ՏԵՍՆԵԼ ՔԵԶ ԱՅՆՊԵՍ, ԻՆՉՊԵՍ ԱՍՏՎԱԾ Է
ՏԵՍՆՈՒՄ
Տեսնել Աստծո Աչքերով
Մաս 1
«Աչքն է մարմնի ճրագը, եթե քո աչքը առողջ է, քո ամբողջ
մարմինը լուսավոր կլինի:» Մատթեոս 6:22
«Աաղոթում եմ, որ Աստված լւոսավորի ձեր մտքի աչքերը
որպեսզի իմանաք, թե ինչ է այն հույսը, որին նա հրավիրեց
ձեզ թե ինչքան ճոխ ու փառավոր է այն խոստումը որը
ժառանգելու են նրա ընտրյալները, և թե ինչքան գերազանց ու
մեծ է այն ուժը, կարողությունն ու զորությունը, որ ներգործում
է հավատացյալներիս մեջ:» Եփեսացիս 1:18-19

Ինչպես Է Աստված Ինձ Տեսնում Իր Շնորհքի Միջոցով
1. Աստված Տեսնում Է Ինձ Ինչպես Ընդունելի
Անձնավորություն
«Փրկեց մեզ, ոչ թե մեր կատարած արդար գործերի համար, այլ
պարզապես իր ողորմած լինելու համար...որպեսզի Քրիստոսի
շնորհով արդարացած՝ ժառանգենք հավիտենական կյանքը,
որի հույսն ունենք.» Տիտոս 3:5-7
«Դուք ընտրյալ մի ցեղ եք...» Ա Պետրոս 2:9
«Թեև հայրս ու մայրս թողեն ինձ, բայց Տերն ընդունում է ինձ:»
Սաղմոս 27:10

2. Աստված Տեսնում Է Ինձ Ինչպես Արժեքավոր
Անձնավորություն
«Նայեցեք ագռավներին, որոնք ոչ՝ սերմանում են, ոչ՝ հնձում,
ոչ՝ շտեմարաններ ունեն և ոչ էլ ամբարներ, բայց Աստված
կերակրում է նրանց: Իսկ միթե չի կերակրի ձեզ, որ իր աչքին
թռչուններից գերազանց եք:» Ղուկաս 12:24
«Որդյակներ՛ դուք Աստծոց եք...» Ա Հովհաննես 4:4
«Աստված փրկագնով գնեց ձեզ...» Ա Կորնթացիս 7:23
«Իմ աչքին պատվական երևեցար...» Եսայիա 43:4

3. Աստված Տեսնում Է Ինձ Ինչպես Սիրելի
Անձնավորություն
«Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին
որդուն տվեց, որպեսզի նա ով հավատում է նրան, չկորչի այլ
հավիտենական կյանք ունենա:» Հովհաննես 3:16
«Սարերը կքարշվեն և բլուրները կսասանեն, բայց իմ
ողորմությունը քեզանից չի քաշվի...ասում է քեզ ողորմած
Տերը:» Եսայիա 54:10

4. Աստված Տեսնում Է Ինձ Ինչպես Ներելի
Անձնավորություն
«Նա աշխարհի գոյությունից էլ առաջ ընտրել էր մեզ՝
Քրիստոսի միջոցով իրեն պատկանելու համար, որպես սուրբ
և անարատ ժողովուրդ:» Եփեսացիս 1:4
«Ես Ես եմ, որ ջնջում եմ քո հանցանքները իմ պատճառով և քո
մեղքերը չեմ հիշում:» Եսայիա 43:25

5. Աստված Տեսնում Է Ինձ Ինչպես Ընդունակ
Անձնավորություն
«Աստված է որ տալիս է մեզ այդ կարողությունը: Դարձյալ նա
է որ արժանի արեց մեզ լինելու ծառաները նոր Ուխտի...» Բ
Կորն 3:5-6

«Որպեսզի Աստծուն նվիրված մարդը լինի կատարյալ և
պատրաստ ամեն տեսակ բարի գործերի կատարելու:» Բ
Տիմոթեոս 3:17

«Ամեն ինչ կարող եմ անել Քրիստոսի շնորհով որ զորացրեց
ինձ:» Փիլիպեցիս 4:13

Հաջորդ Քարոզի Թեման
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