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Ruhsal Savaş Duaları 

Tanrı’nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı 
(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) 
 

İşaya 40:31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce 
kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar 
ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar.  

Göklerdeki Babamız, Mesih’te sergilediğin üstün güce 

göre, iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın 

büyüklüğünü anlamanız için bizleri bereketle; 

yüceliğinin zenginliğine göre, Kutsal Ruhun 

aracılığıyla iç varlığımızda kudretle güçlenmeyi bize 

bağışla.i  
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. 
amin.]  
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Ruhsal Savaş Duaları 

Tanrı’nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı 
(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) 

 
II.Korintliler 12:10 Bu nedenle Mesih uğruna 
güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve 
darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman 
güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.  

Lütuf dolu Rabbimiz, bizlerin güçsüzlüğünü yüce 

gücünle tamamla, bizlerin zayıflıklarını kendi krallığın 

için yönet ve yönlendir.ii  
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. 
amin.]  
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Ruhsal Savaş Duaları 

Tanrı’nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı 
(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) 

 
 
Mezmur 138:2 Kutsal tapınağına doğru eğilir, Adına 
şükrederim, Sevgin, sadakatin için. Çünkü adını ve 
sözünü her şeyden üstün tuttun. 3 Seslendiğim gün 
bana yanıt verdin, İçime güç koydun, beni 
yüreklendirdin. 
Her şeye kadir Tanrımız, kötü olan ile savaşabilmek 

için bizlere bilgelik ver; bizleri cesaretlendir, Senin 

kutsal korkun yüreklerimizde olsun ki, kötü olandan 

yılmaksızın savaşabilelim; kutsal zaferin Tanrısı RAB, 

bizi zafere kavuşturmak üzere bizimle birlikte 

düşmanlara karşı Sen savaş.iii  
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. 
amin.]  
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Ruhsal Savaş Duaları 

Tanrı’nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı 
(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) 

 
 

I.Petrus 5:10 Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve 
bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre 
acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, 
güçlendirip temellendirecektir.  

Yorgunların gücü olan RAB, bilgisi kavranılamaz Tanrı 

Sensin bana güçlü ve yürekli olmayı bağışla, Kutsal 

vaatlerinin sarsılmalığında gittiğim her yerde benimle 

birlikte yürü; ve kutsal sözlerini aklıma ve yüreğime 

işle, sözüne göre yürümek zevkim olsun, korkmadan 

ve yılmadan Senin bağışladığın güç ile devam 

edebilmem için beni bereketle; yüce olan RAB, 

benimle birlikte ol, benim için Sen savaş.iv [… Sen 
Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]  
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Ruhsal Savaş Duaları 

Tanrı’nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı 
(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) 

 
 

Mezmur 22:19 Ama sen, ya RAB, uzak durma; Ey 
gücüm benim, yardımıma koş! 20 Canımı kılıçtan, 
Biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar! 21 
Kurtar beni aslanın ağzından, Yaban öküzlerinin 
boynuzundan. Yanıt ver bana! 22 Adını kardeşlerime 
duyurayım, Topluluğun ortasında sana övgüler 
sunayım:  

Her şeye Kadir Olan Tanrımız, beni her iyi işte 

güçlendir ve sözüne göre yapmakta beni pekiştir, 

hakkımızı sen savun, bizleri sen koru; ya RAB, kötü 

olandan bizleri sen kurtar, Kutsal Antlaşmasına sadık 

Tanrı Sensin.v [… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. Baba, Oğul, 
Kutsal Ruh adıyla. amin.]  
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Ruhsal Savaş Duaları 

Tanrı’nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı 
(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) 

 
Filipililer 4:13 Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi 
yapabilirim. 
 

Göklerdeki Babamız, Mesih’teki solmaz, çürümez, 

lekesiz mirasın sevinci ile her zaman sabırla 

dayanabilmeyi diliyorum senden. Dünyaya, benliğe 

ve şeytana karşı Sendeki yüce güce dayanarak 

bütün kudretle güçlenmeyi bana bağışlavi… 

… Mesih’teki sonsuz zafere dayanarak her 

kötülük, lanet ve bereketsizliği reddediyorum. 

Yüce olan Babamız, duamız, hizmetimiz, 

tanıklığımız aracılığı ile Mesih’teki kurtuluş 

haberi bu yaratılışa açıklansın diye beni 

güçlendir; her kötülüğün saldırısından, görünür 

ve görünmez düşmanın tuzaklarından beni 

koru.vii 
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. Baba, Oğul, Kutsal Ruh 
adıyla. amin.] 
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