ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

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, {2} Θεµελιώδεις Ερωτήσεις και {3}
Αποστήθιση εδαφίων. Η µελέτη και ο συλλογισµός των εδαφίων θα σε βοηθήσουν να
µεγαλώσεις και να γνωρίσεις την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Οι θεµελιώδεις ερωτήσεις θα
σε βοηθήσουν να ζήσεις αυτή την αλήθεια. Η αποστήθιση των εδαφίων θα σε βοηθήσει να
φυλάξεις την αλήθεια αυτή µέσα στην καρδιά σου.
Αυτός ο οδηγός µαθητείας θα σε βοηθήσει να µάθεις για την πνευµατική οικογένεια του
Θεού, Την Εκκλησία. Θα µάθεις ποιος είναι σ’ αυτή τη πνευµατική οικογένεια, πως να γίνεις
και εσύ µέλος σε αυτή, και όλα εκείνα που αφορούν την πνευµατική οικογενειακή ζωή.
Ξεκίνησε το κάθε µάθηµα µε προσευχή. Γράψε τις απαντήσεις µε δικά σου λόγια. Ζήτησε
από τον Θεό να σε βοηθήσει να ζήσεις την αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε. Είθε ο Θεός να
σε ευλογήσει καθώς µεγαλώνεις για να Τον γνωρίζεις.
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ΜΑΘΗΜΑ 1
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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 είπε ο Ιησούς ότι είµαστε; Ματθαίος 23:8

2.

Ποιος είπε ο Ιησούς ότι είναι ο Πνευµατικός µας Πατέρας; Ματθαίος 23:9

3.

Τι είπε ο Ιησούς ότι πρέπει να επιθυµούµε να κάνουµε έτσι ώστε να γίνουµε µέλη της οικογένειας
Του; Ματθαίος 12:50

4.

Ποιος άλλος ορισµός χρησιµοποιείται για να περιγράψει Την Εκκλησία; Ρωµαίους 12:5

5.

Ποιος είναι η κεφαλή του σώµατος; Κολοσσαείς 1:18

6.

Πως γινόµαστε µέλη του Σώµατος του Χριστού; Γαλάτες 3:27-28, Α’ Κορινθίους 12:13

7.

Ποιος είναι ένας ακόµα τρόπος µε τον οποίο ο Θεός κοιτάζει Την Εκκλησία; Α’ Κορινθίους 3:9,
Εβραίους 3:6, Α’ Πέτρου 2:5 & 9

8.

Ποιος οικοδοµεί Την Εκκλησία; Εβραίους 3:4

9.

Τι θα συµβεί Στην Εκκλησία στο τέλος; Β’ Κορινθίους 11:2, Αποκάλυψη 19:7-8

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

Βλέπεις τον εαυτό ως µέλος της οικογένειας του Θεού που επιθυµεί να κάνει το θέληµα του Θεού
µε όλη σου την καρδιά; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγµή και
ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να επιθυµείς να κάνεις το θέληµα Του µε όλη σου την καρδιά.
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2.

Έχεις βαπτιστεί στο νερό; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον ποιµένα σου να σε
βαπτίσει στο νερό.

3.

Έχεις αποβλέψει σε κάποιον άλλον και όχι στον Πατέρα Θεό ή τον Ιησού ως κεφαλή Της
Εκκλησίας; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες ναι, µετανόησε που το έκανες αυτό αυτή τη στιγµή και
άρχισε να τιµάς τον Χριστό ως κεφαλή Της Εκκλησίας.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου
αποστηθίζοντας το ΜΑΤΘΑΙΟΣ 12:50
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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ΜΑΘΗΜΑ 2
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
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 ο Πατέρας και κεφαλή Της Εκκλησίας; Ματθαίος 23:9, Κολοσσαείς 1:18

2.

Με ποιό τρόπο µπορούµε να γίνουµε πατέρες, παρόλο που δεν πρέπει να αποκαλούµαστε πατέρες;
Α’ Κορινθίους 4:15

3.

Ποιοι είναι οι µεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές µας οι οποίοι θα µας εκπαιδεύσουν πως να
ζήσουµε για τον Ιησού; Εφεσίους 4:11-15

4.

Ποια είναι µερικά από τα άλλα µέλη και τι έχουν καλεστεί να κάνουν; Ρωµαίους 12:6-8, Α’
Κορινθίους 12:28

5.

Ποιος προκαθορίζει για το ποια θέση έχει κάποιος Στην Εκκλησία; Α’ Κορινθίους 12:18, Β’
Τιµόθεο 1:9

6.

Ποια είναι τα δύο πράγµατα που µας βοηθούν να ανακαλύψουµε και να εκπληρώσουµε το κάλεσµα
που µας έχει δώσει ο Θεός; Ρωµαίους 12:6, Β’ Τιµόθεο 1:9

7.

Ποιο είναι ο ρόλος των µεγαλύτερων αδελφών µας στην επιβεβαίωση των χαρισµάτων και των
καλεσµάτων µας; Α’ Τιµόθεο 4:14, Β’ Κορινθίους 13:1

8.

Ποιον έχει καλέσει ο Θεός να ποιµάνει (οδηγήσει) το ποίµνιο (πνευµατική οικογένεια); Α’ Πέτρου
5:13

9.

Ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας πρεσβύτερος; Α’ Τιµόθεο 3:1-7, Τίτος 1:5-9

10. Πως γίνεται κάποιος πρεσβύτερος; Τίτος 1:5, Πράξεις 14:23
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11. Ποιον έχει δώσει ο Θεός για να οδηγεί Την Εκκλησία µε το να διακονεί στις ανάγκες των µελών
Της Εκκλησίας; Πράξεις 6:1-3, Φιλιππησίους 1:1

12. Ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας διάκονος; Α’ Τιµόθεο 3:8-13

13. Πως κάποιος γίνεται διάκονος; Πράξεις 6:1-3

14. Πως πρέπει να ακολουθούµε εκείνους που ο Θεός έχει θέσει ώστε να οδηγούν Την Εκκλησία;
Εβραίους 13:7 & 17

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

Έχεις εκζητήσει τον Θεό ώστε να ανακαλύψεις τη δική σου θέση στην πνευµατική Του οικογένεια
(Την Εκκλησία); Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από αυτή τη στιγµή.

2.

Βασίζεσαι στη χάρη του Θεού (δύναµη και σοφία που δεν την αξίζεις) ή στις δικές σου ικανότητες
ώστε να εκπληρώσεις το σκοπό του Θεού για τη ζωή σου; Στη χάρη του Θεού __ Δικές µου
ικανότητες __. Εάν βασίζεσαι στις δικές σου ικανότητες, µετανόησε και άρχισε να ζητάς από τον
Θεό να σε βοηθήσει να ζεις και να πράττεις το θέληµα Του µε τη χάρη Του.

3.

Υποτάσσεσαι στην ηγεσία του Θεού στην πνευµατική σου οικογένεια, επιτρέποντας τους να σε
εκπαιδεύσουν για την διακονία; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε και ζήτησε από τον
Θεό να σου δώσει µια υπάκουη καρδιά αυτή τη στιγµή.

4.

Είσαι εσύ ένας πνευµατικός πατέρας που οδηγεί άλλους ανθρώπους στον Χριστό έτσι ώστε να
µπορέσουν να γίνουν επίσης µέλη της οικογένειας Του; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι,
µετανόησε και ζήτησε από τον Ιησού να σε βοηθήσει να το κάνεις αυτή τη στιγµή.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το Α’
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 12:18 .
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ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΕΡΓΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ 3
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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 φανερώνει η σχέση µας µε τους αδελφούς και τις αδελφές µας όσον αφορά την σχέση µας µε τον
Θεό; Α’ Ιωάννου 4:20-21

2.

Πως θα µπορούσαν οι πλούσιοι και οι φτωχοί να έχουν σχέσεις ο ένας µε τον άλλον ως µέλη του
Σώµατος του Χριστού; Ιακώβου 1:9-10, 2:1-9, Ρωµαίους 12:16, Α’ Τιµόθεο 6:17-19

3.

Πως θα µπορούσε ένας νέος να έχει σχέση µε κάποιο γηραιότερο µέλος στο Σώµα του Χριστού και
µε κάποιον της ίδιας ηλικίας; Α’ Πέτρου 5:5, Α’ Τιµόθεο 5:1-2

4.

Ποια είναι η ευθύνη που έχουν τα δυνατά µέλη του Σώµατος του Χριστού µε τα αδύναµα;
Ρωµαίους 14:1-5, 21, 15:1, Α’ Κορινθίους 8:7-13, 9:22, Α’ Θεσσαλονικείς 5:14

5.

Ποια είναι η δική µας ευθύνη όσον αφορά τη διακονία προς τα άλλα µέλη Του Σώµατος; Β’
Κορινθίους 8:12-15, 9:6-13, Ιακώβου 2:15-16, Α’ Ιωάννου 3:17, Γαλάτες 6:7-10

6.

Ποιες είναι οι αιτίες που θα µπορούσαµε να έχουµε για να διακόψουµε την κοινωνία µας µε τους
άλλους; Ρωµαίους 16:17, Α’ Κορινθίους 5:4-13, Β’ Θεσσαλονικείς 3:11-14, Β’ Τιµόθεο 3:1-5, Β’
Ιωάννου 7-11

7.

Πως εκζητούµε να επανορθώσουµε αυτή τη διαλυµένη κοινωνία µε άλλα µέλη του σώµατος;
Γαλάτες 6:1-2, Ματθαίος 7:1-5, 18:15-20, Ιακώβου 5:16-20, Β’ Θεσσαλονικείς 3:15

8.

Τι λέει στον κόσµο η σχέση µας µε τα αδέλφια µας και τις αδελφές µας; Ιωάννης 13:35

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

Τι φανερώνει η σχέση σου µε τους αδελφούς σου και τις αδελφές σου όσον αφορά την αγάπη σου
για τον Θεό;
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2.

Επιζητείς να φέρεσαι στα φτωχά µέλη της εκκλησίας µε τον ίδιο σεβασµό όσο και στα πλούσια
µέλη; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε αυτή τη στιγµή και ζήτησε από τον Θεό να
σε βοηθήσει να αγαπάς όλους τους αδελφούς και τις αδελφές σου εξίσου.

3.

Φέρεσαι στα γηραιότερα µέλη µε το σεβασµό που πρέπει σε γονείς, και φέρεσαι στα µέλη της ίδιας
ηλικίας µε σένα ως αδελφούς και αδελφές; Ναι __ Όχι. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε αυτή τη
στιγµή και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσεις να δείχνεις στα άλλα µέλη της εκκλησίας τον
σεβασµό που τους πρέπει.

4.

Κοιτάζεις αφ’ υψηλού όλους εκείνους που η πίστη τους δεν είναι όσο δυνατή είναι η δική σου; Ναι
__ Όχι __. Εάν απάντησες ναι, µετανόησε αυτή τη στιγµή και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει
να τους αγαπάς όπως τους αγαπάει και Εκείνος.

5.

Επιζητάς να διακονήσεις προς τις φυσικές ανάγκες των άλλων µελών της εκκλησίας όσο µπορείς;
Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε αυτή τη στιγµή και ζήτησε από τον Θεό να σε
βοηθήσει να δεις και να διακονήσεις στις ανάγκες των άλλων στο Σώµα του Χριστού.

6.

Έχεις διακόψει την κοινωνία σου µε κάποιον άλλο αδελφό ή αδελφή για κάποιο άλλο λόγο εκτός
από αυτούς που λένε οι γραφές; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες ναι, µετανόησε αυτή τη στιγµή και
εκζήτησε την επανόρθωση της κοινωνίας σου µαζί τους.

7.

Έχεις κάνει όλα όσα µπορείς σύµφωνα µε τις γραφές για να διατηρήσεις ή να επανορθώσεις την
κοινωνία σου µε κάποιον αδελφό ή αδελφή µε τους οποίους έχεις κάποιο πρόβληµα; Ναι __ Όχι
__. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε αυτή τη στιγµή και προσπάθησε να κάνεις ότι µπορείς για να
επανορθώσεις και να διατηρήσεις την κοινωνία σου µε τους αδελφούς και τις αδελφές µε τους
οποίους έχεις κάποιο πρόβληµα.

8.

Ο τρόπος που φέρεσαι στα άλλα µέλη της εκκλησίας είναι µια καλή µαρτυρία για τον κόσµο; Ναι
__ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε αυτή τη στιγµή και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει
να φέρεσαι στα άλλα µέλη της Εκκλησίας µε τον τρόπο που θα σε ήθελε να φέρεσαι ο Θεός.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
Α’ ΤΙΜΟΘΕΟ 5:1-2.
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ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Θεού ΜΕ
ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ: Διάβασε τις ερωτήσεις και µετά διάβασε τα εδάφια. Συλλογίσου (σκέψου αυτό
που λέει ο Θεός). Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις µε δικά σου λόγια µε βάση τι σου
αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της περισυλλογής σου.
1.

Ποια είναι η εντολή του Θεού που αφορά τη συνάθροιση µε άλλα µέλη της εκκλησίας; Εβραίους
10:24-25

2.

Πόσο συχνά συναθροιζόταν η εκκλησία για κοινωνία; Πράξεις 2:42, 46-47

3.

Ποια είναι τα δέκα στοιχεία που πρέπει να απαρτίζουν την Εκκλησία όταν συναθροίζεται για
κοινωνία; Α’ Κορινθίους 14:26, 16:1-2, Πράξεις 2:42
Α.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.

ΣΤ.

Ζ.

Η.

Θ.

Ι.

4.

Ποια είναι τα τρία πράγµατα που συµβαίνουν µόνο µία φορά στη ζωή µας θα πρέπει να γίνονται σε
κοινωνία µε άλλους Χριστιανούς; Αποκάλυψη 19:7, 9, Εβραίους 13:4, Πράξεις 2:41, Μάρκος
10:13-16

5.

Με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγµατα; Α’ Κορινθίους 14:40

6.

Τι κάνει ο Θεός όταν εµείς συναθροιζόµαστε για κοινωνία; Ματθαίος 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.

Περνάς όσο χρόνο µπορείς σε κοινωνία µε άλλους Χριστιανούς; Ναι __ Όχι. Εάν απάντησες όχι,
ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να οργανώσεις τη ζωή σου έτσι ώστε να µπορείς να περνάς το
10

χρόνο που χρειάζεσαι σε κοινωνία.

2.

Κάνεις εκείνα που ο Θεός µας είπε να κάνουµε όταν συναθροιζόµαστε για κοινωνία; Ναι __ Όχι.
Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να εκτελέσεις όλα εκείνα που Εκείνος σου
ζήτησε να κάνεις όταν συναθροίζεσαι σε κοινωνία µε άλλους αδελφούς και αδελφές.

3.

Κάνεις πράγµατα που δεν θέλει ο Θεός να κάνεις όταν συναθροίζεσαι µε άλλους Χριστιανούς; Ναι
__ Όχι. Εάν απάντησες ναι, µετανόησε αυτή τη στιγµή και ζήτησε από τον Θεό να καθαρίσει αυτά
τα πράγµατα από τη ζωή σου.

4.

Γίνονται οι ώρες της κοινωνίας σου µε ευσχηµοσύνη και µε τάξη έτσι ώστε ο Θεός να µπορεί να
διακονήσει σε άλλους; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε αυτή τη στιγµή και ζήτησε
από τον Θεό να σε βοηθήσει να κάνεις τα πράγµατα µε ευσχηµοσύνη και µε τάξη.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 18:20.
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ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΚΟΚΟΥΘΟΥΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Α
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ
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 µπαίνουµε µέσα στην παρουσία του Θεού; Ψαλµοί 100:2,4

2.

Τι είναι αυτό στο οποίο κατοικεί ο Θεός; Ψαλµοί 22:3

3.

Τι είναι αυτό που κάνει για τον Θεό η δοξολογία και η προσκύνηση; Ψαλµοί 63:3-4

4.

Σε τι βοηθάει τον προσκυνητή η Δοξολογία και η Προσκύνηση; Εφεσίους 5:18-19

5.

Ποια πρέπει να είναι η κατάσταση της καρδιά µας όταν προσκυνούµε τον Θεό; Ιωάννης 4:23-24

6.

Ποια είναι µερικά πράγµατα που µπορούµε να κάνουµε ως πράξεις δοξολογίας και προσκύνησης;
Ψαλµοί 63:3-4, 95:6, 96:1, 149:1,3,5,6, 150, 29:1-2

7.

Τι συµβαίνει στους εχθρούς του Θεού και τους δικούς µας εχθρούς όταν Τον προσκυνούµε; Β’
Χρονικών 20:14-24, Ψαλµοί 149:6-9

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

Επιζητείς να µπεις στην παρουσία του Θεού µέσα από τη δοξολογία και τη προσκύνηση; Ναι __
Όχι __ . Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να το κάνεις αυτή τη στιγµή.
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2.

Ποιοι είναι µερικοί από τους τρόπους που προσκυνούσες τον Θεό έως τώρα;

3.

Ποιοι είναι µερικοί καινούργιοι τρόποι που µπορείς να αρχίσεις να προσκυνάς τον Θεό;

4.

Εκζητείς την παρουσία του Θεού καθηµερινά έτσι ώστε να µπορείς να παραµείνεις πλήρης
Πνεύµατος Αγίου; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να το
κάνεις σήµερα.

5.

Επιτρέπεις στον Θεό να σε βοηθήσει µε τα προβλήµατα της ζωής σου εκζητώντας την παρουσία
Του µέσα από την δοξολογία και την προσκύνηση; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, κάνε το.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
ΨΑΛΜΟΙ 100:4.

Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Β
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.

Τι έχει δώσει ο Θεός σε µας; Ψαλµοί 115:16

2.

Τι µας έχει δώσει ο Θεός έτσι ώστε να τακτοποιήσουµε αυτή την ευθύνη που έχουµε; Ματθαίος
18:18-19

3.

Πως η συµφωνία µας στην προσευχή αυξάνει την ικανότητα µας να φέρουµε εις πέρας διάφορα
πράγµατα για τον Θεό; Λευιτικό 26:7-9

4.

Ποια θα έπρεπε να είναι η πρώτη µας προτεραιότητα; Α’ Τιµόθεο 2:1-4

5.

Πως θα έπρεπε να προσευχόµαστε; Ματθαίος 6:9-13

6.

Όταν οι περιστάσεις µας κατακλύζουν, τι θα έπρεπε να κάνουµε; Λουκάς 18:1

7.

Πόσο συχνά θα έπρεπε να προσευχόµαστε ο ένας για τον άλλο; Εφεσίους 6:18

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Για να βοηθηθείς ώστε να µεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την
αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου.
15

1.

Επιζητάς να φέρεις τον κόσµο στον Ιησού; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε και
ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να το κάνεις αυτό τώρα.

2.

Προσεύχεσαι µαζί µε άλλους Χριστιανούς έτσι ώστε να έχεις τη δύναµη και τη συµφωνία να
επιτελέσεις τα πράγµατα του Θεού; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις αυτό
σήµερα.

3.

Προσεύχεσαι σύµφωνα µε το τύπο, σχέδιο που µας δόθηκε στην Κυριακή προσευχή; Ναι __ Όχι
__. Εάν απάντησες όχι, µελέτησε αυτό το τύπο, σχέδιο και άρχισε να το χρησιµοποιείς στην ζωή
της προσευχής σου.

4.

Βλέπεις την προσευχή µαζί µε άλλους ως ένα από τα εφόδια που σου έχει δώσει ο Θεός στις ώρες
της δυσκολίας; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό αυτή τη στιγµή να σε
βοηθήσει να γίνει αυτό πραγµατικότητα σε σένα.

5.

Προσεύχεσαι µαζί µε άλλους Χριστιανούς για τα µέλη της εκκλησίας, χαµένους φίλους και
γείτονες τακτικά; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, φτιάξε ένα κατάλογο και άρχισε να
προσεύχεσαι από σήµερα.

6.

Έχει ή συµµετέχει η τοπική σου εκκλησιαστική κοινωνία κάποια 24ωρη καθηµερική οµάδα
προσευχής; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να φροντίζεις να γίνει κάτι τέτοιο σήµερα.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 18:18-19.
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ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
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 ήταν η τελευταία εντολή που έδωσε ο Ιησούς; Ματθαίος 28:19-20

2.

Γιατί έχουµε ανάγκη να διδαχθούµε; Τίτος 3:14, Κολοσσαείς 1:28

3.

Ποιος µας βοηθάει καθώς διδασκόµαστε τα πράγµατα του Θεού; Ιωάννης 16:13

4.

Ποια θα πρέπει να είναι η ανταπόκριση µας στα πράγµατα που µας διδάσκει ο Θεός; Κολοσσαείς
3:16, Φιλιππησίους 2:12-13

5.

Τι συµβαίνει καθώς επιτρέπουµε στον Θεό να µας διδάξει; Παροιµίες 9:9

6.

Τι συµβαίνει στο σώµα του Χριστού όταν εµείς διδασκόµαστε σωστά το λόγο; Εφεσίους 4:11-16

7.

Τι θα έπρεπε να κάνουµε µε τα πράγµατα που µας διδάσκει ο Θεός; Β’ Τιµόθεο 2:2

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

Επιθυµείς να χρησιµοποιηθείς από τον Θεό να διδάξεις άλλους πως να ζήσουν για τον Ιησού; Ναι
__ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό αυτή τη στιγµή να σε βοηθήσει να έχεις την
επιθυµία να διδάξεις άλλους και το χρίσµα ώστε να µπορείς να τους διδάξεις.

2.

Επιτρέπεις στον λόγο του Θεού να κατοικεί µέσα σου πλούσια και ωριµάζεις σ’ αυτόν µέσα από
την υπακοή σου; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε αυτή τη στιγµή και ζήτησε από τον
18

Θεό να σε βοηθήσει να το κάνεις.

3.

Επιτρέπεις στον Θεό να σε οδηγήσει µέσα στο δικό Του σχέδιο και σκοπό για τη ζωή σου καθώς
διδάσκεσαι το λόγο; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε αυτή τη στιγµή και ζήτησε
από τον Θεό να σου δείξει το θέληµα Του για τη ζωή σου καθώς µελετάς το λόγο Του.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
ΤΙΤΟΣ 3:14.

ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΜΕ
ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δ&Ε
ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ: Διάβασε τις ερωτήσεις και µετά διάβασε τα εδάφια. Συλλογίσου (σκέψου αυτό
που λέει ο Θεός). Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις µε δικά σου λόγια µε βάση τι σου
αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της περισυλλογής σου.
1.

Γιατί χρησιµοποιούνται οι γλώσσες σε µια οµαδική συνάθροιση; Α’ Κορινθίους 14:22

2.

Τι συνέβη την ηµέρα της Πεντηκοστής όταν χρησιµοποιήθηκαν οι γλώσσες; Πράξεις 2:4-41

3.

Τι θα έπρεπε να κάνει κάποιος ο οποίος δίνει ένα µήνυµα σε γλώσσες; Α’ Κορινθίους 14:13

4.

Τι θα έπρεπε να γίνει εάν δεν υπάρχει κάποιος που µπορεί να ερµηνεύσει; Α’ Κορινθίους 14:28

5.

Πόσο συχνά θα έπρεπε το χάρισµα των γλωσσών και της ερµηνείας γλωσσών να χρησιµοποιείται;
Α’ Κορινθίους 14:27

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

Ο Θεός σου έχει δώσει το χάρισµα των γλωσσών έτσι ώστε να µπορείς να διακονήσεις σ’ εκείνους
που δεν πιστεύουν; Ναι __ Όχι __.

2.

Έχεις προσευχηθεί ώστε να µπορείς να ερµηνεύσεις γλώσσες; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι,
κάνε το αυτή τη στιγµή παραδίνοντας τον εαυτό σου στον Θεό για την υπηρεσία Του.

3.

Μήπως το χάρισµα των γλωσσών χρησιµοποιείται υπερβολικά στις συναθροίσεις σου; Ναι __ Όχι
__. Εάν απάντησες ναι, άρχισε αυτή τη στιγµή να προσεύχεσαι ώστε να χρησιµοποιείται σωστά.

4.

Εάν δεν υπάρχει κάποιος που να ερµηνεύει, σιωπάς; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να
το κάνεις από δω και στο εξής.
20

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:22.

ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ &
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
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.

Ποιο πνευµατικό χάρισµα πρέπει να επιθυµούµε περισσότερο; Α’ Κορινθίους 14:1

2.

Τι προσφέρει στους άλλους η αληθινή προφητεία; Α’ Κορινθίους 14:3

3.

Από που προέρχεται η αληθινή προφητεία; Β’ Πέτρου 1:21

4.

Για ποιόν µαρτυρά η αληθινή προφητεία; Αποκάλυψη 19:10

5.

Τι επικαλείται η ψευδής προφητεία; Β’ Πέτρου 2:1-3, 18-19

6.

Τι άλλου είδους αποκαλύψεις βρίσκουµε στην Εκκλησία; Α’ Κορινθίους 12:8

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

Επιθυµείς το χάρισµα της προφητείας; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό
αυτή τη στιγµή να σου δώσει την επιθυµία να προφητεύεις έτσι ώστε να διακονήσεις σε άλλους.

2.

Εξετάζεις την προφητεία για να δεις αν είναι αληθινή ή όχι; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι,
άρχισε να το κάνεις από τώρα.

3.

Επιτρέπεις στον λόγο σοφίας και λόγο γνώσεως να λειτουργεί µέσα στη ζωή σου; Ναι __ Όχι __.
Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από σήµερα.
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ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:1.

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΜΑΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ,
ΜΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΕΙ, ΚΑΙ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ
ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΜΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ζ
ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΙΩΝ: Διάβασε τις ερωτήσεις και µετά διάβασε τα εδάφια. Συλλογίσου (σκέψου αυτό
που λέει ο Θεός). Γράψε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις µε δικά σου λόγια µε βάση τι σου
αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της περισυλλογής σου.
1.

Ποιος µας παρέδωσε το Δείπνο του Κυρίου και γιατί; Α’ Κορινθίους 11:23-26

2.

Τι θα έπρεπε να κάνουµε πριν να συµµετάσχουµε στο Δείπνο του Κυρίου; Α’ Κορινθίους 11:27-31

3.

Τι µας έδειξε ό Ιησούς ότι πρέπει να συνοδεύει το Δείπνο του Κυρίου; Ιωάννης 13:1-17

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

Τηρείς το Δείπνο του Κυρίου αρκετά συχνά ώστε να σου υπενθυµίζει τι έκανε ο Ιησούς για σένα;
Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το τηρείς πιο συχνά.

2.

Εξετάζεις την καρδιά σου πριν να µετέχεις στο Δείπνο του Κυρίου; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες
όχι, άρχισε να το κάνεις από τώρα.

3.

Έχεις ανακαλύψει τη χαρά του να πλένει ό ένας τα πόδια του άλλου ως ένα µέσον προετοιµασίας
για να λάβεις το Δείπνο του Κυρίου και ένα σηµείο καρδιάς υπηρεσίας ο ένας για τον άλλον; Ναι
__ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από τώρα και στο εξής.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11:26.
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ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΑ ΜΑΣ
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η
ΓΙΟΡΤΕΣ
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 µία γιορτή; Λευιτικό 23:2

2.

Ποια θα έπρεπε να είναι η νοοτροπία µας όταν συγκεντρωνόµαστε για να γιορτάσουµε; Α’
Κορινθίους 5:8

3.

Τι απαιτείται από εµάς ώστε να έχουµε πραγµατική κοινωνία όταν συγκεντρωνόµαστε; Α’
Ιωάννου 1:1-3, 6-7

4.

Ποιους θα έπρεπε να προσκαλούµε µαζί µε τα άλλα µέλη της εκκλησίας στις γιορτές µας; Λουκάς
14:13-14

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

Ξεχωρίζεις ιδιαίτερες µέρες για να γιορτάσεις το έργο του Θεού; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες
όχι, άρχισε να το κάνεις από σήµερα. Ξεχωριστές µέρες όπως Χριστούγεννα, Κυριακή της
Ανάστασης, γενέθλια, και επέτειοι µπορούν να γίνουν µερικές κατά τις οποίες γιορτάζουµε αυτά
που έχει κάνει ο Θεός.

2.

Επικεντρώνεται η γιορτή σου γύρω από τον Θεό και αυτά που Εκείνος έχει κάνει; Ναι __ Όχι __.
Εάν απάντησες όχι, άρχισε να Τον τοποθετείς στο κέντρο των εορτασµών σου από τώρα.

3.

Προσκαλείς εκείνους που έχουν ανάγκη στις γιορτές σου; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι,
ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσεις να το κάνεις από τώρα και στο εξής.
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ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
Α’ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:7.

ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ
ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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 έχει δώσει το µεγαλύτερο δώρο; Ιωάννης 3:16

2.

Τι µας προσφέρει ο Θεός διαµέσου του δώρου Του; Ρωµαίους 8:32

3.

Τι µας ζητάει ο Θεός να κάνουµε έτσι ώστε να µας ευλογήσει; Μαλαχίας 3:10

4.

Τι έδιναν οι πρώτοι Χριστιανοί έτσι ώστε τα καλά νέα για τον Ιησού να µπορούν να κηρυχθούν;
Πράξεις 2:44-45, 4:32

5.

Τι είπε ο Ιησούς όσον αφορά τα δέκατα και τις προσφορές; Ματθαίος 23:23

6.

Τι πρέπει να δώσουµε στον Θεό πρώτα; Β’ Κορινθίους 8:5

7.

Ποια θα πρέπει να είναι η νοοτροπία της καρδιάς µας καθώς δίνουµε; Β’ Κορινθίους 9:7

8.

Τι είναι εκείνο που πρέπει να καθοδηγεί τις δωρεές µας; Β’ Κορινθίους 8:12-15

9.

Πως θα έπρεπε να επηρεάσει αυτό, τον τρόπο µε τον οποίο εργαζόµαστε; Εφεσίους 4:28

10. Τι προσπαθεί να κάνει ο Θεός διαµέσου των δωρεών µας; Β’ Κορινθίους 8:13-15

11. Σε ποιόν θα πρέπει να δίνουµε τα δέκατα µας; Γαλάτες 6:6, Α’ Τιµόθεο 5:17-18
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12. Πότε µπορούµε να δώσουµε προσφορά σε ανθρώπους; Γαλάτες 6:10, Παροιµίες 3:27-28

13. Πότε θα έπρεπε να δώσουµε δέκατα και προσφορές στο έργο του Θεού; Α’ Κορινθίους 16:2

14. Ποια είναι η υπόσχεση του Θεού όσον αφορά τις προσφορές µας; Εκκλησιαστής 11:1, Β’
Κορινθίους 9:6

15. Τι µας παρέχει η πιστή µας προσφορά και δωρεά; Β’ Κορινθίους 9:8

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

Κατανοείς ότι όλα τα υλικά πράγµατα µε τα οποία έχεις ευλογηθεί έρχονται από τον Θεό; Ναι __
Όχι __. Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να κάνει αυτή την αλήθεια πραγµατικότητα σε
σένα αυτή τη στιγµή.

2.

Κατανοείς ότι έχεις την ανάγκη να δίνεις στον Θεό έτσι ώστε να είσαι πλήρως ευλογηµένος; Ναι
__ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να κάνει αυτή την αλήθεια πραγµατικότητα σε
σένα αυτή τη στιγµή.

3.

Επιζητάς να δίνεις κάτω από την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύµατος έτσι ώστε να διαδοθούν τα
Καλά Νέα για τον Ιησού αντί να δίνεις προς εκείνα που φαίνονται ελκυστικά σε σένα; Ναι __ Όχι
__. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να εκζητείς την σοφία του Θεού και την καθοδήγηση Του στο πως
να δίνεις αυτή τη στιγµή.

4.

Δίνεις το δέκα τις εκατό από το εισόδηµα σου σ’ εκείνους που ηγούνται και σε διδάσκουν έτσι
ώστε να µπορούν να κάνουν το έργο της διακονίας; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να
το κάνεις από τώρα και στο εξής.

5.

Δίνεις προσφορές πέρα από τα δέκατα σου για να βοηθήσεις σε ιεραποστολές και άλλες ιδιαίτερες
ανάγκες; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να το κάνεις από τώρα και στο εξής.

6.

Έχεις τη χαρούµενη νοοτροπία ότι ο σκοπός της ζωής σου είναι να δίνεις, αντί να το κάνεις επειδή
νιώθεις ότι έτσι πρέπει να κάνεις; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε και ζήτησε από
τον Θεό να σε κάνει ένα χαρούµενο, πρόθυµο δότη αυτή τη στιγµή.
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ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
ΜΑΛΑΧΙΑΣ 3:10.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι
ΔΙΑΚΟΝΙΑ
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 τρία µέρη του ανθρώπου τα οποία χρειάζονται διακονία; Α’ Θεσσαλονικείς 5:23

2.

Ποιοι θα έπρεπε να έχουν την προτεραιότητα στην διακονία µας; Γαλάτες 6:10

3.

Πως πρέπει να βλέπουµε ένα άνθρωπο έτσι ώστε να διακονήσουµε σωστά σ’ αυτούς; Β’
Κορινθίους 5:16, Α’ Κορινθίους 2:13-16

4.

Ποια πρέπει να είναι η νοοτροπία της καρδιά µας καθώς διακονούµε σε άλλους; Α’ Κορινθίους
8:1, 16:14

5.

Τι είναι αυτό που έχει δώσει ο Θεός που έχει τη δύναµη να διακονήσει και στο πνεύµα και τη ψυχή;
Εβραίους 4:12

6.

Πως διακονούµε στο πνεύµα και τη ψυχή µε τον λόγο του Θεού; Β’ Τιµόθεο 3:16, 4:2

7.

Τι πνευµατικά χαρίσµατα µας δίνει το Άγιο Πνεύµα για να µας βοηθήσει να διακονήσουµε το λόγο;
Α’ Κορινθίους 12:8 & 10

8.

Μαζί µε το πνεύµα και τη ψυχή, σε τι άλλο θα πρέπει να διακονήσουµε; Ιακώβου 2:15-16, 5:1415, Α’ Κορινθίους 12:9

9.

Ποια είναι η εντολή του Θεού όσον αφορά τη διακονία προς τους άλλους; Παροιµίες 3:27-28

10. Τι είναι εκείνο που πρέπει πάντα να επιζητούµε να κάνουµε όταν διακονούµε σε άλλους;
31

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

Όταν διακονείς σε άλλους, επιζητείς να διακονήσεις σε ολόκληρο τη φύση του ανθρώπου; Ναι __
Όχι __. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε και άρχισε να το κάνεις από τώρα και στο εξής.

2.

Προσπαθείς να διακονήσεις στα µέλη της πνευµατικής σου οικογένειας πριν διακονήσεις σε
άλλους; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να δίνεις προτεραιότητα στη διακονία των
αγίων.

3.

Διακονείς στους άλλους µέσα από τα πνευµατικά σου µάτια ή σαρκική κατανόηση; Εάν το κάνεις
διαµέσου της σάρκας, µετανόησε και ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να διακονείς µέσα από
τα πνευµατικά σου µάτια.

4.

Χρησιµοποιείς τον λόγο του Θεού µε κάθε δυνατό τρόπο έτσι ώστε να διακονήσεις στη ψυχή και το
πνεύµα όλων εκείνων που ο Θεός σου στέλνει να διακονήσεις; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι,
άρχισε να το κάνεις από τώρα και στο εξής.

5.

Διακονείς από ενδιαφέρον και αγάπη ή διακονείς από θρησκευτικό καθήκον ή φιλοδοξία; Εάν το
κάνεις κινούµενος από θρησκεία ή φιλοδοξία, µετανόησε αυτή τη στιγµή και ζήτησε από τον Θεό
να σου δώσει µια καρδιά αγάπης καθώς διακονείς.

6.

Διακονείς όσο πιο σύντοµα µπορείς ή αναβάλλεις τη διακονία; Εάν την αναβάλλεις, µετανόησε
αυτή τη στιγµή και ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει πειθαρχία στις περιστάσεις που χρίζουν
διακονίας.

7.

Εκζητείς να οικοδοµήσεις τους άλλους και να δίνεις δόξα στον Θεό καθώς διακονείς;
Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, µετανόησε και ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει µια καρδιά
διακονίας.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:16.
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ, ΝΟΗΤΙΚΕΣ,
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ & ΥΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 2
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
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 ήταν τα τελευταία λόγια του Χριστού προς την Εκκλησία; Ματθαίος 28:18-20

2.

Τι είπε ότι θα πρέπει να κάνουµε έτσι ώστε να υλοποιήσουµε την εντολή Του να πάµε; Πράξεις 1:8

3.

Τι πρέπει να κάνουµε καθηµερινά έτσι ώστε να έχουµε τη δύναµη να πούµε σε άλλους για τον
Ιησού; Πράξεις 4:31

4.

Τι είδους προσευχή µας βοηθάει να πούµε στους άλλους για τον Ιησού; Α’ Τιµόθεο 2:1-4, Λουκάς
18:1

5.

Τι πρέπει να κάνουµε µε τον λόγο έτσι ώστε να πούµε σε άλλους για τον Ιησού; Α’ Ιωάννου 1:1-3

6.

Ποια πρέπει να είναι η νοοτροπία µας καθώς λέµε στους άλλους για τον Ιησού; Ψαλµοί 126:5-6,
Β’ Τιµόθεο 2:24-26

7.

Τι έκανε ο Ιησούς καθώς µιλούσε στους άλλους ανθρώπους για τον Θεό; Ιωάννης 4:5-26

8.

Ποια είναι τα τρία πράγµατα µε τα οποία διαπραγµατεύεται το Άγιο Πνεύµα µε τους ανθρώπους;
Ιωάννης 16:7-11

9.

Τι πρέπει να συµµερισθούµε, που θα πρέπει να το συµµερισθούµε, και τι είναι εκείνο που καθορίζει
τα αποτελέσµατα σύµφωνα µε τις Πράξεις 20:21, Λουκάς 8:5-8,11-15

10. Εκτός από το να συµµεριζόµαστε το λόγο, τι άλλο θα έπρεπε να κάνουµε καθώς συµµεριζόµαστε
τον Ιησού; Ματθαίος 10:7-8
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11. Ποιες δύο προσεγγίσεις πρέπει να χρησιµοποιούµε καθώς συµµεριζόµαστε τον Ιησού; Ιούδας 2223

12. Ποιο είναι το µήνυµα για τον Ιησού σύµφωνα µε την προς Ρωµαίους 3:23, 6:23, 5:8, 2:4, 10:9-10,
και 6:17-18;

13. Ποια είναι τα δύο πράγµατα που θα πρέπει να αποφεύγουµε όταν µιλάµε για τον Ιησού; Τίτος 3:49, Β’ Κορινθίους 4:1-6

14. Τι δεν θα πρέπει να κάνουµε όταν µιλάµε για τον Ιησού; Γαλάτες 6:9

15. Ποια είναι η υπόσχεση του Θεού όταν λέµε στους άλλους για τον Ιησού; Ησαΐας 55:10-11

16. Πως έστειλε ο Ιησούς ανθρώπους για να συµµεριστούν το µήνυµα Του; Λουκάς 10:1-2

17. Πως µιλούσε η νεοσύστατη εκκλησία για τον Ιησού; Πράξεις 2:32, 4:31, 8:4

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

Μίλησες στους άλλους για τον Ιησού; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου και
άρχισε σήµερα να συµµερίζεσαι τον Ιησού σε κάθε ευκαιρία.

2.

Είναι ο τοπικός ευαγγελισµός µέρος της ζωής της εκκλησίας σου; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες
όχι, άρχισε να προσεύχεσαι ότι η ηγεσία της τοπικής σου εκκλησιαστικής κοινωνίας θα κάνει τον
ευαγγελισµό µέρος της διακονίας της.

3.

Λαµβάνει µέρος η τοπική σου εκκλησιαστική κοινωνία σε ιεραποστολές στέλνοντας ανθρώπους
και πόρους σε άλλα µέρη του κόσµου; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να προσεύχεσαι
ότι η ηγεσία της τοπικής σου εκκλησιαστικής κοινωνίας θα το κάνει αυτό µέρος της διακονίας της.

4.

Είναι το µήνυµα για τον Ιησού που δίνει έµφαση η τοπική εκκλησιαστική σου κοινωνία το ίδιο µε
αυτό που βρίσκεται στην προς Ρωµαίους; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να
προσεύχεσαι ότι η εκκλησία σου θα δίνει έµφαση σε όλα αυτά τα σηµεία και επίσης άρχισε να τα
συµµερίζεσαι καθώς σου δίνεται η ευκαιρία.
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5.

Προσεύχεται η τοπική εκκλησιαστική σου κοινωνία για τις ιεραποστολές και για εκείνους που είναι
χαµένοι στην κοινότητα σου; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, άρχισε να ενθαρρύνεις τα µέλη
της κοινωνίας σου να προσεύχονται για τις ιεραποστολές και τους χαµένους.

6.

Εξακολουθείς να δίνεις τη µαρτυρία σου ακόµα και όταν δεν βλέπεις αποτελέσµατα; Ναι __ Όχι
__. Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να είσαι πιστός σε αυτό το τοµέα.

ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
ΠΡΑΞΕΙΣ 20:21.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Θα σου
προσφέρει µια καλύτερη κατανόηση πάνω σε αυτά που έµαθες.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ
ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΣ
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ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ & ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Ακούµε τους ανθρώπους να αναφέρονται στην Εκκλησία µε πολλούς και διάφορους τρόπους. Οι
περισσότεροι όταν µιλούν για κάποια εκκλησία αναφέρονται σε µια συγκεκριµένη οµάδα πιστών τοπικά
ή δογµατικά. Για πολλούς άλλους µια εκκλησία είναι απλά ένα κτίριο είτε έχει µέσα ανθρώπους ή όχι.
Αυτές οι έννοιες έχουν την τάση να προωθούν την ιδέα ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκκλησίες
όσον αφορά τον Θεό. Αυτό δεν συµφωνεί µε τις γραφές. Έχει την τάση να προάγει την διαίρεση
κάνοντας την Εκκλησία να µην έχει την επιρροή στον κόσµο που ήθελε ο Θεός να έχει.
Η Εκκλησία είναι άνθρωποι όχι τόπος. Είναι µια οικογένεια την οποία αποτελούν όλοι εκείνοι που
ακολουθούν τον Ιησού διά πίστεως. Στο Ματθαίος 18 ξεκαθαρίζεται ότι όπου δύο ή περισσότερα από
τα µέλη της Οικογένειας συγκεντρώνονται στο όνοµα του Ιησού εκεί βρίσκεται και η Εκκλησία εν
δυνάµει. Ο Ιησούς λέει ότι είναι εκεί παρών µε ένα ιδιαίτερο τρόπο, και επειδή είναι παρών, η
Εκκλησία έχει τη δύναµη να επιτελεί διάφορα πράγµατα. Μπορεί να σταµατήσει πράγµατα ή να τα
βάλει σε κίνηση.
Στην προς Εβραίους 10:24-25 µας λέει ότι όσο περισσότερο πλησιάζουµε τον καιρό της επιστροφής του
Ιησού τόσο περισσότερο θα πρέπει να συγκεντρωνόµαστε. Υπάρχουν περισσότερα πράγµατα να
αντιµετωπίσουµε µε τόσες περισσότερες ανάγκες να εκπληρωθούν. Σήµερα το µεγαλύτερο µέρος της
Εκκλησίας έχει αντικαταστήσει τη συνάθροιση σε ένα κτίριο µε τη συνάθροιση εν δυνάµει. Συχνά δεν
υπάρχει καθόλου δύναµη επειδή παρόλο που συναθροιζόµαστε στο όνοµα του Ιησού, στην
πραγµατικότητα συναθροιζόµαστε στο όνοµα κάποιου οργανισµού ή τµήµατος. Θα πρέπει να λυπεί
πολύ τον Χριστό όταν παρακολουθούµε µια συνάθροιση την Κυριακή και µετά αγνοούµε την
οικογένεια Του και τις ανάγκες εκείνων που είναι γύρω µας στην καθηµερινή µας ζωή. Η αποτυχία των
ανθρώπων Του, να δείξουν την αγάπη Του ο ένας για τον άλλον, δυσκολεύει τον κόσµο να δει την
Εκκλησία. Δυσκολεύει την Εκκλησία να είναι το αλάτι και το φως που Εκείνος σκόπευε να είναι.
Πρέπει να κατανοήσουµε ότι οποτεδήποτε δύο από εµάς είναι µαζί, ο Ιησούς βρίσκεται εκεί στην
Εκκλησία Του για να κάνει τα πράγµατα που θέλει να γίνουν επάνω στη γη. Όταν αναγνωρίζουµε και
αποδεχόµαστε Εκείνον και τον σκοπό Του, Εκείνος θα εργαστεί µέσα από εµάς για να εγκαθιδρύσει την
Βασιλεία Του στις καρδιές των ανθρώπων. Καθώς Του το ζητάµε, θα κάνει οτιδήποτε είναι απαραίτητο
για να συµβεί αυτό. Πρέπει να κατανοήσουµε ότι η Εκκλησία σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί ως
ανεξάρτητες οµάδες βασισµένη σε πνευµατικές οικογενειακές σχέσεις.
Αυτή είναι η ζωή που ο Θεός θέλει να ζει η Εκκλησία Του. Αυτό αρχίζει όταν βλέπουµε την Εκκλησία
µε τον τρόπο που τη βλέπει και Εκείνος. Αυτό το κάνουµε βλέποντας την οικογένεια των πιστών και το
σκοπό της µέσα από τα µάτια του Θεού. Αυτό ο σκοπός είναι να εγκαθιδρύσουµε τη Βασιλεία του
Θεού στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό θα έπρεπε να µας οδηγεί να διακονήσουµε σε όλους τους
ανθρώπους ιδιαίτερα εκείνους που είναι µέρος της οικογένειας του Θεού. Θα πρέπει να µας κάνει να
αναζητούµε ευκαιρίες να είµαστε το αλάτι και το φως προσευχόµενοι για τους ανθρώπους,
συµµεριζόµενοι ένα λόγο ενθάρρυνσης, ή διακονώντας στις ανάγκες τους όταν µπορούµε. Το µέγεθος
αυτού του έργου θα έπρεπε να µας ωθεί να συνεργαστούµε και µε άλλους για να το φέρουµε εις πέρας.
Όταν βλέπουµε τη δύναµη που έρχεται από τον Ιησού διαµέσου της Εκκλησίας Του τότε θα θελήσουµε
να συνεργαστούµε και µε άλλους πιστούς. Θα θελήσουµε να συγκεντρωνόµαστε τακτικά µε άλλους
φίλους πιστούς έτσι ώστε να αναζωπυρώνουµε την αγάπη και τα καλά έργα ο ένας στον άλλον. Θα
υπάρξει µια βιασύνη να αγγίξουµε τις χαµένες ψυχές. Θα κάνουµε πολλά περισσότερα από το να
παρακολουθήσουµε µια «εκκλησιαστική συνάθροιση» την Κυριακή για να εκπληρώσουµε το
θρησκευτικό µας καθήκον. Θα περάσουµε χρόνο κάθε µέρα µε άλλους πιστούς στην οικογένεια µας
συµµεριζόµενοι και προσευχόµενοι ο ένας για τον άλλον. Θα συναθροιζόµαστε τακτικά µε άλλους
πιστούς στον τόπο εργασίας µας, στη γειτονιά µας, ή εκεί που πηγαίνουµε σχολείο, ώστε να
συµµεριστούµε και να προσευχηθούµε ο ένας για τον άλλον και για τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω
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µας. Εάν είµαστε ηγέτες, θα συγκεντρωθούµε µε άλλους ηγέτες για κοινωνία και προσευχή. Το ζούµε
το ευαγγέλιο θα είναι κοµµάτι της καθηµερινής µας ζωής. Η Εκκλησία Του θα είναι το αλάτι και το
φως, όπως ακριβώς σκόπευε από την αρχή ο Ιησούς να είναι.
Οι γραφές υποδεικνύουν ότι για να προαχθούν πνευµατικές οικογενειακές σχέσεις και οµαδικό έργο, Η
Εκκλησία της Καινής Διαθήκης δεν κυβερνιόταν από κάποια ιεραρχία, αλλά την καθοδηγούσαν οµάδες
από ηγέτες υπηρέτες οι οποίοι πρόσεχαν το ποίµνιο και το έργο του Θεού. Η Εκκλησία φανερωνόταν
σε δύο µορφές. Η πρώτη ήταν η Τοπική Εκκλησιαστική Κοινωνία η οποία αποτελείτο από όλους τους
πιστούς σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική τοποθεσία. Δεν οδηγούνταν από κάποιον ποιµένα, αλλά από
µια οµάδα πρεσβυτέρων. Αυτή ήταν µια οµάδα από τρεις έως δώδεκα άνδρες ίσης πνευµατικής
ωριµότητας που είχαν παραδώσει τους εαυτούς τους στον λόγο και την προσευχή έτσι ώστε να µπορούν
να ακούνε από τον Θεό και να καθοδηγούν την Εκκλησία ώστε να εκπληρώσει τον σκοπό της. Η
δεύτερη ήταν η Αποστολική Οµάδα. Αυτή αποτελείτο από δύο άνδρες ίσης πνευµατικής ωριµότητας
συνοδευόµενοι από άλλα µέλη της Εκκλησίας. Στέλνονταν από την Τοπική Εκκλησία για να αγγίξουν
τα έθνη µε τα καλά νέα της σωτηρίας του Χριστού. Παραθέτουµε παρακάτω, µια σύντοµη εξήγηση των
εκφράσεων της Εκκλησίας, και πως πρέπει να εργάζονται µαζί.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Μια τοπική εκκλησιαστική κοινωνία είναι µια οικογένεια οµάδων.
Κάθε οµάδα έχει την ευθύνη να φροντίσει ένα από τους
οκτώ θεµελιώδεις τοµείς της εκκλησιαστικής ζωής.
Ένας πρεσβύτερος θα πρέπει να επισκοπεί πάνω από κάθε οµάδα.
Η ροή της ζωής του Αγίου Πνεύµατος θα πρέπει να αφήνεται να καθοδηγεί
όλα εκείνα που κάνει η κάθε οµάδα.
Οι οκτώ οµάδες είναι:
1.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ: Υπηρετούν την τοπική εκκλησία πληροφορώντας την για τις ανάγκες για
προσευχή. Επίσης διατηρούν ένα κατάλογο προσευχής για όλη τη εκκλησία, και επίσης αλυσίδα
προσευχής για την εκκλησία, ώστε να προσεύχονται για επείγουσες περιστάσεις. Η οµάδα θα
πρέπει να ενθαρρύνει προσευχή σε οµάδες κοινωνίας σε σπίτια, και να διδάσκει τα µέλη της
εκκλησίας πως να έχουν προσωπική και οµαδική ώρα προσευχής. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να
προηγούνται στην ίδρυση συναθροίσεων προσευχής της εκκλησίας, και να επιζητούν να
αναπτύξουν σε 24ωρη καθηµερινή βάση (24-7) µεσιτική προσευχή από τα µέλη της εκκλησίας
(τουλάχιστον 2 ή 3 άνθρωποι προσευχόµενοι µαζί συνεχώς).

2.

ΟΜΑΔΑ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ: Αυτοί βοηθούν στο να διευκολύνουν την τοπική
εκκλησία να έρθει στην παρουσία του Θεού οδηγώντας την προσκύνηση στις οµαδικές
συγκεντρώσεις, να παρουσιάσουν καινούργια τραγούδια, και να εκπαιδεύσουν ανθρώπους στη
µουσική και δοξολογία και προσκύνηση.

3.

ΚΥΡΗΓΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Βοηθούν την τοπική εκκλησία ακούγοντας από τον Θεό
συµµεριζόµενοι τον οραµατισµό του Θεού και τα επίκαιρα θέµατα κατά τις συναθροίσεις της
εκκλησίας.

4.

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ): Καθοδηγούν την εκπαίδευση στη Χριστιανική ζωή
και διακονία έτσι ώστε οι άνθρωποι να µπορέσουν να µάθουν πως να ζήσουν για τον Ιησού, να
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συµµεριστούν τον Ιησού, και να βοηθήσουν άλλους να ζήσουν για τον Ιησού. Επιζητούν επίσης να
εφοδιάσουν τους ανθρώπους να ανακαλύψουν και να εκπληρώσουν τη διακονία που τους έχει
δώσει ο Θεός. Επιπροσθέτως, βοηθούν στην ίδρυση και διατήρηση παιδικών οµάδων όπου τα
παιδιά ενθαρρύνονται να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Ιησού, να µάθουν τα βιβλία της Βίβλου,
και να µάθουν τις βασικές ιστορίες και θέµατα της Βίβλου και πως µπορούν να τις εφαρµόσουν
στην ζωή τους. Ακόµα περισσότερο, θα πρέπει να βοηθήσουν στην ίδρυση και διατήρηση οµάδων
νέων όπου οι νέοι ενθαρρύνονται να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Ιησού και να εκζητούν το
θέληµα Του για τη ζωή τους. Σ’ αυτές τις οµάδες οι νέοι θα πρέπει να καθοδηγηθούν να κάνουν
µια έρευνα της Βίβλου, και εντατικές µελέτες συγκεκριµένων βιβλίων της Βίβλου, και να µάθουν
πως να εφαρµόζουν τη Βίβλο στη ζωή τους και στα θέµατα και προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.
Η οµάδα µαθητείας θα πρέπει να διατηρεί ένα δίκτυο από Μεγάλους Αδελφούς και Μεγάλες
Αδελφές οι οποίοι µαθητεύουν νέους πιστούς, και υιοθετούν τις καινούργιες αφίξεις στην
εκκλησιαστική κοινωνία οι οποίοι είναι ήδη πιστοί. Όπου είναι δυνατόν, διδάσκοντας σε µικρές
οµάδες θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την εκπαίδευση.
5.

ΟΜΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ: Προωθεί ένα βάρος για τους χαµένους προς την τοπική εκκλησία.
Υπηρετούν κάνοντας ειδικούς τρόπους τοπικού ευαγγελισµού όπως διακονία στους δρόµους και
διακονία µε εκστρατείες. Θα πρέπει επίσης να οργανώνουν τις τοπικές οµάδες ευαγγελισµού.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να βοηθούν τις οµάδες στα σπίτια να ευαγγελίζουν εκπαιδεύοντας τα µέλη
της εκκλησίας να δίνουν την µαρτυρία τους.

6.

ΟΜΑΔΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ: Θα πρέπει να ενηµερώνουν την εκκλησία όσον αφορά τις
παγκόσµιες ιεραποστολές, να βοηθούν στην εκπαίδευση των ανθρώπων για ιεραποστολές, και να
καθοδηγούν στέλνοντας Ιεραποστολικές Οµάδες.

7.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ (ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ:
Ποιµένας/Ηγέτης: ο οποίος είναι ο υπηρέτης ηγέτης της οµάδας. Υπεύθυνος, µαζί µε τον βοηθόηγέτη για την καθοδήγηση της οµάδας, και εκείνος ο οποίος ενθαρρύνει τα µέλη της οµάδας να
ανακαλύψουν και να εκπληρώσουν την διακονία τους. Θα πρέπει να είναι κάποιος πρεσβύτερος ή
κάτω από την καθοδήγηση κάποιου πρεσβυτέρου.
Ποιµένας/Βοηθός-Ηγέτης: ο οποίος είναι υπεύθυνος να συνεργαστεί µε τον ποιµένα/ηγέτη
υπηρετώντας τις ανάγκες της οµάδας, και ενθαρρύνοντας τα µέλη της οµάδας να ανακαλύψουν και
να εκπληρώσουν την διακονία τους. Είναι ένας άνθρωπος που αναπτύσσεται σε πνευµατική
ωριµότητα, και εκπαιδεύεται να γίνει ένας υπηρέτης ηγέτης.
Ηγέτης Προσευχής: ο οποίος είναι υπεύθυνος για να βοηθήσει την οµάδα να κάνει το µέρος της
ώστε να εκπληρώσει τη διακονία της οµάδας προσευχής της τοπικής εκκλησίας.
Ηγέτης Δοξολογίας και Προσκύνησης: ο οποίος είναι υπεύθυνος να οδηγήσει την οµάδα σε
δοξολογία και προσκύνηση.
Ηγέτης Ευαγγελισµού/Ιεραποστολών: ο οποίος είναι υπεύθυνος για να βοηθήσει την οµάδα να
κάνει το µέρος της ώστε να εκπληρωθεί η διακονία της οµάδας ευαγγελισµού και ιεραποστολών
της τοπικής εκκλησίας.
Ηγέτης Πρακτικής Διακονίας (Διάκονος): ο οποίος είναι υπεύθυνος να οδηγήσει την οµάδα ώστε
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να διακονήσει στις φυσικές και υλικές ανάγκες των ανθρώπων.
Ηγέτης Μαθητείας (Εκπαίδευσης): ο οποίος είναι υπεύθυνος για να βοηθήσει την οµάδα να κάνει
το µέρος της στην διδασκαλία των ανθρώπων έτσι ώστε να µπορέσουν να ανακαλύψουν και να
εκπληρώσουν το σκοπό του Θεού γι' αυτούς.
Μεγάλοι Αδελφοί/Μεγάλες Αδελφές: είναι µεγαλύτεροι, ώριµοι πιστοί που έχουν µάθει πως να
ζουν για τον Ιησού, να συµµερίζονται τον Ιησού, και να βοηθούν άλλους να ζήσουν για τον Ιησού.
Υπηρετούν διδάσκοντας τους καινούργιους πιστούς τα βασικά της προσωπικής ζωής, της
οικογενειακής ζωής, της εκκλησιαστικής ζωής, τον ευαγγελισµό, και την µαθητεία. Επίσης
υπηρετούν υιοθετώντας τις νέες αφίξεις στην τοπική εκκλησία οι οποίοι είναι ήδη πιστοί. Τους
βοηθούν να γίνουν µέρος της ζωής της τοπικής εκκλησίας.
Νέοι Πιστοί: είναι άνθρωποι που µόλις έχουν πάρει την απόφαση και έχουν αφιερωθεί να ζήσουν
για τον Ιησού, και έχουν ανάγκη να διδαχθούν από κάποιο µεγάλο αδελφό ή αδελφή.
Επισκέπτες: είναι άνθρωποι που έχουν έρθει στην οµάδα, αλλά δεν είναι µέλη της τοπικής
κοινωνίας. Παρέχουν ευκαιρίες για διακονία και/ή εκκλησιαστική αύξηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιο µέλος σε οµάδα στο σπίτι µπορεί να λειτουργήσει σε περισσότερους
τοµείς διακονίας.

8.

ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Υπεύθυνη για την φροντίδα των πνευµατικών και φυσικών αναγκών της
τοπικής εκκλησίας συµπεριλαµβανοµένων και των επιχειρησιακών αναγκών, και τη φυσική
φροντίδα της περιουσίας της τοπικής εκκλησίας. Αποτελείται από ανθρώπους σε δύο θέσεις
ηγετικής υπηρεσίας. Αυτές οι δύο θέσεις είναι:
Πρεσβύτεροι: Επίσκοποι διορισµένοι από τον Θεό για την τοπική εκκλησία. Αυτοί είναι υπεύθυνοι
για την διακονία στις φυσικές, υλικές, νοητικές, συναισθηµατικές, και πνευµατικές ανάγκες των
µελών. Καθοδηγούν την τοπική εκκλησία ώστε να εκπληρώσει το σκοπό της να εγκαθιδρύσει τη
Βασιλεία του Θεού στην δική τους συγκεκριµένη γεωγραφική τοποθεσία. Υπηρετούν την τοπική
σύναξη βοηθώντας τους να ανακαλύψουν και να εκπληρώσουν το σκοπό του Θεού για τη ζωή τους.
Διάκονοι ή Διακόνισσες: Είναι διορισµένοι για να βοηθήσουν τους πρεσβυτέρους στην εκπλήρωση
των αναγκών των µελών της εκκλησίας, ιδιαίτερα στις φυσικές και υλικές ανάγκες.
Άλλα µέλη της εκκλησίας: θα πρέπει να βοηθούν τους πρεσβύτερους και τους διακόνους.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μία Αποστολική Οµάδα είναι µια οµάδα από τρεις έως δώδεκα εκπαιδευµένους και
εφοδιασµένους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται για να µεταφέρουν το µήνυµα του Ιησού σε
ανθρώπους έξω από την περιοχή της τοπικής εκκλησίας. Καθοδηγείται από δύο άνδρες ίσης
πνευµατικής ωριµότητας. Η Αποστολική Οµάδα αποστέλλεται συνήθως από την τοπική εκκλησία για
να ιδρύσει εκκλησίες σε περιοχές που δεν υπάρχουν εκκλησίες, ή για να ενδυναµώσει υπάρχουσες
εκκλησίες. Σε όλη την Καινή Διαθήκη οι περισσότεροι που διακονούσαν έξω από την τοπική εκκλησία
ήταν µέλη κάποιας οµάδας.
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Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ:
Ο Απόστολος ο οποίος προσφέρει επισκοπή και ηγεσία στην αποστολική οµάδα.
Ο Προφήτης ο οποίος επιβεβαιώνει το λόγο που µιλάει ο Θεός, και προειδοποιεί για τους κινδύνους και
τα προβλήµατα.
Ο Ευαγγελιστής ο οποίος καθοδηγεί τους ανθρώπους σε µια πραγµατική αφιέρωση να ζήσουν για τον
Ιησού.
Ο Ποιµένας ο οποίος ενδιαφέρεται και φροντίζει ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι ανάγκες των ανθρώπων.
Ο Διδάσκαλος ο οποίος καθοδηγεί και ταΐζει τους ανθρώπους µε τον λόγο και τις θεµελιώδεις Βιβλικές
αρχές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιο µέλος της αποστολικής οµάδας µπορεί να λειτουργεί σε περισσότερα από
ένα χαρίσµατα διακονίας.

ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε πιο κρίσιµη ώρα για την Εκκλησία να κινηθεί µε δύναµη, και να
εξαπλώσει τη Βασιλεία του Θεού στον κόσµο από ότι είναι τώρα. Αυτό όµως δεν θα συµβεί όσο εµείς
κρατιόµαστε στις δογµατικές και σχισµατικές µας διαιρέσεις. Έχει έρθει η ώρα για την κρίση να
ξεκινήσει στον οίκο του Θεού. Η Εκκλησία Του θα γίνει µια οµάδα χωρίς κηλίδα ή ρυτίδα. Θα είναι
χωρίς διαιρέσεις κατασκευασµένες από ανθρώπους.
Ο τυφώνας Κατρίνα στην Ακτή του Κόλπου του Μισσισσιπή και η απόλυτη καταστροφή που
προκάλεσε είναι ένα καλό παράδειγµα της δύναµης, και της επιρροής που µπορεί να έχει η Εκκλησία.
Η Εκκλησία ηγήθηκε κατά την πλειονότητα της προσπάθειας πρόνοιας και ανακούφισης των
πληγµένων. Οι άνθρωποι εργάστηκαν µαζί άσχετα µε το δόγµα που ανήκαν. Οι ζωές των ανθρώπων
αγγίχτηκαν, και ψυχές σώθηκαν καθώς η Εκκλησία διακόνησε στις φυσικές και πνευµατικές τους
ανάγκες.
Είναι η προσευχή µας ότι καθώς σκέφτεσαι αυτή την εικόνα Της Εκκλησίας που συµµεριστήκαµε εδώ,
ότι θα δεις την οµάδα που θέλει ο Θεός να είναι η Εκκλησία Του. Ότι επίσης θα δεις το µέρος που ο
Θεός θέλει να έχεις εσύ σ’ αυτή την οµάδα. Η προσευχή µας είναι ότι θα αποφασίσεις µέσα στην
καρδιά σου να εργαστείς µε την Οµάδα του Θεού – Την Εκκλησία έτσι ώστε να αγγίξουµε τον κόσµο
για τον Ιησού.
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιζητείς να συνεργαστείς µε τα άλλα µέλη της Οµάδας του Θεού, Την
Εκκλησία, και υπηρετείς εκεί που ο Θεός σε θέλει να υπηρετήσεις σ’ αυτή την οµάδα;
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HAVE YOU EVER WONDERED WHAT CHURCH IS ALL ABOUT?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW
TO REALLY BE PART OF THE FAMILY OF GOD?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO
LIVE A CONSISTENTLY SUCCESSFUL LIFE?
WOULD YOU LIKE TO SHARE WITH A FRIEND OR LOVED
ONE ABOUT HOW TO BE PART OF THE FAMILY OF GOD?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
&
Illustrated by Paula Mingucci
This is one of a series of learning guides designed to help you live a successful, victorious,
life. Henry has experienced the victory that comes from living for Jesus 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 victory over life’s
problems by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their life.
Out of this experience he has compiled several foundational learning guides that enable
people to understand and live the basic Bible principles for success and victory in life. This
particular learning guide is designed to help you understand what God's Spiritual family The
Church is, what it does, and how to be part of it. It can also be used to help you teach others
about The Church, and is appropriate for individuals or groups.
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