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Ο Σατανάς προκαλεί  
τη Δύναμη του Θεού 

Θέμα: Δύναμη

Μ ά θ η μ α  4

 ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙΣ …

Ανάμεσα στους Χριστιανούς υπάρχουν ποικίλες απόψεις για τον πνευματικό πόλεμο. 
Μερικοί είναι πεπεισμένοι ότι υπάρχει ένας αόρατος πόλεμος που διεξάγεται μεταξύ 
των δυνάμεων του σατανά και των δυνάμεων του Θεού και ότι η ανθρωπότητα 
βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα τους. Άλλοι ισχυρίζονται ότι αυτό το φαινόμενο 
δεν είναι παρά ένα υπόλειμμα του μεσαίωνα, όλο δεισιδαιμονία και άγνοια.

Όμως οι Γραφές μας φανερώνουν την πραγματικότητα· ο σατανάς είναι τόσο πραγματικός 
όσο η αμαρτία και είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Θεού, που έχει βγει για να αρπάξει αυτούς 
που δηλώνουν υποταγή στον Ιησού Χριστό.

Όταν ερχόμαστε στην ανάγκη να πολεμήσουμε τον σατανά, διαπι-στώνουμε ότι 
τόσο ο δάσκαλος όσο και ο μαθητής αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση: και οι δυο 
αδυνατούν να νικήσουν το σατανά από μόνοι τους. Δεν υπάρχει ποτέ κάποια στιγμή 
που οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Χριστιανοί μπορούν να πολεμήσουν το Σατανά με τη 
δική τους δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι εσύ σα δάσκαλος είσαι στην τέλεια θέση για 
να δείξεις στα παιδιά σου πώς να μην στηρίζονται στη δική τους αποφασιστικότητα, 
αλλά να εξαρτώνται μόνο από τη δύναμη του Θεού. Να είσαι έτοιμος/έτοιμη να 
μοιραστείς τις προσωπικές σου εμπειρίες για το πώς εμπιστεύτηκες το Θεό για τη 
δύναμη Του, αλλά και να συμπεριλάβεις στιγμές που απέτυχες γιατί προσπάθησες 
να τα καταφέρεις μόνος/μόνη σου . “Αντισταθείτε στο διάβολο, κι αυτός θα φύγει 
μακριά σας” (Ιάκωβος 4:7, Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας).    

 ΣΚΟΠΟΣ

Τα παιδιά να μπορέσουν να
•  γνωρίσουν ότι μόνο ο Θεός μπορεί να τους δώσει τη δύναμη για να 

πολεμήσουν το Σατανά
•  ανταποκριθούν με το να δεχτούν τον Ιησού ως το Σωτήρα τους και με το 

να ζητήσουν δύναμη από το Θεό για να πούνε όχι στους πειρασμούς του 
Σατανά

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: Πράξεις 19:1, 8-10, 18-20, 23-41· 20:1·  
                       Εφεσίους 1:3, 16-19· 6:18-20
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Σύμβολο Επανάληψης

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ: Εφεσίους 6:10  

Τέλος, πάρτε δύναμη από την ένωση σας με τον Κύριο κι από τη μεγάλη 
του ισχύ. 

 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Εποπτικά βοηθήματα  για το Εφεσίους 6:10 από τα Εποπτικά Μέσα των Βιβλικών 
Εδαφίων

Σκηνικά: Διάγραμμα επανάληψης, Απλό Σκηνικό, Παλάτι, Αίθουσα Συμβουλίου/ 
Ναός, Δρόμος Πόλης,  Απλό Εσωτερικό  

Φιγούρες: Ε1-Ε4, 5, 6D, 6F, 6G, 6H, 16, 17, 29, 30, 32B, 38, 45, 62, 75, 83, 84, 94, 
98, 99, 100, 101, 106, 107B, 110, 111, 112, 113, 134, 171

Θήκη Εδαφίων και σύμβολα Εδαφίων (φωτοτυπίες) για  το Εφεσίους 6:10
Βοηθήματα Βιβλικής Μελέτης για το Μάθημα 4
Ειδικά: • Για το εδάφιο αποστήθισης και την ανακεφαλαίωση: σήμα  

 «ΘΕΟΣ/ΣΑΤΑΝΑΣ».
•  Για τη Βιβλική Αφήγηση 1: Λωρίδα λέξης ΕΦΕΣΟΣ 171 από το 

μάθημα 3· πόστερ «Χάρτης  των ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου».
• Για τη Βιβλική Αφήγηση 2: Πόστερ «Χάρτης  των ταξιδιών του 

Αποστόλου Παύλου».  
•  Για τη Βιβλική Αφήγηση 6: Πίνακας «Βιβλία της Καινής Διαθήκης». 
•  Για τη δραστηριότητα Ανταπόκρισης: Φωτοτυπίες «το σήμα του 

ΟΧΙ», μολύβια.
•  Για τις προαιρετικές επιλογές: Πρόσθετα υλικά για όποια επιλογή 

επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις.
•  Σημείωση: Για να προετοιμάσεις το σήμα «ΘΕΟΣ/ΣΑΤΑΝΑΣ», 

γράψε με μεγάλα γράμματα σε ένα χαρτόνι A4 ΘΕΟΣ από τη μια 
μεριά και ΣΑΤΑΝΑΣ από την άλλη. Στερέωσε την κάρτα στην άκρη 
μιας πλατιάς ράβδου 30cm . Για να προετοιμάσεις τις φωτοτυπίες 
«το σήμα του ΟΧΙ», αντίγραψε (βλ. σελ.Ε-11 εισαγωγή) το σήμα 
(σχέδιο Ε-14 στις πίσω σελίδς) σε κόκκινο χαρτόνι. Κόψε τα σήματα 
και κόλλησε σε κάθε ένα λίγη μαγνητική ταινία κοντά στο άνω άκρο 
της πίσω πλευράς.

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Τοποθέτησε το Διάγραμμα Επανάληψης έχοντας έτοιμο για χρήση εκεί που 
υποδεικνύεται το Ε4. Δώσε σε τρία παιδιά τα Ε1, Ε2, Ε3 και καθοδήγησέ τα να 
εξηγήσουνε το νόημα των λέξεων που είναι γραμμένες επάνω τους και τα αντίστοιχα 
εδάφια αποστήθισης καθώς τοποθετούνε τα σύμβολα στον πίνακα. Χρησιμοποίησε 
τις ακόλουθες προτάσεις «Σωστό ή Λάθος» για να κάνεις επανάληψη στο μάθημα 3. 
Μετά ζήτησε από τα παιδιά να αναδιατυπώσουν τις λανθασμένες προτάσεις για να 
τις κάνουν σωστές.

1. Οι Χριστιανοί της Κορίνθου τσακωνόντουσαν για τους αγαπημένους 
τους δασκάλους. (Σωστό)

2. Η οικογένεια του Θεού ονομάζεται Σώμα του Χριστού. (Σωστό)
3. Ο Θεός δίνει σε κάθε Χριστιανό την ίδια ικανότητα για να κάνει το έργο 

Του. (Λάθος· ο Θεός δίνει σε κάθε Χριστιανό κάποια ιδιαίτερη ικανότητα 
για να κάνει το έργο Του.)
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4. Όταν υποφέρει ένα μέλος του σώματος, τα υπόλοιπα δεν επηρεάζονται. 
(Λάθος· όλο το σώμα υποφέρει όταν υποφέρει ένα μέλος.)

5. Καθετί που κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε για να μας επαινούν οι άλλοι 
άνθρωποι. (Λάθος· πρέπει να κάνουμε το καθετί για τη δόξα του Θεού.)

6. Δοξάζουμε το Θεό όταν ζούμε με τρόπο που Τον ευχαριστεί. (Σωστό) 

Στην εποχή του Παύλου τα πλοία είχαν αρκετά μεγάλα πανιά για να πιάνουν τον άνεμο και να 
κινούνται στο νερό. Τα πανιά ήταν φτιαγμένα από πολύ ανθεκτικά υφάσματα και μπορούσαν 
να αντιμετωπίσουν ακόμη και τους πιο δυνατούς ανέμους που πολλές φορές εμφανιζόντουσαν 
ξαφνικά και μετέτρεπαν την ηρεμία της θάλασσας σε επικίνδυνη τρικυμία.

Όπως αυτά τα πλοία είχαν ανάγκη από ισχυρά πανιά για να κινηθούν πάνω στο 
νερό, έτσι κι εμείς χρειαζόμαστε Δύναμη (Τοποθέτησε το Ε4 στον πίνακα) για να 
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τους πειρασμούς καθώς «ταξιδεύουμε» στη 
«θάλασσα της ζωής». Το σημερινό εδάφιο αποστήθισης μας διδάσκει πώς μπορούμε 
να έχουμε αυτή τη δύναμη που έχουμε τόσο απελπιστικά ανάγκη. 

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ 

Χρησιμοποίησε το σήμα «ΘΕΟΣ/ΣΑΤΑΝΑΣ» και τα εποπτικά βοηθήματα του Εδαφίου 
για να διδάξεις το Εφεσίους 6:10 όπως υποδεικνύεται.  

Κανείς δεν είναι πιο δυνατός από το Θεό (δείξε την πλευρά ΘΕΟΣ). Έδειξε τη δύναμη 
Του όταν δημιούργησε το σύμπαν και καθετί 
που υπάρχει μέσα του.  Διατηρεί τα πάντα 
στη θέση τους και κάτω από τον έλεγχο Του. 
Επίσης έδειξε τη μεγάλη Του δύναμη όταν 
ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. Αυτά 
είναι φοβερά παραδείγματα της δύναμης και 
ισχύος του Θεού! #1

Όλοι μας θέλουμε να έχουμε φυσική δύναμη 
— να μπορούμε να τρέχουμε γρήγορα, 
να σηκώνουμε βαριά αντικείμενα και να 
προστατευόμαστε από αυτούς που θέλουνε 
να μας σπρώξουνε και να μας ασκήσουν βία. #2 

Όμως δεν έχουμε αρκετή δύναμη για να προστατευτούμε από το διάβολο, που έχει 
και το όνομα Σατανάς (δείξε την πλευρά ΣΑΤΑΝΑΣ). 

Ο Σατανάς είναι ο εχθρός του Θεού και θέλει να μας καταστρέψει. Είναι πολύ δυνατός, 
όμως δεν είναι τόσο δυνατός όσο ο Θεός. (Τοποθέτησε τα εποπτικά του εδαφίου.) 
Ας διαβάσουμε όλοι μαζί το εδάφιο δυνατά, για να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε 
αρκετά δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό μας το Σατανά. (Κάντε το.) Πού 
μπορούμε να βρούμε τη δύναμη μας; (Απαντήσεις) Ναι, μπορούμε να τη βρούμε από 
το Θεό. Μόνο Αυτός μπορεί να μας κάνει αρκετά δυνατούς για να πολεμήσουμε το 
Σατανά. Αν και το σημερινό εδάφιο αποστήθισης είναι πολύ σύντομο, θα μας βοηθά 
να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να πολεμήσουμε το Σατανά με τη δική μας δύναμη. 
(Εργαστείτε για την εκμάθηση του εδαφίου.)  #3

 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο Σατανάς προκαλεί τη Δύναμη του Θεού 

#1 
Προαιρετική Επιλογή  

Βάλε τα παιδιά να κά-νουν τη 
χειρονομία του χειροδύναμου 
κάθε φορά που ακούνε τη λέξη 
δύναμη.

#2 
Προαιρετική Επιλογή  

Δώσε την ευκαιρία στα παι-
διά να μιλήσουν για ισχυρά 
φαινόμενα στη φύση αλλά 
και για δυνατές μηχανές 
που έχουν δει. Άφησε τα να 
μιλήσουν για ανθρώπους 
που έχουν δει να επιδεικνύ-
ουν τη δύναμή τους. Εξήγη-
σε τους τη διαφορά μεταξύ 
της φυσικής ή σωματικής 
δύναμης και της πνευματι-
κής δύναμης που αναφέρε-
ται στο Εφεσίους 6:10.

#3 
Προαιρετική Επιλογή  

Αποστήθιση του εδαφίου: 
Καθώς επαναλαμβάνετε 
αρκετές φορές το εδάφιο, 
δώστε έμφαση στις λέξεις  
ισχύς και δύναμη λέγοντας 
τις πιο δυνατά από τις 
άλλες λέξεις.
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Α. Εισαγωγή
 Το πρόβλημα του Κώστα 
Β. Βιβλική Αφήγηση
 1. Ο Παύλος επιστρέφει στην Έφεσο.
 2. Όλη η επαρχία της Ασίας ακούει για τον Ιησού. 
 3. Οι πιστοί εγκαταλείπουν τους πονηρούς τρόπους ζωής.
 4. Ο Δημήτριος προκαλεί μια ταραχή.
 5. Ο γραμματέας της πόλης ησυχάζει το πλήθος.
 6. Ο Παύλος γράφει ένα γράμμα στην εκκλησία της Εφέσου.
Γ. Συμπέρασμα
 Ανακεφαλαίωση
 Εφαρμογή
  Αναγνωρίζουμε την ανάγκη μας να στηριχθούμε στη δύναμη  
  του Θεού.
 Δραστηριότητα Ανταπόκρισης 
  Δεχόμαστε τον Ιησού ως Σωτήρα και ζητάμε από το Θεό  
  τη δύναμη Του για να λέμε όχι στους πειρασμούς του Σατανά.

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Α. Εισαγωγή 

 Το πρόβλημα του Κώστα

Πριν μερικούς μήνες ο Κώστας είχε δεχτεί τον Ιησού ως προσωπικό του Σωτήρα. 
Τώρα μάθαινε περισσότερα για το Θεό και το Λόγο Του. Μάθαινε ότι ο Θεός θέλει 
τα δικά Του παιδιά να έχουν καλή συμπεριφορά, να προσέχουν πώς μιλάνε και να 
αποφεύγουν να κάνουν δραστηριότητες που θα τα εμποδίζουν να υπακούνε και να 
τιμάνε το Θεό. Ο Κώστας σκέφτηκε πολύ αυτό το θέμα. Συνειδητοποίησε ότι έκανε 
μερικά πράγματα που δεν ευχαριστούσαν το Θεό, αν και ο ίδιος ευχαριστιόταν να τα 
κάνει. Η δασκάλα του ενθάρρυνε όλα τα παιδιά του Κυριακού Σχολείου στην τάξη 
της να αποστηθίσουν το Εφεσίους 6:10, όπως κάναμε κι εμείς σήμερα. Τους εξήγησε 
ότι μερικές φορές ο Σατανάς μας προκαλεί να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν, 
αλλά στην πραγματικότητα μας κάνουν κακό. Η δασκάλα χρησιμοποίησε το εδάφιο 
για να τονίσει ότι ο Θεός μπορεί να μας δώσει τη δύναμη να Τον υπακούσουμε.

Ο Κώστας έπαιζε βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια μαζί με τους φίλους του. Κατάλαβε ότι 
αυτά τα παιχνίδια δεν ήταν καλά γι’ αυτόν. Ακόμη και η μαμά του και ο μπαμπάς του 
τού είχαν πει ότι αυτά δεν ήταν καλά παιχνίδια γι’ αυτόν. Ο Κώστας συνειδητοποίησε 
ότι είχε να πάρει μια μεγάλη απόφαση, και αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. 

Ο Κώστας σκέφτηκε: «Πώς θα πω στους φίλους μου ότι δε θα ξαναπαίξω μερικά απ’ 
αυτά τα παιχνίδια; Διασκεδάζουμε τόσο πολύ καθώς ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον 
άλλο. Ίσως θα πάψουν να είναι πια φίλοι μου. Γνωρίζω ότι ο Θεός θέλει να σταματήσω 
να παίζω αυτά τα παιχνίδια, και επιθυμώ να Τον υπακούσω. Όμως ένα μέρος του 
εαυτού μου που δε θέλει να σταματήσω να παίζω».  

Τι πρέπει να κάνει ο Κώστας;  Σήμερα θα μάθουμε για μερικούς Χριστιανούς που 
είχαν ένα παρόμοιο πρόβλημα. Βρείτε το Πράξεις 19 στη Βίβλο σας και τοποθετείστε 
εκεί το σελιδοδείκτη σας. Θα δούμε τι έκαναν αυτοί οι Χριστιανοί. 
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Β. Βιβλική Αφήγηση 

 1. Ο Παύλος επιστρέφει στην Έφεσο. #4 
  (Πράξεις 19:1)

(Πόστερ «Χάρτης  των ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου»· λωρίδα ΕΦΕΣΟΣ 171, 
Άρτεμις 110, άνθρωποι 6F, 6G, 6H)

(Τοποθέτησε εκ των προτέρων στον πίνακα το 110.)

Ίσως θα θυμάστε ότι ο Παύλος με τον 
Ακύλα και την Πρίσκιλλα είχαν φύγει από 
την Κόρινθο (δείξε τη θέση της στον χάρτη) 
και ταξίδεψαν στην Έφεσο (δείξε τη θέση 
της στον χάρτη).Ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα 
παρέμειναν εκεί ενώ ο Παύλος ταξίδεψε 
προς άλλες πόλεις. Μετά από ένα χρονικό 
διάστημα ο Παύλος επέστρεψε στην Έφεσο 
και παρέμεινε εκεί για αρκετό καιρό.

Η Έφεσος (πρόσθεσε ΕΦΕΣΟΣ 171) ήταν 
γνωστή για το μεγάλο της θέατρο, στο οποίο μπορούσαν να καθίσουν 25,000 
άνθρωποι (σύγκρινε το με ένα σύγχρονο στάδιο), και για το ναό της, που ήταν 
αφιερωμένος στη λατρεία της Άρτεμης, της θεάς της σελήνης και του κυνηγιού. 
Ένα μεγάλο άγαλμα της Άρτεμης ήταν στημένο στο κέντρο του ναού. Οι Εφέσιοι 
πίστευαν ότι το άγαλμα είχε πέσει από τον ουρανό. Άνθρωποι από όλη τη ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία έρχονταν (πρόσθεσε 6F, 6G, 6H) για να την λατρέψουν. Οι άνθρωποι 
αυτοί αγόραζαν μικρά αγαλματάκια της Άρτεμης από αργυροχόους που τα 
καταστήματα τους ήταν κατά μήκος των δρόμων της πόλης. Αυτοί οι τεχνίτες έβγαζαν 
πολλά χρήματα από την πώληση αυτών των αγαλμάτων.

Ήταν φανερό ότι ο Σατανάς κυριαρχούσε σ’ αυτήν την πόλη. Αυτοί οι άνθρωποι 
δε γνώριζαν την αλήθεια του Θεού για τον Ιησού. Πίστευαν ψέματα για κάποια 
θεά που δεν ήταν πραγματική. Ο Παύλος θα πρέπει να ένιωθε πολλή θλίψη καθώς 
παρατηρούσε τους ανθρώπους να αγοράζουν τα αγαλματάκια ή να μπαίνουν στο 
ναό για να προσευχηθούν στην Άρτεμη. Οι Εφέσιοι είχαν ανάγκη να μάθουν για τον 
Ιησού — το μοναδικό αληθινό και ζωντανό Θεό!

 2. Όλη η επαρχία της Ασίας ακούει για τον Ιησού.   
  (Πράξεις 19:8-10) 

(Άνδρες 6D, Παύλος 84, πλήθος 16, 17· Πόστερ «Χάρτης  των ταξιδιών του Αποστόλου 
Παύλου»)

(Τοποθέτησε εκ των προτέρων όλες τις 
φιγούρες στον πίνακα.)

Ο Παύλος άρχισε να διδάσκει τα Σάββατα 
στη συναγωγή και συνέχισε να το κάνει 
για τρεις μήνες. Πολλοί Ιουδαίοι πείστηκαν 
και πίστεψαν στον Ιησού, όμως μερικοί 
αρνήθηκαν να πιστέψουν. Άρχισαν να μιλάνε 
εναντίον της διδασκαλίας του Παύλου, 
λέγοντας πράγματα που δεν ήταν αληθινά. 

#4    
Προαιρετική Επιλογή  

Χρησιμοποίησε το σήμα 
«ΘΕΟΣ/ΣΑΤΑΝΑΣ» σε όλη 
τη διάρκεια της Βιβλικής 
Αφήγησης για να βοηθή-
σεις τα παιδιά να δούνε 
ότι υπάρχει μια μάχη που 
συνεχίζεται μεταξύ Θεού 
και Σατανά. Δείχνε την 
πλευρά ΘΕΟΣ όταν μιλάτε 
για τη δύναμη του Θεού,  
και την πλευρά ΣΑΤΑΝΑΣ 
όταν μιλάτε για τη δύναμη 
του Σατανά.

Σκίτσο 20 Παλάτι

1106H

6F

6G

ΕΦΕΣΟΣ 171

Σκίτσο 21 Αίθ Συμβουλίου/Ναός.

84

6D

17

16
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Ο εχθρός του Θεού προσπαθούσε να εμποδίσει τους ανθρώπους να πιστέψουν στον 
Ιησού.

Όμως ο Παύλος στάθηκε δυνατός και σταθερός απέναντι σ’ αυτόν τον εχθρό. Ήξερε 
ότι ο Θεός ήταν μαζί του και ότι τον έφερε εκεί για να κηρύξει το ευαγγέλιο σ’ αυτούς 
τους ανθρώπους  — και στους Ιουδαίους και στους Εθνικούς. Ο Παύλος εγκατέλειψε 
τη συναγωγή και πήρε μαζί του τους νέους πιστούς  (αφαίρεσε τα 84, 6D, 17). Άρχισε να 
κάνει συζητήσεις στην αίθουσα διαλέξεων ενός σχολείου που ανήκε σε έναν άνθρωπο 
με το όνομα Τύραννος. Αυτές τις συζητήσεις τις συνέχισε καθημερινά για δύο χρόνια. 
Γυρίστε στο Πράξεις19:10 για να βρείτε τι συνέβη μετά τα δύο αυτά χρόνια. (Ζήτησε 
από ένα παιδί να διαβάσει δυνατά το εδάφιο.) Τι συνέβη;  (Απάντηση) Σωστά. Όλοι οι 
Ιουδαίοι και οι Έλληνες (Εθνικοί) που ζούσαν στην επαρχία της Ασίας (δείξε την στο 
χάρτη) ακούσανε το μήνυμα του Ιησού! Η δύναμη του Θεού υπερνίκησε την προσπάθεια 
του Σατανά να σταματήσει τον Παύλο από το να διδάξει για τον Ιησού.

 3. Οι πιστοί εγκαταλείπουν τους πονηρούς τρόπους ζωής. 
  (Πράξεις 19:18-20) 

(Πλήθη 17, 29, άνδρες 5, 101, 134, φωτιά 62, άνθρωποι 6F, 6G, 6H)

Πολλοί από τους ανθρώπους (τοποθέτησε στον 
πίνακα τα 6F, 6G, 6H ) που λάτρευαν την Άρτεμη 
εξασκούσαν μαύρη μαγεία· χρησιμοποιούσαν 
δηλαδή τη δύναμη του Σατανά για να κάνουν 
να συμβούν αφύσικα πράγματα. l#1  Όταν οι 
πιστοί γνώρισαν πώς ήθελε ο Θεός να ζούνε, 
στράφηκαν μακριά από το Σατανά, τη λατρεία 
των ειδώλων και την εξάσκηση της μαγείας.  
Πολλοί απ’ αυτούς (πρόσθεσε τα 17, 29) 
ομολόγησαν δημόσια ότι αποκήρυτταν αυτές 
τις πρακτικές. Ίσως ένας απ’ αυτούς (πρόσθεσε το 5 στο κέντρο του πίνακα) να είπε κάτι 
τέτοιο: «Εγώ τώρα είμαι ένας ακόλουθος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αρνούμαι να έχω 
οποιαδήποτε σχέση με την Άρτεμη και τα πονηρά πράγματα που έκανα». (Μετακίνησε 
το 5 στη δεξιά πλευρά του πίνακα.) Χρειάστηκε πολύ θάρρος, για να το κάνουν αυτό οι 
πιστοί. Μάθαιναν πώς να είναι δυνατοί στον Κύριο ώστε να μπορέσουν να πολεμήσουν 
εναντίον του εχθρού του Θεού, του Σατανά.

Κατόπιν, πολλοί από τους πιστούς που ασκούσαν μαύρη μαγεία κάνανε κάτι άλλο 
που απαιτούσε πολύ θάρρος. Έφεραν όσα βιβλία είχαν για τη μαγεία και τα ξόρκια και 
τα κάψανε δημόσια (πρόσθεσε 62, 101, 134). Τα βιβλία αξίζανε χιλιάδες ευρώ.#5, 
l#2  Οι Χριστιανοί κράτησαν μια σταθερή στάση απέναντι στις μεθόδους του 
Σατανά, παρόλο που αυτό σήμαινε ότι θα έχαναν πολλά χρήματα . (Αφαίρεσε όλες 
τις φιγούρες.)

 4. Ο Δημήτριος προκαλεί μία ταραχή. 
  (Πράξεις 19:23-29)

(Δημήτριος 98, τραπέζι με αγαλματάκια 111, άνδρες 38, 75, 83, 112)

Ο Σατανάς θύμωσε που τόσοι πολλοί άνθρωποι είχαν πιστέψει στον Ιησού και 
είχαν αποκηρύξει τις πονηρές τους πρακτικές. Ο Δημήτριος  (τοποθέτησε το 98 
στον πίνακα), ένας αργυροχόος που έφτιαχνε και πουλούσε αγάλματα (πρόσθεσε 

Υπάρχουν δυο  είδη μαγείας. 
Το πρώτο είδος είναι η επι-

δέξια εξαπάτηση των τα-
χυδακτυλουργικών κόλπων 

που κάνουν οι «μάγοι» 
(ταχυδακτυλουργοί) 

για να ψυχαγωγήσουν. 
Αυτή η διασκέδαση είναι 

αβλαβής και ευχάριστη 
να την παρατηρούμε. Το 

δεύτερο είδος αναφέρεται 
στη μαύρη μαγεία, η οποία 
περιλαμβάνει υπερφυσικά 

μάγια και πνευματισμό, και 
ασκείται σε συνεργασία 

με το Σατανά και τους 
δαίμονες. Αυτή είναι βλα-

βερή και θα πρέπει να 
αποφεύγεται. Οι μαγείες 

που αναφέρονται στο 
εδάφιο Πράξεις 19:19 

ήταν μυστικές φράσεις 
γραμμένες σε παπύρους, οι 

οποίες χρησιμοποιούνταν 
για να δένουν τους αν-

θρώπους με μάγια. Αυτές 
οι πρακτικές και η λατρεία 

της Άρτεμης διαπότιζαν 
την καθημερινή ζωή της 

Εφέσου.

l#1    
Σημείωση

Σκίτσο 22 Δρόμος Πόλης
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62
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#5    
Προαιρετική Επιλογή  

Τσαλάκωσε κόκκινα, 
πορτοκαλί και κίτρινα 

χαρτιά και τοποθέτησέ 
τα σε ένα σκεύος για να 

αναπαραστήσεις τη φωτιά. 
Ετοίμασε από πριν αρκετούς 

«παπύρους» και μοίρασέ τους 
σε μερικά παιδιά για να τους 
ρίξουν στη φωτιά σ’ αυτό το 

σημείο του μαθήματος.

Μία δραχμή (Πράξεις 
19:19) είχε αξία όσο ένα 

μεροκάματο.

l#2    
Σημείωση
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111) της Άρτεμης, ήταν πολύ οργισμένος! 
Προσκάλεσε σε συγκέντρωση όλους τους 
άλλους αργυροχόους (πρόσθεσε τις 38, 75, 
83) και φώναξε: «Άνδρες, εργαζόμαστε πολύ 
σκληρά και κερδίζουμε πολλά χρήματα 
από τις επιχειρήσεις μας. Έχετε μάθει πως 
ο Παύλος έπεισε πολλούς ανθρώπους 
σε όλη τη χώρα μας να σταματήσουν να 
λατρεύουν την Άρτεμη. Τους λέει ότι οι 
θεοί που φτιάχτηκαν από ανθρώπους δεν 
είναι πραγματικοί θεοί. Βρισκόμαστε στον 
κίνδυνο να χάσουμε τις δουλειές μας. Αλλά το χειρότερο είναι ότι αυτό είναι μια 
ύβρις στη θεά μας την Άρτεμη!»

Όταν το άκουσαν αυτό οι άλλοι,  (πρόσθεσε το 112) θύμωσαν πολύ και άρχισαν να φωνάζουν: 
«Μεγάλη είναι η Άρτεμη των Εφεσίων!» Σε λίγο όλη η πόλη βρισκόταν σε ταραχή. Οι 
άνθρωποι άρπαξαν τον Γάιο και τον Αρίσταρχο, δύο από τους συνταξιδιώτες του Παύλου 
και τους έσυραν στο μεγάλο θέατρο. 

 5. Ο γραμματέας της πόλης ησυχάζει το πλήθος.   
  (Πράξεις 19:30 – 20:1)

(Άνθρωποι 98, 6D, 6G, 6F, 6H, 16, 30, 99, 100, 112, γραμματέας 45)

Όταν ο Παύλος άκουσε τι συνέβαινε, ήθελε να 
πάει και να μιλήσει στο πλήθος (τοποθέτησε 
στον πίνακα τις 98, 6D, 6G, 6F,6H, 16, 30 ), 
όμως κάποιοι από τους πιστούς δεν ήθελαν 
να τον αφήσουν. Του είπαν: «Μείνε μακριά 
από το θέατρο!» 

Η συμβουλή που έδωσαν οι φίλοι του Παύλου 
ήταν καλή γιατί υπήρχε μεγάλη σύγχυση στο 
θέατρο. Μέσα στο πλήθος άλλοι φώναζαν 
το ένα, (πρόσθεσε 99, 100) κι άλλοι φώναζαν 
το άλλο (πρόσθεσε 112). Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν ήξεραν για πιο λόγο είχαν 
μαζευτεί εκεί.

Μερικοί Ιουδαίοι σπρώξανε τον Αλέξανδρο, έναν από τους ηγέτες τους, και του 
έδωσαν την οδηγία να πάει μπροστά στο πλήθος και να το ησυχάσει. Όταν οι 
άνθρωποι είδαν ότι είναι Ιουδαίος, άρχισαν να φωνάζουν ακόμη πιο δυνατά: «μεγάλη 
η Άρτεμη των Εφεσίων!» Συνέχισαν να φωνάζουν αυτό το σύνθημα για δύο ώρες. 

Τελικά, ο γραμματέας της πόλης (πρόσθεσε 45) ζήτησε να ησυχάσει ο κόσμος. l#3 
Τους είπε: «Άνδρες της Εφέσου, όλοι ξέρουν ότι η Έφεσος είναι η πόλη που φυλάγει 
το ναό της μεγάλης θεάς Άρτεμης και το είδωλο της, που έπεσε από τον ουρανό. 
Ησυχάστε και μην κάνετε κάτι ανόητο. Αυτοί οι άνδρες δεν είπαν κάτι κακό για τη θεά 
μας, ούτε κλέψανε κάτι από το ναό της. Αν ο Δημήτριος και αυτοί που εργάζονται μαζί 
του έχουν κάποιο παράπονο εναντίον κάποιου, μπορούν να κάνουν τη μήνυση τους 
με το νόμιμο τρόπο στα δικαστήρια. Διατρέχουμε τον κίνδυνο να κατηγορηθούμε 
για στάση εξαιτίας των σημερινών συμβάντων. l#4  Δεν έχουμε κάποια καλή αιτία 
για να δικαιολογήσουμε αυτή τη συγκέντρωση.  Η συγκέντρωση έληξε. Πηγαίνετε 
στα σπίτια σας!»

Σκίτσο 23 Δρόμος Πόλης
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l#3 
Σημείωση  

Ο γραμματέας της πόλης 
ήταν στην πραγματικότητα 
ο ανώτατος αξιωματούχος 
της. Ο λαός τον σεβόταν ως 
τον ηγέτη της πόλης.

l#4 
Σημείωση  

Ο Ρωμαίος Αυτοκράτωρ 
τοποθετούσε αξιωμα-
τούχους σε κάθε πόλη για 
να εξασφαλίζουν ότι οι 
άνθρωποι θα υπάκουαν 
τους νόμους της Ρώμης, 
αλλά και για να διατηρούν 
την ειρήνη. Η Ρώμη ήταν 
φημισμένη για το γεγονός 
ότι διατηρούσε την ειρήνη 
ακόμη και αν την επέβαλλε 
με τη βία. Πολλές πόλεις 
είχαν πάρει ειδικά προνόμια 
και παραχωρήσεις από τη 
Ρωμαϊκή κυβέρνηση ως 
κίνητρο για να διατηρούν 
την ειρήνη.

Σκίτσο 24 Απλό Σκηνικό
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Αργότερα, ο Παύλος συναντήθηκε με τους πιστούς για να τους ενθαρρύνει. 
Δε γνωρίζουμε τι τους είπε, όμως πιθανόν να τους υπενθύμισε ότι ο Θεός τους 
προστάτεψε από την προσπάθεια του Σατανά να τους βλάψει και να τους εμποδίσει 
να μιλάνε για τον Ιησού. Μετά τους είπε ότι ήρθε η ώρα για να τους αφήσει. Τους 
αποχαιρέτησε και αναχώρησε για τη Μακεδονία. 

 6. Ο Παύλος γράφει ένα γράμμα στην εκκλησία της Εφέσου. 
  (Εφεσίους 1:3, 16; 6:10, 18-20)

(Παύλος 106, γραφείο 107B, στρατιώτης32B· πίνακας «Βιβλία της Καινής Διαθήκης»)

Σίγουρα οι Χριστιανοί στην Έφεσο ήταν 
λυπημένοι καθώς αποχαιρετούσαν τον 
Παύλο, όμως έμειναν πιστοί ακόλουθοι 
του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πολλά χρόνια 
αργότερα, όταν ο Παύλος ήταν φυλακισμένος 
στη Ρώμη, τους έγραψε (τοποθέτησε στον 
πίνακα τα 106, 107B ) ένα γράμμα, όπως είχε 
γράψει στους πιστούς της Θεσσαλονίκης και 
της Κορίνθου. Αυτό το γράμμα βρίσκεται 
στην Καινή Διαθήκη. Ονομάζεται επιστολή 
προς Εφεσίους (δείξε ΕΦΕΣΙΟΥΣ στον 

πίνακα «Βιβλία της Καινής Διαθήκης»). Τώρα βρείτε την στη Βίβλο σας. (Δώσε χρόνο 
στα παιδιά για να το κάνουν.) 

Ο Παύλος είπε στους πιστούς της Εφέσου ότι προσεύχεται για αυτούς και ότι 
τους γράφει για να τους ενθαρρύνει. Τους είπε ότι ο Θεός τους έδωσε καθετί που 
χρειαζόντουσαν για να ζήσουν σαν παιδιά Του. Μετά τους έδωσε οδηγίες για το πώς 
να ζούνε ως Χριστιανοί και να δείχνουν την αγάπη του Θεού στους άλλους. Στο 
τέλος, ο Παύλος τους έδωσε την πρόκληση να προσεύχονται για να έχουν δύναμη οι 
ίδιοι, οι άλλοι Χριστιανοί και ο ίδιος ο Παύλος, έτσι ώστε όλοι τους να είναι δυνατοί 
εν Κυρίω στη μάχη τους ενάντια στο Σατανά #6

 Γ. Συμπέρασμα

  Ανακεφαλαίωση

(σήμα ΘΕΟΣ/ΣΑΤΑΝΑΣ)

Πώς έδειξε ο Σατανάς (δείξε ΣΑΤΑΝΑΣ) τη δύναμη του στην Έφεσο; (Να επιτρέψεις 
απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα.) Ναι, πολλοί άνθρωποι λάτρευαν τη θεά Άρτεμη 
και ασκούσαν μαύρη μαγεία· πολλοί Ιουδαίοι αρνήθηκαν να πιστέψουν στον Ιησού· 
οι Ιουδαίοι που δεν πίστεψαν είπαν ψέματα για τη διδασκαλία του Παύλου για 
τον Ιησού· ο Δημήτριος μίλησε εναντίον του Παύλου και προκάλεσε μια ταραχή· 
ο Γάιος και ο Αρίσταρχος σύρθηκαν στο θέατρο. Πώς έδειξε ο Θεός (δείξε ΘΕΟΣ) 
τη δύναμη του στην Έφεσο; Σωστά. Όλοι οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί στην Ασία 
άκουσαν για τον Ιησού· πολλοί Εφέσιοι ομολόγησαν δημόσια την πίστη τους, ενώ 
άλλοι κάψανε δημόσια τα βιβλία τους για τη μαγεία και τα ξόρκια· ο Παύλος και οι 
συνταξιδιώτες του προστατεύτηκαν από το να τους βλάψουν, όταν ο γραμματέας 
της πόλης σταμάτησε την ταραχή. 

#6    
Προαιρετική Επιλογή  

Αν επιθυμείς να συμπεριλά-
βεις μια αναφορά στην πα-

νοπλία του Θεού (Εφεσίους 
6:11-17), αναζήτησε ιδέες 
που θα σε βοηθήσουν στο 

τοπικό χριστιανικό βιβλιο-
πωλείο ή στο διαδίκτυο.

Τα δύο πράγματα που 
πρέπει σίγουρα να τονίσεις 

είναι πως η πανοπλία 
απεικονίζει την πνευματική 
προστασία που ο Θεός έχει 

δώσει σε κάθε χριστιανό 
και πως το κλειδί για τη 

νίκη στη μάχη ενάντια στο 
Σατανά είναι να χρησιμο-

ποιούμε την πανοπλία. Για 
παράδειγμα, χρησιμοποιώ 

την ασπίδα της πίστης 
σημαίνει ότι πιστεύω στην 

υπόσχεση του Θεού που 
λέει ότι με αγαπά πάντοτε 
και με φροντίζει ακόμα κι 

όταν μου συμβαίνουν άσχη-
μα πράγματα, και αρνούμαι 
να δεχτώ την εισήγηση του 
Σατανά στο μυαλό μου πως 
ο Θεός ούτε νοιάζεται ούτε 

μπορεί να νοιαστεί στα 
αλήθεια για μένα.

Σκίτσο 25 Απλό Εσωτερικό
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Ποιος έχει μεγαλύτερη δύναμη, ο Θεός ή ο Σατανάς; Σωστά, ο Θεός (δείξε ΘΕΟΣ) 
έχει μεγαλύτερη δύναμη. Πώς μπορεί ένας Χριστιανός να είναι αρκετά δυνατός για 
να πολεμήσει εναντίον του Σατανά; Ναι, με το να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά 
δυνατοί για να πολεμήσουμε εναντίον του Σατανά και με το να προσευχόμαστε για 
δύναμη Θεού ώστε να πούμε όχι στους πειρασμούς του Σατανά να παρακούσουμε 
το Θεό. 

 Εφαρμογή

Ο Σατανάς εξακολουθεί και σήμερα να είναι δραστήριος. Δε θέλει να γνωρίσεις, να 
αγαπήσεις και να υπακούσεις το Θεό. Αν δεν είσαι Χριστιανός, ο Σατανάς θα κάνει 
το καθετί για να σε εμποδίσει να ακούσεις και να πιστέψεις στην αλήθεια του Θεού. 

Αν είσαι Χριστιανός, ο Σατανάς θα κάνει ό,τι μπορεί για να σε εμποδίσει να 
υπακούσεις το Θεό. Είναι πολύ επιδέξιος στο να μας φέρει σε πειρασμόπειράξει να 
κάνουμε τα λάθος πράγματα. Συχνά χρησιμοποιεί τους φίλους μας για να μας κάνει να 
συμμετέχουμε σε λάθος πράγματα που κάνουν. Ίσως πάλι να νομίζουμε ότι κάτι είναι 
καλό γιατί όλοι το κάνουν. Μπορεί ακόμη να είμαστε όπως τον Κώστα της ιστορίας 
μας και να φοβόμαστε τι θα πούνε ή τι θα νομίζουνε οι φίλοι μας αν σταματήσουμε 
να κάνουμε τα πράγματα που κάνουν αυτοί. 

 Δραστηριότητα Ανταπόκρισης

Εξήγησε στα παιδιά που δεν έχουν σωθεί, ότι ο Θεός τα αγαπά πάρα πολύ και ότι θέλει 
να ανήκουν σ’ Αυτόν. Ο Σατανάς δε θέλει να πιστέψουν στον Ιησού και να συγχωρηθούν 
για τις αμαρτίες τους. Προσκάλεσέε τα να δεχτούν τον Ιησού ως σωτήρα τους. 

Μοίρασε τις φωτοτυπίες «Το σήμα του όχι» και μολύβια. Ζήτησε από τα παιδιά 
να προσδιορίσουν μια αμαρτωλή συμπεριφορά που γνωρίζουν ότι ο Θεός θέλει να 
σταματήσουν να κάνουν και να την γράψουν στις γραμμές της πλευράς του σήματος 
που γράφει ΟΧΙ. Εξήγησέ ότι ο μαγνήτης θα επιτρέψει στα παιδιά να τοποθετήσουν 
το σήμα τους πάνω σε ένα μεταλλικό αντικείμενο στο σπίτι για να τους θυμίζει ότι 
πρέπει να στηρίζονται στη δύναμη του Θεού για να νικήσουν ενάντια στο Σατανά. 
Προκάλεσε τα να ζητάνε τη βοήθεια Του για να λένε όχι στους πειρασμούς του Σατανά.

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΠΙΤΙ

Μοίρασε  τα σύμβολα εδαφίου για το Εφεσίους 6:10 και τα Βοηθήματα Βιβλικής 
Μελέτης για το Μάθημα 4.   
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