
ՍԵՐԸ ՃՇՄԱՐՏԱԽՈՍ Է 
Ի՞նչ է սերը 

Մաս 8 

«Սերը ուրախանում է ճշմարտության հետ.» Ա Կորնթացիս 13:6 

«Ճշմարիտ լինելով սերի մեջ՝ աճենք նրանում ամեն բանով.» 
Եփեսացիս 4:15 

 

Ինչպե՞ս դիմակայել մեկին, որին սիրում ես 
 

1. Ստուգիր քո շարժառիթը 

«Ինչո՞ւ քո եղբոր աչքի միջի շյուղը տեսնում ես, և քո աչքի միջի 
գերանը չես նշմարում...առաջ քո աչքիցը գերանը հանիր, և հետո 
մտիկ կ'տաս քո եղբոր աչքիցը շյուղը հանելու:» Մատթեոս 7:3-5 

«...Աստուծո առաջին Քրիստոսումը խոսում ենք. և ամեն բան, 
սիրելիներ, ձեր շինության համար է:» Բ Կորնթացիս 12:19 

«Անկեղծ են բարեկամի տված վերքերը.» Առակած 27:6 

  

2. Պատրաստիր ասելիքդ 

«Իմաստունի սիրտն իմաստուն է անում նրա բերանը, և նրա 
շրթունքների վրա ուսում է ավելացնում:» Առակաց 16:23 

«Շատ նեղությունից սրտիս տագնապից գրեցի ձեզ շատ 
արտասուքով. ոչ թե՝ որ տրտմիք, այլ որ իմ սերը գիտենաք.»  
Բ Կորնթացիս 2:4 

 

• Եր՞բ պիտի ասես 

«Ոսկի օղ... է իմաստունի խրատը՝ լսող ականջի համար:» Առա 25:12 

 

• Ի՞նչ պիտի ասես 

«Մեկ հարմար ժամանակին խոսված խոսքը ոսկի խնձորներ են 
արծաթի զարդերի մեջ:» Առակաց 25:11 

 

• Ինչպե՞ս պիտի ասես 

«Շատախոս է լինում, որ սուրի պես խոցոտում է. բայց 
իմաստունների լեզուն բժշկություն է:» Առակաց 12:18 

Ասա նրբանկատորեն (Առակաց 16:21) 

Ասա Սիրով (Բ Կորնթացիս 6:13) 

Ասա մեղմորեն (Գաղատացիս 6:1) 

«Ոչ թե ձեզ ամաչեցնելով եմ այս գրում. այլ ինչպես իմ սիրելի 
որդիներին խրատում եմ:» Ա Կորնթացիս 4:14 

 

3. Քաջալերիր նրան 

«...բարի խոսքը նրան կ'ուրախացնի:» Առակաց 12:25 

Պողոս սկսեց: «Ամեն ժամանակ գոհանում եմ իմ Աստվածանից ձեր 
մասին.» Ա Կորնթացիս 1:4 

Վերջացրեց: «Եվ իմ սերը ձեր ամենի հետ Քրիստոս Հիսուսումն.»  
Ա Կորնթացիս 16:24  

«Իմ համարձակությունը շատ է դեպի ձեզ. շատ է իմ պարծանքը ձեզ 
վրա.» Բ Կորնթացիս 7:4 

 

4. Պատրաստ եղիր ընդունել նրա մերժումը 

«Թեև տրտմեցրի ձեզ այն թղթովը՝ չեմ զղջում, թեև զղջացած ել էի, 
որովհետև տեսնում եմ որ այն թուղթը, թեև մի փոքր ժամանակ, ձեզ 
տրտմեցրեց ... տրտմեցիք ապաշխարության համար. որ դուք 
Աստծո ուզած կերպով տրտմեցիք: Որովհետև ահա հենց նա որ դուք 
Աստծո ուզած կերպով տրտմեցիք, որքան ջանք գործեց ձեզանում...:» 
Բ Կորն 7:8-11    

«Շրթունքներ է համբուրում նա, որ հարմար պատասխան է տալիս:» 
Առակաց 24:26 

«Մարդ հանդիմանողը վերջը շնորհք կ'գտնի ավելի քան թե լեզվովը 
շողոքորթողը:» Առակաց 28:23  

 

Հաջորդ Քարոզի Թեման 

Հավատքի Դասեր 

Հովիվ Սարօ Խաչիկեան 


