
β14Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ   

Μάθημα

1. Ο _______________ θυμήθηκε τον Ιωσήφ που τον βοήθησε.

2. Τα όνειρα σήμαιναν ότι ο Θεός θα έστελνε εφτά χρόνια _ _ _ _ _ _ _ _ που 

θα τα ακολουθούσαν εφτά χρόνια _ _ _ _ _ _.

1. Ο Ιωσήφ είπε, ότι ο _ _ _ _ έδειχνε στο Φαραώ τι επρόκειτο να συμβεί.

2. Βάλε ένα (Χ) δίπλα στα λόγια που είπε ο Ιωσήφ όταν ο Φαραώ του ζήτησε 

να του εξηγήσει τα όνειρα.

  «Ναι, μπορώ να σε βοηθήσω.»   o

  « Ὸχι εγώ.»o

  «Ο Θεός μπορεί να απαντήσει.»o

1. Ο Φαραώ ονειρεύτηκε ότι εφτά κοκαλιάρικες αγελάδες (έφαγαν, σκότωσαν, 

τρόμαξαν) εφτά παχιές αγελάδες και εφτά λεπτά στάχυα (έπνιξαν, κατάπιαν, 

ξερίζωσαν) εφτά μεστωμένα στάχυα.

Ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ τα όνειρα του.

2. Ο Φαραώ ζήτησε από (τους υπηρέτες του, τις γυναίκες του, τους μάγους 

του και τους σοφούς του) να του εξηγήσουν το όνειρό του.

3. Ο Ιωσήφ δεν πήρε τη δόξα για την εξήγηση των ονείρων. Θυμήσου κάποια 

φορά που ο Θεός σε βοήθησε σε κάποιο δύσκολο πρόβλημα. _________

___________________________________________________________

Είπες σε άλλους ότι ο Θεός ήταν Εκείνος που σε βοήθησε να το 

αντιμετωπίσεις; ______________________________________________

Βάλε σε κύκλο τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

3. Σύμφωνα με τα εδάφια __________, __________ και __________ ο Ιωσήφ 

είπε στο Φαραώ ότι ο Θεός ελέγχει και κατευθύνει τα πάντα.
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ΌΝΟΜΑ:



1. Ο Ιωσήφ συμβούλεψε το Φαραώ να διορίσει έναν άνθρωπο (σοφό, 

πλούσιο, υγιή) υπεύθυνο στην Αίγυπτο.

2. Ο Ιωσήφ είπε ότι έπρεπε να αποθηκευτούν (ρούχα, τρόφιμα, χρήματα) 

κατά τα χρόνια της αφθονίας για να χρησιμοποιηθούν στα χρόνια της 

πείνας.

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

3. Ο Φαραώ διάλεξε τον Ιωσήφ να κάνει αυτή τη δουλειά γιατί είδε ότι (το 

Πνεύμα του Θεού ήταν μέσα του, είχε ηγετικές ικανότητες, ήταν όμορφος 

και είχε καλό παράστημα).

  Λινή φορεσιά Θρόνο    Σύζυγο

2. Ο Θεός βοήθησε τον Ιωσήφ να ξεχάσει όλες τις δυσκολίες που είχε 

περάσει. _______________

2. Διάγραψε με ένα (Χ) τις φράσεις, που λένε τι δεν έδωσε στον Ιωσήφ ο 

Φαραώ.

3. Ο Ιωσήφ ήταν _ _ _ _ _ _ _ χρονών όταν άρχισε να υπηρετεί το Φαραώ.

1. Τα τρόφιμα που αποθήκευσε ο Ιωσήφ ήταν σαν την άμμο της θάλασσας.

_______________

1. Ο Φαραώ όρισε τον Ιωσήφ υπεύθυνο πάνω σε όλη τη γη της

_ _ _ _ _ _ _ _.

3. Ο Ιωσήφ πουλούσε σιτάρι μόνο στους Αιγυπτίους. _______________

4. Μοιράζομαι τις σοκολάτες μου και τα παιχνίδια μου με τους άλλους.

_______________

  Το δαχτυλίδι του καινούριο όνομα  Χρυσή καρέκλα

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Να αποκρυπτογραφήσεις το παρακάτω παζλ για να βρεις τέσσερις τρόπους με 

τους οποίους τιμάς το Θεό στη ζωή σου σήμερα. Ὰρχισε από την ΑΡΧΗ.  Βάλε 

Α στη θέση του 1, Ε στη θέση του 2, Η στη θέση του 3, Ι στη θέση του 4, Ο στη 

θέση του 5, Υ στη θέση του 6, Ω στη θέση του 7 και κενό στη θέση του άστρου 

R.
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Γράψε το μήνυμα που αποκρυπτογράφησες εδώ:

______________________________________________________________

______________________________________________________________.

______________________________________________________________
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Ο = 5

Υ = 6

Ω = 7

R = κενό

Ε = 2

Ι = 4

Η = 3

Α = 1

ΑΡΧΗΤ
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