
Μάθημα

1. Όταν ο Παύλος στάθηκε μπροστά στον κυβερνήτη (ηγεμόνα) Φήλκα, 

κατηγορήθηκε ότι προκαλούσε ταραχές ανάμεσα στους 

Ι __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

2. Ο Παύλος είπε ότι δικαζόταν γιατί πίστευε στην _________________ από 

τους νεκρούς.

3. Υπογράμμισε τις λέξεις που ταιριάζουν σε σένα (φασαρτζής, ευγενικός, 

δίνεις βοήθεια, προσπαθείς να επιβάλεσαι, ζηλιάρης, υπομονετικός, 

Χριστιανός).

 

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. Ο Φήλικας και η σύζυγος του άκουσαν τον Παύλο να μιλά για πίστη (στο 

Νέρονα, στην Άρτεμη, στον Ιησού).

2. Ο Φήλικας κυριεύτηκε από φόβο όταν ο Παύλος μίλησε για (κρίση για την 

αμαρτία, ζωή στην Ιερουσαλήμ, τους Ρωμαίους άρχοντες). 

3. Ο Φήλικας μίλησε πολλές φορές με τον Παύλο. Ήθελε ο Παύλος να του 

δώσει χρήματα σε αντάλλαγμα για (κάποια επιπλέον τροφή, την ελευθερία 

του, κάποια πληροφορία για τους Ιουδαίους).

4. Ο Φίληκας κράτησε τον Παύλο στη φυλακή για (ένα, δύο, τρία) χρόνια. 

1. Μετά που ο Φήστος ανέλαβε τα καθήκοντα του ως νέος κυβερνήτης, οι 

Ιουδαίοι ήθελαν να μεταφερθεί ο Παύλος στην Ι __ __ __ __ Σ __ __ Η __.

2. Οι Ιουδαίοι σχεδίαζαν να  __ __ __ __ __ Σ __ __ __  τον Παύλο στο 

δρόμο.

3. Ο Παύλος ήξερε ότι δε θα είχε μία δίκαιη δίκη στην Ιερουσαλήμ και ζήτησε 

από τον Φήστο να τον στείλει στον Κ __ __ Σ __ __ __ στη Ρώμη.

4. Γράψε κάτι για κάποια φορά που σε μεταχειρίστηκαν άδικα. ___________

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________

Πράξεις 24:1, 5 - 9, 21

η
1  Μέρα

Πράξεις 24:22-27
 

η
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Ο Παύλος δίνει τη μαρτυρία του σε άρχοντες

ΌΝΟΜΑ:

Πράξεις 25:1-5, 9-11
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΣ
ΖΩΗΣ

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ



Πράξεις 26:15-17,19,22

Γαλάτας 6:7, 8

η
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Όταν  ο βασιλιάς Αγρίππας ήρθε να επισκεφθεί τον Φήστο, ο Παύλος είχε την 

ευκαιρία να δώσει τη μαρτυρία του στο βασιλιά. 

1. Καθώς ο Παύλος μιλούσε για το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού, ο 

Φήστος του είπε ότι η μεγάλη του μόρφωση τον έκαναν

 Δεν πίστεψε στο μήνυμα του Παύλου για τον Χριστό.

2. Ποιο εδάφιο σου λέει για το πως ένιωσε ο βασιλιάς Αγρίππας για το 

μήνυμα του Παύλου;

3. Ο βασιλιάς Αγρίππας είπε στον                              ότι ο Παύλος δεν έκανε 

τίποτε για τον οποίο να καταδικαστεί σε θάνατο. 

  

Αυτά τα εδάφια μας βοηθάνε να κατανοήσουμε γιατί ο Παύλος επέλεξε να 

ακολουηθήσει τον Ιησού, αν και περνούσε τόσο δύσκολες ώρες. 

1. Ο Κύριος Ιησούς διάλεξε τον Παύλο για να τον πάρει στην

                      του και να είναι 

2. Ο Κύριος υποσχέθηκε στον Παύλο ότι θα τον προστατεύσει από τον 

___________ του και από τους _________________.

3. Υπάκουσε ο Παύλος σ΄ αυτά που του είπε ο Ιησούς;   

4. Ο     Θ __ __ __   βοήθησε τον Παύλο να μιλήσει σε όλα τα είδη των 

ανθρώπων (ανάμεσα σ΄ αυτούς και σε βασιλιάδες). 

 

1. Θερίζουμε αυτά που σπέρνουμε σημαίνει ότι ζούμε με τις συνέπειες των 

επιλογών που κάναμε. Το να κάνουμε επιλογές είναι σα να φυτεύουμε 

σπόρους. Τι συμβαίνει όταν δεν υπακούς στους γονείς σου; ___________ 

________________________________________________ Αυτό είναι 

που θερίζεις. είναι η συνέπεια της επιλογής σου.

2. Εμείς είτε σπέρνουμε στον αγρό ________________________________ 

(κάνουμε επιλογές που ευχαριστούν τον εαυτό μας) είτε σπέρνουμε στον 

αγρό του _____________________ (κάνουμε επιλογές που ευχαριστούν 

τον Κύριο Ιησού).

3. Ο Φήλικας, ο Φήστος και ο βασιλιάς Αγρίππας σπείρανε στον αγρό _____ 

____________________ και ο Παύλος έσπειρε στον αγρό ____________ 

____________________.

4. Σβήσε (χ) τις λάθος  λέξεις  στις παρενθέσεις. Δεν μπορείς να κάνεις ότι 

σου αρέσει και να μην έχεις συνέπειες. (Η οικογένεια σου, Οι φίλοι σου, Ο 

Κύριος)  τα γνωρίζει όλα.
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Πράξεις 26:24 - 32
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Υ __ __ __ __ __ __ __ Μ__ __ __ __ __ __ __
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Η πιο κάτω εικόνα μας θυμζει ένα κήπο. Πρόσεξε  τα είδη των σπόρων που 

έχουν φυτευτεί. Γέμισε τις λέξεις που λείπουν χρησιμοποιώντας τον πιο κάτω 

κώδικα. Γράψε τα γράμματα πάνω από τους αριθμούς που ταιριάζουν για να 

δεις τι θα θεριστεί ως αποτέλεσμα.   

η
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Ειδική δραστηριότητα
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