Աստծո ՊԱՐԶ ԾՐԱԳԻՐԸ փրկության Ղուկաս
1. Մենք բոլորս sinners!
Ղուկաս 5:31-32 Յիսուս պատասխանեց անոնց. «Ո՛չ թէ առողջներուն բժիշկ պէտք է,
հապա՝ հիւանդներուն Ես եկայ ո՛չ թէ արդարները կանչելու, հապա մեղաւորները՝
ապաշխարութեան»:
Ղուկաս 18:19 Յիսուս ըսաւ անոր. «Ինչո՞ւ բարի կը կոչես զիս. Աստուծմէ զատ բարի
չկայ:

Մենք բոլորս sinners!

2. Կա մի գին է, որ մեղքի!
Ղուկաս 16:15 Եւ ըսաւ անոնց. «Դո՛ւք էք որ մարդոց առջեւ կ՚արդարացնէք դուք ձեզ,
բայց Աստուած գիտէ՛ ձեր սիրտերը. որովհետեւ մարդոց մէջ բարձր գնահատուածը՝
գարշելի է Աստուծոյ առջեւ:
Ղուկաս 9:5-6 Իսկ անոնք որ չեն ընդունիր ձեզ, երբ դուրս ելլէք այդ քաղաքէն՝
թօթուեցէ՛ք ձեր ոտքերուն փոշին անգամ, իբր վկայութիւն անոնց դէմ»: Անոնք ալ
մեկնեցան եւ գիւղէ գիւղ կը շրջէին, ամէնուրեք աւետարանելով ու բուժելով:

3. Հիսուսը մահացավ եւ վճարվում է մեր մեղքերի համար խաչի
վրա:

Ղուկաս 18:13 Իսկ մաքսաւորը հեռուն կայնած էր, ու չէր ուզեր աչքն ալ բարձրացնել
երկինք, հապա՝ ծեծելով իր կուրծքը՝ կ՚ըսէր. “Աստուա՛ծ, ներէ՛ ինծի՝ մեղաւորիս”:

Ղուկաս 19:10 Արդարեւ մարդու Որդին եկաւ՝ որպէսզի փնտռէ կորսուածը եւ
փրկէ»:

Ղուկաս 24:46 ու ըսաւ անոնց. «Ա՛յս գրուած է, եւ ա՛յսպէս պէտք էր որ Քրիստոս
չարչարուէր, ու մեռելներէն յարութիւն առնէր երրորդ օրը.

Քրիստոսի համար մեռավ sinners!
4. Փրկությունը անվճար նվեր, ոչ թե բարի գործեր. Դուք պետք է Աստծո խոսքը դրա
համար, եւ շնորհակալություն հայտնեց վստահության համար Յիսուս միայնակ!
Եփեսացիս 2:8-9 Որովհետեւ դուք շնորհքո՛վ փրկուած էք՝ հաւատքի միջոցով,
եւ ատիկա ո՛չ թէ ձեզմէ է՝ հապա Աստուծոյ ընծան է.ո՛չ թէ գործերէն է, որպէսզի
ո՛չ մէկը պարծենայ:
Գործք 4:12 Եւ ուրիշ ո՛չ մէկով փրկութիւն կայ. որովհետեւ անկէ զատ ուրիշ
անուն մը չկայ երկինքի տակ՝ մարդոց մէջ տրուած, որով կարենանք փրկուիլ»:
Տիտոսին 3:5 ան փրկեց մեզ - ո՛չ թէ մեր ըրած արդարութեան գործերով, հապա
իր ողորմութեան համաձայն - աւազանին վերստին ծնունդով եւ Սուրբ Հոգիին
նորոգութեամբ:

5. Դուք պետք է դնել ձեր հավատն ու վստահությունն է Քրիստոս
մենակ.

Ղուկաս 18:17 Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Ո՛վ որ Աստուծոյ
թագաւորութիւնը չընդունի մանուկի մը պէս, բնա՛ւ պիտի չմտնէ անոր մէջ”»:
Ղուկաս 18:17 Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Ո՛վ որ Աստուծոյ
թագաւորութիւնը չընդունի մանուկի մը պէս, բնա՛ւ պիտի չմտնէ անոր մէջ”»:
Հռոմեացիները 10:9,10,13 Որովհետեւ եթէ բերանովդ Տէր դաւանիս Յիսուսը, ու
սիրտիդ մէջ հաւատաս թէ Աստուած մեռելներէն յարուցանեց զայն՝ պիտի փրկուիս.
(որովհետեւ սիրտով կը հաւատայ մէկը՝ արդարանալու համար, ու բերանով կը
դաւանի՝ փրկուելու համար:) Քանի որ “ո՛վ որ Տէրոջ անունը կանչէ՝ պիտի փրկուի”:

Եթէ կ'ուզես, հոս քեզի կը ներկայացնինք աղօթք մը, որով դուն ալ կրնաս աղօթել:
Թէ՛ այս, կամ թէ՛ ուրիշ աղօթք մը չեն կրնայ քեզի փրկիլ: Միայն Յիսուս Քրիստոսին
վրայ ունեցած հաւատքը կրնայ քեզի քո մեղքերէն փրկիլ: Այս աղօթքը միայն միջոց
մըն է, որ ցուցնես քո հաւատքը Աստուծոյ հանդէպ եւ շնորհակալութիւն յայտնես այն
փրկութեանը համար, որ Անիկա քեզի կ'ընծայէ:
«Աստուած իմ,
գիտեմ, որ մեղաւոր մէկն եմ Քո առջեւ եւ արժանի՝ պատժուելու: Բայց Յիսուս
Քրիստոս ընդունեց այն պատիժը, որ ես պիտի կրէի, որպէս զի Անոր վրայ ունեցած
իմ հաւատքովը ինծի ներուի: Ես կը դառնամ իմ մեղքերէն եւ իմ փրկութիւնը Քեզի կը
վստահիմ: Շնորհակալ եմ Քո հիասքանչ շնորհիդ, ներումին եւ յաւիտենական
կեանքի պարգեւին համար: Ամէն:»
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