
Μάθημα

 1. Ο Παύλος πήγε στη Έφεσο και κήρυξε το Λόγο του Θεού στη 

                 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ για τρεις μήνες.

2. Όταν μερικοί από τους Ιουδαίους αρνήθηκαν να πιστέψουν στο μήνυμα 

του Παύλου και προκάλεσαν ταραχές ο Παύλος άρχισε να διδάσκει σε ένα 

______________________ που το διηύθυνε ο Τύραννος.

3. Μετά από δύο χρόνια όλοι οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες στην επαρχία της

    Ασίας άκουσαν                                                                του Κυρίου.

 

1. Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Παύλος για να ελευθερώσει πολλούς 

ανθρώπους από _______________ πνεύματα. αυτά τα πνεύματα 

ελεγχόντουσαν από τη δύναμη του Σατανά.

2.  Οι εφτά γιοι του Σκευά κακοποιήθηκαν πολύ από έναν άνθρωπο με 

πονηρό πνεύμα όταν προσπάθησαν να διώθουν το πονηρό πνεύμα στο 

όνομα του ___________________. ΟΙ άνδρες αυτοί χρησιμοποίησαν το 

όνομα Του αλλά στην πραγματικότητα δεν Τον εμπιστευόντουσαν.

  

1. Όταν οι άνθρωποι είδαν ότι η δύναμη του Θεού ήταν μεγαλύτερη από τη 

δύναμη του Σατανά, γέμισαν με Φ __ __ __ και δοξάστηκε το όνομα του 

Ι __ __ __ __   Χ __ __ __ __ __ __. 

2. Αυτοί που πίστεψαν στον Ιησού  Ο __ __ __ __Γ __ __ __ __Ν τις 

αμαρτίες (πονηρές πράξεις) τους.

3. Για να δείξουν στους άλλους ότι τώρα εμπιστυεόντουσαν  στη δύναμη του 

Θεού και όχι στου Σατανά, οι νέοι πιστοί  

 τα βιβλία τους που τους έλεγαν πως να χρησιμοποιούν τη δύναμη του 

σατανά.

Πράξεις 19:1, 8 - 10

η1  Μέρα

Πράξεις 5:1-6

η2  Μέρα

Πράξεις 5:7-11

η3  Μέρα
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Ο Σατανάς προκαλεί τη Δύναμη 
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Πράξεις 19:1, 8 - 10
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Πράξεις 19:32-41

Α΄Πέτρου 5:8
Εφεσίους 6:10

η5  Μέρα

η6  Μέρα

1. Σχεδίασε μια γραμμή για να συνδέσεις τις λέξεις που ταιριάζουν.

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   τους άρπαξε το πλήθοςκαι τους έφερε στο θέατρο 

 ΠΑΥΛΟΣ    μια θεά που την λάτρευαν οι άνθρωποι

 ΓΑΪΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ  ένας αργυροχόος που έφτιαχνε ομοιώματα του ναού 

    της Αρτέμιδος(είδωλα)

 ΑΡΤΕΜΙΣ   είπε ότι δεν είναι θεοί αυτοί που κατασκευάζονται από 

    ανθρώπους

Σβήσε με ένα Χ την πρόταση που είναι λάθος.

2.  Οι τεχνίτες οργίστηκαν γιατί (Ο Δημήτριος σταμάτησε να φτιάχνει 

ομοιώματγα, κινδύνευαν να χάσουν χρήματα στη δουλειά τους, ο Παύλος 

δεν αγόραζε κανένα από αυτά τα ομοιώματα)> την πραγματικότητα έλεγε 

ψέματα στο___________________.

3. Ο Παύλος δε μίλησε στο λαό γιατί (φοβόταν από το πλήθος, είχε ήδη φύγει 

από την πόλη, οι φίλοι του δεν του το επέτρεψαν)> _________________

 _________________________________________________________

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στη γραμμή μετά τις προτάσεις 1 - 3.

1. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν ήξεραν γιατί είχαν μαζευτεί στο 

θέατρο_________________.

2. Το πλήθος φώναζε δοξολογίες για την Αρτέμιδα για έξη ώρες 

______________

3. Ο γραμματέας της πόλης είπε στο λαό ότι δεν υπήρχε αιτία για τη 

συγκέντρωση και τους απέλυσε______________.

4. Ο Θεός εργάστηκε μέσα σ΄ αυτή τη δύσκολη κατάσταση για τον Παύλο και 

τους φίλους του. Πότε χρειάζεσαι τη βοήθεια του Θεού; 

____________________________

1. Ο  Σατανάς ονομάζεται ο Α __ __ __ __ __ __ __ __ . Περιφέρατι σαν 

Λ __ __ __ __ __ __ __ . 

2. Είναι ο αντίπαλος (εχθρός) μας και πάντα ψάχνει για κάποιον για να τον  

 Κ  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

 

3.  Χρειαζόμαστε να παίρνουμε  Δ __ __ __ __ __ από τον Κύριο. Δεν είμαστε 

αρκετά δυνατοί για να αντισταθούμε μόνοι μας στο Σατανά 

4. Σε ποια αμαρτία προσπαθεί να σε μπλέξει ο σατανάς;________________  

___________________________________________________________   

___________________________________________________________ 
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Πράξεις 19:17 - 20

η4  Μέρα



1. Μπορούμε να αντισταθούμε ενάντια στο σατανά όταν φορέσουμε όλη την 

____________________ του Θεού.

2.  Ένας Ρωμαίος στρατιώτης φορούσε μια πανοπλία για να προστατευτεί 

από τους εθχρούς του. Ο Θεός έδωσε σε κάθε Χριστιανό ειδικά εφόδια 

που θα τον προστατεύψουν από τον εχθρό του, το Σατανά. Τράβα  

γραμμές για να ταιριάξεις τις λέξεις που πάνε μαζί.

  ζωνη   ευαγγέλιο της ειρήνης

  θώρακας  δικαιοσύνη

  υποδήματα  αλήθεια

  ασπίδα  σωτηρία

  περικεφαλαία Λόγος του Θεού

  Μάχαιρα  πίστη

3. Να συνδέσεις 

τις τελίτσες για 

να ανακαλύψεις 

τι σου έδωσε ο 

Θεός για να 

είσαι δυνατός σ΄  

Αυτόν εναντίον 

του Σατανά.

 Να αρχίσεις με 

το #1.Αν είσαι 

Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς ,  

ευχαρίστησε το 

Θ ε ό  γ ι α  τ η ν  

προστασία Του 

ε ν ά ν τ ι α  σ τ ι ς  

επιθέ σεις του 

Σ α τ α ν ά  κ α ι  

χρησιμοποίησε 

το  μ ε  το  να  

υπακούς και να 

εμπ ι στεύ εσα ι  

καθημερινά το 

Θεό.

 

Εφεσίους 6:12-18

η7  Μέρα
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