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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

Írd ide az adataidat!
Neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TörTéNET: József élete
Kémek Egyiptomban Kulcsvers:

4. Mózes 32:23

Olvasd el:
1. Mózes 41:46-57

42:1-26

Abban az időben, amikor József felügyelő volt Egyiptomban, a bőség esztendeiben
nagyon sok volt a termés, ahogyan azt korábban a faraónak meg is mondta.

K: Olvasd el a 41. fejezet 49. versét és karikázd be azt a képet, amivel a Biblia
jellem zi a gabonatermést azokban az években.

K: Végezd el a műveleteket! 4 + 4 - 6 = 16 - 9 = 10+10+10 =

Használd fel a kapott eredményeket az alábbi mondatok kiegészítésére!

József éves volt, amikor elkezdett kormányozni Egyiptomban.

bőséges év volt.

Józsefnek fia született a bőséges évek alatt Egyiptomban.

Azután eljött az éhínség! Nem jött eső, csak az egyik forró napot követte a másik. Nem
volt se termés, se aratás, se élelem!

K: Mit mondott a faraó Egyiptom népének, amikor azok éhesek voltak? 
(55. vers)
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öSSzESEN:

Ekkor Kanaán földjén is éhínség volt és Jákób aggódott a családjáért.

K: Válaszd ki a megfelelő számokat, melyek válaszul szolgálnak a két kérdésre.

10     12     2     3     1

Józsefnek hány testvére ment el Egyiptomba?

Hány maradt otthon?

K: Pipáld ki a megfelelő választ!
Igen Nem

Felismerték-e Józsefet a testvérei? 
József felismerte-e őket? 
Valóra vált-e József álma, amiben a csillagok illetve a kévék leborultak? 
Mondta-e József: „Kémek vagytok!” 
Akarta-e József látni Benjámint? 
Ugyanazt a nyelvet beszélték-e az Egyiptomiak, mint József testvérei? 
József valóban nem engedte el rúbent? 
Ellátta-e őket József útravalóval? 

K: Írd ki a kulcsverset!

K: Írd le a SAJáT SzAVAIddAl – az 1. Mózes 42:21-22 versek segítéségével – hogyan érte utól
a testvé reket a bűnük!

Büntetés érte őket amiatt, amit évekkel azelőtt tettek. Nem tehetünk úgy bűnt, hogy annak ne lenne követ -
kez mé nye. Az egyetlen módja annak, hogy megbocsátást nyerjünk:

Megvalljuk Istennek, hogy vétkeztünk és 
elhisszük, hogy az Úr Jézus a mi bűneinkért is bűnhődött, amikor meghalt értünk.

Bízzuk Őrá az életünket, és vegyük igénybe az Ő segítségét a vétkezés megállításában!

/2

/8

/2

/2



NEVEd:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  3. szint

B7

2. TörTéNET: József élete
Benjámin és a kellemetlenségek Kulcsvers:

Efézus 4:32

Olvasd el:
1. Mózes 

42:35 - 44:17

Amikor József testvérei hazaértek, elmondták apjuknak mindazt, ami velük történt. Elmondták
hogyan vádolták meg őket kémkedéssel, hogy a nagy ember kívánsága az volt, hogy lássa
Benjámint és hogyan tartotta fogva Simeont. Elmondták azt is, hogy mennyire megrémültek.

K: Mi okozta a félelmüket? (lásd 42. rész 35. versét)

K: Töltsd ki a hiányzó neveket!

Jákóbon eluralkodott a bánat és felkiáltott: „J................. nincsen, S........................

sincsen. B....................................... is elviszitek?”

Bár rúben saját két fiát ajánlotta fel biztosítékul Benjáminért, Jákób nem engedte el őt az útra. Az
éhínség egyre nagyobb lett. Amikor az élelemből teljesen kifogytak, Júda felszólalt és azt mondta,
hogy vissza kell menniük Egyiptomba, különben valamennyien éhen halnak. Megígérte, hogy
Benjámin a védelme alatt lesz, és visszahozza őt. Ezután ajándékot készítettek az uralkodónak.

K: Mi volt ez az ajándék? Nézd meg, hogy a 43. rész 11-13. versei alapján mit tettek a
szamár málhájába!

K: Kinek a segítségére számított Jákób? (lásd 43:14)

Végül eljutottak Egyiptomba. József látta, hogy Benjámin is velük van. Vendégül látta őket ebédre,
és Simeont is kihozatta a börtönből. Amikor az ajándékaikat átadták neki, leborultak előtte.

K: Mit kérdezett József tőlük az apjuk felől? (27. vers)
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öSSzESEN:

K: Mit mondott Benjáminnak? (43:29)

Annak ellenére, hogy egy ünnepi lakomát
töltöttek el együtt, még mindig nem tudták ki ő!
Mielőtt a testvérei hazatértek, megparan csolta a
szolgáinak, hogy a testvérek zsák jaiban rejtse -
nek el élelmet, a legkisebbi ké ben pedig a saját
ezüstserlegét. Később, amikor úton voltak,
utánuk küldte a szolgáját, aki megvádolta őket
azzal, hogy ellopták József ezüstserlegét. Ezt
határozottan tagadták, ezért végigkutatták a leg -
idősebbik zsákjával kezdve a legkisebbikéig.

A szolga Benjámin zsákjában találta meg az
ezüstserleget!

Mindannyian felzaklatva visszatértek Benjáminnal. Felajánlották, hogy József rabszolgái lesznek.

K: KErESzTrEJTVéNy (44. fejezet)

Vízszintes
4. Őt küldte József a testvérek után. (4. vers)
6. Erre rakták a testvérek a terhet. (13. vers)

Függőleges
1. Ebben a napszakban indultak el. (3. vers)
2. Őneki kellett József rabszolgájává lenni

(10, 12. vers)
3. Ebbe rakták az élelmet. (1. vers)
5. Ide tértek vissza a testvérek (13. vers)

K: Írd ide a kulcsverset!

Néha olyanok vagyunk, mint József testvérei, olyanokat teszünk, amiket nem kellene. Isten kész meg -
bocsá tani nekünk, ha hozzá jövünk és megvalljuk bűneinket. Ha Isten kész megbocsátani nekünk, amikor
ellene vétkezünk, akkor nekünk nem kellene ugyanígy megbocsátanunk másoknak?
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3. TörTéNET: József élete
Megbocsátás és boldogság Kulcsvers:

1. Mózes 45:9

Olvasd el:
1. Mózes 44:18-

45:28

A testvérek most újból szemtől szembe álltak Józseffel, de ez alkalommal a helyzet rosszabb volt, mint
bármikor, hiszen József ezüstserlegét Benjámin zsákjában találták meg. Nem csoda, hogy megrémültek!
Júda felszólalt.

K: Nevezd meg azt a két személyt, akikért Júda aggódott.

K: Hogyan mutatta ki Júda szeretetét Benjámin felé?

K: Mit tett József, amikor magára maradt a testvéreivel?

K: Mit kért József a testvéreitől? (45:3)

József testvérei megrémültek, amikor rádöbbentek arra, hogy ki is ez a vezető valójában. Úgy
gondolták, hogy most ütött az utolsó órájuk! József most megadhatná nekik azt, amit megérde mel -
nek. de nem! József már megbocsátott nekik és ezért nem hárította rájuk a megérdemelt büntetést.
Már felismerte azt, hogy Valaki az élete felett áll.

K: Bogozd ki az alábbi szavakat, majd írd be őket a megfelelő helyekre a mondatokban!
Mindegyik szó többször is szerepel!

SETNI         TöldÜKT         lE

Azért .................   .................   engem  .................  előttetek, hogy életben maradjatok.

.................   .................   .................   engem előttetek, hogy életben tartson benneteket.

Tehát nem ti küldtetek ide, hanem  .................

2.1.
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öSSzESEN:

József bízott Isten jóságában, még akkor is, ha sokat kellett szenvednie.

K: A betűket helyes sorrendbe rakva találd ki, mire tanította meg Isten Józsefet, hogy mit tudjon
tenni!

E B N O G A T I á CS M

Írd ide a választ:

József megmutathatta, hogy valójában mennyire szereti a testvéreit.

K: Írd le a kulcsverset! Ebből megtudhatod, hogy mire bíztatta József a testvéreit.

K: A számok felhasználásával egészítsd ki az alábbi mondatokat, amelyekben József által haza -
küldött ajándékok szerepelnek! (lásd: 45:21-23)

40     20     5     300     75

Benjáminnak ezüstöt adott.

Benjámin kapott még öltözet ruhát.

Jákóbnak küldött szamarat, megrakva Egyiptom legjobb termékeivel.

József testvérei hazautaztak apjukhoz az örömhírrel.

K: A 45. rész 26-28. versei alapján töltsd ki a hiányzó részeket! Ezekből látható mennyire hasonlít
az az örömhír, amit Jákób Józsefről hallott, arra az örömhírre, amit mi hallottunk az Úr Jézusról.

Az örömhír Józsefről Az örömhír Jézusról

1. József .................! 1. Az Úr Jézus él!

2. József ............................. Egyiptomban. 2. Az Úr Jézus uralkodik mindenek felett.

3. József ............................. biztosított 3. Az Úr Jézus mindent biztosított a számunkra

a családja számára. a megváltásunkhoz.

4. József azt akarta, hogy a családja 4. Az Úr Jézus azt akarja, hogy oda-

.......................   .............. Egyiptomba. menjünk őhozzá. /4
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4. TörTéNET: József élete
Együtt Egyiptomban Kulcsvers:

1. Mózes 50:20

Olvasd el:
1. Mózes 46:1-7

és 26-34

Jákób – megörülve annak, hogy József él – összegyűjtötte családját és elindult Egyiptomba. Útközben
megállt, hogy áldozatot mutasson be Istennek. Isten megígérte ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak,
hogy nagy néppé teszi őket, saját földet ad nekik és hogy áldássá lesznek más népek számára.

K: Mielőtt Jákób megérkezett Egyiptomba, Isten emlékeztette őt az ígéreteire. Írd le, hogy
mit mondott!

K: Hol történt mindez?

Az Úr betartotta ígéreteit Jákóbnak, és Józsefet is megáldotta.

Mindig Istent kell az első helyre tennünk, és engedelmeskednünk kell az Ő Igéjének. Ő megígérte,
hogy velünk lesz, még akkor is, ha olyan helyzetbe kerülünk, mint József, amikor minden nagyon
nehéznek tűnik.

Isten mondja: „akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek”. (1. Sámuel 2:30)

K: Azokból, amiket eddig megtanultál, hogyan volt ez igaz Józsefre?

K: Tegyél pipát abba a négyzetbe amit József használt az utazásra, amikor apjával találkozott!

3. vers: én vagyok

Ne félj 

4. vers: én lemegyek

és bizonnyal
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Írásos értékelés / üzenet: öSSzESEN:
Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

3. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:
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Végül ismét együtt voltak és egymás nyakába borulva sírtak az örömtől.

K: Hányan telepedtek le Egyiptomban Jákób családjából?

K: Mit mondott Jákób, amikor találkozott Józseffel?

K: A Szókeresőben keresd meg
a válaszokat és karikázd be
azokat! A szavak vízszin -
tesen, függőlegesen, és átló -
san, előre vagy vissza felé
vannak elrejtve.

1. Ennyi emberből állt Jákób egész
házanépe.

2. Őt küldte előre Jákób Józsefhez.
3. Ide ment József, hogy találkozzon

az apjával.
4. Ezt tette József, amikor találkozott

az apjával.
5. Erről a földről jöttek el Jákóbék.
6. Ez volt a foglalkozása Jákób fiainak.
7. Ő fogja hivatni Jákóbékat.

Amikor Jákób meghalt és eltemették Kanaán földjén, a testvérek féltek, hogy József
visszafizeti mindazt a gonoszt, amit vele tettek. József viszont már megbocsátott
nekik és ezért ígéretet tett, hogy jól fog bánni velük és a családjaikkal is.

K: Írd le a kulcsverset, amiből megtudhatjuk mit mondott József! Karikázd be ki -
ről beszél József, ki volt az, aki felügyelt minden eseményt, ami vele történt.

Isten mindent jóra fordít azoknak az életében, akik Őt szeretik. Megmentette Jákób
családjának életét és Józsefen keresztül megáldotta az egyiptomiakat is.

Ha Istent dicsőíted, Ő dicsőséget szerez neked és megáld másokat rajtad keresztül.
József életében Isten számos alkalommal fordította jóra a rossz körülményeket.
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