
Μάθημα

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις μέσα σε κάθε παρένθεση στις προτάσεις 1 και 2.

  Ο Ανανίας και η Σαπφείρα κράτησαν ένα μέρος από τα χρήματα.

3. Πώς τιμωρήθηκε ο Ανανίας; __________________________________

5. Θυμήσου κάποιο ψέμα που είπες. Γιατί το είπες; __________________

2. Ο Βαρνάβας (πούλησε το κτήμα του, πήρε κι' άλλη δουλειά, δανείστηκε 

μερικά χρήματα) για να βοηθήσει εκείνους που είχαν ανάγκη.

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 

2. Η Σαπφείρα συνεννοήθηκε με τον Ανανία να δώσουν ένα μέρος από τα 

χρήματα και να νομίσουν οι απόστολοι ότι αυτά ήταν όλα τα χρήματα που 

πήραν. ______________

4. Γιατί νομίζεις ότι ο Ανανίας είπε ψέματα; _________________________

  Ο Ανανίας και η Σαπφείρα έφεραν όλα τα χρήματα στον Πέτρο.

2. Ο Πέτρος έδειξε στον Ανανία ότι στην πραγματικότητα έλεγε ψέματα 

στο___________________

1. Σβήσε με ένα Χ την πρόταση που είναι λάθος.

4. Οι άνθρωποι φοβήθηκαν όταν έμαθαν για τον Ανανία και τη Σαπφείρα. 

____________________________

1. Οι καινούργιοι πιστοί έδειχναν ότι πραγματικά πίστεψαν στον Ιησού 

Χριστό, γιατί (δούλευαν, μοιραζόντουσαν, προσεύχονταν) με τους άλλους.

1. Η Σαπφείρα είπε στον Πέτρο την αλήθεια. _________________

 _________________________________________________________

3. Η Σαπφείρα τιμωρήθηκε για την αμαρτία του Ανανία. ______________

  Ο Ανανίας και η Σαπφείρα πούλησαν ένα κτήμα.

Σκέψη: Ο Θεός θεωρεί εμένα υπεύθυνο για την αμαρτία μου.

3. Ο Χριστός ευχαριστιέται όταν μοιραζόμαστε αυτά που έχουμε με τους 

άλλους. Εσύ τι έχεις που θα μπορούσες να το μοιραστείς με κάποιον άλλο;

 ___________________________________________________________   

Πράξεις 4:32-37

η
1  Μέρα

Πράξεις 5:1-6

η2  Μέρα

Πράξεις 5:7-11

η3  Μέρα

Βήματα Πίστης, Καινή  3ος, Σελίδα 1Διαθήκη Τόμος Μάθημα 4, 

Ο Ανανίας και η Σαπφείρα λένε ψέματα

ΌΝΟΜΑ:

ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ



Ιάκωβος 3:5-8

Ησαΐας 6:1-7
Α` Ιωάννου 1:9

η
5  Μέρα

η
6  Μέρα

1. Βάλε σε κύκλο τη λέξη που περιγράφει καλύτερα πώς νιώθει ο Θεός 

για το ψέμα. 

2. Βάλε σε τετράγωνο μια από τις πιο πάνω λέξεις, που περιγράφει πώς ο 

Θεός νιώθει όταν λέμε την αλήθεια.

3. Υπογράμμισε όλες τις περιπτώσεις που έχεις τον πειρασμό να πεις 

ψέματα.

  `Οταν μαλώνω με τον αδελφό μου ή την αδελφή μου 

  Το επιδοκιμάζει                 ευχαριστιέται                το μισεί

2. `Οταν ο Ησαΐας είδε τον Κύριο, ένιωσε τον εαυτό του ότι είναι άνθρωπος 

με χείλη  _ _ _ _ _ _ _ _ .

4. Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός θα μας ____________________ 

και θα μας ______________________________.

  `Οταν δεν κάνω τις δουλειές που μου αναθέτουν 

2. Από το εδάφιο 8 γράψε τρία πράγματα λένε πόσο επικίνδυνη είναι.η 

γλώσσα.

  `Οταν φτάνω στο σπίτι μου αργά μετά το σχολείο

  `Οταν δεν κάνω τις ασκήσεις μου 

3. Αφού εξομολογήθηκε την αμαρτία του, ένα άγγελος έβαλε στο στόμα του 

ένα αναμμένο _ _ _ _ _ _ _ _ και απομακρύνθηκε η αμαρτία του.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

1. Υπογράμμισε τη σωστή λέξη μέσα στην παρένθεση. Ποιο μέρος του 

σώματός μας είναι το πιο δύσκολο να το ελέγξουμε; (μάτια, αυτιά, χέρια, 

γλώσσα, πόδια)

1. Ο προφήτης Ησαΐας είπε ότι ο Θεός είναι _ _ _ _ _Αυτό σημαίνει ότι ο 

Θεός είναι καθαρός και χωρίς αμαρτία.

 Σκέψου για κάποια περίπτωση σήμερα ή τώρα τελευταία, που  είπες 

ψέματα. Εξομολογήσου την αμαρτία σου στο Θεό αυτήν τη στιγμή. 

Ευχαρίστησέ Τον για τη συγχώρησή Του. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

  `Οταν σπάζω κάτι χωρίς να με δει κανείς

Βήματα Πίστης, Καινή  3ος, Σελίδα 2Διαθήκη Τόμος Μάθημα 4, 

Παροιμίες 12:22

η4  Μέρα



Ο Θεός είναι άγιος και θέλει να ζήσεις και συ μια άγια ζωή. Σου έδωσε κάποιον 

για να σε βοηθήσει. Για να βρεις ποιος μπορεί να σε βοηθήσει να ελέγχεις τη 

γλώσσα σου και να λες την αλήθεια, γράψε το πρώτο γράμμα από κάθε εικόνα 

στο κουτάκι που έχει τον ίδιο αριθμό – εκτός από την  εικόνα 4 που θα γράψεις 

το τελευταίο γράμμα.

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

Ρωμαίους 8:8,9

η7  Μέρα
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