ԻՆՉ ԱՆԵՆՔ ԱՆՑՅԱԼԻ ԶՂՋՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ
Անառակ Որդու Պատմությունը

Ա. Քննիր իրավիճակդ որպեսզի ճիշտ
պատկերացնես քո հեռանկարը
«Շատ օր չ'անցած փոքր որդին ամեն բաները ժողովեց հեռու
երկիր գնաց, և այնտեղ իր ստացվացքը վատնեց անառակ
ապրելով... (հետո) ինքն իրեն գալով ասեց...» Ղուկաս 15:13-17

Գ. Խոստովանիր քո զղջումները Աստծուն և
նրանց ում վիրավորել ես
«...և կասեմ նրան, հայր մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջին:»
Ղուկաս 15:18

«Թե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է և արդար
որ մեր մեղքերը թողե մեզ, և սրբե մեզ ամեն անիրավությունից:»
Ա Հովհաննես 1:9

Հիշիր այս փաստերը

Մենք Կարող Ենք Կորցնել Մեր Հեռանկարը Տարբեր

1. Աստծո ներելը տարբեր է մարդու ներելուց

Ճանպարհներով
- Մտածելով Ամեն Ինչ Կամ Ոչինչ

-Ամեն Ինչ Ընդանրացնելով

-Զգացմունքայնությամբ

-Բծախնդրությամբ

-Պատմությունը Նորից Գրելով

-Ամեն Ինչի Մեջ Աղետ Տեսնելով

Ինչ անել
1. Գրիր անցյալիդ զղջումները
2. Խոսիր դրանց մասին վստահելի հավատացյալի հետ

Բ. Մի համեմատիր քեզ ուրիշն
«(Մեծ եղբայրն ասաց)... ահա այսքան տարի է, որ քեզ ծառայում
եմ, և քո պատվերից երբեք դուրս չեմ եկել...» Ղուկաս 15:28-29

Հիշիր այս փաստերը
1. Պետք չէ պայքարես Աստծո սերը շահելու համար

2. Ներված լինելը կախված չէ մեր զգացումներից
«Եթե կարելի է՝ որքան ձեզանից է կախված՝ ամեն մարդկանց
հետ խաղաղություն ունեցեք:» Հռոմեացիս 12:18

Դ. Ապագայի համար ծրագիր մշակիր և այն
կառուցիր Աստծո շուրջ
«Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ և նրան ասեմ... և դեռ որ նա
հեռու էր, հայրը տեսավ նրան և գութը շարժեց, և վազեց՝ նրա
վզովն ընկավ, և համբուրեց նրան:» Ղուկաս 15:18-20
«Գիտենք որ Աստծուն սիրողներին ամեն բաները գործակից են
լինում դեպի բարին նրանց որ նախասահմանելով կանչված են:»
Հռոմեացիս 8:28

«Ես եկա, որպեսզի կյանք ունենան, և կյանքը լինի առավել
լեցուն:» Հովհաննես 10:10

«Տեր դու բարի ես և ներող, և ողորմությունով հարուստ բոլոր քեզ
կանչողներին:» Սաղմոս 86:5
Հաջորդ Քարոզի Թեման

2.Աստված գնահատում է քո յուրահատուկ լինելը
«Որովհետև դու ստեղծեցիր իմ երիկամունքները, և ծածկեցիր
ինձ իմ մոր որովայնումը: Գոհանում եմ քեզանից, որ ահավոր և
զարմանալի կերպով ստեղծվեցա, զարմանալի են քո գործերը և
իմ անձը լավ հասկացել է:» Սաղմոս 139:13-14

Անարդյունավետ Քրիստոնյաների
Սովորությունները
Հովիվ Սարօ Խաչիկեան

