
ԱՍՏՎԱԾ ԻՆՉՊԻ՞ՍԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ Է ԳՈՐԾԱԾՈՒՄ 
Դադարիր հետևել, սկսիր առաջնորդել 

Մաս 1 

«Առաջնորդություն չլինելիս ժողովուրդը կնկնի.» Առակ 11:14 

«Ձեր անձերը ներկայացրեք Աստծուն, որպես մեռելներից 
կենդանացածներ, և ձեր անդամները՝ արդարության գործիք՝ 
Աստծուն:» Հռովմայեցիս 6:13 

Մովսես (Եբրայեցիս 11:23-27) 

Որպեսզի լինես այնպիսի առաջնորդ, որ Աստված քեզ 

գործածի, պետք է որ... 

1. Ճանաչես քո անհատականությունը 

«Հավատով երբ մեծացավ Մովսեսը, չկամեցավ փարավոնի 
աղջկա որդի կոչվել:» Եբրայեցիս 11:24 

Հիսուս ասաց: «Գիտեմ թե որտեղի՛ց եմ եկել և ո'ւր եմ գնում:» 
Հովհաննես 8:14 

«Հիսուս իմանալով, որ Հայրն ամեն ինչ իր ձեռքն է տվել, և որ 
Աստծուց դուրս եկավ...ընթրիքից վեր կացավ, հագուստները 
վայր դրեց ու մի գոգնոց վերցրեց, մեջքին կապեց...ու սկսեց 
աշակերտների ոտքերը լվանալ...» Հովհաննես 13:3-5 

Հիսուս ասաց: «Ես մարդկանցից փառք չեմ առնում:» 
Հովհաննես 5:41 

2. Ընդունես պատասխանատվությունը 

«Ծույլն ասում է. Առյուծ կա դրսումը. հրապարակների մեջ 
կսպանվեմ:» Առակաց 22:13 

«... ձեր ազատությունը մարմինը հաճեցնելու պատճառ չլինի, 
այլ սիրո՛վ ծառայեցեք իրար:» Գաղաթացիս 5:13 

«Ավելի լավ համարեց Աստծու ժողովրդի հետ չարչարվել, քան 
թե միառժամանակ մեղքի զվարճությունն ունենալ:» Եբրա11:25 

• Ես չեմ կարող որևե մեկին մեղադրել կյանքում ընտրած իմ 

ուղղության համար 

• Ես չեմ կարող ուրիշների հավատով ապրել 

«... մեզանից ամեն մեկն իր անձի համար Աստծուն պետք է 
հաշիվ տա:» Հռովմայեցիս 14:12 

3. Որոշես, թե ո՞րն է առաջնային քո համար 

«Իրավունք ընտրենք մեզ համար. իմանանք մեր մեջ, թե ի՞նչն է 
բարի:» Հոբ 34:4 

«(Մովսեսը) Քրիստոսի նախատինքը Եգիպտոսի հարուստ 
գանձերից ավելի մեծ հարստություն համարելով, որովհետև 
աչք դրած վարձի հատուցմանն էր նայում:»  Եբրայեցիս 11:26 

Աշխարհի մեջ առաջնային են՝ 

• Հեղինակությունը և ժողովրդականությունը  

• Հաճույքները  

• Ունեցվածքը  

Մովսեսի համար առաջնային էր (Եբրայեցիս 11:24, 25, 26) 

1. Աստծո կամքը կատարելը, քան ժողովրդականությունը 

2. Աստծո ժողովրդին սիրելը, քան հաճույքը 

3. Աստծո խաղաղությունը ունենալը, քան ունեցվածքը 

«Եվ հենց ամեն ինչ էլ վնաս եմ համարում իմ Տեր Հիսուս 
Քրիստոսի գերազանց գիտության համար.» Փիլիպպեցիս 3:8 

 

4. Պետք է կենտրոնանաս հավիտենականության վրա 

«...ապա վերիները փնտրեցեք, որտեղ Քրիստոսն է... նստում... 
վերինների մասին մտածեցեք և ոչ թե երկրի վրայինների:»  
Կողոսացիս 3:1-2 

«Հավատով նա թողեց Եգիպտոսը՝ թագավորի բարկությունից 
չվախենալով, որովհետև համբերեց, որպեսզի թե տեսնում էր 
Անտեսանելուն:» Եբրայեցիս 11:27 

«Նայեցեք հավատի զորագլխին ու կատարողին՝ Հիսուսին, որ 
իր առջև դրված ուրախության փոխարեն խաչը հանձն առավ և 
ամոթն արհամարհելով՝ Աստծու աթոռի աջ կողմը նստեց:» 
Եբրայեցիս 12:2 

Հաջորդ Քարոզի Թեման   

ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼ ՀԻՍՈՒՍԻ ՆՄԱՆ 

Հովիվ Սարօ Խաչիկեան 


