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Μάθημα

2. Ο άνθρωπος αυτός πρόσεξε πως ό,τι αναλάμβανε ο Ιωσήφ πετύχαινε 

γιατί ο _ _ _ _ _ _ ήταν μαζί του.

3. Μπορούν οι άλλοι να καταλάβουν από τα λόγια σου και τις πράξεις σου ότι 

ο Κύριος εργάζεται στη ζωή σου; ________________________________

2. Αν και ο Ιωσήφ αρνήθηκε να κάνει αυτό που του ζητούσε κάθε μέρα, 

τελικά χρειάστηκε να (της κάνει αυτό που ήθελε, φύγει μακριά της, τη 

σκοτώσει).

3. Η αμαρτία έχει δύναμη. Ο Παύλος είπε στον Τιμόθεο να (αγνοήσει, 

αποφύγει, ικανοποιήσει) τις νεανικές επιθυμίες.

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ

4. Σκέψου κάποιον που πάντα προσπαθεί να σε παρασύρει να κάνεις το 

κακό. Τι νομίζεις ότι θέλει ο Θεός να κάνεις; ________________________

___________________________________________________________

1. Η γυναίκα του Πετεφρή είπε την αλήθεια για τον Ιωσήφ. _______________

4. Ο Πετεφρής εμπιστευόταν το κάθε τι που είχε στον Ιωσήφ. Ὰραγε μπορούν 

να σου εμπιστευτούν πράγματα που ανήκουν σε άλλους; _____________

___________________________________________________________

Ο Ιωσήφ μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο και πουλήθηκε σα σκλάβος.

Η γυναίκα του Πετεφρή πρόσεξε πόσο όμορφος ήταν ο Ιωσήφ και του ζήτησε 

να πλαγιάσει μαζί της. Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση στις 

προτάσεις 1-3.

1. Ο Ιωσήφ αρνήθηκε να κάνει αυτό που του ζήτησε γιατί (μπορεί να τους 

έπιαναν, αυτό θα ήταν αμαρτία εναντίον του Θεού, δεν είχε καιρό).

1. Ο _ _ _ _ _ _ _ _ , που ήταν ο αρχηγός των σωματοφυλάκων του Φαραώ, 

αγόρασε τον Ιωσήφ από τους Ισμαηλίτες.

2. Ο Πετεφρής πίστεψε τη γυναίκα του. ______________

3. Ο Ιωσήφ τιμωρήθηκε γιατί έκανε κάτι κακό. _______________
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Βήματα Πίστης, Παλαιά Διαθήκη Τόμος 1ος, Μάθημα 14α, Σελίδα 1

Πρώτο Μέρος: Ο Ιωσήφ
Υποφέρει `Αδικα

ΌΝΟΜΑ:



1. Ο οινοχόος και ο αρχιαρτοποιός φυλακίστηκαν γιατί πρόσβαλαν τον _ _ _ _ _ .

3. Οι άνθρωποι αυτοί δε μπορούσαν να καταλάβουν το νόημα που είχαν τα  

_ _ _ _ _ _ τους.

4. Ο Ιωσήφ τους είπε ότι ο _ _ _ _ μπορεί να τους βοηθήσει.

1. Κάτω από κάθε εικόνα γράψε σε ποιον ανήκει το όνειρο.

2. Σχεδίασε ένα χαμογελαστό πρόσωπο στην πιο πάνω εικόνα για να δείξεις 

ποιανού όνειρο ήταν καλό.

4. Ο Κύριος βοήθησε τον Ιωσήφ στη φυλακή. _______________

5. Γράψε το όνομα κάποιου που ξέρεις ότι χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού 

_________________________ Τι θα μπορούσες να του πεις;__________

___________________________________________________________

 _________________________          _________________________

2. Το πρωί όταν ο Ιωσήφ ήρθε να τους δει τι πρόσεξε στα πρόσωπά τους; 

Συμπλήρωσε τις εικόνες πιο κάτω.

3. Βάλε ένα (Χ) στην πιο πάνω εικόνα για να δείξεις ποιανού όνειρο δεν ήταν 

καλό.

5. Ο αρχιδεσμοφύλακας εμπιστεύτηκε στον Ιωσήφ όλους τους 

φυλακισμένους. _______________

4. Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις στην παρένθεση. Ο Ιωσήφ του ζήτησε να 

μιλήσει στο Φαραώ για (τις κακές συνθήκες της φυλακής, το ότι έπρεπε να 

πληρωθεί για τη σκληρή δουλειά, να ελευθερωθεί από τη φυλακή).
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3.  Εσύ κρατάς τις υποσχέσεις σου; _______________

2.  Θυμήθηκε ο οινοχόος να μιλήσει στο Φαραώ για τον Ιωσήφ; _______________

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Στα ____________________ του ο Φαραώ αποκατάστησε τον οινοχόο 

στο αξίωμά του και κρέμασε τον αρχιαρτοποιό.

3. Το σπίτι μας κάηκε.

4. Με τιμώρησαν χωρίς να φταίω.

5. Δεν έχει δουλειά ο μπαμπάς μου.

6. Με κοροϊδεύουν γιατί πηγαίνω στο Κυριακό.

Διάβασε την κάθε πρόταση παρακάτω και θα δεις κάποιες δυσκολίες που 

μπορεί να αντιμετωπίζεις. Βρες όμως τη θαυμαστή υπόσχεση του Θεού που 

είναι κρυμμένη στις προτάσεις. Γράψε τα γράμματα που είναι σε κύκλο 

ξεκινώντας από την πρώτη πρόταση και διάβασέ τα από τα αριστερά προς τα 

δεξιά.

Ο Θεός βοήθησε τον Ιωσήφ να κάνει το σωστό ακόμα κι όταν οι συνθήκες 

ήταν δύσκολες. 

2. Η μαμά μου είναι στο νοσοκομείο.

1. Πέθανε ο θείος μου.

14. Το σπίτι μας, μας το πήρε η τράπεζα.

10. Οι συμμαθητές μας δε θέλουν ν' ακούν για το Χριστό.

12. Ο αδελφός μου έχει καρκίνο, είναι βαριά.

13. Ο αδελφός της μαμάς μου πεθαίνει.

7. Στο σπίτι μας έχουμε οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

11. Πήρα βαθμούς άσχημους.

9. Οι φίλοι μου με πιέζουν να πω ψέματα.

______________________________________________________________

8. Φοβάμαι το σκοτάδι.

15. Στις δύο το πρωί αναγκαστήκαμε να καλέσουμε την αστυνομία 

γιατί μπήκαν κλέφτες στο σπίτι μας.

______________________________________________________________
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