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Ενθαρρύνοντας την 
ανταπόκριση στη 
Βιβλική Αλήθεια  
 
Χρονική διάρκεια 1 ώρα 
 
Υλικά που χρειάζονται 

 Καθρέφτης, σφουγγάρι και βούρτσα για µαλλιά 
 Βίβλος 
 Εποπτικό 1 – Καθρέφτης 
 Εποπτικό 2 – Μία Βιβλική Αλήθεια 
 Εποπτικό 3 – Κριτήρια σκοπού 
 Εποπτικό 4 – Μέρη µαθήµατος 
 Εποπτικό 5 – Γέφυρα από Βίβλο σε παιδί 
 Εποπτικό 6 – Γέφυρα από Βίβλο σε πράξη 
 Ασπροπίνακας και µαρκαδόροι/ πίνακας και κιµωλίες 
 Φύλλα εργασίας εκπαιδευόµενων 

 
Τονισµένα κουτιά 
Όλα τα τονισµένα κουτιά, όπως αυτό, εσωκλείουν οδηγίες για τον 
εκπαιδευτή. 
 
Σκοπός 
Οι εκπαιδευόµενοι να είναι σε θέση να... 

 γράψουν ένα σύντοµο και σαφή και πρακτικό/εφαρµόσιµο 
σκοπό του µαθήµατος, 

 παρουσιάσουν µια περίληψη/ εφαρµογή και δραστηριότητα 
ανταπόκρισης η οποία θα βοηθήσει τους µαθητές να 
ανταποκριθούν στη Βιβλική αλήθεια. 

  
Στο τέλος του µαθήµατος αυτού , οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εξηγήσουν αυτά που κατανόησαν, µε τους 
ακόλουθους τρόπους: 

∆ορυφορικό 3ης Οµάδας 
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Αν δοθεί ένα γνωστό Βιβλικό ανάγνωσµα, η «συνταγή» για ένα 
σκοπό ανταπόκρισης και ένα «µενού» µε ιδέες. 

Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να... 
 γράψουν ένα σύντοµο, σαφή, πρακτικό σκοπό του µαθήµατος 
που να βασίζεται στην ανταπόκριση·  

 παρουσιάσουν µια περίληψη/εφαρµογή µαθήµατος και µια 
δραστηριότητα ανταπόκρισης η οποία θα βοηθήσει τους 
µαθητές να θέσουν την αλήθεια του Θεού σε πράξη στη ζωή 
τους. 

ΕΕιισσααγγωωγγήή  
 
 

 Πριν το µάθηµα µουτζούρωσε το πρόσωπό σου και ανακάτεψε τα 
µαλλιά σου. Τοποθέτησε έναν καθρέφτη µπροστά στην τάξη. 

 Καθώς αρχίζεις, κοιτάξου στον καθρέφτη µε υπερβολική 
συµπεριφορά και δήλωσε πως υπάρχει ένα πρόβληµα. Έπειτα 
πλύνε το πρόσωπό σου µε ένα σφουγγάρι, χτένισε τα µαλλιά σου 
και τακτοποίησε ό,τι άλλο χρειάζεται. 

 Ρώτησε τους εκπαιδευόµενους ποιον σκοπό πιστεύουν πως 
εξυπηρέτησε ο καθρέφτης. Πιθανόν να απαντήσουν πως ο 
καθρέφτης ήταν εκείνος που σου έδειξε πως χρειαζόταν να πλύνεις 
το πρόσωπό σου και να χτενίσεις τα µαλλιά σου. 

 
 

Εναλλακτικό Σενάριο 
Αντί να παίξεις το παραπάνω σενάριο, ίσως θα ‘θελες να παρουσιάσεις 
έναν καθρέφτη και να ρωτήσεις τους εκπαιδευόµενους πόσοι άνθρωποι 
έχουν έστω κι έναν καθρέφτη σπίτι τους. Ρώτησε τους εκπαιδευόµενους 
ποιο σκοπό εξυπηρετεί. 
 
Στο Ιάκωβος 1:22-25 η Βίβλος παροµοιάζει τον εαυτό της µε καθρέφτη. 
Καθώς θα διαβάζω το απόσπασµα, προσέξτε, το πώς η Βίβλος είναι σαν 
καθρέφτης στη ζωή µας. 
‘Αυτόν το Λόγο να τον κάνετε πράξη και όχι µόνο να τον ακούτε 
ξεγελώντας τους εαυτούς σας. Όποιος ακούει το Λόγο του Θεού και δεν 
τον εφαρµόζει, αυτός  µοιάζει µε άνθρωπο που βλέπει τον εαυτό του µέσα 
σ’ έναν καθρέφτη· τον βλέπει και φεύγοντας ξεχνάει αµέσως πως ήταν. 
Όποιος όµως µελέτησε τον τέλειο νόµο, δηλαδή το νόµο της ελευθερίας, 



  Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο,  Copyright © 2004 BCM International  Απαγορεύεται η Ανατύπωση             Ενθαρρύνοντας την Ανταπόκριση στη Βιβλική Αλήθεια       

 
3

και έµεινε σταθερός σ’ αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής που 
ξεχνάει, αλλά τον εφήρµοσε στην πράξη, αυτός µε την έµπρακτη αυτή 
εφαρµογή θα είναι µακάριος.’  (Ιάκωβος 1:22-25, να δοθεί έµφαση στα 
πλάγια.) 
Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι σαν καθρέφτης;  
 

Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό, 
κάποιες από τις ακόλουθες: 
Και τα δύο µας φανερώνουν πώς πραγµατικά είµαστε, όπως επίσης και τα 
λάθη µας. 
Ο Λόγος του Θεού είναι σαν καθρέφτης. Και τα δύο µας φανερώνουν πώς 
πραγµατικά είµαστε. Έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε κάνοντας κάτι 
για αυτό ή να αγνοήσουµε αυτό που βλέπουµε. Σαν δάσκαλοι του Λόγου 
του Θεού, είµαστε υπεύθυνοι να παρουσιάσουµε το Λόγο του Θεού στους 
µαθητές µας µε τρόπο που θα τους ενθαρρύνει να κάνουν κάτι γι’ αυτό. Ο 
Θεός δεν υποσχέθηκε ευλογίες για όσους ακούν το Λόγο Του µα για 
εκείνους που τον θέτουν σε εφαρµογή. 
Στο µάθηµα ∆ιδάσκοντας για Ανταπόκριση, παρατηρήσαµε πως ο Ιησούς 
πάντοτε παρακινούσε τους µαθητές να ανταποκριθούν σε αυτά που 
άκουγαν. Μελετήσαµε τη δοµή του µαθήµατος και είπαµε πως κάθε 
µάθηµα πρέπει να αρχίζει µε µια µόνο αλήθεια. Ολόκληρο το µάθηµα θα 
πρέπει να παρακινήσει τους µαθητές στο να ανταποκριθούν. 
Ας εξετάσουµε σήµερα αυτήν τη µία Βιβλική αλήθεια και ας δούµε πώς 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ολόκληρο το µάθηµα προκειµένου να 
οδηγήσουµε τους µαθητές προς την ανταπόκριση. 

∆ιατύπωση του σκοπού 
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να είστε σε θέση να 
γράψετε ένα σαφή, σύντοµο και πρακτικό/εφαρµόσιµο σκοπό του µαθή-
µατος και να παρουσιάσετε µια περίληψη/εφαρµογή µαθήµατος και µια 
δραστηριότητα ανταπόκρισης η οποία θα βοηθήσει τους µαθητές να 
ανταποκριθούν στη Βιβλική αλήθεια. 

  
ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  
 
Κάποιες φορές οι δάσκαλοι αισθάνονται πως δεν είναι απαραίτητο να 
γράψουν ένα συγκεκριµένο σκοπό του µαθήµατος. Ωστόσο, αν δεν 
είµαστε απόλυτα σίγουροι για αυτό που θέλουµε να πετύχουµε, θα µας 
είναι δύσκολο να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να ανταποκριθούν στην 
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αλήθεια του Λόγου του Θεού. Η πειθαρχία να γράψουµε το σκοπό, µάς 
υποχρεώνει να αναγνωρίσουµε την αλήθεια την οποία οι µαθητές µας 
χρειάζεται να γνωρίσουν όπως επίσης και πώς να ανταποκριθούν σ’ 
αυτήν. 
Στην αρχή κάθε µαθήµατος, θα πρέπει να υπάρχει µια δήλωση αυτών που 
θέλετε να πραγµατοποιήσετε στο µάθηµά σας. Μια χρήσιµη φόρµουλα 
για αυτή τη δήλωση είναι... 
 
«Οι µαθητές θα γνωρίσουν _____________ και θα ανταποκριθούν µε το 
να _____________». 
 
Οι µαθητές θα γνωρίσουν προσδιορίζει τη µία Βιβλική αλήθεια στην 
οποία θα εστιάσεις την προσοχή σου στο µάθηµα. Οι µαθητές θα 
ανταποκριθούν προσδιορίζει το ένα βήµα που θα κάνει κάθε µαθητής 
προς την κατεύθυνση να βάλει σε εφαρµογή αυτή την αλήθεια στη ζωή 
του/της. 
Στο µάθηµα, ∆ιδάσκοντας για Ανταπόκριση, εξετάσαµε το Μάρκος 2:1-12 
και σηµειώσαµε κάποιες από τις αλήθειες που υπάρχουν στο απόσπασµα 
αυτό. Στο φύλλο εργασίας Α υπάρχουν µερικές από τις αλήθειες αυτές: 
µόνο ο Θεός συγχωρεί την αµαρτία· ο Ιησούς θέλει να φέρουµε τους 
φίλους µας σε Εκείνον· ο Ιησούς µπορεί να µας βοηθήσει όσο δύσκολο 
και αν είναι το πρόβληµά µας· ο ερχοµός στον Ιησού µπορεί να µην είναι 
εύκολος µα είναι πιο σηµαντικός από οτιδήποτε άλλο· η αµαρτία είναι το 
µεγαλύτερό µας πρόβληµα· ο Θεός ανταµείβει την πίστη· ο Θεός µπορεί 
να κάνει το αδύνατο· ο Ιησούς θέλει να Τον εµπιστευθούµε και να κάνου-
µε το σωστό· οι άνθρωποι είναι πιο σηµαντικοί από τα πράγµατα· ο Θεός 
είναι µεγαλύτερος από τα προβλήµατά µας. 
Ας εξασκηθούµε χρησιµοποιώντας κάποιες από τις Βιβλικές αυτές 
αλήθειες για να γράψουµε  σκοπούς. 
Θα σας δώσω το πρώτο τµήµα ενός σκοπού και θα τον συµπληρώσετε µε 
ένα τρόπο που θα πρέπει να ανταποκριθούν οι µαθητές προς αυτήν τη 
Βιβλική αλήθεια.  
 
∆ιαβάστε τις ακόλουθες Βιβλικές αλήθειες. Κάντε παύση µετά από κάθε 
µια και δώστε την ευκαιρία στους εκπαιδευόµενους να προτείνουν 
ανάλογες αντιδράσεις των µαθητών. Οι πιθανές απαντήσεις είναι 
γραµµένες πλάγια. 
 

Φύλλα 
εργασίας Α 
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1. Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως µόνο ο Θεός συγχωρεί την αµαρτία 
και θα ανταποκριθούν... 
Κάνοντας προσευχή και ζητώντας από τον Ιησού να συγχωρήσει τις 
αµαρτίες τους. 

 
2. Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως θα ήταν καλό να φέρουν έναν φίλο 

τους στον Ιησού και θα ανταποκριθούν... 
 

Καλώντας έναν φίλο τους στην εκκλησία την επόµενη βδοµάδα. 
 

3. Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως ο Ιησούς µπορεί να κάνει τα πάντα 
και θα ανταποκριθούν...  

 
Ζητώντας από τον Ιησού να τους βοηθήσει σε µια δύσκολη 
κατάσταση την οποία πιθανόν να αντιµετωπίζουν. 

 

Γράφοντας το σκοπό µας υποχρεώνει να επικεντρωθούµε σε µια 
συγκεκριµένη Βιβλική αλήθεια, όπως επίσης και σε έναν συγκεκριµένο 
τρόπο στον οποίο οι µαθητές µπορούν να ανταποκριθούν. 
Ένας καλός σκοπός είναι... 

 σαφής ώστε να είναι κατανοητός 
Αν τα παιδιά δεν µπορούν να καταλάβουν τη Βιβλική αλήθεια, 
δεν θα θελήσουν να τη θέσουν σε εφαρµογή. 

 σύντοµος ώστε να τον θυµούνται 
Αν ο σκοπός είναι πολύ µεγάλος για να τον θυµάστε εσείς, τότε 
σίγουρα είναι πολύ µεγάλος και για να τον θυµούνται τα παιδιά. 

 πρακτικός ώστε να τον θέσετε σε εφαρµογή αυτή τη βδοµάδα  
Μπορούν όλα τα παιδιά της τάξης σας να ανταποκριθούν σ’ 
αυτόν αυτή τη βδοµάδα; Μπορεί να µην επιλέξουν όλα τα 
παιδιά να ανταποκριθούν, µα θα µπορούσαν; Αν ένα παιδί θέλει 
να ανταποκριθεί µα δεν µπορεί, σίγουρα θα αποθαρρυνθεί. 

Σκεφτείτε τους ακόλουθους σκοπούς. Είναι σαφείς, σύντοµοι και 
πρακτικοί; 

1. Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως όλοι έχουν ανάγκη τον Ιησού και θα 
ανταποκριθούν θέλοντας να γίνουν ιεραπόστολοι σε άλλες χώρες. 

Φύλλα 
εργασίας Β 
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∆ε θα έχουν όλοι οι µαθητές την κλήση να γίνουν ιεραπόστολοι σε 
άλλες χώρες. Μα αν ακόµα κάποιο παιδί νιώθει την κλήση, δεν έχει 
τη δυνατότητα να το κάνει αµέσως. Οι µαθητές δεν µπορούν να 
ανταποκριθούν αυτή τη βδοµάδα.  

 
2. Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως δεν είναι πάντοτε εύκολο να 

µιλήσουν σε κάποιο φίλο τους για τον Ιησού και θα ανταποκριθούν 
ζητώντας από το Θεό να τους βοηθήσει να µιλήσουν σ’ έναν 
συγκεκριµένο φίλο τους αυτή τη βδοµάδα. 
Καλός σκοπός. Είναι σαφής, σύντοµος και πρακτικός/εφαρµόσιµος 
γι’ αυτή τη βδοµάδα. 
 

3. Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως µόνο ο Θεός συγχωρεί την αµαρτία, 
πως χρειάζεται να ζητήσουν από τον Ιησού να γίνει Σωτήρας τους 
και το να φέρουν έναν φίλο τους στον Ιησού µπορεί να είναι 
δύσκολο. 
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί σκοποί για το µάθηµα αυτό. 
Ο δάσκαλος πρέπει να επιλέξει τον ένα. Λείπει η  ανταπόκριση . 

 
4. Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως είναι σηµαντικό να φέρουν έναν 

φίλο τους στον Ιησού και θα ανταποκριθούν φέρνοντας έναν φίλο 
τους την επόµενη βδοµάδα. 
Τι θα συµβεί αν οι µαθητές καλέσουν όσους φίλους έχουν και όλοι 
τους πουν «όχι». Είναι δυνατόν να µην µπορούν όλοι οι µαθητές να 
φέρουν έναν φίλο τους την επόµενη βδοµάδα. Είναι δυνατόν όλοι οι 
µαθητές να καλέσουν έναν φίλο τους αυτή τη βδοµάδα. 

 
5. Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως οι τέσσερις φίλοι νοιάζονταν για τον 

παράλυτο φίλο τους, πως ήθελαν ο φίλος τους να δει τον Ιησού και 
πως ξεπέρασαν πολλά εµπόδια προκειµένου να τον πάνε στον 
Ιησού και να ανταποκριθούν µε το να σκεφτούν κάποιους από τους 
φίλους που γνωρίζουν και νοιάζονται για αυτούς και να γράψουν 
τέσσερις τρόπους µε τους οποίους µπορούν να µοιραστούν µε τους 
φίλους τους αυτά που γνωρίζουν για τον Ιησού, και να ζητήσουν 
από το Θεό να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τυχόν εµπόδια που 
θα αντιµετωπίσουν όταν προσπαθήσουν να µιλήσουν στους φίλους 
τους για τον Ιησού. 
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Ενώ η ιδέα να µοιραστούµε τη γνώση µας για τον Ιησού µε τους 
φίλους µας και να δείξουµε πως νοιαζόµαστε µε το να σκεφτούµε 
τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να παρουσιάσουµε τον Ιησού σ’ 
αυτούς είναι καλή, ο σκοπός όµως είναι πολύ µεγάλος για να τον 
θυµόµαστε. Χρειάζεται να τον επαναδιατυπώσουµε. Επίσης, το 
µέρος του σκοπού «γνωρίσουν» δεν διατυπώθηκε ως µέρος της 
Βιβλικής αλήθειας αλλά ως γεγονότα της ιστορίας. Ο σκοπός γίνεται 
περισσότερο σαφής όταν διατυπωθεί κάπως έτσι, «Οι µαθητές να 
γνωρίσουν πως είναι σηµαντικό να φέρουν εκείνους για τους 
οποίους νοιάζονται στον Ιησού ακόµα κι αν είναι δύσκολο». 

 
Αν θέλουµε να διδάξουµε για ανταπόκριση, χρειάζεται να ξεκινήσουµε 
από έναν απλό σκοπό ο οποίος θα είναι σαφής, σύντοµος και 
πρακτικός/εφαρµόσιµος. 

  
ΠΠρραακκττιικκήή  
  

 Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στα Φύλλα εργασίας 
Α και Β 

 Χώρισε τους εκπαιδευόµενους σε µικρές οµάδες. 
 ∆ώσε οδηγίες στους εκπαιδευόµενους να εργαστούν οµαδικά. 

 
Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά 

 Επιλέξτε µια Βιβλική αλήθεια από το Μάρκος 2:1-12 
 Γράψτε έναν σαφή, σύντοµο και πρακτικό σκοπό 
χρησιµοποιώντας την παρακάτω φόρµουλα, 

 «Οι µαθητές θα γνωρίσουν __________ και θα ανταποκριθούν µε 
το να__________». 

 Ενθάρρυνε τους εκπαιδευόµενους να χωριστούν γρήγορα σε 
οµάδες και σηµείωσε το χρόνο έναρξης. 

 Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους όταν τους έχει µείνει ένα 
µόνο λεπτό. 

 Επιβεβαίωσε σκοπούς οι οποίοι είναι σαφείς, σύντοµοι και 
πρακτικοί. Ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να προτείνουν 
πιθανές επαναδιατυπώσεις για µπερδεµένους, µακροσκελείς και µη 
πρακτικούς σκοπούς. 
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Οι καλοί σκοποί  θα είναι παρόµοιας µορφής µε τους ακόλουθους: 
1. Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως µόνο ο Θεός συγχωρεί την αµαρτία και 
θα ανταποκριθούν ζητώντας από τον Ιησού να συγχωρήσει την αµαρτία 
τους. 

2. Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως είναι σηµαντικό να φέρουν φίλους τους 
στον Ιησού και θα ανταποκριθούν ζητώντας από κάποιον φίλο τους να 
πάει µαζί τους στην εκκλησία την επόµενη βδοµάδα. 

3. Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως ο Θεός είναι τόσο µεγάλος ώστε µπορεί 
να κάνει τα πάντα και θα ανταποκριθούν δοξάζοντας το Θεό µε 
σύντοµες προσευχές για αυτά που κάνει. 

4. Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως θα υπάρξουν φορές που θα δεχτούν 
κριτική για κάτι καλό που θα κάνουν και θα ανταποκριθούν ζητώντας 
από το Θεό να τους δώσει τη δύναµη να κάνουν το σωστό ακόµα κι 
όταν οι άλλοι τους δηµιουργούν δυσκολίες. 

 
 

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  
Ο σκοπός του µαθήµατος δηλώνει τη Βιβλική αλήθεια αλλά και την 
ανταπόκριση που ελπίζετε να δείτε στους µαθητές σας. Ολόκληρο το 
µάθηµα παρακινεί τους µαθητές να ανταποκριθούν στη Βιβλική αλήθεια. 
Στο µάθηµα, ∆ιδάσκοντας για Ανταπόκριση, είπαµε πως σε ένα µάθηµα 
υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά µέρη. Ποια είναι αυτά; 
∆ώσε χρόνο στους εκπαιδευόµενους να αναφέρουν και να περιγράψουν 
τα µέρη ενός µαθήµατος. Κάνε επανάληψη τις απαντήσεις τους. 
 

1. Εισαγωγή – θα βοηθήσει τους µαθητές να αρχίσουν να 
σκέφτονται το µάθηµα. 

2. Βιβλικό περιεχόµενο – θα πρέπει να µεταδώσει το Λόγο του Θεού 
δίνοντας έµφαση στη Βιβλική αλήθεια. 

3. Περίληψη/ Εφαρµογή – θα πρέπει µε συντοµία να επαναλάβει τη 
Βιβλική αλήθεια και να την εφαρµόσει στη ζωή των µαθητών. 

4. ∆ραστηριότητα Ανταπόκρισης – θα πρέπει να βοηθήσει τους 
µαθητές να θέσουν τη βδοµάδα αυτή τη Βιβλική αλήθεια σε 
εφαρµογή.  

 
Ας ρίξουµε µια πιο προσεκτική µατιά στην περίληψη/εφαρµογή. 
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Περίληψη/ Εφαρµογή 
Η περίληψη/ εφαρµογή χτίζει µια γέφυρα ανάµεσα στους ανθρώπους που 
ζούσαν πολύ µακριά και πολύ παλιά και στους µαθητές που ζουν εδώ και 
τώρα. Φανερώνει πως µια Βιβλική αλήθεια ήταν αληθινή στις µέρες της 
Βίβλου και συνεχίζει να είναι αληθινή και σήµερα. 
Στην περίληψη, συνοψίζουµε το Βιβλικό περιεχόµενο και ξανασκε-
φτόµαστε τον τρόπο µε τον οποίο οι Βιβλικοί χαρακτήρες είδαν τη 
Βιβλική αλήθεια να εφαρµόζεται στη ζωή τους. Η περίληψη δίνει έµφαση 
στο γεγονός ότι οι άνθρωποι της Βίβλου δεν ήταν ψεύτικοι – φανταστικοί 
χαρακτήρες, αλλά αληθινοί άνθρωποι οι οποίοι έµαθαν µια Βιβλική 
αλήθεια την οποία χρειάζεται να µάθουµε κι εµείς σήµερα. 
Παράδειγµα:  

❑ Οι τέσσερις φίλοι στο Μάρκος 2:1-12 έµαθαν πως δεν είναι 
πάντοτε εύκολο να φέρουν έναν φίλο στον Ιησού. Θα µπορού-
σαν να είχαν σταµατήσει επειδή ήταν ταπεινωτικό, διότι είχαν 
ξεµείνει από ιδέες ή ήταν πολύ δύσκολο. Ωστόσο, συνέχισαν 
και δεν απογοητεύτηκαν επειδή είδαν τον Ιησού να πραγµατο-
ποιεί ένα θαύµα στη ζωή του φίλου τους. 

Στην εφαρµογή,  δείχνουµε πώς η Βιβλική αλήθεια είναι σχετική µε τη 
ζωή των µαθητών µας. Η εφαρµογή δίνει απάντηση στο ερώτηµα, «Ε, και 
τι µ’ αυτό; Γιατί θα πρέπει να νοιάζονται οι µαθητές µας; Τι έχει η Βίβλος 
να τους πει;» Η εφαρµογή φανερώνει πως ο Θεός της Βίβλου και σήµερα 
εργάζεται στη δική µας τη ζωή. 
Παράδειγµα: 

❑ Είναι εύκολο να µιλήσουµε στους φίλους µας για τον Ιησού; Τι 
είναι αυτό που το κάνει δύσκολο; Άξιζε η προσπάθεια των 
φίλων να φέρουν τον παράλυτο στον Ιησού; Πιστεύετε πως 
αξίζει να προσπαθήσουµε να φέρουµε τους φίλους µας στον 
Ιησού; Γιατί ή γιατί όχι; 

 
 Κατεύθυνε τους εκπαιδευόµενους στα Φύλλα εργασίας Β και Γ. 
 ∆ώσε χρόνο στους εκπαιδευόµενους να διαβάσουν τη λίστα µε 
δραστηριότητες για την περίληψη/ εφαρµογή πριν τη σχολιάσετε. 
 

 Ερώτηση και απάντηση 
 Απλή εξήγηση 
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 Αυτοκόλλητα µε συνθήµατα τα οποία δείχνουν αυτό που νοµί-
ζετε πως έµαθε ο Βιβλικός χαρακτήρας εκείνη τη µέρα. 
 Εικόνα που να δείχνει πως αντέδρασε ο χαρακτήρας όταν 
συνέβη _______________  
 Μικρό σκετς µιας παρόµοιας κατάστασης που πιθανόν θα 
συναντήσουν στη ζωή τους 
 ∆ιάγραµµα που να δείχνει οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα 
στους Βιβλικούς χαρακτήρες και τους ίδιους 
 Κουκλοθέατρο ή θεατρικό µε θέµα µαθητή που θέτει τη Βιβλική 
αλήθεια σε εφαρµογή σε µια καθηµερινή κατάσταση 
 Οµάδα οµιλητών οι οποίοι θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα 
γεγονότα της ιστορίας και τη σχέση τους µε τη ζωή µας. 
 Μικρή οµαδική συζήτηση µιας λίστας ερωτήσεων εφαρµογής 

 
Οι δραστηριότητες που υπάρχουν στα Φύλλα εργασίας είναι ιδέες που θα 
σας βοηθήσουν να σκεφτείτε. Νωρίτερα µοιράστηκα µαζί σας παραδείγ-
µατα µιας απλής ερώτησης και απάντησης ή εξήγησης. Ας κοιτάξουµε 
πιο προσεκτικά τις υπόλοιπες ιδέες. 
Παραδείγµατα: 

❑ Σκοπός – Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως πρέπει να πουν στους 
φίλους τους για τον Ιησού και να ανταποκριθούν κάνοντάς το 
αυτή τη βδοµάδα. 
Περίληψη/ Εφαρµογή – Πίνακα µε οµοιότητες και διαφορές. 

 
Ζωγράφισε το ακόλουθο διάγραµµα στον πίνακα. ∆ώσε την ευκαιρία 
στους εκπαιδευόµενους να προτείνουν τρόπους µε τους οποίους είναι 
όµοιοι και τρόπους µε τους οποίους είναι διαφορετικοί από τους 
τέσσερεις φίλους της ιστορίας. Γράψτε τις απαντήσεις τους στο 
διάγραµµα. Πιθανές απαντήσεις είναι γραµµένες µε πλάγια. 
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❑ Σκοπός – Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως ο Ιησούς µπορεί να 

κάνει τα πάντα και θα ανταποκριθούν αναγνωρίζοντας 
δύσκολες καταστάσεις που αντιµετωπίζουν έχοντας στο µυαλό 
τους πάντα πως ο Ιησούς είναι τόσο µεγάλος ώστε µπορεί να 
φροντίζει για κάθε κατάσταση.  
 
Περίληψη/ Εφαρµογή – Μικρά σκετς 
 
Ξέρετε πως ο Ιησούς ήταν αρκετά µεγάλος ώστε να φροντίσει 
για τα προβλήµατα εκείνου του ανθρώπου , έτσι δεν είναι; 
Πιστεύετε πως και σήµερα είναι το ίδιο Μεγάλος ώστε να 
φροντίσει και για τα δικά µας προβλήµατα; Κάλεσε εθελοντές 
να παρουσιάσουν τις ακόλουθες καταστάσεις: ένα παιδί που 
φοβάται ένα µεγαλύτερο παιδί που το φοβερίζει στο σχολείο· 
ένα παιδί που φοβάται το σκοτάδι· ένα παιδί που είναι άρρωστο. 
Αφού τα υπόλοιπα παιδιά αναγνωρίσουν την κατάσταση, λένε 
όλα µαζί, «Ο Ιησούς είναι τόσο µεγάλος ώστε µπορεί να 
φροντίσει και για σένα.» 

 

❑ Σκοπός – Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως ο Ιησούς µπορεί και 
συγχωρεί αµαρτίες και θα ανταποκριθούν ζητώντας, αν δεν το 
έχουν ήδη κάνει, από τον Ιησού να συγχωρήσει και τις δικές 
τους αµαρτίες. 
 
Περίληψη/ Εφαρµογή – Οµάδα οµιλητών 
 
Ποιο ήταν το πρώτο πράγµα που είπε ο Ιησούς στον παράλυτο; 
«Παιδί µου, σου συγχωρούνται οι αµαρτίες». Μπορούσε ο 
Ιησούς να συγχωρεί αµαρτίες; Ναι, είναι ο Θεός. Αυτό συνέβη 

Τρόποι που είµαστε παρόµοιοι 
Έχουµε φίλους 
Νοιαζόµαστε για τους φίλους µας 
Οι φίλοι µας χρειάζονται τον Ιησού 
Κάποιες φορές είναι δύσκολο να 
φέρουµε τους φίλους µας στον 
Ιησού 
Ο Ιησούς συγχωρεί την αµαρτία 
 

Τρόποι που είµαστε διαφορετικοί 
Ο Ιησούς δεν είναι σωµατικά στη γη 
Οι περισσότεροι φίλοι µας µπορούν 
να περπατήσουν 
∆ε χρειάζεται να σκαρφαλώσουµε σε 
οροφή 
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πριν από περίπου 2000 χρόνια. Πιστεύετε πως και σήµερα 
ακόµα ο Ιησούς συγχωρεί αµαρτίες; Ας ρωτήσουµε µερικούς 
ανθρώπους. Κάλεσε κάποιους από τους βοηθούς ή πιστά παιδιά 
να καθίσουν στο µπροστά µέρος της τάξης για µια µικρή 
συνέντευξη. ∆ώσε την ευκαιρία στον καθένα από αυτούς να 
µοιραστούν την προσωπική τους οµολογία για το πώς ο Ιησούς 
συγχώρησε την αµαρτία τους. 

 
Ας κοιτάξουµε τώρα τη δραστηριότητα ανταπόκρισης και ας δούµε το 
δικό της σκοπό στο µάθηµα. 
 

∆ραστηριότητα Ανταπόκρισης 
Η δραστηριότητα ανταπόκρισης χτίζει γέφυρα ανάµεσα σε αυτά 
που γνωρίζουν οι µαθητές και σε αυτά που µπορούν να κάνουν. Στη 
δραστηριότητα ανταπόκρισης, πρέπει να βοηθήσουµε τους 
µαθητές να ξεκινήσουν να βάλουν τη Βιβλική αλήθεια σε 
εφαρµογή. 

 Κατεύθυνε τους εκπαιδευόµενους στο Φύλλο εργασίας Γ. 
 ∆ώσε την ευκαιρία στους εκπαιδευόµενους να διαβάσουν τη λίστα 
των δραστηριοτήτων ανταπόκρισης πριν τη σχολιάσετε. 

 Γράψτε µια προσευχή στο Θεό 
 Φτιάξτε µια κατασκευή υπενθύµισης για το σπίτι 
 Ψάλτε έναν ύµνο που θα τα βοηθήσει να ανταποκριθούν στη 
Βιβλική αλήθεια. 
Παράδειγµα: ψάλτε έναν ύµνο ευχαριστίας, δοξολογίας ή 
αφιέρωσης 
 Συµπληρώστε ένα έντυπο δέσµευσης 
 Παίξτε την µπάλα προσευχής. Βάλτε τους µαθητές να 
ανταποκριθούν µε προσευχή στη Βιβλική αλήθεια πετώντας µια 
µαλακή µπάλα στα µέλη της οµάδας. Ο µαθητής που πιάνει την 
µπάλα συµπληρώνει την πρόταση. 
Παράδειγµα: «Σε ευχαριστώ Θεέ που είσαι τόσο Μεγάλος ώστε 
__________ » 
 Πάρτε µέρος σε ένα πρόγραµµα δράσης. Παραδείγµατα: φτιάξτε 
κάρτες που θα στείλετε σε ανθρώπους που χρειάζονται 
ενθάρρυνση ή βοηθήστε να µπουν στη θέση τους τα υµνολόγια 
µετά τη λατρεία. 
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Οι δραστηριότητες που υπάρχουν στα φύλλα εργασίας είναι ιδέες που θα 
σας βοηθήσουν να σκεφτείτε. Ας δούµε τώρα µερικές δραστηριότητες 
ανταπόκρισης που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µε το Μάρκος 2:1-12. 
Παραδείγµατα: 

❑ Σκοπός – Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως πρέπει να πουν στους 
φίλους τους για τον Ιησού και θα ανταποκριθεί ο καθένας λέγοντας 
τη βδοµάδα αυτή σε ένα φίλο του για τον Ιησού.  
 
∆ραστηριότητα Ανταπόκρισης – Οι µαθητές να φτιάξουν 
κονκάρδες µε χριστιανικό µήνυµα τις οποίες θα φορούν τη 
βδοµάδα αυτή. Βάλτε τους να παίξουν παιχνίδι ρόλων όπου θα 
απαντούν σε ερωτήσεις για το τι σηµαίνει το µήνυµα στην 
κονκάρδα τους έτσι που να είναι έτοιµοι να δώσουν την απάντηση 
αν κάποιος φίλος τους, τους ρωτήσει. 
 

❑ Σκοπός – Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως ο Ιησούς µπορεί να 
συγχωρεί αµαρτίες και θα ανταποκριθούν ζητώντας από τον Ιησού 
να συγχωρήσει τις δικές τους αµαρτίες, αν µέχρι σήµερα δεν το 
έχουν κάνει.  
 
∆ραστηριότητα Ανταπόκρισης – Οι µαθητές θα φτιάξουν µια 
κούκλα που θα παριστάνει τον παράλυτο και θα τον βάλουν δίπλα 
στον καθρέφτη τους. Θα τον βλέπουν και θα θυµούνται πόσο 
µεγάλος ήταν ο Ιησούς ώστε φρόντισε για τις ανάγκες αυτού του 
ανθρώπου.  
 

❑ Σκοπός – Οι µαθητές θα γνωρίσουν πως ο Θεός είναι µεγαλύτερος 
από οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζουν και θα ανταποκριθούν 
ευχαριστώντας Τον που είναι Ικανός να φροντίσει και για αυτούς. 
 
∆ραστηριότητα Ανταπόκρισης – Οι µαθητές θα γράψουν ένα 
ευχαριστήριο σηµείωµα στο Θεό λέγοντάς Του πόσο χαρούµενοι 
είναι που είναι τόσο Μεγάλος και µπορεί να φροντίσει για αυτούς. 

ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  
 

 Κατεύθυνε τους εκπαιδευόµενους στο Φύλλο εργασίας Γ. 
 ∆ώσε χρόνο στους εκπαιδευόµενους να εργαστούν ατοµικά ή σε 
ζευγάρια για την ακόλουθη δραστηριότητα. 

 ∆ώσε οδηγίες για ατοµική ή οµαδική εργασία. 



  Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο,  Copyright © 2004 BCM International  Απαγορεύεται η Ανατύπωση             Ενθαρρύνοντας την Ανταπόκριση στη Βιβλική Αλήθεια       

 
14

Χρονική ∆ιάρκεια: 7 λεπτά 
 Χρησιµοποιώντας το σκοπό που γράψατε, αναπτύξτε ιδέες 
για µια περίληψη/ εφαρµογή και δραστηριότητα 
ανταπόκρισης βασισµένη στο Μάρκος 2:1-12. 
 (Τόνισε στους εκπαιδευόµενους πως δεν χρειάζεται να 
γράψουνε αναλυτικές σηµειώσεις µα ένα βασικό πλάνο της 
εφαρµογής και της δραστηριότητας ανταπόκρισης.) 

 Ενθάρρυνε τους εκπαιδευόµενους να ξεκινήσουν γρήγορα· 
σηµείωσε τον χρόνο έναρξης. 

 Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους όταν τους µείνει µόνο ένα 
λεπτό. 

 Ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να αναφέρουν µε συντοµία το 
σχέδιό τους. 

 Ανάλογα µε την απάντηση, επιβεβαίωσε ή µε ευγενικό τρόπο 
ανακατεύθυνέ την αν χρειάζεται.  

 
 

ΠΠρρόόκκλληησσηη  
Ξεκίνησα αυτό το µάθηµα αναφερόµενος/νη στους καθρέφτες. Θυµάστε 
τι έγραψε ο Ιάκωβος; 

‘Αυτόν το Λόγο να τον κάνετε πράξη και όχι µόνο να τον ακούτε 
ξεγελώντας τους εαυτούς σας. Όποιος ακούει το Λόγο του Θεού 
και δεν τον εφαρµόζει, αυτός  µοιάζει µε άνθρωπο που βλέπει τον 
εαυτό του µέσα σ’ έναν καθρέφτη· τον βλέπει και φεύγοντας 
ξεχνάει αµέσως πως ήταν. Όποιος όµως µελέτησε τον τέλειο νόµο, 
δηλαδή το νόµο της ελευθερίας, και έµεινε σταθερός σ’ αυτόν, 
όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής που ξεχνάει, αλλά τον εφήρµοσε 
στην πράξη, αυτός µε την έµπρακτη αυτή εφαρµογή θα είναι 
µακάριος.’   (Ιάκωβος 1:22-25, να δοθεί έµφαση στα πλάγια.) 

Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τα µαθήµατα για να βοηθήσουµε τους 
µαθητές µας να ανακαλύψουν αυτά που τους λέει ο Θεός και να τους 
ενθαρρύνουµε να τα εφαρµόσουν. 
Βοηθάµε τα παιδιά να ανακαλύψουν αυτά που τους λέει ο Θεός και τα 
ενθαρρύνουµε να ανταποκριθούν, όταν... 

 έχουµε στη διάθεσή µας ένα σαφή, σύντοµο και 
πρακτικό/εφαρµόσιµο σκοπό· 

 µε σαφήνεια εφαρµόζουµε την ιστορία στην καθηµερινή 
κατάσταση του µαθητή· 
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 βοηθάµε τον µαθητή να κάνει το πρώτο βήµα για να θέσει την 
αλήθεια σε εφαρµογή. 

 
Η διδασκαλία για ανταπόκριση χρειάζεται προσπάθεια, όταν όµως 
βλέπουµε το Λόγο του Θεού να βρίσκει ανταπόκριση στην καρδιά και τη 
ζωή των µαθητών µας, ξέρουµε πως άξιζε τον κόπο. Την επόµενη φορά 
που θα διηγηθείτε µια ιστορία στους µαθητές σας, µην επαναπαυθείτε 
στην απλή διήγησή της. Προκάλεσέ τα να ανταποκριθούν στην αλήθεια 
του Λόγου του Θεού. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 

ΕΕννθθααρρρρύύννοοννττααςς  ττηηνν  
ααννττααππόόκκρριισσηη  σσττηη  ΒΒιιββλλιικκήή  
ΑΑλλήήθθεειιαα  

 
Σκοπός: 
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να είστε σε θέση 
να γράψετε ένα σαφή, σύντοµο και πρακτικό/εφαρµόσιµο σκοπό του 
µαθήµατος και να παρουσιάσετε µια περίληψη/εφαρµογή µαθήµατος 
και µια δραστηριότητα ανταπόκρισης η οποία θα βοηθήσει τους µαθητές 
να ανταποκριθούν στη Βιβλική αλήθεια. 
‘Αυτόν το Λόγο να τον κάνετε πράξη και όχι µόνο να τον ακούτε 
ξεγελώντας τους εαυτούς σας. Όποιος ακούει το Λόγο του Θεού και δεν 
τον εφαρµόζει, αυτός  µοιάζει µε άνθρωπο που βλέπει τον εαυτό του 
µέσα σ’ έναν καθρέφτη· τον βλέπει και φεύγοντας ξεχνάει αµέσως πως 
ήταν. Όποιος όµως µελετήσει τον τέλειο νόµο, δηλαδή το νόµο της 
ελευθερίας, και έµεινε σταθερός σ’ αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός 
ακροατής που ξεχνάει, αλλά τον εφήρµοσε στην πράξη, αυτός µε την 
έµπρακτη αυτή εφαρµογή θα είναι µακάριος.’  (Ιάκωβος 1:22-25, να 
δοθεί έµφαση στα πλάγια.) 

Οι µαθητές θα γνωρίσουν _________________________  
και θα ανταποκριθούν µε το να _________________________ 
 

∆είγµατα Βιβλικών αληθειών από το Μάρκος 2:1-12 
• Μόνο ο Θεός συγχωρεί την αµαρτία 
• Ο Ιησούς θέλει να φέρουµε τους φίλους µας σ’ Αυτόν 
• Ο Ιησούς µπορεί να µας βοηθήσει όσο δύσκολο και αν είναι το 

πρόβληµά µας 
• Ο ερχοµός στον Ιησού µπορεί να µην είναι εύκολος µα είναι πιο 

σηµαντικός από οτιδήποτε άλλο 
• Η αµαρτία είναι το µεγαλύτερό µας πρόβληµα 
• Ο Θεός ανταµείβει την πίστη 
• Ο Θεός µπορεί να κάνει το αδύνατο 
• Ο Ιησούς θέλει να Τον εµπιστευθούµε και να κάνουµε το σωστό 
• Οι άνθρωποι είναι πιο σηµαντικοί από τα πράγµατα 
• Ο Θεός είναι µεγαλύτερος από τα προβλήµατά µας 
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Ένας καλός σκοπός θα πρέπει να είναι... 
 
Αρκετά σαφής ώστε να ______________________ 
 
 Αρκετά σύντοµος ώστε να ______________________ 
 
Αρκετά πρακτικός ώστε να ______________________ 
 
 Επιλέξτε µια Βιβλική αλήθεια από το Μάρκος 2:1-12. Γράψτε έναν σαφή, 
σύντοµο και πρακτικό σκοπό χρησιµοποιώντας τη φόρµουλα, «Οι µαθητές θα 
γνωρίσουν …………και θα ανταποκριθούν µε το να…………». 
 
 
Οι µαθητές θα γνωρίσουν………………… 
 
 
και θα ανταποκριθούν µε το να ………………… 
 

 
Περίληψη/ Εφαρµογή 
 
Σκοπός της Περίληψης 
 
Σκοπός της Εφαρµογής 
 
Μενού ιδεών 

 Ερωτήσεις και απαντήσεις 
 Απλή εξήγηση 
 Αυτοκόλλητα µε µηνύµατα τα οποία διευκρινίζουν τη Βιβλική 
αλήθεια 

 Εικόνα που δείχνει αυτό το οποίο έµαθε ο χαρακτήρας 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Β»— ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 
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 Μικρό σκετς µιας παρόµοιας κατάστασης την οποία µπορεί να 
αντιµετωπίσουν οι µαθητές 

 ∆ιάγραµµα που δείχνει οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στους 
Βιβλικούς χαρακτήρες κι εµάς 

 Σκετς µε πάπετ ή µε δασκάλους και βοηθούς 
 Οµάδα οµιλητών µε τους οποίους θα συζητήσουν την εφαρµογή 
της Βιβλικής αλήθειας και τη σχέση της µ’ εµάς σήµερα 

 Συζήτηση σε µικρές οµάδες 
 
 
 
∆ραστηριότητα Ανταπόκρισης 
 
 
Σκοπός 
 
 
Μενού ιδεών 

 Γράψτε µια προσευχή στο Θεό 
 Φτιάξτε µια κατασκευή υπενθύµισης 
 Ψάλτε έναν ύµνο για ανταπόκριση 
 Συµπληρώστε ένα έντυπο δέσµευσης 
 Πετάξτε την µπάλα λέγοντας µια προσευχή ή κάνοντας µια 
δήλωση 

 Πάρτε µέρος σε ένα πρόγραµµα δράσης 
Χρησιµοποιώντας το σκοπό που γράψατε, αναπτύξτε ιδέες για µια περίληψη/ 
εφαρµογή και δραστηριότητα ανταπόκρισης βασισµένη στο Μάρκος 2:1-12 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Γ»— ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 


