ՀԱՃՈՒՅՔԸ ՀԱՎԱՍԱՐԱԶՈՐ ՉԷ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ
Ապրելով արտակարգ կյանք
Մաս2 (5-ից)

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԳՏՆԵԼ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
1. ԸՆԴՈՒՆԻ՜Ր ԱՍՏԾՈ ՆԵՐՈՂԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բայց փափկասեր որբեւայրին կենդանի մեռած է։ 1Տիմ. 5:6

Երանի նրա՝ որի անօրենությունը թողվեցավ, եւ որի մեղքը
ծածկվդցավ։ Երանի այն մարդին, որ Տէրն անօրենություն չի
համարում նրան եւ նենգութիուն չկա նրա հոգիի մէջ։ Երբոր
ես լուռ կացա՝ ոսկորներս մաշվեցան իմ ամեն օր
հառաչելովը։ Որովհետեւ ցերեկ եւ գիշեր քո ձեռքը ծանրանում
էր ինձ վերայ. իմ թացությունը ամռան չորություն դառավ։ Ես
մեղքս հայտնեցի քեզ եւ անօրենիւթյունս չծածկեցի. ասեցի թե
անօրենությունս՝ խոստովանեմ Տիրոջը. եւ դու թողեցիր իմ
մեղքի անօրենությունը։ Սաղմոս 32: 1-5

2. ՈՉՆՉԱՑՐՈՒ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՈ ԻՆՉ
ԱՆԵԼՈՒ ԵՒ ՈՎ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԻՋԵՒ

2. ՆԵՐԳՐԱՎՎԻՐ ԱՍՏԾՈ ԿԱՐԳ ՈՒ ԿԱՆՈՆԻ ՄԵՋ՜ ՆՐԱ
ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ՄԵՋ

Եւ ես նայեցի իմ ձեռքերի արած բոլոր գործերին, եւ այն
աշխատանքիս, որ աշխատելով արել էի. Եւ ահա բոլորն
ունայն էր եւ քամիի աշխատանք. Եւ արեգակի տակին մի
օգուտ չկայ։ Ժողովող 2:11

Ահա երանելի է այն մարդը, որին Աստված խրատում է,
ուրեմն Ամենակարողի խրատը մի մերժիր։ Հոբ 5:17

3. ՀՐԱԺԱՐՎԻՐ ՔՈ ԷՈՒԹՅԱՆ և ՍՏԵՂԾՎԱԾ
ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Առաջնորդիր ինձ քո պատվիրանքների շավիղներում. որ
նորանց հավանեցիր։ Սաղմոս 119:35

1. ՀՐԱԺԱՐՎԻՐ ՀԱՃՈՒՅՔԻ ԵՒ ՀԱՐԱՏԵՒՈՂ
ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
Հավատքով Մովսեսը երբոր մեծացավ՝ չկամեցաւ Փարավոնի
աղջկա որդի կոչվել։ Ավելի լավ համարեց Աստուծո ժողովրդի
հետ չարչարվել, քան թե մի առ ժամանակ մեղքի
զվարճությունն ունենա: Եբրայեցիս 11:24-25

Նա էլ ասեց. Այո՛, երանի նրանց, որ Աստուծո խոսքը լսում են
եւ նրան պահում։ Ղուկաս11:28

Երանի ձեզ, երբոր մարդիկ ձեզ ատեն, եւ երբոր ձեզ ջոկեն եւ
նախատեն, եւ ձեզ վրա չար անուն հանեն՝ մարդի Որդու
պատճառովը։ Ղուկաս 6:22
Բայց թեեւ չարչարվեք էլ արդարության համար, երանելի եք.
Բայց նրանց երկյուղից մի վախենաք եւ մի շփոթվեք։
1Պետրոս 3:14
ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐՔԻՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ Է
Թեեւ թզենին չ'ծաղկի, եւ որթերի վրա բերք չ'լինի, ձիթենու
արդյունքը ստի, եւ արտերը կերակուր չ'տան, կտրվի ոչխարը
փարախիցը, եւ արջառ չ'լինի գոմերումը, Սակայն ես Տերով
պիտի ցնծամ, պիտի իմ փրկության Աստծով ուրախանամ։
Ամբակում 3։17,18

Հաջորդ Քարոզի Թեման
ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻՑ

Հովիվ Սարօ Խաչիկեան

