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Ο Παύλος δίνει τη μαρτυρία 
του σε άρχοντες

	 	 	 	 	 	 	 Θέμα:	Φορτίο	

Μ ά θ η μ α  7

 ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙΣ …

Ζούμε σε ένα κόσμο όπου αναρίθμητος αριθμός ενηλίκων ζει καθημερινά με  φορτία τους από 
άλυτα προβλήματα. Για πολλούς τα προβλήματα ξεκινούν από εμπειρίες της παιδικής ηλικίας οι 
οποίες δημιούργησαν στάσεις και συνήθειες που τους εμποδίζουν να ζήσουν μια κανονική ζωή 
ως ενήλικες. Άλλοι παραμένουν φορτωμένοι με τύψεις γιατί έκαναν λανθασμένες επιλογές 
στα παιδικά τους χρόνια. Το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα προβλήματα προέρχονται από 
αιτίες της παιδικής ηλικίας μάς κάνουν να θέλουμε να προστατέψουμε τα σημερινά παιδιά από 
τις εμπειρίες και τις κακές επιλογές που θα δημιουργήσουν τους αυριανούς διαταραγμένους 
ενήλικες. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον πνευματικό κόσμο. Αν και οι τρεις κύριοι χαρακτήρες στο 
σημερινό μας μάθημα ήταν ενήλικες, έκαναν θανάσιμες επιλογές όσον αφορά τον 
Ιησού Χριστό και αυτό είχε ως συνέπεια να καταδικαστούν για όλη την αιωνιότητα.  

Άραγε είναι δυνατόν ο τρόπος που θα ανταποκριθούν κάποια παιδιά στο σημερινό 
μάθημα να καθορίσει πώς θα είναι οι ζωές τους ως ενήλικες αλλά και στην αιωνιότητα;  
Είθε αυτή η πολύ σοβαρή πραγματικότητα να διαπεράσει τη διδασκαλία σου για το 
καλό τους και τη δόξα του Θεού. «…διαλέξτε λοιπόν την ζωή ...Να αγαπάτε Κύριο 
το Θεό σας, να Τον υπακούτε και να είστε αφοσιωμένοι σ’ Αυτόν…” (Δευτερονόμιο 
30:19b, 20a, Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας).

 ΣΚΟΠΟΣ

Τα παιδιά να μπορέσουν να
•  γνωρίσουν ότι υπάρχουν συνέπειες για τις επιλογές που κάνουν στη 

ζωή.  
•  ανταποκριθούν με το να δεχτούν τον Χριστό ως σωτήρα και να κάνουν 

επιλογές για να Τον ευχαριστήσουν.  

 ΒΙΒΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: Πράξεις 24:1-26:32 

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ: Γαλάτας 6:7
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Σύμβολο Επανάληψης

Μην έχετε ψευδαισθήσεις, ο Θεός δεν εμπαίζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, 
αυτό και θα θερίσει.

 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Εποπτικά βοηθήματα  για το Γαλάτας 6:7 από τα Εποπτικά Μέσα των Βιβλικών 
Εδαφίων

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

Φιγούρες: Ε1 – Ε7, 6F, 6G, 6H, 30, 31, 32A, 32B, 33, 43, 45, 68, 74, 82, 84, 
      89, 101, 122, 124
Θήκη Εδαφίων και σύμβολα Εδαφίων (φωτοτυπίες) για  το Γαλάτας 6:7
Βοηθήματα Βιβλικής Μελέτης για το Μάθημα 7
Ειδικά:  • Για το Διάγραμμα Επανάληψης: μια Αγία Γραφή

• Για την Εισαγωγή: Πακετάκια με σπόρους καρότων και τομάτας (και 
την αντίστοιχη εικόνα πάνω τους), μια μικρή γλάστρα με χώρα, μια 
μικρή γλάστρα με χώμα και με ένα μικρό βλαστό, μία γλάστρα με χώμα 
και με ώριμο φυτό, μια πραγματική ντομάτα, ένα πραγματικό καρότο, 
πίνακας «ΣΠΕΡΝΩ & ΘΕΡΙΖΩ» 

•  Για τις Βιβλικές Αφηγήσεις 1 & 2: Πόστερ «Χάρτης  των ταξιδιών 
του Αποστόλου Παύλου» 

• Για την Εφαρμογή: Πίνακας «ΣΠΕΡΝΩ & ΘΕΡΙΖΩ»
•  Για τη Δραστηριότητα Ανταπόκρισης: Φωτοτυπίες «Πακέτα με 

σπόρους», σπόροι για λαχανικά ή λουλούδια, συνδετήρες, μολύβια
•  Για τις προαιρετικές επιλογές: Πρόσθετα υλικά για όποια επιλογή 

επιλέξεις 
•  Σημείωση: για να ετοιμάσεις τον πίνακα «ΣΠΕΡΝΩ & ΘΕΡΙΖΩ», 

γράψε στο πάνω μέρος ενός μεγάλου χαρτιού ΣΠΕΡΝΩ στην αριστερή 
μεριά και ΘΕΡΙΖΩ στην δεξιά μεριά. Γράψε τις ακόλουθες ενέργειες 
στην αριστερή μεριά κάτω από τη λέξη ΣΠΕΡΝΩ: παρακούω το 
νόμο, παίρνω ναρκωτικά, πίνω οινοπνευματώδη, λέω ψέματα, λέω 
την αλήθεια, δέχομαι τον Ιησού ως Σωτήρα, αρνούμαι να δεχτώ τον 
Ιησού ως Σωτήρα. 

• Για να ετοιμάσεις τις φωτοτυπίες «Πακέτα Σπόρων», φωτοτύπησε το 
πακέτο (σχήμα Ε-15 στις πίσω σελίδες) για κάθε παιδί και κόψε το. 
Εφάρμοσε τα δύο μέρη πλάτη με πλάτη και κόλλησε την κάτω και 
τις πλάγιες άκρες με διαφανή πλαστική ταινία.

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Τοποθέτησε το Διάγραμμα Επανάληψης με τα Ε1 – Ε4 στη θέση τους. Ζήτησε από 
δύο παιδιά να τοποθετήσουν τα Ε5 και Ε6 στο διάγραμμα καθώς επαναλαμβάνουν τα 
αντίστοιχα εδάφια. Να έχεις έτοιμα το Ε7 και μία Αγία Γραφή για να τα χρησιμοποιήσεις 
όπως υποδεικνύεται. Χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να κάνεις επανάληψη 
στα Μαθήματα 1-6:

1. Γιατί ο Παύλος λέει ότι πρέπει πάντοτε να δίνουμε ευχαριστίες; (Είναι το 
θέλημα του Θεού)

2. Πώς γνώριζε ο Παύλος ότι ο Θεός τον καθοδηγούσε να παραμείνει στην 
Κόρινθο και να κηρύξει το ευαγγέλιο για ενάμιση χρόνο; (Του μίλησε ο 
Ιησούς και του είπε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα πιστέψουν στο 
μήνυμά του για τον Ιησού.)
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3. Τι έκαναν οι Χριστιανοί στην Κόρινθο που τους εμπόδιζε να δοξάζουν το 
Θεό; (Τσακωνόντουσαν για το ποιος είναι ο καλύτερος ηγέτης.)

4. Ποιος μας δίνει δύναμη για να πολεμήσουμε ενάντια στις πονηριές του 
Σατανά; (Ο Κύριος)

5.  Πώς προστάτεψε ο Θεός τον Παύλο στην Ιερουσαλήμ; (Ο Ρωμαίος 
διοικητής σταμάτησε τον ξυλοδαρμό του Παύλου από τους Ιουδαίους.) 

6.  Πώς μπόρεσε ο Παύλος να έχει νίκη ενάντια στο Σατανά ενώ ήταν 
κρατούμενος; (Ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά του και του είπε να έχει 
θάρρος. Του είπε επίσης ότι δεν θα πάθαινε τίποτε και ότι θα μιλούσε και 
σε άλλους ανθρώπους για τον Ιησού στη Ρώμη)

 

Σήμερα θα προσθέσουμε φορτίο (τοποθέτησε Ε7 στο πλοίο) στο πλοίο μας. Το φορτίο 
είναι εμπορεύματα για πώληση ή για ανταλλαγή με κάποια άλλη χώρα. 

Στις μέρες του Παύλου, τα εμπορικά πλοία μετέφεραν αγαθά όπως κρασί, σιτάρι, λάδι, 
αρώματα, γυάλινα δοχεία και βάζα, κοσμήματα, ρούχα, μυλόπετρες και μεταλλικά 
εργαλεία. #1  Τι είδος φορτία μεταφέρουν τα πλοία σήμερα; (Απάντηση) Σωστά· 
τα σημερινά πλοία μεταφέρουν πολεμικά εφόδια, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ακόμη 
και αεροπλάνα.

Αυτοί που έχουν δεχτεί τον Ιησού ως Σωτήρα πρέπει να κουβαλάνε ένα φορτίο σαν 
αγαθό μέσα τους. Μπορείτε να σκεφτείτε τι είδους φορτίο είναι αυτό; (Απάντηση) 
Ναι, είναι ο Λόγος του Θεού!! (Σήκωσε ψηλά τη Βίβλο.) Ίσως έχουμε μια Βίβλο που 
είναι όλη δική μας και την κουβαλάμε στην εκκλησία ή στον παιδικό όμιλο. Όμως 
υπάρχει ένας πιο σημαντικός τρόπος με τον οποίο την μεταφέρουμε μέσα μας. Είναι 
μέσα από τα ακούσματά μας, τη μελέτη μας και την απομνημόνευση της.  Έτσι 
έχουμε τη Βίβλο συνεχώς μαζί μας και μπορούμε να θυμόμαστε τις υποσχέσεις και τις 
οδηγίες του Θεού, ακόμη και αν δεν έχουμε μαζί μας τη Βίβλο για να τη διαβάσουμε. 
Το σημερινό εδάφιο αποστήθισης θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί αυτό είναι 
τόσο σημαντικό.

 ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ

(Χρησιμοποίησε τα εποπτικά του εδαφίου για το Γαλάτας 6:7 όπως υποδεικνύεται.)

Σε έχουν ποτέ εξαπατήσει για να σου κάνουν 
πλάκα; (Απάντηση) Ναι, καμιά φορά οι φίλοι 
και η οικογένειά μας μάς κάνουν πλάκες 
για να μας πειράξουν και να γελάσουν μαζί 
μας. Όμως όταν ερχόμαστε στο Θεό και στο 
Λόγο Του, ο Θεός μας δίνει μια πολύ σοβαρή 
προειδοποίηση. (Δείξε την παραπομπή και τα 
δύο πρώτα εποπτικά· ζήτησε από τα παιδιά 
να διαβάσουν δυνατά τα λόγια όλα μαζί). Η 
φράση μην έχετε ψευδαισθήσεις (σήκωσε το 
κάλυμμα της λέξης) σημαίνει μην εξαπατάσθε. Ο Θεός δε θέλει να μας δημιουργήσει 
ψευδαισθήσεις ή να μας κοροϊδέψει να νομίζουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε με 
οποιοδήποτε τρόπο θέλουμε χωρίς να έχουμε συνέπειες. 

Το εδάφιο μας μάς λέει ότι δεν είναι δυνατό να εμπαίξουμε το Θεό. Η λέξη εμπαίζεται 
(σήκωσε το κάλυμμα της λέξης) σημαίνει γελάμε εις βάρος Του. Το να ζούμε όπως 
μας αρέσει σημαίνει ότι ζούμε σαν να μην υπάρχει ο Θεός ή σαν να μη βλέπει τι 
κάνουμε. Αυτό είναι μια πλάνη του εχθρού μας, του Σατανά. Δεν θέλει να κάνουμε 

#1 
Προαιρετική Επιλογή  

Δείξε εικόνες παλαιών και 
σύγχρονων εμπορικών 
πλοίων με διαφορετικά είδη 
φορτίων. Βρες τις εικόνες 
στο διαδίκτυο ή σε βιβλία.
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#2 
Προαιρετική Επιλογή  

Αποστήθιση του εδαφίου: 
Ζήτησε από τα παιδιά πέντε 

εθελοντές για να κρατή-
σουν τα εποπτικά κομμάτια 

του εδαφίου στη σωστή 
σειρά και βάλε όλη την τάξη 

να επαναλάβει το εδάφιο 
δύο φορές. Στη συνέχεια 

καθοδήγησε τους εθελοντές 
να δώσουν τα εποπτικά 
τους σε μια άλλη ομάδα 

πέντε παιδιών, η οποία θα 
πρέπει να μπει επίσης στη 

σωστή σειρά, ώστε όλοι να 
μπορούν να δουν το εδάφιο. 

Ζήτησε από την τάξη να 
επαναλάβει το εδάφιο ξανά. 

Συνέχισε αυτή τη διαδικα-
σία ώσπου όλα τα παιδιά 
να έχουν την ευκαιρία να 

συμμετάσχουν. 

οτιδήποτε ευχαριστεί το Θεό. Ο Θεός και υπάρχει και βλέπει ό,τι κάνουμε. Στην 
πραγματικότητα, θέλει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν συνέπειες για τις επιλογές 
που κάνουμε στη ζωή. 

Το σημερινό εδάφιο για αποστήθιση περιγράφει ένα νόμο που σχεδίασε ο Θεός μέσα 
στη δημιουργία Του— το νόμο της σποράς και του θερισμού. (Τοποθέτησε το τρίτο 
και το τέταρτο εποπτικό και ζήτησε από τα παιδιά να διαβάσουν όλα μαζί τις λέξεις 
φωναχτά.)  Η λέξη σπέρνω σημαίνει φυτεύω  και η λέξη θερίζω σημαίνει παίρνω 
συγκομιδή. Όταν σπέρνεις ή φυτεύεις ένα είδος σπόρου στο έδαφος θα θερίσεις ή 
θα έχεις συγκομιδή αυτό που έσπειρες. 

 Ο Θεός χρησιμοποιεί αυτό το νόμο της σποράς και του θερισμού για να μας 
περιγράψει ένα πνευματικό νόμο που ισχύει στις ζωές μας. Όλες οι επιλογές που 
κάνουμε —καλές ή κακές — είναι σαν σπόροι που φυτεύονται μέσα στη ζωή μας. 
Κάθε μια από αυτές τις επιλογές θα θερίσει μια συνέπεια — καλή ή κακή. Πώς  
ξέρουμε αν η επιλογή που κάνουμε είναι καλή ή κακή;  (Απάντηση) Ναι, ο Λόγος 
του Θεού μας λέει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Για αυτό είναι σημαντικό να τον 
ακούμε, να τον διαβάζουμε, και να τον αποστηθίζουμε. Όμως δεν είναι αρκετό να 
γνωρίζουμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Θα πρέπει να γίνει μέρος της ζωής μας 
με το να επιλέγουμε να υπακούμε αυτά που λέει. 

Αν έχεις δεχτεί τον Κύριο Ιησού ως Σωτήρα σου από την αμαρτία, έκανες την πιο 
σημαντική καλή επιλογή που μπορεί κάποιος να κάνει. Η συνέπεια αυτής της 
επιλογής είναι συγχώρηση των αμαρτιών και αιώνια ζωή μαζί με το Θεό για πάντα. 
Ως παιδί του Θεού έχεις το Άγιο Πνεύμα να σε βοηθά να υπακούς στο Λόγο του 
Θεού και να κάνεις τις σωστές επιλογές. 

Υπάρχουν πολύ σοβαρές συνέπειες για αυτούς που δεν δέχονται τον Ιησού ως 
Σωτήρα τους. Η  Βίβλος μας λέει ότι η πληρωμή (ο μισθός) για την αμαρτία είναι 
θάνατος— χωρισμός για πάντα από το Θεό. (Ρωμαίους 6:23). Αυτό είναι μια πολύ 
σημαντική συνέπεια που θα πρέπει να σκεφτείς σοβαρά, αν δεν έχεις δεχτεί τον Ιησού 
ως Σωτήρα σου. (Εξασκηθείτε στην αποστήθιση του εδαφίου.) #2

 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Ο Παύλος δίνει τη μαρτυρία του σε άρχοντες

A. Εισαγωγή
 Κάνοντας επιλογές
Β. Βιβλική Αφήγηση
 1. Ο Παύλος δικάζεται από τον Φήλικα.
 2. Ο Παύλος δικάζεται από τον Φήστο.
 3. Ο  Παύλο ς  υπ ερ α σ πί ζ ε ι  τον  ε αυτό  το υ  μ πρ ο σ τά  σ τον  
  Αγρίππα.
Γ. Συμπέρασμα
 Ανακεφαλαίωση
 Εφαρμογή
   Εξετάζουμε τι επιλογές έχουμε κάνει.
 Δραστηριότητα ανταπόκρισης
   Δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα και κάνουμε  
  επιλογές που ευχαριστούν το Θεό.
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 ΒΙΒΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Α. Εισαγωγή 

 Κάνοντας Επιλογές 

(Πακέτα με σπόρους ντομάτας και καρότου, μία γλάστρα με χώμα, μια γλάστρα με 
ένα μικρό φυτό, μια γλάστρα με ένα ώριμο φυτό, μια ντομάτα και ένα καρότο· πίνακας 
«ΣΠΕΡΝΩ  & ΘΕΡΙΖΩ»)#3  

Έχετε ποτέ σας βοηθήσει τους γονείς σας να 
φυτέψουν λαχανικά (σήκωσε ψηλά τα πακέτα 
με τους σπόρους); (Απαντήσεις)  Βλέπω 
ότι μερικοί σας το έχετε κάνει. Τι έπρεπε 
να κάνετε; (Απάντηση) Ναι, έπρεπε να 
προετοιμάσετε το χώμα (δείξε τη γλάστρα με 
το χώμα). Στη συνέχεια έπρεπε να φυτέψετε 
τους σπόρους στο χώμα (τοποθέτησε ένα 
σπόρο στο χώμα) και να τους ποτίσετε. Μετά 
περιμένατε να μεγαλώσουν τα φυτά (δείξε τη 
γλάστρα με το μικρό φυτό). Ύστερα από λίγο 
καιρό, όταν τα φυτά είχαν δυναμώσει (δείξε τη γλάστρα με το ώριμο φυτό) έδωσαν 
καρπό τα λαχανικά που φυτέψατε (σηκώστε ψηλά μια ντομάτα). Τότε εσύ και η 
οικογένεια σου απολαύσατε να μαζεύετε τα ωραία λαχανικά που είχαν δημιουργηθεί 
από τους σπόρους.

Όταν φυτέψατε τους σπόρους τομάτας (σήκωσε ψηλά το φάκελο  με τους σπόρους 
τομάτας), τι φυτό περιμένατε να έχετε; (Απάντηση) Ναι, περιμένατε να δείτε 
τομάτες. Αν φυτεύατε καρότα (σήκωσε ψηλά το πακέτο με σπόρους καρότου), τι φυτό 
περιμένατε να έχετε; (Απάντηση) Σωστά· θα περιμένατε να έχετε καρότα.

Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή με τις επιλογές που κάνουμε. Αν κάνουμε σωστές 
επιλογές, τότε θα περιμένουμε να έχουμε και καλές συνέπειες· αν όμως κάνουμε 
κακές επιλογές, περιμένουμε κακές συνέπειες. Θα θερίσουμε αυτό που σπείραμε. 

Ας σκεφτούμε τις συνέπειες για μερικές από τις επιλογές που πιθανόν να κάνουμε. 
(Τοποθέτησε τον πίνακα «ΣΠΕΡΝΩ & ΘΕΡΙΖΩ». Βάλε τα παιδιά να προτείνουν 
κάποιες πιθανές συνέπειες για κάθε μια από τις επιλογές που είναι καταγραμμένες 
κάτω από τη λέξη ΣΠΕΡΝΩ στον πίνακα και γράψε τις κάτω από τη λέξη ΘΕΡΙΖΩ. 
Για να βοηθήσεις τα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται συνέπειες γράψε «Πληρώνω 
πρόστιμο/ πηγαίνω φυλακή», δίπλα στο «Παρακούω το νόμο»).#4

Βρείτε το Πράξεις 24:1 στη Βίβλο σας και τοποθέτησε εκεί το σελιδοδείκτη. Προσέξτε 
το μάθημά μας για να δείτε τι επιλογές έκαναν κάποιοι σπουδαίοι άνθρωποι. 
Αργότερα θα μιλήσουμε για τις συνέπειες αυτών των επιλογών.

Β. Βιβλική Αφήγηση #5

 1. Ο Παύλος δικάζεται από τον Φήλικα.  
  (Πράξεις 24:1 – 27)

(Φήλιξ 82, Ιουδαίοι Ηγέτες 30, 31, 33, Παύλος 84, στρατιώτης 122, Τέρτυλλος 45· 
πόστερ «Χάρτης των ταξιδιών του αποστόλου Παύλου»)  

#3   
Προαιρετική Επιλογή  

Προετοίμασε ένα μεγά-
λο «τρομοκρατημένο» 
πρόσωπο για να το δείχνεις 
στο μάθημα όποτε ανα-
φέ-ρεις επιθέσεις ενάντια 
στον Παύλο — ο όχλος 
τον περικυκλώνει, ο όχλος 
του φωνάζει, οι στρατιώτες 
ετοιμάζονται να τον δεί-
ρουν, οι Ιουδαίοι σχεδιά-
ζουν την ενέδρα κατά του 
Παύλου. Κατά την Ανακε-
φαλαίωση χρησιμοποίησε 
το πρόσωπο για να κάνεις 
ανασκόπηση στους τρόπους 
που είχε δεχτεί επιθέσεις ο 
Παύλος.

ΣΠΕΡΝΩ ΘΕΡΙΖΩ

Παρακούω το νόμο

Χρησιμοποιώ
παράνομες ουσίες

Λέω ψέματα

Δέχομαι το Χριστό
ως Σωτήρα

Δε δέχομαι το Χριστό
ως Σωτήρα

Σκίτσο 43 Απλό Σκηνικό #4 
Προαιρετική Επιλογή  

Δώσε σε μερικά παιδιά 
την ευκαιρία να δραματο-
ποιήσουν τις καταστάσεις 
που είναι γραμμένες στον 
πίνακα κάτω από τη λέξη 
ΣΠΕΡΝΩ. Στη συνέχεια, ζή-
τησε από τα υπόλοιπα παι-
διά να πουν ποια θα είναι η 
συνέπεια κάθε κατάστασης 
προτού την γράψετε στον 
πίνακα. Τα παιδιά μπορούν 
να προτείνουν κι άλλα 
παραδείγματα που μπορούν 
να γραφτούν κάτω από τη 
λέξη ΣΠΕΡΝΩ.

#5 
Προαιρετική Επιλογή  

Ζήτησε από ένα βοηθό να 
ντυθεί ως Παύλος και να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του 
για κάθε κατηγορία που 
γίνεται εναντίον του σε όλη 
τη διάρκεια του μαθήματος.
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Ο Ρωμαίος διοικητής στην Ιερουσαλήμ είχε 
στείλει τον Παύλο στην Καισάρεια για να 
δικαστεί από τον Φήλικα (τοποθέτησε το 
82 στον πίνακα), που ήταν ο κυβερνήτης 
της Ιουδαίας (δείξε την Ιερουσαλήμ και την 
Καισάρεια στον χάρτη). Ενώ ο Φήλιξ περίμενε 
να έρθουν οι Ιουδαίοι κατήγοροι, ο Παύλος 
παρέμενε κρατούμενος και φρουρούμενος 
στο παλάτι του Ηρώδη.

Πέντε μέρες αργότερα έφθασαν οι Ιουδαίοι 
ηγέτες (πρόσθεσε 30, 31, 33) κι ο Παύλος (πρόσθεσε 84, 122) οδηγήθηκε από τους 
φρουρούς για να σταθεί μπροστά τους. Ο Τέρτυλλος που ήταν ο δικηγόρος  των 
Ιουδαίων (πρόσθεσε το 45), άρχισε να παρουσιάζει την κατηγορία. Είπε στον Φήλικα: 
«Έχουμε απολαύσει μια μακρά περίοδο ειρήνης και πολλές μεταρρυθμίσεις κάτω από 
τη διοίκηση σου και είμαστε ευγνώμονες σε σένα. Σε παρακαλούμε να ακούσεις τις 
κατηγορίες μας εναντίον αυτού του ανθρώπου. Ο Παύλος είναι ένας ταραχοποιός 
και ξεσηκώνει ταραχές στους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο. Τελευταία προσπάθησε 
να μολύνει το ναό στην Ιερουσαλήμ. Τον βγάλαμε από το ναό και οι στρατιώτες σου 
τον συλλάβανε. Αν τον ανακρίνεις θα δεις ότι λέμε την αλήθεια». 

 Οι Ιουδαίοι που είχαν μαζευτεί εκεί συμφώνησαν λέγοντας: «Ναι, όλα όσα λέει 
είναι αλήθεια».

Τώρα ήταν η σειρά του Παύλου. Είπε: «Χαίρομαι που μου έδωσες την ευκαιρία 
να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Μπορείς εύκολα να βρεις αν αυτά που λέω είναι 
αληθινά. Δώδεκα μέρες πριν, πήγα στο ναό στην Ιερουσαλήμ για να λατρεύσω το 
Θεό. Δεν συζήτησα με κανένα ούτε ξεσήκωσα το πλήθος στο ναό ή οπουδήποτε 
αλλού στην πόλη. Τίποτα από όσα είπαν εναντίον μου δεν μπορεί να αποδειχτεί. 
Όμως παραδέχομαι ότι είμαι Χριστιανός, δηλαδή ένας οπαδός του Ιησού Χριστού. 
Αυτή είναι η πραγματική αιτία για την οποία είναι οργισμένοι και με κατηγορούνε 
σήμερα».

Τότε ο Φήλιξ σταμάτησε τη δίκη. Στράφηκε στον Παύλο και είπε: «Θα πάρω απόφαση 
όταν έρθει ο διοικητής από την Ιερουσαλήμ». Μετά ο Φήλιξ διέταξε τον εκατόνταρχο 
που φύλαγε τον Παύλο να του δώσει κάποια ελευθερία και να επιτρέψει να τον 
επισκέπτονται οι φίλοι του και να τον φροντίζουν.

(Φήλιξ 82, Δρουσίλλα 89, στρατιώτης 122, Παύλος 84)

Μερικές  μέρες  αργότερ α,  ο  Φήλιξ 
(τοποθέτησε το 82 στον πίνακα) και η 
σύζυγος του η Δρουσίλλα (πρόσθεσε το 
89) ήρθαν στο παλάτι για να μιλήσουν με 
τον Παύλο (πρόσθεσε τα 122, 84) που ήταν 
κρατούμενος εκεί. Ο Φήλιξ ήξερε τι πίστευαν 
οι Χριστιανοί. Άκουγε προσεχτικά καθώς ο 
Παύλος άρχισε να τους μιλάει για την πίστη 
του στον Ιησού Χριστό. 

Όταν ο Παύλος άρχισε να μιλάει για την 
αμαρτία και για την τιμωρία του Θεού, ο Φήλιξ φοβήθηκε πολύ και είπε: «Σταμάτα! Αρκετά 
για τώρα! Δε θέλω να ακούσω περισσότερα. Μπορείς να φύγεις. Θα σε καλέσω κάποια 
άλλη στιγμή που θα με βολεύει». Ο Φήλιξ καλούσε τον Παύλο συχνά και ξόδεψε αρκετό 
χρόνο μιλώντας μαζί του. Αυτό το έκανε ελπίζοντας ότι ο Παύλος θα του πρόσφερε κάποια 

12231 8430 45 33
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Σκίτσο 44 Προαύλιο
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Σκίτσο 45 Παλάτι
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δωροδοκία για να του δώσει την ελευθερία του. Όμως ο Παύλος ήξερε ότι ο Θεός δεν θα 
ήθελε να κάνει κάτι άδικο για να κερδίσει την ελευθερία του. Ο Παύλος μοιράστηκε το 
λόγο του Θεού με τον Φήλικα πολλές φορές, αλλά ο Φήλιξ επέλεξε να αγνοήσει αυτά 
που τον δίδαξε ο Παύλος για τον Ιησού. 

Ο Παύλος έμεινε φυλακισμένος στο παλάτι του Ηρώδη για δύο χρόνια παρόλο που 
δεν τον είχαν καταδικάσει για κάποιο αδίκημα. Τότε τον Φήλικα διαδέχθηκε ένας 
άλλος κυβερνήτη που ονομαζόταν Φήστος. Επειδή ο Φήλιξ ήθελε να έχουν οι Ιουδαίοι 
μια καλή γνώμη για αυτόν, τους έκανε τη χάρη να αφήσει τον Παύλο στην φυλακή. 

 2.  Ο Παύλος δικάζεται από τον Φήστο. 
  (Πράξεις 25:1-12)

(Φήστος 43, στρατιώτες 32A, 32B, Ιουδαίοι ηγέτες 30, 31, 33, 45)

Τρεις μέρες αφότου έφθασε στην επαρχία της 
Ιουδαίας, ο Φήστος (τοποθέτησε τα 43, 32A, 
32B στον πίνακα) ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ 
και συναντήθηκε με τους Ιουδαίους ηγέτες 
(πρόσθεσε 30, 31, 33, 45) που κατηγορούσαν 
τον Παύλο. Εκείνοι του ζήτησαν να μεταφέρει 
τον Παύλο στην Ιερουσαλήμ για να δικαστεί 
εκεί. Όμως σχεδίαζαν μυστικά να στήσουν 
ενέδρα για να σκοτώσουν τον Παύλο πριν 
φθάσει στην Ιερουσαλήμ. 

«Όχι» είπε ο Φήστος. «Σύντομα θα επιστρέψω στην Καισάρεια. Ας έρθουν οι ηγέτες 
σας μαζί μου και ας διατυπώσουν τις κατηγορίες τους εναντίον του Παύλου εκεί».

(Φήστος 43, στρατιώτης 122, Παύλος 84, Ιουδαίοι Ηγέτες 31, 30, 33, 45· πόστερ «χάρτης 
των ταξιδιών του αποστόλου Παύλου» )

Όταν ο Φήστος επέστρεψε (τοποθέτησε το 
43 στον πίνακα) στην Καισάρεια, διέταξε να 
οδηγηθεί ενώπιον του ο Παύλος (πρόσθεσε  
84, 122) για να δικαστεί. Οι Ιουδαίοι (πρόσθεσε 
τα 31, 30, 33, 45) που είχαν έρθει από την 
Ιερουσαλήμ έκαναν σοβαρές κατηγορίες 
εναντίον του, όμως καμία κατηγορία δεν 
μπορούσε να αποδειχθεί. 

Τελικά επετράπη στον Παύλο να υπερασπιστεί 
τον εαυτό του. Είπε: «Δεν έκανα τίποτε το κακό 
εναντίον του ναού, του Ιουδαϊκού νόμου ή της Ρώμης». 

Ο Φήστος δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν ήθελε να εξοργίσει τους Ιουδαίους και να 
ξεσηκωθούν ταραχές κι έτσι ρώτησε: «Παύλε, θέλεις να πας στην Ιερουσαλήμ και 
να δικαστείς για αυτές τις κατηγορίες ενώπιον μου;”

Ο Παύλος ήξερε ότι δε θα είχε δίκαιη δίκη στην Ιερουσαλήμ. Απάντησε: «Είμαι 
πολίτης της Ρώμης. Γνωρίζετε ότι δεν έκανα τίποτε το κακό. Έχω δικαίωμα για μια 
δίκαιη δίκη, γι’ αυτό επικαλούμαι τον Καίσαρα». l#1

Αφού συνομίλησε με τους συμβούλους του, ο Φήστος είπε στον Παύλο: «Θα πας να 
δικαστείς από τον Καίσαρα στη Ρώμη (δείξε την στον χάρτη)!» 

l#1 
Σημείωση  

Ως Ρωμαίος πολίτης ο Παύ-
λος μπορούσε να επικαλε-
στεί το Ρωμαίο αυτοκράτο-
ρα, γεγονός που σήμαινε 
ότι είχε το δικαίωμα να 
δικαστεί στη Ρώμη. Αυτό θα 
διασφάλιζε μια δίκαιη και 
ασφαλή δίκη μακριά από 
τους Ιουδαίους ηγέτες και 
τον ιουδαϊκό νόμο.

31 30

45

33

43
32A 32B

Σκίτσο 46 Αίθ Συμβουλίου/Ναός.
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 3. Ο Παύλος υπερασπίζεται τον εαυτό του μπροστά στον  
  Αγρίππα.  
  (Πράξεις 25:13–26:32 )

(Φήστος 43, Αγρίππας 74)

Λίγες μέρες αργότερα, ο βασιλιάς Αγρίππας 
και η γυναίκα του η Βερενίκη ήρθαν για 
να επισκεφτούν τον Φήστο. Ο βασιλιάς 
Αγρίππας κυβερνούσε το ανατολικό μέρος 
της Παλαιστίνης και ήρθε να υποδεχτεί τον 
Φήστο που ήταν ο νέος κυβερνήτης της 
Ιουδαίας.

Μια μέρα, καθώς οι δύο άνδρες συζητούσαν μεταξύ τους (τοποθέτησε τα 43, 74 
στον πίνακα) ο Φήστος είπε: «Εδώ υπάρχει ένας άνδρας που τον άφησε ο Φήλιξ στη 
φυλακή. Όταν πήγα στην Ιερουσαλήμ οι αρχιερείς και οι ηγέτες των Ιουδαίων έφεραν 
εναντίον του κατηγορίες και ζήτησαν να καταδικαστεί σε θάνατο. Εγώ περίμενα να 
τον κατηγορήσουν για κάποιο έγκλημα, όμως το θέμα αφορούσε μια διαφωνία τους 
για κάποιον νεκρό που ονομαζόταν Ιησούς για τον οποίο ο Παύλος ισχυρίζεται ότι 
είναι ζωντανός. Πραγματικά δε γνωρίζω πως να εξετάσω αυτήν την υπόθεση. Όταν 
ρώτησα τον Παύλο αν θα ήθελε να πάει να δικαστεί γι’ αυτήν την υπόθεση στην 
Ιερουσαλήμ, εκείνος ζήτησε να δικαστεί στη Ρώμη ενώπιον του Καίσαρα».

Τότε ο βασιλιάς Αγρίππας είπε: «Θα ήθελα να ακούσω τι έχει να πει αυτός ο 
άνθρωπος».

«Αύριο θα τον ακούσεις» υποσχέθηκε ο Φήστος.

(Αγρίππας 74, Βερενίκη 124, στρατιώτες 32A, 32B, 68, 122, αξιωματούχοι 101, 6F, 6G, 
6H, Φήστος 43, Παύλος 84)

Την άλλη μέρα ο βασιλιά Αγρίππας 
(τοποθέτησε το 74 στον πίνακα) και η σύζυγος 
του Βερενίκη (πρόσθεσε124) κατέφτασαν 
στην αίθουσα ακροάσεων μαζί με μια 
φανταχτερή πομπή από υψηλά ιστάμενους 
αξιωματικούς (πρόσθεσε 32A, 32B, 68) και 
σημαντικά πρόσωπα της πόλης (πρόσθεσε 
τα 101, 6F, 6G, 6H).

Μετά ο Φήστος (πρόσθεσε το 43) διέταξε να 
φέρουν τον Παύλο (πρόσθεσε τα 122, 84). 

Καθώς ο Παύλος στεκόταν μπροστά στο βασιλιά Αγρίππα, ο Φήστος είπε στο βασιλιά: 
«Οι Ιουδαίοι στην Ιερουσαλήμ έφεραν κατηγορίες εναντίον αυτού του άνδρα και 
θέλουν να καταδικαστεί σε θάνατο. Εγώ δε βρήκα τίποτε που να αξίζει να τιμωρηθεί 
με την ποινή του θανάτου. Όμως επικαλέστηκε τον Καίσαρα, έτσι λοιπόν αποφάσισα 
να τον στείλω στη Ρώμη. Θα ήθελα να ερευνήσεις κι εσύ αυτές τις κατηγορίες, για 
να με βοηθήσεις να αποφασίσω τι θα γράψω στον Καίσαρα».

Τότε ο βασιλιάς Αγρίππας είπε στον Παύλο: «Έχεις την άδεια να μιλήσεις για τον 
εαυτό σου».

Τότε μίλησε ο Παύλος και είπε: «Βασιλιά Αγρίππα, είναι προνόμιο να στέκομαι 
μπροστά σου και να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου ενάντια στις κατηγορίες που 
έκαναν οι Ιουδαίοι εναντίον μου. l#2  Οι Ιουδαίοι γνωρίζουν πώς έζησα όλη μου 

l#2 
Σημείωση  

Ο βασιλιάς Ηρώδης Αγρίπ-
πας Β’ ήταν ο δισέγγονος 

του Ηρώδη του Μεγάλου. 
Γνώριζε τους νόμους που 
είχε δώσει ο Θεός στους 

Ιουδαίους, γιατί τους είχε 
κυβερνήσει για πολλά 

χρόνια.

43
74

Σκίτσο 48 Προαύλιο
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τη ζωή. Ήμουν ένας πολύ καλός Φαρισαίος και περίμενα τον ερχομό του Μεσσία. 
Έκανα ό,τι μπορούσα εναντίον του ονόματος του Ιησού του Ναζωραίου. Ήμουν 
βέβαιος ότι οι Χριστιανοί έχουν λάθος στις πεποιθήσεις τους για Αυτόν και τους 
βασάνιζα συχνά. Ενώ βρισκόμουν στο δρόμο για τη Δαμασκό για να συλλάβω τους 
Χριστιανούς εκεί, ο Κύριος Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε μπροστά μου μέσα σε ένα 
λαμπρό φως από τον ουρανό και μου είπε ότι θα γινόμουν μάρτυράς Του τόσο στους 
Ιουδαίους όσο και στους Εθνικούς. Από εκείνη την ημέρα υπάκουσα στην εντολή 
του. Σε όποιο μέρος και να πήγα, κήρυξα ότι ο Μεσσίας έπρεπε να υποφέρει και να 
αναστηθεί από τους νεκρούς. Αυτή είναι η αιτία για την οποία οι Ιουδαίοι με έπιασαν 
μέσα στο ναό και προσπάθησαν να με σκοτώσουν».

Ο Φήστος διέκοψε τον Παύλο, λέγοντας, “Έχεις χάσει το μυαλό σου!”

“Όχι, δεν το έχω χάσει,” απάντησε ο Παύλος.

Μετά ο Παύλος κοίταξε το βασιλιά και του είπε, “Βασιλιά,  εσύ τα γνωρίζεις όλα αυτά 
τα πράγματα για τα οποία μιλώ. Γνωρίζω ότι τίποτε δεν σου ξεφεύγει την προσοχή, 
γιατί τίποτε απ’ αυτά είναι μυστικό. Πιστεύεις σε όλα αυτά; Γνωρίζω ότι πιστεύεις.”

Όμως ο Αγρίππας είπε στον Παύλο: «Νομίζεις ότι σ’ αυτό το σύντομο χρονικό 
διάστημα θα με πείσεις να γίνω Χριστιανός;»

Ο Παύλος απάντησε: «Δεν έχει σημασία αν θα πάρει μικρό χρονικό διάστημα ή 
μεγάλο· η προσευχή μου είναι εσύ και όλοι όσοι βρίσκονται σ’ αυτήν την αίθουσα 
να πιστέψουν στον Ιησού».

Ξαφνικά ο βασιλιάς σηκώθηκε και έφυγε από την αίθουσα μαζί με όσους είχαν έρθει 
μαζί του. Όπως ο Φήλιξ, έτσι και ο Φήστος αλλά και ο Αγρίππας δεν πίστεψαν στο 
μήνυμα του Παύλου για τον Ιησού. Όμως καθώς μιλούσαν ο ένας με τον άλλο, 
συμφώνησαν ότι ο Παύλος δεν ήταν ένοχος για κάποιο αδίκημα ή έγκλημα. Ο 
Φήστος είπε: «Ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να είχε ελευθερωθεί αν δεν είχε 
επικαλεσθεί τον Καίσαρα».

Παρόλο που ο Παύλος ήταν αθώος από όλες τις κατηγορίες που είχαν γίνει εναντίον 
του από τους Ιουδαίους ηγέτες, ο Φήλιξ, ο Φήστος και ο Αγρίππας επέλεξαν ο καθένας 
χωριστά να έχουν την εύνοια των Ιουδαίων παρά να τον αφήσουν ελεύθερο.  Ο 
Παύλος γνώριζε ότι ο Θεός προετοίμαζε με όλες τις λεπτομέρειες τον πηγαιμό του 
στη Ρώμη για να κηρύξει το ευαγγέλιο κι εκεί. 

Γ. Συμπέρασμα

 Ανακεφαλαίωση

(Φήλιξ 82, Φήστος 43, Αγρίππας 74, Παύλος 84)

Κάθε επιλογή που κάνουμε έχει τις συνέπειες 
της. Πώς γνωρίζουμε ότι αυτό είναι αληθινό; 
(Άφησε περιθώριο για απαντήσεις σε όλη 
τη διάρκεια). Ναι, αυτό μας λέει το εδάφιο 
Γαλάτας 6:7. Ας πούμε το εδάφιο όλοι μαζί 
φωναχτά. 

 Μελετώντας τις ιστορίες του Φήλικα, του Φήστου και του Αγρίππα  (τοποθέτησε 
τα 82, 43 και 74 στον πίνακα), βλέπουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο επιλογές 

84

43

74

8282
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που έκαναν αυτοί οι άνδρες. Πρώτον, επέλεξαν να κρατήσουν τον Παύλο (πρόσθεσε 
το 84) φυλακισμένο για να ικανοποιήσουν τους Ιουδαίους. Δεύτερον, αρνήθηκαν 
να δεχτούν το μήνυμα του Παύλου για τον Ιησού. Ποια είναι η συνέπεια του να μη 
πιστέψει κάποιος στον Ιησού; (Απάντηση) Σωστά· μένει για πάντα χωρισμένος απ’ 
το Θεό. 

 Εφαρμογή 

(Πίνακας «ΣΠΕΡΝΩ & ΘΕΡΙΖΩ»)

Ας σκεφτούμε τις επιλογές που έχουμε κάνει εμείς. Ο κάθε ένας μας θα πρέπει να 
κάνει τη δική του επιλογή για τον Ιησού. Έχεις δεχτεί τον Ιησού ως Σωτήρα σου; 
Αν το έχεις κάνει, η θετική συνέπεια είναι ότι έχεις αιώνια ζωή και τη συγχώρηση 
των αμαρτιών σου. Η φοβερή συνέπεια για αυτούς που πεθαίνουν χωρίς να δεχτούν 
τον Ιησού ως τον Σωτήρα τους είναι να μείνουν χωρισμένοι από το Θεό για πάντα.

Αν έχουμε δεχτεί τον Ιησού ως το Σωτήρα μας, Αυτός επιθυμεί να κάνουμε επιλογές 
που θα Τον ευχαριστούν. Μας έδωσε το Λόγο Του για να μας βοηθήσει να γνωρίζουμε 
τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να τον ακούς, να το 
διαβάζεις και να τον αποστηθίζεις έτσι ώστε να γνωρίζεις πώς θέλει ο Θεός να ζεις 
ως παιδί Του.

Ας δούμε τον πίνακα «ΣΠΕΡΝΩ & ΘΕΡΙΖΩ» που φτιάξαμε προηγουμένως.  Ίσως 
να έχουμε καταγράψει εκεί κάτι που σου θυμίζει ότι έχεις κάνει μια κακή επιλογή και 
ότι για σένα υπήρξαν κακές συνέπειες.  Να θυμάσαι ότι ο Θεός θέλει να αρχίσεις να 
κάνεις επιλογές που Τον ευχαριστούν. 

 Δραστηριότητα Ανταπόκρισης

Μοίρασε τις φωτοτυπίες «πακέτα σπόρων» και μολύβια. Θύμισε στα παιδιά ότι οι 
επιλογές που κάνουμε είναι σαν σπόροι  που φυτεύονται στις ζωές μας, και ότι αυτές 
οι επιλογές έχουν συνέπειες.

Καθοδήγησε τα παιδιά να τσεκάρουν το κατάλληλο κουτί στη μπροστινή πλευρά της 
φωτοτυπίας ανάλογα με το αν έχουν δεχτεί ή όχι τον Ιησού ως Σωτήρα τους. Μην 
παραλείψεις να ελέγξεις τι τσέκαραν στην φωτοτυπία τους. Να είσαι έτοιμος/η να 
παρουσιάσεις τον τρόπο της σωτηρίας (βλέπε σελίδες εισαγωγής) ξεχωριστά σε κάθε 
παιδί που εκδηλώνει επιθυμία να δεχτεί το Χριστό.

Ζήτησε από τα παιδιά που έχουν δεχτεί το Χριστό ως προσωπικό τους Σωτήρα, να 
συμπληρώσουν την άλλη πλευρά της φωτοτυπίας, για να δείξουν την επιθυμία τους 
να ευχαριστήσουν τον Ιησού με τις επιλογές τους αυτή την βδομάδα. Ενθάρρυνέ τα να 
χρησιμοποιήσουν τα βοηθήματα της βιβλικής μελέτης για να μάθουν ποιες επιλογές 
ευχαριστούν το Θεό. Θύμισε τους να επιτρέπουν στο Άγιο Πνεύμα να τα βοηθά να 
κάνουν αυτές τις επιλογές.

Δώσε σε κάθε παιδί λίγους σπόρους και ένα συνδετήρα. Καθοδήγησε τα παιδιά να 
τοποθετήσουν τους σπόρους μέσα στα πακέτα και να τα κλείσουν με το συνδετήρα. 
Ενθάρρυνέ τα να φυτέψουν τους σπόρους όταν πάνε στο σπίτι. Κλείσε με προσευχή, 
ζητώντας από το Θεό να βοηθήσει τα παιδιά να κάνουν αυτή την εβδομάδα επιλογές 
που θα Τον ευχαριστήσουν.
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  ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΠΙΤΙ

Μοίρασε τα σύμβολα εδαφίου για το Γαλάτας 6:7 και τα Βοηθήματα Βιβλικής 
Μελέτης για το Μάθημα 7.   
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