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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

B7

poznejBibli
biblické studie pro mladé

Další doporučená čtení:• efeským 6,13-17
• Jakub 1,12-18

když Josef dorazil do egypta, odvedli ho na tržiště a dali na prodej spolu s ostatními
otroky. koupil si ho jeden velice vlivný muž jménem Putifar. Byl to velitel královské
stráže. Josef byl z domova zvyklý na prosté bydlení ve stanu uprostřed volné krajiny.
Nyní byla kolem něj spousta cizích lidí, kteří mluvili cizím jazykem a uctívali pohanské
bohy. Musel se cítit velmi osaměle!

Josefovi bylo v té době sedmnáct let a prožíval krušné chvíle, protože neměl nic, na co
by se mohl těšit. Před sebou měl jen léta otroctví. 

O: Putifar zjistil, že se Josef od druhých něčím liší. Čím?

když se Putifar přesvědčil, že může Josefovi věřit, svěřil mu velkou zodpovědnost. Brzy
se Josef stal hlavou domácnosti. Právě v té době však zakusil největší pokušení svého
života. Putifarova žena sváděla Josefa k hříchu, a když odmítl, křivě ho před Putifarem
obvinila. Ten se rozzlobil natolik, že nechal Josefa uvěznit. Přestože se vše zdálo
beznadějné, Bůh byl s Josefem a nikdy ho ani na chvíli neopustil.  

O: Vypiš klíčový verš:

O: Důsledkem toho bylo, že žalářník něco udělal. co?

1. lekce Josefův život
Zkoušky v mládí Přečti si:

Genesis 39,1-23 
a 40,1-23

Klíčový verš
Genesis 39,21
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celkeM:

O: Čteme si o tom, že Josefovi byli svěřeni dva konkrétní vězni. kdo to byl?

Jedné noci měli oba sen. 

O: O čem byly tyto sny? Můžeš je buď stručně popsat nebo nakreslit jako obrázek:

Určitě nebylo snadné říct pekaři, že má za tři dny zemřít. Josef to však udělal s věrností a odvahou,
protože mu to zjevil Bůh. Josefův výklad obou snů se vyplnil. Pekař byl oběšen a číšník byl povolán
zpět do paláce. 

O: O co Josef požádal číšníka (číšník = osobního sluha)?

O: Doplň následující věty a slova zakroužkuj v osmisměrce:

1. Země, v níž se stal Josef otrokem.
2. Pekař i číšník měli ........ (40,5)
3. Označení, které použila Putifarova manželka

pro Josefa (39,14).
4. Putifar sem umístil Josefa.
5. Počet výhonků a košíků
6. Farao propustil číšníka v tento zvláštní den.
7. Číšník je vymačkával do faraonova poháru.

V té době bylo Josefovi 28 let. celých 11 let byl buď otrokem nebo vězněm. Jak snadno by mohl
zahořknout nebo si neustále stěžovat, ale on takový nebyl. Skrze otroctví, pokušení a vězení se
Josef naučil důvěřovat Bohu a ve všem ho poslouchat. Pravděpodobně se nestaneš otrokem nebo
vězněm, ale určitě budeš muset čelit pokušení.

Nepoddávej se pokušení, ale pros Boha, aby Ti pomohl ho překonat.
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biblické studie pro mladé

Další doporučená čtení:• Žalm 105,16-22 • Skutky 7,9-10

Farao, král egypta, měl jedné noci sen. Ten se opakoval, jenom v jiné podobě. Oba sny byly
velmi podobné, takže králi bylo jasné, že mají velký význam. 

O: O čem byly tyto sny? Můžeš je buď popsat nebo nakreslit jako obrázky:

Mudrcové ani věštci nebyli schopni královy sny vysvětlil. Farao se na všechny tyto lidi
rozhněval. Číšník, který byl vždy po králově boku, si náhle vzpomněl na svou zkušenost
z vězení. Řekl faraonovi o Josefovi a ten byl okamžitě přiveden z vězení.

O: Jaké dvě věci udělal Josef, když byl vyveden z vězení a než byl předveden před faraona?

2. lekce Josefův život
Povýšení Klíčový verš

Genesis 41,38
Přečti si:

Genesis 41,1-45
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celkeM:

O: Číselná tajenka. Je podobná křížovce. Rozdíl je v tom,
že nedoplňuješ do čtverečků písmena, ale číslice: 

Vodorovně:

1. Počet tučných krav plus počet hubených krav
3. V kterém verši řekl číšník faraonovi, že on a pekař měli každý svůj sen?
5. Počet veršů, které jsi četl z 41. kapitoly Genesis,
vynásobený počtem let, které zůstal Josef ve vězení po propuštění číšníka.
6. Počet let hladu vynásobený počtem snů, které měl farao.

Svisle:
2. Počet pěkných klasů vynásobený počtem hubených klasů.
4. Počet písmen v Josefově egyptském jméně vynásobený stejným číslem. (45.v.)

O: Z kterých dvou veršů vyplývá, že Josef věděl, že Bůh měl nad danou situací kontrolu?

a

Josef na krále svým výkladem snů velmi zapůsobil. král musel rozpoznat, že to byl pravý Bůh, kdo
dal Josefovi takovou moudrost.

O: Napiš SVÝMI VlASTNÍMI SlOVY, co řekl farao svým služebníkům (38.v.):

král okamžitě přijal Josefův výklad a souhlasil se všemi jeho návrhy.

O: co řekl farao Josefovi? (40.v.)

O: Josefovi byla dána velká zodpovědnost. Jaké bylo jeho nové postavení?

O: co dal farao Josefovi na znamení jeho nového postavení?

Jaký obrat! Z hloubi ponurého vězení se stal předsedou vlády v té době nejmocnější země na
světě! Bezpochyby nikdo jiný v historii nebyl povýšen tak rychle a tak vysoko! Takové povýšení
mohlo stoupnout Josefovi do hlavy, mohl zpychnout. k tomu však nedošlo, protože Bůh si Josefa
pro tento velký úkol připravil.    

VERŠVERŠ

/ 2

/ 2

/ 2

/ 1

/ 1

/ 6

1 2

5

3 4

6



JMÉNO
B7poznejBibli

biblické studie pro mladé

Další doporučená čtení:• Žalm 51 • Filipským 2,9-11

Josef se rychle ujal úkolu, který mu král dal. Během prvních sedmi let země plodila dostatek
obilí. Josef je shromažďoval a uskladňoval ve městech. Potravin bylo tolik, že o nich nakonec
přestal vést záznamy.

když skončilo prvních sedm let, došlo k tomu, co Bůh ukázal faraonovi ve snech. Po celém
egyptě se rozšířil hladomor a zasáhl i další země. když pak k faraonovi přišli egypťané
s prosbou o jídlo, měl pro ně jedinou odpověď: „Běžte za Josefem!“ Josef jim prodával obilí,
které uskladnil právě pro tento čas.

Bylo to již více než 20 let, co bratři prodali Josefa Izmaelitům. Nyní přichází do egypta, aby
nakoupili potravu.

O: Z jejich slov je patrné, že měli stále špatné svědomí kvůli tomu,
jak se zachovali k Josefovi. co říkali jeden druhému? (viz 42,21)

O: Podívej se zpět do Genesis 37,7-8. Josefův první sen se naplnil ve 42. kapitole v 6. verši.
Popiš SVÝMI VlASTNÍMI SlOVY, co se stalo:

O: Do vyznačené oblasti doplň  jiný název pro egyptského krále.
Potom doplň směrem shora jména všech Jákobových synů,
která jsou zmíněna v těchto dvou kapitolách:

3. lekce Josefův život
Jeho laskavost Klíčový verše

Římanům
14,11-12

Přečti si:
Genesis 42 a 43
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celkeM:

Josef svoje bratry poznal okamžitě. Je pochopitelné, že oni jeho nepoznali. Vypadal totiž jako
egypťan a mluvil jejich jazykem. Jeho jednání s bratry by se na první pohled mohlo zdát tvrdé,
ale nebylo tomu tak. Pro Josefa bylo nezbytně důležité dozvědět se, zda se změnil jejich charakter,
zda litovali všeho, co udělali. Toužil jim dát bezpečí a lásku, ale kdyby u nich stále přetrvávaly
pocity hořkosti a žárlivosti, nebylo by to možné.

O: Jak se bratři cítili, když zjistili, že jim byly vráceny peníze, kterými zaplatili zrní?
co tehdy řekli?

Zásoby přivezené z egypta však nebyly nevyčerpatelné. Brzy byla rodina znovu ve velké nouzi.
Potřebovali jídlo pro sebe a svůj dobytek.

O: co si vzali bratři s sebou při svém druhém odchodu do egypta?

O: koho vzali bratři s sebou?

Josef se rozhodl všechny pohostit ve svém domě. Bratři byli znovu plni strachu. 

O: co mysleli, že se jim stane? (viz 43,18)

Bratři vysvětlili Josefovu správci, jak to bylo s penězi, které našli ve svých vacích, a že je chtějí
vrátit. Navíc přinesli dost peněz na nákup dalšího obilí. Jeho odpověď je musela jistě překvapit.

O: co řekl správce?

když Josef přišel domů, jeho sen se znovu naplnil.

O: co udělali bratři poté, co řekli Josefovi o svém otci?

Pán Ježíš je ještě mnohem větší než Josef. každý před ním poklekne a uzná, že Ježíš kristus je Pán.

O: Přečti si klíčové verše. co ještě bude muset každý v ten den udělat?
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biblické studie pro mladé

Další doporučená čtení:• Skutky 7,12-15 • 2. korintským 5,17-21

Bratři mají znovu problém! Poté, co společně s Josefem
poobědvali, se ztratil jeho stříbrný pohár. Vydali se na cestu
zpět domů, Josefův správce je však dohonil. Obvinil je 
z krádeže poháru a přivedl zpět k Josefovi. Slova se ujal Juda
a to, co řekl, bylo pro Josefa jasným důkazem, že on i jeho
bratři mají proměněné srdce. Nejednali se svým nejmladším
bratrem způsobem, jakým kdysi jednali s ním. každý z nich by
si přál, aby byl pohár nalezen v jeho vaku, a ne v Benjamínově!
Josefovi bylo jasné, že bratři nechtěli o Benjamína přijít.

O: co nabídl Juda Josefovi, aby propustil Benjamína?

Nyní už nic nebránilo Josefovi, aby prozradil svým bratrům, kdo vlastně je. Podmínky nutné
pro obnovení jejich vztahu byly splněny. 
1. Probudilo se jejich špatné svědomí.
2. Uznali svůj hřích.
3. Litovali špatnosti, kterou udělali.
4. Bylo vidět, že úplně změnili svůj postoj.

Potřebujeme se vrátit k Bohu. Všechny naše hříchy jsou proti Bohu a způsobují rozdělení mezi
námi a jím. I my musíme udělat tyto čtyři kroky. když budeme opravdově litovat svých hříchů
a složíme důvěru v Pána Ježíše, bude obnoveno naše přátelství s Bohem.

O: Vypiš klíčový verš a PODTRHNI, kdo je schopen přivést nás zpět do vztahu s Bohem:

Bratři si mysleli, že je Josef mrtvý. Byl však stále naživu, a proto je mohl zachránit před smrtí
hladem. 

O: Přečti si klíčový verš a přemýšlej o tom, co znamená. Josef se usmířil se svými bratry. 
Stejně tak nám dal Bůh možnost, abychom se s ním usmířili. Jak?

4. lekce Josefův život 
Jeho úplné odpuštění Klíčový verš

Římanům 5,10
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Genesis 44 a 45



lekci vraťte zpět na adresu:

Poznámky:
Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. lekce:

2. lekce:

3. lekce:

4. lekce:

celkem:

celkový součet:

www.PoznejBibli.cz

O: Odpovědi na následující otázky napište do křížovky:

Svisle:

1. Zvířata, která Josef naložil zbožím pro svého otce.
2. Josef dal Benjamínovi 300 šekelů ….....
3. Otec dvanácti bratrů
4. Oblast egypta, kde bydlel Josef se svou rodinou.
5. Oděv, který bratři od Josefa dostali.
6. Země odkud pocházel Josef a jeho bratři.

Vodorovně:
7. Zvláštní předmět, který dal Josef navrch Benjamínova vaku (8 a 5 slov).

O: Uspořádej písmena z šedých políček a dostaneš slovo z biblického textu,
které říká, co Josef dělal:

O: Přečti si kapitolu 45,26-28 a doplň věty v levém sloupci. Uvidíš, jak se
„Dobrá zpráva“, kterou Jákob slyšel o Josefovi, podobá „Dobré zprávě“ o Pánu Ježíši,
kterou jsme slyšeli my:

„Dobrá zpráva“ o Josefovi „Dobrá zpráva“ o Pánu Ježíši
1. Josef je …........ 1. Ježíš je živý.
2. Josef je ….............. egypta. 2. Ježíš je Pánem (vládcem) všeho.
3. Josef zajistil …......... pro 3. Pán Ježíš zajistil všechno,  

dopravu své rodiny. co potřebujeme k záchraně.
4. Josef chtěl, aby jeho rodina 4. Pán Ježíš chce, 

…............. do egypta. abys k němu dnes přišel/šla.

O: Nyní rozlušti šifru a napiš zprávu, která je zakódována v řadě čísel pod ní:
A  B  c  D  e  F  G  H  c H  I  J  k  l  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
27 26                                                                                    3 2 1
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