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Bibliaismereti Feladatlap

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó
Kulcsvers:

1. Mózes 37:8

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Mózes 37:1-11

Sok testvéred van? Józsefnek volt bőven! Tíz
idősebb bátyja volt, és volt egy öccse valamint
biztosan voltak még lánytestvérei is - a Biblia
egyet név szerint is említ.

K: Össze sen hány fiúgyerek volt a család -
ban? Karikázd be a helyes választ!

10          11          12

József bátyjai pásztorok voltak. Elég sokszor fordult elő, hogy napokig távol
voltak otthonról, legelőről legelőre terelve a nyájakat, friss füvet és vizet keresve.
Néha nem viselkedtek túlságosan jól, és József beszá molt édesapjának azokról
a gonoszságokról, amiket tettek. 

József nagyon sokat jelentett az édesapjának, akit Jákóbnak hívtak. Jákób
később Istentől egy másik nevet kapott.

K: Írd alájuk a tárgyak első betűit, hogy megtudd, mi volt Jákób másik
neve!
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ÖSSzESEN:

2. oldal

Jákób olyan nagyon szerette Józsefet, hogy egy
gyönyörű ruhát csináltatott neki. Ez egy színes
kabát volt.

K: Színezd ki többféle színűre József kabátját!

József bátyjai irigyek voltak Józsefre, annyira, hogy
már gyűlöl ték is őt! Milyen szomorú is, amikor egy
család tagjai nem szeretik egymást!

Józsefnek különös álmai voltak.
Az elsőben búzaszálakat kötöt -
tek össze, hogy kévék legyenek
belőlük. Hirtelen József kévéje
felállt, és a bátyjai kévéi leborul -
tak körülötte.

K: Írd be a hiányzó betűket a válaszokba!

Kinek a kévéje állt fel? J __ __ __ __ f

Kinek a kévéi borultak le körülötte? a b __ __ __ j __ __

Abban az időben Isten az álmot használta arra, ha valakinek meg akart valamit mutatni a
jövővel kapcsolatban. József bátyjai biztosan tudták, hogy az álom azt jelenti, hogy József
egyszer uralkodni fog fölöttük. Ezért az álomért még jobban meggyűlölték Józsefet.

Egy másik álom a Napról, a Holdról és tizenegy csillagról szólt. Az álomban ezek mind
leborultak József előtt! Még József apja is felháborodott egy kicsit, amikor meghallotta ezt az
álmot. Még ő is megszidta Józsefet. „Majd én meg az édesanyád, meg a testvéreid le fogunk
egyszer előtted borulni?” kérdezte tőle.

K: rajzolj annyi csillagot, amennyi József álmában volt!  (Az elsőt berajzoltuk neked.)

évek múlva beteljesült az álom. József nagy uralkodó lett, és még a bátyjai is térdet hajtottak
előtte. Istennek már fiatal korától kezdve terve volt az életével. 

Istennek tervei vannak a te életeddel is! Kész vagy meghallani, amit a Biblián keresztül üzenni
akar neked is? Kész vagy bízni benne és kész vagy megtenni, amit veled tervezett? Az első
lépcső, hogy higgy az Úr Jézusban, mint Megváltódban!
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2. TÖrTéNET: A gyűlölt testvér
Kulcsvers:

4. Mózes 32:23

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Mózes 37:12-36

Szeretsz segíteni a szüleidnek? Lehet, hogy nem mindig. Egy nap Józsefet megkérte az
édesapja, hogy nézze meg, mi van a bátyjaival. Sok-sok kilométerre voltak otthonról, a nyá -
jat legeltették. József örömmel megtette azt, amire az édesapja kérte, és útnak indult.

Bátyjai már messziről meglátták őt. Mielőtt odaért volna hozzájuk, elhatározták, hogy
megölik Józsefet. „Itt jön az álomlátó”, mondták „Öljük meg, és dobjuk a testét egy kútba.
Nyugodtan azt mondhatjuk majd, hogy biztosan vadállat kapta el. Aztán majd meglátjuk,
hogy mi válik valóra az álmaiból!”

K: Tegyél pipát (4) azokhoz a mondatokhoz, amik igazak, 8-et pedig azokhoz amik
hamisak!

József nem engedelmeskedett az apjának.

A bátyjai örültek, hogy meglátogatta őket.

Azt tervezték, hogy a testét egy folyóba hajítják.

A bátyjai azt tervezték, hogy hazudni fognak.

Az egyik testvér, rúben, meggyőzte őket, hogy
mégse öljék meg, így csak levették róla a
gyönyörű kabátját , és bedobták egy mély kútba.
Szerencsére a kút ki volt száradva, nem volt
benne víz.

Nem sokkal ezután néhány kereskedő járt arra
tevékkel. Egyiptomba tartottak.

„Gyerünk”, mondta Júda „adjuk el őt a keres ke -
dők nek!”

Egyetértettek Júda ötletével, kihúzták Józse fet a
kútból, és eladták húsz ezüst pénzért.

Józsefet így hát elvitték Egyiptomba.
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4. oldal

1 4

2 3

K: válaszolj az alábbi kérdésekre!

Melyik testvér mondta, hogy ne öljék meg Józsefet? r __ __ __ __.

Kinek az ötlete volt, hogy eladják Józsefet? J __ __ __.

Mennyiért adták el Józsefet? H __ __ __   ezüst pénzért.

Hova vitték Józsefet? E __ __ __ __ __ __ __ __ __.

Miután Józsefet elvitték, a testvérei levágtak egy bárányt, és bele -
mártották József ruháját a vérébe. Ezután hazaküldték az édes -
apjuknak.

„Ez József kabátja?” kérdezték.

Jákób azonnal felismerte a kabátot, és azt mondta: „Bizony ez az
övé. Biztosan egy vadállat ölte meg.”

Milyen gonosz hazugságot találtak ki a testvérek, hogy eltitkolják azt
a gaztettet, amit József ellen elkövettek. Eljön azonban majd az idő,
amikor mindez kiderül!

K: Figyeld csak meg, mit mond a Biblia! Színezd ki és tanuld meg a verset!

„Tudjátok meg, hogy
utolér benneteket

vétketek büntetése.”
4. Mózes 32:23

Az édesapa nagyon el volt keseredve, mert azt hitte, hogy József meghalt. 
József azonban Egyiptomban volt, és egy Potifár nevű embernek lett a rabszolgája.

K: Nézd át még egyszer a történetet, és írd
be a válaszokat a keresztrejtvénybe!

1. Ők vették meg Józsefet.

2. Ezt is vittek a tevéken. (25. vers)

3. Ennyi ezüstpénzért adták el Józsefet

4. Ebbe az országba vitték Józsefet.

/4

/8

ÖSSzESEN:

/4



bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

NEvEd:B6

3. TÖrTéNET: A hűséges szolga
Kulcsvers:

1. Mózes 39:2
és 21

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Mózes 39:1-6

és 19-23

Gondolj bele abba, hogy egy számodra idegen
ember elvisz magával egy másik országba!
Mennyire meg lehetett József rémülve, amikor
megérkezett Egyiptomba! Mi fog vele itt
történni? Nemsokára el is adták egy ember -
nek, akit Potifárnak hívtak.

Potifár parancsnok volt Egyiptom királyának a
hadseregében. Elég sűrűn kellett távol lennie
az otthonától a feladatai miatt. Amikor látta,
hogy József mennyire becsületes és szorgal -
mas, rábízta az egész házának a vezetését.

József olyan gondosan felügyelt mindent, hogy
Potifárnak semmi miatt nem kellett aggódnia.

K: Nézd meg az alábbi mondatot, és húzd át azokat a szavakat, amik HIBÁSAK!

Józsefet Egyiptomba érve  MEGKÖvEzTéK / ELAdTÁK / FELSzABAdÍTOTTÁK.

József a  FÁrAÓ / PILÁTUS / POTIFÁr szolgája lett.

Potifár  MINdENT / NéHÁNY dOLGOT / SEMMIT SEM bízott Józsefre.

József mindig  LUSTA / MEGBÍzHATATLAN / SzOrGALMAS volt.

József sokat gondolhatott a családjára, édesapjára és testvéreire. Talán elég sokszor
érezte magát magányosnak és elveszettnek.

K: Ettől függetlenül a kulcsversekben nagyon bíztató dolgot olvashatuk! Színezd ki
a betűket!

„De az Úr
Józseffel volt”

1. Mózes 39:2 és 21

Isten nem hagyta magára Józsefet, és nem is engedte, hogy elkeseredjen!
Ő ma is ugyanilyen. Ha hiszünk benne, és teljesen rábízzuk az életünket, akkor Ő soha nem
fog bennünket elhagyni.
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ÖSSzESEN:

6. oldal

Egy nap azonban a dolgok rosszra fordultak József életében. Potifár felesége olyan dologgal
vádolta meg, amiben teljesen ártatlan volt. Amikor a férje hazajött, kitalált egy nagyon gonosz
történetet, bevádolva ezzel Józsefet, mintha valami bűnt követett volna el. Potifár, ahogy
gondolhatjátok, elhitte amit a felsége mondott, és Józsefnek semmi esélye nem volt, hogy
megvédje magát.

Habár teljesen ártatlan volt, börtönbe került, ahol sok más embert is fogva tartottak.

K: Tedd az alábbi szavakat a megfelelő helyre a szövegben!

felesége        börtönbe        Potifár        felügyelői

P _ _ _ _ _ _ f _ _ _ _ _ _ _ igazságtalanul megvádolta Józsefet, 

aki elveszítette addigi  f _ _ _ _ _ _ _ _ _ pozícióját, 

és  b _ _ _ _ _ _ _ került

Szegény József! Úgy nézett ki, mindenki ellene van! Nem maradt valóban egyetlen barátja
sem? Talán Isten megfeledkezett róla? Nem, semmiféleképpen!

K: A Bibliában még egyszer megtaláljuk a kulcsverset. Töltsd ki a hiányzó betűket!

d __   a __   Ú __   J __ __ __ __ __ __ __ __   v __ __ __ !

Mint ahogyan korábban is, József a börtönben is jól viselkedett, így rövid időn belül más rabokat
is rábíztak, hogy felügyelje őket.

Isten csodálatos jövőt tervezett a számára.
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4. TÖrTéNET: Egyiptom új felügyelője
Kulcsvers:
1. Korinthus 

10:13
Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Mózes 41:14-49

A Fáraó, Egyiptom királya nagyon nyugtalan volt. Két
nagyon különös álma volt.

Az első álma tehenekről szólt – hét kövér tehénről, amit
megevett hét sovány tehén, és a sovány tehenek
ugyanolyan soványak maradtak, mint azelőtt voltak.

A második álom hét szép, egészséges búzakalászról szólt,
amit szintén elnyelt hét száraz, sovány kalász, és ezek is
ugyanolyan soványak maradtak.

Milyen furcsa álmok! Mit jelenthetnek? Senki sem tudta
megmondani a királynak, aki nagyon izgatott volt emiatt.

K: Bogozd ki a szavakat!

Egyiptom királyának  rÓÁFA _ _ _ _ _ volt a neve.

Az első álomban a tehenek száma összesen  TYEGNINzé _ _ _ _ _ _ _ _ _ volt.

A második álomban azt látta, hogy a  vONSÁY _ _ _ _ _ _ búzakalászok

megették a  vÖréK _ _ _ _ _ búzakalászokat.

Egyszer csak a Fáraó pohárnokának eszébe jutott József, aki még mindig börtönben volt.
A pohárnok is volt börtönben, és ott találkozott Józseffel, aki egyszer megfejtette az álmát.
Biztos volt benne, hogy a király álmát is meg tudná fejteni, ezért szólt a Fáraónak. A Fáraó
késlekedés nélkül elküldött Józsefért.

„Úgy hallottam meg tudod fejteni az álmok jelentését”
mondta a Fáraó.

„Magamtól ezt nem tudom megtenni,” válaszolta József,
„de Isten segíthet nekem ebben.”

József figyelt, amíg a Fáraó elmesélte neki az álmait.
Azután elmagyarázta, hogy Isten azt akarta a Fáraó
tudomására hozni, hogy jön hét nagyon jó év, amikor
nagyon jó lesz a termés Egyiptomban, de ezt hét olyan
év követi, amikor egyáltalán nem lesz termés.

Az első hét év minden felesleges termésére szükség
lesz, hogy túl tudják élni a második hét rossz évet.
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Egészítsd ki a mondatokat, majd írd be a szavakat a SzÓrÁCSba!

1. József Isten segítségével tudta megfejteni
a  _ _ _ _ _ álmát.

2. Az  _ _ _ _ hét évben nagy bőség lesz.

3. Mind a bőség, mind az éhség
egész  _ _ _ _ _ _ _ _
földjét érinteni fogja.

4. A második hét évben nem lesz
_ _ _ _ _ _, ezért éhezni fognak.

A királyra nagyon nagy hatással volt, hogy József meg tudta magyarázni az
álmokat. Azzal jutalmazta, hogy őt bízta meg azzal a nagyon fontos feladattal,
hogy gyűjtse össze az első hét év felesleges termését és raktározza el azokat az
éhínség hét évére.

A király a saját gyűrűjét adta oda Józsefnek, valamint sok egyéb értékes
ajándékot, finom, drága anyagokból készült ruhákat és egy arany nyakláncot is
adott neki. Ezeken kívül még egy ajándékot adott.

K: Ha leírod a dolgok első betűit, akkor kiderül mi volt az!

Milyen csodálatos változás volt ez József számára! A király után a legfontosabb
ember lett, és bárhova ment, az emberek tisztelték őt. Isten terve az életével
megvalósult. Nagyon sok nehéz napja volt, de megtapasztalta, hogy:

K: Színezd ki a kulcsvers betűit!

„Isten pedig hűséges”
1. Korinthus 10:13

Isten azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint József – bízzunk Benne teljesen,
még ha a körülmények rosszak is.
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