
Մենք ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԵՆՔ 

Ի՞նչ է Նշանակում Հիսուսին Հետևել 

մաս 1 

«Եվ Հիսուսն այնտեղից առաջ գնալով, տեսավ մի մարդ, որ նստած էր 

մաքսատանը, անունը Մատթեոս, և նրան ասեց. Իմ ետևից ե'կ, և նա վեր 

կացավ գնաց նրա ետևից:»  Մատթեոս 9:9 

Աշակերտ լինելու համար... 

1- Ես պետք է ժամանակ անցկացնեմ Հիսուսի հետ 

«ԵԹԵ մեկը ծառայի ինձ, թող նա իմ ետևից գա. և ուր ես եմ, այնտեղ էլ իմ 

պաշտոնյան կլինի. եթե մեկը ծառայի ինձ Հայրը կպատվի նրան:» Հով 12:26 

Երեք Փաստեր Հոգևոր Աճման Վերաբերյալ 

Հոգևոր աճումը որոշում է 

Հոգևոր աճումը խոստում է 

Հոգևոր աճումը փոխհարաբերություն է 

«Եվ տասնևերկու հոգի կարգեց, որ իր հետ լինեն, և որ նրանց ուղարկի՝ 

քարոզելու:» Մարկոս 3:14 

2- Ես պետք է սիրեմ Հիսուսին ամեն բանից ավելի  

«Ով որ գալիս է ինձ մոտ և ինձ ավելի չի սիրում, քան իր հորն ու մորը, կնոջն 

ու զավակներին, եղբայրներին ու քույրերին և նույնիսկ իր անձը, չի կարող ինձ 

աշակերտ լինել:» Ղուկաս 14:26 

Հոգևոր աճումը չափվում է սիրով 

«Ամեն պատվիրանքից առաջինը սա է...սիրիր քո Տեր Աստծուն բոլոր սրտիցդ, 

և բոլոր անձիցդ, և բոլոր մտքիցդ, և բոլոր զորությունիցդ.» Մարկոս 12:29-30 

3- Ես պետք է սիրեմ յուրաքանչյուր աշակերտին 

«Սրանով կգիտենան ամենքը թե իմ աշակերտներն եք, ԵԹԵ իրար վրա սեր 

ունենաք:» Հովհաննես 13:35 

Հոգևոր աճումը իրականանում է համայնքի մեջ 

«Սրանով գիտացինք (Քրիստոսի) սերը, որ նա իր անձը տվավ մեզ վրա. և մենք 

պարտենք մեր եղբայրների վրա դնել մեր անձերը:» Ա Հովհաննես 3:16 

 

4- Ես միշտ պետք է անեմ այն ինչ Հիսուսն է ասում ինձ 

«ԵԹԵ դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք: Եվ 

ճշմարտությունը կճանաչեք. և ճշմարտությունը կազատի ձեզ:» Հովհ 8:31-32 

Չորս Փաստեր Հոգևոր Աճման Վերաբերյալ 

Այն շարունակական պրոցես է 

Այն չափվում է հնազանդությամ ոչ թե գիտությամբ 

Այն հմնված է Աստծո խոսքի վրա 

Այն ազատագրում է ինձ 

«ԵԹԵ կենաք ինձանում՝ և իմ խոսքերը ձեզանում կենան, ինչ որ ել կամենաք, 

կխնդրեք, և կլինի ձեզ: Սրանով փառավորվեցավ իմ Հայրը, որ շատ պտուղ 

բերեք, և իմ աշակերտները լինեք:» Հովհաննես 15:7-8 

5- Ես պետք է ծառայեմ ուրիշներին նվիրվածությամբ 

«ԵԹԵ մեկն ուզում է առաջին լինել, թող ամենից հետին և ամենի ծառա լինի:» 

Մարկոս 9:34 

«Ինչպես մարդի Որդին չեկավ որ իրան ծառայեն, այլ որ ինքը ծառայի, և 

շատերի փոխանակ իր անձը փրկանք տա:» Մատթեոս 20:28 

«ԵԹԵ մեկը կամենում է իմ ետևից գա, թող իր անձն ուրանա և իր խաչն առնի,  

և իմ ետևից գա:» Մատթեոս 16:24 

6- Ես պետք է փոխանցեմ բարի լուրը  

«Եվ ասեց  նրանց. Իմ ետևից եկեք, և ես ձեզ մարդկանց որսորդ կշինեմ:          

Եվ նրանք շուտով իրանց ուռկանները թողած նրա ետևից գնացին:»    

Մատթեոս 4:19-20 

«Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր և Որդու 

և Սուրբ Հոգու անունովը. Նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ որ ձեզ 

պատվիրեցի՝ պահեն. և ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհքի 

վերջը:» Մատթեոս 28:19-20 

«Որովհետև ով որ կամենա իր անձն ապրեցնել՝ կկորցնի նրան. և ով որ իր 

անձն ինձ համար և ավետարանի համար կորցնի, նա կապրեցնի նրան:»  

Մարկոս 8:35-36 

Հաջորդ Կիրակի: Հովիվ Սարօ Խաչիկեան 

ՄԵՆՔ ԴԵՍՊԱՆՆԵՐ ԵՆՔ 

 


