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Zanafilla 20:6 Dhe Perëndia i tha në ëndërr: "Po, unë e di që e ke bërë këtë gjë
me ndershmërinë e zemrës sate, ndaj të ndalova të kryesh një mëkat 
kundër meje; ndaj nuk të lejova ta prekësh.

Eksodi 35:21,26 Kështu tërë ata që ishin të shtyrë nga zemra e tyre dhe tërë 
ata që ishin të shtyrë nga fryma e tyre, erdhën për t'i sjellë ofertën e tyre 
Zotit për veprën e çadrës së mbledhjes, për të gjitha shërbimet e tij dhe për
rrobat e shenjta. 26 Dhe të gjitha gratë që ishin të shtyra nga zemra e tyre 
dhe kishin zhdërvjelltësi, torën lesh dhie.

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 2:25 Sot do të filloj t'u kall frikën dhe terrorin tënd popujve nën
tërë qiejt, të cilët do të dëgjojnë të flitet për ty, do të dridhen dhe do t'i 
zërë ankthi nga shkaku yt.

Ligji i Përtërirë 9:3 Dije, pra, që sot Zoti, Perëndia yt, është ai që do të 
marshojë para teje si një zjarr gllabërues; ai do t'i shkatërrojë dhe do t'i 
rrëzojë para teje; kështu ti do t'i përzësh dhe do t'i vrasësh shpejt, ashtu si 
të ka thënë Zoti.

Jozueu 2:9 dhe u tha atyre burrave: "Unë e di që Zoti ju ka dhënë vendin, që 
tmerri juaj na ka zënë, dhe që të gjithë banorët e vendit dridhen nga frika 
para jush.

1 i Samuelit 17:48,50 Kur Filisteu lëvizi dhe shkoi përpara për t'u ndeshur me 
Davidin, edhe Davidi nxitoi menjëherë drejt mejdanit, ballë Filisteut; 50 
Kështu Davidi me një hobe dhe një gur mundi Filisteun; e goditi dhe e vrau, 
megjithëse Davidi nuk kishte asnjë shpatë në dorë.

Ester 8:17 Në çdo krahinë dhe në çdo qytet, kudo që arrinte urdhri i mbretit 
dhe dekreti i tij, për Judejtë kishte gëzim dhe ngazëllim, bankete dhe ditë 
të lumtura. Dhe shumë nga pjestarët e popujve të vendit u bënë Judej, 
sepse tmerri i Judejve i kishte zënë.

Jobi 29:14 Isha i veshur me drejtësi dhe ajo më mbulonte; drejtësia ime më 
shërbente si mantel dhe si çallmë.

Fjalët e Urta 13:11 Pasuria e përftuar në mënyrë jo të ndershme do të katan-
diset në pak gjëra, por atij që e grumbullon me mund do t'i shtohet ajo.

Fjalët e Urta 13:22 Njeriu i mirë i lë një trashëgim bijve të bijve të tij, por 
pasuria e mëkatarit vihet mënjanë për të drejtin.

Fjalët e Urta 22:22,23 Mos e vidh të varfërin, sepse është i varfër, dhe mos e 
shtyp të mjerin te porta, 23 sepse Zoti do të mbrojë çështjen e tyre dhe do 
t'u heqë jetën atyre që i kanë zhveshur.

Isaia 35:8 Aty do të jetë rruga kryesore, një rrugë që do të quhet "rruga e 
shenjtë"; asnjë i papastër nuk do të kalojë nëpër të; ajo do të jetë vetëm 



për ata që e ndjekin; edhe mendjeshkurtërit nuk do të mund të humbasin.
Isaia 43:2 Kur do të kalosh përmes ujërave unë do të jem me ty, ose do të 

kalosh lumenjtë, nuk do të të mbytin; kur do të ecësh nëpër zjarr, nuk do të
digjesh dhe flaka nuk do të të konsumojë.

Isaia 49:25 Po, kështu thotë Zoti: "Edhe i burgosuri do të çohet tutje dhe preja
e tiranit do të shpëtohet. Unë vetë do të luftoj me atë që lufton me ty dhe 
do të shpëtoj bijtë e tu.

Isaia 54:17 Asnjë armë e sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo 
gjuhë që do të ngrihet të gjykojë kundër teje, ti do ta dënosh. Kjo është 
trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit dhe drejtësia e tyre vjen nga unë," 
thotë Zoti.

Isaia 59:17,19 ai u veshi me drejtësinë si me një parzmore dhe vuri mbi kryet 
e tij përkrenaren e shpëtimit, veshi rrobat e hakmarrjes dhe u mbulua me 
xhelozi si me një mantel. 19 Kështu do të kenë frikë nga emri i Zotit ata 
nga perëndimi prej lavdisë së tij ata nga lindja; kur kundërshtari do të vijë 
si një lum i furishëm, Fryma e Zotit do të lartojë kundër tij një flamur.

Isaia 61:10 Unë do të gëzohem shumë tek Zoti, shpirti im do të kremtojë 
Perëndinë tim, sepse më ka veshur me rrobat e shpëtimit, më ka mbuluar 
me mantelin e drejtësisë, ashtu si një dhëndër që vë një diademë, si një 
nuse që zbukurohet me xhevahiret e saj.

Ezekieli 22:30 Unë kërkova midis tyre një burrë që të ndërtonte një mur dhe t'i
dilte për zot vendit, që unë të mos e shkatërroja, por nuk e gjeta.

Ezekieli 45:8 Kjo pjesë e vendit do të jetë pronë e tij në Izrael; princat e mi 
nuk do ta shtypin më popullin tim, por do t'i japin kusurin e vendit shtëpisë 
së Izraelit sipas fiseve të tij".

Danieli 4:16 Zemra e tij le të ndryshojë, dhe në vend të një zemre njeriu t'i 
jepet një zemër kafshe dhe le të kalojnë mbi të shtatë kohë.

Danieli 7:4 E para i ngjante një luani dhe kishte krahë shqiponje. Unë shikoja 
deri sa ia shkulën krahët, pastaj e ngritën nga toka e vunë të qëndrojë drejt
mbi dy këmbët e veta si një njeri dhe iu dha një zemër njeriu.

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 24:22 Dhe, po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të 
shpëtonte; por për shkak të të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen.

Mateu 26:41 Rrini zgjuar dhe lutuni, që të mos bini në tundim; sepse fryma 
është gati, por mishi është i dobët''.

Marku 10:48-52 Shumë e qortonin që të heshte, por ai bërtiste edhe më fort: 
"Bir i Davidit, ki mëshirë për mua!''. 49 Dhe Jezusi qëndroi dhe urdhëroi që 
ta thërrasin. Ata e thirrën, pra, të verbërin duke i thënë: "Merr zemër, çohu, 
ai po të thërret!''. 50 Atëherë ai hodhi tej rrobën e tij, u ngrit dhe erdhi te 
Jezusi. 51 Dhe Jezusi mori fjalën dhe i tha: "Çfarë do që unë të të bëj?''. I 



verbëri i tha: "Rabboni, që të më kthehet të parit!''. 52 Dhe Jezusi i tha: 
"Shko, besimi yt të shëroi''. Dhe në çast atij iu kthye të parit dhe nisi të 
ndjekë Jezusin në udhë. (Mateu 20:30-34)

Marku 16:20 Pastaj ata dolën dhe predikuan kudo, ndërsa Zoti 
bashkëvepronte me ta dhe e vërtetonte fjalën me shenjat që e shoqëronin.

Luka 14:23 Atëherë zoti i tha shërbëtorit: "Dil nëpër udhë dhe përgjatë 
gardheve dhe detyroji të hyjnë që të mbushet shtëpia ime.

Luka 21:15 sepse unë do t'ju jap një gojë e një dituri të tillë të cilën të gjithë 
kundërshtarët tuaj nuk do të jenë në gjendje ta kundërshtojnë ose t'i 
rezistojnë.

Luka 21:36 Prandaj rrini zgjuar dhe lutuni kurdoherë që të çmoheni të denjë të
shpëtoni nga të gjitha ato që do të ngjasin dhe të dilni para Birit të njeriut''.

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 11:23 Kur ai arriti, shikoi hirin e Perëndisë, u gëzua dhe i 
nxiti të gjithë t'i qëndrojnë besnikë Zotit, me dëshirën e zemrës,

Veprat e Apostujve 13:48 Johebrenjtë, kur dëgjuan, u gëzuan dhe lëvdonin 
fjalën e Zotit; dhe të gjithë sa ishin të paracaktuar për jetën e pasosur 
besuan.

1 e Korintasve 10:13 Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveç se tundimi 
njerëzor; por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që t'ju tundojnë 
përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju japë dhe rrugë dalje, që ju të 
mund ta përballoni.

1 e Korintasve 16:9 sepse m'u hap një derë e madhe dhe e efektshme, dhe 
kundërshtarë ka shumë.

2 e Korintasve 12:9 Por ai më tha: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime 
përsoset në dobësi''. Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më 
tepër për dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rrijë tek unë.

Efesianëve 6:11 Vishni gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të qëndroni 
kundër kurtheve të djallit,

Hebrenjve 1:7,14 Kurse për engjëjt thotë: "Engjëjt e vet ai i bën erëra, dhe 
shërbenjësit e tij flakë zjarri''; 14 A nuk janë ata të gjithë frymëra 
shërbenjës, që dërgohen për të shërbyer për të mirën e atyre që kanë për 
të trashëguar shpëtimin?

Jakobit 4:7 Nënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe ai do të 
largohet nga ju!

1 Pjetrit 5:10 Dhe Perëndia i çdo hiri, që ju thirri në lavdinë e tij të përjetshme 
në Krishtin Jezus, mbasi të keni vuajtur për pak kohë, do t'ju bëjë të 
përsosur ai vetë, do t'ju bëjë të patundur, do t'ju forcojë dhe do t'ju vërë 
themel.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance - COS-HAD.org


