
Μάθημα

2. `Ενωσε με γραμμές τις λέξεις που ταιριάζουν.

  Οι άρρωστοι και όσοι βασανίζονταν από κακά πνεύματα θεραπεύονταν.

  Οι άρχοντες                             συνελήφθησαν

  Οι απόστολοι                           άνοιξε τις πόρτες της φυλακής

  Πολλοί πίστευαν στον Κύριο Ιησού Χριστό.

  Μάζευαν φαγητό για τους φτωχούς.

1. Υπογράμμισε όλες τις προτάσεις που περιγράφουν πώς βοηθούσαν οι 

απόστολοι τους ανθρώπους.

  `Εδιναν ρούχα και παιχνίδια στα παιδιά.

  Ο άγγελος                                ήταν γεμάτοι φθόνο

1. `Οταν οι φύλακες πήγαν να πάρουν τους αποστόλους, βρήκαν τη φυλακή 

(αφύλακτη, βρώμικη, άδεια). 

Ο αρχιερέας νόμισε ότι οι απόστολοι ήταν στη φυλακή. Βάλε σε κύκλο τη 

σωστή λέξη σε κάθε παρένθεση.

2. Αργότερα οι φύλακες βρήκαν τους αποστόλους στο ναό (να κρύβονται, να 

προσεύχονται, να κηρύττουν ).  

2. Ο Πέτρος είπε, " Πρέπει να υπακούμε στο _ _ _  παρά στους  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ."

1. `Οταν πήραν τους αποστόλους από το ναό για να τους κάνουν ερωτήσεις, 

ο αρχιερέας είπε, "σας είπαμε να μην κηρύττετε στο _ _ _ _ _  του Ιησού."

3. Γράψε κάτι που θέλει ο Θεός να κάνεις και το βρίσκεις δύσκολο. 

___________________________________________________________

η1  Μέρα

Πράξεις 5:21-25       

η2  Μέρα

Πράξεις 5:26-29

η3  Μέρα

Βήματα Πίστης, Καινή  3ος, Σελίδα 1Διαθήκη Τόμος Μάθημα 5, 

Οι απόστολοι μπαίνουν στη φυλακή

ΌΝΟΜΑ:

ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Πράξεις 5:14, 16-20



Πράξεις 5:33,34,38,39

Πράξεις 5:40-42

η5  Μέρα

η
6  Μέρα

1. `Οταν οι άρχοντες άκουσαν τα λόγια του Πέτρου ήθελαν να (τιμήσουν,  

σκοτώσουν,  χτυπήσουν) τους αποστόλους.

  Τους έδειραν.

                o   Δεν είμαι σίγουρος /η αν πίστεψα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι 

     ο Σωτήρας μου.

Βάλε σε κύκλο τις σωστές λέξεις μέσα σε κάθε παρένθεση. 

                o   Ποτέ μου δεν πίστεψα στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα μου.

                o   Ξέρω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Σωτήρας μου. 

2. Ο Γαμαλιήλ είπε στους άρχοντες να ( μην ασχοληθούν με τους 

αποστόλους, σκοτώσουν τους αποστόλους αμέσως, ανταμείψουν τους 

αποστόλους επειδή υπάκουαν στο Θεό). 

  `Εκαναν χειραψία και τους ευχαρίστησαν για το κήρυγμά τους.

1. Υπογράμμισε τις προτάσεις που περιγράφουν τι έκαναν οι άρχοντες πριν 

αφήσουν ελεύθερους τους αποστόλους.

3. Ο Γαμαλιήλ προειδοποίησε τους άρχοντες ότι θα γίνονταν (βοηθοί του 

Θεού, θεομάχοι, υβριστές του Θεού). 

  Γεννήθηκε στη Βηβλεέμ.          Αναστήθηκε από τους νεκρούς.

3. Σε όλους που είναι _ _ _ _ _ _ _ _, ο Θεός δίνει το`Αγιο Πνεύμα να 

κατοικήσει μέσα τους.

4. Αν εμπιστεύτηκες τον Ιησού Χριστό να γίνει Σωτήρας σου, τότε έχεις το 

`Αγιο Πνεύμα μέσα σου,  και θα θέλεις να Τον υπακούς. Βάλε ένα Χ στο 

κουτάκι δίπλα από την πρόταση που αληθεύει για σένα.

1. Υπογράμμισε όλα που είπαν οι απόστολοι στον αρχιερέα για τον Ιησού 

Χριστό.

  Είναι `Αρχοντας και Σωτήρας  Συγχωρεί την αμαρτία.

  Κρεμάστηκε στο ξύλο.                   `Ηταν μαραγκός.

2. Οι απόστολοι είπαν ότι ήταν _ _ _ _ _ _ _ _ για όλα τα γεγονότα που 

συνέβησαν στον Ιησού Χριστό. 

  Τους έβαλαν σε ξυλοπέδες για 24 ώρες.

  Τους διέταξαν να μη μιλήσουν στο όνομα του Ιησού.

2. Βάλε σε κύκλο τις σωστές λέξεις μέσα στην παρένθεση.    Οι απόστολοι 

ήταν (χαρούμενοι, έκλαιγαν, παραπονιότουσταν) καθώς έφευγαν. 

3. Εσύ πώς αντιδράς όταν  σε μεταχειρίζονται άδικα επειδή ήσουν υπάκουος; 

__________________________________________________ 

___________________________________________________________

4. Ποιο εδάφιο μας λέει ότι συνέχισαν να υπακούν το Θεό; ______________ 

Βήματα Πίστης, Καινή  3ος, Σελίδα 2 Διαθήκη Τόμος Μάθημα 5, 

Πράξεις 5:30-32

η
4  Μέρα



Η Αγία Γραφή μας μιλάει για κάποιον που του φέρθηκαν άσχημα επειδή 

υπάκουσε στο Θεό τον Πατέρα. Για να βρεις το όνομά του, βάψε τα μέρη 

εκείνα με τις τελείες μαύρα στο παζλ που είναι παρακάτω. Μετά κράτησέ το 

μπροστά από ένα καθρέπτη ανάποδα για να διαβάσεις το όνομά του.

Βήματα Πίστης, Καινή  3ος, Σελίδα 3Διαθήκη Τόμος Μάθημα 5, 

η7  Μέρα
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