
Μάθημα

2. Ο Σαμουήλ έχρισε το Σαούλ με (κρασί, λάδι, νερό) και του είπε ότι θα 

γινόταν ο βασιλιάς των Ισραηλιτών

1. Ο Σαούλ έψαχνε (τις καμήλες, τις κατσίκες, τα γαϊδούρια)  του πατέρα του, 

όταν συνάντησε το Σαμουήλ.

3. Όταν ο Σαμουήλ παρουσίασε στο λαό το Σαούλ ως βασιλιά τους, ο λαός τι 

έκανε; (έμεινε κοντά του, διάλεξαν άλλο βασιλιά, έφυγαν στα σπίτια τους).

4. Απ' την αρχή (έδειξαν, δεν έδειξαν) όλοι αφοσίωση στο Σαούλ.

1. Ο Σαμουήλ προειδοποίησε τους Ισραηλίτες ότι ο βασιλιάς (θα είχε, δε θα είχε)  

πολλά δικαιώματα πάνω τους.

Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη ή φράση σε κάθε παρένθεση.

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

4. Οι Ισραηλίτες απέρριψαν το δρόμο του Θεού. Άφησαν το γίγαντα «Ο Δικός 

Μου Δρόμος» να τους κυβερνά. Ανέφερε κάποια φορά που ήθελες να γίνει 

το δικό σου

2. Ο λαός (άκουσε, δεν άκουσε) το Σαμουήλ.

3. Ο Θεός είπε ότι Τον είχαν Α________________ για βασιλιά τους.

3. Ο Θεός είπε στο Σαμουήλ  (να τους δώσει, να μην τους δώσει)  ό,τι ζητούν.

 Ο Θεός τους άφησε να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο

 

1. Επειδή οι γιοι του Σαμουήλ δεν ήταν τίμιοι άντρες, ο λαός Ισραήλ δεν τους 

ήθελε για Κ_____________ του.

2. Οι Ισραηλίτες ήθελαν Β________ όπως είχαν όλα τα υπόλοιπα έθνη.

Α› Σαμουήλ8:1-7

η1  Μέρα

Α› Σαμουήλ 8:10-21

η
2  Μέρα
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O Σαούλ ακολουθεί το δικό του δρόμο

O Σαούλ ακολουθεί το δικό του δρόμοΌΝΟΜΑ:

Α› Σαμουήλ 9:3
1-:1,9, 24-27

η
3  Μέρα

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ



..

.

 Ο Σαούλ προειδοποίησε τους Ισραηλίτες ότι (θα πάρει τα ζώα τους, θα 

τους εξορίσει, θα σφάξει τα βόδια τους)  αν δεν έρθουν να πολεμήσουν 

μαζί του. Ο Σαούλ έγινε ήρωας και δόξασε το Θεό. Ενήργησε σύμφωνα με 

το θέλημα του Θεού.

 

1. Ο____________, ο γιος του Σαούλ, επιτέθηκε στη φρουρά των Φιλισταίων 

στη Γιβεά

2. Ο στρατός των Φιλισταίων ήταν τόσο μεγάλος που οι Ισραηλίτες φοβήθηκαν. 

Ζωγράφισε μια εικόνα για να δείξεις που κρύφτηκαν μερικοί από τους άντρες 

του Σαούλ.

2. Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις στην παρένθεση:

Δύο χρόνια αργότερα ο Θεός πέρασε το Σαούλ από μια δοκιμασία, για να δει 

αν θα Τον υπάκουε.

3. Εσύ, τι κάνεις όταν φοβάσαι;_________________________________

4. Ο Σαμουήλ αργούσε να έρθει για να προσφέρει τη θυσία. Τότε ο 

___________________ αποφάσισε να κάνει ο ίδιος τη θυσία. Ο Σαούλ 

απέτυχε στη δοκιμασία του Θεού και άφησε το γίγαντα «Ο δικός μου 

Δρόμος» να τον κυβερνήσει.

1. Ποιον πρέπει να θυμόμαστε; ___________________Ο Θεός μας 

δημιούργησε για να Τον αγαπάμε και να Τον υπηρετούμε.

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

να Τον υπηρετήσουμε τώρα.

 

1. Τράβηξε γραμμές από τις προτάσεις στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που 

τις είπαν:

Α΄ Σαμουήλ 13:1-19
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Α΄ Σαμουήλ 11:1-11,13

η
4  Μέρα

«Κάνε μαζί μας συνθήκη κι εμείς 
θα γίνουμε δούλοι σου Οι αγγελιοφόροι«

Θα κάνω μαζί σας συνθήκη,
αλλά με τον όρο να βγάλω τ
ο δεξί μάτι όλων σας

Οι κάτοικοι της Ιαβές

«Αν δεν έρθει κανείς να σώσει, 
θα παραδοθούμε»

Ο Σαούλ

«Αύριο κατά το μεσημέρι 
θα σας έρθει βοήθεια

.Ο Ναχάς ο βασιλιάς 
των Αμμωνικτών

«Αύριο θα σας παραδοθούμε»
«Ο Κύριος ελευθέρωσε τον Ισραήλ»
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Ανησυχώ μήπως κάτι συμβεί στην οικογένεια μου. 

Γκρινιάζω, όταν η μαμά δε μαγειρεύει το φαγητό που μου αρέσει.

Υπογράμμισε τις προτάσεις που δείχνουν παραδείγματα παιδιών που είχαν 

δώσει τη ζωή τους στον Κύριο και Τον εμπιστεύονται. Γράψε με τη σειρά τα 

γράμματα που είναι σε κύκλο στις υπογραμμισμένες προτάσεις και θα βρεις 

πώς θα νικήσεις τα γίγαντα «Ο Δικός μου Δρόμος».

Υπακούω στους γονείς μου, ακόμη κι όταν  δε μου αρέσει.

Αφιερώνω χρόνο, για να διαβάσω το Λόγο του Θεού.

Μιλώ στους άλλους για το Χριστό, ακόμη κι όταν είναι δύσκολο.

Αφήνω τα μαθήματα μου και πάω να παίξω.

Θυμώνω όταν χάνω σε κάποιο παιχνίδι.

Πριν δω τηλεόραση, κάνω τα μαθήματά μου και τις άλλες μου δουλειές.

Δε θέλω να προσέχω το αδελφάκι μου.

______________________________________________________________

3. Ο Σαμουήλ είπε: «Φέρθηκες __________________.

4. Ο Σαμουήλ είπε: «Ο Θεός θα αφαιρέσει τη ________από σένα και θα τη 

δώσει σε κάποιον άλλο».

Ο Θεός μας λέει να __ __ __ __ __ __  τη ζωή μας σ' Αυτόν.

Να __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ σ' Αυτόν και Αυτός θα κάνει το καλύτερο 

για μας

2. Τι δικαιολογίες βρίσκεις όταν κάνεις το λάθος; ______________________

1. Ο_______________ είπε: «Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά».

Μερικές φορές αντιγράφω στα διαγωνίσματα.

Αντιμιλώ στους γονείς μου.

Καθαρίζω το δωμάτιο μου με ευχαρίστηση.

Παίζω με τα αδελφάκια μου, όταν η μαμά δε νιώθει καλά.

Δίνω ένα μέρος από τα χρήματά μου για το έργο του Θεού.

Χτυπώ τον αδελφό μου ή την αδελφή μου, όταν αγγίζουν τα πράγματα μου.

Ζήτησα από το Θεό να με βοηθήσει να διαβάσω για το διαγώνισμα.

Ψαλμός 37:5
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Α΄Σαμουήλ 13:10-15
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