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Luka 17:5 Elçiler Rab'be, İmanımızı artır! dediler.
Romalilar  10:17 Demek ki  iman,  haberi  duymakla,  duymak da Mesih'le

ilgili sözün yayılmasıyla olur.
Luka 11:1 İsa bir  yerde dua ediyordu.  Duasını  bitirince öğrencilerinden

biri, Ya Rab dedi, Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de
bize dua etmesini öğret.

1 Timoteos 2:1-4  Her şeyden önce şunu öğütlerim: Tanrı yoluna tam bir
bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye,
krallarla bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar,
yakarışlar  ve şükürler sunulsun. Böyle yapmak iyidir  ve Kurtarıcımız
Tanrı'yı  hoşnut  eder. O  bütün  insanların  kurtulup  gerçeğin  bilincine
erişmesini ister.

Zekeriya  3:1,2  RAB,  meleğinin önünde duran Başkâhin  Yeşu'yu  ve onu
suçlamak için sağında duran Şeytan'ı bana gösterdi. 2 RAB'bin meleği
Şeytan'a, RAB seni azarlasın, ey Şeytan! dedi, Yeruşalim'i seçen RAB
seni  azarlasın!  Bu adam ateşten  çıkarılan  yarı  yanmış  odun parçası
değil mi?

Efesliler  6:12 Çünkü  savaşımız  insanlara  karşı  değil,  yönetimlere,
hükümranlıklara,  bu karanlık  dünyanın  güçlerine,  kötülüğün  göksel
yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.

Efesliler  6:10,11  Son  olarak  Rab'de,  O'nun  üstün  gücüyle  güçlenin. 11
İblis'in  hilelerine  karşı  durabilmek  için  Tanrı'nın  sağladığı  bütün
silahları kuşanın.

Efesliler 6:13-17  Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi
yaptıktan  sonra yerinizde  durabilmek  için  Tanrı'nın  bütün  silahlarını
kuşanın. 14/15  Böylece,  belinizi  gerçekle  kuşatmış,  göğsünüze
doğruluk  zırhını  takmış ve  ayaklarınıza  esenlik  Müjdesi'ni  yayma
hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. 16 Bunların hepsine ek olarak,
Şeytan'ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın.
17 Kurtuluş miğferini ve Ruh'un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın.

ibranililer  4:12 Tanrı'nın  sözü  diri  ve  etkilidir,  iki  ağızlı  kılıçtan  daha
keskindir. Canla  ruhu,  ilikle  eklemleri  birbirinden  ayıracak  kadar
derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

Luka 4:8 İsa ona şu karşılığı verdi: `Tanrın Rab'be tapacak, yalnız O'na
kulluk edeceksin' diye yazılmıştır.



Efesliler 6:18 Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde
dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir
adanmışlıkla uyanık durun.

1 Samuel 17:45-47 Davut, Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun
diye karşılık verdi, Bense meydan okuduğun İsrail ordusunun Tanrısı,
Her Şeye Egemen RAB'bin adıyla senin üzerine geliyorum. 46 Bugün
RAB  seni  elime  teslim  edecek.  Seni  vurup  başını  gövdenden
ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlarla yerdeki
hayvanlara yem edeceğim. Böylece bütün dünya İsrail'de Tanrı'nın var
olduğunu anlayacak. 47 Bütün  bu  topluluk  RAB'bin  kılıçla,  mızrakla
kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten RAB'bindir! O sizi elimize
teslim edecek.

Luka 10:17-20  Yetmişler  sevinç içinde döndüler.  Ya Rab dediler,  Senin
adını  andığımızda cinler  bile  bize  boyun eğiyor. 18 İsa  onlara  şöyle
dedi:  Şeytan'ın  gökten yıldırım gibi  düştüğünü gördüm. 19 Ben size,
yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt
etmek  için  yetki  verdim.  Hiçbir  şey  size  zarar  vermeyecektir. 20
Bununla birlikte, ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın
gökte yazılmış olmasına sevinin.

2  Korintliler  10:3-5  Olağan  insanlar  gibi  yaşıyorsak  da,  insansal  güce
dayanarak  savaşmıyoruz. 4 Çünkü  savaşımızın  silahları  insansal
silahlar  değil,  kaleleri  yıkan tanrısal  güce  sahip  silahlardır. 5
Safsataları,  Tanrı  bilgisine  karşı  diklenen  her  engeli  yıkıyor,  her
düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz.

Matta  16:19 Göklerin  Egemenliği'nin  anahtarlarını  sana  vereceğim.
Yeryüzünde  bağlayacağın her  şey  göklerde  de  bağlanmış  olacak;
yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak.

2  Timoteos  1:7 Çünkü  Tanrı  bize  korkaklık  ruhu  değil,  güç,  sevgi  ve
özdenetim ruhu vermiştir.

Matta 12:28,29 Ama ben cinleri Tanrı'nın Ruhu'yla kovuyorsam, Tanrı'nın
Egemenliği üzerinize gelmiş demektir. 29 Bir kimse güçlü adamın evine
girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir.

Efesliler 1:13 Gerçeğin bildirisini,  kurtuluşunuzun Müjdesi'ni  duyup O'na
iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz.

Elci  isleri  19:6 Pavlus  ellerini  onların  üzerine  koyunca  Kutsal  Ruh
üzerlerine indi  ve bilmedikleri  dillerle konuşup peygamberlik etmeye
başladılar.

Markos  16:15-18  İsa  onlara  şöyle  buyurdu:  Dünyanın  her  yanına  gidin,



Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun. 16 İman edip vaftiz olan kurtulacak,
iman  etmeyen  ise  hüküm  giyecek. 17/18  İman  edenlerle  birlikte
görülecek  belirtiler  şunlardır:  Benim  adımla cinleri  kovacaklar,  yeni
dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir
içseler bile, zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar
ve hastalar iyileşecek.

1  Johanna 1:9 Ama günahlarımızı  itiraf  edersek,  güvenilir  ve  adil  olan
Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

Cikis  20:5 Putların  önünde  eğilmeyecek,  onlara  tapmayacaksın.  Çünkü
ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının
işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan
sorarım.

Mezmurlar  109:17 Sevdiği  lanet  başına  gelsin!  Madem  kutsamaktan
hoşlanmıyor, Uzak olsun ondan kutsamak!

Hakimler  16:16 Bu  sözlerle  Şimşon'u  sıkıştırıp  günlerce  başını  ağrıttı.
Sonunda Şimşon dayanamayıp

Efesliler  4:26 Öfkelenin, ama günah işlemeyin.  Öfkenizin üzerine güneş
batmasın.

Romalilar  14:12 Böylece  her  birimiz  kendi  adına  Tanrı'ya  hesap
verecektir.

1 Johanna 2:23 Oğul'u yadsıyanda Baba da yoktur; Oğul'u açıkça kabul
edende Baba da vardır.

Yuhanna 14:6 İsa, Yol, gerçek ve yaşam Ben'im dedi. Benim aracılığım
olmadan Baba'ya kimse gelemez.

Matta 11:28-30 Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben
size rahat veririm. 29 Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü
ben  yumuşak  huylu, alçakgönüllüyüm.  Böylece  canlarınız  rahata
kavuşur. 30 Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.

2 Korintliler  6:2 Çünkü  Tanrı  diyor  ki,  Uygun  zamanda  seni  duydum,
Kurtuluş günü sana yardım  ettim. Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş
günü işte şimdidir.

Romalilar 10:13 Rab'be yakaran herkes kurtulacak.
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