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Բարի լուր շնորհքի համար 

Մաս 3 

«Նա որ ձեզանում սկսեց այս բարի գործը, կ'կատարե էլ մինչև Հիսուս 
Քրիստոսի օրը:» Փիլիպպեցիս 1:6 

«Կարճառոտ գրեցի, որ հորդորեմ և այս բանի համար վկայեմ, թե սա է 
Աստծո ճշմարիտ շնորհքը, որի մեջ դուք կանգնած եք:» Ա Պետրոս 5:12 

Ա- Աստծո պահպանական շնորհքը... 

1. Օգնում է ինձ կանգուն մնալու, երբ փորձության մեջ եմ 

«Արթուն եղեք, հսկում արեք. որովհետև ձեր ոսոխ թշնամին՝ 
սատանան՝ գոռոզ առյուծի պես ման է գալիս և որոնում է թե որին 
կուլ տա:» Ա Պետրոս  5:8 

«Ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել բացի մարդկային 
փորձությունից. բայց Աստված հավատարիմ է, որ թույլ չի տա ձեզ 
ձեր կարողությունիցը վեր փորձվելու, այլ փորձության հետ ելքն էլ 
կ'պատրաստի, որ կարողանաք համբերել:» Ա Կորնթացիս 10:13 

 

2. Օգնում է ինձ կանգուն մնալու, երբ հոգնած եմ 

«Մեզ ձեզ հետ Քրիստոսումը հաստատողը և մեզ օծողը Աստված է. 
Որ մեզ կնքեց էլ. և Հոգու գրավը մեր սրտերի մեջ տվավ:»                     
Բ Կորենթացիս 1:21-22 

«Աստված է՝ որ ներգործում է ձեզանում կամենալն էլ՝ անելն էլ իր 
հաճության պես:» Փիլիպպեցիս 2:13 

 

3. Օգնում է ինձ կանգուն մնալու, երբ նեղության մեջ եմ  
 

«Մի վախենար, որովհետև ես քեզ հետ եմ, մի վեհերիր, որովհետև ես 
քո Աստվածն եմ. ես զորացրել եմ քեզ, նաև օգնել եմ քեզ. նաև քեզ 
հաստատել եմ իմ արդարության աջովը:» Եսայիա 41:10 

«Աստված մեզ համար ապավեն է և զորություն նեղությունների մեջ. 
նա շատ օգնական գտնվեցավ:» Սաղմոս 46:1 

 

 

Բ- Ինչպե՞ս ստանամ Աստծո պահպանական 

      շնորհքը 

 
1. Աստծուց օգնություն խնդրիր 

«Աստված խոնարհներին շնորհք է տալիս. Արդ հնազանդեցեք 
Աստծուն... մոտեցեք Աստծուն և նա կ'մոտենա ձեզ:» Հակոբոս 4:6-8 

 

2. Միտքդ Աստծո խոսքով լցրու 

«Իմ անձը կպավ հողի հետ. ապրեցրու ինձ քո խոսքի պես:»  
Սաղմոս 119:25 
 

3. Աստծո ժողովրդից օգնություն ընդունիր 

«Իրար բեռը վեր առեք, և այսպես Քրիստոսի օրենքը կատարեցեք:» 
Գաղատացիս 6:2 
 

4. Աստծո խոստումներին կառչիր 

«Նա կարողություն չ'ունեցողին զորություն է շատացնում: 
Եվ երիտասարդները կ'հոգնեն... բայց Տիրոջն ապավինողները 
կ'նորոգվեն ուժով, թեվերով վեր կ'սլանան արծիվների պես,  
կ'վազեն և չեն վաստակել, կ'գնան և չեն հոգնել:» Եսայիա 40:29-31 

«Որ այս երեվող բաներին չենք մտիկ անում, այլ աներեվույթներին. 
որովհետև երեվողները ժամանակավոր են, իսկ չերեվողները 
հավիտենական:» Բ Կորնթացիս 4:18  

«Սրա համար երեք անգամ աղաչեցի Տիրոջը, որ նրան հեռացնի 
ինձանից: Եվ նա ինձ ասեց. Բավական է քեզ իմ շնորհքը, որովհետև 
իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարվում... » Բ Կոր 12:8-9 
  

Հաջորդ Քարոզի Թեման 

ԲՈՒԺԻՉ  ՇՆՈՐՀՔ 

Հովիվ Սարօ Խաչիկեան 


