
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԿՅԱՆՔԸ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆՈՎ ԱՊՐԵԼՆ Է 

Ապրելով լավագույն կյանք  

Մաս 5  

Լսել եք որ ասվեց, քո ընկերոջը սիրիր, եւ քո թշնամուն  ատիր։ 
Բայց ես ասում եմ ձեզ, Սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ 
անիծողներին: Մատթեոս 5:43-44  

Եթե թշնամիդ սոված է՝ հաց տուր նրան, եւ եթե ծարավ է՝ ջուր 
խմեցրու նրան. Եւ Տերը քեզ կհատուցանի։ Առակաց 25-21:22 

Խաղաղության խորհուրդ տվողների  համար՝ ուրախություն կա։  
Առակաց 12:20 

Բայց Աստված  հայտնեց իր սերը դեպի  մեզ, որ՝ երբոր մենք դեռ 
մեղավոր  էինք՝ Քրիստոսը մեզ համար մեռավ. Հռովմեացիս 5:8 

Թշնամուն սիրելու շահավետությունը  

1. Գոյություն ունի ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ օգուտ 

Մարմնին կյանք է մի հանդարտ սիրտը, բայց նախանձը 
փտություն  ոսկորներին։  Առակաց 14:30 

2. Գոյություն ունի ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ օգուտ 

Որովհետեւ նա ինչպես որ իր սրտումը հաշիվներ անողն է՝ 
այնպես  է. Առակաց 23:7  

3. Գոյություն ունի ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ օգուտ 

Հանցանքը ծածկողը բարեկամություն ուզող է, բայց խոսքը  
կրկնողը մտերիմ բարեկամներին կբաժանի։ Առակաց 17:9 

4. Գոյություն ունի ՀՈԳԵՒՈՐ օգուտ  

Իսկ եթե  դուք մարդկանց չթողեք նրանց հանցանքները, ձեր 
Հայրն էլ չի թողի ձեր հանցանքները։ Մատթեւոս 6:15 

Օրհնություն տվող անձը կօրհնվի։Առակաց 11:25 

5. Գոյություն ունի ԱՐՔԱՅՈՒԹՅԱՆ օգուտ  

Եթե ձեզ սիրողներին սիրեք, ի՞նչ վարձք ունեք . չէ՞ որ 
մաքսավորներն էլ նույնն են անում։ Արդ դուք կատարյալ եղեք, 
ինչպես ձեր Հայրը որ երկնքումն է, կատարյալ է։ Մատ. 5:46-48  

ԽԱՂԱՂՈւԹՅՈւՆ Գործընթացը 

Եթե կարելի է՝ որքան ձեզանից է կախված՝ ամեն մարդկանց հետ 
խաղաղություն ունեցէք։ Հռովմեացիս 12:18  

Քայլ #1: ԱՂՈԹՔ 

Տերը լսում է արդարների աղոթքը։ Առակաց15:29  

Աղոթք արեք ձեզ նեղացնողների վրա։ Ղուկաս 6:28  

Քայլ#2: ԿԱՐԵԿՑԱՆՔ   

Վրեժ չառնես, եւ քո ժողովրդի որդիներին ոխ չպահես, այլ քո 
ընկերոջը սիրես քո անձի պես . Ես եմ Եհովան։ Ղեւտացիս19:18  

Քայլ#3: ԳՈՐԾԵԼ 

Բարի արեք ձեզ ատողներին: Ղուկաս 6:27  

Եթե թշնամիդ սոված է՝ հաց տուր նրան, եւ եթէ ծարավ է՝ ջուր 
խմեցրու նրան: Առակաց 25:21  

Օրհնեցեք ձեզ անիծողներին: Ղուկաս 6:28  

Քայլ #4: ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ո՞վ կարող է ասել թե Սիրտս սրբել եմ, մաքուր եմ իմ մեղքից։   

Առակաց 20:9  

Իր հանցանքը ծածկողը չի հաջողի։ Առակաց 28:13  

Քայլ #5: ՀԵՏԱՄՈՒՏ ԼԻՆԵԼ  

Նմանվեք Աստուծուն ինչպես սիրելի որդիներ։ Եւ սիրով  գնացեք, 
ինչպէս որ Քրիստոսն էլ մեզ սիրեց, եւ իր անձը մեզ համար մատնեց, 
պատարագ եւ զոհ Աստուծո անուշ հոտ լինելու: Եփեսացիս 5:1-2  

Եթե Տիրոջը հաճելի են մարդու ճանապարհները, նաեւ նրա  
թշնամիներին կհաշտեցնի նրա հետ: Առակաց 16:7 

 

 
Հաջորդ Քարոզի Թեման 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԱՊՐԵԼՈՒ ՉՈՐՍ 

ԲԱՆԱԼԻՆԵՐԸ     

Հովիվ Սարօ Խաչիկեան 

 


