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Ο Ονήσιμος επιστρέφει στο 
Φιλήμονα

Θέμα: Πυξίδα

Μ ά θ η μ α  11

 ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙΣ …  

Μια από τις πιο ταπεινωτικές εμπειρίες της ζωής είναι να έρθεις αντιμέτωπος με 
αυτό που έχεις κάνει και να το παραδεχτείς τίμια και ειλικρινά άσχετα με το ποιες 
θα είναι οι συνέπειες. Συνήθως προτιμούμε ν’ αναβάλουμε την αντιμετώπιση του, να 
ρίξουμε το φταίξιμο σε άλλους, ή ακόμη και να πούμε ένα ξεδιάντροπο ψέμα, παρά να 
ταπεινωθούμε μπροστά στους άλλους. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα προκειμένου 
να φανούμε σωστοί! Η ειρωνεία του πράγματος είναι ότι αν ενεργήσουμε μ’ αυτόν 
τον τρόπο, στο τέλος θα φανούμε πολύ χειρότεροι από ό,τι αν ενεργούσαμε εξ’ αρχής 
με ένα βιβλικό τρόπο.

Ο Ονήσιμος μας δίνει ένα εξαιρετικό πρότυπο για το πώς μπορεί κάποιος να διορθώσει 
το λάθος του κατά ένα βιβλικό τρόπο. Ο Θεός μας έκανε μια τεράστια χάρη με το να 
συμπεριλάβει την εμπειρία του Ονήσιμου μέσα στην Αγία Γραφή. Ο τρόπος που θα 
μοιραστείς αυτήν την ιστορία είναι μια ευθύνη που τώρα βαρύνει εσένα· αν το κάνεις 
με ζήλο, θα εμπνεύσεις τα παιδιά να υποταχθούν στον τρόπο που θέλει ο Θεός να 
αντιμετωπίζουν το κακό που έχουν κάνει ή που θα κάνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Σε ευχαριστούμε αγαπημένε μας Θεέ, γιατί μας έδωσες την πυξίδα του Λόγου Σου 
για να μας καθοδηγεί μέσα από τα τρικυμισμένα νερά της εξομολόγησης και της 
συγχώρησης στις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις. Βοήθησε μας να υπακούμε! 
«Όποιος τις αμαρτίες του κρύβει δεν θα μπορέσει να προκόψει· μα όποιος τις ομολογεί 
και τις εγκαταλείπει, αυτός θα ελεηθεί» (Παροιμίες 28:13).

 ΣΚΟΠΟΣ

Τα παιδιά να μπορέσουν να
•  γνωρίσουν ότι ο Λόγος του Θεού λέει στους χριστιανούς πώς μπορούν 

να διορθώσουν αμαρτωλές πράξεις και να ακολουθήσουν τον δίκαιο 
τρόπο ζωής που θέλει ο Θεός.

•  ανταποκριθούν με το να εξομολογηθούν την αμαρτία τους και να 
επιλέξουν να ακολουθήσουν τον δίκαιο τρόπο ζωής που θέλει ο Θεός.
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 ΒΙΒΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: Φιλήμων 1-25· Κολοσσαείς 4:7-9

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ:  Β΄ Τιμόθεον 3:16

Ό,τι βρίσκεται στη Γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού και 
είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για τη διόρθωση των λαθών, 
για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός. (Μετάφραση της 
Βιβλικής Εταιρείας)

 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Εποπτικά βοηθήματα για το Β’ Τιμόθεον 3:16 από τα Εποπτικά Μέσα των 
Βιβλικών Εδαφίων

Σκηνικά: διάγραμμα επανάληψης, απλό σκηνικό, εσωτερικό σπιτιού, απλό 
εσωτερικό

Φιγούρες: 1Ε-11Ε, 6A, 24, 32B, 37, 39, 84, 93, 106, 107B, 118, 120, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 178, 179, 204

Θήκη Εδαφίων και σύμβολα Εδαφίων (φωτοτυπίες) για  το Β’ Τιμόθεον 3:16
Βοηθήματα Βιβλικής Μελέτης για το Μάθημα 11
Ειδικά: •  Για το Διάγραμμα Επανά ληψης και  την Εισαγωγή: Μια  

 πυξίδα
•  Για την Βιβλική Αφήγηση 1: Λωρίδα λέξης ΚΟΛΟΣΣΑΙ 204· πόστερ 

«Χάρτης των ταξιδιών του αποστόλου Παύλου»
•  Για την Βιβλική Αφήγηση 2: πόστερ «Χάρτης των ταξιδιών του 

αποστόλου Παύλου» 
•  Για τη Βιβλική Αφήγηση 4: Λωρίδες λέξεις ΦΙΛΗΜΩΝ 178, 

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 179, πίνακας «Βιβλία της Καινής Διαθήκης» 
• Για τη Βιβλική Αφήγηση 5: Ένας «πάπυρος» δεμένος με κόκκινη 

κλωστή 
•  Για τη Δραστηριότητα Ανταπόκρισης:  Φωτοτυπίες «Πυξίδα», 

μολύβια
•  Για τις Επιλογές: Υλικά για όποιες επιλογές επιλέξεις να 

χρησιμοποιήσεις
•  Σημείωση: Ακολούθησε τις οδηγίες στη σελίδα xii για να  ετοιμάσεις 

τις λωρίδες λέξεων.
•  Για να προετοιμάσεις τις φωτοτυπίες «Πυξίδα» αντίγραψε τον κύκλο και 

τη μαγνητική βελόνα (σχήμα Ε-19 στις πίσω σελίδες) σε χρωματιστό 
χαρτόνι και κόψε τα. Ολοκλήρωσε τα φυλλάδια περνώντας μεταλλικά 
διπλόκαρφα μέσα από τις μαύρες τελείες στις βελόνες και τους 
κύκλους.

•  Για να ετοιμάσεις τον «πάπυρο», γράψε τα λόγια από το γράμμα του 
Παύλου που βρίσκονται  στη σελίδα 11-8  ή από το Φιλήμονα 8-22 
σε ένα μεγάλο χαρτί. Υπόγραψε το γράμμα «από τον Παύλο και τον 
Τιμόθεο», τύλιξε το χαρτί σε ένα ρολό και δέσε το με ένα κομμάτι 
σπάγκο.

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Τοποθέτησε το Διάγραμμα Επανάληψης με τα Ε1 έως Ε9 στη θέση τους. Ζήτησε από 
κάποιον εθελοντή να πει το Β’ Τιμόθεον 3:15 και να τοποθετήσει το Ε10 στο Διάγραμμα. 
Να έχεις μια πυξίδα και το Ε11 έτοιμα να τα χρησιμοποιήσεις εκεί που υποδεικνύεται. 
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Χρησιμοποίησε τις ακόλουθες φράσεις «Σωστό ή Λάθος» για να κάνεις επανάληψη 
στο μάθημα 10. Ζήτησε από τα παιδιά να αναδιατυπώσουν τις λάθος φράσεις έτσι 
ώστε να γίνουν σωστές. 

1. Ο Τιμόθεος άκουσε για πρώτη φορά το Λόγο του Θεού όταν 
ενηλικιώθηκε. (Λάθος: Ο Τιμόθεος έμαθε το Λόγο του Θεού όταν ήταν 
μικρό παιδί.)

2. Η μητέρα και η γιαγιά του Τιμόθεου τον δίδαξαν για το Θεό και τις 
Γραφές της Παλαιάς Διαθήκης. (Σωστό)

3. Ο λαός των Λύστρων λάτρευε το μόνο αληθινό Θεό. (Λάθος, λάτρευαν 
πολλούς ψεύτικους θεούς.)

4. Ο Τιμόθεος και η οικογένεια του μάθανε για τον Ιησού το Μεσσία από το 
κήρυγμα και τη διδασκαλία του Παύλου . (Σωστό)

5. Ο Τιμόθεος υπηρέτησε το Θεό ως ιεραπόστολος και ποιμένας εκκλησίας. 
(Σωστό)

6. Ο Παύλος δίδαξε τον Τιμόθεο πώς να είναι ποιμένας σε μια εκκλησία. 
(Σωστό)

Ποιος μπορεί να μου πει τι είναι αυτό (δείξε μια πυξίδα);  (Απάντηση) Ναι, είναι μια 
πυξίδα. Σε τι μας χρησιμεύει; (Απάντηση) Σωστό, χρησιμοποιείται για να βρίσκουμε 
τον προσανατολισμό, δηλαδή να καταλαβαίνουμε που είναι ο βορράς, ο νότος, η 
ανατολή και η δύση. Η μαγνητική της βελόνα μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον 
άξονα της και πάντα δείχνει προς το βορρά.  

Η πυξίδα ήταν ένα πολύ σημαντικό όργανο στα ιστιοφόρα πλοία. Ο καπετάνιος 
συμβουλευόταν το χάρτη του, αποφάσιζε ποια θα ήταν η πορεία του και μετά έλεγχε 
την πυξίδα για να είναι σίγουρος ότι οδηγούσε το πλοίο προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Η πυξίδα βοηθούσε τον καπετάνιο να καταλάβει οποιαδήποτε στιγμή αν είχε βγει 
από το δρόμο του. Αν τύχαινε να συμβεί αυτό, τότε ο καπετάνιος έπρεπε να αλλάξει 
την κατεύθυνση του πλοίου και να μπει πάλι στη σωστή πορεία.

Σήμερα θα μάθουμε ότι η Βίβλος είναι η πυξίδα μας (τοποθέτησε το Ε11 στο πλοίο) 
καθώς ταξιδεύουμε μέσα στη ζωή. Μας δείχνει πώς να ακολουθούμε το σωστό 
δρόμο του Θεού. Όταν αρχίζουμε να κινούμαστε προς μια λανθασμένη κατεύθυνση 
— κάνουμε το δικό μας — ο Λόγος του Θεού μας δείχνει πώς να διορθώνουμε την 
αμαρτωλή μας συμπεριφορά και να ακολουθούμε το σωστό δρόμο που ο Θεός έχει 
ετοιμάσει για μας.

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ

Χρησιμοποίησε τα εποπτικά του εδαφίου για να διδάξεις το Β’ Τιμόθεον 3:16 εκεί που 
υποδεικνύεται.

Η Βίβλος είναι ένα βιβλίο που μπορούμε 
να εμπιστευτούμε ολοκληρωτικά για να 
πάρουμε οδηγίες για τη ζωή μας. Το σημερινό 
εδάφιο αποστήθισης μας δίνει δύο αιτίες για 
τις οποίες αυτό είναι σωστό. (Τοποθέτησε 
την παραπομπή και τα τρία πρώτα εποπτικά 
κομμάτια.) Ας διαβάσουμε όλοι μαζί τα 
λόγια αυτά. (Κάντε το.) Η πρώτη αιτία για 
την οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε τη 
Βίβλο για οδηγία στη ζωή είναι το γεγονός 

  

Σύμβολο Επανάληψης  
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πως όλη η Γραφή δόθηκε σε μας από το Θεό. Εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα 
(Θεόπνευστη) σημαίνει ότι ο Θεός έκανε τους συγγραφείς της Βίβλου να γράψουν 
μόνο αυτά που Εκείνος ήθελε να γράψουν. Επειδή όλα τα λόγια της έχουν δοθεί από 
το Θεό μπορούμε να τα εμπιστευτούμε τέλεια. 

Η δεύτερη αιτία για την οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε τη Βίβλο είναι το γεγονός 
πως είναι ωφέλιμη (χρήσιμη). Αυτό σημαίνει ότι είναι καλή για μας. Σου έχει πει ποτέ 
κάποιος να κάνεις κάτι για το καλό σου — όπως για παράδειγμα, να τρως λαχανικά, 
να πλένεις τα δόντια σου, να κοιτάζεις και προς τις δύο κατευθύνσεις όταν διασχίζεις 
το δρόμο; (Απάντηση· υπόδειξε και άλλα κατάλληλα παραδείγματα.) Γιατί αυτά τα 
πράγματα είναι καλά για σένα; (Απαντήσεις) Ναι, αν κάνεις αυτά τα πράγματα, θα 
παραμείνεις υγιής και ασφαλής.

Και η Βίβλος είναι καλή για μας. Το εδάφιο μας, μάς λέει ότι είναι ωφέλιμη για μας 
με τέσσερις τρόπους. (Τοποθέτησε το τελευταίο εποπτικό κομμάτι.)

Πρώτο, είναι καλή για διδασκαλία. Όταν διαβάζουμε τη Βίβλο μαθαίνουμε διάφορες 
αλήθειες για το Θεό, τον Ιησού, τον ουρανό, την κόλαση, την αμαρτία, την αιώνια 
ζωή και κάθε τι άλλο που χρειάζεται να μάθουμε για να πάμε στον ουρανό. Δεύτερο, 
είναι καλή για έλεγχο (διόρθωση). Αυτό σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού μας βοηθά να 
καταλάβουμε πότε κάνουμε κάτι κακό. Αυτό ονομάζεται αμαρτία. Τρίτο, είναι καλή 
για διόρθωση. l#1  Η Βίβλος μάς λέει πώς να διορθώνουμε αυτό που είναι λάθος. 
Πρέπει να παραδεχόμαστε μπροστά στο Θεό ότι κάτι είναι αμαρτία (Α΄ Ιωάννου 1:9) 
και μετά να επιλέγουμε να ακολουθούμε το σωστό δρόμο του Θεού για μας. Τέταρτο, 
είναι καλή για διαπαιδαγώγηση (εκπαίδευση στη δικαιοσύνη) σε μια ζωή όπως τη 
θέλει ο Θεός. Ο Θεός μας διδάσκει να ζούμε με έναν τρόπο που να Τον ευχαριστεί.

Αφού η Βίβλος μπορεί να μας βοηθήσει με αυτούς τους τέσσερις τρόπους, είναι πολύ 
σημαντικό να τη διαβάζουμε και να την υπακούμε καθημερινά. Θα μας βοηθήσει να 
ακολουθούμε το δρόμο του Θεού σε όλη μας τη ζωή. (Εργαστείτε στην εκμάθηση 
του εδαφίου.) #1

 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ο Ονήσιμος επιστρέφει στο Φιλήμονα

 Α.  Εισαγωγή 
  Πως χρησιμοποιούμε μια πυξίδα
 Β. Βιβλική Αφήγηση
  1. Ο Φιλήμων βοηθά και άλλους να ακούσουν για το Χριστό.
  2. Ο Ονήσιμος κλέβει το Φιλήμονα.
  3. Ο Ονήσιμος γίνεται Χριστιανός.
  4. Ο Παύλος στέλνει τον Ονήσιμο πίσω στο Φιλήμονα
  5. Ο Ονήσιμος διορθώνει το κακό που έκανε στο Φιλήμονα.
 Γ. Συμπέρασμα
  Ανακεφαλαίωση 
  Εφαρμογή 
   Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη να διορθώνουμε τις  
   κακές πράξεις
  Δραστηριότητα Ανταπόκρισης
    Ε ξο μ ο λ ογ ο ύ μ α σ τε  τ ην  α μ αρτ ί α  κ α ι  ε π ι λ έ γ ο υ μ ε  ν α  
   υπακούμε το σωστό δρόμο του Θεού

#1 
Προαιρετική Επιλογή  

Αποστήθιση του εδαφίου: 
Γράψε τα λόγια του εδαφίου 
σε χωριστά κομμάτια χαρτί 

και ανάρτησε τα σε ένα 
σκοινί για ρούχα. Ζήτησε 

από τα παιδιά να επαναλά-
βουν τα λόγια του εδαφίου 
δυνατά για μερικές φορές. 
Μετά αφαίρεσε μία ή δύο 
λέξεις και ζήτησε από τα 

παιδιά να πούνε το εδάφιο 
χωρίς τη βοήθεια αυτών 
των εποπτικών κομματι-

ών. Συνέχισε αφαιρώντας 
λέξεις μέχρις ότου τα παιδιά 

να μπορούν να πούνε το 
εδάφιο χωρίς κάποιο από τα 
εποπτικά κομμάτια. Μοίρα-
σε ανακατεμένα τα εποπτι-

κά κομμάτια και ζήτησε από 
τα παιδιά να τα κρεμάσουν 

στο σκοινί για τα ρούχα στη 
σωστή σειρά.

l#1 
Σημείωση  

Η διόρθωση μπορεί να 
περιλαμβάνει κάποια μορφή 

τιμωρίας, σχετικής με το 
παράπτωμα, ώστε να ενι-

σχυθεί η διόρθωση. 
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 ΒΙΒΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Α. Εισαγωγή

 Πώς χρησιμοποιούμε μια πυξίδα

(Μια πυξίδα)

Χρησιμοποιήσατε ποτέ σας πυξίδα; (Δείξε μια πυξίδα· απάντηση) Για ποιο λόγο τη 
χρησιμοποιήσατε; (Απάντηση) Ναι, μερικοί από μας τη χρησιμοποιήσαμε μόνο για 
να παίξουμε ή ήμασταν με κάποιον που τη χρησιμοποίησε ενώ περπατούσαμε μέσα 
στα βουνά. Αυτή η απλή πυξίδα που κρατάω είναι πολύ καλή για παιχνίδι και μας 
δείχνει τον προσανατολισμό, δηλαδή που είναι ο βορράς, ο νότος, η ανατολή και η 
δύση. (Δώσε σε αρκετά παιδιά την ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους την πυξίδα 
και να την παρατηρήσουν. Βάλε τα να γυρίσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πυξίδα 
να είναι στο Ν (βορρά), που δείχνει το βορρά. Μετά ζήτησε τους να κατευθυνθούν 
στην κατεύθυνση Ε (ανατολή), που δείχνει την ανατολή, και να δούνε ότι η πυξίδα 
εξακολουθεί να δείχνει το Ν.) 

Μάθαμε ότι η Βίβλος είναι η πυξίδα μας για τη ζωή. Σήμερα θα ακούσουμε πώς ο 
Λόγος του Θεού βοήθησε έναν άνθρωπο να διορθώσει τις κακές του πράξεις και να 
ακολουθήσει το σωστό δρόμο του Θεού. Βρείτε το βιβλίο του Φιλήμονα στη Βίβλο 
σας και τοποθετείστε το σελιδοδείκτη σας εκεί.

Β. Βιβλική Αφήγηση

 1. Ο Φιλήμων βοηθά και άλλους να ακούσουν για το Χριστό.  
  (Φιλήμων 1, 2)

(Τραπέζι 93, γραφείο 133, Φιλήμων 131, σύζυγος 39, Άρχιππος 118, άνθρωποι 101, 
37, 6A· λωρίδες λέξεων ΚΟΛΟΣΣΑΙ, πόστερ «Χάρτης των ταξιδιών του Αποστόλου 
Παύλου») 

Τοποθέτησε εκ των προτέρων στον πίνακα τα 93 και 133.

Ο Παύλος είχε κάνει πολλούς φίλους στα 
ιεραποστολικά του ταξίδια. Ένας από αυτούς 
ήταν ο Φιλήμων (πρόσθεσε το 131), ένας 
άνθρωπος που ζούσε στην πόλη Κολοσσαί 
(δείξε την θέση της και πρόσθεσε ΚΟΛΟΣΣΑΙ 
204 στο χάρτη). Δε γνωρίζουμε πώς και που 
συναντήθηκαν ο Παύλος και ο Φιλήμων, 
γιατί ο Παύλος ποτέ δεν είχε πάει στις 
Κολοσσές για να κηρύξει για τον Ιησού. 
Όμως ο Φιλήμων άκουσε το ευαγγέλιο μέσα 
από το κήρυγμα του Παύλου και πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό. l#2 Η σύζυγος 
του Φιλήμονα, Απφία (πρόσθεσε το 39), και ο γιος του, Άρχιππος, (πρόσθεσε το 118), 
έγιναν κι αυτοί Χριστιανοί. 

Επειδή ο Φιλήμων ήθελε και άλλοι άνθρωποι να πιστέψουν στον Ιησού, προσκαλούσε 
πολλούς ανθρώπους (πρόσθεσε 37, 6A, 101) στο σπίτι του για να μπορέσουν 
να ακούσουν γι’ Αυτόν. Δεν πέρασε πολύς καιρός, και πολλοί  απ’ αυτούς τους 
ανθρώπους πίστεψαν στον Ιησού και ιδρύθηκε μια εκκλησία. Οι νέοι αυτοί πιστοί 

118 37
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Σημείωση  

Ο Παύλος βρισκόταν για 
τρία χρόνια στην Έφεσο. 
Ο Φιλήμονας ίσως να είχε 
πάει εκεί για τις δουλειές 
του και να άκουσε τον 
Παύλο να κηρύττει για τον 
Ιησού Χριστό.
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συγκεντρωνόντουσαν ταχτικά στο σπίτι του Φιλήμονα για να λατρεύσουν το Θεό 
και να μελετήσουν το Λόγο Του. (Αφαίρεσε όλες τις φιγούρες εκτός από τις 93, 133, 
και 131.)

 2. Ο Ονήσιμος κλέβει το Φιλήμονα. 
  (Φιλήμων 15, 16, 18)

(Δούλος 130, Ονήσιμος 135, 136· πόστερ «Χάρτης των ταξιδιών του αποστόλου 
Παύλου»)

Ο Φιλήμονας ήταν πολύ πλούσιος και είχε 
πολλούς δούλους (πρόσθεσε τα 130, 135). 
Πιθανόν και οι δούλοι να άκουσαν για το 
Χριστό καθώς έκαναν τις καθημερινές τους 
δουλειές μέσα στο σπίτι. 

Ένας από τους δούλους του Φιλήμονα ήταν 
ο Ονήσιμος (δείξε το 135). Παρόλο που 
κατά πάσα πιθανότητα ο Ονήσιμος άκουσε 
το Λόγο του Θεού στο σπίτι του Φιλήμονα, 
αγνόησε όλα όσα άκουσε και έκανε κάποιες 

κακές επιλογές στη ζωή του (αφαίρεσε τα 131, 130, 135). Φαίνεται ότι ο Ονήσιμος 
(πρόσθεσε το 136) έκλεψε κάτι από το σπίτι του Φιλήμονα και μετά το έσκασε. 
(Αφαίρεσε το 136.)

Ο Ονήσιμος ήξερε ότι θα μπορούσε να τιμωρηθεί αυστηρά αν τον συλλάμβαναν. 
Πιθανόν ο Φιλήμονας να μεταχειριζόταν καλά τους δούλους του, όμως σύμφωνα με 
το Ρωμαϊκό νόμο είχε το δικαίωμα να τους τιμωρεί. Μπορούσε ακόμη και να τους 
θανατώσει, αφού ήταν μέρος της περιουσίας του. Ίσως ο Ονήσιμος να σκέφτηκε: 
«Θα κρυφτώ κι ο Φιλήμονας δε θα με βρει ποτέ».   

Δε γνωρίζουμε τι έκλεψε ο Ονήσιμος από το Φιλήμονα. Ίσως να ήταν χρήματα ή κάποιο 
αντικείμενο μεγάλης αξίας που μπορούσε να το πουλήσει. Ό,τι και να ‘ταν, φαίνεται ότι 
του έδωσε αρκετά χρήματα που του επέτρεψαν να ταξιδέψει στη Ρώμη (δείξε τη θέση 
της στο χάρτη), που ήταν πάνω από 1200 χιλιόμετρα μακριά από τις Κολοσσές (δείξε τη 
θέση της στον χάρτη). #2  Η Ρώμη ήταν αρκετά μεγάλη πόλη και υπήρχαν εκεί πολλά 
μέρη για να κρυφτεί. Ίσως ο Ονήσιμος σκέφτηκε: «Κανείς δε θα με βρει εκεί». 

 3. Ο Ονήσιμος γίνεται Χριστιανός.  
  (Φιλήμων 10, 11)

(Γραφείο 107B, Παύλος 120, στρατιώτης 32B, Ονήσιμος 135)

Τοποθέτησε εκ των προτέρων στον πίνακα το 107B.

Εκείνο τον καιρό ο Παύλος (πρόσθεσε το 120) 
ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Ζούσε στο δικό 
του νοικιασμένο σπίτι όμως δίπλα του είχε 
συνεχώς έναν στρατιώτη (πρόσθεσε 32B). Ο 
Παύλος δεν μπορούσε να φύγει από το σπίτι 
για να κηρύξει για τον Ιησού, όπως είχε κάνει 
σε πολλές άλλες πόλεις, έτσι χρησιμοποιούσε 
κάθε ευκαιρία που του παρουσιαζόταν για να 
μιλήσει στους ανθρώπους που ερχόντουσαν να 
τον επισκεφτούν.

135
1309393
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#2    
Προαιρετική Επιλογή  

Σύγκρινε την απόσταση 
μεταξύ αυτών των πόλεων 

(σε νοητή ευθεία και όχι με 
βάση τις οδικές αρτηρίες) 

με την απόσταση δύο πόλε-
ων που τα παιδιά γνωρίζουν 
καλά (για παράδειγμα τόση 

περίπου είναι η απόσταση 
Αθήνας - Ιερουσαλήμ).

135

107B
32B

120
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Ο Ονήσιμος (πρόσθεσε 135) ήταν ένας απ’ αυτούς που ήρθαν να μιλήσουν στον 
Παύλο. Πιθανόν να είχε ακούσει για τον Παύλο όταν εργαζόταν στο σπίτι του 
Φιλήμονα. Στην αρχή ίσως να χαιρόταν την ελευθερία του και να ευχαριστιόταν 
όλα όσα μπορούσε να του προσφέρει η Ρώμη ως μεγάλη πόλη, όμως τελικά κάτι 
συνέβη που τον έκανε να πάει και να δει τον απόστολο Παύλο. Μπορεί ο Ονήσιμος 
να είχε ξοδέψει όλα του τα χρήματα και να χρειαζόταν τροφή και καταφύγιο. Ίσως ο 
Παύλος να ήταν το μόνο πρόσωπο που είχε ακουστά και ο οποίος θα μπορούσε να 
τον βοηθήσει. Δε γνωρίζουμε ποιες περιστάσεις έφεραν τον Ονήσιμο κοντά στον 
Παύλο, όμως μια θαυμαστή σχέση αναπτύχθηκε ανάμεσα τους.

Ο Ονήσιμος πέρασε πολύ χρόνο με τον Παύλο, τον οποίο άκουγε να μιλά για τα 
καλά νέα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήξερε ότι είχε κάνει κακές πράξεις· σύντομα, 
ωστόσο, κατάλαβε ότι ο Ιησούς είχε πεθάνει για όλα τα κακά πράγματα που έκανε, 
και σ’ αυτά συμπεριλαμβανόταν και το κλέψιμο αλλά και η δραπέτευσή του από το 
σπίτι του Φιλήμονα. Ο Θεός είχε αρχίσει να εργάζεται στην καρδιά του Ονήσιμου 
και σύντομα δέχτηκε τον Ιησού ως σωτήρα Του.

Ο Ονήσιμος δυνάμωσε ως Χριστιανός καθώς άκουγε το Λόγο του Θεού και τον 
υπάκουε. Ο Παύλος κατάλαβε ότι μπορούσε να εμπιστευτεί τον Ονήσιμο και άρχισε 
να υπολογίζει σ’ αυτόν για βοήθεια στο έργο. Ο Ονήσιμος άρχισε να ζει αντάξια του 
ονόματός του, που σημαίνει χρήσιμος (Άφησε τις φιγούρες στον πίνακα.)

 4. Ο Παύλος στέλνει τον Ονήσιμο πίσω στο Φιλήμονα.  
  (Φιλήμων 12· Κολοσσαείς 4:7-9)

(Παύλος 106, 84, Τυχικός 24· λωρίδες λέξεων ΦΙΛΗΜΩΝ 178, ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 179· 
πίνακας «Βιβλία Καινής Διαθήκης»)

Ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές Του ότι οι 
Χριστιανοί θα πρέπει να διορθώνουν τα 
κακά που έχουν κάνει σε άλλους ανθρώπους 
(Ματθαίος 5:23, 24). Μια μέρα ο Παύλος 
είπε: «Ονήσιμε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να 
διορθώσεις αυτά που έκανες στο Φιλήμονα». 

Μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσε ο 
Ονήσιμος! Ήξερε πολύ καλά ότι ο Φι-
λήμονας είχε το δικαίωμα να τον τιμωρήσει. 

Τότε ο Παύλος του είπε: «Θα γράψω ένα γράμμα στο φίλο μου το Φιλήμονα, ώστε 
να καταλάβει τι σου συνέβη».

Καθώς ο Ονήσιμος ετοιμαζόταν για να ταξιδέψει πίσω στις  Κολοσσές, ο Παύλος 
(αφαίρεσε το 120· πρόσθεσε το 106) έγραψε ένα γράμμα στο Φιλήμονα (πρόσθεσε 
τη λέξη ΦΙΛΗΜΩΝ 178). Αυτό το γράμμα βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη. (Δείξε 
την επιστολή προς Φιλήμονα, στον πίνακα «Βιβλία της Καινής Διαθήκης».) Ίσως να 
προσέξατε ότι σ’ αυτό το βιβλίο υπάρχει ένα μόνο κεφάλαιο (βάλε τα παιδιά να 
παρατηρήσουν το βιβλίο του Φιλήμονα)· είναι ένα πολύ μικρό γράμμα σε σύγκριση 
με τα άλλα γράμματα που έγραψε ο Παύλος.

Λίγο αργότερα ο Παύλος και ο Ονήσιμος (αφαίρεσε το 106· πρόσθεσε το 84) είπαν 
αντίο ο ένας στον άλλο. Έχω τη βεβαιότητα ότι αυτό δεν ήταν εύκολο ούτε για τον 
ένα ούτε για τον άλλο, γιατί είχαν γίνει σαν πατέρας και γιος. Όμως και οι δύο ήξεραν 
ότι ο Ονήσιμος επέστρεφε στο Φιλήμονα για να υπακούσει στο Λόγο του Θεού. 

ΦΙΛΗΜΩΝ
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Δεν ήταν ανάγκη να ταξιδέψει μόνος του ο Ονήσιμος. Ο Τυχικός (πρόσθεσε το 24), 
άλλος ένας από τους φίλους του Παύλου, ταξίδεψε μαζί του μέχρι τις Κολοσσές. Ενώ 
ο Ονήσιμος μετέφερε το γράμμα του Παύλου για το Φιλήμονα, ο Τυχικός μετέφερε 
ένα άλλο γράμμα του Παύλου στην εκκλησία των Κολοσσών. Κι αυτό το γράμμα 
βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη. Ονομάζεται προς Κολοσσαείς (πρόσθεσε τη λέξη 
ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 179· δείξε ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ στον πίνακα «Βιβλία της Καινής Διαθήκης»).

 5. Ο Ονήσιμος διορθώνει το κακό που έκανε στο Φιλήμονα. 
  (Φιλήμων 8-22)

(Τραπέζι 93, ράφι 133, Φιλήμων 131, υπηρέτης 130, Ονήσιμος 135, «πάπυρος» 137· 
«πάπυρος»)

Τοποθέτησε τα 93 και τα 133 στον πίνακα.

Μπορούμε να φανταστούμε τι έγινε, όταν ο 
Ονήσιμος έφθασε στο σπίτι του Φιλήμονα 
στις Κολοσσές! 

Πόσο θα εξεπλάγη ο Φιλήμων (πρόσθεσε 
το 131) όταν ένας από τους υπηρέτες του 
(πρόσθεσε το 130) ανάγγειλε: «Επέστρεψε ο 
Ονήσιμος, και θέλει να σου μιλήσει».

Όταν έφεραν τον Ονήσιμο (αφαίρεσε το 130· 
πρόσθεσε το 135) μπροστά στον κύριό του, 

ο Φιλήμων του είπε: «Ονήσιμε, με έκλεψες και το έσκασες· πρέπει να έχεις πολύ 
θάρρος για να έρχεσαι πίσω μετά αυτό». 

Ο Ονήσιμος απάντησε: «Αυτό που έκανα ήταν πολύ κακό, όμως σου έφερα ένα 
γράμμα από τον Παύλο».  

«Τον Παύλο; Είδες τον Παύλο;» ρώτησε ο Φιλήμων.

«Ναι, αφέντη», απάντησε ο Ονήσιμος. «Πήγα στη Ρώμη όταν έφυγα από δω. Λίγο 
καιρό μετά συνάντησα τον Παύλο, κι έγινα ένας ακόλουθος του Ιησού Χριστού. Ήρθα 
πίσω για να διορθώσω τα πράγματα μαζί σου, όπως μου έδειξε ο Θεός να κάνω. Είμαι 
έτοιμος να υποστώ όποια τιμωρία επιλέξεις να μου επιβάλεις».

Ο Φιλήμονας ενθουσιάστηκε που πήρε γράμμα (πρόσθεσε το 137) από τον αγαπημένο 
του φίλο. Ξετύλιξε τον πάπυρο και τον διάβασε με μεγάλο ενδιαφέρον. (Ζήτησε 
από ένα παιδί να ξετυλίξει το ρολό και να διαβάσει το γράμμα του Παύλου προς το 
Φιλήμονα.)

 Αγαπητέ Φιλήμονα, 

Χαιρετίσματα σε σένα και στην οικογένειά σου καθώς και στους πιστούς που 
μαζεύονται στο σπίτι σου. Πάντοτε ευχαριστώ το Θεό για σένα, για τη δυνατή 
πίστη που έχεις στον Κύριο Ιησού, και για την αγάπη που δείχνεις σ’ όλους τους 
Χριστιανούς. 

 Γνωρίζεις ότι είμαι φυλακισμένος στη Ρώμη για χάρη του Ιησού. Σου γράφω 
αυτό το γράμμα προς χάρη του Ονήσιμου που έχει γίνει σαν γιος για μένα. Έχει 
γίνει ένας πιστός του Ιησού Χριστού. Από τότε έχει γίνει μια μεγάλη βοήθεια και 
ενθάρρυνση για μένα. Ήθελα να τον κρατήσω για να με βοηθά, όμως γνωρίζω ότι 
πρέπει να επιστρέψει σε σένα. Σε παρακαλώ να τον δεχτείς πίσω μάλλον σαν έναν 

Σκίτσο 77 Εσωτερικό Σπιτιού
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αδελφό εν Χριστώ και όχι σαν έναν σκλάβο που σε έχει αδικήσει.l#3  Να τον 
μεταχειριστείς όπως θα μεταχειριζόσουν εμένα, αν εγώ ήμουν τώρα μαζί σου. Αν σου 
οφείλει κάτι, εγώ θα σου το πληρώσω. Και κάτι τελευταίο: προετοίμασε ένα δωμάτιο 
για να με φιλοξενήσεις· ελπίζω σύντομα να έρθω να σας επισκεφθώ. 

 Παύλος και Τιμόθεος

Δεν γνωρίζουμε τι έκανε ο Φιλήμονας αφού διάβασε το γράμμα του Παύλου. Ο 
Παύλος του ζητούσε να συγχωρήσει τον Ονήσιμο που τον είχε κλέψει και το είχε 
σκάσει και επιπλέον να τον δεχτεί ως ίσο. Εκείνο τον καιρό ποτέ δε θεωρούσαν τους 
σκλάβους ως ίσους με τους άλλους ανθρώπους. Όμως, τόσο ο Φιλήμονας όσο και 
ο Ονήσιμος ήταν και οι δύο τους Χριστιανοί και μέλη της οικογένειας του Θεού. 
Στα μάτια του Θεού και οι δύο ήταν ίσοι. Ο Φιλήμων αγαπούσε τον Κύριο Ιησού 
Χριστό και έδειχνε την αγάπη του Χριστού στους άλλους πιστούς. Ο Παύλος είχε την 
πεποίθηση ότι ο Φιλήμονας θα μεταχειριζόταν με τον ίδιο τρόπο και τον Ονήσιμο.

Γνωρίζουμε ότι ο Ονήσιμος υπάκουσε το Θεό. Επέστρεψε στις Κολοσσές και 
επανόρθωσε το κακό που έκανε στο Φιλήμονα. Ο Λόγος του Θεού υπήρξε μια πυξίδα 
για τη ζωή του. Του έδειξε ότι η συμπεριφορά του ήταν λανθασμένη και τι έπρεπε 
να κάνει για να ακολουθήσει το δίκαιο δρόμο του Θεού για να ζήσει ως παιδί Του.

 Γ. Συμπέρασμα

 Ανακεφαλαίωση #3

(Ονήσιμος 135, Βίβλος 132, Φιλήμων131)

Ο Ονήσιμος (τοποθέτησε το 135 στον πίνακα) 
είναι ένα καλό παράδειγμα για το πόσο 
καλός είναι ο Λόγος του Θεού (πρόσθεσε το 
132) για μας. Ας επαναλάβουμε όλοι μαζί το 
Β’ Τιμόθεον 3:16. (Κάντε το· άφησε περιθώρια 
για απαντήσεις σε όλη τη διάρκεια της 
ανακεφαλαίωσης.) Πώς άκουσε ο Ονήσιμος 
το Λόγο του Θεού; Ναι, τον διδάχθηκε από 
τον Παύλο. Τι έμαθε ο Ονήσιμος για τον 
Ιησού; Σωστά· ο Ιησούς μπορούσε να τον 
σώσει από την αμαρτία του. Ποιο ήταν το κακό που είχε κάνει ο Ονήσιμος; Ναι, είχε 
κλέψει κάτι από το Φιλήμονα (πρόσθεσε το 131) και το είχε σκάσει. Τι είπε ο Παύλος 
στον Ονήσιμο ότι χρειαζόταν να κάνει γι’ αυτό; Σωστό. Έπρεπε να πάει πίσω στις 
Κολοσσές και να επανορθώσει αυτά που έκανε στο Φιλήμονα. Επέστρεψε ο Ονήσιμος 
για να κάνει αυτή την επανόρθωση με το Φιλήμονα; Ναι, επέστρεψε. 

 Εφαρμογή

Ο Λόγος του Θεού (σήκωσε ψηλά τη Βίβλο σου) είναι και για σένα καλός και ωφέλιμος. 
Σου λέει τι πρέπει να κάνεις όταν έχεις αμαρτήσει. Ίσως μπορείς να σκεφτείς κάτι κακό 
που έκανες σήμερα ή πρόσφατα. Ο Λόγος του Θεού σου λέει να το εξομολογηθείς 
στο Θεό. Αν και γνωρίζει το κακό που έκανες, θέλει να λες την αμαρτία με το όνομά 
της χωρίς να δίνεις δικαιολογίες ή να κατηγορείς κάποιον άλλο. Αν για παράδειγμα 
έχεις πει ψέματα, ο Θεός θέλει να παραδεχτείς σ’ Αυτόν ότι είπες ψέματα. Όταν το 
κάνεις αυτό, τότε Αυτός θα σε συγχωρήσει (Α’ Ιωάννου 1:9). Αν έχεις κάνει κάτι κακό 

l#3 
Σημείωση  

Η Καινή Διαθήκη ξεκαθα-
ρίζει ότι αυτός που είναι «εν 
Χριστώ» δια της πίστης του 
στο θάνατο και την ανάστα-
ση Του, είναι μέρος μιας αι-
ώνιας αδελφότητας, δηλαδή 
του σώματος του Χριστού, 
που ξεπερνάει όλες τις 
γήινες σχέσεις και γίνεται 
η βάση για να αξιολογή-
σει κανείς όλες τις άλλες 
σχέσεις. Αν και οι επιστολές 
της Καινής Διαθήκης δεν 
καταδικάζουν ξεκάθαρα 
τη δουλεία, απορρίπτουν 
τις απάνθρωπες πλευρές 
της, και ενώ δείχνουν να 
ανέχονται την εξάσκησή 
της, δίνουν αρχές που την 
κάνουν ασυμβίβαστη με τη 
χριστιανική πίστη.

135131

132
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#3 
Προαιρετική Επιλογή  

Για να κάνεις ανασκόπηση 
της ιστορίας διάλεξε τέσ-
σερα παιδιά για να παίξουν 
την ιστορία του Ονήσιμου.
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σε κάποιον άλλο, ο Θεός θέλει επιπλέον να επανορθώσεις το κακό που του έκανες ή 
της έκανες (Ματθαίος 5:23, 24). Αν για παράδειγμα, είπες ψέματα στη μητέρα σου, 
ο Θεός θέλει να της πεις την αλήθεια και να συνεχίσεις να λες την αλήθεια. Αυτό 
μπορεί να μην είναι εύκολο στην πράξη, όμως ο Θεός θα ευχαριστηθεί αν επιλέξεις 
να ακολουθήσεις το δικό Του σωστό δρόμο που έχει προετοιμάσει για σένα. 

 Δραστηριότητα Ανταπόκρισης#4 #5

Μοίρασε τις φωτοτυπίες «Πυξίδα» και μολύβια. Ζήτησε από τα παιδιά να στρέψουν την 
άκρη της βελόνας που λέει «Εξομολογήσου το κακό» σε μια από τις κακές πράξεις του 
κύκλου, την οποία κάνουν συχνά ή την έχουν κάνει πρόσφατα, ή βάλε τα να γράψουν 
μια κακή πράξη στον κενό χώρο που υπάρχει. Δώσε τους χρόνο να εξομολογηθούν 
σιωπηλά στον Κύριο την αμαρτία τους. Αν η κακή τους πράξη έχει πληγώσει κάποιον 
άλλο, να τα ενθαρρύνεις να κάνουν επανόρθωση με αυτό το πρόσωπο μέσα σ’ αυτήν 
την εβδομάδα. Μετά οδήγησέ τα να δούνε την καλή πράξη που δείχνει η άλλη άκρη 
της βελόνας και να αποφασίσουν ότι με τη βοήθεια και τη δύναμη του Θεού θα την 
κάνουν στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Αν ένα παιδί έχει γράψει μια κακή πράξη 
στον κενό χώρο, βοήθησε το να βρει την καλή πράξη στη Βίβλο και να τη γράψει στο 
χώρο κοντά στην άκρη της βελόνας με τα λόγια «Κάνε το καλό».

Κλείσε με προσευχή ζητώντας από το Θεό να βοηθήσει τα παιδιά να εξομολογηθούν 
τις αμαρτίες τους σ’ Εκείνον και να υπακούσουν το δίκαιο τρόπο ζωής Του.  

       ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΠΙΤΙ

Μοίρασε τα σύμβολα εδαφίου για το Β’ Τιμόθεον 3:16 και τα Βοηθήματα Βιβλικής 
Μελέτης για το Μάθημα 11.           

 

#4   
Προαιρετική Επιλογή  

Μοίρασε την τάξη σε δύο 
ομάδες. Διοργάνωσε ένα βι-
βλικό παιχνίδι χρησιμοποι-

ώντας εδάφια που μιλούν 
για κακές και σωστές πρά-

ξεις  Η φωτοτυπία «πυξίδα» 
μπορεί να χρησιμεύσει ως 

οδηγός για την επιλογή των 
εδαφίων. Βάλε τη μια ομάδα 

να βρει τα εδάφια που 
μιλούν για κακές πράξεις 

και την άλλη ομάδα να βρει 
τα εδάφια που μιλούν για 

σωστές πράξεις. Όταν ένα 
παιδί βρίσκει ένα εδάφιο 

και το διαβάζει, ζήτησε από 
την τάξη να προσδιορίσει 

τη σωστή ή την λάθος 
ενέργεια. Κατάγραψε τις 

απαντήσεις σε ένα μεγάλο 
χαρτί.
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Κάνε μια μεγέθυνση της 
«Πυξίδας» και κάνε επίδειξη 

της χρήσης της αφού μοι-
ράσεις τις φωτοτυπίες στα 

παιδιά.


