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Psalmi  68:1(2)  Da  vstane  Bog!  razkropé  se  naj  neprijatelji  njegovi  in
sovražilci njegovi naj bežé pred njegovim obličjem!

Psalmi 5:9,10(10,11) Zakaj v njih ustih ni nič resničnega, njih notranjost je
poguba, grob odprt njih grlo, z jezikom svojim se dobrikajo zvijačno.
10(11) Pokori jih, o Bog, padejo naj po naklepih svojih; pahni jih doli v
obilosti njih pregreh, ker se upirajo zoper tebe.

Psalmi 7:1,2(1-3) Pesem Davidova, ki jo je pel Gospodu z ozirom na 
besede Kusa Benjaminca. (2) O Gospod, Bog moj, v tebi imam zavetje, 
reši me vseh preganjalcev mojih in oprosti me, 2(3) da ne zgrabi 
sovražnik kakor lev duše moje in je ne raztrga, ko ni pomočnika.

Psalmi 11:6 Dežil bo na brezbožne zanke, ogenj in žveplo in pekoč veter
bode njih čaše delež.

Psalmi 18:2(3) Gospod je skala moja in visoki grad moj in rešitelj moj, Bog
mogočni  moj,  zavetje  moje,  kamor  pribegam, ščit  moj  in  rešenja
mojega rog, visoka trdnjava moja.

Psalmi 18:14 In izstrelil  je pšice svoje in sovražnike razkropil, metal je
strelo za strelo, in jih je izbegal.

Psalmi 18:17(18) Rešil me je neprijatelja mojega močnega in sovražilcev
mojih, krepkejših od mene.

Psalmi 18:39(40) Ker ti si me opasal z močjo za vojsko, upognil si podme
nje, ki so se vzpenjali zoper mene.

Psalmi  18:45(46)  Tujci  so  v  strahu  koprneli  in  pritrepetavali  iz  gradov
svojih.

Psalmi 18:48(49)  ki me rešuje sovražnikov mojih; da, ti si me povzdignil
nadnje, ki vstajajo zoper mene, možu silovitemu si me iztrgal.

Psalmi 23:3  Poživlja  dušo mojo,  vodi  me po pravičnosti  stezah zavoljo
svojega imena.

Psalmi 27:11 Uči me, Gospod, svoj pot in vodi me po ravni stezi zavoljo
njih, ki name preže.

Psalmi 31:15 V rokah tvojih so časi moji; otmi me iz rok sovražnikov mojih
in preganjalcev mojih.

Psalmi 34:4(5) Iskal sem Gospoda, in mi je odgovoril, in iz vseh strahov
mojih me je rešil.

Psalmi 34:7(8) Šotorišče stavi angel Gospodov okrog njih, ki se ga boje, in
jih otimlje.



Psalmi 34:13(14)  Varuj  jezik svoj  hudega in ustne svoje,  da ne govore
zvijače.

Psalmi 34:17-19(18-20) Ko kličejo pravični, jih sliši Gospod in jih iz vseh
stisk  otimlje. 18(19) Blizu  je  Gospod  tistim,  ki  so  potrtega  srca, in
ponižne v duhu rešuje. 19(20) Mnoge so pravičnega nadloge, ali iz njih
vseh ga reši Gospod.

Psalmi 35:1-8 Bojuj se, Gospod, zoper nje, ki se bojujejo z menoj, vojskuj
se z njimi, ki se vojskujejo z menoj. 2 Zgrabi ščit veliki in mali in vstani
meni v pomoč. 3 In potegni sulico in zapri pot njim, ki me preganjajo;
reci duši moji: Jaz sem rešenje tvoje. 4 Sramujejo se naj in v sramoto
pridejo, kateri iščejo duše moje, umakniti se morajo in rdečica naj jih
oblije, kateri mi nameravajo hudo. 5 Bodo naj kakor pleve pred vetrom,
in angel  Gospodov naj  jih podi. 6 Temna bodi  njih pot  in polzka, in
angel  Gospodov  naj  jih  preganja. 7  Ker  brez  vzroka  so  mi  skrito
nastavili mrežo svojo, brez vzroka jamo izkopali duši moji. 8 Poguba naj
pride nanj iznenada, in naj ga ujame mreža njegova, ki jo je skril, v
pogubo naj pade vanjo.

Psalmi 35:10 Vse kosti  moje bodo govorile:  Gospod, kdo je tebi enak?
Siromaka otimlješ iz rok močnejšega od njega, siromaka in ubožca iz
rok njega, ki ga pleni.

Psalmi  36:7-9(8-10)  Kako  dragocena  je  milost  tvoja,  Bog,  in  sinovi
človeški pribegajo v senco peruti tvojih. 8(9) Nasičujejo se od obilosti
hiše tvoje, in iz reke sladkosti svojih jih napajaš. 9(10) Kajti pri tebi je
življenja vir, v svetlobi tvoji vidimo svetlobo.

Psalmi 37:5 Zvrni na Gospoda žitja svojega pot in upaj vanj; on vse prav
stori.

Psalmi 37:23,24 Gospod utrjuje stopinje vrlega moža in pot njegova Mu je
po volji. 24 Kadar pade, ne obleži, ker Gospod podpira roko njegovo.

Psalmi  37:40  In  pomaga  jim  Gospod  ter  jih  otimlje,  otimlje  jih
brezbožnikov in jih rešuje, ker so pribegli v zavetje k njemu.

Psalmi  39:1(2)  Rekel  sem:  Pazil  bom  na  pota  svoja,  da  ne  grešim  z
jezikom svojim; z uzdo bom čuval usta svoja, dokler bo brezbožnik pred
menoj.

Psalmi 41:4(5) Jaz sem rekel: Gospod, usmili se me, ozdravi dušo mojo, 
ker tebi sem grešil.

Psalmi  42:5(6),11(12)  Kaj  si  tako  žalostna,  duša  moja,  in  nepokojna  v
meni? Čakaj Boga, kajti še ga bom slavil, da je pomoč obličja mojega
in moj  Bog. 11(12)  Kaj  si  tako žalostna,  duša moja,  in nepokojna v
meni? Čakaj Boga, kajti še ga bom slavil, da je pomoč obličja mojega



in moj Bog. (Psalmi 42:5) 
Psalmi  43:1  Sodi  me,  o  Bog,  in  prevzemi  pravdo  mojo  zoper  ljudstvo

nesveto; moža zvijačnega in krivičnega reši me.
Psalmi 44:4 Ti sam si kralj moj, o Bog: Pošlji vsakršno rešenje Jakobu.
Psalmi 51:5(7) Glej, v krivici sem se rodil in v grehu me je spočela mati

moja.
Psalmi 52:5 Zatorej te tudi Bog mogočni podere na vekomaj, zgrabi te in

prežene  iz  šotora  tvojega, in  s  korenom te  izpuli  iz  dežele  živečih.
(Sela.)

Psalmi 54:7(9)  Kajti  rešil  me je  vsake stiske,  in na sovražnike moje z
veseljem gleda moje oko.

Psalmi 55:18 Otel je in v mir postavil dušo mojo iz boja zoper mene; kajti z
mnogimi krdeli so se vojskovali proti meni.

Psalmi 59:2(3) Otmi me njih, ki delajo krivico, in ljudi krvoločnih me reši.
Psalmi 60:12(14) V Bogu delajmo junaške čine, in on bo poteptal zatiralce

naše.
Psalmi 63:11(12) Toda kralj se bo radoval v Bogu, ponašal se bo, kdorkoli

priseza pri njem; kajti zamašila se bodo usta laž govorečim.
 Psalmi 66:3 Govorite Bogu: Kako strašna so dela tvoja! Zavoljo velike

moči tvoje se ti z laskanjem vdajajo sovražniki tvoji.
Psalmi 68:6(7) Bog množi samotarje v rodovine, pelje vklenjene iz spon v

blaginjo; uporniki pa prebivajo v kraju presuhem.
Psalmi 68:35(36) Strašen si, Bog, iz svetišč svojih; Bog mogočni Izraelov

daje moč in obilo sile svojemu ljudstvu. Proslavljen bodi Bog!
Psalmi 70:1(2) Bog, hiti me otet, Gospod, hiti mi na pomoč!
Psalmi 71:4 Bog moj, reši me iz roke brezbožnika, iz pesti krivičneža in

nasilnika.
Psalmi 71:13 Osramoté se naj in poginejo nasprotniki duše moje, pokrijejo

naj se z nečastjo in sramoto, kateri iščejo hudega meni.
Psalmi 72:12(13) Usmili se slabotnega in potrebnega ter duše potrebnih

bo rešil.
Psalmi  76:12(13)  Ki  uničuje  napuh  prvakov, strašen  je  zemeljskim

kraljem.
Psalmi 79:9 Pomagaj nam, Bog zveličanja našega, zavoljo časti svojega

imena, in reši nas ter prikrij grehe naše zaradi svojega imena.
Psalmi 86:17 Stôri mi znamenje v dobro, da vidijo sovražilci moji in se s

sramoto oblijo, ker si mi ti, Gospod, pomagal in me potolažil.
Psalmi 91:14,15 Ker mi je vdan v ljubezni, pravi Bog, ga hočem oteti; na

varno  ga  postavim,  ker  pozna  ime  moje.  15  Kadar  me  zakliče,  ga



uslišim, na strani mu bodem v stiski; rešim ga in počastim.
Psalmi 92:11(12) In oko mi bo gledalo z veseljem na zalezovalce moje, o

hudodelcih, ki vstajajo zoper mene, na svoja ušesa zaslišim, kar mi bo
všeč.

Psalmi 103:10 Ne dela nam po grehih naših in ne povrača nam po krivicah
naših.

Psalmi 104:9 Mejo si jim postavil, da je ne prestopijo, da se ne povrnejo
pokrit zemljo.

Psalmi 107:6 Tedaj so klicali h Gospodu v nadlogi svoji, in rešil jih je iz
njih stiske,

Psalmi 118:10,12 Vsi narodi so me obdali,  zares, v imenu Gospodovem
sem jih uničil. 12 Obdali so me kakor čebele, a ugasnili so kakor trnov
ogenj; zares, v imenu Gospodovem sem jih uničil.

Psalmi 121:7,8 Duša naša je odprhnila kakor ptičica iz ptičarjev zanke:
zanka se je pretrgala, in mi smo odprhnili. 8 Pomoč naša je v imenu
Gospodovem, ki je naredil nebesa in zemljo. 

Psalmi 138:3 V dan, ko sem vpil,  si mi odgovoril:  vdahnil si mi pogum,
duša se mi je pokrepčala.

Psalmi  140:1(2)  Reši  me,  Gospod,  hudobnih  ljudi,  moža  silovitega  me
brani,

Psalmi 140:4,5(5,6) Obvaruj me, Gospod, rok krivičnika, moža silovitega
me  brani, ki  mi  mislijo  izpodbiti  noge. 6  Skrivaj  so  mi  nastavili
prevzetniki zanko in vrvi, razgrnili so mi mrežo poleg pota, zadrge mi
napravili. (Sela.) 

Psalmi  142:6(7)  Poslušaj  vpitje  moje,  ker  ponižan  sem silno,  otmi  me
preganjalcev mojih, ker močnejši so od mene.

Psalmi 143:9 Otmi me sovražnikov mojih, Gospod! pri tebi sem skrit.
Psalmi 147:14 On, ki daje mir pokrajinam tvojim, z mezgo pšenice te siti;
Psalmi 149:6-9 Hvala, povišujoča Boga mogočnega, naj jim polni grlo in

meč dvorezni naj imajo v roki svoji, 7 da izvršé maščevanje nad narodi
in  pokoré  ljudstva,  8  da  zvežejo  z  verigami  njih  kralje  in  njih
plemenitnike  z  vezmi  železnimi:  9  da  nad  njimi  izvršé  sodbo,  ki  je
pisana. Čast je to vsem svetim njegovim. Aleluja!
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