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Όνομα    Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό 

Ημερομηνία   Διαγώνισμα 5η Έκδοση 

Τάξη    Βαθμολογία 

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος  (1 βαθμό το καθένα) 

Οδηγίες: Βάλε ένα  X εάν η απάντηση είναι σωστή. 

 Βάλε ένα  Ο εάν η απάντηση είναι λάθος. 

1. ______  Όλοι υπόκεινται στους νόμους της φύσης.  

2. ______  Η αδικία, πείνα και φτώχια στον κόσμο δείχνει ξεκάθαρα πως είτε ο Θεός δεν 

ενδιαφέρετε για αυτούς τους ανθρώπους, ή δεν έχει την δύναμη να τους βοηθήσει. 

3. ______  Η πρώτη υπερφυσική πράξη του Θεού που αναφέρεται στην Βίβλο είναι η 

δημιουργία του ανθρώπου. 

4. ______  Η πνευματική δύναμη είναι ένα δώρο από τον Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα που 

μπορείς να κάνεις για να αναπτύξεις πνευματική δύναμη στη ζωή σου. 

5. ______  Το βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρει σαφέστατα πως ο Θεός ποτέ δεν θα 

καταστρέψει την γη.  

6. ______  Μπορείς να είσαι πνευματικά δυνατός στα μάτια του Θεού πριν δεσμευτείς να 

υπηρετήσεις τον Ιησού Χριστό. 

7. ______  Το μεγαλύτερο υπερφυσικό γεγονός όλων των εποχών ήταν ο θάνατος του Ιησού 

Χριστού. 

8. ______  Η σωτηρία για τον κάθε άνθρωπο είναι μια υπερφυσική πράξη του Θεού. 

9. ______  Μόνο η μη-Χριστιανοί μπορούν να πράξουν την αμαρτία της υπεροψίας. 

10. _____  Σύμφωνα με τις συζητήσεις μας στην τάξη, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ πίστης 

και ελπίδας. 

11. _____  Κάθε πραγματικός πιστός έχει την δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα του. 

12. _____  Είναι πιο σημαντικό να είσαι Χριστιανός από το να θεραπευτής. 

13. _____  Κάποιος που είναι πνευματικά δυνατός ενδιαφέρεται για το τι νομίζει ο Θεός για 

την κάθε απόφαση που παίρνει. 

14. _____  Ο Θεός σου δίνει πίστη ώστε να την χρησιμοποιήσεις για να κάνεις ότι θέλεις. 

15. _____  Εάν μπορείς να κάνεις υπερφυσικά θαύματα, αυτό αποδεικνύει πως είσαι πολύ 

κοντά στον Θεό.  

16. _____  Η υπεροψία είναι να γνωρίζεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να το κάνεις. 

17. _____  Ο Θεός ποτέ δεν θα απαντήσει τις προσευχές σου εάν έχεις αμφιβολίες στο μυαλό 

σου. 

18. _____  Πρέπει να πιστεύεις πως υπάρχει ο Θεός αν θέλεις να λάβεις πίστη από τον Θεό. 

19. _____  Είναι εύκολο να αποφασίσεις ποιος έχει την πιο πολύ πνευματική δύναμη.  

Αυτοί που κάνουν τα πιο πολλά υπερφυσικά θαύματα είναι αυτοί που έχουν  

την πιο πολύ πνευματική δύναμη από τον Θεό. 

20. _____  Ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος δεν θα κάνει τίποτα στην ζωή χωρίς να 

ακούσει απευθείας από τον Θεό για το τι πρέπει να κάνει. 

21. _____  Ο Σατανάς δεν έχει πραγματικά καμία δύναμη. 

22. _____  Όταν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο Θεός, μπορούμε να νικήσουμε 

τον Σατανά άνετα με την δική μας δύναμη. 
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Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος  συνεχίζεται 

23. _____  Μια από τις πιο σημαντικές ευθύνες του ανθρώπου στην ανάπτυξη πνευματικής 

δύναμης είναι να υπακούει τον Θεό. 

Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων (2 βαθμοί το καθένα) 
 

Οδηγίες: Επέλεξε την καλύτερη απάντηση και βάλε το αντίστοιχο γράμμα της απάντησης 

στο κενό μπροστά από την ερώτηση. 

 

1. ______ Λαμβάνουμε πίστη από τον Θεό όταν 

Α.  Εργαστούμε για αυτήν. 

Β.  Προσευχόμαστε και ζητάμε από τον Θεό να μας την δώσει. 

Γ.  Πιστεύουμε στον εαυτό μας. 

2. ______ Ξέρεις πως έχεις την πίστη του Θεού 

Α.  Μόνο όταν αισθάνεσαι καλά. 

Β.  Όταν πιστεύεις στην πίστη. 

Γ.  Όταν το Άγιο Πνεύμα σου το μαρτυρεί στο πνεύμα σου πως την έχεις. 

3. ______ Η πεποίθηση είναι 

Α.  Μια δύναμη από τον Θεό. 

Β.  Να συμφωνείς με τα γεγονότα. 

Γ.  Κάτι που δεν αναφέρεται στην Βίβλο. 

4. ______ Για να λάβεις πίστη πρέπει να 

Α.  Εργαστούμε για αυτήν. 

Β.  Προετοιμάσεις τον εαυτό σου προσεγγίζοντας πιο κοντά στον Θεό. 

Γ.  Το σκεφτείς πολύ δυνατά και να πιστέψεις πως την έχεις. 

5. ______ Η Πίστη έρχεται από 

Α.  Το νου σου. 

Β.  Την Βίβλο. 

Γ.  Τον Θεό. 

Ερωτήσεις Μικρής Έκθεσης 

1. Ο Θεός μας δημιούργησε με μια εξαιρετική ικανότητα, την ελεύθερη βούληση. 

Εξήγησε τι σημαίνει που ο άνθρωπος έχει ελεύθερη βούληση. (5 βαθμοί) 

     

     

     

     

2. Γράψε τέσσερα χαρακτηριστικά ενός ατόμου που είναι πνευματικά δυνατό.  

(8 βαθμοί, 2 το καθένα) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    
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3. Γράψε τον ορισμό για την κάθε λέξη που ακολουθεί. (Πως χρησιμοποιούνται στην 

Βίβλο;) (8 βαθμοί, 2 το καθένα) 

 1. Πίστη   

      

      

 2. Πεποίθηση   

      

      

 3. Ελπίδα   

      

      

 4. Εμπιστοσύνη   

      

      

4. Πως λαμβάνει ο ένας άνθρωπος πνευματική δύναμη; (6 βαθμοί) 

      

      

      

      

      

5. Πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πνευματική δύναμη; Γράψε τουλάχιστον τέσσερα 

πράγματα. (4 βαθμοί, 1 το καθένα) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    
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Ερωτήσεις Μικρής Έκθεσης συνεχίζεται    
 

8. Στο μάθημα μιλήσαμε για τους γονείς στην Καλιφόρνια που είπαν πως είχαν την πίστη 

πως το παιδί τους θα θεραπευθεί. Αλλά το παιδί πέθανε όταν του σταματήσανε τα 

φάρμακα. Γράψε τους ένα γράμμα εξηγώντας τα προβλήματα, τι έκαναν λάθος, και πιο 

θα ήταν το σωστό πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν. 

 Ακολουθούν κάποιες οδηγίες για να γράψεις αυτό το γράμμα. Υπέθεσε πως οι γονείς 

δεν έχουν ιδέα ποιος είσαι. Οι ερωτήσεις κάτωθεν μπορεί να σε βοηθήσουν να 

οργανώσεις τις σκέψεις σου. Μην γράψεις απλά απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. 

 Γράψε το γράμμα σε μια ξεχωριστή κόλλα χαρτί. (24 βαθμοί, 3 βαθμοί για κάθε μια 

από τις 8 ερωτήσεις ή άλλα σημαντικά θέματα που θα καλύψεις)  

1. Από πού λάβατε τις πληροφορίες σας για την πίστη; 

2. Τι είναι η πίστη; 

3. Εξήγησε την σύγχυση μεταξύ της πίστης και της πεποίθησης. 

4. Πως μπορούν να λάβουν πίστη ώστε να κάνουν υπερφυσικά θαύματα; 

5. Γιατί κάνει θαύματα ο Θεός; 

6. Πως μπορούν να γνωρίζουν αν έχουν την πίστη για να κάνουν θαύματα; 

7. Που μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την πίστη; 

8. Πως θα μπορούσαν να γνωρίζουν αν είχαν πραγματικά την πίστη για την θεραπεία του 

γιού τους; 

 

7.  Γράψε τα εδάφια για απομνημόνευση κάτωθεν.  (12 βαθμοί)  
 


