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Ο Παύλος ξεφεύγει από το 
θάνατο στην Ιερουσαλήμ 

Θέμα: Νίκη

Μ ά θ η μ α  6

 ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙΣ …

Ο καθένας μας θέλει να είναι νικητής, έτσι δεν είναι; Το να χάνουμε είναι κάτι που δε μας 
αρέσει, είτε πρόκειται για ένα απλό οικογενειακό παιχνίδι είτε πρόκειται για ένα παιχνίδι 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.

Στον πνευματικό κόσμο η νίκη και η ήττα είναι πολύ πιο σοβαρά ζητήματα. Ένας 
παλιός ύμνος, αγαπητός σε παλιότερες γενιές, μιλούσε για τη νικηφόρα ζωή κι 
αποκάλυπτε ποιο είναι το κλειδί για τη νίκη με τα λόγια: «με το Χριστό μέσα μας να 
κατοικεί, η μάχη μας θα κερδηθεί» (“with Christ within, the fight we’ll win.”)  Αν και 
Χριστιανοί όλων των ηλικιών ψάλλανε αυτά τα λόγια με ειλικρίνεια και ενθουσιασμό, 
κανείς τους δεν είχε εμπειρία ζωής με διαρκή νίκη πάνω στην αμαρτία. 

Αυτό το μάθημα μάς παρουσιάζει διάφορες περιστάσεις όπου ο Παύλος αντιμετώπισε 
τις προσπάθειες του Σατανά να τον αναγκάσει να σιωπήσει και να μη κηρύξει το 
ευαγγέλιο. Οι πειρασμοί να φοβηθεί και να τα παρατήσει θα πρέπει να χτυπούσαν 
τον Παύλο όπως τα κύματα μιας μανιασμένης θάλασσας.  Όμως ο Παύλος διαπίστωσε 
ότι ο Θεός ποτέ δεν τον απογοήτεψε.

Είθε η πραγματικότητα του Χριστού που κατοικεί μέσα μας να ενθαρρύνει εσένα 
και τα παιδιά που διδάσκεις να γνωρίσετε ότι είναι δυνατό να νικήσουμε και να Τον 
εμπιστευτούμε με γενναιότητα για κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ενάντια στην 
ευσεβή ζωή. «Ας  ευχαριστήσουμε όμως το Θεό γιατί μας χάρισε τη νίκη δια του Κυρίου 
μας Ιησού Χριστού» (Α’ Κορινθίους 15:57, Μετάφραση της Βιβλικής Εκκλησίας).

 ΣΚΟΠΟΣ

Τα παιδιά να μπορέσουν να
•   γνωρίσουν ότι ο Ιησούς μπορεί να τους δώσει νίκη σε όλες τις 

προσπάθειες που κάνει ο Σατανάς για να τα νικήσει. 
•  ανταποκριθούν με το να εμπιστευτούν τον Χριστό για να νικήσουν το 

Σατανά όταν προσπαθεί να τα νικήσει.  
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Σύμβολο Επανάληψης

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: Πράξεις 21:40-22:30· 23:6-35 

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ: Ρωμαίους 8:37 

Εμείς όμως υπερνικούμε μέσα απ’ όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια 
του Χριστού ο οποίος μας αγάπησε.

 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Εποπτικά βοηθήματα  για το Ρωμαίους 8:37 από τα Εποπτικά Μέσα των Βιβλικών 
Εδαφίων

Σκηνικά: Διάγραμμα επανάληψης, Απλό Σκηνικό, Δρόμος Πόλης, Προαύλιο, 
Φυλακή, Τοπίο Υπαίθρου, Παλάτι 

Φιγούρες:  Ε1 – Ε6, 2(2), 3, 6F, 6G, 6H, 16, 17, 30, 31, 32A, 32B, 33, 34,    
43, 53, 59, 68, 76, 82, 84, 99, 100, 106, 112, 118, 122, 123(2) 

Θήκη Εδαφίων και σύμβολα Εδαφίων (φωτοτυπίες) για  το Ρωμαίους 3:37
Βοηθήματα Βιβλικής Μελέτης για το Μάθημα 6
Ειδικά:  •  Γι α  το  Ε δ ά φ ι ο  Απ ο σ τ ή θ ι σ η ς :  Το  τρ ίτο  κ α ι  τέ ταρτο  

 εποπτικό από το Ρωμαίους 8:35  
•  Για την Εισαγωγή: Επιγραφή «ΝΙΚΗΤΗΣ» (Η λέξη να γραφτεί σε ένα 

μεγάλο χαρτόνι πόστερ) 
•  Για τη Βιβλική Αφήγηση 1 &6:   Πόστερ «Χάρτης  των ταξιδιών του 

Αποστόλου Παύλου» 
•  Για την Ανακεφαλαίωση: Μεγάλο χαρτί ή πίνακας και μαρκαδόρος, 

ή μαυροπίνακας και κιμωλία, επιγραφή «ΝΙΚΗΤΗΣ» 
•  Για τη Δραστηριότητα Ανταπόκρισης: Φωτοτυπίες «Είμαι Νικητής» 

μολύβια, στάμπες κορώνας (7 για κάθε παιδί)
•  Για τις προαιρετικές επιλογές: Πρόσθετα υλικά για όποια επιλογή 

επιλέξεις
•  Σημείωση: Ακολούθησε τις οδηγίες στη σελίδα Ε-11 της εισαγωγής για 

να προετοιμάσεις τις φωτοτυπίες «είμαι Νικητής» (σχέδιο Ε- 16 στις πίσω 
σελίδες). Κόλλησε ένα σύμβολο εδαφίου σε κάθε φωτοτυπία.

 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Τοποθέτησε το Διάγραμμα Επανάληψης με τα Ε1 – Ε4 στη θέση τους. Έχε έτοιμο το 
Ε6 για να το χρησιμοποιήσεις όπως υποδεικνύεται. Βάλε ένα παιδί να πει το Ρωμαίους 
8:35 και να τοποθετήσει το Ε5 στη θέση του. Χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ερωτήσεις 
για να κάνεις επανάληψη στο Μάθημα 5:

 1. Γιατί ο Παύλος ξεκίνησε το ταξίδι του για την Ιερουσαλήμ από τους 
Φιλίππους και όχι από τη Νότιο Ελλάδα; (Μερικοί Ιουδαίοι από τη Νότιο 
Ελλάδα σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον Παύλο.)

2. Τι έκανε ο Παύλος τη στιγμή που έπεσε ο Εύτυχος από το παράθυρο; 
(Δίδασκε τους πιστούς πολύ αργά το βράδυ.)

3. Τι θαύμα έκανε ο Θεός στην Τρωάδα; (Έφερε τον Εύτυχο ξανά στη ζωή.)
4. Τι προειδοποίηση έδωσε ο Άγαβος στον Παύλο; (Ο Παύλος θα δεθεί και 

θα συλληφθεί στην Ιερουσαλήμ.)
5. Πώς προστάτεψε ο Θεός τον Παύλο και δεν τον σκότωσε ο όχλος 

στην Ιερουσαλήμ; (Ο Παύλος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Ρωμαϊκό 
στρατόπεδο.)
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6. Πείτε έναν τρόπο που σας προστάτεψε ο Θεός αυτή την εβδομάδα.

Το ιστιοφόρο πλοίο που δείχνουμε στο διάγραμμα επανάληψης μοιάζει αρκετά 
με τα πλοία που χρησιμοποιούνταν για να μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα 
στις μέρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Υπήρχαν επίσης πλοία που ήταν ειδικά 
κατασκευασμένα για να πολεμούν. Ήταν μεγαλύτερα και πιο καλά εξοπλισμένα , και 
χρησιμοποιούνταν για να νικούν τα εχθρικά πλοία και να έχουν υπό την κυριαρχία 
τους τη θάλασσα. Σήμερα θα φανταστούμε ότι το πλοίο μας, το ΕΣΥ, βρίσκεται σε 
ναυμαχία, αν και δε μοιάζει με πλοίο που θα μπορούσε να πολεμήσει καλά.

 Η μάχη που αντιμετωπίζουμε είναι μια πνευματική μάχη, είμαστε σε πόλεμο με τον 
εχθρό μας το Σατανά. Καθώς αγωνιζόμαστε σ’ αυτόν τον πόλεμο, χρειαζόμαστε να 
έχουμε Νίκη (τοποθέτησε το Ε6 στον πίνακα). Το σημερινό εδάφιο αποστήθισης θα 
μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς θα έχουμε νίκη ενάντια στο Σατανά. l#1 

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ

Χρησιμοποίησε το τρίτο και τέταρτο εποπτικό κομμάτι από το εδάφιο αποστήθισης 
Ρωμαίους 8:35, τα εποπτικά βοηθήματα του Ρωμαίους 8:37 και τα αχνάρια 2(2) 
για να διδάξεις το Ρωμαίους 8:37 εκεί που υποδεικνύεται.

Το εδάφιο της περασμένης βδομάδας μάς 
θύμιζε μερικές καταστάσεις στις οποίες 
χρειαζόμαστε νίκη.  Ας πούμε όλοι μαζί το 
Ρωμαίους 8:35. (Κάντε το· τοποθέτησε το 
τρίτο και τέταρτο εποπτικό για το Ρωμαίους 
8:35 στο κάτω αριστερό μέρος του πίνακα.) 
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη 
ζωή μπορεί να έρθουν από λανθασμένες 
αποφάσεις που πήραμε εμείς ή άλλοι. Όμως 
συχνά έρχονται γιατί ο εχθρός μας ο Σατανάς, 
θέλει να μας εμποδίσει να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Κάνει ό,τι μπορεί για να μας 
νικήσει. Συχνά πειραζόμαστε για να υποχωρήσουμε σε μια αμαρτωλή συμπεριφορά 
όταν περνάμε από δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί να αποθαρρυνθούμε και να 
θέλουμε να τα παρατήσουμε ή να εκδικηθούμε αυτούς που προσπαθούν να μας 
πληγώσουν. Μπορεί να επιτρέψουμε στο φόβο, στην οργή, στην εξαπάτηση, στον 
εγωισμό και στην ανυπακοή να μας κυβερνήσουν και να μας εμποδίσουν να είμαστε 
νικητές. Όμως δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός για μας.   

Το εδάφιο μας σήμερα μάς λέγει ότι μπορούμε να έχουμε νίκη μέσα στις 
δυσκολίες μας. (Πρόσθεσε τα εποπτικά 
για το Ρωμαίους 8:37· τοποθέτησε το 
πρώτο εποπτικό πάνω από τα εποπτικά του 
Ρωμαίους 8:35· ζήτησε από τα παιδιά να 
διαβάσουν δυνατά όλα μαζί το Ρωμαίους 
8:37.)  Ο Θεός λέει ότι μπορούμε να 
υπερνικήσουμε τις δύσκολες καταστάσεις 
που αναφέρονται στο Ρωμαίους 8:35 
(δείξε τα εποπτικά). Τι σημαίνει υπερνικώ; 
(Απάντηση)  Ναι,  υπερνικώ σημαίνει 
ότι δεν νικώ απλώς τον αντίπαλό μου, 
αλλά τον εξουδετερώνω, είμαι δηλαδή 

Θα διαπιστώσεις μια στενή 
σχέση μεταξύ των μαθη-
μάτων 4 και 6, καθώς και 
τα δύο ασχολούνται με 
τη μάχη μας ενάντια στο 
Σατανά. Ενώ  το μάθημα 
4 ασχολείται με τα μέσα 
που δίνουν τη νίκη στους 
πειρασμούς του Σατανά, το 
μάθημα 6 δίνει έμφαση στα 
αποτελέσματα της εμπιστο-
σύνης στον Ιησού σ’ αυτή 
τη μάχη. Τα δύο μαθήματα 
μαζί παρέχουν μια διπλή 
ενίσχυση που ενθαρρύνει 
εσένα και τους μαθητές 
σου να ακολουθήσετε την 
εμπειρία του Παύλου στη 
νίκη ενάντια στο Σατανά. 

l#1    
Σημείωση

Σκίτσο 33 Απλό Σκηνικό
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Βήματα Πίστης, .Δ. Τομ. 4οςK

Ρωμαίους 8:37

Ρωμαίους 8:37
Βήματα Πίστης, .Δ. Τομ. 4οςK
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Ψαλμός 119:33
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τις δυσκολίες
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Ρωμαίους 8:37Βήματα Πίστης, .Δ. Τομ. 4οςK
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Ρωμαίους 8:37Βήματα Πίστης, .Δ. Τομ. 4οςK

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ

ΥΠΑΚΟΥΩ

Βήματα Πίστης, Κ.Δ. Τομ. 4ος Ρωμαίους 8:35

Μήπως τα
παθήματα,

οι στενοχώριες,
οι διωγμοί,
η πείνα,
η γύμνια,
οι κίνδυνοι
ή ο μαρτυρικός
θάνατος;

Βήματα Πίστης, Κ.Δ. Τομ. 4ος Ρωμαίους 8:35
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#1 
Προαιρετική Επιλογή  

Αποστήθιση του εδαφίου: 
Επαναλάβετε αρκετές φορές 
το εδάφιο, αφαιρώντας κάθε 

φορά ένα από τα εποπτικά 
βοηθήματα, μέχρις ότου τα 

παιδιά να μπορούν να πούνε 
το εδάφιο χωρίς τη βοήθεια 

του εποπτικού. Μετά πες: 
«Θα πούμε ξανά το εδάφιο 
αποστήθισης, αλλά αντί να 

πούμε μέσα απ‘ όλες αυτές τις 
δυσκολίες, θα ονομάσουμε μια 

δύσκολη κατάσταση και θα 
αλλάξουμε τον πληθυντικό 

υπερνικούμε  σε  υπερνικώ και 
το μας σε με. Για παράδειγμα, 

μπορούμε να πούμε: „Παρόλο 
που οι γονείς μου χωρίζουν θα 
υπερνικήσω με τη βοήθεια του 

Χριστού που με αγάπησε“». 
(Εξασκηθείτε λέγοντας δυνατά 

το εδάφιο όλοι μαζί αρκετές 
φορές, αφήνοντας τα παιδιά να 
βάζουν τη δική τους δυσκολία 

στο εδάφιο. Αν υπάρχει θέμα 
ντροπής ας πούνε το θέμα που 

τα απασχολεί σιωπηλά.)  

κάτι παραπάνω από νικητής. Ένας τέτοιος νικητής εμπιστεύεται και υπακούει 
(πρόσθεσε τα 2[2]) το Θεό ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις. 

Ο Ιησούς μας αγαπά τόσο πολύ και μπορεί να μας βοηθήσει να υπερνικήσουμε 
τις προσπάθειες του Σατανά να μας νικήσει. Ο Ιησούς κατέστρεψε τη δύναμη 
του Σατανά όταν πέθανε στο σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Όταν 
δεχόμαστε τον Ιησού ως Σωτήρα μας, το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κατοικεί μέσα 
μας, είναι μαζί μας διαρκώς και μας βοηθά. Καθώς μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε 
και να υπακούμε το Θεό,το Άγιο Πνεύμα θα μας δίνει νίκη ενάντια στις 
προσπάθειες του Σατανά να μας νικήσει. (Αφαίρεσε τα εποπτικά του Ρωμαίους 
8:35 και εξασκηθείτε στην εκμάθηση του εδαφίου.) #1  #2

 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Ο Παύλος ξεφεύγει από το θάνατο στην Ιερουσαλήμ 

Α. Εισαγωγή
  Το να είσαι νικητής
Β. Βιβλική Αφήγηση
 1. Ο Παύλος μιλά στον οργισμένο όχλο.
 2. Ο Ρωμαίος διοικητής ανακρίνει τον Παύλο. 
 3. Ο Παύλος μιλάει στους Ιουδαίους ηγέτες.
 4. Ο Κύριος ενθαρρύνει τον Παύλο.
 5. Οι Ιουδαίοι σχεδιάζουν να σκοτώσουν τον Παύλο.
 6. Ο Παύλος πηγαίνει με συνοδεία στην Καισάρεια.
Γ. Συμπέρασμα
 Ανακεφαλαίωση
 Εφαρμογή
   Αναγνωρίζουμε μια αμαρτία που πρέπει να νικήσουμε.
 Δραστηριότητα ανταπόκρισης
   Εμπιστευόμαστε τον Ιησού για να μας βοηθήσει να νικήσουμε.

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

A. Εισαγωγή #3 

 Το να είσαι νικητής

(Λωρίδα λέξης «ΝΙΚΗΤΗΣ»)

Πόσοι από σας θέλετε να νικάτε; (Απάντηση) Ναι, όλοι μας θέλουμε να κερδίζουμε, 
κανείς δε θέλει να χάνει. #4  Βγήκες ποτέ νικητής; Πότε; (Σήκωσε ψηλά την 
επιγραφή «ΝΙΚΗΤΗΣ»· επίτρεψε στα παιδιά να διηγηθούν μερικές εμπειρίες τους, 
και άσε τα να σηκώσουν την επιγραφή όταν έρθει η σειρά τους.) Ακούστε σήμερα το 
μάθημά μας για να μάθετε πώς βγήκε νικητής ο Παύλος. Βρείτε το Πράξεις 21:40 
στη Βίβλο σας και τοποθετείστε το σελιδοδείκτης σας εκεί.

  

 Β.Βιβλική Αφήγηση 

 1. Ο Παύλος μιλά στον οργισμένο όχλο. #5 
  Πράξεις 21:40 – 22:1-23)

#2 
Προαιρετική Επιλογή  

Γράψε σε ένα μεγάλο χαρτόνι 
πόστερ «ΥΠΕΡΝΙΚΩ στο 

_____________». Δώσε τη 
σειρά σε όσα παιδιά επιθυ-
μούν να κρατήσουν το πό-

στερ και να επαναλάβουν τη 
φράση γεμίζοντας το κενό με 
κάποια δύσκολη κατάσταση.

#3 
Προαιρετική Επιλογή  

Προετοίμασε μια μεγάλη 
κονκάρδα «ΝΙΚΗΤΗΣ» 

για να τη φοράνε τα παιδιά. 
Δώσε τους ευκαιρία να τη 

φορέσουν με τη σειρά, καθώς 
διηγούνται περιπτώσεις που 
κέρδισαν σε διαγωνισμούς. 

#4 
Προαιρετική Επιλογή  

Παίξε διάφορα παιχνίδια με 
«σκυταλοδρομία». Συζήτη-
σε με τα παιδιά για το πώς 

νιώθουν όταν κερδίζουν και 
όταν χάνουν.
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(Πόστερ «Χάρτης των ταξιδιών του αποστόλου Παύλου»· Παύλος 84, άνθρωποι, 6G, 
6H, 6F, πλήθος 16, 17, στρατιώτες 32A, 32B, 76, 122, διοικητής 68, άνδρες 99, 100, 112)

 (Τοποθετείστε τα 84, 6G, 6H, 6F, 16, 17, 32A, 32B, 76, 68, 122 στον πίνακα εκ τω 
προτέρων.)

Ο Παύλος (δείξε το 84) στάθηκε στα σκαλιά 
που οδηγούσαν στο στρατόπεδο #6 του 
ρωμαϊκού στρατού που ήταν σταθμευμένος 
στην Ιερουσαλήμ (δείξε την στον χάρτη)  
l#2.  Ήταν αλυσοδεμένος με ένα στρατιώτη 
(δείξε το122), ενώ πολλοί άλλοι στρατιώτες 
στεκόντουσαν γύρω του για να τον 
προστατέψουν από τον αγριεμένο όχλο που 
ήθελε να τον σκοτώσει. Με την άδεια του 
διοικητή άρχισε να μιλάει στο πλήθος στα 
αραμαϊκά.  #7#8

Ο Παύλος τους είπε: «Άνδρες, ακούστε με». Όταν το πλήθος άκουσε τον Παύλο να 
τους μιλάει στη γλώσσα τους ησύχασε πολύ. «Είμαι κι εγώ Ιουδαίος σαν κι εσάς» 
τους είπε. «Γεννήθηκα στην Ταρσό, όμως μεγάλωσα εδώ στην Ιερουσαλήμ (δείξε 
τις δύο πόλεις στο χάρτη). Ήμουν μαθητής του Γαμαλιήλ, l#3   που ήταν ένας 
πολύ σεβαστός δάσκαλος του νόμου. Μελετούσα τους νόμους μας και ήθελα να 
ευχαριστήσω το Θεό.

»Όταν πρωτόμαθα για τους Χριστιανούς, τους μίσησα και τους καταδίωξα, όπως 
κάνετε κι εσείς. #9 Νόμιζα ότι έτσι ευχαριστούσα το Θεό. Τελικά, ο αρχιερέας μου 
έδωσε γράμματα για να τα πάω στους ηγέτες των Ιουδαίων στη Δαμασκό (δείξε την 
στο χάρτη). Αυτά τα γράμματα μου έδιναν άδεια να συλλάβω τους Χριστιανούς και 
να τους φέρω εδώ για να φυλακιστούν. 

»Ένα θαυμαστό πράγμα μου συνέβη καθώς πλησίαζα προς τη Δαμασκό! Ξαφνικά, 
γύρω στο μεσημέρι, άστραψε ένα λαμπρό φως από τον ουρανό. Αμέσως έπεσα στο 
έδαφος και άκουσα μια φωνή να μου λέει: “Γιατί με καταδιώκεις”; 

»”Ποιος είσαι, Κύριε;” ρώτησα. “Και τι θέλεις να κάνω;”

»”Είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, που με καταδιώκεις” απάντησε. “Πήγαινε στη 
Δαμασκό, και θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις”. Επειδή η λαμπρότητα του φωτός με 
τύφλωσε, έπρεπε να με οδηγήσουν απ’ το χέρι μέσα στην πόλη.

»Αφού περίμενα τρεις ημέρες, ήρθε να με δει ένας άνδρας που ονομαζόταν Ανανίας. 
Μόλις με άγγιξε, μπορούσα και πάλι να βλέπω. Τότε ο Ανανίας μου έδωσε ένα μήνυμα 
από το Θεό. Μου είπε: “Ο Θεός σε εξέλεξε για να πας και να μιλήσεις στους άλλους 
ανθρώπους για τον Ιησού”. Τότε ακριβώς έγινα πιστός του Ιησού Χριστού και ήξερα 
ότι ο Ιησούς είχε συγχωρήσει όλες μου τις αμαρτίες.

»Αργότερα ήρθα στην Ιερουσαλήμ. Ενώ προσευχόμουν στο ναό, είχα ένα όραμα στο 
οποίο μου μίλησε ο Κύριος. Μου είπε: “Φύγε αμέσως από την Ιερουσαλήμ, γιατί οι 
Ιουδαίοι δε θα δεχτούν το μήνυμά σου για μένα. Σε στέλνω μακριά στους Εθνικούς”».

Το πλήθος άκουγε προσεχτικά τον Παύλο μέχρις ότου ανέφερε ο Παύλος τους 
Εθνικούς. Οι Ιουδαίοι είχαν απορρίψει τον Ιησού ως Υιό του Θεού. Τώρα ο Παύλος 
έλεγε ότι ο Ιησούς ήταν Θεός και ότι η σωτηρία δια του Ιησού ήταν τόσο για 
τους Ιουδαίους όσο και για τους Εθνικούς. Αυτό ήταν σα να έλεγε ότι οι Ιουδαίοι 
και οι Εθνικοί ήταν ίσοι. Δε βλέπανε τον εαυτό τους ίσο με τους Εθνικούς.l#4  

#5    
Προαιρετική Επιλογή  

Προετοίμασε ένα μεγάλο 
«τρομοκρατημένο» πρόσωπο 
για να το δείχνεις στο μάθημα 
όποτε αναφέρεις επιθέσεις 
ενάντια στον Παύλο — ο 
όχλος τον περικυκλώνει, ο 
όχλος του φωνάζει, οι στρα-
τιώτες ετοιμάζονται να τον 
δείρουν, οι Ιουδαίοι σχεδιάζουν 
την ενέδρα κατά του Παύλου. 
Κατά την Ανακεφαλαίωση 
χρη-σιμοποίησε το πρόσωπο 
για να κάνεις ανασκόπηση 
στους τρόπους που είχε δεχτεί 
επιθέσεις ο Παύλος.

#6    
Προαιρετική Επιλογή  

Δείξε εικόνες από το φρούριο 
Αντωνία· χρησιμοποίησε ένα 
χάρτη της Ιερουσαλήμ για να 
δείξεις τη θέση του σε σχέση 
με το ναό.

Το στρατόπεδο ήταν ένα 
φρούριο που έχτισε ο Ηρώδης 
ΒΔ της περιοχής του ναού. 
Ονομάστηκε «Αντωνία» προς 
τιμήν του Μάρκου Αντωνίου 
και χρησιμοποιούνταν για να 
κατοικούν οι Ρωμαίοι στρατι-
ώτες που ήταν επιφορτισμένοι 
να διατηρούν την ειρήνη στην 
περιοχή του ναού.

l#3    
Σημείωση

Ο Γαμαλιήλ ήταν ένας διακε-
κριμένος δάσκαλος του νό-
μου που ήταν πολύ σεβαστός 
από όλους τους συγχρόνους 
του για την υψηλή και μεγά-
λη του σοφία. Παρόλο που 
ήταν Φαρισαίος, φαινόταν να 
μην είναι εγκλωβισμένος στο 
στενό φανατισμό που χαρα-
κτήριζε τους Φαρισαίους. 

l#3    
Σημείωση

8476 122 6H6F 6G
16

68 32B
32A

17
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#7    
Προαιρετική Επιλογή  

Βάλε   ένα παιδί να ντυθεί με 
ένα μανδύα και να σταθεί σε μια 
καρέκλα ή ένα κιβώτιο και να 
διαβάσει την ομιλία του Παύλου 
(Πράξεις 22:3-21) στον όχλο.
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  Αμέσως (αφαίρεσε 17· πρόσθεσε τα 99, 100, 112) άρχισαν να φωνάζουν: «Καθαρίστε 
αυτόν τον άνθρωπο! Σκοτώστε τον!» Οι άνθρωποι ήταν τόσο οργισμένοι και άρχισαν 
να τινάζουν τους χιτώνες τους και να πετάνε σκόνη στον αέρα.

 Ο Σατανάς θα πρέπει να χειροκροτούσε και να ζητωκραύγαζε για τον αγριεμένο 
όχλο. Κέρδιζε. Σίγουρα ο Παύλος θα ήθελε να τα παρατήσει και να σταματήσει να 
κηρύττει για τον Ιησού.

 2. Ο Ρωμαίος διοικητής ανακρίνει τον Παύλο.                  
  (Πράξεις 22:24-29)

(Παύλος 84, στρατιώτες 122, 32A, 32B, διοικητής 68)

Βλέποντας ότι το πλήθος γινόταν όλο και 
πιο βίαιο, ο διοικητής διέταξε να μεταφερθεί 
ο Παύλος (τοποθέτησε τα 84, 122 στον 
πίνακα) στο στρατόπεδο, να μαστιγωθεί, 
και μετά να ανακριθεί για να μάθουν τι είχε 
κάνει για να προκαλέσει τόση οργή στο 
πλήθος. Καθώς οι φρουροί (πρόσθεσε τα 
32A, 32B, 76) προετοίμαζαν τον Παύλο για 
να μαστιγωθείl#5, ο Παύλος ρώτησε έναν 
από τους αξιωματικούς που στεκόντουσαν 
εκεί κοντά (δείξε το 32B): «Είναι νόμιμο να 

μαστιγώσετε ένα Ρωμαίο πολίτη που δεν έχει δικαστεί και δεν έχει κριθεί ένοχος;»”

Όταν ο διοικητής έμαθε ότι ο Παύλος ήταν Ρωμαίος πολίτης, ήρθε (πρόσθεσε το 68) 
αμέσως και του έκανε ερωτήσεις.

«Είσαι Ρωμαίος πολίτης;» ρώτησε ο διοικητής.

«Ναι είμαι» απάντησε ο Παύλος.

«Εγώ χρειάστηκε να πληρώσω για να γίνω πολίτης» είπε ο διοικητής.

«Εγώ γεννήθηκα Ρωμαίος πολίτης» απάντησε ο Παύλος.

      Ο διοικητής πανικοβλήθηκε για καλά. Ήταν παράνομο να αλυσοδέσεις ένα 
Ρωμαίο πολίτη προτού κριθει ένοχος για κάποια παρανομία. Οι στρατιώτες που 
ετοιμαζόντουσαν να μαστιγώσουν τον Παύλο αμέσως σταμάτησαν. (Αφαίρεσε όλες 
τις φιγούρες.)

 3. Ο Παύλος μιλάει στους Ιουδαίους ηγέτες. 
  (Πράξεις 22:30·23:6-10)

(Ιουδαίοι ηγέτες 30, 31, 33, 34, 43, Παύλος 84, 
διοικητής 68, στρατιώτες 32A, 32B)

Ο διοικητής ήταν αποφασισμένος να μάθει για 
ποιο λόγο κατηγορούσαν τόσο πολύ οι Ιουδαίοι 
τον Παύλο. Έτσι την άλλη μέρα κάλεσε τους 
Ιουδαίους ηγέτες (τοποθέτησε τα 30, 31, 33, 34, 
43 στον πίνακα) για μια συνάντηση.

 Μετά έλυσε τον Παύλο από τα δεσμά 

#8 
Προαιρετική Επιλογή  

Ανάθεσε τα λόγια του 
Παύλου, του Θεού και του 
Ανανία σε τρία παιδιά και 

ζήτησέ τους να διαβάσουν 
το διάλογο στο Πράξεις 

22:2-21. Ενθάρρυνέ τα να 
χρησιμοποιήσουν έκφραση 

και ενέργειες.

#9 
Προαιρετική Επιλογή  

Προμηθεύσου μια απλή 
στολή εποχής, ώστε ένα παιδί 

να ντυθεί «Παύλος» και να 
διαβάσει την ομολογία του 

Παύλου στην τάξη.

l#4 
Σημείωση  

Ο λόγος για τον οποίο οι 
Ιουδαίοι οργίστηκαν τόσο 

πολύ με αυτά που είπε ο 
Παύλος για τους Εθνικούς, 

ήταν πως πίστευαν ότι 
ο Θεός ούτε νοιαζόταν 

για αυτούς, ούτε τους 
αγαπούσε. Οι Εθνικοί 

θεωρούνταν ακάθαρτοι 
και ανάξιοι να δικαιωθούν 

μπροστά στο Θεό. Το να 
πει ο Παύλος ότι ο Θεός 

του είπε να κηρύξει στους 
εθνικούς πιθανόν να ήταν 

πολύ κοντά στη 
    βλασφημία.

8484

76

122

6832B32A
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l#5 
Σημείωση  

Η μαστίγωση από κτηνώ-
δεις Ρωμαίους στρατιώτες 

με μαστίγια από δερμά-
τινες λουρίδες που στην 

άκρη τους είχαν μέταλλα, 
συχνά άφηνε τους ανθρώ-
πους παράλυτους για όλη 

τους τη ζωή ή ακόμη και 
τους σκότωνε. Ο Ρωμαίος 
διοικητής που διέταξε τη 
μαστίγωση θα έμπαινε σε 
πολύ δύσκολη θέση, γιατί 

χρησιμοποίησε βασανι-
στήρια για την ανάκριση, 

από τα οποία εξαιρούντο οι 
Ρωμαίοι πολίτες με βάση το 

Ρωμαϊκό νόμο.

3384 68

32B32A

34

43

31
30

Σκίτσο 63 Προαύλιο
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(πρόσθεσε 84, 68) και τον έφερε να σταθεί μπροστά τους. Ο Παύλος τους μίλησε 
και τους είπε τα εξής: «Φίλοι μου, ο λόγος που δικάζομαι είναι γιατί πιστεύω στην 
ανάσταση εκ νεκρών».  Αυτό δημιούργησε μια μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στους 
Φαρισαίους που πίστευαν στην ανάσταση από τους νεκρούς, και στους Σαδδουκαίους 
που δεν πίστευαν σ’ αυτήν.

Μετά από πολλές φωνές και φασαρία, σηκώθηκαν κάποιοι Φαρισαίοι και είπαν: «Δε 
βρίσκουμε κάτι κακό σ’ αυτόν τον άνθρωπο». Όμως τότε η λογομαχία έγινε τόσο 
βίαιη που ο διοικητής διέταξε τους στρατιώτες του (πρόσθεσε 32A, 32B) να πάρουν 
τον Παύλο πίσω στο στρατόπεδο (αφαίρεσε 84, 32A, 32B).

 4. Ο Κύριος ενθαρρύνει τον Παύλο. 
   (Πράξεις 23:11)

(Παύλος 53, 59, Ιησούς 3, ΠΙΣΤΕΥΩ 2, ΥΠΑΚΟΥΩ 2)

Ο Παύλος ήξερε ότι θα τον έδεναν με αλυσίδες 
και θα έμπαινε στη φυλακή (τοποθέτησε το 
53 στον πίνακα), πριν ακόμη έρθει στην 
Ιερουσαλήμ. Είχε πει στους φίλους του ότι 
ήταν έτοιμος να πεθάνει για τον Ιησού, αν 
αυτό ήταν το θέλημα του Θεού γι’ αυτόν. Όμως 
καθώς καθόταν στο κελί της φυλακής μόνος 
του, θα πρέπει να ένιωσε πολύ μοναξιά, ακόμη 
και φόβο. Οι φίλοι του δεν ήταν μαζί του για 
να τον βοηθήσουν και να τον παρηγορήσουν. 
Θα πρέπει να αναρωτιόταν τι θα του συνέβαινε στη συνέχεια. 

Ο Σατανάς πιθανότατα σκέφτηκε: «Τελικά, τα κατάφερα. Έχωσα τον Παύλο εκεί 
ακριβώς που ήθελα. Τώρα θα τα παρατήσει».

Όμως ο Κύριος έκανε κάτι το θαυμάσιο για τον Παύλο (αφαίρεσε το 53· τοποθέτησε 
το 59). Την επόμενη νύχτα ο Κύριος (πρόσθεσε 3) ήρθε και στάθηκε κοντά του και 
του είπε: «Να έχεις θάρρος, Παύλε. Τίποτε δε θα σου συμβεί στην Ιερουσαλήμ γιατί 
πρέπει να πας στη Ρώμη. Θέλω να πεις στους ανθρώπους εκεί για Μένα, όπως έκανες 
στην Ιερουσαλήμ». Σίγουρα ο Παύλος ανακουφίστηκε πολύ από την παρουσία 
του Κυρίου και ενθαρρύνθηκε από τα λόγια Του. (Αφαίρεσε τα 3, 59· πρόσθεσε το 
53.) Αυτό ακριβώς χρειαζόταν ο Παύλος για να έχει νίκη πάνω στα αισθήματα της 
μοναξιάς ή του φόβου που ίσως να είχε.   Ο Κύριος τον βοήθησε να συνεχίσει να Τον 
εμπιστεύεται (πρόσθεσε ΠΙΣΤΕΥΩ 2) και να Τον υπακούει (πρόσθεσε ΥΠΑΚΟΥΩ 2).

 5. Οι Ιουδαίοι σχεδιάζουν να σκοτώσουν τον Παύλο.                  
  (Πράξεις 23:12-30)

Ο Σατανάς δεν παραιτήθηκε από τις προσπάθειές του να νικήσει τον Παύλο. 
Αντιθέτως, κόπιασε ακόμη πιο σκληρά για να τον κάνει να σταματήσει να κηρύττει 
τον Ιησού. Το επόμενο πρωί μαζεύτηκαν μερικοί Ιουδαίοι και κάνανε μια συνωμοσία 
για να σκοτώσουν τον Παύλο. Πάνω από 40 απ’ αυτούς ορκιστήκαν ότι δε θα έτρωγαν 
ούτε θα έπιναν ώσπου να τον σκοτώσουν. Μετά είπαν στους Ιουδαίους ηγέτες: 
«Ζητείστε από το Ρωμαίο διοικητή να φέρει τον Παύλο μπροστά σας για να πάρετε 
περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την υπόθεση. Εμείς θα έχουμε στήσει ενέδρα 
για να τον σκοτώσουμε πριν να έρθουν εκεί οι φρουροί». 

59

3

Σκίτσο 37 Φυλακή
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 «Θα το κάνουμε» απάντησαν αυτοί.

 (Παύλος 53, νεαρός118, στρατιώτης 32A)

Ο γιος της αδελφής του Παύλου έμαθε για 
τη συνομωσία που είχαν κάνει οι Ιουδαίοι. 
Αμέσως έτρεξε στο στρατόπεδο (τοποθέτησε 
τα 53, 118 στον πίνακα) για να πει στο θείο 
του τι είχε ακούσει κατά τύχη. Τότε ο Παύλος 
φώναξε έναν από τους φρουρούς (πρόσθεσε 
32A) και του είπε: «Πάρε αυτόν το νεαρό 
στον διοικητή· έχει κάτι πολύ σημαντικό να 
του πει». Έτσι ο φρουρός πήρε τον ανιψιό 
του Παύλου στο διοικητή. (Αφαίρεσε τα 

118, 32A.)

(Διοικητής  68, νεαρός άνδρας 118, στρατιώτες 32A, 32B)

 Ο διοικητής (τοποθέτησε το 68 στον πίνακα) 
πήρε το νεαρό (πρόσθεσε το 118) παράμερα 
ώστε κανείς να μην μπορεί να ακούσει αυτά 
που θα έλεγε. Τότε ο ανιψιός του Παύλου 
είπε στο διοικητή για τη συνομωσία των 
Ιουδαίων να σκοτώσουν τον Παύλο. Ο 
διοικητής άφησε το νεαρό άνδρα να φύγει 
και τον προειδοποίησε: «Μη πεις σε κανένα 
αυτά που μου ανέφερες». (Αφαίρεσε 118.)

Αμέσως μετά ο διοικητής κάλεσε δύο από 
τους αξιωματικούς του (πρόσθεσε 32A, 32B) και τους είπε: «Ετοιμάστε 470 στρατιώτες 
για να ξεκινήσετε για την Καισάρεια απόψε στις 9:00. Ετοιμάστε άλογα για να 
καβαλικέψει ο Παύλος και οδηγείστε τον με ασφάλεια στον κυβερνήτη Φήλικα». 
l#6 Μετά ο διοικητής έγραψε ένα γράμμα στον κυβερνήτη, για να εξηγήσει ποιος 
ήταν ο Παύλος και γιατί τον έστελνε εκεί.

 6. Ο Παύλος πηγαίνει με συνοδεία στην Καισάρεια.  
  (Πράξεις 23:31-35)

(Ιππικό 123[2]· πόστερ «Χάρτης ταξιδιών του αποστόλου Παύλου»)

Εκείνη τη νύχτα ο Παύλος (τοποθέτησε 
τα 123[2] στον πίνακα) ξεκίνησε για την 
Καισάρεια μαζί με συνοδεία από 470 
στρατιώτες, ξεφεύγοντας έτσι από το 
σχέδιο των Ιουδαίων να τον σκοτώσουν. Οι 
στρατιώτες μετέφεραν τον Παύλο μέχρι την 
πόλη Αντίπατρις. Από εκεί το ιππικό, με 70 
άνδρες και άλογα, συνόδεψε τον Παύλο όλο 
το δρόμο μέχρι την Καισάρεια (δείξε την στο 
χάρτη). Ο Θεός φρόντιζε τον Παύλο όπως 

είχε πει ότι θα το έκανε.

(Φήλιξ 82, Παύλος 84, 106, στρατιώτες 122, 32A, 32B)

(Τοποθέτησε εκ των προτέρων το 82 στον πίνακα.)

l#6 
Σημείωση  

Η απόσταση μεταξύ Ιερου-
σαλήμ και Καισάρειας ήταν 

περίπου 90 χιλιόμετρα.

118 53

32A

Σκίτσο 38 Φυλακή

118 68

Σκίτσο 39 Προαύλιο

123

123

Σκίτσο 40 Τοπίο Υπαίθρου
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Όταν ο Παύλος έφθασε στο παλάτι του 
κυβερνήτη, τον παρέδωσαν (πρόσθεσε 84, 122) 
στον Φίληκα μαζί με το γράμμα από το Ρωμαίο 
διοικητή. #10  Όταν ο Φίληξ διάβασε το 
γράμμα, τον ρώτησε: «Από που είσαι»;

«Είμαι από την Κιλικία», απάντησε ο Παύλος.

Τότε ο Φήλιξ είπε: «Θα ακούσω την υπόθεση 
σου μόλις έρθουν αυτοί που σε κατηγορούν». 
Τότε ο κυβερνήτης διέταξε να κρατηθεί ο 
Παύλος υπό φρούρηση στο παλάτι (αφαίρεσε  τα 82, 122· πρόσθεσε τα 106, 32A, 32B). 

Αν και ο Παύλος δε γνώριζε τι θα του συνέβαινε στη συνέχεια, γνώριζε ότι ο Κύριος 
ήταν μαζί του και τον βοηθούσε. Είχε κερδίσει τη νίκη ενάντια στην προσπάθεια του 
Σατανά να τον αποθαρρύνει και να τον εμποδίσει να κηρύξει για τον Ιησού.

 

Γ. Συμπέρασμα

 Ανακεφαλαίωση

(Παύλος 53· ΠΙΣΤΕΥΩ 2, ΥΠΑΚΟΥΩ 2· μεγάλο χαρτί ή πίνακας και μαρκαδόρος ή 
μαυροπίνακας και κιμωλία· επιγραφή «ΝΙΚΗΤΗΣ»)

Ο Παύλος (τοποθέτησε το 53 στον πίνακα) 
δεν πέρασε ευχάριστα στην Ιερουσαλήμ. 
Ο Σατανάς είχε κάνει πολλές προσπάθειες 
να τον αποθαρρύνει και να τον εμποδίσει 
να εμπιστεύεται και να υπακούει (πρόσθεσε 
2[2]) τον Ιησού. Ποια ήταν μερικά από 
τα πράγματα που του συνέβησαν στο 
σημερινό μας μάθημα; (Άφησε περιθώριο για 
απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις· κατάγραψε 
τις απαντήσεις των παιδιών.) Ναι, οι Ιουδαίοι 
απέρριψαν το μήνυμα του, φυλακίστηκε παρόλο που δεν είχε διαπράξει κανένα 
έγκλημα, μερικοί Ιουδαίοι συνωμότησαν για να τον σκοτώσουν, χρειάστηκε να 
συνοδευτεί μυστικά από το Ρωμαϊκό στρατό ως την Καισάρεια. Πώς τον βοήθησε 
ο Θεός;  Σωστά· ο Ιησούς εμφανίστηκε μπροστά του και του είπε να έχει θάρρος. 
Είπε ακόμα ότι τίποτε δε θα συνέβαινε στον Παύλο και ότι ο Παύλος θα πήγαινε στη 
Ρώμη για να δώσει τη μαρτυρία του κι εκεί. Ίσχυε το Ρωμαίους 8:37 για τον Παύλο; 
Ναι, γνώριζε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του και πίστευε ότι θα τον βοηθήσει. Ο Παύλος 
ήταν ένας πραγματικός νικητής (προσκόλλησε την επιγραφή «ΝΙΚΗΤΗΣ» πάνω από 
τον κατάλογο των δυσκολιών του Παύλου) γιατί πίστευε ότι ο Ιησούς θα του έδινε 
νίκη ενάντια στις προσπάθειες του Σατανά να τον νικήσει.

 Εφαρμογή 

Δεν είναι πολύ εύκολο να εμπιστεύεσαι και να υπακούς στο Θεό όταν βρίσκεσαι σε 
δύσκολες καταστάσεις. Ο Σατανάς θα προσπαθήσει να σε νικήσει έτσι ώστε να μην 
κάνεις το θέλημα του Θεού. Ίσως να έχεις τον πειρασμό να οργιστείς, να φοβηθείς, 
να εκδικηθείς κάποιον που σε αδίκησε ή να αποθαρρυνθείς καθώς βρίσκεσαι μέσα 
σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Όμως δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός από σένα.  Ο 

#10   
Προαιρετική Επιλογή  

Γράψε το γράμμα του 
διοικητή από το Πράξεις 
23:26-30 σε χαρτί, τύλιξε 
το σε ρολό, και δέσε το με 
κλωστή ή σπάγκο. Ζήτησε 
από ένα παιδί να το ανοίξει 
και να διαβάσει το γράμμα 
δυνατά.
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Θεός θέλει να είσαι νικητής, όμως δεν μπορείς να νικήσεις μόνος σου. Χρειάζεσαι τον 
Ιησού να σε βοηθήσει. Ο Ιησούς θέλει να Τον εμπιστευτείς και να είσαι σίγουρος/η 
ότι θα σου δώσει νίκη σ’ αυτή τη μάχη με το Σατανά. Ας πούμε όλοι μαζί το σημερινό 
εδάφιο αποστήθισης. (Κάντε το)  Ο Θεός θέλει να είσαι παραπάνω από νικητής. Θέλει 
να Τον εμπιστεύεσαι για να νικάς οποιοδήποτε πειρασμό κάθε μέρα.  

 Δραστηριότητα Ανταπόκρισης

Μοίρασε τις φωτοτυπίες «Είμαι νικητής!», μολύβια και στάμπες σε σχήμα κορώνας (7 
για κάθε παιδί). Να πεις στα παιδιά να γράψουν τα ονόματά τους, τους πειρασμούς που 
έχουν στη γραμμή μετά από το «Έχω τον πειρασμό να» και τις δύσκολες καταστάσεις 
τους στη γραμμή μετά τη λέξη «όταν». Υπενθύμισέ τους ότι ο Θεός θέλει να πιστέψουν 
ότι θα τα βοηθήσει να έχουν νίκη ενάντια στις προσπάθειες του Σατανά να τα νικήσει. 
Εξήγησέ τους πώς να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον πίνακα για να τα βοηθήσει να 
καταλαβαίνουν αν ήταν νικητές ενάντια σε μια αμαρτωλή επίθεση αυτή τη βδομάδα. 
Κάθε μέρα θα τσεκάρουν το κουτί «ΑΜΑΡΤΙΑ», όταν έχουν ενδώσει στον πειρασμό, 
ή θα κολλούν μια στάμπα στο κουτί «ΝΙΚΗ», αν έχουν εμπιστευτεί τον Ιησού να τα 
βοηθήσει να νικήσουν. Δώσε στα παιδιά την ευκαιρία να προσευχηθούν δυνατά με τη 
σειρά και να πουν στο Θεό ότι θα τον εμπιστευτούν να τα βοηθήσει να υπερνικήσουν 
τις προσπάθειες του Σατανά να τα νικήσει αυτή τη βδομάδα. 

  ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΠΙΤΙ

Μοίρασε  τα σύμβολα εδαφίου για το Ρωμαίους 8:37 και τα Βοηθήματα Βιβλικής 
Μελέτης για το Μάθημα 6.   


