
Μάθημα

____________________________________________________________

4. Όταν γεννήθηκε, οι γονείς του τον ονόμασαν Σ_______________

1. Ο Σαμψών ξέσκισε ένα ________________, όταν αυτό του επιτέθηκε 

Ο Θεός χρησιμοπ[οιούσε το Σαμνψών, για να ελευθερώσει τους Ισραηλίτες 

από την εξουσία των Φιλισταίων. Ο Σαμψών έγινε αρχηγός των Ισραηλιτών, 

κριτής όπως ο Γεδεών.

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ  στις προτάσεις 1 -3

2. Αργότερα ο Σαμψών σκότωσε χίλιους Φιλισταίους μ›ένα  _____________ 

______________________        

4. Ο Σαμψών κυβέρνησε τον Ισραήλ για  _______________χρόνια.

2. Οι άνθρωποι δε λάτρευαν ψεύτικους θεούς ποτέ ξανα. ____________

1. Ο Ά________________ είπε στη γυναίκα του Μανωάχ ότι θα αποκτούσε 

γιο. 

4. Εσύ λατρεύεις με πιστότητα το Θεό ακόμη κι όταν δεν υπάρχει κανείς 

τριγύρω που να σου θυμίζει να το κάνεις αυτό;

3. Το _________________________του έδωσε τη δύναμη να το κάνει.

2. Ο γιος αυτός επρόκειτο να είναι Ν__________________. Αυτό σήμαινε ότι 

θα ήταν διαλεγμένος να κάνιε μια ιδιαίτερη δουλειά για το Θεό.

1. Μετά το θάνατο του Γεδών, οι Ισραηλίτες συνέχισαν να λατρεούν το Θεό 

με πιστότητα _______________

3. Η γυναίκα του Μανωάχ δεν έπρεπε να κόψει τα Μ_____________ του, να 

πιει Κ____________ ή να φάει οτιδήποτε Α______________

3. Ο Θεός επέτρεψε οι Φιλισταίοι να κατακτήσουν τους Ισραηλίτες 

___________.

η1  Μέρα

 Κριταί 13:2-7, 24, 25

η2  Μέρα

 Κριταί 14:5,6& 15:9-16,20

η3  Μέρα

Βήματα Πίστης, Παλαιά  4ος, Σελίδα 1Διαθήκη Τόμος Μάθημα 5, 

Ο Σαμψών κάνει λάθος επιλογές

ΌΝΟΜΑ:

Κριταί 8:33,34 & 13,1

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ 
ΤΗ ΝΙΚΗ



Κριταί  16: 5-19

Κριταί 16:18-31

η
5  Μέρα

η6  Μέρα

Υπογράμμισε τη σωστή λέξη (λέξεις) σε κάθε παρένθεση.

1. O Σαμψών επέμενε (να παντρεττεί μια Φιλισταία, να φορά ρούχα των 

Φιλισταίων, να τρώει φαγητό των Φιλισταίων).ΕΗ γυναίκα αυτή δεν 

αγαπούσε και δεν υπηρετούσε τον αληθινό Θεό.  

  τον συνέλβαν   του έβγαλαν τα μάτια

3. Όταν Η Δαλιδά ρωτούσε το Σαμνψών σχετικά με το μυστικό της δύναμης 

του, εκείνος της έδινε διάφορες απαντήσεις. Υπογράμμισε τη σωστή.

2. Ο Σαμψών έφαγε λίγο μέλι από (τον κορμό ενός δέντρου, το κουφάρι ενός 

λιονταριού, μια μεγάλη κυψέλη)  κι έδωσε λίγο και στους γονείς του. Δεν 

έπρεπε να φάει τίποτα ακάθαρτο..

3. Μετά το θάνατο της πρώτης του γυναίκας, ερωτεύτηκε μια άλλη Φιλισταία 

που την έλεγαν (Δάμαρις, Δαλιδά, Δορκάδα). Ούτε αυτή λάτρευε τον 

αληθινό Θεό.

4. Ο Σαμψών δεν υποτάχτ5ηκε στον τρόπο ζωής που ευχαριστούσε το Θεό. 

Έκανε όλα όσα ευχαριστούσαν τον ίδιο. Με ποιο τρόπο εσύ επιμένεις να 

ευχαριστείς τον εαυτό σου σήμερα; _______________________________

Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη σε κάθε παρένθεση

 ___________________________________________________________

 «Πλέξε τις εφτά πλεξίδες του κεφαλιού μου στο στημόνι του αργαλειού σου 

και τότε θα χάσω τη δύναμη μοπυ».

 «Ξύρισε τα μαλλιά μου και τότε θα χάσω τη δύναμή μου».

1. Οι αρχηγοί των Φιλισταίων ξύρισν το κεφάλι του Σα΄ψών ενώ αυτός  

___________________________. Ο Σαμψών έχασε τη δύναμή του και ο 

Κύριος τον άφησε.

 «Δέσε με, με εφτά νωπά νεύρα, που δεν έχουν ακόμη ξεραθεί και τότε θα 

χάσω τη δύναμή μου». 

1. Οι άρχοντες των Φιλισταίων ζητούσαν από τη Δαλιδά να μάθει το μυστικό   

της  (σοφαίας, επιτυχίας, δύναμης) του Σαμψών.

2. Απο τα πακάτω υπογράμμισε όλα όσα οι Φιλισταίοι έκαναν στο Σαμψών.

 «Δέσε μ, με καινούργια σχοινιά, που δεν τα έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει 

και τότε θα χάσω τη δύαμή μου».

  του έκοψαν τα αυτά  τον έδεσαν με χάλκινες αλυσίδες

2. Της πρόσφεραν χίλιους εκατό (μπρούντζινους, ασημένιους, χρυσούς)  

σίκλους

  του έβγαλαν τα δόντια  τον έβαλαν φυλακή

Βήματα Πίστης, Παλαιά  4ος, Σελίδα 2 Διαθήκη Τόμος Μάθημα 5, 

 Κριταί 14:1-38
& 16!4

η
4  Μέρα



 Παρόλο που ο Θεός είχε ένα σκοπό για το Σαμψών, αυτό ποτέ δεν 

υποτάχθηκε στο Θεό και η ζωή του είχε αυτη την τραγική κατάληξη

3. Ζω΄ράφισε μια εικόνα, για να δείξεις τι έκανε ο Σαμψών, για να εκδικηθεί 

τους Φιλισταίους γι› αυτό που του έκαναν

 Ο σατανάς είναι ο εχθρός μας και δε θέλει να υποταχτούμε στο Θεό. Θα 

μας βάλει σε πειραασμό να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας. Χρησιμοποίησε 

τον κώδικα που υπάρχει πιο κάτω και συμπλήρωσε το εδάφιο που μας λέει 

πώς μπορούμε να νικήσουμε το γίγαντα «Ο Εαυτός μου»

Βήματα Πίστης, Καινή  3ος, Σελίδα 3Διαθήκη Τόμος Μάθημα 5, 

Ιάκωβωος 4:7

η
7  Μέρα
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