Աստծո Հասարակ փրկության ծրագրի վերցված եմ John
Ներածություն
I John 5:13 Գրեցի այս բաները ձեզի՝ որ կը հաւատաք Աստուծոյ Որդիին անունին,
որպէսզի գիտնաք թէ ունիք յաւիտենական կեանքը:

1. Մենք բոլորս sinners!
I John 5:16-17 Եթէ մէկը տեսնէ թէ իր եղբայրը կը գործէ մեղք մը՝ որ մահացու չէ, թող
խնդրէ, եւ Աստուած կեանք պիտի տայ անոր, այսինքն անոնց՝ որ մահացու մեղք չեն
գործեր: Մեղք կայ՝ որ մահացու է. չեմ ըսեր որ թախանձէ անոր համար: Ամէն
անիրաւութիւն մեղք է, բայց մեղք կայ՝ որ մահացու չէ:
1 John 3:6 Ո՛վ որ կը բնակի անոր մէջ՝ չի մեղանչեր. ո՛վ որ մեղանչէ, տեսած չէ զայն
ու ճանչցած չէ զայն:

Մենք բոլորս sinners!

2. Կա արժեքը մեր մեղքերը:
I John 5:19 Գիտենք թէ մենք Աստուծմէ ենք, իսկ ամբողջ աշխարհը Չարին մէջ
մխրճուած է:
I John 5:12 Ա՛ն որ ունի Որդին՝ ունի կեանքը. ա՛ն որ չունի Աստուծոյ Որդին՝ չունի
կեանքը:

1 John 3:15 Ո՛վ որ կ՚ատէ իր եղբայրը՝ մարդասպան է, եւ գիտէք թէ ո՛չ մէկ
մարդասպանի մէջ կը բնակի յաւիտենական կեանքը:

3. Հիսուսը մահացավ եւ վճարվում է մեր մեղքերի համար խաչի
վրա:
1 John 4:10 Սէրը ասո՛ր մէջ է. ո՛չ թէ մենք սիրեցինք Աստուած, հապա ա՛ն սիրեց մեզ
եւ ղրկեց իր Որդին՝ իբր քաւութիւն մեր մեղքերուն:

Քրիստոսի համար մեռավ sinners!
1 John 4:2-3 Սա՛պէս կը ճանչնաք Աստուծոյ Հոգին.- ամէն հոգի որ կը դաւանի թէ
Յիսուս Քրիստոս մարմինով եկաւ, Աստուծմէ է. իսկ ամէն հոգի որ չի դաւանիր թէ
Յիսուս Քրիստոս մարմինով եկաւ, Աստուծմէ չէ. եւ ա՛յս է Նեռի հոգին, որուն մասին
լսեցիք թէ պիտի գայ, ու արդէն աշխարհի մէջ է:
I John 5:11 Իսկ սա՛ է վկայութիւնը.- Աստուած տուաւ մեզի յաւիտենական կեանքը,
եւ այս կեանքը անոր Որդիին մէջ է:

4. Դուք պետք է դնել ձեր հավատն ու վստահությունն է Քրիստոս
մենակ.
I John 5:14-15 Այն համարձակութիւնը որ ունինք անոր քով՝ սա՛ է.- եթէ որեւէ բան
խնդրենք իր կամքին համաձայն, կը լսէ մեզ: Ու եթէ գիտե՛նք թէ կը լսէ մեզ՝ ի՛նչ որ
ալ խնդրենք, գիտենք նաեւ թէ կ՚ունենանք այն բաները՝ որ կը խնդրենք իրմէ:

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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