
Shqip - Lutje Psalmet   - Praying WP Psalm s 2017

Psalmet 68:1 Perëndia u çoftë dhe u shpërndafshin armiqtë e tij, dhe ata që e
urrejnë ikshin para tij.

Psalmet 5:9,10 sepse në gojën e tyre nuk ka asnjë drejtësi; zemra e tyre nuk 
mendon gjë tjetër veç shkatërrimit; gryka e tyre është një varr i hapur; me 
gjuhën e tyre bëjnë lajka. 10 Dënoji ata, o Perëndi; mos u realizofshin 
synimet e tyre; përsëri për të këqijat e shumta që kanë kryer sepse kanë 
ngritur krye kundër teje.

Psalmet 7:1,2 O Zot, Perëndia im, po kërkoj strehim te ti; shpëtomë nga tërë 
ata që më përndjekin dhe çliromë, 2 që armiku të mos e shqyejë shpirtin 
tim si një luan, duke copëtuar pa mundur njeri të më çlirojë.

Psalmet 11:6 Ai do të bëjë që të bien mbi të pabesët leqe, zjarr, squfur dhe 
erëra zhuritëse; kjo do të jetë pjesa nga kupa e tyre.

Psalmet 18:2 Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çliruesi im, Perëndia 
im, shkëmbi im ku gjej strehë, mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, streha 
ime e i lartë.

Psalmet 18:14 Hodhi shigjetat e tij dhe i shpërndau armiqtë; lëshoi një numër
të madh rrufesh dhe i bëri të ikin me vrap.

Psalmet 18:17 Më çliroi nga armiku im i fuqishëm dhe nga ata që më urrenin, 
sepse ishin më të fortë se unë.

Psalmet 18:39 Ti më ke dhënë forcë për betejën dhe ke bërë të përulen ata 
që ngriheshin kundër meje;

Psalmet 18:45 Të huajt u ligështuan dhe dolën duke u dridhur nga fortesat e 
tyre.

Psalmet 18:48 ai më çliron nga armiqtë e mi. Ti më larton mbi ata që ngrihen 
kundër meje dhe më çliron nga njeriu që përdor dhunën.

Psalmet 23:3 Ai ma përtërin shpirtin, më çon nëpër shtigjet e drejtësisë, nga 
dashuria që ka për emrin e tij.

Psalmet 27:11 O Zot, më mëso rrugën tënde dhe më udhëhiq në një shteg të 
sheshtë, për shkak të armiqve të mi.

Psalmet 31:15 Ditët e mia janë në dorën tëndë; çliromë nga duart e armiqve 
të mi dhe të atyre që më përndjekin.

Psalmet 34:4 Unë e kërkova Zotin, dhe ai m'u përgjigj dhe më çliroi nga të 
gjitha tmerret e mia.

Psalmet 34:7 Engjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i 
çliron.

Psalmet 34:13 Mbaje gjuhën tënde larg së keqes dhe buzët e tua të mos 
thonë gënjeshtra.



Psalmet 34:17-19 Të drejtët bërtasin dhe Zoti i dëgjon dhe i çliron nga të 
gjitha fatkeqësitë e tyre. 18 Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të 
thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar. 19 Të shumta janë 
vuajtjet e njeriut të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha.

Psalmet 35:1-8 O Zot, përleshu me ata që përleshen me mua; lufto me ata që 
luftojnë kundër meje. 2 Merr mburojën dhe parzmoren dhe çohu të më 
ndihmosh. 3 Nxirre shtizën dhe zëru rrugën atyre që më përndjekin; thuaji 
shpirtit tim: "Unë jam shpëtimi yt". 4 Mbetshin të shushatur dhe të 
turpëruar ata që kërkojnë jetën time; kthefshin kurrizin dhe mbetshin të 
shushatur ata që kurdisin të keqen kundër meje. 5 U shpërndafshin si byku
nga era dhe engjëlli i Zotit i dëboftë. 6 Qoftë rruga e tyre e errët dhe me 
shkarje, dhe Engjëlli i Zotit i përndjektë. 7 Sepse pa pasur arsye më kanë 
ngritur fshehurazi rrjetën e tyre; pa pasur arsye ma kanë hapur gropën. 8 
Një shkatërrim i papritur u rëntë mbi krye, i zëntë rrjeta që kanë fshehur 
dhe rënçin në gropën që kanë përgatitur për shkatërimin tim.

Psalmet 35:10 Të gjitha kockat e mia do të thonë: "O Zot, kush është si ti, që 
e çliron të mjerin nga ai që është më i fortë se ai, të mjerin dhe nevojtarin 
nga ai që plaçkit?".

Psalmet 36:7-9 O Perëndi, sa e çmuar është mirësia jote! Prandaj bijtë e 
njerëzve gjejnë strehë nën hijen e krahëve të tu; 8 ata ngopen me bollëkun
e shtëpisë sate, dhe ti u heq etjen në përroin e kënaqësive të tua. 9 Sepse 
pranë teje është burimi i jetës, dhe me anë të dritës sate ne shohim dritën.

Psalmet 37:5 Vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek ai dhe ai ka për të 
vepruar.

Psalmet 37:23,24 Hapat e njeriut i drejton Zoti, kur atij i pëlqejnë rrugët e tij. 
24 Por kur njeriu rrëzohet, nuk shtrihet për tokë, sepse Zoti e mban për 
dore.

Psalmet 37:40 Dhe Zoti i ndihmon dhe i çliron; i çliron nga të pabesët dhe i 
shpëton, sepse kanë gjetur strehë tek ai.

Psalmet 39:1 Unë thoja: "Do të kujdesem për sjelljen time që të mos kryej 
mëkate me gjuhën time; do t'i vë një fre gojës sime, sa kohë që i pabesi rri
para meje".

Psalmet 41:4 Unë kam thënë: "O Zot, ki mëshirë për mua, ma shëro shpirtin, 
sepse kam mëkatuar kundër teje".

Psalmet 42:5,11 Pse ligështohesh, o shpirti im, pse vajton brënda trupit tim? 
Shpreso te Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma për çlirimin e pranisë
së tij. 11 Pse ligështohesh, shpirti im, pse rënkon përbrenda meje? 
Shpreso te Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma; ai është shpëtimi im
dhe Perëndia im. (Psalmet 43:5)

Psalmet 43:1 Siguromë drejtësi, o Perëndi, dhe mbro çështjen time nga 
njerëzit e këqij; më çliro nga njeriu i rremë dhe i lig.



Psalmet 44:4 Ti je mbreti im, o Perëndi, që vendos fitoret për Jakobin.
Psalmet 51:4 Kam mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje, dhe kam bërë 

atë që është e keqe për sytë e tu, me qëllim që ti të njihesh i drejtë kur 
flet dhe i ndershëm kur gjykon.

Psalmet 52:5 Prandaj Perëndia do të të shkatërrojë për gjithnjë; ai do të të 
kapë, do të të heqë nga çadra jote dhe do të të shkulë nga toka e të 
gjallëve. (Sela)

Psalmet 54:7 sepse më ke çliruar nga çdo ankth, sytë e mi kanë parë mbi 
armiqtë e mi atë që unë dëshiroja.

Psalmet 55:18 Ai do ta shpengojë jetën time dhe do ta sigurojë nga lufta që 
bëhet kundër meje, sepse janë të shumtë ata që janë ngritur kundër meje.

Psalmet 59:2 Më çliro nga ata që bëjnë paudhësi dhe më shpëto nga njerëzit 
gjakatarë.

Psalmet 60:12 Me Perëndinë do të kryejmë trimëri, dhe ai do të shkelë 
armiqtë tanë.

Psalmet 63:11 Por mbreti do të gëzohet te Perëndia; kushdo që betohet për 
të do të përlëvdohet, sepse goja e gënjeshtrave do të detyrohet të mbyllet.

Psalmet 66:3 I thoni Perëndisë: "Sa të tmerrshme janë veprat e tua! Për 
shkak të madhështisë së fuqisë sate armiqtë e tu do të të nënshtrohen ty.

Psalmet 68:6 Perëndia bën që i vetmuari të banojë në një familje, çliron të 
burgosurit dhe siguron begatinë; por rebelët mbeten në tokë të djegur.

Psalmet 68:35 O Perëndi, ti je i tmerrshëm nga shenjtorja jote; Perëndia i 
Izraelit është ai që i jep forcë dhe fuqi popullit. I bekuar qoftë Perëndia!

Psalmet 70:1 O Perëndi, nxito të më çlirosh. O Zot, nxito të më ndihmosh.
Psalmet 71:4 Perëndia im, më çliro nga dora e të pabesit, nga dora e të 

çoroditurit dhe të atij që përdor dhunën.
Psalmet 71:13 U ngatërrofshin dhe u asgjesofshin kundërshtarët e jetës 

sime; u mbulofshin me poshtërsi dhe me turp ata që dëshërojnë të më 
bëjnë të keqen.

Psalmet 72:12 Sepse ai do ta çlirojë nevojtarin që bërtet dhe të mjerin që nuk
ka se kush ta ndihmojë.

Psalmet 76:12 Ai u heq frymën qeveritarëve, nga ai druhen mbretërit e tokës.
Psalmet 79:9 Na ndihmo, o Perëndi i shpëtimit, për lavdinë e emrit tënd, dhe 

na çliro dhe na fal mëkatet tona për hir të emrit tënd.
Psalmet 86:17 Tregomë një shenjë të dashamirësisë sate, me qëllim që ata 

që më urrejnë ta shohin dhe të mbeten të shushatur, duke parë që ti, o 
Zot, më ke ndihmuar dhe më ke ngushëlluar.

Psalmet 91:14,15 Duke qenë se ai ka vënë mbi mua dashurinë e tij, unë do ta 
çliroj dhe do ta çoj lart në vend të sigurt, sepse ai njeh emrin tim. 15 Ai do 
të më kërkojë dhe unë do t'i përgjigjem; do të jem me të në fatkeqësi; do 
ta çliroj dhe do ta përlëvdoj.



Psalmet 92:11 Dhe sytë e mi kanë për të parë disfatën e armiqve të mi dhe 
veshët e mi kanë për të dëgjuar disfatën e njerëzve të këqij që ngrihen 
kundër meje.

Psalmet 103:10 Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na 
dënon në bazë të fajeve tona.

Psalmet 104:9 Ti u vure ujërave një kufi që nuk duhet ta kapërxenin; ato nuk 
do të kthehen më të mbulojnë tokën.

Psalmet 107:6 Por në fatkeqësitë e tyre ata i thirrën Zotit dhe ai i çliroi nga 
ankthet e tyre;

Psalmet 118:10 Tërë kombet më kishin rrethuar, por në emër të Zotit unë do 
t'i zhduk ato.

Psalmet 118:12 Më kishin rrethuar si bleta, por u shuan si zjarr ferrishtash; 
në emër të Zotit unë do t'i shkatërroj.

Psalmet 121:7,8 Zoti do të të ruajë nga çdo e keqe; ai do të ruajë jetën tënde.
8 Zoti do të ruajë daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe përjetë.

Psalmet 138:3 Ditën në të cilën të kërkova, ti m'u përgjigje dhe e rrite fuqinë 
e shpirtit tim.

Psalmet 140:1,4,5 Më çliro, o Zot, nga njerëzit e këqij; më mbro nga njerëzit e
furishëm, 4 Më mbro, o Zot, nga duart e të pabesit dhe më mbro nga njeriu 
i dhunës, që komplotojnë për të më rrëzuar. 5 Kryelartët kanë fshehur për 
mua një lak dhe litarë, më kanë ngritur një rrjetë buzë shtegut, kanë vënë 
kurthe për mua. (Sela)

Psalmet 142:6 Dëgjo me vëmendje klithmën time, sepse jam katandisur si 
mos më keq; më çliro nga përndjekësit e mi, sepse janë më të fortë se 
unë.

Psalmet 143:9 Më çliro nga airmiqtë e mi, o Zot, te ti unë fshihem.
Psalmet 147:14 Ai e ruan paqen brenda kufijve të tu dhe të ngop me grurin 

më të mirë.
Psalmet 149:6-9 Le të kenë në gojën e tyre lavdet e Perëndisë dhe në dorën e

tyre një shpatë që pret nga të dy anët; 7 për t'u hakmarrë me kombet dhe 
për t'u dhënë ndëshkime popujve, 8 për t'i lidhur mbretërit e tyre me 
zinxhirë dhe fisnikët e tyre me pranga hekuri, 9 për të zbatuar mbi ta 
gjykimin e shkruar. Ky është nderi që u rezervohet mbarë shenjtorëve të 
tij. Aleluja.
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