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ԹՈՒԵՐ 10:35 Իսկ երբ տապանակը դադար էր առնում, ասում էր. Տէ՜ր, 
դարձի՛ր դէպի հազարաւոր ու բիւրաւոր իսրայէլացիները։

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։ (2 ԵԶՐԱՍ 13:2)

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

ԵՍԱՅԻ 61:1,2 Տիրոջ Հոգին ինձ վրայ է, դրա համար իսկ նա օծեց ինձ, 
ուղարկեց ինձ՝ աւետարանելու աղքատներին, բժշկելու սրտով 
բեկուածներին, գերիներին ազատութիւն քարոզելու եւ կոյրերին՝ 
տեսողութիւն, 2 հռչակելու Տիրոջ ընդունելի տարին եւ մեր Աստծու 
վրէժխնդրութեան օրը, մխիթարելու բոլոր սգաւորներին, (ՂՈՒԿԱՍԻ 
4:18,19)

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:13 եւ ների՛ր մեզ մեր յանցանքները, ինչպէս որ մենք ենք 
ներում նրանց, որ յանցանք են գործում մեր դէմ. (ՂՈՒԿԱՍԻ 11:4)

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 8:16 Երբ երեկոյ եղաւ, նրա մօտ բազում դիւահարներ բերեցին, 
եւ նա խօսքով դեւերին հանեց ու բոլոր հիւանդներին բժշկեց,

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 10:1 Եւ նա իր մօտ կանչելով իր տասներկու աշակերտներին՝ 
նրանց իշխանութիւն տուեց պիղծ դեւերի վրայ՝ հանելու դրանք եւ 
բժշկելու ամէն ցաւ եւ ամէն հիւանդութիւն։ (ՄԱՐԿՈՍՒ 3:14,15)

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 10:8 Հիւանդներին բժշկեցէ՛ք, բորոտներին մաքրեցէ՛ք, դեւերին 
հանեցէ՛ք, ձրի առաք, ձրի էլ տուէ՛ք։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 12:26-29 Ով ինձ հետ չէ՝ իմ դէմ է, եւ ով ինձ հետ չի հաւաքում՝ 
ցրում է։ 27 Դրա համար ասում եմ ձեզ. ամէն մեղք եւ հայհոյանք կը 
ներուեն մարդկանց, բայց Հոգու դէմ հայհոյանքը չպիտի ներուի։ 28 Եւ ով 
որ մարդու Որդու դէմ խօսք ասի, նրան պիտի ներուի, բայց ով ասի Սուրբ 
Հոգու դէմ, նրան չպիտի ներուի ո՛չ այս աշխարհում եւ ո՛չ էլ 
հանդերձեալում։ 29 Կա՛մ ծառը բարի արէք, եւ նրա պտուղն էլ բարի կը 
լինի, կա՛մ ծառը չար արէք, եւ նրա պտուղն էլ չար կը լինի. քանի որ իր 
պտղից է ծառը ճանաչւում։ (ՄԱՐԿՈՍՒ 3:23-27)

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 12:43-45 Եւ մէկն ասաց նրան. Ահա քո մայրն ու քո եղբայրները 
դրսում կանգնած են եւ ուզում են քեզ հետ խօսել։ 44 Նա այդ ասողին 



պատասխանեց ու ասաց. Ո՞վ է իմ մայրը, կամ ովքե՞ր են իմ եղբայրները։ 
45 Եւ իր ձեռքը երկարելով դէպի իր աշակերտները՝ ասաց. Ահա՛ իմ մայրը
եւ իմ եղբայրները.

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 15:22,26,28 Եւ ահա, այդ շրջաններից եկած քանանացի մի կին 
աղաղակում էր ու ասում. Ողորմի՛ր ինձ, Տէ՛ր, Դաւթի՛ Որդի, աղջիկս 
չարաչար դիւահարւում է։ 26 Նա պատասխանեց նրան եւ ասաց. Լաւ չէ 
մանուկների հացն առնել ու շներին գցել։ 28 Այն ժամանակ նրան 
պատասխանեց եւ ասաց. Ո՛վ կին, մեծ է քո հաւատը, թող քեզ լինի՝ ինչպէս
որ կամենում ես։ Եւ նրա դուստրը նոյն ժամին բժշկուեց։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 16:19 Այն ժամանակ խստիւ պատուիրեց աշակերտներին, որ ոչ
ոքի չասեն, թէ ինքն է Քրիստոսը։ (ՄԱՏԹԷՈՍԻ 18:18)

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 17:19-21 Եւ Յիսուս նրանց ասաց. Ձեր թերահաւատութեան 
պատճառով. ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթէ մանանեխի հատիկի չափ 
հաւատ ունենաք, այս լերանը կ՚ասէք՝ տեղափոխուի՛ր այստեղից այնտեղ, 
եւ կը տեղափոխուի. եւ որեւէ բան ձեզ համար անհնարին չի լինի։ 20 Բայց 
այս տեսակ դեւը այլ կերպ դուրս չի ելնում, եթէ ոչ աղօթքով ու 
ծոմապահութեամբ։ 21 Եւ մինչ նրանք Գալիլիայում դեռ շրջում էին, 
Յիսուս իր աշակերտներին ասաց. Մարդու Որդին մատնուելու է 
մարդկանց ձեռքը,

ՄԱՐԿՈՍՒ 1:23-26 Արդ, նրանց ժողովարանում մի մարդ կար՝ պիղծ ոգուց 
բռնուած, որն աղաղակեց եւ ասաց. 24 Թո՛յլ տուր, ի՞նչ ես ուզում մեզնից, 
Յիսո՛ւս Նազովրեցի. մեզ կորստեան մատնելո՞ւ եկար. գիտենք քեզ, թէ ով 
ես դու, Աստծու Սուրբն ես։ 25 Յիսուս սաստեց նրան ու ասաց. Ձայնդ 
կտրի՛ր եւ դո՛ւրս ել դրանից։ 26 Եւ պիղծ ոգին սաստիկ ցնցեց դիւահարին 
եւ բարձրաձայն աղաղակելով՝ դուրս ելաւ նրանից։

ՄԱՐԿՈՍՒ 1:32-34 Երբ երեկոյ եղաւ, արեւի մայր մտնելու ժամանակ, նրա 
մօտ էին բերում բոլոր հիւանդներին եւ դիւահարներին։ 33 Եւ ամբողջ 
քաղաքը հաւաքուել էր դռների առաջ։ 34 Եւ նա տեսակ-տեսակ 
հիւանդութիւններից բազում հիւանդներ բժշկեց եւ բազում դեւեր հանեց. եւ
թոյլ չէր տալիս դեւերին խօսել, որովհետեւ գիտէին նրան, որ Քրիստոսն է։

ՄԱՐԿՈՍՒ 1:39 Եւ ամբողջ Գալիլիայում նրանց ժողովարաններում 
քարոզում եւ դեւեր էր հանում։

ՄԱՐԿՈՍՒ 5:8 քանի որ Յիսուս նրան ասում էր. Պի՛ղծ ոգի, դո՛ւրս ելիր այդ 
մարդուց։

ՄԱՐԿՈՍՒ 6:7,13 Եւ շրջում էր շրջակայ գիւղերում եւ ուսուցանում։ 13 Եւ 
նրանք ելան ու քարոզում էին, որպէսզի մարդիկ ապաշխարեն։



ՄԱՐԿՈՍՒ 9:23-25 Երեխայի հայրը իսկոյն աղաղակեց եւ ասաց. Հաւատում 
եմ, օգնի՛ր իմ անհաւատութեանը։ 24 Երբ Յիսուս տեսաւ, որ ժողովուրդը 
իրար վրայ է հաւաքւում, սաստեց պիղծ ոգուն եւ ասաց. Դո՛ւ, հա՛մր եւ 
խո՛ւլ ոգի, ես հրամայում եմ քեզ, դո՛ւրս ելիր նրանից եւ այլեւս չմտնես 
դրա մէջ։ 25 Եւ չար ոգին ճչաց, ուժգին ցնցեց նրան ու դուրս ելաւ. եւ 
պատանին մեռելի պէս եղաւ, այն աստիճան, որ շատերը ասացին, թէ 
մեռաւ։

ՄԱՐԿՈՍՒ 9:29 Այնտեղից ելնելով՝ նրանք անցնում էին Գալիլիայի միջով, 
եւ Յիսուս չէր կամենում, որ որեւէ մէկն իմանայ,

ՄԱՐԿՈՍՒ 9:38,39 Եւ նա ասաց. Արգելք մի՛ եղէք նրան, որովհետեւ չկայ 
մէկը, որ իմ անունով զօրաւոր գործեր անի ու կարողանայ ինձ հայհոյել. 39
քանզի ով մեզ հակառակ չէ, նա մեր կողմն է։

ՄԱՐԿՈՍՒ 16:17 Սրանք են նշանները, որոնք պիտի ուղեկցեն նրանց, որոնք
հաւատում են. իմ անունով դեւեր պիտի հանեն, լեզուներ պիտի խօսեն,

ՂՈՒԿԱՍԻ 4:34-36 Թո՛ղ տուր մեզ, Յիսո՛ւս Նազովրեցի, ի՞նչ ես ուզում 
մեզնից. մեզ կորստեան մատնելո՞ւ եկար. գիտենք, թէ ով ես, Աստծու 
Սուրբն ես դու։ 35 Յիսուս սաստեց նրան եւ ասաց. Պապանձուի՛ր եւ դո՛ւրս
ելիր դրանից։ Դեւը մէջտեղում գետին զարկեց նրան եւ դուրս ելաւ նրանից 
ու որեւէ վնաս չտուեց նրան։ 36 Եւ բոլորին զարմանք պատեց. իրար հետ 
խօսում էին ու ասում. Ի՜նչ խօսք է այս, որ իշխանութեամբ եւ զօրութեամբ 
սաստում է պիղծ ոգիներին, եւ դրանք դուրս են գալիս։

ՂՈՒԿԱՍԻ 4:41 Եւ երբ արեւը մայր էր մտնում, բոլոր նրանք, որոնք պէսպէս 
ցաւերով հիւանդներ ունէին, նրա մօտ էին բերում նրանց. եւ նա նրանցից 
իւրաքանչիւրի վրայ ձեռք էր դնում ու նրանց բժշկում։

ՂՈՒԿԱՍԻ 7:21 Եւ նոյն ժամին նա շատերին բժշկեց հիւանդութիւններից, 
ցաւերի հարուածներից, չար ոգիներից եւ բազմաթիւ կոյրերի տեսողութիւն
շնորհեց։

ՂՈՒԿԱՍԻ 8:29 որովհետեւ Յիսուս հրաման էր տալիս պիղծ ոգուն, որ դուրս
գայ այդ մարդուց, քանի որ շատ անգամ տիրացել էր նրան, եւ նա կապւում
էր շղթաներով, պահւում էր երկաթների մէջ, բայց կոտրում էր 
կապանքները եւ դեւից քշւում էր անբնակ վայրեր։

ՂՈՒԿԱՍԻ 9:40 Ես քո աշակերտներին աղաչեցի, որ հանեն չար ոգուն, բայց 
նրանք չկարողացան։

ՂՈՒԿԱՍԻ 10:17-20 Եօթանասուներկուսը վերադարձան խնդութեամբ եւ 
ասացին. Տէ՛ր, դեւերն էլ են մեզ հնազանդւում քո անունով։ 18 Եւ նրանց 
ասաց. Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպէս փայլակը։ 19 



Ահա ձեզ իշխանութիւն տուի կոխելու օձերի, կարիճների եւ թշնամու 
ամբողջ զօրութեան վրայ։ Եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու։ 20 Բայց մի՛ 
ուրախացէք այն բանի համար, որ դեւերը ձեզ հնազանդւում են, այլ 
ուրախացէ՛ք, որ ձեր անունները գրուած են երկնքում։

ՂՈՒԿԱՍԻ 11:14 Իսկ ուրիշներ փորձում էին նրան եւ երկնքից նշան էին 
ուզում նրանից։

ՂՈՒԿԱՍԻ 11:20-22 Բայց եթէ նրանից աւելի հզօրը գայ նրա վրայ եւ յաղթի 
նրան, նրանից կը հանի այն զէնքերը, որոնց վրայ յոյս էր դրել, եւ նրա 
աւարը կը բաժանի։ 21 Ով ինձ հետ չէ, հակառակ է ինձ, եւ ով ինձ հետ չի 
հաւաքում, ցրում է։ 22 Երբ պիղծ դեւը ելնում է մարդուց, շրջում է անջրդի 
տեղերում, հանգիստ է փնտռում. եւ երբ չի գտնում, ասում է՝ 
Վերադառնամ իմ տունը, որտեղից ելայ։

ՂՈՒԿԱՍԻ 13:32 Եւ Յիսուս նրանց ասաց. Գնացէք ասացէ՛ք այն աղուէսին, 
թէ ահա դեւեր եմ հանում, բուժումներ եմ կատարում այսօր եւ վաղը, իսկ 
երրորդ օրը գործս կ՚աւարտեմ։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 14:12 Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թէ ով հաւատում է 
ինձ, ինքն էլ կ՚անի այն գործերը, որ ես եմ անում. եւ դրանցից աւելի մեծերը
կ՚անի, որովհետեւ ես գնում եմ Հօր մօտ։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 17:15 Այս աղաչում եմ ոչ թէ նրա համար, որ նրանց վերացնես 
աշխարհից, այլ որպէսզի նրանց պահես չարից։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 10:38 գիտէք Յիսուսին, որ Նազարէթից էր, որին 
Աստուած օծեց Սուրբ Հոգով եւ զօրութեամբ, եւ որը շրջեց բարիք անելով 
եւ սատանայից բոլոր բռնուածներին բժշկելով, որովհետեւ Աստուած նրա 
հետ էր։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 16:17,18 Նա Պօղոսի եւ մեր յետեւից ընկած՝ 
աղաղակում էր ու ասում. Այս մարդիկ Բարձրեալն Աստծու ծառաներն են, 
որ ձեզ պատմում են փրկութեան ճանապարհները։ 18 Եւ շատ օրեր էր 
անում այդ բանը։ Պօղոսը, զայրանալով, դարձաւ եւ չար ոգուն ասաց. 
Յիսուս Քրիստոսի անունով հրամայում եմ քեզ, որ դրա միջից դուրս 
ելնես»։ Եւ նոյն ժամին չար ոգին ելաւ։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 19:11,12 Աստուած ոչ սակաւ զօրաւոր գործեր էր 
անում Պօղոսի միջոցով. 12 մինչեւ իսկ նրա քրտինքը չորացրած 
թաշկինակներ կամ վարշամակներ էին տանում հիւանդների մօտ, եւ 
ախտերը հեռանում էին նրանցից. եւ չար ոգիները դուրս էին գալիս։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 26:15-18 Եւ ես ասացի. Ո՞վ ես, Տէ՛ր։ Տէրն ասաց. Ես 
Յիսուսն եմ, որին դու հալածում ես. 16 վե՛ր կաց ու կանգնի՛ր ոտքերիդ 



վրայ. ես քեզ երեւացի նրա համար, որ քեզ նշանակեմ պաշտօնեայ եւ վկայ
այն բոլորի համար, որոնց մէջ ինձ տեսար եւ այն բաների համար, որոնցով
պիտի երեւամ քեզ. 17 ես քեզ կը փրկեմ ժողովրդիցդ եւ հեթանոսներից, 
որոնց մէջ քեզ կ՚ուղարկեմ, 18 որպէսզի բանաս նրանց աչքերը, նրանց 
դարձնես խաւարից դէպի լոյս եւ սատանայի իշխանութիւնից՝ դէպի 
Աստուած, որպէսզի նրանք մեղքերի թողութիւն ստանան եւ սրբերի հետ 
ժառանգութեան բաժին՝ իմ հանդէպ ունեցած հաւատով։

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 16:20 Եւ խաղաղութեան Աստուածը շուտով պիտի 
խորտակի Սատանային ձեր ոտքերի տակ։ Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի 
շնորհը ձեզ հետ։

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 2:11 որպէսզի չլինի, թէ Սատանան առաւելութիւն 
ունենայ մեր վրայ, քանզի անտեղեակ չենք նրա մտադրութիւններին։

ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻՆ 1:4 որ իր անձը տուեց մեր մեղքերի համար, որպէսզի 
մեզ փրկի ներկայ այս չար աշխարհից ըստ Աստծու եւ մեր Հօր կամքի,

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 4:27 եւ Սատանային տեղի մի՛ տուէք։
ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 6:11 եւ Աստծու սպառազինութիւնը հագէ՛ք, որպէսզի 

կարողանաք ընդդիմանալ Սատանայի հնարանքներին.
2 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 3:2,3 որպէսզի փրկուենք անօրէններից եւ անզգամ 

մարդկանցից, քանի որ բոլորը չէ, որ հաւատ ունեն։ 3 Բայց հաւատարիմ է 
Տէրը. նա կը զօրացնի ձեզ ու կը պահի չարից։

2 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 2:26 ու սթափին Չարախօսին թակարդէն, որմէ բռնուած են՝ 
անոր կամքին ծառայելու: 

2 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 4:18 Տէրն ինձ կ՚ազատի բոլոր չար գործերից եւ կը հասցնի իր 
երկնային արքայութեանը. նրան փառք յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

1 ՊԵՏՐՈՍ 5:8 Արթո՛ւն եղէք, հսկեցէ՛ք, քանի որ ձեր ոսոխը՝ Սատանան, 
մռնչում է առիւծի պէս, շրջում եւ փնտռում է, թէ ո՛ւմ կուլ տայ։

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 4:4 Դուք Աստծուց էք, որդեակնե՛ր, եւ յաղթեցիք նրանց, 
որովհետեւ Հոգին, որ ձեր մէջ է, աւելի մեծ է, քան նա, որ կայ աշխարհի 
մէջ։
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