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Αυτό το Μάθημα εκδόθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα με τίτλο: Growing Through
Failure, 5th edition.
Τα Εγχειρίδια Δασκάλου και όλο το διδακτικό υλικό των μαθητών που σχετίζονται με
τη Σειρά Μαθημάτων Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς είναι υλικό
δεσμευμένο με πνευματικά δικαιώματα (copyright). Ειδικές συμφωνίες έχουν γίνει
προκειμένου για τη μετάφραση του υλικού αυτού στην ελληνική γλώσσα. Το υλικό μπορεί
να αναπαραχθεί και να διανεμηθεί για χρήση από το Teen Challenge σε παρόμοια
προγράμματα, τοπικές εκκλησίες, σχολεία, και άλλους οργανισμούς και ιδιώτες. Το υλικό
αυτό μπορεί επίσης να ληφθεί από την ιστοσελίδα: www.iTeenChallenge.org Δεν επιτρέπεται
να πωληθεί, μόνον να διατεθεί δωρεάν. Όσοι επιθυμούν να το δημοσιεύσουν και να το
πουλήσουν, πρέπει να κατέχουν γραπτή άδεια από το «Global Teen Challenge».
Αυτό το μάθημα είναι μέρος της σειράς Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη
Χριστιανούς, μαθήματα φτιαγμένα να χρησιμοποιηθούν σε εκκλησίες, σχολεία, Διακονίες
φυλακής, Προγράμματα διακονίας Πρόκληση στα Νιάτα, καθώς και σε παρόμοιες διακονίες
για καινούργιους πιστούς. Σ’ αυτή τη σειρά Μελέτης είναι διαθέσιμα: Εγχειρίδιο Δασκάλου,
Εγχειρίδιο Μαθητών, Οδηγός Μελέτης, Διαγώνισμα Αξιολόγησης, και Βεβαίωση
ολοκλήρωσης των μαθημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις σειρές
μαθημάτων, επικοινωνήστε με:

Global Teen Challenge
PO Box 511
Columbus, GA, 31902 USA
Email: gtc@globaltc.org
Web: www.globaltc.org
www.iTeenChallenge.org
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Προσωπική Ανάπτυξη Μέσα από την Αποτυχία
Μια από τις πιο συνηθισμένες εμπειρίες στη ζωή των νέων στην πίστη Χριστιανών είναι
η αποτυχία. Οι νέοι στην πίστη συχνά μαθαίνουν πως "οι Χριστιανοί δεν πρέπει να
αποτυγχάνουν", προπαντός αν είναι πλήρως αφοσιωμένοι στον Χριστό. Σ' αυτό το μάθημα
θα ρίξουμε μια ειλικρινή ματιά στην αποτυχία. Είναι ένα φυσιολογικό μέρος της ζωής κάθε
ανθρώπου και ο Θεός έχει μερικά πολύ πρακτικά πράγματα να πει για το πως να
ανταποκριθούμε στην αποτυχία και πώς να την αποφεύγουμε όταν μπορούμε.

1
2
3
4

Κεφάλαιο 1. Οι αιτίες των αποτυχιών μου
Αυτό το μάθημα συμπεριλαμβάνει μια μελέτη για τα διαφορετικά είδη
αποτυχιών και τι θέλει ο Θεός να κάνουμε όταν αποτυγχάνουμε. Ρίχνουμε μια
πιο κοντινή ματιά στα προβλήματα που προκαλούν τις αποτυχίες.
Κεφάλαιο 2. Τα πρώτα βήματα για την θεραπεία μετά από την
αποτυχία
Αυτό το κεφάλαιο εστιάζει στο τι πρέπει να κάνουμε όταν αποτυγχάνουμε.
Συζητάμε επίσης τις βιβλικές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να ζητάμε
συγχώρεση και να αποκαθιστούμε τις αποτυχίες του παρελθόντος.
Κεφάλαιο 3. Πώς να αναπτυχθώ μέσα από τις αποτυχίες μου
Αυτό το κεφάλαιο ερευνά τρία κύρια στάδια ανάπτυξης σχετικά με τις
αποτυχίες μας. Πρώτο στάδιο, η ανάπτυξή μας πρέπει να εστιάζεται στο να
υπερνικήσουμε τα προβλήματα που προκάλεσαν τις αποτυχίες μας. Δεύτερο
στάδιο, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με έναν υγιή τρόπο ζωής. Τρίτο στάδιο,
πρέπει να πάρουμε μέτρα για την αποφυγή της επανάληψης της αποτυχίας.
Κεφάλαιο 4. Υποτροπή
Τι είναι η υποτροπή; Τι προκαλεί την υποτροπή; Πώς μπορεί να αποφευχθεί
η υποτροπή; Ποια είναι τα πρώιμα σημεία της υποτροπής; Τι να κάνετε αν η
υποτροπή εμφανιστεί; Ερευνούμε αυτά τα θέματα για να δούμε πώς θα
μάθουμε να υπερνικάμε την αποτυχία στους μεγάλους τομείς της ζωής μας.

Τι συμπεριλαμβάνει το Εγχειρίδιο Δασκάλου
Το Εγχειρίδιο Δασκάλου αποτελείται από τέσσερις τομείς. Κάθε τομέας σηματοδοτείται από
μια κίτρινη σελίδα τίτλου:
1. Σχέδια Μαθήματος για Δασκάλους
2. Εγχειρίδιο Μαθητών
3. Οδηγός Μελέτης
4. Διαγώνισμα & Πιστοποιητικό Μαθήματος
Υπάρχει εξήγηση για τη χρήση κάθε τομέα αμέσως μετά από αυτήν την εισαγωγή στην
επόμενη σελίδα.
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Εισαγωγή
Αυτή η σειρά μαθημάτων, είναι μία από τις σειρές που σχεδιάστηκαν για την
εκπαίδευση νέων στην πίστη Χριστιανών. Πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχει μεγάλη ανάγκη
να βοηθήσουμε τους νέους στην πίστη Χριστιανούς να συνδέσουν τη διδασκαλία του
Χριστού στη δική τους ζωή με πρακτικό τρόπο. Οι σειρές αυτές μαθημάτων μπορούν επίσης
να χρησιμεύσουν στη διακονία σαν εργαλείο στη νεολαία των εκκλησιών, αλλά και σε
ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τη Βίβλο και τον Χριστιανισμό.
Ο κύριος σκοπός των μαθημάτων αυτών αλλά και όλου του προγράμματος
Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς, είναι να εισάγουν τους νέους στην
πίστη Χριστιανούς σε σημαντικά πρακτικά θέματα της καθημερινής ζωής, σύμφωνα με τη
διδασκαλία της Βίβλου. Δεν προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τα θέματα αυτά, αλλά μάλλον
να τα παρουσιάσουμε.
Η επιτροπή του «Teen Challenge USA» θα συνεχίσει την αναθεώρηση των μαθημάτων
αυτών. Καλωσορίζουμε κάθε κριτική ή οποιαδήποτε καινούργια ιδέα, σχετικά με τη
βελτίωση αυτού του υλικού.

Πώς να χρησιμοποιήσεις το εγχειρίδιο αυτό
1. Σχέδια Μαθήματος για Δασκάλους
Οι πρώτες σελίδες στο τμήμα αυτό δίνουν μια γενική επισκόπηση όλων των
μαθημάτων.
Η επόμενη σελίδα είναι ένα αντίγραφο από τη Λίστα Εργασιών Τάξης. Αυτό δείχνει το
πότε πρέπει να ολοκληρωθεί το κάθε Εργασία στον Οδηγό Μελέτης, και το πότε θα δοθεί
κάθε Μικρό Τεστ και το κάθε Διαγώνισμα τεστ. Κατάλληλη πληροφόρηση πρέπει να δοθεί
σε κάθε μαθητή σχετικά με αυτή τη διαδικασία στην έναρξη κάθε σειράς μαθημάτων.
Ο Οδηγός Μελέτης περιλαμβάνει ήδη ένα κενό αντίγραφο της φόρμας αυτής, στην εσωτερική
πλευρά του οπισθόφυλλου.
Θα ακολουθήσουν τα Σχέδια Μαθήματος για κάθε ένα από τα μαθήματα. Όλα τα
σχέδια/θέματα για το μάθημα, έχουν μία Βασική Βιβλική Αλήθεια και ένα Εδάφιο Κλειδί.
Αυτά δίνονται στην αρχή των μαθημάτων. Επίσης βοηθούν στο να διατηρηθεί στο στόχο του
μαθήματος η συζήτηση μέσα στην τάξη.
Κάτω από τη Βασική Βιβλική Αλήθεια και το Εδάφιο Κλειδί, υπάρχουν διάφορα σχόλια
σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος. Σε πολλές περιπτώσεις, γίνονται
αναφορές στο Εγχειρίδιο Μαθητή ή στα θέματα του Οδηγού Μελέτης.
Το κάθε μάθημα ολοκληρώνεται με μια δραστηριότητα «προσωπικής εφαρμογής».
Αυτό είναι πολύ ουσιώδες και σημαντικό! Οι νέοι στην πίστη Χριστιανοί έχουν ανάγκη
ξεκάθαρης καθοδήγησης προκειμένου να αρχίσουν οι ίδιοι να εφαρμόζουν πρακτικά τη
διδασκαλία της Βίβλου στη δική τους ζωή. Βεβαιώσου πως επιτρέπεις στους μαθητές σου να
έχουν άφθονο χρόνο, βοηθώντας τους έτσι να αρχίσουν τη διαδικασία της προσωπικής
εφαρμογής.
Στο τέλος του κάθε σχεδίου μαθήματος, υπάρχει μία Λίστα ανάθεσης εργασιών για τους
μαθητές.
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Οι περισσότερες από αυτές τις σειρές μαθημάτων, σχεδιάστηκαν αρχικά για πέντε
μαθήματα σε κάθε τάξη, με διάρκεια 1 ώρας το κάθε μάθημα. Το τελευταίο μάθημα είναι για
το τεστ αξιολόγησης. Και οι 14 σειρές μαθημάτων ολοκληρώνονται μέσα σε μια περίοδο
3-4 μηνών, εάν γίνονται πέντε μαθήματα (πέντε ημέρες) την εβδομάδα. Εάν γίνεται μόνο ένα
μάθημα μία φορά την εβδομάδα (μία ημέρα την εβδομάδα), μία σειρά μαθημάτων
ολοκληρώνεται σε ένα μήνα – όλες οι 14 σειρές, περίπου σε έναν χρόνο. Πολλά από αυτά τα
μαθήματα είναι δυνατό να επεκταθούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την
ανάγκη.
2. Εγχειρίδιο Μαθητών
Το Εγχειρίδιο Μαθητή εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Μπορείς να βάλεις τους μαθητές να
διαβάσουν τις κατάλληλες σελίδες σαν προετοιμασία για το μάθημα που θα ακολουθήσει.
Ή να τους βάλεις να το διαβάσουν αφού έχεις ήδη διδάξει το μάθημα, σαν ανασκόπηση και
ενίσχυση των όσων διδάχθηκαν μέσα στην τάξη.
Συστήνουμε να προτρέψεις τους μαθητές σου να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια
του μαθήματος, παρότι τους παρέχεις το Εγχειρίδιο Μαθητή. Οι προσωπικές τους σημειώσεις
και η συζήτηση που γίνεται μέσα στην τάξη θα βοηθήσουν στη διευκρίνιση των θεμάτων που
αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Μαθητή.
3. Οδηγός Μελέτης
Τα εργασίες μέσα στον Οδηγό Μελέτης έχουν σχεδιαστεί ώστε να δίνουν στον μαθητή
εργασία εκτός τάξης, μετά από κάθε μάθημα. Κάποια από αυτά βοηθούν στην προετοιμασία
για το επόμενο μάθημα και τη συζήτηση που θα γίνει μέσα στην τάξη.
Πολλά από τα εργασίες έχουν σχεδιαστεί ώστε, να βοηθούν τον μαθητή να ρίξει μια
προσεκτικότερη ματιά και να προχωρήσει λίγο βαθύτερα, σε κάποια από τα θέματα που
συζητούνται μέσα στην τάξη. Ο κύριος σκοπός αυτών των εργασιών, είναι να βοηθήσουν
τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τρόπους εφαρμογής της βιβλικής αλήθειας, στη
δική τους καθημερινότητα.
4. Διαγώνισμα
Τα τεστ έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν μία απλή αξιολόγηση στην πρόοδο που έκανε ο
κάθε μαθητής, σχετικά με την κατανόηση της βιβλικής αλήθειας, που καλύπτει αυτή η σειρά
μαθημάτων. Το Λυσάρι Απαντήσεων για το τεστ, βρίσκεται αμέσως μετά την τελευταία
σελίδα του αντιγράφου δείγματος, μέσα σ’ αυτό το Εγχειρίδιο Δασκάλου.
5. Πιστοποιητικό Μαθήματος
Η Βεβαίωση για τη Σειρά Μαθημάτων έχει σκοπό να προσφέρει αναγνώριση σε όσους
ολοκληρώνουν όλη την απαιτούμενη εργασία γι’ αυτά τα μαθήματα και περνούν στο
διαγώνισμα. Στο Εγχειρίδιο περιλαμβάνεται ένα δείγμα της Βεβαίωσης αυτής.
Υπάρχει επίσης Βεβαίωση Επιτυχίας, για όσους ολοκληρώσουν και τις 14 σειρές
μαθημάτων της σειράς Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς. Δείγμα
περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Εισάγοντας τους Δασκάλους στην Ομάδα Μελέτης για Νέους στην
Πίστη Χριστιανούς».
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Η προέλευση των μαθημάτων αυτών
Ο Σολομών είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο κάτω από τον ήλιο. Το ίδιο θα
μπορούσε να ειπωθεί και για τα μαθήματα αυτά. Πολλές από τις ιδέες δεν είναι καινούργιες.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τοu Ινστιτούτο in Basic Life Principles, για την επιρροή που
είχαν στη ζωή όσων έφτιαξαν το διδακτικό αυτό υλικό. Πολλά από αυτά τα μαθήματα
φέρουν την ξεκάθαρη επιρροή της διακονίας Institute in Basic Life Principles.
Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δασκάλους και τους μαθητές
που χρησιμοποίησαν το διδακτικό αυτό υλικό τα τελευταία χρόνια. Οι δικές τους ιδέες
έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση των μαθημάτων. Είμαι επίσης ευγνώμων στον
Don Wilkerson που μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ στο Teen Challenge στο Μπρούκλιν
της Νέας Υόρκης το διάστημα 1971-1975. Ήταν αυτό το χρονικό διάστημα που ξεκίνησε η
διαμόρφωση της Σειράς Μαθημάτων για Νέους στην πίστη Χριστιανούς.
Η πέμπτη έκδοση της Σειράς Μαθημάτων για Νέους στην πίστη Χριστιανούς
Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς, διαμορφώθηκε με τη βοήθεια της
Επιτροπής «Teen Challenge USA Curriculum Committee». ¨Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
όσοι βοήθησαν στη διαδικασία αναθεώρησης του υλικού.

Η πολιτική σχετικά με την αναπαραγωγή αυτού του υλικού.
Τα Εγχειρίδια Δασκάλου και όλο το διδακτικό υλικό των μαθητών που σχετίζονται με
τη Σειρά Μαθημάτων Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς, είναι υλικό
δεσμευμένο με πνευματικά δικαιώματα (copyright). Ειδικές συμφωνίες έχουν γίνει
προκειμένου για τη μετάφραση του υλικού αυτού στην ελληνική γλώσσα. Το υλικό μπορεί
να αναπαραχθεί και να διανεμηθεί για χρήση από το Teen Challenge σε παρόμοια
προγράμματα, τοπικές εκκλησίες, σχολεία, και άλλους οργανισμούς και ιδιώτες. Το υλικό
αυτό μπορεί επίσης να ληφθεί από την ιστοσελίδα:www.iTeenChallenge.org. Δεν επιτρέπεται
να πωληθεί, μόνον να διατεθεί δωρεάν. Όσοι επιθυμούν να το δημοσιεύσουν και να το
πουλήσουν, πρέπει να κατέχουν γραπτή άδεια από το «Global Teen Challenge».
Dave Batty
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Προτεινόμενη Σειρά Διδασκαλίας
Αυτή η Σειρά Μαθημάτων είναι μία από τις 14 σειρές που περιλαμβάνονται στη
Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς. Και οι 14 σειρές αναγράφονται εδώ σε
μία λίστα, με προτεινόμενη σειρά διδασκαλίας. Η λίστα αυτή με τη σειρά διδασκαλίας
διαμορφώθηκε για συνεχόμενη διδασκαλία και των 14 σειρών. Είναι πιο κατανοητό εάν
κάποιος το φανταστεί σαν ένα τροχό με 14 ακτίνες. Οι σειρές αυτές δεν χτίζονται η κάθε μία
επάνω στην προηγούμενη. Η κάθε μία σειρά μαθημάτων είναι αυτόνομη και ολοκληρωμένη
από μόνη της. Με αυτό τον τρόπο, ένας μαθητής μπορεί να λάβει μέρος ((να συμμετάσχει)
στα μαθήματα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή- ακόμα και αφού αυτά έχουν ξεκινήσει- και να
προσαρμοστεί εύκολα.
1. Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν είμαι Χριστιανός;
2. Μια γρήγορη ματιά στη Βίβλο
3. Συμπεριφορές
4. Πειρασμός
5. Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή (περιλαμβάνει τη διακονία του Αγίου Πνεύματος)
6. Προσωπική Ανάπτυξη μέσα από την Αποτυχία
7. Χριστιανικές Πρακτικές (Σχέσεις Τοπικής Εκκλησίας)
8. Υπακοή στον Θεό
9. Υπακοή σε Ανθρώπους
10. Θυμός και Προσωπικά δικαιώματα
11. Πώς να μελετάμε τη Βίβλο
12. Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου
13. Προσωπικές Σχέσεις με Άλλους
14. Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό
Δες το βιβλίο: «Εισάγοντας τους δασκάλους στην Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη
Χριστιανούς», για περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων
αυτών.
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Σχέδια Μαθήματος
για Δασκάλους

Έλεγξε την πρώτη σελίδα του «Πώς να Χρησιμοποιήσεις το Εγχειρίδιο Δασκάλου»
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των σχεδίων μαθημάτων.
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Ανασκόπηση του μαθήματος
1.

Μια-δυο μέρες πριν το πρώτο μάθημα, μπορεί να θελήσεις να κάνεις μια εισαγωγή για
αυτό το μάθημα στους μαθητές και να τους δώσετε μερικές από τις αρχικές εργασίες.
Η πρώτη εργασία σ’ αυτό τον Οδηγό Μελέτης πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την πρώτη
συνεδρία. Μοιράστε τον Εγχειρίδιο Μαθητών και ζητήστε από τους μαθητές να
διαβάσουν το Κεφάλαιο Ένα, το οποίο θα συζητηθεί στην πρώτη συνεδρία.

2.

Στην επόμενη σελίδα του Εγχειρίδιου Δασκάλου υπάρχει ένα αντίγραφο της Λίστα
Εργασιών Τάξης που περιέχει και τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης της κάθε εργασίας.
Ζήτα τους να συμπληρώσουν τις ανάλογες ημερομηνίες στο κενό αντίγραφο της Λίστα
Εργασιών Τάξης στο πίσω μέρος του Οδηγού Μελέτης.

3.

Κάθε σχέδιο μαθήματος έχει μια ή παραπάνω ‘Δραστηριότητες Προετοιμασίας
Μαθήματος’ για χρήση στην αρχή του μαθήματος. Ο κύριος σκοπός αυτών των
δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσει τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στο
κύριο θέμα του μαθήματος αυτού. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ζεστή και φιλική
ατμόσφαιρα στην οποία όλοι η μαθητές να αισθάνονται πως μπορούν να συμμετέχουν
στην συζήτησης της τάξης ελεύθερα.

4.

Πρέπει να αποφασίσεις πόσες συνεδρίες θα κάνετε για την ολοκλήρωση του
μαθήματος. Υπάρχουν σχέδια μαθήματος για 5 συνεδρίες (η 5η είναι για το
διαγώνισμα). Ωστόσο, το πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερες συνεδρίες
εάν επιτρέπει ο χρόνος. Το μάθημα δύο ασχολείται με την συγχώρεση και την
αποκατάσταση. Θα μπορούσατε να έχετε μια ξεχωριστή συνεδρία για το κάθε ένα από
αυτά τα θέματα.

5.

Κατά την διάρκεια αυτών των μαθημάτων είναι πολύ πιθανόν να απογοητευτούν ή να
πάθουν κατάθλιψη μερικοί μαθητές καθώς αναλογίζονται μερικές από τις αποτυχίες
τους από το παρελθόν. Ο βασικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δείξει πως ο
Θεός μπορεί να φέρει ελπίδα στη ζωή τους παρόλες τις προηγούμενες αποτυχίες τους.
Θέλουμε να ανακαλύψουν τρόπους με τους οποίους ο Θεός δύναται να τους
θεραπεύσει από τις αποτυχίες του παρελθόντος. Επίσης θέλουμε να διδάξουμε
ξεκάθαρους τρόπους για να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα ώστε να μην
συνεχίσουν να αποτυγχάνουν, προπαντός όταν η αποτυχία οδηγεί στην αμαρτία.

6.

Αυτή το μάθημα για την αποτυχία μπορεί να στοχεύει στις πρωταρχικές ανάγκες των
μαθητών σας. Σ' αυτό το μάθημα, πολλές απεικονίσεις και διδαχές στο εγχειρίδιο
μαθητή ασχολούνται με αποτυχίες ανθρώπων που παλεύουν με την εξάρτηση στα
ναρκωτικά. Ωστόσο το μάθημα προσφέρει πρακτικές διδαχές για τον καθένα, είτε έχει
κάνει ναρκωτικά είτε όχι. Αυτές οι αρχές εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση
οποιουδήποτε προβλήματος ελέγχει τη ζωή μας, καθώς και με θέματα που μερικοί δε
θα ονόμαζαν καν ως προβλήματα.

7.

Ένα άλλο θέμα που έχουν κάποιοι που διδάσκουν αυτό το μάθημα είναι ο τρόπος που
χρησιμοποιούμε τις λέξεις «θεραπεία» και «υποτροπή». Ανάλογα με το παρελθόν σου,
αυτές οι λέξεις έχουν ορισμούς που συνδέονται με συγκεκριμένες κοινές πρακτικές στο
χώρο της θεραπείας εξαρτημένων. Παρακαλούμε να κατανοήσετε πως ήμασταν πολύ
προσεκτικοί στον ορισμό αυτών των λέξεων. Όταν μιλάμε για θεραπεία, δεν
αναφερόμαστε απλά σε κάποια βήματα αυτοβοήθειας για να αντιμετωπίσουμε κάποια
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περασμένη αποτυχία. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για την μεταμορφωτική δύναμη του
Θεού που θα φέρει ριζική αλλαγή στη ζωή μας.
Σχετικά με την «υποτροπή», επιλέξαμε αυτή τη λέξη αντί για την «αποστασία»
γιατί οι πιο πολλοί μαθητές που τυπικά παρακολουθούν αυτό το μάθημα δεν
προέρχονται από βαθιά θρησκευόμενο παρελθόν. Προσπαθήσαμε να
χρησιμοποιήσουμε λέξεις που ο μέσος μη-Χριστιανός ή ο νέος στην πίστη Χριστιανός
θα καταλάβουν. Δεν προσπαθούμε να υποτιμήσουμε την πνευματική ζημιά που
προκύπτει όταν κάποιος υποτροπιάσει, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την
παραβίαση κάποιου νόμου του Θεού.

12
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Λίστα Εργασιών Τάξης
Τίτλος Μαθήματος:
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Μικρά Τεστ Εδάφια για Απομνημόνευση

Ημερομηνία

1.

Ματθαίος 6:14-15

Μέρα 2

2.

Ψαλμούς 32:8-9

Μέρα 3

3.

Εργασίες

Ημερομηνία Παράδοσης

1.

Μέρα 1

Μια πρώτη ματιά στην αποτυχία

2.

Μέρα 2

Συγχώρηση και Αποκατάσταση

3.

Μέρα 3

Η Αποτυχία μου

4.

Μέρα 4

Ποια είναι τα εναύσματα που αντιμετωπίζεις;

Διαγώνισμα

Μέρα 5
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Μάθημα 1
Οι αιτίες των αποτυχιών μου
1.

Βασική Βιβλική Αλήθεια
Πρέπει να ανακαλύψω το ριζικό πρόβλημα στη ζωή μου όταν αποτυγχάνω

2.

Εδάφιο Κλειδί: Εβραίους 4:16
Ας πλησιάσουμε, λοιπόν, με θάρρος το θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας
σπλαχνιστεί και να μας δωρίσει τη χάρη του, την ώρα που τη χρειαζόμαστε.

3.

Παραπομπές για τον Μαθητή
Το Κεφάλαιο 1 στο Εγχειρίδιο Μαθητή συνοδεύει αυτό το μάθημα.
Από τον Οδηγό Μελέτης η Εργασία 1 : Μια πρώτη ματιά στην αποτυχία θα
χρησιμοποιηθεί σ' αυτό το μάθημα.

4.

Δραστηριότητα Προετοιμασίας Μαθήματος (5-10 λεπτά)
Ζήτησε από τους μαθητές να συμμεριστούν τις απαντήσεις τους στις
Ερωτήσεις 1-6 από τον Οδηγό Μελέτης Εργασία 1, Μια πρώτη ματιά στην αποτυχία.
Χρησιμοποίησε αυτήν την ύλη για να εστιάσεις την προσοχή τους στο θέμα της
ημέρας, την αποτυχία.
1. Αποτυγχάνουν ποτέ οι επιτυχημένοι Χριστιανοί;
2. Είναι η αποτυχία πάντα αμαρτία;
3. Δώστε ένα παράδειγμα μιας μεγάλης αποτυχίας που κάποιος έκανε. (Αυτή μπορεί
να είναι μια δικιά σου αποτυχία ή κάποιου άλλου, για παράδειγμα, ενός πολιτικού.)
4. Ο Θεός θυμώνει πάντα, όταν οι Χριστιανοί αποτυγχάνουν;
5. Έχεις υποτροπιάσει ποτέ στη ζωή σου; (Η υποτροπή σημαίνει πως είχες ξεπεράσει
κάποιο πρόβλημα ή αμαρτία, αλλά μετά υπέκυψες και το επανάλαβες.)
6. Πόσο επιτυχημένο ή αποτυχημένο θεωρείς τον εαυτό σου; Βαθμολόγησε τον εαυτό
σου με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 10. ‘Ένα,’ σημαίνει πως θεωρείς τον εαυτό
σου τελείως αποτυχημένο. ‘Δέκα,’ σημαίνει πως η ζωή σου ήταν πάντα γεμάτη από
επιτυχίες και καμία αποτυχία.
Από τον Οδηγό Μελέτης, Εργασία 1, Μια πρώτη ματιά στην αποτυχία

Διάθεσε 4-5 λεπτά συζητώντας τις απαντήσεις τους σ' αυτές τις ερωτήσεις. Για τις
ερωτήσεις 1, 2, 4 και 5, μπορείς να κάνεις μια 'δημοσκόπηση' να δεις πόσοι απάντησαν
«ναι» και πόσοι επέλεξαν το «όχι». Σ' αυτό το σημείο δεν πρέπει να επιλύσεις τυχόν
λογομαχίες για το ποιο είναι σωστό ή λάθος. Εξήγησε πως θα συζητήσετε όλα τα
θέματα λεπτομερώς στη διάρκεια των μαθημάτων.

1
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Η ερώτηση 3 σχεδιάστηκε για ψυχαγωγία και για να σου δώσει μερικά πρακτικά
παραδείγματα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο σημερινό μάθημα.

1

Εφόσον οι ερωτήσεις 5 και 6 της Εργασίας 1 του Οδηγού Μελέτης είναι πιο
προσωπικές από τις υπόλοιπες, μπορείς να τους ζητήσεις να συμμεριστούν τις
απαντήσεις τους προαιρετικά. Μπορείς να τους ζητήσεις να εξηγήσουν γιατί επέλεξαν
αυτή την απάντηση, αλλά μην αφήσεις τη δραστηριότητα να μετατραπεί σε μια
εξιστόρηση των εμπειριών όλης της ζωής τους.
5.

Το σημερινό θέμα - Οι αιτίες της αποτυχίας
Εξήγησε πως σήμερα θα συζητήσετε τις αιτίες της αποτυχίας. Μπορείτε να
συζητήσετε εν συντομία πώς θα επιλύσετε κάποιες από αυτές, αλλά αυτός ο τομέας της
αποτυχίας θα καλυφθεί λεπτομερώς στα μαθήματα 2 και 3.

6.

Κάλυψε το σημείο Α: Διαφορετικά είδη αποτυχίας
(5-10 λεπτά) . . . . . . Σελίδες 4-7, Εγχειρίδιο Μαθητή
Συζητήστε τα διαφορετικά είδη αποτυχίας. Χρησιμοποίησε το μοτίβο στις
σελίδες 4-7 του Εγχειρίδιου Μαθητή ως οδηγό. Υπόδειξε εν συντομία πως κάποιες
αποτυχίες είναι αμαρτία και κάποιες δεν είναι. Μετά άφησέ τους να γράψουν διάφορα
είδη αποτυχίας που ταιριάζουν κάτω από αυτές τις τρεις γενικές επικεφαλίδες. Μπορείς
να χρησιμοποιήσεις μερικά παραδείγματα που υπάρχουν στην ερώτηση 3 της Εργασίας
1 του Οδηγού Μελέτης για να απεικονίσεις κάποια από τα διάφορα είδη αποτυχίας.
Τρία είδη αποτυχίας
1.

Η αποτυχία δεν είναι αμαρτία

2.

Η αποτυχία που είναι αμαρτία

3.

Αποτυχία που οδηγεί στην αμαρτία
Εγχειρίδιο Μαθητή, σελίδες 4-7

7.

Η αποτυχία που είναι αμαρτία
Στη συζήτηση περί αποτυχίας που είναι αμαρτία, βεβαιώσου πως κατανοούν ότι η
άποψη του Θεού είναι πως κάθε αμαρτία είναι μια αποτυχία. Καθ' όλο το μάθημα αυτό
για την αποτυχία, θα ασχοληθούμε πρωταρχικά με τις αποτυχίες που αρμόζουν σ' αυτή
την κατηγορία, της αμαρτίας.

8.

Κάλυψε το Σημείο Β: Τι κάνει ο Θεός όταν η αποτυχία μου είναι αμαρτία
(5-10 λεπτά). . . . . . Σελίδες 7-9, Εγχειρίδιο Μαθητή
Μετά συζητήστε το τι κάνει ο Θεός όταν αποτυγχάνουμε. Βλέπε τις σελίδες 7-9 στο
Εγχειρίδιο Μαθητή για πρόσθετες ιδέες για αυτό το θέμα. Επίσης αναφέρσου στην
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ερώτηση 4 της Εργασίας 1 του Οδηγού Μελέτης που συζητήσαμε στην αρχή της
συνεδρίας.
Στην αρχή αυτού του μέρους, τόνισε πως ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει την κάθε
αποτυχία στη ζωή σου ως μια ευκαιρία για ανάπτυξη.
Επίσης, συνδύασε αυτή τη συζήτηση με το προηγούμενο μέρος, αναλύοντας τις 3
διαφορετικές ομάδες αποτυχιών, την αποτυχία που δεν είναι αμαρτία, την αποτυχία που
είναι αμαρτία, και την αποτυχία που οδηγεί στην αμαρτία. Υπόδειξε πώς η αντίδραση
του Θεού θα είναι αρκετά διαφορετική βάση του είδους της αποτυχίας .
Σ' αυτό το μέρος του μαθήματος, θέλουμε να εστιάσουμε πρωταρχικά στο ποια
είναι η αντίδραση του Θεού όταν η αποτυχία μας είναι αμαρτία. Υπόδειξε πως ο Θεός
πάντα λυπάται όταν κάποιος αμαρτήσει, όταν κάποιος αποτυγχάνει να ζήσει στα
πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Θεός.
Υπόδειξε πως μερικές φορές ο Θεός θυμώνει με τους ανθρώπους όταν αμαρτάνουν.
Μπορείς να δώσεις ένα ή δύο παραδείγματα από τη Βίβλο ως απεικόνιση αυτού. Στις
πιο πολλές περιπτώσεις, όταν ο Ιησούς θύμωνε με κάποιους, ο θυμός Του ήταν προς
αυτούς που δήλωναν πως ήταν ακόλουθοι του Θεού, αλλά που εν γνώσει τους
παράβλεπαν τους νόμους του Θεού. Αυτή η εκ προθέσεως αμαρτία προκαλεί θυμό στον
Θεό, επειδή το άτομο γνωρίζει τι είναι σωστό, αλλά επιλέγει να μην το κάνει.
Είναι σημαντικό να τονίσεις τα θέματα που αναφέρονται στα σημεία 5 και 6 στο
Εγχειρίδιο Μαθητή, σελίδες 8 και 9,πως ο Θεός μάς υπόσχεται να έχουμε ελπίδα για το
μέλλον και πως είναι πάντα έτοιμος να μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε όταν έχουμε
αποτύχει.
9.

Είσαι μια απόλυτη αποτυχία; (2-5 λεπτά)
Υπόδειξε σ' αυτόν τον τομέα πως υπάρχει διαφορά μεταξύ της αποτυχίας και του να
θεωρείς τον εαυτό σου ως απόλυτα αποτυχημένο. Ο Θεός βλέπει την κάθε αποτυχία
μας, αλλά δεν θεωρεί πως είσαι μια πλήρη αποτυχία. Ούτε πρέπει να θεωρείς τον εαυτό
σου τελείως αποτυχημένο.
Υπόδειξε πως ο Θεός βλέπει δυνατότητες στον κάθε άνθρωπο. Στην Εφεσίους 2:10
λέει πως ο Θεός μάς δημιούργησε, τον κάθε ένα από μας για να κάνουμε καλά έργα.
Όταν είδε ο Ιησούς τον δαιμονισμένο άνδρα στα Γέργεσα, είδε τη δυνητικότητα αυτού
του ανθρώπου να γίνει ένας ευαγγελιστής. Όλοι οι άλλοι τον θεωρούσαν ένα τρελό
δαιμονισμένο, κάποιον που προκαλούσε φόβο.

10.

Ειδικό σημείωμα για τον δάσκαλο
Είναι πολύ σημαντικό για τους δασκάλους και το προσωπικό να επιδεικνύουν
θεοσεβείς συμπεριφορές και συναισθήματα προς τους νέους στην πίστη Χριστιανούς,
όταν αυτοί αποτυγχάνουν. Πρέπει να εκφράζουμε ξεκάθαρη λύπη όταν αποτυγχάνουν.
Πολλές φορές εκφράζουμε θυμό ή μια συμπεριφορά απόρριψης ή κατάκρισης προς
αυτούς που αποτυγχάνουν. Η συμπεριφορά του Ιησού προς τη γυναίκα που πιάστηκε
στην πράξη της μοιχείας είναι ο πλέον κατάλληλος για μας να επιδεικνύουμε στους
νέους στην πίστη Χριστιανούς όταν έχουν μια αποτυχία. Την αμαρτία να τη λέμε με το
όνομά της, αμαρτία, αλλά ας μη κατακρίνουμε τον άνθρωπο που την έπραξε.

1
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«Σταμάτα να κατακρίνεις τον εαυτό σου» του David Wilkerson
Στις σημειώσεις του δασκάλου μετά από το σχέδιο μαθήματος καταγράφεται το
άρθρο του David Wilkerson με τίτλο: «Σταμάτα να κατακρίνεις τον εαυτό σου».
(Βλέπε τις σελίδες 21-26 στο Εγχειρίδιο Δασκάλου.) Μπορείς να βάλεις έναν ή όλους
τους μαθητές σου να το διαβάσουν. Θα μπορούσες επίσης να τους βάλεις να γράψουν ή
να δώσουν μια προφορική αναφορά στο τι έμαθαν από αυτό το άρθρο.

12.

Κάλυψε το Σημείο Γ: Κατανοώντας τα προβλήματα μου
Σελίδες 9-11, Εγχειρίδιο Μαθητή
Διάθεσε το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος συζητώντας το Σημείο Γ:
«Κατανοώντας τα προβλήματα μου». Τα επόμενα 4 σημεία αυτού του σχεδίου
μαθήματος (αρ. 13-16) προσφέρουν λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη αυτού του
μέρους του μαθήματος.
Ο πίνακας στη σελίδα 10 είναι από το σεμινάριο του Ινστιτούτου Βασικών Αρχών
Ζωής (Institute in Basic Life Principles). Εάν έχεις παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο,
έλεγξε τις σημειώσεις σου από αυτό τον τομέα του σεμιναρίου καθώς προετοιμάζεσαι
για τη συνεδρία.

13.

Απεικόνιση Παγόβουνου
(3-5 λεπτά) . . . . . . Σελίδα 9, Εγχειρίδιο Μαθητή
Παρουσίασε το μάθημα με το παράδειγμα του παγόβουνου. Βλέπε την σελίδα 9 του
Εγχειρίδιου Μαθητή για αυτήν την απεικόνιση. Σχεδίασε την επιφάνεια του νερού του
ωκεανού στο πίνακα. Μετά πρόσθεσε το μέρος του παγόβουνου που εξέχει από το
νερό.
Σ' αυτό το σημείο του μαθήματος μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια φωτογραφία ενός
παγόβουνου. Υπάρχουν πολλές καλές φωτογραφίες με παγόβουνα στο διαδίκτυο.
Μια τέτοια φωτογραφία υπάρχει στην ιστοσελίδα: www.iTeenChallenge.org στο
Student Curriculum section, Group Studies for New Christians, Growing Through
Failure, Teacher Materials, Supplemental Materials. Μπορείς επίσης να τη βρεις αν
αναζητήσεις τη λέξη «iceberg» στην ιστοσελίδα αυτή.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τη μηχανή αναζήτησης Google για να ψάξεις στο
διαδίκτυο. Θα βρεις αρκετές επιλογές αν πληκτρολογήσεις τις λέξεις «iceberg photo».
Βάζοντας τη φωτογραφία σε μια παρουσίαση PowerPoint για τους μαθητές σου θα σε
βοηθήσει να τους υποδείξεις πως αυτό που βρίσκεται κάτω από το νερό είναι
μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται πάνω από την επιφάνεια.
Ρώτησε την τάξη πόσο από το παγόβουνο είναι κάτω από την επιφάνεια σε σχέση
με αυτό που εξέχει. Το υποβρύχιο μέρος είναι 9-10 φορές μεγαλύτερο από αυτό που
βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια.
Τώρα δες τον πίνακα στη σελίδα 10 στο Εγχειρίδιο Μαθητή. Σ' αυτό το σημείο θα
χρησιμοποιήσουμε το παγόβουνο για να υποδείξουμε τα τέσσερα μέρη αυτού του
πίνακα. Τα επιφανειακά προβλήματα είναι σαν το μέρος του παγόβουνου που βρίσκεται
πάνω από την επιφάνεια του νερού. Αυτά τα προβλήματα είναι φανερά και στους
άλλους ανθρώπους.
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Το μέρος του παγόβουνου που είναι ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού
είναι οι επιφανειακές αιτίες των προβλημάτων μας – οι εσωτερικές μας συμπεριφορές.
Αυτές οι νοοτροπίες συνήθως μας βάζουν σε μπελάδες. Οι συμπεριφορές μας
αποκαλύπτονται μέσα από τις πράξεις μας και τα λόγια μας.
14.

Παρουσίασε τον πίνακα με τα προβλήματά μας
(3-5 λεπτά). . . . . . Σελίδα 10, Εγχειρίδιο Μαθητή
Ζήτησε από τους μαθητές να πάνε στη σελίδα 10 στο Εγχειρίδιο Μαθητή και να
κοιτάξουν εν συντομία όλο τον πίνακα. Υπόδειξε πως τα παραδείγματα που
αναφέρονται σαν Eπιφανειακά Προβλήματα και Eπιφανειακές Αιτίες δεν είναι παρά
μόνο μερικά απ’ αυτά που υπάρχουν. Μπορείς, αν θέλεις, να προσθέσεις και άλλα
παραδείγματα που σχετίζονται με κάποια από τα προβλήματα και τις συμπεριφορές που
συνήθως αντιμετωπίζουν οι μαθητές σου.
Υπόδειξε στους μαθητές πως υπάρχουν τρία Bαθύτερα Προβλήματα. Κάθε
συμπεριφορά και κάθε επιφανειακό πρόβλημα μπορεί να αποδοθεί σε ένα από τα τρία
αυτά βαθύτερα προβλήματα. Αυτά τα βαθύτερα προβλήματα είναι μεγαλύτερα και πιο
ριζωμένα από τις συμπεριφορές. Είναι βαθιά ριζωμένα προβλήματα που επηρεάζουν
την προσωπικότητα του ατόμου. Μπορεί να έχουν μεγάλη επιρροή στο να καθορίσουν
πως ένα άτομο θα σκεφθεί, θα αισθανθεί και θα συμπεριφερθεί.
Καθώς συζητάτε κάποιες από τις επιφανειακές αιτίες —τις συμπεριφορές που είναι
μόλις κάτω από την επιφάνεια— υπόδειξε πως μια συμπεριφορά μπορεί να έχει
παραπάνω από ένα βαθύτερο πρόβλημα. Μπορεί να έχει δύο ή και τα τρία βαθύτερα
προβλήματα του πίνακα.
Η Bαθύτερη Aιτία για όλα τα προβλήματα και τις αποτυχίες σου συνοψίζονται στη
περιγραφή του πίνακα: «Το να κάνω τα πράγματα με τον τρόπο μου (όπως θέλω εγώ),
αντί να τα κάνω με τον τρόπο του Θεού (όπως θέλει ο Θεός).» Ο δεύτερος ορισμός
είναι ένας άλλος τρόπος εκφράσεως της ίδιας έννοιας, αλλά με πιο τεχνικό και
ολοκληρωμένο τρόπο. Υπόδειξε την\ σημασία των τεσσάρων διαφορετικών
παραμέτρων σ' αυτή την πρόταση. (1) «Αντιστέκομαι ή (2) απορρίπτω την (3) επιθυμία
και την (4) δύναμη που ο Θεός δίνει για να αντιμετωπίσω την ζωή με τον τρόπο που
Αυτός θέλει.»

15.

Απεικονίσεις των διαφορετικών επιπέδων των προβλημάτων
(3-5 λεπτά) . . . . . . Σελίδα 10, Εγχειρίδιο Μαθητή
Αναφέρσου ξανά στον πίνακα και δώσε μερικά παραδείγματα από τη ζωή που
εντοπίζουν το πρόβλημα από την επιφάνεια μέχρι τη βαθύτερη αιτία. Εξήγησε τη
σημασία του κάθε επίπεδου στο συνολικό πρόβλημα.
Ένας μαθητής έφυγε από ένα κέντρο Πρόκληση στα Νιάτα μετά από
2-3 εβδομάδες. Όταν ρώτησαν τους άλλους μαθητές γιατί έφυγε αυτός, εκείνοι είπαν:
«Δεν μπορούσε να κόψει το τσιγάρο, γι’αυτό έφυγε.» Είχαν εντοπίσει μόνο το
επιφανειακό πρόβλημα. Εάν πράγματι θέλανε να μάθουν γιατί το κάπνισμα είχε τόση
επιρροή πάνω του, τότε θα έπρεπε να μάθουν ποιες ήταν οι επιφανειακές συμπεριφορές
που ήταν η αιτία του προβλήματος. Παρεμπιπτόντως, το επιφανειακό πρόβλημα του
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καπνίσματος μπορεί να έχει πολλές διάφορες πιθανές επιφανειακές αιτίες
(συμπεριφορές).

1

Ζήτησε από τους μαθητές να ερευνήσουν αυτό το παράδειγμα πιο αναλυτικά.
Ζήτησέ τους να αναγνωρίσουν ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιφανειακές και ποιες
οι βαθύτερες αιτίες για το πρόβλημα αυτού του ανθρώπου με το κάπνισμα.
Υπόδειξε πως ο Θεός έχει ένα σχέδιο ώστε να χρησιμοποιήσει τα προβλήματά μας
ως ένα μονοπάτι προς την ανάπτυξη. Θα το συζητήσουμε αυτό πιο αναλυτικά στις
επόμενες 3 συνεδρίες.
16.

Παραδείγματα διαφορετικών ειδών προβλημάτων
(3-5 λεπτά) . . . . . . Σελίδα 10, Εγχειρίδιο Μαθητή
Βεβαιώσου πως παρέχεις μια ποικιλία παραδειγμάτων με τα προβλήματα που
επηρεάζουν τους ανθρώπους. Μερικές φορές παρεξηγούμε τη σοβαρότητα ενός
προβλήματος στη ζωή κάποιου, επειδή βλέπουμε μόνο τα επιφανειακά θέματα.
Τα μικρά συμπτώματα δεν είναι πάντα ενδεικτικά μικρών προβλημάτων.
Και τα μεγάλα συμπτώματα δεν είναι πάντα ενδεικτικά μεγάλων προβλημάτων.
Πριν μερικά χρόνια η γυναίκα μου είχε το σύμπτωμα της περιστασιακής απώλειας
της βραχυπρόθεσμης μνήμης της. Όλοι μας ξεχνάμε εδώ κι εκεί, αλλά στην περίπτωσή
της φάνηκε να συμβαίνει πιο συχνά από συνήθως. Μετά από μερικές επισκέψεις στον
γιατρό, την έστειλε τελικά για να κάνει μια μαγνητική τομογραφία στον εγκέφαλο.
Αυτή έδειξε πως είχε έναν όγκο στο μέγεθος μιας μπάλας του γκολφ στη βάση του
εγκέφαλου της. Χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί η κύστη από το
μυαλό της.
Δεν προκαλείται πάντα η κακή μνήμη κάθε ανθρώπου από κάποιο όγκο στον
εγκέφαλο. Αλλά σ' αυτή την περίπτωση, ένα πολύ μικρό σύμπτωμα ήταν ένδειξη ενός
πολύ σοβαρού προβλήματος για τη γυναίκα μου. (Μετά την εγχείρηση, εξαφανίστηκαν
τα κενά μνήμης και χαίρει άκρας υγείας από τότε.)

17.

Εξήγησε την σχέση μεταξύ των 4 κατηγοριών
(3-5 λεπτά) . . . . . . Σελίδα 10, Εγχειρίδιο Μαθητή
Μπορεί να χρειαστεί να ξανακοιτάξετε τον πίνακα και να εξηγήσεις τη σχέση
μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών. Σ' αυτό το σημείο θα μπορούσατε να διαθέσετε λίγη
ώρα συζητώντας διάφορους τρόπους για να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα.
Το παράδειγμα του παγόβουνου υποδεικνύει τη συνέπεια της χρήσης μερικών από
τις διάφορες μεθόδους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Για παράδειγμα, εάν
κάποιος απλά ξεφορτώνεται ένα επιφανειακό πρόβλημα, χωρίς να κάνει καμία
προσπάθεια να ασχοληθεί με οποιοδήποτε από τα άλλα τρία μέρη, είναι βέβαιο πως το
ίδιο επιφανειακό πρόβλημα ή κάποιο άλλο σύντομα θα εμφανιστεί. Εάν αφαιρέσεις το
τμήμα του παγόβουνου που εξέχει πάνω από την επιφάνεια, το υπόλοιπο παγόβουνο
δεν θα μείνει βυθισμένο. Ένα υπόλοιπο 10% του παγόβουνου θα επιπλεύσει πάνω από
την επιφάνεια του νερού.
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Κάλυψε το Σημείο Δ: Συνέπειες της αποτυχίας
(5-10 λεπτά) . . . . . . Σελίδες 11-14, Εγχειρίδιο Μαθητή
Κάλυψε εν συντομία τις συνέπειες της αποτυχίας. Τόνισε πως υπάρχουν θετικές και
αρνητικές συνέπειες της αποτυχίας. Φρόντισε να επιστρέψεις στα 3 κύρια είδη
αποτυχίας που συζητήσαμε στην αρχή του μαθήματος, την αποτυχία που δεν είναι
αμαρτία, την αποτυχία που είναι αμαρτία, και την αποτυχία που οδηγεί στην αμαρτία.
Οι περισσότερες αποτυχίες που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Μαθητή ερευνούν τις
συνέπειες όταν η αποτυχία είναι και αμαρτία.
Μπορείς να τους αφήσεις να συμμεριστούν και τις απαντήσεις τους από τον
Οδηγό Μελέτης, Εργασία 1, όπου τους ζητήθηκε να γράψουν τις θετικές και αρνητικές
συνέπειες της αποτυχίας.
Θα μιλήσουμε περαιτέρω για τις συνέπειες της αποτυχίας στα εναπομείναντα
μαθήματα αυτής της σειράς.

19.

Προσωπική Εφαρμογή (5-10 λεπτά)
Για την προσωπική εφαρμογή του σημερινού μαθήματος, ζήτησε από τον κάθε
μαθητή να σκεφθεί τα προβλήματα που, επί του παρόντος, είναι η αιτία που τους κάνει
να αποτυγχάνουν.
1. Βάλε τον κάθε μαθητή να γράψει ένα επιφανειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και
το οποίο θα ήθελε να υπερνικήσει.
2. Ζήτησέ τους να γράψουν ποια νομίζουν πως είναι η επιφανειακή αιτία (εσωτερική
συμπεριφορά) αυτού του προβλήματος.
3. Βάλε τους να γράψουν ποιο από τα βαθύτερα προβλήματα είναι το πιο στενά
συνδεδεμένο με αυτό.
4. Εάν έχουν χρόνο, ζήτησέ τους να γράψουν πώς η βαθύτερη αιτία ταιριάζει με αυτό
το πρόβλημα. Βάλε τους να δώσουν τουλάχιστον 1 ή 2 παραδείγματα για το πώς
κάνουν «τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο» για να αντιμετωπίσουν αυτό το
πρόβλημα.
5. Ενθάρρυνε τους να γράψουν το τρόπο του Θεού για να αντιμετωπίσουν αυτό το
πρόβλημα.
Μπορείς να το αναθέσεις ως γραπτή εργασία που μπορούν να ετοιμάσουν για την
επόμενη συνεδρία, αν δεν αρκεί ο χρόνος να το συμπληρώσουν στη τάξη.
Εάν έχεις χρόνο μέσα στη μέρα σου, θα ήταν καλό να συζητήσεις προσωπικά με
τον κάθε μαθητή τις απαντήσεις που έδωσε. Εάν κάνετε τα μαθήματα Προσωπικές
Μελέτες για Νέους στην Πίστη Χριστιανούς στο χώρο σας, μπορείς να συζητήσεις τη
γραπτή εργασία με το κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια εκείνης της ώρας.
Μην εκπλαγείς αν δυσκολεύονται να κάνουν σωστή αναγνώριση των επιφανειακών
αιτιών και των βαθύτερων προβλημάτων που σχετίζονται με τα επιφανειακά τους
προβλήματα. Μπορεί να υπάρχουν και παραπάνω από μια συμπεριφορές που
εμπλέκονται στο πρόβλημα.
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Εργασίες
A.

Βαθμολόγησε τον Οδηγό Μελέτης, Εργασία 1: Μια πρώτη ματιά στην αποτυχία.

B.

Εξήγησε τον Οδηγό Μελέτης, Εργασία2: Περί Συγχώρεσης και Αποκατάστασης.
Πρέπει να την έχουν συμπληρώσει πριν την επόμενη συνεδρία.

Γ.

Πες στους μαθητές σου να διαβάσουν το Κεφάλαιο 2 του Εγχειρίδιο Μαθητών ως
προετοιμασία για την επόμενη συνεδρία.

Αξιολόγηση μαθήματος
Παρακαλώ κατάγραψε τις ιδέες σου για τη βελτίωση του μαθήματος.
Ποια μέρη λειτούργησαν καλύτερα;
Ποια μέρη ήταν τα πιο δύσκολα για τα να καταλάβουν οι μαθητές;
Τι φάνηκε να βοηθάει τους μαθητές περισσότερο;
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Σταμάτα να κατακρίνεις τον εαυτό σου!
Του David Wilkerson
Ντρέπομαι για τον εαυτό μου όταν αναλογίζομαι τις αρχές της διακονίας μου, επειδή είχα
κατακρίνει πολλούς ειλικρινείς ανθρώπους. Είχα καλό σκοπό και συχνά ο ζήλος μου ήταν
ειλικρινής και καλοπροαίρετος. Αλλά πόσους ανθρώπους κατέκρινα σε υπερβολικό βαθμό
επειδή δεν συμβιβαζόντουσαν με τις δικές μου ιδέες περί αγιότητας!
Πριν πολλά χρόνια έκανα κηρύγματα κατακρίνοντας γυναίκες που φορούσαν μακιγιάζ.
Κήρυττα εναντίον των κοντών φορεμάτων. Καταδίκαζα οτιδήποτε δεν περιλαμβανόταν στη
λίστα «εντιμότητάς» μου. Έχω κηρύξει μερικά πολύ δυναμικά κηρύγματα στο παρελθόν,
όπου καταδίκαζα ομοφυλόφιλους, διαζευγμένους, αυτούς που πίνανε αλκοόλ και όλους τους
συμβιβασμένους. Νιώθω ακόμα μια βαθιά δέσμευση προς την ιδέα ότι οι εργάτες του Κυρίου
πρέπει να αντιδρούν δυναμικά εναντίον της εισροής της αμαρτίας και του συμβιβασμού στη
ζωή των Χριστιανών. Ακόμα δε μου αρέσει να βλέπω Χριστιανές βαμμένες σαν γυναίκες του
πεζοδρομίου. Ακόμα δε μου αρέσουν τα μίνι φορέματα. Πιστεύω, πιο πολύ από ποτέ, πως ο
Θεός μισεί το διαζύγιο. Είμαι ακόμα αφοσιωμένος στην ιδέα πως ο Θεός δε θα «κλείσει το
μάτι» σε καμία αμαρτία και σε κανένα συμβιβασμό οποιουδήποτε τύπου.
Αλλά το τελευταίο καιρό, ο Θεός με ωθεί να σταματήσω να κατακρίνω τους ανθρώπους που
έχουν αποτύχει, και αντ’ αυτού να τους κηρύξω ένα μήνυμα αγάπης και συμφιλίωσης. Γιατί;
Γιατί η εκκλησία σήμερα είναι γεμάτη Χριστιανούς που είναι φορτωμένοι με βουνά ενοχών
και καταδίκης. Δε χρειάζονται άλλα κηρύγματα γεμάτα κατάκριση και φόβο, έχουν ήδη
γεμίσει οι πιστοί με αρκετό φόβο και άγχος. Δεν χρειάζονται κάποιον κήρυκα να τους λέει
πόσο θυμωμένος είναι ο Θεός μαζί τους. Είναι ήδη κατατρομαγμένοι από την οργή του Θεού.
Έχουν ανάγκη να ακούσουν το μήνυμα που κήρυξε ο Ιωάννης:
«Γιατί, ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον
κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι’ αυτού.» (Ιωάννη 3:17)
Ο Ιησούς είπε στη μοιχαλίδα: «Ούτε εγώ σε καταδικάζω... πήγαινε, κι από ’δω και πέρα μην
αμαρτάνεις πια». Εγώ, μαζί με τους άλλους κήρυκες, γιατί δεν κηρύττουμε το ίδιο είδος
μήνυμα αγάπης προς τους χιλιάδες ανθρώπους που σήμερα ζουν με το φόβο της μοιχείας;
Γιατί ακόμα κατακρίνουμε χωρισμένους Χριστιανούς που παντρεύονται ξανά, εφόσον έχουν
μετανοήσει ειλικρινά και είναι αποφασισμένοι να μην αμαρτήσουν ξανά κατά αυτόν τον
τρόπο;
Πρόσφατα ένα δεκάχρονο αγόρι με σταμάτησε μετά από μια σταυροφορία και με
παρακάλεσε να ακούσω την ιστορία του. Ήταν εκτός εαυτού. «Η μητέρα μου και ο πατέρας
μου χώρισαν πριν δύο χρόνια. Η μητέρα μου είναι καλή Χριστιανή και παντρεύτηκε έναν
καλό Χριστιανό άνδρα. Τώρα μένω με τη μητέρα μου και τον πατριό μου, και τους αγαπώ
πολύ. Αλλά η μητέρα μου είναι πάντα θλιμμένη και κλαίει πολύ, επειδή της είπε ένας
κήρυκας ότι ζει μια αμαρτωλή ζωή. Θα πάει η μητέρα μου στην κόλαση επειδή χώρισε και
ξαναπαντρεύτηκε έναν χωρισμένο άνδρα; Είμαι πολύ μπερδεμένος, γιατί και οι δύο είναι
πολύ καλοί Χριστιανοί.»
Αυτό που είπα σ' εκείνο το αγόρι θέλω να το πω σ' όλο τον κόσμο. «Εάν χώρισε εξ αιτίας
δικιάς της απιστίας και ξαναπαντρεύτηκε, ζει σε μοιχεία. Ο Θεός μισεί την αμαρτία Όμως,
εάν έχει μετανοήσει, ο Θεός τη συγχωρεί και αρχίζει από την αρχή σαν ‘νεογέννητη’
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Χριστιανή.» Δε ζει στην αμαρτία όταν την καλύπτει το αίμα του Ιησού και είναι
συγχωρημένη. Μπορεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή χωρίς ενοχή ή κατάκριση. Εάν ο Ιησούς
συγχωρεί το φόνο, την κλεψιά, το ψέμα, τη ληστεία κλπ, τότε Αυτός συγχωρεί και τη
μοιχεία.»
Θεωρώ αδιανόητο πως εμείς οι κήρυκες έχουμε όλη την καλή διάθεση να πάμε στην
Αφρική να κηρύξουμε συγχώρεση στους «αλλόθρησκους», αλλά δε δείχνουμε καμία
προθυμία να κηρύξουμε συγχώρεση και συμφιλίωση στους Χριστιανούς εδώ στον τόπο
μας. Ένας εργάτης μου παραπονιόταν για όλους τους χωρισμένους, διαλυμένους,
προβληματικούς ανθρώπους που είχε στην καινούργια του διακονία. Εγώ σκέφτηκα:
«Αδερφέ μου, θα πρέπει να είσαι ευγνώμων στον Θεό που σε έβαλε σε ένα τόσο γόνιμο
αγρό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθειά σου περισσότερο. Χρειάζονται
έναν άνθρωπο του Θεού να τους δείξει πώς ξαναρχίζουν όλα εκ νέου.»
Είμαι ευτυχισμένος στον γάμο μου και, Θεού θέλοντος, η Gwen και εγώ θα είμαστε μαζί για
πάντα μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Και μισώ με πάθος το διαζύγιο. Αλλά με
προβληματίζει το γεγονός ότι η εκκλησία είναι πρόθυμη να «ξεγράψει» όλους αυτούς που
έχουν κάνει κάποιο λάθος. Η εκκλησία προσφέρει ανακούφιση και παρηγοριά προς όλους
αυτούς που είναι τα «αθώα θύματα». Στη γυναίκα που εξαπατήθηκε. Στο σύζυγο που τον
παράτησε η γυναίκα του. Σε όλα τα παιδιά που πληγώθηκαν από το χωρισμό.
Αλλά τι γίνεται με όλους τους «παραβάτες», τους αμαρτωλούς, αυτούς που πλήγωσαν
κάποιο αθώο αγαπημένο τους πρόσωπο; Αν ένας στους τρεις γάμους καταλήγει στο διαζύγιο,
αυτό σημαίνει πως υπάρχουν εκατομμύρια σύζυγοι που είναι οι «ένοχοι δράστες». Εγώ δεν
είμαι διατεθειμένος να παρατήσω τους ένοχους. Ο ληστής που συγχώρεσε ο Χριστός στο
Γολγοθά δεν ήταν κάποιο αθώο θύμα. Όχι! Ήταν ένας αυτουργός, ήταν ένας εγκληματίας.
Αλλά μέσα από την αμαρτία του στράφηκε στον Χριστό με πίστη. Συγχωρέθηκε και
δοξάστηκε μαζί με τον Χριστό.
Τι γίνεται λοιπόν με τους ομοφυλόφιλους και τις λεσβίες και τους αλκοολικούς;
Υπάρχει κάποιο όφελος αν τους καταδικάσουμε; Όχι! Χίλιες φορές όχι! Ο Χριστός δεν ήρθε
να κατακρίνει τους αμαρτωλούς, αλλά να τους σώσει με αγάπη. Ο Θεός απεχθάνεται τις
ομοφυλόφιλες πράξεις, αλλά δε μισεί τους ανθρώπους που δεν ανταποκρίνονται στους
αρσενικούς ή θηλυκούς ρόλους.
Την περασμένη εβδομάδα με σταμάτησε μια 19χρονη νοσοκόμα μετά από μια σταυροφορία.
Με δάκρυα μου έκανε μια λυπηρή εξομολόγηση: «Κύριε Wilkerson. Είμαι λεσβία.
Αισθάνομαι βρώμικη και ακάθαρτη. Από την εκκλησία που συνήθιζα να παρακολουθώ τις
συναθροίσεις της, μου ζήτησαν να μην ξαναπάω. Ο ποιμένας μου είπε πως δεν μπορούσε να
το διακινδυνεύσει, γιατί πίστευε πώς θα μπορούσα να παραπλανήσω άλλες γυναίκες από το
ποίμνιό του. Αισθάνομαι πως η αυτοκτονία είναι η μόνη μου διέξοδος. Ζω με απόλυτο φόβο
και κατάκριση. Πρέπει να πεθάνω για να βρω λίγη ειρήνη;»
Καθώς μου μιλούσε, απομακρυνόταν λες και πίστευε πως ήταν πολύ ακάθαρτη για να
βρίσκεται κοντά μου. Τη ρώτησα αν ακόμα αγαπούσε τον Ιησού. «Βεβαίως» μου απάντησε.
«Κάθε ώρα της ημέρας, η καρδιά μου Τον καλεί. Αγαπώ τον Χριστό με όλο μου το είναι,
αλλά είμαι δέσμια αυτής της απαίσιας συνήθειας.»
Όταν της είπα πως την αγαπούσε ο Θεός πάρα πολύ, ακόμα και μέσα στις τόσες δυσκολίες
της, το πρόσωπό της έλαμψε κι αυτό ήταν ένα πανέμορφο θέαμα. Της είπα: «Ποτέ μην
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παραδώσεις τον εαυτό σου στην αμαρτία σου. Ο Θεός χαράζει μια γραμμή ακριβώς εκεί που
στέκεσαι. Κάθε κίνηση προς Αυτόν θεωρείται ως δικαιοσύνη. Κάθε κίνηση προς τα πίσω
πέρα από αυτή τη γραμμή, μακριά από Αυτόν, είναι αμαρτία. Εάν Τον προσεγγίσουμε,
έρχεται κι Αυτός πιο κοντά σε μας. Συνέχισε την πνευματική σου κίνηση! Συνέχισε να
αγαπάς τον Ιησού, ακόμα κι αν δεν έχεις πετύχει την απόλυτη νίκη. Δέξου την
καθημερινή Του συγχώρεση. Ζήσε την κάθε μέρα! Να είσαι πεπεισμένη πως ο Ιησούς
αγαπάει τους αμαρτωλούς, άρα αγαπάει και σένα!»
Χαμογέλασε με ανακούφιση και είπε: «Κύριε Wilkerson, είσαστε ο πρώτος εργάτης που μου
προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας. Γνωρίζω πως Αυτός με αγαπάει βαθιά μες την καρδιά μου,
και ξέρω πως Αυτός θα με απελευθερώσει από αυτά τα δεσμά. Αλλά έχω κατακριθεί από
τους πάντες. Σας ευχαριστώ για το μήνυμά ελπίδας και αγάπης που μου δώσατε.»
Αγαπητέ αναγνώστη, μήπως ζεις κάτω από κατάκριση αυτή τη στιγμή; Έχεις αμαρτήσει
ενάντια στον Θεό, έχεις λυπήσει το Άγιο Πνεύμα με τη ζωή σου; Μήπως χάνεις τη μάχη με
κάποιο ακατανίκητο πειρασμό;
Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να ψάξεις το Λόγο του Θεού, και θα ανακαλύψεις τον
Θεό του ελέους, της αγάπης και της ατελείωτης συμπόνιας. Ο Δαυίδ είπε:
Αν εσύ, Κύριε, ανομίες παρατηρείς, ποιος, Κύριε, θ’ αντέξει; Αλλά εσύ δίνεις τη
συγχώρηση, για να ’σαι σεβαστός (Ψαλμός 130:3-4).
Μια ταραγμένη γυναίκα που είχε έρθει στο γραφείο μου μου είπε με λυγμούς:
«Κύριε Wilkerson, κάποτε ο Θεός με θεράπευσε από τον αλκοολισμό. Αλλά πρόσφατα
έζησα μια απογοήτευση και ξανάρχισα να πίνω. Τώρα δεν μπορώ να σταματήσω.
Απογοήτευσα τον Κύριο τόσο πολύ που το μόνο που μου απομένει είναι να τα παρατήσω.
Μετά από όλα αυτά που έκανε Αυτός για μένα, σκέψου πόσο απέτυχα στα μάτια Του.
Δεν υπάρχει λόγος, απλά ποτέ δε θα τα καταφέρω.»
Είμαι πεπεισμένος πως υπάρχουν πιο πολλές πνευματικές αποτυχίες που οι πιο πολλοί από
μας ούτε καν συνειδητοποιούμε. Και υπάρχει μια δαιμονική στρατηγική που οικοδομεί αυτές
τις αποτυχίες και τις κάνει τοίχους για να κρατήσουν τους ηττημένους μακριά από τον Θεό.
Αλλά δε χρειάζεται να επιτρέψουμε στο διάβολο να μετατρέψει τις προσωρινές μας
αποτυχίες σε μια μόνιμη κόλαση.
Πιστεύω πως υπάρχουν κυριολεκτικά εκατομμύρια άνθρωποι σαν τον νεαρό ναύτη που ήρθε
να με δει. Δακρυσμένος μου είπε: «Ο Πατέρας μου είναι ποιμένας, αλλά έχω αποτύχει
τρομερά στα μάτια του. Είμαι πολύ αδύναμος, φοβάμαι πως δεν θα υπηρετήσω το Κύριο με
το τρόπο που θα' πρεπε. Οδηγούμε πολύ εύκολα στην αμαρτία.»
Εξομολογήσεις σαν αυτή είναι τραγικές, αλλά έχω αναθαρρήσει από την ώρα που
συνειδητοποίησα πως μερικοί από τους πιο ξακουστούς άνδρες και γυναίκες της Βίβλου
πέρασαν φάσεις αποτυχίας και ήττας.
Θα θεωρούσες τον Μωυσή αποτυχημένο; Καθόλου! Αυτός ήταν για το Ισραήλ ότι ήταν ο
Κολοκοτρώνης, ο Καποδίστριας και ο Βενιζέλος συνολικά για την Ελλάδα, και ακόμα
περισσότερο. Αλλά κοίταξε πιο προσεκτικά τη ζωή του μεγάλου νομοθέτη. Η καριέρα του
ξεκίνησε με ένα φόνο και για σαράντα χρόνια κρυβόταν στην έρημο.
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Ο Μωυσής ήταν ένας άνθρωπος με φόβους και απιστία. Όταν τον κάλεσε ο Θεός να
οδηγήσει τους Ισραηλίτες από τη σκλαβιά στην ελευθερία, αυτός παρακάλεσε :«Εγώ, Κύριέ
μου, ποτέ μέχρι σήμερα δεν ήμουν επιδέξιος ομιλητής... Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, στείλε
κανέναν άλλον» (Έξοδος 4:10, 13). Αυτό εξόργισε τον Θεό (4:14) Για ολόκληρη τη ζωή του
ο Μωυσής λαχταρούσε να πάει στη Γη της Επαγγελίας, αλλά οι αποτυχίες του τον κράτησαν
απ' έξω. Παρόλα αυτά, ο Θεός συγκρίνει την πίστη του Μωυσή με του Χριστού στην προς
Εβραίους 3:1, 2. Οι αποτυχίες δεν κράτησαν τον Μωυσή μακριά από την Αίθουσα των
Πρωταθλητών του Θεού.
Συνήθως όταν σκεφτόμαστε τον Ιακώβ, θυμόμαστε ένα πολεμιστή προσευχής που πάλεψε με
τον άγγελο του Κυρίου και επικράτησε. Ο Ιακώβ είχε και ένα όραμα από τον ουρανό όπου
είδε αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Ωστόσο η ζωή αυτού του ανθρώπου ήταν
γεμάτη κραυγαλέες αποτυχίες, από τις οποίες δεν κρύβει ούτε μία η Αγία Γραφή.
Ως νεαρός ο Ιακώβ εξαπάτησε τον τυφλό πατέρα του και έκλεψε την κληρονομιά του
αδερφού του. Ως παντρεμένος, αντιπαθούσε τη γυναίκα του τη Λία ενώ συντηρούσε
μυστικά τον έρωτα του για την αδερφή της, τη Ραχήλ. Δε δέχθηκε τις ευθύνες του ως
σύζυγος. Μετά τη γέννα κάθε αγοριού, η Λία συνέχιζε να λέει: «Αυτή τη φορά ο άντρας μου
θα προσηλωθεί περισσότερο σ’ εμένα» (Γένεσις 29:34) Αλλά η αλήθεια ήταν πως ο Ιακώβ τη
μισούσε.
Αυτός ήταν ένας άνθρωπος μπλεγμένος σε ένα ιστό εξαπάτησης, δωροδοκιών, κλοπής,
απιστίας και πολυγαμίας. Παρόλα αυτά, ακόμα λατρεύουμε τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ
και του Ιακώβ.
Ο Βασιλιάς Δαυίδ, ο ψαλμωδός και ισχυρός πολεμιστής, έβρισκε ευχαρίστηση στο νόμο του
Κυρίου και φερόταν ως ένας δίκαιος άνθρωπος που δε θα παραβρισκόταν με αμαρτωλούς.
Ωστόσο, οι αδυναμίες αυτού του τρανού άνδρα είναι συγκλονιστικές. Πήρε την Βηθσαβεέ
από τον σύζυγό της Ουρία και αυτό τον έστειλε ανυποψίαστο στο θάνατό του τοποθετώντας
τον στις πρώτες γραμμές του στρατού του. Ο προφήτης Νάθαν διακήρυξε πως αυτή η διπλή
αμαρτία έδωσε μεγάλη ευκαιρία στους εχθρούς του Κυρίου να βλασφημήσουν.
Φαντάσου τον μεγάλο βασιλιά όταν στεκόταν δίπλα στο φέρετρο του νεκρού εξώγαμου
τέκνου, με μια κλεμμένη σύζυγο στο πλάι του και έναν κόσμο γεμάτο εχθρούς που
βλασφημούσαν τον Θεό εξαιτίας των διαβόητων αμαρτιών του. Ο Δαυίδ στεκόταν εκεί ως
ένας εντελώς αποτυχημένος. Ωστόσο, ο Θεός αποκάλεσε τον Δαυίδ «...έναν άνθρωπο
σύμφωνα με την καρδιά του» (1 Σαμουήλ 13:14). Ευλόγησε και τον δολοφόνο Μωυσή και
τον κομπιναδόρο Ιακώβ, επειδή αυτοί οι άνδρες ήξεραν πως να επωφεληθούν από τις
αποτυχίες τους και πως να συνεχίσουν προς τη νίκη.
Εάν έχεις απογοητευτεί από τις αποτυχίες σου, έχω καλά νέα για σένα. Δεν υπάρχει κάποιος
που να είναι πιο κοντά στη Βασιλεία του Θεού από τον άνδρα, τη γυναίκα ή τον νέο που
μπορεί να κοιτάξει την ήττα κατάματα, να μάθει πως να την αντιμετωπίζει, και να συνεχίσει
προς μια ζωή ειρήνης και θριάμβου. Ακολουθεί το πρόγραμμα για να το καταφέρεις.
1. Μη φοβάσαι την αποτυχία. Αυτό φαίνεται σαν μια αυτόματη αντίδραση. Όταν αμάρτησε
ο Αδάμ, προσπάθησε να κρυφτεί από τον Θεό. Όταν ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό,
φοβόταν να Τον αντιμετωπίσει. Όταν ο Ιωνάς αρνήθηκε να κηρύξει στη Νινευί, ο φόβος του
τον έστειλε στον ωκεανό για να αποφύγει την παρουσία του Κυρίου.
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Αλλά ο Θεός μου έχει αποκαλύψει μια αλήθεια που με έχει βοηθήσει πολλές φορές: Αυτό
που είναι πολύ χειρότερο από την αποτυχία είναι ο φόβος που τη συνοδεύει. Ο Αδάμ, ο
Ιωνάς και ο Πέτρος τρέξανε μακριά από τον Θεό όχι επειδή είχαν χάσει την αγάπη τους για
Αυτόν, αλλά επειδή φοβόντουσαν πως ήταν τόσο οργισμένος που δεν θα καταλάβαινε.
Ο Σατανάς χρησιμοποιεί αυτό το φόβο για να κάνει τους ανθρώπους να νομίζουν πως δεν
αξίζει ούτε να προσπαθήσουν.
Αυτός ο «κατήγορος των αδερφών» περιμένει σαν γύπας να αποτύχεις με κάποιο τρόπο.
Μετά χρησιμοποιεί κάθε ψέμα της κολάσεως για να σε κάνει να τα παρατήσεις, να σε πείσει
πως ο Θεός είναι τόσο άγιος ή πως εσύ είσαι τόσο αμαρτωλός που δεν μπορείς να
επιστρέψεις. Είτε σε κάνει να αισθάνεσαι πως δεν είσαι αρκετά τέλειος, είτε σου λέει πως
ποτέ δεν θα ξεπεράσεις την αποτυχία σου.
Χρειάστηκαν σαράντα χρόνια για να φύγει ο φόβος από τον Μωυσή ώστε να χρησιμοποιηθεί
για τα σχέδια του Θεού. Στο μεταξύ, το σχέδιο του Θεού για την απελευθέρωση έπρεπε να
καθυστερήσει περίπου μισό αιώνα μέχρι να μάθει ένας άνθρωπος να αντιμετωπίζει την
αποτυχία του. Εάν ο Μωυσής ή ο Ιακώβ ή ο Δαυίδ είχαν αποδεχτεί την αποτυχία, μπορεί να
μην ακούγαμε για αυτούς τους άνδρες ποτέ ξανά. Όμως, ο Μωυσής στάθηκε ξανά στα πόδια
του και κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο μεγάλους ήρωες για τον Θεό. Ο Ιακώβ
αντιμετώπισε τις αμαρτίες του, συμφιλιώθηκε με τον αδερφό που είχε εξαπατήσει, και
έφτασε σε νέα ύψη επιτυχίας. Ο Δαυίδ έτρεξε στον οίκο του Θεό, έπιασε τα κέρατα του
θυσιαστηρίου, έλαβε τη συγχώρεση και την ειρήνη και επέστρεψε πάλι στην ένδοξη θέση
του. Ο Ιωνάς ανέτρεξε τα βήματά του, έκανε αυτό που αρχικά αρνήθηκε να κάνει και
οδήγησε μια ολόκληρη πολιτεία στη μετάνοια και τη σωτηρία. Ο Πέτρος ανυψώθηκε από τη
στάχτη της άρνησης και οδήγησε την εκκλησία στην Πεντηκοστή.
2. Παρά την αποτυχία, συνέχισε να προχωράς. Ένας άνθρωπος κάνει τα μεγαλύτερα έργα
του για τον Θεό κατόπιν κάποιας αποτυχίας. Πριν είκοσι χρόνια καθόμουν στο αυτοκινητάκι
μου και έκλαιγα εξαιτίας μιας τρομερής αποτυχίας, ή έτσι νόμιζα. Με είχαν πετάξει έξω από
το δικαστήριο κακήν κακώς, όταν εγώ νόμιζα πως ο Θεός με είχε οδηγήσει εκεί για να
καταθέσω ως μάρτυρας για εφτά έφηβους δολοφόνους. Είδα τη φωτογραφία μου στις
εφημερίδες με την επικεφαλίδα «ΚΗΡΥΚΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ, ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ
ΔΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ». Η απόπειρα μου να υπακούσω τον Θεό και να βοηθήσω αυτούς
τους νέους ταραξίες φάνηκε πως κατέληγε ως μια φοβερή αποτυχία.
Τρέμω όταν σκέφτομαι πόσες ευλογίες θα είχα απολέσει αν τα είχα παρατήσει εκείνη τη
σκοτεινή ώρα. Τώρα χαίρομαι που ο Θεός με δίδαξε να αντιμετωπίζω τις αποτυχίες μου και
να συνεχίζω στο επόμενο βήμα που Αυτός έχει για μένα.
Γνωρίζω δύο εξαιρετικούς εργάτες του Θεού. Και οι δύο είχαν διακονήσει χιλιάδες
ανθρώπους, αλλά υπέπεσαν στο αμάρτημα που έπραξε ο Δαυίδ με τη Βηθσαβεέ. Ο ένας
εργάτης αποφάσισε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τώρα πίνει και βρίζει τον Χριστό που
κάποτε κήρυττε. Ο άλλος μετανόησε και ξανάρχισε από την αρχή. Τώρα ηγείται ένα διεθνές
ιεραποστολικό πρόγραμμα που φέρνει τον Χριστό σε χιλιάδες ανθρώπους. Έχει αφήσει πίσω
του την αποτυχία του. Συνεχίζει να προχωράει μπροστά.
Στη διακονία μου με ναρκομανείς και αδιόρθωτους, έχω παρατηρήσει πως η πλειοψηφία
αυτών που ξαναγυρίζουν στις παλιές τους συνήθειες γίνονται πιο δυνατοί από όλους τους
άλλους, όταν αντιμετωπίζουν τις αποτυχίες τους και επιστρέφουν στον Κύριο. Έχουν μια
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ιδιαίτερη επίγνωση της δύναμης του Σατανά, μια πλήρη απόρριψη της εμπιστοσύνης στη
σάρκα.
3. Παρά την αποτυχία, συνέχισε να Τον λατρεύεις. Υπήρχε μόνο ένας τρόπος για τον
Μωυσή να παραμείνει νικηφόρος, επειδή η διάθεσή του ήταν αυτή που έχουμε πολλοί από
εμάς σήμερα. Ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Κύριο, «...πρόσωπο με πρόσωπο, όπως
συζητάει κανείς με τον φίλο του» (Έξοδος 33:11) Ο Μωυσής διατηρούσε αυτή τη στενή
φιλία με τον Θεό. Πιστεύω πως το μυστικό της αγιότητας είναι πολύ απλό: Μείνε κοντά στον
Ιησού. Συνέχισε να κοιτάς το πρόσωπό Του μέχρι να γίνεις όπως η εικόνα που παρατηρείς.
Μια βραδιά μια υστερική γυναίκα με σταμάτησε στο δρόμο και ξεστόμισε μια άσχημη
εξομολόγηση. Τραβώντας το μανίκι μου με δύναμη, τόση που νόμιζα πως θα το σκίσει, μου
είπε: «Κύριε Wilkerson, αντιμετωπίζω την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής μου. Δεν ξέρω που
να στραφώ. Με άφησε ο άνδρας μου και φταίω εγώ για όλα. Όσο σκέφτομαι ότι απέτυχα στα
μάτια του Θεού και της οικογένειάς μου, δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Τι μου απομένει να
κάνω τώρα;»
Αυθόρμητα της είπα: «Φίλη μου καλή, σήκωσε τα χέρια σου, εδώ στη γωνία του δρόμου, και
άρχισε να λατρεύεις τον Θεό. Πες Του πως είσαι μια αποτυχία, αλλά πως ακόμα Τον αγαπάς
πολύ. Μετά πήγαινε στο σπίτι σου και πέσε στα γόνατα. Μη ζητήσεις τίποτα από τον Θεό,
απλά ύψωσε την καρδιά σου και τα χέρια σου και λάτρεψέ Τον.»
Την άφησα αυτή την κυρία στη γωνία του δρόμου με τα χέρια της υψωμένα προς τον
ουρανό, τα δάκρυα να τρέχουν στα μάγουλα της δοξάζοντας τον Κύριο, και με την αίσθηση
της νίκης που άρχισε να εισρέει ξανά στη ζωή της.
Τώρα, ας μιλήσουμε για τη δική σου αποτυχία. Έχεις προβλήματα στο σπίτι σου; Μήπως
κάποια απεχθής συνήθεια έχει γραπώσει τη ζωή σου τόσο δυνατά που δεν μπορείς να την
αποβάλεις; Βασανίζεσαι νοητικά και πνευματικά; Σου έχει πει ο Θεός να κάνεις κάτι που εσύ
απέτυχες να κάνεις; Είσαι έξω από το θέλημα του Θεού; Σε κυνηγάνε οι αναμνήσεις του τι
ήσουν κάποια άλλη εποχή; Μήπως υποφέρεις από οραματισμούς για το τι θα μπορούσες να
είσαι;
Τότε λάτρεψε τον Κύριο μέσα στην αποτυχία σου! Δόξασέ Τον! Ύψωσέ Τον!
Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται απλοποιημένα, αλλά ο τρόπος για να ξεπεράσεις την
αποτυχία είναι αρκετά απλός ώστε ένα παιδί, ένας άφρων και κάποιος με διδακτορικό θα
μπορούσε να το παρακολουθήσει με επιτυχία. Ο Χριστός λέει,
«...κι αυτόν που θα ’ρθεί κοντά μου, εγώ δε θα τον αποδιώξω» (Ιωάννης 6:37).
«Ελάτε σ’ εμένα όλοι (οι αποτυχημένοι) όσοι κοπιάζετε κι είστε φορτωμένοι, κι
εγώ θα σας ξεκουράσω» (Ματθαίος 11:28)
Μην φοβάσαι την αποτυχία. Συνέχισε να προχωράς παρόλο που απέτυχες. Λάτρευε τον Θεό
μέχρι να έρθει η νίκη. Το πιο δύσκολο μέρος της πίστης είναι η τελευταία μισή ώρα.
Συνέχισε να προχωράς γιατί ακόμα δεν έχεις βιώσει την καλύτερη σου ώρα.
Για περισσότερα αντίτυπα σε τιμή κόστους, επικοινωνήστε με τις David Wilkerson Crusades, Route 1, Box 80,
Lindale, Texas 75771
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Μάθημα 2
Τα πρώτα βήματα για τη θεραπεία από την αποτυχία
1.

Βασική Βιβλική Αλήθεια
Χρειάζομαι τη βοήθεια του Θεού για να κάνω τα σωστά βήματα προς τη θεραπεία
από την αποτυχία.

2.

Εδάφιο Κλειδί: Ψαλμοί 32:8-9
8

Μου ΛΕΣ «Σύνεση θα σου δώσω, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις·
θα σε ορμηνεύω, η προσοχή μου θα ’ναι πάνω σου.
9

Μη γίνεσαι ασύνετος σαν άλογο και σαν μουλάρι που χαλινάρι και χαλκά
χρειάζονται για να μπορέσουν να ’ρθουνε κοντά σου».
3.

Παραπομπές για τον Μαθητή
Το Κεφάλαιο 2 στο Εγχειρίδιο Μαθητή συνοδεύει αυτό το μάθημα. Από τον
Οδηγό Μελέτης, η Εργασία 2, «Συγχώρεση και Αποκατάσταση» επίσης συνοδεύει αυτό
το μάθημα.

4.

Αποκατάσταση - προετοιμασία δασκάλου πριν το μάθημα
Οι σελίδες 28-32 στο Εγχειρίδιο Μαθητή ασχολούνται με το θέμα της
αποκατάστασης. Μπορείς να διαθέσεις μια ολόκληρη συνεδρία σ' αυτό το θέμα,
ανάλογα με το ενδιαφέρον των μαθητών σου για αυτό το τομέα. Εάν ένας μεγάλος
αριθμός των μαθητών σου δεν είναι Χριστιανοί, ή είναι πολύ νέοι στη πίστη
Χριστιανοί, μπορείς να καλύψεις αυτό το θέμα πολύ σύντομα και στο μέλλον να το
καλύψεις λεπτομερώς . Το ζήτημα της αποκατάστασης μπορεί να είναι αμφιλεγόμενο
και κάποιοι νέοι στην πίστη Χριστιανοί να τη βρίσκουν δυσβάστακτη.

5.

Δραστηριότητα Προετοιμασίας Μαθήματος (3-5 λεπτά)
Ξεκίνησε το σημερινό μάθημα χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του παγόβουνου
για να κάνετε ανασκόπηση στα τέσσερα μέρη του πίνακα για το «Κατανοώντας τα
προβλήματα μου». Βλέπε τις σελίδες 10-11 στο Εγχειρίδιο Μαθητή.
Επίσης κάντε ανασκόπηση για τις τρεις κύριες κατηγορίες της αποτυχίας.
1. Η αποτυχία δεν είναι αμαρτία
2. Η αποτυχία που είναι αμαρτία
3. Η Αποτυχία που οδηγεί στην αμαρτία
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Εγχειρίδιο Δασκάλου,

5η Έκδοση

Παρουσίασε τις ιδέες της θεραπείας και της υποτροπής
(2-3 λεπτά) . . . . . . Σελίδες 15-16, Εγχειρίδιο Μαθητή
Καθώς ξεκινάς τη σημερινή συζήτηση, παρουσίασε εν συντομία τις έννοιες της
θεραπείας και της υποτροπής που θα χρησιμοποιηθούν σ' αυτό το μάθημα.
Στις σελίδες 15-16 του Εγχειρίδιου Μαθητή προσφέρεται μια αρκετά περιεκτική
εισαγωγή για αυτούς τους δυο όρους. Επίσης χρειάζεται να λάβεις υπόψη σου το
παρελθόν των μαθητών σου. Αυτές οι έννοιες μπορεί να είναι πολύ γνώριμες σ' αυτούς,
ανάλογα με το παρελθόν τους.

2

Το σημαντικότερο που πρέπει να τονίσεις σ’ αυτό το σημείο είναι πώς θα
επεξεργαστούμε ένα μοντέλο βασισμένο στη Βίβλο που ασχολείται με την αποτυχία,
τη θεραπεία και την υποτροπή.
7.

Κάλυψε το Σημείο Α: Συνήθεις τρόποι ανταπόκρισης στην αποτυχία
(5-7 λεπτά) . . . . . . Σελίδες 16-18, Εγχειρίδιο Μαθητή
Ζήτησε από τους μαθητές να σου ετοιμάσουν μια λίστα με μερικούς από τους
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους είχαν αντιδράσει στην αποτυχία στο παρελθόν.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το παγόβουνο για να απεικονίσεις μερικές
διαφορετικές προσεγγίσεις που ασχολούνται με την αποτυχία. Μερικές από τις πιο
συνηθισμένες προσεγγίσεις συζητιούνται στο Εγχειρίδιο Μαθητή στις σελίδες 16-18.

8.

Κάλυψε το Σημείο Β:Τι πρέπει να κάνω όταν αποτυγχάνω;
(10-15 λεπτά) . . . . . . Σελίδες 18-23, Εγχειρίδιο Μαθητή
Εξήγησε στους μαθητές πως τα 9 βήματα που αναφέρει το Εγχειρίδιο Μαθητή είναι
ένα γενικό μοτίβο για την αντίδραση προς την αποτυχία. Θα κοιτάξουμε μερικά από
αυτά τα θέματα πιο αναλυτικά αργότερα στο σημερινό μάθημα (π.χ. συγχώρεση και
αποκατάσταση) ή αργότερα στη σειρά μαθημάτων.

Τι πρέπει να κάνω όταν αποτυγχάνω;
1. Να παραδεχτώ ότι έκανα λάθος
2. Να ζητήσω από το Θεό να με συγχωρήσει
3. Πρέπει να συγχωρήσω τον εαυτό μου
4. Πρέπει να πάρω την απόφαση να σταματήσω να αμαρτάνω
5. Να ζητήσω συγχώρεση από αυτούς που έχω προσβάλει
6. Να βρω την αιτία της αποτυχίας
7. Να κοιτάξω να απεμπλακώ από την αποτυχία με τον τρόπο που θέλει ο Θεός
8. Να αφήνω τους άλλους να μου λένε το πως βλέπουν τα προβλήματά μου
9. Να συνεχίσω να αναπτύσσομαι
Εγχειρίδιο Μαθητή, σελίδες 18-23
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Βεβαιώσου πως χρησιμοποιείς συχνά την έννοια της «θεραπείας» σ' αυτό το
μάθημα, όταν μιλάς για το πώς ανταποκρινόμαστε στην αποτυχία. Ποια είναι τα
βήματα προς τη θεραπεία; Θέλουμε να αποδεχτούν την άποψη πως πρέπει να εστιάζουν
στη θεραπεία όταν αντιδρούν στην αποτυχία.
Ένα από τα βασικά ζητήματα που επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε στους μαθητές
σήμερα είναι πως η θεραπεία από την αποτυχία είναι μια διαδικασία. Κάποιες μικρές
αποτυχίες απαιτούν ελάχιστες πράξεις θεραπείας. Άλλες σοβαρές αποτυχίες απαιτούν
σοβαρά βήματα αλλαγής για πραγματική θεραπεία.
Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος θέλουμε να τονίσουμε πως η αποτυχία
μπορεί να γίνει ένα βήμα προς την ανάπτυξη, εάν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για
το πώς θα αντιδράσουμε στην αποτυχία.
Καθώς καλύπτεις το σημείο 3: «Πρέπει να συγχωρήσω τον εαυτό μου» υπόδειξε
πως υπάρχουν τουλάχιστον τρία πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται σ' αυτό το βήμα.
Πρώτον: πρέπει να ζητήσω τη συγχώρεση του Θεού. Ο Θεός θα με συγχωρέσει.
Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω εκεί.
Δεύτερον: πρέπει να ζητήσω συγχώρεση από το άτομο που επηρεάστηκε από την
αποτυχία μου. Μπορεί να είναι περισσότερα από ένα άτομο.
Τρίτον: Υπάρχει και τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στη διαδικασία συγχώρεσης,
ο εαυτός σου. Πρέπει να συγχωρέσεις τον εαυτό σου για την αποτυχία αυτή.
Για μερικούς, αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος της όλης διαδικασίας.
Καθώς καλύπτεις το σημείο 5: «Να ζητήσω συγχώρεση από αυτούς που έχω
προσβάλει» φρόντισε να είναι σύντομο σ' αυτό το σημείο. Εξήγησε πως θα το
συζητήσουμε λεπτομερώς αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο.
9.

Συζητήστε βιβλικές ιστορίες αποτυχίας (5-15 λεπτά)
Σ' αυτό το σημείο μπορείτε να ερευνήσετε μια ή δυο βιβλικές ιστορίες που
απεικονίζουν πως κάποιοι άλλοι άνθρωποι αντέδρασαν στις αποτυχίες τους. Μπορείτε
να κοιτάξετε και τις συνέπειες των αποτυχιών τους. Μια σύντομη συζήτηση για αυτές
τις εμπειρίες μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τα βήματα
που μόλις αναφέρατε: «Τι πρέπει να κάνω όταν αποτυγχάνω;».
Ακολουθούν μερικά βιβλικά γεγονότα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις εδώ:
–Ο Αδάμ και η Εύα στον Κήπο της Εδέμ, Γένεσις 3
–Η διαμάχη του Κάιν με τον Θεό και με τον αδερφό του, Γένεσις 4:1-16.
–Ο Βασιλιάς Σαούλ προσπαθεί να καλύψει την αποτυχία του, 1 Σαμουήλ 15.
–Η αμαρτία του Δαυίδ με τη Βηθσαβεέ, 2 Σαμουήλ 11 & 12
(σημείωσε ιδιαιτέρως την αντίδραση του Δαυίδ, όταν ο προφήτης τον
αντιμετώπισε για την αμαρτία του εδ. 2 Σαμουήλ 12:13-23)
–Ο Πέτρος αρνείται τον Χριστό, Ματθαίος 26
–Ο Άσωτος Υιός, Λουκάς 15:11-32
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Εγχειρίδιο Δασκάλου,

5η Έκδοση

Παρουσίασε το Σημείο Γ: Ζητώντας συγχώρεση
(2-3 λεπτά). . . . . . Σελίδες 23-27, Εγχειρίδιο Μαθητή
Παρουσίασε το επόμενο κύριο μέρος της συνεδρίας που ασχολείται με τη
συγχώρεση. Ίσως βοηθήσει να το παρουσιάσεις ως μια πιο κοντινή ματιά στη
διαδικασία της θεραπείας. Εφόσον μιλήσουμε για τη συγχώρεση θα μιλήσουμε και για
την αποκατάσταση. Ωστόσο, μπορείς να παρουσιάσεις τη συγχώρεση ως ένα από τα
βασικά βήματα της αποκατάστασης.

2

Τι είναι η αποκατάσταση; Είναι όταν επαναφέρεις κάτι στην αρχική του,
λειτουργική κατάσταση. Θέλουμε να επαναφέρουμε σχέσεις, να επαναφέρουμε
επιτυχημένες νοοτροπίες και συμπεριφορές. Θέλουμε να δούμε θετική ανάπτυξη ως
αποτέλεσμα της συγχώρεσης και της αποκατάστασης.
Καθώς συζητάτε τη συγχώρεση, πρώτα εξήγησε πόσο σημαντική είναι η
προσέγγιση στο πρόσωπο που προσέβαλαν με την αποτυχία τους. Εξήγησε πως ο
διάβολος θα προσπαθήσει να τους πείσει να μην το σκέπτονται καν να μην πλησιάσουν
το πρόσωπο αυτό και να μη ζητήσουν συγχώρεση. Θα προσπαθήσει να βάλει ένα σωρό
δικαιολογίες στο μυαλό τους ώστε να μην πάνε σ' αυτό το άτομο.
Προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις σε ποιες περιπτώσεις θα βοηθούσε αν ζητούσες από
αυτό το πρόσωπο να σε συγχωρέσει. Υπάρχουν κάποιες αποτυχίες που δεν εμπλέκουν
κανέναν εκτός από τον εαυτό σου και τον Θεό. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να
υποκύψει στον πειρασμό της λαγνείας και στο μυαλό του να έχει μερικές λάγνες
σκέψεις. Το άλλο άτομο μάλλον δεν έχει ιδέα για το τι σκέφτεται αυτός, για αυτό δεν
υπάρχει λόγος για αυτόν που απέτυχε να πάει να ζητήσει συγχώρεση για τις απρεπείς
σκέψεις του. Μάλιστα, σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να κάνει πιο πολύ κακό παρά
καλό αν μιλήσει στο άλλο άτομο για την αποτυχία του.
11.

Παρουσίασε το Δευτερεύον σημείο 1: Πριν ζητήσω συγχώρεση
(5 λεπτά) . . . . . . Σελίδες 23-24, Εγχειρίδιο Μαθητή
Συζητήστε τι πρέπει να κάνουνε πριν πάνε στο άλλο άτομο για να ζητήσουν
συγχώρεση για αυτό που έκαναν.
α. Να παραδεχτώ στον εαυτό μου και στον Θεό ότι έκανα λάθος
β. Να γνωρίζω ακριβώς σε τι έκανα λάθος
γ. Να σχεδιάσω πως θα μιλήσω σε αυτό το άτομο
Η ιστορία του ‘άσωτου υιού’ στο Λουκάς 15 είναι ένα καλό παράδειγμα της
διαδικασίας της συγχώρεσης. Ο γιος συνειδητοποιεί την αμαρτία του, αποφασίζει να
επιστρέψει στο σπίτι του, και σχεδιάζει τι θα πει όταν φτάσει εκεί. Μπορείς να
χρησιμοποιήσεις αυτή την ιστορία κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους του μαθήματος
για να υποδείξεις τις διάφορες πτυχές της συγχώρεσης και το πώς εμπλέκονται τα τρία
βασικά πρόσωπα αυτής της ιστορίας.
Έλεγξε τις ερωτήσεις στην Εργασία 2 του Οδηγού Μελέτης που σχετίζονται με
αυτή την ιστορία. Μπορείς να βάλεις ένα μαθητή να συνοψίσει την ιστορία προς
όφελος όλης της τάξης και μετά να τους αφήσεις όλους να συμμεριστούν τις
απαντήσεις τους στις σχετικές ερωτήσεις.
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Παρουσίασε το Δευτερεύον σημείο 2: Λάθος τρόποι να ζητήσεις συγχώρεση, και το
Δευτερεύον σημείο 3: Ο σωστός τρόπος να ζητάς συγχώρεση
(5-15 λεπτά) . . . . . . Σελίδες 25-27, Εγχειρίδιο Μαθητή
Καθώς καλύπτεις αυτό το μέρος του μαθήματος, μπορείς να βάλεις τους μαθητές να
διαδραματίσουν (role play) τους διάφορους λάθος τρόπους με τους οποίους ζητά
κάποιος συγχώρεση καθώς και το σωστό τρόπο με τον οποίον κάποιος ζητά
συγχώρεση. Ανάθεσε σε δύο μαθητές ανά κάθε σκετς όπου θα διαδραματίσουν μια από
τις μεθόδους όπου ζητάει κάποιος συγχώρεση.
Εάν γίνεται, μαγνητοσκοπήστε αυτές τις «παραστάσεις». Οι μαθητές θα χαρούν να
τις παρακολουθήσουν ξανά και κάθε φορά που θα τις βλέπετε, τα διδάγματα αυτού του
μέρους του μαθήματος θα ενισχυθούν στις καρδιές τους.
Κατά την αναθεώρηση του ποιος είναι ο σωστός τρόπος να ζητάς συγχώρεση,
βεβαιώσου πως καταλαβαίνουν πως υπάρχουν δυο πλευρές σ' αυτό. Το πρώτο μέρος
είναι να ομολογήσουν πως έκαναν κάτι λάθος. Ενθάρρυνέ τους να διαχωρίσουν την
επιφανειακή αιτία από τα βαθύτερα προβλήματα, να μη σταθούν μόνο στα επιφανειακά
προβλήματα.
Το δεύτερο μέρος είναι να κάνεις την ερώτηση: «Θα με συγχωρέσεις;» Αυτό πρέπει
να προφέρεται ως ερώτηση. Εφόσον ζητήσουν συγχώρεση, θα πρέπει να περιμένουν το
άλλο άτομο να απαντήσει.
Προσπάθησε να δώσεις μερικά παραδείγματα ατόμων που το έχουν κάνει αυτό
σωστά και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Μπορείς να δώσεις και μερικά παραδείγματα
όπου άτομα χρησιμοποίησαν λάθος τρόπους για να ζητήσουν συγχώρεση και ποια ήταν
τα δικά τους αποτελέσματα.
Όλος αυτός ο τομέας του πώς να ζητήσεις συγχώρεση και να κερδίσεις μια καθαρή
συνείδηση καλύπτεται αναλυτικά στην ύλη του Ινστιτούτου των Βασικών Αρχών της
Ζωής (Institute in Basic Life Principles). Εάν έχεις παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο,
μπορείς να αναφερθείς στις σημειώσεις σου. Οι έννοιες που παρουσιάζονται στο
Εγχειρίδιο Μαθητή στο θέμα της συγχώρεση είναι παρόμοια με αυτά που
παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο.
Μπορείς να παρουσιάσεις μερικές από τις δικαιολογίες που δίνονται συνήθως στο
γιατί αυτή η μέθοδος του να ζητάς συγχώρεση δε λειτουργεί για μερικούς ανθρώπους.
Δεν είναι τίποτα άλλο από απλές δικαιολογίες. Εάν αυτή η μέθοδος χρησιμοποιηθεί
σωστά, τότε πράγματι λειτουργεί. Θα βοηθήσει αισθητά τους μαθητές να μάθουν από
τις αποτυχίες τους.

13.

Συγχώρεση και «περασμένα, ξεχασμένα» (2-5 λεπτά)
Ένα δύσκολο πρόβλημα για μερικούς νέους στην πίστη Χριστιανούς είναι στο να
βρουν την ισορροπία στον τομέα του να συγχωρείς και να ξεχνάς. Μερικοί άνθρωποι
προτιμούν να ξεχνάνε τις αποτυχίες τους πριν λάβουν συγχώρεση για το λάθος που
έχουν πράξει. Επίσης, θέλουν να ξεχάσουν την αποτυχία τους παρά να κάνουν την
προσπάθεια να αλλάξουν τα πράγματα σ' αυτόν τον τομέα της ζωής τους.
Η ακραία περίπτωση είναι το άτομο που ξεχνάει τις αποτυχίες του παρελθόντος
πολύ γρήγορα. Μερικές φορές τις ξεχνάει πριν ανακτήσει τη σχέση με το άτομο που
πρόσβαλε με την αποτυχία του. Σε αυτή την περίπτωση, το άτομο που έχει προσβληθεί
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μπορεί να συνεχίζει να αισθάνεται την πληγή της χαλασμένης σχέσης. Μια ακόμη
συνέπεια του να ξεχνάει κάποιος την αποτυχία του πολύ γρήγορα είναι πως το άτομο
αυτό δε μαθαίνει όλα τα διδάγματα που ο Θεός θέλει να μάθει από την αποτυχία του.
Συνεπώς, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το άτομο αποτυγχάνει ξανά στον ίδιο τομέα,
επειδή δεν έμαθε τον τρόπο του Θεού ώστε να αποτρέψει αυτήν την αποτυχία στη ζωή
του.

2

Στο άλλο άκρο είναι το άτομο που συνεχώς βιώνει τις αποτυχίες του στο νου του.
Αυτό απλά ενισχύει την εσωτερική του στάση που του λέει: «Είμαι απλά ένας απόλυτα
αποτυχημένος.» Αυτό το άτομο χρειάζεται ενθάρρυνση στο να βλέπει με ειλικρίνεια τις
αποτυχίες του, χρειάζεται όμως να συνεχίσει και να βλέπει και όσα θετικά συμβαίνουν
στη ζωή του.
14.

Ερωτήσεις από τον Οδηγό Μελέτης, Εργασία 2 (3-5 λεπτά)
Η ερώτηση 6 στην Εργασία 2 δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να καταγράψουν
ότι ερωτήσεις έχουν για τη συγχώρεση και την αποκατάσταση. Μπορείς να διαθέσεις
λίγο χρόνο σ' αυτό το σημείο για να συζητήσετε όποιες ερωτήσεις έχουν για τη
συγχώρεση. Ζήτησέ τους να κρατήσουν τις ερωτήσεις για την αποκατάσταση για
αργότερα, όταν θα συζητήσετε αυτό το θέμα πιο αναλυτικά.

15.

Συγχώρεση για αυτούς που σε προσέβαλαν (5 λεπτά)
Στη συζήτηση για τη συγχώρεση, η κύρια έμφαση είναι πώς να επιδιώξει κάποιος
σωστά τη συγχώρεση από κάποιον που έχει προσβάλλει. Μπορείς να σχολιάσεις εν
συντομία πως πρέπει να συγχωρούν γρήγορα κάποιον που τους εξομολογείται την
αποτυχία του.
Παροιμίες 17:9
Όποιος φιλία αποζητά, τα λάθη τα σκεπάζει.
Όταν τα ξαναφέρνει στην κουβέντα, η φιλία σπάει.
Το θέμα της συγχώρεσης άλλων που σε έχουν προσβάλει είναι ένα μεγαλύτερο
θέμα που πρέπει να καλυφθεί σε ένα ξεχωριστό μάθημα.

16.

Αποκατάσταση— σχέδιο δασκάλου
Το θέμα της αποκατάστασης ταιριάζει πιο πολύ με την κατηγορία του «κρέατος»
παρά του «γάλακτος» ως είδος πνευματικής τροφής. Κατά αυτήν την άποψη, σχεδίασε
προσεκτικά το πώς θα διδάξεις αυτό το θέμα στους μαθητές σου. Μπορείς να καλύψεις
εν συντομία μερικά από τα βασικά θέματα σχετικά με την αποκατάσταση, εστιάζοντας
πρωταρχικά στις ευλογίες που συνοδεύουν το να ακολουθήσεις τον τρόπο του Θεού.

17.

Παρουσίασε το Σημείο Δ: Κάνοντας αποκατάσταση
(2-5 λεπτά) . . . . . . Σελίδες 27-31, Εγχειρίδιο Μαθητή
Παρουσίασε το θέμα της αποκατάστασης με μερικές ομολογίες Χριστιανών που
ακολούθησαν το βιβλικό μοτίβο. Οι μαθητές σου πρέπει να κατανοήσουν αμέσως πως
είναι ένα ρεαλιστικό μέρος της Χριστιανικής ζωής. Μη διστάζεις να χρησιμοποιήσεις
παραδείγματα όπου οι συνέπειες ήταν επώδυνες. Δε χρειάζεται να είναι όλα τα
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παραδείγματα σου «ιστορίες θαυμάτων» όπου ο Θεός ενήργησε ώστε τα πάντα να
έχουν μια τέλεια κατάληξη. Το παράδειγμα του Brian Swails συμπεριλαμβάνεται στο
Εγχειρίδιο Μαθητή, σελίδες 28-29.
18.

Παρουσίασε το Δευτερεύον σημείο 1: Το βιβλικό μοντέλο αποκατάστασης
(2-5 λεπτά). . . . . . Σελίδες 27-28, Εγχειρίδιο Μαθητή
Καθώς παρουσιάζεις το βιβλικό μοτίβο της αποκατάστασης, προσπάθησε να
εκφράσεις μια συμπεριφορά θετικής προσμονής. Ο Θεός μπορεί να μετατρέψει την
κάθε αποτυχία σε κάτι καλό αν ακολουθούμε τους τρόπους Του. Συζητήστε τα εδάφια
που αναφέρονται στη σελίδα 27 του Εγχειρίδιου Μαθητή. Μπορείς να επιστρέψεις
στους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και να εξερευνήσετε τις λεπτομέρειες σχετικά με
την αποκατάσταση εκείνης της εποχής.

19.

Κάλυψε το Δευτερεύον σημείο 2: Βήματα στην Αποκατάσταση
(5-7 λεπτά). . . . . . Σελίδα 29, Εγχειρίδιο Μαθητή
Καθώς συζητάτε αυτό το μέρος, υπόδειξε ξεκάθαρα τις προτεραιότητες που πρέπει
να έχουμε όταν κάνουμε την αποκατάσταση:
α.

Αποκατάστησε τη σχέση σου με τον Θεό πρώτα.

β.

Αποκατάστησε τη σχέση σου με το άτομο που πρόσβαλες

γ.

Αποκατάστησε υλικά αυτό που έκλεψες ή κατέστρεψες.

Η ιστορία του Ζακχαίου στο κατά Λουκά 19:1-10 είναι ένα καλό παράδειγμα για το
πώς εφαρμόζεται η αποκατάσταση στη ζωή ενός νέου στην πίστη Χριστιανού. Αυτή η
ιστορία επίσης υποδεικνύει πως όσο πιο σύντομα αποκαταστήσει ο νέος στην πίστη
Χριστιανός τις περασμένες αμαρτίες του, τόσο το καλύτερο. Βλέπε την Εργασία 2 για
πιθανές ερωτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο μάθημα σχετικά με αυτό το
σημείο.
20.

Μην πιέσεις τους μαθητές σου να συμφωνήσουν με αυτή τη διδαχή
Μην προσπαθήσεις να επιβάλεις αυτή την έννοια της αποκατάστασης στους
μαθητές σου, προπαντός αν είναι νέοι στην πίστη Χριστιανοί. Προσέγγισε τους με την
εξής στάση: «Ας δούμε τι μας λέει ο Θεός για αυτό το δύσκολο τομέα της ζωής μας».
Άφησε το Άγιο Πνεύμα να τους ελέγξει, εάν πρέπει να κάνουν κάποια αποκατάσταση
στη ζωή τους.
Μπορείς να τους παραπέμψεις στην ιστορία του Brian Swails από το Εγχειρίδιο
Μαθητή, σελίδες 28-29, ως έναν τρόπο να υποδείξεις τα θετικά οφέλη που εισέπραξε
ως αποτέλεσμα των πράξεών του.

21.

Κάλυψε το Σημείο 3: Τα αποτελέσματα της αποκατάστασης
(3-10 λεπτά). . . . . . Σελίδες 30-31, Εγχειρίδιο Μαθητή
Συζητήστε τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του σχεδίου του Θεού για την
αποκατάσταση. Υπόδειξε πως ο διάβολος θα προσπαθήσει να βάλει φόβο στην καρδιά
τους για να τους αποθαρρύνει από το να κάνουν την αποκατάσταση.
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(3-5 λεπτά)

Πολλές φορές η αποκατάσταση είναι μια επώδυνη διαδικασία και θέλει πολύ
θάρρος για να ακολουθήσεις το μοτίβο του Θεού. Αυτό το είδος περίπτωσης επίσης
προσφέρει στον νέο στην πίστη Χριστιανό ευκαιρίες να αναπτύξει θετικές εσωτερικές
αρετές του χαρακτήρα του. Συζητήστε μερικές από τις διαφορετικές αρετές που
μπορούν να αναπτυχθούν σ' αυτού του είδους τις περιπτώσεις.
23.

Η αποδοχή των ευθυνών για προηγούμενες πράξεις

(2-5 λεπτά)

Το θέμα της αποκατάστασης ασχολείται άμεσα με την αποδοχή της προσωπικής
ευθύνης για τις προηγούμενες πράξεις σου. Αυτή είναι μια συνήθης αδυναμία των νέων
στην πίστη Χριστιανών, προπαντός για αυτούς που έχουν έρθει στην Πρόκληση στα
Νιάτα και σε άλλες συναφείς χριστιανικές διακονίες. Δεν έχουν διδαχθεί να
αποδέχονται την ευθύνη για τις προηγούμενες πράξεις τους.
Η βιβλική αρχή του «ό,τι σπείρεις, θα θερίσεις» αρμόζει εδώ ξεκάθαρα.
Βλέπε Γαλάτας 6:7-8. Υπάρχουν συνέπειες που θα θερίσουμε όταν αποτυγχάνουμε,
όταν κάνουμε αμαρτίες. Έχουμε τη πεποίθηση πως ο Θεός θα μας συγχωρέσει για τις
αμαρτίες μας, αν τις ομολογήσουμε σ' Αυτόν. Ωστόσο, η συγχώρεσή Του δε σημαίνει
πως αυτόματα αναιρείται η αρχή του «ό,τι σπείρεις, θα θερίσεις». Ο Θεός θα
συγχωρέσει την αμαρτία, θα αφαιρέσει την ενοχή, και θα ανακτήσει τη σχέση και την
εσωτερική ειρήνη. Αυτή ήταν και η περίπτωση του Δαυίδ όταν ομολόγησε την αμαρτία
της μοιχείας και της δολοφονίας. (Βλέπε 2 Σαμουήλ 11 & 12) Οι συνέπειες της
αμαρτίας του παρέμειναν (2 Σαμουήλ 12:14): οι αμαρτίες του είχαν δώσει ευκαιρία
στους γειτονικούς λαούς να βλασφημήσουν τον Θεό.
Πολλές φορές οι αποτυχίες μας θα αφήσουν μόνιμα σημάδια. Αλλά η στάση μας
προς αυτά τα σημάδια μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά αν ακολουθήσουμε το μοτίβο
του Θεού για την αποκατάσταση και Του επιτρέψουμε να φέρει θεραπεία στις
πληγωμένες σχέσεις.
24.

Προσωπική Εφαρμογή
Α.

(5-10 λεπτά)

Τα πρώτα βήματα για τη θεραπεία από την αποτυχία
Ανάθεσε στους μαθητές σου να επιστρέψουν στις σελίδες 18-23 στο
Εγχειρίδιο Μαθητή και να αναθεωρήσουν τα πρώτα βήματα που πρέπει να
πάρουν όταν αποτυγχάνουν. Ζήτησέ τους να αναγνωρίσουν μια συγκεκριμένη
αποτυχία που ακόμα έχουν να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους και μετά να
επιλέξουν ένα ή δύο από αυτά τα βήματα που πρέπει να εφαρμόσουν στην
αποτυχία αυτή.

B.

Ζητώντας συγχώρεση
Ενθάρρυνε τους μαθητές να βάλουν στην πράξη το σωστό τρόπο για να
ζητήσουν συγχώρεση. Ζήτησέ τους να απομνημονεύσουν το απλό μοτίβο που
αναφέρεται στο Εγχειρίδιο Μαθητή στη σελίδα 26. Πρώτα επίτρεψε τους μερικά
λεπτά να προσευχηθούν. Ας ζητήσουν από τον Θεό να τους αποκαλύψει αν
υπάρχει κάποιος που θα έπρεπε να προσεγγίσουν ώστε να τους συγχωρέσει.
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Ζήτησέ τους να καταγράψουν αυτά που σκοπεύουν να πουν σ' αυτό το άτομο.
Μπορείς να τους αναθέσεις να γράψουν μια αναφορά για το τι έγινε όταν
πλησίασαν αυτό το άλλο άτομο και του ζήτησαν συγχώρεση.
Γ.

Η αποκατάσταση.
Σε μια ξεχωριστή συνεδρία για την αποκατάσταση, θα πρέπει να εστιάσουν
στην προσωπική εφαρμογή του πώς μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το
βιβλικό μοτίβο στη δική τους τη ζωή. Κάποια ύλη από το σεμινάριο Βασικές
Αρχές της Ζωής (Institute in Basic Life Principles) έχει κάποιες εύχρηστες ιδέες
για το πώς να εφαρμόσεις τη βιβλική διδαχή στην πράξη.

25.

26.

Εργασίες
Α.

Βαθμολόγησε από τον Οδηγό Μελέτης την Εργασία 2: Συγχώρεση και
αποκατάσταση στο τέλος του μαθήματος.

B.

Στο τέλος του μαθήματος, δώσε τους ερωτήματα για το Ματθαίο 6:14-15.

Γ.

Ανάθεσε στους μαθητές σου να διαβάσουν το Κεφάλαιο 3 του
Εγχειρίδιου Μαθητή ως προετοιμασία για την επόμενη συνεδρία.

Αξιολόγηση μαθήματος
Παρακαλώ κατάγραψε τις ιδέες σου για τη βελτίωση του μαθήματος.
Ποια μέρη λειτούργησαν καλύτερα;
Ποια μέρη ήταν τα πιο δύσκολα για τα να καταλάβουν οι μαθητές;
Τι φάνηκε να βοηθάει τους μαθητές περισσότερο;
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Μάθημα 3
Πώς να αναπτυχθώ μέσα από τις αποτυχίες μου
Σχεδιάζοντας την Ανάπτυξη
1.

Βασική Βιβλική Αλήθεια
Πρέπει να ακούω και να υπακούω το Άγιο Πνεύμα ώστε να με βοηθήσει Αυτός να
αναπτυχθώ μέσα από τις αποτυχίες μου.

3

2.

Εδάφιο Κλειδί: Ιωάννης 16:13
Όταν όμως θα 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.

3.

Παραπομπές για τον Μαθητή
Το Κεφάλαιο 3 στο Εγχειρίδιο Μαθητή συνοδεύει αυτό το μάθημα. Από τον Οδηγό
Μελέτης η Εργασία 3: Η Αποτυχία Μου συνοδεύει επίσης αυτό το μάθημα.

4.

Δραστηριότητα Προετοιμασίας Μαθήματος (3-5 λεπτά)
Χρησιμοποίησε το όπλο ως αντικείμενο εκμάθησης για να παρουσιάσεις το
σημερινό μάθημα. Ο κύριος στόχος αυτής της απεικόνισης είναι να υποδείξεις τις
διαφορετικές απόψεις ενός προβλήματος. Καθώς συνειδητοποιούμε τις διάφορες
εμπλεκόμενες απόψεις, θα μπορέσουμε να δούμε πώς είναι δυνατόν να διδαχθούμε από
τις αποτυχίες μας.
Προετοιμασία: Σχεδίασε απλά τις απεικονίσεις και το συνοδευτικό σενάριο που
ακολουθούν σε μια παρουσίαση, είτε στο PowerPoint σε διαφάνειες, είτε σε χαρτί
αφίσας.
1. Ζωγραφιά:
Σενάριο:

Ένα όπλο
Το όπλο είναι οπλισμένο.

2. Ζωγραφιά:
Φτιάξε ένα σύννεφο καπνού που προέρχεται από την κάννη του
όπλου και έναν άνθρωπο που τον χτυπάει μια σφαίρα.
Σενάριο:
3. Ζωγραφιά:
Σενάριο:
4. Ζωγραφιά:
Σενάριο:
5. Ζωγραφιά:
Σενάριο:

Η σφαίρα χτυπάει τον άνθρωπο.
Ο άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος.
Ο άνθρωπος είναι νεκρός.
Δείξε το όπλο ξανά.
Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη;
Δείξε έναν άλλο άνθρωπο.
Αυτός ο άνθρωπος τράβηξε τη σκανδάλη.
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6. Ζωγραφιά και Σενάριο: Με μεγάλα γράμματα θέσε την εξής ερώτηση:
«Πώς θα τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος;»
7. Ζωγραφιά:
Σενάριο:

Δείξε τον ένοχο άνθρωπο.
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο;

Παρουσίασε εν συντομία αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το τελευταίο
πλαίσιο καταλήγει σε μια ερώτηση. Μην ξοδέψετε χρόνο κάνοντας μια εκτεταμένη
συζήτηση για το ποια θα ήταν η κατάλληλη τιμωρία. Υπόδειξε πως ο σκοπός αυτού του
χαρακτηριστικού παραδείγματος είναι να εξετάσετε τους διάφορους παράγοντες που
συμπεριλαμβάνονται σε μια περίπτωση αποτυχίας.
1. Υπάρχει η πράξη (η αποτυχία): Πυροβόλησε το όπλο.
2. Τα αποτελέσματα της πράξης (οι συνέπειες): ο άνθρωπος σκοτώθηκε.
3. Η αιτία της αποτυχίας: το όπλο χρησιμοποιήθηκε από έναν άνθρωπο.
Ο άνθρωπος είναι η πραγματική αιτία της αποτυχίας, όχι το όπλο. Αποφάσισε
να τραβήξει τη σκανδάλη.
4. Μερικές φορές η τιμωρία ή η πειθαρχία είναι οι συνέπειες της αποτυχίας.
Η τιμωρία δεν είναι ίδια με τα αποτελέσματα της πράξης. Τα αποτελέσματα
ήταν ο θάνατος ενός άλλου ανθρώπου. Η τιμωρία δίδεται εξ αιτίας της
αποτυχίας.
5. Η λύση: Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βοηθηθεί ώστε να βγει από την
αποτυχία του; Πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε αυτό το άτομο που
απέτυχε να αναπτυχθεί;
5.

Παρουσιάζοντας το σημερινό θέμα συζήτησης
Στο σημερινό μάθημα θα εστιάσουμε στη διαδικασία ανάπτυξης που είναι
απαραίτητη για να υπερνικήσουμε τις αποτυχίες και τα προβλήματα της ζωής μας.
Αυτό θα το χωρίσουμε σε 3 κύρια στάδια ανάπτυξης:
A. Ξεπέρασε το πρόβλημα η την αποτυχία στην ζωή σου
B. Μάθε πως να έχεις έναν υγιή τρόπο ζωής
Γ. Κάνε βήματα για την πρόληψη της αποτυχίας
Κάθε στάδιο είναι σημαντικό, γιαυτό σχεδίασε τον χρόνο σου ώστε να μπορέσεις
να αναφερθείς και στα τρία.
Τρία είδη αποτυχίας
Πρέπει να τους υπενθυμίσεις πως δεν είναι όλες
οι αποτυχίες το ίδιο. Όπως συζητήσαμε στο
1. Η αποτυχία δεν είναι
Κεφάλαιο 1, μπορούμε να τοποθετήσουμε τις
αμαρτία
αποτυχίες σε τρεις κύριες κατηγορίες. Στη
2. Η αποτυχία που είναι
συζήτηση μας σήμερα, θα εστιάσουμε στις
αμαρτία
αποτυχίες που είναι αμαρτία. Ωστόσο, αυτές οι
αρχές μπορεί να εφαρμοστούν και σε άλλες
3. Αποτυχία που οδηγεί στην
αποτυχίες που δεν είναι αμαρτία.
αμαρτία
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Παρουσίασε το Σημείο Α: Ξεπερνώ το πρόβλημα
(2-3 λεπτά) . . . . . Σελίδα 32, Εγχειρίδιο Μαθητή
Εξήγησε πως ο πρώτος τομέας ανάπτυξης που θα συζητήσουμε σχετίζεται με το
πρόβλημα που προκαλείται από την αποτυχία. Μπορείς να κάνεις μια γρήγορη
αναθεώρηση στα πρώτα βήματα που πρέπει να πάρουμε όταν ανταποκρινόμαστε στην
αποτυχία, όπως τα καλύψαμε στο Κεφάλαιο 2.
Μπορείς, αν θέλεις, να επανεξετάσεις την απεικόνιση του παγόβουνου και του
συνοδευτικού πίνακα στο Κεφάλαιο 1 αυτής της σειράς. Το άτομο που αντιμετωπίζει
μόνο τα επιφανειακά προβλήματα δε θα βιώσει κάποια μόνιμη πρόοδο. Αυτός είναι
ένας ακόμα λόγος που στην προσέγγισή μας προς τα άτομα που έχουν προβλήματα που
τους ελέγχουν τη ζωή, τονίζουμε πως ο Ιησούς Χριστός είναι η πραγματική λύση στα
προβλήματα του κάθε ανθρώπου. Η σχέση κάποιου με τον Ιησού Χριστό βρίσκεται
στον «πάτο του παγόβουνου», εκεί είναι η βαθύτερη αιτία όλων των προβλημάτων του.
Εάν αρχίσουν από τον πάτο του παγόβουνου να ενεργούμε τον τρόπο του Θεού αντί για
το δικό τους τρόπο, θα αρχίσουν να παρατηρούν πως τα επιφανειακά τους προβλήματα
όλο και θα μικραίνουν και σε λίγο θα εξαφανιστούν.

3
7.

Κάλυψε το Σημείο Α-1: Ποια είναι η στάση (νοοτροπία) μου απέναντι στην
αποτυχία; (2-5 λεπτά) . . . . . . Σελίδες 33-34, Εγχειρίδιο Μαθητή
Ζήτησε από μερικούς μαθητές να συμμεριστούν ποια είναι η στάση τους προς την
αποτυχία στη ζωή τους.
Μπορείς να τους υπενθυμίσεις πως στη σειρά Ομάδα Μελέτης για Νέους στην Πίστη
Χριστιανούς το μάθημα: Συμπεριφορές, καλύπτει αυτό το θέμα πιο αναλυτικά.
Δημιούργησε μια λίστα με μερικές από τις συνήθεις συμπεριφορές που έχουν οι
μαθητές σου προς την αποτυχία.
Στη συνέχεια, συζητήστε τι σημαίνει να έχει κάποιος θετική συμπεριφορά προς την
αποτυχία.

8.

Κάλυψε το Σημείο Α-2: Λανθασμένες πεποιθήσεις και η αλήθεια
(2-5 λεπτά). . . . . Σελίδα 34, Εγχειρίδιο Μαθητή
Μερικοί μαθητές σου μπορεί να δυσκολευτούν να κατανοήσουν αυτήν την
αλήθεια.
Ζήτησε από τους μαθητές σου να αναγνωρίσουν, με βάση τις δικές τους εμπειρίες
στη ζωή, τις λάθος πεποιθήσεις που συνδέονται με τις αποτυχίες τους. Προετοιμάσου
να προσφέρεις αρκετά πρόσθετα παραδείγματα από τη δική σου τη ζωή, ή από τη ζωή
άλλων ανθρώπων.
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Παρουσίασε το Σημείο Α-3: Ανακάλυψε τις αιτίες, τ΄ αποτελέσματα, και τις λύσεις
για κάθε αποτυχία (2-5 λεπτά). . . . . . Σελίδες 34-39, Εγχειρίδιο Μαθητή
Χρησιμοποίησε το πίνακα «Κατανοώντας την αποτυχία μου», στη σελίδα 35 του
Εγχειρίδιου Μαθητή για να παρουσιάσεις αυτό το μέρος του μαθήματος.
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Εγχειρίδιο Μαθητή, σελίδες 35
Εξήγησε πως όταν κοιτάζουμε το τι εμπλέκεται στην αντιμετώπιση ενός
προβλήματος, πρέπει να δούμε πως υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς που πρέπει να
εξερευνήσουμε: τις αιτίες, τα αποτελέσματα, και τις λύσεις.
Εάν εστιάσουν μόνο σε έναν από τους τρεις τομείς, θα παραλείψουν σημαντικά
μέρη αυτής της διαδικασίας ανάπτυξης. Μπορεί να σου πει κάποιος μαθητής:
«Δε με ενδιαφέρει η αιτία, εγώ απλά θέλω τη λύση!»
Καθώς κοιτάνε τις αιτίες των προβλημάτων τους, είναι πολύ σημαντικό να
αναλάβουν την ευθύνη για τα προβλήματά τους. Δεν είναι η στιγμή αυτή για να
κατηγορούν άλλους για τα προβλήματά τους.
10.

Κάλυψε το Δευτερεύον Σημείο Α-3-α: Πώς θέλει ο Θεός να ανταποκριθώ σε αυτή
την αποτυχία; (2-5 λεπτά). . . . . . Σελίδα 35, Εγχειρίδιο Μαθητή
Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως η διαδικασία της επίλυσης των
προβλημάτων μας πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τον Ιησού. Αυτό είναι το θεμέλιο
για μια νέα και επιτυχημένη προσέγγιση προς τη λύση των προβλημάτων μας.
Δεν προσφέρουμε μια στρατηγική αυτο-βοήθειας για να λύσουν τα προβλήματά τους.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα ή δύο βιβλικά παραδείγματα ανθρώπων που
ανταποκρίθηκαν στα προβλήματά τους ζητώντας βοήθεια από τον Θεό.
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Εγχειρίδιο Δασκάλου,
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Κάλυψε το Δευτερεύον Σημείο Α-3-β: Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της
αποτυχίας μου (2-5 λεπτά). . . . . . Σελίδα 36, Εγχειρίδιο Μαθητή
Υπόδειξε πως οι συνέπειες των αποτυχιών μας είναι διαφορετικές από τις αιτίες των
αποτυχιών μας. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα καθώς
αντιδρούμε στις συνέπειες των αποτυχιών μας, όταν επιδιώκουμε την ανάπτυξη που
έχει για μας ο Θεός.

12.

3

Κάλυψε το Δευτερεύον Σημείο Α-3-γ: Ποια βήματα χρειάζονται για να υλοποιηθεί
η λύση του Θεού σε αυτό το πρόβλημα;
(7-10 λεπτά). . . . . . Σελίδες 36-38, Εγχειρίδιο Μαθητή
Καθώς καλύπτεις αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό να τους βοηθήσεις να
κατανοήσουν πως πρέπει οι ίδιοι να τολμήσουν συγκεκριμένα βήματα ανάπτυξης.
Πολλές φορές οι νέοι στην πίστη Χριστιανοί θέλουν μια γρήγορη λύση για τα
προβλήματα τους.
Πρέπει να αποδεχτούν πως η πραγματική ανάπτυξη θέλει χρόνο και πολύ σκληρή
δουλειά. Βλέπε το Εγχειρίδιο Μαθητή για τις λεπτομέρειες των θεμάτων αυτού του
τομέα. του μαθήματος.
Χρησιμοποίησε τον πίνακα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ»
(σελίδα 38, Εγχειρίδιο Μαθητή) για να υποδείξεις πως μπορεί να χρειαστούν μικρά
βήματα ανάπτυξης καθώς αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα.
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Μπορεί μερικοί μαθητές σου να σε ρωτήσουν τι να κάνουν όταν συνεχίζουν να
αποτυγχάνουν στον ίδιο τομέα. Αυτός ο πίνακας δείχνει πώς μπορεί κάποιος να κάνει
πρόοδο ενώ ακόμα αποτυγχάνει. Άλλοι μπορεί να αποτυγχάνουν επειδή η στρατηγική
θεραπείας τους απλά δε λειτουργεί σωστά για αυτούς. Ίσως η στρατηγική θεραπείας
τους χρειάζεται αναθεώρηση.
Το τελευταίο σημείο αυτού του τομέα για την εφαρμογή της λύσης του Θεού στο
πρόβλημα είναι το Δευτερεύον Σημείο 3. «Ανάπτυξε ένα σχέδιο θεραπείας» (Εγχειρίδιο
Μαθητή, σελίδα 38). Αυτό απευθύνεται στην ανάγκη τους να κάνουν κάτι παραπάνω
από το να μιλάνε για το πρόβλημά τους. Πρέπει να καταγράψουν τα βήματα που θα
κάνουν προς την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.
Εξήγησε στους μαθητές σου πως αυτό το «Σχέδιο Θεραπείας» είναι κάτι παραπάνω
από μια λίστα βημάτων αυτοβοήθειας για να ξεπεράσουν την αποτυχία τους. Πρέπει να
φέρουν και τον Θεό μέσα σ' αυτό το σχέδιο. Ποια βήματα θέλει ο Θεός να κάνουν για
τη θεραπεία τους; Ο Θεός ενδιαφέρεται για πραγματικές λύσεις, για πραγματική
μεταμόρφωση.
Θα ήταν ωφέλιμο για αυτούς να συμπεριλάβουν συγκεκριμένες υποσχέσεις του
Θεού οι οποίες ταιριάζουν με το σχέδιο θεραπείας τους. Βεβαιώσου σ' αυτό το σημείο
πως θα διατηρήσουν την εξής ισορροπία. Δεν θέλω να αναλάβω εγώ αυτό το μέρος που
είναι να κάνει ο Θεός σ' αυτή τη διαδικασία θεραπείας. Αλλά είναι λάθος επίσης να
προσμένω να αναλάβει ο Θεός το δικό μου μέρος.
13.

Κάλυψε το Δευτερεύον Σημείο Α-4: Η αποτυχία με κινητοποιεί
(2-5 λεπτά). . . . . . σελίδα 39, Εγχειρίδιο Μαθητή
Χρησιμοποίησε τον πίνακα, «Η αποτυχία με κινητοποιεί», στη σελίδα 39 του
Εγχειρίδιου Μαθητή για να βοηθήσεις τους μαθητές να δουν πως η αποτυχία μάς βάζει
σε διαφορετική θέση.
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Εγχειρίδιο Δασκάλου,

5η Έκδοση

Αυτή η απεικόνιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετά σημεία αυτής της σειράς
μαθημάτων, τόσο στο παρόν μάθημα όσο και σε όλα τα μαθήματα της σειράς,
προπαντός όταν ασχολείστε με την υποτροπή.
Υπάρχουν μερικά βασικά θέματα που πρέπει να υποδείξετε στους μαθητές:
1. Ένας πειρασμός ή ένα έναυσμα μάς φέρνει στο σημείο όπου πρέπει να πάρουμε
μια απόφαση. Είτε θα επιλέξουμε το μονοπάτι που περιέχει τα καλύτερα που
έχει ο Θεός για μας είτε θα επιλέξουμε να ενδώσουμε στον πειρασμό και του
επιτρέψουμε να μας πάρει μακριά από το μονοπάτι του Θεού.

3

2. Βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν πως το να ενδώσουμε σ’ έναν πειρασμό
δεν καταλήγει αμέσως σε μια μεγάλη αποτυχία, αλλά πως επιλέγουμε να
αντιδράσουμε με τους «παλιούς μας τρόπους» που μας οδηγούν σε ένα
μονοπάτι προς την αποτυχία.
3. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της αποτυχίας, έχουμε επιλογές. 'Όσο πιο πολύ
περιμένουμε για να στραφούμε προς τον Θεό για βοήθεια, τόσο πιο μακριά
βρισκόμαστε από εκεί που θέλει ο Θεός να είμαστε. Υπόδειξε πως στην
απεικόνιση, το παράδειγμα δείχνει το άτομο αυτό να πέφτει πιο βαθιά στο
πρόβλημα του πριν τελικά στραφεί προς τον Θεό για βοήθεια. Αυτό θα
μπορούσε να μην είχε γίνει. Μόλις αποτύχουμε, μπορούμε να απευθυνθούμε
αμέσως στον Θεό για βοήθεια.
4. Όταν τελικά μετανιώσουμε και ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού, Αυτός είναι
έτοιμος να μας βοηθήσει. Αλλά η μετάνοια δεν μας τοποθετεί αμέσως εκεί που
πρέπει να βρισκόμαστε.
5. Πρέπει να επεξεργαστούμε το σχέδιο θεραπείας, για να βρεθούμε ξανά εκεί που
ο Θεός θέλει να είμαστε σε καθημερινή βάση. Δεν κάνουμε αυτή την
προσπάθεια για τη συγχώρεση του Θεού, αυτή είναι άμεση όταν ομολογήσουμε
την αμαρτία μας. Αλλά η απόρριψη των παλιών αμαρτωλών μας τρόπων και η
εφαρμογή των νέων τρόπων του Θεού είναι μια διαδικασία, είναι και μια
ανηφορική διαδικασία, όπως μας δείχνει η απεικόνιση. Θα χρειαστούμε τη
βοήθεια του Θεού σ' αυτή τη διαδικασία θεραπείας.
Χρησιμοποίησε τις ιστορίες (1) του Δαυίδ και της Βηθσαβεέ, και (2) του Αδάμ και
της Εύας για να τονίσεις πως η αποτυχία μάς μεταφέρει σε ένα καινούργιο μέρος.
Δεν αναφερόμαστε σε μια απλή γεωγραφική αλλαγή τόπου. Εννοούμε μια αλλαγή
εμπειριών. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν και να σβήσουμε την αποτυχία
και τις συνέπειές της. Πρέπει να ζήσουμε με αυτές τις συνέπειες.
Αυτό που έχει σημασία να κατανοήσουν οι μαθητές σου είναι πως πρέπει να
επικεντρώσουν το βλέμμα τους στον Ιησού και να πάνε πιο κοντά σ' Αυτόν. Ο τρόπος
του Θεού για να ξεπεράσουν τις αποτυχίες τους δεν είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν,
είναι μια πορεία προς το μέλλον μαζί Του.
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Παρουσίασε το Σημείο Β: Διατηρώ ένα υγιή τρόπο ζωής
(2-5 λεπτά). . . . . Σελίδες 40-43, Εγχειρίδιο Μαθητή
Είναι πολύ σημαντικό, καθώς παρουσιάζεις το επόμενο κύριο μέρος του
μαθήματος, να μεταφέρεις πως η ανάπτυξη μέσα από την αποτυχία είναι κάτι
παραπάνω από την επίλυση του προβλήματος που δημιούργησε την αποτυχία.
Για να γίνουν αυτά που ο Θεός θέλει να γίνουν, τότε η ανάπτυξη μέσα από την
αποτυχία επίσης συμπεριλαμβάνει ολόκληρη τη ζωή τους, όχι μόνο τα προβλήματα που
προκάλεσαν την αποτυχία.
Βεβαιώσου πως κατανοούν ότι όταν λέμε να «διατηρούν έναν υγιή τρόπο ζωής»
μιλάμε πέρα από τη φυσική τους υγεία.
Εάν διδάσκεις αυτό το μάθημα σε κέντρο της Πρόκλησης στα Νιάτα ή σε παρόμοιο
πρόγραμμα θεραπείας, αυτό θα ήταν ένα καλό σημείο για να πεις στους μαθητές σου
πως δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για την επίλυση της εξάρτησής τους από τα ναρκωτικά,
αλλά έχουμε έναν πολύ μεγαλύτερο στόχο. Το πραγματικό κλειδί στη ζωή τους είναι να
μάθουν πώς να ακολουθούν τον Ιησού σε κάθε τομέα της ζωής τους.

15.

Κάλυψε το Δευτερεύον Σημείο Β-1: Χρειάζεται να ανακαλύψω το σχέδιο του Θεού
για τη ζωή μου (2-3 λεπτά). . . . . Σελίδες 40-41, Εγχειρίδιο Μαθητή
Εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο στην ανακάλυψη μιας πορείας για την καριέρα τους,
αλλά πρέπει να τους βοηθήσουμε να δουν πως ο Θεός ενδιαφέρεται και για τα
μικροπράγματα που συμβαίνουν στη ζωή τους κάθε μέρα.
Η βασική αλήθεια είναι πως δεν τους προσφέρουμε ένα σχέδιο αυτοβοήθειας για
μια καλύτερη ζωή. Τους προσφέρουμε το σχέδιο του Θεού για μια καλύτερη ζωή.
Αυτή είναι η πραγματική ζωή!

16.

Κάλυψε το Δευτερεύον Σημείο Β-2: Ανέπτυξε τις αρχές πειθαρχίας που
απαιτούνται για να ζεις για τον Ιησού
(5-10 λεπτά). . . . . Σελίδες 41-42, Εγχειρίδιο Μαθητή
Αυτό το μέρος του μαθήματος αναφέρεται στο επίκεντρο της έννοιας του τι
σημαίνει να είναι κάποιος μαθητής του Ιησού: να Τον ακολουθεί. Αυτός ο τομέας
ανάπτυξης θα παραγάγει έναν ώριμο Χριστιανό.
Υπόδειξε πως πολλοί νέοι στην πίστη Χριστιανοί προέρχονται από ένα ιστορικό
δυσλειτουργικής οικογένειας. Οι απόψεις τους για μια «κανονική ζωή» είναι
βασισμένες στις δυσλειτουργικές εμπειρίες της ζωής του παρελθόντος. Αυτό που τους
καλεί ο Θεός να ζήσουν είναι η δικιά Του άποψη της «κανονικής ζωής». Αυτό μπορεί
να φανεί παράξενο στους μαθητές σου, σαν να ακούνε μια ξένη γλώσσα.
Καθώς καλύπτεις αυτό το μέρος του μαθήματος μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην
Εφεσίους 4:1-3 και 17:32. Αυτά τα εδάφια αναφέρονται στο τι πρέπει να απεκδυθούμε
και τι πρέπει να ενδυθούμε στη νέα ζωή μας με τον Ιησού.
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Εγχειρίδιο Δασκάλου,

5η Έκδοση

Κάλυψε το Δευτερεύον Σημείο Β-3: Ανάπτυξε όρια για έναν υγιή τρόπο ζωής
(2-5 λεπτά). . . . . . Σελίδες 42-43, Εγχειρίδιο Μαθητή
Αυτό το θέμα των ορίων θα μπορούσε να είναι ένα μάθημα από μόνο του, ή ακόμα
και ολόκληρη σειρά μαθημάτων. Σήμερα θέλουμε μόνο να παρουσιάσουμε αυτή την
έννοια και να τους βοηθήσουμε να δούνε τι είναι τα όρια και πώς μπορούν να τους
βοηθήσουν στο να αντιμετωπίζουν την αποτυχία.
Ρώτησε τους μαθητές σου τι είδους όρια μπορούν να θέσουν στη ζωή τους σήμερα
που θα τους βοηθούσε. Οι απαντήσεις τους μπορούν να σου δώσουν μια ιδέα σε ποιο
βαθμό κατανόησαν αυτό το θέμα και σε ποια σημεία χρειάζονται ανάπτυξη.
Εξήγησε πως τα όρια δεν είναι μια φυλακή που σου κλέβει την ελευθερία, αλλά ένα
πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή κάθε Χριστιανού, όχι μόνο αυτών που
δυσκολεύονται με την αποτυχία.
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18.

Παρουσίασε το Σημείο Γ: Παίρνω μέτρα για την αποφυγή της επανάληψης της
αποτυχίας (2-5 λεπτά). . . . . Σελίδες 43-46, Εγχειρίδιο Μαθητή
Επανάλαβε εν συντομία τα 2 στάδια της ανάπτυξης τα οποία συζητήσαμε σήμερα:
Α. Ξεπερνώντας το πρόβλημα και Β. Διατηρώντας έναν υγιή τρόπο ζωής.
Ο τρίτος και τελευταίος τομέας στη σημερινή συζήτηση αφορά τις συγκεκριμένες
αποτυχίες που έχουν στη ζωή τους. Υπόδειξε σ' αυτό το σημείο πως υπάρχουν δύο
προβλήματα: Πρώτον, πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να σκέφτονται τα προβλήματα τους
εφόσον περάσει η κρίση. Δεύτερον, δεν συνειδητοποιούν πως βρισκόμαστε σε
πνευματικό πόλεμο, και πως ο Σατανάς έχει βαλθεί να τους καταστρέψει με
οποιοδήποτε τρόπο μπορεί.
Αυτός ο τομέας έχει να κάνει με την πραγματικότητα: πρέπει να προετοιμαστούμε
για τις μάχες που έρχονται.

19.

Κάλυψε το Δευτερεύον Σημείο Γ-1: Δημιούργησε ένα πρόγραμμα πρόληψης της
υποτροπής (2-5 λεπτά). . . . . . Σελίδες 44-45, Εγχειρίδιο Μαθητή
Ζήτησε από τους μαθητές σου να καταγράψουν ένα πρόγραμμα πρόληψης της
υποτροπής τους. Πρέπει να εντοπίσουν τους συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης που θα
επεξεργαστούν, όπως επίσης να αναγνωρίσουν πιθανά προβλήματα που θα
αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Τώρα είναι ο καιρός να κάνουν αυτά τα σχέδια, όχι τη
στιγμή που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον πειρασμό.
Αυτό το σχέδιο πρέπει να έχει δύο μέρη:
1. Τι πρέπει να κάνουν όταν αντιμετωπίζουν έναν πειρασμό ή ένα έναυσμα.
2. Βήματα που πρέπει να ακολουθούν σε καθημερινή βάση ώστε να
προστατέψουν τον εαυτό τους από αυτό το πρόβλημα. Αυτά είναι βήματα
προς τη διατήρηση ενός υγιούς τρόπου ζωής, όχι απλά δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων.

Προσωπική Ανάπτυξη Μέσα από την Αποτυχία
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Είναι απλό να καταγράψεις το σχέδιο, αλλά είναι πιο δύσκολο επιχείρημα να
εφαρμόσεις το σχέδιο. Προκάλεσε τους να πάρουν αυτή την πρακτική προσέγγιση στο
να ζήσουν τη ζωή τους με τον Ιησού.
Στις σελίδες 54-66 στο βιβλίο Συμβουλευτική για την πρόληψη της υποτροπής
(Counseling for Relapse Prevention) από τους Terence T. Gorski & Merlene Miller
(Herald House—Independence Press), υπάρχει μια λίστα με τα 37 συνήθη βήματα της
υποτροπής Αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την κατανόηση του μονοπατιού της
υποτροπής. Το σημερινό μάθημα δεν επιτρέπει χρονικά να συζητήσετε αυτά τα 37
συμπτώματα της υποτροπής, αλλά καλό θα ήταν να τα καλύψετε πιο αναλυτικά σε ένα
άλλο μάθημα εάν έχετε μαθητές που είχαν εξάρτηση στο παρελθόν τους.
Σημειώστε πως δεν εγκρίνεται όλη η ύλη του βιβλίου Συμβουλευτική για την
πρόληψη της υποτροπής (Counseling for Relapse Prevention) από την Πρόκληση στα
Νιάτα. Οι συγγραφείς του βιβλίου αναφέρονται στην έννοια της εξάρτησης ως πάθηση
κατά τέτοιο τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στο μοντέλο της Χριστιανικής μαθητείας
που χρησιμοποιεί η Πρόκληση στα Νιάτα για να ξεπεραστεί η εξάρτηση.. Ωστόσο,
πολλές από τις πληροφορίες σχετικά με την υποτροπή και τη θεραπεία σ' αυτό το
βιβλίο δεν αντικρούει με τα πιστεύω της Πρόκλησης στα Νιάτα, και πολλά από τα
θέματα που καλύπτονται σ' αυτό το βιβλίο έχουν κοινά στοιχεία με τη Βίβλο, παρόλο
που οι συγγραφείς δεν κάνουν τέτοιες συγκρίσεις.
Το κάθε ένα από τα 37 συμπτώματα που εντοπίζουν οι Gorski και Miller μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως συγκεκριμένοι στόχοι της θεραπείας. Για παράδειγμα, αν
κοιτάξουμε κάθε σύμπτωμα υποτροπής, μπορείς να βάλεις σε εφαρμογή συγκεκριμένα
βήματα θεραπείας για την αντιμετώπιση αυτού του συμπτώματος.
Εάν επιλέξεις να διδάξεις ένα πρόσθετο μάθημα για να απευθυνθείς σ' αυτό το θέμα
πιο αναλυτικά, μπορείς να ζητήσεις από τους μαθητές σου αρχικά να καταγράψουν
ποια από τα 37 συμπτώματα είναι ή ήταν στο παρελθόν ένα θέμα (ή μια αδυναμία) στη
ζωής τους. Μετά μπορείτε να ανταλλάξετε ιδέες για τα διάφορα βήματα που μπορούν
να κάνουν, ώστε να αναπτυχθούν στον τομέα που απευθύνεται σ' αυτό το σύμπτωμα
υποτροπής.
20.

Κάλυψε το Δευτερεύον Σημείο Γ-2: Αναγνώρισε τα πιθανά εναύσματα
(2-5 λεπτά). . . . . σελίδα 45, Εγχειρίδιο Μαθητή
Αυτό το θέμα των εναυσμάτων θα μπορούσε να είναι ένα μάθημα από μόνο του Ο
σκοπός μας εδώ είναι να παρουσιάσουμε την έννοια και να τους βοηθήσουμε να δουν
το ρόλο που παίζουν τα εναύσματα στο να τους εκθέτουν στην αποτυχία.
Χρησιμοποίησε αυτό το μέρος του μαθήματος για να παρουσιάσεις στους μαθητές
σου την Εργασία 4 από τον Οδηγό Μελέτης: Ποια είναι τα εναύσματα που
αντιμετωπίζεις; Βεβαιώσου ότι κατανοούν το τι είναι τα εναύσματα και τη σχέση τους
με τα προβλήματα τους. Αυτή η εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την επόμενη
συνεδρία.
Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα των εναυσμάτων, διάβασε το άρθρο:
Ποια είναι τα εναύσματα σου; του David Batty. Αυτό το άρθρο μπορείς να το βρεις στο
τμήμα βοηθημάτων (Ministry Tools) στην ιστοσελίδα: www.iTeenChallenge.org
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Κάλυψε το Δευτερεύον Σημείο Γ-3: Ανάπτυξε σχέσεις υπευθυνότητας
(2-5 λεπτά). . . . . . Σελίδες 45-46, Εγχειρίδιο Μαθητή
Και αυτό το θέμα θα μπορούσε να απασχολήσει ολόκληρη την ώρα του μαθήματος.
Τόνισε πόσο αναγκαίο είναι για αυτούς να έχουν τουλάχιστον ένα άτομο στη ζωή τους
στο οποίο θα είναι υπόλογοι. Αυτό το άτομο θα πρέπει να μένει σχετικά κοντά τους για
να μπορούν να συναντιούνται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
Εξήγησε πως μια τέτοιου είδους σχέση μπορεί να επιδράσει σημαντικά στο να τους
βοηθήσει να ξεπεράσουν την αποτυχία και να ζουν επιτυχημένα. Ωστόσο αυτό θα
λειτουργήσει μόνο αν είναι απόλυτα ειλικρινείς. Εάν κρατάνε μυστικά από αυτό το
άτομο, απλά προετοιμάζουν τον εαυτό τους και για άλλες αποτυχίες.
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Το να έχεις μια σχέση στην οποία είσαι υπόλογος δεν σημαίνει πως έχεις έναν
αστυνόμο μέσα στη ζωή σου. Πρέπει να αντιληφθούμε αυτή τη σχέση ως μια φιλία με
κάποιον που πραγματικά νοιάζεται για σένα. Είναι σημείο αγάπης, όχι δυσπιστίας.
Εάν δεν σου αρέσει η ιδέα μιας σχέσης στην οποία είσαι υπόλογος και υπεύθυνος
προς κάποιον άλλον, αποδεικνύεις την ανωριμότητά σου, όχι τη δύναμή σου.
22.

Προσωπική Εφαρμογή

(5-10 λεπτά)

Για τη προσωπική εφαρμογή σήμερα, ενθάρρυνε τους να ρίξουν μια ειλικρινή ματιά
στις δικές τους αποτυχίες. Άφησέ τους να επιλέξουν έναν τομέα της ζωής τους και να
αξιολογήσουν που βρίσκονται στον πίνακα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΥΧΙΑ» Βλέπε την σελίδα 38 στο Εγχειρίδιο Μαθητή. Ας καταγράψουν ένα ή
δύο πράγματα που μπορούν να κάνουν ώστε να βάλουν με περισσότερη
αποτελεσματικότητα σε εφαρμογή τον τρόπο του Θεού για να ξεπεράσουν αυτή την
αποτυχία. Ζήτησέ τους να βρουν τουλάχιστον ένα εδάφιο που σχετίζεται με τη λύση
και να εξηγήσουν πώς αυτό το εδάφιο θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν.
23.

Εργασίες
A.

Βαθμολόγησε από τον Οδηγό Μελέτης την Εργασία 3: Η Αποτυχία Μου.

Β.

Στο τέλος του μαθήματος δώστε τους ένα μικρό διαγώνισμα για τους
Ψαλμούς 32:8-9.

Γ.

Πες στους μαθητές σου να διαβάσουν το Κεφάλαιο 4 του Εγχειρίδιου Μαθητή ως
προετοιμασία για την επόμενη συνεδρία.

Δ.

Από τον Οδηγό Μελέτης, η Εργασία 4: Ποια είναι τα εναύσματα που
αντιμετωπίζεις; πρέπει να ολοκληρωθεί για την επόμενη συνεδρία. Εξήγησε
στους μαθητές πως η ερώτηση 1 έχει χώρο για 7 απαντήσεις και η ερώτηση 4 έχει
χώρο για 5 απαντήσεις. Αυτές είναι όλες προσωπικές ερωτήσεις. Οι μαθητές δεν
πρέπει να βάλουν οπωσδήποτε 7 και 5 απαντήσεις σ' αυτές τις ερωτήσεις· να
απαντήσουν μόνο ό,τι ισχύει για αυτούς προσωπικά. Εάν δεν έχουν καμία
απάντηση, μίλησε μαζί τους για να βεβαιωθείς πως καταλάβανε τα θέματα που
κάλυψε αυτή η εργασία.
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Αξιολόγηση μαθήματος
Παρακαλώ κατάγραψε τις ιδέες σου για τη βελτίωση του μαθήματος.
Ποια μέρη λειτούργησαν καλύτερα;
Ποια μέρη ήταν τα πιο δύσκολα για τα να καταλάβουν οι μαθητές;
Τι φάνηκε να βοηθάει τους μαθητές περισσότερο;
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Μάθημα 4
Υποτροπή
1.

Βασική Βιβλική Αλήθεια
Ο Θεός έχει ένα μονοπάτι πραγματικής θεραπείας για κάθε άτομο που έχει
υποτροπιάσει.

2.

Εδάφιο Κλειδί: 1η προς Κορινθίους 10:13
Οι πειρασμοί στη ζωή σου δεν είναι διαφορετικοί από αυτούς που έχουν βιώσει
άλλοι. Και ο Θεός είναι πιστός. Δε θα επιτρέψει τον πειρασμό να είναι κάτι που δεν
μπορείς να αντέξεις. Όταν έρθει ο πειρασμός, θα σου δείξει Αυτός τον τρόπο να
ξεφύγεις ώστε να αντέξεις.
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3.

Παραπομπές για τον Μαθητή
Το Κεφάλαιο 4 στο Εγχειρίδιο Μαθητή συνοδεύει το μάθημα. Οι Εργασίες 3 και 4
στον Οδηγό Μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σ’ αυτό το μάθημα.

4.

Προετοιμασία Μαθήματος
Αυτό το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να καλύψει μερικά από τα βασικά θέματα
σχετικά με την υποτροπή. Το θέμα της υποτροπής μπορεί να χρειάζεται μια επεξήγηση
αρχικά, ανάλογα με το παρελθόν των μαθητών σου. Εάν διδάσκεις αυτό το μάθημα σε
κέντρο της Πρόκλησης στα Νιάτα ή παρόμοια διακονία που εργάζεται με άτομα που
προέρχονται από δυσλειτουργικό παρελθόν και συμπεριλαμβάνει την εξάρτηση, τότε οι
μαθητές σου μάλλον θα γνωρίζουν τι σημαίνει ο όρος υποτροπή.
Εξήγησε στους μαθητές σου πως όταν χρησιμοποιείς τη λέξη υποτροπή σ' αυτό το
μάθημα, αναφέρεσαι στη διαδικασία της επιστροφής στην εξάρτηση, στις αποτυχίες,
και σε άλλες συμπεριφορές που μας παίρνουν μακριά από τα καλύτερα που έχει ο Θεός
για τη ζωή μας.
Το θέμα της υποτροπής θα χρειαστεί πολύ πιο αναλυτική εκπαίδευση από αυτή που
προσφέρεται εδώ στη μία συνεδρία εάν οι μαθητές σου προέρχονται από παρελθόν
εξάρτησης. Μια τέτοια σειρά μαθημάτων που είναι διαθέσιμη ονομάζεται
Κατανοώντας τα Βήματα προς την Υποτροπή (Understanding the Steps to Relapse)
του David Batty. Διατίθεται στην ιστοσελίδα www.iTeenChallenge.org.

5.

Δραστηριότητα Προετοιμασίας Μαθήματος

(5 λεπτά)

Ξεκίνησε το σημερινό μάθημα χρησιμοποιώντας μια ή περισσότερες ιστορίες
ανθρώπων που είχαν υποτροπιάσει. Αυτή μπορεί να είναι μια ζωντανή συνέντευξη.
Επίσης, μπορεί να είναι μαγνητοσκοπημένη. Μπορείς κι εσύ απλά να διηγηθείς την
ιστορία κάποιου που υποτροπίασε.
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Στην πρώτη περίπτωση άφησε το άτομο να μιλήσει για τη διαδικασία που τον
οδήγησε στην υποτροπή και για το πώς αισθάνθηκε μετά από την υποτροπή. Επίσης
ζήτα του να εξηγήσει πως αποκαταστάθηκε μετά από την υποτροπή.
6.

Κάλυψε το Σημείο Α: Επτά λόγοι για τους οποίους η θεραπεία γρήγορα
μετατρέπεται σε υποτροπή
(4-7 λεπτά). . . . . . Σελίδες 48-50, Εγχειρίδιο Μαθητή
Αυτοί οι εφτά λόγοι δε χρειάζονται εκτεταμένη συζήτηση σ' αυτό το σημείο.
Απλά θέλουμε να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πως υπάρχουν διάφοροι λόγοι που
οδηγούν τους ανθρώπους στην υποτροπή λίγο μετά από τη συμπλήρωση ενός
προγράμματος θεραπείας.
Το άλλο σημείο που θέλουμε να θίξουμε νωρίς σ' αυτό το μάθημα είναι πως η
υποτροπή δεν είναι σπάνια, αλλά υπάρχουν τρόποι να την αποφύγουμε. Μπορεί μερικοί
από τους μαθητές σου να φοβούνται πως θα υποτροπιάσουν, και οι φόβοι τους μπορεί
να είναι αρκετά έγκυροι βάση των προηγούμενων εμπειριών τους.
Άλλοι έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση και δεν τη θεωρούν ως ενδεχόμενο
πρόβλημα στη ζωή τους.
Ο σκοπός μας δεν είναι να τους φοβίσουμε, αλλά να συνεχίσουμε το μάθημα
βασισμένο στην πραγματικότητα. Η υποτροπή μπορεί να είναι ένα πραγματικό
πρόβλημα στη ζωή οποιουδήποτε έχει βρεθεί εξαρτημένος ή με κάποιο πρόβλημα που
ελέγχει τη ζωής του.
Εάν στους μαθητές σου συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι που ήταν εξαρτημένοι
στο παρελθόν, ζήτησε να μιλήσουν προαιρετικά αν είχαν κάποια υποτροπή κατόπιν της
ολοκλήρωσης ενός προγράμματος θεραπείας. Ταίριαζε η υποτροπή τους με κάποιον
από τους 7 λόγους, ή υπήρχε κάποιος διαφορετικός λόγος που ήταν η αιτία της
υποτροπής τους;

7.

Κάλυψε το Σημείο Β. Τι προκαλεί την υποτροπή;
(7-10 λεπτά). . . . . Σελίδες 50-52, Εγχειρίδιο Μαθητή
Καθώς καλύπτεις τα τρία κύρια θέματα που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Μαθητή,
δώσε λίγο χρόνο παρουσιάζοντας μερικά παραδείγματα για την κάθε αιτία.
Όταν καλύπτεις το δευτερεύον σημείο Β-2: Αποτυχία στο να αντιμετωπίσεις
προβλήματα του παρελθόντος, βεβαιώσου πως κατανοούν πόσο σημαντικό είναι να
αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης των προβλημάτων που βασίζονται στο τι θέλει ο
Θεός. Η μαγική σκέψη μπορεί εύκολα να οδηγήσει κάποιον να πιστεύει πως το μόνο
που πρέπει να κάνει είναι να εμπιστεύεται τον Ιησού και να προσεύχεται, και όλα θα
πάνε καλά. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Το να ζεις τη Χριστιανική ζωή είναι μια
καθημερινή διαδικασία, η οποία απαιτεί πειθαρχεία και επιμονή. Βλέπε τον
Ιάκωβο 1:2-5.
Εάν διδάσκεις αυτό το μάθημα σε κέντρο της Πρόκλησης στα Νιάτα ή σε παρόμοιο
πρόγραμμα θεραπείας, τότε κάνε μια αναλυτική παρουσίαση του δευτερεύοντος
σημείου Β-3: η υποτροπή μπορεί να προκληθεί εάν δεν αντιμετωπιστούν άλλες
εξαρτήσεις και προβλήματα που ελέγχουν τη ζωή σου. Τόνισε τη σημασία του να
συσχετίσουν ολόκληρη τη ζωή τους με τον Χριστό, όχι μόνο τα προβλήματα που έχουν
με την εξάρτηση στα ναρκωτικά.
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Κάλυψε το Σημείο Γ: Κατανοώντας την υποτροπή
(7-10 λεπτά) . . . . . . Σελίδες 52-54, Εγχειρίδιο Μαθητή
Καθώς προετοιμάζεσαι να καλύψεις αυτό το σημείο, εξήγησε στους μαθητές σου
πως πολλά από τα θέματα αυτού του μέρους είναι παρόμοια με τα θέματα που
κοιτάξαμε προηγουμένως σ' αυτή τη σειρά. Η υποτροπή είναι ένα συγκεκριμένο είδος
αποτυχίας την οποία παρουσιάζει ένα άτομο όταν έχει βιώσει την αποτυχία στο
παρελθόν, δέχεται βοήθεια και κάνει βήματα προς τη θεραπεία, και αφήνεται πάλι στον
ίδιο ή διαφορετικό τρόπο καταστροφικής συμπεριφοράς.
Καθώς καλύπτεις αυτό το μέρος του μαθήματος, πρέπει να αξιολογήσεις τις
εμπειρίες και το επίπεδο κατανόησης σχετικά με την υποτροπή. Τα τρία θέματα που
εξετάζονται εδώ έχουν όλα σχέση το ένα με το άλλο:
1. Ποιο είναι το μονοπάτι προς την εξάρτηση;
2. Τι είναι η θεραπεία;
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3. Τι είναι η υποτροπή;
Καθώς συζητάτε αυτά τα τρία θέματα, είναι σημαντικό να κατανοήσουν πώς η
αποτυχία και τα προβλήματα εντάσσονται και στα τρία. Πολλοί ξεκίνησαν το μονοπάτι
προς την εξάρτηση ως έναν τρόπο να ναρκώσουν τον πόνο που βίωναν εξ αιτίας των
προβλημάτων που είχαν στη ζωή τους.
Εάν δεν μάθουν τις νέες μεθόδους του Θεού για να λύσουν τα προβλήματά τους,
η υποτροπή θα γίνεται όλο και πιο πιθανό μέρος στη συνέχεια της ζωής τους.
Όταν μιλάμε για υποτροπή, είναι σημαντικό να δούμε τα προοδευτικά συμπτώματα.
Οι Terence Gorski και Merlene Miller έχουν γράψει μερικά βιβλία για την υποτροπή,
όπως το Συμβουλευτική για την Πρόληψη της Υποτροπής (Counseling for Relapse
Prevention). Πρέπει να γνωρίζεις πως παρουσιάζουν τα ευρήματά τους από την άποψη
πως η θεραπεία της εξάρτησης αντιμετωπίζει την εξάρτηση ως νόσο, όμως τα
περισσότερα που γράφουν για την υποτροπή είναι έγκυρα, όχι μόνο για αλκοολικούς,
αλλά για κάθε είδους εξάρτησης.
Στις σελίδες 54-66 στο βιβλίο: Συμβουλευτική για την Πρόληψη της Υποτροπής
(Counseling for Relapse Prevention) από τους Terence T. Gorski & Merlene Miller
(Herald House—Independence Press), υπάρχει μια λίστα με τα 37 συνήθη βήματα της
υποτροπής Αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την κατανόηση του μονοπατιού της
υποτροπής. Το σημερινό μάθημα δεν επιτρέπει χρονικά για να συζητήσετε αυτά τα
37 συμπτώματα της υποτροπής, αλλά καλό θα ήταν να τα καλύψετε πιο αναλυτικά σε
ένα άλλο μάθημα εάν έχετε μαθητές που είχαν εξάρτηση στο παρελθόν τους.
Σημειώστε πως δεν εγκρίνεται όλη η ύλη του βιβλίου Συμβουλευτική για την
Πρόληψη της Υποτροπής (Counseling for Relapse Prevention) από την Πρόκληση στα
Νιάτα. Οι συγγραφείς του βιβλίου αναφέρονται στην έννοια της εξάρτησης ως πάθηση
κατά τέτοιο τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στο μοντέλο της Χριστιανικής μαθητείας
που χρησιμοποιεί η Πρόκληση στα Νιάτα για να ξεπεραστεί η εξάρτηση. Ωστόσο,
πολλές από τις πληροφορίες σχετικά με την υποτροπή και τη θεραπεία σ' αυτό το
βιβλίο δεν αντικρούει με τα πιστεύω της Πρόκλησης στα Νιάτα, και πολλά από τα
θέματα που καλύπτονται σ' αυτό το βιβλίο έχουν κοινά στοιχεία με τη Βίβλο, παρόλο
που οι συγγραφείς δεν κάνουν τέτοιες συγκρίσεις.
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Παρουσίασε το Σημείο Δ: Τι να κάνετε αν η υποτροπή εμφανιστεί
(3-5 λεπτά) . . . . . Σελίδες 54-56, Εγχειρίδιο Μαθητή
Καθώς παρουσιάζεις το μέρος για την υποτροπή, είναι σημαντικό να θέσεις τα
σωστά θεμέλια για αυτό το μέρος του μαθήματος.
Πρώτον, οποιοσδήποτε έχει στο ιστορικό του την εξάρτηση έχει πιθανότητες
υποτροπής, ακόμα και αν είναι καθαρός για πολλά χρόνια.
Δεύτερον, δε θέλουμε να δώσουμε την εντύπωση πως επειδή όλοι υποτροπιάζουν
δεν είναι κάτι σοβαρό. Η υποτροπή είναι καταστροφική, δεν είναι ποτέ μια καλή
επιλογή.
Τρίτον, ο Θεός θα συνεχίσει να τους αγαπάει, ακόμα κι αν υποτροπιάσουν.
Στέκεται πάντα έτοιμος να τους βοηθήσει στο δρόμο προς τη θεραπεία.
Τέταρτον, μπορεί μερικά από τα άτομα που ξέφυγαν από την εξάρτηση να βίωσαν
ένα θαύμα απελευθέρωσης, όπου ο Θεός τούς θεράπευσε στη στιγμή και δε χρειάστηκε
να περάσουν το σύνδρομο της στέρησης. Εάν υποτροπιάσουν, δεν υπάρχει κάποια
εγγύηση πως ο Θεός θα ξανακάνει το ίδιο θαύμα. Μάλιστα, είναι πολλοί που νόμιζαν
πως αυτό θα γίνει, αλλά βρήκαν πως τη δεύτερη φορά ο Θεός δεν έκανε το ίδιο θαύμα.
Ο Θεός είναι ακόμα έτοιμος να βοηθήσει, αλλά μπορεί η διαδικασία να είναι εντελώς
διαφορετική την επόμενη φορά.

10.

Συζητήστε το Σημείο Δ: Τι να κάνετε αν η υποτροπή εμφανιστεί
(10-15 λεπτά) . . . . . Σελίδες 54-56, Εγχειρίδιο Μαθητή
Στην παρουσίαση των έξι δευτερευόντων σημείων σ' αυτό το μέρος, θα δεις πως
υπάρχουν αρκετά που είναι παρόμοια με αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα σ' αυτή τη
σειρά καθώς αντιμετωπίζουν την αποτυχία. Το πώς αντιδρούν στην υποτροπή θα πρέπει
να είναι παρόμοιο με το τρόπο που αντιδρούν στην αποτυχία. Συγκεκριμένα, πρέπει να
είναι πολύ συγκεκριμένοι στον επανασχεδιασμό της στρατηγικής της θεραπείας τους.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την Εργασία 4 από τον Οδηγό Μελέτης: Ποια είναι τα
εναύσματα που αντιμετωπίζεις; σε αυτό το μέρος του μαθήματος. Η αντιμετώπιση της
υποτροπής σημαίνει να φτάσουν σε μια καλύτερη κατανόηση για το πώς τα εναύσματα
τούς ωθούν πάλι στην εξάρτησή τους.
Βεβαιώσου πως η υποτροπή αντιμετωπίζεται με ισορροπία. Δε θέλουμε να
εκμηδενίσουμε τη σοβαρότητα της υποτροπής. Από την άλλη, δε θέλουμε να τους
δώσουμε την εντύπωση πως αν έχουν κάποια υποτροπή, τότε όλη η εκπαίδευση για το
πώς τους βοηθάει ο Θεός είναι ψεύτικη.
Το αντίθετο μάλιστα. Η βοήθεια του Θεού είναι γνήσια, και οι δικοί Του τρόποι
πραγματικά φέρνουν αποτελέσματα. Αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να
αναλάβει την πλήρη υπευθυνότητα για την υποτροπή του και μετά να αρχίσει τη
σκληρή προσπάθεια της θεραπείας. Ο Ιησούς είναι πανέτοιμος να βοηθήσει, αλλά δεν
θα κάνει Αυτός το μέρος σου, αλλά ούτε κι εσύ θα κάνεις το μέρος Του.
Ο Ιησούς είπε πως αν θέλεις να είσαι μαθητής Του πρέπει να σηκώσεις το σταυρό
σου και να Τον ακολουθήσεις. Το να σηκώνεις το σταυρό σου δεν γίνεται με κάποιο
μαγικό ραβδί: αναφέρεται στο πόσο δύσκολη πρόκληση είναι να Τον ακολουθείς.
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Βεβαιώσου ότι καθώς ολοκληρώνεις αυτό το μάθημα μεταφέρεις ένα δυνατό
μήνυμα ελπίδας. Ανεξαρτήτως από τις πόσες φορές έχουν υποτροπιάσει, ο Θεός είναι
έτοιμος να τους βοηθήσει να αναπτυχθούν. Η μάχη αξίζει την προσπάθεια. Πρέπει να
κρατήσουν το βλέμμα τους πάνω στον Ιησού.
Βεβαίωσε τους μαθητές σου πως παρόλο που μπορεί να έχουν αποτυχίες, δε
σημαίνει πως θα χάσουν τη σωτηρία τους. Ο διάβολος μπορεί να τους φορτώσει ένα
σωρό κατακρίσεις πάνω τους όταν αποτυγχάνουν και μπορεί να τους λέει ότι όλα είναι
χαμένα πλέον. Εσύ όμως πρέπει να βοηθήσεις τους μαθητές σου να δουν πως ο Θεός
τους αγαπάει ανεξαρτήτως από το πόσες φορές θα αποτύχουν. Αυτό που πρέπει να
κάνουν είναι να σηκωθούν και να ζητήσουν συγχώρεση από τον Θεό, και μετά να
αρχίσουν να επικεντρώνονται στο πώς θα έρθουν πιο κοντά στον Θεό ώστε να
αναπτυχθούν στους τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν πιο δυνατοί.
11.

Προσωπική Εφαρμογή (5-7 λεπτά)
Ζήτησε από τους μαθητές να καταγράψουν 5 πράγματα που θα κάνουν για να
αποφύγουν την υποτροπή στη ζωή τους. Μπορείς να τους ζητήσεις να χωριστούν σε
δυάδες ώστε να συμμεριστούν τις απαντήσεις τους ο ένας με τον άλλον, και μετά να
προσευχηθεί ο ένας για τον άλλον.

4
12.

Εργασίες
Βαθμολόγησε από τον Οδηγό Μελέτης την Εργασία 4: Ποια είναι τα εναύσματα που
αντιμετωπίζεις; Η ερώτηση 1 έχει χώρο για 7 απαντήσεις και η ερώτηση 4 έχει χώρο
για 5 απαντήσεις. Αυτές είναι όλες προσωπικές ερωτήσεις. Οι μαθητές δεν πρέπει να
βάλουν οπωσδήποτε 7 και 5 απαντήσεις σ' αυτές τις ερωτήσεις· ν’ απαντήσουν μόνο
ό,τι ισχύει για αυτούς προσωπικά. Εάν δεν έχουν καμία απάντηση, μίλησε μαζί τους για
να βεβαιωθείς πως καταλάβανε τα θέματα που κάλυψε αυτή η εργασία.

13.

Αξιολόγηση μαθήματος
Παρακαλώ κατάγραψε τις ιδέες σου για τη βελτίωση του μαθήματος.
Ποια μέρη λειτούργησαν καλύτερα;
Ποια μέρη ήταν τα πιο δύσκολα για τα να καταλάβουν οι μαθητές;
Τι φάνηκε να βοηθάει τους μαθητές περισσότερο;
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Μάθημα 5
Διαγώνισμα
1.

Παρουσίασε το επόμενο μάθημα που θα καλύψετε.
A. Μοίρασε τον Οδηγό Μελέτης ή οποιαδήποτε εργασία πρέπει να ολοκληρώσουν
πριν την πρώτη συνεδρία του επόμενου μαθήματος που θα διδάξεις.
B. Πες τους να κοιτάξουν την τελευταία σελίδα στον νέο Οδηγό Μελέτης. Θα βρουν
ένα κενό αντίγραφο με τίτλο Λίστα Εργασιών Τάξης στο πίσω μέρος του Οδηγού
Μελέτης. Δώσε τους τις ημερομηνίες για το μικρό τεστ, εργασία και διαγώνισμα.
Γ. Μοίρασε τον νέο Εγχειρίδιο Μαθητών και πες τους ποιες σελίδες θέλεις να
διαβάσουν πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίας.

2.

Δώσε τους το διαγώνισμα για αυτό το μάθημα.

3.

Εάν δεν το έχεις ήδη κάνει, επίστρεψε στους σπουδαστές όλα τα βαθμολογημένα
μικρό τεστ και εργασίες.
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Διαγώνισμα
&
Πιστοποιητικό Μαθήματος

Έλεγξε την πρώτη σελίδα του «Διαγώνισμα & Πιστοποιητικό Μαθήματος»
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των σχεδίων μαθημάτων.
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Μάθημα

Βαθμολογία

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (1 βαθμός η κάθε μια)
Οδηγίες:

Βάλε ένα

X

εάν η απάντηση είναι σωστή.

Βάλε ένα

Ο

εάν η απάντηση είναι λάθος.

1. ______ Κάποιος πάντα αμαρτάνει κάθε φορά που έχει κάποια αποτυχία.
2. ______ Ο Θεός θυμώνει μαζί σου κάθε φορά που έχεις κάποια αποτυχία.
3. ______ Ο Θεός έχει υποσχεθεί να σε συγχωρήσει αν με ειλικρίνεια του ζητήσεις να σε
συγχωρήσει.
4. _______Εάν αποτύχω, δεν πρέπει να παραδεχτώ ποτέ ότι έκανα λάθος.
5.

Οι επιτυχημένοι Χριστιανοί δεν αποτυγχάνουν σε τίποτα.

6.

Όταν ζητάω από τον Θεό να με συγχωρέσει για κάποια αμαρτία, πρέπει να
αποφασίσω να σταματήσω να πράττω αυτή την αμαρτία.

7.

Πάντα πρέπει να προσπαθώ να ανακαλύψω την αιτία των αποτυχιών μου.

8.

Το κάπνισμα είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα.

9.

Η βαθύτερη αιτία για όλα μου τα προβλήματα είναι επειδή κάνω πράγματα με τον
δικό μου τρόπο αντί για τον τρόπο του Θεού.

10. ______Η ανασφάλεια είναι σύνηθες αποτέλεσμα του να βάζω τις αξίες μου σε υλικά
πράγματα.
11. ______Το άτομο που συνεχώς κριτικάρει άλλους συνήθως έχει το βαθύτερο πρόβλημα
της πικρίας.
12. ______Όταν ζητάω από κάποιον να με συγχωρέσει, πρέπει πάντα να αρχίσω λέγοντας
«Εάν είχα άδικο, παρακαλώ συγχώρεσέ με».
13. ______Δεν πρέπει να συγχωρέσω κάποιον που με έκλεψε μέχρι να μου επιστρέψει αυτό
που πήρε.
14. ______Ο καλύτερος τρόπος για να ζητήσεις συγχώρεση είναι να γράψεις ένα γράμμα στο
άτομο ζητώντας τη συγχώρεση του.
15. ______Εάν συνεχίζεις να αποτυγχάνεις, αυτό πάντα δείχνει πως δεν αναπτύσσεσαι
καθόλου σ' αυτό τον τομέα της ζωής σου.
16. ______Οι Χριστιανοί ποτέ δεν βαριούνται.
17. ______Πάντοτε είναι το θέλημα του Θεού να συγχωρώ κάποιον που με έχει προσβάλλει,
ακόμα αν αυτός/ή δεν παραδέχονται πως είχαν άδικο.

2

Προσωπική Ανάπτυξη Μέσα από την Αποτυχία

Διαγώνισμα 5η έκδοση

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος
18. ______Το πρώτο βήμα της υποτροπής είναι όταν κάποιος επιστρέφει στη τακτική χρήση
ναρκωτικών, αλκοόλ ή σε οτιδήποτε είχαν εθιστεί.
19. ______Δεν μπορεί κάποιος να υποτροπιάσει σε μια εξάρτηση εάν δεν έχει θεραπευτεί
πρώτα.
20. ______Εάν έχω μια λογομαχία με κάποιον, πρέπει να ζητήσω συγχώρεση από αυτόν/ή
ακόμα και αν ξέρω πως δεν είχα άδικο.
Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων (2 βαθμοί η κάθε μια)
Οδηγίες:

Επέλεξε την καλύτερη απάντηση και βάλε το αντίστοιχο γράμμα της
απάντησης στο κενό μπροστά από την ερώτηση.

1.______ Όταν αποτυγχάνω, ο Θεός συνήθως αντιδρά με
A. Θυμό.
B. Λύπη.
Γ. Χαρά.
2.______ Όταν αποτυγχάνω, θα πρέπει να αντιδράσω προς το πρόβλημά μου με τον εξής
τρόπο:
A. Να το ξεχάσω για λίγο καιρό.
B. Να το αποφεύγω για λίγο καιρό.
Γ. Να βρω την αιτία της αποτυχίας
3. _____ Όταν ζητά από κάποιον να με συγχωρέσει, θα πρέπει να πώ,
A. «Είχα άδικο, θα με συγχωρέσεις;»
B. «Είχα άδικο, αλλά και συ είχες άδικο.»
Γ. «Συγνώμη.»
Δ. «Αν έκανα λάθος, παρακαλώ συγχώρεσέ με.»
4.______ Όταν αποτυγχάνω, είναι επειδή
A. πάντα φταίω εγώ.
B. πάντα φταίει κάποιος άλλος.
Γ. δεν φταίω εγώ ποτέ.
5.______ Όταν αποτυγχάνω,
A. ποτέ δεν έχω αμαρτήσει.
B. μερικές φορές έχω αμαρτήσει.
Γ. πάντα έχω αμαρτήσει.

Ερωτήσεις Μικρής Έκθεσης
1.

Ποια είναι τα τρία βαθύτερα προβλήματα που είναι οι ρίζες όλων των προβλημάτων
μας; (6 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί)
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

3
2.

Γράψε τα εδάφια για απομνημόνευση που ακολουθούν

3.

Ποια είναι η μια βαθύτερη αιτία όλων των προβλημάτων μου;

4.

Δώσε ένα παράδειγμα του τι έγινε όταν πλησίασες κάποιον αυτή την εβδομάδα και του
ζήτησες να σε συγχωρέσει.
A. Τι είπες όταν ζήτησες συγχώρεση από αυτό το άτομο; (5 βαθμοί)

B.

Πώς αντέδρασε αυτό το άτομο;

Γ.

Πώς αισθάνθηκες εφόσον σε συγχωρέσαν;

Δ.

Τι έμαθες από αυτήν την εμπειρία;
1.
2.
3.

(14 βαθμοί)

(5 βαθμοί)

(5 βαθμοί)

(3 βαθμοί)

(4 βαθμοί)
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5.

Ποια είναι τα τρία κύρια μέρη ανάπτυξης στην ανάπτυξη μέσα από την αποτυχία;
(6 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί)
1. __________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________
6.

Μελέτη Περίπτωσης
Η Ντέμπυ έγινε Χριστιανή πριν τέσσερις μήνες. Νιώθει ένοχη επειδή έκλεψε €100 από
την φίλη της πριν γίνει Χριστιανή.
A. Τι θα έπρεπε να κάνει; (5 βαθμοί)

B. Τι πρέπει να πει η Ντέμπυ στη φίλη της; Γράψε τις λέξεις που πρέπει να πει
στη φίλη της. (5 βαθμοί)

7.

Α.

Δώσε ένα παράδειγμα μιας αποτυχίας στη ζωή σου.

B.

Ποια βήματα παίρνεις προς την ανάπτυξη ώστε να μην αποτύχεις ξανά στον
ίδιο τομέα; (8 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί)
1.
2.
3.
4.

(4 βαθμοί)
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Σελίδα 1
Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος
(1 βαθμός η κάθε μια)
1. 0 Λάθος
2. 0 Λάθος
3. Χ Σωστό
4. 0 Λάθος
5. 0 Λάθος
6. Χ Σωστό
7. Χ Σωστό
8. 0 Λάθος

Σελίδα 2
18. 0 Λάθος
19. Χ Σωστό
20. Χ Σωστό
Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων
(2 βαθμοί η κάθε μια)
1. Β.
2. Γ.
3. Α.
4. Α.

9. Χ Σωστό
10. Χ Σωστό
11. Χ Σωστό
12. 0 Λάθος
13. 0 Λάθος
14. 0 Λάθος
15. 0 Λάθος
16. 0 Λάθος
17. Χ Σωστό

5. Β.

Ερωτήσεις Μικρής Έκθεσης
1. 6 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί
1. Πικρία
2. Υλιστικό σύστημα αξιών
3. Ανηθικότητα
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Σελίδα 3
2. 14 βαθμοί
Ματθαίος 6:14-15

Ψαλμούς 32:8-9

3. (4 βαθμοί) – Προτεινόμενη απάντηση
Το να κάνω τα πράγματα με τον τρόπο μου (όπως θέλω εγώ), αντί να τα κάνω με τον
τρόπο του Θεού (όπως θέλει ο Θεός).
(Εναλλακτική απάντηση)
Αντιστέκομαι ή απορρίπτω την επιθυμία και την δύναμη που ο Θεός δίνει για να
αντιμετωπίσω την ζωή με τον τρόπο που Αυτός θέλει.
4. Α.
Β.
Γ.
Δ.

Προσωπική απάντηση (5 βαθμοί)
Προσωπική απάντηση (5 βαθμοί)
Προσωπική απάντηση (5 βαθμοί)
3 βαθμοί (1 βαθμοί η κάθε μία)
1. Προσωπική Απάντηση
2. Προσωπική Απάντηση
3. Προσωπική Απάντηση

Σελίδα 4
5. 6 βαθμοί (κάθε μέρος 2 βαθμοί)
1. Ξεπερνώντας το πρόβλημα
2. Διατηρώντας ένα υγιή τρόπο ζωής
3. Παίρνοντας μέτρα για την αποφυγή της επανάληψης της αποτυχίας
6. Α. Προσωπική απάντηση (5 βαθμοί)
Β. Προσωπική απάντηση (5 βαθμοί)
7. Α. Προσωπική απάντηση (4 βαθμοί)
Β. Προσωπική απάντηση (8 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί)
1. Προσωπική Απάντηση
2. Προσωπική Απάντηση
3. Προσωπική Απάντηση
4. Προσωπική Απάντηση

Συγχαρητήρια
_________________________________________
έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις για το μάθημα

Προσωπική Ανάπτυξη μέσα από την Αποτυχία
Εκτιμούμε τη δέσμευσή σου σε αυτό το μάθημα και
ελπίζουμε ότι θα έχεις μια συνεχή επιτυχία στην εφαρμογή
αυτών των βιβλικών διδασκαλιών που έχεις μάθει σε αυτό
το μάθημα, μέσα στη δική σου ζωή.
Δάσκαλος/α____________________________
Ημερομηνία____________________________

Συγχαρητήρια
_________________________________________
έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις για το μάθημα

Προσωπική Ανάπτυξη μέσα από την Αποτυχία
Εκτιμούμε τη δέσμευσή σου σε αυτό το μάθημα και
ελπίζουμε ότι θα έχεις μια συνεχή επιτυχία στην εφαρμογή
αυτών των βιβλικών διδασκαλιών που έχεις μάθει σε αυτό
το μάθημα, μέσα στη δική σου ζωή.
Δάσκαλος/α____________________________
Ημερομηνία____________________________

