Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Όνομα
Ημερομηνία

Διαγώνισμα 5η Έκδοση

Μάθημα

Βαθμολογία

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (2 βαθμοί το καθένα)
Οδηγίες:

Βάλε ένα

X

εάν η απάντηση είναι σωστή.

Βάλε ένα

Ο

εάν η απάντηση είναι λάθος.

1.

Ο Χριστιανός δεν χρειάζεται να ωριμάσει πνευματικά.

2.

Ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία είναι πνευματικά νεκρός.

3.

Για να γίνεις πετυχημένος Χριστιανός, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι τα
συναισθήματα σου.

4.

Πριν μπορέσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού πρέπει να μάθεις τι θέλει Αυτός να
κάνεις.

5.

Ο πετυχημένος Χριστιανός ποτέ δεν κάνει λάθη.

6.

Το Άγιο Πνεύμα δεν κάνει τίποτα στην ζωή σου εφόσον γίνεις Χριστιανός;

7.

Οι Χριστιανοί δεν πρέπει να βάζουν λεπτομερής στόχους γιατί μετά το Άγιο
Πνεύμα δεν θα μπορέσει να βοηθήσει αυτό το άτομο.

8.

Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα είναι δώρο Θεού που μας βοηθάει να γίνουμε πιο
ισχυροί, πετυχημένοι Χριστιανοί.

9.

Όταν γίνεσαι Χριστιανός, ο Θεός αμέσως αλλάζει τις συμπεριφορές, τα
συναισθήματα και την θέληση σου.

10.

Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα άλλο όνομα για τον Ιησού Χριστό.

11.

Ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους μέσω των συνειδήσεων τους.

12.

Κάθε άτομο αισθάνεται ενοχές όταν αμαρτάνει.

13.

Οι Χριστιανοί πρέπει πάντα να λένε στους άλλους ελεύθερα και ανοιχτά το πως
αισθάνονται.

14.

Ο καλύτερος τρόπος για να ξεφορτωθείς τα άσχημα αισθήματα που έχεις για
άλλους είναι να τους τα πεις ένα χεράκι. (Πες τους ακριβώς πως αισθάνεσαι).

15.

Οι Χριστιανοί πρέπει να αναπτύξουν Βιβλικές συμπεριφορές αν πρόκειται να
εκφράσουν συναισθήματα με τον τρόπο που ο Θεός θέλει να εκφράζονται.
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Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος Συνεχίζεται
16.

Πρέπει να λάβεις το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα για να είσαι πετυχημένος
Χριστιανός και να πας στον ουρανό.

17.

Η Βίβλος λέει πως είσαι ελεύθερος να κάνεις πράγματα που θα βλάψουν κάποιον
άλλον.

18.

Το Άγιο Πνεύμα πέθανε στον σταυρό για να πληρώσει την τιμωρία για τις
αμαρτίες μας.

Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων
Επέλεξε την σωστή απάντηση και βάλε το αντίστοιχο γράμμα στην γραμμή απάντησης.
(2 βαθμοί το καθένα)
1.

Το Άγιο Πνεύμα είναι:
Α. Ο Πατέρας Θεός
Β. Ο Ιησούς.
Γ. Ίσος με τον Πατέρα Θεό και τον Υιό του Θεού.

2.

Όταν συμμερίζεσαι με την οικογένεια σου τι έκανε ο Χριστός στη ζωή σου,
πρέπει:
Α. Πάντα να λογομαχείς μαζί τους.
Β. Μερικές φορές να λογομαχείς μαζί τους.
Γ. Ποτέ να μην λογομαχείς μαζί τους.

3.

Το Άγιο Πνεύμα θέλει να οδηγήσει τους ανθρώπους εις πάσα αλήθεια:
Α. Μόνο πριν γίνουν Χριστιανοί.
Β. Μόνο εφόσον γίνουν Χριστιανοί.
Γ. Πάντοτε.

Ερωτήσεις Αντιστοιχίας
Βάλε το σωστό γράμμα στα σωστά κενά. (2 βαθμοί το καθένα)
1. Πνεύμα

Α. Όραση

2. Προσωπικότητα

Β. Νους

3. Προσωπικότητα

Γ. Συναισθήματα

4. Φυσικό μέρος

Δ. Ακοή

5. Φυσικό μέρος

Ε. Είναι νεκρό αν ο άνθρωπος δεν είναι Χριστιανός

3
Ερωτήσεις Σύντομων Απαντήσεων
1.

Ποια είναι τα πέντε βήματα για να γίνεις πετυχημένος Χριστιανός; (10 βαθμοί)
1.
2.
3.
4.
5.

2.

Τι κάνει το Άγιο Πνεύμα σήμερα; (6 βαθμοί)
α.
β.
γ.

3.

Σε αυτό το μάθημα, περάσαμε μια ολόκληρη μέρα συζητώντας πώς να θέτουμε
στόχους. (10 βαθμοί)
α. Δώσε ένα παράδειγμα ενός καθημερινού στόχου που έβαλες αυτήν την εβδομάδα.

β. Εξήγησε εν συντομία τι έγινε όταν προσπάθησες να πετύχεις τον στόχο σου.

4.

Γιατί πρέπει οι Χριστιανοί να βάζουν καινούργιους στόχους; (5 βαθμοί)

5.

Γράψε τα εδάφια για απομνημόνευση κάτωθεν ή στο πίσω μέρος αυτής της κόλλας.
(17 βαθμοί)

