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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

B7

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Josefova slova o blízkých událostech se naplnila. Stal se vůdcem egypta a všude byla
spousta jídla. Probíhalo právě období hojnosti. 

O: Podívej se do 49. verše  a zakroužkuj obrázek, který nejlépe vystihuje hojnost 
těchto let:

O: Vypočítej tyto příklady:  4 + 4 - 6 = 16 - 9 = 10+10+10 =

Výpočty dosaď do následujících vět:

Josefovi bylo let, když začal vládnout.

Nastalo let hojnosti.

Josef měl syny, které nazval Manases a efraim.

Potom byl na řadě hladomor! Vůbec nepršelo, samé horké dny, jeden za druhým.
Nebylo žádné obilí, žádná sklizeň a žádné jídlo!

O: K čemu vyzval farao hladový lid? (55. verš)

1. lekce: Josefův život - Zvědové v egyptě
Přečti si:

Genesis 41,46-57,
42,1-26

Klíčový verš:
Numeri 32,23
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celkeM:

Hlad byl také v zemi kanaán. Jákob se bál o celou svou rodinu.

O: Vyber své odpovědi z řady čísel: 

10     12     2     3     1

kolik z Josefových bratrů šlo do egypta?

kolik jich zůstalo doma?

O: Zafajfkuj správnou odpověď:
Ano Ne

Poznali bratři Josefa? ❑ ❑

Poznal Josef své bratry? ❑ ❑

Naplnily se Josefovy sny o hvězdách a snopech? ❑ ❑

Řekl Josef: „Jste špehové!“? ❑ ❑

Šel Josef navštívit Benjamína? ❑ ❑

Mluvili egypťané a Josefovi bratři stejným jazykem? ❑ ❑

Nechal si Josef Rubena v egyptě? ❑ ❑

Prokázal Josef svou laskavost vůči bratrům, když jim vrátil stříbro za obilí? ❑ ❑

O: Vypiš klíčový verš:

O: Podívej se do Genesis 42,21 a 22. Odpověz SVÝMI VlASTNÍMI SlOVY,
jak Josefovy bratry dostihly jejich hříchy:

Teď byli trestáni za něco, co spáchali před mnoha lety. Nemůžeme hřešit a vyváznout bez trestu.
Jediný způsob, jak nám může být odpuštěno, je: 

Přiznat Bohu, že jsme zhřešili.

Uvěřit, že Pán Ježíš byl potrestán za naše hříchy, když zemřel.

Odevzdat mu své životy a přijmout jeho pomoc, abychom mohli přestat hřešit.
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když bratři přišli domů, řekli svému otci vše, co se stalo. Popsali mu, jak byli obviněni ze špionáže,
jak ten veliký muž požaduje vidět Benjamína a jak zadržel Šimeona. 

O: co jim nahnalo strach? (viz 42,35)

O: Doplň do mezer chybějící jména:

Jákob byl přemožen žalem a vykřikl: „J…………… je pryč, Š……………… je pryč, a nyní mi chcete

vzít také B…………………………………?!“

Jákob odmítl propustit Benjamína, aby se s nimi vrátil do egypta, ačkoliv ho Ruben prosil. 
Hladomor byl horší a horší. když došlo všechno jídlo, promluvil Juda. Řekl, že budou muset jít
opět do egypta, jinak zahynou hlady. Slíbil, že se postará o Benjamína a dovede ho zpátky
domů. Potom připravili dar pro Josefa.

O: co to bylo za dar? Podívej se do kapitoly 43,11-13 a vypiš, co naložili na osly:

O: Od koho chtěl Jákob pomoc pro své syny? (43,14)

konečně dorazili do egypta. Josef viděl, že Benjamín je s nimi. Uspořádal pro ně a Šimeona
slavnostní oběd. když dávali Josefovi své dary, klaněli se mu. 

O: Na co se jich Josef zeptal ohledně jejich otce? (27. verš)

2. lekce: Josefův život - Benjamín a špatné zprávy
Klíčový verš:
Efeským 4,32

Přečti si:
Genesis 42,35-38;
43,11-14; 24-31;

44,1-17
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O: co řekl Benjamínovi? (43,29)

Vychutnávali si hostinu přímo před Josefem, 
a přece ho nepoznali! Než odjeli domů, nařídil
Josef svým služebníkům, aby naplnili jejich vaky
jídlem a schovali Josefův stříbrný pohár v jednom  
z nich. 
O chvíli později Josef poslal svého služebníka, aby
bratry zadržel a obvinil je z krádeže Josefova
poháru. Stále zapírali, a tak začal prohledávat jejich
vaky pěkně od nejstaršího. Stříbrný pohár se našel
v Benjamínově vaku!
Zcela nešťastní se všichni vrátili zpět do paláce.

Nabídli Josefovi, že se stanou jeho otroky.

O: kŘÍŽOVkA (44. kapitola)

1. Měli v tom jídlo. (v. 1)    
2. V zoufalství roztrhli své… (v. 13)        
3. Bratři to neukradli. (v. 8)
4. Vyšli v tuto část dne. (v. 3)               
5. Bylo to ze stříbra. (v. 2)                  
6. Všichni se ……………… do města. (v. 13)

O: Vypiš klíčový verš:

Někdy jsme stejní jako Josefovi bratři. Děláme věci, které bychom neměli. Pokud přijdeme k Bohu
a vyznáme mu své hříchy, odpustí nám. A když je Bůh připraven odpustit náš hřích, neměli bychom
i my být připraveni odpouštět druhým?
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A další setkání s Josefem. Tentokrát byla situace horší než předtím.
Josefův stříbrný pohár byl nalezen v Benjamínově vaku. Není divu, že byli vystrašení! 
Juda promluvil.

O: Vyjmenuj dvě osoby, na kterých Judovi velmi záleželo:

O: Jak prokázal Juda svou lásku vůči Benjamínovi?

O: co udělal Josef, když byl o samotě se svými bratry?

O: O co požádal Josef své bratry? (viz 45,3)

Bratři byli zděšeni, když si uvědomili, kdo byl tento muž. Mysleli si, že jejich konec nadešel! Teď
jim Josef jistě odplatí. Ale ne! Josef jim odpustil a nedal je potrestat, jak si zasluhovali. 
Již dříve si uvědomil, že Někdo měl od začátku jeho život ve své moci.

O: Přeskládej slova a dej je na správné místo v následujícím odstavci:

ŮHB        lAOSPl      ĚM

Vy jste mě prodali, ale __ __ __  __ __  __ __ __ __ __ __  před vámi, abych zachránil životy

jeho lidu.  __ __ __ __ __ __   __ __  před vámi, aby zajistil, že vy a vaše rodiny přežijete

hladomor. Nebyli jste to vy, kdo __ __  sem  __ __ __ __ __ __  , ale __ __ __.  

2.1.

3. lekce Josefův život - Odpuštění a dobrá zpráva! 
Klíčový verš:
Genesis 45,9

Přečti si:
Genesis 44,18-34;
45,1-14 a 25-28

B7
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Josef důvěřoval v Boží dobrotu, i když musel projít velkým utrpením. 

O: Přeskládej chybějící písmenka z abecedy (jedno písmenko musíš použít dvakrát). Zjistíš, 
co byl Josef schopen s Boží pomocí učinit:

ABc_eFGHcH_JklMN__QR___VWXYZ 

Napiš svou odpověď zde:

Teď mohl Josef ukázat svým bratrům, jak moc je ve skutečnosti miluje.

O: Vypiš klíčový verš. Zjistíš, co chtěl Josef po svých bratrech:

O: Jak velké dary poslal Josef domů? Použij následující čísla (viz 45,21-23):

40     20     5     300     75

Benjamín obdržel šekelů stříbra. 

Benjamín také dostal šaty.

Jákob obdržel osly naložené dobrými věcmi z egypta včetně obilí a chleba.

Tentokrát cestovali bratři domů s dobrou novinou.

O: Podívej se do Genesis 45,26-28 a doplň do volného místa, jak je tato „dobrá zpráva“
ohledně Josefa podobná té naší „dobré zprávě“ o Pánu Ježíši:

„Dobrá zpráva“ o Josefovi                                   „Dobrá zpráva“ o Pánu Ježíši.

1. Josef je ………………………… !                1. Pán Ježíš je živý.

2. Josef je ………………………… egypta.     2. Ježíš je Pánem všeho. 

3. Josef zajistil obživu pro ………………………… .      3. Pán Ježíš zajistil vše, co potřebujeme ke spasení.

4. Josef chtěl, aby se za ním jeho rodina 4. Pán Ježíš chce, abys za ním přišel/šla už dnes.

.............................. do egypta.  

celkeM:
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Jákob byl tak šťastný! Jeho milovaný syn Josef žije! Sbalil svou rodinu a vydal se do egypta.
Na cestě se zastavil, aby obětoval Bohu. Bůh slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že z nich
vzejde velký národ, dá jim vlastní zemi a budou požehnáním pro druhé lidi.

O: Před Jákobovým příchodem do egypta mu Bůh připomenul svá zaslíbení. Doplň je. 
Řekl:

O: kde se to odehrálo?

Hospodin dodržel své sliby dané Jákobovi a požehnal také Josefovi.

Musíme vždy dát Boha na první místo a poslouchat jeho Slovo. Slíbil, že v těžkých chvílích
bude s námi, stejně jako byl s Josefem. 

Bůh říká: „Ty, kteří mne ctí, já poctím.“ (1. Samuelova 2,30)!

O: Z toho, co už víš o Josefovi, napiš, jak se tento verš v jeho životě naplnil:

O: Udělej fajfku pod obrázky, které ukazují, na čem jel Josef naproti svému otci:

4. lekce Josefův život - Spolu v egyptě
Klíčový verš:
Genesis 50,20

Přečti si:
Genesis 46,1-7

a 26-34 
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(4. verš) Půjdu

Přivedu



lekci vraťte zpět na adresu:
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. lekce:

2. lekce:

3. lekce:

4. lekce:

celkem:

celkový součet:

B7

konečně byli opět spolu. Slzy radosti tekly proudem.

O: kolik lidí z Jákobovy rodiny se usadilo v egyptě? (26. verš)

O: co řekl Jákob, když se setkal s Josefem?

O: Osmisměrka:

1. Jákob poslal tohoto syna do 
egypta napřed. (28. verš)

2. Oblast, do které přicestovali.
(28. verš)

3. Místo, ve kterém Jákob a jeho
synové dříve žili.  (31. verš)

4. Jiné označení pro práci. (33. verš)
5. Bratři byli _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(Starali se o ovce) (32. verš)
6. Bratři přinesli brav a _ _ _ _

a vše co mají. (32. verš)
7. Josef to učinil svému otci, 

když se s ním setkal. (29. verš) (2 slova + 2 slova)

když Jákob zemřel a byl pohřben v kanaánu, bratři měli strach, že jim Josef odplatí za zlo,
které na něm spáchali. Nicméně Josef jim skutečně odpustil a slíbil, že k nim a jejich
rodinám bude laskavý.

O: Vypiš klíčový verš. Zjistíš, co Josef řekl.
Zakroužkuj jméno toho, kdo podle Josefa vše řídil:

Bůh obrátí všechno v životech těch, kteří ho milují, v dobré. Zachránil životy jejich rodin
a skrze Josefa požehnal Egypťanům. 

Pokud ctíš Boha, on Tě také poctí a požehná skrze Tebe druhým. V Josefově životě
obrátil Bůh zlé okolnosti v dobré mnoha různými způsoby.

úroveň 3
celkeM:
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