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Μάθημα

Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφτασαν σε μια άλλη πόλη που την έλεγαν 

Αντιόχεια. Υπογράμμισε  τις σωστές λέξεις μέσα σε κάθε παρένθεση.

1. `Οταν τους κάλεσαν να μιλήσουν στη συναγωγή, ο Παύλος μίλησε για  ( το 

νόμο, τον καιρό, τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα). 

2. Οι άνθρωποι ήθελαν ο Παύλος (να φύγει και να μην ξαναγυρίσει, να 

ξανάρθει την επόμενη βδομάδα, να τους μιλήσει για κάτι άλλο). 

Υπογράμμισε τη σωστή λέξη μέσα σε κάθε παρένθεση. 

2. Η λέξη ιεραπόστολος σημαίνει "κάποιος που αποστέλλεται"  για να μιλήσει 

στους άλλους για το Χριστό. `Ηταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας 

ιεραπόστολοι; ___________________________

3. Ο Παύλος είπε ότι θα φέρει το μήνυμα της αιώνιας ζωής στους Εθνικούς 

μιας και οι Ιουδαίοι το (δέχτηκαν, απέρριψαν).

2. `Οταν οι Ιουδαίοι ηγέτες είδαν όλο τον κόσμο μαζεμένο, κυριεύτηκαν  από 

(φθόνο, χαρά, αμφιβολίες). 

2. Ο Παύλος στο ταξίδι αυτό (αρρώστησε, απογοητεύτηκε, νοστάλγησε το 

σπίτι του).

3. Γράψε το όνομα κάποιου ιεραποστόλου που ξέρεις. Προσευχήσου γι 

αυτόν ή γι αυτήν τώρα αμέσως. _______________________________

1. Το επόμενο Σάββατο, (μερικοί, κανένας, οι πιο πολλοί) από την πόλη 

μαζεύτηκαν για ν' ακούσουν το Λόγο του Θεού.

Βάλε σε κύκλο τις σωστές λέξεις μέσα σε κάθε παρένθεση. 

1. Ο (Λουκάς, Ιωάννης, Τιμόθεος) άφησε τον Παύλο και το Βαρνάβα και 

γύρισε  πίσω στα Ιεροσόλυμα. 

1. Ο Ιησούς είπε στους __________________ Του ότι τους αποστέλλει για 

να κάνουν το έργο Του.Ιωάννης 20:19-21
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1. Οι Εθνικοί απογοητεύτηκαν με την απόφαση του Παύλου.  _________

2. Οι Ιουδαίοι τιμούσαν το Λόγο του Κυρίου.  __________

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 

3. Πολλοί Εθνικοί πίστεψαν στο μήνυμα της αιώνιας ζωής. __________

4. Ο Λόγος του Κυρίου διαδόθηκε σ' ολόκληρη τη χώρα. ____________

1. Οι Ιουδαίοι ηγέτες ξεσήκωσαν ΩΜΙΟΓΔ _ _ _ _ _ _ ενάντια στον Παύλο και 

στο Βαρνάβα και τους ΒΑΑΓΝΕΛ _ _ _ _ _ _ _  έξω από τα σύνορά τους. 

2. `Οταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφυγαν, τίναξαν τη ΗΣΟΝΚ _ _ _ _ _ από 

τα πόδια τους.

 Ξεμπέρδεψε τα κεφαλαία για να σχηματίσεις τις λέξεις στις παρακάτω 

προτάσεις.

Ο Βαρνάβας και ο Παύλος ταξίδεψαν μακριά από την πατρίδα τους για να 

κηρύξουν το Λόγο του Θεού σε διάφορες πόλεις. Συμπλήρωσε την ιστορία με 

τις λέξεις που βρίσκονται στις εικόνες στην επόμενη σελίδα. Κάνε τις 

μαθηματικές πράξεις  για να βρεις τις πόλεις που πήγαν.

Ο Βαρνάβας κι ο Παύλος ξεκίνησαν από την ______________ .Κατεβαίνουν 

στη ________________ από όπου παίρνουν το καράβι και φτάνουν στη 

________________ της ______________ Κηρύτουν το Λόγο του Θεού και 

φεύγουν για την __________. Εδώ πιστεύει ο Σέργιος Παύλος. Φεύγουν από 

την__________ και φτάνουν στην _____________ της _________________. 

Διασχίζοντας την περιοχή φτάνουν στην _______________της 

_______________. Κηρύτουν το Λόγο του Θεού. Οι Ιουδαίοι εναντιώνονται και 

ανάγκαζονται να φύγουν και να  πάνε στο ___________. Πολλοί άνθρωποι 

πιστεύουν, αλλά αυτοί που εναντιώνονται ξεσηκώνουν τον κόσμο εναντίον 

τους. Φεύγουν και πάνε στις πόλεις της ________________στα __________  
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Σαλαμίνα 1+2=Παμφυλία 19+0=

Ικόνιο 4+7=

Πάφος  2Χ3=

Λύστρα 26χ2=
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και στη ____________. Κι εδώ πολλοί γίνονται Χριστιανοί. Γυρνάνε πίσω στα 

____________, στο ____________και στην _______________και 

ενθαρρύνουν τους πιστούς. Διασχίζοντας την ___________ φτάνουν στην 

_______________ όπου κήρυξαν στην __________ στην συνέχεια κατέβηκαν 

στην ________________και από εκεί πήραν το πλοίο για την_____________ 

της ____________την πόλη από όπου είχαν ξεκινήσει. 

Σελεύκεια  9 -7=
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Αντιόχεια 5-4=

Αντιόχεια 7+2=

Πέργη 28χ4=

Κύπρος  12χ3=

Συρία 14+9=

Αντιόχεια 29-7=

Λύστρα 5Χ3=

Πέργη 2Χ10=

Λυκαονία 24χ2=

Δέρβη 7Χ2=

Ικόνιο 7+9=

Πισιδία 27-9=

Αττάλεια 7Χ3=

Αντιόχεια 17χ1=

Πισιδία 7+3=

Πάφος 11-6=

Παμφυλία 32χ4=
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