
Μάθημα

1. Ο Ιησούς γιόρτασε το Π_________________ με τους μαθητές Του. 

2. Σχεδίασε ένα σκίτσο για το τι έπλυνε ο Ιησούς σ› αυτό το δείπνο. Αυτό 

ήταν μια δουλειά που συνήθως έκανε ένας υπηρέτης 

1. Ο  Π  __  __  __  __  __  δεν ήθελε να αφήσει τον Ιησού να πλύνει τα 

πόδια του. 

2. Όταν ο Ιησούς είπε «Αν δεν σου πλύνω τα πόδια δεν έχεις θέση κοντά 

μου», ο Πέτρος ήθελε ο Ιησούς να πλύνει  και τα _______________ και το 

_____________.  

3. Ο Ιησούς είπε ότι όποιος έχει κάνει λουτρό,  έχει ανάγκη να πλύνει 

μόνο τα                          του.

 Ο Ιησούς προσπαθούσε να βοηθήσει τους μαθητές του να καταλάβουν τι 

σημασία του να διατηρούνται πνευματικά καθαροί. Το να εμπιστευτεί 

κάποιος τον Ιησού ως Σωτήρα του, είναι σαν να κάνει λουτρό. Το να 

καθαρίζεται από την αμαρτία καθημερινά είναι σαν να πλένει τη σκόνη από 

τα πόδια του  

1. Αυτοί που έχουν δεχτεί τον Ιησού ως Σωτήρα τους έχουν γίνει 

______________  του ____________.

2. Δέχτηκες τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα σου;   

3. Τα παιδιά του Θεού καθαρίζονται με το _______________ του 

_______________
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Βάλε σε  κύκλο  τη σωστή λέξη (λέξεις) σε κάθε παρένθεση στις προτάσεις 1 

με 3.

1. Ένας Χριστιανός (αμαρτάνει, δεν αμαρτάνει)

2. Εσύ αμαρτάνεις; 

3. Ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα μας συγχωρήσει και θα μας καθαρίσει από 

κάθε άδικη πράξη αν (ομολογήσουμε την αμαρτία μας, 

πηγαίνουμε στην εκκλησία, προσπαθούμε να είμαστε καλοί). 

Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη σε κάθε παρένθεση

1. Ο Σατανάς (υπερασπίζεται, κατηγορεί) τους Χριστιανούς στο Θεό όταν 

αυτοί αμαρτάνουν 

2. Ο Ιησούς  (υπερασπίζεται, κατηγορεί) τους Χριστιανούς στο Θεό όταν 

κατηγορούνται ότι αμαρτάνουν.

Σκέψη:  Είναι θαυμάσιο να γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς παίρνει το μέρος μας 

εναντίον του εχθρού μας του Σατανά.

1. Οι Χριστιανοί θέλουν να μένουν καθαροί από την αμαρτία, γιατί δε θέλουν 

να ντραπούν από τον τρόπο που ζούνε όταν ο Ιησούς _______________

 2. Όσοι ανήκουν στον Ιησού θέλουν να  __  __  __  __  __  __  __  __  τις 

εντολές Του.

Σχεδίασε γραμμές για να ταιριάξεις τις βιβλικές περικοπές με τους τρόπους 

που οι Χριστιανοί υπακούνε το Θεό.
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* Õπáêïύíå óôïõς ãïíåßς. 
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3:2, 3, 21-24



Ο ΄Λόγος του Θεού μας λέγει για διάφορους τρόπους με τους οποίους 

αμαρτάνουμε. Διάβασε  κάθε ένα από τα εδάφια, απάντησε  στην ερώτηση 

που υπάρχει στη στήλη 2, και ακολούθησε την οδηγία στη στήλη 3. 

Βήματα Πίστης, Καινή  4ος, Σελίδα 3Διαθήκη Τόμος Μάθημα 14, 
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ΔΙΑΒΑΣΕ

Τι μας λέει ο Θεός 
ότι είναι αμαρτία σ› 
αυτό το εδάφιο;

Αν έχεις εξομολογηθεί αυτήν 
την αμαρτία, σχεδίασε ένα 
χαμογελα-στό προσωπάκι 
για να δείξεις ότι ο Θεός σου 
συγχώρησε αυτήν την 
αμαρτία.
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