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Salamo  68:1  Au  chef  de  musique.  De  David.  Psaume.  Cantique,  1
[Fankalazana  an'Andriamanitra  noho  ny  fitondrany  ny  Isiraely  sy  ny
fandreseny  ny  fahavalony]  Ho  an'ny  mpiventy  hira.  Salamo  nataon'i
Davida.  Tonon-kira.  Aoka  hitsangana  Andriamanitra,  ka  hiely  ny
fahavalony; ary aoka izay mankahala Azy handositra ny tavany.

Salamo 5:9,10 Fa tsy misy azo itokiana ny aloaky ny vavany; ny ao anatiny
dia tena faharatsiana*; fasana misokatra ny tendany. Mandambolambo
ny lelany izy.  [Na: lavaka mitanatana] 10 Helohy izy, Andriamanitra ô;
Aoka ho lavon'ny saina ataony izy; Roahy izy noho ny haben'ny fahotany,
satria efa niodina taminao.

Salamo 7:1,2 Shiggaïon* de David, qu’il chanta à l’Éternel à l’occasion des
paroles  de  Cush,  le  Benjaminite.  1  [Fiantsoana  an'Andriamanitra,
Mpitsara  marina]  Sigaiona  nataon'i  Davida,  izay  nohirainy  ho  an'i
Jehovah  noho  ny  tenin'i  Kosy  Benjamita.  Jehovah  Andriamanitro  ô,
Hianao  no  ialofako;  vonjeo  aho  amin'izay  rehetra  manenjika  ahy,  ka
afaho; 2 Fandrao ny fanahiko viravirainy tahaka ny fanaon'ny liona, ary
kepokepohiny, ka tsy misy mamonjy.

Salamo  11:6  Handatsaka  fandrika  amin'ny  ratsy  fanahy  Izy  tahaka  ny
fandatsaka ranonorana; afo sy solifara ary rivo-mahamay no ho anjara
kapoakany.

Salamo  18:2  Jehovah  no  harambatoko  sy  batery  fiarovana  ho  ahy  ary
Mpamonjy  ahy;  Andriamanitro,  vatolampy  ialofako,  sy  ampingako  ary
tandroka famonjena ahy sy fiarovana avo ho ahy.

Salamo 18:14 Dia nandefa ny zana-tsipìkany Izy ka nampiely ny fahavaloko.
Ary nampandeha helatra be ka nampifanaritaka azy.

Salamo 18:17 Namonjy ahy tamin'ny fahavaloko mahery Izy sy tamin'izay
nankahala ahy, satria tsy leoko ireny

Salamo 18:39 Hianao mampisikina ahy hery hiady; aripakao ho ambaniko
izay mitsangana hamely ahy.

Salamo 18:45 Ny hafa firenena dia mihaketraka, ka miala amin-kovitra avy
ao amin'ny fiarovany mafy.

Salamo 18:48 Mamonjy ahy amin'ny fahavaloko Izy; eny, manandratra ahy
ho  ambonin'izay  mitsangana  hanohitra  ahy  Hianao,  ary  mamonjy  ahy
amin'ny olon-dozabe.



Salamo 23:3 Mamelombelona ny fanahiko Izy; mitarika ahy amin'ny lalan'ny
fahamarinana noho ny anarany Izy.

Salamo 27:11 Ampianaro  ny  lalanao aho,  Jehovah  ô;  ary  tariho  amin'ny
lalana marina aho noho ny fahavaloko.

Salamo  31:15  Eo  an-tananao  ny  androko;  Vonjeo  aho  tsy  ho  azon'ny
tanan'ny fahavaloko sy izay manenjika ahy.

Salamo 34:4 Mitady an'i Jehovah aho, dia mamaly ahy Izy ka manafaka ahy
amin'ny tahotro rehetra.

Salamo 34:7 Ny Anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy ka
mamonjy azy.

Salamo 34:13 Dia arovy ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy
hiteny fitaka.

Salamo 34:17-19 Mitaraina ny marina, ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy
azy amin'ny fahoriany rehetra. 18 Akaikin'izay manana fo mangorakoraka
Jehovah,  ary  mamonjy  izay  torororo  fanahy.  19  Maro  ny  fahorian'ny
marina; nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany.

Salamo 35:1-8 De David 1 [Fiantsoana an'Andriamanitra hamaly ny ratsy
ataon'ny mpanenjika] Nataon'i Davida. Jehovah ô, mamalia izay manana
ady amiko; miadia amin'izay mamely ahy. 2 Raiso ny ampinga kely sy ny
ampinga lehibe ka mitsangàna hamonjy ahy. 3 Ary raiso ny lefona, ka
sakano izay manenjika ahy; lazao amin'ny fanahiko hoe: Famonjena anao
Aho.  4  Aoka ho menatra  sy  ho afa-baraka izay  mitady ny  aiko;  aoka
hiamboho sy hangaihay izay misaina hanisy ratsy ahy. 5 Aoka ho tahaka
ny  akofa  eo  alohan'ny  rivotra  izy.  Ary  aoka  ny  Anjelin'i  Jehovah
handroaka azy.  6 Aoka ho maizina sy malama ny lalany,  ary aoka ny
Anjelin'i  Jehovah  hanenjika  azy.  7  Fa  tsy  ahoan-tsy  ahoana  no
nanaovany  fandri-totofana  hahazoany  ahy;  tsy  ahoan-tsy  ahoana  no
nandavahany hamandrihany ny aiko. 8 Aoka ny fandringanana ho tonga
tampoka aminy; ary aoka hahazo azy ny fandrika harato nafeniny, ka ho
latsaka ao amin'izany fandringanana izany indrindra izy.

Salamo 35:10  Ny  taolako  rehetra  hanao  hoe:  Jehovah  ô,  iza  no  tahaka
Anao,  Izay  manafaka  ny  ory  amin'izay  tsy  tohany,  eny,  ny  ory  sy  ny
malahelo amin'izay mamabo azy?

Salamo 36:7-9 Endrey ny hatsaran'ny famindram-ponao, Andriamanitra ô! ka
mialoka eo amin'ny aloky ny elatrao ny zanak'olombelona.  8  Voky ny
matavy ao an-tranonao izy; ary ny ony fampifalianao no ampisotroanao
azy.  9  Fa  ao  aminao  no  misy  loharanon'aina;  ny  fahazavanao  no
hahitanay fahazavana.



Salamo 37:5 Ankino amin'i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony
tanteraka.

Salamo 37:23,24 Avy amin'i Jehovah no mahalavorary ny dian'ny olona, ka
Izy  no  mankasitraka  ny  lalany.  24  Na  dia  lavo  aza  izy,  tsy  dia
mikarapoka, fa Jehovah no mitantana azy.

Salamo 37:40 Ary Jehovah mamonjy azy sy manafaka azy; eny, manafaka
azy amin'ny ratsy fanahy Izy ka mamonjy azy, satria nialoka taminy izy.

Salamo 39:1 Au chef  de  musique,  à  Jeduthun.  Psaume de David.  1  [Ny
fahatsinontsinon'izao  fiainana  izao]  Ho  an'ny  mpiventy  hira.  Ho  an'i
Jedotona Salamo nataon'i Davida. Hoy izaho: hitandrina ny lalako aho ka
tsy hanota amin'ny lelako; hasiako fehim-bava ny vavako, raha mbola eo
anatrehako ny ratsy fanahy.

Salamo 41:4 Hoy izaho: Jehovah ô, mamindrà fo amiko; sitrano ny fanahiko,
fa efa nanota taminao aho.

Salamo 42:5,11 Nahoana no mitanondrika ianao, ry fanahiko, ka mitoloko
ato  anatiko?  Manantenà  an'Andriamanitra  ianao,  fa  mbola  hidera  Azy
ihany  aho  noho  ny  famonjen'ny  tavany.  11  Nahoana  no  mitanondrika
ianao,  ry  fanahiko?  ary  nahoana  no  mitoloko  ato  anatiko  ianao?
Manantenà  an'Andriamanitra,  fa  mbola  hidera  Azy  ihany  aho,  Izy  no
famonjena ny tavako sady Andriamanitro. (Salamo 43:5)

Salamo  43:1  Omeo  rariny  aho,  Andriamanitra  ô,  ary  alaharo  ny  teniko
haharesy  ny  firenena  tsy  misy  famindram-po;  Vonjeo  aho  ho  afaka
amin'ny lehilahy mpamitaka sy mpanao meloka.

Salamo 44:4 Hianao dia Hianao no Mpanjakako, Andriamanitra ô; Mandidia
famonjena ho an'i Jakoba.

Salamo 51:4 Taminao dia taminao ihany no nanotako,  ary  izay  ratsy  eo
imasonao no efa nataoko, mba ho marina Hianao, raha miteny, ary tsy
hanan-tsiny Hianao, raha mitsara.

Salamo 52:5 Andriamanitra kosa hanimba* anao mandrakizay; hisambotra
anao sy hanongotra anao hiala ao an-day Izy, ary hamongotra anao tsy
ho eo amin'ny tanin'ny velona. [Na: hanongana]

Salamo 54:7 Fa efa namonjy ahy ho afaka tamin'ny fahoriana rehetra Izy;
ary ny masoko dia faly mijery ny amin'ny fahavaloko.

Salamo 55:18 Ka hanavotra ny fanahiko ho amin'ny fiadanana hahafahako
amin'ny adin'ireny amiko, fa maro no miady amiko.

Salamo  59:2  Afaho  amin'ny  mpanao  ratsy  aho,  ary  vonjeo  amin'ny
mpandatsa-drà.

Salamo 60:12 Andriamanitra no haherezantsika; fa Izy no hanitsakitsaka ny



fahavalontsika.
Salamo 63:11 Fa ny mpanjaka hifaly amin'Andriamanitra; ho ravoravo izay

rehetra mianiana aminy; fa hakombona ny vavan'izay rehetra mandainga.
Salamo  66:3  Lazao  amin'Andriamanitra  hoe:  endrey,  mahatahotra  ny

asanao! ny fahalehibiazan'ny herinao no hikoizan'ny fahavalonao Anao.
Salamo 68:6 Andriamanitra mampitoetra an-trano izay irery tena; mamoaka

ny mpifatotra ho amin'ny fanambinana Izy; fa ny maditra hitoetra amin'ny
tany karankaina.

Salamo 68:35 Mahatahotra Hianao, Andriamanitra ô, ao amin'ny fitoeranao
masina; Andriamanitry ny Isiraely no manome hery sy tanjaka ho an'ny
olona. Isaorana anie Andriamanitra.

Salamo  70:1  Au  chef  de  musique.  De  David;  pour  faire  souvenir.  1
[Fangatataham-pamonjena] Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'i Davida. Ho
fampahatsiarovana. Andriamanitra ô, faingàna hanafaka ahy; Jehovah ô,
faingàna hamonjy ahy.

Salamo 71:4 Andriamanitro ô, afaho amin'ny tanan'ny ratsy fanahy aho, dia
amin'ny tanan'ny mpanao meloka sy ny lozabe.

Salamo 71:13 Aoka ho menatra sy ho levona ny mpanohitra ny fanahiko;
aoka hitafy henatra sy fahafaham-baraka izay mitady hanisy ratsy ahy.

Salamo 72:12 Fa hamonjy ny mahantra mitaraina izy sy ny ory tsy manan-
kamonjy;

Salamo  76:12  Manapaka  ny  reharehan'ny  lehibe  Izy  sady  tahotry  ny
mpanjakan'ny tany.

Salamo 79:9 Vonjeo izahay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, noho ny
voninahitry ny anaranao; ary afaho izahay, ka mamelà ny helokay, noho
ny anaranao.

Salamo  86:17  Anehoy  famantarana  ny  ho  soa  aho,  Mba  ho  hitan'izay
mankahala ahy, ka ho menatra izy; Fa Hianao Jehovah ô, no namonjy sy
nampionona ahy.

Salamo 91:14,15  Satria Izaho no niraiketan'ny fitiavany, Dia hamonjy azy
Aho,  Hanandratra  azy  ho  any  amin'ny  avo  Aho,  satria  mahalala  ny
anarako izy 15 Hiantso Ahy izy, dia hamaly azy Aho; Ho eo aminy Aho,
raha ory izy; Hamonjy sy hanome voninahitra azy Aho.

Salamo  92:11  Ary  faly  ny  masoko  mahita  ny  amin'ny  fahavaloko,  Ary
finaritra ny sofiko mandre ny amin'ny ratsy fanahy izay efa mitsangana
hamely ahy.

Salamo 103:10 Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika Izy,  Na
mamaly antsika araka ny helotsika.



Salamo  104:9  Efa  nasianao  fetra  tsy  hihoarany  izy  Mba  tsy  hiverina
hanarona ny tany.

Salamo 107:6 Dia nitaraina tamin'i  Jehovah ireo, raha ory, Ka novonjeny
tamin'ny fahatereny;

Salamo  118:10,12  Ny  firenena  rehetra  nanodidina  ahy;  Fa  ny  anaran'i
Jehovah  no  handringanako  azy  tokoa;  12  Nanodidina  ahy  tahaka  ny
renitantely izy; Voavono tahaka ny afon-tsilo izy; Fa ny anaran'i Jehovah
no handringanako azy tokoa.

Salamo 121:7,8 Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra;  Eny,  hiaro ny
fanahinao  Izy.  8  Jehovah  hiaro  anao,  na  mivoaka  na  miditra,
Hatramin'izao ka ho mandrakizay.

Salamo 138:3 Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy Hianao; Nomenao
fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko.

Salamo 140:1,4,5 Au chef de musique. Psaume de David. 1 [Fangataham-
piarovana noho ny ataon'ny olona ratsy fanahy sy fetsy vava] Ho an'ny
mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, vonjeo amin'ny olon-
dratsy aho, Ary arovy amin'ny olon-dozabe, Jehovah ô, vonjeo amin'ny
tanan'ny  ratsy  fanahy  aho,  Ary  arovy  amin'ny  olon-dozabe,  Izay  efa
nihevitra handronjina ahy ho potraka. 5 Ny mpiavonavona efa nanafina
fandrika sy kofehy hamandrihany ahy; Efa namela-pandrika harato teo
amoron-dalana izy; Nametraka tadivavarana hahazoany ahy izy.

Salamo 142:6 Henoy ny fitarainako, Fa reraka indrindra aho; Vonjeo aho
amin'ny mpanenjika ahy, Fa tsy leoko ireny.

Salamo 143:9 Jehovah ô, vonjeo amin'ny fa-havaloko aho; Ao aminao no
iereko.

Salamo 147:14 Mahatonga ny fari-taninao ho fiadanana Izy; Vokisany vary
tsara indrindra ianao.

Salamo 149:6-9 Aoka hisy fanandratana an'Andriamanitra eo am-bavany Sy
sabatra roa lela eny an-tànany, 7 Hamaliany ny Jentilisa Sy hamaizany
ny firenena maro, 8 Hamatorany ireo mpanjakany amin'ny gadra, Sy ny
olo-malazany  amin'ny  gadra  vy.  9  Mba  hanaovany  ny  fitsarana
voasoratra: Voninahitry ny olony masina rehetra Izany. Haleloia.
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