
Μάθημα

2. Μετά που ο Ιησούς του Ναυή πέθανε, ο λαός άρχισε ν'ακολουθεί και να 

λατρεύει άλλους Θ __  __  __  __.

1. Οι (Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Μαδιανίτες) εισέβαλαν στη χώρα και κατέκτησαν 

τους Ισραηλίτες.

2. Εξουσίασαν τους Ισραηλίτες για (7,8,9) χρόνια.

1. Οι Ισραηλίτες λάτρευαν τον Κύριο κατά τη διάρκεια της ζωής των 

 Κ __  __  __  __  __  

3. Τελικά οι Ισραηλίτες (επέστρεψαν στην Αίγυπτο, επικαλέστηκαν τον Κύριο  

για βοήθεια, κήρυξαν πόλεμο).

4. Οι Ισραηλίτες είχαν αποθαρρυνθεί τρομερά. Ανέφερε μια φορά που εσύ είχες 

αποθαρρυνθεί και χρειαζόσουν τη βοήθεια του Κυρίου.

 ___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Εξαιτίας της παρακοής τους, ο Κύριος επέτρεψε ο Ισραήλ να κατακτηθεί από 

τους Ε __  __  __  __  __  __  __  __  __  του.

4. Ο Κύριος έστειλε τους Κ __  __  __  __  __  . για να βοηθήσουν το λαό Του. Με 

τη βοήθεια του Θεού, αυτοί οδήγησαν τους Ισραηλίτες σε μάχες εναντίον των 

εχθρών τους.

1. Βάλε σε κύκλο  τη σωστή λέξη.

 Εγώ σας έδωσα αυτή τη χώρα.  Με παρακούσατε.

Σκέψη:Ο Θεός μας μιλά μέσα απ' το γραπτό Λόγο Του, τη Βίβλο.

 Σταθείτε σαν άντρες κι αγωνιστείτε.  Ετοιμαστείτε για μάχη.

 Εγώ σας ελευθέρωσα από την Αίγυπτο. Μη λατρέψετε άλλους θεούς.

 Ο Θεός άκουσε την προσευχή των Ισραηλιτών και τους έστειλε έναν 

(προφήτη, ιερέα, βασιλιά).

 Σταματήστε να κλαίτε.    Εγώ είμαι ο Θεός σας.

2. Υπογράμμισε όλα αυτά που είπε ο Θεός στο λαό μέσω αυτού του άντρα.

Κριταί 2:7,10-16

η
1  Μέρα

Κριταί 6:1-6

η2  Μέρα

Κριταί 6:7-10

η3  Μέρα

Βήματα Πίστης,  3ος, Σελίδα 1Παλαιά Διαθήκη Τόμος Μάθημα 4α, 

ΌΝΟΜΑ:

Μέρος Πρώτο: Ο Γεδεών Αποφασίζει
Να Εμπιστευτεί Και Να Υπακούσει Στο Θεό. 

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ 
ΤΗ ΝΙΚΗ



Κριταί 6:17-23

Κριταί 6:25-32

η5  Μέρα

η6  Μέρα

3. Ο Γεδεών φοβόταν και το έκανε αυτό τη νύχτα _________.

Τα λόγια του Θεού ενθάρρυναν το Γεδεών και του έδωσαν μια μεγάλη νίκη ενάντια 

στην αποθάρρυνση. 

4. .Οι άντρες της πόλης ήθελαν ο Γεδεών να πληρώσει γι'αυτό που είχε κάνει 

_________

2  Ο Γεδεών γκρέμισε το θυσιαστήριο του Βάαλ που είχε χτίσει ο πατέρας του. 

_________

5. Ο πατέρας του Γεδεών είπε ότι αν ο Βάαλ ήταν αληθινός θεός θα μπορούσε ο 

ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. _________

1. Επειδή ο Γεδεών δεν ήταν πεπεισμένος ότι μιλούσε με τον Κύριο, ζήτησε ένα 

____________________

 __________________________και______________________________

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στις προτάσεις.

1. Ο Γεδεών δεν υπάκουσε στο Θεό._________.

 Αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκαν όλ'αυτά;_____

 Μα πώς θα γλιτώσω εγώ τον Ισραήλ;_____ 

3. Ο Κύριος τον ηρέμησε λέγοντάς του ότι δε θα _______________________ Ο 

Γεδεών νόμισε ότι αυτό θα συνέβαινε, αφού μόλις είχε μιλήσει στον Κύριο 

πρόσωπο με πρόσωπο.

 Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστή. _____

4. Από τα παραπάνω λόγια υπογράμμισε αυτά που δίνουν ενθάρρυνση. Ποιος 

τα είπε; ______________

2. Ο Γεδεών κατάλαβε ότι μιλούσε στον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο, όταν ο 

`Αγγελος του Κυρίου 

1. Ο Γεδεών κοπάνιζε σιτάρι μέσα στο __________________________ έτσι 

ώστε οι Μαδιανίτες να μη μπορούν να το δουν και να το πάρουν.

2. Ο ______________________________ ήρθε να μιλήσει στο Γεδεών την 

ώρα που δούλευε.  Στην πραγματικότητα, ήταν ο Κύριος Ιησούς που μιλούσε 

στο Γεδεών. Πριν ο Ιησούς γεννηθεί στη γη ως μωρό, μερικές φορές 

εμφανιζόταν στους ανθρώπους κατ' αυτόν τον τρόπο.

 Εγώ κατάγομαι απ' την πιο ταπεινή συγγένεια _____

3. Γράψε ένα Κ δίπλα στα λόγια που είπε ο Κύριος κι ένα Γ δίπλα στα λόγια που 

είπε ο Γεδεών. 

 Ο Κύριος μας εγκατέλειψε. _____

 Πήγαινε και ελευθέρωσε τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. _____

 Εγώ θα είμαι μαζί σου. _____

Κριταί 6:11-16

η
4  Μέρα

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



 Ο Γεδεών μάθαινε να εμπιστεύεται το Θεό. Λύσε το γρίφο που υπάρχει πιο 

κάτω, για να ανακαλύψεις τι του έδωσε ο Λόγος του Θεού. Διέγραψε κάθε 

γράμμα που εμφανίζεται πάνω από 2 φορές.  Τα γράμματα που απομένουν 

να τα αντιγράψεις στη γραμμή κάτω από το πλαίσιο, ξεκινώντας από την 

πρώτη  γραμμή και διαβάζοντάς  τα από αριστερά προς τα δεξιά.

`Εξοδος 4:29-31, 5:1-9

η7  Μέρα

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