
Μάθημα

2. Οι γιοι του Ηλεί έπαιρναν για τον εαυτό τους το καλύτερο μέρος από τις 

θυσίες που πρόσφεραν οι άνθρωποι.________

4. Ο Θεός ήταν ευχαριστημένος με το Σαμουήλ. __________

3. Ο Θεός ήταν ευχαριστημένος με τους γιους του Ηλεί.____________

1 .Οι γιοι του Ηλεία αγαπούσαν και υπηρετούσαν το Θεό.________

 Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στη γραμμή μετά από κάθε πρόταση

1 .Ο Θεός χάρισε στην Άννα ένα γιο και τον ονόμασε __________________

3. Έχει ποτέ υποσχεθεί κάτι στο Θεό; ____________ Κράτησες την 

υπόσχεσή σου; _______

4. Όταν συνειδητοποίησε ο Ηλεί τι έκανε η Άννα, της είπε ότι (η προσευχή 

είναι καλό πράγμα, θα έπρεπε να προσευχηθεί περισσότερο, θα έπαιρνε 

απάντηση στην προσευχή της).

4. Ο Κύριος ευλόγησε την Άνα και της χάρισε __________ ακόμη γιους και 

__________ κόρες.

1. Η Άννα ήταν πολύ λυπημένη και προσευχήθηκε ο Θός να της χαρίσει (ένα 

σπίτι, μια δουλειά, ένα γιο).

2.  Υποσχέθηκε στον Κύριο ότι αυτός ο γιος θα Τον υπηρετούσε για (ένα 

μέρος, το περισσότερο μέρος, όλη τη διάρκεια) της ζωής του.

Η Άννα και ο άντρας της πήγαν στον οίκο του Θεού στη Σιλώ, για να 

προσκυνήσουν και να προσφέρουν θυσία στον Κύριο. Υπογράμμισε όλες τις 

σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

3. Ενώ η Άννα προσευχόταν, ο Ηλεί την κατηγόρησε ότι (προσευχόταν πολλή 

ώρα, ήταν μεθυσμένη, φερόταν ανόητα).

2. Η Άννα κράτησε την υπόσχεση που είχε δώσει στο Θεό και πήγε το γιο της 

στον οίκο του Κυρίου, για να μείνει εκεί, όταν αυτός ήταν __________ __ 

________________________

Α› Σαμουήλ1:9-18
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Α› Σαμουήλ 1:20, 24-28
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O Σαμουήλ υπηρετεί το Θεό από Μικρό παιδί 

ΌΝΟΜΑ:

Α› Σαμουήλ 2:12-17, 26

η3  Μέρα

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ



 ______________________________________________________

 _______________ Τι συνέβη; _____________________________

3. Σου έχουν φερθεί ποτέ άσχημα επειδή μίλησες για τον Ιησού;

4. Ο Θεός μας μιλά μέσα από το γραπτό Του Λόγο, τη Βίβλο. Πώς σου 

μίλησε ο Θεός σήμερα μέσα από το Λόγο Του; Τι ο Θεός σου είπε μέσα 

από το Λόγο Του σήμερα;

1. Ο Θεός είπε στο Σαμουήλ ότι (θα τιμωρούσε, δε θα τιμωρούσε) την 

οικογένεια του Ηλεί.

3. Ο Ηλεί (δέχτηκε, δε δέχτηκε) το μήνυμα του Θεού.

1. `Ο Κύριος κάλεσε το Σαμουήλ___________ φορές. Την εποχή της 

Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός μιλούσε στους ανθρώπους άμεσα.

3. Ο Ηλεί είπε στο Σαμουήλ ν' απαντήσει: «Μίλα, Κύριε, γιατί ο δούλος σου 

ακούει». Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Σαμουήλ άκουγε το Θεό να του 

μιλάει. 

 Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη σε κάθε παρένθεση.

2. Ο Σαμουήλ (φοβόταν, δε φοβόταν) να πει στον Ηλεί αυτά που του είχε πει 

ο Θεός.

2. Ο Σαμουήλ νόμισε ότι ήταν ο ______________ που τον φώναζε.

 ___________________________________________________________

2. Πότε πρέπει να Τον υπηρετήσουμε;__________________ Ο Θεός θέλει 

να Τον υπηρετήσουμε τώρα.

1. Ποιον πρέπει να θυμόμαστε; ___________________Ο Θεός μας 

δημιούργησε για να Τον αγαπάμε και να Τον υπηρετούμε.

3, Γράψε ΑΓΟΡΙ ή ΚΟΡΙΤΣΙ  στη γραμμή μετά από τα παρακάτω περισττικά, 

για να δείξεις ποιος ή ποια υπηρέτησε το Θεό, όταν ήταν μικρός/ή

4. Καθώς ο Σαμουήλ μεγάλωνε, οι Ισραηλίτες (τον αναγνώριζαν, δεν τον 

αναγνώριζαν)  ως αληθινό προφήτη του Θεού. Προφήτης ήταν ο 

άνθρωπος που διάλεγε ο Θεός, για να μεταφέρει το μήνυμα Του στο λαό.

 Έδωσε το φαγητό του στον Ιησού ____________

 Είπε στο Νεεμάν πώς θα γιατρευόταν. ______________

4, Ανέφερε έναν τρόπο με τον οποίο μπορείς να υπηρετήσεις το Θεό σήμερα.
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Ο Θεός δε θέλει να περιμένουμε να μεγαλώσουμε για να Τον υπηρετήσουμε. 

Τράβα  γραμμές κα για να ενώσεις τις περικοπές με τις λέξεις, ώστε να βρεις τι 

μας λέει ο Λόγος του Θεού να κάνουμε για να Τον υπηρετήσουμε τώρα. Ας 

κάνουμε τώρα αυτό που μας λέει ο Λόγος Του, θα νικήσουμε το γίγαντα 

«Περίμενε λίγο».

Εκκλησιαστής 12:1

η7  Μέρα

α χαΝ ιρόμαστε υπα ηρΝ ε τούμε

:44 ςυοίσηππιλιΦ

ευ χα αρΝ ιστούμε

 πρα οσΝ ε υχ ό μαστε

31:5 ςατάλαΓ
 υπα ακΝ ο ύμε
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