
Μάθημα

Στην αρχή της ιεραποστολικής διακονίας του Παύλου, αυτός πήγε σε μια μικρή 

πόλη του τη λέγανε Λύστρα όπου και κήρυξε το ευαγγέλιο.

1. Ο Κύριος χρησιμοποίησε τον Παύλο για να θεραπεύσει έναν άνθρωπο με 

παράλυτα

2. Όταν το είδαν αυτό οι άνθρωποι,  νόμισαν ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας 

ήταν  ___ Ε   ___   ___' που είχαν κατέβει στη γη.

2. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας είπαν στο πλήθος    να μην τους λατρεύσουν, 

επειδή αυτοί είχαν έρθει για τους μιλήσουν για το 

 

Χρωμάτισε το ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ μετά από κάθε πρόταση

 

1. Μερικοί Ιουδαίοι ήρθαν από την Αντιόχεια και λιθοβόλησαν τον Παύλο 

μέχρι θανάτου.

 2. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας πήγαν στη Δέρβη και κήρυξαν τα καλά νέα.

 3. Θέλω να μιλήσω σε ένα συμμαθητή μου για τον Ιησού, ακόμη και αν 

γελάσει μαζί μου.

Πράξεις 14:8-15

η1  Μέρα

Πράξεις 14:19-22

η
2  Μέρα
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Ο Τιμόθεος σώζεται από 
την Αμαρτία

ΌΝΟΜΑ:

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΣ
ΖΩΗΣ

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

__ __ __ __ __

Ζ __ __ __ __ __ __    Θεό    

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ



Β΄Τιμόθεο 3:14,15

η5  Μέρα

Βάλε σε  κύκλο τη σωστή λέξη σε κάθε παρένθεση.

1. Λίγο καιρό αργότερα, όταν ο Παύλος επέστρεψε στα Λύστρα, συνάντησε 

ένα νέο μαθητή που ονομαζόταν (Τιμόθεος, Σίλας, Ιωάννης). Πιθανόν να 

γνώρισε τον Ιησού ως προσωπικό του σωτήρα κατά τη διάρκεια της 

πρώτης επίσκεψης του Παύλου στα Λύστρα.

2. Οι Χριστιανοί έκαναν μια (καλή, κακή)  αναφορά γι΄αυτόν.

3. Οι άνθρωποι που σε γνωρίζουν θα έδιναν μια (καλή, κακή)  αναφορά για 

τη συμπεριφορά σου. 

4. Ο Παύλος ήθελε ο Τιμόθεος να (συνεχίσει τη μόρφωση του, να ταξιδέψει 

μαζί του, να χτίσει μια εκκλησία).

Όταν ο Τιμόθεος έγινε ποιμένας μιας εκκλησίας ο Παύλος του έγραψε ένα γράμμα.

1. Ο Παύλος είπε ότι προσευχόταν για τον Τιμόθεο

     

2. Ο Παύλος είπε ότι θα γέμιζε χαρά αν μπορούσε να __________________ 

τον Τιμόθεο.

3. Ο Παύλος θυμόταν την Π __  __  __  __  του Τιμόθεου.Ο Τιμόθεος είχε 

μάθει πως να εμπιστεύεται το Θεό από τη μητέρα του και τη γιαγιά του.

4. Γράψε το όνομα κάποιου που σε βοήθησε να εμπιστεύεσαι το Θεό 

 __________________________________________________________.

1, Ο Παύλος ενθάρρυνε τον Τιμόθεο  να Μ __  __  __  __ στα πράγματα που 

έμαθε. 

2. Ο Τιμόθεος  είχε διδαχτεί τη 

 από τότε που ήταν μικρός.

3.  Ο Λόγος του Θεού  μπορεί να σε κάνει  Σ_______________ όσον αφορά 

τη σωτηρία.

4. Γράψε ένα πράγμα που έμαθες από τη Γίγλο για το πως σώζεσαι από την 

αμαρτία.____________________________________________________

 ___________________________________________________________

1. Αυτά τα εδάφια θα σε βοηθήσουν να γίνεις σοφός για τη σωτηρία.

Τράβηξε γραμμές για να ταιριάξεις τις λέξεις της Ομάδας Α με της Ομάδας Β. 
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Ρωμαίους 10:9, 
10, 13, 17

η
6  Μέρα

Β΄Τιμόθεο 1:2-5

η4  Μέρα

Πράξεις 16:1-3

η3  Μέρα

Ν __  __  __  __  και __  __ Ρ __ 

Γ __ __ __ __



Βήματα Πίστης, Καινή Διαθήκη Τόμος 4ος, Μάθημα 10, Σελίδα 3

Μετά να τραβήξεις  γραμμές για να ταιριάξεις γραμμές πουταιριάζουν τις 

λέξεις  της Ομάδας Β με της Ομάδας Γ.

 Ομάδα Α                Ομάδα Β            Ομάδα Γ

 Στόμα           Πιστεύω  Ο Ιησούς είναι ο Κϋριος

καρδιά           ομολογώ  ο Θεός ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς 

2. Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις στην παρένθεση. Όποιος (γεννήθηκε σε 

Χριστιανική οικογένεια, επικαλεσθεί το όνομα του Κυρίου, προσπαθεί να 

είναι πραγματικά καλός)  θα σωθεί.

3. Πίστη είναι να πιστεύεις ότι αυτό που λέει ο Θεός είναι αληθινό. Έρχεται με 

τηνακοή του Λόγου του Θεού. Υπογράμμισε τις λέξεις που περιγράφουν 

με τον καλύτερο τρόπου που ακούς να διδάσκεται ο Λόγος του Θεού.

 εκκλησία  Θερινά σχολεία  τηλεόραση από τους γονείς σου

 βιβλικό όμιλο ραδιόφωνο  Κατηχητικό από τους παπούδες σου.

1. Καθώς ακούς το Λόγο του Θεού μαθαίνεις για  τον Ιησού και τι έκανε Αυτός 

για σένα. Αν πραγματικά τον πιστεύεις, θα Τον εμπιστευτείς να σε σώσει 

και να σε βοηθήσει να ζήσεις γι΄Αυτόν. Εμπιστεύτηκες ποτές σου τον 

Ιησού να σε σώσει;________________________

2. Όπως ένα σωσίβιο χρησιμοποιείται για να σώσει κάποιον από τον πνιγμό, 

έτσι και η ____________________ χρησιμοποιείται για να μας δείξει πως 

σωαόμαστε από την αμαρτία. Χρωμάτισε τα τετράγωνα με τις τελείες και 

διάβασε την εικόνα για να βρεις την απάντηση και γράψε  την απάντηση 

σου στην πιο πάνω γραμμή.

Ειδική  Δραστηριότητα

η
7  Μέρα


