Προσωπική Ανάπτυξη Μέσα από την Αποτυχία

Όνομα
Ημερομηνία

Διαγώνισμα 5η Έκδοση

Μάθημα

Βαθμολογία

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (1 βαθμός η κάθε μια)
Οδηγίες:

Βάλε ένα

X

εάν η απάντηση είναι σωστή.

Βάλε ένα

Ο

εάν η απάντηση είναι λάθος.

1. ______ Κάποιος πάντα αμαρτάνει κάθε φορά που έχει κάποια αποτυχία.
2. ______ Ο Θεός θυμώνει μαζί σου κάθε φορά που έχεις κάποια αποτυχία.
3. ______ Ο Θεός έχει υποσχεθεί να σε συγχωρήσει αν με ειλικρίνεια του ζητήσεις να σε
συγχωρήσει.
4. _______Εάν αποτύχω, δεν πρέπει να παραδεχτώ ποτέ ότι έκανα λάθος.
5.

Οι επιτυχημένοι Χριστιανοί δεν αποτυγχάνουν σε τίποτα.

6.

Όταν ζητάω από τον Θεό να με συγχωρέσει για κάποια αμαρτία, πρέπει να
αποφασίσω να σταματήσω να πράττω αυτή την αμαρτία.

7.

Πάντα πρέπει να προσπαθώ να ανακαλύψω την αιτία των αποτυχιών μου.

8.

Το κάπνισμα είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα.

9.

Η βαθύτερη αιτία για όλα μου τα προβλήματα είναι επειδή κάνω πράγματα με τον
δικό μου τρόπο αντί για τον τρόπο του Θεού.

10. ______Η ανασφάλεια είναι σύνηθες αποτέλεσμα του να βάζω τις αξίες μου σε υλικά
πράγματα.
11. ______Το άτομο που συνεχώς κριτικάρει άλλους συνήθως έχει το βαθύτερο πρόβλημα
της πικρίας.
12. ______Όταν ζητάω από κάποιον να με συγχωρέσει, πρέπει πάντα να αρχίσω λέγοντας
«Εάν είχα άδικο, παρακαλώ συγχώρεσέ με».
13. ______Δεν πρέπει να συγχωρέσω κάποιον που με έκλεψε μέχρι να μου επιστρέψει αυτό
που πήρε.
14. ______Ο καλύτερος τρόπος για να ζητήσεις συγχώρεση είναι να γράψεις ένα γράμμα στο
άτομο ζητώντας τη συγχώρεση του.
15. ______Εάν συνεχίζεις να αποτυγχάνεις, αυτό πάντα δείχνει πως δεν αναπτύσσεσαι
καθόλου σ' αυτό τον τομέα της ζωής σου.
16. ______Οι Χριστιανοί ποτέ δεν βαριούνται.
17. ______Πάντοτε είναι το θέλημα του Θεού να συγχωρώ κάποιον που με έχει προσβάλλει,
ακόμα αν αυτός/ή δεν παραδέχονται πως είχαν άδικο.
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Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος
18. ______Το πρώτο βήμα της υποτροπής είναι όταν κάποιος επιστρέφει στη τακτική χρήση
ναρκωτικών, αλκοόλ ή σε οτιδήποτε είχαν εθιστεί.
19. ______Δεν μπορεί κάποιος να υποτροπιάσει σε μια εξάρτηση εάν δεν έχει θεραπευτεί
πρώτα.
20. ______Εάν έχω μια λογομαχία με κάποιον, πρέπει να ζητήσω συγχώρεση από αυτόν/ή
ακόμα και αν ξέρω πως δεν είχα άδικο.
Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων (2 βαθμοί η κάθε μια)
Οδηγίες:

Επέλεξε την καλύτερη απάντηση και βάλε το αντίστοιχο γράμμα της
απάντησης στο κενό μπροστά από την ερώτηση.

1.______ Όταν αποτυγχάνω, ο Θεός συνήθως αντιδρά με
A. Θυμό.
B. Λύπη.
Γ. Χαρά.
2.______ Όταν αποτυγχάνω, θα πρέπει να αντιδράσω προς το πρόβλημά μου με τον εξής
τρόπο:
A. Να το ξεχάσω για λίγο καιρό.
B. Να το αποφεύγω για λίγο καιρό.
Γ. Να βρω την αιτία της αποτυχίας
3. _____ Όταν ζητά από κάποιον να με συγχωρέσει, θα πρέπει να πώ,
A. «Είχα άδικο, θα με συγχωρέσεις;»
B. «Είχα άδικο, αλλά και συ είχες άδικο.»
Γ. «Συγνώμη.»
Δ. «Αν έκανα λάθος, παρακαλώ συγχώρεσέ με.»
4.______ Όταν αποτυγχάνω, είναι επειδή
A. πάντα φταίω εγώ.
B. πάντα φταίει κάποιος άλλος.
Γ. δεν φταίω εγώ ποτέ.
5.______ Όταν αποτυγχάνω,
A. ποτέ δεν έχω αμαρτήσει.
B. μερικές φορές έχω αμαρτήσει.
Γ. πάντα έχω αμαρτήσει.

Ερωτήσεις Μικρής Έκθεσης
1.

Ποια είναι τα τρία βαθύτερα προβλήματα που είναι οι ρίζες όλων των προβλημάτων
μας; (6 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί)
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

3
2.

Γράψε τα εδάφια για απομνημόνευση που ακολουθούν

3.

Ποια είναι η μια βαθύτερη αιτία όλων των προβλημάτων μου;

4.

Δώσε ένα παράδειγμα του τι έγινε όταν πλησίασες κάποιον αυτή την εβδομάδα και του
ζήτησες να σε συγχωρέσει.
A. Τι είπες όταν ζήτησες συγχώρεση από αυτό το άτομο; (5 βαθμοί)

B.

Πώς αντέδρασε αυτό το άτομο;

Γ.

Πώς αισθάνθηκες εφόσον σε συγχωρέσαν;

Δ.

Τι έμαθες από αυτήν την εμπειρία;
1.
2.
3.

(14 βαθμοί)

(5 βαθμοί)

(5 βαθμοί)

(3 βαθμοί)

(4 βαθμοί)
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5.

Ποια είναι τα τρία κύρια μέρη ανάπτυξης στην ανάπτυξη μέσα από την αποτυχία;
(6 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί)
1. __________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________
6.

Μελέτη Περίπτωσης
Η Ντέμπυ έγινε Χριστιανή πριν τέσσερις μήνες. Νιώθει ένοχη επειδή έκλεψε €100 από
την φίλη της πριν γίνει Χριστιανή.
A. Τι θα έπρεπε να κάνει; (5 βαθμοί)

B. Τι πρέπει να πει η Ντέμπυ στη φίλη της; Γράψε τις λέξεις που πρέπει να πει
στη φίλη της. (5 βαθμοί)

7.

Α.

Δώσε ένα παράδειγμα μιας αποτυχίας στη ζωή σου.

B.

Ποια βήματα παίρνεις προς την ανάπτυξη ώστε να μην αποτύχεις ξανά στον
ίδιο τομέα; (8 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί)
1.
2.
3.
4.

(4 βαθμοί)

