ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼ ՀԻՍՈՒՍԻ ՆՄԱՆ
Դադարիր հետևել, սկսիր առաջնորդել
Մաս 2

➢ Անձնապես ճաշակեն ընկերակցությունը
«Որպեսզի բոլորը մեկ լինեն, ինչպես դու, Հա՛յր...որ աշխարհը
հավատա, որ դու ինձ ուղարկեցիր:» Հովհաննես 17:21

Հոգևոր առաջնորդի յոթ պարտականությունները (Հով 17:1-26)

➢ Մշտապես առաջնորդեն մարդկանց դեպի Հիսուսը

«Ես քեզ երկրի վրա փառավորեցի, կատարեցի այն գործը, որ ինձ
տվեցիր, որ անի:» Հովհաննես 17:4

«Բայց ոչ թե միայն նրանց համար եմ աղաչում, այլ նաև նրանց
համար, ովքեր նրանց խոսքով կհավատան ինձ:» Հովհաննես 17:20

1. Օգնել նրանց Աստծուն ճանաչել
«Քո անունը հայտնեցի այն մարդկանց, որոնց աշխարհից տվեցիր
ինձ. քոնն էին, ու նրանց ինձ տվեցիր, և քո խոսքը պահեցիր:»
Հովհաննես 17:6

«Եվ ես քո անունը նրանց ճանաչել տվեցի ու ճանաչել կտամ,
որպեսզի այն սերը, որով ինձ սիրեցիր, նրանց մեջ լինի, ես էլ՝ նրանց
մեջ:» Հովհաննես 17:26
«Եվ սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ
Աստված և նրան, որին ուղարկել ես՝ Հիսուս Քրիստոսին:» Հով 17:3

2. Սովորեցնել նրանց Աստծո խոսքը
«Այն խոսքը որ ինձ տվեցիր, ես նրանց տվեցի...» Հովհաննես 17:8
«Ես քո խոսքը նրանց տվեցի...» Հովհաննես 17:14

3. Աղոթել նրանց համար
«Ես նրանց համար եմ աղաչում, ոչ թե աշխարհի համար եմ
աղաչում, այլ նրանց համար, ում ինձ տվեցիր, որովհետև նրանք
քոնն են:» Հովհաննես 17:9

➢ Ուրախությամբ ապրեն Հիսուսի հետ
«Ես քեզ մոտ եմ գալիս և այս բանը խոսում եմ աշխարհում,
որպեսզի իմ ուրախությունը կատարյալ ունենան իրենց մեջ.»
Հովհաննես 17:3

➢ Զորանան հոգևորապես
«Ես չեմ աղաչում, որ նրանց աշխարհից վերցնես, այլ որ նրանց
պահես չարից:» Հովհաննես 17:15

➢ Ծառայեն Հիսուսին
«Նրանց սուրբ արա քո ճշմարտությամբ. քո խոսքը ճշմարտություն
է:» Հովհաննես 17:17

4. Հիսուսի կերպարը դրոշմել նրանց սրտերում
«Եվ այն փառքը, որ ինձ տվեցիր, ես նրանց տվեցի...» Հովհ 17:22
«Ես փառավորված եմ նրանց մեջ:» Հովհաննես 17:10
(Պողոս)«Իմ զավակնե՛ր, որ ձեզ կրկին ցավով եմ ծնում, մինչև որ
Քրիստոսը ձեր մեջ կերպարանվի.» Գաղաթացիս 4:19

5. Պաշտպանել նրանց հոգևոր աճումը
«Երբ ես աշխարհում նրանց հետ էի, ես էի նրանց քո անունով
պահում...պահեցի ու նրանցից ոչ մեկը չկորավ, բացի միայն
կորստյան որդուց, որպեսզի գրվածը կատարվեր:» Հովհաննես 17:12
«Արածեցրե՛ք Աստծու հոտը, որ ձեզ մոտ է՝ վերակացու լինելով ոչ
թե ստիպված այլ հոժար կամքով, ոչ թե պիղծ շահասիրությամբ, այլ
հոժարությամբ, ոչ թե ինչպես վիճակներին տիրելով, այլ հոտին
օրինակ լինելով:» Ա Պետրոս 5:2-3

6. Արձակել նրանց, որ ծառայեն Աստծո նպատակները
«Ինչպես որ դու ինձ աշխարհ ուղարկեցիր, ես էլ նրանց աշխարհ
ուղարկեցի:» Հովհաննես 17:18

7. Նվիրման օրինակ ծառայել
«Եվ ես նրանց համար սրբացնում եմ իմ անձը, որ նրանք էլ
ճշմարտությամբ սրբված լինեն:» Հովհաննես 17:19
«Եվ ես այլևս այս աշխարհում չեմ, իսկ նրանք այս աշխարհում են.
ես քեզ մոտ եմ գալիս. ո՛վ Սուրբ Հայր, քո անունո՛վ պահիր նրանց..»
Հովհաննես 17:11

Հաջորդ Քարոզի Թեման
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼ և ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՍՆԵԼ ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐԻ ՄԵՋ
Հովիվ Սարօ Խաչիկեան

