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Mga  Awit  68:1  Bumangon  nawa  ang  Dios,  mangalat  ang  kaniyang  mga
kaaway; sila namang nangagtatanim sa kaniya ay magsitakas sa harap
niya.

Mga  Awit  5:9,10  Sapagka't  walang  pagtatapat  sa  kanilang  bibig;  ang
kanilang kalooban ay tunay na kasamaan; ang kanilang lalamunan ay
bukas na libingan; sila'y nanganunuya ng kanilang dila. 10 Bigyan mong
sala  sila,  Oh  Dios;  ibuwal  mo  sila  sa  kanilang  sariling  mga  payo:
palayasin  mo  sila  sa  karamihan  ng  kanilang  mga  pagsalangsang;
Sapagka't sila'y nanganghimagsik laban sa iyo,

Mga Awit 7:1,2 Oh Panginoon kong Dios, sa iyo nanganganlong ako. Iligtas
mo ako sa lahat na nagsisihabol sa akin, at palayain mo ako: 2 Baka
lurayin nila na gaya ng leon ang aking kaluluwa, na lurayin ito, habang
walang magligtas.

Mga Awit 11:6 Sa masama ay magpapaulan siya ng mga silo; apoy at azufre
at nagaalab na hangin ay magiging bahagi ng kanilang saro.

Mga Awit 18:2 Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at
aking  tagapagligtas;  aking  Dios,  aking  malaking  bato  na  sa  kaniya'y
manganganlong  ako;  aking  kalasag,  at  siyang  sungay  ng  aking
kaligtasan, aking matayog na moog.

Mga  Awit  18:14  At  kaniyang  inihilagpos  ang  kaniyang  mga  pana,  at
pinapangalat sila; Oo, mga kidlat na di masayod at ginulo sila.

Mga Awit 18:17 Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway, At sa mga
nangagtatanim sa  akin,  sapagka't  sila'y  totoong  makapangyarihan  sa
ganang akin.

Mga  Awit  18:39  Sapagka't  iyong  binigkisan  ako  ng  kalakasan  sa
pagbabaka: iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin.

Mga Awit  18:45 Ang mga taga ibang lupa ay  manganghihiluka,  at  sila'y
magsisilabas na nanganginginig mula sa kanilang mga taguang dako.

Mga Awit 18:48 Kaniyang inililigtas ako sa aking mga kaaway: Oo, itinataas
mo  ako  sa  nagsisibangon  laban  sa  akin:  iyong  inililigtas  ako  sa
mangdadahas na tao.

Mga  Awit  23:3  Kaniyang  pinapananauli  ang  aking  kaluluwa:
pinapatnubayan  niya  ako  sa  mga landas  ng  katuwiran  alangalang  sa
kaniyang pangalan.

Mga  Awit  27:11  Ituro  mo  sa  akin  ang  iyong  daan,  Oh  Panginoon:  at



patnubayan mo ako sa patag na landas, dahil sa aking mga kaaway.
Mga Awit 31:15 Ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay: iligtas

mo ako sa kamay ng aking mga kaaway, at sa mga nagsisiusig sa akin.
Mga  Awit  34:4  Aking  hinanap  ang  Panginoon,  at  sinagot  niya  ako,  at

iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan.
Mga Awit 34:7 Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot

ng nangatatakot sa kaniya, at ipinagsasanggalang sila.
Mga Awit 34:13  Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama. At ang iyong

mga labi sa pagsasalita ng karayaan.
Mga Awit 34:17-19 Ang matuwid ay nagsidaing, at dininig ng Panginoon, at

iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. 18 Ang Panginoon ay
malapit sa kanila na may bagbag na puso, at inililigtas ang mga may
pagsisising  diwa.  19  Marami  ang  kadalamhatian  ng  matuwid;  nguni't
inililigtas ng Panginoon sa lahat.

Mga Awit 35:1-8 Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin:
lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. 2 Humawak ka ng kalasag
at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. 3 Kumuha ka rin
naman ng sibat, at tumigil ka sa daan laban sa kanila na nagsisihabol sa
akin: sabihin mo sa aking kaluluwa, Ako'y iyong kaligtasan. 4 Mangahiya
nawa  sila,  at  madala  sa  kasiraang  puri  ang  nagsisiusig  sa  aking
kaluluwa: mangapabalik sila, at mangalito silang nagsisikatha ng aking
kapahamakan. 5 Maging gaya nawa sila ng ipa sa unahan ng hangin, at
itaboy sila ng anghel ng Panginoon. 6 Maging madilim nawa, at madulas
ang kanilang daan, at habulin sila ng anghel ng Panginoon. 7 Sapagka't
walang kadahilanan ay ipinagkubli nila ako ng kanilang silo sa hukay,
walang  kadahilanan  ay  nagsihukay  sila  para  sa  aking  kaluluwa.  8
Dumating  nawa  sa  kaniya  ng  walang  anoano  ang  pagkapahamak;  at
hulihin nawa siya ng kaniyang silo na kaniyang ikinubli: mahulog nawa
siya sa ikapapahamak niya.

Mga Awit 35:10 Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino
ang gaya mo, na inililigtas ang dukha doon sa totoong malakas kay sa
kaniya,  Oo,  ang  dukha  at  ang  mapagkailangan  sa  sumasamsam  sa
kaniya?

Mga Awit 36:7-9 Napaka mahalaga ng iyong kagandahang-loob, Oh Dios! At
ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa ilalim ng iyong mga
pakpak. 8 Sila'y nangabubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay;
at iyong paiinumin sila sa ilog ng iyong kaluguran. 9 Sapagka't nasa iyo
ang bukal ng buhay: sa iyong liwanag makakakita kami ng liwanag.

Mga Awit 37:5  Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala ka rin



naman sa kaniya, at kaniyang papangyayarihin.
Mga Awit 37:23,24 Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon; at siya'y

nasasayahan sa kaniyang lakad. 24 Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya
lubos  na  mapapahiga:  Sapagka't  inaalalayan  siya  ng  Panginoon  ng
kaniyang kamay.

Mga  Awit  37:40  At  sila'y  tinutulungan  ng  Panginoon,  at  sinasagip  sila:
sinasagip  niya  sila  sa  masama,  at  inililigtas  sila.  Sapagka't  sila'y
nagsipagkanlong sa kaniya.

Mga Awit 39:1 Aking sinabi,  ako'y magiingat sa aking mga lakad, upang
huwag akong magkasala ng aking dila: aking iingatan ang aking dila ng
paningkaw, samantalang ang masama ay nasa harap ko.

Mga Awit 41:4 Aking sinabi, Oh Panginoon, maawa ka sa akin: pagalingin
mo ang aking kaluluwa; sapagka't ako'y nagkasala laban sa iyo.

Mga  Awit  42:5,11  Bakit  ka  nanglulumo,  Oh  kaluluwa  ko?  At  bakit  ka
nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Dios: sapagka't pupuri pa ako sa
kaniya dahil sa kagalingan ng kaniyang mukha. 11 Bakit ka nanglulumo,
Oh kaluluwa ko? At bakit  ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa
Dios: sapagka't pupuri pa ako sa kaniya, na siyang kagalingan ng aking
mukha, at aking Dios. (Mga Awit 43:5)

Mga Awit 43:1 Hatulan mo ako, Oh Dios, at ipagsanggalang mo ang aking
usap laban sa masamang bansa:  Oh iligtas  mo ako sa magdaraya at
hindi ganap na tao.

Mga Awit 44:4  Ikaw ang aking Hari, Oh Dios: magutos ka ng kaligtasan sa
Jacob.

Mga Awit 51:4  Laban sa iyo, sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng
kasamaan  sa  iyong  paningin:  upang  ikaw  ay  ariing  ganap  pag
nagsasalita ka, at maging malinis pag humahatol ka.

Mga Awit 52:5 Ilulugmok ka ring gayon ng Dios magpakailan man, itataas
ka niya, at ilalabas ka sa iyong tolda, at bubunutin ka niya sa lupain ng
may buhay. (Selah)

Mga Awit 54:7 Sapagka't iniligtas niya ako sa lahat ng kabagabagan; at
nakita ng aking mata ang aking nasa sa aking mga kaaway.

Mga Awit 55:18 Kaniyang tinubos ang aking kaluluwa sa kapayapaan mula
sa pagbabaka laban sa akin: Sapagka't sila'y marami na nakikipaglaban
sa akin.

Mga Awit 59:2  Iligtas mo ako sa mga manggagawa ng kasamaan, at iligtas
mo ako sa mga mabagsik na tao.

Mga  Awit  60:12  Sa  pamamagitan  ng  Dios  ay  gagawa  kaming  may
katapangan: sapagka't siya ang yumayapak sa aming mga kaaway.



Mga Awit 63:11 Nguni't ang hari ay magagalak sa Dios: bawa't sumusumpa
sa  pamamagitan  niya  ay  luluwalhati;  sapagka't  ang  bibig  nila  na
nagsasalita ng mga kasinungalingan ay patitigilin.

Mga Awit 66:3 Inyong sabihin sa Dios, napaka kakilakilabot ng iyong mga
gawa! Sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan ay magsisuko ang iyong
mga kaaway sa iyo.

Mga  Awit  68:6  Pinapagmamaganak  ng  Dios  ang  mga  nagiisa:  kaniyang
inilalabas  sa  kaginhawahan  ang  mga  bilanggo:  nguni't  ang  mga
mapanghimagsik ay magsisitahan sa tuyong lupa.

Mga Awit 68:35 Oh Dios, ikaw ay kakilakilabot mula sa iyong mga dakong
banal: ang Dios ng Israel, ay nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan
sa kaniyang bayan. Purihin ang Panginoon.

Mga Awit 70:1 Magmadali ka, Oh Dios, na iligtas mo ako; magmadali ka na
tulungan mo ako, Oh Panginoon.

Mga Awit 71:4  Sagipin mo ako, Oh aking Dios, sa kamay ng masama, sa
kamay ng liko at mabagsik na tao.

Mga Awit 71:13 Mangapahiya at mangalipol sila na mga kaaway ng aking
kaluluwa;  mangatakpan  ng  pagkaduwahagi  at  kasiraang  puri  sila,  na
nagsisihanap ng aking kapahamakan.

Mga Awit 72:12 Oo, lahat ng mga hari ay magsisiyukod sa harap niya: lahat
ng mga bansa ay mangaglilingkod sa kaniya.

Mga  Awit  76:12  Kaniyang  ihihiwalay  ang  diwa  ng  mga  pangulo:  siya'y
kakilakilabot sa mga hari sa lupa.

Mga Awit 79:9  Iyong tulungan kami, Oh Dios ng aming kaligtasan, dahil sa
kaluwalhatian ng iyong pangalan: at iyong iligtas kami, at linisin mo ang
aming mga kasalanan, dahil sa iyong pangalan.

Mga  Awit  86:17  Pagpakitaan  mo  ako  ng  tanda  sa  ikabubuti:  upang
mangakita  nilang  nangagtatanim  sa  akin,  at  mangapahiya,  sapagka't
ikaw, Panginoon, ay tumulong sa akin, at umaliw sa akin.

Mga Awit 91:14,15  Sapagka't kaniyang inilagak ang kaniyang pagibig sa
akin, kaya't iniligtas ko siya: aking ilalagay siya sa mataas, sapagka't
kaniyang  naalaman  ang  pangalan  ko.  15  Siya'y  tatawag  sa  akin,  at
sasagutin  ko  siya;  ako'y  sasa  kaniya  sa  kabagabagan:  aking  ililigtas
siya, at pararangalan siya.

Mga Awit 92:11 Nakita naman ng aking mata ang nasa ko sa aking mga
kaaway, narinig ng aking pakinig ang nasa ko sa mga manggagawa ng
kasamaan na nagsisibangon laban sa akin.

Mga  Awit  103:10  Siya'y  hindi  gumawa  sa  atin  ng  ayon  sa  ating  mga
kasalanan, ni gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan.



Mga  Awit  104:9   Ikaw  ay  naglagay  ng  hangganan  upang  sila'y  huwag
makaraan; upang sila'y huwag magsibalik na tumakip sa lupa.

Mga  Awit  107:6  Nang  magkagayo'y  nagsidaing  sila  sa  Panginoon  sa
kanilang kabagabagan, at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan.

Mga Awit 118:10,12 Kinubkob ako ng lahat ng mga bansa sa palibot: sa
pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila. 12 Kanilang kinubkob
ako sa palibot na parang mga pukyutan: sila'y nangamatay na parang
apoy ng mga dawag: sa pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila.

Mga  Awit  121:7,8   Iingatan  ka  ng  Panginoon  sa  lahat  ng  kasamaan;
kaniyang  iingatan  ang  iyong  kaluluwa.  8  Iingatan  ng  Panginoon  ang
iyong  paglabas  at  ang  iyong  pagpasok,  mula  sa  panahong  ito  at  sa
magpakailan pa man.

Mga Awit 138:3 Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako, iyong
pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa.

Mga  Awit  140:1,4,5   Iligtas  mo  ako,  Oh  Panginoon,  sa  masamang  tao;
ingatan mo ako sa marahas na tao: 4 Ingatan mo ako, Oh Panginoon, sa
mga  kamay  ng  masama;  ingatan  mo  ako  sa  marahas  na  tao:  na
nagakalang iligaw ang aking mga hakbang. 5 Ipinagkubli ako ng palalo
ng silo, at ng mga panali; kanilang ipinaglagay ako ng bating sa tabi ng
daan; sila'y naglagay ng mga silo na ukol sa akin. (Selah)

Mga Awit 142:6 Pakinggan mo ang aking daing; sapagka't ako'y totoong
nababa: iligtas mo ako sa nagsisiusig sa akin; sapagka't sila'y malakas
kay sa akin.

Mga Awit  143:9   Iligtas  mo ako,  Oh  Panginoon,  sa  aking  mga kaaway:
tumatakas ako sa iyo upang ikubli mo ako.

Mga  Awit  147:14  Siya'y  gumagawa  ng  kapayapaan  sa  iyong  mga
hangganan; kaniyang binubusog ka ng pinakamainam na trigo.

Mga Awit 149:6-9 Malagay nawa sa kanilang bibig ang pinakamataas na
pagpuri sa Dios, at tabak na may dalawang talim sa kanilang kamay; 7
Upang magsagawa ng panghihiganti sa mga bansa, at mga parusa sa
mga bayan; 8 Upang talian ang kanilang mga hari ng mga tanikala, at
ang  kanilang  mga  mahal  na  tao  ng  mga  panaling  bakal;  9  Upang
magsagawa sa kanila ng hatol na nasusulat: mayroon ng karangalang ito
ang lahat niyang mga banal. Purihin ninyo ang Panginoon.
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