
ՀՈԳԵՎՈՐԱՊԵՍ ԱՐԹՈՒՆԱՎԵՏ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԵՐԵՔ 

ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 «Քո անձն աստվածապաշտությա՛ն վարժեցրու:» Ա Տիմոթեոս 4:7 

Կյանք փոխող երեք սովորություններ 

1- Ամեն օր ժամանակ հատկացնել Աստծուն 

 ''Խաղաղ ժամանակ'' – Աստվածաշունչը կարդալու և աղոթելու 

Պատճառը – Աստծուց առաջնորդություն ստանալու 

«Ցույց տուր ինձ, ով Տեր, քո ճանապարհները, սովորեցրու ինձ քո 

գնալու ճանապարհները:» Սաղմոս 25:4 

Հաճախականությունը – Ամեն օր 

«Հիսուս անապատ տեղեր էր քաշվում և աղոթք էր անում:» Ղուկ 5:16 

Արդյունքը - Աստծո օգնությունը 

Հիսուս- «Եթե իմ մեջ մնաք, իմ խոսքերն էլ ձեր մեջ մնան, ինչ էլ որ 

կամենաք, կխնդրեք, ու կլինի ձեզ:» Հովհաննես 15:7 

2- Ամեն շաբաթ տասանորդ տալ Աստծուն 

 ''Տասանորդ տալ'' – Աստծուն տալ իմ եկամուտի առաջին 10%ը 

Պատճառը – Աստծուն ավելի մոտենալ 

«Որտեղ որ ձեր գանձն է, այնտեղ էլ ձեր սիրտը կլինի:» Մատթեոս 6:21 

Հաճախականությունը – Ամեն կիրակի  

«Ամեն միաշաբաթ օր ձեզանից ամեն մեկը թող իր մոտ հավաքի, ինչ 

որ հաջողվի:» Ա Կորնթացիս 16:2 

Արդյունքը – Օրհնություն 

«Բոլոր տասանորդը տարեք գանձատունը, որ իմ տանը պաշար լինի. 

և ինձ մեկ փորձեցեք սրանով, ասում է Զորաց Տերը, թե արդեոք չե՞մ 

բանալ ձեր համար երկնքի պատուհանները և օրհնություն թափել ձեզ 

համար՝ մինչև որ նրա համար տեղ չլինի:» Մաղաքիա 3:10 

 

3- Մշտապես հավաքվել ուրիշ հավատացյալների հետ 

''Հաղորդակցություն'' – փոքր խմբերով հավաքվել ուրիշների 

հետ 

Պատճառը – Քաջալերվել  

«Մեր՝ իրար հետ հավաքվելը չթողնենք, ինչպես ոմանց սովորությունն 

է, այլ իրար հորդորենք...» Եբրաեցիս 10:25 

Հաճախականությունը – Եկեղեցում և տներում   

«Ամբողջ օրը չէին դադարում տաճարում և տներում սովորեցնել և 

Հիսուս Քրիստոսին քարոզել:» Գործք Աժաքելոց 5:42 

Արդյունքը – Արդյունավետություն 

«Երկուսը լավ է քան թե մեկը. որ նրանք վարձք ունեն իրանց 

աշխատանքիցը: Որովհետև եթե վայր ընկնեն, մեկը միյուսին վեր 

կկացնի:» Ժողովող 4:9-10 

Հոգևորապես աճելու ուխտ 

«Այս ամենի համար հաստատ ուխտեցինք և գրեցինք, և կնքվածի վրա 

էին մեր իշխանները, Ղևտացիները և քահանաները:» Նէեմիա 9:38 

 

Ուխտ եմ անում. 

1. Ամեն օր ժամանակ հատկացնել Աստծուն 

2. Ամեն կիրակի տասանորդս տալ Աստծուն 

3. Աստծուն նվիրված խմբի միանալ 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Հաջորդ Կիրակի:  

ԴՈՒ ՊԵՏՔ ԵՍ ՏԻՐՈՋԸ 

Հովիվ Սարո Խաչիկեան 

 


