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Salms 68:1(67:2)  Que Déu s'aixequi  i  els  enemics es dispersin,  que fugin
davant d'ell els qui l'odien! 

Salms 5:9,10(10,11) En els seus llavis no hi ha sinceritat, tenen el cor ple
d'intriga; sota una llengua que afalaga hi ha un sepulcre obert. 10(11) Déu
meu, sentencia'ls. Que els facin caure els seus mateixos plans. Proscriu-
los per tantes sedicions, ja que es revolten contra tu.

Salms 7:1,2(1-3) Complanta. Del recull de David: càntic que adreçà al Senyor
quan sentí les paraules de Cuix, el benjaminita. (2) Senyor, Déu meu, en tu
em  refugio:  salva'm  dels  perseguidors,  allibera'm.  2(3)  Que  no
m'arrabassin  la  vida  com lleons:  si  em claven  les  urpes,  ningú no em
salvarà.

Salms 11:6(10:6)  Farà ploure dissorts  sobre els  injustos,  foc,  sofre i  vent
ardent: aquest serà el seu destí.

Salms  18:2(17:3)  Senyor,  ets  roca  i  muralla  que  em  deslliura;  Déu  meu,
penyal on m'emparo, escut i baluard, força que em salva! 

Salms 18:14(17:15) disparava pertot les seves fletxes, fulminava a grapats
els seus llamps.

Salms 18:17(17:18) m'alliberà d'enemics poderosos,  d'adversaris més forts
que no pas jo.

Salms 18:39(17:40) M'has armat de valentia per a combatre, doblegues els
rebels sota meu,

Salms 18:45(17:45,46) Els estrangers, així que em senten, se'm sotmeten i
m'obeeixen; (46) desesmats i engrillonats, s'acosten fent tentines.

Salms 18:48(17:49) Tu m'alliberes de l'assalt dels enemics, em fas triomfar
dels qui s'alcen contra mi; em salves dels homes violents

Salms 23:3(22:3) i allí em retorna. Em guia per camins segurs, per amor del
seu nom;

Salms 27:11(26:11) Ensenya'm, Senyor, la teva ruta, condueix-me per camins
planers. Tu saps que tinc enemics.

Salms 31:15(30:16) tens a les mans el meu destí.» Allibera'm dels enemics
que em persegueixen.

Salms 34:4(33:5) He cercat el Senyor i  ell  m'ha respost,  m'ha alliberat de
l'angoixa que tenia.

Salms  34:7(33:8)  Acampa  l'àngel  del  Senyor  entorn  dels  seus  fidels  per
protegir-los.

Salms 34:13(33:14) Guarda't la llengua del mal, que no diguin res de fals els



teus llavis.
Salms 34:17-19(33:18-20) Als qui clamen al Senyor, ell els escolta i els treu

de  tots  els  perills.  34:18(33:19)  El  Senyor  és  a  prop  dels  cors  que
sofreixen,  salva  els  homes que se  senten desfets.  34:19(33:20)  El  just
pateix molts mals, però el Senyor sempre l'allibera; 

Salms 35:1-8(34:1-8) Del recull de David. Acusa, Senyor, els qui m'acusen,
combat contra els qui em combaten; 2 pren l'escut i el broquer, aixeca't,
vine a ajudar-me! 3 Branda la llança, barra el pas als qui em persegueixen.
Senyor, digues-me: «Jo et salvaré.» 4 Que quedin defraudats i avergonyits
els qui volen la meva mort. Que se'n tornin plens de confusió els qui es
proposen fer-me mal. 5 Que siguin com la palla a mercè del vent i que els
encalci  l'àngel  del  Senyor.  6  Que trobin  fosc  i  relliscós  el  camí  i  que
l'àngel  del  Senyor  els  persegueixi.  7  No  tenien  motiu  per  a  posar-me
paranys ni per a obrir clots on perdés la vida. 8 Que es trobin tot d'una en
el desastre, que els atrapin els paranys que em posaven i caiguin als clots
que han obert.

Salms 35:10(34:10) proclamaré amb totes les forces: «Senyor, qui és com tu?
Tu defenses el pobre contra el poderós, el pobre desvalgut contra qui el
roba.»

Salms 36:7-9(35:8-10) Que n'és, de preciós, Déu meu, el teu amor! Els homes
s'emparen a l'ombra de les teves ales, 8(9) se sacien del bo i millor de
casa teva; els fas beure al torrent del paradís. 9(10) En tu hi ha la font de
la vida, i veiem la llum en la teva llum.

Salms 37:5(36:5) Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa'l
fer:

Salms 37:23,24(36:23,24) El Senyor guia els passos de l'home, el manté ferm
i vetlla  el  seu camí;  24 si  mai cau,  no queda estès a terra,  perquè el
Senyor li dóna la mà.

Salms 37:40(36:40) El Senyor els ajuda i els allibera, els allibera dels malvats
i els salva, perquè en ell es refugien.

Salms 39:1(38:2) M'havia dit a mi mateix: «Vigilaré els meus passos per no
pecar amb la llengua; guardaré closos els llavis mentre hi hagi un injust al
meu davant.»

Salms 41:4(40:5) Jo clamo: «Senyor, compadeix-te de mi. He pecat contra tu,
guareix-me!»

Salms  42:5(41:6)  Per  què  aquesta  tristor,  ànima  meva?  Per  què  aquest
torbament? Espera en Déu! Jo et tornaré a lloar, salvador meu i Déu meu.
(Salms 42:6,11(41:7,12); 43:5)

Salms 43:1(42:1) Fes-me justícia, Déu meu, defensa la meva causa contra
una gent infidel; allibera'm de l'home pervers i traïdor.



Salms 44:4(43:5) Tu eres, rei meu i Déu meu, qui decretava les victòries de
Jacob.

Salms 51:4(50:6) Contra tu, contra tu sol he pecat, he fet el que és dolent als
teus ulls. Per això ets just quan dónes la sentència, irreprensible en el teu
veredicte.

Salms  52:5(51:7)  Per  això  Déu  et  derrocarà  per  sempre,  et  traurà  fora  i
t'arrasarà la casa, t'arrencarà de la terra dels vivents. Pausa

Salms 54:7(53:9) El teu nom m'ha alliberat de tot perill, he vist derrotats els
adversaris.

Salms 55:18(54:19)  Ha  guardat  en pau  la  meva  vida  enfront  dels  qui  em
combatien, perquè molts lluitaven contra mi.

Salms 59:2(58:3) allibera'm dels qui van amb males arts, salva'm dels homes
sanguinaris.

Salms 60:12(59:14) Pel poder de Déu farem proeses: ell mateix trepitjarà els
enemics.

Salms 63:11(62:12) I el rei celebrarà el triomf de Déu; se'n gloriaran els qui
juren pel seu nom quan hauran de callar els qui diuen falsedats.

Salms 66:3(65:3) Digueu a Déu: «Que en són, d'admirables, les teves obres!
En veure't tan gran i poderós, els teus enemics se sotmeten.

Salms 68:6(67:7) Déu dóna casa als desemparats, allibera els captius que
vénen enmig de cants, mentre que els rebels es queden a l'estepa.

Salms 68:35(67:36) Ets temible, Déu nostre, des dels teus santuaris. Ell és el
Déu d'Israel, que dóna poder i valentia al seu poble. Beneït sigui Déu!

Salms 70:1(69:2) Déu meu, vine a ajudar-me; cuita a defensar-me, Senyor!
Salms 71:4(70:4) Déu meu, treu-me de les mans de l'injust,  de les grapes

malvades del dolent.
Salms 71:13(70:13) Que quedin confosos i avergonyits els qui demanen per a

mi pena de mort; que ploguin les befes i els escarnis sobre els qui volen
fer-me mal!

Salms 72:12(71:12) Salvarà els pobres que reclamen, els desvalguts que no
tenen defensor.

Salms 76:12(75:13) a ell que abat l'orgull dels prínceps i es fa respectar dels
reis de la terra.

Salms 79:9(78:9)  Defensa'ns,  oh  Déu,  salvador  nostre,  per  l'honor  del  teu
nom; allibera'ns i perdona'ns els pecats per amor del teu nom.

Salms 86:17(85:17) Dóna'm un senyal del teu favor, i els qui m'odien veuran,
avergonyits, que tinc en tu, Senyor, consol i ajuda.

Salms 91:14,15(90:14,15) “Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré, el
protegiré  perquè  reconeix  el  meu  nom.  91:15(90:15)   Sempre  que
m’invoqui  jo  l’escoltaré;  seré  amb  ell  en  la  tribulació,  el  salvaré  i



l’honoraré;
Salms 92:11(91:12) Puc mirar de fit a fit els meus contraris; dels malvats que

s'aixequen contra mi, en sento parlar sense por.
Salms 103:10(102:10) no ens castiga els pecats com mereixem, no ens paga

com deuria les nostres culpes.
Salms 104:9(103:9)  els  fixares  un límit  que no traspassaran,  mai  més no

cobriran la terra.
Salms 107:6(106:6) En les seves penes van cridar al Senyor i ell els salvà

d'aquell perill:
Salms  118:10(117:10)  Quan  totes  les  nacions  m'envoltaven,  invocant  el

Senyor les he vençudes.
Salms 118:12(117:12) Quan m'envoltaven com un eixam i s'arboraven com

foc d'argelagues, invocant el Senyor les he vençudes.
Salms 121:7,8(120:7,8) El Senyor et guarda de tota desgràcia, et guarda la

vida. 8 El Senyor guarda tots els teus passos ara i per tots els segles.
Salms 138:3(137:3) Quan jo t'invocava, m'has escoltat, has enfortit la meva

ànima.
Salms 140:1(139:2) Salva'm, Senyor, de la gent dolenta, guarda'm dels homes

violents.
Salms 140:4,5(139:5,6) Protegeix-me, Senyor, contra els injustos, guarda'm

dels homes violents, que es proposen de fer-me ensopegar. 140:5(139:6)
Uns insolents m'han parat llaços i cordes, vora el camí han amagat un
filat, m'hi han posat paranys. Pausa 

Salms  142:6(141:7)  Escolta  atentament  el  meu  clam,  perquè  he  quedat
desemparat. Allibera'm dels meus perseguidors, homes més forts que no
pas jo.

Salms 143:9(142:9) Allibera'm de l'enemic, Senyor, en tu trobo refugi.
Salms 147:14 manté la pau en el teu territorii et sacia amb la flor del blat.
Salms  149:6-9  Mentre  els  seus  llavis  glorifiquen  Déu,  tenen  a  les  mans

espases de dos talls,  7  per  fer  justícia  entre  els  pobles  i  castigar  les
nacions, 8 per encadenar els seus reis i emmanillar els poderosos, 9 per
executar la sentència que està escrita. Aquests són els honors reservats
als qui l'estimen! Al·leluia!
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