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Όνομα

Εργασία 1

Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Η Συνείδηση μου
Η συνείδηση του ανθρώπου, μερικές φορές, είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Ο σκοπός αυτής
της εργασίας είναι να κοιτάξετε αυτό το θέμα και να εξερευνήσετε τι λέει η Βίβλος για αυτό.
1.

Βρείτε την λέξη «συνείδηση» σε ένα λεξικό και γράψτε τον ορισμό της λέξης αυτής.
Μπορείς να προσθέσεις και τις δικές σου απόψεις για αυτό.

2.

Πως αισθάνεται κάποιος όταν έχει μια ένοχη συνείδηση;

3.

Πως αισθάνεται κάποιος όταν έχει μια καθαρή συνείδηση;

4.

Πως μπορεί κάποιος να έχει μια καθαρή συνείδηση; Διάβασε την 1 Ιωάννη 1:9.

5.

Ποιος ήταν ένας από τους κύριους στόχους του Παύλου στην ζωή;
Διάβασε Πράξεις 24:16.

6.

Τι λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο να κάνει για την συνείδηση του;
Διάβασε την 1 Τιμοθέου 1:18-19.
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7.

Τι έγινε σ’ αυτούς που δεν άκουσαν την συνείδησή τους;
Διάβασε την 1 Τιμοθέου 1:18-19.

8.

Διάβασε τον Ψαλμό 51. Η προσευχή του Βασιλιά Δαυίδ μετά που αμάρτησε ενάντια
στον Θεό. Ο Δαυίδ περιγράφει πως θα αισθανθεί όταν τον συγχωρέσει ο Θεός τις
αμαρτίες του και θα του δώσει καθαρή συνείδηση.
Τι ζητάει ο Δαυίδ από τον Θεό να του δώσει ως ένδειξη της συγχώρεσης του; Γράψε
τουλάχιστον τέσσερα πράγματα. Γράψε τον αριθμό του εδάφιου όπου βρήκες την
απάντηση σου.
Α. εδάφ.
Β. εδάφ.
Γ. εδάφ.
Δ. εδάφ.
Ε. εδάφ.
Στ. εδάφ.

9.

Εάν θέλεις να έχεις καθαρή συνείδηση, πρέπει η συμπεριφορά σου να ανταποκρίνεται
στα πρότυπα του Θεού. Όταν υπακούς τους νόμους του Θεού η συνείδηση σου θα είναι
καθαρή. Διάβασε την 1 Πέτρου 2:12. Γιατί είναι σημαντικό να έχεις καθαρή συνείδηση
και να ζεις μια ευσεβή ζωή;

10.

Γράψε όποιες ερωτήσεις έχεις σχετικά με την συνείδηση του ανθρώπου.

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Όνομα

Εργασία 2

Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Η Στόχοι στην Βίβλο
Η Βίβλος μας δίνει αρκετές ιδέες για το πώς να θέσουμε στόχους και να τους βάλουμε σε
πράξη. Ας ανακαλύψουμε τι λέει ο Θεός για αυτόν τον σημαντικό, αλλά δύσκολο, τομέα της
Χριστιανικής ζωής.
1.

Παροιμίες 16:1
Μες στην καρδιά του κάνει σχέδια ο άνθρωπος, μα την απάντηση την τελική ο Κύριος
τη δίνει.
Παροιμίες 16:9
Του ανθρώπου μελετά η καρδιά τι πρόκειται να κάνει, αλλά τα βήματά του τα
κατευθύνει ο Κύριος.
Εξήγησε με τα δικά σου λόγια τι λένε αυτά τα εδάφια για το ρόλο σου και τον ρόλο του
Θεού στο να βάζεις στόχους και να πετυχαίνεις στόχους.
Ρόλος του Θεού:

Ο δικός μου ρόλος:

2.

Ποια υπόσχεση δίνει ο Θεός στην Φιλιππησίους 4:13;

3.

Διαβάστε Φιλιππησίους 1:6.
Για πόσο καιρό έχει σκοπό ο Θεός να σε βοηθήσει να ωριμάσεις;
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4.

Διάβασε 2 Κορινθίους 8:11 (κάτωθεν). Ποια είναι τα τρία πράγματα που σου λέει αυτό
το εδάφιο για τους στόχους;
2 Κορινθίους 8:11
Τώρα, ολοκληρώστε αυτό το έργο, ώστε, όπως υπήρξε η πρόθυμη βούλησή σας, έτσι
να πραγματοποιηθεί και η εκτέλεσή του ανάλογα με τις δυνατότητές σας.
Α.
Β.
Γ.

5.

Διάβασε το 1 Χρονικών 28:20 (κάτωθεν)
1 Χρονικών 28:20
Είπε ακόμα ο Δαβίδ στο γιο του, το Σολομώντα: «Να είσαι θαρραλέος και δυνατός για
να τα εκτελέσεις όλα αυτά. Μη φοβάσαι, μη δειλιάζεις! Ο Κύριος ο Θεός, ο Θεός μου,
θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σ’ εγκαταλείψει, ώσπου να τελειώσεις όλες
τις εργασίες που απαιτούνται για το ναό του.
Ποιο μέρος του εδάφιου σε βοηθάει πιο πολύ; Εξήγησε.

6.

Ποια άλλα εδάφια της Βίβλου σε έχουν βοηθήσει να βάλεις στόχους;
Ποια εδάφια σε έχουν ενθαρρύνει να ολοκληρώσεις τους στόχους σου;

7.

Γράψε κάποιους τομείς στην ζωή σου όπου θέλεις να αναπτυχθείς.

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Όνομα
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Στόχοι εν Δράση
Στην τελευταία συνεδρία, μιλήσαμε για την θέτηση καθημερινών στόχων που θα μας
βοηθήσουν να αναπτυχθούμε. Αυτή η εργασία σχεδιάστηκε ώστε να σε βοηθήσει να βάλεις
στην πράξη αυτά που συζητήσαμε στην τάξη. Βλέπε τις σελίδες 15-20 στο Εγχειρίδιο
Μαθητή για πρόσθετες ιδέες.
1.

Ποιο είναι κάποιο πρόβλημα (ή αγχωτική περίσταση) που βίωσες τις τελευταίες μέρες;
Περιέγραψε την εν συντομία.

2.

Πάρε λίγα λεπτά τώρα και προσευχήσου. Ζήτησε από τον Κύριο να σε βοηθήσει να
μάθεις από αυτήν την εμπειρία ώστε να γίνεις πιο πετυχημένος Χριστιανός.
Γράψε μια μικρή προσευχή στον Θεό για αυτήν την περίσταση.

3.

Ποιοι είναι μερικοί τομείς στη ζωή σου όπου μπορείς να αναπτυχθείς που θα σε
βοηθήσουν να είσαι πιο πολύ σαν τον Χριστό την επόμενη φορά που θα αντιμετωπίσεις
το ίδιο (ή παρόμοιο) περιστατικό σαν αυτό που περιέγραψες στο αρ. 1 άνωθεν; Γράψε
τουλάχιστον ένα τομέα όπου χρειάζεσαι ανάπτυξη. Εάν γράψεις παραπάνω από ένα,
βάλε ένα κύκλο γύρω από αυτό που θα χρησιμοποιήσεις για το υπόλοιπο αυτής της
εργασίας.

4.

Βρες τρία εδάφια που είναι σχετικά με τον τομέα που θέλεις να αναπτύξεις.
Α. Εδάφιο

Πώς μπορεί να με βοηθήσει αυτό το εδάφιο
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Β. Εδάφιο

Πώς μπορεί να με βοηθήσει αυτό το εδάφιο

Γ. Εδάφιο

Πώς μπορεί να με βοηθήσει αυτό το εδάφιο

5.

Γράψε όσους πιο πολλούς προσωπικούς στόχους εφαρμογής που μπορείς να σκεφτείς
που θα σε βοηθήσουν να αναπτυχθείς στον τομέα που έγραψες στην ερώτηση αρ. 3
στην σελίδα 1 αυτής της εργασίας. Προσπάθησε να χρησιμοποιήσεις μερικές από της
ιδέες που έμαθες από την μελέτη της Βίβλου. (Χρησιμοποίησε περισσότερο χαρτί αν
χρειάζεται.)

6.

Επέλεξε έναν από τους στόχους που έγραψες στο αρ. 5 άνωθεν. Έλεγξε τις σημειώσεις
των σελίδων 18-20 στο Εγχειρίδιο Μαθητή να δεις αν χρειάζεται να αναθεωρήσεις τους
στόχους σου. (Μέρος Δ, «Ποιες είναι οι ενδείξεις ενός καλού καθημερινού στόχου;»)
Γράψε τον στόχο σου εδώ. Άφησε να ελέγξει τον στόχο σου ο δάσκαλός σου πριν
προσπαθήσεις να τον εκπληρώσεις.

7.

Προσπάθησε να εκπληρώσεις τον στόχο σου.

8.

Αξιολόγησε τα αποτελέσματα. Τι έγινε όταν προσπάθησες να ολοκληρώσεις τον στόχο
που είχες βάλει; Ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν; Ήταν εύκολο ή δύσκολο;
Τι έμαθες από αυτήν την εμπειρία;

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Όνομα

Εργασία 4

Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Τα Αισθήματα μου
1.

Διάβασε την 2 Κορινθίους 8:11. Ποιο συναίσθημα πρέπει να εκφράζεις όταν εργάζεσαι;
2 Κορινθίους 8:11
Τώρα, ολοκληρώστε αυτό το έργο, ώστε, όπως υπήρξε η πρόθυμη βούλησή σας, έτσι
να πραγματοποιηθεί και η εκτέλεσή του ανάλογα με τις δυνατότητές σας.

2.

Ποια συναισθήματα θέλει ο Θεός να βιώσουν οι Χριστιανοί στην ζωή τους;
Α. Μάρκος 12:30-31
Β. Ιωάννης 14:27
Γ. 1 Πέτρου 1:16; 1 Ιωάννη 1:4

3.

Ποια συναισθήματα δεν πρέπει να κυριαρχούν την ζωή του Χριστιανού;
Α. 2 Τιμοθέου 1:7
Β. Ιάκωβος 1:19-20
Γ. Ενοχή

4.

Η 1 Κορινθίους 10:29 λέει, «Κι όταν μιλάω για συνείδηση, δεν εννοώ τη δική σου αλλά
τη συνείδηση του άλλου. «Αλλά γιατί», θα ρωτήσει κάποιος, «η δική μου ελευθερία
συμπεριφοράς πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη συνείδηση του άλλου;»
Ένας διαφορετικός τρόπος για να εξηγήσουμε αυτό το εδάφιο είναι ο εξής: «Το πώς
αισθάνεται κάποιος άλλος είναι σημαντικό. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε
πράγματα που θα πονέσουν ή θα ζημιώσουν κάποιον άλλον.»
Α. Μπορείς να σκεφτείς μια περίσταση τις τελευταίες μέρες όπου έκανες κάτι που
πόνεσε κάποιον άλλον; Περιέγραψε την εν συντομία.

Copyright © 2016, Teen Challenge USA, Ozark, Missouri, USA

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή
Εργασία 4, σελίδα 2
4.

Β. Ποια συναισθήματα βίωσες σ’ αυτήν την περίσταση;

Γ. Ποια συναισθήματα νομίζεις πως ένιωσε το άλλο άτομο είτε κατά ή μετά από
αυτήν την εμπειρία;

Δ. Πως θα μπορούσες να αντιδράσεις διαφορετικά ώστε το άλλο άτομο να μην είχε
πληγωθεί;

5.

Ποιο είναι το συναίσθημα που θα ήθελες ο Κύριος να σε βοηθήσει να εκφράζεις με πιο
Βιβλικό τρόπο;

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Όνομα

Εργασία 5

Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Ποιος είναι το Άγιο Πνεύμα;
Η Βίβλος είναι το καλύτερο μέρος για να μάθεις ποιος είναι το Άγιο Πνεύμα και τι κάνει.
Θα ακούσεις διάφορους να εκφράζουν πολλές διαφορετικές γνώμες για το Άγιο Πνεύμα και
την διακονία Του. Φρόντισε να χρησιμοποιείς την Βίβλο για να αξιολογείς τις απόψεις των
ανθρώπων πριν πιστέψεις αυτά που λένε.
1.

Διάβασε το Ιωάννης 14:15-17 στην Βίβλο σου. Ποια είναι τα ονόματα που
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του Αγίου Πνεύματος σ’ αυτά τα εδάφια;
Α.
Β.

2.

Ο Ιησούς εξήγησε τι θα κάνει το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο κατόπιν της επιστροφής του
Ιησού στον ουρανό. Ακόμα και πριν κάποιος γίνει Χριστιανός, το Άγιο Πνεύμα
εργάζεται στην ζωή του. Ποια τρία πράγματα θα μας δείξει το Άγιο Πνεύμα;
Διάβασε το Ιωάννης 16:6-11. Γράψε τα εδάφια όπου πήρες την απάντηση σου.
Α. εδάφ.
Β. εδάφ.
Γ. εδάφ.

3.

Διάβασε την Ρωμαίους 8:16. Το Άγιο Πνεύμα έχει σημαντικές υπευθυνότητες στην ζωή
σου όταν παίρνεις την απόφαση να γίνεις Χριστιανός. Τι υπόσχεται το Άγιο Πνεύμα
πως θα κάνει στην ζωή σου όταν γίνεσαι Χριστιανός;

4.

Κατά το Ιωάννη 14:17, πως φτάνουμε στο να γνωρίσουμε το Άγιο Πνεύμα;
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5.

Διάβασε το Ιωάννης 14:25-27. Ποια δυο πράγματα υποσχέθηκε ο Ιησούς πως θα κάνει
το Άγιο Πνεύμα για αυτούς που πιστεύουν σ' Αυτόν;
Α.
Β.

6.

Τι κάνει το Άγιο Πνεύμα για τους Χριστιανούς σήμερα;
Α. Ρωμαίους 8:9 (2 πράγματα)
Β. Ρωμαίους 8:9
Γ. Ιωάννης 16:13
Δ. Ρωμαίους 8:16

7.

Διάβασε την Εφεσίους 4:29-32. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Έχει συναισθήματα.
Οι πράξεις σου μπορούν να έχουν επίδραση επάνω Του. Τι συμβουλές σου δίνονται
σχετικά με την σχέση σου με το Άγιο Πνεύμα;

8.

Τι είναι μερικά πράγματα που μπορεί να κάνουν οι Χριστιανοί για να λυπήσουν το
Άγιο Πνεύμα;

9.

Διάβασε την Ρωμαίους 8:26-27.
Ποιοι είναι κάποιοι τρόποι που το Άγιο Πνεύμα θα βοηθήσει τους Χριστιανούς;

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Όνομα

Εργασία 6

Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Το Άγιο Πνεύμα στην Ζωή μου
1.

Αναλογίσου αυτά που ήξερες για τον Θεό πριν έξι μήνες.
Εκείνο τον καιρό, ποιες ήταν οι ιδέες ή πεποιθήσεις σου για το Άγιο Πνεύμα;

2.

Εξήγησε πως οι ιδέες και οι πεποιθήσεις σου για το Άγιο Πνεύμα άλλαξα το τελευταίο
εξάμηνο.

3.

Σκέψου για λίγα λεπτά την θέση που έχει το Άγιο Πνεύμα στην ζωή σου τώρα. Διάβασε
τις παρακάτω δηλώσεις και σημείωσε ποιες από τις τρεις επιλογές περιγράφει καλύτερα
την τωρινή σου σχέση με το Άγιο Πνεύμα.
Αρκετά
Α.

Με ελέγχει για την αμαρτία.

Β.

Με βοηθάει να καταλάβω την Βίβλο.

Γ.

Με βοηθάει να δω την διαφορά μεταξύ
της πραγματικότητας και τους ψευδούς
πειρασμούς του Σατανά.

Δ.

Με παρηγορεί στους δύσκολους καιρούς.

Ε.

Μου δείχνει που πρέπει να αναπτυχθώ.

ΣΤ. Με βοηθάει να αλλάξω τη συμπεριφορά
μου στα άτομα που έχουν εξουσία πάνω
μου.
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4.

Όταν επιτρέψεις το Άγιο Πνεύμα να σε οδηγήσει στην πνευματική ανάπτυξη, Αυτός θα
σε βοηθήσει να γίνεις καρποφόρος Χριστιανός. Ποιες είναι οι εννιά περιγραφές του
καρπού του Αγίου Πνεύματος στην Γαλάτας 5:22-23; Εφόσον γράψεις και τους εννιά,
σκέψου για το πόσο πετυχαίνεις να τους εκφράζεις στις καθημερινές σου
δραστηριότητες. Βαθμολόγησε τον εαυτό σου από το 1 μέχρι το 10 για κάθε καρπό.
Το 10 σημαίνει πως είναι δυνατό σημείο στη ζωή σου και το 1 σημαίνει πως χρειάζεσαι
μεγάλη βελτίωση στην έκφραση αυτού του καρπού του Αγίου Πνεύματος.

5.

Ποιο καρπό του Αγίου Πνεύματος θέλεις να προσπαθήσεις να αναπτύξεις στην ζωή
σου αυτόν τον μήνα;

6.

Α.

Διάβασε το Ιωάννης 16:13. Τι θα κάνει το Άγιο Πνεύμα για σένα;

Β.

Μπορείς να σκεφθείς μια περίσταση στην ζωή σου όπου το Άγιο Πνεύμα σε
οδήγησε στην αλήθεια για κάτι; Εξήγησε εν συντομία.

Γ.

Υπάρχει κάποια κατάσταση ή πρόβλημα στην ζωή σου σήμερα όπου χρειάζεσαι
το Άγιο Πνεύμα να σε βοηθήσει να βρεις την αλήθεια;
Περιέγραψε την εν συντομία.
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