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Հրահանգներ
ուսուցիչների համար
Սեմինարիաների և Կրոնի Ինստիտուտների նպատակի մեջ ասվում է․
«Մենք ուսանողներին ուսուցանում ենք ավետարանի
վարդապետությունները և սկզբունքները, ինչպես տրված են սուրբ
գրություններում և մարգարեների խոսքերում» (Ավետարանի ուսուցում և
ուսումնասիրություն․ ձեռնարկ սեմինարիաների և կրոնի ինստիտուտների
ուսուցիչների համար [2012], x): Սեմինարիայում սա հիմնականում
կատարվում է սուրբ գրությունների հաջորդական ուսումնասիրության
միջոցով՝ հետևելով գրքերի և հատվածների հերթականությանը սուրբ
գրություններում սկզբից մինչև վերջ։ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա․ Բեդնարը շեշտել է, որ «սա առաջին և
ամենահիմնական ուղին է՝ կենդանի ջուր ձեռք բերելու համար» (“A
Reservoir of Living Water” [Church Educational System fireside for young adults,
Feb. 4, 2007], 3, lds.org/media-library)։

Մեկ այլ ճանապարհ, որով կարող ենք օգնել ուսանողներին հասկանալ,
հավատալ և ապրել ըստ Հիսուս Քրիստոսի վարդապետության,
Վարդապետության սերտումն է։ Վարդապետության սերտումը լրացնում
է սուրբ գրությունների հաջորդական ուսումնասիրությանը՝
ուսանողներին հնարավորություններ ընձեռելով սովորել Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանը ըստ թեմաների:

Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերը (1924–2015) Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից ուսուցանել է, թե ուսումնասիրման վարդապետական մեթոդը
ինչու է նաև օգտակար. «Սուրբ գրություններում Ավետարանի առանձին
վարդապետություններ լիովին չեն բացատրվում մեկ տեղում , ոչ էլ
ներկայացվում են կարգով կամ հաջորդականությամբ: Դրանք պետք է այս
ու այն տեղերից կտորներով հավաքել: Դրանք երբեմն լինում են մեծ
բաժիններովբայց հիմնականում լինում են փոքր կտորներով՝ ցրված
բոլոր գլուխներում և հատվածներում» (“The Great Plan of Happiness,” in
Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational System manual,
2004], 68–69):

Սուրբ գրությունների հաջորդական ուսումնասիրությունը և
Վարդապետության սերտումը լրացնում են միմյանց և երկուսն էլ կարևոր
տարրեր են սեմինարիայում ուսանողների փորձառության համար:

Վարդապետության սերտումը կառուցվում է և փոխարինում
Սեմինարիաների և Կրոնի Ինստիտուտների նախորդ
նախաձեռնություններին , ինչպես օրինակ` սուրբ գրությունների
սերտումը և Հիմնական Վարդապետությունների ուսումնասիրությունը։
Վարդապետությանսերտումը նախատեսված է ուսանողներին օգնել , որ
հասնեն հետևյալ արդյունքներին․

1. Սովորեն և կիրառեն աստվածային սկզբունքներ՝ հոգևոր գիտելիք
ձեռք բերելու համար։
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2. Տիրապետեն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի վարդապետությանը և
սուրբ գրությունների հատվածներին, որտեղ ուսուցանվում է այդ
վարդապետությունը։ Մենք հիմնականում կկենտրոնանանք
վարդապետության վրա, որը կապված է հետևյալ ինը թեմաների հետ․

• Աստվածագլուխ

• Փրկության ծրագիրը

• Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը

• Վերականգնում

• Մարգարեներ և հայտնություն

• Քահանայություն և քահանայության բանալիներ

• Արարողություններ և ուխտեր

• Ամուսնություն և ընտանիք

• Պատվիրաններ

Սեմինարիաները և Կրոնի Ինստիտուտները թողարկել են ուսումնական
նյութեր, որոնք կօգնեն ուսուցիչներին և ուսանողներին հասնել այդ
արդյունքներին։ Այդ նյութերը ներառում են Վարդապետության
սերտմանհիմնական փաստաթուղթը և Վարդապետության սերտման
ուսուցչի նյութերը։ (Նշում․ Վարդապետության սերտման ուսուցչի նյութերը
մատչելի կլինեն սեմինարիայի չորս դասընթացներից
յուրաքանչյուրի համար։)

Վարդապետության սերտման հիմնական
փաստաթուղթ
Վարդապետության սերտմանհիմնական փաստաթուղթը հասցեագրված է
ուսանողներին։ Այն կազմված է (1) նախաբանից, որտեղ բացատրվում է,
թե ինչ է Վարդապետության սերտումը և այն ինչպես կարող է օգնել
նրանց, (2) հրահանգից, որը սովորեցնում է նրանց հոգևոր գիտելիքներ
ձեռք բերելու սկզբունքներ և (3) վերևում թվարկված վարդապետական
թեմաների բաժնից։ Վարդապետական թեմաներից յուրաքանչյուրն
ընդգրկում է վարդապետության դրույթներ, որոնք առնչվում են
ուսանողների կյանքի հետ և կարևոր է, որ նրանք հասկանան, հավատան
ու կիրառեն դրանք։

Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթի «Ձեռք բերել հոգևոր
գիտելիքներ» և «Վարդապետական թեմաներ» բաժինների որոշ
վարդապետություններին և սկզբունքներին առընթեր, տրված են
վարդապետության սերտման սուրբ գրությունների հատվածները։
Ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացի համար նախատեսված են 25
վարդապետության սերտման սուրբ գրությունների հատվածներ (Հին
Կտակարան, Նոր Կտակարան, Մորմոնի Գիրք, Վարդապետություն և
Ուխտեր և Եկեղեցու պատմություն), ընդամենը 100 հատված։ Այդ
հատվածների ցանկը տրված է Վարդապետության սերտման հիմնական
փաստաթղթի դարձերեսին։ Որպես ուսուցիչ, ձեր աշխատանքի կարևոր

ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ  ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ
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մասն է կազմում օգնել ուսանողներին հիշել և գտնել այդ հատվածներն ու
հասկանալ, թե ինչպես են հատվածներն ուսուցանում Փրկիչի
վարդապետությունը։

Վարդապետության սերտման 100 հատվածներից յուրաքանչյուրն
օգտագործվում է Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթի
միայն մեկ վարդապետական դրույթը հաստատելու համար։ Օրինակ՝
Ջոզեֆ Սմիթ - Պատմություն 1․15–20 հատվածները մեջբերված են
«Վերականգնում» վարդապետական թեմա 4-ում, հաստատելու այն
ճշմարտությունը, որ Հայր Աստվածը և Նրա Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը,
հայտնվեցին Ջոզեֆ Սմիթին՝ ի պատասխան Ջոզեֆի աղոթքի, և Նրանք
կանչեցին նրան լինելու Վերականգնման Մարգարեն։ Ինչևէ, այս
վարդապետության սերտման հատվածը կարող է նաև օգտագործվել
«Աստվածագլուխ» վարդապետական 1-ինթեմայում առկա
ճշմարտությունը հաստատելու համար, որ Աստվածագլուխն ընդգրկում է
երեք առանձին անձնավորություններ. Աստված՝ Երկնային Հայրը, Նրա
Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ Հոգին։ Ուստի, այս վարդապետության
սերտման հատվածը նշված է որպես այդ թեմային կից հղում։

Նշումը, թե որտեղ է մեջբերված վարդապետության սերտման
յուրաքանչյուր հատվածը, ձեզ թույլ է տալիս իմանալ, թե որ ուսուցման
փորձառության մեջ տվյալ հատվածը կքննարկվի ընթացիկ ուսումնական
տարվա դասընթացի Վարդապետության սերտման ուսուցչի նյութերում։
Նախորդ օրինակում՝ Ջոզեֆ Սմիթ - Պատմություն 1․15–20-ը
կօգտագործվեն Վարդապետության սերտում, Վարդապետություն և Ուխտերի և
Եկեղեցու Պատմության ուսուցչի նյութերի «Վերականգնում» թեմայի
ուսուցման փորձառությունում։

Վարդապետական թեմաներից ոչ բոլորը ամեն տարի կարժանանան
նույն շեշտադրմանը։ Չնայած յուրաքանչյուր վարդապետական թեմա
ամեն տարի կընդգրկվի, միայն ընթացիկ տարվա ուսումնական
դասընթացի վարդապետության սերտման հատվածները հաստատող
որոշակի վարդապետական դրույթները կշեշտադրվեն այդ տարվա
Վարդապետության սերտման ուսուցման փորձառություններում։

Վարդապետության սերտման ուսուցչի նյութեր
Վարդապետության սերտման ուսումնական ծրագիրը բաղկացած է 10
ուսումնական փորձառություններից, որոնք պետք է ընդգրկվեն այդ
տարվա ուսումնական դասընթացում։ Շատ դեպքերում յուրաքանչյուր
ուսուցման փորձառության համար ուսումնական նյութը անհրաժեշտ
կլինի ուսուցանել ավելի քան մեկ դասի ընթացքում:

Առաջին ուսումնական փորձառությունը կենտրոնացած է այն բանի վրա,
որ օգնի ուսանողներին սովորել և կիրառել սկզբունքներ, որոնք կապված
են հոգևոր գիտելիքներ ձեռք բերելու հետ։ Սա պետք է ուսուցանվի
ուսումնական տարվա առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում։ Դա կօգնի
ուսանողներին պատկերացնել վարդապետության սերտման
հեռանկարը։ Բացի դրանից, այս ուսուցման փորձառության մեջ
ուսուցանված սկզբունքները հիմք են նախապատրաստում և կրկնվում են
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հաջորդ ինը ուսուցման փորձառությունների ժամանակ, որոնք
կուսուցանվեն տարվա ընթացքում։

Ուսուցման փորձառություններից յուրաքանչյուրը հիմնված է նախապես
թվարկված ինը վարդապետական թեմաներից մեկի վրա։ Դրանք
նախատեսված են ուսանողներին օգնելու համար, որ ավելի խորությամբ
հասկանան Փրկիչի վարդապետությունը և ավելի պատրաստակամորեն
կիրառեն այն իրենց կյանքում։ Այս ուսումնական փորձառություններից
յուրաքանչյուրը բաղկացած է երեք հիմնական մասերից․ «Հասկանալ
վարդապետությունը», «Կիրառել վարժությունները» և
«Վարդապետության սերտման կրկնություն»։

Հասկանալ վարդապետությունը Յուրաքանչյուր ուսումնական
փորձառության այս մասը ներառում է մի շարք ուսումնական
վարժություններ կամ մասեր, որոնք կարող են ուսուցանվել մեկ կամ մի
քանի դասերի ընթացքում։ Այս վարժությունները կօգնեն ուսանողներին
ձեռք բերել ավելի խորը հասկացողություն վարդապետական
յուրաքանչյուր թեմայի և վարդապետության հատուկ դրույթների
վերաբերյալ, որոնք կապված են յուրաքանչյուր թեմայի հետ:

«Հասկանալ վարդապետությունը» բաժինները հաճախ սկսվում են
Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթի վարդապետական
թեմայի ուսումնասիրությամբ։ Բացի դրանից, բաժինները կենտրոնանում
են վարդապետության վերաբերյալ առանձնահատուկ դրույթների վրա,
որոնք հաստատվում են վարդապետության սերտման հատվածներով,
որոնք վերցվում են տվյալ տարում ուսումնասիրվող սուրբ գրության
հատորից։ Օրինակ՝ Վարդապետության սերտման Մորմոնի Գրքի ուսուցչի
նյութերի «Աստվածագլուխ» թեմայի ուսուցման փորձառության ժամանակ
ուսուցիչներին հրահանգվում է օգնել ուսանողներին սերտել 2 Նեփի
26.33, 3 Նեփի 11.10–11, 3 Նեփի 12.48, և 3 Նեփի 18.15, 20–21 հատվածները:
Երբ ուսանողները սեմինարիայի հաջորդ տարիների ընթացքում
ուսումնասիրեն Մորմոնի Գիրքը, Վարդապետություն և Ուխտերը և
Եկեղեցու պատմությունը, նրանք կկենտրոնանան վարդապետության այլ
հատվածների սերտման վրա, որոնք կհաստատեն այլ վարդապետական
դրույթներ՝ կապված Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթի
«Աստվածագլուխ» թեմայի հետ։

«Հասկանալ վարդապետությունը» բաժիններում ուսանողներին
խրախուսվում է գտնել, նշել և ուսումնասիրել վարդապետության
սերտման հատվածները, որպեսզի կարողանան օգտագործել դրանք՝
ուսուցանելով և բացատրելով վարդապետական դրույթները
հատվածների օգնությամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք
ավելացնել լրացուցիչ ուսումնական վարժություններ, որպեսզի օգնեք
ուսանողներին սերտել վարդապետական դրույթները և
վարդապետության սերտման հատվածները, որոնք հաստատում
են դրանք։

Կիրառել վարժությունները Յուրաքանչյուր ուսումնական փորձառություն
ուսանողներին առաջարկում է առնվազն մեկ կիրառման վարժություն։ Այս
վարժությունները հիմնականում կազմված են իրավիճակների
ուսումնասիրությունից, դերախաղերից, սցենարներից կամ հարցերից,
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որոնք ուսանողները կարող են ներկայացնել կամ միասին քննարկել
փոքր խմբերով կամ ամբողջ դասարանով։ Այս վարժությունները շատ
կարևոր են, քանի որ օգնում են ուսանողներին հասկանալ, թե
վարդապետական դրույթները, որոնք ուսումնասիրում են, որքանով են
արդիական ժամանակակից իրավիճակներում։ Վարժությունները շեշտում
են նաև, թե ուսանողների սովորած վարդապետությունը ինչպես կարող է
օրհնել և աջակցել նրանց ապրել ավետարանով, ուսուցանել
ավետարանը և ուրիշներին բացատրել իրենց համոզմունքները
պատշաճ ձևով։

Վարդապետության սերտման կրկնություն Յուրաքանչյուր ուսումնական
փորձառություն ներառում է գաղափարների բաժին, որոնք կօգնեն ձեզ
առաջնորդել ուսանողներին կրկնել վարդապետական դրույթները և
դրանց ուղեկցող վարդապետության սերտման հատվածները, որոնք
նրանք սովորել են ուսումնական տարվա ընթացքում։
«Վարդապետության սերտման կրկնության» վարժությունների նպատակն
է օգնել ուսանողներին հասնել Վարդապետության սերտման հետևյալ
արդյուքներին. Իմանալ թե վարապետության դրույթներն ինչպես են
ուսուցանվում վարդապետության երտման սուրբ գրությունների
հատվածներում և կարողանան հիշել ու գտնել այդ հատվածները և
կիրառել, իրենց սովորածը ամենօրյա ընտրություններում և իրենց
պատասխաններում վարդապետական, սոցիալական պատմական
խնդիրներում և հարցերում (տես «Վարդապետության սերտման
նախաբան» Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթուղթ):

Չնայած ժամանակի հաշվարկներն ընդգրկված չեն «Վարդապետության
սերտման կրկնության» վարժություններում, սակայն կրկնությունների
համար ժամանակ է տրամադրված այս հրահանագների վերջում գտնվող
քայլ առ քայլ ուղեցույցում: Օրինակ, 150 րոպե տրամադրված է հոգևոր
գիտելիք ձեռք բերելու թեմային: Քանի որ այդ թեմայի համար
ուսումնական փորձառությունները պահանջում են մոտավորապես 80
րոպե, դուք ունեք լրացուցիչ 70 րոպե՝ կրկնելու սկզբունքները,
վարդապետության դրույթները և վարդապետության սերտման
հատվածները, որոնք կապված են հոգևոր գիտելիքի ձեռքբերման հետ:
Այս օրինակում կրկնության համար տրամադրված ժամանակը կարելի է
բաժանել երկու կամ երեք շաբաթների միջև:

Վարդապետական դրույթների հաճախակի կրկնությունը և
վարդապետության սերտման հատվածները, որոնք օգտագործվում են
դրանք հաստատելու համար, կօգնեն նրանց իրենց տիրապետման
ջանքերում: Սակայն թույլ չտաք «Վարդապետության սերտման
կրկնության» վարժությունները ստվերում թողնեն սուրբ գրությունների
հաջորդական ուսուցումը կամ Վարդապետության սերտման
նախատեսված արդյունքները:

Վարդապետության սերտման իրականացում
Վարդապետության սերտումն իրականացվում է տարբեր ձևերով՝
կախված այն բանից, թե սեմինարիայի ինչ ծրագրում են ուսանողներն
ընդգրկված՝ ամենօրյա սեմինարիա (վաղ առավոտյան և ազատ
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գրաֆիկով ծրագրեր), առցանց սեմինարիա, թե տնային ուսուցման
սեմինարիա։

Վարդապետության սերտումն ամենօրյա սեմինարիայում

Սեմինարիայում Վարդապետության սերտումը չի փոխարինում սուրբ
գրությունների հաջորդական ուսուցմանը: Նախատեսվում է, որ դուք
ուսումնական տարում դասերի ժամանակ շաբաթական մոտավորապես
30 րոպե կծախսեք Վարդապետության սերտման վրա։
Վարդապետության սերտման իրականացումը, մինչ Մորմոնի Գրքի
հաջորդական ուսուցում եք կատարում, ձեզանից կպահանջի ժամանակին
սկսել դասը և արդյունավետ օգտագործել ձեր դասարանական
ժամանակը:

10 ուսումնական փորձառություններից յուրաքանչյուրին հատկացվող
շաբաթների քանակը կփոխվի՝ կախված վարդապետական դրույթներից և
վարդապետության սերտման հատվածների քանակից, որոնք պետք է
շեշտվեն և ուսուցանվեն այդ վարդապետական թեմայի համար։ Որոշ
թեմաներ հնարավոր կլինի ամփոփել երկու շաբաթվա ընթացքում,
մինչդեռ մյուսները կպահանջեն լրացուցիչ շաբաթներ (տես «Մորմոնի
Գրքի Վարդապետության սերտման քայլ առ քայլ ուղեցույց» այս բաժնի
վերջում)։

Վարդապետության սերտման ուսումնական փորձառությունների
յուրաքանչյուր «Հասկանալ վարդապետությունը» մասը բաժանված է
ուսուցողական վարժությունների (հատվածների), որոնցից
յուրաքանչյուրը սովորաբար հնարավոր է կատարել 5-10 րոպեում։ Սա
թույլ է տալիս ավելի ազատ տնօրինել դասաժամը Վարդապետության
սերտման համար։ Օրինակ, մի օր դուք կարող եք ծրագրել դասի
ժամանակ ամփոփել մեկ կամ երկու ուսումնական վարժություններ,
մինչդեռ մի ուրիշ օր ձեզ անհրաժեշտ կլինի ողջ դասաժամը, որպեսզի
պատշաճ ձևով ամփոփեք սուրբ գրության հատվածը՝ ժամանակ
չթողնելով Վարդապետության սերտման համար։ Որոշ ուսումնական
վարժություններ պահանջում են ավելի շատ ժամանակ, ուստի կարող եք
կատարել դրանք ուսումնական մեկ այլ հարմար օր (տես «Քայլ առ քայլ
ուղեցույց ամենօրյա ուսուցիչների համար» և «Առաջարկներ ճկուն
գրաֆիկով օրերի համար» ուսուցչի ձեր ձեռնարկի հավելվածում)։

Եթե դուք Վարդապետության սերտում դասի հետ նույն օրը ուսուցանելու
եք նաև հաջորդական դաս սուրբ գրությունից, ուշադիր եղեք, որ
ժամանակի մեծ մասը չծախսվի Վարդապետության սերտման ուսուցման
վրա՝ խախտելով ժամանակը, որն անհրաժեշտ է սուրբ գրությունների
հաջորդական դասավանդման համար: (Օրինակ,
«ՀասկանալՎարդապետությունը» 5-րոպեանոց բաժինները սովորաբար
20 րոպեից ավել չպիտի տևեն, քիչ ժամանակ թողնելով Մորմոնի Գրքի
հաջորդական ուսուցման համար:) Բացի այդ, օգտակար էուսանողներին
բացատրել, որ իրենք կաշխատեն Վարդապետության սերտման վրա
որոշակի ժամանակ (օրինակ՝ 5 կամ 10 րոպե դասի սկզբում), իսկ հետո
կուսումնասիրեն սուրբ գրության որոշակի հատված (օրինակ՝ 2 Նեփի 4)
դասի մնացած ժամանակահատվածում:
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Չնայած կարող են լինել դեպքեր, երբ դուք կամ ձեր ուսանողները
կճանաչեն Վարդապետության սերտման նյութի և որոշակի սուրբ
գրության հատվածի միջև կապը, որը դուք ուսումնասիրում եք, բայց դուք
խուսափեք անտեղի վարդապետության սկզբունքներ և դրույթներ
պարտադրել Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթից: Այդպես
վարվելով, կարող եք խանգարել ուսանողներին հասկանալ սուրբ
գրության հատվածի ոգեշնչված հեղինակի միտումը:

Ի լրումն սուրբ գրությունների հիմնական հատվածները ըստ թեմաների
գտնելուն, որպես Վարդապետության սերտման մի մասի, դուք պետք է
շեշտեք այդ նույն հատվածները, երբ հանդիպում եք դրանց ուսանողների
հետ սուրբ գրությունների հաջորդական ուսումնասիրության ժամանակ։
Դա կօգնի ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ յուրաքանչյուր
հատվածի համատեքստն ու բովանդակությունը, ինչպես նաև կմեծացնի
յուրաքանչյուր հատվածում ուսուցանվող ճշմարտությունների
կարևորությունը։

Ամենօրյա սեմինարիայում Վարդապետության սերտումը հենվում և
փոխարինվում է սուրբ գրությունների սերտման ծրագրով։
Վարդապետության սերտման այն հատվածների համար, որոնք
նախապես ներկայացվել են որպես սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներ, Մորմոնի Գրքի սեմինարիայի ուսուցչի ձեռնարկը պարունակում
է առաջարկներ և ուսումնական վարժություններ, որոնք կօգնեն ձեզ
համապատասխան շեշտադրում կատարել հատվածի վրա՝ ուսանողների
հետ սուրբ գրությունների ձեր հաջորդական ուսումնասիրության
ժամանակ։ Այնտեղ, որտեղ վարդապետության սերտման հատվածները
նոր են, ուսուցչի ձեռնարկը չի ներկայացնի նմանատիպ հատվածներ․ ձեզ
համար կարևոր կլինի արդյունավետ և պատշաճ կերպով շեշտադրել
հատվածները` որպես սուրբ գրությունների հաջորդական
ուսումնասիրության մի մաս։

Սուրբ գրությունների որոշ հատվածներ ներկայացված են Մորմոնի Գրքի
սեմինարիայի ուսուցչի ձեռնարկում որպես սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներ, սակայն դրանք վարդապետության սերտման հատվածներ
չեն։ Այդ հատվածներն այլևս չպիտի շեշտվեն՝ համաձայն ձեռնարկի սուրբ
գրությունների սերտման հրահանգների, սակայն դրանք պետք է
ամփոփվեն սուրբ գրությունների հաջորդական ուսումնասիրության
ընթացքում։

Քանի որ ձեզ անհրաժեշտ կլինի դասարանային սահմանափակ
ժամանակը տրամադրել Վարդապետության սերտմանը՝ կենտրոնանալու
վարդապետության ուսումնասիրության և վարդապետության սերտման
հատվածների վրա և պրակտիկ վարժություններն ավարտելու և
վարժությունները կրկնելու վրա, դուք հավանաբար ժամանակ չեք ունենա
դասարանում անգիր սովորելու համար վարժություններ կատարել:
Այնուամենայնիվ, քանի որ սուրբ գրությունների հատվածներն անգիր
սովորելը կարող է օրհնել ուսանողներին, դուք կարող եք հանձնարարել
ուսանողներին դասից դուրս անգիր սովորել վարդապետության
սերտման հատվածները:
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Մորմոնի Գրքի վարդապետության սերտման քայլ առ քայլ ուղեցույց
Մորմոնի Գրքի 10 ուսումնական փորձառություններից յուրաքանչյուրին
հատկացվող շաբաթների քանակը կփոխվի՝ կախված վարդապետական
կարևոր դրույթների թվից և սուրբ գրությունների հատվածների
քանակից, որոնք պետք է ուսուցանվեն վարդապետական թեմայի
համար։ Վարդապետությունների սերտման համար պետք է տրամադրվի
շաբաթական մոտ 30 րոպե՝ օգտագործելով հետևյալ ուսումնական
վարժությունները․

• Հասկանալ վարդապետության առանձին մասերը

• Կիրառել վարժությունները

• Վարդապետությունների սերտման կրկնության վարժություններ

Օրինակ, քայլ առ քայլ կցված ուղեցույցում Աստվածագլխի հետ կապված
Վարդապետության սերտման վարժություններին հատկացված է չորս
շաբաթ։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում դուք կարող եք կատարել
«Հասկանալ վարդապետությունը» բաժնի առաջին երեք մասերը։ Երկրորդ
շաբաթվա ընթացքում գուցե ընտրեք կատարել 4-6 մասերը: Երրորդ
շաբաթվա ընթացքում, դուք հավանաբար կատարեք 7-8 մասերը: Իսկ
չորրորդ շաբաթվա ընթացքում դուք կարող եք կատարել պրակտիկ
վարժություն և «Վարդապետության սերտման կրկնության» վարժություն։

Հաջորդ շաբաթվա համար Մորմոնի Գրքի Սեմինարիայի ուսուցչի ձեռնարկի
ուսումնական ծրագիրը, ինչպես նաև Մորմոնի Գրքի Վարդապետության
սերտման ուսուցչի նյութերում պարունակվող Վարդապետության սերտման
ուսումնական վարժությունների կրկնությունը կօգնեն ձեզ ծրագրել և
դասի ընթացքում ժամանակ հատկացնել Վարդապետության սերտմանը։
Դուք գուցե կարիք ունենաք գտնել դասերի որոշ մասեր, որոնք կարելի է
ամփոփել, որպեսզի ժամանակ հատկացնեք Վարդապետության
սերտման ուսումնական վարժություններին և կիրառման
վարժություններին։

Հետևյալ քայլ առ քայլ ուղեցույցը հիմնված է վարդապետական կետերն
ընդգրկելու մոտեցման վրա՝ ըստ այն հերթականության, որով դրանք
հայտնվում են Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթում։
Այնուամենայնիվ, չնայած «Ձեռք բերել հոգևոր գիտելիքներ» ուսուցման
փորձառությունն առաջինն է ուսուցանվում, մյուս վարդապետական
թեմաները կարող են ուսուցանվել ցանկացած կարգով։ Մտածեք հետևյալ
երկու մոտեցումների մասին.

• Ամփոփեք վարդապետական թեմաներն այնպես, ինչպես դրանք
հայտնվում են Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթում
(սկսած «Աստվածագլխից» մինչև «Պատվիրանները»):

• Հնարավորինս համատեղեք ուսանողների ուսումնասիրության
վարդապետական թեմաներն այն թեմաների հետ, որոնք նրանք
կուսումնասիրեն իրենց կիրակնօրյա ժողովներում (տես Come, Follow
Me: Learning Resources for Youth on LDS.org)։
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Քայլ առ քայլ ուղեցույց

Շաբաթ Վարդապետական թեմաներ (մոտավոր թվով րոպեների
հատկացմամբ)

1

2

3

4

5

Հոգևոր գիտելիքի ձեռք բերում (150 րոպե)

6

7

8

9

Աստվածագլուխ (120 րոպե)

10

11

12

Փրկության ծրագիրը (90 րոպե)

13

14

15

16

17

18

Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը (180 րոպե)

19 Վերականգնում (30 րոպե)

20 Մարգարեներ և հայտնություն (30 րոպե)

21 Քահանայություն և քահանայության բանալիներ (30 minutes)

22

23

24

Արարողություններ և ուխտեր (90 minutes)

25

26

Ամուսնություն և ընտանիք (60 րոպե)

27

28

29

Պատվիրաններ (180 րոպե)
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Քայլ առ քայլ ուղեցույց

Շաբաթ Վարդապետական թեմաներ (մոտավոր թվով րոպեների
հատկացմամբ)

30

31

32

Վարդապետության սերտում առցանց սեմինարիայում

Վարդապետությունների սերտմանուսումնական վարժությունները
կներառվեն սեմինարիայի առցանց դասերում։ Եթե դուք ուսուցանում եք
առցանց սեմինարիայի դաս, օգտակար կլինի վերանայել
«Վարդապետության սերտում ամենօրյա սեմինարիայում» թեման, որը
կօգնի ձեզ հասկանալ կարևոր սկզբունքներ և սովորույթներ, որոնք
կարող են հարմարեցվել և կիրառվել սեմինարիայի առցանց
միջավայրում։

Վարդապետության սերտումը տնային ուսուցման սեմինարիայում

Այս դեպքում նյութերը, որոնք տնային ուսուցման ուսուցիչները և
ուսանողներն օգտագործում են, չեն թարմացվել, որպեսզի ներառեն
Վարդապետության սերտման բովանդակությունը։ Ուստի, ուսուցիչները և
ուսանողները պետք է շարունակեն օգտագործել ներկայիս տնային
ուսուցման նյութերը և ներառեն սուրբ գրությունների սերտման
վարժությունները։ Մինչև տնային ուսուցման նյութերի թարմացումը,
ուսուցիչներին խրախուսվում է ուսանողներին տրամադրել
Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթի օրինակ և խրախուսել
նրանց ինքնուրույն ուսումնասիրել այն և վարդապետության սերտման
սուրբ գրությունների հատվածները։
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Ձեռք բերել
հոգևոր գիտելիք
Նշում․ 1-ին և 2-րդ մասերը կարող են ուսուցանվել երկու 40 րոպեանոց
դասերի ընթացքում կամ կարող են միասին ուսուցանվել 80 րոպեանոց
դասի ընթացքում։ Եթե դուք ունեք 180-ից պակաս ուսումնական օր, դուք
կարող եք ուսուցանել այս ուսումնական փորձառության 1-ին մասը՝
«Սովորողի դերը», դաս 1-ի փոխարեն Մորմոնի Գրքի սեմիանարիայի
ուսուցչի ձեռնարկում:

Մաս 1 (40 րոպե)
Մեծացնել հոգևոր ճշմարտության վերաբերյալ մեր հասկացողությունը և
վկայությունը

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Քույր Շերի Լ.
Դյուի հետևյալ պատմությունը, ով ծառայել է Սփոփող Միության
գերագույն նախագահությունում՝ որպես երկրորդ խորհրդական.

«Մի սքանչելի երիտասարդ կին … խելագարի նման զանգահարեց ինձ:
Հեկեկոցների միջից նա արտաբերեց. «Ես այլևս համոզված չեմ որ Եկեղեցին
ճշմարիտ է, և ես վախենում եմ: Ի՞նչ կլինի, եթե իմ ընտանիքը չի
պատրաստվում հավիտյան միասին լինել»: (Sheri L. Dew, “Will You Engage in
the Wrestle?” [Brigham Young University–Idaho devotional, May 17,
2016],byui.edu/devotionals).

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել այն մասին, թե արդյոք իրենք կամ
իրենց ծանոթներից մեկը ունեցել է մտահոգություններ և զգացումներ այդ
երիտասարդ աղջկա նման, ում մասին խոսել է Քույր Դյուն:

• Եթե այս երիտասարդ կինը գար ձեզ մոտ օգնություն խնդրելու, ի՞նչ
կասեիք կամ կանեիք նրան օգնելու համար:

Հանձնարարեք այդ ուսանողին շարունակել բարձրաձայն կարդալ Քույր
Դյուի պատմությունը․

«Ես հարցրի. «Դու վկայությո՞ւն ես ուզում»: «Այո»,-ասաց նա:

«Դու պատրա՞ստ ես աշխատել այդ ուղղությամբ»: Կրկին, «Այո» (Շերի Լ. Դյու, «Դու
պատրա՞ստ ես պայքարելու » byui.edu/devotionals):

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ օգտակար կլիներ հարցնել այդ երիտասարդ
կնոջը՝ արդյո՞ք նա ուզում էր վկայություն ավետարանի մասին և
արդյո՞ք նա կամենում էր աշխատել այդ ուղղությամբ:

Բացատրեք, որ սեմինարիայում իրենց փորձառությունների ժամանակ
ուսանողները շատ հնարավորություններ կունենան ավետարանի մասին
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իրենց հասկացողությունը և վկայությունը մեծացնելու համար և սովորել,
թե ինչպես պատասխաններ գտնեն իրենց և ուրիշների հարցերին, որ
նրանք կունենան Եկեղեցու, նրա ուսմունքների և պատմության մասին:
Հնարավորություններից մեկը, որ նրանք պետք է կատարեն դա,
Վարդապետության սերտման միջոցով է: Վարդապետության սերտումը
ներառում է՝ սկզբունքները սովորելու և կիրառելու ձգտումը՝ սուրբ
գրությունների վերաբերյալ գիտելիքներ ձեռք բերելու և Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանի կարևորագույն վարդապետությունների
վերաբերյալ ավելի խորը հասկացողություն զարգացնելու համար։

Աստված բոլոր ճշմարտությունների աղբյուրն է

Ուսանողներին տվեք Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթուղթը
և խնդրեք նրանց բացել «Ձեռք բերել հոգևոր գիտելիքներ» բաժինը։
Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ առաջին
պարբերությունը: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել՝ փնտրելով,
թե ինչ է ուսուցանվում բոլոր ճշմարտությունների աղբյուրի վերաբերյալ:

• 1.Ո՞վ է բոլոր ճշմարտությունների աղբյուրը: (Հանձնարարեք
ուսանողներին նշել հետևյալ վարդապետությունը․ Աստված գիտի
բոլոր բաները և բոլոր ճշմարտությունների աղբյուրն է։)

• Վարդապետության սերտման ո՞ր հատվածն է ընկած այս
վարդապետության հիմքում: Դուք կարող եք խրախուսել
ուսանողներին առանձնակի ձևով նշել Մոսիա 4.9 հատվածը իրենց
սուրբ գրություններում, որպեսզի նրանք կարողանան հեշտությամբ
գտնել այն:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մոսիա 4.9-ը:
Հանձնարարեք դասարանին հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես
է այս հատվածն օգնում մեզ հասկանալ, թե մենք ինչու պետք է դիմենք
Աստծուն, երբ որոնում ենք ճշմարտությունը։

• Ո՞ր խոսքերն ու արտահայտություններն են այս հատվածում օգնում
մեզ հասկանալ, թե մենք ինչու պետք է դիմենք Աստծուն, երբ որոնում
ենք ճշմարտությունը:

• Ի՞նչ փորձառություններ են օգնել ձեզ իմանալ, որ Աստված գիտի բոլոր
բաները և բոլոր ճշմարտությունների աղբյուրն է։ (Հիշեցրեք
ուսանողներին, որ նրանք չպետք է կիսվեն այն փորձառություններով,
որոնք խիստ անձնական են կամ գաղտնի:)

Ինչպե՞ս ձեռք բերել հոգևոր գիտելիքներ

Գրեք հետևյալ ճշմարտությունը գրատախտակին. Ձևանմուշը, որն Աստված
տվել է մեզ՝ օգնելու հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու համար:

• Ինչպե՞ս կբացատրեք, թե ի՞նչ է ձևանմուշը։ (Օգնեք ուսանողներին
հասկանալ, որ ձևանմուշ բառի իմաստներից մեկը մոդելն է, որն
օգնում է մեզ հասկանալ ինչ-որ բան անելու ճիշտ ձևը՝ հատկապես մի
բանի, որը կատարվելու է հաճախակի: Որպես օրինակ, դուք գուցե
կամենաք ցույց տալ մի ձևանմուշ, որը կարող է օգտագործվել ինչ-որ
բան պատրաստելու համար:)
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Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ «Ձեռք բերել հոգևոր
գիտելիքներ» բաժնի երկրորդ պարբերությունը Վարդապետության
սերտման հիմնական փաստաթղթում։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել,
փնտրելով այն չորս քայլերը, որոնք մենք պետք է կատարենք՝ հետևելով
Աստծո կողմից տրված ձևանմուշին, հոգևոր գիտելիք ձեռք
բերելու համար:

• Հիմնվելով այս պարբերությունում մեր կարդացածի վրա, ո՞ր չորս
քայերը մենք պետք է կատարենք, հետևելով Աստծո կողմից տրված
ձևանմուշին՝ հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու համար:

Ուսանողների պատասխանները գրեք գրատախտակի վերնագրի տակ
հետևյալ ձևով.

1. 1. Ունեցեք ճշմարտությունն իմանալու ազնիվ ցանկություն:

2. Հոժարակամ ապրեք՝ համաձայն ճշմարտության, որն Աստված է
հայտնի դարձրել:

3. Որոնեք ճշմարտություն աղոթքի միջոցով:

4. Որոնեք ճշմարտություն Աստծո խոսքի լուրջ ուսումնասիրության
միջոցով:

Հարցրեք դասարանին.

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք ամեն օր կիրառենք Աստծո
ձևանմուշը հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու համար և ոչ միայն այն
ժամանակ, երբ ունենք հրատապ հարցեր կամ մտահոգություններ:
(Կարևոր է, որ մենք կիրառենք այս ձևանմուշն ամեն օր, որովհետև
այդ քայլերի կատարումը հրավիրում է Տիրոջ Հոգին, որ միշտ լինի մեզ
հետ և կարող է օգնել մեզ ճանաչել Սուրբ Հոգու ազդեցությունը:
Անընդհատ հետևելով այս ձևանմուշին, մենք Տիրոջը ցույց ենք տալիս
հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու մեր ցանկությունը բոլոր
ժամանակներում, և ոչ պարզապես, երբ ունենք հրատապ հարցեր կամ
մտահոգություններ:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ «Ձեռք բերել հոգևոր
գիտելիքներ» բաժնի երրորդ պարբերությունը Վարդապետության սերտման
հիմնական փաստաթղթում։

• Վարդապետության սերտման ո՞ր հատվածներն են Մորմոնի Գրքում
հաստատում հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու համար Աստծո
ձևանմուշը: (Մինչ ուսանողները պատասխանում են, գրեք հետևյալ
հղումները գրատախտակին. Մորոնի 10.4–5, 2 Նեփի 32.8–9, 2 Նեփի 32.3,
. սա է սուրբ գրությունների կարգը երկրորդ պարբերությունում:)

Բաժանեք ուսանողներին երեք խմբի: Հանձնարարեք յուրաքանչյուր խմբի
ուսումնասիրել գրատախտակին գրված Մորմոնի Գրքի
վարդապետության սերտման հատվածներից մեկը, որոնելով սուրբ
գրության արտահայտություններ, որոնք ուսուցանում են Աստծո
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ձևանմուշը՝ հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու համար: Բավարար ժամանակ
տրամադրելուց հետո հրավիրեք մեկ կամ ավելի ուսանողների
յուրաքանչյուր խմբից հաղորդել իրենց գտածի մասին: Երբ նրանք այդ
անեն, ուղղեք հետևյալ հարցերը.

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «հարցրեք Աստծուն … մաքուր
սրտով, անկեղծ միտումով» (Մորոնի10.4)։ (Օգնեք ուսանողներին
հասկանալ, որ այս արտահայտությունը նշանակում է, որ մենք
իսկապես ցանկանում ենք պատասխան ստանալ Աստծուց և մտադիր
ենք գործել ըստ մեր ստացած պատասխանի:)

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի հետևյալ խոսքերը.

«Անկեղծ միտումը» նշանակում է, որ մարդ իսկապես մտադիր է հետևել

տրված աստվածային ուղղորդմանը» (Ռասսել Մ. Նելսոն, «Խնդրեք,
փնտրեք, թակեք», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2009, 81):

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք փնտրենք ճշմարտությունը
մաքուր սրտով և իսկապես մտադիր լինենք հետևել այն
ուղղորդմանը, որ Աստված տալիս է մեզ:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «միշտ աղոթել»(2 Նեփի 32.9):

• Ի՞նչ եք կարծում, ինչ տարբերություն կա սուրբ գրությունները
ժամանակ առ ժամանակ կարդալու և «Քրիստոսի խոսքերով սնվելու»
միջև (2 Նեփի 32.3):

• Ընտրելով մշտապես աղոթելը և Քրիստոսի խոսքերով սնվելը,
ինչպե՞ս կարող ենք ձեռք բերել հոգևոր գիտելիք:

Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել այն դրական փորձառություններով,
որոնք նրանք ունեցել են ավետարանով ուրիշների հետ կիսվելիս։ Մինչ
նրանք անում են այդ, հրավիրեք նրանց նաև բացատրել, թե ինչ
օրհնություններ նրանք ստացան դրա արդյունքում: Դուք, նույնպես,
կարող եք կիսվել փորձառությամբ։

Ճշմարտությունը սովորելու համար մեր գործադրած ջանքերի կարևոր
մասն են հանդիսանում հարցեր տալը և պատասխաններ փնտրելը

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե ըստ իրենց, արդյոք ճի՞շտ է, երբ
մարդիկ հարցեր են տալիս Եկեղեցու ուսմունքների մասին կամ
Եկեղեցու պատմության վերաբերյալ, որոնք գուցե դժվար լինի
հասկանալ:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ «Ձեռք բերել հոգևոր
գիտելիքներ» բաժնի երրորդ պարբերությունը Վարդապետության սերտման
հիմնական փաստաթղթում։ Խնդրեք ուսանողներին հետևել, որոնելով թե
ինչ է ուսուցանում այդ պարբերությունը հարցեր տալու և պատասխաններ
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որոնելու կարևորության մասին, երբ ջանում ենք իմանալ
ճշմարտությունը:

• Ո՞րն է հարցեր տալու և պատասխաններ որոնելու դերը
ճշմարտությունն իմանալու մեր ջանքերում: (Ուսանողների
պատասխանից հետո գրեք ճշմարտության հետևյալ դրույթը
գրատախտակին. Հարցեր տալը և պատասխաններ փնտրելը
ճշմարտությունը իմանալու համար մեր գործադրած ջանքերի
կարևոր մասն են հանդիսանում։)

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ հարցեր տալը և պատասխաններ փնտրելը
ճշմարտությունն իմանալու համար մեր գործադրած ջանքերի կարևոր
մասն են կազմում։

• Ըստ երրորդ պարբերությունում մեր սովորածի, ինչո՞ւ է մեր
վերաբերմունքը և միտումը կարևոր, երբ հարցեր ենք տալիս: (Օգնեք
ուսանողներին գտնել հետևյալ ճշմարտությունը. Հարցեր տալիս և
պատասխաններ փնտրելիս մեր վերաբերմունքը և միտումը
մեծապես կազդեն Սուրբ Հոգու միջոցով սովորելու մեր ունակության
վրա։ Գուցե կամենաք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն այս
սկզբունքը Վարդապետության սերտման փաստաթղթի իրենց
օրինակի վրա։)

Ուսանողներին հիշեցրեք երիտասարդ կնոջ պատմության մասին, ով
զանգահարեց Քույր Շերի Լ. Դյուին, որովհետև նա մտահոգված էր՝
արդյոք Եկեղեցու ուսմունքները ճշմարիտ են: Բացատրեք, որ
երիտասարդ կինը որոշեց հանդիպել իր եպիսկոպոսի,ուրիշների, նաև
Քույր Դյուի հետ, ով կարող էր օգնել նրան պատասխաններ գտնել իր
հարցերին:

Յուրաքանչյուր ուսանողի տվեք հետևյալ թերթիկի մեկական
օրինակ։ Բացատրեք, որ այս թերթիկը պարունակում է Քույր

Դյուի պատմությունն այն մասին, թե ինչ պատահեց երիտասարդ կնոջ
հետ, երբ նա պատասխաններ փնտրեց իր հարցերին: Հրավիրեք մի
քանի ուսանողի հերթով բարձրաձայն կարդալ այդ պատմությունը:
Խնդրեք դասարանին հետևել, փնտրելով, թե հարցեր տալիս և
պատասխաններ որոնելիս մեր վերաբերմունքը և միտումը ինչպես են
ազդում Սուրբ Հոգու միջոցով սովորելու մեր ունակության վրա։

Առաջին երեք պարբեությունները կարդալուց հետո ուսանողներին
հարցրեք.

• Ճշմարտություն որոնող այս երիտասարդ կնոջ վերաբերմունքը և
միտումը ինչպե՞ս կարող են ազդել իր հարցերին պատասխաններ
գտնելու նրա ունակության վրա:

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Քույր Դյուի պատմության մնացած մասը թերթիկում:

ՁԵՌՔ  ԲԵՐԵԼ  ՀՈԳԵՒՈՐ  ԳԻՏԵԼԻՔ

5



«Ես ասացի [երիտասարդ կնոջը]. «Բեր քո սուրբ գրությունները և
յուրաքանչյուր հարց, որ ունես: Հարցերը ճիշտ են: Եկեք տեսնենք թե
Տերն ինչ կուսուցանի մեզ»:

«Նա կառչեց իմ իսկ խոսքից և սկսեց դժվար հարցեր ուղղել մեկը
մյուսի ետևից: Մենք ուսումնասիրեցինք սուրբ գրությունները և
մարգարեների ուսմունքները պատասխանների համար:

Կամաց-կամաց նա սկսեց հասկանալ, որ եթե ինքը հարցեր ուներ, դա չէր
նշանակում, որ վկայություն չուներ: Սուրբ գրությունները լի են մարգարեների մասին
պատմություններով, ովքեր հարցեր ունեին: Եվ նա սկսեց ճանաչել, երբ Հոգին
վկայություն էր բերում իրեն, անգամ այնպիսի վկայություն, թե մարգարեները,
տեսանողները և հայտնողները իսկապես մարգարեներ են:

Նրա վկայությունը սկսեց մեծանալ և որոշ ժամանակ անցավ: Այնուհետև, մոտ մեկ
տարի անց նա նորից զանգահարեց: «Ես ուզում եմ, որ դուք լինեք առաջիններից
մեկը, ով իմանում է, որ իմ ձեռքում է տաճարային երաշխավորագիրը: Դուք կգա՞ք,
երբ ես ստանամ իմ օժտումը»: Ապա ավելացրեց. «Գիտե՞ք, թե դուք ինչ ասացիք, որն
ինձ շատ օգնեց»: Դուք ասացիք՝ճիշտ է, երբ հարցեր կան, և դա թույլ տվեց տեսնել
ինքս ինձ ավելի շուտ որպես փնտրող, քան կասկածող»:

«Ես անսահման ուրախ էի»: Բայց երկու օր հետո, ես ստացա խիստ տարբեր մի զանգ
մեկ այլ [երիտասարդ կնոջից]: «Քույր Դյու,- ասաց նա,- նախքան այդ լուրը դուք
կլսեք մեկ ուրիշից, ես ուզում եմ, որ իմանաք, որ ես հղի եմ»: Նա ասաց, որ մի քանի
տարի նա կասկածել էր ավետարանի ճշմարտացիությանը և, ի վերջո, որոշել էր, որ
պատճառ չկար ապրել մաքրաբարոյության օրենքով:

«Ես ասացի, որ ես նրա դատավորը չեմ և որ ես սիրում եմ նրան: Ապա ես հարցրի
նրան, թե արդյոք նա կկամենար վկայություն ունենալ: «Ոչ, ես այդպես չեմ
կարծում»,- ասաց նա:

«Հակադրությունը ցնցող էր: Գրեթե միաժամանակ այս երկու աղջիկները հարցեր էին
ունեցել, որը սպառնացել էր նրանց վկայություններին: Նրանցից մեկը օգնության
աղաղակ ուղարկեց և ընտանիքը, ընկերներն ու ղեկավարները հետևեցին Նախագահ
Մոնսոնի խորհրդին և գնացին նրան փրկելու: Մյուս աղջիկը պահեց իր կասկածը և
համոզեց ինքն իրեն, որ իր անբարո ընտրություններն ընդունելի էին: …

«Մի աղջկա հարցերը մղեցին նրան դառնալ ճշմարտություն որոնող: Մյուս աղջիկն
օգտագործեց իր հարցերը՝ արդարացնելու իր անբարոյականությունը:

Իմ սիրելի ընկերներ, հարցեր ունենալը ճիշտ է: Հարցերը ճիշտ են են, եթե դրանք
ոգեշնչված են, տրվում են հավատքով և տրվում են հավաստի աղբյուրներից, որտեղ
Հոգին կուղղորդի և կհաստատի պատասխանը: …

«Ոչ ոք մեզանից հայտնության իրավունք չունի առանց մեր կողմից ջանք
գործադրելու: Աստծուց պատասխանները ուղղակի կախարդական ձևով չեն
հայտնվում: Եթե մենք կամենում ենք հոգեպես աճել, Տերն ակնկալում է, որ մենք
հարցեր տանք և որոնենք պատասխաններ: «Եթե դու խնդրես»,- խոստացել է Նա, -
«դու կստանաս հսյտնություն հայտնության վրա, գիտություն գիտության վրա»[ՎևՈւ
42.61]: Որքա՞ն ավելի հստակ կարող է դա լինել: Տերը սիրում է ոգեշնչված հարցերը,
որոնք տրվում են հավատքով, որովհետև դրանք տանում են դեպի գիտելիք,
հայտնություն և ավելի մեծ հավատք» (Շերի Լ. Դյու, «Արդյո՞ք կմտնեք գոտեմարտի
մեջ» [Brigham Young University–Idaho devotional, May 17, 2016], byui.edu/devotionals).
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• Երկու աղջիկների փորձառությունները, որոնց մասին խոսեց Քույր
Դյուն, ինչպե՞ս կարող են օգնել մեզ հասկանալ մեր վերաբերմունքի և
միտումի կարևորությունըհարցեր տալիս:

• Երկու աղջիկների փորձառություններն ինչպե՞ս օգնեցին մեզ
հասկանալ մեր դերը հարցերին ջանասիրաբար պատասխաններ
որոնելիս:

Գուցե կամենաք վկայել անկեղծ հարցեր տալու և ջանասիրաբար
պատասխաններ փնտրելու կարևորության մասին։ Կիսվեք, թե ինչպես
եք իմացել, որ Տերը կպատասխանի մեր անկեղծ հարցերին։

Հրավիրեք ուսանողներին գործել, հիմնվելով անկեղծ հարցեր տալու և
ջանասիրաբար պատասխաններ որոնելու վերաբերյալ իրենց սովորածի
վրա, կիրառելով հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու համար Երկնային Հոր
կարգած ձևանմուշը:

Մաս 2 (40 րոպե)
Սկզբունքներ, որոնք կարող են օգնել մեզ պատասխանել հարցերին

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե իրենք ինչ հարցեր ունեն
կյանքի,Եկեղեցու և նրա ուսմունքների ու պատմության մասին:

Եթե որոշ ուսանողներ կամ այլ մարդիկ մտահոգություն ունենան կամ
հարցեր տան, ցուցադրեք կամ գրեք հետևյալը գրատախտակին.

Ես լսել եմ, որ ուրիշ մարդիկ ստանում են պատասխաններ իրենց
աղոթքներին, բայց դա չի պատահում ինձ հետ: Ուղղակի չի զգացվում, որ
Աստված սիրում է ինձ, չնայած ես փորձում եմ անել այն, ինչ ճիշտ է: Ինչո՞ւ
Աստված չի պատասխանում իմ աղոթքներին:

Ուսանողներին բացատրեք, որ դասի այս մասը, որը վերաբերում է
հոգևոր գիտելիքներ ձեռք բերելուն, նպատակ ունի օգնել ուսանողներին
սովորել երեք սկզբունքներ, որոնք կարող են առաջնորդել նրանց, երբ
նրանք հարցեր ունենան կամ երբ ուրիշներն իրենց առաջադրեն հարցեր.
գործեք հավատքով, քննեք հայեցակետերը և հարցերը հավերժական
հեռանկարից և որոնեք հետագա ըմբռնում աստվածայնորեն նշանակված
աղբյուրների միջոցով։

Գործեք հավատքով

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ 1-ին սկզբունքը, որը
գտնվում է «Գործեք հավատքով»,Վարդապետության սերտման
հիմնական փաստաթղթի «Ձեռք բերել հոգևոր գիտելիքներ» բաժնում։
Դասարանին հանձնարարեք հետևել, փնտրելով դրույթներ, որոնք
բացատրում են, թե ինչ կարող ենք անել հավատքով գործելու համար, երբ
ունենք հարցեր կամ մտահոգություններ: Ուսանողներին հրավիրեք
մտածել այն դրույթները նշելու մասին, որոնք առանձնապես իմաստալից
են իրենց համար:
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Հանձնարարեք ուսանողներին զեկուցել իրենց գտածի մասին: (Երբ
նրանք անեն այդ, խնդրեք նրանց բացատրել, թե ինչպես իրենց գտած
խորհրդին հետևելով կարող են օգտակար լինել իրենց, երբ ունենան
հարցեր կամ մտահոգություններ:) Մատնանշեք վարդապետության
հետևյալ դրույթը. Երբ շարունակում ենք պատասխաններ փնտրել, մենք
պետք է ապրենք հավատքով, վստահելով, որ մենք, ի վերջո, կստանանք
մեր փնտրած պատասխանները։

• Մորմոնի Գրքի վարդապետության սերտման ո՞ր հատվածն է ընկած
այս վարդապետության հիմքում: (Հանձնարարեք ուսանողներին նշել
Եթեր 12.6-ը առանձնակի ձևով, որպեսզի նրանք կարողանան
հեշտությամբ գտնել այն:)

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եթեր 12.6-ը:
Խնդրեք դասարանին հետևել, որոնելով բառերն ու
արտահայտությունները, որոնք օգնում են մեզ հասկանալ, թե ինչո՞ւ է
կարևոր մեզ համար ապրել հավատքով, երբ մենք պատասխաններ ենք
որոնում մեր հարցերին:

• Ո՞ր խոսքերն ու արտահայտություններն են այս հատվածում օգնում
մեզ հասկանալ, թե ինչու է կարևոր, որ մենք ապրենք հավատքով, երբ
պատասխաններ ենք որոնում մեր հարցերին:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում՝ «նախքան ձեր հավատքի
փորձությունը, դուք վկայություն չեք ստանում» (Եթեր 12.6):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ խոսքերը:
Դասարանին խնդրեք ուշադիր լսել, թե մենք ինչ պետք է անենք, որպեսզի
ստանանք հաստատում կամ վկայություն ավետարանի
ճշմարտացիության մասին:

«Երբ դուք հավատք եք գործադրում, ամեն օր ցանկացած պայմաններում
կիրառելով ավետարանի սկզբունքները, դուք կճաշակեք ավետարանի
քաղցր պտուղները, և այս պտղով դուք կիմանաք դրա ճշմարտացիության
մասին» (Dieter F. Uchtdorf, “The Reflection in the Water” [Church Educational
System fireside for young adults, Nov. 1, 2009], LDS.org):

• Նախագահ Ուխդորֆի հայտարարության համաձայն, ինչ կարող ենք
անել, որպեսզի ստանանք կամ զորացնենք ավետարանի
ճշմարտացիության վերաբերյալ մեր վկայությունը:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Տերն ակնկալում, որ մենք գործադրենք մեր
հավատքը նախքան ավետարանի վերաբերյալ մեր հաստատումը կամ
վկայությունը ստանալը։

• Ի՞նչ ճշմարտության մասին եք վկայություն ստացել, երբ ընտրել եք ձեր
հավատքը գործադրել՝ կիրառելով ավետարանի սկզբունքներն ամեն
օր: Ինչպե՞ս եք ստացել այդ վկայությունը: (Գուցե կամենաք կիսվել
նաև որևէ փորձառությամբ:)
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Բացատրեք, որ որոշ մարդիկ գուցե կասկածեն, թե արդյոք իրենք
վկայություն ունեն կամ հետաքրքրվեն, թե ինչու իրենց վկայությունն
ավելի ուժեղ չէ, չնայած իրենք ձգտել են գործադրել հավատք՝ ապրելով
համաձայն Տիրոջ պատվիրանների:

Ուշադրություն դարձրեք 1-ին սկզբունքի վարդապետության երկու վերջին
դրույթների վրա «Գործեք հավատքով», որը գտնվում է Վարդապետության
սերտման հիմնական փաստաթղթի «Ձեռք բերել հոգևոր գիտելիքներ»
բաժնում։Երբ մենք հավատարիմ ենք ճշմարտությանն ու լույսին, որը
մենք արդեն ստացել ենք, մենք կստանանք ավելին: Մեր հարցերի և
աղոթքների պատասխանները հաճախ գալիս են «տող առ տող, ցուցում
առ ցուցում»։ Հրավիրեք ուսանողներին նշել այս ճշմարտությունները:

• Ինչպես կարող են այս ճշմարտություններն օգնել մարդուն հասկանալ,
թե ինչու իր վկայությունը ավետարանի վերաբերյալ չի աճել ավելի
արագ:

• Վարդապետության սերտման ո՞ր հատվածն է հաստատում այս երկու
ճշմարտությունները: (Հրավիրեք ուսանողներին նշել 2 Նեփի 28.30
հատվածը առանձնակի ձևով։)

Մի ուսանողի խնդրեք բարձրաձայն կարդալ 2 Նեփի 28.32-ը: Դասարանին
հանձնարարեք հետևել, փնտրելով արտահայտություններ, որոնք
հաստատում են Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթում
գտնվող ճշմարտությունները: Հրավիրեք ուսանողներին հաղորդել, թե ինչ
են գտել:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնը
նկարագրել է իր փորձառությունը աղոթքի հետ, երբ նա և իր ընտանիքը
դիմակայում էին փորձության, որը տևեց մի քանի տարի: Խնդրեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Քրիստոֆերսոնի այդ խոսքերը:
Դասարանին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե Տերն ինչու կարող է
ընտրել անմիջապես չպատասխանել մեր հարցերից և աղոթքներից մի
քանիսին կամ ոչ այն ձևով, ինչպես մենք կկամենայինք:

«Ես աղոթում էի ինչ-որ հրաշագործ միջամտության համար, որը կազատեր
մեզ: Չնայած ես այդ աղոթքը շատ անգամներ էի հղել մեծ անկեղծությամբ և
լուրջ ցանկությամբ, պատասխանը վերջում «ոչ» էր: Ի վերջո, ես սովորեցի
աղոթել, ինչպես Փրկիչն արեց. «Սակայն ոչ թէ իմ կամքը, բայց քո կամքը
լինի» (Ղուկաս 22.42): Ես որոնեցի Տիրոջ օգնությունը յուրաքանչյուր փոքրիկ
քայլով այդ ճանապարհին, մինչև վերջնական լուծումը:

«… Ավելի քան մեկ անգամ ես վայր ընկա Երկնային Հոր առջև, աղերսելով Նրա
օգնությունն արցունքներով: Եվ Նա իսկապես օգնեց: Երբեմն դա ավելին չէր, քան
խաղաղության զգացումը, համոզվածության զգացումը, որ ամեն ինչ լավ կլինի: …

«Թեպետ ես այն ժամանակ տառապում էի, ես երախտապարտ եմ այժմ, որ իմ խնդիրներին
շուտափույթ լուծում չտրվեց։ Այն փաստը, որ ես ամեն օր ստիպված էի դիմել Աստծո
օգնությանը երկար տարիների ընթացքում, իսկապես սովորեցրեց ինձ, թե ինչպես աղոթել
ու ստանալ պատասխաններ և բազմաթիվ գործնական ձևերով ուսուցանեց ինձ հավատք
ունենալ առ Աստված։ Ես ճանաչեցի իմ Փրկիչին և իմ Երկնային Հորը մի ձևով և մի
աստիճանով, որն այլ կերպ հնարավոր չէր, կամ որին հասնելու համար ինձանից

ՁԵՌՔ  ԲԵՐԵԼ  ՀՈԳԵՒՈՐ  ԳԻՏԵԼԻՔ

9



կպահանջվեր շատ ավելի ժամանակ։ … Ես սովորեցի իմ ողջ սրտով ապավինել Տիրոջը։
Ես սովորեցի Նրա հետ օրեցօր քայլել» (D. Todd Christofferson, “Recognizing God’s Hand in
Our Daily Blessings” Ensign, Jan. 2012, 18–19):

• Հիմնվելով այս հայտարարությունից ձեր սովորածի վրա, որո՞նք են
այն պատճառները, թե ինչու է Աստված ընտրում չպատասխանել որոշ
հարցերին և աղոթքներին անմիջապես կամ այն ձևով, որ մենք ենք
ցանկանում: (Երբ ուսանողները պատասխանեն, դուք գուցե կամենաք
նշել, որ Աստված կարող է մեր աղոթքներին անհապաղ
պատասխանել՝ շատ ուղղակի և զորավոր ձևերով:)

Անդրադարձեք գրատախտակին գրված մտահոգությանը և հարցին։

• Եթե դուք ունեիք այս մտահոգությունն ու հարցը, ինչպես կարող էիք
ընտրել գործելու հավատքով:

Քննեք տեսակետներն ու հարցերը հավերժական հեռանկարից

Խնդրեք ուսանողներին մտածել այն դեպքերի մասին, երբ նրանք գուցե
նկատել են, որ իրենց կրոնական համոզմունքներն ու տեսակետները
կյանքի մասին տարբեր են իրենց այն ընկերների և ծանոթների
համոզմունքներից ու տեսակետներից, ովքեր Հիսուս Քրիստոսի Վերջին
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամներ չեն:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից
Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ խոսքերը: Խնդրեք դասարանին
ուշադրություն դարձնել, թե ինչու Վերջին Օրերի Սրբերը հաճախ նայում
են կյանքի և կրոնական թեմաների հարցերին տարբեր ձևով, քան
մյուսները :

«Շատ կարևոր թեմաների վերաբերյալ մեր ենթադրությունները [կամ
համոզմունքները]… տարբեր են մեր ընկերների և ծանոթների
[համոզմունքներից]: Դրանք տարբեր են նաև լրատվամիջոցների
ներկայումս օգտագործվող ենթադրություններից: … Օրինակ, քանի որ
Վերջին Օրերի Սրբերը գիտեն Երկնային Հոր ծրագիրը Իր զավակների
համար, մենք գիտենք, որ այս մահկանացու կյանքը մի գործողությամբ

պիես չէ, տեղադրված անհայտ անցյալի և անորոշ ապագայի միջև: Այս կյանքը նման է
երեք գործողությամբ պիեսի երկրորդ գործողությանը: Դրա նպատակը որոշվում է նրանով,
ինչ հայտնի է դարձվել մեր հոգևոր գոյության մասին 1-ին գործողությունում և մեր
հավերժական ճակատագրի մասին՝ 3-րդ գործողությունում: «Աստծո բացահայտած այդ
Ծրագրի և այլ ճշմարտությունների մեր իմացության շնորհիվ մեր ենթադրությունները
տարբեր են նրանցից, ովքեր չունեն մեր գիտելիքները: Արդյունքում, մենք տարբեր
եզրահանգումների ենք գալիս բազմաթիվ կարևոր թեմաների շուրջ, որոնց մասին մարդիկ
դատում են միայն մահկանացու կյանքի վերաբերյալ իրենց կարծիքով» (Dallin H. Oaks, “As
He Thinketh in His Heart” [evening with a General Authority, Feb. 8, 2013], lds.org/broadcasts):

• Ըստ Երեց Օուքսի, ինչո՞ւ են Վերջին Օրերի Սրբերը նայում երկրի վրա
մեր կյանքի կրոնական թեմաներին տարբեր ձևով, քան մյուսները:
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(Մինչ ուսանողները պատասխանում են գրատախտակի վրա գծեք
հետևյալ գծապատկերը:)

Ծածկեք 1-ին և 3-րդ գործողությունների բաժինները և տվեք
հետևյալ հարցը․

• Ի՞նչը կարող է օրինակ հանդիսանալ մի կարևոր թեմայի համար, որը
մենք գուցե դիտեինք այլ կերպ, եթե չունենայինք գիտելիքներ մեր
նախաերկրային կյանքի կամ մահից հետո կյանքի մասին:
(Ուսանողները կարող են նշել մի շարք թեմաներ, ինչպես օրինակ՝ այն
արժեքը, որը մենք տալիս ենք մարդկային կյանքին կամ կստանանք
Աստծո կողմից տրված հետևանքները մեր ընտրությունների համար
Վերջին դատաստանի ժամանակ:)

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Օուքսի հետևյալ
խոսքերը: Բացատրեք, որ նա խոսում էր սեմինարիայի և կրոնի
ինստիտուտի ուսուցիչների համար: Հորդորեք դասարանին ուշադիր
լսել, թե, ըստ նրա, ուսանողներն ի՞նչ պետք է անեն, երբ նրանց
ներկայացնում են դժվարին տեսակետ կամ հարց:

«Նախընտրելի կլիներ մեր երիտասարդների համար ձեռնպահ մնալ իրենց
ընկերների հետ վիճելուց: … Հաճախ ավելի լավ է նրանք ճանաչեն
աշխարհիկ նախադրյալները կամ ենթադրություններն այն պնդումներում,
որոնց հետ իրենք առճակատվում են և նոր միայն ճանաչեն տարբեր
ենթադրությունները կամ նախադրյալները, որոնք առաջնորդում են Վերջին
Օրերի Սրբերի մտածելակերպը»:(Dallin H. Oaks, “As He Thinketh in His Heart,”

lds.org/broadcasts).

• Հիմնվելով Երեց Օուքսի առաջարկության վրա, ի՞նչ կարող ենք անել ,
երբ մեզ ներկայացվում են դժվարին տեսակետներ կամ հարցեր:
(Գուցե անհրաժեշտ լինի օգնել ուսանողներին հասկանալ, որ
նախադրյալը մի գաղափար է, որն օգտագործվում է եզրակացությունը
հաստատելու համար, և որ պնդումը հայտարարություն է
անձնավորության դիրքորոշման, տեսակետի կամ կարծիքի
վերաբերյալ:)

Պարզաբանելու համար, թե ինչպես որևէ անձնավորության
համոզմունքները կամ ենթադրությունները կարող են ազդել
պատասխանների վրա, որոնց նա հանգում է, դրեք կամ գծեք մի պարզ
շրջանակ գրատախտակին գրված մտահոգություն և հարց բառերի շուրջը:
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Բացատրեք, որ այս պարզ
շրջանակը ներկայացնում է այն
համոզմունքները կամ
ենթադրությունները, որ
անձնավորությունը կարող է
ունենալ, եթե նա չի նայում հարցին
այն համատեքստում, որը մենք
գիտենք Երկնային Հոր, Նրա
փրկության ծրագրի և Հիսուս
Քրիստոսի ուսմունքների
վերաբերյալ: Մատնանշեք, որ երբ
հաշվի ենք առնում մարդու
համոզմունքները կամ ենթադրությունները, մենք պետք է դա անենք
բարությամբ և հարգանքով, լինելով զգայուն մարդու զգացումների և
Սուրբ Հոգու առաջնորդության հանդեպ:

• Որո՞նք են այն համոզմունքներն ու ենթադրությունները, որոնք գուցե
ճշգրիտ չեն և կարող են ազդել մարդու վրա՝ մտահոգություն կամ հարց
առաջացնելով:

(Ուսանողների պատասխանը գրեք գրատախտակին շրջանակի
մոտերքում։ Դրանք կարող են ներառել հետևյալը.

Աստված պատասխանում է բոլորի աղոթքներին նույն ձևով:

Աստված սիրում է Իր բոլոր զավակներին, բայց Նա իսկապես չի
սիրում ինձ։

Աստված չի սիրում ինձ, եթե Նա չի պատասխանում իմ աղոթքներին այն
ձևով, որի հույսը ես ունեմ և սպասում եմ, որ Նա անի:

Եթե ես փորձում եմ անել այն, ինչ ճիշտ է, ապա Աստված պետք է
անմիջապես պատասխանի բոլոր իմ աղոթքներին:

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ կարևոր է մտածել համոզմունքների կամ
ենթադրությունների մասին, որոնք մենք կամ ուրիշները ունեն, երբ
հարցեր են տալիս Աստծո մասին, երկրի վրա մեր կյանքի մասին կամ
Եկեղեցու, նրա ուսմունքների և պատմության մասին: (Օգնեք
ուսանողներին հասկանալ, որ այդպեսվարվելը կարող է օգնել մեզ
ավելի լավ հասկանալ խորքային մտահոգությունները կամ
սահմանափակ հեռանկարը, որի վրա կարող է հարցը հիմնված լինել:)

• Ինչպե՞ս կարող են գրատախտակին գրված համոզմունքները կամ
ենթադրությունները ցույց տալ, որ անձնավորությունը հավանաբար
դիտում է հարցը սահմանափակ հեռանկարով:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ «Ձեռք բերել հոգևոր
գիտելիքներ» բաժնի 2-րդ սկզբունքը՝ «Քննեք տեսակետներն ու հարցերը
հավերժական հեռանկարից», որը գտնվում է Վարդապետության սերտման
հիմնական փաստաթղթում։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին
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հետևելև ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես կարող ենք քննել
տեսակետներն ու հարցերը հավերժական հեռանկարից։

Հանձնարարեք ուսանողներին կիսվել իրենց սովորածով: Հանձնարարեք
ուսանողներին նշել հետևյալ ճշմարտությունը. Վարդապետական
հասկացությունները, հարցերը և հասարակական խնդիրները
հավերժական տեսանկյունից քննելու համար մենք խորհում ենք դրանց
մասին փրկության ծրագրի և Փրկիչի ուսմունքների համատեքստում։
Գրատախտակի վրա բացեք 1-ին և 3-րդ գորժողությունների բաժինները :

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես հաշվի
առնել տեսակետներն ու հարցերը փրկության ծրագրի և Փրկիչի

ուսմունքների համատեքստում, ցուցադրեք “Examining Questions with an
Eternal Perspective” (2:55) տեսաֆիլմը , որը մատչելի է LDS.org-ում: Խնդրեք
դասարանին ուշադիր հետևել, թե ինչպես Լորեն անունով մի աղջիկ
ժամանակ տրամադրեց մտածելու համոզմունքների կամ
ենթադրությունների մասին, որոնք կարող էին ազդել Աստծո մասին իր
ընկերոջ հարցի վրա, և ինչպես Լորենը հետո քննեց հարցը հավերժական
հեռանկարից:

Տեսանյութը դիտելուց հետո ուսանողներին հարցրեք.

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ Լորենի համար օգտակար էր մտածել
համոզմունքների կամ ենթադրությունների մասին, որոնք կարող էին
ազդել Աստծո մասին իր ընկերոջ հարցի վրա:

• Ի՞նչ պատահեց, երբ Լորենը քննեց իր ընկերոջ հարցը հավերժական
հեռանկարից:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին կիրառել տեսակետների և հարցերի
քննումը հավերժական հեռանկարից, ուսանողների ուշադրությունը
հրավիրեք գրատախտակին գրված մտահոգության և հարցի վրա, ապա
հարցրեք.

• Ի՞նչ գիտենք Երկնային Հոր, Նրա ծրագրի և Փրկիչի ուսմունքների
մասին, որոնք կարող են օգնել մեզ այս հարցին նայել տարբեր ձևով և
պատասխաններ գտնել, որոնք հիմնված են հավերժական
ճշմարտության վրա:

Երբ ուսանողները պատասխանեն, ջնջեք շրջանակի շուրջը գտնվող
բառերը և փոխարինեք դրանք ուսանողների տված պատասխաններով:
Սրանք կարող են ներառել պատասխաններ, ինչպես օրինակ հետևյալը.

Աստված կարող է պատասխանել մեր աղոթքներին տարբեր ձևով՝
հիմնվելով մեր անձնական կարիքների և որը լավագույնն է մեզ համար՝ Իր
գիտելիքի վրա:

Աստված սիրում է Իր բոլոր զավակներին, նաև ինձ:

Աստված սիրում է ինձ, նույնիսկ, եթե Նա չի պատասխանում իմ
աղոթքներին այն ձևով, որի հույսը ես ունեմ և սպասում, որ Նա անի:
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Նույնիսկ, եթե ես փորձում եմ անել ճիշտը, Աստված չի կարող անմիջապես
պատասխանել իմ բոլոր աղոթքներին : Սա հոգեպես աճելու
հնարավորությւոններ է տալիս ինձ:

Գրատախտակից հեռացրեք կամ ջնջեք մտահոգություն և հարց բառերի
շուրջ գտնվող պարզ շրջանակը և փոխարինեք այն ավելի գեղեցիկ
շրջանակով:

Բացատրեք, որ այս նոր շրջանակը
ներկայացնում է
ճշմարտությունները, որոնք մենք
գիտենք Երկնային Հոր, Նրա
Փրկության ծրագրի, Փրկիչի
ուսմունքների մասին:

• Այս հարցին նայելով այն
համատեքստում, որ մենք
գիտենք Երկնային Հոր, Նրա
ծրագրի և Փրկիչի ուսմունքների
մասին, ինչպե՞ս է թույլ տալիս
մեզ հարցը տեսնել տարբեր
ձևով:

Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել, թե ինչպես են իրենք կարողացել ավելի
լավ հասկանալ որևէ գաղափար, ուսմունք կամ մտահոգություն, երբ
խորհել են դրա մասին` ելնելով հավերժական հեռանկարից։ Դուք կարող
եք նաև կիսվել ձեր իսկ փորձառությամբ:

Ձգտեք մեծացնել ձեր հասկացողությունը աստվածայնորեն նշանակված
աղբյուրների միջոցով

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այն աղբյուրների մասին, որոնց
կարող են իրենք դիմել, երբ որևէ հարց ունենան Եկեղեցու մասին կամ
օգնության կարիք ունենան՝ կարևոր որոշում ընդունելիս:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդի հետևյալ
հայտարարությունը.

«Հակոբոսը չի ասել. «Եթե մեկը ձեզանից իմաստութեան պակասություն
ունի, թող խնդրի Գուգլից»: (Մ. Ռասսել Բալլարդ, «ԵԿՀ ուսուցիչների
հնարավորությունները և պարտականությունները 21-րդ դարում» [երեկո
Բարձրագույն Իշխանավորի հետ, փետր. 26, 2016], lds.org/broadcasts):
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• Համաձայն Հակոբոս 1.5-ի, ի՞նչ ուսուցանեց Հակոբոս Առաքյալը: («Եթե
մեկը ձեզանից իմաստութեան պակասություն ունի, թող խնդրէ
Աստուածանից»:)

• Երբ մենք հարց կամ մտահոգություն ունենք, ինչո՞ւ եք կարծում, որ
կարևոր է առաջինը դիմել Աստծուն օգնության համար:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ «Ձեռք բերել հոգևոր
գիտելիքներ» առաջին պարբերության 3-րդ սկզբունքը՝ «Ձգտեք մեծացնել
ձեր հասկացողությունը աստվածային աղբյուրների միջոցով», որը
գտնվում է Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթում։
Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Աստված մեզ ի՞նչ է տվել,
որպեսզի օգնի մեզ բացահայտել և հասկանալ ճշմարտությունը։
Հրավիրեք ուսանողներին նշել իրենց գտածը։

• Աստված մեզ ի՞նչ է տվել, որ օգնի մեզ բացահայտել և հասկանալ
ճշմարտությունը։ (Որպես այս քննարկման մաս, հրավիրեք
ուսանողներին նշել հետևյալ դրույթը. Որպես Տիրոջ կողմից
նշանակված հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու համար գործընթացի մի
մաս, Նա սահմանել է աղբյուրներ, որոնց միջոցով Նա հայտնում է
ճշմարտությունը և առաջնորդում Իր զավակներին:)

• Ի՞նչ օրհնություններ կարող ենք ստանալ, երբ մենք դառնանք դեպի
Տիրոջ աստվածայնորեն նշանակված ճշմարտության աղբյուրները։

Անդրադարձեք գրատախտակին գրված շրջանակի մեջ առնված
մտահոգություն և հարց բառերին։

• Որոնք են աստվածայնորեն նշանակված այն աղբյուրները, որոնց դուք
կարող եք դիմել, եթե ունեք այդ մտահոգությունն ու հարցը:

Ուսանողներին օգնելու համար, որ տեղյակ լինեն լրացուցիչ
աղբյուրների մասին, որոնք կարող են օգնել նրանց գտնել
աստվածայնորեն նշանակված աղբյուրները, ասեք նրանց (և եթե
հնարավոր է, ցույց տվեք կամ հրավիրեք նրանց գտնել իրենց
էլեկտրոնային սարքերում) Եկեղեցու պաշտոնական վեբկայքը
mormonnewsroom.org: Բացատրեք, որ այս վեբկայքում Եկեղեցին
պարզաբանում է Եկեղեցու հետ կապված հանրային հետաքրքրության
տարբեր խնդիրների վերաբերյալ տեղեկությունները և ուղղում է
լրատվամիջոցներում տարածված մասնակի կամ սխալ
տեղեկությունները։ Ուսանողներին ցույց տվեք նաև Եկեղեցու
Ավետարանական Թեմաների էջը․ lds.org/topics։ Ավետարանական
Թեմաներում տրված նյութերը պարունակում են արժեքավոր և հավաստի
տեղեկություններ պատմական և վարդապետական բարդ հարցերի շուրջ։

Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել օրինակներով, թե ինչպես են օրհնվել,
երբ պատասխաններ գտնելու համար դարձել են դեպի աստվածային
աղբյուրները, երբ առաջ են եկել հարցեր կամ խնդիրներ։ Պատրաստ
եղեք կիսվելու ձեր անձնական փորձառությամբ։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ «Ձեռք բերել հոգևոր
գիտելիքներ» բաժնի 3-րդ սկզբունքը՝ «Ձգտեք մեծացնել ձեր
հասկացողությունը աստվածային աղբյուրների միջոցով», որը գտնվում է
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Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթում։ Դասարանի
անդամներին խնդրեք հետևել և որոնել, թե ինչ է այդ պարբերությունն
ուսուցանում տեղեկությունների աղբյուրների մասին, որոնք չեն
ստեղծվել Եկեղեցու կողմից:

• Ինչո՞ւ է կարևոր տեղեկացված լինել տեղեկությունների անվստահելի
աղբյուրների մասին։

• Ինչպե՞ս կարող ենք ճանաչել ճշմարտությունը տեղեկատվության այն
աղբյուրներում, որոնք չեն ստեղծվել Եկեղեցու կողմից: (Օգնեք
ուսանողներին հասկանալ, որ Սուրբ Հոգին կարող է օգնել մեզ
ճանաչել ճշմարտությունը կամ սխալը, որ աղբյուրում էլ այն գտնվի
[տես Մորոնի 10.5]:)

Բացատրեք, որ ուսումնական տարվա ընթացքում, բացի Մորմոնի Գրքի
ուսմունքների հաջորդական ուսումնասիրությունից, նրանք նաև
կուսումնասիրեն ինը վարդապետական թեմաները Վարդապետության
սերտման հիմնական փաստաթղթից (որոնք համապատասխանում են
երիտասարդների կիրակնօրյա ուսումնական ծրագրի թեմաներին):
Նրանք նաև կուսումնասիրեն Մորմոնի Գրքի վարդապետության
սերտման հատվածները, որոնք կապված են յուրաքանչյուր թեմայի հետ:
Երբ յուրաքանչյուր թեման ուսումնասիրվի, նրանք կօգտագործեն հոգևոր
գիտելիքներ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ սկզբունքները, որոնք
քննարկվել են տվյալ դասի ժամանակ, որպեսզի խորհեն իրական
հարցերի, խնդիրների և անձամբ դրանք օգտագործելու
հնարավորությունների շուրջ։

Կիսվեք ձեր վկայությամբ՝ բարդ հասկացությունների կամ հարցերի
հանդիպելիս այս սկզբունքների կիրառման կարևորության վերաբերյալ:
Վստահեցրեք ուսանողներին, որ Տերը ցանկանում է ուսուցանել նրանց
Իր Հոգու միջոցով։ Երբ գործում ենք հավատով, քննեք
հասկացությունները և հարցերը հավերժական հեռանկարից և ձգտեք
մեծացնել հասկացողությունը աստվածային աղբյուրների միջոցով,
Աստված կտա մեզ պատասխաններ և կապահովի ուղղորդում մեր
կյանքում:

Վարդապետությունների սերտման կրկնություն
Օգտագործեք հետևյալ վարժությունը մեկ այլ դասի ժամանակ, որպեսզի
օգնեք ուսանողներին կրկնել Մորմոնի Գրքի վարդապետությունների
սերտման հատվածները, որոնց անդրադարձել ենք հոգևոր գիտելիքներ
ձեռք բերելու վերաբերյալ այս ուսումնական փորձառության 1-ին և 2-րդ
մասերում։

Նախքան դասը, գրատախտակին գրեք հղումներ հետևյալ
վարդապետության սերտման հատվածների համար . 2 Նեփի 28.30,
2 Նեփի 32.3, 2 Նեփի 32.8–9, Մոսիա 4.9, Եթեր 12.6, Մորոնի 10.4–5:

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի: Խնդրեք նրանց կրկնել
վարդապետությունը, որն ուսուցանվում է գրատախտակի
հատվածներում, յուրաքանչյուր զույգի ուսանողներից մեկին
հանձնարարելով օգտագործել Վարդապետության սերտման հղումների
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ուղեցույցը և պատահական կարգով բարձրաձայն կարդացեք
յուրաքանչյուր վարդապետության սերտման հատվածների համար
կարևոր արտահայտությունը: Երբ կարևոր արտահայտությունը
կարդացվում է, մյուս ուսանողը հաղորդում է, թե գրատախտակի վրա
գրված որ հատվածն է կապված այդ կարևոր արտահայտության հետ: Մի
քանի րոպե անց հրավիրեք ուսանողներին իրենց ընկերակիցների հետ
փոխվել դերերով:

Այնուհետև, որպեսզի օգնեք ուսանողներին հիշել վարդապետության
սերտման հատվածների սուրբ գրության տեքստը, կարդացեք հատվածը
բարձրաձայն՝ առանց ուսանողներին ասելու հղումը: Հրավիրեք
ուսանողներին տեսնել՝ արդյոքկարող են գտնել հատվածը և միանալ ձեզ
այն բարձրաձայն կարդալիս, նախքան հատվածի ձեր ընթերցումն
ավարտելը: Հատվածը կարդալուց հետո, հրավիրեք մեկ կամ ավելի շատ
ուսանողների իրենց իսկ խոսքերով բացատրել վարդապետությունը կամ
սկզբունքը, որն ուսուցանվում է հատվածում: Կրկնեք այս վարժությունը
գրատախտակին գրված վարդապետությունների սերտման
հատվածներից յուրաքանչյուրի համար:
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Աստվածագլուխ
Նշում․ Վարդապետության սերտման հետևյալ վարժությունները կարող են
կատարվել դասընթացի մեկ կամ մի քանի դասերի ընթացքում։

Հասկանալ վարդապետությունը (75 րոպե)
Մաս 1 (10 րոպե)
Գրեք հետևյալ միտքը գրատախտակին և հրավիրեք որևէ ուսանողի
կարդալ այն բարձրաձայն. Աստված իրականում չի ճանաչում ինձ կամ չի
հոգում այն մասին, ինչի միջով ես անցնում եմ:

• Այս թյուրըմբռնումն ինչպե՞ս է դժվարացնում հավատքի գործադրումն
առ Աստված:

Ուսանողներին խնդրեք բացել «Աստվածագլուխ» 1-ին վարդապետական
թեման Վարդապետության տիրապետման հիմնական փաստաթղթում։
Հանձնարարեք ուսանողներին կարդալ այս թեմայի ներքևում գտնվող
պարբերությունները որևէ ընկերոջ հետ, որոնելով ճշմարտություններ
Աստվածագլխի անդամներին բնորոշ բնավորության և հատկանիշների
վերաբերյալ: Խնդրեք նրանց իրենց ընկերների հետ քննարկել, թե իրենց
գտած ճշմարտություններից մի քանիսը ինչպես կարող են օգնել ճշտել
կամ հստակեցնել գրատախտակին գրված միտքը:

Բավարար ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների
բացատրել դասարանին իրենց ընկերների հետ քննարկածը: Վկայեք, որ
երբ մենք սովորում ենք և ավելի լավ հասկանում Աստվածագլխի մասին
վարդապետությունը, մեր հավատքն ու վստահությունը Երկնային Հոր,
Հիսուս Քրիստոսի և Սուրբ Հոգու հանդեպ մեծանում է:

Մաս 2 (10 րոպե)
Տվեք ուսանողներին հետևյալ հարցը.

• Որոշ մարդիկ ի՞նչ տարբերություններ կարող են նկատել ուրիշների
մեջ, որոնք կարող են առաջնորդել նրանց իրենց համեմատությամբ
այդ մարդկանց ստորադաս համարել: (Ուսանողները կարող են նշել
որոշ տարբերություններ, որոնք վերաբերում են տնտեսական
կարգավիճակին, արտաքինին, ունակությանը, մշակույթին, լեզվին,
կրոնին, սեռին կամ ազգային պատկանելությանը:)

Հրավիրեք ուսանողներին դիմել «Աստվածագլուխ» 1-ին
վարդապետական թեմային Վարդապետության սերտման հիմնական
փաստաթղթում և ուշադիր ընթերցել «Հայր Աստվածը» վերնագրի ներքևի
պարբերությունը, որոնելով ճշմարտությունը, որը նկարագրում է, թե
Աստված ինչ է զգում Իր բոլոր զավակների հանդեպ: Խնդրեք նրանց
հաղորդել իրենց գտածի մասին և գրատախտակին գրեք հետևյալ
միտքը. Աստված կատարելապես սիրում է Իր բոլոր զավակներին, և
բոլորը նույնն են Նրա համար: Խնդրեք ուսանողներին նշել այս միտքը
Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթի իրենց օրինակում։
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• Վարդապետության տիրապետման ո՞ր հատվածն է հաստատում այս
ճշմարտությունը: (Դուք կարող եք խրախուսել ուսանողներին
տարբերակիչ ձևով ընդգծել 2 Նեփի 26.33 հատվածը, որպեսզի
կարողանան հեշտությամբ գտնել այն:)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս հատվածի
համատեքստը, բացատրեք, որ 2 Նեփի 26գլխում մարգարե Նեփին
մարգարեացել է վերջին օրերի մասին և հրավիրել բոլոր մարդկանց գալ
դեպի Հիսուս Քրիստոսը:

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ 2 Նեփի 26.33 հատվածը:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել ` փնտրելով բառեր և
արտահայտություններ, որոնք օգնում են ուսուցանել գրատախտակին
գրված վարդապետության դրույթը։ Հանձնարարեք ուսանողներին կիսվել
իրենց գտածով:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «բոլորը նույնն են Աստծո համար»:

• Ինչպիսի՞ փորձառություն եք ունեցել, որն օգնել է ձեզ իմանալ, որ
Աստված կատարելապես սիրում է Իր բոլոր զավակներին, և բոլորը
նույնն են Նրա համար: (Կարող եք նաև կիսվել անձնական
փորձառությամբ։)

• Ինչպե՞ս կարող է այս ճշմարտությունն ազդել այն բանի վրա, թե
ինչպես եք դուք վերաբերվում ուրիշներին:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս ճշմարտության
կիրառումը, ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
հայտարարությունը.

«Եկեղեցին միանշանակ դատապարտում է ռասիզմը, ներառյալ՝ անհատների կողմից
նախկինում ռասիզմի որևէ դրսևորում, ինչպես Եկեղեցու ներսում, այնպես էլ դրսում: 2006
թվականին, երբ Գորդոն Բ. Հինքլին դեռ Եկեղեցու Նախագահ էր, հայտարարեց, որ «ոչ ոք
չի կարող իրեն համարել Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտ, ով արհամարհական
դատողություններ է անում մեկ այլ ռասայի ներկայացուցիչների մասին։ Նա չի կարող նաև
համարել, որ ապրում է Եկեղեցու ուսմունքներին համահունչ: Մենք բոլորս պետք է
ընդունենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրը մեր Երկնային Հոր որդին կամ դուստրն է, ով սիրում
է Իր բոլոր զավակներին» (“Race and the Church: All Are Alike unto God,” Feb. 29, 2012,
mormonnewsroom.org):
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Մաս 3 (10 րոպե)
Ցուցադրեք նկարները՝ «Հիսուս
Քրիստոսը հայտնվում է
Նեփիացիներին» (lds.org/
media-library) և «Հիսուսն
ուսուցանում է արևմտյան
կիսագնդում» (Gospel Art Book
[2009], no. 82, see also lds.org/
media-library):

Հրավիրեք մի ուսանողի
դասարանի համար հակիրճ
ամփոփել սուրբ գրքի
պատմությունը, որը պատկերված է
այս նկարներում:

Տեղեկացրեք ուսանողներին, որ
3 Նեփի 11.10–11-ը, որը
պարունակում է Նեփիացիներին
ուղղված Փրկիչի առաջին խոսքերը,
երբ Նա հայտնվեց նրանց,
վարդապետության սերտման
հատված է: Գուցե կամենաք
առաջարկել, որ նրանք այդ
հատվածը առանձնակի ձևով նշեն:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ 3 Նեփի
11.10–11-ը: Խնդրեք դասարանին հետևել՝ որոնելով ճշմարտությունները,
որոնք Փրկիչն ուսուցանեց Նեփիացիներին Իր մասին:

• Ձեր կարծիքով, ինչի՞ն է վերաբերում (3 Նեփի 11.11-ի) «ես խմեցի այն
դառը բաժակից» արտահայտությունը։ (Տառապանքի դառնությունը,
որը Նա կրեց Իր քավիչ զոհաբերության ժամանակ:)

• Ի՞նչ են ուսուցանում ձեզ այս հատվածները Երկնային Հոր և Նրա Որդի
Հիսուս Քրիստոսի փոխհարաբերության մասին:

• Ի՞նչ ճշմարտություններ կարող ենք սովորել Փրկիչի մասին այս
հատվածներից: (Ուսանողների պատասխանից հետո,
գրատախատակին գրեք վարդապետության հետևյալ դրույթները,
որոնք գտնվում են «Աստվածագլուխ» վարդապետական 1-ին
թեմայում Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթում. Հիսուս
Քրիստոսը կատարում է Հոր կամքը բոլոր բաներում: Նա ապրեց
անմեղ կյանքով և քավեց ողջ մարդկության մեղքերը: Ուսանողներին
հրավիրեք նշել վարդապետության այս դրույթները Վարդապետության
սերտման հիմնական փաստաթղթի իրենց օրինակներում և գրել առաջին
դրույթը իրենց սուրբ գրություններում 3 Նեփի 11.10–11-ի կողքին:)

Որպեսզի ուսանողներին օգնեք այս վարդապետություններն ավելի լավ
հասկանալ, հրավիրեք դասարանի կեսին մտքում կարդալ Ղուկաս
22.39–44-ը իսկ մյուս կեսին՝ մտքում կարդալ Մովսես 4.1–2-ը: Խնդրեք
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նրանց որոնել օրինակներ, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոսը բոլոր բաներում
ենթարկվեց Հոր կամքին: Հրավիրեք ուսանողներին հաղորդել, թե ինչ
են գտել:

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել Փրկիչի օրինակից այն մասին, թե ինչպես
զորացնել մեր սեփական հարաբերությունները Երկնային Հոր հետ:

Մաս 4 (10 րոպե)
Եթե դեռ այդպես չեք արել, գրեք վարդապետության հետևյալ դրույթը
գրատախտակին.

Աստված կատարելապես սիրում է Իր զավակներից յուրաքանչյուրին, և
բոլորը նույնն են Նրա համար:

Հիսուս Քրիստոսը կատարում է Հոր կամքը բոլոր բաներում: Նա ապրեց
անմեղ կյանքով և քավեց ողջ մարդկության մեղքերը:

Հրավիրեք ուսանողներին գտնել վարդապետության սերտման
հատվածները Մորմոնի Գրքում, որոնք հաստատում են այս
վարդապետությունները: (Եթե ուսանողները դժվարանում են հիշել այս
հատվածները, խրախուսեք նրանց ուշադիր ընթերցել
պարբերությունները, որոնք գտնվում են «Հայր Աստված» և «Հիսուս
Քրիստոս» բաժինների ներքևում «Աստվածագլուխ» վարդապետական
1-ին թեմայում, Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթում:)
2 Նեփի 26.33 և 3 Նեփի 11.10–11 հատվածները գտնելուց հետո հրավիրեք
մի զույգ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ այս հատվածները:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցը. Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի քավիչ
զոհաբերությունը ցույց տալիս Աստծո կատարյալ սերը Իր զավակներից
յուրաքանչյուրի հանդեպ և ցույց տալիս, որ բոլորը նույնն են Նրա համար:

Հրավիրեք ուսանողներին գրել հարցերից մեկի պատասխանն իրենց
դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում: Բավարար ժամանակ հատկացնելուց
հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց
պատասխաններով:

Մաս 5 (5 րոպե)
Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այն մարդկանց մասին, ում նրանք
համարում են լավ օրինակներ և մտածել, թե ինչն է այս մարդկանց
դարձնում լավ օրինակներ հետևելու համար:

Հրավիրեք ուսանողներին ուշադիր կարդալ 1-ին վարդապետական
թեմայի «Հիսուս Քրիստոս» բաժնի երկրորդ պարբերությունը
Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթում։ Խնդրեք նրանց
փնտրել մի դրույթ, որն ուսուցանում է, թե ո՞ւմ կյանքին նայելով բոլոր
մարդիկ կարող են օրինակ վերցնել: Հրավիրեք ուսանողներին հաղորդել,
թե ինչ են գտել: Ապա գրատախտակին գրեք վարդապետության հետևյալ

ԱՍՏՎԱԾԱԳԼՈՒԽ

21



դրույթը. Հիսուս Քրիստոսի կյանքը կատարյալ օրինակ է, թե մենք
ինչպես պետք է ապրենք:

• Սուրբ գրության ո՞ր հատվածն է հաստատում այս
վարդապետությունը:(3 Նեփի 12.48:)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ 3 Նեփի 12.48 հատվածի
ենթատեքստը, բացատրեք, որ Նեփիացիներին հայտնվելուց հետո
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանեց նրանց, թե ինչպես գան դեպի Իրեն և ինչ
էր պահանջվում երկնքի արքայությունը մտնելու համար:

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ 3 Նեփի12.48 հատվածը:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել՝ փնտրելով ժողովրդին տված
Տիրոջ պատվիրանը:

• Ո՞րն էր Փրկիչի պատվիրանը ժողովրդին:

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք ձգտել հնազանդվել այս պատվիրանին
կատարյալ լինելու համար: (Նշեք, որ Երկնային Հոր և Հիսուս
Քրիստոսի նման կատարյալ լինելու ուղին Նրանց նման դառնալու մեջ
է: Երբ մենք ջանում ենք հետևել Փրկիչին, մենք կարող ենք
կատարելագործվել Նրա միջոցով և Նրա քավիչ զոհաբերության
միջոցով: Կատարելագործումը մի գործընթաց է, որը շարունակվում է
հաջորդ կյանքում:)

Հրավիրեք ուսանողներին նշել վարդապետության սերտման հատվածը 3
Նեփի 12.48-ում առանձնակի ձևով և գրել «Հիսուս Քրիստոսի կյանքը
կատարյալ օրինակ է, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք» այս հատվածի
կողքին իրենց սուրբ գրություններում:

Մաս 6 (10 րոպե)
Դասարանի հետ միասին բարձրաձայն կարդացեք 3 Նեփի 12.48
հատվածը։ Խնդրեք մի ուսանողի հիշեցնել դասարանին այն
վարդապետության մասին, որը հաստատում է այս վարդապետության
սերտման հատվածը: (Հիսուս Քրիստոսի կյանքը ապրելաձևի կատարյալ
օրինակ է մեզ համար):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ այս
վարդապետությունը, ցույց տվեք «Քրիստոսանման

հատկանիշներ» (2:54), տեսաֆիլմը, որը մատչելի է LDS.org-ում: Խնդրեք
նրանց հետևել Փրկիչի հատկանիշներին, որպեսզի կարողանանք ձգտել
զարգացնել դրանք մեր իսկ կյանքում: Տեսաֆիլմի դիտումից հետո
խնդրեք ուսանողներին անվանել այդ հատկանիշները և գրի առնել իրենց
առաջարկները գրատախտակին: (Եթե տեսաֆիլմը մատչելի չէ, նկատի
ունեցեք հետևյալ այլընտրանքը. Խնդրեք ուսանողներին թվել Փրկիչի
հատկանիշներից մի քանիսը, որպեսզի մենք կարողանանք ձգտել
զարգացնել դրանք և գրի առեք նրանց առաջարկները գրատախատակին:
Սրանք կարող են ներառել հատկանիշներ, ինչպես օրինակ՝
համեստություն, հնազանդություն և բարություն: Կարող եք համառոտ
քննարկել օրինակներ Փրկիչի կյանքից՝ պարզաբանելու այս
հատկանիշներից մի քանիսը:)
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• Ի՞նչ փորձառություն եք ունեցել, որի ընթացքում օրհնվել եք ինչ-որ
մեկի կողմից, ով հետևել է Փրկիչի օրինակին այս ուղիներից մեկում:

• Ի՞նչ փորձառություն եք ունեցել, որի ընթացքում դուք կարողացել եք
օգնել ինչ-որ մեկին, քանի որ փորձել եք կիրառել այս
հատկանիշներից մեկը:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ Նախագահ Հովարդ Վ. Հանթերի
(1907-1995) հետևյալ խոսքերը.

«Եկեք հետևենք Աստծո Որդուն կյանքի բոլոր ուղիներում և քայլերում։ Եկեք
դարձնենք նրան մեր օրինակը և մեր առաջնորդը։ Ամեն հնարավոր առիթով
մենք պետք է հարցնենք ինքներս մեզ․ «Ի՞նչ կաներ Հիսուսը», և ապա լինենք
ավելի խիզախ՝ գործելու պատասխանին համահունչ։ Մենք պետք է
հետևենք Քրիստոսին՝ այդ բառի բուն իմաստով։ Մենք պիտի կատարենք
Նրա գործը, ինչպես նա էր կատարում Իր Հոր գործը: … Այս մահկանացու

կյանքում մեր ուժերի ներածին չափով մենք պետք է գործադրենք ամեն ջանք Քրիստոսին
նմանվելու համար, միակ կատարյալ և մեղսազուրկ օրինակին, որին երբևէ ականատես է
եղել այս աշխարհը» (Եկեղեցու Նախագահների Ուսմունքները՝ Հովարդ Վ. Հանթեր
[2015], 309):

Խնդրեք ուսանողներին մտածել մի քանի եղանակներ, որոնցով նրանք
կարող են հետևել Փրկիչի օրինակին իրենց ամենօրյա կյանքում: Մինչ
նրանք խորհում են, գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը
գրատախտակին. Ես ավելի լավ կհետևեմ Փրկիչի օրինակին …

Խնդրեք ուսանողներին ավարտել նախադասությունը տետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում: Խրախուսեք
նրանց գործել համաձայն այն նպատակների, որոնք իրենք գրել են և
խիզախություն ունենալ հետևելու Հիսուս Քրիստոսի օրինակին:

Մաս 7 (10 րոպե)
Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ 3 Նեփի 18.15, 20–21
հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով այն խորհուրդը,
որը Փրկիչը տվեց Նեփիացիներին: Նշեք, որ սա վարդապետության
սերտման հատված է: Հրավիրեք ուսանողներին, որ նրանք այդ
հատվածը առանձնակի ձևով նշեն:

• Փրկիչն ի՞նչ խորհուրդ տվեց անել Նեփիացիներին:

3 Նեփի 18.20–21-ում նշեք Փրկիչի աղոթեք «իմ անունով» կրկնվող
հրահանգը:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Փրկիչը պատվիրեց մեզ միշտ աղոթել Երկնային
Հորը Իր անունով:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ պատճառներից մեկը, թե
ինչու մենք պետք է աղոթենք Հիսուս Քրիստոսի անունով,
գրատախտակին գծեք հետևյալ պատկերը.
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Գրատախտակին գծեք մի ուղղահայաց գիծ մեզ պատկերող նկարի և
Երկնային Հոր ներկայությունը պատկերող նկարի միջև։

• Ի՞նչն է բաժանում մեզ մեր Երկնային Հորից, Նրա զորությունից և
օրհնություններից:

Ուսանողների պատասխաններից հետո գրեք Անկումը և Անձնական մեղքը
գրատախտակին՝ գծի կողքին: Այնուհետև դրեք Փրկիչի նկարը
գրատախատակին՝ գծի վրա և գրեք Միջնորդ բառը նկարի ներքևում:

• Ո՞վ է միջնորդը: (Մեկը, ով միջամտում է անձանց կամ խմբերի
գործերին, որպեսզի լուծի տարաձայնությունները և միասնության
բերի նրանց:)

• Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսը հանդիսանում մեր միջնորդը Երկնային
Հոր մոտ։ (Իր քավիչ զոհաբերության միջոցով Փրկիչն ուղի է
ապահովում բոլոր մարդկանց համար հաղթահարելու Անկման
բացասական հետևանքները, ապաշխարելու իրենց մեղքերը,
հաշտվելու Երկնային Հոր հետ և ստանալու փրկության
օրհնությունները: Սա է պատճառներից մեկը, որ մենք աղոթում ենք
Հորը՝ Հիսուս Քրիստոսի անունով:)

Որպեսզի պարզաբանեք, թե ինչպես է Փրկիչն ուղի պատրաստել մեզ
համար, որ հաշտվենք Երկնային Հոր հետ, գծեք մի նետ այն նկարից, որը
ներկայացնում է մեզ՝ դեպի այն պատկերը, որը ներկայացնում է Երկնային
Հոր ներկայությունը:
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• Բացի աղոթքներից, ուրիշ ինչ է մեզ պատվիրվել անել Հիսուս
Քրիստոսի անունով: (Ուսանողների պատասխանները գրեք
գրատախտակին):

Գրեք վարդապետության հետևյալ դրույթը գրատախտակին. Քանի որ
Հիսուս Քրիստոսը մեր Փրկիչն է, և Հոր ու մեր միջև մեր Միջնորդը, բոլոր
աղոթքները, օրհնությունները և քահանայության ծեսերը պետք է արվեն
Նրա անունով: Հրավիրեք ուսանողներին նշել այս դրույթն այն բաժնում,
որի վերնագիրն է «Հիսուս Քրիստոս» «Աստվածագլուխ»
վարդապետական 1-ին թեմայում Վարդապետության սերտման հիմնական
փաստաթղթի իրենց օրինակներում և գրել այն իրենց սուրբ
գրություններում 3 Նեփի 18.15, 20–21 հատվածների կողքին:

Մաս 8 (10 րոպե)
Գրեք վարդապետության հետևյալ դրույթը գրատախտակին. Քանի որ
Հիսուս Քրիստոսը մեր Փրկիչն է, և Հոր ու մեր միջև մեր Միջնորդը, բոլոր
աղոթքները, օրհնությունները և քահանայության ծեսերը պետք է արվեն Նրա
անունով: Խնդրեք ուսանողներին Նոր Կտակարանում գտնել
վարդապետության սերտմաան հատվածը, որն ուսուցանում է այս
վարդապետությունը (3 Նեփի 18.15, 20–21): Առաջին ուսանողին, ով գտել է
հատվածը, հրավիրեք սկսել բարձրաձայն ընթերցանությունը և հրավիրեք
մյուս ուսանողներին միանալ բարձրաձայն ընթերցանությանը, երբ նրանք
գտնեն հատվածը:

Բացատրեք, որ Հիսուս Քրիստոսի անվան օգտագործումն աղոթքներում,
օրհնություններում և քահանայության արարողություններում ոգեկոչում է
Նրա աստվածային իշխանությունն ու զորությունը (տես Աբրահամ 1.18):

Ուսանողներին բաժանեք երկու կամ երեք հոգուց բաղկացած խմբերի:
Գրեք հետևյալ սուրբ գրային հղումները գրատախտակին և
հանձնարարեք յուրաքանչյուր խմբին մեկ կամ մեկից ավելի հղումներ.
Գործք 2.37–38, Գործք 3.2–8, Վարդապետություն և Ուխտեր 84.66–70, Մովսես
1.21–22:

Հանձնարարեք ուսանողներին կարդալ իրենց հանձնարարված
հատվածները խմբերով, որոնելով որոշակի աղոթքներ, օրհնություններ և
քահանայական արարողություններ, որոնք արվում են Հիսուս Քրիստոսի
անունով: Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո յուրաքանչյուր
խմբից մեկական ուսանող կարող է կիսվել իր գտածով։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչպես է օրհնվել իրենց կյանքը
աղոթքների, քահանայական օրհնությունների և քահանայական
արարողությունների միջոցով, որոնք կատարվել են Հիսուս Քրիստոսի
անունով: Հրավիրեք մի քանի ուսանողի դասարանի հետ կիսվել իրենց
փորձառություններով:

Գործնական վարժություն (15 րոպե)
Խնդրեք ուսանողներին բացել «Ձեռք բերել հոգևոր գիտելիքներ» բաժինը
Վարդապետության սերտման հիմնական փաստաթղթի իրենց օրինակում։
Կրկնեք երեք սկզբունքների իմաստները՝ «Գործել հավատքով», «Քննել
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հասկացությունները և հարցերը հավերժական տեսանկյունից» և «Ձգտել
մեծացնել մեր հասկացողությունը աստվածային աղբյուրների միջոցով»։

Ցուցադրեք կամ գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցերը.

Ինչպե՞ս աղջկա քույրն օգնեց նրան գործել հավատքով:

Ինչպե՞ս աղջկա քույրն օգնեց նրան քննել իրավիճակը հավերժական
տեսանկյունից:

Ինչպե՞ս աղջկա քույրն օգնեց նրան հասկացողություն որոնել
աստվածայնորեն նշանակված աղբյուրների միջոցով:

Դասարանը բաժանեք զույգերի և յուրաքանչյուր զույգին տվեք
երկու քույրերի խոսակցության տեքստ-ուղերձի թերթիկի մի

օրինակ այս ուսուցման վերջում: Խնդրեք նրանց կարդալ սցենարը և
քննարկել հարցերը, որոնք գրված են գրատախտակին:

Երբ ուսանողները քննարկեն հարցը, նրանցից մի քանիսին հրավիրեք
դասարանի հետ կիսվել իրենց պատասխաններով: Կիսվեք ձեր
վկայությամբ, որ Երկնային Հայրը Իր բոլոր զավակներին սիրում է
կատարելապես, և բոլորը Նրա համար նույնն են: Հրավիրեք
ուսանողներին փորձել տեսնել մյուսներին այնպես, ինչպես Երկնային
Հայրն է տեսնում նրանց:

Վարդապետության սերտման կրկնություն
Հետևյալ վարժությունը կարող է օգնել ուսանողներին կրկնել
վարդապետության սերտման հատվածները, որ նրանք սովորել են
Մորմոնի Գրքի սեմինարիայի դասընթացի ուսումնասիրության
ընթացքում:

Գրատախտակին գրեք Մորմոնի Գրքի վարդապետության սերտման
հատվածները, որոնք դուք արդեն ուսումնասիրել եք: Ուսանողներին
տվեք 5-7 րոպե՝ պատրաստելու սուրբ գրությունից վերցված մի
համառոտ միտք, որով նրանք կարող են կիսվել դասարանի հետ՝
օգտագործելով վարդապետության սերտման այդ հատվածներից մեկը:
Խնդրեք նրանց անել հետևյալը, երբ նրանք կիսվեն սուրբ գրքից վերցված
իրենց մտքերով.

1. Կարդացեք վարդապետության սերտման իրենց ընտրած հատվածը:

2. Բացատրեք թե ինչպես է սուրբ գրության հատվածն ուսուցանում կամ
հաստատում Վարդապետության սերտման հիմնական
փաստաթղթումգտնվող վարդապետության դրույթը։

3. Բացատրեք թե այդ վարդապետությունն ինչ է նշանակում
իրենց համար:

4. Կիսվեք, թե ինչու են նրանք կարծում, որ երիտասարդների համար
կարևոր է հասկանալ այդ վարդապետությունը:
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5. Կիսվեք այդ վարդապետության վերաբերյալ նրանց համոզմունքով
կամ վկայությամբ:

Եկող շաբաթվա ընթացքում հրավիրեք մի քանի ուսանողների դասարանի
հետ կիսվել սուրբ գրքերից վերցված իրենց մտքերով՝ որպես հոգևոր
հավաքի մաս կամ դասի սկզբում կամ վերջում, որքանով ժամանակը թույլ
կտա:
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