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ՍԱՂՄՈՍ (68:1) 67:2 Թող ելնի Աստուած, նրա բոլոր թշնամիները թող ցրուեն,ու
նրան ատողները փախչեն իր առջեւից։

ՍԱՂՄՈՍ 5:(9,10)10,11 քանզի նրանց բերանում ճշմարտութիւն չկայ, եւ նրանց 
սրտերն ունայնացած են։ (10)11 Գերեզմանի պէս բաց են կոկորդները նրանց, 
իսկ լեզուները՝ լի նենգութեամբ։ Դատի՛ր նրանց, Աստուա՛ծ, որ ետ կանգնեն 
իրենց մտքերից. իրենց անչափ ամբարշտութեան համար վանի՛ր նրանց, 
քանզի դառնացրին քեզ։

ՍԱՂՄՈՍ 7:(1,2)2,3 Տէ՛ր իմ Աստուած, քեզ վրայ դրեցի յոյսն իմ, փրկի՛ր ինձ եւ 
իմ բոլոր հալածիչներից ազատի՛ր ինձ։ (2)3 Չլինի թէ առիւծի նման յօշոտեն 
ինձ, եւ չգտնուի մէկը, որ փրկի ինձ եւ պահպանի։

ՍԱՂՄՈՍ 11:(6)7 Մեղաւորների վրայ որոգայթ, հուր եւ ծծումբ կը տեղայ, 
փոթորկի շունչն է նրանց բաժակի բաժինը։

ՍԱՂՄՈՍ (18:2) 17:3 Աստուած օգնականս է, ես յոյսս դրել եմ նրա վրայ. իմ 
ապաւէնն է, փրկութեանս եղջիւրը, ինձ ընդունողը։

ՍԱՂՄՈՍ (18:14) 17:15 Ուղարկեց իր նետերն ու ցրեց դրանք, շատացրեց իր 
կայծակները եւ սփռեց դրանք։ (18:17) 17:18 Տէրը կը փրկի ինձ իմ 
զօրեղ թշնամիներից ու ինձ ատողներից, որոնք աւելի հզօր են, քան ես։

ՍԱՂՄՈՍ (18:39) 17:40 Դու ինձ պատերազմելու զօրութիւն տուիր, դէմս 
ելնողներին ոտքերիս տակ գցեցիր։ (18:45) 17:46 Օտարների որդիներն 
ինձ ստեցին, օտարների որդիները մաշուեցին՝ խոտորուելով իրենց շաւղից։

ՍԱՂՄՈՍ (18:48) 17:49 որ փրկում է ինձ իմ գազազած թշնամիներից. դու բարձր
դասեցիր ինձ իմ հակառակորդներից, անիրաւ մարդուց ազատեցիր ինձ։

ՍԱՂՄՈՍ (23:3) 22:4 Նա կենդանացրեց ինձ, յանուն իր անուան առաջնորդեց 
ինձ արդարութեան ճանապարհներով։

ՍԱՂՄՈՍ (27:11) 26:11 Սովորեցրո՛ւ ինձ, Տէ՛ր, քո ճանապարհը եւ 
առաջնորդի՛ր ինձ քո ուղիղ շաւիղներով։

ՍԱՂՄՈՍ (31:15) 30:16 եւ քո ձեռքում է իմ ժառանգութիւնը։ Փրկի՛ր ինձ 
թշնամիներիս ձեռքից եւ իմ հալածիչներից։

ՍԱՂՄՈՍ (34:4) 33:5 Խնդրեցի Տիրոջն, ու նա լսեց ինձ եւ իմ բոլոր 
նեղութիւններից փրկեց ինձ։ (34:7) 33:8 Տիրոջ հրեշտակների բանակն իր
երկիւղածների շուրջն է եւ պահպանում է նրանց։ (34:13) 33:14 Լեզուդ 
պահի՛ր չարութիւնից, եւ շրթներդ թող նենգութիւն չխօսեն։

ՍԱՂՄՈՍ (34:17-19) 33:18-20 Արդարները Տիրոջը աղօթեցին, եւ Տէրը լսեց 
նրանց ու փրկեց նրանց իրենց բոլոր նեղութիւններից։ 19 Տէրը նրանց կողքին 
է, ովքեր սրտամաշ են եղել, եւ նա փրկում է հոգով խոնարհներին։ 20 
Արդարների նեղութիւնները շատ են, Տէրն ազատում է նրանց այդ բոլորից։



ՍԱՂՄՈՍ (35:1-8) 34:1-8 Տէ՛ր, դատի՛ր նրանց, ովքեր դատում են ինձ, 
մարտնչի՛ր նրանց դէմ, ովքեր մարտնչում են իմ դէմ։ 2 Ա՛ռ զէնքն ու զրահը քո 
եւ հասի՛ր ինձ օգնութեան։ 3 Սուրդ հանի՛ր ընդդէմ իմ հալածիչների, վանի՛ր 
նրանց եւ ասա՛ ինձ, թէ՝ Քո փրկութիւնը ես եմ։ 4 Թող խայտառակուեն ու 
ամօթով մնան ինձ հետապնդողները, թող ընկրկեն եւ ամօթահար լինեն ինձ 
չար կամեցողները։ 5 Նրանք թող վերածուեն հողմից քշուող փոշու, եւ թող 
Տիրոջ հրեշտակը չարչարի նրանց։ 6 Նրանց ճանապարհը թող խաւար լինի ու 
սայթաքուն, եւ Աստծու հրեշտակը թող հալածի նրանց։ 7 Իզուր որոգայթ 
լարեցին իմ դէմ իրենց ապականութեամբ, եւ իզուր նախատեցին ինձ։ 8 Նրանց
վրայ կը հասնի մի որոգայթ, որի մասին չգիտեն նրանք. իրենց թաքցրած 
թակարդը կը բռնի ոտքը նրանց, եւ նրանք կ՚ընկնեն այդ որոգայթի մէջ։

ՍԱՂՄՈՍ (35:10) 34:10 Իմ բոլոր ոսկորները կ՚ասեն. Տէ՛ր, ո՞վ է քեզ նման։ Նա 
փրկեց աղքատին բռնակալի ձեռքից, եւ խեղճին ու տնանկին՝ իրենց 
յափշտակողներից։

ՍԱՂՄՈՍ (36:7-9) 36:8-10 Որքա՜ն առատ է քո ողորմութիւնն, Աստուա՛ծ, 
մարդկանց որդիները թեւերիդ հովանուն պիտի ապաւինեն։ 9 Նրանք պիտի 
յագենան քո տան լիութիւնից, եւ նրանց պիտի խմեցնես քո գրգանքի գետերից։
10 Տէ՛ր, քեզնից է կեանքի աղբիւրը, եւ երեսիդ լոյսով ենք լոյսը տեսնում։

ՍԱՂՄՈՍ (37:5) 36:6 Յայտնի՛ դարձրու քո ճանապարհները Տիրոջըեւ դի՛ր յոյսդ
նրա վրայ։  (37:23,24) 36:24,25 Տէրն ուղղում է 
այն մարդու ընթացքը, ով շատ է սիրում իր ճանապարհը։ 25 Եթէ անգամ նա 
սայթաքի, չի կործանուի, քանզի Տէրը բռնել է նրա ձեռքը։

ՍԱՂՄՈՍ (37:40) 36:41 Տէրը կ՚օգնի ու կը փրկի նրանց, կ՚ազատի մեղաւորներից 
ու կը պահպանի նրանց,քանզի նրանք իրենց յոյսը դրել են Նրա վրայ։

ՍԱՂՄՈՍ (39:1) 38:2 Ասացի՝ Զգուշանամ իմ ճանապարհին, որ լեզուովս 
չմեղանչեմ։ Բերանիս պահպանակ դրի, երբ մեղաւորը հակառակուեց ինձ։

ՍԱՂՄՈՍ (41:4) 40:5 Ես ասացի. Տէ՛ր, ողորմի՛ր ինձ եւ բուժի՛ր անձն իմ, ես 
մեղանչեցի քո դէմ։

ՍԱՂՄՈՍ (42:5,11) 41:6,12 Արդ, ինչո՞ւ ես տրտմում, հոգի՛ իմ, կամ ինչո՞ւ ես 
խռովեցնում ինձ. յոյսդ դի՛ր Աստծու վրայ, օրհներգի՛ր նրան,իմ անձը փրկողն 
Աստուած է։ 12 Արդ, ինչո՞ւ ես տրտմում, հոգի՛ իմ, կամ ինչո՞ւ ես ինձ 
խռովեցնում. յոյսդ դի՛ր Աստծու վրայ, օրհներգի՛ր նրան, իմ անձը փրկողն 
Աստուած է։ (ՍԱՂՄՈՍ (43:5) 42:5)

ՍԱՂՄՈՍ (43:1) 42:1 Դատի՛ր ինձ, Աստուա՛ծ, եւ դատաստանիս ժամին 
արդարացրո՛ւ ինձ։ Անսուրբ ազգից, մեղսագործ ու նենգ մարդուց փրկի՛ր ինձ։

ՍԱՂՄՈՍ (44:4) 43:5 Դու ինքդ ես իմ թագաւորն ու իմ Աստուածը, որ Յակոբի 
փրկութեան հրամանն արձակեց։

ՍԱՂՄՈՍ (51:4)50:6 Քո դէմ միայն մեղանչեցի, Տէ՛ր, եւ չարիք գործեցի քո առջեւ,



որպէսզի արդար լինես քո խօսքերում, եւ յաղթող՝ քո դատաստանի մէջ։
ՍԱՂՄՈՍ (52:5) 51:7 Դրա համար Աստուած կը կործանի նրան իսպառ, կը խլի 

ու կը հանի նրան իր օթեւանից, եւ նրա արմատները՝ ողջերի երկրից։
ՍԱՂՄՈՍ (54:7) 53:9 Իմ ողջ նեղութիւնից փրկեցիր ինձ, եւ աչքս տեսաւ 

կորուստը թշնամիներիս։
ՍԱՂՄՈՍ (55:18) 54:19 նա ինձ խաղաղութեամբ կը փրկի ինձ մերձեցողներից, 

քանզի ուժով յարձակուեցին ինձ վրայ։
ՍԱՂՄՈՍ (59:2) 58:3 Ինձ փրկի՛ր անօրէնութիւն գործողներից, արիւնահեղ 

մարդկանցից պահպանի՛ր ինձ։
ՍԱՂՄՈՍ (60:12) 59:14 Աստուծով քաջութիւն կը գործենք, եւ նա կ՚արհամարհի 

մեզ նեղողներին։
ՍԱՂՄՈՍ (63:11) 62:12 Թագաւորը յոյսը դրեց Տիրոջ վրայ. թող պարծենան 

բոլոր նրանք, որ երդւում են նրանով. թող խցուեն բերանները նրանց, ովքեր 
անիրաւութիւն են խօսում։ 

ՍԱՂՄՈՍ (66:3) 65:3 Ասացէ՛ք Աստծուն. Որքա՜ն ահեղ են քո գործերը. ի տես քո
մեծ զօրութեանքո թշնամիները ստեցին քո դէմ։

ՍԱՂՄՈՍ (68:6) 67:7 Աստուած բնակեցնում է միայնակներին տան մէջեւ իր 
քաջութեամբ ազատում գերեալներին ու դառնացած գերեզմանաբնակներին։

ՍԱՂՄՈՍ (68:35) 67:36 Սքանչելի է Աստուած իր սրբերի մէջ. նա Աստուածն է 
Իսրայէլի, որ իր ժողովրդին հաստատ զօրութիւն պիտի տայ. օրհնեալ է 
Աստուած։

ՍԱՂՄՈՍ (70:1) 69:2 Աստուա՛ծ, ինձ օգնութեա՛ն հասիր. Տէ՛ր, փութա՛ 
ընկերակցել ինձ։

ՍԱՂՄՈՍ (71:4) 70:4 Աստուա՛ծ իմ, փրկի՛ր ինձ մեղաւորի ձեռքից, անօրէնի եւ 
անիրաւի ձեռքից։

ՍԱՂՄՈՍ (71:13) 70:13 Թող ամաչեն ու կորստեան մատնուեն ինձ 
չարախօսողները, թող ամօթանք ու խայտառակութիւն կրեն իմ դէմ չար 
խորհողները։

ՍԱՂՄՈՍ (72:12) 71:13 Նա կը խղճայ աղքատին ու տնանկին, եւ տնանկների 
հոգին կը փրկի։ 

ՍԱՂՄՈՍ (76:12) 75:13 Ընծանե՛ր մատուցեցէք Ահաւորին, Նրան, որ քաղում է 
հոգիներն իշխանների. ահաւոր է Նա աշխարհի բոլոր թագաւորներից աւելի։

ՍԱՂՄՈՍ (79:9) 78:9 Օգնի՛ր մեզ, Աստուա՛ծ, փրկի՛չ մեր, քո անուան փառքի 
համար. Տէ՛ր, յանուն քո անուան փրկի՛ր մեզ ու թողութի՛ւն տուր մեր 
մեղքերին։

ՍԱՂՄՈՍ (86:17) 85:17 Եւ ինձ բարութեան նշա՛ն ցոյց տուր. թող ատելիներն իմ 
տեսնեն ու ամօթահար լինեն, որ դու, Տէ՛ր, օգնեցիր ու մխիթարեցիր ինձ։

ՍԱՂՄՈՍ (91:14,15) 90:14,15 Քանի որ յոյսն ինձ վրայ դրեց,ես կը փրկեմ նրան, 



նրան հովանի կը լինեմ, քանզի անունս ճանաչեց։ 15 Ինձ ձայն կը տայ՝ ու կը 
լսեմ նրան, եւ նրա հետ կը լինեմ նեղութեան մէջ. կը փրկեմ ու կը փառաւորեմ 
նրան։

ՍԱՂՄՈՍ (92:11) 91:12 Աչքս դիպաւ թշնամիներիս, որոնք չարութեամբ 
յարձակուել են վրաս։ Ականջս կը լսի նրանց։

ՍԱՂՄՈՍ (103:10) 102:10 Մեր մեղքերի համեմատ չվարուեց մեզ հետ, ոչ էլ մեր 
անօրէնութեան համեմատ հատուցեց մեզ։

ՍԱՂՄՈՍ (104:9) 103:9 Սահման դրիր, որպէսզի չանցնեն եւ չողողեն երկիրը 
նորից։

ՍԱՂՄՈՍ (107:6) 106:6 Աղաղակեցին Տիրոջն իրենց նեղութեան մէջ, եւ նա 
փրկեց նրանց իրենց վշտերից։

ՍԱՂՄՈՍ (118:10,12) 117:10,12 Բոլոր ազգերը շրջապատեցին ինձ, բայց Տիրոջ 
անուամբ յաղթեցի նրանց։ 12 Մեղուների պէս շուրջս լցուեցին, վառուեցին 
բորբոքուեցին ինչպէս հրաճարակ փուշ, բայց Տիրոջ անուամբ վանեցի նրանց։

ՍԱՂՄՈՍ (121:7,8) 8,9 Տէրը քեզ կը պահպանի ամէն չարիքից, Տէրը կը 
պահպանի քեզ։ 9 Տէրը կը հսկի քո մուտքն ու ելքը՝ այսուհետեւ մինչեւ 
յաւիտեան։ 

ՍԱՂՄՈՍ (138:3) 137:3 Որ օրը որ քեզ ձայն տամ,իսկոյն լսի՛ր ինձ, եւ 
բազմապատկի՛ր զօրութիւններն հոգուս մէջ։

ՍԱՂՄՈՍ (140:1,4,5) 139:2,5,6 Ազատի՛ր ինձ, Տէ՛ր, չար մարդուց, անիրաւ 
մարդուց փրկի՛ր ինձ։ 5 Պահպանի՛ր ինձ, Տէ՛ր, մեղաւորի ձեռքից, եւ չար 
մարդուց փրկի՛ր ինձ. նրանք խորհեցին խափանել ընթացքն իմ։ 6 
Ամբարտաւաններն իրենց որոգայթը թաքցրին ինձնից, թակարդի լարեր 
ձգեցին ոտքերիս առջեւ,եւ իմ շաւղի շուրջը գայթակղութիւններ դրին։

ՍԱՂՄՈՍ (142:6) 141:7 Ո՛ւշ դարձրու, Տէ՛ր, իմ աղօթքին, քանզի ես թաղուած եմ 
թշուառութեան մէջ. ազատի՛ր ինձ իմ հալածիչներից, քանզի նրանք ինձանից 
հզօր եղան։ ՍԱՂՄՈՍ (143:9) 142:9 Իմ 
թշնամիներից փրկի՛ր ինձ, Տէ՛ր, քանզի քեզ իմ ապաւէնը դարձրի։

ՍԱՂՄՈՍ 147:(14)3 Քո սահմանները խաղաղութեան մէջ պահեց,եւ ցորենի 
առատութեամբ լիացրեց քեզ։

ՍԱՂՄՈՍ 149:6-9 Թող նրանք փառաբանեն Աստծուն իրենց բերաններով. 
նրանց ձեռքերում երկսայրի սրեր կան, 7 որ վրէժ լուծեն հեթանոսներից եւ 
պատժեն բոլոր ժողովուրդներին, 8 որ նրանց թագաւորներին կապեն 
շղթաներով,եւ նրանց մեծամեծներին՝ երկաթեայ ձեռնակապերով, 9 որ 
գրուած դատաստանն իրագործեն նրանց հանդէպ։Այս է փառքը նրա բոլոր 
սրբերի։
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