
Μάθημα

1. Τράβα μια γραμμή για να ενώσεις το κάθε πρόσωπο με την εικόνα και τη 

λέξη που το περιγράφει.

 

1. Όταν οι άντρες επέστρεψαν από τη μάχη, οι ________________ 

απέδωσαν στο Δαβίδ μεγαλύτερη τιμή απ' ότι στο Σαούλ.

3. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα ο Σαούλ άρχισε να ________________το  

Δαβίδ. Μερικές φορές αυτό ονομάζεται φθόνος. Ο Γίγαντας Φθόνος 

κυρίεψε το Σαούλ.

4. Εσύ, πώς δείχνεις την αγάπη σου για τους φίλους σου;

1. Μετά που ο Δαβίδ σκότωσε το Γολιάθ, (τον έστειλαν πίσω στο σπίτι του, 

τον παρουσίασαν στο Σαούλ, έγινε βασιλιάς).

2. Ο Δαβίδ και ο γιος του Σαούλ, ο Ιωνάθαν έγιναν (φίλοι, εχθροί, συνεργάτες).

2. Αυτό έκανε το Σαούλ να _______________

Υπογράμμισε τη σωστή λέξη ή φράση σε κάθε παρένθεση.

4.  Έχεις ποτέ ζηλέψει ή φθονήσει κάποιον στον οποίο δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή για κάτι καλό που έκανε;

3. Ο Ιωνάθαν έδειξε την αγάπη του για το Δαβίδ χαρίζοντας του (τη σκηνή 

του, το μανδύα του, το άλογο του, το χιτώνα του, τα δαχτυλίδι του, το ξίφος 

του, τη ζώνη του, την κουβέρτα του, το τόξο του)

Α΄ Σαμουήλ 17:57-,58

18:1-5

η1  Μέρα

Α΄ Σαμουήλ 18:6-9

η
2  Μέρα
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Μέρος Πρώτο:
Ο Ιωνάθαν προστατεύει 
το Δαβίδ

ΌΝΟΜΑ:

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ

Α΄ Σαμουήλ 18:10-17

η3  Μέρα

ΣΑΟΥΛ

ΔΑΒΙΔ

επιτυχημένος

φοβισμένος



2. Όταν ο Σαούλ άφησε την καρδιά να γεμίσει με θυμό και ζήλια , ο Θεός 

έστειλε μέσα του ένα κ___ ___ ___  π___ ___ ___ ___ ___.

3. Ο Δαβίδ ήταν επιτυχημένος, επειδή ο ___ ___ ___ ___ ___ ___ ήταν μαζί 

του.

     ΛΟΓΙΑ    ΠΡΑΞΕΙΣ

Παρόλο που ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν ότι δε θα σκότωνε το Δαβίδ, η καρδιά 

ήταν ακόμη κυριευμένη από το Γίγαντα Φθόνο. Υπογράμμισε τη σωστή 

φράση σε κάθε παρένθεση.

2.Ενώ ο Δαβίδ έπαιζε την άρπα του για το βασιλιά, ο Σαούλ (ευχαρίστησε το 

Δαβίδ για την επιτυχημένη νίκη του, προσπάθησε να σκοτώσει το Δαβίδ με 

το ακόντιο του, έψαλε έναν υπέροχο ύμνο δοξολογίας) 

1.Όταν οι Ισραηλίτες πήγαν να πολεμήσουν τους Φιλισταίους, ο Δαβίδ (νίκησε, 

δε νίκησε) στη μάχη.

3.Όταν ο Σαούλ έστειλε άντρες να σκοτώσουν το Δαβίδ, (ο υπηρέτης του, η 

γυναίκα του, οι φίλοι του)  τον βοήθησαν να φύγει και να γλιτώσει.

3. Γράψε ένα τρόπο με τον οποίο σήμερα θα δείξεις αγάπη σε κάποιον

_______________________________________________________

Σκέψη: Η υπακοή στην εντολή του Θεού, να δείχνουμε αγάπη στους 

άλλους μας βοηθάει να νικούμε τον Γίγαντα Φθόνο. 

2. Σχεδίασε ένα τετράγωνο γύρω από τη λέξη (πιο πάνω) που δείχνει τι 

έκανε ο Ιωνάθαν, για να δείξει την αγάπη του στο φίλο του το Δαβίδ.

1. Βάλε σε κύκλο τη λέξη που δείχνει ότι αγαπάς κάποιον πραγματικά.

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στη γραμμή μετά από κάθε πρόταση.

1. Ο Σαούλ ήθελε να σκοτώσει το Δαβίδ. ____________

2. Ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ να πάει και να κρυφτεί _______________

3. Ο Ιωνάθαν μπορούσε να πείσει τον πατέρα του να μη σκοτώσει το Δαβίδ 

____________  
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Α΄ Ιωάννου 3:18

η
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Χρησιμοποίησε τον παρακάτω κώδικα για ναβρεις πως θέλει ο Θεός να 

αγαπάμε τους άλλους.
η

7  Μέρα
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