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Մաս 4
«Իր տունը տանջողը քամի կ'ժառանգի:» Առակած 11:29

Պոռթկալ <........................................................> Ներս գցել
* Հայելի դիր
Ինչ՞ի մասին է այս ամենը: Ինչո՞ւ եմ ես բարկացած:
Ինչ՞ն է իմ մասին, ինչ՞ը՝ իրենց:
«Միմիայն կռիվ կծակի ամբարտավանությունից...» Առակած 13:10

«Ձեր մեջ պատերազմներն ու կռիվները որտեղի՞ց են. չէ՞ որ այստեղից
են, այսինքն ցանկություններից, որոնք պատերազմում են ձեր
անդամների մեջ:» Հակոբոս 4:1

Ցավ

Վախ

Ջախջախում

* Քննիր քո բարկությունը

Ին՞չ քայլ պիտի առնեմ սրանից հետո:
• Աղոթիր
«Բայց եթե մեկը ձեզանից իմաստության պակասություն ունի թող
խնդրի Աստվածանից, որ ամենին տալիս է առատությամբ և չի
նախատում, և կ'տրվի նրան:» Հակոբոս 1:5

• Ներողություն խնդրիր
«Իր հանցանքը ծածկողը չի հաջողվի, բայց խոստովանող ու թողողը
ողորմություն կ'գտնի:» Առակած 28:13

• Դիմակայիր
«Եթե սեղանի վրա մատուցանես քո ընծան, և այնտեղ հիշես թե քո
եղբայրը քեզ դեմ մեկ բան ունի, թող այնտեղ քո ընծան սեղանի
առաջին և գնա առաջ հաշտվիր քո եղբոր հետ և հետո եկ ընծադ
մատուցրու:» Մատթեոս 5:23-24

• Ներիր

Ո՞ւր է տանում:
Առողջ

* Ընտրիր Աստծո պլանը՝ խաղաղության համար

Ցավացնող

Ատելությամբ լցված

«Նույնիսկ երբ բարկանանք, չլինի թե մեղանչենք.» Եփեսացիս 4:26

* Վարվիր դանդաղորեն
Ինչպե՞ս պիտի ավարտվի: Ո՞վ կվիրավորվի:
«Հիմարն իր սրտինը բոլորը դուրս կ'տա, բայց իմաստունը նրան հետ է
պահում:» Առակած 29:11

«Ամեն խորագետ իմաստությունով կ'գործի, բայց անմիտը
հիմարություն կ'տարածի:» Առակած 13:16

* Մտիր դիմացինիդ դրության մեջ
Ին՞չ է կատարվում նրա աշխարհում:
«Ոչ մի բան չ'լինի սնապարծությունով... Միայն ձեր անձի շահերին
մտիկ չ'տաք, այլ ամեն մեկն իր ընկերոժն էլ: Ձեր ամեն մեկը թող այն
մտածի, որ էլ Քրիստոս Հիսուսումն էր:» Փիլիպպեցիս 2:3-5

«Ինչպես Աստված Քրիստոսի միջոցով ներեց ձեզ, այնպես էլ դո՛ւք
ներեցեք միմյանց:» Կողոսացիս 3:13
«Իսկ եթե դուք մարդկանց չներեք իրենց հանցանքները, ձեր Հայրն էլ
ձե՛զ չի ների ձեր հանցանքները:» Մատթեոս 6:15
«...թե որ դեռ թշնամի էինք, Աստծո հետ հաշտվեցանք նրա Որդու
մահովը... Աստծով էլ պարծենում ենք՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի
ձեռովը, որով հիմա հաշտությունն ընդունեցինք:» Հռոմացի 5:10-11
«Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, կ'պահպանի ձեր
սրտերն ու միտքերը Քրիստոս Հիսուսումը:» Փիլիպպեցիս 4:7

Հաջորդ Քարոզի Թեման
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ ՄԵՐ ԽՆԴՐԻ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻՆ
Հովիվ Սարօ Խաչիկեան

