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Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ  
Ուսուցման ուղեցույց 

5-րդ խմբագրում 
Հեղինակ՝ Դեյվիդ Բեթթի 

 
 
 
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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Անուն   Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 

Դասարան   Նախագիծ 1 

Ամիս, ամսաթիվ   

Իմ խղճմտանքը 
Մարդու խղճմտանքը (խիղճը) դժվար է հասկանալ։ Այս նախագծի նպատակն է՝ 
քեզ առաջնորդել, որ հայացք գցես այս նախագծին և հետազոտես, թե ինչ է ասում 
Աստվածաշունչն այդ մասին։ 

1. Գտի՛ր «խղճմտանք» («խիղճ») բառը բառարանում և գրի՛ր այս բառի 
սահմանումը։ Դու կարող ես ավելացնել նաև քո մտքերը։   

  

  

  

2. Ինչպիսի՞ զգացողություն է հանցավոր խղճմտանք ունենալը։ 

  

  

  

3. Ինչպիսի՞ զգացողություն է մաքուր խղճմտանք ունենալը։ 

  

  

  

4. Ինչպե՞ս կարող է մարդը մաքուր խղճմտանք ունենալ։  
Կարդա՛ Ա Հովհաննես 1։9։ 

  

  

5. Ո՞րն էր Պողոսի հիմնական նպատակներից մեկը կյանքում։  
Կարդա՛ Գործք 24։16։ 

  

  

6. Ի՞նչ է ասում Պողոսը Տիմոթեոսին, որ նա անի իր խղճմտանքի վերաբերյալ։ 
Կարդա՛ Ա Տիմոթեոս 1։18-19։ 

  

  



Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 
Նախագիծ 1., էջ 2.  

7. Ի՞նչ տեղի ունեցավ նրանց հետ, ովքեր չլսեցին իրենց խղճմտանքի ձայնը։ 
Կարդա՛ Ա Տիմոթեոս 1։18-19։ 

  

  

  

  

8. Կարդա՛ սաղմոս 51-ը։ Սա Դավիթ թագավորի աղոթքն է այն բանից հետո,  
երբ նա մեղք գործեց Աստծո առաջ։ Դավիթը նկարագրում է, թե ինչպիսի 
զգացողություն կունենա նա, երբ Աստված ների նրան և մաքուր խղճմտանք 
տա։  

Ի՞նչ է Դավիթը խնդրում, որ Աստված իրեն տա, որպեսզի համոզված լինի, որ 
ինքը ներված է։ Գրի՛ր առնվազն չորս մտքեր։ Գրի՛ր այն բոլոր համարների 
թվերը, որտեղից դու վերցնում ես յուրաքանչյուր պատասխանը։ 

Ա.  համար.      

Բ.  համար.      

Գ.  համար.      

Դ.  համար.      

Ե.  համար.      

Զ.  համար.      

9. Եթե դու ուզում ես, որ խղճմտանքդ մաքուր պահես, քո վարքը պետք է 
համապատասխանի Աստծո չափանիշներին։ Եթե դու հնազանդվես Աստծո 
օրենքներին, քո խղճմտանքը մաքուր կլինի։ Կարդա՛ Ա Պետրոս 2։12։ Ինչո՞ւ է 
կարևոր մաքուր խղճմտանք ունենալն ու աստվածապաշտ կյանքով ապրելը։ 

  

  

  

  

10. Գրի՛ր ցանկացած հարց, որ դու ունես մարդու խղճմտանքի վերաբերյալ։ 

  

  

  

  



Անուն   Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 

Դասարան   Նախագիծ 2 

Ամիս, ամսաթիվ   

Նպատակներն Աստվածաշնչում 

Աստվածաշունչը մեզ բազմաթիվ մտքեր է տալիս այն մասին, թե ինչպես պետք է 
նպատակներ դնել և հասնել դրանց իրականացմանը։ Հետազոտենք, թե ինչ է 
Աստված ասում քրիստոնեական կյանքի այս կարևոր, սակայն դժվար ասպարեզի 
մասին։ 

1. 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»։   

Քո բառերով բացատրի՛ր, թե ինչ են ասում այս համարները քո կողմի և 
Աստծո կողմի մասին՝ նպատակներ դնելու և իրականացնելու հարցում։ 

Աստծո կողմը.   

  

  

  

Իմ կողմը.   

  

  

  

2. Ի՞նչ խոստում է Աստված տալիս Փիլիպպեցիներին 4։13-ում։ 

  

  

  

3. Կարդա՛ Փիլիպպեցիներին 1։6-ը։  
Ինչքա՞ն ժամանակ է Աստված պատրաստվում քեզ օգնել։ 

  

  

  
  



Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 
Նախագիծ 2., էջ 2.  

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.   

5. Կարդա՛ Ա Մնացորդաց 28։20 (ներքևում)։  

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»։ 

Այս համարի ո՞ր մասն է քեզ համար ամենաօգտակարը։ Բացատրի՛ր։  

  

  

  

  

6. Աստվածաշնչի ուրիշ ո՞ր համարներն են քեզ օգնել նպատակներ դնելու 
հարցում։ Ո՞ր համարներն են քեզ օգնել՝ իրականացնել քո նպատակները։ 

    

    

    

    

7. Գրի՛ր քո կյանքի որոշ ասպարեզներ, որտեղ դու ուզում ես աճել։ 

  

  

  

  
  



Անուն   Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 

Դասարան   Նախագիծ 3 

Ամիս, ամսաթիվ   

Նպատակները գործնականում 
Անցյալ դասաժամին մենք խոսեցինք ամենօրյա նպատակներ դնելու մասին, որոնք մեզ 
կօգնեն աճել։ Այս նախագիծը ծրագրված է, որպեսզի մեզ օգնի գործի դնելու այն, ինչի 
մասին մենք խոսեցինք դասի ժամանակ։ Տե՛ս Ուսանողի ձեռնարկի 17-23 էջերը լրացուցիչ 
մտքերի համար։ 

1. Ի՞նչ խնդիր (կամ նյարդայնացնող իրավիճակ) ես դու ունեցել վերջին մի քանի օրվա 
ընթացքում։ Համառոտ նկարագրի՛ր այն։ 

  

  

  

2. Մի քանի րոպե հատկացրո՛ւ և աղոթի՛ր։ Խնդրի՛ր Տիրոջն օգնել, որ սովորես  տվյալ 
իրավիճակում քեզ դրսևորել՝ ավելի հաջողակ քրիստոնյա դառնալու համար։ Գրի՛ր 
Աստծուն ուղղված մի կարճ աղոթք այդ իրավիճակի հետ կապված։  

  

  

  

  

3. Որո՞նք են այն ասպարեզները քո կյանքում, որոնցում դու կարող ես աճել, որոնք քեզ 
կօգնեն հաջորդ անգամ ավելի քրիստոսակերպ լինել՝ վերևում՝ 1. կետում քո 
նկարագրածի նման (կամ նմանատիպ) իրավիճակի հանդիպելիս։ Գրի՛ր առնվազն 
մեկ ասպարեզ, որտեղ դու կարող ես աճել։ Եթե մեկից ավել գրես, ապա օղակի մեջ 
վերցրո՛ւ այն ասպարեզը, որը դու կօգտագործես նախագծի մնացած ընթացքում։  

  

  

  

4. Գտի՛ր երեք համարներ, որոնք կապ ունեն այն ասպարեզի հետ, որտեղ դու ուզում ես 
աճել։  

Ա.  համար   

  

  

Ինչպե՞ս կարող է այս համարն ինձ օգնել.   

  

  



Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 
Նախագիծ 3., էջ 2.  
4. Բ.  համար   

  

  

Ինչպե՞ս կարող է այս համարն ինձ օգնել.   

  

  

Գ.  համար   

  

  

Ինչպե՞ս կարող է այս համարն ինձ օգնել.   

  

  

5. Գրի՛ր անձնական կիրառման այնքան նպատակներ, ինչքան դու կարող ես մտածել: 
Դրանք կարող են քեզ օգնել աճել այն ասպարեզում, որը գրել ես այս նախագծի 1-ին 
էջի 3. հարցի տակ։ Փորձի՛ր օգտագործել այն մտքերը, որոնք  սովորել ես քո՝ 
աստվածաշնչյան ուսումնասիրության ժամանակ։ (Օգտագործի՛ր լրացուցիչ թերթեր, 
եթե պետք լինի)։  

  

  

  

  

6. Ընտրի՛ր այն նպատակներից մեկը, որ դու գրել էիր վերևում՝ 5 կետերի տակ։ 
Ստուգի՛ր Ուսանողի ձեռնարկի 21-22-րդ էջերի նշումները՝ տեսնելու, թե արդյո՞ք 
կարիք կա վերանայելու քո նպատակը։ (Դ. Որո՞նք են ամենօրյա լավ նպատակների 
նշանները:) Գրիր քո նպատակն այստեղ: Դու կարող ես խնդրել քո ուսուցչին 
ստուգել քո նպատակը, նախքան կփորձես այն իրականացնել: 

  

  

  

7. Աշխատի՛ր քո նպատակն իրագործելու ուղղությամբ։  

8. Գնահատի՛ր արդյունքները։ Ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ փորձեցիր իրականացնել քո 
դրած նպատակը։ Ի՞նչ խնդիրներ առաջացան։ Դժվա՞ր էր, թե՞ հեշտ։ Ի՞նչ սովորեցիր 
այդ փորձից։  

  

  



Անուն   Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 

Դասարան   Նախագիծ 4 

Ամիս, ամսաթիվ   

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  

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։ 

  

  

  

  

  

  



Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 
Նախագիծ 4., էջ 2.  

4. 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։ 

  

  

  

  

  

  

5. Ի՞նչ զգացմունք դու կուզենայիր ունենալ, որպեսզի Տիրոջ օգնությամբ ավելի 
աստվածաշնչյան ձևով արտահայտեիր։  

  
  



Անուն   Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 

Դասարան   Նախագիծ 5 

Ամիս, ամսաթիվ   

Ո՞վ է Սուրբ Հոգին 
Սուրբ Գիրքը հանդիսանում է լավագույն միջոցը, որով մենք կարող ենք իմանալ, 
թե Ով է Սուրբ Հոգին և ինչ է անում Նա։ Դու տարբեր մարդկանցից տարբեր 
կարծիքներ կլսես Սուրբ Հոգու և Նրա ծառայության վերաբերյալ։ Ուշադի՛ր եղիր, 
որպեսզի մարդկանց կարծիքները ստուգես Սուրբ Գրքով՝ նախքան նրանց 
ասածներին հավատալը։  

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

Ա.   

Բ.   

Ո՞ր թարգմանությունից ես դու վերցրել քո պատասխաններն այս հարցին։  

  

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։ 

Ա.  համար.      

Բ.  համար.      

Գ.  համար.      

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։ 

  

  

  

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

  

  

  



Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 
Նախագիծ 5., էջ 2.  

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

Ա.   

Բ.   

6. Ի՞նչ է անում Սուրբ Հոգին քրիստոնյաների համար։ 

Ա.  Հռոմեացիներին 8։9 (2 բան)   

Բ.  Հռոմեացիներին 8։9   

Գ.  Հովհաննես 16։13   

Դ.  Հռոմեացիներին 8։16   

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։ 

  

  

  

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

  

  

  

  

  

  

9. Կարդա՛ Հռոմեացիներին 8։26-27-ը։ Ի՞նչ ձևերով Սուրբ Հոգին կարող է օգնել 
քրիստոնյաներին։ 

  

  

  

  

  

  



Անուն   Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 

Դասարան   Նախագիծ 6 

Ամիս, ամսաթիվ   

Սուրբ Հոգին իմ կյանքում 

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

  

  

  

  

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

  

  

  

  

  

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 Երբեմն Հազվադեպ 

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։ 

   



Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 
Նախագիծ 6., էջ 2.  

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։  

    

    

    

    

   

5. Սուրբ Հոգու այս պտուղներից որի՞ զարգացման ուղղությամբ կցանկանայիր 
աշխատել այս ամիս։  

  

6. Ա.  Կարդա՛ Հովհաննես 16։13-ը։ Ի՞նչ կանի Սուրբ Հոգին քեզ համար։ 

  

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։ 

  

  

  

  

  

Գ.  Այսօր քո կյանքում ունե՞ս մի իրավիճակ կամ խնդիր, որ կարիք լինի 
Սուրբ Հոգու օգնությունը՝ ճշմարտությունը գտնելու համար։ Համառոտ 
նկարագրի՛ր այն։ 

  

  

  

  



Դասարանական Հանձնարարության Ցուցակ  

 

Դասընթացի անվանումը  Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ  

 

Հարցաշար Անգիր համարներ Ամսաթիվ 

 1     

 2     

 3     
 
 

Նախագծեր  Ամիս, ամսաթիվ  

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

     

     

 

Ստուգարք Ամսաթիվ   
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