
Անուն  Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ, որ ճշմարիտ քրիստոնյա եմ 

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. Նախքան դու կկարողանաս վստահ լինել, որ ճշմարիտ քրիստոնյա ես,  
պետք է հասկանաս, թե ինչ է նշանակում՝ լինել ճշմարիտ քրիստոնյա:  

2. Եթե դու ուզում ես ճշմարիտ քրիստոնյա լինել, ապա պետք է 
պատրաստակամ լինես՝ հնազանդվել Աստծուն:   

3. Դու ճշմարիտ քրիստոնյա ես, եթե զգում ես, որ ճշմարիտ քրիստոնյա ես:   

4. Փրկությունը հիմնված է փաստերի՝ Աստվածաշնչի փաստերի վրա:   

5. Դու կարիք չունես Աստծո հանդեպ հավատ ունենալ ճշմարիտ 
քրիստոնյա դառնալու համար:   

6. Եթե դու ճշմարիտ քրիստոնյա ես դարձել, ապա մոտ երկու տարի կտևի, 
նախքան որևէ իրական փոփոխություններ կտեսնես քո ապրելակերպի 
ու վերաբերմունքների մեջ:   

7. Ճշմարիտ քրիստոնյա լինելու առաջին նշաններից մեկն այն է, որ նա չի 
ցանկանա մյուսների հետ կիսվել, թե ինչ է անում Քրիստոսն իր 
կյանքում:   

8. Եթե Քրիստոսն է ղեկավարում քո կյանքը, ապա այն կլինի լիարժեք ու 
ամբողջական:   

9. Եթե դու ուզում ես վստահ լինել, որ ճշմարիտ քրիստոնյա ես, ապա ամեն 
օր, կամ ամեն եկեղեցական ժողովի ժամանակ պետք է Հիսուսին 
խնդրես, որ գա քո սրտի մեջ:   

10. Երկինք գնալու համար դու ընդամենը պետք է հավատաս, որ Հիսուսը 
բարի մարդ է եղել:   

11. Աստվածաշունչը մեզ ասում է, թե ինչպես կարող ենք ճշմարիտ 
քրիստոնյա դառնալ:   

12. Եթե դու ճշմարիտ քրիստոնյա ես, Սուրբ Հոգին քեզ կասի այդ մասին:   

13. Երբ դու դառնում ես ճշմարիտ քրիստոնյա, քո բոլոր խնդիրները նույն 
օրը վերանում են:   

14. Եթե դու դառնաս ճշմարիտ քրիստոնյա, Սուրբ Հոգին կօգնի և 
կսովորեցնի քեզ, որպեսզի ավելի ուժեղ քրիստոնյա դառնաս: 

15. Հիսուսն ուզում է դառնալ քո լավագույն ընկերը:   

16. Դու պետք է խնդրես Հիսուսին, որ ների քո մեղքերը, եթե ուզում ես 
ճշմարիտ քրիստոնյա դառնալ:   
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Բազմակի ընտրությամբ հարցեր:  

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

1. Եթե կասկածներ ունես, թե արդյո՞ք ճշմարիտ քրիստոնյա ես,  
ապա դու պետք է.  

Ա. Մոռանաս քո կասկածների մասին: 
Բ. Հանձնես քո կասկածներն Աստծուն: 
Գ. Ճնշես կամ անտեսես քո կասկածները:  

Համառոտ պատասխանով հարցեր:  

1. Թվարկի՛ր այն փաստարկները, որոնք դու պետք է իմանաս ճշմարիտ 
քրիստոնյա դառնալու համար (սրանք աստվածաշնչյան փաստարկներ են:) 
(8 միավոր, յուր. կետը 1 միավոր):   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

2. Ո՞ր երեք տեղերում մարդը կարող է փաստարկներ գտնել, որ ինքը ճշմարիտ 
քրիստոնյա է  (9 միավոր, յուր. 3 միավոր):  

ա.  

բ.  

գ.  

3. Գրի՛ր աստվածաշնչյան անգիր համարներ ու հղումներ  (21 միավոր):  

  

  

  

  

  

  

  
  



Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ, որ ճշմարիտ քրիստոնյա եմ  3 
 
4. Բացատրի՛ր, թե ինչ է նշանակում անձնական փոխհարաբերություն ունենալ 

Հիսուսի հետ  (4 միավոր):  

  

  

  

  

  

  

Ի՞նչ խորհուրդ կտաս դու:    

Հավատացյալները մեծ մասամբ ժամանակ առ ժամանակ ունենում են 
կասկածներ, թե արդյո՞ք իրենք ճշմարիտ քրիստոնյա են: Ինչպե՞ս կարող ես օգնել 
այդ անձնավորություններին՝ լուծել իրենց խնդիրները և ազատվել կասկածներից:   

1. Սամվելը Թին Չելենջի ուսանողներից է: Նրա ընկերուհին ճշմարիտ 
քրիստոնյա չէ և ուզում է, որ Սամվելը դադարեցնի ծրագրին իր 
մասնակցությունը: Ամեն անգամ, երբ Սամվելը զանգում է նրան, նա լաց է 
լինում և ասում, որ տուն գնա: Սամվելը չգիտի, թե ինչպես վարվի նրա հետ: 
Նրա ընկերուհին կարծես իր կյանքի այն մասը լինի, որը նա դեռևս չի 
հանձնել Հիսուս Քրիստոսին: Սա պատճառ է հանդիսանում, որ նա 
կասկածներ ունենա իր՝ ճշմարիտ քրիստոնյա լինելու հարցում:  
Ի՞նչ խորհուրդ կտայիր Սամվելին  (4 միավոր):  

  

  

  

  

  

  

2. Հովհաննեսը, ով վերջերս է ճշմարիտ քրիստոնյա դարձել, կասկածում է,  
թե արդյո՞ք նա շարունակում է ճշմարիտ քրիստոնյա լինել: Նա մեկ այլ խնդիր 
էլ ունի: Դեռևս շարունակում է «հին» ձևով խոսել և փողոցային բառեր 
օգտագործել: Նա մտածում է, որ չպետք է փողոցային բառեր օգտագործի, 
որովհետև հասկացել է, որ հայհոյելը մեղք է: Ի՞նչ խորհուրդ կտայիր 
Սամվելին  (4 միավոր):  

  

  

  

  

  

  



4      Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 
 
3. Անցյալ շաբաթ Սուսաննան գաղտնի ընդունել է Հիսուսին, երբ ավտոբուսով 

գնում էր գործի: Դա նրա համար մի մեծ ապրում էր: Սակայն հիմա նա 
այնքան էլ վստահ չէ այդ ամենի վերաբերյալ  (4 միավոր):  

ա. Ո՞րն է նրա խնդիրը:    

   

բ. Ի՞նչ պետք է նա անի դրա հետ կապված:    

   

   

4. Ժաննան ատում է իր հորը՝ իրեն ծեծելու համար: Նա նոր է անձնապես 
ընդունել Հիսուս Քրիստոսին: Երբ նա իր հորը պատմեց այդ մասին, վերջինս 
ասաց. «Ինչպե՞ս կարող ես դու ճշմարիտ քրիստոնյա լինել, եթե ատում ես 
ինձ»: Ժաննան մտածեց այդ մասին ու ինքն իրեն հարցրեց. «Իրո՞ք ես 
ճշմարիտ քրիստոնյա եմ»  (4 միավոր):  

ա. Ո՞րն է Ժաննայի խնդիրը:   

   

բ. Ո՞րն է լուծումը:    

   

   

5. Հովսեփը հորից 300 դոլար էր գողացել: Հիմա, երբ նա ճշմարիտ քրիստոնյա է 
դարձել, իրեն մեղավոր է զգում դրա համար: Նա չի ուզում հոր հետ այդ 
հարցը լուծել, դրա համար էլ մտածում է, որ ինքը, միգուցե, կեղծ 
հավատացյալ է: Ի՞նչ պետք է անի նա  (4 միավոր):  

  

  

  

  

6. Հիմա, երբ Հասմիկը ճշմարիտ քրիստոնյա է դարձել, գիտակցում է, որ 
չափազանց շատ է հպարտանում իր երկար, մինչև մեջքը հասնող մազերով: 
Եթե նա ինչ-որ բան չանի իր հպարտության խնդրի հետ, ի՞նչ կարող է 
պատահել նրա հոգևոր կյանքում  (4 միավոր):  

  

  

  

  

  

  


