
 رهبری کردن مانند عیسی 
 پیرو نباش، رهبر باش 

 2بخش  

 هفت مسئولیت رهبر روحانی 
تو را بر روی زمین  گونه من کاری را که به من سپردی، به کمال رساندم، و این"

   4:17یوحنا ."  جالل دادم

 کند تا خدا را بشناسند به آنها کمک می   -1
دی، آشکار ساختم. از آِن تو  من نام تو را بر آنان که از جهانیان به من بخشی "

   6:17یوحنا   ".بودند و تو ایشان را به من بخشیدی، و کالمت را نگاه داشتند

      من نام تو را به آنها شناساندم و خواهم شناساند، تا محبتی که تو به من "

  26:17." یوحنا  ای، در آنها نیز باشد و من نیز در آنها باشمداشته

دان، که تو را، تنها خدای حقیقی، و عیسی مسیح را که  و این است حیات جاوی"

  3:17." یوحنا ای، بشناسند فرستاده

 دهد کالم خدا را به آنها یاد می   -2

   8:17یوحنا "  .زیرا کالمی را که به من سپردی، بدیشان سپردم.."

   14:17یوحنا ." من کالم تو را به ایشان دادم.."

 کند برای آنها دعا می   -3
      من برای آنهاست، من نه برای دنیا بلکه برای آنهایی درخواست  درخواست"

  9:17یوحنا " .ای، زیرا از آِن تو هستندکنم که تو به من بخشیدهمی

 با شادی برای مسیح زندگی کنند  ➢

ل  جهانم، تا شادی مرا در خود به کماگویم که هنوز در این سخنان را زمانی می"

  13:17." یوحنا داشته باشند

 در روحانیت رشد کنند  ➢

خواهم از آن  درخواست من این نیست که آنها را از این دنیا ببری، بلکه می"

  15:17." یوحنا  شرور حفظشان کنی

 خدمت کنند را مسیح   ➢

  17:17." یوحنا آنان را در حقیقت تقدیس کن، کالم تو حقیقت است"

 

 

 با دیگران رابطۀ خوب داشته باشند  ➢

گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو...تا جهان  نتا همه یک باشند، هما"

  21:17." یوحنا ایایمان آورد که تو مرا فرستاده

 دیگران را بطور مرتب به سوی مسیح هدایت کنند  ➢

درخواست من تنها برای آنها نیست، بلکه همچنین برای کسانی است که به  "

  20:17." یوحنا واسطۀ پیام آنها به من ایمان خواهند آورد

 شخصیت خود را در آنها ایجاد کند ویژگیهای برجستۀ    -4
  22:17یوحنا   ."من جاللی را که به من بخشیدی، بدیشان بخشیدم.."

  10:17." یوحنا امدر ایشان جالل یافته"

."  فرزندان عزیزم که برایتان باز درِد زایمان دارم تا مسیح در شما شکل بگیرد"

   19:4غالطیان 

 کند  می   مراقبت از رشد روحانی آنها    -5
من آنها را تا زمانی که با ایشان بودم حفظ کردم، و از آنها به قدرت نام تو که به  "

یک از ایشان هالک نشد، جز فرزند هالکت، تا  ای، محافظت نمودم. هیچمن بخشیده 

  12:17یوحنا " .گفتۀ کتب مقدس به حقیقت پیوندد

ا سپرده شده است شبانی و نظارت کنید، اما نه به  گلۀ خدا را که به دست شم"

  3-2: 5اول پطرس ."  ..خواهدگونه که خدا میاجبار بلکه با میل و رغبت، آن

 یی ف خدا ا هد انجام ا آنها را رها کند برای    -6
."  امهمان گونه که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستاده "

  18:17یوحنا 

 نۀ تعهد باشد خود نمو   -7
کنم، تا ایشان نیز به حقیقت تقدیس  من خویشتن را به خاطر ایشان تقدیس می"

  19:17." یوحنا شوند

      آیم. مانم، اما آنها هنوز در جهانند؛ من نزد تو میبیش از این در جهان نمی"

           ."ای حفظ کن..ای پدِر قدوس، آنان را به قدرت نام خود که به من بخشیده 

  11:17یوحنا 

 
   

 پیام هفتۀ آینده  

 رهبر موفقی شد  در شغل خودتوان چگونه می
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