
Μάθημα

1. Υπογράμμισε όλες τις λέξεις που είναι σωστές για τον Κορνήλιο. 

  `Απληστος  προσευχόταν κάθε μέρα στα είδωλα

Ο Κορνήλιος ήταν Εθνικός που σημαίνει  ότι δεν ήταν Ιουδαίος.

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση. 

  Ευσεβής  γενναιόδωρος στους φτωχούς

2. Σ' ένα όραμα ο άγγελος είπε στον Κορνήλιο ότι ο Θεός θυμήθηκε (τα 

γενέθλιά του, τις αμαρτωλές του πράξεις, τις προσευχές του και τις 

ελεημοσύνες  του) και θα του έστελνε κάποιον που τον έλεγαν (Πέτρο, 

Σαύλο, Βαρνάβα).

  Εγωιστής  προσευχόταν στο Θεό τακτικά

3. Ο Κορνήλιος έστειλε (δύο, τρεις, τέσσερις) άντρες στην Ιόππη για να τον  

βρουν. O Θεός προετοίμαζε τον Κορνήλιο ν' ακούσει για το Σωτήρα.

1. Ο Πέτρος ανέβηκε στο υπερώο για να ___________________.

2. Ο Πέτρος είδε ένα όραμα ενώ προσευχόταν. Είδε όλα τα ____________ 

_______ , τα ____________, τα _____________ και τα ______________

2. Ο Πέτρος είπε ότι ποτέ του δεν έφαγε κάτι που είναι ακάθαρτο 

___________

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ

1. Ο Σίμων είπε στον Πέτρο να σκοτώσει και να φάει ένα από τα ζώα 

___________

4. Δύο φορές του είπαν του Πέτρου να σκοτώσει και να φάει. ___________

1. Το ΝΜΕΠΑΥ ____________  είπε στον Πέτρο να πάει με τους τρεις 

άντρες.

3. Ο,τι καθαρίζει ο Θεός είναι καθαρό  _____________

Ξεμπέρδεψε τα κεφαλαία για να βρεις τις λέξεις.
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Ο Πέτρος μιλάει στον Κορνήλιο 
για το Ευαγγέλιο

ΌΝΟΜΑ:

ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ
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η
4  Μέρα



Πράξεις 10:24-33

η5  Μέρα

2. Υπογράμμισε την πρόταση που λέει τι ήταν αυτό που έκανε τον Πέτρο να 

επισκεφτεί τον Κορνήλιο.

  Ο Θεός έδειξε στον Πέτρο ότι δεν πρέπει να θεωρεί κανένα άτομο

 ακάθαρτο.

3. Υπογράμμισε την πρόταση που λέει τι έκανε τον Κορνήλιο να καλέσει τον 

Πέτρο στο  σπίτι του.

  Ετοίμασε μεγάλο τραπέζι .

  `Ηταν περίεργος να μάθει για τους εθνικούς και τις συνήθειές τους.

  Ο Θεός του είπε να στείλει και να φωνάξει τον Πέτρο γιατί είχε

 κάποιο μήνυμα γι' αυτόν.

  Πήγε στη συναγωγή για να προσευχηθεί.

  Κανένας από τους Ιουδαίους φίλους του δε θα το μάθαινε

   Ο Κορνήλιος ήθελε να δείξει την καλοσύνη του στους Ιουδαίους.

   Ο Κορνήλιος άκουσε για τον Πέτρο και ήθελε να τον γνωρίσει.

2. Οι άντρες είπαν στον Πέτρο, "`Ενας ΓΟΛΑΓΕΣ  ______________ είπε 

στον Κορνήλιο να στείλει ανθρώπους να σε φωνάξουν για ν' ακούσει τα 

λόγια σου."

        Κάλεσε την οικογένειά του και τους φίλους του για ν' ακούσουν τον Πέτρο.

1. Υπογράμμισε την πρόταση που λέει τι έκανε ο Κορνήλιος ενώ περίμενε 

τον Πέτρο να έρθει .

3. Το `Αγιο Πνεύμα θα σε οδηγήσει σε κάποιον που πρέπει ν' ακούσει για το 

Χριστό. Γράψε το όνομα κάποιου που έχεις στο μυαλό σου αυτήν τη 

στιγμή. _________________________________________________

1. Ο Πέτρος τώρα κατάλαβε ότι ο Θεός αγαπάει όλους, (όχι μόνο τους 

Ιουδαίους) και θέλει να μάθουν για το Γιο Του. Ο Θεός δέχεται τους 

ανθρώπους στην οικογένειά Του από κάθε _________________ .

2. Ο Πέτρος μίλησε στον Κορνήλιο και τους καλεσμένους του για τον 

_________________________ . Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να μπει 

κανείς στην οικογένεια του Θεού.
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1. `Ολοι __________________ .

5.  Για να βρεις τη λέξη που περιγράφει τι νιώθει ο Θεός για όλο τον κόσμο 

πρέπει να λύσεις μερικά μαθηματικά προβλήματα που βρίσκονται μέσα 

στην καρδιά. Δίπλα σε κάθε πρόβλημα υπάρχει μία τελεία. `Ενωσε με μια 

ίσια γραμμή την τελεία του προβλήματος με την τελεία της λύσης.  Η κάθε 

γραμμή περνάει από ένα γράμμα και από έναν αριθμό. Ο αριθμός σου 

λέει σε ποιο κουτάκι να βάλεις το γράμμα. Θα δεις τη λέξη όταν 

συμπληρωθούν τα κουτάκια. 

3. Ενώ μιλούσε ακόμα ο Πέτρος κατέβηκε το  _________________ σ' όλους 

που άκουγαν το μήνυμά του.

4. Οι Ιουδαίοι πιστοί που ήταν με τον Πέτρο έμειναν έκπληκτοι γιατί το `Αγιο 

Πνεύμα δόθηκε στους ____________________. Ο Θεός έδειξε σ' αυτούς 

τους Ιουδαίους πιστούς ότι δέχεται όλους που πιστεύουν στον Ιησού.

2. Ο καθένας που  _________________ στο Χριστό θα πάρει  συγχώρηση 

των αμαρτιών του.

Ρωμαίους 3:22β,23
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