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Ի՞նչ է սերը - Մաս 5 

«Սերը չի լրբանում, իրը չի որոնում...» Ա Կորնթացիս 13:5 

«Ամենին պատվեցեք եղբայրությունը սիրեցեք.» Ա Պետրոս 2:17 

Հարգանք: Ցույց տալ, որ գնահատում ու պատվում ես 

ուրիշներին գործականում: 

«Փարիսեցիներից մեկն աղաչում էր նրան, որ հաց ուտի իր հետ. 
և նա մտավ Փարիսեցիի տունը սեղան նստեց: Եվ ահա այն 
քաղաքումը մի կին կար, որ մեղավոր էր, երբոր իմացավ, թե նա 
Փարիսեցիի տանը սեղան է նստաց, մի շիշ անուշահոտ յուղ 
բերավ: Եվ նրա ոտների մոտ նրա ետևից կանգնած, լաց էր 
լինում, և սկսեց արտասունքով նրա ոտները թրջել, և իր գլխի 
մազերովը սրբում էր, և նրա ոտները համբուրում էր, և յուղովն 
օծում: Եվ Փարիսեցին ել, որ նրան կանչել էր, երբոր տեսավ, իր 
մտքումն ասում էր. Սա եթե մի մարգարե էր, ապա կ'գիտենար՝ 
թե ով կամ ինչպիսի կին է նա, որ իրան մոտենում է, որովհետև 
մեղավոր է:» Ղուկաս 7:36-39 

Հարգանքի չորս նշանները 

Առաջին նշան – Դադարիր խոսել և լսիր 

«Տիտոս...հիշում է ձեր ամենի հնազանդությունը, թե 
ինչպես ահով և դողով ընդունեցիք նրան:» Բ 

Կորնթացիս 7:15 

Երկրորդ նշան – Պահիր քո խոստումները 

«Ամպեր և քամի՝ բայց առանց անձրևի՝ այն մարդն է որ 
պարծենում է դարտակ պարգևներով:» Առակած 25:14 

«Բայց ձեր խոսքը լինի, Այոն՝ այո, և Ոչն՝ ոչ...» 
Մատթեոս 5:37 

«...պինդ պահիր խոհեմությունն ու խորհուրդը: ...քո 
հոգիի համար կյանք լինին, և շնորհք՝ քո պարանոցի 
համար:» Առակած 3:21-22 

Երրորդ նշան – Զիջիր քո իրավունքները և                            

ծառայիր ուրիշներին 

«Ես մեծ հաճույքով իմ ունեցածը կտամ ձեզ, ձեզ համար 
կտամ նաև իմ անձը...» Բ Կորնթացիս 12:15 

«...եթե ես էլ հայր եմ, ո՞ւր է իմ մեծարանքը. և եթե տեր 
եմ, ո՞ւր է իմ երկյուղը, ասում է ձեզ Զորաց Տերը» 
Մաղաքիա 1:6 

Չորրորդ նշան – Հանդարտիր և ժամանակ տուր նայելու 

ուրիշներին այնպես, ինչպես Աստված է նայում 

«Իրար վրա միևնույն խորհուրդը ունեցեք. բարձր 
բաները մի խորհեք. այլ խոնարհների հետ 
խոնարհվեցեք. ձեր անձերումը իմաստուն մի լինեք:» 
Հռովմայեցիս 12:16 

«Ամեն խոնարհությունով և հեզությունով և 
երկայնմտությունով, սիրով իրար համբերելով:» 
Եփեսացիս 4:2 

Երբ նայում ես ուրիշներին, միշտ հիշի՛ր:                  

Երբ Հիսուսը խաչի վրա էր, նրանք Հիսուսի 

սրտում էին: 

Արդյո՞ք նայում ես ուրիշներին այս աչքով: 
 

Հաջորդ Քարոզի Թեման 

ՍԵՐԸ ՀԱՄԲԵՐԱՏԱՐ Է 
Հովիվ Սարօ Խաչիկեան 


