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Psalmii 11
1. (Către mai marele cântăreţilor. Făcut de David.) La Domnul găsesc scăpare! Cum puteţi
să-mi spuneţi: "Fugi în ___ voştri, ca o pasăre"?
2. Căci iată că cei ___ îşi încordează arcul, îşi potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe
ascuns asupra celor cu inima ___.
3. Şi, când se surpă ___, ce ar putea să mai facă cel ___?
4. Domnul este în templul Lui cel sfânt, Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui
privesc, şi ___ Lui cercetează pe fiii oamenilor.
5. Domnul încearcă pe cel ___, dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte ___.
6. Peste cei răi plouă ___, foc şi ___: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte.
7. Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei ___ privesc faţa Lui.
Psalmii 12
1. (Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe harpa cu opt corzi. Un psalm al lui David.)
Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii ___, pier ___ dintre fiii oamenilor.
2. Oamenii îşi spun minciuni unii altora, pe buze au ___ ___, vorbesc cu inimă prefăcută. 3.
Nimicească Domnul toate buzele ___, limba care vorbeşte cu ___,
4. pe cei ce zic: "Suntem tari cu limba noastră, căci ___ noastre sunt cu noi: cine ar putea să
fie stăpân peste noi?"
5. "Pentru că cei ___ sunt asupriţi şi pentru că ___ gem, acum", zice Domnul, "Mă scol şi
aduc mântuire celor ___."
6. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un ___ lămurit în cuptor de ___ şi curăţat de ___
ori.
7. Tu, Doamne, îi vei păzi şi-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.
8. Pretutindeni mişună cei răi, când domneşte ___ printre fiii oamenilor.

