
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ 
ΤΗ ΝΙΚΗ

Μάθημα

1. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Ιησού του Ναυή ότι ποτέ δε θα τον ____________  

Τι υπέροχη υπόσχεση απ'το Θεό. 

2. Ο Θεός διέταξε τον Ιησού του Ναυή να μελετά το Λόγο του Θεού ________ 

και ___________. Μελετώ σημαίνει σκέφτομαι το νόημα και το πώς αυτό έχει 

εφαρμογή στη ζωή μου.

2. Ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες ότι ο Ι __  __  __  __  __  __    __  __  __ 

__  __  __  __  θα τους οδηγούσε να περάσουν τον ποταμό Ιορδάνη.

3. Ο Μωυσής είπε στον Ιησού του Ναυή ότι ο Κ __  __  __  __  θα τον βοηθούσε 

και θα του έδινε κουράγιο.

 Ο λαός Ισραήλ έφτασε στα σύνορα της Χαναάν, αφού περιπλανήθηκε στην 

έρημο σαράντα χρόνια. Τώρα οι Ισραηλίτες ήταν πρόθυμοι να εμπιστευτούν 

το Θεό να τους βοηθήσει να κατακτήσουν τους γίγαντες που κατοικούσαν στη 

χώρα. Καθώς διαβάζεις και σκέφτεσαι πάνω στις εμπειρίες τους για την 

κατάκτηση της χώρας, θα μάθεις πώς ο Θεός σου δίνει τη νίκη πάνω στα 

γιγαντιαία προβλήματα της αμαρτίας που αντιμετωπίζεις στην καθημερινή 

σου ζωή.

1. Ο Θεός είπε στο Μ __  __   __  __  ότι δε θα περνούσε τον ποταμό Ιορδάνη 

και δε θα έμπαινε στη Γη της Επαγγελίας. Ο Θεός το είπε αυτό επειδή ο 

Μωυσής δεν Τον είχε υπακούσει.

Σβήσε με ένα Χ τις λέξεις ή τις φράσεις που δεν είναι σωστές σε κάθε παρένθεση

2. Ο Μωυσής είναι γνωστός ως ο μεγαλύτερος προφήτης επειδή (γνώριζε τον 

Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο, έδειξε στον Ισραήλ τη δύναμη του Θεού μέσα 

από θαύματα, μετά απ' αυτόν εμφανίστηκε ένας ισάξιος του, ποτέ δεν 

αποθαρρύνθηκε ούτε παραπονέθηκε).

1. Ο Θεός έδωσε στον Ιησού του Ναυή πνεύμα (σοφίας, ευτυχίας, δύναμης) και 

οι άνθρωποι άρχισαν να τον ακούν.

Δευτερονόμιο 31:1-8
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Ιησούς του Ναυή 1:8,9
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Βήματα Πίστης,  3ος, Σελίδα 1Παλαιά Διαθήκη Τόμος Μάθημα 1, 

Ο Ιησούς του Ναυή Οδηγεί το Λαό 

ΟΝΟΜΑ:



Ιησούς του Ναυή 3:5-17

Ιησούς του Ναυή 4:1-9,14

η5  Μέρα

η6  Μέρα

3. Ο Θεός διέταξε τον Ιησού του Ναυή να μη φοβάται. Τι νομίζεις ότι ίσως είχε 

φοβήσει τον ο Ιησού του Ναυή;  

4. Εσύ τι χρειάζεσαι για να σταματήσεις να φοβάσαι; ____________________

 ___________________________________________________________

 __________________________________________________________.

1. Ζωγράφισε μια εικόνα για να δείξεις τι συνέβη, όταν οι ιερείς με την κιβωτό  

 πάτησαν στον ποταμό Ιορδάνη. 

      

2. Οι Ισραηλίτες πέρασαν τον ποταμό Ιορδάνη πατώντας σε ______________. 

____________

Υπογράμμισε τη σωστή ή τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. (Δέκα, `Εντεκα, Δώδεκα) άντρες διαλέχτηκαν, για να σηκώσουν από μια πέτρα 

από την κοίτη του ποταμού Ιορδάνη και να τη μεταφέρουν στην άλλη όχθη.

2. Αυτές οι πέτρες στοιβάχτηκαν στην άλλη όχθη ως (διακόσμηση, υπενθύμιση, 

σημάδια για το δρόμο) για τους ανθρώπους. Ο σωρός από τις πέτρες θα τους 

βοηθούσε να θυμούνται τι έκανε ο Θεός γι'αυτούς.

1. Οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν κοντά στον ποταμό Ιορδάνη για (τρεις, 

τέσσερις, πέντε) μέρες.

 

Υπογράμμισε τη σωστή λέξη ή φράση σε καθεμιά από τις παρακάτω παρενθέσεις.

Πίστη σημαίνει αποδοχή όλων όσα ο Θεός λέει και στη συνέχεια να Τον εμπι-

στευτείς ότι Αυτός θα κάνει ό,τι υπόσχεται. Οι ιερείς και οι υπόλοιποι Ισραηλίτες 

θα πρέπει να φοβήθηκαν, όταν είδαν ότι ο ποταμός Ιορδάνης ήταν 

πλημμυρισμένος, αλλά τώρα ήταν που χρειαζόταν να εμπιστευτούν τις 

υποσχέσεις του Θεού σ'αυτούς.

2. `Επρεπε να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν για να περάσουν τον ποταμό 

Ιορδάνη, όταν θα έβλεπαν (τον Ιησού του Ναυή να σηκώνει το σπαθί του, τους 

ιερείς– λευίτες να σηκώνουν την κιβωτό, τη νεφέλη να σηκώνεται).

Βήματα Πίστης,  3ος, Σελίδα 2Παλαιά Διαθήκη Τόμος Μάθημα 1, 

Ιησούς του Ναυή 1:10,11
3:1-4
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3. Συμπλήρωσε το κενό που ακολουθεί, για να βρεις τι ο Ιησούς του Ναυή και οι 

Ισραηλίτες χρειάζονταν και τι εσύ χρειάζεσαι για να νικήσεις το γίγαντα φόβο. 

Ξεκίνα από την Αρχή και προχώρα δεξιά, βάζοντας ένα κύκλο γύρω από κάθε 

έκτο γράμμα. Το πρώτο έχει ήδη γίνει για σένα. Ξεκινώντας με το γράμμα που 

είναι μέσα σε κύκλο, γράψε τα υπόλοιπα γράμματα που τα έχεις βάλει  σε 

κύκλο στη γραμμή  που ακολουθεί, για να βρεις την απάντηση.

4. Από εκείνη τη μέρα κι έπειτα οι Ισραηλίτες (ακολούθησαν, αρνήθηκαν 

ν'ακολουθήσουν ) τον Ιησού του Ναυή ως αρχηγό τους.

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στις προτάσεις 1 και 2.

1. Ο ποταμός Ιορδάνης πλημμύρισε ξανά, όταν οι ιερείς πάτησαν στο στεγνό 

έδαφος της άλλης όχθης. ____________

 __________________________________ στο Θεό και τις υποσχέσεις Του

2. Ο Θεός ξέρανε τον ποταμό Ιορδάνη, για να δείξει τη δύναμή Του μόνο στους 

Ισραηλίτες. ____________

3. Στην εικόνα της πέτρας που ακολουθεί γράψε μια υπόσχεση του Θεού που 

έγινε πραγματικότητα στη ζωή σου..

Βήματα Πίστης,  3ος, Σελίδα 3Παλαιά Διαθήκη Τόμος Μάθημα 1, 

Ιησούς του Ναυή 4:15-24

η7  Μέρα
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