
Μάθημα

Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη ή λέξεις στις παρενθέσεις στις προτάσεις 1-3.

1. Ο Φιλήμων στο σπίτι του είχε (ένα κατάστημα, μια φυλακή, μια εκκλησία).

2. Ο Παύλος ήταν ευγνώμων για την πίστη του Φιλήμονα και (την αγάπη του 

για τους Χριστιανούς, τα χρηματικά του δώρα, το μεγάλο και όμορφο του 

σπίτι).

3. Ο Παύλος ζήτησε από το Φιλήμονα μια χάρη  εξαιτίας (του σπιτιού του, 

των χρημάτων του, της αγάπης του).

Ο Φιλήμων είχε ιδιοκτησία του ένα δούλο που δραπέτευσε και κατέληξε να 

βρεθεί στη φυλακή μαζί με τον Παύλο στη Ρώμη.

1. Ο Ο __  __  __  __  __  __  __  __ έγινε Χριστιανός ενώ ήταν στη φυλακή 

μαζί με τον Παύλο

2. Ποιο εδάφιο δείχνει ότι άλλαξε η ζωή του; 

3. Ποιο εδάφιο μας λέγει ότι ο Παύλος θα ήθελε να έμενε ο Ονήσιμος μαζί 

του για να τον βοηθά; 

4. Πες  έναν τρόπο που άλλαξε η συμπεριφορά σου από τότε που έγινες 

Χριστιανός. _______________________________________________

 _________________________________________________________ 

.

Υπογράμμισε τις σωστές  λέξεις σε κάθε παρένθεση. 

1. Ο Παύλος έστειλε τον Ονήσιμο πίσω στο Φιλήμονα με ένα γράμμα και του 

ζήτησε να τον δεχτεί πίσω ως ένα (δούλο, υπηρέτη, αδελφό). 

2. Ο Παύλος ζήτησε από το Φιλήμονα να μεταχειριστεί τον Ονήσιμο σαν να 

ήταν (βασιλιάς, ο Παύλος, ένας υπηρέτης).

3. Ο Παύλος υποσχέθηκε (να πληρώσει ότι όφειλε ο Ονήσιμος στον 

Φιλήμονα, να κάνει τον Ονήσιμο να πληρώσει το Φιλήμονα, να βοηθήσει 

το Φιλήμονα να κάνει τη δουλειά του.) 

Φιλήμων:1-9

η
1  Μέρα

Φιλήμων 10-14

η2  Μέρα

η3  Μέρα
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Ο Ονήσιμος επιστρέφει 
στο Φιλήμονα

ΌΝΟΜΑ:

Φιλήμων 15 - 19

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΣ
ΖΩΗΣ

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ



Β› Τιμόθεο 3:16

η
5  Μέρα

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή  ΛΑΘΟΣ στα κουτιά μετά από κάθε πρόταση

1. Ο Παύλος δεν ήταν βέβαιος αν θα μπορούσε να στηριχτεί στον Φιλήμονα 

για να πάρει πίσω τον Ονήσιμο.

2. Θα έδινε χαρά στον Παύλο αν ο Φιλήμονας έπαιρνε πίσω τον Ονήσιμο.

3. Ο Παύλος έλπιζε ότι θα μπορούσε κάποια μέρα να επισκεφτεί τον 

Φιλήμονα

1. Ο Θεός μας λέγει ότι η  Γ __ __ __ __ είναι χρήσιμη. 

2. Ανάφερε 4 τρόπους με τους οποίους είναι χρήσιμη

3. Ο Λόγος του Θεού φάνηκε χρήσιμος στη ζωή του Ονήσιμου. Ο Παύλος τον 

έστειλε πίσω για να διορθώσει αυτό που έκανε λάθος με το να 

δραπετεύσει από το Φιλήμονα. Γράψε κάτι που θεωρείς ότι πρέπει να 

διορθώσεις στη ζωή σου ______________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 Το όνομα Ονήσιμος  σημαίνει χρήσιμος. Ο Λόγος του Θεού τον βοήθησε 

να γίνει χρήσιμος με πολλούς τρόπους στον απόστολο Παύλο.    

Ο Θεός μας έδωσε ξεκάθαρες οδηγίες για να αντιμετωπίσουμε την περίπτωση 

που αμαρτάνουμε. Ξεμπέρδεψε τις μπερδεμένες λέξεις για να τις κάνεις 

πραγματικές λέξεις. 

1. Αφού κάθε αμαρτία είναι μια πράξη εναντίον του Θεού, όταν αμαρτάνουμε 

πρέπει να  ΜΟΜΟΟΓΛΗΣΟΥΕ   Ο_________________________ την 

αμαρτία μας . Αυτό σημαίνει να πούμε αυτό που ακριβώς έχουμε κάνει. 

2. 'Ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα ΩΣΥΓΡΗΣΕΙΧ Σ ____________________  

κάθε αμαρτία μας όταν την ομολογούμε  

3. Όταν έχουμε αμαρτήσει εναντίον κάποιου άλλου πρέπει να 

ΣΦΥΜΙΘΛΙΜΩΟΥΕ  Σ _____________________ μαζί του Ξεμπέρδεψε τα 
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Α΄Ιωάννου 1:9, 
Ματθαίος 5:24

η6  Μέρα

Φιλήμων 20-22

η
4  Μέρα
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Ξεμπέρδεψε τα ονόματα και τις λέξεις που είναι γραμμένα με περίεργο τρόπο.

Πράξεις 12:1-17

η
7  Μέρα

ΗΡΩΔΗΣ


