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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։

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

ԾՆՆԴՈՑ 34:2,3,8 Նրան տեսաւ քոռեցի Եմորի որդի Սիւքեմը, որը երկրի 
իշխանն էր, առեւանգեց նրան, պառկեց նրա հետ եւ պղծեց նրան։ 3 Սիւքեմը, 
ամբողջ հոգով կապուելով Յակոբի դուստր Դինայի հետ, սիրեց աղջկան եւ 
քաղցրութեամբ խօսեց նրա հետ։ 8 Եմորը նրանց դիմելով՝ ասաց. Իմ որդի 
Սիւքեմը ամբողջ հոգով սիրել է ձեր դստերը։ Արդ, աղջկան տուէ՛ք նրան 
կնութեան եւ խնամութիւն արէ՛ք մեզ հետ.

ԹՈՒԵՐ 21:4 Հոր լեռից շարժուելով դէպի Կարմիր ծովը տանող ճանապարհով, 
նրանք շրջանցեցին Եդոմը։ Ժողովուրդը յուսահատուեց ճանապարհին եւ 
սկսեց գանգատուել Աստծուց ու Մովսէսից։

ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐէՆՔ 4:29 Եթէ այնտեղ նեղութեան մէջ գտնուելով ձեր ամբողջ 
հոգով ու էութեամբ ցանկանաք փնտռել ու գտնել ձեր Տէր Աստծուն, ապա 
նրան կը գտնէք։

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

1 ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 18:1 Երբ Դաւիթը Սաւուղի հետ խօսակցութիւնը 
վերջացրեց, Յովնաթանը հոգով կապուեց Դաւթին։

3 ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 1:29 Արքան երդուեց՝ ասելով. Կենդանի է Տէրը, որ 
փրկել է իմ կեանքը ամէն նեղութիւնից։

4 ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 4:27 Ապա եկաւ Եղիսէէի մօտ, լեռը, եւ գրկեց նրա 
ոտքերը։ Գէեզին մօտեցաւ, որ նրան յետ քաշի, բայց Եղիսէէն ասաց. Թո՛յլ 
տուր նրան, որովհետեւ նրա սիրտը վշտահար է, եւ Տէրն ինձնից դա թաքցրել 
է, չի յայտնել ինձ։

ՅՈԲ 7:11 Այսուհետ չպիտի զսպեմ ես բերանս. պիտ խօսեմ, քանի դեռ վիշտ 
ունեմ, տագնապով պիտ բացեմ դառնութիւնն իմ հոգու։ ՅՈԲ 14:22 
Բայց անդամներն իր ախտահարուած են, իսկ հոգին նրա սգում է իր մէջ։

ՅՈԲ 19:2 Մինչեւ ե՞րբ պիտ տանջէք իմ հոգին, խօսքերով պիտ ընկճէք իմ անձը։
ՅՈԲ 27:2 Կենդանի է Տէրն, որ ինձ հետ այսպէս դատաստան տեսաւ, 

Ամենակալը դառնացրեց հոգիս։ ՅՈԲ 30:25 Ես, որ 
հեծեծում ու ողբում էի դժբախտի վրայ,երբ տեսնում էի մարդուն վշտի մէջ։

ՍԱՂՄՈՍ 6:(3,4) 4,5 Անձն իմ յոյժ խռոված է, եւ դու, Տէ՛ր, մինչեւ ե՞րբ...։ (4)5 



Դարձի՛ր, Տէ՛ր, փրկի՛ր ինձ, ազատի՛ր ինձ, Տէ՛ր, քո ողորմութեամբ
ՍԱՂՄՈՍ 7:(1,2)2,3 Տէ՛ր իմ Աստուած, քեզ վրայ դրեցի յոյսն իմ, փրկի՛ր ինձ եւ 

իմ բոլոր հալածիչներից ազատի՛ր ինձ։ (2)3 Չլինի թէ առիւծի նման յօշոտեն 
ինձ, եւ չգտնուի մէկը, որ փրկի ինձ եւ պահպանի։

ՍԱՂՄՈՍ 17:13 Ելի՛ր, Տէ՛ր, հասի՛ր եւ արգելի՛ր նրանց, փրկի՛ր ինձ 
ամբարիշտների սրից ու թշնամու ձեռքից։

ՍԱՂՄՈՍ (23:3) 22:4 Նա կենդանացրեց ինձ, յանուն իր անուան առաջնորդեց 
ինձ արդարութեան ճանապարհներով։

ՍԱՂՄՈՍ (25:20) 24:20 Պահպանի՛ր ինձ ու փրկի՛ր ինձ, եւ թող ամօթով չմնամ, 
որ յոյսս դրի քեզ վրայ։

ՍԱՂՄՈՍ (33:19) 32:19 մահից փրկելու նրանց անձըեւ սովի ժամանակ 
կերակրելու համար նրանց։ 

ՍԱՂՄՈՍ (34:22) 33:23 Տէրը փրկում է իր ծառաներին, եւ բոլոր նրանք, որ յոյս 
են դնում Նրա վրայ, չպիտի զղջան։

ՍԱՂՄՈՍ (35:12,13) 34:12,13 Իմ դէմ բարձրացան վկաները չար, 
հարցաքննեցին ինձ մինչ ես անտեղեակ էի։ 12 Բարու փոխարէն չար 
հատուցեցին ինձ, խորհուրդ արին ինձ անժառանգ թողնել մարդկանց մէջ։ 

ՍԱՂՄՈՍ (41:4) 40:5 Ես ասացի. Տէ՛ր, ողորմի՛ր ինձ եւ բուժի՛ր անձն իմ, ես 
մեղանչեցի քո դէմ։

ՍԱՂՄՈՍ (42:5) 41:6 Արդ, ինչո՞ւ ես տրտմում, հոգի՛ իմ, կամ ինչո՞ւ ես 
խռովեցնում ինձ. յոյսդ դի՛ր Աստծու վրայ, օրհներգի՛ր նրան,իմ անձը փրկողն 
Աստուած է։ (ՍԱՂՄՈՍ (42:6,11) 41:7,12; (43:5) 42:5)

ՍԱՂՄՈՍ (56:13) 55:13 Ինձ փրկեցիր մահուանից, աչքս՝ արտասուքից, եւ 
ոտքս՝ գայթակղութիւնից. ողջերի երկրում ես հաճելի կ՚երեւամ Տիրոջ առջեւ։

ՍԱՂՄՈՍ (69:10) 68:11 Ծոմապահութեամբ խոնարհեցրի ինձ, եւ դա ինձ 
համար նախատինք եղաւ։ ՍԱՂՄՈՍ (69:18) 68:18 Հայեացքդ 
դարձրո՛ւ ինձ վրայ ու փրկի՛ր ինձ, եւ իմ թշնամիներից ինձ պահպանի՛ր։

ՍԱՂՄՈՍ (86:13) 85:13 Մեծ եղաւ քո ողորմութիւնն իմ հանդէպ, հոգիս 
փրկեցիր խոր դժոխքից։

ՍԱՂՄՈՍ (97:10) 96:10 Տիրո՛ջը սիրողներ, ատեցէ՛ք չարութիւնը. Տէրը 
պահպանում է իր սրբերի հոգիները, մեղաւորների ձեռքից փրկում է նրանց։

ՍԱՂՄՈՍ (107:9) 106:9 քանզի նա յագեցրեց քաղցած հոգիները,եւ բարութեամբ 
լիացրեց կարօտեալ անձանց,

ՍԱՂՄՈՍ (116:4) 114:4 եւ Տիրոջ անունը կանչեցի՝ ասելով.Ո՜վ Տէր, փրկի՛ր ինձ։
ՍԱՂՄՈՍ (116:8) 114:8 Նա ինձ փրկեց մահուանից, աչքերս՝ արտասուքից եւ 

ոտքերս՝ սայթաքումից։ ՍԱՂՄՈՍ (119:28) 118:28 
Հոգիս անքուն մնաց ձանձրոյթից, ըստ քո խոստման՝ ամրապնդի՛ր ինձ։

ՍԱՂՄՈՍ (120:2) 119:3 Տէ՛ր, փրկի՛ր ինձ նենգ շրթունքներից ու չար լեզուից։



ՍԱՂՄՈՍ (121:7) 120:8 Տէրը քեզ կը պահպանի ամէն չարիքից, Տէրը կը 
պահպանի քեզ։

ՍԱՂՄՈՍ (124:7) 123:8 Մեր հոգիները փրկուեցին ինչպէս ճնճղուկը որսորդի 
թակարդից։ Նրանց թակարդները փշրուեցին, եւ մենք ազատուեցինք։

ՍԱՂՄՈՍ (138:3) 137:3 Որ օրը որ քեզ ձայն տամ,իսկոյն լսի՛ր ինձ, եւ 
բազմապատկի՛ր զօրութիւններն հոգուս մէջ։

ԱՌԱԿՆԵՐ 6:32 Իսկ եթէ մէկը շնանում է խելքի պակասութեան պատճառով, նա
կորստի է մատնում ինքն իրեն,

ԱՌԱԿՆԵՐ 22:25 որ չլինի թէ սովորես նրա ճանապարհները եւ ծուղակն 
ընկնելով՝ խեղդամահ լինես։

ԵՐԵՄԻԱ 20:13 Օրհնեցէ՛ք Տիրոջը, գովեցէ՛ք նրան, քանզի նա տնանկի հոգին 
փրկեց չարագործների ձեռքից։

ԵՐԵՄԻԱ 31:25 քանզի ես արբեցրի բոլոր ծարաւ հոգիներին, բոլոր քաղցած 
հոգիներին լիացրի։

ԵԶԵԿԻԷԼ 13:20,21 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։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 10:28 Եւ մի՛ վախեցէք նրանցից, որ մարմինն են սպանում, բայց 
հոգին սպանել չեն կարող. այլ դուք առաւել վախեցէ՛ք նրանից, ով կարող է 
գեհենի մէջ կորստեան մատնել հոգին եւ մարմինը։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 16:26 քանի որ մարդու Որդին գալու է իր Հօր փառքով՝ իր 
հրեշտակների հետ միասին. եւ այն ժամանակ իւրաքանչիւրին կը հատուցի 
ըստ իր գործերի։ (ՄԱՐԿՈՍՒ 8:36,37)

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 22:37 Եւ Յիսուս նրան ասաց. Պիտի սիրես քո Տէր Աստծուն քո 
ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով ու քո ամբողջ մտքով։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 26:38 Այն ժամանակ նրանց ասաց. Հոգիս տխուր է մահու չափ. 
այստե՛ղ մնացէք եւ ինձ հետ հսկեցէ՛ք։  (ՄԱՐԿՈՍՒ 14:34)

ՄԱՐԿՈՍՒ 12:30 եւ դու պիտի սիրես քո Տէր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո 
ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով եւ քո ամբողջ զօրութեամբ. սա՛ է առաջին 
պատուիրանը։

ՂՈՒԿԱՍԻ 12:20 Աստուած նրան ասաց. Անմի՛տ, հէնց այս գիշեր հոգիդ քեզնից 
պահանջելու են, իսկ ինչ որ պատրաստել ես, ո՞ւմն է լինելու։

ՂՈՒԿԱՍԻ 21:19 Եւ ձեր համբերութեամբ պիտի շահէք ձեր հոգիներըmark։
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 12:27 Բայց այժմ հոգիս խռովուած է. եւ ի՞նչ ասեմ. Հա՛յր, փրկի՛ր 

ինձ այս ժամից։ Բայց ես հէնց այս բանի համար եմ եկել այս ժամին։



ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 14:22 Նրանց համար իւրաքանչիւր եկեղեցու վրայ երէցներ
ձեռնադրեցին, պահեցողութեամբ հանդերձ աղօթք արեցին եւ նրանց 
յանձնեցին Տիրոջը, որին հաւատացել էին։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 15:24 Քանի որ լսեցիք, թէ ոմանք, իբրեւ թէ մեզնից, որոնց 
մենք հրաման չենք տուել, խռովեցրել են ձեզ խօսքերով եւ խախտել են ձեր 
մտքերը՝ ասելով, թէ պէտք է թլփատուել եւ օրէնքը պահել,

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 15:45 Այսպէս էլ գրուած է. Առաջին մարդը՝ Ադամը, եղաւ 
կենդանի շունչ. վերջին Ադամը՝ կենդանարար հոգի։

1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 5:23 Եւ խաղաղութեան Աստուածն ինքը թող սրբացնի 
ձեզ ամբողջապէս, եւ ձեր ամբողջ հոգին, շունչը եւ մարմինը թող անարատ 
պահուի մինչեւ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի գալուստը։

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 6:19 որը հաստատուն եւ անշարժ խարիսխ է մեզ 
համար. յոյս, որ թափանցում է վարագոյրից այն կողմ,

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 10:39 Բայց մենք անոնցմէ չենք՝ որ կ՚ընկրկին 
կորուստի համար, հապա անոնցմէ՝ որ կը հաւատան, իրենց անձին 
փրկութեան համար:

ՅԱԿՈԲՈՍ 1:21 Ահա թէ ինչու, դէ՛ն գցելով ամենայն աղտեղութիւն եւ չարիքի 
աւելցուկ, հեզութեա՛մբ ընդունեցէք ձեր մէջ սերմանուած խօսքը, որ կարող է 
փրկել ձեր հոգիները։ ՅԱԿՈԲՈՍ 5:20 թող իմանայ, 
որ, ով մեղաւորին իր մոլորութեան ճանապարհից յետ է բերում, կը փրկի նրա 
հոգին մահուանից եւ կը ծածկի մեղքերի մի ամբողջ բազմութիւն։

1 ՊԵՏՐՈՍ 1:9 ձեռք բերելով ձեր հաւատի պսակումը՝ հոգիների փրկութիւնը։
1 ՊԵՏՐՈՍ 1:22 Արդ, մաքրեցէ՛ք դուք ձեզ՝ հնազանդուելով ճշմարտութեանը, 

առանց կեղծաւորութիւն խառնելու եղբայրասիրութեան մէջ՝ մաքուր սրտով 
ջերմօրէն սիրելով միմեանց։

1 ՊԵՏՐՈՍ 2:11 Դուք, որ մի ժամանակ ժողովուրդ չէիք, բայց այժմ Աստծու 
ժողովուրդն էք. դուք, որ ողորմութիւն չէիք գտել, այժմ ողորմութիւն գտաք։

1 ՊԵՏՐՈՍ 4:19 Հետեւաբար նրանք, որ չարչարւում են ըստ Աստծու կամքի, 
բարեգործութիւն անելով թող իրենց հոգիները յանձնեն հաւատարիմ 
Ստեղծողին։

2 ՊԵՏՐՈՍ 2:7,8 Եւ նա փրկեց արդար Ղովտին, որ ձանձրացել էր նրանց 
անառակ, անկարգ ընթացքից 8 (որովհետեւ արդարը, բնակուելով նրանց մէջ, 
ականատես եւ ականջալուր էր լինում նրանց անօրէն ընթացքին՝ ամէն օր 
տանջելով իր արդար հոգին)։

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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