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Οι συμβουλές της Βίβλου για την υπακοή στον Θεό
1.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος νόμος στη Βίβλο; (Μάρκος 12:30)

2.

Πως περιγράφει ο Ιάκωβος τους νόμους του Θεού στο Ιάκωβος 1:25; Διάβασε αυτό το
εδάφιο από την Βίβλο σου.

3.

Τι λέει ο Ιάκωβος πως πρέπει να κάνω αν θέλω να τηρήσω τους νόμους του Θεού;
(Ιάκωβος 1:25)
Κατέγραψε 2 πράγματα.
Α.
Β.

4.

Τι αναφέρει ο Ιωάννης πως θα είναι τα αποτελέσματα της υπακοής στον Θεό;
Διάβασε την 1 Ιωάννης 2:1-6.
Α.
Β.
Γ.

5.

Πως μπορείς να ξέρεις αν υπακούς ή δεν υπακούς τους νόμους του Θεού;
Α.
Β.
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6.

Ποια από τις 10 Εντολές σου φαίνεται πως ήταν (ή είναι) η πιο δύσκολη να
υπακούσεις; (Βλέπε Έξοδος 20 για την λίστα των 10 Εντολών.)

Γιατί πιστεύεις πως αυτός ο νόμος είναι ο πιο δύσκολος να υπακούσεις;

7.

Ποια είναι τα ερωτήματα σου για την υπακοή στον Θεό ή τους νόμους Του;
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Το κίνητρο μου για να υπακούω τον Θεό
Ο σκοπός της εργασίας είναι να σου δώσουν την ευκαιρία να δεις πως τα κίνητρα σου
επηρεάζουν της σκέψεις και της πράξεις σου, προπαντός όταν υπακούς τον Θεό.
Σκέψου μια περίσταση που αντιμετώπισες σήμερα ή της τελευταίες μέρες και
απάντησε της εξής ερωτήσεις. Επέλεξε μια κατάσταση όπου τώρα συνειδητοποιείς πως
δεν αντέδρασε με τον τρόπο που θα ήθελε ο Θεός να αντιδράσεις.
Αυτή η εργασία είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, περιέγραψε την
περίσταση που θα χρησιμοποιήσεις στην εργασία. Στο δεύτερο μέρος, απάντησε τις
ερωτήσεις ώστε να δείξεις τι πραγματικά έγινε. Στο τρίτο μέρος, προσπάθησε να φανταστείς
τι θα γινόταν αν το κίνητρο σου θα ήταν να δείξεις την αγάπη σου για τον Θεό σε αυτό το
περιστατικό.

Μέρος 1

Σύντομα περιέγραψε την περίσταση που χρησιμοποιείς σ’ αυτήν την εργασία.

Μέρος 2

Αυτή είναι η περιγραφή της συμμετοχής μου.

1.

Αυτά που έκανα (οι σκέψεις και οι πράξεις μου)

2.

Γιατί έκανα αυτά που έκανα (τα κίνητρά μου)
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3.

Τα αποτελέσματα των πράξεων μου.

Μέρος 3

Τι θα συνέβαινε αν το κίνητρο μου θα ήταν να δείξω την αγάπη μου για τον Θεό
σ' αυτήν την περίσταση;

1.

Τι θα έκανα για να δείξω την αγάπη μου για τον Θεό; (Αυτό μπορεί να είναι κάτι που
θα έκανες για κάποιον άλλον για να δείξεις την αγάπη σου για τον Θεό.)

2.

Πόσο εύκολο (ή δύσκολο) θα ήταν για μένα να το κάνω αυτό;

3.

Πιθανά αποτελέσματα αν το έκανα αυτό.
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Αποτελέσματα υπακοής και ανυπακοής
Μπορείς να κοιτάξεις και στο Εγχειρίδιο Μαθητή για τις λίστες εδαφίων που δείχνουν τα
αποτελέσματα της υπακοής ή ανυπακοής προς τον Θεό. Βλέπε τα κεφάλαια 4 και 5, ειδικά
τις σελίδες 32-33 και 39.
1.

Φτιάξε μια λίστα με τα αποτελέσματα της υπακοής στον Θεό.
Γράψε τουλάχιστον έξι αποτελέσματα.

2.

Φτιάξε μια λίστα με τα αποτελέσματα της ανυπακοής στον Θεό.
Γράψε τουλάχιστον έξι αποτελέσματα.
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Μια πιο Προσεκτική Ματιά σε Ένα Νόμο
1.

Ποιος είναι ένας νόμος του Θεού όπου η υπακοή σου θα μπορούσε να βελτιωθεί;

2.

Ποιος νομίζεις πως είναι ο κύριος λόγος που ο Θεός έφτιαξε αυτόν τον νόμο; Ποια
είναι η αρχή που θεμελιώνει αυτόν τον νόμο; Αν νομίζεις πως υπάρχει πάνω από ένας
λόγος, κατέγραψε όλες τις ιδέες σου. (Π.χ., γιατί ο Θεός συμπεριλαμβάνει τον νόμο
στη Βίβλο που λέει, «Ου κλέψεις»;

3.

Ποια είναι τα θετικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αναπτύξεις στη ζωή σου ώστε να
υπακούς με συνέπεια αυτόν τον νόμο του Θεού;
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4.

Ποια είναι δύο ή τρία πράγματα (στόχοι) που μπορείς να κάνεις που θα σε βοηθήσουν
να είσαι πιο συνεπείς στην υπακοή αυτού του νόμου του Θεού;
Α.

Β.

Γ.

5.

Εάν επιτρέπει ο χρόνος, ή αν σου το ζητήσει ο δάσκαλος, γράψε μια αξιολόγηση για το
τι συνέβη όταν προσπάθησες να υπακούσεις αυτόν τον νόμο του Θεού. Σε βοήθησαν οι
στόχοι σου από την ερώτηση αρ. 4; Περιέγραψε εν συντομία το τι συνέβη.
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