
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ

ΟΔΗΓΕΙ

Μάθημα

Επειδή οι Ισραηλίτες έδειχναν ανυπακοή στο Θεό λατρεύοντας τα είδωλα,

Εκείνος επέτρεψε το έθνος τους να χωριστεί σε δύο βασίλεια του Ισραήλ στα

Βόρεια και του ΙούδασταΝότια.

τη σωστή λέξηπου υπάρχει σε κάθεπαρένθεση.

1. Ο βασίλεψεστο Ισραήλ για είκοσι δύο χρόνια.

2. Έκανε τις περισσότερες από οποιονδήποτε βασιλιά

πριν απόαυτόν.

3. Το όνομα της γυναίκας του ήταν

1. ΟΒασιλιάςΑχαάβ λάτρευε ____________________

2. ΟΘεός είπε, «Δε θα λατρεύεις άλλους _______________εκτός απόμένα».

3. ΟΒασιλιάςΑχαάβυπάκουσε τοΘεό; ________________

Ο Θεός μιλούσε στο λαό Του μέσω των προφητών. Είπε στον Ηλία να μεταφέρει

ένα μήνυμαστοΒασιλιάΑχαάβ.

1. ΟΗλίας είπε στονΑχαάβπωςδε θα έ __ __ __ __ __ για μερικά χρόνια.

2. Ο Θεός γνώριζε πως ο ΒασιλιάςΑχαάβ δε θα χαιρόταν με το μήνυμα που θα

του μετέφερε ο Ηλίας. Έτσι είπε στον Ηλία να ____________ στο χείμαρρο

Χερίθ.

3. ΟΚύριος διέταξε τους __ __ ρ __ __ __ __ να ταΐζουν τονΗλία.

4. Υπάκουσε οΗλίας τοΘεό; _______________

Υπογράμμισε

(Αμρί,Αχαάβ, Ιεροβοάμ)

(αμαρτίες, καλοσύνες)

(Ιεροβοάμ, Ιεζάβελ, Εθβαάλ)

Α' Βασιλέων 16:29-31

1 Μέρα
η

Α' Βασιλέων 16:32 33
Έξοδος 20:3 4

.
.
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η

Α' Βασιλέων 17:1-5

3 Μέρα
η
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ΟΝΟΜΑ:

Πρώτο Μέρος:

Ο Ηλίας λέει το μήνυμα

του Θεού στον Αχαάβ



Α' Βασιλέων 17:12-16

Ψαλμός 1:6

5 Μέρα
η

6 Μέρα
η

Διάγραψε

Γράψε

Βάλε

με (Χ) τις λάθος λέξεις που υπάρχουνσε κάθεπαρένθεση.

1. Οι κόρακες έφερναν στον Ηλία

2. ΟΗλίας έπινε νερόαπό .

3. Όταν ο χείμαρρος στέρεψε, ο Θεός έστειλε τον Ηλία να πάει να μείνει στο

σπίτι .

4. Ο Ηλίας της ζήτησε

ΣΩΣΤΟήΛΑΘΟΣστη γραμμήπουυπάρχει μετά από κάθεπρόταση.

1. Η χήρα είπεπως είχε μεγάλοαπόθεμα τροφής. ______________

2. Ο Ηλίας ζήτησε από τη χήρα να φτιάξει πρώτα για 'κείνον μια λαγάνα.

3. Το αλεύρι και το λάδι της χήρας κράτησε για μια βδομάδα.

4. ΟΘεόςφρόντισε τονΗλία και τη χήρα και το γιο της.

5. ΟΘεόςφροντίζει και για σένα κάθε μέρα.

1. Ο Κύριος εκτιμάει τη συμπεριφορά.

Εκείνοι ακολουθούν το δίκαιο δρόμο πιστεύοντας και υπακούοντας σ' αυτά

που λέει οΘεός.

2. Η συμπεριφορά ________________ οδηγεί στην

καταστροφή (θα τιμωρηθούν για τις αμαρτίες τους). Δεν υπακούν το Θεό και

ακολουθούν το δικό τους δρόμο.

3. Βάλε σε κύκλο το όνομα εκείνων που επέλεξαν να ακολουθήσουν το δίκαιο

δρόμο τουΘεού.

4. ένα τετράγωνο γύρω από το όνομα εκείνων που ακολούθησαν το

δρόμο της ασέβειας (ανομίας).

(μακαρόνια με τυρί, κρέας και ψωμί, φρυγανιά

με βούτυρο και μέλι).

(έναπηγάδι, τοπαγούρι του, το χείμαρρο)

(μιας χήρας, της θείας του, της αδελφής του)

(ένα κρεβάτι για να κοιμηθεί, ένα μέρος για να κρυφτεί,

ψωμί και νερό).

_____________

_____________

_____________

_____________

____________________________

_____________
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Α' Βασιλέων 17:6-11:4

4 Μέρα
η

ΑΧΑΑΒ ΗΛΙΑΣ ΧΗΡΑ ΙΕΖΑΒΕΛ



1. Εκείνοι πουπιστεύουνστον Ιησού θα έχουν

2. Εκείνοι που δενπιστεύουνστον Ιησού θα______________

3. Εσύ έχεις επιλέξει το δίκαιο δρόμο του Θεού πιστεύοντας πως ο Ιησούς

πέθανε για να πληρώσει την τιμωρία για την αμαρτία σου; Βάλε ένα κύκλο

στη δικήσουαπάντησηπιο κάτω.

4. μια γραμμή ακολουθώντας το μονοπάτι στην εικόνα που οδηγεί

στον ουρανό. Αν έχεις δεχτεί τον Ιησού σαν προσωπικό σου Σωτήρα, τότε

βρίσκεσαι στοΔρόμο τουΘεούπουοδηγεί στον ουρανό.

_________________________

_____________

Τράβηξε
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Ιωάννης 3:16
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Ναι Όχι Δεν ξέρωΔεν ξέρω Θα ήθελα να μάθωΘα ήθελα να μάθω
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