
Μάθημα

  

Ο Δαβίδ άφησε το Γίγαντα Απόκρυψη να τον νικήσει. Καθώς ο Ουρίας δεν 

συνεργάστηκε, ο Δαβίδ σκαρφίστηκε κάποιο άλλο σχέδιο, για να κρύψει την 

αμαρτία του.

4. Ο Θεός πάντοτε βλέπει αυτά που κάνουμε. Δεν μπορούμε να κρύψουμε 

την αμαρτία μας απ' Αυτόν. Έχεις προσπαθήσει να κρύψεις ή να 

συγκαλύψεις την αμαρτία σου; Μα ποιος νομίζεις ότι είσαι;

3. Ο Δαβίδ είπε στον Ουρία να (πάρει άδεια και να πάει στο σπίτι να περάσει 

λίγο χρόνο με τη γυναίκα του, πάει προμήθειες πίσω στο στρατόπεδο, δώσει 

στον Ιωάβ το καινούργιο σχέδιο μάχης).

3. Ο Κύριος ήταν ______________ από το Δαβίδ

1. Ο Δαβίδ κανόνισε με τον Ιωάβ να βάλει τον Ουρία στην _____________ 

γραμμή της μάχης.

2. Σύντομα μετά απ' αυτό, ο Δαβίδ πήρε τη Βηθ-Σαβεέ κι αυτή έγινε 

_______________ του,

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ  στη γραμμή μετά από κάθε πρόταση

1. Την εποχή που βασιλιάς ήταν ο Δαβίδ, οι βασιλιάδες πήγαιναν κι έκαναν 

πολέμους το καλοκαίρι _____________

2. Ο Δαβίδ δεν πήγε να πολεμήσει μαζί με τους άντρες 

του.________________

Υπογράμμισε τη σωστή φράση σε κάθε παρένθεση

2. Ο Ουρίας ήταν ένας από τους (υπηρέτες, εχθρούς, στρατιώτες) του Δαβίδ.

3. Ο Δαβίδ κοιμήθηκε με τη γυναίκα του Ουρία. ________________.

Ο Δαβίδ παράκουσε την εντολή του Θεού: «Μη μοιχεύσεις (μην πάρεις 

δηλαδή τη γυναίκα που ανήκει σε κάποιον άλλο)».

1. Όταν ο Δαβίδ έμαθε ότι η Βηθ-Σαβεέ επρόκειτο να (τον μαρτυρήσει, κάνει 

μωρό, το σκάσει), διέταξε να του στείλουν τον άντρα της, τον Ουρία.

Β΄ Σαμουήλ 11:1-5

η1  Μέρα
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Ο Δαβίδ ομολογεί 
την αμαρτία του

ΌΝΟΜΑ:

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ

Β΄ Σαμουήλ 11:6-13

η2  Μέρα

Β΄Σαμουήλ 11:14-27

η3  Μέρα



Μου φέρθηκες με καλοσύνη

  Ξέρω ότι εσύ θα είσαι ο επόμενος βασιλιάς του Ισραήλ

  Υποσχέσου μου ότι η μνήμη του ονόματός μου θα διατηρηθεί. 

 ________________________________________________________

1. Ο Νάθαν είπε στο Δαβίδ μια ιστορία για κάποιο πλούσιο ανθρώπου 

που πήρε τη μοναδική _____________________ ενός φτωχού.

2. Ο Δαβίδ θύμωσε και είπε ότι ο πλούσιος άνθρωπος φέρθηκε 

απάνθρωπα, και πρέπει οπωσδήποτε να αντικαταστήσει την 

________________ του φτωχού μα ___________ άλλες.

3. Ο Νάθαν του είπε __________________________ ο άνθρωπος. Ο 

Θεός του είχε δώσει τα πάντα κι αυτός πήρε  κάτι που ανήκε σε 

κάποιον άλλο.

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  

Ο Θεός έστειλε τον προφήτη Νάθαν να μιλήσει στο Δαβίδ σχετικά με την 

αμαρτία του

3. Από τη στιγμή που ο Δαβίδ έκανε την αμαρτία του στα κρυφά, ο Θεός 

θα τον τιμωρούσε στα (κρυφά, φανερά)

Σβήσε μ' ένα Χ τη λέξη η τις λέξεις που είναι λάθος στις προτάσεις 2 και 3.

3. Ο Θεός (συγχώρησε, δε συγχώρησε) το Δαβίδ.

4. Είσαι τώρα πρόθυμος/η να ομολογήσεις την αμαρτία σου στο Θεό;

_____________, Αν ναι, να το κάνεις τώρα

1. Ο Θεός θα μας συγχωρήσει και θα μας καθαρίσει από το κακό που 

έχουμε κάνει, αρκεί να ________________________την αμαρτία μας. 

Αυτό σημαίνει ότι συμφωνούμε με το Θεό στο ότι έχουμε αμαρτήσει.

Η αμαρτία του Δαβίδ είχε τις συνέπειές της. Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη 

σε κάθε παρένθεση.

2. Ο Δαβίδ (ομολόγησε, δεν ομολόγησε) την αμαρτία το.

1. Εξαιτίας της αμαρτίας του Δαβίδ, κάποιοι άνθρωποι της οικογένειάς 

του θα πέθαιναν από (σκοτωμό, αρρώστια, πνιγμό)

2. Ο Δαβίδ θα είχε προβλήματα από τα μέλη της οικγένειας (της δικής 

του, του Σαούλ, του Ουρία).
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Α΄ Σαμουήλ 26: 1-12

η
4  Μέρα

Β΄ Σαμουήλ 12:10-12

η5  Μέρα

Α΄Ιωάννου 1:9

Β΄ Σαμουήλ 1:5

η6  Μέρα
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Αν ο Δαβίδ είχε ομολογήσει την αμαρτία του αμέσως αντί να προσπαθεί να την 

κρύψει, θα είχε απαλλάξει τον εαυτό του και τους άλλους από πολλές λύπες. 

Πλήρωσε τέσσερις φορές για το ότι πήρε τη γυναίκα του Ουρία και κανόνισε 

μετά εκείνος να σκοτωθεί στη μάχη. Στις παρακάτω σπαζοκεφαλιές θ' 

ανακαλύψεις τα ονόματα των τεσσάρων μελών της οικογένειας του που 

πέθαναν. Τα πρόσωπα τους έχουν φτιαχτεί με γράμμα εκτός από τις κουκίδες 

και τα περιγράμματα που υπάρχουν γύρω απ' αυτά, για να βρεις τα ονόματά 

τους. Γράψε τα ονόματα τους στις γραμμές που υπάρχουν  κάτω από κάθε 

εικόνα. Αν δεν μπορείς να βρεις κάποιο όνομα, ψάξε τα παρακάτω εδάφια στη 

Βίβλο σου.

η
7  Μέρα

Έξοδος 4:29-31, 5:1-9

Β' Σαμουήλ 12:14,19, Β' Σαμουήλ 13:28,29, Β' Σαμουήλ 18:8-14, Α' Βασιλέων 2:25
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