
ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Μάθημα

2. Τους παρήγγειλε να μην Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ από τα Ιεροσόλυμα και 

να περιμένουν το `Αγιο Πνεύμα.

 ο ΣΙΟΧΡΤΣ  ___________ και τι δίδαξε πριν πάει στον ουρανό.

3. Το `Αγιο Πνεύμα θα τους έδινε δύναμη για να γίνουν Μ _ _ _ _ _ _ _. Το 

`Αγιο Πνεύμα θα τους βοηθούσε να πουν στους άλλους αυτά που ήξεραν 

για το Χριστό

2. Στο πρώτο βιβλίο ο Λουκάς γράφει τι έκανε 

Ξεμπέρδεψε τις λέξεις με κεφαλαία για να σχηματίσεις τη λέξη στις 

προτάσεις 1 και 2.

 _________________________________________________________

3. Γράψε κάτι σημαντικό που ξέρεις για το Χριστό.

1. Το Ευαγγέλιο του Λουκά και το βιβλίο των Πράξεων τα έγραψε ένας 

γιατρός που τον έλεγαν Λουκά. Αυτά τα βιβλία ήταν επιστολές που τις 

έστειλε στο φίλο του ΣΘΟΙΕΦΟΛ  ____________________

1. Για περισσότερες από 40 μέρες μετά την ανάστασή Του ο Χριστός 

εμφανιζόταν στους μαθητές Του αποδεικνύοντας ότι ήταν Ζ _ _ _ _ _ _ _ .

Σκέψη: Η εντολή του Χριστού και η υπόσχεσή Του είναι και για σένα.

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις μέσα σε κάθε παρένθεση.

1. Ο Χριστός παρήγγειλε στους μαθητές Του να πάνε και να κηρύξουν το 

ευαγγέλιο (σε όλους τους ανθρώπους, μόνο σε κείνους που ήθελαν ν' 

ακούσουν, στους φίλους τους και τους συγγενείς τους)

2. Ο Χριστός υποσχέθηκε να είναι μαζί τους (μερικές φορές,  πάντοτε).

Λουκάς 1:1-4 
Πράξεις 1:1,2

η1  Μέρα

 Πράξεις 1:3-5,8         

η
2  Μέρα

 Μάρκος16:15
Ματθαίος 28:20

η
3  Μέρα

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

Ο Χριστός επιστρέφει στον Ουρανό

ΌΝΟΜΑ:



Λουκάς 5:24,53
Πράξεις 1:4,12-14

Ιωάννης 14:1-6
 

η
5  Μέρα

η6  Μέρα

1. Κάνε μια ζωγραφιά που να δείχνει αυτό που περιγράφεται στα εδάφια αυτά.

3. Βάλε ένα 'x' στα κουτάκια με τις υποσχέσεις που δόθηκαν  στους μαθητές 

Του.

o  Ο Χριστός θα είναι διαφορετικός όταν θα έρθει ξανά.

o  Ο Χριστός θα έρθει ξανά .

o  Ο Χριστός θα έρθει όπως έφυγε

Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη μέσα σε κάθε παρένθεση.

2. Πού πήγε ο Χριστός; ____________________

1. Ο Χριστός πήγε στον ουρανό (για διακοπές, για να δει τι κάνουν οι άγγελοι,  

για να μας ετοιμάσει τόπο).

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις μέσα στις παρενθέσεις.

Πριν πεθάνει ο Χριστός είπε στους μαθητές Του ότι θα πάει στον Ουρανό.

 Πώς  το ξέρεις; ____________________________________

4.   Εσύ θα πας στον ουρανό;______   

3. Οι μαθητές (έκλαιγαν, προσεύχονταν, μάλωναν) ενώ περίμεναν το `Αγιο 

Πνεύμα)

3. Εμείς μπορούμε να πάμε στον ουρανό αν (είμαστε καλοί, πηγαίνουμε στην 

εκκλησία τακτικά, πιστεύουμε στο Χριστό).

1. `Οταν ο Χριστός πήγε στον ουρανό οι μαθητές γύρισαν στην Ιερουσαλήμ 

και ήταν (χαρούμενοι, λυπημένοι, φοβισμένοι).

2. Εσύ πώς νιώθεις όταν σκέφτεσαι ότι ο Χριστός θα έρθει ξανά; 

(χαρούμενος, λυπημένος, φοβισμένος)

2. Υποσχέθηκε (να 'ρθει και να μας πάρει να είμαστε μαζί Του , να 'ρθει και να 

μας φέρει ένα δώρο, να στείλει κάποιον να μας πάρει).

Βήματα Πίστης, Καινή  3ος, Σελίδα 2Διαθήκη Τόμος Μάθημα 1, 

Πράξεις 1:9-11 

η4  Μέρα



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

Α' Κορινθίους 3:9-11

η7  Μέρα

3. `Οταν έχεις το Χριστό για θεμέλιο της ζωής σου, είσαι έτοιμος/η να ζήσεις 

στον ουρανό μαζί Του. `Ενωσε τις τελείες παρακάτω για να βρεις τι έκανε 

ο Χριστός για να βάλει το θεμέλιο που χρειάζεσαι για τη ζωή σου.

1. Στο τέλος του εδαφίου 9 ο απόστολος Παύλος λέει στους πιστούς της 

Κορίνθου ότι είναι Σ _ _ _ _ _ _ _ _ _ του Θεού . Ο Παύλος δε μιλούσε για 

την εκκλησία ως οικοδόμημα όπου οι άνθρωποι μαζεύονται για να 

λατρεύσουν το Θεό. Μιλούσε για την πραγματική Εκκλησία που την 

αποτελούν όλοι οι πιστοί .

2. Κάθε οικοδόμημα χρειάζεται ένα θεμέλιο. Για να γίνεις μέλος της 

πραγματικής Εκκλησίας πρέπει να έχεις το ______________ θεμέλιο της 

ζωής σου.
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