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Psalmi 68:1 (Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David. O cîntare.) 
Dumnezeu Se scoală, vrăjmaşii Lui se risipesc, şi protivnicii Lui fug 
dinaintea Feţei Lui.

Psalmi 5:9,10 Căci nu este nimic adevărat în gura lor; inima le este plină de 
răutate, gîtlejul le este un mormînt deschis, şi pe limbă au vorbe 
linguşitoare. 10 Loveşte-i ca pe nişte vinovaţi, Dumnezeule! Fă-i să cadă 
prin înseşi sfaturile lor. Prăbuşeşte-i în mijlocul păcatelor lor fără număr! 
Căci se răzvrătesc împotriva Ta.

Psalmi 7:1,2 (O cîntare de jale a lui David. Cîntată Domnului din pricina 
cuvintelor Beniamitului Cuş.) Doamne, Dumnezeule, în Tine îmi caut 
scăparea! Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă, 2 ca să nu mă
sfîşie ca un leu, care înghite fără să sară cineva în ajutor.

Psalmi 11:6 Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vînt dogoritor, 
iată paharul de care au ei parte.

Psalmi 18:2 Doamne, Tu eşti stînca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! 
Dumnezeule, Tu eşti stînca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care
mă scapă, şi întăritura mea!

Psalmi 18:14 A aruncat săgeţi şi a risipit pe vrăjmaşii mei, a înmulţit 
loviturile trăsnetului şi i-a pus pe fugă.

Psalmi 18:17 m'a izbăvit de protivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei, 
cari erau mai tari decît mine.

Psalmi 18:39 Tu mă încingi cu putere pentru luptă, şi răpui pe protivnicii mei 
supt picioarele mele.

Psalmi 18:45 Fiilor străinului li se moaie inima de mine, şi ies tremurînd din 
cetăţuile lor.

Psalmi 18:48 şi mă izbăveşte de vrăjmaşii mei! Tu mă înalţi mai pesus de 
protivnicii mei, mă scapi de omul asupritor.

Psalmi 23:3 îmi înviorează sufletul, şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din 
pricina Numelui Său.

Psalmi 27:11 'nvaţă-mă, Doamne, calea Ta, şi povăţuieşte-mă pe cărarea cea 
dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei.

Psalmi 31:15 Soarta mea este în mîna Ta; scapă-mă de vrăjmaşii şi de 
prigonitorii mei!

Psalmi 34:4 Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m'a izbăvit din toate 
temerile mele.

Psalmi 34:7 'ngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i 
scapă din primejdie.



Psalmi 34:13 Fereşte-ţ i limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!
Psalmi 34:17-19 Cînd strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi-i scapă din 

toate necazurile lor. 18 Domnul este aproape de cei cu inima înfrîntă, şi 
mîntuieşte pe cei cu duhul zdrobit. 19 De multe ori vine nenorocirea peste 
cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.

Psalmi 35:1-8 (Un psalm al lui David.) Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii 
mei, luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine! 2 Ia pavăza şi scutul, şi scoală-
Te să-mi ajuţi. 3 'nvîrte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei! zi 
sufletului meu: ,,Eu sînt mîntuirea ta!" 4 Ruşinaţi şi înfruntaţi să fie ceice 
vor să-mi ia viaţa! Să dea înapoi şi să roşească cei ce-mi gîndesc peirea! 5
Să fie ca pleava luată de vînt, şi să-i gonească îngerul Domnului! 6 Drumul 
să le fie întunecos şi alunecos, şi să-i urmărească îngerul Domnului! 7 Căci
mi-au întins laţul lor, fără pricină, pe o groapă, pe care au săpat-o, fără 
temei, ca să-mi ia viaţa; 8 să-i ajungă prăpădul pe neaşteptate, să fie 
prinşi în laţul, pe care l-au întins, să cadă în el şi să piară!

Psalmi 35:10 Toate oasele mele vor zice: ,,Doamne, cine poate, ca Tine, să 
scape pe cel nenorocit de unul mai tare de cît el, pe cel nenorocit şi sărac
de cel ce-l jăfuieşte?"

Psalmi 36:7-9 Cît de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra 
aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost. 8 Se satură de belşugul Casei 
Tale, şi-i adăpi din şivoiul desfătărilor Tale. 9 Căci la Tine este izvorul 
vieţii; prin lumina Ta vedem lumina.

Psalmi 37:5 'ncredinţează-ţ i soarta în mîna Domnului, încrede-te în El, şi El 
va lucra,

Psalmi 37:23,24 Domnul întăreşte paşii omului, cînd 'i place calea lui; 24 
dacă se întîmplă să cadă, nu este doborît de tot, căci Domnul îl apucă de 
mînă.

Psalmi 37:40 Domnul îi ajută şi-i izbăveşte; îi izbăveşte de cei răi şi-i scapă, 
pentrucă se încred în El.

Psalmi 39:1 (Către mai marele cîntăreţilor: Către Iedutun. Un psalm al lui 
David.) Ziceam: ,,Voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu 
limba; îmi voi pune frîu gurii, cît va sta cel rău înaintea mea."

Psalmi 41:4 Eu zic: ,,Doamne, ai milă de mine! Vindecă-mi sufletul! Căci am 
păcătuit împotriva Ta."

Psalmi 42:5,11 Pentruce te mîhneşti, suflete, şi gemi înlăuntrul meu? 
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăş 'l voi lăuda; El este mîntuirea mea şi
Dumnezeul meu. 11 Pentruce te mîhneşti, suflete, şi gemi înlăuntrul meu? 
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi 'l voi lăuda; El este mîntuirea mea 
şi Dumnezeul meu. (Psalmi 43:5)

Psalmi 43:1 Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui 



neam nemilos! Izbăveşte-mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege!
Psalmi 44:4 Dumnezeule, Tu eşti 'mpăratul meu: porunceşte izbăvirea lui 

Iacov!
Psalmi 51:4 'mpotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce 

este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărîrea Ta, şi fără vină în 
judecata Ta.

Psalmi 52:5 De aceea şi Dumnezeu te va doborî pe vecie, te va apuca şi te va
ridica din cortul tău, şi te va desrădăcina din pămîntul celor vii. -

Psalmi 54:7 căci El mă izbăveşte din toate necazurile, şi cu ochii mei îmi văd 
împlinită dorinţa privitoare la vrăjmaşii mei.

Psalmi 55:18 Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea, şi-mi va aduce 
pacea, căci mulţi mai sînt împotriva mea!

Psalmi 59:2 Scapă-mă de răufăcători, izbăveşte-mă de oamenii setoşi de 
sînge!

Psalmi 60:12 Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, şi El va zdrobi pe vrăjmaşii 
noştri.

Psalmi 63:11 Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu; oricine jură pe El se 
va făli, căci va astupa gura mincinoşilor.

Psalmi 66:3 Ziceţi lui Dumnezeu: ,,Cît de înfricoşate sînt lucrările Tale! Din 
pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.

Psalmi 68:6 Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de 
război şi-i face fericiţi; numai cei răsvrătiţi locuiesc în locuri uscate.

Psalmi 68:35 Ce înfricoşat eşti, Dumnezeule, din locaşul Tău cel sfînt! 
Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie şi mare putere. Binecuvîntat să
fie Dumnezeu!

Psalmi 70:1 (Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David. Ca aducere 
aminte.) Grăbeşte, Dumnezeule, de mă izbăveşte! Grăbeşte de-mi ajută, 
Doamne!

Psalmi 71:4 Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mîna celui rău, din mîna omului 
nelegiuit şi asupritor!

Psalmi 71:13 Să rămînă de ruşine şi nimiciţi, cei ce vor să-mi ia viaţa! Să fie 
acoperiţi de ruşine şi de ocară, cei ce-mi caută perzarea!

Psalmi 72:12 Căci el va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul, care 
n'are ajutor.

Psalmi 76:12 El frînge mîndria domnitorilor, El este înfricoşat pentru împăraţii
pămîntului.

Psalmi 79:9 Ajută-ne, Dumnezeul mîntuirii noastre, pentru slava Numelui Tău!
Izbăveşte-ne, şi iartă-ne păcatele, pentru Numele Tău!

Psalmi 86:17 Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmaşii mei şi să rămînă 
de ruşine, căci Tu mă ajuţi şi mă mîngîi, Doamne!



Psalmi 91:14,15 ,,Fiindcă Mă iubeşte-zice Domnul-deaceea îl voi izbăvi; îl voi 
ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. 15 Cînd Mă va chema, îi voi răspunde; 
voi fi cu el în strîmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.

Psalmi 92:11 Ochiul meu îşi vede împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei, şi 
urechea mea aude împlinirea dorinţei mele faţă de protivnicii mei cei răi.

Psalmi 103:10 Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după 
fărădelegile noastre.

Psalmi 104:9 Le-ai pus o margine, pe care nu trebuie s'o treacă, pentruca să 
nu se mai întoarcă să acopere pămîntul.

Psalmi 107:6 Atunci, în strîmtorarea lor au strigat către Domnul, şi El i-a 
izbăvit din necazurile lor;

Psalmi 118:10 Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului, le tai în 
bucăţi.

Psalmi 118:12 M'au înconjurat ca nişte albine: se sting ca un foc de spini; în 
Numele Domnului, le tai în bucăţi.

Psalmi 121:7,8 Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. 8 Domnul 
te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi pînă în veac.

Psalmi 138:3 'n ziua cînd Te-am chemat, m'ai ascultat, m'ai îmbărbătat şi mi-
ai întărit sufletul.

Psalmi 140:1,4,5 (Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David.) 
Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi! Păzeşte-mă de oamenii asupritori, 
4 Păzeşte-mă, Doamne, de mîinile celui rău! Fereşte-mă de oamenii 
asupritori, cari se gîndesc să mă doboare! 5 Nişte îngîmfaţi îmi întind 
curse şi laţuri, pun reţele dealungul drumului, şi îmi întind capcane. -
(Oprire).

Psalmi 142:6 Ia aminte la strigătele mele, căci sînt nenorocit de tot. 
Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, căci sînt mai tari decît mine.

Psalmi 143:9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost.
Psalmi 147:14 El dă pace ţinutului tău, şi te satură cu cel mai bun grîu
Psalmi 149:6-9 Laudele lui Dumnezeul să fie în gura lor, şi sabia cu două 

tăişuri în mîna lor, 7 ca să facă răzbunare asupra neamurilor, şi să 
pedepsească popoarele; 8 să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai 
marii lor cu obezi de fer, 9 ca să aducă la îndeplinire împotriva lor 
judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi 
pe Domnul!
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