
حماية الكتب  - Protection Scriptures

   هانذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد واسوار نحاس1:18ارميا 
.على كل الرض.لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الرض

   اذا قلت للشرير موتا تموت وما انذرته انت ول تكلمت انذارا3:18حزقيال 
 للشرير من طريقه الرديئة لحيائه فذلك الشرير يموت باثمه اما دمه فمن

.يدك اطلبه
.  قد جعلتك برجا في شعبي حصنا لتعرف وتمتحن طريقهم6:27ارميا 

.  فاحطم فخار عزكم واصير سماءكم كالحديد وارضكم كالنحاس26:19لويين 
   ولكن لم يشإ الرب الهك ان يسمع لبلعام فحول لجلك الرب الهك23:5تثنية 

.اللعنة الى بركة لن الرب الهك قد احبك
  ل يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير12:21رومية 
   اسمعني رحمتك في الغداة لني عليك توكلت.عرفني الطريق143:8مزامير 

.التي اسلك فيها لني اليك رفعت نفسي
   علmمني ان اعمل رضاك لنك انت الهي.روحك الصالح يهديني143:10مزامير 

.في ارض مستوية
  طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك94:12مزامير 
.  الذكي يبصر الشر فيتوارى.الغبياء يعبرون فيعاقبون27:12امثال 
   متمسكين بكلمة الحياة لفتخاري في يوم المسيح باني لم اسع2:16فيلبي 

.باطل ول تعبت باطل
   اما انا فقلت عبثا تعبت باطل وفارغا افنيت قدرتي.لكن حقي عند49:4اشعياء 

الرب وعملي عند الهي
  هناك سحق القسي البارقة.المجن والسيف والقتال.سله76:3مزامير 

   ليكمmلكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عامل فيكم ما13:21عبرانيين 
يرضي امامه بيسوع المسيح الذي له المجد الى ابد البدين.آمين

   واطلب اليكم ايها الخوة.انتم تعرفون بيت استفاناس انهم16:15كورنثوس  1
.باكورة اخائية وقد رتبوا انفسهم لخدمة القديسين

   فقط عيشوا كما يحق لنجيل المسيح حتى اذا جئت ورأيتكم او1:27فيلبي 
 كنت غائبا اسمع اموركم انكم تثبتون في روح واحد مجاهدين معا بنفس

واحدة ليمان النجيل
   اذا يا اخوتي الحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين15:58كورنثوس  1

في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطل في الرب
   يسلم عليكم ابفراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد كل4:12كولوسي 

.حين لجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة ا
   وأحامي عن هذه المدينة لخلmصها من اجل نفسي ومن اجل19:34ملوك  2

داود عبدي
   واجعلك لهذا الشعب سور نحاس حصينا فيحاربونك ول يقدرون15:20ارميا 

.عليك لني معك لخلmصك وانقذك يقول الرب
  فانقذك من يد الشرار وافديك من كف العتاة15:21ارميا 



.  فدى بسلم نفسي من قتال عليm لنهم بكثرة كانوا حولي55:18مزامير 
   واشدد ذراعي ملك بابل واجعل سيفي في يده.واكسر ذراعي30:24حزقيال 

.فرعون فيئنm قدامه انين الجريح
   اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني.وثيابا3:18رؤيا 

.بيضا لكي تلبس فل يظهر خزي عريتك.وكحmل عينيك بكحل كي تبصر
   واما من كان له معيشة العالم ونظر اخاه محتاجا واغلق احشاءه3:17يوحنا  1

.عنه فكيف تثبت محبة ا فيه
   اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لعرف ان اغيث المعيي50:4اشعياء 

.بكلمة.يوقظ كل صباح.يوقظ لي اذنا لسمع كالمتعلمين
.  تنطmقني بقوة للقتال.تصرع تحتي القائمين علي18:39mمزامير 

.  تنطقني قوة للقتال وتصرع القائمين عليm تحتي22:40صموئيل  2
.  ايضا رددت حد سيفه ولم تنصره في القتال89:43مزامير 
   رأوا باطل وعرافة كاذبة القائلون وحي الرب والرب لم يرسلهم13:6حزقيال 

.وانتظروا اثبات الكلمة
   ويعثر بعضهم ببعض كما من امام السيف وليس طارد ول يكون26:37لويين 

.لكم قيام امام اعدائكم
.  فانه ان اعطى البوق ايضا صوتا غير واضح فمن يتهيأ للقتال14:8كورنثوس  1

.  يرهبه الضر والضيق.يتجبران عليه كملك مستعد للوغى15:24ايوب 
   ومن الجاديين انفصل الى داود الى الحصن في البرية جبابرة12:8اخبار  1
 البأس رجال جيش للحرب صافmو اتراس ورماح وجوههم كوجوه السود وهم

كالظبي على الجبال في السرعة
   من زبولون الخارجون للقتال المصطفون للحرب بجميع ادوات12:33اخبار  1

.الحرب خمسون الفا وللصطفاف من دون خلف
   كل هؤلء رجال حرب يصطفون صفوفا اتوا بقلب تام الى حبرون12:38اخبار  1

 ليملmكوا داود على كل اسرائيل.وكذلك كل بقية اسرائيل بقلب واحد لتمليك
.داود
   ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيmات والعقارب وكل قوة العدو ول10:19لوقا 

.يضركم شيء
   لن الحزن الذي بحسب مشيئة ا ينشئ توبة لخلص بل7:10كورنثوس  2

.ندامة.واما حزن العالم فينشئ موتا
   مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى ان يعطيهم ا توبة2:25تيموثاوس  2

لمعرفة الحق
  فيستفيقوا من فخ ابليس اذ قد اقتنصهم لرادته2:26تيموثاوس  2

   ولما سمع اعداؤنا اننا قد عرفنا وابطل ا مشورتهم رجعنا كلنا4:15نحميا 
.الى السور كل واحد الى شغله

.  برأيك تهديني وبعد الى مجد تأخذني73:24مزامير 
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