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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 és a családja
Háránban Kulcsvers:

Galata 6:7

Olvasd el:
1. Mózes 29:1-30
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Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 27
•  Máté  19:5-6 •  Róma 7

A következő részekben egy Jákób nevű férfival fogunk foglalkozni. Történetünk idején
éppen menekül otthonról. Jákób becsapta édesapját, Izsákot, és rászedte bátyját,
Ézsaut is, amikor megszerezte előle az elsőszülötteknek járó különleges áldást. Mivel
Ézsau megfenyegette Jákóbot, hogy megöli, édesanyjuk Rebeka elküldte őt a
nagybátyjához, aki Mezopotámiában, Háránban élt (néha úgy is olvashatunk róla, hogy
Paddan-Arám). Itt biztonságba lehet Ézsautól, és még az is lehet, hogy talál magának
feleséget az édesanyja rokonai között.

K: Fejtsd meg a KERESZTREJTVÉNYT!
Vízszintes
2. Ezt teszik a kút száján lévő kővel.
5. Ő vette el a követ a kút szájáról.
6. Lábán apjának a neve.
8. Ennyi juhnyáj hevert a kút mellett.

Függőleges
1. Ez volt a kútban.
3. Ő volt az, aki után érdeklődött Jákób.
4. Ő érkezett közben a juhokkal.
7. Idevalósiak voltak a pásztorok.

Jákób és Ráhel különös körülmények között találkoztak. Jákób mehetett volna egy
másik kúthoz, vagy érkezhetett volna később, így pont elkerülték volna egymást – ám
nem így történt.

K: Miért? Tegyél pipát a megfelelő helyre! Igen Nem

Jákób pontosan így tervezte.

Véletlen volt.

Isten vezetése volt.

Jákób nem biztos, hogy tudott róla, de Isten irányított mindent.
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ÖSSZESEN:

2. oldal

Jákóbot örömmel fogadták Lábán házánál, és úgy döntött, hogy ott marad náluk. Édesapja korábban azt
tanácsolta neki, hogy a Lábán lányai közül válasszon magának feleséget, és Isten egy olyan lányról
gondoskodott, aki nagyon tetszett neki, és feleségül akarta venni.

K: Hány évet kellett várnia Jákóbnak, míg elvehette feleségül?

Végül elérkezett Jákób és Ráhel házasságának a napja.

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

Lábán hatalmas ünnepséget rendezett.

Jákób első felesége Ráhel volt.

Lábán megengedte, hogy a fiatalabb lány menjen előbb férjhez.

Lábán becsapta Jákóbot, és Leát adta hozzá feleségül.

Jákób további 7 évet szolgált azért, hogy feleségül vehesse Ráhelt.

Jó pár évvel korábban Jákób csapta be az édesapját, most pedig Lábán csapta be őt.

K: Írd ide a Kulcsverset és húzd alá benne azt a részt, ami arra figyelmeztet, hogy azok a rossz
dolgok, amiket mi teszünk másokkal, velünk is megtörténhetnek!

Jákób már 20 éve Lábánnál élt, amikor eljött és ideje hogy otthagyja őt.

K: Milyen utasítást adott Isten Jákóbnak? (Nézd meg az 1. Mózes 31:3 verset!)

Jákób elmondta a feleségeinek, hogy mit mondott neki Isten.

K: Nézd meg az 1. Mózes 31:16 verset, és írd ide hogy mi volt a felségek reakciója erre!

Úgy látszik, Jákób életében kétfajta erő működött. Mindenekelőtt ott volt a saját akarata, ami elég sűrűn
sodorta őt bajba. Aztán ott volt Isten akarata az életében, amire sajnos néha elég kevés figyelmet
fordított.

Te figyelsz arra, hogy mit akar Isten tőled, hogy megtegyél?

Abban az időben néhány embernek több felesége is volt, de ez sohasem volt Isten akarata.
Ő mindig úgy tervezte, hogy a házasság egy férfiból és egy nőből áll.  Lásd: Máté 19:5-6
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B6

2. RÉSZ: Jákób és a családja
Penúélnál Kulcsvers:

1. Mózes 32:12

Olvasd el:
1. Mózes 32:1-33

Ajánlott további olvasásra: Figyeld meg Mózes, Ézsaiás és Pál találkozását is Istennel:
• 2 Mózes 3:1-22 és 4:1-17 •  Ézsaiás 6:1-13  •  Ap. Csel. 9:1-19

Előfordul, hogy szembetaláljuk magunkat egy problémával, és nem tudjuk, hogyan birkózzunk meg
vele. Ez történt most Jákóbbal is. Elhagyta Háránt és elindult hazafelé Kánaánba. Tudta, hogy
rövidesen találkoznia kell majd testvérével Ézsauval. Nyugtalan volt emiatt és aggódott.

K: Nézd meg az 1. Mózes 27:41-et és írd le a SAJáT SZAVAIddAL, hogy miért félt még
húsz év után is Jákób Ézsauval találkozni!

Ennek ellenére Jákób tudta, hogy Isten vele van a hazafelé vezető útján, amit Ő elég különleges
módon erősített meg Jákóbnak.

K: Kikkel találkozott Jákób útközben?

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat a következő szövegben, hogy kiderüljön mi történt utána!

Jákób követeket küldött Ézsauhoz ezzel az üzenettel: „Ezt mondja a te ................... Jákób:

Lábánnál voltam jövevény. Szereztem .......................,  ........................ és ......................,

szolgákat és szolgálókat.” A követek visszatértek és azt mondták,

hogy Ézsau jön, ....................................... emberrel.

Jákób megrémült, amikor ezt meghallotta. Két dolgot tett a 8-13. versek szerint.

K: 1. TERVET készített. Írd le SAJáT SZAVAIddAL, hogy mi volt ez!

2. IMádKOZOTT, és az imádságában emlékeztette Istent két ígéretére, amit évekkel ezelőtt
tett neki. Írd be az ígéreteket az alábbi szóbuborékokba!

K: Írd ide a Kulcsverset és húzd alá azt a különleges dolgot, amit Jákób kért Istentől!
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ÖSSZESEN:

4. oldal

Jákób rossz sorrendet állított fel! Nehézség idején először imádkoznunk kell, és csak azután tervet
készíteni. Lehet, hogy úgy érezte, újból találkoznia kell Istennel, hogy megbizonyosodjon arról, Isten
továbbra is segíteni fog neki.

K: Nézd meg a 23-33. verseket, és írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Jákób az éjszakát a családjával töltötte.

Éjszaka valaki birkózott Jákóbbal.

Jákób úgy döntött, hogy elmenekül Ézsau elől.

Jákób Bételnek nevezte el azt a helyet.

Jákób számára ez egy nagyon különös de fontos esemény volt. Meg volt győződve arról, hogy Istennel
találkozott. Ez egy sokkal fontosabb esemény volt, mint a találkozás Ézsauval.

K: Írd le azt a mondatot a Bibliából, amiből megtudhatjuk, hogy Jákób biztos volt abban, hogy
Istennel találkozott!

Évekkel a csalásai után, amikor Isten útja helyett a saját útját járta, eljutott arra a pontra, amikor már kész
volt teljesen rábízni az életét Istenre.

K: Mi történt a találkozás eredményeképpen? Egészítsd ki a mondatokat!

Isten ................................... őt.  (30. vers)

Isten egy új ............................ adott neki.  (29. vers)

Jákób csípőcsontja kificamodott. Bicegnie kellett hátralévő élete idején, és így nem tudott volna újból
könnyen elfutni Isten elől.

Amikor nehézségben vagyunk, szükségünk van arra, hogy Istennel találkozzunk. Ez azt jelenti, hogy
csendességben töltünk Vele időt, imádságban és gondolkozva. Így kaphatunk Tőle áldást az életünkre.
Ha készek vagyunk átengedni az ellenőrzést Istennek az életünk felett, elég sok problémánkra
megoldást találhatunk.

Találkoztál már valaha így Istennel?
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3. RÉSZ: Jákób és a családja
Bételben Kulcsvers:

Zsoltárok 37:7

Olvasd el:
1. Mózes 35:1-15

Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 91  •  Róma 8: 1-39  •  Zsidó 13: 5

Jákób végül találkozott Ézsauval. Ez egyáltalán nem volt olyan veszélyes, mint amennyire félt tőle.
Isten vele volt és megsegítette. Jákób megígérte Ézsaunak, hogy követi Kánaán földjére, azonban
megintcsak nem tartotta meg a szavát. Vásárolt egy földterületet, ahol le is telepedett, és így nem
teljesítette Ézsaunak tett ígéretét (ld. 1. Mózes 33:16-20). Istennek újból figyelmeztetnie kellett
Jákóbot.

K: Mit mondott Isten Jákóbnak? (Nézd meg az 1. verset)

Jákób tudta, hogy találkozni fog Istennel, de azt is tudta, hogy a családja erre még nincs felkészülve.

K: Sorolj fel HáROM dolgot, amit Jákób mondott a családjának, hogy tegyen meg, mielőtt
Istennel találkoznak!

Jákób lehet, hogy elfordult Istentől, de tudta, hogy Isten sohasem fogja őt elhagyni.

K: Nézd meg a 3. verset és írd le, hogyan beszélte el Jákób azt, amit Isten tett vele!

Minden valódi keresztyén őszintén el tudja mondani ugyanezt. A keresztyén ember is elkószálhat
Istentől, de Ő sohasem hagyja el őket.

K: Írd ide a Zsidók 13:5 második felét, ami Isten egyik legnagyobb ígérete a Bibliában!
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ÖSSZESEN:

6. oldal

K: Töltsd ki a Szórácsot az 5-11 versek segítségével!

1. Rebeka dajkájának a neve.
2. A környező városok nem ...... Jákobot.
3. Amikor Kánaán földjére értek, ezt épített Jákób.
4. Ez lett Jákób új neve.
5. Isten ismét ....... Jákóbnak. (9. vers)

K: Az egyik függőleges oszlopban annak a helynek a nevét olvashatod ahol az események
történtek. Keretezd be, és írd ide!

Ez a szó azt jelenti, hogy „Isten háza”. Itt Jákób újból találkozott Istennel, és biztosan szüksége is volt
erre. Teljesen egyértelmű, hogy Jákób számára nagyon különleges volt ez a hely. 

K: Írd ide azt a HáROM dolgot, amit Jákób tett azután, hogy Isten beszélt vele! (13-15. versek)

Jákób a családjával tovább vándorolt, és egy újabb megrázkódtatás érte.

K: Nézd meg a 17-19 verseket és írd le azt a két dolgot, ami Jákóbbal történt!

Miután megtértünk, nekünk is szükségünk lesz segítségre, hogy fel tudjuk dolgozni a korábbi hibáink
következményeit. Erőre van szükségünk ahhoz is, hogy szembenézzünk azokkal a nehézségekkel,
amelyek még előttünk állnak.

K: Írd ki ide a kulcsverset, amiből láthatjuk, hogy hogyan találkozhatunk mi is Istennel!

Péniel és Bétel olyan helyek voltak, amiket Jákób sohasem felejtett el. Ezeken a helyeken találkozott
Istennel, és Isten megáldotta őt. A mi esetünkben is csak akkor tapasztalhatjuk meg az Ő áldását, 
ha szakítunk időt a hétköznapjainkban arra, hogy beszéljünk az Úrral és olvassuk az Ő igéjét.

1. 2.
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4. RÉSZ: Jákób és a családja
Kánaán földjén Kulcsvers:

Efézus 4:31-32

Olvasd el:
1. Mózes 37:1-36

Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 56 •  Máté 5: 43-48 •  Efézus 4: 22-32

Jákóbnak már volt tíz fia és legalább egy lánya, amikor József megszületett. József Ráhel idősebbik
fia volt. Féltékenység és egyéb problémák voltak családon belül. József az öccse, Benjámin
születése kapcsán elszenvedte édesanyja elvesztésének a fájdalmát. Ezek az események
elkeseredetté tehették volna Józsefet, de ő bízott Istenben, hogy mindezeken átsegíti. Nem tudjuk
pontosan, hogy mennyi idős volt József, amikor elkezdett bízni Istenben.

K: Az olvasott szakasz bemutatja nekünk Józsefet. Hány éves ekkor?

K: Nézd meg a 2. verset és írd le a SAJáT SZAVAIddAL mit tett József, ami miatt a
testvérei megharagudtak rá!

Különleges szeretet kötötte össze Jákóbot és Józsefet, mivel Jákób nagyon szerette Ráhelt. Jákób
olymódon fejezte ki a szeretetét József iránt, ami elég bölcstelennek látszik, és a testvérek
ellenséges viselkedését keserűséggé és gyűlöletté fokozta.

K: Mit adott Jákób Józsefnek és miért?

A tíz testvér durva anyagból készült, térdig érő ruhát hordott, mint azok az egyszerű szegény
emberek, akik a mezőn dolgoztak. József új ruhája olyan volt, mint azoké a főembereké, akiknek
nem kellett dolgozniuk, ilyet csak gazdag emberek hordtak. Jákób ezzel Józsefet a testvérei fölé
emelte. A testvérek gyűlölete csak nőtt, amikor meghallották József álmait.

K: Mik voltak ezek az álmok? Írd vagy rajzold le ide őket!

K: Mit mondtak a testvérek József első álmára?

K: Mit mondott Jákób József második álmára?
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Válaszold meg az alábbi kérdéseket, majd írd be őket a Szókirakóba! Csak
egy lehetséges megoldás van. A kérdések mögött zárójelben lévő számok a
válasz betűinek számát adják meg.

Ide küldte Józsefet az apja. (5)
.....................................

Hol találta meg József a testvéreit? (5)
..............................

Ki beszélte le a testvéreit arról, hogy megöljék
Józsefet? (5)   ..............................

Hova dobták Józsefet? (3) ...................

Honnan jött a karaván? (6)  ........................

Hová tartott a karaván? (8)
..................................................

Ki javasolta a testvéreinek, hogy adják el
Józsefet? (4) ............................

Mit öltek le a testvérek, hogy összevérezzék József ruháját? (9).................................

Az irigység magja keserűséggé és gyűlöletté nőtt József testvérei szívében és odáig
fajult, hogy végül hatalmas bűnt követtek el. Ennek a kontrollálatlan gyűlöletnek az lett
az eredménye, hogy

a)  József rabszolga lett
b)  hatalmas bánatot okoztak Jákóbnak.
c)  a testvéreknek a bűnük tudatával kellett élniük éveken keresztül.

K: Nézd meg a Kulcsverseket és írd ki ide őket!

Neked már megbocsátotta Isten a bűneidet? 
Az Úr Jézus azért halt meg a kereszten, hogy mi bocsánatot kaphassunk a bűneinkre. 
Kérted már bármikor is Istent, hogy bocsásson meg neked?
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