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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 µαθητείας έχει σχεδιαστεί για να σε 
βοηθήσει να κάνεις αυτό ακριβώς. 

 
Κάθε µάθηµα έχει τρία µέρη: {1} Μελέτη εδαφίων ή Σηµειώσεις για µελέτη, {2} Θεµελιώδεις 

Ερωτήσεις και {3} Αποστήθιση εδαφίων ή Πρακτική εφαρµογή.  Η µελέτη και ο συλλογισµός των 
εδαφίων ή οι σηµειώσεις για µελέτη 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.  Η 
πρακτική εφαρµογή θα σε βοηθήσει να εκτελέσεις αυτό που έµαθες. 

 
Σ’ αυτό το βιβλίο θα µάθεις ότι το πως να µιλάς σε άλλους για τον Θεό είναι µέρος της ανάπτυξης 

σου ώστε να Τον γνωρίσεις.  Θα εξοικειωθείς µε τις αρχές της Βίβλου που µας παροτρύνουν να 
µιλήσουµε στους ανθρώπους για τον Θεό, και πως να συµµεριστείς τα καλά νέα του Ιησού µε άλλους.  
Επίσης θα µάθεις πως να γράψεις την δική σου ιστορία πως µεγάλωσες για να γνωρίσεις τον Θεό, και θα 
δεις τους τρόπους µε τους οποίους µπορείς να συµµεριστείς το µήνυµα της λύτρωσης του Ιησού.  Η 
κατανόηση πως να βοηθήσεις άλλους να µεγαλώσουν ώστε να γνωρίσουν τον Θεό, είναι επίσης κάτι που 
θα λάβεις από αυτό το βιβλίο. 

 
Άρχισε 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 ώστε να Τον γνωρίσεις. 
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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 1 

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: Διάβασε το περίγραµµα.  Μελέτησε το (σκέψου δηλαδή τι λέει και πως 
αυτό εφαρµόζεται σε σένα). 

 
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:  Ο Θεός θέλει τον κάθε άνθρωπο να µεγαλώσει ώστε να Τον 
γνωρίσει και να εκπληρώσει το δικό Του σκοπό για τη ζωή του.  Για να γίνει όµως αυτό, εκείνοι που 
έχουν µεγαλώσει ώστε να Τον γνωρίζουν, πρέπει να ζήσουν για Εκείνον και να συµµεριστούν όλα 
εκείνα που γνωρίζουν µε άλλους.  Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να βοηθήσει ώστε να εφοδιαστείς 
ώστε να το κάνεις αυτό. 

 
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ είναι για να µπορείς να 
συµµεριστείς για Εκείνον µε εκείνους που έρχεσαι σε επαφή στην καθηµερινή σου ζωή, και για να 
βοηθήσεις εκείνους που δίνουν την ζωή τους στον Ιησού να στερεωθούν στην σχέση τους µαζί Του. 

 
ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 
Προσευχή 
Να βοηθούµε ανθρώπους στις ανάγκες τους 
Να είµαστε φιλικοί σ’ εκείνους που συναντούµε 
Να επισκεπτόµαστε τους ανθρώπους στο σπίτι τους 

 
Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 
A. Προετοιµάζοντας την καρδιά µας και την ζωή µας. 

 
1. Αφιερώσου στο να µεγαλώνεις και να γνωρίζεις τον Θεό και να εκπληρώνεις το σκοπό Του 

για σένα. 
 

2. Ζήσε καθηµερινά στο Σταυρό (βλέπε την παρακάτω εικόνα).  Να είσαι πρόθυµος να βγάλεις 
πράγµατα έξω από την ζωή σου και σε προσωπικό και σε πολιτισµικό επίπεδο που σε 
εµποδίζουν να εκπληρώσεις το σκοπό του Θεού για σένα.  Αντικατάστησε τα µε πράγµατα 
που µαθαίνεις καθώς µεγαλώνεις ώστε να γνωρίζεις τον Θεό. 

                                                   ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
 
 
                      ΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ   
 
 
 
 
 
 
                                                       Ο ΛΟΓΟΣ 
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a. Μεγάλωσε ώστε να γνωρίσεις τον Θεό ξοδεύοντας χρόνο κάθε µέρα να διαβάσεις τη 
Βίβλο.  Μάθε για τον σκοπό του Θεού για σένα και πως να τον εκπληρώσεις. 
 

(1) Διάβασε τον (Εφεσίους 3:4) 
(2) Μελέτησε τον (Β’ Τιµόθεο 2:15) 
(3) Συλλογίσου τον (Ψαλµός 1) 
(4) Αποστήθισε τον (Ψαλµοί 119:11) 
(5) Γράψε τον (Αββακούµ 2:2) 
(6) Ζήσε τον (Ρωµαίους 6:17-18) 
(7) Συµµερίσου τον (Α’ Ιωάννου 1:1-3) 

 
b. Προσευχήσου.  Μίλα στον Θεό κάθε µέρα λέγοντας Του για: 

(1) τις ανάγκες σου 
(2) τις ανάγκες των ανθρώπων που έρχεσαι σε επαφή που δεν γνωρίζουν τον 

Θεό 
(3) τις ανάγκες άλλων ακολούθων του Ιησού 
(4) το µέρος εκείνο και τους ανθρώπους που θα ήθελες να µιλήσεις για τον 

Ιησού 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους για να µεγαλώσεις καθώς µελετάς τη 
Βίβλο και προσεύχεσαι είναι να διατηρείς ένα πνευµατικό ηµερολόγιο.  ΒΛΕΠΕ Παράρτηµα Α. 
 

c. Ξόδεψε χρόνο καθηµερινά µε άλλους ακόλουθους του Ιησού που θέλουν να 
µεγαλώσουν ώστε να Τον γνωρίσουν και να εκπληρώσουν το σκοπό Του.  
Προσευχηθείτε, ψάλλετε, διαβάζοντας τη Βίβλο, και συµµεριζόµενοι ο ένας µε τον 
άλλο. 
 

d. Ζήτησε από τον Θεό να σε καθοδηγήσει να βοηθήσεις και / ή να συµµεριστείς για τον 
Θεό µε τους ανθρώπους που συναντάς καθηµερινά.  Επίσης, επιδίωξε να ζεις για τον 
Ιησού µπροστά στα µάτια τους. 

 
ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ: Ο Θεός σε θέλει να εκπληρώσεις το σκοπό Του βοηθώντας την οικογένεια, τους φίλους, 
τους γείτονες σου, και τους ανθρώπους που συναντάς καθηµερινά, και συµµερίζεσαι µαζί τους για τον 
Θεό. 

 
3. Μάθε για τους τρόπους που µπορείς να συµµεριστείς τον Θεό µε άλλους.  Φυλλάδια, 

εδάφια, την ιστορία της δικής σου σχέσης µε τον Θεό, και λέγοντας την ιστορία του Ιησού 
είναι µερικά από τα πράγµατα που θα σε βοηθήσουν να το κάνεις αυτό. 
 

B. Στερέωσε αυτό που θέλει ο Θεός για σένα να κάνεις και στην καρδιά σου και στο µυαλό σου. 
 
1. Ζήτησε από το Θεό να σου δείξει, µέσα στη καρδιά σου, πως µπορείς να πλησιάσεις 

ανθρώπους. 
 

2. Εκζήτησε τον Κύριο για µια ευκαιρία να συµµεριστείς τον Θεό και / ή να τους βοηθήσεις. 
 

3. Προσπάθησε να έχεις τα υλικά που µπορεί να χρειαστείς, φυλλάδια, Βίβλους, κλπ. 
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4. Προσπάθησε να ντύνεσαι µε κατάλληλο τρόπο. 
 

C. Μίλησε στους ανθρώπους για τον Ιησού καθώς ο Θεός σου δίνει ευκαιρίες 
 
1. Ζήτησε από τον Θεό να σε καθοδηγήσει καθώς εκπληρώνεις το σχέδιο Του. 

 
2. Να είσαι πιστός να κάνεις τα πράγµατα που βάζει ο Θεός µέσα στην καρδιά σου, 
 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:		Για να βοηθηθείς ώστε να µεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την 
αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου.	

 
1. Είσαι αφιερωµένος να µεγαλώσεις ώστε να γνωρίσεις τον Θεό και να εκπληρώσεις το σκοπό Του 

για σένα; 
Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, κάνε αυτή την αφιέρωση σήµερα. 
 

2. Ξοδεύεις καθηµερινά χρόνο στον Σταυρό έτσι ώστε ο Θεός να µπορεί να σε κάνει τον άνδρα ή τη 
γυναίκα που σε θέλει να γίνεις; 
Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από σήµερα. 
 

3. Είσαι πρόθυµος να µάθεις έτσι ώστε να µπορείς να συµµεριστείς τον Ιησού µε 
αποτελεσµατικότητα; 
Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, αποφάσισε να το κάνεις αυτό σήµερα. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Προετοίµασε τον εαυτό σου να γίνεις ο άνδρας ή η γυναίκα που θέλει ο 
Θεός να είσαι, διαβάζοντας µε προσοχή την ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ στο Παράρτηµα Γ. 
 
Άρχισε να κρατάς ένα πνευµατικό ηµερολόγιο χρησιµοποιώντας τις 
κατευθυντήριες γραµµές που βρίσκονται στο Παράρτηµα Α, εάν δεν 
έχεις ξεκινήσει να το κάνεις ήδη. 
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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ  
ΜΑΘΗΜΑ 2 

ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 
 

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. 

 
A. Αρχές Προσευχής 

 
1. Τι πρέπει να κάνουµε όταν εµπλακούµε σε προβλήµατα; (Λουκάς 18:1) 

 
2. Για ποιόν θα πρέπει να προσευχηθούµε; (Α’ Τιµόθεο 2:1-4) 

 
3. Πως πείθουµε τους άλλους να µας βοηθήσουν; (Ματθαίος 9:36-38) 

 
4. Πως αποκτούµε θάρρος; (Πράξεις 4:31) 

 
B. Αρχές Δύναµης 

 
1. Ποια είναι η πηγή της δύναµης µας; (Πράξεις 1:8) 

 
2. Τι είναι αυτό που δίνει δύναµη στο µήνυµα µας; (Α’ Κορινθίους 1:18) 

 
3. Τι είναι αυτό που φανερώνει στους άλλους τη δύναµη του Θεού;  (Α’ Κορινθίους 2:1-5) 

 
4. Τι µπορεί να κάνει η δύναµη του µηνύµατος µας;  (Εβραίους 4:12) 

 
C. Αρχές Σποράς και Θερισµού 

 
1. Ποια θα πρέπει να είναι η νοοτροπία µας καθώς δίνουµε τη µαρτυρία µας; (Ψαλµοί 126:5-6) 

 
2. Πως επηρεάζει το ποσό που σπέρνουµε τα αποτελέσµατα; (Β’ Κορινθίους 9:6) 

 
3. Τι είδους σποράς πρέπει να σπέρνουµε;  (Γαλάτες 6:7-10) 

 
4. Τι πρέπει να σπείρουµε, που πρέπει να το σπείρουµε, και τι προκαθορίζει τα αποτελέσµατα; 

(Λουκάς 8:5-8, 11-15) 
 

D. Αρχές Προσέγγισης 
 
1. Ποιες αρχές µας δείχνει ο Ιησούς στο Ιωάννης 4:5-42; 

 
2. Ποιες είναι οι δύο προσεγγίσεις που χρησιµοποιούµε όταν συµµεριζόµαστε το ευαγγέλιο; 

(Ιούδας 22-23) 
 

3. Τι δεν θα πρέπει να κάνουµε όταν συµµεριζόµαστε το ευαγγέλιο; (Β’ Κορινθίους 4:1-6) 
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4. Τι πρέπει να αποφεύγουµε όταν συµµεριζόµαστε το ευαγγέλιο; (Τίτος 3:4-9) 
 

E. Αρχές Αποτελεσµάτων 
 
1. Ποιος χορηγεί µετάνοια στους ανθρώπους;  (Β’ Τιµόθεο 2:24-26) 

 
2. Τι επιτυγχάνει ο Λόγος του Θεού όταν τον συµµεριζόµαστε µε άλλους; (Ησαΐας 55:10-11) 

 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:		Για να βοηθηθείς ώστε να µεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την 
αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 

 
Ποιες από αυτές τις Αρχές χρειάζεται να προσθέσεις στη ζωή σου, και τι µπορείς να κάνεις για να 
τις προσθέσεις; 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Άρχισε να εκζητείς να εφαρµόζεις όλες τις Βιβλικές Αρχές ευαγγελισµού 
στη ζωή σου.	
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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 3 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΑΣΤΕ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: Διάβασε το περίγραµµα.  Μελέτησε το (σκέψου αυτά που λέει και πως 
εφαρµόζονται σε σένα). 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΑΣΤΕ:  Συχνά παρουσιάζουµε ένα µήνυµα 

που είναι χλιαρό, απρόθυµο (απλά προσευχήσου αυτή τη προσευχή και θα πας στον ουρανό) που έχει 
χλιαρά αποτελέσµατα.  Εάν πραγµατικά πρόκειται να αλλάξουµε τον κόσµο, θα πρέπει να 
συµµεριστούµε το µήνυµα που κήρυξαν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Ιησούς, ο Πέτρος και ο Παύλος, 
δηλαδή, µετάνοια προς τον Θεό και πίστη στον Ιησού Χριστό (Πράξεις 20:21).  Αυτό το περίγραµµα 
είναι ένα εργαλείο που θα µπορέσει να σε βοηθήσει να το κάνεις αυτό. 

 
Για να µπορέσουµε να παρουσιάσουµε το µήνυµα, θα πρέπει να κατανοήσουµε πρώτα τι είναι.  

Το µήνυµα αποτελείται από τέσσερα βασικά µέρη: 
1. Το πρόβληµα του ανθρώπου είναι η ΑΜΑΡΤΙΑ.  (Ησαΐας 53:6, Ρωµαίους 3:23) 
2. Αυτή η αµαρτία µας έχει ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ από τον Θεό.  (Ησαΐας 59:2, Ρωµαίους 6:23) 
3. Ο Θεός µας αγάπησε τόσο πολύ ώστε πέθανε επάνω στο σταυρό ως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ 

για µας, έτσι ώστε να µπορούµε να έχουµε αιώνια ζωή.  (Α’ Πέτρου 3:18, Ρωµαίους 5:8) 
Σηµείωση:  Αιώνια ζωή είναι µια σχέση µε τον Θεό διαµέσου του Ιησού Χριστού (Ιωάννης 
17:3) 

4. Για να λάβουµε αυτή την αιώνια ζωή, πρέπει να ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΜΕ στον Θεό µε όλη µας 
την καρδιά.  (Λουκάς 14:26, 27 & 33, Ρωµαίους 10:9-13) 

 
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ:  Ο σκοπός για τον οποίο 

συµµεριζόµαστε αυτό το µήνυµα είναι για να βοηθήσουµε τον εκάστοτε άνθρωπο να λάβει αιώνια ζωή, 
όχι απλά για να πάει στον ουρανό.  Στο Ιωάννης 17:3 λέει, «Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν 
εσένα τον µόνον αληθινό Θεό, και εκείνον τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό.»  Οι άνθρωποι 
θέλουν να λύσουν τα προβλήµατα που έχουν στην ζωή τους εδώ και τώρα.  Θέλουν βοήθεια µε τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν εκείνη τη στιγµή που τους συναντάς.  Η αφιέρωση να ακολουθήσει 
κάποιος τον Ιησού µε όλη του την καρδιά είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορεί να βρει λύση στα 
προβλήµατα της ζωής. 

 
Για να εισέλθει κάποιος στην αιώνια ζωή πρέπει να συµβούν τρία πράγµατα.  Πρέπει να 

µετανοήσουν, να λάβουν και να ξανασχεδιάσουν.  Η µετάνοια πρέπει να είναι προς τον Θεό.  Πρέπει να 
λυπηθούν γνήσια και πραγµατικά για το πως η αµαρτία τους στεναχώρησε την καρδιά του Θεού, όχι 
µόνο για το τι έχει κάνει σ’ εκείνους, την οικογένεια τους και τους άλλους ανθρώπους.  Πρέπει να 
λάβουν τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα τους.  Αυτό γίνεται παραδίνοντας πλήρως τη ζωή τους 
(σχέσεις, στόχους, και φιλοδοξίες, και υπάρχοντα) στον Θεό (Λουκάς 14:26-27 & 33), εµπιστευόµενοι 
στο λυτρωτικό έργο του θανάτου του Ιησού επάνω στο σταυρό για να τους καθαρίσει από την αµαρτία 
(Εβραίους 9:14), και να είναι πρόθυµοι να οµολογήσουν σε οποιονδήποτε συναντήσουν ότι ο Ιησούς 
είναι ο Κύριος και ο Σωτήρας τους (Ρωµαίους 10:9-10).  Εάν κάποιος άνθρωπος µετανοήσει 
πραγµατικά και λάβει, τότε θα αγαπάει τον Θεό και θα επιθυµεί να ξανασχεδιάσει τη ζωή του έτσι ώστε 
να ζήσει σε υπακοή προς τον λόγο του Θεού (Ιωάννης 14:21-23, Α’ Ιωάννου 5:1-3). 
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Στην επόµενη σελίδα υπάρχει ένα περίγραµµα για το πως να πεις στους άλλους για τον Θεό.  Θα 
σου δώσει τη γνώση που χρειάζεσαι για να µιλήσεις τους ανθρώπους για τον Ιησού.  Θα είναι τόσο 
αποτελεσµατικό, ανάλογα µε τον χρόνο που ξοδεύεις προσευχόµενος για τους χαµένους. 

 
ΣΤΟΧΟΣ:  Ο στόχος στο να λες στους άλλους για τον Θεό είναι απλά και ξεκάθαρα να τους πεις 

τι έχει κάνει ο Θεός γι' αυτούς, έτσι ώστε το Άγιο Πνεύµα να µπορεί να ελκύσει τον άνθρωπο στο να 
παραδώσει τη ζωή τους στον Θεό (πνευµατική γέννηση).  (Ρωµαίους 10:14-17, Ιωάννης 6:44, 3:3, 5-6) 

 
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 

 
Βήµα 1: ΒΕΒΑΙΩΣΟΥ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙ, ότι δεν υπάρχει καµία αµαρτία που δεν έχεις 

εξοµολογηθεί ανάµεσα σ’ εσένα και τον Θεό.  Βεβαιώσου ότι δεν συµµερίζεσαι εξαιτίας 
κάποιου θρησκευτικού καθήκοντος, αλλά από µια καρδιά που πραγµατικά αγαπάει και 
νοιάζεται για τις χαµένες ψυχές.  (Ψαλµοί 126:5-6) 
 

Βήµα 2: ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ Η ΔΗΛΩΣΗ.  Να είσαι ήρεµος.  Άφησε τον άνθρωπο να 
εκφράσει πλήρως τον εαυτό του.  Αυτό θα ανοίξει την καρδιά τους ώστε να ακούσουν το 
µήνυµα της αγάπης του Θεού.  Η ερώτηση ή η δήλωση θα πρέπει να είναι σύντοµη και 
σχεδιασµένη να προκαλέσει ενδιαφέρον κάνοντας την να είναι πολιτισµικά και κοινωνικά 
επίκαιρη. 
 
Παράδειγµα 1: Ο Ιησούς µε τη γυναίκα στο πηγάδι στο Ιωάννης 4.  «Δος µου να πιω.» και 

«Έχω να σου δώσω ζωντανό νερό.» 
 

Παράδειγµα 2: Στην Ινδία συνήθως ρωτάµε, «Έχεις βρει το δρόµο προς τον Θεό;»  Την 
Ινδική θρησκεία την απασχολεί πολύ να βρει τον δρόµο προς τον Θεό. 
 

Ένας σύντοµος λόγος της µαρτυρίας µας που αφορά το τι έχει κάνει ο Θεός για σένα ή για 
κάποιον που γνωρίζεις, ο οποίος είχε το ίδιο πρόβληµα µε τον ακροατή σου, µπορεί επίσης 
να χρησιµοποιηθεί. 
 
Παράδειγµα: Μια µαρτυρία θεραπείας µπορεί να προκαλέσει ενδιαφέρον σε κάποιον 

που έχει το ίδιο είδος αρρώστιας. 
 

Βήµα 3: ΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΥΣ. 
 

A. ΑΜΑΡΤΙΑ (Ρωµαίους 3:23) 
Ερώτηση:  Καταλαβαίνεις ότι είσαι αµαρτωλός; 
Απάντηση: Βοήθησε τους να κατανοήσουν ότι χρειάζεται µόνο µια αµαρτία για να τους 
κάνει αµαρτωλούς.  Επίσης, ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από το να ζεις για τον Θεό είναι 
αµαρτία.  Είναι ένα σηµείο ότι δεν πιστεύουν ή ότι δεν έχουν καταλάβει ότι ο Θεός τους 
αγαπάει και επιθυµεί το καλύτερο για κείνους.  (Α’ Ιωάννου 3:4, 1:8-9, Παροιµίες 2:4, 
Ρωµαίους 14:23β) 
 
Απεικόνιση:  Σε ένα ποτήρι από χυµό µήλου, µόνο µια σταγόνα δηλητήριο µπορεί να το 
κάνει ακατάλληλο να το πιει κάποιος. 
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B. ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ (Ρωµαίους 6:23) 
Ερώτηση: Γνωρίζεις ποια είναι τα αποτελέσµατα της αµαρτίας; 
Απάντηση:  Δεν έχει σηµασία ποια είναι η απάντηση τους, βοήθησε τους να κατανοήσουν 
ότι η αµαρτία τους, τους έχει αποχωρίσει από τον Θεό, και ότι καταστρέφει τη ζωή τους, την 
οικογένεια τους, τους φίλους τους, την κοινωνία, και τελικά παράγει αιώνιο αποχωρισµό, 
θάνατο και κόλαση.  Δώσε τους να καταλάβουν ότι αυτό είναι που προκαλεί προβλήµατα σ’ 
αυτούς, ή θα τους τα προκαλέσει στο µέλλον.  (Παροιµίες 8:36, 14:11, Ψαλµοί 9:17, 
Ιακώβου 1:13-16). 
 
Απεικόνιση:  Το τρακτέρ που τραβάει το αυτοκίνητο σε ένα απότοµο λόφο µε µια αλυσίδα, 
µόνο ένας κρίκος χρειάζεται να σπάσει για να γίνει ζηµιά. 
 

C. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Ρωµαίους 5:8) 
Ερώτηση:  Γνωρίζεις τι έκανε ο Θεός για να τακτοποιήσει την αµαρτία σου; 
Απάντηση:  Δεν έχει σηµασία ποια είναι η απάντηση τους, βοηθήστε τους να κατανοήσουν 
ότι ο Θεός (ο Ιησούς) πέθανε γι' αυτούς επειδή τους αγαπάει και θέλει το καλύτερο γι' 
αυτούς.  Δεν θέλει να τους εµποδίσει να απολαύσουν τη ζωή τους.  Γνωρίζει ότι η αµαρτία 
θα σε κάνει να νιώθεις όµορφα για λίγο, αλλά θα τους κάνει κακό στο τέλος επειδή 
παραβιάζει τους νόµους του σύµπαντος (τον ηθικό νόµο του Θεού ο οποίος είναι άριστος 
επειδή Εκείνος είναι πάνσοφος).  Πες τους ότι Εκείνος θέλει να τους δώσει αιώνια ζωή 
(αληθινή ειρήνη, χαρά και ευτυχία).  Θέλει να ζήσει στην καρδιά τους και να τους βοηθήσει 
να υπερνικήσουν την αµαρτία.  Ο Θεός απέδειξε πόσο πολύ νοιάζεται γι' αυτούς, όταν 
έστειλε τον Ιησού να πεθάνει επάνω στο σταυρό, και να πληρώσει την τιµωρία για την 
αµαρτία τους.  Δώσε τους να καταλάβουν ότι η δική τους καλοσύνη ή τα θρησκευτικά έργα 
δεν µπορούν να τακτοποιήσουν την αµαρτία τους επειδή είναι σαν να προσπαθείς να 
καθαρίσεις την βροµιά µε βροµιά.  (Ιωάννης 3:16, Α’ Ιωάννου 3:8, Ρωµαίους 6:5-6). 
 
Απεικόνιση:  Οι καταδικασµένοι σε θάνατο φυλακισµένοι, εάν εκείνοι πληρώσουν το τίµηµα 
για τα εγκλήµατα τους θα το κάνουν µε τον θάνατο τους.  Εάν όµως, κάποιος άλλος πεθάνει 
στην θέση τους, εκείνοι είναι ελεύθεροι και ζωντανοί. 
 

D. ΠΑΡΑΔΩΣΟΥ 
Ερώτηση:  Γνωρίσεις πως µπορείς να καθαριστείς από την αµαρτία και να λάβεις την αιώνια 
ζωή του Θεού; 
Απάντηση:  Εξήγησε ότι για να µπορέσει κάποιος να µπει στην αιώνια ζωή, πρέπει να 
συµβούν τρία πράγµατα.  Πρέπει να µετανοήσουν, να λάβουν, και να ξανασχεδιάσουν. 
 

(1) Μετανόησε (Ρωµαίους 2:4) 
Απάντηση:  Η µετάνοια πρέπει να είναι προς τον Θεό.  Πρέπει να είναι πραγµατικά 
λυπηµένοι για το πως η αµαρτία τους έχει στεναχωρήσει τη καρδιά του Θεού, και όχι 
µόνο για το τι έχει κάνει σ’ εκείνους, την οικογένεια τους ή τους φίλους τους.  Πρέπει 
να επιθυµούν να στρέψουν από την αµαρτία και να ζήσουν µε υπακοή στον Θεό. 
 
Απεικόνιση:  Όταν περπατάς στο δρόµο, κάνε µεταβολή και άρχισε να περπατάς προς 
την αντίθετη κατεύθυνση επειδή βλέπεις κίνδυνο µπροστά σου. 
 

(2) Λάβε (Ρωµαίους 10:9-13) 
Απάντηση:  Πρέπει να λάβουν τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα τους.  Αυτό 
γίνεται παραδίνοντας πλήρως τη ζωή τους (σχέσεις, στόχους και φιλοδοξίες, και 
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υπάρχοντα) στον Θεό (Λουκάς 14:26-27 & 33), και εµπιστευόµενοι στον θάνατο και 
την ανάσταση του Ιησού να τους καθαρίσει από την αµαρτία τους και να τους δώσει τη 
δύναµη να ζήσουν µε υπακοή στον Θεό.  Πρέπει επίσης να είναι πρόθυµοι να 
οµολογήσουν σε οποιονδήποτε συναντήσουν ότι Εκείνος είναι ο Κύριος και ο Σωτήρας 
τους.  (Α’ Ιωάννου 1:9, Εβραίους 9:14) 
 
Απεικόνιση:  Κάποιος αναθέτει σε κάποιον άλλον να διευθύνει την επιχείρηση του, 
επειδή γνωρίζει ότι αυτός έχει πληρώσει το τίµηµα µέσα από την εκπαίδευση που έχει 
περάσει και ότι έχει περισσότερα προσόντα από εκείνον να διευθύνει την επιχείρηση 
αυτή.  Δεν ντρέπεται µετά να πει σε όλους γι' αυτόν τον διευθυντή. 
 

(3) Ξανασχεδίασε  (Ρωµαίους 6:17-18) 
Απάντηση:  Εξήγησε τους ότι όταν πραγµατικά εµπιστευόµαστε τον Χριστό µε όλη µας 
την καρδιά, θα θέλουµε να ξανασχεδιάσουµε τη ζωή µας, έτσι ώστε, να ζούµε σε 
υπακοή στο θέληµα του Θεού, επειδή γνωρίζουµε ότι Εκείνος επιθυµεί το καλύτερο για 
µας. 
 
Απεικόνιση:  Υπακούµε στους τροχονόµους επειδή εµπιστευόµαστε ότι οι οδηγίες τους 
είναι για το δικό µας όφελος. 
 

E. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Ερώτηση:  Είσαι πρόθυµος να παραδώσει την καρδιά σου και τη ζωή σου πλήρως στον 
Ιησού; 
Απάντηση:  Αυτό είναι το πιο σηµαντικό µέρος της παρουσίασης του Ευαγγελίου.  Ο 
αιώνιος προορισµός µιας ανθρώπινης ψυχής βρίσκεται στο µεταίχµιο.  ΕΑΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΦΙΕΡΩΣΗ, επανέλαβε µε προσοχή 
την παρουσίαση του ευαγγελίου.  Ρώτησε τους, «Κατανοείς (το σηµείο εκείνο που δεν 
φαίνεται να καταλαβαίνουν);»  Αφού είσαι απόλυτα σίγουρος ότι καταλαβαίνουν τι είναι το 
ευαγγέλιο, ρώτησε την τελική ερώτηση ξανά.  Εάν ακόµα εξακολουθούν να είναι απρόθυµοι 
να δώσουν τη ζωή τους στον Χριστό, µε προσοχή και αγάπη εξήγησε τους ότι είναι πολύ 
επικίνδυνο να λες όχι στον Θεό. 
 
Εξήγησε τους: 

(1) Κανένας δεν έρχεται στον Θεό όταν εκείνοι το θέλουν, αλλά όταν ο Θεός 
τους ελκύει µε το Πνεύµα Του.  Ιωάννης 6:44 
 

(2) Ότι εκείνος ή εκείνη δεν έχουν υπόσχεση ότι θα ζουν αύριο.  Ότι αν 
πεθάνουν εκείνη τη στιγµή θα αντιµετωπίσουν την αιώνια κρίση του Θεού.  
(Β’ Κορινθίους 6:2) 
 

(3) Ότι θα είναι δυσκολότερο, εάν όχι αδύνατο, να έρθουν στον Θεό εάν πουν 
όχι.  (Παροιµίες 29:1) 

 
Εφόσον βεβαιωθείς ότι καταλαβαίνουν ξεκάθαρα τη σπουδαιότητα της απόφασης που παίρνουν, 

ρώτησε την τελική ερώτηση ξανά.  Εάν και πάλι πουν όχι, πες τους ότι ο Θεός τους αγαπάει και ότι τους 
αγαπάς και εσύ επίσης, και ότι θα προσεύχεσαι γι' αυτούς.  Θύµισε τους ότι τώρα είναι υπόλογοι γι' 
αυτά που γνωρίζουν. 
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ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, πες του ότι τώρα θα προσευχηθείς γι' αυτόν, και ότι µετά από αυτό θα χρειαστεί να 
προσευχηθεί και εκείνος φωναχτά λέγοντας στον Θεό ότι λυπάται πραγµατικά για την αµαρτία του και 
ότι επιθυµεί να αλλάξει.  Εξήγησε του ότι χρειάζεται να παραδώσει όλη του τη ζωή και όλα όσα είναι 
στον Ιησού Χριστό.  Πες του ότι πρέπει να ζητήσει τον Χριστό να έρθει µέσα στην καρδιά του και να 
τον γεµίσει µε το Άγιο Πνεύµα Του έτσι ώστε να µπορεί να ζήσει για Κείνον.  Πες του να τελειώσει την 
προσευχή του ευχαριστώντας τον Θεό για το ότι το έχει ήδη κάνει στο όνοµα του Ιησού. 
 

F. Τελική Ερώτηση:  Ποιος είναι ο Ιησούς για σένα; 
 
Απάντηση:  Η απάντηση θα πρέπει να είναι ο Κύριος µου και ο Σωτήρας µου.  Εάν δοθεί µια 
οποιαδήποτε άλλη απάντηση, ρώτησε τους τι εννοούν.  Συνέχισε για να αντιµετωπίσεις 
οτιδήποτε έχουν παρεξηγήσει. 

 
Βήµα 4: ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ 

 
Όπως δεν ωφελεί κάποιο γεωργό να θερίσει το σιτάρι από το χωράφι του χωρίς να το αποθηκεύσει 

σωστά ώστε να µη του σαπίσει, έτσι δεν βοηθάει και τον άνθρωπο αυτό, την Εκκλησία ή την κοινωνία 
να οδηγήσουµε κάποιον στον Χριστό χωρίς να βεβαιωθούµε ότι καταλαβαίνει πως να διατηρήσει την 
αφιέρωση που µόλις έκανε. 
 

Με προσοχή και αγάπη εξήγησε τα παρακάτω σ’ εκείνον που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον 
Χριστό. 

 
A. Μόλις έλαβες το σπουδαιότερο θησαυρό στη ζωή σου, τον Ιησού.  Η Βίβλος το αποκαλεί 

αυτό πνευµατική γέννηση ή γέννηση από το Πνεύµα.  (Ιωάννης 3:3, 5-6). 
 

B. Τώρα είσαι παιδί του Θεού και έχεις τη δύναµη να ζήσεις για Κείνον (Ιωάννης 1:12-13, 
Ρωµαίους 8:15-17) επειδή το Άγιο Του Πνεύµα κατοικεί µέσα σου.  Πρέπει να αφήσεις τον 
Θεό να σε γεµίσει µε το Άγιο Πνεύµα.  Το Πνεύµα Του θα σου δώσει τη δύναµη που 
χρειάζεσαι για να ζήσεις για τον Θεό και να εκπληρώσει τον σκοπό Του για σένα.  Εκείνος 
µας έχει υποσχεθεί ότι θα µας γεµίσει εάν του το ζητήσουµε.  (Καθοδήγησε τους ώστε να 
γεµίσουν από το Άγιο Πνεύµα.)  (Πράξεις 2:4, 4:31, Λουκάς 11:13). 
 

C. Ο Θεός σε έσωσε έτσι ώστε να εκπληρώσεις το δικό Του σκοπό για τη ζωή σου.  Έτσι όπως 
το φυσικό σου σώµα χρειάζεται φυσική τροφή για να ζήσει και να µεγαλώσει, έτσι και ο 
καινούργιος πνευµατικός σου άνθρωπος χρειάζεται πνευµατική τροφή καθηµερινά, έτσι 
ώστε να µπορέσεις να µεγαλώσεις και να εκπληρώσεις το σκοπό του Θεού.  Αυτή η 
πνευµατική τροφή είναι ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος, την οποία πρέπει να προσπαθήσεις να 
διαβάζεις και να υπακούς καθηµερινά.  (Λουκάς 4:4, Ρωµαίους 6:17-18, Β’ Τιµόθεο 1:9). 
 

D. Όπως ακριβώς ένα µικρό παιδί µπορεί να παραπατήσει και να πέσει καθώς µεγαλώνει και 
µαθαίνει, έτσι και εσύ θα έχεις δυσκολίες καθώς θα µεγαλώνεις πνευµατικά.  Μην τα 
παρατήσεις.  Μη ξεχνάς να οµολογείς τις αµαρτίες σου, εκζήτησε να υπακούς τον Λόγο του 
Θεού και έτσι θα µεγαλώσεις πνευµατικά.  Ο Θεός θα σε βοηθήσει. (Α’ Ιωάννου 1:9, 2:1, 
12-14, Ιωάννης 16:13, 14:26-27, Εφεσίους 3:16) 
 

E. Επειδή είσαι άνθρωπος (αδύναµος στη σάρκα), έχεις την ανάγκη να ανανεώνεις την 
αφιέρωση σου στο Χριστό και να γεµίζεις µε το Πνεύµα Του καθηµερινά µε τη προσευχή 
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έτσι ώστε να µπορείς να κάνεις το δικό Του θέληµα αντί για εκείνο που θέλεις να κάνεις εσύ.  
(Λουκάς 9:23, Ιωάννης  15:7, 23-24, Γαλάτες 5:16 & 25, Πράξεις 4:31, Εφεσίους 5:18) 
 

F. Πρέπει να είσαι πρόθυµος να πεις σε άλλους αυτά που ο Χριστός έχει κάνει για σένα και ότι 
είναι ο Κύριος και ο Σωτήρας σου.  Αυτό θα δυναµώσει τη πίστη σου και ο Θεός θα σε 
ευλογήσει.  (Πράξεις 1:8, Ματθαίος 10:32-33, Λουκάς 12:8-9, Ιακώβου 5:20, Ψαλµοί 126:5-
6) 
 

G. Πρέπει να βαπτιστείς στο νερό και να γίνεις µέλος κάποιας εκκλησίας που πιστεύει τη 
Βίβλο.  Αυτή είναι µια δηµόσια µαρτυρία που δείχνει ότι έχεις αποµακρυνθεί από την 
αµαρτία και ότι είσαι ένα καινούργιο πρόσωπο εν Χριστώ.  Χρειάζεσαι τη κοινωνία άλλων 
αφιερωµένων ακολούθων του Ιησού έτσι ώστε να παραµείνεις πνευµατικά δυνατός.  
(Πράξεις 2:38-39, Ρωµαίους 6, Εβραίους 10:24-25) 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Αφού έχεις σιγουρευτεί ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει την αφιέρωση που έχουν κάνει προς τον 
Χριστό, και πως να ζουν καθηµερινά για Εκείνον, πάρε όσες περισσότερες πληροφορίες µπορείς, όπως, 
το όνοµα τους, τη διεύθυνση τους, τον αριθµό τηλεφώνου τους, και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).  
Προσευχήσου γι' αυτούς και προσπάθησε να σιγουρευτείς ότι έχουν τη Βίβλο ή την Καινή Διαθήκη.  
Άρχισε να τους βοηθάς να µεγαλώσουν ώστε να γνωρίζουν τον Θεό µέσα στις επόµενες 24 ώρες εάν 
είναι δυνατό.  Εάν δεν µπορείς να τους βοηθήσεις προσωπικά να µεγαλώσουν ώστε να γνωρίσουν τον 
Θεό, στείλε τους σε κάποιον που µπορεί να το κάνει.  Είναι πάντα µια καλή ιδέα να τους στείλεις 
κάποια αλληλογραφία ή κάποιο δικτυακό Βιβλικό µάθηµα εάν δεν µπορείς να συναντηθείς µαζί τους σε 
προσωπικό επίπεδο.  Προσπάθησε να διατηρήσεις την επαφή µαζί τους τηλεφωνικά, µε e-mail ή 
ταχυδροµείο (αν είναι δυνατόν σε εβδοµαδιαία βάση) έως ότου έχουν εγκατασταθεί και στερεωθεί σε 
κάποια τοπική εκκλησία. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

A. Μπορεί να πουν, «Πιστεύω στον Ιησού» (αλλά είναι φανερό ότι κάνουν εκείνο που θέλουν να 
κάνουν εκείνοι). 
Απάντηση:  Ο Ιησούς είπε ότι δεν είναι όλοι εκείνοι που µε αποκαλούν Κύριε! Κύριε! που θα 
είναι µέρος της Βασιλείας µου, αλλά εκείνοι που κάνουν το θέληµα µου.  (Ματθαίος 7:21)  Είσαι 
αφιερωµένος µέσα στην καρδιά σου να ζήσεις για τον Ιησού ή απλά αναφέρεις το όνοµα Του 
ελπίζοντας να καταφέρεις να πας στον ουρανό; 
 

B. Ο Θεός δεν θα στείλει κανέναν στη κόλαση. 
Απάντηση:  Συνεχίζεις λέγοντας, «Χαίροµαι που το είπες αυτό, γιατί έθεσες µια πολύ σηµαντική 
ερώτηση.  Πως γνωρίζουµε;  Πως γνωρίζεις πως είναι ο Θεός;  Υπάρχουν δύο τρόποι για µας να 
γνωρίζουµε: 
(1)  Ο ένας τρόπος είναι η ανθρώπινη λογική.  Απλά καθόµαστε και συλλογιζόµαστε για τον Θεό, 
φτιάχνουµε τα δικά µας συµπεράσµατα.  Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει τους ανθρώπους σε 
µερικές πολύ παράξενες θρησκευτικές ιδέες.  Ποιος µπορεί να πει, ποιανού η λογική είναι η 
σωστή. 
(2)  Ο άλλος τρόπος, είναι η αποκάλυψη.  Ο Θεός έχει αποκαλύψει τον Εαυτό Του µέσα στις 
Γραφές Του, τη Βίβλο και µέσα από τον Γιο Του.  Η ερώτηση δεν είναι το τι νοµίζει ο καθένας, 
αλλά αυτό που ο Θεός έχει πει µέσα στη Βίβλο Του και µέσα από τον Γιο Του τον Ιησού. 
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C. Δεν πιστεύω στη Βίβλο. 
Απάντηση:  Μερικοί θα πουν.  «Εγώ δεν πιστεύω στη Βίβλο.  Θα πρέπει να µε πείσεις µε κάποιο 
άλλο τρόπο.»  Βασικά, η δουλεία µας δεν είναι να υπερασπιστούµε τις Γραφές αλλά να τις 
διακηρύξουµε.  Όµως, µπορούµε να αντιδράσουµε σ’ αυτή την αντίρρηση µε τον ακόλουθο 
τρόπο:  «Δεν πιστεύεις τη Βίβλο (πες το όνοµα τους);  Αυτό είναι ενδιαφέρον και σίγουρα είναι 
δικαίωµα σου, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.  Τι είναι αυτό που καταλαβαίνεις ότι διδάσκει η  
Βίβλος όσον αφορά το πως κάποιος άνθρωπος µπορεί να έχει αιώνια ζωή και να πάει στον ουρανό 
(το 98% θα απαντήσουν λέγοντας ότι πρέπει να τηρούµε τις Εντολές ή να ακολουθούµε τον 
Χρυσό Κανόνα ή να ακολουθούµε το παράδειγµα του Χριστού);  Εκεί µπορείς να απαντήσεις, 
«Αυτό ακριβώς ήταν εκείνο που φοβόµουν (πες το όνοµα τους).  Έχεις απορρίψει τη Βίβλο χωρίς 
ούτε καν να καταλάβεις το βασικό της µήνυµα. 
 

D. Δεν πιστεύω στον Θεό. 
Απάντηση:  Γιατί δεν πιστεύεις;  (Ο βασικός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον 
Θεό είναι επειδή δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την αµαρτία τους και / ή είναι πεπεισµένοι ότι ο 
Θεός δεν τους αγαπά, ούτε επιθυµεί το καλύτερο για κείνους.  Η απάντηση τους θα φανερώσει 
ποιο είναι το πρόβληµα τους.)  Ω, τώρα κατάλαβα.  Το πρόβληµα σου είναι ότι δεν επιθυµείς να 
εγκαταλείψεις την αµαρτία ή να πιστέψεις ότι ο Θεός σε αγαπάει. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Το υλικό που παραθέτουµε εδώ είναι απλά ένα εργαλείο για να σε βοηθήσει να πεις σε 
άλλους για το Θεό και να έχεις αποτελέσµατα.  Αποστήθισε το, ιδιαίτερα τα εδάφια.  Εάν είναι δυνατόν 
µελέτησε το µαζί µε κάποιον άλλο ακόλουθο του Ιησού που γνωρίζεις πριν το χρησιµοποιήσεις µε 
κάποιον που δεν γνωρίζει τον Θεό.  Όσο περισσότερο το χρησιµοποιείς τόσο περισσότερο θα γίνεται 
µέρος του εαυτού σου και θα µπορείς να το χρησιµοποιείς µέσα από την καρδιά σου.  Μη ξεχνάς ότι 
µπορεί να απαιτηθεί ιδιαίτερη εκπαίδευση για την προσέγγιση συγκεκριµένων πολιτισµικών οµάδων.  
Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: 
 

U.S. Center for World Missions, 1605 Elizabeth Street, Pasadena, CA. 91104 
www.uscwm.org 
 
ΕΙΘΕ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΙ ΚΑΘΩΣ ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΣΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ. 

 
Μέρος από το παραπάνω υλικό για την Διαχείριση Προβληµάτων είναι βασισµένο σε υλικό από το 

“Evangelism Explosion” από τον Δρ. James Kennedy. 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:		Για να βοηθηθείς ώστε να µεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την 
αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 

 
Είσαι πρόθυµος να µελετήσεις το µήνυµα που συµµεριζόµαστε έτσι ώστε να µπορείς να το 
χρησιµοποιείς αποτελεσµατικά; 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξασκήσου συµµεριζόµενος το µήνυµα αυτό για τον Θεό µε κάποιο φίλο 
ή µέλος της οικογένειας σου. 
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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 4 

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ. 
 
1. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΠΡΙΝ ΝΑ ΔΕΧΘΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ: 

 
 
 
 
 
 
 

2. ΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ: 
 
 
 
 
 
 
 

3. ΠΩΣ ΕΓΙΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: 
 
 
 
 
 
 
 

4. ΠΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΝΕΙ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ: 
 
 
 
 
 
 

5. ΓΡΑΨΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΑΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ (θεραπείες, οικονοµικές ευλογίες, και άλλα πράγµατα.) 
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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 5 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: Διάβασε το περίγραµµα.  Μελέτησε το (σκέψου δηλαδή τι λέει και πως 
αυτό εφαρµόζεται σε σένα). 

 
Κολοσσαείς 3:17 – Και κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, µε λόγο ή µε έργο, όλα να τα κάνετε στο 

όνοµα (ως αντιπρόσωποι) του Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας διαµέσου 
αυτού τον Θεό και Πατέρα. 

 
A. ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 
1. Πως να συµµερίζεσαι µιλώντας στους ανθρώπους για τον Θεό. 

a. Να είσαι ευγενικός αλλά θαρραλέος όταν µιλάς για το Θεό 
b. Μπορείς να το κάνεις πρόσωπο µε πρόσωπο ή από το τηλέφωνο. 
c. Οι καθηµερινές µας δραστηριότητες µας δίνουν ευκαιρίες να µιλήσουµε στους 
ανθρώπους για τον Θεό. 

d. Προσευχήσου στον Θεό για να µιλήσεις στους ανθρώπους που γνωρίζεις και που έχουν 
ανάγκη να ακούσουν για τον Θεό και εκζήτησε κάποιο προσχεδιασµένο χρόνο που θα 
µπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. 

e. Να είσαι ευαίσθητος στα Θεϊκά ραντεβού όπου ο Θεός φέρνει κάποιον σε σένα που 
θέλει να µάθει για Κείνον.  Μπορείς να το καταλάβεις από τις ερωτήσεις που κάνουν ή 
από τα σχόλια τους. 
 

2. Πως να συµµερίζεσαι για τον Θεό χρησιµοποιώντας γραπτό λόγο. 
a. Μπορείς να δίνεις στους ανθρώπους κάποιο φυλλάδιο.  Να έχεις πάντοτε φυλλάδια µαζί 
σου.  Φυλλάδια που δίνουν το µήνυµα της αγάπης του Θεού και φυλλάδια που 
πραγµατεύονται συγκεκριµένα προβλήµατα, όπως, ναρκωτικά, κατάθλιψη, και άλλα 
θέµατα στη ζωή.  Δώσε τα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη όταν µπορείς. 

b. Μπορείς να δίνεις στους ανθρώπους Βίβλους, Καινές Διαθήκες, ή εδάφια από τη 
Γραφή.  Ένας τρόπος που µπορείς να το κάνεις αυτό είναι να τους κάνεις κάποιο δώρο 
για κάποια ιδιαίτερη περίσταση όπως είναι τα γενέθλια, τα Χριστούγεννα, ή όταν 
καλωσορίζεις καινούργιους ανθρώπους που µετακόµισαν στην περιοχή σου. 

c. Μπορείς να χρησιµοποιήσεις το συνηθισµένο ταχυδροµείο ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
(e-mail) για να στείλεις κάποια επιστολή, φυλλάδιο ή κάποιο εδάφιο από τη Γραφή σε 
κάποιον για τον οποίο προσεύχεσαι. 
 

3. Μπορείς να δίνεις και οπτικοακουστικά µέσα (CD, DVD) που µιλούν για τον Θεό ως δώρα. 
 
Μη ξεχνάς ότι τα Λόγια του Θεού είναι ένα πολύ δυνατό όπλο.  Θα καταστρέψουν τα οχυρά του 

διαβόλου στο νου και τις καρδιές των ανθρώπων, και θα αποκαλύψουν την αλήθεια σ’ αυτούς 
(Εβραίους 4:12 & Β’ Κορινθίους 10:4-5).  Είναι σαν ωρολογιακές βόµβες που θα εκραγούν σύµφωνα µε 
το χρονοδιάγραµµα του Θεού (Ησαΐας 55:11).  Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε πολλαπλούς τρόπους 
για να µιλήσουν στους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό. 
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B. ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ. (Διακονίες 
Ελέους) 
 
1. Πρέπει να αναπτύξεις ένα τρόπο ζωής που ζεις για να δίνεις στους ανθρώπους αυτό που 

χρειάζονται. 
 

2. Πρέπει να προσπαθείς να βοηθήσεις τους ανθρώπους γύρω σου στις φυσικές, υλικές, 
νοητικές, συναισθηµατικές και πνευµατικές ανάγκες µέσα από τη δύναµη του Αγίου 
Πνεύµατος.  Αυτό θα τους δείξει ότι νοιάζεσαι γι' αυτούς, και θα σου προσφέρει ευκαιρίες 
να συµµεριστείς µαζί τους για τον Θεό.  (Ματθαίος 10:7-8, Ιωάννης 6:5-11, 26-27, Λουκάς 
6:17-18, Πράξεις 14:8-10) 
 

3. Θα πρέπει πρώτα να βοηθάς την οικογένεια σου και τους πιστούς που γνωρίζεις, και µετά 
τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό.  (Ιωάννης 13:35 & Γαλάτες 6:10). 
 

4. Θα πρέπει πάντα να εκζητείς την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύµατος όταν προσπαθείς να 
βοηθήσεις τους ανθρώπους. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα µπορείς να κάνεις κάτι όταν υπάρχει κάποια ανάγκη.  Εάν δεν µπορείς να κάνεις 

τίποτα άλλο, µπορείς να προσευχηθείς µε τον άνθρωπο.  Οι διακονίες ελέους µπορούν 
να συνδυαστούν και µε άλλους τύπους διακονίας για µεγαλύτερη επιρροή. 

 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:		Για να βοηθηθείς ώστε να µεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την 
αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 

 
Πως µπορείς να µιλήσεις στους ανθρώπους που γνωρίζεις για τον Θεό; 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Προσπάθησε να συµµεριστείς για τον Θεό βρίσκοντας κάποιον που έχει 
κάποια ανάγκη, και βοηθώντας τους µε αυτά που έχουν ανάγκη.  Ψάξε 
για κάποια ευκαιρία για να τους µιλήσεις για τον Θεό όταν τους βοηθάς 
και µετά πες τους για τον Ιησού χρησιµοποιώντας αυτά που σε έχει 
διδάξει ο Θεός.  Γράψε παρακάτω µια σύντοµη ιστορία για το τι συνέβη. 
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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 6 

ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ 
ΣΥΝΑΝΤΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: Διάβασε το περίγραµµα.  Μελέτησε το (σκέψου δηλαδή τι λέει και πως 
αυτό εφαρµόζεται σε σένα). 

 
Αυτά είναι µερικά από τα πράγµατα που µπορείς να κάνεις ώστε να συµµεριστείς για τον Θεό µε 
τους ανθρώπους που συναντάς και τους ανθρώπους στην κοινότητα που ζεις.  Το βασικό θέµα εδώ 
είναι να αγαπάς τους ανθρώπους και να προσπαθείς να γίνεις φίλος µαζί τους, και µετά ο Θεός θα 
σου δείξει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις.  (Παροιµίες 18:24 και 16:29) 

 
ΣΥΜΜΕΡΙΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΡΙΣΤΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ είναι για να 
επιτρέψεις στους ανθρώπους να δουν την δύναµη του Θεού, και να εµπειριστούν την αγάπη Του και το 
έλεος Του για κείνους µέσα από τις απαντήσεις στην προσευχή. 

 
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΡΙΣΤΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ είναι να 
προσεγγίσεις τους ανθρώπους µε το µήνυµα της αγάπης του Θεού µέσα από τις απαντήσεις στην 
προσευχή. 

 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΡΙΣΤΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 
 
1. Προσευχόµενος για τις ανάγκες που σου λένε οι άνθρωποι κατά τις καθηµερινές σου 

δραστηριότητες. 
 

2. Αναζητώντας ευκαιρίες για να προσευχηθείς για ανθρώπους µε τους οποίους θέλεις να 
συµµεριστείς το µήνυµα της αγάπης του Θεού. 
 

3. Επισκεπτόµενος ανθρώπους µε τους οποίους θέλεις να συµµεριστείς το µήνυµα της αγάπης του 
Θεού και προσευχόµενος για τις ανάγκες που σου αναφέρουν. 

 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΡΙΣΤΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 
 
1. Ζήτησε από τον Θεό να σε κάνει ευαίσθητο στις ανάγκες για προσευχή που έχουν οι άνθρωποι. 
2. Προσευχήσου για τις ανάγκες που σου δείχνει ο Θεός, ή που έχουν εκφραστεί σ’ εσένα.  Κάνε το 

αµέσως αν αυτό είναι δυνατό.  (Βλέπε Παράρτηµα Β). 
 

3. Να είσαι ευαίσθητος να προσέξεις τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για να συµµεριστείς το 
µήνυµα της αγάπης του Θεού µέσα από τις ερωτήσεις ή τα σχόλια που κάνουν οι άνθρωποι όταν 
προσεύχεσαι γι' αυτούς. 
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ΣΥΜΜΕΡΙΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΦΙΛΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΦΙΛΟΣ είναι ότι µπορεί να σου 
δώσει ευκαιρίες να συµµεριστείς το µήνυµα της αγάπης του Θεού µε ανθρώπους που Εκείνος στέλνει σε 
µας κατά τις καθηµερινές µας δραστηριότητες. 

 
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ θα πρέπει να είναι να συµµεριστούµε το µήνυµα της αγάπης του Θεού µε όσο 
περισσότερους ανθρώπους µπορούµε καθώς ο Θεός µας δίνει ευκαιρίες. 
 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΦΙΛΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΕΙΝΑΙ: 

 
1. Η πρώτη φορά που τους συναντούµε.  Αυτή µπορεί να είναι η µοναδική ευκαιρία που έχουµε να 

γίνουµε φίλοι ή µπορεί να είναι µια από τις πολλές που θα ακολουθήσουν.  Δεν µπορούµε να 
ξέρουµε µε βεβαιότητα. 
 

2. Με ανθρώπους που έχουµε τακτική επαφή µέσα από την εργασία µας, το σχολείο, στα ψώνια ή 
εκείνους που συναντούµε τακτικά επειδή συµπίπτει το καθηµερινό µας πρόγραµµα.  Αυτά 
προµηθεύουν συνεχείς ευκαιρίες να γίνουµε φίλοι. 
 

3. Ένας ακόµα τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να γίνουµε φίλοι µε ανθρώπους είναι να σχεδιάσουµε 
κάποιο τρόπο ώστε να τους συναντήσουµε επειδή ο Θεός έχει βάλει ένα ενδιαφέρον γι' αυτούς στην 
καρδιά µας. 

 
ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΙΝΑΙ: 

 
1. Φτιάξε µια λίστα προσευχής µε χαµένους φίλους (µέλη της οικογένειας, γείτονες, συνεργάτες, 

υπηρετικό προσωπικό, επισκέπτες στην εκκλησία, κλπ.)  Πρόσθεσε καινούργια ονόµατα σ’ αυτή 
καθηµερινά καθώς µιλάς στις καινούργιες επαφές σου για το µήνυµα της αγάπης του Θεού.  
Προσευχήσου γι' αυτούς τακτικά (κάθε µέρα αν είναι δυνατόν) ζητώντας από τον Θεό να σπάσει τις 
σατανικές δυνάµεις πάνω στη ζωή τους.  Ζήτησε Του να τους ελκύσει προς τον Εαυτό Του µε την 
Δύναµη του Αγίου Πνεύµατος, και να τους ελέγξει για την αµαρτία τους και για την ανάγκη που 
έχουν να συµφιλιωθούν µε τον Θεό.  Ζήτησε από τον Θεό να τους φανερώσει ότι οι άνθρωποι 
εκείνοι που απορρίπτουν τον Θεό θα αντιµετωπίσουν την κρίση Του. 
 

2. Προσπάθησε να συµµεριστείς µε αγάπη όσο περισσότερο µπορείς για το µήνυµα της αγάπης του 
Θεού µε τους καινούργιους ανθρώπους που συναντάς καθηµερινά.  Αυτή η αρχική επαφή µπορεί να 
είναι η µοναδική ευκαιρία που θα έχεις να µιλήσεις µε αυτό το πρόσωπο. 
 

3. Καθώς δηµιουργούνται ευκαιρίες συνέχισε να συµµερίζεσαι το µήνυµα της αγάπης του Θεού µε 
αυτούς µε τους οποίους έχεις ήδη µιλήσει.  Θα ακολουθήσουν και άλλες ευκαιρίες να συµµεριστείς 
καθώς προσεύχεσαι για το καθηµερινό σου πρόγραµµα και τους ανθρώπους που θα συναντήσεις 
που δεν γνωρίζουν τον Θεό.  Επίσης, σκέψου για µη προγραµµατισµένες συναντήσεις µε φίλους 
που δεν γνωρίζουν τον  Θεό καθώς θεϊκά σχεδιασµένες επαφές θα δηµιουργηθούν µε σκοπό να 
συµµεριστείς για την αγάπη Του και να τους βοηθήσεις στις ανάγκες τους. 
 

4. Ζήτησε από τον Θεό να έρθεις σε επαφή µε τουλάχιστον ένα πρόσωπο από την λίστα σου κάθε 
εβδοµάδα µε σκοπό να συµµεριστείς το µήνυµα της αγάπης του Θεού.  Προσπάθησε να τους 
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επισκεφθείς, ή να τους προσκαλέσεις σε µια ξεκούραστη συνάντηση συνοµιλίας για τον Θεό.  
Προσπάθησε να έχεις ακόµα ένα ακόλουθο του Ιησού µαζί σου ή να προσεύχεται για σένα. 
 

5. Όταν µιλάς στους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού να είσαι ήρεµος: 
 
a. Συµµερίσου όσο περισσότερο µπορείς από το µήνυµα της αγάπης του Θεού και / ή τη δική σου 
ιστορία. 
 

b. Δώσε τους ένα φυλλάδιο, και / ή µια Βίβλο, ή Καινή Διαθήκη εάν είναι δυνατόν. 
 

c. Ρώτησε τους αν έχουν κάποια ανάγκη για προσευχή και προσευχήσου µαζί τους εάν είναι 
δυνατόν πριν να τελειώσει η συζήτηση. 
 

6. Εάν ο άνθρωπος παραδώσει τη ζωή του στον Ιησού Χριστό, άρχισε να τους βοηθάς να µεγαλώσουν 
ώστε να γνωρίζουν τον Θεό. 
 

7. Εάν ο άνθρωπος δεν παραδώσει τη ζωή του στον Θεό, προσπάθησε να αφήσεις την πόρτα ανοικτή 
για µελλοντικές επαφές και / ή προσκάλεσε τους να σε επισκεφτούν. 

 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΣΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΌ ΠΟΡΤΑ 
ΣΕ ΠΟΡΤΑ είναι για να µεταδώσεις το µήνυµα σε κάθε σπίτι σε µια συγκεκριµένη περιοχή. 

 
Υλικά που µπορούν να σε βοηθήσουν καθώς συµµερίζεσαι το µήνυµα του Θεού από πόρτα σε πόρτα 
είναι: 

 
1. Ένα κοµµάτι χαρτί ή σηµειωµατάριο για να καταγράψεις τα ονόµατα, διευθύνσεις και άλλες 

πληροφορίες για τα σπίτια που επισκέπτεσαι. 
 

2. Φυλλάδια για να δώσεις.  Εάν είσαι κοντά στην εκκλησία σου, κάποιο ενηµερωτικό φυλλάδιο για 
την εκκλησία σου που αναφέρει ώρες συναθροίσεων, διαθέσιµη βοήθεια, και άλλα πράγµατα που 
µπορεί να είναι χρήσιµα.  Ένα σύντοµο µήνυµα που να εκφράζει το ενδιαφέρον σου για τις ανάγκες 
των ανθρώπων που επισκέπτεσαι θα ήταν επίσης χρήσιµο.  Μια σύντοµη παρουσίαση του 
µηνύµατος της αγάπης του Θεού θα µπορούσε να βρίσκεται στα φυλλάδια που µοιράζεις. 
 

3. Απλά φυλλάδια που συµµερίζονται το µήνυµα της αγάπης του Θεού, και πως µπορεί κάποιος να 
µετανοήσει και να δώσει τη ζωή του στον Θεό. 
 

4. Άλλα φυλλάδια για συγκεκριµένες ανάγκες όπως ερωτήσεις πάνω σε θρησκευτικά θέµατα, εθισµό 
στα ναρκωτικά, ή οικογενειακά προβλήµατα θα µπορούσαν να είναι χρήσιµα. 
 

5. Βίβλους ή Καινές Διαθήκες για να βάλεις σε σπίτια που δεν έχουν. 
 

6. Βιντεοσκοπηµένα ή ηχογραφηµένα µηνύµατα. 
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Ο ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ είναι 
γιατί θέλουµε να οδηγήσουµε το κάθε µέλος αυτής της οικογένειας σε κάθε σπίτι να παραδώσουν τη 
ζωή τους στον Θεό. 

 
Βήµατα που θα σε βοηθήσουν να προσεγγίσεις τις περιοχές που ο Θεός θέλει να προσεγγίσεις είναι: 

 
7. Αγόρασε ή φτιάξε ένα χάρτη της περιοχής (ες) που νιώθεις ότι ο Θεός σε θέλει να προσεγγίσεις.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο πρώτος τόπος που θέλει ο Θεός να προσεγγίσεις είναι η περιοχή όπου κατοικείς.  
Άρχισε πρώτα από κοντά όπως είναι η γειτονιά σου και η εργασία σου και προχώρησε από εκεί. 
 

8. Συνεργάσου µε άλλους (2 ή περισσότερους ανθρώπους) οι οποίοι έχουν το ίδιο βάρος για την ίδια 
περιοχή. 
 

9. Η οµάδα θα πρέπει να αρχίσει να προσεύχεται και να νηστεύει για την περιοχή που προσπαθούν να 
προσεγγίσουν εξασκώντας την εξουσία τους πάνω στις πνευµατικές δυνάµεις που είναι εκεί, και 
ζητώντας το χρίσµα και τη σοφία του Θεού καθώς συµµερίζονται το ευαγγέλιο.  Επίσης θα πρέπει 
να περπατήσουν γύρω από την περιοχή και να προσευχηθούν ότι το κάθε σπίτι θα είναι ανοικτό να 
δεχθεί το µήνυµα του Θεού.  Αυτό ονοµάζεται «βάδισµα προσευχής».  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για 
πληρέστερες οδηγίες για το πως να προσεύχεσαι για τους γείτονες σου ή οποιαδήποτε περιοχή στον 
κόσµο που ο Θεός βάζει την επιθυµία στην καρδιά σου να προσεγγίσεις πήγαινε στο Παράρτηµα Δ. 
 

10. Άρχισε να επισκέπτεσαι πόρτα µε πόρτα.  Σιγουρέψου ότι εξακολουθείς να επιστρέφεις στην ίδια 
περιοχή έως ότου έχεις επισκεφθεί κάθε σπίτι.  Προσπάθησε να επιλέξεις ένα χρονικό διάστηµα 
που οι άνθρωποι βρίσκονται σπίτι, ξύπνιοι και όχι την ώρα του φαγητού.  Οι επισκέψεις µετά τη 
δύση του ηλίου δεν είναι ενδεδειγµένες σε µερικές περιοχές. 
 

11. Τεχνικές για να συµµερίζεσαι τον Θεό από πόρτα σε πόρτα: 
a. Χτύπησε το κουδούνι αν υπάρχει.  Εάν όχι, χτύπησε τη πόρτα αρκετά δυνατά για να ακουστείς.  
Περίµενε για 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερα.  Εάν δεν υπάρχει απάντηση, χτύπησε το 
κουδούνι ή την πόρτα για µια ακόµα φορά.  Άφησε αρκετό χρόνο για να απαντήσουν.  Εάν δεν 
υπάρχει απάντηση, κατάγραψε τα ονόµατα, τις διευθύνσεις, την ηµεροµηνία, και οποιαδήποτε 
άλλη βοηθητική πληροφορία στο χαρτί ή το σηµειωµατάριο σου. 
 

b. Εάν κάποιος βρίσκεται σπίτι: 
(1) Συστήσου 
(2) Συµµερίσου το γεγονός ότι επισκέπτεσαι την περιοχή από ενδιαφέρον για τις ανάγκες 

των ανθρώπων που ζουν εκεί. 
(3) Άφησε τους να µιλήσουν.  Ρώτησε τυχαίες ερωτήσεις για τις δουλείες τους, την 

οικογένεια, και άλλα πράγµατα. 
(4) Μπορεί να θέλεις να τους ρωτήσεις: 

(a.) Πόσο καιρό κατοικείτε σ’ αυτή τη Γειτονιά; 
(b.) Μεγαλώσατε µε κάποια συγκεκριµένη θρησκεία; 
(c.) Παρακολουθείτε ήδη κάποια συγκεκριµένη θρησκευτική κοινωνία; 
(d.) Μπορώ να µοιραστώ µαζί σας τη λύση για τα προβλήµατα της ζωής; 

(5) Καθώς σου δίνεται η ευκαιρία, συµµερίσου το µήνυµα του Θεού χρησιµοποιώντας 
κάποιο φυλλάδιο ή το περίγραµµα που δόθηκε στο Μάθηµα 3. 

(6) Προσπάθησε να προσδιορίσεις τις πνευµατικές ανάγκες της οικογένειας.  Θα ήθελες να 
τα γράψεις αυτά στο χαρτί σου ή στο σηµειωµατάριο σου αφού φύγεις από το σπίτι 
εκείνο. 
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(7) Εάν δεχθούν το µήνυµα της αγάπης του Θεού, χρησιµοποίησε τη διαδικασία 
παρακολούθησης που δίνεται στο Μάθηµα 7. 

(8) Ακόµα και αν δεν δεχθούν το µήνυµα της αγάπη του Θεού, αλλά σου επιτρέψουν να το 
συµµεριστείς µαζί τους, προσπάθησε να αφήσεις ανοιχτό το ενδεχόµενο µελλοντικών 
επισκέψεων. 

(9) Προσπάθησε πάντοτε να κλείσεις µε προσευχή.  Ζήτησε τους αν έχουν κάποια ιδιαίτερη 
ανάγκη για προσευχή. 

c. Εάν δεν βρίσκεται κανένας στο σπίτι: 
Άφησε ένα σύντοµο γραπτό µήνυµα λέγοντας τους ότι πέρασες από εκεί επειδή επισκέφθηκες 
την περιοχή.  Βεβαιώσου ότι το µήνυµα αναφέρει ότι ενδιαφέρεσαι για οποιαδήποτε ανάγκη 
ίσως να έχουν.  Το µήνυµα θα πρέπει επίσης να περιέχει πληροφορίες που να τους λέει πως θα 
µπορούσαν να έρθουν σε επαφή µαζί σου για προσευχή για τις ανάγκες τους. 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΣΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ 

1. Να είσαι πάντα χαµογελαστός, αβρός και ευγενικός.  Ευχαρίστησε τους για το χρόνο που σου 
διαθέτουν. 

2. Πάντα να φεύγεις ή να σταµατάς όταν σου το ζητούν. (Χαµογέλασε, πρόσφερε τους ένα 
φυλλάδιο και ευχαρίστησε τους για το χρόνο που σου διέθεσαν) 

3. Πάντοτε γράψε την ανταπόκριση τους και άλλες πληροφορίες στο σηµειωµατάριο σου αφού 
φύγεις από το σπίτι, αλλά πριν συνεχίσεις στο επόµενο σπίτι. 

4. Να είσαι ντυµένος όσο ωραία και προσεγµένα µπορείς. 
5. Πηγαίνετε δύο-δύο ως παντρεµένα ζευγάρια αν είναι δυνατόν.  Εάν δεν υπάρχουν παντρεµένα 

ζευγάρια χρησιµοποιήστε τρία άτοµα στην οµάδα, ένα από αυτά ας είναι το αντίθετο φύλο. 
6. Εάν ανοίξει την πόρτα κάποιο παιδί, ζήτησε να µιλήσεις µε τον πατέρα του ή την µητέρα του. 
7. Όταν περιµένετε στην πόρτα, σταθείτε λίγο πιο µακριά από τη πόρτα και µη µιλάτε µεταξύ 

σας γιατί κάποιος µπορεί να σας παρακολουθεί. 
8. Μη µιλάτε µεταξύ σας όταν φεύγετε.  Περιµένετε έως ότου είστε σίγουροι ότι δεν σας ακούει 

κανένας. 
9. Πάντοτε να προσεύχεστε για τους ανθρώπους που µόλις επισκεφθήκατε. 
10. Συµµεριστείτε τους τρόπους που θα µπορούσατε να βελτιώσετε τις επισκέψεις σας µε τα µέλη 

της οµάδας αφού έχετε επιστρέψει από τις επισκέψεις. 
11. Εάν δεν έχουν χρόνο να µιλήσουν όταν τους επισκέπτεστε για πρώτη φορά, ρώτησε τους για 

κάποιο συγκεκριµένο χρόνο που θα µπορούσατε να επιστρέψετε.  Γράψε το χρόνο αυτό στο 
σηµειωµατάριο σου. 

12. Προσπάθησε πάντοτε να αφήσεις κάποιο έντυπο ή κάποιο ηχογραφηµένο µήνυµα για το 
µήνυµα του Θεού σε κάθε σπίτι. 

13. Συνέχισε να επισκέπτεσαι το κάθε σπίτι εφόσον είναι ανοιχτοί να ακούσουν το µήνυµα του 
Θεού.  Όταν κάνουν την αφιέρωση να ζήσουν για τον Θεό, χρησιµοποίησε τη διαδικασία 
παρακολούθησης που περιγράφεται στο Μάθηµα 7. 

 
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΡΙΣΤΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

1. Θα έπρεπε να είναι το πιο φυσιολογικό πράγµα που κάνουµε – να συµµεριζόµαστε το µήνυµα 
του Θεού µε όλους εκείνους που συναντούµε. 
 

2. Είναι το πιο αποτελεσµατικό πράγµα που κάνουµε – γονείς προς τα παιδιά, φίλος προς φίλο, 
γείτονας προς γείτονα, συνεργάτης προς συνεργάτη, πρόσωπο προς πρόσωπο – το µήνυµα 
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του Θεού διαδίδεται. 
 

3. Είναι πράξη υποστήριξης, υποβοήθησης – η γεµάτη αγάπη, σχέση φροντίδας, τόσο βασική 
για να βοηθήσεις τους ανθρώπους να µεγαλώσουν και να γνωρίσουν τον Θεό, υπάρχει πάντα 
όταν συµµεριζόµαστε το µήνυµα του Θεού ως φίλοι. 
 

4. Είναι το πιο χαρούµενο, ευτυχισµένο πράγµα που µπορούµε να κάνουµε – ποια άλλη 
µεγαλύτερη προσωπική ανταµοιβή υπάρχει από το να οδηγήσεις στον Θεό την οικογένεια 
σου, τους φίλους σου, τους γείτονες σου, τους συνεργάτες σου και άλλους ανθρώπους. 

 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:		Για να βοηθηθείς ώστε να µεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την 
αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 

 
1. Έχεις φτιάξει κάποια λίστα µε τους ανθρώπους που συναντάς καθηµερινά οι οποίοι δεν 

γνωρίζουν τον Θεό;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, κάνε το αυτή τη στιγµή. 
 

2. Προσεύχεσαι για τη λίστα σου τακτικά;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το 
κάνεις από σήµερα. 
 

3. Προσεύχεσαι για ανθρώπους και συµµερίζεσαι το µήνυµα του Θεού καθηµερινά καθώς σου 
δίνονται ευκαιρίες;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από σήµερα. 
 

4. Γνωρίζεις την πνευµατική κατάσταση των 12 πιο κοντινών σου γειτόνων;  Ναι __ Όχι __.  
Εάν απάντησες όχι, αποφάσισε σήµερα να την ανακαλύψεις. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εκζήτησε να δώσεις τη µαρτυρία σου σε ένα άνθρωπο που είναι στη 

λίστα σου αυτή την εβδοµάδα, και γράψε µια σύντοµη οµολογία για το τι 
συνέβη. 
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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 7 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: Διάβασε το περίγραµµα.  Μελέτησε το (σκέψου δηλαδή τι λέει και πως 
αυτό εφαρµόζεται σε σένα). 

 
 

Να είσαι ένας ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ Η ΑΔΕΛΦΗ στους ανθρώπους που βοηθάς να βρουν τη σχέση τους 
µε τον Θεό, ή µε τους καινούργιους ανθρώπους στην εκκλησιαστική κοινωνία. 

Οδήγησε την οικογένεια σου να ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ την οποία προσεγγίζεις, ή µια 
καινούργια οικογένεια στην εκκλησία. 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Για να στερεώσεις τον καινούργιο ακόλουθο του Ιησού 
στην πορεία του µε τον Θεό, έτσι ώστε να µπορέσουν να µεγαλώσουν και να γνωρίσουν τον Θεό και να 
εκπληρώσουν το σκοπό Του για τη ζωή τους. 
 
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Να στερεώσεις τον καινούργιο ακόλουθο του Ιησού στα 
εξής: 
 

1. Καθηµερινή Μελέτη της Βίβλου 
2. Καθηµερινή Προσευχή 
3. Βάπτισµα στο Νερό 
4. Μια ζωή γεµάτη από το Πνεύµα 
5. Κοινωνία µε άλλους ακόλουθους του Ιησού 
6. Εκζήτηση του θελήµατος του Θεού για τη ζωή τους 
 

ΚΑΝΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: 
 

1. Κάνε την αρχική επαφή παρακολούθησης µε τον καινούργιο ακόλουθο του Ιησού.  Τηλεφώνησε ή 
επισκέψου (µέσα σε 24 ώρες εάν είναι δυνατόν) κανονίστε κάποιο χρόνο που θα βρίσκεστε µαζί για 
να αναπτύξετε σχέσεις και να συµµεριστείτε τις γραφές. 
 

2. Άρχισε να συµµερίζεσαι τις γραφές.  Από την πρώτη επίσκεψη άρχισε το 1ο Μάθηµα του «ΠΩΣ 
ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΟΥ ΖΩΗ». 
 

3. Προσκάλεσε τον ή φέρε τον σε συναθροίσεις µε άλλους ακόλουθους του Ιησού. 
 

4. Διατήρησε µια επαφή δύο φορές την εβδοµάδα έως ότου στερεωθούν πλήρως εάν αυτό είναι 
δυνατό. 
 

5. Ενθάρρυνε τους να έχουν χρόνο καθηµερινά µε τον Θεό, να βαπτιστούν στο νερό, να ζουν την 
γεµάτη µε το Πνεύµα ζωή, και να εκζητούν το θέληµα του Θεού για την ζωή τους. 
 

6. Διάθεσε τον εαυτό σου για συµβουλές ή για να τους βοηθήσεις σε συγκεκριµένες ανάγκες. 
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ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:		Για να βοηθηθείς ώστε να µεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την 
αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου. 

 
Χρησιµοποιείς τις κατευθυντήριες οδηγίες για παρακολούθηση που δίνονται σ’ αυτό το µάθηµα;  
Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι άρχισε να το κάνεις από σήµερα. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Άρχισε να διδάσκεις τους ανθρώπους που έχεις οδηγήσει στον Ιησού 
χρησιµοποιώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουµε δώσει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

 
1. Κατάγραψε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ το κυριότερο πράγµα που έκανες, όπως και οποιοδήποτε 

πράγµα συνέβη, ιδιαίτερα εκείνα που έχουν Πνευµατική σηµασία, όπως οι ευκαιρίες να 
συµµεριστείς για τον Θεό και οι απαντήσεις σε προσευχές.  Γράψε µια σύντοµη περιγραφή 
των ανθρώπων που συνάντησες, τις αποφάσεις που πήρες, τις ιδέες, τις σκέψεις, τα καλά ή τα 
άσχηµα πράγµατα που συνέβησαν, και αξιολόγησε αυτά που έκανες.  Γράψε πως θα 
µπορούσες να βελτιωθείς, και πως να αποφύγεις µελλοντικά λάθη. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 
 

Πήγα στη δουλειά.  Συµµερίστηκα τον Ιησού µε τον Γιάννη για τον οποίο 
προσευχόµουν.  Προσευχήθηκα για όλη τη λίστα προσευχής µου, και έλαβα 
κατανόηση όσον αφορά τους έσχατους καιρούς από τη µελέτη µου στο Ματθαίος 24 
(βλέπε σηµειώσεις µελέτης).  Προσευχήθηκα για συγκεκριµένες οικονοµικές ανάγκες.  
(βλέπε ηµερολόγιο προσευχής) 
 

2. ΦΤΙΑΞΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ χωρισµένη σε κατηγορίες από χαµένους ανθρώπους, 
µέλη της εκκλησίας, πολιτικούς και πνευµατικούς ηγέτες, ιεραποστόλους και ειδικές ανάγκες. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
 
ΧΑΜΕΝΟΙ ΜΕΛΗ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΗΓΕΤΕΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
Ο ΤΑΔΕ Σίρλεϋ Γκαίηλ Ποιµένας 

Πρόεδρος 
Μπους 

(ΟΝΟΜΑ 
Ιεραποστόλου) 

Ιεραποστολικό 
Ταξίδι 

3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ µε ιδιαίτερα αιτήµατα, γράψε το αίτηµα, 
την ηµεροµηνία που δόθηκε, πότε απαντήθηκε, και πως απαντήθηκε. 
 

4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ µε όλα εκείνα τα ιδιαίτερα πράγµατα που 
σου δείχνει ο Θεός καθηµερινά καθώς µελετάς τον Λόγο Του. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24 
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 
 
εδάφιο 14 µου έδειξε πόσο σηµαντικό είναι να συµµερίζοµαι τον Ιησού. 
εδάφια 20 & 21  µου έδειξαν πόσο σηµαντική είναι η προσευχή. 
εδάφια 44-51  µου έδειξαν πόσο σηµαντικό είναι για µένα να κάνω αυτό που µου είπε ο Θεός. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 
 

1. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ Θεού 
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 
 
 
 
ΓΕΙΤΟΝΕΣ 
 
 
 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ 
 
 
 
 
ΑΛΛΟΙ 
 
 
 
 
 

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 
 
 
 

3. ΗΓΕΤΕΣ 
 
 
 
 

4. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 
 
 
 

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
 
 
 

6. ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ 

 
Ψαλµοί 139:23-24:  «Θεέ, δοκίµασέ µε, και γνώρισε την καρδιά µου, εξέτασε µε, και µάθε τους 
στοχασµούς µου, και δες, µήπως υπάρχει µέσα µου κάποιος δρόµος ανοµίας, και οδήγησε µε στον 
δρόµο τον αιώνιο.» 
 
Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.  Σκέψου µε προσευχή τις 
παρακάτω ερωτήσεις.  Διάβασε τις ερωτήσεις µια-µια.  Απάντησε µε ειλικρίνεια την κάθε ερώτηση.  
Κάθε ερώτηση που θα απαντήσεις µε «Ναι» σηµαίνει ότι υπάρχει αµαρτία στη ζωή σου. 
 
ΚΑΘΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΛΕΓΧΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, 
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ ΤΗ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ, ΠΡΟΘΥΜΟΠΟΙΗΣΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ... 
ΜΕΤΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΗΘΕΙΣ.  Α’ 
Ιωάννου 1:9 «Αν οµολογούµε τις αµαρτίες µας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε 
µας τις αµαρτίες, και να µας καθαρίσει από κάθε αδικία.» 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΟΥ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟ, ΌΠΩΣ ... «ΚΥΡΙΕ, ΔΕΝ 
ΣΕ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΟΥ,» Ή «ΕΧΩ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ.»  ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 
ΕΙΔΟΥΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ.  Παροιµίες 28:13:  «Αυτός που κρύβει τις αµαρτίες του, δεν 
θα ευοδωθεί, αλλ’ αυτός, που τις εξοµολογείται και τις εγκαταλείπει, θα ελεηθεί.» 
 
Δεν έχει σηµασία τι κάνουν ή τι δεν κάνουν οι άλλοι, Χριστιανέ, µην αφήσεις τίποτα ανολοκλήρωτο 
από τη µεριά σου.  Ο Θεός θέλει να εργαστεί µέσα από σένα για να επιτελέσει µια µεγάλη πνευµατική 
αφύπνιση.  Μπορεί να ξεκινήσει µε σένα που εκπληρώνεις κάθε απαίτηση που σου δείχνει ο Κύριος 
µέσα από το Άγιο Πνεύµα Του και τον Λόγο Του.  Η αναζωπύρωση από την παρουσία του Κυρίου 
αρχίζει σήµερα, ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ.  Διάβασε πρώτα τα εδάφια, Ρώτησε την ερώτηση, και δώσε 
µια ειλικρινή απάντηση, «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». 
 
1. Ματθαίος 6:12-15:  Υπάρχει κάποιος προς τον οποίο έχεις µνησικακία;  Κάποιος που δεν έχεις 

συγχωρήσει;  Κάποιος τον οποίο µισείς;  Κάποιος τον οποίο δεν αγαπάς;  Υπάρχουν παρεξηγήσεις 
που δεν είσαι πρόθυµος να ξεχάσεις;  Υπάρχει κάποιος άνθρωπος εναντίον του οποίου διατηρείς 
κρυφά πικρία, δυσαρέσκεια ή ζήλια;  Κάποιος που σε δυσαρεστεί όταν ακούς να τον επαινούν ή να 
µιλούν καλά για κείνον;  Επιτρέπεις σε οτιδήποτε να δικαιολογεί λανθασµένη νοοτροπία προς 
κάποιον άλλον; 
 

2. Ματθαίος 6:33:  Υπάρχει κάτι στο οποίο έχεις αµελήσει να βάλεις τον Θεό πρώτο σ’ αυτό;  Έχεις 
πάρει τις αποφάσεις σου βασισµένος στη δική σου σοφία και επιθυµίες αντί να εκζητήσεις και να 
ακολουθήσεις το θέληµα του Θεού;  Υπάρχει κάτι από τα ακόλουθα που έχει παρέµβει στην 
παράδοση και υπηρεσία σου προς τον Θεό: φιλοδοξία, απολαύσεις, αγαπηµένα πρόσωπα, φιλίες, 
επιθυµία για αναγνώριση, χρήµατα, τα δικά σου σχέδια; 
 

3. Μάρκος 1:17:  Έχεις αµελήσει την αναζήτηση των χαµένων για τον Χριστό;  Έχεις αµελήσει να 
δίνεις την µαρτυρία σου επανειληµµένα µε το ίδιο σου το στόµα για τον Κύριο Ιησού Χριστό;  
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Μήπως δεν φανερώνει η ζωή σου τον Κύριο Ιησού στους χαµένους; 
 

4. Ιωάννης 13:35:  Ευαρεστείσαι µυστικά στις κακοτυχίες των άλλων;  Ενοχλείσαι µυστικά στις 
επιτυχίες ή στην πρόοδο κάποιου άλλου;  Είσαι ένοχος για οποιαδήποτε διαµάχη ή έριδα;  
Διαπληκτίζεσαι, καβγαδίζεις ή εµπλέκεσαι σε έντονες αντιπαραθέσεις;  Έχεις λάβει µέρος σε 
σχίσµατα, ή πνευµατικούς διαχωρισµούς;  Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους προσβάλλεις ή θίγεις 
σκόπιµα; 
 

5. Μαλαχίας 3:10:  Έχεις κλέψει τον Θεό κατακρατώντας εκείνα που ανήκουν σ’ Αυτόν, χρόνος, 
ταλέντα και χρήµατα;  Έχεις δώσει λιγότερο από το δέκατο του εισοδήµατος σου για το έργο του 
Θεού;  Έχεις αµελήσει να υποστηρίξεις το έργο της ιεραποστολής είτε µε προσευχή είτε µε 
προσφορές; 
 

6. Α’ Κορινθίους 4:2:  Είσαι αναξιόπιστος έτσι ώστε δεν µπορεί να σε εµπιστευτεί κανένας µε 
υπευθυνότητες στο έργο του Κυρίου;  Αφήνεις τα συναισθήµατα σου να ενθουσιαστούν για τα 
πράγµατα του Κυρίου αλλά δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό; 
 

7. Α’ Κορινθίους 6:12-20:  Μήπως κατά κάποιο τρόπο είσαι αµελής µε το σώµα σου;  Μήπως έχεις 
αµελήσει να το φροντίσεις ως ναό του Αγίου Πνεύµατος;  Είσαι ένοχος έλλειψης εγκράτειας όσον 
αφορά το φαγητό και το ποτό;  Έχεις συνήθειες που µολύνουν το σώµα; 
 

8. Α’ Κορινθίους 10:31:  Λαµβάνεις έστω και την παραµικρή αναγνώριση για οτιδήποτε καλό όσον 
αφορά τον εαυτό σου, αντί να δίνεις όλη τη δόξα στον Θεό;  Μιλάς γι' αυτά που έχεις κάνει εσύ, 
αντί για αυτά που έχει κάνει ο Χριστός;  Μήπως οι περισσότερες δηλώσεις σου αφορούν το «ΕΓΩ» 
σου;  Πληγώνονται εύκολα τα συναισθήµατα σου;  Έχεις παραστήσει ότι είσαι κάτι ενώ δεν είσαι 
στην πραγµατικότητα; 
 

9. Εφεσίους 3:20:  Δίνεις µεγαλύτερη σηµασία στον εαυτό σου από ότι στον Χριστό;  Επιτρέπεις τα 
αισθήµατα κατωτερότητας να σε εµποδίσουν να επιχειρήσεις πράγµατα που πρέπει στην υπηρεσία 
σου για τον Κύριο; 
 

10. Εφεσίους 4:28:  Πληρώνεις λιγότερα εκείνους που εργάζονται για σένα;  Κάνεις πολύ λίγα 
πράγµατα στην εργασία σου;  Μήπως είσαι ασύνετος στην αποπληρωµή των χρεών σου;  Έχεις 
επιδιώξει να αποφύγεις την πληρωµή των χρεών σου;  Ξοδεύεις το χρόνο των άλλων; 
 

11. Εφεσίους 4:31:  Παραπονιέσαι;  Βρίσκεις λάθη στους άλλους;  Έχεις µια νοοτροπία κρίσης προς 
οποιοδήποτε άνθρωπο ή πράγµα;  Είσαι οξύθυµος και ιδιόρρυθµος;  Έχεις µέσα σου κρυφό θυµό;  
Θυµώνεις;  Γίνεσαι ανυπόµονος µε άλλους;  Είσαι ποτέ τραχύς ή αγενής; 
 

12. Εφεσίους 5:20:  Μήπως έχεις παραλείψει να Τον ευχαριστήσεις για όλα τα πράγµατα, εκείνα που 
φαίνονται άσχηµα όπως και εκείνα που είναι καλά;  Μήπως έχεις αποκαλέσει στην κυριολεξία τον 
Θεό ψεύτη αµφισβητώντας τον Λόγο Του;  Ανησυχείς;  Είναι η πνευµατική σου θερµοκρασία 
βασισµένη στα συναισθήµατα σου αντί στις αλήθειες του Λόγου του Θεού; 
 

13. Εφεσίους 5:16:  Παρακολουθείς προγράµµατα στο ραδιόφωνο η την τηλεόραση που δεν είναι 
εποικοδοµητικά;  Διαβάζεις ανάξια περιοδικά;  Συµµετέχεις σε κοσµικές διασκεδάσεις;  Σου είναι 
απαραίτητο να εκζητείς απόλαυση από οποιαδήποτε ύποπτη πηγή;  Κάνεις συγκεκριµένα πράγµατα 
που φανερώνουν ότι δεν είσαι ικανοποιηµένος στον Κύριο Ιησού Χριστό; 
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14. Φιλιππησίους 1:21:  Έχεις απορροφηθεί από τις µέριµνες αυτής της ζωής;  Όταν συζητάς για την 
χαρά της καρδιάς σου, αυτό αφορά «πράγµατα» αντί για τον Κύριο και τον Λόγο Του;  Υπάρχει 
κάτι που έχει µεγαλύτερη σηµασία για σένα από το να ζεις και να ευαρεστείς τον Κύριο; 
 

15. Φιλιππησίους 2:14:  Έχεις προσπαθήσει ποτέ είτε µε λόγο είτε µε πράξη να βλάψεις κάποιον;  
Κουτσοµπολεύεις ποτέ;  Κουβεντιάζεις µε δυσµένεια όσον αφορά άλλους ανθρώπους όταν εκείνοι 
δεν είναι παρόντες;  Μεταφέρεις µέσα σου προκαταλήψεις εναντίον αληθινών Χριστιανών επειδή 
βρίσκονται σε κάποια διαφορετική οµάδα από τη δική σου, ή επειδή δεν τα βλέπουν όλα µε τον ίδιο 
τρόπο που τα βλέπεις και εσύ; 
 

16.  Φιλιππησίους 4:4:  Μήπως έχεις παραµελήσει να εκζητείς να είσαι ευάρεστος σ’ Εκείνον σε όλα;  
Μεταφέρεις µέσα σου κάποια πικρία προς τον Θεό;  Έχεις παραπονεθεί εναντίον Του µε 
οποιονδήποτε τρόπο;  Είσαι δυσαρεστηµένος µε την προµήθεια Του για σένα;  Υπάρχει µέσα στην 
καρδιά σου κάποια απροθυµία να υπακούσεις πλήρως τον Θεό;  Έχεις κάποιες επιφυλάξεις για το τι 
θα έκανες ή δεν θα έκανες όσον αφορά οτιδήποτε που θα µπορούσε να είναι στο θέληµα Του;  
Μήπως δεν έχεις υπακούσει σε κάποια απευθείας οδηγία από Εκείνον; 
 

17. Κολοσσαείς 3:5-9:  Εµπλέκεσαι σε κενές και ανωφελείς συζητήσεις;  Λες ποτέ ψέµατα;  Μήπως 
υπερέβαλλες ποτέ;  Κορόιδεψες;  Έκλεψες;  Σκέψου µε προσοχή ... Μήπως έχεις υπερχρεώσει 
κάποιον; 
 

18. Β’ Τιµόθεο 2:22:  Μήπως έχεις κάποια προσωπική συνήθεια που δεν είναι καθαρή;  Επιτρέπεις 
µήπως ποτέ ακάθαρτες σκέψεις για το αντίθετο φύλλο να παραµένουν στο νου σου;  Διαβάζεις 
αυτά που είναι ακάθαρτα ή προτείνουν ανίερα πράγµατα;  Δείχνεις ανεκτικότητα σε οποιαδήποτε 
ακάθαρτη διασκέδαση;  Είσαι ένοχος της λάγνας µατιάς; 
 

19. Εβραίους 10:25:  Αποφεύγεις τις συναθροίσεις που κηρύττεται το ευαγγέλιο;  Ψιθυρίζεις, ή 
σκέφτεσαι άλλα πράγµατα ενώ κηρύττεται ή διαβάζεται ο Λόγος του Θεού;  Δεν παρακολουθείς 
τακτικά τις συναθροίσεις;  Αµελείς να παρευρεθείς ή να συµµετάσχεις σε συναθροίσεις προσευχής;  
Έχεις αµελήσει ή έχεις µειώσει την καθηµερινή ή προσωπική προσευχή;  Έχεις αµελήσει τον Λόγο 
του Θεού;  Βρίσκεις ότι η Βίβλος και η προσευχή δεν έχουν ενδιαφέρον;  Έχεις αµελήσει την 
ευχαριστία κατά τα γεύµατα σου;  Έχεις αµελήσει τις καθηµερινές οικογενειακές µελέτες της 
Βίβλου; 
 

20. Εβραίους 13:17:  Διστάζεις να υποταχτείς στους ηγέτες στην εκκλησία ή οπουδήποτε αλλού;  Είσαι 
οκνηρός;  Επαναστατείς στις εκκλήσεις που σου απευθύνονται για να βοηθήσεις στο έργο του 
Ευαγγελίου;  Μήπως κατά κάποιον τρόπο έχεις ένα πεισµατάρικο ή µη διδακτικό πνεύµα; 
 

21. Ιακώβου 1:27:  Έχεις επιτρέψει τον εαυτό σου να «κηλιδωθεί» από τον κόσµο;  Είναι ο τρόπος που 
ντύνεσαι ευάρεστος στον Θεό;  Ξοδεύεις περισσότερα από αυτά που είναι ευάρεστα στον Θεό σε 
οτιδήποτε;  Μήπως αµελείς να προσευχηθείς για οτιδήποτε αγοράζεις; 
 

22. Ιακώβου 4:6:  Νιώθεις ότι τα καταφέρνεις πολύ καλά ως Χριστιανός;  Ότι δεν είσαι τόσο κακός;  
Ότι είσαι αρκετά καλός;  Είσαι πεισµατάρης;  Επιµένεις να γίνονται όλα µε τον δικό σου τρόπο;  
Επιµένεις στα «δικαιώµατα» σου; 
 

23. Ιακώβου 4:11:  Τον έχεις µήπως ατιµάσει, και έχεις εµποδίσει το έργο Του κριτικάροντας τους 
υπηρέτες Του;  Έχεις µήπως αµελήσει να προσεύχεσαι τακτικά για τον ποιµένα σου ή άλλους 
πνευµατικούς ηγέτες;  Το βρίσκεις σκληρό όταν σε διορθώνουν;  Υπάρχει µήπως 



 
 

30 

επαναστατικότητα προς εκείνον που θέλει να σε επανορθώσει;  Νοιάζεσαι περισσότερο για το τι θα 
σκεφτούν οι άνθρωποι, από ότι ευαρεστεί τον Θεό; 
 

ΕΑΝ ΗΣΟΥΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 
ΣΟΥ, ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.  Οι αµαρτίες που παραδέχεσαι 
είναι οι αµαρτίες που εξοµολογείσαι. 
 
Θυµήσου τα εξής τρία πράγµατα: 
 
1. Εάν η αµαρτία είναι εναντίον του Θεού, εξοµολογήσου την στον Θεό και διόρθωσε τα πράγµατα µε 
τον Θεό. 

2. Εάν η αµαρτία είναι εναντίον κάποιου άλλου ανθρώπου, εξοµολογήσου την προς τον Θεό και µετά 
διόρθωσε τα πράγµατα µε εκείνον τον άνθρωπο. 

3. Εάν η αµαρτία είναι ενάντια σε κάποια οµάδα, εξοµολογήσουν την προς τον Θεό και µετά 
διόρθωσε τα πράγµατα µε την οµάδα. 

 
ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: 
Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ, ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ. 
 
Ψαλµοί 19:12, «Ποιος συναισθάνεται τα δικά του αµαρτήµατα;  Καθάρισε µε από τα κρυφά µου 
αµαρτήµατα.» 

 
ΑΥΤΟΣ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ, ΚΑΘΩΣ 

ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΤΗΝ SHAN-TUNG, ΣΤΗ ΚΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 
1930.  ΑΦΟΥ ΥΠΑΚΟΥΣΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΩΖΟΝΤΑΝ, ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΝ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΝ, ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΙΝΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΔΙΣΜΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 
 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

 

ΑΡΧΙΣΕ 
Ζήτησε από το Άγιο Πνεύµα να σε οδηγήσει κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας προσευχής. 
 
ΕΙΣΕΛΘΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ 
Μπες στη παρουσία του Θεού µε δοξολογία και προσκύνηση.  Ψάλλε δυνατά.  Βάλε µουσική 
δοξολογίας και προσκύνησης αν µπορείς. 
 
ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 
Ζήτησε από τον Θεό να σου δείξει οτιδήποτε στη ζωή σου που θα µπορούσε να εµποδίσει τις προσευχές 
σου.  Προτείνουµε να χρησιµοποιήσεις τη λίστα µεταστροφής προσευχής στο Παράρτηµα Γ ΠΡΙΝ την 
ώρα της µεσιτείας σου. 
 
ΜΕΣΙΤΕΥΣΕ: 
Ο ΣΤΟΧΟΣ της ώρας της προσευχής είναι να βοηθήσει να προετοιµαστούν οι καρδιές των ανθρώπων 
στους τόπους που θέλεις να προσεγγίσεις για να δεχθούν το µήνυµα του Θεού. 
Χρησιµοποίησε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες καθώς προσεύχεσαι: 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ που σου έδωσε δύναµη και εξουσία πάνω σε όλες τις αρχές, δυνάµεις, 
τους άρχοντες του σκότους αυτού του κόσµου και της πνευµατικής πονηριάς στα επουράνια. 
 
ΕΠΙΚΑΛΕΣΟΥ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ πάνω στον εαυτό σου, την οικογένεια και όλους εκείνους 
που συνεργάζεσαι στις καθηµερινές σου δραστηριότητες και διακονία. 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ενάντια σε όλη του τη φύση και χαρακτήρα: ο 
εχθρός, ο κλέφτης, ο φονιάς και ο πατέρας τους ψεύδους, ο απατεώνας, ο πλάνος, ο ψεύτικος άγγελος 
φωτός, ο άρχοντας του κόσµου τούτου, ο άρχοντας της δύναµης του αέρα, και ο θεός αυτού του 
κόσµου. 
 
ΔΙΑΚΥΡΗΞΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΑΙ ΘΑ ΑΓΓΙΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.  
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΟΤΙ θα γίνουν µέλη της Βασιλείας του Θεού στο όνοµα του Ιησού.  Ο Λόγος του 
Θεού λέει ότι θα κατακτήσουµε τη γη πάνω στην οποία πατούν τα πόδια µας, και µας έχει δώσει τα 
έθνη για κληρονοµιά µας. 
 
ΣΤΑΣΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ που θα προσπαθήσουν να εµποδίσουν αυτούς τους 
ανθρώπους από το να γίνουν µέλη της Βασιλείας του Θεού και πες, «Σας δένω στο όνοµα του Ιησού», 
θρησκευτικά πνεύµατα, λαγνεία, παραδόσεις ανθρώπων, σύγχυση, σχισµατικά πνεύµατα, φόνος, 
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ανηθικότητα και διαστροφή, τυχερά παιχνίδια, φθόνος, αντίχριστα πνεύµατα, και (άλλα που θα 
ονοµάσεις καθώς ο Θεός σου τα αποκαλύπτει). 
 
ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ περί 
αµαρτίας, και για την ανάγκη τους να συµφιλιωθούν µε τον Θεό.  Επίσης, για τον Θεό να τους δείξει ότι 
θα αντιµετωπίσουν την Κρίση Του εάν δεν συµφιλιωθούν µαζί Του. 
 
ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΤΟΥ για να 
φέρουν εκείνους που πρόκειται να κληρονοµήσουν τη σωτηρία. 
 
ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΤΟΥ για να 
πολεµήσουνε εκείνα τα πνεύµατα που θα προσπαθήσουν να κάνουν τους ανθρώπους να πράξουν ανοµία 
και πονηρία έτσι ώστε να εµποδίσει το έργο της προσέγγισης των ανθρώπων ή του τόπου για τον οποίο 
προσεύχεσαι. 
 
ΖΗΤΗΣΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΥΡΑΝΟ έτσι ώστε σηµεία, τεράστια και θαύµατα να λάβουν χώρα 
καθώς βοηθάς τους ανθρώπους. 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ να ρέει στους τόπους ή 
στους ανθρώπους καθώς βοηθάς τους ανθρώπους. 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ/Ή ΜΕΤΑΣΤΟΦΗ ΝΑ ΕΡΘΕΙ, ΚΑΙ Η 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΘΕΙ στο τόπο ή ανάµεσα στους ανθρώπους τους οποίους 
βοηθάς. 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ καθώς προσεγγίζεις µε άλλους 
ακόλουθους του Ιησού στο τόπο ή τους ανθρώπους για τους οποίους προσεύχεσαι.  Προσευχήσου ότι 
κάθε παράδοση, ψέµα και επιθυµία ανθρώπου που προξενεί διχόνοια θα σπάσει.  Προσευχήσου ότι θα 
σηκωθεί µια εκκλησιαστική κοινωνία που θα αγαπάει, θα προσεύχεται, θα προσκυνάει, θα κηρύττει, θα 
µαθητεύει, θα διακονεί και θα ευαγγελίζει. 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ που βοηθάει η οµάδα ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, 
ή θα αφαιρεθούν 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΣΜΟ.  Προσευχήσου ότι ο Θεός θα σηκώσει 
ανθρώπους που θα αγγίξουν τους τόπους ή τους ανθρώπους για τους οποίους προσεύχεσαι.  
Προσευχήσου ότι αυτοί θα είναι ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΟΙ 
ΟΠΟΙΟΙ ΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ για τους φίλους τους, τους γείτονες 
τους, τους αγαπηµένους τους, τους συνεργάτες τους, τους συµµαθητές τους, και τον κόσµο.  Άνδρες και 
γυναίκες που ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ καθώς έχουν την ευκαιρία, και που 
γνωρίζουν πως να ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ. 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ανάµεσα στους ανθρώπους ή στον τόπο για τον 
οποίο προσεύχεσαι ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.  Ένας τόπος όπου οι άνθρωποι ΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ  για τους φίλους τους, τους 
γείτονες τους, τους αγαπηµένους τους, τους συνεργάτες τους, τους συµµαθητές τους και τον κόσµο.  
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Ένας τόπος όπου ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ καθώς τους δίνεται η ευκαιρία, και όπου 
ΜΑΘΗΤΕΥΟΥΝ εκείνους που είναι γύρω τους στις ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΚΕΣ αρχές της προσωπικής 
ζωής, της οικογενειακής ζωής, της ζωής της εκκλησίας, του ευαγγελισµού, και της µαθητείας. 
 
ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΦΥΛΑΚΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ των ακολούθων του Ιησού οι 
οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν τους τόπους ή τους ανθρώπους για τους οποίους προσεύχεσαι έτσι 
ώστε να λένε µόνο εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν τους ανθρώπους, και θα φέρουν Δόξα στο Θεό. 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ, Ή 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΕΝΑ ΑΠΟ 
ΚΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΝ. 
 
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΑΜΗΝ. 
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WOULD YOU LIKE TO LIVE IN VICTORY 
SO YOU CAN EFFECTIVELY SHARE JESUS WITH OTHERS? 

 
WOULD YOU LIKE TO SHARE GOD’S MESSAGE WITH POWER? 

 
WOULD YOU LIKE TO SEE LIVES REALLY CHANGE 

AS YOU SHARE THE MESSAGE OF GOD’S LOVE? 
 

WOULD YOU LIKE TO KNOW GOD'S PRINCIPLES FOR 
SHARING THE STORY OF JESUS ? 

 
WOULD YOU LIKE TO KNOW 

HOW TO TELL PEOPLE ABOUT GOD? 
 

!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!! 
 

Compiled by Bro. Henry Pulsifer 
 

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 as you tell people about Him each day.  It can 
also be used to help you teach others, and is appropriate for individuals or groups. 
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