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Eksodi 35:31 dhe e mbushi me Frymën e Perëndisë, me dituri, me zgjuarsi, me 
njohuri dhe me gjithfarë aftësish,

Numrat 11:25 Atëherë Zoti zbriti në renë dhe i foli atij, mori nga Fryma që 
qëndronte mbi të dhe e çoi mbi të shtatëdhjetë pleqtë; por kur Fryma u vu 
mbi ta, ata bënë profeci, me gjithë se më vonë nuk bënë më.

1 i Samuelit 10:6 Atëherë Fryma e Zotit do të të ngarkojë të bësh profeci me 
ta, dhe do të shndërrohesh në një njeri tjetër.

2 i Samuelit 23:2 "Fryma e Zotit ka folur nëpërmjet meje dhe fjala e tij ka qenë
mbi buzët e mia.

Jobi 33:4 Fryma e Perëndisë më ka krijuar dhe fryma e të Plotfuqishmit më jep
jetë.

Isaia 11:2 Fryma e Zotit do të pushojë mbi të; fryma e diturisë dhe e 
zgjuarësisë, fryma e këshillës dhe e fuqisë, fryma e njohurisë dhe e frikës 
të Zotit.

Mikea 3:8 Unë përkundrazi jam plot me forca të Frymës së Zotit, me drejtësi 
dhe forcë, për t'i bërë të njohur Jakobit shkeljen e tij dhe Izraelit mëkatin e 
tij.

Zakaria 4:6 Atëherë ai, duke u përgjigjur, më tha: "Kjo është fjala e Zotit 
drejtuar Zorobabelit: Jo për fuqinë dhe as për forcën, por për Frymën time,"
thotë Zoti i ushtrive.

Mateu 12:28 Por, në qoftë se unë i dëboj djajtë me ndihmën e Frymës së 
Perëndisë, atëherë mbretëria e Perëndisë ka ardhur në mes tuaj.

Mateu 28:19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i 
pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë,

Marku 1:10 Dhe menjëherë, kur po dilte nga uji, pa se qiejtë po hapeshin dhe 
Fryma po zbriste mbi të si një pëllumb.

Marku 13:11 Tani, kur t'ju çojnë për t'ju dorëzuar në duart e tyre, mos u 
shqetësoni që më parë për atë që do të duhet të thoni dhe mos e 
paramendoni; por thoni çfarë t'ju jepet në atë çast, sepse nuk jeni ju që 
flisni, por Fryma e Shenjtë.

Luka 2:26 Dhe në mënyrë hyjnore atij i qe zbuluar nga Fryma e Shenjtë se nuk 
do të vdiste para se të kishte parë Krishtin e Zotit.

Luka 4:1 Dhe Jezusi, plot me Frymën e Shenjtë, u kthye nga Jordani dhe 
Fryma e çoi në shkretëtirë,

Luka 4:18-21 "Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të 
ungjillizuar të varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të 
thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit, 19 dhe për të predikuar vitin e 
pranueshëm të Zotit''. 20 Pastaj, si e mbylli librin dhe ia dha shërbyesit, u 



ul; dhe sytë e të gjithëve në sinagogë u drejtuan mbi të. 21 Atëherë ai nisi 
të thotë: "Sot ky Shkrim u përmbush në veshët tuaja''.

Luka 12:11,12 Pastaj, kur do t'ju çojnë përpara sinagogave, gjykatësve dhe 
autoriteteve, mos u shqetësoni se si ose se çfarë do të thoni për t'u 
mbrojtur, ose për çfarë do t'ju duhet të thoni, 12 sepse Fryma e Shenjtë në 
po atë moment do t'ju mësojë se ç'duhet të thoni''.

Gjoni 7:38,39 Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, nga brendësia e tij do 
të burojnë lumenj uji të gjallë''. 39 Por këtë ai e tha për Frymën, që do të 
merrnin ata që do të besonin në të; sepse Fryma e Shenjtë në fakt nuk 
ishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.

Gjoni 14:16,17 Dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju japë një Ngushëllues 
tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju, 17 Frymën e së Vërtetës, që 
bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh; por ju e njihni, 
sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju.

Gjoni 14:26 por Ngushëlluesi, Fryma e Shenjtë, që Ati do ta dërgojë në emrin 
tim, do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju kujtojë të gjitha këto që ju thashë.

Gjoni 16:7,8 Megjithatë unë ju them të vërtetën: është mirë për ju që unë të 
shkoj, sepse, po nuk shkova, nuk do të vijë te ju Ngushëlluesi; por, po 
shkova, unë do t'jua dërgoj. 8 Dhe kur të ketë ardhur, ai do ta bindë botën 
për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim.

Gjoni 16:13-15 Por, kur të vijë ai, Fryma e së vërtetës, ai do t'ju prijë në çdo të
vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë gjitha ato gjëra 
që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtojë gjërat që do vijnë. 14 Ai do të më 
përlëvdojë, sepse do të marrë prej meje dhe do t'jua kumtojë. 15 Të gjitha 
gjërat që ka Ati janë të miat; për këtë ju thashë se ai do të marrë prej 
simes dhe do t'jua kumtojë.

Gjoni 20:21,22 Pastaj Jezusi u tha atyre përsëri: "Paqja me ju! Sikurse më ka 
dërguar mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju''. 22 Dhe, si tha këto fjalë, hukati
mbi ta dhe tha: "Merrni Frymën e Shenjtë!

Veprat e Apostujve 1:2 deri në ditën në të cilën u muarr në qiell, pasi u kishte 
dhënë urdhërime nëpërmjet Frymës së Shenjtë apostujve që ai kishte 
zgjedhur.

Veprat e Apostujve 1:5 sepse Gjoni pagëzoi me ujë, por ju do të pagëzoheni 
me Frymën e Shenjtë, mbas jo shumë ditësh''.

Veprat e Apostujve 1:8 Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi 
ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, 
në Samari dhe deri në skajin e dheut''.

Veprat e Apostujve 2:1-4 Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të gjithë 
bashkë, në një mendje të vetme, në të njëjtin vend. 2 Dhe befas nga qielli 
erdhi një ushtimë, si ajo e një ere që fryn furishëm, dhe e mbushi gjithë 
shtëpinë ku ata po rrinin. 3 Dhe atyre u dukën gjuhë, si prej zjarri, të cilat 
ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. 4 Kështu të gjithë u 



mbushën me Frymën e Shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu 
si Fryma e Shenjtë ua jepte të shpreheshin.

Veprat e Apostujve 2:17-19 "Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thotë 
Perëndia, që unë do të përhap nga Fryma ime mbi çdo mish; dhe bijtë tuaj e
bijat tuaja do të profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegime dhe të 
moshuarit tuaj do të shohin ëndrra. 18 Në ato ditë do të përhap nga Fryma 
im mbi shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtoret e mia, dhe do të profetizojnë. 
19 Dhe do të bëj mrekulli lart në qiell dhe shenja poshtë mbi tokë: gjak, 
zjarr e avull tymi. (Joeli 2:28,29)

Veprat e Apostujve 2:33 Ai, pra, duke qenë i ngritur në të djathtë të Perëndisë 
dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës së Shenjtë, ka përhapur atë që 
ju tani shihni dhe dëgjoni.

Veprat e Apostujve 2:38 Atëherë Pjetri u tha atyre: "Pendohuni dhe secili nga 
ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do
të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë.

Veprat e Apostujve 4:31 Dhe, mbasi qenë lutur, vendi ku ishin mbledhur u 
drodh; dhe të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë, dhe e shpallnin fjalën
e Perëndisë me çiltersi.

Veprat e Apostujve 8:15-17 Kur këta arritën, u lutën për ta, që të merrnin 
Frymën e Shenjtë, 16 sepse ende nuk kishte zbritur mbi asnjë prej tyre, por 
ata vetëm ishin pagëzuar në emër të Zotit Jezus. 17 Atëherë vunë duart 
mbi ta dhe ata morën Frymën e Shenjtë.

Veprat e Apostujve 8:39 Kur dolën nga uji, Fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe 
eunuku nuk e pa më; por e vazhdoi rrugën e tij me plot gëzim. (1 i 
Mbretërve 18:12)

Veprat e Apostujve 9:31 Kështu në mbarë Judenë, në Galile dhe në Samari 
kishat kishin paqe dhe ndërtoheshin. Dhe duke ecur në druajtjen e Zotit 
dhe në ngushëllimin e Frymës së Shenjtë, shumoheshin.

Veprat e Apostujve 10:44,45 Ndërsa Pjetri ende po i thoshte këto fjalë, Fryma 
e Shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që po e dëgjonin fjalën. 45 Dhe të gjithë 
besimtarët që ishin të rrethprerë, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u 
mrekulluan që dhurata e Frymës se Shenjtë u shpërnda edhe mbi 
johebrenjtë,

Veprat e Apostujve 11:15 Sapo kisha filluar të flas, kur Fryma e Shenjtë zbriti 
mbi ta, sikurse kishte zbritur në fillim mbi ne.

Veprat e Apostujve 13:52 Dhe dishepujt ishin mbushur me gëzim dhe me 
Frymën e Shenjtë.

Veprat e Apostujve 19:6 Dhe, kur Pali vuri duart mbi ta, Fryma e Shenjtë zbriti 
mbi ta dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan.

Veprat e Apostujve 20:23 përveçse Fryma e Shenjtë dëshmon për mua në çdo 
qytet, duke thënë se më presin pranga dhe mundime.

Romakëve 5:5 Por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është 



derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë që na është dhënë.
Romakëve 8:9 Nëse Fryma e Perëndisë banon në ju, ju nuk jeni më në mish, 

por në Frymë. Por në qoftë se ndokush nuk ka Frymën e Krishtit, ai nuk i 
përket atij.

Romakëve 8:13-16 sepse, po të rroni sipas mishit, ju do të vdisni; por, nëse me
anë të Frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, ju do të rroni. 14 Sepse të 
gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë. 15 
Sepse ju nuk keni marrë një frymë robërie, që të keni përsëri frikë, po keni 
marrë frymën e birërisë, me anë të së cilës ne thërrasim: "Aba, o Atë!''. 16 
Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë.

Romakëve 8:26 Kështu, pra, edhe Fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse 
ne nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikurse duhet; por vetë Fryma
ndërhyn për ne me psherëtima të patregueshme.

Romakëve 15:13 Dhe Perëndia i shpresës le t'ju mbushë me çfarëdo gëzimi 
dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të 
fuqisë së Frymës së Shenjtë!

Romakëve 15:19 me fuqi shenjash dhe çudirash, me fuqi të Frymës së 
Perëndisë; kështu, prej Jeruzalemit e përqark dhe gjer në Iliri, kam kryer 
shërbimin e ungjillit të Krishtit,

1 e Korintasve 2:10-13 Po Perëndia na i ka zbuluar me anë të Frymës së tij, 
sepse Fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. 11 Sepse cili nga 
njerëzit, pra, njeh gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të? 
Po kështu asnjëri s'i njeh gjërat e Perëndisë, përveç Fryma e Perëndisë. 12 
Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por Frymën që vjen nga Perëndia, 
që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia.

1 e Korintasve 2:13 Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga 
dituria njerëzore, por të mësuara nga Fryma e Shenjtë, duke i krahasuar 
gjëra frymërore me fjalë frymërore.

1 e Korintasve 3:16 A nuk e dini ju se jeni tempulli i Perëndisë dhe se Fryma e 
Perëndisë banon në ju?

1 e Korintasve 6:11 Dhe të tillë ishit disa nga ju; por u latë, por u shenjtëruat, 
por u shfajësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të Frymës së Perëndisë
tonë.

1 e Korintasve 12:3 Prandaj ju bëj të ditur se askush që flet në Frymën e 
Shenjtë nuk thotë: "Mallkuar qoftë Jezusi!''; edhe asnjë nuk mund të thotë: 
"Jezusi është Zot'', veç se në Frymën e Shenjtë.

2 e Korintasve 3:17 Sepse Zoti është Fryma, dhe atje ku është Fryma e Zotit, 
atje është liria.

2 e Korintasve 13:14 Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe 
bashkësia e Frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen.

Galatasve 4:6 Dhe, duke qenë se jeni bij, Perëndia dërgoi Frymën e Birit të tij 
në zemrat tuaja që thërret: "Abba, Atë!''.



Efesianëve 1:13,14 Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin 
e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulosët me Frymën e Shenjtë të 
premtimit, 14 i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë
të zotërimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij.

Efesianëve 2:18 sepse përmes tij që të dy kemi hyrje tek Ati nëpër një Frymë 
të vetme.

Efesianëve 4:30 Dhe mos e trishtoni Frymën e Shenjtë të Perëndisë, me të 
cilin u vulosët për ditën e shpengimit.

1 Thesalonikasve 4:8 Prandaj ai që i përbuz këto gjëra, nuk përbuz një njeri, 
por Perëndinë që ju dha edhe Frymën e tij të Shenjtë.

1 Thesalonikasve 5:19 Mos e shuani Frymën.
2 Thesalonikasve 2:13 Por ne duhet ta falënderojmë vazhdimisht Perëndinë 

për ju, o vëllezër të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi që në fillim 
për t'ju shpëtuar, me anë të shenjtërimit të Frymës dhe të besimit në të 
vërtetën;

Titi 3:5,6 ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëmë, por sipas 
mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së Frymës 
së Shenjtë, 6 të cilën e derdhi me mbushëlli mbi ne, me anë të Jezu 
Krishtit, shpëtimtarit tonë,

Hebrenjve 2:4 ndërsa Perëndia dëshmonte për të me anë shenjash e 
mrekullish, me vepra të ndryshme të fuqishme dhe me dhurata të Shpirtit 
të Shenjtë, sipas vullnetit të tij.

Hebrenjve 10:15 Por edhe Fryma e Shenjtë na e dëshmon; sepse, mbasi pat 
thënë më parë:

1 Pjetrit 1:2 të zgjedhurve sipas paranjohjes së Perëndisë, Atit, me anë të 
shenjtërimit të Frymës, për t'u bindur dhe për t'u spërkatur me gjakun e 
Jezu Krishtit; hiri dhe paqja u shtoftë mbi ju.

2 Peter 1:21 Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, por 
njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur, të shtyrë nga Fryma e Shenjtë.

1 Gjonit 4:2 Nga kjo mund të njihni Frymën e Perëndisë: çdo frymë që rrëfen 
se Jezu Krishti ka ardhur në mish, është nga Perëndia.

1 Gjonit 5:7,8 Sepse tre janë ata që dëshmojnë në qiell: Ati, Fjala dhe Fryma e 
Shenjtë; dhe këta të tre janë një. 8 Edhe tre janë ata që dëshmojnë mbi 
dhe: Fryma, uji dhe gjaku; dhe këta të tre janë të një mendimi.

Juda 1:20 Por ju, shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj 
shumë të shenjtë, duke u lutur në Frymën e Shenjtë,
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