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Գործածել Աստծո տված պարգևները 

Մաս 1 

Քարոզը մեկ նախադասությամբ:  

« Ժամանակը Աստծո պարգևն է »  

«Նրա լիառատ շնորհից է, որ մենք բոլորս շնորհի վրա շնորհ 
ստացանք» Հովհաննես 1:16 

«Նա իր արեգակը ծագեցնում է թե՛ չարերի և թե՛ բարիների 
վրա, և անձրև է տեղացնում թե՛ արդարների և թե՛ 
մեղավորների վրա:»  Մատթեոս 5:45 

«Ինչ հատուցանեմ Տիրոջը նրա բոլոր բարության համար, որ 
ինձ արավ:» Սաղմոս 116:12 

 

1. Իմ ժամանակը որպես պարգև գործածելու 

համար պետք է ունենամ ճիշտ ծրագիր: 

«Սովորեցրու մեզ, որ այնպես համարենք մեր օրերը, որ 
իմաստուն սիրտ ընդունենք:» Սաղմոս 90:12  

 

Կարևորագույն որոշումը: Ես պետք է հանգստանամ: 

«Ջուր է ձեզ համար կանուխ վեր կենալը՝ ուշ հանգստանալը, 
դուք որ հացը ցավով եք ուտում. Ինչու որ նա իր սիրելիին 
քուն է տալիս:» Սաղմոս 127:2 

«Վեց օր պիտի գործես, և յոթներորդ օրը հանգստանաս, 
վարուցանքին և հունձքին հանգստանաս:» Ելից 34:21 

 

2. Իմ ժամանակը որպես պարգև գործածելու համար 

պետք է ունենամ ճիշտ հեռանկար, ճիշտ ծրագրի 

հետ միասին: 

«Ամեն բանի ժամանակ կա, և ժամանակ՝ երկնքի տակի բոլոր 
ձեռնարկության:» Ժողովող 3:1  

Կարևորագույն որոշումը: Ես պետք է 

հավասարակշռեմ իմ կյանքը: 

1. Աշխատել և հանգստանալ 

2. Ժամանակացանկ և փոխ հարաբերություններ 

3. Կարգապահություն և հարմարվողականություն 

«Մի՞թե գիտեք, թե վաղն ինչ եք լինելու: Ձեր կյանքը նման է 
մշուշի, որ մի պահ երևում է և ապա անհետանում: Փոխանակ 
ասելու ՛՛Եթե Տերը կամենա, կապրենք և կանենք այսինչ կամ 
այնինչ բանը՛՛»: Հակոբոս 4:14-15 

 

3. Իմ ժամանակը որպես պարգև գործածելու համար 

պետք է ունենամ ճիշտ նպատակ, ճիշտ հեռանկարի 

ու ճիշտ ծրագրի հետ միասին: 

«Շատ դիտավորություններ կան մարդիս սրտումը, բայց Տիրոջ 
խորհուրդը կմնա հաստատ:» Առակած 19:21 

 

Կարևորագույն որոշումը: Ես պետք է անեմ այն ինչ 

որ Աստծո նպատակն է իմ համար:  

«Իմ ժամանակը քո ձեռքին է...» Սաղմոս 31:15 

«Տերը բարի է անում ինձ իմ արդարության պես, և ինձ 
հարուցանում է իմ ձեռքի մաքրության պես:» Սաղմոս 18:20 

«Եվ այդ ծրագիրն այս է, երբ ժամանակներն իրենց լրումին 
հասնեն, Քրիստոսն իրենով բովանդակելու է ամեն ինչ, որ կա 
երկնքում և երկրի վրա:» Եփեսացիներին 1:10 

Հաջորդ Քարոզի Թեման 

ԻՆՉՊԵ՞Ս  ԽԵԼԱՄՏՈՐԵՆ  ԳՈՐԾԱԾԵՄ 
ԻՄ  ԳԱՆՁԵՐԸ 

Սարօ Խաչիկեան 


