Περίληψη μαθημάτων της εφηβικής σειράς «Αγάπη και φιλία»
1. Μάθημα: Αγάπη, Αγάπη, Αγάπη!
 Η αγάπη, όπως γίνεται σήμερα αντιληπτή.
 Είμαι ερωτευμένος/η.
 Σωματική έλξη.
 Σεξουαλική επιθυμία και οι συνέπειές της (το παράδειγμα του Αμνών και του Δαβίδ).
 Αληθινή αγάπη.
2. Μάθημα: Αγαπημένος από τον Θεό
 Οι άνθρωποι είναι πλασμένοι και αγαπημένοι από τον Θεό.
 Άντρας και γυναίκα είναι διαφορετικοί.
 Γάμος ‐ ο θεσμός του Θεού (για ποιο σκοπό, γιατί;).
 Αξίζεις γιατί …
 Ποιο πράγμα είναι σημαντικό;
3. Μάθημα: Η ωραιότερη ιστορία αγάπης
 Τα αποτελέσματα της αμαρτίας.
 Πώς μας δείχνει ο Θεός την αγάπη Του;
 Μέχρι πού φτάνει η γνήσια αγάπη (παράδειγμα: Ιησούς).
 Η προσφορά αγάπης του Θεού για σένα – τι σου χαρίζει, αν την δεχτείς;
4. Μάθημα: Η δύναμη (αγάπη) που αλλάζει
 Ο άσωτος γιος.
 Τι σημαίνει «επιστροφή»;
 Επτά επιχειρήματα που μπορούν να σε εμποδίσουν να επιστρέψεις στον Θεό και η
απάντηση του Θεού σ’ αυτά.

 Τι σημαίνει «ενωμένος μ’ ΑΥΤΟΝ»;
 Μπορείς πάντα να πάρεις συγχώρεση, ανεξάρτητα τί έχει συμβεί ήδη στη ζωή σου.

5. Μάθημα: Η εφηβεία
 Οι διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην εφηβεία.
 Ψυχικές και συναισθηματικές διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια. Ποια
προβλήματα συνδέονται μ’ αυτές στην εφηβεία; Πώς μπορείς να ξεπεράσεις τους
επικίνδυνους ύφαλους και να χειριστείς σωστά όλα αυτά τα θέματα;

 Εφηβεία: περίοδος ωρίμανσης της προσωπικότητάς σου.
 Εφτά πράγματα στα οποία μπορείς να επικεντρώσεις την προσοχή σου, ώστε να
αξιοποιήσεις την εφηβεία σου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο!
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6. Μάθημα: Τρία είδη αγάπης






Η γνήσια αγάπη – ποια είναι αυτή;
Φιλία – γιατί είναι αναγκαία, και με ποιον;
Σωματική ή σεξουαλική αγάπη: μόνο μέσα στον γάμο.
Η σωστή σειρά!
Τέσσερις λάθος νοοτροπίες που μας οδηγούν στο να καταλαβαίνουμε και να ζούμε
την "αγάπη" με λάθος τρόπο.

7. Μάθημα: Προσοχή – παγίδες!
 Ο διάβολος και η μέθοδός του.
 Οχτώ ψέματα σχετικά με την αγάπη, που μερικές φορές πιστεύουμε.
 Τέσσερις παγίδες, στις οποίες μπορούν να πέσουν οι έφηβοι:
o
o
o
o

Ζήσε τη στιγμή, μη σκέφτεσαι το μετά.
Σημασία έχει να αισθάνεσαι καλά και να διασκεδάζεις.
Οι ερωτικές σχέσεις στην εφηβεία είναι σημαντικές.
Σχέση με ένα μη πιστό άτομο.

 Βοήθεια, πώς να αποφύγεις τις παγίδες.
 Δύο παραδείγματα από την Αγία Γραφή: Ιωσήφ και Σαμψών.
 Πώς μπορείς να κινήσεις τον πειρασμό.

8. Μάθημα: Σχέσεις, Σχέσεις





Επτά πρακτικές συμβουλές για να προστατέψεις τον εαυτόν σου από λάθος σχέσεις.
Πότε είναι το σωστό timing για να συνάψεις μια σχέση;
Έξι προδιαγραφές για μια σχέση.
Αναγνωρίζοντας τη γνήσια αγάπη – 10 σημεία με τα οποία μπορείς να ελέγξεις, αν
πρόκειται για αληθινή αγάπη ή μόνο για έρωτα.

9. Μάθημα: Σεξουαλική πληρότητα






Τι σκέφτεται ο Θεός για τη σεξουαλικότητα;
Οι εφτά κανόνες του Θεού για το σεξ.
Σεξουαλική αγνότητα ‐ τι περιλαμβάνει;
Ο νόμος της σποράς και του θερισμού.
Οχτώ λόγοι, που αποδεικνύουν ότι το σεξ πριν το γάμο βλάπτει.

http://www.mailbox.edu.gr
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