Vyplň následující údaje.
Věk:
Datum narození:
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Adresa:

poznejbibli

biblické příběhy pro nejmenší

Vedoucí skupiny:

1. příběh

O čem je příběh:

Mladý snílek

Josefovy zvláštní sny

Přečti si:
Genesis 37,1-11

Josef patřil do velké rodiny. Měl DESET starších bratrů a JEDNOHO mladšího.

Kolik starších bratrů měl Josef?
10
12
1
Kolik mladších bratrů měl Josef?
10
12
1
Josefovi starší bratři jej neměli rádi. Velmi na něj žárlili,
protože jejich otec mu nechal udělat nádherný plášť.
Byl zdobený a hodně barevný. Možná vypadal jako tento:

pro nejmenší

Zakroužkuj SPRÁVNÉ odpovědi:

Josefovi starší bratři nenáviděli Josefa i kvůli
jeho zvláštním snům. Jeden z nich byl o jejich
snopech obilí, jak se klaněly Josefovu snopu.
Druhý sen byl o slunci, měsíci a jedenácti
hvězdách, které se klaněly Josefovi.

Tyto sny znamenaly, že Josef bude jednou
vládnout svým bratrům. Bůh měl s Josefovým
životem ohromný plán.
Bůh miluje každého z nás a chce, abychom
chodili ve svých životech po jeho stezkách.

Vybarvi plášť na obrázku
sytými barvami.
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2. příběh

O čem je příběh:

B6

Nenáviděný bratr

Bratři prodávají Josefa

Přečti si:
Genesis 37,12-36

Jednoho dne Josefův otec, který se
jmenoval Jákob, poslal Josefa, aby zjistil,
jak se vede jeho bratrům. Byli daleko
od domova a starali se o svá stáda ovcí.

Napiš jméno jejich otce:

J ___ ___ ___ ___

Josef konečně své bratry našel. Ti ho ale
popadli, strhli z něj plášť a vhodili
do hluboké jámy. O chvíli později ho
prodali obchodníkům, kteří putovali
do Egypta. Tito muži za něj zaplatili 20
stříbrných mincí. Od této chvíle byl Josef
otrokem.
Bratři zabili zvíře a namočili Josefův plášť
do jeho krve. Ten pak zanesli domů otci
a zalhali mu do očí. Řekli, že plášť našli!
Jejich otec se domníval, že Josef byl
rozsápán divokou zvěří.

Nakresli jámu
a vybarvi obrázek.

Jak krutí byli Josefovi bratři! Nejen k Josefovi, ale i ke svému otci!
Možná si mysleli, že se na to nikdy nepřijde. Po letech se však lež provalila!

Vybarvi slova biblického verše:

...trest si vás najde.
Numeri 32,23b
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3. příběh

O čem je příběh:

Dobrý otrok

Josef se dostává do vězení

Přečti si:
Genesis 39,1-6
a 19-23

Když byl Josef přiveden do Egypta, prodali ho muži jménem Putifar. Potřeboval totiž
otroka, aby se staral o jeho dům. Byl k Josefovi laskavý a svěřil mu vše, co ve svém domě
měl.

Doplň chybějící písmena:
Josef byl odveden do
E ___ ___ ___ ___ ___ .
Byl prodán muži jménem
P ___ ___ i ___ ___ r.

Vybarvi obrázek.

Josef byl dobrý a čestný otrok. Jednoho dne jej však Putifarova žena obvinila
z vymyšleného zločinu. Řekla Putifarovi o Josefovi mnoho lží. Putifar své ženě uvěřil
a Josef byl uvržen do hrozného vězení.
Ubohý Josef! Ztratil svou práci, domov a přátele. Copak na něj Bůh zapomněl?
Ne! Bible nám říká, že ho neopustil ani ve vězení:

„Hospodin však
byl s ním.“

Vybarvi slova:

Genesis 39,21
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Ať už se stane cokoliv, měli bychom vždy důvěřovat Bohu. Pokud jsme přijali Pána Ježíše
jako svého Spasitele, bude Bůh vždy s námi.

úroveň 1

4. příběh

O čem je příběh:

Nový vůdce

Josef se stává vládcem Egypta

Přečti si:
Genesis 41,14-49

Josef strávil ve vězení roky! Potom byl jednoho dne přiveden z vězení
před krále Egypta. Králi se totiž zdály velmi zvláštní sny a chtěl zjistit,
co znamenají. Kdosi mu řekl, že Josef umí sny vykládat.

Josef králi jeho sny vysvětlil. Nastane sedm let velmi dobré úrody. Potom
bude následovat sedm let velmi špatné sklizně. Po celém Egyptě se rozšíří
hlad. Josef řekl králi, že by měl vybrat člověka, který se během dobrých let
postará o všechno nadbytečné jídlo. Tím během špatných let nakrmí hladový
lid.

Král měl z Josefa a jeho slov radost. Dal mu důležitou práci. Josef se měl
postarat o všechno to jídlo. Také mu dal prsten, zlatý řetěz kolem krku a velký
vůz, ve kterém mohl jezdit. Učinil z něj vládce Egypta.

Napiš pod každý obrázek název dárku, který Josef od krále dostal,
a vybarvi ho:

p __ __ __ __ __

ř __ __ __ __

V __ __

Bůh nezapomněl na plán, který s Josefem měl! Bůh měl celou dobu vše
pod kontrolou. Nech ho, aby se postaral také o Tvůj život.

/10

B6
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Poznámky

Lekci vraťte zpět na adresu:

2. příběh:
3. příběh:
4. příběh:
Celkem:

Celkový součet:
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