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Ο χριστιανός πρέπει να μένει 
καθαρός από την αμαρτία

Θέμα: Νερό

Μ ά θ η μ α  14

 ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙΣ … 

Η ηθική και πολιτική σήψη έχει ποτίσει τον ιστό της κοινωνίας μας και χτυπά αλύπητα 
τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά. Το θλιβερό είναι ότι πολλοί χριστιανοί δείχνουν 
μια τάση συμφιλίωσης με τη διεφθαρμένη κοινωνία· κάνουν συμβιβασμούς με αυτήν 
και κατεβάζουν τον πήχη σε ένα βολικό επίπεδο όπου είναι πρόθυμοι να είναι σχεδόν 
αλλά όχι τόσο κακοί όσοι οι μη χριστιανοί. Αυτοί οι συμβιβασμοί είναι απαράδεκτοι 
από τον άγιο Θεό.

Ο Θεός θέλει ο λαός Του να μένει καθαρός μέσα σε ένα ακάθαρτο κόσμο. Έχει 
εξασφαλίσει τον τρόπο για να γίνει αυτό με το να προσφέρει συγχώρηση και 
καθαρισμό στους πιστούς που αντιμετωπίζουν έντιμα την αμαρτία τους μέσα από 
μια γνήσια εξομολόγηση. Αυτό το μάθημα σου δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσεις 
ξεκάθαρα την αμαρτία στη ζωή του χριστιανού με ένα τρόπο που αποφεύγει τις 
δύο ακρότητες — να έχουμε μια αδιάφορη στάση προς την αμαρτία, πράγμα που 
προκαλεί αμέλεια, ή να φοβόμαστε ότι η αμαρτία ακυρώνει τη σωτηρία ενός πιστού. 
Είθε οι μαθητές σου να αναπτύξουν μια αγάπη για καθαρότητα και να αυξήσουν την 
απέχθεια τους προς την αμαρτία, γεγονός που θα τους βοηθήσει να αυξηθούν στον 
αγιασμό. «Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του 
Θεού» (Ματθαίος 5:8 Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας)  

 ΣΤΟΧΟΣ: 

 Να μπορέσουν τα παιδιά να
• Γνωρίσουν ότι τα παιδιά του Θεού κρατούν καθαρές τις ζωές τους με το 

να εξομολογούνται σ’ Αυτόν τις αμαρτίες τους. 
• Ανταποκριθούν με το να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους στο Θεό 

μόλις καταλάβουν ότι έχουν αμαρτήσει.

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: Ιωάννης 13:1-17· Α’ Ιωάννου 1:7-10· 2:1, 28· 
             3:2, 3, 19-240183 Αποκάλυψη 12:10
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Σύμβολο Επανάληψης

 ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗ: Α’ Ιωάννου 1:9

Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας¸ ο Θεός που είναι αξιόπιστος και 
δίκαιος, θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε 
άδικη πράξη.

 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

Εποπτικά βοηθήματα για το Α΄ Ιωάννου 1:9 από τα Εποπτικά Μέσα των 
Βιβλικών Εδαφίων

Σκηνικά: Διάγραμμα Επανάληψης, Απλό σκηνικό, Φιγούρες: Ε1-Ε14, 1, 10, 132, 
150, 151, 152, 195, 196, 197, 198, 199, 200

Θήκη εδαφίων και σύμβολα εδαφίων (φωτοτυπίες) για το Α΄ Ιωάννου 1:9
Βοηθήματα Βιβλικής Μελέτης για το Μάθημα 14
Ειδικά:  • Για το Διάγραμμα Επανάληψης: Μία κανάτα νερό, ένα  

 ποτήρι, μία λεκάνη
• Για τη Βιβλική Αφήγηση 1: Λωρίδες λέξεων ΙΩΑΝΝΗΣ 195, 

Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ 196, Β΄ΙΩΑΝΝΟΥ 197, Γ’ ΙΩΑΝΝΟΥ 198, 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 199, Πίνακας «Βιβλία της Καινής Διαθήκης» 

• Για τη Βιβλική Αφήγηση 2: Μία πετσέτα, μια λεκάνη νερό
• Για τη Βιβλική Αφήγηση 3: Λωρίδες λέξεων  Α’ ΙΩΑΝΝΟΥ 196, 

ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 200, ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 199, μεγάλο χαρτί και 
μαρκαδόρος ή πίνακας και κιμωλία

• Για την εφαρμογή: Κατάλογος από τη βιβλική αφήγηση 3
• Για τη δραστηριότητα ανταπόκρισης: Ένα μικρό δοχείο, 

φωτοτυπίες «Συγχωρημένος και καθαρός», μολύβια
• Για επιλογές: Υλικά για οποιαδήποτε προαιρετική επιλογή επιλέξεις 

να κάνεις
• Σημείωση: Ακολούθησε τις οδηγίες στη σελίδα Ε11 στην εισαγωγή 

για να προετοιμάσεις τις λωρίδες λέξεων και τα φυλλάδια 
«Συγχωρημένος και Καθαρός» (σχήμα Ε -20 στις πίσω σελίδες).

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Τοποθέτησε το Διάγραμμα Επανάληψης με τα σύμβολα Ε1 – Ε12 στη θέση τους. Ζήτησε 
από κάποιο παιδί να τοποθετήσει το Ε13 στο πλοίο καθώς η τάξη απαγγέλει δυνατά 
το εδάφιο για το μάθημα 13. Δώσε στα παιδιά την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες 
που ζήτησαν βοήθεια από το Θεό για να ελέγξουν και να φυλάξουν το στόμα τους την 
περασμένη εβδομάδα. Να έχει έτοιμο το Ε14, μια κανάτα νερό και μια λεκάνη για να 
τα χρησιμοποιήσεις εκεί που υποδεικνύεται. Χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ερωτήσεις 
για να κάνεις επανάληψη στο μάθημα 13: 

1. Ποιος ζήτησε από το Θεό να βάλει φρουρά στο στόμα του; (Ο Βασιλιάς 
Δαβίδ)

2. Για ποιο λόγο λέμε άσχημα λόγια; (Οι καρδιές μας είναι πονηρές.)
3. Ποιος προειδοποίησε τους χριστιανούς ότι η γλώσσα είναι σαν ένα 

θανατηφόρο δηλητήριο, μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, ένα άγριο ζώο που 
δεν έχει δαμαστεί; (Ο Ιάκωβος)

4. Ποιος μπορεί να μας βοηθήσει να ελέγξουμε τη γλώσσα μας όταν 
γινόμαστε χριστιανοί; (Το Άγιο Πνεύμα)

5. Ποια πράξη του Ανανία και της Σαπφείρας έδειξε ότι η γλώσσα τους, 
τους είχε κάτω από τον έλεγχο της; (Είπαν ψέματα για το πόσα χρήματα 
είχαν πάρει από την πώληση της περιουσίας τους.)
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6. Πώς έδειξαν ο Παύλος και ο Σίλας ότι άφησαν το Άγιο Πνεύμα να 
ελέγχει τη γλώσσα τους όταν ήταν φυλακισμένοι στους Φιλίππους; 
(Έψαλλαν δοξολογίες στο Θεό παρόλο που υπέφεραν από τα χτυπήματα 
που είχαν δεχτεί.)  

Το νερό (τοποθέτησε το Ε14 στο πλοίο) είναι μια βασική προμήθεια για τον εφοδιασμό 
του πλοίου. #1 Καθώς το αλμυρό νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε για να 
το πιούμε ούτε για να μαγειρέψουμε, χρειάζεται να αποθηκευτεί άφθονο καθαρό, 
γλυκό νερό (χύσε λίγο νερό στο ποτήρι) πριν το πλοίο «ανοίξει τα πανιά» του για 
ταξίδι. Ενώ είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αρκετό νερό για να πίνουμε και να 
μαγειρεύουμε, είναι επίσης αναγκαίο να υπάρχει αρκετό νερό (χύσε νερό στη λεκάνη) 
για να κρατάμε το πλοίο και όλους, όσους βρίσκονται πάνω του, καθαρούς. 

Καθώς ταξιδεύουμε στη θάλασσα της ζωής, η αμαρτία #2 μας βρωμίζει εσωτερικά, 
όμως το νερό που πίνουμε και χρησιμοποιούμε για να λουζόμαστε δεν μπορεί να 
μας καθαρίσει από την αμαρτία. Το σημερινό εδάφιο αποστήθισης θα μας δείξει πώς 
ένας Χριστιανός μπορεί να κρατηθεί καθαρός από την αμαρτία.

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ  

Χρησιμοποίησε τα εποπτικά για να διδάξεις το Α΄ Ιωάννου 1:9 όπως υποδεικνύεται.

Όταν δεχόμαστε τον Κύριο Ιησού Χριστό 
ως προσωπικό μας Σωτήρα, ο Θεός, το 
Άγιο Πνεύμα, έρχεται για να ζήσει μέσα μας. 
Έχουμε μια νέα φύση που θέλει να υπακούσει 
το Θεό, και έχουμε το Άγιο Πνεύμα για να 
μας βοηθά να Τον υπακούμε. Όμως γρήγορα 
ανακαλύπτουμε ότι συνεχίζουμε να κάνουμε 
λάθος πράγματα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό 
συμβαίνει γιατί εξακολουθούμε να έχουμε 
την παλιά φύση που επιθυμεί να κάνει το 
δικό της. Μόνο όταν θα πάμε στον ουρανό θα ελευθερωθούμε από τον πειρασμό να 
αμαρτάνουμε και θα πάψουμε να ενδίδουμε κάπου κάπου στον πειρασμό. Όμως όταν 
διαπράττουμε αμαρτίες, το Άγιο Πνεύμα μας ελέγχει — μας κάνει να καταλαβαίνουμε 
ότι έχουμε κάνει λάθος — έτσι ώστε να παραδεχτούμε ότι έχουμε αμαρτήσει και να 
θέλουμε να διορθώσουμε τα πράγματα με το Θεό, τον Ουράνιο μας Πατέρα. 

Το σημερινό εδάφιο αποστήθισης (τοποθέτησε την παραπομπή) μάς πληροφορεί 
ότι δε χάνουμε τη σωτηρία μας, ούτε χρειάζεται να ξανασωθούμε κάθε φορά που 
αμαρτάνουμε· ταυτόχρονα, μας ξεκαθαρίζει ότι όταν αμαρτάνουμε, αφού έχουμε γίνει 
χριστιανοί, έχει σημασία για το Θεό. Μας λέει κάτι το συγκεκριμένο που πρέπει να 
κάνουμε όταν έχουμε αμαρτήσει.

Ας διαβάσουμε όλοι μαζί δυνατά το πρώτο μέρος (τοποθέτησε το πρώτο εποπτικό 
κομμάτι) του εδαφίου. (Κάντε το.) Τι μας λέει αυτό το τμήμα του εδαφίου να κάνουμε; 
(Ανταπόκριση) Ναι, πρέπει να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να παραδεχτούμε στο Θεό αυτό που κάναμε λάθος χωρίς να προσπαθήσουμε 
να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας ή να κατηγορήσουμε άλλους. Πρέπει να Του 
πούμε τι κάναμε και να συμφωνήσουμε μαζί Του ότι ήταν λάθος. Για παράδειγμα, 
αντί απλώς να πούμε «Θεέ μου, σήμερα αμάρτησα», να πούμε «Σήμερα αντέγραψα 
στο διαγώνισμα ορθογραφίας γιατί κοίταξα στο γραφτό της Γεωργίας. Γνωρίζω ότι 
αμάρτησα εναντίον Σου.» 

#1   
Προαιρετική Επιλογή  

Ετοίμασε μικρά ποτήρια 
με νερό για να πιει κάθε 
παιδί κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης.

#2    
Προαιρετική Επιλογή  

Κάρτα ορισμού λέξης: 
Αμαρτία= Οτιδήποτε λέμε, 
κάνουμε ή σκεφτόμαστε 
ενάντια στο Λόγο του 
Θεού.
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Το υπόλοιπο εδάφιο μας λέει τι πρόκειται να κάνει ο Θεός όταν ομολογήσουμε τις 
αμαρτίες μας . (Τοποθέτησε τα υπόλοιπα κομμάτια του εποπτικού.) Ας το διαβάσουμε 
όλοι μαζί δυνατά. (Κάντε το.) Πρώτα μαθαίνουμε δύο σημαντικά πράγματα για το 
Θεό. Ποια είναι; (Απάντηση) Σωστά. Είναι αξιόπιστος και δίκαιος. Επειδή ο Θεός 
είναι αξιόπιστος, μπορούμε πάντα να είμαστε βέβαιοι ότι θα συγχωρήσει τις αμαρτίες 
μας όταν τις εξομολογούμαστε σ’ Αυτόν. Επειδή είναι δίκαιος, γνωρίζουμε ότι έχει 
το απόλυτο δικαίωμα να μας συγχωρήσει γιατί ο Υιός Του ο Κύριος Ιησούς Χριστός, 
τιμωρήθηκε για όλες μας τις αμαρτίες όταν πέθανε στον σταυρό. Πόσο θαυμαστό 
είναι ότι μπορούμε πάντα να στηριζόμαστε στο Θεό και να Τον εμπιστευόμαστε 
απόλυτα ότι θα μας συγχωρήσει! 

Δεύτερο, μαθαίνουμε δύο πράγματα που υπόσχεται να κάνει ο Θεός όταν ομολογούμε 
σ’ Αυτόν τις αμαρτίες μας. Ποιο είναι το πρώτο πράμα που κάνει; (Απάντηση) Ναι, 
συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Αυτό σημαίνει ότι ακυρώνει το κακό που κάναμε και δεν το 
κρατά εναντίον μας. Τι κάνει ο Θεός όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας; (Απάντηση) 
Σωστά. Μας καθαρίζει από όλα αυτά που κάναμε λάθος. Ο Θεός καθαρίζει την 
αμαρτία που μας κάνει να είμαστε γι’ Αυτόν εσωτερικά ακάθαρτοι. Τώρα όταν μας 
βλέπει, δε βλέπει πια την αμαρτία μας. Δε χρειάζεται να νιώθουμε πια ένοχοι επειδή 
γνωρίζουμε ότι όλα είναι τακτοποιημένα ανάμεσα στο Θεό, που είναι ο Ουράνιος 
Πατέρας μας, και εμάς, που είμαστε τα παιδιά Του. Τι θαυμάσιο εδάφιο που έχουμε για 
βοήθεια όταν αμαρτάνουμε! Ας το μάθουμε απέξω για να το εφαρμόζουμε πρακτικά 
καθημερινά στη ζωή μας. (Δουλέψτε για την αποστήθιση του εδαφίου.)#3

 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Ένας χριστιανός πρέπει να μένει καθαρός από την αμαρτία

Α. Εισαγωγή
 Τα βρώμικα χέρια του Ανδρέα
Β. Βιβλική Αφήγηση 
 1. Ο Ιωάννης γράφει πέντε βιβλία της Καινής Διαθήκης.
 2. Ο Ιησούς διδάσκει τους μαθητές να μένουν καθαροί από  
  την αμαρτία.
 3. Ο Ιωάννης διδάσκει τους χριστιανούς πώς να ζούνε  
  καθαρές ζωές.
Γ. Συμπέρασμα
 Ανακεφαλαίωση 
 Εφαρμογή 
  Να αναγνωρίσουν έναν τρόπο που αμάρτησαν 
 Δραστηριότητα Ανταπόκρισης 
  Εξομολογούνται την αμαρτία τους στο Θεό

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Α. Εισαγωγή

 Τα βρώμικα χέρια του Ανδρέα #4

Ένα κυριακάτικο πρωινό, ο Ανδρέας σηκώθηκε νωρίς για να ετοιμαστεί για την 
εκκλησία. Έκανε μπάνιο και έβαλε καθαρά ρούχα πριν φάει το πρωινό του. Ενώ 
περίμενε να ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι για να φύγουν για την εκκλησία, αποφάσισε 

#3 
Προαιρετική Επιλογή  

Αποστήθιση του εδαφίου: 
Βάλε τα παιδιά να επα-

ναλάβουν αρκετές φορές 
όλα μαζί δυνατά το εδάφιο. 

Μετά διάλεξε ένα παιδί 
για να αφαιρέσει ένα από 
τα εποπτικά κομμάτια και 
να καθοδηγήσει τα παιδιά 
να απαγγείλουν το εδάφιο 

χωρίς αυτό το κομμάτι. Συ-
νέχισε με αυτόν τον τρόπο 

μέχρις ότου να αφαιρεθούν 
όλα τα κομμάτια και τα παι-
διά να λένε το εδάφιο χωρίς 

να βλέπουν τα εποπτικά.

#4 
Προαιρετική Επιλογή  

Προμηθεύσου ένα καθρέ-
φτη, μια λεκάνη νερό και 
ένα πετσετάκι. Βάλε ένα 

παιδί ή ένα βοηθό να έρθει 
στην τάξη με βρώμικο πρό-

σωπο. Μετά ζήτησε του/της 
να κοιτάξει τον καθρέφτη 

και να χρησιμοποιήσει τον 
καθρέφτη και το πετσετάκι 
για να ξεπλύνει τη βρωμιά. 

Συζήτησε με την τάξη το 
πώς ο Λόγος του Θεού μας 
δείχνει την αμαρτία μας και 
μας παροτρύνει να ερχόμα-
στε καθημερινά στο Χριστό 

για καθαρισμό.
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να βγει έξω και να παίξει στην καινούρια κούνια που είχε κρεμάσει ο μπαμπάς του 
σε ένα μεγάλο κλαδί της βελανιδιάς που ήταν στην πίσω αυλή του σπιτιού τους. 

Καθώς ο Ανδρέας άνοιξε την πόρτα για να βγει έξω, ο μπαμπάς του τον προειδοποίησε 
να μη λερωθεί. «Εντάξει!» είπε καθώς έκλεισε την πόρτα. Η κούνια φαινόταν πολύ 
όμορφη, όμως δεν πρόσεξε ότι το χόρτο ήταν βρεμένο από τη βραδινή βροχή. 

 Ο Ανδρέας πέρασε υπέροχα κάνοντας κούνια ψηλά στον αέρα. Σε λίγο άκουσε τον 
μπαμπά του να του φωνάζει ότι ήταν ώρα για να φύγουν για την εκκλησία. Ενώ η 
κούνια ήταν ακόμη σχετικά ψηλά, αποφάσισε να πηδήξει. Όταν προσγειώθηκε στο 
έδαφος το πόδι του γλίστρησε στο βρεμένο χορτάρι, πράγμα που τον έκανε να πέσει 
στα χέρια του και τα γόνατά του. Τα χέρια του βράχηκαν και λερώθηκαν ενώ στο 
παντελόνι του είχε λεκέδες από βρεγμένα χόρτα. 

Ο μπαμπάς του δε χάρηκε όταν είδε το βρώμικο παντελόνι του Ανδρέα. «Ανδρέα 
σου είπα να μη λερωθείς.» 

«Το γνωρίζω», απάντησε ο Ανδρέας. «Λυπάμαι, μπαμπά. Προσπαθούσα να είμαι 
προσεχτικός, αλλά το διασκέδαζα τόσο πολύ, και δε σκέφτηκα τι θα συνέβαινε αν 
πηδούσα από την κούνια».

Ζαρώνοντας τα φρύδια, ο μπαμπάς είπε: «Έχουμε αργήσει πολύ για την εκκλησία, 
βιάσου όμως να πλύνεις τα χέρια σου και να αλλάξεις το παντελόνι σου.»

Γιατί δε χρειάστηκε να κάνει ξανά μπάνιο ο Ανδρέας; (Απάντηση) Σωστά· μόνο τα 
χέρια του και το παντελόνι είχαν λερωθεί. Αυτό μοιάζει πολύ με την πνευματική μας 
ζωή με το Θεό. Σήμερα, θα μάθουμε πώς να ζήσουμε καθαρές ζωές. 

Β. Βιβλική Αφήγηση

 1. Ο Ιωάννης γράφει πέντε βιβλία της Καινής Διαθήκης.

(Ιωάννης 1· λωρίδες λέξης ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 195, Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ 196, Β΄ΙΩΑΝΝΟΥ 197, Γ’ 
ΙΩΑΝΝΟΥ 198, ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 199· πίνακας 
«Βιβλία της Καινής Διαθήκης»)

Όταν γέρασε ο Ιωάννης (τοποθέτησε το 
1 στον πίνακα), που ήταν ένας από τους 
δώδεκα μαθητές του Ιησού, το Άγιο Πνεύμα 
τον οδήγησε να γράψει πέντε από τα βιβλία 
της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο βιβλίο που 
έγραψε ήταν το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 
(πρόσθεσε ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ195· δείξε το 
βιβλίο στον πίνακα «Βιβλία της Καινής Διαθήκης»). Ο Ιωάννης έγραψε αυτό το βιβλίο 
για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, που δίνει 
αιώνια ζωή σε όλους όσους πιστεύουν σ’ Αυτόν. Έγραψε επίσης ότι όλοι όσοι δέχονται 
τον  Κύριο Ιησού Χριστό ως τον προσωπικό τους Σωτήρα γίνονται παιδιά του Θεού.

Μετά ο Ιωάννης έγραψε τρία γράμματα για να βοηθήσει τους χριστιανούς να 
γνωρίζουν πώς να «περπατήσουν» ή να ζήσουν ως παιδιά του Θεού. Αυτά ονομάζονται 
Α’ Ιωάννου, Β’ Ιωάννου, Γ’ Ιωάννου (πρόσθεσε Α’ ΙΩΑΝΝΟΥ 196, Β’ ΙΩΑΝΝΟΥ 197, 
Γ’ ΙΩΑΝΝΟΥ 198, δείξε τα βιβλία αυτά στον πίνακα «Βιβλία της Καινής Διαθήκης»). 

Το πέμπτο βιβλίο ονομάζεται Αποκάλυψις (πρόσθεσε ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 199·στον πίνακα 
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«Βιβλία της Καινής Διαθήκης»). Είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Θα 
μάθουμε περισσότερα γι’ αυτό το βιβλίο στο επόμενο μας μάθημα. (Άφησε το 1 και 
τις λωρίδες λέξης στον πίνακα.)

 2. Ο Ιησούς διδάσκει τους μαθητές να μένουν καθαροί από την  
  αμαρτία.  
  (Ιωάννης 13:1-17)

(Μία πετσέτα, μια λεκάνη νερό) #5 #6  

Ας αρχίσουμε εξετάζοντας ένα σημαντικό γεγονός που κατέγραψε ο Ιωάννης στο 
ευαγγέλιό του (αφαίρεσε Α’ ΙΩΑΝΝΟΥ, Β’ ΙΩΑΝΝΟΥ, Γ’ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ). 
Βρείτε το Ιωάννης κεφάλαιο 13, και τοποθετείστε εκεί το σελιδοδείκτη σας. Εδώ είναι 
το σημείο που θα μάθουμε τι δίδαξε ο Ιησούς στους μαθητές του για την πνευματική 
καθαρότητα.

Ο Ιησούς και οι μαθητές του είχαν μαζευτεί για να φάνε το Πασχαλινό Δείπνο ακριβώς 
πριν απ’ το θάνατο Του στον σταυρό. Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Ιησούς έφυγε 
απ’ το τραπέζι και πήρε μια πετσέτα και μια λεκάνη νερό (τοποθέτησε την πετσέτα 
και τη λεκάνη). Ας διαβάσουμε το εδάφιο 5 για να δούμε τι συνέβη μετά. (Ζήτησε 
από ένα παιδί να διαβάσει  δυνατά το εδάφιο 5.) Τι έκανε ο Ιησούς; (Απάντηση) Ναι, 
άρχισε να πλένει και να σκουπίζει τα πόδια των μαθητών. Αυτό ήταν ένα έθιμο που 
το γνώριζαν πάρα πολύ καλά οι μαθητές, όμως πάντα γινόταν από τους υπηρέτες 
του σπιτιού.

Όταν ο Ιησούς ήρθε στον Πέτρο, ο Πέτρο είπε: «Όχι! Ποτέ δε θα μου πλύνεις 
τα πόδια». Ο Πέτρος δεν το έκανε αυτό από ασέβεια ή επαναστατικότητα. Στην 
πραγματικότητα νόμιζε ότι τιμούσε τον Ιησού εμποδίζοντάς Τον να κάνει τη δουλειά 
ενός υπηρέτη ή ενός σκλάβου. Ο Πέτρος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ιησούς.

Ο Ιησούς απάντησε: «Πέτρο, αν δεν πλύνω τα πόδια σου, τότε δεν είσαι ένας από 
τους δικούς Μου». 

Ο Πέτρος απάντησε γρήγορα: «Κύριε, αφού πλύνεις τα πόδια μου, πλύνε και τα 
χέρια μου και το κεφάλι μου!»

Τότε του είπε ο Ιησούς: «Όταν κάποιος έχει κάνει μπάνιο, το σώμα του είναι καθαρό. 
Χρειάζεται να πλύνει μόνο τα πόδια του. Όλοι σας είστε καθαροί εκτός από έναν». 
Ο Ιησούς αναφερόταν στον Ιούδα που επρόκειτο να Τον προδώσει.

Ο Ιησούς δε μιλούσε για τη σημασία του μπάνιου, όταν είμαστε βρώμικοι. Ήθελε 
να βοηθήσει τους μαθητές Του να καταλάβουν τη σημασία του να είναι καθαροί 
πνευματικά. Με την εξαίρεση του Ιούδα, οι μαθητές ήταν ήδη καθαροί γιατί είχαν 
πιστέψει στον Ιησού. Όμως ο Ιησούς ήθελε να γνωρίζουν ότι θα συνεχίσουν να 
αμαρτάνουν και ότι είχαν ανάγκη να καθαρίζονται από την αμαρτία. (Άφησε το 1 
στον πίνακα·αφαίρεσε το ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ.)

 3. Ο Ιωάννης διδάσκει τους χριστιανούς πώς να ζούνε  
  καθαρές ζωές. 
  (Α΄ Ιωάννου 1:7-10· 2:1, 28· 3:2, 3, 19-24· Αποκάλυψις 12:10)

(Λωρίδες λέξεων Α’ ΙΩΑΝΝΟΥ 196, ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 200· μεγάλο χαρτί & 
μαρκαδόρος ή πίνακας κιμωλία· σταυρός 152, καρδιά 10, Ιησούς 151, Ουρανός 150, 
Βίβλος 132)

#5 
Προαιρετική Επιλογή  

Ζήτησε από δύο βοη-θούς 
ή δύο παιδιά να προετοιμα-
στούν εκ των προτέρων για 

να χρησιμοποιήσουν μια πε-
τσέτα και μια λεκάνη για να 
παίξουν την ιστορία καθώς 

την αφηγείσαι στην τάξη

#6 
Προαιρετική Επιλογή  

Στρώσε ένα τραπέζι με 
τραπεζομάντιλο, πιάτα, πο-
τήρια και μαχαιροπήρουνα. 
Να συμπεριλάβεις ένα μπολ 

με λιχουδιές που μπορούν 
να φάνε τα παιδιά μετά το 

μάθημα.
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Όπως ακριβώς οι μαθητές χρειαζόταν να 
καταλάβουν την ανάγκη να μένουν καθαροί 
από την αμαρτία, έτσι και οι χριστιανοί 
στις πρώτες εκκλησίες χρειαζόταν να 
καταλάβουν αυτήν την αλήθεια. Μερικοί 
δάσκαλοι άρχισαν να διδάσκουν πράγματα 
που δεν ήταν αλήθεια. Ο Ιωάννης έγραψε 
ένα γράμμα (τοποθέτησε Α’ ΙΩΑΝΝΟΥ 196 
στον πίνακα) προς τους χριστιανούς για 
να τους βοηθήσει να απορρίψουν αυτές τις 
λανθασμένες διδασκαλίες, και ιδιαίτερα τις ψευδείς διδασκαλίες για την αμαρτία. 
Τους είπε την αλήθεια για την αμαρτία και το πώς θα μπορούσαν να ζήσουν καθαρές 
ζωές. Θα δούμε μαζί τέσσερα πράγματα που τους δίδαξε και τα οποία θα βοηθήσουν 
κι εμάς να ζήσουμε καθαρές ζωές. #7  

Πρώτα απ’ όλα, τα παιδιά του Θεού καθαρίζονται από την αμαρτία με το αίμα του 
Ιησού. (Διάβασε Α’ Ιωάννου 1:7β.) Τι σημαίνει αυτό; (Απαντήσεις) Ναι, το αίμα του 
Ιησού μας θυμίζει ότι πέθανε στο σταυρό  (πρόσθεσε 152) για τις αμαρτίες μας. 
Όταν πιστέψαμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε ξανά και Τον δεχτήκαμε ως 
προσωπικό μας Σωτήρα (πρόσθεσε 10), ο Θεός συγχώρησε τις αμαρτίες μας και μας 
καθάρισε απ’ αυτές. Μπήκαμε σε μια θαυμαστή σχέση μαζί Του — ο Θεός έγινε ο 
Πατέρας μας, και εμείς γίναμε τα παιδιά Του. Σκεφτείτε το! Αν δεχτήκατε τον Ιησού 
ως Σωτήρα σας, είσαστε παιδιά του Θεού (πρόσθεσε ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 200)!

Δεύτερον, τα παιδιά του Θεού αμαρτάνουν. Στην πραγματικότητα, ο Ιωάννης λέει ότι 
λέμε ψέματα αν πούμε ότι δεν αμαρτάνουμε. Εξακολουθούμε να έχουμε μια αμαρτωλή 
φύση που επιθυμεί να κάνει το δικό της, όμως η αμαρτία πληγώνει τη σχέση μας με 
τον ουράνιο μας Πατέρα. Τι πρέπει να κάνουμε όταν αμαρτάνουμε; (Απάντηση) Ναι, 
πρέπει να ομολογήσουμε την αμαρτία μας στο Θεό. Ας πούμε όλοι μαζί το Α’ Ιωάννου 
1:9. (Κάντε το.) Τι υπόσχεται ότι θα κάνει ο Θεός όταν ομολογούμε την αμαρτία μας; 
(Απάντηση) Σωστά· υπόσχεται ότι θα μας συγχωρήσει και θα μας καθαρίσει από την 
αμαρτία μας. Χρειάζεται να μάθουμε να ομολογούμε την αμαρτία μας αμέσως μόλις 
καταλάβουμε ότι έχουμε αμαρτήσει.

Ο Σατανάς, που είναι ο εχθρός του Θεού, συχνά μας υπενθυμίζει τις αμαρτίες μας 
ακόμη και αφού τις έχουμε ομολογήσει, και μας κάνει να αμφιβάλουμε για το αν 
πραγματικά ο Θεός μας έχει συγχωρήσει. Στην Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο που 
έγραψε ο Ιωάννης, μαθαίνουμε ότι ο Σατανάς μας κατηγορεί νύχτα και μέρα μπροστά 
στο Θεό. Με άλλα λόγια μας δείχνει με το δάχτυλο του και θυμίζει στο Θεό τα κακά 
που έχουμε κάνει. Αυτό δεν ακούγεται πολύ ενθαρρυντικό, έτσι δεν είναι; Όμως, ο 
Ιησούς είναι και αυτός παρών εκεί. Αυτός δε μας κατηγορεί, αλλά μας υπερασπίζεται. 
Είναι σαν να λέει ο Σατανάς: «Θεέ, δεν είδες τι έκανε ο/η __________________; 
(Βάλε το όνομα ενός παιδιού) Είπε ψέματα και όμως λέει ότι είναι χριστιανή!» Όμως 
ο Ιησούς λέει στον Πατέρα Του: «Ναι, ο/η ______________ είναι χριστιανός/ή και 
είπε ψέματα, όμως ομολόγησε την αμαρτία του/της και έχει συγχωρηθεί. Εγώ πήρα 
την τιμωρία της». Είναι θαυμάσιο να γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς παίρνει το μέρος μας 
ενάντια στον εχθρό μας!

Πολλές φορές δίνουμε ευκαιρίες στο Σατανά για να μας δείχνει με το δάχτυλό του. 
Παρόλο που ομολογούμε τις αμαρτίες μας στο Θεό, συνεχίζουμε να τις επαναλαμβάνουμε. 
Ο Θεός θέλει να σταματήσουμε να κάνουμε τις αμαρτίες που Του έχουμε ομολογήσει. Δεν 
είναι πάντοτε εύκολο, όμως έχουμε το Άγιο Πνεύμα που μας βοηθά. Όσο περισσότερο 
μαθαίνουμε να εξαρτιόμαστε απ’ Αυτόν για να μας βοηθά, τόσο περισσότερο θα μπορούμε 
να φυλαγόμαστε από το να κάνουμε αυτές τις αμαρτίες.   

#7   
Προαιρετική Επιλογή  

Βάλε σε ένα σακούλι τα 
ακόλουθα αντικείμενα: ένα 
μεγάλο σταυρό από κόκ-
κινο χαρτί, ένα λυπημένο 
πρόσωπο σχεδιασμένο σε 
ένα στρογγυλό χαρτί, κιά-
λια ή γυαλιά και μία Βίβλο. 
Βγάλε κάθε αντικείμενο 
από το σακούλι και δείξε το 
με τη σειρά που αναγράφε-
ται για να δώσεις έμφαση 
στα τέσσερα πράγματα που 
διδάσκει ο Ιωάννης: τα παι-
διά του Θεού καθαρίζονται 
από την αμαρτία· τα παιδιά 
του Θεού αμαρτάνουν· τα 
παιδιά του Θεού περιμένουν 
να επιστρέψει ο Ιησούς· τα 
παιδιά του Θεού θέλουν 
να υπακούνε στο Λόγο του 
Θεού.

151

150

152
10

132

1

Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Σκίτσο 92 Απλό Σκηνικό

196

200
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Τρίτον, τα παιδιά του Θεού προσδοκούν την επιστροφή του Ιησού (πρόσθεσε 151) 
από τον ουρανό (πρόσθεσε150). Αφού δεν γνωρίζουμε πότε θα πιστρέψει, οι ζωές μας 
θα πρέπει να δείχνουν ότι πραγματικά ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού καθώς 
περιμένουμε την επιστροφή Του. 

Τέταρτον, τα παιδιά του Θεού θέλουν να υπακούνε στο Λόγο του Θεού (πρόσθεσε 
132). Όμως ζούμε σε ένα αμαρτωλό κόσμο που δε θέλει να υπακούει στο Θεό. 
Υπάρχουν πάρα πολλά που μας βάζουν σε πειρασμό να σκεφτόμαστε, να λέμε και 
να κάνουμε λάθος πράγματα. Ακούμε ανθρώπους που λένε άσχημα λόγια, ίσως 
βλέπουμε φιλμ που μας κάνουνε να σκεφτόμαστε να κάνουμε τα λάθος πράγματα· 
ίσως βλέπουμε μερικούς συμμαθητές μας να αντιγράφουν στα διαγωνίσματα για 
να πάρουν μεγαλύτερους βαθμούς στο σχολείο. Καθώς ακούμε ή βλέπουμε τις 
αμαρτωλές πράξεις των άλλων μπορεί να έχουμε τον πειρασμό να κάνουμε κι εμείς 
το ίδιο. 

Ο Λόγος του Θεού μας λέει πώς να ζήσουμε ως παιδιά Του στον κόσμο αυτό. Ας 
δούμε μερικά εδάφια στη Βίβλο που μας λένε πώς να το κάνουμε αυτό. (Ανάθεσε τα 
ακόλουθα εδάφια σε χωριστά παιδιά και ζήτησε τους να διαβάσουν τα εδάφιά τους 
δυνατά στην τάξη: Ρωμαίους 12:13 [μοιραζόμαστε]· Εφεσίους 6:1 [υπακούμε τους γονείς 
μας· Εφεσίους  4:25 [σταματάμε να λέμε ψέματα]· Εφεσίους 4:32 [είμαστε καλοί και 
γεμάτοι έλεος· συγχωρούμε τους άλλους]· Α’ Θεσσαλονικείς 5:15 [δεν ανταποδίδουμε 
κακό στο κακό· κάνουμε το καλό στους άλλους]. Αφού διαβαστεί κάθε εδάφιο, ζήτησε 
απ’ τα παιδιά που ακούνε να προσδιορίσουν τρόπους με τους οποίους θέλει να ζούνε ο 
Θεός, και να τους καταγράψουν στο μεγάλο χαρτί ή στον πίνακα. Πρόσθεσε και άλλα 
εδάφια στα οποία θέλεις να δώσεις έμφαση.)  #8 

Δεν αρκεί να διαβάζουμε μόνο το Λόγο του Θεού και να γνωρίζουμε τι λέει. Πρέπει 
να τον υπακούμε. Μερικές φορές δε γνωρίζουμε ότι κάνουμε κάτι κακό μέχρις ότου το 
διαβάσουμε στη Βίβλο. Όταν ο Θεός μας δείχνει ότι αυτό που κάνουμε είναι αμαρτία, 
θέλει να ομολογήσουμε αυτήν την αμαρτία σ’ Αυτόν και να αρχίσουμε να κάνουμε 
αυτό που είναι σωστό. Με το να ομολογούμε την αμαρτία μας και να επιλέγουμε 
να υπακούμε το Θεό δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά παιδιά Του. (Αφαίρεσε τις 
λωρίδες λέξης και τις φιγούρες από τον πίνακα.)

Γ. Συμπέρασμα

  Ανακεφαλαίωση

(Σταυρός 152, Βίβλος 132)

Ο Θεός έδωσε τον τρόπο για να καθαριστούμε 
από την αμαρτία με το να στείλει τον Υιό Του, 
τον Ιησού, να πεθάνει για μας (τοποθέτησε το 
152 στον πίνακα). Όταν δεχτήκαμε τον Ιησού 
ως Σωτήρα μας, ο Θεός μας συγχώρησε και 
μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας. Ο Θεός 
θέλει τα παιδιά Του να ζούνε καθαρές ζωές. 
Πώς μπορούμε να μένουμε καθαροί από την 
αμαρτία; (Άφησε περιθώρια για απαντήσεις 
σε όλη τη διάρκεια της ανακεφαλαίωσης.) 

Ναι, με το να ομολογούμε τις αμαρτίες μας στο Θεό. Τι σημαίνει ομολογώ την 
αμαρτία μου; Ναι, ομολογώ σημαίνει ότι λέω στο Θεό τα κακά πράγματα που έκανα 

#8   
Προαιρετική Επιλογή  

Χρησιμοποίησε τα εδάφια 
για να κάνεις μια βιβλική 

άσκηση.
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και παραδέχομαι ότι αυτά που έκανα ήταν αμαρτία. Τι υπόσχεται να κάνει ο Θεός 
όταν ομολογούμε την αμαρτία μας; Σωστά· υπόσχεται να μας συγχωρήσει και να μας 
καθαρίσει απ’ αυτήν την αμαρτία. Ας πούμε ξανά όλοι μαζί το εδάφιο. (Κάντε το.) Τι 
μας έδωσε ο Θεός για να μας βοηθήσει να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε αμαρτήσει;  
Ναι, μας έδωσε τη Βίβλο (πρόσθεσε το 132). Ποιος θα μας βοηθήσει να μη συνεχίσουμε 
να κάνουμε αυτή την αμαρτία όταν έχουμε πειρασμό; Ναι, ο Θεός το Άγιο Πνεύμα. 

 Εφαρμογή

(Κατάλογος από τη Βιβλική Αφήγηση 3)

Αν είσαι παιδί του Θεού, πρέπει να ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να ζεις μια καθαρή ζωή. 
Πιο πριν διαβάσαμε μερικά εδάφια από τη Βίβλο που μας βοηθούνε να μάθουμε 
πώς να ζούμε καθαρές ζωές. (Τοποθέτησε τον κατάλογο που κάνατε στη Βιβλική 
Αφήγηση 3.) Αυτά τα εδάφια μας λένε μερικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε ή 
που πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε. Καθώς τα διαβάσαμε όλοι μαζί, ίσως να 
θυμήθηκες κάποιο τρόπο που παράκουσες το Θεό. Αν έχει συμβεί αυτό, ο Θεός θέλει 
να ομολογήσεις αυτήν την αμαρτία σ’ Αυτόν. Θα σε συγχωρήσει και θα σε καθαρίσει 
απ’ αυτήν την αμαρτία. 

 Δραστηριότητα Ανταπόκρισης

(Σταυρός 152· ένα μικρό δοχείο)

Τοποθέτησε το δοχείο σε ένα εμφανές σημείο. Βγάλε το σταυρό 152 από τον πίνακα 
και προσκόλλησε τον (δες σελίδα xii) στο δοχείο. 

Μοίρασε τις φωτοτυπίες “Συγχωρημένος και καθαρός» καθώς και μολύβια. Πες στα 
παιδιά να γράψουν μια αμαρτία που θέλουν να εξομολογηθούν στην άδεια σελίδα 
της φωτοτυπίας. Δώσε στα παιδιά την ευκαιρία να εξομολογηθούν σιωπηλά την 
αμαρτία τους στο Θεό και να Τον ευχαριστήσουν γιατί τα καθάρισε από αυτήν την 
αμαρτία. Καθοδήγησε τα παιδιά να διπλώσουν το χαρτί στη μέση, έτσι ώστε οι λέξεις 
«Συγχωρημένος και καθαρός» να είναι από την εξωτερική πλευρά της φωτοτυπίας. 
Υπενθύμισε τους ότι ο Θεός έδωσε την υπόσχεση ότι θα τους συγχωρήσει και θα τους 
καθαρίσει από την αμαρτία όταν Του την ομολογούν. Μετά πες τους να σκίσουν το 
χαρτί και να το ρίξουν στο δοχείο που έφερες. Θύμισε τους ότι ο Θεός μπορεί να τους 
συγχωρήσει και να τους καθαρίσει από αυτήν την αμαρτία γιατί ο Ιησούς πέθανε για 
αυτά στον σταυρό. #9  Ενθάρρυνέ τα να συνηθίσουν να ομολογούν τις αμαρτίες 
τους στο Θεό.

 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΠΙΤΙ

Μοίρασε τα σύμβολα εδαφίου για το Α’ Ιωάννου 1:9 και τα Βοηθήματα Βιβλικής 
Μελέτης για το Μάθημα 14.

#9 
Προαιρετική Επιλογή  

Πλαστικοποίησε εκ των 
προτέρων τις φωτοτυπίες 
και μοίρασε τις μαζί με 
υδατοδιαλυτούς μαρκα-
δόρους (που σβήνουν με 
το τρίψιμο) στα παιδιά. 
Δώσε οδηγίες στα παιδιά 
να χρησιμοποιήσουν το 
μαρκαδόρο για να γρά-
ψουν την αμαρτία τους 
στην τυπωμένη πλευρά της 
φωτοτυπίας και μετά να 
την ομολογήσουν στο Θεό. 
Μετά δώσε τους νωπό χαρ-
τί κουζίνας και καθοδήγησέ 
τα να σβήσουν τις λέξεις 
που έχουν γράψει, για να 
δείξεις τη συγχώρηση του 
Θεού και τον καθαρισμό 
των αμαρτιών τους.
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