
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 
ΣΤΗΣ

ΖΩΗΣ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Μάθημα

Οι Ιουδαίοι δεν είχαν κατανοήσει αυτά που έλεγε η Βίβλος για τον Μεσσία 

(Χριστό) το βασιλιά για τον οποίο είχαν λάβει την υπόσχεση 

1. Ο Παύλος πήγε στη συναγωγή στη Θεσσαλονίκη και εξήγησε από τις Γραφές 

της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Χιρστός έπρεπε να  Π___________________ 

και να ___________________________________________________.

2. Ο Παύλος τους έλεγε , « Ο Μεσσίας είναι ο Ι______________».

3. Πολλοί Ιουδαίοι πίστεψαν στα λόγια του Παύλου. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς 

πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς;. 

1. Στο αρχαίο κε ίμενο δ ιαβάζουμε ότ ι  ο ι  Ιουδαίο ι  που δεν 

 _ _  __  __ ψ __ __  είχαν ζηλέψει και δημιούργησαν ταραχή.

2. Ο άγριος όχλος έσυραν ________________________________________ 

μπροστά στους άρχοντες της πόλης επειδή φιλοξενούσε τον Παύλο και τον 

Σίλα στο σπίτι του.  Θυμήσου  για κάποια εποχή που βρήκες τον μπελά σου 

γιατί έκανες το σω στό. Γράψε  το εδώ: _____________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

  

Ο Παύλος δίδαξε τους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς πως να αντιμετωπίζουν 

αυτούς που τους καταδίωκαν.

1. Οι Χριστιανοί καταδιωκόντουσαν από τους ________________________ 

τους (φίλους και οικογένεια που ζούσαν κοντά τους)

2. Μερικοί Χριστιανοί ήθελαν να εκδικηθούν αυτούς που τους καταδίωκαν. Ο 

Παύλος είπε, « Ο __ ΄Ε __ __  θʹ ανταποδώσει  θλίψεις σʹ όσους σας 

θλίβουν.»  

3.  Μπορείς να σκεφτείς για κάποια φορά που κάποιος σου φέρθηκε  άσχημα 

γιατί ανήκεις στο Χριστό. _________________ Μήπως προσπάθησες να 

εκδικηθείς αυτό το πρόσωπο;

 

Πράξεις 17:1-4

η1  Μέρα

Α΄ Θεσσαλονικείς 2:14·
Β΄ Θεσσαλονικείς 1:6   1

η3  Μέρα

Ο Παύλος ιδρύει μια εκκλησία 
στη Θεσσαλονίκη

ΌΝΟΜΑ:

Βήματα Πίστης, Καινή  4ος, Σελίδα 1 Διαθήκη Τόμος Μάθημα 1, 

Πράξεις 17:5-10

η2  Μέρα



Α΄Θεσσαλονικείς 5:18
Ρωμαίους  8:28

η
6  Μέρα

1. Στο κουτί γράψε ένα κανόνα (προσταγή) που έδωσε ο Παύλος στους 

Θεσσαλονικείς Χριστιανούς.

2. Σύμφωνα με το εδάφιο                   μερικοί Χριστιανοί δεν  υπάκουαν σ’ 

αυτόν τον κανόνα.

3. Ο Θεό΄ς περιμένει από τους ενήλικες που είναι ικανοί, να εργάζονται και να 

κερδίζουν χρήματα για να αγοράζουν τα πράγματα που χρειάζονται τόσο για 

τον εαυτό τους όσο και για τις οικογένειες τους.Θα πρέπει να μάθεις να 

εργάζεσαι ενώ ακόμη είσαι νέος/ νέα. Ποιες ήταν μερικές από τις δουλειές 

που έπρεπε να κάνεις σήμερα; _________________________________   

Τις έκανες; ________________________________________________ 

Μερικοί Χριστιανοί ανησυχούσαν του τι θα έχεισυμβεί στους Χριστιανούς πριν να 

έρθει πίσω ο Ιησούς,. Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. Ο Θάνατος για ένα χριστιανό είναι σα να (αποκοιμιέται,  πηγαίνει ταξίδι, 

παίρνει διακοπές.)

2.  Όταν έρθει ο Ιησούς, τα σώματα των Χριστιανών που έχουνε πεθάνει (θα 

μείνουν μακριά από το Θεό, θα αναστηθούν για να συναντήσουν τον Ιησού 

στον αέρα, θα παραμείνουν για πάντα κοιμισμένα.)

3.  Οι Χριστιανοί που θα είναι ζωντανοί όραν έρθει ο Ιησούς (θα χάσουν αυτήν 

την συνάντηση, θα αρπαχτούν για να Τον συνατήσουν, θα πεθάνουν για να 

Τον συναντήσουν.)

1. Οι Χριστιανοί θα πρέπει να __ __ Χ __ __ Ι __ __ __ __ Ν  για το κάθε τι.

2.  Το να ευχαριστούμε είναι το θέλημα του  __ __ __ Υ  για μας.\

3. Άσχετα με το τι συμβαίνει, ο Θεός κάνει ώστε όλα να συντελούν για το 

Κ __  __  __  όλων αυτών που Τον αγαπάνε. Είναι παντοδύναμος και έχει υπό 

τον έλεγχο Του τα πάντα.  Μπορεί να βγάλει κάτι το καλό μέσα από τις πιο 

δύσκολες συνθήκες.

Σκέψη:  Αν γνωρίζεις τονΙησού ως προσωπικό σου Σωτήρα, μπορείς να Τον 

ευχαριστήσεις γιατί πάντοντε εργάζεται για το καλό σου άσχετα με το τι συμβαίνει

  Α’ Θεσσαλονικείς 4:13-18

η
5  Μέρα

Βήματα Πίστης, Καινή  4ος, Σελίδα 2 Διαθήκη Τόμος Μάθημα 1, 

η4  Μέρα
B’ Θεσσαλονικείς 3:10-12



Είναι πάντοτε ευκολότερα να ευχαριστούμε για πράγματα που μας αρέσουν 

Σχεδίασε μια εικόνα στην οποία να δείχνεις ένα περιστατικό της περασμένης 

βδομάδας που σου ήταν δύσκολο να ευχαριστήσεις. Ευχαρίστησε  το Θεό τώρα 

γιατί σε αγαπά και κάνει αυτό που είναι καλό για σένα

Βήματα Πίστης, Καινή  4ος, Σελίδα 3 Διαθήκη Τόμος Μάθημα 1, 

η
7  Μέρα

Ειδική Δραστηριότητα


