
Μάθημα

Κάποιοι από τους βασιλείς του Ιούδα δεν ήθελαν να ακολουθήσουν το δρόμο

του Θεού. Δεν σεβόντουσαν το Λόγο του Θεού, ούτε Τον εκτιμούσαν. Δεν

υπάκουαν το Λόγο Του και λάτρευαν τα είδωλα. Κάποιοι από αυτούς έφτασαν

στο σημείο να καταστρέψουν αντίγραφα του Λόγου του Θεού.

σε κύκλο το σωστό αριθμό ή τη σωστή λέξη σε κάθε παρένθεση.

1. Ο Ιωσίας ήταν χρονών όταν έγινε βασιλιάς.

2. Έκανε πράγματα στα μάτια του Θεού.

3. Ο βασιλιάς ήθελε να το ναό ο

οποίος ήταν παραμελημένος για πολλά χρόνια.

1. Ο Χελκίας βρήκε το __________________ του Νόμου μέσα στο ναό του

Κυρίου.

2. Ο Σαφάν το διάβασε στον ____________________ .

3. Ο βασιλιάς έσκισε τα __________________ του όταν άκουσε τα λόγια που

ήταν γραμμένα στο Βιβλίο του Νόμου.

4. Ο βασιλιάς είπε, «Οι πρόγονοί μας δεν έδωσαν __________________

στα λόγια που είναι γραμμένα σ' αυτό το βιβλίο.»

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ μετά από κάθε πρόταση.

1. Όλος ο λαός μαζεύτηκε στο παλάτι για να ακούσει το Λόγο του Θεού.

____________

2. Ο Ιωσίας υποσχέθηκε να ακολουθεί τον Κύριο με όλη του την καρδιά και

την ψυχή.

3. Κάποιοι από το λαό υποσχέθηκαν να ακολουθούν τον Κύριο και να

υπακούν το Λόγο Του.

4. Θέλω να διαβάζω το Λόγο του Θεού και να τον υπακούω.

Βάλε

Γράψε

(8, 10, 12)

(λάθος, σωστά, παράξενα)

(καταστρέψει, επιδιορθώσει, καθαρίσει)

____________

____________

____________

Β' Βασιλέων 22:1-5
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ΟΝΟΜΑ:

Ο Ιωσίας επιδιορθώνει το ΝαόΟ ΘΕΟΣ ΜΑΣ

ΟΔΗΓΕΙ



Β' Χρονικών 35:16-19

Κολοσσαείς 3:9 12 13 20. . .

5 Μέρα
η
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η

1. Ο βασιλιάς διέταξε να καεί οτιδήποτε είχε σχέση με τη λατρεία του

Β __ __ __, της __ __ __ ρ __ και των __ σ __ __ __ __.

2. Θα πρέπει να λατρεύουμε μόνο το __ __ ό, επειδή Αυτός έκανε τα πάντα

σε κύκλο τη σωστή λέξη (λέξεις) ή αριθμούς σε κάθε παρένθεση.

1. Ο Ιωσίας διέταξε να γιορτάσουν

ξανά. Ήταν μια ξεχωριστή θρησκευτική γιορτή την οποία ο λαός

είχε πολλά χρόνια να τηρήσει.

2. Διαρκούσε μέρες.

3. Στο εδάφιο διαβάζουμε πως κανένας από τους

προηγούμενους βασιλείς δεν είχε κάνει τέτοιο Πάσχα.

Σκέψη: Ο Ιωσίας υπάκουσε τα λόγια του Βιβλίου του Νόμου. Κράτησε την

υπόσχεση που έδωσε στο Θεό.

τα κεφαλαία γράμματα των προτάσεων 1-3 για να βρεις τις

σωστές λέξεις.

1. Στο Κολοσσαείς 3:9 διαβάζουμε πως δεν πρέπει να λέμε

ΑΤΕΜΨΑ. _____________________________

2. Στο Κολοσσαείς 3:12, 13 διαβάζουμε πως πρέπει να δείχνουμε

ΑΝΚΟΗΛΥΣ ___________________________

και να ΥΓΟΜΣΡΩΥΧΕ ____________________________ .

3. Στο Κολοσσαείς 3:20 διαβάζουμε πως τα παιδιά πρέπει να

ΝΥΟΚΑΠΥ ________________________ τους γονείς τους.

4. Εσύ θα υπακούσεις τις εντολές που σου δίνει ο Θεός; ________________

Βάλε

Ξεμπέρδεψε

(τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το Εβραϊκό

Πάσχα)

(7, 8, 9)

(16, 17, 18, 19)
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Τράβηξε μια γραμμή και σύνδεσε τις τελείες για να ανακαλύψεις τι είναι αυτό

που πρέπει να διαβάζουμε εάν θέλουμε να ακολουθούμε το Δρόμο του Θεού.

Συμπλήρωσε τα κενά για να ανακαλύψεις τι θέλει ο Θεός να κάνουμε με αυτό.
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“Εγώ

το τέλος

ακολουθώ.”

Ψαλμός
119:33


