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Ապրել Հաղթողի Նման 

Մաս 3 

«Երկուսը լավ է քան թե մեկը. Որ նրանք վարձք ունեն իրանց 

աշխատանքիցը. որովհետև եթե վայր ընկնեն, մեկը միյուսին վեր 

կկացնի. բայց վա՜յ մեկին որ ընկնի, և մի երկրորդ չկա որ նրան 

կանգնեցնի: Եվ երբոր երկուսը միասին քնեն՝ կտաքանան. և եթե 

մեկը նրան բռնություն անի, երկուսը նրա դեմ կկանգնեն. և 

երեքպատիկ թելը շուտով չի կտրվի:» Ժողովող 4:9-12 

«Իմաստունների հետ վարվողը իմաստուն կդառնա. բայց 

տխմարների հետ ընկերացողը կչարանա:» Առակաց 13:20 

Մակերեսային - Մարդամոտ - Հոգևոր - Մտերիմ - Հարազատ 

Լավ Թիմի Մեջ Մտնում Են 

Մարդիկ Որոնք Օգնում Են Կերտել Քո Բնավորությունը 

«Երկաթը երկաթով է սրվում, և մարդս սրում է իր ընկերի երեսը:» 

Առակաց 27:17 

Մարդիկ Որոնք Արժեվորում Են Քո Անձը 

«Իրար խոստովանեցե՛ք ձեր հանցնքները և իրար համար աղո՛թք 

արեք, որ բժշկվեք: » Հակոբոս 5:16 

Մարդիկ Որոնք Գովաբանում Են Քո Բռնած Ճանապարհը 

«Իրար նկատմամբ զգուշ լինենք՝ իրար սիրո ու բարի գործերի 

մղելով:» Եբրայեցիս 10:24 

 «Իրար ամեն օր հորդորեցեք, ... որ ձեզանից մեկը մեխքի 

խաբեությամբ չխստանա:» Եբրայեցիս 3:13 

Լավ Թիմ Ստեղծելու Ճանապարհները 

Ա. Խոստովանիր Լավ Թիմ Ունենալու Կարիքը Քո Կյանքում 

«Եվ Հովնաթանը Դավիթին կրկին երդում անել տվավ նրան սիրելու 

համար, որովհետև նրան սիրում էր իր անձի պես:» Ա Թագ 20:17 

 

Բ . Լայնացրու Քո Հեռանկարը, Թե Ով Կարող Է Լինել Թիմում 

«Հպարտությունն եկավ, անարգությունն էլ կգա. Բայց խոնարհների 

հետ իմաստություն կա:» Առակաց 11:2 

Գ .Քո Արդեն Ունեցած Հարաբերությունները Մշակիր 

«Սերը՝ առանց կեղծավորության լինի...եղբայրասիրության մեջ 

իրար նկատմամբ գթասի՛րտ եղեք, պատիվ տալու մեջ իրարից 

առա՛ջ անցեք:» Հռովմայեցիս 12:9-10 

1. Հարց Տուր "Ինչպես ես:"  Նայիր դիմացինիդ աչքերի մեջ: 

2. Սրտով Լսիր  "Ծանր է հնչում, Հասկանալի է"                            

Մի ուղղիր ... Լսիր 

3. Սերդ ցույց տուր "Ես գնահատում եմ որ կիսվում ես ինձ հետ: 

Շնորհակալ եմ" 

4. Թույլ տուր նրանք ավելի շատ կիսվեն քեզ հետ":              

Որևէ այլ բան ունես ինձ ասելու " 

Դ. Ճամբորդությունը Սկսելու Համար Մի Քանիսին Կարիք Ունես  

«Բարեկամներ ունեցող մարդը վնաս կքաշի՝՝, բայց բարեկամ կա որ 

եղբորից ավելի հաստատ է:» Առակաց 18:24 

Ե. Արտահայտիր Աստծո Սերը Այս Հարաբերության Մեջ 

«Սիրելինե՛ր, իրար սիրենք, որովհետև սերն Աստծուց է.» Ա Հով 4:7 

 Կյանքը չի ստեղծվել լավ թիմից առանձին ապրելու համար ... 

Դարձիր Լավ Խաղացող: 

Փնտրիր այլ լավ խաղացողներ և ապրիր կյանքդ այնպես, ինչպես 

Աստված է որոշել: 

Միասին 

Հաջորդ Կիրակի: 

«Կյանքի ճանապարհը» 

Հովիվ Սարօ Խաչիկեան 

 


