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68:1 مزامیر  
 خدایا، برخیز و دشمنانت را پراکنده ساز. آنانی که از تو نفرت دارند از درگاه تو 

 .بگریزند
5:9,10 مزامیر  

ر است، گلوی ایشان مانند گور   راستی در دهان ایشان نیست، دلهایشان از شرارت پ"
.است و زبانی ریاكار دارند

 خدایا، آنها را به سزای كارهایشان برسان و در دام خودشان گرفتارشان کن. به خاطر 
.سرپیچی های زیادشان آنها را از بارگاه خود بران، زیرا علیه تو شورش نموده اند

11:6 مزامیر  
 بر شریران، باران آتش و گوگرد می فرستد و نصیب آنان، بادهای سوزاننده است. 

 خداوند عادل است و نیکوکاران را دوست می دارد و درستکاران در پیشگاه او
.خواهند زیست

18:14 مزامیر  
 تیرهای خود را پرتاب نمود و دشمنان خود را پراکنده ساخت و با رعد و برق، همه را 

.آشفته کرد
18:17 مزامیر  

 او مرا از دست دشمنان قدرتمندم و از دست تمام آنانی که از من متنف2رند رهانید. آنها
.برایم خیلی قوی بودند

18:39 مزامیر  
.تو برای مبارزه به من نیرو بخشیدی و دشمنانم زیر پاهایم جان دادند

18:45 مزامیر  
.آنها دلسرد شده اند و با ترس و لرز از قلعه های خود بیرون می آیند 

27:11 مزامیر  
.خداوندا! راه خود را به من نشان بده، و به خاطر دشمنانم مرا به راه راست هدایت نما 

8-35:1 مزامیر  
 ای خداوند، با دشمنان من دشمنی کن و با کسانی که با من می جنگند، بجنگ. زره به 

 تن کن و سپرت را بردار و به کمک من بیا.  شمشیر و گ"رزت را بگیر و به مقابله9
 دشمنان برو. قول بده که مرا نجات خواهی داد.  آنانی که قصد کشتن من را دارند،

 شرمنده و رسوا ساز؛ و کسانی را که بدخواه من می باشند به عقب بران و خجل
د.  گردان.  مانند کاه در برابر باد پراکنده گردند و فرشته9 خداوند آنها را بران=

 هنگامی که فرشته9 خداوند آنان را تعقیب می کند، راهشان تاریک و لغزنده گردد.



بلی ناگهانی بر بی دلیل برای من دام گسترده اند و بی سبب در راه من چاه کنده اند.  
.سرشان فرود آید و به دامی که برای من گسترده اند خودشان گرفتار و هلک گردند

52:5 مزامیر  
ا خدا تو را از خانه ات بیرون کشیده، برای همیشه نابود خواهد کرد. او تو را از   ام2

.سرزمین زندگان ریشه کن می سازد
60:12 مزامیر  

.با کمک خدا پیروزی از آن ما خواهد بود، او دشمنان ما را سرکوب خواهد کرد 
66:3 مزامیر  

 به خدا بگویید: «کارهای تو چقدر حیرت انگیز است و قدرت تو چقدر عظیم است که
.دشمنان از ترس در برابر تو تسلیم می شوند

68:35 مزامیر  
س خود؛ او به قوم خود قدرت و نیرو  مهیب است خدا، خدای اسرائیل در جایگاه مقد2

 !می بخشد. متبارک باد خدا
70:1 مزامیر  

.خدایا مرا نجات بده، خداوندا، اکنون به فریادم برس
71:13 مزامیر  

 دشمنان جانم، شرمنده و نابود گردند و آنانی که در پی آزار من هستند، سرافکنده و 
.پریشان گردند

76:11,12 مزامیر
ر را فروتن می سازد و پادشاهان جهان را به وحشت می اندازد   .او فرمانروایان متکب2

118:10 مزامیر  
ا با نام خداوند همه را شکست دادم .هر چند تمام اقوام جهان محاصره ام كردند، ام2

118:12 مزامیر  
ا با   آنها مانند زنبور بر من هجوم آوردند و مانند شعله های آتش دورم را گرفتند، ام2

.کمک خداوند آنها را نابود كردم
149:7,8,9 مزامیر

 پادشاهانشان را با زنجیر و فرمانروایان آنها را با پای بندهای آهنین ببندند و طبق
 فرمان خداوند آنها را مجازات کنند. این افتخاری است برای همه9 مؤمنین او. خداوند
 را سپاس باد!  و طبق فرمان خداوند آنها را مجازات کنند. این افتخاری است برای

 !همه9 مؤمنین او. خداوند را سپاس باد
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