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Mezmurlar 68:1 Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları, Kaçsın önünden O'ndan 
nefret edenler!

Mezmurlar 5:9,10 Çünkü onların sözüne güvenilmez, Yürekleri yıkım dolu. 
Ağızları açık birer mezardır, Yaltaklanır dururlar. 10 Ey Tanrı, onları suçlu 
çıkar! Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın. Kov onları sayısız isyanları 
yüzünden. Çünkü sana karşı ayaklandılar.

Mezmurlar 7:1,2 Sana sığınıyorum, ya RAB Tanrım! Peşime düşenlerden kurtar 
beni, Özgür kıl. 2 Yoksa aslan gibi parçalayacaklar beni, Kurtaracak biri 
yok diye, Lime lime edecekler etimi.

Mezmurlar 11:6 Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak, Paylarına
düşen kâse kavurucu rüzgar olacak.

Mezmurlar 18:2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, Tanrım, kayam, 
sığınacak yerimdir, Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

Mezmurlar 18:14,17 Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı, Şimşek çaktırarak 
onları şaşkına çevirdi. 17 Beni zorlu düşmanımdan, Benden nefret 
edenlerden kurtardı, Çünkü onlar benden güçlüydü.

Mezmurlar 18:39,45,48 Savaş için beni güçle donattın, Bana başkaldıranları 
önümde yere serdin. 45 Yabancıların betleri benizleri attı, Titreyerek 
çıktılar kalelerinden. 48 Düşmanlarımdan kurtarır, Başkaldıranlardan üstün 
kılar beni, Zorbaların elinden alır.

Mezmurlar 23:3 İçimi tazeler, Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.
Mezmurlar 27:11 Ya RAB, yolunu öğret bana, Düşmanlarıma karşı Düz yolda 

bana öncülük et.
Mezmurlar 31:15 Hayatım senin elinde, Kurtar beni düşmanlarımın 

pençesinden, Ardıma düşenlerden.
Mezmurlar 34:4,7,13 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana, Bütün korkularımdan 

kurtardı beni. 7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kur-
ar, Kurtarır onları. 13 Dilini kötülükten, Dudaklarını yalandan uzak tutsun.

Mezmurlar 34:17-19 Doğrular yakarır, RAB duyar; Bütün sıkıntılarından kurtarır
onları. 18 RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezginleri kurtarır. 19 Doğrunun
dertleri çoktur, Ama RAB hepsinden kurtarır onu.

Mezmurlar 35:1-8,10 Ya RAB, benimle uğraşanlarla sen uğraş, Benimle 
savaşanlarla sen savaş! 2 Al küçük kalkanla büyük kalkanı, Yardımıma koş!
3 Kaldır mızrağını, kargını beni kovalayanlara, Seni ben kurtarırım de bana! 
4 Canıma kastedenler utanıp rezil olsun! Utançla geri çekilsin bana kötülük 
düşünenler! 5 Rüzgarın sürüklediği saman çöpüne dönsünler, RAB'bin 
meleği artlarına düşsün! 6 Karanlık ve kaygan olsun yolları, RAB'bin meleği 
kovalasın onları! 7 Madem neden yokken bana gizli ağlar kurdular, Nedensiz
çukur kazdılar, 8 Başlarına habersiz felaket gelsin, Gizledikleri ağa 



kendileri tutulsun, Felakete uğrasınlar. 10 Bütün varlığımla şöyle 
diyeceğim: Senin gibisi var mı, ya RAB, Mazlumu zorbanın elinden, Mazlumu
ve yoksulu soyguncudan kurtaran?

Mezmurlar 36:7-9 Sevgin ne değerli, ey Tanrı! Kanatlarının gölgesine sığınır 
insanoğlu. 8 Evindeki bolluğa doyarlar, Zevklerinin ırmağından içirirsin 
onlara. 9 Çünkü yaşam kaynağı sensin, Senin ışığınla aydınlanırız.

Mezmurlar 37:5 Her şeyi RAB'be bırak, O'na güven, O gerekeni yapar.
Mezmurlar 37:23,24 RAB insana sağlam adım attırır, İnsanın yolundan hoşnut 

olursa. 24 Düşse bile yıkılmaz insan, Çünkü elinden tutan RAB'dir.
Mezmurlar 37:40 RAB onlara yardım eder, kurtarır onları, Kötülerin elinden alıp

özgür kılar, Çünkü kendisine sığınırlar.
Mezmurlar 39:1 Karar verdim: Adımlarıma dikkat edeceğim, Dilimi günahtan 

sakınacağım; Karşımda kötü biri oldukça, Ağzıma gem vuracağım.
Mezmurlar 41:4 Acı bana, ya RAB! dedim, Şifa ver bana, çünkü sana karşı 

günah işledim!
Mezmurlar 42:5,11 Neden üzgünsün, ey gönlüm, Neden içim huzursuz? 

Tanrı'ya umut bağla, Çünkü O'na yine övgüler sunacağım; O benim 
kurtarıcım ve Tanrım'dır. 11 Neden üzgünsün, ey gönlüm, Neden içim 
huzursuz? Tanrı'ya umut bağla, Çünkü O'na yine övgüler sunacağım; O 
benim kurtarıcım ve Tanrım'dır. (Mezmurlar 43:5)

Mezmurlar 43:1 Hakkımı ara, ey Tanrı, Savun beni vefasız ulusa karşı, Kurtar 
hileci, haksız insandan.

Mezmurlar 44:4 Ey Tanrı, kralım sensin, Buyruk ver de Yakup soyu kazansın!
Mezmurlar 51:4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, Senin gözünde 

kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, Yargılarken adil olasın.
Mezmurlar 52:5 Ama Tanrı seni sonsuza dek yıkacak, Seni kapıp çadırından 

fırlatacak, Yaşam diyarından kökünü sökecek. Sela
Mezmurlar 54:7 Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın, Gözlerim düşmanlarımın 

yok oluşunu gördü.
Mezmurlar 55:18 Bana karşı girişilen savaştan Esenlikle kurtarır canımı, Sayısı

çok da olsa karşıtlarımın.
Mezmurlar 59:2 Kurtar beni suç işleyenlerden, Uzak tut kanlı katillerden.
Mezmurlar 60:12 Tanrı'yla zafer kazanırız, O çiğner düşmanlarımızı.
Mezmurlar 63:11 Kralsa Tanrı'da sevinç bulacak. Tanrı'nın adıyla ant içenlerin 

hepsi övünecek, Yalancıların ağzıysa kapanacak.
Mezmurlar 66:3 Ne müthiş işlerin var! deyin Tanrı'ya, Öyle büyük gücün var ki, 

Düşmanların eğiliyor önünde.
Mezmurlar 68:6 Tanrı kimsesizlere ev verir, Tutsakları özgürlüğe ve gönence 

kavuşturur, Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.
Mezmurlar 68:35 Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında! İsrail'in Tanrısı'na, 

Halkına güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun!
Mezmurlar 70:1 Ey Tanrı, kurtar beni! Yardımıma koş, ya RAB!



Mezmurlar 71:4,13 Ey Tanrım, kurtar beni Kötünün elinden, haksızın, gaddarın 
pençesinden! 13 Utansın, yok olsun beni suçlayanlar, Utanca, rezalete 
bürünsün kötülüğümü isteyenler.

Mezmurlar 72:12 Çünkü yardım isteyen yoksulu, Dayanağı olmayan düşkünü o 
kurtarır.

Mezmurlar 76:12 RAB önderlerin soluğunu keser, Korku salar yeryüzü krallarına.
Mezmurlar 79:9 Yardım et bize yüce adın uğruna, ey bizi kurtaran Tanrı, Kurtar

bizi adın uğruna, bağışla günahlarımızı!
Mezmurlar 86:17 İyiliğinin bir belirtisini göster bana; Benden nefret edenler 

görüp utansın; Çünkü sen, ya RAB, bana yardım ettin, Beni avuttun.
Mezmurlar 91:14,15 Beni sevdiği için Onu kurtaracağım diyor RAB, Beni iyi 

tanıdığı için Ona kale olacağım. 15 Bana seslenince onu yanıtlayacağım, 
Sıkıntıda onun yanında olacağım, Kurtarıp yücelteceğim onu.

Mezmurlar 92:11 Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü, Kulaklarım bana 
saldıran kötülerin sonunu duydu.

Mezmurlar 103:10 Bize günahlarımıza göre davranmaz, Suçlarımızın karşılığını 
vermez.

Mezmurlar 104:9 Bir sınır koydun önlerine, Geçmesinler, gelip yeryüzünü bir 
daha kaplamasınlar diye.

Mezmurlar 107:6 O zaman sıkıntı içinde RAB'be yakardılar, RAB kurtardı onları
dertlerinden.

Mezmurlar 118:10,12 Bütün uluslar beni kuşattı, RAB'bin adıyla püskürttüm 
onları. 12 Arılar gibi sardılar beni, Ama diken ateşi gibi sönüverdiler; 
RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

Mezmurlar 121:7,8 RAB her kötülükten seni korur, Esirger canını. 8 Şimdiden 
sonsuza dek RAB koruyacak gidişini, gelişini.

Mezmurlar 138:3 Seslendiğim gün bana yanıt verdin, İçime güç koydun, beni 
yüreklendirdin.

Mezmurlar 140:1 Ya RAB, kurtar beni kötü insandan, Koru beni zorbadan.
Mezmurlar 140:4,5 Ya RAB, sakın beni kötünün elinden, Koru beni zorbadan; 

Bana çelme takmayı tasarlıyorlar. 5 Küstahlar benim için tuzak kurdu, 
Haydutlar ağ gerdi; Yol kenarına kapan koydular benim için. Sela

Mezmurlar 142:6 Haykırışıma kulak ver, Çünkü çok çaresizim; Kurtar beni 
ardıma düşenlerden, Çünkü benden güçlüler.

Mezmurlar 143:9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; Sana sığınıyorum.
Mezmurlar 147:14 Sınırlarını esenlik içinde tutar, Seni en iyi buğdayla doyurur.
Mezmurlar 149:6-9 Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler, Ellerinde iki ağızlı kılıçla 

7 Uluslardan öç alsınlar, Halkları cezalandırsınlar, 8 Krallarını zincire, 
Soylularını prangaya vursunlar! 9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar! Bütün 
sadık kulları için onurdur bu.  RAB'be övgüler sunun!
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