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Όνομα

Χριστιανικές Πρακτικές
Εργασία 1

Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Ορισμοί
Γράψε τον ορισμό για τις έξη λέξεις που ακολουθούν. Κάποιες λέξεις μπορεί να έχουν
παραπάνω από ένα ορισμό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις λεξικό ως βοήθημα.
1.

Εκκλησία

2.

Ομολογία (Ομολογώ)

3.

Διαχειριστής

4.

Κοινωνία

5.

Βάπτισμα (βαπτίζω)
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Εργασία 1, σελίδα 2
6.

Προσευχή

7.

Σε ποια ή ποιες εκκλησίες πήγαινες όταν ήσουν παιδί;
Α. Γράψε το όνομα της χριστιανικής απόχρωσης της εκκλησίας.
Β.

Εάν πήγαινες σε παραπάνω από μιας αποχρώσεως εκκλησία, γράψε την κάθε μια
και τις ηλικίες που παρακολουθούσες συναθροίσεις στην κάθε μια.

Γ.

Πόσο συχνά πήγαινες στην εκκλησία; Κάθε εβδομάδα, μια φορά τον μήνα,
ή σπάνια;

Α. Όνομα

Β. Η Ηλικία Μου

Γ. Πόσο συχνά
παρακολουθούσα.

8.

Τι επίδραση είχε η παρακολούθηση συναθροίσεων ως παιδί στη ζωή σου;
Παρακαλώ, εξήγησε την απάντηση σου.

9.

Πως έχει αλλάξει η συμπεριφορά σου προς τις εκκλησίες τα τελευταία δυο χρόνια;
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Η Ομολογία μου
Γράψε μια ομολογία χρησιμοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούν.
Κατάγραψε τι θα έλεγες εάν έδινες την ομολογία σου σε μια συνάθροιση εκκλησίας.
Μην καταγράφεις την ομολογία σου απλά σαν να απαντούσες ερωτήσεις. Αλλά καθώς
γράφεις την ομολογία σου, βεβαιώσου πως καλύπτεις και τα τέσσερα πράγματα.
Χρησιμοποίησε τον Τρόπος Μάθησης Ζωή-προς-Ζωή για να βρεις ιδέες για την ομολογία
σου. Βλέπε τις σελίδα 11 στο Εγχειρίδιο Μαθητή.
Κατευθυντήριες γραμμές για να γράψεις την ομολογία σου
1.

Μίλα για ένα τομέα στην καθημερινή σου ζωή οπού ο Θεός σε βοηθάει να αναπτυχθείς.

2.

Ανέφερε ένα Βιβλικό εδάφιο που σε βοήθησε να αναπτυχθείς σε αυτόν τον τομέα της
ζωής σου.

3.

Πες πως χρησιμοποίησες αυτό το εδάφιο ως βοήθημα σε αυτόν τον τομέα της ζωής
σου.

4.

Δώσε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που έγινε τις τελευταίες μέρες που απεικονίζει
πως χρησιμοποίησες αυτό το εδάφιο.
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Εργασία 3

Μάθημα
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Διαχειριστής για τον Θεό
1.

Διάβασε την Εφεσίους 4:11-16

(11) Αυτός, λοιπόν, σε άλλους έδωσε το χάρισμα του αποστόλου, σε άλλους του
προφήτη, σε άλλους του ευαγγελιστή και σ’ άλλους του ποιμένα και δασκάλου, (12) για να
καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του
Χριστού. (13) Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση
του Υιού του Θεού, θα γίνουμε ώριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι
ο Χριστός.(14) Δε θα είμαστε πια νήπια, δε θα κλυδωνιζόμαστε και δε θα μας πηγαίνει πέρα
δώθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που
μηχανεύεται η απάτη.(15) Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε
σε όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό.(16) Αυτός συναρμολογεί και
συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα· και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος
που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπ.
2.

Ποιος δίνει χαρίσματα στους Χριστιανούς;

3.

Κατά το εδάφιο 12, γιατί δίνει ο Θεός αυτά τα χαρίσματα στους Χριστιανούς;

4.

Τι θα συμβεί καθώς εμπλεκόμαστε στο έργο που ο Θεός θέλει να κάνουμε;

5.

α.

εδάφιο 13

β.

εδάφιο 14

Πως θα αλλάξει η κουβέντα μας καθώς γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί Χριστιανοί;
(εδάφιο 15)
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6.

Στα εδάφια 15 & 16, ο Παύλος συγκρίνει την τοπική εκκλησία με

.

Ποιος είναι το κεφάλι;
7.

Τι συμβαίνει όταν κάθε ξεχωριστό μέλος (άτομο) της τοπικής εκκλησίας κάνει έργο
όπως αυτός ή αυτή νομίζει;

8.

Ποια είναι ή χαρακτηριστική αρετή που φαίνεται στην υγιή τοπική εκκλησία;
(Βλέπε εδάφια 15 & 16)

9.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως συμπεριλαμβάνονται ευθύνες στα χαρίσματα που δίνει ο
Θεός στους Χριστιανούς. Ποια είναι τρία πράγματα που ξέρεις πως ο Θεός θέλει να
κάνεις; (Προσωπική ερώτηση.)
1.
2.
3.

10.

Διαβάστε την ιστορία στον Λουκά 12:42-48.
Ποια ήταν τα στοιχεία της εργασίας του καλού δούλου που ευχαρίστησαν τον κύριο;

11.

Τι είναι ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτήν την εβδομάδα για να γίνεις καλύτερος
διαχειριστής για τον Θεό;
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Εργασία 4

Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

2 Κορινθίους 9:7
2 Κορινθίους 9:7
Ο καθένας ας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του χωρίς να στενοχωριέται ή να
εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση.
1.

Θέσε ένα προσωπικό στόχο βάζοντας την 2 Κορινθίους 9:7 στην πράξη στη ζωή σου
σήμερα. (Προσπάθησε να κάνεις τους στόχους σου σχετικούς με αυτά που συζητήσαμε
στο Κεφάλαιο 3 στο Εγχειρίδιο Μαθητή.)

2.

Κάν’ το. (Ότι και να είναι ο στόχος σου.)

3.

Κατάγραψε τι έγινε. Περίγραψε τι έγινε όταν έκανες αυτό που σχεδίαζες να κάνεις.
(Ο στόχος σου στο αρ. 1)
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Εργασία 5

Μάθημα
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Η Εργασία μου
1.

Βρες και διάβασε τους Κολοσσαείς 3:23 και Ρωμαίους 12:11 στην Βίβλο σου.
Τι σου λένε αυτά τα εδάφια για την εργασία; Γράψε τις δικές σου ιδέες για το τι λένε
αυτά τα εδάφια. (Μην αντιγράψεις τα εδάφια εδώ.)

2.

Σκέψου την εργασία που έπρεπε να κάνεις σήμερα (λάντζα, πατώματα, καθαρισμός
τουαλέτας, κλπ.). Χρησιμοποίησε την χθεσινή εργασία αν δεν έκανες τίποτα σήμερα.
Σκέψου για το πώς έκανες την εργασία σου. Μετά γράψε μια παράγραφο
αξιολογήσεως της εργασίας σου. Ακολουθούν ερωτήσεις που θα σε βοηθήσουν.
—‘Έκανα την εργασία μου με ενθουσιασμό; Το ευχαριστήθηκα;
—Εργάστηκα σκληρά; Ή αισθανόμουν τεμπελιά;
—Έκανα την εργασία μου με όλη μου την καρδιά; Ή προσπάθησα να την αποφύγω;
—Σκέφθηκα πως αυτήν την εργασία την κάνω για τον Κύριο; Ή απλά σκεπτόμουν να
την τελειώσω;
—Τι νόμιζα για την αξιολόγηση του προσωπικού για την εργασία μου;
Χρησιμοποίησε και το πίσω μέρος της σελίδας αυτής αν χρειάζεσαι και άλλο χώρο για
την απάντησή σου.
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Βάπτισμα στο Νερό
1.

Ποιος είπε πως οι Χριστιανοί πρέπει να βαπτίζονται στο νερό; (Ματθαίος 28:16-20)

2.

Πώς αντέδρασε ο Πατέρας Θεός όταν βαπτίστηκε ο Ιησούς στο νερό;
(Ματθαίος 3:13-17).

3.

Γιατί να βαπτιστεί ένας νέος στη πίστη Χριστιανός στο νερό;
Διάβασε την Ρωμαίους 6:3.

4.

Στην Ρωμαίους 6:3-6, ο Παύλος αναφέρει πέντε πράγματα για να δείξει πως
ταυτιζόμαστε με τον Χριστό στο βάπτισμα στο νερό. Κατάγραψε το κάθε μιαένα και
πες σε ποιο εδάφιο βρήκες την απάντηση σου.
α.

εδάφ.

β.

εδάφ.

γ.

εδάφ.

δ.

εδάφ.

ε.

εδάφ.
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5.

Στην Γαλάτας 2:20, ο Παύλος λέει πως οι Χριστιανοί πρέπει να ζουν με νέο τρόπο.
Πως μπορείς να ζήσεις αυτή τη νέα ζωή;

6.

Πότε πρέπει να βαπτιστεί κάποιος στο νερό; (Πράξεις 8:26-40)

7.

Τι συνέβηκε στον Ιησού μόλις βαπτίστηκε στο νερό; Διάβασε τον Μάρκο 1:9-13.
(Θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το ίδιο να σου συμβεί όταν βαπτιστείς στο
νερό.)
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