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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!''.

Zanafilla 2:7 Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriun nga pluhuri i tokës, i fryu në 
vrimat e hundës një frymë jete, dhe njeriu u bë një qenie e gjallë.

Zanafilla 34:2,3,8 Dhe Sikemi, biri i Hamorit Hiveut, princi i vendit, sa e pa e 
rrëmbeu, ra në shtrat me të dhe e dhunoi. 3 Dhe shpirti i tij u lidh me 
Dinën, të bijën e Jakobit; ai e dashuroi vajzën dhe i foli zemrës së saj. 8 
Por Hamori u foli atyre duke thënë: "Shpirti i tim biri Sikem është lidhur me
bijën tuaj, prandaj jepjani për grua;

Numrat 21:4 Pastaj bijtë e Izraelit u nisën nga mali i Horit, dhe u drejtuan nga
Deti i Kuq, për t'i ardhur qark vendit të Edomit; dhe populli u dëshpërua 
për shkak të rrugës.

Ligji i Përtërirë 4:29 Por aty do të kërkosh Zotin, Perëndinë tënd; dhe do ta 
gjesh, në rast se do ta kërkosh me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt.

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,

1 i Samuelit 18:1 Kur mbaroi së foluri me Saulin, shpirti i Jonathanit mbeti i 
lidhur me shpirtin e Davidit, dhe Jonathani e deshi si shpirtin e vet.

1 i Mbretërve 1:29 Mbreti u betua dhe tha: "Ashtu siç është e vërtetë që rron 
Zoti, i cili ka liruar jetën time nga çdo fatkeqësi,

2 i Mbretërve 4:27 Kur arriti te njeriu i Perëndisë në mal, i përqafoi këmbët. 
Gehazi u afrua për ta larguar, por njeriu i Perëndisë i tha: "Lëre të qetë, 
sepse e ka shpirtin të trishtuar, dhe Zoti ma ka fshehur dhe nuk ma ka 
treguar".

Jobi 7:11 Prandaj nuk do ta mbaj gojën të mbyllur do të flas në ankthin e 
frymës time; do të ankohem në hidhërimin e shpirtit tim.

Jobi 14:22 Ai ndjen vetëm dhembjen e madhe të mishit të tij dhe pikëllohet 
për veten e tij.

Jobi 19:2 "Deri kur do të hidhëroni shpirtin tim dhe do të më mundoni me 
ligjëratat tuaja?

Jobi 27:2 "Ashtu si rron Perëndia që më ka hequr të drejtën time dhe i 
Plotfuqishmi që më ka hidhëruar shpirtin,

Jobi 30:25 A nuk kam qarë vallë për atë që ishte në fatkeqësi, dhe a nuk jam 
hidhëruar për të varfrin?

Psalmet 6:3,4 Edhe shpirti im po vuan shumë; po ti, o Zot, deri kur? 4 Sillu 



nga unë, o Zot, çliroje shpirtin tim; shpëtomë, për hir të mirësisë sate.
Psalmet 7:1,2 O Zot, Perëndia im, po kërkoj strehim te ti; shpëtomë nga tërë 

ata që më përndjekin dhe çliromë, 2 që armiku të mos e shqyejë shpirtin 
tim si një luan, duke copëtuar pa mundur njeri të më çlirojë.

Psalmet 17:13 Çohu, o Zot, përballoje, rrëzoje; çliro shpirtin tim nga i pabesi 
me shpatën tënde.

Psalmet 23:3 Ai ma përtërin shpirtin, më çon nëpër shtigjet e drejtësisë, nga 
dashuria që ka për emrin e tij.

Psalmet 25:20 Ruaje jetën time dhe më çliro; bëj që të mos jem i pështjelluar,
sepse unë po gjej strehë te ti.

Psalmet 33:19 për ta çliruar shpirtin e tyre nga vdekja dhe për t'i mbajtur të 
gjallë në kohë urie.

Psalmet 34:22 Zoti shpengon jetën e shërbëtorëve të tij, dhe asnjë nga ata që
gjejnë strehë te ai nuk do të shkatërrohet.

Psalmet 35:12,13 Të mirën e shpërblejnë me të keqen, duke e lënë kështu të 
pangushëlluar jetën time. 13 Megjithatë, kur ishin të sëmurë, unë vesha 
grathoren dhe e mundova shpirtin tim me agjerim, dhe lutesha me kokën e
përkulur mbi gjoks.

Psalmet 41:4 Unë kam thënë: "O Zot, ki mëshirë për mua, ma shëro shpirtin, 
sepse kam mëkatuar kundër teje".

Psalmet 42:5,11 Pse ligështohesh, o shpirti im, pse vajton brënda trupit tim? 
Shpreso te Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma për çlirimin e pranisë
së tij. 11 Pse ligështohesh, shpirti im, pse rënkon përbrenda meje? 
Shpreso te Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma; ai është shpëtimi im
dhe Perëndia im. (Psalmet 42:6,11; 43:5)

Psalmet 56:13 Sepse ti ke çliruar shpirtin tim nga vdekja dhe ke ruajtur 
këmbët e mia nga rënia, në mënyrë që unë të eci përpara Perëndisë në 
dritën e të gjallëve.

Psalmet 69:10 Kam qarë duke pikëlluar shpirtin tim me agjërim, por kjo më 
ka sjellë çnderim.

Psalmet 69:18 Afrohu te unë dhe më shpjego; çliromë nga armiqtë e mi.
Psalmet 86:13 Sepse e madhe është mirësia jote ndaj meje; ti ke shpëtuar 

shpirtin tim nga Sheoli.
Psalmet 97:10 Ju që e doni Zotin urreni të keqen! Ai ruan jetën e shenjtorëve 

të tij dhe i çliron nga dora e të pabesëve.
Psalmet 107:9 Sepse ai ka ngopur shpirtin e etur dhe e ka mbushur me të 

mira shpirtin e uritur.
Psalmet 116:4 Atëherë i kërkova ndihmë Zotit: "O Zot, të lutem, më shpëto".
Psalmet 116:8 Po, sepse ti ke çliruar jetën time nga vdekja, sytë e mi dhe 

lotët dhe këmbët e mia nga rrëzimi.
Psalmet 119:28 Jeta ime tretet në dhimbje; më jep forcë sipas fjalës sate.



Psalmet 120:2 O Zot, më çliro nga buzët gënjeshtare dhe nga gjuha 
mashtruese.

Psalmet 121:7 Zoti do të të ruajë nga çdo e keqe; ai do të ruajë jetën tënde.
Psalmet 124:7 Shpirti ynë shpëtoi si zogu nga laku i gjuetarit; laku u këput 

dhe ne shpëtuam.
Psalmet 138:3 Ditën në të cilën të kërkova, ti m'u përgjigje dhe e rrite fuqinë 

e shpirtit tim.
Fjalët e Urta 6:32 Por ai që kryen një shkelje kurore me një grua është një 

njeri pa mend; ai që bën një gjë të tillë shkatërron jetën e tij.
Fjalët e Urta 22:25 që të mos mësosh rrugët e tij dhe të mos gjesh një kurth 

për shpirtin tënd.
Jeremia 20:13 Këndojini Zotit, lëvdoni Zotin, sepse ka çliruar jetën e 

nevojtarit nga dora e keqbërësve.
Jeremia 31:25 Sepse unë do të ngij shpirtin e lodhur dhe do të plotësoj çdo 

shpirt që vuan".
Ezekieli 13:20,21 Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: "Ja, unë jam kundër rripave 

tuaja me të cilat ju gjuani shpirtërat sikur të ishin zogj; do t'i shkëpus nga 
krahët tuaja dhe do t'i çliroj shpirtërat, ato shpirtëra që ju i gjuani si zogj. 
21 Gjithashtu do të heq velat tuaja dhe do të çliroj popullin tim nga duart 
tuaja, dhe ai nuk do të jetë më një pre në duart tuaja; atëherë do të 
pranoni që unë jam Zoti.

Mateu 10:28 Dhe mos kini frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të 
vrasin shpirtin; kini frikë më tepër nga ai që mund t'ua humbë shpirtin dhe 
trupin në Gehena.

Mateu 16:26 Ç'përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe pastaj e humb 
shpirtin e vet? Ose çfarë do të japë njeriu si shkëmbim të shpirtit të vet? 
(Marku 8:36,37)

Mateu 22:37 Dhe Jezusi i tha: ""Duaje Zotin, Perëndinë tënde me gjithë 
zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde".

Mateu 26:38 Atëherë ai u tha atyre: "Shpirti im është thellësisht i trishtuar, 
deri në vdekje; qëndroni këtu dhe rrini zgjuar bashkë me mua''. (Marku 
14:34)

Marku 12:30 dhe: "Duaje Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me 
gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde!". 
Ky është i pari urdhërim.

Luka 12:20 Por Perëndia i tha: "O i pamend, po atë natë shpirtin tënd do të ta 
kërkojnë dhe ato që përgatite të kujt do të jenë?".

Luka 21:19 Me durimin tuaj ju do t'i fitoni shpirtrat tuaj''.
Gjoni 12:27 Tani shpirti im është i tronditur dhe çfarë të them: O Atë, më 

shpëto nga kjo orë? Por për këtë unë kam ardhur në këtë orë.
Veprat e Apostujve 14:22 duke fuqizuar shpirtërat e dishepujve dhe duke i 



këshilluar që të ngulmojnë në besim, dhe duke thënë se me shumë 
pikëllime duhet të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë.

Veprat e Apostujve 15:24 Duke qenë se morëm vesh se disa që erdhën prej 
nesh, por të cilëve ne nuk u kishim dhënë asnjë porosi, ju kanë shqetësuar
me fjalë duke trazuar shpirtrat tuaj, duke thënë se ju duhet të rrethpriteni 
dhe të zbatoni ligjin,

1 e Korintasve 15:45 Kështu edhe është shkruar: "Njeriu i parë, Adami, u bë 
shpirt i gjallë; por Adami i fundit është Frymë që jep jetë.

1 Thesalonikasve 5:23 Dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroftë ai vetë tërësisht; 
dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa të metë për ardhjen e Zotit 
tonë Jezu Krisht.

Hebrenjve 6:19 Kjo shpresë që ne kemi është si një spirancë e sigurt dhe e 
patundur, dhe që hyn deri në brendësinë e velit,

Hebrenjve 10:39 Por ne nuk jemi nga ata që tërhiqen prapa për humbje, por 
nga ata që besojnë në shpëtimin e shpirtit.

Jakobit 1:21 Prandaj, hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie, pranoni me 
butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj.

Jakobit 5:20 le ta dijë se ai që e kthen mëkatarin nga të gabuarit e rrugës së 
tij, do të shpëtojë një shpirt nga vdekja dhe do të mbulojë një shumicë 
mëkatesh.

1 Pjetrit 1:9 duke arritur përmbushjen e besimit tuaj, shpëtimin e shpirtrave.
1 Pjetrit 1:22 Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindjen ndaj së vërtetës me 

anë të Frymës, për të pasur një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni 
fort njeri tjetrin me zemër të pastër,

1 Pjetrit 2:11 Shumë të dashur, unë ju këshilloj, si të huaj dhe shtegtarë, të 
hiqni dorë nga lakmitë e mishit, që luftojnë kundër shpirtit.

1 Peter 4:19 Prandaj edhe ata që vuajnë sipas vullnetit të Perëndisë, le t'i 
besojnë shpirtrat e vet atij, si te Krijuesi besnik, duke bërë të mirën.

2 Pjetrit 2:7,8 dhe e liroi të drejtin Lot, që helmohej nga sjellja imorale e 
këtyre të çoroditurve 8 (sepse ky i drejtë banonte në mes tyre e mundonte 
për ditë shpirtin e tij të drejtë duke shikuar dhe duke dëgjuar veprat e tyre 
të poshtra),

3 Gjonit 1:2 Shumë i dashur, unë dëshiroj të kesh mbarësi në çdo gjë dhe të 
gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka mbarësi shpirti yt.
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