
Ի՞ՆՉԸ ԿԱՐՈՂ Է ԺՊԻՏ ՊԱՐԳԵՎԵԼ ԱՍՏԾՈՒՆ 

Վերամիավորվել Աստծո հետ 

Մաս 2 

«Դու (Աստված), որ բոլոր բաներն ստեղծեցիր, ու քո կամենալով կան և 

ստեղծվեցին:» Հայտնություն 4:11 

«Տերը հավանում է իր ժողովրդին:» Սաղմոս 149:4 

Պաշտամունք – Աստծուն հաճելի կյանք ապրել 

«Քանի որ Աստված այնքան ողորմած եղավ մեզ հանդեպ...դուք ձեզ 

Աստծուն ընծայեցեք որպես նրան վերապահված կենդանի մի զոհ, 

որովհետև դա՛ է Աստծու ուզած հոգևոր պաշտամունքը:» Հռով 12:1  

«Նոյը Եհովայի առաջին շնորհք գտավ:» Ծննդոց 6:8 

Մենք Աստծուն հաճույք ենք պատճառում, երբ... 

1- Սիրում ենք իրեն ամեն ինչից ավելի 

«Ողորմություն եմ ուզում և ոչ թե զոհ, և Աստծո գիտություն քանթե 

ողջակեզներ:» Ովսե 6:6 

«...Նոյը մի արդար և կատարյալ մարդ էր իր դարումը. Նոյը Աստծո 

հետ վարվեցավ:» Ծննդոց 6:9 

«Մեզ առաջուց սահմանեց, որ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իրեն 

որդեգիր լինենք՝ իր կամքի հաճությամբ.» Եփեսացիս 1:5 

2- Վստահում ենք իրեն անվերապահորեն 

«Տերը հավանում է իրենից վախեցողներին, որ իր ողորմությանն են 

հուսացած:» Սաղմոս 147:11 

«Հավատով Նոյը, դեռ չերևացած բաների մասին պատգամ առնելով 

ու երկյուղած լինելով, իր տան փրկության համար շինեց տապանը, 

որով այս աշխարհին դատապարտեց ու հավատով եղող 

արդարության ժառանգ դարձավ:» Եբրայեցիս 11:7 

«Կանչիր ինձ նեղության օրումը, և ես կ՛ազատեմ քեզ, և դու 

կ՛փառաբանես ինձ:» Սաղմոս 50:15 

3- Հնազանդում ենք իրեն ամբողջ սրտով 

«Մարդ գործերով է արդարանում և ոչ միայն հավատով:» Հակ. 2:24 

«Հավատով Նոյը... շինեց տապանը.» Եբրայեցիս 11:7բ 

«Նոյը արավ բոլորը ինչպես Աստված պատվիրել էր նրան:»            

Ծննդոց 6:22 

«Տեր ցույց տուր ինձ քո հրամանների ճանապարհը, որ մինչև վերջը 

պահեմ նրան:» Սաղմոս 119:33 

«Նրանք որ մարմնով են, Աստծուն չեն կարող հաճո լինել:» 

Հռովմայեցիս 8:8 

4- Երբ մենք իրականացնում ենք Աստծո նպատակները 

«Աստված օրհնեց Նոյին և նրա որդկանցը, և ասեց նրանց. աճեցեք և 

շատեցեք և լցրեք երկիրը.» Ծննդոց 9:1 

«Տերովն է հաստատվում մարդիս գնացքը, և նա հավանում է նրա 

ճանապարհին:» Սաղմոս 37:23 

«Իսկ բարեգործությունն ու կարոտյալներին հաղորդակցվելը մի՛ 

մոռացեք. այդպիսի զոհերին Աստված հավանում է:» Եբր 13:16 

«Եվ սա է դատաստանը, որ լույսը եկավ աշխարհ, իսկ մարդիկ 

խավարն ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար 

էին:» Հովհաննես 3:19 

«Տերը երկնքից մտիկ է անում մարդկանց որդիների վրա, որ տեսնի, 

թե արդեոք, կլինի մի իմաստուն, որ Աստծոն խնդրի:» Սաղմոս 14:2 

«Քրիստոսն իր Աստվածային զորությամբ մեզ պարգևեց այն ամենը, 

ինչ անհրաժեշտ է աստվածապաշտ կյանքի համար՝ մեզ 

ճանաչեցնելով նրան, ով իր փառքով ու զորությամբ մեզ դեպի իրեն 

կանչեց:» Բ Պետրոս 1:3 

 
Հաջորդ Քարոզի Թեման 
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