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2. Βάλε σε κύκλο τις σωστές λέξεις μέσα στην παρένθεση. Στην πύλη του 

ναού συνάντησαν κάποιον που ήθελε (χρήματα, να θεραπευτεί, φαγητό)

2. Δοξάζω το Θεό σημαίνει Του λέω πόσο θαυμαστός και δυνατός είναι. 

Γράψε κάτι που έκανε ο Θεός για σένα και δόξασέ Τον γιαυτό.__________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

1. Πέτρος και ο Ιωάννης μπήκαν στη φυλακή επειδή μιλούσαν στους 

ανθρώπους για: (το βάπτισμα, τη συγχώρηση, την ανάσταση).

Σκέψη: Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Πέτρο για να δείξει τη δύναμή Του, αλλά 

δεν πήρε τη δόξα ο Πέτρος για τη θεραπεία του χωλού. `Οταν ο Θεός σε 

χρησιμοποιεί να βοηθήσεις κάποιον ή να κάνεις κάτι για Κείνον, άσε να 

καταλάβουν οι άλλοι ότι ο Θεός ήταν Εκείνος που σε βοήθησε να το κάνεις.

3. Ο Πέτρος είπε ότι ο άνθρωπος θεραπεύτηκε επειδή είχε πίστη στο όνομα 

Του ______________________________________________________

«`Εχω λίγα χρήματα για σένα.»

«`Ασε μας ήσυχους· έχουμε δουλειά.»

 Πήδησε φώναξε ζητιάνεψε περπάτησε

Βάλε σε κύκλο τις σωστές λέξεις μέσα σε κάθε παρένθεση.

«Στο όνομα του Ιησού, σήκω και περπάτα.»

3. Γράψε το όνομα κάποιου που τον βοήθησες να πιστέψει στο Χριστό.

_____________________________________________________ 

 έβρισε  έκλαψε  δόξασε

2. Περίπου (500, 2.000, 5.000 ) άνθρωποι πίστεψαν στο Χριστό.

1. Βάλε σε κύκλο τις λέξεις που περιγράφουν τι έκανε ο άνθρωπος .

1. Ο Πέτρος κι ο Ιωάννης πήγαν στο ναό για να ______________________..

3. Υπογράμμισε τα λόγια που είπε ο Πέτρος σ' αυτόν τον άνθρωπο.

Πράξεις 3:1-6

η
1  Μέρα

Πράξεις 3:7-12,16

η2  Μέρα

Πράξεις 4:1-6

η
3  Μέρα

Ο Πέτρος και ο Ιωάννης 
θεραπεύουν έναν άνθρωπο

ΌΝΟΜΑ:

ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ
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Ρωμαίους 3:23, 5:8, 6:23 

Πράξεις 4:13-20

η
5  Μέρα

η
6  Μέρα

3. Βάλε ένα Χ στο κουτί που δείχνει με τίνος τη δύναμη ο Πέτρος έκανε το 

θαύμα.       

          o   Ιησού Χριστού           o   Μωυσή               o  Αβραάμ 

2. Το _______________ βοήθησε τον Πέτρο ν' απαντήσει την ερώτηση των 

αρχόντων.

Υπογράμμισε αυτά που περιγράφουν τι έκανες για να τον βοηθήσεις (Τον 

κάλεσα στο Κυριακό σχολείο, προσευχήθηκα, του έδωσα κάποιο φυλλάδιο, του 

εξήγησα πώς να πιστέψει στο Χριστό).

1. Σβήσε με ένα Χ τις λέξεις που δεν είναι σωστές μέσα στην παρένθεση. Οι 

άρχοντες ρώτησαν, " (Τι ώρα, στο όνομα τίνος, με τι φάρμακο) 

θεραπεύτηκε ο χωλός;"

2. Ποια είναι η τιμωρία της αμαρτίας;

4. Οι άρχοντες τους τιμώρησαν και τους άφησαν ελεύθερους.____________

4. Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη μέσα στην παρένθεση. Σύμφωνα με το 

εδάφιο 12 ο μόνος που μπορεί να σε σώσει είναι (ο Μωάμεθ, ο δάσκαλός 

σου, ο Ιησούς Χριστός). 

 Η θεραπεία του χωλού ήταν ένας θαυμαστός τρόπος για να φανεί η 

δύναμη του  Χριστού, αλλά ο Πέτρος ήθελε να καταλάβουν οι άνθρωποι 

αυτοί ότι ήταν πιο σπουδαίο και πιο σημαντικό να καταλάβουν ότι ο Ιησούς 

Χριστός είχε τη δύναμη να τους σώσει από την αμαρτία.

1 Ποιος αμάρτησε;_______________  Συμπεριλαμβάνεσαι και συ; _______

3. Ποιος πήρε επάνω του την τιμωρία για την αμαρτία;

4. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός το έκανε αυτό για σένα;

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ.

2. Προειδοποίησαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη να μη μιλούν στο όνομα του 

Ιησού Χριστού._________

3. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης δεν μπορούσαν να σταματήσουν να μιλάνε γι' 

αυτό που είδαν και άκουσαν.___________

Σκέψη: Σωτηρία σημαίνει να γλιτώσεις από την τιμωρία και τη δύναμη της 

αμαρτίας.

5. Τι δίνει ο Θεός σε όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό;

Σκέψη: Αν ποτέ σου δεν εξομολογήθηκες στον Ιησού Χριστό ότι αμάρτησες και 

δεν Του είπες ότι πιστεύεις πως πέθανε και αναστήθηκε για σένα, μπορείς να 

το κάνεις αυτήν τη στιγμή.

1. Οι άρχοντες κατάλαβαν ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήταν δειλοί._________

Πράξεις 4:7-12

η
4  Μέρα
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2. Ποιο εδάφιο μας λέει πώς ο Θεός απάντησε την προσευχή τους; _______ 

_____________________

1. Υπογράμμισε τις προτάσεις που μας λένε τι έκαναν ο Πέτρος και ο 

Ιωάννης μετά που τους άφησαν ελεύθερους. 

  Παραπονέθηκαν για τους άρχοντες.

3. Οι απόστολοι χρειάζονταν θάρρος για να μιλήσουν για κάτι πολύ 

σημαντικό. Στο παζλ βάψε με κίτρινο όλα τα "1"  και με μαύρο όλα τα "2"  

για να βρεις την απάντηση.

  Προσευχήθηκαν και ζήτησαν θάρρος

  `Ετρεξαν και κρύφτηκαν                     

  Διηγήθηκαν στους άλλους αποστόλους αυτά που τους έκαναν

Πράξεις 4:23-31

η
7  Μέρα
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