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ézsaú és Jákób ikrek voltak, de teljesen különböző volt
a termé szetük. ézsaú vadászni szeretett, Jákób viszont jobban szeretett
otthon lenni. Sajnos a szülők nem egyformán szerették őket, mindkettő -
nek megvolt a maga kedvenc fia.

Írd be a kedvencek nevét és színezd ki a képeket!

Izsáknak é __ __ __ __. rebekának J __ __ __ __ .

Mivel ézsaú született hamarabb,
övé volt az elsőszülöttségi jog. 
ez azt jelentette, hogyha az édes -
apja meghal, ő lesz a család feje.

egyik nap, amikor ézsaú hazaért a vadászatból, Jákób éppen főze léket
főzött. nagyon jó illata volt!

„éhes vagyok. Adjál nekem a főze -
lé kedből!” mondta ézsaú. A ravasz
Jákób azonban kért érte valamit.

„Adok neked a főzelékemből, ha
nekem adod az elsőszülöttségi
jogodat” mondta.

ézsaú elég buta módon, gondol -
kodás nélkül átengedte Jákóbnak
az elsőszülöttségi jogát. Jákób
nagyon önző módon viselkedett,
mert rászedte ézsaút ezzel.

néha mi is ézsaúhoz és Jákóbhoz hasonlóan csak arra
gondolunk, amit mi szeretnénk. Amikor önzők vagyunk,
vétkezünk Isten ellen.

rajzolj egy nagy edényt a tűzre!

1. történet: Jákób becsapja a testvérét
ez a történet arról szól, hogy: milyen az, ha valaki önző. Olvasd el:

1. Mózes
25:27-34
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2. történet: Jákób becsapja az épesapját
ez a történet arról szól, hogy: Jákób újból ellop valamit a testvérétől. Olvasd el:

1. Mózes 
27:1-29

Amikor Izsák idősebb lett nagyon
rosszul látott. Szeretett volna egy jót
enni abból, amit kedvenc fia, ézsaú
főz neki. ezen kívül egy különleges
áldást akart neki adni.

„Menj és vadássz valamit” mondta
ézsaú nak, „azután főzd meg nekem,
és egy különleges áldást kapsz tőlem!”

rebeka hallgatózott. Ő azt szerette
volna, hogy az ő kedvenc fia, Jákób
kapja meg azt az áldást, így azt
mond ta neki, hogy vágjon le két
kecskegidát, és ő megfőzi azokat
Izsák számára.

Jákóbnak azonban eszébe jutott egy probléma. „Ha megérint engem” mondta, „rá
fog jönni, hogy nem ézsaú vagyok. Az én bőröm sima, ézsaúé meg szőrös.”

„tedd úgy, ahogy mondtam!” mondta rebeka. Mindketten be akarták csapni Izsákot.

Amikor elkészült az étel, rebeka betakarta Jákób nyakát és kezét a kecskegidák
szőrével. Jákób felvette ézsaú ruháját és bevitte az ételt Izsáknak.

Izsák nem tudta, hogy ki jött be hozzá.

Kiderítheted, ha kiszínezed azokat a kockákat, amikben pont van!

Izsák megáldotta Jákóbot. Amikor ézsaú ezt megtudta, Izsákkal együtt nagyon
elkeseredett, és haragudott Jákóbra.

Színezd ki a képet!
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3. történet: Jákób találkozik Istennel
ez a történet arról szól, hogy: Isten nem hagyja magára az embert. Olvasd el:

1. Mózes 
28:1-22

Mindig ugyanabban a házban laktál? 
néha előfordul, hogy el kell költöznünk egy másik lakásba vagy házba.

Izsák azt mondta Jákóbnak, hogy menjen Háránba a nagybátyjához, Lábánhoz, és
az ő lányai közül vegyen magának feleséget. Miután ézsaú azt tervezte, hogy megöli
őt, Jákób úgy gondolta, ez jó lehetőség arra, hogy egy időre távol legyen tőle.

Jákób útra kelt. Amikor ráesteledett, letáborozott egy helyen, amit úgy hívtak, hogy
Lúz. egy követ használt párnának. nagyon különleges álma volt. Álmában egy létrát
látott. Az alja a földön volt, a teteje a mennyig ért. Isten angyalai jártak le-föl a létrán.

Isten szólt azon az
éjszakán Jákóbhoz.
Megígérte neki, hogy
megáldja őt és a
csa ládját is. 

„Veled le szek, és
meg őriz lek, akár -
hová mész. Az
összes népet meg -
áldom rajtad ke resz -
tül!”

Az Úr Jézus, azt
ígéri, hogy ha bízunk
benne, akkor Ő min -
dig ve lünk lesz.

Színezd ki az alábbi szavakat a Bibliából!

„Néki gondja
van reátok.”

1. Péter 5:7

rajzolj egy követ párnának, és színezd ki a képet!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

Jákób elment meglátogatni nagybátyját, Lábánt és a családját Hárán -
ban. egy elég
hosszú út után
Jákób egy kút -
nál találkozott
néhány pász -
torral és a
nyájukkal.

Megkérdezte ő -
ket, hogy is me -
rik-e Lá bánt. 

„Ismerjük”, vála -
szol ták, „épp itt
jön a lá nya,
rákhel, az apja
nyá já val”.

Írd ide Lábán lányának a nevét! r __ __ __ __ 

Jákób segített rákhelnek megitatni a juhokat. rákhel hazaszaladt, és
el mondta az apjának, hogy itt van Jákób. Lábán meghívta őt a
házukhoz.

Jákób ott maradt, és elkezdett dolgozni a nagybátyjának. Lábán meg ígérte
neki, hogy feleségül adja hozzá rákhelt. Amikor eljött az esküvő nap ja,
Lábán átverte Jákóbot, és Leát, rákhel nővérét adta hozzá fele sé gül. 

Jákób nem akarta feleségül venni Leát. Lábán azonban azt mondta, hogy
Leának kell előbb férjhez mennie, mert ő az idősebb. Szegény Jákób!
Ugyanúgy átverték, mint ahogyan ő tette az apjával és testvé ré vel.

A Biblia azt mondja:
„Bűnötöknek büntetése utólér benneteket!.” (4. Mózes 32:23)

rajzolj arcokat a pásztoroknak a kútnál,
és színezd ki a képet!

4. történet: Jákób feleséget talál
ez a történet arról szól, hogy: Jákóbot becsapja a nagybátyja. Olvasd el:

1. Mózes 
29:1-30
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