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Արդ Յիսուսը 
դարձեալ խօսեց 

նորանց հետ 
եւ ասեց. Ես եմ 

աշխարհքի լոյսը. Ով 
որ իմ ետեւից գայ, 
նա խաւարումը չի 
գնալ, այլ կեանքի 
լոյսը կ’ընդունի։

Հովհաննես 8:12

Յիսուսը նորան 
ասեց. Ես եմ 

ճանապարհը 
եւ ճշմարտութիւնը 

եւ  կեանքը.  ոչ ով չի 
գալիս Հօր մօտ, եթէ ոչ 

ինձանով
Հովհաննես 14:6
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Եւ  տօնի վերջին 
մեծ օրումը Յիսուսը 

կանգնած էր, 
աղաղակեց եւ 

ասեց.  Եթէ մէկը ծարաւ 
է, թող ինձ մօտ գայ, եւ 

խմէ։ Ինձ հաւատացողը, 
ինչպէս գիրքն ասում 

է, Նորա փորիցը 
կենդանի ջրերի գետեր 

կ’բղխին։
Հովհաննես 7:37,38

Ինձ մօտ եկէք, ամեն 
վաստակածներ եւ 

բեռնաւորուածներ, եւ 
ես հանգիստ կ’տամ 

ձեզ։... Որովհետեւ իմ 
լուծը քաղցր է, եւ իմ 

բեռը՝ թեթեւ:
Մատթեոս 11:28, 30
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Եւ մաքսաւորը հեռու 
կանգնած իր աչքերն էլ չէր 
կամենում դէպի երկինքը 

բարձրացնել. Այլ իր կուրծքը 
ծեծում էր եւ ասում. Ով 
Աստուած, ողորմիր ինձ 

մեղաւորիս։
Ղուկաս 18:13

Որովհետեւ մեղքի վարձքը 
մահն է.  բայց Աստուծոյ 
շնորհքը՝ յաւիտենական 
կեանք՝ մեր Տէր Յիսուս 

Քրիստոսի ձեռովը։
Հռովմեացիս 6:23

Յիսուսը պատասխանեց 
եւ ասեց նորան. Ճշմարիտ 

ճշմարիտ ասում եմ քեզ. Եթէ 
մէկը վերստին չ’ծնուի՝ կարող 

չէ Աստուծոյ արքայութիւնը 
տեսնել։...Մի զարմանար՝ որ 
ասեցի քեզ թէ Պէտք է ձեզ՝ 

վերստին ծնուիլ։
Հովհաննես 3:3,7
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Ուրեմն զղջացէք եւ ետ 
դարձէք, որ ձեր մեղքերը 

ջնջուին.
Գործք Առաքելոց 3:19

Ապա թէ մեր մեղքերը 
խոստովանենք, նա 

հաւատարիմ է եւ արդար 
որ մեր մեղքերը թողէ 

մեզ, եւ  սրբէ մեզ ամեն 
անիրաւութիւնից։

Ա Հովհաննես 1:9

Բայց որոնք որ 
նորան ընդունեցին, 

իշխանութիւն տուաւ 
նորանց Աստուծոյ 
որդիներ լինելու՝ 
նորանց, որ նորա 

անունին հաւատում 
են։  Որոնք ոչ արիւնից 
եւ ոչ մարմնի կամքից, 
եւ ոչ մարդի կամքից, 
այլ Աստուածանից 

ծնուեցան։
Հովհաննես 1:12,13
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Ճշմարիտ ճշմարիտ 
ասում եմ ձեզ.  թէ 

իմ խօսքը լսողը, եւ 
ինձ ուղարկողին 
հաւատացողը, 

յաւիտենական կեանք 
ունի. Եւ դատաստան 
չի մտնիլ,  այլ մահիցը 

փոխուեցաւ դէպի կեանք։
Հովհաննես 5:24

Որովհետեւ 
Աստուած այնպէս 

սիրեց աշխարհքը որ 
իր միածին Որդին 

տուաւ. Որ ամեն նորան 
հաւատացողը չ’կորչի, 

այլ յաւիտենական 
կեանքն ունենայ։

Հովհաննես 3:16
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Բայց նա մեր 
մեղքերի համար 

վիրաւորուեցաւ, եւ մեր 
անօրէնութիւնների 

համար հարուածուեցաւ, 
մեր խաղաղութեան 

պատիժը նորա 
վերայ եղաւ, եւ  նորա 

վէրքերովը մենք 
բժշկուեցանք։

Եսայիա 53:5

Ահա ես դռան առաջին 
կանգնած եմ եւ թակում եմ. 

եթէ մէկը լսէ իմ ձայնը եւ 
դուռը բանայ, կ’մտնեմ նորա 
մօտ եւ ընթրիք կ’անեմ նորա 

հետ, եւ նա ինձ հետ։

Հայտնություն 3:20

Որ Քրիստոսը հաւատքով 
բնակուի ձեր սրտերումը. Եւ 
դուք սիրով արմատ գցած եւ 

հաստատուած լինիք։ 

Եփեսացիս 3:17
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Որովհետեւ մարդի 
Որդին եկաւ, որ որոնէ եւ 

ապրեցնէ կորածին։
Ղուկաս 19:10

Այն ամենը որ Հայրն 
ինձ տալիս է, ինձ մօտ 

կ’գայ.  եւ ինձ մօտ 
եկողին ես դուրս չեմ 

հանիլ։
Հովհաննես 6:37

Եւ ընթրիքի ժամանակին 
իր ծառան ուղարկեց, որ 

հրաւիրածներին ասէ. Եկէք, 
որովհետեւ արդէն ամենը 

պատրաստ է։
Ղուկաս 14:17

Եւ նորանց դուրս հանեց եւ 
ասեց.  Տէրեր, ես ի՞նչ պէտք 

է անեմ որ փրկուիմ։ Եւ 
նորանք ասեցին.  Հաւատա 
Տէր Յիսուս Քրիստոսին, եւ 

կ’փրկուիս դու՝ եւ քո տունը։
Գործք Առաքելոց 16:30,31  
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Բոլոր մարգարէները 
վկայութիւն են տալիս նորա 
մասին, որ նորա անունովը 

մեղքերի թողութիւն կ’առնէ ամեն 
նորան հաւատացողը։

Գործք Առաքելոց 10:43

Այլ մեզ համար էլ, որ մեզ 
պիտի համարուի,  որ հաւատում 

ենք նորան՝ որ մեր Տէր Յիսուս 
Քրիստոսին յարութիւն տուաւ 
մեռելներից.  Որ մատնուեցաւ 

մեր յանցանքների համար. 
Եւ յարութիւն առաւ  մեզ 
արդարացնելու համար։

Հռովմեացիս 4:24,25

Ուրեմն հիմա 
դատապարտութիւն չ’կայ 

Յիսուս Քրիստոսումը լինողների 
համար, որ մարմնաւորապէս չեն 

վարվում, այլ հոգեւորապէս՝՝։
Հռովմեացիս 8:1

Այս բաները գրեցի ձեզ՝ 
Աստուծոյ Որդու անունին 
հաւատացեալներիդ,  որ 

գիտենաք թէ յաւիտենական 
կեանք ունիք։
Ա Հովհաննես 5:13
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Սակայն նորա համար մի 
ուրախանաք՝ որ ոգիները 
ձեզ հնազանդում են, բայց 

առաւել ուրախացէք, որ  ձեր 
անունները գրուած են 

երկնքումը։
Ղուկաս 10:20

Արդ մենք՝ հաւատքով 
արդարացած լինելով 

Աստուծոյ հետ  խաղաղութիւն 
ունինք՝ մեր Տէր Յիսուս 

Քրիստոսի ձեռովը։
Հռովմեացիս 5:1

Որովհետեւ շնորհքով 
էք փրկուած  հաւատքի 

ձեռովը. Եւ սա ոչ թէ ձեզանից 
է,  այլ Աստուծոյ պարգեւն 

է.  Ոչ թէ գործերից, որ մէկը 
չ’պարծենայ։
Եփեսացիս 2:8,9

Եւ շնորհակալութիւն 
Աստուծուն  նորա 

անպատմելի պարգեւի 
համար։

Բ Կորնթացիս 9:15
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Բայց եթէ լոյսի մէջ ման 
գանք ինչպէս նա է լոյսի մէջ, 
հաղորդութիւն ունինք իրար 
հետ, եւ  նորա Որդի Յիսուս 

Քրիստոսի արիւնը մեզ 
սրբում է ամեն մեղքից։

Ա Հովհաննես 1:7

Իմ ոչխարներն իմ ձայնը 
լսում են, եւ ես ճանաչում եմ 
նորանց, եւ իմ ետեւից գալիս 

են։ Եւ ես յաւիտենական 
կեանք եմ տալիս նորանց, 

եւ նորանք  յաւիտեան 
չեն կորչիլ, եւ ոչ ով չի 

յափշտակիլ նորանց իմ 
ձեռիցը։

Հովհաննես 10:27,28



24 25

Որովհետեւ դուք 
հէնց այդ բանի մէջ 

կանչուեցաք որ Քրիստոս 
էլ չարչարուեցաւ 

եւ  ձեզ էլ օրինակ թողեց 
որ նորա հետքերին 

հետեւիք.
Ա Պետրոս 2:21

Նորանց սովորեցնելով, 
որ ամեն ինչ որ ձեզ 

պատուիրեցի՝ պահեն. Եւ 
ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն 

օր մինչեւ աշխարհքի վերջը։ 
Ամէն։

Մատթեոս 28:20

Այսպէս լուսաւորէ ձեր 
լոյսը մարդկանց առաջին,  որ 
ձեր բարի գործերը տեսնեն, 
եւ  փառաւորեն ձեր Հօրը որ 

երկնքումն է։
Մատթեոս 5:16
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Որովհետեւ ով որ 
ինձ եւ իմ խօսքերն 

ամօթ համարէ, մարդի 
Որդին էլ նորան ամօթ 

կ’համարէ, երբոր 
գայ իր, եւ Հօր եւ 

սուրբ հրեշտակների 
փառքովը։

Ղուկաս 9:26

Խոտը կ’չորանայ, 
ծաղիկը կ’թառամէ, 
բայց  մեր Աստուծոյ 

խօսքը կ’մնայ յաւիտեան։
Եսայիա 40:8

Երկինքը եւ երկիրս 
կ’անցնեն, բայց իմ 

խօսքերը չեն անցնիլ։
Ղուկաս 21:33
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Ոչինչ հոգս մի անէք. 
Այլ ամեն բանում 

աղօթքով եւ աղաչանքով 
եւ գոհութիւնով՝ ձեր 

խնդրուածքները 
թող յայտնի լինեն 

Աստուծուն։ Եւ Աստուծոյ 
խաղաղութիւնը, որ ամեն 
մտքից վեր է, կ’պահպանէ 
ձեր սրտերն ու միտքերը 
Քրիստոս Յիսուսումը։

Փիլիպպեցիս 4:6, 7

Հեռուանց է երեւացել ինձ 
Տէրը, թէ  Յաւիտենական 

սիրով  սիրել եմ քեզ. 
դորա համար  քաշեցի քեզ 

ողորմութիւնով։
Երեմիա 31:3

Մի վախենար, որովհետեւ 
ես քեզ հետ եմ, մի 

վեհերիր,  որովհետեւ ես քո 
Աստուածն եմ. Ես զօրացրել 
եմ քեզ, նաեւ օգնել եմ քեզ. 

Նաեւ քեզ հաստատել եմ իմ 
արդարութեան աջովը։

Եսայիա 41:10
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Իմ Հօր տանը շատ 
բնակարաններ կան. 

Ապա թէ ոչ ես ձեզ 
կ’ասէի.  Գնում եմ 
ձեզ համար տեղ 

պատրաստելու։ Եւ եթէ 
գնամ եւ ձեզ համար տեղ 
պատրաստեմ,  դարձեալ 

կ’գամ եւ ձեզ ինձ մօտ 
կ’առնեմ.  որ ուր ես եմ, 

դուք էլ լինիք,
Հովհաննես 14:2,3

Եւ յետոյ մենք, 
որ կենդանի ենք 

մնացած նորանց հետ 
մէկտեղ ամպերով օդի 
մէջ  կ’յափշտակուինք 

Տիրոջը դիմաւորելու  եւ 
այնպէս ամեն 

ժամանակ Տիրոջ հետ 
կ’լինինք։  Ուրեմն 

իրար մխիթարեցէք այս 
խօսքերովը։

Ա Թեսաղոնիկեցիս 4:16, 17
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Եւ տեսայ նոր երկինք եւ 
նոր երկիր.  որովհետեւ 

առաջի երկինքը եւ երկիրն 
անցան. Եւ էլ ծով չ’կայ։...
Եւ կ’ջնջէ Աստուած բոլոր 

արտասուքը նորանց 
աչքերիցը.  եւ մահն 

այլեւս չի լինիլ,  ոչ սուգ, 
եւ ոչ աղաղակ. Եւ ոչ ցաւ 

այլեւս չի լինիլ, որովհետեւ 
առաջիններն անցան։

Հայտնություն 21:1, 4

Եւ ահա շուտով գալիս եմ  եւ 
իմ վարձքն ինձ հետ,  որ 

ամեն մէկին կ’հատուցանեմ 
ինչպէս իր գործը կ’լինի։Եւ 
Հոգին  եւ հարսն ասում են. 

Եկ. Եւ լսողն ասէ, Եկ.  եւ 
նա որ ծարաւ է՝ թող գայ, 
եւ նա որ կամենում է՝ թող 

առնէ կեանքի ջուրը ձրի։Այս 
բաներին վկայողը ասում 
է. Այո.  ես շուտով գալիս 
եմ։ Ամէն։Եկ, Տէր Յիսուս։

Հայտնություն 22:12, 17, 20



Կարդացեք Աստվածաշունչը՝ 
այն Աստծո խոսքն է: Լսեք 
Աստծո ձայնը քանի որ կենդանի 
և ամենակարողը հոգ է տանում 
ձեր մասին, Նրա սերն այսօր 
ցանկանում է գրկել ձեզ: 
Շնորհիվ Սուրբ գրության Նա 
տալիս է ճիշտ տեղեկություն 
երջանկության և խաղաղության 
մասին:

Եթե չունեք Աստվածաշունչ 
մենք պատրաստ ենք ձեր 
ցանկությամբ անվճար 
տրամադրել ձեզ Նոր 
Կտակարան:

Եթե որևիցե հարցեր ունենաք, 
մենք մեծ հաճույքով կփորձենք 
պատասխանել դրանց:
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