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สดดุดด 68:1 ขอพระเจจ้าทรงลดุกขขขึ้น ใหจ้ศศัตรรูของพระองคค์กระจายไป ใหจ้บรรดาผรูจ้ทดที่เกลดยดชศัง
พระองคค์หนดไปตต่อเบบขึ้องพระพศักตรค์พระองคค์

สดดุดด 5:9,10 เพราะในปากของเขาเหลต่านศัขึ้นไมต่มดความสศัตยค์ซบที่อ จธิตใจของเขากก็คบอความชศัที่วรจ้าย 

ลลาคอของเขาคบอหลดุมฝศังศพทดที่เปธิดอยรูต่ เขาประจบสอพลอดจ้วยลธิขึ้นของเขา 10 ขจ้าแตต่พระเจจ้า 
โปรดทลาลายพวกเขา และใหจ้เขาทศัขึ้งหลายลจ้มลงดจ้วยความคธิดเหก็นของตนเอง เหตดุการละเมธิดเปก็น
อศันมากนศัขึ้นขอทรงขศับไลต่เขาออกไปเนบที่องจากเขาทศัขึ้งหลายไดจ้กบฏตต่อพระองคค์

สดดุดด 7:1,2 โอ ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหค์พระเจจ้าของขจ้าพระองคค์ ขจ้าพระองคค์วางใจอยรูต่ในพระองคค์ ขอ
ทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พจ้นภศัยจากผรูจ้ขต่มเหงทศัขึ้งมวล ขอทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พจ้น 2 เกรงวต่าเขาจะ
ฉดกจธิตวธิญญาณขจ้าพระองคค์เสดยอยต่างสธิงโต และฉดกจธิตวธิญญาณนศัขึ้นออกเปก็นชธิขึ้นๆ โดยไมต่มดผรูจ้ใดชต่วย
ไดจ้

สดดุดด 11:6 พระองคค์จะทรงเทบต่วงแรจ้วตต่างๆ เพลธิงและไฟกลามะถศันใสต่คนชศัที่ว ลมทดที่แผดเผาจะเปก็น
สต่วนถจ้วยของเขาเหลต่านศัขึ้น

สดดุดด 18:2 พระเยโฮวาหค์เปก็นศธิลา ปจ้อมปราการ และผรูจ้ชต่วยใหจ้พจ้นของขจ้าพระองคค์ เปก็นพระเจจ้า
ของขจ้าพระองคค์ เปก็นกลาลศังของขจ้าพระองคค์ ซขที่งขจ้าพระองคค์จะวางใจในพระองคค์ เปก็นดศัขึ้ง เปก็นเขาแหต่ง
ความรอดของขจ้าพระองคค์ เปก็นทดที่กลาบศังเขจ้มแขก็งของขจ้าพระองคค์

สดดุดด 18:14,17 พระองคค์ทรงยธิงลรูกธนรูของพระองคค์ออกไป ทลาใหจ้เขาตต่างกระจศัดกระจายไป 

พระองคค์ทรงปลต่อยฟจ้าแลบแปลบปลาบ ทลาใหจ้เขาโกลาหล 17 พระองคค์ทรงชต่วยขจ้าพเจจ้าใหจ้พจ้น
จากศศัตรรูเขจ้มแขก็งของขจ้าพเจจ้า และจากบรรดาผรูจ้ทดที่เกลดยดชศังขจ้าพเจจ้า เพราะเขามดอานดุภาพเกธินกวต่า
ขจ้าพเจจ้ามากนศัก

สดดุดด 18:39 เพราะพระองคค์ทรงเอากลาลศังคาดเอวขจ้าพระองคค์ไวจ้เพบที่อทลาสงคราม พระองคค์ทรง



กระทลาใหจ้พวกทดที่ลดุกขขขึ้นตต่อสรูจ้กศับขจ้าพระองคค์สยบลงอยต่างราบคาบ

สดดุดด 18:45,48 ชนตต่างดจ้าวนศัขึ้นจะเสดยกลาลศังใจ และตศัวสศัที่นออกมาจากทดที่กลาบศังอศันเขจ้มแขก็งของ
เขาเหลต่านศัขึ้น 48 ผรูจ้ทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พจ้นจากศศัตรรู พระเจจ้าขจ้า พระองคค์ทรงยกขจ้าพระองคค์ขขขึ้น
เหนบอพวกทดที่ลดุกขขขึ้นตต่อสรูจ้กศับขจ้าพระองคค์ พระองคค์ทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พจ้นจากคนทารดุณโหดรจ้าย

สดดุดด 23:3 พระองคค์ทรงฟบขึ้นจธิตวธิญญาณของขจ้าพเจจ้า พระองคค์ทรงนลาขจ้าพเจจ้าไปในทางชอบ
ธรรม เพราะเหก็นแกต่พระนามของพระองคค์

สดดุดด 27:11 ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอสอนมรรคาของพระองคค์แกต่ขจ้าพระองคค์ และทรงนลาขจ้า
พระองคค์ไปบนวธิถดราบ เหตดุดจ้วยศศัตรรูของขจ้าพระองคค์

สดดุดด 31:15 วศันเวลาของขจ้าพระองคค์อยรูต่ในพระหศัตถค์ของพระองคค์ ขอพระองคค์ทรงชต่วยขจ้า
พระองคค์ใหจ้พจ้นมบอศศัตรรูและผรูจ้ขต่มเหงของขจ้าพระองคค์

สดดุดด 34:4,7 ขจ้าพเจจ้าไดจ้แสวงพระเยโฮวาหค์ และพระองคค์ทรงฟศังขจ้าพเจจ้า และทรงชต่วยขจ้าพเจจ้า
ใหจ้พจ้นจากความกลศัวทศัขึ้งสธิขึ้นของขจ้าพเจจ้า 7 ทรูตสวรรคค์ของพระเยโฮวาหค์ไดจ้ตศัขึ้งคต่ายลจ้อมบรรดาผรูจ้ทดที่
เกรงกลศัวพระองคค์ และชต่วยเขาทศัขึ้งหลายใหจ้รอด

สดดุดด 34:13 จงระวศังลธิขึ้นของเจจ้าจากความชศัที่ว และอยต่าใหจ้รธิมฝดปากพรูดเปก็นอดุบายลต่อลวง 

สดดุดด 34:17-19 เมบที่อคนชอบธรรมรจ้องทรูลขอ พระเยโฮวาหค์ทรงสดศับและทรงชต่วยเขาใหจ้พจ้นจาก
ความยากลลาบากทศัขึ้งสธิขึ้นของเขา 18 พระเยโฮวาหค์ทรงอยรูต่ใกลจ้ผรูจ้ทดที่จธิตใจฟกชลขึ้าและทรงชต่วยผรูจ้ทดที่จธิตใจ
สลานขกผธิดใหจ้รอด 19 คนชอบธรรมนศัขึ้นถรูกขต่มใจหลายอยต่าง แตต่พระเยโฮวาหค์ทรงชต่วยเขาออกมาใหจ้
พจ้นหมด

สดดุดด 35:1-8,10 ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงผจญผรูจ้ทดที่ผจญขจ้าพระองคค์ ขอทรงสรูจ้รบผรูจ้ทดที่รบกศับ
ขจ้าพระองคค์  2 ขอทรงถบอโลต่และดศัขึ้ง และทรงลดุกขขขึ้นชต่วยขจ้าพระองคค์ 3 ขอทรงเตรดยมหอกและ
ขวานศขกสรูจ้ผรูจ้ขต่มเหงขจ้าพระองคค์ ขอตรศัสกศับจธิตใจของขจ้าพระองคค์วต่า "เราเปก็นผรูจ้ชต่วยใหจ้รอดของเจจ้า"



4 ผรูจ้ทดที่แสวงชดวธิตของขจ้าพระองคค์นศัขึ้น ขอใหจ้เขาไดจ้อายและอศัปยศ ผรูจ้ทดที่ประดธิษฐค์ความชศัที่วตต่อสรูจ้ขจ้า
พระองคค์นศัขึ้น ขอทรงใหจ้เขากลศับไปและอดสรู  5 ขอใหจ้เขาเปก็นเหมบอนแกลบตต่อหนจ้าลม และขอ
ใหจ้ทรูตสวรรคค์ของพระเยโฮวาหค์ขศับไลต่ตามเขาไป  6 ขอใหจ้ทางของเขามบดและลบที่น และขอใหจ้ทรูต
สวรรคค์ของพระเยโฮวาหค์ขต่มเหงพวกเขา  7 เพราะเขาเอาขต่ายซต่อนดศักขจ้าพระองคค์ไวจ้อยต่างไมต่มด
เหตดุ เขาขดุดหลดุมพรางเอาชดวธิตขจ้าพระองคค์อยต่างไมต่มดเรบที่อง  8 ขอใหจ้ความพธินาศมาถขงเขาอยต่าง
ไมต่รรูจ้ตศัว และขอใหจ้ขต่ายทดที่เขาซต่อนไวจ้นศัขึ้นตธิดเขาเองและใหจ้เขาตธิดขต่ายพธินาศเอง 10 กระดรูกทศัขึ้งสธิขึ้น
ของขจ้าพระองคค์จะกลต่าววต่า "ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหค์ มดผรูจ้ใดเหมบอนพระองคค์ พระองคค์ผรูจ้ทรงชต่วยคน
ยากจนใหจ้พจ้นจากผรูจ้ทดที่เขจ้มแขก็งเกธินกลาลศังของเขา คนยากจนและคนขศัดสนจากผรูจ้ทดที่ปลจ้นเขา"

สดดุดด 36:7-9 ขจ้าแตต่พระเจจ้า ความเมตตาของพระองคค์ประเสรธิฐสศักเทต่าใด บดุตรทศัขึ้งหลายของ
มนดุษยค์เขจ้าลดขึ้ภศัยอยรูต่ใตจ้รต่มปดกของพระองคค์ 8 เขาอธิที่มดจ้วยความอดุดมสมบรูรณค์แหต่งพระนธิเวศของ
พระองคค์ และพระองคค์จะประทานใหจ้เขาดบที่มจากแมต่นลขึ้าแหต่งความสดุขเกษมของพระองคค์ 9 เพราะ
ธารนลขึ้าพดุแหต่งชดวธิตอยรูต่กศับพระองคค์ เราจะเหก็นความสวต่างโดยสวต่างของพระองคค์

สดดุดด 37:5 จงมอบทางของทต่านไวจ้กศับพระเยโฮวาหค์ วางใจในพระองคค์ และพระองคค์จะทรง
กระทลาใหจ้สลาเรก็จ

สดดุดด 37:23,24 พระเยโฮวาหค์ทรงนลายต่างเทจ้าของคนดด และพระองคค์ทรงพอพระทศัยในทางของ
เขา 24 แมจ้เขาลจ้ม เขาจะไมต่ถรูกเหวดที่ยงลงเหยดยดยาว เพราะวต่าพระหศัตถค์พระเยโฮวาหค์พยดุงเขาไวจ้

สดดุดด 37:40 พระเยโฮวาหค์จะทรงชต่วยเขาและทรงชต่วยเขาใหจ้พจ้น พระองคค์จะทรงชต่วยเขาใหจ้พจ้น
จากคนชศัที่วและทรงชต่วยเขาใหจ้รอด เพราะเขาทศัขึ้งหลายวางใจในพระองคค์

สดดุดด 39:1 ขจ้าพเจจ้าวต่า "ขจ้าพเจจ้าจะระแวดระวศังทางของขจ้าพเจจ้า เพบที่อขจ้าพเจจ้าจะไมต่ทลาบาปดจ้วย
ลธิขึ้นของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะใสต่บศังเหดยนปากของขจ้าพเจจ้า ตราบเทต่าทดที่คนชศัที่วอยรูต่ตต่อหนจ้าขจ้าพเจจ้า"

สดดุดด 41:4 ขจ้าพระองคค์ทรูลวต่า "ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงพระกรดุณาแกต่ขจ้าพระองคค์ ขอทรงรศักษา
จธิตวธิญญาณขจ้าพระองคค์ เพราะขจ้าพระองคค์ไดจ้ทลาบาปตต่อพระองคค์"



สดดุดด 42:5,11 จธิตใจของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย ไฉนเจจ้าจขงฝต่ออยรูต่ ไฉนเจจ้าจขงกระสศับกระสต่ายอยรูต่ในขจ้าพเจจ้า
เจจ้าจงหวศังใจในพระเจจ้า เพราะขจ้าพเจจ้าจะยศังคงสรรเสรธิญพระองคค์สลาหรศับความชต่วยเหลบอทดที่มาจาก
พระพศักตรค์ของพระองคค์ 11 จธิตใจของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย ไฉนเจจ้าจขงฝต่ออยรูต่ ไฉนเจจ้าจขงกระสศับกระสต่ายอยรูต่
ในขจ้าพเจจ้า เจจ้าจงหวศังใจในพระเจจ้า เพราะขจ้าพเจจ้าจะยศังคงสรรเสรธิญพระองคค์ ผรูจ้ทรงเปก็น
สวศัสดธิภาพแหต่งสดหนจ้าของขจ้าพเจจ้า และพระเจจ้าของขจ้าพเจจ้า (สดดุดด 43:5)

สดดุดด 43:1 ขจ้าแตต่พระเจจ้า ขอทรงแกจ้แทนขจ้าพระองคค์ และตต่อสรูจ้คดดของขจ้าพระองคค์ตต่อประชาชาตธิ
ทดที่ไรจ้ธรรม ขอทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พจ้นจากคนลต่อลวงและคนอธรรม

สดดุดด 44:4 ขจ้าแตต่พระเจจ้า พระองคค์ทรงเปก็นกษศัตรธิยค์ของขจ้าพระองคค์ ขอพระองคค์ทรงบศัญชาการ
ชต่วยใหจ้พจ้นไวจ้สลาหรศับยาโคบ

สดดุดด 51:4 ขจ้าพระองคค์ไดจ้ทลาบาปตต่อพระองคค์ ตต่อพระองคค์เทต่านศัขึ้น และไดจ้กระทลาสธิที่งทดที่ชศัที่วรจ้ายใน
สายพระเนตรพระองคค์ ทศัขึ้งนดขึ้เพบที่อพระองคค์จะทรงชอบธรรมในคลาตรศัสของพระองคค์ และกระจต่างแจจ้ง
ในการพธิพากษาของพระองคค์

สดดุดด 52:5 แตต่พระเจจ้าจะทรงทลาลายเจจ้าลงเสดยเปก็นนธิตยค์ พระองคค์จะทรงฉวยและดขงเจจ้าจากทดที่
อยรูต่อาศศัยของเจจ้า พระองคค์จะทรงถอนรากเจจ้าเสดยจากแผต่นดธินของคนเปก็น เซลาหค์

สดดุดด 54:7 เพราะพระองคค์ทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พจ้นจากความทดุกขค์ยากลลาบากทดุกอยต่าง และ
นศัยนค์ตาของขจ้าพระองคค์มองเหก็นพระประสงคค์ของพระองคค์ตต่อพวกศศัตรรูของขจ้าพระองคค์นศัขึ้นสลาเรก็จ

สดดุดด 55:18 พระองคค์ไดจ้ทรงชต่วยจธิตวธิญญาณของขจ้าพเจจ้าใหจ้ปลอดภศัยจากสงครามทดที่ขจ้าพเจจ้า
ตต่อสรูจ้อยรูต่ เพราะคนเปก็นอศันมากอยรูต่ฝต่ายขจ้าพเจจ้า

สดดุดด 59:2 ขอทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พจ้นจากผรูจ้ทดที่ทลาความชศัที่วรจ้าย และขอทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้
รอดจากคนกระหายเลบอด

สดดุดด 60:12 โดยพระเจจ้าเอง ขจ้าพเจจ้าทศัขึ้งหลายจะปฏธิบศัตธิอยต่างเขจ้มแขก็ง พระองคค์เองจะทรงเปก็นผรูจ้



เหยดยบครูต่อรธิของขจ้าพเจจ้าทศัขึ้งหลายลง

สดดุดด 63:11 แตต่กษศัตรธิยค์จะทรงเปรมปรดดธิดในพระเจจ้า ทดุกคนทดที่ปฏธิญาณในพระนามของพระองคค์
จะอวดอจ้างพระนามนศัขึ้น แตต่ปากของคนมดุสาจะถรูกปธิด

สดดุดด 66:3 จงทรูลพระเจจ้าวต่า "พระราชกธิจของพระองคค์นต่าครศัที่นครจ้ามยธิที่งนศัก ฤทธานดุภาพของ
พระองคค์ใหญต่หลวงนศัก จนศศัตรรูจะหมอบราบตต่อเบบขึ้องพระพศักตรค์พระองคค์

สดดุดด 68:6 พระเจจ้าทรงใหจ้คนเปลดที่ยวเปลต่าอาศศัยอยรูต่ตามบจ้านเรบอน พระองคค์ทรงปลต่อยคนทศัขึ้ง
หลายทดที่ถรูกมศัดดจ้วยโซต่ แตต่คนมศักกบฏอาศศัยในแผต่นดธินทดที่แตกระแหง

สดดุดด 68:35 ขจ้าแตต่พระเจจ้า พระองคค์ทรงนต่าครศัที่นครจ้ามนศักในสถานบรธิสดุทธธิดของพระองคค์ คบอ
พระเจจ้าของอธิสราเอล พระองคค์นศัขึ้นประทานฤทธธิดและกลาลศังแกต่ประชาชนของพระองคค์ สาธดุการแดต่
พระเจจ้า

สดดุดด 70:1 ขจ้าแตต่พระเจจ้า ขอทรงเรต่งมาชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พจ้น ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงเรต่งมา
ชต่วยขจ้าพระองคค์เถธิด
สดดุดด 71:4,13 ขจ้าแตต่พระเจจ้าของขจ้าพระองคค์ ขอทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พจ้นจากมบอคนชศัที่ว จาก
เงบขึ้อมมบอของคนอธรรมและคนดดุรจ้าย 13 ขอใหจ้ศศัตรรูชดวธิตของขจ้าพระองคค์รศับความอายและถรูกลจ้าง
ผลาญเสดย ผรูจ้เสาะหาทดที่จะทลาอศันตรายขจ้าพระองคค์นศัขึ้น ขอใหจ้การเยาะเยจ้ยและความอศัปยศทต่วมเขา

สดดุดด 72:12 เพราะทต่านจะชต่วยคนขศัดสนใหจ้พจ้นเมบที่อเขารจ้องทรูล คนยากจน และคนทดที่ไรจ้ผรูจ้อดุปถศัมภค์

สดดุดด 76:12 พระองคค์จะทรงตศัดดวงจธิตของผรูจ้ครอบครองทศัขึ้งหลาย พระองคค์ทรงเปก็นทดที่นต่าครจ้าม
กลศัวแกต่บรรดากษศัตรธิยค์แหต่งแผต่นดธินโลก

สดดุดด 79:9 ขจ้าแตต่พระเจจ้าแหต่งความรอดของขจ้าพระองคค์ทศัขึ้งหลาย ขอทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ เพราะ
เหก็นแกต่สงต่าราศดแหต่งพระนามของพระองคค์ ของทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พจ้นและอภศัยบาปของขจ้า
พระองคค์ เพราะเหก็นแกต่พระนามของพระองคค์



สดดุดด 86:17 ขอประทานหมายสลาคศัญแหต่งความโปรดปรานของพระองคค์แกต่ขจ้าพระองคค์ เพบที่อคน
ทดที่เกลดยดชศังขจ้าพระองคค์จะเหก็น และจะไดจ้อาย ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหค์ เพราะพระองคค์ไดจ้ทรงชต่วยขจ้า
พระองคค์และทรงเลจ้าโลมขจ้าพระองคค์

สดดุดด 91:14,15 เพราะเขาผรูกพศันกศับเราดจ้วยความรศัก เราจขงจะชต่วยเขาใหจ้พจ้น เราจะตศัขึ้งเขาไวจ้ใน
ทดที่สรูง เพราะเขารรูจ้จศักนามของเรา 15 เขาจะรจ้องทรูลเรา และเราจะตอบเขา เราจะอยรูต่กศับเขาในยาม
ลลาบาก เราจะชต่วยเขาใหจ้พจ้นและใหจ้เกดยรตธิเขา

สดดุดด 92:11 นศัยนค์ตาของขจ้าพระองคค์จะเหก็นความปรารถนาของขจ้าพระองคค์ตต่อพวกศศัตรรูของขจ้า
พระองคค์นศัขึ้นสลาเรก็จ หรูของขจ้าพระองคค์จะไดจ้ยธินถขงความปรารถนาของขจ้าพระองคค์ตต่อคนชศัที่วทดที่ลดุกขขขึ้นสรูจ้
ขจ้าพระองคค์นศัขึ้นสลาเรก็จ

สดดุดด 103:10 พระองคค์มธิไดจ้ทรงกระทลาตต่อเราตามเรบที่องบาปของเรา หรบอทรงสนองตามความชศัที่ว
ชจ้าของเรา

สดดุดด 104:9 พระองคค์ทรงวางขอบเขตมธิใหจ้มศันขจ้าม เพบที่อมธิใหจ้มศันคลดุมแผต่นดธินโลกอดก

สดดุดด 107:6 แลจ้วในความยากลลาบากของเขาเมบที่อเขารจ้องทรูลพระเยโฮวาหค์ พระองคค์ทรงชต่วยเขา
ใหจ้พจ้นจากความทดุกขค์ใจของเขา
สดดุดด 118:10,12 ประชาชาตธิทศัขึ้งหลายไดจ้ลจ้อมขจ้าพเจจ้า แตต่ขจ้าพเจจ้าจะทลาลายเขาในพระนาม
พระเยโฮวาหค์ 12 เขาไดจ้ลจ้อมขจ้าพเจจ้าเหมบอนผขขึ้ง เขาทศัขึ้งหลายดศับเสดยแลจ้วเหมบอนเปลวไฟหนาม 

เพราะขจ้าพเจจ้าจะทลาลายเขาในพระนามพระเยโฮวาหค์

สดดุดด 121:7,8 พระเยโฮวาหค์จะทรงอารศักขาทต่านใหจ้พจ้นภยศันตรายทศัขึ้งสธิขึ้น พระองคค์จะทรง
อารศักขาชดวธิตของทต่าน 8 พระเยโฮวาหค์จะทรงอารศักขาการเขจ้าออกของทต่านตศัขึ้งแตต่กาลบศัดนดขึ้สบบไป
เปก็นนธิตยค์

สดดุดด 138:3 ในวศันทดที่ขจ้าพระองคค์รจ้องทรูล พระองคค์ไดจ้ทรงตอบขจ้าพระองคค์ พระองคค์ทรงเพธิที่มกลาลศัง



จธิตใจของขจ้าพระองคค์

สดดุดด 140:1,4,5 ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พจ้นจากคนชศัที่วรจ้าย ขอทรงสงวน
ขจ้าพระองคค์ไวจ้จากคนทารดุณ 4 ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงรศักษาขจ้าพระองคค์ไวจ้ใหจ้พจ้นจากมบอของ
คนชศัที่ว ขอทรงสงวนขจ้าพระองคค์ไวจ้จากคนทารดุณ ผรูจ้คธิดแผนการพลธิกเทจ้าของขจ้าพระองคค์ 5 คนโอหศัง
ไดจ้ซต่อนกศับดศักขจ้าพระองคค์และวางบต่วงไวจ้ ทดที่ขจ้างทางเขากางตาขต่าย เขาตศัขึ้งบต่วงแรจ้วดศักขจ้าพระองคค์ เซ
ลาหค์

สดดุดด 142:6 ขอทรงฟศังคลารจ้องทรูลของขจ้าพระองคค์ เพราะขจ้าพระองคค์ตกตลที่ามากนศัก ขอทรงชต่วยขจ้า
พระองคค์ใหจ้พจ้นจากผรูจ้ขต่มเหงขจ้าพระองคค์ เพราะเขาแขก็งแรงเกธินกลาลศังขจ้าพระองคค์

สดดุดด 143:9 ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงชต่วยขจ้าพระองคค์ใหจ้พจ้นจากศศัตรรูของขจ้าพระองคค์ ขจ้า
พระองคค์ไดจ้ซต่อนตศัวอยรูต่กศับพระองคค์

สดดุดด 147:14 พระองคค์ทรงกระทลาสศันตธิภาพในเขตแดนของเธอ ทรงใหจ้เธออธิที่มดจ้วยขจ้าวสาลดทดที่ดด
ทดที่สดุด

สดดุดด 149:6-9 ใหจ้การสรรเสรธิญอยต่างสรูงแดต่พระเจจ้าอยรูต่ในปากของเขา และใหจ้ดาบสองคมอยรูต่ใน
มบอของเขา 7 เพบที่อทลาการแกจ้แคจ้นบรรดาประชาชาตธิ และทลาการลงโทษชนชาตธิทศัขึ้งหลาย 8 เพบที่อ
เอาตรวนลต่ามบรรดากษศัตรธิยค์ของเขา และเอาเครบที่องเหลก็กจลาจองลต่ามบรรดาขดุนนางของเขา  9 

เพบที่อจะกระทลาแกต่เขาตามคลาพธิพากษาทดที่บศันทขกไวจ้แลจ้ว นดที่เปก็นเกดยรตธิแกต่บรรดาวธิสดุทธธิชนของพระองคค์
จงสรรเสรธิญพระเยโฮวาหค์เถธิด
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