
Μάθημα

1. Μετά που  Σολομών πέθανε, βασιλιάς έγινε ο (Ροβοάμ, Αχιά, Αβιά).

3. Ο Ροβοάμ ακολούθησε τη συμβουλή των (νεαρών αντρών, ηλικιωμένων 

αντρών, νεαρών γυναικών) και δεν έκανε αυτό που του ζήτησε ο λαός.

Μου φέρθηκες με καλοσύνη

Υπογράμμισε  τη σωστή λέξη ή φράση σε κάθε παρένθεση.

2. Ο Ιεροβοάμ  και οι Ισραηλίτες είπαν ότι θα υπηρετούσαν το Ροβοάμ, αν 

αυτός (ελάφρυνε τη σκληρή δουλειά τους, τους έδινε περισσότερα χρήματα, 

τους έδινε μερικά καινούργια ρούχα),

Κάποιοι άνθρωποι άρχισαν να επαναστατούν εναντίον του Σολομώντα. Βάλε 

σε κύκλο τη σωστή απάντηση σε κάθε παρένθεση

1. Ο Σολομών διόρισε (το Ναβάτ, τον Ιεροβοάμ, τη Σερουά) επιστάτη στην 

αναγκαστική εργασία της φυλής του.

2. Μια μέρα που ο Ιεροβοάμ έφευγε από την Ιερουσαλήμ, συνάντησε (τον 

Αχιά, το Ναβάτ, τη Σερουά),  τον προφήτη.

2. Στον Ιεροβοάμ δόθηκε μία φυλή, για να την κυβερνήσει. ________ 
3. Ο Θεός πήρε τη βασιλεία από το Σολομώντα, επειδή λάτρευέ άλλους 

θεούς. ________
4. Ο Ιεροβοάμ κατέφυγε στην Αίγυπτο, επειδή ο Σολομών προσπαθούσε να 

τον  σκοτώσει. ______________

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στη γραμμή μετά από κάθε πρόταση.

3. Ο προφήτης έσκισε τον καινούργιο του μανδύα σε (2, 10, 12) κομμάτια.

4. Ο προφήτης έδωσε στον Ιεροβοάμ (2, 10, 12)  κομμάτια απ' τον σκισμένο 

μανδύα.

1. Τα 10κομμάτια του μανδύα σήμαιναν ότι ο Σολομών θα κυβερνούσε τις 10 

φυλές. ________

Α΄Βασιιλέων 11:26-31

η1  Μέρα

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

Το βασίλειο διαιρείται

ΌΝΟΜΑ:

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ

Α΄ Βασιλέων 11:32-40

η
2  Μέρα

Α΄Βασιλέων 12:1-15

η3  Μέρα



1. Ο προφήτης προειδοποίησε τον Ιεροβοάμ λέγοντας ότι ένας βασιλιάς 

με το όνομα __________________ θα θυσίαζε τους ιερείς πάνω στο 

θυσιαστήριο που ο ίδιος είχε χτίσει.

Οι άνθρωποι από τις βόρειες φυλές του Ισραήλ έφυγαν για τα σπίτια τους 

θυμωμένοι, αρνούμενοι να αφοσιωθούν στο Βασιλιά Ροβοάμ. Ο Γίγαντας 

Οργή είχε νικήσει αυτούς τους ανθρώπους.

1. Αυτοί ανακήρυξαν βασιλιά τους τον ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

3. Ζωγράφισε μια εικόνα που να δείχνει τι έφτιαξε ο Ιεροβοάμ, για να 

λατρεύουν οι άνθρωποι, στη Βαιθήλ και στη Δαν.

4. Εσένα, σε νίκησε ο Γίγαντας Οργή τη βδομάδα που πέρασε; __________

Τι σύνέβη; _______________________________________________

________________________________________________________

Υπογράμμισε τη σωστή απάντηση σε κάθε παρένθεση από τις προτάσεις 1,2 και 4

1. Ο Ιεροβοάμ πήγε να κατοικήσει και να κυβερνήσει ως βασιλιάς στη 

(Δαν, Βαιθήλ, Συχέμ).

4. Αυτό που έκανε ο Ιεροβοάμ ήταν (δημιουργικό, αμαρτία, απαραίτητο)

2. Ο Ιεροβοάμ φοβόταν ότι αν ο λαός άρχιζε να πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ, 

για να (προσφέρει θυσίες στο ναό του Κυρίου, αγοράζει φαγητό και 

ρούχα, επισκέπτεται τους συγγενείς τους), θα ήθελαν πάλι να δείξουν 

πίστη στο Ροβοάμ.

Ο Θεός προειδοποίησε τον Ιεροβοάμ μέσω ενός προφήτη από τη χώρα του Ιούδα.

3. Ο ___ ___ ___ ___ είπε στο Ροβοάμ να μην πάει να πολεμήσει τους 

Ισραηλίτες

2. Η φυλή του ___ ___ ___ ___ ___ παρέμεινε πιστή στο Βασιλιά 

Ροβοάμ.

3. Όταν ο Ιεροβοάμ διέταξε να πιάσουν τον προφήτη, το ____________ 

του παρέλυσε κι έσπασε και το θυσιαστήριο. Ο Γίγαντας Οργή κυρίευσε 

τον Ιεροβοάμ.

2. Τον προειδοποίησε ακόμη ότι το ____________________________ 

επρόκειτο να σπάσει και η στάχτη να χυθεί.

4. Ο Ιεροβοάμ ζήτησε από τον προφήτη να προσευχηθεί στο Θεό, ώστε το 

________________

Βήματα Πίστης, Παλαιά Διαθήκη Τόμος 3ος, Μάθημα 14, Σελίδα 2

Α΄ Βασιλέων 12: 16-24

η
4  Μέρα

Α΄ Βασιλέων 12:25-30

η5  Μέρα

Α΄Βασιλέων 13:1-6

η
6  Μέρα



Βήματα Πίστης, Παλαιά Διαθήκη Τόμος 3ος, Μάθημα 14, Σελίδα 3

η
7  Μέρα

Παροιμία  10:32
Γαλάτας 5Α22-23
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Για να ανακαλύψεις το όνομα του Προσώπου που μπορεί να μας βοηθήσει να 
ΝΙΚΟΥΜΕ  κάθε  ΓΙΓΑΝΤΑ που αντιμετωπίζουμε , βάψε όλα τα κομμάτια του παζλ 
που έχουν Χ.
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