
Bahasa - Berdoa Mazmur – Praying WP Psalms 2017

Mazmur 68:1(2)  Jehovah bangkit  menceraiberaikan musuh-Nya,  orang yang
membenci Dia lari dari hadapan-Nya.

Mazmur 5:10,11 Sebab perkataan musuhku tak dapat dipercaya; hati mereka
penuh  rencana  jahat.  Kata-kata  mereka  manis  memikat,  tetapi  batin
mereka penuh kebusukan. 11 Hukumlah mereka, ya Jehovah, biar mereka
celaka karena rencananya sendiri. Usirlah mereka karena banyaklah dosa
mereka, sebab mereka telah berontak terhadap Engkau.

Mazmur 7:1,2(1-3) Ratapan Daud, yang dinyanyikan bagi TUHAN karena Kus,
orang Benyamin itu.  (2)  Ya TUHAN Jehovahku, aku berlindung pada-Mu;
selamatkanlah dan lepaskanlah aku dari semua orang yang mengejar aku.
2(3) Jangan biarkan mereka seperti singa menerkam dan menyeret aku dan
tak ada pertolongan bagiku. 

Mazmur  11:6  Orang  jahat  dihukum-Nya  dengan  malapetaka,  dengan  api,
belerang dan angin yang menghanguskan.

Mazmur  18:2(3)  TUHAN seperti  benteng yang kuat  tempat  aku berlindung.
Jehovahku seperti  gunung batu tempat aku bernaung. Seperti  perisai  Ia
menutupi aku, dan menjaga aku agar aman selalu.

Mazmur 18:14(15),17(18) Ia menembakkan panah-panah-Nya dan menceraib-
eraikan  musuh;  Ia  menyambarkan  kilat  berulang-ulang,  dan  membuat
mereka lari. 17(18) Ia menyelamatkan aku dari musuh yang perkasa dan
dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku.

Mazmur 18:39(40),45(46),48(49) Kauberi aku kekuatan untuk berperang, dan
kemenangan  atas  musuh-musuhku.  45(46)  Keberanian  mereka  sudah
hilang; mereka gemetar dan keluar dari kubunya. 48(49) diselamatkan-Nya
aku dari lawan-lawanku. TUHAN, Kauberi aku kemenangan atas musuhku,
Kaulindungi aku dari orang-orang yang kejam.

Mazmur 23:3 Ia memberi aku kekuatan baru, dan menuntun aku di jalan yang
benar, sesuai dengan janji-Nya.

Mazmur 27:11 Tunjukkanlah aku kehendak-Mu, ya TUHAN, bimbinglah aku di
jalan yang lurus, sebab musuhku amat banyak.

Mazmur  31:15(16)  Engkau  selalu  memelihara  aku;  selamatkanlah  aku  dari
musuh-musuhku, dan dari orang-orang yang mengejar aku.

Mazmur  34:4(5),7(8)  Aku  berdoa  kepada  TUHAN,  dan  Ia  menjawab,  dan
melepaskan  aku  dari  segala  ketakutan.  7(8)  Malaikat  TUHAN  menjagai
orang yang takwa, dan membebaskan mereka dari bahaya.

Mazmur  34:13(14),17-19(18-20)  Jangan  mengeluarkan  kata-kata  jahat,  dan
jangan suka akan tipu muslihat. 17(18) Bila orang saleh berseru, TUHAN
mendengarkan, dan menyelamatkan mereka dari segala kesesakan. 18(19)
TUHAN dekat pada orang yang berkecil hati; Ia menyelamatkan orang yang
patah semangat. 19(20) Banyaklah penderitaan orang baik, tetapi TUHAN



membebaskan dia dari semuanya.
Mazmur 35:1-8,10 Mazmur Daud. TUHAN, lawanlah orang yang melawan aku,

perangilah orang yang memerangi aku. 2 Ambillah utar-utar dan perisai-Mu,
dan bangkitlah menolong aku. 3 Angkatlah lembing dan tombak-Mu untuk
melawan orang yang mengejar aku. Katakanlah kepadaku bahwa Engkau
penyelamatku. 4 Biarlah orang yang mau membunuh aku dikalahkan dan
dipermalukan. Biarlah orang yang berkomplot melawan aku mundur dengan
kebingungan.  5  Biarlah  mereka  diburu  malaikat  TUHAN,  seperti  sekam
dihamburkan angin. 6 Biarlah mereka dikejar malaikat TUHAN di jalan yang
gelap  dan  licin.  7  Percuma  mereka  memasang  perangkap  bagiku  atau
menggali  lubang  untuk  menangkap  aku.  8  Biarlah  mereka  ditimpa
kebinasaan  dengan  tidak  disangka-sangka.  Biarlah  mereka  tertangkap
dalam perangkapnya sendiri lalu jatuh dan binasa. 10 Dengan segenap hati
aku berkata,  "TUHAN,  Engkau tak ada bandingnya!  Engkau melepaskan
yang lemah dari yang kuat, yang miskin dan sengsara dari penindasnya."

Mazmur  36:7-9(8-10)  Betapa  berharga  kasih-Mu,  ya  Jehovah,  manusia
berlindung dalam naungan sayap-Mu. 8(9) Mereka puas dengan makanan
berlimpah  di  Rumah-Mu,  dengan  minuman  dari  sungai-Mu  yang
menyegarkan.  9(10)  Engkaulah  sumber  hidup  semua  makhluk,  dalam
terang-Mu kami melihat terang.

Mazmur 37:5 Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN, berharaplah kepada-Nya,
Ia akan menolongmu.

Mazmur 37:23,24 TUHAN membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya,
Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. 24 Bila jatuh,
ia tak akan luka parah, sebab TUHAN memegang tangannya.

Mazmur  37:40   Ia  menolong  dan  menyelamatkan  mereka,  dan  meluputkan
mereka dari orang-orang jahat, sebab mereka berlindung pada-Nya.

Mazmur  39:1(1,2)  Untuk  pemimpin  kor.  Mazmur  Daud.  Untuk  Yedutun.  (2)
Pikirku, "Aku mau menjaga diri supaya tidak berdosa dengan lidahku. Aku
tak mau berbicara selama orang jahat masih dekat."

Mazmur  41:4(5)  Kataku,  "Aku  telah  berdosa  terhadap-Mu,  ya  TUHAN,
kasihanilah aku dan sembuhkanlah aku."

Mazmur  42:5(6),11(12)  Mengapa  hatiku  sedih  dan  gelisah?  Aku  berharap
kepada  Jehovah.  Maka  aku  akan  bersyukur  lagi  kepada-Nya,  kepada
Jehovahku dan penyelamatku. 11(12) Mengapa hatiku sedih dan gelisah?
Aku berharap kepada Jehovah. Maka aku akan bersyukur lagi kepada-Nya,
kepada Jehovahku dan penyelamatku. (Mazmur 43:5)

Mazmur 43:1 Berilah keadilan kepadaku, ya Jehovah, belalah hakku terhadap
bangsa yang durhaka. Bebaskanlah aku dari penjahat dan penipu.

Mazmur 44:4(5) Engkaulah Rajaku dan Jehovahku, yang memberi kemenangan
kepada umat-Mu.

Mazmur 51:4(6)  Terhadap Engkau,  terhadap Engkau saja aku berdosa,  dan



kulakukan apa yang Kauanggap jahat. Maka pantaslah Engkau menghukum
aku, adillah keputusan-Mu.

Mazmur 52:5(7) Tetapi engkau akan dibinasakan Jehovah untuk selamanya;
engkau ditangkap dan diseret dari rumahmu, dan dilenyapkan dari dunia
orang hidup.

Mazmur  54:7(9)  Engkau  telah  melepaskan  aku  dari  segala  kesukaran,  dan
kulihat musuhku dikalahkan.

Mazmur  55:18(19)  Ia  menyelamatkan  aku  dari  serangan  musuh,  yang
berduyun-duyun melawan aku.

Mazmur 59:2(3) Lepaskanlah aku dari orang yang berbuat jahat, luputkanlah
aku dari pembunuh-pembunuh.

Mazmur 60:12(14) Bersama Jehovah, kita akan gagah perkasa, Dialah yang
mengalahkan musuh kita.

Mazmur 63:11(12) Raja akan bergembira karena pertolongan Jehovah; orang
yang  bersumpah  demi  Jehovah  akan  bermegah-megah,  tetapi  mulut
pendusta akan disumbat.

Mazmur  66:3  Katakanlah  kepada  Jehovah,  "Sungguh  mengagumkan
perbuatan-Mu!  Musuh tunduk kepada-Mu penuh ketakutan,  sebab sangat
besarlah kuasa-Mu.

Mazmur 68:6(7)  Jehovah memberi tempat tinggal  kepada orang yang kese-
pian;  Ia  membebaskan  orang  tahanan  sehingga  mereka bahagia.  Tetapi
orang-orang yang melawan TUHAN harus tinggal di tanah yang gersang.

Mazmur 68:35(36) Sungguh mengagumkan Jehovah kita waktu Ia keluar dari
tempat  kediaman-Nya.  Jehovah  Israel  memberi  kuasa  dan  kekuatan
kepada umat-Nya. Terpujilah Jehovah!

Mazmur  70:1(1,2)  Untuk  pemimpin  kor.  Dari  Daud,  pada  waktu
mempersembahkan kurban peringatan. (2) Ya Jehovah, selamatkanlah aku,
TUHAN, bergegaslah menolong aku!

Mazmur 71:4,13 Ya Jehovahku, luputkanlah aku dari orang jahat, dari kuasa
orang-orang  lalim  dan  kejam.  13  Biarlah  orang  yang  menyerang  aku
dipermalukan dan dilenyapkan. Biarlah orang yang mau mencelakakan aku
kebingungan dan diliputi kehinaan.

Mazmur 72:12 Sebab ia melepaskan orang tertindas yang tak berdaya, dan
orang miskin yang berseru kepadanya.

Mazmur 76:12(13) Ia mematahkan semangat para penguasa; raja-raja merasa
gentar terhadap-Nya.

Mazmur 79:9 Tolonglah kami ya Jehovah, penyelamat kami, ampunilah dosa-
dosa kami dan bebaskanlah kami demi kehormatan-Mu sendiri.

Mazmur 86:17 Berilah aku tanda kebaikan-Mu, ya TUHAN, supaya orang yang
membenci aku menjadi malu, bila mereka melihat Engkau menolong dan
menghibur aku.

Mazmur  91:14,15  Kata  TUHAN,  "Orang  yang  mencintai  Aku  akan



Kuselamatkan, yang mengakui Aku akan Kulindungi. 15 Kalau ia berseru
kepada-Ku,  Aku  akan  menjawabnya.  Di  waktu  kesesakan,  Aku  akan
menolong dia; dia akan Kuluputkan dan Kuberi kehormatan.

Mazmur 92:11(12) Aku melihat kekalahan musuh-musuhku, orang-orang yang
telah  bangkit  melawan  aku,  rencana-rencana  jahat  mereka  sudah
kudengar.

Mazmur 103:10  Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita, atau membalas
kita setimpal kesalahan kita.

Mazmur 104:9 Kautentukan batas-batas yang tak boleh ia lalui, supaya jangan
kembali menggenangi bumi.

Mazmur  107:6  Dalam  kesusahan  mereka  berseru  kepada  TUHAN,  dan  Ia
membebaskan mereka dari kesesakan.

Mazmur  118:10,12  Banyak  musuh  mengelilingi  aku;  dengan  kuasa  TUHAN,
mereka kukalahkan. 12 Seperti  lebah mereka mengerumuni aku; dengan
kuasa  TUHAN,  mereka  kukalahkan.  Dalam sekejap  mereka  dipadamkan
seperti api yang membakar semak berduri.

Mazmur  121:7,8  TUHAN  akan  melindungi  engkau  dari  mara  bahaya,  Ia
menjaga engkau supaya hidupmu selamat. 8 Ia melindungi engkau waktu
engkau datang dan pergi, sekarang dan selama-lamanya.

Mazmur 138:3 Waktu aku berseru kepada-Mu, Engkau menjawab, Kaukuatkan
hatiku sehingga aku menjadi berani.

Mazmur  140:1(1,2),4(5),5(6)  Untuk  pemimpin  kor.  Mazmur  Daud.  (2)
Lepaskanlah aku dari orang jahat, ya TUHAN, jagalah aku terhadap orang
yang melakukan kekerasan.  4(5)  Ya TUHAN, lindungilah  aku dari  kuasa
orang jahat, jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang
bermaksud  untuk  menjatuhkan  aku.  5(6)  Orang  congkak  diam-diam
memasang jerat bagiku, dan membentangkan jaring untuk menangkap aku.
Di sepanjang jalan mereka memasang perangkap untuk menjebak aku.

Mazmur 142:6(7) Perhatikanlah seruanku sebab aku sangat sengsara.  Sela-
matkanlah aku dari musuh-musuhku, sebab mereka terlalu kuat bagiku.

Mazmur  143:9  Aku  datang  hendak  berlindung  pada-Mu,  ya  TUHAN,
bebaskanlah aku dari musuh-musuhku.

Mazmur  147:14  Ia  menjaga  daerahmu  supaya  tetap  aman,  dan
mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik.

Mazmur  149:6-9  Biarlah  mereka  memuji  Jehovah  dengan  suara  lantang,
sambil memegang pedang terasah 7 untuk membalas bangsa-bangsa, dan
menghukum  suku-suku  bangsa;  8  untuk  membelenggu  raja-raja,  dan
merantai para penguasa mereka; 9 untuk menghukum bangsa-bangsa atas
perintah  Jehovah.  Itulah  kemenangan  umat  yang  dikasihi-Nya.  Pujilah
TUHAN!
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