
Μάθημα

  Μη μιλάς  Σήκω γρήγορα Ακολούθησέ με

1. Στην αρχή τι νόμισε ο Πέτρος ότι γίνεται; _________________________

2. Ποιο εδάφιο μας λέει ότι ο Πέτρος τελικά κατάλαβε ότι ο Θεός τον 

ελευθέρωσε; ______________________________

3. Ποιο είναι ένα από τα προβλήματά σου; _______________________ 

Ζήτησε από το Θεό να σε βοηθήσει.

Σβήσε με ένα Χ τις λέξεις που δεν είναι σωστές σε κάθε παρένθεση. 

2. Οι άνθρωποι στην εκκλησία (προσεύχονταν για, ανησυχούσαν για , 

ελευθέρωσαν) τον Πέτρο.

  Κράτα το χέρι μου Φόρα τα ρούχα σου  Βάλε τα παπούτσια σου.

1. Πολλοί άνθρωποι μαζεύτηκαν στο σπίτι της Μαρίας για να (γιορτάσουν, 

δουλέψουν, προσευχηθούν).

3. `Οταν έχεις κάποιο πρόβλημα τι κάνεις; (ανησυχείς, προσεύχεσαι, κλαις, 

το αγνοείς)

2. Υπογράμμισε όλες τις οδηγίες που έδωσε ο άγγελος στον Πέτρο.

Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη ή λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. Ο βασιλιάς Ηρώδης σκότωσε (τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη) και 

έβαλε (τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη) στη φυλακή.

1. Κάνε μια ζωγραφιά που να δείχνει τι συνέβη στο εδάφιο 6.
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Ο Άγγελος ελευθερώνει 
τον Πέτρο από τη φυλακή

ΌΝΟΜΑ:

Πράξεις 12:9-11

ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Πράξεις 12:12-17
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Πράξεις 12:18,19
Α' Πέτρου 5:7

η
5  Μέρα

2. `Οταν οι άνθρωποι είδαν τον Πέτρο (λυπήθηκαν, χάρηκαν, ξαφνιάστηκαν).

3. Ο Πέτρος είπε στους ανθρώπους πώς ο Θεός τον (τιμώρησε, γλίτωσε, 

συγχώρησε).

4. Θυμήσου κάποια περίπτωση που ο Θεός απάντησε την προσευχή σου και 

γράψ' την εδώ. ______________________________________________ 

__________________________________________________________

Σκέψη: `Οταν λέμε στους άλλους πώς ενήργησε ο Θεός στη ζωή μας, τους 

ενθαρρύνουμε να Τον εμπιστευτούν. 

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ

1. Οι στρατιώτες ήξεραν τι έγινε ο Πέτρος. ______________

4. Ο Θεός φροντίζει για τα προβλήματά μας όταν Του τα λέμε και Του 

δείχνουμε εμπιστοσύνη. _____________

3. Ο Ηρώδης διέταξε να θανατωθούν οι φύλακες. _____________

2. 'Οταν ο Ηρώδης μίλησε στο λαό, εκείνοι φώναζαν ενθουσιασμένοι 

λέγοντας ότι αυτός που μιλάει είναι _____________. Προσπαθούσαν να 

κερδίσουν την εύνοιά του.

2. Ο Ηρώδης βρήκε τον Πέτρο στο σπίτι της Μαρίας _____________

3. Ο Ηρώδης πέθανε γιατί δεν έδωσε στο Θεό _______________________ 

Εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν ο εαυτός του μάλλον παρά ο Θεός.

1. Οι άνθρωποι της Τύρου και της Σιδώνας ζητούσαν να συνδιαλλαγούν γιατί 

____________________________________
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Προσπάθησε να αποκρυπτογραφήσεις το όνομα ή την ιδιότητα αυτών που 

έμαθες σ' αυτήν την ιστορίαΠράξεις 12:1-17

η
7  Μέρα
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