
Μάθημα

3. Οι άνθρωποι (γιόρταζαν, βαπτίζονταν, έδιναν χρήματα) για να δείξουν ότι 

πιστεύουν στον Ιησού Χριστό.

2. `Οταν ο Φίλιππος κήρυξε τα καλά νέα για τον Ιησού Χριστό στη Σαμάρεια, 

(Ο Σίμωνας τον φθόνησε πολύ, ξέσπασε διωγμός, οι άνθρωποι πίστεψαν 

στο μήνυμα του Φιλίππου).

Υπογράμμισε τις σωστές λέξειςσε κάθε παρένθεση.

1. Οι άνθρωποι ακολουθούσαν το Σίμωνα για τα ( μάγια του, χρήματά του,  

φάρμακά του).

5. Θα είμαστε ευτυχισμένοι και μακάριοι αν _____________και_________ 

______________________το Λόγο του Θεού.

3. Ο Θεός μας μιλάει με το Λόγο Του, την Αγία Γραφή. Δίνεις εσύ σημασία και 

προσέχεις αυτά που λέει όταν διαβάζεις τη Γραφή σου;__________ 

_________________________________________________________

3. Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη στην παρένθεση. Στην πόλη εκείνη είχαν μεγάλη 

(λύπη, πόνο, διωγμό, χαρά)όταν άκουσαν οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού.

2. `Εδωσαν οι άνθρωποι σημασία στο Φίλιππο; _____________________

 (Μάλωναν με τους εχθρούς τους, κήρυτταν το Λόγο του Θεού, 

κρυβόντουσαν) όπου κι αν πήγαιναν.

1. Ο ________________ καταδίωκε (κακομεταχειριζόταν) τους πρώτους 

Χριστιανούς βάζοντάς τους στη φυλακή.

Σκέψη: Σε πολλές χώρες σήμερα, οι πιστοί, ακόμη και μικρά παιδιά, σκοτώνο-

νται ή μπαίνουν στη φυλακή. Ευχαρίστησε τώρα αμέσως το Θεό για την ελευ-

θερία που έχεις να πιστεύεις στον Ιησού Χριστό και να Τον υπηρετείς. 

1. Ο Φίλιππος πήγε στη _ _ _ _ _ _ _ _ και μίλησε στους ανθρώπους για τον 

Ιησού Χριστό.

2. Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις στην παρένθεση. Πολλοί Χριστιανοί 

έφυγαν από την Ιερουσαλήμ για ν' αποφύγουν το διωγμό. 

Πράξεις 8:1-4

η
1  Μέρα

Πράξεις 8:5-8
Λουκάς 11:28

η
2  Μέρα
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Ο Φίλιππος υπακούει στο Λόγο του Θεού

ΌΝΟΜΑ:

Πράξεις 8:9-13

η3  Μέρα

ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ



Πράξεις 8:26 - 31

Πράξεις 8:32-40

η5  Μέρα

η
6  Μέρα

3. Ο Πέτρος είπε στον Σίμωνα ότι τα _ _ _ _ _ _ _ του δεν είχαν καμιά αξία 

για το Θεό.

4. Ο Πέτρος είπε στο Σίμωνα να _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ για την αμαρτία του και 

να προσευχηθεί στο Θεό να τον _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Σκέψη: Πρέπει να έχουμε την επιθυμία οι άλλοι να καταλαβαίνουν ότι 

πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. 

Σβήσε με Χ τις λέξεις  που δεν είναι σωστές στις παρενθέσεις 2 και 3.

3. Ο άνθρωπος είπε στο Φίλιππο ότι χρειαζόταν (κάποιον δάσκαλο, 

ένα άλλο βιβλίο, ένα ζευγάρι γυαλιά) για να καταλάβει αυτά που διάβαζε.

2. Ο Σίμων ήθελε να έχει κι αυτός τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και έφερε 

_ _ _ _ _ _ _ στον Πέτρο.

1. Ο _ _ _ _ _ _ και ο _ _ _ _ _ _ _ ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα  για να 

βοηθήσουν το Φίλιππο.

1. Υπάκουσε ο Φίλιππος στις εντολές του αγγέλου στο εδάφιο 27; 

_____________________

5. Η αμαρτία μας εμποδίζει να έχουμε καλές σχέσεις με το Θεό. Ο Ιησούς 

Χριστός όμως μας βοηθάει να τακτοποιηθούμε με το Θεό. Τι πρέπει να 

κάνει ο πιστός όταν αμαρτάνει;  _______________________ Πες στο Θεό 

τι αμαρτία έκανες. Ευχαρίστησέ Τον γιατί σε συγχωρεί.

2. Ο Φίλιππος βρήκε έναν Αιθίοπα να κάθεται στην άμαξά του και να διαβάζει 

(το Λόγο του Θεού, τα οικονομικά στοιχεία της βασίλισσας, 

την ιστορία της Αιθιοπίας). 

2. Τι έκανε ο Αιθίοπας για να δείξει ότι πίστεψε στο Λόγο του Θεού και στον 

Ιησού Χριστό ως Σωτήρα του; 

_________________________________________________________

1. Τα εδάφια 32 και 33 είναι εδάφια παρμένα από την Παλιά Διαθήκη (Ησαίας 

53:7,8). Ποιο ζώο περιγράφει ο Θεός σ' αυτά τα εδάφια; 

_______________________

2. Ο Φίλιππος εξήγησε ότι τα εδάφια μιλούσαν για ___________________
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Πράξεις 8:14,18-25
Α' Ιωάννου 1:9
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Καθώς ο Φίλιππος  μιλούσει στη Σαμάρεια οι άνθρωποι άκουσαν το Λόγο του 

Θεού. Ο Αιθίοπας άκουσε το Λόγο του Θεού καθώς διάβαζε τον Ησαΐα και ο 

Φίλιππος του εξήγησε τη σημασία του. Ο Θεός θέλει να μιλήσει και σε σένα 

μέσα από την Αγία Γραφή. Διάβασε το καθένα από τα παρακάτω εδάφια και 

απάντησε τις δύο ερωτήσεις για να βρεις τι λέει ο Θεός.

η
7  Μέρα

Διάβασε
Τι  υπόσχεται ο Θεός

στα παρακάτω εδάφια;
Τι μου λέει ο Θέος να κάνω
μέσα από αυτά τα εδάφια;

Πράξεις 
16:31

Α' Ιωάννου
1:9

Ιωάννης
14:13,14
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