
Μάθημα

Ο Σατανάς δεν ήθελε να πιστέψουν οι Ιουδαίοι στον Ιησού. Ξεμπέρδεψε  τα 

κεφαλαία γράμματα για να κάνεις πραγματικές λέξεις.

1. Ο Θεός είπε στον Παύλο να φύγει από την ΗΜΕΡΟΥΛΙΣΑ  

________________ γιατί οι Ιουδαίοι δε θα δεχόντουσαν το μήνυμα του για 

τον Ιησού.

2. Το πλήθος εξαγριώθηκε όταν ο Παύλος του είπε να πάει στους ΘΕΣΙΚΟΥΝ 

Ε___________ (αυτοί ήταν όσοι δεν ήσαν Ιουδαίοι) .

 

1. Ο διοικητής διέταξε να μαστιγωθεί ο Παύλος. Να προσδιορίσεις  το 

πρόσωπο που είπε κάθε μια από τις παρακάτω φράσεις.

 «Σας επιτρέπεται λοιπόν να μαστιγώνετε έναν 

   Ρωμαίο πολίτη;»

 

 «Ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος πολίτης»

 

             «εσύ είσαι Ρωμαίος πολίτης;»

2. Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις στην παρένθεση. Ο διοικητής 

πανικοβλήθηκε επειδή (ο εκατόνταρχος δεν υπάκουσε στις διατγές του, ο 

Παύλος προσπάθησε να δραπετεύσει, είχε δέσει με αλυσίδες έναν Ρωμαίο 

πολίτη). 

1. Ο διοικητής κάλεσε σε συγκέντρωση τους _________________ και όλο το 

 ___________________τους για να εξακριβώσει για ποιο λόγο κατηγορού

 σαν οι Ιουδαίοι τον Παύλο. 

2. Ο Παύλος είπε ότι δικαζόταν γιατί πίστευε στην

             των νεκρών.

3. Οι Σαδδουκαίοι και οι Φαρισαίοι φιλονεικούσαν γιατί οι 

_________________ δεν πίστευαν στην ανάσταση.

Πράξεις 22:17 - 22

η1  Μέρα

Πράξεις 22:23-29

η
2  Μέρα

Πράξεις 22:30, 23:6-8

η3  Μέρα

Βήματα Πίστης, Καινή  4ος, Σελίδα 1Διαθήκη Τόμος Μάθημα 6, 

Ο Παύλος ξεφεύγει από το θάνατο 
στην Ιερουσαλήμ 

ΌΝΟΜΑ:

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΣ
ΖΩΗΣ

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Α  __  __  __  __  __  __  __



Πράξεις 23:12, 13, 16,
17, 19 - 20

η
5  Μέρα

η6  Μέρα

Διάγραψε (Χ) τις λανθασμένες λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. Μερικοί από τους (Σαδδουκαίους, Φαρισαίους, στρατιώτες) είπαν ότι ο 

Παύλος δεν έκανε τίποτε το κακό.

2. Ο Παύλος αρπάχτηκε μέσα από το άγριο πλήθος από τους στρατιώτες 

επειδή (κινδύνευε η ζωή του, επειδή καταδικάστηκε σε φυλάκιση, επειδή 

αφέθηκε ελέυθερος να πάει σπίτι του).

3.  Ο Παύλος θα πρέπει να είχε αποθαρρυνθεί από όλα αυτά που 

συνέβησαν, όμως ο Κύριος τον ενθάρρυνε και του είπε ότι θα δώσει τη 

μαρτυρία του στην (Ταρσό, Δαμασκό, Ρώμη).

Σκέψη:  Ο Σατανάς προσπαθεί σκληρά να σε αποθαρρύνει όταν περνάς από 

δυσκολίες. Όμως ο Κύριος θα σε ενθαρρύνει καθώς διαβάζεις το Λόγο του και 

εμπιστεύεσαι στις υποσχέσεις Του.

Ο Σατανάς δεν τα παράτησε. Ήταν αποφασισμένος να νικήσει τον Παύλος.

1. Περισσότεροι από                   άνδρες συνομώτησαν να σκοτώσουν τον 

Παύλο.

2. ______________________________________ είπε στον Παύλο για τη 

συνομωσία.

3. Ο Παύλος τον έστειλε να πει στον _____________________________._

4. Ο δικοικητής του είπε να μην πει                                                             .

 

Γράψε ΣΩΣΤΟ  ή ΛΑΘΟΣ στο κουτί μετά από κάθε πρόταση.

1. Ο Παύλος μεταφέρθηκε στην Καισάρεια με λίγους στρατιώτες.

2. Ο Παύλος έφθασε με ασφάλεια στην Καισάρεια.

3. Ο κυβερνήτης φυλάκισε τον Παύλο σε μια βρώμικη φυλακή.

4. Η δίκη του Παύλου αναβλήθηκε μέχρις ότου να έρθουν οι κτήγοροι του 

από την Ιερουσαλήμ.

 εδάφιο μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι θανάτωσαν τον Ιησού; 

___________.   Ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να πεθάνει για τις αμαρτίες μας 

όμως  οι άνθρωποι αυτοί ήταν υπεύθυνοι για το θάνατό Του. 

Βήματα Πίστης, Καινή  4ος, Σελίδα 2 Διαθήκη Τόμος Μάθημα 6, 

Πράξεις 23:9-11

η
4  Μέρα

Πράξεις 23:23, 31-35



1. Ο Σατανάς κάνει πολλές προσπάθειες να μας νικήσει. Ο Θεός μας 

υπόσχεται ότι περισσότερο από νικητές, 

θα __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ με τη βοήθεια του Χριστού.

2. Συμπλήρωσε τα άδεια κουτιά για να βρεις κάποιες λέξεις που θα σου 

θυμίζουν για στιγμές όταν είναι δύσκολο να ζήσεις. για το Χριστό. Όταν τα 

συμπληρώσεις σωστά, διάβασε κατακόρυφα προς τα κάτω τα τονισμένα 

κουτιά για να βρεις τι θα είσαι όταν κάνεις αυτό που είναι σωστό, ακόμη 

και όταν είναι δύσκολο.

Βήματα Πίστης, Καινή  4ος, Σελίδα 3 Διαθήκη Τόμος Μάθημα 6, 

Ρωμαίους 8:47

η
7  Μέρα

Να φέρεστε μεταξύ σας με

Εάν εμένα καταδίωξαν, θα σας

Πιο πολύ πρέπει να                                                                                                στο Θεό (Πράξεις 5:29)

ο καθένας ας λέει την                                                                                      (Εφεσίους 4:25)

(Εφεσίους 5:32)

(Ιωάννης 15:20)

Όταν με πιάνει                                                                          (Ψαλμός 56:4)

Εκείνος που αγαπά... είναι                                                                                                 (Α› Κορινθίους 13:4,5)     

Δικάζομαι γιατί ελπίζω στην                                                                                               (Πράξεις 23!6)    


