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Psalmów 68:1(1,2) Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy ku 
śpiewaniu. (2) Powstanie Bóg, a będą rozproszeni nieprzyjaciele jego, i 
pouciekają przed twarzą jego ci, którzy go mają w nienawiści.

Psalmów 5:9,10(10,11) Bo niemasz nic szczerego w ustach ich; wnętrzności 
ich złośliwe, gardło ich jako grób otwarty, językiem swym pochlebiają. 
10(11) Spustosz ich, o Boże! Niech upadną od rad swoich; dla wielkości 
przestępstwa ich rozpędź ich, ponieważ są odpornymi tobie.

Psalmów 7:1(1-3) Syggajon Dawidowe, które śpiewał Panu dla słów Chusy, 
syna Jemini. (2) Panie, Boże mój! w tobie ufam; wybawże mię od 
wszystkich prześladowców moich, i wyzwól mię; 2(3) By snać duszy mojej 
nie porwał jako lew, a nie rozszarpał, gdyby nie było, ktoby ją wybawił.

Psalmów 11:6 Wyleje jako deszcz na niepobożnych sidła, ogień i siarkę, a 
wicher będzie cząstką kielicha ich.

Psalmów 18:2(3) Pan opoką moją, twierdzą moją, i wybawicielem moim; Bóg 
mój skała moja, w nim będę ufał; tarcza moja, i róg zbawienia mego, 
ucieczka moja.

Psalmów 18:14(15) Wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, a błyskawicami 
gęstemi rozgromił ich.

Psalmów 18:17(18) Wyrwał mię od mocnego nieprzyjaciela mego, i od tych, 
którzy mię mieli w nienawiści, choć byli mocniejszymi nad mię.

Psalmów 18:39(40) Tyś mię opasał mocą ku bitwie; powstawających 
przeciwko mnie obaliłeś pod mię.

Psalmów 18:45(46) Cudzoziemcy opadli, a drżeli w zamknieniach swoich.
Psalmów 18:48(49) Tyś wybawiciel mój od nieprzyjaciół moich; tyś mię nad 

powstawających przeciwko mnie wywyższył; od męża drapieżnego 
wyrwałeś mię.

Psalmów 23:3 Duszę moję posila: prowadzi mię ścieszkami sprawiedliwości 
dla imienia swego.

Psalmów 27:11 Naucz mię, Panie! drogi twojej, a prowadź mnie ścieżką dla 
tych, którzy mię podstrzegają.

Psalmów 31:15(16) W rękach twoich są czasy moje; wyrwijże mię z ręki 
nieprzyjaciół moich, i od tych, którzy mię prześladują.

Psalmów 34:4(5) Bom szukał Pana, i wysłuchał mię, a ze wszystkich strachów
moich wyrwał mię.

Psalmów 34:7(8) Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją, i 
wyrywa ich.

Psalmów 34:13(14) Strzeż języka twego od złego, a warg twoich, aby nie 
mówiły zdrady.



Psalmów 34:17-19(18-20) Wołają sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchiwa, i ze 
wszystkich trudności ich wybawia ich. 18(19) Bliski jest Pan tym, którzy są 
skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje. 19(20) Wiele złego 
przychodzi na sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan.

Psalmów 35:1-8 Psalm Dawidowy. Rozpieraj się, Panie! z tymi, którzy się ze 
mną spierają; a walcz przeciwko tym, którzy walczą przeciwko mnie. 2 
Porwij pukierz i tarczę, a powstań na ratunek mój. 3 Dobądź włóczni, a 
staw się na drodze przeciwko tym, którzy mię prześladują. Rzeczże duszy 
mojej: Jam jest zbawieniem twojem. 4 Niech będą pohańbieni i 
zawstydzeni, którzy szukają duszy mojej; niech tył podadzą, i niech będą 
zawstydzeni, którzy mi żle myślą. 5 Niech będą jako plewy przed wiatrem, a
Anioł Pański niechaj ich rozproszy. 6 Niech będzie droga ich ciemna i 
śliska, Anioł Pański niech ich goni. 7 Albowiem bez przyczyny zastawili na 
mię w dole sieci swoje, i bez przyczyny ukopali dół duszy mojej. 8 Niechaj 
na nich przyjdzie spustoszenie, którego się nie spodziewali; a sieć ich, 
którą zastawili, niech ich ułowi na zginienie, a niech w nią wpadną.

Psalmów 35:10 Tedy wszystkie kości moje rzeką: Panie! któż podobny tobie? 
który wyrywasz utrapionego od mocniejszego nadeń, a nędznego i 
ubogiego od drapieżcy jego.

Psalmów 36:7-9(8-10) Jakoż drogie jest miłosierdzie twoje, Boże! przetoż 
synowie ludzcy w cieniu skrzydeł twoich ufają. 8(9) Będą upojeni hojnością 
domu twego, a strumieniem rozkoszy twoich napoisz ich. 9(10) Albowiem u 
ciebie jest żródło żywota, a w światłości twojej oglądamy światłość.

Psalmów 37:5 Spuść na Pana drogę twoję, a ufaj w nim, a on wszystko uczyni;
Psalmów 37:23,24 Od Pana bywają sprawowane drogi człowieka dobrego, a 

droga jego, podoba mu się. 24 Gdy padnie, nie stłucze się: albowiem Pan 
trzyma go za rękę jego.

Psalmów 37:40 Wspomaga ich Pan, i wyrywa ich; wyrywa ich od 
niepobożnych, i zachowuje ich; bo w nim nadzieję mają.

Psalmów 39:1 Przedniejszemu śpiewakowi Jedytunowi psalm Dawidowy. 
(39:2) Rzekłem: Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem 
swym; włożę munsztuk w usta moje, póki niepobożny będzie przedemną.

Psalmów 41:4(5) Jam rzekł: Panie! zmiłuj się nademną, uzdrów duszę moję, 
bom tobie zgrzeszył.

Psalmów 42:5(6),11(12) Przeczże się smucisz, duszo moja! a przecz sobą 
trwożysz we mnie? Czekaj na Boga; albowiem go jeszcze będę wysławiał 
za wielkie wybawienie twarzy jego. 42:11(12) Przeczże się smucisz, duszo 
moja? a przecz sobą trwożysz we mnie? Czekaj na Boga; albowiem go 
jeszcze będę wysławiał, gdyż on jest wielkiem zbawieniem twarzy mojej, i 
Bogiem moim. (Psalmów 43:5)

Psalmów 43:1 Sądź mię, o Boże! a ujmij się o sprawę moję; od narodu 
niemiłosiernego, i od człowieka zdradliwego i niezbożnego wyrwij mię;



Psalmów 44:4(5) Tyś sam król mój, o Boże! sprawże wielkie wybawienie 
Jakóbowi.

Psalmów 51:4(6) Tobie, tobiem samemu zgrzeszył, i złem przed oczyma twemi 
uczynił, abyś był sprawiedliwy w mowie twojej, i czystym w sądzie twoim.

Psalmów 52:5(7) Przetoż cię Bóg zniszczy na wieki; porwie cię, i wyrwie cię z 
przybytku, i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela.

Psalmów 54:7(9) Gdyż z każdego utrapienia wyrwałeś mię, a pomstę nad 
nieprzyjaciołmi mymi oglądało oko moje.

Psalmów 55:18(19) Odkupi duszę moję, abym był w pokoju od wojny 
przeciwko mnie; bo ich wiele było przy mnie.

Psalmów 59:2(3) Wyrwij mię od tych, którzy broją nieprawość, a od mężów 
krwawych wybaw mię.

Psalmów 60:12(14) W Bogu mężnie sobie poczynać będziemy, a on podepcze 
nieprzyjaciół naszych.

Psalmów 63:11(12) Lecz król będzie się weselił w Bogu, a będzie się chlubił 
każdy, kto przezeń przysięga; albowiem zatkane będą usta mówiących 
kłamstwo.

Psalmów 66:3 Rzeczcież Bogu: Jakoś straszny w sprawach twoich! Dla 
wielkości mocy twojej obłudnieć się podadzą nieprzyjaciele twoi.

Psalmów 68:6(7) Bóg, który samotne w rodowite domy rozmnaża, wywodzi 
więźniów z oków; ale odporni mieszkać muszą w ziemi suchej.

Psalmów 68:35(36) Strasznyś jest, o Boże! z świętych przybytków twoich; Bóg
Izraelski sam daje moc i siły ludowi swemu. Niechajże będzie Bóg 
błogosławiony.

Psalmów 70:1(1,2) Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy na 
wspominamie. (2) Boże! pospiesz się, abyś mię wyrwał; Panie! pospiesz się,
abyś mi dał ratunek.

Psalmów 71:4 Boże mój! wyrwij mię z ręki niezbożnika, z ręki przewrotnego i 
gwałtownika;

Psalmów 71:13 Niechże będą zawstydzeni, niech zginą przeciwnicy duszy 
mojej; niech będą okryci zelżywością i wstydem, którzy mi szukają złego.

Psalmów 72:12 Albowiem wyrwie ubogiego wołającego, i nędznego, który nie 
ma pomocnika.

Psalmów 76:12(13) Onci odejmuje ducha książętom, a on jest na postrach 
królom ziemskim.

Psalmów 79:9 Wspomóżże nas, o Boże zbawienia naszego! dla chwały imienia 
twego, a wyrwij nas, i bądź miłościw grzechom naszym dla imienia twego.

Psalmów 86:17 Okaż mi znak dobroci twojej, aby to widząc ci, którzy mię 
mają w nienawiści, zawstydzeni byli, żeś mię ty, Panie! poratował, i 
pocieszyłeś mię.

Psalmów 91:14,15 Iż się we mnie, mówi Pan, rozkochał, wyrwę go, i wywyższę
go, przeto, iż poznał imię moje. 15 Będzie mię wzywał, a wysłucham go; Ja 



z nim będę w utrapieniu, wyrwę go, i uwielbię go.
Psalmów 92:11(12) I ujrzy oko moje nieszczęście tych, co na mię czyhają; o 

złośnikach, którzy powstawają przeciwko mnie, usłyszą uszy moje.
Psalmów 103:10 Nie według grzechów naszych obchodzi się z nami, ani 

według nieprawości naszych odpłaca nam.
Psalmów 104:9 Zamierzyłeś im kres, aby go nie przestępowały, ani się 

wracały na okrycie ziemi.
Psalmów 107:6 A gdy wołali do Pana w utrapieniu swojem, z ucisku ich 

wyrywał ich;
Psalmów 118:10 Wszystkie narody ogarnęły mię; ale w imieniu Pańskim 

wygubiłem ich.
Psalmów 118:12 Ogarnęły mię jako pszczoły, ale zgasły jako ogień z ciernia; 

bo w imieniu Pańskiem wytraciłem ich.
Psalmów 121:7,8 Pan cię strzec będzie od wszystkiego złego; on duszy twojej 

strzec będzie. 8 Pan strzec będzie wyjścia twego i wejścia twego, odtąd aż 
na wieki.

Psalmów 138:3 W dzień, któregom cię wzywał, wysłuchałeś mię, a posiliłeś 
mocą duszę moję.

Psalmów 140:1(1,2) Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. (2) Wyrwij 
mię, Panie! od człowieka złego, od męża okrutnego strzeż mię;

Psalmów 140:4,5(5,6) Zachowaj mię, Panie! od rąk bezbożnika; od męża 
okrutnego strzeż mię, którzy myślili podwrócić nogi moje. 5(6) Hardzi na 
mię zastawili sidło, i powrozy; rozciągnęli sieci przy ścieszce, a sidła swe 
zastawili na mię. Sela.

Psalmów 142:6(7) Posłuchaj pilnie wołania mego, bom bardzo znędzony; 
wyrwij mię od tych, którzy mię prześladują, albowiem są mocniejszymi nad 
mię.

Psalmów 143:9 Wyrwij mię od nieprzyjaciół moich, Panie! do ciebie się 
uciekam.

Psalmów 147:14 On czyni pokój w granicach twoich, a najwyborniejszą 
pszenicą nasyca cię.

Psalmów 149:6-9 Wysławiania Boże będą w ustach ich, a miecz na obie strony
ostry w rękach ich, 7 Aby wykonywali pomstę nad poganami, a karali 
narody; 8 Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznemi;
9 Aby postąpili z nimi według prawa zapisanego.Tać jest sława wszystkich 
świętych jego. Halleluja.
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