Πειρασμός

Όνομα
Ημερομηνία

Διαγώνισμα 5η Έκδοση

Μάθημα

Βαθμολογία

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος
Οδηγίες:

(1 βαθμό η κάθε μια )

Βάλε

X

αν η απάντηση είναι σωστή.

Βάλε

O

αν η απάντηση είναι λάθος.

1.

Αν αντισταθείς στον διάβολο, αυτός θα σταματήσει να σε πειράζει και θα φύγει
μακριά σου.

2.

Ο καλύτερος τρόπος για να είσαι έτοιμος για τον πειρασμό είναι να έρθεις πιο
κοντά στον Θεό.

3.

Αφού έγινες Χριστιανός, ο Θεός θέλει να αγνοείς τις επιθυμίες σου.

4.

Ο Ιησούς ποτέ δεν πειράστηκε όσο πειράζονται οι άνθρωποι σήμερα.

5.

Ο Σατανάς θέλει πάντα να σκέφτομαι τα τελικά αποτελέσματα για να κάνω αυτό
που με βάζει σε πειρασμό να κάνω.

6.

Ο Θεός υποσχέθηκε να εκπληρώσει όλες τις ανάγκες σου.

7.

Όταν ο Σατανάς δελεάζει τους ανθρώπους να αμαρτήσουν, συνήθως τους λέει ότι
είναι αυτός που το κάνει.

8.

Ο Θεός ζητάει από τους Χριστιανούς να απαλλαχθούν από τις αμαρτωλές
επιθυμίες.

9.

Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει ένας Χριστιανός για να αποτρέψει
οποιοδήποτε πειρασμό που προέρχεται από τον διάβολο.

10.

Όταν οι άνθρωποι ενδίδουν σε έναν πειρασμό, συνήθως βιώνουν μια προσωρινή
ικανοποίηση και ευχαρίστηση απ’ αυτό που κάνουν.

11.

Δεν πρέπει ποτέ να τρέχω μακριά από κάτι που μου προκαλεί να μπω στον
πειρασμό να αμαρτήσω.

12.

Δεν έχει σημασία πόσο χρόνο περνάς για να προετοιμαστείς για τον πειρασμό,
ο Σατανάς θα εξακολουθήσει να σε βάζει στον πειρασμό να αμαρτήσεις.

13.

Όταν ένα άτομο ενδίδει σε έναν πειρασμό, είναι συνήθως πιο εύκολο να υποκύψει
στον ίδιο πειρασμό ξανά.

14.

Όταν ένα άτομο έχει μπει στον πειρασμό να αμαρτήσει πρέπει αμέσως να αρχίσει
να βρίζει το διάβολο.

15.

Ο Σατανάς ποτέ δεν θα προσπαθήσει να σε κάνει να νιώσεις ενοχές που ενέδωσες
στον πειρασμό αφού ομολογήσεις την αμαρτία σου στον Θεό.
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Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (Συνεχίζεται)
16.

Αν εκπληρώσω τις ανάγκες μου με τον τρόπο του Θεού, ο Σατανάς δεν θα έχει
τόσες ευκαιρίες για να με δελεάσει σε αυτές τις περιοχές.

17.

Είναι αμαρτία να μπαίνεις στον πειρασμό.

18.

Θα πρέπει πάντα να μιλάω στον Θεό κάθε φορά που μπαίνω στον πειρασμό.

19.

Εάν ένα άτομο αφήνει τις επιθυμίες του να βγουν εκτός ελέγχου, τότε οι
πειρασμοί για να αμαρτήσει μπορεί να είναι πολύ δύσκολοι να αντισταθεί σ’
αυτούς.

20.

Είναι εντάξει να σκέφτεσαι απλά ότι κάνεις αυτό που έχεις μπει στον πειρασμό να
κάνεις, αλλά μόνο μην το κάνεις.

21.

Αφού ενδώσεις σε έναν συγκεκριμένο πειρασμό, θα πρέπει να κάνεις μια
υπόσχεση στον Θεό ότι ποτέ δεν θα ενδώσεις σ’ αυτό τον πειρασμό και πάλι.

22.

Όταν μπαίνω στον πειρασμό να αμαρτήσω, θα πρέπει πάντα να προσπαθώ να βρω
την ανάγκη που ο Σατανάς προσπαθεί να με κάνει να εκπληρώσω.

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (3 βαθμοί η κάθε μια)
Οδηγίες:
1.

Επέλεξε την καλύτερη απάντηση και βάλε το γράμμα της απάντησης στην
κενή γραμμή πριν την ερώτηση.
Ο καλύτερος τρόπος να νικήσεις τον πειρασμό είναι να:
A. τον αγνοήσεις. (Να πεις στον εαυτό σου , «Δεν είναι εδώ.»)

2.

B.

συλλογιστείς εδάφια της Βίβλου που αναφέρονται στον κάθε πειρασμό.

Γ.

Γελάσεις με τον πειρασμό.

Πόσο συχνά πειράζει ο Θεός τους ανθρώπους και τους κάνει να αμαρτήσουν;
A. Μόνο αν ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός.
B.

Μερικές φορές, όταν ο άνθρωπος δεν υπακούει τον Θεό.

Γ.

Ποτέ.

Ερωτήσεις με Σύντομη Απάντηση
1.

Τι είναι ο πειρασμός; (6 βαθμοί)

3
2.

Ποια 6 πράγματα μπορείς να κάνεις για να είσαι έτοιμος για τον πειρασμό;
(12 βαθμοί, 2 βαθμοί το κάθε μέρος )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

Τι πρέπει να κάνει (σκεφτεί) ένα άτομο όταν αυτός/ή έρχεται σε πειρασμό να
αμαρτήσει;
Γράψε το σχέδιο των 6 βημάτων δράσης που συζητήσατε στην τάξη.
(18 βαθμοί, 3 βαθμοί το κάθε μέρος )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

Κάθε φορά που σε βάζει σε πειρασμό ο διάβολος να αμαρτήσεις, προσπαθεί να σε
κάνει να ικανοποιήσεις τουλάχιστον μια ανάγκη ή μια επιθυμία σου. Εξήγησε τη
διαφορά ανάμεσα στις ανάγκες σου και στις επιθυμίες σου. (7 βαθμοί)
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5.
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Δώσε 2 παραδείγματα από ανάγκες και επιθυμίες. Προσπάθησε να επιλέξεις αυτές που
ο διάβολος χρησιμοποιεί για να πειράξει τους Χριστιανούς ώστε να αμαρτήσουν.
(8 βαθμοί, 2 βαθμοί το κάθε μέρος)
Επιθυμία
Επιθυμία
Ανάγκη
Ανάγκη

6.

Τι πρέπει να κάνει ένας Χριστιανός αφού ενδώσει στον πειρασμό;
Γράψε τουλάχιστον 4 πράγματα που πρέπει να κάνει ένας Χριστιανός.
(8 βαθμοί, 2 βαθμοί το κάθε μέρος)
1.

2.

3.

4.

7.

Γράψε τα εδάφια προς αποστήθιση. (14 βαθμοί, 7 βαθμοί το κάθε εδάφιο)

