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সসামসঙঙ্গীত 68:1  ঈশ্বর, আপনন উঠঠুন এবব শত্রুদদের ছত্রভঙ করুন| তসাতাঁর সব শত্রুরসা যয়েন
তসাতাঁর যথেদক দূদর পসানলিদয়ে যসায়ে|

সসামসঙঙ্গীত 5:9,10 যলিসাকজন সনতত কথেসা বদলি নসা| তসারসা নমথেতসাবসাদেঙ্গী, সততদক নবককৃত কদর|
তসাদদের মঠুখ শশূনত কবদরর মত| তসারসা অনত যলিসাকদদের ভসাদলিসা ভসাদলিসা কথেসা বলিদছ, তসারসা
যকবলি তসাদদের ফসাতাঁদদে যফলিদত চসাইদছ| 10 ঈশ্বর, ওদদের শসানস নদেন| তসাদদের ননদজদদের
ফসাতাঁদদেই তসাদদের পড়দত নদেন|  ঐসব যলিসাদকরসা আপনসার নবরুদদ নগিদয়েদছ অতএব ওদদের
বহ অনতসাদযর জনত ওদদের শসানস নদেন|

সসামসঙঙ্গীত 7:1,2  প্রভঠু , আমসার ঈশ্বর, আনম আপনসার ওপর ননভর্ভর কনর| যসারসা আমসায়ে তসাড়সা
করদছ তসাদদের হসাত যথেদক আপনন আমসায়ে রকসা করুন| আমসায়ে উদসার করুন! 2 যনদে আপনন
আমসায়ে সসাহসাযত নসা কদরন,  আনম নসবদহর হসাদত ধরসা পড়সা পশুর মত অসহসায়ে হদয়ে পড়ব|
তসারসা আমসাদক যটেদন ননদয়ে যসাদব| আমসাদক রকসা করসার যকউ থেসাকদব নসা!

সসামসঙঙ্গীত 11:6 মন যলিসাকদদের ওপর নতনন জ্বলিন কযলিসা ও গিন্ধক বরর্ভণ করদবন| ঐসব
মন যলিসাক উত্তপ ও অনগ্নিময়ে বসাতসাস ছসাড়সা আর নকছঠুই পসাদব নসা|

সসামসঙঙ্গীত 18:2 রভঠু ই আমসার নশলিসা,  আমসার দুগির্ভ,  আমসার ননরসাপদে আশ্রয়েস্থলি| আমসার ঈশ্বর,
আমসার নশলিসা|  আনম তসাতাঁর কসাদছ ননরসাপত্তসার জনত ছঠুদটে যসাই|  ঈশ্বরই আমসার ঢসালিস্বরূপ| তসাতাঁর
শনক্তি আমসায়ে রকসা কদর| দুগির্ভম পসাহসাদড় প্রভঠু ই আমসার যগিসাপন আশ্রয়েস্থলি|

সসামসঙঙ্গীত 18:14 প্রভঠু  তসাতাঁর তঙ্গীরসমশূহননদকপ কদর শত্রুদদের ছত্রভঙ কদর নদেদলিন|  প্রভঠু
তঙ্গীদরর মত নকপ্রগিনতদত অদনকগুদলিসা অশননপসাত করদলিন এবব যলিসাকরসা নবভসান হদয়ে
ছনড়দয়ে পড়দলিসা|

সসামসঙঙ্গীত 18:17  আমসার শত্রুরসা আমসার যচদয়ে শনক্তিশসালিঙ্গী নছদলিসা| ওই সব যলিসাক আমসায়ে
ঘকৃণসা কদরদছ|  আমসার কসাদছ আমসার শত্রুরসা যবশ শনক্তিশসালিঙ্গীই নছলি,  তসাই ঈশ্বর আমসায়ে
রকসা কদরদছন!



সসামসঙঙ্গীত 18:39 ঈশ্বর, যঠুদদ আপননই আমসাদক শনক্তিশসালিঙ্গী কদরদছন| আপননই আমসার
শত্রুদক আমসার সসামদন ভশূ পনতত কদরদছন|

সসামসঙঙ্গীত 18:45 ঐসব নবদদেশঙ্গীরসা ভদয়ে শুনকদয়ে যসাদব| ভদয়ে কম্পমসান হদয়ে ওরসা ওদদের
যগিসাপন যড়বসা যথেদক যবনরদয়ে আসদব|

সসামসঙঙ্গীত 18:48  প্রভঠু , আপনন শত্রুর হসাত যথেদক আমসায়ে বসাতাঁনচদয়েদছন| যসারসা আমসার নবরুদদ
নগিদয়েনছলি,  তসাদদের পরসাস করদত আপনন আমসায়ে সসাহসাযত কদরদছন|  ননষঠু র মসানঠুদরর হসাত
যথেদক আপনন আমসায়ে রকসা কদরদছন|

সসামসঙঙ্গীত 23:3 তসাতাঁর নসাদমর মনহমসা উপলিনদ করসার জনত নতনন আমসার আতসাদক নতঠু ন শনক্তি
যদেন| তসাতাঁর নসাদমর জনত নতনন আমসায়ে ঠিক পদথে পনরচসানলিত কদরন|

সসামসঙঙ্গীত 27:11  প্রভঠু  আমসার প্রচঠু র শত্রু আদছ|  তসাই আপনসার পথে আমসায়ে যশখসান|

আমসায়ে সঠিক কসাজ করদত যশখসান|

সসামসঙঙ্গীত 31:15 আমসার জঙ্গীবন আপনসার হসাদত রদয়েদছ| আমসার শত্রুদদের হসাত যথেদক আমসায়ে
রকসা করুন| নকছঠু যলিসাক আমসায়ে তসাড়সা করদছ| ওদদের হসাত যথেদক আমসায়ে রকসা করুন|

সসামসঙঙ্গীত 34:4 আনম ঈশ্বদরর কসাদছ সসাহসাদযতর জনত নগিদয়েনছলিসাম এবব নতনন শুদনদছন| যসা
নকছঠু আনম ভয়ে করতসাম, তসা যথেদক নতনন আমসায়ে উদসার কদরদছন|

সসামসঙঙ্গীত 34:7  যসারসা প্রভঠু দক অনঠুসরণ কদর,  প্রভঠু র দূত এদস তসাদদের চসানরনদেদক নশনবর
স্থসাপন কদরন| প্রভঠু র দূত তসাদদের রকসা কদরন|

সসামসঙঙ্গীত 34:13 তসাহদলি, যসই বতনক্তি যয়েন মন কথেসা নসা বদলি, যস যয়েন নমথেতসা কথেসা নসা বদলি|
সসামসঙঙ্গীত 34:17-19 প্রভঠু র কসাদছ প্রসাথের্ভনসা কর এবব নতনন যতসামসার কথেসা শুনদবন এবব সব

সবকটে যথেদক নতনন যতসামসায়ে উদসার করদবন| 18 যখন সবকটে আদস তখন কদযকজন দেম
করসা যথেদক নবরত হয়ে|  প্রভঠু  যসই সব ভগ্নি হৃদেয়ে যলিসাদকর কসাছসাকসানছ থেসাদকন এবব তসাদদের
উদসার কদরন|  19 ভসাদলিসা যলিসাকদদের অদনক সমসতসা হদত পসাদর,  নকন্তু প্রদততকটেসা সমসতসা
যথেদক প্রভঠু  তসাদদের উদসার করদবন|

সসামসঙঙ্গীত 35:1-8  যহ প্রভঠু ,  আমসার নবদরসাধঙ্গীপদকর নবরুদদ য়েঠুদ করুন!  যসারসা আমসার



সদঙ য়েঠুদ কদরদছ তসাদদের সদঙ আপনন য়েঠুদ করুন! 2 প্রভঠু , ঢসালি এবব বমর্ভ তঠু দলি ননন|

উঠঠুন এবব আমসায়ে সসাহসাযত করুন| 3 বশর্ভসা এবব বল্লম হসাদত তঠু দলি ননন এবব যসারসা আমসার
নবরুদদ রদয়েদছ তসাদদের সদঙ য়েঠুদ কর| যহ প্রভঠু  আমসার আতসাদক বলিঠুন, “আনম যতসামসায়ে
উদসার করদবসা|” 4 যলিসাক আমসাদক হততসা করদত চসাইদছ| ওদদের পরসানজত এবব লিনজ্জিত
করুন|  এমন করুন যয়েন ওরসা নপছন নফদর পসানলিদয়ে যসায়ে|  ওরসা আমসায়ে আঘসাত করসার
চকসান করদছ| ওদদের পরসানজত ও নসাসসানসাবঠুদে কদর ছসাড়ঠুন| 5 ওদদের তঠু দরর মত বসাতসাদস
উনড়দয নদেন| প্রভঠু র দূত যয়েন ওদদের ধসাওযসা কদর| 6 প্রভঠু  ওদদের পথে অন্ধকসারময়ে এবব
নপনচ্ছিলি কদর নদেন| প্রভঠু র দূত যয়েন ওদদের তসাড়সা কদর| 7 আনম ওদদের কসাদছ যকসান ভঠু লি
কসাজ কনরনন নকন্তু ঐসব যলিসাক আমসাদক ফসাতাঁদদে যফলিদত চসাইদছ| সম্পশূণর্ভ নবনসা কসারদণ ওরসা
আমসায়ে ফসাতাঁদদে যফলিদত চসাইদছ| 8 তসাই প্রভঠু , ওদদের ননদজদদের ফসাতাঁদদেই ওদদের যফলিঠুন|

ননদজদদের জসাদলিই ওরসা যহসাতাঁচটে খসাক| যকসান অজসানসা নবপদে যয়েন ওদদের উপদর বতর্ভসায|

সসামসঙঙ্গীত 35:10  আমসার সমস সতসা নদেদয়ে আনম বলিব, “প্রভঠু  আপনসার মত যকউই যনই|
শনক্তিশসালিঙ্গী যলিসাদকদদের হসাত যথেদক আপনন একজন দুবর্ভলি যলিসাকদক বসাতাঁনচদয়েদছন|  আপনন
একজন দেনরদ্র যলিসাকদক উদসার কদরন যসার কসাছ যথেদক যলিসাদক চঠু নর করদত যচষসা কদর|”

সসামসঙঙ্গীত 36:7-9 আপনসার নবশ্বস যপ্রদমর যচদয়ে মশূলিতবসান আর নকছঠুই যনই| যলিসাকরসা এবব
দূতরসা আপনসার পসাখসার ছসায়েসায়ে আশ্রয়ে যনয|  8 যহ প্রভঠু ,  আপনসার মননদরর ভসালি নজননস
যথেদক তসারসা নতঠু ন শনক্তি পসায়ে| আপনসার আনন -নদেঙ্গী যথেদক আপনন ওদদের জলি পসান করদত
যদেন| 9 প্রভঠু  আপনসার যথেদকই জঙ্গীবদনর ঝণর্ভসা ধসারসা প্রবসানহত হয়ে! আপনসার আদলিসা আমসাদদের
আদলিসা যদেখদত সসাহসাযত কদর|

সসামসঙঙ্গীত 37:5 প্রভঠু র ওপদর ননভর্ভর কর| তসাতাঁদক নবশ্বসাস কর, যসা করসার নতনন তসাই করদবন|
সসামসঙঙ্গীত 37:23,24  যয়ে সসনত সসাবধসাদন চদলি,  প্রভঠু  তসাদক সসাহসাযত কদরন|  প্রভঠু  তসাদক

পদড় যয়েদত যদেন নসা| 24 যনদে যসই সসনত যদেদৌদড় নগিদয়ে শত্রুদক আকমণ কদর, প্রভঠু  যসই
সসদনয়ের হসাত ধদর তসাদক পতন যথেদক রকসা কদরন|

সসামসঙঙ্গীত 37:40 প্রভঠু  সত  যলিসাকদদের সসাহসাযত কদরন,  রকসা কদরন|  সত  যলিসাকরসা প্রভঠু দত



নবশ্বসাস রসাদখ এবব নতনন তসাদদের দুষ যলিসাকদদের হসাত যথেদক রকসা কদরন|
সসামসঙঙ্গীত 39:1 আনম বদলিনছলিসাম, “আনম যসা বলিদবসা যস সম্পদকর্ভ সতকর্ভ থেসাকদবসা|  আমসার

নজভদক আমসাদক যকসান পসাপ করদত যদেদবসা নসা|  যখন আনম দুষ যলিসাকদদের মদধত থেসাকদবসা
তখন আনম চঠু প কদর থেসাকদবসা|”

সসামসঙঙ্গীত 41:4 আনম বদলিনছলিসাম, “প্রভঠু , আমসার প্রনত সদেয়ে যহসান, আনম আপনসার নবরুদদ
পসাপ কদরনছ, আপনন আমসায়ে কমসা কদর নদেন, সঠুস্থ কদর তঠু লিঠুন|”

সসামসঙঙ্গীত 42:5,11 যকন আনম এত নবমরর্ভ হব?  যকন আনম এত মমর্ভপঙ্গীড়সা যভসাগি করব?
আনম ঈশ্বদরর সসাহসাদযতর জনত অদপকসা করদবসা|  তবঠু আনম তসাতাঁর প্রশবসসা করবসার একটেসা
সঠুদযসাগি পসাদবসা| নতনন আমসায়ে রকসা করদবন! 11 যকন আনম অত দুদুঃনখত হদবসা? যকন আনম
অবসন্ন হদবসা?  আমসাদক প্রভঠু র সসাহসাদযতর জনত অদপকসা করদত হদব|  আনম তবঠুও তসাতাঁর
প্রশবসসা করবসার একটেসা সঠুদযসাগি পসাব| নতনন আমসায়ে রকসা করদবন! (সসামসঙঙ্গীত 43:5)

সসামসঙঙ্গীত 43:1  যহ ঈশ্বর, একজন যলিসাক আদছ যয়ে আপনসার একননষ ভক্তি নয়ে| যস যলিসাক
অততন ঠগি ও নমথেতসাবসাদেঙ্গী|  যহ ঈশ্বর,  আমসাদক ঐ যলিসাকটেসার হসাত যথেদক রকসা করুন!
আমসাদক প্রনতরকসা করুন এবব প্রমসাণ কদর নদেন যয়ে আনম ননদদের্ভসার|

সসামসঙঙ্গীত 44:4  যহ ঈশ্বর,  আপননই আমসার রসাজসা|  আপনন আজসা নদেন এবব যসাদকসাদবর
যলিসাকদদের জদয়ের পদথে পনরচসানলিত করুন|

সসামসঙঙ্গীত 51:4 যয়ে সব কসাজদক আপনন গিনহর্ভত বদলিন, যসই সব কসাজই আনম কদরনছ| ঈশ্বর
আপননই যসই ‘পরম এক’ যসার নবরুদদ আনম পসাপ কদরনছ|  এইসব কথেসা আনম স্বঙ্গীকসার
কদরনছ যসাদত মসানঠুর যবসাদঝ আনম ভঠু লি নকন্তু আপনন সঠিক|  আপনসার সব নসদসান যথেসায়েথে
ননরদপক|

সসামসঙঙ্গীত 52:5 তসাই ঈশ্বর নচরনদেদনর জনত যতসামসাদদের ধবস করদবন! যয়েমন কদর একটেসা
যলিসাক একটেসা গিসাছদক মশূলিসহ উপদড় যফদলি,  একইভসাদব ঈশ্বর যতসামসাদদের বসাড়ঙ্গীদথেদক
যতসামসাদদের নবনচ্ছিন্ন কদর যদেদবন!

সসামসঙঙ্গীত 54:7 আনম আপনসার নসাদমর প্রশবসসা করব কসারণ আমসার সব সঙ্কটে যথেদক আপনন
আমসায়ে রকসা কদরদছন| আনম আমসার শত্রুদদের পরসানজত হদত যদেদখনছ|



সসামসঙঙ্গীত 55:18  আনম অদনক যঠুদ কদরনছ| সবর্ভদেসাই ঈশ্বর আমসায়ে উদসার কদরদছন এবব
ননরসাপদদে নফনরদয়ে এদনদছন|

সসামসঙঙ্গীত 59:2  যসই সব যলিসাক যসারসা মন কসাজ কদর তসাদদের হসাত যথেদক আমসায়ে রকসা
করুন| ঐসব খঠুনঙ্গীদদের হসাত যথেদক আমসায়ে রকসা করুন|

সসামসঙঙ্গীত 60:12 একমসাত্র ঈশ্বরই আমসাদদের শনক্তিশসালিঙ্গী করদত পসাদরন|  একমসাত্র ঈশ্বরই
আমসাদদের শত্রুদদের পরসানজত করদত পসাদরন!

সসামসঙঙ্গীত 63:11  নকন্তু রসাজসা দেসায়েশূদে তসাতাঁর ঈশ্বরদক ননদয়েই সঠুখঙ্গী হদব এবব যসারসা তসাতাঁদক মসানত
কদর তসারসাই ঈশ্বদরর প্রশবসসা করদব|  যকন?  কসারণ নতনন সব নমথেতসাবসাদেঙ্গীদক পরসানজত
কদরদছন|

সসামসঙঙ্গীত 66:3 ঈশ্বরদক বলি তসাতাঁর কঙ্গীনতর্ভগুনলি নক অনবদেত! যহ ঈশ্বর, আপনসার পরসাকদমর
মহদত আপনসার শত্রুরসা তসাদদের মসাথেসা আপনসার কসাদছ অবনত কদর| ওরসা আপনসার ভদয়ে
ভঙ্গীত!

সসামসঙঙ্গীত 68:6 সঙঙ্গীহঙ্গীন যলিসাকদক ঈশ্বর গিকৃহ যদেন;  ঈশ্বর তসাতাঁর যলিসাকদদের কসারসাগিসার যথেদক
মঠুক্তি কদরন| তসারসা ভঙ্গীরণ সঠুখঙ্গী| নকন্তু যয়ে যলিসাকরসা ঈশ্বদরর নবদরসানধতসা করদব তসারসা যরদৌদ্র দেগ
মরুভশূ নমদত বসাস করদব|

সসামসঙঙ্গীত 68:35 তসাতাঁর মননদর ঈশ্বর অনবস্মরণঙ্গীয| ইসসাদয়েদলির ঈশ্বর তসাতাঁর যলিসাকদদের শনক্তি
এবব কমতসা নদেদয়েদছন| ঈশ্বদরর প্রশবসসা কর!

সসামসঙঙ্গীত 70:1  ঈশ্বর আমসায়ে রকসা করুন! ঈশ্বর শঙ্গীঘ আমসায়ে সসাহসাযত করুন!

সসামসঙঙ্গীত 71:4 যহ আমসার ঈশ্বর, আমসায়ে দুষ যলিসাদকর হসাত যথেদক রকসা করুন| নকৃশবস ও
মন যলিসাদকদদের হসাত যথেদক আমসায়ে রকসা করুন|

সসামসঙঙ্গীত 71:13 আমসার শত্রুদদের পরসানজত করুন! ওদদের সম্পশূণর্ভ ভসাদব ধবস কদর নদেন!

যসারসা আমসার কনত করদত চসাইদছ, তসারসা যয়েন লিনজ্জিত ও অপমসাননত হয়ে|

সসামসঙঙ্গীত 72:12 আমসাদদের রসাজসা সহসায়ে সম্বলিহঙ্গীনদদের সসাহসাযত কদরন| আমসাদদের রসাজসা দেনরদ্র
অসহসায়ে মসানঠুরদক সসাহসাযত কদরন|



সসামসঙঙ্গীত 76:12  ঈশ্বর বড় বড় যনতসাদদের পরসানজত কদরন|  পকৃনথেবঙ্গীর প্রদততকট রসাজসা
তসাতাঁদক ভয়ে কদর|

সসামসঙঙ্গীত 79:9  যহ আমসাদদের পনরত্রসাতসা ঈশ্বর,  আমসাদদের সসাহসাযত করুন!  সসাহসাযত করুন!
পনরত্রসাণ করুন!  তসা আপনসার নসাদমর মনহমসা এদন যদেদব|  আপনসার নসাদমর ধসানরর্ভকতসার জনত
আমসাদদের পসাপ মঠুদছ নদেন|

সসামসঙঙ্গীত 86:17 ঈশ্বর, আপনন যয়ে আমসায়ে সসাহসাযত করদবন তসা প্রদেশর্ভন কদর আমসায়ে একটেসা
নচহ্ন নদেন| আমসার শত্রুরসা যসই নচহ্ন যদেখদব এবব ওরসা হতসাশ হদব| যসটেসা প্রমসাণ করদব যয়ে
আপনন আমসার প্রসাথের্ভনসা শুদনদছন এবব আপনন আমসাদক সসাহসাযত করদবন|

সসামসঙঙ্গীত 91:14,15 রভঠু  বদলিন, “যনদে যকসান বতনক্তি আমসাদক ভসালিবসাদস এবব নবশ্বসাস কদর,
আনম তসাদক রকসা করদবসা| আমসার অনঠুগিসামঙ্গীরসা যসারসা আমসার নসাম উপসাসনসা কদর, তসাদদের আনম
রকসা করদবসা|  15 আমসার অনঠুগিসামঙ্গীরসা সসাহসাদযতর জনত আমসায়ে ডসাকদব এবব আনম তসাদদের
সসাড়সা যদেদবসা|  যখন তসারসা সমসতসায়ে পড়দব তখন আনম ওদদের সদঙ থেসাকদবসা|  আনম ওদদের
রকসা করদবসা এবব সরসান যদেদবসা|

সসামসঙঙ্গীত 92:11 চসারপসাদশ আনম শত্রুদদের যদেখদত পসানচ্ছি| নবরসাটে বলিদদের মত ওরসা আমসায়ে
আকমদণর জনত সতরঙ্গী হদয়ে রদয়েদছ| আনম শুননছ ওরসা আমসার সম্পদকর্ভ নক বলিদছ|

সসামসঙঙ্গীত 103:10  আমরসা ঈশ্বদরর নবরুদদ পসাপ কদরনছলিসাম নকন্তু প্রসাপত শসানস নতনন
আমসাদদের যদেন নন|

সসামসঙঙ্গীত 104:9 আপননই সমঠুদদ্রর সঙ্গীমসা ননধর্ভসারণ কদরদছন|  অতএব,  জলিরসানশ আর অত
উঁচঠু দত উঠদব নসা যসাদত পকৃনথেবঙ্গী পঠুনরসায যঢদক যয়েদত পসাদর|

সসামসঙঙ্গীত 107:6  তখন ওরসা সসাহসাদযতর জনত প্রভঠু দক ডসাকদলিসা তসাই নতনন ওদদের নবপদে
যথেদক উদসার করদলিন|

সসামসঙঙ্গীত 118:10,12  বহ শত্রু আমসাদক নঘদর ধদরনছলি|  নকন্তু প্রভঠু র শনক্তির দসারসা
আনম আমসার শত্রুদদের পরসানজত কদরনছ| 12 ঝসাতাঁক ঝসাতাঁক যমদৌমসানছর মত শত্রুরসা আমসায়ে
নঘদর ধদরনছদলিসা| নকন্তু দ্রুত জ্বলিনশঙ্গীলি যঝসাদপর মত ওরসা যশর হদয়ে নগিদয়েনছদলিসা| প্রভঠু র
শনক্তি নদেদয়ে আনম ওদদের পরসানজত কদরনছ|



সসামসঙঙ্গীত 121:7,8 সকলি নবপদে যথেদক প্রভঠু  যতসামসায়ে রকসা করদবন| প্রভঠু  যতসামসার আতসাদক
রকসা করদবন| 8 যখনই তঠু নম আসদব এবব যসাদব তখন প্রভঠু  যতসামসায়ে সসাহসাযত করদবন| প্রভঠু
যতসামসাদক এখন এবব নচরনদেন সসাহসাযত করদবন!

সসামসঙঙ্গীত 138:3  ঈশ্বর,  আনম আপনসার সসাহসাযত যচদয়েনছলিসাম|  আপনন আমসায়ে সসাড়সা
নদেদয়েদছন! আপনন আমসায়ে শনক্তি নদেদয়েদছন|

সসামসঙঙ্গীত 140:1,4,5  প্রভঠু  মন যলিসাকদদের হসাত যথেদক আমসায়ে রকসা করুন|  নকৃশবস
যলিসাদকর যথেদক আমসায়ে রকসা করুন| 4  প্রভঠু ,  দুষ যলিসাকদদের যথেদক আমসায়ে রকসা করুন|
নকৃশবস যলিসাকদদের যথেদক আমসায়ে রকসা করুন|  ওই যলিসাকরসা আমসায়ে ফসাতাঁদদে যফলিবসার জনত
আমসায়ে তসাড়সা কদর| 5 ওই উদত যলিসাকরসা আমসার জনত ফসাতাঁদে যপদতদছ| আমসাদক ধরসার জনত
ওরসা জসালি নবনছদযদছ| ওরসা আমসার পদথে ফসাতাঁদে যপদতদছ|

সসামসঙঙ্গীত 142:6 যহ প্রভঠু ,  আমসার প্রসাথের্ভনসা শুনঠুন কসারণ আনম অসহসায়ে|  যসারসা আমসায়ে তসাড়সা
কদর তসাদদের হসাত যথেদক আমসায়ে রকসা করুন|  ওই যলিসাকগুদলিসা আমসার পদক প্রচণ
শনক্তিশসালিঙ্গী|

সসামসঙঙ্গীত 143:9  প্রভঠু  আনম ননরসাপত্তসার জনত আপনসার কসাদছ এদসনছ|  শত্রুদদের যথেদক
আমসায়ে রকসা করুন|

সসামসঙঙ্গীত 147:14 ঈশ্বর যতসামসাদদের রসাদজয়ে শসানন এদনদছন| যসজনতই যঠুদদর সময়ে শত্রুরসা
যতসামসাদদের ফসলি ননদয়ে যসায়ে নন এবব যতসামসাদদের আহসাদরর জনত প্রচঠু র শসয়ে আদছ|

সসামসঙঙ্গীত 149:6-9 যলিসাকজনদক নচতকসার কদর প্রভঠু র প্রশবসসা করদত দেসাও এবব তসাদদের
হসাদত তরবসানর ধরদত দেসাও| 7  ওরসা ওদদের শত্রুদদের শসানস নদেদত যসাক|  ওরসা ওই সব
যলিসাকদদের শসানস নদেদত যসাক| 8 ঈশ্বদরর যলিসাকরসা ওদদের রসাজসাদদের এবব বড় বড় যনতসাদদের
যলিসাহসার নশকলি নদেদয়ে শকৃঙ্খনলিত করদব| 9 ঈশ্বদরর ননদদের্ভশ মতই ঈশ্বদরর যলিসাকরসা ওদদের
শসানস যদেদব| ঈশ্বদরর সমস অনঠুগিসামঙ্গীরসা, তসাতাঁদক সরসান জসানসাও| প্রভঠু র প্রশবসসা কর!
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