
β
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ   

Μάθημα

2. Ο Ιακώβ άρχισε να παρατηρεί κάποια αλλαγή (στο βάρος, στη στάση, στην 

υγεία) του Λάβαν.

Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη (λέξεις) σε κάθε παρένθεση.

1. Ο Ιακώβ είπε στο Λάβαν ότι θα φύγει. _______________

4. (Ο Θεός, Η Ραχήλ, Η Λεία) υποσχέθηκε να πάει μαζί του.

3. Ο Λάβαν καταδίωξε τον Ιακώβ όταν έμαθε ότι έφυγε. _______________

3. (Ο Θεός είπε, Ο Λάβαν είπε, Οι γιοι του Λάβαν είπαν) στον Ιακώβ να 

επιστρέψει στην πατρίδα του και στην οικογένεια του.

Ο Ιακώβ ήταν σίγουρος ότι ο Λάβαν θα δημιουργούσε προβλήματα αν του 

έλεγε ότι θα φύγει. Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στις παρακάτω προτάσεις. 

1. Οι γιοι του Λάβαν παραπονέθηκαν ότι ο Ιακώβ πήρε από τον πατέρα τους 

(την κόρη, την περιουσία, τα είδωλα).

4. Ο Θεός προειδοποίησε το Λάβαν να μην πει τίποτε καλό ή κακό στον 

Ιακώβ. _______________

2. Ο Λάβαν παρακάλεσε τον Ιακώβ να μη φύγει ώσπου να τελειώσει το 

κούρεμα των προβάτων. _______________

5. Φοβάσαι μήπως οι φίλοι σου σου κάνουν τη ζωή δύσκολη αν μάθουν ότι 

πηγαίνεις στο Κυριακό Σχολείο; _______________

4. Πες κάτι που σε κάνει να φοβάσαι. _______________________________

___________________________________________________________

2. Οι αγγελιοφόροι γύρισαν πίσω και είπαν στον Ιακώβ ότι ο Ησαύ ερχόταν 

να τον συναντήσει με _______________ άντρες.

3. Ο Ιακώβ φοβήθηκε μήπως ο Ησαύ τον _______________.

1. Ο Ιακώβ έστειλε αγγελιοφόρους στον αδελφό του τον Ησαύ με την ελπίδα 

ότι θα __________ την _________________________ του.
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Γένεσις 32:22-27

η
5  Μέρα Ξεμπέρδεψε τα κεφαλαία γράμματα για να σχηματίσεις λέξεις.

2. Ο Ιακώβ έλπιζε στέλνοντας (χρυσάφι, φαγητά, ζώα) σαν δώρο στον Ησαύ 

να τον κάνει πιο φιλικό μαζί του.

1. Τη νύχτα που ο Ιακώβ ήταν μόνος του, ένας άνθρωπος ήρθε και ΛΕΨΑΠΕ 

_______________ μαζί του. Αποδείχτηκε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν 

άγγελος του Θεού. 

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

2. Ὸταν ο άγγελος είδε ότι δε μπορούσε να νικήσει τον Ιακώβ άγγιξε το 

ΟΜΗΡ _______________ του και τον εξάρθρωσε.

3. Ο Ιακώβ δεν τον άφησε να φύγει, γιατί ήθελε να τον ΙΟΓΕΥΣΗΛΕ

_______________.

1. Ο άγγελος άλλαξε το όνομα του Ιακώβ σε _ _ Ρ _ _ _ και τον ευλόγησε. Το 

νέο του όνομα σημαίνει πρίγκιπας του Θεού. Το νέο όνομα έδειχνε ότι ο 

Θεός είχε αλλάξει τον Ιακώβ από άνθρωπο που σκεφτόταν μόνο τον εαυτό 

του και ξεγελούσε τους άλλους σε άνθρωπο που εμπιστευόταν το Θεό και 

είχε στενή σχέση μαζί Του.

4. Εκείνη την ημέρα θα είμαστε σαν κι _ _ Τ _ _.

Η εμπειρία του Ιακώβ με τον άγγελο άλλαξε όλη του τη ζωή.

1. Ο Ιακώβ θυμήθηκε τις υποσχέσεις του Θεού και Του ζήτησε (να τον 

προστατεύσει από τον Ησαύ, να καταστρέψει τον Ησαύ, να κάνει τον Ησαύ 

να τον φοβηθεί).

3. Ὸταν φοβάμαι, τότε (θυμάμαι την υπόσχεση του Θεού ότι θα με φροντίζει, 

ζητώ από τον Θεό να με βοηθήσει να Τον εμπιστεύομαι, ανησυχώ και 

ταράζομαι).

2. Τώρα ο Ιακώβ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3. Ὸταν έχουμε σωστή σχέση με το Θεό, Αυτός υπόσχεται να συνεχίσει να 

εργάζεται μέσα μας μέχρι την ημέρα του _ _ _ _ _ _ _ του _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _.

Βήματα Πίστης, Παλαιά Διαθήκη Τόμος 1ος, Μάθημα 12β, Σελίδα 2
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Γένεσις 33:1-4

η
7  Μέρα

Ταίριαξε τα κομμάτια στα παζλ:

Αυτή η αλλαγή στη ζωή του Ιακώβ άρχισε να φαίνεται αμέσως.

Ὸταν ο Ιακώβ είδε από μακριά
τον αδελφό του τι έκανε;

Ὸταν όμως ο Ησαύ είδε τον Ιακώβ
αυτός  τι έκανε;

πλησιάσει στο λαιμό
του

και
έκλαιγαν

πριν εφτά προσκύ-

νησε

φορές τον
φιλούσε στη γη

τον αγκά-
λιασε

έτρεξε
έπεσε
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