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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 
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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 
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Πώς να μελετάμε τη Βίβλο 
To να μαθαίνεις πώς να απολαμβάνεις την Προσωπική Βιβλική Μελέτη μπορεί να είναι μια 
πρόκληση για τους νέους στην πίστη Χριστιανούς αλλά και για τους παλιούς. Ο κύριος 
σκοπός αυτής της σειράς είναι να αρχίσουμε να βάζουμε βάσεις και να αναπτύξουμε καλές 
συνήθειες Βιβλικής μελέτης. Ο στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε να δούνε, ότι η 
Βιβλική μελέτη μπορεί να είναι πρακτική, ενδιαφέρουσα και πολύ βοηθητική για την 
πνευματική αύξηση των ατόμων. 

Κεφάλαιο 1. Αρχίζοντας με τα βασικά της Βιβλικής μελέτης 
Αυτό το μέρος της σειράς δίνει μια ευρεία εισαγωγή στη μελέτη της 
Βίβλου, αρχίζοντας με μια συζήτηση, γιατί είναι σημαντικό για μας να 
μελετάμε τη Βίβλο. Ερευνούμε πώς μπορεί η μελέτη της Βίβλου να σε 
βοηθήσει να αντιμετωπίζεις τις καθημερινές καταστάσεις. Επίσης 
βλέπουμε διάφορες πηγές που μπορούν να βοηθήσουν τη Βιβλική σου 
μελέτη να γίνει πιο βοηθητική. 

Κεφάλαιο 2. Κάνοντας τη μελέτη της Βίβλου ένα 
αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου 

Ένα σημαντικό μέρος αυτής της σειράς είναι η συζήτηση των τριών 
βασικών βημάτων για τη μελέτη της Βίβλου. Δείχνουμε πώς αυτά τα τρία 
βήματα μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν με κάθε μέθοδο 
Βιβλικής μελέτης. 

Κεφάλαιο 3. Προσωπική και ομαδική Βιβλική μελέτη 
Πιθανόν ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα στα οποία θα πρέπει ο κάθε 
Χριστιανός να πειθαρχήσει τον εαυτό του είναι ο καθημερινός χρόνος για 
προσωπική προσευχή. Επίσης εξετάζουμε τη σπουδαιότητα της 
οικογενειακής και ομαδικής Βιβλικής μελέτης. 

Κεφάλαιο 4. Μέθοδοι Βιβλικής Μελέτης 
Αυτό το μέρος του μαθήματος εξετάζει πολλές διαφορετικές μεθόδους 
μελέτης της Βίβλου. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν 
με κάποιες από αυτές τις μεθόδους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην 
απομνημόνευση και στον στοχασμό των εδαφίων.  

Τι συμπεριλαμβάνει το Εγχειρίδιο Δασκάλου
Το Εγχειρίδιο Δασκάλου αποτελείται από τέσσερις τομείς. Κάθε τομέας σηματοδοτείται από 
μια κίτρινη σελίδα τίτλου:  

1. Σχέδια Μαθήματος για Δασκάλους
2. Εγχειρίδιο Μαθητών
3. Οδηγός Μελέτης
4. Διαγώνισμα & Πιστοποιητικό Μαθήματος

Υπάρχει εξήγηση για τη χρήση κάθε τομέα αμέσως μετά από αυτήν την εισαγωγή στην 
επόμενη σελίδα.  

1 
2
3 
4 
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Εισαγωγή 
Αυτή η σειρά μαθημάτων, είναι μία από τις σειρές που σχεδιάστηκαν για την 

εκπαίδευση νέων στην πίστη Χριστιανών. Πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχει μεγάλη ανάγκη 
να βοηθήσουμε τους νέους στην πίστη Χριστιανούς να συνδέσουν τη διδασκαλία του 
Χριστού στη δική τους ζωή με πρακτικό τρόπο. Οι σειρές αυτές μαθημάτων μπορούν επίσης 
να χρησιμεύσουν στη διακονία σαν εργαλείο στη νεολαία των εκκλησιών, αλλά και σε 
ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τη Βίβλο και τον Χριστιανισμό.  

Ο κύριος σκοπός των μαθημάτων αυτών αλλά και όλου του προγράμματος  
Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς, είναι να εισάγουν τους νέους στην 
πίστη Χριστιανούς σε σημαντικά πρακτικά θέματα της καθημερινής ζωής, σύμφωνα με τη 
διδασκαλία της Βίβλου. Δεν προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τα θέματα αυτά, αλλά μάλλον 
να τα παρουσιάσουμε.  

Η επιτροπή του «Teen Challenge USA» θα συνεχίσει την αναθεώρηση των μαθημάτων 
αυτών. Καλωσορίζουμε κάθε κριτική ή οποιαδήποτε καινούργια ιδέα, σχετικά με τη 
βελτίωση αυτού του υλικού.  

Πώς να χρησιμοποιήσεις το εγχειρίδιο αυτό 
1. Σχέδια Μαθήματος για Δασκάλους

Οι πρώτες σελίδες στο τμήμα αυτό δίνουν μια γενική επισκόπηση όλων των 
μαθημάτων.  

Η επόμενη σελίδα είναι ένα αντίγραφο από τη Λίστα Εργασιών Τάξης. Αυτό δείχνει το 
πότε πρέπει να ολοκληρωθεί το κάθε Εργασία στον Οδηγό Μελέτης, και το πότε θα δοθεί 
κάθε Μικρό Τεστ και το κάθε Διαγώνισμα τεστ. Κατάλληλη πληροφόρηση πρέπει να δοθεί 
σε κάθε μαθητή σχετικά με αυτή τη διαδικασία στην έναρξη κάθε σειράς μαθημάτων.  
Ο Οδηγός Μελέτης περιλαμβάνει ήδη ένα κενό αντίγραφο της φόρμας αυτής, στην εσωτερική 
πλευρά του οπισθόφυλλου.  

Θα ακολουθήσουν τα Σχέδια Μαθήματος για κάθε ένα από τα μαθήματα. Όλα τα 
σχέδια/θέματα για το μάθημα, έχουν μία Βασική Βιβλική Αλήθεια και ένα Εδάφιο Κλειδί. 
Αυτά δίνονται στην αρχή των μαθημάτων. Επίσης βοηθούν στο να διατηρηθεί στο στόχο του 
μαθήματος η συζήτηση μέσα στην τάξη.  

Κάτω από τη Βασική Βιβλική Αλήθεια και το Εδάφιο Κλειδί, υπάρχουν διάφορα σχόλια 
σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος. Σε πολλές περιπτώσεις, γίνονται 
αναφορές στο Εγχειρίδιο Μαθητή ή στα θέματα του Οδηγού Μελέτης. 

Το κάθε μάθημα ολοκληρώνεται με μια δραστηριότητα «προσωπικής εφαρμογής». 
Αυτό είναι πολύ ουσιώδες και σημαντικό! Οι νέοι στην πίστη Χριστιανοί έχουν ανάγκη 
ξεκάθαρης καθοδήγησης προκειμένου να αρχίσουν οι ίδιοι να εφαρμόζουν πρακτικά τη 
διδασκαλία της Βίβλου στη δική τους ζωή. Βεβαιώσου πως επιτρέπεις στους μαθητές σου να 
έχουν άφθονο χρόνο, βοηθώντας τους έτσι να αρχίσουν τη διαδικασία της προσωπικής 
εφαρμογής. 

Στο τέλος του κάθε σχεδίου μαθήματος, υπάρχει μία Λίστα ανάθεσης εργασιών για τους 
μαθητές.  
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Οι περισσότερες από αυτές τις σειρές μαθημάτων, σχεδιάστηκαν αρχικά για πέντε 
μαθήματα σε κάθε τάξη, με διάρκεια 1 ώρας το κάθε μάθημα. Το τελευταίο μάθημα είναι για 
το τεστ αξιολόγησης. Και οι 14 σειρές μαθημάτων ολοκληρώνονται μέσα σε μια περίοδο  
3-4 μηνών, εάν γίνονται πέντε μαθήματα (πέντε ημέρες) την εβδομάδα. Εάν γίνεται μόνο ένα 
μάθημα μία φορά την εβδομάδα (μία ημέρα την εβδομάδα), μία σειρά μαθημάτων 
ολοκληρώνεται σε ένα μήνα – όλες οι 14 σειρές, περίπου σε έναν χρόνο. Πολλά από αυτά τα 
μαθήματα είναι δυνατό να επεκταθούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την 
ανάγκη.  

2. Εγχειρίδιο Μαθητών 

Το Εγχειρίδιο Μαθητή εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Μπορείς να βάλεις τους μαθητές να 
διαβάσουν τις κατάλληλες σελίδες σαν προετοιμασία για το μάθημα που θα ακολουθήσει.  
Ή να τους βάλεις να το διαβάσουν αφού έχεις ήδη διδάξει το μάθημα, σαν ανασκόπηση και 
ενίσχυση των όσων διδάχθηκαν μέσα στην τάξη.  

Συστήνουμε να προτρέψεις τους μαθητές σου να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος, παρότι τους παρέχεις το Εγχειρίδιο Μαθητή. Οι προσωπικές τους σημειώσεις 
και η συζήτηση που γίνεται μέσα στην τάξη θα βοηθήσουν στη διευκρίνιση των θεμάτων που 
αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Μαθητή.  

3. Οδηγός Μελέτης  

Τα εργασίες μέσα στον Οδηγό Μελέτης έχουν σχεδιαστεί ώστε να δίνουν στον μαθητή 
εργασία εκτός τάξης, μετά από κάθε μάθημα. Κάποια από αυτά βοηθούν στην προετοιμασία 
για το επόμενο μάθημα και τη συζήτηση που θα γίνει μέσα στην τάξη.  

Πολλά από τα εργασίες έχουν σχεδιαστεί ώστε, να βοηθούν τον μαθητή να ρίξει μια 
προσεκτικότερη ματιά και να προχωρήσει λίγο βαθύτερα, σε κάποια από τα θέματα που 
συζητούνται μέσα στην τάξη. Ο κύριος σκοπός αυτών των εργασιών, είναι να βοηθήσουν 
τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τρόπους εφαρμογής της βιβλικής αλήθειας, στη 
δική τους καθημερινότητα. 

4. Διαγώνισμα 

Τα τεστ έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν μία απλή αξιολόγηση στην πρόοδο που έκανε ο 
κάθε μαθητής, σχετικά με την κατανόηση της βιβλικής αλήθειας, που καλύπτει αυτή η σειρά 
μαθημάτων. Το Λυσάρι Απαντήσεων για το τεστ, βρίσκεται αμέσως μετά την τελευταία 
σελίδα του αντιγράφου δείγματος, μέσα σ’ αυτό το Εγχειρίδιο Δασκάλου.  

5. Πιστοποιητικό Μαθήματος 

Η Βεβαίωση για τη Σειρά Μαθημάτων έχει σκοπό να προσφέρει αναγνώριση σε όσους 
ολοκληρώνουν όλη την απαιτούμενη εργασία γι’ αυτά τα μαθήματα και περνούν στο 
διαγώνισμα. Στο Εγχειρίδιο περιλαμβάνεται ένα δείγμα της Βεβαίωσης αυτής.  

Υπάρχει επίσης Βεβαίωση Επιτυχίας, για όσους ολοκληρώσουν και τις 14 σειρές 
μαθημάτων της σειράς Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς. Δείγμα 
περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Εισάγοντας τους Δασκάλους στην Ομάδα Μελέτης για Νέους στην 
Πίστη Χριστιανούς». 
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Η προέλευση των μαθημάτων αυτών  
Ο Σολομών είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο κάτω από τον ήλιο. Το ίδιο θα 

μπορούσε να ειπωθεί και για τα μαθήματα αυτά. Πολλές από τις ιδέες δεν είναι καινούργιες. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τοu Ινστιτούτο in Basic Life Principles, για την επιρροή που 
είχαν στη ζωή όσων έφτιαξαν το διδακτικό αυτό υλικό. Πολλά από αυτά τα μαθήματα 
φέρουν την ξεκάθαρη επιρροή της διακονίας Institute in Basic Life Principles.  

Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δασκάλους και τους μαθητές 
που χρησιμοποίησαν το διδακτικό αυτό υλικό τα τελευταία χρόνια. Οι δικές τους ιδέες 
έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση των μαθημάτων. Είμαι επίσης ευγνώμων στον 
Don Wilkerson που μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ στο Teen Challenge στο Μπρούκλιν 
της Νέας Υόρκης το διάστημα 1971-1975. Ήταν αυτό το χρονικό διάστημα που ξεκίνησε η 
διαμόρφωση της Σειράς Μαθημάτων για Νέους στην πίστη Χριστιανούς.  

Η πέμπτη έκδοση της Σειράς Μαθημάτων για Νέους στην πίστη Χριστιανούς  
Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς, διαμορφώθηκε με τη βοήθεια της 
Επιτροπής «Teen Challenge USA Curriculum Committee». ¨Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
όσοι βοήθησαν στη διαδικασία αναθεώρησης του υλικού. 

 

Η πολιτική σχετικά με την αναπαραγωγή αυτού του υλικού. 
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».  
 
Dave Batty  
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Προτεινόμενη Σειρά Διδασκαλίας 
Αυτή η Σειρά Μαθημάτων είναι μία από τις 14 σειρές που περιλαμβάνονται στη  

Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς. Και οι 14 σειρές αναγράφονται εδώ σε 
μία λίστα, με προτεινόμενη σειρά διδασκαλίας. Η λίστα αυτή με τη σειρά διδασκαλίας 
διαμορφώθηκε για συνεχόμενη διδασκαλία και των 14 σειρών. Είναι πιο κατανοητό εάν 
κάποιος το φανταστεί σαν ένα τροχό με 14 ακτίνες. Οι σειρές αυτές δεν χτίζονται η κάθε μία 
επάνω στην προηγούμενη. Η κάθε μία σειρά μαθημάτων είναι αυτόνομη και ολοκληρωμένη 
από μόνη της. Με αυτό τον τρόπο, ένας μαθητής μπορεί να λάβει μέρος ((να συμμετάσχει) 
στα μαθήματα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή- ακόμα και αφού αυτά έχουν ξεκινήσει- και να 
προσαρμοστεί εύκολα.  

 
1. Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν είμαι Χριστιανός; 

2. Μια γρήγορη ματιά στη Βίβλο 

3. Συμπεριφορές  

4. Πειρασμός  

5. Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή (περιλαμβάνει τη διακονία του Αγίου Πνεύματος)  

6. Προσωπική Ανάπτυξη μέσα από την Αποτυχία  

7. Χριστιανικές Πρακτικές (Σχέσεις Τοπικής Εκκλησίας)  

8. Υπακοή στον Θεό 

9. Υπακοή σε Ανθρώπους 

10. Θυμός και Προσωπικά δικαιώματα 

11. Πώς να μελετάμε τη Βίβλο 

12. Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου  

13. Προσωπικές Σχέσεις με Άλλους  

14. Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό 

 
Δες το βιβλίο: «Εισάγοντας τους δασκάλους στην Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη 

Χριστιανούς», για περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων 
αυτών. 
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Σχέδια Μαθήματος 
για Δασκάλους

Έλεγξε την πρώτη σελίδα του «Πώς να Χρησιμοποιήσεις το Εγχειρίδιο Δασκάλου» 
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των σχεδίων μαθημάτων.
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Ανασκόπηση του μαθήματος 

1. Μια ή δύο μέρες πριν την έναρξη του πρώτου μαθήματος, εάν είναι δυνατόν κάνε μια
εισαγωγή αυτής της σειράς μαθημάτων στους μαθητές και ανάθεσέ τους τις πρώτες
τους εργασίες. Η πρώτη Εργασία στον Οδηγό Μελέτης θα πρέπει να συμπληρωθεί πριν
την έναρξη του πρώτου μαθήματος. Μοίρασε το Εγχειρίδιο Μαθητή και ζήτησέ τους να
διαβάσουν το Κεφάλαιο Ένα, το οποίο θα συζητήσετε στο πρώτο μάθημα.

Το πρώτο μάθημα, «Πρότυπο Χριστιανικής Αύξησης» στη σελίδα 7 στο Εγχειρίδιο
Μαθητή, θα είναι το βασικό μέρος της συζήτησης μας. Ζήτησέ τους να συμπληρώσουν
όσο περισσότερα στοιχεία μπορούν πάνω σ΄ αυτό το θέμα πριν έρθουν στο μάθημα.

2. Πρέπει να αποφασίσεις πόσες ώρες μαθημάτων θέλεις να διαθέσεις για τη διδασκαλία
αυτής της σειράς. Υπάρχουν σχέδια για 5 μαθήματα (το 5ο μάθημα είναι για το τεστ).
Ωστόσο, αν έχετε το χρόνο, αυτή η σειρά θα μπορούσε εύκολα να πάρει παράταση για
μερικά ακόμη μαθήματα. Αν αποφασίσεις για περισσότερα από 5 μαθήματα, θα
μπορούσες να αναθέσεις τις Εργασίες 5 & 6 σαν κανονικές Εργασίες αντί να είναι
προαιρετικές.

3. Στην επόμενη σελίδα αυτού του εγχειριδίου (δασκάλου) έχει ένα αντίγραφο του Λίστα
Εργασιών Τάξης όπου δίνονται οι ημερομηνίες για το πότε πρέπει να ολοκληρωθεί η
κάθε εργασία. Ζήτησέ τους να συμπληρώσουν τις σωστές ημερομηνίες,
χρησιμοποιώντας το κενό αντίγραφο της σελίδας Λίστα Εργασιών Τάξης στο πίσω
μέρος του Οδηγού Μελέτης.

Σε παρακαλώ σημείωσε ότι η εργασία Βιβλική Μελέτη ΣΕΠΕ δεν βρίσκεται στον
Οδηγό Μελέτης. Οι λεπτομερείς οδηγίες βρίσκονται στο Εγχειρίδιο Δασκάλου στις
σελίδες 24-25, Σημείο 13Β.

4. Το κάθε σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει μια ή περισσότερες «Δραστηριότητες για την
Προετοιμασία του Μαθήματος» που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε
εκείνο το μάθημα. Ο κύριος σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσει τους
μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στο κεντρικό θέμα του μαθήματος. Θέλουμε
να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ζεστασιά και ειλικρίνειας, όπου όλοι οι
μαθητές θα αισθάνονται ελεύθεροι να συμμετέχουν στις συζητήσεις της τάξης.

5. Αυτή η σειρά αναθέτει στο δάσκαλο μια σπουδαία αποστολή – οτιδήποτε κάνεις
προσπάθησε να κάνεις αυτό το μάθημα ενδιαφέρον. Η μελέτη της Βίβλου είναι μια
απαραίτητη πειθαρχία που πρέπει όλοι οι Χριστιανοί να αναπτύξουν, αν θέλουν να
ωριμάσουν πνευματικά. Μερικά από τα άλλα μαθήματα από τη σειρά μαθημάτων
Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς είναι πιθανό να δημιουργήσουν
περισσότερο ενδιαφέρον και συζήτηση, εξαιτίας του αντίκτυπου που έχουν πάνω στους
μαθητές.

Αυτή τη σειρά δίδαξέ την με ενθουσιασμό, και πάνω απ’ όλα όσο πιο πρακτικά
μπορείς. Χρησιμοποίησε πολλά προσωπικά παραδείγματα και πολλές επεξηγήσεις για
να μη τραπεί σε μια βαρετή και ανούσια ομιλία η μελέτη της Βίβλου. Η σημαντική
ουσία αυτής της σειράς είναι να δείξει ότι ο Θεός μπορεί να τους δίνει ελπίδα μέσα στη
ζωή τους άσχετα με το παρελθόν τους. Θέλουμε να ανακαλύψουν τρόπους με τους
οποίους ο Θεός μπορεί να τους θεραπεύσει από προηγούμενες αποτυχίες τους. Θέλουμε
επίσης να διδάξουμε σαφώς τρόπους για να μάθουν από τον Θεό και τον Λόγο Του.
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Λίστα Εργασιών Τάξης 

Τίτλος Μαθήματος: Πώς να μελετάμε τη Βίβλο 

Μικρά Τεστ  Εδάφια για Απομνημόνευση Ημερομηνία 

1. Μάρκος 4:24 Μέρα 2  

2. 2 Κορινθίους 8:11 Μέρα 4  

3. 

Εργασίες Ημερομηνία Παράδοσης 

1.   Μέρα 1 Οι απόψεις μου για τη Βιβλική μελέτη 

2.   Μέρα 2 Καταστάσεις άγχους που περνώ 

3.   Μέρα 3 Τρία βασικά βήματα για τη μελέτη της Βίβλου 

4.   Μέρα 3 Βιβλική Μελέτη: Ο Πρακτικός Τρόπος ζωής 

5. Μέρα 4 ή 5 Μελέτη Εδαφίου 

6. Προαιρετικό Αναζητώντας τον Θεό 

 Βιβλική Μελέτη ΣΕΠΕ Μέρα 4 

Διαγώνισμα Μέρα 5 
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Μάθημα 1 
Αρχίζοντας με τα βασικά για τη μελέτη της Βίβλου 

1. Βασική Βιβλική Αλήθεια

Χρειάζεται να χρησιμοποιήσω την προσωπική μου μελέτη της Βίβλου σαν εργαλείο 
στις καθημερινές καταστάσεις για να με βοηθήσει να έρθω πιο κοντά στον Θεό. 

2. Εδάφιο Κλειδί:  αλμός 119:105

Λυχνάρι μπρος στα βήματά μου είν’ ο λόγος σου, 
και φως στα μονοπάτια της ζωής μου. 

3. Παραπομπές για τον μαθητή

Το Κεφάλαιο Ένα στο Εγχειρίδιο Μαθητή συμβαδίζει μ’ αυτό το μάθημα.  
Η Εργασία 1, «Οι απόψεις μου για τη Βιβλική μελέτη,» στον Οδηγό Μελέτης, 
επίσης θα χρησιμοποιηθεί σ’ αυτό το μάθημα. 

4. Δραστηριότητα για την Προετοιμασία του Μαθήματος:  «Μαθαίνοντας να ήνεις
μια μπριζόλα»     (3-4 λεπτά)

Χρησιμοποίησε την επόμενη εικόνα για να εξηγήσεις τον κύριο σκοπό αυτής της 
σειράς. 

Εικόνα:  «Μαθαίνοντας να ψήνεις μια μπριζόλα» 
Ζήτησε από τους μαθητές να σκεφτούν μέσα στο μυαλό τους την εικόνα μιας 

μεγάλης ζουμερής μοσχαρίσιας μπριζόλας. (Πιθανόν να ήταν καλή ιδέα να φέρεις στην 
τάξη μια άψητη μπριζόλα.) Αν δεν έχεις πραγματική μπριζόλα να χρησιμοποιήσεις, 
τότε ζήτησέ τους να φανταστούν αυτή την εικόνα της άψητης μπριζόλας. Τώρα πες 
τους να φανταστούν τι ωραία θα ήταν να την έτρωγαν αφού την έχουν ψήσει με τον 
τρόπο που ήθελαν. 

Αν έτρωγαν τη μπριζόλα άψητη δεν θα ήταν εύγευστη. Εσύ (ή κάποιος άλλος) 
χρειάζεται να ετοιμάσετε να ψήσετε τη μπριζόλα. Τότε θα τη απολαύσετε και το σώμα 
σας θα επωφεληθεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αυτή η ίδια εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα φαγητά. 
Μια δασκάλα χρησιμοποίησε ένα σκεύος με αμαγείρευτο ρύζι και το πέρασε μπροστά 
από όλους μέσα στην τάξη, ενθαρρύνοντάς τους να δοκιμάσουν και να φάνε λίγο, πριν 
το μαγειρέψουν.  

Ένας άλλος χρησιμοποίησε δύο ωμά αβγά για να δώσει το ίδιο νόημα. Τόνισε 
επίσης ότι η πρωτεΐνη του αβγού μπορεί να απορροφηθεί στον οργανισμό σου μόνο 
όταν είναι ψημένο. Αυτό έχει έναν πνευματικό παραλληλισμό με αυτό που θέλουμε να 
μεταδώσουμε σ’ αυτό το μάθημα. 

1 
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Εφαρμογή 

Αυτό που πρόκειται να κάνουμε σ’ αυτή τη σειρά, θα μπορούσε να συγκριθεί με το 
να μάθουμε πώς να ψήνουμε τη μπριζόλα. Θα μάθουμε πώς να μελετάμε τη Βίβλο.  
Το να ξέρεις πώς να ψήνεις μια μπριζόλα δεν ικανοποιεί την πείνα σου ούτε γεμίζει και 
το στομάχι σου. Μόλις μάθεις πώς να το κάνεις, μπορείς να μετατρέψεις τα ωμά 
φαγητά σε λουκούλλεια γεύματα. Αυτή η σειρά είναι προορισμένη να σε βοηθήσει να 
μάθεις να παίρνεις το Λόγο του Θεού, να τρέφεσαι πνευματικά για να αυξάνεσαι και να 
γίνεσαι ένας πετυχημένος Χριστιανός. 

Αυτή η σειρά μπορεί να γίνει και η πιο σημαντική από όλες εξαιτίας του αντίκτυπου 
που θα έχει πάνω στο υπόλοιπο μέρος της ζωής σου. 

5. Τι εννοούμε «μελέτη της Βίβλου»     (2-3 λεπτά)

Κατεύθυνε τους μαθητές στην αρχική παράγραφο, στο πάνω μέρος της σελίδας 4 
στο Εγχειρίδιο Μαθητή, για να εξηγήσεις το ευρύ πεδίο εφαρμογής αυτού του 
μαθήματος. 

Όταν λέμε «μελετάμε τη Βίβλο», χρησιμοποιούμε τη λέξη «μελέτη» μ’ έναν πολύ 
γενικό τρόπο. Μιλάμε για οποιοδήποτε χρόνο διαβάζεις, αποστηθίζεις, συλλογίζεσαι 
ή κάνεις μια έρευνα πάνω σε οποιοδήποτε τμήμα της Βίβλου. Αυτό μπορεί να 
σημαίνει ότι αφιερώνεις ένα λεπτό ή 5 ώρες διαβάζοντας τη Βίβλο.  

Απόσπασμα από τη σελίδα 4 στο Εγχειρίδιο Μαθητή  Πώς να μελετάμε τη Βίβλο 

Ο πρωταρχικός μας σκοπός σ’ αυτή τη σειρά είναι να καθιερώσουμε χρόνο για 
καθημερινή προσωπική μελέτη της Βίβλου, και για προσευχή. 

6. Πάρε συνέντευξη από έναν απόφοιτο αυτού του μαθήματος, ή από κάποιον
Χριστιανό που μελετάει συστηματικά τη Βίβλο     (5-10 λεπτά)

Επιλογή A. Αν διδάσκεις αυτό το μάθημα οριζόμενο από το Πρόκληση στα Νιάτα 
(Κέντρο απεξάρτησης) 

Πάρε συνέντευξη από έναν απόφοιτο του Πρόκλησης στα Νιάτα, γιατί αυτός/ή 
μελετάει τη Βίβλο, και πόσο σημαντική είναι η μελέτη της Βίβλου στη ζωή του/ης.  
Αν αυτό το άτομο δεν μπορεί να έρθει στην τάξη για τη συνέντευξη, κάνε σχέδια να 
βιντεοσκοπήσεις τη συνέντευξη εκ των προτέρων. Ενθάρρυνε το πρόσωπο να είναι 
ειλικρινής και να μην ζαχαρώσει τις απαντήσεις του έτσι ώστε να ακουστούν σαν 
εξωπραγματικές για τους καινούριους μαθητές. 

Εδώ έχουμε μερικές ερωτήσεις που πιθανόν θα ήθελες να χρησιμοποιήσεις για τη 
συνέντευξη. Να είναι το πολύ10 λεπτά. 

1. Πόσο συχνά μελετάς τη Βίβλο, τώρα που δεν είσαι στο πρόγραμμα Πρόκληση
στα Νιάτα;

2. Πόσο σημαντική είναι η μελέτη της Βίβλου, τώρα που δεν είσαι στο
πρόγραμμα Πρόκληση στα Νιάτα;

1 
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3. Πώς σε βοηθάει η μελέτη της Βίβλου σήμερα;
Τι σχέση έχει η μελέτη της Βίβλου με το υπόλοιπο μέρος της μέρας σου;

4. Πόσο δύσκολη ήταν για σένα η μελέτη της Βίβλου όταν ήσουν μαθητής στο
πρόγραμμα Πρόκληση στα Νιάτα;
Ήταν ανιαρή;
Σε βοηθούσε να μαθαίνεις πράγματα;

5. Τι αντίκτυπο είχε η καθημερινή μελέτη της Βίβλου στη ζωή σου όταν ήσουν
στο πρόγραμμα Πρόκληση στα Νιάτα;

6. Πώς θα ενθάρρυνες σήμερα τους μαθητές του Πρόκληση στα Νιάτα όσον
αφορά στη συνήθεια της μελέτης της Βίβλου;

Επιλογή B. Αν διδάσκεις αυτό το μάθημα οριζόμενο από την τοπική εκκλησία 

Προσπάθησε να βρεις κάποιον με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να σχετιστούν με 
θετικό τρόπο και πάρε μια συνέντευξη απ’ αυτόν. Αν διδάσκεις τη σειρά σε ενήλικες 
που πρόσφατα έγιναν Χριστιανοί, τότε επέλεξε κάποιον που έχει 2 ή 3 χρόνια από τότε 
που γνώρισε τον Θεό και που μπορεί να καταλάβει που βρίσκονται οι μαθητές τώρα. 

Αν διδάσκεις τη σειρά σε μια ομάδα νέων ανθρώπων, θα ήταν καλό να πάρεις μια 
συνέντευξη από κάποιον φοιτητή (κάποιον που θυμάται τα νεανικά του χρόνια). 

Η ουσία της συνέντευξης θα πρέπει να είναι το γιατί αυτός /η μελετά τη Βίβλο, 
και πόσο σημαντική είναι η καθημερινή μελέτη της Βίβλου στη ζωή του/της.  

Αν αυτό το άτομο δεν μπορεί να έρθει στην τάξη για τη συνέντευξη, κάνε σχέδια να 
βιντεοσκοπήσεις τη συνέντευξη εκ των προτέρων. Ενθάρρυνε το πρόσωπο να είναι 
ειλικρινής και να μην ζαχαρώσει τις απαντήσεις του έτσι ώστε να ακουστούν σαν 
εξωπραγματικές για τους καινούριους μαθητές. 

Εδώ έχουμε μερικές ερωτήσεις που πιθανόν θα ήθελες να χρησιμοποιήσεις για τη 
συνέντευξη. Να είναι το πολύ10 λεπτά. 

1. Πόσο καιρό είσαι Χριστιανός;

2. Πόσο συχνά μελετάς τη Βίβλο;

3. Πόσο σημαντική είναι η μελέτη της Βίβλου τώρα στην καθημερινή σου ζωή;

4. Πώς σε βοηθάει η μελέτη της Βίβλου σήμερα;
Τι σχέση έχει η μελέτη της Βίβλου με το υπόλοιπο μέρος της μέρας σου;

5. Πόσο δύσκολη ήταν για σένα η μελέτη της Βίβλου όταν ήσουν (στην ηλικία
ή στο πνευματικό επίπεδο των μαθητών μέσα στην τάξη);
Ήταν ανιαρή;
Σε βοηθούσε να πάρεις πράγματα η μελέτη της Βίβλου;

6. Τι αντίκτυπο είχε η καθημερινή μελέτη της Βίβλου στη ζωή σου όταν ήσουν
(στην ηλικία ή στο πνευματικό επίπεδο των μαθητών μέσα στην τάξη);

7. Πώς θα ενθάρρυνες σήμερα τους μαθητές όσον αφορά στη συνήθεια της
μελέτης της Βίβλου;
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7. Παρουσίασε το διάγραμμα «Πρότυπο Χριστιανικής Αύξησης»
(15-20 λεπτά*)  Εγχειρίδιο Μαθητή σελίδες 5-7

*Αυτός είναι ο συνολικός χρόνος που θα διαθέσετε για τα σημεία 7-12 σ’ αυτό το
σχέδιο μαθήματος συζητώντας το διάγραμμα. 

Πριν αρχίσουμε να εξετάζουμε πιο συγκεκριμένα τις μεθόδους Βιβλικής μελέτης, 
πρέπει να πάμε λίγο πίσω και να κοιτάξουμε την πλήρη εικόνα της Χριστιανικής μας 
ζωής. 

Πιθανόν θα ήταν καλό να δημιουργήσεις ένα Power Point ή να κάνεις μια 
διαφάνεια αυτού του διαγράμματος και να το βάλεις πάνω στον πίνακα για να το 
χρησιμοποιήσετε στη συζήτηση. Ζήτησε από τους μαθητές να πάνε σ’ αυτό το 
διάγραμμα στη σελίδα 7 στο Εγχειρίδιο Μαθητή και να συμπληρώσουν τα κενά.  

Αυτό το διάγραμμα έγινε για να βάλουμε τη μελέτη της Βίβλου σαν μια προοπτική 
στη ζωή των νέων στην πίστη Χριστιανών. Εξετάστε επιμελώς όλα τα βήματα του 
διαγράμματος για να τους βοηθήσεις να δούνε το συσχετισμό με τη δική τους ζωή.  

Επισήμανε ότι ο πρωταρχικός μας στόχος σαν Χριστιανός πρέπει να είναι να 
έρθουμε πιο κοντά στον Θεό. Η μελέτη της Βίβλου (είτε είναι ομαδική, είτε είναι 
ατομική) είναι ένα απ’ τα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να έρθεις πιο κοντά στο Θεό. 
Δεν είναι ένας αυτοσκοπός. 

8. Επεξήγηση του �ημείου Α στο Διάγραμμα. Εκεί που είσαι σήμερα     (2-3 λεπτά)

Ξεκίνα αναγνωρίζοντας ότι όλοι χρειάζεται να αυξηθούμε πνευματικά. Αυτή η 
αύξηση είναι μια διαδικασία που διαρκεί για μια ολόκληρη ζωή. Αν θέλουμε να 
κάνουμε πρόοδο, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε που είμαστε σήμερα. 
Ενθάρρυνε τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά δίπλα στο Σημείο A στο κάτω 
μέρος της σελίδας 7 στο Εγχειρίδιο Μαθητή.   

Δείγματα απαντήσεων:  Διαλυμένος, εξαρτημένος, πρόβλημα με τον θυμό, 
συγχυσμένος, νέος στην πίστη Χριστιανός, πληγωμένος από άλλους ανθρώπους, 
αισιόδοξος, ήρεμος. 

9. Επεξήγηση του Σημείου Β στο Διάγραμμα. Εκεί που σε θέλει ο Θεός να είσαι
(2-3 λεπτά)

Επισήμανε ότι και ο ίδιος ο Ιησούς βίωσε την αύξηση στη ζωή Του.  
Στο Λουκάς κεφάλαιο 2 μας περιγράφει το περιστατικό που ο Ιησούς ήταν 12 χρονών. 
Στο Λουκάς 2:52 λέει, «Ο Ιησούς μεγάλωνε και πρόκοβε στη σοφία και η χάρη που 
είχε ευαρεστούσε το Θεό και τους ανθρώπους». 

Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη ζωή μας που είναι γεμάτο με ελπίδα— 
Ιερεμίας 29:11. Ενθάρρυνε τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά του Σημείου B 
στη σελίδα 7 στο Εγχειρίδιο Μαθητή. Προσπάθησε να τους κάνεις να σκεφτούν από 
την άποψη πρακτικών εκφράσεων αύξησης. Τι σημαίνει να έχεις βιωματική εμπειρία 
«Χριστιανικής αύξησης;» Τι θα ήταν διαφορετικό μέσα στη ζωή σου αν βρισκόσουν 
στο πάνω μέρος αυτού του διαγράμματος; 
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Δείγματα απαντήσεων:  Ώριμος, σταθερός, έχοντας έναν ανακαινισμένο νου, 
κάνοντας το θέλημα του Θεού, υπάκουος, στοργικός, επιμελής, ήρεμος, υπερνικώντας 
τους πειρασμούς.  

10. Επεξήγηση του Σημείου Γ στο Διάγραμμα. Μακροπρόθεσμοι στόχοι     (5 λεπτά)

Πρώτα εξήγησε τους τρεις μακροπρόθεσμους στόχους ενός Χριστιανού. 

1. Να έρθω πιο κοντά στον Θεό.  (Να ζήσω μια Χριστοκεντρική ζωή.)

2. Να Βοηθήσω τους άλλους  (Χριστιανική υπηρεσία, διακονία)

3. Να νικήσω τα προβλήματα που ελέγχουν τη ζωή μου.

Εξήγησε ότι χρειάζεται μια ισορροπημένη αύξηση σ’ αυτές τις τρεις περιοχές που 
καλύψαμε μ’ αυτούς τους στόχους.  

Επισήμανε το εκεί που είμαι σήμερα στο κάτω μέρος του διαγράμματος, και τα 
βελάκια να δείχνουν το εκεί που με θέλει ο Θεός να είμαι. Αυτή δεν είναι μια αυτόματη 
διαδικασία που γίνεται μ’ ένα πήδημα. Αυτό που ψάχνει ο Θεός είναι μια καθημερινή 
αύξηση. 

Θέσε το θέμα 

 «Ποια είναι η στάση μου απέναντι στο να είμαι Χριστιανός;»

 Θέλω να αυξηθώ; Θέλω να ακολουθήσω το παράδειγμα του Ιησού;

 Πόσο βαθιά είναι η επιθυμία μου να γίνω το άτομο που θέλει ο Θεός να
είμαι;

Πώς μπορώ να έρθω πιο κοντά στον Θεό; Αν πράγματι θέλεις να αυξηθείς, ο Θεός 
θα σε βοηθήσει. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία που μπορούν να σε βοηθήσουν 
ν’ αυξηθείς.  
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11. Επεξήγηση του Σημείου Δ. Εργαλεία που μπορούv να χρησιμοποιηθούv για την
αύξηση   (5-10 λεπτά)    Εγχειρίδιο Μαθητή, σελίδες 6-7

Ρώτα τους μαθητές, «Ποια είναι μερικά απ’ τα διαθέσιμα εργαλεία που μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε για να αυξηθούμε σήμερα;» Γράψε τις απαντήσεις τους πάνω 
στο διάγραμμα. 

Προτεινόμενες απαντήσεις: 

1. Διαβάζοντας (μελετώντας) τη Βίβλο

2. Προσευχόμενος

3. Αποστηθίζοντας εδάφια της Βίβλου

4. Πηγαίνοντας στην εκκλησία

5. Ομολογώντας

6. Αναπτύσσοντας φιλίες με άλλους Χριστιανούς

7. Στοχαζόμενοι το Λόγο του Θεού

8. Χριστιανικά βιβλία

9. Η Βίβλος

Όταν αρχίσουν να αναφέρουν τα διαθέσιμα εργαλεία σιγουρέψου ότι θα αναφέρουν 
«τη Βίβλο» σαν ένα εργαλείο και τη «μελέτη της Βίβλου» σαν ένα άλλο. Μην είσαι 
υπερεκλεκτικός με τα εργαλεία που θα προτείνουν. 

Τόνισε ότι τα εργαλεία δεν ωφελούν σε τίποτα αν δεν χρησιμοποιηθούν για τη 
δουλειά για την οποία έχουν φτιαχτεί. Τα εργαλεία δεν είναι βραβεία να τα κρεμάσουμε 
στον τοίχο, αλλά χρησιμοποιούνται για να γίνει κάποια δουλειά, να βοηθήσουν το 
μαθητή να φτάσει τους «μακροπρόθεσμους στόχους.» Η δεξιότητά τους στη χρήση 
αυτών των εργαλείων θα επηρεάσει κατά πολύ το πόσο γρήγορα θ’ αυξηθούν και πόσο 
ισορροπημένη θα είναι αυτή η αύξηση.  

«Πού και πότε χρησιμοποιώ αυτά τα εργαλεία;» Αυτή η ερώτηση μας οδηγεί στο 
Μέρος Ε του διαγράμματος.  

12. Επεξήγηση του Σημείου Ε. Καθημερινές καταστάσεις της ζωής
(5-10 λεπτά)    Εγχειρίδιο Μαθητή, σελίδες 6-7

Εξήγησε ότι ο Θεός μας θέλει να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία (γραμμένα 
κάτω από το Σημείο Δ στο διάγραμμα) για να μας βοηθήσουν να φτάσουμε τους 
μακροπρόθεσμους στόχους μας (γραμμένοι κάτω από το Σημείο Γ στο διάγραμμα). 
Αυτά όλα εξασκούνται μέσα από τις καθημερινές μας εμπειρίες (Σημείο Ε).  
Ζήτησέ τους να σου πούνε τις δραστηριότητες ρουτίνας της καθημερινής ζωής τους. 
Μετά συζητήστε πώς μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία στην 
κάθε τους δραστηριότητα. Επικεντρώσου κυρίως σε δύο εργαλεία: τη Βίβλο και τη 
μελέτη της Βίβλου. 
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Ερώτηση:  Ποιες είναι οι δραστηριότητες ρουτίνας για σένα κάθε μέρα; 

Προτεινόμενες απαντήσεις: 

1. Να σηκώνομαι το πρωί

2. Να καθαρίζω το δωμάτιό μου

3. Να τρώω γεύματα

4. Δουλειά

5. Μαθήματα (Τάξεις)

6. Διασκέδαση

7. Ελεύθερος χρόνος

8. Πειρασμοί

9. Προβλήματα με άλλους ανθρώπους

10. Καταστάσεις άγχους*

*Αν δεν αναφέρουν τις «καταστάσεις άγχους», πρόσθεσέ το στη λίστα.
Καταστάσεις άγχους είναι αυτές που αισθάνεσαι εκνευρισμένος, συγχυσμένος, 
θυμωμένος, απογοητευμένος, ή είσαι κάτω από πίεση εξαιτίας του τι έχει γίνει ή τι 
έχουν πει. Αυτές οι καταστάσεις σου δίνουν καταπληκτικές ευκαιρίες να έρθεις πιο 
κοντά στον Θεό. Θα επικεντρωθούμε σ΄ αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. 

Εξήγησέ τους εν συντομία ότι αυτές οι εμπειρίες από την καθημερινή τους ζωή τους 
δίνουν ευκαιρίες να μάθουν πώς ν’ ανταποκρίνονται με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. 
Καθώς διαβάζουν τη Βίβλο, μπορούν να μάθουν πώς να ανταποκρίνονται. Να διαβάζεις 
τη Βίβλο είναι ένα μικρό βήμα. Το δύσκολο βήμα είναι να το βάλεις στην πράξη στις 
καθημερινές δραστηριότητές σου.  

Για παράδειγμα, η Βίβλος μας λέει να είμαστε ευγενικοί ο ένας με τον άλλο.  
Πώς μπορείς να το βάλεις αυτό στην πράξη μέσα στις καθημερινές σου 
δραστηριότητες; Αυτή είναι μια πρόκληση που θα σε βοηθήσει να αυξηθείς και να 
γίνεις το άτομο στο πάνω μέρος του διαγράμματος—αυτό που θέλει ο Θεός να είσαι. 

13. Εξατομικεύοντας το διάγραμμα Πρότυπο Χριστιανικής Αύξησης    (5 λεπτά)

Αφού παρουσιάσεις το διάγραμμα, συζητήστε το γιατί ο κάθε μαθητής θέλει να 
μελετάει τη Βίβλο. Χρησιμοποιήστε την Εργασία 1 από τον Οδηγό Μελέτης σ’ αυτό το 
μέρος της συζήτησης. 

Ερώτηση 6. �ε ποιους τομείς της ζωής μου θέλω να αυξηθώ; 

Ερώτηση 7. Πώς θέλω να με βοηθήσει η μελέτη της Βίβλου σ’ αυτούς τους 
τομείς;   (αυτούς που έγρα ες στο #6) 

Ο απαντήσεις τους θα σου δώσουν μια ιδέα για το που βρίσκονται οι μαθητές ως 
προς την αντίληψή τους για την αξία της Βιβλικής μελέτης, και για το κίνητρο τους να 
χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο στην καθημερινή τους ζωή. 
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14. Προβλήματα που έχουν οι μαθητές με τη μελέτη της Βίβλου     (5 λεπτά)

Συζητήστε τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν προσπαθώντας να 
μελετήσουν τη Βίβλο από μόνοι τους. Χρησιμοποιήστε τη δραστηριότητα 5 από την 
Εργασία 1 στον Οδηγό Μελέτης για να πάρουν τις απαντήσεις τους.   

Δραστηριότητα 5: Αντιμετωπίζω αυτά τα προβλήματα όταν προσπαθώ να 
μελετήσω τη Βίβλο μόνος μου. 

Ενθάρρυνέ τους να είναι ειλικρινείς σ’ αυτό το σημείο. Θέλουμε αυτή η σειρά να 
τους βοηθήσει πρακτικά με τα προβλήματά που έχουν σ’ αυτή την περιοχή της ζωής 
τους. Επισήμανε ότι πολλοί Χριστιανοί, παλιοί και καινούριοι, συχνά αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στο να κάνουν τη ατομική τους μελέτη της Βίβλου ένα αναπόσπαστο 
μέρος της ζωής τους. 

Αν δεν είναι πρόθυμοι να απαντήσουν, πιθανόν θα ήθελες να αναφέρεις τις 
απαντήσεις των μαθητών από την τελευταία φορά που δίδαξες αυτή τη σειρά. 

Απαντήσεις Μαθητών στα προβλήματα της μελέτης της Βίβλου. 

α. 

β. 

γ. 

δ. 

ε. 

ζ. 

η. 

θ. 

ι. 

κ. 

15. Κάλυψε τη βασική ύλη στο Κεφάλαιο 1 από το Εγχειρίδιο Μαθητή     (5-10 λεπτά)

Όσο σας επιτρέπει ο χρόνος, κάλυψε εν συντομία τη βασική ύλη στο Κεφάλαιο1 
από το Εγχειρίδιο Μαθητή. Εδώ θα μπορούσες να δώσεις ένα προσωπικό παράδειγμα 
από τη ζωή σου και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζεις όσον αφορά στη 
μελέτη της Βίβλου.  

Αν έχετε ήδη καλύψει το θέμα του γιατί είναι σημαντική η μελέτη της Βίβλου, τότε 
προχωρήστε στο Σημείο Β στη σελίδα 8, «Προετοιμάζοντας τον εαυτό σου για Βιβλική 
μελέτη», Δευτερεύον-Σημείο 1 —«Πότε πρέπει να μελετώ τη Βίβλο;» 

Στο Σημείο 3—«Τι ύλη χρειάζομαι για τη Βιβλική μελέτη;» (σελίδα 10 στο 
Εγχειρίδιο Μαθητή) γίνεται μια αναφορά δύο ιστότοπων που δίνουν δωρεάν πηγές 
γνώσεων για Βιβλική μελέτη ιδιαίτερα με διάφορες μεταφράσεις. Αν θέλεις μπορείς να 
επισκεφτείς αυτό τον ιστότοπο.  
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Τόνισε την αξία του δευτερεύοντος-σημείου β.—«Χρησιμοποίησε ένα 
σημειωματάριο, για να κρατάς σημειώσεις.» Έχει μεγάλη αξία να καταγράφουν τις 
βαθιές γνώσεις που τους δίνει ο Θεός όταν μελετούν τη Βίβλο. Μπορούν επίσης να 
γράψουν και τις τυχόν ερωτήσεις που θα έχουν καθώς κάνουν τη μελέτη τους. Κάποιοι 
το περιγράφουν «δημοσιογραφικό στυλ,» να κρατάνε ημερολόγιο από τη μελέτη της 
Βίβλου τους.  

Μπορεί να μην έχετε χρόνο στο σημερινό μάθημα, αλλά θα μπορούσες να 
κανονίσεις κάποια στιγμή να δείξεις στους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν ένα 
πρόγραμμα της Βίβλου στον υπολογιστή σαν ένα εργαλείο για τη μελέτη της Βίβλου. 

16. Προαιρετικό-Παρουσίασε τα �ημάδια του �τόχου μιας Καλής Προσωπικής
Εφαρμογής     (5-10 λεπτά)

Αν έχεις χρόνο, πήγαινε στα 6 σημάδια μιας καλής προσωπικής εφαρμογής που 
βρίσκονται στη σελίδα 36 στο Εγχειρίδιο Μαθητή. Στην πορεία αυτής της σειράς, 
συχνά θα αναφερόμαστε στη σπουδαιότητα του να βάζεις στόχους προσωπικής 
εφαρμογής σαν μέρος της Βιβλικής τους μελέτης. Εισάγοντας αυτά τα 6 σημάδια ενός 
καλού στόχου, τότε μπορείς να συνεχίσεις να αναφέρεσαι σ’ αυτά καθώς προχωράτε σ’ 
αυτή τη σειρά. 

17. Προσωπική Εφαρμογή    (5-10 λεπτά)

Συνοψίζοντας το σημερινό μάθημα επικεντρώσου στην ιδέα ότι η Βίβλος είναι ένα 
εργαλείο καθώς επίσης και η μελέτη της Βίβλου. Και τα δύο πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα για να με βοηθήσουν να αυξηθώ και να έρθω πιο κοντά 
στην εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων στόχων μου. 

Για τη σημερινή προσωπική εφαρμογή, ζήτησέ τους να πάνε στη σελίδα 5 στο 
Εγχειρίδιο Μαθητή και να γράψουν 2 ή 3 λόγους γιατί θέλουν να μελετούν τη Βίβλο. 
Μπορούν επίσης να κοιτάξουν την ερώτηση 6 στη Εργασία Ένα στον Οδηγό Μελέτης 
και να γράψουν 2 η 3 τομείς της ζωής τους όπου θέλουν να δούνε αύξηση. 

Εξήγησέ τους ότι μπορούν να γράψουν αυτούς τους τομείς που θέλουν ν’ 
αυξηθούνε, σ’ ένα κομμάτι χαρτί και να το βάλουν μέσα στη Βίβλο τους. Πιθανόν θα 
ήθελαν να προσθέσουν 2 ή 3 από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους. 
Ενθάρρυνέ τους να κρατήσουν αυτό το χαρτί μέσα στη Βίβλο τους σαν σελιδοδείκτη 
όταν έχουν την προσωπική τους μελέτη της Βίβλου.  

Καθώς διαβάζουν τη Βίβλο κάθε μέρα, ενθάρρυνέ τους να διαβάζουν αυτή τη λίστα 
με τους τομείς στους οποίους θέλουν να αυξηθούνε, και να δούνε αν κάποια απ’ τα 
εδάφια μιλάνε στην καρδιά τους όσον αφορά σ’ αυτές τις ανάγκες που έχουν. 
Ενθάρρυνέ τους να γράψουν αυτό που λέει ότι θα τους βοηθήσει ν’ αυξηθούν.  
Θα ασχοληθούμε και πάλι μ’ αυτό το θέμα λεπτομερώς στο επόμενο μάθημα. 

Τόνισε ότι ο κύριος σκοπός που διαβάζουμε τη Βίβλο είναι να μάθουμε πώς να 
παίρνουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, καθώς επίσης να αποκτήσουμε και 
βαθύτερες γνώσεις για το πώς να αντιδράμε στις καταστάσεις της ζωής με τον τρόπο 
που μας θέλει ο Θεός ν’ αντιδράμε. 
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18. Εργασίες

A. Εξήγησε την Εργασία 2, «Καταστάσεις άγχους που περνώ» από τον 
Οδηγό Μελέτης. 

B. Βαθμολόγησε την Εργασία 1 από τον Οδηγό Μελέτης στο τέλος του μαθήματος. 

Γ. Μοίρασε το Εγχειρίδιο Μαθητή, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. 

Δ. Ζήτησέ τους να διαβάσουν το Κεφάλαιο 2 στο Εγχειρίδιο Μαθητή για να 
προετοιμαστούν για το επόμενο μάθημα. Εξήγησέ τους ότι μπορεί να μην 
καλύψετε όλη την ύλη στο επόμενο μάθημα. 

19. Η αξιολόγηση και οι ιδέες μου για την επόμενη φορά που θα διδάξω αυτό το
μάθημα.

Παρακαλούμε γράψε τις δικές σου ιδέες για την βελτίωση του μαθήματος. 
Ποια μέρη του μαθήματος λειτούργησαν καλύτερα απ’ τα άλλα;  
Ποια μέρη ήταν τα πιο δύσκολα για τους μαθητές να τα κατανοήσουν;  
Τι ήταν αυτό που τους βοήθησε πολύ; 
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Μάθημα 2 
Κάνοντας τη μελέτη της Βίβλου ένα αναπόσπαστο 
μέρος της ζωής μου 

1. Βασική Βιβλική Αλήθεια

Το σπουδαιότερο μέρος της ατομικής μελέτης της Βίβλου είναι να βάλω στην 
πράξη (να κάνω) τις διδαχές του εδαφίου στη ζωή μου σήμερα. 

2. Εδάφιο Κλειδί:  Μάρκος 4: 24

«Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο 
μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε, και μάλιστα με μεγαλύτερο.»  

3. Παραπομπές για τον μαθητή

Το Κεφάλαιο 2 στο Εγχειρίδιο Μαθητή συμβαδίζει μ’ αυτό το μάθημα. 
Η Εργασία 2, «Καταστάσεις άγχους που περνώ», στον Οδηγό Μελέτης θα 
χρησιμοποιηθεί επίσης μ’ αυτό το μάθημα. 

4. Δραστηριότητα για την προετοιμασία του μαθήματος     (3-5 λεπτά)

A. « αναθυμηθείτε την εικόνα με τη Μπριζόλα»      (1 λεπτό) 

Εν συντομία ανάφερε την ίδια εικόνα που χρησιμοποιήσαμε στο πρώτο μάθημα 
παραλληλίζοντας αυτή τη σειρά με το να μάθουμε να ψήνουμε μια μπριζόλα.  

Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσεις ένα διαφορετικό είδος τροφής για να 
δώσεις και πάλι το ίδιο νόημα—ένα μπολ με άψητο ρύζι, ή ακόμη και λίγο αλεύρι που 
θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας. 
Ένας δάσκαλος έφερε μαζί του όλα τα υλικά για να φτιάξει μπισκότα με κομματάκια 
σοκολάτας, τα ετοίμασε και τα έψησε σαν μέρος του μαθήματος. Ήταν ένα καλό 
παράδειγμα για το μάθημα, ωστόσο δεν είμαι σίγουρος πόσο χρόνο είχαν να καλύψουν 
όλα τα άλλα θέματα από τα σχέδια μαθήματος.  

B. Βοηθητικά Εδάφια    (2-4 λεπτά) 

Ζήτησε από ένα ή δύο μαθητές να συμμεριστούν μια προσωπική εμπειρία από ένα 
εδάφιο που τους βοήθησε τελευταία. Μπορείς επίσης να συμμεριστείς ένα εδάφιο που 
μελέτησες τελευταία στην ατομική μελέτη και περισυλλογή σου, και εξήγησε πώς σε 
βοήθησε στη ζωή σου. 

Ένας δάσκαλος το χρησιμοποίησε αυτό σαν μια ευκαιρία να εξηγήσει ότι κρατάει 
ημερολόγιο με όλα τα πράγματα που του δείχνει ο Θεός στη διάρκεια της ατομικής του 
ώρας με τον Θεό. 
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. Καταστάσεις άγχους    (2-4 λεπτά) 

Εξήγησε στους μαθητές ότι στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε περισσότερο για 
τις καταστάσεις άγχους. Η Εργασία 2 που έκαναν στον Οδηγό Μελέτης επίσης 
σχετίζεται με το άγχος. Πάρε ένα λαστιχάκι και τέντωσέ το ανάμεσα στα δυο σου 
χέρια. Εξήγησέ τους πώς το άγχος σε επηρεάζει—μπορεί να σε φέρει στα όρια σου. 
Επισήμανε ότι ο Λόγος του Θεού μπορεί να σε βοηθήσει να ξαλαφρώσεις από το 
άγχος—ταυτόχρονα φέρε τα χέρια σου ξανά μαζί απελευθερώνοντας την πίεση από το 
λαστιχάκι. 

5. Παρουσίασε το �ημείο A: Τρία βασικά βήματα για τη μελέτη της Βίβλου
(5-15 λεπτά)   Εγχειρίδιο Μαθητή σελίδες 13-17

Από την αρχή αυτού του μαθήματος, έντεινε την επιθυμία σου να βοηθήσεις τους 
μαθητές να δούνε πώς μπορούν να κάνουν τη μελέτη της Βίβλου ένα αναπόσπαστο 
μέρος της ζωής τους—σήμερα—όχι σε 5 χρόνια από τώρα. Αν θέλουμε η μελέτη της 
Βίβλου να είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, τότε ο στόχος μας πρέπει να 
είναι η προσωπική μας εφαρμογή. 

Δεν μελετάμε τη Βίβλο για να γεμίσουμε απλά το κεφάλι μας με καλές 
πληροφορίες. Η μελέτη της Βίβλου χρειάζεται για να μας εξοπλίσει για δράση. 
Χρειάζεται να βάλουμε το Λόγο του Θεού μέσα στις καρδιές μας και να πούμε,  
«Θέλω να υπακούσω στον Θεό. Θέλω να χρησιμοποιήσω την αλήθεια του Θεού στη 
ζωή μου σήμερα».  

Αν η μελέτη της Βίβλου πρόκειται να γίνει ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, 
χρειάζεται να κατανοήσουμε μια πολύ απλή διαδικασία τριών βημάτων. 

Αυτά τα τρία βασικά βήματα για τη μελέτη της Βίβλου βάζουν τα θεμέλια που θα 
εκφράζονται σε όλες τις μεθόδους της Βιβλικής μελέτης που δίνονται παρακάτω σ’ 
αυτή τη σειρά μαθημάτων.     

Εφόσον αυτά τα τρία βασικά βήματα είναι τόσο σημαντικά σ’ ολόκληρη αυτή τη 
σειρά, πιθανόν να ήταν καλό να κάνεις μια αφίσα μ’ αυτά τα τρία βήματα και να την 
κρεμάσεις στο τοίχο της τάξης σου για γρήγορη αναφορά σ’ αυτά κατά τη διάρκεια 
αυτής της σειράς.  

Κοίτα τις σελίδες 13-17 στο Εγχειρίδιο Μαθητή για περαιτέρω πληροφορίες πάνω 
σ’ αυτά τα τρία βήματα. Αυτά τα τρία βήματα παρουσιάζονται επίσης σαν βασικές 
αρχές στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Βλέπε το άρθρο, «Η Διδαχή/Διαδικασία 
Μάθησης» από το βιβλίο με τον τίτλο Εισάγοντας τους Δασκάλους στην Ομάδα Μελέτης 
για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς. 

Παρουσίασε τα τρία βήματα πρώτα και στη συνέχεια έλα πίσω και δώσε ένα 
Βιβλικό παράδειγμα. Δε χρειάζεται να γίνει μια λεπτομερής συζήτηση της κάθε 
εργασίας στο Εγχειρίδιο Μαθητή μετά από το κάθε βασικό βήμα της Βιβλικής μελέτης. 
Μόνο εν συντομία ανάφερε μια ή δυο απ’ αυτές τις εργασίες για να τους δείξεις πώς 
μπορούν να τους βοηθήσουν να κάνουν αυτό το βήμα.  
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Τρία βασικά βήματα για τη μελέτη της Βίβλου 
1. Να γνωρίζεις την αλήθεια  (Τι λέει;)   Παρατήρησε

2. Πιάσε το νόημα  (Τι σημαίνει;)   Ερμηνεία

3. Εφάρμοσέ το στη ζωή σου   (Πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό
στην καθημερινότητα μου;)    Προσωπική Εφαρμογή

Σελίδα 13, Εγχειρίδιο Μαθητή 

6. Δώσε ένα βιβλικό παράδειγμα των τριών βασικών βημάτων της Βιβλικής μελέτης
(5-10 λεπτά)

Εδώ είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρότυπο αυτών των 
τριών βημάτων. Μπορείς ελεύθερα να χρησιμοποιήσεις ένα διαφορετικό εδάφιο που θα 
αφορά καλύτερα τα άτομα της συγκεκριμένης τάξης σου. 

Στο Ιακώβου 1:2 λέει, «Αδελφοί, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και 
διάφορους πειρασμούς.»  

Βήμα 1. Να γνωρίζεις την αλήθεια (Τι λέει;)  Παρατήρησε 

Οι αλήθειες, τα γεγονότα που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το εδάφιο είναι πολύ απλά. 
Μπορείς να καταλάβεις τα γεγονότα αυτού του εδαφίου σ’ ένα, δύο λεπτά. Ο Θεός 
θέλει να είσαι χαρούμενος όταν περνάς διάφορες δοκιμασίες.  

Μπορείς να εμβαθύνεις μέσα σ’ αυτές τις αλήθειες, αλλά τα γεγονότα είναι 
ξεκάθαρα. Επ’ ευκαιρία, αυτό το εδάφιο σου λέει τι πρέπει να κάνεις—να είσαι 
χαρούμενος όταν δοκιμάζεσαι. Δεν σου λέει όμως πώς να το κάνεις. Πρέπει να 
κοιτάξεις και άλλα εδάφια της Βίβλου για να έχεις μια πιο ξεκάθαρη αντίληψη για το 
πώς να είσαι χαρούμενος όταν αντιμετωπίζεις δοκιμασίες και προβλήματα. 

Βήμα 2. Πιάσε το νόημα  (Τι σημαίνει;)   Ερμηνεία 

Πώς μπορώ να συσχετίσω αυτή την αλήθεια με τη δική μου ζωή; Αυτό το βήμα 
μπορεί να είναι αρκετά πιο δύσκολο από το βήμα ένα. Ποιες είναι οι δοκιμασίες που 
αντιμετώπισες σήμερα; Χτες; Το εδάφιο λέει «διάφορους πειρασμούς.» Ποιοι είναι οι 
διάφοροι πειρασμοί που αντιμετώπισες τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες; 
Πιθανόν θα χρειαστείς περισσότερο από 1 ή 2 λεπτά να προσδιορίσεις αυτά τα 
προβλήματα. 

Το εδάφιο επίσης λέει να χαίρεστε. Πώς εκφράζεις τη χαρά; Πόσο εύκολο σου είναι 
«να είσαι χαρούμενος όταν δοκιμάζεσαι με διάφορους πειρασμούς;» 
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Βήμα 3. Εφάρμοσέ το στη ζωή σου   (Πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό 
στην καθημερινότητα μου;)    Προσωπική Εφαρμογή 

Το να συσχετίσεις αυτό το εδάφιο με τη ζωή σου είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα 
για να το βάλεις σε πράξη στις καθημερινές σου δραστηριότητες. Ο κύριος στόχος της 
μελέτης των εδαφίων είναι να χρησιμοποιήσεις αυτές τις Βιβλικές αλήθειες στις 
καθημερινές σου δραστηριότητες. Αν είναι να εφαρμόσεις αυτό το εδάφιο, τότε θα 
πρέπει να «είσαι χαρούμενος» την επόμενη φορά που θα περάσεις μια δοκιμασία.  
Το εδάφιο δεν λέει «να χαίρεσαι μετά τη δοκιμασία». Λέει να χαίρεσαι όταν 
δοκιμάζεσαι. Μέσα στην ώρα της δοκιμασίας πρέπει «να χαίρεσαι.» 

Μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες για να είσαι σε θέση να 
εφαρμόσεις με επιμέλεια την αλήθεια αυτού του εδαφίου μέσα στην καθημερινή σου 
ζωή. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με το πρώτο βήμα, που χρειάστηκε μόνο ένα 
δύο λεπτά για «να γνωρίσεις την αλήθεια» του εδαφίου. 

Προκάλεσε τους μαθητές να γράψουν τις εμπειρίες τους καθώς προσπαθούν να 
βάλουν αυτό το εδάφιο στην πράξη μέσα στις καθημερινές τους δραστηριότητες. 
Ακόμη και αν απέτυχαν, ζήτησέ τους να γράψουν τι συνέβη. Όσο περισσότερο το 
καταλάβουν, τόσο πιο εύκολη θα είναι η εφαρμογή τους την επόμενη φορά. 

Επίσης πήγαινέ τους πίσω στο Εδάφιο Κλειδί του σημερινού μαθήματος— 
Μάρκος 4:24 «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, 
με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε, και μάλιστα με μεγαλύτερο.»  

Επισήμανε ότι ο Thomas Edison ανακάλυψε 2,000 τρόπους για το πώς μια λάμπα 
ΔΕΝ θα λειτουργούσε πριν ανακαλύψει πώς θα λειτουργούσε με επιτυχία. Ελπίζουμε 
να μην χρειαστείς τόσο πολύ χρόνο εσύ για να μάθεις πώς να βάζεις στην πράξη τις 
αλήθειες του Θεού στη δική σου ζωή με επιτυχία. 

7. Επιπλέον σχόλια για να παρουσιάσεις τα «Τρία βασικά βήματα για τη Μελέτη της
Βίβλου».

A. Όταν παρουσιάζεις αυτά τα βήματα, τόνισε ότι η μελέτη της Βίβλου συνήθως 
επιτυγχάνει μόνο το πρώτο βήμα, δηλαδή να πάρεις πληροφορίες. 

B. Επισήμανε ότι υπάρχουν πολλές και διάφορες μέθοδοι Βιβλικής μελέτης που θα 
τους βοηθήσει να ολοκληρώσουν και τα τρία βήματα. 

Γ. Τόνισε τη σπουδαιότητα του να προχωρήσουν πέρα από το βήμα ένα.  
Μάρκος 4:24 « Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος 
ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε, και μάλιστα με 
μεγαλύτερο.»   

Επισήμανε ότι το κλειδί για να αποκτήσεις μια βαθύτερη κατανόηση αυτών των 
Βιβλικών αληθειών, είναι: όσο πιο πολύ θα το κάνεις αυτό τόσο πιο πολύ θα το 
καταλαβαίνεις. 

Συνέχισε να αναφέρεις αυτά τα τρία βασικά βήματα σε κάθε μάθημα αυτής της 
σειράς. 
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8. �υζητήστε το Σημείο B: �χέδιο Βιβλικής Μελέτης: Ο Πρακτικός Τρόπος ζωής
(15-25 λεπτά) Εγχειρίδιο Μαθητή σελίδες 18-19

Υπενθύμισε τους μαθητές τη Βασική Βιβλική Αλήθεια του σημερινού μαθήματος. 
Επισήμανε ότι ένας άλλος τρόπος για να γίνει η βιβλική μελέτη ένα αναπόσπαστο 
μέρος της ζωής μας είναι ν’ αρχίσουμε ρίχνοντας μια ματιά στη ζωή μας πριν 
αρχίσουμε να μελετάμε τη Βίβλο. Το �χέδιο Βιβλικής Μελέτης: Ο Πρακτικός 
Τρόπος ζωής στη σελίδα 18 στο Εγχειρίδιο Μαθητή τους δίνει ένα απλό παράδειγμα 
το πώς μπορούν να το κάνουν αυτό. 

Αρχίζοντας με το βήμα ένα, ρίχνουν μια ματιά σε διάφορους τομείς της 
καθημερινής ζωής τους όπου αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και προβλήματα.  
Στη συνέχεια πάμε στη μελέτη της Βίβλου ψάχνοντας βοήθεια από το Λόγο του Θεού. 
Μετά παίρνουμε αυτά που έχουμε μάθει από τη μελέτη και τα βάζουμε στην πράξη:  
η προσωπική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. 

A. Πρώτα, κοιτάξτε στα γρήγορα ολόκληρο το διάγραμμα. Το διάγραμμα βρίσκεται 
στη σελίδα 30 στο Εγχειρίδιο Δασκάλου και στην σελίδα 18 στο Εγχειρίδιο 
Μαθητή.  

B. Στη συνέχεια δώσε ένα παράδειγμα από τη δική σου ζωή. Προχώρα και εξήγησε 
το πώς έκανες εσύ το κάθε βήμα. 

Γ. Βήμα 1:  «Να γράψω τις καταστάσεις άγχους». Ζήτησε από τους μαθητές να 
συμμεριστούν μερικές από τις καταστάσεις άγχους που αντιμετώπισαν στη ζωή 
τους πρόσφατα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν παραδείγματα από την Εργασία 2 
στον Οδηγό Μελέτης.  

Μια άλλη επιλογή για σένα σ’ αυτό το σημείο του μαθήματος είναι να 
ζητήσεις από δύο άτομα να παίξουν ένα σκετσάκι με μια κατάσταση όπου 
υπάρχει πολύ σύγχυση. Θα χρειαστεί να το σχεδιάσεις εκ των προτέρων με τους 
μαθητές που θέλεις να συμμετέχουν σ’ αυτό το σκετσάκι. Μόλις το 
ολοκληρώσουν οι μαθητές, ζήτησέ τους να συζητήσουν το πώς αυτό το 
παράδειγμα μ’ αυτά τα βήματα από το Σχέδιο Βιβλικής Μελέτης: Ο πρακτικός 
τρόπος ζωής. 

Δ. Το Βήμα 2 σ’ αυτό το διάγραμμα είναι μια ερώτηση που χρησιμοποιούμε για να 
δώσουμε κατεύθυνση στη σκέψη μας. Απαντάμε το βήμα 2 στα βήματα 3-6. 

E. Το βήμα 3 τους ζητάει να προσδιορίσουν έναν τομέα της ζωής τους στον οποίο 
θέλουν να αυξηθούν. Αυτό πρέπει να σχετίζεται με τα Βήματα 1 & 2. Τα εδάφια 
στην 1 Κορινθίους 13:4-8 δίνονται σαν μόνο ένα παράδειγμα μέσα στη Βίβλο που 
προσδιορίζει τους τομείς στους οποίους χρειαζόμαστε αύξηση. Υπάρχουν και 
πολλά ακόμη κατάλληλα εδάφια.  

Ο τομέας στον οποίο χρειάζονται αύξηση μπορεί να μην είναι το πρόβλημα 
που προσδιορίζεται στο Βήμα 1. Για παράδειγμα, αν ο μαθητής είπε, «Εγώ έχω 
πρόβλημα με τον θυμό», που πιστεύεις ότι αυτός/η χρειάζεται να αυξηθεί; Το 
βήμα 3 πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από το «Πρέπει να σταματήσω να 
θυμώνω.» Μπορεί να υπάρχουν 10 διαφορετικοί τομείς όπου αυτός/η χρειάζεται 
να αυξηθεί έτσι ώστε ο θυμός να μην είναι ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα στη ζωή 
του/ης. 
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Ζ. Βήμα 4, «Να το συσχετίσω με τη Βιβλική μου μελέτη», αυτό μπορεί να γίνει με 
παραπάνω από έναν τρόπους. Αφού προσδιορίσουν τον τομέα όπου θέλουν να 
αυξηθούν, ο μαθητής μπορεί να κάνει μια έρευνα στη Βίβλο για να βρει εδάφια 
που αναφέρονται σ’ αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα  —για παράδειγμα, να αγαπάς 
αυτούς που σε πλήγωσαν, να δείχνεις ευγένεια, να συγχωρείς τους άλλους. 

Πιθανόν θα ήθελες να προτείνεις στους μαθητές να αγοράσουν ένα βιβλίο 
σαν το «Οι Υποσχέσεις του Θεού για τους άνδρες,» ή «Οι υποσχέσεις του Θεού 
για τις Γυναίκες,» από τον J.C. Countryman (Εκδόσεις Nelson), το οποίο τους 
βοηθάει να βρίσκουν εδάφια που αναφέρονται σε συγκεκριμένα θέματα που 
αντιμετωπίζουν. 

Μια άλλη προσέγγιση προς τη μελέτη της Βίβλου είναι απλά να ψάξουν 
εδάφια που σχετίζονται μ’ αυτό το θέμα, καθώς συνεχίζουν την κανονική τους 
μελέτη. Αν διαβάζουν από το ευαγγέλιο του Λουκά και διαβάζουν το κεφάλαιο 6 
σήμερα, ας ψάξουν να βρούνε αν υπάρχει κάτι σ’ αυτό το κεφάλαιο που 
σχετίζεται μ’ αυτό τον τομέα όπου προσπαθούν να αυξηθούν. 

Μπορούν επίσης να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις πηγαίνοντας στην 
εκκλησία και ακούγοντας κηρύγματα. 

Η. Το Βήμα 5 μας λέει να βάζουμε στόχους, στόχους προσωπικής εφαρμογής. 
Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να τους βοηθήσουν να αρχίσουν να βάζουν στην πράξη 
αυτά που έχουν μάθει από τη μελέτη της Βίβλου. Είναι μια δραστηριότητα γεμάτη 
πρόκληση, το να βάζουμε στόχους, ιδιαίτερα για κάποιους από τους μαθητές που 
δεν το κάνουν συχνά.  

Στο εσωτερικό μέρος του οπισθόφυλλου, στο Εγχειρίδιο Μαθητή, υπάρχει 
μια λίστα με έξι κατευθυντήριες οδηγίες, ενός στόχου μιας καλής προσωπικής 
εφαρμογής. Ενθάρρυνέ τους να χρησιμοποιήσουν αυτές τις κατευθυντήριες 
οδηγίες για να γράψουν τους στόχους τους, και να αξιολογήσουν την πρόοδό 
τους, το Βήμα 6. 

Θ. Βήμα 6:  Ενώ αξιολογείς τους στόχους σου, πήγαινε πίσω κάνοντας ξανά την 
ερώτηση από το βήμα 2 και χρησιμοποίησέ το για να αξιολογήσεις τα 
αποτελέσματα. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να αξιολογήσουν οι μαθητές 
είναι: μπόρεσαν να πετύχουν το στόχο τους; Πρέπει επίσης να δούνε πώς τους 
βοήθησε αυτό να αυξηθούν στον τομέα που επιλέξανε για αυτή την εργασία. 
Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν; Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα τους; 
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Σχέδιο Βιβλικής Μελέτης:  Ο Πρακτικός Τρόπος ζωής 

1. Να γράψω τις καταστάσεις άγχους
—καταστάσεις όπου μου είναι εύκολο να νευριάσω, να συγχυστώ, να θυμώσω, να
εκνευριστώ, να απογοητευτώ ή όταν αισθάνομαι πίεση.

2. Να ρωτήσω τον Θεό:
—«Θεέ, τι θέλεις να με διδάξεις να κάνω σήμερα;»

3. Να βρω έναν τομέα της ζωής μου όπου θέλω να αυξηθώ.
—να χρησιμοποιήσω την 1 Κορινθίους 13:4-8 για να προσδιορίσω τους πιθανούς
τομείς της ζωής μου όπου χρειάζεται να αυξηθώ.

4. Να το συσχετίσω με τη Βιβλική μου μελέτη
—τι λέει η Βίβλος για αυτόν τον τομέα της ζωής μου όπου θέλω να αυξηθώ;

5. Να γράψω τα πράγματα που μπορώ να τελειώσω σήμερα.
—μ’ άλλα λόγια, να βάλω στόχους
—να επιλέξω ένα στόχο και να τον κάνω σήμερα

6. Να αξιολογήσω τα αποτελέσματα
—Αργότερα μέσα στη μέρα ή την επόμενη μέρα, να ανακεφαλαιώσω τι έγινε όταν
προσπάθησα να φτάσω τον στόχο που έβαλα.

Εγχειρίδιο Μαθητή, σελίδα 18 

Ένας δάσκαλος αναφέρει—το Σχέδιο Βιβλικής Μελέτης: Ο Πρακτικός Τρόπος 
ζωής είχε μεγάλη επιτυχία στην τάξη μας. Χρησιμοποιήσαμε σαν καταστάσεις άγχους 
το «μη εποικοδομητικό λεξιλόγιο και δαμάζοντας τη γλώσσα». Χρησιμοποίησα τα 
εδάφια από το Εφεσίους 4:29, Ιάκωβος 3:9, Παροιμίες 26:18-19 και Λουκάς 6:45 για 
να συμπληρώσουμε τη Βιβλική μελέτη. 

Αυτό το ίδιο διάγραμμα ή κάποια τροποποιημένα μέρη του χρησιμοποιούνται στις 
ακόλουθες σειρές από την Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς. 

Μια γρήγορη ματιά στη Βίβλο, μάθημα 3 

Χριστιανικές Πρακτικές, μάθημα 2 

Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν είμαι Χριστιανός; μαθήματα 8 & 9  (Αμφιβολίες) 

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή, μάθημα 2 
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9. �υζητήστε την Εργασία 2, «Καταστάσεις άγχους που περνώ»     (10-20 λεπτά)

Ζήτησε από τους μαθητές να συμμεριστούν προσωπικά τους παραδείγματα από την 
Εργασία 2, «Καταστάσεις άγχους που περνώ», στον Οδηγό Μελέτης. Χρησιμοποίησε 
ένα ή δύο από τα παραδείγματά τους και ακολουθήστε τα βήματα Βιβλικής μελέτης 
που δίνονται στο Σχέδιο Βιβλικής Μελέτης: Ο Πρακτικός Τρόπος ζωής. 

Θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσεις και ένα παράδειγμα από τη δική σου ζωή, όπου 
το έκανες αυτό, για να τους δείξεις πώς χρησιμοποιείς τη μελέτη της Βίβλου να σε 
βοηθήσει στη ζωή σου τώρα. 

Δώσε έμφαση στη σπουδαιότητα του να βάζουμε απλούς στόχους. 

10. Προσωπική Εφαρμογή

Εξήγησέ τους ότι η σημερινή προσωπική εφαρμογή είναι να χρησιμοποιήσουν το 
Σχέδιο Βιβλικής Μελέτης: Ο Πρακτικός Τρόπος ζωής. Η Εργασία 4 στον Οδηγό 
Μελέτης δίνει τα εργαλεία γι’ αυτό. 

11. Εργασίες

A. Επεξήγησε την Εργασία 4 από τον Οδηγό Μελέτης, «Βιβλικής Μελέτης: 
Ο Πρακτικός Τρόπος ζωής». 

B. Εν συντομία εξήγησε την Εργασία 3 από τον Οδηγό Μελέτης, «Τρία βασικά 
βήματα για τη μελέτη της Βίβλου». 

Γ. Βαθμολόγησε την Εργασία 2 από τον Οδηγό Μελέτης, στο τέλος του μαθήματος 
εκτός και αν θέλουν να διαθέσουν το χρόνο για να κάνουν την Εργασία 4. 

Δ. Δώσε τις ερωτήσεις από το Μάρκος 4:24 στο τέλος του μαθήματος. 

12. Η αξιολόγηση και οι ιδέες μου για την επόμενη φορά που θα διδάξω αυτό το
μάθημα.

Παρακαλούμε γράψε τις δικές σου ιδέες για την βελτίωση του μαθήματος. 
Ποια μέρη του μαθήματος λειτούργησαν καλύτερα απ’ τα άλλα;  
Ποια μέρη ήταν τα πιο δύσκολα για τους μαθητές να τα κατανοήσουν;  
Τι ήταν αυτό που τους βοήθησε πολύ; 
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Μάθημα 3 
Αποστηθίζοντας Εδάφια 

1. Βασική Βιβλική Αλήθεια

Η αποστήθιση ενός εδαφίου διευκολύνει την εφαρμογή της διδαχής του, στις 
καθημερινές καταστάσεις της ζωής μου. 

2. Εδάφιο Κλειδί:   Ιάκωβος 1:25

Όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή το νόμο της ελευθερίας και έμεινε 
σταθερός σ’ αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής που ξεχνάει, αλλά τον 
εφήρμοσε στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος. 

3. Παραπομπές για τον μαθητή

Το Κεφάλαιο 3 και οι σελίδες 26-31 από το Κεφάλαιο 4 στο Εγχειρίδιο Μαθητή 
συμβαδίζουν μ’ αυτό το μάθημα. Η Εργασία 4, «Βιβλική Μελέτη: Ο Πρακτικός Τρόπος 
ζωής», στον Οδηγό Μελέτης, θα χρησιμοποιηθεί σ’ αυτό το μάθημα. 

4. Δραστηριότητα για την Προετοιμασία του Μαθήματος

A. �υμμερίσου το αγαπημένο σου εδάφιο (5 λεπτά) 

Εφόσον σήμερα θα συζητήσουμε για την αποστήθιση εδαφίων, ζήτησε από τους 
μαθητές να συμμεριστούν με όλους το αγαπημένο τους εδάφιο. Θα ήταν καλό να τους 
δώσεις χρόνο να εξηγήσουν εν συντομία τι σημαίνει αυτό το εδάφιο σ’ αυτούς. 

B. �υζητήστε την δουλειά που έκανε ο μαθητής από την Εργασία 4  (5-10 λεπτά) 

Στην αρχή του μαθήματος αφιέρωσε 5-10 λεπτά να συζητήσετε την δουλειά τους 
πάνω στην Εργασία 4, «Βιβλική Μελέτη: Ο Πρακτικός Τρόπος ζωής» από τον Οδηγό 
Μελέτης. Αυτό θα βοηθήσει να ανακεφαλαιώσετε τα θέματα που καλύψατε στο 
προηγούμενο μάθημα. Θα είναι και μια καλή ευκαιρία να δείξετε τη σχετικότητα της 
αποστήθισης εδαφίων, η οποία είναι το βασικό μέρος αυτού του σχεδίου μαθήματος.  

5. Παρουσίασε το �ημείο Α: Προσωπική Ώρα προσευχής
(10-15 λεπτά)  Εγχειρίδιο Μαθητή σελίδες 19-21

Αρχίστε αυτό το μέρος του μαθήματος συζητώντας για την προσωπική ώρα 
προσευχής—τι είναι και πώς μπορούν οι μαθητές να κάνουν την προσωπική ώρα 
προσευχής ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής Χριστιανικής εμπειρίας τους. 
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Χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να συμπεράνεις αν έχουν ήδη 
καταλάβει οι μαθητές τι είναι η προσωπική ώρα προσευχής. (Δεν χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσεις όλες τις ερωτήσεις.) 

Α. Τι είναι η προσωπική προσευχή; 

Β. Πόσο συχνά έχεις προσωπική ώρα προσευχής; 

Γ. Πόσο χρόνο αφιερώνεις στην προσευχή και στη μελέτη της Βίβλου κατά μέσο 
όρο στην προσωπική σου ώρα προσευχής;  

Δ. Πόσο χρόνο μετά αφού έγινες Χριστιανός, άρχισες να έχεις προσωπική ώρα 
προσευχής; 

Ε. Ποια είναι μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις όταν προσπαθείς να 
είσαι επιμελής με την προσωπική σου ώρα προσευχής; 

Ζ. Πώς σε βοήθησε αυτή η προσωπική σου ώρα προσευχής; 

Βασιζόμενος στις απαντήσεις τους, αποφάσισε πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να 
καλύψετε την ύλη στο Κεφάλαιο 3 στο Εγχειρίδιο Μαθητή. Τόνισε έντονα, ότι τα 
οφέλη από την προσωπική ώρα προσευχής θα αυξηθούν καθώς επκεντρώνονται στην 
προσωπική εφαρμογή των εδαφίων που μελετούν. 

Τόνισε επίσης ότι έχει μεγάλη αξία να κρατούν γραπτές σημειώσεις καθώς έχουν 
την προσωπική ώρα προσευχής. (που καλύπτονται στο Σημείο Α-2-β, «Διάβασε τη 
Βίβλο και κράτησε σημειώσεις» στο Εγχειρίδιο Μαθητή σελίδες 19-20.) 

6. Παρουσίασε το �ημείο Β: Ομαδική Βιβλική μελέτη και οικογενειακή προσευχή
(5 λεπτά) Εγχειρίδιο Μαθητή, σελίδες 21-22

Επισήμανε τη σπουδαιότητα του να συμμετέχουν σε μια ομαδική Βιβλική μελέτη, 
είτε μέσα από την τοπική τους εκκλησία είτε με μια ομάδα φίλων. Ενθάρρυνέ τους να 
αρχίσουν να έχουν οικογενειακή προσευχή επί καθημερινής βάσης.  

Περνώντας στο επόμενο μέρος αυτού του μαθήματος, ενθάρρυνέ τους να αρχίσουν 
να αποστηθίζουν εδάφια σαν ένα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής, προσωπικής 
τους ώρας προσευχής και μελέτης. Το επόμενο μεγάλο θέμα του σημερινού μαθήματος 
θα είναι η αποστήθιση εδαφίων.  

7. Παρουσίασε το �ημείο Β-2: ιατί πρέπει ν’ αποστηθίζεις εδάφια;
(5 λεπτά) Εγχειρίδιο Μαθητή, σελίδα 26

Άρχισε αυτό το μέρος της συζήτησης ζητώντας από τους μαθητές ν’ απαντήσουν 
αυτή την ερώτηση: «Γιατί πρέπει να αποστηθίζω εδάφια;» Ζήτησέ τους να 
συμμεριστούν τις απαντήσεις τους πριν δώσεις τις δικές σου ιδέες.  

Επισήμανε ότι η αποστήθιση εδαφίων θα τους βοηθήσει να αλλάξει η συμπεριφορά 
τους και οι σκέψεις τους. Ενθάρρυνέ τους να αποστηθίζουν εδάφια λίγο πριν πάνε για 
ύπνο το βράδυ καθώς επίσης και το πρωί μόλις ξυπνήσουν. 

Πολλές φορές κάποιοι νέοι στην πίστη Χριστιανοί που ήταν χρήστες ναρκωτικών 
(εξαρτημένοι) πριν γνωρίσουν τον Θεό, έχουν κάνει ζημιά στο μυαλό τους. Πολλοί από 
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αυτούς έχουν δει ότι η αποστήθιση εδαφίων τους βοηθάει να θεραπευτεί και να 
αποκατασταθεί το μυαλό τους. 

8. �υζητήστε το �ημείο B τις μεθόδους για την αποστήθιση εδαφίων
(10-15 λεπτά)  Εγχειρίδιο Μαθητή σελίδες 26-31

Στα γρήγορα ανάφερε τις διαφορετικές μεθόδους για την αποστήθιση εδαφίων που 
βρίσκονται στις σελίδες 26-29 στο Εγχειρίδιο Μαθητή. 

Διάθεσε τον περισσότερο χρόνο στη μέθοδο που βρίσκεται στη σελίδα 28 στο 
Εγχειρίδιο Μαθητή: «Γ. Αποστήθισε το εδάφιο με 3 ή 4 λέξεις τη φορά». 

Χρησιμοποίησε το 2 Κορινθίους 8:11 στη Βίβλο από την Μετάφραση από τα 
πρωτότυπα κείμενα της Βιβλικής Εταιρείας και αποστήθισέ το μέσα στην τάξη 
χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο. Αυτό το εδάφιο βρίσκεται στη σελίδα 28 στο 
Εγχειρίδιο Μαθητή. 

Μοίρασέ τους μια κενή κόλλα χαρτί να τη χρησιμοποιήσουν στην αποστήθιση 
αυτού του εδαφίου μέσα στην τάξη. 

Ζήτησέ τους να διαβάσουν το πρώτο μέρος του εδαφίου όλοι μαζί. Στη συνέχεια 
ζήτησέ τους να το γράψουν. Αφού το κάνουν, πρόσθεσε το επόμενο κομμάτι, 
προφορικά πρώτα. Ζήτησέ τους να καλύψουν αυτό που έγραψαν την πρώτη φορά και 
τώρα να γράψουν όλα όσα έχουν αποστηθίσει.  

1) Σιγουρέψου ότι συμμετέχουν όλοι οι μαθητές.

2) Αν δεν το κάνουν, επανάλαβέ το μέχρι να συμμετάσχουν.

Προσπάθησε να αποστηθίσεις το εδάφιο στα γρήγορα για να δουν ότι δε χρειάζεται 
ν’ αφιερώσουν πολύ χρόνο για την αποστήθιση εδαφίων. 

9. Ανακεφαλαιώνοντας αυτά που αποστήθισες

Δώσε έμφαση στη σπουδαιότητα της επανάληψης κάμποσες φορές κάθε μέρα για 
μερικές μέρες. Ενθάρρυνέ τους ν’ ακολουθήσουν αυτό το μοτίβο με τα εδάφια που 
αποστηθίζουν για την κάθε σειρά μαθημάτων. Ενθάρρυνέ τους να αρχίσουν να 
αποστηθίζουν εδάφια μόλις τους δοθούν οι εργασίες τους.  

10. �υζητήστε το σημερινό Εδάφιο Κλειδί λεπτομερώς     (5-10 λεπτά)

Ιάκωβος 1:25  Μετάφραση Παν. Ν. Τρεμπέλα 

Εκείνος όμως, που επρόσεξε καλά και ενεβάθυνεν εις τον τέλειον νόμον του 
Ευαγγελίου, ο οποίος ελευθερώνει τον άνθρωπον από την αμαρτίαν , και παρέμεινεν εις 
τον νόμον αυτόν καταστήσας τούτον μόνιμον φρόνημά του και οδηγόν του, αυτός δεν 
έγεινεν ακροατής επιλησμοσύνης, που εξέχασε γρήγορα όσα ήκουσεν, αλλά ποιητής, 
που πράττει έργα και δεν λέγει μόνον λόγια. Αυτός θα είναι μακάριος διά την εκτέλεσιν 
και εφαρμογήν του νόμου. 
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A. Η υπόσχεση που δίνεται σ’ αυτό το εδάφιο έχει μια προϋπόθεση, το άτομο «δεν 
έγεινεν ακροατής επιλησμοσύνης (ακροατής που ξεχνάει)». Ο καλύτερος τρόπος 
να «μην το ξεχάσει» είναι να το αποστηθίσει.  

B. Η υπόσχεση επίσης βασίζεται στον όρο ότι το άτομο «επρόσεξε καλά και 
ενεβάθυνεν εις τον τέλειον νόμον του Ευαγγελίου». Ο καλύτερος τρόπος ν’ 
αποστηθίσεις ένα εδάφιο είναι να το «μελετάς» ξανά και ξανά. Συνέχισε να το 
κοιτάζεις και να το επαναλαμβάνεις. Επίσης συνέχισε να ψάχνεις για τρόπους με 
τους οποίους το εδάφιο σχετίζεται με τη ζωή σου.  

Γ. Η υπόσχεση αυτού του εδαφίου είναι ότι «διά την εκτέλεσιν και εφαρμογήν του 
νόμου (τον τέλειο νόμο του Θεού)». Ο καλύτερος τρόπος να κάνεις την 
αποστήθιση πιο σημαντική, είναι να τον εφαρμόσεις στην καθημερινή σου ζωή. 

Δ. Άλλη μια υπόσχεση που μας δίνεται εδώ είναι ότι το άτομο «Αυτός θα είναι 
μακάριος διά την εκτέλεσιν» που τον εφαρμόζει. Ο καλύτερος τρόπος να κάνεις 
την αποστήθιση εδαφίων πιο ενδιαφέρουσα είναι να κάνεις αυτό που λέει.  

E. Το εδάφιο κάνει μια δήλωση για τη δύναμη του Λόγου του Θεού. «τον τέλειον 
νόμον του Ευαγγελίου, ο οποίος ελευθερώνει τον άνθρωπον». Αυτό είναι μια 
ένδειξη για το ποια εδάφια πρέπει ν’ αποστηθίσω. Πρέπει να διαλέξω εδάφια που 
σχετίζονται με τομείς της ζωής μου όπου δεν είμαι ελεύθερος. Να διαλέξω εδάφια 
που διαπραγματεύονται με προβλήματα ή τομείς όπου θέλω να αυξηθώ.  

Ζ. «Ο τέλειος νόμος του Ευαγγελίου, ο οποίος ελευθερώνει τον άνθρωπον». 
Ελεύθερος να κάνει τι; Τι είναι ελευθερία; Ελευθερία δεν είναι το δικαίωμα να 
κάνω ότι θέλω εγώ. Ελευθερία είναι να έχω τη δύναμη να κάνω αυτό που ξέρω 
ότι είναι το σωστό να κάνω. (Πηγή: σημειώσεις σεμιναρίου από το Ινστιτούτο 
Βασικών Αρχών Ζωής.) 

11. Κάλυψε το Σημείο 4: Πώς μπορεί η αποστήθιση των εδαφίων να με βοηθήσει
περισσότερο στη ζωή μου;    (10-15 λεπτά) Εγχειρίδιο Μαθητή σελίδες 29-31

Κάλυψε τα 6 σημεία αυτού του τμήματος του Εγχειριδίου Μαθητή (σελίδες 29-31) 
βασιζόμενος στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών.  

Το σημείο ε, «Η αποστήθιση εδαφίων σε βοηθάει να ανανεώνεις το νου σου»,  
θα μπορούσε από μόνο του να είναι μια ολόκληρη σειρά. Ζήτησε από τους μαθητές να 
συμμεριστούν το πώς τα εδάφια της Βίβλου τους βοήθησαν να αλλάξουν τον τρόπο 
σκέψης τους.  

12. Προσωπική Εφαρμογή     (3-5 λεπτά)

Εστίασε την Προσωπική Εφαρμογή πάνω σε δύο θέματα. 

A. Κανόνισε μια ώρα για προσωπική προσευχή και στοχασμό 

Προκάλεσε όλους μέσα στην τάξη σου να βάλουν στόχο να έχουν προσωπική ώρα 
για μελέτη και στοχασμό καθημερινά. Αν κάποιοι από τους μαθητές δεν έχουν 
προσωπική ώρα μελέτης και στοχασμού, προκάλεσέ τους να βάλουν στόχο να το 
κάνουν τις επόμενες 7 μέρες. Ζήτησέ τους να δώσουν αναφορά είτε σε σένα είτε σε 
κάποιον άλλον όσον αφορά την πρόοδό τους. Πιθανόν θα ήθελαν να δώσουν την άδεια 
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σ’ αυτό το άτομο να ελέγχει την πορεία τους τις επόμενες 7 μέρες, αντί να περιμένουν 
να δώσουν την αναφορά τους μετά το πέρας των 7 ημερών. 

Αφού περάσει η πρώτη τους εβδομάδα έχοντας καθημερινή μελέτη και προσευχή, 
προκάλεσέ τους να το συνεχίσουν καθημερινά για το υπόλοιπο της ζωής τους. 

Αν οι μαθητές επί του παρόντος έχουν προσωπική ώρα μελέτης και προσευχής, 
ζήτησέ τους να δώσουν σε σένα ή σε κάποιον άλλο, μια αναφορά με την πρόοδό τους 
για το πόσο η προσωπική τους ώρα με τον Θεό, τους βοηθάει στην καθημερινή τους 
ζωή σαν Χριστιανοί. Αν δυσκολεύονται να ορίσουν έναν συγκεκριμένο χρόνο για την 
καθημερινή μελέτη τους και για ώρα προσευχής, τότε ενθάρρυνέ τους να το 
συζητήσουν με κάποιον και να δούνε πώς μπορούν να βελτιώσουν την προσωπική τους 
ώρα με τον Θεό.  

B. Αποστήθιση Εδαφίων 

Για το δεύτερο μέρος της σημερινής Προσωπικής Εφαρμογής, προκάλεσε τους 
μαθητές να αρχίσουν να αποστηθίζουν εδάφια.  

Πιθανόν θα ήθελες να αφιερώσεις λίγο χρόνο να δώσεις κάποια προσωπικά 
παραδείγματα το πώς σε βοηθήσανε τα εδάφια που αποστήθισες, μέσα στη ζωή σου, 
για να νικήσεις έναν πειρασμό ή για να πάρεις κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ή για να 
εφαρμόσεις μια βιβλική διδαχή στη συμπεριφορά σου απέναντι σε κάποιο φίλο ή 
κάποιο μέλος της οικογένειάς σου. 

13. Εργασίες

A. Στο τέλος του μαθήματος, βαθμολόγησε τις Εργασίες 3 & 4 από τον Οδηγό 
Μελέτης. Βαθμολόγησε επίσης την Εργασία 2, αν δεν την είχαν ήδη παραδώσει 
στο προηγούμενο μάθημα. 

B. Μέθοδος Βιβλικής Μελέτης ΣΕΠΕ 

1. Ανάθεσε στους μαθητές να διαβάσουν τις οδηγίες για τη μέθοδο Βιβλικής
μελέτης ΣΕΠΕ στη σελίδα 24 στο Εγχειρίδιο Μαθητή και επίσης το δείγμα
ΣΕΠΕ στις σελίδες 25-26 στο Εγχειρίδιο Μαθητή. Μην αφιερώσεις χρόνο
για να διαβάσετε αυτή τη μέθοδο σ’ αυτό το σημείο. Αυτό που θέλουμε
είναι να τους δώσουμε την εμπειρία να χρησιμοποιούν μια μέθοδο Βιβλικής
μελέτης όταν την κάνουν μόνοι τους.

2. Επέλεξε ένα εδάφιο που θα το χρησιμοποιήσουν όλοι οι μαθητές, και ζήτησέ
τους να εφαρμόσουν τη μέθοδο ΣΕΠΕ. Κοίτα τη λίστα στη σελίδα 30 στο
Εγχειρίδιο Μαθητή για πιθανές επιλογές. Θα ήταν καλό να το περιορίσεις σ’
ένα πολύ μικρό κεφάλαιο της Βίβλου, ή μέρος ενός κεφαλαίου.

3. Πες στους μαθητές να μην δουλέψουν ομαδικά σ’ αυτή την εργασία,
αλλά ο καθένας να δουλέψει μόνος του.

4. Ζήτησέ τους να χρησιμοποιήσουν τρία φύλλα χαρτί, ένα για το καθένα από
τα τρία μέρη αυτής της βιβλικής μελέτης.
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5. Ζήτησέ τους να απαριθμήσουν την κάθε ιδέα ή ερώτηση, με τον ίδιο τρόπο
όπως είναι στο παράδειγμα που βρίσκεται στις σελίδες 25-26 στο Εγχειρίδιο
Μαθητή. Ζήτησέ τους να περιλάβουν και ποιο εδάφιο σχετίζεται με το κάθε
σχόλιο ή ερώτηση.

6. Ζήτησέ τους να φέρουν στο επόμενο μάθημα τη δουλειά που έκαναν σ’ αυτή
την εργασία και θα τη χρησιμοποιήσουμε σαν μέρος της συζήτησης μας.

Γ. Αν τους ζητήσεις να ολοκληρώσουν την Εργασία 5, «Μελέτη Εδαφίου», στον 
Οδηγό Μελέτης για το επόμενο μάθημα, διάθεσε λίγο χρόνο να τους εξηγήσεις τις 
οδηγίες. Επισήμανε ότι δεν θα ταιριάζουν όλα τα εδάφια με όλες τις ερωτήσεις 
αυτής της εργασίας. Επίσης, σιγουρέψου ότι οι μαθητές καταλαβαίνουν τι είναι τα 
«ρήματα ενέργειας», στη Δραστηριότητα #1.  

Δ. Προαιρετικό—Βιβλική μελέτη της προσωπικής ώρας προσευχής του Ιησού. 
Ζήτησέ τους να βρούνε εδάφια που περιγράφουν τις στιγμές που ο Ιησούς 
προσευχόταν, όχι αυτές που προσευχόταν δημόσια, αλλά τις προσωπικές Του 
ώρες προσευχής. Τι μπορούμε να μάθουμε που θα μας βοηθήσει η ζωή προσευχής 
του Ιησού; Προτεινόμενα εδάφια:  Μάρκος 6:30-31, 45-50, Λουκάς 9:10,  
Λουκάς 22:39-46, Ματθαίος 6:5-13, Ματθαίος 14:22-27, Ιωάννης 17. 

14. Η αξιολόγηση και οι ιδέες μου για την επόμενη φορά που θα διδάξω αυτό το
μάθημα.

Παρακαλούμε γράψε τις δικές σου ιδέες για την βελτίωση του μαθήματος. 
Ποια μέρη του μαθήματος λειτούργησαν καλύτερα απ’ τα άλλα;  
Ποια μέρη ήταν τα πιο δύσκολα για τους μαθητές να τα κατανοήσουν;  
Τι ήταν αυτό που τους βοήθησε πολύ; 
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Μάθημα 4 
Στοχασμός

1. Βασική Βιβλική Αλήθεια

Ο στοχασμός του Λόγου του Θεού είναι μία από τις καλύτερες μεθόδους για να 
κάνω το Λόγο του Θεού μέρος της καθημερινής μου ζωής. 

2. Εδάφιο Κλειδί:

Ιησούς του Ναυή 1:8 Μετάφραση στη Νεοελληνική της Βιβλικής Εταιρείας 

Μην πάψεις ποτέ, να επαναλαμβάνεις τις εντολές αυτού του βιβλίου του νόμου και 
να το μελετάς μέρα και νύχτα, για να εφαρμόζεις πιστά όλα όσα είναι γραμμένα σ’ 
αυτό. τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα ευημερείς.  

Ιησούς του Ναυή 1:8  Μετάφραση του Αρχιμανδρίτη Βάμβα 

Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίον του νόμου από του στόματός σου, αλλ’ εν 
αυτώ θέλεις μελετά ημέραν και νύκτα, διά να προσέχεις να κάμνης κατά πάντα όσα 
είναι γεγραμμένα εν αυτώ. διότι τότε θέλεις ευοδούσθαι εις την οδόν σου, και τότε 
θέλεις φέρεσθαι μετά συνέσεως. 

3. Παραπομπές για τον μαθητή

Το Κεφάλαιο 4 στο Εγχειρίδιο Μαθητή συμβαδίζει μ’ αυτό το μάθημα. Η εργασία 
Βιβλικής μελέτης ΣΕΠΕ, η Εργασία 4, «Βιβλική Μελέτη: Ο Πρακτικός Τρόπος ζωής», 
η Εργασία 5, «Μελέτη Εδαφίου» και η Εργασία 6, «Αναζητώντας τον Θεό», από τον 
Οδηγό Μελέτης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μ’ αυτό το μάθημα.  

4. Δραστηριότητα για την Προετοιμασία του Μαθήματος: «Το αγαπημένο μου
εδάφιο»     (5 λεπτά)

Ζήτησε από τους μαθητές να συμμεριστούν ένα αγαπημένο τους εδάφιο το οποίο 
έχουν αποστηθίσει. Τόνισε ότι αυτά τα εδάφια έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για μας.  
Σ’ αυτό το μάθημα θα δείξουμε πώς ο στοχασμός του Λόγου του Θεού βοηθάει να 
εμβαθύνουμε στην αντίληψη του Λόγου του Θεού. 
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5. Τι είναι ο στοχασμός;    (5-10 λεπτά)

Άρχισε τη συζήτηση του σημερινού μαθήματος με την ακόλουθη ανταπόκριση των 
μαθητών: 

A. Ζήτησε από τους μαθητές να δώσουν τον ορισμό της λέξης «στοχασμός». 
Θα ήταν καλό να γράψεις τις απαντήσεις τους στον πίνακα ή σε προτζέκτορα με 
διαφάνειες. 

B. Ζήτησέ τους να σου δώσουν την δική τους εξήγηση για τη διαφορά ανάμεσα στην 
αποστήθιση και στον στοχασμό. Μην τους αφήσεις να διαβάσουν τα σχόλια από 
το Εγχειρίδιο Μαθητή. Να χρησιμοποιήσουν δικά τους λόγια.  

Γ. Πιθανόν θα ήθελες να επεξηγήσεις την εικόνα με την αγελάδα που αναμασάει την 
τροφή της για να απεικονίσεις τη διαφορά ανάμεσα στην αποστήθιση και στον 
στοχασμό. Αυτό το παράδειγμα είναι στη σελίδα 31 στο Εγχειρίδιο Μαθητή. 

Δ. Εξήγησε τι σημαίνει να στοχάζομαι εδάφια. Κοίτα το σημείο 1 στη σελίδα 31 στο 
Εγχειρίδιο Μαθητή. 

E. Πιθανόν θα σε βοηθούσε να δείξεις πώς χρησιμοποιείται ο στοχασμός στην 
καθημερινή μας ζωή με το ακόλουθο αρνητικό παράδειγμα. 

Όταν κάποιος σου κάνει κάτι που δε σου αρέσει (να σε καταριέται, να 
κλέβει κάτι δικό σου, να σε κατηγορεί μπροστά σε άλλους), πιθανόν πιάνεις τον 
εαυτό σου αργότερα να ξανασκέφτεται αυτό το περιστατικό. Ξαναζείς όλη την 
εμπειρία, μόνο που τώρα σκέφτεσαι όλα τα πράγματα που θα μπορούσες να 
κάνεις για να πάρεις εκδίκηση. Αυτός ο συλλογισμός του περιστατικού μέσα στο 
μυαλό σου, είναι στοχασμός.  

Αυτό το είδος του αρνητικού στοχασμού δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός να 
κάνουμε. Αντίθετα, ο Θεός μάς θέλει να στοχαζόμαστε με ένα θετικό τρόπο, στο 
πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Λόγο του Θεού για να μας βοηθήσει να 
ανταποκριθούμε στην κάθε κατάσταση με έναν τρόπο όπως θα ανταποκρινόταν ο 
Χριστός.  

Ζ. Η πονηρή επιθυμία είναι επίσης ένα ακόμη αρνητικό παράδειγμα για τον 
στοχασμό. Ο Ιησούς είπε στο Ματθαίος 5:27-28 ότι αυτό είναι αμαρτία. 

Η. Επέστρεψε στο Εδάφιο Κλειδί και εξήγησε ότι χρειάζεται να στοχαζόμαστε τον 
Λόγο του Θεού. 

6. Κάλυψε το Σημείο -2: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αποστήθιση και στον
στοχασμό;     (3-5 λεπτά) Εγχειρίδιο Μαθητή, σελίδα 32

Σιγουρέψου ότι οι μαθητές ξέρουν τη διαφορά ανάμεσα στην αποστήθιση και στο 
στοχασμό. Τόνισε ότι ο στοχασμός σημαντικά υπερβαίνει την αποστήθιση.  
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7. Κάλυψε το Σημείο Γ-3: ιατί πρέπει να στοχάζομαι τον Λόγο του Θεού;
(3-5 λεπτά)  Εγχειρίδιο Μαθητή, σελίδα 32

Καθώς συζητάτε για τα οφέλη από το στοχασμό του Λόγου του Θεού, σιγουρέψου 
ότι θα περιλάβεις και κάποια προσωπικά παραδείγματα πώς σε βοήθησε αυτό εσένα. 
Πιθανόν θα ήθελες να αφιερώσεις λίγο χρόνο και να ζητήσεις από τους μαθητές να 
διαβάσουν τα εδάφια που είναι στη σελίδα 32 στο Εγχειρίδιο Μαθητή. 

8. Συζητήστε το Σημείο Γ-4: Πώς μπορώ να στοχάζομαι τον Λόγο του Θεού;
(5-10 λεπτά) Εγχειρίδιο Μαθητή σελίδες 32-34

A. Στα γρήγορα παρουσίασε τις ιδέες οι οποίες βρίσκονται στις σελίδες 32-34 στο 
Εγχειρίδιο Μαθητή. 

B. Εξήγησε ότι χρειάζεται να έχεις μια νοερή εικόνα για το πώς θα φερόσουν αν 
έκανες αυτό που έλεγε το εδάφιο της Βίβλου να κάνεις. 

Γ. Ο στοχασμός θα μπορούσε να δέσει με το διάγραμμα Πρότυπο Χριστιανικής 
Αύξησης από το Μάθημα 1. Εξήγησε ότι χρειάζεται να στοχάζονται εδάφια που 
θα τους βοηθήσουν σε καταστάσεις άγχους, αντί να παίζουν ξανά και ξανά αυτή 
την αγχωτική κατάσταση μέσα στο μυαλό τους.  

Δ. Πάρε ένα εδάφιο και περίγραψε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο βαθύς 
συλλογισμός για να συσχετίσεις αυτό το εδάφιο σε όλες τις καθημερινές 
συνηθισμένες δραστηριότητές σου. 

E. Τόνισε ότι ο βαθύς συλλογισμός δεν είναι σαν τον διαλογισμό των Ανατολικών 
θρησκειών. 

9. Εξήγησε πώς μπορούμε να αρχίσουμε να στοχαζόμαστε τον Λόγο του Θεού.
(5-10 λεπτά)

A. Άρχισε με πολύ λίγο χρόνο. 

B. Σκέψου πώς θα μπορούσες να βάλεις στην πράξη ένα εδάφιο μέσα στις 
καθημερινές σου δραστηριότητες. 

Γ. Προσπάθησε να το κάνεις αυτό κάμποσες φορές τη μέρα. 

Δ. Προσπάθησε να συντονίσεις ένα εδάφιο με όλο και περισσότερες καθημερινές 
δραστηριότητες έτσι ώστε να γίνει ένα κανονικό μέρος όλη της ημέρας σου. 

E. Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς του στοχασμού είναι να σκέφτεσαι για 
τρόπους εφαρμογής των εδαφίων μέσα στην καθημερινή σου ζωή. 

Σιγουρέψου ότι οι μαθητές καταλαβαίνουν τη σχέση της αποστήθισης και του 
στοχασμού. Η αποστήθιση εδαφίων διευκολύνει το στοχασμό αυτών. Ωστόσο, δε 
χρειάζεται ν’ αποστηθίσεις ένα εδάφιο πριν το στοχαστείς. Σαν μέρος του στοχασμού 
σου, μπορείς να διαβάσεις ένα εδάφιο και ν’ αρχίσεις το στοχασμό άμεσα.  

4



Πώς να μελετάμε τη Βίβλο 41 

10. Χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Βιβλικής Μελέτης �ΕΠΕ με το στοχασμό
(10-15 λεπτά)

Ζήτησε από τους μαθητές να βγάλουν την εργασία που τους είχες αναθέσει στο 
τελευταίο μάθημα πάνω στη Βιβλική μελέτη ΣΕΠΕ. Ζήτησέ τους να συμμεριστούν τις 
απαντήσεις που έδωσαν στο κάθε ένα από τα τρία μέρη αυτής της εργασίας της 
Βιβλικής μελέτης. Ολοκληρώστε τη συζήτηση του Βήματος 1 πριν προχωρήσετε στο 
Βήμα 2. 

Προσέλκυσε την προσοχή τους στις διαφορετικές βαθύτερες γνώσεις που απέκτησε 
ο κάθε ένας μαθητής σε σύγκριση με κάποιον άλλον. Χρησιμοποίησέ το αυτό για να 
επισημάνεις ότι υπάρχουν πολλές βαθύτερες γνώσεις και ερωτήματα που μπορούν να 
αποκτήσουν από το κάθε εδάφιο. Καθώς συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο 
Βιβλικής μελέτης ΣΕΠΕ, μπορεί να προκύψουν 25-60 βαθύτερες γνώσεις και 
ερωτήματα για κάθε εδάφιο. 

Τόνισε επίσης πώς αυτή η μέθοδος Βιβλικής μελέτης είναι παρόμοια με τα «Τρία 
βασικά βήματα για τη Μελέτη της Βίβλου» που καλύψαμε στο Κεφάλαιο 2 αυτής της 
σειράς. 

Ερωτήσεις για την εργασία Βιβλική Μελέτη �ΕΠΕ 

Αφού θα έχουν γράψει μερικά από τα ερωτήματα τους, ζήτησέ τους να ελέγξουν τι 
είδους ερωτήματα είναι αυτά. Απλά ψάχνουν να βρούνε ποια είναι τα γεγονότα σ’ αυτά 
τα εδάφια; (Για παράδειγμα, κοίτα την ερώτηση 7 από το δείγμα στη σελίδα 25 στο 
Εγχειρίδιο Μαθητή)  

Έχουν καμιά ερώτηση που αναφέρεται στο πώς να σχετίσουν αυτό το εδάφιο με τη 
δική τους ζωή; (Για παράδειγμα, κοίτα την ερώτηση 2 από το δείγμα στη σελίδα 25 στο 
Εγχειρίδιο Μαθητή.  

Ενθάρρυνέ τους να γράψουν τις ερωτήσεις ακόμη και αν ήδη γνωρίζουν τις 
απαντήσεις. Ζήτησέ τους να γράψουν ερωτήσεις που μπορεί να έχουν τα μέλη της 
οικογένειας τους γι’ αυτό το εδάφιο.  

Προσωπκή Εφαρμογή στην εργασία Βιβλικής Μελέτης �ΕΠΕ 

Γράψε στον πίνακα ή σε προτζέκτορα με διαφάνειες, μερικές από τις διάφορες ιδέες 
προσωπικής εφαρμογής που έγραψαν οι μαθητές στις εργασίες τους. Αφού έχεις γράψει 
μερικές, αφιέρωσε χρόνο να επισημάνεις την ποικιλία προσωπικών εφαρμογών που 
βρήκαν οι μαθητές από αυτό το ένα κομμάτι του εδαφίου. 

Εν κατακλείδι, επισήμανε την αξία της επανάληψης του ίδιου εδάφιου ξανά και 
προσθέτοντας περισσότερα σημεία στο κάθε ένα από τα τρία μέρη του ΣΕΠΕ. Καθώς 
στοχάζονται αυτό το εδάφιο, και θεωρούν τον αντίκτυπο που έχει στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν κάθε μέρα, ο Θεός θα τους αποκαλύψει βαθύτερες γνώσεις, καινούριες 
ερωτήσεις και καινούριες προσωπικές εφαρμογές.  

11. Πώς μας βοηθάει το Άγιο Πνεύμα στο στοχασμό;     (1-4 λεπτά)

Ο στοχασμός δίνει κάτι στο Άγιο Πνεύμα για να εργαστεί μέσα στο μυαλό μας. 
Μάθε να ακούς το Άγιο Πνεύμα όταν στοχάζεσαι. Δώσε Του τη δόξα για οτιδήποτε 
καινούριες ιδέες σου έρθουν.  
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12. Εργασίες 5 & 6

Η Εργασία 5, «Μελέτη Εδαφίου», και η Εργασία 6, «Αναζητώντας τον Θεό»,  
στον Οδηγό Μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μ’ αυτό το μάθημα, αλλά μπορούν 
να γίνουν και σε κάποιο ξεχωριστό μάθημα, όπως θέλεις. Αυτές οι δύο μέθοδοι 
Βιβλικής μελέτης είναι εύκολες στη χρήση τους και ελπίζουμε να ωφελήσουν τους 
μαθητές με πρακτικό τρόπο. Αν δεν έχεις χρόνο να τα συζητήσετε αυτά την ώρα του 
κανονικού μαθήματος, θα ήταν καλό να σχεδιάσεις μια συζήτηση για αυτές τις 
μεθόδους, σε μια ξεχωριστή Βιβλική μελέτη ή σε κάποια συνάθροιση. Αν το κάνεις 
αυτό, ζήτησέ τους να ολοκληρώσουν την εργασία τους και στη συνέχεια να συζητήσετε 
τα αποτελέσματα της μελέτης τους.  

13. Προσωπική Εφαρμογή     (7-10 λεπτά)

Για την προσωπική εφαρμογή του σημερινού μαθήματος, ζήτησε από τους μαθητές 
να αφιερώσουν χρόνο την ώρα του μαθήματος, να στοχαστούν το αγαπημένο τους 
εδάφιο. Αν δεν έχουν ένα αγαπημένο εδάφιο, ζήτα τους να επιλέξουν ένα, αλλιώς δώσε 
τους εσύ ένα που πιστεύεις ότι θα τους βοηθήσει, για παράδειγμα ένα ή περισσότερα 
εδάφια από τον 23ο Ψαλμό.

Ζήτησέ τους να καθίσουν ήσυχα, με κλειστά τα μάτια, αν θέλουν, για 1-3 λεπτά, και 
να βάλουν στην πράξη τις στρατηγικές του στοχασμού που συζητήσατε στο σημερινό 
μάθημα. Ενθάρρυνέ τους να ψάξουν για ιδέες από τον Θεό για το πώς να κατανοήσουν 
καλύτερα την αλήθεια του Θεού σ’ αυτό το εδάφιο και πώς μπορεί να τους βοηθήσει 
στη ζωή τους σήμερα. Ζήτησέ τους να αφιερώσουν λίγο χρόνο τώρα για να 
προσευχηθούν χρησιμοποιώντας αυτό το εδάφιο. 

Θα ήταν καλό να ζητήσεις από 1 ή 2 μαθητές να συμμεριστούν τις απαντήσεις τους 
απ’ αυτή τη δραστηριότητα του στοχασμού.  

Επισήμανε ότι το περιβάλλον της τάξης πιθανόν δεν είναι το ιδανικό μέρος για να 
στοχαστείς τον Λόγο του Θεού. Καθώς προσπαθούν να το κάνουν αυτό ένα 
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής Βιβλικής τους μελέτης, είναι σημαντικό να 
βρούνε έναν ήσυχο τόπο, χωρίς περισπασμούς για να στοχάζονται τον Λόγο του Θεού 
καθημερινά.  

Τόνισε επίσης ότι το να μάθεις να στοχάζεσαι τον Λόγο του Θεού είναι μια 
ικανότητα που απαιτεί πολύ πρακτική. Επίσης πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν 
στοχαζόμαστε τον Λόγο του Θεού, δεν θα έχουμε πάντα μεγάλες αποκαλύψεις από τον 
ουρανό ακούγοντας τη φωνή του Θεού να μας μιλάει.  

14. Εργασίες

A. Μάζεψε και βαθμολόγησε τη δουλειά τους από τη Βιβλική μελέτη ΣΕΠΕ από τα 
εδάφια που ανάθεσες κατά τη διάρκεια του τελευταίου μαθήματος. 

B. Στο τέλος του μαθήματος, δώσε τους ένα κουίζ από το 2 Κορινθίους 8:11. 

4



Πώς να μελετάμε τη Βίβλο 43 

15. Η αξιολόγηση και οι ιδέες μου για την επόμενη φορά που θα διδάξω αυτό το
μάθημα.

Παρακαλούμε γράψε τις δικές σου ιδέες για την βελτίωση του μαθήματος. 
Ποια μέρη του μαθήματος λειτούργησαν καλύτερα απ’ τα άλλα;  
Ποια μέρη ήταν τα πιο δύσκολα για τους μαθητές να τα κατανοήσουν;  
Τι ήταν αυτό που τους βοήθησε πολύ; 

4



44 Εγχειρίδιο Δασκάλου,    5η Έκδοση 

Μάθημα 5 
Διαγώνισμα 

1. Παρουσίασε την επόμενη σειρά μαθημάτων που θα διδάξεις

A. Μοίρασε τον Οδηγό Μελέτης ή οποιαδήποτε εργασία πρέπει να ολοκληρώσουν 
πριν την πρώτη συνεδρία του επόμενου μαθήματος που θα διδάξεις. 

B. Πες τους να κοιτάξουν την τελευταία σελίδα στον νέο Οδηγό Μελέτης. Θα βρουν 
ένα κενό αντίγραφο με τίτλο Λίστα Εργασιών Τάξης στο πίσω μέρος του Οδηγού 
Μελέτης. Δώσε τους τις ημερομηνίες για το μικρό τεστ, εργασία και διαγώνισμα. 

Γ. Μοίρασε τον νέο Εγχειρίδιο Μαθητών και πες τους ποιες σελίδες θέλεις να 
διαβάσουν πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίας. 

2. Δώσε το Διαγώνισμα αυτής της σειράς μαθημάτων.

Το διαγώνισμα έχει ένα επιπρόσθετο μέρος—ένα ιδιαίτερο ένθετο επιπρόσθετο στις 
4 σελίδες του διαγωνισμού. Εξήγησε στους μαθητές ότι το ένθετο «Διαγώνισμα Για το 
Σπίτι» είναι μέρος μιας ιδιαίτερης εργασίας Βιβλικής μελέτης, που πρέπει να 
ολοκληρώσουν μέσα στις επόμενες μέρες.  

 Πριν αρχίσουν το τεστ σήμερα, δώσε τους την ημερομηνία που πρέπει να 
παραδώσουν το ένθετο «Διαγώνισμα για το Σπίτι». Υπάρχει ένα μέρος στο πάνω τμήμα 
του «Διαγώνισμα για το Σπίτι» όπου μπορούν να γράψουν αυτή την ημερομηνία. 
Προτείνουμε να δώσεις τρεις μέρες στους μαθητές για να ολοκληρώσουν το 
«Διαγώνισμα για το Σπίτι».  

3. Μια σημείωση όταν βαθμολογήσεις αυτό το Διαγώνισμα —στη σελίδα 3 του
Διαγώνισμα, ερώτηση 2 τους ζητάει να γράψουν 2 διαφορετικές καταστάσεις απ’
αυτή την εβδομάδα όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εδάφιο.
Επίσης λέει «Μην δίνεις παραδείγματα».

 Απαντώντας σ’ αυτή την ερώτηση, μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε μια 
κατάσταση όπου εκφράστηκαν με ευγένεια και συγχώρηση προς κάποιον, ή εκεί όπου 
μπορούσαν να το κάνουν και δεν το έκαναν. Και οι δύο καταστάσεις είναι κατάλληλες 
να πάρουν τα εύσημα για την απάντηση. Η βασική αιτία που τους ζητάμε να το κάνουν 
αυτό, είναι να δούμε αν μπορούν να προσδιορίσουν τις πραγματικές καταστάσεις από 
την καθημερινή τους ζωή που σχετίζονται ιδιαίτερα με τις αλήθειες αυτού του εδαφίου. 

4. Εάν δεν το έχεις ήδη κάνει, επίστρεψε στους σπουδαστές όλα τα βαθμολογημένα
μικρό τεστ και εργασίες.

5
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Διαγώνισμα 
& 

Πιστοποιητικό Μαθήματος

Έλεγξε την πρώτη σελίδα του «Διαγώνισμα & Πιστοποιητικό Μαθήματος» 
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των σχεδίων μαθημάτων.



46 Εγχειρίδιο Δασκάλου,    5η Έκδοση 



Όνομα Πώς να μελετάμε τη Βίβλο 
Ημερομηνία Διαγώνισμα 5ης Έκδοσης 
Τάξη Βαθμολογία 

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος    (3 βαθμοί η κάθε μια) 

Οδηγίες: Βάλε   X   αν η απάντηση είναι σωστή. 

Βάλε O  αν η απάντηση είναι λάθος. 

1. Μελετώντας τη Βίβλο, είναι σημαντικό να κατανοήσεις το νόημα του κάθε 
εδαφίου.  

2. Όταν μελετάμε τη Βίβλο, δεν πρέπει ποτέ να προσευχόμαστε να μας διδάξει το 
Άγιο Πνεύμα.  

3. Ο Θεός μας θέλει να βάζουμε σε πράξη αυτά που μαθαίνουμε όταν μελετάμε τη 
Βίβλο. 

4. Μελετώντας τη ζωή των ανθρώπων που ζήσανε στη Βίβλο, είναι σημαντικό να 
μάθουμε από τα λάθη και τις επιτυχίες τους στο πώς να υπηρετήσουμε τον Θεό με 
τον καλύτερο τρόπο.  

Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής 

Επέλεξε τη σωστή απάντηση και βάλε το γράμμα της απάντησης πάνω στη γραμμή. 

(3 βαθμοί) 

1. Πόσο συχνά πρέπει να μελετάς τη Βίβλο; 
A.  Κάθε μέρα. 
B. Μια φορά την εβδομάδα. 
Γ. Όταν το αισθάνεσαι. 

Ερωτήσεις με Σύντομη Απάντηση 

1. Γιατί πρέπει να μελετάει κάποιος τη Βίβλο; Γράψε 2 πράγματα.  (4 βαθμοί)

A.

B.

2. Τι είναι η προσωπική προσευχή; (4 βαθμοί)



2,   Πώς να μελετάμε τη Βίβλο     Διαγώνισμα 5 

Ερωτήσεις με Σύντομες Απαντήσεις  Συνεχίζεται 

3. Ποια είναι τα τρία βασικά βήματα για τη μελέτη της Βίβλου;
(9 βαθμοί, 3 βαθμοί η κάθε μια)

1.

2. 

3. 

4. Γιατί πρέπει να αποστηθίζεις εδάφια απ΄ τη Βίβλο; Γράψε 2 πράγματα.
(4 βαθμοί, 2 βαθμοί η κάθε μια)

1.

2. 

5. Τι σημαίνει να στοχάζεσαι το Λόγο του Θεού;  (5 βαθμοί)

6. Γράψε τα εδάφια προς αποστήθιση.  (14 βαθμοί)



3 

Εργασία Βιβλικής Μελέτης 

1. Παρακαλούμε διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες.

2. Χρησιμοποίησε το παρακάτω εδάφιο για ν’ απαντήσεις τις ακόλουθες ερωτήσεις.

Εφεσίους 4:32

Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη κι ευσπλαχνία, και να συγχωρείτε ο ένας τον 
άλλο, όπως κι ο Θεός συγχώρησε κι εσάς διά του Χριστού.   

3. Γράψε το εδάφιο με δικά σου λόγια. Βάλε με δικά σου λόγια τι λέει αυτό το εδάφιο σε
σένα.  (10 βαθμοί)

4. Γράψε 2 διαφορετικές καταστάσεις απ’ αυτή την εβδομάδα όπου θα μπορούσες να
χρησιμοποιήσεις αυτό το εδάφιο. Χρησιμοποίησε πραγματικές καταστάσεις
(προσωπικές εμπειρίες) της ζωής σου. Μην δίνεις παραδείγματα
(16 βαθμοί, 8 βαθμοί το κάθε ένα)

Κατάσταση 1. 

Κατάσταση 2. 



4,   Πώς να μελετάμε τη Βίβλο     Διαγώνισμα 5 

Εργασία Βιβλικής Μελέτης Συνεχίζεται 

5. Γράψε τουλάχιστον 3 συγκεκριμένους τρόπους που μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις
διδαχές αυτού του εδαφίου στις επόμενες τρεις μέρες.  Αυτοί οι στόχοι προσωπικής
εφαρμογής να είναι απλοί και συγκεκριμένοι.  (9 βαθμοί, 3 βαθμοί το κάθε ένα)

Στόχο 1. 

Στόχος 2. 

Στόχος 3. 

Προσοχή: 

Το υπόλοιπο μέρος του τεστ—ιδιαίτερα το ειδικό «Διαγώνισμα για το σπίτι» —συμβαδίζει 
με την ειδική εργασία Βιβλικής μελέτης που μόλις τέλειωσες παραπάνω. Θα πρέπει να 
αντιγράψεις τις απαντήσεις σου απ’ αυτή τη σελίδα πριν παραδώσεις αυτό το μέρος του τεστ 
στο δάσκαλό σου. Ο δάσκαλός σου επίσης πρέπει να σας δώσει την ημερομηνία που πρέπει 
να παραδώσετε το «Τεστ για το σπίτι». 
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Όνομα Πώς να μελετάμε τη Βίβλο 
Τάξη Διαγώνισμα 5ης Έκδοσης 
Ημερομηνία Παράδοσης  Διαγώνισμα για το Σπίτι 

Πλευρά 1 

Εργασία Βιβλικής Μελέτης  Συνεχίζεται 

Οδηγίες  

Απαντώντας την ερώτηση 5 παρακάτω, αντέγραψε τις απαντήσεις σου από τη σελίδα 4, 
αριθμός 5 από το Διαγώνισμα. Παρακαλούμε διάβασε τις ερωτήσεις 5-9 παρακάτω για να 
είσαι σίγουρος ότι κατάλαβες τι πρέπει να κάνεις για να συμπληρώσεις αυτό το μέρος του 
Διαγώνισμα. Μετά πάρε αυτό το Διαγώνισμα για το σπίτι μαζί σου. Το υπόλοιπο του 
Διαγώνισμα θα πρέπει να παραδοθεί στο δάσκαλό σου αυτή τη στιγμή.  

 Εφεσίους 4:32 
Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη κι ευσπλαχνία, και να συγχωρείτε ο ένας τον 
άλλο, όπως κι ο Θεός συγχώρησε κι εσάς δια του Χριστού.  

5. Αντέγραψε τους 3 στόχους που έγραψες στη σελίδα 4 στο Διαγώνισμα σου.

Στόχος 1.

Στόχος 2. 

Στόχος 3. 

6. Πριν το επόμενο μάθημα, απάντησε τις ακόλουθες ερωτήσεις.

7. Επέλεξε έναν από τους παραπάνω στόχους να τον πετύχεις αυτό το Σαββατοκύριακο,
ή τις επόμενες τρεις μέρες.

Η επιλογή μου

8. Συμπλήρωσε τον στόχο που σκοπεύεις να πετύχεις.



2, Πώς να μελετάμε τη Βίβλο,  Διαγώνισμα για το Σπίτι 

Εργασία Βιβλικής Μελέτης  Συνεχίζεται 

9. Αφού πετύχεις τον στόχο σου (ή προσπαθείς να τον πετύχεις), γράψε μια παράγραφο
για να πεις τι συνέβη. Αξιολόγησε τα αποτελέσματα. Πες επίσης τι έχεις μάθει απ’ αυτή
την εμπειρία.  (10 βαθμούς)
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Πώς να μελετάμε τη Βίβλο 
Διαγώνισμα 5η Έκδοση 

Λυσάρι απαντήσεων 

Σημείωση για το δάσκαλο:  Σιγουρέψου ότι δίνεις στους μαθητές την ημερομηνία 
Παράδοσης του «Διαγώνισμα για το Σπίτι».  

Σελίδα 1 

Ερωτήσεις Σωστό –  Λάθος 
(3 βαθμοί η κάθε μια)  
1. X Σωστό
2. Ο Λάθος
3. X Σωστό
4. X Σωστό

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
1. (3 βαθμοί)

“A”

Ερωτήσεις με Σύντομη Απάντηση 
1. (4 βαθμοί – 2 βαθμοί η καθεμιά)

Προσωπικές απαντήσεις

2. (4 βαθμοί)
Προτεινόμενη απάντηση
Προσωπική ώρα Προσευχής
Είναι ήσυχος χρόνος που αφιερώνεις
μόνος σου με τον Θεό, να διαβάζεις
και να προσεύχεσαι.

Σελίδα 2 

3. (9 βαθμοί – 3 βαθμοί η καθεμιά)
1. Να γνωρίζω την αλήθεια

(πληροφορίες)
2. Να σχετίσω τα γεγονότα με τη ζωή

μου (κατανόηση)
3. Πράξη (να βάλω το εδάφιο στην

πράξη μέσα στη ζωή μου).

4. (4 βαθμοί– 2 βαθμοί η καθεμιά)
Προσωπικές απαντήσεις

Σελίδα 2  Συνεχίζεται 

5. (5 βαθμοί – προτεινόμενη απάντηση)
Να στοχάζεσαι το Λόγο του Θεού
σημαίνει να Τον βάλεις στο μυαλό
σου, στα συναισθήματα και στη
θέλησή σου και να Τον αφήσεις να
γίνει μέρος της ζωής σου.

6. (14 βαθμοί)
2 Κορινθίους 8:11
Μάρκος 4:24

Σελίδα 3 
Εργασία Βιβλικής Μελέτης 
1. Καθόλου βαθμοί
2. Καθόλου βαθμοί
3. 10 βαθμοί – Προσωπική Απάντηση
4. 16 βαθμοί – 8 βαθμοί η καθεμιά

Προσωπικές απαντήσεις

Σελίδα 4 
5. (9 βαθμοί – 3 βαθμοί η καθεμιά)

Προσωπικές απαντήσεις

Διαγώνισμα για το σπίτι  
5. Καθόλου βαθμοί
6. Καθόλου βαθμοί
7. Καθόλου βαθμοί
8. Καθόλου βαθμοί
9. 10 βαθμοί – Προσωπικές απαντήσεις





Συγχαρητήρια

_________________________________________ 

έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις για το μάθημα 

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο 
Εκτιμούμε τη δέσμευσή σου σε αυτό το μάθημα και 

ελπίζουμε ότι θα έχεις μια συνεχή επιτυχία στην εφαρμογή 
αυτών των βιβλικών διδασκαλιών που έχεις μάθει σε αυτό 

το μάθημα, μέσα στη δική σου ζωή. 

Δάσκαλος/α____________________________ 

Ημερομηνία____________________________ 

Συγχαρητήρια

_________________________________________ 

Δάσκαλος/α____________________________ 

Ημερομηνία____________________________ 

έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις για το μάθημα 

Εκτιμούμε τη δέσμευσή σου σε αυτό το μάθημα και 
ελπίζουμε ότι θα έχεις μια συνεχή επιτυχία στην εφαρμογή 
αυτών των βιβλικών διδασκαλιών που έχεις μάθει σε αυτό 

το μάθημα, μέσα στη δική σου ζωή. 

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο
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