
Μάθημα

1. Ο __ __ __ ά __ είπε στην Ιεζάβελ πως ο Ηλίας σκότωσε τους προφήτες

του Βάαλ.

2. Η __ __ __ __ __ ε __ ήθελε να σκοτώσει τον Ηλία.

3. Ο __ __ ί __ __ φοβήθηκε κι έτρεξε να κρυφτεί. Ξέχασε να εμπιστευθεί

το Θεό για να τον βοηθήσει να κάνει τη σωστή επιλογή.

1. τον γράμμα της κάθε πρότασης κάτω από το σωστό όνομα.

2. τη λέξη (λέξεις) που υπάρχουν μέσα στην παρένθεση και

σε περιγράφουν. Όταν τα πράγματα δεν γίνονται έτσι όπως τα θέλω,

3. τις λέξεις που περιγράφουν το Ναβουθαί. Αρνήθηκε την

προσφορά του Βασιλιά Αχαάβ γιατί επέλεξε να

Για να αντισταθεί σ' αυτόν τον ισχυρό βασιλιά χρειάστηκε πολύ θάρρος και

εμπιστοσύνη στο Θεό.

Γράψε

Υπογράμμισε

Υπογράμμισε

(κατσουφιάζω, θυμώνω, σκέφτομαι κάτι άλλο, ευχαριστώ το Θεό γι' αυτά

που έχω).

(υπακούσει στην εντολή

του Θεού, να κάνει το δικό του, να πουλήσει το αμπέλι σε κάποιον άλλο).

Α' Βασιλέων 19:1-3

1 Μέρα
η

Βήματα Πίστης, Παλαιά 4ος,Διαθήκη Τόμος Μάθημα 2, Σελίδα 1

Ο Βασιλιάς Αχαάβ κλέβει από το Ναβουθαί

ΌΝΟΜΑ:

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ

ΟΔΗΓΕΙ

Α' Βασιλέων 21:1-6

2 Μέρα
η

Α. Ήμουν λυπημένος και κακόκεφος

Β. Ήμουν βασιλιάς της Σαμάρειας

Γ. Δεν ήθελα να πουλήσω το αμπέλι μου

Δ. Ήθελα ένα αμπέλι

Ε. Είχα ένα αμπέλι

Ζ. Ήθελα να φτιάξω έναν λαχανόκηπο.

ΝΑΒΟΥΘΑΙ ΑΧΑΑΒ



Α' Βασιλέων 22:29-38

5 Μέρα
η

Διάγραψε

Βάλε

με (Χ) τη λάθος λέξη (λέξεις) σε κάθε παρένθεση.

1. Η Ιεζάβελ είπε πως έβρισκε τρόπο να πάρει το αμπέλι του

Ναβουθαί για να το δώσει στο Βασιλιά Αχαάβ.

2. Η Ιεζάβελ βρήκε δύο άντρες να ψευδομαρτυρήσουν για τον

3. Ο Ναβουθαί

1. Ποιος είπε στον Ηλία πού θα έβρισκε τον Αχαάβ; ________________

2. Ο Θεός γνώριζε ότι σκότωσαν το __________________.

3. Ο Θεός είπε στον Ηλία τι θα συνέβαινε μετά που θα πέθαινε ο Αχαάβ

________________.

4. Τι γνωρίζει ο Θεός για σένα; ________________

Σκέψη: Επειδή ο Θεός τα γνωρίζει όλα, μπορούμε να Τον εμπιστευθούμε

κάθε μέρα να μας βοηθήσει να κάνουμε σωστές επιλογές.

σε κύκλο τη σωστή λέξη (λέξεις) σε κάθε παρένθεση.

1. Ο Βασιλιάς Αχαάβ προσπάθησε να προστατέψει τον εαυτό του στη μάχη

με το να

2. Ο Βασιλιάς Αχαάβ πληγώθηκε από

3. Ο Βασιλιάς Αχαάβ πέθανε

τη σωστή λέξη (λέξεις) σε κάθε παρένθεση στις προτάσεις 2-4.

1. Υπάρχει ένας φαρδύς δρόμος που οδηγεί στην

καταστροφή ή στο θάνατο και ένας στενός δρόμος

που οδηγεί στη __ __ __. Ο δρόμος του Θεού είναι στενός γιατί είναι ο

μόνος δρόμος που οδηγεί στον ουρανό.

2. διάλεξε το φαρδύ δρόμο που οδηγεί στο

θάνατο.

3. Ο Ναβουθαί διάλεξε το δρόμο

4. Εγώ βρίσκομαι στο .

(δε θα, θα)

(Αχαάβ,

Ναβουθαί, Ηλία).

(θανατώθηκε με λιθοβολισμό, πήγε φυλακή, πήρε πολλά

χρήματα).

(φορέσει πανοπλία, μεταμφιεστεί, κρυφτεί πίσω από ένα δέντρο).

(βέλος, πιστόλι, σπαθί).

(ξαπλωμένος στη σκηνή του, όρθιος στο πεδίο

της μάχης, όρθιος στο άρμα του).

(ο δικός μας δρόμος)

(ο δρόμος του Θεού)

(Ο Ηλίας, η Ιεζάβελ, ο Αχαάβ)

(της ζωής [στενό δρόμο], του θανάτου

[φαρδύ δρόμο]).

(φαρδύ δρόμο, στενό δρόμο)

Υπογράμμισε

Βήματα Πίστης, Παλαιά 4ος,Διαθήκη Τόμος Μάθημα 2, Σελίδα 2

Α' Βασιλέων 21:17-19

4 Μέρα
η

6η Ματθαίος 7:13-14

6 Μέρα
η

Α' Βασιλέων 21:7-16

3 Μέρα
η



Ξεμπέρδεψε τις λέξεις που υπάρχουν στο τέλος του κάθε δρόμου για να δεις

που οδηγεί ο καθένας τους. Γράψε τις απαντήσεις σου στις γραμμές.

Χρησιμοποίησε κερομπογιά ή μαρκαδόρο για να χρωματίσεις το μονοπάτι που

βρίσκεσαι εσύ.

Βήματα Πίστης, Παλαιά 4ος,Διαθήκη Τόμος Μάθημα 2, Σελίδα 3

7 Μέρα
η

Ειδική Δραστηριότητα

η
ω
ζ
ντ

οσ

νυ
ορ

α
ο

αςατονθ
νσητ
ληασκο

Σ
Τ
Ε
Ν
Ο
Σ
Δ
Ρ
Ο
Μ
Ο
Σ


