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Դասարան

դասարան

Ճիշտ-սխալ հարցեր (յուրաքանչյուրը 1 միավոր)
Ցուցումներ. Դի՛ր
Դի՛ր

X
Օ

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

1. ______ Ամեն անգամ ձախողվելիս մարդը մեղք է գործում:
2. ______ Ամեն անգամ, երբ դու ձախողվում ես, Աստված բարկանում է քեզ վրա:
3. ______ Աստված խոստացել է ներել քեզ, եթե դու անկեղծորեն խնդրես Նրան:
4. ______ Եթե ես ձախողվեմ, ապա ոչ մի դեպքում չպետք է ընդունեմ, որ սխալ էի:
5. ______ Հաջողակ քրիստոնյաները ոչ մի հարցում ոչ մի անգամ չեն ձախողվում:
6. ______ Երբ ես Աստծուն խնդրում եմ ներել ինձ մեղք գործելու համար, պետք է
որոշում կայացնեմ՝ դադարել այդ մեղքը գործել:
7. ______ Ես միշտ պետք է փորձեմ գտնել իմ ձախողման պատճառը:
8. ______ Ծխելն արմատական խնդիր է:
9. ______ Իմ խնդիրների արմատական պատճառն իմ ձևով վարվելն է՝ Աստծո
ձևով վարվելու փոխարեն:
10. ______Նյութական արժեքներն առաջինը դնելու բնական հետևանքը
անապահովությունն է:
11. ______Այն մարդը, ով շատ է քննադատում, սովորաբար դառնության
արմատական խնդիր ունի:
12. ______Երբ ես ինչ-որ մեկից ներողություն եմ խնդրում, միշտ պետք է սկսեմ՝
ասելով. «Եթե ես սխալ էի, խնդրում եմ, ների՛ր ինձ»:
13. ______Ես չպետք է ներեմ դիմացինին, քանի դեռ նա չի փոխհատուցել ինձ իր
գողացած իրի համար:
14. ______Ներում խնդրելու լավագույն ձևը նամակով ներողություն խնդրելն է:
15. ______Եթե շարունակ ձախողվում ես, դա միշտ նշանակում է, որ դու քո կյանքի
տվյալ ասպարեզում ընդհանրապես չես աճում:
16. ______Քրիստոնյաները երբեք չեն ձանձրանում:
17. ______Աստված կամենում է, որ ես միշտ ներեմ, եթե անգամ դիմացինը չի
ընդունում, որ ինքը սխալ է:
18. ______Կրկնակի անկման առաջին քայլն այն է, երբ մարդը նորից սկսում է
օգտագործել իր կախվածության նյութը՝ թմրանյութ, ալկոհոլ և այլն:
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19. ______Մարդը չի կարող կրկնակի անկում ունենալ, եթե նախապես
վերականգնում չի ունեցել:
20. ______Եթե ես ինչ-որ մեկի հետ վիճեմ, պետք է նրանից ներողություն խնդրեմ,
եթե անգամ գիտեմ, որ սխալ չէի:

Բազմակի ընտրությամբ հարցեր (յուրաքանչյուրը 2 միավոր):
Ցուցումներ. ընտրի՛ր լավագույն պատասխանը և պատասխանի տառը գրի՛ր
հարցի դիմացի դատարկ գծիկի վրա:
1.______ Երբ ես ձախողվում եմ, Աստված սովորաբար արձագանքում է.
Ա. բարկությամբ
Բ. տխրությամբ
Գ. ուրախությամբ
2.______ Երբ ես ձախողվում եմ, պետք է այսպես պատասխանեմ իմ խնդրին.
Ա. Կարճ ժամանակով մոռանամ դրա մասին:
Բ. Կարճ ժամանակով փախչեմ դրանից:
Գ. Գտնեմ իմ խնդրի պատճառը:
3. _____

Երբ ես ներողություն եմ խնդրում, պետք է ասեմ.
Ա. «Ես սխալ էի, դու կներե՞ս ինձ»:
Բ. «Ես սխալ էի, բայց դու էլ էիր սխալ»:
Գ. «Կներես»:
Դ. «Եթե ես սխալ էի, խնդրում եմ, ների՛ր ինձ»:

4.______ Երբ ես ձախողվում եմ, դա.
Ա. Միշտ իմ սխալն է:
Բ. Միշտ նաև ուրիշի սխալն է:
Գ. Երբեք իմ սխալը չէ:
5.______ Երբ ես ձախողվում եմ, ես.
Ա. Ոչ մի անգամ մեղք չեմ գործում:
Բ. Երբեմն մեղք եմ գործում:
Գ. Ամեն անգամ մեղք եմ գործում:

Համառոտ շարադրության հարցեր:
1.

Ներքևում գրի՛ր անգիր համարներ (14 միավոր):

3
2.

Որո՞նք են այն երեք կարևորագույն խնդիրները, որոնք մեր բոլոր խնդիրների
արմատն են հանդիսանում (6 միավոր, յուրաքանչյուր մասը 2 միավոր):
1.
2.
3.

3.

Ո՞րն է իմ բոլոր խնդիրների արմատական պատճառը (4 միավոր):

4.

Բե՛ր մի օրինակ, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ դու այս շաբաթ գնացիր ինչ-որ
մեկի (որին վիրավորել էիր կամ նեղացրել) մոտ և ներողություն խնդրեցիր:
Ա.

Ի՞նչ ասացիր, երբ նրանից ներողություն էիր խնդրում (5 միավոր):

Բ.

Ինչպե՞ս նա արձագանքեց (5 միավոր):

Գ.

Ի՞նչ զգացիր դու, երբ ներում ստացար (5 միավոր):

Դ.

Ի՞նչ սովորեցիր այդ փորձից (3 միավոր):
1.
2.
3.
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Որո՞նք են ձախողումների միջոցով աճելու երեք գլխավոր ասպարեզները
(6 միավոր, յուրաքանչյուր մասը 2 միավոր):
1.
2.
3.

6.

Դեպքի ուսումնասիրություն:
Դայանան չորս ամիս առաջ դարձել է ճշմարիտ քրիստոնյա: Նա իրեն
մեղավոր է զգում, քանի որ նախքան ճշմարիտ քրիստոնյա դառնալը իր
ընկերուհուց 100 դոլլար էր գողացել:

7.

Ա.

Ի՞նչ պետք է անի Դայանան (5 միավոր):

Բ.

Ի՞նչ պետք է ասի Դայանան իր ընկերուհուն: Գրի՛ր, թե հատկապես
ինչ բառերով նա պետք է դիմի ընկերուհուն (5 միավոր):

Ա.

Բե՛ր մի օրինակ քո կյանքի ձախողումներից (4 միավոր):

Բ.

Ի՞նչ քայլեր ես դու ձեռնարկում աճելու համար, որ նորից այդ նույն
ասպարեզում չընկնես (8 միավոր, յուրաքանչյուր մասը 2 միավոր):
1.
2.
3.
4.

