
Armenian - Սկիզբ Հոգեւոր Պատերազմը Աղոթք Սուրբ Գրքերում - Beginning WP

Scriptures

Խոստովանություն Սուրբ Գրքերում - Confession Scriptures

1 ԵԶՐԱՍ 9:7 Եզրասը կանգնեց եւ ասաց նրանց. Դուք մեղք էք գործել, կին էք 
առել այլազգիների աղջիկներից եւ անօրէնութիւն էք աւելացրել Իսրայէլի 
վրայ։

1 ԵԶՐԱՍ 9:13 թող իւրաքանչիւր տեղի ծերերն ու դատաւորները վճռեն գործը 
եւ Տիրոջ բարկութիւնը հեռացնեն մեզնից մեր գործած այս մեծ չարիքների 
պատճառով։

2 ԵԶՐԱՍ 9:2 քանի որ նրանց աղջիկներից կին առան իրենց համար՝ թէ՛ իրենք 
եւ թէ՛ իրենց որդիները. նրանց սուրբ սերմը խառնակուեց ու պղծուեց այդ 
երկրների ժողովուրդների հետ, եւ անօրէնութեան այդ սկիզբը ծագեց 
իշխաններից։

ՍԱՂՄՈՍ (24:3,4) 22:4,5 Նա կենդանացրեց ինձ, յանուն իր անուան 
առաջնորդեց ինձ արդարութեան ճանապարհներով։ 5 Եթէ նոյնիսկ անցնեմ 
մահուան ստուերների միջով, չեմ վախենայ չարից, քանզի դու, Տէ՛ր, ինձ հետ 
ես։ Քո ցուպն ու գաւազանն ինձ կը մխիթարեն։

ՍԱՂՄՈՍ (73:13) 72:13 Ասացի՝ Իզուր ուրեմն արդար դարձրի սիրտն իմ, եւ 
ձեռքերս սրբութեամբ լուացի։

ԵՍԱՅԻ 59:2 ո՛չ, ձեր մեղքերն են պատնէշ դարձել ձեր եւ Աստծու միջեւ, ձեր 
անօրէնութիւնների պատճառով է նա իր երեսը շրջել ձեզնից, որ չգթայ։

ԵՍԱՅԻ 64:6 Մենք ամէնքս պիղծ դարձանք, եւ մեր ամբողջ արդարութիւնը 
դաշտանի շորերի նմանուեց, մեր անօրէնութիւնների պատճառով մենք 
ամէնքս ցած թափուեցինք ինչպէս տերեւ. հողմերը քշեցին մեզ։

ԵՐԵՄԻԱ 5:25 Մեր անօրէնութիւննե՛րը խախտեցին այդ կարգը, եւ մեր մեղքերը
մեզնից հեռացրին բարիքները։

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։

ԴԱՆԻԷԼ 9:8,9 Քօշը մեծապէս հզօրացաւ, եւ հզօրանալիս խորտակուեց նրա 
մեծ եղջիւրը, որի տակից չորս այլ եղջիւրներ ելան՝ ուղղուած դէպի երկնքի 
չորս հողմերը։ 9 Դրանցից մէկից ելաւ մի հզօր եղջիւր, առաւել հզօրացաւ 
դէպի հիւսիս, ուժ ստացաւ,

ՄԱՐԿՈՍՒ 9:24 Երբ Յիսուս տեսաւ, որ ժողովուրդը իրար վրայ է հաւաքւում, 
սաստեց պիղծ ոգուն եւ ասաց. Դո՛ւ, հա՛մր եւ խո՛ւլ ոգի, ես հրամայում եմ 
քեզ, դո՛ւրս ելիր նրանից եւ այլեւս չմտնես դրա մէջ։



ՂՈՒԿԱՍԻ 11:2 Նա նրանց ասաց. «Երբ աղօթքի կանգնէք, ասացէ՛ք. 
(ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:10)

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

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 17:15 Այս աղաչում եմ ոչ թէ նրա համար, որ նրանց վերացնես 
աշխարհից, այլ որպէսզի նրանց պահես չարից։

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 6:12-14 Այսուհետեւ մեղքը թող չթագաւորի ձեր 
մահկանացու մարմիններին՝ հնազանդեցնելու ձեզ իր ցանկութիւններին։ 13 
Եւ ձեր մարմնի անդամները, որպէս անիրաւութեան գործիք, ի ծառայութիւն 
մեղքի մի՛ պատրաստէք, այլ յանձնեցէ՛ք ձեզ՝ ի ծառայութիւն Աստծու, որպէս 
մեռելներից կենդանի դարձածներ, իսկ ձեր մարմնի անդամները՝ 
արդարութեան գործիքներ՝ ի ծառայութիւն Աստծու, 14 որպէսզի մեղքը ձեզ 
չտիրի. քանզի օրէնքի տակ չէք, այլ՝ շնորհի։

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 9:28 նոյնպէս եւ Քրիստոս մէ՛կ անգամ որպէս 
պատարագ մատուցուեց՝ շատերի մեղքերը վերացնելու համար. իսկ երկրորդ
անգամ, առանց մեղքի, պիտի յայտնուի նրանց, որոնք սպասում են իրեն՝ 
հաւատով փրկուելու համար։

ՅԱԿՈԲՈՍ 4:8 Մօտեցէ՛ք Աստծուն, եւ նա կը մերձենայ ձեզ։ Մեղաւորնե՛ր, 
մաքրեցէ՛ք ձեր ձեռքերը. երկմիտնե՛ր, ուղղեցէ՛ք ձեր սրտերը.

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 1:9 Իսկ եթէ խոստովանենք մեր մեղքերը, հաւատարիմ է նա եւ 
արդար՝ մեր մեղքերը մեզ ներելու եւ մաքրելու համար մեզ ամէն 
անիրաւութիւնից։

Ներում Սուրբ Գրքերում - Forgiveness Scriptures

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:12-15 մեր հանապազօրեայ հացը տո՛ւր մեզ այսօր. 13 եւ ների՛ր 
մեզ մեր յանցանքները, ինչպէս որ մենք ենք ներում նրանց, որ յանցանք են 
գործում մեր դէմ. 14 եւ մի՛ տար մեզ փորձութեան, այլ փրկի՛ր մեզ չարից. 
որովհետեւ քո՛նն է թագաւորութիւնը եւ զօրութիւնը եւ փառքը յաւիտեանս. 
ամէն։ 15 Եթէ դուք մարդկանց ներէք իրենց յանցանքները, ձեր երկնաւոր 
Հայրն էլ ձեզ կը ների։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 18:21,22 Այն ժամանակ Պետրոսը մօտեցաւ նրան ու ասաց. Տէ՛ր, 
քանի՞ անգամ, եթէ եղբայրս իմ դէմ մեղանչի, պէտք է ներեմ նրան. մինչեւ 
եօ՞թն անգամ։ 22 Յիսուս նրան ասաց. Քեզ չեմ ասում, թէ՝ մինչեւ եօթն 
անգամ, այլ՝ մինչեւ եօթանասուն անգամ եօթը։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 18:35 Նոյնը պիտի անի ձեզ եւ իմ Հայրը, որ երկնքում է, եթէ 
ձեզանից իւրաքանչիւրը սրտանց չների իր եղբօրը՝ նրա յանցանքները։

ՄԱՐԿՈՍՒ 11:25,26 Եւ երբ աղօթքի կանգնէք, թէ մէկի դէմ մի բան ունէք, 



ներեցէ՛ք, որպէսզի ձեր Հայրն էլ, որ երկնքում է, ների ձեզ ձեր յանցանքները։ 
26 Դարձեալ Երուսաղէմ եկան. եւ մինչ նա այնտեղ, տաճարում շրջում էր, 
նրա մօտ եկան քահանայապետները, օրէնսգէտները եւ ծերերը ու ասացին 
նրան.

ՂՈՒԿԱՍԻ 6:37 Եւ եթէ փոխ էք տալիս նրանց, որոնցից յետ առնելու 
ակնկալութիւն ունէք, ո՞րն է ձեր արած շնորհը, որովհետեւ մեղաւորներն էլ 
են փոխ տալիս մեղաւորներին, որպէսզի նոյն չափով յետ առնեն։

ՂՈՒԿԱՍԻ 11:4 որովհետեւ իմ բարեկամը ճանապարհից եկաւ ինձ մօտ, եւ ես 
նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ։

ՂՈՒԿԱՍԻ 17:3,4 Զգո՛յշ եղէք ձեր անձերի համար։ 4 Եթէ քո եղբայրը մեղանչի, 
սաստի՛ր նրան. եւ եթէ զղջայ, ների՛ր նրան։

ՂՈՒԿԱՍԻ 23:34 Եւ Յիսուս ասաց. Հա՛յր, ների՛ր դրանց, որովհետեւ չգիտեն, թէ
ինչ են անում։ Եւ նրա զգեստները բաժանելու համար վիճակ գցեցին։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 8:22 Դու քո այդ չարութեան համար ապաշխարի՛ր եւ 
աղաչի՛ր Տիրոջը, թերեւս քո սրտի նենգ խորհուրդները քեզ ներուեն.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 4:7 Արդ, այս երանութիւնը թլփատուածների՞նն է, թէ՞ նաեւ՝
չթլփատուածներինը. քանզի ասում ենք, թէ՝ Աբրահամի հաւատը որպէս 
արդարութիւն համարուեց։

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 1:7 Նրանո՛վ է, որ ունենք փրկութիւն, նրա արեան միջոցով՝ 
մեղքերի թողութիւն, ըստ իր շնորհի մեծութեան չափի,

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 4:32 Միմեանց հետ եղէ՛ք քաղցր, գթած՝ ներելով միմեանց, 
ինչպէս որ Աստուած ներեց մեզ Քրիստոսով։

ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 1:14 նա փրկեց մեզ խաւարի իշխանութիւնից եւ մեզ 
փոխադրեց արքայութիւնն իր սիրելի Որդու,

ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 2:13-15 Եւ ձեզ, որ մի ժամանակ մեռել էիք մեղքերի եւ ձեր 
մարմնի անթլփատութեան մէջ, կենդանացրեց իր հետ։ 14 Նա ներեց մեզ մեր 
բոլոր յանցանքները եւ ոչնչացրեց հրամաններով հաստատուած այն 
պարտամուրհակը, որ մեր դէմ էր, վերացրեց այն մէջտեղից եւ մեխեց 
խաչափայտին։ 15 Իշխանութիւններին եւ պետութիւններին զինաթափ արեց, 
հրապարակաւ խայտառակեց՝ նրանց պարտութեան մատնելով Քրիստոսի 
միջոցով՝ նրա յարութեամբ։

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 1:9 Իսկ եթէ խոստովանենք մեր մեղքերը, հաւատարիմ է նա եւ 
արդար՝ մեր մեղքերը մեզ ներելու եւ մաքրելու համար մեզ ամէն 
անիրաւութիւնից։

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 2:12 Որդեակնե՛ր, գրում եմ ձեզ, որովհետեւ ձեր մեղքերը 
ներուած են ձեզ նրա անուան սիրուն։
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