Vedoucí skupiny:

1. lekce

Příjezd Josefových bratrů

Všechno se stalo přesně tak, jak Josef řekl. Po sedmi
letech hojnosti následovalo
sedm let hladu. Jídla se
nedostávalo, ale Josefovy sýpky
byly plné zrní, a tak mohl
zásobovat hladový lid. celá
Josefova rodina v kanánu
hladověla. když se Jákob
doslechl, že v egyptě je hodně
zásob zrní, poslal své syny, aby
nějaké nakoupili. A tak se vydali
na cestu, ale jejich nejmladší
bratr Benjamín zůstal doma.
O:
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biblické přiběhy pro děti

Přečti si:
Genesis 42,1-26
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Klíčový verš
Galatským 6,7

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Napiš PRAVDA nebo NePRAVDA k následujícím větám:

Bylo 17 let hojnosti.

V Josefových sýpkách byla spousta zásob.
V kanánu byl hlad.

Josefův nejmladší bratr se jmenoval Benjamín.

když bratři dorazili do egypta, Josef je okamžitě poznal. Oni ho však nepoznali.
(Bylo to už víc než 20 let, co ho prodali.)
Josef jim neřekl, kdo je. Předstíral, že je zlý, a tvrdě je osočil. „Jste špehové,“
řekl.

mladší žáci

Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

„Ne, pane,” odpověděli. „Přišli jsme pouze nakoupit jídlo.” Ale Josef je nepřestal
obviňovat.
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O:

Doplň chybějící písmena:

„Jste š __ __ __ __ __ __ ! , “ řekl.

Bratři se začali horlivě obhajovat. Vysvětlovali, že patří k velké rodině 12 bratrů, nejmladší že
zůstal doma s otcem. Také dodali, že jeden z nich – „ten už není “.
O:

který z bratrů zůstal doma?

O:

O kom to mluvili, když řekli „jeden – ten už není”?
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B __ __ __ __ __ __ __

O J __ __ __ __ __ __ __

Josef se k nim stále choval jako cizí. Řekl jim, že budou muset dokázat, že nejsou špehové:
Jeden z nich zůstane ve vězení, zatímco ostatní půjdou domů s jídlem pro své hladové rodiny.
Potom se vrátí a přivedou s sebou Benjamína. Jen tak bude uvězněný bratr propuštěn.
O:
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Namaluj Josefova bratra v okně vězení:

Bratři si mezi sebou říkali: „Běda, provinili jsme se na svém bratru Josefovi.
Bůh nás trestá za všechno špatné,
co jsme mu udělali.“
musíme si všichni uvědomit, že
když děláme něco zlého,
dostaneme se dříve nebo později
do potíží. Bible nás učí, že je to
jako když sejeme zrní. Jednoho
dne sklidíme, co jsme zaseli.
O:

Vybarvi písmena:

„Člověk
sklidí to, co zasel.”
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Galatským 6,7

Byl to Šimeon, kdo musel zůstat v egyptě. Byl svázán a uvržen do vězení. Josef poručil svým
mužům, aby naplnili vaky ostatních bratrů obilím. Tajně vydal příkaz, aby jim do vaků vrátili
jejich stříbro!
Bratři se vydali zpět domů s velmi smíšenými pocity.

celkem:
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2. lekce
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JmÉNO:

Benjamín a špatná zpráva

Přečti si:
Genesis 42 až 44

Josefovi bratři byli zděšeni,
když uviděli ve vacích své
stříbro. měli hrozný strach.
co s nimi bude, až se vrátí
do egypta? Šimeon byl
ve vězení, a tak bylo jasné,
že se tam budou muset vrátit.

Klíčový verš
Efeským 4,32

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Řekli svému otci Jákobovi (také se nazýval Izrael), že Benjamín bude muset jít s nimi.
To starého muže velmi zarmoutilo – nemohl si ani připustit myšlenku, že by se
Benjamínovi něco stalo.
O:

Doplň chybějící písmena ve jménech tří Jákobových synů:
1) __ __ s __ __

2) Š __ m __ __ __

3) __ __ __ j __ __ __ n

Nakonec musel Jákob s odjezdem Benjamína do egypta souhlasit. Zásoby obilí totiž
došly. A tak vyrazili na cestu. S sebou si vzali dvojnásobné množstvím stříbra a dary pro
„toho muže v egyptě“.
O:

kromě jiných věcí mu vezli:
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a
Jakmile přijeli, byli odvedeni do Josefova
domu. Předali mu dar a klaněli se mu až
k zemi. (Vzpomínáš si na Josefovy sny?)
Josef se ptal na jejich otce a hovořil
s Benjamínem. Bylo toho na Josefa moc.
Byl tak rozrušen, že musel odejít do svého
pokoje a tam plakal. Přes všechno zlo,
které mu bratři způsobili, je miloval obzvláště Benjamína, který byl jeho vlastní
bratr. Ostatní byli jeho bratry jen z otcovy
strany. Tento příběh nám připomíná, jak Bůh
každého z nás miluje a chce nám všechno
špatné odpustit.

O:

Doplň správná slova do následující věty (viz klíčový verš):
„ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ si navzájem,
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tak jako Bůh v kristu __ __ __ __ __ __ __ __ vám.”
Bratři byli brzy připraveni k odjezdu domů.
Tentokrát nechal Josef schovat svůj stříbrný
pohár do Benjamínova vaku. Nechal je opustit
město a pak za nimi poslal svého správce. Ten je
dostihl a obvinil z krádeže poháru. Oni to
odmítali a řekli, že u koho se pohár najde, ten
ať zemře!
Začali prohledávat vaky a ke svému zděšení
našli pohár v Benjamínově vaku.
Teď měli velký problém! Jak se budou moct
vrátit k otci bez Benjamína? Byli si jisti. Bůh je
trestá za jejich dávná provinění proti Josefovi!

Je hrozné, když lidé porušují Boží zákony a pak musí žít s vědomím, že
udělali něco zlého! Bůh nám chce odpustit, pokud budeme opravdově
litovat svých hříchů a uvěříme v Pána Ježíše, který za ně zemřel.

O: Doplň křížovku:
1.
2.
3.
4.

Josefův vlastní bratr
Jméno Josefova otce
Jaký byl Josefův pohár?
Jiné jméno Josefova otce

1
2
4
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celkem:
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JmÉNO:

Odpuštění a dobré zprávy

když byl Josefův stříbrný pohár nalezen
v Benjamínově vaku, museli se všichni vrátit
do Josefova domu. Ten předstíral, že se na ně velmi
zlobí. Po chvíli však prohlásil, že nikdo z nich neumře,
jen Benjamín se stane jeho otrokem. Ostatní se smí
vrátit domů ke svému otci.

Přečti si:
Genesis
45,1-28

Klíčový verš
Genesis 45,8

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

když to bratři uslyšeli, velmi se zarmoutili. Jeden
z nich, který se jmenoval Juda, ho prosil, aby se mohl
stát otrokem místo Benjamína. Snažil se Josefovi
vysvětlit, že jeho otec by zemřel žalem, kdyby se
Benjamín nevrátil domů. (Tuto část příběhu najdeš v Genesis 44,14-34)
O:

Podtrhni správné slovo v každé větě:

Stříbrný pohár byl ve vaku, který patřil Judovi / Šimeonovi / Benjamínovi.
Ruben / Šimeon / Juda se nabídl, že se stane otrokem místo Benjamína.
Benjamín / Josef / Juda ještě svým bratrům neřekl, kdo je.

když Juda domluvil, Josef poznal, že se srdce jeho bratrů změnila. Teď měli péči jeden
o druhého a také o svého starého otce.
Nastal správný okamžik, aby jim prozradil, kdo je! Poručil, aby všichni ostatní odešli.
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Pak svým bratrům řekl:

O:

„Já jsem
Josef!”

Vybarvi obrázek a písmena.

Jeho bratři tomu nemohli uvěřit! Oněměli hrůzou.
Josef velmi plakal, a když objímal Benjamína, plakal
ještě víc.
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Josef odpustil svým bratrům, co mu před mnoha lety udělali. Řekl, že to byl Boží záměr
pro jeho život. Bůh ho poslal do egypta, aby jim zachránil v době hladomoru život. Jak laskavé
bylo od Josefa, že viděl věci tímto způsobem!
O:

Doplň chybějící slova, která Josef řekl svým bratrům:
Bůh

vy

sem

poslal

„Nebyli jste to tedy __ __,
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kdo mě __ __ __ __ __ __ __ __ __,
ale __ __ __ .”

Ještě stále bylo před nimi pět let hladu, a tak Josef rychle vymyslel plán. Řekl svým bratrům, ať
pospíchají domů a vyprávějí otci, jak důležitým člověkem se stal jeho syn Josef. Potom ať se
všichni přistěhují do egypta. Slíbil jim, že se budou moci usídlit v krajině Gošen. Sám dohlédne,
aby se jim v době hladu vedlo dobře.
O:

Napiš PRAVDA nebo NePRAVDA k následujícím větám:

Gošen byl součástí egypta.

Hlad bude trvat ještě další tři roky.
Jákob a celá jeho rodina se měli přestěhovat do egypta.
Tak se Josef a jeho bratři stali dobrými přáteli. Víš, že Bůh chce, abychom byli jeho přáteli,
i když jsme proti němu zhřešili? Aby tomu tak mohlo být, Pán Ježíš přišel z nebe a zemřel
za naše hříchy.
Už jsi ho přijal/a jako svého Spasitele? Pokud ano, pak je mezi Tebou a Bohem vše v pořádku.

celkem:
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JmÉNO:

Spolu v egyptě

Přečti si:
Genesis 46,1-34

Po návratu do kanánu museli
bratři udělat jednu důležitou
věc - říct svému otci, že Josef
je stále naživu a že se stal
vládcem celého egypta.

Klíčový verš
Genesis 50,20

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Jákob (nebo Izrael, jak je někdy
nazýván) tomu nemohl uvěřit,
dokud nespatřil povozy, které
Josef poslal, aby ho přivezly
do Gošenu (části egypta,
kde se měli usadit).
Brzy byli hotovi vydat se
na cestu. Všechno muselo být
sbaleno. I stáda zvířat musela
být sehnána. Také ženy a děti
se musely připravit, takže
na cestu vyrazil opravdu veliký
zástup!
O:

Doplň písmena:

Josefův otec měl dvě jména, J __ __ __ __ a I __ __ __ __ __ .

Josef poslal p __ __ __ __ __, aby dopravily jeho otce do egypta.

Putovali do části egypta, která se jmenovala G __ __ __ __ .

když dorazili na místo zvané BeeR-ŠeBA, promluvil Bůh k Jákobovi v nočním vidění. Řekl
mu, aby se nebál jít do egypta, protože jeho plán byl učinit z něj velký národ. Bůh mu
slíbil, že půjde s ním a ujistil ho, že tam potká svého dávno ztraceného syna Josefa.
O:
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Rozšifruj tato slova:

Bůh promluvil k Jákobovi v ŠEĚBREBE __ __ __ __- __ __ __ __ .

Bůh učiní z Jákoba veliký ORDÁN __ __ __ __ __ .

V egyptě se Jákob setká se svým FEMJSEO __ __ __ __ __ __ __ .

/6

úroveň 2

Jákob a jeho rodina dorazili do Gošenu. Josef vyjel ve svém voze otci naproti.
Byla to úžasná chvíle!

Josef svého otce objal a dlouho plakal! měli si toho tolik co říct! Bylo to už víc
než 22 let, co Josef opustil svůj domov.

když Josef řekl faraónovi, že přijel jeho otec a bratři, farao pro ně poslal a
všichni byli před něj předvedeni. Vřele je přivítal a dovolil jim žít v kraji Gošen.
O:

Napiš PRAVDA nebo NePRAVDA k následujícím větám:

Josef neviděl svého otce sedm let.

Josef velmi plakal, když se znovu setkal se svým otcem.
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Farao nedovolil Jákobovi zůstat v egyptské zemi.

O:

Domaluj obličeje Jákoba, Josefa a Benjamína. Vybarvi jejich šaty:
Tento příběh má nádherný konec! celá
rodina byla znovu pospolu a všichni
byli moc šťastni.
Josef věřil, že vše, co se mu stalo, bylo
součástí Božího plánu. Tak mohlo být
během období hladu zachráněno
mnoho životů.
Najdi si v Bibli klíčový verš a přečti si,
co o tom Josef říká.
Bůh dokáže zlé proměnit v dobré i my s tím můžeme počítat,
pokud mu budeme plně důvěřovat.

B7
Body

(vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:
2. příběh:

Poznámky
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celkem:

lekci vraťte zpět na adresu:

3. příběh:
4. příběh:
celkem:

celkový součet:
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