
Armenian - Սուրբ Հոգի Սուրբ Գրքերում - Holy Spirit Scriptures

ԵԼՔ 35:31 Աստուած նրան լցրել է ամէն ինչի համար անհրաժեշտ 
աստուածային իմաստութեան ոգով, հանճարով եւ գիտութեամբ,

ԹՈՒԵՐ 11:25 Տէրն իջաւ ամպի մէջ, խօսեց Մովսէսի հետ, առաւ նրան տրուած 
ոգուց եւ դրեց եօթանասուն ծեր տղամարդկանց մէջ։ Երբ ոգին հանգչեց 
նրանց վրայ, նրանք մարգարէացան բանակատեղիում, բայց դա այլեւս 
չկրկնուեց։

1 ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 10:6 Քո Տիրոջ հոգին կը շարժուի քեզ վրայ, դու էլ 
մարգարէութիւն կ՚անես նրանց հետ եւ ուրիշ մարդ կը դառնաս։

2 ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 23:2 Գեղեցիկ են Իսրայէլի երգերը։ Տիրոջ հոգին իմ 
մէջ խօսեց, նրա խօսքն իմ լեզուի վրայ է։

ՅՈԲ 33:4 Աստուածային հոգին է, որ ստեղծել է ինձ, եւ Ամենակալի շունչն է, որ 
ուսուցանում է ինձ։

ԵՍԱՅԻ 11:2 Նրա վրայ պիտի իջնի Աստծու հոգին, իմաստութեան եւ հանճարի 
հոգին, խորհրդի ու զօրութեան հոգին, գիտութեան եւ 
աստուածպաշտութեան հոգին. Աստծու երկիւղի հոգին պիտի լցնի այն։

ՄԻՔԻԱ 3:8 Բայց ես լցուեցի Տիրոջ Հոգու զօրութեամբ, արդարամտութեամբ եւ 
զօրութեամբ՝ պատմելու Յակոբին իր ամբարշտութիւնը եւ Իսրայէլին՝ իր 
մեղքերը։

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 12:28 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։

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 28:19 Եւ Յիսուս մօտենալով՝ խօսեց նրանց հետ ու ասաց. Ինձ է 
տրուած ամէն իշխանութիւն երկնքում եւ երկրի վրայ. ինչպէս Հայրը ինձ 
ուղարկեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում։

ՄԱՐԿՈՍՒ 1:10 Եւ նոյն ժամին, երբ ջրից դուրս էր գալիս, տեսաւ երկինքը՝ 
պատռուած, եւ Աստծու Հոգին, որպէս աղաւնի, որ իջնում էր իր վրայ։

ՄԱՐԿՈՍՒ 13:11 Եւ երբ ձեզ տանեն յանձնելու, առաջուց հոգ մի՛ արէք եւ մի՛ 
մտածէք, թէ ինչ պիտի խօսէք, այլ, ինչ որ ձեզ տրուի այդ նոյն ժամին, ա՛յն 
խօսեցէք, որովհետեւ դո՛ւք չէ, որ պիտի խօսէք, այլ՝ Սուրբ Հոգին։

ՂՈՒԿԱՍԻ 2:26 Եւ Սուրբ Հոգուց հրամայուած էր իրեն մահ չտեսնել, մինչեւ որ 



տեսնէր Տիրոջ Օծեալին։
ՂՈՒԿԱՍԻ 4:1 Եւ Յիսուս Սուրբ Հոգով լի վերադարձաւ Յորդանանից. եւ Հոգով 

անապատ առաջնորդուեց ու քառասուն օր փորձուեց սատանայից։
ՂՈՒԿԱՍԻ 4:18-21 Տիրոջ Հոգին իմ վրայ է, դրա համար իսկ օծեց ինձ, ինձ 

ուղարկեց աղքատներին աւետարանելու, սրտով բեկեալներին բժշկելու, 19 
գերիներին ազատում քարոզելու եւ կոյրերին՝ տեսողութիւն, 
կեղեքուածներին ազատ արձակելու, Տիրոջը ընդունելի տարին հռչակելու։ 20 
Եւ փակելով գիրքը՝ տուեց պաշտօնեային ու նստեց. եւ ժողովարանում 
գտնուողների բոլորի աչքերը նրա վրայ էին սեւեռուած։ 21 Սկսեց ասել 
նրանց. Այսօր այս գրուածքները կատարուեցին, երբ լսում էիք ձեր 
ականջներով։

ՂՈՒԿԱՍԻ 12:11,12 Իսկ երբ ձեզ տանեն ժողովարանների, կառավարիչների եւ 
իշխանաւորների առաջ, մի՛ մտահոգուէք, թէ ինչպէս կամ ինչ պատասխան 
պիտի տաք եւ կամ ինչ պիտի ասէք, 12 որովհետեւ Սուրբ Հոգին նոյն ժամին 
կը սովորեցնի ձեզ, թէ ինչ պէտք է խօսել։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 7:38,39 Ով ինձ հաւատում է, - ինչպէս Գիրքն է ասում, - նրա 
ներսից կենդանի ջրերի գետեր պիտի բխեն։ 39 Նա այս ասում էր Հոգու 
մասին, որին ընդունելու էին իրեն հաւատացողները. քանի որ Հոգին դեռեւս 
չկար, որովհետեւ Յիսուս դեռ փառաւորուած չէր։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 14:16,17 Ճշմարտութեան Հոգին, որին այս աշխարհը չի կարող 
ընդունել, որովհետեւ նրան չի տեսնում եւ նրան չի ճանաչում, բայց դուք 
ճանաչում էք նրան, որովհետեւ ձեզ մօտ պիտի բնակուի եւ ձեր մէջ պիտի 
լինի։ 17 Ձեզ որբ չեմ թողնի, կը գամ ձեզ մօտ։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 14:26 Խաղաղութիւն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղութիւնն եմ 
տալիս ձեզ. ձեզ չեմ տալիս այնպէս, ինչպէս այս աշխարհն է տալիս. ձեր 
սրտերը թող չխռովուեն, եւ չվախենաք։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 16:7,8 Բայց ես ճշմարիտն եմ ասում ձեզ. լաւ է ձեզ համար, որ ես 
գնամ. որովհետեւ, եթէ ես չգնամ, Մխիթարիչը ձեզ մօտ չի գայ. իսկ եթէ գնամ,
նրան կ՚ուղարկեմ ձեզ մօտ։ 8 Եւ նա գալով՝ պիտի ապացուցի աշխարհին, որ 
նա սխալ է մեղքի եւ արդարութեան հարցում եւ դատաստանի հարցում։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 16:13-15 Երբ որ գայ նա՝ Ճշմարտութեան Հոգին, ամենայն 
ճշմարտութեամբ կ՚առաջնորդի ձեզ. որովհետեւ ոչ թէ ինքն իրենից կը խօսի, 
այլ ինչ լսի, այն կը խօսի. եւ գալիք բաների մասին կը պատմի ձեզ։ 14 Նա ինձ 
պիտի փառաւորի, որովհետեւ ինչ որ առնում է ինձանից, կը յայտնի ձեզ։ 15 
Ամէն ինչ որ Հայրն ունի, իմն է. դրա համար ձեզ ասացի, թէ ինչ որ առնում է 
ինձանից, կը յայտնի ձեզ։



ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 20:21,22 Նա դարձեալ նրանց ասաց. Խաղաղութի՜ւն ձեզ. ինչպէս 
իմ Հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ուղարկում եմ ձեզ։ 22 Երբ այս ասաց, նրանց 
վրայ փչեց եւ ասաց. Առէ՛ք Սուրբ Հոգին։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 1:2 մինչեւ այն օրը, երբ Սուրբ Հոգու միջոցով պատուէր 
տուեց առաքեալներին, որոնց ինքն ընտրել էր, եւ երկինք վերացաւ։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 1:5 որովհետեւ Յովհաննէսը մկրտեց ջրով, բայց դուք այս 
օրերից ոչ շատ յետոյ պիտի մկրտուէք Սուրբ Հոգով։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 1:8 այլ, երբ Սուրբ Հոգին իջնի ձեր վրայ, զօրութիւն պիտի 
առնէք եւ ինձ վկաներ պիտի լինէք Երուսաղէմում, ամբողջ Հրէաստանում ու 
Սամարիայում եւ մինչեւ երկրի ծայրերը։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 2:1-4 Երբ Պենտեկոստէի օրերը լրացան, բոլորը 
միասիրտ, միատեղ էին։ 2 Եւ յանկարծակի երկնքից հնչեց մի ձայն՝ սաստիկ 
հողմից եկած ձայնի նման. եւ լցրեց ամբողջ այն տունը, ուր նստած էին։ 3 Եւ 
նրանց երեւացին բաժանուած լեզուներ, նման բոցեղէն լեզուների, որոնք եւ 
նստեցին նրանցից իւրաքանչիւրի վրայ։ 4 Եւ բոլորը լցուեցին Սուրբ Հոգով ու 
սկսեցին խօսել ուրիշ լեզուներով, ինչպէս որ Սուրբ Հոգին նրանց խօսել էր 
տալիս։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 2:17-19 Եւ պիտի լինի սրանից յետոյ, վերջին օրերին, - 
ասում է Աստուած, -որ իմ Հոգուց պիտի թափեմ ամէն մարդու վրայ,եւ ձեր 
որդիներն ու ձեր դուստրերը պիտի մարգարէանան.ձեր երիտասարդները 
տեսիլներեւ ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն։ 18 եւ իմ ծառաների ու իմ 
աղախինների վրայ այն օրերին իմ Հոգուց պիտի թափեմ,եւ նրանք պիտի 
մարգարէանան։ 19 Եւ վերը, երկնքում զարմանալի գործեր պիտի ցոյց 
տամ,իսկ ներքեւում, երկրի վրայ՝ նշաններ.արիւն եւ հուր եւ ծխի մրրիկ. 
(ՅՈՎԵԼ 2:28,29)

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 2:33 Աստծու աջ ձեռքով բարձրանալով, Սուրբ Հոգու 
խոստումը ընդունելով Հօրից՝ սփռեց այս, որ դուք այժմ տեսնում էք ու լսում.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 2:38 Պետրոսը նրանց ասաց. Ապաշխարեցէ՛ք, եւ ձեզանից
իւրաքանչիւրը թող մկրտուի Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով՝ մեղքերի 
թողութեան համար, եւ պիտի ընդունէք Սուրբ Հոգու պարգեւը.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 4:31 Եւ մինչ նրանք աղօթքի մէջ էին, շարժուեց այն տեղը, 
ուր նրանք հաւաքուած էին։ Ամէնքը լցուեցին Սուրբ Հոգով. ու 
համարձակութեամբ Աստծու խօսքն էին խօսում։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 8:15-17 այնքան, որ հիւանդներին հանում էին 
հրապարակները եւ դնում պատգարակներով ու իրենց մահիճներով, 
որպէսզի Պետրոսի անցնելու ժամանակ գոնէ նրա ստուերը հասնի նրանցից 



մէկին։ 16 Եւ շրջակայ քաղաքներից բազմութիւնը հաւաքւում էր Երուսաղէմ. 
բերում էին հիւանդներ եւ պիղծ ոգիներից տանջուածներ, որոնք բոլորն էլ 
բժշկւում էին։ 17 Քահանայապետը եւ բոլոր նրանք, որ նրա հետ էին, 
սադուկեցիների խումբը, նախանձով լցուեցին առաքեալների դէմ.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 8:39 իսկ եթէ Աստծուց է, չէք կարող դրանք ձախողեցնել. 
մի գուցէ աստուածամարտ էլ դառնաք։ (3 ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 18:12)

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 9:31 Եւ պատահեց, որ Պետրոսը, բոլորի մէջ շրջելիս, իջաւ
նաեւ այն սրբերի մօտ, որոնք բնակւում էին Լիւդդայում։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 10:44,45 Եւ մինչ Պետրոսը դեռ այս բաներն էր ասում, 
Սուրբ Հոգին իջաւ բոլոր նրանց վրայ, ովքեր այս խօսքը լսում էին։ 45 
Ծագումով հրեայ հաւատացեալները, որոնք Պետրոսի հետ էին եկել, 
զարմացան, որ հեթանոսների վրայ եւս Սուրբ Հոգու շնորհները հոսում են.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 11:15 Եւ երբ սկսեցի խօսել, Սուրբ Հոգին իջաւ նրանց 
վրայ, ինչպէս որ իջել էր մեր վրայ սկզբում։

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 13:52 Եւ աշակերտները լցուեցին ուրախութեամբ եւ 
Սուրբ Հոգով։

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

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 20:23 միայն թէ Սուրբ Հոգին ամէն քաղաքի մէջ ինձ 
վկայում է ու ասում. Կապանքներ ու նեղութիւններ են սպասում քեզ։

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 5:5 Յոյսը երբեք չի ամաչեցնում, որովհետեւ Աստծու սէրը 
սփռուած է մեր սրտերում Սուրբ Հոգու միջոցով, որ տրուեց մեզ.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 8:9 Բայց դուք մարմնի իշխանութեան տակ չէք, այլ՝ հոգու, 
եթէ Աստծու Հոգին բնակուած է ձեր մէջ։ Ապա եթէ մէկը Քրիստոսի Հոգին 
չունի, նա նրան չի պատկանում։

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 8:13-16 որովհետեւ, եթէ ըստ մարմնի ապրէք, կը մեռնէք. 
իսկ եթէ Հոգով մարմնի գործերը սպանէք, կ՚ապրէք. 14 որովհետեւ նրանք, որ 
առաջնորդւում են Աստծու Հոգով, նրա՛նք են Աստծու որդիներ. 15 քանի որ 
չստացաք ծառայութեան հոգին վերստին երկիւղի մէջ ընկնելու համար, այլ 
ստացաք որդեգրութեան հոգին, որով աղաղակում ենք՝ Աբբա Հայր։ 16 Նոյն 
ինքը Հոգին վկայում է մեր հոգուն, թէ Աստծու որդիներ ենք.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 8:26 Նոյնպէս եւ Հոգին օգնութեան է հասնում մեր 
տկարութիւններին. որովհետեւ մենք աղօթում ենք եւ չգիտենք, թէ ինչպէս 
արժան է աղօթել. բայց Հոգին ինքը բարեխօս է լինում մեզ անմռունչ 
հառաչանքով։

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 15:13 Թող յոյսի Աստուածը լիացնի ձեզ ամենայն 



ուրախութեամբ եւ խաղաղութեամբ, որպէսզի Սուրբ Հոգու զօրութեամբ դուք 
յոյսով առատանաք։

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 15:19 նշանների եւ զարմանալի գործերի զօրութեամբ, 
Սուրբ Հոգու զօրութեամբ. այնպէս որ Երուսաղէմից սկսած եւ շրջելով մինչեւ 
լիւրիկացիների կողմերը՝ ես լրիւ տարածեցի Քրիստոսի Աւետարանը.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 2:10-13 Բայց Աստուած մեզ յայտնեց այն իր Հոգով. 
որովհետեւ Հոգին քննում է ամէն ինչ, նոյնիսկ՝ Աստծու խորունկ ծրագրերը. 
11 քանզի մարդկանցից ո՞վ է, որ բան գիտէ մարդու մասին, եթէ ոչ՝ մարդու 
հոգին, որ նրա մէջ է։ Նոյնպէս եւ ոչ ոք չգիտէ Աստծու խորհուրդները, եթէ ոչ՝ 
Աստծու Հոգին։ 12 Ուրեմն մենք ոչ թէ այս աշխարհի հոգին առանք, այլ՝ այն 
Հոգին, որ Աստծուց է, որպէսզի ճանաչենք այն, որ Աստծուց շնորհուեց մեզ։ 
13 Եւ ինչ որ յայտնում ենք, ոչ թէ ճարտար խօսքերի մարդկային ուսուցումով 
է, այլ՝ Հոգու վարդապետութեամբ. հոգեւոր բաները հոգեւոր խօսքերով ենք 
բացատրում.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 3:16 Եթէ մէկն Աստծու տաճարն ապականի, Աստուած էլ 
նրան պիտի ապականի. որովհետեւ սուրբ է Աստծու տաճարը, որը դուք էք։

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 6:11 Եւ դուք, գոնէ ոմանք, այդպիսիք էիք. բայց 
լուացուեցիք, մաքրուեցիք, արդարացուեցիք մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի 
անունով եւ մեր Աստծու Հոգով։

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 12:3 Ուստի յայտնում եմ ձեզ, որ ոչ ոք, ով Աստծու Հոգով 
է խօսում, չի ասի, թէ՝ Նզովեալ է Յիսուս. եւ ոչ ոք չի կարող ասել՝ Յիսուս Տէր 
է, եթէ ոչ՝ Սուրբ Հոգով։

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 3:17 որովհետեւ Տէրն ինքը Հոգին է. ուր որ Տիրոջ Հոգին է,
այնտեղ ազատութիւն է։

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 13:(14)13 Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհը, Աստծու 
սէրը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդութիւնը ձեզ հետ լինեն։ Ամէն։ 

ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻՆ 4:6 Եւ որովհետեւ դուք որդիներ էք, Աստուած մեր սրտերի 
մէջ ուղարկեց իր Որդու Հոգին, որ աղաղակում է՝ Աբբա, Հայր։

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 1:13,14 Նրանով է, որ դուք էլ լսեցիք ճշմարտութեան խօսքը՝ 
ձեր փրկութեան Աւետարանը, որին հաւատալով կնքուեցիք խոստացուած 
Սուրբ Հոգով, 14 որ մեր ժառանգութեան առհաւատչեան է մինչեւ այն օրը, 
երբ կատարելապէս կը տիրանանք փրկութեանը՝ ի գովութիւն նրա փառքի։

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 2:18 որովհետեւ նրանով է, որ երկուսս էլ արտօնութիւն ունենք 
մերձենալու Հօրը մէ՛կ Հոգով։

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 4:30 Եւ մի՛ տրտմեցրէք Աստծու Սուրբ Հոգին, որով կնքուեցիք 
փրկութեան օրուայ համար։



1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 4:8 Ահա թէ ինչու, ով անարգում է այս բանը, մարդո՛ւն
չի անարգում, այլ՝ Աստծուն, որը եւ Սուրբ Հոգին տուեց ձեզ։

1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 5:19 Մի՛ հանգցրէք Հոգին,
2 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 2:13 որին եւ կանչեց ձեզ մեր աւետարանումով 

փրկուելու եւ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի փառքին տիրանալու համար։ (1 
ՊԵՏՐՈՍ 1:2)

ՏԻՏՈՍ 3:5,6 ոչ այն արդարութեան գործերի համար, որ մենք արեցինք, այլ իր 
ողորմութեան համաձայն, - փրկեց մեզ վերստին ծննդեան աւազանի միջոցով
եւ նորոգութեամբ Սուրբ Հոգու, 6 որ Աստուած թափեց մեր վրայ 
առատութեամբ մեր Փրկչի՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցով,

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 2:4 Աստուած էլ այն վկայեց նշաններով, զօրաւոր 
գործերով, ամէն տեսակ զօրութիւններով եւ Սուրբ Հոգու շնորհներով, որոնք 
տրուեցին իր կամքի համաձայն։

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 10:15 Սուրբ Հոգին ալ կը վկայէ մեզի, քանի որ 
նախապէս ըսելէն ետք.

1 ՊԵՏՐՈՍ 1:2 ընտրեալներիդ՝ ըստ Հայր Աստծու կանխագիտութեան, Հոգու 
սրբագործումով՝ հնազանդուելու համար Յիսուս Քրիստոսին եւ 
սրբագործուելու նրա արեան հեղումով. շնորհը եւ խաղաղութիւնը թող 
շատանան ձեր վրայ։

2 ՊԵՏՐՈՍ 1:21 քանի որ մարգարէութիւնը ոչ թէ ըստ մարդկանց կամքի 
տրուեց երբեւէ, այլ Սուրբ Հոգուց մղուած է, որ խօսեցին Աստծու սուրբ 
մարդիկ։

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 4:2 Եւ մենք սրանո՛վ ենք ճանաչում Աստծու Հոգին. ամէն մի 
հոգի, որ դաւանում է

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 5:7,8 Եւ Հոգին է, որ վկայում է, որովհետեւ հէնց Հոգին է 
ճշմարտութիւնը։ 8 Սրանք երեքը միասին են վկայում՝ Հոգին, ջուրը եւ 
արիւնը. եւ երեքը վկայութեան մէջ մէ՛կ են։

ՅՈՒԴԱ 1:20 Իսկ մենք, սիրելինե՛ր, մեր անձերը կառուցենք հաւատի 
սրբութեամբ, աղօթենք Սուրբ Հոգով,
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