
Μάθημα

1. Πόσο καιρό ήταν τυφλός ο άνθρωπος αυτός; ______________________

2. τις παρακάτω προτάσεις στη σωστή σειρά αριθμώντας τις από

το 1 ως το 5.

( ) `Οταν γύρισε πίσω έβλεπε ( ) Ο Ιησούς έφτιαξε πηλό.

( ) Πήγε και νίφτηκε. ( ) Ο Ιησούς είπε: «Πήγαινε να νιφτείς».

3. Ο Ιησούς ονόμασε τον Εαυτό Του ____________ του κόσμου.

Ο Ιησούς, που είναι το Φως, μας βοηθά να δούμε την αλήθεια

για την αμαρτία μας και το πώς Αυτός ήρθε, για να μας σώσει.

1. Τι δουλειά έκανε ο τυφλός, πριν ο Ιησούς τον κάνει να δει; __ __________

2. (Χ) στο τετράγωνο μπροστά απ'τη δήλωση.

`Ολοι οι γείτονες του άντρα έλεγαν ότι αυτός ήταν ο τυφλός ζητιάνος.

Κανένας από τους γείτονες δεν τον γνώρισε.

Κάποιοι από τους γείτονες έλεγαν ότι απλά έμοιαζε στον τυφλό

ζητιάνο, ενώ

3. Ο άντρας τους έλεγε ότι ο ________________ τον έκανε να βλέπει.

Ο άντρας δε φοβόταν να λέει τι ο Ιησούς έκανε για χάρη του.

Ούτε κι εσύ πρέπει να φοβάσαι.

1. με γραμμές, τις φράσεις που ταιριάζουν μαζύ.

Βάλε

Βάλε

`Ενωσε

Σκέψη:

Σκέψη:

είπαν ότι ο Ιησούς δεν προερχόταν απ'το Θεό.

κάποιοι έλεγαν ότι ήταν πράγματι αυτός ήταν ο ζητιάνος που ήταν

τυφλός.

___

σωστή

❏

❏

❏

❏

Ιωάννης 8:12, 9:1-7

1 Μέρα
η

Ιωάννης 9:8-11

2 Μέρα
η

Ιωάννης 9:14-20

3 Μέρα
η
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ΌΝΟΜΑ:

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Ο

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ;

Ο Ιησούς Θεραπεύει έναν Τυφλό

Οι Φαρισαίοι

Οι Ιουδαίοι

Ο άνθρωπος

Οι γονείς του

είπαν ότι γεννήθηκε τυφλός.

είπε: «Μπορώ και βλέπω».

είπαν ότι ο Ιησούς δεν

προερχόταν απ'το Θεό

δεν εννοούσαν να πιστέψουν

αυτά που έλεγε ο άνθρωπος

( ) Ο Ιησούς άλειψε με τον πηλό τα μάτια του.



Ιωάννης 9:40

7 Μέρα
η

Ιωάννης 9:29-34

5 Μέρα
η

2. τα κεφαλαία γράμματα, για να βρεις τη λέξη που κρύβουν.

Ο Ιησούς έκανε αυτό το θαύμα το ΒΑΒΟΤΑΣ. __________________

Οι Φαρισαίοι είχαν τους δικούς τους κανόνες γι'αυτήν την

ξεχωριστή μέρα, αλλά ο Ιησούς τους έδειξε ότι το σωστό ήταν να

βοηθούν τους ανθρώπους κάθε μέρα.

με ένα (Χ) τη λέξη (λέξεις) σε κάθε παρένθεση

1. Οι γονείς είπαν ότι ο γιος τους αρκετά μεγάλος για να

μιλήσει για τον εαυτό του.

2. Οι Ιουδαίοι είπαν ότι ο Ιησούς ήταν ένας

.

3. Ο άνθρωπος δεν ήξερε και πολλά για τον Ιησού, ήξερε όμως ότι τώρα

μπορούσε να .

τη λέξη (λέξεις) σε κάθε παρένθεση.

1. Όταν οι Ιουδαίοι ξαναρώτησαν τον άνθρωπο, αυτός τους ρώτησε αν

ήθελαν να

2. Οι Ιουδαίοι είπαν ότι είναι μαθητές του

2. Οι Ιουδαίοι

1. Μετά που διώχτηκε ο άνθρωπος από τη συναγωγή ο Ι __ __ __ __ __

πήγε και τον βρήκε.

2. Ο άνδρας

3. Τι νομίζετε ότι είπε ο άνθρωπος αυτός καθώς προσκούσε τον Ιησού;

_______________________________________________________

1. Ο Ιησούς είπε στους Φαρισαίους ότι ήταν Τ __ __ __ __ __ επειδή δεν

πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν Θεός

2. Αν ποτέ σου δεν εμπιστεύτηκες τον Ιησού Χριστό, για να σε σώσει από

την Α __ __ __ __ __ __ σου, είσαι σαν τους Φαρισαίους που δεν

πίστεψαν στον Ι __ __ __ __ .

Ξεμπέρδεψε

Σβήσε

Σκέψη:

(ήταν, δεν ήταν)

(αμαρτωλός, απατεώνας,

θαυματουργός)

(βλέπει, περπατάει, μιλάει)

(θεραπευτούν, γίνουν μαθητές του Ιησού, γνωρίσουν τον

Ιησού).

(Μωυσή, Ηλία, Ιερεμία).

(έδιωξαν τον άνδρα από τη συναγωγή, συνέλαβαν τον άνδρα,

πίστεψαν τελικά σ’ αυτά που τους είπε ο άνδρας για τον Ιησού).

.

λάθος

σωστήΥπογράμμισε
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Ιωάννης 9:35-39

6 Μέρα
η

Ιωάννης9:21-25

4 Μέρα
η

Π __ __ __ __ __ __ στον Ιησού

Π __ __ __ __ __ __ __ __και τον
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3. το παρακάτω σταυρόλεξο και άφησε τον Ιησού να σου

ανοίξει τα μάτια, ώστε να δεις πώς είσαι και τι Αυτός έκανε για σένα.

`Επειτα να Τον εμπιστευτείς να σε σώσει.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Γιατί τόσο πολύ _________________ ο Θεός τον κόσμο Ιωάννης 3:16

ΚΑΘΕΤΑ

1. Εκείνος που πιστεύει στον Υιό έχει _______________ ζωή Ιωάννης 3:36.

2. ... ________________ για μας, τους ασεβείς ανθρώπους Ρωμαίους 5:6.

3. Αυτοί του είπαν: “_________________ στον Κύριο Ιησού Χριστό, και θα

σωθείς” Πράξεις 16:31.

5. Ο σατανάς, ο θεός αυτού του αιώνα, έχει _______________ τη σκέψη των

απίστων Β’ Κορινθίους 4:4.

Συμπλήρωσε

.

4. Γιατί όλοι έχουν __________________________ . Ρωμαίους 3:23

6. ... θα του δώσουν το όνομα Ιησούς γιατί Αυτός θα ___________ το λαό Του

από τις αμαρτίες τους Ματθαίος 1:21.

7. Σ’ όσους δέχτηκαν και _________________ σ’ Αυτόν έδωσε το δικαίωμα να

γίνουν παιδιά του Θεού Ιωάννης 1:12.
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