ԻՆՉՈ՞Ւ Է ԿՅԱՆՔԸ ԱՆԱՐԴԱՐ
Կյանքի ամենադժվար հարցերի պատասխանը - Մաս 4

«Եվ ես դարձա և տեսա արեգակի տակին եղած բոլոր
զրկանքները.» Ժողովող 4:1

Ա- Իրականությունը – Կյանքը անարդար է
1. Հանցագործները մնում են անպատիժ
«Որովհետև չար գործի վճիռը շուտով չի կատարվում, սրա
համար էլ մարդկանց որդիների սիրտը համարձակվում է
չարություն անելու:» Ժողովող 8:11

2. Ճնշվածներին օգնող չկա
«Եվ ես դարձա և տեսա արեգակի տակին եղած բոլոր
զրկանքները. և ահա զրկվածների արտասունք կար, բայց
մխիթարող չունէին. և նրանց զրկողների ձեռքից բռնություն
կար...» Ժողովող 4:1

3. Քաղաքական գործիչները անբարոյական են
«Եթե մի աղքատի զրկանքը և արդարության ու իրավունքի
հափշտակվելը տեսնես մի գավառում, մի զարմանա այդ բանին.
որովհետև բարձրիցը մեկ ավելի բարձրը նայում է, և բարձրեր
կան նրանց վրա:» Ժողովող 5:8
«Մի չարիք էլ տեսայ արեգակի ներքոյ, որ ակամայ լինում է
իշխանի պատճառով։ Հիմարին բարձր դիրք է տրւում.»
Ժողովող 10:5-6

4. Լավ մարդիք չեն գնահատվում
«Մի ունայնություն ... որ արդարներ կան, որոնց պատահում է
ամբարիշտների գործքին պես. և կան ամբարիշտներ, որոնց
պատահում է արդարների գործքին պես.» Ժողովող 8:14

5. Կարող մարդիք անհաջողակ են
«Դարձյալ տեսա արեգակի տակին որ ընթացքը վազողներինը
չէ. և ոչ էլ պատերազմը՝ քաջերինը, և ոչ էլ հարստությունը՝
հասկացողներինը, և ոչ էլ շնորհքը՝ գիտուններինը.»
Ժողովող 9:11

Բ- Պատճառը – Ինչո՞ւ է Աստված թույլ տալիս, որ այս
բաները պատահեն
1. Որովհետև Նա մեզ տվել է ընտրելու
ազատությունը
«Աստված ասաց. Ահա ես այսօր ձեր առաջին դնում եմ օրհնություն և
անեծք:» Երկրորդ Օրինաց 11:26

2. Որովհետև դատաստանը մոտ է
«Արդարին և ամբարշտին Աստված է դատում. որովհետև ամեն
ձեռնարկության ժամանակ կա...» Ժողովող 3:17

3. Որ ցույց տա որ մենք կարիք ունենք փրկիչի
«Իրավ երկրի վրա արդար մարդ չկա, որ բարի գործի և չմեղանչի:»
Ժողովող 7:20

«Սա մարդկանց որդիների համար է, որ Աստված փորձի նրանց, որ
տեսնեն թե իրանք անասուններ են ինքն ըստ ինքյան:» Ժողովող 3:18
«Որովհետև բոլորը մեղանչեցին...Նրա շնորհով ձրի են արդարանում,
այն փրկության միջոցով, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է.» Հռով. 3:23-24

4. Որովհետև ցավը կոփում է բնավորությունը
«Համբերությունը՝ փորձառություն է առաջացնում...» Հռովմայեցիս 5:4

Գ- Իմ արձագանքը – Ինչպե՞ս պետք է ես վարվեմ
1. Ընդունեմ, որ կյանքը անարդար է
«Աշխարհում նեղություն կունենաք.» Հովհաննես 16:33

2. Բոլոր դեպքերում անեմ այն ինչ որ ճիշտ է
«Սովորեցեք բարիություն անել, որոնեցեք իրավունք, ուղղություն
ցուցեք զրկվածին.» Եսայիա 1:17

3. Սպասեմ, որ Աստված պարգևատրի
«Որովհետև մեր այժմյան թեթև նեղությունը անգերազանցելի
հավիտենական փառքի մեծություն է գործում մեզ համար:»
Բ Կորնթացիս 4:17

Հաջորդ Քարոզի Թեման

«Ին՞չ է Պատահում Մեռնելուց Հետո»
Հովիվ Սարօ Խաչիկեան

