
η1  Μέρα

Μάθημα

1. Ο Δαβίδ ζήτησε από το Θεό να τον βοηθήσει να ελέγχει το 

2.  Τράβα γραμμές για να συνδέσεις τις βιβλικές περικοπές με λανθασμένους 

τρόπους για τη χρήση του στόματος. 

3. Υπογράμμισε τις λέξεις στην πιο πάνω λίστα για να δείξεις τους 

πειρασμούς που έχεις για το πως χρησιμοποιείς το στόμα σου. ζήτησε 

τώρα από το Θεό να σε βοηθήσεις να ελέγχεις το στόμα σου.  

1. Ένας άνθρωπος είναι __  __  __  __  __  __  __  αν δε λέει ποτέ του τίποτε 

το κακό. Εκτός από τον Ιησού γνωρίζετε κάποιον που ποτέ δεν είπε τίποτε 

το κακό; _______________________

2.  Ένας άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ σφάλματα με τα λόγια είναι ικανός να 

χαλιναγωγήσει όλον τον

 __  __  __  __  __ του  

3. Σχεδίασε μία γραμμή για να ενώσεις το 

μικρό αντικείμενο με το μεγάλο που 

ελέγχει.

Βάλε σε  κύκλο  τη σωστή λέξη σε κάθε παρένθεση

1. Η γλώσσα είναι σαν (τη φωτιά, το σφυρί, το βέλος) μπορεί να κάνει καλό 

αλλά μπορεί να κάνει κακό αν δεν ελέγχεται.

2. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δαμάσει (τα ζώα, τα πουλιά, τα ερπετά, τα 

ψάρια, τη γλώσσα).

3. Η γλώσσα ασυγκράτητη, κακή και γεμάτη (δηλητήριο, δυναμίτη, νερό)

4.  Να συμπληρώσεις την παρακάτω πρόταση βάζοντας ένα  κύκλο  γύρω 

από τη λέξη στην παρένθεση που ισχύει για σένα.

 Είναι δύσκολο για μένα να ελέγξω τη γλώσσα μου όταν είμαι 

(θυμωμένος/θυμωμένη, κουρασμένος/κουρασμένη, νιώθω εγωισμό, έχω 

κακία, θέλω να εκδηκηθώ, μιλώ σε κάποιον που δε συμπαθώ).

Ψαλμός 141:3
Εφεσίους 4:25,31·5:4

Ιάκωβος 3:2-5

η
2  Μέρα

Ιάκωβος 3:6-8

η3  Μέρα
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Η γλώσσα και η δύναμή της

ΌΝΟΜΑ:

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΣ
ΖΩΗΣ

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Εφεσίους 4:25
Εφεσίους 4:31
Εφεσίους 5:4

κατηγόρια
ανόητα λόγια, βρώμικα αστεία
ψέματα 

χαλινάρι
πηδάλιο
γλώσσα

Σώμα

πλοίο

άλογο

 ___________



Πράξεις 5:1-11

η5  Μέρα

1.                                   και                         

       ____________              ____________                

2. Ποιο εδάφιολέγει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται στον Χριστιανό; 

3. Βάλε ένα Σ στο κουτί μπροστά στην πρόταση που είναι σωστή.

      Οι συκιές μπορούν να παράγουν ελιές.

      Μια πηγή δεν μπορεί να παράγει ταυτόχρονα γλυκό κι αλμυρό

 νερό.

  Τα αμπέλια μπορούν να παράγουν σταφύλια.

  Ένας Χριοστιανός θα πρέπει να λέγει λόγια που είναι καλά και 

 βοηθούν τους άλλους.

` 

 

Μερικοί Χριστιανοί πουλούσαν την περιουσία τους και έδιναν τα χρήματα 

στους αποστόλους για να βοηθήσουν τους Χριστιανούς που είχαν ανάγκη.

1. Ο  Α __ __ Ν __ __ __ και η Σ __ __ Φ  __ __ __ __ πούλησαν ένα κτήμα.

2. Επειδή κράτησαν ένα μέρος από τα χρήματα ενώ είχαν προσποιηθεί ότι τα 

είχαν δώσει όλα ο Πέτρος τους είπε ότι είπαν ______________  

 στο Άγιο Πνεύμα.

3. Ο Θεός έκανε να _____________________ και οι δύο τους. Ήθελε να 

δείξει στους Χριστιανούς ότι μισεί την αμαρτία.

Όταν ο Παύλος και ο Σίλας κήρυξαν τον Ιησού Χριστό στους Φιλίππους, τους 

κατηγόρησαν ότι έβλαψαν την επιχείρηση ενός ιδιοκτήτη δούλου και ότι 

δίδασκαν έθιμα που ήταν ανεπίτρεπτα. Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις στις 

παρενθέσεις 1 και 2. 

1. (Εφυγαν και κρύφτηκαν, δάρθηκαν και  τους έβαλαν στη φυλακή, 

πλήρωσαν ένα πρόστιμο και έφυγαν από την πόλη)  

2.  Τα μεσάνυχτα  (ούρλιαζαν και φώναζαν από τον πόνο, βρήκαν ένα τρόπο 

να δραπετεύσουν, ψάλανε δοξολογίες στο Θεό). 

3.  Έλεγχε το Άγιο Πνεύμα τις γλώσσες του Παύλου και του Σίλα; 

____________ 
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Ιάκωβος 3:9-12

η4  Μέρα

Πράξεις 16:22-34

η
6  Μέρα

προέρχονται από 

το ίδιο στόμα. 
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Δεν μπορείς μόνος σου να ελέγξεις τη γλώσσα σου. Ο Θεός έδωσε το 

___  ___  ___  ___      ___  ___  ___  ___  ___ για να μας βοηθήσει να ην 

ελέγχουμε. 

Για να βρεις τι είναι αυτό να γράψεις το ΄πρώτο γράμμα κάθε εικόνας στο κουτί 

που έχει τον ίδιο αριθμό . 
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