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Ο Παύλος συλλαμβάνεται  
στην Ιερουσαλήμ 

Θέμα: Προστασία

Μ ά θ η μ α  5

 ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙΣ …

Σήμερα μας είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τη βαθιά εχθρότητα που ένιωθαν οι 
Ιουδαίοι προς τους Εθνικούς. Μετά την υποδούλωση τους στη σκληρή εξουσία 
της Ρώμης, τα συναισθήματα τους είχαν ενταθεί σε σημείο που ήταν έτοιμοι να 
εκραγούν. Το γεγονός ότι ο Παύλος ήταν «απόστολος στους εθνικούς» και κήρυττε 
το «ευαγγέλιο του», σύμφωνα με το οποίο η σωτηρία είναι διαθέσιμη τόσο στους 
Ιουδαίους όσο και στους Εθνικούς, έγινε αιτία να θεωρηθεί ως ο υπ’ αριθμόν 1 
εχθρός των Ιουδαίων. Είχαν βάλει σκοπό τους να τον κάνουν να σιωπήσει και δεν 
τους ένοιαζε με ποιο τρόπο θα το έκαναν αυτό .

Ο Παύλος ισχυριζόταν ότι κατά μια πολύ πραγματική έννοια πέθαινε καθημερινά 
(Α΄  Κορινθίους 15:31)· ποτέ δεν ήξερε αν η κάθε μέρα που ξημέρωνε θα ήταν και η 
τελευταία του.  Έτσι ο Παύλος δεν είχε καμία εναλλακτική λύση παρά να εμπιστεύεται 
στην κυρίαρχη προστασία του Θεού. Αυτό το μάθημα περιγράφει πώς ο Θεός 
εργάζεται στα παρασκήνια για να προστατεύσει τον Παύλο καθώς αυτός κινείται 
προς το κέντρο της εχθρότητας στην Ιερουσαλήμ .

Η ικανότητα του Θεού να προστατεύει τους δικούς Του είναι εξίσου ζωτική και 
σήμερα. Εσύ και τα παιδιά σου ζείτε σε ένα κόσμο που είναι όλο και πιο εχθρικός 
προς το Χριστιανισμό. Τι προνόμιο να μπορείς να τους προσφέρεις την αγάπη του 
Θεού που φροντίζει και τη δύναμη Του που προμηθεύει την αναγκαία προστασία για 
να ζήσουν αταλάντευτα γι’ Αυτόν και χωρίς φόβο. “ας λέει στον Κύριο: ‘Κρησφύγετο 
και φρούριό μου είν’ ο Θεός μου που σ’ αυτόν ελπίζω’” (Ψαλμός 91:2, Μετάφραση της 
Βιβλικής Εταιρείας).

 ΣΚΟΠΟΣ

Τα παιδιά να μπορέσουν να
•  γνωρίσουν ότι ο Θεός τα αγαπάει και θα τα φροντίζει όταν βρίσκονται 

σε δύσκολες καταστάσεις 
•  ανταποκριθούν με το να εμπιστευτούν το Θεό για να τα φροντίσει και 

να τα βοηθήσει στις δύσκολες καταστάσεις.  
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 ΒΙΒΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: Πράξεις 20:2-12· 21:7-14, 18-20, 27-40 

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ: Ρωμαίους 8:35 

Τι, λοιπόν, μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού; Μήπως τα 
παθήματα, οι στενοχώριες, οι διωγμοί, η πείνα, η γύμνια, οι κίνδυνοι ή ο 
μαρτυρικός θάνατος;

 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Εποπτικά βοηθήματα  για το Ρωμαίους 8:35 από τα Εποπτικά Μέσα των Βιβλικών 
Εδαφίων

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

Φιγούρες: Ε1 - Ε5,4,  5, 6A, 6C, 6D, 6F, 6G, 6H, 14, 16, 17, 30, 31, 32A,  32B, 53, 
68, 76, 81, 83, 84, 89, 96, 97, 99, 100, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 
121, 122, 173, 174, 175

Θήκη Εδαφίων και σύμβολα Εδαφίων (φωτοτυπίες) για  το Ρωμαίους 83:35
Βοηθήματα Βιβλικής Μελέτης για το Μάθημα 5
Ειδικά:  •  Για το Διάγραμμα Επανάληψης: Εποπτικά μέσα για τις  

 παραπομπές των εδαφίων στα μαθήματα 1 - 4.
•  Για την Εισαγωγή: Μια ομπρέλα, ένα παλτό, ένα γάντι   

για φούρνο, ένα κράνος εργασίας, ένα ζευγάρι γάντια,   
γυαλιά ηλίου, μπότες 

•  Για τη Βιβλική Αφήγηση 1:   Πόστερ «Χάρτης των ταξιδιών του 
Αποστόλου Παύλου»· λωρίδα λέξης ΤΡΩΑΣ 173, σημάδι για το χάρτη

•  Για τη Βιβλική Αφήγηση 3: Πόστερ «Χάρτης  των ταξιδιών του 
Αποστόλου Παύλου»· λωρίδα λέξης ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 174, σημάδι για το 
χάρτη

•  Για τη Βιβλική Αφήγηση 4: Πόστερ «Χάρτης  των ταξιδιών του 
Αποστόλου Παύλου»· λωρίδα λέξης ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 175, σημάδι για 
το χάρτη  

•  Για την Εφαρμογή: Μεγάλο χαρτί και μαρκαδόρος ή άσπρος πίνακας,  
3 φάκελοι για κάθε παιδί (ένας μεγάλος, ένας μεσαίος και ένας μικρός).

•  Για τη δραστηριότητα Ανταπόκρισης: Φωτοτυπίες «Η Προστασία 
του Θεού», μολύβια 

•  Για την Εφαρμογή: Φωτοτυπίες «Η Προστασία του Θεού» μολύβια
•  Για τις προαιρετικές επιλογές: Πρόσθετα υλικά για όποια επιλογή 

επιλέξεις 
•  Σημείωση: Ακολούθησε τις οδηγίες στη σελίδα xii για να 

προετοιμάσεις τις λωρίδες λέξης. 
•  Για να ετοιμάσεις τους φακέλους γράψε ΕΓΩ στον πιο μικρό, 

ΙΗΣΟΥΣ στο μεσαίο, και ΘΕΟΣ στο μεγαλύτερο.
•  Για να ετοιμάσεις τις φωτοτυπίες «Προστασία του Θεού», ετοίμασε 3 

φακέλους για κάθε παιδί ακολουθώντας τις πιο πάνω οδηγίες.

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Τοποθέτησε το Διάγραμμα Επανάληψης. Τοποθέτησε στην πάνω δεξιά πλευρά του 
διαγράμματος ανακατεμένα τα Ε1 – Ε4 και στην πάνω αριστερή πλευρά ανακατεμένες 
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Σύμβολο Επανάληψης

τις περικοπές των εδαφίων αποστήθισης για τα μαθήματα 1-4. Βάλε τέσσερα παιδιά 
να προσπαθήσουν με τη σειρά να ταιριάξουν το θέμα με την παραπομπή, να πούνε το 
εδάφιο και να βάλουν το θέμα στο διάγραμμα. Να έχεις έτοιμο το Ε5 για να τοποθετηθεί, 
όπως υποδεικνύεται. Χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να κάνεις επανάληψη 
στο Μάθημα 4:

1. Μίλησα για τον Ιησού σε όλους τους κατοίκους στην επαρχία της Ασίας. 
Ποιος είμαι; (ο Παύλος)

2. Ήμουν διάσημη για το θέατρό μου και για τη λατρεία της θεάς Άρτεμης. 
Ποια είμαι; (η πόλις Έφεσος)

3. Ακούσαμε τον Παύλο να μιλά για τον Ιησού στη συναγωγή μας στην 
Έφεσο. Ποιοι είμαστε; (Οι Ιουδαίοι)

4. Προκάλεσα πολλά προβλήματα στους Χριστιανούς της Εφέσου γιατί 
μισώ το Θεό. Ποιος είμαι; (ο Σατανάς)

5. Χάσαμε πολλά χρήματα στις δουλειές μας γιατί οι Χριστιανοί 
σταμάτησαν να λατρεύουν την Άρτεμη. Ποιοί είμαστε; (Οι 
κατασκευαστές ασημένιων ομοιωμάτων)

6. Κάψαμε δημόσια τα είδωλα μας και τα βιβλία της μαγείας στην Έφεσο. 
Ποιοι είμαστε; (Οι Χριστιανοί) 

7. Έδειξα τη ισχύ Μου και έδωσα στους Χριστιανούς δύναμη να σταθούν 
ενάντια στα σχέδια του Σατανά. Ποιος είμαι; (Ο Θεός) 

Ένα πλοίο και το πλήρωμα του μπορεί να αντιμετωπίσουν διάφορα είδη κινδύνων όταν 
ανοίγονται στη θάλασσα — θύελλες, υφάλους, πειρατές, εχθρικά πλοία, παγόβουνα, 
αρρώστιες, απώλεια ανέμου και ισχύος. Ίσως μπορείτε να σκεφτείτε και άλλα είδη κινδύνων. 
Ο καπετάνιος κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του 
πληρώματος και του πλοίου. Το ίδιο συμβαίνει και με μας καθώς ταξιδεύουμε στη θάλασσα 
της ζωής. Χρειαζόμαστε την Προστασία (τοποθέτησε το Ε5 στο Διάγραμμα), ειδικά όταν 
αντιμετωπίζουμε προβλήματα και δυσκολίες που εμφανίζονται στην πορεία μας. Το σημερινό 
εδάφιο αποστήθισης μάς βοηθά να κατανοήσουμε την προστασία που μας δίνει ο Θεός σε 
τέτοιες δύσκολες ώρες.

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ

Χρησιμοποίησε τα εποπτικά βοηθήματα για το Ρωμαίους 8:35 για να χρησιμοποιηθούν 
εκεί  που υποδεικνύεται. 

Το σημερινό εδάφιο για αποστήθιση 
βρίσκεται στη Ρωμαίους 8:35. Αρχίζει με μια 
ερώτηση . (Τοποθετείστε την παραπομπή 
και τα δύο πρώτα εποπτικά [καρδιές], το ένα 
δίπλα στο άλλο.) Ας το διαβάσουμε όλοι μαζί 
δυνατά (Κάντε το.) Μπορεί κάποιος να μας 
χωρίσει ή να μπει ανάμεσα σε μας και στην 
αγάπη του Χριστού; (Απάντηση) Όχι, όμως το 
εδάφιο δε μας δίνει την απάντηση. Αντίθετα 
κάνει μια δεύτερη ερώτηση. (Τοποθέτησε τα 
υπόλοιπα δύο εποπτικά ανάμεσα στις δύο καρδιές και διάβασε δυνατά τα λόγια μαζί 
με τα παιδιά.) Αυτά τα λόγια περιγράφουν διάφορα προβλήματα που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι. Κάποια είναι πιο σοβαρά από τα άλλα: στενοχώριες, 
δυσκολίες, δοκιμασίες, έλλειψη φαγητού και ρούχων, κίνδυνοι, πόλεμος. Μπορεί 
κάποιο από αυτά τα πράγματα να μας χωρίσει ή να μπει ανάμεσα σε μας και την 



5-4

#1 
Προαιρετική Επιλογή  

Αποστήθιση του εδαφίου: 
Ζήτησε από τα παιδιά 

να διαβάσουν όλα μαζί 
δυνατά την παραπομπή 
και το εδάφιο. Ανάθεσε 

σε μια ομάδα παιδιών να 
πει το πρώτο ερώτημα του 
εδαφίου. Ανάθεσε σε εφτά 

μικρές ομάδες ή άτομα 
να πούνε την κάθε μια 

από τις ακόλουθες λέξεις 
ή φράσεις με τη σειρά: 

Μήπως τα παθήματα, οι 
στενοχώριες, οι διωγμοί, η 

πείνα, η γύμνια, οι κίνδυνοι 
ή ο μαρτυρικός θάνατος; 
Στην αρχή, βάλε όλα τα 
παιδιά να σηκωθούν και 

να πούνε την παραπομπή. 
Μετά ζήτα από τα παιδιά 
να στέκονται μόνο όταν 
είναι η σειρά τους και να 

λένε τα λόγια του εδαφίου 
που τους έχουν ανατεθεί. 

Να επαναλάβετε το εδάφιο 
αρκετές φορές μέχρις ότου 
να το λένε τα παιδιά χωρίς 
να ‚κομπιάζουν‘. Τελειώστε 
βάζοντας όλα τα παιδιά να 

πουν την παραπομπή και το 
εδάφιο χωρίς τη βοήθεια  
                του εποπτικού. 

αγάπη του Χριστού; (Απαντήσεις) Βρείτε το Ρωμαίους 8:37 στη Βίβλο σας και στην 
αρχή του εδαφίου (που θα μάθουμε κάποια άλλη στιγμή) θα βρείτε την απάντηση 
στα δύο αυτά ερωτήματα. Διαβάστε σιωπηλά το εδάφιο και σηκώστε το χέρι σας 
όταν βρείτε την απάντηση. (Αφήστε ένα παιδί να δώσει την απάντηση.) Αυτό είναι 
σωστό. Δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο ή κάτι που μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη 
του Χριστού. Τα παιδιά του Θεού προστατεύονται για να μη χωριστούν απ’ Αυτόν. 

Αυτός που έκανε αυτά τα δύο ερωτήματα είναι ο απόστολος Παύλος. Γνώριζε τι σημαίνει να 
έχει κανείς στενοχώριες, παθήματα, διωγμούς, πείνα και κιν-δύνους. Ο Παύλος αντιμετώπιζε 
διωγμούς και από τους Ιουδαίους και από τους Εθνικούς που δεν πίστευαν στον Ιησού 
(Β’ Κορινθίους11:24-27). 

Κανένας δε γλιτώνει απ’ τα προβλήματα σ’ αυτόν τον κόσμο, ούτε ακόμη και οι 
Χριστιανοί. Τα παιδιά του Θεού έχουν εμπειρίες από δύσκολα πράγματα — μια 
αρρώστια, ένα δυστύχημα, γονείς που χωρίζουν, ένας καλός φίλος που μετακομίζει  
μακριά, αποτυχία σε ένα μάθημα του σχολείου, θάνατος ενός αγαπητού προσώπου. 
(Ανάφερε δυσκολίες που γνωρίζεις ότι αντιμετωπίζουν παιδιά της τάξης σου.) Μια μέρα 
που μιλούσε ο Ιησούς με τους μαθητές του, τους είπε: «θα έχετε θλίψεις σ’ αυτόν τον 
κόσμο» (Ιωάννης 16:33). Ακόμη και ο Ιησούς είχε προβλήματα και δυσκολίες όταν 
ζούσε εδώ στη γη. Μερικοί άνθρωποι έλεγαν άσχημα πράγματα γι’ Αυτόν και Του 
φέρονταν με κακία. Γνωρίζουμε ότι υπέφερε και πέθανε όταν πήρε πάνω Του την 
τιμωρία για τις αμαρτίες μας.

Όταν περνάμε μέσα από δύσκολες καταστάσεις, μπορεί να νομίσουμε ότι ο Θεός 
δε μας αγαπά πια. Όμως ακριβώς αυτό θέλει να νομίσουμε ο Σατανάς. Δε θέλει να 
εμπιστευόμαστε και να υπακούμε το Θεό στις δυσκολίες μας. 

Ο Θεός μας έδωσε μερικές θαυμάσιες υποσχέσεις για να μας βοηθήσει να περάσουμε 
τις δύσκολες στιγμές. Μας υπόσχεται ότι ποτέ δε θα μας αφήσει ούτε θα μας 
εγκαταλείψει (Εβραίους 13:5), καθώς και ότι θα φροντίσει για μας (Α΄ Πέτρου 5:7). 
Αυτές οι υποσχέσεις είναι απόδειξη της αγάπης του Θεού για αυτούς που είναι μέλη 
της οικογένειας Του. (Δουλέψτε στην αποστήθιση του εδαφίου.)  #1

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ο Παύλος συλλαμβάνεται στην Ιερουσαλήμ 
 
Α. Εισαγωγή
  Πράγματα που προστατεύουν
B. Βιβλική Αφήγηση
 1. Ο Παύλος αποφεύγει μια συνομωσία για τη ζωή του.
 2. Ο Εύτυχος πέφτει από το παράθυρο. 
 3. Ο Άγαβος προειδοποιεί τον Παύλο για τον κίνδυνο.
 4. Οι Ιουδαίοι προσπαθούν να σκοτώσουν τον Παύλο.ς
 5. Ο Ρωμαίος διοικητής συλλαμβάνει τον Παύλο.
Γ. Συμπέρασμα
 Ανακεφαλαίωση
 Εφαρμογή
   Αναγνωρίζουμε μερικές δύσκολες καταστάσεις.
 Δραστηριότητα ανταπόκρισης
   Εμπιστευόμαστε στη φροντίδα  και βοήθεια του Θεού.
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 ΒΙΒΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Α. Εισαγωγή 

 Πράγματα που προστατεύουν

Τοποθέτησε σε μέρος που θα μπορούν να δουν τα παιδιά μια ομπρέλα, ένα παλτό, 
γυαλιά ηλίου, ένα κράνος εργασίας, ένα γάντι φούρνου, παιδικά γάντια και μπότες.

Πώς μας προστατεύει κάθε ένα απ’ αυτά τα αντικείμενα που έχω τοποθετήσει 
εδώ; (Άσε τα παιδιά να επιλέξουν με τη σειρά ένα αντικείμενο και να πούνε πώς μας 
προστατεύει.)  

Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που μας προστατεύουν. Ποιοι είναι αυτοί; 
(Απαντήσεις)  Ναι, οι γονείς μας, οι δάσκαλοι, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και 
οι στρατιώτες μας. Πώς μας προστατεύουν; (Απαντήσεις) Οι γονείς έχουν ευθύνη 
να μας προστατεύουν για να μην πάθουμε κακό, ώστε να μεγαλώσουμε και να 
ζήσουμε ασφαλείς και ευτυχισμένες ζωές. Όμως δε μπορούν να μας προστατεύουν 
πάντα από όλους τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, παρόλο που μας 
αγαπούνε τόσο πολύ. Χρειάζονται βοήθεια κι από άλλους ανθρώπους, όπως αυτούς 
που αναφέραμε. Όμως κι αυτοί δεν μπορούν πάντα να μας προστατεύουν. 

Η καλύτερη προστασία που μπορούμε να έχουμε προέρχεται από το Θεό. Βρείτε στη Βίβλο 
σας το κεφάλαιο 20 των Πράξεων και βάλτε εκεί το σελιδοδείκτη σας. Σήμερα θα δούμε με 
ποιο τρόπο ο Παύλος είχε την εμπειρία της προστασίας του Θεού καθώς ταξίδευε και κήρυττε 
για τον Ιησού.

 

Β. Βιβλική Αφήγηση 

 1. Ο Παύλος αποφεύγει μια συνομωσία για τη ζωή του.#2 
  (Πράξεις 20:2 - 6)

(Παύλος 84· πόστερ “Χάρτης ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου”, λωρίδα λέξης ΤΡΩΑΣ 
173, σημάδι για το χάρτη)

Όσο περνούσε ο καιρός, γινόταν όλο και 
πιο επικίνδυνο για τον Παύλο να ταξιδεύει 
από τόπο σε τόπο. Ο Σατανάς δεν ήταν 
χαρούμενος να βλέπει ότι τόσο πολλοί 
άνθρωποι άκουγαν για τον Ιησού και 
πίστευαν σ’ Αυτόν.

Αφού ο Παύλος αποχαιρέτησε (τοποθέτησε 
το 84 στον χάρτη) τους πιστούς στην Έφεσο 
(δείξε τη θέση της στον χάρτη), ταξίδεψε στην 
Μακεδονία (δείξε τη θέση της στον χάρτη) και 
στην Αχαΐα (δείξε τη θέση της στον χάρτη), όπου ξόδεψε χρόνο ενθαρρύνοντας τους 
πιστούς. Τότε ο Παύλος έκανε σχέδια να ταξιδέψει με το πλοίο από την Ελλάδα στη 
Συρία (δείξε τη θέση της στον χάρτη). Έλπιζε να φτάσει εγκαίρως στην Ιερουσαλήμ 
για να γιορτάσει το Πάσχα. Ενώ ήταν έτοιμος να μπαρκάρει, έμαθε ότι κάποιοι 
Ιουδαίοι σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν. Έτσι ο Παύλος και οι φίλοι του επέστρεψαν 
στους Φιλίππους (δείξε τη θέση της πόλης στο χάρτη) στη Μακεδονία και από εκεί 
πήρε το πλοίο για τη Τρωάδα (δείξε τη θέση της στο χάρτη, πρόσθεσε ΤΡΩΑΣ 173 

#2    
Προαιρετική Επιλογή  

Προετοίμασε μια επιγρα-
φή – σήμα με τη λέξη 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ και στήσε την 
σε σημείο όπου τα παιδιά 
θα την βλέπουν σε όλη τη 
διάρκεια του μαθήματος, 
για να δείχνεις τον κίνδυνο 
που αντιμετώπιζε ο Παύλος 
σε όλο του το ταξίδι: δρόμοι 
γεμάτοι ληστές, επικίνδυνες 
θάλασσες, προειδοποίηση 
στην Καισάρεια, συνομωσία 
για να τον δολοφονήσουν, 
άγριοι όχλοι. Δώσε έμφαση 
στο γεγονός ότι ο Θεός 
προστάτευσε τον Παύλο 
από τον κίνδυνο σε όλο του 
το ταξίδι. Χρησιμοποίησε 
την επιγραφή για να κάνεις 
ανασκόπηση της προστασί-
ας του Θεού κατά τη διάρ-
κεια της ανακεφαλαίωσης.
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στο χάρτη και δίπλα της ένα σημάδι για το χάρτη). Ο Θεός προστάτεψε τον Παύλο 
από του να πάθει κακό, γιατί είχε ακόμη έργο που ήθελε να κάνει ο Παύλος. 

 2. Ο Εύτυχος πέφτει από το παράθυρο στην Τρωάδα. #3 
  (Πράξεις 20:7-12)

(Άνθρωποι 5, 6A, 6D, 89, 118, Παύλος 84, Σίλας 96, Τιμόθεος 97, Λουκάς  6C)

Στον Παύλο συνέβη ένα πολύ ασυνήθι-στο 
πράγμα όταν ήταν στην Τρωάδα. Όταν οι 
Χριστιανοί (τοποθέτησε στον πίνακα τα 5, 6A, 
6D, 89, 118 ) μαζεύτηκαν για να γιορτάσουν 
το Δείπνο του Κυρίου, ο Παύλος και οι 
σύντροφοί του (πρόσθεσε 84, 96, 97, 6C) 
βρέθηκαν μαζί τους για να τους ενθαρρύνουν 
για τα πράγματα του Κυρίου. Ο Παύλος 
ήθελε να βοηθήσει αυτούς τους πιστούς να 
μάθουν περισσότερα  για τον Ιησού και τον 

τρόπο που έπρεπε να ζουν ως Χριστιανοί. Η Καινή Διαθήκη δεν είχε γραφεί ακόμη, 
δεν είχαν το Λόγο του Θεού για να τους βοηθήσει. Έτσι ο Παύλος είχε πολλά να 
τους πει και δεν είχε αρκετό χρόνο, γιατί έφευγε από την Τρωάδα την επόμενη μέρα .

(Εύτυχος 114, 115, 118, άνθρωποι 116, Παύλος 84, 117) 
Τοποθέτησε εκ των προτέρων το  114 στον πίνακα.

Η αίθουσα συνάντησης των πιστών 
βρισκόταν στον τρίτο όροφο ενός μεγάλου 
κτιρίου όπου είχαν ανάψει πολλά λυχνάρια. 
Μπορείτε να φανταστείτε πόσο ζεστή ήταν 
η αίθουσα καθώς άναβαν όλα αυτά τα 
λυχνάρια. Εκτός απ’ αυτό, το δωμάτιο ήταν 
γεμάτο από τους πολλούς ανθρώπους που 
είχαν μαζευτεί.

Ένας νεαρός που ονομαζόταν Εύτυχος είχε 
βρει μια θέση στο περβάζι ενός παραθύρου 

από όπου μπορούσε να βλέπει και να ακούει τον Παύλο να μιλά. Καθώς ο Παύλος 
συνέχιζε να μιλά για ώρες, ο Εύτυχος (δείξε το  114) κουράστηκε πολύ και κοιμήθηκε 
βαθιά. Γύρω στα μεσάνυχτα του συνέβη κάτι το φοβερό. Ας διαβάσουμε όλοι μαζί 
δυνατά το εδάφιο Πράξεις 20:9. Τι συνέβη; (Απάντηση) Σωστό. Πριν να το αντιληφθεί 
κανείς, έπεσε από το ανοιχτό παράθυρο προς τα πίσω και βρέθηκε κάτω στο έδαφος 
(πρόσθεσε το 115· αφαίρεσε το 114· πρόσθεσε το 116). Οι άνθρωποι τρέξανε από τις 
σκάλες για να τον βοηθήσουν, όμως ανακάλυψαν ότι ήταν ήδη νεκρός Αυτό θα 
προκάλεσε μεγάλο σοκ σε όλους!

Ο Παύλος έτρεξε εκεί που ήταν ο Εύτυχος. Γονάτισε κάτω και (πρόσθεσε το 
117) αγκάλιασε με τα χέρια του το νεαρό. Τότε ο Παύλος είπε σε όλους που τον 
παρακολουθούσαν γύρω του: «Μη φοβάστε. Είναι ζωντανός!» 

Μπορείτε να φανταστείτε τι θα έκαναν οι άνθρωποι όταν το άκουσαν αυτό; Θα 
πρέπει να φώναξαν δυνατά από χαρά και από δοξολογία προς το Θεό για αυτό το 
καταπληχτικό θαύμα! Κατόπιν ο Παύλος ανέβηκε ξανά πάνω (αφαίρεσε 84, 118) 
κι έφαγε μαζί με τους ανθρώπους. Συνέχισε να μιλάει μαζί τους μέχρι το πρωί. Οι 
άνθρωποι είχαν παρηγορηθεί όταν είδαν τη δύναμη του Θεού και την προστασία 

#3 
Προαιρετική Επιλογή  

Ζήτησε από ένα παιδί 
να προσποιηθεί ότι 

αποκοι-μιέται. Μετά 
ζήτησέ του να πέσει από 
το κάθισμά του/της στο 

πάτωμα, όταν φτάσεις 
στο σημείο που ο Εύτυχος 
αποκοιμιέται. Εξήγησε ότι 

κάτι παρόμοιο συνέβη όταν 
ο Παύλος δίδασκε τους 
ανθρώπους, μόνο που ο 
δικός του ακροατής δεν 

έπεσε απλώς στο πάτωμα, 
αλλά από το παράθυρο 

κάτω στο δρόμο.

Σκίτσο 27 Εσωτερικό Σπιτιού
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του για τον Εύτυχο. Αν ο Θεός μπορούσε να φροντίσει τον Εύτυχο, θα μπορούσε 
να φροντίσει και αυτούς. 

 3.  Ο Άγαβος προειδοποιεί τον Παύλο για τον κίνδυνο.  
  (Πράξεις 21:7-14)

(Πόστερ “Χάρτης των ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου”, λέξη ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ  174, 
σημάδι για το χάρτη· Φίλιππος 81, γυναίκες 14, Παύλος 53, 120, Λουκάς 6C, Σίλας 
96, Τιμόθεος 97, Άγαβος 121, άνδρες 4)

Ο Παύλος κι οι φίλοι του ξεκίνησαν τελικά 
με ένα πλοίο για τη Συρία (δείξε τη θέση της 
στον χάρτη), σταματώντας σε μερικά μέρη 
κατά μήκος του δρόμου. Όταν φθάσανε στην 
Καισάρεια (τοποθέτησε ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 174 
στον πίνακα, δείξε τη θέση της στον χάρτη και 
πρόσθεσε εκεί ένα σημάδι), ένας άνδρας που 
ονομαζόταν Φίλιππος (πρόσθεσε 81, 14) τους 
προσκάλεσε (πρόσθεσε 53, 6C, 96, 97) για να 
μείνουν στο σπίτι του.l#1 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Παύλου εκεί, ένας άνδρας που ονομαζόταν Άγαβος 
και ήταν προφήτης l#2 από την Ιουδαία, ήρθε για να του δώσει ένα μήνυμα από το Θεό. 
Ο Άγαβος έκανε κάτι πολύ παράξενο. Πήρε τη ζώνη του Παύλου (αφαίρεσε το 53· πρόσθεσε 
120, 121) και δέθηκε με αυτήν — χέρια και πόδια. Μετά είπε: «Όπως δέθηκα εγώ, έτσι θα σε 
δέσουν οι Ιουδαίοι στην Ιερουσαλήμ και θα σε παραδώσουν στις Ρωμαϊκές αρχές».

Όταν άκουσαν αυτήν την προειδοποίηση, όλοι άρχισαν (πρόσθεσε το 4) να παρακαλούν 
τον Παύλο: «Σε παρακαλούμε, μη πας στην Ιερουσαλήμ. Κινδυνεύει η ζωή σου!»

Όμως ο Παύλος απάντησε: «Γιατί κλαίτε και με κάνετε να θλίβομαι; Δεν ξέρετε ότι δε 
φοβάμαι; Είμαι έτοιμος να με δέσουν και να με συλλάβουν, ακόμη και να με σκοτώσουν 
για τον Ιησού».

Πώς μπορούσε να μιλάει έτσι ο Παύλος; (Απάντηση) Σωστό· ο Παύλος ήξερε ότι ο 
Θεός ήταν μαζί του και ότι τον είχε προστατέψει όπου κι αν είχε πάει. Δε θα επέτρεπε 
να συμβεί κάτι στον Παύλο αν δεν ήταν μέρος του σχεδίου Του. 

Όταν οι φίλοι του κατάλαβαν ότι ο Παύλος δε θα άλλαζε την απόφαση του, είπαν 
τελικά: «θέλουμε να γίνει το θέλημα του Κυρίου». 

 4. Οι Ιουδαίοι προσπαθούν να σκοτώσουν τον Παύλο. 
       (Πράξεις 21:17-20, 27-31)

(Πόστερ «Χάρτης των ταξιδιών του Αποστόλου 
Παύλου» , λωρίδα λέξης ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 175, 
ένα σημάδι για τον χάρτη)

Όταν τελικά ο Παύλος έφθασε με τους 
φίλους του στην Ιερουσαλήμ (τοποθέτησε 
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 175 στον χάρτη· δείξε τη θέση 
της στο χάρτη και πρόσθεσε εκεί ένα σημάδι), 
οι Χριστιανοί τους έκαναν μια πολύ θερμή 
υποδοχή. Τότε ο Παύλος πήγε να δει τους 

Αυτός είναι ο ίδιος Φίλιπ-
πος που αναφέρεται στο 
Πράξεις 8:5-40. Ήταν ο 
ευαγγελιστής που είχε χρη-
σιμοποιηθεί με ένα θαυμα-
στό τρόπο από το Θεό για 
να κερδηθούν άνθρωποι για 
το Χριστό στη Σαμάρεια και 
για να μεταφέρει το ευαγγέ-
λιο στον Αιθίοπα αξιωμα-
τούχο που ήταν υπεύθυνος 
για το θησαυροφυλάκιο της 
βασίλισσας (δες ΒΗΜΑΤΑ 
ΠΙΣΤΗΣ 3ος τόμος Είσαι 
το Οικοδόμημα του Θεού, 
Μάθημα 7).

l#1    
Σημείωση

Οι προφήτες έπαιρναν μια 
απευθείας αποκάλυψη από 
το Θεό για να την επικοινω-
νήσουν στους ανθρώπους. 
Οι προφήτες ήταν άφθονοι 
στην εποχή της Παλαιάς 
Διαθήκης και κάποιοι από 
αυτούς πήραν την εντολή 
να καταγράψουν αυτά που 
τους ειπώθηκαν. Στην Καινή 
Διαθήκη οι προφήτες, όπως 
ο Άγαβος, ήταν λίγοι και 
σταμάτησαν να υπάρχουν 
όταν συμπληρώθηκε ο 
κανόνας των Γραφών.

l#2    
Σημείωση

Σκίτσο 29 Απλό Εσωτερικό
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ηγέτες της εκκλησίας και τους έδωσε μια αναφορά για το έργο του. Αυτοί δόξασαν 
το Θεό όταν έμαθαν για όλους αυτούς που είχαν δεχτεί τον Ιησού ως Σωτήρα τους 
δια μέσου της διακονίας του Παύλου. 

(Άνθρωποι, 6F, 6H, 16, 30, 31, Παύλος 53, Άνδρες, 100, 99, 112)

Τοποθέτησε εκ των προτέρων στον πίνακα τα 6F, 6H, 16, 30, 31 .

Μια βδομάδα αργότερα, ο Παύλος (πρόσθεσε 
53) πήγε στο ναό όπου οι Ιουδαίοι λάτρευαν 
το Θεό. Ενώ βρισκόταν εκεί, μερικοί Ιουδαίοι 
από την Ασία τον αναγνώρισαν.  Ήταν οι 
ίδιοι άνδρες που είχαν πει ψέματα για τον 
Παύλο όταν δίδασκε για τον Ιησού στη 
συναγωγή της Εφέσου. Αυτοί (πρόσθεσε 100, 
99, 112) άρχισαν να φωνάζουν: «Ισραηλίτες, 
βοηθήστε μας! Όπου και να πάει αυτός ο 
άνθρωπος μιλάει εναντίον του λαού μας, 

ενάντια στο νόμο μας, και εναντίον του ναού μας. Εκτός απ’ αυτό έφερε μερικούς 
από τους Έλληνες φίλους του στο ναό και μόλυνε τον άγιο μας τον τόπο». l#3 
Βέβαια τίποτε απ’ αυτά δεν ήταν αληθινό. Ποιος ήταν στην πραγματικότητα πίσω 
απ’ αυτά τα ψέματα εναντίον του Παύλου; (Απαντήσεις) Σωστά, ήταν ο Σατανάς. 
Γιατί προκαλούσε φασαρία ενάντια στον Παύλο; (Απαντήσεις) Ναι, ήθελε να τον 
κάνει να σταματήσει να μιλά στους άλλους για τον Ιησού.

Αυτές οι κατηγορίες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα· σύντομα όλη η πόλη ήταν 
ανάστατη και άνθρωποι ερχόντουσαν τρέχοντας στην περιοχή του ναού. Άρπαξαν 
τον Παύλο (αφαίρεσε τα 53,100, 99, 112), τον έσυραν έξω από το ναό και αμέσως 
έκλεισαν τις πύλες. Ας διαβάσουμε όλοι μαζί δυνατά το Πράξεις 21:31 για να δούμε τι 
έκαναν μετά οι άνθρωποι. (Κάντε το.) Απίστευτο! Το οργισμένο πλήθος προσπάθησε 
ακόμα και να σκοτώσει τον Παύλο!

 5. Ο Ρωμαίος διοικητής συλλαμβάνει τον Παύλο. 
         Πράξεις 21:31-40)

(Άνθρωποι, 6G, 6H, 6F, Πλήθος 16, 17, Παύλος 84, άνδρες, 99, 100, 112, διοικητής 
68, στρατιώτες 76, 32A, 32B, 122) 
Τοποθέτησε στον πίνακα τα 6G, 6H, 6F, 16, 84, 99, 100, 112.

Ρωμαίοι στρατιώτες ήταν στρατο-πεδευμένοι 
ακριβώς έξω από την περιοχή του ναού σε 
ένα φρούριο που ονομαζόταν Αντωνία. Η 
δουλειά τους ήταν να διατηρούν την ειρήνη 
και την τάξη στο λαό. Όταν ο διοικητής 
των στρατιωτών έμαθε ότι όλη η πόλη 
βρισκόταν σε αναταραχή, αμέσως πήρε τους 
αξιωματικούς του l#4  και τους στρατιώτες 
και έτρεξαν εκεί όπου είχε μαζευτεί το 
πλήθος. Μόλις οι ταραχοποιοί είδαν τον 

διοικητή και τους στρατιώτες του (πρόσθεσε 68, 76, 32A, 32B), σταμάτησαν να 
χτυπούν τον Παύλο.

Ο διοικητής διέταξε: «Συλλάβετε αυτόν τον άνδρα και δέστε τον με δύο αλυσίδες» 
(πρόσθεσε 122). Μετά ρώτησε: «Ποιος είναι αυτός ο άνδρας; Τι έκανε για να αξίζει 
όλη αυτή τη συμπεριφορά;» 

l#3 
Σημείωση  

Ο Ιουδαϊκός νόμος 
απαγόρευε την παρουσία 

Εθνικών στα άγια μέρη 
της περιοχής του ναού. Ο 

νόμος ήταν πολύ αυστηρός: 
οποιαδήποτε παραβίαση 

του αβάτου τιμωρούνταν 
με θάνατο. Οι Εθνικοί 

μπορούσαν να μπούνε στην 
Αυλή των Εθνών  αλλά 

απαγορευόταν να περάσουν 
μέσα από την Κορινθιακή 

πύλη (την Ωραία Πύλη  που 
αναφέρεται στο  

Πράξεις    
3:2, 10).

l#4 
Σημείωση  

Από όλα τα κατακτημένα 
έθνη της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας ο Ισραήλ 
ήταν το πιο ευέξαπτο και 
δύσκολο να ελεγχθεί. Το 

αποτέλεσμα αυτής της 
επαναστατικότητας ήταν 

να χρειάζονται τουλάχιστον 
1000 Ρωμαίοι στρατιώτες 

για να διατηρούν την 
ειρήνη. Η Ιερουσαλήμ ήταν 

ίσως η πιο διαβόητη πόλη 
για ξεσηκωμούς και γενική 

αναταραχή. Όταν ολόκληρη 
η πόλη ξεσηκώθηκε με την 
παρουσία του Παύλου στο 

ναό, η Ρωμαϊκή εξουσία 
αντέδρασε με ταχύτητα 

και με σταθερότητα. Από 
το αρχαίο κείμενο στις  

Πράξεις 21:31, 32 φαίνεται 
ότι 300 με 600 στρατιώτες 

απεστάλησαν για να 
σταματήσουν την ταραχή. 

31 5330 100

6H 6F 16

112
99

Σκίτσο 31 Αίθ Συμβουλίου/Ναός.

8476 122

99

6H6F 6G

16

112 10068 32B 32A

Σκίτσο 32 Δρόμος Πόλης



5-9Β ή μ α τ α  Π ί σ τ η ς ,  Κ α ι ν ή Δ ι α θ ή κ η  Τ ό μ ο ς  4 ο ς  · Μ ά θ η μ α 5

Άλλοι μέσα στον όχλο φώναζαν το ένα κι άλλοι το άλλο. Υπήρχε τόσος θόρυβος 
και σύγχυση που ο διοικητής δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγαν. Έτσι διέταξε 
να μεταφερθεί ο Παύλος στο στρατόπεδο για να ανακριθεί. Καθώς μεταφερόταν ο 
Παύλος, το πλήθος φώναζε: «Σκότωσε τον! Καθάρισε τον!» Ο όχλος είχε τόσο βίαιη 
συμπεριφορά που οι στρατιώτες χρειάστηκε να πιάσουν και να σηκώσουν τον Παύλο 
για να εμποδίσουν τους οργισμένους ανθρώπους να τον σκοτώσουν. 

Ενώ ο Παύλος κόντευε να μεταφερθεί στο στρατόπεδο, ρώτησε τον διοικητή:, 
«Μπορώ να σου πω κάτι;»

Ο διοικητής εξεπλάγη όταν άκουσε τον Παύλο να μιλά. «Μιλάς Ελληνικά;» τον 
ρώτησε. «Δεν είσαι ο Αιγύπτιος που πριν λίγο καιρό ξεκίνησε μια επανάσταση και 
οδήγησε τέσσερις χιλιάδες τρομοκράτες στην έρημο;»

Όχι» απάντησε ο Παύλος. «Είμαι ένας Ιουδαίος από την Ταρσό. Σε παρακαλώ 
επίτρεψε μου να μιλήσω στο πλήθος». 

Αφού πήρε την άδεια του διοικητή, ο Παύλος έκανε νόημα στο πλήθος να ησυχάσει. 
Ας διαβάσουμε το Πράξεις 21:40 για να δούμε τι συνέβη μετά. (Ζήτησε από κάποιο 
παιδί να διαβάσει δυνατά το εδάφιο.) Μπορείτε να το φανταστείτε; Το πλήθος που 
ήταν εκτός ελέγχου τώρα ησύχασε! (Αφαίρεσε τα 99, 100, 112· πρόσθεσε 17.) Είμαι 
βέβαιος ότι ο Παύλος καταλάβαινε εκείνη τη στιγμή ότι ο Κύριος ήταν μαζί του. 
Μπορεί ο Σατανάς να ξεσήκωσε τους ανθρώπους εναντίον του, όμως ο Θεός τον 
προστάτευσε και δεν επέτρεψε να τον σκοτώσει ο αγριεμένος όχλος. Κι ο Θεός ήταν 
αυτός που ησύχασε το πλήθος ώστε ο Παύλος να μπορέσει να τους μιλήσει.

Γ. `Συμπέρασμα

 Ανακεφαλαίωση

Ποιες ήταν μερικές από τις δύσκολες καταστάσεις που συνάντησε ο Παύλος στην 
ιστορία μας σήμερα; (Να επιτρέψεις να υπάρχει συμμετοχή σε όλες τις ερωτήσεις) 
Ναι, μερικοί Ιουδαίοι στην Ελλάδα σχεδίασαν να τον σκοτώσουν, οι Ιουδαίοι στην 
Ιερουσαλήμ τον έδειραν και ο Ρωμαίος διοικητής τον συνέλαβε. Υπήρξε κάτι που 
συνέβη στον Παύλο που θα μπορούσε να τον χωρίσει από την αγάπη του Θεού;   Όχι. 
Πώς προστάτεψε ο Θεός τον Παύλο καθώς αντιμετώπιζε αυτές τις δυσκολίες;  Σωστά. 
Ο Παύλος έμαθε για τη συνομωσία και βρήκε ένα διαφορετικό δρόμο για το ταξίδι· 
γλύτωσε από τον ξυλοδαρμό όταν τον συνέλαβε ο Ρωμαίος διοικητής, και ξέφυγε 
από τον οργισμένο όχλο όταν ο διοικητής διέταξε τους στρατιώτες να σηκώσουν 
τον Παύλο και να τον μεταφέρουν στο στρατόπεδο. Χώρισαν τα προβλήματα τον 
Παύλο από την αγάπη του Θεού;  Όχι, δεν το έκαναν.

Ο Θεός προστάτεψε τον Παύλο και δεν άφησε να συμβεί κάτι που δεν ήταν μέρος 
του σχεδίου Του για τη ζωή του. Ο Παύλος γνώριζε ότι ο Θεός τον αγαπούσε και 
ότι ήταν μαζί του μέσα σε όλα όσα συνέβαιναν σ’ αυτόν. Εμπιστευόταν ότι ο Θεός 
θα φρόντιζε γι’ αυτόν. 

  Εφαρμογή 

(Μεγάλο χαρτί  ή πίνακας και μαρκαδόρος ή μαύρος πίνακας και κιμωλία. 3 φάκελοι 
[1 μικρός, 1 μέτριος , 1 μεγάλος]) 

Ποιες είναι μερικές από τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζεις σήμερα;  
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(Κατάγραψε τις απαντήσεις των παιδιών στο χαρτί ή στον πίνακα ή στον μαυροπίνακα.) 
Μπορεί κάποιο από αυτά πράγματα να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού;  
(Απαντήσεις) Όχι, κανένα από αυτά δεν μπορεί.

 Όταν περνάς μέσα απ’ αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, ο Θεός είναι μαζί σου. 
Περιβάλλεσαι από την αγάπη Του και προστατεύεσαι από οτιδήποτε δεν είναι 
μέρος του σχεδίου Του για σένα. Θα σε βοηθήσει και θα σε φροντίσει με οτιδήποτε 
επιτρέψει να έρθει στη ζωή σου.

Έχω τρεις φακέλους που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε με ποιο τρόπο ο Θεός 
μας προστατεύει όταν ανήκουμε στην οικογένεια Του. (Σήκωσε ψηλά τον φάκελο 
«ΕΓΩ».) Αυτός ο φάκελος αντιπροσωπεύει εσένα και εμένα. Θα γράψω πάνω στο 
φάκελο μια από τις δυσκολίες από τον κατάλογο μας. Όταν δεχόμαστε τον Ιησού 
(σήκωσε ψηλά το φάκελο «ΙΗΣΟΥΣ») ως το Σωτήρα μας, ο Θεός συγχωρεί την 
αμαρτία μας και μας τοποθετεί στην οικογένεια Του. (Τοποθέτησε το φάκελο «ΕΓΩ» 
μέσα στον φάκελο «ΙΗΣΟΥΣ».) Είμαστε για πάντα ασφαλείς με τον Ιησού. Κάποτε 
ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι σε Μένα» (τοποθέτησε 
το φάκελο «ΙΗΣΟΥΣ» μέσα στο φάκελο «ΘΕΟΣ».) Δεν χαίρεσαι που είσαι ασφαλής 
στην αγάπη του Θεού; Αφού κανένας και τίποτε δεν μπορεί να σε χωρίσει από την 
αγάπη του Θεού, μπορείς να Τον εμπιστεύεσαι ότι θα σε φροντίσει και θα σε βοηθήσει 
καθώς περνάς μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις.

 Δραστηριότητα Ανταπόκρισης

(Φωτοτυπίες «Προστασία του Θεού» , μολύβια)

Μοίρασε τις Φωτοτυπίες «Προστασία του Θεού» και μολύβια. Διάβασε και υπενθύμισε 
στα παιδιά τον κατάλογο που κάνατε πιο πριν. Δώσε οδηγίες στα παιδιά να γράψουν 
τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν στον φάκελο «ΕΓΩ». Πες στα παιδιά 
που γνωρίζουν τον Ιησού ως Σωτήρα τους να τοποθετήσουν αυτόν το φάκελο μέσα στο 
φάκελο «ΙΗΣΟΥΣ». Μετά ζήτησε τους να τοποθετήσουν το φάκελο «ΙΗΣΟΥΣ» μέσα 
στο φάκελο «ΘΕΟΣ». Θύμισε τους ότι τίποτε δεν μπορεί να μπει ανάμεσα τους και στην 
αγάπη που έχει ο Θεός γι’ αυτά. Ενθάρρυνε τα να χρησιμοποιήσουν τους φακέλους ως 
μια καθημερινή υπενθύμιση ότι μπορούν να εμπιστευτούν το Θεό ότι θα τα φροντίζει 
και θα τα βοηθήσει καθώς περνάνε μέσα από τη δύσκολη τους κατάσταση. Δώσε τώρα 
στα παιδιά μια ευκαιρία να προσευχηθούν για να εκφράσουν την εμπιστοσύνη στο Θεό 
για την αγάπη Του και τη φροντίδα γι’ αυτά.   

Να υπενθυμίσετε στα αλύτρωτα παιδιά ότι ο Ιησούς θέλει κι εκείνα να γνωρίσουν την 
αγάπη Του και τη φροντίδα Του γι’ αυτά. Προσκάλεσε τα να Τον δεχτούν ως Σωτήρα 
και να βάλουν κι εκείνα τον φάκελο «ΕΓΩ» μέσα στους φακέλους «ΙΗΣΟΥΣ» και 
«ΘΕΟΣ» .

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΠΙΤΙ

Μοίρασε  τα σύμβολα εδαφίου για το Ρωμαίους 8:35 και τα Βοηθήματα Βιβλικής 
Μελέτης για το Μάθημα 5.   


