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Psalmit 68:1(1,2) Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi, laulu. (2) Jumala nousee, 
hänen vihollisensa hajaantuvat, hänen vihamiehensä pakenevat hänen 
kasvojensa edestä.

Psalmit 5:9,10(10,11) Sillä heidän suussaan ei ole luotettavaa sanaa, heidän 
sisimpänsä on turmiota täynnä, heidän kurkkunsa on avoin hauta, 
kielellänsä he liukkaasti liehakoivat. 10(11) Tuomitse, Jumala, heidät 
syyllisiksi, rauetkoon heidän hankkeensa. Kukista heidät heidän 
rikostensa paljouden tähden, sillä he niskoittelevat sinua vastaan.

Psalmit 7:1,2(1-3) Daavidin virsi, jonka hän veisasi Herralle benjaminilaisen 
Kuusin sanojen johdosta. (2) Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan; 
pelasta minut kaikista vainoojistani ja vapahda minut, 2(3) etteivät he 
raatelisi minua niinkuin leijona ja tempaisi pois–eikä pelastajaa olisi.

Psalmit 11:6 Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä;
polttava tuuli on heidän maljansa osa.

Psalmit 18:2(3) Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, 
vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja 
varustukseni.

Psalmit 18:14(15) Hän lennätti nuolensa ja hajotti heidät, paljon salamoita ja 
kauhistutti heidät.

Psalmit 18:17(18) hän pelasti minut voimallisesta vihollisestani, minun 
vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämmät.

Psalmit 18:39(40) Sinä vyötät minut voimalla sotaan, sinä painat vastustajani
minun alleni.

Psalmit 18:45(46) Muukalaiset masentuvat ja tulevat vavisten 
varustuksistansa.

Psalmit 18:48(49) sinä, joka pelastat minut vihollisistani ja korotat minut 
vastustajaini ylitse ja päästät minut väkivaltaisesta miehestä.

Psalmit 23:3 Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle 
nimensä tähden.

Psalmit 27:11 Neuvo, Herra, minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua 
minun vihamiesteni tähden.

Psalmit 31:15(16) Minun aikani ovat sinun kädessäsi, pelasta minut 
vihollisteni kädestä ja vainoojistani.

Psalmit 34:4(5) Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut 
kaikista peljätyksistäni.

Psalmit 34:7(8) Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät,
ja pelastaa heidät.

Psalmit 34:13(14) varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta;



Psalmit 34:17-19(18-20) Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa 
heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. 18(19) Lähellä on Herra niitä, 
joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. 19(20) 
Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä 
kaikista.

Psalmit 35:1-8 Daavidin virsi. Riitele, Herra, minun riitaveljiäni vastaan; sodi 
niitä vastaan, jotka minua vastaan sotivat. 2 Tempaa pieni kilpi, suuri kilpi
ja nouse minun avukseni. 3 Sivalla keihäs ja salpaa tie minun vainoojiltani.
Sano minun sielulleni: "Minä olen sinun pelastuksesi". 4 Joutukoot 
häpeään ja pilkkaan, jotka minun henkeäni väijyvät; peräytykööt, 
punastukoot, jotka minulle pahaa aikovat. 5 Olkoot he niinkuin akanat 
tuulessa, ja Herran enkeli syösköön heidät maahan; 6 heidän tiensä 
olkoon pimeä ja liukas, ja Herran enkeli ajakoon heitä takaa. 7 Sillä syyttä 
he ovat virittäneet verkkonsa minun eteeni, syyttä he ovat kaivaneet 
minun sielulleni haudan. 8 Tulkoon hänelle turmio aavistamatta, 
tarttukoon hän virittämäänsä verkkoon, langetkoon siihen surmaksensa.

Psalmit 35:10 Kaikki minun luuni sanokoot: "Herra, kuka on sinun vertaisesi, 
sinun, joka vapahdat kurjan väkevämmästään, kurjan ja köyhän 
raatelijastaan?"

Psalmit 36:7-9(8-10) Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala! Ihmislapset 
etsivät sinun siipiesi suojaa. 8(9) Heidät ravitaan sinun huoneesi 
lihavuudella, sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta. 9(10) Sillä 
sinun tykönäsi on elämän lähde; sinun valkeudessasi me näemme 
valkeuden.

Psalmit 37:5 Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee.
Psalmit 37:23,24 Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle 

kelpaa. 24 Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen 
kättänsä.

Psalmit 37:40 Herra auttaa heitä ja vapahtaa heidät, vapahtaa 
jumalattomista ja pelastaa heidät; sillä he turvaavat häneen.

Psalmit 39:1 Veisuunjohtajalle; Jedutunin tapaan; Daavidin virsi. (39:2) Minä 
sanoin: "Minä pidän vaelluksestani vaarin, etten kielelläni syntiä tekisi. 
Minä pidän suustani vaarin ja suistan sen, niin kauan kuin jumalaton on 
minun edessäni."

Psalmit 41:4(5) Minä sanoin: "Herra, ole minulle armollinen, paranna minun 
sieluni, sillä minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan".

Psalmit 42:5(6),11(12) Miksi murehdit, minun sieluni, ja olet minussa niin 
levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen 
kasvojensa avusta. 11(12) Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet 
minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, 
minun kasvojeni apua, minun Jumalaani. (Psalmit 43:5)

Psalmit 43:1 Auta minut oikeuteeni, Jumala, ja aja minun asiani armotonta 



kansaa vastaan. Päästä minut kavaloista ja vääristä ihmisistä.
Psalmit 44:4(5) Sinä, Jumala, sinä olet minun kuninkaani, toimita Jaakobille 

apu.
Psalmit 51:4(6) Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, 

mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja 
puhdas tuomitessasi.

Psalmit 52:5(7) Sentähden myös Jumala kukistaa sinut ainiaaksi, hän tarttuu 
sinuun ja raastaa sinut majastasi, repäisee sinut juurinesi elävien maasta. 
Sela.

Psalmit 54:7(9) Sillä hän pelastaa minut kaikesta hädästä, ja minun silmäni 
saa mielikseen katsella vihollisiani.

Psalmit 55:18(19) Hän päästää minun sieluni heistä rauhaan, etteivät he 
minua saavuta; sillä paljon on niitä, jotka ovat minua vastaan.

Psalmit 59:2(3) Pelasta minut pahantekijöistä, vapahda minut murhamiehistä.
Psalmit 60:12(14) Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja; hän tallaa 

meidän vihollisemme maahan.
Psalmit 63:11(12) Mutta kuningas on iloitseva Jumalassa; hän on jokaisen 

kerskaus, joka hänen kauttansa vannoo. Sillä valhettelijain suu tukitaan.
Psalmit 66:3 Sanokaa Jumalalle: "Kuinka peljättävät ovat sinun tekosi!" 

Sinun suuren voimasi tähden sinun vihollisesi matelevat sinun edessäsi.
Psalmit 68:6(7) Jumala, joka antaa hyljätyille kodin ja johtaa vangitut 

onneen. Vain niskoittelijat asuvat kuivassa maassa.
Psalmit 68:35(36) Peljättävä on Jumala, joka ilmestyy sinun pyhäköstäsi, 

Israelin Jumala. Hän antaa kansallensa voiman ja väkevyyden. Kiitetty 
olkoon Jumala.

Psalmit 70:1(1,2) Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi; syntiä tunnustettaessa. (2)
Jumala, riennä minua pelastamaan, riennä minun avukseni, Herra.

Psalmit 71:4 Jumalani, vapauta minut jumalattoman kädestä, väärän ja 
väkivaltaisen kourista.

Psalmit 71:13 Joutukoot häpeään ja hukkukoot ne, jotka vainoavat minun 
sieluani; peittäköön häpeä ja pilkka ne, jotka hankkivat minulle 
onnettomuutta.

Psalmit 72:12 Sillä hän pelastaa köyhän, joka apua huutaa, kurjan ja sen, 
jolla ei auttajaa ole.

Psalmit 76:12(13) joka nöyryyttää ruhtinaitten rohkeuden ja joka on 
peljättävä maan kuninkaille.

Psalmit 79:9 Auta meitä sinä, pelastuksemme Jumala, nimesi kunnian 
tähden, pelasta meidät ja anna meidän syntimme anteeksi nimesi tähden.

Psalmit 86:17 Tee merkki minulle, minun hyväkseni. Häpeäksensä minun 
vihaajani nähkööt, että sinä, Herra, minua autat ja lohdutat.

Psalmit 91:14,15 "Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet 
pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. 15 Hän 



huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen 
tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet 
kunniaan.

Psalmit 92:11(12) Ja iloiten minun silmäni katsovat vainoojiani, minun 
korvani kuulevat noista pahoista, jotka ovat nousseet minua vastaan.

Psalmit 103:10 Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain
tekojemme mukaan.

Psalmit 104:9 Sinä panit rajan, jonka yli vedet eivät käy eivätkä palaja 
peittämään maata.

Psalmit 107:6 Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät 
heidän ahdistuksistaan.

Psalmit 118:10 Kaikki pakanat piirittivät minua–Herran nimessä minä lyön 
heidät maahan.

Psalmit 118:12 Niinkuin mehiläiset he minua piirittivät–he sammuvat kuin tuli
orjantappuroissa. Herran nimessä minä lyön heidät maahan.

Psalmit 121:7,8 Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun 
sielusi. 8 Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja 
iankaikkisesti.

Psalmit 138:3 Sinä päivänä, jona minä huusin, sinä vastasit minulle; sinä 
rohkaisit minua: minun sieluni sai voiman.

Psalmit 140:1(1,2),4(5),5(6) Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. (2) Päästä 
minut, Herra, pahoista ihmisistä, varjele minut väkivaltaisilta miehiltä, 4(5)
Suojaa minut, Herra, jumalattomien käsiltä, varjele minut väkivaltaisilta 
miehiltä, jotka tahtovat saada minun jalkani lankeamaan. 5(6) Nuo ylpeät 
virittävät minulle ansoja ja pauloja, levittävät verkkoja minun tielleni, 
asettavat minulle pyydyksiä. Sela.

Psalmit 142:6(7) Tarkkaa minun huutoani, sillä minä olen sangen viheliäinen, 
pelasta minut vainoojistani, sillä he ovat minua väkevämmät.

Psalmit 143:9 Pelasta minut vihollisistani, Herra. Sinun tykösi minä pyrin 
suojaan.

Psalmit 147:14 Hän hankkii rauhan sinun rajojesi sisälle, ravitsee sinut 
parhaalla nisulla.

Psalmit 149:6-9 Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään 
kaksiteräinen miekka, 7 että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat 
kansakuntia, 8 panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin 
heidän ylhäisensä 9 ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on kirjoitettu. 
Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia. Halleluja!
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