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Numrat 10:35 Kur nisej arka, Moisiu thoshte; "Çohu, o Zot, me qëllim që të 
shkatërrohen armiqtë e tu dhe të ikin me vrap para teje ata që të urrejnë!".

Ligji i Përtërirë 23:5 Megjithatë Zoti, Perëndia yt, nuk deshi të dëgjojë 
Balaamin; por Zoti, Perëndia yt, e ndërroi për ty mallkimin në bekim, sepse 
Zoti, Perëndia yt, të do. (Nehemia 13:2)

Psalmet 44:4 Ti je mbreti im, o Perëndi, që vendos fitoret për Jakobin.
Isaia 61:1 Fryma e Zotit, Zoti është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për t'u 

dhënë një lajm të mirë të përulurve; më ka dërguar të lidh plagën e atyre që
e kanë zemrën të thyer, të shpall çlirimin e atyre që janë në robëri, hapjen 
e burgut të burgosurve, (Luka 4:18)

Mateu 6:13 Dhe mos lejo të biem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse jotja 
është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia përjetë. Amen". (Luka 11:4)

Mateu 8:16 Dhe kur u ngrys, i sollën shumë të pushtuar nga demonë; dhe ai, 
me fjalë, i dëboi frymërat dhe i shëroi të gjithë të sëmurët,

Mateu 10:1,8 Pastaj Jezusi i thirri të dymbëdhjetë dishepujt e tij rreth vetes 
dhe u dha autoritet t'i dëbojnë frymërat e ndyra, dhe të shërojnë çdo 
sëmundje e çdo lëngatë. (Marku 3:14,15) 8 Shëroni të sëmurët, pastroni 
lebrozët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonët; falas morët, falas jepni.

Mateu 12:26-29 Atëherë, në qoftë se Satani dëbon Satanë, ai është përçarë në
vetvete, dhe si mund të qëndrojë mbretëria e tij? 27 Dhe në qoftë se unë i 
dëboj djajtë me ndihmën e Beelzebubit, me ndihmën e kujt i dëbojnë bijtë 
tuaj? Prandaj ata do të jenë gjykatësit tuaj. 28 Por, në qoftë se unë i dëboj 
djajtë me ndihmën e Frymës së Perëndisë, atëherë mbretëria e Perëndisë 
ka ardhur në mes tuaj. 29 Ose, si mund të hyjë dikush në shtëpinë e të fuqi-
shmit dhe t'i grabisë pasurinë, po të mos e ketë lidhur më parë të fuqish-
min? Vetëm atëherë ai do të mund t'ia plaçkisë shtëpinë. (Marku 3:23-27)

Mateu 12:43-45 Tani kur fryma e ndyrë ka dalë nga një njeri, endet nëpër 
vende të thata, duke kërkuar qetësi, por nuk e gjen. 44 Atëherë thotë: "Do 
të kthehem në shtëpinë time, nga kam dalë"; po kur arrin e gjen të zbrazët, 
të pastruar dhe të zbukuruar; 45 atëherë shkon e merr me vete shtatë 
frymëra të tjera më të liga se ai, të cilët hyjnë dhe banojnë aty; kështu 
gjendja e fundit e këtij njeriut bëhet më e keqe nga e mëparshmja. Kështu 
do t'i ndodhë edhe këtij brezi të mbrapshtë''.

Mateu 15:22,26,29 Dhe ja, një grua kananease, që kishte ardhur nga ato anë, 
filloi të bërtasë duke thënë: "Ki mëshirë për mua, o Zot, o Bir i Davidit! 
Vajza ime është tmerrësisht e pushtuar nga një demon!''. 26 Ai u përgjigj, 
duke thënë: "Nuk është gjë e mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'ua 
hedhësh këlyshëve të qenve''. 28 Atëherë Jezusi iu përgjigj duke thënë: "O 
grua, i madh është besimi yt! T'u bëftë ashtu si dëshiron''. Dhe që në atë 



çast e bija u shërua.
Mateu 16:19 Dhe unë do të të jap çelësat e mbretërisë së qiejve; gjithçka që 

të kesh lidhur mbi tokë, do të jetë lidhur në qiej, dhe gjithçka që të kesh 
zgjidhur mbi tokë, do të jetë zgjidhur në qiej''. (Mateu 18:18)

Mateu 17:19-21 Atëherë dishepujt iu afruan Jezusit mënjanë dhe i thanë: 
"Përse ne nuk ishim në gjendje ta dëbonim?''. 20 Dhe Jezusi u tha atyre: 
"Prej mosbesimit tuaj; sepse në të vërtetë, unë po ju them, se po të keni 
besim sa një kokërr sinapi, do t'i thoni këtij mali: "Zhvendosu nga këtu 
atje," dhe ai do të zhvendoset; dhe asgjë nuk do të jetë e pamundshme për 
ju. 21 Por ky lloji demoni nuk del veçse me anë të lutjes dhe të agjërimit''.

Marku 1:23-26 Atëherë në sinagogën e tyre ishte një njeri i pushtuar nga një 
frymë e ndyrë, i cili filloi të bërtasë, 24 duke thënë: "Ç'ka midis nesh dhe 
teje, o Jezus Nazareas? A erdhe të na shkatë-rrosh? Unë e di kush je: I 
Shenjti i Perëndisë''. 25 Por Jezusi e qortoi duke thënë: "Hesht dhe dil prej 
tij!''. 26 Dhe fryma e ndyrë, mbasi e sfiliti, dhe duke lëshuar një britmë të 
madhe doli prej tij.

Marku 1:32-34 Në mbrëmje, pas perëndimit të diellit, i prunë të gjithë të 
sëmurit dhe të idemonizuarit. 33 Dhe gjithë qyteti ishte mbledhur përpara 
derës. 34 Ai shëroi shumë, që lëngonin nga sëmundje të ndryshme, dhe 
dëboi shumë demonë; dhe nuk i lejoi demonët të flasin, sepse ata e njihnin.

Marku 1:39 Dhe ai e përshkoi gjithë Galilenë duke predikuar nëpër sinagogat e
tyre dhe duke dëbuar demonët.

Marku 5:8 Sepse ai i kishte thënë: "Frymë e ndyrë, dil prej këtij njeriu!''.
Marku 6:7,13 Pastaj ai i thirri te vetja të dymbëdhjetët dhe filloi t'i dërgojë dy 

nga dy; dhe u dha pushtet mbi frymët e ndyra. 13 dhe dëbonin shumë 
demonë dhe vajosnin me vaj shumë të lëngatë dhe i shëronin.

Marku 9:23-25 Dhe Jezusi i tha: "Nëse ti mund të besosh, çdo gjë është e 
mundshme për atë që beson''. 24 Menjëherë babai i fëmijës, duke bërtitur 
me lot, tha: "Unë besoj, o Zot, ndihmo mosbesimin tim''. 25 Atëherë Jezusi, 
duke parë se po vinte turma me vrap, e qortoi frymën e ndyrë duke thënë: 
"O frymë memece dhe e shurdhët, unë po të urdhëroj, dil prej tij dhe mos 
hyr më kurrë tek ai!''.

Marku 9:29 dhe ai u tha atyre: "Ky lloj frymërash nuk mund të dëbohet 
ndryshe, përveç, se me lutje dhe agjërim''.

Marku 9:38,39 Atëherë Gjoni mori fjalën dhe i tha: "Mësues, ne pamë një njeri 
që nuk na ndjek, që i dëbonte demonët në emrin tënd dhe ia ndaluam sepse
ai nuk na ndjek''. 39 Por Jezusi tha: "Mos ia ndaloni, sepse s'ka njeri që 
mund të bëjë një vepër të fuqishme në emrin tim, dhe fill pas kësaj të flasë 
keq për mua.

Marku 16:17 Dhe këto janë shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë: në
emrin tim ata do t'i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja;

Luka 4:34-36 "Ah, ç'ka mes nesh dhe teje, o Jezus Nazareas? A erdhe të na 



shkatërrosh? Unë e di se kush je ti: i Shenjti i Perëndisë!''. 35 Por Jezusi e 
qortoi duke thënë: "Hesht dhe dil prej tij!''. Dhe demoni, pasi e përplasi 
përpara tyre, doli prej tij pa i bërë asgjë të keqe. 36 Atëherë të gjithë i 
pushtoi habia dhe i thoshin njëri-tjetrit: "Ç'fjalë është kjo, vallë? Ai 
urdhëron me autoritet dhe pushtet frymërat e ndyra dhe ata dalin!''.

Luka 4:41 Prej shumë vetëve dilnin demonë që bërtitnin dhe thoshnin: "Ti je 
Krishti, Biri i Perëndisë''. Por ai i qortonte dhe nuk i lejonte të flisnin, sepse
ata e dinin se ai ishte Krishti.

Luka 7:21 Dhe në atë orë Jezusi shëroi shumë veta nga sëmundjet, nga fatke-
qësitë dhe nga frymërat e lig, dhe shumë të verbërve ua dhuroi të parit.

Luka 8:29 Sepse Jezusi po i jepte urdhër frymës së ndyrë të dilte nga ai njeri, 
sepse shumë herë e kishte pushtuar dhe ndonëse e kishin lidhur me 
zinxhirë e me pranga dhe e ruanin, ai i këpuste prangat dhe shtyhej prej 
demonit nëpër shkretëtirat.

Luka 9:40 U jam lutur dishepujve të tu ta dëbojnë, por ata nuk kanë mundur''.
Luka 10:17-20 Dhe të shtatëdhjetët u kthyen me gëzim dhe thanë: "Zot, edhe 

demonët na nënshtrohen në emrin tënd''. 18 Dhe ai u tha atyre: "Unë e 
shikoja Satanin që po binte nga qielli si një rrufe. 19 Ja, ju dhashë pushtet 
të shkelni përmbi gjarpërinj dhe akrepa, dhe mbi çdo pushtet të armikut; 
dhe asgjë nuk do të mund t'ju dëmtojë. 20 Megjithatë mos u gëzoni për 
faktin se po ju nënshtrohen frymërat, por gëzohuni më shumë se emrat tuaj
janë shkruar në qiej''.

Luka 11:14 Dhe Jezusi po dëbonte një demon që ishte memec; dhe ndodhi që, 
kur demoni doli, memeci foli dhe turmat u mrekulluan.

Luka 11:20-22 Por në se unë i dëboj demonët me gishtin e Perëndisë, 
mbretëria e Perëndisë, pra ka arritur deri te ju. 21 Kur burri i fortë, i 
armatosur mirë, e ruan shtëpinë e vet, pasuria e tij është në paqe. 22 Por 
në qoftë se vjen një më i fortë se ai dhe e mund atë, ia merr armët në të 
cilat kishte shpresë dhe i ndan plaçkat e tij.

Luka 13:32 Dhe ai u përgjigj atyre: "Shkoni e i thoni asaj dhelpre: "Ja, sot dhe 
nesër po dëboj demonë dhe kryej shërime, dhe të tretën ditë po i jap fund 
punës sime".

Gjoni 14:12 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: kush beson në mua do të 
bëjë edhe ai veprat që bëj unë; madje do të bëjë edhe më të mëdha se këto,
sepse unë po shkoj tek Ati.

Gjoni 17:15 Unë nuk kërkoj që ti t'i heqësh nga bota, por që ti t'i mbrosh nga i 
ligu.

Veprat e Apostujve 10:38 se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me 
fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke 
shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte 
me të.

Veprat e Apostujve 16:17,18 Ajo u vu të ndjekë Palin dhe ne, dhe bërtiste duke



thënë: "Këta njerëz janë shërbëtorë të Perëndisë Shumë të Lartë dhe ju 
shpallën udhën e shpëtimit''. 18 Dhe ajo e bëri këtë shumë ditë me radhë, 
por Pali, i mërzitur, u kthye dhe i tha frymës: "Unë të urdhëroj në emër të 
Jezu Krishtit të dalësh prej saj''. Dhe fryma doli që në atë çast.

Veprat e Apostujve 19:11,12 Dhe Perëndia bënte mrekulli të jashtëzakonshme 
me anë të duarve të Palit, 12 aq sa mbi të sëmurët sillnin peshqirë dhe 
përparëse që kishin qenë mbi trupin e tij, dhe sëmundjet largoheshin prej 
tyre dhe frymërat e liga dilnin prej tyre.

Veprat e Apostujve 26:15-18 Unë thashë: "Kush je ti, Zot?". Ai tha: "Unë jam 
Jezusi, të cilin ti e përndjek. 16 Por çohu dhe rri në këmbë, sepse prandaj 
të jam shfaqur: që të të vë shërbyes dhe dëshmues për gjërat që ke parë 
dhe për ato për të cilat unë do të shfaqem, 17 duke të zgjedhur ty nga 
populli dhe nga johebrenjtë, tek të cilët po të dërgoj tani, 18 që t'u çelësh 
sytë atyre dhe t'i kthesh nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te 
Perëndia, që të marrin me anë të besimit në mua faljen e mëkateve dhe një 
trashëgim midis të shenjtëruarve".

Romakëve 16:20 Tani Perëndia e paqes do ta dërmojë së shpejti Satananë nën
këmbët tuaja. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju.

2 e Korintasve 2:11 që të mos na mposhtë Satanai, sepse ne i dimë qëllimet e 
tij.

Galatasve 1:4 që e dha veten e tij për mëkatet tona, për të na shpëtuar nga 
kjo kohë e mbrapshtë, sipas vullnetit të Perëndisë, Atit tonë,

Efesianëve 4:27 dhe mos i jepni vend djallit.
Efesianëve 6:11 Vishni gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të qëndroni 

kundër kurtheve të djallit,
2 Thesalonikasve 3:2,3 dhe derisa të shpëtojmë nga njerëzit e çoroditur dhe 

të këqij, sepse jo të gjithë kanë besim. 3 Por Zoti është besnik, dhe ai do 
t'ju forcojë dhe do t'ju ruajë nga i ligu.

2 Timoteut 2:26 dhe të vijnë në vete, duke shpëtuar nga laku i djallit, që i ka 
zënë robër të vullnetit të tij.

2 Timoteut 4:18 Edhe Zoti do të më shpëtojë nga çdo vepër e keqe dhe do të 
më ruajë për mbretërinë e tij qiellore. Lavdi atij në shekuj të shekujve.

1 Pjetrit 5:8 Jini të përmbajtur, rrini zgjuar; sepse kundërshtari juaj, djalli, 
sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të 
përpijë.

1 Gjonit 4:4 Ju jeni prej Perëndisë, o djem të rinj, dhe i keni mundur ata, sepse
ai që është në ju është më i madh se ai që është në botë.
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