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Ιερεμίας  1:18  Επειδή, δες, εγώ σε έβαλα σήμερα σαν οχυρή πόλη, και σαν 
σιδερένια  στήλη,  και  σαν  χάλκινα  τείχη  ενάντια  σε  ολόκληρη  τη  γη, 
ενάντια στους βασιλιάδες τού Ιούδα, ενάντια στους άρχοντές του, ενάντια 
στους ιερείς του, και ενάντια στον λαό τής γης·

Ιεζεκιήλ 3:18 Όταν λέω στον άνομο: Οπωσδήποτε θα θανατωθείς, κι εσύ δεν 
τον νουθετήσεις, και δεν μιλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από τον 
άνομο δρόμο του, ώστε να σώσεις τη ζωή του, εκείνος μεν ο άνομος θα 
πεθάνει στην ανομία του· από το χέρι σου, όμως, θα ζητήσω το αίμα του.

Ιερεμίας  6:27  Σε  έβαλα  σκοπιά,  φρούριο  ανάμεσα  στον  λαό  μου,  για  να 
γνωρίσεις και να εξερευνήσεις τον δρόμο τους.

Λευιτικό 26:19 Και θα συντρίψω την υπερηφάνεια της δύναμής σας·  και θα 
κάνω τον ουρανό σας σαν σίδερο, και τη γη σας σαν χαλκό·

Δευτερονόμιο 23:5 Όμως, ο Κύριος ο Θεός σου δεν θέλησε να εισακούσει τον 
Βαλαάμ·  αλλά, ο Κύριος ο Θεός σου μετέτρεψε σε σένα την κατάρα σε 
ευλογία, επειδή ο Κύριος ο Θεός σου σε αγάπησε.

Ρωμαίους  12:21  Μη νικάσαι από το κακό, αλλά νίκα το κακό διαμέσου τού 
αγαθού.

Ψαλμοί 143:8,10 Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεός σου· επειδή, σε σένα 
στήριξα το θάρρος μου·  κάνε με να γνωρίσω τον δρόμο μου, στον οποίο 
πρέπει να περπατάω· επειδή, σε σένα ύψωσα την ψυχή μου. 10 Δίδαξέ με 
να κάνω το θέλημά σου·  επειδή,  εσύ είσαι  ο  Θεός  μου·  το αγαθό σου 
πνεύμα ας με οδηγήσει σε δρόμον ευθύ.

Ψαλμοί 94:12 Μακάριος ο άνθρωπος, που τον σωφρονίζεις, Κύριε, και με τον 
νόμο σου τον διδάσκεις·

Παροιμίες  27:12  Ο φρόνιμος προβλέπει το κακό, και κρύβεται·  οι άφρονες, 
όμως, εξακολουθούν τον δρόμο τους, και τιμωρούνται.

Φιλιππησίους  2:16  κρατώντας  τον  λόγο  τής  ζωής,  για  καύχημά μου  στην 
ημέρα τού Χριστού, ότι δεν έτρεξα μάταια ούτε μάταια κοπίασα.

Ησαΐας 49:4 Και εγώ είπα: Κοπίασα μάταια· για το τίποτε και μάταια ανάλωσα 
τη δύναμή μου·  η κρίση μου, όμως, είναι μαζί με τον Κύριο, και το έργο 
μου μαζί με τον Θεό μου.

Ψαλμοί  76:3 Εκεί σύντριψε τα βέλη τού τόξου, την ασπίδα, και τη ρομφαία, 
και τον πόλεμο. (Διάψαλμα).

Εβραίους  13:21  είθε  να  σας  κάνει  τέλειους  σε  κάθε  αγαθό  έργο,  για  να 
εκτελείτε το θέλημά του, ενεργώντας μέσα σας το ευάρεστο μπροστά του, 
διαμέσου τού Ιησού Χριστού· στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες των 
αιώνων. Αμήν.

1  Κορινθίους  16:15  Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, (ξέρετε την οικογένεια του 



Στεφανά, ότι, είναι η απαρχή τής Αχαϊας, και αφιέρωσαν τον εαυτό τους 
στη διακονία των αγίων)·

Φιλιππησίους  1:27  Μονάχα,  πολιτεύεστε  επάξια  προς  το  ευαγγέλιο  του 
Χριστού, για να ακούσω, είτε όταν έρθω και σας δω είτε ενώ είμαι απών, 
την κατάστασή σας, ότι στέκεστε σε ένα πνεύμα, αγωνιζόμενοι μαζί, με μια 
ψυχή, για την πίστη τού ευαγγελίου·

1  Κορινθίους  15:58  Ώστε,  αγαπητοί  μου  αδελφοί,  γίνεστε  στερεοί, 
αμετακίνητοι, περισσεύοντας πάντοτε στο έργο τού Κυρίου, γνωρίζοντας 
ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω.

Κολοσσαείς 4:12 Σας χαιρετάει ο Επαφράς, ο οποίος είναι από σας, ο δούλος 
τού  Χριστού,  που  πάντοτε  αγωνίζεται  για  σας  στις  προσευχές,  για  να 
σταθείτε τέλειοι και πλήρεις σε κάθε θέλημα του Θεού.

2 Βασιλέων 19:34 Επειδή, εγώ θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη 
σώσω, για χάρη μου, και για χάρη τού δούλου μου του Δαβίδ.

Ιερεμίας 15:20,21 Και θα σε κάνω σ' αυτό τον λαό ισχυρό χάλκινο τείχος· και 
θα σε πολεμήσουν, όμως δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου· επειδή, εγώ 
είμαι μαζί σου για να σε σώζω, και να σε ελευθερώνω, λέει ο Κύριος. 21 
Και θα σε ελευθερώσω από το χέρι των πονηρών, και θα σε λυτρώσω από 
το χέρι εκείνων που καταδυναστεύουν.

Ψαλμοί 55:18 Με ειρήνη θα λυτρώσει την ψυχή μου από τη μάχη, που γίνεται 
εναντίον μου· επειδή, πολλοί είναι οι ενάντιοι σε μένα.

Ιεζεκιήλ 30:24 Και θα ενισχύσω τούς βραχίονες του βασιλιά τής Βαβυλώνας, 
και  θα  δώσω  τη  ρομφαία  μου  στο  χέρι  του·  ενώ  θα  συντρίψω  τούς 
βραχίονες  του  Φαραώ,  και  θα  στενάξει  μπροστά  του  με  στεναγμούς 
τραυματισμένου.

Αποκάλυψη  3:18  σε  συμβουλεύω  να  αγοράσεις  από  μένα  χρυσάφι 
δοκιμασμένο από τη φωτιά, για να πλουτήσεις·  και ιμάτια λευκά για να 
ντυθείς, και να μη φανερωθεί η ντροπή τής γύμνιας σου· και να χρίσεις τα 
μάτια σου με κολλύριο, για να βλέπεις.

1 Ιωάννη 3:17 Και αν κάποιος έχει την υλική ευχέρεια του βίου τού κόσμου 
και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη, κλείσει όμως τα σπλάχνα του 
απέναντί του, πώς η αγάπη τού Θεού μπορεί να μένει μέσα του;

Ησαΐας 50:4 Ο Κύριος ο Θεός μού έδωσε γλώσσα όπως των διδαγμένων, για 
να ξέρω πώς να μιλήσω έναν λόγο προς τον κουρασμένο σε κατάλληλο 
καιρό·  διεγείρει από πρωί σε πρωί, διεγείρει το αυτί μου για να ακούω, 
όπως οι διδαγμένοι.

Ψαλμοί  18:39  Και με περίζωσες με δύναμη για πόλεμο·  συγκύρτωσες από 
κάτω μου εκείνους που επαναστάτησαν εναντίον μου.

2  Σαμουήλ  22:40  Και με περίζωσες δύναμη για πόλεμο·  συγκύρτωσες από 
κάτω μου εκείνους που επαναστάτησαν εναντίον μου.

Ψαλμοί 89:43 μάλιστα, το κοφτερό μέρος τής ρομφαίας το άμβλυνες, και δεν 
τον στερέωσες στη μάχη·



Ιεζεκιήλ  13:6 Είδαν ματαιότητες και αναληθείς μαντείες, που λένε: Ο Κύριος 
λέει: Ενώ ο Κύριος δεν τους έχει αποστείλει· και έκαναν τους ανθρώπους 
να ελπίζουν ότι ο λόγος τους θα εκπληρωνόταν.

Λευιτικό 26:37 Και θα πέφτουν ο ένας επάνω στον άλλον, σαν να βρίσκονται 
μπροστά  σε  μάχαιρα,  χωρίς  κανένας  να  τους  καταδιώκει·  και  δεν  θα 
μπορέσετε να σταθείτε μπροστά στους εχθρούς σας.

1  Χρονικών  14:8  ΚΑΙ  καθώς οι  Φιλισταίοι  άκουσαν ότι  ο Δαβίδ χρίστηκε 
βασιλιάς επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ, ανέβηκαν όλοι οι Φιλισταίοι να 
ζητήσουν τον Δαβίδ. Και καθώς ο Δαβίδ το άκουσε, βγήκε εναντίον τους.

Ιώβ  15:24  Θλίψη και  στενοχώρια θα τον καταπλήττουν·  θα υπερισχύσουν 
εναντίον του, σαν βασιλιάς παρασκευασμένος σε μάχη·

1 Χρονικών 12:8 Και από τους Γααδίτες χωρίστηκαν μερικοί, και ήρθαν προς 
τον  Δαβίδ  στο  οχύρωμα  στην  έρημο,  ισχυροί  σε  δύναμη,  άνδρες 
παράταξης πολέμου, ασπιδοφόροι και λογχοφόροι, και τα πρόσωπά τους 
ήσαν πρόσωπα λιονταριού, και ως προς την ταχύτητα, σαν τις δορκάδες 
επάνω στα βουνά·

1  Χρονικών  12:33,38  Από  τον  Ζαβουλών  όσοι  έβγαιναν  σε  πόλεμο,  που 
παρατάσσονταν σε μάχη, με όλα τα όπλα τού πολέμου, 50.000, μάχιμοι 
από παράταξη, όχι με διπλή καρδιά. 38 Όλοι αυτοί οι άνδρες οι πολεμιστές, 
μάχιμοι από παράταξη, ήρθαν με πλήρη καρδιά στη Χεβρών, για να κάνουν 
τον  Δαβίδ  βασιλιά  σε  ολόκληρο  τον  Ισραήλ·  κι  ακόμα,  ολόκληρο  το 
υπόλοιπο του Ισραήλ ήταν μια καρδιά για να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά.

Λουκάς  10:19  Δέστε, σας δίνω εξουσία στο να πατάτε επάνω σε φίδια και 
σκορπιούς, κι επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού· και τίποτε δεν θα σας 
βλάψει.

2  Κορινθίους  7:10 Δεδομένου ότι, η λύπη κατά Θεόν γεννάει μετάνοια προς 
αμεταμέλητη σωτηρία· η λύπη, όμως, του κόσμου γεννάει θάνατο.

2 Τιμόθεο 2:25,26 διδάσκοντας με πραότητα αυτούς που αντιφρονούν· μήπως 
και ο Θεός δώσει σ' αυτούς μετάνοια, ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια, 26 
και  να  συνέλθουν  από  την  παγίδα  τού  διαβόλου,  από  τον  οποίο  είναι 
παγιδευμένοι στο θέλημα εκείνου.

Νεεμίας  4:15  Και όταν οι εχθροί μας άκουσαν ότι το πράγμα έγινε σε μας 
γνωστό, και ο Θεός διασκέδασε τη βουλή τους, όλοι εμείς γυρίσαμε στο 
τείχος, κάθε ένας στο έργο του.

Ψαλμοί 73:24 Με τη συμβουλή σου θα με οδηγήσεις, και ύστερα απ' αυτά θα 
με πάρεις κοντά σου μέσα σε δόξα.
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