ՏԵՍՆԵԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ
ԻՆՉՊԵՍ ԱՍՏՎԱԾ Է ՏԵՍՆՈՒՄ ՆՐԱՆՑ
Տեսնել Աստծո Աչքերով - Մաս2

«Ով չի սիրում, չի ճանաչում Աստծուն, որովհետև Աստված սեր
է:» Ա Հովհաննես 4:8
"Սերը սպանում է այն ինչ մենք եղել ենք, որպեսզի մենք
դառնանք այն ինչ չենք եղել": Սուրբ Ագուստին

«Մի շաբաթ օր Հիսուսը ժողովարանում ուսուցանում էր: Այնտեղ
մի կին կար որ տասնութը տարուց ի վեր հիվանդ էր՝ բռնված
լինելով չար ոգուց, այդ պատճառով քայլում էր մեջքը ծռած և
բնավ չեր կարողանում ուղղել: Երբ հիսուսը տեսավ կնոջը, իր
մոտ կանչեց նրան և ասաց. Ո՛վ կին բժշկված ես քո
հիվանդությունից: Հիսուսն իր ձեռքերը դրեց նրա վրա, և կինը
բժշկվեց և սկսեց փառավորել Աստծուն:» Ղուկաս 13:10-13

3. Ուրիշներին օգնիր
«Միմյան հանդեպ քաղցր ու գթած եղե՛ք ներելով միմյանց,
ինչպես և Աստված ներեց մեզ Քրիստոսի միջոցով:»
Եփեսացիս 4:32

 Նա տեսավ այդ կնոջը
 Նա խոսեց այդ կնոջ հետ
 Նա իր ձեռքը դրեց այդ կնոջ ուսին
4. Ակնկալիր, որ քեզ քննադատեն
«Եկավ մարդու Որդին, ուտում է և խմում, և դուք ասում եք.
Ահա ուտող խմող մի մարդ՝ մաքսավորների և մեղավորների
բարեկամ:» Ղուկաս 7:34

1. Շուրջդ Նայիր

5. Օգտվիր այդ պահից

«Տեսնել ժողովրդի բազմությունը Հիսուսը գթաց նրանց,
որովհետև հոգնած էին և ցրված, հովիվ չունեցող ոչխարների
նման:» Մատթեոս 9:36

«Որդյակներ, մեր սերը թող չլինի միայն խոսքով և լեզվով, այլ
գործով արտահայտված ճշմարիտ մի սեր:» Ա Հովհաննես 3:18

2. Ռիսկի Դիմիր
«Եթե ձեզ սիրողներին սիրեք միայն, Աստծուց ինչ
վարձատրություն կարող եք սպասել, չե որ մաքսավորներն էլ
նույնն են անում: Նմանապես եթե միայն ձեր ազգակիցների
հետ բարեկամություն անեք, հեթանոսներից ինչ բան ավելի
արած կլինեք: Չե՞ որ նրանք էլ նույնն են անում:»
Մատթեոս 5:46-47

«Այս միայն գիտենք թե Քրիստոսի սերն է ստիպում մեզ
այսպես վարվելու: Գիտենք որ Քրիստոսը մեռավ բոլոր
մարդկանց փոխարեն, և հետևաբար բոլորն էլ միասին մեռան:»
Բ Կորնթացիս 5:14

«Տերը թող աճեցնի և առատացնի ձեր սերը, միմյանց հանդեպ,
ինչպես նաև բոլորի հանդեպ:» Ա Թեսաղոնիկեցիս 3:12

Հաջորդ Քարոզի Թեման
ՏԵՍՆԵԼ ԱՍՏԾՈ ՆՊԱՏԱԿԸ ԻՄ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԵՋ
Հովիվ Սարօ Խաչիկեան

