
Μάθημα

 

  Έκοψα την άκρη του μανδύα σου.

  Τι πρόβλημα έχεις;

  Είσαι πονηρός, αλλά που θα πάει; Θα σε πιάσει.

1. Ο Σαούλ μπήκε στη σπηλιά στην οποία κρυβόταν ο Δαβίδ _________

  Εσύ είσαι δίκαιος, ενώ εγώ όχι

  Έλα και πιάσε με αν  μπορείς!

 Οι καταπιεσμένοι τα ξαδέρφια του  όσοι είχαν χρέη

  Είσαι ο χρισμένος του Κυρίου.

3. Ο Δαβίδ έκοψε μια τούφα απ' τα μαλλιά του Σαούλ χωρίς να τον καταλάβει 

κανείς. ____________

  Ο Κύριος σε παρέδωσε στα χέρια μου.

1. Υπογράμμισε αυτό που είπε  ο Δαβίδ στο Σαούλ, μετά που αυτός έφυγε 

από τη σπηλιά

1. Υπογράμμισε  τη σωστή λέξη στην παρένθεση.

Ο Δαβίδ κρύφτηκε από το Βασιλιά Σαούλ (στην κοιλάδα, στο σπήλαιο, στο 

βουνό) Αδουλλάμ.

  Ο Κύριος θα σε τιμωρήσει που με αδικείς.

2. Βάλε σε κύκλο όσους κρύβονταν μαζί με το Δαβίδ.

2. ΟΙ άντρες του Δαβίδ ήθελαν να σκοτώσουν το Σαούλ.____________

 Ιωνάθαν  τα αδέρφια του  θείοι & θείες

Αργότερα ο Δαβίδ πήγε να κρυφτεί σε μια άλλη σπηλιά. Γράψε ΣΩΣΤΟ ή 

ΛΑΘΟΣ στη γραμμή μετά από κάθε πρόταση.

4. Ο Δαβίδ αρνήθηκε να κάνει κακό στο Σαούλ, επειδή ήταν ο πατέρας του 

Ιωνάθαν.________

 Οι δυσαρεστημέοι Ο βασιλιάς της Μωάβ  οι γονείς του.

2. Υπογράμμισε αυτά που είπε ο Σαούλ στο Δαβίδ, μετά που 

συνειδητοποίησε ότι ο Δαβίδ του είχε χαρίσει τη ζωή.
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Μέρος Δεύτερο:
Ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ κρατούν
τις υποσχέσεις τους

ΌΝΟΜΑ:

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ
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  Μου φέρθηκες με καλοσύνη

  Ξέρω ότι εσύ θα είσαι ο επόμενος βασιλιάς του Ισραήλ

3. Τι μπορείς να κάνεις για να δείξεις καλοσύνη σε κάποιον που 

προσπάθησε να σου κάνει κακό;τηνυπόσχεση που ειχαν δώσει να 

παραμείνουν φίλοι για πάντα  

 ________________________________________________________

  Υποσχέσου μου ότι η μνήμη του ονόματός μου θα διατηρηθεί. 

  Μα ποιος νομίζεις ότι είσαι;

Βάλε σε κύκλο τη σωστή απάντηση σε κάθε παρένθεση 

3. Ο Σαούλ ε___________________ το Δαβίδ και του είπε ότι θα 

κατόρθωνε μεγάλα πράγματα. Τελικά ο Σαούλ αναγνώρισε ότι ο Θεός είχε 

εκλέξει το Δαβίδ για να γίνει ο επόμενος βασιλιάς και δεν προσπάθησε 

ξανά να τον σκοτώσει

2. Όταν ο Σαούλ συνειδητοποίησε ότι ο Δαβίδ για άλλη μια φορά του 

χάρισε τη ζωή, είπε: «Α___________________».

2. Όταν ο Αβισάι θέλησε να σκοτώσει το Σαούλ, ο Δαβίδ είπε ότι ήταν 

ευθύνη του _________ ν' αποφασίσει πώς και πότε θα πέθαινε ο 

Σαούλ.

2. Ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς, όταν ήταν (20, 30 , 40) χρονών.

3. Ο Δαβίδ πήρε το ________________ και  το 

____________________του Σαούλ χωρίς να ξυπνήσει ούτε ο Σαούλ 

ούτε κάποιος από τους άντρες του.

1. Ο λαός (ήθελε, δεν ήθελε)  ο Δαβίδ να γίνει ο επόμενος βασιλιάς.

3. Ο Δαβίδ βασίλεψε (20, 30, 40) χρόνια.

1. Ο Δαβίδ και ο Αβισάι μπήκαν τη νύχτα στο στρατόπεδο του Σαούλ και 

βρήκαν το Σαούλ και τους άντρες του να _________________

Μια άλλη φορά ο Δαβίδ είχε ξανά την ευκαιρία να εκδικηθεί το Σαούλ.

1. Ο Δαβίδ είπε στον Αβενήρ και τους άντρες του ότι άξιζαν να πεθάνουν, 

επειδή δεν προστάτευσαν το Σ__________
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 Ο Δαβίδ νικησε το γίγαντα «Εκδίκηση». Αν θέλεις να βρεις τι πρέπει να 

κάνεις για να νικήσεις και συ αυτόν τον γίγαντα, όταν οι άλλοι σου φέρονται 

άσχημα, γράψε το πρώτο γράμμα από κάθε εικόνα στο κουτάκι που έχει τον 

ίδιο αριθμό. Για τις εικόνες 8 και 11 θα πρέπει να βρεις το ΔΕΥΤΕΡΟ γράμμα 

(οι περισσότερες εικόνες δείχνουν ζώα και πουλιά εκτός από δύο που 

δείχνουν ενα γνωστό ουράνιο σώμα.
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