
Το αστέρι μας λέει  
τα Καλά Νέα του Ευαγγελίου 

 

 

 
 

Εκτύπωσε αυτές τις δύο σελίδες (σε κίτρινο χαρτί ή χαρτονάκι, αν έχεις). 
 
Κόψε το περίγραμμα του αστεριού.  
 
Δίπλωσε στις διακεκομμένες γραμμές προς τα μέσα.  - - - - - - - -  
 
«Κλείσε» το αστέρι και μετά άνοιξε μια-μιά τις ακτίνες του, καθώς θα διηγείσαι τα Καλά Νέα του. 
 

 
 

                      Copyright © exerevnites.com - Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση 



Πες τα Καλά Νέα του Χριστού σε κάποιον φίλο σου, 
με τη βοήθεια του αστεριού! 

 

ΟΥΡΑΝΟΣ 

Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε τον ερχομό του Υιού του Θεού σ’ αυτόν τον κόσμο. Γιατί όμως ο 
Ιησούς, το 2ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, άφησε το ουράνιο παλάτι Του και ήρθε εδώ στη γη;  

Η Βίβλος μας απαντά: Επειδή «όλοι αμαρτήσαμε». Αμαρτία είναι να ζεις με τον δικό σου τρόπο, 
αγνοώντας τον Θεό και μη υπακούοντας στις εντολές Του. Η αμαρτία μας εμποδίζει να πάμε 
στον Ουρανό. Έτσι, δεν μπορούμε να έχουμε την αιώνια ζωή, κοντά στον Θεό… 

Ο Θεός, όμως, μας αγαπά τόσο πολύ που έστειλε τον Υιό Του εδώ στη γη για να λύσει το 
πρόβλημά μας. Ο Ιησούς Χριστός δέχτηκε να έρθει ως άνθρωπος εδώ στη γη και να πληρώσει 
το τίμημα των αμαρτιών μας. Ήρθε εδώ στη γη με σκοπό να πεθάνει πάνω στον σταυρό, στη 
δική μας θέση.. 
 

ΦΑΤΝΗ 

Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε τα γενέθλια του Ιησού Χριστού. Η μητέρα του Ιησού, η Μαρία, 
γέννησε το μωρό και το έβαλε σε μια φάτνη, δηλαδή σε μια ταΐστρα των ζώων. Ο Ιησούς 
γεννήθηκε στην Βηθλεέμ του Ισραήλ. Ο ευσεβής Ιωσήφ, ο άντρας της Μαρίας, τους προστάτευε 
και τους δύο.  

Ο Ιησούς δεν ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο ως ο παντοδύναμος Βασιλιάς που ήταν στον Ουρανό, 
αλλά ως ένα απλό παιδί. Είχε μια ξεχωριστή αποστολή, καθώς ήταν ο αναμάρτητος Γιος του 
Θεού. Ήταν ο μόνος τέλειος άνθρωπος πάνω στη γη! 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

Σε ηλικία τριάντα ετών, ο Ιησούς άρχισε να μιλά δημόσια στους ανθρώπους για τον Θεό και τη 
σωτηρία που ετοίμαζε γι’ αυτούς. Όμως, οι άνθρωποι τον σταύρωσαν και τον έθαψαν. Η 
αλήθεια όμως είναι ότι: ο Ιησούς δεν πέθανε επειδή δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον εαυτόν 
Του, αλλά έδωσε τη ζωή Του εθελοντικά, για τις αμαρτίες όλου του κόσμου! Με το αίμα Του 
πλήρωσε τις αμαρτίες όλων μας - τις δικές μου και τις δικές σου. Η Βίβλος λέει:  
 

ΚΑΡΔΙΑ 

«Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για 
να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια» (Ιωάννης 3:16). 

Ο Ιησούς πέθανε, αλλά, ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα. Μετά από 40 
μέρες, ο Αναστημένος Χριστός, επέστρεψε και πάλι στον Ουρανό, όπου και ζει ως ο Αιώνιος 
Βασιλιάς! 

Τώρα, εμείς μπορούμε να πιστέψουμε σ’ Αυτόν και να Τον δεχτούμε ως Σωτήρα & Κύριό μας. Κι 
εσύ, μπορείς να Του πεις «ευχαριστώ» για το έργο Του και να Του εμπιστευτείς τη ζωή σου. Αν 
δεν το έχεις κάνει μέχρι στιγμής, μπορείς και το κάνεις τώρα! Πίστεψε σ’ Αυτόν!  Ο Θεός θα σε 
δεχτεί ως παιδί Του και μετά απ’ αυτή τη ζωή θα ζήσεις αιώνια μαζί Του, στον ουρανό. 
 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
Εσύ, θα πεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην προσφορά του Ιησού; Θα δεχτείς με πίστη το έργο που έκανε για 
σένα; Ελπίζω να μην συνεχίσεις να αδιαφορείς γι’ Αυτόν και να ζεις σαν να μην υπάρχει Θεός. 
 

Θυμήσου! Οι σοφοί μάγοι ανακάλυψαν το νέο αστέρι που ανέτειλε στον ουρανό και 
σηματοδότησε τη γέννηση του Ιησού. Το πίστεψαν και γνώρισαν προσωπικά τον Σωτήρα 
Χριστό. Η Βίβλος γράφει όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να πιστέψεις στον Θεό. Διάβασέ την 

και πίστεψε κι εσύ στον Σωτήρα Χριστό!    (Copyright © exerevnites.com - Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση) 


