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Хизәкил  3:18  -  Ягъкуб  5:19,20  Имандашларым,  әгәр  сезнењ  берәрегез
хакыйкатьтән  читләшеп,  икенчегез  аны  хакыйкать  кочагына  кире
кайтарса,  20  ул  вакытта  белегез:  гµнаћлыны  ялган  юлыннан  кире
кайтаручы  кеше  бу  гµнаћлыныњ  ђанын  үлемнән  коткарыр  ћәм  күп
гµнаћларныњ кичерелүен тәэмин итәр.

Римлыларга 12:21 Яманлыкка үзењне ђињәргә юл куйма, бәлки яманлыкны
яхшылык белән ђињ.

Второзакониa 23:5  Әмма Раббы Иећовагыз Билгам сүзләренә колак
салырга теләмәде һәм аның   каргышын фатихага әверелдерде, чөнки
Раббы Иећовагыз сезне ярата.

Зәбурда  143:8,10  -  Яхъя  14:26  Ә  Минем  исемемнән  Ата  ђибәрәчәк
Яклаучы-Юатучы  –  Изге  Рух  –  сезне  ћәрнәрсәгә  µйрәтәчәк  ћәм Мин
сезгә сµйләгәннәрнењ ћәммәсен дә хәтерегезгә тµшерәчәк, – диде.

Зәбурда  94:12  -  Яхъя  16:13  Ул  –  хакыйкать  Рухы  –  килгәч,  сезгә  тулы
хакыйкатькә  юл  күрсәтеп  торачак.  Ул  сезгә  үзеннән  түгел,  бәлки
ишеткәнен сµйләячәк ћәм булачак хәлләрне белдерәчәк.

Кинаяләр 27:12 - 1 Кѳринтлеләргә 10:13 Сез барлык кешеләргә хас булган
сынауга гына дучар буласыз. Иећоваћы үз вәгъдәсенә турылыклы ћәм
Ул  сез  чыдый  алмаслык  сынауны  рµхсәт  итмәячәк.  Сыналган
вакытыгызда түзеп тору µчен, сезгә котылу юлын да күрсәтәчәк.

Филиппуйлыларга  2:16  Мәсих  килер  кµндә  минем  тырышлыгым  ћәм
хезмәтем  юкка  булмаган  дип  горурлана  алсын  µчен,  бу  кешеләргә
тормыш сүзен тәкъдим итеп, алар арасында күктәге йолдызлар кебек
ђемелдәгез.

Ишагыйя  49:4 -  Гәләтиялеләргә  4:11  Сезгә куйган авыр хезмәтем юкка
гына булмадымы икән дип, сезнењ µчен куркам.

Еврейләргә  13:21 үзенењ ихтыярын үтәр µчен Иећоваћы сезне ћәр яхшы
нәрсә белән тәэмин итсен, ћәм Гайсә Мәсих аша безгә үзенә мәгъкуль
булганны эшләсен. Мәњгелек дан Мәсихкә. Амин.

1 Кѳринтлеләргә 16:15 Имандашлар, минем сезгә бер үтенечем бар. Сез
Эстефәнәс гаиләсен беләсез, ул Ахаядә беренчеләрдән булып Мәсихкә
иман китерде, ћәм алар үзләрен изгеләргә хезмәт итүгә багышладылар;

Филиппуйлыларга  1:27  Нәрсә  генә  булмасын,  Мәсих  турындагы  Яхшы
хәбәргә  лаеклы  булып  яшәгез.  Шулай  итсәгез,  сезгә  киләмме  яки
сезнењ турыда ишетәмме, сезнењ, бер тында нык торып, Яхшы хәбәргә
иман хакына кулга-кул тотынып кµрәшүегезне белермен.

1  Кѳринтлеләргә  15:58   Сµекле имандашларым,  менә  шуныњ µчен  нык



торыгыз  ћәм  какшамас  булыгыз.  Күрсәткән  хезмәтегезнењ  Раббы
алдында бушка булмаячагын белеп, ћәрвакыт Аныњ эшен бар кµчегезне
куеп башкарыгыз.

Кѳлессәйлеләргә  4:12 Сездән килгән Эпафрас, Мәсих Гайсә колы, сәлам
тапшыра.  Иећоваћыныњ  бар  ихтыярында  ђитлеккән  булуыгыз  ћәм
иманда  торуыгыз  µчен  ул  ћәрвакыт  сезнењ µчен  бик  тырышып  дога
кыла.

Иремия  15:20  -  Римлыларга  8:31  Моња  нәрсә  әйтергә  соњ?  Иећоваћы
безнењ яклы икән, кем безгә каршы була ала соњ?

Иремия 15:21 - Маттай 6:13 Безне сынауга дучар итмә, ә явыздан сакла.
Зәбурда 55:18 - 1 Яхъя 4:4 Сез исә Иећоваћыдан, балаларым. Ћәм ялган

пәйгамбәрләрне ђињдегез, чµнки сездә Торучы Иећоваћы Рухы дµньяда
булган рухтан бµек.

Хизәкил  30:24  -  Лүк  1:51  үз  кулы  белән  куәтле  эшләр  кылды:
Күњелләреннән тәкәббер уйлаган кешеләрне таратты.

Ачылыш 3:18  Шуња күрә,  үзењә,  баер µчен,  Миннән  утта  чистартылган
алтын,  ялангачлыгыњныњ мәсхәрәлеге  ачылмасын µчен,  киенергә  ак
кием, ћәм, күзләрењ күрсен µчен, сµртергә күз мае сатып алырга кињәш
итәм.

1  Яхъя  3:17  Кем  дә  кем,  ћәммә  нәрсәсе  булып,  ћәм  туганыныњ
мохтађлыгын күрә торып, ања шәфкать күрсәтмәсә, ањарда Иећоваћы
мәхәббәте ничек торыр икән?

Ишагыйя  50:4 -  Лүк 21:15  Чµнки Мин сезгә тиешле сүзләр ћәм зирәклек
бирермен,  сезнењ  дошманнарыгызныњ  берсе  генә  дә  аларга  каршы
чыга ћәм каршы тора алмаслар.

Эфеслеләргә 6:10-12  Нићаять, Раббы белән тыгыз бәйләнештә булуыгыз
аркылы  ћәм  Аныњ  кодрәтенењ  кµче  белән  ныгыгыз.  11  Иблиснењ
мәкерле  ниятләренә  каршы  тора  алу  µчен,  Иећоваћы  биргән  махсус
хәрби  киемнәр  белән  коралланыгыз. 12  Чµнки  без  кешеләргә  каршы
түгел,  бәлки  күкләрдәге  явыз  рухи  кµчләргә,  башлыкларга  ћәм
хакимлекләргә,  бу  карањгы  дµнья  белән  идарә  итүчеләргә  каршы
кµрәшәбез.

Зәбурда  18:39  -  1  Кѳринтлеләргә  15:25  Чµнки  барлык  дошманнарын  үз
аягы астына салганга кадәр Мәсих патшалык итәргә тиеш.

2  Шамуил  -  2  Патшалар  22:40  -  Кѳлессәйлеләргә  1:11  Сез  чыдам ћәм
сабыр булсын µчен Аныњ искиткеч бµек кодрәте сезне ћәртµрле куәттә
ныгытсын.

Зәбурда  89:43  -  Эфеслеләргә  6:13,14   Шуныњ  µчен,  начар  кµннәрдә
дошманга  каршылык  күрсәтеп,  ахыр  чиккә  кадәр  кµрәшкәч  тә,
бирешмичә нык тора алу µчен Иећоваћы биргән махсус хәрби киемнәр
белән  коралланыгыз.  14  Шулай  итеп,  билегезне  хакыйкать  билбавы



белән буып ћәм тәкъвалык кµбәсе киеп нык торыгыз,
Хизәкил 13:6 - Марк 13:22 Чµнки ялган мәсихләр ћәм ялган пәйгамбәрләр

килерләр,  әгәр килеп чыкса,  сайланганнарны алдау µчен,  галәмәтләр
ћәм могђизалар күрсәтерләр.

1 Кѳринтлеләргә 14:8 Әгәр быргы ањлаешсыз аваз чыгарса, сугышка кем
әзерләнер?

Лүк 10:19  Мин сезгә еланнарныњ, чаяннарныњ µстенә басу ћәм барлык
дошманнарныњ  кµчләрен  ђињеп  чыгу  µчен  хакимлек  бирдем,  сезгә
ћичнәрсә зыян китерә алмас.

2  Кѳринтлеләргә  7:10  Чµнки  Иећоваћы  ихтыяры  белән  кµенү  котылуга
илтүче  тәүбәгә  китерә;  моња  үкенергә  кирәкми,  ә  инде  бу  дµнья
китергән кµенү үлемгә китерә.

2 Тимутегә 2:25,26  µйрәтүләргә карышучыларга басынкылык белән үгет-
нәсыйхәт  бирергә  тиеш.  Бәлки  Иећоваћы  аларга  хакыйкатьне  танып
белүгә алып килә торган тәүбә бирер, 26 бәлки алар акылга утырырлар
ћәм  иблис  үзенењ  ихтыярын  үтәсеннәр  µчен  эләктергән  тозактан
котылып калырлар.

Hexемия 4:15 - Рәсүлләр 5:38 Шуња күрә хәзер сезгә әйтәм: бу кешеләргә
тимәгез! Аларны ђибәрегез! Чµнки бу ният ћәм бу эш кешеләрдән булса,
ул юкка чыгачак.

Зәбурда 73:24 - Ягъкуб 1:5 Әгәр кайсыгызныњ да булса зирәклеге булмаса,
ул вакытта аны Иећоваћыдан сорасын, ћәм ул  ања биреләчәк,  чµнки
Иећоваћы юмарт ћәм, берсен дә шелтәләмичә, барысына да бирә.

Иремия 1:18 - as a defenced city, and an iron pillar, and brasen walls against
evil

Зәбурда 76:3 - Иећоваћ break weapons & battle.
Иремия 6:27 - as a tower & fortress 
Левилеләрне 26:19 - Иећоваћ break the pride of your power; & make heaven

as iron, & earth as brass:
Левилеләрне 26:37 - no power to stand
2 Патшасы - 4 Патшалар 19:34 Иећоваћ defend
Әюбнењ 15:24 ready to battle
1 Паралипоменон 12:8 fit for battle
1 Паралипоменон 12:33,38 expert in war, keep rank in battle.
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