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Zsoltárok 68:1(2,3) A mint a füst elszéled, úgy széleszted el őket; a mint 
elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől;

Zsoltárok 5:9,10(10-12) Kárhoztasd őke, oh Isten; essenek el saját tanácsaik 
által; taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. 
10(11,12) És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké 
vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, a kik 
szeretik a te nevedet.

Zsoltárok 7:1,2(2-4) Hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét 
ne szaggassa, ha nincsen szabadító. 2(3,4) Én Uram Istenem, ha 
cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben.

Zsoltárok 11:6 Hálókat hullat a gonoszokra; tűz, kénkő és égető szél az ő 
osztályrészök!

Zsoltárok 18:2(3,4) Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre méltó, és megszabadulok
ellenségeimtől.

Zsoltárok 18:14(15-16) És meglátszottak a vizek medrei s megmutatkoztak a 
világ fundamentomai; a te feddésedtől, Uram, a te orrod leheletének 
fuvásától.

Zsoltárok 18:17(18-19) Rám jöttek veszedelmem napján; de az Úr volt az én 
támaszom.

Zsoltárok 18:39(40,41) És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az 
én gyűlölőimet elpusztíthattam.

Zsoltárok 18:45(46,47) Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék 
hát az én idvességemnek Istene!

Zsoltárok 18:48(49,50) Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és 
éneket zengek a te nevednek.

Zsoltárok 23:3 Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az 
ő nevéért.

Zsoltárok 27:11 Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem 
egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.

Zsoltárok 31:15(16,17) Világosítsd meg orczádat a te szolgádon, tarts meg 
engem jóvoltodból.

Zsoltárok 34:4(5,6) A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem 
pirul.

Zsoltárok 34:7(8,9) Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az 
ember, a ki ő benne bízik.

Zsoltárok 34:13(14,15) Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a 
békességet és kövesd azt.



Zsoltárok 34:17-19(18-21) Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti 
a sebhedt lelkeket. 18(19,20) Sok baja van az igaznak, de valamennyiből 
kimenti az Úr. 19(20,21) Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg 
azokból.

Zsoltárok 35:1-8 Dávidé. Perelj Uram a velem perlőkkel; harczolj a velem 
harczolókkal. 2 Ragadj paizst és vértet, és kelj föl segítségemre. 3 
Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját, mondd lelkemnek: Én vagyok 
segítséged. 4 Szégyen, gyalázat érje azokat, a kik lelkemet keresik; 
vettessenek hátra és piruljanak, a kik vesztemet koholják. 5 Legyenek 
olyanok, mint a polyva a szél előtt; az Úrnak angyala verdesse őket. 6 
Legyen útjok sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse őket. 7 Mert 
ok nélkül vetették elém titkon vont hálójokat, és ok nélkül ástak vermet 
az én lelkemnek. 8 Érje őt romlás váratlanul, fogja meg hálója, amelyet 
kivetett, essék belé a veszedelembe.

Zsoltárok 35:10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan, mint te, 
Uram?! A ki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és
szűkölködőt az ő megrablójától.

Zsoltárok 36:7-9(8-11) Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod 
őket gyönyörűségeid folyóvizéből. 8(9,10) Mert nálad van az életnek 
forrása; a te világosságod által látunk világosságot. 9(10,11) Terjeszd ki 
kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.

Zsoltárok 37:5 Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
Zsoltárok 37:23,24 Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját 

kedveli. 24 Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével.
Zsoltárok 37:40 Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja 

őket a gonoszoktól és megsegíti őket, mert ő benne bíznak.
Zsoltárok 39:1(2,3) Elnémultam, vesztegléssel hallgattam a jóról, de 

fájdalmam felzaklatódott.
Zsoltárok 41:4(5,6) Ellenségeim rosszat mondanak felőlem: Mikor hal meg és 

vész ki a neve?
Zsoltárok 42:5(6,7),11(12) Istenem! elcsügged bennem az én lelkem; azért 

emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Miczár hegyéről. 11 (12) 
Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál 
Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és 
Istenemnek. (Zsoltárok 43:5)

Zsoltárok 43:1 Ítélj meg engem oh Isten! és oltalmazd meg ügyemet az 
irgalmatlan nemzetség ellen; az álnok és hamis embertől szabadíts meg 
engem.

Zsoltárok 44:4(5,6) Általad verjuk le szorongatóinkat; a te neveddel tapodjuk 
le támadóinkat.



Zsoltárok 51:4(6,8) Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben 
van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.

Zsoltárok 52:5(7,9) Ímé az a férfiú, a ki nem Istent fogadta erősségévé, 
hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő 
gonoszságában volt!

Zsoltárok 54:7(9) Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s 
megpihentette szemeimet ellenségeimen.

Zsoltárok 55:18(19,20) Meghallja Isten és megfelel nékik, (mivelhogy ő eleitől
fogva trónol, Szela), a kik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent.

Zsoltárok 59:2(3,4) Mert ímé lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem 
az erősek; a nélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram!

Zsoltárok 60:12(14) Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el 
ellenségeinket.

Zsoltárok 63:11(12) A király pedig örvendezni fog Istenben; dicséri őt mindaz,
a ki ő reá esküszik; mert bedugatik a hazugok szája.

Zsoltárok 66:3 Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a te műveid: a te 
hatalmad nagy volta miatt hízelegnek néked ellenségeid.

Zsoltárok 68:6(7,8) Oh Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a 
pusztába beléptél: Szela.

Zsoltárok 68:35(36) Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az 
Izráelnek Istene ád erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!

Zsoltárok 70:1(2,3) Szégyenüljenek meg és piruljanak, a kik életemre törnek; 
riadjanak vissza és gyalázat érje őket, a kik bajomat kivánják.

Zsoltárok 71:4 Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből; a 
hamisnak és kegyetlennek markából!

Zsoltárok 71:13 Szégyenüljenek meg és enyészszenek el életemnek 
ellenségei; borítsa szégyen és gyalázat azokat, a kik vesztemre törnek!

Zsoltárok 72:12 Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a 
kinek nincs segítője.

Zsoltárok 76:12(13) Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld 
királyaihoz.

Zsoltárok 79:9 Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek 
dicsőségéért; ments meg minket és bocsásd meg vétkeinket a te 
nevedért.

Zsoltárok 86:17 Adj jelt nékem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim és 
szégyenüljenek meg, a mikor te Uram megsegítesz és megvigasztalsz 
engem.

Zsoltárok 91:14,15 Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, 
felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! 15 Segítségül hív engem, 
ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és 



megdicsőítem őt.
Zsoltárok 92:11(12,13) Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a 

czédrus a Libánonon.
Zsoltárok 103:10(11,12) A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan 

messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
Zsoltárok 104:9 Határt vetettél, a melyet át nem hágnak, nem térnek vissza a

földnek elborítására.
Zsoltárok 107:6 De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból 

megmenté őket.
Zsoltárok 118:10 Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében 

elvesztém őket.
Zsoltárok 118:12 Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tűz, 

mert az Úr nevében elvesztém őket.
Zsoltárok 121:7,8 Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te 

lelkedet. 8 Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva 
mindörökké!

Zsoltárok 138:3 Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál 
engem, lelkemben erő támadt.

Zsoltárok 140:1(2,3) A kik gonoszt gondolnak szívökben, és minden nap 
háborút kezdenek.

Zsoltárok 140:4,5(5-7) Tőrt hánytak elém titkon a kevélyek és köteleket; 
hálót terítettek ösvényem szélére, hurkokat vetettek elém! Szela. 5(6,7) 
Mondám az Úrnak: Istenem vagy te! Hallgasd meg Uram könyörgésem 
szavát!

Zsoltárok 142:6(7,8) Vezesd ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te 
nevedet! Az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem.

Zsoltárok 143:9 Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram; hozzád 
menekülök!

Zsoltárok 147:14 Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb 
búzával.

Zsoltárok 149:6-9 Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver 
kezeikben; 7 Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a 
nemzeteket! 8 Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-
bilincsekbe. 9 Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az
ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!
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