
Armenian - Չարի Մտածումը Սուրբ Գրքերում - Bad Mind Scriptures

ԾՆՆԴՈՑ 26:35 որոնք վշտացնում էին Իսահակին եւ Ռեբեկային։
ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐէՆՔ 28:65 Այդ ազգերի մէջ էլ հանգստութիւն չի տայ քեզ, եւ

քո ոտքերը կանգնելու տեղ չեն ունենայ։ Այնտեղ նա քեզ կը տայ տխուր
սիրտ, արտասուաթոր աչքեր ու հիւծուած մարմին։

ՀՌՈՒԹ 1:18  Երբ Նոոմինը տեսաւ,  որ նա հաստատ որոշել է  գնալ իր
հետ, այլեւս չխօսեց այդ մասին նրա հետ։

2 ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 17:8 Քուսին աւելացրեց. «Դու ինքդ ճանաչում
ես հօրդ եւ նրա մարդկանց, որ նրանք շատ զօրեղ են եւ դառնացած
սրտով,  որովհետեւ  նրանք  նման  են  դաշտում  ձագերը  կորցրած  ու
զայրացած արջի։ Քո հայրը պատերազմի մարդ է եւ զօրքին հանգիստ
չի տայ։ 

ԱՌԱԿՆԵՐ 21:27  Ամբարիշտների  զոհաբերումները  պիղծ  են  Տիրոջ
առջեւ, որովհետեւ մատուցւում են անօրէն խորհրդով։

ԱՌԱԿՆԵՐ 29:11 Անզգամն իր ողջ բարկութիւնը թափում է միանգամից,
բայց իմաստունը համբերում է մեղմութեամբ։

ԵԶԵԿԻԷԼ 23:17,22,28  Նրա  մօտ  եկան  Բաբելոնի  զաւակները  նրա
անկողնում  հանգչելու,  պղծեցին  նրան  իր  պոռնկութեան  մէջ։  Նա
խառնակուեց նրանց հետ. մարմինը յագեցաւ նրանցից։ 22 Ուստի, ո՛վ
Ոողիբա,  այսպէս է  ասում  Տէր  Աստուածը.  Ահա քեզ  վրայ  ոտքի եմ
հանելու  հոմանիներիդ,  որոնցից  յագեցաւ  ու  զզուեց  մարմինդ, 28
Ուստի  այսպէս  է  ասում  Տէր  Աստուածը.  Ահա  քեզ  մատնելու  եմ
ատելիներիդ ձեռքը, որոնցից յագեցաւ ու զզուեց մարմինդ։

ԵԶԵԿԻԷԼ 36:5 Չեմ  կարող  իմ  զայրոյթի  հրով  չխօսել  այլազգիների
մասին,  նաեւ  բոլոր  եդոմայեցիների  մասին,  որովհետեւ  երկիրս
տարագրեցին,  ոտնահարելով  անարգեցին  մարդկանց,  աւերի  ու
աւարի մատնեցին նրանց։

ԵԶԵԿԻԷԼ 38:10 Այսպէս է ասում Տէր Աստուած. Այն օրը խոհեր են միտքդ
գալու,

ԴԱՆԻԷԼ 5:20  Այն ծառը, որ տեսնում էիր մեծացած եւ զօրացած, եւ որի
բարձրութիւնը  հասնում  էր  մինչեւ  երկինք,  իսկ  նրա  լայնութիւնը՝



աշխարհի բոլոր կողմերը,
ՂՈՒԿԱՍԻ 12:29 Եւ դուք մի՛ մտահոգուէք, թէ ի՛նչ էք ուտելու կամ ի՛նչ էք

խմելու, եւ մի՛ մտատանջուէք,
ԳՈՐԾՔ  ԱՌԱՔԵԼՈՑ 12:20  Եւ  Հերովդէսը  ցասումով  էր  լցուած

տիւրոսցիների եւ սիդոնացիների դէմ։ Նրանք միաբանուած՝ եկան նրա
մօտ  եւ  համոզելով  Բղաստոսին՝  թագաւորի  սենեկապետին,
խաղաղութիւն  խնդրեցին,  քանի  որ  իրենց  երկիրը  նրա  երկրից  էր
կերակրւում։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 14:2  Բայց չհաւատացող հրեաները հեթանոսների
մտքերը եւս չարացրին եղբայրների դէմ։

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ  1:28  Եւ  քանի  որ  չկամեցան  ճանաչել  Աստծուն,
Աստուած նրանց մատնեց անարգ մտքերի, որ անվայել բաներ անեն՝

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ  8:6,7  քանի որ մարմնաւոր խորհուրդը մահ է,  իսկ
հոգեւոր  խորհուրդը  կեանք  եւ  խաղաղութիւն.  7  քանզի  մարմնաւոր
խորհուրդը թշնամութիւն է առ Աստուած, որովհետեւ չի հնազանդւում
Աստծու օրէնքին. եւ նա ոչ իսկ կարող է։

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ  11:20  որովհետեւ,  եթէ  Աստուած  բուն  ճիւղերին
չխնայեց, գուցէ երբեք քեզ էլ չխնայի։

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 10:5 քանդում ենք գաղտնի մտածումները, Աստծու
գիտութեան  դէմ  գոռոզացած  ամէն  ծառացում  եւ  գերելով  բոլոր
մտքերը՝ հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին

2  ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 11:3  Բայց երկիւղ եմ կրում, թէ մի գուցէ, ինչպէս
օձն իր խորամանկութեամբ խաբեց Եւային, ձեր միտքը ապականուի ու
շեղուի Քրիստոսի հանդէպ ձեր ունեցած պարզամտութիւնից.

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 2:3  Նրանց թւում եւ մենք բոլորս մի ժամանակ ապրում
էինք  մեր  մարմնի  կրքերով  եւ  կատարում  մարմնի  ու  մտքի
ցանկութիւնները. եւ իսկապէս Աստծու բարկութեան արժանի մարդիկ
էինք ուրիշների նման։

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 4:17 Արդ, այս բանն եմ ասում եւ վկայում Տիրոջով. դուք
այլեւս չընթանաք այնպէս, ինչպէս որ այլ հեթանոսներն են ընթանում
իրենց մտքի ունայնութեամբ.

ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 1:21  եւ  նրանո՛վ  հաշտեցնել  ամէն  ինչ  իր  հետ՝
խաղաղութիւն անելով խաչի վրայ թափած իր արեամբ ե՛ւ երկրի վրայ,



ե՛ւ երկնքում եղածների համար։
ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 2:18  Թող ձեզ չխաբի ոչ  ոք,  որին հաճելի է,  խոնարհ

ձեւանալով,  հրեշտակներին պաշտամունք մատուցելով, դեռ չտեսած
բաներին  միջամուխ  լինելով,  անտեղի  հպարտանալ  մարմնական
մտածումներով։

1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 5:14 Եղբայրնե՛ր, աղաչում եմ ձեզ. խրատեցէ՛ք
ստահակներին,  քաջալերեցէ՛ք  երկչոտներին,  օգնակա՛ն  եղէք
տկարներին, համբերատա՛ր եղէք բոլորի հանդէպ։

2  ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 2:2  դուք  իսկոյն  չխռովուէք  ձեր  մտքում  եւ
չզարհուրէք ո՛չ հոգով, ո՛չ խօսքով, ո՛չ էլ թղթերով՝ իբր թէ մեր կողմից
գրուած, որպէս թէ արդէն եկած հասած լինի Տիրոջ օրը։

1 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 6:5 այդպիսին գոռոզամիտ է եւ ոչինչ չգիտէ, այլ բռնուած է
հակառակութեան  խօսքեր  եւ  խնդիրներ  առաջացնելու
հիւանդութեամբ,  որոնցից  առաջ  են  գալիս  նախանձ,  կռիւ,
հայհոյութիւններ, չար կասկածներ, խարդախութիւններ

2  ՏԻՄՈԹԷՈՍ 3:8  Եւ  ինչպէս  Յանէսն  ու  Յամրէսը  հակառակուեցին
Մովսէսին,  այնպէս  էլ  սրանք  հակառակւում  են  ճշմարտութեանը.
ապականուած մտքով մարդիկ, անպէտք՝ հաւատի մէջ։

ՏԻՏՈՍ 1:15 Ամէն ինչ մաքուր է խղճմտանքով մաքուր եղողների համար,
բայց  պիղծերի  եւ  անհաւատների  համար  ոչ  մի  բան  մաքուր  չէ։  Եւ
նրանց միտքն ու խղճմտանքը պղծուած են։

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 12:3  Ապա ուրեմն՝ մտաբերեցէ՛ք Յիսուսին,
որ  այսպէս  համբերեց  իր  հանդէպ  մեղաւորների  ունեցած
հակառակութեանը, որպէսզի չլինի թէ յոգնէք եւ յուսալքուէք,

ՅԱԿՈԲՈՍ 1:8  քանի  որ  երկմիտ  մարդը  իր  արած  բոլոր  քայլերում
անհաստատ է։
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