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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
A fiatal álmodozó Kulcsvers:

1. Mózes 37:8

Olvasd el:
1. Mózes 37:1-11

Ez itt József „igazolványa”.

K: Töltsd ki az adato kat
az olvasott bibliai
rész segítségével!

József nem volt túl népsze -
rű a testvérei körében.

K: Olvasd el a 2. verset, és pipáld ki a helyes választ, amiért nem igazán
szerették Józsefet a testvérei!

Sokkal okosabb volt mint ők.

Elmondta az apjuknak azokat a rossz dolgokat, amit tettek.

Nem beszélt velük.

Jákób, akit Izráelnek is hívtak, nem volt túl bölcs, mert kivételezett Józseffel.

K: Karikázd be azt az ajándékot, amit József az apjától kapott!

K: Húzd alá azokat a kifejezéseket, amik a testvérek és József kapcsolatát jellemezték!

Udvariasság     Gyűlölet    Kedvesség     Szeretet     Féltékenység
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Neve: __ __ __ __ __ __
Címe:

__ __ __ __ __ __ földje

Kora: _____ év

Apja neve: __ __ __ __ __

Munkája: __ __ __ __ __ __



öSSzESEN:

2. oldal

Ebben az időben a héberek nem házakban, hanem sátrakban laktak. Ezeket kecskeszőrből szőtték. József
családjának nagy kecske- és juhnyájai voltak, és állandóan költözniük kellett, hogy új legelőket találjanak.

Józsefnek néha álmai voltak. Megszokott dolgokról álmodott, mint például a mezei munka, vagy a csillagok
az égen. Azokban a napokban azonban Isten gyakran szólt az emberekhez ilyen álmokon keresztül.

K: rajzold ide József kévéjét, hogy bemutasd, miben különbözött az övé a többiekétől.

K: Mit jelentett ez az álom?

K: Mit éreztek a testvérei, amikor hallottak az álomról?

A Kulcsversből láthatjuk, hogy a testvérek engedték, hogy a gondolataik és érzéseik rossz irányba
fejlődjenek, így nőtt a féltékenységük és gyűlöletük Józseffel szemben. Nekünk is Isten segítségére van
szükségünk, hogy elkerüljük, hogy ilyen bűnök uralják az életünket.

K: Karikázd be azokat a dolgokat, amik József második álmában szerepeltek!

K: Mit jelentett ez az álom? (10. vers)

K: Még az apja is mérges lett, de mit tett még? Nézd meg a 11. vers végét!

K: Bogozd ki a betűket, és a 19. vers segítségével találd ki, milyen becenevet kapott József!

L Ó M O T Á L Á __ __ __ __ __ __ __ __

évekkel később mindez valóra vált! József hatalmas uralkodó lett, és még a testvérei is leborultak előtte!
Istennek már a kezdetektől terve volt József életével. Neki mindannyiunk életével terve van! Kész vagy
figyelni arra, hogy mit szól hozzád a Biblián keresztül? Kész vagy rábízni, hogy véghez vigye azt, amit Ő
tervezett számodra? Az első lépés az, hogy bízzál az Úr Jézusban, mint Megváltódban.
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2. TörTéNET: József élete
A gyűlölt testvér Kulcsvers:

róma 6:12

Olvasd el:
1. Mózes 37:12-36

Nem sokkal később Jákób megkérte Józsefet, hogy menjen el a testvérei után, hogy megnézze,
miként megy soruk, és mi a helyzet a nyájakkal. Sok-sok kilométerre voltak otthonról, friss legelőt
keresve a nyájaknak. József elindult, és útközben azt is megtudta, hogy hol vannak pontosan.

K: Írd ide, mit mondtak testvérei, amikor meglátták a távolban közeledni feléjük!

Milyen borzasztó volt ez! Figyeld meg, hogy miként nőttek Józseffel szembeni indulataik!

A bűn mindig ilyen! Kicsiben kezdődik, és ha nem kérjük Istent, hogy bocsásson meg, és
vegye el, a bűn addig növekszik, amíg átveszi az uralmat életünkben!

K: Írd ide a Kulcsverset!

Amikor József megérkezett, ketten a testvérei közül szót emeltek érdekében, megpróbálva meg -
menteni őt a haláltól.

K: Írd be a nevüket a megfelelő helyre!

Ki mondta? „Ne üssük agyon! Dobjátok bele ebbe a kútba...”? (21-22. vers) _______________
(Ő akarta később kimenteni a kútból Józsefet.)

Ki mondta? „Gyertek, adjuk el! Ne emeljünk rá kezet...”? (27.vers) _______________
(A testvérei egyetértettek vele.)
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19. vers

Gyertek

.................................. és
dobjuk bele egy kútba.

20. vers



öSSzESEN:

4. oldal

K: Töltsd ki a szórácsot!

1. József apjának eredeti neve.

2. Itt találta meg József a testvéreit.

3. Ilyen pénzzel fizettek Józsefért.

4. Ez volt a mesterségük
a midjániaknak.

5. Ilyen karavánt láttak meg
először a testvérek.

6. Ezzel is meg voltak rakva
a karaván tevéi.

Amíg a legidősebb testvér, rúben távol volt, (való -
színű leg a juhok után nézett), a többiek eladták
Józsefet a kereskedőknek.

K: Satírozd be azokat az „árcédulákat”, amiken
NEM az az összeg szerepel, amennyiért
Józsefet eladták!

K: Az alábbiakban találsz öt dolgot, ami József eladása után történt. rakd őket időrendi sor -
rendbe úgy, hogy 1-től 5-ig megszámozod őket aszerint, ahogy következtek egymás után!

Jákób sokáig gyászolta a fiát.

A testvérek hazudtak az apjuknak, amikor úgy állították be a dolgot, 
mintha Józsefet egy állat ölte volna meg.

rúben annyira szomorú volt, hogy megszaggatta a ruháját.

Jákób azt hitte, hogy József meghalt.

A testvérek József ruháját egy kecsekbak vérébe mártották.

K: Nézd meg az olvasott igeszakaszt, és írd ide a SAJÁT SzAVAIDDAL, hogy mit tettek a keres -
kedők Józseffel!

A testvérek a bűnükkel nagy szomorúságot okoztak az apjuknak.

A mi gyűlöletünk, féltékenységünk mindig szomorúságot okoz másoknak, magunknak és Istennek is.

Később a testvéreknek kezdett bűntudatuk lenni a tettük miatt.

Te már érezted vétkesnek magadat, ha bűnt tettél?

Nagyon fontos, hogy megvalljuk bűneinket, és higgyünk az Úr Jézusban, Aki meghalt a kereszten,
hogy Istennek lehetősége legyen megbocsátani nekünk és megtisztítani minket a bűneinktől.
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3. TörTéNET: József élete
A hűséges szolga Kulcsvers:

1. Mózes 39:21

Olvasd el:
1. Mózes 39:1-6

és 19-23

József testvérei azt gondolták, József örökre eltűnt az életükből. Ők talán megpróbálták el is felejteni, de
Isten nem feledkezett meg róla!

K: Töltsd ki a hiányzó részeket a bibliai részből, hogy lásd, mi történt Józseffel!

Az izmáeliták eladták Józsefet  P____________nak, aki a  F_________  tisztviselője volt.

József az ő házánál élt, a rabszolgája volt. Bár József messzire került apjától

és t_____________-től, mégsem volt egyedül.

K: Töltsd ki a hiányzó magán hang -
zókat az alábbi kifejezé sekből, amik
Jó zsef életének egy-egy szakaszát
mutatják be. 

A zöld négyzetekbe írd be a meg felelő
helyre a kifejezésekhez tar tozó szá -
mo kat, aszterint, hogy hol volt akkor
József!

Az (1) helyen - K_V_T_L_z_TT   F_ _. 1. Mózes 37:1 - 11 versek

A (2) helyen -  r_BSz_LG_N_K   _L_DV_. 1. Mózes 37:12 - 36 versek

A (3) helyen - H_S_G_S   Sz_LG_. 1. Mózes 39. fejezet

K: Az ország, ahonnét elindult: K __ __ __ __ __ (1. Mózes 37:1)
ahova érkezett: E __ __ __ __ __ __ __

Jákób, József édesapja megtanította őt, hogy szeresse Istent, és most, egy távoli idegen országban,
József megtanulta, hogy bíznia és engedelmeskednie kell az Úrnak minden nap. Nekünk is meg kell
ezt tanulnunk, amikor keresztyének leszünk.

K: József magára maradt? Ha kibogozod a betűket, akkor megkapod a választ!

Az Úr különösen bánt Potifár házával (vagyonával), mert József ott élt.

K: Hogy ez pontosan mit is jelent, egészítsd ki a szót, és megtudod!

Az Úr   megá__ __ __ __ __ __   Potifár házát Józsefért.

z  A r  Ú L  O  T  V F  Ó  F  J  S  L  E  z  E
__ __    __ __    __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __
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József hosszú útja

Hebrón

Dótán

Sikem



öSSzESEN:

6. oldal

Egészen addig jól ment a sora Józsefnek Potifár házában, amíg egy nap Potifár felesége hazugságokat nem
mondott Józsefről. Potifár elfogatta Józsefet, és börtönbe záratta, de Isten még mindig gondot viselt róla!

K: Írd ide a Kulcsverset, és HÚzD ALÁ azokat a szavakat, amikből láthatjuk, hogy József nem
volt egyedül!

József még a börtönben is a legjobbat tette. Nem ült le, hogy sajnálja magát. Tudta, hogy nincs egyedül,
Isten vele van, ezért megtett mindent, amit tudott, hogy az Ő tetszésére éljen. 

A keresztyéneknek is mindig a legjobbat kell tenniük, hogy az Úr örömére legyenek. József hűséges
szolga volt. Felelősségteljes és megbízható volt, először Potifár házában, majd a börtönben.

József története Potifár házában a következő képen látható.

K: Nézd meg a következő képet, és írd be a versek számát!

József bízott az Úrban és engedelmeskedett Neki minden helyzetben.
Kész vagy olyan lenni, mint József, és megtenni mindent az Úr tetszésére?

POTIFÁr HÁzA — 2-6. versek

2. vers: Az Úr Józseffel volt.
3. vers: Az Úr sikeressé tette Józsefet.
4. vers: A megbízója meg volt elégedve vele.
5. vers: József lett a dolgok felelőse.
6. vers: Potifárnak nem kellett semmivel foglalkoznia.

Bámulatos, de a börtönben minden ugyanígy történt!

A BörTöN - 19-23. versek

__. vers: Az Úr Józseffel volt

__. vers: Az Úr kedveltté tette Józsefet.

__. vers: Mindent Józsefre bíztak.

__. vers: A börtönparancsnoknak nem kellett semmivel
sem törődnie
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4. TörTéNET: József élete
Az új vezető Kulcsvers:

1. Mózes 41:32

Olvasd el:
1. Mózes 41:14-49

Mialatt József börtönben volt, a király két tisztviselőjének - akik szintén a börtönben voltak -, volt egy
furcsa álmuk. Isten segített Józsefnek megmagyarázni az álmokat, és mindkét esetben igaz lett
József magyarázata. József megkérte a főpohárnokot, hogy beszéljen az ügyében a királlyal, ha
majd visszatér a palotába, de a főpohárnok elfelejtette az ígéretét, és semmit sem tett József
érdekében két éven keresztül.

Isten azonban még mindig Józseffel volt. A börtönben töltött idő arra tanította Józsefet, hogy teljesen
Benne bízzon. Hite erősebb lett, és hamarosan jó és bölcs vezetővé vált. 

Nézzük meg most a két álmot, amik a Fáraót, Egyiptom királyát zavarták! A király egyetlen bölcs
tanácsadója sem tudta megfejteni őket, ezért mivel a főpohárnoknak eszébe jutott József, kihozták
őt a börtönből, hogy magyarázatot adjon rá.

K: Ki segített Józsefnek megmagyarázni az álmokat?

K: Írd be az álmok megfejtését!

Mindkét álom ugyanazt jelentette!

K: Írd ide a Kulcsverset, és karikázd be azt a nevet, aki irányította mindazt, ami történt!

József egy tervet javasolt a Fáraónak.

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

A Faraó mindent saját maga akart csinálni.

A bőséges esztendők feleslegét a szűk évekre kellett félretenni.

A Faraó nem hitte el, amit József mondott.

A Faraó azt mondta, hogy József buta.
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7 kövér tehén 
és 7 kövér kalász

= 7 év

..........................
(29. vers)

7 sovány tehén 
és 7 sovány kalász

= 7 év

........................
(30. vers)
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: A Fáraó négy ajándékot adott Józsefnek, amik egy személy fontosságát
fejezték ki. Mik voltak ezek? (42-43. vers)

József tehát egyik napról a másikra a börtönből a Fáraó palotájába került! Isten egy
nagyon fontos feladatot adott neki a tervében!

K: Milyen idős volt József? Húzd át a helytelen számokat, meghagyva igazi
életkorát. (46. vers)

20     30     50     60     70

József hűséges volt Istenhez, aki gondját viselte annyi megtapasztaláson keresztül.
Isten nem felejtette, és nem hagyta el őt. Mi is bízhatunk Isten hozzánk való hűségében,
amikor úgy bízunk benne, ahogyan József tette.

K: Az utolsó feladat összefoglalja, hogy mik történtek Józseffel idáig. rakd
sorrendbe a helyszíneket, beírva a sorszámot (1-5) a kép elé! Ezután írd le a
saját szavaiddal, hogy mi történt!

A kút

Potifár 
háza

József
otthona

Fáraó
palotája

A börtön

4.3.

2.1.
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