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ՂՈՒԿԱՍԻ 17:5 Եւ եթէ եօթն անգամ մեղանչի քո դէմ եւ եօթն անգամ դառնայ 
քեզ եւ ասի՝ զղջում եմ, ների՛ր նրան։ ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 10:17 Ապա
ուրեմն հաւատը լսուածից է, եւ լսուածը՝ Քրիստոսի խօսքից։

ՂՈՒԿԱՍԻ 11:1 Եւ եղաւ որ Յիսուս մի տեղ աղօթքի էր կանգնած. եւ երբ 
վերջացրեց, նրա աշակերտներից մէկն ասաց նրան. Տէ՛ր, մեզ աղօթել 
սովորեցրո՛ւ, ինչպէս Յովհաննէսը սովորեցրեց իր աշակերտներին։

1 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 2:1-4 Արդ, ամենից առաջ աղաչում եմ աղօթք անել, խնդրել, 
պաղատել, գոհութիւն մատուցել բոլոր մարդկանց համար, 2 մանաւանդ 
թագաւորների եւ բոլոր իշխանաւորների համար, որպէսզի խաղաղութեամբ 
եւ հանդարտութեամբ վարենք մեր կեանքը, կատարեալ 
աստուածապաշտութեամբ եւ սրբութեամբ. 3 ա՛յդ է բարին եւ ընդունելին մեր
Փրկչի՝ Աստծու առաջ։ 4 Նա կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկուեն եւ 
հասնեն ճշմարտութեան գիտութեանը.

ԶԱՔԱՐԻԱ 3:1,2 Տէրը ցոյց տուեց ինձ Յեսու մեծ քահանային, որ կանգնած էր 
Տիրոջ Հրեշտակի առաջ. եւ սատանան կանգնած էր նրա աջ կողմում՝ նրան 
հակառակուելու համար։ 2 Տէրն ասաց սատանային. Տէրը կը սաստի քեզ, 
սատանա՛յ, Տէրը, որ ընտրեց Երուսաղէմը, կը սաստի քեզ. արդեօք նա 
կրակից փրկուած կիսախանձ մի փայտ չէ՞։

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 6:12 որովհետեւ մեր պատերազմը մարմնի եւ արեան հետ չէ, 
այլ՝ իշխանութիւնների հետ, պետութիւնների հետ, այս խաւար աշխարհի 
տիրակալների հետ եւ երկնքի տակ եղող չար ոգիների հետ։

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 6:10,11 Եւ վերջապէս, զօրացէ՛ք Տիրոջով եւ նրա զօրութեան 
կարողութեամբ. 11 եւ Աստծու սպառազինութիւնը հագէ՛ք, որպէսզի 
կարողանաք ընդդիմանալ Սատանայի հնարանքներին.

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 6:13-17 Ուստի առէ՛ք Աստծու սպառազինութիւնը, որպէսզի 
կարողանաք չար օրում դէմ կանգնել չարին. 14 եւ երբ ամէն ինչ կատարէք, 
հաստատո՛ւն կացէք՝ տեղում պինդ կանգնած, ձեր մէջքերը գօտեպնդած 
ճշմարտութեամբ, եւ հագած արդարութեան զրահը՝ 15 ձեր ոտքերը 
ամրացրէ՛ք խաղաղութեան Աւետարանի պատրաստութեամբ։ 16 Եւ այս 
բոլորի վրայ, առէ՛ք հաւատի վահանը, որով պիտի կարողանաք հանգցնել 
չարի բոլոր մխացող նետերը։ 17 Եւ առէ՛ք փրկութեան սաղաւարտն ու Հոգու 
սուսերը, որ է Աստծու խօսքը։

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 4:(12)13 Կենդանի է Աստծու խօսքը, ազդու եւ 
աւելի հատու, քան ամէն մի երկսայրի սուր. եւ կտրում անցնում է մինչեւ ոգու
եւ հոգու, յօդերի եւ ողնածուծի բաժանման սահմանը. նա քննում է սրտի 



մտածումներն ու խորհուրդները։
ՂՈՒԿԱՍԻ 4:8 Յիսուս պատասխանեց նրան եւ ասաց. Գրուած է. Քո Տէր 

Աստծո՛ւն պիտի երկրպագես եւ նրա՛ն միայն պիտի պաշտես։
ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 6:18 Ամենայն աղօթքներով եւ աղաչանքներով ամէն ժամ 

աղօթեցէ՛ք Հոգով. եւ այդ բանի մէջ հսկեցէ՛ք անխոնջ յարատեւութեամբ եւ 
աղաչանքներով բոլոր սրբերի համար,

1 ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 17:45-47 Դաւիթն ասաց այլազգուն. Դու ինձ վրայ 
ես յարձակւում սրով, գեղարդով եւ վահանով, իսկ ես քեզ վրայ եմ 
յարձակւում Իսրայէլի զօրքի զօրութիւնների Տիրոջ անունով, Իսրայէլի, որին 
դու այսօր նախատեցիր։ 46 Տէրը քեզ այսօր իմ ձեռքը կը մատնի, ես կը 
սպանեմ քեզ, քո գլուխը կը կտրեմ, քո լէշն ու այլազգիների բանակի 
դիակները այսօր երկնքի թռչուններին ու երկրի գազաններին կը տամ։ 
Ամբողջ երկիրը կ՚իմանայ, թէ Աստուած գոյութիւն ունի Իսրայէլի մէջ, 47 այս 
ամբողջ բազմութիւնը կ՚իմանայ, թէ Տէրը սրով ու գեղարդով չէ, որ փրկում է, 
քանզի սա Տիրոջ պատերազմն է, եւ Տէրը ձեզ մեր ձեռքը պիտի մատնի։

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։

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 10:3-5 որովհետեւ, թէպէտեւ մարմնի մէջ ենք ապրում, 
բայց մարդկային նկատումներից մղուած չէ, որ պայքարում ենք 4 (քանի որ 
պայքարելու մեր զէնքը մարմնաւոր չէ այլ՝ Աստծու կողմից տրուած զօրաւոր 
զէնք է՝ քանդելու համար ամրութիւնները). 5 քանդում ենք գաղտնի 
մտածումները, Աստծու գիտութեան դէմ գոռոզացած ամէն ծառացում եւ 
գերելով բոլոր մտքերը՝ հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին

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

2 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 1:7 որովհետեւ Աստուած մեզ երկչոտութեան ոգի չտուեց, այլ՝ 
զօրութեան, սիրոյ եւ զգաստութեան։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 12:28,29 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։

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 1:13 Նրանով է, որ դուք էլ լսեցիք ճշմարտութեան խօսքը՝ ձեր 



փրկութեան Աւետարանը, որին հաւատալով կնքուեցիք խոստացուած Սուրբ 
Հոգով,

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 19:6 Եւ երբ Պօղոսը նրանց վրայ ձեռք դրեց, Սուրբ Հոգին 
իջաւ նրանց վրայ. լեզուներ էին խօսում եւ մարգարէանում։

ՄԱՐԿՈՍՒ 16:15-18 Եւ նրանց ասաց. Գնացէ՛ք ամբողջ աշխարհով մէկ եւ 
քարոզեցէ՛ք Աւետարանը բոլոր մարդկանց։ 16 Ով հաւատայ եւ մկրտուի, 
պիտի փրկուի, եւ ով չհաւատայ, պիտի դատապարտուի։ 17 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։ 1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 1:9 Իսկ 
եթէ խոստովանենք մեր մեղքերը, հաւատարիմ է նա եւ արդար՝ մեր մեղքերը 
մեզ ներելու եւ մաքրելու համար մեզ ամէն անիրաւութիւնից։

ԵԼՔ 20:5 Չպիտի երկրպագես ու չպիտի պաշտես դրանց, որովհետեւ ե՛ս եմ քո 
Տէր Աստուածը՝ մի նախանձոտ Աստուած. հայրերի մեղքերի համար 
պատժում եմ որդիներին, ինձ ատող մարդկանց նոյնիսկ երրորդ ու չորրորդ 
սերնդին, ՍԱՂՄՈՍ (109:17)108:17 Նա, որ անէծք սիրեց, 
թող այն իրեն դիպչի, նա, որ չուզեց օրհնութիւն, թող այն հեռու լինի նրանից։

ԴԱՏԱՒՈՐՆԵՐ 16:16 Եւ երբ ամբողջ գիշերը նեղեց նրան խօսքերով, 
թախանձեց եւ հոգին հանեց սպանելու չափ,

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 4:26 Թէ բարկանաք էլ, մեղք մի՛ գործէք. արեգակը ձեր 
բարկութեան վրայ թող մայր չմտնի.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 14:12 Ապա ուրեմն՝ մեզնից իւրաքանչիւր ոք Աստծուն 
հաշիւ է տալու իր համար։

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 2:23 Ամէն մարդ, որ ուրանում է Որդուն, իր մէջ չունի նաեւ 
Հօրը։ Իսկ ով խոստովանում է Որդուն, նա իր մէջ ունի նաեւ Հօրը։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 14:6 Յիսուս նրանց ասաց. Ես եմ Ճանապարհը եւ 
Ճշմարտութիւնը եւ Կեանքը։ Ոչ ոք չի գայ Հօր մօտ, եթէ ոչ՝ ինձանով։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 11:28-30 Եկէ՛ք ինձ մօտ, բոլոր յոգնածներդ ու բեռնաւորուածներդ,
եւ ես ձեզ կը հանգստացնեմ։ 29 Իմ լուծը ձեր վրայ վերցրէ՛ք եւ սովորեցէ՛ք 
ինձնից, որ հեզ եմ եւ սրտով խոնարհ. եւ ձեզ համար հանգիստ պիտի գտնէք, 
30 որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը՝ թեթեւ։

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 6:(2)2,3 որովհետեւ ասում է. 3 Ահա հիմա է ընդունելի 
ժամանակը, ահա հիմա է փրկութեան օրը։ 

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 10:13 որովհետեւ ամենայն ոք, որ Տիրոջ անունը կանչի, կը 
փրկուի։
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