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Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική 
μετάφραση της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, από τα πρωτότυπα κείμενα, της Ελληνικής 
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Αρχιμανδρ. Νεόφυτου Βάμβα, καθώς και από το Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο (Καινή 
Διαθήκη). 
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Αυτό το Μάθημα εκδόθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα με τίτλο: Growing Through 
Failure, 5th edition.

Τα Εγχειρίδια Δασκάλου και όλο το διδακτικό υλικό των μαθητών που σχετίζονται με τη 
Σειρά Μαθημάτων Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς είναι υλικό 
δεσμευμένο με πνευματικά δικαιώματα (copyright). Ειδικές συμφωνίες έχουν γίνει 
προκειμένου για τη μετάφραση του υλικού αυτού στην ελληνική γλώσσα. Το υλικό μπορεί 
να αναπαραχθεί και να διανεμηθεί για χρήση από το Teen Challenge σε παρόμοια 
προγράμματα, τοπικές εκκλησίες, σχολεία, και άλλους οργανισμούς και ιδιώτες. Το υλικό 
αυτό μπορεί επίσης να ληφθεί από την ιστοσελίδα: www.iTeenChallenge.org Δεν επιτρέπεται 
να πωληθεί, μόνον να διατεθεί δωρεάν. Όσοι επιθυμούν να το δημοσιεύσουν και να το 
πουλήσουν, πρέπει να κατέχουν γραπτή άδεια από το «Global Teen Challenge». 

Αυτό το μάθημα είναι μέρος της σειράς Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη 
Χριστιανούς, μαθήματα φτιαγμένα να χρησιμοποιηθούν σε εκκλησίες, σχολεία, Διακονίες 
φυλακής, Προγράμματα διακονίας Πρόκληση στα Νιάτα, καθώς και σε παρόμοιες διακονίες 
για καινούργιους πιστούς. Σ’ αυτή τη σειρά Μελέτης είναι διαθέσιμα: Εγχειρίδιο Δασκάλου, 
Εγχειρίδιο Μαθητών, Οδηγός Μελέτης, Διαγώνισμα Αξιολόγησης, και Βεβαίωση 
ολοκλήρωσης των μαθημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις σειρές 
μαθημάτων, επικοινωνήστε με: 

Global Teen Challenge 
PO Box 511 
Columbus, GA, 31902 USA 
Email: gtc@globaltc.org 
Web: www.globaltc.org   

www.iTeenChallenge.org 
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Μάθημα  από την Αποτυχία 
Ημερομηνία Παράδοσης Εργασία 1 

Μια πρώτη ματιά στην αποτυχία 
1. Αποτυγχάνουν ποτέ οι επιτυχημένοι Χριστιανοί;  ___Ναι     ___Όχι

(Εξήγησε εν συντομία την απάντηση σου.)

2. Είναι η αποτυχία πάντα αμαρτία;  ___Ναι      ___Όχι  
(Εξήγησε εν συντομία την απάντηση σου.)

3. Δώστε ένα παράδειγμα μιας μεγάλης αποτυχίας που κάποιος έκανε.  (Αυτή μπορεί να
είναι μια δικιά σου αποτυχία ή κάποιου άλλου, για παράδειγμα, ενός πολιτικού.)

4. Ο Θεός θυμώνει πάντα, όταν οι Χριστιανοί αποτυγχάνουν;  ___Ναι    ___Όχι
(Εξήγησε εν συντομία την απάντηση σου.)

5. Έχεις υποτροπιάσει ποτέ στη ζωή σου;  (Η υποτροπή σημαίνει πως είχες ξεπεράσει
κάποιο πρόβλημα ή αμαρτία, αλλά μετά υπέκυψες και το επανάλαβες.) ___Ναι  ___Όχι
(Εξήγησε εν συντομία την απάντηση σου.)
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6. Πόσο επιτυχημένο ή αποτυχημένο θεωρείς τον εαυτό σου;   Η βαθμολόγησή 
μου_________ 
Βαθμολόγησε τον εαυτό σου με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 10.  ‘Ένα,’ σημαίνει 
πως θεωρείς τον εαυτό σου τελείως αποτυχημένο.  ‘Δέκα,’ σημαίνει πως η ζωή σου 
ήταν πάντα γεμάτη από επιτυχίες και καμία αποτυχία. 

(Εξήγησε εν συντωμία την απάντηση σου.)  

  

  

  

7. Φτιάξε μια λίστα με τις συνέπειες της αποτυχίας.  Μπορείς να χρησιμοποιήσεις 
παραδείγματα από την δική σου ζωή, ή από άλλων ανθρώπων.  Φτιάξε δύο λίστες — 
μία με τις θετικές συνέπειες της αποτυχίας και μία με τις αρνητικές συνέπειες της 
αποτυχίας. 

                 Θετικές συνέπειες                                          Αρνητικές συνέπειες 
 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 

 ________________________________  _________________________________ 
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Ημερομηνία Παράδοσης   Εργασία 2 

Συγχώρηση και Αποκατάσταση 
1. Διάβασε το Λουκάς 19:1-10.  Τι είδους ζωή έκανε ο Ζακχαίος πριν γίνει Χριστιανός; 

  

  

2. Αφού ο Ζακχαίος έγινε Χριστιανός, τι υποσχέθηκε να κάνει; 

Α.   

   

Β.   

   

3. Τι μας λέει στο Ματθαίος 5:23-24 να κάνουμε;   
(Δώστε μια απάντηση με δικά σας λόγια.) 

  

  

  

  

4. Διάβασε το Λουκάς 15:11, 32. 

A. Ποια ήταν ή στάση του υιού όταν επέστρεψε;  (Βλέπε εδάφια 17-21) 

   

   

   

B. Ποια ήταν η στάση του πατέρα απέναντι στον υιό όταν ο υιός επέστρεψε;  
(Βλέπε εδάφια 20-24, 30-31) 

   

   

Γ. Ποια ήταν η στάση του μεγαλύτερου αδερφού απέναντι στον μικρότερο;   
(εδάφια 25-30) 
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5. Η Ντέμπυ έγινε Χριστιανή πριν τέσσερις μήνες.  Νιώθει ένοχη επειδή έκλεψε € 100 
από την οικογένειά της πριν γίνει Χριστιανή.   

A. Τι θα έπρεπε να κάνει; 

  

  

  

  

  

B. Γράψτε έναν λόγο που η Ντέμπυ θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από την 
οικογένειά της. Γράψτε τι θα έπρεπε η Ντέμπυ να τους πει. 

  

  

  

  

  
 

6. Ποια είναι τα θέματα στην οικογένεια σου όπου χρειάζονται η συγχώρεση και η 
αποκατάσταση; 

  

  

  

  

  

  
 

7. Γράψε όποιες απορίες έχεις σχετικά με τη συγχώρεση και την αποκατάσταση. 

  

  

  

  

  

  



Copyright © 2016, Teen Challenge USA. 

Όνομα   Προσωπική Ανάπτυξη Μέσα 
Μάθημα    από την Αποτυχία 
Ημερομηνία Παράδοσης   Εργασία 3 

Η Αποτυχία μου 
Ψαλμός 32:8-9 

8. Μου λες: «Σύνεση θα σου δώσω, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις·  
θα σε ορμηνεύω, η προσοχή μου θα ’ναι πάνω σου.   

9. Μη γίνεσαι σαν άλογο και σαν μουλάρι ασύνετος, που χαλινάρι και χαλκά 
χρειάζονταιγια να μπορέσουν να ’ρθουνε κοντά σου». 

Οδηγίες 
 
Επίλεξε τις απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις από καταστάσεις που σου έχουν συμβεί 
στη ζωή σου τις τελευταίες μέρες. 

1. Περίγραψε μια αποτυχία πού είχες τις τελευταίες μέρες. 

  

  

  
 

2. Ποια ήταν η αιτία που απέτυχες; 

  

  

  
 

3. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της αποτυχίας σου;  Πώς επηρέασε εσένα και άλλους; 

Α.   

   

Β.   

   

Γ.   

   

Δ.   
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4. Τι νομίζεις πως προσπαθούσε να σε διδάξει ο Θεός να κάνεις εφόσον απέτυχες; 

Α.   

   

Β.   

   

Γ.   

   

Δ.   

   
 

5. Χρησιμοποιώντας την Βίβλο σου και ευρετήριο εδαφίων, βρες ένα εδάφιο που θα σε 
βοηθήσει να ξεπεράσεις αυτό το πρόβλημα.  Γράψε αυτό το εδάφιο εδώ. 

  

  

  

  

  

  

  
 

6. Τι μπορείς να κάνεις σήμερα για να αποφύγεις αυτό το πρόβλημα από το να συμβεί 
ξανά; 

Α.   

   

Β.   

   

Γ.   

   

Δ.   
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Ποια είναι τα εναύσματα που αντιμετωπίζεις; 
 

1. Ποια είναι τα εναύσματα στη ζωή σου που σε οδηγούν στην υποτροπή;   
Αυτά τα εναύσματα έχουν σχέση με τραύματα από το παρελθόν, κάποιο πειρασμό,  
ή μια εμπειρία που σου προκαλεί ντροπή; 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
 

2. Διάβασε το κεφάλαιο 11 από το 2 Σαμουήλ.   

Α. Ποιο ήταν το έναυσμα που έβαλε τον Δαυίδ στο μονοπάτι της αμαρτίας; 

   

   

   

Β. Ποια ήταν τα ψέματα με τα οποία ζούσε ο Δαυίδ πριν φτάσει η Βηρσαβεέ στο 
παλάτι του; 

   

   

   

Γ. Ποιες ευκαιρίες είχε ο Δαυίδ που θα μπορούσαν να τον σταματήσουν από το να 

πάρει αυτό το μονοπάτι της αμαρτίας;  
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3. Κάθε έναυσμα είναι συνδεδεμένο με μια ψεύτικη πεποίθηση.   
Ποιες είναι οι ψεύτικες πεποιθήσεις που συνδέονται με τα δικά σου εναύσματα; 

Το έναυσμα  

Η ψεύτικη/ες πεποίθηση/εις που συνδέονται μ' αυτό.  

  

  

  

  
 

4. Διάβασε την 1 Θεσσαλονικείς 5:22.   
Τι πράγματα πρέπει να αποφεύγεις που σε κάνουν ευάλωτο στα εναύσματα; 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
 

5. Γράψε μια προσευχή στον Θεό σχετικά με τον αγώνα που δίνεις με τα εναύσματα στη 
ζωή σου. 
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