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   لمام المغنين.لداود.مزمور.تسبيحة.يقوم ال.يتبدد اعداؤه ويهرب مبغضوه68:1مزامير 
.من امام وجهه

   لنه ليس في افواههم صدق.جوفهم هو6ة.حلقهم قبر مفتوح.ألسنتهم5:9مزامير 
.صقلوها
   دنهم يا ال.ليسقطوا من مؤامراتهم بكثرة ذنوبهم طو6ح بهم لنهم تمردوا5:10مزامير 

عليك
   شجوية لداود غناها للرب بسبب كلم كوش البنياميني.يا رب الهي عليك7:1مزامير 

.توكلت.خلصني من كل الذين يطردونني ونجني
  لئل يفترس كاسد نفسي هاشما اياها ول منقذ7:2مزامير 
.  يمطر على الشرار فخاخا نارا وكبريتا وريح السموم نصيب كاسهم11:6مزامير 
   الرب صخرتي وحصني ومنقذي.الهي صخرتي به احتمي.ترسي وقرن18:2مزامير 

.خلصي وملجإي
.  ارسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فازعجهم18:14مزامير 
.  انقذني من عدوي القوي ومن مبغضي6 لنهم اقوى مني18:17مزامير 
.  تنط6قني بقوة للقتال.تصرع تحتي القائمين علي18:396مزامير 
.  بنو الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم18:45مزامير 
   منجي6 من اعدائي.رافعي ايضا فوق القائمين علي6.من الرجل الظالم18:48مزامير 

.تنقذني
.  يرد نفسي.يهديني الى سبل البر من اجل اسمه23:3مزامير 
.  علمني يا رب طريقك.واهدني في سبيل مستقيم بسبب اعدائي27:11مزامير 
.  في يدك آجالي.نجني من يد اعدائي ومن الذين يطردونني31:15مزامير 
.  طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني34:4مزامير 
.  ملك الرب حال حول خائفيه وينجيهم34:7مزامير 
.  صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش34:13مزامير 
.  اولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم انقذهم34:17مزامير 
.  قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح34:18مزامير 
.  كثيرة هي بليا الصد6يق ومن جميعها ينجيه الرب34:19مزامير 
.  لداود.خاصم يا رب مخاصمي.قاتل مقاتلي35:16مزامير 
  امسك مجنا وترسا وانهض الى معونتي35:2مزامير 
.  واشرع رمحا وصد تلقاء مطاردي6.قل لنفسي خلصك انا35:3مزامير 
   ليخز وليخجل الذين يطلبون نفسي.ليرتد الى الوراء ويخجل المتفكرون35:4مزامير 

.باساءتي
.  ليكونوا مثل العصافة قدام الريح وملك الرب داحرهم35:5مزامير 
.  ليكن طريقهم ظلما وزلقا وملك الرب طاردهم35:6مزامير 



.  لنهم بل سبب اخفوا لي هو6ة شبكتهم.بل سبب حفروا لنفسي35:7مزامير 
   لتأته التهلكة وهو ل يعلم ولتنشب به الشبكة التي اخفاها وفي التهلكة35:8مزامير 

.نفسها ليقع
   جميع عظامي تقول يا رب من مثلك المنقذ المسكين ممن هو اقوى منه35:10مزامير 

والفقير والبائس من سالبه
.  ما اكرم رحمتك يا ال.فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون36:7مزامير 
.  يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم36:8مزامير 
.  لن عندك ينبوع الحياة.بنورك نرى نورا36:9مزامير 
.  سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري37:5مزامير 
.  من قبل الرب تتثبت خطوات النسان وفي طريقه يسر37:236مزامير 
.  اذا سقط ل ينطرح لن الرب مسند يده37:24مزامير 
  ويعينهم الرب وينجيهم.ينقذهم من الشرار ويخلصهم لنهم احتموا به37:40مزامير 
   لمام المغنين.ليدوثون.مزمور لداود.قلت اتحفظ لسبيلي من الخطأ39:1مزامير 

.بلساني.احفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي
.  انا قلت يا رب ارحمني.اشف نفسي لني قد اخطأت اليك41:4مزامير 
   لماذا انت منحنية يا نفسي ولماذا تئن6ين في6.ارتجي ال لني بعد احمده42:5مزامير 

لجل خلص وجهه
   لماذا انت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين في6.ترجي ال لني بعد احمده42:11مزامير 

خلص وجهي والهي
   اقض لي يا ال وخاصم مخاصمتي مع امة غير راحمة ومن انسان غش43:1مزامير 

.وظلم نجني
.  انت هو ملكي يا ال.فأمر بخلص يعقوب44:4مزامير 
   اليك وحدك اخطأت والشر قدام عينيك صنعت لكي تتبرر في اقوالك وتزكو51:4مزامير 

.في قضائك
   ايضا يهدمك ال الى البد.يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستاصلك من ارض52:5مزامير 

.الحياء.سله
  لنه من كل ضيق نجاني وباعدائي رأت عيني54:7مزامير 
.  فدى بسلم نفسي من قتال علي6 لنهم بكثرة كانوا حولي55:18مزامير 
.  نجني من فاعلي الثم ومن رجال الدماء خلصني59:2مزامير 
  بال نصنع ببأس وهو يدوس اعداءنا60:12مزامير 
   اما الملك فيفرح بال.يفتخر كل من يحلف به.لن افواه المتكلمين بالكذب63:11مزامير 

تسد
.  قولوا ل ما اهيب اعمالك.من عظم قوتك تتملق لك اعداؤك66:3مزامير 
   ال مسكن المتوحدين في بيت مخرج السرى الى فلح.انما المتمردون68:6مزامير 

يسكنون الرمضاء
   مخوف انت يا ال من مقادسك.اله اسرائيل هو المعطي قوة وشدة68:35مزامير 

للشعب.مبارك ال
.  لمام المغنين.لداود للتذكير.اللهم الى تنجيتي يا رب الى معونتي اسرع70:1مزامير 



.  يا الهي نجني من يد الشرير من كف فاعل الشر والظالم71:4مزامير 
.  ليخز ويفن مخاصمو نفسي.ليلبس العار والخجل الملتمسون لي شرا71:13مزامير 
.  لنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين اذ ل معين له72:12مزامير 
  يقطف روح الرؤساء.هو مهوب لملوك الرض76:12مزامير 
.  أعن6ا يا اله خلصنا من اجل مجد اسمك ونجنا واغفر خطايانا من اجل اسمك79:9مزامير 
   اصنع معي آية للخير فيرى ذلك مبغضي6 فيخزوا لنك انت يا رب اعنتني86:17مزامير 

وعزيتني
.  لنه تعلق بي انجيه.ارفعه لنه عرف اسمي91:14مزامير 
.  يدعوني فاستجيب له.معه انا في الضيق.انقذه وامجده91:15مزامير 
  وتبصر عيني بمراقبي6.وبالقائمين علي6 بالشر تسمع اذناي92:11مزامير 
.  لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا103:10مزامير 
  وضعت لها تخما ل تتعداه.ل ترجع لتغطي الرض104:9مزامير 
.  فصرخوا الى الرب في ضيقهم فانقذهم من شدائدهم107:6مزامير 
.  كل المم احاطوا بي.باسم الرب ابيدهم118:10مزامير 
.  احاطوا بي مثل النحل.انطفأوا كنار الشوك.باسم الرب ابيدهم118:12مزامير 
.  الرب يحفظك من كل شر يحفظ نفسك121:7مزامير 
  الرب يحفظ خروجك ودخولك من الن والى الدهر121:8مزامير 
  في يوم دعوتك اجبتني.شجعتني قوة في نفسي138:3مزامير 
   لمام المغنين.مزمور لداود.انقذني يا رب من اهل الشر.من رجل الظلم140:1مزامير 

.احفظني
   احفظني يا رب من يدي الشرير.من رجل الظلم انقذني.الذين تفكروا في140:4مزامير 

.تعثير خطواتي
   اخفى لي المستكبرون فخا وحبال.مدوا شبكة بجانب الطريق.وضعوا لي140:5مزامير 

اشراكا.سله
   اصغ الى صراخي لني قد تذللت جدا.نجني من مضطهدي6 لنهم اشد142:6مزامير 

.مني
.  انقذني من اعدائي يا رب اليك التجأت143:9مزامير 
.  الذي يجعل تخومك سلما ويشبعك من شحم الحنطة147:14مزامير 
.  تنويهات ال في افواههم وسيف ذو حدين في يدهم149:6مزامير 
.  ليصنعوا نقمة في المم وتأديبات في الشعوب149:7مزامير 
.  لسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد149:8مزامير 
  ليجروا بهم الحكم المكتوب.كرامة هذا لجميع اتقيائه.هللويا149:9مزامير 
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