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“Picasso” Prayers – Prayer as a Patchwork of Verses
Romemu and Yehi Khavod
…Romemu
-----------------ps. 99:5
ps. 99:9

רומְ מּו ה' אֱ להֵ ינּו ו ְהִ שְ תַּ חֲ וּו לַּהֲ דם ַּר ְגלָיו .קָ דוש הּוא:
רומְ מּו ה' אֱ להֵ ינּו ו ְהִ שְ תַּ חֲ וּו לְהַּ ר קָ דְ שו .כִי קָ דוש ה' אֱ להֵ ינּו:

ps. 73:38
ps. 40:12
ps. 25:6

-----------------ו ְהּוא ַרחּום י ְ ַּכפֵר עָ ון ו ְלא י ַּשְ חִ ית .ו ְהִ ְרבָה לְהָ שִ יב אַּ פו ו ְלא י ָעִ יר כָל חֲ מָ תו:
אַּ תָ ה ה' לא תִ ְכלָא ַרחֲ מֶ יךָָ מִ מֶּ נִי .חַּ סְ דְ ָך ו ַּאֲ מִ תְ ָך תָ מִ יד יִצְרּונִי:
זְכר ַרחֲ מֶ יָך ה' .ו ַּחֲ סָ דֶּ יָך .כִי מֵ עולָם הֵ מָ ה:

ps.68:35-36

ps. 94:1-2

ps.3:9
ps. 46:8
ps. 84:13
ps. 20:10
ps. 28:9
ps. 33:20-22

ps. 85:8
ps. 44:27
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------------------ִשראֵ ל גַּאֲ ו ָתו .ו ְעֻ ּזו בַּשְ חָ קִ ים:
תְ נּו עז לֵאלהִ ים עַּ ל י ָ
ִשראֵ ל.
נורא אֱ להִ ים מִ מִ קְ דָ שֶּ יָך .אֵ ל י ָ
ָ
הּוא נותֵ ן עז ו ְתַּ עֲ צֻמות לָעָ ם .בָרּוְך אֱ להִ ים:
--------------------אֵ ל נ ְָקמות ה' .אֵ ל נְקָ מות הופִיעַּ :
ָארץ הָ שֵ ב גְמּול עַּ ל גֵאִ ים:
הִ נָשא שפֵט הָ ֶּ
--------------------לה' הַ י ְׁשּועָ ה .עַּ ל עַּ מְ ָך ב ְִרכָתֶּ ָך סֶּ לָה:
ה' ְצבָאות עִ מָ נּו .מִ שגָב לָנּו אֱ להֵ י י ַּעֲ קב סֶּ לָה:
ה' ְצבָאות .אַּ שְ ֵרי ָאדָ ם בטֵ חַּ בְָך:
ה' הוׁשִׁ יעָ ה .הַּ מֶּ לְֶּך י ַּעֲ נֵנּו בְיום קָ ְראֵ נּו:
ּורעֵ ם וְנַּּשאֵ ם עַּ ד הָ עולָם:
הוׁשִׁ יעָ ה אֶּ ת עַּ מֶּ ָך ּוב ֵָרְך אֶּ ת נַּחֲ לָתֶּ ָךְ .
----------------------נַּפְ שֵ נּו חִ כְתָ ה לה' .עֶּ ז ְֵרנּו ּומָ ִגנֵנּו הּוא:
כִי בו י ִשמַּ ח ִלבֵנּו .כִי בְשֵ ם קָ דְ שו בָטָ חְ נּו:
י ְהִ י חַ סְ ְדָך ה' עָ לֵינּו .כַּאֲ שֶּ ר י ִחַּ לְנּו לְָך:
הַּ ְראֵ נּו ה' חַ סְ ֶדָך .וְי ֶּשְ עֲ ָך תִ תֶּ ן לָנּו:
קּומָ ה עֶּ ז ְָרתָ ה לָנּוּ .ופְ דֵ נּו לְמַּ עַּ ן חַ סְ ֶדָך:

ps. 81:11

-------------------ָאנכִי ה' אֱ להֶ יָך הַּ מַּ עַּ לְָך מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם .הַּ ְרחֶּ ב פִיָך ו ַּאֲ מַּ לְאֵ הּו:

ps. 144:15

-------------------אַּ שְ ֵרי הָ עָ ם שֶּ ָככָה ּלו .אַּ שְ ֵרי הָ עָ ם ׁשֶ ה' אֱ להָ יו:

ps. 13:6

--------------------ירה לה' כִי גָמַּ ל עָ לָי:
ו ַּאֲ נִי בְחַ סְ ְדָך בָטַּ חְ תִ י .יָגֵל ִלבִי ִביׁשּועָ תֶ ָך .אָ שִ ָ

ָארץ:
מִ זְמור לְתודָ ה .הָ ִריעּו לה' כָל הָ ֶּ
עִ בְדּו אֶּ ת ה' בְשמְ חָ ה .באּו לְפָ נָיו ב ְִרנָנָה:
דְ עּו כִי ה' הּוא אֱ להִ ים .הּוא עָ שנּו .ו ְלו אֲ נַּחְ נּו עַּ מו ו ְצאן מַּ ְרעִ יתו:
באּו שְ עָ ָריו בְתודָ ה .חֲ צֵרתָ יו בִתְ הִ ּלָה .הודּו לו ב ְָרכּו שְ מו:
כִי טוב ה' .לְעולָם חַּ סְ דו .ו ְעַּ ד דר ו ָדר אֱ מּונָתו:

Yehi Khevod
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ps. 104:31
ps. 113:2
ps. 113:3
ps. 113:4
ps. 135:13

------------------י ְהִׁ י כְבוד ה' לְ עולָ ם .י ִשמַּ ח ה' בְמַּ עֲ שיו:
ברְך .מֵ עַּ תָ ה ו ְעַּ ד עולָ ם:
י ְהִ י ׁשֵ ם ה' מְ ָ
מִ מִ ז ְַּרח שֶּ מֶּ ש עַּ ד מְ בואו .מְ הֻ ּלָל ׁשֵ ם ה':
ָרם עַּ ל כָל גוי ִם ה' .עַּ ל הַּ שָ מַּ י ִם כְבודו:
ה' ׁשִׁ מְ ָך לְ עולָ ם .ה' זִכ ְְרָך לְדור ו ָדור:

ps. 103:9
1 chron. 16:31
?
ps. 10:16

--------------------ה' בַּשָ מַּ י ִם הֵ כִין כִסְ אוּ .ומַ לְ כּותו בַּכל מָ שָ לָה:
ָארץ .ו ְיאמְ רּו בַּגוי ִם ה' מָ לָ ְך:
י ִשמְ חּו הַּ שָ מַּ י ִם ו ְתָ גֵל הָ ֶּ
ה' מֶ לֶ ְך .ה' מָ לָ ְך .ה' י ִׁמְ לְך לְ עולָ ם וָעֶ ד:
ַארצו:
ה' מֶ לֶ ְך עולָם ו ָעֶּ דָ .אבְדּו גוי ִם מֵ ְ

ps.33:10
mishlei 19:21
ps. 33:11

-------------------ה' הֵ פִ יר עֲ צַת ּגוי ִׁם .הֵ נִיא מַּ חְ שְ בות עַּ מִ ים:
ַּרבות מַּ חֲ שָ בות ְבלֶּב אִ יש .וַעֲ צַת ה' הִ יא תָ קּום:
עֲ צַת ה' לְעולָם תַּ עֲ מד .מַּ חְ שְ בות לִבו לְדר ו ָדר:

-------------------: הּוא ִצּוָה וַּיַּעֲ מד.כִׁי הּוא ָאמַּ ר וַּיֶּהִ י
: אִ ּוָּה לְמושָ ב לו.כִׁי בָחַּ ר ה' ְבצִיון
:ִשראֵ ל לִסְ ֻגּלָתו
ָ  י.כִּּׁ י י ַּעֲ קב בָחַּ ר לו י ָּה
: וְנַּחֲ לָתו לא י ַּעֲ זב.כִׁי לא י ִּטש ה' עַּ מו

ps. 33:9
ps. 132:13
ps. 135:4
ps. 94:14

--------------------.וְהּוא ַרחּום י ְ ַּכפֵר עָ ון ו ְלא י ַּשְ חִ ית
: ו ְלא י ָעִ יר כָל חֲ מָ תו.ו ְהִ ְרבָה לְהָ שִ יב אַּ פו
: הַּ מֶּ לְֶּך י ַּעֲ נֵנּו בְיום קָ ְראֵ נּו.ה' הוׁשִׁ יעָ ה

ps. 78:38
ps. 20:10

Tehillim Chapter 99
,ֹשב כְּ רּובִ ים
ֵׁ  יִ ְרגְ זּו עַ ִמים; י, א יְ הוָ ה מָ לְָך1 The LORD reigneth; let the peoples
.ָארץ
ֶ ָ ָתנּוט הtremble; He is enthroned upon the
cherubim; let the earth quake.

-כָל- עַ ל, בְּ צִ ּיוֹן גָדוֹל; וְּ ָרם הּוא, ב יְ הוָ ה2 The LORD is great in Zion; and He
. הָ עַ ִמיםis high above all the peoples.
. גָדוֹל וְ נו ָֹרא; ָקדוֹש הּוא, ג יוֹדּו ִש ְמָך3 Let them praise Thy name as great
and awful; Holy is He.

: ִמ ְשפָ ט ָאהֵ ב, ד וְ עֹז מֶ לְֶך4 The strength also of the king who
,ּוצ ָד ָקה
ְ יש ִרים; ִמ ְשפָ ט
ָ  ּכ ֹו ַנ ְנ ָת ֵמ, אַ ָתהloveth justice-- {N}
. ָ בְ ַי ֲעקֹב ַא ָתה עָ ִשיתThou hast established equity, Thou
hast executed justice and
righteousness in Jacob.

 לַהֲ דֹם, וְּ ִה ְּש ַתחֲ וּו, יְּ הוָה אֱ ֹלהֵׁ ינּו, ה רו ְֹּממּו5 Exalt ye the LORD our God, and
. ָקדוֹש הּוא: ַרגְּ לָיוprostrate yourselves at His footstool;
Holy is He.

 בְ ק ְֹר ֵאי,ּושמּואֵ ל
ְ
, בְ כֹהֲ נָיו, ו מ ֶֹשה וְ ַאהֲ רֹן6 Moses and Aaron among His
;ֹ ְשמוpriests, and Samuel among them that
. וְ הּוא ַי ֲענֵם,יְ הוָ ה- ק ִֹראים אֶ לcall upon His name, {N}
did call upon the LORD, and He
answered them.
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 יְ ַדבֵ ר אֲ לֵיהֶ ם; ָש ְמרּו, ז בְ עַ מּוד עָ נָן7 He spoke unto them in the pillar of
.ֹלָמו- וְ חֹק נ ַָתן, עֵ דֹתָ יוcloud; they kept His testimonies, and
the statute that He gave them.

:יתם
ָ ִ ַא ָתה עֲנ, ח יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו8 O LORD our God, Thou didst
.עֲלִ ילוֹתָ ם- עַ ל,ית לָהֶ ם; וְ נ ֵֹקם
ָ ִ הָ י, אֵ ל נ ֵֹשאanswer them; {N}
a forgiving God wast Thou unto them,
though Thou tookest vengeance of
their misdeeds.

 לְּ הַ ר, וְּ ִה ְּש ַתחֲ וּו, יְּ הוָה אֱ ֹלהֵׁ ינּו, ט רו ְֹּממּו9 Exalt ye the LORD our God, and
:ֹ ָק ְּדשוworship at His holy hill; {N}
. יְּ הוָה אֱ ֹלהֵׁ ינּו, ָקדוֹש- כִ יfor the LORD our God is holy. {P}

Tehillim 33:16-22
- נו ָֹשע בְּ ָרב,הַ מֶּ לְֶּך- טז אֵׁ ין16 A king is not saved by the multitude of a host;
. ַכֹח-יִ נָצֵׁ ל בְּ ָרב- ֹלא, חָ יִ ל; גִ בוֹרa mighty man is not delivered by great strength.
; לִ ְּתשּועָ ה, יז ֶּש ֶּקר הַ ּסּוס17 A horse is a vain thing for safety; neither doth
. ֹלא יְּ מַ לֵׁט,ֹ ּובְּ רֹב חֵׁ ילוit afford escape by its great strength.
;יְּ ֵׁרָאיו- אֶּ ל, יח ִהנֵׁה עֵׁ ין יְּ הוָה18 Behold, the eye of the LORD is toward them
.ֹ ל ְַּמיַחֲ לִ ים לְּ חַ ְּסּדוthat fear Him, toward them that wait for His
mercy;

; יט לְ הַ ִציל ִממָ וֶ ת נַפְ ָשם19 To deliver their soul from death, and to keep
. בָ ָרעָ ב, ּולְ חַ ּיוֹתָ םthem alive in famine.
 ִחּכְ תָ ה לַיהוָ ה; עֶ זְ ֵרנּו, כ נַפְ ֵשנּו20 Our soul hath waited for the LORD; He is our
. ּומָ גִ נֵנּו הּואhelp and our shield.
 ּכִ י: יִ ְשמַ ח לִ בֵ נּו,ֹבו- כא ּכִ י21 For in Him doth our heart rejoice, because we
. בְ ֵשם ָק ְדש ֹו בָ טָ ְחנּוhave trusted in His holy name.
:חַ ְס ְדָך יְ הוָ ה עָ לֵינּו- כב יְ ִהי22 Let Thy mercy, O LORD, be upon us,
. יִ חַ לְ נּו לְָך, ּכַאֲ ֶשרaccording as we have waited for Thee. {P}

Tehillim 10:16
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 16 The LORD is King for ever and ever; theטז יְ הוָ ה מֶּ לְֶּך ,ע ֹולָם וָ עֶ ד;
ַארצוֹ.
ָ nations are perished out of His land.אבְ דּו גוֹיִ ם ,מֵ ְ
Tehillim 93:1
א יְ הוָ ה מָ לְָך ,גֵאּות
;17 The LORD reigneth; He is clothed in majesty
} {Nלָבֵ ש:
לָבֵ ש יְ הוָ ה ,עֹז ִה ְתאַ זָ ר;
the LORD is clothed, He hath girded Himself with
ַ strength; yea, the world is established, that it cannotאףִ -תּכוֹן ֵתבֵ ל ,בַ לִ -תמוֹט.
be moved.

Shemot 15:18
 18 The LORD shall reign for ever and everיח יְ הוָ ה יִ ְּמֹלְך ,לְ ֹעלָם וָ עֶ ד{ .ס}
Pesukei De-zimrah
Barukh she-Amar
בָרּוְך שֶּ ָאמַּ ר ו ְהָ י ָה הָ עולָם .בָרּוְך הּוא .בָרּוְך עושה ב ְֵראשִ ית .בָרּוְך אומֵ ר ו ְעושה .בָרּוְך גוזֵר
ָארץ .בָרּוְך מְ ַּרחֵ ם עַּ ל הַּ ב ְִריות .בָרּוְך מְ שַּ ּלֵם שכָר טוב ל ֵ
ִירָאיו .בָרּוְך
ּומְ קַּ יֵם .בָרּוְך מְ ַּרחֵ ם עַּ ל הָ ֶּ
חַּ י לָעַּ ד ו ְקַּ יָם ָלנֶּצַּח .בָרּוְך פודֶּ ה ּומַּ צִיל .בָרּוְך שְ מו:
בָרּוְך אַּ תָ ה ה' אֱ להֵ ינּו מֶּ לְֶּך הָ עולָם .הָ אֵ ל הָ ָאב הָ ַּרחֲ מָ ן הַּ מְ הֻ ּלָל ְבפִי עַּ מו .מְ שֻ בָח ּומְ פָאר ִבלְשון
חֲ סִ ידָ יו ו ַּעֲ בָדָ יוּ .ובְשִ ֵ
ירי דָ ו ִד עַּ בְדֶּ ָך .נְהַּ ֶּּללְָך ה' אֱ להֵ ינּו בִשְ בָחות ּו ִבזְמִ ירות .נְגַּדֶּ לְָך ּונְשַּ בֵחֲ ָך
ּונְפָאֶּ ְרָך וְנַּ ְזכִיר שִ מְ ָך וְנַּמְ לִיכְָך מַּ ְלכֵנּו אֱ להֵ ינּו .י ָחִ יד חֵ י הָ עולָ מִׁ ים .מֶּ לְֶּך מְ שֻ בָח ּומְ פָאר עֲ דֵ י עַּ ד
שְ מו הַּ גָדול:
בָרּוְך אַּ תָ ה ה' מֶּ לְֶּך מְ הֻ ּלָל בַּתִ שְ בָחות:
Yishtabach
ָָארץ .כִי לְָך נָאֶּ ה ה' אֱ להֵ ינּו
י ִשְ תַּ בַּח שִ מְ ָך לָעַּ ד מַּ ְלכֵנּו .הָ אֵ ל הַּ מֶּ לְֶּך הַּ גָדול ו ְהַּ קָ דוש בַּשָ מַּ י ִם ּוב ֶּ
ו ֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינּו:
ְבּורה תְ הִ ּלָה ו ְתִ פְאֶּ ֶּרת קְ דֻ שָ ה ּומַּ לְכּות:
שִ יר ּושְ בָחָ ה הַּ ּלֵל וְזִמְ ָרה עז ּומֶּ מְ שָ לָה נֶּצַּח גְדֻ ּלָה ּוג ָ
ב ְָרכות ו ְהודָ אות מֵ עַּ תָ ה ו ְעַּ ד עולָם .בָרּוְך אַּ תָ ה ה' ,אֵ ל מֶּ לְֶּך גָדול בַּתִ שְ בָחות .אֵ ל הַּ הודָ אות אֲ דון
הַּ נִפְ לָאות .הַּ בוחֵ ר בְשִ ֵ
ירי זִמְ ָרה .מֶּ לְֶּך אֵ ל חֵ י הָ עולָ מִׁ ים:
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