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Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ   

Μάθημα

1. Ο Ιακώβ γνώριζε ότι ο πατέρας του θα καταλάβαινε ποιος είναι αν τον

_ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Αυτό που ήθελε ο Ιακώβ δεν ήταν λάθος. Ο τρόπος που το απόκτησε ήταν 

λάθος.

1. Μια μέρα όταν ο Ισαάκ ήταν πολύ γέρος και σχεδόν τυφλός ζήτησε από 

τον  _ _ _ _ να του ετοιμάσει ένα νόστιμο φαγητό.

1. Ο Ησαύ συμφώνησε να πουλήσει τα πρωτοτόκια στον Ιακώβ για (λίγη 

σούπα, λίγο χρυσάφι, λίγα πρόβατα).

2. Ο Ησαύ (αγαπούσε, μισούσε) τα πρωτοτόκια του. Δεν ήταν σημαντικά γι 

αυτόν.

3. Τι είναι πιο σημαντικό για σένα; (Ο Λόγος του Θεού, τα παιχνίδια σου, να 

κάνεις αυτό που θέλεις εσύ)

2. Ο Ισαάκ σχεδίαζε να του δώσει την _ _ _ _ _ _ _ του.

Η ευλογία δινόταν στον μεγαλύτερο γιο που έτσι θα γινόταν ο αρχηγός της 

οικογένειας και θα κληρονομούσε την περιουσία του πατέρα του.

Τα πρωτοτόκια ήταν το δικαίωμα του Ησαύ του μεγαλύτερου γιου για να πάρει 

τις υποσχέσεις που δόθηκαν στον Αβραάμ για το έθνος, για τη χώρα και για τις 

ευλογίες όταν θα πέθαινε ο Ισαάκ. Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε 

παρένθεση.

2. Ο Ιακώβ φοβήθηκε ότι αν ο Ισαάκ καταλάβαινε ότι δεν ήταν ο Ησαύ, θα 

έπαιρνε μια _ _ _ _ _ _ και όχι μια ευλογία.

3. Η _ _ _ _ _ _ _ σχεδίασε να ξεγελάσει τον Ισαάκ έτσι που ο Ιακώβ να 

πάρει την ευλογία του.

Γένεσις 25:29-34

η
1  Μέρα

Γένεσις 27:1-10

η2  Μέρα

Γένεσις 27:11-17

η3  Μέρα

Βήματα Πίστης, Παλαιά Διαθήκη Τόμος 1ος, Μάθημα 11β, Σελίδα 1

Μέρος Δεύτερο: Ο Ιακώβ
και ο Ησαύ Θερίζουν
Αυτό Που ?σπειραν 

ΌΝΟΜΑ:



Γένεσις 27:25-29

η5  Μέρα

3. Σχεδίασε μια εικόνα για να δείξεις πως ο Ιακώβ και η Ρεβέκκα ξεγέλασαν 

τον Ισαάκ.

3. Δεν τον ένοιαξε τον Ησαύ που ο Ιακώβ πήρε την ευλογία του. _________

3. Ο Ισαάκ είπε ότι (οι άλλοι θα τον υπηρετούσαν και θα τον προσκυνούσαν, 

θα ήταν ευλογημένοι αυτοί που τον ευλογούσαν και καταραμένοι αυτοί που 

τον καταριόντουσαν, θα πέθαινε χωρίς παιδιά).

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ σε κάθε γραμμή.

1. Ο Ισαάκ σιγουρεύτηκε ότι μιλούσε με τον Ησαύ όταν (γεύθηκε το φαγητό, 

μύρισε τα ρούχα του Ιακώβ, έβαλε κρασί στο ποτήρι του).

2. Ο Ισαάκ ξαφνιάστηκε όταν ο Ησαύ του έφερε φαγητό. _______________

1. Ο Ησαύ γύρισε και ετοίμασε φαγητό για τον Ισαάκ. _______________

2. Ὸταν τέλειωσε ο Ισαάκ το φαγητό του, (καταράστηκε, ευλόγησε, έδιωξε) 

τον Ιακώβ.

5. Βάλε σε κύκλο τη μία από τις παραπάνω λέξεις που σε περιγράφει.

1. Ο Ιακώβ είπε στον Ισαάκ ότι ήταν ο _ _ _ _  όταν του έφερε το φαγητό.

Σβήσε τις λανθασμένες λέξεις σε κάθε παρένθεση.

3. Παρόλο που ο Ισαάκ αναγνώρισε τη φωνή του Ιακώβ πείσθηκε ότι ήταν ο 

Ησαύ όταν τον _ _ _ _ _ _ _ _.

2. Ὸταν ο Ισαάκ ρώτησε τον Ιακώβ πως μπόρεσε να το φέρει τόσο γρήγορα, 

ο Ιακώβ είπε ότι ο _ _ _ _ _ _ τον βοήθησε. Ο Ιακώβ είπε ψέματα στον 

πατέρα του.

4. Υπογράμμισε μια από τις παρακάτω λέξεις που περιγράφει τι είδους 

άνθρωπος ήταν ο Ιακώβ.

  δόλιος τίμιος
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του, το _____ στον Ισαάκ. Ο Ιακώβ ________ τον ______ του που __________ τη _____  του. 

            ινυγκη                                  επαταξησε       απτερα               γαννώσεραι      νηφω

Τα _________ ήταν _______ του Ησαύ του μεγαλύτερου ____. Ο Ησαύ όμως _______ τα 

κριοτωποτα                                                                                φαου                                  ατρεμη

_________ του στον Ιακώβ. Μια μέρα λοιπόν φέρνει ο Ιακώβ, ____ συνεννοήθηκε με τη ______

_______ ο Ισαάκ ότι _____ στον Ησαύ, ____ _______ το φαγητό του, _______  τον Ιακώβ στη 

Σγουριος                   αμειλι                     λιμός εστεώλει                         ηγλευοσε

     κριοτωποτα         κωμαδιαι                                             ουγι                          υλοπησε

Ξεμπέρδεψε τις αναγραμματισμένες λέξεις για να διαβάσεις την ιστορία.

Ο Ισαάκ είχε γεράσει και η όρασή του είχε εξασθενήσει. Είπε λοιπόν στο 

μεγαλύτερό του γιο, τον Ησαύ, να πάει για κυνήγι και να του φέρει κάτι να φάει. 

Τότε θα του έδινε την ευλογία του πρωτότοκου.

____ του Ησαύ.

εσθη
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