ser vivente. 

Porém eu, eu fiquei sabendo 

 
27 que toda a riqueza não pode comparar-se à tua verdade,  

e eu [...] tua santidade.  

Eu sei que sobre todos tu os escolheste, 

 
28 e a ti eles para sempre servirão.  

Não recebes [presentes pelas obras malvadas,]  

nem aceitas o suborno pelas ações ímpias. 

 
29 Porque és Deus de verdade  

e toda iniqüidade tu [a destróis,]  

[...] 

não existir[á mais em tua presença.  

Eu sei que pertence a ti [...] 

 
30 [...] ... [...] 31 tua santidade [...] 32 porque em [...]  

 

 

Col. VIII ( = XVI + frag. 13)  
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1 [...] tudo [...] 2 [...] introduz no número de 3 [...] no céu e na terra 4 [...] e em tua mão 

está o juízo de todos 5 [...] e o que se pensará deles? ... 6 [...] e nada é feito 7 [...] segundo 

teu conselho os visitaste 8 com ... 9 [...] ... 10 por teu espírito de san[tidade ...] ... [...] e 

não pode 11 teu espírito de santidade [...] a plenitude do céu e da terra [...] tua glória. A 

plenitude [...] 

 
12 Eu sei que em tua benevolência para com o homem 

 

multiplicaste [...] 

tua verdade em toda [...]  
 

13 e a posição de justiça [...]  

que tu colocaste sobre ele [...] 

tropeçar em toda [...]  
 

14 meu conhecimento de tudo isto, 

encontrará a língua uma resposta 

para [...] meu pecado,  

para buscar o espírito [...] 

 
15 ser fortificado pelo espírito de santidade, 

para apegar-me à verdade de tua aliança, 

para servir-te na verdade, com coração perfeito, 

para amar tua [vontade] 

 
16 Bendito sejas, Senhor,  

criador [de todas as coisas,]  

[poderoso] em ações,  

de quem tudo é obra.  

Tu decidiste, em verdade, ter piedade [de teu servo] 

 
17 mostra-me graça pelo espírito de tua misericórdia 

e pelo esplendor de tua glória.  

A ti pertence a justiça  

porque tu fizeste tudo [isto.] 

 
18 E como eu sei que tu anotaste o espírito do justo 

escolhi purificar minhas mãos segundo tua vontade 

e a alma de teu servo aborrece toda obra de iniqüidade. 

 
19 Eu sei que ninguém é justo além de ti.  

Aplaquei teu rosto pelo espírito que tu me deste  

 
20 para cumular de tua graça teu servo para [sempre,] 

para purificar-me com teu espírito santo, 

para aproximar-me de tua vontade segundo a grandeza de tuas ternuras.  

 
21 ... [...]  

a posição de tua vontade que tu escolheste  
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para os que te amam,  

e para os que observam teus precei[tos...]  
 

22 em tua presença para sempre.  

[Que ... não]  

se misture com o espírito de teu servo 

e com todas as suas obras para [sempre!] 
 

23 [...] 

Que nenhuma praga [venha] sobre ele 

para que não tropece nos preceitos de tua aliança! 

Pois [...] a glória. 

 
24 E tu, tu és [um Deus clemente] e misericordioso, 

lento para a cólera, cheio de graça e de verdade, 

que perdoa o pecado [...]  

 
25 e tem compaixão do [mal dos que te amam]  

e guardam os teus preceitos,  

os que se voltam para ti com confiança  

e coração perfeito [...]  

 
26 para servir-te [e fazer o que é] bom aos teus olhos. 

Não apartes teu rosto de teu servo, 

[não rejeites] o filho de tua escrava!  

[...]  
 

27 [...] 

E eu, eu por tua palavra me aproximei  

[...] 
 

28 [...] 

 

Col. IX ( = 1)  

1-2 ... [...] 3 eterno [...] 4 nele, no juízo [...] pois [...] ... 5 fonte de po[der ...] grande 

conselho [...] sem número, e teu zelo 6 ante [...] lento para a cólera no juízo [...] justo em 

todas as tuas obras.  
 

7 Em tua sabedoria es[tabeleceste...] eterno;  

antes de criá-los conheces todas as suas obras  

 
8 para todo o sempre. [...] 

[Sem ti] nada é feito,  

e nada é conhecido sem teu beneplácito.  

 
9 Tu formaste todo espírito 

e [...]  
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e o juízo de todas as suas obras.  

Vacat. 

 
10 Tu estendeste os céus para tua glória.  

Tudo [o que contêm o estabeleceste] segundo teu beneplácito:  

os espíritos potentes, segundo suas leis, 

 
11 antes que se convertessem em anjos [santos em suas moradas,] 

em espíritos eternos em seus domínios,  

os luzeiros em seus mistérios,  

 
12 as estrelas em suas circunvoluções,  

os ventos tempestuosos em suas funções,  

relâmpagos e trovões em seus serviços, 

 
13 os depósitos dos cálculos em suas finalidades,  

[...] em seus segredos.  

Vacat.  

Tu criaste a terra com tua força, 

 
14 mares e abismos [...]  

os estabeleceste com tua sabedoria,  

tudo o que há neles 

 
15 o estabeleceste segundo teu beneplácito.  

[...] 

para que o espírito do homem domine sobre o orbe 

 
16 por todos os dias eternos e as gerações perpétuas,  

para [...] em seus períodos.  

Tu distribuí ste suas tarefas em todas as suas gerações 

 
17 e a norma nos tempos prefixados  

para do[minar...]  

geração após geração,  

assim como a visita de sua retribuição 

 
18 com todas as suas aflições.  

[...] tu a distribuis  

entre todos os seus descendentes  

segundo o número de suas gerações eternas  

 
19 todos os anos perpétuos.  

[...]  

E na sabedoria de teu conhecimento  

estabeleceste sua trajetória  

antes que existissem.  

 
20 E segundo [teu beneplácito] sucede tudo, 
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e sem ti nada se faz.  

Vacat.  

 
21 Estas coisas as sei por teu conhecimento,  

pois abriste meus ouvidos para mistérios maravilhosos 

embora eu seja criatura de argila, moldada com água, 

 
22 alicerce de vergonha, fonte de impureza, 

forno de iniqüidade, construção de pecado, 

espírito de erro, extraviado, sem conhecimento, 

 
23 aterrorizado por teus justos juízos.  

Que poderei dizer, que não seja sabido?  

Que poderei anunciar, que não tenha sido contado? 
 

24 Tudo foi gravado em tua presença  

com o punção da memória  

por todos os períodos perpétuos  

nas épocas do número dos anos eternos 

em todos os seus tempos prefixados.  

 
25 E nada estará oculto, nada será escondido em tua presença. 

Como contará o homem seu pecado?  

Como defenderá suas transgressões?  
 

26 Como responderá a todo juízo justo?  

A ti, Deus do conhecimento, 

pertencem todas as obras da justiça  
 

27 e o fundamento da verdade;  

aos filhos do homem, 

o serviço da iniqüidade e as obras do engano. 

Vacat. 
 

28 Tu criaste o espírito na língua,  

conheces suas palavras; 

tu estabeleceste os frutos de lábios 

antes que existissem;  

tu impuseste um ritmo às palavras,  

 
29 e uma medida ao sopro do espírito dos lábios; 

tu fazes sair os ritmos em seus mistérios  

e os sopros dos espíritos em seus cálculos,  

 
30 para proclamar tua glória e contar tuas maravilhas  

em todas as obras de tua verdade e de teus justos juízos, 

para louvar teu nome pela boca de todos.  

 
31 E te conhecerão segundo tua inteligência  

e te bendirão pelos séculos [eternos.]  
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Vacat.  

E tu, em tua misericórdia, 

 
32 e na imensidade de tua piedade,  

fortificaste o espírito do homem  

diante das aflições, 

o [...] 

o purificaste da abundância da iniqüidade  

 
33 para que conte tuas maravilhas ante todas as tuas obras. 

Vacat.  

[...] 

os juízos que me afligem,  

 
34 e aos filhos de homem todas as maravilhas 

que tu realizaste [...]  

Vacat.  

 
35 Escutai, sábios,  

e os que contemplais com conhecimento,  

e os tímidos,  

sede firmes de inclinação!  

[...] aumentai a prudência!  

 
36 Justos acabai com a injustiça!  

E todos vós, de caminho perfeito, 

alentai [...] o pobre! 

 
37 Sede lentos para a cólera,  

e não desprezeis [!...]  

seu coração não compreende estas coisas  

 
38 Vacat. 

[...]  

 
39 [e os vio]lentos rangerão os den[tes...]  

 

Col. X ( = II)  

1-2 [...] ... [...] 3 [...] todas as obras da iniqüidade [...] 4 [...] ... [...] {de verdade) /de 

justiça/ em tudo [...] 5 [...] derrotado [...] os que proclama o gozo ao enlutado, o [...] 6 

[...], a toda destruição [...] os fortes, para abrandar meu coração, os vigorosos, 7 diante 

do [desas]tre. 

 

Porém tu dás a resposta da língua  

a meus lábios incircuncisos,  

tu sustentas minha alma  
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reforçando os rins 

 
8 e aumentando a força;  

tu guias meus passos na fronteira do mal.  

Sou uma armadilha para os transgressores,  

 
9 remédio para todo o que se aparta do pecado,  

prudência para os simples, 

inclinação firme para os tímidos de coração.  

 
10 Puseste-me como censura e zombaria dos traidores,  

fundamento de verdade e de conhecimento  

para os de caminho reto. Vacat  

Por causa da iniqüidade dos ímpios  

 
11 fui objeto de calúnia na boca dos violentos,  

e os zombadores rangem os dentes.  

Converti-me em zombaria para os pecadores, 
 

12 a assembléia dos ímpios se agita contra mim,  

rugem como as tormentas dos mares,  

quando suas ondas se agitam  

 
13 e vomitam lodo e barro.  

Porém tu me puseste como bandeira 

para os eleitos da justiça, 

como disseminador sábio dos segredos maravilhosos. Vacat. 

 
14 Para pôr à prova [todos os homens d]a verdade,  

para acrisolar os que amam a instrução.  

Para os que disseminam erros sou um homem de querela, 

 
15 [porém um homem de paz] para todos os videntes verdadeiros.  

Converti-me em espírito zeloso  

contra todos os intérpretes de coisas adula[doras.] 

 
16 [Todos os] homens insolentes murmuram contra mim  

como o estrondo enorme de águas tumultuosas; 

[todos] os seus pensamentos são projetos diabólicos.  

 
17 Lançam na fossa a vida do varão  

que tu estabeleceste por minha boca  

e a quem ensinaste o conhecimento.  

 
18 Tu puseste em seu coração o abrir a fonte do saber 

para todos os que compreendem.  

Porém eles mudaram 

 
19 por lábio incircunciso e língua estranha 
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em povo que não entende,  

e assim se perderão em seus erros. Vacat  

 
20 Vacat  
Dou-te graças, Senhor,  

porque me puseste na bolsa da vida  

 
21 e me protegeste de todas as armadilhas da fossa, 

pois os violentos buscaram minha alma  

 
22 quando eu me apoiava em tua aliança. 

Eles são um conselho de vaidade, 

uma assembléia diabólica.  

Não sabem que por ti eu me mantenho, 

 
23 que em tua misericórdia tu salvas minha vida, 

pois de ti vêm meus passos.  

Eles – por ti atacam minha vida, 

 
24 para que sejas honrado pelo juízo dos ímpios 

e te engrandeças em mim  

diante dos filhos do homem,  

 
25 pois em tua misericórdia me mantenho.  

Eu disse:  

heróis acamparam contra mim  

rodeados de todas as suas armas de guerra; 

 
26 atiram flechas, sem remédio algum;  

o fio da lança, como fogo que devora as árvores. 

 
27 Como o estrondo de águas tumultuosas  

é o rugido de suas vozes,  

qual tempestade de furacão  

que destrói a muitos.  

Até os astros explodem 

 
28 a vaidade e o nada  

quando se elevam suas ondas.  

Porém tu, quando meu coração se derretia como água, 

afirmaste minha alma em tua aliança.  

 
29 E a rede que eles me estenderam  

prendeu os seus pés,  

nas armadilhas que puseram à minha vida  

caíram.  

“Meu pé se mantém no caminho reto, 

 
30 em sua assembléia bendirei teu nome”. 

Vacat. 
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31 Dou-te graças, Senhor,  

porque teu olho [vigia] sobre mim.  

Livraste-me dos ciúmes dos disseminadores de mentiras 

 
32 e da congregação dos intérpretes de coisas aduladoras. 

Livraste a vida do pobre, 

que eles pensavam acabar 

derramando seu sangue quando estava a teu serviço.  

 
33 Porém eles não sabiam  

que de ti vêm meus passos.  

Puseram-me como zombaria e censura  

 
34 na boca de todos os intérpretes de engano. Vacat. 

Porém tu, Deus meu,  

livraste a alma do pobre e indigente 

 
35 da mão de alguém mais forte do que ele;  

da mão dos poderosos salvaste minha alma,  

e pelas zombarias não me desanimaste 

 
36 para que abandone teu serviço  

por medo da destruição dos malvados,  

e mude por loucuras uma inclinação firme  

 
37 que [...]  

os decretos e os testemunhos dados a seus ouvidos  

a todos os seus descendentes  

 
38 [...] 

a todos os seus descendentes 
 

39 [...]entre teus discípulos. 

 

 

Col. XI ( = III + frag. 25) 

 
1-2 [...] ... [...] 3 [...] fizeste brilhar meu rosto [...] 4 [...] a ti, com glória eterna, junto com 

todos [...] 5 [...] tua boca, e me livraste de [...] e de [...] 

 
6 Vacat. Agora, minha alma [...]  

contaram-me, e pôs a alma  

como um barco nas profundezas [do mar],  

 
7 como cidade sitiada frente [a seus inimigos].  

Eu estava angustiado  
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como uma parturiente primípara  

quando lhe chegam as dores de parto  

 
8 e uma dor atormenta seu útero  

para fazer começar o nascimento no “forno” da prenhe. 

Já que os filhos chegam das bordas da morte,  

 
9 e a que está grávida do homem está angustiada em suas dores, 

porque das bordas da morte  

dá à luz um varão,  

e surge das dores do Xeol,  

 
10 do “forno” da prenhe,  

um admirável conselheiro com sua força,  

e o homem é liberado do útero.  

Na que está grávida dele se precipitam todas as convulsões  

 
11 e as dores que rompem em seu nascimento;  

o espanto (se apodera) das parturientes,  

e em seu nascimento vêm de uma vez todas as dores 

 
12 ao “forno” da prenhe.  

E a que está prenhe da serpente  

está com uma dor que rompe;  

e as bordas da fossa  

estão com todas as obras do espanto.  

 
13 Os alicerces do muro tremem  

como uma barca na superfície do mar,  

e as nuvens ressoam com estrépito.  

E tanto o que habita no pó  

 
14 como o que navega sobre o mar  

estão aterrorizados pelo fragor da água.  

Seus sábios são para eles como marinhos sobre os abismos, 

 
15 pois toda a sua sabedoria é confundida  

pelo estrépito do mar,  

pelo borbotar dos abismos  

sobre as fontes das águas;  

[eles se agitam] para fazer altas ondas,  

 
16 as portas das águas, com som estrepitoso.  

E quando estão excitados se abrem o [Xeol e o Abadão]; 

as flechas da fossa  

 
17 fazem ouvir sua voz ao ir-se para o abismo;  

e abrem as portas de [...]  

[...] as obras da serpente.  
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18 E se fecham as portas da fossa  

sobre a que está grávida da impiedade,  

e os ferrolhos eternos  

sobre todos os espíritos da serpente. Vacat.  

 
19 Vacat. Dou-te graças, Senhor,  

porque salvaste minha vida da fossa,  

e do Xeol Abadão tu me ergueste  

 
20 a uma altura eterna,  

para que ande em uma planura sem fronteiras. 

E eu sei que há esperança  

 
21 para quem tu modelaste da argila  

para ser comunidade eterna.  

Ao espírito perverso o purificaste  

do grande pecado,  

para que possa ocupar seu lugar  
 

22 com o exército dos santos, 

e possa entrar em comunhão 

com a congregação dos filhos dos céus. 

Fazes cair o lote eterno para o homem 

com os espíritos do conhecimento, 

 
23 para que louve teu nome junto em regozijo,  

e conte tuas maravilhas ante todas as suas obras.  

E eu, criatura de argila,  

 
24 que sou eu?  

Amassado com água, com quem serei contado? 

Qual é minha força?  

Porque me encontro na fronteira da impiedade, 

 
25 e com os perdidos no lote.  

A alma do pobre habita entre grandes tumultos,  

e os desastres da tribulação estão com meus passos.  

 
26 Quando as armadilhas da fossa se abrem  

todas as malhas da impiedade estão estendidas  

e as redes dos perdidos estão sobre a superfície do mar. 
 

27 Quando voam sem retorno todas as flechas da fossa  

golpeiam sem esperança.  

Quando falha a corda da medida para o juízo,  

e o lote da ira contra os abandonados,  

 
28 e a explosão de cólera contra os hipócritas, 

e o tempo da ira contra todo Belial 

e as cordas da morte cercam sem escape, 
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29 então as torrentes de Belial desbordarão as altas ribeiras  

como fogo que consome a todos os que tiram água (?) 

destruindo toda árvore, verde ou seca, de seus canais. 
 

30 Ele circula como chamas de fogo  

até que não fique nenhum dos que bebem. 

Ele devora os alicerces de argila 
 

31 e a extensão da terra seca;  

os fundamentos dos montes os queima, 

e transforma as raízes de sílex  

em torrentes de lava.  

Devora até o grande abismo.  

 
32 As torrentes de Belial se rompem no Abadão.  

Os maquinadores do abismo guincham com o estrondo 

dos que removem barro.  

 
33 A terra grita pelo desastre que sobrevém ao orbe, 

e todos os seus maquinadores urram,  

e todos quantos há sobre ela enlouquecem, 

 
34 e se dissolvem no grande desastre.  

Porque Deus troa com o estrondo de sua força, 

e sua morada santa ressoa com a verdade de sua glória,  

 
35 o exército dos céus aumenta seu som, 

e os fundamentos eternos se dissolvem e tremem, 

e a batalha dos heróis celestes atravessa o orbe,  
 

36 e não retorna até ter completado  

a destruição decidida para sempre. 

Não há nada semelhante. Vacat.  

 
37 Vacat. 

 

Dou-te graças, Senhor, 

porque és para mim uma muralha sólida  

 
38 [...] contra os destruidores e todos [...]  

 
39 [...] me ocultas dos desastres do tumulto [...] 

 
40 [...] barras de aço não entrarão [...]  

 
41 [...] ao seu redor, não suceda que ... [...]  

 

Col. XII ( = IV + frag. 43)  
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1-2 [...] ... [...] 3 [...] meu pé sobre a rocha [...] 4 [...] caminho eterno, e /n/as sendas que 

escolheste [...] 5 Vacat. 

 

Dou-te graças, Senhor,  

porque iluminaste minha face com tua aliança  

 
6 e [...] te busquei,  

como aurora perfeita te revelaste a mim com tua luz.  

Porém (a) eles, teu povo, 

 
7 [intérpretes de mentira, com suas pala]vras os seduzem,  

disseminadores de engano [os extraviam,]  

e os fazem cair, sem que tenham consciência.  

 
8 Pois em loucura realizam suas obras.  

Porque tenho sido para eles objeto de desprezo  

e não me consideram  

quando em mim tu te engrandeces.  

Pois me expulsam de minha terra  

 
9 como a um pássaro do ninho;  

todos os meus amigos e meus conhecidos foram distanciados de mim, 

e me consideram como um cântaro quebrado  

Porém eles são disseminadores de mentira  

 
10 e videntes de engano,  

maquinaram contra mim. {...) maldade  

para mudar tua Lei, que gravaste em meu coração,  

por ensinamentos lisonjeiros para teu povo;  

 
11 negaram a bebida do conhecimento aos sedentos,  

em sua sede lhes deram a beber vinagre  

para contemplar seu erro,  

 
12 para que atuem como loucos em seus festivais,  

para que sejam apanhados em suas redes.  

Porém tu, oh Deus, desprezas toda maquinação de Belial 

 
13 e teu conselho se mantém, 

e o plano de teu coração permanece perpetuamente.  

Porém eles, hipócritas, planejam projetos de Belial, 

 
14 te buscam com coração duplo,  

e não estão estabelecidos em tua verdade.  

Uma raiz que produz veneno e absinto há em seus pensamentos, 

 
15 com obstinação de coração inquirem,  

te buscam entre os ídolos,  

põem diante de si mesmos o tropeço de suas iniqüidades,  
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16 vão buscar-te em boca de profetas de mentira  

seduzidos pelo erro.  

Falam a teu próprio povo com lábio balbuciante e língua estranha  

 
17 para transformar em loucura todas as suas obras com enganos.  

Pois não escolheram o caminho do teu coração  

nem escutaram tua palavra. 

 
18 Disseram sobre visão do conhecimento: Não é certa! 

E sobre o caminho de teu coração: Não é este!  

Porém tu, oh Deus, lhes responderás julgando-os com teu poder 

 
19 de acordo com seus ídolos e a multidão de seus pecados, 

para que sejam presos em suas maquinações  

aqueles que se apartam de tua aliança. 

 
20 No juízo destruirás a todos os homens do engano, 

não se encontrarão mais videntes de erro.  

Pois não há loucura em todas as tuas ações,  

 
21 e não há engano nos projetos de teu coração. 

Os que são conforme a ti,  

permanecerão sempre em tua presença; 

os que andam pelo caminho de teu coração,  

 
22 serão perpetuamente estabelecidos.  

E eu, quando me apóio em ti,  

me mantenho firme e me ergo sobre os que me desprezam,  

e minhas mãos prevalecem contra todos os que zombam de mim; 

 
23 pois não me consideram,  

ainda que tu mostres em mim o teu poder 

e te manifestes em mim com tua força para iluminá-los. 

Não cobriste de opróbrio  

 
24 o rosto de todos os que me buscam,  

os que se reúnem /juntos/ para tua aliança.  

Escutaram-me os que andam no caminho de teu coração, 

 
25 alinharam-se para ti no conselho dos santos.  

Farás triunfar seu direito,  

e a verdade pela justiça.  

Não nos extraviarás pela mão de perdidos 
 

26 como maquinaram contra eles;  

mas porás seu medo sobre teu povo  

e a dispersão de todos os povos das terras, 

para destruir em juízo a todos os que transgridem tua palavra.  

 
27 Por mim iluminaste a face dos Numerosos, 
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multiplicaste-os até fazê-los inumeráveis,  

pois me manifestaste teus mistérios maravilhosos. 

 
28 Em teu conselho maravilhoso reforçaste minha posição  

e operaste maravilhas em presença dos Numeroso 

por causa de tua glória,  

 
29 e para manifestar teu poder a todos os viventes.  

Que é a carne comparada com isto?  

Que criatura de barro pode fazer maravilhas? 

Está em pecado desde o seio materno, 

 
30 e em iniqüidade culpável até sua velhice.  

Porém eu sei que não pertence ao homem a justiça, 

nem o caminho perfeito ao filho de homem. 

 
31 Ao Deus Altíssimo pertencem todas as obras da justiça,  

e o caminho do homem não é estável  

se não for pelo espírito que para ele Deus cria 

 
32 para que aperfeiçoe o caminho dos filhos de homem,  

para que conheçam todas as suas criaturas á força de seu poder 

e a grandeza de suas misericórdias  

com todos os filhos de seu beneplácito. 

 
33 E a mim o terror e o espanto me tomaram,  

quebraram todos /os meus ossos/,  

meu coração se fundiu como cera ante o fogo,  

meus joelhos resvalam como água que corre na vertente,  

 
34 pois recordei minhas culpas  

com a infidelidade de meus antepassados,  

quando se levantaram os ímpios contra tua aliança  

 
35 e os perdidos contra tua palavra – 

eu disse: “Por meu pecado fui excluído de tua aliança”. 

Porém quando recordei a força de tua mão  

 
36 e a multidão de tuas misericórdias  

me mantive firme e me ergui;  

meu espírito se firmou em sua posição  

frente à aflição.  

 
37 Pois me apoiei em tuas ternuras  

e na abundância de tuas misericórdias.  

Porque tu expias o pecado  

e purifi[cas o homem] de sua culpa por tua justiça.  
 

38 Não lhe é possível ao homem [...]  

[...] tu fizeste.  
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Pois tu criaste o justo e o ímpio  

[...] 

 
39 [...] me atarei à tua aliança até que [...] 

 
40 [...] pois tu és verdade, 

e a justiça com todas [as tuas obras.] 

 

Col. XIII ( = V + frag. 29) 

 
1 ao dia de um povo [...] 2 perdões e a multidão de [tuas misericórdias ...] 3 E quando 

soube isto achei consolo [...] 4 segundo teu beneplácito, e em tua mão está o juízo de 

todos.Vacat. 

 
5 Dou-te graças, Senhor,  

porque não me abandonaste quando morei com um povo [estrangeiro...] 

 
6 [e não] me julgaste segundo minha culpa,  

nem me abandonaste às intrigas de minha inclinação,  

mas salvaste minha vida da fossa.  

Tu puseste [a alma do pobre e aflito]  
 

7 em meio aos leões, 

os destinados para os filhos da culpa, 

leões que trituram os ossos dos fortes  

e que bebem o sangue dos heróis.  

 
8 Puseste minha residência com muitos pescadores, 

os que estendem a rede sobre a face do mar,  

os que vão à caça dos filhos da iniqüidade. 

E ali me estabeleceste para o juízo, 

 
9 e reforçaste em meu coração o fundamento da verdade. 

Daí a aliança para os que a buscam.  

Tu fechaste a boca dos leõezinhos 

 
10 cujos dentes são como uma espada,  

cujas presas são como lança afiada,  

são veneno de víboras,  

todas as suas maquinações são para devastar.  

 
11 Espreitaram-me, porém não abriram suas bocas contra mim. 

Porque tu, Deus meu, me ocultaste diante dos filhos de homem, 

escondeste em mim tua lei,  

 
12 até o tempo de revelar por mim tua salvação.  

Pois na angústia de minha alma não me abandonaste, 
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na amargura de minha alma escutaste meu clamor,  

 
13 reconheceste o grito de minha dor em meu lamento, 

e salvaste a alma do pobre na cova dos leões 

que afiam sua língua como espadas. 

 
14 E tu, Deus meu, tu fechaste {sua língua} seus dentes  

para que não {me} rompessem a alma do pobre e aflito; 

 
15 sua língua foi retirada como espada da bainha  

para que não [destrua] a alma de teu servo.  

E para mostrar ante os olhos de homem tua grandeza /em mim/, 

 
16 fizeste maravilhas com o pobre,  

o puseste como o ouro no crisol,  

sob a ação do fogo,  

como a prata refinada no forno do joalheiro  

para ser purificada sete vezes.  

 
17 Apressaram-se contra mim os ímpios potentes com suas opressões, 

e o dia inteiro esmagaram minha alma. Vacat. 

 
18 Porém tu, Deus meu, transformaste {minha alma} a tormenta em calmaria 

e livraste a alma do pobre.  

como [...]  

 
19 do poder dos leões. Vacat. 

 
20 {Dou-te graças} /Bendito sejas,/ Senhor,  

porque não abandonaste o órfão 

nem desprezaste o miserável.  

Pois tua força [ insondável]  

 
21 e tua glória sem medida.  

Heróis maravilhosos são teus servidores,  

e um povo simples está no barro diante de teus pés;  

[Atuaste maravilhosamente] com os temerosos da justiça, 

 
22 para elevar do tumulto  

a comunidade de todos {os fiéis} os pobres da misericórdia. 

Porém eu fui objeto de ca[lúnia para meus adversários,] 

 
23 motivo de disputa e de querela para meus próximos, 

de ciúmes e de ira para os que entraram em minha aliança, 

de protesto e de murmuração para todos os meus sequazes. 

[Inclusive todos os que co]mem meu pão 

 
24 levantaram seu calcanhar contra mim;  

zombaram de mim com língua ímpia  

todos os que se haviam juntado ao meu conselho; 
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os homens de [minha congregação] são obstinados,  

 
25 e murmuram ao redor.  

E com o mistério que em mim havias ocultado  

vão caluniando até os filhos da destruição,  

Porém para mani[festar meu ca]minho  

 
26 e por causa de sua culpa  

ocultaste a fonte do conhecimento  

e o fundamento da verdade.  

Eles maquinam o mal em seu coração,  

[homens de] Belial abriram a língua mentirosa, 

 
27 como veneno de víboras que se estende por períodos,  

como os que se arrastam no pó lançam um feitiço, 

veneno de serpente contra o qual não há conjuro.  

 
28 Converteram-se em dor incurável,  

praga devastadora nas entranhas de teu servo,  

que faz cambalear [o espírito]  

 
29 e acaba com a força, 

de maneira que não pode manter-se em sua posição. 

Alcançaram-me em apertos nos quais não há escape, 

porém não dividindo os grupos. 

 
30 Apregoam com a harpa minha acusação.  

com versos em uníssono suas murmurações,  

com ruína e destruição.  

A indignação apoderou-se de mim,  

e angústias como dores de parto.  

 
31 Meu coração se agita em mim.  

Vesti-me de preto  

e minha língua se gruda ao paladar,  

porque me rodeiam com a ignomínia de seu coração;  
 

32 sua inclinação se manifesta a mim em amarguras. 

A luz de minha face obscureceu-se em trevas profundas,  

meu esplendor mudou-se em obscuridade. Vacat.  

E tu, Deus meu, 

 
33 abriste um amplo espaço em meu coração, 

porém eles aumentaram a estreiteza 

e me envolveram em trevas.  

Comi o pão do pranto, 

 
34 minha bebida são lágrimas sem fim.  

Pois meus olhos estão cegados pela pena 

e minha alma pela amargura do dia. 
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[Sofrimento] e dor me rodeiam,  

 
35 a vergonha me cobre o rosto,  

meu pão mudou-se em disputa  

e minha bebida em querela,  

entraram em meus ossos  
 

36 fazer cambalear o espírito  

e para acabar com a força 

de acordo com os mistérios da iniqüidade 

que mudaram com sua impiedade as obras de Deus. 

Pois fui atado com cordas  

 
37 que não podem ser desatadas, 

com correntes que não podem ser rompidas; 

uma muralha [forte me rodeia,] 

barras de ferro e portas de [bronze me aprisionam,]  
 

38 [meu cárcere] está atado ao abismo,  

sem que haja [possibilidade de escape ...]  

 
39 [...] 

[...] de Belial rodeiam minha alma [...]  

 

Col. XIV ( = VI + frag. 26) 

1 ...  [...] 2 coração no desprezo [...] 3 e desgraça sem limite e destruição sem [fim ...]  

 
4 [Porém tu, Deus meu,]  

abriste meus ouvidos [pelo ensinamento] 

dos que julgam em justiça  

[...]  
 

5 da assembléia da vaidade e do conselho da violência. 

Tu me introduziste no conselho de [...]  

[...] culpabilidade. 

 
6 E eu sei que há esperança para quem se converte da impiedade 

e abandona o pecado [...] 
 

7  para andar no caminho de teu coração, 

sem injustiça.  

Eu me consolarei sobre o rumor do povo  

e o estrépito de reinos,  

quando se reúnem [contra mim.] 

 
8 [Eu sei] que tu erguerás dentro de pouco  

uma supervivência entre teu povo,  
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um resto em tua herança.  

Tu os purificarás para limpá-los da culpa. Vacat. 

 
9 Porque todas as suas obras estão na verdade,  

e em tua graça os julgas  

com grande misericórdia e abundância de perdão. 

Segundo tua boca os instruis, 

 
10 e segundo a retidão de tua verdade,  

para estabelecê-los em teu conselho por tua glória. 

Por ti mesmo (o) fizeste,  

para engrandecer a lei,  

[...]  

 
11 os homens de teu conselho em meio aos filhos de homem, 

para contar a gerações eternas tuas maravilhas, 

e tuas façanhas as meditarão sem cessar.  

 
12 Todas as nações conhecerão tua verdade,  

e todos os povos a tua glória.  

Porque trouxeste [tua verdade e tua] glória  

 
13 a todos os homens de teu conselho  

e no lote, junto com os anjos da face,  

sem que haja intermediário  

entre os inteligentes e teus santos.  

 
14 [...] 

Eles se transformarão sob tuas ordens gloriosas, 

teus príncipes estarão no lote de [teus santos,]  

 
15 [Sua raiz] brotará como uma flor [do campo] para sempre, 

para fazer crescer um broto  

em ramos da plantação eterna  

para que cubra com sua sombra todo o orbe,  

 
16 [e sua copa se estenda] até os céus,  

e suas raízes até o abismo.  

Todos os arroios do Éden [farão crescer] seus ramos  

e será [uma árvore grande, sem] limites;  

 
17 a glória do bosque estará sobre o orbe inteiro, sem fim, 

e até o Xeol [profundo suas raízes.]  

A fonte da luz será um manancial eterno, inextinguível, 

 
18 em suas chamas fulgurantes  

arderão todos os filhos [de iniqüidade,]  

[e se transformará] em um fogo abrasador  

do todos os homens de culpabilidade  
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19 até a destruição.  

Porém eles, os aderentes a meu testemunho,  

deixaram-se seduzir pelos dissemi[nadores de mentiras] 

[e cessaram] no serviço da justiça, 

 
20 embora tu, Deus, lhes ordenaste buscar fortuna longe de seus caminhos, 

[andando] por teu caminho santo,  

no qual o incircunciso, o impuro, o violento, 

 
21 não transitam.  

Eles cambalearam fora do caminho de teu coração 

e na desgraça [sem fronteiras] languescem.  

Belial é o conselheiro de seu coração, 

 
22 e segundo os projetos de iniqüidade 

se revolvem na culpa. 

[Eu sou] como marinheiro em um barco  

 
23 no furor do mar,  

suas ondas e torrentes troam sobre mim,  

um vento vertiginoso [sem uma] pausa para tomar alento, 
 

24 sem sendas que dirijam o caminho sobre a face do mar.  

O abismo troa ao meu gemido,  

[minha alma se aproxima] das portas da morte.  

 
25 Eu sou como quem entra em uma cidade fortificada,  

e busca refúgio na muralha até a salvação.  

Deus meu, me apóio em tua verdade 

 
26 pois tu pões o fundamento sobre a rocha,  

e as vigas na medida justa,  

e o prumo[...]  

pedra provada para construção sólida  

 
27 que não tremerá.  

Todos os que ali entram não titubearão,  

pois um estranho não penetrará nela;  

suas portas são portas blindadas 

 
28 que não deixam entrar;  

os ferrolhos são sólidos,  

e não podem ser quebrados.  

Não entrará bando algum com suas armas de guerra, 

mesmo que esteja cheio de [armas]  

 
29 da batalha ímpia.  

Então se precipitará a espada de Deus  

na época do juízo,  
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e todos os filhos de sua verdade despertarão 

 
30 para destruir a impiedade,  

e todos os filhos da culpa não existirão mais.  

O herói resetará seu arco  

e romperá o cerco  

 
31 por uma largura sem fim.  

(Abrirá) as portas eternas  

para tirar as armas de guerra,  

e dominarão de um extremo ao outro.  

 
32 Não haverá salvação para a inclinação culpável, 

será pisoteada até a destruição 

sem que haja um resto. 

Não há esperança na abundância [de suas armas,] 

 
33 nem para todos os seus heróis de guerra há refúgio. Vacat. 

Porque ao Deus Altíssimo [pertence a batalha]  

[...] 

 
34 Os que jazem no pó içarão a bandeira,  

e os vermes dos mortos alçarão o estandarte  

para [...] 

 
35 nas batalhas dos insolentes.  

Fará passar um açoite transbordante, 

porém não penetrará na fortaleza. 

[...] 

 
36 [...] para reboco, e as vigas para [...] 37 de ... [...] 38 a verdade ... [...] 

 

 

 

Col. XV ( = VII) 

 
1 [...] Eu permaneci mudo [...] 

 
2 [...] meu braço está quebrado a partir do cotovelo,  

meus pés se fundem no barro,  

meus olhos estão cegos por ter visto o mal, 

 
3 meus ouvidos por ouvir o derramamento de sangue,  

meu coração está horrorizado por projetos iníquos,  

porque está Belial com a manifestação da inclinação de seu ser. 

 
4 Desmoronaram os alicerces de minha construção,  

meus ossos foram desconjuntados,  

minhas entranhas sobem como um barco ao furor da borrasca, 
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5 coração se agita até a destruição,  

um vento vertiginoso me engolfa,  

por causa da malícia de seu pecado.  

 
6 Vacat.  

 

Dou-te graças, Senhor,  

porque me sustentaste com tua força,  

sobre mim teu espírito para que não tropece, 

me fortificaste ante as guerras da impiedade,  

 
7 estendeste sobre mim teu santo espírito para que não tropece, 

me fortificas ante as guerras da impiedade, 

 
8 e em todos os seus desastres não (me) desanimaste de tua aliança.  

Puseste-me como torre potente,  

como muro elevado,  

estabeleceste meu edifício sobre rocha,  

 
9 e alicerces eternos como meu fundamento,  

todas as minhas paredes como muro provado  

que não tremerá. 

 
10 E tu, Deus meu, tu me puseste para os abatidos, 

para teu conselho santo;  

tu me estabeleceste em tua aliança  

e minha língua como teus discípulos. 

 
11 Porém não há palavra para o espírito de destruição, 

nem há resposta para a língua de todos os filhos da culpa, 

pois serão mudos os lábios mentirosos.  

 
12 Porque declararás culpáveis no juízo a todos os que me atacam, 

para separar por mim o justo do ímpio.  

 
13 Pois tu conheces a inclinação de cada criatura, 

e examinas cada resposta da língua.  

 
14 Tu estabeleces meu coração com teus discípulos e em tua verdade, 

para endireitar meus passos pelas sendas da justiça,  

para caminhar em tua presença na fronteira da vida, 
 

15 sendas de glória {e vida} e paz sem [fim]  

[que não] cessarão nunca. 

 
16 E tu, tu conheces a inclinação de teu servo,  

que eu não [...] 
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17 erguendo o coração e buscando refúgio na força;  

não tenho as defesas da carne,  

[...] não há justiça, 

 
18 para ser salvo [do pecado, exceto] pelo perdão. 

Eu me apóio em [...]  

[...] e espero em tua ternura,  

para fazer florescer a salvação  

 
19 e fazer crescer o broto;  

para buscar refúgio na força  

e [...] em tua justiça.  

Estabeleceste-me em tua aliança  

 
20 e eu me abracei à tua verdade,  

e [...]  

Estabeleceste-me como pai para os filhos da graça, 

 
21 como nutriz para os homens do portento;  

abrem a boca como uma criança [no peito de sua mãe,] 

como uma criança de peito no regaço de sua nutriz.  

 
22 Tu exaltaste meu chifre sobre todos os que me condenam, 

[dispersaste] os que me combatem, 

 
23 e os que querelam, como palha ao vento,  

e os que me dominam [...]  

Salvaste minha vida,  

e levantaste meu chifre às alturas. 

 
24 Eu resplandeço com luz setuplicada  

na luz preparada para tua glória, 

 
25 pois tu és meu luzeiro eterno,  

e estabeleceste meu pé no caminho reto. Vacat.  

 
26 Vacat.  

 

Dou-te graças, Senhor,]  

porque me ensinaste tua verdade,  

 
27 me fizeste conhecer teus mistérios maravilhosos,  

tuas ternuras para com homens [pecadores],  

a abundância de tua misericórdia para com os perversos de coração. 

 
28 Quem é como tu, Senhor, entre os deuses?  

Quem como tua verdade?  

Quem é justo diante de ti quando julgado?  

 
29 Nenhum espírito/exército/ pode responder à tua repreensão, 
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ninguém pode manter-se diante de tua ira.  

 
30 A todos os filhos de tua verdade  

/os levas/ ao perdão em tua presença,  

os purificas de seus pecados  

pela grandeza de tua bondade,  

e na abundância de tua misericórdia,  

 
31 para fazê-los estar em tua presença  

por todo o sempre. Vacat.  

Porque és um Deus eterno  

e todos os teus caminhos permanecem de eternidade em eternidade.  
 

32 E não há ninguém fora de ti.  

Que é o homem vazio, dono de vaidade,  

para compreender tuas [grandes] obras maravilhosas?  

 
33 Vacat. 

 
34 [Dou-te graças,] Senhor,  

porque não /fizeste cair/ minha sorte na congregação da falsidade, 

nem puseste minha norma no conselho dos hipócritas,  

 
35 [mas me conduziste] à tua graça e ao teu perdão,  

e na abundância de tua misericórdia 

a todos os juízos de [...]  

 
36 [...] a perversidade, e na norma 

 

Col. XVI ( = VIII) 

1 [...] ... [...] 2 [...] tua justiça está firme para sempre, porque não [...] 3 [...] ... Vacat. 

 
4 [Dou-te graças, Senhor,]  

porque me puseste na fonte dos arroios em uma terra seca, 

no manancial das águas em uma terra árida, 

 
5 nos canais que regam um jardim [de delícias em meio ao deserto,] 

[para que cresça] uma plantação de ciprestes e de olmos, 

junto com cedros, para tua glória. 

 
6 Árvores de vida na fonte secreta,  

escondidas em meio às árvores de água.  

Elas hão de fazer crescer um broto  

em plantação eterna, 

 
7 enraizando-o antes que cresça.  
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Suas raízes se estendem para o arroio,  

e seu tronco se abre às águas vivas 

 
8 para ser fonte eterna.  

Em seus brotos se alimentarão todos [os animais] do bosque, 

será pasto seu tronco para todos os que cruzam o caminho, 
 

9 e suas folhas para todos os pássaros alados. 

Sobre ele se erguerão todas as árvores de água,  

pois crescerão em sua plantação  

 
10 embora não estendam suas raízes para o arroio.  

Porém o que faz crescer o broto santo na plantação verdadeira 

oculta e sela seu segredo  

 
11 sem que seja considerado nem conhecido. Vacat. 

Porém tu, oh Deus,  

tu proteges seu fruto com o mistério de heróis poderosos, 

 
12 de espíritos de santidade,  

de maneira que a chama do fogo abrasador 

não [alcançará] o manancial da vida,  

nem com as árvores eternas 

 
13 beberá as águas da santidade,  

nem produzirá seu fruto com [a ajuda] das nuvens. 

Pois vê, porém não conhece, 

 
14 observa porém não crê,  

na fonte da vida,  

e dá [...] eterno.  

E eu me converti na zombaria de torrentes turbulentas, 
 

15 que lançam sobre mim seu barro. Vacat.  

 
16 Porém tu, Deus meu,  

tu puseste em minha boca como chuva antecipada para [...] 

manancial de águas vivas; 

 
17 os céus não deixarão de abrir-se,  

não cessarão,  

mas se transformarão em torrentes que transbordam água [em todo rio] 

e nos mares, sem fim.  

 
18 Surgirão de repente de esconderijos secretos, 

[...] 

servirão para regar [toda árvore] verde e seca,  

 
19 um pântano para todo animal.  

As árvores [ímpias se afundarão] como chumbo em águas poderosas, 
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20 [todas elas serão vítimas] do fogo e secarão.  

Porém a plantação do fruto [...]  

[...] eternos para o jardim glorioso  

e fru[tificará sempre.] 

 
21 Por minha mão abriste sua fonte com sulcos [de água]  

[alinhando-os] em ângulos de medida correta,  

 
22 a plantação de suas árvores com o prumo do sol,  

para [...] com ramagem de glória.  

Quando estendo a mão para afundar seus sulcos  

 
23 suas raízes penetram na rocha de sílex,  

[seus troncos se afundam] na terra,  

e no tempo do calor conserva seu vigor. 

 
24 Porém se aparto a mão  

será como a acá[cia do deserto,]  

seu toco como urtigas em uma salina,  

 
25 seus sulcos farão crescer espinhos e juncos,  

sarsas e cardos [...]  

[as árvores] de suas margens se mudarão em vinhas amargas; 
 

26 ante o calor murcham suas folhas,  

não se abrem com a chuva.  

[Minha] morada está com os enfermos,  

meu coração conhece as chagas, 

 
27 eu sou como um homem abandonado n[a dor,]  

não há refúgio para mim.  

Pois minha chaga cresce em amarguras, 

 
28 em dor incurável, que não cessa,  

[...] sobre mim como os que descem ao Xeol,  

 
29 e com os mortos meu espírito se esconde,  

porque minha vida desceu ao fosso.  

[Em mim] minha alma languesce dia e noite,  

 
30 sem repouso.  

E cresce como fogo abrasador encerrado em meus [ossos] 

cuja chama devora até os mares,  

 
31 consumindo a força por períodos,  

destruindo a carne por momentos,  

as ondas voam contra mim.  
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32 Minha alma em mim está desfalecida até a destruição,  

pois o vigor abandona meu corpo,  

meu coração se derrama como água, 

 
32 minha carne se derrete como cera,  

o vigor de meus lombos mudou-se em desmaio, 

meu braço se quebrou a partir do cotovelo  

sem que eu possa agitar a mão,  

 
34 meu pé foi atado ao cepo,  

meus joelhos resvalam como água  

e não é possível avançar um passo  

nem há pegadas ao rumor de meus pés, 

 
35 [...]  

em correntes que fazem tropeçar.  

Tu fizeste forte a língua em minha boca,  

não pode conter; 

 
36 não [me] é possível levantar a voz  

[com língua de] instrução  

para dar vida ao espírito dos que titubeiam,  

para reconfortar o esgotado com palavras.  

A voz de meus lábios está muda, 

 
37 [...] com correntes de juízo [...] meu coração [...] em amargura [...] 38 ao mar [...] o 

círculo do orbe 39 [...] foram silenciados como nada [...] o homem não  

 

Col. XVII ( = IX) 

1 [...] ... [...] 

 
2 [...] meu olho não dorme de noite [...]  

 
3 [...] sem misericórdia. Na cólera ele excita o ciúme, e para a destruição  

[...] 

 
4 [Rodeiam-me] as ondas da morte,  

o Xeol está sobre meu leito,  

meu divã entoa uma lamentação,  

minha cama, um som de gemido; 

 
5 meus olhos são como a fumaça de um forno, 

minhas lágrimas, como torrentes de água,  

meus olhos se consomem por repouso,  

[minha força] é mantida longe de mim,  
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6 e minha vida à distância.  

Quanto a mim,  

da ruína à destruição,  

da enfermidade à chaga,  

das dores aos tormentos,  

 
7 minha alma pondera tuas maravilhas;  

tu, em tua graça, não me rejeitaste,  
 

8 de um período a outro minha alma se deleita  

na abundância de tuas misericórdias,  

e posso dar resposta a quem quer devorar-me  

 
9 e repreensão a quem me inveja.  

Declarei ímpio seu processo,  

porém teu juízo o declarei justo, 

 
10 pois aceitei tua verdade.  

Escolhi meu juízo,  

me comprazi em minha prova,  

porque esperei em tua graça.  

 
11 Tu puseste uma súplica na boca de teu servo,  

não ameaçaste minha vida,  

nem distanciaste minha paz,  

nem abandonaste minha esperança;  

 
12 frente à prova sustentaste meu espírito.  

Porque tu reforçaste meu espírito,  

conheces minhas intenções,  

 
13 em minhas adversidades me consolas.  

Deleito-me nos perdões,  

conforto-me no pecado primeiro.  

 
14 Eu sei que há esperança graças à tua ternura,  

e confiança pela abundância de tua força,  

 
15 nem ino[cente] em teu processo;  

um homem é mais justo que outro homem,  

um varão é mais sábio [que um varão,]  

 
16 a carne é mais honrada que o feito de [argila,]  

um espírito é mais potente que outro espírito;  

porém diante de tua potência nada é forte,  

 
17 e nada é [comparável] à tua glória,  

e para tua sabedoria não há medida,  

e tua fi[delidade não tem fim;]  
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18 a todo o que é excluído dela  

[...] Vacat.  

Porém eu em ti [...]  

 
19 minha posição e não [...]  

 
20segundo o que maquinam contra mim [...] e se para confusão do rosto [...] 

 
21 a mim, porém tu [...] meu inimigo se engrandece contra mim para fazer-me cair [...]  

 
22 homens de guerra [...] confusão do rosto e vergonha para os que int contra mim. 

Vacat. 

 
23 Pois tu, Deus meu, [...]  

tu disputas minha causa.  

Porque no mistério da tua sabedoria  

tu me repreendeste,  

 
24 escondeste a verdade um tempo,  

[tua graça, até] seu momento prefixado.  

Tua repreensão se converteu para mim em alegria e gozo, 

 
25 minha chaga em cura eterna e em [felicidade] perpétua,  

a zombaria de meu adversário em coroa de glória para mim,  

e minha debilidade em força eterna.  

 
26 Pois por teu nome [tu criaste para mim a luz,]  

e por tua glória se manifesta minha luz,  

porque das trevas fazes brilhar a luz 

 
27 [mudar em alegria perpétua] meus golpes, 

minhas debilidades em potência maravilhosa,  
 

28 aperto de minha alma em amplitude eterna. 

[Pois tu, Deus meu, tu és] meu refúgio, 

minha defesa, a rocha de minha força, minha fortaleza.  

 
29 Em ti estarei protegido de todo [adversário,] 

[tu serás] para mim a salvação até a eternidade. Vacat. 

Pois tu me conheceste desde meu pai,  
 

30 desde as entranhas [me estabeleceste,] 

[desde o ventre de] minha mãe me cumulaste, 

desde os peitos da que me concebeu 

tua misericórdia esteve sobre mim,  
 

31 desde o regaço de minha nutriz [cuidaste de mim,]  

desde minha juventude te manifestaste a mim na inteligência de teu juízo, 
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32e com verdade segura me sustentaste.  

Deleitaste-me com teu santo espírito,  

e até\o dia de hoje me conduziste. 

 
33 Tua repreensão justa acompanha meu caminho, 

tua paz vigia a salvação de minha alma,  

com meus passos há abundância de perdão  

 
34 e grande misericórdia quando tu me julgas, 

até a velhice tu me sustentas.  

 
35 Pois meu pai não me conheceu  

e minha mãe me abandonou a ti.  

Porque tu és pai para todos os filhos de tua verdade. 

 
36 Neles tu te regozijas  

como a cheia de ternura por sua criança,  

e como uma nutriz  

recolhes em teu seio todas as tuas criaturas. Vacat.  

 
37 Vacat.  

 
38 [...] engrandeceste sem número 

 
39 [...] teu nome ao fazer maravilhas 
 

40 [...] pensando [...]  

 
41 [...] ...] [...] 

 

Col. XVIII ( = X + 30) 

 
1 [...] o projeto de teu coração [...]  

 
2 E sem tua vontade não serão.  

E ninguém entende toda a tua sabedoria, 

 
3 e tuas maravilhas ninguém as contempla.  

Que é, pois, o homem?  

Não é mais que terra.  

 
4 De argila está formado  

e ao pó há de voltar.  

Porém tu o instruis em maravilhas como estas  

e o fazes conhecer os fundamentos de tua verdade. 

 
5 Eu sou pó e cinza,  

que posso projetar, se tu não o desejas?  
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Que posso maquinar sem teu consentimento?  

 
6 posso ser forte, se tu não me estabeleces?  

Como posso ser instruído, se tu não me modelas?  

 
7 Que posso eu dizer, se tu não abres minha boca?  

E como responder, se tu não me ensinas?  
8 Eis que tu és príncipe de deuses e rei dos gloriosos, 

senhor de todo espírito, dono de toda criatura.  

 
9 Sem tua vontade nada se faz  

e nada é conhecido sem teu querer. 

Ninguém existe fora de ti,  
 

10 ninguém iguala tua força, 

nada frente a tua glória, não há preço para teu poder.  

 
11 E quem entre todas as tuas grandes obras maravilhosas 

terá a força de estar ante tua glória?  

 
12 E que é, pois, aquele que volta ao pó  

para ter a força?  

Somente por tua glória fizeste tudo isto. 

 
13 Vacat. 

 
14 Bendito sejas, Senhor,  

Deus de misericórdias e de abundante graça, 

porque me fizeste conhecer estas coisas  

para que narre teus portento 

 
15 e não guarde silêncio dia e noite. 

[...] 

A ti todo o poder [...] 

 
16 por tua piedade m tua bondade grande  

e na abundância de [tuas misericórdias ...] 

me deleitarei em teus per[dões ...]  

 
17 pois me apoiei em tua verdade 

[...] 

 
18 tua posição, e não há [...]  

sem tua ameaça não há queda, 

 
19 nem há praga sem que tu o saibas.  

[...] Vacat. 

 
20 E eu, segundo o que sei de tua verdade, 
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[exalto teu grande nome,]  

ao contemplar tua glória 

 
21 conto tuas maravilhas,  

ao compreender [teus segredos  

confio na] abundância de tua misericórdia 

e espero em teus perdões.  

 
22 Porque tu formaste meu es[pírito,]  

me estabeleceste segundo teu beneplácito. 

Não puseste meu apoio na rapina,  

 
23 nem na riqueza[ancoraste meu cora]cão, 

nem me puseste como refúgio o formado de carne.  

 
24 A força dos heróis reside na abundância dos prazeres, 

[seu poder, na abun]dância de trigo, vinho, óleo;  

 
25 se orgulham de suas propriedades e posses,  

[crescem como árvores] verdejantes nas correntes de água 

 
26 para produzir ramos e multiplicar as folhas, 

pois escolhem [o melhor dos filhos do] homem 

para engordar a todos da terra.  

 
27 Porém aos filhos de tua verdade 

lhes deste a inteligência 

[para que te conheçam por todo] o sempre; 

e segundo seu conhecimento são honrados,  
 

28 um mais que o outro. 

E assim ao filho de homem  

[...] 

lhe multiplicaste sua herança  
 

29 no conhecimento de tua verdade,  

e segundo seu saber e de acordo com sua compreensão  

[será glorificado.] 

A alma de teu servo detesta a riqueza e a rapina, 

  
30 e não compraz na exaltação dos prazeres. 

Meu coração se regozija em tua aliança  
 

31 e tua verdade deleita minha mima.  

Floresço como um lírio,  

meu coração se abre a um manancial eterno,  

 
32 apoio está num refúgio erguido.  

[...] a pena,  
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e murcha como flor ante o calor.  

 
33 Meu coração se agita em ansiedade,  

meus rins em pânico,  

meu gemido chega até o abismo, 

 
34 penetra inclusive os antros do Xeol. 

Estou horrorizado ao ouvir tua sentença contra os heróis potentes,  

 
35 teu processo contra o exército de teus santos.  

[...] 

 
36 juízo contra todas as tuas obras, a justiça e [...] 

 
37-39 [...] 

 

Col. XIX ( = XI) 

1 [...] em terror [... a pena não esteve] oculta a meus olhos, e a afli[cão...] 

 
2 na meditação de meu coração. Vacat. 

 
3 Dou-te graças, Deus meu,  

porque fizeste maravilhas com o pó;  

com a criatura de barro atuaste  

de maneira incomensuravelmente /muito/ poderosa.  

E eu, que sou?  

 
4 Pois me ensinaste o fundamento de tua verdade,  

me instruíste em tuas obras maravilhosas.  

Puseste em minha boca ações de graças, 

em minha língua louvores,  

 
5 meus lábios circuncisos em um lugar de júbilo. 

Cantarei tua ternura,  

meditarei em teu poder o dia inteiro, 

 
6 continuamente bendirei teu nome,  

proclamarei tua glória em meio aos filhos de homem, 

 
7 e na abundância de tua bondade se deleitará minha alma.  

Eu sei que a verdade está em tua boca,  

e em tua mão a justiça, 

 
8 e em teu pensamento toda ciência,  

e toda glória está contigo,  

e em tua cólera todo juízo castigador,  
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9 e em tua bondade abundância de perdões,  

e tua misericórdia pra todos os filhos de teu beneplácito. 

Porque lhes ensinaste o fundamento tua verdade,  
 

10 e lhes instruíste em teus mistérios maravilhosos. Vacat. 

Por tua glória purificaste o homem de pecado, 

 
11 para que se santifique para ti  

de toda abominação impura e iniqüidade culpável, 

para reuni-lo com os filhos de tua verdade 

e no lote de teus santos,  

 
12 para elevar os vermes dos mortos  

do pó a uma comunidade [eterna]  

e de um espírito perverso ao teu conhecimento, 

 
13 para que ocupe seu lugar em tua presença  

com o exército perpétuo  

e os espíritos [eternos,] 

para renová-lo com tudo o que existirá 

 
14 e com os que conhecem  

em uma comunidade de júbilo. Vacat. 

Vacat. 

 
15 Dou-te graças, Deus meu,  

eu te exalto, minha rocha,  

e em teu operar maravilhas [...] 

 
16 porque me fizeste conhecer o fundamento da verdade. 

[...] 

 
17 me revelaste [tuas maravilhas]  

e contemplei [...]  

[...] de tua graça. 

 
18 E fiquei sabendo que em ti há justiça  

e em tua graça há [...] 

e destruição sem tua misericórdia. 

 
19 Abriu-se para mim um manancial de luto,  

amarguras [sem fim me afligem,] 

a pena não esteve oculta aos meus olhos,  

 
20 quando conheci os instintos do homem,  

o retorno da humanidade [ao pó,] 

[sua inclinação] ao pecado 

e a aflição da culpa. 

 
21 Estas coisas entraram em meu coração, 
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penetraram em meus ossos, 

[...] 

para me consumir na meditação da aflição.  

 
22 /Gemi na harpa da lamentação 

por todo o luto da aflição 

com uma queixa amarga,  

até que a iniqüidade seja destruída,  

e se aca[be o engano,]  

e não haja mais pragas devastadoras.  

 
23 Então cantarei com a harpa da salvação, 

a cítara da ale[gria,]  

[o pandeiro do go]zo  

e a flauta do louvor  

sem cessar. 

 
24 E quem entre tuas criaturas  

pode contar [toda a tua gló]ria?  

Pela boca de todos teu nome é louvado, 

 
25 por todo o sempre te bendizem segundo seu conhecimento,  

[dia após] dia proclamarão juntos com uma voz gozosa.  

 
26 Não haverá nem aflição nem gemido,  

a iniqüidade [e o engano não existirão mais.]  

Porém tua verdade será manifestada 

 
27 para glória sem fim e paz eterna, 

Bendito sejas, Senhor 

 
28 porque deste a teu servo  

a inteligência do conhecimento  

para compreender tuas maravilhas  

[e tuas obras sem] número  

pela abundância de tua graça.  

 
29 Bendito sejas, Deus das misericórdias e dos favores, 

por tua grande bondade,  

pela abundância de tua verdade,  

e pela multidão de tuas graças 

 
30 com todas as tuas obras.  

Alegra a alma de teu servo em tua verdade  

e purifica-me com tua justiça, 

 
31 posto que confiei em tua bondade  

e esperei em tua graça. 

 
32 Por teus perdões abrirás minha esperança,  
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em minha aflição me consolarás,  

pois me apoiei em tuas misericórdias.  

 
33 Bendito sejas, Senhor,  

porque tu fizeste estas coisas.  

Puseste na boca de teu servo  

ações de graças, [louvores] 

 
34 súplicas, e a resposta da língua. 

Tu estabeleceste para mim atividades [e obras,]  

[...] 

 
35 Tive [a força ...]  

 
36 E tu [...] 

 
37-38 ... [...] 

 

 

Col. XX ( = XII + frag. 54 + 60) 

1 [...] estendes minha alma [...] 

 
2 alegria e [gozo habitarei] em segurança 

na morada santa,  

em repouso e em paz.  

 
3 [Louvor] e bênção  

em suas tendas de glória e salvação.  

Entre os que temem a ti eu louvarei teu nome. 

 
4 [Para o Instru]tor,  

louvores e súplicas,  

para prosternar-se e implorar sempre, 

de período em período:  

quando a luz vem de sua morada; 

 
5 nas posições do dia, segundo a norma, 

de acordo com as leis do grande luzeiro; 

ao cair da tarde, à saída da luz, 

 
6 quando começa o domínio das sombras; 

no momento fixado da noite, em suas posições; 

ao voltar a aurora, 

 
7 no período quando se retira à sua morada diante da luz; 

à saída da noite quando entra o dia;  

constantemente,  
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8 em todos os nascimentos do tempo,  

nos fundamentos do período,  

nas posições das estações nas ordens de seus signos 
9 por todo o seu domínio,  

segundo o decreto estabelecido pela boca de Deus,  

e pelo testemunho daquele que é.  

E isto será, e nada mais; 

 
10 fora dele não há outro, nem haverá outro jamais.  

Porque o Deus do conhecimento  

 
11 o estabeleceu,  

e ninguém mais com ele. Vacat.  

E eu, o Instrutor, te conheci, Deus meu, 

 
12 pelo espírito que me deste,  

e escutei fielmente teu segredo maravilhoso 

por teu santo espírito. 

 
13 Abriste em meu interior  

o conhecimento do mistério de tua sabedoria,  

o manancial de teu poder,  

[...]  

  
14 [...] abundância de graça zelo pela destruição [...] 15 [...] a majestade de tua glória 

como luz [...] 16 [...] ímpios e não haverá engano [...] 17 [...] a ruína, pois não [...] 18 [...] 

não haverá mais destruição, porque ante [...] 19 [...] e não há nenhum justo contigo [...] e 

para compreender todos os teus mistérios e ser capaz de responder [...] 21 tua repreensão, 

e estarão alerta à tua bondade porque em tua graça [...] 22 e te conhecem, e na época de 

tua glória se regozijam, e segundo seu co[nhecimento ...] e de acordo com sua 

inteligência 23 fazê-los progredir, e segundo seu domínio eles te servem, e conforme 

suas divisões [...] ... 24 para não transgredir tua palavra. 

E a mim, do pó me recolheste,  

 

[da argila me] fizeste,  
 

25 para ser manancial de impureza, 

e de indecência infame,  

depósito de pó,  

amassado com água,  

[...]  

residência de sombras.  
 

26 A criatura de argila há de voltar ao pó 

no final de seus dias, 

[...] 

[e há de voltar] ao pó 

 
27 do qual foi tomada.  
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Que responderá o pó?  

[...] 

 
28 se manterá ante quem o repreende?  

[...] 
29 [...] eterna,  

depósito de glória, 

manancial de saber, 

poder [de maravilha.]  
 

30 Eles não podem narrar toda a tua glória,  

nem manter-se diante de tua cólera. 

 
31 Não há resposta alguma para tua repreensão,  

pois tu és justo  

e não há ninguém diante de ti.  

Que é aquele que volta ao seu pó?  

 
32 Eu guardei silêncio.  

Sobre estas coisas que posso eu dizer?  

Segundo minha ciência falei,  

com o direito do formado de argila. 

 
33 Que direi se tu não abres minha boca?  

Que poderei compreender se tu não me instruis? 

 
34 Que posso projetar se tu não abres meu coração? 

Como andarei eu pelo caminho reto  

se tu não afirmas [meus pés?]  
 

35 [Como] se manterão firmes meus passos  

[se tu não me] alentas com força?  

E como me erguerei [se tu não me ...] 

 
36 e todo [...] nas águas ... [...] 37 ... [...] 38 em [...] ... [...] 

 

Col. XXI ( = XVIII [parte inferior, col. I] + frag. 3) 

 
1 [...a im]piedade do nascido de mu[lher] 2 [...] tua justiça 3 [...] vi isto 4 [...] Como 

olharei se tu não abres meus olhos, e ouvirei 5 [se tu não abres meus ouvidos? ...] Meu 

coração está assustado porque a palavra foi descoberta a ouvido incircunciso e a coração 
6 [...] E eu sei que para ti fizeste estas coisas, Deus meu. E que é a carne 7 [?... para 

operar] maravilhosamente, e em teus projetos para fortificar e para estabelecer tudo para 

tua glória. 8 [...] o exército do conhecimento para anunciar proezas a carne e preceitos 

estáveis ao nascido de 9 [mulher ...] Introduziste-o em aliança contigo, e abriste o 

coração de pó para que se guarde de 10 [...] das armadilhas do juízo por causa de tuas 

misericórdias. E eu, eu sou criatura 11 [de argila... de p]ó e coração de pedra. Com quem 
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serei contado até estas coisas? Pois 12 [...] à orelha de pó, e tu gravaste o que será para 

sempre no coração de 13 [...] tu fizeste cessar, para introduzir em aliança contigo e para 

que permaneça 14 [em tua presença ...] na morada eterna, à luz da aurora para sempre, 

sem trevas 15 [...] sem fim e períodos de paz sem li[mites ...] 16 [...] E eu, eu sou criatura 

de pó [...] 17 [...] eu abrirei [...] 18 [...] ... [...] 

 

Frag. 3 

 

1-2 [...] ... [...] 2 [...] ... [...] está aberto o caminho para [...] 3 [...] as sendas de paz, e com 

a carne para operar maravilhas [...] 4 [...] meus passos sobre esconderijos de armadilhas. 

E o que estende [...] 5 [...] E eu guardo o formado de pó de ser disseminado, e do meio 

da cera [...] 6 [...] depósito de cinza, como me manterei ante o vento de furacão? [...] 7 

[...] e o guarda pelo mistério de sua vontade. Pois ele conhece [...] 8 [...]até a destruição. 

Esconderam armadilha sobre armadilha, as redes da impiedade [...] 9 [...] na iniqüidade. 

E toda criatura de engano cessará. Porque não [...] 10 [...] E não haverá mais inclinação 

iníqua e obras de engano. [...] 11 [...] Vacat. E eu, criatura de ar[gila...] 12 [...] Como se 

mostrará forte diante de ti? Tu és o Deus do conhecimento [...] 13 [...] Tu os fizeste, e 

fora de ti nada é feito [...] 14 [...] de pó. Eu fiquei sabendo pelo espírito que me deste [...] 
15 [...] toda iniqüidade e engano serão expulsos e a arrogância cessará [...] 16 [...serão 

castigadas] as obras de impureza por enfermidades e juízos de pragas e destruição [...] 17 

[...]... A ti a indignação e o ciúme [...] 18 [...] [...]  

 

Col. XXII ( = XVIII [parte inferior, col, III + frag. 1 I  + 52 + 4 + 47) 

1 [... san]tidade que está no céu 2 [...] grande, e é uma maravilha. Eles no podem 3 [...] 

porém não lhes impedirá de conhecer tido 4 [... que re]torna a seu pó. Eu, eu sou homem 

de pecado, revirado 5 [na impureza ... n]a culpabilidade ímpia. Eu, nos períodos da ira 6 

[...] para suportar ante minhas chagas e para ser guardado de 7 [...] me ensinaste estas 

coisas. Porque há esperança para o homem 8 [...] aborreces. E eu, eu sou criatura de 

argila. Apoiei-me 9 ... [...] Deus meu. Eu sei que a verdade 10 vem de tua boca [...] atrás. 

E eu, em meu período, eu manterei 11 tua aliança [...] Tu me mantiveste em minha 

posição, pois 12 [...] o homem, e tu o fizeste voltar. Por que ... 13 [...] criatura de argila 

[...] a multiplicas e ... 14 [...] instruirá (?). Não ... [...] 15 [...] E eu, eu sou criatura [de 

argila ...] 

 

Frag. 47 
 

1 [...] se alegrará [...] 2 os voluntários não [...] 3 para mim desde o tempo em que fui 

estabelecido para [...] 4 não entrará, pois [...] 5 como meu edifício, e minhas entranhas 

[...] 

 

Frag. 4 

 
1 [...] ... [...] 2 [...] que [...] 3 [...] tarde e manhã com [...] 4 [...] do varão e de [...] 5 [...] 

vigiam e sobre seus turnos [...] 6 [...] tu ameaças todo adversário corruptor e des[truidor 

...] 7 [...] E tu, tu abriste meu ouvido, pois [...] 8 [...] e os homens da aliança foram 

seduzidos por eles e entraram [...] 9 [...] diante de ti. E eu, eu me assustei de teu juízo 
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[...] 10 [...] Quem será inocente em teu juízo? Como abrirei [minha boca] 11 [...] eu em 

teu juízo? Quem retorna a seu pó como [?...] 12 [...] tu abriste meu coração ao teu 

conhecimento, e abres meu ouvido 13 [...] para apoiar-me em tua. Porém meu coração 

está assustado [...]  14 [...] e meu coração se derrete como cera por causa da culpa e do 

pecado. 15 [...] ... Bendito sejas, Deus do conhecimento que estabeleceste 16  [...] isto 

sucede a teu servo por causa de ti. Porque fiquei sabendo 17 [...] Eu espero com tudo o 

que sou. Sempre bendirei teu nome 18 [...] ... [...] Não me abandones no tempo de 19 [...] 

tua glória e tua bondade. 20 [...] sobre [...] 

 

Col. XXIII ( = XVIII [parte superior, col. I] + frag. 57 I + 1 II + 2 I) 

1 tua luz, e tu estabeleceste os lu[zeiros...] 2 tua luz, em cessar. [...] 3 Porque a luz está 

contigo para [...] 4 Tu abres o ouvido de pó [...] ... 5 o plano que tu fizeste co[nhecer ...] 

... e confiaste ao ouvido de 6 teu servo para sempre. [...] tuas proclamações maravilhosas 

para manifestar-te 7 aos olhos de todos os que te escutam [...] por tua destra poderosa 

para cuidar dos débeis 8 pela força de teu poder [...] por teu nome e mostrar-te poderoso 

em tua força. 

 
9 Não retires tua mão,  

[mantém teu braço esten]dido  

para aquele que se apega à tua aliança 

 
10 se mantém diante de ti! 

[...] 

Abriste um manancial na boca de teu servo, 

em sua língua gravaste a corda [...] 

[para] proclamar à criatura teu conhecimento,  

 
12 para interpretar estas coisas ao pó como eu.  

Abriste um manancial para corrigir  

o caminho da criatura de argila,  

a culpabilidade do nascido de mulher  

 
13 segundo suas obras,  

para abrir [a fonte de] tua verdade à criatura 

que tu sustentaste com tua força,  
 

14 para [ser], segundo tua verdade, 

apregoador [...] de tua bondade, 

para anunciar aos pobres 

a abundância de tuas misericórdias,  
 

15 [para...] do manancial [...] 

aos contritos de coração 

e aos abatidos o gozo eterno.  

 
16 [...] ... [...] 
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Frag. 2 
 

1-2 [...] ... [...] 3 [...] e em tua terra e entre os filhos dos deuses e entre os filhos de [...] ... 4 

[...] para exaltar-te e para contar toda a tua glória. 

E eu que sou?  

Do pó me tomaste 

 
5 e ao [pó voltarei.]  

Por tua glória fizeste tudo isto.  

Segundo a abundância de tuas graças  

da observância de tua justiça.  

 
6 [...] 

continuamente, até a salvação.  

Os intérpretes do conhecimento  

estão com todos os meus passos,  

os repreensores da verdade 

 
7 [...] 

Porque que é o pó em tuas pal[mas?]  

As obras de cinza entre tuas mãos?  

Não são (nada). Porém tu  
 

8 [...] argila [...] teu beneplácito. Sobre pedras (?) tu me pões à prova 9 [...] e sobre o pó 

estendes o espírito 10 [...] no barro [...os filhos d]os deuses, para estar em comunidade 

com os filhos do céu. 11 [...] sem retorno às trevas. Porque 12 [...] revelaste a luz, porém 

não para fazer voltar 13 [...] estendeste [teu espírito] santo para cobrir a culpa 14 [...] com 

teu exército e os que andam 15 [...] em tua presença, porque foram estabelecidos em tua 

verdade 16 [...] fizeste estas maravilhas por tua glória, e por tua justiça 17 [...] ... a 

perversidade da criatura abominável. 18 [...] criatura abominável. 

 

 

Col. XXIV ( = XVIII [parte superior, col. II] + frag. 57 II + 9 + 50 + 45 + 6 + 2 II) 

 
1 [...] ... [...] 2 e porás [...sobre] criatura de carne 3 tua mão [...] e a dobrará 4 em seu juízo 

[...] aos anjos 5 ... [...] os segredos de iniqüidade /para transformar/ 6 a carne em [...] 

planejado sobre ela todos 7 os anjos de [...] pelas cordas do espírito, e humilhou 8 os 

deuses do lugar de [...] na residência de tua glória. E tu, 9 tu ao homem sobre [...] me 

retirarei até os períodos de teu beneplácito 10 e para enviar [...] a força e a abundância da 

carne, para condenar como culpável 11 na época d[a ira...] para estabelecer em conselho 

contigo 12 [...] os bastardos, todos os 13 [...] ... 

 

Frag. 45 

 
1 [...] a justiça [...] 2 [...] à fossa no tempo da iniqüidade [...] 3 [...] de todo adversário e a 

destruição [...] 4 [...] em suas cabeças e para enviar-lhes povos [...] 5 [...] o homem 



1QHodayot 

 

50  

arrogante em muitíssimas infidelidades [...] 6 [...] com desprezo. Porque todos os 

espíritos [...] 7 [...] serão condenados como culpáveis durante suas vidas [...]  

 

Frag. 6 

 
1 [...] ímpio 2 [...] e nos juízos 3 ... [...] os bastardos para condenar como culpável a carne 
4 ... [...] seu espírito para salvar 5 [...] tu revelaste a maravilha de teus mistérios 6 aos 

fi[lhos de...] à carne, e fiquei sabendo 7 pois [...] a impiedade no período de 8 toda [...] e 

a todo o que considera 9 [...] e não esconderá 10 [...] trabalhaste mais que os filhos de 11 

Deus [...] as iniqüidades dos povos 12 em sua herança [...] multiplicando a culpa 13 de 

toda [...] os abandonaste em mãos de 14 ... [...] ... 

 

 

Col. XXV ( = frag. 8 + 5) 

Frag. 5 
 

1 [...] teu juízo de justiça contra [...] 2 [...] os dispersará da posição de [...] 3 [...] com a 

congregação dos santos. Na maravilha de [...] 4 para sempre. Farás morar (?) os espíritos 

de impiedade fora de [...] 5 e não existirá mais. Destruirás o lugar de [...] 6 os espíritos de 

iniqüidade que foram oprimidos pelo luto [...] 7 e delícia pelas gerações perpétuas. E 

quando se levantar a impiedade para [...] 8 cresceu sua opressão até a destruição. E 

frente a todas as tuas obras [...] 9 tuas graças, e para conhecer tudo em tua glória, e para 

[...] 10 o juízo de tua verdade. Tu revelaste ao ouvido de carne [...] 11 teu coração. E 

fizeste conhecer o tempo do testemunho a [...] 12 e aos habitantes da terra, sobre a terra. 

E também [...] 13 as trevas. Farás pleito para declarar jus[to ao jus]to, e con[denar ao 

culpável...] 14 e não para dispersar [...] tua palavra [...] 15 ... [...] 

 

Frag. 8 

 
1-2 ... [...] 3 tu exaltas [...] 4 conselho [...] 5 os que servem [...] 6 e os que reconhecem [...] 
7 para louvar [...] 8 eu contei e [...] 9 os conhecimentos [...] 10 Para o Instrutor, can[cão 

...] 11 porque [...] 

 

 

Col. XXVI ( = frag. 7 II) 

 
1 mais. [...] ... [...] 2 altura, sem que haja um resto. [...] 3 e alto em sua elevação, com [...] 
4 eterno. E os que tropeçam na terra [...] 5 e gozo eterno em seu lugar [...] 6 {para dar a 

conhecer o poder} ...[ 7 em seu conhecimento da aliança da graça [...] 8 Deus da justiça e 

do conhecimento [...] 9 com a força do poder [...] 10 Que é a carne diante destas coisas? 

[...] 11 para instalar-se em suas posições [...] 12 dar resposta [...] 13 ... [...] 


