
13Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ   

Μάθημα

  Πρώτο όνειρο Δεύτερο όνειρο

1. Ζωγράφισε εικόνες που δείχνουν τι ονειρεύτηκε ο Ιωσήφ

4. Πώς θα φερθείς στ' αδέλφια σου αν εκείνα πάρουν δώρα κι εσύ δεν 

πάρεις; ____________________________________________________

2. Ο Ιακώβ έδειξε την αγάπη του στον Ιωσήφ δίνοντας του έναν όμορφο 

ΑΝΤΩΧΙ _______________.

3. Τα αδέλφια του Ιωσήφ άρχισαν να τον ΣΙΜΟΥΝ _______________ και να 

του μιλάν άσχημα.

Ο Ιακώβ γύρισε πίσω στη Χαναάν όπως του είπε ο Θεός.

2. Ο Ιακώβ ονόμασε το γιο του _ _ _ _ _ _ _ _.

3. Το όνομα του άλλου γιου της Ραχήλ ήταν _ _ _ _ _ και ήταν περίπου έξη 

χρονών όταν πέθανε η μητέρα του.

1. Καθώς επέστρεφε ο Ιακώβ στο σπίτι του πατέρα του, η Ραχήλ _ _ _ _ _ _ 

ενώ γεννούσε ένα αγοράκι.

Μετά το θάνατο του Ισαάκ, ο Ιακώβ έζησε στη χώρα που είχε ζήσει κι ο 

πατέρας του. Ξεμπέρδεψε τα κεφαλαία για να σχηματίσεις λέξεις στις 

προτάσεις 1-3.

4. Μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει να περνάμε από θλίψεις ακόμη κι όταν 

είμαστε μικροί. Θυμάσαι κάτι που σε έκανε να λυπηθείς πολύ; _________

___________________________________________________________

1. Ο Ιακώβ αγαπούσε τον Ιωσήφ ΣΤΡΟΣΕΠΕΡΙΟ _______________ από 

τους άλλους ένδεκα γιους του.

Γένεσις 35:16-19.24

η
1  Μέρα

Γένεσις 37:1-4

η
2  Μέρα

Γένεσις 37:5-11

η
3  Μέρα
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Ο Ιωσήφ - Ένας Υπάκουος Γιος

ΌΝΟΜΑ:



Γένεσις 37:18-28

η5  Μέρα

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. Τα αδέλφια του Ιωσήφ είχαν πάει στη Συχέμ για (να κάνουν ψώνια, να 

κάνουν διακοπές, να βοσκήσουν τα κοπάδια του πατέρα τους).

2. Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη στην παρένθεση.

Τα αδέλφια του ένιωσαν (χαρά, μίσος, φθόνο) για τον Ιωσήφ, όταν τους 

είπε ότι έσκυψαν και τον προσκύνησαν στο όνειρο του. Ο Θεός συχνά 

μιλούσε στους ανθρώπους με όνειρα την εποχή εκείνη. Ὰρχισε να δείχνει 

στον Ιωσήφ τα σχέδια που είχε για τη ζωή του.

3. Ὸταν ο Ιωσήφ δεν μπόρεσε να βρει τα αδέλφια του (γύρισε πίσω στο σπίτι 

του, συνέχισε να ψάχνει μέχρι να τους βρει, πλήρωσε κάποιον άλλο να 

τους βρει).

3. Υπογράμμισε όλες τις λέξεις στην παρένθεση που περιγράφουν πως ο 

Ιακώβ έδειξε τη μεγάλη του λύπη (έσκισε τα ρούχα του, αρνήθηκε να φάει, 

φόρεσε σάκο, τιμώρησε το Ρουβήν, έκλαψε για τον Ιωσήφ).

4. Μερικές φορές όταν οι γονείς μου, μου λένε να κάνω κάποια δουλειά (το 

σκάω όταν δε με βλέπουν, παραπονιέμαι και γκρινιάζω επειδή δε μου 

αρέσει να την κάνω, την κάνω με χαρά μέχρι να την τελειώσω).

2. Ο _ _ _ _ _ _  έπεισε τ' αδέλφια του να τον ρίξουν στο ξεροπήγαδο αντί να 

τον σκοτώσουν. Είχε σκοπό να τον ελευθερώσει αργότερα.

1. Τ' αδέλφια του Ιωσήφ σχεδίασαν να τον _ _ _ _ _ _ _ _ _ όταν τον είδαν να 

έρχεται.

Σβήσε τις λανθασμένες λέξεις σε κάθε παρένθεση στις προτάσεις 1 και 2.

1. Τα αδέλφια του Ιωσήφ βούτηξαν το χιτώνα του σε (μπογιά, αίμα, 

χρωματιστό νερό).

2. Ο Ιακώβ έστειλε τον Ιωσήφ για (να δει τι κάνουν τα αδέλφια του, να πάει 

τροφή στα αδέλφια του, να βοηθήσει τα αδέλφια του να κουρέψουν τα 

πρόβατα).

3. Αργότερα τ' αδέλφια του έβγαλαν τον Ιωσήφ από το ξεροπήγαδο και τον 

πούλησαν στους Μαδιανίτες για είκοσι _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _.

2. Ο Ιακώβ όταν είδε τον χιτώνα σκέφτηκε ότι (κάποιο άγριο ζώο, κάποιος απ' 

τους γιους του, κάποιος Χαναναίος) σκότωσε τον Ιωσήφ.
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Γένεσις 37:12-17

η
4  Μέρα

Γένεσις 37:29-35

η6  Μέρα
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Ψαλμός 46:2 

η
7  Μέρα

Το παρακάτω εδάφιο μας δείχνει ότι ο Θεός μας βοηθάει στις ανάγκες μας. 

Ξεκινώντας από την ΑΡΧΗ τράβα γραμμές ακολουθώντας τις λέξεις του 

Ψαλμού 46:2 μέσα στο λαβύρινθο. Μπορείς να μετακινηθείς προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση. Το εδάφιο θα πρέπει να τελειώσει στο ΤΕΛΟΣ.

«Είν' ο Θεός για μας καταφύγιο και δύναμη. στάθηκε στις ανάγκες μας βοήθεια 

σπουδαία».

Ο Ιωσήφ αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες καθώς μεγάλωνε. Στην πραγματικότητα 

όμως ο Θεός δοκίμαζε τον Ιωσήφ για να δει αν θα μπορούσε να τον εμπιστευτεί 

να κάνει το θέλημα Του. Ο Θεός μας λέει μέσα στο Λόγο Του τι θέλει να κάνουμε, 

αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο να το κάνουμε. 
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