
Աստծո ՊԱՐԶ փրկության ծրագրի Է ՋՈՆ 

 

Ինչու Հիսուս մահանում? 
 

1. Մարդը բնության կողմից չի չարը (սխալ). 
 
Ջոն 3:19   Սա՛ է դատապարտութիւնը, որ լոյսը աշխարհ եկաւ, բայց մարդիկ սիրեցին խաւարը՝ 
փոխանակ լոյսին, քանի որ իրենց գործերը չար էին: 
  

 
Մենք բոլորս sinners! 

 

2. Ըստ այդ բնության մենք դատապարտված. 
 
Ջոն  6:40   Որովհետեւ զիս ղրկողին կամքը սա՛ է, որ ո՛վ որ տեսնէ Որդին ու հաւատայ իրեն՝ 
ունենայ յաւիտենական կեանքը. ե՛ս ալ պիտի յարուցանեմ զայն՝ վերջին օրը»: 
 
Ջոն  3:18   Ա՛ն որ կը հաւատայ անոր՝ չի դատապարտուիր, իսկ ա՛ն որ չի հաւատար՝ անիկա 
արդէն դատապարտուած է, որովհետեւ չհաւատաց Աստուծոյ միածին Որդիին անունին: 



 
Ջոն  3:36   Ա՛ն որ կը հաւատայ Որդիին՝ ունի յաւիտենական կեանքը. իսկ ա՛ն որ չ՚անսար Որդիին՝ 
պիտի չտեսնէ կեանքը, հապա Աստուծոյ բարկութիւնը կը մնայ անոր վրայ: 
 

 
Կա արժեքը մեղք գործել 

 
3. Հիսուսը եղել է աշխարհում, եւ նա մեռավ մեզ համար. 
 
Ջոն  14:6   Յիսուս ըսաւ անոր. «Ե՛ս եմ ճամբան, ճշմարտութիւնն ու կեանքը. ո՛չ մէկը կու գայ Հօրը 
քով՝ բայց միայն ինձմով: 
 
Ջոն  3:17   Քանի որ Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին՝ ո՛չ թէ աշխարհը դատապարտելու, 
հապա՝ որպէսզի աշխարհը փրկուի անով: 
 
Ջոն  1:10-12   Ինք աշխարհի մէջ էր, եւ աշխարհը եղաւ իրմով, բայց աշխարհը չճանչցաւ զինք: 
Բայց անոնց՝ որ ընդունեցին զինք - անոնց՝ որ կը հաւատան իր անունին - իրաւասութիւն տուաւ  
Աստուծոյ զաւակներ ըլլալու: 
 
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 հավատանք է Տերը, եւ դուք կունենաք 
հավիտենական life! 
 
Ջոն  5:24   Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Ա՛ն որ մտիկ կ՚ընէ իմ խօսքս, ու 
կը հաւատայ անոր՝ որ ղրկեց զիս, ունի յաւիտենական կեանքը, եւ չ՚իյնար դատապարտութեան 
տակ, հապա անցած է մահէն դէպի կեանք”: 
 
Ջոն  6:47 Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Ա՛ն որ կը հաւատայ ինծի՝ ունի՛ 
յաւիտենական կեանքը”: 
 
Ջոն  10:28   Ես կու տամ անոնց յաւիտենական կեանքը, ու յաւիտեա՛ն պիտի չկորսուին, եւ ո՛չ մէկը 
պիտի յափշտակէ զանոնք իմ ձեռքէս: 
  

 
 

 
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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