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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’ αυτόν τον οδηγό µελέτης θα µάθεις για την αποστολή που ο Ιησούς έδωσε σε όλους εκείνους 

που τον ακολουθούν, πως να προετοιµάσεις τον εαυτό σου για να την φέρεις εις πέρας, και πως να το 
κάνεις αυτό. 

 
Άρχισε κάθε µάθηµα µε προσευχή.  Γράψε τις απαντήσεις µε δικά σου λόγια.  Ζήτησε από τον 

Θεό να σε βοηθήσει να ζήσεις αυτά που µαθαίνεις.  Είθε ο Θεός να σε ευλογήσει καθώς «Μεγαλώνεις 
Για Να Γνωρίσεις τον Θεό.» 
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ΜΑΘΗΜΑ 1 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ 

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 µας έχει αναθέσει ο Ιησούς να κάνουµε;  Ματθαίος 28:19-20 
 
 
 

2. Τι είναι ένας Μαθητής;  Πράξεις 11:26 
 
 
 

3. Πως γίνεται κάποιος µαθητής;  Ρωµαίους 10:9-10, Λουκάς 14:26-27, 33 
 
 
 

4. Πως ζει κάποιος ως µαθητής;  Λουκάς 9:23, Ρωµαίους 12:1-2 
 
 
 

5. Τι πρέπει να κάνει καθηµερινά κάποιος µαθητής, για να διατηρήσει τη σχέση του µε τον Θεό;  
Λουκάς 4:4, Ματθαίος 26:41 
 
 
 

6. Πως πρέπει να ζει ένας µαθητής, έτσι ώστε να είναι µαρτυρία στους ανθρώπους;  Ιωάννης 13:35, 
Ματθαίος 5:16 
 
 
 

7. Ποια είναι τα 3 στάδια που περνούν οι µαθητές καθώς ωριµάζουν στον Κύριο και τι συµβαίνει 
στο κάθε στάδιο;  Α’ Ιωάννου 2:12-14 
 
  Στάδιο      Τι Συµβαίνει 
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8. Ποια οχυρά πρέπει να αφαιρεθούν από τη ζωή µας καθώς «Μεγαλώνουµε ώστε να Γνωρίσουµε 
τον Θεό,» και ποια είναι εκείνα µε τα οποία πρέπει να τα αντικαταστήσουµε;  Εφεσίους 4:17, 
5:17 
 
  Αφαιρέθηκαν      Αντικαταστάθηκαν Από 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Τι είδους νοοτροπία επιθυµεί να µας δώσει ο Θεός καθώς µεγαλώνουµε πνευµατικά;  
Φιλιππησίους 2:5-8 
 
 
 

10. Τι πρέπει να µάθουν οι µαθητές καθώς µεγαλώνουν προς την πνευµατική ωριµότητα; 
Β’ Τιµόθεο 1:9, Εφεσίους 5:17 
 
 
 

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

1. Συνειδητοποιείς ότι έχεις καλεστεί να είσαι ένας µαθητής που έχει καθηµερινή κοινωνία µε τον 
Θεό και ζει για τον Ιησού;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγµή και 
ζήτησε από τον Θεό να κάνει ξεκάθαρη αυτή την αλήθεια σε σένα. 
 

2. Συνειδητοποιείς ότι ένας από τους βασικούς στόχους της κάθε διακονίας είναι να κάνει µαθητές;  
Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να κάνει πραγµατική αυτή την αλήθεια 
σε σένα αυτή τη στιγµή και άρχισε να περπατάς σ’ αυτή από σήµερα. 
 

3. Συνειδητοποιείς ότι το να είσαι µαθητής είναι ο µοναδικός τρόπος για να παραχθεί αληθινή 
πνευµατική ανάπτυξη, και να εκπληρώσεις το σκοπό του Θεού για τη ζωή σου;  Ναι __ Όχι __.  
Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να κάνει πραγµατική αυτή την αλήθεια στη ζωή σου 
σήµερα. 
 

4. Συνειδητοποιείς ότι το να είσαι µαθητής και να βοηθάς άλλους να «Μεγαλώσουν ώστε να 
Γνωρίσουν τον Θεό», έχει να κάνει µε την καθαίρεση οχυρωµάτων και την υπερνίκηση 
αδυναµιών;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγµή ζητώντας από τον 
Θεό να σε βοηθήσει να το κάνεις. 
 

5. Είσαι Μαθητής;  Ναι __ Όχι __.  Εάν όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγµή ζητώντας από τον Θεό 
να σου δώσει την επιθυµία να γίνεις µαθητής.  Άρχισε να έχεις κοινωνία µε τον Θεό και ζήσε για 
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τον Ιησού καθηµερινά. 
 

 
ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το  
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 28:18-20. 
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ΜΑΘΗΜΑ 2 
ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ 

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 τα δύο στοιχεία που χρησιµοποιεί ο Θεός για να µας σώσει, και να µας βοηθήσει να 
ζήσουµε για τον Ιησού;  Ρωµαίους 10:17, Ιωάννης 16:7-11, 13 
 
 
 

2. Ποιος είναι εκείνος που προβάλει αντίσταση όταν προσπαθούµε να δώσουµε τη µαρτυρία µας 
και να βοηθήσουµε άλλους;  Εφεσίους 6:12 
 
 
 

3. Τι πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ώστε να υπερνικήσουµε τις σατανικές δυνάµεις και να κάνουµε 
µαθητές;  Β’ Κορινθίους 10:4-5, Εφεσίους 6:13-18 
 
 
 

4. Τι κάνουµε µε τον λόγο, έτσι ώστε να κάνουµε µαθητές, και ποια θα πρέπει να είναι η νοοτροπία 
µας καθώς το κάνουµε;  Β’ Τιµόθεο 3:16, 4:2 
 
 
 

5. Πως πρέπει να προσευχόµαστε ώστε να βοηθήσουµε τους ανθρώπους να «Μεγαλώσουν για να 
Γνωρίσουν τον Θεό;»  Α’ Τιµόθεο 2:1-4, Φιλιππησίους 4:6, Ιακώβου 5:16 
 
 
 

6. Τι θα πρέπει να ενθαρρύνουµε τους ακόλουθους του Ιησού να κάνουν έτσι ώστε να αναπτύξουν 
το νου του Χριστού και να εκπληρώσουν τον σκοπό Του για τη ζωή τους;  Β’ Πέτρου 1:5-11 
 
 
 

7. Τι θα πρέπει να διδάξεις το µαθητή όσον αφορά τα προβλήµατα της ζωής, και πως να τα 
αντιµετωπίσει;  Α’ Πέτρου 1:6-7, Ρωµαίους 5:3-5 
 
 
 

8. Τι θα µπορέσει να κάνει κάποιος άνθρωπος εάν έχει διδαχθεί σωστά πως να «Μεγαλώσει για να 
Γνωρίσει τον Θεό;»  Φιλιππησίους 2:12-13 
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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. 
	

1. Βασίζεσαι, εξαρτάσαι από το Άγιο Πνεύµα και το λόγο, αντί για τις δικές σου ικανότητες, όταν 
διδάσκεις άλλους;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό αυτή τη στιγµή να 
σε βοηθήσει να βασίζεσαι και να εξαρτάσαι από το Πνεύµα και τον λόγο Του, όταν διδάσκεις. 
 

2. Αναγνωρίζεις τις σατανικές δυνάµεις που αντιµετωπίζεις όταν διδάσκεις άλλους;  Ναι __ Όχι __.  
Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό αυτή τη στιγµή για ένα πνεύµα διάκρισης έτσι ώστε να 
µπορείς να αναγνωρίζεις τις σατανικές δυνάµεις. 
 

3. Διατηρείς όλα τα κοµµάτια της πνευµατικής σου πανοπλίας δυνατά έτσι ώστε να µπορείς να 
αντιµετωπίσεις την σατανική αντιπαράθεση;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, εκζήτησε τον 
Θεό και ενδυνάµωσε τα αδύναµα σου σηµεία αυτή τη στιγµή. 
 

4. Βοηθάς τους άλλους να ανακαλύψουν και να ενδυναµώσουν τα αδύναµα σηµεία τους, έτσι ώστε 
να µπορούν να υπερνικήσουν το σατανά;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το 
κάνεις από σήµερα. 
 

5. Χρησιµοποιείς τον λόγο ευγενικά µε κάθε τρόπο που µπορείς, όταν διακονείς σε άλλους;  Ναι __ 
Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από σήµερα. 
 

6. Μεσιτεύεις και προσεύχεσαι για και µε άλλους, έτσι ώστε και εκείνοι να υπερνικήσουν τα δικά 
τους οχυρώµατα;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από σήµερα. 
 

7. Καθοδηγείς τους άλλους να αναπτύξουν αντοχή στο να ζουν τον λόγο, έτσι ώστε να µπορέσουν 
να µεγαλώσουν πνευµατικά;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από 
σήµερα. 
 

8. Βοηθάς τους άλλους να αναπτύξουν µια νοοτροπία δοξολογίας όταν αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα στη ζωή τους;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από 
σήµερα. 
 

9. Μπορούν οι άνθρωποι να σταθούν χωρίς τη βοήθεια σου αφού τους έχεις διδάξει για τον Ιησού;  
Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ανακάλυψε το γιατί και διόρθωσε το πρόβληµα αµέσως. 

 
ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το 
ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:6. 
 

 
 
 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΟΥΜΕ 
ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ 
ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ 
  



7 
 

ΜΑΘΗΜΑ 3 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

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 κάνουµε εµείς οι ίδιοι πριν να µπορέσουµε να διδάξουµε άλλους;  Ματθαίος 7:3-5 
 
 
 

2. Τι θα συµβεί αν δεν το κάνουµε αυτό;  Α’ Κορινθίους 9:27 
 
 
 

3. Σύµφωνα µε τα παρακάτω εδάφια, τι πρέπει να κάνουµε µε τον λόγο, έτσι ώστε να είµαστε 
έτοιµοι να διδάξουµε άλλους; 
 
Εφεσίους 3:4 
 
Β’ Τιµόθεο 2:15 
 
Ψαλµός 1 
 
Ψαλµός 119:11 
 
Ρωµαίους 6:17-18 
 
Α’ Ιωάννου 1:1-3 
 
Αββακούµ 2:2 
 

4. Σύµφωνα µε τα παρακάτω εδάφια, πως πρέπει να προσευχόµαστε, έτσι ώστε να διδάξουµε 
άλλους; 
 
Ματθαίος 26:41 
 
Α’ Τιµόθεο 2:1-4 
 
Ματθαίος 6:9-13 
 

5. Σύµφωνα µε τα παρακάτω εδάφια, πως φοράς την πνευµατική σου πανοπλία; 
 
Η ζώνη της αλήθειας  Ιωάννης 17:17, Β’ Ιωάννου 4 
 
Ο θώρακας της δικαιοσύνης  Ρωµαίους 10:9-10, Λουκάς 14:26,27,33, Α’ Ιωάννου 2:29 
 
Τα υποδήµατα του ευαγγελίου της ειρήνης  Ρωµαίους 10:14-15 
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Η ασπίδα της πίστης  Ψαλµοί 33:20-21 
 
Η περικεφαλαία της σωτηρίας  Φιλιππησίους 4:8 
 
Η µάχαιρα του πνεύµατος  Εβραίους 4:12, Β’ Τιµόθεο 2:15 
 
Η προσευχή, το βέλος της απελευθέρωσης  Εφεσίους 6:18 
 

6. Σύµφωνα µε τις γραφές, τι είδους νοοτροπία θα πρέπει να έχουµε όταν διδάσκουµε άλλους;  
Μάρκος 10:43-45, Ιωάννης 13:14-17 

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

1. Αντιµετωπίζεις τα προβλήµατα στη δική σου ζωή έτσι ώστε να είσαι έτοιµος να διδάξεις άλλους 
πως να ακολουθήσουν τον Ιησού;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από το Θεό να σε 
βοηθήσει να το κάνεις αυτή τη στιγµή. 
	

2. Κάνεις εκείνα που χρειάζεται να κάνεις µε τον λόγο, έτσι ώστε να είσαι έτοιµος να διδάξεις 
άλλους;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε να τα κάνεις από σήµερα. 
	

3. Έχεις µια λίστα προσευχής, και προσεύχεσαι για τον εαυτό σου και για τους άλλους µε το τρόπο 
που σου λένε οι γραφές να το κάνεις;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις 
από σήµερα. 
	

4. Έχεις φορέσει την πνευµατική σου πανοπλία µε το τρόπο που σου λένε οι γραφές να το κάνεις;  
Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από σήµερα. 
	

5. Έχεις νοοτροπία υπηρέτη, αντί για µια πνευµατικά αλαζονική νοοτροπία, όταν διδάσκεις 
άλλους;  Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό αυτή τη στιγµή να σου δώσει 
µια καρδιά υπηρέτη.	

	
	
ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ:  Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το 
ΜΑΡΚΟΣ 10:44. 
 

 
 
 
 

Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΙ 
ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΘΩΣ 
ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ΜΑΖΙ ΤΟΥ. 
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ΜΑΘΗΜΑ 4 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: Διάβασε το περίγραµµα.  Μελέτησε το (σκέψου δηλαδή τι λέει και πως 
αυτό εφαρµόζεται σε σένα). 
 
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Για να στερεώσεις τον καινούργιο ακόλουθο του Ιησού 
στο δρόµο του µε τον Θεό, έτσι ώστε να µπορούν να ζουν για το Ιησού. 
 
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Για να εδραιωθεί ο καινούργιος πιστός στα παρακάτω: 
 

1. Καθηµερινή Βιβλική Μελέτη 
2. Καθηµερινή Προσευχή 
3. Βάπτισµα στο Νερό 
4. Τη Ζωή γεµάτη από το Πνεύµα 
5. Κοινωνία µε άλλους ακόλουθους του Ιησού 
6. Εκζητώντας το θέληµα του Θεού για τη ζωή τους 

 
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΙΣΤΟ 
 

1. Κάνε την αρχική επαφή µε σκοπό τη παρακολούθηση µε τον καινούργιο πιστό.  Τηλεφώνησε ή 
επισκέψου (µέσα σε 24 ώρες, εάν είναι δυνατό) καθόρισε κάποιο χρόνο για να συναντηθείτε και 
να αναπτύξετε κάποια σχέση και να συµµεριστείτε τα εδάφια. 
 

2. Άρχισε να συµµερίζεσαι τα εδάφια.  Στη πρώτη επίσκεψη κάνε το µάθηµα 1 του 
«ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΟΥ ΖΩΗ.» 
 

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

4. Διατήρησε την επαφή δύο φορές την εβδοµάδα αν είναι δυνατόν έως ότου έχουν στερεωθεί 
πλήρως. 
 

5. Ενθάρρυνε τους ώστε να έχουν καθηµερινή ώρα µε τον Θεό, βάπτισµα στο νερό, την γεµάτη 
από το Πνεύµα ζωή, και να εκζητούν το θέληµα του Θεού στη ζωή τους. 
 

6. Διάθεσε τον εαυτό σου για συµβουλευτική ή για να βοηθήσεις σε ιδιαίτερες ανάγκες. 
 
 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ:		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 την παρακολούθηση που δίνονται σε 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 σου έχουν δοθεί. 
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ΜΑΘΗΜΑ 5 
ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: Διάβασε το περίγραµµα.  Μελέτησε το (σκέψου δηλαδή τι λέει και πως 
αυτό εφαρµόζεται σε σένα). 
 
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ:  Στο Ματθαίος 28:18-20 
µας λέει ότι η αποστολή µας είναι να κάνουµε µαθητές (εκείνους δηλαδή που ζουν καθηµερινά για τον 
Ιησού µε όλη τους τη καρδιά).  Για να κάνεις µαθητές θα πρέπει και εσύ να είσαι µαθητής.  Το να 
βοηθάς τους ανθρώπους να µάθουν να αγαπούν τον Θεό συµπεριλαµβάνει το να τους λες γι' αυτά που 
έκανε ο Ιησούς γι' αυτούς στο Σταυρό και να τους βοηθήσεις πως να «Μεγαλώσουν για Τον 
γνωρίσουν.»  Αυτός ο οδηγός µελέτης σου έχει δείξει πως να το κάνεις αυτό. 
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΙΣΤΟ:  Όταν διδάσκεις ένα καινούργιο ακόλουθο του 
Ιησού, θα πρέπει να συγκεντρωθείς σε τέσσερις βασικές περιοχές πάνω στις οποίες επικεντρώνονται οι 
συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. 
 

A. Προσωπική ζωή 
B. Οικογενειακή ζωή 
C. Κοινωνία µαζί µε άλλους ακόλουθους του Ιησού 
D. Μαρτυρία στους άλλους για τον Ιησού 

 
Όταν διδάσκεις ένα καινούργιο ακόλουθο του Ιησού, άφησε τους να µελετήσουν τις γραφές και µετά 
ρώτησε τους µερικές θεµελιώδεις ερωτήσεις για να τους βοηθήσεις αν εφαρµόσουν αυτά που έχουν 
µελετήσει στην ίδια τους τη ζωή. 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ:  Θυµήσου ότι ένας µαθητής είναι ένας άνθρωπος που έχει καθηµερινή 
κοινωνία µε τον Θεό, έτσι ώστε να µπορούν να ζήσουν για τον Ιησού. 
 
Η καθηµερινή κοινωνία µε τον Θεό συµπεριλαµβάνει: 
 
A. Το Λόγο (Ο άρτος της ζωής) 

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

 
B. Προσευχή 

1. Για τον εαυτό σου  Ματθαίος 26:41 
2. Για τους άλλους  Α’ Τιµόθεο 2:1 

 
Το να ζεις για τον Ιησού συµπεριλαµβάνει: 
 
A. Κοινωνία µε άλλους ακόλουθους του Ιησού.   Ιωάννης 13:35 
B. Μαρτυρία στους άλλους για τον Ιησού.  Ματθαίος 5:16 
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Εάν είµαστε µαθητές θα µεγαλώσουµε πνευµατικά.  Αυτά τα τρία στάδια πνευµατικής ανάπτυξης 
είναι στο Α’ Ιωάννου 2:12-14: 
 
A. Παιδί 
B. Νεαρός 
C. Ενήλικος 
 
Η πνευµατική ανάπτυξη συµπεριλαµβάνει: 
 
A. Καθαίρεση οχυρωµάτων και υπερνίκηση αδυναµιών  Εφεσίους 4:17, 5:16 
B. Εδραιώνοντας το νου του Χριστού  Β’ Πέτρου 1:5-10 
C. Ανακαλύπτοντας και εκπληρώνοντας το σκοπό του Θεού για τη ζωή µας  Β’ Τιµόθεο 1:9 και 
Εφεσίους 5:17 

 
Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ το να βοηθήσεις ένα άνθρωπο να καθαιρέσει τα οχυρώµατα 
των προσωπικών του αδυναµιών και των πολιτισµικών του παραδόσεων, το να βοηθήσεις έναν 
άνθρωπο να µάθει τις βασικές Βιβλικές αρχές της προσωπικής ζωή, της οικογενειακής ζωής, της 
εκκλησιαστικής ζωής, και τον ευαγγελισµό µέσα από τη διακονία του λόγου και της προσευχής, και να 
εκπαιδεύσει τον άνθρωπο για το έργο της διακονίας. 
 
Το έργο της διακονίας είναι η συνέχιση της διακονίας του Ιησού.  Συµπεριλαµβάνει: 
 
A. Προσευχή 
B. Να συµµεριζόµαστε τον λόγο του Θεού 
C. Να βοηθάµε τους ανθρώπους στις ανάγκες τους 
 
Ο Θεός θέλει να δώσει νίκη στους ανθρώπους πάνω σε κάθε πρόβληµα που έχουν, να τους 
χρησιµοποιήσει στην υπηρεσία Του, και να τους ευλογήσει αιώνια. 
 
Ο ΜΑΘΗΤΕΥΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ Η ΑΔΕΛΦΗ):  Ένας 
άνθρωπος που έχει καταφέρει να καθαιρέσει τα οχυρώµατα και να υπερνικήσει τις αδυναµίες στη ζωή 
του µέσα από το λόγο και τη προσευχή και ζει για τον Ιησού µε όλη του τη καρδιά κάθε µέρα. 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ: 
 
A. Πάρε πληροφορίες για τον καινούργιο ακόλουθο του Ιησού (όνοµα, διεύθυνση, κλπ.). 
B. Δώσε του τη Βίβλο ή την Καινή Διαθήκη και εξήγησε του πως να τη χρησιµοποιεί. 
C. Έλα σε επαφή προσωπικά µε το τηλέφωνο ή µε επιστολή όσο γίνεται πιο σύντοµα (µέσα σε 24 
ώρες είναι το προτιµότερο). 

D. Μελέτησε µαζί του τις κατευθυντήριες οδηγίες της Βίβλου στο πως να «Μεγαλώσει ώστε να 
Γνωρίσει τον Θεό» προσωπικά και ως µέρος της οικογενειακής ζωής του, έχοντας κοινωνία µε 
άλλους ακόλουθους του Ιησού, και λέγοντας σε άλλους για τον Ιησού όσο πιο γρήγορα γίνεται. 

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

1. Είσαι µαθητής;  Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, αποφάσισε να γίνεις µαθητής σήµερα. 
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2. Έχεις µελετήσει και έχει µεγαλώσει στον Κύριο, έτσι ώστε να µπορείς να διδάξεις άλλους; 
Ναι __ Όχι __.  Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από σήµερα. 
	

3. Επιζητάς να διδάξεις άλλους όσο περισσότερο µπορείς για τον Θεό, χρησιµοποιώντας όλες τις 
κατευθυντήριες οδηγίες 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 Κύριο 
χρησιµοποιώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες που σου έχουν δοθεί.	
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WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE? 
 

WOULD YOU LIKE TO KNOW THE LAST GREAT COMMAND 
GOD GAVE MANKIND, AND HOW TO FULFILL IT? 

 
WOULD YOU LIKE TO HELP OTHERS OVERCOME THEIR PROBLEMS? 

 
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO HELP OTHERS 

LIVE A CONSISTENT VICTORIOUS LIFE? 
 

WOULD YOU LIKE TO SHARE WITH A FRIEND OR LOVED 
ONE ABOUT HOW TO “GROW TO KNOW GOD?” 

 
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!! 

 
Compiled by Henry Pulsifer 

 
This is one of a series of booklets designed to help you live a successful, victorious, life. Henry has 
experienced the victory that comes from living for Jesus for over 40 years; including God's healing from 
Cancer as he walked with the cross. Since his healing he has traveled the world sharing Jesus and 
helping others learn how to find victory and success by living for Jesus, and fulfilling God's purpose for 
their life. 

 
Out of this experience he has compiled several foundational learning guides which enable people to 
grow to know God, and  understand and live the basic Bible principles for success and victory in life.  
This particular learning guide is designed to show you how you can grow to know God by helping others 
find success and victory in their personal life, as a follower of Jesus.  It can also be used to help you 
teach others, and is appropriate for individuals or groups. 
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No part of this study may be reproduced without permission from the publisher. 
Except, portions may be reproduced if distributed free of charge. 

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