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Забур (68:1)  67:2  Кудай  ордунан  турсун,  Анын  душмандары  чабылып-
чачылсын, Аны жек көргөндөр Анын жүзүнөн качсын!

Забур (5:9,10)  5:10,11  Анткени  алардын  оозунда  чындык  жок:  алардын
жүрөгү – бүлгүн, кекиртеги – ачык мүрзө, тилдери менен жасакерленишет.
(10)11 Кудай, аларды жазала, алар өздөрүнүн арам оюнан апат болушсун.
Аларды көп мыйзамсыз иштери үчүн четке как,  анткени алар Сага баш
ийишкен жок.

Забур  7:(1,2)2,3  Теңирим,  Кудайым,  мен  Сага  таянам.  Мени  куугунтукка
алгандардан куткар,  мени ошолордон сакта. (2)3 Алар мени куткаруучу
жок кезде арстан өңдүү тытып, жанымды сууруп алышпасын

Забур (11:6)  10:6  Ал  кудайсыздарга  күйүп  турган  чокту,  отту,  күкүрттү
жамгырдай  жаадырат.  Күйгүзгөн  ысык  шамал  –  алардын  чөйчөктөгү
үлүшү.

Забур (18:2) 17:3  Теңир менин тирегим, баш паанам, куткаруучум; Кудайым
менин аска-зоом. Мен Ага гана таянам. Ал менин калканым, куткаруучу
мүйүзүм, таянычым.

Забур (18:14)  17:15  Өзүнүн  жебелерин  тартып,  аларды  туш-тушка
чачыратты; көп чагылган жиберип, аларды туш-тушка качырды.

Забур (18:17) 17:18  Мени күчтүү душманымдан, менден күчтүү болгон жек
көрүүчүлөрдөн куткарды.

Забур (18:39) 17:40  Анткени Сен мага согушканга күч бердиң, мага каршы
көтөрүлгөндөрдү бут алдыма жыгып бердиң.

Забур (18:45) 17:46 Бөтөн элдер кумсарып, өздөрүнүн сепилдеринде титиреп
отурушат.

Забур (18:48)  17:49  мени  душмандарымдан  куткарган  Кудай  даңкталсын!
Мага  каршы  чыккандардын  алдында  Сен  мени  жогору  көтөрдүң,  мени
катаал кишиден куткардың.

Забур (23:3) 22:3 Өз ысымы үчүн жаныма күч берип, чындык жолуна салат.
Забур (27:11)  26:11  Теңир,  мага  Өзүңдүн  жолуңда  жүргөндү  үйрөт,

душмандарым үчүн мени чындык жолуна сал.
Забур (31:15) 30:16 Менин күндөрүм Сенин колуңда. Мени душмандарымдын

колунан, куугунтукка алгандардан куткар
Забур (34:40)  33:5  Мен  Теңирди  издедим,  ошондо  Ал  мени  угуп,  бардык

коркунучтан куткарды.
Забур (34:7) 33:8 Теңирдин периштеси Кудайдан корккондорду курчап турат,

аларды куткарат.
Забур (34:13) 33:14 анда тилин жаман сөздөн, оозун жалган сөздөн сактасын.
Забур (34:17-19)  33:18-20  Адил  адамдар  чакырганда,  Теңир  аларды  угуп,



бардык  кыйынчылыктарынан  куткарат. (18)19  Теңир  чын  дилинен
өкүнгөндөргө жакын,  моюн сунгандарды куткарат. (19)20 Адил адамдын
кайгысы көп, бирок Теңир аны бардык кайгысынан куткарат.

Забур (35:1-8)  34:1-8  Теңир,  мени менен күрөшкөндөр менен күрөш, мени
менен согушкандар менен согуш. 2 Калкан, соот алып, мага жардамга кел.
3 Кылычыңды кынынан сууруп, мени кууп келе жаткандардын жолун торо.
Менин жаныма: Сенин куткаруучуң Менмин! –  деп айт. 4 Мени өлтүргүсү
келгендер  уятка  калышсын,  шылдың  болушсун.  Мага  жамандык
каалагандар артына качып,  абийири төгүлсүн. 5  Алар шамал сапырган
самандай  болушсун,  Теңирдин  периштеси  аларды  кууп  жиберсин. 6
Алардын жолу караңгы жана тайгак болсун, Теңирдин периштеси аларды
куугунтуктасын. 7  Анткени  алар  мага  себепсиз  ор  казышкан,  тор
жайышкан. Менин айыпсыз жаным үчүн көр казышкан. 8 Ага күтүлбөгөн
өлүм келсин, мага жашыруун жайган торуна өзү түшсүн, торуна өзү түшүп
өлсүн.

Забур (35:10)  34:10  Менин  бүт  сөөктөрүм:  Теңир!  Күчсүздү  күчтүүдөн
сактаган, жарды менен жакырды каракчыдан куткарган Сендей ким бар? –
дейт.

Забур (36:7-9)  35:8-10  Ырайымың кандай кымбат,  Кудайым!  Адам баласы
Сенин канаттарыңдын далдаасынан баш паанек табат. (8)9 Алар Сенин
үйүңдөгү  майларга  тоюшат,  аларды  Өзүңдүн  таттуу  сууларыңа
кандырасың. (9)10  Анткени  өмүрдүн  булагы  Сенде.  Биз  Сенин
жарыгыңдан жарык көрүп турабыз.

Забур (37:5) 36:5  Теңирге өз жолуңду тапшыр, Ага таян, ошондо Ал ишке
ашырат.

Забур (37:23,24)  36:23,24  Эгерде  адамдын  жолу  Теңирге  жакса,  Ал  аны
бекемдейт. 24 Ал жыгылып бара жатса да, кулабайт, анткени Теңир аны
колунан кармап турат.

Забур (37:40) 36:40  Теңир аларга жардам берет, аларды куткарат. Аларды
кудайсыздардан  куткарып  алат,  аларды  сактап  калат,  анткени  алар
Теңирге таянышат.

Забур (39:1) 38:2 Тилим менен күнөөгө батпаш үчүн, өз жолдорумду байкап
жүрөйүн. Кудайсыз жанымда турганда, оозумду ооздуктайын, – дедим.

Забур (41:4) 40:5 Теңир! Мага ырайым кыл, жанымды сакайт, анткени мен 
Сенин алдыңда күнөө кылдым, – дедим.

Забур (42:5) 41:6 Жаным, эмнеге чөгүп, эмнеге онтоп жатасың? Кудайга таян,
анткени  мен  Аны  –  Куткаруучумду,  Кудайымды  дагы  даңктайм.  (Забур
(43:5) 42:5)

Забур (43:1) 42:1 Мага акыйкаттык кыл, Кудайым, кара ниет эл менен болгон
ишиме кийлигиш. Мени адилетсиз, амалкөй адамдан куткар.

Забур (44:4) 43:5  Кудайым, Сен Өзүң менин Падышамсың! Жакыпты куткар.
Забур (51:4) 50:6  Мен Сага, бир гана Сага каршы күнөө кылдым, Сенин көз



алдыңда жаман иш кылдым. Сенин өкүмүң адилет, Сенин сотуң таза.
Забур (52:5) 51:7  Ошон үчүн Кудай сени таптакыр кыйратат, сени өзүңдүн

турак-жайыңдан,  тамырыңды  тирүүлөр  жашаган  жерден  сууруп  алып
ыргытат.

Забур (54:7) 53:9  Анткени Сен мени бардык кайгыдан куткардың, көздөрүм
душмандарыма тике карады.

Забур (55:18) 54:19 Ким менин жанымды мага каршы чыккандардан тынчтык
менен куткарат, анткени мага каршылар көп.

Забур (59:2)  58:14  анткени  Сен  менин  жанымды  өлүмдөн  куткардың,
Кудайдын  алдында,  тирүүлөрдүн  арасында  жүрүшүм  үчүн,  бутумду  да
мүдүрүлткөн жоксуң.

Забур (60:12) 59:14 Кудай менен күчтүүбүз, Ал душмандарыбызды кулатат.
Забур (63:11) 62:12 Падыша болсо Кудайдан кубаныч алат, Кудай менен ант

бергендер  даңкталышат,  анткени  жалган  сүйлөгөндөрдүн  жаагы  жап
болот.

Забур (66:3) 65:3  Кудайга: Сенин иштериң кандай коркунучтуу! Сенин күчүң
зор, ошондуктан Сага душмандарың багынат, – дегиле.

Забур (68:6) 67:7  Кудай жалгыздарды үйгө киргизет, туткундарды кишенден
бошотот, ал эми баш ийбегендер ысык чөлдө калат.

Забур (68:35) 67:36  Кудайым, Сен Өзүңдүн ыйык жайыңда коркунучтуусуң.
Ысрайыл Кудайы – Ал Өз элине күч-кубат берет. Кудайга даңк!

Забур (70:1) 69:2 Кудайым, мени куткарууга шашыл; Теңирим, мага жардамга
шашыл!

Забур (71:4) 70:4  Оо Кудай, мени кудайсыздын, мыйзамсыздын, тоноочунун
колунан куткар.

Забур (71:13) 70:13 Мага душман болгондор уятка калып жок болушсун. Мага
жамандык издегендер шылдың болуп, абийири төгүлсүн.

Забур (72:12)  71:12  Анткени  ал жардам сурап  кыйкырып жаткан жакырды
жана жардам берүүчүсү жок эзилгенди куткарат.

Забур (76:12) 75:13 Ал төрөлөрдүн рухун баш ийдирет, жердеги падышалар
үчүн Ал коркунучтуу.

Забур (79:9)  78:9  Кудай,  биздин  Куткаруучубуз,  Өз  ысымың  даңкталышы
үчүн,  бизге  жардам  бер,  бизди  куткар,  Өз  ысымың  үчүн  биздин
күнөөлөрүбүздү кечир.

Забур (86:17) 85:17  Мага ырайым кылганыңды билдирген белги бер, мени
жек  көргөндөр  көрүп,  уятка  калышсын,  анткени  Сен,  Теңирим,  мага
жардам бердиң, мени соороттуң.

Забур (91:14,15)  90:14,15 Мени  сүйгөндүгү  үчүн,  аны  куткарам,  коргойм,
анткени ал Менин ысымымды таанып билди. 15 Мени чакырганда, аны
угам. Башына кыйынчылык түшкөндө, Мен аны менен бирге болом. Аны
куткарам, даңктайм.

Забур (92:11) 91:12 Мен душмандарымдын кыйраганын өз көзүм менен көрүп



жатам, мага каршы чыккан зулумдардын талкаланганын өз кулагым менен
угуп жатам.

Забур (103:10)  102:10  Ал  бизге  мыйзамсыз  иштерибизге  жараша жасаган
жок, бизди күнөөлөрүбүзгө жараша жазалаган жок.

Забур (104:9) 103:9 Сен алар өтө алгыс чек койдуң, ошондуктан алар жерди
жабыш үчүн кайрылып келбейт.

Забур (107:6) 106:6 Алар кыйналганда, Теңирди чакырышты, ошондо Теңир
аларды кыйынчылыктарынан куткарды.

Забур (118:10)  117:10  Бардык  элдер  мени  курчап  а лышты,  бирок  мен
аларды Теңирдин ысымы менен талкаладым.

Забур (118:12)  117:12  Алар  мени  аарыдай  курчап  алышты,  бирок  алар
тикенек  күйүп  өчкөндөй  өчүштү,  мен  аларды  Теңирдин  ысымы  менен
талкаладым.

Забур (121:7,8) 120:7,8  Теңир сени ар кандай жамандыктан коргойт, сенин
жаныңды Теңир сактайт. 8 Теңир азыр жана түбөлүккө сени чыкканыңда
да, киргениңде да сактайт.

Забур (138:3) 137:3 Сени чакырган күнү мени угуп, жаныма сергектик бердиң.
Забур (140:1,4,5)  139:2,5,6  Оо  Теңир,  мени  жаман  адамдан  куткар,  мени

кысымга алган адамдан сакта. (4)5 Оо Теңир, мени кудайсыздын колунан
сакта, кысымга алган адамдан сакта, алар мени жыкканы жатышат. (5)6
Текеберлер мага жашыруун тузак тартып, сыйыртмак салышты, жолума
тор жайышты, капкан коюшту.

Забур (142:6) 141:6 Менин зар-муңума кулак сал, анткени мен аябай алсырап
калдым.  Мени  куугунтукка  алгандардан  куткар,  анткени  алар  менден
күчтүүрөөк.

Забур (143:9) 142:9 Теңирим, мени душмандарымдан куткар, Сага корголойм.
Забур 147:(14)3  Сенин  жериңе  тынчтык  орнотот.  Сени  дандуу  буудайга

тойгузат.
Забур 149:6-9  Кудайга арналган даңктоо сөздөр алардын оозунда болсун,

эки  миздүү  кылыч  колдорунда  болсун. 7  Элдерден  өч  алышсын,
урууларды  жазалашсын, 8  алардын  падышаларын  туткундашсын,
төрөлөрүн кишендешсин.  9 Аларга жазылган өкүмдү жүзөгө ашырышсын.
Бул – Анын бардык ыйыктары үчүн урмат. Теңирди даңктагыла!
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