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Πώς μπορώ να γνωρίζω
αν είμαι Χριστιανός;

Όνομα
Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Εργασία 1

Γίνεσαι Χριστιανός
1.

Τι νομίζεις πως κάνει κάποιον Χριστιανό;

2.

Εσύ είσαι Χριστιανός; Ναι_____

'Οχι_____

Δεν ξέρω_____

Εάν είσαι Χριστιανός, πότε έγινες Χριστιανός;
3.

Τι πιστεύεις για τον Ιησού Χριστό;

4.

Δυσκολεύεσαι να πιστέψεις πως η Βίβλος είναι αληθινή; Παρακαλώ, εξήγησε την
απάντηση σου.

5.

Ξέρεις πως όλοι οι άνθρωποι λειτουργούν διαφορετικά για το πώς παίρνουν αποφάσεις.
Όταν χρειάζεται να πάρεις μια σημαντική απόφαση, με ποιο τρόπο παίρνεις αυτή την
απόφαση; Από τις 6 επιλογές που ακολουθούν, διάλεξε αυτή που ταιριάζει
περισσότερο στο τρόπο που παίρνεις αποφάσεις. (Συνεχίζουν οι επιλογές στην επόμενη
σελίδα.)
Είμαι ένα αυθόρμητο άτομο. Παίρνω γρήγορες αποφάσεις. «Γρήγορα να
τελειώνουμε» είναι ο τρόπος που παίρνω αποφάσεις.
Είμαι πολύ επιφυλακτικός. Δεν εμπιστεύομαι κάτι που θα μου πει ένας άγνωστος.
Ελέγχω τα δεδομένα και βεβαιώνομαι πώς λένε την αλήθεια πριν πάρω μια
απόφαση.

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 1, σελίδα 2
5.

(Συνεχίζεται)
Είμαι ένα άτομο της λεπτομέρειας. Ερευνώ όλα τα δεδομένα πριν πάρω μια
απόφαση. Συνήθως χρειάζομαι αρκετό χρόνο για να πάρω μια σημαντική
απόφαση.
Παίρνω αποφάσεις εφόσον συζητώ με άτομα που εμπιστεύομαι. Άμα αρέσει
στους άλλους, θα αρέσει και σε μένα. Σπάνια αποφασίζω βάση τα λεγόμενα ενός
άγνωστου.
Οι αποφάσεις μου βασίζονται στο ποιο θα είναι το τελικό σύνολο. Πόσο θα μου
κοστίσει; Όταν το μάθω αυτό, τότε αποφασίζω τι με συμφέρει περισσότερο.
Κανένα από τα παραπάνω. (Παρακαλώ, εξήγησε εδώ πώς παίρνεις σημαντικές
αποφάσεις.)

6.

Εάν είσαι Χριστιανός, απάντησε την εξής ερώτηση.
Τώρα που αναγνώρισες τον τρόπο που παίρνεις σημαντικές αποφάσεις, σκέψου για το
τρόπο που πήρες την απόφαση για να γίνεις Χριστιανός. Χρησιμοποίησες την ίδια
διαδικασία απόφασης όταν έγινες Χριστιανός; Παρακαλώ, εξήγησε την απάντηση σου.

7.

Εάν δεν έχεις γίνει ακόμα Χριστιανός, απάντησε την εξής ερώτηση.
Σκέψου για την μέθοδο που επέλεξες πριν σχετικά με το αν αποφασίσεις να γίνεις
Χριστιανός. Ποιες απορίες δεν έχουν απαντηθεί ακόμα ώστε να πάρεις μια απόφαση
με την οποία θα είσαι ευχαριστημένος;

8.

Για περαιτέρω μελέτη: Διάβασε την 2 Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και κράτα σημειώσεις.
Παράδωσε τις σημειώσεις σου εφόσον ολοκληρώσεις αυτή την εργασία.

Πώς μπορώ να γνωρίζω
αν είμαι Χριστιανός;

Όνομα
Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Εργασία 2

Τα Αισθήματα μου
Στην επόμενη συνεδρία, θα μιλήσετε για το πώς τα συναισθήματά σου συμμετέχουν όταν
γίνεσαι Χριστιανός. Τα συναισθήματα σου είναι ένα σημαντικό μέρος του εαυτού σου (της
προσωπικότητάς σου). Ο βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσεις το τι λέει η
Βίβλος για το ρόλο που παίζουν τα συναισθήματα στη ζωή κάποιου όταν γίνονται
Χριστιανοί.

Μέρος 1
Διάβασε τα εδάφια που ακολουθούν και περίγραψε εν συντομία ποια συναισθήματα
βιώνει κάποιος πριν ή μετά που θα γίνει Χριστιανός. Εξήγησε εν συντομία τις βασικές ιδέες
που αναφέρονται στο πώς αυτό το συναίσθημα παίζει το ρόλο του όταν κάποιος γίνεται
Χριστιανός.
1.

Ψαλμός 51:1-2

2.

Ψαλμός 32:1-5

3.

Λουκάς 15:8-10, Λουκάς 10:20

4.

Ιωάννης 14:27

5.

Ιάκωβος 4:8-10

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 2, σελίδα 2
Μέρος 2
Εάν δεν έχεις κάνει την δέσμευση να αφιερώσεις τη ζωή σου στο Χριστό και να Του
ζητήσεις να γίνει ηγέτης στη ζωή σου, μην συμπληρώσεις το Μέρος 2 αυτής της εργασίας.
Εάν αφιέρωσες με δέσμευση τη ζωή σου στον Χριστό ήδη μια φορά, αλλά μετά
επέστρεψες στον παλιό τρόπο ζωής σου πριν έρθεις στον Χριστό για μια δεύτερη φορά,
τότε εξήγησε το αυτό στην απάντηση σου στο Μέρος 2. Μπορείς να μιλήσεις για τις
συναισθηματικές εμπειρίες που είχες και τις δύο φορές και να τις συγκρίνεις.

Οδηγίες
Περίγραψε τι συνέβη στη ζωή σου όταν έγινες Χριστιανός. Πες για τα συναισθήματα
που είχες πριν και μετά που ζήτησες από τον Ιησού να γίνει ηγέτης της ζωής σου. Τι είδους
συναισθηματικών αλλαγών βίωσες πριν γίνεις Χριστιανός; Τι είδους απρόσμενων
συναισθηματικών εμπειριών βίωσες αφότου έγινες Χριστιανός; Είχες κάποια πολλή
όμορφα συναισθήματα αφότου έγινες Χριστιανός; Συνεχίζεις να αισθάνεσαι αυτό το
«συναισθηματικό φτιάξιμο»; Τι απορίες έχεις για τα συναισθήματα σου και το ρόλο που
παίζουν στην καθημερινή ζωή ενός Χριστιανού;

Όνομα
Μάθημα

Πώς μπορώ να γνωρίζω
αν είμαι Χριστιανός;

Ημερομηνία Παράδοσης

Εργασία 3

Κάνοντας μια δέσμευση στον Ιησού Χριστό
1.

Ποια γεγονότα πρέπει να γνωρίζω και να πιστεύω ώστε να γίνω Χριστιανός;
Βλέπε το Κεφάλαιο 1 στο Βιβλίο Μαθητή.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.

Πώς γίνεται κάποιος Χριστιανός;

3.

Πως συμμετέχουν τα συναισθήματα όταν γίνεσαι Χριστιανός;

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 3, σελίδα 2
4.

Εάν έχεις γίνει Χριστιανός, τι αποδεικτικά στοιχεία έχεις στη ζωή σου που το
αποδεικνύουν;

5.

Κατανοείς, πιστεύεις και αποδέχεσαι τα οκτώ δεδομένα της ερώτησης #1 αυτής της
εργασίας;
Ναι

Όχι

Μερικά από αυτά.

Ποια δεν δέχεσαι; Εξήγησε εν συντομία.

6.

Εάν έχεις γίνει Χριστιανός, έχεις δει καμιά αλλαγή στη ζωή σου;
Ναι_____

'Οχι_____

Δεν ξέρω_____

Εάν έχεις δει κάποιες αλλαγές, ποιες είναι;

7.

Οι αλλαγές στη ζωή σου σε κάνουν Χριστιανό;
Ναι_____

8.

'Οχι_____

Δεν ξέρω____

Εξήγησε την απάντησή σου.

Για περαιτέρω μελέτη: Διάβασε την προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και κράτα
σημειώσεις. Παράδωσε τις σημειώσεις σου εφόσον ολοκληρώσεις αυτή την εργασία.

Όνομα
Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Πώς μπορώ να γνωρίζω
αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 4

Παρουσίαση των τριών τομέων της δέσμευσης
Η Εργασία 4 πρέπει να ολοκληρωθεί αφότου έχεις μελετήσει το Κεφάλαιο Ένα,
«Πώς μπορείς να γίνεις Χριστιανός» στο Εγχειρίδιο Μαθητή.
Στις προηγούμενες συνεδρίες μελέτησες τους τρεις τομείς δέσμευσης που
περιλαμβάνονται στην απόφαση να γίνει κάποιος Χριστιανός. Εάν δυσκολεύεσαι να
καταλάβεις αυτές τις τρεις δεσμεύσεις, πάρε λίγο χρόνο να ξαναδιαβάσεις το Κεφάλαιο Ένα
του Εγχειρίδιου Μαθητή.

Οδηγίες
(1)

Εξήγησε σε κάποιον πώς η δέσμευση του νου, της θέλησης και των συναισθημάτων
περιλαμβάνονται στην απόφαση να γίνεις Χριστιανός. Άφησε αυτό το άτομο να
αξιολογήσει την εξήγησή σου. Καταλάβανε τα βασικά σημεία που ανέφερες;

(2)

Γράψε μια αναφορά για αυτή την εμπειρία. Να συμπεριλάβεις και τα σχόλια του
ατόμου που άκουσε την παρουσίασή σου. Εάν θα έκανες αυτή την παρουσίαση ξανά,
ποια μέρη θα ήθελες να βελτιώσεις;

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 4, σελίδα 2

Πώς μπορώ να γνωρίζω
αν είμαι Χριστιανός;

Όνομα
Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Εργασία 5

Γράψε την ιστορία σου
Αυτή η εργασία σχεδιάστηκε ώστε να σε βοηθήσει να είσαι πιο σίγουρος/η πώς κάποιος
γίνεται Χριστιανός. Σε μια ξεχωριστή κόλλα, γράψε μια ιστορία για ένα άτομο που οδηγεί
κάποιον άλλον στο να δεχτεί τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό του Σωτήρα. Αυτή είναι μια
αναφορά, όχι μια ιστορία. Τα δυο άτομα θα πρέπει να μιλάνε ο ένας στον άλλον.
Χρησιμοποίησε όλη σου την δημιουργικότητα!
Η ιστορία σου πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Την εξήγηση των πέντε σημείων του σχεδίου της σωτηρίας.
(Τα πέντε σημεία εξηγούνται πιο κάτω.)
2. Ένα παράδειγμα που εξηγεί το κάθε ένα από τα πέντε σημεία.
3. Τουλάχιστον δύο εδάφια που υποστηρίζουν το κάθε ένα από τα πέντε σημεία του
σχεδίου της σωτηρίας. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα εδάφια στην ιστορία σου για
να δείξεις με σαφήνεια την βιβλική αλήθεια που παρουσιάζεις σε κάθε σημείο.
Η παραπομπές είναι απλές συστάσεις. Υπάρχουν πολλά άλλα εδάφια που αρμόζουν
στο κάθε σημείο.

Πέντε σημεία που χρησιμοποιούνται για να
εξηγήσεις το σχέδιο της σωτηρίας
1. Ο σκοπός του Θεού για τον άνθρωπο
Ο Θεός μας δημιούργησε για την ευχαρίστηση Του. Ο σκοπός Του είναι ο άνθρωπος να
είναι ευτυχισμένος και εκπληρωμένος. Θέλει να έχει συναναστροφή με τον άνθρωπο.
|(Εάν αυτό αληθεύει, τότε γιατί είναι τόσοι άνθρωποι δυστυχισμένοι σήμερα; Το Σημείο
2 έχει την απάντηση.)
Παραπομπές εδαφίων:
Γένεσης 1:27; Ιωάννης 1:1-3; Ιωάννης 10:10; Πράξεις 17:26-27; Κολοσσαείς 1:16;
Αποκάλυψη 4:11

2. Η ανάγκη του ανθρώπου για τον Θεό
Ο άνθρωπος αμάρτησε και χώρισε τον εαυτό του από τον Θεό. Συνεπώς, ο άνθρωπος
πρέπει να υποστεί τη συνέπεια της αμαρτίας, που είναι ο θάνατος. Θα βιώσει επίσης και την
οργή του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει να αποκατασταθεί σε μια σωστή σχέση με τον Θεό.
Παραπομπές Εδαφίων:
Ησαΐας 53:6; Ησαΐας 59:2; Ρωμαίους 3:10; Ρωμαίους 3:23; Ρωμαίους 6:23

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 5, σελίδα 2
3. Η προμήθεια του Θεού για τον άνθρωπο
Ο Θεός προμήθευσε ένα τρόπο για να αποκατασταθούμε σε μια σωστή σχέση μαζί Του.
Ο Θεός έστειλε τον Υιό του, τον Ιησού, στη γη να μας δείξει πώς να ζούμε για Αυτόν.
Ο Ιησούς πλήρωσε και την ποινή για τις αμαρτίες μας με το θάνατο Του στο σταυρό.
Παραπομπές εδαφίων:
Ιωάννης 14:6; Πράξεις 4:12; Ρωμαίους 5:8-11; Κολοσσαείς 1:19-20; 1 Τιμόθεου 2:5-6;
1 Πέτρου 3:18

4. Η ανταπόκριση του ανθρώπου προς τον Θεό
Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Μπορούμε να επιλέξουμε το σχέδιο του Θεού για την
σωτηρία μας και τις ευλογίες Του. Ή μπορούμε να Τον απορρίψουμε και να βιώσουμε την
οργή Του.
Παραπομπές εδαφίων:
Ιησούς του Ναυή 24:14-15; Ιωάννης 1:12; Ρωμαίους 10:9; 1 Ιωάννου 1:9;
Αποκάλυψη 3:20

5. Το αποτέλεσμα της απόφασης του ανθρώπου
Αυτοί που δέχονται τον Χριστό θα περάσουν δύσκολους καιρούς. Μπορείς όμως να
βιώσεις την ειρήνη, τη συγχώρεση και την δύναμη του Θεού ώστε να ξεπεράσεις τα
προβλήματα και τους πειρασμούς. Μπορείς επίσης να έχεις αιώνια ζωή.
Παραπομπές εδαφίων:
Ψαλμός 103:12; Ματθαίος 11:28; Ιωάννης 3:36; Ιωάννης 10:10; Ρωμαίους 6:23;
Ρωμαίους 8:1
Αυτοί που αρνούνται να δεχτούν τον Χριστό θα βιώσουν την οργή Του.
Παραπομπές εδαφίων:
Ματθαίος 25:41; Ιωάννης 3:36; Ιωάννης 10:10; Ρωμαίους 2:5-11; Ρωμαίους 6:23

Πώς μπορώ να γνωρίζω
αν είμαι Χριστιανός;

Όνομα
Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Εργασία 6

Ψάχνοντας για αποδείξεις
Αυτή η εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί αφότου διαβάσεις το Κεφάλαιο 2 στο Εγχειρίδιο
Μαθητή.
1.

Πού μπορεί να ψάξει ο Χριστιανός για να βρει αποδείξεις ότι έχει γίνει Χριστιανός;
Α.
Β.
Γ.

2.

Η Βίβλος μας λέει πώς να γίνουμε Χριστιανοί. Γράψε τουλάχιστον δύο εδάφια που σε
έχουν βοηθήσει να καταλάβεις τα βασικά βήματα για το πώς να γίνεις Χριστιανός.
Μπορείς να συμπεριλάβεις εδάφια που σου παρέχουν διαβεβαίωση (αποδείξεις) πως
είσαι Χριστιανός.

3.

Η Βίβλος μας λέει πώς να γίνουμε Χριστιανοί και πώς να ζούμε μια Χριστιανική ζωή.
Τι θέλει ο Θεός να κάνεις εσύ για αυτό;

4.

Πώς λέει το Άγιο Πνεύμα σε κάποιον πως είναι Χριστιανός/ή;

5.

Πώς πρέπει να αντιδράσεις σ' αυτά που σου λέει το Άγιο Πνεύμα;

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 6, σελίδα 2
6.

Ποιες αλλαγές θα πρέπει να αρχίσουν να συμβαίνουν στη ζωή σου αφότου γίνεις
Χριστιανός;

7.

Αυτές οι αλλαγές στη ζωή σου σε κάνουν Χριστιανό; Εξήγησε γιατί είπες ναι ή όχι.

8.

Τι αλλαγές έχεις δει στη ζωή σου από τότε που έγινες Χριστιανός;

9.

Τι άλλες αλλαγές θα ήθελες να δεις στη ζωή σου;

10.

Τι σε εμποδίζει για να γίνουν αυτές οι αλλαγές;

11.

Για περαιτέρω μελέτη: Διάβασε την 1 Ιωάννου 1 και κράτησε σημειώσεις.
Παράδωσε τις σημειώσεις μαζί με αυτή την εργασία όταν την ολοκληρώσεις.

Όνομα
Μάθημα

Πώς μπορώ να γνωρίζω
αν είμαι Χριστιανός;
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Εργασία 7

Σφυγμομέτρησε άλλους Χριστιανούς για αποδείξεις
Αυτή η εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί μετά το Κεφάλαιο 2, «Πού μπορώ να βρω
αποδείξεις ότι είμαι Χριστιανός;» στο Εγχειρίδιο Μαθητή.
Κάνε μια άτυπη δημοσκόπηση άλλων Χριστιανών και ρώτα τους τα εξής ερωτήματα:
1. Τι αλλαγές έχεις παρατηρήσει στη ζωή σου από τότε που έγινες Χριστιανός;
2. Σου έχει μιλήσει η κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα;
3. Πώς σε έχει βοηθήσει η Βίβλος στη ζωή σου;
Γράψε τα ευρήματά σου. Γράψε και τις ατάκες από τις πιο ενδιαφέρουσες απαντήσεις που
άκουσες.

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 7, σελίδα 2

Πώς μπορώ να γνωρίζω
αν είμαι Χριστιανός;

Όνομα
Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Εργασία 8

Ανάπτυξη μιας προσωπικής σχέσης με τον Ιησού
1.

Πριν απαντήσεις τα ερωτήματα της εργασίας, διάβασε το Κεφάλαιο 3 στο Εγχειρίδιο
Μαθητή.

2.

Ένα από τα πρώτα βήματα στην ανάπτυξη μιας προσωπικής σχέσης με τον Ιησού είναι
να μάθεις για Αυτόν. Σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, βαθμολόγησε πόσα
γνωρίζεις για τον Ιησού. (Το 1 στην κλίμακα σημαίνει πως ξέρεις πολλοί λίγα για τον
Ιησού. Το 10 σημαίνει πως γνωρίζεις πάρα πολλά.)
Η βαθμολογία μου

3.

Διάβασε Κολοσσαείς 1:9-10. Σύμφωνα με αυτά τα εδάφια, πώς μπορούμε να
γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα;

4.

Είχες ποτέ κάποια εμπειρία που αισθάνθηκες την παρουσία του Ιησού ή αισθάνθηκες
πως ήσουν κοντά Του; Ναι_______ Όχι_______
Εάν απάντησες «ναι», πόσες φορές σου έχει συμβεί αυτό;
Μία φορά

Μερικές φορές

Πολλές φορές

Περίγραψε μια από αυτές τις εμπειρίες που αισθάνθηκες την παρουσία του Ιησού ή
αισθάνθηκες πως ήσουν κοντά Του.

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 8, σελίδα 2
5.

Όταν προσεύχεσαι, πόσο εύκολο είναι για σένα να μιλήσεις στον Θεό;
Επέλεξε την απάντησε που περιγράφει καλύτερα το πώς αισθάνεσαι σήμερα.
Είναι εύκολο για μένα να μιλώ στον Θεό και μου αρέσει να προσεύχομαι.
Συνήθως προσεύχομαι γιατί ξέρω πως πρέπει να το κάνω. Αλλά σπάνια
αισθάνομαι τον Θεό με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο.
Όταν προσεύχομαι, με δυσκολία σκέφτομαι για τον Θεό. Αισθάνομαι πως
μιλάω στο τοίχο, ή την καρέκλα, όχι σε κάποιο Πρόσωπο.
Κανένα από τα παραπάνω. Εάν επέλεξες αυτό, παρακαλώ περίγραψε το πώς
αισθάνεσαι προς τον Θεό όταν προσεύχεσαι.

6.

Διάβασε την Εφεσίους 3:14 πμ-21. Τι σου λένε αυτά τα εδάφια για το πώς να
αναπτύξεις μια βαθύτερη προσωπική σχέση με τον Ιησού; Μπορείς να διαβάσεις αυτά
τα εδάφια σε διάφορες μεταφράσεις.

Όνομα
Μάθημα
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Πώς μπορώ να γνωρίζω
αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 9

Ενίσχυση της προσωπικής μου σχέσης με τον Ιησού
Από που αρχίζει κάποιος να αναπτύσσει μια πιο στενή προσωπική σχέση με τον Ιησού;
Ακολουθούν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να σου δώσουν μερικές ιδέες για
να το φέρεται αυτό σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο. Διάβασε τις κατευθυντήριες γραμμές που
ακολουθούν και γράψε μια αξιολόγηση των εμπειριών σου για πέντε μέρες.
1.

Φτιάξε μια λίστα από καταστάσεις στη ζωή σου που σου προκαλούν άγχος,
αγανάκτηση, ή αισθήματα θυμού.

2.

Ανέφερε τα αυτά στον Ιησού στις σκέψεις σου και στις προσευχές σου. Ζήτησε την
δική Του τη βοήθεια για να αντιμετωπίσεις την κάθε κατάσταση. Αυτό δίνει σε σένα
και τον Θεό μερικά σημεία επαφής μέσα στη μέρα. Θα σου παρουσιαστούν ευκαιρίες
να συνεργαστείς μαζί Του σ' αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες συμμετέχεις προσωπικά.
Σ΄αυτό θα βρεις πιο πολύ νόημα από το να προσπαθείς να λύσεις πολύπλοκα θεολογικά
ζητήματα που είναι απομακρυσμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις
καθημερινά.

3.

Ψάξε να βρεις, και μελέτησε με διαλογισμό, τα εδάφια που αναφέρονται σε τομείς της
ζωής σου που χρειάζονται ανάπτυξη και που έχουν αποκαλυφθεί ως τομείς για
ανάπτυξη από αυτές τις καταστάσεις έντασης. Φτιάξε μια λίστα με τα εδάφια που σε
βοήθησαν το περισσότερο.

4.

Ψάξε για απλούς τρόπους που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις μερικές από τις ιδέες
που θα έχεις καθώς συλλογίζεσαι αυτά τα εδάφια. Γράψε αυτούς τους στόχους και
προσπάθησε να τους εφαρμόσεις.

5.

Καθώς φτάνει η μέρα στο τέλος της, γράψε τα αποτελέσματα των προσπαθειών σου να
αναπτύξεις μια πιο στενή προσωπική σχέση με τον Ιησού. Χρησιμοποίησε πρόσθετο
χαρτί για να καταγράψεις τις καθημερινές σου αξιολογήσεις.

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 9, σελίδα 2

Όνομα
Μάθημα
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Πώς μπορώ να γνωρίζω
αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 10

Η προσωπική μου εμπειρία για το πώς γνωρίζω
καλύτερα τον Ιησού
Πολλές φορές μας συμβαίνουν φαινομενικά ασήμαντα πράγματα μέσα στη μέρα μας στα
οποία όμως ο Ιησούς αποδεικνύει τον εαυτό Του στη ζωή μας. Συχνά τα ξεχνάμε πολύ
γρήγορα αυτά τα μικροπράγματα που κάνει ο Ιησούς. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να
καταγράψεις μερικές από αυτές τις εμπειρίες. Κράτησε ένα ημερολόγιο, καταγράφοντας
τους τρόπους που ενδυναμώνεις τη σχέση σου με τον Ιησού Χριστό. Με το κάθε παράδειγμα
που καταγράφεις, εξήγησε πώς σε βοήθησε να πλησιάσεις πιο κοντά στον Ιησού. Γράψε
τουλάχιστον 5 περιστατικά πριν παραδόσεις την εργασία.

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 10, σελίδα 2

Πώς μπορώ να γνωρίζω
αν είμαι Χριστιανός;

Όνομα
Μάθημα
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Εργασία 11

Τι γίνεται με τις αμφιβολίες;
1.

Διάβασε Ιακώβου 1:2-8.
Α.

Πώς περιγράφουν αυτά τα εδάφια τον άνθρωπο που αμφισβητεί πως ο Θεός θα
απαντήσει τις προσευχές του;

Β.

Όταν αυτός που αμφιβάλει προσεύχεται, τι είδους απάντηση, σύμφωνα με αυτά
τα εδάφια, μπορεί να περιμένει από τον Θεό;

2.

Γράψε τον ορισμό της λέξης «αμφιβολία». Μπορείς να χρησιμοποιήσεις λεξικό, αν
θες.

3.

Ακόμα και οι άνδρες που έζησαν μαζί με τον Ιησού για τρία χρόνια είχαν προβλήματα
με τις αμφιβολίες και την δυσπιστία.
Διάβασε το Μάρκο 16:1-18 και Ιωάννη 20:24-29.
Α.

Για ποιο πράγμα είχαν αμφιβολίες;

Β.

Πώς τις απέβαλαν αυτές τις αμφιβολίες;

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 11, σελίδα 2
3.

Γ.

Τι είπε και τι έκανε ο Ιησούς για την έλλειψη πίστης τους;
(Χρησιμοποίησε και τα δυο εδάφια για την απάντηση σου.)

4.

Από που προέρχονται οι αμφιβολίες μας για το αν είμαστε Χριστιανοί;

5.

Ποιες είναι μερικές από τις αμφιβολίες και απορίες που είχες για τον Θεό, την Βίβλο,
ή για το να είσαι Χριστιανός;

6.

Πώς νομίζεις πως θα καταλήξει κάποιος που δεν αποβάλλει τις αμφιβολίες που έχει για
το αν είναι Χριστιανός;

7.

Πώς θα αποβάλλεις τις αμφιβολίες σου για το αν είσαι Χριστιανός; Πώς σκοπεύεις να
χειριστείς τις αμφιβολίες σου;

Πώς μπορώ να γνωρίζω
αν είμαι Χριστιανός;

Όνομα
Μάθημα
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Εργασία 12

Επίλυση των Αμφιβολιών
Πολλοί Χριστιανοί έχουν ήδη αντιμετωπίσει αμφιβολίες για τον Θεό και για τη σχέση
τους μ' Αυτόν. Μπορείς να μάθεις από τις εμπειρίες των άλλων για το πώς να αναγνωρίζεις
τις αιτίες και τις λύσεις για τις αμφιβολίες. Στις υποθέσεις μελέτης που ακολουθούν, γράψε
αυτό που νομίζεις πως προκάλεσε αυτό το άτομο να έχει αμφιβολίες. Μετά γράψε ένα ή
παραπάνω τρόπους που μπορεί αυτό το άτομο να αρχίσει να ξεπερνάει τις αμφιβολίες. Μην
βάλεις, «Πρέπει να προσευχηθεί και να το δώσει στον Θεό.» Προσμένουμε πως όποιος έχει
σοβαρό σκοπό να αποβάλλει τις αμφιβολίες του θα προσευχηθεί για αυτό το θέμα. Γράψε
άλλα συγκεκριμένα βήματα εφαρμογής που μπορούν να πάρουν αυτά τα άτομα για να
ξεπεράσουν αυτές τις αμφιβολίες.

Υπόθεση 1
Η Τέτα είναι Χριστιανή εδώ και δυο χρόνια και αγαπάει τον Θεό πραγματικά. Έχει
προσπαθήσει πολλές φορές, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει να παίρνει ναρκωτικά μια ή δυο
φορές το μήνα. Ο άνδρας της δεν είναι Χριστιανός και δεν την βοηθάει και πολύ στο σπίτι.
Η πίεση που νιώθει στην ανατροφή των δυο αγοριών της και οι πολλοί λογαριασμοί που
συσσωρεύονται στο τέλος του κάθε μήνα την φέρνουν στο σημείο να νιώθει πως πρέπει να
«φτιαχτεί» με ναρκωτικά. Αφότου το κάνει αυτό, την πλημμυρίζουν οι ενοχές. Μια φίλη
της Χριστιανή, της είπε πως μπορεί να είναι δαιμονιόπληκτη.
Η Τέτα είναι μπερδεμένη. Είναι Χριστιανή τελικά, ή έχει δίκιο η φίλη της; Εάν είναι
Χριστιανή, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει τα ναρκωτικά;
1.

Ποιες νομίζεις πως είναι οι αιτίες για τις αμφιβολίες της;

2.

Ποια βήματα πρέπει να πάρει για να απαλλαγεί από τις αμφιβολίες της;

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;
Εργασία 12, σελίδα 2
Υπόθεση 2
Ο Δαυίδ έγινε Χριστιανός περίπου πριν ένα χρόνο. Είχε δική του επιχείρηση και έβγαζε
πολλά λεφτά, αλλά τα ξόδευε πιο γρήγορα από ότι τα έβγαζε. Τα ναρκωτικά και οι
προσωπικές του απασχολήσεις έπαιρναν προτεραιότητα πάνω από τις ανάγκες της
οικογένειας του. Όταν ο Δαυίδ αφιέρωσε τη ζωή του στον Χριστό, σκέφτηκε την απόφαση
του πολύ προσεκτικά. Ο Θεός του χάρισε πραγματική χαρά και ειρήνη εσωτερικά, πολύ
καλύτερα από οποιαδήποτε εμπειρία που είχε ποτέ με τις ουσίες στο παρελθόν. Μετά από
μερικούς μήνες μετακόμισε, αλλά δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Δεν βρήκε κάποια
εκκλησία που να του αρέσει.
Τώρα βλέπει πως βρίζει με ευκολία όταν συγχύζεται ώστε να πιει και μια μπύρα μερικές
φορές την εβδομάδα. Δεν μπόρεσε ποτέ του να βρει όλες τις απαντήσεις στις απορίες του για
τον Θεό και για την προέλευση της Βίβλου. Η ζωή του δεν έχει την χαρά που συνοδεύει την
συμφιλίωση με τον Θεό. Συχνά μιλάει για τις αμφιβολίες και απορίες που έχει για τον Θεό
και την Βίβλο, αλλά δεν φαίνεται να τον ικανοποιούν οι απαντήσεις που ακούει.
1.

Ποιες νομίζεις πως είναι οι αιτίες για τις αμφιβολίες του;

2.

Ποια βήματα πρέπει να πάρει για να απαλλαγεί από τις αμφιβολίες του;

Λίστα Εργασιών Τάξης
Τίτλος Μαθήματος: Πώς μπορώ να γνωρίζω αν είμαι Χριστιανός;

Μικρά Τεστ

Εδάφια για Απομνημόνευση

1
2
3
4

Εργασίες

Ημερομηνία Παράδοσης

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Διαγώνισμα

Ημερομηνία

Ημερομηνία

