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17:5 لوقا   
«.رسولن به عیسی خداوند عرض كردند: «ایمان ما را زیاد كن 

10:17 رومیان   
.پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما كلم مسیح است 

11:1 لوقا   
روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فراغت یافت یكی از شاگردان 

به او گفت: «خداوندا، همان طور كه یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا
«.كردن را به ما یاد بده

4-2:1 اول تیموتیوس 1  
پس قبل از هر چیز تأكید می کنم كه درخواست ها، دعاها، شفاعتها و سپاس ها برای همه 
مردم،  برای پادشاهان و همه  اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با

آرامش و صلح و در كمال خداترسی و سرافرازی به سر بریم  زیرا، انجام این كار
در حضور خدا، نجات دهنده  ما، نیكو و پسندیده است.  او مایل است همه  آدمیان نجات

 .یابند و حقیقت را بشناسند
3:1,2 زکریا   

بار دیگر خداوند در رؤیا، یهوشع کاهن اعظم را به من نشان داد که در حضور فرشته  
خداوند ایستاده بود. شیطان هم در آنجا در دست راست او ایستاده بود و او را مورد

اتههام قرار می داد.  فرشته  خداوند به شیطان گفت: «ای شیطان، خداوند تو را محکوم
کند. خداوند که اورشلیم را برگزیده است تو را محکوم کند. این مرد مانند چوب نیم

«.سوخته ای است که از میان آتش گرفته شده باشد
6:12 افسسیان   

زیرا جنگ ما با انسان نیست بلكه ما علیه فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاكم 
.بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان، در جنگ هستیم

6:10,11 افسسیان   
ه كاملی را كه ره دیگر اینکه در رابطه  خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید.  زه

ه كرده است، بپوشید تا بتوانید در مقابل نیرنگهای ابلیس ایستادگی خدا برای شما تهیه
.نمایید

17-6:13 افسسیان   
ا كرده است، بپوشید تا در آن روز شریر  از این جهت شما باید زره كاملی را كه خدا مهیه



در برابر حمله های دشمن، تابه مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید.
پس پایداری كنید و كمربند حقیقت را به كمر ببندید و جوشن نیكی را به تن كنید  و

نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلمتی را به پا كنید.  علوه بر اینها، سپر
ایمان را بردارید تا به وسیله  آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید.  و
.كلهخود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح القدس یعنی كلم  خدا را بردارید

4:12 عبرانیان   
م تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و ال و از هر شمشیر دو دم زیرا كلم خدا، زنده و فعه

.مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیهات و اغراض دل انسان را آشكار می سازد
4:8 لوقا   

س نوشته شده است: 'تو باید خداوند، خدای خود را عیسی به او پاسخ داد: «در کتاب مقده
«'.سجده كنی و فقط او را خدمت نمایی

6:18 افسسیان   
همه  اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا كنید و پیوسته

سین دعا كنید  .برای این منظور بیدار باشید و با پشتكار برای همه  مقده
47-17:45 اول سموئیل 1  

داوود به فلسطینی جواب داد: «تو با شمشیر و نیزه نزد من می  آیی و من به نام خداوند
متعال، خدای اسرائیل که تو او را حقیر شمردی، نزد تو می آیم.  امروز خداوند مرا

بر تو پیروز می گرداند. من تو را می کشم و سرت را از تن جدا می کنم و لشه 
ندگان صحرا می دهم تا همه  مردم روی زمین بدانند سپاهیانت را به مرغان هوا و دره

که خدایی در اسرائیل هست  و همه  کسانی که در اینجا حاضرند، شاهد باشند که
پیروزی با شمشیر و نیزه به دست نمی آید، زیرا جنگ، جنگ خداوند است و او ما را

«.بر شما پیروز می سازد
20-10:17 لوقا   

م بازگشتند و عرض كردند: «خداوندا، با ذكر نام تو حتهی  آن هفتاد شاگرد، خوش و خره
دیوها تسلیم ما می شوند!»  عیسی پاسخ داد: «من دیدم چطور شیطان مانند برق از

آسمان سقوط كرد.  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،  ولی از

اینکه ارواح تسلیم شما می شوند شادی نكنید، بلكه شاد باشید كه اسامی شما در عالم بال
«.ثبت شده است

5-10:3 دوم قرنتیان 2  
ا جنگی كه می کنیم دنیوی و جسمانی نیست.  اسلحه  مسلهما  ما در این دنیا به سر می بریم امه

جنگ ما سلحهای معمولی نیست، بلكه از طرف خدا قدرت دارد تا دژها را منهدم



سازد. ما هر نوع سفسطه  و هر مانعی كه در مقابل شناخت خدا قرار بگیرد از بین
.می بریم و تمام افكار و خیالت را تحت فرمان مسیح در می آوریم

1:7 دوم تیموتیوس 2  
زیرا روحی كه خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی سازد، بلكه روح او ما را از 

.قدرت و محبهت و خو یشتنداری پرر می کند
12:28,29 متی   

ا اگر من به وسیله  روح خدا دیوها را بیرون می کنم، این نشان می دهد كه پادشاهی خدا  امه
 یا چگونه کسی می تواند به خانه  مرد زورمندی وارد12.29به شما نزدیک شده است 

شود و اموال او را تاراج كند جز آنكه اول دست و پای آن مرد را ببندد و آن وقت
 خانه  او را غارت كند؟

1:13 افسسیان   
شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده  نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او 
متهحد شدید و خدا با اعطای روح القدس، كه قبل  وعده داده بود مهر مالكیهت خود را بر

 .شما نهاده است
19:6 اعمال رسولن   

و هنگامی که پولس بر سر آنان دست نهاد، روح القدس بر آنان نازل شد و به زبانها
ت می  نمودند .صحبت كرده و نبوه

18-16:15 مرقس   
پس به ایشان فرمود: «به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلم كنید. 

ا کسی که ایمان16.16  کسی که ایمان می آورد و تعمید می گیرد نجات خواهد یافت، امه
نیاورد، محكوم خواهد شد. به ایمانداران این نشانه های قدرت داده خواهد شد: آنها با

ذكر نام من دیوها را بیرون خواهند كرد، به زبانهای تازه سخن خواهند گفت، اگر
مارها را بگیرند و یا زهر بخورند به ایشان آسیبی نخواهد رسید. دستهای خود را بر

«.مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت
1:9 اول یوحنا 1  

ا اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد كنیم؛ زیرا او به حق  امه
عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه  خطاهایمان پاک می سازد. اگر
بگوییم كه هرگز مرتكب گناهی نشده ایم، خدا را دروغگو شمرده ایم و از كلم او کامل 

.بی خبر هستیم
20:5 سفر خروج   

در مقابل هیچ بتی سجده مکن و آن را پرستش منما، زیرا من خداوند، که خدای تو هستم
ل نمی كنم و انتقام گناه کسانی را كه از من متنفهرند تا نسل سوم و هیچ رقیبی را تحمه



.چهارم از فرزندانشان می گیرم
109:17 مزامیر   

او دوست داشت که دیگران را لعنت کند، اکنون خودش را لعنت کن. نمی خواست به 
.کسی برکت برساند، پس هیچ کس او را برکت نرساند

16:16 داوران   
ی که از دست او به  چون دلیله هر روز اصرار می کرد و بر او فشار می آورد تا حده

،ستوه آمده بود
4:26 افسسیان   

دید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بكشاند و یا تا غروب آفتاب باقی  اگر عصبانی شر
.بماند

14:12 رومیان   
.پس هر یک از ما باید حساب خود را به خدا پس بدهیم 

2:23 اول یوحنا 1  
هرکه پسر را رد كند پدر را نیز رد كرده است و هرکه پسر را بپذیرد، پدر را نیز

.پذیرفته است
14:6 یوحنا   

عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله  من نزد پدر
.نمی آید

30-11:28 متی   
بیایید نزد من ای تمامی زحمتكشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ»
مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما
آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.» زیرا یوغ من آسان و

«.بار من سبک است
6:2 دوم قرنتیان 2  

زیرا او می فرماید: «در زمان مطلوب به تو گوش دادم، و در روز نجات تو را كمک
!كردم» گوش بدهید! این زمان، زمان مطلوب است و امروز، روز نجات

10:13 رومیان   
«.زیرا «هر کس که از خداوند کمک بخواهد، نجات خواهد یافت
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