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Žalmy 68:1(1,2)  Náčelníkovi  speváckeho  sboru.  Žalm Dávidov.  Pieseň. (2)
Keď povstane Bôh, hneď sa rozpŕchnu jeho nepriatelia, a budú utekať od
jeho tvári tí, ktorí ho nenávidia. 

Žalmy 5:9,10(10,11)  Lebo niet stáleho v jeho ústach. Ich nútro je zývajúca
priepasť, ich hrdlo otvorený hrob, a jazykom lichotia. 10(11) Uvaľ na nich,
ó, Bože, ich vinu! Nech padnú od svojich rád; zažeň ich pre množstvo ich
prestúpení, lebo sa ti protivia.

Žalmy 7:1,2(1-3)  Žalostná  pieseň Dávidova,  ktorú  spieval  Hospodinovi  pre
slová Kúša, syna Jeminiho.  (2) Hospodine, môj Bože, k tebe sa utiekam;
zachráň ma od všetkých tých, ktorí ma prenasledujú, a vytrhni ma!  2(3)
Aby neuchvátil nepriateľ ako lev moju dušu a neroztrhal, keď by nebolo,
kto by vytrhnul!

Žalmy 11:6 Hovorí vo svojom srdci: Nepohnem sa z pokolenia na pokolenie,
pretože neprijdem do zlého.

Žalmy 18:2(3)  Hospodin  je  mojou  skalou  a  mojím  hradom,  mojím
vysloboditeľom,  mojím  silným  Bohom,  mojím  bralom,  ku  ktorému  sa
utiekam,  mojím  štítom  a  rohom  môjho  spasenia,  mojou  vysokou
pevnosťou.

Žalmy 18:14(15) Poslal svoje šípy a rozohnal ich, množstvo bleskov hromu, a
podesil ich.

Žalmy 18:17(18) Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa a z moci tých,
ktorí ma nenávideli, pretože boli mocnejší ako ja.

Žalmy 18:39(40) A prepasovával si ma silou do boja; zohnul si podo mňa tých,
ktorí povstávali proti mne.

Žalmy 18:45(46)  synovia  cudzieho  národa  vädnú  strachom  a  trasúci  sa
prichádzajú zo svojich zavrených miest.

Žalmy 18:48(49)  Môj  vysloboditeľ,  ktorý  ma  vyslobodzuješ  od  mojich
nepriateľov, áno, povýšil si ma nad tých, ktorí povstávali proti mne; vytrhol
si ma z moci ukrutného človeka.

Žalmy 23:3  Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti  pre
svoje meno.

Žalmy 27:11 Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste a veď ma po priamej stezke
pre tých, ktorí striehnu na mňa.

Žalmy 31:15(16)  V  tvojej  ruke  sú  moje  časy.  Vytrhni  ma  z  ruky  mojich
nepriateľov a z moci tých, ktorí ma prenasledujú.

Žalmy 34:4(5) Daleth. Hľadal som Hospodina, a ohlásil sa mi a vytrhol ma zo



všetkých mojich strachov.
Žalmy 34:7(8) Cheth. Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a

vytrhuje ich.
Žalmy 34:13(14)  Nun.  Strež  svoj  jazyk  a  zdŕžaj  od  zlého  a  svoje  rty,  aby

nehovorily lesti!
Žalmy 34:17-19(18-20) Tsadé. Keď volajú, Hospodin počuje a vytrhne ich zo

všetkých  ich  úzkostí.  18(19) Kaf.  Hospodin  je  blízky  tým,  ktorí  sú
skrúšeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni. (19)20 Réš.
Mnoho zlého prichádza na spravedlivého;  ale zo všetkého toho vytrhuje
Hospodin.

Žalmy 35:1-8  Dávidov  Pravoť  sa,  Hospodine,  s  tými,  ktorí  sa  so  mnou
pravotia! Bojuj s tými, ktorí so mnou bojujú! 2 Pochyť malý a veľký štít a
povstaň mi na pomoc! 3 Vezmi kopiju a zastaň do cesty oproti tým, ktorí
ma honia! Povedz mojej duši: Ja som tvoje spasenie. 4 Nech sa hanbia a
pýria tí, ktorí hľadajú moju dušu. Nech uhnú zpät a rumenejú studom tí,
ktorí  myslia  na  moje  zlé!  5  Nech  sú  jako  plevy  pred  vetrom  a  anjel
Hospodinov ten, ktorý ich honí. 6 Nech je ich cesta tmavá a klzká, a anjel
Hospodinov ten, ktorý ich stíha; 7 lebo mi bez príčiny ukryli jamu svojej
siete; bez príčiny ju vykopali mojej duši. 8 Nech prijde na neho pohroma,
tak čo nezvie, a jeho sieť, ktorú ukryl, nech lapí jeho samého; v pohrome
nech padne do nej.

Žalmy 35:10 Všetky  moje kosti  povedia:  Hospodine,  kto  je  tebe podobný,
ktorý vytrhuješ biedneho z ruky toho, ktorý je silnejší od neho, biedneho a
chudobného z moci toho, ktorý ho zdiera?!

Žalmy 36:7-9(8-10) Jaká predrahá je tvoja milosť, ó, Bože, a preto sa synovia
človeka utiekajú do tône tvojich krýdel. 8(9) Oplývajú tukom tvojho domu,
a napájaš ich z potoka svojich rozkoší. 9(10) Lebo u teba je prameň života;
v tvojom svetle vidíme svetlo.

Žalmy 37:5 Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho, a on učiní.
Žalmy 37:23,24 Od Hospodina sú staväné kroky muža, a jeho cesta sa mu

ľúbi. 37.24 Keby aj padol, nebude porazený, lebo Hospodin podopiera jeho
ruku.

Žalmy 37:40  a  Hospodin  im  pomôže  a  vyslobodí  ich,  vyslobodí  ich  od
bezbožníkov a zachráni ich, lebo sa utiekajú k nemu.

Žalmy 39:1(1,2) Náčelníkovi speváckeho sboru, Jedutúnovi. Žalm Dávidov. (2)
Povedal som: Budem pozorovať na svoje cesty, aby som nezhrešil svojím
jazykom;  budem strážiť  svoje  ústa,  aby  maly  úzdu,  dokiaľ  bude  predo
mnou bezbožný.

Žalmy 41:4(5) Ja som povedal: Hospodine, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav moju
dušu, lebo som zhrešil proti tebe.



Žalmy 42:5(6),11(12) Prečo si smutná, moja duša, a prečo sa nepokojíš vo
mne? Čakaj  na Boha lebo ho ešte  budem chváliť,  rôzne spasenie  jeho
tvári. 11(12) Prečo si smutná, moja duša, a prečo sa nepokojíš vo mne?
Čakaj na Boha, lebo ho ešte budem chváliť, rôzne spasenie svojej tvári a
svojho Boha. (Žalmy 43:5)

Žalmy 43:1  Súď  ma,  ó,  Bože,  a  rozrieš  moju  pru!  Vysloboď  ma  od
nemilosrdného národa, od človeka, ľstivého a nepravého!

Žalmy 44:4(5)  Ty,  ty  si  môj  Kráľ,  ó,  Bože!  Prikáž  hojnému  spaseniu
Jakobovmu.

Žalmy 51:4(6) Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich
očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš.

Žalmy 52:5(7) A preto  ťa i silný Bôh porazí na večnosť; pochytí  ťa, čo sa
nenazdáš, a vytrhne ťa zo stánu a vykorení ťa zo zeme živých. Sélah.

Žalmy 54:7(9)  Lebo  si  ma  vytrhol  z  každého  súženia,  a  moje  oko  videlo
pomstu na mojich nepriateľoch.

Žalmy 55:18 Večer i ráno i na poludnie sa budem úpenlivo modliť a pokorne a
nástojne volať, a vyslyší môj hlas.

Žalmy 59:2(3) Vytrhni ma od tých, ktorí páchajú neprávosť, a zachráň ma od
mužov krvi!

Žalmy 60:12(14)  V  Bohu  dokážeme  hrdinskú  silu,  a  on  pošliape  našich
protivníkov, ktorí nás sužujú.

Žalmy 63:11(12) Ale kráľ sa bude radovať v Bohu. Chváliť sa ním bude každý,
kto prisahá na neho, lebo budú zapchané ústa tým, ktorí hovoria lož.

Žalmy 66:3 Recte Bohu: Jaký hrozný si čo do svojich diel! Pre veľkosť tvojej
sily budú sa ti lichotne koriť tvoji nepriatelia.

Žalmy 68:6(7) Bôh uvádza osamotnelých bývať v dome; vyvádza väzňov do
blahobytu, ale spurní budú bývať vo vypráhlej zemi.

Žalmy 68:35(36)  Hrozný si,  Bože,  keď vyjdeš zo svojich  svätýň,  silný  Bôh
Izraelov! - On dáva národu silu a moc. Nech je požehnaný Bôh!

Žalmy 70:1(1,2)  Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. Pripomínať.
(2) Bože, pospieš ma vytrhnúť, Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc!

Žalmy 71:4 Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti prevrátenca a
zlostníka!

Žalmy 71:13 Nech sa hanbia a zhynú, ktorí útočia na moju dušu! Nech sa
pokryjú hanbou a studom ako rúchom tí, ktorí hľadajú moje zlé.

Žalmy 72:12  Lebo vytrhne chudobného, volajúceho, a biedneho a toho, kto
nemá spomocníka.

Žalmy 76:12 On odníma ducha kniežatám; je strašný kráľom zeme.
Žalmy 79:9  Pomôž  nám,  Bože  nášho  spasenia,  pre  slávu  svojho  mena  a

vytrhni nás a prikry naše hriechy pre svoje meno!



Žalmy 86:17 Učiň pri  mne znamenie na dobré,  čo keď uvidia tí,  ktorí  ma
nenávidia, budú sa hanbiť, že ty, Hospodine, si mi pomohol a potešil si ma.

Žalmy 91:14,15 Pretože sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho; vyvýšim ho,
lebo zná moje meno, hovorí Bôh. 15 Bude volať na mňa, a ohlásim sa mu.
Ja budem, s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho.

Žalmy 92:11(12) A moje oko sa podíva na tých, ktorí  ma strežú;  moje uši
počujú o zlostníkoch, ktorí povstávajú proti mne.

Žalmy 103:10 Nerobí nám podľa našich hriechov ani nám neodpláca podľa
našich neprávostí.

Žalmy 104:9 Položil si hranice, aby neprekročily, aby sa nevrátily pokryť zem.
Žalmy 107:6 A keď kričali vo svojom súžení na Hospodina, vytrhnul ich z ich

úzkosti
Žalmy 118:10,12 Obkľúčily ma všetky národy, ale v mene Hospodinovom ich

posekám. 12 Obkľúčili ma jako včely, ale vyhasnú jako oheň z tŕnia, lebo v
mene Hospodinovom ich posekám.

Žalmy 121:7,8 Hospodin  ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať
tvoju dušu. 8 Hospodin ťa bude ostríhať, keď budeš vychádzať i vchádzať
odteraz až na veky.

Žalmy 138:3 V ktorýkoľvek deň som volal, ohlásil si sa mi a obdaril si moju
dušu silou.

Žalmy 140:1(1,2) Náčelníkovi  speváckeho sboru.  Žalm Dávidov.  (2) Vytrhni
ma, Hospodine, z moci zlého človeka; uchovaj ma od muža ukrutností,

Žalmy 140:4,5(5,6)  Ostríhaj  ma, Hospodine,  a zachovaj od rúk bezbožníka!
Uchovaj ma od muža ukrutností, od tých, ktorí myslia vyraziť moje kroky.
5(6) Pyšní mi ukryli osídlo i povrazy; roztiahli sieť vedľa cesty; predložili
mi smečky. Sélah.

Žalmy 142:6(7)  Pozoruj  ušima na moje volanie,  lebo som veľmi zomdlený.
Vytrhni ma z moci tých, ktorí ma prenasledujú, lebo sú mocnejší odo mňa.

Žalmy 143:9 Vytrhni  ma z moci mojich nepriateľov,  Hospodine;  k tebe sa
skrývam.

Žalmy 147:14 on pôsobí, aby tvoje hranice maly pokoj; sýti ťa beľou pšenice;
Žalmy 149:6-9  a  postavil  ich  navždy,  na  veky;  vydal  zákon,  a  niktoré

neprekročí! 7 Chváľte Hospodina, vy zo zeme, veľryby a všetky priepasti, 8
aby poviazali ich kráľov reťazami a ich veľmožov železnými putami, 9 aby
na nich vykonali napísaný súd; sláva to všetkých jeho svätých. Hallelujah! 
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