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Luka 17:5 Atëherë apostujt i thanë Zotit: "Na e shto besimin''.
Romakëve 10:17 Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e

Perëndisë.
Luka 11:1 Dhe ndodhi që ai ndodhej në një vend dhe lutej dhe, si mbaroi,

një nga dishepujt e tij i tha: "Zot, na mëso të lutemi, ashtu siç i mësoi
Gjoni dishepujt e vet''.

1  Timoteut  2:1-4  Të  bëj  thirrje,  pra,  para  së  gjithash,  që  të  bëhen
përgjërime, lutje, ndërhyrje dhe falënderime për të gjithë njerëzit, 2 për
mbretërit e për të gjithë ata që janë në pushtet, që të mund të shkojmë
një jetë të qetë dhe të paqtë me çdo perëndishmëri dhe nder. 3 Sepse
kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, 4 i
cili dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe t'ia arrijnë njohjes të së
vërtetës.

Zekaria 3:1,2 Pastaj më bëri të shoh kryepriftin Jozue, që qëndronte drejt
përpara engjëllit të Zotit, dhe Satanai që rrinte në të djathtën e tij për ta
akuzuar. 2 Zoti i tha Satanait: "Të qortoftë ashpër Zoti, o Satana! Po,
Zoti që ka zgjedhur Jeruzalemin, të qortoftë ashpër! A nuk është vallë ky
një urë zjarri e shkëputur nga zjarri?".

Efesianëve 6:12 sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por
kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së
errësirës  të  kësaj  epoke,  kundër  frymërave  të  mbrapshta  në  vendet
qiellore.

Efesianëve 6:10,11 Për çfarë mbetet, vëllezërit e mi, forcohuni në Zotin dhe
në forcën e fuqisë së tij. 11 Vishni gjithë armatimin e Perëndisë që të
mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit,

Efesianëve 6:13-17 Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të
mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të mbeteni më këmbë pasi t'i
keni kryer çdo gjë. 14 Qëndroni, pra, të fortë, duke patur në ijë brezin e
së vërtetës, të veshur me parzmoren e drejtësisë, 15 dhe duke mbathur
këmbët  me  gatishmërinë  e  ungjillit  të  paqes,  16  mbi  të  gjitha,  duke
marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat
e zjarrta të të ligut. 17 Merrni edhe përkrenaren e shpëtimit dhe shpatën
e Frymës, që është fjala e Perëndisë,

Hebrenjve 4:12 Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e
mprehtë  se  çdo  shpatë  me  dy  tehe  dhe  depërton  deri  në  ndarjen  e
shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të
gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës.

Luka 4:8 Por Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: "Largohu prej meje, Satana.



Éshtë shkruar: "Adhuro Zotin, Përëndinë tënd dhe shërbeji vetëm atij"''.
Efesianëve  6:18  duke  u  lutur  në  çdo  kohë  dhe  me  çdo  lloj  lutjeje  dhe

përgjërimi  në  Frymën,  duke  ndenjur  zgjuar  për  këtë  qëllim  me  çdo
ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët,

1 i Samuelit 17:45-47 Atëherë Davidi iu përgjegj Filisteut: "Ti po më vjen me
shpatë, me shtizë dhe me ushtë; kurse unë po të dal në emër të Zotit të
ushtërive, Perëndisë të ushtrisë së Izraelit që ti ke fyer. 46 Pikërisht sot
Zoti do të të dorëzojë në duart e mia; dhe unë do të të rrëzoj, do të pres
kokën tënde dhe do t'u jap pikërisht sot kufomat e ushtrisë së Filistejve
shpendëve të qiellit dhe bishave të tokës, me qëllim që gjithë dheu të
mësojë se ka një Perëndi në Izrael. 47 Atëherë gjithë kjo turmë do të
mësojë që Zoti nuk të shpëton me anë të shpatës as me anë të shtizës;
sepse përfundimi  i  betejës  varet  nga Zoti,  dhe ai  do t'ju  dorëzojë në
duart tona".

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''.

2  Korintasve  10:3-5  Sepse,  edhe  pse  ecim në  mish,  nuk  luftojmë  sipas
mishit, 4 sepse armët e luftës sonë nuk janë prej mishi, por të fuqishme
në  Perëndinë  për  të  shkatërruar  fortesat,  5  që  të  hedhim  poshtë
mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së Perëndisë dhe t'ia
nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit,

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''.

2  Timoteut  1:7 Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike,  por  force,
dashurie dhe urtësie.

Mateu 12:28,29 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  fuqishmit  dhe  t'i  grabisë
pasurinë, po të mos e ketë lidhur më parë të fuqishmin? Vetëm atëherë
ai do të mund t'ia plaçkisë shtëpinë.

Efesianëve 1:13 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,

Veprat 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.



Marku 16:15-18 Pastaj u tha atyre: "Dilni në mbarë botën dhe i predikoni
ungjillin çdo krijese; 16 ai që beson dhe është pagëzuar,  do të jetë i
shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar. 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;  18 do t'i  kapin me dorë
gjarpërinjtë, edhe nëse do të pijnë diçka që shkakton vdekjen, nuk do t'u
bëjë asnjë të keqe;  do t'i  vënë duart  mbi të  sëmurët  dhe këta do të
shërohen''.

1 Gjoni 1:9 Po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të
na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.

Eksodi 20:5 Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t'i shërbesh, sepse
unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që dënon padrejtësinë e
etërve mbi fëmijve të tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që
më urrejnë,

Psalmet 109:17 Mbasi e ka dashur mallkimin, rëntë ai mbi të; dhe mbasi
nuk është kënaqur me bekimin, ky u largoftë prej tij.

Gjyqtarët 16:16 Tani, me qenë se ajo e bezdiste çdo ditë me fjalët e saj dhe
e nxiste me ngulm, ai u zemërua për vdekje,

Efesianëve 4:26 Zemërohuni dhe mos mëkatoni; dielli të mos perëndojë mbi
inatin tuaj;

Romakëve 14:12 Kështu, pra, secili nga ne do t'i japë llogari Perëndisë për
veten e vet.

1 Gjoni 2:23 Kushdo që mohon Birin, s'ka as Atin; kushdo që njeh Birin, ka
edhe Atin.

Gjoni 14:6 Jezusi i tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen
tek Ati përveçse nëpërmjet meje.

Mateu 11:28-30 Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe
unë do t'ju jap çlodhje. 29 Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga
unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni
prehje për shpirtrat tuaj. 30 Sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra
ime është e lehtë!''.

2 Korintasve 6:2 sepse ai thotë: "Në kohë të pëlqyer unë të dëgjova dhe në
ditë  shpëtimi  të  ndihmova''.  Ja,  pra,  koha  e  pëlqyer,  ja,  pra,  dita  e
shpëtimit.

Romakëve 10:13 Në fakt: "Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të
shpëtohet''.
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