
Μάθημα

Βάλε σε κύκλο  όλες τις σωστές  λέξεις σε κάθε παρένθεση. 

1. Μετά που πέρασε τρεις σε ένα νησί, τελικά ο Παύλος ξεκίνησε με ένα 

πλοίο για τη Ρώμη. Το πλείο σταμάτησε (στις Συρακούσες, στη Μίλητο, στο 

Ρήγιο, στην Κρήτη, στους Ποτίολους).

2. Ο Παύλος (ενθαρρύνθηκε, αποθαρρύνθηκε, οργίστηκε) όταν είδε κάποιους 

Χριστιανούς από τη Ρώμη.

3. Στον Παύλο επετράπη να (μιλήσει στον Καίσαρα, να ζήσει μόνος του, να 

επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ)  μετά που έφθασε στη Ρώμη.

1. Τρεις μέρες αργότερα  ο Παύλος συναντήθηκε με τους _______________

 των Ιουδαίων. 

2. Ο Παύλος τους είπε ότι ήταν δεμένος με

 αλυσίδες επειδή κηρύττει εκείνον στον οποίο     Ε __ __ __ __ __

 ο Ισραήλ.

  

3. Αυτοί οι άνδρες δεν είχαν πάρει κάποια πληροφορία για τον Παύλο. 

Ήθελαν να ακούσουν αυτά που είχε να πει γιατί παντού ακοόγονται 

__________________ για την αίρεση αυτή (Χριστιανούς).

Διέγραψε (Χ)  τις λάθος λέξεις σε κάθε παρένθεση στις προτάσεις 1 και 2.

1. Ο Παύλος χρησιμοποιησε (το νόμο του Μωυσή, τους προφήτες, την 

εμπειρία του) για να πείσει τους Ιουδαίους για τον Ιησού.

2. (Μερικοί πίστεψαν, Όλοι πίστεψαν, Κανείς δεν πίστεψε) σ› αυτά που έλεγε 

ο Παύλος για τον Ιησού.

3. Χρωμάτισε  την περικοπή που θα βοηθήσει κάποιον να καταλάβει ποιος 

είναι ο Ιησούς.

Πράξεις 28:11-16

η1  Μέρα

Πράξεις 28:17-22

η
2  Μέρα

Πράξεις 28:23, 24

η3  Μέρα
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Οι τελευταίες μέρες του Παύλου

ΌΝΟΜΑ:

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΣ
ΖΩΗΣ

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Εφεσίους 5:1 Ιωάννης 20:31 Εφεσίους 6:1



Φιλιππησίους 1:12-314

η
5  Μέρα

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση στις προτάσεις 1 και 2.

1. Μετά που μίλησε ο Παύλος στους Ιουδαίους, αυτοί 

(δε συμφώνησαν μεταξύ τους και έφυγαν, 

ήθελαν α ακούσουν περισσότερα, 

προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Παύλο).

2 Για τα επόμενα δύο χρόνια ο Παύλος έμεινε στο δικό του σπίτι και (δε 

μιλούσε με κανένα, δίδασκε άλλους για τον Ιησού, πουλούσε Βίβλους).

3.  Ο Παύλος εξακολούθησε να αγαπά τον Κύριο παρόλο που ο ίδιος ήταν σε 

δύσκολη κατάσταση. Πότε τα πράγματα είναι δύσκολα για να υπακούσεις; 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

_____________________________. 

Ο Παύλος έγραψε στους Χριστιανούς στους Φιλίππους και τους είπε ότι ο 

Κύριος τον χρησιμοποιούσε.

1. Ο Παύλος γνώριζε ότι τα δεσμά (φυλάκιση) βοήθησαν στην πρόοδο του 

 __ __ __ Γ __ __ __ __ __ .

2. Όλοι όσοι  υπηρετούν στο   _____________     γνώριζν ότι ο Παύλος ήταν 

 σε δεσμά   επειδή κήρυττε το Χριστό. 

3. Η ζωή του Παύλου ενθάρρυνε άλλους Χριστιανούς να ________________ 

 __________________________________________________________.  

1. Ο Παύλος είπε ότι η ζωή είνάι σαν ένας αγώνας δρόμου. Όλοι θα πρέπει 

να  τρέχουν για να 

2. Ένας δρομέας για να κερδίσει τον αγώνα θα πρέπει να 

________________________________ κάθε φορτίο (κάτι που εμποδίζει). 

3. Ένας δρομέας έχει προσηλωμένα τα μάτια του στο τέρμα. Ο Παύλος είπε 

ότι και ένας Χριστιανός θα πρέπει να έχει τα μάτια του προσηλωμένα στον 

_________________________. 

4. Ο Παύλος είχε προσηλωμένα τα μάτια του στον εαυτό του ή στον Ιησού; 

____________.

Σκέψη: Ο Ιησούς μας έδειξε πως να εμπιστευόμαστε τελείως και να 

υπακούμε το Θεό ακόμη και αν είναι δύσκολα τα πράγματα. Ήταν το τέλειο 

παράδειγμα κάποιου που είχε πίστη. Η επιθυμία του Παύλου ήταν να 

μιμηθεί τον Ιησού. Έμαθε να εμπιστεύεται και να υπακούει το Θεό σε πολύ 

δύσκολες καταστάσεις.
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Α΄ Κορινθίους 9:24·
Εβραίους 12:1-3

η6  Μέρα

Πράξεις 28:25, 28-31

η
4  Μέρα

_____________________                 το βραβείο.



η
7  Μέρα  Ίσως να μην υποφέρεις με δυσκολίες όπως αυτές που είχε ο Παύλος, όμως η 

εικόνα πιο κάτω θα σου θυμίσει για στιγμές όταν σου ήταν δύσκολο να 

εμπιστευτείς και να υπακούσεις το Θεό. Για να βρεις τι θα πρέπει να κάνεις 

εκείνες τις στιγμές, γράψε  όλα τα γράμματα εκτός από τα Ψ στις γραμμές 

κάτω από την εικόνα.
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______________________________________
______________________________________
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Κάποιος σου λέει 
κοροϊδευτικά επί-
θετα γιατί του εί-
πες ότι είσαι Χρι-
στιανός.

Ο καθηγητής σου 
σε ξευτελίζει γιατί 
αναφέρεις τον 
Ιησού Χριστό σε 
μια γραπτή 
εργασία..

Κάποιος γέλά μαζί 
σου Επειδή στην 
εκδρομή την ώρα 
που φάγατε έσκυ-
ψες το κεφάλι σου 
για να ευχαριστή-
σεις το Θεό.

Σε έχουν απορρίψει 
από τις παρέες 
επειδή αρνείσαι να 
ακολουθήσεις το 
πλήθος και να 
κάνεις κάτι που 
είναι άδικο ή 
ανήθικο

Ειδική Δραστηριότητα


