
Μάθημα

1. Οι Ισραηλίτες πρέπει να μοιραστούν το ασήμι και το χρυσάφι. ___________

3. Ο  Αχάν πήρε κάτι από την Ιεριχώ. _____________

 Ο γίγαντας Παρακοή κέρδισε μια μεγάλη νίκη στη ζωή του Αχάν.

1. Ο Ιησούς του Ναυή έστειλε άντρες να κατασκοπεύσουν την πόλη της (Βαιθ-

Αυέν, Βαιθήλ, Γαι).

3. Σκοτώθηκαν (είκοσι έξι, τριάντα έξι, σαράντα έξι) Ισραηλίτες στρατιώτες.

Σβήσε με Χ τη λέξη ή τις λέξεις που είναι λάθος σε καθεμιά από τις παρακάτω 

παρενθέσεις.

2. Ο Ιησούς του Ναυή έστειλε (3.000, 4.000, 5.000) στρατιώτες να τους 

πολεμήσουν.

4. `Οταν οι Ισραηλίτες άκουσαν τι συνέβη, ήταν (χαρούμενοι, φοβισμένοι, 

θυμωμένοι).

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε καθεμιά από τις παρακάτω παρενθέσεις.

2. `Οποιος πάρει οτιδήποτε θα δημιουργήσει πρόβλημα στον Ισραήλ. 

__________

1. `Οταν ο Ιησούς του Ναυή πληροφορήθηκε την ήττα των Ισραηλιτών, έσκισε 

τα ρούχα του και (πήδηξε πάνω-κάτω, έπεσε με το πρόσωπο στη γη, γύρισε 

γύρω-γύρω).

2. Ο Θεός είπε ότι (ο Ιησούς του Ναυή, οι κατάσκοποι, ο Ισραήλ) είχε αμαρτήσει 

εναντίον Του.

3. Ο Θεός είπε: «(Θα σας κάνω σκλάβους, Δε θα είμαι μαζί σας, Θα σας στείλω 

πίσω στην Αίγυπτο)».

Ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στον Ιησού του Ναυή σχετικά με την 

Ιεριχώ. Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στις προτάσεις

Σκέψη: Οταν εμείς διαπράττουμε την αμαρτία της παρακοής, υπάρχουν 

συνέπειες και συχνά πληγώνονται κι άλλοι άνθρωποι. 

Ιησούς του Ναυή
6:17-19 & 7:1

η1  Μέρα

Ιησούς του Ναυή 7:2-5

η2  Μέρα

Ιησούς του Ναυή 7:6-13

η3  Μέρα

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

ΟΝΟΜΑ:

Ο Αχάν παρακούει το ΘεόΟ ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ 
ΤΗ ΝΙΚΗ



Ιησούς του Ναυή 7:19-26

Ιησούς του Ναυή
 8:1,2,25-27

η5  Μέρα

η6  Μέρα

1. Αρίθμησε τους ανθρώπους σύμφωνα με τη σειρά που καλέστηκαν μπροστά 

στον Κύριο.

Ο Θεός ξέρει τα πάντα. Δεν μπορούμε να κρύψουμε την παρακοή μας απ' Αυτόν. 

 Υπογράμμισε όλες τις σωστές λέξεις σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις.

1. Ο Αχάν είπε: «(Αμάρτησα, Δεν το έκανα εγώ, Ο διάβολος μ'έβαλε να το 

κάνω)».

2. Ο Αχάν πήρε (ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι, έναν ωραίο μανδύα, μια μάλλινη 

κουβέρτα, ένα χρυσό ραβδί, ασήμι).

2. Ο Αχάν αποδείχτηκε ένοχος γιατί πήρε κάτι από την Ιεριχώ. Ο Αχάν ήταν από 

τη φυλή του ________________.

3. Ο Αχάν έκρυψε τα αντικείμενα που είχε πάρει (στο σαμάρι του, στη σκηνή του, 

στο σακίδιό του).

3. Ανέφερε κάποια φορά που παράκουσες και νόμισες ότι τη γλίτωσες. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________

Ο Θεός επέτρεψε αυτήν την αυστηρή τιμωρία, για να διδάξει στο λαό Του ότι 

Αυτός μισεί την αμαρτία. 

 __Οικογένειες __Φυλές __Ο ένας άντρας μετά τον άλλο __Συγγένειες

4. Εξαιτίας της παρακοής του Αχάν, ο ίδιος και η οικογένειά του (θανατώθηκαν 

με λιθοβολισμό κι έπειτα τους έκαψαν, στάλθηκαν πίσω στην Αίγυπτο, 

δικάστηκαν και πλήρωσαν πρόστιμο).

  Κατέστρεψε τη Γαι και πάρε όλον της τον πλούτο.

  Μη φοβάσαι και μη δειλιάζεις.

2. Διέγραψε τη λάθος λέξη της παρένθεσης.

 Οι Ισραηλίτες (κατέστρεψαν, δεν κατέστρεψαν) τη Γαι τη δεύτερη φορά. 

  Σταμάτα να είσαι κατσουφιασμένος και να λυπάσαι τον εαυτό σου.

  Να είσαι προσεκτικός την επόμενη φορά.

  Θα παραδώσω στα χέρια σου  τη Γαι .

 

1. Ο Ιησούς του Ναυή και ο λαός θα πρέπει να φοβήθηκαν και ν'αποθαρ-

ρύνθηκαν μετά το θάνατο του Αχάν και της οικογένειάς του. Από τις 

παρακάτω φράσεις υπογράμμισε αυτές που λένε τι είπε ο Θεός στον Ιησού   

του Ναυή.

`Ολοι οι Ισραηλίτες έπρεπε να πάνε και να σταθούν μπροστά στον Κύριο.

Ιησούς του Ναυή 7:13-18

η
4  Μέρα

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



 Υ __________________το Θεό

2.  Αν τηρήσουμε την ίδια υπόσχεση θα μπορέσουμε να νικήσουμε το γίγαντα 

______________________ .

 Για να βρεις τη λέξη, να τραβήξεις με χάρακα ίσιες γραμμές μεταξύ κάθε 

μαθηματικής πράξης και της σωστής της απάντησης στο παζλ που βρίσκεται 

πιο κάτω. Κάθε γραμμή περνά από ένα γράμμα και ένα αριθμό. Ο αριθμός 

σου λέει σε ποιο κουτί θα βάλεις το γράμμα. Τα κουτιά θα αποκαλύψουν τη 

σωστή απάντηση. Γράψε  την στη γραμμή που υπάρχει πιο πάνω.

Ο Ισραήλ έμαθε τι θέλει ο Θεός από το λαό Του μ' ένα δύσκολο τρόπο. Για να τον 

βρεις, διάβασε την περικοπή .   

1. Ο Ιησούς του Ναυή υπενθύμισε στους Ισραηλίτες τις εντολές που τους έδωσε 

ο Θεός. Ο λαός υποσχέθηκε ότι θα Λ _____________________  και θα 

Ιησούς του Ναυή 24:24

η
7  Μέρα

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