
ΜάθημαΜάθημα

1. Ο Απολλώς πήγε στην ______________________ και δίδασκε τους 

Ιουδαίους αυτά που γνώριζε για τον Ιησού.

2. Ο ____________________________και η ____________________ 

δίδαξαν τον Απολλώ για το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού. 

3. Υπογράμμισε τους ΄τρόπους με τους οποίους μαθαίνεις για τον Ιησού.

Συμπληρώνω τα βοηθήματα Βιβλικήσς Μελέτης               Παρακολουθώ τα μαθήματα των θερινών σχολείων΄

Ακούω CD με χριστιανική μουσική                                    Πηγαίνω στην εκκλησία

Ακούω χριστιανικά προγράμματα στο ραδιόφωνο           Βλέπω Χριστιανικά προγράμματα στην τηλεόραση

Πηγαίνω στο Κυριακό Σχολείο                                         Διαβάζω τη Βίβλο                                      .

Διαβάζω Χριστιανικά βιβλία                                             Βλέπω DVD

Ο Παύλος δίδαξε τους Χριστιανούς στην Κόρινθο μερικά πράγματα όταν 

άρχισαν να διαπληκτίζονται για το ποιος έιναι ο καλύτερος δάσκαλος.

1. «Ο Απολλώς, ο Κηφάς (Πέτρος) κι εγώ δεν είμαστε παρά _____________ 

που σας βοηθούν να πιστέψετε στην αλήθεια για τον Ιησού.»

2. «Η διδασκαλία του Λόγου του Θεού είναι σαν το φύτεμα και το πότισμα 

των σπόρων. Ο _________________ φύτεψε και ο _____________ 

πότισε.»

3. Ο _________________έκανε να αυξηθούν οι σπόροι.

1. Το σώμα ενός Χριστιανού είναι _____________ του Αγίου Πνεύματος.

2. Τράβηξε γραμμές για να ενώσεις τις εικόνες με τους τρόπους που 

δοξάζεις με τον καλύτερο τρόπο το Θεό με το σώμα σου. 

                    

       Μαζεύω τα παιχνίδια μου χωρίς να χρειάζεται να μου το πούνε. 

        Αρνούμαι να ακούω βρώμικα αστεία.

Δίνω το χρόνο μου για να βοηθήσω να κάνω κάποιο θέλημα. 

Κάνω τα καθήκοντα μου χωρίς να παραπονιέμαι.

Αρνούμαι να βλέπω  προγράμματα που περιέχουν βία στην 

                 τηλεόραση

Πράξεις 18:24-26

η
1  Μέρα

Α΄Κορινθίους 1:11,12·3:5-7

η2  Μέρα

Α΄Κορινθίους 6:19,20

η
3  Μέρα

Μια διαφωνία χωρίζει 
την εκκλησία

ΌΝΟΜΑ:

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

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΣ
ΖΩΗΣ

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ



Α΄Κορινθίους 12:27
Ρωμαίους 12:4-8

Εφεσίους 4:25,28,31,32

η5  Μέρα

η6  Μέρα

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στη γραμμή μετά από κάθε πρόταση 

1. Ο Θεός δίνει στους Χριστιανούς υπομονή και ενθάρρυνση ώστε να 

μπορέσουν να τα πηγαίνουν καλά ο ένας με τον άλλο.________________.

2. Οι Χριστιανοί θα πρέπει να συμφωνούν σε όλα μεταξύ τους ώστε να 

δοξάζεται η εκκλησία._________________.

3. Οι Χριστιανοί θα πρέπει να δέχονται ο ένας τον άλλο γιατί ο Χριστός τους 

δέχτηκε__________________. 

Η οικογένεια του Θεού στη γη ονομάζεται Εκκλησία. Ο απόστολος Παύλος 

είπε ότι η Εκκλησία είναι σαν το 

ανθρώπινο σώμα. Γράψε τις απαντήσεις 

σου μέσα στα παρακάτω σχήματα. 

1. Η Εκκλησία ονομάζεται το σώμα του  

     Κάθε πιστός είναι μέλος αυτού του 

σώματος.

2. Κάθε μέλος του ανθρώπινου σώματος έχει μια ιδιαίτερη λειτουργία για να 

βοηθήσει το υπόλοιπο σώμα. Ο Θεός έχει δώσει σε κάθε Χριστιανό 

μερικές ικανότητες για να βοηθήσει το Σώμα του Χριστού. Αυτές οι 

ικανότητες ονομάζονται 

3. Ποιο ιδιαίτερο χάρισμα ή ικανότητα σου έδωσε ο Θεός για να βοηθήσεις 

τους άλλους;__________________________________________ 

Η Βίβλος λέγει στους Χριστιανούς πως να εργάζονται όλοι μαζί σαν ένα σώμα.

1. Βάλε ένα κύκλο  γύρω από κάθε λέξη που λένε τι θα πρέπει να πάψουν 

να κάνουν οι Χριστιανοί  

 να λένε την αλήθεια                             να είναι ευγενικοί

 να ανταποδίδουν το κακό                   να έχουν πικρία

 να κατηγορεί ο ένας τον άλλο             να εργάζονται

        να οργίζονται                                       να δείχνουν έλεος

 να συγχωρούν                                     να κλέβουν

2. Υπογράμμισε στον πιο πάνω κατάλογο τις λέξεις που λένε πως να 

συμπεριφέρονται οι Χριστιανοί ο ένας με τον άλλο.    

Ρωμαίους  15:5-7

η4  Μέρα

Βήματα Πίστης, Καινή  4ος, Σελίδα 2Διαθήκη Τόμος Μάθημα 3, 

__��__��__��__��__��__��__

__�__�__�__�__�__�__�__�__



Ο Παύλος έδωσε στους Κορινθίους έναν καλό κανόνα για να τον ακολουθούνε 

καθημερινά. Γράψε  τον κανόνα παρακάτω:

 

  

2. Σε κάθε ζευγάρι από εικόνες βάλε  σε κύκλο αυτή που δείχνει έναν τρόπο 

για να δοξάσεις το Θεό.

Α΄Κορινθίους 10:31

η
7  Μέρα

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

Ο μπαμπάς σου ζητά να πετάξεις τα σκουπίδια στον κάδο

Πρέπει να αποστηθίσεις το Α Κορινθίους 10:31 για τον Βιβλικό όμιλο

Ένας φίλος σου προσφέρει να καπνίσεις ένα τσιγάρο

Η δασκάλα σας είπε ότι την ώρα απου αυτή θα γράφει εσείς να κάνετε κάποια δουλειά


