ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՌՈՒՑԵԼ ԿԱՄՈՒՐՋ
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
Կամուրջներ
Մաս 6
Ես ուզում եմ կամուրջ կառուցել իմ և ________________ միջև:

1. Պետք է այն դարձնես քո առաջնահերթ խնթիրը:
«Վարդապե՛տ, Օրենքի մեջ ո՞րն է մեծագույն
պատվիրանքը: Հիսուսը նրան ասաց. ''Սիրի՛ր քո Տեր
Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, ու քո
ամբողջ մտքով'': Սա է մեծագույն և կարևորագույն
պատվիրանը. Երկրորդը սրա նման է. ''Սիրի՛ր ընկերոջդ
քո անձի պես'':» Մատթեոս 22:36-39
«Որովհետև եթե մեկը համարում է թե մի բան է և չէ, նա
իր անձը խաբում է:» Գաղատացիս 6:3
«Բայց եթե մեկը իրանների և մանավանդ ընտանիքի
համար խնամք չտանի, նա հավատքիցն ուրացած է, և
անհավատից էլ չար է :» Ա Տիմոթեոս 5:8
Ամեն բան հերթականությամբ կկարգավորվի, եթե
•

Ծրագրեմ

•

Ժամանակացույց կազմեմ

•

Կատարեմ

2. Կառուցել փոքր բաների հիման վրա:
«Սեր ունեցողը համբերատար է լինում, քաղցրաբարո:
Սեր ունեցողը չի նախանձում, չի գոռոզանում, չի
հպարտանում, անպատշաճ վարմունք չի ունենում, միայն
ինքն իր մասին չի մտածում, բարկությամբ չի գրգռվում,
չար բան չի խորհում.» Ա Կորնթացիս 13:4-5
«...վարքովը առանց խոսքի շահվին:» Ա Պետր 3:1

«Մի՛ արեք որևէ բան, որ հակառակասիրությունից կամ
փառասիրությունից մղված լինի, այլ խոնարհ ոգով ձեր
ընկերներին ավելի լա՛վ համարեցեք, քան ինքներդ ձեզ:»
Փիլիպեցիս 2:3

«Իսկ դուք, հայրե՛ր, մի՛ զայրացրեք ձեր զավակներին, այլ
մեծացրե՛ք նրանց քրիստոնեական դաստիարակությամբ
և կրթությամբ:» Եփեսացիս 6:4

3. Երբեք մի հուսահատվիր:
«Սերը ամեն բան հանդուրժում է, ամեն բանի հավատում,
ամեն բանի համար հույս ունի, ամեն բանի համբերում է:»
Ա Կորնթացիս 13:7

«Հիսուսը մի առակ պատմեց իր աշակերտներին՛ ցույց
տալու համար, թե պետք է միշտ աղոթել առանց
վհատվելու:» Ղուկաս 18:1
«Չձանձրանանք բարիք գործելուց, որովհետև եթե

հարատևենք, արդյունքն անպայման կքաղենք իր
ժամանակին:» Գաղատացիս 6:9

4. Թույլ տուր որ Աստված սիրի քեզ:
«... ե՞րբ կգաս ինձ մոտ. Իմ սրտի անմեղությունովը
կ'գնամ իմ տան մեջ:» Սաղմոս 101:2
«Մենք սիրում ենք, որովհետև նախ ինքը սիրեց մեզ:»
Ա Հովհաննես 4:19

«Շարժվեցե՛ք սիրով, ինչպես որ Քրիստոսը սիրեց մեզ և
մեզ փրկելու համար ինքն իրեն ընծայեց Աստծուն՝ որպես
անուշահոտ ընծա և զոհ:» Եփեսացիս 5:2
«...ո՛չ ներկան և ո՛չ գալիքը, ո՛չ էլ որևէ զորություն չի
կարող մեզ բաժանել Աստծու սիրուց:» Հռոմեացիս 8:38-39
Հաջորդ Քարոզի Թեման
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Հովիվ Սարօ Խաչիկեան

