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

poznejbibli

biblické příběhy pro nejmenší

Vedoucí skupiny:

O čem je příběh:

příjezd Josefových bratrů

K čemu vede dělání špatných věcí

Přečti si:
Genesis 42,1-26

Jak Josef předpověděl, přišly
roky hladu. Jeho bratři, kteří žili
v Kanaánu, slyšeli, že v Egyptě
je dostatek zrní, a tak se vydali
nějaké koupit. Svého
nejmladšího bratra Benjamína
nechali doma s otcem.

Josef je okamžitě poznal, ale
oni nevěděli, že je to Josef!
Tvrdě je osočil. „Jste špehové,”
řekl.

Doplň tváře a vybarvi obrázek.

Velmi se snažili mu vysvětlit,
že jen chtějí zrní pro svého otce, svého bratra a své rodiny.

Josef předstíral, že jim nevěří. Řekl, že jeden z nich bude muset zůstat ve vězení,
dokud se ostatní nevrátí s bratrem Benjamínem. Tímto způsobem mohl Josef zjistit,
jestli říkají pravdu.
Jeden z nich byl vsazen do vězení. Jmenoval se Šimeon.

Zakroužkuj jméno nejmladšího bratra:
Josef

Benjamín

Šimeon

B7

pro nejmenší

1. příběh

Ostatních devět se vydalo na cestu domů. Josef jim dal vaky se zrním, ale oni se
neradovali. Přemýšleli, jestli tyto zlé věci, které je potkaly, jsou trestem za to, že se
před lety tak špatně zachovali ke svému bratru Josefovi!
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poznejBibli

biblické příběhy pro nejmenší

2. příběh

O čem je příběh:

B7

benjamín a špatná zpráva

Jak naše hříchy vyjdou na povrch

Přečti si:
Genesis 42 až 44

Netrvalo dlouho a Josefovi bratři se museli vydat znovu pro zrní do Egypta. Vzali s sebou
Benjamína, i když ho otec nechtěl pustit. Kdyby s nimi Benjamín nešel, Šimeon by se nikdy
nedostal ven z vězení!

Tentokrát se k nim Josef choval přátelsky, ale pořád jim neprozradil, kdo je. Se všemi
rozmlouval, zvláště s Benjamínem.

Doplň chybějící slova do vět:

Odešli do E __ __ __ __ __ pro další zrní.
Vzali s sebou B __ __ __ __ __ __ __ __.

Než odjeli zpátky domů, schoval Josef svůj
oblíbený stříbrný pohár do Benjamínova vaku.
Když byli kousek za městem, dohnal je Josefův
služebník a obvinil je, že pohár ukradli!
Prohledal jejich vaky a pohár našel
v Benjamínově vaku.
Museli se vrátit zpátky do města. Byli ve
strašném stavu. Co bude s Benjamínem? Zabijí
ho nebo se stane otrokem? Jak se jen mohou
vrátit bez něho? Byli velmi sklíčení. Bůh je jistě
trestá za to, co kdysi provedli Josefovi.
Bible říká:

Dokresli stříbrný pohár
do benjamínova vaku.

„Váš hřích
si vás najde.”
Numeri 32,23

Vybarvi tato slova.

Je velmi důležité, abychom si to uvědomili a zapamatovali.
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3. příběh

O čem je příběh:

B7

Odpuštění a dobré zprávy

Jak bychom si měli navzájem odpouštět

Přečti si:
Genesis 45,1-28

Bratři prosili Josefa, aby netrestal Benjamína. Říkali, že jejich otec by zemřel žalem, kdyby
se Benjamín nevrátil domů.
Josef poznal, že se jeho bratři změnili - teď měli péči jeden o druhého a také o svého otce.
Přišel čas, aby jim řekl, kdo je. Poručil, aby všichni ostatní odešli z místnosti. Pak řekl svým
bratrům:

„Já jsem Josef!”
Vybarvi písmena.

Stěží tomu mohli uvěřit! Josef
odpustil svým bratrům, co mu před
mnoha lety udělali. Řekl, že to byl
Bůh, kdo ho poslal do Egypta.
Řekl jim také, ať pospíchají domů
s jídlem. Pak si měli všechno sbalit
a vydat se do Egypta. Měli přivést
svého otce, své ženy a děti i svá
zvířata.

přimaluj další děti a vybarvi obrázek.

Doplň slova:
Josef o __ __ __ __ __ __ __
svým bratrům.
Řekl jim, aby přivedli
svého o __ __ __ do
E __ __ __ t__ .

Víš, že Bůh je připraven nám odpustit naše hříchy? Je to proto,
že Pán Ježíš zemřel za naše hříchy na kříži.
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úroveň 1

4. příběh

O čem je příběh:

Spolu v Egyptě

Boží plán pro naše životy

Přečti si:
Genesis 46,1-34

Když Josefovi bratři řekli svému otci, že je Josef stále naživu a že je vládcem
Egypta, nemohl věřit svým uším. Jakmile však spatřil povozy, které pro něj
Josef poslal, poznal, že to musí být pravda.
Bylo to už víc než 22 let, co Josefa neviděl.

Doplňte věty:
Josef poslal p __ __ __ __ __, aby dopravily jeho otce
do E __ __ __ __ __ .
Neviděl svého otce __ __ let.

Brzy se všichni vydali na cestu. Jaký to
musel být velký zástup mužů, žen,
dětí a zvířat!
Když dorazili do Gošenu, Josef jim
ve svém voze přijel naproti.
Objal svého otce a dlouho plakal!
Farao uslyšel, že Josefova rodina
dorazila. Vřele je přivítal a dovolil jim
usadit se v Gošenu tak, jak jim slíbil
Josef.

B7
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Tento příběh měl šťastný konec. Bůh
Vybarvi obrázek.
všechno zlé proměnil v dobré. Josef
nikdy neztratil svou důvěru v Boha.
Boží plán pro jeho život se naplnil.
A tak tomu je i s námi. Když budeme Bohu důvěřovat
a poslouchat ho, naplní svůj plán i v našich životech.
Poznámky
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Lekci vraťte zpět na adresu:

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

Celkový součet:
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