
Koruma Kutsal Kitap - Protection Scriptures

Yeremya 1:18 İşte, bütün ülkeye -Yahuda krallarına, önderlerine, 
kâhinlerine,  ülke halkına-  karşı  bugün  seni  surlu  bir  kent, 
demir bir direk, tunç bir duvar kıldım.

Hezekiel 3:18 Kötü kişiye, `Kesinlikle öleceksin' dediğim zaman 
onu uyarmaz, yaşamını kurtarmak amacıyla onu kötü yolundan 
döndürmek  için  konuşmazsan,  o  kişi günahı  içinde  ölecek; 
ama onun kanından seni sorumlu tutacağım.

Yeremya 6:27 Seni halkımı deneyesin diye atadım, Öyle ki, onları 
tanıyıp yollarını sınayasın.

Levililer 26:19 İnatçı gururunuzu kıracağım. Gök demir, yer bakır 
olacak.

Yasa  Tekrari  23:5 Ne  var  ki  Tanrınız  RAB  Balam'ı  dinlemek 
istemedi. Sizin için laneti kutsamaya çevirdi. Çünkü Tanrınız 
RAB sizi seviyor.

Romalilar 12:21 Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
Mezmurlar  143:8 Sabahları  duyur  bana  sevgini,  Çünkü  sana 

güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir, Çünkü duam sanadır.
Mezmurlar  143:10 Bana  istemini  yapmayı  öğret,  Çünkü 

Tanrım'sın  benim.  Senin  iyi  Ruhun  Düz yolda  bana  öncülük 
etsin!

Mezmurlar  94:12 Ne  mutlu,  ya  RAB,  yola  getirdiğin,  Yasanı 
öğrettiğin insana!

S Özdeyişler 27:12 İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır, Bönse 
öne atılır ve zarar görür.

Filipililer 2:14  Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki, 
yaşam sözüne sımsıkı sarılarak  aralarında evrendeki yıldızlar 
gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın  ortasında kusursuz 
ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Öyle  ki, boşuna 
koşmadığımı, boşuna emek vermediğimi görerek Mesih'in 
gününde  övünecek bir nedenim olsun.



Yesaya 49:4 Ama ben, Boşuna emek verdim dedim, Gücümü boş 
yere,  bir  hiç  için  tükettim. RAB  yine  de  hakkımı  savunur, 
Tanrım yaptıklarımın karşılığını verir.

Mezmurlar  76:3 Orada kırdı  alevli  okları,  Kalkanı,  kılıcı,  savaş 
silahlarını. Sela

İbranililer 13:21 Tanrı, isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her 
iyilikle  donatsın; kendisini  hoşnut  eden  şeyi  İsa  Mesih 
aracılığıyla  bizlerde  gerçekleştirsin. Mesih'e  sonsuzlara  dek 
yücelik olsun! Amin.

1  Korintliler  16:15 Ahaya'da  ilk  iman  eden  ve  kendilerini 
kutsalların hizmetine adayan İstefanas'ın ev halkını bilirsiniz. 
Kardeşler, size yalvarırım, bu gibilere ve onlarla birlikte çalışıp 
emek verenlerin hepsine bağımlı olun.

Filipililer 1:27 Ancak yaşayışınız Mesih'in Müjdesi'ne layık olsun. 
Öyle  ki,  gelip  sizi görsem  de  gelmesem  de  sizinle  ilgili 
haberleri,  tek  bir  ruhta  dimdik durduğunuzu,  Müjde'de 
açıklanan  inanç  uğruna  tek  can  halinde  birlikte mücadele 
ettiğinizi,  size  karşı  olanlardan  hiçbir  şekilde  yılmadığınızı 
duyayım.  Böyle  davranmanız  onlara  bir  belirtidir-kendilerinin 
mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. 
Bu da Tanrı'nın işidir.

1 Korintliler 15:58 Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, Rab yolunda 
verdiğiniz  emeğin  boşa gitmeyeceğini  bilerek  dayanın, 
sarsılmayın, Rab'bin işinde her zaman gayretli olun.

Koloseliler 4:12 Sizden biri  ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras 
size selam eder. Tanrı'nın her isteğinden emin, yetkin kişiler 
olarak  ayakta  kalasınız  diye  sizin için  her  zaman  duayla 
mücadele ediyor.

2  Krallar  19:34 `Kendim için  ve  kulum Davut'un hatırı  için  Bu 
kenti savunup kurtaracağım' diyor.

Yeremya 15:20,21 Bu halkın karşısında Sağlamlaştırılmış tunç bir 
duvar  kılacağım  seni; Seninle  savaşacak  ama 
yenemeyecekler,  Çünkü  yardım  etmek,  kurtarmak  için Ben 
seninleyim diyor  RAB. 21 Seni  kötünün  elinden  kurtaracak, 



Acımasızın avucundan kurtaracağım.
Mezmurlar 55:18 Bana karşı girişilen savaştan Esenlikle kurtarır 

canımı, Sayısı çok da olsa karşıtlarımın.
Hezekiel 30:24 Babil Kralı'nın kollarını güçlendirip kılıcımı onun 

eline  vereceğim. Firavunun  ise  kollarını  kıracağım.  Babil 
Kralı'nın önünde ağır yaralı biri gibi inleyecek.

Vahiy  3:18 Zengin  olmak  için  benden  ateşte  arıtılmış  altın, 
giyinip çıplaklığının ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek 
için  gözlerine  sürmek  üzere merhem  satın  almanı  salık 
veriyorum.

1 Johanna 3:17 Dünya malına sahip  olup da kardeşini  ihtiyaç 
içinde  gördüğü  halde  ondan şefkatini  esirgeyen  kişide 
Tanrı'nın sevgisi olabilir mi?

Yeşaya  50:4 Yorgunlara  sözle  destek  olmayı  bileyim  diye 
Egemen RAB bana  eğitilmişlerin dilini  verdi.  Eğitilenler  gibi 
dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah.

Mezmurlar  18:39 Savaş  için  beni  güçle  donattın,  Bana 
başkaldıranları önümde yere serdin.

2  Samuel  22:40 Savaş  için  beni  güçle  donattın,  Bana 
başkaldıranları önümde yere serdin.

Mezmurlar  89:43 Kılıcının  ağzını  başka yöne çevirdin,  Savaşta 
ona yan çıkmadın.

Hezekiel  13:6 Onların  görümleri  uydurmadır.  Yaptıkları  yalan 
peygamberliklere  RAB'bin sözüdür  diyorlar.  Oysa  onları  ben 
göndermedim.  Yine  de  söylediklerinin yerine  geleceğini 
umuyorlar.

Levililer  26:37 Kovalayan  yokken  savaştan  kaçarcasına 
birbirlerinin  üzerine  yıkılacaklar. Düşmanlarınızın  karşısında 
ayakta duramayacaksınız.

1 Korintliler 14:8 Borazan belirgin bir ses çıkarmasa, kim savaşa 
hazırlanır?

Eyüp 15:24 Acı ve sıkıntı onu yıldırır, Savaşa hazır bir kral gibi 
onu yener.

1 Tarihler 12:8 Davut çölde saklandığı yerdeyken bazı Gadlılar da 



ona katıldı. Bunlar savaşa hazır, kalkan ve mızrak kullanabilen 
yiğit  adamlardı.  Yüzleri aslan  yüzü  gibiydi,  dağlardaki 
ceylanlar kadar çeviktiler.

1 Tarihler 12:33 Zevulun'dan 50 000 kişi.  Bunlar savaşa hazır, 
deneyimli  askerlerdi.  Her tür  silahı  kullanmada  ustaydılar. 
Davut'a candan ve yürekten yardım ettiler.

1  Tarihler  12:38 Bunların  hepsi  savaşa  hazır  yiğit  askerlerdi. 
Büyük bir kararlılıkla Davut'u bütün İsrail'in kralı yapmak için 
Hevron'a geldiler. Geri kalan İsrailliler de Davut'u kral yapma 
konusunda aynı düşüncedeydiler.

Luka 10:19 Ben size, yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve 
düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey 
size zarar vermeyecektir.

2 Korintliler 7:10 Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi kurtuluşla 
sonuçlanan  ve  pişmanlık doğurmayan  tövbeye  götürür. 
Dünyanın acılarıysa ölüm getirir.

2 Timoteos 2:25,26 Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola 
getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe 
yolu açar. 26 Böylelikle  ayılabilir,  isteğini  yerine getirmeleri 
için kendilerini tutsak eden İblis'in tuzağından kurtulabilirler.

Nehemiya  4:15 Kurdukları  düzeni  anladığımız  düşmanlarımızın 
kulağına  gitti.  Tanrı düzenlerini  boşa  çıkarmıştı.  O  zaman 
hepimiz surlara, işimizin başına döndük.

Mezmurlar 73:24 Öğütlerinle yol gösterir, Beni sonunda yüceliğe 
eriştirirsin.
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