
Μάθημα

Ο Θεός προστάτεψε τον Παύλο καθώς ταξίδευε από το ένα μέρος στο άλλο 

κηρύττοντας το ευαγγέλιο. Διάλεξε  λέξεις από το κουτί για να συμπληρώσεις 

τα κενά 

1. Ο Παύλος ενίσχυσε με τα λόγια του τους Χριστιανούς καθώς ταξίδευε στην 

___________________ .

2. Μερικοί Ιουδαίοι στην νότιο ______________ συνομώτησαν  καθώς 

ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με πλοίο για τη Συρία.

3. Ο Παύλος άλλαξε σχέδια και τελικά πήρε το πλοίο από τους 

________________.

   

1. Ο Παύλος συναντήθυηκε με τους Χριστιανούς στην Τρωάδα και την 

Κυριακή μαζεύτηκαν για την θεία ______________.

2. Καθώς κήρυττε ο Παύλος, ο Ε_______________ αποκοιμήθηκε έπεσε 

από ένα παράθυρο στον τρίτο όροφο και σκοτώθηκε.

3. Ο Π___________  έπεσε πάνω στο νέο και ο Θεός του έδωσε πίσω τη 

ζωή του.

Ο Παύλος ταξίδεψε στη Μίλητο και μίλησε με τους πρεσβυτέρους (ηγέτες) της 

εκκλησίας στη Έφεσο.Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθση. 

1. Ο Παύλος τους είπε ότι θα πήγαινε στην(Ιερουσαλήμ, Αντιόχεια, Ελλάδα).  

2.  Ο Παύλος έπαιρνε προειδοποιήσεις από (την Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα, 

τους φίλους του) όπου και αν πήγαινε, ότι θα αντιμετώπιζε φυλάκιση και 

δυσκολίες.

3. Ο Παύλος (ήθελενα τελειω΄σει το έργο που του ανέθσε ο Κύριος, ζήτησε από 

τους πρεσβυτέρους να έρθουν μαζί του και να τον ροστατεύσουν, αποφάσισε 

να πάρει σύνταξη και να επιστρέψει στηνΑντιόχεια.) 

η1  Μέρα

Πράξεις 20:6β-12       

η
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Πράξεις 20:22-24

η
3  Μέρα

Βήματα Πίστης, Καινή  4ος, Σελίδα 1Διαθήκη Τόμος Μάθημα 5, 

Ο Παύλος συλλαμβάνεται 
στην Ιερουσαλήμ 

ΌΝΟΜΑ:

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΣ
ΖΩΗΣ

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Πράξεις 20:1-6α

Βέροια   Ελλάδα   Συρία
Φίλιπποι    Μακεδονία



Πράξεις 21:27-32

Πράξεις 21:33-40

η
5  Μέρα

η
6  Μέρα

1. Όταν ο Παύλος έφθασε στην Καισάρεια, ο _________________ τον 

προειδοποίησε ότι οι Ιουδαίοι στην Ιερουσαλήμ θα τον έδεναν και θα τον 

παρέδιδαν στους Εθνικούς. 

2. Ο Παύλος ήταν έτοιμος να __ __ __ __ __ __ __  για τον Ιησού 

3. Όταν οι φίλοι του Παύλου  δεν 

μπόρεσαν να τον πείσουν να αλλάξει την απόφαση του 

να πάει στην 

Ιερουσαλήμε 

είπαν

4.  Θέλεις να υπακούσεις στον Ιησού ακόμη και αν αυτό σε οδηγήσει σε 

προβλήματα;__________________________________

1. Μερικοί Ιουδαίοι από την _____________ επιτέθηκαν στον Παύλο μέσα 

στο Ναό της Ιερουσαλήμ.  

2. Υπογράμμισε όλες τις λέξεις στο κουτί που μας λένε γιατί κατηγορήθηκε ο 

Παύλος

  παραβίασε τις δέκα Εντολές

   έφερε Έλληνες (Εθνικούς) στο Ναό

   πρόσφερε λανθασμένες θυσίες

   μίλησε εναντίον του λαού, του νόμου και του ναού

3. Αυτοί οι  Ιουδαίοι  προσπαθούσαν να _________________ όταν 

επενέβησαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και τον έσωσαν. Ο Θεός τους 

χρησιμοποίησε για να προστατέψει τον Παύλο.

1.  Βάλε τα ακόλουθα γεγονότα στη σωστή σειρά με το να βάλεις αριθμούς 

στις προτάσεις από το 1 μέχρι το 4. 

  Ο Παύλος πήρε την άδεια να μιλήσει στο πλήθος.

  Οι στρατιώτες κουβάλησαν τον Παύλο μέσα στο στρατόπεδο

  Ο Παύλος συνελήφθη και δέθιηκε με δύο αλυσίδες.

  Το πλήθος τον ακολούθησε φωνάζοντας, «Θάνατος, θάνατος».

2. Αυτά τα συμβάντα δεν αποθάρρυναν τον Παύλο από του να μιλήσει για 

Βήματα Πίστης, Καινή  4ος, Σελίδα 2 Διαθήκη Τόμος Μάθημα 5, 

Πράξεις 21:10-14

η
4  Μέρα

«Του Κυρίου το ________________________ να γίνει»



τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Παύλος ήξερε ότι τίποτε δε θα του συνέβαινε αν 

δεν ήταν μέρος του σχεδίου του Θεού για αυτόν Μπορείς να σκεφθείς για 

κάποια στιγμή που ήξερες ότι ο Κύριος ήθελε να μιλήσεις για Αυτόν; 

________________  Σου ήταν δύσκολο;

1.  Τίποτε δεν μπορεί να χωρίσει έναν Χριστιανό από την _______________ 

του Θεού που είναι στον Ιησού Χριστό.

2. Ο Θεός δε θα επιτρέψει να μας συμβεί κάτι παρά μόνο αν είναι μέρος του 

σχεδίου Του. Στην καρδιά  να διαγράψεις (Χ) τα γράμματα από κάθε λέξη 

που είναι το μέρος του Ρωμαίους 8:35 που αναφέρεται πιο κάτω.

Ξεμπέρδεψε  τα γράμματα που μένουν στην καρδιά για να βρεις μια λέξη 

που μας λέει για του ότι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός φροντίζει 

για μας. Γράψε τη λέξη στη διακεκομένη γραμμή κάτω από την καρδιά.

Βήματα Πίστης, Καινή  4ος, Σελίδα 3Διαθήκη Τόμος Μάθημα 5, 

η
7  Μέρα

Ρωμαίους 8:35, 37-39
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ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
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