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Մաս 2 

 Ռոմանս  Սովորություն  Սենյակակից 

Ամուսնությունը ուխտ և պարտավորություն է: 

1. Պարտավորություն վերցրու երկարաժամկետ և  

    աճող ամուսնության 

«Աստված սկզբից «արու և էգ ստեղծեց մարդկանց» և ասաց 
նրանց. «Դրա համար տղամարդը պիտի թողնի իր հորն ու 
մորը և միանա իր կնոջը, և երկուսը մեկ մարմին պիտի 
լինեն»: Հետևաբար, այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին: Ուրեմն 
որևէ մեկը թող չբաժանի նրանց, ում Աստված միացրեց:» 

Մատթեոս 19:4-6 

  Անկում Պահել  Աճ 

 

2. Պարտավորություն վերցրու ծառայել քո կողակցին 

«Գորովանքո՛վ սիրեցեք միմյանց: Հարգելու մեջ գերազանցե՛ք 
միմյանց:» Հռոմեացիներին 12:10 

«Միմյանց հանդեպ նույն սերն ունենալով և համերաշխ ու 
համախոհ ապրելով: Դուք միայն ձեր մասին մի՛ մտածեք, այլ 
նաև ձեր ընկերոջ մասին:» Փիլիպպեցիներին 2:2,4 

 «Սեր ունեցողը համբերատար է լինում, քաղցրաբարո: Սեր 
ունեցողը չի նախանձում, չի գոռոզանում, չի հպարտանում, 
անպատշաճ վարքումն չի ունենում, միայն ինքն իր մասին չի 
մտածում, բարկությամբ չի գրգռվում, չար բան չի խորհում, 
անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախակից է 
լինում ճշմարտությանը: Սեր ունեցողը միշտ զիջում է, միշտ 
հավատում, միշտ հույս է տածում, միշտ համբերում:»                         

Ա Կորնթացիներ 13:4-7 

  Անկում  Պահել Աճ 

3. Պարտավորություն վերցրու փշրել սովորականը 

«Կյանք վայելիր քո սիրած կնոջ հետ.» Ժողովող 9:9 

«Աստված, ... ամեն ինչ առատորեն տալիս է մեզ, որպեսզի 
վայելենք:» Ա Տիմոթեոսին 6:17 

«Եկավ Մարդու Որդին, ուտում է և խմում...» Մատթեոս 11:19 

  Ամեն օր վայելիր: 

  * Քաջալերիր 

  * Նոր մի բան արա 

  * Հպվիր 

  * Առաջարկիր օգնությունդ 

  * Ասա այո 

  Անկում  Պահել  Աճ 

4. Պարտավորություն վերցրու Աստծուն առաջին տեղը  

      դնելու 

«Եթե քայլենք լույսի մեջ, ինչպես որ ինքն է լույսի մեջ, այն 
ժամանակ ճշմարտապես հաղորդակից ենք լինում միմյանց.»       

Ա Հովհաննես 1:7 

«Մնացե՛ք ինձ միացած, և ես միացած կմնամ ձեզ:... դուք չեք 
կարող պտուղ տալ, եթե միացած չլինեք ինձ: Ես եմ 
որթատունկը, իսկ դուք՝ ճյուղերը: Ով միացած է ինձ, և ես՝ 
նրան, նա առատ պտուղ կտա, որովհետև առանց ինձ դուք 
ոչինչ անել չեք կարող:» Հովհաննես 15:4-5 

«Սուրբ Հոգու արդյունքներն են՝ սեր, ուրախություն, խաղա- 
ղություն, համբերատարություն, ազնվություն, բարություն, 
հավատարմություն, հեզություն, ժուժկալություն...»          

Գաղատացիս 5:22 

  Անկում  Պահել  Աճ 

Հաջորդ Քարոզի Թեման 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՌՈՒՑԵԼ ԿԱՄՈՒՐՋ ԽՈՍՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

Հովիվ Սարօ Խաչիկեան  


