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Žalmy 68:1(1,2) Přednímu z kantorů, Davidův žalm k zpívání. (2) Povstane 
Bůh, a rozprchnou se nepřátelé jeho, a utekou od Tváři jeho ti, kteříž ho 
mají v nenávisti.

Žalmy 5:9,10(10,11) Neboť není v ústech jejich žádné upřímnosti, vnitřnosti 
jejich plné nešlechetnosti, hrob otevřený hrdlo jejich, jazykem svým 
lahodně mluví. 10(11) Zkaz je, ó Bože, nechať padnou od rad svých; pro 
množství nešlechetností jejich rozptyl je, poněvadž odporní jsou tobě.

Žalmy 7:1,2(1-3) Osvědčení neviny Davidovy, o čemž zpíval Hospodinu z 
příčiny slov Chusi syna Jeminova. (2) Hospodine Bože můj, v toběť 
doufám, vysvoboď mne ode všech protivníků mých, a vytrhni mne, 2(3) Aby
neuchvátil jako lev duše mé, a neroztrhal, když by nebyl, kdo by 
vysvobodil.

Žalmy 11:6 Dštíti bude na bezbožníky uhlím řeřavým, ohněm a sirou, a duch 
vichřice bude částka kalicha jejich.

Žalmy 18:2(3) Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj, Bůh silný 
můj, skála má, v němž naději skládám, štít můj a roh spasení mého, mé 
útočiště.

Žalmy 18:14(15) Vystřelil i střely své, a rozptýlil je, a blýskáním častým 
porazil je.

Žalmy 18:17(18) Vytrhl mne od nepřítele mého silného, a od těch, kteříž mne 
nenáviděli, ačkoli silnější mne byli.

Žalmy 18:39(40) Ty jsi zajisté mne přepásal udatností k boji, povstávající 
proti mně sehnul jsi pode mne.

Žalmy 18:45(46) Cizozemci svadli a třásli se v ohradách svých.
Žalmy 18:48(49) Ty jsi vysvoboditel můj z moci nepřátel mých, také i nad 

povstávající proti mně vyvýšils mne, a od člověka ukrutného vyprostils 
mne.

Žalmy 23:3 Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro 
jméno své.

Žalmy 27:11 Vyuč mne, Hospodine, cestě své, a veď mne po stezce přímé pro
ty, jenž mne střehou.

Žalmy 31:15(16) V rukou tvých jsou časové moji, vytrhni mne z ruky nepřátel 
mých a těch, kteříž mne stihají.

Žalmy 34:4(5) Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů 
mých vytrhl mne.

Žalmy 34:7(8) Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho 



bojí, a zastává jich.
Žalmy 34:13(14) Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.
Žalmy 34:17-19(18-20) Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech 

jejich úzkostí je vytrhuje. 18(19) Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou
srdce skroušeného, a potřeným v duchu spomáhá. 19(20) Mnohé úzkosti 
jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje.

Žalmy 35:1-8 Žalm Davidův. Suď se, Hospodine, s těmi, kteříž se se mnou 
soudí; bojuj proti těm, kteříž proti mně bojují. 2 Pochyť štít a pavézu, a 
povstaň mi ku pomoci. 3 Vezmi i kopí, a vyjdi vstříc těm, kteříž táhnou 
proti mně. Rciž duši mé: Spasení tvé jáť jsem. 4 Nechať se zahanbí a 
zapýří ti, kteříž hledají duše mé; zpět ať jsou obráceni a zahanbeni ti, 
kteříž mi zlé obmýšlejí. 5 Ať jsou jako plevy před větrem, a anděl 
Hospodinův rozptylujž je. 6 Cesta jejich budiž temná a plzká, a anděl 
Hospodinův stihej je. 7 Nebo jsou bez příčiny polékli v jámě osídlo své, bez
příčiny vykopali jámu duši mé. 8 Připadniž na ně setření, jehož se nenadáli,
a sít jejich, kterouž ukryli, ať je uloví; s hřmotem ať do ní vpadnou.

Žalmy 35:10 A tuť všecky kosti mé řeknou: Hospodine, kdo jest podobný 
tobě, ješto vytrhuješ ztrápeného z moci toho, kterýž nad něj silnější jest, 
tolikéž chudého a nuzného od toho, kterýž ho násilně loupí?

Žalmy 36:7-9(8-10) Jak převelmi drahé jest milosrdenství tvé, Bože, a protož 
synové lidští v stínu křídel tvých doufají. 8(9) Tučností domu tvého 
rozvlažováni bývají, a potokem Rozkoší svých napájíš je. 9(10) Nebo u tebe
jest studnice života, a v světle tvém světlo vidíme.

Žalmy 37:5 Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté 
všecko spraví.

Žalmy 37:23,24 Krokové člověka spravedlivého od Hospodina spravováni 
bývají, a cestu jeho libuje. 24 Jestliže by upadl, neurazí se; nebo Hospodin 
drží jej za ruku jeho.

Žalmy 37:40 Spomáháť jim Hospodin, a je vytrhuje, vytrhuje je od bezbožníků,
a zachovává je; nebo doufají v něho.

Žalmy 39:1(1,2) Přednímu zpěváku Jedutunovi, žalm Davidův. (2) Řekl jsem: 
Ostříhati budu cest svých, abych nezhřešil jazykem svým; pojmuv uzdu 
ústa svá, dokudž bude bezbožník přede mnou.

Žalmy 41:4(5) Já řekl jsem: Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav duši 
mou, nebo jsem tobě zhřešil.

Žalmy 42:5(6),11(12) Proč jsi smutná, duše má, a proč se kormoutíš? 
Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávati jej budu, i hojné spasení Tváři 
jeho. 11(12) Proč jsi smutná, duše má, a proč se kormoutíš ve mně? 
Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávati jej budu; onť jest hojné spasení 
Tváři mé a Bůh můj. (Žalmy 43:5)



Žalmy 43:1 Suď mne, ó Bože, a zasaď se o mou při; od národu nemilosrdného,
a od člověka lstivého a nepravého vytrhni mne.

Žalmy 44:4(5) Ty jsi sám král můj, ó Bože, udílejž hojného spasení Jákobova.
Žalmy 51:4(6) Tobě, tobě samému, zhřešil jsem, a zlého se před očima tvýma 

dopustil, abys spravedlivý zůstal v řečech svých, a bez úhony v soudech 
svých.

Žalmy 52:5(7) I tebeť Bůh silný zkazí na věky, pochytí tě, a vytrhne tě z 
stánku, a vykoření z země živých. Sélah.

Žalmy 54:7(9) Nebo z ssoužení všelikého vytrhl mne Bůh, nýbrž i pomstu nad 
nepřátely mými vidělo oko mé.

Žalmy 55:18(19) Vykoupíť duši mou, tak aby v pokoji byla před válkou proti 
mně; nebo veliké množství bylo jich při mně.

Žalmy 59:2(3) Vytrhni mne od těch, kteříž Páší nepravost, a od mužů 
vražedlných zachovej mne.

Žalmy 60:12(14) V Bohu udatně sobě počínati budeme, a onť pošlapá 
nepřátely naše.

Žalmy 63:11(12) Král pak veseliti se bude v Bohu, i každý, kdož skrze něho 
přisahá, chlubiti se bude; nebo ústa mluvících lež zacpána budou.

Žalmy 66:3 Rcete Bohu: Jak hrozný jsi v skutcích svých! Pro velikost síly tvé 
lháti budou tobě nepřátelé tvoji.

Žalmy 68:6(7) Bůh samotné rozmnožuje v domy, vyvodí vězně z okovů, zpurní 
pak bydliti musejí v zemi vyprahlé.

Žalmy 68:35(36) Přehrozný jsi, ó Bože, z svatých příbytků svých. Bůh silný 
Izraelský, onť dává moc a sílu lidu svému, Bůh požehnaný.

Žalmy 70:1(1,2) Přednímu z kantorů, žalm Davidův, k připomínání. (2) Bože, 
abys mne vytrhl, Hospodine, abys mi spomohl, pospěš.

Žalmy 71:4 Bože můj, vytrhni mne z ruky bezbožníka, z ruky převráceného a 
násilníka.

Žalmy 71:13 Nechť jsou zahanbeni, a zhynou protivníci duše mé; přikryti 
buďte lehkostí a hanbou, kteříž hledají pádu mého.

Žalmy 72:12 Nebo vytrhne nuzného, volajícího a nátisk trpícího, kterýž nemá 
spomocníka.

Žalmy 76:12(13) Onť odjímá ducha knížatům, a k hrůze jest králům zemským.
Žalmy 79:9 Pomoz nám, ó Bože spasení našeho, pro slávu jména svého; 

vytrhni nás, a buď milostiv hříchům našim pro jméno své.
Žalmy 86:17 Prokaž ke mně znamení dobrotivosti, tak aby vidouce to ti, 

kteříž mne nenávidí, zahanbeni byli, že jsi ty mi, Hospodine, spomohl, a 
mne potěšil.

Žalmy 91:14,15 Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; 
nebo poznal jméno mé. 15 Vzývati mne bude, a Vyslyším jej; já s ním budu 



v ssoužení, vytrhnu a oslavím jej.
Žalmy 92:11(12) I podívá se oko mé na ty, jenž mne špehují, a o těch 

nešlechetnících, jenž proti mně povstávají, ušima svýma Uslyším.
Žalmy 103:10 Ne podlé hříchů našich nakládá s námi, ani vedlé nepravostí 

našich odplacuje nám.
Žalmy 104:9 Meze jsi položil, aby jich nepřestupovaly, ani se navracovaly k 

přikrývání země.
Žalmy 107:6 Když volali k Hospodinu v ssoužení svém, z úzkostí jejich vytrhl 

je,
Žalmy 118:10 Všickni národové obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu 

vyplénil jsem je.
Žalmy 118:12 Ssuli se na mne jako včely, však zhasli jako oheň z trní: nebo 

ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.
Žalmy 121:7,8 Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude 

duše tvé. 8 Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od
tohoto časuaž na věky.

Žalmy 138:3 Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels mne, a obdařils silou 
duši mou.

Žalmy 140:1(1,2) Přednímu z kantorů, žalm Davidův. (2) Vysvoboď mne, 
Hospodine, od člověka zlého, a od muže ukrutného ostříhej mne,

Žalmy 140:4,5(5,6) Ostříhej mne, Hospodine, od rukou bezbožníka, od muže 
ukrutného zachovej mne, kteříž myslí podraziti nohy mé. 5(6) Polékli pyšní 
na mne osídlo a provazy, roztáhli teneta u cesty, a léčky své mi položili. 
Sélah.

Žalmy 142:6(7) Pozorujž volání mého, neboť jsem zemdlen přenáramně; 
vysvoboď mne od těch, jenž stihají mne, nebo jsou silnější nežli já.

Žalmy 143:9 Vytrhni mne z nepřátel mých, Hospodine, u tebeť se skrývám.
Žalmy 147:14 On působí v končinách tvých pokoj, a bělí pšeničnou nasycuje 

tě.
Žalmy 149:6-9 Oslavování Boha silného bude ve rtech jejich, a meč na obě 

straně ostrý v rukou jejich, 7 K vykonávání pomsty nad pohany, a k 
strestání národů, 8 K svazování králů jejich řetězy, a šlechticů jejich pouty
železnými, 9 K nakládání s nimi podlé práva zapsaného, k slávě všechněm 
svatým jeho. Halelujah.
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