
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ   

Μάθημα

Ὸταν τα αδέλφια του Ιωσήφ γύρισαν πίσω στη Χαναάν, είπαν στον πατέρα 

τους όσα είχαν συμβεί στην Αίγυπτο.

1. Σχεδίασε μια εικόνα για να δείξεις τι έβαλε ο Ιωσήφ σε κάθε σάκο.

2. Ο Ιακώβ και οι γιοι του _ _ _ _ _ _ _ _ _ όταν είδαν τα _ _ _ _ _ _ _ τους 

μέσα στα σακιά τους.

2. Ο Ιωσήφ άκουσε τα αδέλφια του να παραδέχονται μεταξύ τους, ότι 

τιμωρούνταν για τον τρόπο που μεταχειρίστηκαν (τον πατέρα τους, τους 

εχθρούς τους, τον αδελφό τους).

Δέκα από τα αδέλφια του Ιωσήφ ήρθαν στην Αίγυπτο για να αγοράσουν σιτάρι.

3. Τ' αδέλφια του Ιωσήφ ήξεραν ότι αυτό που έκαναν ήταν κακό. Σκέψου 

κάποιον που του φέρθηκες άσχημα. Παραδέχτηκες και ομολόγησες στο 

Θεό ότι αμάρτησες; _______________.

1. Αναγνώρισαν τον Ιωσήφ; _______________ Ο Ιωσήφ τους αναγνώρισε;

_______________

2. Ο Ιωσήφ θυμήθηκε τα _ _ _ _ _ _ του όταν τον προσκύνησαν.

3.  Ο Ιωσήφ έκανε πως δεν τους γνώρισε και τους κατηγόρησε ότι είναι

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Ο Ιωσήφ δοκίμασε τα αδέλφια του για να δει αν είχαν αλλάξει. Βάλε σε κύκλο 

τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. Ο Ιωσήφ έβαλε  στη φυλακή (το Ρουβήν, το Συμεών, τον Ιούδα) ενώ οι 

άλλοι έφυγαν για να φέρουν το Βενιαμίν.
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Γέν. 44:11-13.17.18.30-34

η5  Μέρα

4. Μπορούν οι άνθρωποι να σε εμπιστεύονται ότι λες την αλήθεια; 

_______________

3. Βάλε σε κύκλο τις σωστές λέξεις μέσα στην παρένθεση. Ο Ιακώβ (δέχτηκε, 

δε δέχτηκε) να στείλει τον Βενιαμίν στην Αίγυπτο. Εξαιτίας της προηγούμενης 

του εμπειρίας ο Ιακώβ δεν εμπιστευόταν τους γιους του.

1. Ὸταν οι άντρες έφτασαν στο σπίτι του Ιωσήφ, τους κάλεσε να (φάνε, 

ξεκουραστούνε, μείνουν) μαζί του.

3. Τα αδέλφια του απόρησαν όταν τους έβαλε να καθίσουν σύμφωνα με (το 

ύψος, το πάχος, την ηλικία) τους.

Ὸταν τους τέλειωσαν τα τρόφιμα, ο Ιούδας έπεισε τον Ιακώβ να τον αφήσει να 

πάρει τον Βενιαμίν στην Αίγυπτο. Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη σε κάθε 

παρένθεση.

4. Ο Βενιαμίν πήρε (3, 4, 5) φορές περισσότερο φαγητό από τους άλλους.

1. Αργότερα, όταν ο υπηρέτης βρήκε το ποτήρι στο σάκο του Βενιαμίν, τ' 

αδέλφια του _______________ τα ρούχα τους. Αυτό έδειχνε τη βαθιά τους 

λύπη.

2. Ο Ιωσήφ (ξεφώνισε, έκλαψε, χόρεψε) όταν είδε τον Βενιαμίν.

Ο Ιωσήφ διέταξε τον υπηρέτη του μαζί με τα χρήματα να βάλει και το ασημένιο 

του ποτήρι στο σάκο του Βενιαμίν.

2. Ο Ιωσήφ είπε ότι ο ένοχος θα γινόταν _______________ του.

1. Τα αδέλφια του φοβήθηκαν όταν κατάλαβαν ότι ο Ιωσήφ ήταν ο άρχοντας 

της Αιγύπτου. _______________

3. Ο Ιωσήφ κάλεσε τ' αδέλφια του και τον πατέρα του να έρθουν στην 

Αίγυπτο για πάντα. _____

3. Ο _______________ προθυμοποιήθηκε να πάρει  τη θέση του Βενιαμίν 

για να μην πεθάνει ο Ιακώβ από τη λύπη του.

2. Ο Ιωσήφ είπε ότι ο Θεός τον έστειλε στην Αίγυπτο για να τους τιμωρήσει.

_____

4. Ο Ιωσήφ κατάλαβε ότι αυτοί οι άνθρωποι αγαπούσαν τον πατέρα τους και 

δεν ήθελαν να τον πληγώσουν περισσότερο. Σκέψου έναν τρόπο με τον 

οποίο έδειξες αγάπη στους γονείς σου σήμερα. _____________________

___________________________________________________________

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ
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Γέν. 50:15-21, Εφε. 4:32

η
7  Μέρα Ὸταν ο Ιακώβ πέθανε στην Αίγυπτο, τα αδέλφια του Ιωσήφ φοβήθηκαν μήπως 

θελήσει να τους ανταποδώσει το κακό που του είχαν κάνει.

1. Ζήτησαν από τον Ιωσήφ να τους _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2. Γράψε τους τρεις τρόπους με τους οποίους ο Ιωσήφ υπάκουσε το εδάφιο 

Εφεσίους 4:3.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Ο Θεός θέλει να συγχωρούμε τους άλλους όπως _ _ _ _ _ _ _ μας 

συγχώρησε.

4. Για να βρεις τα λόγια που θα χρειαστεί να πεις σε κάποιον που σου 

φέρθηκε άσχημα, γράψε όλα τα γράμματα εκτός από το Ζ.

______________________________________________________________
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