
1. κάθε σετ ονομάτων με τη σωστή λέξη ή λέξεις για να δείξεις τι

έκαναν οι άντρες αυτοί, όταν ο Ιησούς τους κάλεσε να Τον ακολουθήσουν.

2. την πρόταση που περιγράφει τι αποφάσισαν να κάνουν

αυτοί οι άντρες.

3. `Οταν ο Ιησούς σου μιλά μέσα απ'τη Βίβλο, υπακούς; ________________

1. Όταν άρχισε η ανεμοθύελλα τι έκανε ο Ιησούς; ______________________

2. Τι συνέβη μόλις ο Ιησούς μίλησε στον άνεμο και τα κύματα; ___________

__________________________________________________________

3. τη λέξη ή λέξεις στην παρένθεση. Οι μαθητές

χρειαζόταν να μάθουν

.

4. Ανάφερε κάποια στιγμή που φοβάσαι και χρειάζεσαι να εμπιστευτείς τον

Ιησού. _____________________________________________________

τη λέξη ή λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. Ένας πατέρας έφερε στον Ιησού το γιο του. Το αγόρι δεν μπορούσε να

2 Ο πατέρας είπε ότι οι μαθητές του Ιησού να

βοηθήσουν το αγόρι.

3. Ο Ιησούς, όταν είπε: «Ω, άπιστη γενιά» εννοούσε ότι

Ταίριαξε

Αποχαιρέτησαν τους φίλους τους.

Άφησαν τα δίχτυα και τις βάρκες τους αμέσως.

Τελείωσαν πρώτα τις δουλειές τους.

Υπογράμμισε

Υπογράμμισε

Υπογράμμισε

✶

✶

✶

σωστή

σωστή

(να κουμαντάρουν μια βάρκα στην καταιγίδα, να

εμπιστεύονται τον Ιησού όταν φοβόντουσαν )

(ψάλλει, μιλήσει, γελάσει) .

(μπόρεσαν, δεν μπόρεσαν)

(Οι μαθητές Του δεν

είχαν μάθει να εμπιστεύονται στη δική Του βοήθεια, Οι μαθητές Του ποτέ δε

θα πίστευαν ότι Αυτός μπορούσε να τους βοηθήσει, Το αγόρι ήταν μια χαμένη

υπόθεση και δεν μπορούσε να βοηθηθεί).

Ματθαίος 4:18-22

1 Μέρα
η

Μάρκος 4:35-41

2 Μέρα
η

ΌΝΟΜΑ:
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Ο

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ;

πουλούσαν ψάρια ψάρευαν επισκεύαζαν δίχτυα επισκεύαζαν βάρκες✶ ✶ ✶

Πέτρος και Αντρέας Ιάκωβος και Ιωάννης

Μάρκος 9:14-19

3 Μέρα
η

Ο Ιησούς Εκπαιδεύει τους Μαθητές Του

Μάθημα
Ο Ιησούς Εκπαιδεύει τους Μαθητές Του

Μάθημα



Μάρκος 9:25-29

Ιωάννης 15:1-5

5 Μέρα
η

6 Μέρα
η

Γράψε

γράψε ζωγράφισε

Ξεμπέρδεψε

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στη γραμμή δίπλα από κάθε πρόταση.

1. Ο Ιησούς είχε τη δύναμη να βοηθήσει το αγόρι. ____________

2. Ο πατέρας δεν πίστευε ότι ο Ιησούς μπορούσε να βοηθήσει το γιο του.

____________

3. Όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό που μας ζητά ο Ιησούς, μπορούμε να το

κάνουμε αν εμπιστευόμαστε στη δική του βοήθεια. ____________

τη φράση στην παρένθεση.

1. Το δαιμονικό πνεύμα βγήκε απ'το αγόρι

2. Οι μαθητές θα μπορούσαν να βοηθήσουν το αγόρι με

3. Στο πιο κάτω κουτί ή κάτι για το οποίο χρειάζεται να

ζητήσεις τη βοήθεια του Χριστού..

τα κεφαλαία γράμματα, για να βρεις τις λέξεις που κρύβουν.

1. Ο Ιησούς είπε: “Εγώ είμαι το ΜΛΗΚΑ ________ κι εσείς οι

ΣΚΛΗΤΜΑΡΟΕΓΕΒ”_______________________.

2. Οι κληματόβεργες δεν μπορούν να φέρουν ΠΑΡΟΚ __________ (κάνουν

το έργο του Ιησού) χωρίς το κλήμα.

3. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του “χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε

ΙΠΟΤΤΕ” ________________.

Υπογράμμισε σωστή

(με μαγικό τρόπο, εξαιτίας της

εντολής του Ιησού).

(προσευχή, μαγεία,

φάρμακα).

Μάρκος 9:20-24

4 Μέρα
η
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Όταν ο Ιησούς μιλούσε για καρπό, δεν μιλούσε για κάποια φρούτα που τρώμε,

όπως τα σταφύλια και τα πορτοκάλια. Μιλούσε για πνευματικό καρπό, όπως

αγάπη χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, καλοσύνη, αγαθότητα.

Για να βρεις πως μπορείς να έχεις αυτό το είδος του καρπού στη ζωή σου, να

το παρακάτω πρόβλημα, το από το όνομα

κάθε εικόνας στη γραμμή που βρίσκεται πάνω από αυτήν.

λύσεις γράψε πρώτο γράμμα

Γαλάτας 5:22,28

7 Μέρα
η




