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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. RÉsZ: Jákób
A csaló olvasd el:

1. Mózes 
25:19-34; 27:1-41

Kulcsvers:
Róma 5:8

Ajánlott további olvasásra:  •  Galata 6:7-8  
•  Példabeszédek 11:18  •  Zsidók 12:16-17

Ebben a részben Ábrahám fiának, Izsáknak a családjával ismerkedhetünk meg.

K: Néhány fontos információt találunk az első igeszakaszban.
Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő szavakkal!

Izsák feleségének  ............................ volt a neve.

Ő volt az édesanyja az ikreknek, .........................-nak és  .........................-nak.

Kettejük közül .............................. volt az elsőszülött.

Mielőtt megszülettek volna, az Úr megmondta az édesanyjuknak, hogy

a .................................. szolgálni fogja a ............................................. .

Az igerészekből megtudhatjuk, hogy Istennek ez a különös kijelentése hogyan lett való -
ság gá a fiúk életében. Jákób csalással és hazugsággal két alkalommal is megszerez te
azt, ami Ézsaunak járt, és így hatalmat szerzett magának testvére felett.

ElsŐ AlKAloM - AZ ElsŐsZülöttsÉG:
olvasd el a 25:29-34 szakaszt újból. Az elsőszülöttségi jog a családban elsőnek
született fiút illette. Ez arra jogosította fel őt, hogy édesapja halála esetén a család feje
legyen, és dupla részt kapjon az örökségből. (Nézd meg: 5. Mózes 21:17!)
Jákób, a FIAtAlABB fiú, eltervezte, hogy megszerezi ezt Ézsautól.

K: Milyen helyzetben volt Ézsau, amikor Jákób kérte tőle az elsőszülöttséget?

K: Mit kapott cserébe az elsőszülöttségért Ézsau?

Ebből az eseményből is láthatjuk, hogy Jákób egy haszonleső személy volt, aki, hogy
elérje a cél ját, kész volt tisztességtelen módon előnyt szerezni még a testvérétől is. Az
azonban külön figyelemre méltó, hogy Istennek még egy ilyen ravasz és álnok emberrel
is terve volt, és be is teljesítette azokat Jákób életében. Így van ez ma is: Isten szeret
bennünket, és szeretné, ha a gyermekei lennénk, önfejűségünk ellenére is.
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össZEsEN:

2. oldal

K: Erről olvashatunk a Kulcsversben is. Írd ide ki!

MÁsodIK AlKAloM - AZ ÁldÁs: 1. MóZEs 27:1-29
Izsák azt tervezte, hogy atyai áldását adja Ézsaunak, de Jákób ravaszsággal és hazugsággal elcsalta
azt Ézsautól.

K: Mi tette egyszerűbbé Jákóbnak, hogy becsapja az édesapját?

K: Hogyan változtatta meg a külsejét, hogy Ézsauhoz hasonlítson?

K: Milyen feladatot vállalt Rebeka ebben a csalásban?

Izsák kicsit bizonytalankodott, de végül megadta az áldását Jákóbnak (ld. 27-29. versek). Ahogyan Isten
évekkel korábban megmondta, Jákób kapta a nagyobb hatalmat.

K: A 29. vers alapján miben fejeződött ki ez a hatalom?

K: Amikor Izsák éppen befejezte az áldását, ki érkezett meg?

Az idős, vak férfi nagyon megrendült, és Ézsau is nagyon ideges és mérges volt.

K: Foglaljuk össze a történet végét, írd be a megfelelő szavakat az alábbi szövegbe!

Ézsau nagyon ...................................., és könyörgött az apjának, hogy őt is .................. meg.

................ elmagyarázta neki, hogy mindenben öccsét, ...................... tette nagyobbá, és ezt nem

tudja .............................................. . Ézsau egész ................................. Jákóbot kell szolgálja.

A történet sajnos a két testvér között kialakult keserű gyűlölettel ér véget.

K: Mit tervezett Ézsau, hogy mit tesz Jákóbbal?

Jákób története világosan arra tanít bennünket, hogy milyen negatív következményekkel járhat
számunkra az, hogyha hazudunk, csalunk, ahelyett, hogy engednénk, hogy Isten vigye véghez az Ő
tervét az életünkben, ahogyan és amikor Ő akarja. Jákób, ahogyan rövidesen látni fogjuk, meg kellett,
hogy tanulja, hogy „a hűtlenek útja saját romlásukat okozza.“ (Példabeszédek 13:15)
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2. RÉsZ: Jákób
Az álomlátó olvasd el:

1. Mózes 
27:41-46; 28:1-22

Kulcsvers:
1. Mózes 28:16

Ajánlott további olvasásra:  • 1. Mózes 35: 1-15  •  Jób 33: 14-18  •  János 1: 45-51

K: Kihez küldte Jákóbot az anyja?

Melyik városban lakott ez a személy? (27:43)

Rebeka úgy gondolta, hogy Ézsau haragja hamar lecsillapodik, és akkor Jákób, a kedvenc fia újra
haza tud jönni. Azonban - ahogyan ezt majd látni is fogjuk - mégsem így történt.

K: Az utazása első napjának végén mit tett Jákób?

K: Írd le a sAJÁt sZAvAIddAl, hogy mit látott álmában?

Az eseményben a legfontosabb dolog az volt, hogy IstEN sZólt JÁKóBHoZ!

K: Mit mondott Isten... 
...azzal a földdel kapcsolatban, ahol Jákób éppen volt?

...Jákób utódaival kapcsolatban?

...Jákób jövőjével kapcsolatban?

Mindegyik kérdésben Isten csodálatos ígéreteket adott Jákóbnak, ugyanúgy, ahogyan azt adta
Ábrahámnak és Izsáknak. Hisszük, hogy Isten mindig betartja az ígéretét. Jákób bűnei ellenére is
Isten gondoskodott róla, és munkálkodott az életében.

K: A kulcsversben olvashatjuk Jákób csodálkozását, amikor felébredt. Írd ide, hogy mit mondott!
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össZEsEN:

4. oldal

talán a rémült, menekülő Jákób azt gondolta, hogy senki nem tudta, hol volt ő azon az éjszakán. Ha ezt
gondolta tévedett, mert Isten tudta! Jákóbra olyan nagy hatással volt ami vele történt, hogy reagálnia
kellett rá valahogyan.

K: Mit tett, miután felkelt?

Jákóbnak annyira fontos volt ez a találkozás Istennel, hogy nevet is adott annak a helynek.

K: Írd ide, hogyan nevezte el azt a helyet, és mi volt a jelentése (ezt a 17. versben találod)!

aminek a jelentése:

Mi is sokmindenben egy kicsit olyanok vagyunk, mint Jákób. Isten szeret bennünket, és meg akar
menteni minket. Nekünk nem kell elutaznunk különböző helyekre, hogy vele találkozhassunk, 
és különleges álmokra sem kell várnunk. Azért, mert az Úr Jézus meghalt a bűneinkért, hittel jöhetünk
Istenhez. Ez azt jelenti, hogy őszintén bízhatunk Benne, és befogadhatjuk az Úr Jézust az életünkbe,
mint Megváltónkat és Urunkat. Felismerted már, hogy Ő a „létra a Mennybe“?

Mielőtt továbbment volna, Jákób tett néhány fogadalmat Istennek.

K: Írd ide az EGYIKEt közűlük!

K: végül fejtsd meg a KEREsZtREJtvÉNYt!

vízszintes
2. Ezt a részt ajánlotta fel Jákób Istennek

abból, amit adni fog neki.
4. Jákób apai nagyapjának a neve.
6. Ezt látta járni le-föl Jákób álmában.
7. Ez volt a földre állítva, 

aminek a teteje az égig ért.
8. Ez volt annak a városnak a korábbi neve.

Függőleges
1. Innét indult útjára Jákób.
3. Ebben a városban lakott lábán, 

akihez Jákóbot küldte az anyja.
5. Így nevezte el azt a helyet Jákób,

ahol az álmot látta.
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3. RÉsZ: Jákób
A csalódások olvasd el:

1. Mózes 
29:1-30; 31:1-21

Kulcsvers:
Galata 6:7

Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 103: 1-5  •  Róma 7:1-25

A bételi különleges élményét követően Jákób több száz kilométert tett meg, amíg megérkezett
Háránba, ahonnét az édesanyja származott. Most Jákób megpróbált találni valakit a rokonságából.
A legjobb hely, ahol ezt elkezdhette, az a kút volt.

K: Miért gyűltek össze a pásztorok minden nap a kútnál?

K: Amikor Jákób megérkezett a kúthoz, ...

... mi volt az ElsŐ kérdése?

... ki volt az ElsŐ személy, akiről kérdezett?

... ki volt az ElsŐ személy a rokonságából, akivel találkozott?

... mi volt az ElsŐ dolog, amiben segített neki?

Nem telt el sok idő, és Jákób a nagybátyja házában találta magát. 
Mennyire örülhetett ezért a szíves fogadtatásért! Isten megtartotta az ígéreteit! (1. Mózes 28:15)

K: A nagybátyjának két lánya volt. Írd ide a nevüket!

K: válaszold meg a lányokkal kapcsolatos alábbi kérdéseket!

Melyiküket csókolta meg Jákób? ..............................

Melyikük volt az idősebb? ..............................

Melyikük volt nagyon szép? ..............................

Melyikükkel találkozott először Jákób? (ld. 29:6) ..............................

A helyi szokások szerint, melyiküknek kellett előbb férjhez menni? ..............................

Melyikükbe volt Jákób szerelmes? ..............................

Jákób hét évnyi szolgálatot ajánlott lábánnak, hogy elvehesse a lányát feleségül.

K: Miért tűnt Jákóbnak a hét év csupán néhány napnak?
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össZEsEN:

6. oldal

K: Hét év múlva hogyan csapta be lábán Jákóbot a mennyegzőn?

Gondolj bele: a „csalót“ becsapták! A „kegyetlen“ ember egy hasonló „kegyetlen“ mesterére akadt.
sokszor előfordul ez az életben. Ahogyan mi bánunk másokkal, lehet, hogy egy napon úgy fognak
mások bánni velünk. A kulcsvers ezt „aratáshoz“ és „vetéshez“ hasonlítja.

K: Írd ide a kulcsverset, és húzd alá azt a részt, ami arra figyelmeztet bennünket, hogy vissza -
kaphatjuk azokat a rossz dolgokat, amiket mi teszünk másokkal!

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)

A 31. fejezetben Jákób felkészül arra, hogy elhagyja Háránt. Húsz éve volt már távol az otthonától, és
egy nagyon kemény és mozgalmas élete volt. Isten azonban nem feledkezett meg róla! Álomban adott
utasítást neki.

K: Mit kellett Jákóbnak tennie?

te megteszed, amit Isten vár tőled az életedben?

K: Nézd meg a 31:16 vers végét, és írd ide a sAJÁt sZAvAIddAl, hogy mi volt a véleménye
Ráhelnek és leának Jákób döntéséről!

Amikor megérkezett Háránba, semmije nem volt, most viszont egy jómódú ember lett, nagy családdal.

K: A 17. versben két szó utal arra, hogy Jákób nem egyedül indult haza. Írd ide ezeket!

Mennyire hű volt Isten az ígéretéhez! Jákób továbbra is az a ravasz és álnok ember maradt. Éveken
keresztül küzdött lábánnal (lásd: 1. Mózes 31:36-42). Az összes tisztességtelen és ravasz viselke dése
ellenére Isten munkálkodott az életében. Fontos a számunkra is, hogy tudjuk, hogy az alázatos ság és
az engedelmesség Istennél sokkal többet ér, mint ha a saját önző útunkon járunk.
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4. RÉsZ: Jákób
Az utazó olvasd el:

1. Mózes
32:1-33; 33:1-17

Kulcsvers:
1. János 1:9

Ajánlott további olvasásra:  •  Kolossé 3: 12-14  •  Jakab 4: 8  •  1. János 1: 6-10

Jákób útban volt hazafelé, 20 évvel azután, hogy elmenekült a bátyja, Ézsau haragja elől. Ahogy
közeledett az a hely felé, ahol Ézsau élt, követeket küldött előre, hogy tájékoztassák Ézsaut az
érkezéséről.

K: Milyen hírrel tértek vissza a követek?

A beszámolójuk megijesztette Jákóbot! Úgy tűnt, mintha Ézsau harcolni akart volna vele. Jákób
különböző előkészületeket tett, hogy minden lehetséges csapást elhárítson.

K: Írd az alábbi állítások mögé hogy IGAZ vagy HAMIs!

Két nagy csoportra osztotta az állatokat. .................

Egyedül elrejtőzött a hegyek között Ézsau elől. .................

Imádkozott Istenhez, és a segítségét kérte. .................

Úgy döntött, hogy visszamegy lábánhoz. .................

Ajándékokat küldött előre Ézsaunak. .................

Előresietett, hogy mihamarabb személyesen találkozzon Ézsauval. .................

Éjszaka Jákóbbal nagyon különös dolog történt.

K: olvasd el újra a 23-31 verseket, majd írd a kérdések mögé a válaszokat! Ezután keresd
meg azokat a szókeresőben is! A szavak vízszintesen, függőlegesen, és átlósan, előre
vagy visszafelé vannak elrejtve.

1. Hány fia volt ebben az időben
Jákóbnak? ........................................

2. Mi volt a neve annak a gázlónak vagy révnek, 
ahol a családját átvitte? ............................. 

3. Mit küldött Jákób Ézsaunak? ...............................

4. Ki hozott hírt Ézsau jöveteléről? ...........................

5. Melyik napszakban tusakodott
Jákób? ...............................................

6. Mi lett Jákób új neve? ..................................

K: A megmaradt betűkből olvasd össze, hogy mit mondott Jákób a tusakodása után!

„_ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , mégis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _“
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

Ez a kulcsa annak, hogy megértsük azon a különleges éjszakán történt esemény
jelentését. Jákób számára fontosabb volt, hogy találkozzon IstENNEl, mint, hogy
találkozzon a testvérével. Az éjszaka történt események megerősítették Jákóbban, hogy
Istennek továbbra is tervei vannak az életével, és nem fogja elhagyni őt. Egy új emberré
akarja formálni - amit az új neve is sugall.

számunkra nélkülözhetetlen egy személyes találkozás Istennel. Az Úr Jézuson keresz -
tül jöhetünk Hozzá, és kaphatunk bocsánatot minden rossz dolgunkra, amit elkövettünk.

K: A kulcsversből kiderül, hogy mit akar tenni Isten velünk. Írd ide!

Másnap a két testvér találkozott egymással. Ez volt az a pillanat, amitől Jákób olyan
hosszú ideje félt, de végülis minden rendben volt.

K: Írd le egy mondatba, hogyan fogadta Ézsau Jákóbot!

Milyen boldog lehetett Jákób, amikor kiderült, hogy Ézsau megbocsátott neki!

Ebből a szempontból Ézsau jó példa lehet mindannyiunk számára, különösen, ha az Úr
Jézus követői vagyunk. Ő is megbocsátott nekünk, így nekünk is meg kell bocsátanunk
azoknak, akik rosszat követnek el velünk szemben.

K: Nézd meg az Efézus 4:32 verset, és írd ide!
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