
Armenian - Խոստումները Սուրբ Գրքերում - Promises Scriptures

ԾՆՆԴՈՑ 20:6 Աստուած երազի մէջ ասաց նրան. Գիտեմ, որ դու մաքուր 
սրտով ես արել այդ, դրա համար էլ ես խնայեցի քեզ, որ չմեղանչես իմ 
դէմ։ Այդ պատճառով էլ թոյլ չտուեցի, որ մերձենաս նրան։

ԵԼՔ 35:21,26 եւ ամէն մէկը բերեց իր սրտից բխածը. նրանք Տիրոջն էին 
նուիրաբերում այն ամէնը, ինչ անհրաժեշտ էր վկայութեան խորանի, նրա
կահաւորանքի, բոլոր սրբազան զգեստների համար։ 26 Բոլոր կանայք 
յօժարակամ այծերի մազ էին մանում հմտութեամբ։

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

ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐէՆՔ 2:25 Այսօրուանից սկսի՛ր ահ ու սարսափ տարածել 
երկնքի տակ գտնուող բոլոր ազգերի վրայ։ Ով որ լսի քո անունը, պիտի 
դողայ, եւ քո սարսափը պիտի պատի նրանց։

ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐէՆՔ 9:3 Դու այսօր կ՚իմանաս, որ քո Տէր Աստուածն ինքը, 
որպէս լափող կրակ, գնալու է քո առջեւից։ Նա կոտորելու է, ոչնչացնելու է
նրանց քո աչքի առջեւ, կոտորելու է նրանց ու ոչնչացնելու անմիջապէս, 
ինչպէս որ ասաց քեզ Տէրը։

ՅԵՍՈՒ 2:9 Գիտեմ, որ Տէրն այս երկիրը ձեզ է տուել, որովհետեւ ձեր ահն 
ընկել է մեզ վրայ, եւ ձեր պատճառով այս երկրի բոլոր բնակիչները 
հալումաշ են եղել,

1 ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 17:48,50 Վեր կացաւ այլազգին ու եկաւ 
մօտեցաւ Դաւթին, իսկ Դաւիթն շտապեց եւ այլազգու դէմ ճակատելու 
գնաց։ 50 Այսպիսով Դաւիթը պարսատիկով ու քարով յաղթեց այլազգուն, 
հարուածեց ու սպանեց նրան։

ԵՍԹԵՐ 8:(17)16 Բոլոր քաղաքներում ու գաւառներում, ուր կարդում էին 
արքունի հրամանները, խնդութիւն եւ ուրախութիւն էր լինում նրանց 
համար։ Հեթանոսներից շատերը հրէութիւն էին ընդունում եւ թլփատւում 
հրեաների ահի պատճառով։  

ՅՈԲ 29:14 Արդարութեամբ էի զգեստաւորուել եւ իրաւունքը թիկնոցի նման 
գցել ինձ վրայ։

ԱՌԱԿՆԵՐ 13:11 Անիրաւութեամբ դիզուած հարստութիւնը պիտի 
պակասի, բայց աստուածապաշտութեամբ ձեռք բերուած ունեցուածքը 
պիտի բազմապատկուի։



ԱՌԱԿՆԵՐ 13:22 Առատաձեռն մարդը ճոխ ժառանգութիւն պիտի թողնի 
որդիների որդիներին, բայց ամբարիշտների հարստութիւնը արդարները 
պիտի ստանան։

ԱՌԱԿՆԵՐ 22:22,23 Մի՛ բռնացիր աղքատի վրայ, որովհետեւ նա խեղճ է, եւ 
մի՛ անարգիր տնանկին դատարանի մէջ, 23 որովհետեւ Տէրն է նրա դատն
ու դատաստանն անելու, եւ Տէրն է, որ անկորուստ պիտի փրկի քո հոգին։

ԵՍԱՅԻ 35:8 Այնտեղ մաքուր ճանապարհ պիտի լինի, եւ ճանապարհը 
սուրբ պիտի կոչուի, այդ տեղով պիղծը չպիտի անցնի, « պիղծ մարդկանց 
համար այնտեղ ճանապարհ չի լինելու, -մտամոլոր մարդիկ անգամ, այդ 
տեղով ընթանալով, չպիտի մոլորուեն։

ԵՍԱՅԻ 43:2 Եթէ ջրերի միջով անցնես՝ քեզ հետ կը լինեմ, եւ գետերը քեզ չեն
խեղդի.եթէ կրակի միջով անցնես՝ չես այրուի, եւ նրա բոցը քեզ չի կիզի.

ԵՍԱՅԻ 49:25 Այսպէս է ասում Տէրը. «Եթէ որեւէ մէկը հսկային գերեվարի, 
կ՚առնի նրա աւարը. նա, ով հսկայի աւարը կը վերցնի, շատ լաւ էլ 
կ՚ազատուի։ Բայց ես իմ դատաստանն եմ անելու եւ փրկելու եմ իմ 
որդիներին։

ԵՍԱՅԻ 54:17 Ոչ մի վնասակար գործիք քո դէմ յաջողութիւն չպիտի 
ունենայ, եւ դու քո դէմ դատաստանի ելնող ամէն մի լեզու պարտութեան 
ես մատնելու, նրա հետ՝ եւ քո բոլոր դատախազներին։ Դա է Տիրոջ 
ծառաների ժառանգութիւնը, եւ ինձ համար դուք էք լինելու իրաւացի, 
-ասում է Տէրը։

ԵՍԱՅԻ 59:17,19 Նայեց, բայց մարդ չկար, դիտեց, բայց չկար մէկը, որ 
օգնական լինէր. եւ իր բազկով հատուցեց ու ըստ իր ողորմութեան 
հաստատեց նրանց։ 19 Նա նախատինք ու հատուցում պիտի տայ 
հակառակորդներին ու կղզիների բնակիչներին։

ԵՍԱՅԻ 61:10 Ես պիտի հրճուեմ Տիրոջով, որովհետեւ նա ինձ փրկութեան 
զգեստ եւ ուրախութեան պատմուճան հագցրեց, որպէս փեսայի՝ պսակ 
դրեց իմ գլխին եւ որպէս հարսի՝ զուգեց ինձ զարդով։

ԵԶԵԿԻԷԼ 22:30 Նրանց միջից մի մարդ փնտռեցի, որ ուղիղ ընթանար, 
զայրոյթիս պահին առջեւս յօժարակամ կանգնէր, որպէսզի չջնջէի նրանց, 
բայց չգտայ։

ԵԶԵԿԻԷԼ 45:8 Եւ դա նրա համար լինելու է իր կալուածքն Իսրայէլում։ Եւ 
իշխանները չեն բռնանալու այլեւս իսրայէլացիների՝ իմ ժողովրդի վրայ. 
բաժանուած հողն էլ Իսրայէլի տունն է ժառանգելու սերնդից սերունդ։

ԴԱՆԻԷԼ 4:16 Սեդրակը, Միսակը եւ Աբեդնագովը պատասխանեցին 
Նաբուքոդոնոսոր արքային եւ ասացին. Հարկ չկայ քեզ պատասխանել 



այդ բանի համար, արքա՛յ,
ԴԱՆԻԷԼ 7:4 ուստի թագաւորը նրան նշանակեց կառավարիչ իր ողջ 

թագաւորութեան վրայ։ Հրամանատարներն ու նախարարները 
նախանձում էին եւ առիթ էին փնտռում մեղադրելու Դանիէլին։ Բայց ոչ 
մի առիթ, յանցանք եւ մեղք չէին գտնում, որովհետեւ նա հաւատարիմ էր։

ԶԱՔԱՐԻԱ 4:6 Պատասխան տուեց Հրեշտակը եւ ասաց ինձ. Սա Տիրոջ 
խօսքն է Զօրաբաբէլին՝ասուած ոչ թէ մեծ զօրութեամբ եւ ուժգնութեամբ, 
այլ իմ հոգո՛վ, - ասում է Ամենակալ Տէրը։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 24:22 Եւ եթէ այդ օրերը չկարճեցուէին, ոչ մի մարմին չէր 
ազատուի. բայց ընտրեալների պատճառով այդ օրերը պիտի կարճեցուեն։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 26:41 Արթո՛ւն մնացէք եւ աղօ՛թք արէք, որպէսզի փորձութեան 
մէջ չընկնէք. հոգիս յօժար է, բայց մարմինս՝ տկար։

ՄԱՐԿՈՍՒ 10:48-52 Եւ շատերը նրան սաստում էին, որ լռի, իսկ նա առաւել
եւս աղաղակում էր. Դաւթի՛ Որդի, ողորմի՛ր ինձ։ 49 Յիսուս կանգնեց եւ 
հրամայեց, որ նրան կանչեն։ Կոյրին կանչեցին եւ նրան ասացին. 
Քաջալերուի՛ր, վե՛ր կաց, կանչում է քեզ։ 50 Եւ նա, դէն գցելով իր 
զգեստները, վեր կացաւ եկաւ Յիսուսի մօտ։ 51 Յիսուս նրան ասաց. Ի՞նչ 
ես ուզում, որ քեզ անեմ։ Կոյրը նրան ասաց. Վարդապե՛տ, աչքերս թող 
բացուեն։ 52 Եւ Յիսուս նրան ասաց. Գնա՛, քո հաւատը քեզ փրկեց։ Եւ 
իսկոյն նրա աչքերը բացուեցին, եւ ճանապարհին գնում էր նրա յետեւից։ 
(ՄԱՏԹԷՈՍԻ 20:30-34)

ՄԱՐԿՈՍՒ 16:20 Իսկ նրանք ելան ու քարոզեցին Աւետարանը ամբողջ 
աշխարհում՝ Տիրոջ գործակցութեամբ. եւ իրենց ուղեկցող բոլոր 
նշաններով հաստատում էին Խօսքը։

ՂՈՒԿԱՍԻ 14:23 Եւ տէրը ծառային ասաց. Դո՛ւրս եկ ճանապարհներն ու 
ցանկապատների առաջ եւ մարդկանց այստեղ մտցրո՛ւ, որպէսզի տունս 
լցուի։

ՂՈՒԿԱՍԻ 21:15 որովհետեւ ես ձեզ կը տամ բերան եւ իմաստութիւն, որին 
չեն կարողանայ հակառակել կամ պատասխան տալ ձեր բոլոր 
հակառակորդները։

ՂՈՒԿԱՍԻ 21:36 Արթո՛ւն կացէք այսուհետեւ, ամէն ժամ աղօ՛թք արէք, 
որպէսզի կարողանաք զերծ մնալ այն ամենից, որ լինելու է, եւ արժանի 
լինէք կանգնելու մարդու Որդու առաջ։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 17:15 Այլեւս ձեզ ծառաներ չեմ կոչում, որովհետեւ ծառան 
չգիտէ, թէ տէրն ինչ է անում. այլ ձեզ բարեկամներ կոչեցի, որովհետեւ այն
բոլորը, ինչ իմ Հօրից լսեցի, յայտնեցի ձեզ։



ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 11:23 Երբ սա եկաւ եւ տեսաւ Աստծու շնորհները, 
ուրախացաւ եւ յորդորում էր բոլորին, որպէսզի նրանք յօժար սրտով 
յարած մնան Տիրոջը.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 13:48 Այս բանը լսելով՝ հեթանոսները ուրախացան եւ 
փառաւորում էին Տիրոջ խօսքը. եւ ովքեր սահմանուած էին 
յաւիտենական կեանքի համար, հաւատացին։

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 10:13 Ձեր վրայ ոչ մի փորձութիւն չի եկել, բացի 
մարդկանցից եկածից։ Բայց հաւատարիմ է Աստուած, որ ձեզ աւելի 
փորձութեան մէջ չի գցելու, քան կարող էք տանել. այլ՝ փորձութեան հետ 
փրկութեան ելք էլ է ցոյց տալու, որպէսզի կարողանաք համբերել։

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 16:9 քանի որ ինձ համար աշխատանքի մեծ եւ 
կարեւոր դուռ է բացուած, իսկ հակառակորդները շատ են։

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 12:9 Բայց ասաց ինձ. Իմ շնորհը քեզ բաւ է, 
որովհետեւ իմ զօրութիւնը տկարութեան մէջ է ամբողջական դառնում։ Եւ 
արդ, լաւ էլ է, որ ես պարծենամ իմ տկարութիւններով, որպէսզի իմ մէջ 
բնակուի Քրիստոսի զօրութիւնը։

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 6:11 եւ Աստծու սպառազինութիւնը հագէ՛ք, որպէսզի 
կարողանաք ընդդիմանալ Սատանայի հնարանքներին.

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 1:7,14 Եւ դարձեալ, երբ անդրանկին աշխարհ է 
մտցնում, ասում է. 14(12) Չէ՞ որ բոլորն էլ սպասարկող հոգիներ են, որոնք
ուղարկւում են ի սպասաւորութիւն նրանց, որ ժառանգելու են 
փրկութիւնը։

ՅԱԿՈԲՈՍ 4:7 Հնազանդուեցէ՛ք ուրեմն Աստծուն եւ դիմադրեցէ՛ք 
Սատանային, ու նա կը փախչի ձեզանից։

1 ՊԵՏՐՈՍ 5:10 Եւ բոլոր շնորհների Աստուածը, - որ ձեզ կոչեց իր 
յաւիտենական փառքին Քրիստոս Յիսուսի միջոցով, որին մի փոքր 
ժամանակ չարչարակից պիտի լինէք, - թող վերականգնի, զօրացնի, 
հաստատահիմն դարձնի ձեզ։
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