
Μάθημα

1. Οι πύλες από τα τείχη της Ιεριχώ ήταν ορθάνοιχτες κι έτσι όποιος ήθελε 

μπαινόβγαινε στην πόλη. _________

1. Αρίθμησε τους παρακάτω ανθρώπους σύμφωνα με τη σειρά που βάδιζαν 

γύρω απ'την πόλη της Ιεριχώ.

 ____ εφτά ιερείς που κρατούσαν τις εφτά σάλπιγγες

 ____ ιερείς που μετέφεραν την κιβωτό του Κυρίου

Σκέψη: Μόνο ο Θεός είναι ̀ Αγιος. Ο Ιησούς του Ναυή μιλούσε στον ίδιο τον Κύριο 

το Θεό. 

3. Ο Κύριος είπε ότι τα τείχη της Ιεριχώ θα έπεφταν, αφού οι Ισραηλίτες έκαναν 

παρέλαση γύρω απ'την πόλη έξι φορές. __________ 

 ____ η εμπροσθοφυλακή 

1. Καθώς ο Ιησούς του Ναυή βρισκόταν κοντά στην Ιεριχώ, συνάντησε έναν 

άντρα που κρατούσε ένα Σ __  __  __  __.

 ____ η οπισθοφυλακή

3. Είπε στον Ιησού του Ναυή να βγάλει τα παπούτσια του γιατί ο τόπος που 

πατούσε ήταν  ̀ Α __  __  __  __  .

2. Οι άνθρωποι δεν επιτρεπόταν να _________________ , ενώ βάδιζαν γύρω 

απ'την πόλη.

2. Ο Κύριος είπε στον Ιησού του Ναυή ότι θα τον βοηθούσε να καταστρέψει την 

Ιεριχώ. __________

3. Το μόνο που μπορούσε ν'ακουστεί, καθώς οι Ισραηλίτες βάδιζαν γύρω 

απ'την Ιεριχώ, ήταν ο ήχος από τις _______________. 

2. Ο άντρας εκείνος ήταν ο Α __  __  __  __  __  __. των στρατευμάτων του 

Κυρίου.

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στις προτάσεις

Ιησούς του Ναυή 5:13-15

η1  Μέρα

Ιησούς του Ναυή 6:1-5

η2  Μέρα

Ιησούς του Ναυή 6:6-11

η3  Μέρα

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

ΟΝΟΜΑ:

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ 
ΤΗ ΝΙΚΗ

Μέρος Δεύτερο: Τα τείχη πέφτουν



Ιησούς του Ναυή 6:20-27

Πράξεις 16:31
Ιωάννης 3:16

η
5  Μέρα

η
6  Μέρα

3. Οι Ισραηλίτες έκαψαν την πόλη και η Ραάβ πήγε να ζήσει ανάμεσα στους 

_____________.

1. Η Ραάβ σώθηκε απ'την καταστροφή της Ιεριχώ εξαιτίας της πίστης της στον 

ένα και αληθινό Θεό. Ο Θεός λέει ότι σωζόμαστε από την αμαρτία, όταν 

πιστεύουμε στον _____________________________________________

2. Οι κάτοικοι της Ιεριχώ χάθηκαν εξαιτίας της απιστίας τους. Ο Θεός λέει ότι 

όσοι δεν πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό θα __________________ Αυτό 

σημαίνει ότι θα πεθάνουν και θα είναι χωρισμένοι από το Θεό για πάντα. 

3. Αυτοί που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό θα έχουν ____________ 

____________

4. `Εχεις πιστέψει στον Ιησού Χριστό για να σε σώσει από την αμαρτία; 

______________

 

1. Την έβδομη μέρα οι Ισραηλίτες έκαναν το γύρο της Ιεριχώ (έξι, εφτά, οχτώ) 

φορές.

1. Τα τείχη της Ιεριχώ ____________________ όταν ο λαός φώναξε δυνατά. 

Υπογράμμισε  όλες τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

2. `Οταν ο Ιησούς του Ναυή έδωσε το σύνθημα όλοι (πέταξαν μια μεγάλη πέτρα, 

έριξαν τα σπαθιά τους, φώναξαν πολύ δυνατά).

3. Οι Ισραηλίτες δεν έπρεπε να πάρουν τίποτα απ'την Ιεριχώ, επειδή ό,τι 

υπήρχε στην πόλη ανήκε (στον Ιησού του Ναυή, στο Θεό, στη Ραάβ).

2. Οι κατάσκοποι έσωσαν ______________________________________. 

όπως το είχαν υποσχεθεί. 

Ιησούς του Ναυή 6:12-19

η
4  Μέρα

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



 

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

Προσπάθησε να αποκρυπτογραφήσεις τα ονόματα ανθρώπων, τοποθεσιών  

και πραγμάτων που έμαθες σ' αυτήν την ιστορία

η
7  Μέρα

ΙΕΡΙΧΩ

Ιησούς του Ναυή 6:1-27



Βήματα Πίστης,  3ος, Σελίδα 4Παλαιά Διαθήκη Τόμος Μάθημα 2β, 

ΠΙΣΤΗ ΑΠΙΣΤΙΑ

ΚΟΛΑΣΗ

ΟΥΡΑΝΟΣ

Συμπλήρωσε τον παρακάτω λαβύρινθο, για να βρεις 

τα αποτελέσματα της ΠΙΣΤΗΣ και της ΑΠΙΣΤΙΑΣ.
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