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Жыры 68:1(67:1)  (Ән-күйдің  жетекшісіне  арналған  Дәуіттің  әні  әрі  жыры.)
Құдай  көтеріліп,  жауларын  шашыратсын, Оны  жек  көретіндер  алдынан
қашсын.

Жыры 5:10,11  Себебі жауларымның сөздерінде жоқ шындық, Жүректерінде
ағыл-тегіл  мол  зұлымдық, Арандары  олардың  көрдей  ашық, Майда
тілдерімен  айтады  жалғандық. 11  Уа,  Құдайым,  үкімдерін  шығаршы,
Құрған тұзақтарына өздерін құлатшы, Мол күнәлары үшін қуып шықшы,
Өйткені олар Саған қарсы шықты.

Жыры  7:1,2  (Бунямин  руынан  шыққан  Құштың  қылығы  туралы  Дәуіттің
Жаратқан Иеге айтқан әні.  Екпінді  әуенмен айтылады.) Уа,  Құдай Ием,
Сенен пана табам, Арашалай гөр мені қуғыншыларымнан. 2 Құтқарушым
жоқ,  жау  мені  быт-шыт  қылады,  Арыстандай  паршалап,  дал-дұлымды
шығарады.

Жыры 11:6(10:6)  Залымдарға жаудырады жанған көмірді Әрі жазалау үшін
лаулаған күкіртті, Қоса жібереді күйдіріп өртейтін желді.

Жыры 18:2(17:2) Жаратқан — жартастай берік қорғаным, Мені қауіп-қатерден
құтқарушым, Құдайым — сенім артқан шың құзым, Қалқандай қорғаушым,
мықты құтқарушым, Әрі биік таудағыдай баспанам!

Жыры 18:14(17:14)  Жебелер  атқылап  жауларын  шашыратты, Найзағай
жарқылдап оларды абдыратты.

Жыры 18:17(17:17) Құтқарды мені мықты дұшпанымнан, Өзімнен қуатты қас
жауларымнан.

Жыры 18:39(17:39)  Шайқасуға  маған  күш-қуат  сыйладың, Қарсыластарды
алдыма бас ұрғыздың,

Жыры 18:45(17:45)  Жат  жұрттықтар  қатты  қорқып  бозарады, Дірілдеп  өз
қамалдарынан шығады.

Жыры 18:48(17:48)  Жауымнан  өзімді  аман  сақтап  қалған.  Жоғары қойдың
мені қарсыластардан, Сен құтқарып алдың зорлықшылдардан.

Жыры 23:3(22:3) Ием жаныма күш дарытады. Есімі «Қасиетті» деп аталады,
Содан артамын Оған сенімімді: Ол мені тура жолмен жетелейді.

Жыры 27:11(26:11) Уа, Ием, жолдарыңды маған нұсқай гөр, Жауларыма бола
ақ жолыңмен бастай гөр,

Жыры 31:15(30:15)  Өмірім  Сенің  қолыңда,  я,  Жаратқан,  Құтқара  гөр
қуғындаған жауларымнан.

Жыры 34:4(33:4)  Жаратқанға сиындым, Ол жауап берді маған, Әрі азат етті
мені бар қорқынышымнан. 

Жыры 34:7(33:7)  Иені қастерлейтіндерді қоршап тұрады Оның періштесі, ол
соларды құтқарады.

Жыры 34:13(33:13)  Онда  жаман  сөз  ауыздарыңнан  шығармаңдар,  Өтірік
айтудан да әрқашан сақтаныңдар!



Жыры 34:17-19(33:17-19)  Әділдер  жалынса,  Иеміз  құлақ  салады,  Күллі
қиындықтан  оларды  құтқарып  алады. 34:18(33:18) Жүрегі  жаралыға
Жаратқан  жақын  тұрады,  Жаны  күйреп,  күнәсіне  өкінгенді  құтқарады.
34:19(33:19) Әділ жан қиындықты көп көреді, Ал Иеміз оны бәрінен азат
етеді,

Жыры 35:1-8(34:1-8) Менімен ерегісіп келгендермен Сен Өзің ерегісе гөр, уа,
Ием. Маған қарсы күресіп келгендермен Сен Өзің күресе гөр, уа, Ием. 2
Сауыт  киіп,  қалқаныңды  қолыңа  алшы, Мені  қолдап  айқасуға
дайындалшы. 3  Семсер  суырып,  қуғыншыларды  бөгеші, «Мен
Құтқарушыңмын!»  деп  жаныма жігер  берші. 4  Жанымды алмақ  жаулар
ұятқа қалсын, Мені  құртуға  әрекет еткендер жасырын Енді  кері  қайтып,
әбден  масқаралансын! 5  Олар  жел  өтіндегі  қауыздай  шашырасын,
Жаратқанның  періштесі  айдап  шықсын, 6  Жолдары  қараңғы  да  тайғақ
болсын, Иә, Жаратқанның періштесі қуғындасын! 7 Өйткені олар жазықсыз
маған тор құрды, Еш айыпсыз маған арнап ор қазды. 8 Сондықтан оларға
кенет  ажал  жетсін, Маған  құрған  торына  өздері  түссін, Осылайша  өз
бастары құрып кетсін.

Жыры 35:10(34:10) Жан-тәніммен Оны былай деп мақтаймын: «Күшсіз жанды
күштіден қорғайтын,  Бейшара кедейді  тонаушыдан сақтайтын Саған кім
тең келер, уа, Жаратқаным?»

Жыры 36:7-9(35:7-9) Уа, Құдай, Сенің рақымың қандай қымбат, Қанатыңның
астын  паналайды  адамзат, 36:8(35:8) Әлеміңнің  игілігіне  тойдырасың,
Өзеніңнің  рақатына  қандырасың. 36:9(35:9) Өйткені  өмірдің  қайнары
Өзіңсің, Жарықты көреміз нұрыңда Өзіңнің.

Жыры  37:5(36:5) Өмір жолыңды тапсыр Тәңір Иеге, Оған сүйеніп сеніміңді
жүкте, Ол сен үшін әрекет етеді де:

Жыры 37:23,24(36:23,24) Әділдің қадамын Жаратқан нығайтады, Жүрген өмір
жолын Ол ұнатады, 37:24(36:24) Сүрінсе әділ  жан,  біржола құламайды,
Жаратқан оны қолынан демеп қолдайды.

Жыры  37:40(36:40)  Жаратушы  оларды  қолдап  құтқарады,  Зұлымдардың
қолынан босатып алады, Өйткені әділдер Оған үміт артады.

Жыры  39:1(38:1)  (Ән-күйдің  жетекшісі  Едутунге  арналған  Дәуіттің  жыры.)
Өзіме былай дедім:  «Мен сақ жүрейін,  Тіліммен күнә жасаудан безейін,
Әділетсіз жан қасымда тұрғанда Тіліме берік бұғау салайын да».

Жыры  41:4(40:4)  Иеме былай деп мінажат еттім:  «Рақымды бола гөр,  уа,
Жаратқан  Ием,  Саған  қарсы  күнә  жасаған  едім,  Сауықтыра  гөр  жан
дүниемді менің!»

Жыры  42:5,11(41:5,11)  Жан дүнием, неге сен мұңаясың, Бойымда алаңдап,
неге мазасызсың? Жалғыз Құдайдан үмітіңді үзбе! Өйткені Құтқарушымды
— өзімнің Құдайымды мадақтаймын әлі де. 42:11(41:11)  Жан дүнием, неге
сен  мұңаясың,  Бойымда алаңдап,  неге  мазасызсың?  Жалғыз  Құдайдан
үмітіңді үзбе! Өйткені Құтқарушымды — өзімнің Құдайымды мадақтаймын
әлі де. (Жыры 43:5(42:5))

Жыры  43:1(42:1)  Уа,  Құдай,  үкім  шығарып  мені  ақташы,  Бұл  мейірімсіз



халықтан мені қорғашы, Әділетсіз өтірікшілерден құтқаршы
Жыры  44:4(43:4)  Сен  менің  Патшам әрі  Құдайымсың,  Жақыптың  халқына

құтқарылу сыйлайсың,
Жыры 51:4(50:4)  Мен  Өзіңе  қарсы  күнә  жасадым,  Сенің  көз  алдыңда

зұлымдық  істедім.  Осылай  әділ  Сенің  айтқандарың,  Мүлтіксіз  де  маған
жүргізген сотың.

Жыры 52:5(51:5)  Содан да Құдай сені мәңгі құртады, Үйіңнен күшпен қуып
шығарады, Тірілер арасынан аластатады.

Жыры 54:7(53:7)  Сен  құтқарып  алдың  мені  бар  пәледен,  Жауларымның
жеңілгенін көрдім көзіммен.

Жыры 55:18(54:18)  Маған  қарсы  шығып,  шайқасқан  көп  жаудан  Құдай
жанымды сақтап алады аман.

Жыры 59:2(58:2)  Арашалашы  әділетсіздерден,  Аман  сақташы
қанішерлерден.

Жыры 60:12(59:12)  Зор істер істейміз Құдай жар болғанда, Жауларымызды
таптайды Ол аяғына.

Жыры 63:11(62:11)  Уа,  Құдай,  патша  Өзіңе  шаттанады,  Саған
бағышталғандар мақтау айтады, Ал өтірікші ауыздар жабылады.

Жыры 66:3(65:3)  Құдай  алдында  былай  деп  айтыңдар: «Қандай  керемет
Сенің  іс-әрекетің, Һәм  қандай  ұлы  Сенің  құдіретің, Жауларың  Сенің
алдыңда бойсұнады,

Жыры 68:6(67:6)  Жалғыз  жандарға  жанұя  сыйлайды,  Тұтқынды  босатып,
шаттыққа бөлейді, Ал қыңырды қапырық шөлге тастайды.

Жыры 68:35(67:35)  Құдай  киелі  үйінде  үрей  туғызады, Исраилдің  Құдайы
халқын нығайтады. Лайым Құдай мадақтала берсін! 

Жыры 70:1(69:1) (Ән-күйдің жетекшісіне арналған, басына түскен жағдайын
Құдайдың есіне салған Дәуіттің  жыры.) Уа,  Құдай,  мені  құтқаруға  асыға
гөр, О, Жаратқан, тездетіп көмекке келе гөр!

Жыры 71:4(70:4) О, Құдайым, босатшы мені зұлымнан, Күнәкар қанаушының
қыспағынан.

Жыры 71:13(70:13) Маған мін таққандар ұялып, жоқ болсын, Қастық ойлаған
олар ұятқа орансын!

Жыры 72:12(71:12) Патша құтқарады жалынған мұқтажды Және қолдаушысы
жоқ қаналғанды,

Жыры 76:12(75:12) Ол әміршілердің батылдығын жояды, Жер патшаларының
үрейін ұшырады.

Жыры 79:9(78:9) Құтқарушы Құдайымыз, бізді қолдай гөр, Атыңның даңқына
бола азат ете гөр, Есіміңе бола бар күнәмізді кешіре гөр.

Жыры 86:17(85:17)  Маған ізгілікпен қарайтыныңды көрсетші! Уа, Жаратқан,
жауларым соны көріп, ұялсын, Өйткені Өзің маған демеу болып, жұбаттың.

Жыры 91:14,15(90:14,15)  Себебі  Жаратқан  Ие  былай  деп  айтқан:  «Өзімді
сүйгенді Мен құтқарып аламын, Өзімді мойындағанды қорғайтын боламын,
91:15(90:15) Ол  Маған  сиынғанда  құлақ  саламын,  Азап  шеккен  кезінде
оған жар боламын, Аман-есен сақтап, құрметке бөлеймін.



Жыры 92:11(91:11)  Жауларымның күйрегенін өзім көрдім, Маған қарсы бас
көтерген зұлымдардың Жеңілісі туралы хабар алдым.

Жыры 103:10(102:10)  Бізді  күнәмізге  қарап  жазаламайды,  Жаман  ісіміздің
есесін қайтармайды. 

Жыры 104:9(103:9)  Сен  суларға  сонда  берік  шек  қойдың,  Су  енді  қайтып
жерді жаппастай қылдың.

Жыры 107:6(106:6) Мүшкіл халдерінде Жаратқанды шақырды, Иеміз оларды
қасіреттен құтқарды.

Жыры 118:10,12(117:10,12)  Барлық  ұлттар  айнала  қоршап  алды,
Жаратқанның атымен құрттым оларды. 118:12(117:12)  Айналамда  олар
арадай құжынады, Бірақ  жанған бұтадай тез  өшіп  қалды, Жаратқанның
атымен құрттым оларды.

Жыры 121:7,8(120:7,8)  Жамандықтың  барлығынан  Жаратқан  Ие  сені
сақтайды,  Жаныңды  Ол  қорғап-қолдайды. 121:8(120:8) Бүгіннен  бастап
мәңгі бақи Иеміз қорғайтын болады Барып-келу сапарыңды».

Жыры 138:3(137:3)  Мінажат еткенімде жауап бердің, Жігер беріп, жанымды
берік еттің.

Жыры 140:1(139:1)  (Ән-күйдің  жетекшісіне  арналған  Дәуіттің  жыры.) Уа,
Жаратқан,  зұлым  адамнан  құтқаршы,  Зорлықшыл  жандардан  мені
қорғашы,

Жыры 140:4,5(139:4,5)  Уа,  Жаратқан,  зұлымның  қолынан  сақташы,
Зорлықшыл жандардан мені қорғашы, Аяғымнан шалып олар құлатпақшы.
140:5(139:5) Паңдар  маған  жасырын  тұзақ  құрды,  Торларының жіптерін
кеңінен жайды, Олар жүрген жолыма қақпандар құрды.

Жыры 142:6(141:6)  Зар  жылаған  даусыма  құлақ  салшы,  Өйткені  мен
әлсіредім тым қатты, Қуғындаған дұшпандардан құтқаршы, Менікінен тым
басым күш-қуаттары.

Жыры 143:9(142:9)  Уа,  Жаратқан,  жауларымнан  құтқара  гөр,  Сені
паналаймын, мені қорғай гөр,

Жыры 147:14(3)  Таңдаулы  астықпен  оны  тойындырады,  Шекараңа
бейбітшілік орнатады.

Жыры 149:6-9 Аузында Құдайды мақтайтын ән болсын, Қолдарына екі жүзді
семсер ұстасын, 7 Бас көтерген ұлттарды соттау үшін, Қыңыр халықтарды
жазалау үшін, 8 Олардың патшаларын кісендеу үшін, Төрелерін темірмен
шынжырлау үшін, 9 Жазылған үкімдерін орындау үшін. Бұл — құрмет Оған
бағышталғандар үшін. Жаратқан Иені мадақтаңдар әрдайым!
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