
Ngus  hëllim Shkrimi - Comfort Scriptures  

2 e Korintasve 1:2-4 Paçi hir dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Zoti 
Jezu Krisht. 3 Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati 
i të mëshirëve dhe Perëndia e çdo ngushëllimi, 4 i cili na ngushëllon në 
çdo  shtrëngim  tonin,  që,  nëpërmjet  ngushëllimit  me  të  cilin  ne  jemi 
ngushëlluar  nga  Perëndia,  të  mund  të  ngushëllojmë  ata  që  janë  në 
çfarëdo shtrëngimi.

Fjalët e urta 15:13 Një zemër e gëzuar e bën të lumtur fytyrën, por nga 
pikëllimi i zemrës fryma dërrmohet.

1  i Mbretërve 8:66 Ditën e tetë ai e shpërndau popullin, dhe ata që ishin 
mbledhur e bekuan mbretin dhe u kthyen në çadrat e tyre të gëzuar dhe 
me zemër të kënaqur për tëtë të mirat që Zoti u kishte bërë shërbëtorit 
të tij David dhe Izraelit, popullit të tij.

1 i Kronikave 16:10 Lëvdohuni me emrin e tij të shenjtë; u gëzofshin zemrat 
e të gjithë atyre që kërkojnë Zotin!

Fjalët e urta 12:25 Shqetësimi në zemrën e njeriut e rrëzon atë, por një fjalë 
e mirë e gëzon atë.

Fjalët  e  urta 13:12  Pritja  e  zgjatur  e  ligështon  zemrën,  por  dëshira  e 
plotësuar është një dru i jetës.

Isaia 30:26 Drita e hënës do të jetë si drita e diellit, dhe drita e diellit do të 
jetë shtatë herë më e fortë, si drita e shtatë ditëve, ditën kur Zoti do të 
lidhë plagën e popullit të tij dhe do të shërojë plagën e shkaktuar nga 
goditjet e tij.

Osea 13:8 do t'i sulmoj si një arushë që ia kanë marrë këlyshët dhe t'u çaj 
kafazin e kraharorit;  do t'i  ha si  një luaneshë, bishat e fushave do t'i 
shqyejnë.

1 i Samuelit 1:8 Atëherë burri i saj Elkanahu i tha: "Ana, pse qan? Pse nuk 
ha? Pse është trishtuar zemra jote? A nuk jam unë për ty më i mirë se 
dhjetë fëmijë?".

1 i Samuelit 1:10 Në trishtimin e shpirtit të saj i lutej Zotit duke qarë me 
dënesë.

Psalmet 25:16,17 Kthehu nga unë dhe ki mëshirë për mua, sepse jam vetëm 
dhe i dëshpëruar. 17 Ankthet e zemrës sime janë shtuar; më çliro nga 
fatkeqësitë e mia.

Psalmet  34:18  Zoti  qëndron  afër  atyre  që  e  kanë  zemrën  të  thyer  dhe 
shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.

Psalmet 38:8 Jam i sfilitur dhe i vrarë; vrumbulloj nga drithma e zemrës 
sime.

Psalmet 55:4 Zemra ime është e shqetësuar në trupin tim dhe tmerre që 
shkaktojnë vdekjen kanë rënë mbi mua.



Psalmet 61:2,3 Nga skaji i  tokës unë të bërtas ty, ndërsa zemra ime po 
shkrihet; më ço në shkëmbin që është më i lartë se unë, 3 sepse ti ke 
qenë një strehë për mua dhe një kështjellë e fortifikuar para armikut.

Psalmet 62:8 Ki besim tek ai vazhdimisht, o popull, hap zemrën tënde para 
tij; Perëndia është streha jonë. (Sela)

Psalmet  73:26  Mishi  im  dhe  zemra  ime  nuk  mund  të  ligështohen,  por 
Perëndia është kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime në përjetësi.

Psalmet 77:2,3 Ditën e fatkeqësisë sime kërkova Zotin; gjatë natës dora 
ime mbeti e nderur pa u lodhur dhe shpirti im nuk pranoi të ngushëllohet. 
3 Më kujtohet Perëndia dhe rrënkoj;  vajtoj  dhe fryma ime dobësohet. 
(Sela)

Psalmet 86:11 Mësomë rrugën tënde, o Zot, dhe unë do të ec në të vërtetën 
tënde; bashkoje zemrën time me frikën e emrit tënd.

Psalmet 109:22 sepse unë jam i varfër dhe nevojtar, dhe zemra ime është 
plagosur brenda meje.

Psalmet 112:7,8 Ai nuk do t'u trëmbet lajmeve të këqia; zemra e tij është e 
fortë, me besim tek Zoti. 8 Zemra e tij është e sigurt; ai nuk do të ketë 
fare frikë, deri sa të mos shikojë triumfues mbi armiqtë e tij.

Psalmet 143:4 Prandaj fryma ime dobësohet brenda meje, dhe zemra ime e 
ka humbur krejt brenda trupit tim.

Psalmet 147:3 Ai shëron ata që e kanë zemrën të thyer dhe lidh plagët e 
tyre.

Fjalët e urta 14:30 Një zemër e shëndoshë është jetë për trupin, por lakmia 
është krimbi brejtës i kockave.

Fjalët e urta 15:13 Një zemër e gëzuar e bën të lumtur fytyrën, por nga 
pikëllimi i zemrës fryma dërrmohet.

Predikuesi 1:13 dhe kam kërkuar me zemër të zbuloj dhe të hetoj me dituri 
çdo gjë që ndodh nën qiell; kjo është një punë e rëndë që Perëndia u ka 
dhënë bijve të njerëzve që ata të lodhen.

Predikuesi 2:10 Tërë ato që sytë e mi dëshironin, nuk ua mohova atyre; nuk 
i refuzova zemrës sime asnjë qejf, sepse zemra ime kënaqej me çdo punë 
timen; dhe ky ka qenë shpërblimi për çdo punë të bërë nga unë.

Predikuesi 2:22,23 Çfarë i mbetet në të vërtetë njeriut për tërë mundin e tij 
dhe për shqetësimin e zemrës së tij,  me të cilën është munduar nën 
diell? 23 Tërë ditët e tij nuk janë veçse dhembje dhe puna e tij është e 
rëndë. Zemra e tij nuk pushon as natën. Edhe kjo është kotësi.

Predikuesi 11:10 Elimino nga zemra jote trishtimin, dhe largo nga trupi yt 
dhembjen, sepse rinia dhe mituria janë kotësi.

Isaia 30:29 Atëherë do t'ia merrni një këngë si natën kur kremtoni një festë; 
dhe do të keni gëzim në zemër, ashtu si ai që shkon me zërin e fyellit në 
malin e Zotit, në kështjellën e Izraelit.

Isaia  57:15  Sepse  kështu  thotë  i  Larti  dhe  i  Madhërishmi  që  banon 



përjetësinë dhe emri i të cilit është i "Shenjti": "Unë banoj në vendin e 
lartë dhe të shenjtë dhe bashkë me atë që është i penduar dhe i përulur 
nga fryma, për të ngjallur frymën e të përulurve, për të ngjallur frymën e 
të penduarve.

Isaia 65:14 ja, shërbëtorët e mi do të këndojnë për gëzimin e zemrës së 
tyre,  por ju do të bërtisni  për ankthin e zemrës dhe do të ulërini  për 
vuajtjen e frymës.

Isaia 66:13,14 Ashtu si një nënë e gëzon fëmijën e saj, kështu unë do t'ju 
gëzoj dhe do të ngushëlloheni në Jeruzalem. 14 Ju do ta shihni këtë, dhe 
zemra juaj do të gëzohet, kockat tuaja do të marrin përsëri fuqi si bari i 
njomë. Dora e Zotit do t'u bëhet e njohur shërbëtorëve të tij dhe do të 
zemërohet me të madhe kundër armiqve të tij.

Jeremia 15:16 Me të gjetur fjalët e tua, i përpiva; fjala jote ka qenë për mua 
gëzimi dhe gazi i zemrës sime, sepse emri yt kërkohet nga unë o Zot, 
Perëndi i ushtrive.

Jeremia 24:7 Do t'u jap një zemër për të më njohur mua që jam Zoti; ata do 
të jenë populli im dhe unë Perëndia i tyre, sepse do të kthehen tek unë 
me gjithë zemër.

Gjoni 14:1 ``Zemra juaj mos u trondittë; besoni në Perëndi dhe besoni edhe 
në mua!

Gjoni 14:27 Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: unë po jua jap, po jo si 
e jep bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë.

Gjoni 16:6 Madje, për shkak se ju thashë këto gjëra, trishtimi e ka mbushur 
zemrën tuaj.

Gjoni  16:22  Kështu  edhe  ju  tani  jeni  në  dhembje,  por  unë  do  t'ju  shoh 
përsëri  dhe  zemra  juaj  do  të  gëzohet,  dhe  askush  nuk  do  t'ua  heqë 
gëzimin tuaj.

Veprat Apostujve 2:46 Dhe ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në 
tempull dhe, duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin 
me gëzim dhe me thjeshtësi zemre,

Romakëve 9:2 kam një trishtim të madh dhe një dhembje të vazhdueshme 
në zemrën time.

2 e Korintasve 2:4 Ju shkrova, në fakt, me shumë lot dhe me pikëllim të 
madh  dhe  ankth  në  zemër,  jo  që  të  hidhëroheni,  por  që  të  njihni 
dashurinë shumë të madhe që kam për ju.

Efesianëve 5:19  duke  i  folur  njeri  tjetrit  me  psalme,  himne  dhe  këngë 
frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj,
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