Ανακαλύπτοντας το
Σκοπό του Θεού για τη
Ζωή Σου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ζωή είναι ένα ταξίδι. Ο Θεός σε αγαπά και θέλει να είσαι επιτυχηµένος σ’ αυτό το ταξίδι. Η επιτυχία
στη ζωή για κάθε άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένου και εσένα, θα προκαθοριστεί από το αν θα
εκπληρώσεις το θαυµαστό σκοπό του Θεού για τη ζωή σου ή όχι. Με βάση το δρόµο που θα επιλέξεις,
µπορείς να καταλήξεις στην Αιώνια Βασιλεία Του µε τις άφθονες ευλογίες για πάντα, ή να ζήσεις στον
εφιάλτη που δεν τελειώνει ποτέ. Για να µπορέσεις να επιλέξεις το φωτεινό δρόµο έτσι ώστε να
µπορέσεις να ανακαλύψεις και να εκπληρώσεις το σκοπό του Θεού θα πρέπει να µεγαλώσεις και να
γνωρίζεις τον Θεό περισσότερο κάθε µέρα. Αυτός ο οδηγός µαθητείας έχει σχεδιαστεί για να σε
βοηθήσει να κάνεις αυτό ακριβώς.
Κάθε µάθηµα έχει τρία µέρη: {1} Μελέτη εδαφίων ή Σηµειώσεις για µελέτη, {2} Θεµελιώδεις
Ερωτήσεις και {3} Αποστήθιση εδαφίων ή Πρακτική εφαρµογή. Η µελέτη και ο συλλογισµός των
εδαφίων ή οι σηµειώσεις για µελέτη θα σε βοηθήσουν να µεγαλώσεις και να γνωρίσεις την αλήθεια του
Λόγου του Θεού. Οι θεµελιώδεις ερωτήσεις θα σε βοηθήσουν να ζήσεις αυτή την αλήθεια. Η
αποστήθιση των εδαφίων θα σε βοηθήσει να φυλάξεις την αλήθεια αυτή µέσα στην καρδιά σου. Η
πρακτική εφαρµογή θα σε βοηθήσει να εκτελέσεις αυτό που έµαθες.
Σ’ αυτό τον οδηγό µελέτης θα µάθεις τι λέει η Βίβλος όσον αφορά την ανακάλυψη και εκπλήρωση του
σκοπού του Θεού, και τι χρειάζεται να κάνεις για να προετοιµαστείς γι' αυτό.
Άρχισε το κάθε µάθηµα µε προσευχή. Γράψε τις απαντήσεις µε τα δικά σου λόγια. Ζήτησε από τον
Θεό να σε βοηθήσει να ζήσεις αυτά που έχεις µάθει. Είθε ο Θεός να σε ευλογήσει καθώς «Μεγαλώνεις
ώστε να Γνωρίσεις το Θεό.»

ΜΑΘΗΜΑ 1
ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΒΙΒΛΟΣ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ
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 πει ο Θεός να κάνουµε; Εφεσίους 5:15-17

2. Τι λέει ο Θεός όσον αφορά το σκοπό Του για τη ζωή µας; Ρωµαίους 11:29

3. Τι πρέπει να κάνουµε έτσι ώστε να βρούµε και να εκπληρώσουµε το σκοπό του Θεού για µας;
Ιερεµίας 29:13

4. Εάν εκζητούµε τον Θεό µε όλη µας τη καρδιά τι θα παραδίδουµε σ’ Εκείνον κάθε µέρα;
Λουκάς 9:23, 14:26-27, 33

5. Με τι πρέπει να ταΐζουµε τη καρδιά και το νου µας κάθε µέρα έτσι ώστε να µπορέσουµε να
βρούµε και να εκπληρώσουµε το σκοπό του Θεού για µας;
Ματθαίος 4:4, Ψαλµός 1, Β’ Τιµόθεο 3:16

6. Πως µιλάµε στον Θεό έτσι ώστε να µπορέσουµε να βρούµε και να εκπληρώσουµε το σκοπό Του
για µας; Ματθαίος 6:5-16, Α’ Τιµόθεο 2:1-2, 8, Α’ Κορινθίους 14:15

7. Πως παραµένουµε γεµάτοι από το Πνεύµα του Θεού έτσι ώστε να µπορούµε να βρούµε και να
εκπληρώνουµε το σκοπό Του για µας; Εφεσίους 5:18-20

8. Αφού έχουµε µελετήσει το λόγο του Θεού στη Βίβλο και έχουµε προσευχηθεί πως ζούµε για
Κείνον έτσι ώστε να µπορέσουµε να βρούµε και να εκπληρώσουµε το σκοπό Του για µας;
Γαλάτες 2:20, 5:16-25, Ρωµαίους 8:14

9. Ποια είναι τα αποτελέσµατα της διά πίστεως γεµάτης µε το Πνεύµα ζωής; Ιωάννης 8:31-32, Β’
Πέτρου 1:5-11

10. Τι θα κάνει ο Θεός καθώς εµείς εκπληρώνουµε το σκοπό Του για τη ζωή µας; Α’ Πέτρου 2:15

11. Τι θα συµβεί σε µας εάν εκπληρώσουµε το σκοπό του Θεού για τη ζωή µας; Α’ Ιωάννου 2:17

12. Τι συµβαίνει σε εκείνους που δεν πράττουν το θέληµα του Θεού; Ματθαίος 7:21-22
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 ο Θεός θέλει να γνωρίζεις το θέληµα Του για σένα και ότι ο σκοπός σου έχει
καθοριστεί από το Θεό πριν να γεννηθείς; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου
αυτή τη στιγµή και ζήτησε από τον Θεό να κάνει ξεκάθαρη αυτή την αλήθεια σ’ εσένα.
2. Συνειδητοποιείς ότι για να βρεις και να εκπληρώσεις το σκοπό του Θεού για σένα, θα πρέπει να
παραδώσεις τα πάντα στη ζωή σου σ’ Εκείνον καθηµερινά; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι,
ζήτησε από τον Θεό να κάνει αυτή την αλήθεια πραγµατική σε σένα αυτή τη στιγµή και άρχισε
να περπατάς σ’ αυτή από σήµερα.
3. Συνειδητοποιείς ότι το να ξοδεύεις χρόνο στη µελέτη της αλήθειας της Βίβλου και
προσευχόµενος στον Θεό καθηµερινά είναι απαραίτητο ώστε να βρεις και να εκπληρώσεις το
σκοπό του Θεού για σένα; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να κάνει
αυτή την αλήθεια πραγµατική σ’ εσένα σήµερα.
4. Συνειδητοποιείς ότι χρειάζεσαι να παραµένεις γεµάτος από το Πνεύµα του Θεού έτσι ώστε να
ζεις διά πίστεως και να οδηγείσαι από το Πνεύµα Του έτσι ώστε να εκπληρώσεις το σκοπό Του
για σένα; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγµή ζητώντας Του να σε
βοηθήσει να το καταλάβεις.
5. Καταλαβαίνεις ότι κάνοντας το θέληµα του Θεού µπορείς να αλλάξεις τις καρδιές των
ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τον Θεό; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή
τη στιγµή ζητώντας από τον Θεό να σε βοηθήσει να δεις αυτή την αλήθεια.
6. Καταλαβαίνεις ότι αν δεν πράξεις το θέληµα του Θεού δεν µπορείς να είσαι µέρος της Βασιλείας
Του; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, προσευχήσου αυτή τη στιγµή ζητώντας από τον Θεό
να κάνει αυτή την αλήθεια πραγµατική σε σένα.
ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ: Κρύψε την αλήθεια του Θεού µέσα στην καρδιά σου αποστηθίζοντας το
ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:17.

ΜΑΘΗΜΑ 2
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: Διάβασε το περίγραµµα. Μελέτησε το (σκέψου δηλαδή τι λέει και πως
αυτό εφαρµόζεται σε σένα).
ΤΙ ΣΕ ΕΧΕΙ ΚΑΛΕΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ; (ΒΕΒΑΙΩΣΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΣΥΓΧΥΣΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.)

ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;

ΠΩΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
και/ή ΜΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ;

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΟΥ; (ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΣΤΟΧΟ,
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 8.)
ΣΤΟΧΟΣ #1
ΣΤΟΧΟΣ #2
ΣΤΟΧΟΣ #3
ΣΤΟΧΟΣ #4
ΣΤΟΧΟΣ #5
ΣΤΟΧΟΣ #6
ΣΤΟΧΟΣ #7
ΣΤΟΧΟΣ #8
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Για να βοηθηθείς ώστε να µεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την
αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου.
1. ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι,
ζήτησε από τον Θεό να σου τον δείξει σήµερα.
2. ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ; Ναι __ Όχι __. Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να σου τους
δείξει σήµερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Γράψε τι είναι αυτό που καταλαβαίνεις για το σκοπό του Θεού για σένα.
Και τους στόχους που θα σε βοηθήσουν να εκπληρώσεις αυτό το σκοπό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Στόχοι σου µπορεί να αλλάξουν καθώς ο Θεός σε οδηγεί από την µια διακονία στην
άλλη, αλλά ο σκοπός Του για τη ζωή σου δεν θα αλλάξει.

ΜΑΘΗΜΑ 3
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: Διάβασε το περίγραµµα. Μελέτησε το (σκέψου δηλαδή τι λέει και πως
αυτό εφαρµόζεται σε σένα).
ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΩΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ ΤΟ(ΟΥΣ) ΣΤΟΧΟ(ΟΥΣ)
ΣΟΥ. ΦΤΙΑΞΕ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ
ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ # ____
ΣΤΟΧΟΣ:
ΒΗΜΑΤΑ: ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ.
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 8.)

ΒΗΜΑ #1
ΒΗΜΑ #2
ΒΗΜΑ #3
ΒΗΜΑ #4
ΒΗΜΑ #5
ΒΗΜΑ #6
ΒΗΜΑ #7
ΒΗΜΑ #8
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ: Για να βοηθηθείς ώστε να µεγαλώσεις στη γνώση του Θεού ζώντας την
αλήθεια που σου αποκαλύφθηκε κατά την περισυλλογή σου.
ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΟΥ ΕΤΣΙ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ; Ναι __ Όχι __.
Εάν απάντησες όχι, ζήτησε από τον Θεό να σου τα δείξει σήµερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Γράψε τα βήµατα που σου δείχνει ο Θεός που θα σε ικανώσουν να φτάσεις
τους στόχους σου και θα σε βοηθήσει να εκπληρώσεις το σκοπό Του για σένα.

HAVE YOU EVER WONDERED ABOUT
THE PURPOSE FOR YOUR LIFE?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW
TO FIND GOD’S PURPOSE FOR YOU?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO
LIVE A CONSISTENTLY SUCCESSFUL LIFE?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
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 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 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 how to Grow to know God and
find God’s purpose for you. It can also be used to help you teach others about finding God’s
purpose, and is appropriate for individuals or groups.
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