Զատիկի Իմաստը
«Ամեն ինչ լավ կը լինի. ամեն բան լավ կը լինի:»
Ջուլիան Նորիչ

Բայց գիտենք, որ ամեն ինչ գործակից է լինում
նրանց բարիքի համար, ովքեր սիրում են
Աստծուն և կանչված են նրա կամքով:
Հռոմեացիներին 8:28
Ութ օր հետո աշակերտները դարձյալ ներսում
էին. նրանց հետ էր նաև Թովմասը։ Հիսուսը
մտավ փակ դռներով, նրանց մեջտեղում կանգնեց
և ասաց. «Խաղաղությո՜ւն ձեզ»։ Հետո Թովմասին
ասաց. «Բե՛ր քո մատը այստեղ և տե՛ս իմ
ձեռքերը, բե՛ր քո ձեռքը և իմ կողի մե՛ջ խրիր. մի՛
երկմտիր, այլ հավատա՛»։ Թովմասը
պատասխանեց ու ասաց նրան. «Դու իմ Տերն ես
և իմ Աստվածը»։ Հիսուսը նրան ասաց.
«Հավատացիր, քանի որ տեսար ինձ. երանի՜
նրանց, ովքեր կհավատան առանց տեսնելու»։
Հովհաննես 20:26-29
«Միայն երկու տեսակ կյանք կա: Մեկը այն է
որ ոչ մի բան հրաշք չի տեսնում, իսկ մյուսը
այն է որ ամեն բան հրաշք է համարում:»
Ալբերտ Այնշտայն

ո՛չ զորությունները, ո՛չ ներկայիս և ո՛չ գալիք
բաները, ո՛չ բարձրությունը, ո՛չ խորությունը, ո՛չ էլ
ստեղծված մի ուրիշ բան չեն կարող մեզ բաժանել
Աստծու սիրուց, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի
մեջ է։ Հռոմեացիներին 8:38 – 39
Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր Տեր Հիսուս
Քրիստոսի, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ
վերստին ծնեց կենդանի հույսի համար՝
մեռելներից Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ, այն
անեղծ, անարատ ու անթառամ ժառանգության
համար, որ երկնքում պահված է ձեզ համար, որ
Աստծու զորությամբ հավատով պահպանվում եք
փրկության համար, որ պատրաստ է հայտնվելու
վերջին ժամին։ Ա Պետրոս 1:3 – 5
Հիսուսը դարձյալ բարձրաձայն աղաղակեց և
հոգին ավանդեց։ Եվ ահա տաճարի վարագույրը
վերից վար երկու մասի պատռվեց. երկիրը
ցնցվեց, ժայռերը ճեղքվեցին։ Գերեզմանները
բացվեցին, և ննջեցյալ բազում սրբերի
մարմիններ հարություն առան։ Ու
գերեզմաններից դուրս ելնելով՝ Հիսուսի
հարությունից հետո մտան սուրբ քաղաքը և
շատերին հայտնվեցին։ Մատթեոս 27:50 – 53
«Մահը հաղթության մեջ ընկղմվեց։
Ո՛վ մահ, ո՞ւր է քո խայթոցը,

Որովհետև հաստատ գիտեմ, որ ո՛չ մահը, ո՛չ
կյանքը, ո՛չ հրեշտակները, ո՛չ իշխանությունները,

գերեզմա՛ն, ո՞ւր է քո հաղթությունը
Ա Կորնթացիներին15:54 – 55

