
Armenian - Պաշտպանություն Սուրբ Գրքերում - Protection Scriptures

ԵՐԵՄԻԱ 1:18  Ահաւասիկ ես այսօր կանգնեցրի քեզ ինչպէս ամուր քաղաք,  եւ
ինչպէս երկաթէ սիւն եւ կամ ինչպէս պղնձէ հզօր պարիսպ՝ ընդդէմ
Հրէաստանի բոլոր թագաւորների,  նրա իշխանների,  նրա քահանաների ու
երկրի ժողովրդի։

ԵԶԵԿԻԷԼ 3:18  Երբ  անօրէնին  ասեմ՝  ստոյգ  պիտի  մեռնես,  դու  այլեւս  չես
զգուշացնելու նրան, ոչ էլ ասելու ես անօրէնին, որ զգուշանայ, յետ դառնայ իր
չար ճանապարհից ու ապրի։ Այդ անօրէնն իր անօրէնութեան մէջ է մեռնելու,
եւ նրա արիւնը քեզնից եմ պահանջելու։

ԵՐԵՄԻԱ 6:27 Ես քեզ, Երեմիա՛, կարգեցի պաշարուած ժողովուրդների համար
որպէս փորձիչ,  եւ դու պիտի իմանաս,  երբ ես փորձեմ նրանց
ճանապարհները։ ՂԵՒՏԱԿԱՆ 26:19  Ես պիտի
խորտակեմ ձեր ամբարտաւան պարծենկոտութիւնը,  երկինքը ձեզ վրայ
երկաթի պէս ծանր պիտի դարձնեմ, իսկ ձեր հողը՝ պղնձի պէս կարծր։

ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐէՆՔ 23:5 Քո Տէր Աստուածը, սակայն, չկամեցաւ լսել Բաղաամին,
եւ քո Տէր Աստուածն անէծքը վերածեց օրհնութեան,  քանի որ քո Տէր
Աստուածը սիրեց քեզ։ ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 12:21  Թոյլ
մի՛ տուր, որ չարը յաղթի քեզ, այլ բարիո՛վ յաղթիր չարին։

ՍԱՂՄՈՍ (143:8-10)  142:8-10  Առաւօտեան  քո  ողորմութիւնն  ինձ  լսելի՛
դարձրու, քանզի, Տէ՛ր, յոյսս քեզ վրայ դրի. ցո՛յց տուր ինձ ճանապարհն այն,
որով  պիտի  գնամ,  քանզի  դէպի  քեզ,  Տէ՛ր,  բարձրացրի  հոգիս։  9  Իմ
թշնամիներից  փրկի՛ր  ինձ,  Տէ՛ր,  քանզի  քեզ  իմ  ապաւէնը  դարձրի։  10
Սովորեցրո՛ւ ինձ կատարել կամքը քո, քանզի դու ես Աստուածն իմ, քո բարի
հոգին ինձ պիտի առաջնորդի դէպի արդար երկիր։ 

ՍԱՂՄՈՍ (94:12) 93:9  Երանի այն մարդուն, որին խրատում ես դու, Տէ՛ր, եւ
օրէնքներդ նրան սովորեցնում։

ԱՌԱԿՆԵՐ 27:12 Խորագէտը տեսնում է գալիք չարիքը եւ խոյս է տալիս,  բայց
անզգամներն ընդառաջ են գնում եւ տուժում։

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ 2:16  ձեր  մէջ  պահելով  կեանքի  խօսքը,  որ  պիտի  լինի  իմ
պարծանքը  Քրիստոսի  օրուայ  համար,  որպէսզի  ընդունայն  ընթացած  եւ
ընդունայն աշխատած չլինեմ։ ԵՍԱՅԻ 49:4  Իսկ ես
ասացի.  Ուրեմն զուր տեղը չարչարուեցի,  իմ ուժն անմիտ բաների վրայ
ծախսեցի, բայց իմ իրաւունքը Տիրոջից է, եւ իմ վաստակն իմ Աստծու առաջ է։

ՍԱՂՄՈՍ (76:3)  75:4  Այնտեղ խորտակեց Տէրն աղեղի զօրութիւնը եւ զէնքը,
սուրն ու ճակատամարտը։ ԹՈՒՂԹ  ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 13:21
մեռելների  միջից  յարութիւն  առնել  տուեց  մեր  Տէր  Յիսուսին,  որը



յաւիտենական ուխտի արիւնով ոչխարների մեծ հովիւն է,
1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 16:15 Աղաչում եմ ձեզ, եղբայրնե՛ր, գիտէք Ստեփանոսի

եւ  Փորտունատոսի  ընտանիքը,  որոնք  Աքայիա  նահանգի  առաջին
պտուղներն են եւ իրենց նուիրեցին սրբերի ծառայութեանը։

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ 1:27  Միայն  թէ  Աւետարանին  արժանի  ձեւով  ընթացէ՛ք,
որպէսզի ձեզ տեսնելու գամ թէ հեռու լինեմ, լսեմ ձեր մասին, որ հաստատուն
էք  մնացել  մէ՛կ  հոգով  եւ  որպէս  մէ՛կ  շունչ  պայքարում  էք  Աւետարանի
հաւատի համար.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 15:58 Հետեւաբար, սիրելի՛ եղբայրներս, հաստատո՛ւն եւ
անշա՛րժ եղէք, ու ամէն ատեն յառաջդիմեցէ՛ք Տէրոջ գործին մէջ, գիտնալով
թէ ձեր աշխատանքը ընդունայն չէ Տէրոջմով:

ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 4:12  Ողջունում է  ձեզ Եպափրասը՝ ձեզնից մէկը.  Քրիստոս
Յիսուսի այս ծառան միշտ տքնաջան աղօթում է ձեզ համար, որպէսզի մնաք
կատարեալ եւ գործադրէք Աստծու կամքը ամէն բանի մէջ։

4 ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 19:34 Այս քաղաքը պիտի հովանաւորեմ,  որպէսզի
այն ազատեմ ինձ ու իմ ծառայ Դաւթի համար։

ԵՐԵՄԻԱ 15:20,21  Դրա համար էլ այսպէս է ասում Տէրը.  Եթէ նորից դարձի
գաս,քեզ կը պատսպարեմ, եւ իմ աչքի առաջ կ՚ապրես. ու եթէ անարգի միջից
դուրս հանես պատուականը,կը լինես ինչպէս իմ բերանը,  ու եթէ նրանք
վերադառնան դէպի քեզ, եւ ոչ թէ դու նորից դառնաս դէպի նրանց, 21 ես քեզ
կը տամ այդ ժողովրդին իբրեւ պղնձէ ամուր պարիսպ. նրանք պիտի կռուեն
քեզ հետ,բայց չեն կարողանայ սասանել քեզ,քանզի ես քեզ հետ եմ՝ քեզ
փրկելու եւ պահպանելու համար, - ասում է Տէրը,

ՍԱՂՄՈՍ (55:18) 54:19 նա ինձ խաղաղութեամբ կը փրկի ինձ մերձեցողներից,
քանզի ուժով յարձակուեցին ինձ վրայ։

ԵԶԵԿԻԷԼ 30:24  Զօրացնելու  եմ  բաբելացիների  արքայի  բազուկները,  եւ  իմ
սուրն էլ տալու եմ նրա ձեռքը։ Եւ նա այն քաշելու է Եգիպտացիների երկրի
վրայ, աւարի է մատնելու այն եւ կողոպտելու։

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 3:18  Արդ, մի խորհուրդ տամ քեզ. ա՛ռ, գնի՛ր ինձնից կրակի
բովով անցած ոսկի, որ հարստանաս. գնի՛ր սպիտակ զգեստներ, որ հագնես,
որպէսզի քո մերկութեան անվայելչութիւնը չերեւայ, եւ քո աչքերին դեղ դի՛ր,
որ տեսնես։ 1  ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 3:17  Ով  այս  աշխարհի
բարիքներից  ունենայ  եւ  տեսնի  իր  եղբօրը  մի  բանի  կարօտ  ու  փակի  իր
սիրտը նրա առաջ, Աստծու սէրը ինչպէ՞ս կարող է բնակուել նրա մէջ։

ԵՍԱՅԻ 50:4  Տէր Աստուած ինձ խրատող լեզու տուեց,  որ կարողանամ ճիշտ
ժամանակին խօսք ասել, ամէն առաւօտ ինձ զգուշացրեց, սրեց իմ լսելիքը, որ
ունկնդիր լինեմ։ ՍԱՂՄՈՍ (18:39)  17:40  Դու  ինձ
պատերազմելու զօրութիւն տուիր, դէմս ելնողներին ոտքերիս տակ գցեցիր։



2  ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 22:40  Դու ինձ զօրութեամբ պիտի գօտեպնդես,  որ
պատերազմեմ, եւ դու իմ դէմ ելնողներին իմ ձեռքը պիտի յանձնես։

ՍԱՂՄՈՍ (89:43) 88:44 Նրա սրից ետ դարձրիր քո օգնութիւնը,եւ պատերազմի
մէջ նրան չհովանաւորեցիր։

ԵԶԵԿԻԷԼ 13:6 սուտ տեսիլքներ էին տեսնում, սնոտի գուշակութիւններ անում
ու ասում էին՝ ՚ Այսպէս է ասում Տէրը։ Բայց ես՝ Տէրս, չէի ուղարկել նրանց։ Եւ
սկսեցին ուրիշ խօսքեր էլ մէջտեղ գցել։

ՂԵՒՏԱԿԱՆ 26:37  Եղբայրը պիտի լքի իր եղբօրը,  ինչպէս ռազմի դաշտում,
առանց որեւէ մէկից հետապնդուած լինելու։ Դուք չպիտի կարողանաք
դիմադրել ձեր թշնամիներին։ 1  ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 14:8  քանզի
եթէ շեփորը անորոշ ձայն արձակի, ո՞վ կը պատրաստուի պատերազմի։

ՅՈԲ 15:24 Մթին օրը զարհուրեցնելու է նրան.  անձկութիւնն ու նեղութիւնն են
նրա վրայ հասնելու. կործանուելու է իբրեւ առաջին գծի զօրավար,

1  ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 12:8,33,38  Գաղաադից հեռանալով՝ անապատից Դաւթի մօտ
եկան քաջազուն մարդիկ,  որոնք,  ռազմիկներ լինելով,  կրում էին վահաններ
ու աշտէներ։ Նրանց դէմքը նման էր առիւծի դէմքի, իսկ արագաշարժութեամբ
յիշեցնում էին լեռնային այծեամներ։  33  Զաբուղոնից սերուածներից,  որոնք
ամէն տեսակ զէնքերով պատերազմի գնացողներ էին,  եկան յիսուն հազար
հոգի, որ օգնեն Դաւթին։ Սրանցից ոչ մէկը ձեռնունայն չէր։ 38 Պատերազմող,
մարտի պատրաստ,  ուրախ սրտով այս բոլոր մարդիկ եկան Քեբրոն,  որ
Իսրայէլի թագաւոր օծեն Դաւթին։ Մնացած իսրայէլացիներն էլ միահամուռ
համաձայն էին, որ Դաւիթը դառնայ թագաւոր։

ՂՈՒԿԱՍԻ 10:19  Ահա ձեզ իշխանութիւն տուի կոխելու օձերի,  կարիճների եւ
թշնամու ամբողջ զօրութեան վրայ։ Եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու։

2  ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 7:10  որովհետեւ  տրտմութիւնը,  ըստ  Աստծու  ուզածի,
ապաշխարութիւն  է  առաջ  բերում  փրկութեան  համար,  որը  զղջում  չի
պատճառում. իսկ աշխարհի տրտմութիւնը մահ է առաջ բերում։

2  ՏԻՄՈԹԷՈՍ 2:25,26  ընդդիմացողները հեզութեամբ կրթող,  որ թերեւս
Աստուած ապաշխարութիւն տայ անոնց՝ ճշմարտութիւնը գիտնալու համար,
26  ու սթափին Չարախօսին թակարդէն,  որմէ բռնուած են՝ անոր կամքին
ծառայելու: 

2 ԵԶՐԱՍ 4:15 Թագաւորը պատասխան ուղարկեց Ռէում Բաալտիմին, Սամսա
գրագրին եւ նրանց միւս ծառայակից ընկերներին,  որոնք բնակւում էին
Սամարիայում, նաեւ մնացած բոլորին, որ Գետի այն կողմում էին.

ՍԱՂՄՈՍ (73:24)  72:24  քո խորհուրդներով ինձ  առաջնորդեցիր եւ  փառքով
ընդունեցիր ինձ։

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance - COS-HAD.org


