
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ   

Μάθημα

  H̀ταν με το παιδί καθώς μεγάλωνε.

3. Η Ὰγαρ άρχισε να κλαίει γιατί δεν μπορούσε να βλέπει το παιδί της να 

_ _ _ _ _ _ _ _.

Ο Θεός είπε στον Αβραάμ ν' ακούσει τη Σάρρα και να διώξει την `Αγαρ και τον 

Ισμαήλ.

4. Η Ὰγαρ ξέχασε την υπόσχεση του Θεού ότι Εκείνος θα τη φρόντιζε.

Θυμήσου κάποια περίπτωση που σου ήταν δύσκολο να εμπιστευτείς το 

Θεό. _______________________________________________________

2. Ζωγράφισε παρακάτω αυτό που έγινε ο Ισμαήλ όταν μεγάλωσε.

  Υποσχέθηκε να κάνει τον Ισμαήλ μεγάλο έθνος.

  Τους έδωσε νερό στέλνοντας βροχή.

1. Υπογράμμισε παρακάτω εκείνες τις φράσεις που δείχνουν πώς ο Θεός 

κράτησε την υπόσχεσή Του να φροντίσει την Ὰγαρ και τον Ισμαήλ.

  Τη βοήθησε να βρει ένα πηγάδι με νερό.

1. Ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό; __________________

2. Η Ὰγαρ και ο Ισμαήλ έφυγαν και περιπλανιόνταν στην _ _ _ _ _.

  Ο Θεός είπε στην Ὰγαρ ότι άκουσε το παιδί να κλαίει.

  Τους έστελνε μάννα κάθε μέρα.

Ο Θεός είναι πάντοτε πιστός στις υποσχέσεις Του.

Γένεσις 21:14-16

η
1  Μέρα

Γένεσις 21:17-20

η
2  Μέρα
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Ο Θεός Δίνει Στον Αβραάμ
Μια Δοκιμασία

ΌΝΟΜΑ:



Γένεσις 22:9-12

η5  Μέρα

4. Ο Αβραάμ υπάκουσε (την άλλη μέρα, την άλλη εβδομάδα, ένα χρόνο 

μετά).

1. Λίγο καιρό μετά ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ (ένα βραβείο, μία δοκιμασία, 

μία έκπληξη). Ὴθελε να δει αν ο Αβραάμ έμαθε να Τον εμπιστεύεται κάτω 

από οποιεσδήποτε συνθήκες.

1. Χρειάστηκαν ______ μέρες για να πάει ο Αβραάμ εκεί που του είπε ο 

Θεός.

2. Μόλις πλησίασαν στο μέρος που του είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ πήρε _ _ 

_ _ _ _ και τα φόρτωσε στον Ισαάκ κι εκείνος πήρε _ _   _ _ _ _ _  και _ _ 

_ _ _ _ _ _ _.

Βάλε σε κύκλο το σωστό μέσα σε κάθε παρένθεση στις προτάσεις 1, 2 και 4.

2. Ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να Του προσφέρει σα θυσία (ένα 

πρόβατο, τη γυναίκα του, το γιο του).

3. Ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να απαρνηθεί κάτι που υπεραγαπούσε. 

Σκεφτείτε κάτι που το αγαπάτε πάρα πολύ. Θα ήσασταν πρόθυμοι να το 

απαρνηθείτε και να το δώσετε στο Θεό αν σας το ζητούσε;           

3. Ο Ισαάκ ρώτησε τον Αβραάμ από πού θα έπαιρναν _ _   _ _ _ _ για τη 

θυσία.

1. Βάλτε τις παρακάτω προτάσεις στη σειρά αριθμώντας τες από το ένα ως 

το τέσσερα για να δείξετε τι έκανε ο Αβραάμ όταν έφτασε στον προορισμό 

του.

3. Ποιο εδάφιο μας λέει ότι ο Αβραάμ πέρασε το τεστ που του έβαλε ο Θεός;

____________________

  _____ Πήρε το μαχαίρι του για να σφάξει τον Ισαάκ.

  _____ Èδεσε τον Ισαάκ.

  _____ Èχτισε ένα θυσιαστήριο και έβαλε επάνω ξύλα.

  _____ έβαλε τον Ισαάκ πάνω στα ξύλα.

4. Ο Αβραάμ είπε ότι _   _ _ _ _ θα φρόντιζε για το αρνί της θυσίας.

2. Ποιος σταμάτησε τον Αβραάμ και δεν τον άφησε να σκοτώσει τον Ισαάκ;

____________________

4. Ο Θεός μπορούσε να δει ότι ο Αβραάμ πραγματικά Τον εμπιστευόταν και 

ήταν πρόθυμος να τα κάνει όλα όπως ήθελε ο Θεός. Πες κάτι που έκανες 

αυτήν την εβδομάδα που δείχνει ότι είσαι πρόθυμος να κάνεις το καθετί 

όπως θέλει ο Θεός. ___________________________________________

___________________________________________________________

Βήματα Πίστης, Παλαιά Διαθήκη Τόμος 1ος, Μάθημα 10β, Σελίδα 2

Γένεσις 22:4-8

η
4  Μέρα

Γένεσις 22:1-3

η
3  Μέρα
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η
7  Μέρα

1. Ο Αβραάμ βρήκε ένα _ _ _ _ _ _ πιασμένο μες στους θάμνους και το 

πρόσφερε θυσία.

Λύσε το σταυρόλεξο.

Ο Θεός δοκίμασε την πίστη του Αβραάμ και του είπε να πάρει τον Ισαάκ σε 

κάποιο βουνό για να τον προσφέρει θυσία στον Κύριο.

Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο με τις παρακάτω λέξεις και μετά 

χρησιμοποίησέ τες για να συμπληρώσεις τα κενά της ιστορίας. 

2. Ο Αβραάμ ονόμασε εκείνο το μέρος _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ που μας θυμίζει 

ότι ο Θεός θα δώσει, θα προμηθεύσει.

3. Ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ και του είπε ότι θα μπορούσε να εκπληρώσει 

τις υποσχέσεις Του επειδή ήταν _ _ _ _ _ _ _ _ .

Γένεσις 22:13-18

η
6  Μέρα

Ο Αβραάμ (26)    τον Ισαάκ και (3)     να (11)   ό, τι του (22)    ο 
Θεός. Τότε τι (21)    ; Ο (23)     του Κυρίου (4)     στον Αβραάμ, 
«Μην (10)     το (25)    σου στο (27)    ‘

α(14 )   ότι έχεις (2)     Θεού και είσαι (7)     να 
(13)     κατά (18)   . Θα (1)    (5)     και θα 

α(16)    τους (20)     σου σαν την (8)   της (19 )          »
βΟ Αβραάμ (6)   τα (9)     του και (12)     ένα (14 )            `

β(15)     στους (19 )     . Το πήρε και το (17)    στην
(24)     του Ισαάκ.
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