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Όνομα

Εργασία 1

Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Οι υπερφυσικές δυνάμεις του Θεού
1.

Διάβασε την Γένεση 1 και Γένεση 2:18-22.
Πως χρησιμοποιεί ο Θεός τις υπερφυσικές δυνάμεις Του;

2.

Διάβασε την Έξοδο 14. Ποια θαύματα λάβανε χώρα σ’ αυτήν την ιστορία;
Ποιοι ήταν οι λόγοι που ο Θεός έκανε αυτά τα θαύματα;

3.

Διάβασε 2 Βασιλείς 5.
A.

Ποιο θαύμα ήθελε να γίνει στην ζωή του ο Νεεμάν;
Ποιες οδηγίες του δόθηκαν για να πραγματοποιηθεί το θαύμα;

Β.

Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση του Νεεμάν στις οδηγίες που του έδωσε ο
Ελισαίος;

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό
Εργασία 1, σελίδα 2
3.

4.

5.

Γ.

Μετά που θεραπεύτηκε ο Νεεμάν, πως άλλαξαν οι πεποιθήσεις του για τον Θεό;

Δ.

Τι έκανε ο υπηρέτης το Ελισαίου μετά από την θεραπεία του Νεεμάν;
Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

Διάβασε το Λουκάς 8:40-56.
Α.

Ποια ήταν τα δύο θαύματα που έγιναν;

Β.

Στο κάθε θαύμα, τι ρόλο έπαιξε το άτομο που λάμβανε το θαύμα που αναζητούσε;

Διάβασε το Λουκάς 5:17-26.
Ποια δυο θαύματα έκανε ο Ιησούς στην ζωή του άρρωστου ανθρώπου;

Όνομα
Μάθημα

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό
Εργασία 2

Ημερομηνία Παράδοσης

Πίστη, Πεποίθηση, Εμπιστοσύνη και Ελπίδα
1.

Βρες την κάθε λέξη στο λεξικό και γράψε την έννοια της κάθε λέξης. Μπορείς να
γράψεις όσους ορισμούς θέλεις για την κάθε λέξη. Αν θέλεις, πρόσθεσε και τον δικό
σου ορισμό.
Α. Πίστη

Β. Πεποίθηση

Γ. Εμπιστοσύνη

Δ. Ελπίδα
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Εργασία 2, σελίδα 2
2.

Πως διαφέρουν αυτές οι τέσσερις λέξεις η μια από την άλλη;

3.

Γράψε τουλάχιστον 3 ερωτήσεις που έχεις για την πίστη, την πνευματική δύναμη,
ή το υπερφυσικό. Επίσης γράψε τα πράγματα, σχετικά με τα τρία αυτά θέματα, που θα
ήθελες να μελετήσεις περαιτέρω στο υπόλοιπο του μαθήματος;
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
ΣΤ.

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό

Όνομα
Μάθημα

Εργασία 3

Ημερομηνία Παράδοσης

Μεγάλοι Άνδρες και Γυναίκες της Πίστεως
Οδηγίες
Διάβασε την Εβραίους 11. Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στους μεγάλους άνδρες και
γυναίκες της πίστεως που έζησαν όταν γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη. Επέλεξε ένα από αυτά
τα άτομα και γράψε μια αναφορά για το πώς χρησιμοποίησαν την πίστη στην ζωή τους.
1. Χρησιμοποίησε ένα Βιβλικό ταμείο ή άλλα βιβλία μελέτης για να βρεις τα εδάφια
στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρονται στις ζωής τους.
2. Στήριξε αυτά που αναφέρεις με τα ανάλογα εδάφια.
3. Τι μπορείς να μάθεις από αυτό το άτομο που θα σε βοηθήσει στην πνευματική σου
ανάπτυξη;
4. Πως μπορείς να μοιάσεις σ’ αυτό το άτομο περισσότερο;

Αυτή η εργασία σχεδιάστηκε από τον Bill Sitzai όταν εργαζόταν στη Πρόκληση στα Νιάτα
στο Harrisburg, Pennsylvania.
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Μάθημα
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Εργασία 4

Ημερομηνία Παράδοσης

Η Ανάγκη μου για την Πνευματική Δύναμη του Θεού
στην Ζωή μου
1.

Διάβασε την 2 Κορινθίους 12:10. Γράψε μια σύντομη περίληψη του κυρίου θέματος
που αναφέρει ο Παύλος για τις αδυναμίες του.

2.

Αναλογίσου την ζωή σου. Ποια είναι μερικά μέρη τις ζωής σου όπου είσαι αδύναμος
και χρειάζεσαι την δύναμη του Θεού να σε βοηθήσει; Επέλεξε μια από αυτές τις
αδυναμίες στην ζωή σου και κατέγραψε ποια είναι και πως θα ήθελες ο Θεός να σε
βοηθήσει.

3.

Βρες δύο ή τρία εδάφια που αναφέρουν πως ο Θεός μπορεί να σε βοηθήσει σ’ αυτόν
τον τομέα της ζωής σου. Γράψε τα εδάφια εδώ.

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό
Εργασία 4, σελίδα 2
4.

Ρώτησε ένα ή δύο άτομα που έχουν μάθει να αναπτύσσουν πνευματική δύναμη σ’
αυτόν τον τομέα της ζωής τους. Κατέγραψε μερικά πράγματα που έμαθες από αυτούς.

5.

Πάρε μερικά λεπτά και μίλησε στον Θεό για αυτόν τον τομέα της ζωής σου.
Παραδέξου σ’ Αυτόν πως είσαι αδύναμος και πως χρειάζεσαι την δύναμη Του να σε
βοηθήσει να ζήσεις επιτυχημένα για Αυτόν. Ζήτα Του να σου δώσει σοφία ώστε να
ξέρεις τι μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο δυνατός πνευματικά σ’ αυτόν τον τομέα
της ζωής σου.

6.

Γράψε δυο στόχους σχετικά με τι θα προσπαθήσεις να κάνεις, με την βοήθεια του
Θεού, για γίνεις πιο δυνατός πνευματικά σ’ αυτόν τον τομέα της ζωής σου.
Α.

Β.

Όνομα
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Μάθημα

Εργασία 5

Ημερομηνία Παράδοσης

Η Αξιολόγηση Μου Για Την Πνευματική Δύναμη Στην
Ζωή Μου
Οδηγίες
Στο μάθημα σήμερα συζητήσαμε τα εφτά χαρακτηριστικά της πνευματικής δύναμης.
Βλέπε τις σελίδες 11-14 στο Εγχειρίδιο Μαθητή. Διάβασε την περιγραφή κάθε
χαρακτηριστικού της πνευματικής δύναμης. Μπορείς να κοιτάξεις και τις σημειώσεις σου
από το μάθημα.
Τώρα αξιολόγησε την δική σου ζωή από την άποψη κάθε χαρακτηριστικού. Αυτό είναι ένα
δυνατό σημείο στην σχέση σου με τον Θεό ή ένα αδύναμο σημείο; Δώσε στο καθένα μια
βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10, με το 1 να σημαίνει πως είναι αδύναμο σημείο στην ζωή
σου και το 10 να σημαίνει πως είναι δυνατό σημείο στην ζωή σου. Μετά γράψε τι μπορείς
να κάνεις για να βελτιώσεις αυτόν τον τομέα της ζωής σου. Συμπεριέλαβε και ένα εδάφιο με
το κάθε ένα.
1.

Έχεις κάνει μια βαθιά δέσμευση να ζεις για τον Ιησού.
Η βαθμολόγηση μου ____________
Οι ιδέες μου για αύξηση

2.

Παίρνεις τις αποφάσεις σου εφόσον δεις τι λέει η Βίβλος να κάνεις.
Η βαθμολόγηση μου ____________
Οι ιδέες μου για αύξηση

3.

Η προσευχή είναι σημαντικό μέρος της ζωής σου.
Η βαθμολόγηση μου ____________
Οι ιδέες μου για αύξηση
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4.

Μαθαίνεις να ακούς τον Θεό μέσο του πνεύματός σου.
Η βαθμολόγηση μου ____________
Οι ιδέες μου για αύξηση

5.

Αγαπάς τον Θεό πιο πολύ από άλλους ανθρώπους ή πράγματα.
Η βαθμολόγηση μου ____________
Οι ιδέες μου για αύξηση

6.

Έχεις μάθει πώς να υπερνικάς τους πειρασμούς της αμαρτίας.
Η βαθμολόγηση μου ____________
Οι ιδέες μου για αύξηση

7.

Η ζωή σου επιδεικνύει τους «καρπούς του Αγίου Πνεύματος».
Η βαθμολόγηση μου ____________
Οι ιδέες μου για αύξηση
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Όνομα

Εργασία 6

Μάθημα
Ημερομηνία Παράδοσης

Δύναμη Θεού έναντι Δύναμη Σατανά
1.

Η Παλαιά Διαθήκη δίνει συγκεκριμένες προειδοποιήσεις για τα παιδιά του Θεού που
ανακατεύονται με σατανικές δυνάμεις. Συνόψισε με δικά σου λόγια τα κύρια διδάγματα
από Δευτερονόμιο 18:14-22 και Έξοδος 22:18.

2.

Διάβασε την 1 Βασιλέων 18:16-46.
Α.

Ποια ήταν η πρόκληση που έβαλε ο Ηλίας στον Αχαάβ και τους προφήτες του
Βάαλ;

Β.

Ποιο ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Θεός στο Όρος Κάρμηλος; Πριν κάνει το
θαύμα ο Θεός, τι έκανε ο Ηλίας στην θυσία του ώστε να μην μπορέσει κανείς να
εξηγήσει πως έγινε το θαύμα;

Γ.

Ποια ήταν η τιμωρία που δόθηκε στου προφήτες του Βάαλ;

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό
Εργασία 6, σελίδα 2
2.

Δ.

3.

Διάβασε τον Μάρκο 5:1-20.

4.

Πόσες φορές προσευχήθηκε ο Ηλίας πριν ξεκινήσει να φαίνεται το δεύτερο
θαύμα της ημέρας; Ποιο ήταν το δεύτερο θαύμα που έκανε ο Θεός για το Ισραήλ
εκείνη την μέρα;

Α.

Τι επιρροή είχαν τα δαιμόνια πάνω στον άνθρωπο αυτό πριν τον θεραπεύσει ο
Ιησούς;

Β.

Πως θεράπευσε ο Ιησούς αυτόν τον άνθρωπο;
Τι έκανε ο Ιησούς με τα δαιμόνια που κατοικούσαν μέσα του;

Γ.

Πως αντέδρασαν οι κάτοικοι της πόλης σ’ αυτό το θαύμα;

Δ.

Τι οδηγίες έδωσε ο Ιησούς στον θεραπευμένο άνθρωπο;

Διάβασε το Λουκάς 10:1-24.
Ο Ιησούς μίλησε στους 70 κατόπιν της επιστροφής τους από τα ταξίδια διακονίας τους.
Ποιες ήταν οι επιδράσεις της διακονίας τους στις δυνάμεις του Σατανά;
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