
Amharic -   ዳዊት     - Praying WP Psalms 2017

ዳዊት 68:1 ለመዘምራን አለቃ፤ የዳዊት የምስጋና መዝሙር። 1 እግዚአብሔር ይነሣ፥
ጠላቶቹም ይበተኑ፥ የሚጠሉትም ከፊቱ ይሽሹ።

ዳዊት 5:9,10  በአፋቸው እውነት የለምና፥ ልባቸውም ከንቱ ነው፤ ጕሮሮአቸው
የተከፈተ መቃብር ነው፤ በምላሳቸው ይሸነግላሉ። 10  አቤቱ፥ ፍረድባቸው፥
በምክራቸውም ይውደቁ፤ ስለ ክፋታቸውም ብዛት አሳድዳቸው፥ እነርሱ
ዐምፀውብሃልና።

ዳዊት 7:1,2  አቤቱ  አምላኬ፥  በአንተ  ታመንሁ፤  ከሚያሳድዱኝ  ሁሉ  አድነኝና
አውጣኝ፥ 2 ነፍሴን እንደ አንበሳ ነጥቀው እንዳይሰብሩዋት፥ የሚያድንና የሚታደግ
ሳይኖር።

ዳዊት 11:6 ወጥመድ በኅጥኣን ላይ ያዘንባል እሳትና ዲን ዐውሎ ነፋስም የጽዋቸው
እድል ፈንታ ነው።

ዳዊት 18:2  እግዚአብሔር  ዓለቴ፥  አምባዬ፥  መድኃኒቴ፥  አምላኬ፥  በእርሱም
የምተማመንበት ረዳቴ፥ መታመኛዬና የደኅንነቴ ቀንድ መጠጊያዬም ነው።

ዳዊት 18:14 ፍላጻውን ላከ በተናቸውም፤ መብረቆችን አበዛ አወካቸውም።
ዳዊት 18:17 ከብርቱዎች ጠላቶቼ ከሚጠሉኝም አዳነኝ፥ በርትተውብኝ ነበርና።
ዳዊት 18:39  ለሰልፍም ኃይልን ታስታጥቀኛለህ፤ በበላዬ የቆሙትን ሁሉ በበታቼ

ታስገዛቸዋለህ።
ዳዊት 18:45 የባዕድ ልጆች አረጁ፥ በመንገዳቸውም ተሰናከሉ።
ዳዊት 18:48  ከጠላቶቼ የሚታደገኝ እርሱ ነው፤ በእኔም ላይ ከቆሙ ከፍ ከፍ

ታደርገኛለህ፥ ከግፈኛ ሰው ታድነኛለህ።
ዳዊት 23:3 ነፍሴን መለሳት፥ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ።
ዳዊት 27:11 አቤቱ፥ መንገድህን አስተምረኝ፥ ስለ ጠላቶቼም በቀና መንገድ ምራኝ።
ዳዊት 31:15 ርስቴ በእጅህ ነው፤ ከጠላቶቼ እጅና ከሚያሳድዱኝ አድነኝ።
ዳዊት 34:4 እግዚአብሔርን ፈለግሁት መለሰልኝም፥ ከመከራዬም ሁሉ አዳነኝ።
ዳዊት 34:7  የእግዚአብሔር  መልአክ  በሚፈሩት  ሰዎች  ዙሪያ  ይሰፍራል፥

ያድናቸውማል።
ዳዊት 34:13 አንደበትህን ከክፉ ከልክል፥ ከንፈሮችህም ሽንገላን እንዳይናገሩ።
ዳዊት 34:17-19  ጻድቃን ጮኹ፥ እግዚአብሔርም ሰማቸው ከመከራቸውም ሁሉ



አዳናቸው። 18 እግዚአብሔር  ልባቸው  ለተሰበረ  ቅርብ  ነው፥  መንፈሳቸው
የተሰበረውንም ያድናቸዋል። 19 የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው፥ እግዚአብሔርም
ከሁሉ ያድናቸዋል።

ዳዊት 35:1-8  የዳዊት መዝሙር። 1  አቤቱ፥ የሚበድሉኝን በድላቸው፥
የሚዋጉኝንም ተዋጋቸው። 2  ጥሩርና ጋሻ ያዝ፥ እኔንም ለመርዳት ተነሥ። 3
ሰይፍህን ምዘዝ የሚያሳድዱኝንም መንገዳቸውን ዝጋ፤ ነፍሴን። መድኃኒትሽ እኔ ነኝ
በላት። 4  ነፍሴን የሚሹ ሁሉ ይፈሩ ይጐስቈሉም፤ ክፉትን በእኔ ላይ የሚያስቡ
ይፈሩ ወደ ኋላቸውም ይበሉ። 5  በነፋስ ፊት እንዳለ ትቢያ ይሁኑ፥
የእግዚአብሔርንም መልአክ ያስጨንቃቸው። 6 መንገዳቸው ዳጥና ጨለማ ይሁን፥
የእግዚአብሔርም መልአክ ያሳድዳቸው። 7 በከንቱ ያጠፉኝ ዘንድ ወጥመዳቸውን
ሸሽገውብኛልና፥ ነፍሴን በከንቱ አበሳጭተዋልና። 8  ያላወቁት ወጥመድ
ይምጣባቸው፥ የሸሸጉትም ወጥመድ ይያዛቸው፤ በዚህ ወጥመድ ውስጥ ይውደቁ።

ዳዊት 35:10  አጥንቶቼ ሁሉ እንዲህ  ይሉሃል።  አቤቱ፥  እንደ  አንተ  ማን ነው?
ችግረኛን ከሚቀማው እጅ፥ ችግረኛንና ድሀውንም ከሚነጥቀው እጅ ታድነዋለህ።

ዳዊት 36:7-9  አቤቱ፥ ምሕረትህን እንዴት አበዛህ!  የሰው ልጆች በክንፎችህ ጥላ
ይታመናሉ። 8 ከቤትህ  ጠል  ይጠጣሉ፥  ከተድላም ፈሳሽ  ታጠጣቸዋለህ። 9
የሕይወት ምንጭ ከአንተ ዘንድ ነውና፤ በብርሃንህ ብርሃንን እናያለን።

ዳዊት 37:5  መንገድህን  ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ፥  በእርሱም ታመን፥  እርሱም
ያደርግልሃል።

ዳዊት 37:23,24  የሰው  አካሄድ  ከእግዚአብሔር  ዘንድ  ይጸናል፥  መንገዱንም
ይወድዳል። 24 ቢወድቅም  ለድንጋፄ  አይጣልም፥  እግዚአብሔር  እጁን  ይዞ
ይደግፈዋልና።

ዳዊት 37:40  እግዚአብሔር  ይረዳቸዋል፥  ያድናቸዋልም፥  ከኃጢአተኞችም  እጅ
ያወጣቸዋል፥ ያድናቸዋል፥ በእርሱ ታምነዋልና።

ዳዊት 39:1  ለመዘምራን  አለቃ፥  ለኤዶታም፤  የዳዊት  መዝሙር።  1  በአንደበቴ
እንዳልስት መንገዴን እጠብቃለሁ፤ ኃጢአተኛ በፊቴ በተቃወመኝ ጊዜ በአፌ ላይ
ጠባቂ አኖራለሁ አልሁ።

ዳዊት 41:4 እኔስ። አቤቱ ማረኝ፤ አንተን በድያለሁና ነፍሴን ፈውሳት አልሁ።
ዳዊት 42:5,11  ነፍሴ  ሆይ፥  ለምን  ታዝኛለሽ?  ለምንስ  ታውኪኛለሽ?  የፊቴን

መድኃኒት አምላኬን አመሰግነው ዘንድ በእግዚአብሔር ታመኚ። 11 ነፍሴ ሆይ፥
ለምን ታዝኛለሽ?  ለምንስ ታውኪኛለሽ? የፊቴን መድኃኒት አምላኬን አመሰግነው
ዘንድ በእግዚአብሔር ታመኚ። (ዳዊት 43:5)



ዳዊት 43:1  የዳዊት  መዝሙር።  1  አቤቱ፥  ፍረድልኝ፥  ከጽድቅ  ከራቁ  ሕዝብም
ክርክሬን ተከራከር፤ ከሸንጋይና ከግፈኛ ሰው አድነኝ።

ዳዊት 44:4 አምላኬና ንጉሤ አንተ ነህ፤ ለያዕቆብ መድኃኒትንህ እዘዝ።
ዳዊት 51:4 አንተን ብቻ በደልሁ፥ በፊትህም ክፋትን አደረግሁ፥ በነገርህም ትጸድቅ

ዘንድ በፍርድህም ንጹሕ ትሆን ዘንድ።
ዳዊት 52:5  ስለዚህ እግዚአብሔር ለዘላለም ያፈርስሃል፤ ከቤትህም ይነቅልሃል

ያፈልስሃልም፥ ሥርህንም ከሕያዋን ምድር።
ዳዊት 54:7 ከመከራ ሁሉ አድኖኛልና፥ ዓይኔም በጠላቶቼ ላይ አይታለችና።
ዳዊት 55:18 በእኔ ላይ ብዙ ነበሩና ከሚቃረቡኝ ነፍሴን በሰላም አድናት።
ዳዊት 59:2 ከግፍ አድራጊዎች ታደገኝ፥ ከደም ሰዎችም አድነኝ።
ዳዊት 60:12  በእግዚአብሔር ኃይልን እናደርጋለን እርሱ የሚያስጨንቁንን

ያዋርዳቸዋልና።
ዳዊት 63:11  ንጉሥ ግን  በእግዚአብሔር  ደስ  ይለዋል፤  በእርሱ  የሚምል ሁሉ

ይከብራል፥ ሐሰትን የሚናገር አፍ ይዘጋልና። 
ዳዊት 66:3 እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት። ሥራህ ግሩም ነው፤ ኃይልህ ብዙ ሲሆን

ጠላቶች ዋሹብህ።
ዳዊት 68:6  እግዚአብሔር ብቸኞችን በቤት ያሳድራቸዋል፥ እስረኞችንም በኃይሉ

ያወጣቸዋል፤ ዓመፀኞች ግን በምድረ በዳ ይኖራሉ።
ዳዊት 68:35  እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው፤ የእስራኤል አምላክ እርሱ

ኃይልን ብርታትንም ለሕዝቡ ይሰጣል፤ እግዚአብሔርም ይመስገን።
ዳዊት 70:1 አቤቱ፥ አንተን ታመንሁ፤ ለዘላለም አልፈር።
ዳዊት 71:4 አምላኬ፥ ከኃጢአተኛ እጅ፥ ከዓመፀኛና ከግፈኛም እጅ አድነኝ።
ዳዊት 71:13  ነፍሴን የሚቃወሙአት ይፈሩ ይጥፉም፥ ጕዳቴንም የሚፈልጉ

እፍረትንና ኃሣርን ይልበሱ።
ዳዊት 72:12 ችግረኛውን ከቀማኛው እጅ፥ ረዳት የሌለውንም ምስኪን ያድነዋልና።
ዳዊት 76:12 ስፍራው በሳሌም፥ ማደሪያውም በጽዮን ነው።
ዳዊት 79:9  አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ፥ እርዳን፤ ስለ ስምህ ክብር፥ አቤቱ፥

ታደገን፥ ስለ ስምህም ኃጢአታችንን አስተሰርይልን።
ዳዊት 86:17 ምልክትንም ለመልካም ከእኔ ጋር አድርግ፤ የሚጠሉኝ ይዩ ይፈሩም፥

አቤቱ፥ አንተ ረድተኸኛልና፥ አጽንተኸኛልምና።
ዳዊት 91:14,15  በእኔ  ተማምኖአልና  አስጥለዋለሁ፤  ስሜንም  አውቆአልና

እጋርደዋለሁ። 15 ይጠራኛል እመልስለትማለሁ፥ በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋራ



እሆናለሁ፤ አድነዋለሁ አከብረውማለሁ።
ዳዊት 92:11 ዓይኔም በጠላቶቼ ላይ አየች፥ ጆሮዬም በእኔ ላይ በቆሙ በክፉዎች ላይ

ሰማች።
ዳዊት 103:10 እንደ ኃጢአታችን አላደረገብንም፥ እንደ በደላችንም አልከፈለንም።
ዳዊት 104:9  እንዳያልፉትም  ድንበር  አደረግህላቸው  ምድርን  ይከድኑ  ዘንድ

እንዳይመለሱ።
ዳዊት 107:6 በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮኹ፥ ከመከራቸውም አዳናቸው፤
ዳዊት 118:10,12  አሕዛብ ሁሉ ከበቡኝ፥ በእግዚአብሔርም ስም አሸነፍኋቸው፤

12  ንብ ማርን እንዲከብብ ከበቡኝ፥ እሳትም በእሾህ ውስጥ እንዲነድድ ነደዱ፥
በእግዚአብሔርም ስም አሸነፍኋቸው።

ዳዊት 121:7,8 እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቅሃል፥ ነፍስህንም ይጠብቃታል።
8 ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም እግዚአብሔር መውጣትህና መግባትህን ይጠብቃል።

ዳዊት 138:3  በጠራሁህ  ቀን  በፍጥነት  አድምጠኝ፤  ነፍሴን  በኃይልህ  በብዙ
አጸናሃት።

ዳዊት 140:1,4,5 ለመዘምራን አለቃ የዳዊት መዝሙር። 4 አቤቱ፥ ከኃጢአተኞች
እጅ  ጠብቀኝ፥  እርምጃዬንም  ሊያሰናክሉ  ከመከሩ  ከዓመፀኞች  አድነኝ። 5
ትዕቢተኞች  ወጥመድን  ሰወሩብኝ፥  ለእግሮቼም  የወጥመድ  ገመድን  ዘረጉ፤
በመንገድ ዕንቅፋትን አኖሩ።

ዳዊት 142:6  እጅግ  ተቸግሬአለሁና  ወደ  ልመናዬ  አድምጥ፤  በርትተውብኛልና
ከሚያሳድዱኝ አድነኝ።

ዳዊት 143:9 አቤቱ፥ ወደ አንተ ተማፅኛለሁና ከጠላቶቼ አድነኝ።
ዳዊት 147:14 በወሰንሽም ሰላምን አደረገ፥ የስንዴንም ስብ አጠገበሽ።
ዳዊት 149:6-9  የእግዚአብሔር ምስጋና በጕሮሮአቸው ነው፤ ሁለት አፍ ያለውም

ሰይፍ በእጃቸው ነው፥ 7 በአሕዛብ ላይ በቀልን በሰዎችም መካከል ቅጣትን ያደርጉ
ዘንድ፤ 8 ንጉሦቻቸውን በሰንሰለት፥ አለቆቻቸውንም በእግር ብረት ያስሩ ዘንድ፤ 9
የተጻፈውን ፍርድ ያደርጉባቸው ዘንድ። ለቅዱሳን ሁሉ ይህች ክብር ናት። ሃሌ
ሉያ።
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