
Անուն   Քրիստոնեական պրակտիկա 

Ամսաթիվ   Ստուգարք 1., 5-րդ խմբագրում 

Դասարան    Գնահատական 

Ճիշտ-սխալ պատասխաններ (յուրաքանչյուրը 1 միավոր):    

Ցուցումներ: Դի՛ր  X , եթե պատասխանը ճիշտ է: 

 Դի՛ր  O , եթե պատասխանը սխալ է: 

1. Սուրբ հաղորդությունն ու Տիրոջ ընթրիքը նույն բանն են: 

2. Նախքան հաղորդություն ընդունելը մարդու համար կարևոր է 
ինքնաքննության գալ և տեսնել, թե արդյոք մեղք չի՞ գործել: 

3. Մարդը ճշմարիտ քրիստոնյա դառնում է միայն ջրով մկրտվելուց հետո: 

4. Աղոթելիս պետք է թույլ տաս, որ Աստված խոսի քեզ հետ: 

5. Աստված չի ակնկալում, որ դու աշխատես և հոգ տանես քո և քո 
ընտանիքի համար: 

6. Աստված խոստացել է օգնել ճշմարիտ քրիստոնյաներին իրենց բոլոր 
կարիքների մեջ:  

7. Վկայություն տալիս դու միշտ պետք է քարոզես: 

8. Տեղական եկեղեցին Աստծո գործիքն է, որն օգնում է ճշմարիտ 
քրիստոնյաներին ավելի ուժեղ դառնալ: 

9. Դու պետք է նվազագույնը 3 տարվա հավատացյալ լինես, որպեսզի 
կարողանաս Աստծո տնտես դառնալ: 

10. Ճշմարիտ քրիստոնյաները երբևէ չպետք է գումարով օգնեն նրանց,  
ովքեր ճշմարիտ քրիստոնյաներ չեն: 

11. Եկեղեցի գնալու միակ նպատակը ճշմարիտ քրիստոնյա դառնալն է: 

12. Վկայություն տալիս դու պետք է միշտ մեկ օրինակ բերես քո կյանքից՝ 
ցույց տալու համար, թե ինչպես է Աստված քեզ օգնում աճել: 

13. Աստված միշտ պատրաստ է մարդկանց տալ իրենց բոլոր խնդրանքները, 
եթե նրանք աղոթելիս իրոք հավատան Աստծուն: 

14. Աստծո համար կարևոր չէ, թե ինչպես ես քո ժամանակն օգտագործում,  
եթե դու ճշմարիտ քրիստոնյա ես: 

15. Տեղական եկեղեցու գոյության հիմնական պատճառը ճշմարիտ 
քրիստոնյաներին օգնելն է, որպեսզի աճեն և ավելի ուժեղ դառնան:  
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16. Մարդիկ պետք է միշտ պատմեն իրենց մեղսալից անցյալի մասին ամեն 
անգամ, երբ եկեղեցում վկայություն են տալիս:  

17. Հավատացյալների աճելու համար լավագույն ձևերից մեկն իրար հետ 
խոսելն է և միմյանց հետ իրենց հավատալիքներով, խնդիրներով ու 
հաջողություններով կիսվելը: 

18. Եթե ճշմարիտ քրիստոնյան ուզում է Աստծո լավ տնտես դառնալ,  
նա պետք է սովորի հավատարիմ լինել:  

19. Հաղորդության ծառայությանը մասնակցելիս դու պետք է մտածես,  
թե ինչ հաղորդակցություն ունես մյուս ճշմարիտ քրիստոնյաների հետ: 

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

1. Դու պետք է ջրով մկրտվես որովհետև.  
Ա. Դու այդ ժամանակ կդառնաս ճշմարիտ քրիստոնյա: 
Բ. Հիսուսն է ասել, որ դա անես: 
Գ. Մովսեսը Կարմիր ծովը ցամաքով անցավ: 

2. Երբ մարդիկ երկրպագում  են Աստծուն, նրանք պետք է. 
Ա. Խնդրեն Աստծուն, որպեսզի օգնի իրենց ամենօրյա կյանքում: 
Բ. Աղոթեն Աստծուն հիվանդ մարդու բժշկության համար: 
Գ. Ասեն Աստծուն, թե ինչն են Նրա (Աստծո) մեջ հավանում:  

3. Դու պետք է տաս Աստծուն, որովհետև. 
Ա. Դու պարտավոր ես: 
Բ. Դու սիրում ես Նրան: 
Գ. Եթե չտաս, չես կարող ճշմարիտ քրիստոնյա դառնալ: 

4. Ինչքա՞ն հաճախ մարդը պետք է պատմի իր անցյալ կյանքից,  
երբ եկեղեցում վկայություն է տալիս: 

Ա. Ամեն անգամ վկայելիս: 
Բ. Երբեմն: 
Գ. Ոչ մի անգամ: 
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Համընկնող հարցեր:   
Ճիշտ տառը գրի՛ր ճիշտ պատասխանի դատարկ գծիկի վրա (յուր. 3 միավոր):  

1. Հաղորդություն 

2. Աստծո տնտես 

3. Վկայություն 

4. Ջրի մկրտություն  

5. Տեղական 
եկեղեցի 

6. Աղոթք 

Ա. Դու սա մեկ անգամ ես անում, որպեսզի ցույց 
տաս, որ դարձել ես ճշմարիտ քրիստոնյա: 

Բ. Հիսուսին վերհիշելու և Նրա երկրորդ 
գալստյանը սպասելու համար է: 

Գ. Աստծո հետ խոսելու միջոց է: 

Դ. Աստված ուզում է, որ մենք Նրան տանք մեր 
վաստակած գումարի 10%-ը: 

Ե. Ցույց է տալիս, թե ինչ է անում Աստված քո 
ամենօրյա կյանքում: 

Զ. Մարդկանց խումբ, ովքեր միասին 
հավաքվում են քրիստոնեական 
հաղորդակցության համար: 

Համառոտ պատասխանով հարցեր:  

1. Հաղորդության ծառայության մեջ ի՞նչ է խորհրդապատկերում հացը  
(5 միավոր):  

  

2. Հաղորդության ծառայության մեջ ի՞նչ է խորհրդապատկերում գինին  
(5 միավոր):  

  

3. Ներքևում գրի՛ր անգիր համարներ (24 միավոր):  
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4. Գրի՛ր վկայություն՝ օգտագործելով դասարանում ներկայացրած չորս 
ուղեցույցները: Եթե լրացուցիչ թղթի կարիք ունենաս, դիմի՛ր ուսուցչիդ: 

 Համոզվի՛ր, որ քո առօրյա կյանքից մեկ օրինակ բերել ես, որը ցույց է տալիս,  
որ Աստված քեզ օգնում է աճել: Ցո՛ւյց տուր, թե ինչպես է աստվածաշնչյան 
համարը քեզ օգնել քո ամենօրյա կյանքի տվյալ ասպարեզում աճելու համար  
(21 միավոր):  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	Բազմակի ընտրությամբ հարցեր:

