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1:18/19 ارمییا   
ای ارمیا، گوش کن، همه کس در این سرزمین - از پادشاهان یهودا، سرداران، کاهنان
ا امروز من قدرتی به تو می دهم گرفته تا مردم عادی- همه برضد تو خواهند بود. اما

که بتوانی در برابر آنها مقاومت کنی. تو مانند شهری با بررج و باروی مستحکم، مانند
ستونی از آهن و دیواری از برنز خواهی بود. آنها تو را شکست نخواهند داد، چون

 «.من با تو خواهم بود و از تو حمایت خواهم کرد. من، خداوند چنین گفته ام
3:18 حزقیال   

اگر اعلم کنم که شخص شریری خواهد مرد و تو هشدار مرا به او نرسانی و نگویی که 
از کارهای بد خود توبه کند، در آن صورت به خاطر گناه خود می میرد، ولی من تو را

.مسئول مرگ او خواهم دانست
6:27 ارمییا   

 .ای ارمیا، همان طور که فلز را محک می زنند، قوم مرا بیازما، و ببین چگونه اند 
26:19 لویان   

قدرتی را که به آن افتخار می کنید، نابود می سازم. باران بر زمین نخواهد بارید و زمین
.شما مانند آهن، سخت خواهد شد

23:5 تثنییه   
ه نکرد. برعکس چون شما را دوست داشت لعنت  ا خداوند خدایتان به حرف بلعام توجا اما

.را به برکت تبدیل کرد
12:21 رومیان   

 .مغلوب بدی نشوید، بلكه بدی را با خوبی مغلوب سازید 
143:8 مزامیر  

ل دارم، به درگاه تو دعا همه روزه از محبات پایدار خود برخوردارم کن، زیرا بر تو توکا
.می کنم تا راه زندگی را به من نشان بدهی

143:10 مزامیر   
تو خدای من هستی، مرا تعلیم بده تا اراده  تو را انجام دهم. روح پاکت مرا به راه راست

 .هدایت فرماید
94:12 مزامیر   

.خوشا به حال کسی که تو او را تأدیب می کنی و شریعت خود را به او می آموزی 
27:12 امثال   

ا آدم جاهل به سوی آن می رود  شخص زیرک، خطر را می بیند و از آن دوری می کند، اما
.و خود را گرفتار می سازد



2:16 فیلیپیان   
پیام حیات را همیشه در اختیار مردم بگذارید. اگر چنین كنید، من دلیلی خواهم داشت كه

در روز عظیم مسیح به شما افتخار كنم، زیرا این نشان خواهد داد كه كار و زحمت
.من بیهوده نبوده است

49:4 اشعیا   
من در پاسخ گفتم: «من سخت کوشیدم، ولی ناامیدم! با تمام نیرو سعی کردم، ولی هیچ
توفیقی نداشتم.» با وجود این، من به خداوند اعتماد دارم و او از من دفاع خواهد کرد،

.او پاداش زحمت مرا خواهد داد
76:3 مزامیر   

.او در آنجا تیر دشمن را شکست و شمشیر و سپر و همه  سلحهای او را نابود کرد 
13:21 عبرانیان   

همان خدا، شما را در همه  كارهای نیک کامل  مجهاز گرداند تا اراده  او را به عمل آورید
و آنچه كه او را خشنود می سازد به وسیله  عیسی مسیح در ما به انجام برساند. شکوه

.و جلل تا به ابد از آن مسیح است! آمین
16:15 اول قرنتیان 1  

اكنون ای دوستان من، خانواده  استیفان را می شناسید و می دانید كه آنها اولین ایمانداران
سین نمودند .یونان بودند كه خود را وقف خدمت به مقدا

1:27 فیلیپیان   
به هر حال، طوری زندگی كنید كه رفتار شما شایسته  انجیل مسیح باشد و من چه بیایم و

شما را ببینم و چه نیایم، مایلم درباره  شما بشنوم كه در یگانگی روح پابرجا هستید و
.با هماهنگی پیوسته دست به دست یكدیگر داده، به خاطر ایمان انجیل تلش می کنید

15:58 اول قرنتیان 1  
بنابراین ای دوستان عزیز من، پابرجا و استوار بمانید. همیشه در كار و خدمت خداوند

.مشغول باشید؛ زیرا می دانید كه زحمات شما در خدمت او بی نتیجه نخواهد بود
4:12 کولوسیان   

اپفراس» كه یكی از افراد شما و غلم مسیح عیسی است سلم می رساند. او همیشه با»
جدیات برای شما دعا می کند و از خدا می خواهد كه استوار و بالغ و کامل  خاطر جمع

.باشید تا بتوانید اراده  خدا را کامل  اطاعت كنید
19:34 دوم پادشاهان 2  

در آن شب فرشته  خداوند به اردوی آشوری ها رفت و یکصد و هشتاد و پنج هزار سرباز
.آنها را کشت. صبح روز بعد هنگامی که مردم بیدار شدند، همه  آنها مررده بودند

15:20,21 ارمییا   
من تو را مثل دیواری محکم، ساخته شده از برنز در مقابل آنها قرار خواهم داد. آنها با

تو خواهند جنگید، ولی تو را شکست نخواهند داد. من با تو خواهم بود تا مراقب تو



باشم و از تو حفاظت کنم. من تو را از شرا آدمهای ستمکار و شریر رهایی خواهم
 «.بخشید.»  من تو را از شرا آدمهای ستمکار و شریر رهایی خواهم بخشید

55:18 مزامیر   
وقتی با دشمنان بسیار در میدان جنگ نبرد می کنم، او مرا با پیروزی بسلمت 

.بازمی گرداند
30:24 حزقیال   

ا من بازوی پادشاه بابل را نیرومند می سازم و شمشیر خود را به دست او می دهم، اما
بازوهای فرعون را خواهم شکست و او ناله خواهد کرد و در برابر دشمن خود خواهد

 .مررد
3:18 مکاشفه   

به تو نصیحت می کنم، طلیی را كه در آتش تصفیه شده از من بخر تا تو را به راستی 
دولتمند گرداند و لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و

.مرحمی بخر و به چشمان خویش بمال تا ببینی
3:17 اول یوحنا 1  

آیا ممكن است محبات خدا در كسی باشد كه از ثروت دنیا بهره مند است ولی وقتی برادر
 خود را می بیند، محبات خود را از او دریغ نماید؟

50:4 اشعیا   
خداوند قادر به من آموخته است چه بگویم، تا بتوانم خستگان را توانایی بخشم. هر

.صبحگاه مرا مشتاق می سازد تا به تعالیم او گوش دهم
18:39 مزامیر   

.تو برای مبارزه به من نیرو بخشیدی و دشمنانم زیر پاهایم جان دادند
22:40 دوم سموئیل 2  

.دشمنانم را متواری ساختی و کسانی را که از من نفرت داشتند، نابود کردم
89:43 مزامیر   

ند ساخته و در میدان جنگ به او کمک نکردی  .شمشیرش را کر
13:6 حزقیال   

عا می کنند که از پیامهای من رؤیاها و پیشگویی های ایشان نادرست و دروغ است. ادا
ا من ایشان را نفرستاده ام و انتظار دارند حرفهایشان حقیقت پیدا کند .سخن می گویند، اما

26:37 لویان   
.در اسارت می میرید و در دیار دشمنان خود به خاک می روید 

14:8 اول قرنتیان 1  
باز هم اگر شیپور صدایی نامفهوم بدهد كیست كه خود را آماده  جنگ سازد؟ 

15:24 ایوب   
 با گستاخی سپر15.25زیرا دست خود را برضد خدا دراز کرده اند و با او می جنگند.  



.خود را به دست گرفته، به او حمله می کنند
12:8 اول تواریخ 1  

هنگامی که داوود در قلعه  بیابانی بود رزمندگانی نیرومند و با تجربه، از طایفه  جاد که
.متخصص در سپر و نیزه، شیرچهره و مانند آهو در کوه تیزپا بودند، به او پیوستند

12:33 اول تواریخ 1
از طایفه  زبولون: پنجاه هزار نفر سرباز کارآموزده، مسلاح به تمام وسایل جنگی، آماده

.نبرد، با هدفی مشترک که به داوود کمک کنند
12:38 اول تواریخ 1  

تمام این رزمندگان، آماده نبرد با اراده  راسخ به حبرون رفتند تا داوود را پادشاه تمام 
.اسرائیل سازند. بقیاه  مردم اسرائیل در این هدف متاحد بودند

10:19 لوقا   
من به شما قدرت داده ام كه مارها و عقربها و تمام قوای دشمن را زیر پا لگدمال نمایید و

،هرگز هیچ چیز به شما صدمه ای نخواهد رسانید
7:10 دوم قرنتیان 2  

ل چنین رنجی می شوید و آن را اراده  خدا می دانید، این باعث توبه و در نتیجه وقتی متحما
ا درد و رنج دنیوی باعث مرگ نجات شما می گردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد. اما

.می شود
2:25,26 دوم تیموتیوس 2  

و مخالفان خود را با ملیمت اصلح كند، شاید خدا اجازه دهد كه آنها توبه كنند و حقیقت
را بشناسند. به این وسیله به خود خواهند آمد و از دام ابلیس، كه آنان را گرفتار ساخته

و به اطاعت اراده  خویش وادار كرده است، خواهند گریخت.  به این وسیله به خود
خواهند آمد و از دام ابلیس، كه آنان را گرفتار ساخته و به اطاعت اراده  خویش وادار

 .كرده است، خواهند گریخت
4:15 نحیمیا   

دشمنان ما شنیدند که از نقشه های ایشان آگاه شده ایم و دریافتند که خدا نقشه هایشان را با
.شکست روبه رو کرده است، سپس همه  ما به انجام کارهای خود بازگشتیم

73:24 مزامیر   
تو مرا طبق خواست خود هدایت می کنی، و سرانجام مرا با احترام در پیشگاه خود 

 .می پذیری
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