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1. TöRTÉnET: Jákób élete
A csaló

Ismersz ikreket? Jákóbnak, akinek az életét tanulmányozni fogjuk, volt egy ikertestvére,
Ézsau. Ők Izsák és Rebeka fiai voltak. Sajnos nem mondhatjuk róluk, hogy egy boldog
család lettek volna, mivel mindegyik szülőnek megvolt a maga kedvenc fia. Amint látni
fogjuk, ez komoly családi problémákhoz vezetett.

K: Rajzolj nyilakat a különböző állításoktól a megfelelő személyhez!

Izsák kedvence

A fiatalabb testvér

Rebeka kedvence

A vadász

Ő általában otthon volt

Az idősebb testvér

Ézsau volt az idősebb testvér, övé volt az elsőszülöttségi jog. Ez azt jelentette, hogy ké -
sőbb majd különleges jogai lesznek, mint családfő. Tudatában kellett lennie annak,
hogy az elsőszülöttség fontos dolog. Egy nap valami különleges történt, amikor Ézsau
hazajött.

K: Írd ide a SAJáT SZAvAIddAl, hogy mi történt! (25:29-31. versek)
Ézsau ezt mondta: Jákób ezt válaszolta:

Ézsau Jákób

Olvasd el:
1. Mózes 25:21-

34 és 27:1-29

Kulcsvers:
Zsoltárok 32:2
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öSSZESEn:

2. oldal

Jákób szerette volna megszerezni az elsőszülöttségi jogot, és ravaszul kihasználta ezt a lehetőséget,
hogy megkapja. Később az anyja is segített egy terv kidolgozásában, hogy még többet vehessen el a
testvérétől. A második alkalommal Ézsaunak kellett álcáznia magát, hogy becsaphassa vak, öreg apját. 

K: Tedd helyes sorrendbe a történetet! Írj számokat 1-4-ig a kockákba! (27:1-25 versek)

K: Karikázd be azokat a szavakat, amelyek Jákób viselkedését jellemzik.

hazug             tisztességes              csaló

őszinte              ravasz              becsületes

Apja áldása következtében Jákób sok mindenre kapott ígéretet.

K: nézd meg a 27. fejezet 28-29 verseit, hogy mik voltak ezek az áldások, majd bogozd ki a
szavakat az alábbi mondatokban!

Mindig lesz bőségesen  AGBnAJáO _ _ _ _ _ _ _ _ és  SUTAMJ _ _ _ _ _ _ .

Fontos ember lesz, aki előtt az emberek  lAKROBnUlE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bár Jákóbnak igaza volt, amikor apjától áldást kért, mivel Ézsau nem becsülte, és eladta neki az
elsőszülöttségi jogot, ahogyan azonban ezt megszerezte, az teljesen hibás volt! Helytelen volt becsap ni
az apját és megcsalni a testvérét. Ezzel a tettével sok boldogtalanság okozója lett. Jobb lett volna, ha
Jákób bízik Istenben, aki a legjobbat adja neki, ahelyett, hogy önző és csaló módon viselkedik.

Isten bennünket is meg akar áldani. Meg akarja bocsátani bűneinket, és gyermekeivé akar tenni.

K: Írd ide a kulcsverset!

(A „boldog” szó a Bibliában több helyen is fordítható úgy is, hogy „áldott”.)

Mi nem tudunk olyat tenni, amivel kiérdemelhetnénk az áldást vagy a bűnbocsánatot. 
Ezeket csak Istentől kaphatjuk meg azáltal, ha hiszünk az Úr Jézusban.

Rebeka Ézsaunak álcázta Jákóbot, annak ruhái és kecskegida szőr segítségével.

Ézsau elment vadászni, hogy ételt készítsen az apjának.

Jákób meggyőzte Izsákot, hogy ő Ézsau, és megkapta apja áldását.

Rebeka ételt készített a kecskegidákból.
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2. TöRTÉnET: Jákób élete
Az álomlátó Olvasd el:

1. Mózes 27:41-
46 és 28:10-22

Kulcsvers:
1. Mózes 28:16

Senki sem szereti azt, aki csal, főleg, ha személyesen is érinti őt. Jákób becsapta Ézsaut, amikor
az elsőszülöttségi jog mellé az áldást is megszerezte. Ezért Ézsau nagyon mérges volt Jákóbra.

K: Mit akart Ézsau tenni?

Rebeka megtudta, hogy mit tervezett Ézsau. Tudott azonban egy biztonságos helyet, ahova Jákób
elmenekülhetett.

K: Írd le az alábbi dolgok első betűit, hogy kiderüljön hova és kihez ment Jákób!

Ez elég messze volt Jákób otthonától. nem is járt még arra sohasem. Ezen kívül azt sem tudta, hogy
valaha biztonságosan hazajöhet-e még. A csalásai és hazugságai sok bajt okoztak neki.
Eléggé bizonytalan volt a jövőjét illetően. Azon az éjszakán, miután elég nagy utat megtett már,
Jákób a szabad ég alatt feküdt le aludni.

K: Írd a válaszokat a meghatározások mögé, majd keresd meg a helyüket a Szólétrában!

Ebbe a városba indult Jákób:  __ __ __ __ __

Ő előle menekült Jákób:  __ __ __ __ __

Ezen állt a létra:  __ __ __ __

Ez járt fel-le a létrán:  __ __ __ __ __ __ 

Ő állt a létra tetején:  __ __ __ __ __

Ezután Isten egy csodá latos
ígéretet tett Jákóbnak. Emlé -
kez tette, hogy sok leszár ma -
zottja lesz, akik nagyon fon -
tosak lesznek. Ezen kívül
adott Jákóbnak is egy tel -
jesen személyes ígéretet.

K: Színezd ki piros sal
azo kat a ré sze ket,
amik ben van egy pont,
hogy meg tud jad, mi
volt ez az ígéret!

Így hívták Rebeka testvérét... ...és ebben a városban lakott.
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öSSZESEn:

4. oldal

K: Isten három ígéretet ad Jákóbnak a 15. versben. Írd ide ezeket!

Amikor Jákób felébredt, nagyon csodálkozott, de talán még jobban félt. Előző este azt gondolta, hogy
teljesen magányos, most azonban már tudta, hogy nincs egyedül!

K: Írd ide, hogy mit mondott Jákób a kulcsversben!

Ha bízunk az Úr Jézusban, tudnunk kell, hogy Ő mindig velünk van, bárhova megyünk.
Ő soha nem hagy el bennünket.

K: Írd ide az ígéretet a Zsidók 13:5 vers második feléből!

Isten szerette Jákóbot, annak ellenére, ahogyan otthon viselkedett. nem hagyta el őt, és ez emlékeztet
bennünket is Isten csodálatos szeretetére. Mi is vétkeztünk és megszegtük Isten törvényét, de Ő továbbra
is szeret bennünket, és nagy dolgokat akar véghez vinni értünk, ha bízunk a Fiában, mint Megváltónkban.

Másnap reggel Jákób emlékoszlopként állította fel azt a követ, amelyiken aludt, és olajat öntött rá.

K: Írd rá a kőre, hogy minek nevezte el azt a helyet és húzd alá azt, amit ez jelent!
(lásd: 17, 19 és 22. versek)

A menny létrája.

álomlátás helye.

Isten háza.

Ezzel a tettével Jákób emléket állított egy fontos eseménynek az életében, amikor megtanulta azt a fontos
dolgot, hogy Isten mindenkor vele van.

1. „Mert én .”

2. „és .”

3. „Bizony .”

„nem
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Jákób végül megérkezett Háránba, ahol lábán, a nagybátyja élt. Megállt egy kútnál, és meg kér de -
zett valakit, hogy ismeri-e lábánt. És épp akkor ki érkezett a kúthoz lábán juhaival?

K: Karikázd be a helyes választ! lábán          Ráhel          Ézsau

Jákób rettenetesen örült, hogy találkozott az egyik rokonával.

K: Hogyan segített neki?

Ezután lábán megtudta, hogy Jákób megérkezett.

K: Melyik versben olvassuk, hogy lábán úgy 
köszöntötte őt, mint családtagot? _______ .vers

Jákób elkezdett dolgozni lábánnál. Egy hónappal később lábán úgy döntött, hogy ha már dolgozik
neki Jákób, kapjon is valami fizetséget.

K: Írd az állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

1. Jákób választhatott, hogy mi legyen a fizetsége.

2. lea volt lábán fiatalabb lánya.

3. Jákób Ráhelt akarta feleségül venni.

4. Hat évet kellett dolgozzon, ahhoz, hogy megnősülhessen.

K: Írd be az alábbi szövegbe a megfelelő szavakat! (ld. 21-26. versek)

Amikor letelt az idő, Jákób kérte lábántól a ___________________. Most jött el az ideje annak,
hogy lábán szedje rá Jákóbot! lábán elhatározta, hogy _______________ adja feleségül Jákóbhoz
_____________ helyett.   (valószínűleg a menyasszony arca le volt 
fátyolozva, ezért nem jöhetett rá Jákób csak másnap a csalásra.)

K: Mit mondott Jákób másnap lábánnak?
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3. TöRTÉnET: Jákób élete
A csalódás Olvasd el:

1. Mózes 29:1-30

Kulcsvers:
Galata 6:7
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öSSZESEn:

6. oldal

Jákób továbbra is nagyon szerelmes volt Ráhelbe. lábán jóváhagyta, hogy egy héttel később Ráhel
Jákób második felesége legyen.

K: Mit kért lábán Jákóbtól Ráhelért cserébe?

Abban az időben néhány embernek több felesége is volt, de ez sohasem volt Isten tervében! 
neki mindig is az volt a szándéka, hogy egy embernek egy felesége legyen!

(lásd: Máté 19:5-6.)

Amíg Jákób keményen dolgozott a nagybátyjánál, bizonyára sokszor gondolt azokra a családtagjaira,
akiket korábban ő csapott be.

K: Írd ide a nevüket!

Érdekes módon az élet megismételte önmagát, csak egy kicsit másképp.
Jákób többször is csalt, és most ő lett becsapva.

A kulcsversben olvashatjuk, hogy nem vezethetjük félre Istent a bűneinkkel. Bár bűneinkért megkap hat -
juk Isten bocsánatát, és tudhatjuk, hogy nem leszünk megbüntetve értük, a tettünk következménye vissza -
szállhat ránk, és problémát okozhat a későbbi életünkben.

K: Írd ide a kulcsverset!

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat!

A földműves gabonamagot vet el. 

Később learatja a _____________ termését.

Jákób az átverés és a csalás „magját” vetette el. 

Később learathatta az ______________ és a _______________  „termését”.

Ahogy felnövekedsz, emlékezz arra, hogy az élet is folyamatos „magvetés” és „aratás”. Amit most
mondunk, és ahogyan cselekszünk befolyással lesz a jövőnkre. Ez különösen igaz az Úr Jézus iránti
magatartásunkra. Bízzál benne és örök életed lesz! Ha azonban visszautasítod, el fogsz veszni!

Alaposan gondold meg a neki adott válaszodat!

I __ __ __ __

É __ __ __ __
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4. TöRTÉnET: Jákób élete
A felfedezés Olvasd el:

1. Mózes 32:1-22
és 33:1-11

Kulcsvers:
1. János 1:9

Húsz év telt el, és annak ellenére, hogy Jákóbnak nehéz élete volt, nagyon gazdag lett. nagy
családja lett, ahogyan Isten megígérte neki ezt Bételnél. valójában sikeressé tette Jákóbot, annyira,
hogy lábán kezdett féltékeny lenni rá. Isten nem feledkezett meg Jákóbról, és eljött az ideje, hogy
megmutassa Jákóbnak a terve második részét.

K: nézd meg az
1. Mózes 31:3 ver set,
és írd a táb lára azt az
uta sí tást, amit Isten
adott Jákób nak.

Hogy érzed magad, amikor hazamész egy nyaralás után? Bár sok ember szeret távol lenni az
otthonától, örülnek, ha hazamehet nek, és láthatják újra a családjukat és barátaikat. Mit gondolsz,
hogyan érezhette magát Jákób, amikor 20 év után elindult haza? Mindenekelőtt amiatt aggódott,
hogy vajon a testvére Ézsau még mindig meg akarja-e ölni.

Jákób elhatározta, hogy előre küld embereket, hogy
pontosan megtudja, mit gondol Ézsau. Azzal a hírrel jöttek
vissza, hogy Ézsau és emberei már úton vannak, hogy
találkozzanak vele.

K: Írd ide, hány ember volt Ézsau csapatában?

K: Hogyan érezte magát Jákób, amikor ezt meghallotta? Tegyél pipát a helyes válasz mögé!

boldog volt  félt  örült  szomorú volt  

K: Írd le röviden a SAJáT SZAvAIddAl azt a három dolgot, amit Jákób tett, mielőtt talál ko zott
Ézsauval. (1. Mózes 32. rész)

8. vers:

10-13. vers:

14.vers:
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Karikázd be a Szókeresőben azoknak az állatoknak a nevét, amiket megtalálsz
az olvasott igeszakaszban! A szavak vízszintesen, függőlegesen, és átlósan,

előre vagy visszafelé vannak elrejtve.

Kecske     Juh     Bak     Kos     Teve     Szamár

A bal felső saroktól kezdve olvasd össze a megma radt
betűket, hogy megtudd, mi történt ezekkel az állatokkal!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Jákób előreküldte tehát az ajándékait.

K: Írd le a SAJáT SZAvAIddAl, hogy miért tette ezt! (nézd meg a 21. verset!)

Képzeld el, mennyire meg volt lepődve Ézsau, ahogy egyik nyájjal találkozott a másik
után, és mindegyikre azt mondták, hogy azt neki küldik! végül eljött a pillanat, amikor
a két testvér szemtől szemben állt egymással. 

K: A 33. fejezet melyik versében olvashatjuk, hogy Ézsau örült, hogy találkozhatott
Jákóbbal és megbocsátott neki a húsz évvel korábbi dolgokért, amiket
elkövetett ellene? ______.  vers

Jákób nagyon megkönnyebbült, hogy a testvére megbocsátott neki.

K: Satírozd be azt, amit Jákób mondott a gazdagságról!

Jákób nagyon örült, hogy a testvérével kibékült. Isten is megbocsátott neki! Mi is
megtapasztalhatjuk Isten bocsánatát, de nem azért, mert bármit adunk Istennek,
hanem ingyen kínálja fel azt nekünk. Az Úr Jézus meghalt helyettünk azért, hogy mi
a bűneinkre bocsánatot kaphassunk.

K: Írd ide a Kulcsverset, hogy kiderüljön, mit kell tennünk ahhoz, hogy Isten
megbocsásson nekünk!

Háborúban szereztem ezeket. nagy szerencsém volt az életben.

Isten kegyelmes volt hozzám, és Tőle kaptam mindent.
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