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ΖΩΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ζωή είναι ένα ταξίδι. Ο Θεός σε αγαπά και θέλει να επιτύχεις σ’ αυτό το ταξίδι. Η επιτυχία
στη ζωή για κάθε άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου κι εσένα, θα καθοριστεί αν εκπληρώσουν το
θαυμάσιο σκοπό που έχει ο Θεός για την ζωή τους. Από το δρόμο που θα επιλέξεις, εξαρτάται αν θα
καταλήξεις στην Αιώνια Βασιλεία Του με τις άφθονες ευλογίες Του για πάντα, ή ζήσεις τον εφιάλτη
που δεν τελειώνει ποτέ. Για να επιλέξεις το φωτεινό δρόμο, έτσι ώστε να βρεις και να εκπληρώσεις το
σκοπό του Θεού θα πρέπει να μεγαλώσεις στην γνώση του Θεού κάθε μέρα. Αυτός ο οδηγός
μάθησης είναι σχεδιασμένος για να σε βοηθήσει να κάνεις ακριβώς αυτό.
Το κάθε μάθημα έχει τρία μέρη: {1} Μελέτη και Συλλογισμό εδαφίων, {2} Θεμελιώδεις
ερωτήσεις, και {3} Αποστήθιση εδαφίων. Η μελέτη και η περισυλλογή των εδαφίων θα σε βοηθήσουν
να μεγαλώσεις και να γνωρίσεις την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Οι θεμελιώδεις ερωτήσεις θα σε
βοηθήσουν να ζήσεις αυτή την αλήθεια. Η αποστήθιση των εδαφίων θα σε βοηθήσει να εγκολπωθείς
και να κρατήσεις αυτή την αλήθεια στην καρδιά σου.
Αυτός ο οδηγός μάθησης θα σε βοηθήσει να μεγαλώσεις και να γνωρίσεις ποια είναι η ρίζα
όλων των προβλημάτων σου, ποιος είναι ο εχθρός σου και πως να τον κατατροπώσεις, και ποια είναι
η λύση των προβλημάτων σου. Επίσης θα ωριμάσεις ώστε να γνωρίσεις τον Θεό και το πως θα
εκπληρώσεις τον δικό Του σκοπό στην ζωή σου.
Ξεκίνησε το κάθε μάθημα με προσευχή. Γράψε τις απαντήσεις με δικά σου λόγια. Ζήτησε από
τον Θεό να σε βοηθήσει να ζήσεις και να εφαρμόσεις την αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε. Ο Θεός
θα σε ευλογήσει καθώς μεγαλώνεις και Τον γνωρίζεις.
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ΜΑΘΗΜΑ 1
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(ΑΜΑΡΤΙΑ)
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 είναι αμαρτία; Α’ Ιωάννου 3:4, Ιακώβου 4:17, Ρωμαίους 14:23β*

2. Σύμφωνα με το Ματθαίος 15:19, από που προέρχεται η αμαρτία;

3. Τι παράγει η αμαρτία; Ιακώβου 1:14-17, Ρωμαίους 6:23α*

4. Τι προξενεί η αμαρτία στην σχέση μας με τον Θεό; Ησαΐας 59:2

5. Ποιος είναι ένοχος αμαρτίας; Ρωμαίους 3:23
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6. Τι θα κάνει ο Θεός σ’ εκείνους που δεν θα ασχοληθούν με την αμαρτία τους; Παροιμίες
10:29β*

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

1. Καταλαβαίνεις ότι έχεις αμαρτήσει; Ναι __ Όχι __ εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη
στιγμή και ζήτησε από τον Θεό να σου δείξει την αμαρτία σου έτσι ώστε να μετανοήσεις.

2. Ποιες είναι μερικές από τις νοοτροπίες της καρδιάς σου που σε παρακίνησαν να αμαρτήσεις;

3. Ποια είναι μερικά από τα προβλήματα που έχεις που έχουν δημιουργηθεί από την αμαρτία σου;

4. Είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό που ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος, σου λέει να κάνεις όσον αφορά την
αμαρτία σου; Ναι __ Όχι ___ εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγμή και ζήτησε από τον
Θεό να σου δώσει μια καρδιά μετάνοιας.
ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
Ρωμαίους 3:23
* α = πρώτο μέρος του εδαφίου
β = δεύτερο μέρος του εδαφίου

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
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ΜΑΘΗΜΑ 2
Η ΛΥΣΗ
(ΣΩΤΗΡΙΑ)
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 έκανε ο Θεός εξαιτίας της αμαρτίας σου; Ρωμαίους 5:8

2.

Γιατί ο Θεός έστειλε τον Ιησού να πεθάνει για μας; Ιωάννης 3:16

3.

Όταν πέθανε ο Ιησούς τι μας προμήθευσε ο Ιησούς για τις αμαρτίες μας; Εφεσίους 1:7

4.

Προμήθευσε ο Θεός κάποιο άλλο τρόπο για τον άνθρωπο ώστε να του συγχωρηθούν οι αμαρτίες
του; Πράξεις 4:12

5.

Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να λάβουμε την συγχώρηση του Θεού; Πράξεις 3:19

6.

Εκτός από την μετάνοια, ποια είναι τα δύο πράγματα που πρέπει να συμβούν ώστε να υπάρξει
μεταστροφή σε κάποιον άνθρωπο; Ρωμαίους 10:9-10

7.

Τι είπε ο Ιησούς ότι θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε εάν Εκείνος είναι ο Κύριος μας;
Λουκάς 14:26, 27 & 33, Ματθαίος 10:37-39

8.

Τι συμβαίνει σε μας όταν ο Ιησούς γίνεται Κύριος και Σωτήρας μας; Β’ Κορινθίους 5:17
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9.

Τι μας δίνει ο Θεός έτσι ώστε να μπορούμε να ζήσουμε για Κείνον; Λουκάς 11:13

10. Πως ζούμε ως καινούργιοι άνθρωποι εν Χριστώ; Γαλάτες 2:20, 5:24-25

11. Πως λαμβάνουμε την πλήρη δύναμη του Αγίου Πνεύματος έτσι ώστε να μπορούμε να
περπατούμε εν Πνεύματι; Πράξεις 1:5, 8, 2:1-4, 4:31

12. Εφόσον έχουμε λάβει τη σωτηρία του Θεού τι πρέπει να εξακολουθήσουμε να κάνουμε έτσι ώστε
να «Μεγαλώσουμε στη Γνώση του Θεού» και να έχουμε νίκη πάνω στην αμαρτία; Γαλάτες 5:1618, Α’ Ιωάννου 5:1-3, Ρωμαίους 6:17-18

13. Ποια φυσική πράξη φανερώνει ότι έχουμε μετανοήσει από την αμαρτία μας και έχουμε λάβει τον
Ιησού ως Κύριο και Σωτήρα; Ρωμαίους 6:4, Γαλάτες 3:27

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

1. Πιστεύεις ότι ο Θεός σε αγαπάει, ότι ο Ιησούς πέθανε για σένα, και ότι μόνο διαμέσου του Ιησού
μπορούμε να βρούμε συγχώρηση αμαρτιών; Ναι __ Όχι __ εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή
τη στιγμή και ζήτησε από τον Θεό να κάνει πραγματική την αλήθεια της αγάπης Του και της
σωτηρίας Του σε σένα.

2. Έχεις μετανοήσει για τις αμαρτίες σου, έχεις δώσει την καρδιά σου στον Ιησού, και έχεις
ομολογήσει ανοιχτά σε ανθρώπους που γνωρίζεις ότι Εκείνος είναι ο Κύριος και ο Σωτήρας σου;
Ναι __ Όχι __ εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη προσευχή από τη καρδιά σου και πες σε
κάποιον ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος και ο Σωτήρας σου:
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«Πατέρα Θεέ, σ’ ευχαριστώ για την αγάπη που μου έδειξες διαμέσου του Ιησού.
Σε έχω ανάγκη. Αποστρέφομαι από τον σατανά και τα πράγματα αυτού του
κόσμου. Ανοίγω την καρδιά μου και μετανοώ για τις αμαρτίες μου. Ιησού,
πιστεύω ότι πέθανες για τις αμαρτίες μου και αναστήθηκες ξανά. Έλα μέσα στην
καρδιά μου και σώσε την ψυχή μου. Πάρε τον έλεγχο της ζωής μου, και γίνε ο
Κύριος και ο Σωτήρας μου. Γέμισε με, με το Άγιο Σου Πνεύμα έτσι ώστε να μπορώ
να ζήσω για Σένα. Σ’ ευχαριστώ που άκουσες την προσευχή μου, στο όνομα του
Ιησού, προσεύχομαι. Αμήν.»

3. Έχεις παραδώσει τον εαυτό σου, τις σχέσεις σου, τους στόχους σου και τις φιλοδοξίες σου, και τα
υπάρχοντα σου στην Κυριότητα του Ιησού; Ναι __ Όχι __ εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή
τη στιγμή και παράδωσε όλα όσα έχεις στον Θεό. Ζήτησε Του τη σοφία ώστε να τα
χρησιμοποιήσεις για την υπηρεσία Του.

4. Έχεις ζητήσει από τον Θεό να σε γεμίσει με το Άγιο Του Πνεύμα έτσι ώστε να μπορείς να ζεις
καθημερινά σε υπακοή στον Λόγο του Θεού; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου
αυτή τη στιγμή και ζήτησε από τον Θεό να σε γεμίσει με το Άγιο Του Πνεύμα και να σου δώσει μια
καρδιά υπακοής.

5. Έχεις υπακούσει τον Ιησού ώστε να βαπτιστείς στο νερό; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι,
αποφάσισε αυτή τη στιγμή ότι θα βαπτιστείς στο νερό όσο γίνεται πιο γρήγορα.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το Ιωάννης
3:16
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΣΤΟ ΘΕΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ
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ΜΑΘΗΜΑ 3
Ο ΣΚΟΠΟΣ
(ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ)

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 είναι η αιώνια ζωή; Ιωάννης 17:3

2. Ποιος είναι ο Θεός; Ησαΐας 46:9, Ψαλμοί 90:2, Ησαΐας 57:15

3. Πως φανέρωσε ο Θεός τον Εαυτό Του σε μας; Εβραίους 1:1-2, Κολοσσαείς 1:13-16, Ιωάννης
1:1-4, 9, 14, Ψαλμοί 19:1-3

4. Είναι ο Ιησούς Θεός; Ησαΐας 9:6, Εβραίους 1:8, Ιωάννης 20:28

5. Πως είπε ο Ιησούς ότι θα φανερώσει τον Εαυτό Του ο Θεός αφού αναλήφθηκε στους
ουρανούς; Ιωάννης 4:24, 14:16-17, 16:7-11

6. Ποια είναι τα 13 βασικά χαρακτηριστικά του Θεού;

a. Ιερεμίας 23:23-24

b. Ιώβ 42:2
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c. Α’ Ιωάννου 3:20

d. Α’ Ιωάννου 4:16

e. Α’ Ιωάννου 1:5

f. Ησαΐας 6:3

g. Ψαλμοί 103:8

h. Α’ Τιμόθεο 1:17

i.

Β’ Τιμόθεο 2:13

j.

Δανιήλ 9:14

k. Ησαΐας 45:21

l.

Ρωμαίους 8:33

7. Ποιό είναι το θέλημα του Θεού για την ανθρωπότητα; Β’ Πέτρου 3:9

8. Γιατί θέλει ο Θεός να μετανοήσουν οι άνθρωποι; Α’ Ιωάννου 1:2-3

9. Τι θέλει να κάνει ο Θεός στην ζωή σου καθώς εσύ έχεις κοινωνία και σχέση μαζί Του; Β’
Τιμόθεο 1:9

10. Τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να ανακαλύψουμε και να εκπληρώσουμε το σκοπό του
Θεού για τη ζωή μας; Φιλιππησίους 2:12-13, Εβραίους 5:9
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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. Εκζητείς να γνωρίσεις τον Θεό και τον Ιησού Χριστό Τον οποίο απέστειλε; Ναι __ Όχι __ Εάν
απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να θέλεις να Τον γνωρίσεις.

2. Πιστεύεις πραγματικά ότι ο Θεός είναι όλα όσα λέει η Βίβλος ότι είναι; Ναι __ Όχι __ Εάν
απάντησες όχι, μετανόησε για την απιστία σου και ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει πίστη να
πιστέψεις ότι Εκείνος είναι όλα όσα μας λέει η Βίβλος ότι είναι.

3. Εκζητείς να ζήσεις σε κοινωνία και σχέση με τον Θεό; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, άρχισε
σήμερα.

4. Επιθυμείς να ανακαλύψεις και να εκπληρώσεις το σκοπό του Θεού για τη ζωή σου με όλη σου την
καρδιά; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, αποφάσισε να το κάνεις αυτή τη στιγμή.

5. Εκζητείς να ζήσεις σε υπακοή σ’ αυτά που ο Χριστός σε έχει διατάξει να κάνεις; Ναι __ Όχι __ Εάν
απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει μια καρδιά υπακοής αυτή τη στιγμή.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
Ιωάννης 17:3

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΩΣΤΕ
ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Ο ΕΧΘΡΟΣ
(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ: Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια. Συλλογίσου (σκέψου
αυτό που λέει ο Θεός). Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου
αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της περισυλλογής σου.

1. Ποιος είναι αυτός που θέλει να σε καταστρέψει; Α’ Πέτρου 5:8

2. Ποιος είναι αυτός που συνεργάζεται με τον σατανά για να μας καταστρέψει; Εφεσίους 6:12

3. Πως μας πειράζει ο Θεός ώστε να μην υπακούσουμε τον Θεό; Γένεση 3:1-6, 13, Λουκάς 4:113, Ιακώβου 1:14-16

4. Γιατί επιτρέπει ο Θεός να πειραστούμε; Α’ Πέτρου 1:6-7, Ρωμαίους 5:3-5

5. Είμαστε ικανοί να κατανικήσουμε τους πειρασμούς του σατανά; Α’ Κορινθίους 10:13

6. Ποια είναι αυτή η έκβαση (οδός διαφυγής) που έχει προμηθεύσει ο Θεός για μας; Ματθαίος
26:41, Εφεσίους 6:10-11

7. Ποια είναι τα οκτώ μέρη της πνευματικής μας πανοπλίας; Εφεσίους 6:13-18
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.
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8. Σε τι θα μας ενδυναμώσει η πανοπλία του Θεού έτσι ώστε να κατατροπώσουμε τον σατανά;
Β’ Κορινθίους 10:3-6

9. Γιατί είμαστε ικανοί να κατατροπώσουμε τον σατανά; Α’ Ιωάννου 4:4

10. Ποια είναι τα 4 πράγματα που θα πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος έτσι ώστε να κατανικήσει
τις επιδράσεις της αμαρτίας όταν κάποιος έχει υποκύψει στον πειρασμό; Μάρκος 16:17,
Ιακώβου 5:16, Α’ Ιωάννου 1:9, Λουκάς 17:3-4, Λευιτικό 6:2-5

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

1. Καταλαβαίνεις ότι ο Σατανάς, όχι ο Θεός, ούτε οι ανθρώποι ή οι περιστάσεις είναι ο εχθρός σου;
Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, στρέψε την καρδιά σου ώστε να λάβεις και να πιστέψεις αυτή
την αλήθεια σήμερα.

2. Ποιος είναι ο τομέας ή οι τομείς που αντιμετωπίζεις τους μεγαλύτερους πειρασμούς;

Ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει δύναμη, σοφία και θάρρος (κουράγιο) να καθαρίσει την καρδιά
σου και το νου σου έτσι ώστε να θριαμβεύσεις σ’ αυτούς τους τομείς.

3. Εξετάζεις την Πνευματική σου πανοπλία καθημερινά ώστε να είσαι βέβαιος ότι έχεις όλα όσα έχεις
ανάγκη για να ζήσεις θριαμβευτικά πάνω στον σατανά; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, άρχισε
να το κάνεις από αυτή τη στιγμή.
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4. Εκζητείς να φέρεις κάθε σκέψη σου και επιθυμία της καρδιά σου σε συμφωνία με το θέλημα του
Θεού για τη ζωή σου; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, εκζήτησε να το κάνεις από αυτή τη στιγμή.

5. Έχεις κάνει αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού να κάνεις ώστε να αντιμετωπίσεις την αμαρτία στην
ζωή σου και στη ζωή των άλλων; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από
σήμερα.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
Α’ Πέτρου 5:8

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΕΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΝΟΠΛΙΑ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ 5
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ)

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 3 στάδια πνευματικής ανάπτυξης και τι συμβαίνει στο κάθε ένα από αυτά;
Α’ Ιωάννου 2:12-14

a.
b.
c.
2. Τι θα πρέπει να κάνουμε καθημερινά έτσι ώστε να μεγαλώσουμε στην σχέση μας με τον
Θεό; Λουκάς 9:23, Ρωμαίους 12:1-2

3. Ποια είναι εκείνα που πρέπει να εκζητούμε να προσθέτουμε στην πίστη μας έτσι ώστε να
μεγαλώσουμε και να γνωρίσουμε τον Θεό και με ποια σειρά; Β’ Πέτρου 1:5-11

4. Καθώς μεγαλώνουμε και ο νους μας ανακαινίζεται, ποια πράγματα θα αφαιρέσει ο Θεός
από τη ζωή μας και ποια είναι εκείνα τα πράγματα με τα οποία θα τα αντικαταστήσουμε.
Εφεσίους 4:17 – 5:16.
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Αφαιρούμε

Αντικαθιστούμε Με

5. Πως θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε με ανθρώπους έτσι ώστε να
μεγαλώσουμε πνευματικά; Ματθαίος 5:23-24, 18:15-17

6. Πως θα πρέπει να ζούμε έτσι ώστε να μεγαλώσουμε πνευματικά; Ρωμαίους 8:5-6, Γαλάτες
5:16-25
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7. Πως θα σε βοηθήσει η πνευματική σου ανάπτυξη στη σχέση σου με τον Θεό; Ιωάννης 7:17,
Εφεσίους 5:17

8. Τι μας κάνει ικανούς να βιώσουμε σ’ αυτή τη ζωή όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού;
Ρωμαίους 8:1, 13-14, 28, 31, 35-39, Κολοσσαείς 1:9-13

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

1.

Σε ποιό στάδιο πνευματικής ανάπτυξης βρίσκεσαι;

2.

Παραδίδεις καθημερινά τη ζωή σου στον Χριστό έτσι ώστε να μεγαλώσεις πνευματικά; Ναι __
Όχι __ Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου και παράδωσε την ζωή σου πλήρως σ’ Εκείνον αυτή τη
στιγμή και εξακολούθησε να το κάνεις ως πρώτο πράγμα κάθε πρωί.

3.

Εκζητείς να προσθέσεις στην πίστη σου τα πράγματα που χρειάζονται ώστε να μεγαλώσεις
πνευματικά και το κάνεις με τη σωστή σειρά; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το
κάνεις αυτή τη στιγμή. Προσευχήσου και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να το κάνεις.

4.

Ποια είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει ο Θεός να αφαιρέσει από τη ζωή σου έτσι ώστε να
μεγαλώσεις πνευματικά;
Προσευχήσου αυτή τη στιγμή μετανοώντας και ζήτησε από τον Θεό να αφαιρέσει αυτά τα
πράγματα από την ζωή σου και να τα αντικαταστήσει με τα πράγματα του Πνεύματος.
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5.

Εκζητείς να θέσεις το νου σου στα πράγματα του Πνεύματος ώστε να περπατάς εν Πνεύματι; Ναι
__ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγμή και ζήτησε από τον Θεό να σε
βοηθήσει να θέσεις το νου σου στα πράγματα του Πνεύματος.

6.

Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου το να γνωρίζεις το θέλημα του Θεού; Ναι __ Όχι __
Εάν απάντησες όχι, αποφάσισε αυτή τη στιγμή να το κάνεις προτεραιότητα στη ζωή σου.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά
σου αποστηθίζοντας το Λουκάς 9:23

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΜΑΘΗΜΑ 6
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ
(ΠΡΟΣΕΥΧΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ)

A. ΠΡΟΣΕΥΧΗ
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. Πως μπαίνεις στην παρουσία του Θεού ώστε να συνομιλήσεις μαζί Του; Ψαλμοί 100:4, Α’ Τιμόθεο
2:8

2. Σε τι μας βοηθάει η δοξολογία προς τον Θεό; Εφεσίους 5:18-20

3. Ποιοι είναι οι δύο τρόποι με τους οποίους προσευχόμαστε; Α’ Κορινθίους 14:15

4. Πως προσευχόμαστε εν Πνεύματι; Ρωμαίους 8:26, Α’ Κορινθίους 14:14

5. Τι επιτυγχάνει η προσευχή εν Πνεύματι; Ιούδας 20
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6. Πως προσευχόμαστε με τον νου; Ματθαίος 6:5-13

7. Ποια είναι μερικά από τα πράγματα που μας λέει ο Θεός να προσευχόμαστε; Ματθαίος 5:44,
9:38, Ψαλμοί 32:5-6, 122:6; Ιακώβου 1:5, 5:16; Α΄ Τιμόθεο 2:1-3

8. Πότε θα πρέπει να προσευχόμαστε; Α’ Θεσσαλονικείς 5:17, Λουκάς 18:1

9. Τι είναι αυτό που θα πρέπει μερικές φορές να προσθέσουμε στις προσευχές μας για να νικήσουμε
τον εχθρό; Ματθαίος 17:21

10. Εάν ζούμε για τον Ιησού, τι μας υπόσχεται όσον αφορά τις προσευχές μας; Α’ Ιωάννου 3:22; 5:14

11. Τι είναι αυτό που μπορεί να εμποδίσει τον Θεό να ακούσει τις προσευχές μας; Ιακώβου 4:3,
Ψαλμοί 66:18, Α’ Πέτρου 3:7, Μάρκος 11:25-26
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12. Τι πρέπει να κάνουμε για να αφαιρέσουμε αυτά τα εμπόδια; Α’ Ιωάννου 1:9

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

1. Πλησιάζεις τον Θεό με καρδιά ευγνωμοσύνης όταν προσεύχεσαι; Ναι __ Όχι __ Εάν έχεις
κάποιο πρόβλημα σ’ αυτό το τομέα, ψάλλε δοξολογία στον Θεό καθώς αρχίζεις την προσευχή
σου.

2. Έχεις επιτρέψει στον Θεό να σε γεμίσει με το Πνεύμα Του; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι,
προσευχήσου αυτή τη στιγμή, παράδωσε το θέλημα σου στον Θεό και ζήτησε Του να σε
γεμίσει με το Πνεύμα Του. Άρχισε να Τον δοξολογείς μέσα από την καρδιά σου καθώς το
κάνεις.

3. Οικοδομείς την πίστη σου προσευχόμενος εν Πνεύματι; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι,
άρχισε να το κάνεις αυτή τη στιγμή.

4. Προσεύχεσαι για τα πράγματα που σου ζητάει ο Θεός να προσευχηθείς χρησιμοποιώντας το
τύπο που Εκείνος έδωσε; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, άρχισε σήμερα.

5. Υπάρχει κάτι στη ζωή σου που θα εμπόδιζε τον Θεό να ακούσει την προσευχή σου; Ναι __ Όχι
__ Εάν απάντησες όχι, μετανόησε αυτή τη στιγμή.
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6. Είσαι πάντα έτοιμος να προσευχηθείς για τις περιστάσεις που συναντάς στη ζωή; Ναι __ Όχι
__ Εάν απάντησες όχι, άρχισε αυτή τη στιγμή ζητώντας από τον Θεό να σου δώσει ένα πνεύμα
προσευχής.

7. Νηστεύεις κάποτε, όταν αντιμετωπίζεις κάποια δυσκολία στο να κερδίσεις τη νίκη πάνω σε
κάποιο πρόβλημα; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις σήμερα.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
Α’ Τιμόθεο 2:8

B. Η ΒΙΒΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ: Διάβασε τις ερωτήσεις και μετά διάβασε τα εδάφια. Συλλογίσου (σκέψου
αυτό που λέει ο Θεός). Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με δικά σου λόγια με βάση τι σου
αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της περισυλλογής σου.

1. Με τι θα πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος; Ματθαίος 4:4

2. Ως ακόλουθοι του Ιησού, με τι θα πρέπει να τρεφόμαστε ώστε να μεγαλώσουμε; Α’ Πέτρου
2:1-3
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3. Πως γνωρίζουμε ότι μπορούμε να εμπιστευθούμε τη Βίβλο; Β’ Τιμόθεο 3:16

4. Εκτός του ότι πρέπει να ζούμε με αυτά που λέει, ποια είναι τα έξι πράγματα που πρέπει να
κάνουμε με τον Λόγο του Θεού; Εφεσίους 3:4, Β’ Τιμόθεο 2:15, Ψαλμοί 1:1-2; 119:11, Α’
Ιωάννου 1:1-3, Αββακούμ 2:2
A.

B.

C.

D.

E.

F.

5. Πως μας βοηθάει ο Θεός καθώς μελετούμε τον Λόγο Του; Ιωάννης 16:13-14

6. Τι κάνει για την πίστη μας η ακοή του Λόγου του Θεού; Ρωμαίους 10:17

7. Πως μας βοηθάει ο Λόγος του Θεού να πολεμήσουμε τον εχθρό καθώς τον μελετάμε και τον
συμμεριζόμαστε; Εβραίους 4:12

8. Τι λέει ο Ιησούς όσον αφορά εκείνους που ζουν με τον Λόγο Του; Ιωάννης 8:31-32

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Για να βοηθηθείς ώστε να μεγαλώσεις στη γνώση του Θεού
ζώντας την αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου.
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1.

Θρέφεις το πνεύμα σου καθημερινά με τον Λόγο του Θεού; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι,
άρχισε σήμερα.

2.

Μελετάς, συλλογίζεσαι και αποστηθίζεις τον Λόγο του Θεού έτσι ώστε να σου δείξει πως να
αντιμετωπίσεις τα προβλήματα της ζωής και να καθαρίσει την καρδιά σου και το νου σου; Ναι __
Όχι __ Εάν απάντησες όχι, άρχισε σήμερα.

3.

Γράφεις τα πράγματα που σου λέει ο Θεός καθώς μελετάς τον Λόγο Του έτσι ώστε να τα
συλλογίζεσαι αργότερα; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις σήμερα.

4.

Συμμερίζεσαι με άλλους αυτά που σου δείχνει ο Θεός μέσα στο Λόγο Του σε κάθε ευκαιρία που
έχεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν και άλλοι με αυτά που σε έχει ευλογήσει ο Θεός;
Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από σήμερα.

5.

Αποστήθισε τα βιβλία της Βίβλου και γράψε τα παρακάτω.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
Β’ Τιμόθεο 3:16.

ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΤΡΕΦΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟ.
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ΜΑΘΗΜΑ 7
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
(ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΛΕΓΟΝΤΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ)

A. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

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 είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε εάν ζούμε για τον Ιησού; Α’ Ιωάννου 1:7

2. Γιατί χρειαζόμαστε κοινωνία; Εβραίους 10:24-25

3. Πως γνωρίζουμε ότι αγαπούμε τον Θεό; Α’ Ιωάννου 4:20-21; 5:2

4. Πως γνωρίζουν οι άλλοι ότι ανήκουμε στον Ιησού; Ιωάννης 13:35

5. Πως φανερώνουμε σε άλλους ακόλουθους του Ιησού την αγάπη του Θεού; Α’ Ιωάννου 3:17,
Γαλάτες 6:10, Ιακώβου 1:27, 2:14-17
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6. Με ποιους δεν θα πρέπει να έχουμε κοινωνία; Παροιμίες 12:26, Α’ Κορινθίους 15:33, Β’
Κορινθίους 6:14

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

1. Εκζητείς την κοινωνία με άλλους ακόλουθους του Ιησού έτσι ώστε να μπορούν να σε βοηθήσουν
να μεγαλώσεις πνευματικά; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις σήμερα.
Ζήτησε από τον Θεό να σε οδηγήσει σε ανθρώπους με τους οποίους σε θέλει να έχεις κοινωνία.

2. Φανερώνεις πόσο πολύ αγαπάς τον Θεό διακονώντας, υπηρετώντας άλλους ανθρώπους ιδιαίτερα
ακόλουθους του Ιησού όποτε μπορείς να το κάνεις; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, μετανόησε
και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να είσαι πιστός να το κάνεις αυτό.

3. Έχεις κοινωνία με ανθρώπους που δεν αγαπούν τον Ιησού; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες ναι,
μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να εκζητήσεις κοινωνία με Χριστιανούς που
αγαπούν τον Ιησού και εκζητούν το να ζουν για Κείνον.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
Εβραίους l0:24-25.

B. ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

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.
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1. Ποια είναι μια από τις διακονίες που μας έχει δώσει ο Θεός; Β’ Κορινθίους 5:18-19

2. Τι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε ως άνθρωποι του Θεού; Α’ Πέτρου
3:15

3. Τι θα πρέπει να κάνουμε καθώς ασχολούμαστε με τις δραστηριότητες της ημέρας;
Ματθαίος10:7-8

4. Πως και που πρέπει να δίνουμε την μαρτυρία μας για τον Ιησού; Πράξεις 1:8

5. Ποια είναι τα τρία πράγματα με τα οποία ασχολείται το Άγιο Πνεύμα όσον αφορά τον
χαμένο κόσμο; Ιωάννης 16:7-11

6. Ποια είναι τα δύο πράγματα που συμμεριζόταν ο Παύλος οπουδήποτε πήγαινε; Πράξεις
20:21

7. Ποια είναι τα βασικά σημεία του μηνύματος για τον Ιησού σύμφωνα με αυτά τα εδάφια;
Ρωμαίους 3:23; 6:23; 5:8; 2:4; 10:9-10; 6:17-18

25

8. Ποιες είναι οι οδηγίες και η υπόσχεση του Θεού καθώς εμείς πηγαίνουμε στο όνομα Του;
Ματθαίος 28:18-20

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

1. Μιλάς σε άλλους για τον Ιησού καθώς ασχολείσαι με τις δραστηριότητες της ημέρας; Ναι __ Όχι
__ Εάν απάντησες όχι, μετανόησε και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να δώσεις την
μαρτυρία σου σε άλλους.

2. Λες σε άλλους την ανάγκη που έχουν να μετανοήσουν και να ζήσουν για τον Ιησού ή προσπαθείς
να αποφύγεις το θέμα της μετάνοιας; Λέω __ Αποφεύγω __ Εάν απάντησες, αποφεύγω, ζήτησε
από τον Θεό να σου δώσει παρρησία για να μοιραστείς το ξεκάθαρο μήνυμα για τον Ιησού.

3. Προσπαθείς να μαθητεύσεις διδάσκοντας εκείνους που ζητούν τον Ιησού στην καρδιά τους πως να
μεγαλώσουν και να γνωρίσουν τον Θεό; Ναι __ Όχι __ Εάν απάντησες όχι, άρχισε με το να
συμμερίζεσαι τι είναι αυτό που έμαθες σ’ αυτή τη μελέτη μαζί τους.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
Α’ Πέτρου 3:15

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΟΙ
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HAVE YOU EVER WONDERED WHAT LIFE IS ALL ABOUT?
WOULD YOU LIKE TO KNOW GOD?
WOULD YOU LIKE TO KNOW THE SOURCE OF
ALL YOUR PROBLEMS, AND HOW TO OVERCOME THEM?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO
LIVE A CONSISTENT, SUCCESSFUL LIFE?
WOULD YOU LIKE TO SHARE HOW TO LIVE A SUCCESSFUL LIFE
WITH A FRIEND OR FAMILY MEMBER?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
&
Illustrated by Paula Mingucci
This is one of a series of booklets designed to help you grow to know God and fulfill His purpose
for your life. Henry has experienced the victory that comes from knowing God for over 60 years;
including God's healing from cancer as he walked with the cross. Since his healing he has traveled the
world sharing how to know God; and helping others find blessings and success by growing to know
Him, and fulfilling His purpose for their life.
Out of this experience he has compiled several learning guides that enable people to grow to
know God, and understand how to live the basic Bible principles for blessings and success in life. This
particular learning guide is designed to help you grow to know God in your personal life by living for
Him each day. It can also be used to help you teach others, and is appropriate for individuals or
groups.
COPYRIGHT 1990 ALL RIGHTS RESERVED
No part of this booklet may be reproduced without permission from the publisher.
Exception: portions may be reproduced if distributed free of charge.
Proper credit should be given for the source of the material.
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