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Μια διαφωνία ταράζει  
την εκκλησία

Θέμα: Τροφή

Μ ά θ η μ α  12

 ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙΣ … 

Έθνη, οικογένειες και σύντροφοι στο παιχνίδι πολύ συχνά δεν τα πάνε καλά 
μεταξύ τους. Μαλώνουν και μερικές φορές κηρύττουν πραγματικό πόλεμο για 
ζητήματα στα οποία έχουν διαφωνία. Οι άνθρωποι καβγαδίζουν για θέματα 
που δε συμφωνούν, είτε σε επίπεδο μεταξύ εθνών, είτε μεταξύ των μελών μιας 
οικογένειας, είτε μεταξύ των συντρόφων στο παιχνίδι. Και ποια είναι η ρίζα 
αυτής της παγκόσμιας διαφωνίας; Είναι ο νους του ανθρώπου! Εμείς οι άνθρωποι 
βασικά είμαστε εγωκεντρικοί, πράγμα που μας κάνει να επιχειρηματολογούμε 
βλέποντας τα πράγματα από τη δική μας σκοπιά και επιζητώντας τη δική μας 
μεγαλύτερη ωφέλεια. 

Σε ξεκάθαρη αντίθεση με όλα αυτά βρίσκεται ο νους του Χριστού. Η Βίβλος 
μας αποκαλύπτει ότι ο νους του Χριστού έχει ταπεινή νοοτροπία που αναζητά 
το καλό των άλλων και υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού Πατέρα. Η εκκλησία 
των Φιλίππων είχε όλα τα συμπτώματα που οδηγούν σε διάσπαση, καθώς η 
διαμάχη μεταξύ των μελών της αύξανε σε ένταση, όταν ο Παύλος τους έγραψε 
το γράμμα του.

Ο Παύλος καταπιάστηκε με αυτό το πρόβλημα παροτρύνοντας την κοινότητα των 
πιστών να σκέφτεται με τον τρόπο που σκέφτεται ο Χριστός και τις δύο γυναίκες, 
που μας δίνει και τα ονόματα τους, να λύσουν τις διαφωνίες τους με έναν τρόπο 
που θα ήθελε ο Ιησούς Χριστός, θα τιμούσε το Θεό και ταυτόχρονα θα προήγαγε 
την ενότητα. 

Τα παιδιά μας έχουν ήδη συνηθίσει να βλέπουν τους ενήλικες να συνεχίζουν χωρίς 
σταματημό τη φιλονικία τους και να καταλήγουν σε πολύ πικρά αποτελέσματα. 
Τώρα μπορούν να διδαχθούν πώς να έχουν το νου του Χριστού όταν προσπαθούν 
να συμπορευτούν με άλλους ανθρώπους. Πόσο ριζικά διαφορετικός θα ήταν αυτός ο 
τρόπος της ζωής και πώς θα μεταμόρφωνε τις οικογένειες μας, τις εκκλησίες μας και 
τις κοινότητες μας! «Όσο  εξαρτάται από σας να ζείτε ειρηνικά με όλους» (Ρωμαίους 
12:18, Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας). 
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 ΣΤΟΧΟΣ: 

Τα παιδιά να μπορέσουν να 
• Γνωρίσουν ότι ο Θεός θέλει να σκέφτονται και να ενεργούν όπως ο 

Ιησούς.
• Ανταποκριθούν με το να διαβάζουν τη Βίβλο και να εξαρτώνται 

καθημερινά από το Άγιο Πνεύμα για να τα βοηθήσει να σκέπτονται  και 
να ενεργούν όπως ο Ιησούς. 

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: Πράξεις 16:12-34· Φιλιππησίους 1:3-5, 14·  
         2:2-5, 19, 25-30· 4:1-9, 14-18

 EΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ: Προς Φιλιππησίους 2:5

Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε κι ο Ιησούς Χριστός.

 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Εποπτικά βοηθήματα για το Φιλιππησίους 2:5 από τα Εποπτικά Μέσα των 
Βιβλικών Εδαφίων

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

Φιγούρες: Ε1-Ε12, 3, 6A, 6D, 24, 25, 32B, 39, 43, 45, 53, 80, 81, 89, 106, 107B, 
130(6), 132(3 βέλη), 132(Βίβλος), 137, 139(5), 140, 141, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 19

Θήκη Εδαφίων και σύμβολα Εδαφίων (φωτοτυπίες) για το Φιλιππησίους 2:5
Βοηθήματα Βιβλικής Μελέτης για το Μάθημα 12
Ειδικά:  • Για το διάγραμμα επανάληψης: Τρόφιμα ή εικόνες τροφίμων·  

 Βίβλος
• Για τη Βιβλική Αφήγηση 1:  πόστερ «Χάρτης των ταξιδιών του 

αποστόλου Παύλου»
• Για τη Βιβλική Αφήγηση 2: Λωρίδα Λέξης ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 181· 

πίνακας «Βιβλία της Καινής Διαθήκης»
• Για τη Βιβλική Αφήγηση 3: «πάπυρος»
• Για την Εφαρμογή: Λωρίδες λέξης ΣΩΣΤΟ 182, ΛΑΘΟΣ 183, ΑΓΑΠΑ 

184   ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ 185, ΕΥΓΝΩΜΩΝ 186, ΤΑΠΕΙΝΟΣ 187, ΜΙΣΕΙ 188, 
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 189, ΖΗΛΙΑΡΗΣ, 190, ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ 191, ΚΡΙΤΙΚΟΣ 
192, ΕΓΩΙΣΤΗΣ 193, κάρτες «Σωστές και λανθασμένες σκέψεις» προσωπάκια 
«χαμογελαστά/ θλιμμένα» (1 για κάθε παιδί)

• Για τη Δραστηριότητα Ανταπόκρισης: φωτοτυπίες «Σωστές σκέψεις 
και πράξεις»

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

• Σημείωση: Ακολούθησε τις οδηγίες στη σελίδα Ε12 στην εισαγωγή 
για να προετοιμάσεις τις λωρίδες λέξεων και τα προσωπάκια 
«Χαμογελαστό/ θλιμμένο» (σχέδιο Ε-9 στις πίσω σελίδες).

• Για να προετοιμάσεις τον «πάπυρο», γράψε το γράμμα του Παύλου 
που βρίσκεται στη σελίδα 12-8 σε ένα μεγάλο χαρτί. Πρόσθεσε την 
υπογραφή «Παύλος και Τιμόθεος», τύλιξέ το και δέσε το με ένα 
κομμάτι σπάγκο.

• Για να προετοιμάσεις τις κάρτες «Σωστές και λανθασμένες σκέψεις», 
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γράψε τις ακόλουθες λέξεις σε χωριστές κάρτες διαστάσεων 7,5 cm 
x 12 cm: τρυφερός, ευγενικός, ευγνώμων, ταπεινός, γεμάτος μίσος, 
υπερήφανος, ζηλιάρης, θυμωμένος, επικριτικός, εγωιστής.

• Για να προετοιμάσεις το σελιδοδείκτη «Σκέψου και Πράξε», 
αντίγραψε (δες σελίδα Ε12 στην εισαγωγή) το σχέδιο (σχέδιο Ε-21 
στις πίσω σελίδες) σε έντονα χρωματιστό χαρτόνι και κόψε το.

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Τοποθέτησε το Διάγραμμα Επανάληψης με τα Ε1-Ε10 στη θέση τους. Να έχεις έτοιμα 
για χρήση εκεί που υποδεικνύεται τα Ε11, Ε12, λίγα τρόφιμα ή εικόνες τροφίμων και μια 
Βίβλο. Ζήτησε από τα παιδιά να επαναλάβουν το εδάφιο αποστήθισης για το μάθημα 
11 καθώς ένα παιδί τοποθετεί το Ε11 στο πλοίο. Δώσε σε αρκετά παιδιά την ευκαιρία 
να πούνε πώς τα βοήθησε ο Θεός την περασμένη εβδομάδα να επανορθώσουν το κακό 
που έκαναν σε κάποιους ανθρώπους. Χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να 
κάνεις επανάληψη στο μάθημα 11:

1. Με ποιο τρόπο μοιάζει η Βίβλος με πυξίδα; (Μας δείχνει πώς να ακολουθούμε 
το σωστό δρόμο του Θεού στη ζωή και μας διορθώνει όταν ξεστρατίζουμε στο 
λάθος δρόμο.)

2. Σύμφωνα με το Β’ Προς Τιμόθεο 3:16 ποιες είναι δύο αιτίες για τις οποίες 
μπορούμε να εμπιστευόμαστε τη Βίβλο για να παίρνουμε κατεύθυνση στη 
ζωή μας; (Μας δόθηκε από το Θεό και είναι ωφέλιμη για μας.) 

3. Ποιο ήταν το κακό που έκανε ο Ονήσιμος; (Έκλεψε κάτι από το Φιλήμονα 
και μετά το έσκασε.)

4. Που άκουσε ο Ονήσιμος ότι είχε ανάγκη για Σωτήρα; (Άκουσε για τον Ιησού 
από τον Παύλο στη Ρώμη.)

5. Ποιο ήταν το δύσκολο πράγμα που είπε ο Παύλος στον Ονήσιμο ότι έπρεπε 
να κάνει; (Έπρεπε να επιστρέψει στο Φιλήμονα και να διορθώσει τα πράγματα 
μαζί του.)

6. Πώς βοήθησε ο Παύλος τον Ονήσιμο να υπακούσει; (Έγραψε ένα γράμμα στο 
Φιλήμονα και του ζήτησε να δεχτεί πίσω τον Ονήσιμο σα να δεχόταν τον ίδιο· 
προσφέρθηκε επίσης να πληρώσει ό,τι όφειλε ο Ονήσιμος στον Φιλήμονα.)

Η τροφή (δείξε διάφορα τρόφιμα ή εικόνες τροφίμων) αποθηκεύεται στο πλοίο πριν 
αυτό ξεκινήσει, έτσι ώστε κάθε επιβάτης ή μέλος του πληρώματος να έχει αρκετό 
φαγητό καθώς ταξιδεύει προς τον προορισμό του. Η τροφή είναι αναγκαία για να 
μείνουν όλοι ζωντανοί και υγιείς. Χωρίς αυτήν τα σώματα τους θα γινόντουσαν 
αδύναμα.

Καθώς ταξιδεύουμε μέσα στη ζωή, έχουμε την τροφή που μας προμήθευσε ο Θεός 
(τοποθέτησε το Ε12 στο διάγραμμα) για να μας κάνει πνευματικά δυνατούς· δυνατούς 
στο μέρος του εαυτού μας που γνωρίζει και αγαπά το Θεό. Η πνευματική μας 
τροφή είναι ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος (ύψωσε τη Βίβλο). Όπως τρως καθημερινά 
τροφές για να σε διατηρήσουν σωματικά υγιή και δυνατό, έτσι πρέπει να διαβάζεις 
καθημερινά το Λόγο του Θεού για να διατηρηθείς πνευματικά υγιής και δυνατός. 
Όμως δεν αρκεί απλώς να τη διαβάζουμε, θα πρέπει να κάνουμε κι αυτά που λέει. 

Το σημερινό εδάφιο αποστήθισης μάς λέει ένα τρόπο με τον οποίο ο Λόγος του Θεού 
μας βοηθά να δυναμώσουμε και να αυξηθούμε πνευματικά.

  
Σύμβολο  
Επανάληψης
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ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ 

Τοποθέτησε την παραπομπή και τα δύο βασικά εποπτικά κομμάτια από το Φιλιππησίους 
2:5. Τοποθέτησε τις φούσκες με τις λέξεις εκεί που υποδεικνύεται.)

Ο απόστολος Παύλος έγραψε αυτά τα λόγια 
στους χριστιανούς των Φιλίππων για να τους 
βοηθήσει να αυξηθούν πνευματικά. Αυτά τα 
λόγια είναι και για μας. Ας τα διαβάσουμε 
όλοι μαζί. (Κάντε το.) Τι μας λέγει να κάνουμε 
το εδάφιο;  (Απάντηση) Ναι, να έχουμε το 
ίδιο φρόνημα (ίδια στάση) με τον Ιησού. 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτόμαστε 
και να ενεργούμε  με τον τρόπο που θα έκανε 
Εκείνος.

Πώς γνωρίζουμε πώς θα σκεφτόταν και θα ενεργούσε ο Ιησούς; (Απάντηση) Ναι, μας 
το λέει η Βίβλος. Αν κοιτάξουμε το κεφάλαιο όπου βρίσκεται το εδάφιο αποστήθισης, 
μπορούμε να διαβάσουμε το καλύτερο παράδειγμα για το πώς σκέφτεται και ενεργεί 
ο Ιησούς. Βρείτε στη Βίβλο σας τα εδάφια Φιλιππησίους 2:5-8. Ας τα διαβάσουμε 
για να δούμε το παράδειγμα του Ιησού. (Διάλεξε μερικά παιδιά για να διαβάσουν 
με τη σειρά δυνατά τα εδάφια.) Ο Ιησούς άφησε τη θέση Του στον ουρανό με το 
Θεό Πατέρα και ήρθε στη γη ως μια ανθρώπινη ύπαρξη, έτσι ώστε να μπορέσει να 
πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς δεν απαίτησε τα δικαιώματα που είχε ως Θεός, 
αλλά υπάκουσε στον Πατέρα Του παρόλο που αυτό θα σήμαινε γι’ Αυτόν τρομερές 
δοκιμασίες στο σταυρό.

Στο εδάφιο Ρωμαίους 15:3 διαβάζουμε ότι ο Ιησούς ποτέ δεν έκανε κάτι για να 
ευχαριστήσει τον Εαυτό Του. Ο Ιησούς είχε πάντα αγάπη, ήταν ευγενικός, ειλικρινής 
και αγνός (τοποθέτησε τη φούσκα με τις λέξεις πάνω από το κεφάλι του Ιησού στο 
δεύτερο εποπτικό κομμάτι) σε κάθε τι που έκανε. 

Είμαστε εμείς πάντα σαν τον Ιησού στον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε; 
(Απάντηση) Όχι, δεν είμαστε. Συχνά θέλουμε να κάνουμε το δικό μας  — αυτό που 
μας ευχαριστεί. (Τοποθέτησε τη φούσκα με τις λέξεις πάνω από το κεφάλι του αγοριού 
στο πρώτο εποπτικό κομμάτι· ζήτησε από ένα παιδί να διαβάσει τις λέξεις.) Είμαστε 
εγωιστές και αγενείς, τσακωνόμαστε όταν δε γίνεται το δικό μας. 

(Εποπτικά για Φιλιππησίους 2:5, λέξεις 139[5], 132[3])

Τοποθέτησε τα εποπτικά του εδαφίου στον πίνακα.

Αν θέλουμε να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε 
με τον τρόπο που θα έκανε ο Ιησούς, τότε 
πρέπει να επιλέξουμε τι θα βάζουμε στο νου 
μας. Ο νους μας είναι σαν υπολογιστής που 
αποθηκεύει ό,τι βλέπουμε και ακούμε — και 
το καλό και το κακό. Αυτό που υπάρχει στο 
νου μας (πρόσθεσε ΜΟΥ 139, Ο ΝΟΥΣ 139) 
θα επηρεάσει τις σκέψεις μας  (πρόσθεσε 
βέλος 132, ΣΚΕΨΕΙΣ 139). Οι σκέψεις μας 
θα καθορίσουν τα λόγια μας (πρόσθεσε 

βέλος 132, ΛΟΓΙΑ 139) και τις πράξεις μας (πρόσθεσε βέλος 132, ΠΡΑΞΕΙΣ 139). Αν 
γεμίσουμε το νου μας με κακά πράγματα, τότε θα σκεφτόμαστε και θα ενεργούμε με 
το λανθασμένο τρόπο. Αν γεμίσουμε το νου μας με καλά πράγματα, θα σκεφτόμαστε 
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και θα ενεργούμε με το σωστό τρόπο. Αφού η Βίβλος είναι το μόνο πράγμα πάνω 
στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε για να μας πει τι λέει ο Θεός ό,τι είναι σωστό 
και λάθος, θα πρέπει να τη διαβάζουμε καθημερινά και να κάνουμε ό,τι μας λέει .  

Είναι άραγε πάντοτε εύκολο να υπακούμε το Θεό; (Απάντηση)  Όχι, η υπακοή στο 
Θεό έχει μερικές φορές ως αποτέλεσμα να μας απορρίπτουν και να μας κοροϊδεύουν, 
όπως είχαν κάνει και στον Ιησού. Παρόλα αυτά, αν είσαι παιδί του Θεού, έχεις το Άγιο 
Πνεύμα για να σε βοηθήσει να υπακούσεις το Λόγο του Θεού. Μπορείς να βασιστείς 
πάνω Του, για να σου δώσει τη δύναμη να σκέφτεσαι και να ενεργείς με τον τρόπο που 
θα έκανε ο Ιησούς. (Αντικατάστησε τη φούσκα λέξεων που είχες βάλει πάνω από το αγόρι 
με τη φούσκα λέξεων που είχες βάλει πάνω από το κεφάλι του Ιησού. Εργαστείτε στην 
αποστήθιση του εδαφίου.) #1  

 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μια διαφωνία ταράζει την Εκκλησία

A. Εισαγωγή
 Τα πάμε καλά με τους άλλους
B. Βιβλική Αφήγηση
 1. Μια εκκλησία ιδρύεται στους Φιλίππους.
 2. Ο Επαφρόδιτος ταξιδεύει στη Ρώμη.
  α. Παραδίδει το χρηματικό δώρο.
  β. Αναφέρει την ύπαρξη ενός προβλήματος.
  γ. Αρρωσταίνει βαριά.
 3.  Ο Επαφρόδιτος παραδίδει το γράμμα του Παύλου στην  
  εκκλησία.
Γ. Συμπέρασμα 
 Ανακεφαλαίωση 
 Εφαρμογή 
  Σκεφτόμαστε και ενεργούμε σαν τον Ιησού
 Δραστηριότητα Ανταπόκρισης 
   Διαβάζουμε τη Βίβλο και εξαρτόμαστε από το Άγιο Πνεύμα 

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Α. Εισαγωγή

 Τα πάμε καλά με τους άλλους

Μήπως οργίζεσαι και τσακώνεσαι με τα αδέλφια σου, τις αδελφές σου ή τον καλύτερό 
σου φίλο;  (Άφησε περιθώρια για απαντήσεις σε όλη τη διάρκεια.) Μήπως παραπονιέσαι 
όταν πρέπει να πλύνεις τα πιάτα πιο πολλές φορές από την αδελφή σου ή αν ο αδελφός 
σου τρώει ένα κομμάτι κέικ μεγαλύτερο από το δικό σου; Μαλώνεις καθόλου για το 
ποιος έχει σειρά να παίξει, όταν παίζεις με τους φίλους σου; 

Το να τα πάμε καλά με τους άλλους δεν είναι πάντοτε εύκολο. Σήμερα θα μάθουμε 
για κάποιους χριστιανούς που δυσκολεύονταν να τα πάνε καλά ο ένας με τον άλλο. 
Βρείτε το πρώτο κεφάλαιο της Προς Φιλιππησίους στη Βίβλο σας και τοποθετήστε 
εκεί ένα σελιδοδείκτη. 

#1    
Προαιρετική Επιλογή  

Αποστήθιση του εδαφίου: 
Ζήτησε από τα παιδιά να 
διαβάσουν αρκετές φορές 
το εδάφιο όλα μαζί δυνατά 
και στη συνέχεια αφαίρεσε 
τα εποπτικά. Μετά δείξε 
διάφορα παιδιά, ένα κάθε 
φορά, και ζήτησε τους να 
πετάγονται όρθια σαν «πο-
πκορν» και να λένε μια λέξη 
του εδαφίου, αρχίζοντας με 
την  περικοπή. Θεωρείστε 
ότι η περικοπή είναι τρεις 
λέξεις. Επαναλάβετε αρκε-
τές φορές τη διαδικασία, 
αυξάνοντας κάθε φορά την 
ταχύτητα. 
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Β. Βιβλική Αφήγηση

 1. Μια εκκλησία ιδρύεται στους Φιλίππους. 
  (Πράξεις 16:12-34)

(Άνδρες 6D, 80, 81, γυναίκες 6A, 25, Λυδία 89, γυναίκα 39, δεσμοφύλακας 24, Επαφρόδιτος 
45· πόστερ «Χάρτης των ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου» )

Τοποθέτησε τα 6D, 80, 81, 6A, 25 στον πίνακα εκ των προτέρων.

Όταν ο Παύλος κι ο Σίλας πήγαν στους 
Φιλίππους (δείξε τη θέση στο χάρτη) κι 
άρχισαν να κηρύττουν για τον Ιησού, 
σύντομα εκεί δημιουργήθηκε μια εκκλησία. 
Ίσως να θυμάστε μερικούς από τους πιστούς 
εκεί. Ας ακούσουμε τρεις ομολογίες. #2 
#3 #4

Η Λυδία (πρόσθεσε 89) ήταν η πρώτη πιστή 
στους Φιλίππους. Αν μπορούσε σήμερα 
να μας μιλήσει, θα μας έλεγε κάτι σαν τα 

ακόλουθα: «Ήμουν μια επιτυχημένη επιχειρηματίας στους Φιλίππους. Λάτρευα με 
πιστότητα το Θεό με μερικούς άλλους Ιουδαίους της πόλης μας. Πολλές φορές 
συναντιόμαστε για προσευχή δίπλα στο ποτάμι. Ποτέ δε ξεχνώ την ημέρα που 
ο Παύλος και ο Σίλας ήρθαν και μας μίλησαν για τον Ιησού. Μας είπαν ότι ήταν 
ο Μεσσίας που είχε υποσχεθεί να στείλει ο Θεός. Καθώς μας εξηγούσαν πώς ο 
Ιησούς υπέφερε και πέθανε για τις αμαρτίες μας, πίστεψα στον Ιησού ως σωτήρα 
μου. Προσκάλεσα τον Παύλο και τους φίλους του να μείνουν στο σπίτι μου για όσο 
διάστημα κήρυτταν στους Φιλίππους. Ξόδεψα την υπόλοιπή μου ζωή υπηρετώντας 
τον Κύριο Ιησού Χριστό».

Ένα άλλο πρόσωπο (πρόσθεσε το 39) που πίστεψε στον Ιησού ήταν μια νεαρή σκλάβα 
που ήταν μάντισσα. l#1  Δεν γνωρίζουμε το όνομα της, όμως θα μπορούσε να μας 
πει: «Έχω τόσα πολλά για τα οποία θέλω να ευχαριστήσω το Θεό! Με εξουσίαζε 
ένα πονηρό πνεύμα. Μια μέρα πρόσεξα δύο άνδρες, τον Παύλο και το Σίλα, που 
περπατούσαν στο δρόμο και άρχισα να τους ακολουθώ. Μετά άρχισα να φωνάζω: 
“Αυτοί οι άνδρες είναι υπηρέτες του Ύψιστου Θεού, που σας λένε πώς να σωθείτε!” 
Το έκανα για πολλές μέρες, μέχρις ότου ο Παύλος δεν μπορούσε να με αντέξει άλλο! 
Τελικά, στράφηκε προς εμένα και είπε στο πνεύμα που με είχε κάτω από την εξουσία 
του: “Στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω να βγεις απ’ αυτήν!” Αμέσως το 
πνεύμα με άφησε και ελευθερώθηκα από την εξουσία του πάνω μου. Ο Ιησούς έγινε 
ο νέος μου αφέντης και από τότε έχω αφήσει να με ελέγχει Εκείνος».

Το τρίτο πρόσωπο που ήρθε στο Χριστό ήταν ο δεσμοφύλακας (πρόσθεσε το 24). Θα 
μπορούσε να μας πει: «Άκουσα τον Παύλο και το Σίλα να προσεύχονται και να ψάλλουν 
ύμνους στο Θεό, παρά το γεγονός ότι τους είχαν συλλάβει, τους είχαν δείρει και τους 
είχαν ρίξει στη φυλακή. Γύρω στα μεσάνυχτα ένας σεισμός τράνταξε τόσο δυνατά τη 
φυλακή που άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες των κελιών. Όταν ξύπνησα, ήμουν σίγουρος 
ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει και κατά συνέπεια θα είχα μια πολλή σκληρή 
τιμωρία. Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω όταν με σταμάτησε ο Παύλος. Μου είπε ότι 
δεν είχε δραπετεύσει κανένας φυλακισμένος! Τότε ο Παύλος μου μίλησε για τον Ιησού 
και πίστεψα σ’ Αυτόν. Σύντομα όλη μου η οικογένεια έγιναν και αυτοί χριστιανοί».

Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τα πρώτα μέλη της εκκλησίας των Φιλίππων, όμως πολλοί 
ακόμη πίστεψαν στον Ιησού και η εκκλησία αυξήθηκε. Τα μέλη αυτής της εκκλησίας 

l#1 
Σημείωση  

Η μαγεία, που περιλαμ-
βάνει όλες τις απόκρυφες 

πρακτικές, όπως τη μαντεία, 
τη χειρομαντεία και την 

αστρολογία, απαγορεύεται 
από το Θεό στο Δευτερο-

νόμιο18:9-14 γιατί τέτοιες 
πρακτικές είναι προσβλη-

τικές γι‘ Αυτόν και σε 
φέρνουν σε συμμαχία με το 

Σατανά.

 

80 2439 6A6D 89

25
45

81
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#2 
Προαιρετική Επιλογή  

Αντίγραψε κάθε ομολογία 
σε διαφορετικά κομμάτια 

χαρτί και μοίρασε τις εκ των 
προτέρων σε τρία παιδιά ή 
βοηθούς (δύο κορίτσια και 

ένα αγόρι). Ζήτησέ τους να 
μελετήσουν τις ομολογίες 
για να είναι έτοιμα να τις 

διαβάσουν δυνατά την ώρα 
του μαθήματος.  

#3 
Προαιρετική Επιλογή  

Βάλε τρεις κούκλες 
(κουκλοθέατρου) ή τρεις 

ηθοποιούς (βοηθούς ή παι-
διά) να αφηγηθούν τις τρεις 

ομολογίες.

#4 
Προαιρετική Επιλογή  

Δώσε στα παιδιά την ευκαι-
ρία να πούνε πότε και πώς 

ήρθαν στο Χριστό.
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βοηθούσαν τον Παύλο με το να προσεύχονται για αυτόν και να του στέλνουν χρήματα 
για να τον βοηθήσουν στη διακονία του. Αργότερα, όταν μάθανε ότι ο Παύλος ήταν 
φυλακισμένος στη Ρώμη, κάνανε μια ειδική λογία για να συγκεντρώσουν χρήματα 
για αυτόν. Όλοι δώσανε με γενναιοδωρία γιατί αγαπούσαν το Θεό και τον Παύλο. 
Ο Επαφρόδιτος (πρόσθεσε 45) εκλέχτηκε για να μεταφέρει τα δώρα τους και να 
βοηθήσει τον Παύλο που ήταν στη φυλακή.

 2. Ο Επαφρόδιτος ταξιδεύει στη Ρώμη. 
  (Φιλιππησίους 2:25-28· 4:2, 3, 18)

  α. Παραδίδει το χρηματικό δώρο. 

(Παύλος 53, 106, γραφείο 107B, στρατιώτης 32B, Επαφρόδιτος 45· λωρίδα λέξης 
ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 181· πίνακας «Βιβλία της Καινής Διαθήκης») 

Τοποθέτησε εκ των προτέρων στον πίνακα τα 53, 107B, και 32B. 

Ο Παύλος (δείξε το 53) ενθαρρύνθηκε πολύ 
όταν ήρθε από τους Φιλίππους ο Επαφρόδιτος 
(πρόσθεσε το 45) με το χρηματικό δώρο. 
Χάρηκε πά-ρα πολύ που έμαθε νέα για τους 
φί-λους του και είδε ότι δεν τον είχαν ξεχάσει. 
Αγαπούσε πολύ αυτούς τους ανθρώπους και 
συχνά προσευχόταν για αυτούς. Ενθαρρύνθηκε 
όταν έμαθε ότι ο Επαφρόδιτος θα έμενε για να 
τον βοηθήσει. 

 β. Αναφέρει την ύπαρξη ενός προβλήματος.

Καθώς συνομιλούσαν ο Παύλος με τον Επαφρόδιτο, ο Επαφρόδιτος είπε: «Παύλε, 
υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην εκκλησία των Φιλίππων».

«Τι συνέβη;» ρώτησε ο Παύλος. 

Ο Επαφρόδιτος απάντησε θλιμμένα: «Δύο από τις γυναίκες, η Ευωδία και η Συντύχη, 
έχουν τσακωθεί. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τίποτε και αυτό έχει διαταράξει 
όλη την εκκλησία».

Δε γνωρίζουμε ποια ήταν η αιτία για αυτή τη διαφωνία, αλλά ο Παύλος ανησύχησε 
πολύ όταν έμαθε για αυτό το πρόβλημα. Αυτές οι γυναίκες τον είχαν βοηθήσει όταν 
κήρυττε το ευαγγέλιο στους Φιλίππους αρκετά χρόνια πριν. 

 γ. Αρρωσταίνει βαριά.

Ο Παύλος ήταν πολύ χαρούμενος που είχε κοντά του τον Επαφρόδιτο για να τον 
βοηθά. Όμως συνέβη κάτι που προκάλεσε μεγάλη θλίψη στον Παύλο. Ο Επαφρόδιτος 
αρρώστησε πολύ βαριά (αφαίρεσε το 45). Πράγματι, κόντεψε να πεθάνει. Ο Κύριος 
απάντησε στις προσευχές πολλών ανθρώπων και του χάρισε τη ζωή, αλλά χρειάστηκε 
αρκετό καιρό για να γίνει καλά. Στο μεταξύ στην εκκλησία των Φιλίππων είχαν μάθει 
ότι είχε αρρωστήσει. 

Όταν έγινε αρκετά καλά και μπορούσε να ταξιδέψει, ο Επαφρόδιτος (πρόσθεσε το 45) 
είπε στον Παύλο: «Πρέπει να πάω πίσω στην πατρίδα μου. Η εκκλησία θα ανησυχεί 

106107B

32B45

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Σκίτσο 81 Απλό Εσωτερικό

181
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πολύ και δε θέλω να ανησυχούν για μένα.» Ο Παύλος συμφώνησε και αποφάσισε 
να τον στείλει πίσω στους Φιλίππους. 

Καθώς ο Επαφρόδιτος έκανε τις προετοιμασίες για το ταξίδι του, ο Παύλος (αφαίρεσε 
το 53· πρόσθεσε 106) έγραψε ένα γράμμα για να το στείλει μαζί του στην εκκλησία 
των Φιλίππων. Μπορούμε να διαβάσουμε αυτό το γράμμα στην Καινή Διαθήκη. 
Ονομάζεται Προς Φιλιππησίους. (Πρόσθεσε ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 181· δείξε το βιβλίο 
στον πίνακα «Βιβλία της Καινής Διαθήκης».) 

 3. Ο Επαφρόδιτος παραδίδει το γράμμα του Παύλου στην  
  εκκλησία. 
  (Προς Φιλιππησίους 1:3-5, 14· 2:2-5, 19, 25-30· 4:1-9, 14-19)

(Άνδρες 6D, 80, 81, γυναίκες 39, 25, δεσμοφύλακας 24, Ευωδία 141, Συντύχη 140, 
Λυδία 89, Επαφρόδιτος 45, γράμμα 137· ένας «πάπυρος»)

Χρειάστηκαν αρκετές βδομάδες για να 
φθάσει ο Επαφρόδιτος στην πατρίδα του. 
Είμαι σίγουρος/η ότι τα μέλη της εκκλησίας 
(τοποθέτησε 6D, 80, 81, 39, 24, 141, 140, 89, 
25 στον πίνακα) χάρηκαν που τον ξαναείδαν 
(πρόσθεσε 45) και διαπίστωσαν ότι ήταν ξανά 
υγιής. Είμαι επίσης σίγουρος/η ότι χάρηκαν 
που πήραν γράμμα από τον αγαπημένο τους 
φίλο, τον Παύλο. Ο Επαφρόδιτος ή κάποιος 
άλλος από τους ηγέτες της εκκλησίας τούς 

διάβασε το γράμμα (πρόσθεσε το 137). (Ζήτησε από ένα παιδί να ξετυλίξει το ρολό 
και να διαβάσει το γράμμα του Παύλου.)

Αγαπητοί Χριστιανοί των Φιλίππων,

Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου δώσατε για να κηρύξω το ευαγγέλιο. Γεμίζω 
χαρά κάθε φορά που σας σκέφτομαι και προσεύχομαι για σας. Σας αγαπώ και 
προσεύχομαι να δυναμώσει η αγάπη σας για τον Ιησού Χριστό. 

Γνωρίζετε ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω τα χαρμόσυνα νέα του Ιησού. Στην 
αρχή, οι πιστοί εδώ φοβόντουσαν να μιλήσουν για το Χριστό, αλλά από τότε έγιναν 
πιο γενναίοι και κηρύττουν με τόλμη γι’ Αυτόν.

Γνωρίζω ότι αντιμετωπίζετε προβλήματα, όμως το πιο σημαντικό είναι να εργάζεστε 
όλοι μαζί ως μια ομάδα, δείχνοντας αγάπη ο ένας για τον άλλο. Θέλω να βοηθήσετε 
την Ευωδία (δείξε το 141) και τη Συντύχη (δείξε το 140) να σταματήσουν να μαλώνουν 
και να συνεργαστούν μεταξύ τους, καθώς έχουν υπηρετήσει πιστά τον Κύριο. Όλοι 
σας θα πρέπει να σκέφτεστε με την ταπεινοφροσύνη που είχε ο Ιησούς. Ποτέ δε 
σκεφτόταν τον Εαυτό Του· σκεφτόταν μόνο πώς να ευχαριστήσει τον Πατέρα Του. 
Κι εσείς θα πρέπει να κάνετε το ίδιο.

Ελπίζω να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο για να σας βοηθήσει. Στο μεταξύ 
σας στέλνω πίσω στους Φιλίππους τον Επαφρόδιτο. Είχε αρρωστήσει τόσο πολύ 
που σχεδόν πέθανε, όμως ο Θεός έδειξε έλεος για αυτόν και του χάρισε τη ζωή. 
Ανησυχούσε για σας από τότε που μάθατε ότι αρρώστησε. Δείξτε του μεγάλη τιμή 
γιατί διακινδύνεψε τη ζωή του για να με βοηθήσει.  

Μην ανησυχείτε για τίποτε, αλλά μάθετε να προσεύχεστε για το κάθε τι. Θα νιώθετε 
μεγάλη ειρήνη αν γεμίσετε το μυαλό σας με πράγματα που είναι δίκαια και καλά. 

80
141 140

6D 81 39 45

137

24 2589
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Σας ευχαριστώ για το χρηματικό δώρο που μου στείλατε. Ο Κύριος σας χρησιμοποίησε 
για να καλύψετε τις ανάγκες μου.

 Παύλος και Τιμόθεος

Δε γνωρίζουμε αν η Ευωδία και η Συντύχη τα πήγαν καλύτερα, όμως ο Θεός ήταν 
Αυτός που οδήγησε τον Παύλο να γράψει αυτό το γράμμα. Τα λόγια Του ήταν αυτά 
ακριβώς που χρειαζόντουσαν για να ενθαρρυνθούν να έχουν στάση ίδια με του 
Ιησού, ώστε να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα που είχαν μεταξύ τους η Ευωδία 
και η Συντύχη.

Το γράμμα του Παύλου έγινε η πνευματική τροφή που χρειαζόντουσαν οι πιστοί 
των Φιλίππων για να δυναμώσει η ικανότητα τους να τα πάνε καλά ο ένας με τον 
άλλο. Όσο περισσότερο το διάβαζαν τόσο περισσότερο καταλάβαιναν τον τρόπο 
που θέλει ο Χριστός να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε και έτσι όλο και περισσότερο 
σκεφτόντουσαν και ενεργούσαν σαν κι Αυτόν.

  

Γ. Συμπέρασμα

 Ανακεφαλαίωση

(Λυδία 89, γυναίκα 39, δεσμοφύλακας 24, Επαφρόδιτος 45, Παύλος 106, γραφείο 107Β)

Ποιοι ήταν οι τρεις πρώτοι πιστοί της εκκλησίας των Φιλίππων; (Να επιτρέψεις απαντήσεις 
σε όλη τη διάρκεια της ανακεφαλαίωσης.) Ναι, οι πρώτοι πιστοί ήταν η Λυδία (τοποθέτησε 
το 89 στον πίνακα), μια πρώην δούλη που ελευθερώθηκε από ένα πονηρό πνεύμα  
(πρόσθεσε 39), και ο δεσμοφύλακας (πρόσθεσε 
24). Πώς βοήθησε η εκκλησία τον Παύλο κατά 
τη διάρκεια της φυλάκισής του στη Ρώμη; 
Σωστά· έκανε μια συνεισφορά για τον Παύλο 
και έστειλε τον Επαφρόδιτο (πρόσθεσε το 45) 
για να τον βοηθήσει. Ποιο ήταν το πρόβλημα 
που είχε η εκκλησία; Σωστά·δύο γυναίκες είχαν 
μια διαφωνία που προκαλούσε προβλήματα 
σ’ όλη την εκκλησία. Ο Παύλος ήθελε να 
δυναμώσει πνευματικά η εκκλησία. Τι τους 
είπε να κάνουν στο εδάφιο Φιλιππησίους 2:5 για να λύσουν το πρόβλημα; Ναι, τους είπε 
(πρόσθεσε τα 106, 107Β) να έχουν τον ίδιο φρόνημα (στάση) με τον Ιησού. Τι εννοούσε ο 
Παύλος όταν έλεγε να έχουν το ίδιο φρόνημα (στάση) με τον Ιησού; Σωστά· θα έπρεπε 
να σκέφτονται και να ενεργούν ο ένας προς τον άλλο ταπεινά όπως έκανε κι Εκείνος. 
Ας πούμε όλοι μαζί το εδάφιο. (Κάντε το· αφαίρεσε όλες τις φιγούρες.) 

 Εφαρμογή 

(Λέξεις 139(5), βέλη 132(3), Βίβλος132, Ιησούς 3·λωρίδες λέξης ΣΩΣΤΟ 182, ΛΑΘΟΣ 
183, ΑΓΑΠΑ 184   ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ 185, ΕΥΓΝΩΜΩΝ 186, ΤΑΠΕΙΝΟΣ 187, ΜΙΣΕΙ 188, 
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 189, ΖΗΛΙΑΡΗΣ, 190, ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ 191, ΚΡΙΤΙΚΟΣ 192, ΕΓΩΙΣΤΗΣ 
193, κάρτες «Σωστές και Λάθος σκέψεις», κολλητική ταινία, προσωπάκια «Χαμογελαστό/
Θλιμμένο»)

Καθώς σκέφτεσαι και ενεργείς όπως ο Ιησούς θα αυξηθείς και θα δυναμώσεις 
πνευματικά. Αφού τα λόγια σου και οι πράξεις σου επηρεάζονται από τα πράγματα 

106

107B3989 4524
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τα οποία σκέφτεσαι, είναι σημαντικό να 
βάζεις σωστά πράγματα στο μυαλό σου. 
(Τοποθέτησε στον πίνακα Ο ΝΟΥΣ, ΜΟΥ, 
ΣΚΕΨΕΙΣ 139, βέλος 132(1).) Το εδάφιο 
Φιλιππησίους 4:8 μας λέει ότι πρέπει να 
σκεφτόμαστε αυτά που είναι αληθινά, αγνά, 
σωστά και καλά. 

Έχω γράψει σε κάρτες μερικές λέξεις που 
δείχνουν σωστούς (πρόσθεσε ΣΩΣΤΟ) και 
λάθος (πρόσθεσε ΛΑΘΟΣ 183) τρόπους 

σκέψης. Καθώς διαβάζω την κάθε κάρτα θέλω να σηκώνετε ένα χαμογελαστό 
προσωπάκι αν νομίζετε ότι η κάρτα λέει ένα σωστό τρόπο σκέψης ή ένα θλιμμένο 
προσωπάκι αν νομίζετε ότι η κάρτα λέει ένα λάθος τρόπο σκέψης. (Μοίρασε τα 
προσωπάκια «Χαμογελαστό/ θλιμμένο». Σήκωνε μία-μία τις κάρτες με τις «Σωστές και 
Λάθος σκέψεις» δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να ανταποκρίνονται σε κάθε μία. 
Στερέωσε [δες σελ. 00) κάθε κάρτα στον πίνακα κάτω από την κατάλληλη επικεφαλίδα 
ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ.)

Να θυμάστε, οι σκέψεις μας επηρεάζουν τα λόγια μας και τις πράξεις μας (πρόσθεσε βέλη 
132(2), ΛΟΓΙΑ 139, ΠΡΑΞΕΙΣ 139). Αν οι σκέψεις σου είναι γεμάτες μίσος και εγωισμό, 
πώς αυτό θα επηρεάσει τα λόγια σου και τις πράξεις σου; Σωστά· δε θα μοιράζεσαι τα 
πράγματά σου με άλλους και θα λες ή θα κάνεις κακά πράγματα για να τους πληγώσεις. Αν 
σκέφτεσαι σκέψεις αγάπης και καλοσύνης, πώς αυτό θα επηρεάσει τις πράξεις σου; Ναι, θα 
λες καλά πράγματα στους άλλους και θα βρίσκεις τρόπους για να τους βοηθήσεις. (Κάνε 
συζήτηση για οποιεσδήποτε ανάλογες συμπεριφορές έχεις παρατηρήσει στην τάξη σου.)

Κάθε τι που βλέπεις και ακούς θα επηρεάσει τη σκέψη σου. Αν ξοδεύεις χρόνο 
βλέποντας ταινίες βίας ή παίζοντας βίαια παιχνίδια στον υπολογιστή, το μυαλό 
σου θα γεμίσει με βία. Πώς θα φανεί αυτό στις πράξεις σου; Σωστά· θα αρχίσεις να 
ενεργείς βίαια, και έτσι θα πληγώνεις άλλους ανθρώπους. Αν περνάς την ώρα σου 
με ανθρώπους που συνεχώς γκρινιάζουν ή  δείχνουν έλλειψη σεβασμού θα αρχίσεις 
να κάνεις τα ίδια πράγματα. Αυτή είναι μια αιτία για την οποία οι φίλοι που έχεις 
επιλέξει μπορεί να μην αρέσουν στους γονείς σου. 

Αν επιθυμείς να σκέφτεσαι καλά και σωστά, τότε θα πρέπει να γεμίζεις το νου σου 
με πράγματα που είναι καλά και σωστά. Η Βίβλος (πρόσθεσε 132) θα σε βοηθήσει 
να γνωρίζεις ποιο είναι σωστό και καλό. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να ξοδεύεις 
καθημερινά χρόνο να τη μελετάς και να σκέφτεσαι αυτά που λέει. Όμως θα πρέπει 
επίσης να την υπακούς αν θέλεις να σκέφτεσαι και να ενεργείς σαν τον Ιησού 
(πρόσθεσε 3). Όταν αρχίσεις να το κάνεις αυτό, θα μπορείς να κάνεις σωστές επιλογές 
για το τι θα βλέπεις και θα ακούς και με ποιον θα περνάς την ώρα σου. Να θυμάσαι 
ότι έχεις το Άγιο Πνεύμα που θα σε βοηθά να σκέφτεσαι και να ενεργείς σαν τον 
Ιησού· στηρίξου σ’ Αυτόν για να τα καταφέρεις.

 Δραστηριότητα Ανταπόκρισης

Μοίρασε τους σελιδοδείκτες «Σκέψου και Πράξε». Δώσε έμφαση στην σημασία της 
καθημερινής μελέτης της Βίβλου με τα Βοηθήματα Βιβλικής Μελέτης, που θα βοηθήσει 
τα παιδιά να γνωρίσουν ποιες λέει ο Θεός ότι είναι σωστές σκέψεις και πράξεις.  Να 
τα ενθαρρύνεις να ζητούν από το Άγιο Πνεύμα να τα βοηθήσει να υπακούνε αυτά που 
διδάσκει η Γραφή, έτσι ώστε να μπορούν να σκέφτονται και να ενεργούν καθημερινά 
σαν τον Ιησού.
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 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΠΙΤΙ

Μοίρασε  τα σύμβολα εδαφίου για το Φιλιππησίους 2:5 και τα Βοηθήματα Βιβλικής 
Μελέτης για το Μάθημα 12.   
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