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7:1,2 زبوور  
اے خداوند میرے خدا، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے ۔ اون لوگوں سے تو میری حفا ظت کر جو
میرے پیچھے پڑے ہیں۔ مجھ کو تو بچا لے ۔  اگر تو میری مدد نہیں کرتا تو میری" درگت"

بر نے پکڑ لیا ہے ۔ وہ مجھے گھسیٹ کر دور اوس جانور کی سی ہو گی جسے کسی شیر بب
لے جا ئے گا ۔ کو ئی بھی شخص مجھے نہیں بچائے گا۔

18:2 زبوور  
خداوند میری چٹان میرا قلعہ اور میری محفوظ جگہ ہے۔ میرا خدا میری چٹان ہے۔ میں حفا ظت

ت مجھے بچا تی ہے ۔ وہ پر ہے۔ اوس کی قوب کے لئے او سکی طرف دوڑوں گا۔ وہ میری سپ
بلند پہا ڑوں میں میری محفوظ جگہ ہے ۔

18:48 زبوور  
خداوند، تو نے مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا دیاہے۔ تو نے میری مدد کی اون لوگوں کو
شکست دینے میں جو میرے خلف کھڑے ہو ئے تھے۔ تو نے مجھے ظالم لوگوں سے بچا

لیا۔
23:3 زبوور  

ت دیتا ہے ۔ وہ مجھ کو صداقت کی راہ پر چل تا ہے وح کو نئی قوب وہ اپنے نام کی خاطر میری رو
ا ہے ۔ یہ دکھا نے کے لئے کہ وہ سچ مچ میں اچھب

31:15 زبوور  
شمنوں سے مجھ کو بچا لے۔ اون لوگوں سے میری زندگی تیرے ہا تھوں میں ہے ۔ میرے دو

 میری حفا ظت کر، جو میرے پیچھے پڑے ہیں۔
34:4 زبوور  

میں خدا کے پاس مدد مانگنے گیا۔اوس نے میری سنی اوس نے مجھے ان سبھی باتوں سے بچا
یا جن سے میں ڈرتا ہوں۔

34:7 زبوور  
خداوند کا فرشتہ خداوند کے فرمانبرداروں کے چاروں طرف فوج کے ساتھ خیمہ زن رہتا ہے ۔

اور اون کی حفا ظت کرتا ہے ۔
34:13 زبوور  

تو اس شخص کو بورا بولنا نہیں چاہئے ،اوس شخص کو جھو ٹ بولنا نہیں چاہئے۔
34:17,18,19 زبوور  

ت کرو۔وہ تمہا ری سنے گا ۔ وہ تمہیں تمہا ری ساری مصیبتوں سے بچا لے گا ۔ خداوند سے منب
جب لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اپنے غرور چھوڑتے ہیں۔ خداوند عاجز لوگوں کے

قریب رہتا ہے ۔ جن کے دل ٹوٹے نہیں ہیں اون کو وہ بچائے گا۔  ہو سکتا ہے کہ نیک لوگوں
پر بھی مصیبتیں آئیں لیکن خدا انہیں ان کی ہر مصیبت سے بچائیگا۔

35:10 زبوور  
میں خود اپنے دل سے کہوں گا،" اے خداوند، تیرے جیسا کو ئی نہیں ہے۔ تو زور آوروں سے



غریبوں کو بچا تا ہے۔ جو لوگ زور آور ہو تے ہیں، اون سے چیزوں کو چھین لیتا ہے اور
"مسکین اور محتا ج لوگوں کو دیتا ہے۔

36:7,8,9 زبوور  
تیری شفقت سے زیادہ بیش قیمت کچھ بھی نہیں ہے ۔ انسان اور فرشتے تیرے سایہ میں پناہ

ت پا تے ہیں۔ تو انہیں لیتے ہیں۔  اے خداوند! تیرے گھر کی اچھی چیزوں سے وہ نئی قوب
اپنی حیرت انگیز ندی کے پا نی کو پینے دیتا ہے ۔  اے خداوند! تجھ سے زندگی کا چشمہ

پھوٹتا ہے ۔ تیرا نور ہی ہمیں روشنی دکھا تا ہے ۔
37:5 زبوور  

ل کر۔ وہ ویسا کر ے گا جیسے کرنا چاہئے۔ خداوند کے بھروسے رہ۔ اس پر توکب
37:23,24 زبوور  

خداوند سپا ہی کو احتیاط سے چلنے میں مدد کرتا ہے ۔ اور وہ اوس کو گر نے سے بچا تا ہے ۔
سپا ہی اگر دوڑ کر دشمن پر حملہ کرے ، تو اوس کے ہاتھ کو خداوند سہا را دیتا ہے ۔ اور

اوس کو گر نے سے بچاتا ہے۔
37:40 زبوور  

خداوند نیک لوگوں کو سہا را دیتا ہے، اور او ن کی حفا ظت کر تا ہے ۔ نیک لوگ خداوند کے
سایہ میں آتے ہیں اور خداوند اون کو بدکرداروں سے بچا لیتا ہے ۔

39:1 زبوور  
میں نے کہا،" جب تک یہ شریر میرے سامنے رہیں گے میں اپنے منہ کو لگام دئیے رہوں گا۔

جو کچھ میں کہوں گا میں بہت محتاط رہوں گا تا کہ میں اپنی زبان کو اپنے گناہوں کا سبب
"نہ بننے دوں۔

41:4 زبوور  
میں نے کہا ،" خداوند! مجھ پر رحم کر۔ میری جان کو شفا دے کیوں کہ میں نے تیرے خلف

"گناہ کئے ہیں۔ لیکن مہربانی سے مجھے معاف کر اور شفا دے۔
43:5 زبوور (42:5 زبوور )

کھی کیوں ہوں؟ میں اتنا پریشان کیوں ہوں؟ میں خدا کی مدد کا منتظر ہوں۔ مجھے ا میں اتنا دو
ب بھی اس کی حمد کا موقع ملے گا۔ وہ مجھے بچا ئے گا ۔

43:1 زبوور  
اے خدا ! ایک شخص ہے جو تیرا وفادار نہیں ہے۔ وہ شریر ہے اور جھو ٹ بولتا ہے ۔ اے

خدا، میری وکا لت کر انصاف کر اور ثابت کر کہ میں حق پر ہوں۔ مجھے اس شخص سے
بچا لے ۔

44:4 زبوور  
اے میرے خدا! توو میرا بادشاہ ہے ۔ حکم دے اور یعقوب کے لوگوں کو فتح نصیب کر۔

51:4 زبوور  
اے خدا! میں نے تیرے خلف گنا ہ کیا، صرف تیرے خلف! تو نے جن چیزو ں کوغلط کہا وہ

میں نے کیا۔ میں اعتراف کر تا ہوں اپن باتوں کا تا کہ لوگ جان جا ئیں کہ میں غلطی پر تھا
اور توو حق پر ہے اور تیری عدا لت راست ہے ۔ اور تیرے فیصلے مکمل ہو تے ہیں۔

54:7 زبوور  



کیوں؟ کیوں کہ تو نے مجھے میری تمام مصیبتوں سے بچایاہے ۔ میں نے دیکھا کہ میرے
دشنمن شکست

55:18 زبوور  
میں نے کئی جنگلوں میں لڑا ئی لڑی ہے ، لیکن خدا نے ہمیشہ مجھے بچا یا ہے اور حفا ظت

کے ساتھ وا پس ل یا ہے ۔
59:2 زبوور  

بدکرداروں سے تو مجھ کو چھڑا۔ توو اون قاتلوں سے مجھ کو بچا، جو بورے کاموں کو کر تے
رہتے ہیں۔

63:11 زبوور  
لیکن بادشاہ تو اپنے خدا کے ساتھ خوش ہو گا ۔ وہ لوگ جو اوس کی فرمانبرداری کر نے کا
عہد کئے ہیں۔ اس کی ستا ئش کریں گے ۔ کیوں کہ اوس نے سبھی جھووٹوں کو شکست دی

 ہے ۔
68:6 زبوور  

تنہا لوگوں کو خدا گھر دیتا ہے ۔ اپنے صادقوں کو خدا قید سے آزاد کرتا ہے ،وہ بہت شادماں
رہتے ہیں، لیکن جو خدا کے مخالف ہیں ان کو تپتی ہو ئی زمین پر رہنا ہو گا۔

71:4 زبوور  
اے خدا، تو مجھ کو بورے لوگوں سے بچا لے۔ تو مجھ کو ظالم اور شریر لوگوں سے چھڑا لے۔

72:12 زبوور  
ہما را بادشاہ بے سہا روں کا مدد گار ہے ۔ ہما را بادشاہ غریبوں اور مسکینوں کو سہا را دیتا

ہے ۔
79:9 زبوور  

ہما رے خدا! ہما رے محافظ، ہم کو سہا را دے! اپنے نام کے احترام میں برا ئے مہربانی ہما
ری مدد کر! اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا، اور ہما رے گناہوں کا کفبا رہ دے۔

86:17 زبوور  
اے خدا ! مجھے ایک ایسا نشان دے جس سے یہ ثابت ہو کہ تو میری مدد کرے گا۔ میرے
دوشمن اوس نشان کو دیکھیں اور ما یوس ہو جا ئیں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ تو نے میری

دعا سنی، مدد کی اور مجھے تشبفی دی۔
91:14,15 زبوور  

خداوند کہتا ہے ،" اگر کوئی شخص مجھ میں بھروسہ رکھتا ہے ، تو میں اوس کی حفا ظت
کروں گا۔ میں اون لوگوں کی جو میرے نام کی عبادت کر تے ہیں ، حفا ظت کروں گا۔  میرے

نوں گا۔ وہ جب مشکل لوگ سہا را پا نے کے لئے مجھ کو پکا ریں گے اور میں اون کی سو
ت بخشوں گا۔ میں ہوں گے تو میں اون کے ساتھ ہی رہوں گا ۔میں اوسے چھڑاؤں گا اور عزب

92:11 زبوور  
شمن دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایسے ہیں جیسے بہت سے سانڈ مجھ پر حملہ میں اپنے چاروں جانب دو

نتا ہوں۔ کر نے کو تیار ہیں۔ وہ جو میرے بارے میں باتیں کر تے ہیں۔اون کو میں سو
103:10 زبوور  

ہم نے خدا کی مخالفت میں گناہ کئے ،لیکن خدا ہمیں وہ سزا نہیں دیتا ،جو ہمیں ملنی چاہئے ۔



104:9 زبوور  
توونے سمندروں کی حدیں مقبرر کر دی، اور پا نی پھر کبھی زمین کو ڈھکنے کے لئے نہیں او

ٹھے گا۔
107:6 زبوور  

اوس موصیبت سے چھٹکا را پا نے کے لئے اونہوں نے خداوند کو پکا را ۔ خداوند نے اون سبھی 
 لوگوں کو اون کی مصیبت سے بچا لیا۔

121:7,8 زبوور  
ھے گا ۔  آتے اور جا خداوند تجھے ہر موصیبت سے بچا ئے گا ۔ خداوند تیری جان کو محفوظ رکب

 تے ہوئے خداوند تیری حفا ظت کر ے گا ۔ خداوند تیری اب اور ہمیشہ حفا ظت کر ے گا ۔
138:3 زبوور  

کا را ۔ توو نے مجھے جواب دیا ۔ اور میری جان اے خدا ! میں نے تمجھے مدد پا نے کو پو
کوتقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔

140:1 زبوور  
اے خدا وند! بورے لوگوں سے میری حفا ظت کر ۔ مجھ کو ظالم لوگوں سے بچا لے ۔

140:4,5 زبوور  
اے خداوند! توو مجھ کو ظا لم لوگوں سے بچا لے مجھ کو ظا لم لوگوں سے بچا لے ۔ وہ لوگ

کھ پہنچانے کا جتن کر رہے ہیں۔  ان مغرور لوگوں نے میرے پیچھے پڑے ہیں، اور دو
میرے لئے جال بچھا یا ۔ مجھ کو پھانسنے کو اونہوں نے جال پھیل یا۔ میری راہ میں اونہوں

نے دام بچھا رکھے ہیں۔
142:6 زبوور  

جہ دے ۔ مجھ کو تیری بہت ضرورت ہے ۔ توو مجھے اون لوگوں اے خداوند! میری شکایت پر توب
سے بچا لے جو میرا تعاقب کر تے ہیں۔ وہ مجحھ سے زیادہ طا قتور ہیں۔

143:9 زبوور  
ں۔ توو مجھ کو بچا شمنوں سے رہا ئی پا نے کو میں تیری پناہ میں آتا ہوو اے خداوند! میرے دو

لے ۔
147:14 زبوور  

ٹا لک میں امن کو ل یا ہے۔ اس لئے جنگ میں دشمنوں نے تیری فصل کو نہیں لوو خدا تیرے مو
ہے۔ اس لئے کھا نے کے لئے تیرے پاس کثیر اناج ہے ۔

149:6,7 زبوور  
جس وقت لوگ اپنے ہا تھوں میں تلوا ریں لیں، اس وقت انہیں خدا کی ستا ئش زور دار آوا ز

شمنوں کو سز ا دیگا اور دوسرے قوم کے لوگوں کو سزا دیں۔ میں کر نے دے ۔  وہ اپنے دو
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