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.  فقال الرسل للرب زد ايماننا17:5لوقا 
.  اذا اليمان بالخبر والخبر بكلمة ا10:17رومية 

  واذ كان يصليي في موضع لما فرغ قال واحد من تلميذه يا11:1لوقا 
.رب عليمنا ان نصليي كما عليم يوحنا ايضا تلميذه

  فاطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات2:1أول تيموثاوس 
وابتهالت وتشكرات لجل جميع الناس

  لجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي2:2أول تيموثاوس 
.نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار

  لن هذا حسن ومقبول لدى مخليصنا ا2:3أول تيموثاوس 
  الذي يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة2:4أول تيموثاوس 

.الحق يقبلون
  وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملك الرب3:1زكريا 

.والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه
  فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان.لينتهرك الرب3:2زكريا 

الذي اختار اورشليم.أفليس هذا شعلة منتشلة من النار
  فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع6:12افسس 

السلطين مع ولة العالم على ظلمة هذا الدهر مع اجناد الشر
.الروحية في السماويات

.  اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته6:10افسس 
  البسوا سلح ا الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد6:11افسس 

.مكايد ابليس
  من اجل ذلك احملوا سلح ا الكامل لكي تقدروا ان6:13افسس 

.تقاوموا في اليوم الشرير وبعد ان تتمموا كل شيء ان تثبتوا
  فاثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق ولبسين درع البر6:14افسس 
.  وحاذين ارجلكم باستعداد انجيل السلم6:15افسس 
  حاملين فوق الكل ترس اليمان الذي به تقدرون ان6:16افسس 

.تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة
.  وخذوا خوذة الخل ص وسيف الروح الذي هو كلمة ا6:17افسس 
  لن كلمة ا حية وفعالة وامضى من كل سيف ذي4:12عبرانيين 

حدين وخارقة الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ
.ومميزة افكار القلب ونياته

  فاجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك4:8لوقا 
.تسجد واياه وحده تعبد

  مصليين بكل صلة وطلبة كل وقت في الروح6:18افسس 



وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لجل جميع القديسين
  فقال داود للفلسطيني انت تاتي اليي بسيف17:45أول صموئيل 

وبرمح وبترس.وانا آتي اليك باسم رب الجنود اله صفوف اسرائيل
.الذين عييرتهم
  هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فاقتلك واقطع17:46أول صموئيل 

راسك.واعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء
.وحيوانات الرض فتعلم كل الرض انه يوجد اله لسرائيل

  وتعلم هذه الجماعة كلها انه ليس بسيف ول17:47أول صموئيل 
.برمح يخليص الرب لن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا

  فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين10:17لوقا 
.تخضع لنا باسمك

.  فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء10:18لوقا 
  ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحييات والعقارب وكل10:19لوقا 

.قوة العدو ول يضركم شيء
  ولكن ل تفرحوا بهذا ان الرواح تخضع لكم بل افرحوا10:20لوقا 

بالحري ان اسماءكم كتبت في السموات
  لننا وان كنا نسلك في الجسد لسنا حسب10:3ثان كورنثوس 
.الجسد نحارب
  اذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بال10:4ثان كورنثوس 

.على هدم حصون
  هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة ا10:5ثان كورنثوس 

ومستأسرين كل فكر الى طاعة المسيح
  لن ا لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة1:7ثان تيموثاوس 

والمحبة والنصح
  ام كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته12:29متى 

.ان لم يربط القوي اول.وحينئذ ينهب بيته
  ولكن ان كنت انا بروح ا اخرج الشياطين فقد اقبل12:28متى 

.عليكم ملكوت ا
  الذي فيه ايضا انتم اذ سمعتم كلمة الحق انجيل1:13افسس 

خلصكم الذي فيه ايضا اذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس
  ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم19:6اعمال 

.فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبأون
  وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالنجيل16:15مرقس 

.للخليقة كلها
.  من آمن واعتمد خلص.ومن لم يؤمن يدن16:16مرقس 
  وهذه اليات تتبع المؤمنين.يخرجون الشياطين16:17مرقس 

.باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة
  يحملون حييات وان شربوا شيئا مميتا ل يضرهم16:18مرقس 



ويضعون ايديهم على المرضى فيبرأون
  ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا1:9أول يوحنا 

.خطايانا ويطهرنا من كل اثم
.لني انا الرب الهك اله غيور20:5خروج    ل تسجد لهني ول تعبدهني

.افتقد ذنوب الباء في البناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيي
.  واحب اللعنة فأتته ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه109:17مزامير 

  ولما كانت تضايقه بكلمها كل يوم والحيت عليه ضاقت16:16قضاة 
نفسه الى الموت

  اغضبوا ول تخطئوا.ل تغرب الشمس على غيظكم4:26افسس 
.  فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا ل14:12رومية 

  كل من ينكر البن ليس له الب ايضا ومن يعترف2:23أول يوحنا 
بالبن فله الب ايضا

  قال له يسوع انا هو الطريق والحق والحياة.ليس احد14:6يوحنا 
.يأتي الى الب ال بي

  تعالوا اليي يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال وانا11:28متى 
.اريحكم

  احملوا نيري عليكم وتعلموا مني.لني وديع ومتواضع11:29متى 
.القلب.فتجدوا راحة لنفوسكم

  لن نيري هين وحملي خفيف11:30متى 
  لنه يقول.في وقت مقبول سمعتك وفي يوم6:2ثان كورنثوس 

.خل ص اعنتك.هوذا الن وقت مقبول.هوذا الن يوم خل ص
.  لن كل من يدعو باسم الرب يخلص10:13رومية 
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