
Mbrojtje Shkrimi   - Protection Scriptures  

Jeremia 1:18  Ja, sot po të bëj një qytet të fortifikuar, një shtyllë të hekurt 
dhe  një  mur  bronzi  kundër  gjithë  vendit,  kundër  princave  të  tij  dhe 
priftërinjve të tij dhe kundër popullit të vendit.

Ezekieli 3:18  Në rast se unë i them të pabesit: "Me siguri ke për të vdekur," 
dhe  ti  nuk  e  njofton  dhe  nuk  flet  për  ta  lajmëruar  të  pabesin  që  të 
braktisë rrugën e tij të keqe për të shpëtuar jetën e tij, ai i pabesë do të 
vdesë në paudhësinë e  tij,  por  unë do të  kërkoj  llogari  prej  teje  për 
gjakun e tij.

Jeremia 6:27  Unë të kisha vënë midis popullit tim si një provues dhe një 
fortesë, me qëllim që ti të njihje rrugën e tyre dhe ta provoje atë.

Levitiku 26:19  Do ta thyej kryelartësinë e forcës suaj, do ta bëj qiellin tuaj 
si hekur dhe tokën tuaj si bakër.

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.

Romakëve 12:21  Mos u mund nga e keqja,  por  munde të keqen me të 
mirën.

Psalmet 143:8  Më bëj të ndjej mirësinë tënde në mëngjes, sepse unë kam 
besim te ti; më trego rrugën nëpër të cilën duhet të eci, sepse unë e 
lartoj shpirtin tim drejt teje.

Psalmet 143:10  Më mëso so ta plotësoj vullnetin tënd, sepse ti je Perëndia 
im; Fryma jote e mirë le të më udhëheqë në tokë të shenjtë.

Psalmet 94:12  Lum ai njeri që ti ndreq, o Zot, dhe që ti mëson sipas ligjit 
tënd,

Fjalët e urta 27:12  Njeriu mendjemprehtë e shikon të keqen dhe fshihet, 
por naivët shkojnë tutje dhe ndëshkohen.

Filipianëve 2:16  që unë të kem me se të krenohem në ditën e Krishtit, se 
nuk vrapova kot dhe as nuk u mundova kot.

Isaia 49:4  Por unë thoja: "Më kot jam lodhur; për hiç gjë dhe pa dobi kam 
harxhuar forcën time; por me siguri e drejta ime është pranë Zotit dhe 
shpërblimi im pranë Perëndisë tim".

Psalmet 76:3  Këtu ai ka copëtuar shigjetat e zjarrta të harkut, mburojën 
dhe shpatën e luftës. (Sela)

Hebrenjve 13:21  ju bëftë të përsosur për çdo vepër të mirë, që të kryeni 
vullnetin e tij, duke punuar te ju atë që është e pëlqyer përpara tij, me 
anë të Jezu Krishtit, të cilit i qoftë lavdi në shekuj të shekujve. Amen.

1 e Korintasve 16:15  Tani, o vëllezër (ju e njihni familjen e Stefanas që 
është  fryti  i  parë  i  Akaisë  dhe  që  i  janë  kushtuar  shërbesës  së 



shenjtorëve),
Filipianëve 1:27  Ju veç, silluni në mënyrë të denjë në ungjillin e Krishtit, 

që, kur të vij e t'ju shoh, ose nga larg kur s'jam aty, të dëgjoj për ju se 
qëndroni fort në një frymë të përbashkët, duke luftuar bashkë me një 
shpirt për besimin e ungjillit,

1 e Korintasve 15:58  Prandaj, o vëllezërit e mi të dashur, qëndroni të fortë 
e të patundur, duke tepruar përherë në veprën e Zotit, duke e ditur se 
mundi juaj nuk është i kotë në Zotin.

Kolosianëve 4:12  Epafrai, që është nga tuajt dhe shërbëtor i Krishtit, ju 
përshëndet;  ai  lufton  gjithnjë  për  ju  në  lutje,  që  ju  të  qëndroni  të 
përsosur dhe të përkryer në gjithë vullnetin e Perëndisë.

2  i  Mbretërve 19:34   Unë  do  ta  mbroj  këtë  qytet  për  ta  shpëtuar,  për 
dashurinë që kam ndaj vetes dhe për dashurinë e Davidit,  shërbëtorit 
tim".

Jeremia 15:20,21  Unë do të të jap për këtë popull një mur të fortë prej 
bronzi; do të luftojnë kundër teje, por nuk do mund të fitojnë kundër teje, 
sepse unë do të jem me ty për të të shpëtuar dhe për të të çliruar," thotë 
Zoti. 21  "Do të  të  çliroj  nga duart  e  njerëzve të këqij  dhe do të  të 
shpengoj nga duart e njerëzve të dhunshëm".

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.

Ezekieli 30:24  Do të forcoj krahët e mbretit të Babilonisë dhe do t'i vë në 
dorë shpatën time, por do të coptoj krahët e Faraonit që do të rënkojë 
para tij, si rënkon një njeri i plagosur për vdekje.

Zbulesa 3:18  Të këshilloj  të blesh nga unë ar të kulluar në zjarr  që të 
bëhesh i pasur; edhe petka të bardhë që të vishesh dhe të mos duket 
turpi i lakuriqësisë sate; edhe vajos sytë e tu me kolir, që të shohësh.

1 Gjoni 3:17  Dhe nëse njëri ka të mirat e kësaj bote dhe sheh të vëllanë që 
është në nevojë dhe e mbyll zemrën e tij, si qëndron në të dashuria e 
Perëndisë?

Isaia 50:4  Zoti, Zoti, më ka dhënë gjuhën e dishepujve që të mund ta mbaj 
me fjalë të lodhurin; ai më zgjon çdo mëngjes; zgjon veshin tim, që unë 
të dëgjoj si veprojnë dishepujt.

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

2 i Samuelit 22:40  Ti më ke dhënë forcë në betejë, dhe bëre që të më 
përulen ata që ngriheshin kundër meje;

Psalmet 89:43  Ke prishur tehun e shpatës së tij dhe nuk e ke ndihmuar në 
betejë.

Ezekieli 13:6  Kanë pasur vegime të rreme dhe shortari të gënjeshtërta dhe 
thonë:  "Zoti  ka  thënë,"  ndërsa  Zoti  nuk  i  ka  dërguar.  Megjithatë  ata 



shpresojnë që fjala e tyre të plotësohet.
Levitiku 26:37  Do të përplasen njëri me tjetrin, ashtu si përpara shpatës, 

pa i ndjekur askush; dhe nuk do të mund të qëndroni përpara armiqve 
tuaj.

1 e Korintasve 14:8  Sepse, po të japë buria një tingull të panjohur, kush do 
të përgatitet për betejë?

Jobi 15:24  Fatkeqësia dhe ankthi i shtien frikë, e sulmojnë si një mbret gati 
për betejë,

1  i Kronikave 12:8  Ndër Gaditët disa njerëz vendosën të bashkohen me 
Davidin  në  kalanë  e  shkretëtirës;  ishin  njerëz  të  fortë  dhe  trima,  të 
stërvitur për luftë, të shkathët në përdorimin e mburojës dhe të shtizës; 
fytyrat e tyre ishin si fytyrat e luanëve dhe në malet ishin të shpejtë si 
gazelat.

1 i Kronikave 12:33  Nga Zabuloni, pesëdhjetë mijë, që shkonin të luftonin, 
të shkathët për tu vendosur në rend beteje me të gjitha armët e luftës 
dhe të zotë të mbanin pozicionin e tyre me zemër të vendosur.

1 i Kronikave 12:38  Tërë këta luftëtarë, të zotë të mbanin pozicionin e tyre 
me zemër të vendosur, erdhën në Hebron për ta shpallur Davidin mbret 
mbi tërë Izraelin; edhe pjesa tjetër e Izraelit ishte në një mëndje për ta 
bërë mbret Davidin.

Luka 10:19  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.

2  i  Kronikave 7:10   Trishtimi  sipas  Perëndisë  në  fakt,  sjell  pendim për 
shpëtim, për të cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës shkakton 
vdekje.

2 Timoteut 2:25,26  duke i mësuar me butësi kundërshtarët, me shpresë se 
Perëndia ua jep atyre të pendohen, që arrijnë të njohin të vërtetën, 26 
dhe të vijnë në vete, duke shpëtuar nga laku i djallit, që i ka zënë robër 
të vullnetit të tij.

Nehemia 4:15  Kur armiqtë tanë mësuan që ne ishim të informuar mbi këtë 
gjë dhe që Perëndia e kishte bërë të dështonte plani i tyre, ne të gjithë u 
kthyem tek muret, secili në punën e tij.

Psalmet 73:24  Ti do të më udhëheqësh me këshillën tënde dhe do të më 
çosh pastaj në lavdi.
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