
1 Μέρα
η

Μάθημα

1. όλες προτάσεις πιο κάτω.

.

2. έναν χαρακτηρισμό που θα έδινε για σένα ο Θεός αν έγραφε για τη

ζωή σου.____________________________________________________

___________________________________________________________

1. Ποιο εδάφιο μας λέει πως ο Θεός πίστευε πως ο Ιώβ ήταν καλός

άνθρωπος;

________________

2. Ποιο εδάφιο μας λέει πως ο Θεός ευλόγησε τον Ιώβ με πολλά πλούτη;

________________

3. Ποιο εδάφιο μας φανερώνει πως ο Θεός έχει περισσότερη δύναμη από

το Σατανά;

________________

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

1. Ο Ιώβ έχασε

του.

2. Ο Ιώβ όταν όλα αυτά συνέβησαν

.

3. Εγώ όταν μου συμβαίνουν άσχημα πράγματα

.

Υπογράμμισε

Γράψε

Βάλε

σωστέςτις

(τα παιδιά, τα πρόβατα, τα βόδια, τις καμήλες, τα σπίτια, τα

σπαθιά, τη γυναίκα)

(προσκύνησε το Θεό, ευλόγησε τον

Κύριο, έκλαψε, στράφηκε μακριά από το Θεό)

(κλαίω, θυμώνω,

στραβομουτσουνιάζω, ζητώ τη βοήθεια του Θεού, εκδικούμαι)

Ιώβ 1:1-4

Ιώβ 1:6-12
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Ιώβ 1:14-22
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Ο Ιώβ δοκιμάζεται

ΌΝΟΜΑ:

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ

ΟΔΗΓΕΙ

� Ο Ιώβ ήταν καλός άνθρωπος

� Ο Ιώβ είχε εβδομήντα παιδιά.

� Ο Ιώβ είχε πολλά ζώα.

� Ο Ιώβ ήταν ο πλουσιώτερος άνθρωπος



Ιώβ 2:10-13
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1. Ο Θεός είπε στο Σατανά πως μπορούσε να δοκιμάσει ξανά τον Ιώβ αλλά

να μην πειράξει τη __ __ __ του.

2. Ο Σατανάς έκανε να γεμίσει το σώμα του Ιώβ με __ __ __ __ __ __

που τον έκαναν να πονά και να υποφέρει τρομερά.

3. Η γυναίκα του Ιώβ του έλεγε να __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

το Θεό, όμως ο Ιώβ __ __ __ την __ __ __ __ __ __ .

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ μετά από κάθε πρόταση.

1. Ο Ιώβ δεν αμάρτησε με τα χείλη του.

2. Δύο φίλοι του Ιώβ ήρθαν να τον παρηγορήσουν.

3. Όταν οι φίλοι του Ιώβ τον είδαν δεν μπορούσαν να πουν τίποτε.

1. Ποιο εδάφιο σας λέει πως ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα; __________

2. Τι έκανε ο Θεός σήμερα για σένα;________________________________

__________________________________________________________

3. Ποιο εδάφιο σε πληροφορεί πως ο Θεός έχει τη δύναμη να σε κάνει το

καλύτερο άτομο που μπορείς να γίνεις; _________

4. Ζωγράφισε κάτι που συνέβη στη ζωή σου στο οποίο ένιωθες την ανάγκη

να εμπιστευτείς το Θεό

Γράψε

_______ _

_______ _

_______ _

____

____

____
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Ιώβ 2:3-9
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Ιώβ 23:10, 42:2
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1. σε κύκλο το σωστό αριθμό σε κάθε παρένθεση. Όταν τελείωσε η

δοκιμασία του Ιώβ, ο Θεός του χάρισε φορές περισσότερα απ' ότι

είχε.

2. Ο Θεός ευλόγησε τον Ιώβ με πολλούς τρόπους. Έχει ευλογήσει κι εσένα.

Σημείωσε τρεις ευλογίες που σου έχει χαρίσει ο Θεός.

1._______________________________________________________

2._______________________________________________________

3. _______________________________________________________

3. Ο Θεός μας δοκιμάζει για να δει αν Τον εμπιστευόμαστε άσχετα με το τι

μας συμβαίνει. Διάβασε την παρακάτω λίστα. Έχεις ποτέ αντιμετωπίσει

δυσκολίες σαν κι αυτές;

Όταν περνάς μέσα από τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, να θυμάσαι

πάντοτε πως ο Ιησούς είναι ο __ __ __ __ __ σου που σε αγαπάει, ο

οποίος δεν θα σε αφήσει ποτέ ). Λύσε

το παρακάτω παζλ για να βρεις την κρυμμένη λέξη που συμπληρώνει την

παραπάνω πρόταση.

Βάλε

(2, 3, 4)

(Εβραίους 13:5β,6, Ιωάννης 15:14

Ιώβ 42:13
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να αρρωστήσεις

να φύγει μακριά ο καλύτερος σου φίλος

να μετακομίσεις μακριά από τους φίλους σου

να χάσει ο πατέρας σου τη δουλειά του

να πάρεις κακούς βαθμούς στο σχολείο

να χωρίσουν οι γονείς σου

τα μαθήματα του σχολείου είναι πολύ δύσκολα

κάποιος κλέβει το ποδήλατό σου

κάποιος που αγαπάς πεθαίνει

κάποιος λέει ψέματα για σένα
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