
Agape Սուրբ Գրքերում - God's Love Letter Scriptures

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 15:9  Ինչպէս Հայրը սիրեց զիս, ե՛ս ալ սիրեցի ձեզ. մնացէ՛ք իմ 
սիրոյս մէջ:

ԵՍԱՅԻ 43:1 Արդ, այսպէս է ասում Տէր Աստուածը, որ արարեց քեզ, Յակո՛բ, 
եւ ստեղծեց քեզ, Իսրայէ՛լ.  «Մի՛ վախեցիր, որովհետեւ փրկեցի քեզ եւ կոչեցի 
քեզ քո անունով, թէ իմն ես։

ԵՐԵՄԻԱ 1:5  «Դեռ  քեզ  որովայնում  չստեղծած՝  ես  ընտրեցի  քեզ,  եւ  դեռ 
արգանդից  դուրս  չեկած՝  սրբացրի  քեզ  ու  հեթանոսների  վրայ  մարգարէ 
կարգեցի»։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 15:16  Ո՛չ թէ դո՛ւք ընտրեցիք զիս, հապա ե՛ս ընտրեցի ձեզ, ու 
նշանակեցի  ձեզ՝  որպէսզի  երթաք  եւ  պտուղ  բերէք,  ու  ձեր  պտուղը  մնայ. 
որպէսզի ի՛նչ որ խնդրէք Հօրմէն՝ իմ անունովս, տայ ձեզի:

3  ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 1:2  Սիրելի՛ս,  կ՚ըղձամ որ ամէն կերպով յաջողիս եւ առողջ 
ըլլաս, ինչպէս քու անձդ ալ յաջողութեան մէջ է:

ԵՍԱՅԻ 43:4 Ուստի թանկ եղար ինձ համար, իմ առաջ փառաւորուեցիր, ու ես 
սիրեցի քեզ. մարդիկ կը տամ քո փոխարէն, իշխաններ՝ քո գլխի դիմաց։

ԵՐԵՄԻԱ 31:3  Հեռու-հեռուից  նրան  երեւաց  Տէրը.  «Յաւիտենական  սիրով 
սիրեցի քեզ, դրա համար էլ քեզ գթութեան արժանացրի։

ՕՍԷԷ 11:8 Ինչպէ՞ս վարուեմ քեզ հետ, Եփրե՛մ, ինչպէ՞ս պաշտպան լինեմ քեզ, 
Իսրայէ՛լ,ինչպէ՞ս վարուեմ քեզ հետ. քեզ կը դարձնեմ ինչպէս Ադամ եւ ինչպէս 
Սեբոյիմ։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 3:16 Որովհետեւ Աստուած ա՛յնպէս սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ 
անգամ տուաւ իր միածին Որդին, որպէսզի ո՛վ որ հաւատայ անոր՝ չկորսուի, 
հապա ունենայ յաւիտենական կեանքը:



ԵՍԱՅԻ 49:15,16  «Մի՞թէ  կինը  կը  մոռանայ  իր  մանկանը կամ չի  գթայ  իր 
որովայնի ծնունդներին, եւ եթէ կինը մոռանալու էլ լինի այդ, ես, սակայն, քեզ 
չեմ մոռանայ», -ասում է Տէրը։ - 16 «Ահա իմ ձեռքերի ափերի մէջ գծագրեցի քո 
պարիսպը, եւ ամէն ժամ դու իմ առաջ ես։

ԵՍԱՅԻ 41:13 Զօրութիւնների Տէր Աստուածը պիտի գայ ու պատերազմ մղի, 
նախանձ պիտի յարուցի եւ բարձրաձայն պիտի գոչի իր թշնամիների վրայ։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 28:20  Սորվեցուցէ՛ք  անոնց պահել  ամէն ինչ  որ  պատուիրեցի 
ձեզի: Եւ ահա՛ ամէն օր ես ձեզի հետ եմ՝ մինչեւ աշխարհի վախճանը»: Ամէն:

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 14:1  «Ձեր  սիրտը  թող  չվրդովի.  հաւատացէ՛ք  Աստուծոյ, 
հաւատացէ՛ք նաեւ ինծի:

ԵՍԱՅԻ 41:14 Սկզբից իսկ լուռ եմ եղել. մի՞թէ պիտի լսեմ ու միշտ լուռ մնամ. 
համբերող եղայ ինչպէս ծննդկան, հիմա պիտի սարսափեցնեմ ու միանգամից 
ցամաքեցնեմ։

ԵՍԱՅԻ 43:2 Եթէ ջրերի միջով անցնես՝ քեզ հետ կը լինեմ, եւ գետերը քեզ չեն 
խեղդի.եթէ կրակի միջով անցնես՝ չես այրուի, եւ նրա բոցը քեզ չի կիզի.

ՍԱՂՄՈՍ  22:1-7  Այսուհետեւ՝  սաղմոս Դաւթի 2  Տէրն իմ հովիւն  է,  եւ  ինձ 
ոչինչ չի պակասի։ 3 Դալար վայրերում նա ինձ բնակեցրեց եւ հանդարտ ջրերի 
մօտ ինձ սնուցեց։ 4 Նա կենդանացրեց ինձ, յանուն իր անուան առաջնորդեց 
ինձ  արդարութեան  ճանապարհներով։  5  Եթէ  նոյնիսկ  անցնեմ  մահուան 
ստուերների միջով,  չեմ վախենայ չարից,  քանզի դու,  Տէ՛ր,  ինձ հետ ես։  Քո 
ցուպն ու գաւազանն ինձ կը մխիթարեն։ 6 Իմ առջեւ սեղան պատրաստեցիր 
հալածիչներիս  աչքերի  դիմաց։  Գլուխս  իւղով  օծեցիր,  եւ  քո  բաժակն  ինձ 
արբեցրեց անխառն գինու պէս։ 7 Ողորմութիւնը քո, Տէ՛ր, պիտի հետեւի ինձ 
կեանքիս բոլոր օրերին, երկար օրեր ես Տիրոջ տանը պիտի բնակուեմ։  

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 14:27  Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի, ի՛մ խաղաղութիւնս կու 
տամ ձեզի. ես չեմ տար ձեզի ա՛յնպէս՝ ինչպէս աշխարհը կու տայ: Ձեր սիրտը 
թող չվրդովի ու չերկնչի:

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ 4:7 եւ Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որ ամէն միտքէ գերիվեր է, 



պիտի պահպանէ ձեր սիրտերն ու մտածումները՝ Յիսուս Քրիստոսով:

ԱՌԱԿՆԵՐ 3:24  Եթէ նստես, աներկիւղ կը լինես, եթէ քնես, քունդ անուշ կը 
լինի,

ՍԱՂՄՈՍ 4:8  եւ  ուրախութիւն  տուիր  մեր  սրտերին,  ցորենի,  գինու,  ձէթի 
բարիքով յագեցրիր նրանց։

ՍԱՂՄՈՍ 33:18 Արդարները Տիրոջը աղօթեցին, եւ Տէրը լսեց նրանց ու փրկեց 
նրանց իրենց բոլոր նեղութիւններից։

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 5:2  Անով նաեւ արտօնութիւն ունեցանք հաւատքով 
մօտենալու այս շնորհքին՝ որուն մէջ կեցած ենք, եւ կը պարծենանք Աստուծոյ 
փառքին յոյսով:

ԵՍԱՅԻ 55:12  Ուրախութեամբ պիտի ելնէք եւ  ցնծութեամբ պիտի սովորէք. 
լեռներն ու բլուրները պիտի խայտան, խնդութեամբ ընդունեն ձեզ, եւ անտառի 
բոլոր ծառերը պիտի ծափահարեն ձեզ։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 16:22  Ուրեմն դո՛ւք ալ տրտմութիւն ունիք հիմա.  բայց ես 
դարձեալ պիտի տեսնեմ ձեզ ու ձեր սիրտը պիտի ուրախանայ,  եւ ո՛չ մէկը 
ձեզմէ պիտի յափշտակէ ձեր ուրախութիւնը:

ՂՈՒԿԱՍԻ 12:9  Բայց  ա՛ն  որ  ուրանայ  զիս  մարդոց  առջեւ,  ի՛նք  ալ  պիտի 
ուրացուի Աստուծոյ հրեշտակներուն առջեւ:

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 10:30 Բայց ձեր գլուխին բոլոր մազերն ալ համրուած են:

ԵՍԱՅԻ 54:10  Իմ  սպառնալիքով  չեմ  շարժելու  լեռները,  չեմ  փոփոխելու 
բլուրները.  ո՛չ  իմ  ողորմութիւնն  է  պակասելու  քեզնից,  եւ  ո՛չ  էլ  քո 
խաղաղութեան ուխտը պիտի վերանայ», -ասաց Տէրը։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 11:28 Եկէ՛ք ինծի, դուք բոլորդ որ կը յոգնիք ու բեռնաւորուած էք, 
եւ ես պիտի հանգստացնեմ ձեզ:

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 2:10 Ինձ պատասխան է տալիս իմ սիրեցեալը եւ ասում՝  «Վե՛ր 
կաց, իմ սիրելի, իմ գեղեցիկ, իմ աղաւնի։



ՕՍԷԷ 2:14,19,20  Կը պատժեմ նրան Բահաղիմի օրերի համար, երբ զոհ էր 
մատուցում  նրանց,  ականջօղեր  էր  դնում,  իր  քառամանեակներն  էր  գցում, 
գնում էր իր սիրածների հետ եւ մոռացել էր ինձ», - ասում է Տէրը։ 19 Այն օրը 
ուխտ կը կնքեմ նրանց հետ՝ անապատի գազաններով, երկնքի թռչուններով եւ 
երկրի  սողուններով  հանդերձ.  եւ  աղեղը,  սուրն  ու  ճակատամարտը  կը 
վերացնեմ  երկրից  եւ  կը  բնակեցնեմ  քեզ  յոյսով։ 20  Քեզ  կը  նշանեմ  ինձ 
յաւիտեան, քեզ կը նշանեմ ինձ արդարութեամբ եւ իրաւունքով,ողորմութեամբ 
եւ գթութեամբ։

ԵԼՔ 3:14  Աստուած ասաց Մովսէսին.  «Ես այն Աստուածն եմ,  որ Է»։ Եւ 
աւելացրեց.  «Այսպէս կ՚ասես իսրայէլացիներին.  «Որ Է-ն առաքեց ինձ ձեզ 
մօտ»։

ՕՍԷԷ 13:4  «Ես  եմ  քո  Տէր  Աստուածը,  որ  հաստատեցի  երկինքը  եւ 
հաստատեցի երկիրը, ես, որի ձեռքերը հաստատեցին երկնքի բոլոր զօրքերը, 
բայց  քեզ  ցոյց  չեմ  տայ,  որ  գնաս  նրանց  յետեւից.  ես  հանեցի  քեզ 
Եգիպտացիների երկրից, ինձնից բացի Աստուած չես ճանաչի, եւ ինձնից բացի 
փրկիչ չկայ։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 15:14  Դուք իմ բարեկամներս էք,  եթէ ընէք ի՛նչ որ ես կը 
պատուիրեմ ձեզի: 

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 3:20 Ահա՛ կայնած եմ դրան առջեւ ու կը բախեմ. եթէ մէկը լսէ 
իմ ձայնս եւ բանայ դուռը,  պիտի մտնեմ անոր քով ու պիտի ընթրեմ անոր 
հետ, ան ալ՝ ինծի հետ:

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


