
Μάθημα

Υπογράμμισε

Υπογράμμισε

Τράβηξε

Ζωγράφισε

τη λέξη (λέξεις) σε κάθε παρένθεση.

1. Η Μαριάμ και ο Ιωσήφ έπρεπε να πάνε στη

για να απογραφούν.

2. Ο Ιησούς γεννήθηκε σ'ένα στάβλο και η Μαριάμ Τον ξάπλωσε σε μια

φάτνη, γιατί

.

Για σκέψου: Ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα επέτρεψε να γεννηθεί ο

Υιός Του σ'έναν στάβλο.

1. μια γραμμή για να ενώσεις τις λέξεις που ταιριάζουν.

2. μια εικόνα για να δείξεις πως θα καταλάβαιναν οι βοσκοί ότι

βρήκαν το σωστό μωρό.

1. στην παρένθεση που αναφέρονται σ'αυτά τα εδάφια.

2. Υπογράμμισε τις σωστές φράσεις στην παρακάτω παρένθεση.

Ποια δυο πράγματα έκαναν οι βοσκοί μόλις επέστρεψαν;

Ζήτα απ'το Θεό να σε βοηθήσει να πεις σε κάποιον / α σήμερα ότι ο

Ιησούς πέθανε, για να τον / την σώσει απ'τις αμαρτίες του / της.

σωστή

(Ιερουσαλήμ, Βηθλεέμ,

Ναζαρέτ)

(η Μαριάμ και ο Ιωσήφ ήταν φτωχοί, δεν βρήκαν μέρος στο

πανδοχείο, έχασαν το δρόμο τους, αγαπούσαν τα ζώα)

Οι βοσκοί υμνούσε το Θεό

Ο άγγελος είπε φύλαγαν τα κοπάδια τους

Η ουράνια στρατιά των αγγέλων μη τρομάζετε

Για σκέψου! Με τι καταπληκτικό τρόπο ανάγγειλε ο Θεός για να αναγγείλει

τη γέννησή του Γιου Του .

(`Αγγελοι, βοσκοί, Δαβίδ, Μαριάμ, Ιωσήφ, Ηρώδης)

(Δόξασαν το

Θεό, ήταν λυπημένοι, υμνούσαν το Θεό, δεν είπαν τίποτα σε κανέναν.)

τις λέξεις

Λουκάς 2:1-7

1 Μέρα
η

Λουκάς 2:8-14

2 Μέρα
η

Ο Θεός Γιος Έρχεται στη Γη

ΌΝΟΜΑ:

Λουκάς 2:15-20

3 Μέρα
η
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Ο

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ;



Ματθαίος 2:1-6

5 Μέρα
η

Στις προτάσεις 1 και 3 τα κεφαλαία γράμματα, για να βρεις τις

λέξεις που σχηματίζονται.

1. Ο ΝΩΜΥΕΣ________________ήταν ένας πιστός και ευλαβής άνθρωπος

2. Υπογράμμισε τη σωστή λέξη στην παρένθεση.

Ο Θεός είχε πει σ'αυτόν τον άνθρωπο ότι δε θα (

μέχρι να έβλεπε τον Ιησού Χριστό.

3. Το εδάφιο 32 μας λέει ότι τα έθνη είναι οι άνθρωποι που δεν είναι Ιουδαίοι.

Ο Ιησούς επρόκειτο να γίνει το ΩΣΦ _______που θα φώτιζε τα έθνη.

1. Ποιοι ήρθαν στην Ιερουσαλήμ από την Ανατολή ____________________

2. `Ηρθαν για να __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ τον Ιησού.

3. Πώς ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι ότι ο Βασιλιάς των Ιουδαίων;

___________________________________________________________

σε τις λέξεις ή φράσεις σε κάθε παρένθεση.

1. `Οταν οι μάγοι είδαν το αστέρι,

2. Πρόσφεραν στον Ιησού δώρα: .

3. Τι θέλει ο Ιησούς να Του δώσεις περισσότερο απ'όλα;

ξεμπέρδεψε

Βάλε κύκλο

μιλούσε, κοιμόταν, πέθαινε)

(λυπήθηκαν, χάρηκαν, φοβήθηκαν,

θύμωσαν).

(χρυσάφι, ασήμι, διαμάντια, λιβάνι, σμύρνα)

(Τα πρωινά της

Κυριακής, τον εαυτό σου, τα χρήματά σου.)

είχε γεννηθεί

εσύ

σωστές

Λουκάς 2:25-32

4 Μέρα
η

Ματθαίος 2:7-11

6 Μέρα
η
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1. Ο Θεός είπε στους βοσκούς ότι ο Ιησους ήταν

Χ ο Κ .

Αυτό το όνομα σημαίνει ότι ο Θεός Πατέρας διάλεξε τον Ιησού να γίνει ο

του κόσμου, και του δόθηκε η εξουσία να κυβερνάει πάνω σε όλα.

2. Αν έχεις δεχτεί τον Ιησού ως Σωτήρα σου, έχει το δικαίωμα να είναι Κύριος

στη ζωή σου και να σε διευθύνει τώρα.

σε τις παρακάτω εικόνες που δείχνουν κάποιον που επιτρέπει

στον Ιησού να είναι Κύριος της ζωής του.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Σωτήρας

Βάλε κύκλο

7 Μέρα
η
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Λουκάς 6:46

Όχι! Ο Ιησού θέλει
να είμαι ευγενικό
με του άλλου .

ς
ς

ς ς

χα!

χα!

Θα σου’ δειξω εγω
που με κοροϊδεύεις.

Μαμά ευχαρίστως θα
προσέχω τον Γιαννάκη την
ώρα που θα ετοιμάζεις
το φαγητό.




