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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ζωή είναι ένα ταξίδι.  Ο Θεός σε αγαπά και θέλει να είσαι επιτυχημένος σ’ αυτό το ταξίδι.  

Η επιτυχία στη ζωή για κάθε άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου και εσένα, θα προκαθοριστεί 

από το αν θα εκπληρώσεις το θαυμαστό σκοπό του Θεού για τη ζωή σου ή όχι.  Με βάση το 

δρόμο που θα επιλέξεις, μπορείς να καταλήξεις στην Αιώνια Βασιλεία Του με τις άφθονες 

ευλογίες για πάντα, ή να ζήσεις στον εφιάλτη που δεν τελειώνει ποτέ.  Για να μπορέσεις να 

επιλέξεις το φωτεινό δρόμο έτσι ώστε να μπορέσεις να ανακαλύψεις και να εκπληρώσεις το 

σκοπό του Θεού θα πρέπει να μεγαλώσεις και να γνωρίζεις τον Θεό περισσότερο κάθε μέρα.  

Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για να σε βοηθήσει να κάνεις αυτό ακριβώς. 

Κάθε μάθημα έχει τρία μέρη: {1} Μελέτη εδαφίων, {2} Θεμελιώδεις Ερωτήσεις και {3} 

Αποστήθιση εδαφίων.  Η μελέτη και ο συλλογισμός των εδαφίων θα σε βοηθήσουν να 

μεγαλώσεις και να γνωρίσεις την αλήθεια του Λόγου του Θεού.  Οι θεμελιώδεις ερωτήσεις θα 

σε βοηθήσουν να ζήσεις αυτή την αλήθεια.  Η αποστήθιση των εδαφίων θα σε βοηθήσει να 

φυλάξεις την αλήθεια αυτή μέσα στην καρδιά σου. 

Αυτός ο οδηγός μαθητείας θα σε βοηθήσει να μεγαλώσεις στην κατανόηση πως να είσαι 

ένας ευσεβής άνδρας ή γυναίκα, πως να είσαι ο ή η σύζυγος που σε θέλει ο Θεός να είσαι, 

πως να αναθρέψεις τα παιδιά σου ώστε να γνωρίζουν τον Θεό, πως θα διαχειριστείς την ζωή 

σου πριν το γάμο, και πως να συμμεριστείς τον Θεό με τα μέλη της οικογένειας σου που δεν 

Τον γνωρίζουν ακόμα. 

Ξεκίνησε το κάθε μάθημα με προσευχή.  Γράψε τις απαντήσεις με δικά σου λόγια.  Ζήτησε 

από τον Θεό να σε βοηθήσει να ζήσεις την αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε.  Είθε ο Θεός να 

σε ευλογήσει καθώς μεγαλώνεις για να Τον γνωρίζεις. 
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ΜΑΘΗΜΑ 1 

ΑΝΔΡΑΣ 

(Πως να είσαι Άνδρας) 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ:  Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια.  Συλλογίσου (σκέψου αυτό που λέει 

ο Θεός).  Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της περισυλλογής σου. 

 

1. Με πρότυπο τίνος την εικόνα δημιουργήθηκε ο άνθρωπος;  Γένεση 1:26-27 

2. Ποιος ήταν ο σκοπός που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο;  Γένεση 1:28, Ψαλμοί 

115:16, 8:5-8 

3. Τι έκανε ο άνθρωπος ώστε να δυσκολέψει αυτό το σκοπό;  Γένεση 3 

4. Πως μπορεί ο άνθρωπος να υπερνικήσει τον σατανά και να εκπληρώσει το σκοπό 

του Θεού για τη ζωή του;  Α’ Ιωάννου 1:9, 5:4-5, Ματθαίος 6:33, Ιωάννης 1:29, 

Αποκάλυψη 12:10-11 

5. Τι έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους έτσι ώστε να τους βοηθήσει να εκπληρώσουν το 

σκοπό του Θεού για τη ζωή τους;  Εφεσίους 4:8, Ρωμαίους 12:6, 11:29 

6. Πως αποκτά ο άνθρωπος τη σοφία για να χρησιμοποιήσει το χάρισμα του;  

Παροιμίες 1:7, 9:9-10, 13:20, Ιακώβου 1:5 

7. Πως ανακαλύπτει ο άνθρωπος τη θέση του στη ζωή;  Παροιμίες 18:16 

8. Τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί το χάρισμα του για να 

υπηρετήσει τον Θεό;  Ματθαίος 25:14-30 

9. Ποιος κατευθύνει τις ζωές των ανθρώπων;  Παροιμίες 16:9 

10. Ποια θα πρέπει να είναι η νοοτροπία του ανθρώπου προς τη ζωή;  Εκκλησιαστής 

3:22, 2:24-26 

11. Πως πρέπει να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος στους άλλους ανθρώπους;  Α’ Ιωάννου 

4:7, Γαλάτες 5:13-14, Α’ Τιμόθεο 5:1-2 

12. Όταν αγαπούμε τους άλλους με τον τρόπο που μας λέει ο Θεός να το κάνουμε, τι 

συμβαίνει;  Ρωμαίους 12:21 
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13. Τι αποτελέσματα έχουμε όταν υπερνικούμε το κακό με τη δύναμη του Θεού;  

Αποκάλυψη 21:7 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ):  Για να βοηθηθείς ώστε να μεγαλώσεις στη γνώση του 

Θεού ζώντας την αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 
 

1. Βλέπεις τον εαυτό σου ως άνδρα που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την εικόνα του 

Θεού;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να κάνει αυτή την 

αλήθεια πραγματικότητα μέσα στην καρδιά σου αυτή τη στιγμή. 

2. Έχεις δώσει την καρδιά σου στον Ιησού και ζεις ώστε να εκπληρώσεις το σκοπό του 

Θεού για τη ζωή σου;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη 

προσευχή αυτή τη στιγμή. 

 

«Αγαπημένε μου Θεέ, σ’ ευχαριστώ για την αγάπη που μου έδειξες μέσα από τον 

Ιησού.  Σε χρειάζομαι.  Αποστρέφομαι τον σατανά και τα πράγματα αυτού του 

κόσμου.  Ανοίγω την καρδιά μου και μετανοώ από τις αμαρτίες μου.  Ιησού, πιστεύω 

ότι πέθανες για τις αμαρτίες μου και αναστήθηκες ξανά από τους νεκρούς.  Έλα μέσα 

στην καρδιά μου και σώσε την ψυχή μου.  Γίνε ο Κύριος και ο Σωτήρας μου και 

πάρε τον έλεγχο της ζωής μου.  Γέμισε με το Άγιο Σου Πνεύμα έτσι ώστε να μπορώ 

να ζήσω για Σένα.  Σ’ ευχαριστώ που άκουσες την προσευχή μου, στο Όνομα του 

Ιησού προσεύχομαι, Αμήν.» 

3. Έχεις ανακαλύψει το χάρισμα που σου έχει δώσει ο Θεός;  Ναι __ Όχι __.  Εάν 

απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να σου το δείξει. 

4. Μήπως προσπαθείς να είσαι κάτι που δεν είσαι αντί να εκζητείς να βρεις τη ζωή σου 

μέσα στα χαρίσματα του Θεού για σένα;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες ναι, 

μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να ζήσεις και να 

χρησιμοποιήσεις τα χαρίσματα σου για την δική Του υπηρεσία αυτή τη στιγμή. 

5. Είσαι χαρούμενος με το σκοπό του Θεού για την ζωή σου;  Ναι __ Όχι __.  Εάν 

απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει μια καρδιά ευχαριστίας αυτή τη 

στιγμή. 

6. Εκζητείς να υπερνικήσεις το κακό σ’ αυτό το κόσμο δείχνοντας αγάπη στους 

ανθρώπους γύρω σου;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, μετανόησε και ζήτησε τη 

βοήθεια του Θεού. 

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το  ΨΑΛΜΟΙ 115:16.  
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  ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΘΩΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΖΕΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ 
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ΜΑΘΗΜΑ 2 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

(Πως να είσαι Γυναίκα) 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ:  Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια.  Συλλογίσου (σκέψου αυτό που λέει 

ο Θεός).  Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της περισυλλογής σου. 

 

1. Σύμφωνα με την εικόνα τίνος δημιουργήθηκαν οι γυναίκες;  Γένεση 1:26-27 

2. Ποιος ήταν ο σκοπός του Θεού για τις γυναίκες;  Γένεση 1:28, 2:18 

3. Τι έκανε η γυναίκα έτσι ώστε να δυσκολέψει αυτό το σκοπό;  Γένεση 3 

4. Πως μπορεί μια γυναίκα να υπερνικήσει τον σατανά και να εκπληρώσει το σκοπό 

του Θεού για την ζωή της;  Α’ Ιωάννου 1:9, 5:4-5, Ιωάννης 1:29, Αποκάλυψη 12:10-

11, Ματθαίος 6:33 

5. Τι έχει δώσει ο Θεός στις γυναίκες για να τις βοηθήσει να εκπληρώσουν το σκοπό 

του Θεού για την ζωή τους;  Α’ Κορινθίους 11:3,6,8-11, Α’ Τιμόθεο 2:11-14, 

Εφεσίους 4:8 

6. Πως αποκτά μια γυναίκα τη σοφία να είναι γυναίκα;  Παροιμίες 1:7, 9:10, 31:30, 

Ιακώβου 1:5, Τίτος 2:3-5 

7. Πως βρίσκει τη θέση της στη ζωή μια γυναίκα;  Παροιμίες 14:1, 31:31, Ματθαίος 

26:6-13, Πράξεις 9:36 

8. Με τι μοιάζει μια γυναίκα που δεν ζει σύμφωνα με τη σοφία του Θεού;  Παροιμίες 

14:1, 9:13-17, 30:20, Β’ Τιμόθεο 3:6 

9. Τι θα συμβεί στην γυναίκα που ζει σε πονηρία;  Παροιμίες 10:27-30, 13:9 

10. Τι υπόσχεση έχει η γυναίκα εκείνη που ζει σύμφωνα με τις αρχές του Θεού;  

Παροιμίες 3:5-8 

11. Ποια θα πρέπει να είναι η νοοτροπία της γυναίκας προς τη ζωή;  Φιλιππησίους 4:4-7 

12. Πως θα πρέπει να συμπεριφέρεται μια γυναίκα προς τους άλλους ανθρώπους;  Α’ 

Ιωάννου 4:7, Γαλάτες 5:13-14, Α’ Τιμόθεο 5:1-2 
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13. Τι συμβαίνει όταν αγαπάμε τους άλλους με τον τρόπο που μας λέει ο Θεός να το 

κάνουμε;  Ρωμαίους 12:21 

14. Ποια είναι τα αποτελέσματα όταν υπερνικούμε το κακό με τη δύναμη του Θεού;  

Αποκάλυψη 21:7 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ):  Για να βοηθηθείς ώστε να μεγαλώσεις στη γνώση του 

Θεού ζώντας την αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 
 

1. Βλέπεις τον εαυτό σου ως γυναίκα δημιουργημένη σύμφωνα με την εικόνα του 

Θεού;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να κάνει αυτή την 

αλήθεια πραγματικότητα στην καρδιά σου αυτή τη στιγμή. 

2. Έχεις δώσει την καρδιά σου στον Ιησού;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, 

προσευχήσου αυτή τη προσευχή μέσα από την καρδιά σου. 

 

«Αγαπημένε μου Θεέ, σ’ ευχαριστώ για την αγάπη που μου έδειξες μέσα από τον 

Ιησού.  Σε χρειάζομαι.  Αποστρέφομαι τον σατανά και τα πράγματα αυτού του 

κόσμου.  Ανοίγω την καρδιά μου και μετανοώ από τις αμαρτίες μου.  Ιησού, πιστεύω 

ότι πέθανες για τις αμαρτίες μου και αναστήθηκες ξανά από τους νεκρούς.  Έλα μέσα 

στην καρδιά μου και σώσε την ψυχή μου.  Γίνε ο Κύριος και ο Σωτήρας μου και 

πάρε τον έλεγχο της ζωής μου.  Γέμισε με το Άγιο Σου Πνεύμα έτσι ώστε να μπορώ 

να ζήσω για Σένα.  Σ’ ευχαριστώ που άκουσες την προσευχή μου, στο Όνομα του 

Ιησού προσεύχομαι, Αμήν.» 

3. Ζεις για να εκπληρώσεις το σκοπό του Θεού για την ζωή σου βοηθώντας στον οίκο 

που σε έχει τοποθετήσει ο Θεός;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον 

Θεό να σε βοηθήσει να το κάνεις αυτό. 

4. Είσαι εριστική, διαμαρτύρεσαι και προσπαθείς να είσαι σαν τους άνδρες αντί να 

αποδεχθείς την γυναικεία κλήση που σου έχει δώσει ο Θεός αναγνωρίζοντας ότι η 

αιώνια ανταμοιβή σου είναι η ίδια με αυτή των ευσεβών ανδρών;  Ναι __ Όχι __.  

Εάν απάντησες ναι, μετανόησε τώρα και ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει μια 

καρδιά που αποδέχεται τον ρόλο που σου έχει δώσει ο Θεός για την ζωή σου. 

5. Είσαι χαρούμενη μέσα στον σκοπό του Θεού για την ζωή σου;  Ναι __ Όχι __ .  Εάν 

απάντησες όχι, μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει μια καρδιά 

ευχαριστίας αυτή τη στιγμή. 
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6. Εκζητείς να υπερνικήσεις το κακό σ’ αυτό το κόσμο δείχνοντας αγάπη στους 

ανθρώπους γύρω σου;  Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, μετανόησε αυτή τη στιγμή 

και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να το κάνεις. 

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το  ΓΕΝΕΣΗ 2:18. 

 

 

 

  ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ 

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 

ΟΤΑΝ ΔΙΑΚΟΝΕΙ 

ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ. 
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ΜΑΘΗΜΑ 3 

ΑΝΔΡΑΣ ΣΥΖΥΓΟΣ 

(Πως να είσαι ένας ευσεβής Σύζυγος) 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ:  Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια.  Συλλογίσου (σκέψου αυτό που λέει 

ο Θεός).  Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της περισυλλογής σου. 

 

1. Τι λέει ο Θεός όσον αφορά το να βρεις μια σύζυγο;  Παροιμίες 18:22 

2. Τι θεωρεί ο Θεός ως γάμο;  Ματθαίος 19:4-6 

3. Ποιόν θα πρέπει να παντρευτεί ένας Χριστιανός;  Β’ Κορινθίους 6:14-15 

4. Ποια θέση έχει ο σύζυγος στην οικογένεια;  Εφεσίους 5:23 

5. Τι ευθύνες έχει ο σύζυγος απέναντι στη σύζυγο του;  Εφεσίους 5:25,28-29,33, 

Κολοσσαείς 3:19, Α’ Κορινθίους 7:3, Α’ Πέτρου 3:7 

6. Ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες του Θεού για το σεξ στο γάμο;  Εβραίους 

13:4, Α’ Κορινθίους 7:4-5 

7. Ποια είναι η ευθύνη του συζύγου όσον αφορά την προμήθεια για τις ανάγκες της 

οικογένειας του;  Α’ Τιμόθεο 5:8 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ):  Για να βοηθηθείς ώστε να 

μεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 
 

1. Θεώρησες την γυναίκα σου ως ένα δώρο από τον Θεό;  Ναι __ Όχι __.  Εάν 

απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγμή και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει 

να την δεις ως ένα δώρο από Εκείνον. 

2. Εκπληρώνεις την θέση σου ως κεφαλή της οικογένειας προσευχόμενος για τα μέλη 

της οικογένειας σου και φροντίζοντας για τις ανάγκες τους;  Ναι __ Όχι __.  Εάν 

απάντησες όχι, μετανόησε και προσευχήσου αυτή τη στιγμή ζητώντας από τον Θεό 

να σε βοηθήσει να είσαι η κεφαλή του σπιτιού σου. 

3. Αγαπάς την γυναίκα σου με τον τρόπο που θέλει ο Θεός, τιμώντας την και 

εκζητώντας να εκπληρώνεις τις ανάγκες της;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, 

προσευχήσου αυτή τη στιγμή ζητώντας τον Θεό να σε βοηθήσει να το κάνεις. 
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4. Είσαι πιστός στις υποσχέσεις του γάμου σου;  Ναι __ Όχι __.  Εάν όχι, μετανόησε 

αυτή τη στιγμή και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να είσαι ένας πιστός 

σύζυγος. 

5. Εκζητείς να εκπληρώνεις όλες τις ανάγκες της οικογένειας σου, τις πνευματικές, τις 

συναισθηματικές, και τις νοητικές, όπως και, τις φυσικές και υλικές;  Ναι __ Όχι __.  

Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγμή ζητώντας από τον Θεό να σε 

βοηθήσει να διακονήσεις σε όλες τις ανάγκες της οικογένειας σου. 

 

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το  ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:25. 

 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β για να ανακαλύψεις περισσότερα όσον αφορά το να είσαι σύζυγος και πατέρας. 

 

 

 

 

 

ΕΝΑΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΑΠΑΕΙ 

ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΟΠΩΣ 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 
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ΜΑΘΗΜΑ 4 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΥΖΥΓΟΣ 

(Πως να είσαι μια ευσεβής Σύζυγος) 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ:  Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια.  Συλλογίσου (σκέψου αυτό που λέει 

ο Θεός).  Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της περισυλλογής σου. 

 

1. Τι θεωρεί γάμο ο Θεός;  Ματθαίος 19:4-6 

2. Ποιον θα πρέπει να παντρευτεί μια Χριστιανή;  Β’ Κορινθίους 6:14-15 

3. Τι θα πρέπει να κάνει μια γυναίκα στη σχέση της με τον σύζυγο της;  Εφεσίους 

5:22,24, Κολοσσαείς 3:18, Α’ Πέτρου 3:1-6 

4. Τι ευθύνες έχει η ευσεβής σύζυγος στην εκπλήρωση των αναγκών της οικογένειας 

της;  Παροιμίες 31:10-28 

5. Πως αυτό θα επηρεάσει τη σχέση της με τον σύζυγο της;  Παροιμίες 12:4 

6. Ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες του Θεού για το σεξ στον γάμο;  Εβραίους 

13:4, Α’ Κορινθίους 7:4-5 

7. Τι λέει ο Θεός όσον αφορά την απόκτηση τέκνων;  Α’ Τιμόθεο 2:15, Ψαλμοί 113:9 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ):  Για να βοηθηθείς ώστε να 

μεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 
 

1. Είσαι υποταγμένη στον σύζυγο σου όπως στον Κύριο;  Ναι __ Όχι __.  Εάν 

απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγμή για να σου δώσει ο Θεός τη χάρη και τη 

σοφία να υποταχθείς στον σύζυγο σου. 

2. Εκπληρώνεις τις ευθύνες σου ως σύζυγος και μητέρα;  Ναι __ Όχι __.  Εάν 

απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγμή ζητώντας από τον Θεό να σε βοηθήσει 

να είσαι η Χριστιανή σύζυγος και μητέρα που θα έπρεπε να είσαι. 

3. Βλέπεις ως μέρος του καλέσματος σου στη ζωή το να είσαι μητέρα τέκνων και να 

βοηθήσεις να γεμίσει η γη;  (Γένεση 1:28).  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, 

ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει ξεκάθαρη κατανόηση σ’ αυτό το τομέα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα από τα ψέματα του ανθρωπισμού (ουμανισμού) είναι ότι υπάρχει υπερπληθυσμός.  Η αλήθεια 

είναι ότι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο θα μπορούσαν να χωρέσουν στα όρια μιας από τις μεγάλες πόλεις της 

Αμερικής.  Υπάρχουν περισσότερα από αρκετά τρόφιμα για να τραφούν όλοι και γι' αυτό η Αμερική πληρώνει 

τους γεωργούς της ώστε να μη παράγουν τροφές. 

 

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:22. 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΖΗΤΕΙ ΝΑ 

ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ 

ΤΗΣ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ 

ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ. 
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ΜΑΘΗΜΑ 5 

ΓΟΝΕΙΣ 

 (Πως να μεγαλώσουμε Παιδιά) 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ:  Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια.  Συλλογίσου (σκέψου αυτό που λέει 

ο Θεός).  Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της περισυλλογής σου. 

 

1. Ποιος μας δίνει τα Παιδιά μας;  Ψαλμοί 127:3-5 

2. Ποια είναι η ευθύνη που έχει ο πατέρας προς τα παιδιά του;  Εφεσίους 6:4, 

Κολοσσαείς 3:21, Ιησούς του Ναυή 24:15 

3. Ποια είναι η ευθύνη της μητέρας προς τα παιδιά της;  Τίτος 2:4, Παροιμίες 31:27 

4. Πως διδάσκουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τον Θεό;  Δευτερονόμιο 6:3-9, 11:18-21 

5. Τι είναι αυτό που εμποδίζει τα παιδιά να μάθουν πως να ζουν για τον Ιησού, και πως 

μπορούμε να το διαχειριστούμε;  Παροιμίες 22:15, 23:13-14, 13:24, 19:18, 29:15 

6. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας;  

Μάρκος 10:14 

7. Ποια είναι η υπόσχεση του Θεού για μας όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σύμφωνα 

με τον λόγο Του;  Παροιμίες 22:6 

8. Τι θα συμβεί αν αποτύχουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στα πράγματα του 

Θεού;  Παροιμίες 29:15 

9. Τι θα είσαι εσύ για τα παιδιά σου και τι θα είναι εκείνοι για σένα εάν ζεις για τον 

Ιησού;  Παροιμίες 17:6 

10. Τι θα λάβουν τα παιδιά σου εάν εσύ ζεις για τον Ιησού;  Παροιμίες 13:22 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ):  Για να βοηθηθείς ώστε να μεγαλώσεις στη γνώση του 

Θεού ζώντας την αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 
 

1. Θεωρείς τα παιδιά σου ως δώρα από τον Θεό;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, 

προσευχήσου αυτή τη στιγμή και ζήτησε από τον Θεό να κάνει αυτή την αλήθεια 

πραγματικότητα μέσα στην καρδιά σου. 
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2. Φροντίζεις να εκπληρώνεις τις ευθύνες σου ως γονέας, είτε είσαι πατέρας είτε 

μητέρα;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό 

αυτή τη στιγμή να σε βοηθήσει να εκπληρώσεις τις ευθύνες σου ως γονέας. 

3. Εμπεριέχονται τα πράγματα του Θεού στις καθημερινές σου συζητήσεις με τα παιδιά 

σου;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, μετανόησε και ζήτησε από το Θεό να σε 

βοηθήσει να μιλάς την αλήθεια Του στα παιδιά σου σε καθημερινή βάση. 

4. Πειθαρχείς με αγάπη και αυστηρότητα τα παιδιά σου όταν δεν σε υπακούν;  Ναι __ 

Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να 

τα πειθαρχείς με ευσέβεια. 

5. Καταλαβαίνεις ότι το μέλλον σου εξαρτάται στο τι κάνεις με τα παιδιά αυτή τη 

στιγμή;  Ναι __ Όχι __.   Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να κάνει αυτή την 

αλήθεια πραγματικότητα στην καρδιά σου. 

6. Εκζητείς να βοηθήσεις τα παιδιά σου να αφιερωθούν να ζήσουν για τον Ιησού;  Ναι 

__ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό αυτή τη στιγμή να σε βοηθήσει 

να πάρεις την απόφαση να το κάνεις αυτό και να σου δείξει πως να το κάνεις. 

 

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το ΜΑΡΚΟΣ 10:14. 

 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για να ανακαλύψεις περισσότερα πάνω στο θέμα «Γονείς». 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ. 
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ΜΑΘΗΜΑ 6 

ΠΑΙΔΙΑ 

(Πως να είσαι Παιδί) 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ:  Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια.  Συλλογίσου (σκέψου αυτό που λέει 

ο Θεός).  Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της περισυλλογής σου. 

 

1. Τι πρέπει να μάθουμε έτσι ώστε να είμαστε μέρος της βασιλείας του Θεού;  Μάρκος 

10:15 

2. Σε ποια περίπτωση πρέπει να παραμείνουμε πάντοτε παιδιά;  Α’ Κορινθίους 14:20 

3. Ποια είναι η ευθύνη των παιδιών προς τους γονείς του;  Εφεσίους 6:1-3, Κολοσσαείς 

3:20 

4. Τι θα πρέπει να κάνεις εάν σου ζητήσουν οι γονείς σου να μην υπακούσεις στον Θεό;  

Δευτερονόμιο 27:10, 30:19-20, Δανιήλ 11:6-21 

5. Τι θα συμβεί αν τα παιδιά αποτύχουν να υπακούσουν τους γονείς τους;  Παροιμίες 

30:17 

6. Τι θα πρέπει να εκζητεί να κάνει ένα παιδί ως Χριστιανός;  Β’ Τιμόθεο 2:22, Α’ 

Τιμόθεο 4:12, Εκκλησιαστής 12:1 

7. Ως τέκνα ποια είναι η ευθύνη μας προς τους γονείς μας όταν μεγαλώσουμε;  

Παροιμίες 23:22, Α’ Τιμόθεο 5:4 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΙΔΙ):  Για να βοηθηθείς ώστε να μεγαλώσεις στη γνώση του 

Θεού ζώντας την αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 
 

1. Έχεις την ταπεινή νοοτροπία αγάπης που έχει ένα παιδί;  Ναι __ Όχι __.  Εάν 

απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό αυτή τη στιγμή να σου τη δώσει. 

2. Εκζητείς να τιμάς και να υπακούς τους γονείς σου όσο μπορείς;  Ναι __ Όχι __.  Εάν 

απάντησες όχι, μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό αυτή τη στιγμή να σε βοηθήσει 

να το κάνεις αυτό. 

3. Εκζητείς να είσαι ένα παράδειγμα ευσέβειας άσχετα με την ηλικία σου;  Ναι __ Όχι 

__.  Εάν απάντησες όχι, μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό αυτή τη στιγμή να σε 

βοηθήσει να το κάνεις. 
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4. Εξακολουθείς να εκπληρώνεις την ευθύνη σου προς τους γονείς σου καθώς 

μεγαλώνεις;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό 

αυτή τη στιγμή να σε βοηθήσει να το κάνεις. 

 

 ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το  Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

14:20. 

 

 

 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟ. 
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ΜΑΘΗΜΑ 7 

ΑΓΑΜΟΣ/Η 

(Πως να είσαι Άγαμος/η) 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ:  Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια.  Συλλογίσου (σκέψου αυτό που λέει 

ο Θεός).  Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της περισυλλογής σου. 

 

1. Τι λέει η Βίβλος για εκείνους που είναι άγαμοι;  Ματθαίος 19:10-12, Α’ Κορινθίους 

7:1,8,17 

2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα κάποιου που είναι άγαμος;  Α’ Κορινθίους 7:32,34-35 

3. Γιατί κάποιος δεν θα έπρεπε να παραμείνει άγαμος;  Α’ Κορινθίους 7:2,9 

4. Θα πρέπει κάποιος άγαμος να μένει μόνος;  Εκκλησιαστής 4:9-12, Ψαλμοί 68:6 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΑΜΟΥΣ):  Για να βοηθηθείς ώστε να μεγαλώσεις στη γνώση του 

Θεού ζώντας την αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 
 

1. Σε κάλεσε ο Θεός να παραμείνεις άγαμος;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες ναι, 

εκζήτησε τη σοφία του Θεού και τη δύναμη να εκπληρώσεις το κάλεσμα σου. 

2. Ζεις μόνος/η;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες ναι, εκζήτησε τον Θεό ώστε να σου 

ανοίξει κάποια πόρτα να κατοικήσεις με άλλους ακόλουθους του Ιησού, που είναι 

του ιδίου φύλλου ή κάποια οικογένεια. 

 

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

7:17. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΘΕΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ 

ΤΟΥΣ ΑΓΑΜΟΥΣ 

ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
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ΜΑΘΗΜΑ 8 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

(Η Ηθική του Θεού) 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ:  Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια.  Συλλογίσου (σκέψου αυτό που λέει 

ο Θεός).  Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της περισυλλογής σου. 

 

1. Γιατί ο Θεός μας έδωσε σώματα;  Α’ Κορινθίους 6:13-19 

2. Τι έχει να πει ο Θεός για το σεξ πριν από το γάμο, για τη μοιχεία και τη σεξουαλική 

διαστροφή;  Γαλάτες 5:19-21, Εφεσίους 5:5-7 

3. Τι συμβαίνει σε μας όταν εμπλεκόμαστε σε σεξουαλική ανηθικότητα;  Α’ 

Κορινθίους 6:18, Παροιμίες 6:26-29 

4. Τι λέει η Βίβλος όσον αφορά μια ανήθικη γυναίκα;  Παροιμίες 23:27-28, 9:13-18 

5. Τι λέει η Βίβλος όσον αφορά ένα ανήθικο άνδρα;  Παροιμίες 6:32 

6. Πως κάποιος υπερνικά τους σεξουαλικούς πειρασμούς;  Α’ Κορινθίους 6:18, Β’ 

Τιμόθεο 2:22, Ιακώβου 4:4-10 

7. Πότε το σεξ είναι εντάξει;  Εβραίους 13:4 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  Για να βοηθηθείς ώστε να μεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την αλήθεια 

που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 
 

1. Καταλαβαίνεις ότι το σεξ έξω από τον γάμο και η σεξουαλική διαστροφή είναι 

λάθος;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να κάνει αυτή την 

αλήθεια πραγματικότητα στην καρδιά σου. 

2. Έχεις μετανοήσει για όλες τις ανάρμοστες σεξουαλικές νοοτροπίες και πράξεις στη 

ζωή σου;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, κάνε το αυτή τη στιγμή. 

3. Φεύγεις όταν αντιμετωπίζεις σεξουαλικούς πειρασμούς;  Ναι __ Όχι __.  Εάν 

απάντησες όχι, μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό αυτή τη στιγμή να σε βοηθήσει 

να το κάνεις. 

 

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:14. 
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ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ 

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ. 
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ΜΑΘΗΜΑ 9 

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ:  Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια.  Συλλογίσου (σκέψου αυτό που λέει 

ο Θεός).  Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της περισυλλογής σου. 

 

1. Τι γνώμη έχει ό Θεός για το διαζύγιο;  Μαλαχίας 2:16 

2. Γιατί ο Θεός επιτρέπει το διαζύγιο;  Ματθαίος 19:8 

3. Πάνω σε ποια βάση μπορεί ένας άνδρας να χωρίσει τη γυναίκα του;  Ματθαίος 5:32 

4. Πότε ένας άνδρας μπορεί να ξαναπαντρευτεί;  Ματθαίος 19:9, Α’ Κορινθίους 7:27-

28 

5. Πάνω σε ποια βάση μπορεί μια γυναίκα να χωρίσει τον άνδρα της και μπορεί μετά να 

ξαναπαντρευτεί;  Α’ Κορινθίους 7:10-11, 39, Ρωμαίους 7:2 

6. Πως βλέπει ο Θεός εκείνους που παραβαίνουν τις εντολές Του όσον αφορά το 

διαζύγιο και το γάμο;  Μάρκος 10:11-12 

7. Τι συμβαίνει σε μια κοινωνία η οποία παραβαίνει τον λόγο του Θεού όσον αφορά το 

γάμο και το διαζύγιο;  Ιερεμίας 23:10, 5:7-9, 13:25-27, 29:22-23, Ωσηέ 4:1-3 

8. Τι θα πρέπει να κάνουμε όταν ανακαλύψουμε ότι έχουμε παραβεί το νόμο του Θεού 

όσον αφορά το γάμο και το διαζύγιο;  Α’ Κορινθίους 7:17, 24, 27, 10-11, Α’ Ιωάννου 

1:9 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  Για να βοηθηθείς ώστε να μεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την αλήθεια 

που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 
 

1. Μισείς το διαζύγιο;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να σε 

βοηθήσει να το δεις όπως το βλέπει Εκείνος, και να το μισήσεις όπως το μισεί και 

Εκείνος. 

2. Έχεις παραβιάσει την αλήθεια του Θεού όσον αφορά το γάμο και το διαζύγιο;  Ναι 

__ Όχι __.  Εάν απάντησες ναι, μετανόησε και εκζήτησε όσο είναι δυνατό να 

διορθώσεις τα πράγματα. 

3. Έχεις επιτρέψει σε άλλους να παραβιάσουν την αλήθεια του Θεού όσον αφορά το 

διαζύγιο και το γάμο αποτυγχάνοντας να το συμμεριστείς μαζί τους ή επειδή 
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συμμερίστηκες κάτι διαφορετικό από τον λόγο Του;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες 

ναι, μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να ζεις και να μιλάς τον 

λόγο Του όσον αφορά το γάμο και το διαζύγιο. 

4. Προσεύχεσαι ώστε η κατάρα του διαζυγίου να αφαιρεθεί από τη χώρα σου;  Ναι __ 

Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις αυτή τη στιγμή. 

 

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το ΜΑΛΑΧΙΑΣ 2:16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΘΕΟΣ ΜΙΣΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ. 
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ΜΑΘΗΜΑ 10 

ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 

(Πως να διαχειριστείς σπίτια που είναι διαλυμένα) 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ:  Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια.  Συλλογίσου (σκέψου αυτό που λέει 

ο Θεός).  Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της περισυλλογής σου. 

 

1. Τι επιθυμεί ο Θεός για τον άνδρα που είναι διαζευγμένος;  Εφεσίους 5:25, Β’ 

Κορινθίους 5:18-19, Α’ Τιμόθεο 5:8 

2. Τι επιθυμεί ο Θεός για τη γυναίκα που είναι διαζευγμένη;  Α’ Κορινθίους 7:11 

3. Πως βλέπει ο Θεός τους ανθρώπους Του όταν οι οικογένειες τους είναι διαλυμένες 

εξαιτίας της αμαρτίας;  Ιερεμίας 14:17 

4. Τι επιθυμεί ο Θεός να κάνει με εκείνους που η καρδιά τους είναι πληγωμένη εξαιτίας 

της οικογενειακής τους κατάστασης;  Ψαλμοί 147:3, Ησαΐας 61:1 

5. Τι θα γίνει με εμάς, εάν Τον αφήσουμε, να βοηθήσει να θεραπευτούν οι πληγωμένες 

μας καρδιές και να διακονήσει στις ανάγκες μας;  Ψαλμοί 10:14, 146:9, 68:5, Ησαΐας 

54:5 

6. Από τι θα πρέπει να φυλαγόμαστε όταν έχουμε να κάνουμε με διαλυμένες σχέσεις;  

Εβραίους 12:15 

7. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε να αλλάξει η περίσταση μας και να 

θεραπευτεί η πληγωμένη μας καρδιά;  Ματθαίος 5:44 

8. Τι μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε για την περίσταση μας εάν προερχόμαστε από ένα 

διαλυμένο σπίτι;  Α’ Κορινθίους 7:26-27, 39-40, Φιλιππησίους 4:11-12, Ιακώβου 

5:16 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  Για να βοηθηθείς ώστε να μεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την αλήθεια 

που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 
 

1. Καταλαβαίνεις ότι ο Θεός επιθυμεί την επανόρθωση των διαλυμένων οικογενειών 

εάν αυτό είναι δυνατό να γίνει;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον 

Θεό να κάνει αυτή την αλήθεια πραγματικότητα σε σένα. 



 22 

2. Ενθαρρύνεις εκείνους που εμπλέκονται σε διαλυμένες οικογένειες να πιστέψουν τον 

Θεό για συμφιλίωση και επανόρθωση;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε 

να το κάνεις από σήμερα. 

3. Καταλαβαίνεις ότι ο μόνος τρόπος για να θεραπευτούν οι πληγωμένες καρδιές των 

ανθρώπων είναι μέσα από μια σχέση με τον Ιησού;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες 

όχι, ζήτησε από τον Θεό να κάνει αυτή την αλήθεια πραγματικότητα σε σένα και να 

σε βοηθήσει να διακονήσεις την αγάπη Του σ’ εκείνους που η καρδιά τους είναι 

πληγωμένη. 

4. Ενθαρρύνεις τους ανθρώπους που προέρχονται από διαλυμένες οικογένειες να 

κοιτάζουν στην σχέση τους με τον Ιησού για να βοηθηθούν να εκπληρωθούν οι 

πνευματικές και συναισθηματικές τους ανάγκες αντί να εκζητούν κοσμικές σχέσεις 

για να εκπληρωθούν αυτές οι ανάγκες;  Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να 

το κάνεις από σήμερα. 

5. Ενθαρρύνεις εκείνους που προέρχονται από διαλυμένες οικογένειες να κρατήσουν 

την κατάσταση τους σε προσευχή ενώπιον του Κυρίου απελευθερώνοντας 

συγχώρεση για πληγές και εμπιστευόμενοι τον Θεό να εκπληρώσει τις ανάγκες τους 

και να τους θεραπεύσει;  Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από 

σήμερα. 

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το ΨΑΛΜΟΙ 147:3.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΑΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ 

ΔΙΑΛΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
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ΜΑΘΗΜΑ 11 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΩΘΕΙ 

(Πως να συμμεριστείς τον Ιησού με την οικογένεια σου) 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ:  Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια.  Συλλογίσου (σκέψου αυτό που λέει 

ο Θεός).  Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της περισυλλογής σου. 

 

1. Ποια είναι η υπόσχεση του Θεού όσον αφορά τα αγαπημένα μας πρόσωπα που δεν 

έχουν σωθεί ακόμα;  Πράξεις 16:31 

2. Τι πρέπει να κάνει μια σύζυγος για να σωθούν τα αγαπημένα της πρόσωπα;  Α’ 

Πέτρου 3:1-2, Α’ Κορινθίους 7:13-16, Παροιμίες 22:6 

3. Τι πρέπει να κάνει ένας σύζυγος για να σωθούν τα αγαπημένα του πρόσωπα;  

Εφεσίους 6:4, 5:25, Α’ Κορινθίους 7:12, 14-16, Κολοσσαείς 3:19 

4. Τι πρέπει να κάνει ένα παιδί για να σωθούν τα αγαπημένα του πρόσωπα;  Εφεσίους 

6:1-2, Α’ Τιμόθεο 4:12 

5. Τι λέει ο λόγος του Θεού για το πως θα διαχειριστούμε τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουμε όταν ζούμε με ανθρώπους που δεν είναι σωσμένοι;  Ρωμαίους 

12:17-21 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  Για να βοηθηθείς ώστε να μεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την αλήθεια 

που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 
 

1. Πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να σώσει τα μέλη της οικογένειας σου που δεν ζουν για 

τον Ιησού;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγμή 

ζητώντας από τον Θεό να σου δώσει την πίστη να πιστέψεις για τη σωτηρία τους. 

2. Κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις για να τους βοηθήσεις να ζήσουν για τον Ιησού;  

Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό αυτή τη στιγμή να σε 

βοηθήσει να κάνεις το δικό σου μέρος για να τους φέρεις στον Χριστό. 

3. Τους δείχνεις την αγάπη του Ιησού με τον τρόπο που συναλλάσσεσαι μαζί τους 

καθημερινά;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να σε 

βοηθήσει να τους αγαπήσεις με την αγάπη του Ιησού. 

 

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το ΠΡΑΞΕΙΣ 16:31.  
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΣ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ 

 ΚΑΘΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΜΑΣ 

ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ. 
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ΜΑΘΗΜΑ 12 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

(Βιβλικές οικονομικές αρχές) 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ:  Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια.  Συλλογίσου (σκέψου αυτό που λέει 

ο Θεός).  Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της περισυλλογής σου. 

 

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για να φροντίζει τις υλικές ανάγκες της οικογένειας;  Α’ 

Τιμόθεο 5:8 

2. Πως ένας άνδρας αποκτά τη βοήθεια του Θεού για να το κάνει αυτό;  Δευτερονόμιο 

8:18, Ματθαίος 6:31-33, Φιλιππησίους 4:19 

3. Ποια ευθύνη έχουν οι γυναίκες στην εκπλήρωση των αναγκών της οικογένειας;  

Τίτος 2:4-5, Παροιμίες 31:10-31 

4. Τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να είναι μέρος της βασιλείας του Θεού και να 

λαμβάνει τις ευλογίες του Θεού;  Ματθαίος 4:17, 25:14-30, Πράξεις 3:19, Β’ 

Τιμόθεο 1:9, Ρωμαίους 11:29, Εφεσίους 5:17 

5. Τι είδους νοοτροπία θα πρέπει να έχει κάποιος όσον αφορά την εργασία;  Εφεσίους 

4:28, 6:6-7 

6. Τι είδους εργασιακές συνήθειες πρέπει να έχει ένας άνθρωπος;  Παροιμίες 14:23, 

13:11, 10:4 & 16 

7. Τι θα πρέπει να κάνουμε με τα πράγματα με τα οποία μας ευλογεί ο Θεός;  Παροιμίες 

3:9-10, Μαλαχίας 3:10-11, Ματθαίος 6:19-21, Α’ Κορινθίους 16:1-2, Β’ Κορινθίους 

8:12-15, 9:6-8 

8. Ποια είναι η αποθήκη στην οποία ο Θεός μας περιμένει να δώσουμε τα δέκατα μας;  

Γένεση 14:18-20, Α’ Κορινθίους 9:9-11, Γαλάτες 6:6, Α’ Τιμόθεο 5:17-18 

9. Σε ποιόν άλλον θα πρέπει να δίνουμε πέρα από το δέκατο;  Ιακώβου 2:15-16, Α’ 

Ιωάννου 3:17, Γαλάτες 6:10 

10. Τι θα πρέπει να κάνουμε στη διαχείριση των χρημάτων;  Ρωμαίους 13:8, Παροιμίες 

22:26, 17:18 
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11. Σύμφωνα με το Α’ Τιμόθεο 6:6-10, ποια νοοτροπία προς τα υλικά πράγματα φέρνει 

ικανοποίηση; 

12. Τι είναι εκείνο που θα πρέπει να καθοδηγεί αυτά που ξοδεύουμε;  Α’ Κορινθίους 

10:31 

13. Τι είναι εκείνο που θα εμποδίσει τον Θεό να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τις 

ανάγκες τις οικογένειας μας;  Δευτερονόμιο 28:15-20 

14. Τι θα συμβεί στην οικογένεια μας εάν εμείς ζούμε σύμφωνα με τις αρχές του Θεού;  

Δευτερονόμιο 28:1-13 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  Για να βοηθηθείς ώστε να μεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την αλήθεια 

που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 
 

1. Βλέπεις τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις έτσι ώστε να βοηθήσεις και να 

προμηθεύσεις για την οικογένεια σου;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, 

προσευχήσου αυτή τη στιγμή και ζήτησε από τον Θεό να σου δείξει. 

2. Εκζητείς να κάνεις το θέλημα του Θεού στη ζωή σου, εμπιστευόμενος ότι Εκείνος θα 

εκπληρώσει τις ανάγκες σου καθώς το κάνεις;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, 

μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να το κάνεις αυτή τη στιγμή. 

3. Έχεις τη σωστή νοοτροπία όσον αφορά την εργασία, και καλές εργασιακές συνήθειες 

έτσι ώστε ο Θεός να μπορεί να σε ευλογήσει στην εργασία σου;  Ναι __ Όχι __.  Εάν 

απάντησες όχι, μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να έχεις μια καλή 

νοοτροπία και καλές εργασιακές συνήθειες. 

4. Τιμάς τον Θεό με τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα χρήματα σου;  Ναι __ Όχι __.  Εάν 

απάντησες όχι, μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να το κάνεις αυτή 

τη στιγμή. 

 

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 

4:19. 

$ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ ΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

 

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ 
 

 

1. Να βεβαιώνεσαι ότι οι συμβουλές που δίνεις στα παιδιά σου έχουν βάση και είναι 

συνεπείς με τις Βιβλικές αρχές, όχι απλά τον τρέχοντα τρόπο σκέψης της κοινωνίας. 

2. Να βεβαιώνεσαι ότι οι αποφάσεις που παίρνεται ως γονείς βασίζονται και είναι 

συνεπείς με τις Βιβλικές αρχές. 

3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ:  Διάθεσε χρόνο κάθε βράδυ για να τους 

διαβάσεις από τη Βίβλο, ή από κάποιο καλό βιβλίο με Βιβλικές ιστορίες.  Δίδαξε 

τους για τους χαρακτήρες της Βίβλου και τη ζωή τους.  Βοήθησες του να 

καταλάβουν ΒΑΣΙΚΕΣ Βιβλικές αλήθειες όπως ποιος είναι ο Ιησούς, να μην λένε 

ψέματα ούτε να κλέβουν, και να αγαπούν τον Θεό με όλη τους την καρδιά.  Επίσης, 

βοήθησε τους να αποστηθίσουν τα βιβλία της Βίβλου και σημαντικά Βιβλικά εδάφια. 

4. ΕΦΗΒΕΙΑ:  Να έχεις οικογενειακές μελέτες στις οποίες θα συμμετέχουν.  Ζήτησε 

τους να διαβάσουν τη Βίβλο από τη Γένεση έως την Αποκάλυψη διαβάζοντας 

τουλάχιστον ένα κεφάλαιο την ημέρα.  Βοήθησε τους να μάθουν τις βασικές 

Βιβλικές αρχές της προσωπικής τους ζωής, της οικογενειακής τους ζωής, της 

εκκλησιαστικής τους ζωής, ευαγγελισμό και μαθητεία, και να τα εφαρμόζουν στην 

ζωή τους.  Δώσε τους να καταλάβουν ότι η επιτυχία στην ζωή είναι να μεγαλώσουν 

και να γνωρίσουν τον Θεό και να εκπληρώσουν τους σκοπούς Του για κείνους.  

Ενθάρρυνε τους να το κάνουν αυτό.  Επίσης, θα πρέπει να αποστηθίσουν σημαντικά 

κεφάλαια της Βίβλου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ 

(Πως να φτιάξεις το σπίτι σου να είναι ένας τόπος όπου οι άνθρωποι 

μεγαλώνουν και γνωρίζουν τον Θεό) 

 
1. Βεβαιώσου ότι έχεις το σχέδιο του Θεού και ότι ζεις για να εκπληρώσεις το σκοπό 

που έχει Εκείνος για την ζωή σου. 

2. Συμμερίσου το σχέδιο σου με την σύζυγο και την οικογένεια σου.  Προσευχήσου γι' 

αυτούς, και άφησε στον Θεό χρόνο για να τους δείξει πως ταιριάζουν και εκείνοι 

μέσα σ’ αυτό. 

3. Προσευχήσου ότι η σύζυγος και η οικογένεια θα μεγαλώσουν και θα γνωρίσουν τον 

Θεό και το σκοπό που έχει Εκείνος για τη ζωή τους. 

4. Εκζήτησε τον Θεό για ένα σχέδιο αποστολής για την οικογένεια σου.  Υιοθέτησε ένα 

ή περισσότερους ιεραποστόλους, για τους οποίους προσεύχεστε και βοηθάτε στις 

ανάγκες τους ως οικογένεια. 

5. Καθοδήγησε την οικογένεια σου να προσεύχεται, να μαρτυρεί και να διακονεί στους 

γείτονες σου, τους φίλους και τους συγγενείς. 

6. Καθώς οδηγεί ο Θεός, κάνετε ιεραποστολικά ταξίδια ως οικογένεια. 
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WOULD YOU LIKE TO HAVE A HAPPY HOME? 

 

WOULD YOU LIKE TO GET ALONG WITH YOUR RELATIVES? 

 

WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO RAISE CHILDREN? 

 

WHAT ABOUT BEING SINGLE? 

 

WANT TO KNOW HOW TO HEAL A BROKEN HOME? 

 

!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!  

 

Compiled by Henry Pulsifer 

 

& 

 

Illustrated by Paula Mingucci 

 

This is one of a series of booklets designed to help you grow to know God and fulfill His 

purpose for your life. Henry has experienced the victory that comes from knowing God for 

over 60 years; including God's healing from cancer as he walked with the cross. Since his 

healing he has traveled the world sharing how to know God; and helping others find blessings 

and success by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their life. 

 

Out of this experience he has compiled several learning guides that enable people to grow to 

know God, and understand how to live the basic Bible principles for blessings and success in 

life.  This particular learning guide is designed to help you grow to know God through your 

family relationships by understanding and applying God's principles for family living.  It can 

also be used to help you teach others, and is appropriate for individuals or groups. 

 

COPYRIGHT 1990 ALL RIGHTS RESERVED 

No part of this booklet may be reproduced without permission from the publisher.  

Exception: portions may be reproduced if distributed free of charge.  

 Proper credit should be given for the source of the material. 
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