
Μάθημα

____

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ μετά από κάθε πρόταση.

1. Δεν είναι λάθος να λατρεύουμε άλλους θεούς. _______ _

2. Ο Θεός θα τιμωρήσει εκείνους που λατρεύουν είδωλα.

3. Ο Θεός θέλει να λατρεύω μόνο Εκείνον.

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

1. Η κυρίεψε τη Σαμάρεια και οδήγησε τους

Ισραηλίτες στην αιχμαλωσία.

2. Οι Ισραηλίτες οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία γιατί

.

3. Ο Κύριος είχε θυμώσει με τους Ισραηλίτες γιατί

.

Πολλοί από τους βασιλιάδες του Ιούδα οδήγησαν το λαό στη λατρεία ψεύτικων

θεών. Λίγοι ήταν εκείνοι που έμειναν πιστοί στο Θεό.

1. Ο Ι _ _ _ _ _ ήταν ο τελευταίος βασιλιάς του Ιούδα που

ακολούθησε πιστά το Δρόμο του Θεού.

2. Εξαφάνισε τα _ _ δ _ _ _ απ' όλη τη χώρα.

3. Ο Θεός ήταν οργισμένος με τον Ιούδα γιατί ο Βασιλιάς

Μ _ _ _ _ _ _ _ αμάρτησε εναντίον του Θεού.

_______ _

_______ _

____

____

(Ασσυρία, Βαβυλώνα, Συρία)

(είχαν μικρό στρατό,

είχαν αμαρτήσει στο Θεό, πιάστηκαν χωρίς να το καταλάβουν)

(παντρεύτηκαν γυναίκες

από άλλα έθνη, δεν φρόντιζαν τις χήρες, λάτρευαν άλλους θεούς)

Έξοδος 20:1-5

1 Μέρα
η

Β' Βασιλέων 17:6-13

2 Μέρα
η

Β' Βασιλέων 23:24-27

3 Μέρα
η
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Ο Λαός του Θεού οδηγείται

στην αιχμαλωσία

ΌΝΟΜΑ:

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ

ΟΔΗΓΕΙ



1. Υπογράμμισε όσες από τις παρακάτω λέξεις περιγράφουν το Βασιλιά

Μανασσή.

2. Ο Μανασσής έκανε το λαό να αμαρτήσει με τα _____________________

που έφτιαξε.

3. Ο Θεός έστειλε τους Βαβυλώνιους και άλλους για να

__________________ τον Ιούδα.

με (Χ) τις λάθος λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. Ο Βασιλιάς πολιόρκησε την πόλη.

2. Μέσα στην πόλη επικράτησε μεγάλη πείνα και δεν υπήρχε

.

3. Η τιμωρία έπεσε πάνω στους ανθρώπους επειδή

το Θεό.

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ μετά από κάθε πρόταση.

1. Ο Θεός ήθελε ο λαός Του να επιλέξει το δρόμο της ζωής.

2. Ο λαός του Ισραήλ και του Ιούδα επέλεξαν το δρόμο της ζωής.

3. Ο Ιησούς είναι ο δρόμος της ζωής.

4. Έχω δεχτεί τον Ιησού σαν προσωπικό μου Σωτήρα, έτσι έχω αιώνια ζωή.

Διάγραψε

Γράψε

(Ναβουχοδονόσορ, Σεδεκίας, Ιωαχίν)

(τροφή,

ρουχισμός, λάδι)

(υπάκουσαν, δεν

υπάκουσαν)

_______ _

_______ _

_______ _

_______ _

____

____

____

____
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Β' Βασιλέων 21:1-7 11
24:2 3

.
.

4 Μέρα
η

Ιερεμίας 21:8 9
Ιωάννης 14:6

.

6 Μέρα
η

Β' Βασιλέων 25:1-6

5 Μέρα
η

Υπηρέτησε το Θεό με όλη του την καρδιά

Θυσίασε τον ίδιο του το γιο

Έχτισε θυσιαστήρια στο Βάαλ

Φρόντισε τις χήρες και τα ορφανά

Έκανε θυσίες στο Θεό

Κατασκεύασε ένα ξόανο της Ασερά

Τοποθέτησε είδωλα μέσα στο ναό του

Θεού

Τηρούσε το Εβραϊκό Πάσχα
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Αυτοί που έχουν δεχτεί τον Ιησού σαν προσωπικό τους Σωτήρα, έχουν το

Άγιο Πνεύμα να τους βοηθά να κάνουν τις σωστές επιλογές.

ένα βέλος δίπλα σε κάθε πράξη για να δείξεις τις επιλογές που περιμένεις

να κάνουν τα άτομα που βρίσκονται στο δρόμο της ζωής ή τα άτομα που

βρίσκονται στο δρόμο του θανάτου. προς τα

για εκείνους που βρίσκονται στο δρόμο του θανάτου και προς τα

για εκείνους που βρίσκονται στο δρόμο της ζωής.

Ζωγράφισε

Βάλε το βέλος να δείχνει

αριστερά

δεξιά

7 Μέρα
η

Ειδική δραστηριότητα

ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Αγαπούν άλλους

Δεν υπακούν τους γονείς

Μαλώνουν με άλλους

Συμπεριφέρνονται εγωιστικά

Δείχνουν καλοσύνη

Βοηθούν άλλους

Κοροϊδεύουν τους άλλους

Υπακούν τους υπευθύνους

Ξοδεύουν καθημερινά χρόνο με το Θεό


