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ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 6:23  քանի որ մեղքի վարձը մահն է, իսկ Աստծու շնորհը՝
յաւիտենական կեանք՝ մեր Տէր Քրիստոս Յիսուսի միջոցով։

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 8:2  որովհետեւ  Քրիստոս  Յիսուսով  կեանք  տուող  հոգու
օրէնքը ինձ փրկեց մեղքի եւ մահուան օրէնքից.

2  ՏԻՄՈԹԷՈՍ 1:10  բայց  յայտնուեց  այժմ  մեր  Փրկչի՝  Յիսուս  Քրիստոսի
երեւալով.  նա,  որ  կործանեց  մահը  եւ  լուսաւոր  դարձրեց  կեանքն  ու
անմահութիւնը Աւետարանի միջոցով,

ՅՈԲ 5:2 Յիրաւի, բարկութիւնն անզգամին սպանում է,մոլորեալին մեռցնում։
ՕՍԷԷ 13:14 Ես դժոխքից կ՚ազատեմ նրանց եւ մահից կը փրկեմ նրանց։ Որտե՞ղ

է քո յաղթանակը, մա՛հ, որտե՞ղ է քո խայթոցը, դժո՛խք։
ՍԱՂՄՈՍ (9:13) 7:14 Նա պատրաստել է մահուան գործիքները, իսկ նետերն իր

հրանիւթով է սարքել։
ՅՈԲ 6:26 Ոչ էլ ձեր կշտամբանքի բառերն են կարող լռեցնել. պիտ չանսամ նաեւ

ձեր բարբառած խօսքերին։
ՅՈԲ 33:22 Նրա մարմինը մօտեցել է մահուան, կեանքը՝ գերեզմանին։
ԵԶԵԿԻԷԼ 37:12,13 Ուստի մարգարէացի՛ր ու ասա՛ դրանց. Այսպէս է ասում Տէր

Աստուած. ՚ Ահա ես բաց եմ անելու ձեր գերեզմանները եւ հանելու եմ ձեզ ձեր
գերեզմաններից, ո՛վ իմ ժողովուրդ։ Տանելու եմ ձեզ Իսրայէլի երկիրը։ 13 Ու
պիտի իմանաք, որ ես եմ Տէրը, երբ բաց անեմ ձեր գերեզմաններն ու հանեմ
ձեզ ձեր գերեզմաններից, ո՛վ իմ ժողովուրդ։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 27:52  եւ գերեզմանները բացուեցին, եւ ննջեցեալ սրբերի բազում
մարմիններ յարութիւն առան

ԾՆՆԴՈՑ 2:7  Տէր Աստուած մարդուն ստեղծեց երկրի հողից,  նրա դէմքին
կենդանութեան շունչ փչեց, եւ մարդն եղաւ կենդանի էակ։

ԾՆՆԴՈՑ 6:17  Իսկ ես,  ահա,  ջրով կը հեղեղեմ երկիրը՝ ոչնչացնելու համար
երկնքի տակ գտնուող ամէն մի շնչաւոր էակ.  եւ այն ամէնը,  ինչ կայ երկրի
վրայ, կ՚ոչնչանայ։

ԾՆՆԴՈՑ 7:15,22 մտան տապան՝ Նոյի մօտ, երկու-երկու բոլոր այն էակներից,
որոնց մէջ կենդանութեան շունչ կար։  22 Ցամաքի վրայ եղած ամէն բան,  որ
կենդանի շունչ ունէր իր ռունգերի մէջ, ոչնչացաւ։

ՅՈԲ 12:10 Եւ մի՞թէ իր Տիրոջ ձեռքին չէ կեանքը կենդանի շնչերի ու հոգին ամէն
մարդ էակի։

ՅՈԲ 33:4 Աստուածային հոգին է, որ ստեղծել է ինձ, եւ Ամենակալի շունչն է, որ
ուսուցանում է ինձ։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 17:25  նա ձեռակերտ տաճարներում չի  բնակւում,  ոչ  էլ



մարդկանց ձեռքերով է պաշտւում, որպէս թէ մի բանի կարօտ լինէր։ Նա՛ է
տալիս ամէն բանի կեանք եւ շունչ եւ ամէն ինչ։

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 13:15  Եւ  նրան  իշխանութիւն  տրուեց,  որպէսզի  շունչ  տայ
գազանի  արձանին,  որ  արձանը  խօսի,  եւ  երկրի  բոլոր  բնակիչները
երկրպագեն նրան, իսկ ով չերկրպագի գազանի արձանին, նրան սպանի.

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  10:10  Գողը  գալիս  է  միայն,  որպէսզի  գողանայ,  սպանի  եւ
կորստեան  մատնի.  ես  եկայ,  որպէսզի  կեանք  ունենան  եւ՝  առաւել  եւս
ունենան։

ԵՍԱՅԻ 28:15,18  Դուք ասացիք.  Ուխտ կնքեցինք դժոխքի հետ եւ դաշինք
կռեցինք մահուան հետ. եթէ փոթորկուող մրրիկ էլ բարձրանայ, մեզ վրայ չի
գայ,  քանզի սուտը մեզ համար յոյս դարձրինք,  ուրեմն ստութեամբ էլ կը
պաշտպանուենք։ 18 չի վերացնի մահուան հետ կնքած մեր ուխտը։ Ձեր յոյսը,
որ դժոխքի վրայ է,  չի հաստատուելու,  որովհետեւ եթէ փոթորկուող մրրիկը
սպառնայ, ոտքի տակ պիտի գնաք։

ԵՍԱՅԻ 5:24 Դրա համար էլ, ինչպէս եղէգն է վառւում կրակի կայծերից, այնպէս
էլ նրանք են այրուելու բորբոքուած բոցից, նրանց արմատը դառնալու է մղեղի
նման, նրանց ծաղիկը փոշու պէս վեր է ելնելու, որովհետեւ նրանք մերժեցին
Զօրութիւնների Տիրոջ օրէնքը, առաւել եւս անարգեցին Իսրայէլի սրբի խօսքը։

ՅՈՎԵԼ 1:12  նուազեցին թուզը, նուռը, արմաւը եւ խնձորը, եւ ագարակի ամէն
ծառ գօսացաւ, քանի որ ուրախութիւնը ամօթ համարեցին։

ՕՍԷԷ 13:15 Մխիթարութիւնը ծածկուած է իմ աչքերից, քանի որ նա խտրութիւն
է  դնում  եղբայրների  միջեւ։  Տէրը  նրա  վրայ  կը  բերի  խորշակի  հողմ
անապատից, կը ցամաքեցնի նրա երակները եւ կ՚աւերի նրա աղբիւրները։ Նա
կը չորացնի նրա երկիրը եւ նրա բոլոր թանկագին անօթները։

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 22:1 Հրեշտակն ինձ ցոյց տուեց նաեւ սառնորակ կենդանի ջրի
մաքուր մի գետ, որ բխում էր Աստծու եւ Գառան գահից ու գնում էր քաղաքի
հրապարակների միջով։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  4:10,14  Յիսուս  նրան  պատասխանեց  եւ  ասաց.  Եթէ  դու
գիտենայի՜ր Աստծու պարգեւները, եւ թէ ով է, որ քեզ ասում է՝ Ինձ խմելու
ջուր տուր, գուցէ ինքդ արդարեւ նրանից կ՚ուզէիր, եւ նա քեզ կենդանի ջուր կը
տար։  14  Իսկ այն ջուրը, որ ես նրան տալու եմ, նրա մէջ կը լինի բխող ջրի
աղբիւր յաւիտենական կեանքի համար։

ԱՌԱԿՆԵՐ 13:14  Իմաստունի համար օրէնքը կեանքի աղբիւր է,բայց անմիտը
պիտի մեռնի որոգայթի մէջ ընկնելով։

ԱՌԱԿՆԵՐ 14:27  Տիրոջ հրամանը կեանքի աղբիւր է,  որը խուսափել է տալիս
մահուան որոգայթներից։

ԵԶԵԿԻԷԼ 13:17-23  Դո՛ւ  էլ,  մարդո՛ւ  որդի,  դարձրո՛ւ  դէմքդ  քո  ժողովրդի
դուստրերի կողմը, որոնք իրենց սրտի ուզածի պէս էին մարգարէանում։ Դու



էլ  մարգարէութի՛ւն  արա  նրանց  մասին  ու  ասա՛.  18  Այսպէս  է  ասում
Ամենակալ  Տէրը.  վա՛յ  նրանց,  որ  մոգական  բարձիկներ  են  կարում-
կարկատում թեւի արմունկի տակի համար եւ գլխաշորեր են սարքում ամէն
հասակի մարդկանց գլխի համար՝ մոլորեցնելու նրանց հոգիները, որովհետեւ
մոլորուել են իմ ժողովրդի հոգիները։ 19 Խելքահան էին անում նրանց, ինձ
բամբասում էին իմ ժողովրդի առաջ՝ մի բուռ գարու կամ մի պատառ հացի
համար, որպէսզի սպանեն մարդկանց, որոնք մահապարտ չէին, եւ կենդանի
պահեն նրանց, ովքեր պէտք չէ որ ապրէին։ Խօսում էին ժողովրդի ականջին,
որ ախորժում է սին խօսքերից։ 20 Ուստի այսպէս է ասում Տէր Աստուածը.
Ահա  ես  մոգական  բարձիկների  դէմ  եմ,  որոնց  մէջ  ամփոփում  էիք  ձեր
հոգիները,  եւ  պատռել-պոկելու  եմ  դրանք  ձեր  թեւերից,  առաքելու  եմ  այն
մարդկանց,  ում  դուք  մոլորեցնում  էիք՝  կործանելու  համար։  21
Պատառոտելու եմ ձեր գլխաշորերը։ Ազատելու եմ իմ ժողովրդին ձեր ձեռքից,
ու նրանք ձեր բուռը հաւաքուած չեն լինելու։ Պէտք է իմանաք, որ ես եմ Տէրը։
22 Այն բանի համար, որ անիրաւութեամբ խոտորում էիք արդարի սիրտը (ե՛ս
չէի  մոլորեցնում),  ինչպէս  նաեւ  նրա  համար,  որ  զօրացնում  էիք  անօրէնի
բազուկը,  որպէսզի  նա  երբեք  յետ  չդառնայ  իր  անօրէնութիւնից,  իր  չար
ճանապարհից  ու  ապրի,  -  23  դրա  համար  այլեւս  ունայնութիւններ  չէք
գուշակելու,  հաճոյական  գուշակութիւններ  չէք  անելու։  Փրկելու  եմ  իմ
ժողովրդին ձեր ձեռքից, ու պէտք է իմանաք, որ ես եմ Տէրը։

ԵՐԵՄԻԱ 21:8 Ու ժողովրդին կը յայտնես. Այսպէս է ասում Տէրը. ՚ Ահաւասիկ ես
ձեր դիմաց դրել եմ կեանքի ճանապարհը եւ մահուան ճանապարհը։

ՅՈԲ 34:22  Եւ թաքնուելու տեղ չեն ունենայ նրանք,  ովքեր անօրէնութիւն են
գործում,

ՍԱՂՄՈՍ (16:10)  17:10  քանզի  դժոխքում  չես  թողնի  դու  ինձ,  եւ  քո  սրբին
ապականութիւն տեսնել չես տայ։

ՍԱՂՄՈՍ (23:4) 22:5  Եթէ նոյնիսկ անցնեմ մահուան ստուերների միջով, չեմ
վախենայ չարից, քանզի դու, Տէ՛ր, ինձ հետ ես։ Քո ցուպն ու գաւազանն ինձ
կը մխիթարեն։

ՍԱՂՄՈՍ (30:3) 29:3 կանչեցի քեզ, եւ բուժեցիր ինձ։
ՍԱՂՄՈՍ (49:15) 48:16 Սակայն երբ դժոխքն ինձ ընդունելու լինի, Աստուած կը

փրկի իմ հոգին։
ՍԱՂՄՈՍ (56:13)  55:13  Ինձ  փրկեցիր  մահուանից,  աչքս՝  արտասուքից,  եւ

ոտքս՝ գայթակղութիւնից. ողջերի երկրում ես հաճելի կ՚երեւամ Տիրոջ առջեւ։
ՍԱՂՄՈՍ (68:20)  67:21  Աստուած  մեր  կենարար  Աստուածն  է,  եւ  Տիրոջ

ձեռքում է ելքը մահուան։
ՍԱՂՄՈՍ (89:48) 88:49 Ո՞վ է այն մարդը, որ պիտի ապրի ու մահ չտեսնի,կամ

իր հոգին պիտի փրկի դժոխքից։



ՍԱՂՄՈՍ (102:19,20) 101:19,20 Նայեց նա իր սրբութեան բարձրութիւնից, Տէրն
երկնքից  երկիր  նայեց՝  20  բանտարկեալների  հառաչանքը  լսելու  եւ
մահապարտների որդիներին ազատ արձակելու համար,

ՍԱՂՄՈՍ (116:8) 114:8  Նա ինձ փրկեց մահուանից, աչքերս՝ արտասուքից եւ
ոտքերս՝ սայթաքումից։

ԱՌԱԿՆԵՐ 10:2  Գանձերը չեն օգնի անօրէններին,  մինչդեռ արդարութիւնը
փրկում է մահից։

ԵՍԱՅԻ 26:19  Պիտի յառնեն ու կանգնեն մեռածները,  որոնք գերեզմաններում
են,  եւ ուրախանալու են երկրի վրայ,  որովհետեւ այն ցօղը,  որ քեզնից է,
բժշկութիւն է նրանց համար, իսկ ամբարիշտների երկիրը պիտի կործանուի։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  5:28,29  դրա  վրայ  ինչո՞ւ  էք  զարմանում,  որովհետեւ  կը  գայ
ժամանակ, երբ բոլոր նրանք, որ գերեզմաններում են, կը լսեն նրա ձայնը 29
եւ դուրս կը գան. ովքեր բարի գործեր են արել՝ կեանքի յարութեան համար,
իսկ ովքեր չար գործեր են արել՝ դատաստանի յարութեան համար։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 10:28 եւ ես նրանց կը տամ յաւիտենական կեանք. եւ նրանք չեն
կորչի յաւիտեան. եւ ոչ ոք նրանց իմ ձեռքից չի յափշտակի։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  11:43,44  Երբ  այս  ասաց,  բարձր  ձայնով  աղաղակեց  եւ  ասաց.
Ղազարո՛ս,  վե՛ր կաց, դո՛ւրս արի։  44 Եւ մեռելը ելաւ՝  կապուած ոտքերով,
ձեռքերը  երիզով  ամրացուած  եւ  երեսը  վարշամակով  պատած։  Եւ  Յիսուս
նրանց ասաց. Արձակեցէ՛ք դրան եւ թողէ՛ք, որ գնայ։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  12:17  Իսկ  ժողովուրդը,  որ  նրա  հետ  էր,  վկայում  էր,  որ
Ղազարոսին հէնց գերեզմանից կանչեց եւ նրան մեռելներից կենդանացրեց։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  17:2  ինչպէս որ նրան իշխանութիւն տուեցիր բոլոր մարդկանց
վրայ, որպէսզի յաւիտենական կեանք տայ այն ամենքին, որ նրան տուեցիր։

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 15:19-26 Եթէ միայն այս կեանքի համար ենք յոյս դրել ի
Քրիստոս,  ողորմելի  ենք,  քան  բոլոր  մարդիկ։  20  Բայց  արդ,  մեռելներից
յարութիւն է առել Քրիստոս՝ ննջեցեալների առաջին պտուղը. 21 քանզի մի
մարդով մահ եղաւ եւ մի մարդով՝ մեռելների յարութիւն։ 22 Ինչպէս Ադամով
բոլորը մեռնում են, նոյնպէս եւ Քրիստոսով ամէնքը պիտի կենդանանան՝ 23
իւրաքանչիւրն  իր  հերթին.  նախ՝  Քրիստոս,  եւ  ապա՝  քրիստոսականները՝
նրա  գալստեանը.  24  եւ  ապա  գալու  է  վախճանը,  երբ  որ  նա  տայ
թագաւորութիւնը  Աստծու  եւ  Հօր  ձեռքը,  երբ  որ  կործանած  լինի  բոլոր
իշխանութիւնները  եւ  ամէն  պետութիւն  եւ  զօրութիւն.  25  որովհետեւ  նա
պէտք է թագաւորի, մինչեւ որ բոլոր թշնամիներին դնի իր ոտքերի տակ։ 26
Վերջին  թշնամին,  որ  պիտի  կործանուի,  մահն  է.  եւ  Աստուած  ամէն  ինչ
հնազանդեցրեց՝ դնելով նրա ոտքերի տակ։

2  ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ  1:9,10  եւ մենք մեր անձի վրայ իսկ կրեցինք մահուան
վճիռը, որպէսզի մենք չապաւինենք մեզ, այլ՝ Աստծուն, որ յարութիւն է տալիս



մեռելներին, 10 որ այդպիսի մահուանից փրկեց մեզ եւ կը փրկի.
2  ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ  3:6  որը  եւ  կարող  դարձրեց  մեզ  նոր  Ուխտի

պաշտօնեաներ լինելու՝  ոչ թէ գրով, այլ հոգով, քանի որ օրէնքը, որ գիր է,
սպանում է, իսկ հոգին՝ կենդանացնում։

ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 1:21,22  եւ  նրանո՛վ  հաշտեցնել  ամէն  ինչ  իր  հետ՝
խաղաղութիւն անելով խաչի վրայ թափած իր արեամբ ե՛ւ երկրի վրայ,  ե՛ւ
երկնքում  եղածների  համար։  22  Եւ  ձեզ,  որ  մի  ժամանակ  օտարացած  եւ
թշնամացած էիք Նրան ձեր մտածումներով եւ չար գործերով, այժմ,

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 2:9 որովհետեւ վայել էր, որ Աստուած (նրա համար
եւ  նրանով  է  ամէն  բան)  կատարեալ  դարձնի  Յիսուսին  չարչարանքների
միջոցով,  որպէսզի  բազում  որդիներ  մասնակցեն  նրա  փառքին,  քանի  որ
Յիսուս է նրանց դէպի փրկութիւն առաջնորդողը։

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 2:14,15 եւ ազատի նրանց, որ, մահուան երկիւղով,
միշտ գերութեան վիճակում էին։ 15 Ահա թէ ինչու նա օգնելու համար երբեք
հրեշտակներին ձեռք չերկարեց, այլ՝ Աբրահամի սերնդին։

ԹՈՒՂԹ  ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 11:5  Հաւատո՛վ  Ենոքը  փոխադրուեց  երկինք,
որպէսզի մահ չճաշակի. եւ նա ոչ մի տեղ չգտնուեց, քանի որ Աստուած նրան
տարել էր։ Եւ նախքան իր տարուելը, նրան վկայութիւն էր տրուել, որ ինքը
հաճելի էր Աստծուն։

1  ՊԵՏՐՈՍ 3:18  որոնք  մի  ժամանակ  ապստամբել  էին,  երբ  Աստծու
համբերատարութիւնը երկարաձգւում էր նրանց համար մինչեւ Նոյի օրերը,
երբ տապանն էր շինւում։ Այդ օրերին քչեր, այսինքն՝ ութ հոգի փրկուեցին
ջրից։

2  ՊԵՏՐՈՍ  1:3  Արդարեւ,  նրա աստուածային զօրութիւնը մեզ շնորհեց ամէն
ինչ, որ վերաբերում է կեանքին եւ աստուածապաշտութեանը՝ ճանաչեցնելով
մեզ նրան, ով կանչեց մեզ իր փառքին եւ առաքինութեանը։

1  ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  3:14  Մենք  գիտենք,  որ  մահուանից  դէպի  կեանք  անցանք,
քանզի  սիրում  ենք  մեր  եղբայրներին։  Իսկ  ով  չի  սիրում  եղբօրը,  մնում  է
մահուան մէջ։

1  ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  5:11  Եւ  ա՛յս  իսկ  է  վկայութիւնը.  այն,  որ  Աստուած
յաւիտենական կեանք տուեց մեզ. եւ այդ՝ այն կեանքն է, որ նրա Որդու մէջ է։

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 21:6  Դարձեալ  ինձ  ասաց.  Եղաւ.  ես  Ալ`ան  եւ  Օմեղան  եմ,
Սկիզբը  եւ  Վախճանը.  ես  ծարաւածներին  ձրի  պիտի  տամ  կեանքի  ջրի
աղբիւրից։
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