
Κύρια Θέματα του βιβλίου των Πράξεων 
Διάλεξη Τρίτη  από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων 

Οδηγός Μελέτης 
 
Περιεχόμενα   
                                                                                                                                
                           
Περίγραμμα – Ένα περίγραμμα του μαθήματος,                                                                         
  
Σημειώσεις – Ένα πρότυπο που παρέχει:  το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις                
κλειδιά, αποσπάσματα και περιλήψεις του μαθήματος, και χώρο για γράψιμο 
πρόσθετων σημειώσεων. 
Ερωτήσεις αναθεώρησης -  Ερωτήσεις στα βασικά περιεχόμενα του μαθήματος  και             
χώρος για το γράψιμο των απαντήσεων.  Κατάλληλο για το γράψιμο εργασιών και τεστ. 
Ερωτήσεις εφαρμογής – Ερωτήσεις που συνδέουν το περιεχόμενο του μαθήματος με           
την χριστιανική ζωή, την θεολογία και την διακονία, κατάλληλο για συζητήσεις σε 
γκρουπ, γραπτές εργασίες και τεστ . 
  
Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το μάθημα και τον οδηγό σπουδών 

·      Πριν να δείτε το μάθημα 

o   Προετοιμασία – Ολοκληρώστε τα αναγνώσματα. 

o   Διαλλείματα διαγράμματος – Εξετάστε που αρχίζει και που τελειώνει το κομμάτι που ακούτε. Οι 
διαλέξεις έχουν συμπυκνωμένες πληροφορίες, γι’ αυτό ίσως να θέλετε να κάνετε κάποια διαλλείματα. Τα 
διαλλείματα θα πρέπει να σχεδιαστούν σύμφωνα  με τους κύριους διαχωρισμούς του περιγράμματος στις 
ενότητες. 

·       Καθώς βλέπεις το μάθημα 

o   Σημειώσεις -    Χρησιμοποιήστε  τα τμήματα των σημειώσεων για να ακολουθήσετε το μάθημα και να 
κρατήσετε συμπληρωματικές σημειώσεις. Πολλές από τις κύριες ιδέες συνοψίζονται ήδη στις σημειώσεις 
αλλά να κάνεις και τις δικές σου συμπληρωματικές σημειώσεις. Θα πρέπει επίσης να προσθέσετε 
λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν να θυμάστε , να περιγράψετε και να υπερασπίζεστε τις κύριες ιδέες. 

o   Παύση/επανάληψη μερών του μαθήματος – Ίσως να βρείτε χρήσιμο να κάνετε παύση ή 
επανάληψη σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να γράψετε συμπληρωματικές σημειώσεις, ξαναδείτε  
δύσκολες έννοιες, ή συζητήστε τα σημεία που σας ενδιαφέρουν. 

·       Αφού έχετε δει τα μαθήματα 
• Ερωτήσεις Ανασκόπησης – Απαντήστε στις ερωτήσεις αναθεώρησης στο χώρο που υπάρχει. 

Οι ερωτήσεις αναθεώρησης θα είναι καλύτερο, να τις συμπληρώσει ο καθένας μόνος και όχι σαν 
ομάδα.  

• Ερωτήσεις εφαρμογής -  Οι ερωτήσεις εφαρμογής είναι κατάλληλες για γραπτές εργασίες ή 
θέματα για συζήτηση. Για τις γραπτές εργασίες συνιστάτε οι απαντήσεις να μην ξεπερνούν την μία 
σελίδα. 
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Ι. Εισαγωγή  

Ο Λουκάς αναφέρεται σε τρία θέματα, καθώς ξεδιπλώνει την απρόσκοπτη εξάπλωση του 
ευαγγελίου της βασιλείας του Θεού!  

ΙΙ. Το Άγιο Πνεύμα  

• Ενδυναμώνει την εκκλησία ώστε να ζει μια μεταμορφωμένη ζωή και να ευαγγελίζει τον 
κόσμο.   



• Έκανε πολλά σημεία και θαύματα ώστε να αποκτήσει γνησιότητα η διακονία τω 
αποστόλων και των άλλων ηγετών της πρώτης εκκλησίας  

• Έδωσε θάρρος στους Χριστιανούς που αντιμετωπίζουν εναντίωση και διωγμό.  
 

 Α. Πριν την Πεντηκοστή  
 Ο Ιησούς επί σαράντα ημέρες ανάμεσα στην ανάσταση και την  ανάληψη Του 
δίδασκε τους αποστόλους   
  1. Χρόνος  

Όταν ο Ιησούς, ανακοίνωσε το επερχόμενο βάπτισμα του Πνεύματος, οι απόστολοι 
ρώτησαν αν ο Ιησούς επρόκειτο να αποκαταστήσει τη βασιλεία στον Ισραήλ.  

 
Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης προφήτευσαν ότι:  
• Εξαιτίας των μεγάλων αμαρτιών του Ισραήλ και του Ιούδα, ο Θεός:  
o Θα τους εξόριζε από τη Γη της Επαγγελίας  
o Θα τους υπέβαλε στην τυραννία ξένων αρχηγών 
• Ο Θεός θα έστελνε το Μεσσία για να αποκαταστήσει το λαό Του:  
o Συγχωρώντας τις αμαρτίες τους 
o Οδηγώντας τους και πάλι πίσω στη Γη της Επαγγελίας  
o Βασιλεύοντας σ’ αυτούς  
• Ο Μεσσίας θα γινόταν βασιλιάς στον Ισραήλ και τον Ιούδα, μετατρέποντας 
τη Γη της Επαγγελίας σε κέντρο της βασιλείας του Θεού στη γη.  
• Ο λαός του Θεού θα απολάμβανε αιώνια και ευλογημένη ζωή. Οι απόστολοι 
ήλπιζαν ότι ο Ιησούς θα εκπλήρωνε τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, πριν 
αναληφθεί στον ουρανό.   
   
Ο Θεός Θα εκπλήρωνε την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης μέσω:  
• Της εξάπλωσης του ευαγγελίου σ’ όλο τον κόσμο 
• Της ένδοξης επιστροφής του Χριστού  
 
Όταν η κρίση τελείωνε, ο Θεός θα εξέχεε το Πνεύμα Του όπως και πριν.  
 
Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης διακήρυξαν ότι: 
• Πριν έρθει ο Μεσσίας, ο Ισραήλ θα ζούσε αυτή την εποχή της αμαρτίας, της 
διαφθοράς και του θανάτου.  
 
• Όταν θα ερχόταν ο Μεσσίας, θα εγκαινίαζε την νέα εποχή της βασιλείας του 
Θεού.  
 Ο Ιησούς εξήγησε ότι η μετάβαση στην ένδοξη βασιλεία του Θεού θα γινόταν σε 
στάδια:  
• Εγκαινίαση -  στη διάρκεια της πρώιμης διακονίας του Ιησού. 
• Συνέχιση – στη διάρκεια της βασιλείας του Χριστού στον ουρανό.  



• Ολοκλήρωση – όταν ο Ιησούς επιστρέφει στο μέλλον.  
 

2. Σκοπός 
 Το Πνεύμα επρόκειτο να δοθεί ώστε να δώσει τη δύναμη  στους αποστόλους να 
γίνουν οι πιστοί μάρτυρες του Χριστού.  
Δύναμη – Ο συσχετισμός του Πνεύματος με τη δύναμη ήταν συνηθισμένο  γεγονός 
στην Παλαιά Διαθήκη ( π.χ. «Πνεύμα Θεού»  

 
• Μάρτυρες -  Το Πνεύμα του Θεού έδωσε δύναμη στο λαό Του, για να 
μιλήσει με θάρρος και αποτελεσματικότητα εκπροσωπώντας το Θεό. 
 
Το Πνεύμα θα ενεργούσε μέσω των αποστόλων, όπως είχε ενεργήσει και μέσω 
άλλων στην Παλαιά Διαθήκη. 

 
 Β. Η ήμερα της Πεντηκοστής  
 
  1. Σημασία 

• Η μέρα γιορτής στενά συνδεδεμένη με το Πάσχα  
• Γιόρταζαν περίπου 50 ημέρες μετά το Πάσχα την εποχή της πρώτης 
συγκομιδής. 
• Αποτελούσε υπενθύμιση του νόμου που ο Θεός είχε δώσει στο Μωυσή.  

 
• Η έκχυση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν σημαντική 
για την πρώτη εκκλησία:  
• Τους υπενθύμιζε την ελπίδα που είχε εξαγγελθεί από τον Ιερεμία.  
• Η θυσία του Ιησού στο σταυρό έγινε στη διάρκεια της εορτής του Πάσχα. 
• Ο ερχομός του Πνεύματος αποτελούσε τους πρώτους καρπούς συγκομιδής 
της αιώνιας σωτηρίας. 
• Καταδεικνύει ότι η εκκλησία είχε λάβει το νόμο του Θεού στην καρδιά.  

 
2. Γλώσσες  
 
Υπάρχει μεγάλη σύγχυση στην εκκλησία αναφορικά με τη δωρεά των γλωσσών.  
 
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι γλώσσες ήταν ένα θαύμα που αφορούσε στην ακοή 
μάλλον παρά την ομιλία.  
 
Το πιο πιθανό, το θαύμα αφορούσε στην ομιλία ανθρώπινων γλωσσών που οι 
ομιλητές δεν είχαν διδαχτεί ποτέ. 
 



• Ο Λουκάς έγραψε ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν Εκείνο που έδωσε την ικανότητα 
στους ομιλητές.  

 
• Ο όρος γλώσσες αναφέρεται σε συνηθισμένες γλώσσες που ομιλούνταν εκείνη 

την εποχή.  
 
Η εξήγηση του Πέτρου για τις γλώσσες  
 

• Αναφέρεται στον Ιωήλ β’ 28-32 
• Πίστευε ότι τα γεγονότα της Πεντηκοστής ήταν μέρος των τελευταίων ημερών.  
• Κατέδειξε ότι ο ερχομός του Πνεύματος επρόκειτο να λάβει χώρα πριν από τη 

μεγάλη και ένδοξη ημέρα του Κυρίου  
 
Πολλοί Χριστιανοί αποτυγχάνουν να κατανοήσουν τη σημασία του ερχομού του 
Πνεύματος.  
 

• Είναι κοινή πεποίθηση πολλών Χριστιανών ότι οι πραγματικά Χριστιανοί θα 
έχουν την εμπειρία μιας δραματικής εκδήλωσης γλωσσών. 

 
• Ο Πέτρος, όμως, θεωρούσε τις γλώσσες κυρίως ως σημάδι ότι είχε φθάσει η 

εποχή που περίμεναν. 
 
Σημαντικές και παντοδύναμες ενέργειες του Θεού έλαβαν χώρα με σκοπό να 
εγκαινιάσουν  τη βασιλεία  Του.  
 

• Ο Χριστός  πέθανε για τις αμαρτίες μας.  
• Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. 
• Ο Χριστός αναλήφθηκε στα δεξιά του Θεού, Πατέρα.  
• Κάθε φορά που κάποιος έρχεται στην πίστη του Χριστού, τα πλεονεκτήματα που 

απορρέουν από αυτά τα γεγονότα εφαρμόζονται και στη ζωή του ανθρώπου 
αυτού.  

 
Η Πεντηκοστή αποτελούσε ένα απ’ αυτά τα μοναδικά γεγονότα μέσω των οποίων ο 
Θεός εγκαινίασε την εποχή των τελευταίων ημερών.  
 
3. Αποτελέσματα  
Το Άγιο Πνεύμα χορήγησε δύναμη στους αποστόλους και χρησιμοποίησε τη δύναμη 
αυτή για να ευλογήσει την εξάπλωση του ευαγγελίου της βασιλείας.  
 
Ο Πέτρος πριν από την Πεντηκοστή:  

• Δέχτηκε επίπληξη στο όρος της Μεταμόρφωσης  



• Αρνήθηκε τον Χριστό τρείς φορές  
• Δεν είχε ανώτερη εκπαίδευση  
• Δεν ήταν το είδος του ανθρώπου που περίμενε κανείς ότι θα μπορούσε να 

μιλήσει με πειστικό και ακαταμάχητο τρόπο.  
 
Ο Πέτρος την Πεντηκοστή:  

• Κήρυξε ένα επιτυχημένο κήρυγμα ευαγγελίου  
• Αντέκρουσε εκείνους που κατηγορούσαν τους Χριστιανούς ότι ήταν μεθυσμένοι.  
• Ανέφερε μέρη της Παλαιάς Διαθήκης, τα ερμήνευε και τα εφάρμοζε με πειστικό 

τρόπο.  
• Έλαβε δύναμη ώστε να κάνει θαύματα ως μαρτυρία για το ευαγγέλιο. 

 
Ο Θεός ευλόγησε τη μαρτυρία των αποστόλων. 

• Τρείς  χιλιάδες  άνθρωποι πίστεψαν την ημέρα της Πεντηκοστής. 
  

• Εσωτερική αύξηση επήλθε ως αποτέλεσμα της ενδυνάμωσης του Πνεύματος.  
 

 
Γ. Μετά την Πεντηκοστή  
 1. Σαμάρεια  (Πράξεις η’ 14-17) 
 Οι πιστοί έλαβαν το Πνεύμα μετά τη μεταστροφή τους.  
 

Ήταν η πρώτη φορά που τόσοι πολλοί Σαμαρείτες ήρθαν στο Χριστιανισμό.  
 
Όταν το Ευαγγέλιο έφθασε στη Σαμάρεια, ήταν ένα γεγονός που αντιπροσώπευε 
ένα καινούργιο στάδιο στην εκπλήρωση της αποστολής που ο Ιησούς είχε 
αναθέσει στους μαθητές Του.  

 
2. Καισάρεια (Πράξεις ι’ 44-47)  
Ήταν η πρώτη φορά που σημαντικός αριθμός εθνικών μεταστρέφονταν στον 
Χριστό.  
 
Γεγονότα παρόμοια με την Πεντηκοστή: όσοι πίστευαν στο ευαγγέλιο άρχισαν να 
μιλούν γλώσσες.  
 
Ήταν μεγάλη έκπληξη για την πρώτη εκκλησία το γεγονός ότι οι εθνικοί 
μεταστρέφονταν στον Χριστό,  χωρίς προηγουμένως να μεταστραφούν στον 
Ιουδαϊσμό.   
3. Έφεσος (Πράξεις ιθ’ 1-6) 
 
Όπως και κατά την Πεντηκοστή: όσοι πίστευαν μιλούσαν γλώσσες και προφήτευαν  



 
Οι αποδέκτες ήταν μετανοημένοι Ιουδαίοι που είχαν λάβει τη μαρτυρία του 
Βαπτιστή πριν από την αποκάλυψη του Ιωάννη ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας.  
 
• Έκλεισε το θέμα  της σχέσης μεταξύ του Ιωάννη του Βαπτιστή και του Ιησού.  
• Κατέδειξε ότι το έργο του Ιησού που αφορούσε στον ερχομό του Πνεύματος είχε 

φτάσει σ’ ένα νέο επίπεδο. 

ΙΙΙ. Οι Απόστολοι 

Πριν ο Χριστός αναληφθεί στον ουρανό, όρισε τους αποστόλους να συνεχίσουν το έργο Του 
που ήταν η επέκταση της βασιλείας Του από την Ιερουσαλήμ στα πέρατα της γης.  

Το Άγιο Πνεύμα δόθηκε στους αποστόλους ώστε να γίνουν οι μάρτυρες Του σε όλο τον κόσμο.  

 Α. Μοναδικοί  

  1. Προϋποθέσεις  

Οι προϋποθέσεις   για το αξίωμα του απόστολου απέκλειαν οποιανδήποτε άλλο 
από το να αποκληθεί απόστολος. 

Ιδιαίτερες προϋποθέσεις:  

• Είχαν διδαχθεί απευθείας από τον Ιησού 
• Είδαν τον Ιησού μετά την ανάσταση  Του 
• Η αποστολή τους ανατέθηκε από τον Ίδιο τον Θεό. 

 
Η επιλογή του Παύλου ως αποστόλου έγινε μετά την ανάληψη του Ιησού στον 
ουρανό.  
 
2. Η εποχή της θεμελίωσης της εκκλησίας.  
Το έργο των αποστόλων ήταν να ιδρύσουν την εκκλησία του Ιησού Χριστού.   
 
Οι απόστολοι ήταν εκείνη  που έθεσαν τις βάσεις και θεμελίωσαν την εκκλησία:  
• Μετέφεραν το ευαγγέλιο από την Ιερουσαλήμ σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο.  

 
• Κέρδισαν στον Χρίστο τους πρώτους πιστούς από τον Ιουδαϊσμό, από την 

Σαμάρεια και από την ειδωλολατρία των Εθνικών.  
 

• Ίδρυσαν τις πρώτες εκκλησίες και έδωσαν τις κατευθυντήριες γραμμές τις 
οποίες θα έπρεπε να ακολουθήσει η εκκλησία.  

 



• Ένα μοναδικό έργο που δε θα χρειαζόταν να ολοκληρωθεί εφόσον ήταν ήδη 
ολοκληρωμένο.  

 
Β. Εξουσιοδοτημένοι  

1.  Λειτουργία  
Η λέξη απόστολος σημαίνει «αυτός που έχει αποσταλεί»  
 

• Αγγελιοφόρος  
• Αντιπρόσωπος  
• Πρέσβης 

 
Ο Ιησούς ανέθεσε σε ιεραποστόλους να γίνουν οι δικοί Του αντιπρόσωποι. 
 
Ο Ιησούς έδωσε εξουσία στους ιεραποστόλους Του.  
 
Οι απόστολοι ήταν εξουσιοδοτημένοι πρεσβευτές του Ιησού, που διέφεραν 
ουσιαστικά από τους άλλους μαθητές στα εξής:  

• Το αξίωμα τους στην εκκλησία ήταν διαρκές  
• Ήταν εξουσιοδοτημένοι να μιλούν για όλα τα θέματα που αφορούσαν στην 

ίδρυση και διακυβέρνηση  της εκκλησίας του Χριστού.  
 
2. Ευλογίες  
Ο Θεός ευλογούσε σχεδόν κάθε κήρυγμα των αποστόλων με νέους πιστούς.  
Η εξωτερική, αριθμητική αύξηση της εκκλησίας αποτελούσε απόδειξη της έγκρισης και 
δύναμης του Θεού.  
 
3. Θαύματα  
Ένας από τους βασικούς σκοπούς των θαυμάτων είναι να αποδείξουν ότι οι 
αγγελιοφόροι του Θεού μιλούν την αλήθεια και φέρνουν την εξουσία που ο Θεός τους 
είχε παραχωρήσει. 
 
Τα θαύματα των αποστόλων αποδείκνυαν ότι η μαρτυρία τους για τον Χριστό ήταν 
αληθινή.   
 
4. Αποκάλυψη  
Το Άγιο Πνεύμα καθοδηγούσε τους αποστόλους για να: 

• Αναπτύξουν την αλήθεια του ευαγγελίου  
• Πάρουν αποφάσεις για την εκκλησία συνολικά. 
• Ορίσουν τις δομές που θα επέτρεπαν στην εκκλησία να αυξηθεί στην 

ωριμότητα.   
 



Το επίσημο αξίωμα των αποστόλων, η ευλογία του Θεού στο έργο τους, τα θαύματα 
και η αποκάλυψη ήταν πειστικές αποδείξεις της αδιαμφισβήτητης εξουσίας τους.  
 

Γ. Ποικιλία μέσων  
1. Στρατηγικές 

• Ιστορία  
• Γραφή  
• Φύση 
• Προσωπική εμπειρία  
• Σημεία και θαύματα  
• Πίστη στον Χριστό 

 
2. Settings 

• Δημόσιες ομιλίες – κηρύγματα, απολογητική, άλλα είδη ομιλιών. 
• Διάλογος – προσκαλούνταν άνθρωποι ώστε να γίνει συζήτηση με 

αντεπιχειρήματα˙ οι απόστολοι υπερασπίζονταν το ευαγγέλιο.  
• Οικογένειες – συχνά περιλαμβάνονταν πολλοί συγγενείς, φίλοι και υπηρέτες 
• Προσωπικός ευαγγελισμός – προσαρμόζονταν το κήρυγμα τους στις γνώσεις 

και τις εμπειρίες του ακροατηρίου.  
 
Το Παράδειγμα των αποστόλων μας διδάσκει:   

• Να δίνουμε έμφαση σ’ αυτά τα στοιχεία του ευαγγελίου που ταιριάζουν 
περισσότερο με το ακροατήριο μας. 

• Να βρίσκουμε συγκεκριμένους τρόπους για να συνδέουμε το ευαγγέλιο με τη 
ζωή του κάθε μη – πιστού.  

 
IV. Η εκκλησία 

Α. Αναγκαιότητα 
Μία χούφτα άνδρες δεν μπορούσαν μόνοι τους να μεταφέρουν το μήνυμα του Χριστού  σε 
όλο τον κόσμο. 
  

1. Φυσικοί Περιορισμοί  
• Οι απόστολοι δεν ήταν δυνατόν να είναι «ζωντανές επιστολές» σ’ όλο τον 

κόσμο.  
• Οι απόστολοι ανέθεσαν στην εκκλησία μεγάλο μέρος της ευθύνης  για την 

αυθεντική μαρτυρία. 
• Οι απόστολοι δημιούργησαν ένα πρόσωπο για αυθεντικό ευαγγελισμό που 

μπορούσε να αντιγράφεται από κάθε επόμενη γενιά.  
 
2.Χρονικοί περιορισμοί  
Τουλάχιστον κάποιοι απόστολοι δε θα ζούσαν μέχρι την επιστροφή του Ιησού.  



Οι απόστολοί εκπαίδευσαν την εκκλησία για να ευαγγελίζεται τον κόσμο και να 
συνεχίσει το έργο τους όταν αυτοί πέθαιναν.  
 
Εξαιτίας των περιορισμών των αποστόλων, η εκκλησία κατέχει κεντρική θέση στη 
στρατηγική τους για την επέκταση της βασιλείας του Θεού.  
 

Β. Προετοιμασία  
1.  Διδασκαλία  
Οι διδαχές των αποστόλων αποτελούσαν τα θεμέλια της εκκλησίας, τη βάση για τα 
πιστεύω της εκκλησίας. 
 
Η εκκλησία θεμελιώνεται όχι μόνο στον Χριστό, ως τον ακρογωνιαίο λίθο, αλλά και 
στο θεμέλιο που έθεσαν οι απόστολοι και οι προφήτες της πρώτης εκκλησίας .  
 
2. Αξιώματα  
Ποικίλες χριστιανικές παραδόσεις έχουν αντιληφθεί με διαφορετικούς τρόπους τη 
διακυβέρνηση και τα αξιώματα της πρώτης εκκλησίας.  
Οι απόστολοι διόρισαν υπεύθυνους στην εκκλησία, ώστε εκείνη να μπορεί να φέρει 
εις πέρας την αποστολή που ο Θεός της είχε αναθέσει.  

• Διακόνους 
• Πρεσβυτέρους 

 
Οι απόστολοί ενθάρρυναν τους πρεσβυτέρους να ηγούνται μαζί μ’ αυτούς, ακόμα κι 
όταν οι απόστολοι ήταν παρόντες.  
 
Οι απόστολοι καλούσαν τους υπεύθυνους της εκκλησίας να διεκπεραιώσουν την 
αποστολή του Θεού για τη μεσσιανική βασιλεία.       
 
3. Δυσκολίες – Αντιξοότητες  
Το έργο των αποστόλων ήταν γεμάτο δυσκολίες, κινδύνους και διωγμό. 
  
Ο τρόπος με τον οποίο οι απόστολοι προετοίμασαν την εκκλησία να αντιμετωπίσει τις 
δυσκολίες φαίνεται στην ομιλία του Παύλου στους πρεσβυτέρους της Εφέσου.  
 
Ο σκοπός των αποστόλων:  

• να μην αποθαρρύνουν την εκκλησία  
• αλλά να προετοιμάσουν την εκκλησία να εμπιστευθεί τον Χριστό στις 

δυσκολίες 
 
 

Ερωτήσεις 



 
1) Να αναφέρεις συνοπτικά τη διδασκαλία του Ιησού για το Άγιο Πνεύμα πριν την Πεντηκοστή, 
δηλαδή το σκοπό και το χρόνο του ερχομού του Αγίου Πνεύματος.   
 
2) Εξήγησε το έργο του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή όσον αφορά στη σημασία του, τη 
δωρεά των γλωσσών και το αποτέλεσμα των γεγονότων αυτών.  
 
3) Να αναφερθείς με λίγα λόγια στο έργο του Αγίου Πνεύματος μετά την Πεντηκοστή, καθώς 
συνέχισε την ενδυνάμωση της διακονίας του ευαγγελίου στο βιβλίο των Πράξεων. Να 
συμπεριλάβεις θέματα που αφορούν στη γεωγραφία και εθνότητα.  
 
4) Γιατί και με τι τρόπο ήταν οι απόστολοι μοναδικοί;  
 
5) Να αναφερθείς στην εξουσία που είχε δοθεί στους αποστόλους αναφορικά με τον τρόπο 
δράσης τους, τις ευλογίες του  Θεού στη διακονία τους, τα θαύματα που έκαναν και την 
αποκάλυψη που έλαβαν και μετέδωσαν.  
 
6) Να αναφερθείς στις διαφορετικές στρατηγικές των αποστόλων και των ακολούθων τους 
καθώς έδιναν μαρτυρία για τον Χριστό σε όλο τον κόσμο.  
 
7) Γιατί είναι αναγκαία η εκκλησία;  
 
8) Εξήγησε πως οι απόστολοι προετοίμασαν την εκκλησία να συνεχίσει την αποστολή της 
εξάπλωσης της βασιλείας του Θεού, αναφορικά με τη διδασκαλία, τους υπεύθυνους και τις 
δυσκολίες.    


