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Μάθημα

  τον κοροϊδεύω τον βρίζω

2. Ο Ησαύ ήταν τόσο θυμωμένος με τον Ιακώβ που ήθελε να τον _________.

3. Υπογράμμισε τις λέξεις πιο κάτω που λένε πως αντιδράς όταν κάποιος 

σου κάνει κάτι που σε πειράζει. 

2. Ο Ιακώβ (υπάκουσε, παράκουσε) τους γονείς του και (πήγε, δεν πήγε)  

στην οικογένεια της μητέρας του.

1. Σχεδίασε μία εικόνα που να δείχνει τι είδε ο Ιακώβ στο όνειρο του.

Βάλε σε κύκλο τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

  τον συγχωρώ  τον χτυπώ

1. Ο Ησαύ κρατούσε κακία εναντίον του Ιακώβ γιατί ο πατέρας του έδωσε 

την _______________ στον Ιακώβ.

4. Ὸταν η Ρεβέκκα άκουσε για τα σχέδια του Ησαύ, είπε στον Ιακώβ να ____ 

στον αδελφό της στη Χαρράν. Ο Ιακώβ άρχισε να πληρώνει τις συνέπειες 

για τις κακές του πράξεις.

1. Η Ρεβέκκα έπεισε τον Ισαάκ να στείλει τον Ιακώβ στον αδελφό της για να 

βρει (ένα μέρος να κρυφτεί, δουλειά, γυναίκα).

2. Ο Θεός είπε στον Ιακώβ ότι θα γινόταν αποδέκτης των υποσχέσεων που 

είχε δώσει στον _ _ _ _ _ _ και στον _ _ _ _ _ .

Γένεσις 27:41-45

η
1  Μέρα

Γένεσις 27:46, 28:1.6-9

η2  Μέρα

Γέν. 28:10-15, Εβρ. 13:5

η3  Μέρα
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Μέρος Πρώτο: Ο Ιακώβ
Αρχίζει να Γνωρίζει
το Θεό

ΌΝΟΜΑ:



Γένεσις 29:15-27

η
5  Μέρα

1. Ο Ιακώβ δούλεψε για το Λάβαν με όλη του τη _ _ _ _ _ _.

3. Ο Ιακώβ είχε εξαπατήσει το γέρο πατέρα του· τώρα ο Ιακώβ εξαπατήθηκε 

από τον θείο του το Λάβαν. Υπογράμμισε το εδάφιο που ταιριάζει πιο πολύ 

με την ιστορία μας:

«… Ὸ,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερίσει»

 Γαλάτας 6:7β

«… και στη δική σου σύνεση να μη στηρίζεσαι»

 Παροιμίες 3:5β

«Πιο πολύ πρέπει να υπακούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους»

 Πράξεις 5:29

Ὸταν ο Ιακώβ έφτασε στη Χαρράν, η οικογένεια του Λάβαν τον καλοδέχτηκε. 

Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη σε κάθε παρένθεση στις προτάσεις 1 και 2.

4. Πες κάποιον τρόπο που σε βοήθησε ο Θεός αυτήν την εβδομάδα. ______

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Ο Λάβαν ξεγέλασε τον Ιακώβ και του έδωσε τη (Ραχήλ, Λεία, Βελά).

1. Ο Ιακώβ συμφώνησε να δουλέψει για το Λάβαν για να πάρει τη (Ραχήλ, 

Λεία, Βελά) για γυναίκα του.

2. Ο Λάβαν εξαπάτησε / κορόιδεψε τον Ιακώβ και άλλαξε το μισθό του _ _ _ _ 

φορές.

3. Ο Θεός ήταν με τον Ιακώβ και του έδωσε τα _ _ _ _ _ _ _ του Λάβαν. Ο 

Θεός κράτησε την υπόσχεση Του στον Ιακώβ.

3. Ο Ιακώβ υποσχέθηκε ότι θα εμπιστευτεί τον _______________ αν Αυτός 

κρατούσε την υπόσχεσή Του ότι θα τον φροντίσει.

4. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός θα κρατήσει την υπόσχεσή Του ότι θα σε φροντίζει;

3. Υπογράμμισε τις φράσεις με τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στον Ιακώβ.

Θα είμαι μαζί σου και δε θα σε αφήσω.

Θα γίνεις βασιλιάς στην οικογένεια της μητέρας σου.

Θα επιστρέψεις σ' αυτήν τη χώρα.

Ο Ησαύ δε θα σε συγχωρήσει ποτέ.

1. Ὸταν ξύπνησε ο Ιακώβ κατάλαβε ότι είχε βρεθεί στην παρουσία του 

_______________.

2. Èχυσε λάδι πάνω στην πέτρα που κοιμήθηκε και ονόμασε τον τόπο 

_______________ (Οίκος του Θεού).
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Γένεσις 31:4-9

η
6  Μέρα

Γένεσις 28:16-22

η
4  Μέρα
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Γένεσις 30:25-43

η
7  Μέρα Ο Ιακώβ δούλεψε για το Λάβαν 14 χρόνια. Ζήτησε από το Λάβαν άδεια για να 

γυρίσει πίσω στην πατρίδα του.

Ο Λάβαν __________ ότι ο Θεός τον __________ γιατί ο Ιακώβ δούλευε γι' 

αυτόν. «Θα σου δώσω ότι __________ φτάνει να μείνεις» είπε ο Λάβαν στον 

Ιακώβ που ήθελε να φύγει. «Δε __________ να με πληρώσεις» είπε ο Ιακώβ. 

«__________ μου τα πρόβατα που έχουν βούλες, ή σκούρο χρώμα.» Ο Λάβαν 

θα __________ όλα τα μονόχρωμα. Εκείνη την ημέρα, αφού __________τους 

όρους του Ιακώβ, ο Λάβαν __________ στα κοπάδια του και __________ όλα 

τα σκουρόχρωμα αρσενικά με τις βούλες. Τα __________ στους γιους του να 

τα πάνε __________. Παρά τις προσπάθειες του Λάβαν, ο Θεός ήταν με τον 

Ιακώβ και τον ευλόγησε. __________ να κάνει διασταυρώσεις και να __________ 

πρόβατα με βούλες. Ο Ιακώβ πήρε τα __________ και όλα τα αδύνατα έμειναν 

για τον Λάβαν.

Συμπλήρωσε την ιστορία με τις λέξεις από το κοπάδι πιο κάτω. Κάνε τις 

μαθηματικές πράξεις και βρες τις λέξεις που χρειάζεσαι.
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αφαίρεσε
3 Χ 3 =

δέχτηκε
3 + 4 =

έδωσε
6 + 4 =

ευλόγησε
1 +  1 =

κρατούσε
12 - 6 =

ήξερε
2 -1 =

Δώσε
15 Έ 3 =

Χρειάζεται
9 – 5  =θέλεις

12 Έ 4 =γερά
2 Χ 7  =

μακριά
7 + 4  = πήγε

4 Χ 2  =

βγάλει
8 + 5  =

Προσπάθησε
2 Χ 6 =


	Page 1
	Page 2
	Page 3

