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“Որովհետև մենք բոլորս պետք է ներկայանանք Քրիստոսի 
ատյանի առաջ, որպեսզի ամեն մեկն իր մարմնով ստանա իր 
արարքի հատուցումը՝ բարի կամ չար։”  2 Կորնթացիս 5:10 

“Որովհետև ամեն մեկն ի՛ր բեռը պետք է կրի։”  Գաղատացիս 6:5 

Պատասխանատվություն մեր հոգեւվոր առողջության համար 

“Քրիստոսի խոսքը թող առատապես բնակվի ձեր մեջ, ամենայն 
իմաստությամբ միմյանց ուսուցանե՛ք ու խրատե՛ք, ձեր 
սրտերում երախտագիտությամբ օրհնե՛ք Տիրոջը սաղմոսներով, 
օրհնություններով ու հոգևոր երգերով։”  Կողոսացիս 3:16 

Պատասխանատվություն  մեր մարմնական 

առողջության համար 

“Կամ չգիտե՞ք, որ ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ 
ձեր մեջ է, և որն Աստծուց ունեք, և դուք ձերը չեք։”  Ա Կորն 6:19 

Պատասխանատվություն  մեր մտավոր և հուզական 

առողջության համար 

 1) Պայքարելը  լավ  է 

“Իմ ձայնը Աստծուն է ուղղված, և ես կանչում եմ. իմ ձայնը 
Աստծուն է ուղղված, և նա կլսի ինձ։ Իմ նեղության օրը խնդրում 
եմ Տիրոջը. իմ ձեռքը մեկնած է գիշերը և չի թուլանում. իմ անձը 
չի կամենում մխիթարվել։ Հիշում եմ Տիրոջը և անհանգիստ եմ. 
միտք եմ անում, և նվաղում է հոգիս։”  Սաղմոս 77:1-3 

2) Զգալը  լավ  է (Բարկացած , տխուր, հիասթափված,                 

    վախեցած) 

“Ես թափվեցի ջրի պես, և իմ բոլոր ոսկորները լուծվեցին. սիրտս 
իմ որովայնում հալած մոմի պես եղավ, Զորությունս չորացավ 
խեցու պես… ։ Որովհետև շները շրջապատեցին ինձ…։”   

Սաղմոս 22:41-16 

3) Ճչալը լավ  է 

“Ո՜վ Տեր, մինչև ե՞րբ ես մոռանալու ինձ բոլորովին, մինչև ե՞րբ ես 
թաքցնելու քո երեսն ինձնից։ Մինչև ե՞րբ պիտի հոգս անեմ իմ 
հոգում և ամբողջ օրը տրտմություն ունենամ իմ սրտում. մինչև 
ե՞րբ պիտի ինձ վրա բարձրանա իմ թշնամին։” Սաղմոս 13:1-2 

Պատասխանատվություն  մեր հարաբերությունների 

համար 

“Արդ, եթե սեղանի վրա քո ընծան մատուցելիս լինես ու այնտեղ 
հիշես, որ եղբայրդ քո դեմ որևէ բան ունի, թո՛ղ քո ընծան այնտեղ՝ 
սեղանի առաջ, և գնա՛, նախ եղբորդ հետ հաշտվի՛ր, ապա արի՛, 
քո ընծան մատուցի՛ր։” Մատթեոս 5:23-24 

Մենք չենք կարող ուրիշներին փոխել 

“Քանզի չգիտեմ ինչ եմ անում, քանի որ այն չեմ անում, ինչ որ 
ուզում եմ, այլ այն եմ անում, ինչ որ ատում եմ։”  Հռովմ 7:15 

Պատասխանատվություն մեր ֆինանսական 

առողջության համար 

“Սակայն եթե մեկը յուրայիններին ու մանավանդ ընտանիքին 
հոգ չի տանում, նա հավատն ուրացած է և անհավատից էլ վատ 
է։”  Ա Տիմոթեոս 5:8 

“Քրիստոսի խոսքը թող առատապես բնակվի ձեր մեջ, ամենայն 
իմաստությամբ միմյանց ուսուցանե՛ք ու խրատե՛ք, ձեր 
սրտերում երախտագիտությամբ օրհնե՛ք Տիրոջը սաղմոսներով, 
օրհնություններով ու հոգևոր երգերով։”  Կողոսացիս 3:16  

Հաջորդ Քարոզի Թեման:  

Ի՞նչ է Նշանակում Հիսուսին Հետևել 

Հովիվ Սարօ Խաչիկեան 

 


