
ՍԵՐԸ ՆԵՐՈՂ Է 
Ի՞նչ է սերը- Մաս 7 

«Սերը չարը չի մտածում:» Ա Կորնթացիս 13:5 

Ներողամտության վերաբերյալ հարցաթերթիկ 

• Մարդ չպետք է ներվի, մինչև չխնդրի              Ճ  Ս 

• Ներել նշանակում է հանցանքը և դրա պատճառած ցավը 

փոքրագույնի հասցնել                Ճ  Ս 

• Ներողամտություն նշանակում է վերականգնել վստահությունը  

և վերահաստատել հարաբերությունները             Ճ  Ս 

• Դու իրականում չես ներում, եթե չես մոռանում հանցանքը Ճ Ս 

 

Ա - Ներելը ի՞նչ չէ 
1. Ներելը պայմանական չէ 

2. Ներելը հանցանքի լրջությունը փոքրագույնի 

հասցնել չէ 

3. Ներելը փոխհարաբերությունները առանց 

փոփոխության վերահաստատել չէ 

4. Ներելը ինչ որ պատահել է մոռանալ չէ 

 

Բ - Ի՞նչ է իրապես ներելը 
1. Հրաժարվել իմ փոխհատուցելու իրավունքից 

«Ձեր անձերի համար վրեժխնդրություն մի անեք սիրելիներ. 
այլ բարկության տեղ տվեք. որովհետև գրված է՝ 
Վրեժխնդրությունն իմն է. ես հատուցումը կ'տամ, ասում է 
Տերը:» Հռովմյացիս 12:19 

«Զգուշ կացեք, որ մեկը հետ մնացող չ'լինի Աստծո շնորհքիցը. 
որ մի դառն արմատ վեր չ'բուսնի և նեղություն տա, և նրանով 
շատերը պղծվին:» Եբրայեցիս 12:15   

 

 

 

2. Չարի դեմ բարիով հատուցել 

«...սիրեցեք ձեր թշնամիներին, բարի արեք ձեզ ատողներին: 
Օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, աղոթք արեք ձեզ նեղացնողների 
վրա:» Ղուկաս 6:27-28 

 

3. Անել նույնը այնքան անգամ, որ անհրաժեշտ է 

«Պետրոսը ասեց. Տեր, քա՞նի անգամ եթե իմ եղբայրն ինձ դեմ 
մեղք անի, ես ներեմ նրան. մինչև եո՞թն անգամ: Հիսուսը նրան 
ասեց. մինչև եոթանասուն անգամ եոթը:» Մատթեոս 18:21-22 

 

Ներելու գաղտնիքը 

Հիշի՛ր, որ Աստված քեզ շատ է ներել  
 
«Ինչպես Քրիստոսն էլ ձեզ ներեց, այնպես էլ դուք:» Կողոս 3:13 

«Եվ իրար հետ քաղցր եղեք, գթած՝ իրար ներելով, ինչպես 
Աստված էլ Քրիստոսով ձեզ ներեց:» Եփեսացիս 4:32 

«Ձեզ որ մի ժամանակ մեռած էիք մեղքերումը...Հիսուսի հետ 
կենդանացրեց բոլոր մեղքերը ձեզ շնորհելով: Եվ ջնջեց այն մեզ 
հակառակ ձեռագիրը հրամաններովը որ մեզ հակառակ էր, և 
նրան վեռ արավ մեջ տեղիցը և խաչափայտին վրա բեվեռեց:» 
Կող  2:13-14 

«Թաղվելով նրա հետ մկրտությունումը, որով հարություն էլ 
առաք նրա հետ Աստծո ազդեցության հավատքովը, որ 
հարություն տվավ նրան մեռելներից:» Կողոսացիս 2:12   

Հաջորդ Քարոզի Թեման 

ՍԵՐԸ ՃՇՄԱՐՏԱԽՈՍ Է 
Հովիվ Սարօ Խաչիկեան 


