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Genezis - Yaradılış 20:6 Jehovah yuxuda dedi: «Mən də bilirəm ki, sən bunu 
sadədilliklə etdin. Buna görə də səni ona toxunmağa qoymayaraq Mənə qarşı
günah etməkdən saxladım.

Misirdən Çıxış 35:21,26 Əgər qul yaxud qarabaş bir-iki gün ərzində ölməsə, ağa 
cəzalandırılmasın; çünki qul yaxud qarabaş ağanın əmlakıdır. 26 Ağa 
qulunun yaxud kənizinin gözünə vurub onu kor edərsə, gözün əvəzinə onu 
azad etsin.

Nömrələr - Saylar 10:35 Sandıq yola düşəndə Musa deyirdi: «Ya Rəbb qalx! 
Qoy düşmənlərin dağılsın, Sənə nifrət edənlər Sənin hüzurundan qaçsın».

Qanunun Təkrarı 2:25 Bu gündən Mən səma altında olan bütün xalqları sizə 
görə qorxu və vahiməyə salmağa başlayıram. Sizin sorağınızı eşidənlər 
qarşınızda titrəyib büzüşəcəklər”.

Qanunun Təkrarı 9:3 Bu gün də bilin ki, sizin önünüzdə gedən Jehovahınız 
Rəbb hər şeyi yandırıb-yaxan alovdur. Rəbb onları qıracaq, qarşınızda boyun
əydirəcək və sizə söylədiyi kimi onları qovub tezliklə yox edəcəksiniz.

Yeşua 2:9 O bu adamlara dedi: «Mən bilirəm ki, Rəbb bu torpağı sizə verib. Siz 
bizi dəhşətə saldınız və bu torpağın bütün sakinləri sizin qarşınızda əsir.

1 Birinci Şamuel 17:48,50 Davudun qabağına çıxmaq üçün Filiştli durub 
yaxınlaşanda Davud cəld onu qabaqlayıb Filişt alaylarına tərəf qaçdı. 50 
Davud Filiştlini sapandla, daşla məğlub etdi və vurub yerə sərdi. Davudun 
əlində qılınc yox idi.

Ester 8:17 Padşahın əmri və fərmanı hansı vilayətə, hansı şəhərə çatırdısa, 
orada Yəhudilər üçün sevinc, fərəh, ziyafət və şənlik günü olurdu. Ölkənin 
xalqları arasından bir çoxu Yəhudilərdən qorxduqları üçün Yəhudi oldu.

Əyyub 29:14 Libas kimi salehliyi geyinmişdim, Sanki ədalətim mənə cübbə və 
tac idi. 

Süleymanın Məsəlləri 13:11 Kələklə gələn sərvət azalar, Zəhmətlə qazanılan 
sərvət isə artar.

Süleymanın Məsəlləri 13:22 Yaxşı insan nəvələrinə də irs qoyar, Günahkarın 
yığdığı sərvət salehə qalar.

Süleymanın Məsəlləri 22:22,23 Kasıbı fəqir olduğu üçün soyma, Darvazada 
məzlumu zülmə salma. 23 Çünki onların münaqişəsinə Rəbb baxar, Onları 
soyanları soyub-talayar.

Yeşaya 35:8 Orada bir yol olacaq, O yol «Müqəddəs yol» adlanacaq. Murdar 
adam oradan keçməyəcək, O yol qurtuluş tapanların yoludur. Ora ilə 
gedənlərdən heç biri, Hətta ağılsızlar da keçsələr, Əsla yolunu azmayacaq.

Yeşaya 43:2 Dərin sulardan keçsən belə, Mən səninlə olacağam, Çaylardan 



keçəndə batmayacaqsan, Odun içindən qaçsan belə, yanmayacaqsan, Alov 
səni məhv etməyəcək.

Yeşaya 49:25 Amma Rəbb belə deyir: «Bəli, güclünün əlindən əsirlər də alına 
bilər, Zorakının əlindən qənimət də götürülə bilər, Səninlə çəkişənlərlə Mən 
çəkişəcəyəm, Övladlarını Mən qurtaracağam

Yeşaya 54:17 Sənə qarşı işlənən Heç bir silah işə yaramayacaq. Məhkəmədə 
səni təqsirləndirən Hər kəsi təqsirkar çıxaracaqsan. Rəbbə qulluq edənlərin 
irsi belədir. Onların salehliyi Məndən gəlir». Bunu Rəbb bəyan edir.

Yeşaya 59:17,19 O, salehliyi zireh kimi geydi, Qurtuluş dəbilqəsini başına taxdı. 
Qisas geyimlərini geydi, Qeyrət libasına büründü. 19 Beləcə qərbdən 
şərqədək adamlar Rəbbin adından və əzəmətindən qorxacaq. Çünki düşmən 
azğın bir çay kimi gəldikdə Rəbbin nəfəsi onu qovacaq.

Yeşaya 61:10 Rəbdə böyük sevinc tapacağam, Jehovahımda ürəyim şadlıqdan 
coşacaq, Çünki çələnglə bəzənmiş bəy kimi, Bər-bəzək taxmış gəlin kimi 
Mənə qurtuluş paltarı geyindirdi, Salehlik libası ilə bürüdü.

Yezekel 22:30 Onların içində bir adam axtardım ki, divarı təmir etsin və Mənim 
hüzurumda ölkə naminə divardakı dəliklərin önündə dayansın ki, oranı yerlə 
yeksan etməyim, ancaq belə adam tapmadım.

Yezekel 45:8 Bu torpaq İsrail rəhbərinin payı olacaq. Bundan sonra rəhbərlərim 
xalqıma bir daha zülm etməyəcək, ancaq ölkəni qəbilələrinə görə İsrail 
nəslinə verəcək”.

Daniel 4:16 Onun insan ağlı əlindən alınsın və ona heyvan ağlı verilsin. Yeddi il 
keçənə qədər belə qalsın.

Daniel 7:4 Birincisi şirə bənzəyirdi, amma onun qartal qanadları var idi. Mən 
baxarkən onun qanadları qoparıldı və o, yerdən qaldırılıb insan kimi ayaq 
üstə qalxdı. Ona insan ürəyi verilmişdi.

Zəkəriyyə 4:6 O mənə cavab verdi: «Zerubbabilə Rəbbin sözü budur: “Güclə, 
qüdrətlə yox, yalnız Mənim Ruhumla iş görəcəksən” Deyir Ordular Rəbbi.

Matta 24:22 Əgər o günlər qısaldılmasaydı, heç bir insan xilas ola bilməzdi. 
Amma seçilmişlərə görə o günlər qısaldılacaq.

Matta 26:41 Oyaq durub dua edin ki, sınağa düşməyəsiniz. Ruh həvəsli, cisim 
isə gücsüzdür».

Mark 10:48-52 Çox adamsa ona qadağan edib susdurmaq istədisə də, o «Ey 
Davud Oğlu! Mənə rəhm elə!» deyə daha ucadan bağırdı. 49 İsa dayanıb 
dedi: «Onu çağırın». Onlar bu kor adamı çağıraraq dedilər: «Cəsarətli ol, 
qalx, O səni çağırır». 50 O, üst paltarını üstündən atdı və yerindən sıçrayaraq
İsanın yanına gəldi. 51 İsa ondan soruşdu: «Nə istəyirsən, sənin üçün 
edim?» Kor adam Ona dedi: «Rabbuni, gözlərim açılsın». 52 İsa ona dedi: 
«Get, imanın səni xilas etdi». Həmin an bu adamın gözləri açıldı və o da 
İsanın ardınca getdi. (Matta 20:30-34)

Mark 16:20 Şagirdlərsə gedib hər yerdə Müjdəni vəz etdilər. Rəbb onlarla birgə 



işləyirdi, onları müşayiət edən əlamətlərlə kəlamı təsdiqləyirdi.
Luka 14:23 Ağası quluna dedi: “Get, bütün yolları və çəpərləri gəz. Evim dolsun 

deyə adamları gəlməyə vadar et.
Luka 21:15 Çünki Mən sizə elə danışıq qabiliyyəti və hikmət verəcəyəm ki, sizə 

qarşı çıxanların heç biri nə ona etiraz edə biləcək, nə də ona qarşı dura 
biləcək.

Luka 21:36 Ona görə də baş verəcək bütün bu fəlakətlərdən qaçıb Bəşər 
Oğlunun önündə dura bilmək üçün hər an dua edərək ayıq olun».

Yәhya 17:15 Onları dünyadan götürməyi deyil, şər olandan qorumağı Səndən 
xahiş edirəm.

Hәvarilәrin Işlәri 11:23 O oraya çatanda Jehovahın lütfünün bəhrəsini görüb 
sevindi. O hamını həvəsləndirirdi ki, can-dildən Rəbbə bağlı qalsınlar.

Hәvarilәrin Işlәri 13:48 Başqa millətlərdən olanlar bunu eşidərkən sevinirdilər və 
Rəbbin kəlamını izzətləndirirdilər. Əbədi həyat üçün təyin olunanların hamısı 
iman gətirdi.

1 Birinci Korinflilәrә 10:13 Siz insanın qarşılaşdığı sınaqdan başqa bir sınaqla 
qarşılaşmadınız. Jehovah sadiqdir və O sizi gücünüzdən artıq sınağa 
çəkilməyə qoymaz. Sınaqla yanaşı bu vəziyyətdən çıxış yolu ilə də təmin 
edəcək ki, tab gətirə biləsiniz.

1 Birinci Korinflilәrә 16:9 Çünki mənə fəal iş üçün geniş qapı açılıb. Mənə qarşı 
çıxanlar da çoxdur.

2 İkinci Korinflilәrә 12:9 Amma O mənə dedi: «Lütfüm sənə kifayətdir, çünki 
zəiflik olanda qüvvə tam olur». Məsihin qüvvəsi məndə məskən salsın deyə 
zəifliklərimlə daha çox sevinə-sevinə öyünəcəyəm.

Efeslilәrә 6:11 İblisin hiylələrinə qarşı dura bilmək üçün Jehovahın verdiyi bütün 
zireh və silahlara bürünün

Ibranilәrә 1:7,14 Mələklər barəsində isə deyir: «Öz mələklərini küləklərə, Öz 
xidmətçilərini yanar oda döndərir!» 14 Bütün mələklər xilası irs olaraq alacaq 
şəxslərə xidmət etmək üçün göndərilən xidmətçi ruhlar deyilmi?

Yaqub 4:7 Buna görə də Jehovaha tabe olun. İblisə qarşı durun və o sizdən 
qaçacaq.

1 Birinci Peter 5:10 Siz qısa bir müddət əzab çəkdikdən sonra sizi İsa Məsihdə 
Özünün əbədi izzətinə çağırmış, hər cür lütf verən Jehovah Özü sizi bərpa 
edəcək, möhkəmlədəcək, qüvvətləndirəcək və sarsılmaz təmələ oturdacaq.
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