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2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 1:2-4 շնո՜րհ ընդ ձեզ եւ խաղաղութի՜ւն մեր Հայր Աստծուց
եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսից։ 3 Օրհնեալ է Աստուած եւ Հայրը մեր Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի, Հայրը գթութիւնների եւ Աստուած ամենայն մխիթարութեան, 4 որ 
մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղութիւնների մէջ, որպէսզի մենք էլ կարող 
լինենք մխիթարելու նրանց, որոնք ամէն տեսակ նեղութիւնների մէջ են, այն 
մխիթարութեամբ, որով մենք ենք մխիթարւում Աստծուց.

ԱՌԱԿՆԵՐ 15:13 Սրտի բերկրանքից ծաղկում է դէմքը, իսկ տրտում հոգին 
շրջում է թախծոտ։

3 ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 8:66 Ութերորդ օրը Սողոմոնն արձակեց ժողովրդին, 
նրանք օրհնեցին արքային, եւ ամէն մէկը ուրախ ու զուարթ գնաց իր 
բնակութեան վայրը, որովհետեւ Տէրը իր Դաւիթ ծառային եւ Իսրայէլի իր 
ժողովրդին բարիք էր պարգեւել։

1 ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 16:10 օրհնեցէ՛ք նրա սուրբ անունը, նրան հաճելի լինել 
կամեցողների սիրտը թող ուրախ լինի։

ԱՌԱԿՆԵՐ 12:25 Ահեղ խօսքը խռովում է արդարի սիրտը, բարի խօսքը 
ուրախացնում է նրան։ Արդարը սիրում է իրաւադատ անձը, բայց 
ամբարիշտների մտքերը կեղծ են։ ԱՌԱԿՆԵՐ 13:12 Լաւ է սկզբից եւեթ 
սրտով օգնել, քան շուտափոյթ խոստանալ եւ երկար ժամանակ յոյսով թողնել։ 
Արդարը ողորմում եւ փոխ է տալիս. բարի ցանկութիւնը կեանքի ծառ է։

ԵՍԱՅԻ 30:26 Այն օրը բոլոր բարձր լեռների եւ բոլոր բարձրաբերձ բլուրների 
վրայ ջուր պիտի բխի, երբ ոչնչանան շատերը, եւ կործանուեն աշտարակները։

ՕՍԷԷ 13:8 Կը պատահեմ նրանց ինչպէս սոված արջ, կը պատառոտեմ նրանց 
սրտերի վարագոյրը. անտառի կորիւնները կ՚ուտեն նրանց,եւ վայրի 
գազանները կը յօշոտեն նրանց։

1 ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 1:8,10 Նրա ամուսին Եղկանան ասաց նրան. Աննա։ 
Սա ասաց. Այստեղ եմ, տէ՛ր։ Եղկանան ասաց նրան. Ինչո՞ւ ես լալիս, ինչո՞ւ 
չես ուտում, եւ ինչո՞ւ է հոգիդ ալեկոծւում, մի՞թէ ես քեզ համար տասը որդուց 
լաւ չեմ։ 10 Հեղի քահանան նստել էր մի աթոռի վրայ, Տիրոջ տաճարի սեմի 
մօտ։ Նա վշտահար հոգով աղօթեց Տիրոջը ու դառնօրէն լաց եղաւ եւ ասաց.

ՍԱՂՄՈՍ (25:16,17) 24:16,17 Նայի՛ր ինձ եւ ողորմի՛ր ինձ, քանզի միամօրիկ եմ 
ես եւ աղքատ։ 17 Սրտիս նեղութիւնները խիստ շատացան, ազատի՛ր ինձ իմ 
վշտերից։ ՍԱՂՄՈՍ (34:18) 33:19 Տէրը նրանց 
կողքին է, ովքեր սրտամաշ են եղել, եւ նա փրկում է հոգով խոնարհներին։

ՍԱՂՄՈՍ (38:8) 37:9 Չարչարուեցի եւ սաստիկ կորացայ, մռնչացի սրտիս 
հեծութիւնից։ ՍԱՂՄՈՍ 55:4 54:5 Սիրտս խռովուեց իմ 
մէջ, եւ մահուան երկիւղն ինձ համակեց։



ՍԱՂՄՈՍ (61:2,3) 60:3,4 Երկրի ծայրերից ես քեզ կանչեցի, երբ սիրտս յոգնեց։ 4 
Ժայռից բարձր պահեցիր ինձ, առաջնորդեցիր ինձ ու եղար իմ յոյսը, եւ 
թշնամու դէմ հզօր աշտարակ դարձար ինձ համար։

ՍԱՂՄՈՍ (62:8) 61:9 Ձեր յոյսը դրէ՛ք նրա վրայ, ժողովուրդների ո՛ղջ 
բազմութիւններ, բացէ՛ք նրա առջեւ սրտերը ձեր, քանզի Աստուած օգնականն 
է մեր յաւիտեանս յաւիտենից։

ՍԱՂՄՈՍ (73:26) 72:26 Սիրտս ու մարմինս մաշուեցին, իմ սրտի՛ Աստուած, 
յաւիտեան ինձ բաժի՛ն ընկած Աստուած։

ՍԱՂՄՈՍ (77:2,3) 76:3,4 Նեղութեանս օրերին Աստծուն փնտռեցի՝ ձեռքերս 
գիշերով պարզած նրա առջեւ, եւ չխաբուեցի։ 4 Հոգիս չէր ուզում մխիթարուել։ 
Յիշեցի Աստծուն եւ ուրախացայ,իսկ երբ հառաչում էի,նուաղում էր հոգիս իմ 
մէջ։Հանգիստ։

ՍԱՂՄՈՍ (86:11) 85:11 Առաջնորդի՛ր ինձ քո ճանապարհով, որ ընթանամ քո 
ճշմարտութեամբ, եւ սիրտս ուրախանայ՝ ակնածելով քո անունից։

ՍԱՂՄՈՍ (109:22) 108:22 Եւ փրկի՛ր ինձ, քանզի աղքատ ու տնանկ եմ ես, եւ 
սիրտս խռովուած է իմ ներսում։

ՍԱՂՄՈՍ (112:7,8) 7,8 Չար լուրից նա չի վախենայ, նրա սիրտը պատրաստ է 
յոյս դնելու Աստծու վրայ։ 8 Հաստատուն է սիրտը նրա եւ չի սոսկայ, մինչեւ իր 
թշնամիների վերջը չտեսնի։

ՍԱՂՄՈՍ (143:4) 142:4 Հոգիս տաղտկացաւ իմ ներսում, եւ սիրտս խռովուեց իմ
մէջ։ ՍԱՂՄՈՍ (147:3) 146:3 Բժշկում է 
բեկեալ սրտերը,եւ կապում բոլոր վէրքերը նրանց։

ԱՌԱԿՆԵՐ 14:30 Հեզաբարոյ մարդը սրտի բժիշկ է, հոգս անող սիրտը՝ 
ոսկորների փտութիւն։

ԺՈՂՈՎՈՂ 1:13 եւ սիրտս տուի իմաստութեամբ քննելու եւ խորհելու այն ամենի
մասին, ինչ եղել է արեգակի ներքոյ։ Աստուած դաժան զբաղմունք է տուել 
մարդու որդիներին, որ զբաղուեն արեգակի ներքոյ։

ԺՈՂՈՎՈՂ 2:10 Ինչ որ աչքս ուզեց, ինձ չզրկեցի դրանից, եւ ոչ մի ուրախութեան
համար սրտիս վրայ արգելք չդրի։ Իմ սիրտն ուրախ եղաւ, որովհետեւ վայելեց 
իմ աշխատանքի պտուղները, եւ դա էլ իմ բաժինը եղաւ իմ բոլոր 
վաստակներից։ ԺՈՂՈՎՈՂ 2:22,23 Ուստի ի՞նչ է մնում մարդուս իր 
բոլոր չարչարանքից եւ սրտի տանջանքից, որ ջանք է թափել արեգակի ներքոյ,
23 որովհետեւ նրա բոլոր օրերը ցաւերով են լի եւ հաճոյքը՝ տրտմութեամբ, եւ 
գիշերն էլ նրա սիրտը չի ննջում։ Սակայն սա եւս ունայնութիւն է։

ԺՈՂՈՎՈՂ 11:10 Եւ քո սրտից հեռո՛ւ վանիր տրտմութիւնը եւ չարութիւնը 
հանի՛ր քո մարմնից, որովհետեւ թէ՛ երիտասարդութիւնը եւ թէ՛ յիմարութիւնը
ունայնութիւն են։

ԵՍԱՅԻ 30:29 իսկ նրա հոգին, ինչպէս ձորը լցուող յորդահոս հեղեղ, պիտի 
հասնի մինչեւ պարանոցը։ Եւ պիտի բաժանի ու խռովութեան մատնի 



ազգերին՝ իրենց սնոտի մոլորութեան համար, պիտի հալածի նրանց 
մոլորութիւնըեւ նրանց հանի միմեանց դէմ։

ԵՍԱՅԻ 57:15 Այսպէս է ասում Բարձրեալը, որ յաւիտենապէս բնակւում է 
բարձունքներում, սուրբը սրբերի մէջ. նրա անունը Բարձրեալ է, եւ նա սրբերի 
մէջ է մնում, համբերութիւն է տալիս տարակուսանքի մէջ ընկածներին եւ 
կեանք՝ նրանց, որոնք սրտամաշ են եղել։

ԵՍԱՅԻ 65:14 Ահաւասիկ նրանք, որ ինձ են ծառայում, սրտի ուրախութեամբ 
պիտի ցնծան, իսկ դուք ձեր սրտի ցաւից աղաղակելու էք, ձեր հոգու կսկծից 
ողբալու էք։ ԵՍԱՅԻ 66:13,14 Ինչպէս որ մայրն է 
գգւում իր մանկանը, այնպէս էլ ես պիտի գգուեմ ձեզ, եւ դուք պիտի 
մխիթարուէք Երուսաղէմում։ 14 Պիտի տեսնէք, ու պիտի խնդան ձեր ծաղկեն, 
ձեր ոսկորները դալար խոտի պէս պիտի խայտան։ Տիրոջ ձեռքը պիտի 
յայտնուի իր բարեպաշտներին եւ սպառնայ անհաւատներին։

ԵՐԵՄԻԱ 15:16 Դու գիտես, Տէ՛ր, յիշի՛ր ինձ, Տէ՛ր, այցելի՛ր ինձ, փրկի՛ր ինձ իմ 
թշնամիներից. ինձ համար մի՛ ուշացիր, գիտցի՛ր, քեզ համար որքա՜ն 
նախատինք կրեցի քո խօսքերն արհամարհողներից։

ԵՐԵՄԻԱ 24:7 Ես նրանց այնպիսի սիրտ եմ տալու, որ ճանաչեն ինձ, թէ ես եմ 
Տէրը. թող նրանք ինձ համար ժողովուրդ լինեն, իսկ ես նրանց համար կը 
լինեմ Աստուած, որպէսզի նրանք իրենց ամբողջ սրտով ի՛նձ դառնան։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 14:1,27 Ապա Յիսուս ասաց իր աշակերտներին. Թող ձեր սրտերը 
չխռովուեն. հաւատացէ՛ք Աստծուն, հաւատացէ՛ք եւ ինձ։ 27 Լսեցիք, որ ձեզ 
ասացի, թէ՝ գնում եմ եւ կը գամ ձեզ մօտ. եթէ ինձ սիրէիք, ապա դուք ուրախ 
պիտի լինէիք, որ ես Հօր մօտ եմ գնում, որովհետեւ իմ Հայրը մեծ է, քան ես։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 16:6,22 Բայց որովհետեւ ձեզ այս բաներն ասացի, տրտմութիւնը 
լցրեց ձեր սրտերը։  22 Դուք էլ այժմ տրտմութիւն ունէք, բայց ես դարձեալ ձեզ 
պիտի տեսնեմ, ու ձեր սրտերը ուրախ պիտի լինեն. եւ ձեր ուրախութիւնը ոչ 
ոք ձեզնից չպիտի խլի։ ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 2:46 Ամէն օր, 
միասիրտ, վաղ գնում էին տաճար, տներում էին հացը կտրում եւ 
ուրախութեամբ ու սրտի պարզութեամբ էին կերակուր ուտում։

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 9:2 որ մեծ տրտմութիւն է ինձ եւ անհատնում ցաւ՝ իմ սրտին
2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 2:4 որովհետեւ բազում վշտերի եւ սրտի նեղութեան 

պատճառով ձեզ գրեցի առատ արտասուքներով, ոչ որպէսզի տրտմէք, այլ 
իմանաք իմ սէրը, որն ունեմ առաւել չափով ձեր հանդէպ։

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 5:19 որպէսզի խօսէք միմեանց հետ սաղմոսներով, 
օրհներգութիւններով եւ հոգեւոր երգերով, որպէսզի երգէք եւ ձեր սրտերում 
սաղմոս ասէք Տիրոջը։
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