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Եթե այլ կերպ նշված չէ, աստվածաշնչյան բոլոր մեջբերումներն արված են
Trinitarian Bible Society (Tyndale House, Dorset Road, London, SW19 3NN, England)-ի
կողմից կատարված ժամանակակից թարգմանությունից։
Բոլոր իրավունքները, ներառյալ ներկայացնելու կամ որևէ ձևով՝ ամբողջական
կամ մասնակի, վերատպելու, պաշտպանված է Համաշխարհային հեղինակային
իրավունքի կոնվենցիայով և մյուս կոնվենցիաներով, պայմանագրերով ու
հռչակագրերով:
Այս դասընթացը սկզբում լույս է տեսել անգլերեն, Successful Christian Living, 5th
edition վերնագրով:
Այս նյութը կարող է վերատպվել և բաժանվել, որպեսզի օգտագործվի Թին
Չելենջի, նմանատիպ ծրագրերի, տեղական եկեղեցիների, դպրոցների, այլ
կազմակերպությունների և անհատների համար: Այս նյութերը նաև կարող են
ներբեռնվել հետևյալ կայքից՝ www.iTeenChallenge.org: Նրանք, ովքեր կցանկանան
վաճառել այս նյութերը, պետք է գրավոր թույլտվություն ստանան Գլոբալ Թին
Չելենջից:
Այս դասընթացը Խմբային Ուսուցումներ Նորադարձ Քրիստոնյաների Համար
դասընթացի մի մասն է, որը մշակվել է, որպեսզի օգտագործվի եկեղեցիներում,
բանտային ծառայություններում, Թին Չելենջում և նմանատիպ
ծառայություններում, որտեղ աշխատում են նորադարձ քրիստոնյաների հետ:
Դասընթացի մեջ մտնում են՝ Ուսուցչի ձեռնարկը, Ուսանողի ձեռնարկը,
Ուսուցման ուղեցույցը, Ստուգարքը և Վկայականը: Դրանց մասին առավել
տեղեկություններ ստանալու համար դիմել.
Global Teen Challenge
PO Box 511
Columbus, GA, 31902 USA
Email: gtc@globaltc.org
Web: www.globaltc.org
www.iTeenChallenge.org
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Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ
Այս դասընթացի հիմնական նպատակն է՝ ցույց տալ, թե ինչպես կարող են
քրիստոնյաները հաջողակ կյանք ապրել Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Դասընթացը
ուսումնասիրում է տարբեր մեթոդներ և մոտեցումներ, որոնք կարող են օգնել
մարդուն՝ փորձառել իրական հոգևոր աճ՝ որպես քրիստոնյա։
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Գլուխ 1.

Ո՞վ եմ ես

Այս գլուխն այն մասին է, թե ինչպես Աստված ստեղծեց մեզ և ինչ է
Նա մտածում մեր մասին։ Մենք նաև ուսումնասիրելու ենք, թե
ինչպես են մեր մարմինը, անձն ու հոգին փոխվում, երբ դառնում
ենք ճշմարիտ քրիստոնյա։ Հատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու
խղճմտանքին և նրա դերին յուրաքանչյուր նորադարձ
քրիստոնյայի աճի մեջ:
Գլուխ 2.

Հաջողակ քրիստոնյա դառնալու հինգ քայլեր

Քննարկվող հինգ քայլերն են.
1. Դառնալ ճշմարիտ քրիստոնյա:
2. Փոխել մտածելակերպը նոր վերաբերմունքներ
զարգացնելով:
3. Սովորել նոր նպատակներ դնել:
4. Սովորել ճիշտ կառավարել զգացմունքները:
5. Սովորել պատմել մարդկանց, թե ինչ է արել Քրիստոսը քո
կյանքում:
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Գլուխ 3.

Սուրբ Հոգին

Այս գլուխն իհա՛րկե այն մասին է, թե ով է Սուրբ Հոգին և ինչպես
Նա կարող է մեզ օգնել, որպեսզի հաջողակ քրիստոնեական կյանք
ապրենք:

Ինչ է ներառված Ուսուցչի ձեռնարկում
Ուսուցչի ձեռնարկն ունի չորս բաժին: Յուրաքանչյուր բաժին առանձնացված է
հիմնական վերնագրով:
1.
2.
3.
4.

Դասի ծրագրեր ուսուցչի համար,
Ուսանողի ձեռնարկ,
Ուսուցման ուղեցույց,
Ուսանողի ստուգարք, պատասխաններ և դասընթացի վկայական:

Բացատրությունը, թե ինչպես օգտագործել յուրաքանչյուր բաժինը, տրվում է
անմիջապես տվյալ էջը ներկայացնելուց հետո:
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Ուսուցչի ձեռնարկ,

5-րդ խմբագրում

Նախաբան
Այս դասընթացը մեկն է այն դասընթացներից, որոնք նախատեսված են
նորադարձ քրիստոնյաների համար: Մենք հավատում ենք, որ այսօր մեծ կարիք
կա օգնելու նորադարձ քրիստոնյաներին Քրիստոսի ուսմունքը գործնականորեն
կիրառելու իրենց կյանքում: Դասընթացները կարող են օգտակար լինել նաև
եկեղեցու երիտասարդների և մեծահասակների ծառայության մեջ, ովքեր ուզում են
քրիստոնեությունն իրենց ամենօրյա կյանքի առավել գործնական մասը դարձնել:
Այս դասընթացի և ամբողջ՝ Խմբային ուսուցումներ նոր քրիստոնյաների
համար-ի հիմնական նպատակն է՝ նորադարձ քրիստոնյաներին ներկայացնել
նշանակալի, կյանքին վերաբերող հարցեր: Մենք չենք փորձում ներկայացնել այդ
թեմաների սպառիչ ուսումնասիրությունները:
Թին Չելենջի՝ ԱՄՆ-ի ուսումնական ծրագրի կոմիտեն ծրագրավորում է
շարունակել վերանայել այս դասերը: Մենք պատրաստ ենք ընդունել այս նյութերի
զարգացման վերաբերյալ ձեր ունեցած ցանկացած քննադատություն կամ միտք:

Ինչպես օգտագործել Ուսուցչի ձեռնարկը
1. Դասերի ծրագրեր ուսուցչի համար
Այս բաժնի առաջին էջն ընդհանուր պատկերացում է տալիս ողջ դասընթացի
վերաբերյալ:
Հաջորդ էջը Դասարանական Հանձնարարության Ցուցակ -ի մի օրինակ է:
Այն ցույց է տալիս, թե երբ պետք է Ուսուցման ուղեցույցի յուրաքանչյուր նախագիծ
լրացվի և երբ յուրաքանչյուր հարցաշար և ստուգարք տրվի: Ուսուցման
ուղեցույցներն արդեն ունեն այս ձևի չլրացված բլանկները հետևի կազմի ներսի
կողմում:
Հաջորդը կլինի դասերի ծրագրերը յուրաքանչյուր դասի համար: Այս բոլոր
դասերի ծրագրերն ունեն Աստվածաշնչյան Բանալի ճշմարտություն և Բանալի
համար: Դրանք կարող են տրվել դասի սկզբում: Դրանք նաև օգնում են
քննարկումը պահել հիմնական թեմայի վրա ողջ դասի ընթացքում:
Ներքևում կան Աստվածաշնչյան Բանալի ճշմարտության և Բանալի համարի
մի քանի մեկնաբանություններ՝ թե ինչպես սովորեցնել դասը: Շատ դեպքերում
հղումներ են արվում Ուսանողի ձեռնարկին կամ Ուսուցման ուղեցույցի
նախագծերին:
Յուրաքանչյուր դաս ամփոփվում է «անձնական կիրառություն» քայլով:
Սրա կարևորությունը չի կարող գերագնահատվել: Նորադարձ քրիստոնյաները
կարիք ունեն հստակ առաջնորդություն ստանալու, թե ինչպես այս
աստվածաշնչյան ուսուցումները կիրառեն իրենց ամենօրյա կյանքում: Համոզվա՛ծ
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եղեք, որ բավականաչափ ժամանակ եք տալիս ձեր ուսանողներին, որպեսզի
սկսեն այս անձնական կիրառման ընթացքը:
Յուրաքանչյուր դասի ծրագրի վերջում ուսանողի համար կա
հանձնարարությունների ցուցակ:
Այս դասընթացներից շատերը նախատեսված են հինգ դասերի համար՝
յուրաքանչյուրը մեկ ժամ տևողությամբ: Այս բոլոր 14 դասընթացները կարելի է
ավարտել 3-4 ամիսների ընթացքում, եթե դուք շաբաթական հինգ օր դասեր
ունենաք: Եթե դուք ունենաք շաբաթական մեկ ժամ, ապա մեկ դասընթացը կարող
եք ավարտել մեկ ամսում, իսկ ամբողջ շարքը՝ մոտ մեկ տարում: Այս դասերից
շատերը հեշտությամբ կարելի է անցկացնել ավելի երկար ժամանակահատվածում
կամ վերածել ավելի շատ դասերի:

2. Ուսանողի ձեռնարկ
Ուսանողի ձեռնարկը կարող է ծառայել երկու նպատակների: Դուք կարող եք
հանձնարարել ուսանողներին՝ կարդալ համապատասխան էջերը՝ տրված դասին
նախապատրաստվելու համար: Կամ էլ կարող եք հանձնարարել նրանց՝ այն
կարդալ դասը անցկացնելուց հետո` վերանայելու և ամրացնելու այն, ինչ
ուսուցանվեց դասարանում:
Մենք քաջալերում ենք, որ դուք ուսանողներին հանձնարարեք նշումներ անել
դասարանում, չնայած այն բանին, որ նրանց տալիս եք Ուսանողի ձեռնարկը:
Նրանց անձնական նշումները և դասարանական քննարկումները կօգնեն
պարզաբանել Ուսանողի ձեռնարկի որոշ թեմաներ:

3. Ուսուցման ուղեցույց
Ուսուցման ուղեցույցի նախագծերը նախատեսված են ուսանողներին
դասասենյակից դուրս աշխատանքով ապահովելու համար: Որոշ նախագծեր
կօգնեն ուսանողներին նախապատրաստվել հաջորդ քննարկմանը:
Նախագծերից շատերը նախատեսված են օգնելու ուսանողներին՝ ավելի խորը
նայել դասարանում քննարկված որոշ թեմաներ: Այս հանձնարարությունների
հիմնական նպատակն է՝ օգնել ուսանողներին բացահայտել, թե ինչպես
աստվածաշնչյան ճշմարտությունները կիրառեն իրենց ամենօրյա կյանքում:

4. Ուսանողի ստուգարք և Ստուգարքի պատասխաններ
Ստուգարքները նախատեսված են պարզ կերպով գնահատելու յուրաքանչյուր
ուսանողի առաջընթացը՝ դասընթացի ընթացքում անցած աստվածաշնչյան
ճշմարտությունները հասկանալու հարցում: Ստուգարքի պատասխանները
գտնվում են այս Ուսուցման ձեռնարկի՝ ուսանողի ստուգարքի նմուշի վերջին էջից
անմիջապես հետո:

Ուսուցչի ձեռնարկ,
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5. Դասընթացի վկայական
Դասընթացի վկայականը որպես գնահատանք պետք է տրվի նրանց, ովքեր
կավարտեն դասընթացի համար պահանջվելիք ամբողջ աշխատանքը և
բարեհաջող կհանձնեն ստուգարքը: Դասընթացի վկայականը գտնվում է Ուսուցչի
ձեռնարկի վերջին էջում: Ավարտական վկայական կարող է տրվել նաև այն
ուսանողներին, ովքեր կավարտեն Խմբային ուսուցումներ նորադարձ
քրիստոնյաների համար-ի բոլոր 14 դասընթացների շարքը: Նմուշը ներառված է
«Ուսուցիչներին ներկայացնել խմբային ուսուցումներ նորադարձ քրիստոնյաների
համար» գրքում:

Դասընթացների ակունքները
Սողոմոնն ասաց, որ արևի տակ նոր բան չկա: Նույնը կարելի է ասել նաև այս
դասերի մասին: Այս մտքերից շատերը նոր չեն: Մենք ուզում ենք արտահայտել մեր
հատուկ գնահատականը Կյանքի հիմքային սկզբունքների ինստիտուտին այն
ազդեցության համար, որ նրանք ունեցել են այս նյութերը մշակող մարդկանց վրա:
Այս դասերից շատերը կրում են Կյանքի հիմքային սկզբունքների ինստիտուտի
հետքերը:
Ես նաև ուզում եմ արտահայտել իմ խորին երախտագիտությունն այն
բազմաթիվ ուսուցիչներին ու հազարավոր նորադարձ քրիստոնյաներին, ովքեր
օգտագործել են այս նյութերը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում: Նրանց
տված գաղափարները մեծ դեր են խաղացել այս դասընթացների մշակման մեջ:
Ես նաև շատ երախտապարտ եմ Դոն Վիլկերսոնին, որն ինձ հնարավորություն
տվեց աշխատել Բրուկլինում (Նյու Յորք) 1971-1975թթ.-ին: Այդ տարիներին էր, որ
Խմբային ուսուցումներ նորադարձ քրիստոնյաների համար-ի մշակումն առաջին
անգամ սկսվեց:

Խմբային ուսուցումներ նորադարձ քրիստոնյաների համար դասընթացների
հինգերորդ խմբագրումը մշակվել է Թին Չելենջի՝ ԱՄՆ-ի Ուսումնական ծրագրի
կոմիտեի օգնությամբ: Հատուկ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են
այդ վերանայման գործընթացին:

Այս նյութերը վերատպելու վերաբերյալ մոտեցումը
Ուսուցչի ձեռնարկը, ինչպես նաև ուսանողական մյուս բոլոր նյութերը, որոնք
վերաբերում են Խմբային ուսուցումներ նորադարձ քրիստոնյաների համար
դասընթացներին, պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով: Այս նյութերը
կարող են վերատպվել և բաժանվել օգտագործելու նպատակով Թին Չելենջում,
նմանատիպ ծրագրերում, տեղական եկեղեցիներում, դպրոցներում և այլ
կազմակերպություններում, ինչպես նաև անհատների համար: Այս նյութերը նաև
կարող են ներբեռնվել համացանցում հետևյալ կայքից՝ www.iTeenChallenge.org:
Սակայն այս նյութերը չեն կարող վաճառվել, այլ միայն՝ անվճար բաժանվել: Նրանք,

Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ
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ովքեր ուզում են տպագրել և վաճառել դրանք, պետք է գրավոր թույլտվություն ձեռք
բերեն Գլոբալ Թին Չելենջից:

Խորհուրդ է տրվում ուսուցման հետևյալ
հերթականությունը
Այս դասընթացը Խմբային ուսուցումներ նորադարձ քրիստոնյաների համար
շարքի 14 ուսուցումներից մեկն է: Բոլոր 14 դասընթացները այստեղ ներկայացված
են ուսուցման՝ խորհուրդ տրված հերթականությամբ: Հերթականության ցանկը
մշակվել է դասընթացների շարունակական ուսուցման համար: Ավելի լավ կլինի
այն ձևել 14 ճաղեր ունեցող անիվի նման: Այս դասընթացները կառուցված չեն
մեկը մյուսի վրա: Ամեն մեկն առանձին է: Այնպես որ, ուսանողները կարող են
միանալ դասերին ցանկացած կետում և շատ հեշտությամբ հարմարվել:
1.

Ինչպե՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ ես ճշմարիտ քրիստոնյա եմ

2.

Թռուցիկ հայացք Աստվածաշնչին

3.

Վերաբերմունքներ

4.

Փորձություններ

5.

Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ (ներառում է դասեր Սուրբ Հոգու
ծառայության վերաբերյալ)

6.

Աճել ձախողումների միջոցով

7.

Քրիստոնեական պրակտիկա (շփում Տեղական եկեղեցու հետ)

8.

Հնազանդություն Աստծուն

9.

Հնազանդություն մարդուն

10.

Բարկություն և անձնական իրավունքներ

11.

Ինչպես ուսումնասիրել Աստվածաշունչը

12.

Սեր և ինքնաընդունելություն

13.

Անձնական փոխհարաբերություններ մարդկանց հետ

14.

Հոգևոր զորություն և գերբնականը

Այս դասընթացների ուսուցման նպատակով լրացուցիչ տեղեկությունների
համար տե՛ս «Ուսուցիչներին ներկայացնել խմբային ուսուցումներ նորադարձ
քրիստոնյաների համար» գիրքը:

8

Ուսուցչի ձեռնարկ,

5-րդ խմբագրում

Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ

Դասի ծրագրեր
ուսուցիչների համար

Այս դասերի ծրագրերը օգտագործելու վերաբերյալ տեղեկությունների համար
տե՛ս 4-րդ էջը` «Ինչպես օգտագործել Ուսուցչի ձեռնարկը»:
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Դասընթացի վերանայում
1. Առաջին դասից մեկ կամ երկու օր առաջ դու կարող ես դասընթացը
ներկայացնել ուսանողներին և նրանց տալ առաջին հանձնարարությունները:
Եթե հնարավոր է՝ բաժանի՛ր Ուսուցման ուղեցույցը այս դասընթացը սկսելուց
մեկ կամ երկու օր առաջ:
2. Անմիջապես հաջորդ էջում (էջ 12-րդ) կա Դասարանական
հանձնարարության ցուցակի մի օրինակ, որտեղ կան ժամկետները, թե երբ
պետք է յուրաքանչյուր հանձնարարություն ավարտվի: Թող նրանք լրացնեն
համապատասխան ժամկետները՝ օգտագործելով Ուսուցման ուղեցույցի
վերջում գտնվող՝ Դասարանական հանձնարարության ցուցակի դատարկ
բլանկը:
3. Տեղեկացրո՛ւ ուսանողներին, որ նրանք պետք է ավարտած լինեն Ուսուցման
ուղեցույց, Նախագիծ 1-ինի՝ «Իմ խղճմտանքը»՝ նախքան առաջին դասին
ներկայանալը:
4. Ուսանողի ձեռնարկը կարող է բաժանվել դասընթացը ներկայացնելու և
Ուսուցման ուղեցույցը բաժանելու ժամանակ։ Թող քո ուսանողները կարդան
1-ին գլուխը և 2-րդ գլխի 1-ին և 2-րդ քայլերը՝ առաջին դասաժամին
պատրաստվելու համար։
5. Քանի՞ դասաժամ ես դու ծրագրել հատկացնել այս դասընթացն անցկացնելու
համար։ Հաջորդ էջի վրա դու կգտնես դասի ծրագրեր չորս դասաժամի համար։
Բայց և այնպես, այս դասընթացը կարող է ընդարձակվել և ներառել լրացուցիչ
դասաժամեր։ Օրինակ, առաջին դասի ծրագիրը վերաբերում է «Ո՞վ եմ ես»
դասընթացի մեծ մասին և «Հաջողակ քրիստոնյա դառնալու հինգ քայլեր»
բաժնի առաջին երկու քայլերին։ Ըստ քո ցանկության՝ դու կարող ես առաջին
դասաժամը նվիրել 1-ին գլխի «Ո՞վ եմ ես» բաժնին։ Դու կարող ես նաև
ամբողջական դասաժամ հատկացնել հաջողակ քրիստոնյա դառնալու 5
քայլերից յուրաքանչյուրին, որոնց մասին կգտնես Ուսանողի ձեռնարկի 2-րդ
գլխում։
Այս դասընթացի 3-րդ գլուխը վերաբերում է Սուրբ Հոգուն և ներառված է
սույն Ուսուցչի ձեռնարկի 4-րդ դասի ծրագրում։ Սակայն եթե դու ցանկանաս
հավելյալ ժամանակ տրամադրել այս թեմային, կարող ես հեշտությամբ
ընդարձակել նյութը մինչև երկու, երեք կամ չորս դասաժամերի։
6. Եթե այս դասընթացն անցկացնում ես չորս դասաժամով, ուրեմն պետք է
որոշես, թե որ մասերն ես արագ անցկացնելու, որ մասերի վրա է լինելու
հիմնական ուշադրությունը յուրաքանչյուր դասաժամին։ Նրանում դիտարկվող
մի քանի թեմաներ ավելի մանրամասնորեն քննարկված են «Խմբային
Ուսուցումներ Նորադարձ Քրիստոնյաների Համար» դասընթացներում,
մասնավորապես՝ «Վերաբերմունքներ», «Ինչպե՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ ես
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ճշմարիտ քրիստոնյա եմ», «Հոգևոր զորություն և գերբնականը» և «Ինչպե՞ս
ուսումնասիրել Աստվածաշունչը» բաժիններում։
7. Որոշ քրիստոնյաների համար դժվար է ըմբռնել մարդկային ջանքի և Աստծո
կողմի միջև եղած հավասարակշռությունը հաջողակ քրիստոնյա դառնալու
հարցում։ Մենք պետք է ողջ դասընթացի ժամանակ շեշտադրենք այն մեծ դերը,
որն Աստծուն է պատկանում՝ մեզ հոգևորապես աճելու գործում օգնելու մեջ։
Այնուամենայնիվ, մենք պետք է նաև մատնանշենք յուրաքանչյուրի
պատասխանատվությունը՝ ամեն օր աճելու համար ջանք ու եռանդ ներդնելու
մեջ։
8. Սուրբ Հոգու մկրտությունը մի թեմա է, որը կարող է տարբեր եկեղեցիների միջև
անհամաձայնություն առաջացնել։ Ուսանողի ձեռնարկի մի քանի էջերում
քննարկվում է այս պարգևը։ Եթե ձեր եկեղեցին այլ կերպ է հավատում, քան
ներկայացված է այս գրքում, ապա ստիպված կլինեք այս դասընթացը ձեր
եկեղեցում օգտագործելու հարցը որոշել օգտակարության տեսակետից։
Մենք փորձել ենք նրբանկատ լինել այս թեմայի վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տարբեր տեսակետների հանդեպ։ Եթե դու այս թեմայի՝ Ուսանողի ձեռնարկում
ներկայացված լինելու հետ կապված լուրջ խնդիր ունենաս, խնդրում եմ,
կապվի՛ր հրատարակողի՝ Թին Չելենջի հետ՝ այս գրքի կազմի ներսի կողմում
նշված հասցեով։
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5-րդ խմբագրում

Դասարանական Հանձնարարության Ցուցակ
Դասընթացի անվանումը
Հարցաշար
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Անգիր համարներ

Ամսաթիվ

1

Ա Կորնթացիներին 10։29

օր 3-րդ

2

Հովհաննես 16։13

օր 4-րդ

3

Նախագծեր

Ամիս, ամսաթիվ

1

օր 1-ին

Իմ խղճմտանքը

2

օր 2-րդ

Նպատակներն Աստվածաշնչում

3

օր 3-րդ և 4-րդ

Նպատակները գործնականում

4

օր 3-րդ

Իմ զգացմունքները

5

օր 4-րդ

Ո՞վ է Սուրբ Հոգին

6

օր 4-րդ

Սուրբ Հոգին իմ կյանքում

Ստուգարք

Ամսաթիվ

օր 5-րդ
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Դաս 1.
Ո՞վ եմ ես
1.

Աստվածաշնչյան բանալի ճշմարտություն:
Ես պետք է լսեմ Աստծուն, երբ Նա խոսում է ինձ հետ իմ խղճմտանքի
միջոցով։

2.

Բանալի համար. Առակաց 20։27:
Մարդու խղճմտանքը Տիրոջ ճրագն է, որ քննում է սրտի ծածուկ
դրդապատճառները։

3.

Հղումներ ուսանողական նյութերին:
Ուսանողի ձեռնարկի 1-ին գլուխը՝ 12-15-րդ էջերում, և 2-րդ գլուխը
համընթաց են այս դասին։ Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 1-ինում
«Իմ խղճմտանքը» նույնպես համընթաց է այս դասին։

4.

Դասի ջերմացում. «Ի՞նչ է հաջողությունը» (5-10 րոպե):
Ընտրի՛ր հետևյալ գործողություններից մեկը այս դասը ներկայացնելու
համար։
Տարբերակ Ա. Ո՞րն է հաջողության քո տեսակետը:
Մի քանի րոպե հատկացրո՛ւ այս հարցերը քննարկելու համար.
1. Ինչպե՞ս է աշխարհը չափում հաջողությունը։
2. Կյանքի ո՞ր ասպարեզներում աշխարհը քեզ հաջողակ կհամարեր։
3. Ինչքանո՞վ են հաջողության քո տեսակետները տարբերվում քո կողքին
ապրող ոչ-քրիստոնյաների տեսակետներից։
4. Ինչքանո՞վ են ճշմարիտ հաջողության վերաբերյալ քո տեսակետները
փոխվել վերջին 5 տարիների ընթացքում։
Տարբերակ Բ. Ինչպե՞ս է աշխարհը պատկերացնում հաջողությունը:
Հանձնարարի՛ր քո ուսանողներին՝ նայել մի քանի հայտնի ամսագրեր և
կտրել մի քանի լուսանկարներ, որոնք պատկերում են հաջողության
վերաբերյալ աշխարհի տեսակետը։ Եթե ուզում ես, կարող ես այս դասաժամի
համար քո ուսանողներին խնդրել՝ սոսնձել դրանք մեծ ստվարաթղթի վրա և
փակցնել պատին։ Ամբողջ դասընթացի ժամանակ դու կարող ես հղում անել
այդ նկարներին՝ մատնանշելու, թե ինչպիսին է Աստծո տեսակետը
հաջողության վերաբերյալ։

1
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5.

5-րդ խմբագրում

Այս դասի համառոտ նկարագիրը:
Դասաժամի առնվազն կեսը տրամադրի՛ր Ուսանողի ձեռնարկի 1-ին գլխի՝
«Ո՞վ եմ ես» բաժնի ուսուցմանը։ Հոգևոր աճի ամենահիմնական քայլերից
մեկը սեփական անձի վերաբերյալ աստվածաշնչյան տեսակետ զարգացնելն
է։ Այս թեման ավելի մանրամասնորեն քննարկված է «Խմբային ուսուցումներ
նորադարձ քրիստոնյաների համար» դասընթացի
«Սեր և ինքնաընդունելություն» բաժնում։
Ուսանողները պետք է հստակ պատկերացում ունենան մարդու
ֆիզիկական, հոգեբանական և հոգևոր բաժինների վերաբերյալ։ Այդ
գիտելիքներով նրանք ի վիճակի կլինեն հասկանալ, թե ինչպես է այդ
բաժիններից յուրաքանչյուրը ներառված հաջողակ քրիստոնյա դառնալու
գործընթացում։
Այսօրվա դասաժամի երկրորդ մասը հաջողակ քրիստոնյա դառնալու
առաջին երկու քայլերին ուղղված թռուցիկ հայացք է։ Առաջին քայլն է՝
«Դառնալ ճշմարիտ քրիստոնյա», իսկ երկրորդ քայլն է՝ «Փոխել
մտածելակերպը»։
Թե ինչքան ժամանակ կհատկացնես այս երեք տարբեր թեմաներին,
կախված է քո ուսանողների հոգևոր հասունությունից։

6.

Քննարկե՛ք Ա. կետը. «Ի՞նչ է Աստված ասում իմ մասին»։
(5-10 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 5-6-րդ):
Անցի՛ր Ուսանողի ձեռնարկի 5-6-րդ էջերում գրված յոթ կետերով, որոնք
բացատրում են, թե ինչ է Աստված ասում մեր մասին։ Թող ուսանողները
գտնեն և կարդան յուրաքանչյուր կետի հետ նշված տարբեր համարները։

7.

Ներկայացրո՛ւ մարդու երեք բաժինները:
(3-5 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 7-րդ):
Դասաժամի մնացած մասը վերաբերում է մարդու երեք բաժիններին՝
ֆիզիկական, հոգեբանական (ինքնությունը) և հոգևոր։ Երբ դու ներկայացնում
ես այս նկարազարդումը, բացատրի՛ր, որ Աստվածաշունչը բերում է այն
տեսակետը, որ մենք մեկ ամբողջական մարդ ենք։ Մարդու այս երեք
բաժիններին անդրադառնալը ընդամենն օգնում է մեզ՝ ավելի լավ հասկանալ,
թե ինչպիսին է Աստված մեզ ստեղծել։
Սրանք մարդու երեք բաժինների կատարյալ սահմանումներ չեն։
Ոչ էլ այս պատկերված անձնավորությունն է համարվում մարդու կատարյալ
նմանություն։ Այդ բոլոր բաժինները՝ ֆիզիկական մարմինը, ինքնությունը և
հոգին, սերտորեն կապված են միմյանց հետ, թեև նրանցից յուրաքանչյուրն
առանձին է։ Բոլոր երեքն էլ քո մեջ են և երեքն էլ քեզ անձնավորություն են
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դարձնում։ Աստված քեզ մյուս անձնավորություններից միանգամայն տարբեր
է ստեղծել ։

Ո՞վ եմ ես։
Բ. Ես ունեմ ֆիզիկական մարմին:
1. Հինգ զգայարաններ
Տեսողություն
Լսողություն
Հոտառություն
Համի զգացողություն
Շոշափելու ունակություն
2. Ֆիզիկական տարերքներ
Ջուր
Սնունդ
Օդ
Գ. Ես ունեմ ինքնություն:
(հոգեբանական կողմեր)
1. Իմ մտքերը:
2. Իմ զգացմունքները:
3. Իմ որոշումները:
4. Իմ խղճմտանքը:
Դ. Ես ունեմ հոգի:
Որտեղ ապրում է Աստված:
Հռոմեացիներին 8։9
Փորձի՛ր խուսափել «շունչ» բառը մանրամասն քննարկելուց։ Բացատրի՛ր,
որ «ինքնություն» և «հոգեբանություն» բառերը ստեղծվել են ընդամենը 2-3
դար առաջ։ Այս բառերը չէին օգտագործվում, երբ Աստվածաշունչն էր գրվում։
Աստվածաշունչը հղում է անում մեր ինքնության տարբեր մասերին՝ մեր
մտքերին, զգացմունքներին, կամքին և խղճմտանքին։
8.

Քննարկի՛ր Բ. կետը. «Ես ունեմ ֆիզիկական մարմին»
(3-5 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 7-8-րդ):
Արագ անցի՛ր Բ. կետը՝ «Ես ունեմ ֆիզիկական մարմին»։ Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տե՛ս Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 8-րդ։ Դու նաև կարող
ես համառոտ կերպով անդրադառնալ ֆիզիկական տարերքներին, որ
Աստված ստեղծեց մարդկանց մեջ։ Ուսանողի ձեռնարկը սա
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Ուսուցչի ձեռնարկ,

5-րդ խմբագրում

մանրամասնորեն չի քննարկում։ Սնունդ, օդ և ապաստան ունենալու մեր
կարիքներն ուղղակի կապված են մեր ֆիզիկական մարմինների հետ։

1

Ցանկության դեպքում դու կարող ես համառոտ ներկայացնել, որ մենք
կարիք ունենք լավ խնամք տանել մեր ֆիզիկական մարմիններին, որ
Աստված տվել է մեզնից յուրաքանչյուրին։ Ճիշտ սննդակարգն ու մարմնի
վարժանքը երկու ասպարեզներ են, որոնք ուղղակի ազդեցություն են
ունենում մեր մարմնի լավ կենսագործունեությանը։
9.

Քննարկի՛ր Գ. կետը. «Ես ունեմ ինքնություն»
(1-2 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 8-11-րդ):
Ուսանողի ձեռնարկի 8-11-րդ էջերում գտնվող այս նյութում քննարկվում
են մեր ինքնության չորս տարբեր ոլորտները՝ մտքեր, զգացմունքներ,
որոշումներ (կամք) և խղճմտանք։ Համոզվի՛ր, որ ուսանողները հասկանում
են այս չորսի միջև եղած տարբերությունները, որոնք ամենամեծ
ազդեցությունն ունեն նրանց ինքնության վրա։ Աստվածաշունչը շատ բան
ունի ասելու մարդու այս չորս ասպարեզներից ամեն մեկի մասին։
Մենք կարող էինք այս բաժինը վերնագրել՝ «Մարդու հոգեբանական
կողմը»։ Բայց և այնպես, քո ուսանողներից որոշները, հնարավոր է, ծանոթ
չլինեն հոգեբանության ընդհանուր դրույթների հետ: Դրա համար մենք
որոշեցինք օգտագործել հետևյալ վերնագիրը. «Ես ինքնություն ունեմ»։
Մենք «ինքնություն» բառը գործածում ենք ընդհանուր առմամբ, ոչ թե՝ որպես
հատուկ հոգեբանական գաղափար։

10.

Անցկացրո՛ւ ենթակետ 1-ը. «Իմ մտքերը»
(3-5 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 8-րդ):
Բացատրե՛ք ուղեղի և մտքերի միջև եղած տարբերությունը։ Ուղեղը
մարմնի ֆիզիկական օրգաններից մեկն է։ Մտքերը մշակվում, ձևավորվում և
պահվում են ուղեղում։ Սա մարդու ֆիզիկական և հոգեբանական մասերի
միջև եղած սերտ փոխհարաբերության հրաշալի օրինակ է հանդիսանում։
Մտքերի վերաբերյալ ավելի մանրամասն քննարկված է «Խմբային
ուսուցումներ նորադարձ քրիստոնյաների համար» դասընթացի՝
«Վերաբերմունքներ» բաժնում։

11.

Անցկացրո՛ւ 2-րդ ենթակետը. «Իմ զգացմունքները»
(3-5 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 9-րդ):
Այս կետն արա՛գ անցիր, քանի որ մենք դրան ավելի մանրամասն
կանդրադառնանք, երբ քննարկենք հաջողակ քրիստոնյա դառնալու 4-րդ
քայլը՝ «Սովորել կառավարել զգացմունքները»։ Հստակեցրո՛ւ, որ
զգացմունքները մեր ինքնության մի մասն են։ Սակայն մեր զգացմունքները
ֆիզիկական չեն։ Դու չես կարող բացել քո մարմինը և այնտեղ բարկություն
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կամ վախ գտնել։ Մեր զգացմունքները շատ իրական են, թեև դրանք
ֆիզիկական չեն։ Աստված մեզ ստեղծել է այս զգացմունքներով և ուզում է,
որ մենք հասուն կերպով դրանք գործածենք։
12.

Անցկացրո՛ւ 3-րդ ենթակետը. «Իմ որոշումները»
(3-5 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 9-րդ):
Մենք որոշումներ կայացնում ենք մեր կամքի միջոցով։ Ինքնության այս
կողմը մեզ տրվեց, երբ Աստված ստեղծեց մեզ։ Որոշումները, որ մենք
կայացնում ենք և թե ինչպես ենք դրանք կայացնում, մեզնից յուրաքանչյուրին
բացառիկ և առանձնահատուկ են դարձնում։ Մենք ավելի խորը
կուսումնասիրենք այս թեման Դաս 2-ում, երբ քննարկենք հաջողակ
քրիստոնյա դառնալու 3-րդ քայլը՝ «Դնել նոր նպատակներ»։

13.

Անցկացրո՛ւ 4-րդ ենթակետը. «Իմ խղճմտանքը»
(10-20 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 9-11-րդ):
Քո ժամանակի մեծ մասն անցկացրո՛ւ՝ քննարկելու համար, թե ինչ է
խղճմտանքը, և թե ինչպես է այն ազդում մեր ինքնության վրա։ Օգտագործի՛ր
Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 1-ինի «Իմ խղճմտանքը» բաժինն այս թեման
քննարկելիս։ Բազմազան հարցերն ապահովում են այս թեմայի ավելի լայն
ընկալում։
Անպայման քննարկե՛ք հավասարակշռության մասին, որի կարիքը մենք
ունենք՝ կապված մեր խղճմտանքի հետ։ Մեր խղճմտանքը մի ուղեցույց է մեզ
համար, երբ փորձում ենք անել այն, ինչ Աստված է ուզում, որ անենք։ Բայց և
այնպես, որոշ մարդիկ շփոթվում են, երբ փորձում են լսել իրենց
խղճմտանքին։ Նրանք դժվարանում են զանազանել Սուրբ Հոգու իրական
հանդիմանությունը մյուս եկող մտքերից։
Ընդգծի՛ր, որ կարիք կա օգտագործել նաև այլ ստուգող միջոցներ՝ որոշելու,
թե արդյո՞ք Աստված է մեզ հետ խոսում մեր խղճմտանքի միջոցով, թե՞ այդ
մտքերը մեզ գալիս են այլ աղբյուրից։ Ստուգելու երկու հնարավոր միջոցներն
են՝ Աստվածաշունչը և հասուն քրիստոնյաների կարծիքը։
Օրինակով ցո՛ւյց տուր, թե ինչպես է խղճմտանքը գործում՝ մեզ ասելով, թե
երբ ենք մենք ճիշտ կամ սխալ որևէ հարցում։ Բացատրի՛ր քո ուսանողներին,
թե ինչպես է Աստված խոսում խղճմտանքի միջոցով։ Կիսվի՛ր նրանց հետ քո
մտքերով, թե ինչպես կարելի է ավելի զգայուն դառնալ խղճմտանքի հանդեպ։
Մեկ այլ սխալ, որի մեջ որոշ քրիստոնյաներ ընկնում են՝ համարելն է, որ
Աստված միշտ կխոսի նրանց հետ, երբ մի բան ճիշտ կամ սխալ լինի։ «Ինձ
թվում է՝ խմելն ու ծխելը նորմալ է, քանի որ այդ ժամանակ իմ խիղճն ինձ չի
հանդիմանում»։ Սա կարելի էր ձևակերպել ավելի ճիշտ ձևով. «Դու չես լսում
Աստծո ձայնը, որ խոսում է քեզ հետ քո խղճմտանքի միջոցով, քանի որ
բավականաչափ ուշադրություն չես դարձնում քո խղճմտանքին»։

1
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Բազմաթիվ վիճելի հարցերի համար Աստվածաշունչը հստակորեն նշում է,
թե ինչ է մեղքը։ Երբ մի անձնավորություն խախտում է Աստծո օրենքներից
մեկը, նա կարող է խղճմտանքի լուրջ հանդիմանություն ունենալ կամ
ընդհանրապես չունենալ։ Աստված ամեն մեկիս հետ առանձնահատուկ ձևով
է վարվում։ Սաղմոս 51-ում Դավիթը հստակ ցույց է տալիս, որ ինքը
խղճմտանքի խորը հանդիմանություն էր զգում չխոստովանած մեղքի
պատճառով։

1

Դավիթ արքան գիտեր՝ ինչպես լսել սեփական խղճմտանքի ձայնը։ Երբ մի
անձնավորություն ասում է, որ իր խղճմտանքն իրեն չի հանդիմանում, դա
կարող է լինել այն պատճառով, որ նա զգայուն չէ իր խղճմտանքի հանդեպ։
Ինչքան ավելի են հավատացյալները մոտենում Աստծուն իրենց
հաղորդակցության մեջ, այնքան ավելի ճիշտ են կարողանում զգալ, թե երբ է
Աստված խոսում նրանց հետ իրենց խղճմտանքի միջոցով։
14.

Անցկացրո՛ւ թեման. «Մեղավորության կեղծ զգացողություն»
(3-5 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 10-11-րդ):
Շատ նորադարձ քրիստոնյաներ դժվարություն են ունենում, երբ փորձում
են հասկանալ տարբերությունը մեղավորության ճշմարիտ զգացողության և
կեղծ զգացողության միջև։ Այս թեման անցկացնելիս քաջալերի՛ր քո
ուսանողներին՝ միանգամայն անկեղծ լինել Աստծո հետ։ Օգնի՛ր նրանց
հասկանալ, թե որքան կարևոր է՝ որպես իրենց ճշմարտության ստուգման
գործիք օգտագործել Աստծո Խոսքը, ոչ թե իրենց զգացմունքները։
Սատանան կարող է բերել մեղավորության կեղծ զգացողություն (այն
կարող է ճիշտ նույնը լինել, ինչ մեղավորության ճշմարիտ զգացողությունը)՝
փորձելով մեզ գցել ինքնամեղադրանքի և շփոթության մեջ։
Օգտագործի՛ր Բ Կորնթացիներին 10։3-5-ը՝ շեշտադրելու, թե որքան
կարևոր է սովորել՝ բոլոր մտքերը գերի բռնել և դրանք Քրիստոսին
հնազանդեցնել։ Նրանք պետք է սովորեն՝ ինչպես օգտագործել
Աստվածաշունչը՝ որպես ճշմարտության աղբյուր, որպեսզի գնահատեն
իրենց զգացմունքները և տեսնեն, թե արդյո՞ք դրանք Աստծուց են, թե՞ մեկ այլ
տեղից։

15.

Անցկացրո՛ւ Դ կետը. «Ես ունեմ հոգի»
(5-15 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 11-րդ):
Այս թեման հասկանալը քո ուսանողների համար կարող է լինել և՛ հեշտ,
և՛ դժվար՝ կախված նրանց ապրած հոգևոր կյանքից կամ տարիքից։
Խուսափի՛ր հոգու, շնչի, մարմնի և դրանց ներքին փոխադարձ կապի
վերաբերյալ աստվածաբանական խորը քննարկումներից։
Հիմնական կետը, որին մենք այստեղ ուզում ենք ուշադրություն դարձնել,
այն է, որ Աստված գալիս և ապրում է մեր հոգու մեջ, երբ մենք դառնում ենք
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ճշմարիտ քրիստոնյա։ Մեր հոգին կշարունակի ապրել հավիտյան, իսկ մեր
մարմինը կմահանա։
16.

Բացահայտի՛ր 1-ին գլուխը. «Ո՞վ եմ ես» (3-5 րոպե):
Աստված զարմանահրաշ գործ կատարեց մեզ ստեղծելիս։ Յուրաքանչյուր
անձնավորություն առանձնահատուկ է Աստծո համար։ Եթե քո ուսանողները
հասկանան, թե ով են իրենք, թե ինչպես է Աստված իրենց ստեղծել, պետք է
որ ավելի լավ ըմբռնեն այն ասպարեզները, որտեղ նրանք խնդիրներ ունեն։
Երբ հասկանան իրենց խնդիրները, ապա կարիք կունենան սկսել
աշխատանքը լուծման ուղղությամբ։

17.

Ներկայացրո՛ւ 2-րդ գլուխը. «Հաջողակ քրիստոնյա դառնալու հինգ քայլերը»
(3-5 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 12-րդ):
Համառոտ ներկայացրո՛ւ 2-րդ գլուխը. «Հաջողակ քրիստոնյա դառնալու
հինգ քայլերը»։ Անցկացրո՛ւ Ուսանողի ձեռնարկի 12-րդ էջում ներկայացվող
նյութի հիմնական կետերը։ Հիմնական միտքը, որ մենք ուզում ենք այստեղ
ներկայացնել, այն է, որ հինգ քայլերը միակ բանը չեն, որ մարդ պետք է անի՝
Աստծո տեսակետից հաջողակ քրիստոնյա դառնալու համար։ Սրանք հինգ
հիմնական քայլերն են։ Մարդուց կարող է շաբաթներ, ամիսներ, տարիներ
կամ անգամ մի կյանք պահանջվի, մինչև նա կկարողանա հաջողություն
ունենալ այս հինգ քայլերի մեջ։ Կարևոր չէ, թե դա ինչքան ժամանակ կտևի:
Աճման գործընթացը սկսվում է մի փոքրիկ քայլ անելուց, որին պետք է հետևի
մեկ այլ փոքրիկ քայլ, և այսպես՝ ամեն օր։
Ըստ քո ցանկության՝ դու կարող ես մի քանի րոպե հատկացնել, որպեսզի
ներկայացնես հաջողության հասնելու՝ Աստծո տեսակետի և աշխարհի
տեսակետի միջև եղած տարբերությունը։ Միգուցե այս դասընթացի համար
հետևյալ վերնագիրը ավելի հարմար կարող էր լինել. «Հավատարիմ
քրիստոնեական կենսակերպ»։ Սա ներկայացնում է հաջողության
վերաբերյալ Աստծո տեսակետի հիմնական սկզբունքները։

18.

Անցկացրո՛ւ 1-ին քայլը. «Դառնալ ճշմարիտ քրիստոնյա»
(5-10 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 13-14-րդ):
Եթե քո դասարանում շատ կան ուսանողներ, որոնք, հավանաբար,
ճշմարիտ քրիստոնյաներ չեն, ապա քեզ անհրաժեշտ է ճշտորեն որոշել, թե
ինչքան ժամանակ պետք է հատկացնես այս թեմային։ Եթե վստահ ես, որ քո
բոլոր ուսանողները ճշմարիտ քրիստոնյա են, ապա այս քայլն արա՛գ անցիր։
Դիմի՛ր Ուսանողի ձեռնարկի 13-14-րդ էջերին՝ այս քննարկվելիք հարցի
վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություններ ստանալու համար։ Ցո՛ւյց տուր,
թե ինչ ձևով է մեր ինքնության յուրաքանչյուր մասը ներգրավված ճշմարիտ
քրիստոնյա դառնալու գործընթացի մեջ։ Ուսանողի ձեռնարկը չի նշում

1
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խղճմտանքի դերը, սակայն դու հեշտությամբ կարող ես հետևություն անել
այդ կետի վերաբերյալ, երբ անցկացնես Ա. ենթակետը. «Թույլ տուր Աստծուն՝

1

խոսել քեզ հետ Աստվածաշնչի միջոցով»։

Նորից համառոտ ներկայացրո՛ւ, որ երբ մարդը դառնում է ճշմարիտ
քրիստոնյա, Աստված գալիս և բնակվում է նրա մեջ։ Նա նոր կյանք է բերում
նրա մեռած հոգու մեջ։ Հիշեցրո՛ւ նրանց, որ երբ մարդը դառնում է ճշմարիտ
քրիստոնյա, Աստված ակնթարթորեն փոխում է նրա հոգին։
Մարդու մյուս մասերը՝ ֆիզիկական մարմինը և ինքնությունը (միտք,
զգացմունքներ, կամք և խղճմտանք), ինքնըստինքյան փրկության ժամանակ
ակնթարթորեն չեն փոխվում։ Աստված ուզում է մեր մեջ փոխել այդ
ասպարեզներից յուրաքանչյուրը, սակայն մենք դրանցում հոգևոր աճ
ունենալու համար պետք է Նրա հետ միասին գործենք։
Հաջողակ քրիստոնյա դառնալու առաջին քայլը կարող է համեմատվել
նորածին երեխայի ծննդյան հետ։ Երբ ծնունդը տեղի է ունենում, կյանքի նոր
իրականություն է սկսվում։ Երեխայի հասունության համար աճելը
կենսական է։ Նույնը կարելի է ասել հոգևոր ծննդի և հոգևոր աճի վերաբերյալ։

19.

Անցկացրո՛ւ 2-րդ քայլը. «Փոխել մտածելակերպը»
(5-15 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 14-16-րդ):
Եթե ժամանակ ունես, համառոտ քննարկի՛ր 2-րդ քայլը՝ «Փոխել
մտածելակերպը»։ Ժամանա՛կ հատկացրու՝ կարդալու և քննարկելու համար
Հռոմեացիներին 12։2-ը, որը մեր մտքերը նորոգելու մասին է։ Ասա՛ քո
ուսանողներին, որ այս թեման մանրամասնորեն քննարկված է՝ «Խմբային
ուսուցումներ նորադարձ քրիստոնյաների համար» դասընթացի
«Վերաբերմունքներ» և «Փորձություն» բաժնում։

20.

Անձնական կիրառություն (5 րոպե):
Անձնական կիրառությունը կենտրոնացրո՛ւ Աստվածաշնչյան բանալի
ճշմարտության վրա՝ «Ես կարիք ունեմ լսելու Աստծուն, երբ Նա խոսում է ինձ
հետ իմ խղճմտանքի միջոցով»։ Քննարկե՛ք, թե ինչ ձևով նրանք կարող են
ավելի զգայուն դառնալ Սուրբ Հոգու հանդեպ։
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Հանձնարարություններ:
Ա.

Դասի վերջում գնահատակա՛ն դիր Ուսուցման ուղեցույց,
Նախագիծ 1-ինի՝ «Իմ խղճմտանքը» բաժնի համար։

Բ.

Բացատրի՛ր հարցաշարը, որը նրանք պետք է կատարեն երրորդ դասի
հետ։ Նրանք պետք է անգիր անեն Ա Կորնթացիներին 10։29-ը
Աստվածաշնչի TBS թարգմանության տարբերակից։ Եթե չունեն TBS
տարբերակը, ապա կարող են այդ համարը գտնել Ուսանողի ձեռնարկի
26-րդ էջում։

Գ.

Թող ուսանողները կարդան Ուսանողի ձեռնարկի 2-րդ գլուխը՝ հաջորդ
դասին նախապատրաստվելու համար։

Դասի գնահատում:
Խնդրում եմ, գրի՛ր մտքեր այս դասի բարելավման համար:
Ո՞ր հատվածներն էին լավագույնս աշխատում:
Ո՞ր մասերն էին ուսանողների համար ամենադժվար հասկանալի:
Ի՞նչն ամենաօգտակարը թվաց քո ուսանողներին:
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Դաս 2.
Քայլ 3. Դնել նոր նպատակներ

2

1.

Աստվածաշնչյան բանալի ճշմարտություն:
Աստվածաշնչյան իմ ամենօրյա ուսումնասիրության մեջ ես կարիք ունեմ
նոր նպատակներ դնելու, որպեսզի դրանք կիրառեմ այն իրավիճակներում,
որտեղ ես այսօր լարվածություն եմ ունենում։

2.

Բանալի համար. Առակաց 16։9:
Մենք կարող ենք ծրագրեր կազմել, սակայն Տերն է ուղղում մեր քայլերը։

3.

Հղում ուսանողական նյութերին:
Ուսանողի ձեռնարկի 12-23 էջերը և Ուսուցման ուղեցույցի 2-րդ և 3-րդ
գլուխները համընթաց են այս դասի հետ։ Նախագիծ 2-րդը՝ «Նպատակներն
Աստվածաշնչում», պետք է ավարտված լինի նախքան դասը սկսվելը։
Նախագիծ 3-րդը՝ «Նպատակները գործնականում», մի հանձնարարություն է,
որը չպետք է սկսեք նախքան այս դասի ուսուցումն ավարտելը։

4.

Դասի ջերմացում (5 րոպե),
Տարբերակ Ա. Ամանորյա որոշումներ:
Դասը սկսի՛ր՝ քննարկելով Ամանորյա որոշումները։
Ա.

Դու կայացնո՞ւմ ես Ամանորյա որոշումներ։

Բ.

Ինչքանո՞վ է քեզ հաջողվում այդ նպատակներն իրականացնել։

Գ.

Եթե դու չես կայացնում Ամանորյա որոշումներ, ապա ինչո՞ւ։

Դ.

Բեր մեծ նպատակների մի քանի օրինակներ, որոնց դու քո կյանքում
արդեն հասել ես։

Ե.

Դու ունե՞ս նպատակներ քո կյանքի համար, որոնց դեռ չես հասել։

Տարբերակ Բ. Ջոն Գոդդարդի համառոտ կենսագրությունը:
Ներկայացրո՛ւ Ջոն Գոդդարդի համառոտ կենսագրությունը։ Այս
պատմությունը գտնվում է Reader’s Digest-ի 1983թ.-ի հոկտեմբեր ամսվա
թողարկման մեջ՝ 128-132 էջերում։ Հոդվածը վերնագրված է. «Ես ուզում էի
դրանք բոլորն անել»։ Գոդդարդը 127 նպատակներ էր գրել իր կյանքի համար,
երբ դեռ ընդամենը 15 տարեկան էր։ Համառոտ նկարագրի՛ր այս
նպատակներն իրականացնելու նրա փորձառությունը։ 59 տարեկանում
Գոդդարդը հասել էր իր 127 նպատակներից 106-ին։
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Օգտագործի՛ր այս պատմությունը՝ ցույց տալու համար, որ նպատակները
կարող են քո կյանքին ուղղություն հաղորդել։ Դու կարող ես մի ամբողջ կյանք
ապրել և շատ քիչ բաների հասնել, կամ էլ կարող ես նպատակներ դնել քո
առջև և շատ ավելիին հասնել։ Կարող ես խնդրել քո ուսանողներից մեկին, որ
նախօրոք կարդա այս պատմությունը և ներկայացնի ամբողջ դասարանի
առաջ։
Տարբերակ Գ. «Եթե միայն ես …»:
Դասը սկսի՛ր՝ ուսանողներին հանձնարարելով ավարտել հետևյալ
նախադասությունները։ Կարող ես դրանց պատճենները տալ նրանցից
յուրաքանչյուրին։ Կամ էլ կարող ես դրանք ցուցադրել պրոյեկտորի
օգնությամբ։ Թող ուսանողները 3-4 հոգանոց խմբեր կազմեն։ Այնուհետև
խնդրի՛ր նրանց՝ ավարտել բոլոր նախադասությունները։ Երբ բոլորն
ավարտեն, թող փոխանցեն իրենց պատասխանները մեկը մյուսին։
Լրացվող նախադասություններ.
1. Եթե կարողանայի ճանապարհորդել ուր ցանկանայի, ես կգնայի…
2. Եթե կարողանայի ընտրել իմ ուզած աշխատանքը, ես կդառնայի…
3. Եթե իմ ուսման վարձը վճարված լիներ, և մեր երկրի ցանկացած
դպրոցում կամ համալսարանում սովորելու հնարավորություն
ունենայի, ես կուզենայի սովորել (ինչ առարկա)
(որտեղ)
։
4. Եթե մեկ միլիոն դոլլար ունենայի, ես այն կծախսեի …... վրա։
5.

Առաջին դասի ամփոփում (2-3 րոպե):
Դասի սկզբում մի քանի րոպե հատկացրո՛ւ՝ թռուցիկ ամփոփելու համար
«Հաջողակ քրիստոնյա դառնալու քայլերը», որը դու անցկացրիր վերջին
դասին։
Քայլ 1. Դառնալ ճշմարիտ քրիստոնյա:
Քայլ 2. Փոխել մտածելակերպը:

6.

Քայլ 2. «Փոխել մտածելակերպը» (5-10 րոպե):
Եթե դուք նախորդ դասաժամին չեք քննարկել 2-րդ քայլը՝ «Փոխել
մտածելակերպը», ուրեմն համառոտ անցկացրո՛ւ այն այսօր։ Բացատրի՛ր, որ
մենք այս թեման ավելի մանրամասն կանցնենք «Խմբային ուսուցումներ
նորադարձ քրիստոնյաների համար» դասընթացի «Վերաբերմունքներ» և
«Փորձություն» բաժնում։
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Ներկայացրո՛ւ 3-րդ քայլը. «Դնել նոր նպատակներ»
(5 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 17-23-րդ):
Եթե դասի սկզբում չես օգտագործել «Դասի ջերմացում», Գ. տարբերակը,
ուրեմն խնդրի՛ր ուսանողներին մտածել այս հարցի շուրջ:

2

«Եթե դու կարողանայիր կյանքում լինել այն, ինչ ցանկանայիր, ապա ի՞նչ
կցանկանայիր անել, ունենալ կամ լինել»։ Թող նրանցից յուրաքանչյուրը
շրջվի կողքին նստածի կողմը, որպեսզի միմյանց հետ կիսվեն իրենց
պատասխաններով։
Մատնանշի՛ր մեր երազանքների և նպատակների միջև եղած սերտ
կապը։ Գործնական նպատակներ դնելը միջոց է՝ մեր երազանքները
իրականացնելու։ Այսօրվա դասը կկենտրոնացնենք այն բանի վրա, թե
ինչպես մեր կամքը հնազանդեցնենք Աստծուն։ Մենք պետք է մեր
նպատակներն ու ցանկությունները դնենք Աստծո առաջնորդության ներքո և
անենք այն, ինչ Նա է ցանկանում, որ մենք անենք։ Մենք նաև կքննարկենք այն
հնարավորությունները, թե ինչպես Աստծուն փառաբանող որոշումներ
կայացնենք։
8.

Պատկերավոր օրինակներ:
Այս դասի համար բազմաթիվ պատկերավոր օրինակներ օգտագործիր,
այլապես շատ ուսանողներ չեն հասկանա այն հիմնական մտքերը, որ դու
փորձում ես փոխանցել նրանց։ Իրական կյանքից վերցրած օրինակները
կնպաստեն, որ դասը տեսության վրա հիմնված չլինի։ Դարձրո՛ւ այն
գործնական։ Դարձրո՛ւ այն իրական։

9.

Սահմանել՝ ինչ է նպատակը (3-5 րոպե):
Դու կարող ես արագ սահմանել «նպատակ» բառը և մեկ-երկու օրինակ
բերել, թե ինչի մասին ենք մենք այսօր խոսում։ Սա կապի՛ր այն գործողության
հետ, որ դու սկզբում օգտագործեցիր դասն սկսելու համար։ Այս դասի
նպատակն է՝ հայացք գցել տարբեր տեսակի որոշումների վրա, որ մենք
կայացնում ենք մեր կյանքում։

10.

Աստված ուզո՞ւմ է, որ ես նպատակներ դնեմ (5-10 րոպե):
Որոշ քրիստոնյաներ խորը հավատում են, որ պետք է թույլ տան Սուրբ
Հոգուն՝ առաջնորդել իրենց կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Նրանք չեն ուզում
խանգարել Աստծուն, որ չլինի թե չկարողանան անել այն, ինչ Աստված է
ուզում, որ նրանք անեն։ Նրանք վախենում են, որ սեփական կյանքի համար
նպատակներ դնելը ցույց է տալիս, որ դու չես վստահում Աստծուն, որ Նա
առաջնորդի քո կյանքը։ Ընդգծի՛ր հավասարակշռության կարիքը։ Այնուհետև
հայա՛ցք գցեք Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 2-րդի՝ «Նպատակներն
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Աստվածաշնչում» բաժնի 1-5-րդ հարցերին։ Օգտագործի՛ր աստվածաշնչյան
այս համարները՝ պարզաբանելու համար, թե ինչպես է Աստված ուզում, որ
մենք նպատակներ դնենք, երբ փափագում ենք հասուն քրիստոնյա դառնալ։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 2-րդ. «Նպատակներն Աստվածաշնչում»
Հարց 1: Քո բառերով բացատրի՛ր, թե ինչ են ասում այս համարները քո
կողմի և Աստծո կողմի մասին՝ նպատակներ դնելու և
իրականացնելու հարցում:
Առակաց 16։1. «Սրտի կարգադրությունները մարդու համար են,
բայց լեզվի պատասխանը Տիրոջից է»։
Առակաց 16։9. «Մարդու սիրտն է ծրագրում իր ճամփան, բայց
Տերն ուղղում է նրա քայլերը»։
Աստծո կողմը.
Իմ կողմը.
Հարց 2: Ի՞նչ խոստում է Աստված տալիս Փիլիպպեցիներին 4։13-ում։
Հարց 3: Կարդա՛ Փիլիպպեցիներին 1։6-ը։
Ինչքա՞ն ժամանակ է Աստված պատրաստվում քեզ օգնել։
Հարց 4: Կարդա՛ Բ Կորնթացիներին 8։11-ը (ներքևում)։
Ի՞նչ երեք բան է այս համարը քեզ ասում նպատակների մասին։
Բ Կորնթացիներին 8։11. «Արդ, ավարտին հասցրեք սա, որպեսզի
ինչպես հոժարությամբ սկսել եք, այնպես էլ ձեր ունեցածի
չափով կատարեք»։
Ա.
Բ.
Գ.
Հարց 5: Կարդա՛ Ա Մնացորդաց 28։20 (ներքևում)։ Այս համարի ո՞ր
մասն է քեզ համար ամենաօգտակարը։ Բացատրի՛ր։
Ա Մնացորդաց 28։20. «Եվ Դավիթն իր որդի Սողոմոնին ասաց.
«Զորացի՛ր ու քաջասի՛րտ եղիր ու իրագործի՛ր դա, մի՛ վախենա
ու մի՛ վհատվիր, քանի որ Տեր Աստվածը՝ իմ Աստվածը, քեզ հետ
է։ Նա քեզ չի թողնի ու քեզ չի լքի՝ մինչև Տիրոջ Տան ծառայության
բոլոր գործերն ավարտես»։
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5-րդ խմբագրում

Անցկացրո՛ւ Ա. ենթակետը. «Իմացի՛ր, թե ինչ է Աստված ուզում, որ դու անես»
(5 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 17-18-րդ):
Ուսանողներին որոշ ուղղություն տալու համար՝ թե ուր ենք մենք ուզում
գնալ այս դասաժամի ընթացքում, ներկայացրո՛ւ Ա. ենթակետի՝ «Իմացի՛ր, թե
ինչ է Աստված ուզում, որ դու անես» բաժնում գրված մտքերը։ Կախված քո
ուսանողների հետաքրքրությունից և կարիքից՝ դու կարող ես մի քանի րոպե
հատկացնել՝ մանրամասն բացատրելու համար, թե ինչ է «Աստծո կամքը»։

2

Քո ուսանողներից որոշները, հնարավոր է, տեղյակ չլինեն
աստվածաշնչյան հիմնական ուսուցումներից, որ Աստված ծրագիր ունի Իր
զավակներից յուրաքանչյուրի համար։ Եթե դեռ չես արել, ժամանա՛կ
հատկացրու՝ քննարկելու համար Եփեսացիներին 2։10-ում և առանցքային
ճշմարտությունները Երեմիա 29։11-ում։
Եփեսացիներին 2։10.
«Որովհետև մենք Նրա ձեռքի գործն ենք, Քրիստոսով Հիսուսով բարի գործերի
համար ստեղծված, որոնց Աստված նախապես պատրաստեց, որ նրանց մեջ
քայլենք»։
Երեմիա 29։11.
«Քանի որ Ես գիտեմ այն խորհուրդները, որ խորհում եմ ձեր մասին,- ասում է
Տերը,- խաղաղությա՛ն խորհուրդներ և ո՛չ թե չարիքի, որ ձեզ ապագա ու հույս
տամ»։
Մենք ազատ չենք՝ պարզապես ապրելու և անելու, ինչ ուզում ենք։
Մենք պետք է խոստովանենք, որ քանի որ Աստված մեր կյանքի
Առաջնորդն է, մենք պետք է լսենք Նրան և բացահայտենք, թե ինչ է Նա ուզում,
որ մենք անենք։ Աստծո կամքը հայտնաբերելու մասին կա նաև՝ «Խմբային
ուսուցումներ նորադարձ քրիստոնյաների համար» դասընթացի
«Հնազանդություն Աստծուն» բաժնում։
12.

Անցկացրո՛ւ Բ. ենթակետը. «Տարբեր տեսակի նպատակներ»
(3-5 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 18-րդ):
Խնդրի՛ր քո ուսանողներին՝ թվարկել մի քանի նպատակներ, որ
քրիստոնյան կարող է դնել իր առջև։ Տե՛ս Բ. ենթակետը՝ «Տարբեր տեսակի
նպատակներ»՝ Ուսանողի ձեռնարկի 18-րդ էջում։ Այս կետում խուսափի՛ր
երկար քննարկումներից։ Սակայն, բե՛ր այս նպատակներին վերաբերող մի
քանի պատկերավոր օրինակներ քո կամ ուրիշների կյանքից, որպեսզի
վստահ լինես, որ նրանք հասկանում են, թե ինչի մասին ենք մենք խոսում այս
դասին։
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Անցկացրո՛ւ Գ. ենթակետը. «Ինչպե՞ս կարող ես սկսել նպատակներ դնել»
(15-25 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 19-21-րդ):
Քո ուսանողներից շատերը, հնարավոր է, սովոր չլինեն Աստծո
օգնությամբ նպատակներ դնել։ Հղո՛ւմ արա այս կետի բանալի համարին.
«Մարդու սիրտն է ծրագրում իր ճամփան, բայց Տերն ուղղում է նրա քայլերը»
(Առակաց 16։9)։ Հազվադեպ է լինում, որ Աստված բարձրաձայն խոսի
քրիստոնյաների հետ և կյանքի նպատակների ցուցակ տա նրանց։
Բայց և այնպես, երբ մենք աղոթում ենք և առաջնորդություն փնտրում
Աստվածաշնչում, կարող ենք այնպիսի որոշումներ կայացնել, որ հաճելի
լինեն Աստծուն։
Հնարավոր է՝ այս կետում քո ուսանողների համար դժվար լինի կյանքի
առանձնահատուկ նպատակներ կազմելը: Այնուամենայնիվ, մենք բոլորս
կարող ենք սկսել կարճաժամկետ կամ ամենօրյա նպատակներ դնել:
Ուսանողի ձեռնարկը վեց քայլերից բաղկացած ծրագիր է առաջարկում
ամենօրյա նպատակներ դնելու համար: Տե՛ս Ուսանողի ձեռնարկի 19-21-րդ
էջերը:
Ա.

Արագ ներկայացրո՛ւ այն վեց քայլերը, որոնք թվարկված են Ուսանողի
ձեռնարկի 19-21-րդ էջերում:

Բ.

Հետո հե՛տ գնա և 2-3 պատկերավոր օրինակնե՛ր բեր, թե ինչպես ես դու
կամ մեկ այլ նորադարձ քրիստոնյա հետևել այս վեց քայլերին:

Գ.

Մի կարևոր բան, որ նրանք պետք է ըմբռնեն, այն է, թե ինչպես
նպատակները փոխկապակցեն իրենց առօրյա գործունեության և
Աստվածաշնչի հետ: Նպատակները պետք է նրանց օգնեն՝ կապել այս
երկու ասպարեզներն իրար հետ:

Ինչպե՞ս կարող ես սկսել նպատակներ դնել
1. Նայի՛ր քո կյանքի առօրյա խնդիրներին։
2. Ինքդ քեզ հարցրո՛ւ. «Ի՞նչ է Աստված փորձում այսօր ինձ սովորեցնել իմ
կյանքի այս ասպարեզում»։
3. Գտի՛ր քո կյանքում մի ասպարեզ, որտեղ դու ուզում ես աճել։
4. Աստվածաշնչյան քո ուսումնասիրությունը կապի՛ր այն ասպարեզի հետ,
որտեղ դու ուզում ես աճել։
5. Գրի՛ր այն անելիքները, որոնք կարող ես ավարտին հասցնել այսօր։
6. Գնահատի՛ր արդյունքները։

Մեջբերումն արված է Ուսանողի ձեռնարկից, 19-21-րդ էջեր
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Անցկացրո՛ւ 6-րդ ենթակետը. «Գնահատի՛ր արդյունքները»
(5-15 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 20-21-րդ):

5-րդ խմբագրում

Վերջինը, որ տրված է առօրյա նպատակներ դնելու համար, «Գնահատի՛ր
արդյունքները» քայլն է: Բե՛ր մի քանի օրինակներ, թե ինչպես ես դու
գնահատում քո նպատակների իրականացման արդյունքները: Եթե ծանոթ
ես «Անձնական ուսուցումներ նորադարձ քրիստոնյաների համար»
ուսումնական նյութերին, կարող ես անդրադառնալ 201-206-րդ նախագծերին,
դրանք բոլորն էլ պարունակում են հարցեր, որոնք կարող ենք օգտագործել
ավարտված նպատակները գնահատելու համար:

2

Ընդգծի՛ր հավասարակշռության կարիքը, երբ հարցը վերաբերում է
նպատակներ դնելուն և դրանց հասնելուն: Մենք պետք է զգույշ լինենք,
որպեսզի հաստատուն պահենք մեր առաջնայնությունները: Նպատակները
պարզապես միջոցներ են, որպեսզի օգնեն մեզ՝ դառնալ Աստծո ուզած
տղամարդիկ և կանայք:
Մենք նաև պետք է ժամանակ հատկացնենք՝ գնահատելու համար մեր
երկարաժամկետ նպատակները: Քաջալերի՛ր քո ուսանողներին՝ դնել
երկարաժամկետ նպատակներ և պարբերաբար վերանայել դրանք
ամենաքիչը մի քանի ամիսը մեկ անգամ: Ուշադրությո՛ւն դարձրեք Հիսուսի
կյանքի նպատակներին Նրա խաչվելուց անմիջապես առաջ: Տե՛ս Հովհաննես
17-րդ գլուխը:
15.

Անցկացրո՛ւ Դ. ենթակետը. «Որո՞նք են ամենօրյա լավ ծրագրերի նշանները»
(10-20 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 21-23-րդ):
Արագ ներկայացրո՛ւ ամենօրյա լավ նպատակների 6 նշանները: Որից
հետո ընտրի՛ր երկու կամ երեք նպատակ, և թող դասարանը կետ առ կետ
գնահատի դրանք՝ տեսնելու համար, թե արդյոք համապատասխանում են
առօրյա լավ նպատակների չափանիշներին:
Որո՞նք են ամենօրյա լավ նպատակների նշանները
1. Այն պարզ է։
2. Այն կոնկրետ է։
3. Այն իմաստալից է։
4. Այն գործնական է։
5. Այն չափելի է։
6. Այն օգնում է ինձ։

Մեջբերումն արված է Ուսանողի ձեռնարկից, 21-23-րդ էջեր
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Եթե ուսանողները նույնպես օգտագործում են «Անձնական ուսուցումներ
նորադարձ քրիստոնյաների համար» նյութը, նրանք կարող են մի քանի
նպատակներ ինքնուրույն գնահատել: Թող նրանք նայեն այն անձնական
նպատակները, որ գրել էին իրենց աշխատանքի մեջ՝ «Սուրբ Գրքի համարներ
անգիր անելու դաս» և «Բնավորության գծերի դաս» բաժիններում:
Վերցրո՛ւ երկու կամ երեք նպատակներ, և թող դասարանը վերանայի
դրանք, որպեսզի նորից ուշադրություն դարձնեն առօրյա լավ նպատակների
նշաններին:
16.

Անձնական կիրառություն (5 րոպե):
Ա.

Դնել ամենօրյա նպատակներ:

Անձնական կիրառությունը կենտրոնացրո՛ւ այն բանի վրա, թե ինչպես
կարող են նրանք սկսել ամենօրյա նպատակներ դնել: Հղո՛ւմ արա այսօրվա
Աստվածաշնչյան բանալի ճշմարտությանը և Բանալի համարին: Խնդրի՛ր,
որ նրանք նույնպես անդրադառնան այն խոսքերին, որ գրել են Ուսուցման
ուղեցույց, Նախագիծ 2-րդի՝ «Գրի՛ր քո կյանքի որոշ ասպարեզներ, որտեղ դու
ուզում ես աճել» բաժնում:
Բ.

Նախագիծ 3. «Նպատակները գործնականում»:

Այս պահին բացատրի՛ր Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 3-րդի
«Նպատակները գործնականում» բաժինը և ցո՛ւյց տուր, թե ինչպես են դրանք
կապված Նախագիծ 2-ի 7-րդ հարցի վերաբերյալ իրենց աշխատանքի հետ:
Նրանցից չի պահանջվում Նախագիծ 3-րդը լրացնելիս օգտագործել իրենց
պատասխանները Նախագիծ 2-րդից, սակայն կարող են, եթե ցանկանան:
Գ.

Դնել կյանքի երկարաժամկետ նպատակներ:

Անձնական կիրառության մեկ այլ գործնական հանձնարարություն քո
ուսանողներին կլինի այն, որ նրանք գրեն մի քանի երկարաժամկետ
նպատակներ իրենց կյանքի համար: Քաջալերի՛ր նրանց, որպեսզի լրջորեն
աղոթեն այս երկարաժամկետ նպատակների համար:
17.

Հանձնարարություններ:
Ա.

Գնահատակա՛ն դիր Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 2-րդի՝
«Նպատակներն Աստվածաշնչում» բաժնի համար:

Բ.

Թող քո ուսանողներն ավարտեն Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 3-րդի՝
«Նպատակները գործնականում» բաժինը այսօրվա դասաժամից հետո:

Գ.

Թող քո ուսանողները կարդան Ուսանողի ձեռնարկի 2-րդ գլուխը՝
վերանայելու, թե ինչ անցաք այսօր, և հաջորդ դասին
նախապատրաստվելու համար:

2
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5-րդ խմբագրում

Դասի գնահատում:
Խնդրում եմ, գրի՛ր մտքեր այս դասի բարելավման համար:
Ո՞ր հատվածներն էին լավագույնս աշխատում:
Ո՞ր մասերն էին ուսանողների համար ամենադժվար հասկանալի:
Ի՞նչն ամենաօգտակարը թվաց քո ուսանողներին:
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Դաս 3.
Կառավարել զգացմունքները
1.

Աստվածաշնչյան բանալի ճշմարտություն:
Ես պետք է հայտնաբերեմ, թե ինչպես է Աստված ուզում, որ արտահայտեմ
իմ զգացմունքները։

2.

Բանալի համար. Ա կորնթացիներին 10։29:
Կարևոր է, թե ինչ են զգում մյուսները։ Մենք ազատ չենք՝ անելու բաներ,
որոնք կարող են ցավեցնել մեկ ուրիշին։

3.

Հղում ուսանողական նյութերին:
Ուսանողի ձեռնարկի 23-30-րդ էջերը և Ուսուցման ուղեցույց,
Նախագիծ 4-րդի՝ «Իմ զգացմունքները» համընթաց են այս դասի հետ։

4.

Դասի ջերմացում (5-10 րոպե):
Դասը սկսի՛ր՝ բերելով տուն սարքելու և տան մեջ ապրելու օրինակը։
Դու կարող ես օգտագործել այս նկարազարդումը՝ ցույց տալու համար
հավատի, փաստերի և զգացմունքների միջև եղած կապը քրիստոնեական
կյանքի ամենօրյա փորձառության մեջ։

Ինչպես օգտագործել այս նկարազարդումը:
Այս դասի հիմնական նպատակն է՝ ցույց ալ, թե ինչպես են քո
զգացմունքներն ազդում քո ամենօրյա կյանքի վրա արդեն հիմա, երբ դու
ճշմարիտ քրիստոնյա ես։ Տուն կառուցելն ու դրա մեջ ապրելը կարող է
համեմատվել հաջողակ քրիստոնեական կյանք ապրելու հետ։

Տուն կառուցելը:
Ինչքա՞ն կարևոր են քո զգացմունքները, երբ դու դառնում ես ճշմարիտ
քրիստոնյա։ Աստված ուզում է, որ դու անտեսե՞ս դրանք։ Ո՛չ։ Բայց դրանք
պետք է լինեն երրորդ տեղում։ Առաջինը և ամենակարևորն Աստվածաշնչում
եղած փաստերն են, որոնք քեզ ասում են, թե ինչպես դառնալ քրիստոնյա։
Երկրորդը հավատն է (զորությունը), որ Աստված տալիս է քեզ՝ ըստ այդ
փաստերի վարվելու համար, այն է՝ հնազանդվել դրանց և դառնալ ճշմարիտ
քրիստոնյա։

3
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Համեմատենք այս երեքը՝ փաստերը, հավատը և զգացմունքները, տան
հետ։ Տան հիմքը ներկայացնում են Աստվածաշնչում եղած փաստերը, որոնք
քեզ ասում են, թե ինչպես դառնալ ճշմարիտ քրիստոնյա։ Պատերը, տանիքը,
պատուհանները և այլն ներկայացնում են հավատը, որ Աստված տալիս է մեզ
ճշմարիտ քրիստոնյա դառնալու համար։ Նա մեզ տալիս է զորություն՝
իրապես փոխելու մեր կյանքը։ Մենք տեսնում ենք փոփոխություններ։ Մեր
զգացմունքները կարող են համեմատվել տան մեջ եղած տաքության հետ։
Մեր զգացմունքները մեզ օգնում են վայելել ամեն օրը ճիշտ այնպես, ինչպես
տաքությունն է ջերմացնում ձմեռային ցուրտ օրերին։
Մեր զգացմունքները շատ կարևոր են, քանի որ Աստված մեզ ստեղծել է,
որպեսզի լինենք զգայուն, զգացմունքներ ունեցող անձնավորություն։ Սակայն,
թե ի՞նչ ես դու զգում, երբ դառնում ես ճշմարիտ քրիստոնյա, այնքան կարևոր
չէ, որքան հասկանալն ու հնազանդվելն աստվածաշնչյան փաստերին, որոնք
քեզ ասում են, թե ինչպես դառնալ ճշմարիտ քրիստոնյա։

Տունը հարմարավետության մեջ պահել:
Աշխարհի բոլոր մասերում եղանակն ամսեամիս փոփոխվում է։
Ենթադրենք, որ մեր տունն ունի և՛ բուխարի, և՛ օդորակիչ։ Հիմնական
պատճառը, թե ինչու մենք ունենք այս երկու հարմարությունները, այն է,
որ տան ջերմաստիճանը ամբողջ տարին պահենք անհրաժեշտ դիրքում։
Մենք օգտագործում ենք տաքացնող հարմարանքը, երբ դրսում ցուրտ է,
իսկ օդորակիչը՝ երբ դրսում անտանելի շոգ է։
Հարմարավետ տուն ունենալու կարևորագույն մասն այն է, որ ճիշտ
օգտագործենք և՛ բուխարին, և՛ օդորակիչը։ Եթե դու անզգույշ լինես և թույլ
տաս, որ բուխարին չափից ավելի տաքանա, կրակը կբռնկվի և կայրի ողջ
տունը։
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Որպեսզի սա տեղի չունենա, դու կարող ես փակել բուխարին և
ընդհանրապես չօգտագործել այն։ Տունն այլևս չի այրվի, սակայն տան
խողովակները կարող են լրիվ սառչել, եթե չափազանց ցուրտ լինի։

Կիրառում:
Աստված քեզ զգացմունքներ է տվել, որպեսզի դու վայելես կյանքը։ Նա քեզ
պատասխանատվություն է տալիս, թե ինչպես ճիշտ կառավարես դրանք։
Աստծուն մոտ զգալը քեզ քրիստոնյա չի դարձնում։ Տունը տուն է՝ անկախ
այն բանից, տաքություն կա՞ դրանում, թե՞ ոչ։ Նույնն է նաև քրիստոնյա
լինելու համար։ Մարդիկ դառնում են քրիստոնյա, քանի որ նրանք իրենց
կյանքի համար ճիշտ հիմք են դնում այն «շինանյութերով», որ Աստված է
տալիս։ Բարի զգացմունքները քեզ քրիստոնյա չեն դարձնում։ Իսկ հաջողակ
քրիստոնյա դառնալու համար պետք է սովորես ճիշտ կառավարել քո
զգացմունքները։
Եթե դու անուշադիր լինես քո զգացմունքների հանդեպ, դա կարող է
ահավոր հետևանքներ ունենալ այնպես, ինչպես քո տան մեջ բուխարիի
հանդեպ քո անզգույշ վերաբերմունքը։ Կրակը կարող է ամբողջվին այրել քո
տունը։ Եթե թույլ տաս, որ քո զգացմունքներն անկառավարելի դառնան,
կարող ես վերջնական արդյունքում կորցնել քո հաղորդակցությունն Աստծո
հետ։ Օրինակ, Սարգիսը բարկացավ ինչ-որ մեկի վրա, և վեճ սկսվեց։ Վեճից
հետո էլ դեռ Սարգիսը բարկացած էր։ Վրեժ լուծելու նրա ցանկությունը
հեռացրել էր նրան Աստծուց։
Ավելի ուշ նա խորհեց տվյալ իրավիճակի շուրջ և որոշեց, որ եթե Աստված
բարկությունը չի հեռացրել իրենից, ուրեմն քրիստոնեությունն իր համար չէ։
Աստծուն մեղադրելը Սարգիսի խնդիրները չի լուծի։ Հաջողակ
քրիստոնյան սովորում է կառավարել իր զգացմունքները։
Որոշ քրիստոնյաներ վարվում են Սարգսին ճիշտ հակառակ։ Նրանք
գիտեն, որ ճիշտ չէ թույլ տալ, որ զգացմունքները ղեկավարեն իրենց կյանքը։
Այդպիսով նրանք քարացնում են իրենց զգացմունքները։ Քրիստոնյաները չեն
կարողանա վայելել կյանքը, եթե թույլ չտան, որ որևէ զգացմունք ջերմացնի
իրենց սիրտը։ Նրանք կդառնան սառը, անզգա մարդիկ։ Քանի՞ սառը
քրիստոնյաների ես դու հանդիպել։ Եթե այդ սառնությունը շարունակվի,
կարող է տանել հոգևոր մահվան։
Մի շարք մարդկանց թվում է, որ ճշմարիտ հոգևոր քրիստոնյաներն ազատ
կերպով չեն արտահայտում իրենց զգացմունքները։ Հիսուսի կյանքին
ուշադիր հայացքն ապացուցում է, որ դա ճիշտ չէ։ Շատ դեպքերում է Հիսուսը
պարզորոշ արտահայտել Իր զգացմունքները։
Որոշ քրիստոնյաներ փորձում են Աստծո հետ իրենց
փոխհարաբերությունները պահել զգացմունքների միջոցով։ Եթե նրանք

3

Ուսուցչի ձեռնարկ,

34

5-րդ խմբագրում

այսօր Աստծուն մոտ են զգում իրենց, ապա համոզված են, որ հոգևորապես
զորանում են։ Այս տեսակ հիմքը շատ անկայուն է։ Մեր զգացմունքներն օր
օրի փոխվում են։ Եթե զգացմունքներն են կազմում Աստծո հետ քո
փոխհարաբերությունների հիմքը, ապա այդ փոխհարաբերությունների ուժն
էլ օր օրի կփոխվի։ Դու պետք է քո կյանքի հիմքը կառուցես աստվածաշնչյան
փաստերի, այլ ոչ թե զգացմունքների վրա։
5.

Այս դասի նպատակը:
Բացատրի՛ր զգացմունքների վերաբերյալ այս դասի հիմնական
նպատակը։ Հստակեցրո՛ւ զգացմունքների վերաբերյալ այս դասի և «Խմբային
ուսուցումներ նորադարձ քրիստոնյաների համար» դասընթացի՝ «Ինչպե՞ս
կարող եմ վստահ լինել, որ ես ճշմարիտ քրիստոնյա եմ» բաժնի միջև եղած
տարբերությունը։ Այդ բաժնում մեր հիմնական նպատակն է՝ պարզաբանել,
թե ինչ ձևով են զգացմունքները մասնակցում ճշմարիտ քրիստոնյա դառնալու
գործընթացին։ Իսկ այս դասի մեր հիմնական նպատակն է՝ հետազոտել,
թե ինչպես են զգացմունքները գործում հաջողակ քրիստոնյայի առօրյա
կյանքում։

3

Զգացմունքների վերաբերյալ հրաշալի աղբյուր է Դեյվիդ Սիմանդսի՝
«Բժշկություն վնասված զգացմունքների համար» գիրքը։ Այս գրքի
աշխատանքային տարբերակը ներառում է ամբողջ գիրքը՝ գումարած
հարցերով բաժիններ՝ ուսումնասիրելու և խորհելու համար։ Դու կարող ես
ցանկության դեպքում կարդալ այն և քաջալերել քո ուսանողներին նույնպես
կարդալ, եթե նրանք անցյալում ունեցել են ցավալի իրավիճակներ։
6.

Հիմնական փաստեր մեր զգացմունքների վերաբերյալ (3-5 րոպե):
Այս հատվածում կարող ես, ըստ քո ցանկության, մի քանի ընդհանուր
բաներ ասել զգացմունքների մասին։
Ա.

Զգացմունքները կարևոր են քրիստոնյայի համար:

Բ.

Աստված մեզ զգացմունքներով է ստեղծել։ Նա ուզում է, որ մենք
սովորենք այնպես արտահայտել դրանք, որ հաճելի լինի Նրան։

Գ.

Մեր զգացմունքները փոփոխվում են, հաճախ՝ արագ կերպով։ Սա
նորմալ է և ընդունելի է. ամեն դեպքում, որոշ դեպքերում։

Դ.

Մեր զգացմունքները պետք է հիմք հանդիսանան Աստծո հետ մեր
փոխհարաբերության համար։ Երբեմն դու կարող ես զգալ Աստծո
ներկայությունը քո կողքին։ Իսկ երբեմն էլ կթվա, թե Աստված քեզ մենակ
է թողել։

Ե.

Հաջողակ քրիստոնյաները սովորում են զգայուն լինել իրենց, ինչպես
նաև ուրիշների զգացմունքների հանդեպ։
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Ինչպես էր Հիսուսն արտահայտում Իր զգացմունքները (10-20 րոպե):
Մյուս գործողության համար բաժանի՛ր դասարանը փոքր խմբերի
(2-4 հոգի ամեն մի խմբում)։ Այս գործողությունը ներկայացրո՛ւ՝ բացատրելով,
որ մի շարք դեպքերում Հիսուսը հստակորեն արտահայտել է Իր
զգացմունքները։
Ա.

Գործողություն փոքր խմբերով:

Խմբերից յուրաքանչյուրին հանձնարարի՛ր աստվածաշնչյան հետևյալ
հատվածներից մեկը։ Թող նրանք կարդան այդ համարները և գտնեն այն
զգացմունք(ներ)ը, որ Հիսուսն արտահայտեց տվյալ իրավիճակում։ Ինչո՞ւ
Հիսուսն արտահայտեց տվյալ զգացմունքը (5-15 րոպե)։
1

Մարկոս 10:17-30

Մեծահարուստ
երիտասարդ իշխանը

հ. 21 սեր

2

Հովհաննես 11:1-44 Ղազարոսի մահը

հ. 33-35 տխրություն

3

Մարկոս 3:1-6

Հիսուսը բժշկում է
չորացած ձեռքով մարդուն

հ. 5 բարկություն

4

Մարկոս 6:30-44

Հիսուսը կերակրում է
5000-ին

հ. 34 գութ

5

Մարկոս 15:16-39

Հիսուսի խաչելությունը

հ. 34 տառապանք
(համարվում է)

Բ.

Փոքր խմբերի հաշվետվությունները:

Թող յուրաքանչյուր խումբ ամբողջ դասարանի առաջ ներկայացնի այն,
ինչ գտել է։ Սկզբում նրանք պետք է համառոտ ներկայացնեն պատմությունը.
իրավիճակը, որի մեջ Հիսուսն էր գտնվում։ Նրանք նաև պետք է բացատրեն,
թե որ զգացմունք(ներ)ը Հիսուսն արտահայտեց և ինչպես արտահայտեց
(եթե Սուրբ Գիրքն ասում է այդ մասին)։ Բացատրելիս, թե ինչո՞ւ Հիսուսն
արտահայտեց այդ զգացմունքը, նրանք պետք է ասեն՝ արդյո՞ք
Աստվածաշունչն է այդ մասին հստակորեն նշում, թե՞ դա խմբի կարծիքն է՝
հիմնված Սուրբ Գրքի տված տեղեկությունների վրա։
Գ.

Այս գործողության նպատակը և ամփոփումը:

Օգտագործի՛ր այս գործողությունը՝ ցույց տալու համար, որ Հիսուսն Իր
զգացմունքներն արտահայտեց հասուն, աստվածաշնչյան ձևով։ Որպես
նորադարձ քրիստոնյաներ՝ մենք կարիք ունենք աշխատելու այն նպատակի
ուղղությամբ, որով կկարողանանք մեր զգացմունքներն արտահայտել
Աստծուն հաճելի ձևով։
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Ներկայացրո՛ւ 4-րդ քայլը. «Սովորել կառավարել զգացմունքները»
(3-5 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 23-26-րդ):
Ներկայացրո՛ւ 4-րդ քայլը՝ սկզբում արագ անցնելով և վերանայելով
հաջողակ քրիստոնյա դառնալու առաջին երեք քայլերը։ Դու, հնարավոր է,
ցանկություն ունենաս օգտագործել այն տեղեկությունները, որոնք գտնվում
են Ուսանողի ձեռնարկի 23-26 էջերում, որպեսզի ներկայացնես 4-րդ քայլը.
«Սովորել կառավարել զգացմունքները»։ Առանցքային բառն այստեղ
«կառավարելն» է։ Կառավարել նշանակում է՝ օգտագործել դրա լավագույն
կողմերը, օգտագործել լավագույն ձևով և լավագույն ժամանակում։
Զգացմունքները լավ կառավարել չի նշանակում դրանք զսպել կամ ճնշել։
Սովորել ղեկավարել զգացմունքները, նշանակում է՝ լավագույն ձևով
օգտագործել զգացմունքները։
Դու կարող ես մի քանի րոպե հատկացնել և քննարկել Նախագիծ 4.-ի՝
«Իմ զգացմունքները» բաժնի 1-3-րդ հարցերը։ Պետք է խնդրել ուսանողներին՝
անդրադառնալ այս հարցերին՝ իմանալու համար, թե ինչ է ասում
Աստվածաշունչը մեր ունեցած որոշ զգացմունքների մասին։
3-րդ հարցը կարող եք նաև օգտագործել, երբ քննարկելիս լինեք, թե ինչ
պետք է անել, երբ «սխալ զգացմունքներ» են առաջանում։ Պարզաբանի՛ր, որ
ճիշտ այնպես, ինչպես Հիսուսն արտահայտեց Իր զգացմունքները, Աստված
ուզում է, որ մենք էլ փորձառենք մեր զգացմունքներն Աստծուն հաճելի ձևով
օգտագործելու ամբողջ օգուտը։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 4-րդ. «Իմ զգացմունքները»
1.

Կարդա՛ Բ Կորնթացիներին 8։11-ը։ Ի՞նչ զգացմունքներ պետք է
ունենաս աշխատելիս ։
Բ Կորնթացիներին 8:11
«Արդ, ավարտին հասցրեք սա, որպեսզի ինչպես հոժարությամբ սկսել
եք, այնպես էլ ձեր ունեցածի չափով կատարեք»:
________________________________________________________________

2.

Ինչպիսի՞ զգացմունքներ է Աստված ուզում, որ քրիստոնյաներն
ունենան իրենց կյանքում ։
Ա. Մարկոս 12:30-31
Բ. Հովհաննես 14:27
Գ. Ա Պետրոս 1:16, Ա Հովհաննես 1:4

3.

Ինչպիսի՞ զգացմունքներ չպետք է իշխեն քրիստոնյաների կյանքում ։
Ա. Բ Տիմոթեոս 1:7
Բ. Հակոբոս 1:19-20
Գ. Հանցանք

Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ
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Ուրեմն, ինչպե՞ս կարող է քրիստոնյան սովորել ղեկավարել իր
զգացմունքներն այնպես, ինչպես Հիսուսն էր ղեկավարում Իր
զգացմունքները։ Երեք մեկնարկային կետեր են տրված Ուսանողի ձեռնարկի
24-26-րդ էջերում (Ա.-Գ. ենթակետեր)։
9.

Անցկացրո՛ւ Ա. ենթակետը. «Դու սովորում ես կառավարել քո զգացմունքները՝
Սուրբ Գրքի հիման վրա վերաբերմունքներ զարգացնելով»
(5-10 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 24-րդ):
Այս թեման քննարկելիս համոզվի՛ր, որ քո ուսանողները հասկանում են
զգացմունքների և վերաբերմունքների միջև եղած տարբերությունը։ Շեշտի՛ր
Աստվածաշնչի ուսումնասիրության կարևորությունն այս հատվածում։
Ընդգծի՛ր, որ մեր զգացմունքները տրված են Աստծո կողմից, և Նա
ցանկանում է, որ դրանք օգտագործենք ճիշտ ձևով։ Երբեմն քրիստոնյաներն
այսպես են պատկերացնում. այն մարդիկ, ովքեր ազատ արտահայտում են
իրենց զգացմունքները, դրանով իսկ ցույց են տալիս իրենց ոչ հասուն լինելը։
Հիսուսը պարզ օրինակ է մեզ համար։ Նա հաճախ էր ազատ արտահայտում
Իր զգացմունքները։
Մենք ամենքս տարբեր ձևով ենք արտահայտում մեր զգացմունքները։
Աստված ամեն մեկիս առանձնահատուկ է ստեղծել։ Երբ մարդը ճշմարիտ
քրիստոնյա է դառնում, նա չպետք է փորձի ամբողջությամբ ուրիշ մարդ
դառնալ։ Աստված չի ուզում, որ դու դադարես լինել այն, ինչ դու կաս։ Նա
ուզում է, որ մի կողմ դնես քո հին սովորությունները, որոնք խանգարում են քո
հոգևոր աճին։
Քրիստոնյաները, ովքեր ընդհանրապես չեն օգտագործում իրենց
զգացմունքները, չեն դրսևորում «ճշմարիտ հոգևոր հասունություն»։ Եթե դու
զգացմունքային առումով «սառը մարդ» ես, մի մարդ, ով հազվադեպ է
զգացումներ արտահայտում, ապա Աստված ուզում է, որ դու ավելի շատ
նմանվես Հիսուսին։ Սա նշանակում է՝ սովորել այնքան լավ օգտագործել
սեփական զգացմունքները, որ մարդիկ քեզ ճանաչեն որպես «ջերմ
անձնավորության»։
Կան քրիստոնյաներ, որոնք չափազանց արտահայտվող են և թույլ են
տալիս, որ զգացմունքները տիրեն իրենց կյանքում։ Եթե նրանք ուզում են
ավելի քրիստոսակերպ դառնալ, ապա պետք է սովորեն վերահսկել իրենց
զգացմունքները։
Զգացմունքները մեկնարկային վիճակի մեջ են մեր մտքում։ Ինչպե՛ս մենք
կարձագանքենք մեր զգացմունքներով՝ կախված է մեր վերաբերմունքներից։
Եթե մենք ուզում ենք զգալ այնպես, ինչպես Աստված է զգում, ապա պետք է
սովորենք մտածել այնպես, ինչպես Աստված է մտածում։ Սովորի՛ր պատշաճ
կերպով արտահայտել քո զգացմունքները։ Սովորի՛ր ցանկացած իրավիճակի
արձագանքել այնպես, ինչպես Հիսուսը կաներ նույն իրավիճակում։
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Եթե դու վերջերս ես ուսուցանել «Խմբային ուսուցումներ նորադարձ
քրիստոնյաների համար» դասընթացի «Վերաբերմունքներ» բաժինը, ապա
կարող ես համառոտ ցույց տալ, թե ինչպես է այդ ամբողջ նյութը կապված
հաջողակ քրիստոնյա դառնալու այս քայլի հետ։
10.

Անցկացրո՛ւ Բ. ենթակետը. «Երբ դու «սխալ զգացմունքներ» ունես, դատարկի՛ր
դրանք Աստծո առաջ՝ աղոթքի մեջ»
(5-15 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 24-25-րդ):
Ամփոփի՛ր հիմնական մտքերը, որ ներկայացված են Ուսանողի
ձեռնարկում, հատկապես այն, թե ինչն է զգացմունքը դարձնում «սխալ»։
Դու կարող ես այս կետում օգտագործել Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 4րդի 3-րդ հարցը. «Ինչպիսի՞ զգացմունքներ չպետք է իշխեն քրիստոնյաների
կյանքում»։ Մատնանշի՛ր, որ շատ սաղմոսներում Դավիթ թագավորն իր
զգացմունքներն արտահայտում է Աստծո առաջ։ Նա հաճախ է ասում
Աստծուն թշնամիների հանդեպ իր ատելության և բարկության մասին։
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Բացասական զգացմունքները, հազվադեպ, եթե չասենք՝ երբեք,
իրավիճակն ավելի լավը չեն դարձնում։ Այնպես որ, դու պետք է նաև սովորես
արձագանքել՝ ինչպես Հակոբոս 1։2-ն է ասում՝ արձագանքի՛ր ուրախությամբ։
Այս վերաբերմունքը զարգացնելիս դու կտեսնես, որ շատ ավելի հեշտ է
ցանկացած իրավիճակում վերադառնալ ուրախությանը։
11.

Մեր զգացմունքները և մեղքի փորձությունները (5-10 րոպե):
Ցանկության դեպքում դու կարող ես ժամանակ հատկացնել և քննարկել
մի քանի իրավիճակներ, երբ քո ուսանողները փորձվել են, որ սխալ
ժամանակ սխալ զգացմունքներ արտահայտեն։ Սրա լավ օրինակ է, երբ ինչոր մեկը հանդիմանում կամ քննադատում է քեզ։ Ամենահնարավոր
զգացմունքը քո կողմից կարող է լինել բարկությունը կամ վախը։ Այս
զգացմունքներից ցանկացածը կարող է այնքան ուժեղանալ, որ դու կասես
կամ կանես բաներ, որոնց համար հետո կզղջաս։
Հակառակը կարող է ճիշտ լինել, երբ մենք հանդիպել ենք մեղքի
փորձության։ Զգացմունքային ձգողությունը փորձության հանդեպ կարող է
շատ դրական զգացմունք լինել։ Օրինակ, այն հիշողությունները, թե ինչքան
լավ էիր քեզ զգում թմրանյութի ազդեցության տակ, որը, սակայն, տանում էր
կործանման, կարող է դառնալ զգացմունքային հզոր վանող ուժ, որը քեզ հետ
կպահի նորից թմրանյութ օգտագործելուց։
Կամ էլ, հնարավոր է, քո սրտում հին ընկերության զգացմունքային կապ է
մնացել, թեև տվյալ անձնավորությունը քրիստոնյա չէ։ «Դրական
զգացմունքները» տվյալ անձնավորության հանդեպ քեզ կարող են սխալ
ուղղությամբ տանել. ավելի շատ հեռացնել Աստծուց, քան՝ մոտեցնել Նրան։
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Մենք պետք է սովորենք Աստծո ճշմարտությունն օգտագործել
զարթուցիչի պես՝ մեզ զգոն պահելու նպատակով, երբ այս դրական կոչված
զգացմունքները փորձում են ներքաշել մեզ մեղսալից իրավիճակների մեջ։
12.

Սովորել բառերով արտահայտել զգացմունքները (5-10 րոպե):
Այս դասի ընթացքում շեշտի՛ր զգացմունքները բառերով արտահայտելու
կարևորությունը։ Շատ մարդիկ երբեք չեն սովորել իրենց զգացմունքները
բառերով արտահայտել, հատկապես պարկեշտ ձևով։ Այս գրքում՝ «Ինչո՞ւ եմ
վախենում քեզ ասել, թե ով եմ ես», Ջոն Փաուելը մի հիասքանչ մաս ունի՝ 4րդ գլուխը, որը վերնագրված է՝ «Գործ ունենալ մեր զգացմունքների հետ»։ Նա
մի քանի հիասքանչ օրինակներ է բերում զգացմունքները պատշաճ և
անպատշաճ բառերով արտահայտելու վերաբերյալ։

13.

Անցկացրո՛ւ Գ. ենթակետը. «Սովորի՛ր զգայուն լինել այլոց զգացմունքների
հանդեպ» (10-15 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 26-րդ):
Ամփոփի՛ր Ուսանողի ձեռնարկում այս թեմայի վերաբերյալ քննարկված
հիմնական մտքերը։ Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 4-րդի 4-րդ հարցը
համընթաց է այս թեմայի հետ։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 4-րդ. «Իմ զգացմունքները»
4.

Ա Կորնթացիների 10։29. «Խոսքս ոչ թե ձեր, այլ ուրիշի խղճմտանքի
մասին է, որովհետև ինչո՞ւ իմ ազատությունը դատվի ուրիշի
խղճմտանքով»։
Այս համարի մեկ այլ բացատրություն է. «Կարևոր է, թե ինչ են զգում այլ
մարդիկ։ Մենք ազատ չենք՝ անելու բաներ, որոնք կվնասեն մեկ այլ
անձնավորության»։
Ա.

Կարո՞ղ ես հիշել մի իրավիճակ վերջին մի քանի օրերից, երբ քո
արարքով ցավեցրիր մեկ ուրիշի։ Համառոտ նկարագրի՛ր դա։

Բ.

Ի՞նչ զգացողություններ ունեիր այդ պահին։

Գ.

Ի՞նչ զգացմունքներ ունեցավ այդ անձնավորությունն ողջ
ընթացքում կամ դրանից հետո։

Դ.

Ուրիշ ինչպե՞ս դու կարող էիր արձագանքել, որ այդ
անձնավորությունը չվիրավորվեր։

Եթե ուսանողները վարանում են իրենց սեփական պատասխաններն
օգտագործել այս հարցի համար, դու կարող ես որոշ օրինակներ բերել քո կամ
նախկին ուսանողների կյանքից։

3
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Ուսուցչի ձեռնարկ,

5-րդ խմբագրում

Ցավոք, հրաշագործ քայլեր չկան, որոնք քեզ վայրկենապես տային այս
զգայունակությունը։ Մեզնից որոշները անզգա են եղել ուրիշների
զգացմունքների հանդեպ։ Անցյալի խախտված փոխհարաբերությունների
հետագիծը մեր կյանքում ցույց է տալիս այդպիսի մոտեցման հետևանքները։
Այսօրվա Բանալի համարը կենտրոնանում է այս կետի վրա։ Որոշ ժամանակ
հատկացրո՛ւ՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող ես ավելի զգայուն դառնալ
ուրիշների զգացմունքների հանդեպ։
14.

3

Բժշկել վնասված զգացմունքները (ըստ ընտրության, 10-20 րոպե):
Եթե ժամանակ ունես, ապա կարող ես քննարկել վնասված
զգացմունքները բուժելու մասին։ Շատ նորադարձ քրիստոնյաներ անցյալում
հաճախ ունեցել են զգացմունքային խորը ցավեր ընտանեկան
փոխհարաբերությունների շրջանակներում։ Այս զգացմունքային ցավերից
որոշները կարող են շատ խորը լինել և լուրջ հետևանքներ ունենալ նրանց
վարվելակերպի վրա՝ որպես քրիստոնյաների։ Ներքին բժշկությունը
եկեղեցիներում հաճախ հակասական թեմա է, այնպես որ դո՛ւ պետք է
կողմնորոշվես, թե ինչպես լավագույնս քննարկել այս թեման քո
դասարանում։
Դեյվիդ Սիմանդսն այս թեմայով գրել է մի գիրք, որը հրաշալի աղբյուր է.
«Բժշկություն վնասված զգացմունքների համար» (Victor Books)։ Հասանելի է
նաև այդ գրքի աշխատանքային տարբերակը՝ ուսումնասիրության և
ինքնուրույն խորհելու համար։

15.

Մտքեր լրացուցիչ դասաժամերի համար:
Եթե դու ցանկանաս լրացուցիչ դասաժամեր հատկացնել այս թեմայի
համար, ապա կարող ես քննարկել մի քանի հատուկ զգացմունքներ, որոնք
քրիստոնյաների համար հաճախ դժվարություն են ներկայացնում։ Ջեյմս
Դոբսոնի՝ «Զգացմունքներ. կարո՞ղ ես նրանց վստահել» գիրքը հրաշալի
տեղեկություններ է տալիս այս թեմայի վերաբերյալ։ Կան նաև այլ հրաշալի
գրքեր զգացմունքների վերաբերյալ։ Դրանցից մի քանիսը գրված են
www.GSNCweb.com ինտերնետային կայքում՝ այս դասընթացի համար՝
«Ռեսուրսներ հետագա ուսումնասիրության համար» բաժնում։

16.

Անցկացրո՛ւ 5-րդ քայլը. «Պատմել մարդկանց, թե ինչ է արել Քրիստոսը քո
կյանքում» (5-10 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 26-27-րդ):
Այս դասի վերջում համառոտ քննարկի՛ր 5-րդ քայլը՝ «Պատմել մարդկանց,
թե ինչ է արել Քրիստոսը քո կյանքում»։ Սա շատ կարևոր քայլ է նորադարձ
քրիստոնյաների համար։ Սովորել պատմել մարդկանց, թե ինչ է արել
Աստված նրանց կյանքում, հզոր միջոց է՝ ավելի ուժեղանալու Հիսուսի հետ
իրենց փոխհարաբերության մեջ։ Եթե ժամանակ ունես, ապա կարող ես
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առանձին դասաժամ նվիրել 5-րդ քայլին։ Տե՛ս Ուսանողի ձեռնարկի 26-27-րդ
էջերը՝ այս թեմայի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար։
17.

Անցկացրո՛ւ Բ. կետը. «Ինչպե՞ս սկսել օգտագործել հինգ քայլերը»
(5-10 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 27-30-րդ):
Դասի ամփոփման ժամանակ համառոտ ներկայացրո՛ւ թվարկված
մտքերն այն մասին, թե ինչպես սկսել օգտագործել 5 քայլերը հաջողակ
քրիստոնյա դառնալու համար։ Ընդգծի՛ր անձնական կիրառության
կարևորությունը ոչ թե ընդամենը մեկ կամ երկու անգամ, այլ
շարունակաբար՝ ամեն օր։ Ինչքան նրանք շատ աշխատեն այս քայլերը
գործնականում կիրառելու ուղղությամբ, այնքան ավելի ուժեղ կդառնան
Հիսուսի հետ իրենց փոխհարաբերության մեջ։

18.

Անձնական կիրառություն (5 րոպե):
Ա.

Անկեղծորե՛ն արտահայտիր քո զգացմունքները:

Այսօրվա անձնական կիրառությունը կենտրոնացրո՛ւ Աստծո և մարդկանց
հանդեպ զգացմունքները բառերով արտահայտելու վրա։ Ընդգծի՛ր քո
զգացմունքների անկեղծ լինելու կարևորությունը։ Ճշմարիտ հոգևոր մարդիկ
չեն մերժում իրենց զգացմունքները։ Նրանք անկեղծ են իրենց զգացմունքների
հարցում և դրանք արտահայտում են Աստծուն հաճելի ձևով։ Դու կարող ես
նրանց առաջարկել՝ նայել իրենց պատասխանները Ուսուցման ուղեցույց,
Նախագիծ 4-րդի 5-րդ հարցին։
Բ.

Սովորել զգայուն լինել մարդկանց հանդեպ:

Մեկ այլ կարևոր ասպարեզ, որ կարող է քո անձնական կիրառության
կիզակետում լինել, քաջալերելն է նրանց, որպեսզի սովորեն զգայուն լինել
մյուսների զգացմունքների հանդեպ։ Ցանկության դեպքում դու կարող ես
նրանց առիթ տալ՝ ընտրել մի հոգի, ում հանդեպ կցանկանային ավելի
զգայուն դառնալ։ Թող նրանք գրեն 1 կամ 2 գործողություն, որ կարող են անել
հաջորդ մի քանի օրվա ընթացքում՝ ավելի հոգատարություն և զգայունություն
ցուցաբերելու համար տվյալ անձնավորության հանդեպ։
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19.

3
20.

5-րդ խմբագրում

Հանձնարարություններ:
Ա.

Դասի վերջում տո՛ւր հարցաշար Ա Կորնթացիներին 10։29-ի վերաբերյալ։

Բ.

Գնահատակա՛ն դիր Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 4-րդի՝
«Իմ զգացմունքները» բաժնի համար։

Գ.

Գնահատակա՛ն դիր կամ այսօր, կամ էլ հաջորդ դասի վերջում
Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 3-րդի՝ «Նպատակները գործնականում»
բաժնի համար։

Դ.

Հանձնարարի՛ր քո ուսանողներին՝ կարդալ Ուսանողի ձեռնարկի 3-րդ
գլուխը հաջորդ դասին նախապատրաստվելու համար։

Դասի գնահատում:
Խնդրում եմ, գրի՛ր մտքեր այս դասի բարելավման համար:
Ո՞ր հատվածներն էին լավագույնս աշխատում:
Ո՞ր մասերն էին ուսանողների համար ամենադժվար հասկանալի:
Ի՞նչն ամենաօգտակարը թվաց քո ուսանողներին:
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Դաս 4.
Սուրբ Հոգի
1.

Աստվածաշնչյան բանալի ճշմարտություն
Ես պետք է թույլ տամ Սուրբ Հոգուն՝ լինել իմ Ուսուցիչը, որպեսզի
կարողանամ դառնալ հաջողակ, երջանիկ քրիստոնյա։

2.

Բանալի համար. Հովհաննես 16։13
«Սակայն, երբ Նա՝ Ճշմարտության Հոգին գա, Նա ձեզ ամեն
ճշմարտության կառաջնորդի, որովհետև Նա Ինքն իրենից չի խոսելու, այլ ինչ
որ լսի, ա՛յն պիտի խոսի և ձեզ պիտի ցույց տա գալիք բաները»։

3.

Հղում ուսանողական նյութերին
Ուսանողի ձեռնարկի 3-րդ գլուխը և Ուսուցման ուղեցույց,
Նախագիծ 5-րդի՝ «Ո՞վ է Սուրբ Հոգին», և Նախագիծ 6-րդի՝ «Սուրբ Հոգին իմ
կյանքում» բաժինները համընթաց են այս դասի հետ։

4.

Դասի ջերմացում (5-15 րոպե):
Դասը սկսի՛ր ուսանողներին առիթ տալով՝ դասարանի հետ կիսվել իրենց
պատասխաններով, որ նրանք տվել էին Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6րդի 1-ին և 2-րդ հարցերին։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդ. «Սուրբ Հոգին իմ կյանքում»
Հարց 1.

Փորձի՛ր հիշել, թե ինչ գիտեիր Աստծո մասին վեց ամիս առաջ։
Սուրբ Հոգու մասին ի՞նչ կարծիքներ և հավատալիքներ ունեիր
այդ ժամանակ։

Հարց 2.

Բացատրի՛ր, թե ինչպես են քո կարծիքներն ու հավատալիքները
Սուրբ Հոգու վերաբերյալ փոխվել վերջին վեց ամիսների
ընթացքում։

Նրանց պատասխաններն այս հարցերին քեզ կարող են ավելի լավ
պատկերացում տալ, թե որ թեմաների վրա կենտրոնանաս այսօրվա դասին։
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5.

5-րդ խմբագրում

Անցկացրո՛ւ Ա. կետը. «Ո՞վ է Սուրբ Հոգին»
(5-15 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 31-32-րդ):
Օգտագործի՛ր Ուսանողի ձեռնարկի 31-32-րդ էջերում գտնվող նյութը,
որպեսզի իրար հետ կապես այն տարբեր պատասխանները, որ ուսանողները
տվել էին դասի բացման ընթացքում (4.-ի վերևում)։ Հնարավոր է՝ կարիք լինի,
որ բացատրես Երրորդության գաղափարը, որ ուսանողները կարողանան
տեսնել, թե ով է Սուրբ Հոգին՝ Հիսուսի և Հայր Աստծո հետ
փոխհարաբերության մեջ։ Համոզվի՛ր, որ նրանք Սուրբ Հոգուն չեն դիմի
որպես ոչ-անձի։ Նա անձնավորություն է։
Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 5-րդի 1-ին հարցը նույնպես կարելի է
այս կետում օգտագործել։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 5-րդ. «Ո՞վ է Սուրբ Հոգին»

4

Հարց 1.

6.

Կարդա՛ Հովհաննես 14։15-17-ը քո Աստվածաշնչի մեջ։ Ի՞նչ
անուններ են օգտագործված այս համարում Սուրբ Հոգուն
նկարագրելու համար։

Ի՞նչ է անում Սուրբ Հոգին այսօր մեր աշխարհում (5-15 րոպե):
Օգտագործի՛ր Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 5-րդի 2-րդ հարցը
քննարկում սկսելու համար, թե ինչ է անում Սուրբ Հոգին այսօր մեր
աշխարհում։ Խնդրի՛ր քո ուսանողներին՝ գրել Հովհաննես 16։6-11-ում
թվարկված այն բաները, որոնք վերաբերում են Սուրբ Հոգու գործին։ Երբ
նրանք ավարտեն, նշի՛ր, որ Սուրբ Հոգին գործում է յուրաքանչյուր մարդու
կյանքում, ոչ թե միայն քրիստոնյաների։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 5. «Ո՞վ է Սուրբ Հոգին»
Հարց 2.

Հիսուսը բացատրեց, թե ինչ էր անելու Սուրբ Հոգին աշխարհում
այն բանից հետո, երբ Հիսուսը երկինք վերադառնար։ Նույնիսկ
նախքան ճշմարիտ քրիստոնյա դառնալը Սուրբ Հոգին գործում է
մարդու կյանքում։ Ի՞նչ երեք բան է Սուրբ Հոգին մեզ ցույց տալու։
Կարդա՛ Հովհաննես 16։6-11-ը։ Գրի՛ր այն համարը, որտեղից դու
վերցնում ես քո պատասխանը։
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Անցկացրո՛ւ Բ. կետը. «Ի՞նչ է անում Սուրբ Հոգին քո կյանքում, երբ դու դառնում
ես ճշմարիտ քրիստոնյա»
(10-15 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 32-35-րդ):
Նախքան Ուսուցման ձեռնարկում բարձրացված հարցերը քննարկելը, թող
ուսանողները կիսվեն Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 5-րդի 3-րդ հարցին
տված իրենց պատասխաններով։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 5-րդ. «Ո՞վ է Սուրբ Հոգին»
Հարց 3.

Կարդա՛ Հռոմեացիներին 8։16-ը։ Սուրբ Հոգին կարևոր
պատասխանատվություն է ունենում քո կյանքում, երբ դու
ճշմարիտ քրիստոնյա ես դառնում։ Ի՞նչ է խոստանում Սուրբ
Հոգին անել, երբ դառնում ես ճշմարիտ քրիստոնյա ։

Օգտագործի՛ր Ուսանողի ձեռնարկի 32-35 էջերի վրայի նյութերը՝
ամփոփելու այն հիմնական բաները, որոնք կապված են քրիստոնյայի
կյանքում Սուրբ Հոգու աշխատանքի հետ։

Բ.

Ի՞նչ է անում Սուրբ Հոգին քո կյանքում, երբ դու դառնում ես ճշմարիտ
քրիստոնյա։
1. Նա հանդիմանում է քեզ մեղքի համար:
2. Նա քեզ մոտեցնում է Քրիստոսին:
3. Նա գալիս է և ապրում քո հոգում:

Մեջբերումն արված է Ուսանողի ձեռնարկից, էջ 32-35

Համոզվի՛ր, որ նրանք հասկանում են, որ Սուրբ Հոգին գալիս և ապրում է
մարդու մեջ, հենց որ նա դառնում է ճշմարիտ քրիստոնյա։ Որոշ նորադարձ
քրիստոնյաներ թյուրիմացաբար մտածում են, որ Սուրբ Հոգին գալիս և
ապրում է մարդու մեջ միայն այն բանից հետո, երբ նա մկրտվում է Սուրբ
Հոգով։
Փորձի՛ր պատկերավոր օրինակներ բերել այս բաժնի յուրաքանչյուր
ենթակետի համար։ Եթե քո ուսանողները դժվարանան անձնական
օրինակներ հիշել, օրինակնե՛ր բեր քո կամ նախկին ուսանողների կյանքից։
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5-րդ խմբագրում

Կազմակերպի՛ր Գ. կետն անցկացնելու քո ծրագիրը. «Ի՞նչ է անում Սուրբ Հոգին

քո կյանքում այն բանից հետո, երբ դու արդեն դարձել ես ճշմարիտ քրիստոնյա»
(Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 35-43-րդ):
Դու ունես բազմաթիվ հնարավոր տարբերակներ, երբ ուսուցանում ես
քրիստոնյաների կյանքում Սուրբ Հոգու աշխատանքի վերաբերյալ այս վերջին
բաժինը։ Կախված այն բանից, թե ինչպես ես կազմակերպել քո ժամանակն
այս դասի մյուս բաժինների համար, որոնք արդեն ուսուցանել ես, դու,
հավանաբար, 15-30 րոպե ունես անցնելու այն թեմաները, որ բարձրացված են
այս դասի Գ. կետում։

4

Եթե ժամանակ ունես, կարող ես ավելի քան մեկ դասաժամ օգտագործել
Սուրբ Հոգու վերաբերյալ։ Եթե ուզում ես մանրամասն անցնել Սուրբ Հոգու
մկրտության մասին, դու համապատասխան նյութը կգտնես Ուսանողի
ձեռնարկում, որը կարող ես դասավանդել մի ամբողջ դասաժամի ընթացքում։
Դու նաև կարող ես մեկ դասաժամ տրամադրել Սուրբ Հոգու մյուս
պարգևների, իսկ մեկ դասաժամ էլ՝ Սուրբ Հոգու պտուղների վերաբերյալ։
Ուսուցչի դասի ծրագրի մնացած մասն առաջարկում է ժամանակային
սահմանափակումներ այս գործողություններից յուրաքանչյուրի համար։
Նայած, թե ինչքան ժամանակ ես դու տրամադրում դասի այս բաժնի համար,
ըստ դրա էլ պետք է փոխես դասի՝ քո ծրագրի մեջ այս կետերից
յուրաքանչյուրի համար տրամադրվող ժամանակի չափը։
Ուսանողի ձեռնարկի 35-43 էջերը ներկայացնում են Սուրբ Հոգու
աշխատանքի 6 բաժինները։
Գ.

Ի՞նչ է անում Սուրբ Հոգին քո կյանքում այն բանից հետո, երբ դու
արդեն դարձել ես ճշմարիտ քրիստոնյա:
1. Սուրբ Հոգին օգնում է քեզ՝ դառնալ հաջողակ քրիստոնյա։
2. Սուրբ Հոգին քեզ կօգնի հասկանալ Աստծո ճշմարտությունը։
3. Սուրբ Հոգին քեզ կօգնի դեմ կանգնել փորձություններին։
4. Սուրբ Հոգին Իր պտուղներն է բերում քո կյանքում։
5. Դու կարող ես Սուրբ Հոգով մկրտվել։
6. Նա տալիս է Սուրբ Հոգու պարգևներ։

Մեջբերումն արված է Ուսանողի ձեռնարկից, էջ 35-43-րդ
Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 5. «Ո՞վ է Սուրբ Հոգին» բաժնի 4-9-րդ
հարցերը, և Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6. «Սուրբ Հոգին իմ կյանքում»
բաժնի 3-6-րդ հարցերը համընթաց են դասի այս մասի հետ։ Դու պետք է
ծրագրավորես, թե որ մասերն անցկացնես դասարանում՝ ուշադրությամբ
գնահատելով քո դասարանի անդամների հոգևոր հասունությունը և Սուրբ
Հոգու մասին գիտելիքները։

Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ
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Քննարկե՛ք Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 5-րդը (5-10 րոպե):
Այս թեմայի քննարկումը սկսի՛ր՝ խնդրելով ուսանողներին՝ կիսվել իրենց
պատասխաններով, որ տվել են Նախագիծ 5-րդի՝ «Ո՞վ է Սուրբ Հոգին» բաժնի
6-րդ հարցին։ Այնուհետև քննարկի՛ր նրանց պատասխանները 4-րդ, 5-րդ և
9-րդ հարցերին։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 5-րդ. «Ո՞վ է Սուրբ Հոգին»:
Հարց 6.

Ի՞նչ է անում Սուրբ Հոգին քրիստոնյաների համար
Ա.

Հռոմեացիներին 8:9 (2 նշում) _________________

Բ.

Հռոմեացիներին 8:9 _________________________

Գ.

Հովհաննես 16:13____________________________

Դ.

Հռոմեացիներին 8:16 ________________________

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 5-րդ. «Ո՞վ է Սուրբ Հոգին»:
Հարց 4.

Ըստ Հովհաննես 14։17-ի՝ ինչպե՞ս ենք մենք ճանաչում Սուրբ
Հոգուն։

Հարց 5.

Կարդա՛ Հովհաննես 14։25-27-ը։ Ի՞նչ երկու բան է խոստանում
Հիսուսը, որ Սուրբ Հոգին կանի նրանց համար, ովքեր
հավատում են Նրան։

Հարց 9.

Ա.

______________________________________________

Բ.

______________________________________________

Կարդա՛ Հռոմեացիներին 8։26-27-ը։ Ի՞նչ ձևերով Սուրբ Հոգին
կարող է օգնել քրիստոնյաներին։
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Քննարկե՛ք Նախագիծ 6-րդի 6.Ա. հարցը (5-10 րոպե):
Օգտագործի՛ր Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդի 6.Ա. հարցը՝
քննարկելու, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին մեզ առաջնորդում։ Համոզվի՛ր,
որ սա նորադարձ քրիստոնյաների համար գործնական ճշմարտություն է,
և ընդամենը ներկայացված չէ այն առումով, որ միայն հոգևորապես հասուն
քրիստոնյաները կարող են հասկանալ։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդ. «Սուրբ Հոգին իմ կյանքում»:
Հարց 6.Ա. Կարդա՛ Հովհաննես 16։13-ը։ Ի՞նչ կանի Սուրբ Հոգին քեզ
համար։

4

Ահա մի քանի օրինակներ, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին այսօր մեզ
առաջնորդում։ Թող ուսանողները կիսվեն իրենց պատասխաններով՝
նախքան դու նրանց կտաս ներքևում թվարկվածները։ Բե՛ր հատուկ
պատկերավոր օրինակներ, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին առաջնորդում մեզ
ստորև նշվածներից յուրաքանչյուրի միջոցով.
•

Աստվածաշունչը

•

Աղոթքը

•

Քո խղճմտանքը

•

Քո մտքերը

•

Ուրիշ մարդկանց հանգամանքը

Ըստ քո ցանկության՝ կարող ես ուսանողներին առիթ տալ՝ կիսվել իրենց
պատասխաններով, որ տվել են Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդի 6.Բ.
հարցին։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդ. «Սուրբ Հոգին իմ կյանքում»:
Հարց 6.Բ. Կարո՞ղ ես վերհիշել մի իրավիճակ քո կյանքից, երբ գիտես, որ
Սուրբ Հոգին է քեզ առաջնորդել դեպի ճշմարտություն տվյալ
հարցի վերաբերյալ։ Համառոտ բացատրի՛ր ։

Այս ամբողջ բաժնի առանցքային միտքն այն է, որ Սուրբ Հոգին մեզ
կառաջնորդի ամբողջ ճշմարտության մեջ։ Սակայն մենք պետք է տեղից
շարժվենք, եթե Նա մեզ առաջնորդելու լինի։ Սուրբ Հոգին չի առաջնորդի
մեկին, ով հրաժարվում է տեղից շարժվել։ Մենք պետք է աշխատենք Աստծո
ճշմարտությունները մեր ամենօրյա կյանքում կիրառելու ուղղությամբ։ Երբ
մենք կիրառենք դրանք, Սուրբ Հոգին կառաջնորդի մեզ ամբողջ
ճշմարտության մեջ։
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Անցկացրո՛ւ ենթակետ 3-րդը. «Սուրբ Հոգին քեզ կօգնի դեմ կանգնել
փորձություններին» (5-10 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 36-37-րդ):
Փորձությունների ասպարեզը նորադարձ քրիստոնյաների համար
ճգնաժամային է։ Նրանք պետք է ընդունեն, որ փորձություններ գալու են
իրենց կյանքում և որ դրանք չափից ավելի ուժեղ են, որպեսզի նորադարձ
քրիստոնյաները կարողանան հաղթահարել իրենց սեփական ուժերով։
Նրանք պետք է սովորեն ապավինել Սուրբ Հոգուն, որպեսզի Նա օգնի այդ
դեպքերում։ Սակայն նրանք նաև պետք է սովորեն, թե ինչ է Աստված
ակնկալում նրանցից, որ անեն, երբ փորձվում են մեղք գործելու մեջ։ Տե՛ս
Ուսանողի ձեռնարկի 36-37-րդ էջերը այս կարևոր թեմայի վերաբերյալ
լրացուցիչ տեղեկությունների համար։

12.

Անցկացրո՛ւ ենթակետ 4-րդը. «Սուրբ Հոգին Իր պտուղներն է բերում քո
կյանքում» (5-15 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 37-38-րդ)
Սուրբ Հոգու պտուղների մասին քննարկումը սկսի՛ր՝ խնդրելով
ուսանողներին՝ նշել Գաղատացիներին 5։22-23-ում թվարկված պտուղները։
Թող նրանք նայեն իրենց պատասխանները, որ տվել են Ուսուցման ուղեցույց,
Նախագիծ 6-րդի 4-րդ հարցին, որտեղ պետք է թվարկեին ինը պտուղները։
Նախքան այս պտուղների շուրջ երկար քննարկում սկսելը՝ ժամանա՛կ
հատկացրու, որ բացատրես, թե մենք ինչ նկատի ունենք Սուրբ Հոգու
պտուղներ ասելով։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդ. «Սուրբ Հոգին իմ կյանքում»:
Հարց 4.

Երբ թույլ տաս Սուրբ Հոգուն՝ առաջնորդել հոգևոր աճի մեջ, Նա
քեզ կօգնի, որպեսզի դառնաս պտղաբեր քրիստոնյա։ Որո՞նք են
Սուրբ Հոգու պտղի ինը նկարագրությունները, որոնք գրված են
Գաղատացիներին 5։22-23-ում։ Այդ բոլոր ինը գրելուց հետո
մտածի՛ր, թե ինչքանով է քեզ հաջողվում իրականացնել դրանք
առօրյա կյանքում։ Ինքդ քեզ գնահատի՛ր 1-ից մինչև 10 միավոր
յուրաքանչյուր պտղի համար։ 10 միավորը կնշանակի, որ այն
ուժեղ է քո կյանքում, իսկ 1-ը կնշանակի, որ դու դեռ
բավականաչափ պետք է զարգացնես Սուրբ Հոգու տվյալ
պտուղը։

Սուրբ հոգու պտուղները քննարկելիս, փորձի՛ր հիշել քո ուսանողների
հոգևոր հասունության չափը։ Այս թեման քո ուսանողներին բացատրելու
համար օգտագործի՛ր այնքան ժամանակ, ինչքան հարմար կգտնես։ Տե՛ս
Ուսանողի ձեռնարկի 37-38 էջերը պտուղների վերաբերյալ առավել
տեղեկության համար։

4
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13.

Ուսուցչի ձեռնարկ,

5-րդ խմբագրում

Անցկացրո՛ւ ենթակետ 5-րդը. «Դու կարող ես Սուրբ Հոգով մկրտվել»
(5-15 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 38-42-րդ):
Դու կարող ես հաշվի առնել քո ուսանողների անձնական փորձառությունը
դասի այս մասը ծրագրելիս։ Քո ուսանողներից մեկը ստացել է այս պարգևը։
Դու կարող ես դասի այս մասը ներկայացնել՝ նրանց խնդրելով կիսվել իրենց
պատասխաններով, որ տվել են այս թեմայի վերաբերյալ։ Գրի՛ր նրանց
պատասխանները գրատախտակի վրա կամ պրոյեկտորի օգնությամբ, իսկ
հետո օգտագործի՛ր դրանք որպես ուղեցույց՝ կողմնորոշվելու համար, թե
որքան ժամանակ տրամադրես այս թեմայի հետ կապված տարբեր հարցերին։
Եթե քո ժամանակը բավականացնի, կարող ես մի ամբողջ դասաժամ
տրամադրել այս թեմայի համար։
Օգտագործի՛ր Ուսանողի ձեռնարկի 38-42-րդ էջերում զետեղված
տեղեկություններն այս թեման ներկայացնելու համար։ Լրացուցիչ նյութերի
համար կարող ես նաև դիմել այս դասընթացի վերաբերյալ ինտերնետային
կայքին (տե՛ս կայքի հասցեն այս գրքի կազմի ներսի կողմում)։ Շատ
օգտակար կարող է լինել Բոբ Քուկի՝ «Խոսել լեզուներով. դա՞ է ամբողջը»
գիրքը (Gospel Publishing House)։ Դու կարող ես այն պատվիրել Թին Չելենջի՝
ԱՄՆ-ի գրասենյակից։

4
14.

Հարցեր Սուրբ Հոգու մկրտության վերաբերյալ (5-15 րոպե):
Ահա մի քանի հարցեր, որ մարդիկ տալիս են Սուրբ Հոգու մկրտության
վերաբերյալ։ Դու կարող ես քո նշումների մեջ ներառել այն հարցերը, որ քո
ուսանողներն են տալիս այս թեմայի վերաբերյալ։

1. Պե՞տք է, որ դու Սուրբ Հոգով մկրտվես, որպեսզի հաջողակ քրիստոնյա
լինես։ Պե՞տք է, որ դու «խոսես լեզուներով», որպեսզի գնաս երկինք։
Երկու հարցերի պատասխանն էլ «ոչ» է։ Սակայն մի պահ կանգ առնենք և
դիտարկենք այս հարցերը, հատկապես՝ առաջինը։ Ինչո՞ւ մենք՝
քրիստոնյաներս, դեռևս ունենալով մինիմում փորձառություն, միշտ հակվում
ենք այն մտքին, որ արդեն երկինք ենք գնալու։ Փոխարեն հարցնելու, թե
Աստծո պարգևներից որ՞ մեկը կարող ենք անտեսել, կամ առանց որ՞ մեկի
կարող ենք յոլա գնալ, մենք այս հարցին պետք է լրիվ ուրիշ վերաբերմունք
ցույց տանք։ Մենք պետք է բաց և ջերմեռանդ լինելուն նվիրվենք այն ամենով,
ինչ Աստված ունի մեզ համար։ Եթե այսօրվա դրությամբ Սուրբ Հոգու
մկրտությունը հասանելի է, ապա մենք պետք է Աստծուն ասենք այս պարգևի
հարցում մեր հետաքրքրվածության մասին։
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2. Պե՞տք է, որ ես «լեզուներով խոսեմ», որպեսզի Սուրբ Հոգով մկրտվեմ:
Աստված ուզում է քեզ ամբողջությամբ վերահսկել։ Հակոբոս 3։1-12-ն
ասում է, որ լեզուն մեր մարմնի ամենաանկառավարելի օրգանն է։ Եթե դու
Աստծուն թույլ տաս կառավարել քո լեզուն, Նա կարող է քո լեզվի միջոցով
փառաբանություններ արտահայտել մի լեզվով, որ դու երբևէ չես սովորել։
Լեզուներով խոսելը, երբ այն Աստծո իրական պարգևն է, հնազանդության
իրական քայլ է։

3. Կարո՞ղ ես դու ցանկացած ժամանակ «խոսել լեզուներով»։
Կարո՞ղ ես դու հենց հիմա իմ առաջ «խոսել լեզուներով»։
Միգուցե լավագույն ձևը՝ այս հարցին պատասխանելու, այն է, որ
հարցումը համեմատես քո մտերիմ ընկերոջ (կամ կողակցի) և քո
փոխհարաբերությունների հետ։ Կան մտերիմ խոսակցություններ, որոնք դու
ունենում ես քո մտերիմների հետ միայն առանձին։ Լեզուներով խոսելը
մտերիմ խոսակցություն է անձամբ Աստծո հետ։ Դա այն չէ, որ կարելի է անել
ցուցադրաբար՝ մարդկանց ներկայությամբ՝ սեփական փառքի կամ
ուշադրություն գրավելու համար։
15.

Անցկացրո՛ւ ենթակետ 6-րդը. «Նա տալիս է Սուրբ Հոգու պարգևներ»
(5-15 րոպե, Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 42-43-րդ):
Եթե ժամանակ ունես, կարող ես քննարկում անցկացնել Սուրբ Հոգու մյուս
պարգևների վերաբերյալ։ Օգտագործի՛ր Ուսանողի ձեռնարկի 42-43-րդ էջերի
տեղեկությունն այս թեման անցկացնելու համար։

16.

Սուրբ Հոգուն տրտմեցնելը

(5-15 րոպե):

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 5-րդի 7-րդ և 8-րդ հարցերը
հնարավորություն են տալիս քննարկել այն, թե ինչպես են մեր մտքերն ու
վարքն ազդում Սուրբ Հոգու հետ մեր փոխհարաբերության վրա։ Բե՛ր մի
քանի օրինակներ, թե ինչպես մենք կտրտմեցնենք Սուրբ Հոգուն մեր վարքով
և անհավատությամբ։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 5-րդ. «Ո՞վ է Սուրբ Հոգին»:
Հարց 7.

Կարդա՛ Եփեսացիներին 4։29-32-ը։ Սուրբ Հոգին Աստված է։ Նա
ունի զգացմունքներ։ Քո գործողությունները կարող են ազդել
Նրա վրա։ Ի՞նչ խորհուրդ է այստեղ տրվում Սուրբ Հոգու հետ քո
փոխհարաբերության վերաբերյալ։

Հարց 8.

Ի՞նչ կարող են անել քրիստոնյաները, որ կտրտմեցնի Սուրբ
Հոգուն։

4
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17.

5-րդ խմբագրում

Անձնական կիրառություն (5-10 րոպե):
Ա.

Գնահատել Սուրբ Հոգու հետ ունեցած ներկա փոխհարաբերությունը։

Այս դասաժամի անձնական կիրառությանն անցնելու համար
օգտագործի՛ր Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդի 3-րդ գործողությունը։
Այս գործողությունն ուսանողներից պահանջում է՝ գնահատել ներկա
փոխհարաբերությունը Սուրբ Հոգու հետ իրենց կյանքի վեց տարբեր
ասպարեզներում։ Դու կարող ես խնդրել ուսանողներին՝ կիսվել իրենց
պատասխաններով յուրաքանչյուր կետի վերաբերյալ։ Եթե քո ուսանողները
շատ կաշկանդված են, ապա դու կարող ես նրանց թույլ տալ, որ ինքնուրույն
կամ 2-3 հոգանոց փոքր խմբերով վերանայեն այս բաժինը։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդ. «Սուրբ Հոգին իմ կյանքում»:

4

Գործողություն 3. Մի քանի րոպե մտածի՛ր այն մասին, թե ինչ տեղ ունի
Սուրբ Հոգին քո կյանքում։ Կարդա՛ հետևյալ մտքերը,
իսկ հետո նշի՛ր, թե երեք ընտրություններից որ մեկն է
լավագույնս նկարագրում քո ներկա
փոխահարաբերությունը Սուրբ Հոգու հետ:

Շատ
Ա. Հանդիմանում է ինձ մեղքի համար։
Բ. Օգնում է ինձ՝ հասկանալու Աստվածաշունչը։
Գ. Օգնում է ինձ՝ տեսնելու իրականության և
սատանայի խաբեբայական փորձությունների
միջև եղած տարբերությունը։
Դ. Մխիթարում է ինձ, երբ ինձ համար դժվար է։
Ե. Ցույց է տալիս, թե ուր պետք է գնամ։
Զ. Օգնում է ինձ, որպեսզի փոխեմ իմ
վերաբերմունքն իմ ղեկավարների հանդեպ։

Երբեմն

Հազվադեպ

Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ
Բ.
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Ո՞ր ասպարեզներում Սուրբ Հոգու օգնության կարիքն ունեմ ես այս
պահին:

Այսօրվա անձնական կիրառությունը կենտրոնացրո՛ւ սովորեցնելու վրա,
թե ինչպես թույլ տան Սուրբ Հոգուն, որ օգնի իրենց առօրյա գործունեության
մեջ։ Թող ուսանողները գտնեն այն պատասխանը, որ տվել են Ուսուցման
ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդի 6.Գ. հարցին, որն է. «Այսօր քո կյանքում ունե՞ս մի

իրավիճակ կամ խնդիր, որ կարիք լինի Սուրբ Հոգու օգնությունը՝
ճշմարտությունը գտնելու համար։ Համառոտ նկարագրի՛ր այն»։

Խնդրի՛ր քո ուսանողներին՝ գրել 2 կամ 3 հատուկ գործողություններ,
որ նրանք կարող են անել տվյալ իրավիճակում, և որը կօգնի նրանց՝ գտնել
Աստծո ճշմարտությունը։ Նրանք կարող են իրենց մտքերը գրել Ուսուցման
ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդի մեջ կամ առանձին թղթի վրա։

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդ. «Սուրբ Հոգին իմ կյանքում»:
Հարց 6.Գ. Այսօր քո կյանքում ունե՞ս մի իրավիճակ կամ խնդիր, որ
կարիք լինի Սուրբ Հոգու օգնությունը՝ ճշմարտությունը
գտնելու համար։ Համառոտ նկարագրի՛ր այն։

18.

Հանձնարարություններ:
Ա.

Դասի վերջում տո՛ւր հարցաշար Հովհաննես 16։13-ի վերաբերյալ։
Հովհաննես 16։13.
«Սակայն, երբ Նա՝ Ճշմարտության Հոգին գա, Նա ձեզ ամեն
ճշմարտության կառաջնորդի, որովհետև Նա Ինքն իրենից չի խոսելու,
այլ ինչ որ լսի, ա՛յն պիտի խոսի և ձեզ պիտի ցույց տա գալիք բաները»։

Բ.

19.

Գնահատակա՛ն դիր Ուսուցման ուղեցույցի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ
նախագծերի համար։

Դասի գնահատում:
Խնդրում եմ, գրի՛ր մտքեր այս դասի բարելավման համար:
Ո՞ր հատվածներն էին լավագույնս աշխատում:
Ո՞ր մասերն էին ուսանողների համար ամենադժվար հասկանալի:
Ի՞նչն ամենաօգտակարը թվաց քո ուսանողներին:
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5-րդ խմբագրում

Դաս 5:
Ստուգարք
1.

Նախաբան:
Ներկայացրե՛ք հաջորդ դասընթացը:

5

Ա.

Բաժանե՛ք Ուսուցման ուղեցույցը, կամ այլ նախագծեր, որոնք պետք է
լրացվեն՝ նախքան դուք դրանք կուսուցանեք հաջորդ դասընթացի
առաջին դասին:

Բ.

Թող ուսանողները բացեն իրենց նոր Ուսուցման ուղեցույցի վերջին էջը:
Նրանք այնտեղ կգտնեն Դասարանական Հանձնարարության Ցուցակի
չլրացված բլանկի մի օրինակ: Ասացե՛ք նրանց յուրաքանչյուր
հարցաշարի, նախագծի և ստուգարքի ժամկետները:

Գ.

Բաժանե՛ք նոր Ուսանողի ձեռնարկը և ասացե՛ք նրանց, թե որ էջն եք
ուզում, որ նրանք կարդան՝ նախքան հաջորդ դասը սկսվելը:

2.

Ստուգա՛րք անցկացրեք այս դասընթացի վերաբերյալ:

3.

Եթե դեռ չեք արել, ապա վերադարձրե՛ք այն բոլոր հարցաշարերը և
նախագծերը, որոնց դուք գնահատական եք դրել:

Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ
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Ուսանողի ձեռնարկ
Ուսանողի ձեռնարկը ներառված չէ այս փաստաթղթում, սակայն հասանելի է
որպես առանձին փաստաթուղթ:

Ստուգի՛ր, թե «Ինչպե՛ս օգտագործել այս Ուսուցչի ձեռնարկը» բաժնի 5-րդ էջը՝
լրացուցիչ տեղեկությունների համար, և թե ինչպես օգտագործել Ուսանողի
ձեռնարկը:
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Ուսուցման ուղեցույց
Ուսուցման ուղեցույցը ներառված չէ այս փաստաթղթի մեջ, սակայն հասանելի է
որպես առանձին փաստաթուղթ:

Ստուգի՛ր, թե «Ինչպե՛ս օգտագործել այս Ուսուցչի ձեռնարկը» բաժնի 5-րդ էջը՝
լրացուցիչ տեղեկությունների համար, և թե ինչպես օգտագործել Ուսուցման
ուղեցույցը:

Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ

57

Ստուգարք և Վկայական

Ստուգի՛ր, թե «Ինչպե՛ս օգտագործել այս Ուսուցչի ձեռնարկը» բաժնի 5-6-րդ էջը՝
լրացուցիչ տեղեկությունների համար, և թե ինչպես օգտագործել Ստուգարքն ու
Վկայականը:
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Անուն
Ամիս, ամսաթիվ
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Դասարան

դասարան

Ճիշտ-սխալ հարցեր (յուրաքանչյուրը 2 միավոր)
Ցուցումներ. Դի՛ր
Դի՛ր

X
Օ

, եթե պատասխանը ճիշտ է:
, եթե պատասխանը սխալ է:

1.

Քրիստոնյան կարիք չունի հոգևորապես աճելու։

2.

Մեղքի մեջ ապրող մարդը հոգևորապես մեռած է։

3.

Հաջողակ քրիստոնյա դառնալու համար դու պետք է սովորես
կառավարել քո զգացմունքները (զգացումները)։

4.

Նախքան Աստծո կամքը կատարելը՝ դու պետք է իմանաս, թե ինչ է Նա
ուզում, որ դու անես։

5.

Հաջողակ քրիստոնյան երբեք մեղք չի գործում։

6.

Ճշմարիտ քրիստոնյա դառնալուց հետո Սուրբ Հոգին այլևս ոչինչ չի
անում քո կյանքում։

7.

Քրիստոնյաները չպետք է մանրակրկիտ նպատակներ կազմեն, ապա թե
ոչ Սուրբ Հոգին ի վիճակի չի լինի օգնել այդ անձնավորությանը։

8.

Սուրբ Հոգու մկրտությունը պարգև է Աստծուց, որպեսզի օգնի մեզ ավելի
ուժեղ և հաջողակ քրիստոնյա դառնալ։

9.

Երբ դու ճշմարիտ քրիստոնյա ես դառնում, Աստված անմիջապես
փոխում է քո վերաբերմունքները, զգացմունքներն ու կամքը։

10.

Սուրբ Հոգին Հիսուս Քրիստոսի անուններից մեկն է։

11.

Աստված մարդկանց հետ խոսում է նրանց խղճմտանքի միջոցով։

12.

Ցանկացած մարդ, երբ մեղք է գործում, իրեն հանցավոր է զգում։

13.

Քրիստոնյաները միշտ պետք է ազատ և անկեղծորեն պատմեն
մարդկանց այն, ինչ նրանք իրոք զգում են։

14.

Մարդկանց հանդեպ ունեցած վատ զգացողություններից ազատվելու
լավագույն ձևը նրանց ճշգրտորեն պատմելն է, թե ինչ ես դու զգում։

15.

Քրիստոնյաները պետք է աստվածաշնչյան վերաբերմունքներ
զարգացնեն, որպեսզի իրենց զգացմունքներն արտահայտեն Աստծո
ուզած ձևով։

2,
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Ճիշտ-սխալ հարցեր (շարունակելի):
16.

Դու պետք է Սուրբ Հոգով մկրտվես հաջողակ քրիստոնյա լինելու և
երկինք գնալու համար։

17.

Աստվածաշունչն ասում է, որ դու ազատ ես անելու քայլեր, որոնք կարող
են ցավեցնել մեկ այլ անձնավորության։

18.

Սուրբ Հոգին մահացավ խաչի վրա, որպեսզի վճարի մեր մեղքերի
տուգանքը։

Բազմաթիվ ընտրությամբ հարցեր
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը և դի՛ր տառը պատասխանի գծի վրա (2 միավոր):

1.

Սուրբ Հոգին.
Ա. Հայր Աստվածն է։
Բ. Հիսուսը։
Գ. Հավասար է Հայր Աստծո և Որդի Աստծո հետ։

2.

Երբ դու քո ընտանիքին պատմում ես, թե ինչ է արել Քրիստոսը քո
կյանքում, ապա պետք է.
Ա. Միշտ վիճես նրանց հետ։
Բ. Երբեմն վիճես նրանց հետ։
Գ. Երբեք չվիճես նրանց հետ։

3.

Սուրբ Հոգին ուզում է մարդկանց առաջնորդել ողջ ճշմարտության մեջ.
Ա. Միայն նրանց՝ քրիստոնյա դառնալուց առաջ։
Բ. Նրանց՝ քրիստոնյա դառնալուց հետո։
Գ. Միշտ։

Գտնել համապատասխան զույգերը
Դի՛ր ճիշտ տառը ճիշտ դատարկ տողի վրա (2 միավոր յուրաքանչյուրը):
1. հոգի

Ա. տեսողություն

2. ինքնություն

Բ. միտք

3. ինքնություն

Գ. զգացմունքներ (զգացումներ)

4. ֆիզիկական մաս

Դ. լսողություն

5. ֆիզիկական մաս

Ե. Այն մեռած է, եթե տվյալ անձնավորությունը
ճշմարիտ քրիստոնյա չէ:

3
Կարճ պատասխանով հարցեր
1.

Որո՞նք են հաջողակ քրիստոնյա դառնալու հինգ քայլերը (10 միավոր).
1.
2.
3.
4.
5.

2.

Ի՞նչ է անում Սուրբ Հոգին այսօր (6 միավոր):
ա.
բ.
գ.

3.

Այս դասընթացին մենք մեկ օր անցկացնում ենք խոսելով՝ թե ինչպես
նպատակներ դնել (10 միավոր):
ա. Ամենօրյա նպատակի մի օրինա՛կ բեր, որը դու քո առաջ դրել ես այս
շաբաթ։

բ. Համառոտ բացատրի՛ր, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ դու փորձեցիր
իրականացնել քո նպատակը։

4.

Ինչո՞ւ պետք է քրիստոնյաները նոր նպատակներ դնեն (5 միավոր):

5.

Գրի՛ր անգիր համարները ներքևում կամ այս էջի հակառակ կողմում
(17 միավոր):

Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ
Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում
Պատասխաններ
Էջ 2

Էջ 1
Ճիշտ-սխալ հարցեր
(Յուրաքանչյուրը 2 միավոր)

16.

0 Սխալ

17.

0 Սխալ

18.

0 Սխալ

1.

0 Սխալ

2.

X Ճիշտ

3.

X Ճիշտ

4.

X Ճիշտ

Բազմաթիվ ընտրությամբ հարցեր
(2 միավոր յուրաքանչյուրը)

5.

0 Սխալ

1.

Գ

6.

0 Սխալ

7.

0 Սխալ

2.

Գ

8.

X Ճիշտ

3.

Գ

9.

0 Սխալ
Գտնել համապատասխան

10.

0 Սխալ

11.

X Ճիշտ

12.

0 Սխալ

13.

զույգերը
(2 միավոր յուրաքանչյուրը)

1.

Ե

0 Սխալ

2.

Բ կամ Գ

14.

0 Սխալ

3.

Բ կամ Գ

15.

X Ճիշտ

4.

Ա կամ Դ

5.

Ա կամ Դ

Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ
Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում
Պատասխաններ
Էջ 3
Համառոտ շարադրության հարցեր
1.

10 միավոր (2 միավոր յուրաքանչյուրը)
1. Դառնալ ճշմարիտ քրիստոնյա։
2. Փոխել մտածելակերպը։
3. Նոր նպատակներ դնել։
4. Սովորել կառավարել սեփական զգացմունքները։
5. Պատմել մարդկանց, թե ինչ է արել Քրիստոսը քո կյանքում։

2.

6 միավոր (2 միավոր յուրաքանչյուրը)
Առաջարկվող պատասխաններ.
-- Նա սովորեցնում է մեզ։
-- Նա մեզ առաջնորդում է ամբողջ ճշմարտության մեջ։
-- Նա Հոգու պտուղներն է բերում մեր կյանքում։
-- Նա մեզ մկրտում է Սուրբ Հոգով։
-- Նա մեզ տալիս է այլ պարգևներ։

3.

4.

ա.

(5 միավոր) – Անձնական պատասխան։

բ.

(5 միավոր) – Անձնական պատասխան։

(5 միավոր) – Առաջարկվող պատասխան։
Մենք կարող ենք անել այն, ինչ Աստված է ուզում, որ մենք անենք։

5.

(17 միավոր)
Ա Կորնթացիներին 10:29
«Խոսքս ոչ թե ձեր, այլ ուրիշի խղճմտանքի մասին է, որովհետև ինչո՞ւ իմ
ազատությունը դատվի ուրիշի խղճմտանքով»։
Հովհաննես 16:13

Շնորհավորում ենք
-ին, առ այն, որ նա ավարտել է

Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ
դասընթացի ուսումնական պահանջները:
Մենք գնահատում ենք Ձեր մասնակցությունը այս դասընթացին և
հուսով ենք, որ Դուք հաջողությամբ կշարունակեք Ձեր կյանքում
կիրառել այն աստվածաշնչյան ուսուցումները, որոնք դուք սովորել եք
այս դասընթացի ընթացքում:
Ուսուցիչ
Ամիս, ամսաթիվ

Շնորհավորում ենք
-ին, առ այն, որ նա ավարտել է

Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ
դասընթացի ուսումնական պահանջները:
Մենք գնահատում ենք Ձեր մասնակցությունը այս դասընթացին և
հուսով ենք, որ Դուք հաջողությամբ կշարունակեք Ձեր կյանքում
կիրառել այն աստվածաշնչյան ուսուցումները, որոնք դուք սովորել եք
այս դասընթացի ընթացքում:
Ուսուցիչ
Ամիս, ամսաթիվ

