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Ο Ουράνιος Προορισμός του 
Χριστιανού

Θέμα: Λιμάνι

Μ ά θ η μ α  15

 ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙΣ …

Η πιο ξεκάθαρη αντίληψη για τη ζωή μετά θάνατο αποκαλύπτεται στη Βίβλο. Με 
απλά λόγια, η Βίβλος μας διδάσκει ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με μια 
αιώνια ψυχή που συνεχίζει να υπάρχει αφού τερματιστεί η φυσική ζωή, είτε σε έναν 
τόπο τιμωρίας (κόλαση) είτε σε ένα τόπο ευτυχίας (ουρανός).

Το τελικό μας μάθημα σ’ αυτή τη σειρά έχει ως επίκεντρό του τον τελικό προορισμό 
του ανθρώπου που πιστεύει στον Κύριο Ιησού Χριστό — το λιμάνι του ουρανού. 
Παρά τις προσπάθειες του πολιτισμού μας να υποβιβάσει την ύπαρξη της κόλασης 
και να ευτελίσει την ύπαρξη του ουρανού, θα πρέπει να αντισταθούμε στο ρεύμα 
της μοντέρνας σκέψης και να συμπεριλαμβάνουμε αυτή τη διδασκαλία, αν πρόκειται 
να είμαστε πιστοί στο «ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ». Αν και τα παιδιά 
έχουν ελάχιστα κίνητρα για να σκεφτούν το θάνατο και τον πηγαιμό στον ουρανό 
σ’ αυτό το σημείο της ζωής τους, έχουν ανάγκη να αποκτήσουν αυτό το «τελευταίο 
κομμάτι του παζλ» του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία· το κομμάτι αυτό θα τους 
δώσει τη σταθερότητα και τη βεβαιότητα που θέλει ο Θεός να έχουν όλα τα παιδιά 
Του, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Είθε το Άγιο Πνεύμα να σε καθοδηγήσει καθώς παρουσιάζεις το βιβλίο της 
Αποκάλυψης και φυτεύεις σπόρους αλήθειας μέσα στα μυαλά και στις καρδιές των 
μαθητών σου. «Και έτσι θα είμαστε πάντα με τον Κύριο» (Α’ Θεσσαλονικείς 4:17β 
Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας).

 ΣΤΟΧΟΣ: 

 Να μπορέσουν τα παιδιά να
• Γνωρίσουν ότι ο Ιησούς προετοιμάζει ένα σπίτι στον ουρανό για αυτά 

που Τον δέχτηκαν ως Σωτήρα τους.
• Ανταποκριθούν με το να δεχτούν τον Ιησού ως Σωτήρα τους και να Τον 

ευχαριστήσουν γιατί τους ετοιμάζει ένα σπίτι στον ουρανό.

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: Αποκάλυψις 1:9-20·2:17· 4:1-11· 5:9-14· 7:9-11· 
         19:16· 20:10· 21:4, 9-23, 27 
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Σύμβολο Επανάληψης

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ: Ιωάννης 14:2

Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής· αν 
δεν υπήρχαν, θα σας το ‘λεγα. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο.  
(Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας)

 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Εποπτικά βοηθήματα για το Ιωάννης 14: 2 από τα Εποπτικά Μέσα των Βιβλικών 
Εδαφίων 

Σκηνικά: Διάγραμμα Επανάληψης, Απλό Σκηνικό 
Φιγούρες: Ε1-Ε15, 1, 2(2), 3, 6B, 7A, 7B, 13, 36(6), 94, 150, 154, 155, 156(2),  

157(2), 199, 201
Θήκη εδαφίων και σύμβολα εδαφίων (φωτοτυπίες) για το Ιωάννης 14:2 
Βοηθήματα Βιβλικής Μελέτης για το Μάθημα 15
Ειδικά:  • Για την Εισαγωγή: Λωρίδα Λέξης ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 199  

 (όπως και στο Μάθημα 14), πίνακας «Βιβλία της Καινής  
 Διαθήκης»
• Για τη Βιβλική Αφήγηση 1: Λωρίδα λέξης ΠΑΤΜΟΣ 201, Πόστερ 

«Χάρτης των ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου»
• Για τη Βιβλική Αφήγηση 2: Μια κίτρινη φανέλα ή τσόχα 60 x 60 

cm σε σχήμα έκρηξης αστεριού· λωρίδα λέξης ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 199· 
εικόνες από κοσμήματα φτιαγμένα από πολύτιμες πέτρες· μεγάλο 
χαρτί & μαρκαδόρος ή πίνακας και κιμωλία 

• Για Δραστηριότητα Ανταπόκρισης: φωτοτυπίες «ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΣΠΙΤΙ», μολύβια

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

•  Σημείωση: Για να προετοιμάσεις τις φωτοτυπίες «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΜΟΥ ΣΠΙΤΙ» ακολούθησε τις οδηγίες στη σελίδα Ε11 στην 
εισαγωγή (σχήμα Ε-23 στις πίσω σελίδες). 

 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Τοποθέτησε το Διάγραμμα Επανάληψης με τα Ε1 – Ε14 τοποθετημένα ανακατεμένα 
γύρω από το πλοίο. Ζήτησε από ένα παιδί να διαλέξει ένα από τα σύμβολα, να το 
τοποθετήσει στο πλοίο, να εξηγήσει το νόημα του και να πει το αντίστοιχο εδάφιο 
αποστήθισης. Συνέχισε μέχρις ότου να τοποθετηθούν όλα τα σύμβολα στο πλοίο. 
Να έχεις έτοιμες τις πατημασιές  2(2) και το Ε15 για να τα χρησιμοποιήσεις εκεί που 
υποδεικνύεται. Χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να κάνεις επανάληψη 
στο Μάθημα 14:

1. Ποια βιβλία της Βίβλου έγραψε ο απόστολος Ιωάννης; (Κατά Ιωάννη 
Ευαγγέλιο, Α΄ Ιωάννου, Β’ Ιωάννου, Αποκάλυψις)

2. Ποιος είπε στον Ιησού: «Δε θα πλύνεις ποτέ τα πόδια μου»; (Πέτρος) 
3. Πώς μένουν οι χριστιανοί καθαροί από την αμαρτία; (Με το να υπακούν 

το Λόγο του Θεού και να ομολογούν τις αμαρτίες τους στο Θεό)
4. Τι σημαίνει ομολογούμε τις αμαρτίες μας; (Λέμε ακριβώς τι κάναμε λάθος 

και παραδεχόμαστε ότι είναι αμαρτία)
5. Πότε θα πρέπει να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας; (Μόλις καταλάβουμε 

ότι αμαρτήσαμε.)
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6. Τι κάνει ο Θεός για σένα όταν ομολογείς μια αμαρτία σου σ’ Αυτόν; (Με 
συγχωρεί και με καθαρίζει απ’ αυτήν την αμαρτία.)

7. Ποιο είναι το εδάφιο που μας υπόσχεται τη συγχώρεση και τον 
καθαρισμό του Θεού όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας; (Α’ Ιωάννου 1:9)

Για πολλές βδομάδες το θέμα της μελέτης μας ήταν «Ταξιδεύοντας στης ζωής τη 
θάλασσα.» Τι σημασία έχει το όνομα ΕΣΥ (δείξε το όνομα) που είναι πάνω στο πλοίο; 
(Απάντηση) Ναι, το πλοίο ονομάζεται ΕΣΥ γιατί αντιπροσωπεύει εσένα και εμένα, 
μας θυμίζει ότι είμαστε σαν πλοία που ταξιδεύουμε στη θάλασσα της ζωής. Έχουμε δει 
ότι ο Θεός μας έχει προμηθεύσει κάθε τι που χρειαζόμαστε για να ταξιδέψουμε μέσα 
στη ζωή ως χριστιανοί. Μάθαμε επίσης πώς να ζούμε ως χριστιανοί καθώς περπατάμε 
στα ίχνη της πίστης  (τοποθέτησε ΠΙΣΤΕΥΩ 2 στον πίνακα) και υπακοής (πρόσθεσε 
ΥΠΑΚΟΥΩ 2), ιδιαίτερα καθώς μαθαίνουμε πώς να πλέουμε σε τρικυμισμένες 
θάλασσες — τα προβλήματα που συναντάμε στο δρόμο μας. 

Σήμερα θα προσθέσουμε το Λιμάνι (τοποθέτησε Ε15 στον πίνακα) για να 
συμπληρώσουμε το διάγραμμα επανάληψης και να θυμόμαστε ότι ο προορισμός 
ενός χριστιανού είναι ο Ουρανός. Το σημερινό εδάφιο αποστήθισης μάς διδάσκει 
ότι ο Ιησούς προετοιμάζεται για την άφιξη μας. 

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ

Χρησιμοποίησε τα εποπτικά βοηθήματα για να διδάξεις το Ιωάννης 14:2 όπως 
υποδεικνύεται. 

Ο Ουρανός είναι το μέρος όπου ζει ο Θεός Πατέρας. l#1 Ακριβώς πριν πεθάνει ο 
Ιησούς στο σταυρό, είπε στους μαθητές Του ότι θα τους άφηνε και θα επέστρεφε 
στο σπίτι του Πατέρα Του στον ουρανό. Οι μαθητές λυπήθηκαν όταν Τον άκουσαν. 
Δεν ήθελαν να τους αφήσει ο Ιησούς.

Για να τους βοηθήσει, ο Ιησούς τους είπε 
κάποια πολύ σημαντικά πράγματα για τον 
ουρανό, που θα βοηθήσουν κι εμάς επίσης. 
(Τοποθέτησε την παραπομπή και τα δύο πρώτα 
εποπτικά.) Ας διαβάσουμε δυνατά την αρχή του 
εδαφίου αποστήθισης για να βρούμε ένα από τα 
πράγματα που τους είπε ο Ιησούς. (Κάντε το.) 
Τι μας λέει ο Ιησούς για τον ουρανό σ’ αυτό το 
μέρος του εδαφίου; (Απάντηση) Ναι, υπάρχουν 
πολλοί τόποι διαμονής στο σπίτι του Πατέρα 
Του. Ο Ιησούς ήθελε να γνωρίζουν οι μαθητές ότι υπάρχει άφθονος χώρος στον Ουρανό 
για να ζήσει εκεί η οικογένεια του Θεού μαζί Του. 

Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο για τους μαθητές να φανταστούν με τι μοιάζει ο ουρανός, 
και αναρωτιόντουσαν αν πραγματικά θα πάνε εκεί. Ίσως και εσείς να αναρωτιέστε 
γι’ αυτό. (Τοποθέτησε το τρίτο και το τέταρτο εποπτικό κομμάτι και ζήτησε από τα 
παιδιά να διαβάσουν όλα μαζί τα λόγια δυνατά.) Ο Ιησούς διαβεβαίωσε τους μαθητές 
ότι θα μπορούσαν να Τον εμπιστευτούν γι’ αυτά που τους έλεγε. Ποτέ δεν τους είπε 
κάτι που δεν ήταν αληθινό.

Ας διαβάσουμε (τοποθέτησε τα υπόλοιπα εποπτικά του εδαφίου) όλοι μαζί δυνατά το 
τελευταίο κομμάτι του εδαφίου μας. (Κάντε το.) Τι είπε ο Ιησούς ότι θα έκανε στον 
ουρανό; (Απάντηση) Σωστά. Θα πήγαινε να κάνει τις κατάλληλες προετοιμασίες για 

l#1 
Σημείωση  

Αφού ο Θεός είναι πα-
νταχού παρών, δεν μπορεί 
να περιοριστεί σε κάποιο 
συγκεκριμένο χώρο. Όμως 
η Βίβλος μιλά για τον 
ουρανό ως το κατοικητή-
ριο του Θεού, όπου Αυτός 
κάθεται σε θρόνο. Μπορεί ο 
Θεός να είναι τόσο έντονα 
παρών σε ένα μέρος που να 
φαίνεται σαν να βρίσκεται 
αποκλειστικά εκεί. Όμως 
μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι ότι ο άπειρος Θεός 
μας όχι μόνο είναι παρών 
παντού και ταυτόχρονα την 
ίδια στιγμή, αλλά και ότι 
είναι παρών παντού σε όλη 
την πληρότητά Του.
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την άφιξη των μαθητών Του. Δε γνωρίζουμε τι είδους προετοιμασίες θα έκανε, όμως 
γνωρίζουμε ότι θα τους περίμενε εκεί και ότι θα είναι μαζί Του για πάντα. 

Υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε για τον ουρανό. 
Δεν είναι γραμμένο στο εδάφιο αποστήθισης, όμως ο Ιησούς το είπε στους μαθητές 
Του ενώ τους μιλούσε για τον ουρανό. (Διάβασε το Ιωάννης 14:6 στα παιδιά.) Ποιος 
είναι ο μοναδικός δρόμος για τον ουρανό; (Απάντηση) Ναι, είναι ο Ιησούς. Είναι 
ο μόνος τον οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε για να μας πει την αλήθεια για το 
πως να πάμε στον ουρανό. Επειδή ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό και αναστήθηκε από 
τους νεκρούς, είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας 
δώσει αιώνια ζωή —μια ζωή που θα κρατήσει για πάντα (Ιωάννης 3:16). Όλοι όσοι 
πιστεύουν στον Ιησού και Τον έχουν δεχτεί ως Σωτήρα τους θα ζήσουν κάποια μέρα 
με το Θεό στον ουρανό.

Υπάρχουν δύο μόνο τρόποι για να πάει ένας χριστιανός στον ουρανό· ή με το θάνατό 
του ή με την αρπαγή του στον ουρανό όταν ο Ιησούς επιστρέψει για αυτούς που 
πίστεψαν σ’ Αυτόν (Β’ Κορινθίους 5:8· Α’ Θεσσαλονικείς 4:13-18). Δεν ξέρουμε πότε 
θα συμβεί αυτό. Μπορεί να συμβεί σήμερα ή πολλά χρόνια αργότερα. Κάθε ένας 
μας θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά την επιλογή να είναι έτοιμος για αυτή την ημέρα. 
(Εργαστείτε για την αποστήθιση του εδαφίου.) #1

 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Ο  ουράνιος προορισμός του χριστιανού

Α. Εισαγωγή 
  Ταξιδεύοντας σε ένα πολύ ξεχωριστό μέρος
Β. Βιβλική Αφήγηση
  1. Ο Ιωάννης εξορίζεται. 
  2. Ο Ιωάννης βλέπει ένα όραμα. 
   α. Ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού.
   β. Ο Ιωάννης βλέπει τον ουρανό.
    (1) Με τι θα μοιάζει ο ουρανός;
    (2) Ποιος θα είναι στον ουρανό;
    (3) Τι θα συμβαίνει στον ουρανό;
    (4) Τι δε θα υπάρχει στον ουρανό;
Γ. Συμπέρασμα
 Ανακεφαλαίωση
 Εφαρμογή
  Ετοιμαζόμαστε για να πάμε στον ουρανό 
 Δραστηριότητα Ανταπόκρισης
  Τα παιδιά δέχονται τον Ιησού ως Σωτήρα και Τον  
  ευχαριστούν που τους ετοιμάζει ένα σπίτι στον ουρανό. 
 

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Α Εισαγωγή 

 Ταξιδεύοντας σε ένα πολύ ξεχωριστό μέρος

(Λωρίδα λέξης ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 199, πίνακας «Βιβλία της Καινής Διαθήκης»)

#1 
Προαιρετική Επιλογή  

Εκμάθηση του Εδαφίου: 
Ζήτησε από τα παιδιά να 
επαναλάβουν το εδάφιο 

αρκετές φορές δυνατά. 
Μετά μοίρασε την τάξη σε 

ομάδες από δύο ή τρία παι-
διά. Τοποθέτησε τις ομάδες 
σε διαφορετικά σημεία του 

δωματίου για να κάνουν 
εξάσκηση στο εδάφιο 

χωρίς να ενοχλούν τα άλλα 
παιδιά. Μετά από λίγη ώρα, 

ανακάτεψε τη σειρά των 
εποπτικών και ζήτησε από 
ένα παιδί από κάθε ομάδα 

να έρθει και να βάλει με τη 
σειρά του τα εποπτικά στη 
σωστή σειρά. Αφαίρεσε τα 
εποπτικά και δώσε σε κάθε 
ομάδα την ευκαιρία να πει 

δυνατά το εδάφιο.  
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#2    
Προαιρετική Επιλογή  

Αν τα παιδιά αποστήθιζαν 
τα βιβλία της Καινής Διαθή-
κης κατά τη διάρκεια αυτών 
των μαθημάτων, δώσε τους 
την ευκαιρία να πούνε τα 
βιβλία όλοι μαζί σαν μια 
ομάδα.

l#2 
Σημείωση  

Σχεδίασαν ποτέ οι γονείς σου ένα οικογενειακό ταξίδι σε κάποιο πολύ ξεχωριστό 
μέρος; (Άφησε περιθώρια για απαντήσεις σε όλη τη διάρκεια.) Που πήγατε; Τι ήταν 
το τόσο ξεχωριστό σ’ αυτόν τον τόπο; Τι σου άρεσε πιο πολύ; Υπήρχαν για σένα 
εκπλήξεις όταν φτάσατε εκεί; 

Ο Ιησούς έχει σχεδιάσει μερικά πολύ ξεχωριστά πράγματα για τα μέλη της οικογένειάς 
Του, που θα τα δουν, όταν φτάσουν στον ουρανό. Σήμερα θα μάθουμε για μερικά απ’ αυτά 
τα πράγματα. Βρείτε την Αποκάλυψη (τοποθέτησε ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 199), το τελευταίο 
βιβλίο της Καινής Διαθήκης (δείξε τη θέση της στον πίνακα «Βιβλία της Καινής Διαθήκης»), 
και τοποθετείστε το σελιδοδείκτη σας στο 1ο κεφάλαιο.  #2 

Β. Βιβλική Αφήγηση

 1. Ο Ιωάννης εξορίζεται.  
  (Αποκάλυψις 1:9)

(Ιωάννης 94· λωρίδα λέξης ΠΑΤΜΟΣ 201, Πόστερ «Χάρτης των ταξιδιών του 
Αποστόλου Παύλου»)

Σύντομα μετά το θάνατο του Ιησού και την 
ανάληψή Του στον ουρανό, οι εχθροί του 
Ιησού άρχισαν να διώκουν τους οπαδούς Του. 
Πολλοί απ’ αυτούς τους πιστούς θανατώθηκαν 
ενώ άλλοι σκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη του 
κόσμου. Ο απόστολος Ιωάννης (τοποθέτησε το 
94 στον χάρτη) δε θανατώθηκε, όμως η ρωμαϊκή 
εξουσία τον άρπαξε δια της βίας από τον κύκλο 
των χριστιανών φίλων του και τον εξόρισε στην 
Πάτμο, που είναι ένα βραχώδες και άγονο νησί, 
(πρόσθεσε ΠΑΤΜΟΣ· 201 δείξε τη θέση της στο χάρτη) ως τιμωρία για το ότι κήρυττε 
το ευαγγέλιο. l#2

 2. Ο Ιωάννης βλέπει ένα όραμα. 
  α. Ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού.      
   (Αποκάλυψις 1:10-20)

(Ιωάννης 6B, 1, Ιησούς 3· μια κίτρινη φανέλα ή τσόχα σε σχήμα έκρηξης αστεριού· λωρίδα λέξης 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 199)

Μια μέρα, την ώρα που ο Ιωάννης προσευχόταν 
(τοποθέτησε το 6B στον πίνακα), ο Θεός του 
έδωσε ένα όραμα (πρόσθεσε την κίτρινη φανέλα 
ή τσόχα σε σχήμα έκρηξης αστεριού).l#3  Στο 
όραμα αυτό ο Ιωάννης άκουσε μια πολύ δυνατή 
φωνή. Όταν γύρισε να δει ποιος του μιλούσε, 
είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό (πρόσθεσε το 
3). (Βάλε ένα παιδί να διαβάσει δυνατά την 
περικοπή Αποκάλυψις 1:12-16.) Ο Ιωάννης 
τρόμαξε τόσο πολύ απ’ αυτά που είδε και 
άκουσε που έπεσε κάτω μπροστά στα πόδια 
του Ιησού. Η δόξα του Ιησού ήταν τόσο μεγάλη που  ο Ιωάννης δεν άντεχε να Τον βλέπει.

Η Πάτμος είναι ένα βρα-
χώδες νησί με έκταση 34 
τετραγωνικών χιλιομέτρων· 
η ρωμαϊκή κυβέρνηση το 
χρησι-μοποιούσε ως τόπο 
εξορίας εγκληματιών, οι 
οποίοι αναγκαζόντουσαν να 
εργάζονται στα ορυχεία που 
υπήρχαν εκεί. Ο Ιωάννης 
εξορίστηκε στο νησί από 
τον αυτοκράτορα Δομιτιανό 
το 95 μ.Χ. γιατί ήταν ένας 
από τους ηγέτες της απα-
γορευμένης χριστιανικής 
θρησκείας.

l#3 
Σημείωση  

Το βιβλίο της Αποκάλυψης 
είναι μια σειρά από οράματα 
που έδωσε ο Θεός στον 
απόστολο Ιωάννη. Ένα 
όραμα είναι ένα υπερφυσικό 
φαινόμενο κατά το οποίο 
ένα πρόσωπο βλέπει κάτι 
που δε συνέβη ακόμη ή κάτι 
που δεν είναι ορατό χωρίς 
τη βοήθεια του Θεού. Τα 
οράματα του Ιωάννη δεν 
ήταν όνειρα· ήταν ξύπνιος 
κι έτσι μπορούσε να γράφει 
αυτά που έβλεπε. 
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Τότε ο Ιησούς έβαλε το δεξί Του χέρι στον Ιωάννη και του είπε: «Μη φοβάσαι. Θέλω 
να καταγράψεις όλα όσα θα σου δείξω για το μέλλον». Ο Ιωάννης (αφαίρεσε τα 6B, 3· 
πρόσθεσε το 1) υπάκουσε στον Ιησού και κατέγραψε όλα όσα άκουσε και είδε στο όραμα. 
Έχουν καταγραφεί στη Βίβλο, στο βιβλίο της Αποκάλυψης (πρόσθεσε ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ). 
Η λέξη Αποκάλυψις σημαίνει ότι ο Θεός μας κάνει γνωστό κάτι που προη-γουμένως 
δεν το γνώριζε ή δεν το είχε δει ο άνθρωπος. #3  (Άφησε το 1, το σχήμα έκρηξης του 
αστεριού και τη λωρίδα ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ στον πίνακα.)

 β. Ο Ιωάννης βλέπει τον ουρανό. #4 
  (Αποκάλυψις 4:1)

(Ιωάννης 13, θρόνος 154, ουρανός 150, άγγελοι 7A, 7B, πρόσωπα 36[6], λέξεις 
156[2], μουσικές νότες 157[2], ΑΜΝΟΣ 155; εικόνες από κοσμήματα φτιαγμένα από 
πολύτιμους λίθους)

Στην αρχή ενός άλλου οράματος, ο Ιησούς είπε 
στον Ιωάννη: «Ανέβα εδώ πάνω». Αμέσως ο 
Ιωάννης (αφαίρεσε το 1· πρόσθεσε τα 13, 154) 
αρπάχθηκε από το Πνεύμα και βρέθηκε μπροστά 
στον Ιησού, που καθόταν σε θρόνο στον ουρανό. 
Ο Ιωάννης είδε μερικά πολύ θαυμαστά πράγματα 
που μπορούμε να περιμένουμε ότι θα δούμε κι εμείς. 
Για να μπορέσουμε να τα καταλάβουμε καλύτερα, 
ας σκεφτούμε τέσσερις πολύ σημαντικές ερωτήσεις. 
(Κάνε την κάθε ερώτηση αφού απαντήσεις την 

προηγούμενη.) 

  (1) Με τι θα μοιάζει ο ουρανός;  
    (Αποκάλυψις 21:9-23)

Ο Ιωάννης είδε μια πολύ όμορφη πόλη (πρόσθεσε το 150). (Ζήτησε από ένα παιδί 
να διαβάσει το Αποκάλυψις 21:9-11.) Για φανταστείτε πόσο όμορφος θα είναι ο 
ουρανός όταν θα τον δούμε! Ο Ιωάννης μας λέει ότι ο ουρανός είναι τόσο λαμπρός 
και αστραφτερός που μοιάζει με ένα πολύ ακριβό πετράδι  — όπως αυτά που βλέπουμε 
σε ένα όμορφο δαχτυλίδι ή σε ένα περιδέραιο (δείξε εικόνες κοσμημάτων που είναι 
κατασκευασμένα από όμορφους πολύτιμους λίθους). Η πόλη έχει σχήμα τετραγώνου με 
πολύ υψηλό τείχος και έχει 12 πύλες. Κάθε πύλη είναι κατασκευασμένη από πολύτιμη 
πέτρα, και τα θεμέλια του τοίχου είναι στολισμένα με κάθε είδος πολύτιμων λίθων 
που μπορεί να υπάρχει. Η πόλη αυτή έχει επίσης και μια μεγάλη πλατεία φτιαγμένη 
από καθαρό χρυσάφι. Το χρυσάφι αυτό είναι τόσο λαμπερό που μοιάζει με διαφανές 
γυαλί. Δεν υπάρχει ανάγκη ούτε από τον ήλιο, ούτε από τη σελήνη για να φωτίζουν 
την πόλη. Αντί γι’ αυτά φως στον ουρανό είναι η δόξα του Θεού. #5  

  (2) Ποιος θα είναι στον ουρανό; 
    (Αποκάλυψις 5:11· 7:9-11)

Ο ουρανός είναι το σπίτι του Θεού, έτσι γνωρίζουμε ότι Αυτός θα είναι εκεί. Στο 
όραμα ο Ιωάννης είδε τον Ιησού και πολλές χιλιάδες αγγέλων (πρόσθεσε τα7A, 7B). 

Ο Ιωάννης είδε επίσης ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων —ανθρώπων (πρόσθεσε τα 
36[6]) από κάθε χώρα, έθνος, φυλή και γλώσσα να ψάλλουν δοξολογίες προς το 

#5   
Προαιρετική Επιλογή  

Ζήτησε από τα παιδιά να 
ζωγραφίσουν μια δική τους 

εικόνα για το πώς φαντάζο-
νται τον ουρανό.

#3 
Προαιρετική Επιλογή  

Κάρτα ορισμού λέξης: 
Αποκάλυψη = ο Θεός κάνει 
γνωστό κάτι που προηγου-
μένως ήταν άγνωστο ή δεν 

το είχε δει άνθρωπος.

#4 
Προαιρετική Επιλογή  

Τοποθέτησε τα ακόλουθα 
αντικείμενα σε ένα σακούλι: 

κοσμήματα, μια σειρά από 
χάρτινες χαμογελαστές 

κούκλες διπλωμένες σαν 
ακορντεόν, μια χάρτινη 
κορόνα – παιχνίδι, ένα 

υμνολόγιο ή μια μεγάλη 
παρτιτούρα, μια λεία άσπρη 
πέτρα, έναν κατάλογο από 
λέξεις που θα σβηστούν με 

Χ, και ένα ρολόι. Παρουσία-
σε τα αντικείμενα ένα – ένα 

με τη σειρά που καταγράφο-
νται για να δώσεις έμφαση 
στα τείχη της πόλης, στους 

ανθρώπους στον ουρανό, 
στον Ιησού ως Βασιλιά, στο 

ψάλσιμο του νέου ύμνου, 
στο όνομα που είναι γραμ-
μένο στην άσπρη πέτρα, σ’ 
αυτά που δε θα είναι στον 

ουρανό και στο να είμαστε 
έτοιμοι από τώρα.

150

36

155

156156

157

154

7A 7B

13

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ

ΑΡΝΙΟ
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Θεό. Ήταν τόσοι πολλοί που δεν μπορούσαν να μετρηθούν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι 
ήταν ντυμένοι με λευκές στολές για να δείξουν ότι ο Ιησούς τους καθάρισε και τους 
έδωσε μια νέα ζωή, επειδή πίστεψαν σ’ Αυτόν για τη συγχώρηση των αμαρτιών 
τους. Κρατούσαν στα χέρια τους φοινικόκλαδα και έψαλαν δοξολογίες στο Θεό, 
ευχαριστώντας Τον γιατί τους έσωσε από την τιμωρία της αμαρτίας τους. #6  Θα 
είναι πολύ συναρπαστικό να δοξολογούμε το Θεό μαζί με άλλους ανθρώπους από 
όλο τον κόσμο!

  (3) Τι θα συμβαίνει στον ουρανό;  
    (Αποκάλυψις 2:17· 4:1-11· 5:9-14· 19:16)

Η Βίβλος δε μας λέει όλα όσα θα συμβαίνουν στον ουρανό. Μας περιμένουν πολλές 
θαυμαστές εκπλήξεις. Όμως μπορούμε να συλλογιστούμε τρία πράγματα τα οποία 
μας λέει η Βίβλος.

Πρώτον, ο Ιησούς θα κάθεται στο θρόνο του Θεού και θα κυβερνά για πάντα ως 
βασιλιάς. Θα ονομάζεται Βασιλιάς των Βασιλιάδων (πρόσθεσε 156) και Κύριος των 
Κυρίων (πρόσθεσε 156). Θα κυβερνά με τέλεια αγάπη και δικαιοσύνη στη γη και στον 
ουρανό. Όλοι θα Τον προσκυνήσουν και θα Τον λατρέψουν ως Κύριο και Βασιλιά. 
Θα απολαμβάνουμε να συζητάμε με τον Ιησού και να Τον υπηρετούμε για πάντα! 

Δεύτερον, όλοι μας θα ψάλλουμε ένα νέο ύμνο (πρόσθεσε 157[2]) που θα δοξάζει τον 
Αμνό (Αρνίο) του Θεού (πρόσθεσε 155). Ποιος είναι ο Αμνός του Θεού; (Απάντηση) 
Ναι, είναι ο Ιησούς. Γιατί ο Ιησούς ονομάζεται Αμνός του Θεού; (Απάντηση) Σωστά· ο 
Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου (Ιωάννης 1:29). Ας διαβάσουμε τα λόγια του 
ύμνου που άκουσε ο Ιωάννης να ψάλλουν όλοι μαζί. (Ζήτησε από ένα παιδί να διαβάσει 
δυνατά τα λόγια του ύμνου στο Αποκάλυψις 5:9, 10, ένα άλλο παιδί να διαβάσει τα λόγια 
του ύμνου στο εδάφιο 12, κι ένα τρίτο παιδί να διαβάσει τα λόγια του ύμνου στο εδάφιο 
13.) Οι πάντες λάτρευαν τον Ιησού εξαιτίας της μεγάλης Του θυσίας για τις αμαρτίες του 
κόσμου. Θα είναι θαυμαστό να λατρεύουμε τον Ιησού στον ουρανό!

Τρίτον, ο κάθε ένας που δέχτηκε τον Ιησού ως Σωτήρα θα πάρει ένα νέο όνομα. Ο 
Ιωάννης έμαθε ότι σε κάθε πρόσωπο στον ουρανό θα δοθεί μια λευκή πέτρα πάνω 
στην οποία θα είναι γραμμένο το νέο όνομά του.#7 Το κάθε όνομα θα το γνωρίζει 
μόνο ο Θεός και το πρόσωπο που το λαμβάνει. Τι ξεχωριστή μεταχείριση! (Άσε όλες 
τις φιγούρες, τη λέξη ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 199 και το σχήμα έκρηξης στον πίνακα.)

  (4) Τι δε θα υπάρχει στον ουρανό; 
    (Αποκάλυψις 20:10· 21:4, 27)

(Μεγάλο χαρτί & μαρκαδόρος ή πίνακας & κιμωλία) 

Αν χρησιμοποιείς το μεγάλο χαρτί & μαρκαδόρο, τοποθέτησε το χαρτί (δες σελίδα xii) 
πάνω από την προηγούμενη σκηνή.

Ο ουρανός θα είναι ένα θαυμάσιο μέρος! 
Θα είναι θαυμάσιο εξαιτίας όλων αυτών 
που σχεδίασε για μας ο Θεός. Το πιο καλό 
απ’ όλα είναι ότι θα δούμε τον Ιησού, αυτόν 
που μας αγάπησε τόσο πολύ που έδωσε τη 
ζωή Του για να μας σώσει. Όμως επίσης θα 
είναι θαυμάσιο εξαιτίας των πραγμάτων που 
δεν θα είναι εκεί.

#6   
Προαιρετική Επιλογή  

Ζήτησε από τα παιδιά να 
φτιάξουν φοινικόκλαδα από 
πράσινα και καφέ χαρτόνια 
κατασκευής και να ψάλλουν 
ένα δοξαστικό ύμνο για τον 
Ιησού κουνώντας τα.

#7 
Προαιρετική Επιλογή  

Δώσε σε κάθε παιδί μια 
λεία πετρούλα. Ζήτησε από 
τα παιδιά να φανταστούνε 
ποιο μπορεί να είναι το 
νέο τους όνομα. Να τους 
θυμίσεις ότι μόνο αυτοί που 
θα είναι στον ουρανό θα 
πάρουν την πέτρα με το νέο 
όνομα.

ΣΑΤΑΝΑΣ

ΑΜΑΡΤΙΑ

ΔΑΚΡΥΑ

ΠΟΝΟΣΛΥΠΗΘΑΝΑΤΟΣ

X
X X X

X
X
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Πρώτον, δεν θα υπάρχει αμαρτία στον ουρανό. (Γράψε ΑΜΑΡΤΙΑ στο μεγάλο χαρτί ή 
στον πίνακα και κάνε ένα Χ από πάνω της.) Επειδή ο Θεός είναι άγιος, κάθε ένας που ζει 
μαζί Του πρέπει να είναι άγιος ή ελεύθερος από την αμαρτία. Τι είναι αμαρτία; (Απάντηση) 
Ναι, αμαρτία είναι κάθε τι που λέμε, σκεφτόμαστε, ή κάνουμε που είναι αντίθετο με το 
Λόγο του Θεού. #8  Θα έχει εξαφανιστεί η παλιά αμαρτωλή φύση μας· δε θα θέλουμε 
να μιλάμε ή να ενεργούμε με αμαρτωλούς τρόπους. Φανταστείτε να μη θυμώνουμε ή να 
παρακούμε ή να κλέβουμε ή να λέμε ψέματα! 

Δεύτερον, δε θα υπάρχει πια ο θάνατος, η λύπη, ο πόνος ή τα δάκρυα (γράψε 
ΘΑΝΑΤΟΣ, ΛΥΠΗ, ΠΟΝΟΣ, ΔΑΚΡΥΑ και βάλε ένα X πάνω σε κάθε ένα από αυτά). 
Αυτή είναι μια θαυμάσια υπόσχεση που μας έδωσε ο Θεός. Για φανταστείτε! Ποτέ δε 
θα είμαστε λυπημένοι ή μόνοι, ποτέ δε θα έχουμε πόνο και ποτέ δε θα αρρωσταίνουμε! 

Τρίτον, ο Σατανάς δε θα είναι στον ουρανό (γράψε ΣΑΤΑΝΑΣ και βάλε ένα X πάνω 
του). Αυτός και οι δαίμονες του θα ριφθούν στη λίμνη της φωτιάς και θα τιμωρούνται 
αιώνια. Η λίμνη της φωτιάς ονομάζεται κόλαση. l#4  Ο Θεός την προετοίμασε για 
να τιμωρήσει το Σατανά. Όλοι αυτοί που συνεχίζουν να ακολουθούν το δρόμο του 
Σατανά με το να μην πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό θα τιμωρηθούν κι αυτοί εκεί.

 

Γ. Συμπέρασμα

 Ανακεφαλαίωση

Αφαίρεσε το μεγάλο χαρτί για να φανεί η προηγούμενη σκηνή (δες Σκίτσο 96).

Ο απόστολος Ιωάννης κατέγραψε όλα αυτά που του έδειξε ο Ιησούς για το μέλλον, 
κι ανάμεσα σ’ αυτά, πράγματα για τον ουρανό, όπου ζει ο Θεός. Με τι μοιάζει ο 
ουρανός; (Δώσε την ευκαιρία για απαντήσεις σε όλη τη διάρκεια· δείξε την εικόνα 
που αντιστοιχεί στο υλικό του μαθήματος καθώς κάνεις ανασκόπηση.) Ναι, είναι τόσο 
φωτεινός και λαμπρός που μοιάζει με ένα πολύ ακριβό κόσμημα. Είναι μια όμορφη 
πόλη με μια πλατεία από καθαρό χρυσάφι. Έχει το σχήμα ενός τετραγώνου, και η 
δόξα του Θεού είναι το φως της. Ποια πράγματα ξέρουμε ότι θα συμβαίνουν στον 
ουρανό; Σωστά· ο Ιησούς θα κυβερνά ως Βασιλιάς· θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι 
από κάθε χώρα, φυλή και γλώσσα και όλοι θα δοξολογούν το Θεό· όλοι μαζί θα 
ψέλνουν ένα νέο ύμνο στον Ιησού, τον Αμνό του Θεού· και όλοι θα πάρουν ένα 
νέο όνομα. Ποια είναι μερικά από τα πράγματα που δε θα υπάρχουν στον ουρανό; 
Σωστά· δε θα υπάρχει καμία αμαρτία, θάνατος, λύπη, πόνος ή δάκρυα. Τι θα συμβεί 
στο Σατανά; Ναι, θα τιμωρηθεί για πάντα στην κόλαση. Αυτά όλα κάνουν τον ουρανό 
ένα θαυμάσιο μέρος, έτσι δεν είναι; 

 Εφαρμογή

Ο Ιησούς θέλει τον κάθε ένα, και σ’ αυτό περιλαμβάνεσαι κι εσύ, να είναι μαζί Του 
μια μέρα στον ουρανό. Η Βίβλος μας ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για 
να είσαι έτοιμος για τον ουρανό. Ποιος είναι αυτός; Ναι, το να δεχτείς τον Κύριο 
Ιησού Χριστό ως το δικό σου Σωτήρα από την αμαρτία. Αυτό είναι μια απόφαση που 
πρέπει να πάρεις για τον εαυτό σου. Κανείς άλλος δεν μπορεί να την πάρει για σένα.  

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι έτοιμος για τον ουρανό, γιατί δεν γνωρίζουμε 
πότε θα πεθάνουμε ή πότε θα επιστρέψει ο Ιησούς για να πάρει τα παιδιά Του στον 
ουρανό. Πιθανό να ζήσουμε εδώ στη γη μέχρι να γεράσουμε και τα σώματα μας 
να φθαρούν. Μόνο ο Ιησούς γνωρίζει πότε θα πεθάνουμε. Μας λέει να είμαστε 

#8 
Προαιρετική Επιλογή  

Κάρτα ορισμού λέξης: 
Αμαρτία= Οτιδήποτε λέμε, 

κάνουμε ή σκεφτόμαστε 
που είναι αντίθετο με το 

Λόγο του Θεού.

l#4 
Σημείωση  

Η λέξη κόλαση εκφράζει 
τον τόπο τιμωρίας των 

κακών. Μια άλλη λέξη είναι 
Γέεννα, η λίμνη του πυρός 
που αναφέρεται στο Απο-

κάλυψις 20, η οποία έχει 
ετοιμαστεί για το Σατανά 

και τους αγγέλους του 
(δαίμονες) καθώς και τους 

αλύτρωτους.
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έτοιμοι από τώρα και να μην περιμένουμε να μεγαλώσουμε για να σκεφτούμε να 
ετοιμαστούμε.

  Δραστηριότητα Ανταπόκρισης 

Προσκάλεσε τα αλύτρωτα παιδιά να ετοιμαστούνε για τον ουρανό με το να δεχτούν 
τον Ιησού ως Σωτήρα τους. Πρόσεξε να μην τα τρομοκρατήσεις ούτε να τα πιέσεις για 
να πάρουν αυτήν την απόφαση.

Μοίρασε τις φωτοτυπίες «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΣΠΙΤΙ» και μολύβια στα παιδιά. 
Διάβασε την πρόταση στην φωτοτυπία και πες τους να υπογράψουν το όνομα τους αν 
έχουν δεχτεί τον Ιησού ως προσωπικό τους Σωτήρα.

Ενθάρρυνε τα παιδιά να βάλουν τη φωτοτυπία τους σε ένα ευδιάκριτο μέρος στο 
υπνοδωμάτιο τους για να τους θυμίζει να ευχαριστούν τον Ιησού για το ότι τους 
ετοίμασε έναν τόπο στον ουρανό.

Κλείσε με προσευχή, ευχαριστώντας τον Ιησού για το ότι προετοίμασε έναν τόπο για 
σένα και τα παιδιά στον ουρανό. Τελείωσε ευχαριστώντας το Θεό για όλα όσα έμαθαν 
τα παιδιά σ’ αυτή τη σειρά των μαθημάτωνκαθώς όλοι μαζί «ταξιδέψατε στης ζωής 
τη θάλασσα».  

 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΠΙΤΙ

Μοίρασε  τα σύμβολα εδαφίου για το  Ιωάννης 14:2 και τα Βοηθήματα Βιβλικής 
Μελέτης για το Μάθημα 15.
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