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Yaratilis 20:6 Tanrı, düşünde ona, Bunu temiz vicdanla yaptığını biliyorum 
diye yanıtladı, Ben de seni bu yüzden bana karşı günah işlemekten 
alıkoydum, kadına dokunmana izin vermedim.

Cikis 35:21,26 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı, hizmeti ve 
kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi. 26 İstekli, becerikli kadınlar da
keçi kılı eğirdiler.

Saylar 10:35 Sandık yola çıkınca Musa, Ya RAB, kalk! Düşmanların dağılsın, 
Senden nefret edenler önünden kaçsın! diyordu.

Yasa Tekrari 2:25 Bugünden başlayarak göğün altındaki uluslara korkunuzu, 
dehşetinizi salacağım. Haberinizi duyunca korkuyla titreyecekler.'

Yasa Tekrari 9:3 Bilin ki, yakıp yok eden ateş olan Tanrınız RAB önünüzden 
gidecek. Onları ortadan kaldıracak, size boyun eğmelerini sağlayacak. 
Onları kovacaksınız, RAB'bin verdiği söz uyarınca bir çırpıda yok 
edeceksiniz.

Yesu 2:9 RAB'bin bu ülkeyi size verdiğini biliyorum dedi, Sizden ötürü dehşete
kapıldık; ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü.

1 Samuel 17:48,50 Golyat saldırmak amacıyla Davut'a doğru ilerledi. Davut da
onunla dövüşmek üzere hemen Filist cephesine doğru koştu. 50 Böylece 
Davut Filistli Golyat'ı sapan ve taşla yendi. Elinde kılıç olmaksızın onu yere
serdi.

Ester 8:17 Kralın buyruğu ve fermanı ulaştığı her ilde ve her kentte Yahudiler 
arasında sevinç ve mutluluğa yol açtı. Şölenler düzenlendi, bir bayram 
havası doğdu. Ülkedeki halklardan çok sayıda kişi Yahudi oldu; çünkü 
Yahudi korkusu hepsini sarmıştı.

Eyup 29:14 Doğruluğu giysi gibi giyindim, Adalet kaftanım ve sarığımdı sanki.
S Ozdeyisler 13:11 Havadan kazanılan para yok olur, Azar azar biriktirenin 

serveti çok olur.
S Ozdeyisler 13:22 İyi kişi torunlarına miras bırakır, Günahkârın servetiyse 

doğru kişiye kalır.
S Ozdeyisler 22:22,23 Yoksulu, yoksul olduğu için soymaya kalkma, Düşkünü 

mahkemede ezme. 23 Çünkü onların davasını RAB yüklenecek Ve onları 
soyanların canını alacak.

Yesaya 35:8 Orada bir yol, bir anayol olacak, Kutsal yol diye anılacak, Murdar
kişiler geçemeyecek oradan. O yol kurtulmuş olanların yoludur. O yolda 
yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.

Yesaya 43:2 Suların içinden geçerken seninle olacağım, Irmakların içinden 
geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın, 



Alevler seni yakmayacak.
Yesaya 49:25 Ama RAB diyor ki, Evet, güçlünün elindeki tutsaklar alınacak, 

Zorbanın aldığı ganimet de kurtarılacak. Seninle çekişenle ben 
çekişeceğim, Senin çocuklarını ben kurtaracağım.

Yesaya 54:17 Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak, 
Mahkemede seni suçlayan her dili Suçlu çıkaracaksın. RAB'be kulluk 
edenlerin mirası şudur: Onların gönenci bendendir diyor RAB.

Yesaya 59:17,19 Doğruluğu göğüslük gibi kuşandı, Kurtuluş miğferini başına 
taktı, Öç giysisini giydi, Gayreti kaftan gibi sarındı. 19 Böylece batıdan 
doğuya kadar insanlar RAB'bin adından ve yüceliğinden korkacak. Çünkü 
düşman azgın bir ırmak gibi geldiğinde, RAB'bin Ruhu onu kaçırtacak.

Yesaya 61:10 RAB'de büyük sevinç bulacağım, Tanrım'la yüreğim coşacak. 
Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, Takılarını kuşanmış gelin gibi, Bana 
kurtuluş giysisini giydirdi, Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

Hezkiel 22:30 İçlerinde duvarı örecek, gedikte durup önümde ülkeyi 
savunacak, onu yerle bir etmemi engelleyecek bir adam aradım, ama hiç 
kimseyi bulmadım.

Hezkiel 45:8 Bu toprak İsrail'de önderin payı olacak. Bundan böyle önderlerim
halkıma bir daha baskı yapmayacak, ama oymaklarına göre İsrail halkına 
ülkeyi miras olarak verecekler.

Daniel 4:16 Ondaki insan yüreği değiştirilsin, yerine hayvan yüreği verilsin. 
Üzerinden yedi vakit geçsin.

Daniel 7:4 Birinci yaratık aslana benziyordu, kartal kanatları vardı. Ben 
bakarken kanatları koparıldı, yaratık yerden kaldırıldı, insan gibi ayakları 
üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi.

Zekeriya 4:6 Bunun üzerine şöyle dedi: RAB Zerubbabil'e, 'Güçle kuvvetle 
değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın' diyor. Böyle diyor Her Şeye 
Egemen RAB.

Matta 24:22 O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama 
seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak.

Matta 26:41 Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama 
beden güçsüzdür.

Markos 10:48-52 Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o, Ey 
Davut Oğlu, halime acı! diyerek daha çok bağırdı. 49 İsa durdu, Çağırın onu
dedi. Kör adama seslenerek, "Ne mutlu sana! Kalk, seni çağırıyor!" dediler.
50 Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. 51 
İsa, Senin için ne yapmamı istiyorsun? diye sordu. Kör adam, "Rabbuni, 
gözlerim görsün" dedi. 52 İsa, Gidebilirsin, imanın seni kurtardı dedi. Adam
o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti. 
(Matta 20:30-34)

Markos 16:20 Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla 



birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.
Luka 14:23 Efendisi köleye, 'Çıkıp yolları ve çit boylarını dolaş, bulduklarını 

gelmeye zorla da evim dolsun' dedi.
Luka 21:15 Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik 

vereceğim ki, size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir 
şey diyemeyecek.

Luka 21:36 Her an uyanık kalın, gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan
kurtulabilmek ve İnsanoğlu'nun önünde durabilmek için dua edin.

Yuhanna 17:15 Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı 
istiyorum.

Elci Isleri 11:23 Kutsal Ruh'la ve imanla dolu, iyi bir adam olan Barnaba, 
Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi, 
candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be 
daha birçok kişi kazanıldı.

Elci Isleri 13:48 Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rab'bin 
sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti.

1 Korintliler 10:13 Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle 
karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize 
izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da 
sağlayacaktır.

1 Korintliler 16:9 Çünkü büyük ve etkili işler yapmam için burada bana bir 
kapı açıldı. Ne var ki, bana karşı çıkanlar çoktur.

2 Korintliler 12:9 Ama O bana, Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte 
tamamlanır dedi. İşte, Mesih'in gücü içimde bulunsun diye 
güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.

Efesliler 6:11 İblis'in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün
silahları kuşanın.

Ibranililer 1:7,14 Melekler için, Kendi meleklerini rüzgar, Hizmetkârlarını ateş 
alevi yapar diyor. 14 Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet 
etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir?

Yakup 4:7 Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblis'e karşı direnin, sizden 
kaçacaktır.

1 Petrus 5:10 Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun 
kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi 
yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir.
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