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1. töRtÉNEt: Jákób becsapja
a testvérét

Olvasd el:

Kulcsvers:

1. Mózes
25:19-34

1. Mózes
25:28

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Ismersz ikreket? Esetleg neked is van ikertestvéred? Néha nagyon nehéz megkülönböztetni
őket, annyira hasonlítanak egymásra.

K:

Írd be a család tagjainak a nevét a
„családfába”!

Apa

I___k
Fiú

É___u

Anya

R___k_
Fiú

J_k__

/8

Sajnos nem mondható el róluk,
hogy tökéletes család lettek volna.
Mindkét szülőnek megvolt a maga
kedvenc fia.
K: Bogozd ki a betűket, és írd
be a két fiú nevét a megfelelő helyre!
Izsák kedvence:
__ __ __ __ __ . (ASÉZU)
Rebeka kedvence:
__ __ __ __ __ . (KÁBÓJ)

/4

2. szint

Izsák és Rebeka nagyon örült, amikor a fiaik
megszülettek. Ézsau és Jákób ikrek voltak, de
nem hasonlítottak egymásra. Ézsau nagyon
szőrös volt, és amikor idősebb lett, szeretett a
szabadban tartózkodni, állatokra vadászni. Nem
tudjuk Jákób mit szeretett csinálni, de annyit
tudunk, hogy szeretett otthon lenni.

2. oldal

Ézsau született hamarabb, ezért különleges jogok illették meg, például ha az édesapja meghal,
ő lesz a család feje. Ezeket együtt elsőszülöttségi jognak hívják.
Egyik nap Jákób főzeléket főzött, amikor Ézsau éhesen hazaért. Vadászni volt, és megérezte
a főzelék finom illatát.
„Kérek belőle, éhes vagyok” mondta Jákóbnak.
Jákób nagyon ravasz volt. Akart valamit a főzelékért cserébe.
„Adok belőle, ha nekem adod cserébe az elsőszülöttségi jogodat.” mondta.
Ézsau éhes volt, nem gondolkodott sokat. Nem is tartotta sokra az elsőszülöttségi jogát. Jákób
sem volt jobb a bátyjánál, mert rávette Ézsaut, hogy engedje át neki az elsőszülöttségi jogát.
K:

töltsd ki a hiányzó szavakat a szóbuborékokban!

Kérek a
f _ _ _ _ _ _ b _ _,
é_ _ _ v_ _ _ _ k
Add nekem az
e_ _ _ sz _ _ _ _ _ _ _ _ i
j _ _ _ _ _ _!

/5

Sokszor mi is csak magunkra gondolunk, és arra, hogy mi mit szeretnénk, hasonlóan Ézsauhoz
és Jákóbhoz. Ez hibás viselkedés!
K:

Írd az alábbi tárgyak alá a kezdőbetűiket, hogy kiderüljön, hogyan nevezi a Biblia azt,
hogy ha valami rosszat teszünk.

/3
Mi valamennyien tettünk már rosszat, és szükségünk van Isten bocsánatára, ha a mennybe
akarunk jutni. Hiszel az Úr Jézusban, aki azért halt meg, hogy te is bűnbocsánatot kaphassál?

öSSZESEN:

bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap 2. szint
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NEVEd:

2. töRtÉNEt: Jákób becsapja
az édesapját

Olvasd el:

Kulcsvers:

1. Mózes
27:1-29

1. Mózes
27:20

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Amikor Izsák idősebb lett, már nagyon
rosszul látott, majdnem vak volt.
Szerette volna megáldani kedvenc fiát,
Ézsaut, mielőtt meghal, és szeretett
volna egy jót enni a főztjéből is.
„Menj, vadássz valamit” mondta Ézsaunak, „és főzd meg nekem, azután egy
különleges áldással megáldalak.”
Ézsau fogta az íját, és elment vadászni.
K:

/3

Rajzolj Ézsau kezébe egy íjat nyíllal, majd színezd ki a képet!

Rebeka hallgatózott! Azt akarta, hogy az ő kedvence, Jákób kapja meg azt az áldást.
Azt mondta Jákóbnak, hogy vágjon le két kecskegidát, hogy megfőzze azt, majd Jákób
vigye be azt az apjának. Jákóbnak azonban eszébe jutott egy probléma.
„Ha megérint engem” mondta, „akkor rögtön rá fog jönni, hogy nem Ézsau vagyok. Az én
bőröm sima, Ézsaué pedig szőrös.”
„te csak tedd, ahogy mondtam”, mondta Rebeka. Jákób tehát az anyja utasításai szerint
cselekedett. Mindketten azt tervezték, hogy becsapják Izsákot.
K:

Írd be a válaszokat a Szórácsba!

1

1. Milyen állatot főzött meg Rebeka?

2

2. Ki kért ételt a fiától?
3. Ki ment el vadászni?

3

4. Mit akart megszerezni kedvenc
fiának Rebeka?
5. Melyik fiú csapta be az apját?

5
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Amikor az étel elkészült, Rebeka beborította Jákób vállát és karjait a kecske szőrével.
Jákób ezután felvette Ézsau ruháját és bevitte az ételt Izsáknak. „Melyik fiam vagy te?”,
kérdezte Izsák. „Ézsau vagyok” válaszolta Jákób.

4. oldal

K:

Mit hazudott Jákób az apjának? Írd be a hiányzó betűket!
Azt mondta: „É __

K:

__ __ gy __ __

/2

__ __ __ a __”

Hogyan csapta be vak apját Jákób? Írd be a hiányzó betűket!
Felvette É __ __ __ __

/1

r __ __ __ __ __.

Izsák gyanakodott, mert a hang olyan volt, mint Jákóbé, de amikor megérintette előtte levő fiát,
úgy gondolta, hogy mégiscsak Ézsaunak kell lennie.
Úgy volt felöltözve,
mint Ézsau.
A keze olyan volt,
mint Ézsaué.
A ruhája illata olyan volt,
mint Ézsaué.
de ki is volt ő?

K:

Színezd ki azokat a kockákat, amikben pont van!

/4
Izsák megáldotta Jákóbot. Amikor Ézsau hazajött, és Izsákkal együtt
rájöttek, hogy mi történt, nagyon elkeseredtek és haragudtak Jákóbra.
Amikor mi rossz dolgot teszünk, például becsapunk valakit vagy
hazudunk, akkor megbántunk másokat, de vétkezünk Isten ellen is!

öSSZESEN:

bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap 2. szint
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NEVEd:

3. töRtÉNEt: Jákób találkozik Istennel
Olvasd el:

Kulcsvers:

1. Mózes
28:1-22

1. Mózes
28:16

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Mindig ugyanabban a lakásban laktatok? Megesik, hogy másik lakásba kell költözni, vagy
akár egy másik városba is.
Izsák azt mondta a fiának, Jákóbnak, hogy menjen el Háránba a nagybátyjához, és az ő
lányai közül vegyen magának feleséget. Mivel az ikertestvére, Ézsau azt tervezte, hogy
megöli Jákóbot, így ő is jobbnak látta, ha egy időre elmegy otthonról.
K:

Írd bele az útjelző táblába a város
nevét, ahová Jákób menni készült!

K:

Karikázd be Jákób nagybátyja nevét!
Ábrahám

Lábán

/4
/4

Ézsau

Jákób tehát útnak indult. Amikor
ráesteledett egy Lúz nevű
helyen táborozott le, és egy
követ tett a feje alá párnának.
Nagyon furcsa álma volt.
Álmában egy létrát látott. Az alja
a földön állt, a teteje a mennyországig ért.

K:

Írd az alábbi tárgyak alá a kezdőbetűiket, hogy kiderüljön, mik jártak azon fel és le!

/4

6. oldal

Az álomban Isten szólt Jákóbhoz. Azt ígérte neki, hogy
megáldja őt és a családját. Azt mondta: „Veled leszek, és
megőrizlek bárhova mész. Megáldalak, és megáldok minden
népet rajtad és az utódaidon keresztül.”
Emlékezzünk, mennyi rosszat tett Jákób!
Mi sem vagyunk jobbak Jákóbnál! Elég sok rossz dolgot
tettünk már. Isten azonban bennünket is szeret, ugyanúgy,
mint Jákóbot. Ő elküldte a Fiát, hogy meghaljon értünk a
kereszten. Azzal, hogy meghalt értünk „létra” lett a föld és a
menny között, köztünk és Isten között.

K:

tegyél pipát (a) vagy keresztet (x) az alábbi állítások mögé, annak megfelelően,
hogy igaz, vagy sem!
1. Jákób egy párnát tett a feje alá.
2. Isten szerette Jákóbot.
3. Isten szeret bennünket.

/4

4. Jézus értünk halt meg a kereszten.

Jákób megijedt. Rájött, hogy számolnia kell Istennel. Jákób ezért egy fogadalmat tett Istennek.
Azt mondta: „Ha biztonságban visszatérek apám házához, akkor te leszel az Istenem!”
K:

töltsd ki a hiányzó betűket, hogy kiderül jön,
mit ígért Isten!

“Veled v _ _ _ _ _ ,
m__ő__ z___

/4

t _ _ _ d.”

Jákóbnak később még meg kellett tanulnia, hogy Isten mindig megtartja az ígéretét.
Ezért mi se féljünk bízni Benne!

öSSZESEN:

bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap 2. szint
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NEVEd:

4. töRtÉNEt: Jákób feleséget talál
Olvasd el:

Kulcsvers:

1. Mózes
29:1-30

1. Mózes
29:28

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Jákób elment hogy meglátogassa
nagybátyját, Lábánt és családját
Háránban. Még sosem látta őket
és ők sem tudták, hogy jönni fog.
Hosszú utazás után Jákób egy
kútnál pásztorokkal találkozott,
akik épp a juhaikat itatták.
„Honnan valók vagytok?” kérdezte tőlük.
„Háránból” válaszolták.
„Ismeritek Lábánt?” kérdezte Jákób.
„Ismerjük” mondták. „A lánya épp itt jön az apja nyájával.”
Mennyire örülhetett Jákób, hogy találkozott valakivel a családjából! Isten megígérte, hogy
megőrzi Jákóbot, és Isten vezette őt a megfelelő helyre is!
K:

Egészítsd ki a neveket a hiányzó betűkkel!

J __ __ __ __,

R __ __ __ l

p __ s z __ __ __ __ k,
Jákób megmondta Ráhelnek hogy ő
a rokonuk, és segített neki megitatni
a juhokat. Ráhel hazaszaladt, és
elmondta az apjának, hogy itt van
Jákób.
Lábán meghívta Jákóbot a házukba,
így Jákób a nagybátyjánál lakott és
neki dolgozott. Lábánnak volt még
egy lánya, akit úgy hívtak, hogy Lea.
K:

Írd be a neveket a „családfába”!

L __ __ á __

/4

Apa

L____
Lány

L__

Lány

R____

/6

2. szint

Eltelt egy hónap, és Lábán azt mondta, „Nem kell
ingyen dolgozzál nekem. Mennyit kérsz fizetségül?”
Jákób nem pénzt kért. Nagyon szerette Ráhelt, és azt
mondta, hogy hét évig szolgál neki, hogyha a végén
feleségül veheti Ráhelt.
Lábán beleegyezett, de amikor a hét év lejárt, becsapta Jákóbot, mert Ráhel helyett Leát adta neki
feleségül. Jákób eredetileg nem akarta feleségül
venni Leát.
K:

Egészítsd ki a szavakat a hiányzó betűkkel!
„Miért csaptál be engem?” kérdezte Jákób. „H_ _
dolgoztam, hogy feleségül vehessem

é_ _ _

R _ _ _ _ t.”

/4

Lábán azt mondta, hogy Leának kell előbb férjhez mennie, mert idősebb
Ráhelnél. Szegény Jákób! Ugyanúgy átverték, mint ahogyan ő átverte a bátyját
és az édesapját.
Bizony előfordul, hogy ha valami rosszat teszünk másokkal, azt mi is visszakapjuk. A Biblia azt mondja:
„Utolér benneteket vétketek büntetése.” (4. Mózes 32:23)
K:

Karikázd be a helyes válaszokat!
Hány lánya volt Lábánnak?

/3

1 2 3
Hány évet dolgozott Jákób, mielőtt
feleségül vette Leát?

/3

5 6 7

Egy hét múlva Jákób feleségül vehette Ráhelt is. Abban az időben sok férfinak
volt több, mint egy felesége, bár ez sohasem volt Isten szándéka szerint.
Ezután újabb hét évet dolgozott még Lábánnak Ráhelért.
Pontszámok

(a javító tanár tölti ki)
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