
Μάθημα

Βάλε κύκλοσε τις λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. Ο Νικόδημος ήταν ένας άρχοντας των Ιουδαίων που πήγε να δει τον Ιησού

το .

2. Ο Ιησούς είπε στο Νικόδημο: «Πρέπει να

»

3. Όταν ένας άνθρωπος αναγεννιέται

1. Τι μπορείς ν'ακούσεις, αλλά δεν μπορείς να δεις; Τον

2. Μπορείς να δεις το Πνεύμα του Θεού; ______

3. Όταν εμπιστεύεσαι τον Ιησού να σε σώσει από την αμαρτία, το Πνεύμα

του Θεού έρχεται και δουλεύει στη ζωή σου, για να σε φέρει στην

οικογένειά Του παρόλο που δεν μπορείς να Τον δεις. `Εχεις γεννηθεί στην

οικογένεια του Θεού; __________

Για να βοηθήσει ο Ιησούς το Νικόδημο να καταλάβει για ποιο πράγμα μιλούσε,

του υπενθύμισε κάτι που συνέβη στους Ισραηλίτες πριν πολλά χρόνια.

1. Οι άνθρωποι αυτοί μίλησαν εναντίον του Θεού, γιατί δεν είχαν ούτε

_____________ ούτε ____________.

2. Ο Θεός τιμώρησε την αμαρτία τους στέλνοντας ____________________

____________________.

4. Τελικά οι άνθρωποι ομολόγησαν την ___________________ τους.

Ο Θεός πρέπει να τιμωρεί την αμαρτία, γιατί είναι άγιος και τέλειος.

σωστές

(πρωί, μεσημέρι, βράδυ)

(δουλέψεις σκληρά, γίνεις καλός

άνθρωπος, ξαναγεννηθείς).

(πρώτα γεννιέται σωματικά και μετά

πνευματικα, γεννιέται δύο φορές φυσικά, γεννιέται δύο φορές πνευματικά).

Σκέψη:

Ιωάννης3:17

1 Μέρα
η

Ιωάννης 3:8-13

2 Μέρα
η

3 Μέρα
η
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ΌΝΟΜΑ:

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Ο

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ;

Ο Ιησούς Διδάσκει το Νικόδημο.

Αριθμοί 21:4-7

__ __ __ __ __



Ιωάννης 3:16-18

5 Μέρα
η

Υπογράμμισε τις λέξεις που συμπληρώνουν τις ακόλουθες προτάσεις.

1. Ο Θεός είπε στο Μωυσή να:

θάψει τους νεκρούς έξω απ'το στρατόπεδο.

φτιάξει ένα φίδι και να το βάλει σ'ένα στύλο.

2. Όταν οι άνθρωποι που τους είχαν δαγκώσει τα φίδια κοιτούσαν το φίδι στο

στύλο,

πέθαιναν αμέσως.

γίνονταν καλά και ζούσαν.

3. Ο Ιησούς είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα

κοίταζε το φίδι που ήταν επάνω στο στύλο.

υψωθεί όπως το φίδι.

4. Όσοι πιστεύουν στον Υιό του Ανθρώπου

θα πεθάνουν αμέσως.

θα έχουν αιώνια ζωή.

1. Ο Θεός θέλει κάποια μέρα να ζήσουμε μαζί του στον Ο

2. Τι πρέπει να κάνουμε για να αποκτήσουμε αιώνια ζωή;

Να Π

3. πιο κάτω όλες τις λέξεις που περιγράφουν τι έκανε ο Θεός

για να γίνει αυτό δυνατό και βάλε σε κύκλο όλες τις λέξεις που

περιγράφουν όσους από εμάς πιστεύουν στον Ιησού Χριστό

αγάπησε τον κόσμο δε θα χαθεί

έχει αιώνια ζωή έδωσε το Μονογενή Του Υιό

4. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες Σου;

3. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς πέθανε για την αμαρτία σου; _________________

Το να είσαι καταδικασμένος σημαίνει πως πρέπει να πληρώσεις για τις

αμαρτίες σου. Εσύ είσαι σωσμένος/η ή καταδικασμένος/η; ____________.

1. μια εικόνα που να δείχνει τι χρησιμοποιήσε ο Ιησούς για να

περιγράψει ότι Αυτός είναι ο δρόμος για τον Ουρανό.

2. τη φράση στην παρένθεση.

Ο Ιησούς είπε ότι είναι

για τον Ουρανό.

σωστές

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

__ __ __ Ν __.

__ __ __ __ __ __ __ __ στον __ __ Σ __ __.

❏

❏

✩

Υπογράμμισε

Υπογράμμισε

Ζωγράφισε

σωστή

(ο μόνος δρόμος, ένας από τους πολλούς δρόμους)
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Αριθμοί 21:8,9
Ιωάννης 3:14,15

4 Μέρα
η

Ιωάννης 10:9, 14:6

6 Μέρα
η
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1. Πιο κάτω δίνεται ένα παζλ. Σου δίνονται 9 μπερδεμένες λέξεις. Για να τις

πρέπει να στις ερωτήσεις. τις λέξεις

κάτω από τους αντίστοιχους αριθμούς . Τα γράμματα που

βρίσκονται στα κουτάκια με το γκρίζο χρώμα σου δίνουν τη διάρκεια της

ζωής που χαρίζει ο Χριστός.

ξεμπερδέψεις απαντήσεις Γράψε

στα κουτάκια

7 Μέρα
η

Ιωάννης 3:34-36

Τ Σ ΝΗ ΑΑ Α Σ

ΡΧΥ ΩΣ ΓΣ Η Η

ΡΑΣΟΥΝΟ

Α ΜΕΤΑΝΟΙ

ΣΙΤΡΩΗΑ

ΘΕ ΙΓ ΕΝΝΗ

1. Τι είπε ο Χριστός στη Μάρθα (Ιωάννης 11:25)ότι είναι ;

2. Τι είναι αυτό που μας σώζει και μας εξασφαλίζει αιώνια ζωή; (Πράξεις 16:31(

3. Τι κάνει ο Θεός όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας; (Α’ Ιωάννου 1:9)

4. Ποιο είναι το μέρος απ’ το οποίο κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός; (Ιωάννης 3:13)

5. Ποιο είναι το πρώτο βήμα για την Αιώνια Ζωή; (Πράξεις 2:38)

6. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του Θεού; (Α’ Ιωάννου 4:9)

7. Τι κάνει η δύναμη του Ευαγγελίου για καθένα που πιστεύει;(Ρωμαίους 1:16)

8. Ποιο είναι Το αποτέλεσμα της πίστης; (Ρωμαίους 3:27)

9. Τι πρέπει να συμβεί ξανά για να δει κάποιος τη βασιλεία του Θεού; (Ιωάννης 3:3)
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