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Ø³ë 2 

«Ինչ որ աչք չտեսավ և ականջ չլսեց և մարդի սիրտ չընկավ, այն 
պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար:»                      
Ա Կորնթացիս 2:9 

«(Աստված) կարո՛ղ է ավելին անել, առավել առատությամբ, 
քան այն ամենը, ինչ մենք խնդրում ենք և մտածում, ըստ այն 
զորության, որ գործում է մեր մեջ:» Եփեսացիս 3:20 

Երևակայիր թե՝ ինչպես Աստված կարող է քեզ 

գործածել  (Ð»ëáõ 1£1-11)  

1- ÂáÕ Ï³ëÏ³Í¹ 

«Ով երկմիտ է, նման է ծովի հողմակոծ և տարուբերվող 
ալիքներին: Այդպիսի մարդը թող չակնկալի Աստծուց որևե բան 
ստանալ:» Հակոբոս 1:6-7 

«Զորացի՛ր և արիացի՛ր, մի վախեցիր և մի երկնչիր, որովհետև 
քեզ հետ է քո Տեր Աստվածը ամեն տեղ, ուր էլ որ գնաս.»    
Հեսու 1:9 

Æ±ÝãÝ ¿ Ï³ëÏ³Í ·áÛ³óÝáõÙ 

2- öÝïñÇñ ²ëïÍá ËáëïáõÙÁ 

«Այն բոլոր տեղերը, ուր ձեր ոտքերը կը կոխեն, ձեզ պիտի տամ, 
ինչպես որ ասել եմ Մովսեսին.» Հեսու 1:3 

«Եվ ահա ես այսօր մահվան ճանապարհն եմ գնում...իմացե՛ք 
որ այն բոլոր խոսքերից, որ ասաց ձեր Տեր Աստվածը, ոչ մի բան 
անկատար չմնաց, այլ ամեն ինչ կատարվեց ձեզ համար. 
Դրանցից ոչ մի խոսք սխալ դուրս չեկավ:» Հեսու 23:14 

 
 

ºñ»ù ËáëïáõÙÝ»ñ Ýñ³Ýó áñ ³åñáõÙ »Ý ²ëïÍá Ñ³Ù³ñ 

1 - ¼áñáõÃÛáõÝ   Ð»ëáõ 1£5 

2 - Ð³çáÕáõÃÛáõÝ   Ð»ëáõ 1£7 

3 - Ðáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝ  Ð»ëáõ 1£9 

«Այս օրենքների գիրքը շուրթերից չհեռացնես, այլ գիշեր-ցերեկ 
դրա մասին մտածիր, որպեսզի գիտենաս կատարել բոլոր դրա 
մեջ գրվածները. Այն ժամանակ հաջողակ կլինես, ուղիղ 
ճանապարհով կնթանաս և խելամտորեն կգործես:» Հեսու 1:8  

3- Ð»ÝíÇñ ²ëïÍáÝ 

«Ոչ ոք դեմ չի կանգնի ձեզ քո կյանքի բոլոր օրերում: Ինչպես 
Մովսեսի հետ էի, այդպես կլինեմ նաև քեզ հետ, չեմ լքի քեզ և 
անտես չեմ անի:» Հեսու 1:5 

«Ամբողջ սրտով հույսդ դի՛ր Աստծո վրա և մի՛ հպարտացիր քո 
իմաստությամբ: Քո բոլոր ճանապարհներին ճանաչի՛ր նրան, 
որպեսզի նա ուղղի քո ճանապարհները, և ոտքդ չսայթաքի:» 
Առակաց 3:5-6 

4- ¶áñÍ³¹ñÇñ Ñ³í³ïù¹  

«Հեսուն պատվիրեց ժողովրդի վերակացուներին և ասաց. 
Հրաման տալով ժողովրդին՝ ասեցե՛ք. Ձեզ համար պաշար 
պատրաստեցե՛ք, որովհետև երեք օրից հետո դուք պիտի 
անցնեք Հորդանան գետով:» Հեսու 1:10-11 

«Քամուն նայողը սերմ չի ցանի, ամպին նայողը հունձ չի անի:» 
Ժողովող 11:4 

«(Աստված) կարո՛ղ է ավելին անել, առավել առատությամբ, 
քան այն ամենը, ինչ մենք խնդրում ենք և մտածում, ըստ այն 
զորության, որ գործում է մեր մեջ:» Եփեսացիս 3:20 

 

 
 

Հաջորդ Քարոզի Թեման: 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՄԻ ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ ՍԿՍԵԼ 

ՀԱՎԱՏՔՈՎ 

Հովիվ Սարօ Խաչիկեան 


