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

I Ես Մենք բոլորս sinners
Հռոմեացիները 3:10 ինչպէս գրուած է. «Ո՛չ մէկ արդար կայ, ո՛չ իսկ մէկ հատ:
Հռոմեացիները 3:23
փառքէն.

Արդարեւ բոլորը մեղանչեցին, եւ զրկուած են Աստուծոյ

II կա ծախսերի համար է, որ մեղքի.
Հռոմեացիները 6:23a “Որովհետեւ մեղքին վարձատրութիւնը մահ է, ……………..”
Հայտնություն 21:8
Բայց երկչոտներուն, անհաւատներուն, գարշելիներուն,
մարդասպաններուն, պոռնկողներուն, կախարդներուն, կռապաշտներուն եւ բոլոր
ստախօսներուն բաժինը՝ պիտի ըլլայ կրակով ու ծծումբով վառող լիճին մէջ, որ
երկրորդ մահն է»:

III Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեռավ!
Հռոմեացիները 5:8 “Հռոմեացիները 5:8 մինչդեռ Աստուած մեզի հանդէպ ունեցած
իր սէրը ապացուցանեց այն իրողութեամբ, որ երբ տակաւին մեղաւոր էինք՝
Հռոմեացիները 14:9 Որովհետեւ Քրիստոս սա՛ նպատակով մեռաւ ու վերապրեցաւ,
որպէսզի Տէր ըլլայ թէ՛ մեռելներուն եւ թէ ողջերուն:
Հռոմեացիները 6:23b
………………, բայց Աստուծոյ շնորհը՝ յաւիտենական կեանք
է, Յիսուս Քրիստոսի՝ մեր Տէրոջ միջոցով:

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:

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