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Αυτό το Μάθημα εκδόθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα με τίτλο: Personal 
Relationships with Others, 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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Όνομα Προσωπικές Σχέσεις με Άλλους 
Μάθημα  Εργασία 1 
Ημερομηνία Παράδοσης

Φίλοι 
1. Σκέψου για λίγα λεπτά για τα άτομα που ήταν οι καλύτεροι σου φίλοι.

Κατέγραψε τα καλά σημεία από στη ζωή τους που τους έκανε τόσο καλούς φίλους.

2. Τι είδους πράγματα (προβλήματα, διαφωνίες, κλπ.) καταστρέφουν φιλίες;

3. Τι πρέπει να κάνουν οι νέοι στη πίστη Χριστιανοί για τους παλιούς τους φίλους που δεν
είναι Χριστιανοί; Διάβασε το Μάρκος 5:18-20 και 1 Πέτρου 4:1-5 για μερικές ιδέες.

Γιατί πρέπει αυτός/ή να τα κάνει αυτά τα πράγματα; 
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4. Τι ρόλο παίζει η εμπιστοσύνη στην οικοδόμηση της φιλίας;

5. Τι πράγματα χρειάζεται να αλλάξεις στη ζωή σου ώστε να γίνεις εσύ καλύτερος φίλος
στους άλλους; Κατέγραψε αυτά τα χαρακτηριστικά και πως μπορείς να ασχοληθείς με
κάποια από αυτά τις επόμενες μέρες. Να είσαι συγκεκριμένος.
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Μάθημα  Εργασία 2 
Ημερομηνία Παράδοσης

Διαφορετικά είδη φιλίας 
Αυτή η εργασία συνδυάζεται με το Κεφάλαιο 2 του Εγχειρίδιου Μαθητή. Διάβασε το 
Κεφάλαιο 2 πριν απαντήσεις τις ερωτήσεις αυτής της εργασίας. 

1. Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται σε 4 διαφορετικά είδη φιλίας. Συλλογίσου τη ζωή σου
σήμερα και τα περασμένα πρόσφατα χρόνια. Γράψε τα ονόματα ανθρώπων εκεί που
αντιστοιχούν κάτω από τα 4 διαφορετικά είδη φιλίας. Προπαντός με τα πρώτα 2 είδη,
θα μπορούσες να γράψεις παραπάνω άτομα από το χώρο που έχεις, άρα επέλεξε αυτούς
που αρμόζουν καλύτερα με την περιγραφή των δυο ειδών φιλίας. Δεν χρειάζεται να
συμπληρώσεις κάθε κενό.

Α. Γνωριμίες

Β. Απλοί φίλοι 

Γ. Καλοί φίλοι 

Δ. Στενοί φίλοι 
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2. Οι καλοί σου φίλοι και οι στενοί σου φίλοι μπορούν να έχουν μεγάλη επιρροή στη ζωή
σου, είτε θετική ή αρνητική. Αναλογίσου τους καλούς φίλους και τους στενούς φίλους
που έχεις. Ποιες είναι μερικές από τις Θετικές ή Αρνητικές επιρροές που είχαν στη
ζωή σου; Βάλε ένα «Θ» ή «Α» στην αρχή για να περιγράψεις τι είδους επιρροή είχαν
στη ζωή σου.

α.

β.

γ.

δ.

ε.

στ.

ζ.

3. Ποιοι είναι κάποιοι στόχοι που έχεις καθώς επιδιώκεις να αναπτύξεις νέες καλές και
στενές φιλίες στους μήνες και χρόνια που έρχονται;
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Ημερομηνία Παράδοσης

Όρια στις φιλίες 
Αυτή η εργασία συνδυάζεται με το Κεφάλαιο 3 του Εγχειρίδιου Μαθητή.  
Διάβασε το Κεφάλαιο 3 πριν απαντήσεις τις ερωτήσεις αυτής της εργασίας. 

1. Το Κεφάλαιο 3 μιλάει για τα όρια στις φιλίες σου.
Ποια είναι κάποια όρια τα οποία σε προβληματίζουν/δυσκολεύουν στις φιλίες σου;

Α. Σωματικά όρια

Β. Συναισθηματικά όρια 

Γ. Πνευματικά όρια 
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2. Διάβασε τη Γαλάτας 6:7-10.  

Α. Δώσε ένα παράδειγμα όπου απέτυχες να τηρήσεις κάποιο όριο στη ζωή σου και 
τις συνέπειες που ακολούθησαν αυτήν την απόφαση. 

  

  

  

  

  

Β. Δώσε ένα παράδειγμα όπου επέλεξες να τηρήσεις κάποιο όριο στη ζωή σου και 
τις συνέπειες που ακολούθησαν αυτήν την απόφαση. 

  

  

  

  

  
 

3. Διάβασε τη Γαλάτας 6:4-5. Πόσο δύσκολο είναι για σένα να θέσεις όρια για τον εαυτό 
σου και να τα τηρήσεις; Εξήγησε.  

  

  

  

  

  

4. Ποιο είναι ένα όριο που πρέπει να βάλεις στη ζωή σου σήμερα; 
Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζεις καθώς το θέτεις αυτό στην πράξη στη 
ζωή σου; 
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Παρέα με το έτερο φύλο 
 

Τα πρώτα τέσσερα ερωτήματα σ’ αυτήν την εργασία ζητούν τις απόψεις σου για την παρέα 
(να βγαίνεις ραντεβού) με το έτερο φύλο. Προσπάθησε να κρατήσεις τις ερωτήσεις σου 
πρακτικές και ρεαλιστικές. Μην φοβάσαι να γράψεις αυτά που πραγματικά αισθάνεσαι. 

1. Ποιος είναι ο σκοπός της παρέας με το έτερο φύλο;  
(Ποιοι είναι οι λόγοι σου που 'βγαίνεις’ με το έτερο φύλο;)  

α.   

β.   

γ.   

δ.   

ε.   

  
 

2. Πότε είναι έτοιμος κάποιος να κάνει παρέα με το έτερο φύλο; 

α.   

β.   

γ.   

δ.   

  
 

3. Ποια είναι κάποια οφέλη της παρέας με το έτερο φύλο;  
(Πως με βοηθάει αυτή η παρέα;) 

α.   

β.   

γ.   

δ.   

ε.   
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4. Ποιοι είναι κάποιοι κίνδυνοι της παρέας με το έτερο φύλο;  
(Πώς μπορεί η παρέα με το έτερο φύλο να πληγώσει εμένα ή το άλλο άτομο;) 

α.   

β.   

γ.   

δ.   

ε.   

  
 

5. Κατέγραψε 6-10 προσωπικά πρότυπα με τα οποία θέλεις να κάνεις μια συμφωνία με 
τον Θεό πως δεν θα τα χαμηλώσεις ποτέ και βάλε και τα εδάφια που τα στηρίζεις.  
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1 Κορινθίους 7 και ο Γάμος 
1. Διάβασε την 1 Κορινθίους 7 (ολόκληρο το κεφάλαιο). 

2. Είμαι άγαμος , έγγαμος  , χωρισμένος     , σε διάσταση       ,  
υπό κοινό δικαίου         , ή χήρα/ος             . 

 Διάβασε την 1 Κορινθίους 7 ξανά και κοίταξε τα εδάφια που αναφέρονται στην 
κατάσταση που βρίσκεσαι τώρα (παντρεμένος, ελεύθερος, κλπ.). Κατέγραψε τον 
αριθμό του κάθε εδάφιου και σύντομα περιέγραψε τι σου λέει αυτό το εδάφιο να 
κάνεις. Χρησιμοποίησε περισσότερο χαρτί αν χρειάζεται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα 
που αναφέρεται σε έναν ανύπαντρο. Εδάφιο 1 – «είναι καλό στον άνθρωπο να μη 
αγγίζει γυναίκα.» Εάν θέλεις, γράψε τις απόψεις σου για την έννοια των εδάφιων που 
αναφέρονται στην παντρεμένη σου κατάσταση.  

1. εδ.    

  
 

2. εδ.    

  
 

3. εδ.    

  
 

4. εδ.    

  
 

5. εδ.    

  
 

6. εδ.    

  
 

7. εδ.    

  
 

8. εδ.    
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3. Κατέγραψε όλες τις ερωτήσεις που έχεις για το πώς αυτά τα εδάφια έχουν σχέση με τη 
ζωή σου σήμερα. (Χρησιμοποίησε περισσότερο χαρτί αν χρειάζεται.) 

 (Όχι υποθετικές ερωτήσεις, «Και αν οι γυναίκα μου…;) 

 Γράψε τον αριθμό εδαφίου που συνδέεται με την ερώτηση σου. 

 Παράδειγμα: Για τον παντρεμένο 

 εδάφιο     3 Πως μπορώ να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου τώρα που είμαι Χριστιανός; 

1. εδ.    

  
 

2. εδ.    

  
 

3. εδ.    

  
 

4. εδ.    

  
 

5. εδ.    

  
 

6. εδ.    

  
 

7. εδ.    

  
 

4. Με ποια αποσπάσματα της 1 Κορινθίους 7 διαφωνείς το περισσότερο;  
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Γάμος 
 

Τα πρώτα τέσσερα ερωτήματα σ’ αυτήν την εργασία ζητούν τις απόψεις σου για το γάμο. 
Προσπάθησε να κρατήσεις τις ερωτήσεις σου πρακτικές και ρεαλιστικές. Μην φοβάσαι να 
γράψεις αυτά που πραγματικά αισθάνεσαι. 

1. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου;  

α.   

β.   

γ.   

δ.   

  
 

2. Πότε είναι έτοιμος κάποιος να παντρευτεί; 

α.   

β.   

γ.   

δ.   

ε.   

  
 

3. Ποια είναι κάποια οφέλη του γάμου;  
(Πως με βοηθάει εμένα ο γάμος;) 

α.   

β.   

γ.   

δ.   

ε.   

στ.   
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4. Ποια είναι κάποιοι κίνδυνοι του γάμου;  
(Πώς μπορεί γάμος να πληγώσει εμένα ή το/τη σύζυγό μου;) 

α.   

β.   

γ.   

δ.   

ε.   

  
 

5. Διάβασε την Εφεσίους 5:21-33. Πως πρέπει να αγαπάς το άτομο που θα παντρευτείς; 
(Βάλε το εδάφιο με τις απαντήσεις και βάλε τη δική σου απάντηση με δικά σου λόγια. 
Υπάρχει πάνω από μια σωστή απάντηση.) 

α. εδάφ.     

  
 

β. εδάφ.     

  
 

γ. εδάφ.     
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