
Μάθημα

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στιςπροτάσεις 1 και 2.

2. Ο Θεός είπε στο Γεδεών να στείλει στο σπίτι του όποιον είχε οικογένεια. 

__________

     22.000 που έφυγαν

  + 10.000 που έμειναν

  _________________

  μαλλί  ___________  ___________

3. Λύσε το παρακάτω μαθηματικό πρόβλημα, για να βρεις το συνολικό αριθμό 

των αντρών που προσφέρθηκαν να πολεμήσουν εθελοντικά με το στρατό 

του Γεδεών. Γράψε την απάντηση στη γραμμή.

2. Παρόλο που ο Γεδεών ήξερε ότι μιλούσε με τον Κύριο, συνέχιζε ν'αμφιβάλλει 

για τη βοήθειά Του. Γράψε στις παρακάτω γραμμές τι ζήτησε ο Γεδεών από το 

Θεό να κάνει υγρό και στεγνό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

  έδαφος  ___________  ___________

Σκέψη: Ο Θεός είχε υπομονή με το Γεδεών. Ικανοποίησε το αίτημα του ώστε να 

ενθαρρυνθεί ότι θα τον βοηθούσε, για να κάνει μια πολύ δύσκολη δουλειά.

1. Το _____________ του Κυρίου ήρθε στο Γεδεών, για να τον βοηθήσει να 

οδηγήσει το στρατό των Ισραηλιτών ενάντια στους εχθρούς τους. Ο Γεδεών 

δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά με τη δική του δύναμη..

1. Ο Θεός είπε ότι με τόσους πολλούς άντρες μπορεί οι Ισραηλίτες να 

καυχιόνταν για τις δικές τους δυνάμεις, αν νικούσαν τους Μαδιανίτες. 

__________.

    1η νύχτα   2η νύχτα

4. Αν ήσουν ο Γεδεών, θα ενθαρρυνόσουν ή θα αποθαρρυνόσουν, μόλις 

έβλεπες τόσους πολλούς άντρες να έχουν φύγει____________________

5. Πότε αποθαρρύνεσαι;________________________________________

Κριταί 6:33-40

η
1  Μέρα

Κριταί 7:1-3

η2  Μέρα

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

ΌΝΟΜΑ:

Μέρος δεύτερο 
Ο Γεδεών Κερδίζει Μια Μάχη

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ 
ΤΗ ΝΙΚΗ



Κριταί 7:15-21

Κριταί 7:22-25

η5  Μέρα

η6  Μέρα

3. `Οταν ο Γεδεών έφτασε στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών, άκουσε έναν 

άντρα να διηγείται το όνειρο που είχε δει σχετικά με (ένα κρίθινο καρβέλι 

ψωμί, μια χύτρα με βραστό κρέας, μια κανάτα νερό).

1. Ο Γεδεών ενθαρρύνθηκε τόσο πολύ απ'αυτά που άκουσε, ώστε (πήδηξε 

πάνω-κάτω από χαρά, επιτέθηκε αμέσως στους Μαδιανίτες, προσκύνησε το 

Θεό). Ο Γεδεών τώρα πια ήξερε ότι μπορούσε να εμπιστευτεί το Θεό. Είχε μια 

μεγάλη νίκη ενάντια στο γίγαντα Αποθάρρυνση.

1. Ο Θεός είπε ότι συνέχιζαν να υπάρχουν πάρα πολλοί _________________.

1. Στη διάρκεια της νύχτας ο Θεός είπε στο Γεδεών ότι αν φοβόταν ακόμη, θα 

έπρεπε να σηκωθεί και να κατέβει στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών και 

(ν'ακούσει τι έλεγαν, να κάνει μια ξαφνική επίθεση, να κλέψει τα δόρατά τους).

2. Ο Γεδεών έδωσε στους 300 άντρες του να κρατήσουν (τόξα, βέλη και ασπίδες  

σάλπιγγες, στάμνες και λαμπάδες  δόρατα, σπαθιά και τσεκούρια).

3. `Οσοι ήπιαν νερό με τη γλώσσα τους, όπως πίνει ένας ___________, έμειναν 

με το Γεδεών.

Υπογράμμισε όλες τις σωστές λέξεις σε καθεμιά από τις παρακάτω παρενθέσεις.

3. Οι άντρες του Γεδεών περικύκλωσαν το στρατόπεδο των Μαδιανιτών και 

όταν αυτός σάλπισε με τη σάλπιγγά του, (έριξαν με τα τόξα τα βέλη, σάλπισαν 

με τις σάλπιγγές τους κι έσπασαν τις στάμνες τους, έριξαν τα δόρατά τους και 

ύψωσαν τα σπαθιά τους).

1. Ζωγράφισε μια εικόνα, για να δείξεις τι έκαναν οι Μαδιανίτες, όταν ο Γεδεών 

και οι 300 άντρες του σάλπισαν με τις σάλπιγγές τους.

4. Το όνειρο σήμαινε ότι (οι Μαδιανίτες θα νικούσαν τον Ισραήλ, ο Ισραήλ θα 

νικούσε τους Μαδιανίτες, καμιά απ' τις δυο πλευρές δε θα νικούσε στη μάχη).

2. Είπαν σε όλους όσους γονάτισαν για να πιουν νερό να πάνε πίσω στα 

_______________  τους.

2. Ο Γεδεών πήρε (το δόρυ του, το δούλο του, το μαγνητόφωνό του) και 

κατέβηκε στο στρατόπεδο.

2. Σβήσε με ένα Χ τη λάθος λέξη της παρένθεσης. Ο Ισραήλ (είχε, δεν είχε) μια 

μεγάλη νίκη ενάντια στους Μαδιανίτες εκείνη τη μέρα.

Κριταί 7:9-14

η
4  Μέρα

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

Κριταί 7:4-8

η3  Μέρα



 Η Αγία  Γραφή  είναι  ένα  θαυμαστό βιβλίο, που  ο Θεός μας έδωσε για να 

πολεμούμε το  Γίγαντα Αποθάρρυνση. 

 Χρησιμοποιώντας τον κώδικα των Ιερογλυφικών θα βρεις τρία “επίθετα” 

που περιγράφουν το Λόγο του Θεού. Γράψ’ τα στις γραμμές.

 

Εβραίους  4:12

η7  Μέρα

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