Βασικό 3

∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση
Χρόνος 60 λεπτά
Υλικά που χρειάζονται
∆ιαφάνεια 1 - ∆ιακηρύξεις του Χριστού
∆ιαφάνεια 2 - Ο Ιησούς ο Μεγάλος ∆άσκαλος
∆ιαφάνεια 3 - Να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να υπακούσουν το Θεό
∆ιαφάνεια 4 - Βιβλική αλήθεια
∆ιαφάνεια 5 - Εισαγωγή
∆ιαφάνεια 6 - Βιβλική αφήγηση
∆ιαφάνεια 7 - Περίληψη και Εφαρµογή
∆ιαφάνεια 8 - ∆ραστηριότητα ανταπόκρισης
Αντίγραφο από Μάρκος 2: 1- 12 για κάθε εκπαιδευόµενο
Το χαρτονένιο εποπτικό για παραλυτικό
Φύλλο εργασίας των εκπαιδευοµένων για παρατηρήσεις διδασκαλίας
Οδηγίες για την κατασκευή του εποπτικού
Θα χρειαστείς 4 κοµµάτια χαρτόνι µε διαστάσεις περίπου 3Χ15 εκ. Σύνδεσε τα
άκρα των χαρτονιών χρησιµοποιώντας διχάλες. Το εποπτικό µοιάζει µε την
εικόνα:

Εξασκήσουν στη χρήση του εποπτικού για να κάνεις τα σχήµατα που
χρησιµοποιούνται για να δώσουν παραστατικά την ιστορία του παραλυτικού.
∆ες τµήµα πρακτικής εφαρµογής.

Τονισµένα κουτιά
Όλα τα γκρίζα κουτιά, όπως αυτό, περιλαµβάνουν οδηγίες για τον εκπαιδευτή.
Μαθήµατα Εκπαίδευσης ∆ασκάλων (∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση)
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Σκοπός
Οι εκπαιδευόµενοι να χρησιµοποιήσουν το µάθηµα τους για να δώσουν έµφαση
σε µία βιβλική αλήθεια και να προκαλέσουν τους µαθητές τους να
ανταποκριθούν µε υπακοή στο Θεό.
Με το τέλος του σεµιναρίου οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να δείξουν ότι έχουν
καταλάβει το µάθηµα µε τα ακόλουθα:
Αν παρακολουθήσουν ένα καλά διδαγµένο µάθηµα
Οι εκπαιδευόµενοι…
θα προσδιορίσουν σωστά ποια είναι η Βιβλική αλήθεια
θα προσδιορίσουν σωστά τα 4 µέρη του µαθήµατος

Εισαγωγή
∆είξε και διάβασε τις ακόλουθες διακηρύξεις. Ζήτησε από τους
εκπαιδευόµενους να σκεφτούν τι κοινό έχουν µεταξύ τους αυτές οι διακηρύξεις.

“Ακολουθήστε µε...και θα σας κάνω
ψαράδες ανθρώπων.”
“γύρισε στο σπίτι σου και διηγήσου
όσα έκανε
σ' εσένα ο Θεός.”
“Πήγαινε, και να κάνεις κι εσύ το
ίδιο.”
“Εσείς, ποιος λέτε πως είµαι;”
“Πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά
σου και δώσε τα χρήµατα στους
φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό
κοντά στο Θεό κι έλα να µε
ακολουθήσεις σηκώνοντας το
σταυρό σου.”

"Ακολουθήστε µε". .."και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων". (Ματθαίος
4:19)
"γύρισε στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε σ' εσένα ο Θεός". (Λουκάς
8: 39)
"Πήγαινε, και να κάνεις κι εσύ το ίδιο". (Λουκάς 10:37)
"Εσείς, ποιος λέτε πως είµαι;" (Ματθαίος 16:15)
"Πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήµατα στους
φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό κι έλα να µε
ακολουθήσεις σηκώνοντας το σταυρό σου". (Μάρκος 10:21)
Τι κοινό έχουν όλες αυτές οι διακηρύξεις;
Οι απαντήσεις πιθανόν να περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα
ακόλουθα:
Όλες προέρχονται από τη Βίβλο, όλες τις είπε ο Ιησούς, όλες είναι
αποσπάσµατα, όλες είναι προκλήσεις.
Σε κάθε περίπτωση η διακήρυξη είναι µια πρόκληση του Ιησού προς τους
ακροατές του να κάνουν κάτι από αυτά που τους δίδαξε:
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Προαιρετική Επιλογή για επέκταση:
Αντί να κάνεις τα πιο πάνω, βάλε τους εκπαιδευόµενους σε µικρές οµάδες για
να προσδιορίσουν σε κάθε εδάφιο ποιος ήταν αυτός που προκλήθηκε και ποια
ήταν η πρόκληση.
Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους ότι θα πρέπει να δουν τα συµφραζόµενα
των εδαφίων για να βρουν τις απαντήσεις.
∆ώσε ευκαιρία στις οµάδες να µοιραστούν µε τους υπόλοιπους αυτά που
βρήκαν.
"Ακολουθήστε µε". .."και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων". (Ματθαίος
4:19) Ο Ιησούς προκαλεί τον Πέτρο και τον Ανδρέα να παρατήσουν τα
δίχτυα τους και να γίνουν µαθητές.
"Γύρισε στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε σ' εσένα ο Θεός".(Λουκάς
8: 39) Ο Ιησούς Χριστός προκαλεί το δαιµονιζόµενο στα Γάδαρα να
µιλήσει στην οικογένεια του και στους φίλους του πως ο Θεός τον
ελευθέρωσε.
"Πήγαινε, και να κάνεις κι εσύ το ίδιο". (Λουκάς 10:37). Ο Ιησούς καλεί
ένα νοµοµαθή να αγαπήσει τον πλησίον του όπως έκανε ο καλός
Σαµαρείτης.
"Εσείς, ποιος λέτε πως είµαι;" (Ματθαίος 16:15) Ο Ιησούς προκαλεί τους
µαθητές του να σκεφτούν τι πίστευαν αυτοί οι ίδιοι για το Ποιος είναι.
"Πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήµατα στους
φτωχούς,. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό κι έλα να µε
ακολουθήσεις …". (Μάρκος 10:21) Ο Ι. Χριστός προκαλεί τον πλούσιο
νέο να διαλέξει µεταξύ του πλούτου του και της υπακοής στο Θεό.
Όταν ο Χριστός ήταν µε τους µαθητές τους ήταν το πρότυπο της αλήθειας του
Θεού. ∆ηµιούργησε σχέσεις µαζί τους και τους δίδαξε την αλήθεια του Θεού.
Όµως όταν δίδασκε το έκανε πάντα µε σκοπό την ανταπόκριση. Πάντοτε
έδειχνε στους µαθητές Του ότι ο Λόγος του Θεού είχε σηµασία για αυτούς και
ότι αυτοί έπρεπε να κάνουν κάτι από αυτά που άκουσαν.
Πώς µπορούµε να συγκρίνουµε τη διδασκαλία µας µε τη διδασκαλία του
Χριστού; Όταν διδάσκουµε το Λόγο του Θεού, µήπως τα παιδιά µας απλώς
ακούνε ιστορίες για κάποιους ανθρώπους που έζησαν και πέθαναν πριν πολλά
- πολλά χρόνια ή όταν διδάσκουµε το Λόγο του Θεού, καταλαβαίνουν ότι
χρειάζονται να ανταποκριθούν µε το να βάλουν σε εφαρµογή την αλήθεια του
Θεού στις δικές τους τις ζωές; Όταν δίδασκε ο Ιησούς πάντοτε το έκανε µε το
σκοπό να υπάρξει ανταπόκριση.

∆ιατυπώνουµε το σκοπό:
Η προσευχή µας είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος:
να χρησιµοποιήσετε το µάθηµά σας για να τονίσετε µία Βιβλική αλήθεια και να
προκαλέσετε τους µαθητές σας να ανταποκριθούν σ' αυτήν υπακούοντας στο Θεό.
Μαθήµατα Εκπαίδευσης ∆ασκάλων (∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση)
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Παρουσίαση
Να θυµηθούµε το στόχο που βάλαµε – ότι οι µαθητές µας να γνωρίσουν, να
αγαπήσουν και να υπακούσουν το Θεό. Είναι θαυµάσιος στόχος αλλά πολύ
µεγάλος για να τον πετύχουµε σε ένα µάθηµα. Όταν κοιτάξουµε σε µια
περικοπή θα δούµε πολλές αλήθειες που θα µπορούσαµε να διδάξουµε. Για να
κάνουµε ένα ξεκάθαρο βήµα προς τον στόχο, πρέπει να διαλέξουµε µόνο µια
αλήθεια στην οποία θα δώσουµε έµφαση.
Καθώς διαβάζω τη βιβλική ιστορία του παραλυτικού στο Μάρκος 2:1-12 ποιες
αλήθειες ακούς στην ιστορία;
∆ιάβασε δυνατά το Μάρκος 2:1 - 12.
Ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να υποδείξουν αλήθειες που θα
µπορούσαν να διδάξουν µε βάση αυτήν την περικοπή.
Αν οι εκπαιδευόµενοι δεν έδωσαν πολλές υποδείξεις, µοιράσου 2 ή 3
απαντήσεις ως οδηγό.
Κατεύθυνε τους εκπαιδευόµενους να κοιτάξουν ο καθένας χωριστά την
περικοπή για 3 λεπτά και ο καθένας να γράψει 2 αλήθειες που θα
µπορούσε να δώσει έµφαση από την ιστορία. Αφού ο κάθε
εκπαιδευόµενος θα γράψει τις υποδείξεις, δώσε τους ακόµα µια ευκαιρία
για να προτείνουν αλήθειες που θα µπορούσαν να διδάξουν από το
Μάρκος 2:1-12.
Γράψε τις απαντήσεις των εκπαιδευόµενων στον άσπρο πίνακα ή στον
µαύρο πίνακα.
Οι απαντήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα
ακόλουθα:
Μόνο ο Θεός µπορεί να συγχωρήσει την αµαρτία
Ο Χριστός θέλει να φέρουµε τους φίλους µας σ’ Αυτόν.
Ο Χριστός µπορεί να βοηθήσει άσχετα µε το πόσο µεγάλο φαίνεται να
είναι το πρόβληµα.
Ίσως δεν είναι εύκολο να πάει κανείς στο Χριστό αλλά είναι το πιο
σηµαντικό πράγµα.
Η αµαρτία είναι το µεγαλύτερο µας πρόβληµα.
Ο Θεός ανταµείβει την πίστη.
Ο Θεός µπορεί να κάνει το αδύνατο.
Ο Χριστός θέλει να Τον εµπιστευόµαστε και να κάνουµε το σωστό.
Οι άνθρωποι είναι πιο σηµαντικοί από τα πράγµατα.
Ο Θεός είναι µεγαλύτερος από το πρόβληµα.
Μαθήµατα Εκπαίδευσης ∆ασκάλων (∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση)
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Μια αλήθεια
Είναι άραγε όλα αυτά σπουδαία µαθήµατα για τα παιδιά µας;
Ναι και βέβαια είναι, αλλά όπως είπαµε δεν µπορούµε µέσα σε µια βδοµάδα να
τους διδάξουµε τα πάντα για το να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να
υπακούσουν το Θεό. Πόσες αλήθειες µπορούµε να διδάξουµε σε µια βδοµάδα;
Θα πρέπει να επιλέξουµε ΜΙΑ Βιβλική αλήθεια στην οποία θα συγκεντρώσουµε
την προσοχή µας σε ΕΝΑ µάθηµα. Πώς όµως θα επιλέξουµε ΜΙΑ αλήθεια όταν
υπάρχουν τόσες πολλές που θα µπορούσαµε να διδάξουµε;
Οι απαντήσεις σ' αυτό το ερώτηµα µπορούν να περιλαµβάνουν αλλά δεν
περιορίζονται στα ακόλουθα: Χρησιµοποίησε την αλήθεια που υποδεικνύεται στο
βιβλίο του δασκάλου,, µια αλήθεια που µίλησε σε σένα προσωπικά, µια αλήθεια
που ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες των µαθητών σου κτλ.
Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες για την επιλογή της µίας Βιβλικής
Αλήθειας, όµως υπάρχουν δύο βασικά πράγµατα που πρέπει να σκεφτούµε:
1. Να σκεφτείς τις ανάγκες των µαθητών σου.
∆ιάβασε τις ακόλουθες καταστάσεις που πιθανόν να υπάρχουν στις τάξεις των
εκπαιδευόµενων. Μετά που θα διαβάσεις κάθε κατάσταση, ζήτησε από τους
εκπαιδευόµενους να προσδιορίσουν µια κατάλληλη βιβλική αλήθεια που
µπορούν να βρουν στην περικοπή Μάρκος 2:1-21. Οι προτεινόµενες
απαντήσεις βρίσκονται στα γκρίζα κουτιά µε πλάγια γράµµατα.
Πολλά από τα παιδιά δε γνωρίζουν το Χριστό ως προσωπικό τους Σωτήρα.
Η µεγαλύτερη µας ανάγκη είναι να συγχωρήσει ο Χριστός τις αµαρτίες µας.

 Η µεγαλύτερη µας ανάγκη είναι
να συγχωρήσει 0ο Χριστός τις
αµαρτίες µας

 Αν νοιαζόµαστε για τους

φίλους µας, θα τους φφέρουµε
στο Χριστό όπως οι 4 φίλοι
της φιστορίας.

 Το να βοηθάµε τους

φίλους
µας δεν είναι πάντα εεύκολο
αλλά είναι πολύ σηµαντικό και
αξίζει.

 Ο Χριστός είναι αρκετά

µεγάλος και µπορεί να κάνει τα
πάντα.

Τα παιδιά φέρνουν σπάνια φίλους τους στην εκκλησία/
Αν νοιαζόµαστε για τους φίλους µας, θα τους φέρουµε στο Χριστό όπως οι 4
φίλοι της ιστορίας.
Τα παιδιά φαίνονται ότι είναι πολύ εγωκεντρικά.
Το να βοηθάµε τους φίλους µας δεν είναι πάντα εύκολο αλλά είναι πολύ
σηµαντικό και αξίζει.
Μερικά παιδιά αντιµετωπίζουν δυσκολίες και αναρωτιούνται αν ο Χριστός
είναι αρκετά µεγάλος για να τα βοηθήσει.
Ο Χριστός είναι αρκετά µεγάλος και µπορεί να κάνει τα πάντα· για
παράδειγµα, να γνωρίζει τι χρειαζόµαστε, να συγχωρήσει τις αµαρτίες µας,
να λύσει τα προβλήµατα µας κτλ.
Ο Ιησούς είναι αρκετά µεγάλος και µπορεί να κάνει τα πάντα.
Μαθήµατα Εκπαίδευσης ∆ασκάλων (∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση)
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Οι µαθητές µπορούν να προσευχηθούν µε σύντοµες φράσεις για να
ευχαριστήσουν το Χριστό για όλα τα πράγµατα που µπορεί να κάνει µε τη
δύναµη Του.
2. Να στηριχτείς στην οδηγία του Αγίου Πνεύµατος που

γνωρίζει τους µαθητές σου καλύτερα από σένα.
Καθώς προσευχόµαστε για τους µαθητές µας και το µάθηµα µας, χρειάζεται να
είµαστε ανοιχτοί στην οδηγία του Αγίου Πνεύµατος. Πολλές φορές τα παιδιά µας
αντιµετωπίζουν δυσκολίες και καταστάσεις για τις οποίες δεν ξέρουµε τίποτε.
Ενώ εµείς δεν γνωρίζουµε αυτές τις ανάγκες, ο Θεός γνωρίζει τις λεπτοµέρειες
της ζωής κάθε παιδιού ξεχωριστά. Καθώς ετοιµαζόµαστε, πρέπει να ζητήσουµε
σοφία από το Θεό και να είµαστε ευαίσθητοι σ' αυτά που µας θέλει να
διδάξουµε.
Αφού έχουµε διαλέξει µία αλήθεια για να διδάξουµε στο µάθηµα µας, τώρα
χρειαζόµαστε να προσδιορίσουµε και µια πιθανή ανταπόκριση που θα µπορούν
να κάνουν οι µαθητές σ’αυτήν την αλήθεια. Να θυµάσαι ότι ο Χριστός ως
δάσκαλος, δε δίδαξε απλώς την αλήθεια αλλά πάντοντε προκαλούσε τους
ακροατές Του να να ανταποκριθούν. Επίσης να θυµάσαι ότι καθώς διδάσκεις το
Άγιο Πνεύµα µπορεί να προκαλέσει µια διαφορετική ανταπόκριση στις καρδιές
των µαθητών.
∆ιάβασε τα ακόλουθα. ∆ώσε χρόνο µετά από κάθε αλήθεια και ζήτησε από τους
εκπαιδευόµενους να προτείνουν κατάλληλες ανταποκρίσεις που δίνουν τα
παιδιά. Οι προτεινόµενες απαντήσεις βρίσκονται στα γκρίζα κουτιά µε πλάγια
γράµµατα.
Προαιρετική Επιλογή Επέκτασης
Βάλε τους εκπαιδευόµενους να δουλέψουν σε µικρές οµάδες, να διαλέξουν
τρεις βιβλικές αλήθειες και να προσδιορίσουν τις ανταποκρίσεις των µαθητών
σε κάθε µία από αυτές. ∆ώσε χρόνο στις οµάδες να µοιραστούν αυτά που
βρήκαν µε τις υπόλοιπες οµάδες.
Η µεγαλύτερη µας ανάγκη είναι να συγχωρήσει ο Χριστός τις
αµαρτίες µας.
Τα παιδιά που δεν είναι σωσµένα µπορεί να ανταποκριθούν µε το να
αναγνωρίσουν την αµαρτία στη ζωή τους και να εµπιστευθούν το Χριστό γιατί
είναι Αυτός που πέθανε για τις αµαρτίες τους.
Αν νοιαζόµαστε για τους φίλους µας, θα τους φέρουµε στο Χριστό
όπως οι 4 φίλοι της ιστορίας.
Τα παιδιά µπορεί να σκεφτούν για κάποιο φίλο τους που δε γνωρίζει το Χριστό
και να τον/την προσκαλέσουν να έρθει στο επόµενο µάθηµα µαζί τους.

Μαθήµατα Εκπαίδευσης ∆ασκάλων (∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση)
ανατύπωση

© 2004 BCM International Απαγορεύεται η

6

Το να βοηθάµε τους φίλους µας δεν είναι πάντα εύκολο αλλά είναι
πολύ σηµαντικό.
Τα παιδιά µπορούν να σκεφτούν κάποιον που χρειάζεται έναν καλό φίλο και να
σκεφτούν έναν τρόπο που θα µπορούσαν να βοηθήσουν αυτό το πρόσωπο την
ερχόµενη εβδοµάδα - ίσως µε το να αρχίσουν να παίζουν µαζί του, να τον
βοηθήσουν µε τα µαθήµατα, να µοιραστούν τα παιχνίδια τους κοκ.
Ο Χριστός είναι αρκετά µεγάλος και µπορεί να κάνει τα πάντα.
Τα παιδιά να προσευχηθούν µε σύντοµες προσευχές για να ευχαριστήσουν τον
Ιησού για τα πράγµατα που ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΣ να κάνει.
Αν θέλουµε να διδάξουµε όπως δίδαξε ο Χριστός και να διδάξουµε την αλήθεια
έτσι που να την εφαρµόσουν τα παιδιά στη ζωή τους, χρειάζεται πρώτα εµείς να
ξεκαθαρίσουµε στο µυαλό µας ποια αλήθεια θέλουµε να µάθουν τα παιδιά και
έναν τρόπο µε τον οποίο µπορούν να ανταποκριθούν σ' αυτήν.
Αφού διαλέξαµε ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ και έχουµε σκεφτεί πως θ’
ανταποκριθούν οι µαθητές βάζοντας την σ’ εφαρµογή, τώρα είµαστε έτοιµοι να
ετοιµάσουµε το µάθηµα µας. Ο σκοπός του µαθήµατος είναι πως να
βοηθήσουµε τα παιδιά να καταλάβουν την αλήθεια και να αρχίσουν να την
εφαρµόζουν στη ζωή τους.
Κατεύθυνε τους εκπαιδευόµενους στο φύλλο εργασίας Α.
‘Ηδη έχουµε βρει τη µία βιβλική αλήθεια. Κάθε µάθηµα που διδάσκουµε έχει
διάφορα µέρη. Όλα τα µέρη βρίσκονται στο φύλλο εργασίας Α. Ας δούµε όλοι
µαζί τα µέρη του µαθήµατος.
Μία Βιβλική Αλήθεια

Κάθε µάθηµα περιλαµβάνει 4 µέρη:
1. Εισαγωγή.

Εισαγωγή.

2. Βιβλική Αφήγηση

Βιβλική Αφήγηση

3. Ανακεφαλαίωση / Εφαρµογή
4. ∆ραστηριότητα ανταπόκρισης

Ανακεφαλαίωση / Εφαρµογή
∆ραστηριότητα ανταπόκρισης.
Κάθε ένα από αυτά τα µέρη του µαθήµατος παίζει ένα σπουδαίο ρόλο στο να
οδηγήσει τους µαθητές στο να ανταποκριθούν στην αλήθεια του Θεού.

Εισαγωγή.
Πώς θα κάνω τα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται για το µάθηµα σήµερα;
Όταν έρχονται τα παιδιά στην τάξη σου, δεν είναι άδειοι κουβάδες που
περιµένουν να τους γεµίσουµε µε Βιβλικές αλήθειες. Έχουν ένα σωρό
πράγµατα στο µυαλό τους. Είναι απίθανο ότι θα ήρθαν στην τάξη σκεφτόµενα
για τον παραλυτικό και πως τον έφεραν οι φίλοι του στο Χριστό.
Μαθήµατα Εκπαίδευσης ∆ασκάλων (∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση)
ανατύπωση
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Ποια πράγµατα µπορεί να έχουν στο νου τους τα παιδιά σου καθώς έρχονται
στην τάξη;
Αν δεν έχεις απαντήσεις, ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να αναλογιστούν τι
οι ίδιοι σκέφτονται όταν έρχονται στην εκκλησία· τσακωµός στο σπίτι πριν να
έρθουν, θέλουν κάτι να φάνε, δεν ήρθε ο καλύτερος τους φίλος, σκέφτονται τι θα
κάνουν όταν πάνε στο σπίτι.
Η εισαγωγή του µαθήµατος θα πρέπει να τα κάνει να σκέφτονται για το µάθηµα
της ηµέρας. Είναι η γέφυρα η οποία θα τα οδηγήσει από εκεί που βρίσκονται
στο µέρος που θέλεις να πάνε στο Λόγο του Θεού.

Βιβλική Αφήγηση
Με ποιον τρόπο θα µεταδώσω το Λόγο του Θεού αποτελεσµατικά στους
µαθητές;
Είναι το µέρος που συνήθως το σκεφτόµαστε ως το "µάθηµα"· αυτή είναι η
Βιβλική ιστορία, η Βιβλική Μελέτη ή το τµήµα του κηρύγµατος στο οποίο
εξηγείται η Βίβλος.

Ανακεφαλαίωση / Εφαρµογή.
Πώς θα µπορέσω να επαναλάβω µε συντοµία τη βιβλική αλήθεια και να την
εφαρµόσω στους µαθητές.
Η ανακεφαλαίωση/ Εφαρµογή πρώτα κάνει µια ανακεφαλαίωση του µαθήµατος
και µετά απαντά στο ερώτηµα "και τι µ΄ αυτό;" "Τι µε νοιάζει για 4 ανθρώπους
που πριν 2000 χρόνια κάνανε µια τρύπα στη στέγη;" Αν έχεις προσδιορίσει ΜΙΑ
βιβλική αλήθεια που θέλεις να µάθουν και να ανταποκριθούν οι µαθητές, τότε
έχεις την απάντηση στο "και τι µ' αυτό;".
Η ανακεφαλαίωση επαναλαµβάνει τη βιβλική αλήθεια και κάνει ανασκόπηση
τον τρόπο που οι βιβλικοί χαρακτήρες πειραµατίστηκαν αυτήν την αλήθεια στη
ζωή τους.
Παράδειγµα:
"Οι 4 φίλοι δυσκολεύτηκαν πολύ να βοηθήσουν το φίλο τους. ∆εν ήταν εύκολο
να τον φέρουν στον Χριστό, όµως ο Χριστός τον θεράπευσε, επειδή πίστεψαν
σ’ Αυτόν. Η εφαρµογή απαντάει στο «και τι µ’ αυτό;» του µαθήµατος· δηλαδή
δείχνει ποια σχέση έχει αυτό το µάθηµα µε τη ζωή των µαθητών µας.
Παράδειγµα:
Θα προσεύχοµαι γι’ αυτόν/αυτήν και επίσης θα ζητήσω από το Χριστό να µου
δείξει πως µπορώ να τον/την βοηθήσω να γνωρίσει το Χριστό.

Μαθήµατα Εκπαίδευσης ∆ασκάλων (∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση)
ανατύπωση
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∆ραστηριότητα ανταπόκρισης
Πώς θα βοηθήσω τα παιδιά να βάλουν τη Βιβλική αλήθεια σε εφαρµογή αυτήν τη
βδοµάδα;
Συχνά τα µαθήµατα µας τελειώνουν µε την εφαρµογή. ∆ηµιουργούµε ακροατές
που γνωρίζουν τι λέγει η Βίβλος να κάνουµε αλλά ποτέ δεν κάνουν τίποτε γι’
αυτό. Ως δάσκαλοι, θέλουµε να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να κάνουν το
πρώτο βήµα στο να εφαρµόσουν την αλήθεια στη ζωή τους. Η δραστηριότητα
ανταπόκρισης είναι αυτή που βοηθά τους µαθητές µας να κάνουν τα πρώτα
αυτά βήµατα.
Παράδειγµα
Πόσοι από σας έχετε ένα τουλάχιστο φίλο που δε γνωρίζει το Χριστό; Ποιο
είναι το όνοµά του/της; Πως θα µπορούσες να τον/την βοηθήσεις να
γνωρίσει το Χριστό; Ας προσευχηθούµε τώρα όλοι µαζί για αυτούς τους
φίλους για τους οποίους µιλήσαµε και να ζητήσουµε από το Χριστό να µας
βοηθήσει βρούµε έναν τρόπο να τους µιλήσουµε τη βδοµάδα αυτή για το
Χριστό.

Πρακτική Εφαρµογή
Καθοδήγησε τους εκπαιδευόµενους στο φύλλο εργασίας Β. Ζήτησε τους
να σε παρακολουθήσουν καθώς διδάσκεις µε συντοµία το Μάρκος 2: 1-12.
Καθώς σε παρακολουθούν ζήτησε τους να σηµειώσουν τ’ ακόλουθα:
1. Ποια Βιβλική αλήθεια δίνει έµφαση ο δάσκαλος;
2. Πως έκανε εισαγωγή του µαθήµατος;
3. Τι το έκανε εύκολο/ δύσκολο για να καταλάβετε την ιστορία;
4. Πως έγινε η ανακεφαλαίωση και η εφαρµογή της βιβλικής αλήθειας;
5. Τι ενθαρρύνει η δραστηριότητα ανταπόκρισης να κάνουν οι µαθητές;
Ενθάρρυνε τους εκπαιδευόµενους να νιώσουν άνετα και να προσπαθήσουν
να φανταστούν τον εαυτό τους ότι είναι µαθητές. ∆ίδαξε το µάθηµα από το
Μάρκο 2: 1 -12 σαν να δίδασκες µια κανονική τάξη. Καθώς διδάσκεις
χρησιµοποίησε το εποπτικό µε τις λωρίδες για να σχηµατίσεις τα σχήµατα
που δείχνονται δίπλα στις σηµειώσεις. Τα ακόλουθα είναι µια υπόδειξη
µαθήµατος.

Μαθήµατα Εκπαίδευσης ∆ασκάλων (∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση)
ανατύπωση

© 2004 BCM International Απαγορεύεται η

9

Εισαγωγή:
Τι νοµίζετε ότι πρέπει να κάνετε για να γίνετε ιεραπόστολοι;
Οι απαντήσεις µπορούν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: να πας σε µια ξένη
χώρα, να µιλάς στους ανθρώπους για το Χριστό, να κηρύττεις το Λόγο του
Θεού..
Σήµερα θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερις ανθρώπους που ήτανε
ιεραπόστολοι χωρίς να φύγουν από το σπίτι τους.

Βιβλική αφήγηση:
Τέσσερις φίλοι ζούσαν σε µια πόλη που την έλεγαν Καπερναούµ. Η µέρα αυτή
ήταν µια ξεχωριστή µέρα γιατί ο Χριστός θα τους επισκεπτόταν. Όλοι µιλούσαν
για το Χριστό. Έλεγαν ότι ο Χριστός είχε υπερφυσικές δυνάµεις. Είχε µετατρέψει
το νερό σε κρασί, είχε θεραπεύσει µια γυναίκα από τον υψηλό πυρετό της και
ότι τις προάλλες είχε θεραπεύσει και κάποιον λεπρό! Οι ιστορίες που οι
τέσσερις φίλοι άκουγαν τους έκαναν να αρχίσουν να σκέπτονται για το φίλο
τους. Βλέπετε οι τέσσερις αυτοί φίλοι είχαν κάποιο φίλο που ήταν παραλυτικός.
Τι σηµαίνει να ‘σαι παράλυτος;
Οι απαντήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: δεν µπορεί να
περπατήσει, δεν µπορεί να νιώσει τίποτα, δεν µπορεί να κουνηθεί.
Όταν κάποιος είναι παράλυτος δεν µπορεί να νιώσει τίποτε. Μερικοί άνθρωποι
είναι τόσο παράλυτοι που δεν µπορούν να νιώσουν τίποτε από το λαιµό τους
και κάτω.
Θέλω όλοι σας να µείνετε για λίγο ακίνητοι και να µην κουνήσετε τίποτε άλλο
εκτός από το κεφάλι σας.
Πώς θα σας φαινόταν αν ήσασταν έτσι όλη την ώρα;
Οι απαντήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: δε θα µπορούσαµε: να
περπατήσουµε, να παίξουµε, να φάµε, να ντυθούµε, να πλένουµε να χτενίσουµε
τα µαλλιά µας µόνοι µας.
Καθώς οι τέσσερις φίλοι σκέφτηκαν το φίλο τους τον παραλυτικό,
αναρωτήθηκαν αν αυτός ο Χριστός θα µπορούσε να τον βοηθήσει. Έτσι
αποφάσισαν να πάνε το φίλο τους να δει τον Ιησού.
Ίσως να 'τρεξαν όσο γρήγορα µπορούσαν για να πάνε στο σπίτι του φίλου τους
να του πουν για το Χριστό και για όλα αυτά που είχε κάνει. Ίσως ο φίλος τους
να µην ήταν και τόσο σίγουρος. Εξ’ άλλου είχε πάει σε πολλούς γιατρούς και
κανένας απ’ αυτούς δεν µπόρεσε να τον βοηθήσει. Όλοι οι γιατροί είχαν πει ότι
δεν µπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο για την αρρώστια του, παρόλα αυτά οι
τέσσερις φίλοι ήταν σίγουροι πως ο Ιησούς µπορούσε να βοηθήσει . Έτσι ο
παραλυτικός συµφώνησε να πάει.
Μαθήµατα Εκπαίδευσης ∆ασκάλων (∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση)
ανατύπωση
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Ο παραλυτικός δε µπορούσε να πάει µόνος του στο Χριστό, Έτσι οι τέσσερις
φίλοι αποφάσισαν να τον πάνε αυτοί στο Χριστό. Τον κουβαλήσουν µε το
κρεβάτι του. Τα κρεβάτια στους βιβλικούς χρόνους ήταν λίγο µικρότερα και
ελαφρύτερα από τα κρεβάτια που έχουµε σήµερα. Πιο πολύ έµοιαζαν µε
σλίπινγκ µπακ ή σαν λεπτά στρώµατα και ήταν στο πάτωµα . Έτσι κάθε φίλος
έπιασε µια γωνία απ’ αυτό το στρώµα και τον σήκωσαν. Καθώς περπατούσαν
στους δρόµους υπήρχε παντού ησυχία.
Οι τέσσερις φίλοι αναρωτιόνταν πως έγινε και οι δρόµοι ήταν άδειοι. Αλλά όταν
έστριψαν τη γωνία κατάλαβαν το γιατί. Όλοι οι άνθρωποι είχαν µαζευτεί γύρω
από ένα σπίτι που ήταν ο Ιησούς. Ήταν τόσοι πολλοί εκεί που δεν µπορούσαν
να µπουν µέσα. Κι ο πιο µικρός από σας εδώ δε θα µπορούσε να στριµωχτεί
ανάµεσα στο πλήθος. ∆εν υπήρχε τρόπος οι τέσσερις φίλοι που κουβαλούσαν
το φίλο τους πάνω στο στρώµα να µπορέσουν να πλησιάσουν την πόρτα.
Πώς νοµίζετε ότι θα πρέπει να ένιωσαν οι τέσσερις φίλοι;
Οι απαντήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: απογοητεύτηκαν,
λυπήθηκαν, αποθαρρύνθηκαν, ήθελαν να τα παρατήσουν.
Έκαναν τόσο δρόµο κι έφεραν τον φίλο τους και τώρα ήταν αδύνατο να δουν
τον Ιησού. Θα πρέπει να είχαν απογοητευτεί, αλλά έλπιζαν ότι ο Χριστός θα
βοηθούσε το φίλο τους. Ξαφνικά ένας από αυτούς είχε µια ιδέα. Τα σπίτια στην
Καπερναούµ ήταν πολύ διαφορετικά από τα σπίτια στα οποία ζούµε εµείς
σήµερα. Εκείνα τα σπίτια δεν είχαν επικλινείς – µυτερές στέγες σαν τις δικές
µας Η στέγη τους ήταν επίπεδη µε σκαλιά που ανέβαιναν απ’ τα πλάγια. Ίσως
θα µπορούσαν να πάνε στο Χριστό από την οροφή, σκέφτηκαν.
Οι τέσσερις φίλοι µε προσοχή κουβάλησαν τον φίλο τους από την πλαϊνή
σκάλα στην οροφή. Έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί γιατί αν τους ξέφευγε
λιγάκι το στρώµα ο φίλος τους θα µπορούσε να είχε πέσει στο χώµα. Και τότε
θα γινόταν χειρότερα από πριν. Αλλά τελικά τον ανέβασαν στην στέγη και τον
άφησαν κάτω ενώ οι ίδιοι άρχισαν ν’ ανοίγουν µια τρύπα στη σκεπή. Θα πρέπει
να είχε ζέστη καθώς άνοιγαν την τρύπα στη στέγη αλλά τα κατάφεραν τελικά µε
την επιµονή τους ν’ ανοίξουν την τρύπα. Μπορείτε να φανταστείτε τα έκπληκτα
βλέµµατα των ανθρώπων όταν σήκωσαν τα µάτια τους προς τα πάνω; Αντί να
δουν τη στέγη είδαν τέσσερις άντρες να κοιτάζουν κάτω!
Μόλις η τρύπα έγινε αρκετά µεγάλη έβγαλαν πιθανόν τις ζώνες τους και µε
προσοχή να την έδεσαν ο καθένας στις γωνίες του στρώµατος του φίλου τους.
Σιγά και µε προσοχή κατέβασαν τον φίλο τους ακριβώς µπροστά στο Χριστό.
Αν οι άνθρωποι πιο πριν όταν είδαν την τρύπα είχαν εκπλαγεί καταλαβαίνετε
την έκπληξη τους τώρα και προπαντός την έκπληξη του ιδιοκτήτη του σπιτιού.
Ο Χριστός ήταν ο µόνος εκεί που δεν φάνηκε να εκπλήσσεται καθόλου.
Αντίθετα ήταν ευχαριστηµένος που οι τέσσερις φίλοι µπήκαν σε τόση φασαρία
για να φέρουν τον φίλο τους σ’ Εκείνον. Όλοι τους ησύχασαν και αναρωτιόνταν
τι θα 'κανε ο Χριστός στη συνέχεια.
Τι νοµίζετε ότι έκανε ο Χριστός;
Μαθήµατα Εκπαίδευσης ∆ασκάλων (∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση)
ανατύπωση
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Οι µαθητές µπορεί να απαντήσουν ότι ο Χριστός θεράπευσε αµέσως τον
παραλυτικό.
Όλοι περίµεναν να θεραπεύσει τον παραλυτικό αµέσως αλλά αντί να κάνει
αυτό είπε κάτι που φάνηκε λιγάκι παράξενο. Του είπε «Υιέ µου οι αµαρτίες σου
συγχωρήθηκαν» (εδ. 5) Ο Χριστός ήξερε ότι το πιο σηµαντικό πρόβληµα που
είχε αυτός ο άνθρωπος ήταν ότι είχε κάνει κακές πράξεις και χρειάζονταν ο
Χριστός να τον συγχωρήσει.
Μερικοί από τους δασκάλους που ήταν εκεί γύρω θύµωσαν πολύ µε τον Χριστό
και άρχισαν να λένε ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο Χριστός γιατί µονάχα
ο Θεός µπορούσε να συγχωρήσει τις αµαρτίες. Ο Χριστός το κατάλαβε και έτσι
τους ρώτησε: «Τι είναι πιο εύκολο να πω, συγχωρήθηκαν οι αµαρτίες σου ή να
του πω Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου;» Έτσι για να
δείξει σε όλους ότι είναι πραγµατικά Θεός, γύρισε στον παραλυτικό και είπε
«Σήκω πάρε το κρεβάτι σου περπάτα και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνη τη
στιγµή ο άνθρωπος σηκώθηκε πήρε το στρώµα και πήγε στο σπίτι του. Όλοι
θαύµασαν!

Ανακεφαλαίωση/ Εφαρµογή
Ανακεφαλαίωση
Ξέρετε, οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι συνάντησαν πολλές δυσκολίες ώσπου
να φέρουν τον φίλο τους να δει το Χριστό. Λέτε ο φίλος τους να χάρηκε; Αν
αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι δεν έλεγαν στον φίλο τους για το Χριστό, τότε
ποτέ δε θα συχωριόντουσαν οι αµαρτίες του και ποτέ του δε θα µπορούσε
να περπατήσει. Οι τέσσερις αυτοί φίλοι ήταν πραγµατικοί ιεραπόστολοι, όχι
γιατί πήγαν σε κάποια άλλη χώρα αλλά γιατί µίλησαν στο φίλο τους για το
Χριστό..
Εφαρµογή
Τι µας διδάσκει αυτή η ιστορία; Μας διδάσκει αν και µπορεί να βρούµε
πολλές δυσκολίες και αντιδράσεις, παρόλα αυτά πρέπει να φέρουµε τους
φίλους µας στο Χριστό ώστε να καλύψει τις πνευµατικές τους ανάγκες

∆ραστηριότητα ανταπόκρισης
Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να µιλήσουµε στους φίλους µας για το Χριστό.
Τι το κάνει δύσκολο να τους µιλήσουµε;
Οι απαντήσεις µπορεί να είναι παρόµοιες µε τις ακόλουθες: Είναι δύσκολο γιατί
πολλές φορές δεν τους ενδιαφέρει, µερικές φορές µας κοροϊδεύουν, άλλοτε οι
άνθρωποι λένε ότι είµαστε ανόητοι να πιστεύουµε στο Χριστό και γελάνε µαζί
µας.

Μαθήµατα Εκπαίδευσης ∆ασκάλων (∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση)
ανατύπωση
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Αλλά χρειάζεται να γνωρίσουν το Χριστό; Ναι αν και µερικές φορές είναι
δύσκολο να πούµε στους φίλους µας για το Χριστό. Μπορούµε να βοηθήσουµε
τους φίλους µας να µάθουν ότι ο Χριστός θα καλύψει τις πνευµατικές τους
ανάγκες αν έρθουν σ’ Αυτόν; Ναι. Πως µπορούµε να βοηθήσουµε τους φίλους
µας να γνωρίσουν το Χριστό αυτή τη βδοµάδα;
Οι απαντήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: να τους προσκαλέσουµε
να έρθουν µαζί µας στην εκκλησία, να τους πούµε ότι αγαπούµε το Χριστό, να
φοράµε κάποια µπλούζα ή καρφίτσα που έχουν κάποιο Χριστιανικό σύµβολο κι
όταν µας ρωτήσουν να τους εξηγήσουµε τη σηµασία του συµβόλου.
Ας σκύψουµε τα κεφάλια µας . Ζήτησε να σου δείξει ο Θεός τι πρέπει να κάνεις
αυτή τη βδοµάδα για να µιλήσεις σ’ ένα φίλο σου για το Χριστό.
∆ώσε χρόνο στα παιδιά να προσευχηθούν
Όταν τελειώσει το µάθηµα, επανάλαβε τις ερωτήσεις και ζήτησε από τους
εκπαιδευόµενους να µοιραστούν τις παρατηρήσεις τους.

Ποια βιβλική αλήθεια τονίστηκε;
Χρειάζεται να φέρουµε τους φίλους µας στον Χριστό ακόµα κι αν είναι
δύσκολο.
Πως έγινε η εισαγωγή στο µάθηµα;
Ρωτώντας τους µαθητές τι νοµίζουν ότι χρειάζεται για να γίνουν
ιεραπόστολοι.
Τι το έκανε εύκολο ή δύσκολο για να καταλάβουν την ιστορία.
Η χρήση εποπτικού βοηθήµατος, εξηγώντας όπως µυτερή/επίπεδη στέγη,
κρεβάτι/στρώµα, ερωτήσεις όπως Πώς νοµίζετε ότι θα πρέπει να ένιωσαν οι
τέσσερις φίλοι;
Πως έγινε η ανακεφαλαίωση και η εφαρµογή της βιβλικής αλήθειας;
∆ες το τµήµα Ανακεφαλαίωση/Εφαρµογή στο τέλος της ιστορίας.
Τι ενθάρρυνε η δραστηριότητα ανταπόκρισης να κάνουν οι µαθητές;
Να προσευχηθούν, να ζητήσουν από το Θεό να έχουν κάποια ευκαιρία να
µιλήσουν αυτή τη βδοµάδα σε κάποιο φίλο τους το Χριστό.
Ο σκοπός του µαθήµατος δεν ήταν απλά να πούµε την ιστορία για 5
ανθρώπους που έζησαν 2000 χρόνια πριν. Ο σκοπός ήταν να δείξουµε πόσο
σηµαντικό είναι να φέρουµε τους φίλους µας στον Χριστό και να προκαλέσουµε
τους µαθητές να αρχίσουν να µιλάνε σε έναν φίλο για το Χριστό αυτήν την
εβδοµάδα.
Μαθήµατα Εκπαίδευσης ∆ασκάλων (∆ιδασκαλία για Ανταπόκριση)
ανατύπωση
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Πρόσκληση
Όταν ο Χριστός δίδασκε πάντοτε είχε σαν στόχο την ανταπόκριση. Περίµενε οι
ακροατές Του να κάνουν κάτι σχετικά µε την αλήθεια που άκουσαν. Καθώς
ετοιµάζουµε το µάθηµα µας πρέπει να σκεφτούµε πως µπορούµε να κάνουµε
τους µαθητές µας να ανταποκριθούν.
Πρότρεψε τους δασκάλους να χρησιµοποιήσουν το φύλλο εργασίας Β για να
τους βοηθήσει να ετοιµάσουν το επόµενο µάθηµα. Χρησιµοποιώντας το φύλλο
εργασίας, θα τους βοηθήσει να σιγουρευτούν ότι έχουν συµπεριλάβει όλα τα
µέρη:
Μία βιβλική αλήθεια
Εισαγωγή
Βιβλική αφήγηση
Ανακεφαλαίωση/ Εφαρµογή
∆ραστηριότητα ανταπόκρισης
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