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Δίπλωσε σε αυτή τη γραμμή

Από:

Ο Θεός Νοιάζεται για Σένα / 1. Ιεφθάε

Βιβλικός Διαγωνισμός
Λυκίας 25
14231
Ν. Ιωνία
Αθήνα

Κόλλησε εδώ ένα
γραμματόσημο

Όταν απαντήσεις στις ερωτήσεις, κόψε σε αυτήν τη γραμμή, δίπλωσε τη σελίδα και στείλ’ την σε μας.

Για περισσότερου

Η μεγάλη αλλαγή της Λωίδας
Η Λωίδα μεγάλωσε σε μια
οικογένεια στην Αμερική. Το σπίτι
της έμοιαζε με αυτό του Ιεφθάε.
Γεννήθηκε πριν παντρευτούν οι
γονείς της. Η Λωίδα δεν ήξερε ποιος
είναι ο πραγματικός της πατέρας και
ο άντρας τον οποίο ονόμαζε πατέρα
της, δεν την αγαπούσε καθόλου. Η
μητέρα της είχε προσπαθήσει να
κάνει έκτρωση (να τη σκοτώσει όταν
ακόμη ήταν στην κοιλιά της). Η Λωίδα
ένοιωθε την απόρριψη απ’ όλη της
την οικογένεια. Ένοιωθε μέσα της ότι
δεν άξιζε τίποτα.
Είχε πολύ ωραία φωνή και
είχε μάθει να παίζει πιάνο αρκετά
καλά. Αλλά όταν έπαιρνε μέρος σε
μουσικούς διαγωνισμούς, ο πατέρας
της δεν πήγαινε ποτέ να τη δει.
Τότε κάτι συνέβη, που
άλλαξε τη ζωή της
Λωίδας. Άκουσε τα
θαυμάσια νέα της
Αγίας Γραφής
ότι ο Θεός που
έφτιαξε τα
αστέρια και
τον κόσμο και

όλο το σύμπαν, την αγαπάει! Η Αγία
Γραφή λέει ότι ο Θεός αγάπησε τόσο
πολύ τον κόσμο (δηλαδή όλους τους
ανθρώπους), που έστειλε στη γη
τον μόνο Του Γιο, τον Ιησού Χριστό,
να τιμωρηθεί για τις αμαρτίες μας.
Ο Χριστός πέθανε στο σταυρό για
να απαλλαγούμε απ’ τις αμαρτίες
μας, να έχουμε αιώνια ζωή και να
γίνουμε παιδιά Του. Η Λωίδα ήταν
ενθουσιασμένη. Ο Θεός με αγαπάει!
Αξίζω κάτι! Είμαι πολύτιμη για το Θεό!
Η Λωίδα το πίστευε αυτό και
ζήτησε από τον Θεό να συγχωρήσει
τις αμαρτίες της και να την
κάνει παιδί Του. Οι γονείς της
εξακολουθούσαν να μην είναι πολύ
καλοί μαζί της, όμως μέσα της η
Λωίδα ήταν τώρα χαρούμενη.
Άρχισε να μιλάει και σε άλλους
ανθρώπους για τον Θεό. Όταν
μεγάλωσε και παντρεύτηκε,
πήγε μαζί με τον άντρα
της και σε
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άλλες χώρες να μιλήσουν για την
αγάπη του Θεού. Η Λωίδα μιλούσε
και τραγουδούσε σ’ αυτούς τους
ανθρώπους για την αγάπη του Θεού!

Σε ένα άλλο
κομμάτι χαρτί
σχεδίασε αυτήν τη
φατσούλα και φύλαξέ την
κάπου πρόχειρη. Όταν αισθάνεσαι
μόνος ή λυπημένος αναποδογύρισε
τη φατσούλα. Δες το χαμογελαστό
πρόσωπο και να σκέψου ότι ο Θεός
σε αγαπάει πάρα πολύ. Θέλει να
σε συγχωρέσει και να σε δεχτεί
στην οικογένειά Του.

Ο Θεός αγαπάει
κι εσένα!

Γράψε το όνομά σου στα κενά που υπάρχουν παρακάτω,
γιατί το εδάφιο αυτό της Αγίας Γραφής αναφέρεται και σε
σένα. Αν έχεις Αγία Γραφή, μπορείς να το βρεις στο βιβλίο
του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 16.

“Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον/την _________
ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή Του Γιο,
για να μη χαθεί (να μη μείνει για πάντα έξω από
την οικογένεια του Θεού) ο/η _____________ που
πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια”.

Ο Θεός Νοιάζεται
για Σένα!
Μια καινούργια οικογένεια για τον Ιεφθάε
Το σπίτι δεν ήταν ένα ασφαλές
μέρος για τον Ιεφθάε. Τα νεαρότερα
αδέρφια του δεν τον ήθελαν να μένει
μαζί τους. Στην πραγματικότητα,
δεν ήταν ακριβώς αδέρφια του ήταν ετεροθαλή αδέρφια. Ο Ιεφθάε
και τα άλλα αγόρια είχαν τον ίδιο
πατέρα, που τον έλεγαν Γαλαάδ,
αλλά δεν είχαν την ίδια μητέρα.
Οι άλλοι γιοι του Γαλαάδ, μισούσαν
τον Ιεφθάε.
Αυτή είναι μια αληθινή ιστορία.
Βρίσκεται στην Αγία Γραφή, το βιβλίο που
ο ίδιος ο Θεός έδωσε σε μας. Θα αναφέρουμε
μερικά μικρά κομμάτια της Αγίας Γραφής τα οποία
θα είναι με έντονα γράμματα.
Ο Ιεφθάε θα πρέπει να ήταν πολύ δυστυχισμένος!
Ίσως να αισθάνεσαι κι εσύ σαν τον Ιεφθάε. Ίσως να
έχεις αδέρφια που δεν σε αποδέχονται. Αισθάνεσαι ότι
δεν σε αγαπάει κανείς.
Ίσως οι φίλοι σου στο σχολείο ή στη γειτονιά να σε
κάνουν να νοιώθεις ανεπιθύμητος και να μη θέλουν να
κάνουν παρέα μαζί σου. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για
σένα και ίσως κάποιες φορές να λυπάσαι, αλλά υπάρχει
Κάποιος που σε αγαπάει αληθινά! Είναι ο Θεός. Μας

λέει στο Λόγο Του, την Αγία Γραφή, ότι αγαπάει εσένα
κι εμένα με μια αγάπη που διαρκεί για πάντα! Ο Θεός
αγαπούσε και τον Ιεφθάε που βρισκόταν στο σπίτι του
μόνος και δυστυχισμένος.
Μια μέρα συνέβησαν στον Ιεφθάε πολλά άσχημα
πράγματα. Τα ετεροθαλή του αδέρφια τού είπαν, “Δεν
ανήκεις σ’ αυτή την οικογένεια και δε σε θέλουμε
εδώ!”. Ο καημένος ο Ιεφθάε! Έπρεπε να φύγει όχι μόνο
απ’ το σπίτι του, αλλά και απ’ τη χώρα του!
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Μήπως κι εσύ, σαν τον Ιεφθάε, μερικές φορές
νιώθεις ανεπιθύμητος ή ότι δε σε αγαπάει κανείς; Όμως,
ο Θεός σε αγαπάει. Και σε αγαπάει, όχι επειδή είσαι
καλός - όλοι μας έχουμε κάνει λάθη και Τον έχουμε
δυσαρεστήσει. Κι εσύ έχεις κάνει άσχημα πράγματα που
ο Θεός έχει πει ξεκάθαρα πως δεν πρέπει να κάνουμε.
Μήπως μέσα στην καρδιά σου έχεις πικρία, θυμό και
μίσος, όπως τα αδέρφια του Ιεφθάε; Μήπως μιλάς
άσχημα, βρίζεις ή λες ψέματα; Αν ναι, έχεις παρακούσει
τον Θεό. Με τα έντονα γράμματα θα δεις τι λέει ο Θεός
στην Αγία Γραφή: “Να λέτε την αλήθεια” (Εφεσίους
4:25). Έχεις φωνάξει με θυμό σε άλλους; Μήπως έχεις
πληγώσει κάποιον ή τον έχεις χτυπήσει ή έχεις πάρει
πράγματα που δε σου ανήκουν; Αν ναι, έχεις δείξει
ανυπακοή στο Θεό που έδωσε την εντολή, “Δε θα
κλέψεις” (Έξοδος 20:15). Ο Θεός είναι τέλειος και μισεί
την αμαρτία, δηλαδή όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που
αναφέραμε. Όμως, ο Θεός σε αγαπάει πάρα πολύ, παρόλο
που υπάρχουν στη ζωή σου τέτοια άσχημα πράγματα.
Σου αξίζει να τιμωρηθείς για τις αμαρτίες σου, όμως ο

Θεός τιμώρησε στη θέση σου
το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό,
για να μπορείς εσύ να
συγχωρηθείς.
Ο Χριστός υπέφερε και
πέθανε πάνω στο σταυρό
με ένα φρικτό θάνατο. Δεν
είχε κάνει ποτέ Του κάποια
αμαρτία. Ήταν σε όλα τέλειος.
Όμως πέθανε για τα άσχημα
πράγματα που έχουμε κάνει εμείς.
Ο Χριστός δεν έμεινε πεθαμένος, αλλά
αναστήθηκε και τώρα ζει για πάντα. Επειδή ο Γιος
Του, ο Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα, ο Θεός μπορεί
να σε συγχωρήσει και να σε δεχτεί στην οικογένειά Του.
Σ’ αγαπάει αληθινά!
Όπως ο Θεός αγαπάει εσένα, αγαπούσε και τον
Ιεφθάε. Αφού έφυγε κρυφά απ’ το σπίτι του, πήγε να
ζήσει σε μια άλλη χώρα και έγινε αρχηγός μιας ομάδας
εξόριστων.
Οι άνθρωποι πίσω στο Ισραήλ μάθαιναν τα νέα για
αυτή τη θαρραλέα ομάδα ανδρών που νικούσαν τους
εχθρούς τους.
Εκείνες τις μέρες οι άνθρωποι μιας άλλης χώρας
αποφάσισαν να κάνουν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, που
ήταν η χώρα που ζούσε η οικογένεια του Ιεφθάε. Ήταν
ένας ισχυρός εχθρός. Οι αρχηγοί του Ισραήλ σκέφτηκαν,
“Χρειαζόμαστε κάποιον να είναι ο αρχηγός μας σ’ αυτόν
τον πόλεμο”. Έτσι διάλεξαν τον Ιεφθάε.
Τι μεγάλη αλλαγή για τον Ιεφθάε! Ο Θεός είχε
κάνει αυτό το θαύμα. Έγινε αρχηγός του στρατού
σ’ εκείνη τη μάχη, νίκησε τους εχθρούς και οι
συμπατριώτες του τον κάλεσαν να γυρίσει πίσω στο
σπίτι του και να γίνει αρχηγός τους.

Δεν είναι υπέροχο που ο Θεός αποδέχεται και
αγαπάει εσένα κι εμένα και κάθε άνθρωπο;
Αν ζητήσεις από τον Θεό να σε δεχτεί στην
οικογένειά Του, να θυμάσαι ότι Εκείνος σε αγαπάει πολύ.
Είσαι πολύτιμος γι’ Αυτόν. Ξέρει πόσο πληγωμένος
νοιώθεις μέσα σου! Σε καταλαβαίνει και νοιάζεται για
σένα. Όταν αισθάνεσαι μόνος ή ανεπιθύμητος, μίλησε
στον Θεό με προσευχή. Ευχαρίστησέ Τον γιατί σε
αγαπάει.
Όπως ο Θεός χρησιμοποίησε τον Ιεφθάε, μπορεί να
χρησιμοποιήσει κι εσένα, αν ανήκεις στην οικογένειά
Του. Αν ο Θεός σε έχει κάνει παιδί Του, δεν πρέπει να
νοιώθεις μόνος και άχρηστος, και σίγουρα δεν πρέπει να
φύγεις από το σπίτι, όπως έκανε ο Ιεφθάε. Ο Θεός έχει
μια σπουδαία αποστολή και για σένα.
Θα μπορούσε να σε χρησιμοποιήσει μέσα στην
οικογένειά σου για να φέρνεις την ειρήνη, όταν
υπάρχουν τσακωμοί. Μπορεί να σε βοηθήσει να είσαι
καλός και ευγενικός στους άλλους.

ΤΕΛΟΣ

Πώς μπορείς να γίνεις
μέλος της οικογένειας του
Θεού;
Δε μπορείς να μπεις μόνος σου στην οικογένεια
του Θεού - Εκείνος πρέπει να κάνει τα πάντα.
Οπότε...

1
2
3
4
5

Πες με ειλικρίνεια στον Θεό ότι λυπάσαι για τα
άσχημα πράγματα που έχεις κάνει και Τον έχουν
λυπήσει και ζήτησέ Του να σε συγχωρήσει.
Ευχαρίστησε τον Θεό γιατί ο Γιος Του, ο Ιησούς
Χριστός, τιμωρήθηκε και πέθανε για τις δικές σου
αμαρτίες.
Ζήτησε απ’ τον Θεό να σε δεχτεί στην οικογένειά Του.
Πες στον Θεό ότι θέλεις να ζεις με τρόπο που Τον
ευχαριστεί.
Ευχαρίστησέ Τον για τις υποσχέσεις Του - “Αυτόν

που θα έρθει κοντά Μου, Εγώ δεν θα τον
αποδιώξω” (αποδιώξω σημαίνει απορρίψω)
(Ιωάννης 6:37). Επίσης υπόσχεται: “Θα είμαι για
σας ο Πατέρας, κι εσείς θα είστε γιοι
και θυγατέρες Μου” (Β’Κορινθίους 6:18).
Μπορείς να βασιστείς στις υποσχέσεις του Θεού.
Αν πήγες σ’ Αυτόν με την προσευχή, δε θα σε
απορρίψει. Άκουσε την προσευχή σου και σε έχει
δεχτεί στην οικογένειά Του!
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Σε ποιο βιβλίο βρίσκεται η ιστορ
ία του Ιεφθάε;
(Στην ___ ___ ___ ___ __ ___
___ ___ __, το βιβλίο του Θεού)
7
8
6 7

παντήσεις
Μπορείς να α
ωτήσεις;
νά στις
σ’ αυτές τις ερ
συμπληρώσεις τα κε

να
παρακάτω πίνακα για
ιθμό,
Χρησιμοποίησε τον
γράμμα για κάθε αρ
το
εις
βρ
να
Για
.
ας
ής σελίδ
αριστερά προς το
προτάσεις της διπλαν
ύλα και μετά πήγαινε
βο
ν
τη
με
η
ήλ
στ
ην
.
κοίταξε κάτω στ
άμμα στο σωστό κενό
γράμμα. Γράψε το γρ
2

1

6

5

4

3

A
Γ

7

•

8

9

10

•

•

Δ
E

•

Ζ
H
Ι
Κ
Μ

•

•

Π
Ρ

12

13

•

6

•

•
•

•

•

Σ
Τ
Υ
Φ
Ω

•

7

14 10

Γιατί ο Ιεφθάε έφυγε από το σπίτι και τη χώρα του;
(Τα ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ του δεν τον ήθελαν)
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(Γιατί δεν το ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ )
7

13

6

9

7

3

12

Μπορείς να ολοκληρώσεις την υπόσχεση του Θεού;
“Αυτόν που θα έρθει ___ ___ ___ ___ ___ Μου, Εγώ δεν θα τον
2 5 15 18 7
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___” (Ιωάννη 6:37).
7 1 5 11 6 19 13 19

Μίλησέ μας για σένα!
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Γιατί είναι καταπληκτικό που ο Θεός αγαπάει εμένα
κι εσένα;

Σ’ αυτό το φυλλάδιο διαβάσαμε την ιστορία δύο ανθρώπων: του Ιεφθάε
και της Λωίδας. Σε κάθε φυλλάδιο θα υπάρχουν δύο ιστορίες. Στα πρώτα
δύο κουτιά γράψε το πρώτο γράμμα από τα δύο ονόματα: Ι για τον Ιεφθάε
και Λ για τη Λωίδα. Κάθε φορά που θα παίρνεις ένα φυλλάδιο, θα μπορείς
να προσθέτεις δύο ακόμα γράμματα και αν τα συμπληρώσεις σωστά, όταν
ολοκληρώσεις το πέμπτο φυλλάδιο, θα σου στείλουμε ένα βραβείο.
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Ο Θεός αγαπούσε τον Ιεφθάε και αγαπάει κι εσένα. Πώς ο Θεός
έδειξε την αγάπη Του για σένα και όλους τους ανθρώπους;
(Έστειλε το ___ ___ ___ Του τον ___ ___ ___ ___ ___ στη γη
8
6
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6 10 16 5 17
να πεθάνει για τις ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ μας)
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Ζήτησες
από τον Θεό να
σε συγχωρήσει κα
ι να σε
κάνει παιδί Του;
_____ Αν ναι,
μπορείς να είσαι
βέβαιος ότι ο Θεό
ς
κρατάει την υπόσ
χεσή Του και δε
σε έχει απορρίψ
ει. Του ανήκεις.
Ευχαρίστησέ Τον!

Μήπως ήσουν λυπημένος πριν διαβάσεις αυτό το φυλλάδιο; Μήπως κι εσύ αισθανόσουν μόνος σαν
τον Ιεφθάε και τη Λωίδα; Είσαι πιο χαρούμενος τώρα; Μήπως έχεις κάποια ερώτηση που ψάχνεις για
απάντηση;

