
Tajiki - Protection Scriptures

Ҳизқиё 3:18 - Яъқуб 5:19,20 Эй бародарон! Агар касе аз шумо аз ростй
сар  печад,  ва  касе  ӯро  баргардонад,  20  Бигзор  вай  бидонад,  ки
шахсе ки гуноҳкорро аз рохи ғалати вай гардонад, ҷони вайро аз
мамот наҷот дода, гуноҳҳои зиёдро рӯпӯш хоҳад кард.

Румиён 12:21 Ба бадӣ мағлуб нашав, балки бадиро бо некӣ мағлуб кун.
Забур  143:8,10 -  Юҳанно  14:26 «Лекин Пуштибон, яъне Рӯҳулкудс, ки

Падар  Ӯро  ба  исми  Ман  хоҳад  фиристод,  ҳама  чизро  ба  шумо
таълим хоҳад дод ва ҳар чиро, ки ба шумо гуфтам, ба ёди шумо
хоҳад овард.

Забур  94:12  -  Юҳанно  16:13  «Лекин  чун  Ӯ,  яъне  Рӯҳи  ростй  ояд,
шуморо  батамоми  ростӣ  раҳнамой  ҳоҳад  кард;  зеро  ки  аз  Худ
нахоҳад  гуфт,  балки  ҳар  чи  мешунавад,  онро  хоҳад  гуфт,  ва  аз
воқеоти оянда ба шумо ҳабар хоҳад дод.

Масалҳо 27:12  -  1  Қӯринтиён  10:13  Озмоише  ки  ба  сари  шумо
омадааст,  ҷуз  озмоиши оддии  инсонй  чизи  дигаре  нест;  ва  Худо
амин аст, ва Ӯ намегузорад, ки шумо берун аз қуввати худ озмуда
шавед,  балки  дар  баробари  озмоиш  сабукӣ  ҳам  медиҳад,  то  ки
шумо тоб оварда тавонед.

Филиппиён  2:16  Ва каломи ҳаётро нигоҳ доред,  то ки ман дар рӯзи
Масеҳ  фахр  намоям,  ки  ман  бар  абас  надавидаам  ва  бар  абас
меҳнат накардаам.

Ишаъё  49:4 -  Ғалотиён 4:11  Аз шумо хавотир дорам, ки мабодо дар
миёни шумо беҳуда меҳнат карда бошам.

Ибриён 13:21 Бигзор шуморо дар ҳар кори нек барои иҷрои иродаи Ӯ
комил  гардонад  ва  он  чи  ба  Ӯ  писандида  бошад,  дар  шумо  ба
василаи Исои Масеҳ ба амал оварад, ки Ӯро то абад ҷалол бод!
Омин.

1  Қӯринтиён  16:15  Аз  шумо,  эй  бародарон,  илтимосе  дорам:  шумо
хонаводаи Истефанусро мешиносед, ки навбари Охоия ҳастаид ва
худро ба хизмати муқаддасон супурдаакд;

Филиппиён 1:27 Фақат ин ки муносиби башорати Масеҳ умр гузаронед,
то ки ман - хоҳ омада шуморо бинам, хоҳ аз шумо дур бошам - дар
бораи шумо бишнавам,  ки шумо дар як  рӯҳ  қоим буда,  якдилона
барои имони Инҷил ҷидду ҷаҳд менамоед,

1  Қӯринтиён  15:58  Хуллас,  эй  бародаротш  маҳбуби  ман,  матину
устувор  бошед,  ҳамеша  дар  кори  Худованд  ҷадал  иамоед,  ва



бидонед, ки меҳнати шумо пеши Худованд бар абас нест.
Қӯлассиён  4:12  Эпафрос ба  шумо  салом мерасонад,  ки  ӯ  аз  байни

шумо ва бакдаи Исои Масеҳ аст, ва ҳамеша барои шумо дар дуоҳои
худ ҷидду ҷахд менамояд, то ки шумо комил буда ва аз ҳар чизи
писандидаи Худо вуқуф дошта, истодагӣ кунед.

Ирмиё 15:20 - Румиён 8:31 Пас мо ба ин чй гӯем? Агар Худо тарафгири
мо бошад, зидди мо кист?

Ирмиё 15:21 - Матто 6:13 "Ва моро ба озмоиш дучор накун, балки моро
аз иблис раҳой деҳ; зеро ки Малакут ва қувват ва ҷалол то абад аз
они Туст. Омин".

Забур  55:18 - 1  Юҳанно  4:4  Шумо, эй фарзандон, аз Худо ҳастед, ва
онҳоро маглуб кардаед, зеро Ӯ, ки дар шумост, аз он ки дар ҷаҳон
аст, бузургтар аст.

Ҳизқиё 30:24 - Луқо 1:51 «Қуввати бозуи Худро зоҳир сохт; онҳоеро, ки
аз андешаҳои дилашон мағрур буданд, пароканда кард;

Ваҳйи  3:18  "Ба  ту  маслиҳат  медиҳам,  ки  аз  Ман  тиллои  дар  оташ
сурхшударо бихарй, то ки сарватдор шавӣ; ва либоси сафедро, то
ки бипӯшӣ, ва расвоии бараҳнагии ту аён нашавад; ва сурмаро, то
ки ба чашмони худ кашида, бино шавӣ.

1 Юҳанно 3:17 Ва агар касе ки дар ҷаҳон осудаҳол аст, бародари худро
дар ҳолати мӯҳтоҷй дида, раҳмдилии худро аз вай дареғ медорад, -
чй гуна муҳаббати Худо дар ӯ сокин аст?

Ишаъё  50:4 -  Луқо  21:15 «Зеро ки Ман ба шумо забоне ва ҳикмате
хоҳам дод, ки ҳамаи душманони шумо натавонапд на зиддияте ба
он нишон диҳанд ва на ба муқобили он чизе бигӯянд.

Эфсӯсиён  6:10-12  Ниҳоят,  эй  бародаронам,  дар  Худованд  ва  дар
тавоноии қудрати Ӯ неруманд шавед. 11 Зиреҳи куллии Худоро дар
бар кунед, то ки битавонед ба дасисаҳои иблис муқобилат намоед.
12  Чунки муборизаи мо на бар зидди хун ва ҷисм аст, балки бар
зидди  сарварон,  бар  зидди  ҳукуматдорон,  бар  зидди
фармонравоёни  ин  олами  зулмот  аст,  бар  зидди  қувваҳои  рӯҳии
шарорат, ки дар афлок аст.

Забур 18:39 - 1 Қӯринтиён 15:25 Зеро Ӯ бояд салтанаг ронад го даме ки
ҳамаидушманонро зери пойҳои Худ сарнагун созад.

2  Самуил  22:40 -  Қӯлассиён  1:11  Ва бар тибки иқтидори ҷалоли Ӯ бо
тамоми қувват мустаҳкам шавед, то ки бо шодӣ дорои ҳар сабот ва
сабр бошед,

Забур  89:43  -  Эфсӯсиён  6:13,14  Бинобар ин,  зиреҳи куллии  Худоро
бигиред,  то  ки  дар  рӯзи  бад муқобилат  намуда  ва  ҳама корҳоро
анҷом дода, истодагӣ карда тавонед. 14 Пас, бо ростӣ камар баста



ва ҷавшани адолатро дар бар карда, биистед,
Ҳизқиё 13:6 -  Марқус 13:22 «Зеро масеҳони козиб ва анбиёи козиб ба

майдон омада, аломот ва мӯъҷизот нишон хоҳанд дод, то ки, агар
мумкин бошад, баргузидагонро низ гумроҳ кунанд.

1  Қӯринтиён  14:8  Ва  агар  карнай  садои  номуаӣяне  барорад,  кӣ  ба
ҳарбу зарб омода мешавад?

Луқо 10:19 «Инак, ба шумо қудрат медиҳам, ки морон ва каждумон ва
тамоми қуввати душманро поймол кунед, ва ҳеҷ чиз ба шумо зарар
нахоҳад расонд;

2 Қӯринтиён 7:10 Зеро ғаме ки Худо додааст, тавбаро дар роҳи наҷот
ба амал меоварад, ки аз он пушаймонӣ нест, лекин ғами дуньёвӣ
мамотро ба амал меоварад.

2 Тимотиюс 2:25,26 Бо фурӯтанй мухолифонро насиҳат диҳад, ки шояд
Худо ато фармояд, ки онҳо тавба карда, ба дониши ростӣ бирасанд
26 Ва аз доми иблис раҳоӣ ёбанд, ки вай онҳоро асири иродаи худ
гардондааст.

Наҳемё 4:15 - Аъмоли 5:38 «Ва алҳол ба шумо мегӯям, ки аз ин одамон
даст кашед ва онҳоро ба ҳоли худ бигузоред, зеро ки агар ин раъй
ва амал аз одамизод бошад, худ аз худ барҳам хоҳад хӯрд,

Забур  73:24 -  Яъқуб  1:5  Ва агар касе аз шумо аз ҳикмат камӣ дошта
бошад, бигзор талаб кунад аз Худое ки ба ҳама бо саховат ва бе
сарзаниш ато менамояд, - ва ба вай ато хоҳад шуд.

Ирмиё  1:18  -  as  a  defenced  city,  and  an  iron  pillar,  and  brasen  walls
against evil

Забур 76:3 - God break weapons & battle (ҷанг).
Ирмиё 6:27 - as a tower & fortress 
Левӣ 26:19 - God break the pride of your power; & make heaven as iron, &

earth as brass:
Левӣ 26:37 - no power to stand in battle (ҷанг).
Такрори Шариат 23:5 God turn curse into blessing
2 Bakonzi 19:34 God defend
Айюб 15:24 ready to battle (ҷанг).
1 Вақоеънома 12:8 fit for battle (ҷанг).
1 Вақоеънома 12:33,38 expert in war (ҷанг), keep rank in battle (ҷанг).
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