
Μάθημα

3. Ο Σολομών απέδειξε ότι το παιδί ανήκε σε εκείνη τη γυναίκα που δεν 

ήθελε με τίποτα να πεθάνει το παιδί. ____________  

2. Ο Σολομών έπαιξε κορώνα-γράμματα μ' ένα νόμισμα για να δει ποια από 

τις δύο ήταν η πραγματική μητέρα του παιδιού.___________

   

4. Τα σχέδια για το ναό έγιναν από το (Δαβίδ, Θεό, Σολομώντα).

2. Τι χρειάζεσαι να σου δώσει ο Θεός, ώστε να μπορείς να βοηθάς τους 

άλλους

___________________________________________________________

_____
3. Ο Θεός ήταν __________________________ με αυτό που ο Σολομών 

Του ζήτησε.

Ο Σολομών έδειξε ότι ήταν ένας πολύ σοφός άντρας. Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 

στη γραμμή μετά από κάθε πρόταση.

1. Ο Σολομών ζήτησε από το Θεό να του δώσει _________________, ώστε 

να μπορεί να κυβερνά το λαό σωστά. Έδειξε μεγάλη ταπεινοφροσύνη 

ζητώντας κάτι με το οποίο θα βοηθούσε τους άλλους.

4. Ο Θεός απάντησε στο αίτημα του Σολομώντα κάνοντας τον, τον πιο 

_________ άντρα που έζησε ή θα ζήσει ποτέ.

Σκέψη: Ο Σολομώντας νίκησε το Γίγαντα Υπερηφάνεια με το να είναι ταπεινός.

Μου φέρθηκες με καλοσύνη

1. Δύο γυναίκες διεκδικούσαν το ίδιο παιδί λέγοντας η καθεμιά ότι ήταν η 

μητέρα του ___________

2. Του ανατέθηκε να χτίσει το (ναό, παλάτι, φρούριο)

Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη ή φράση σε κάθε παρένθεση.
1. Ο γιος Δαβίδ, ο (Αβεσσαλώμ, Αδωνίας Σολομών)  έγινε ο επόμενος βασιλιάς.

3. Ο Θεός του είπε ότι θα ήταν μαζί του και θα τον βοηθούσε αν (υπάκουε στις 

εντολές Του, έχτιζε το ναό, συμπεριφερόταν σαν βασιλιάς) 

Α΄Βασιιλέων 1:28,29
Α΄Χρονικών 28:1-12,19

η1  Μέρα
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Ο Σολομών ξεκινά καλά, 
αλλά τελειώνει άσχημα

ΌΝΟΜΑ:

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ

Α΄ Βασιλέων 3:5,7-15
4:29-31

η
2  Μέρα

Α΄Βασιλέων 3:16-28

η3  Μέρα



3. Ο Σολομών και όλοι οι Ισραηλίτες Ε ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

___ ___ το ναό του Κυρίου.

Είπαν στο Θεό ότι ο ναός αυτός θα ήταν το σπίτι Του και ότι εκεί θα Του 

πρόσφεραν θυσίες.

1. Ο Σολομών χρειάστηκε Ε___ ___ ___ χρόνια για να χτίσει το ναό.

2. Αφού τα πάντα μέσα στο ναό μπήκαν στη θέση τους, η Δ___ ___ ___ 

του Κ___ ___ ___ ___ ___ γέμισε το ναό. Η παρουσία του Θεού 

γέμισε το ναό.

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

_____________, Αν ναι, να το κάνεις τώρα

Υπογράμμισε  τη σωστή λέξη σε κάθε παρένθεση.

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.

1. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του Σολομώντα και δέχτηκε το ναό να 

είναι τόπος για (ομορφιά, ξεκούραση, θυσίες)

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

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

3. Αν ο Σολομών απομακρυνόταν από το Θεό και λάτρευε άλλους θεούς, 

τότε ο Θεός θα ξερίζωνε τους Ισραηλίτες από τη γη τους και θα 

κατέστρεφε  (το παλάτι του, την οικογένεια του, το ναό)

2. Ο Θεός είπε ότι θα έκανε πολύ δυνατή τη βασιλεία  του Σολομώντα αν  

αυτός (γυμναζόταν, έτρωγε σωστά, Τον υπάκουες).

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

1. Σχεδίασε ένα τετράγωνο γύρω από εκείνα που ο Θεός είπε ότι ο 

Βασιλιάς δεν έπρεπε να συγκεντρώσει,

 Καμήλες Χρυσάφι  Γυναίκες  Παιδιά

 Άλογα  Άμαξες   Διαμάντια ασήμι

3. Καθώς ο Σολομών γερνούσε, οι γυναίκες του τον επηρέασαν τόσο που

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 Παλάτια Πολύτιμους λίθους στέμματα θρόνους

2. Σχεδίασε έναν κύκλο γύρω από όλα τα παραπάνω πράγματα που ο 

Σολομών συγκέντρωσε σε μεγάλες ποσότητες.

Βήματα Πίστης, Παλαιά Διαθήκη Τόμος 3ος, Μάθημα 13, Σελίδα 2

Α΄ Βασιλέων 6: 1,14,63
7:51  8:10,111, 62,63

η
4  Μέρα

Β΄ Χρονικών 7:11,12,17-22

η
5  Μέρα

Δευτερονόμιο 17:14-20
Β΄Χρονικών 1:14-17

Α΄Βασιλέων 11:1-6

η
6  Μέρα



Βήματα Πίστης, Παλαιά Διαθήκη Τόμος 3ος, Μάθημα 13, Σελίδα 3

η
7  Μέρα

Α΄Πέτρου 5:5β

Α
α

Α

Ένωσε κάθε πρόταση με τη σωστή καρδιά, για να δείξεις τα χαρακτηριστικά της 

υπερήφανης και της ταπεινής καρδιάς.

 Αγαπώ το Θεό και τον ευχαριστώ.

 Μπορώ να κάνω αυτό που θέλω.

 Δεν αξίζω την αγάπη και καλοσύνη του Θεού,

 Χρειάζομαι το Χριστό για να με σώσει και να με κρατήσει.

 Μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου.

 Είμαι τόσο καλός όσο και οι άλλοι και καμιά φορά καλύτερος.

_______________________________, στους ____________________________

Ο ___________________________________________________________ στους

___________ τη _________________ του.

Για να βρεις τι λέει η Γραφή για την υπερηφάνεια διάβασε το εδάφιο Α΄Πέτρου 5:5β 

και συμπλήρωσε τα κενά. Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο ξεκινώντας με τη λέξη που 

έχει τα περισσότερα γράμματα. 
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