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Лүк 17:5 Рәсүлләр Раббыга: – Безнењ иманыбызны арттырчы, – диделәр.
Римлыларга 10:17 Шулай итеп, кешеләргә иман Яхшы хәбәрне ишетүдән

килә, ә ишетү – Мәсих турындагы Яхшы хәбәрдән туа.
Лүк 11:1 Бервакыт Гайсә бер урында дога кылды. Ул дога кылып 

бетергәннән соњ, шәкертләренењ берсе Ања: – Раббым! Яхъя үзенењ 
шәкертләрен µйрәткән кебек, безне дога кылырга µйрәтче, – диде.

1 Тимутегә 2:1-4 Шулай итеп, ињ элек шуны үтенәм: тулысынча 
диндарлык ћәм сафлык белән гаугасыз вә тыныч гомер кичерик дип, 
бар кешеләр, патшалар ћәм дәүләт башлыклары µчен сорагыз, дога 
кылыгыз, ялварыгыз, шµкер итегез. 3 Бу – Коткаручыбыз Иећоваћы 
алдында яхшы ћәм мәгъкуль. 4 Ул барлык кешеләрнењ котылуын ћәм 
хакыйкатьне тануга ирешүләрен тели.

Зәкәрия 3:1,2 - Яћүд 1:9 Ђитәкче Микаил фәрештә дә, Мусаныњ гәүдәсе 
хакында иблис белән бәхәсләшкәндә, хурлау сүзе әйтергә 
батырчылык итмәгән, бәлки: «Сине Раббы шелтәләсен», – дигән.

Эфеслеләргә 6:12 Чµнки без кешеләргә каршы түгел, бәлки күкләрдәге 
явыз рухи кµчләргә, башлыкларга ћәм хакимлекләргә, бу карањгы 
дµнья белән идарә итүчеләргә каршы кµрәшәбез.

Эфеслеләргә 6:10,11  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.

Эфеслеләргә 6:13-17  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, 15 иминлек турында Яхшы хәбәр белдерергә
әзерлекне аяк киемнәре итеп киегез, 16 ћәрчак иман калканын 
кулларыгызга алыгыз, аныњ ярдәмендә явыз иблиснењ утлы укларын 
сүндерә алырсыз. 17 Коткаруны тимер башлык итеп киегез ћәм Рух 
кылычын – Иећоваћы сүзен кабул итегез.

Еврейләргә 4:12 Чµнки Иећоваћыныњ сүзе тере вә куәтле; ул ике ягы да 
үткен теләсә нинди кылычтан да үткенрәк. Ул безнењ эчебезгә 
шулкадәр тирән үтеп керә ки, ђанны рухтан, буыннарны сµяк 
ђелегеннән аера. Ул безнењ йµрәгебездәге уй-фикерләребезне хµкем 
итә.

Лүк 4:8 Моња каршы Гайсә ђавап бирде: – Изге язмада: «Раббы 



Иећоваћыња табын, Ања гына хезмәт ит», – дип язылган.
Эфеслеләргә 6:18 Ћәртµрле дога вә үтенеч белән Изге Рухныњ кµче 

аркылы ћәрвакыт дога кылыгыз. Бу максат µчен, уяу булып, бар 
изгеләр µчен армый-талмый догада булыгыз.

1 Шамуил - 1 Патшалар 17:45-47 Давыт & Goliath
Лүк 10:17-20 Ђитмеш ике шәкерт, шатлана-шатлана Гайсә янына 

әйләнеп кайттылар ћәм Ања: – Раббыбыз, без Синењ исемењне 
кулланганда, безгә хәтта ђеннәр дә буйсына, – диделәр. 18 Ул исә 
аларга әйтте: – Мин шайтанныњ күктән яшен кебек егылып тµшүен 
күрдем. 19 Мин сезгә еланнарныњ, чаяннарныњ µстенә басу ћәм 
барлык дошманнарныњ кµчләрен ђињеп чыгу µчен хакимлек бирдем, 
сезгә ћичнәрсә зыян китерә алмас. 20 Әмма рухларныњ сезгә 
буйсынуына түгел, бәлки исемнәрегезнењ күкләрдә язылганлыгына 
шатланыгыз.

2 Кѳринтлеләргә 10:3-5 Чµнки бу дµньяда яшәсәк тә, бу дµнья кешеләре 
кебек сугышмыйбыз. 4 Безнењ коралларыбыз дµньяви түгел, 
киресенчә, алар ярдәмендә Иећоваћы кодрәте белән теләсә нинди 
ныгытмаларны да ђимерә алабыз. Бу кораллар белән без ялган 
дәлилләрне, 5 Иећоваћыны танып белүгә каршы тәкәббер рәвештә 
калыккан ћәртµрле комачаулыкларны ђимерәбез ћәм Мәсихкә 
итагатьле итү µчен ћәр фикерне үзебезгә буйсындырабыз.

Маттай 16:19 Мин сиња Күкләр Патшалыгыныњ ачкычларын бирермен. 
Син ђирдә тыйганны Иећоваћы күкләрдә тыячак, ә ђирдә рµхсәт 
иткәнне Иећоваћы күкләрдә рµхсәт итәчәк.

2 Тимутегә 1:7 Чµнки Иећоваћы безгә курку рухын түгел, бәлки кµч, 
мәхәббәт ћәм аек фикер йµртү рухын биргән.

Маттай 12:28,29 Ә инде Мин Иећоваћы Рухы белән ђеннәрне куып 
чыгарам икән, димәк, сезгә Иећоваћы Патшалыгы инде килеп ђитте, – 
диде. 29 – Кем дә булса кµчле кешенењ µенә кереп, башта аны бәйләп
куймыйча, аныњ малын талый алыр микән? Шулай эшләгәннән соњ 
гына ул аныњ µен талап чыгар.

Эфеслеләргә 1:13 Мәсих аша сез дә хакыйкать сүзен, үзегезгә котылу 
китерүче Яхшы хәбәрне ишетеп, Ања иман иткәч, вәгъдә ителгән Изге 
Рух белән Иећоваћы тарафыннан мµћерләндегез.

Рәсүлләр 19:6 Паул алар µстенә кулларын куйгач, шәкертләргә Изге Рух 
ињде ћәм алар таныш булмаган телләрдә сµйли ћәм Иећоваћы әйткән
сүзләрне игълан итә башладылар.

Марк 16:15-18 Ул аларга әйтте: – Барыгыз, бµтен ђир буйлап барлык 
кешеләргә Яхшы хәбәрне таратыгыз. 16 Иман китереп, суга 
чумдырылу йоласын үткән кеше коткарылачак, ә иман итмәүче исә, 
хµкем ителәчәк. 17 Иман китергәннәр мондый галәмәт билгеләре 



күрсәтерләр: алар Минем исемемне әйтеп, ђеннәрне куып 
чыгарырлар, яња телләрдә сµйләшерләр, 18 кулларына еланнарны 
алсалар, яки агу эчсәләр, аларга зыян килмәс, авыру кешеләрнењ 
µстенә кулларын куйсалар, алар савыгырлар.

1 Яхъя 1:9 Әмма гµнаћларыбызны икърар итсәк, безнењ 
гµнаћларыбызны Иећоваћы ярлыкар ћәм, ћәртµрле хаксызлыктан 
арындырып, безне чистартыр, чµнки Ул тугры ћәм гадел.

Исход 20:5 Аларга табынмагыз, сәҗдә кылмагыз, чөнки Мин, сезнең 
Раббы Иећовагыз, бары тик Үземә генә тугры булып калуны таләп 
итүче Затмын. Миннән йөз чөергән аталарының гөнаһлары өчен 
өченче, дүртенче буынгача балаларына җәза бирүчемен.

Зәбурда 109:17 - Ягъкуб 3:10 Бер үк авыздан данлаулар да, каргышлар 
да чыга. Имандашларым, алай булырга тиеш түгел.

Хµкем 16:16 Далила аны, шушы үтенече белән көн дә бимазалап, тәмам 
интектереп бетерде, һәм көннәрдән беркөнне Шимшон түзмәде,

Эфеслеләргә 4:26 Хәтта ачуыгыз килсә дә, гµнаћ кылмагыз: кояш 
батканчы ачуыгыз басылсын.

Римлыларга 14:12 Шулай итеп, безнењ ћәркайсыбыз үзе хакында 
Иећоваћыга хисап бирергә тиеш.

1 Яхъя 2:23 Иећоваћыныњ Улын инкяр итүче ћичкемнењ Иећоваћы Ата 
белән мµгамәләсе юк. Иећоваћыныњ Улын икърар итүченењ исә Ата 
белән дә мµгамәләсе бар.

Яхъя 14:6 Гайсә ања: – Мин – юл, хакыйкать ћәм тормыш. Минем аркылы
үтмичә, Атам янына беркем дә килә алмаячак.

Маттай 11:28-30 Авырлыктан җәфа чигүчеләр, һәммәгез дә Миңа 
килегез. Мин сезгә тынычлык бирермен. 29 Минем камытымны 
үзегезгә киегез һәм Миннән ѳйрәнегез, чѳнки Мин – юаш, басынкы 
күңелле; һәм сез тынычлык табарсыз. 30 Чѳнки Минем камытым 
уңайлы һәм йѳгем җиңел!

2 Кѳринтлеләргә 6:2 Чµнки: «Уњайлы вакытта Мин сине ишеттем Ћәм 
котылу кµнендә сиња ярдәм иттем», – дип әйтә Иећоваћы. Менә хәзер
уњай вакыт, менә хәзер котылу кµне!

Римлыларга 10:13 Изге язмада болай дип язылган: «Ялварып Раббыга 
мµрәђәгать иткән ћәркем котылачак».
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