Εξαρτώµενοι από το Άγιο
Πνεύµα
Χρονική διάρκεια 1 ώρα
Υλικά που χρειάζονται
Εποπτικό 1 – Να γνωρίσουµε, να αγαπήσουµε και να µάθουµε
να υπακούµε το Θεό
Εποπτικό 2 – Το Άγιο Πνεύµα
Εποπτικό 3 – Ο Μπερδεµένος άνθρωπος
Εποπτικό 4 – Προσευχή για τον εαυτό µας
Εποπτικό 5 – Προσευχή για τους µαθητές µας
Ετοιµασµένα παραδείγµατα για βοηθήµατα προσευχής
Μαυροπίνακας µε κιµωλίες ή ασπροπίνακας µε µαρκαδόρους
Φύλλα Εργασίας εκπαιδευόµενων
Στο µάθηµα αυτό υπάρχουν πολλές πρακτικές ιδέες που µπορείς να
µοιραστείς µε τους εκπαιδευόµενους. Είναι σηµαντικό να έχεις όσο το
δυνατόν περισσότερα παραδείγµατα να παρουσιάσεις. Απόφυγε να
διαβάσεις απλά τη λίστα των ιδεών. Είναι πολύ πιο εύκολο για τους
εκπαιδευόµενους να αναπαράγουν µια ιδέα που έχουν δει και την
έχουν πειραµατιστεί.

Τονισµένα κουτιά
Όλα τα τονισµένα κουτιά, όπως αυτό, εσωκλείουν οδηγίες για τον
εκπαιδευτή.
Σκοπός
Οι εκπαιδευόµενοι να ...
αναγνωρίσουν πως από µόνοι τους δεν έχουν τη δύναµη να
φέρουν αλλαγή στη ζωή, και
να ανταποκριθούν προσευχόµενοι µε συνέπεια και να ζητώντας
κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο το Άγιο Πνεύµα να εργαστεί στη ζωή
τους και στη ζωή των µαθητών τους.
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Στο τέλος του µαθήµατος, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν να
δείξουν αυτά που κατανόησαν µε τα ακόλουθα:
Αν τους δοθεί ένας οδηγός προσευχής στον οποίο αναφέρονται
συγκεκριµένες ενέργειες του Αγίου Πνεύµατος και µια λίστα µε τους
µαθητές της τάξης τους,
Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει...
να γράψουν µια προσευχή στην οποία θα ζητούν από τον Θεό
να εργαστεί πρώτα στη δική τους ζωή και έπειτα στη ζωή των
µαθητών τους
ή
να προσευχηθούν σε οµάδες ζητώντας από τον Θεό να εργαστεί
πρώτα στη δική τους ζωή και έπειτα στη ζωή των µαθητών
τους.

Εισαγωγή

Ας αφιερώσουµε µερικά λεπτά για να θυµηθούµε το λόγο για τον οποίο
αποφασίσαµε να δουλέψουµε σ’ αυτή τη διακονία. Τι θα θέλαµε να δούµε
στη ζωή των µαθητών µε τους οποίους εργαζόµαστε;
Οι απαντήσεις θα πρέπει να έχουν σαν βάση τους την επιθυµία να
δούµε τους µαθητές µας να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν να
υπακούν το Θεό.
Γράψε στον πίνακα, «Στόχος µας είναι να βοηθήσουµε τους µαθητές µας
να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν να υπακούνε το Θεό.»
Στο βασικό µάθηµα καταλήξαµε πως στόχος µας είναι να βοηθήσουµε
τους µαθητές µας να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν να
υπακούν τον Θεό. Πώς, όµως, θα το κάνουµε;
Οι ακόλουθες απαντήσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα κεντρικά
σηµεία από τα βασικά µαθήµατα:
1. να γίνουµε πρότυπα της αλήθειας του Θεού,
2. να χτίσουµε σχέσεις µε τους µαθητές µας,
3. να µεταδώσουµε αποτελεσµατικά την αλήθεια του Θεού,
4. να προκαλέσουµε τους µαθητές µας να ανταποκριθούν.
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Οι απαντήσεις πιθανόν να περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες για το πως
µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε αυτά τα σηµεία.
Γράψε τις απαντήσεις των εκπαιδευόµενων στον πίνακα.
Στη διάρκεια της συζήτησής µας για το πως να βοηθήσουµε τους µαθητές
µας να γνωρίσουν, να αγαπήσουν, και να µάθουν να υπακούν το Θεό,
δώσαµε έµφαση σε µερικά σηµαντικά σηµεία τα οποία πρέπει να
κάνουµε σαν δάσκαλοι. Ωστόσο, πιστεύετε πως αυτά είναι αρκετά;
Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στο πάνω µέρος του
Φύλλου Εργασίας Α για να κρατήσουν σηµειώσεις.
Άραγε, το να είµαστε πρότυπο της αλήθειας του Θεού, συν το χτίσιµο
σχέσεων µε τους µαθητές µας, συν την αποτελεσµατική µετάδοση της
αλήθειας του Θεού, συν το να προκαλέσουµε τους µαθητές µας να
ανταποκριθούν είναι ίσο µε το να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να
µάθουν να υπακούν τον Θεό οι µαθητές µας;
Όχι! Κι ενώ το καθένα από τα παραπάνω είναι σηµαντικό, δεν είναι
αρκετά. Τι είναι αυτό που λείπει;
Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό,
κάποιες από τις ακόλουθες:
η προσευχή, το Άγιο Πνεύµα, ο Θεός εργάζεται στη ζωή των
µαθητών µας είτε εκείνοι επιλέξουν να ανταποκριθούν είτε όχι.
Αυτό που λείπει είναι ότι δεν συµπεριλάβαµε το Θεό στην εξίσωση.
Μέχρι τώρα όταν µιλούσαµε για το πως να βοηθήσουµε τους µαθητές µας
να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν να υπακούν τον Θεό,
αναφερόµαστε σε αυτά που εµείς πρέπει να κάνουµε.
Ωστόσο, εµείς δεν µπορούµε να επιφέρουµε την αλλαγή στη ζωή των
µαθητών µας. Εξαρτόµαστε απόλυτα από το Θεό και το έργο του Αγίου
Πνεύµατος για να έρθει αλλαγή σε µια ζωή.

∆ιατύπωση του Σκοπού
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να αναγνωρίσετε
πως µόνοι σας δεν έχετε τη δύναµη να επιφέρετε µια αλλαγή στη ζωή και
πως θα ανταποκριθείτε µε προσευχόµενοι µε συνέπεια και ζητώντας κατά
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ένα ιδιαίτερο τρόπο το Άγιο Πνεύµα να εργαστεί στη ζωή σας και στη
ζωή των µαθητών σας.

Παρουσίαση

Όταν προσευχόµαστε να εργαστεί το Άγιο Πνεύµα στη ζωή µας, τι
ακριβώς ζητάµε; Ας αφιερώσουµε λίγα λεπτά προκειµένου να δούµε το
ρόλο του Αγίου Πνεύµατος στη ζωή µας.

|
|
|

|
|

Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στο Φύλλο
Εργασίας Α.
Χώρισε τους εκπαιδευόµενους σε µικρές οµάδες.
Ανάθεσε σε κάθε οµάδα µία από τις παρακάτω παραποµπές. Αν
χρειαστεί, µπορείς να αναθέσεις σε κάθε οµάδα περισσότερες
από µία παραποµπές και δώσε περισσότερο χρόνο εργασίας.
Ιωάννης 16:8
Ιωάννης 16:12-15
Ιωάννης 3:5/ Τίτος 3:5
Α’ Κορινθίους 6:19/ Ρωµαίους 8:9
Ρωµαίους 8:26-27
∆ώσε οδηγίες για οµαδική εργασία
Χρονική ∆ιάρκεια: 5 λεπτά

▼
|
|

∆ιαβάστε προσεκτικά τα εδάφια και βρείτε τι αναφέρουν
για το έργο που κάνει το Άγιο Πνεύµα στη ζωή του
πιστού.
Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους όταν τους έχει µείνει ένα
λεπτό.
Ζήτησε από τις οµάδες να αναφέρουν µε συντοµία τις
παρατηρήσεις τους.

Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να είναι όµοιες µε τις ακόλουθες αν και
πιθανόν να περιλαµβάνουν πρόσθετες λεπτοµέρειες και να
χρησιµοποιούν λιγότερους θεολογικούς όρους.
1.

Ιωάννης 16:8 «Κι όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους
ανθρώπους ως προς την αµαρτία, ως προς τη δικαιοσύνη και ως
προς την κρίση του Θεού.»
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Ελέγχει – Το Άγιο Πνεύµα είναι εκείνο που µας κάνει να
καταλαβαίνουµε τις αµαρτίες µας και την ανάγκη που έχουµε
για το Θεό.
2.

Ιωάννης 16:12-15 «Πολλά έχω ακόµη να σας πω, αλλά δεν
µπορείτε τώρα να σηκώσετε µεγαλύτερο βάρος. Όταν όµως
έρθει εκείνος, το Πνεύµα της Αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε
όλη την αλήθεια. Γιατί δε θα µιλήσει από µόνος του, αλλά θα
πει όσα θα ακούσει, και θα σας αναγγείλει αυτά που µέλλουν να
συµβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δική µου δόξα, γιατί θα
πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα
ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά µου, γι’ αυτό σας είπα πως το
Πνεύµα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα
αναγγείλει.»
∆ιδάσκει – Το Άγιο Πνεύµα είναι εκείνο που µας βοηθά να
γνωρίσουµε και να κατανοήσουµε το Λόγο του Θεού, και πώς,
να τον εφαρµόσουµε στη ζωή µας.

3.

Ιωάννης 3:5 «Ο Ιησούς του απάντησε: «Σε βεβαιώνω πως αν
κανείς δε γεννηθεί από το νερό κι από το Πνεύµα, δεν µπορεί
να µπει στη βασιλεία του Θεού.»
Τίτος 3:5 «Μας έσωσε, όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναµε
εµείς, αλλά γιατί µας σπλαχνίστηκε. Μας έσωσε µε το βάπτισµα
της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο
Πνεύµα.»
Αναγεννά – Χωρίς το Άγιο Πνεύµα, δεν µπορούµε να
γεννηθούµε µέσα στην οικογένεια του Θεού.

4.

Α’ Κορινθίους 6:19 «Ή µήπως δεν ξέρετε ότι το σώµα σας
είναι ναός του Αγίου Πνεύµατος που σας το χάρισε ο Θεός και
βρίσκεται µέσα σας; ∆εν ανήκετε στον εαυτό σας.»
Ρωµαίους 8:9 «Εσείς όµως δε ζείτε κάτω από την εξουσία της
αµαρτίας, αλλά ακολουθείτε τις εντολές του Πνεύµατος,
εφόσον βέβαια το Πνεύµα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή
σας.»
Κατοικεί – Το Άγιο Πνεύµα ζει µέσα στον πιστό και του δίνει
τη δύναµη να ζήσει τη χριστιανική ζωή.
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5.

Ρωµαίους 8:26-27 «Επίσης και το Πνεύµα έρχεται βοηθός
στις αδυναµίες µας. Εµείς δεν ξέρουµε ούτε τι ούτε πώς να
προσευχηθούµε. Το Πνεύµα όµως µεσιτεύει το ίδιο στον Θεό
για µας µε στεναγµούς που δεν µπορούν να εκφραστούν µε
λέξεις. Ο Θεός όµως, που βλέπει τα βάθη της καρδιάς, ξέρει
καλά τι θέλει να πει το Πνεύµα, γιατί το Πνεύµα µεσολαβεί για
τους χριστιανούς προς το Θεό και σύµφωνα µε το θέληµα
εκείνου.»
Μεσολαβεί – Το Άγιο Πνεύµα µιλά για µας στο Θεό και µας
βοηθά να προσευχόµαστε για το θέληµα του Θεού στη ζωή µας.

Πιθανόν να έχουµε διαβάσει πολλά από τα παραπάνω εδάφια. Ίσως
έχουµε ακούσει κηρύγµατα για το Άγιο Πνεύµα και ίσως να γνωρίζουµε
πολλά.
Ίσως όµως να µην έχουµε σκεφτεί ποτέ τον τρόπο µε τον οποίο αυτές οι
αλήθειες επηρεάζουν τη διακονία µας.
Ας σκεφτούµε τι σηµαίνουν αυτές οι αλήθειες.
Το Άγιο Πνεύµα είναι εκείνο που κάνει τους µαθητές µου να
καταλαβαίνουν ότι είναι αµαρτωλοί και ότι έχουν ανάγκη για
το Θεό –όχι εγώ.
Το Άγιο Πνεύµα είναι εκείνο που καθιστά ικανούς τους
µαθητές µου να καταλάβουν την αλήθεια του Θεού και πως θα
την εφαρµόσουν στη ζωή τους – όχι εγώ.
Το Άγιο Πνεύµα είναι εκείνο που δίνει δυνατότητα να
γεννηθούν οι µαθητές µου στην οικογένεια του Θεού όταν
πιστέψουν– όχι εγώ.
Το Άγιο Πνεύµα είναι εκείνο που δίνει τη δύναµη στους
πιστούς µαθητές να ζήσουν τη χριστιανική ζωή – όχι εγώ.
Το Άγιο Πνεύµα είναι εκείνο που λέει στο Θεό ανάγκες που οι
ίδιοι οι µαθητές µου δεν µπορούν να εκφράσουν – όχι εγώ.
Μόνο µε το έργο του Αγίου Πνεύµατος οι µαθητές µπορούν να
γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν υπακούν το Θεό. Μόνος µου
ποτέ δεν θα µπορέσω να επιφέρω αλλαγή στη ζωή των µαθητών µου. Αν
προσπαθήσω να κάνω το έργο του Θεού χωρίς τη βοήθεια του Θεού, τότε
θα βρω τον εαυτό µου µπερδεµένο.
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Θα...
διδάσκω το Λόγο του Θεού αλλά αλλαγή δεν θα βλέπω στη
ζωή των µαθητών µου,
βρίσκω δικαιολογίες γιατί τα αποτελέσµατα να είναι τόσο λίγα,
συγκεντρώσω την προσοχή µου στο να περνάν ευχάριστα οι
µαθητές µου για να συνεχίσουν να έρχονται,
έρθει τελικά η στιγµή που θα χάσω τους µαθητές µου καθώς
µεγαλώνουν επειδή κάποιος άλλος ή κάτι άλλο θα τους
διασκεδάζει περισσότερο από µένα.
Ενώ µπορεί να έχουµε ένα εξαιρετικό από κάθε άποψη πρόγραµµα, µε
πολλούς µαθητές, το τελικό αποτέλεσµα να µη δοξάζει το Θεό. Αντί να
βλέπουµε τους µαθητές µας να γνωρίζουν, να αγαπούν και να µάθουν να
υπακούν το Θεό, θα χάνονται µέσα στον κόσµο.
Εάν δούµε ότι και ‘µείς είµαστε µπερδεµένοι και απογοητευµένοι, τι
µπορούµε να κάνουµε; ΠΡΟΣΕΥΧΗ!

1. Προσευχή για τον εαυτό µας
Χρειάζεται να αναγνωρίσουµε πως είµαστε αδύναµοι να επιφέρουµε την
αλλαγή στη ζωή των µαθητών µας.
Χρειαζόµαστε τη δύναµη του Θεού για να...
γίνουµε πρότυπα της αλήθειας Του,
χτίσουµε σχέσεις µε τους µαθητές µας,
µεταδώσουµε αποτελεσµατικά την αλήθεια Του,
προκαλέσουµε τους µαθητές µας να ανταποκριθούν στην
αλήθεια Του.
Χρειάζεται οι προσευχές µας να είναι κάτι περισσότερο από, «Βοήθησέ
µε κι αυτή τη βδοµάδα καθώς θα διδάσκω.» Για να γίνουµε οι δάσκαλοι
που ο Θεός θέλει να γίνουµε, χρειάζεται να ζητήσουµε να µας δώσει τη
δύναµή Του σε ειδικές περιπτώσεις. Σαν οδηγό για προσευχή πολλές
φορές καλό είναι να χρησιµοποιήσουµε εδάφια της Γραφής που θα µας
βοηθήσουν.
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Σκεφτείτε την ακόλουθη προσευχή από τους Κολοσσαείς.
●
●
●

Κατεύθυνε τους εκπαιδευόµενους στο Φύλλο Εργασίας Β.
Τόνισε ότι κάθε πρόταση της προσευχής είναι παρµένη από το
Κολοσσαείς 1-3.
Ο κάθε εκπαιδευόµενος να διαβάσει από ένα εδάφιο της
προσευχής. Εναλλακτικά, αν κάποιοι από τους εκπαιδευόµενους
αισθάνονται άβολα να διαβάσουν µεγαλόφωνα, ζητήστε από έναν
εθελοντή να διαβάσει µεγαλόφωνα ολόκληρη την προσευχή.
Θεέ, σε παρακαλώ να µου δώσεις όλη τη σοφία και τη σύνεση
που χαρίζει το Άγιό Πνεύµα, ώστε να καταλάβω στην εντέλεια
το θέληµα σου. (1:9)
Βοήθησέ µε να ζήσω αντάξιά Σου και να Σε ευαρεστώ πάντοτε.
Βοήθησέ µε να παράγω καρπό καλό µε τις πράξεις µου.
Βοήθησέ µε να προοδεύω στη γνώση µου για Σένα. (1:10)
∆οξασµένε Θεέ δώσε µου τη δύναµή Σου, και βοήθησέ µε να
είµαι υποµονετικός και µακρόθυµος σε κάθε περίσταση. (1:11)
Σ’ ευχαριστώ, Πατέρα, που µε λύτρωσες από τη σκοτεινή
εξουσία και µου έδωσες την απολύτρωση και συγχώρησες τις
αµαρτίες µου. (1:12-14)
Βοήθησέ µε να µείνω σταθερός στην πίστη, να είµαι θεµελιωµένος και ακλόνητος, και να µην αποµακρυνθώ από την ελπίδα
του Ευαγγελίου. (1:23)
Βοήθησέ µε να ζω ενωµένος µε το Χριστό. (2:6)
Βοήθησέ µε να είµαι σταθερός στην πίστη. (2:7)
Βοήθησέ µε να στρέψω τη σκέψη µου στον ουρανό και όχι στα
γήινα πράγµατα. (3:2)
Βοήθησέ µε να απαλλαγώ από: την οργή, το θυµό, την πονηριά,
την κακολογία και την αισχρολογία. (3:8)
Βοήθησέ µε να λέω πάντοτε την αλήθεια. (3:9)
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Σαν εκλεκτός του Θεού, βοήθησέ µε να αποκτήσω φιλευσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα και µακροθυµία.
(3:12)
Βοήθησε µε να ανέχοµαι τους άλλους µε υποµονή και να είµαι
αυτός που θα συγχωρήσει πρώτα. (3:13)
Πάνω από όλα, Πατέρα, βοήθησέ µε να έχω την αγάπη που
είναι ο σύνδεσµος όλων. (3:14)
Η προσευχή από τους Κολοσσαείς είναι ένα µόνο παράδειγµα για το πως
να χρησιµοποιήσουµε κοµµάτια από τη Γραφή για να προσευχόµαστε,
καθώς ζητάµε από τον Θεό να εργαστεί στη ζωή µας. Η Βίβλος είναι
γεµάτη από προσευχές – πολλές από τις οποίες είναι προσευχές του
Παύλου για τους µαθητές του.
●
●
●

●
●

Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στο Φύλλο
Εργασίας Γ.
∆ώσε οδηγίες για οµαδική εργασία.
Χρονική ∆ιάρκεια: 5 λεπτά
▼
Χρησιµοποιήστε το Α’ Θεσσαλονικείς 5:14-23 για να
γράψετε µια προσευχή στην οποία θα ζητάτε από το Θεό
να εργαστεί στη ζωή σας.
Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους όταν τους έχει µείνει ένα
λεπτό.
Ζήτησε από εθελοντές να µοιραστούν τις προσευχές τους από
το Α’ Θεσσαλονικείς 5:14-23.

Οι προσευχές θα µοιάζουν µε το ακόλουθο παράδειγµα:
«Βοήθησέ µε να συµβουλεύω τους άστατους, να ενθαρρύνω
τους λιγόψυχους, να στηρίζω τους αδύνατους και να είµαι
µακρόθυµος µε όλους. Βοήθησέ µε να προσέχω ώστε να µην
ανταποδίδω κακό στο κακό, βοήθησε µε πάντοτε να δείχνω
καλοσύνη σε όλους. Βοήθησέ µε να είµαι πάντοτε χαρούµενος,
να προσεύχοµαι αδιάκοπα και να Σε ευχαριστώ για όλα γιατί
ξέρω πως αυτό είναι το θέληµά Σου για µένα. Βοήθησέ µε ώστε
να µην αφήσω να σβήσει η φωτιά του Αγίου Πνεύµατος και
βοήθησέ µε να εξετάζω κάθε διδασκαλία και να κρατώ µόνο
όσα είναι χρήσιµα. Και τελικά, εργάσου στη ζωή µου ώστε να
µε κάνεις ολοκληρωτικά δικό σου έτσι που να µε βρεις άµεµπτο
τη µέρα του ερχοµού Σου.»
Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο, Copyright © 2004 BCM International
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Αναγνωρίσαµε πως, χωρίς τη βοήθεια του Θεού, δεν έχουµε τη
δύναµη να αλλάξουµε µια ζωή. Γι’ αυτό, προσευχόµαστε για τους
εαυτούς µας ώστε να γίνουµε οι δάσκαλοι που θέλει ο Θεός να
είµαστε – δάσκαλοι που εξαρτώνται από τη δύναµη Του για να γίνουν
πρότυπα της αλήθειας Του, να χτίσουν σχέσεις µε τους µαθητές τους,
να µεταδώσουν αποτελεσµατικά την αλήθεια Του και να
προκαλέσουν τους µαθητές τους να ανταποκριθούν στην αλήθεια
Του.
Είναι ζωτικό να προσευχόµαστε το Άγιο Πνεύµα να εργαστεί στη ζωή
µας, µα είναι εξίσου ζωτικό να ζητάµε από το Άγιο Πνεύµα να
εργαστεί στη ζωή των µαθητών µας.

2. Προσευχή για τους µαθητές µας
Χρειάζεται να ζητάµε από το Θεό το Άγιο Του Πνεύµα να...
κάνει τους µαθητές µας να καταλαβαίνουν ότι είναι αµαρτωλοί
και έχουν ανάγκη το Θεό,
κάνει τους µαθητές µας να καταλάβουν την αλήθεια του Θεού
και πως µπορούν να την εφαρµόσουν στη ζωή τους,
φέρει τους µαθητές µας στην οικογένεια του Θεού,
δώσει τη δύναµη στους πιστούς µαθητές µας να ζήσουν τη
χριστιανική ζωή,
µιλήσει στο Θεό για τις ανάγκες που υπάρχουν στις καρδιές
των µαθητών µας και τις οποίες δεν µπορούν να τις πουν.
Για άλλη µια φορά, χρειάζεται να επεκτείνουµε την προσευχή µας πέρα
από το απλό, «Σε παρακαλώ βοήθησε αυτή τη βδοµάδα τους µαθητές
µου», στο να προσευχόµαστε συγκεκριµένα, ζητώντας από τον Θεό να
εργαστεί στη ζωή τους.
Με τον ίδιο τρόπο που προσευχηθήκαµε για τον εαυτό µας µε προσευχές
από τη Γραφή, µπορούµε να προσευχηθούµε µε προσευχές από τη Γραφή
και για τους πιστούς µαθητές µας.
Παράδειγµα:
Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο, Copyright © 2004 BCM International
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■
«Βοήθησε το Γιάννη να µείνει σταθερός στην πίστη, να
µείνει θεµελιωµένος κι ακλόνητος και να µην αποµακρυνθεί από
την ελπίδα του Ευαγγελίου». (Κολοσσαεις 1:23)
■
«Βοήθησε τον Γιάννη να ζει ενωµένος µε το Χριστό,
ζητώντας τη δύναµη του Χριστού στην καθηµερινή του πορεία.»
(Κολοσσαείς 2:6)
■
«Βοήθησε τον Γιάννη να γίνει πιο σταθερός στην πίστη και
να προοδεύει σ’ αυτήν µε το να ευχαριστεί Εσένα.» (Κολοσσαείς
2:7)
Μπορούµε να διεκδικήσουµε µε προσευχή τις υποσχέσεις του Θεού για
τους µαθητές µας, αλλά θα πρέπει να ξέρουµε τις προσωπικές τους
ανάγκες για προσευχή. Όταν ζητάµε από τους µαθητές µας συγκεκριµένα
αιτήµατα προσευχής, θα πρέπει να τα σηµειώνουµε. Αφού
προσευχηθούµε για αυτές τις συγκεκριµένες ανάγκες, θα πρέπει να
ρωτήσουµε τους µαθητές µας για τον τρόπο µε τον οποίο απάντησε ο
Θεός. Όταν το κάνουµε,
δίνουµε ένα δυνατό µήνυµα για τη
σπουδαιότητα της προσευχής και την αξία των µαθητών µας.
Σηµείωµα για τον Εκπαιδευτή
Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις παρακάτω
προτάσεις στους εκπαιδευόµενους. Αποφύγετε να διαβάσετε απλώς
µια λίστα µε ιδέες.
Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στο Φύλλο Εργασίας ∆.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταγράψουµε τα αιτήµατα προσευχής
στην τάξη µας.
Φτιάξε µια απλή λίστα προσευχής
Φτιάξε µια λίστα µε τα ονόµατα των µαθητών της τάξης σου και
σηµείωσε δίπλα στο καθένα κάποιο ειδικό αίτηµα για προσευχή.
Στη διάρκεια της βδοµάδας να προσεύχεσαι καθηµερινά για
µερικούς µαθητές.
Φτιάξε ένα φωτογραφικό ηµερολόγιο

Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο, Copyright © 2004 BCM International
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Σε ένα µικρό σηµειωµατάριο ξεχώρισε για κάθε µαθητή σου µια
σελίδα και κόλλησε µια φωτογραφία του. Σηµείωσε κάτω από τη
φωτογραφία ένα πρόσφατο αίτηµα προσευχής του.
Φτιάξε ένα ηµερολόγιο µε τα σχέδια των παλαµών
Παρόµοιο µε το φωτογραφικό ηµερολόγιο, αλλά αντί για
φωτογραφίες σχεδίασε την παλάµη του µαθητή.
Φτιάξε ένα κουτί προσευχής
Πιθανόν κάποιοι από τους µαθητές να διστάζουν να µοιραστούν
προσωπικά αιτήµατα προσευχής µε την τάξη. Για το λόγο αυτό
µπορεί να τοποθετήσεις στην τάξη ένα κουτί ή ένα καλάθι και
δίπλα µερικές λωρίδες χαρτί και µολύβια έτσι που οι µαθητές να
έχουν τη δυνατότητα να γράψουν τα συγκεκριµένα αιτήµατά τους
και να τα ρίξουν στο κουτί κι έτσι να µπορέσεις να προσευχηθείς
γι’ αυτά στη διάρκεια της βδοµάδας.
Προσευχήσου στην τάξη
Είναι σηµαντικό για τους µαθητές σου να σε ακούν να
προσεύχεσαι γι’ αυτούς και για ειδικά αιτήµατα που µοιράστηκαν
µε την τάξη, καθώς επίσης και για την πνευµατική τους αύξηση.
Μετά από όλα αυτά θα νιώθετε µεγάλη αµηχανία, ειδικά εάν ο αριθµός
των παιδιών της τάξης σας είναι µεγάλος. ‘Επιστρατεύστε’ βοηθούς!
Υπάρχουν πολλοί πιστοί, ιδιαίτερα µεγάλοι σε ηλικία πιστοί, οι οποίοι δεν
έχουν τις δυνάµεις να εργαστούν µε παιδιά αλλά που είναι πρόθυµοι να
προσευχηθούν γι’ αυτά.
Πώς ‘επιστρατεύεις’ βοηθούς στην προσευχή;
«Πολεµιστές» της προσευχής
‘Επιστράτευσε’ «πολεµιστές» προσευχής οι οποίοι θα δεσµευτούν
πως θα προσεύχονται τακτικά για σένα, τους βοηθούς σου και τους
µαθητές σου. Οι «πολεµιστές» της προσευχής θα πρέπει ιδιαίτερα
να προσεύχονται στη διάρκεια κάθε συνάντησης που έχεις µε τους
µαθητές σου.

Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο, Copyright © 2004 BCM International
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«Συνέταιροι προσευχής»
‘Επιστράτευσε’ «συνέταιρους προσευχής» για κάθε µαθητή σου.
Εάν είναι δυνατόν, προσπάθησε να φέρεις σε επαφή το µαθητή µε
τον ενήλικα που θα δεσµευτεί να προσεύχεται τακτικά γι’
αυτόν/ήν. Εάν είναι πρακτικό και κατάλληλο για την περίπτωσή
σου, δώσε µια φωτογραφία του µαθητή καθώς και τη λίστα µε τα
αιτήµατα προσευχής του στον «συνέταιρο προσευχής».
Εναλλακτικά (µετά από άδεια των γονιών του µαθητή), θα
µπορούσες να διευκολύνεις στο να ξεκινήσει είτε µια άµεση
επικοινωνία ανάµεσα στο µαθητή και τον «συνέταιρο προσευχής»
είτε µέσα από κάρτες, τηλεφωνήµατα ή ειδικές συγκεντρώσεις
όπου θα είναι καλεσµένοι όλοι οι «συνέταιροι προσευχής».
Οµάδες προσευχής στην εκκλησία
‘Επιστράτευσε’ οµάδες προσευχής στην εκκλησία. Πολλές
εκκλησίες µαζεύονται µια µέρα τη βδοµάδα για να προσευχηθούν
ιδιαίτερα για τις ανάγκες της τοπικής εκκλησίας καθώς και για τις
διακονίες της. ‘Εκµεταλλεύσου’ την ώρα αυτή και µοιράσου µε
την οµάδα αιτήµατα προσευχής και ενηµέρωνε τους πως ο Θεός
εργάζεται στη ζωή των µαθητών σου.

Πρακτική

∆εν µπορούµε να κάνουµε το έργο του Θεού αποτελεσµατικά χωρίς τη
δύναµη του Θεού. Εάν δεν έχουµε δει τους µαθητές µας να προχωρούν
προς το στόχο που είναι να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν να
υπακούν το Θεό, ίσως οφείλεται στο ότι δεν έχουµε ζητήσει από το Θεό
να εργαστεί στη ζωή τους. Θα αφιερώσουµε λίγα λεπτά πριν κλείσουµε
ζητώντας από το Θεό να εργαστεί στη ζωή των µαθητών µας.
●
●
●

Κατεύθυνε την προσευχή των εκπαιδευόµενων στο Φύλλο
Εργασίας Ε.
Επανέλαβε µε συντοµία το έργο του Αγίου Πνεύµατος όπως
αναφέρεται επιγραµµατικά στο πάνω του Φύλλου Εργασίας.
∆ώσε οδηγίες για ατοµική εργασία.
Χρονική ∆ιάρκεια: 10 λεπτά
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▼

Γράψε το όνοµά σου στο πρώτη γραµµή και τα ονόµατα
5 µε 6 µαθητών σου στις υπόλοιπες γραµµές.

▼

Γράψε µια προσευχή στο Θεό ζητώντας από το Άγιο
Πνεύµα να εργαστεί στην τάξη σου.

Εναλλακτική Επιλογή
Ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να χωριστούν ανά δύο ή τρία
άτοµα και να προσευχηθούν µαζί ζητώντας από τον Θεό να εργαστεί
στη ζωή τους και στη ζωή των µαθητών τους.

Πρόκληση

Άραγε, το να είµαστε πρότυπο της αλήθειας του Θεού, συν το χτίσιµο
σχέσεων µε τους µαθητές µας, συν την αποτελεσµατική µετάδοση της
αλήθειας του Θεού, συν το να προκαλέσουµε τους µαθητές µας να
ανταποκριθούν είναι ίσο µε το να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να
µάθουν να υπακούν τον Θεό οι µαθητές µας;
Όχι!
Χρειαζόµαστε τη δύναµη του Αγίου Πνεύµατος να εργαστεί στη δική µας
ζωή όπως και στη ζωή των µαθητών µας.
Ο οδηγός προσευχής που υπάρχει στο Φύλλο Εργασίας Ε έχει σχεδιαστεί
έτσι που να µπορείς να τον κόψεις και να το φυλάξεις στη Βίβλο σου ως
υπενθύµιση προσευχής. Χρησιµοποίησέ το καθηµερινά, ζητώντας από
τον Θεό να εργάζεται στη ζωή σου καθώς και στη ζωή των µαθητών σου.
Κλείσε µε προσευχή για τους εκπαιδευόµενους και τους µαθητές τους.
Προσευχήσου να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν το Άγιο
Πνεύµα του Θεού καθώς θα εργάζεται ανάµεσά τους.

Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο, Copyright © 2004 BCM International
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α —ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΆΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
Σκοπός
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να
αναγνωρίσετε πως µόνοι σας δεν έχετε τη δύναµη να επιφέρετε µια
αλλαγή στη ζωή και πως θα ανταποκριθείτε µε προσευχόµενοι µε
συνέπεια και ζητώντας κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο το Άγιο Πνεύµα
να εργαστεί στη ζωή σας και στη ζωή των µαθητών σας.
Άραγε, ____________ + ____________ + ____________ + ___________
= ______________________________________________________;

Ο ρόλος του Αγίου Πνεύµατος στη ∆ιακονία µου:
1. Εκείνος _______________ . (Ιωάννης 16:8)
2. Εκείνος _______________ . (Ιωάννης 16:12-15)
3. Εκείνος _______________ . (Ιωάννης 3:5/ Τίτος 3:5)
4. Εκείνος _______________ . (Α’ Κορινθίους 6:19/ Ρωµαίους 8:9)
5. Εκείνος _______________ . (Ρωµαίους 8:26-27)
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β—ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΆΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Προσευχή για τον εαυτό µου:
Θεέ, σε παρακαλώ να µου δώσεις όλη τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει
το Άγιό Πνεύµα, ώστε να καταλάβω στην εντέλεια το θέληµα σου. (1:9)
Βοήθησέ µε να ζήσω αντάξιά Σου και να Σε ευαρεστώ πάντοτε. Βοήθησέ
µε να παράγω καρπό καλό µε τις πράξεις µου. Βοήθησέ µε να προοδεύω
στη γνώση µου για Σένα. (1:10)
∆οξασµένε Θεέ δώσε µου τη δύναµή Σου, και βοήθησέ µε να είµαι
υποµονετικός και µακρόθυµος σε κάθε περίσταση. (1:11)
Σ’ ευχαριστώ, Πατέρα, που µε λύτρωσες από τη σκοτεινή εξουσία και
µου έδωσες την απολύτρωση και συγχώρησες τις αµαρτίες µου. (1:12-14)
Βοήθησέ µε να µείνω σταθερός στην πίστη, να είµαι θεµελιωµένος και
ακλόνητος, και να µην αποµακρυνθώ από την ελπίδα του Ευαγγελίου. (1:23)
Βοήθησέ µε να ζω ενωµένος µε το Χριστό. (2:6)
Βοήθησέ µε να είµαι σταθερός στην πίστη. (2:7)
Βοήθησέ µε να στρέψω τη σκέψη µου στον ουρανό και όχι στα γήινα
πράγµατα. (3:2)
Βοήθησέ µε να απαλλαγώ από: την οργή, το θυµό, την πονηριά, την
κακολογία και την αισχρολογία. (3:8)
Βοήθησέ µε να λέω πάντοτε την αλήθεια. (3:9)
Σαν εκλεκτός του Θεού, βοήθησέ µε να αποκτήσω φιλευσπλαχνία,
καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα και µακροθυµία. (3:12)
Βοήθησε µε να ανέχοµαι τους άλλους µε υποµονή και να είµαι αυτός που
θα συγχωρήσει πρώτα. (3:13)
Πάνω από όλα, Πατέρα, βοήθησέ µε να έχω την αγάπη που είναι ο
σύνδεσµος όλων. (3:14)
Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο, Copyright © 2004 BCM International
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ —ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΆΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
Χρησιµοποίησε το Α’ Θεσσαλονικείς 5:14-23
προκειµένου να γράψεις έναν παρόµοιο οδηγό
προσευχής.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ —ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΆΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Προσευχή για τους µαθητές µου
Απλή λίστα Προσευχής

Φωτογραφικό Ηµερολόγιο

Ηµερολόγιο µε τα σχέδια των παλαµών

Κουτί Προσευχής

«Πολεµιστές» της προσευχής

Προσευχές µε βάση τη Γραφή

Προσευχή στην Τάξη
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε – ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΆΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Το Άγιο Πνεύµα µπορεί να...
√ κάνει τους µαθητές µας να καταλαβαίνουν ότι είναι αµαρτωλοί και
έχουν ανάγκη το Θεό,

√ κάνει τους µαθητές µας να καταλάβουν την αλήθεια του Θεού και πως
µπορούν να την εφαρµόσουν στη ζωή τους,

√ φέρει τους µαθητές µας στην οικογένεια του Θεού,
√ δώσει τη δύναµη στους πιστούς µαθητές µας να ζήσουν τη χριστιανική
ζωή,

√ µιλήσει στο Θεό για τις ανάγκες που υπάρχουν στις καρδιές των
µαθητών µας και τις οποίες δεν µπορούν να τις πουν.

√ Ελέγξει τους µαθητές µου για την αµαρτία τους και να τους θυµίζει την
ανάγκη τους για τον Θεό.

√ Καταστήσει τους µαθητές µου ικανούς να κατανοήσουν την αλήθεια
του Θεού και τον τρόπο εφαρµογής της στη ζωή τους.

√ Φέρει τους µαθητές µου στην οικογένεια του Θεού.
√ Καταστήσει τους πιστούς µαθητές µου ικανούς να ζήσουν τη
χριστιανική ζωή.

√ Μιλήσει στον Θεό για τις ανέκφραστες ανάγκες που υπάρχουν στις
καρδιές των µαθητών µου.

Πατέρα, θέλω το Άγιο Σου Πνεύµα να εργαστεί στη
ζωή µου και στη ζωή των µαθητών µου:
● _______________________________________________________
● _______________________________________________________
● _______________________________________________________
● _______________________________________________________
● _______________________________________________________
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