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ԵԼՔ 15:26 Եթէ ուշադիր լսես քո տէր Աստծու ձայնը, նրա համար հաճելի 
գործեր կատարես, ունկնդիր լինես նրա պատուիրաններին ու ենթարկուես 
նրա բոլոր հրամաններին, քեզ վրայ չեմ թափի բոլոր այն հիւանդութիւնները, 
որ թափեցի եգիպտացիների վրայ, քանզի ես եմ քեզ բժշկող Տէրը։

ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐէՆՔ 7:15 Տէրը քեզանից կը վերացնի բոլոր հիւանդութիւնները։ 
Եգիպտացիների բոլոր սոսկալի ցաւերը, որոնք դու տեսար եւ իմացար, Տէրը 
քեզ վրայ չի բերի, այլ դրանք կը տայ քո թշնամիներին եւ բոլոր քեզ 
ատողներին։

ՍԱՂՄՈՍ 107:20 Առաքեց իր խօսքն ու բուժեց նրանց,եւ փրկեց նրանց իրենց 
ապականութիւնից։

ՍԱՂՄՈՍ (146:8) 145:8 Տէրը բացում է կոյրերի աչքերը, Տէրը ոտքի է 
կանգնեցնում գլորուածներին։ Սիրում է Տէրն արդարներին։

ԵՍԱՅԻ 35:5 Այն ժամանակ կոյրերի աչքերը պիտի բացուեն, եւ խուլերի 
ականջները լսեն։

ԵՍԱՅԻ 53:5 Բայց նա խոցուեց մեր մեղքերի համար եւ մեր անօրէնութիւնների 
համար դատապարտուեց. մեր խաղաղութեան համար նա՛ պատիժ կրեց, եւ 
նրա՛ վէրքերով մենք բժշկուեցինք։

ԵՍԱՅԻ 58:8 Այն ժամանակ այգաբացի պէս պիտի ծաւալուի քո լոյսը, եւ 
արագօրէն պիտի հասնի քո ապաքինումը, քո առջեւից պիտի ընթանայ քո 
արդարութիւնը, եւ Աստծու փառքը պիտի պահպանի քեզ։

ԵՐԵՄԻԱ 30:17 Քո ցաւագին վէրքերին բժշկութիւն պիտի բերեմ, պիտի բժշկեմ 
քեզ, - ասում է Տէրը, - որովհետեւ, Սիո՛ն, դու աստանդական կոչուեցիր. 
ասացին՝ Դա է ձեր որսը, բայց ով որ փնտռի՝ չի գտնի նրան։

ԵՐԵՄԻԱ 33:6 Ահաւասիկ ես պիտի բուժեմ նրանց վէրքերը, պիտի բժշկեմ 
նրանց. խաղաղութեան ձայնը եւ ապահովութիւն պիտի բերեմ նրանց։

ՄԱՂԱՔԻԱ 4:2 Բայց ձեզ՝ իմ անունից երկիւղ կրողներիդ համար 
արդարութեան արեգակը պիտի ծագի, եւ բժշկութիւն պիտի լինի նրա շողերի
մէջ եւ դուք պիտի ելնէք ու խայտաք ինչպէս կապից արձակուած հորթեր

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 4:23,24 23 Եւ Յիսուս շրջում էր Գալիլիայի բոլոր կողմերը, 
ուսուցանում էր նրանց ժողովարաններում, քարոզում էր արքայութեան 
Աւետարանը եւ բժշկում ժողովրդի մէջ եղած բոլոր հիւանդութիւններն ու 
բոլոր ախտերը։ 24 Եւ նրա համբաւը տարածուեց ամբողջ Ասորիքում. եւ նրա 
մօտ բերեցին բոլոր հիւանդներին, որոնք տառապում էին պէսպէս ցաւերով 
ու տանջանքներով. ե՛ւ դիւահարների, ե՛ւ լուսնոտների, ե՛ւ անդամալոյծների.



եւ նրանց բժշկեց։
ՄԱՏԹԷՈՍԻ 8:16,17 Երբ երեկոյ եղաւ, նրա մօտ բազում դիւահարներ բերեցին, 

եւ նա խօսքով դեւերին հանեց ու բոլոր հիւանդներին բժշկեց, 17 որպէսզի 
կատարուի Եսայի մարգարէի բերանով ասուած խօսքը. Նա մեր 
հիւանդութիւնները իր վրայ վերցրեց եւ մեր ցաւերը կրեց։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 9:35 Եւ Յիսուս շրջում էր բոլոր քաղաքներում եւ գիւղերում, 
ուսուցանում նրանց ժողովարաններում, քարոզում արքայութեան 
Աւետարանը եւ բժշկում էր ժողովրդի բոլոր ախտերն ու հիւանդութիւնները։

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 11:5 կոյրերը տեսնում են, կաղերը՝ քայլում, բորոտները՝ 
մաքրւում, խուլերը՝ լսում, մեռելները՝ յառնում, եւ աղքատներին քարոզւում է 
Աւետարանը։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 12:15 Երբ Յիսուս այդ իմացաւ, այդտեղից մեկնեց։ Նրա յետեւից 
գնաց շատ ժողովուրդ, եւ նա բոլորին բժշկեց։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 15:30 Նրան մօտեցաւ բազում ժողովուրդ. նրանց մէջ կային 
կաղեր, կոյրեր, համրեր, հաշմուածներ եւ ուրիշ շատեր։ Սրանց բերին գցեցին
նրա ոտքերի առջեւ, եւ նա նրանց բժշկեց.

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 17:20 Բայց այս տեսակ դեւը այլ կերպ դուրս չի ելնում, եթէ ոչ 
աղօթքով ու ծոմապահութեամբ։

 ՄԱՐԿՈՍՒ 1:34 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 3:10 Քանի որ շատերին բժշկեց, ուստի ամէն տեսակ 
հիւանդութիւններ ունեցող մարդիկ գալիս էին, խռնւում նրա շուրջը, 
որպէսզի դիպչեն նրան։

 ՄԱՐԿՈՍՒ 6:5,6 Եւ չէր կարողանում այնտեղ որեւէ զօրաւոր գործ կատարել, 
այլ քիչ թուով հիւանդների վրայ ձեռք դնելով՝ նրանց բժշկում էր։ 6 Եւ նա 
զարմանում էր նրանց անհաւատութեան վրայ։

 ՄԱՐԿՈՍՒ 6:13 Եւ նրանք ելան ու քարոզում էին, որպէսզի մարդիկ 
ապաշխարեն։

 ՄԱՐԿՈՍՒ 6:55,56 Եւ երբ նաւակից դուրս ելան, տեղի մարդիկ իսկոյն եւեթ 
նրան ճանաչեցին։ 56 Եւ ամբողջ գաւառում այս ու այն կողմ վազելով՝ 
սկսեցին մահիճներով հիւանդներ բերել այնտեղ, ուր լսում էին, թէ նա 
գտնւում է։



 ՄԱՐԿՈՍՒ 8:23-25 Եւ նա բռնելով կոյրի ձեռքից՝ գիւղից դուրս հանեց. նրա 
աչքերը թքով թրջեց եւ ձեռքը նրա վրայ դրեց. եւ հարցնում էր կոյրին, թէ բան 
տեսնո՞ւմ է։ 24 Նա բացեց աչքերը եւ ասաց. Տեսնում եմ մարդկանց, որ շրջում 
են ինչպէս ծառեր։ 25 Նա կրկին ձեռքերը դրեց նրա աչքերի վրայ. կոյրը իր 
աչքերը բացեց եւ տեսնում էր. բժշկուեց եւ ամէն ինչ յստակ տեսնում էր։

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

 ՄԱՐԿՈՍՒ 16:17,18 Սրանք են նշանները, որոնք պիտի ուղեկցեն նրանց, 
որոնք հաւատում են. իմ անունով դեւեր պիտի հանեն, լեզուներ պիտի 
խօսեն, 18 իրենց ձեռքերին օձեր պիտի բռնեն, եւ եթէ մահացու թոյն խմեն, դա
նրանց չպիտի վնասի. հիւանդների վրայ ձեռք պիտի դնեն եւ բժշկեն։

ՂՈՒԿԱՍԻ 4:18,19 Տիրոջ Հոգին իմ վրայ է, դրա համար իսկ օծեց ինձ, ինձ 
ուղարկեց աղքատներին աւետարանելու, սրտով բեկեալներին բժշկելու, 19 
գերիներին ազատում քարոզելու եւ կոյրերին՝ տեսողութիւն, 
կեղեքուածներին ազատ արձակելու, Տիրոջը ընդունելի տարին հռչակելու։

ՂՈՒԿԱՍԻ 4:40 Նա կանգնեց նրա մօտ, սաստեց ջերմին, եւ ջերմը թողեց նրան։ 
Հիւանդը անմիջապէս ոտքի ելաւ եւ սպասարկում էր նրանց։

ՂՈՒԿԱՍԻ 5:15 Եւ նրա համբաւը աւելի ու աւելի էր տարածւում. եւ բազում 
ժողովուրդ էր հաւաքւում լսելու նրան ու իրենց հիւանդութիւնից բժշկուելու։

ՂՈՒԿԱՍԻ 5:17-25 Մի օր ինքն ուսուցանում էր, իսկ փարիսեցիներն ու օրէնքի 
վարդապետները, որոնք հաւաքուել էին Գալիլիայի եւ Հրէաստանի բոլոր 
քաղաքներից ու Երուսաղէմից, նստած էին. եւ Տիրոջ զօրութիւնը նրա հետ էր 
ու նրա միջոցով բժշկում էր։ 18 Եւ ահա մարդիկ մահիճով մի մարդ բերեցին, 
որ անդամալոյծ էր, եւ ուզում էին նրան ներս մտցնել ու դնել նրա առաջ։ 19 Եւ
երբ ամբոխի պատճառով նրան ներս մտցնելու միջոց չգտան, բարձրացան 
տանիք եւ կտուրի բացուածքից նրան վար կախեցին ու մահիճով հանդերձ 
իջեցրին մէջտեղ, Յիսուսի առաջ։ 20 Տեսնելով նրանց հաւատը՝ Յիսուս ասաց 
նրան. Ո՛վ մարդ, թող քո մեղքերը քեզ ներուեն։ 21 Օրէնսգէտներն ու 
փարիսեցիները սկսեցին խորհել եւ ասացին. Ո՞վ է սա, որ հայհոյանքներ է 
ասում. ո՞վ կարող է ներել մեղքերը, եթէ ոչ՝ Աստուած միայն։ 22 Յիսուս, 
գիտենալով նրանց մտածումները, պատասխանեց նրանց եւ ասաց. Ի՞նչ էք 
մտմտում ձեր սրտերում. 23 ո՞րն է աւելի հեշտ, ասել՝ քեզ ներուած լինեն քո 
մեղքե՞րը, թէ՞ ասել՝ վե՛ր կաց եւ քայլի՛ր։ 24 Բայց որպէսզի իմանաք, թէ 
մարդու Որդին իշխանութիւն ունի երկրի վրայ մեղքերը ներելու (ասաց 
անդամալոյծին)՝ քե՛զ եմ ասում, վե՛ր կաց, վերցրո՛ւ քո մահիճը եւ գնա՛ քո 
տունը։ 25 Եւ իսկոյն բոլորի առաջ վեր կենալով՝ իր վրայ առաւ այն, ինչի վրայ
ինքը պառկել էր, գնաց իր տունը եւ փառաւորում էր Աստծուն։

ՂՈՒԿԱՍԻ 6:17-19 Եւ նրանց հետ միասին իջաւ մի տափարակ տեղ, ուր նրա 



աշակերտների խումբը եւ ամբողջ Հրէաստանից ու Երուսաղէմից եւ այն 
կողմերից եւ Տիւրոսի ու Սիդոնի ծովեզրից 18 շատ մեծ բազմութիւն եկել էր 
լսելու նրան եւ բժշկուելու իրենց հիւանդութիւններից։ Եւ պիղծ ոգիներից 
տառապողները բժշկւում էին։ 19 Եւ ամբողջ ժողովուրդն ուզում էր նրան 
դիպչել, որովհետեւ նրանից մեծ զօրութիւն էր դուրս գալիս եւ բժշկում 
բոլորին։

ՂՈՒԿԱՍԻ 7:21,22 Եւ նոյն ժամին նա շատերին բժշկեց հիւանդութիւններից, 
ցաւերի հարուածներից, չար ոգիներից եւ բազմաթիւ կոյրերի տեսողութիւն 
շնորհեց։ 22 Նա պատասխանեց նրանց եւ ասաց. Գնացէք պատմեցէ՛ք 
Յովհաննէսին, ինչ որ դուք տեսաք եւ լսեցիք. որ կոյրերը տեսնում են, 
կաղերը՝ քայլում, բորոտները մաքրւում են, խուլերը՝ լսում, մեռելները 
յարութիւն են առնում, աղքատները Բարի լուրն են լսում.

ՂՈՒԿԱՍԻ 8:2 եւ մի քանի կանայք, որոնք բժշկուել էին չար ոգիներից ու 
հիւանդութիւններից. Մարիամը, որ կոչւում էր Մագդաղենացի, եւ որից եօթը 
դեւ էր դուրս եկել,

ՂՈՒԿԱՍԻ 9:2 Եւ ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստուծոյ արքայութիւնը եւ 
բժշկելու ախտերով վարակուածներին։

ՂՈՒԿԱՍԻ 9:11 Եւ երբ ժողովուրդը իմացաւ, գնաց նրա յետեւից. եւ նա 
ընդունելով նրանց՝ խօսում էր նրանց հետ Աստծու արքայութեան մասին. եւ 
որոնք որ բժշկուելու կարիք ունէին, բժշկում էր նրանց։

ՂՈՒԿԱՍԻ 13:12 Եւ Յիսուս նրան տեսնելով՝ կանչեց իր մօտ եւ ասաց. Ո՛վ կին, 
բժշկուած ես քո հիւանդութիւնից։

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 5:8,14 Յիսուս նրան ասաց. Վե՛ր կաց, վերցրո՛ւ քո մահիճը եւ 
գնա՛։ 14 Այնուհետեւ Յիսուս նրան գտաւ տաճարում ու ասաց նրան. 
Ահաւասիկ առողջացար, այլեւս մի՛ մեղանչիր, որպէսզի մի աւելի չար բան 
չպատահի քեզ։

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։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 3:6 Եւ Պետրոսն ասաց. Արծաթ եւ ոսկի չունեմ, բայց ինչ 
որ ունեմ, քեզ կը տամ. յանուն Նազովրեցի Յիսուս Քրիստոսի վե՛ր կաց եւ 
քայլի՛ր։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 5:15,16 այնքան, որ հիւանդներին հանում էին 
հրապարակները եւ դնում պատգարակներով ու իրենց մահիճներով, 
որպէսզի Պետրոսի անցնելու ժամանակ գոնէ նրա ստուերը հասնի նրանցից 



մէկին։ 16 Եւ շրջակայ քաղաքներից բազմութիւնը հաւաքւում էր Երուսաղէմ. 
բերում էին հիւանդներ եւ պիղծ ոգիներից տանջուածներ, որոնք բոլորն էլ 
բժշկւում էին։

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 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։

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 8:26 Նոյնպէս եւ Հոգին օգնութեան է հասնում մեր 
տկարութիւններին. որովհետեւ մենք աղօթում ենք եւ չգիտենք, թէ ինչպէս 
արժան է աղօթել. բայց Հոգին ինքը բարեխօս է լինում մեզ անմռունչ 
հառաչանքով։

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 12:9 միւսին՝ հաւատ՝ նոյն Հոգով, միւսին՝ բժշկումների 
շնորհ՝ նոյն Հոգով,

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 12:28 Եւ ում որ Աստուած կարգեց եկեղեցու մէջ, սրանք 
են. նախ՝ առաքեալներ, երկրորդ՝ մարգարէներ, երրորդ՝ ուսուցանողներ, 
ապա՝ զօրաւոր գործեր կատարելու շնորհներ, ապա՝ բժշկելու շնորհներ, 
օգնելու, կառավարելու շնորհներ, տեսակ-տեսակ լեզուներ խօսելու 
շնորհներ, լեզուների թարգմանութեան շնորհներ։

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ 2:27 Եւ արդարեւ հիւանդացաւ մերձիմահ. բայց Աստուած 
ողորմեց նրան. ոչ միայն նրան, այլեւ՝ ինձ, որպէսզի տրտմութեան վրայ 
տրտմութիւն չկրեմ։

ՅԱԿՈԲՈՍ 5:14 հիւա՞նդ է ձեզնից մէկը, թող կանչի եկեղեցու երէցներին, եւ 
նրանք նրա վրայ թող աղօթք անեն, թող իւղով օծեն նրան Տիրոջ անունով։

1 ՊԵՏՐՈՍ 2:24 Ի՛նք քաւեց մեր մեղքերը խաչափայտին վրայ՝ իր մարմինով, 
որպէսզի՝ զերծ ըլլալով մեղքէն՝ ապրինք արդարութեան համար: Դուք անոր 
վէրքերո՛վ բժշկուեցաք.

3 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 1:2 Սիրելի՛ս, աղօթում եմ քո բոլոր գործերի յաջողութեան եւ քո
առողջութեան համար. այնպէս, ինչպէս որ քո հոգին էլ յաջողութեան մէջ է։
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