
Palvetamine Psalmid - WP Psalms

Psalmid 68:2 Jumal tõuseb! Ta vaenlased hajuvad ja ta vihkajad 
põgenevad tema palge eest.

Psalmid  5:10,11 Sest  nende suus ei  ole  midagi  kindlat,  nende 
südames on hukatus, nende kurk on avatud haud ja libe on 
nende  keel.  11  Mõista  nad  süüdi,  Jumal!  Nad  langegu  oma 
sepitsuste tõttu; nende üleastumiste hulga pärast lükka nad 
ära, sest nad on sinule vastu hakanud!

Psalmid 11:6 Ta laseb sadada õelate peale süsi, tuld ja väävlit; ja 
kõrvetav tuul on nende karikaosa.

Psalmid 18:15 Ta heitis oma nooli ja pillutas neid, lõi kangesti 
välku, ja pani need sähvima.

Psalmid 18:18 Ta päästis  minu mu tugeva vaenlase käest,  mu 
vihkajate käest, sest nad olid vägevamad minust.

Psalmid  18:40  Sa  vöötad  mind  rammuga  sõja  jaoks,  sa  surud 
maha mu alla need, kes tõusevad mu vastu.

Psalmid 18:46 Võõra rahva lapsed nõrkevad ja väljuvad värisedes 
oma linnustest. 

Psalmid  27:11  Õpeta  mind,  Issand,  oma  teele  ja  juhata  mind 
tasasele teerajale mu vaenlaste pärast!

Psalmid 35:1-8 Taaveti laul. Võitle, Issand, nende vastu, kes minu 
vastu võitlevad; sõdi nende vastu, kes minu vastu sõdivad! 2 
Haara  kätte  kilp  ja  kaitsevari  ning  tõuse  mulle  abiks!  3 
Paljasta piik ja tapper minu tagaajajate vastu; ütle mu hingele: 
'Mina olen sinu pääste!' 4 Häbenegu ja jäägu pilgata need, kes 
kipuvad mu hinge kallale; taganegu häbiga need, kes mõtlevad 
mulle kurja teha! 5 Olgu nad kui aganad tuule käes ja Issanda 
ingel  paisaku  nad  maha!  6  Nende  tee  olgu  pime  ja  libe  ja 
Issanda  ingel  jälitagu  neid!  7  Sest  ilma  põhjuseta  on  nad 
seadnud mulle oma varjatud võrgud, ilmaasjata on nad augu 
õõnestanud mu hingele. 8 Hukatus tulgu talle kätte aimamata 
ja tema võrk, mille ta salajasse on pannud, püüdku kinni teda 
ennast; sattugu ta sellesse hukatuseks!

Psalmid 52:7 Jumal kisub ka sinu igavesti maha; ta võtab su kinni 
ning rebib su välja su telgist ja kaotab su juureni ära elavate 



maalt. Sela.
Psalmid  60:14  Jumalaga  me  teeme  vägevaid  tegusid  ja  tema 

tallab maha meie rõhujad. 
Psalmid 66:3  Üelge Jumalale: Kui kardetavad on sinu teod! Su 

suure väe pärast teesklevad su vaenlased su ees,
Psalmid 68:36 Kardetav oled sina,  Jumal,  oma pühast paigast, 

Iisraeli  Jumal;  tema,  kes  annab  võimu  ja  tugevust  rahvale. 
Tänu olgu Jumalale!

Psalmid 70:1,2 Laulujuhatajale: Taaveti laul patu tunnistamisel. 2 
Jumal, tõtta mind tõmbama välja hädast, Issand, rutta mulle 
appi!

Psalmid 71:13 Jäägu häbisse ja hukkugu minu hinge vastased; 
olgu häbistusse ja teotusse mähitud need, kes otsivad minu 
õnnetust!

Psalmid  76:13  Tema kärbib  vürstide  vaimu,  tema on  kardetav 
ilmamaa kuningaile.

Psalmid  118:10  Kõik  paganad  piirasid  mind,  Issanda  nimel 
tõrjusin ma nad tõesti tagasi.

Psalmid 118:12 Nad piirasid mind nagu mesilased - nad kustusid 
nagu  tuli  kibuvitstes.  Issanda  nimel  tõrjusin  ma  nad  tõesti 
tagasi.

Psalmid  149:8,9  et  siduda  nende kuningad  ahelaisse  ja  panna 
jalaraudu  nende  auväärsed  mehed,  9  et  saata  täide  nende 
kohta  kirja  pandud  kohtuotsus!  See  on  auks  kõigile  tema 
vagadele. Halleluuja! 
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