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Όνομα Πειρασμός 
Μάθημα Εργασία 1
Ημερομηνία Παράδοσης 

Ο πειρασμός μέσα στη Βίβλο
1. Ο Θεός βάζει τους ανθρώπους στον πειρασμό να αμαρτάνουν; (Ιάκωβος 1:13)

2. Ποιος βάζει τους ανθρώπους στον πειρασμό να αμαρτάνουν;
(Ποιος έβαλε τον Ιησού στον πειρασμό να αμαρτήσει;)
Διάβασε Ματθαίος 4:1-11.

3. Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα όταν ένα άτομο ενδίδει στον πειρασμό;
Διάβασε Ιάκωβος 1:15.

4. Πώς μπορεί να υπερνικήσει ένα άτομο τον πειρασμό;  (απάντηση με 2 μέρη)
Διάβασε Ιάκωβος 4:7.

A.

B.

5. Τι συμβουλή μας δίνεται στην Α’ Θεσσαλονικείς 5:22 για τα πράγματα που μας
φέρνουν σε πειρασμό;

6. Τι πρέπει να σκεφτόμαστε όταν πειραζόμαστε; Διάβασε Κολοσσαείς 3:1-2.

7. Διάβασε Ματθαίος 4:1-11.  Βρες τα τρία πράγματα  τα οποία ο Σατανάς έβαλε τον
Ιησού σε πειρασμό να κάνει. Απαντώντας τις ερωτήσεις με τον κάθε πειρασμό, γράψε
τους αριθμούς των εδαφίων πάνω στη γραμμή μετά το «Ματθαίος _____________».
Πρώτος πειρασμός:  Ματθαίος

A. Ο Σατανάς  έβαλε τον Ιησού στον πειρασμό να κάνει τι;

B. Ποια ανάγκη προσφερόταν να εκπληρώσει ο Σατανάς; 



Πειρασμός 
Εργασία 1, σελίδα 2 

7. Οι πειρασμοί του Ιησού  (συνέχεια)

Δεύτερος πειρασμός:  Ματθαίος

A. Ο Σατανάς  έβαλε τον Ιησού στον πειρασμό να κάνει τι;

B. Ποια ανάγκη προσφερόταν να εκπληρώσει ο Σατανάς; 

Τρίτος Πειρασμός:  Ματθαίος  

A. Ο Σατανάς  έβαλε τον Ιησού στον πειρασμό να κάνει τι; 

B. Ποια ανάγκη προσφερόταν να εκπληρώσει ο Σατανάς; 

8. Σε ποιους τομείς της ζωής σου έχεις τους περισσότερους πειρασμούς;
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Όνομα Πειρασμός 
Μάθημα Εργασία 2
Ημερομηνία Παράδοσης 

Προσδιορίζοντας τους πειρασμούς μου 
1. Κάνε μια λίστα με τους μεγαλύτερους πειρασμούς που αντιμετωπίζεις στη ζωή σου.

2. Σκέψου κάποιες τελευταίες φορές που έχεις μπει στον πειρασμό να αμαρτήσεις.
Επέλεξε τέσσερα παραδείγματα και απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις.
Ειδοποίηση: οι ερωτήσεις 4 και 5 στο κάθε παράδειγμα δεν χρειάζεται να απαντηθούν
μέχρι να γίνει το πρώτο μάθημα, Πειρασμός

Παράδειγμα 1 

1. Ημερομηνία     Ώρα    Τόπος  

2. Άτομο (α) που εμπλέκονται.

3. Εν συντομία πες τι συνέβη.

4. Ο Σατανάς προσπαθούσε να σε κάνει να καλύψεις μια ανάγκη ή μια επιθυμία σου;

5. Ποια ήταν η ανάγκη ή η επιθυμία;

Παράδειγμα 2 

1. Ημερομηνία     Ώρα    Τόπος  

2. Άτομο (α) που εμπλέκονται.

3. Εν συντομία πες τι συνέβη.



  

Πειρασμός 
Εργασία 2, σελίδα 2 

 
Παράδειγμα 2   (συνέχεια)  

4. Ο Σατανάς προσπαθούσε να σε κάνει να καλύψεις μια ανάγκη ή μια επιθυμία σου;  

   

5. Ποια ήταν η ανάγκη ή η επιθυμία;    

  

  

Παράδειγμα 3   

1. Ημερομηνία                      Ώρα                      Τόπος                                                 

2. Άτομο (α) που εμπλέκονται.   

3. Εν συντομία πες τι συνέβη.  

  

  

4. Ο Σατανάς προσπαθούσε να σε κάνει να καλύψεις μια ανάγκη ή μια επιθυμία σου;  

   

5. Ποια ήταν η ανάγκη ή η επιθυμία;    

  

  

Παράδειγμα 4   

1. Ημερομηνία                      Ώρα                      Τόπος                                                 

2. Άτομο (α) που εμπλέκονται.   

3. Εν συντομία πες τι συνέβη.  

  

  

4. Ο Σατανάς προσπαθούσε να σε κάνει να καλύψεις μια ανάγκη ή μια επιθυμία σου;  

   

5. Ποια ήταν η ανάγκη ή η επιθυμία;    
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Όνομα   Πειρασμός 
Μάθημα   Εργασία 3 
Ημερομηνία Παράδοσης   

Οι ανάγκες και οι επιθυμίες μου 
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τη σχέση που έχουν οι 

ανάγκες και οι επιθυμίες μας με τους πειρασμούς. Οι σελίδες 7-11 στο Εγχειρίδιο Μαθητή 
καλύπτουν μερικά παρόμοια θέματα. . Μη διστάσετε να συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο 
Μαθητή και τις σημειώσεις που κρατήσατε στην ώρα του μαθήματος καθώς ολοκληρώνετε 
αυτή την εργασία. 
1. Σ’ αυτή τη σειρά προσδιορίσαμε τον πειρασμό σαν στιγμές που ο Σατανάς προσπαθεί 

να σε κάνει να παραβείς έναν από τους νόμους του Θεού για να εκπληρώσεις μια 
ανάγκη ή μια επιθυμία της ζωής σου.  

A. Γράψε έναν ορισμό για «ανάγκες».  

  

  

B. Γράψε έναν ορισμό για «επιθυμίες».  

  

  

Γ. Εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο. 
  

  

  

  

  

2. Κάνε μια λίστα με τις μεγάλες ανάγκες της ζωής σου, με τις οποίες ο Σατανάς 
προσπάθησε να σε πειράξει. Μπορείς να προσθέσεις και άλλες ανάγκες τις οποίες 
πιστεύεις ότι ο Σατανάς θα χρησιμοποιήσει σαν πειρασμούς στο μέλλον.  
    
    
    

3. Κάνε μια λίστα με τις επιθυμίες της ζωής σου, με τις οποίες ο Σατανάς προσπάθησε να 
σε πειράξει. Μπορείς να προσθέσεις και άλλες επιθυμίες τις οποίες πιστεύεις ότι ο 
Σατανάς θα χρησιμοποιήσει σαν πειρασμούς στο μέλλον.  
    
    
    



  

Πειρασμός  
Εργασία 3, σελίδα 2 

4. Ένα από τα αγαπημένα ψέματα του Σατανά είναι να σε πειράξει σ’ έναν τομέα της ζωής 
σου όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και να σου πει ότι πρέπει τώρα να προχωρήσεις 
και να τη καλύψεις, με το δικό του τρόπο. Η Αγία Γραφή αναφέρει σαφώς τι 
υποσχέθηκε ο Θεός να κάνει σχετικά με τις ανάγκες μας. Διάβασε Φιλιππησίους 4:19.  

A. Τι λέει σ’ αυτό το εδάφιο ότι θα κάνει ο Θεός; 

  

  

B. Πώς μπορεί να σε βοηθήσει αυτό το εδάφιο όταν βρίσκεσαι σε πειρασμό; 

  

  

Γ. Εάν έχεις μια πραγματική ανάγκη, και ο Θεός δεν την έχει καλύψει, τι πρέπει να 
κάνεις; Τι σου λέει αυτό για τον Θεό;  

  

  

  

Ερωτήσεις για περαιτέρω μελέτη  
5. Η Καινή Διαθήκη μάς δίνει πολλές εικόνες της ζωής του αποστόλου Παύλου.  

Διάβασε Φιλιππησίους 4: 10-13 και Α’ Τιμοθέου 6: 6-10.  
Ποια σημαντικά διδάγματα έμαθε ο Παύλος που σίγουρα τον βοήθησαν όταν οι 
πειρασμοί ήρθαν στο δρόμο του; Πώς μπορούν τα μαθήματα που έμαθε ο Παύλος να 
σε βοηθήσουν όταν αντιμετωπίζεις πειρασμούς;     

6. Διάβασε Ματθαίος 6:24-34.   
A. Σύμφωνα με το Ματθαίος 6:33, τι μας λέει ο Θεός να κάνουμε αν θέλουμε να 

δούμε τις ανάγκες μας να εκπληρώνονται;  
B. Στο Ματθαίος 6:33 μιλάει για «όλα αυτά τα πράγματα» που συζητήθηκαν στο 

Ματθαίος 6:25-32.  Διάβασε ξανά αυτά τα εδάφια και κάνε μια λίστα των 
διαφόρων αναγκών και επιθυμιών που έχουν συζητηθεί. Αφού γράψεις το κάθε 
ένα απ’ αυτά, γράψε αν είναι μια ανάγκη ή μια επιθυμία.  

7. Διάβασε τον Ψαλμό 37:1-11. 
A. Τι υπόσχεται ο Θεός να σου δώσει στο εδάφιο 4; 
B. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που αναζητά ο Θεός στη ζωή σου, πριν σου δώσει τις 

επιθυμίες της καρδιάς σου; Κοίτα τα εδάφια 1-11. 
8. Ο Θεός ποτέ δεν υποσχέθηκε να καλύψει τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας, όταν Του 

λέμε εμείς ότι θέλουμε να εκπληρωθούν. Μερικές φορές μας κάνει να περιμένουμε. 
Διάβασε Δευτερονόμιο 8: 1-3. 
A. Σύμφωνα με το εδάφιο 2, γιατί ο Θεός έστειλε τις δοκιμές και τις κακουχίες στη 

ζωή τους;  
Β.    Διάβασε το εδάφιο 3. Στη συνέχεια, διάβασε Ματθαίος 4: 1-14.  

Ποια σπουδαία αλήθεια του Θεού γίνεται σαφής και στα δύο αυτά εδάφια;  



Copyright © 2016 Teen Challenge USA, Ozark, Missouri, USA 
 

Όνομα   Πειρασμός 
Μάθημα   Εργασία 4 
Ημερομηνία Παράδοσης   

Πώς χειρίσθηκαν τους πειρασμούς  
οι χαρακτήρες της Βίβλου 

Επέλεξε ένα από τα εδάφια που αναφέρονται παρακάτω και απάντησε σε όλες τις 
ερωτήσεις  αυτής της εργασίας. Απαντώντας την κάθε ερώτηση, σημείωσε τον αριθμό του 
εδαφίου (ων) από το οποίο παίρνεις την απάντησή σου, για παράδειγμα, το εδάφιο 10.  
Δώσε τις απαντήσεις  με δικά σου λόγια.  

Βάλε ένα τικ (τσέκαρε) μπροστά από το εδάφιο που θα επιλέξεις.  

   Δανιήλ 1,    ο Δανιήλ και οι τρεις φίλοι του 

   Δανιήλ 3,    ο Σεδράχ, Μισάχ και Αβέδ-Νεγώ 

   Γένεσις 39,    ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο 

   Ματθαίος 26, ή  Μάρκος 14, ή  Λουκάς 22,    ο Πέτρος αρνείται τον Χριστό 

   Γένεσις 3,    ο Αδάμ και η Εύα 

1. Ποια αμαρτία μπήκε στον πειρασμό να κάνει αυτό το άτομο(α);  εδάφιο.   

  

  

  

  

2. Ποια ανάγκη θα κάλυπτε αυτό στη ζωή του (ζωή τους);  εδάφιο.   

  

  

  

3. Το άτομο (α) ενέδωσε στον πειρασμό;    

4. Ποιες ήταν οι συνέπειες των πράξεών του (τους); Τι συνέβη όταν είτε αντιστάθηκαν ή 
ενέδωσαν στον πειρασμό;  εδάφιο.   

  

  

  

  

  

  



  

Πειρασμός 
Εργασία 4, σελίδα 2 

5. Εάν το άτομο(-α) αντιστάθηκε στον πειρασμό, πώς το έκανε αυτό;  
Περίγραψε τις ενέργειες που έκανε(-αν) για να αντισταθεί στον πειρασμό. 

εδάφιο.    

  

  

  

  

6. Εάν το άτομο(-α) ενέδωσε στον πειρασμό,  απάντησε αυτήν την ερώτηση.  
Στη σχέση του (τους) αυτό το άτομο(-α) με τον Θεό σε ποιο σημείο υπήρχε αδυναμία; 

εδάφιο.    

  

  

  

  

7. Σε ποιους τομείς της ζωής τους, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να αναπτυχθούν έτσι 
ώστε να μπορούν να αντισταθούν σε αυτόν τον πειρασμό την επόμενη φορά;  

εδάφιο.    

  

  

  

  

8. Αν ήσουν αυτό το άτομο, πώς νομίζεις ότι θα αντιδρούσες σε αυτή την κατάσταση; 
Εξήγησε την απάντησή σου.    
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Όνομα   Πειρασμός 
Μάθημα   Εργασία 5 
Ημερομηνία Παράδοσης   

Μια νέα ματιά σε παλιούς πειρασμούς  
Αυτή η εργασία πηγαίνει μαζί με τη δουλειά που έκανες στην Εργασία 2. Κοίταξε τα 

παραδείγματα που περιγράφονται στην Εργασία 2. Τώρα επανεξέτασε το βιβλικό πρότυπο 
που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να νικήσουμε τους πειρασμούς που αντιμετωπίζουμε. 
(Δες τα 6 βήματα για να ξεπεράσουμε τον πειρασμό στη σελίδα 14 στο Εγχειρίδιο Μαθητή.) 
Αφιέρωσε λίγα λεπτά και ονειροπόλησε. Προσποιήσου ότι είσαι μπροστά και πάλι σε αυτόν 
τον πειρασμό, μόνο που αυτή τη φορά χρησιμοποιείς αυτό το νέο πρότυπο. Επέλεξε δύο από 
τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στην Εργασία 2.     

Παράδειγμα 1 

1. Γράψε πώς θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις αυτό το νέο βιβλικό πρότυπο σε αυτή 
την κατάσταση. Πες ό, τι νομίζεις ότι θα μπορούσε να συμβεί σε σένα και στους 
άλλους ανθρώπους που εμπλέκονται.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Πώς θα είχες δράσει; Ποιες διαφορετικές σκέψεις και πράξεις θα χρησιμοποιούσες;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Πειρασμός 
Εργασία 5, σελίδα 2 

3. Πώς αυτή η νέα δική σου αντίδραση έχει αλλάξει τα αποτελέσματα στο τι συνέβη στη 
συνέχεια; 

  
  
  

  

  
  

 
Παράδειγμα 2 

1. Γράψε πώς θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις αυτό το νέο βιβλικό σχέδιο σε αυτή την 
κατάσταση. Πες ό, τι νομίζεις ότι θα μπορούσε να συμβεί σε σένα και στους άλλους 
ανθρώπους που εμπλέκονται.   

  

  

  

  

  

2. Πώς θα είχες δράσει;  Ποιες διαφορετικές σκέψεις και πράξεις θα χρησιμοποιούσες; 

  

  

  

  

  

  

3. Πώς αυτή η νέα δική σου αντίδραση άλλαξε τα αποτελέσματα στο τι θα συνέβαινε στη 
συνέχεια; 
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Όνομα   Πειρασμός 
Μάθημα   Εργασία 6 
Ημερομηνία Παράδοσης   

Χρησιμοποιώντας ένα νέο σχέδιο για να 
ανταποκριθείς στον πειρασμό  

Στη συζήτηση του κεφαλαίου 2 στο Εγχειρίδιο Μαθητή, μιλήσαμε για την ανάπτυξη ενός 
νέου βιβλικού σχεδίου που θα χρησιμοποιηθεί κατά τον πειρασμό. Εδώ και πάλι είναι τα 
βασικά βήματα που περιλαμβάνονται σε εκείνο το σχέδιο. 

6 βήματα για να υπερνικήσουμε τον πειρασμό 
1. Να συνειδητοποιείς ότι είσαι σε πειρασμό. 
2. Πες «ΟΧΙ» στον πειρασμό. 
3. Άρχισε να μιλάς στον Θεό. 
4. Ρώτα τον εαυτό σου, «Ποια ανάγκη προσπαθεί ο Σατανάς να με κάνει να εκπληρώσω;» 
5. Αναζήτησε τον τρόπο του Θεού για να βγεις απ’ αυτό τον πειρασμό. 
6. Βάλε στόχους που θα σε βοηθήσουν να εκπληρώσεις τις ανάγκες σου με τον τρόπο του 

Θεού. Από το Εγχειρίδιο Μαθητή σελίδα14 

Δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις αυτό το βιβλικό σχέδιο όταν θα αισθάνεσαι ότι μπαίνεις 
στον πειρασμό μέσα στις επόμενες ημέρες. Αφού έχεις προσπαθήσει να χρησιμοποιήσεις 
αυτό το νέο σχέδιο, στη συνέχεια ολοκλήρωσε αυτή την εργασία.  

1. Τι μπήκες στον πειρασμό να κάνεις;   

  

  

2. Ημερομηνία                  Ώρα                   Τόπος  

3. Άτομο(-α) που εμπλέκεται(-ονται)  

4. Δώσε μια σύντομη αξιολόγηση του τι συνέβη, χρησιμοποίησε τα 6 βήματα από το 
βιβλικό μας σχέδιο και εξήγησε τι συνέβη όταν προσπάθησες να το χρησιμοποιήσεις. 
Για παράδειγμα, κατά την αξιολόγηση του πόσο καλά χρησιμοποίησες το Βήμα 1, «Να 
συνειδητοποιείς ότι είσαι σε πειρασμό», γράψε πότε και πώς συνειδητοποίησες ότι 
είσαι σε πειρασμό. Πες, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση. Μήπως αμέσως πήγες στο 
Βήμα 2;     

Βήμα 1.  Να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι σε πειρασμό 

Χρησιμοποίησα   δεν χρησιμοποίησα   αυτό το βήμα.  (Κύκλωσε ένα) 

Η αξιολόγησή μου  
  
  
  



  

Πειρασμός 
Εργασία 6, σελίδα 2 

 
Βήμα 2.  Πες «ΟΧΙ» στον πειρασμό. 

Χρησιμοποίησα   δεν χρησιμοποίησα   αυτό το βήμα.  (Κύκλωσε ένα) 

Η αξιολόγησή μου  
  
  
  
  
  
  

Βήμα 3.  Άρχισε να μιλάς στον Θεό. 

Χρησιμοποίησα   δεν χρησιμοποίησα   αυτό το βήμα.  (Κύκλωσε ένα) 

Η αξιολόγησή μου  
  
  
  
  
  
  

Βήμα 4.   Ρώτα τον εαυτό σου, «Ποια ανάγκη προσπαθεί ο Σατανάς να με κάνει 
να εκπληρώσω;» 

Χρησιμοποίησα   δεν χρησιμοποίησα   αυτό το βήμα.  (Κύκλωσε ένα) 

Η αξιολόγησή μου  
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Όνομα  Πειρασμός 
Εργασία 6 

Σελίδα 3 
Χρησιμοποιώντας ένα νέο σχέδιο για να ανταποκριθείς  

στον πειρασμό 
(Συνέχεια) 

Βήμα 5.  Αναζήτησε τον τρόπο του Θεού για να βγεις απ’ αυτό τον πειρασμό 

Χρησιμοποίησα   δεν χρησιμοποίησα   αυτό το βήμα.  (Κύκλωσε ένα) 

Η αξιολόγησή μου  
  
  
  
  
  
  

Βήμα 6.  Βάλε στόχους που θα σε βοηθήσουν να εκπληρώσεις τις ανάγκες 
σου με τον τρόπο του Θεού. 

Χρησιμοποίησα   δεν χρησιμοποίησα   αυτό το βήμα.  (Κύκλωσε ένα) 

Η αξιολόγησή μου (Γράψε τι στόχους έχεις ορίσει για να ικανοποιήσεις την ανάγκη 
σου με τον τρόπο του Θεού και πες ποια είναι η πρόοδος που έχεις σημειώσει στην 
επίτευξη των στόχων σου. Πόσο αποτελεσματικοί ήταν οι στόχοι σου βοηθώντάς σε να 
καλύψεις αυτή την ανάγκη στη ζωή σου;) 
  
  
  
  
  
  

5. Ποια μέρη αυτού του σχεδίου ήταν πιο εύκολα στη χρήση τους; Εξήγησε. 
  
  
  
  
  



  

Πειρασμός 
Εργασία 6, σελίδα 4 

6. Ποια μέρη αυτού του σχεδίου ήταν πιο δύσκολα στη χρήση τους; Εξήγησε. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

7. Τι έμαθες απ’ αυτή την εμπειρία;  
Τι διαφορετικό πρέπει να κάνεις την επόμενη φορά που θα βρίσκεσαι αντιμέτωπος με 
τον ίδιο πειρασμό; 
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Όνομα   Πειρασμός 
Μάθημα   Εργασία 7 
Ημερομηνία Παράδοσης   

Μια προσωπική επίσκεψη με ένα διάσημο  
πρόσωπο της Αγίας Γραφής 

Επέλεξε μία από τις τρεις εναλλακτικές λύσεις που αναφέρονται παρακάτω και ολοκλήρωσε 
τις απαιτήσεις που αναφέρονται. Προσποιήσου ότι είσαι αυτό το άτομο. Αφού διαβάσεις το 
εδάφιο, ολοκλήρωσε την εργασία που σας ανάθεσαν. Δώσε την απάντησή σου με δικά σου 
λόγια. Βάλε ένα τικ μπροστά από το κάθε ένα που θα επιλέξεις.   

 1. Εύα.  Γράψε την ιστορία που θα έλεγες στα παιδιά σου σχετικά με τον πειρασμό σου και 
ό, τι συνέβη σαν αποτέλεσμα. (Διάβασε Γένεσις 2 και 3).  

 2. Ιωσήφ. Γράψε μια επιστολή προς τον φίλο σου, και πες του πως έχασες την εργασία σου 
και κατέληξες στη φυλακή. Πες στο φίλο σου για το πώς αισθάνεσαι μέσα σου για όλα 
όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες. (Διάβασε Γένεσις 39)   

 3. Πέτρος. Γράψε μια επιστολή προς τη σύζυγό σου, εξηγώντας τι συνέβη τις τελευταίες 
ημέρες. Πες της για τη μεγάλη υπόσχεση σου να σταθείς δίπλα στον Ιησού μέχρι 
θανάτου. Επίσης, πες της τι έκανες πραγματικά όταν ήρθαν οι πειρασμοί. Πες της τα 
μελλοντικά σου σχέδια. (Διάβασε Ματθαίος 26).    
 

Χρησιμοποίησε το υπόλοιπο μέρος αυτής της σελίδας και την πίσω πλευρά της για αυτή την 
γραπτή εργασία. Χρησιμοποίησε το επιπλέον χαρτί, αν το χρειάζεσαι.  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

Πειρασμός 
Εργασία 7, σελίδα 2 
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Όνομα   Πειρασμός 
Μάθημα   Εργασία 8 
Ημερομηνία Παράδοσης   

Προετοιμασία για τον πειρασμό 
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να σε βοηθήσει να προετοιμαστείς για έναν πειρασμό  
που αντιμετωπίζεις αρκετά συχνά. Στο Κεφάλαιο 3 στο Εγχειρίδιο Μαθητή συζητήσαμε 
λεπτομερώς μερικά από τα πράγματα που μπορείς να κάνεις για να προετοιμαστείς για τους 
πειρασμούς. Μπορεί να θέλεις να επανεξετάσεις αυτό το μέρος από το Εγχειρίδιο Μαθητή, 
πριν αρχίσεις να δουλεύεις σε αυτή την εργασία.   

1. Επέλεξε τον πειρασμό που θέλεις να χρησιμοποιήσεις για αυτή την εργασία.  
Επέλεξε έναν πειρασμό που αντιμετωπίζεις συχνά. Περίγραψε εν συντομία  αυτόν τον 
πειρασμό. 
  
  
  
  
  
  

2. Πριν ξεκινήσεις όλες τις δουλειές αυτής της εργασίας, αφιέρωσε χρόνο να 
προσευχηθείς στον Θεό για αυτόν τον πειρασμό. Ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει 
σοφία σχετικά με το πώς μπορείς να είσαι επιτυχής όσον αφορά την αντίσταση σε 
αυτόν τον πειρασμό κάθε φορά που έρχεται σε σένα. Κάνε μια δέσμευση στον Θεό να 
χρησιμοποιήσεις αυτόν τον πειρασμό σαν έναν τρόπο για να πλησιάσεις Αυτόν. 

 

3. Ποια είναι η ανάγκη ή η επιθυμία που ο Σατανάς σε δελεάζει να εκπληρώσεις;  
Γράψε ποια είναι, και στη συνέχεια γράψε τη λέξη “επιθυμία” ή “ανάγκη” για να 
προσδιορίσεις ποια νομίζεις ότι είναι. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία επιθυμία ή 
ανάγκη την οποία ο Σατανάς σου την κάνει ελκυστική, τότε γράψε τις όλες. 
  

  

  

  

  

  

  

  



  

Πειρασμός 
Εργασία 8, σελίδα 2 

4. Τι λέει ο Θεός για αυτόν τον πειρασμό, την ανάγκη(ες), καθώς και την επιθυμία(ες) που 
εμπλέκεται; Βρες τουλάχιστον τρία εδάφια από τη Βίβλο που μιλάνε για αυτό. Επέλεξε 
εδάφια που αισθάνεσαι ότι θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις πώς μπορείς να είσαι 
επιτυχής στην αντιμετώπιση αυτού του πειρασμού. Γράψε αυτά τα τρία εδάφια και στη 
συνέχεια εξήγησε πώς αισθάνεσαι ότι μπορεί να σε βοηθήσει το κάθε εδάφιο σ’ αυτόν 
τον πειρασμό. Χρησιμοποίησε επιπλέον χαρτί για περισσότερα εδάφια. 

A. Εδάφιο  

  

  

  

 Ο τρόπος που μπορεί να με βοηθήσει αυτό το εδάφιο.  

  

  

  

  

B. Εδάφιο  

  

  

  

 Ο τρόπος που μπορεί να με βοηθήσει αυτό το εδάφιο.  

  

  

  

  

Γ. Εδάφιο  

  

  

 Ο τρόπος που μπορεί να με βοηθήσει αυτό το εδάφιο.  
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Όνομα  Πειρασμός 
Εργασία 8 

Σελίδα 3 

Προετοιμασία για τον πειρασμό 
(Συνέχεια) 

5. Μίλησε με κάποιον άλλο Χριστιανό. Μάθε αν αυτό το άτομο έχει αντιμετωπίσει τον 
ίδιο πειρασμό τον οποίο χρησιμοποιείς σ’ αυτήν την εργασία. Αν το άτομο έχει 
αντιμετωπίσει τον ίδιο πειρασμό, ρώτα τον τι πράγματα έκανε αυτός ή αυτή για να 
ξεπεράσει αυτόν τον πειρασμό. Υπήρξαν εδάφια που τον ή την βοήθησαν να καταλάβει 
τον τρόπο του Θεού στο να καλύψει αυτή την ανάγκη του. Σημείωσε τις τυχόν άλλες 
χρήσιμες συμβουλές που θα σου δώσει το άτομο αυτό. 

  

  

  

  

  

  

  
 

6. Γράψε τουλάχιστον τέσσερις τρόπους για να καλύψεις αυτή την ανάγκη ή την επιθυμία 
με τον τρόπο του Θεού. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποίησε εδάφια για να υποστηρίξεις  
τις απαντήσεις σου. Μην γράφεις, «εγώ θα προσευχηθώ γι' αυτό». Υποθέτουμε ότι όλοι  
προσεύχονται και ζητούν την βοήθεια του Θεού για να υπερνικήσουν τους πειρασμούς. 
Γράψε συγκεκριμένα βήματα δράσης που μπορείς να κάνεις που θα σε βοηθήσουν να 
εκπληρώσεις τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Εάν έγραψες περισσότερες από μία 
επιθυμία ή ανάγκη στην ερώτηση  #3 της σελίδας 1 σ’ αυτή τη εργασία, τότε κάνε μια 
σημείωση σχετικά με την καθεμία από τις απαντήσεις σου εδώ, για να προσδιορίσεις 
για  ποια ανάγκη ή επιθυμία μιλάς.  

1.   

   

   
 

2.   

   

   
 

3.   

   

   



  

Πειρασμός 
Εργασία 8, σελίδα 4 

6. (Συνέχεια) 

4.   

   

   
 

7. Να είσαι σε εγρήγορση για να χρησιμοποιήσεις αυτές τις ιδέες που έχεις γράψει εάν 
είσαι στον πειρασμό να αμαρτήσεις και πάλι σε αυτόν τον τομέα. Αν αντιμετωπίσεις 
αυτόν τον πειρασμό και πάλι, πριν παραδώσεις αυτή την εργασία, τότε απάντησε τις 
παρακάτω ερωτήσεις.  

 Πόσο καλά πέτυχες να αντισταθείς στον πειρασμό και στην εκπλήρωση της ανάγκης με 
τον τρόπο του Θεού; Μήπως κάποια από τα πράγματα που έκανες για αυτή την εργασία 
σε βοήθησαν να προετοιμαστείς για αυτόν τον πειρασμό; Τι επιπλέον πράγματα έμαθες 
μέσα από αυτόν τον πειρασμό; Ποιες περιοχές της ζωής σου χρειάζονται επιπρόσθετη 
προετοιμασία για να είσαι επιτυχής στην αντιμετώπιση αυτού του πειρασμού;       
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