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Սեր և ինքնաընդունում 
Հասկանալ, թե ինչ է Աստծո սերը 
և դրական ինքնագնահատական 

Ուսուցչի ձեռնարկ 
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, Love and Accepting Myself, 
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 

Վերջին անգամ վերանայվել է. 11-2022 

http://www.iteenchallenge.org/
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Սեր և ինքնաընդունում  
Շատ երիտասարդներ այսօր պայքարում են խառը զգացմունքների դեմ՝ կապված 
սիրո և իրենք իրենց ընդունելու հետ: Սրանք երկու շատ կարևոր ու հիմնական 
ասպարեզներ են, որտեղ մարդը պետք է աճ ունենա, եթե ուզում է դառնալ հասուն 
քրիստոնյա: Այս դասընթացի հիմնական նպատակն է՝ հետազոտել, թե ինչ է 
ասում Աստված այս երկու թեմաների վերաբերյալ, և օգնել ուսանողներին, 
որպեսզի սկսեն գործադրել այս ասպարեզների վերաբերյալ Աստծո հիմնական 
ուսուցումները:  

 

1 

2 
 

Գլուխ 1. Սեր  

Մենք դիտարկելու ենք, թե ինչ է սերը՝ ուսումնասիրելով 
հունարեն երեք բառեր՝ էրոս, ֆիլեո և ագապե: Այնուհետև մենք 
կանդրադառնանք մեկս մյուսի հանդեպ սեր  տածելու մի քանի 
գործնական ձևերի: Նաև կքննարկենք, թե ինչն է մեզ խանգարում 
սեր արտահայտել: 
 

Գլուխ 2.  Ընդունել ինքս ինձ  

Դասընթացի այս գլխում մենք ուսումնասիրելու ենք, թե ինչ է 
նշանակում «ընդունել ինքս ինձ»: Մենք քննելու ենք մի քանի 
պատճառներ, թե ինչո՛ւ է «ինքս ինձ ընդունելն»  այդքան դժվար: 
Հետազոտելու ենք, թե որոնք են աճի հիմնական քայլերը, որոնք 
ունակ են դարձնում սովորել՝ «ընդունել ինքս ինձ»: Մենք նաև 
դիտարկելու ենք «ինքս ինձ ընդունելու» օգուտները: 
 

Ինչ է ներառված Ուսուցչի ձեռնարկում   
Ուսուցչի ձեռնարկն ունի չորս բաժին: Յուրաքանչյուր բաժին առանձնացված է 

հիմնական վերնագրով: 

1. Դասի ծրագրեր ուսուցչի համար, 

2. Ուսանողի ձեռնարկ, 

3. Ուսուցման ուղեցույց, 

4. Ուսանողի ստուգարք, պատասխաններ և դասընթացի վկայական:  

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

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

 

  

http://www.iteenchallenge.org/
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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: 
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Դասի ծրագրեր 

ուսուցիչների համար 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տե՛ս սույն Ուսուցչի ձեռնարկի 4-րդ էջը՝ այս դասերի ծրագրերի օգտագործման 
վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկություններ ստանալու համար:  
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Դասընթացի ընդհանուր նկարագրություն 

1.  Առաջին դասաժամից մեկ կամ երկու օր առաջ դու կարող ես այս դասընթացը 
ներկայացնել ուսանողներին և տալ առաջին հանձնարարությունները: 
Ուսուցման ուղեցույցի առաջին նախագիծը պետք է լրացված լինի նախքան 
առաջին դասաժամը: Դու կարող ես բաժանել Ուսանողի ձեռնարկը և խնդրել 
ուսանողներին, որ կարդան առաջին գլուխը, որը կքննարկվի առաջին 
դասաժամին: 

2.  Ուսուցչի ձեռնարկի հաջորդ էջում կա Դասարանական հանձնարարության 
ցուցակի մի օրինակ, որտեղ կան ամսաթվեր, թե երբ պետք է յուրաքանչյուր 
հանձնարարություն կատարվի: Թող նրանք լրացնեն համապատասխան 
ամսաթվերը՝ օգտագործելով Ուսուցման ուղեցույցի վերջում գտնվող՝  
Դասարանական հանձնարարության ցուցակի դատարկ օրինակը:  

3.  Խնդրում եմ՝ բացատրի՛ր ուսանողներին, որ նրանք չպետք է նախապես 
լրացնեն Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 4-րդը. «Ուշադիր հայացք ինքս 
ինձ»: Այս նախագիծը կօգտագործվի երրորդ դասաժամի ընթացքում: 

Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդը՝ «Բուժել հին հիշողությունները»,  
կօգտագործվի չորրորդ դասաժամին: Ուսանողները կարիք չունեն սա 
լրացնել  նախքան այդ դասաժամին գալը: Չորրորդ դասաժամն օգտագործում 
է Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդը, քանի որ անձնական 
կիրառությունը կենտրոնանում է այդ դասի վրա: Այս գործողությունը կարող 
էր ծրագրվել որպես առանձին աղոթքի դաս: Սրա վերաբերյալ ցուցումները 
դու կարող ես կարդալ այս դասի ծրագրի մեջ և կողմնորոշվել, թե ինչպես ես 
դու ուզում կարգավորել ժամանակը, որպեսզի քո ուսանողները 
առավելագույն օգուտ ստանան Նախագիծ 6-րդից:  

4.  Յուրաքանչյուր դասի ծրագրում կա մեկ կամ ավելի՝ «Դասի ջերմացման 
գործողություն»՝ դասի սկզբում օգտագործելու համար: Այս 
գործողությունների հիմնական նպատակն է օգնել ուսանողներին՝ իրենց 
ուշադրությունը տվյալ դասի հիմնական թեմայի վրա կենտրոնացնելու 
համար: Մենք ուզում ենք ջերմության և անկեղծության մթնոլորտ ստեղծել, 
որտեղ բոլոր ուսանողներն իրենց ազատ կզգան՝  դասի քննարկմանը 
մասնակցելիս: 

5.  3-րդ դասի ջերմացման գործողության համար դու մեծ հայելու կարիք 
կունենաս: 
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6.  Հաջորդ էջերում զետեղված ծրագրերում դասի ծրագրի յուրաքանչյուր կետ 
առաջարկում է ժամանակի որոշակի չափ՝ այդ կետն անցկացնելու համար 
օգտագործելու նպատակով: Խնդրում եմ՝ հասկացի՛ր, որ սրանք ընդամենն 
ուղեցույցներ են և հիմնված են 50 րոպեանոց դասաժամ ունենալու վրա: 

Դասի ծրագրերում յուրաքանչյուր կետի սկզբում դու կարող ես նաև տեսնել 
հղում,  օրինակ այսպիսի՝ Ուսանողի ձեռնարկ, X-X էջեր: Այս հղումը քեզ 
հուշում է, թե Ուսանողի ձեռնարկի որ էջերն են համընթաց դասի այդ 
հատվածի հետ:  

7.  Այս դասընթացի երկրորդ բաժինը վերաբերում է «ինքս ինձ ընդունելուն»:  
Այս թեմայի վերաբերյալ բազմաթիվ գրքեր կան: Լավագույններից մեկը Ջոշ 
Մաք Դաուելի գիրքն է՝ «Նրա պատկերն իմ պատկերն է» վերնագրով:  
Այս գրքի վերանայված տարբերակը կրում է՝ «Նայի՛ր ինքդ քեզ այնպես, 
ինչպես Աստված է նայում»  վերնագիրը: Դու կարող ես այն խորհուրդ տալ քո 
ուսանողներին, այն նաև կարող է ուսուցողական լավ հիմք հանդիսանալ այս 
դասընթացին ուսուցանելու  համար: 
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Դասարանական հանձնարարության ցուցակ 

Դասընթացի վերնագիրը                Սեր և ինքնաընդունում   

Հարցաշարեր Անգիր համարներ Ամսաթվեր 

1  Ա Հովհաննես 4:7-8   օր 2.   

2  Գաղատացիներին 6:4   օր 3.   

3     

 

Նախագծեր Համապատասխան ամսաթիվը 

1.   օր 1.   

2.   օր 2.   

3.   օր 3.   

4.   օր 4.   

5.   օր 5.   

6.   Օգտագործվում է դասարանում. օր 4.  

   

   

   

 

 

Ստուգարք Ամսաթիվ  օր 5.   

  



Սեր և ինքնաընդունում 13 

Դաս 1.  
Սեր. Ի՛նչ և ինչպե՛ս 

1. Աստվածաշնչյան բանալի ճշմարտություն:

Որպես քրիստոնյա՝ ես պետք է հայտնաբերեմ գործնական ձևեր՝ ցույց 
տալու համար իմ սերը ցանկացած գործում, որ ես անում եմ այսօր:  

2. Բանալի համար. Ա Հովհաննես 4:7.

«Սիրելինե՛ր, սիրենք միմյանց, քանի որ սերն Աստծուց է, և նա, ով սիրում 
է, Աստծուց է ծնված և ճանաչում է Աստծուն»:  

3. Հղում ուսանողական նյութերին:

Ուսանողի ձեռնարկի 1-ին գլուխը համընթաց է այս դասին: Ուսուցման 
ուղեցույց,  Նախագիծ 1-ինը՝ «Ա Կորնթացիներին 13:4», նույնպես 
կօգտագործվի այս դասին: 

4. Դասի ջերմացման գործողություն:

Այսօրվա դասաժամը սկսի՛ր՝ ուսանողներին հարցնելով. «Ինչպե՞ս է մեր 
մշակույթը նկարագրում սերը»: Նրանց պատասխանները գրի՛ր մեծ 
ստվարաթղթի վրա և այն փակցրո՛ւ դասարանի պատին: Մենք չենք ուզում 
քննել այդ սահմանումների ճշգրտությունը, թե արդյո՞ք դրանցում իրական 
սեր է արտահայտվում: Մենք պարզապես ուզում ենք թվարկել սիրո այն 
սահմանումները, որոնք ընդունված են մեր մշակույթում: Մեկ այլ տարբերակ՝ 
լրացուցիչ մտքեր ստանալու համար, հարցնելն է, թե ինչպես են հոլիվուդյան 
ֆիլմերը նկարագրում սերը:  

5. Քննարկե՛ք Ա-1. կետը. «Սիրո մի քանի սահմանումներ»
(15-20 րոպե), Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 4-րդ:

Դասի առաջին հատվածը ներկայացնում է բազմաթիվ ճանապարհներ՝ 
սիրուն մոտենալու և այն ավելի լավ հասկանալու համար: Մենք պետք է 
վստահ լինենք, որ մեր ուսանողները հասկանում են, թե ուր ենք մենք ուզում 
գնալ՝ այս թեմային անդրադառնալով: Մենք ուզում ենք սկսել նրանով, թե ինչ 
է ասում մեր մշակույթը սիրո մասին: Նաև ուզում ենք բացահայտել, թե որն է 
Աստծո տեսակետը սիրո վերաբերյալ, և հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք 

1 
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այն դարձնել մեր կյանքի ավելի մեծ հատվածը՝ արտահայտելով դա այնպես, 
ինչպես Աստված է ուզում, որ մենք անձնապես վայելենք սերը:  

Բացատրի՛ր, որ սիրո թեման այսօր քննարկելով՝ մենք գիտակցում ենք,  
որ ինչպես մի հին երգ է ասում՝ «Սերը բազմապիսի մի բան է»: Սերը մեկից 
ավելի սահմանումներ ունի և նաև շատ արտահայտություններ: Այն, ինչը 
շատ մարդիկ սեր են անվանում, այն չէ, ինչն Աստված է ասում սիրո մասին: 
Հակառակը նույնպես ճիշտ է. սիրո վերաբերյալ Աստծո նկարագրությունը 
շատ մարդկանց կողմից (ներառյալ շատ քրիստոնյաների) չի ընկալվում 
որպես սեր: 

Դու կարող ես դասի այս հատվածին մոտենալ երեք տեսակի 
սահմանումներով. 

ա.  Զննողական սահմանում: 

բ.  Բառարանային սահմանում: 

գ.  Անձնական սահմանում: 

Փորձի՛ր յուրաքանչյուր կետի քննարկումներն ամփոփել 5 րոպեի 
սահմաններում: 

ա.  Զննողական սահմանում: 

Այս սահմանումը քննարկելիս հղո՛ւմ արա այն ցուցակին, որը կազմեցիք 
դասի ջերմացման գործողության ժամանակ: Երբ մենք դիտարկում ենք, թե 
ինչպես է մեր մշակույթն ընկալում սերը, տեսնում ենք սիրո բազմաթիվ 
արտահայտություններ: Ըստ այն բանի, թե քո ուսանողներն ինչ են գրել այդ 
ցուցակում, դու կարող ես ավելացնել մի քանիսն էլ: Ռոմանտիկ սեր.  
«Ես սիրում եմ իմ շանը (կատվին)», «Ես պիցցա եմ սիրում», «Ես սիրում եմ 
լողափ գնալ»:  

Ցուցակը կազմելիս մենք զննում ենք, թե ինչպես են մարդիկ օգտագործում 
«սեր» բառը:  

Մի՛ մտիր խորը քննարկումների մեջ, թե ով է ճիշտ, ով՝ սխալ:  
Մեր նպատակն այստեղ պարզապես զննելն է, թե ինչպես են մարդիկ 
օգտագործում այս բառը՝ «սեր»:  

1 
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բ.  Բառարանային սահմանում: 

Բառանային սահմանումներ նայելու համար դու կարող ես մի բառարան 
բերել դասարան և տալ ուսանողներին, որպեսզի կարդան, թե ինչ սահմանում 
է տրված այդ գրքում: 

Սահմանումներին դիմելու երկրորդ ձևը այն հունարեն բառերին 
անդրադառնալն է, որոնք Աստվածաշնչում օգտագործվել են սիրո համար, 
երբ դեռ Հիսուսն ապրում էր Երկրի վրա: Թող քո ուսանողները բացեն իրենց 
Ուսանողի ձեռնարկի 4-րդ էջը և արագ բացատրություն ներկայացնեն 
հետևյալ երեք բառերի համար՝ էրոս, ֆիլեո և ագապե: Համոզվի՛ր, որ քո 
ուսանողները հասկանում են, որ սիրո վերաբերյալ հունարեն այս երեք 
բառերը երեք առանձին հասկացություններ են, սակայն հայերեն 
թարգմանվում են միայն մեկ բառով՝ սեր:  

Մի՛ փորձիր մտնել մանրամասն քննարկումների մեջ՝ կապված սիրո 
վերաբերյալ այս հունարեն հասկացությունների հետ: Մենք կանցկացնենք 
դասաժամի մնացած հատվածը, իսկ հետագայում այդ բառերին 
կանդրադառնանք ավելի մանրամասնորեն: Առայժմ մենք հիմնականում 
ուզում ենք ներկայացնել այս երեք բառերը՝ ամեն մեկի համար բերելով շատ 
պարզ սահմանումներ: 

Սիրո մեկ այլ սահմանում բերվում է Institute in Basic Life Principles-ից: 
Այսպես.  

«Սերը մարդկանց հիմնական կարիքների համար տալն է՝ առանց դրա 
համար անձնական շահի դրդապատճառ ունենալու» (հակառակ 
եսասիրության): 

գ.  Անձնական սահմանում: 

Ուսանողներին կոնկրետ իրավիճակներ նկարագրելու հնարավորությո՛ւն 
տուր, իրավիճակներ, որտեղ նրանք սեր են ցուցաբերել ինչ-որ մեկի հանդեպ: 
Դու կարող ես մեկ կամ երկու անձնական օրինակով կիսվել՝ ցույց տալու 
համար, թե ինչպիսի  օրինակներով ես ուզում, որ նրանք կիսվեն:  

Առի՛թ տուր քո ուսանողներին՝ կիսվել իրավիճակներով, որտեղ նրանք 
սեր են ցուցաբերել վերջին մի քանի օրվա ընթացքում: Ավելի ուշ՝ այս 
դասաժամին, մենք կանդրադառնանք Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 1-ին և 
ավելի մանրամասն կքննարկենք այս թեման:  
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Ուսանողներին մի՛ ստիպիր, որ էլի օրինակներ բերեն: 
Սահմանափակվի՛ր մի քանիսով, որ կարողանաս ունենալ իրական կյանքի 
մի քանի իրավիճակներ, որոնք ուղղակիորեն կապված են քո ուսանողների 
հետ:   

6. Անցկացրո՛ւ Ա-2. կետը. «Ինչպե՞ս է Աստված ցույց տվել մեզ Իր սերը»
(5 րոպե), Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 5-րդ:

Համառոտ բացատրի՛ր, որ սիրո մասին իմանալու ձևերից մեկը տեսնելն է, 
թե ինչպես են մյուսները սերն արտահայտում: Ուսանողի ձեռնարկից 
ընդամենը ցուցակը կարդալու փոխարեն խնդրի՛ր քո ուսանողներին՝ 
թվարկել ձևեր, թե ինչպես է Աստված մեզ սեր ցույց տվել: Գրի՛ր նրանց 
պատասխանները մեծ ստվարաթղթի վրա և այն փակցրու պատին:  
Դու կարող ես հղում անել այս ցուցակին սույն դասընթացի մնացած 
դասաժամերի ընթացքում:  

Նրանց մտածած ձևերը ցուցակագրելուց հետո կրկին անդրադարձե՛ք 
Ուսանողի ձեռնարկին և տեսե՛ք, թե կա՞ն արդյոք այլ բաներ, որոնք կարիք կա 
ավելացնել իրենց այս ցուցակում: 

Ամենակարևորը, որ այստեղ պետք նշել, հետևյալն է. «Աստված սիրո՛ւմ է 
ինձ»: Այս ճշմարտությունը բազմաթիվ ձևերով կարող է փոխել մեր կյանքը: 

Գլխավոր հարցը սա է. «Ինչպե՞ս ենք պատրաստվում արձագանքել Նրա 
սիրուն: Կպատասխանե՞նք Նրան նույն սիրով: Կվերցնե՞նք Նրա տված սերը՝ 
այն մյուսներին փոխանցելու համար»:  

7. Անցկացրո՛ւ Բ. կետը. «Ինչպե՞ս կարող եմ սեր ցույց տալ»
(10-15 րոպե), Ուսանողի ձեռնարկ, 6-7-րդ էջեր:

Սերը շատ քիչ օգուտ կտա մեզ, եթե մենք պարզապես սահմանումներ 
անգիր անենք: Այն պետք է գործի դնել: Մենք ամեն օր մեր սերը մարդկանց 
ցույց տալու հնարավորություններ փնտրելու կարիք ունենք: Դա է նաև 
բանալին՝ լինել սեր ընդունող մարդ: Ինչքան շատ սեր ցուցաբերենք 
մարդկանց հանդեպ, այնքան շատ սեր կգա մեր կյանքում: 

Սակայն նույնիսկ եթե մարդիկ մեր սիրուն սիրով չպատասխանեն, մենք, 
անկասկած, կարող ենք վստահ լինել՝ «Աստված շարունակում է ինձ սիրել»:  

Բ կետի՝ «Ինչպե՞ս կարող եմ սեր ցույց տալ», ենթակետերն անցկացնելիս 
քո ուսանողներին շա՛տ ժամանակ տուր տվյալ հարցերը քննարկելու համար, 
որպեսզի նրանք սկսեն տեսնել, թե ինչպես այն կարող է գործել իրենց 
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կյանքում: Կախված քո ուսանողների առավել կամ պակաս հոգևոր 
հասունությունից՝ դու պետք է զգայուն լինես այն հարցում, թե ինչ են նրանք 
զգում: Եթե այս ամենը նրանց համար շփոթեցուցիչ է, քաջալերի՛ր նրանց, որ 
շարունակեն Աստծո սերը փնտրել հենց իրենց կյանքում:  

Դու կարող ես քո ուսանողներին ասել, որ ցուցակ կազմեն, թե ում պետք է 
իրենք սիրեն: Այնպես արա, որ նրանք նշեն. 

ա.  Աստված: 

բ.  Իրենց ընտանիքը: 

գ.  Նրանց, ովքեր ներկայումս ապրում են իրենց կողքին: 

8. Քննարկի՛ր Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 1-ինը     (5-15 րոպե):

Քո ուսանողները պետք է արդեն կատարած լինեն Ուսուցման ուղեցույց, 
Նախագիծ 1-ինը. «Ա Կորնթացիներին 13:4»՝ նախքան դասի գալը: Բայց և 
այնպես, քո ուսանողներից ոմանք կարող են դժվարություն ունենալ այդ 
անելու համար: Քանի որ Ուսանողի ձեռնարկի 2-րդ և 3-րդ նախագծերը նույն 
ձևաչափն ունեն, մենք ուզում ենք համոզված լինել, որ նրանք ճիշտ են 
կատարում դրանք: 

Թող քո ուսանողները կիսվեն իրենց պատասխաններով սիրո 
յուրաքանչյուր սահմանման վերաբերյալ: Զգո՛ւյշ եղիր, որ սա չվերածվի 
հետևյալ կարգի  քննարկման. «Ո՛չ, քո պատասխանը ճիշտ չէ»: Նրանցից 
ընդամենը պահանջվում է գրել իրենց սեփական սահմանումը, այնպես որ 
նրանք կարող են տարբեր սահմանումներ ունենալ: 

Մենք ուզում ենք հաշվարկել, թե ինչքան միտք են նրանք ներդրել այս 
նախագծի մեջ: Նրանք իրականում մակերեսայի՞ն պատասխաններ են տվել, 
թե, իրոք, խորը մտածել են դրանց շուրջ: 

Սիրո վերաբերյալ յուրաքանչյուր սահմանման Բ հատվածն այն մասին է, 
թե ինչպես կարող են նրանք այս ամենն իրենց կյանքում կիրառել հենց 
հիմիկվանից: Չի պահանջվում, որ սիրո բոլոր հինգ սահմանումները 
քննարկեք Նախագիծ 1-ինում: Ավելի լավ կլինի՝ մանրամասնորեն քննարկել 
սիրո երկու կամ երեք նկարագրություն, քան արագ սլանալ և 
մակերեսայնորեն քննարկել բոլոր հինգ նկարագրությունները:  
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9. Անձնական կիրառություն     (5-10 րոպե):

Այսօրվա դասն ամփոփելիս ընդգծի՛ր կարևորությունը. Աստծո մարդկանց 
հանդեպ սեր ցույց տալ այսօր ևեթ: Թող ուսանողները գրեն մեկ ձև, որով 
նրանք ուզում են Աստծուն ցույց տալ, որ սիրում են Իրեն: Դրանից հետո 
նրանք պետք է Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 1-ինում գտնվող՝ սիրո հինգ 
նկարագրություններից ընտրեն մեկը և նպատակ դնեն՝ ինչ-որ մեկի հանդեպ 
սեր ցուցաբերեն հաջորդ 24 ժամերի ընթացքում՝ օգտագործելով սիրո 
դրսևորում: Նրանք կարող են օգտագործել այն անձնական նպատակը, որն 
արդեն ներկայացրել էին այդ հատվածի համար Նախագիծ 1-ինում, կամ էլ 
կարող են նոր նպատակ գրել: 

Կարևորն այն է, որ նրանք աշխատեն ավարտել այս հանձնարարությունը 
նախքան հաջորդ դասաժամը: Այսպիսով, նրանք պետք է ընտրեն այն մեկին, 
ում հետ կարող են անձնական շփում ունենալ հաջորդ 24 ժամվա ընթացքում: 
Պարզապես սիրո վերաբերյալ մտքեր ու խորհուրդներ ունենալն անօգուտ է: 
Նրանք պետք է այնպիսի նպատակ ունենան, որը որոշակի գործողություններ 
կակնկալեր. սիրո գործողություններ: Նրանք կարող են ընտրել ընկերոջը, 
ընտանիքի անդամին, սենյակակցին, առաջնորդին, կամ նույնիսկ որևէ 
անծանոթի: 

Բացատրի՛ր, որ մեր դասաժամի սկզբում նրանց առիթ կտրվի պատմելու, 
թե ինչպես են իրականացրել իրենց ծրագրերը: 

10. Հանձնարարություններ:

ա.  Բաժանի՛ր Ուսանողի ձեռնարկը, եթե դեռ չես բաժանել: Թող նրանք
կարդան Ուսանողի ձեռնարկի 1-ին գլուխը՝ հաջորդ դասաժամին 
նախապատրաստվելու համար: 

բ.  Գնահատակա՛ն դիր Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 1-ինի համար. 
«Ա Կորնթացիներին 13:4»: 

գ.  Բացատրի՛ր, որ նրանք չպետք է կատարեն Ուսուցման ուղեցույց, 
Նախագիծ 4-րդը՝  իրենց դասերն անելիս կամ ազատ ժամանակ:  
Մենք այս նախագիծը կլրացնենք դասարանում, երրորդ դասաժամին: 

11. Դասի գնահատում:

Խնդրում եմ՝ գրի՛ր մտքեր այս դասի բարելավման համար:
Ո՞ր հատվածներն էին լավագույնս աշխատում:
Ո՞ր մասերն էին ուսանողների համար դժվարհասկանալի:
Ի՞նչն ամենաօգտակարը թվաց քո ուսանողներին:
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Դաս 2.  
Սիրո արգելքները 

1. Աստվածաշնչյան բանալի ճշմարտություն:

Անհրաժեշտ է, որ ես զարգացնեմ գործողությունների որոշակի ձևեր՝ 
հաղթահարելու համար այն բաները, որոնք ինձ խանգարում են սեր 
ցուցաբերել մարդկանց հանդեպ: 

2. Բանալի համար. Ա Կորնթացիներին 13:5.

«Սերն անվայել վերաբերմունք չի ունենում, իրենը չի փնտրում, 
հեշտությամբ չի գրգռվում, չար բան չի մտածում»:  

3. Հղում ուսանողական նյութերին:

Ուսանողի ձեռնարկի 1-ին գլուխը համընթաց է այս դասին: Ուսուցման 
ուղեցույց,  Նախագիծ 1-ինը՝ «Ա Կորնթացիներին 13:4», և Նախագիծ 2-րդը՝ 
«Ա Կորնթացիներին 13:5-6», նույնպես կօգտագործվեն այս դասին: 

4. Դասի ջերմացման գործողություն:

Դու կարող ես այսօրվա դասաժամը սկսել՝ հղում անելով այն 
հանձնարարություններին, որոնք դու տվել էիր քո ուսանողներին վերջին 
դասաժամի վերջում: Նրանք հանձնարարություն էին ստացել՝ ինչ-որ մեկին 
սեր ցույց տալու նպատակ դնել՝ ըստ սիրո դրսևորումների այն ցուցակի,  
որը գտնվում է Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 1-ինում.  
«Ա Կորնթացիներին 13:4»:   

Խնդրի՛ր կամավորների՝ կիսվել իրենց նպատակը իրագործելու համար 
իրենց թափած ջանքերի արդյունքներով: Խնդրի՛ր նրանց կիսվել, եթե 
նույնիսկ ամեն բան այնպես չի ընթացել, ինչպես իրենք էին ակնկալում: 
Մատնանշի՛ր, որ հիմնական հարցերից մեկը, որի մասին մենք այսօր խոսելու 
ենք, այն է, թե ինչն է մեզ արգելում կամ խանգարում սեր ցուցադրել 
մարդկանց հանդեպ: 
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5. Քննարկի՛ր Գ. կետը. «Ի՞նչն է ինձ խանգարում սեր ցույց տալ»
(5-10 րոպե), Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 7-րդ:

Թող ուսանողները կիսվեն հետևյալ հարցին տված իրենց 
պատասխաններով. «Ի՞նչն է ինձ խանգարում սեր ցույց տալ»: Խնդրի՛ր նրանց՝ 
կիսվել, թե ովքեր կան իրենց կյանքում, ում նրանք չեն կարողանում կամ չեն 
կարողացել սիրել: Ահա մի քանի մարդկանց օրինակներ, ում, հնարավոր է, 
դժվար է սիրել. 

- այնպիսի հայր, ով լքել է ինձ: 
- այնպիսի հայր, ով հարբեցող է եղել և ծեծել մորս: 
- այնպիսի հայր, ով ոչինչ չի արել, երբ պապիկս սեռական բռնության է 

ենթարկել ինձ: 
- ինչ-որ մեկին, ով մշտապես քննադատում է ինձ: 

Հետո, երբ նրանք կթվարկեն այն մարդկանց, ում նրանց համար դժվար է 
սիրել, հարցրո՛ւ, թե արդյոք եղե՞լ է օրինակ, երբ ինչ-որ մեկին նրանք 
անցյալում չէին կարողացել սիրել, սակայն հետագայում գտել են դրանից՝ այդ 
չկարողանալուց ձերբազատվելու ճանապարհ և հիմա ունեն լավ և սիրող 
ընկերություն: Եթե այդպես է, հարցրո՛ւ նրանց, թե ինչ փոփոխություններ էին, 
որ բժշկություն բերեցին իրենց փոխհարաբերության մեջ:  

Դու պետք է ուշադիր լինես, որպեսզի մակերեսային լուծումներ 
չառաջարկես խախտված փոխհարաբերությունների համար: Այդպիսի 
իրավիճակները, որպես կանոն, լի են խորը խնդիրներով, որոնք հնարավոր չէ 
լուծել մեկ պարզ աղոթքով կամ աստվածաշնչյան համարով: Հիմնական 
բանը, որ մենք ուզում ենք փոխանցել, այն է, որ Աստված սիրում է քո 
դասարանում գտնվող ամեն մեկին՝ անկախ այն բանից, որ իրենք, միգուցե, 
դժվարացել են սիրել մյուսներին:  

6. Քննարկե՛ք Դ. կետը. «Ինչքա՞ն կարևոր է սերը»
(5-10 րոպե), Ուսանողի ձեռնարկ, 8-9-րդ էջեր:

Այս կետը քննարկելիս մենք ուզում ենք օգնել նրանց, որ տեսնեն, թե 
որքան կարևոր է սերն Աստծո տեսանկյունից: Աստված մեծ արժեք է տալիս 
սիրուն:  

Երբ անդրադառնում ենք Աստվածաշնչի երեք մեծագույն օրենքներին, 
որոնք բոլորն էլ խոսում են սիրո մասին, մենք ուզում ենք, որ նրանք տեսնեն 
այն առաջնայնությունը, որն Աստված տալիս է սիրուն և հնազանդությանը:  
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Այս բաժնի երրորդ ենթակետը վերաբերում է Աստծուն հնազանդվելու 
կարևորությանը, որ սերն ունի: Հնազանդությունը բարձրագույն արժեք է: 
Աստված ոչ մի տեղ չի ասում, որ կարելի է խախտել Իր օրենքը, եթե դա 
արվում է հանուն սիրո:  

7. Քննարկի՛ր Ե. կետը. «Ի՞նչը պետք է մենք չսիրենք»
(5-10 րոպե), Ուսուցման ուղեցույց, էջ 9-րդ:

Մեկ այլ կարևոր հանգամանք՝ հասկանալու համար, թե ինչ է սերն Աստծո 
տեսակետից, տեսնելն է, որ սերը սահմաններ ունի: Ուսանողի ձեռնարկը 
թվարկում է երկու երևույթներ, որոնք մենք չպետք է սիրենք: Դու կարող ես 
ուրիշ օրինակներ էլ ավելացնել այդ երկուսին: 

Ենթակետ 1. «Մի՛ սիրիր մեղքը» անցկացնելիս սկսի՛ր 
Ա Հովհաննես 2:15-17-ով: 

Ա Հովհաննես 2:15-17. 

«Մի՛ սիրեք աշխարհը, ո՛չ էլ այն, ինչ աշխարհի մեջ է: Եթե մեկը սիրում է 
աշխարհը, Հոր սերը նրա մեջ չէ, որովհետև այն ամենը, ինչ աշխարհում է՝ 
մարմնականի ցանկությունը, աչքերի ցանկությունը և կյանքի 
հպարտությունը, ոչ թե Հորից է, այլ՝ աշխարհից: Աշխարհն էլ կանցնի, 
նրա ցանկությունն էլ, բայց նա, ով կատարում է Աստծո կամքը, հավիտյան 
կմնա»: 

Բացատրի՛ր, որ երբ այս համարներն ասում են՝ «մի՛ սիրեք աշխարհը», դա 
չի վերաբերում Աստծո ստեղծած աշխարհին: Դա վերաբերում է մեղքին, որն 
աշխարհում է, որը գալիս է սատանայից: 

Սա կարող է հարմար պահ լինել՝ քննարկելու համար փորձության թեման, 
որ ավելի մանրամասն ուսումնասիրվում է Խմբային ուսուցումներ նորադարձ 
քրիստոնյաների համար դասընթացի՝ Փորձություններ բաժնում: Բայց և 
այնպես, լավ կլիներ բացատրել, որ փորձությունները, սովորաբար, շատ 
գրավիչ հրավերներ են՝ մեղսալից ինչ-որ բանի մեջ մասնակից լինելու 
համար: Հաճախ մենք, հնարավոր է, այդ պահին նույնիսկ չնկատենք, որ դա 
մեղք է: Սակայն, երբ մենք ուշադիր նայենք փորձությանը, կարող ենք տեսնել, 
որ այն մեզ ներքաշում է մի բանի մեջ, որը  խախտում է Աստծո օրենքներից 
մեկը:  
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Մենք կարիք ունենք զարգացնել մեղքի հանդեպ նոր արձագանք՝ ատել 
այն: Առակաց 8:13-ն ասում է. «Տիրոջ երկյուղը չարն ատելն է. հպարտությունը, 
ամբարտավանությունը, չար ընթացքն ու նենգ բերանը ես ատում եմ»:  

Քննարկվող երկրորդ թեման՝ ենթակետ 2-րդը, վերաբերում է փողին.  
Մի՛ սիրիր փողը (Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 9-րդ): Մենք ցանկանում ենք 
հստակեցնել, որ Աստված չի ատում փողը: Փողը մեղսալից չէ, այլ 
«փողասիրությունն» է, որ մեղսալից է: Օգտագործի՛ր հետևյալ համարներն 
այս թեման քննարկելու համար: Աստված ուզում է, որ մենք արժևորենք 
երկնային բաները, ոչ թե նյութական բաները, որոնք մնայուն չեն:  

Ա Տիմոթեոս 6:10. 

«Որովհետև դրամի սերը բոլոր չարիքների արմատն է, որին տրվելով 
ոմանք հավատից մոլորվեցին և իրենք իրենց շատ ցավերով խոցեցին»: 

Մատթեոս 6:19-21. 

«Ձեզ համար գանձեր մի՛ դիզեք երկրի վրա, որտեղ ցեցն ու ժանգը 
փչացնում են, և գողերը պատը ծակելով՝ գողանում են, այլ ձեզ համար 
գանձե՛ր դիզեցեք երկնքում, ուր ո՛չ ցեցը, ո՛չ էլ ժանգը կարող են փչացնել, 
և ո՛չ էլ գողերը կարող են պատը ծակել ու գողանալ, որովհետև որտեղ որ 
ձեր գանձն է, այնտեղ էլ ձեր սիրտը կլինի»:  

8. Քննարկի՛ր Ուսանողի ձեռնարկ, Նախագիծ 2-րդը     (10-20 րոպե):

Քո ուսանողները պետք է արդեն ավարտած լինեն Ուսուցման ուղեցույց, 
Նախագիծ 2-րդը՝ «Ա Կորնթացիներին 13:5-6»՝ նախքան դասի գալը: 
Օգտագործի՛ր դասաժամի այս մասը՝ անելու համար նույն բանը, ինչ արեցիր 
առաջին դասաժամին:  

Թող քո ուսանողները կիսվեն սիրո յուրաքանչյուր ձևակերպման 
վերաբերյալ իրենց պատասխաններով: Զգո՛ւյշ եղիր, որ սա չվերածվի՝  
«Ո՛չ, քո պատասխանը ճիշտ չէ» քննարկման: Նրանց հանձնարարվել է գրել 
անձնական սահմանում, այնպես որ երկու տարբեր ուսանողներ կարող են 
երկու տարբեր կարծիքներ ունենալ: 

Մենք իրականում ուզում ենք հասկանալ, թե որքան միտք են նրանք 
ներդրել այս նախագծի մեջ: Նրանք իրականում մակերեսայի՞ն 
պատասխաններ են տվել, թե՞  խորը մտածված:  

Սիրո վերաբերյալ յուրաքանչյուր սահմանման Բ հատվածն այն մասին է, 
թե ինչպես նրանք կարող են այս ամենն իրենց կյանքում կիրառել հենց հիմա: 
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Չի պահանջվում, որ դուք սիրո բոլոր վեց սահմանումները քննարկեք 
Նախագիծ 2-րդում: Ավելի լավ կլինի՝ մանրամասնորեն քննարկել սիրո երկու 
կամ երեք նկարագրություն, քան արագ սլանալ և մակերեսայնորեն քննարկել 
բոլոր 6 սահմանումները: 

9. Սիրուն նայել այլ մարդկանց տեսակետից     (10-20 րոպե):

Կարևոր է, որ քո ուսանողները սիրո մասին մտածեն իրենցից՝ որպես 
անհատականությունից դուրս: Սա իրականացնելու ձևերից մեկն այն է, որ 
ուսանողներից մեկը ներկայացնի, թե ինչպես կարող է նա սեր ցուցաբերել 
դասարանի մեկ այլ ուսանողի հանդեպ: Որից հետո հարցրո՛ւ մեկ այլ 
ուսանողի, թե արդյոք նա այդ քայլը տեսնո՞ւմ է որպես սիրո գործողություն: 
Այն, ինչ մենք ուզում ենք մատնանշել, հետևյալն է. «Մյուս մարդիկ իրերին 
նայում են նո՞ւյն ձևով, ինչ՝ ես»:  

10. Անձնական կիրառություն     (5-10 րոպե):

Օգտագործի՛ր նմանատիպ անձնական կիրառություն, ինչպիսին մենք 
օգտագործեցինք առաջին դասին: Թող քո ուսանողները գրեն մի ձև, որով 
նրանք ուզում են Աստծուն ցույց տալ, որ սիրում են Նրան: Այնուհետև նրանք 
թող ընտրեն Նախագիծ 2-րդի՝ սիրո վեց նկարագրություններից մեկը և այն 
դարձնեն իրենց նպատակը, այն է՝ 24 ժամվա ընթացքում ինչ-որ մեկի 
հանդեպ սեր ցուցաբերել՝  օգտագործելով սիրո այդ դրսևորումը: Նրանք 
կարող են օգտագործել այն անձնական նպատակը, որն արդեն գրել էին 
Նախագիծ 2-րդի այդ բաժնում, կամ էլ թող նոր նպատակ գրեն:  

Կարևորն այն է, որ նրանք աշխատեն այս հանձնարարությունը կատարել 
նախքան հաջորդ դասաժամը: Այսինքն՝ պետք է ընտրեն ինչ-որ մեկին, ում 
հետ նրանք անձնական շփում կունենան հետագա 24 ժամվա ընթացքում: 
Սիրո մասին պարզապես մտածելը ոչ մի օգուտ չի տա: Նրանք պետք է 
ունենան մի նպատակ, որը  մատնանշում է գործողություն՝ սիրո 
գործողություն: Նրանք կարող են ընտրել մի ընկերոջ, ընտանիքի անդամի, 
առաջնորդի կամ նույնիսկ անծանոթի:   
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11. Հանձնարարություններ:

Ա.  Դասի վերջում հարցաշա՛ր տուր Ա Հովհաննես 4:7-8-ի վերաբերյալ:

Ա Հովհաննես 4:7-8. 

«Սիրելինե՛ր, սիրենք միմյանց, քանի որ սերն Աստծուց է, և նա, ով սիրում 
է, Աստծուց է ծնված ու ճանաչում է Աստծուն: Նա, ով չի սիրում, չի 
ճանաչում Աստծուն, որովհետև Աստված սեր է»:  

Բ.  Գնահատակա՛ն դիր Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 2-րդի՝ 
«Ա Կորնթացիներին 13:5-6» բաժնի համար: 

12. Դասի գնահատում:

Խնդրում եմ՝ գրի՛ր մտքեր այս դասի բարելավման համար:
Ո՞ր հատվածներն էին լավագույնս աշխատում:
Ո՞ր մասերն էին ուսանողների համար դժվարհասկանալի:
Ի՞նչն ամենաօգտակարը թվաց քո ուսանողներին:
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Դաս 3.  
Ինչո՞ւ «ընդունել ինքս ինձ» 

1. Աստվածաշնչյան բանալի ճշմարտություն:

Որպես քրիստոնյա՝ ես պետք է հստակ իմանամ, թե ինչո՛ւ է անհրաժեշտ 
«ընդունել  ինքս ինձ» այնպես, ինչպես Աստված է ընդունում ինձ:  

2. Բանալի համար. Եփեսացիներին 2:10.

«Որովհետև մենք Նրա ձեռքի գործն ենք՝ Քրիստոսով Հիսուսով բարի 
գործերի համար ստեղծված, որոնց Աստված նախապես պատրաստեց,  
որ նրանց մեջ քայլենք»:  

3. Հղում ուսանողական նյութերին:

Ուսանողի ձեռնարկի 2-րդ գլուխը համընթաց է այս դասին: Ուսուցման 
ուղեցույց, Նախագիծ 4-րդը՝ «Ուշադիր հայացք ինքս ինձ», նույնպես 
կօգտագործվի այս դասին: 

4. Դասի ջերմացման գործողություն     (10-15 րոպե):

Ա.  Դասաժամի սկզբում բոլոր ուսանողները թող դուրս գան
դասասենյակից: 

Բ.  Դրանից հետո նրանք թող մեկ առ մեկ դասասենյակ մտնեն: 

Գ.  Թող բացեն Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 4-րդը՝ «Ուշադիր հայացք 
ինքս ինձ»: 

Դ.  Թող նրանք կարդան առաջին երկու հարցերը և զննողաբար նայեն իրենք 
իրենց դասասենյակի առջևում գտնվող մեծ հայելու մեջ: 

Ե.  Այնուհետև թող նստեն և անմիջապես պատասխանեն Նախագիծ 4-րդի 
մնացած բոլոր հարցերին: 

Զ.  Երբ առաջին ուսանողն ուշադիր կնայի ինքն իրեն հայելու մեջ և 
կվերադառնա իր տեղը, կանչի՛ր մյուս ուսանողին: 
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5. «Ինքս ինձ ընդունելու» թեմայի ներածություն     (5 րոպե):

Նշի՛ր, որ հաջորդ երկու դասաժամերին մենք կուսումնասիրենք «ինքս ինձ 
ընդունելու» թեման: «Ես ընդունում եմ ինքս ինձ» խոսքի մեկ այլ ձև է՝  
«Ես սիրում եմ ինքս ինձ»: Սա իրականում արտահայտում է երկրորդ՝ 
ամենամեծ պատվիրանի մեջ զետեղված ճշմարտությունը, որի մասին մենք 
անցանք այս դասընթացի առաջին երկու դասաժամերին: 

Մարկոս 12:31. 

«Եվ երկրորդը սրա նման է. «Դրացուդ անձիդ պես սիրի՛ր»: 
Սրանցից ավելի մեծ ուրիշ պատվիրան չկա»:  

Ուրեմն, ի՞նչ է նշանակում՝ սիրել ինքդ քեզ: Շատ հստակ է, որ մենք չենք 
խոսում եսասիրական սիրո մասին: Սակայն ի՞նչ է նշանակում սիրել ինքդ 
քեզ այնպես, ինչպես Աստված է ուզում, որ սիրես: Դա է այս դասի կիզակետը: 

Օգտագործի՛ր Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 4-րդը որպես կամուրջ՝ 
անցում կատարելու համար այս դասաժամի թեմային: Հարցրո՛ւ քո 
ուսանողներին, թե որքանով էր դժվար, որ իրենք իրենց նայեն հայելու մեջ և 
պատասխանեն  Նախագիծ 4-րդի հարցերին: Նրանց արձագանքները կարող 
են օգնել՝ բացահայտելու այն մարտահրավերները, որոնց հանդիպում են 
իրենք իրենց ընդունելիս: 

6. Քննարկի՛ր Ա. կետը. «Ի՞նչ է նշանակում՝ ընդունել ինքս ինձ»
(7-10 րոպե),  Ուսանողի ձեռնարկ, 10-11-րդ էջեր:

Քո ուսանողներից շատերի համար կարող է առաջին անգամը լինել, որ 
ուսումնասիրում են «ընդունել ինքս ինձ» թեման: Դու կարող ես ունենալ շատ 
դրական և առողջ ինքնագնահատական ունեցող ուսանողներ, նաև կարող ես 
ունենալ սեփական անձի մասին խորը վնասված հայացքներով ուսանողներ, 
ովքեր չեն հավանում իրենք իրենց, և նրանց համար շատ դժվար է հայելու մեջ 
նայելը:  

Դու այս հատվածը կարող ես սկսել՝ քննարկելով այն հարցերը, որոնք 
բարձրացվել են Ուսանողի ձեռնարկի Ա. կետում՝ 10-րդ էջի առաջին 
պարբերությունում: 
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Ես իրականում սիրո՞ւմ եմ ինքս ինձ: Եթե ես իմ դեմքի կամ մարմնի 
ցանկացած մասը փոփոխելու իշխանություն ունենայի, կօգտագործեի՞ 
արդյոք այդ իշխանությունը: Ինքս ինձ սիրելն իրականում ներառում է. 
սովորել սիրել ինքս ինձ, գոհ լինել այն ամենով, որոնք ես չեմ կարող փոխել: 

Մեջբերումն արված է Ուսանողի ձեռնարկի 10-րդ էջից 

Քննարկի՛ր Ուսանողի ձեռնարկի 10-րդ էջում գտնվող աղյուսակը, որտեղ 
նշված են չորս կետեր այն մասին, թե ինչ է նշանակում «ընդունել ինքս ինձ»: 
Քաջալերի՛ր նրանց՝ 5-7-րդ կետերի դատարկ տեղերում նոր մտքեր գրելու 
համար:  

Ի՞նչ է նշանակում՝ «ընդունել ինքս ինձ». 

1. Տեսնել իմ արժեքը՝ որպես անձնավորություն:

2. Սիրել ինքս ինձ՝ ինչպես Աստված է սիրում:

3. Գնահատել ինքս ինձ՝ ինչպես Աստված է գնահատում:

4. Իրատեսական կարծիք ունենալ սեփական անձի վերաբերյալ՝ որպես
անձնավորության:

      Ներքևում ավելացրո՛ւ քո սեփական մտքերը. 

5. 

6. 

7. 

Ուսանողի ձեռնարկի 10-րդ էջից  

7. Քննարկի՛ր չորս հիմնական ասպարեզները, որոնք կապ ունեն «ինքս ինձ
ընդունելու» հետ (5-10 րոպե), Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 11-րդ:

Երբ մենք խոսում ենք «ինքս ինձ ընդունելու» թեմայի շուրջ, նկատի ենք 
ունենում  ավելին, քան մեր արտաքին տեսքն է: Ուսանողի ձեռնարկի 11-րդ 
էջերում մենք թվարկել ենք չորս հիմնական ասպարեզներ, որոնք ներառում 
ենք, երբ խոսում ենք «ինքս ինձ ընդունելու» մասին: Դու կարող ես մի 
պլակատ կազմել այս չորս  ասպարեզների համար, որպեսզի հեշտությամբ 
կարողանաս հղում անել դրան դասընթացի մնացած մասում: Պլակատում 
կարելի է զետեղել ընդամենն այդ չորս ասպարեզները՝ առանց լրացուցիչ 
նկարագրությունների:  
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Կան «ինքս ինձ ընդունելուն» վերաբերող չորս հիմնական ասպարեզներ.  

1. Իմ ֆիզիկականը՝ արտաքին տեսքը:

2. Իմ ընդունակությունները (որոնք ես կարող եմ կատարել. օրինակ՝
երգել, դաշնամուր կամ կիթառ նվագել, հաջողություն ունենալ որևէ
մարզաձևում):

3. Իմ ծնողները: Կարո՞ղ եմ ասել Աստծուն (և մյուսներին). «Ես շատ
երախտապարտ եմ, որ արժանացել եմ այն ծնողներին, որոնց
Աստված է տվել ինձ»:

4. Իմ շրջապատը (որտեղ ես մեծացել եմ). քաղաք, արվարձան, գյուղ
կամ որևէ այլ վայր:

Մեջբերումն Ուսանողի ձեռնարկի 11-րդ էջից 

Այս ասպարեզներից յուրաքանչյուրը քննարկելիս բացատրի՛ր այն 
հանգամանքների միջև եղած տարբերությունը, որ մենք կարող ենք կամ չենք 
կարող փոփոխել: Նախ. մենք ուզում ենք կենտրոնանալ այն ամենի վրա,  
ինչը մենք չենք կարող փոխել: Վերցնենք առաջինը՝ «իմ արտաքին տեսքը»: 
Մենք կարող ենք փոխել մեր արտաքինը՝ կապված հագնվելու, մազերը 
հարդարելու, զարդեր կրելու և այլնի հետ: Եվ դրանցից յուրաքանչյուրը 
կարող է արտահայտել այն , թե ինչպես ենք մենք «ընդունում ինքներս մեզ»:  

Հիմնական միտքը, սակայն, որ մենք ուզում ենք այստեղ նշել, այն է, որ 
Աստված մեզ ստեղծել է այնպիսին, ինչպիսին մենք կանք: Մեզնից ոմանց 
մազերը շագանակագույն են կամ կարմիր, գանգուր են կամ ուղիղ: Ոմանք 
կլոր դեմք ունեն, բարձրահասակ են, կամ կարճահասակ, մեծ ոտքեր ունեն 
կամ փոքր: Դասարանում շուրջբոլորդ նայելով  կտեսնես, որ յուրաքանչյուրը 
տարբեր արտաքին տեսք ունի՝ բացառությամբ  երկվորյակների կամ 
նմանակների:  

Աստված մեզնից յուրաքանչյուրին ստեղծել է տարբեր արտաքինով:  
Եվ եթե ես սովորել եմ «ընդունել ինքս ինձ», ապա այնպիսի տեղում եմ,  
որ կարող եմ ասել. «Աստված ինձ ստեղծել է մյուսներից տարբեր, և ես 
հավանում եմ, թե ինչպիսին է Աստված ինձ ստեղծել»: Հենց սա՛ է նշանակում 
«ընդունել ինքս ինձ»՝ կապված իմ արտաքին տեսքի հետ: 

Սակայն արագ մատնանշի՛ր «ինչպեսը», որպեսզի Աստծո՝ մեզ ստեղծած 
ձևը չհավանելուց հասնենք նրան, որ կարողանանք ասել. «Ես հավանում եմ, 
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թե ինչպիսին է Աստված ինձ ստեղծել»: Դա կարող է մի մեծ գործընթաց լինել. 
մի բան, որ դեռևս մեզնից շատերի համար անկատար է:  

Դասաժամի այս հատվածում մենք ցանկանում ենք, որ նրանք հասկանան, 
որ եթե դու իրոք «ընդունում ես ինքդ քեզ» այնպես, ինչպես Աստված է ուզում, 
ապա ի վիճակի կլինես ընդունել, թե ինչպիսին է Աստված քեզ ստեղծել այս 
չորս հիմնական ասպարեզներում: 

Չորս հիմնական ասպարեզներից յուրաքանչյուրը քննարկելիս զգո՛ւյշ 
եղիր, որ չթաղվես չափից ավելի մանրամասնությունների մեջ:  
Երբ քննարկելիս լինեք «իմ ընդունակությունները» ասպարեզը, հստակ 
կտեսնեք, որ մենք կարող ենք զարգացնել մեր կարողություններն ու 
ընդունակությունները: Օրինակ, դու կարող ես դաշնամուրի դասերի գնալ և 
սովորել գերազանց նվագել: Բայց եթե չպարապես, ապա չես կարողանա դա 
անել: 

Սակայն որոշ մարդիկ Աստծուց տված տաղանդներ կամ 
ընդունակություններ ունեն: Ոմանք երգը լսելուց հետո կարող են 
«լսողությամբ» անմիջապես նվագել այն: Կան  մարդիկ, որոնք ընդունակ են և 
կարողանում են գեղեցիկ նկարել, մինչդեռ մեզնից շատերը գծիկներով մարդ 
նկարելուց ավելին չեն կարող անել, երբեք աշխարհահռչակ գեղանկարիչ չեն 
դառնա, քանի որ դրա համար չունեն հատուկ ընդունակություններ:  

8. Ցո՛ւյց տուր Նիկ Վույիչիչի տեսագրությունը     (6-8 րոպե):

Youtube-ում կան մի քանի տեսագրություններ Նիկ Վույիչիչի մասին, 
որոնք փոխանցում են նրա վկայությունը: Մենք խորհուրդ ենք տալիս մի 
տեսանյութ, որը  վերնագրված է. “No arms, no legs, no worries”: Այս 
տեսանյութը չորս րոպե տևողություն ունի: Կյանքի հանդեպ այն դրական 
վերաբերմունքը, որով Նիկը կիսվում է, կարող է իրական ներշնչանք լինել քո 
ուսանողների համար:  

Եթե նույնիսկ դու չկարողանաս այս տեսանյութը գտնել քո մայրենի 
լեզվով, օգտակար կլինի նույնիսկ այն ցույց տալ անգլերենով, քանի որ այս 
մարդուն, նրա ֆիզիկական սահմանափակումների ու կյանքի հանդեպ 
դրական վերաբերմունքի մասին դիտելն անգամ մի հզոր ուղերձ է:  

Այս տեսանյութը ցուցադրելուց հետո ժամանա՛կ տուր քննարկելու 
համար, թե ինչ են նրանք կարծում Նիկի՝ իր մասին տեսակետի վերաբերյալ:  

 Նիկն ինքն իրեն ընդունո՞ւմ է:
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 Ի՞նչ է նա զգում Աստծո հանդեպ, որ ինքն այդպիսին է:

 Ի՞նչ դասեր կարող ես կիրառել քո կյանքում Նիկի մասին այս
տեսանյութը դիտելուց հետո:

9. Քննարկի՛ր Բ. կետը. «Ինչո՞ւ ես պետք է ընդունեմ ինքս ինձ»
(10-15 րոպե),  Ուսանողի ձեռնարկ, 11-12-րդ էջեր:

Քննարկե՛ք այն 6 պատճառները, որոնք նշված են Բ. կետում. «Ինչո՞ւ ես 
պետք է ընդունեմ ինքս ինձ»:   

Դու կարող ես մեծ պլակատ պատրաստել 6 պատճառներով և փակցնել 
դասասենյակի պատին, որպեսզի կարողանաս հղում անել դրանց 
դասընթացի ժամերին: 

Երբ քննարկեք 6-րդ ենթակետը, որոշ ժամանա՛կ հատկացրու՝  
քննարկելու համար, թե ինչու են մարդիկ իրենց ավելի թերարժեք զգում:  
Քո ուսանողներից մտքե՛ր լսիր այն մասին, թե ինչու են մարդիկ իրենց 
դժբախտ զգում՝ կապված իրենց և կյանքի այն չորս ասպարեզների հետ, 
որտեղ նրանք չեն կարող փոփոխություններ անել: Առանցքային կետերից 
մեկը, որին այս քննարկման արդյունքում պետք է եզրահանգել, այն է, որ 
մարդիկ իրենց թերարժեք են զգում, երբ իրենց համեմատում են ուրիշների 
հետ (Գաղատացիներին 6:4, Բ Կորնթացիներին 10:12): 

Բ.  Ինչո՞ւ ես պետք է «ընդունեմ ինքս ինձ». 

1. Աստված ճշգրիտ ծրագրել է, թե ես ինչպիսի տեսք կունենամ:

Կողոսացիներին 1:16

2. Աստված ինձ ստեղծել է շատ յուրահատուկ նպատակով
(աշխատանք կամ ծառայություն):

Բ Կորնթացիներին 12:9
Հռոմեացիներին 9:20-21
Եփեսացիներին 2:10

3. Աստված դեռ չի վերջացրել ինձ արարելը:

Փիլիպպեցիներին 1:6
Փիլիպպեցիներին 2:13
Կողոսացիներին 1:22
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4. Իմ արտաքին տեսքն ընդամենն իմ ներքին գեղեցկության
(բնավորության գծերի) «շրջանակն» է:

Ա Պետրոս 3:3-4 Բ Կորնթացիներին 12:7-10 
Եսայի 53:2 Ա Կորնթացիներին 13:4-8 

5. Աստված ավելի շատ անհանգստացած է ներքին  գեղեցկությամբ,
քան արտաքին տեսքով: 

Ա Թագավորաց 16:7 
Ա Պետրոս 3:3-5 

6. Աստված կօգնի ինձ, եթե ես ինձ թերարժեք զգամ:

Ես ինձ թերարժեք (պակաս կարևոր, անարժեք) եմ զգում,
երբ ինքս ինձ համեմատում եմ մյուսների հետ:
Գաղատացիներին 6:4
Բ Կորնթացիներին 10:12

Մեջբերումն արված է Ուսանողի ձեռնարկի 11-12-րդ էջերից 

10. Անձնական կիրառություն:

Անձնական կիրառությունը կենտրոնացրո՛ւ որոշում կայացնելու վրա, 
այն է՝  ընդունել Աստծո պատճառներն «ինքս ինձ ընդունելու» համար: 

Ա.  Թող յուրաքանչյուր ուսանող իրեն գնահատի, թե որքան է դժվար իր 
համար՝  ընդունել ինքն իրեն այնպիսին, ինչպիսին Աստված է նրան 
ստեղծել: 

Բ.  Այնուհետև թող նրանք հղում անեն հետևյալ աղյուսակին. «Ինչո՞ւ ես 
պետք է ընդունեմ ինքս ինձ»: Տե՛ս Ուսանողի ձեռնարկի 11-12-րդ էջերը: 
Թող նրանք ընտրեն այս կետերից գոնե մեկը, որն ամենաօգտակարն է 
նրանց համար, և որոշում կայացնեն՝ գրկաբաց ընդունել այդ 
ճշմարտությունն այսօր իրենց կյանքում:  

Գ.  Քաջալերի՛ր նրանց՝ ընտրելու աստվածաշնչյան մի համար, որը 
կենտրոնանում է այս ճշմարտության վրա: Հորդորի՛ր նրանց, որ այդ 
համարը գրեն մի քարտի վրա և այն պահեն աչքի ընկնող տեղում՝ իրենց 
Աստվածաշնչում, իրենց սառնարանի վրա, իրենց անկողնու մոտ կամ 
որևէ այլ տեղում, որպեսզի օրվա մեջ մի քանի անգամ վերընթերցեն այն 
ու խորհեն դրա վրա:  
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Դ.  Թող քո ուսանողներն Աստծուն ուղղված մի աղոթք գրեն այն 
մարտահրավերների վերաբերյալ, որոնք նրանք ունենում են, 
երբ փորձում են ընդունել իրենք իրենց: 

11. Հանձնարարություններ:

Ա.  Գնահատակա՛ն դիր Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 3-րդի՝
«Ա Կորնթացիներին 13:7-8» , և Նախագիծ 4-րդի՝ «Ուշադիր հայացք ինքս 
ինձ» բաժինների համար: 

Բ.  Դասի վերջում հարցաշա՛ր տուր Գաղատացիներին 6:4-ի վերաբերյալ: 

Գաղատացիներին 6:4. 

«Թող ամեն մեկն իր գործը կշռի, այն ժամանակ իրենով կբավարարվի և 
ուրիշի հետ չի համեմատվի»: 

12. Դասի գնահատում:

Խնդրում եմ՝ գրի՛ր մտքեր այս դասի բարելավման համար:
Ո՞ր հատվածներն էին լավագույնս աշխատում:
Ո՞ր մասերն էին ուսանողների համար դժվարհասկանալի:
Ի՞նչն ամենաօգտակարը թվաց քո ուսանողներին:
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Դաս 4.  
Ինչպե՞ս կարող եմ ընդունել ինքս ինձ: 

1. Աստվածաշնչյան բանալի ճշմարտություն:

Ես իմ արարքներով պետք է ցույց տամ, որ ընդունում եմ ինքս ինձ 
այնպես, ինչպես Աստված է ինձ ընդունում: 

2. Բանալի համար. Գաղատացիներին 6:4.

«Թող ամեն մեկն իր գործը կշռի, այն ժամանակ իրենով կբավարարվի և 
ուրիշի հետ չի համեմատվի»:  

3. Հղում ուսանողական նյութերին:

Ուսանողի ձեռնարկի 2-րդ գլուխը համընթաց է այս դասին: Ուսուցման 
ուղեցույց,  Նախագիծ 6-րդը՝ «Բուժել հին հիշողությունները»,  նույնպես 
կօգտագործվի այս դասին: 

4. Դասի ջերմացման գործողություն     (5-10 րոպե):

Սկսի՛ր՝ վերանայելով Ա. և Բ. կետերը (տե՛ս Ուսանողի ձեռնարկի  
10-12-րդ էջերը): Թող նրանք բացատրեն իրենց պատասխանները, որ տվել են 
հետևյալ երկու հարցերին. 

Ա.  Ի՞նչ է նշանակում՝ «ընդունել ինքս ինձ»: 

Բ.  Ինչո՞ւ ես պետք է ընդունեմ ինքս ինձ: 

Սա քեզ կօգնի հասկանալ, թե ինչքան լավ են նրանք ընկալել քո 
ուսուցանած դասը:  

5. Քննարկի՛ր Գ. կետը. «Ինչպե՞ս կարող եմ ընդունել ինքս ինձ»
(10-20 րոպե), Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 12-րդ:

Քննարկի՛ր «Ինչպե՞ս կարող եմ ընդունել ինքս ինձ» կետի քայլերը, որոնք 
գրված են Ուսանողի ձեռնարկի 12-րդ էջում: Դու կարող ես այդ քայլերի 
վերաբերյալ պլակատ պատրաստել, որպեսզի հղում անես դրանց այսօրվա 
դասաժամի ընթացքում: 

Յուրաքանչյուր քայլ քննարկելիս դրանք կապի՛ր մեր կյանքի այն չորս 
ասպարեզների հետ, որոնք մենք քննարկել էինք անցած դասաժամին, այն է՝ 
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իմ ֆիզիկականը՝  արտաքին տեսքը, իմ ընդունակությունները, իմ ծնողները և 
իմ միջավայրը: Խոսի՛ր այն մասին, որ «ինքս ինձ ընդունելն» իրականում կապ 
ունի որոշման հետ. ես որոշում եմ ընդունել, որ Աստված գիտի՛, թե ո՛րն է 
լավագույնն ինձ համար, և որ Նա չի սխալվել՝ ինձ ստեղծելով այնպիսին, 
ինչպիսին որ ես կամ:  

Այս կետերը քննարկելիս կարող ես ուսանողներին հնարավորություն 
տալ, որ  կիսվեն իրենց մտքերով՝ կապված Ուսուցման ուղեցույց,  
Նախագիծ 4-րդի հետ. «Ուշադիր հայացք ինձ վրա»:  

Փորձի՛ր օգնել ուսանողներին՝ հասկանալ, որ «ինքս ինձ ընդունելու» 
հարցը որպես գործընթաց տարբեր մարդկանց համար տարբեր կլինի՝ 
կախված այն բանից, թե որտեղ են նրանք տվյալ պահին գտնվում: Նրանցից 
ոմանք կարող են շատ վնասված անցյալ ունենալ այս հարցի վերաբերյալ և 
այդ հանգամանքը տեսնել որպես մի ահռելի ու անհաղթահարելի սար: 
Մյուսները, հնարավոր է, արդեն աշխատել են այս հարցի հետ կապված 
ամենամեծ խնդիրների ուղղությամբ:  

Նշված երեք քայլերը քննարկելիս քաջալերի՛ր քո ուսանողներին, որ 
գտնեն այս թեմայի հետ կապված աստվածաշնչյան համարներ, որոնք 
ուղղակի խոսում են նրանց սրտից: «Ինքս ինձ ընդունելու» հիմնական 
բաներից մեկը ինքս ինձ նայելն է՝ ըստ Աստծո ճշմարտության՝ 
Աստվածաշնչի համարների: Ո՞ր համարներն են ինձ օգնում: 

Դու պետք է այնպես անես, որ յուրաքանչյուր ուսանող իմանա, որ դու 
ընդունում ես նրանց և սիրում ես նրանց՝ հենց այդպիսին լինելու, այլ ոչ թե 
որոշակի մակարդակի վարք ունենալու համար: 

Ժամանակի մեծ մասն անցկացրո՛ւ այստեղ՝ ինքս ինձ ընդունելու 3-րդ 
քայլի վրա՝ ներքին դրական որակներ զարգացնելու նպատակով: 
Օգտագործի՛ր Ա Կորնթացիներին 13:4-8-ը և այլ համապատասխան 
համարներ՝ որպես հիմք այս քննարկման համար:  

6. Քննարկի՛ր Դ. կետը. «Ինչո՞ւ ես չեմ ընդունում ինքս ինձ»
(10-12 րոպե), Ուսանողի ձեռնարկ, էջ 13-րդ:

Քննարկի՛ր այն հանգամանքները, որոնք դժվարացնում են «ինքս ինձ 
ընդունելը»: Հատկապես կենտրոնացի՛ր այլ մարդկանց հետ համեմատվելու 
խնդրի վրա: Քո ուսանողները կարող են ունենալ այլ կարծիքներ, որոնք, 
կարելի է ասել, կտարբերվեն Ուսանողի ձեռնարկում թվարկվածներից: Երբ 
ուսանողները կիսվեն իրենց պատճառներով, շատ ուշադի՛ր եղիր, որպեսզի 
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քննարկումները չդառնան միայն առկա խնդիրների դեմ պայքարողներին 
քարոզելու ընթացք: 

7. Քննարկի՛ր Ե. կետը. «Որո՞նք են ինքս ինձ ընդունելու օգուտները»
(5-10 րոպե), Ուսանողի ձեռնարկ, 13-14-րդ էջեր:

Ժամանա՛կ հատկացրու՝ քննարկելու համար «ինքս ինձ ընդունելու» 
օգուտներն ու արդյունքները: Նախքան ուսանողները կկարդան Ուսանողի 
ձեռնարկում թվարկած կետերը, խնդրի՛ր, որ նրանք պատասխաններով 
արձագանքեն տվյալ հարցին: Նրանք կարող են փայլուն մտքեր ունենալ, 
որոնք ներառված չեն Ուսանողի ձեռնարկում:   

Ընդգծի՛ր, որ արդյունքներից մեկը կլինի այն, որ նրանք կսկսեն ընդունել 
մյուս մարդկանց այնպիսին, ինչպիսին, որ նրանք կան: Այս հարցին 
անդրադառնալու մեկ այլ ձև է անկեղծ ինքնաքննությունը. արդյո՞ք ես միշտ 
քննադատում եմ մարդկանց և դրանով իսկ ցույց տալիս, որ չեմ ընդունում 
նրանց այնպիսին, ինչպիսին Աստված է ստեղծել: Սա կարող է նաև 
ազդանշան լինել այն բանի, որ ես ինքս ինձ էլ չեմ ընդունում: Երբ ես ինքս ինձ 
չեմ ընդունում, շատ հեշտ է մյուսներին ցածրացնելը: Սա իմ կողմից նաև 
կարող է լինել մյուսներին իմ մակարդակին բերելու փորձ:  

Բայց եթե ես ընդունում եմ ինքս ինձ՝ ինչպիսին Աստված է ինձ ստեղծել, 
ապա կարող եմ ուրախանալ նաև, թե ինչպիսին է Աստված ստեղծել 
մյուսներին, եթե նույնիսկ նրանք ավելի մեծ ընդունակություններ ունեն, քան 
ես:  

8. Անձնական կիրառություն     (10-15 րոպե, կամ առանձին աղոթքի դասաժամ):

Ա.  Օգտագործի՛ր առանցքային համարը՝ Գաղատացիներին 6:4-ը՝ որպես
հիմք այսօրվա կիրառման համար: 

Բ.  Ուսուցման ուղեցույց, Նախագիծ 6-րդը՝ «Բուժել հին հիշողությունները», 
կարող է արդյունավետ օգտագործվել այս դասի անձնական 
կիրառության գործողության համար: Այս նախագիծը խիստ անձնական 
հարց է յուրաքանչյուր ուսանողի համար: Դու կարող ես ուսանողներին 
հնարավորություն տալ՝ գնալ աղոթասենյակ այս գործողության համար: 
Այս նախագծի հիմնական նպատակն ուսանողներին ուղղորդելն է Մեկի 
մոտ, ով ամենամեծ կարողությունն ունի նրանց օգնելու, որպեսզի 
ազատագրվեն անցյալից եկող վիրավորվածություններից ու 
նեղվածություններից:  
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Ուսանողներին բացատրի՛ր, որ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է առանձին 
աղոթի՝  կապված այս նախագծում թվարկված տարբեր գործողությունների 
հետ: Համառոտ բացատրի՛ր, թե ինչպես պետք է աղոթքն օգտագործել: Դա մի 
բարդ ձև չէ: Աղոթքի օրինակը պարզապես բացատրում է, թե ինչպես կարող 
են նրանք իմաստալից ձևով աղոթել այս հարցերի վերաբերյալ: Ժամանա՛կ 
հատկացրու մեկ կամ երկու օրինակ բերելու համար, թե ինչպես կարելի է դա 
անել: 

Ասա՛ նրանց, որ շրջանցեն թվարկված այն մասերը, որոնք չեն 
վերաբերում իրենց անցյալին: Նրանք ազատ են՝ ավելացնելու համար այլ 
հարցեր, որոնք թվարկված չեն այդ նախագծում: Նրանք այդ նախագծից 
գնահատական չեն ստանա. այն միայն իրենց և Տիրոջ միջև է: Հատկապես, 
եթե քո ուսանողները կանայք են, դու կարող ես նրանց ասել, որ ցուցակի մեջ 
ավելացնեն «երեխայի կորուստ» կետը: Քանի որ այսօր հղիության 
արհեստական ընդհատումներ շատ են լինում, հավանական է, որ նրանցից 
ոմանք անցյալում ունենան այդպիսի փորձառություն: 

Նախագծի սկզբում ընդգծի՛ր, որ նրանք իրենք իրենց պետք է հետ պահեն 
ինքնախղճահարությունից: Այս նախագիծը ծրագրված չէ նրանց հիշեցնելու, 
թե ինչքան վատ անցյալ են ունեցել: Այս նախագիծը պետք է կատարվի՝ 
անկեղծորեն նայելով իրենց կյանքին, նաև՝ հույսի հստակ տարր ունենալով: 
Աստված կարող է նրանց օգնել՝ լուծելու համար իրենց վիրավորվածության 
խնդիրները, եթե նրանք թույլ տան Աստծուն՝ դա անել:  

Ակնհայտ է, որ միայն այս նախագիծն ի վիճակի չէ լուծել նրանց անցյալի 
բոլոր  խնդիրները: Մենք չենք ուզում տպավորություն ստեղծել, որ մի պարզ 
աղոթքը կարող է բոլոր վիրավորանքները հեռացնել մեր կյանքից: Բայց և 
այնպես, եթե նրանք այդ ամենը հանձնեն Աստծուն, Նա կօգնի նրանց: Մենք 
պետք է վստահություն հայտնենք, որ Աստված կօգտագործի այս նախագիծը՝ 
օգնելու համար, որպեսզի նրանք նոր վերաբերմունքներ ու զգացմունքներ 
զարգացնեն իրենց անցյալում ստացած  վիրավորանքների հանդեպ: 

Հորդորի՛ր ուսանողներին՝ գալ և խոսել քեզ հետ դասից հետո, եթե նրանք 
ցանկանան ավելի մանրամասն կիսվել այն հարցերի շուրջ, որոնք 
բարձրացրել են վերոնշյալ նախագծում: Դու կարող ես 30-45 րոպե 
հատկացնել նրանց՝ այս նախագիծն ավարտելու համար: 
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9. Հանձնարարություններ:

Դասի վերջում գնահատակա՛ն դիր Ուսուցման ուղեցույց,  
Նախագիծ 5-րդի՝ «Ինչպես ագապե սեր ցույց տալ» բաժնի համար: 

10. Դասի գնահատում:

Խնդրում եմ՝ գրի՛ր մտքեր այս դասի բարելավման համար:
Ո՞ր հատվածներն էին լավագույնս աշխատում:
Ո՞ր մասերն էին ուսանողների համար դժվարհասկանալի:
Ի՞նչն ամենաօգտակարը թվաց քո ուսանողներին:
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Դաս 5.  
Ստուգարք 

1. Ներածություն:

Ներկայացրո՛ւ հաջորդ անցկացվելիք դասընթացը: 

Ա.  Բաժանի՛ր Ուսուցման ուղեցույցը կամ որևէ այլ նախագիծ, որը պետք է 
ավարտված լինի՝ նախքան հաջորդ դասընթացի առաջին դասաժամը 
սկսելը: 

Բ.  Թող ուսանողները բացեն իրենց նոր Ուսուցման ուղեցույցի վերջին էջը: 
Նրանք այնտեղ կգտնեն Դասարանական հանձնարարության ցուցակի 
մի դատարկ օրինակ: Հայտնի՛ր նրանց յուրաքանչյուր հարցաշարի, 
նախագծի և ստուգարքի ամսաթվերը: 

Գ.  Բաժանի՛ր նոր Ուսանողի ձեռնարկը և ասա՛ նրանց, թե որ էջերն ես 
ուզում, որ կարդան՝ նախքան առաջին դասաժամի սկիզբը: 

2. Ստուգա՛րք տուր այս դասընթացի համար:

3. Եթե դեռ չես արել, վերադարձրո՛ւ բոլոր հարցաշարերն ու նախագծերը, որոնք
դու գնահատել ես:

5
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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: 
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Ստուգարք 

Պատասխաններ 

Դասընթացի 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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Վերջին անգամ վերանայվել է  11-2022 

Անուն   Սեր և ինքնաընդունում 

Ամսաթիվ   Ստուգարք. 5-րդ խմբագրում 

Դասարան                                Գնահատական 
 

Ճիշտ-սխալ հարցեր   (յուրաքանչյուրը 2 միավոր):  

Ցուցումներ. Դի՛ր   X   եթե պատասխանը ճիշտ է: 

 Դի՛ր   O    եթե պատասխանը սխալ է: 
 

1. Աստված սիրում է միայն հավատացյալ մարդկանց: 

2.  Աստված երբեք չի դաստիարակում (պատժում) հավատացյալներին:  

3. Աստծո օրենքներն ասում են, որ սիրենք մեր դրացիներին ու 
թշնամիներին: 

4. Եթե ինքդ քեզ չես ընդունում կամ ինքդ քեզ չես սիրում, դու չես 
կարողանա սիրել մյուսներին Աստծո տված սիրով:   

5. Աստված է ծրագրել, թե ինչ տեսք կունենա յուրաքանչյուր մարդ: 

6. Ամենակարևոր անձնավորությունը, ում մենք պետք է սիրենք,  
Աստված է: 

7. Մարդը պետք է շնորհակալություն հայտնի Աստծուն իր հոր և մոր 
համար: 

8. Աստվածաշնչի երկու մեծ օրենքները խոսում են սեռական կյանքի 
մասին: 

9. Ա Կորնթացիներին 13:4-ում ասվում է, որ սերը կարևոր չէ: 

10. Եթե դու ընդունում ես ինքդ քեզ, դա նշանակում է, որ դու հավանում ես 
ինքդ քեզ այնպիսին, ինչպիսին որ Աստված է քեզ ստեղծել:    

11. Աստված ուզում է, որ դու ինքդ քեզ համեմատես ուրիշ մարդկանց հետ, 
որպեսզի տեսնես, թե արդյո՞ք դու ավելի լավն ես, քան նրանք: 

12. Աստված ատում է այն մարդկանց, ովքեր ատում են Իրեն: 

13. Աստված ասում է, որ մարդու արտաքին տեսքն ավելի կարևոր է,  
քան ներքին գեղեցկությունը:  

14. Եթե դու ուզում ես ինքդ քեզ ընդունել և քո մասին դրական կարծիք 
ունենալ, ապա պետք է երախտապարտ լինես քո ծնողներին: 

15. «Ինքդ քեզ ընդունել»՝ նշանակում է, որ դու հավանում ես ինքդ քեզ: 
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16. Աստված ուզում է, որ դու ընդունես այն ամենը քո կյանքում, ինչը չես 
կարող փոփոխել:  

17. Երբ մարդը չի կարողանում ինքն իրեն ընդունել, նա իրականում ասում 
է, որ իրեն դուր չի գալիս, թե ինչպիսին է Աստված իրեն ստեղծել:  

18. Ավելի կարևոր է հավատ ունենալ, քան ինչ-որ մեկի հանդեպ սեր 
ցուցաբերել: 

 

Բազմակի ընտրությամբ հարցեր (յուրաքանչյուրը 2 միավոր):  
 

Ցուցումներ. Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը և դրա համապատասխան տառը գրի՛ր 

դիմացի գծիկի վրա:   

1. Այս երեքից ո՞րն է ամենակարևորը, որ պետք է անել.   

ա. հավատ ունենալ,  

բ. հնազանդվել Աստծուն,  

գ. սեր ցույց տալ:   

2. Աստվածաշունչն ասում է, որ մենք չպետք է սիրենք. 

ա. մեղավորներին,   

բ. փողը,   

գ. նրանց, ովքեր ատում են հավատացյալներին:  
 

3. Այս երեքից ո՞րն ավելի կդժվարացնի մարդու գործողությունը՝ «ընդունել  
ինքն իրեն».  

ա. ինքն իրեն համեմատելը մյուսների հետ,  

բ. ամուսնալուծված ծնողներ ունենալը, 

գ. խուլ թաղամասում մեծացած լինելը:  
 
 
Կարճ պատասխանով հարցեր:  

1. Թվարկի՛ր «ինքդ քեզ ընդունելու» երեք արդյունքներ  (9 միավոր, յուրաք. 3 մ.):   

 1.    
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 2.    

     

     

 3.    

     

     

 

2. Ինչպե՞ս կարող ես ինքդ քեզ ընդունել: Գրի՛ր երեք քայլ (9 միավոր, յուր. 3 մ.):   

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     
 

3. Թվարկի՛ր սիրո ութ բնութագրումներ (բառեր, որոնք բացատրում են, թե ինչ է 
սերը)՝ օգտվելով Ա Կորնթացիներին 13:4-8 հատվածից (16 միավոր, յուր. 2 մ.):  

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 8.    
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4. Ներքևում գրի՛ր անգիր համարներ (14 միավոր):  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

5. Ղուկաս 6:27-38 հատվածում թվարկվում են գործողություններ, որոնք մենք 
կարող ենք անել սեր ցուցաբերելու համար:    
Գրի՛ր հինգ մտքեր, որոնք նշված են Ղուկաս 6:27-38-ում  
(10 միավոր, յուրաք. 2 մ.):  

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

 5.    
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Սեր և ինքնաընդունում 
Ստուգարք 5.  

Պատասխաններ   
 

էջ 1.  

Ճիշտ-սխալ հարցեր 
(յուրաքանչյուրը 2 միավոր) 
 
 1. 0 սխալ 

 2. 0 սխալ 

 3. X ճիշտ 
 

 4. X ճիշտ 
 

 5. X ճիշտ 

 6. X ճիշտ 
 

 7. X ճիշտ 
 

 8. 0 սխալ 
 

 9. 0 սխալ 

 10. X ճիշտ 
 

 11. 0 սխալ 
 

12. 0 սխալ 

13. 0 սխալ 
 

14. X ճիշտ 
 

15. X ճիշտ 

էջ 2.  

16. X ճիշտ 
 

17. X ճիշտ 
 

18. 0 սխալ  

 
Բազմակի ընտրությամբ հարցեր   
(յուրաքանչյուրը 2 միավոր) 
 
1. Բ.  

 

2. Բ.  

 

3. Ա.  

 

Կարճ պատասխանով հարցեր  
1. Հավանական պատասխաններ. 

(9 միավոր, յուրաքանչյուրը 3 մ.)  

• Ես նոր ազատություն 
կունենամ մարդկանց սիրելու 
համար: 

• Ես գոհ կլինեմ իմ ունեցած 
արտաքինից: 

• Ես մյուս մարդկանց ավելի 
հեշտությամբ կընդունեմ: 

• Ես ավելի լավ կկարողանամ 
սիրել Աստծուն: 



Սեր և ինքնաընդունում  
Ստուգարք 5.  

Պատասխաններ   
 
էջ 3.  
Կարճ պատասխանով հարցեր 
2. (9 միավոր, յուրաքանչյուրը 3 մ.)   
 

1. Ուշադիր նայեմ ինքս ինձ  
(և տեսնեմ, թե ինչպիսին է Աստված ստեղծել ինձ): 

2. Շնորհակալություն հայտնեմ Աստծուն, որ այսպիսին է ստեղծել ինձ: 

3. Աշխատեմ ներքին դրական որակներ զարգացնելու վրա:  
 
3. 16 միավոր, յուրաքանչյուրը 2 միավոր – Հնարավոր պատասխանները 

հիմնված են TBS ժամանակակից թարգմանության վրա (ուսանողները կարող 
են օգտագործել այլ թարգմանություններ): 
1. Սերը չի հանձնվում: 

2. Սերը բարի է: 

3. Սերը չի նախանձում: 

4. Սերը չի մեծարում ինքն իրեն՝ որպես կարևոր մեկին (չի գոռոզանում): 

5. Սերը չի հպարտանում: 

6. Սերն անվայել վերաբերմունք չի ունենում: 

7. Սերն իրենը չի փնտրում: 

8. Սերը հեշտությամբ չի գրգռվում:  

9. Սերը չար բան չի մտածում (հիշաչար չէ, չի հիշում այն տառապանքը, 
որը գալիս է ինչ-որ մեկից վիրավորված լինելուց): 

10. Սերն անիրավության վրա չի ուրախանում: 

11. Սերն ուրախանում է ճշմարտության համար: 

12. Սերն ամեն բան կրում է: 

13. Սերն ամեն բանի հավատում է: 

14. Սերն ամեն բանի հույս ունի:  

15. Սերն ամեն բանի համբերում է: 

16. Սերը երբեք չի վերջանում:  

  



Սեր և ինքնաընդունում  
Ստուգարք 5.  

Պատասխաններ 
 
Էջ 4.  
 
4. Անգիր համարներ (14 միավոր, յուրաքանչյուրը 7 միավոր) 
 

Ա Հովհաննես 4:7-8 
Գաղատացիներին 6:4 

 
5. Պահանջվում է ընդամենը 5 պատասխան (10 միավոր, յուրաքանչյուրը 2 մ.):  
 Առաջարկված պատասխանները վերցված են TBS ժամանակակից 

թարգմանության՝ Ղուկաս 6:27-38 հատվածից: Կարիք չկա, որ ուսանողների 
պատասխանները լինեն բառացի մեջբերումներ Աստվածաշնչից: Նրանք 
կարող են պատասխանը գրել իրենց բառերով, սակայն այնպես, որ դու 
կարողանաս զանազանել, թե որ համարի հետ է կապված նրանց 
պատասխանը:  

 
1. Հ. 27 Սիրեցե՛ք ձեր թշնամիներին: 

2. Հ.27 Բարի՛ք արեք ձեզ ատողներին: 

3. Հ. 28 Օրհնեցե՛ք ձեզ անիծողներին: 

4. Հ. 28 Աղոթե՛ք նրանց համար, ովքեր ձեզ նեղություն են տալիս: 

5. Հ. 29 Եթե մեկը երեսիդ մի ապտակ հասցնի, մյուսն է՛լ դարձրու նրան: 

6. Հ. 29 Եթե մեկը վերարկուդ հանի վրայիցդ, մի՛ արգելիր նրան քո շապիկն էլ 
 վերցնել: 

7. Հ. 30 Քեզնից խնդրողին տո՛ւր: 

8. Հ. 30 Եթե մեկը քեզնից մի բան վերցնի, հետ մի՛ պահանջիր: 

9. Հ. 31 Ինչպես ուզում եք, որ մարդիկ ձեզ անեն, նույնն էլ դո՛ւք արեք նրանց 
 (Ոսկե կանոնը): 

10. Հ. 35 Սիրե՛ք (անգլերեն՝ բարի՛ք արեք) ձեր թշնամիներին: 

11. Հ. 35 Փո՛խ տվեք՝ ոչինչ չակնկալելով: 

12. Հ. 36 Ողորմա՛ծ եղեք (ինչպես ձեր Հայրն էլ ողորմած է): 

13. Հ. 37 Մի՛ դատեք: 

14. Հ. 37 Մի՛ դատապարտեք: 

15. Հ. 37 Ներեցե՛ք: 

 





Շնորհավորում ենք 

-ին, առ այն, որ նա  ավարտել է

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 
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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 
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Ուսուցիչ 

Ամիս, ամսաթիվ 

Սեր և ինքնաընդունում

Սեր և ինքնաընդունում
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