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Ο Παύλος μεταφέρει το 
Ευαγγέλιο στην Κόρινθο 

Θέμα: Ο Κυβερνήτης μας

Μ ά θ η μ α  2

 ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙΣ …

Ο Θεός πραγματικά ενδιαφέρεται για το τι κάνουμε και που πάμε! Και τα τρία Πρόσωπα 
της Αγίας Τριάδας εμπλέκονται όχι μόνο στο να μας φέρουν με ασφάλεια στη Δόξα, αλλά 
και στην καθοδήγησή μας σε όλη τη διαδρομή μέχρι τον τελικό μας προορισμό. Με το 
Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας έχουμε τον Ιησού Χριστό ως μόνιμο Κυβερνήτη, που 
μας καθοδηγεί μέσα στη θάλασσα της ζωής.

Αυτή τη στιγμή τα παιδιά της τάξης σου καθοδηγούνται σχεδόν σε όλα όσα κάνουν. 
Οι αποφάσεις ποιον ή ποιαν θα παντρευτούν, τι θα σπουδάσουν και τι επάγγελμα θα 
εξασκήσουν, ανήκουν στην κατηγορία «ασ’ το για αργότερα». Όμως στα θέματα που 
αφορούν τέτοιες αποφάσεις ζωής, τα παιδιά βομβαρδίζονται από τα ΜΜΕ με το σύνθημα 
«σκέψου πρώτα τον εαυτό σου και μόνο τον εαυτό σου». Έτσι όταν  φθάσουν στην ηλικία 
να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω αποφάσεις δεν είναι έτοιμα να σκεφτούν το Θεό 
και να υποταχτούν στο θέλημα Του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλοί νέοι να κάνουν 
λανθασμένες επιλογές και να καταλήγουν ναυαγοί για όλη τους τη ζωή.

Αυτό το μάθημα δείχνει στα παιδιά σου ποιος είναι ο μόνος που γνωρίζει και ενδιαφέρεται 
αρκετά για να τα καθοδηγήσει να κάνουν το καλύτερο δυνατό τόσο για την παρούσα ζωή 
στο σήμερα,  όσο και για τη μέλλουσα ζωή στην αιωνιότητα. Βοήθησε τα να επιλέξουν 
το Χριστό ως τον Κυβερνήτη τους και να παραδώσουν το τιμόνι της ζωής τους στα δικά 
Του ικανά χέρια.  Γιατί αυτός ειν’ ο Θεός, Θεός μας στους αιώνες τους ατέλειωτους κι αυτός 
μας οδηγεί. (Ψαλμός 48:15 Νέα Μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας).

 ΣΚΟΠΟΣ

Τα παιδιά να μπορέσουν να
•  γνωρίσουν ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος που μπορεί να τα σώσει και να τα 

καθοδηγήσει σε όλη τους τη ζωή
•  ανταποκριθούν με το να δεχτούν τον Ιησού ως το Σωτήρα τους και να 

Τον εμπιστευθούν να τα οδηγήσει στην καθημερινή τους ζωή 

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: Πράξεις 17:10–18:11
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 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ: Ψαλμός  32:8  

Σύνεση θα σου δώσω, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις• θα σε 
ορμηνεύω, η προσοχή μου θα ’ναι πάνω σου. 

 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Εποπτικά βοηθήματα  για το Ψαλμός 32:8 από τα Εποπτικά Μέσα των Βιβλικών 
Εδαφίων

Σκηνικά: Διάγραμμα επανάληψης, Απλό Σκηνικό, Αίθουσα Συμβουλίου/  
     Ναός, Δρόμος Πόλης,  Κορυφή Λόφου,  Εσωτερικό Σπιτιού. 

Φιγούρες: Ε1, Ε2, 6A, 6F, 6G, 13, 34, 37, 43, 60, 81, 84, 85, 89, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 104, 105, 106, 107A, 110, 111, 112, 120, 131, 134

Θήκη Εδαφίων και σύμβολα Εδαφίων (φωτοτυπίες) για το Ψαλμός 32:8
Βοηθήματα Βιβλικής Μελέτης για το Μάθημα 2
Ειδικά: • Για τη Βιβλική Αφήγηση 1: Λωρίδα λέξης ΒΕΡΟΙΑ· πόστερ 

 «Χάρτης  των ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου»· σημάδι για το χάρτη
• Για τη Βιβλική Αφήγηση 2: Λωρίδα λέξης  ΑΘΗΝΑ· πόστερ «Χάρτης  

των ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου»· σημάδι για το χάρτη· εποπτικό 
“Βωμός” 

• Για τη Βιβλική Αφήγηση 3: Λωρίδα λέξης  ΚΟΡΙΝΘΟΣ· πόστερ 
«Χάρτης  των ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου»· σημάδι για το χάρτη

• Για την Ανακεφαλαίωση: Εποπτικό «Πηδάλιο του Κυβερνήτη»· 
λωρίδες λέξεων ΠΑΥΛΟΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ΣΙΛΑΣ, ΑΚΥΛΑΣ, 
ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ, ΤΙΤΙΟΣ ΙΟΥΣΤΟΣ, ΚΡΙΣΠΟΣ

• Για την Εφαρμογή: Λωρίδα Λέξης ΕΣΥ, λωρίδα λέξης με το όνομα 
του δασκάλου/δασκάλας

• Για τη δραστηριότητα Ανταπόκρισης: Φωτοτυπίες «πηδάλιο 
Κυβερνήτη» μολύβια

• Για τις προαιρετικές επιλογές: Πρόσθετα υλικά για όποια επιλογή 
επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις

• Σημείωση: Ακολούθησε τις οδηγίες στη σελίδα Ε-11 της εισαγωγής 
για να προετοιμάσεις τις λωρίδες λέξεων, το εποπτικό «Πηδάλιο 
Κυβερνήτη» (σχήμα Ε-6 στις πίσω σελίδες), και τις φωτοτυπίες «Πηδάλιο 
Κυβερνήτη»  (σχήμα Ε-12 πίσω σελίδες).

 Για να προετοιμάσεις το εποπτικό «Βωμός», σχεδίασε ένα ορθογώνιο 
σχήμα και γράψε πάνω “ΣΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ”  σε καφετί χαρτί, 
κόψε το και κόλλησε από πίσω μια φανέλα .

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Τοποθέτησε το Διάγραμμα Επανάληψης έχοντας το Ε2 έτοιμο για χρήση εκεί 
που υποδεικνύεται. Ζήτησε από κάποιο παιδί να εξηγήσει τα λόγια στο Ε1 και να 
το τοποθετήσει στο Διάγραμμα. Ζήτησε από τα παιδιά να πούνε όλα μαζί το Α’ 
Θεσσαλονικείς 5:18. Χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να κάνεις επανάληψη 
στο Μάθημα 1:

1. Γιατί πολλοί Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης ήταν οργισμένοι με τον Παύλο; 
(Ζήλευαν επειδή πολλοί άνθρωποι πίστεψαν στον Ιησού.)

2. Γιατί φέρανε τον Ιάσονα στους αξιωματούχους της πόλης και του 
επέβαλαν να πληρώσει πρόστιμο;  (Φιλοξενούσε τον Παύλο και τον Σίλα 
στο σπίτι του.)
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Σύμβολο Επανάληψης3. Πώς βοήθησε ο Παύλος τους Χριστιανούς της Θεσσαλονίκης μετά που 
έφυγε μακριά;  (Έστειλε τον Τιμόθεο να τους βοηθήσει και τους έγραψε 
ένα γράμμα.)

4. Που μπορούμε να βρούμε αντίγραφα του γράμματος που έστειλε ο 
Παύλος στους πιστούς της Θεσσαλονίκης; (Στην Καινή Διαθήκη)

5. Γιατί μας λέει ο Παύλος ότι πρέπει να δίνουμε ευχαριστίες σε κάθε 
κατάσταση; (Είναι το θέλημα του Θεού.)

Το επόμενο εξάρτημα του πλοίου μας ονομάζεται Πηδάλιο του Κυβερνήτη. (Ζήτησε 
από κάποιο παιδί να τοποθετήσει το Ε2 στο διάγραμμα.) #1  Αυτό το πηδάλιο 
χρησιμοποιείται από τον κυβερνήτη για να στρίψει ή να καθοδηγήσει το πλοίο, είτε 
αυτό πλέει σε γαλήνη είτε σε τρικυμία, και να το κρατήσει στην σωστή πορεία. Οι 
επιβάτες που επιβιβάζονται στο πλοίο εμπιστεύονται τον κυβερνήτη για να τους 
οδηγήσει με ασφάλεια στον προορισμό τους. 

Το πηδάλιο του Κυβερνήτη στο πλοίο θα μας θυμίσει ότι ο Ιησούς θέλει να γίνει ο 
Κυβερνήτης της ζωής μας. Ο Ιησούς γίνεται ο Κυβερνήτης μας όταν Τον δεχτούμε ως 
Σωτήρα μας και όταν υποτασσόμαστε στο θέλημα Του για τη ζωή μας. Όταν έχουμε 
τον Ιησού ως τον Κυβερνήτη μας,  μπορούμε να Τον εμπιστευτούμε να μας καθοδηγεί 
σε όλη μας τη ζωή και να μας οδηγήσει με ασφάλεια στον ουρανό.

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ 

Χρησιμοποίησε τα εποπτικά βοηθήματα του Εδαφίου για να διδάξεις το Ψαλμό 32:8 
όπως υποδεικνύεται.  

Ο Θεός μας έδωσε πολλές υποσχέσεις για να μας βοηθήσει καθώς ταξιδεύουμε 
στη ζωή μας εδώ στη γη. Στο σημερινό μας εδάφιο βρίσκονται δύο απ’ αυτές τις 
υποσχέσεις. (Βάλε την περικοπή και τα πρώτα τέσσερα εποπτικά κομμάτια και ζήτησε 
από ένα παιδί να διαβάσει δυνατά τις λέξεις.)  Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που 
υπόσχεται να κάνει ο Θεός; (Απαντήσεις). Ναι, μας λέει ότι θα μας διδάξει την οδό 
που πρέπει να βαδίσουμε. Μας έδωσε τη Βίβλο για να μας μιλήσει για την δική Του 
οδό. Μπορούμε να τη διαβάσουμε μόνοι μας, ή μπορούμε να την ακούσουμε όταν 
οι άλλοι μας τη διαβάζουν και μας διδάσκουν τι εννοεί — όπως κάνουμε και τώρα. 

Η Βίβλος μας διδάσκει κάτι πραγματικά 
σημαντικό για την οδό του Θεού. Μας λέει 
ότι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, είναι ο μόνος 
δρόμος για τον ουρανό (Ιωάννης 14:6). Είναι 
αυτός που πήρε πάνω του την τιμωρία για 
την αμαρτία μας όταν πέθανε στο σταυρό. Αν 
πιστέψουμε ότι ο Ιησούς το έκανε αυτό για μας 
και Τον δεχτούμε ως Σωτήρα μας (Ιωάννης 
1:12), τότε Αυτός θα συγχωρήσει τις αμαρτίες 
μας και θα μας δώσει αιώνια ζωή — το είδος 
της ζωής που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε μια μέρα στον ουρανό (Ιωάννης 3:16).

Όταν δεχόμαστε τον Ιησού ως Σωτήρα μας, γινόμαστε μέλη της οικογένειας του Θεού 
— ο κάθε ένας μας γίνεται ένα παιδί του Θεού. Ο Θεός θέλει τα παιδιά Του να ζούνε 
με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η Βίβλος μας διδάσκει πώς θέλει να ζούμε ως παιδιά Του. 

Ας διαβάσουμε το τελευταίο μέρος του εδαφίου για να βρούμε την δεύτερη υπόσχεση. 
(Τοποθέτησε τα υπόλοιπα εποπτικά κομμάτια του εδαφίου. Διάλεξε ένα παιδί για να 

Δείξε την εικόνα ενός σκά-
φους, στην οποία φαίνεται το 
πηδάλιο του. 

#1  
Προαιρετική Επιλογή  
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#2 
Προαιρετική Επιλογή  

Αποστήθιση του εδαφί-
ου: Αφαίρεσε ένα ή δύο 

εποπτικά και ζήτησε από τα 
παιδιά να πούνε το εδάφιο 

όλα μαζί δυνατά. Επανά-
λαβε αυτή τη διαδικασία 
μέχρις ότου αφαιρεθούν 

όλα τα εποπτικά κομμάτια 
και τα παιδιά μπορούνε να 
πούνε το εδάφιο χωρίς τη 

χρήση εποπτικών. Μετά 
ανακάτεψε τα εποπτικά 

και μοίρασε τα σε διάφορα 
παιδιά. Ζήτησε από αυτά 

τα παιδιά να τα βάλουν στη 
σωστή σειρά. Δώσε οδηγίες 

έτσι ώστε το παιδί που 
βάζει το τελευταίο κομμάτι 

στον πίνακα να οδηγήσει τα 
παιδιά να πούνε όλα μαζί το 

εδάφιο.

διαβάσει δυνατά τα λόγια) Ποια είναι η δεύτερη υπόσχεση; (Απαντήσεις) Ναι, σωστά. 
Θα μας καθοδηγεί και η προσοχή Του θα είναι πάνω μας. Αυτή είναι μια θαυμάσια 
υπόσχεση. Όχι μόνο ο Θεός μας έδωσε το Λόγο Του, έτσι ώστε να γνωρίζουμε 
το δρόμο για τον ουρανό καθώς και το πώς θέλει να ζούμε σαν παιδιά Του, αλλά 
επίσης μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα για να είναι μαζί μας σε όλη τη ζωή μας και να 
μας καθοδηγεί κάθε μέρα. 

Πώς μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα; Μερικές φορές χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού για να μας 
θυμίζει πράγματα που πρέπει να κάνουμε αλλά και πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε. 
Μερικές φορές χρησιμοποιεί ανθρώπους για να μας καθοδηγήσουν. Για παράδειγμα, ο Θεός 
θέλει να υπακούτε τους γονείς σας. Αν σας πούνε όχι σε κάτι που εσείς επιθυμείτε να κάνετε, 
τότε γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να κάνετε αυτό το πράγμα.  Κάποιες φορές το Άγιο Πνεύμα 
χρησιμοποιεί περιστάσεις για να μας καθοδηγήσει. Για παράδειγμα, η εκδρομή που σχεδιάζαμε 
για να κατασκηνώσουμε στο βουνό μπορεί να ακυρωθεί τελευταία στιγμή, επειδή χάλασε ο 
καιρός. Είναι ξεκάθαρο ότι δε θα μπορέσουμε να πάμε σ’ αυτή την κατασκηνωτική εκδρομή. 
Άλλες φορές το Άγιο Πνεύμα μας δίνει ιδέες ή τρόπους για να βοηθήσουμε ανθρώπους ή για 
να λύσουμε προβλήματα. (Μοιραστείτε προσωπικές σας εμπειρίες.) 

 Δεν έχει σημασία το πώς θα μας καθοδηγήσει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που έχει σημασία 
είναι να πιστεύουμε ότι ο Θεός μας προσέχει και να Τον εμπιστευόμαστε για την 
καθημερινή μας καθοδήγηση. (Εργαστείτε για την εκμάθηση του εδαφίου.) #2

 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο Παύλος μεταφέρει το Ευαγγέλιο στην Κόρινθο

A. Εισαγωγή
 Δείχνοντας εμπιστοσύνη σ’ αυτούς που κρατούν το τιμόνι
B. Βιβλική Αφήγηση
 1. Ο Παύλος ξεφεύγει από τον κίνδυνο στη Βέροια.
 2. Ο Παύλος εξηγεί ποιος είναι ο άγνωστος Θεός στην Αθήνα. 
 3. Ο Παύλος σ υναντά τον Ακύλα και  την Πρίσκι λ λα στην  
  Κόρινθο.
 4. Οι Ιουδαίοι βρίζουν τον Παύλο. 
 5. Ο Θεό ς  δ ίνε ι  οδηγ ία  στον Παύλο ν α παρ αμείνε ι  στην  
  Κόρινθο.
Γ. Συμπέρασμα
 Ανακεφαλαίωση
 Εφαρμογή
  Έχοντας τον Ιησού ως κυβερνήτη σου
 Δραστηριότητα ανταπόκρισης
   Δείχνουμε εμπιστοσύνη στον Ιησού ως Σωτήρα και οδηγό

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Α. Εισαγωγή 

 Δείχνοντας εμπιστοσύνη σ’ αυτούς που είναι στο τιμόνι #3

Ένα Σάββατο, ο Θωμάς έπαιζε με τη μπάλα του μπάσκετ στην αυλή του σπιτιού του, 
όταν πέρασε από ‘κει ο Στέφανος.
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#3 
Προαιρετική Επιλογή  

Δείξε στα παιδιά ομοιώ-μα-
τα ή εικόνες ενός αυτοκι-
νήτου, ενός αεροπλάνου 
και ενός πλοίου.  Ρώτησέ 
τα αν μπορούν να οδηγή-
σουν το αυτοκίνητο, το 
αε-ροπλάνο ή το πλοίο με 
ασφάλεια στον προορισμό 
του. Ζήτησε τους να σου 
εξηγήσουν γιατί πιστεύ-
ουν ότι μπορούν ή γιατί 
πιστεύουν ότι δεν μπορούν. 
Τόνισε πως χρειάζεται ένας 
ειδικευμένος κυβερνήτης, 
κάποιος, δηλαδή, που γνω-
ρίζει πού πηγαίνει και πώς 
να πάει εκεί με ασφάλεια. 
Δώσε έμφαση στο γεγονός 
ότι χρειαζόμαστε τον Ιησού, 
το μόνο ειδικευμένο κυ-
βερνήτη που μπορεί να μας 
οδηγήσει μέσα στη ζωή. 

«Τι κάνεις;» ρώτησε ο Στέφανος.

«Τίποτε το σπουδαίο,» απάντησε ο Θωμάς.

«Θα ‘θελες να πάμε βόλτα κάτω στη λίμνη; Μπορεί να δούμε ψάρια να πηδούνε.» 

«Εντάξει», είπε ο Θωμάς. «Περίμενε να πω στη μαμά μου πού πηγαίνω». 

Σε λίγα λεπτά τα παιδιά κατέβαιναν το δρόμο για τη λίμνη. Καθώς έστριβαν στο 
μονοπάτι που οδηγούσε στην όχθη της λίμνης, είδαν ότι στην άκρη της όχθης 
βρίσκονταν δύο απ’ τα μεγαλύτερα παιδιά της γειτονιάς τους. Καθώς ο Στέφανος 
και ο Θωμάς πλησίασαν, είδαν ότι τα μεγαλύτερα αγόρια είχαν μια σχεδία.

«Ε! Τι όμορφη που είναι η σχεδία!» φώναξε ο Στέφανος.

«Θα θέλατε να έρθετε για βαρκάδα;» τους είπε το ένα αγόρι. 

Χωρίς κανένα δισταγμό ο Στέφανος είπε: «Και βέβαια!» 

Όμως ο Θωμάς δεν ήταν και τόσο σίγουρος. Από τη μια η σχεδία δεν του φαινόταν 
και τόσο στερεή, και από την άλλη δεν ήξερε αν τα αγόρια μπορούσαν να την 
οδηγήσουν με ασφάλεια. 

Νομίζετε ότι ο Θωμάς και ο Στέφανος θα έπρεπε να δεχτούν την πρόσκληση; Μπορούσαν να 
εμπιστευτούν τα αγόρια για να οδηγήσουν με ασφάλεια τη σχεδία; (Απαντήσεις) Ακούστε τη 
σημερινή μας ιστορία για να δείτε πώς ο Παύλος εμπιστεύτηκε το Θεό για να τον καθοδηγήσει 
και να τον κατευθύνει καθώς μετέφερε το μήνυμα του Ιησού σε διάφορα μέρη. Βρείτε το 
κεφάλαιο 17 των Πράξεων στις Βίβλους σας και βάλετε εκεί τους σελιδοδείκτες.

Β. Βιβλική Αφήγηση 

 1. Ο Παύλος ξεφεύγει από τον κίνδυνο στη Βέροια. #4  
  (Πράξεις 17:10-15)

(Λωρίδα λέξης ΒΕΡΟΙΑ· «Χάρτης  των ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου»· σημάδι για 
το χάρτη, Σίλας 96, Τιμόθεος 97, Παύλος 84, άνθρωποι, 85, 34, 43, 60, 98, 99, 100)

Τοποθέτησε  τα 96, 97, 84, 85, 34, 43 εκ των προτέρων στον πίνακα.

Με τη βοήθεια των Χριστιανών, ο Παύλος, 
ο Σίλας και ο Τιμόθεος ξέφυγαν από τον 
άγριο όχλο στη Θεσσαλονίκη. Διαβάστε 
στις Πράξεις το 17:10 για να δείτε πού 
πήγαν μετά ο Παύλος και οι φίλοι του. 
(Ανταπόκριση) Ναι, κατάφεραν να πάνε στη 
Βέροια (πρόσθεσε ΒΕΡΟΙΑ· δείξε τη θέση της 
στο χάρτη και τοποθέτησε εκεί ένα σημάδι), 
όπου ο Παύλος κήρυξε το Λόγο του Θεού 
στη συναγωγή. Οι άνθρωποι (πρόσθεσε 60) 
ενδιαφέρθηκαν τόσο πολύ για αυτά που δίδασκε ο Παύλος που άρχισαν να μελετούν 
τις Γραφές της Παλαιάς Διαθήκης για να δούνε αν ίσχυαν αυτά που έλεγε ο Παύλος. 
Πολλοί άνθρωποι, Ιουδαίοι και Εθνικοί, πίστεψαν στο μήνυμα του Παύλου και 
δέχτηκαν τον Ιησού ως προσωπικό τους σωτήρα.

Όταν τα νέα για την επιτυχία του Παύλου στη Βέροια έφθασαν στους Ιουδαίους 
της Θεσσαλονίκης, αυτοί (πρόσθεσε 98, 99, 100) έτρεξαν στη Βέροια και ξεσήκωσαν 

#4  
Προαιρετική Επιλογή  

Ετοίμασε μεγάλες καρτέλες 
λέξεων για την ΑΘΗΝΑ, τη 
ΒΕΡΟΙΑ και την ΚΟΡΙΝ-
ΘΟ. Τοποθέτησε (βλέπε 
επιλογή #6στη σελ. 1-4 
για ιδέες παρουσίασης των 
καρτελών) την ΑΘΗΝΑ 
στο μπροστινό τμήμα της 
αίθουσας, τη ΒΕΡΟΙΑ στο 
πίσω τμήμα της αίθουσας 
και την ΚΟΡΙΝΘΟ στο 
πλαϊνό τμήμα, στα δεξιά 
των παιδιών. Ζήτησε από 
μερικά παιδιά να αναπα-
ραστήσουν εθελοντικά την 
ιστορία, καθώς ο Παύλος 
μετακινείται από τη Βέροια 
στην Αθήνα και στη συνέ-
χεια στην Κόρινθο.

Σκίτσο 8 Αίθ. Συμβουλίου/Ναός
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το λαό εναντίον του Παύλου. Και πάλι κάποιοι Χριστιανοί βοήθησαν τον Παύλο 
(αφαίρεσε 84) να ξεφύγει και να πάει στην Αθήνα αφήνοντας πίσω τον Σίλα και τον 
Τιμόθεο. Ο Θεός φρόντιζε για τον Παύλο και τον προστάτευε από ανθρώπους που 
ήθελαν να τον βλάψουν. 

Πριν να επιστρέψουν οι άνθρωποι στη Βέροια, ο Παύλος τους είπε: «Πείτε στο Σίλα 
και στον Τιμόθεο να έρθουν κοντά μου όσο πιο γρήγορα μπορούν.»  Ο Παύλος έλπιζε 
ότι θα μπορέσουν να συναντηθούν μαζί του σύντομα. 

 2. Ο Παύλος εξηγεί ποιος είναι ο άγνωστος Θεός στην Αθήνα 
  (Πράξεις 17:16–18:1)

(Λωρίδα ΑΘΗΝΑ· Πόστερ «Χάρτης  των ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου», ένα 
σημάδι χάρτη· εποπτικό «βωμός»· είδωλα 110, 111, άνθρωποι 6F, 6G, 131, 134, 101, 
112, Παύλος 120)

Τοποθέτησε εκ των προτέρων στον πίνακα τα 110, 131, 111, 6F, 6G, και το εποπτικό 
«Βωμός». 

Η Αθήνα (πρόσθεσε ΑΘΗΝΑ, δείξε τη θέση της στο χάρτη και τοποθέτησε 
εκεί ένα σημάδι) ήταν χτισμένη σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα.  l#1 
  Καθώς ο Παύλος (πρόσθεσε 120) περπατούσε στους δρόμους της πόλης, ταράχτηκε 
πολύ. Πρόσεξε ότι όπου και να κοίταζε έβλεπε είδωλα. Ήταν ολοφάνερο πως ο λαός 
της πόλης λάτρευε πολλούς ψεύτικους θεούς αντί για τον ένα και αληθινό Θεό. Κι έτσι 
ο Παύλος άρχισε να κηρύττει για τον Ιησού στη συναγωγή και την αγορά της πόλης.

(Άνθρωποι 131, 134, 101, 112, Παύλος 120, σκηνικό “Κορυφή Λόφου”)

Ο Παύλος (πρόσθεσε 120) σύντομα έλαβε 
μια πρόσκληση για να παρουσιάσει το 
ευαγγέλιο στα θρησκευόμενα μέλη της 
Βουλής [του Αρείου Πάγου] (πρόσθεσε 134, 
101) που ήθελαν να ακούσουν τις παράξενες 
απόψεις του. Ξεκίνησε λέγοντας: «Βλέπω ότι 
είστε πολύ θρησκευόμενοι. Καθώς βγήκα και 
περπατούσα  στην πόλη σας είδα τα είδωλα 
που λατρεύετε. Με πολύ ενδιαφέρον είδα 
ότι έχετε ένα βωμό με την επιγραφή ΣΤΟΝ 

ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ (δείξε τα λόγια στο βωμό). Θέλω να σας πω για αυτόν το Θεό, κι 
έτσι και εσείς να Τον γνωρίσετε». 

Μετά ο Παύλος πρόσθεσε: «Ο Θεός που εσείς δεν τον γνωρίζετε, είναι αυτός που 
δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη. Δεν είναι σαν κι εμάς και δεν είναι θεός 
κατασκευασμένος από ανθρώπινα χέρια, όπως τα είδωλα σας που τα κατασκευάζετε 

από ασήμι, χρυσάφι ή από πέτρα. Θέλει όλοι 
να Τον γνωρίσουν.» Μετά ο Παύλος τους 
εξήγησε ότι ο Θεός θέλει όλοι να στραφούν 
από τις αμαρτίες τους και να πιστέψουν στον 
Υιό Του, τον Ιησού που τον ανέστησε από 
τους νεκρούς. 

Όταν τα μέλη της Βουλής το άκουσαν 
αυτό, κάποιοι (πρόσθεσε112) κορόιδεψαν 
τον Παύλο άλλοι όμως θέλησαν να μάθουν 

l#1 
Σημείωση  

Η Αθήνα στην Ρωμαϊκή 
εποχή βρισκόταν στην 

επαρχία της Αχαΐας ενώ η 
Θεσσαλονίκη και η Βέροια 
στην επαρχία της Μακεδο-

νίας. Σήμερα η Αχαΐα και 
η Μακεδονία αποτελούν 

μέρος της Ελλάδας. 

112

120

101134 131
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περισσότερα για τον Ιησού. Προτού ο Παύλος αφήσει την Αθήνα για να πάει στην 
Κόρινθο κάποιοι από τους ανθρώπους της πόλης είχαν πιστέψει στον Ιησού. Ο 
Θεός φρόντιζε τον Παύλο και τον καθοδηγούσε σε πολλά διαφορετικά μέρη όπου 
μπορούσε να μιλήσει στους ανθρώπους για τον Ιησού. 

 3. Ο Παύλος συναντά τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα στην Kόρινθο 
  (Πράξεις 18:2-5)

(Λωρίδα λέξης ΚΟΡΙΝΘΟΣ· Πόστερ «Χάρτης  των ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου»· 
σημάδι για το χάρτη· πόλη 104)  

Η Κόρινθος (τοποθέτησε ΚΟΡΙΝΘΟΣ στον πίνακα· δείξε τη θέση της στον χάρτη 
και πρόσθεσε εκεί ένα σημάδι) ήταν μια 
μεγάλη, όμορφη πόλη,  (πρόσθεσε 104) 
χτισμένη σε ένα λόφο που έβλεπε προς 
το Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο. 
Ήταν μια πλούσια πόλη με μεγάλο λιμάνι 
που είχε πολλή κίνηση. Υπήρχαν πολλά 
καλά σχολεία και δάσκαλοι. Όπως και στην 
Αθήνα, οι άνθρωποι λάτρευαν πολλούς 
ψεύτικους θεούς. Τα αγάλματα των θεών 
τους μπορούσε κανείς να τα δει σε όλη την 
πόλη.#5 Στο κέντρο της Κορίνθου υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ναός. l#2  Παρόλο 
που η Κόρινθος ήταν μια όμορφη και πλούσια πόλη, ήταν διάσημη για τα αμαρτωλά 
πράγματα που έκαναν οι κάτοικοι της. 

(Παύλος 84, 106, Ακύλας & Πρίσκιλλα 105, δέρμα  107A, Σίλας 96, Τιμόθεος 97· Πόστερ «Χάρτης  των 
ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου»· σημάδι για το χάρτη)

Λίγο μετά την άφιξη του στην Κόρινθο, ο Παύλος (τοποθέτησε το 84 στον πίνακα) 
συνάντησε ένα πολύ ιδιαίτερο ζευγάρι (πρόσθεσε 105) που είχε έρθει από την 
Ιταλία.l#3  Τα ονόματα τους ήταν Ακύλας και Πρίσκιλλα (πρόσθεσε 105). Πρόσφατα 
είχαν μετακομίσει στην Κόρινθο γιατί ο αυτοκράτορας Κλαύδιος είχε διατάξει να 
εγκαταλείψουν τη Ρώμη όλοι οι Ιουδαίοι (δείξε τη θέση της στο χάρτη). 

Ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα ήταν σκηνοποιοί, όπως ακριβώς ήταν και ο Παύλος.l#4 
Μια μέρα του είπαν: «Γιατί δε μένεις μαζί μας για να μας βοηθήσεις να φτιάχνουμε 
σκηνές;»  (Αφαίρεσε το  84· πρόσθεσε τα 106, 107A.) Ο Παύλος δέχτηκε με χαρά την 
προσφορά τους. 

Δεν ήταν τυχαίο που ο Παύλος συνάντησε τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα. Ο 
Κύριος τον είχε οδηγήσει να πάει κατευθείαν στο σπίτι τους. Καθώς ζούσαν και 
εργαζόντουσαν μαζί, έγιναν στενοί φίλοι και κατέληξαν να γίνουν πιστοί συνεργάτες 
στο έργο του Κυρίου.

Τελικά, ο Σίλας και ο Τιμόθεος ήρθαν απ’ τη 
Θεσσαλονίκη (πρόσθεσε τα 96, 97). Παρόλο 
που ο Παύλος ήταν χαρούμενος που είχε 
κάποιους νέους φίλους, χάρηκε πολύ όταν είδε 
τον Σίλα και τον Τιμόθεο. Τώρα που ήταν και 
αυτοί εδώ, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον 
Παύλο, κι αυτός θα μπορούσε να ξοδέψει όλο 
του το χρόνο κηρύττοντας τα καλά νέα για 
τον Ιησού.

104
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l#2 
Σημείωση  
Οι Κορίνθιοι λάτρευαν τον 
Ποσειδώνα, το θεό της θά-
λασσας. Η κύρια θεά ήταν η 
Αφροδίτη η θεά του έρωτα. 
Ένας μεγάλος ναός προς 
τιμή της είχε χτιστεί στην 
Ακροκόρινθο, που είναι η 
ακρόπολη της Κορίνθου.

l#3 
Σημείωση  

Ο Λουκάς μας λέγει ότι ο 
Ακύλας ήταν Ιουδαίος αλλά 
δε μας λέει τίποτε για την 
καταγωγή της Πρίσκιλλας. 
Τα ονόματα τους δε μας 
δίνουν κάποια ένδειξη γιατί 
και τα δύο ήταν λατινικά 
και όχι εβραϊκά. Ο Λουκάς 
δε μας λέει αν έγιναν πιστοί 
πριν ή μετά τον ερχομό τους 
στην Κόρινθο. Στις Πράξεις 
18:3 μαθαίνουμε ότι ο Παύ-
λος πήγε να ζήσει μαζί τους 
επειδή ήταν ομότεχνοι και 
όχι επειδή ήταν και εκείνοι 
πιστοί.

l#4 
Σημείωση  

Οι σκηνές συνήθως κατα-
σκευάζονταν από τρίχες 
κατσίκας ή από δέρμα 
για να είναι στεγανές και 
ανθεκτικές. Ο Παύλος 
κατασκεύαζε σκηνές για 
να κερδίζει χρήματα για τα 
έξοδα διαβίωσης του.

#5 
Προαιρετική Επιλογή  

Βρες εικόνες από θεούς και 
θεές της Αρχαίας Ελλάδας 
στο Διαδίκτυο. Καθώς 
αρκετά παιδιά ίσως ξέρουν 
ιστορίες για αυτούς τους 
θεούς από την Ελληνική 
Μυθολογία, τόνισε το γε-
γονός ότι αυτές οι ιστορίες 
είναι μόνο φαντασιώσεις κι 
ότι ο Θεός της Βίβλου είναι 
ο μόνος αληθινός Θεός.
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 4. Οι Ιουδαίοι βρίζουν τον Παύλο. 
  (Πράξεις 18:5, 6)

( Άν θ ρ ωπ ο ι  3 4 ,  4 3 ,  6 0 ,  8 5 ,  Παύλ ο ς  8 4 ,  Σ ί λ α ς  9 6 ,  Τι μ ό θ ε ο ς  9 7 ) 
Τοποθέτησε στον πίνακα εκ των προτέρων τα 60, 85, 34, 43. 

Θυμάστε τι έκανε πάντοτε ο Παύλος τα 
Σάββατα; (Απαντήσεις) Ναι, ο ίδιος (πρόσθεσε 
84) μαζί με το Σίλα (πρόσθεσε 96) και τον 
Τιμόθεο (πρόσθεσε 97) πήγαινε στη συναγωγή, 
όπου μαζευόντουσαν οι Ιουδαίοι για να 
λατρεύσουν το Θεό. Κάθε βδομάδα ο Παύλος 
μιλούσε στους Ιουδαίους για τον Ιησού, 
προσπαθώντας να τους πείσει ότι ο Ιησούς 
ήταν ο Μεσσίας, ο Βασιλιάς που υποσχέθηκε 

ο Θεός ότι θα τους έστελνε. l#5

Όμως, πολλοί από τους Ιουδαίους δε δέχτηκαν τη διδασκαλία του Παύλου, 
οργίστηκαν πολύ και τον έβρισαν. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Παύλος 
σηκώθηκε και τίναξε τη σκόνη από τα ρούχα του. l#6 Μετά τους είπε: «Εγώ 
σας είπα τα καλά νέα για τον Ιησού. Δεν είναι δικό μου το σφάλμα που εσείς 
δεν πιστέψατε σ’ αυτό το μήνυμα για να σωθείτε από την αμαρτία σας. Από 
τώρα και στο εξής θα κηρύττω στους Εθνικούς.» (Αφαίρεσε τα 84, 96, 97.) #6 

 5. Ο Θεός δίνει οδηγία στον Παύλο να παραμείνει στην Κόρινθο.  
  (Πράξεις 18:7-11)

(Τίτιος Ιούστος 13, Παύλος 84, Σίλας, 96, Τιμόθεος 97, άνθρωποι 89, 37, 81, 6A, 
Κρίσπος 43)

Τοποθέτησε εκ των προτέρων τα 13 και 89 στον πίνακα.

Ο Παύλος (πρόσθεσε το 84) και οι σύντροφοι του (πρόσθεσε τα 96, 97) έφυγαν από 
τη συναγωγή και πήγαν μια πόρτα παρακάτω, στο σπίτι του Τίτιου Ιούστου (δείξε 
τα 13, 89), ενός Εθνικού που αγαπούσε το Θεό. Πολλοί άνθρωποι (πρόσθεσε τα 37, 
81, 6A, 43) ερχόντουσαν εκεί για να ακούσουν τον Παύλο να διδάσκει για τον Ιησού. 

Σε λίγο ο Κρίσπος (δείξε το 43), ο ηγέτης της 
συναγωγής, και η οικογένεια του (δείξε το 
6A) πίστεψαν στον Ιησού. Πολλοί από τους 
Κορίνθιους πίστεψαν κι αυτοί στον Ιησού. 
Και οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί που πίστεψαν 
βαπτίστηκαν l#7 για να δείξουν την πίστη 
τους στον Ιησού.

Όποτε ο Παύλος πήγαινε σε ένα καινούριο 
μέρος για να κηρύξει για τον Ιησού, πάντοτε 
κάποιοι άνθρωποι εξοργιζόντουσαν και 

προσπαθούσαν να τον βλάψουν. Θυμάστε μερικές πόλεις όπου συνέβη αυτό; (Απαντήσεις) 
Ναι, στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέροια και στην Αθήνα. Αυτό θα πρέπει 
να ήταν αποθαρρυντικό. Ίσως ο Παύλος να σκεφτόταν να εγκαταλείψει την Κόρινθο 
και να πάει σε κάποια άλλη πόλη. Υπήρχε κίνδυνος να του κάνουν κακό όλοι αυτοί που 
είχαν οργιστεί τόσο πολύ εναντίον του. Κάποια νύχτα ο Θεός του μίλησε μέσα από ένα 

8981 37
139796

84 43
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Σκίτσο 14 Εσωτερικό σπιτιού

#6    
Προαιρετική Επιλογή  

Βάλε ένα αγόρι να διαβάσει 
εκφραστικά τα λόγια του 

Παύλου από το Πράξεις 
18:6 αναπαριστώντας ταυ-
τόχρονα τις ενέργειες του 

Παύλου.

l#6    
Σημείωση

Αυτό έκαναν οι αυστηροί 
στα έθιμα Ιουδαίοι όταν 
επέστρεφαν στα σύνορα 

της πατρίδας τους, 
δηλαδή στο Ισραήλ, μετά 

την παραμονή τους σε 
κάποια άλλη χώρα, για να 

απαλλαγούν ακόμη και από 
την σκόνη της μόλυνσης 

αυτής της ειδωλολατρικής 
χώρας. Με τη δραματική 
χειρονομία του ο Παύλος 

έστειλε ένα ξεκάθαρο 
μήνυμα στους Ιουδαίους 

που απέρριψαν το μήνυμά 
του: αφού δε δέχτηκαν τον 
Ιησού ως Μεσσία τους, δεν 

ήταν καλύτεροι από τους 
ειδωλολάτρες Εθνικούς. Ο 

Παύλος τίναξε τη σκόνη της 
συναγωγής για να ξεφύγει 

από την αποκρουστικότητα 
της πεισματικής τους 

απόρριψης. 

l#5 
Σημείωση  

Υπήρχε η συνήθεια να 
προσκαλούνε τους επισκέ-

πτες που ήταν δάσκαλοι 
(ραβίνοι) να διδάξουν στη 

συναγωγή το Σάββατο.

l#7    
Σημείωση

Στο βιβλίο των Πράξεων το 
χριστιανικό βάπτισμα με 
νερό είναι ένα εξωτερικό 

σημάδι ταύτισης με τον 
Ιησού Χριστό και συγχώρη-

σης των αμαρτιών δια της 
πίστεως στη θυσία Του στον 

σταυρό.

Σκίτσο 13 Αίθ Συμβουλίου/Ναός.
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όραμα. .#7 l#8  Του είπε: «Μη φοβάσαι·συνέχισε να μιλάς. Εγώ θα είμαι μαζί σου, 
και κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει. Σ’ αυτήν την πόλη υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που 
θα πιστέψουν σε Μένα όταν ακούσουν το μήνυμα που κηρύττεις.»

Αυτό ακριβώς χρειαζόταν να ακούσει ο Παύλος. Ήταν σαν να του έλεγε ο Θεός τα 
λόγια που έχει το εδάφιο αποστήθισης. Πείτε το μαζί μου. (Πείτε όλοι μαζί δυνατό το 
Ψαλμός 32:8.) Ο Παύλος ήταν σίγουρος ότι ο Θεός ήταν μαζί του και ότι τον οδηγούσε 
σε κάθε βήμα του δρόμου του. Έκανε αυτό ακριβώς που τον ήθελε ο Θεός να κάνει, 
παρόλο που διάφοροι άνθρωποι οργιζόντουσαν μαζί του, όταν άκουγαν για τον 
Ιησού. Ο Παύλος έμεινε στην Κόρινθο ενάμιση χρόνο και κήρυξε στους ανθρώπους 
με πιστότητα το Λόγο του Θεού. Πολλοί άνθρωποι πίστεψαν στον Ιησού.

Γ. Συμπέρασμα

 Ανακεφαλαίωση

(Εποπτικό «πηδάλιο του Κυβερνήτη»· λωρίδες ΠΑΥΛΟΣ, ΣΙΛΑΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ, 
ΑΚΥΛΑΣ & ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ, ΤΙΤΙΟΣ ΙΟΥΣΤΟΣ, ΚΡΙΣΠΟΣ)  

Τοποθέτησε εκ των προτέρων στον πίνακα το εποπτικό «Πηδάλιο του Κυβερνήτη».

Εδώ είναι μια εικόνα ενός πηδαλίου του 
κυβερνήτη. Στο κέντρο του είναι το όνομα του 
Ιησού για να μας υπενθυμίζει ότι θέλει να γίνει 
ο κυβερνήτης της ζωής μας. Ποιοι ήταν μερικοί 
άνθρωποι στην ιστορία μας που είχαν τον 
Ιησού ως κυβερνήτη τους; (Άφησε να δοθούν 
απαντήσεις για όλα· πρόσθεσε τις λωρίδες 
καθώς αναφέρονται τα ονόματα.) Ναι, ο 
Παύλος, ο Σίλας, ο Τιμόθεος, ο Ακύλας και 
η Πρίσκιλλα, ο Τίτιος Ιούστος και ο Κρίσπος 

με την οικογένεια του.#8   Ποιες ήταν οι περιστάσεις που ανάγκαζαν τον Παύλο 
να μετακινείται από την μία πόλη στην άλλη; Σωστά. Μερικοί από τους Ιουδαίους 
εξοργιζόντουσαν με το μήνυμα του Παύλου για τον Ιησού, και προσπαθούσαν να του 
κάνουν κακό. Πώς ο Κύριος βοήθησε τον Παύλο να καταλάβει ότι έπρεπε να μείνει στην 
Κόρινθο και να συνεχίσει να διδάσκει για τον Ιησού;  Ναι, ο Κύριος του μίλησε μέσα από 
ένα όραμα. Ποια ήταν η υπόσχεση που του έδωσε ο Κύριος; Σωστά· ο Κύριος είπε στον 
Παύλο ότι θα τον πρόσεχε και θα τον φύλαγε να μην πάθει κανένα κακό. Ο Κύριος του 
είπε επίσης ότι πολλοί άνθρωποι θα πίστευαν σ’ Αυτόν. Ποιο εδάφιο μας θυμίζει ότι ο 
Θεός μας προσέχει και μας καθοδηγεί όταν έχουμε τον Ιησού ως κυβερνήτη μας; Ναι, 
είναι ο Ψαλμός 32:8. Ας τον πούμε όλοι μαζί. (Κάντε το.)

 Εφαρμογή

(Λωρίδα λέξης ΕΣΥ· λωρίδα λέξης με το όνομα σου.)

Αν έχεις δεχτεί τον Ιησού ως τον Σωτήρα σου, μπορείς να προσθέσεις το όνομα σου 
στο πηδάλιο. (Πρόσθεσε  ΕΣΥ.) Δέχτηκα τον Ιησού ως Σωτήρα μου, έτσι λοιπόν 
μπορώ να βάλω κι εγώ το όνομα μου πάνω στο πηδάλιο. (Κάνε το.)  Όταν έχεις 
πάρει τον Ιησού ως κυβερνήτη σου, τότε ο Θεός υπόσχεται να σε προσέχει και να 
σε οδηγεί. Σου έδωσε τη Βίβλο έτσι ώστε να γνωρίζεις τι θέλει από σένα να κάνεις, 
και έχεις συνεχώς μαζί σου το Άγιο Πνεύμα για να σε βοηθά και να σε καθοδηγεί. 
Καθώς μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι τον Ιησού και να κάνεις αυτό που σου λέει να 
κάνεις, Αυτός καθημερινά θα σε καθοδηγεί και θα σε βοηθά.

l#8    
Σημείωση

Πριν  τ ην  ολοκ λήρ ω σ η 
της Καινής Διαθήκης, ο 
Θεός περιστασιακά χρησι-
μοποιούσε υπερφυσικά 
οράματα για να μεταδώσει 
σπουδαία μηνύματα που 
αφορούσαν την εξάπλωση 
του ευαγγελίου (9:10; 9:12; 
10:3; 10:11; 16:9; 18:9). Ο 
Θεός συνήθως καθοδηγεί 
το λαό Του με το Άγιο Του 
Πνεύμα, με το Λόγο Του, και 
με το να ανοίγει ή να κλείνει 
πόρτες ευκαιρίας μέσα στην 
πρόνοια Του.

#7 
Προαιρετική Επιλογή  

Γράψε σε μια καρτέλα το 
μήνυμα του Θεού προς τον 
Παύλο. Ζήτησε από έναν 
εθελοντή να γίνει ο Παύλος 
που κοιμάται κι από ένα 
άλλο παιδί να διαβάσει το 
μήνυμα του Θεού ενώ πα-
ραμένει κρυμμένο πίσω από 
κάποια πόρτα ή από κάποιο 
έπιπλο της αίθουσας.

#8 
Προαιρετική Επιλογή  

Μοίρασε τις λωρίδες λέ-
ξεων που αφορούν αυτούς 
τους Βιβλικούς χαρακτήρες. 
«Πάρε συνέντευξη» από 
κάθε χαρακτήρα και βάλε 
το παιδί που κρατά το 
αντίστοιχο όνομα να πει 
τι έκανε αυτό το πρόσωπο 
όταν άκουσε το μήνυμα για 
τον Ιησού. Μετά βάλε τα 
παιδιά να τοποθετήσουν τις 
λωρίδες λέξεων στο εποπτι-
κό «Πηδάλιο Κυβερνήτη» 
για να δείξουν ότι αυτοί οι 
χαρακτήρες είχαν κάνει τον 
Ιησού κυβερνήτη της ζωής 
τους. 
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 Δραστηριότητα Ανταπόκρισης

Μοίρασε τις φωτοτυπίες «Πηδάλιο Κυβερνήτη» και μολύβια. Βάλε τα παιδιά να 
γράψουν «Ιησούς» στο κέντρο του πηδαλίου αν έχουν δεχτεί τον Ιησού ως Σωτήρα 
τους. Προσκάλεσε τα αλύτρωτα παιδιά να μείνουν μετά το μάθημα αν θέλουν να 
δεχτούν τον Ιησού ως Σωτήρα τους. 

Δώσε χρόνο ώστε τα λυτρωμένα παιδιά να μπορέσουν να προσευχηθούν σιωπηλά, 
λέγοντας στον Κύριο ότι Τον εμπιστεύονται να τα οδηγεί καθημερινά. Δώσε τους 
οδηγίες να τοποθετήσουν το πηδάλιο του κυβερνήτη κάπου έτσι που να τους 
υπενθυμίζει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο κυβερνήτης της ζωής τους. Ενθάρρυνε τα 
παιδιά να συνεχίσουν καθημερινά να εμπιστεύονται το Θεό για την καθοδήγηση τους.

 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΠΙΤΙ

Μοίρασε  τα σύμβολα εδαφίου για το Ψαλμός 32:8 και τα Βοηθήματα Βιβλικής 
Μελέτης για το Μάθημα 2.   


