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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

B6

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Tady je Josefův „pas“.

O: Doplň údaje
z biblického úryvku:

Josef nebyl u svých bratrů 
příliš oblíbený.

O: Přečti si 2. verš a zatrhni správný důvod, proč nebyl oblíbený:

Byl chytřejší než oni.

Donášel o nich otci špatné zprávy.

Nemluvil s nimi.

Jákob, později zvaný Izrael, nebyl příliš moudrý otec, jelikož upřednostňoval Josefa
před ostatními syny.

O: Napiš Josefovo jméno pod dar, který mu dal jeho otec:

____________    ____________    ____________    ____________ 

O: Podtrhni dvě slova, která nejlépe vyjádří chování bratrů vůči Josefovi:

zdvořilé    nenávistné    laskavé    láskyplné     žárlivé

1. leKce: Život Josefa - Mladý snílek
Přečti si:

Genesis 37,1-11     
Klíčový verš:
Genesis 37,8
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Jméno: __ __ __ __ __

Adresa: 
Země K __ __ __ __ __

Věk: __ __ 
Jméno otce: __ __ __ __ __

Práce: P __ __ __ __ __ 



celKeM:

V té době Židé nebydleli v domech, ale ve stanech. Byly utkané z kozí srsti. Josefova rodina měla
velká stáda ovcí a koz, a musela se proto stěhovat za novou pastvou.

Někdy se Josefovi zdály sny. Byly o známých věcech, jako je práce na poli a hvězdy na obloze.
V těchto dnech Bůh často mluvil k lidem skrze takové sny.

O: Nakresli Josefův snop obilí, aby bylo poznat, že se od ostatních liší:

O: co tento sen znamenal?

O: Jak se cítili bratři, když o snu slyšeli?

Klíčový verš říká, že bratři nechali své myšlenky ohledně Josefa přerůst v žárlivost, nenávist
a nelaskavost. To nebylo správné. Potřebujeme Boží pomoc, aby zabránil těmto hříchům ničit naše
životy.

O: Zakroužkuj předměty, které se vyskytly v Josefovu druhém snu:

O: co tento sen znamenal? (10. verš)

O: Jeho otec se na něj rozzlobil, ale co ještě udělal? (11. verš)

O: Přeskládej písmenka a podívej se do 19. verše. Objevíš Josefovu přezdívku:

SITRM NŮS       __ __ __ __ __     __ __ __

Po letech se sny naplnily! Josef se stal velikým vladařem, a dokonce i jeho bratři se mu klaněli! Už
od úplného počátku měl Bůh plán pro jeho život. Má také plán pro každého z nás! Jsi připraven/a
naslouchat, co Ti říká ve svém Slovu - Bibli? Důvěřuješ mu natolik, že budeš kráčet podle jeho
plánu? Prvním krokem je uvěřit v Pána Ježíše jako ve svého Spasitele.
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Jméno:
B6poznejBibli

biblické příběhy pro děti

O něco později poslal Jákob Josefa, aby navštívil své bratry a zjistil, jak se jim a jejich stádům daří.
cestovali mnoho kilometrů od domova, aby našli čerstvou pastvu. Josef se vydal na cestu a své
bratry našel.

O: Napiš, co bratři řekli, když viděli, jak se z dálky blíží:

Bylo to něco strašného! Všimni si, jak jejich zlé city vůči Josefovi narůstaly.

Hřích je vždy takový. Začíná nějakou maličkostí. Pokud nepožádáme Boha včas,
aby nám odpustil a odstranil hřích z našeho života, vyroste do obludné velikosti
a začne řídit náš život!

O: Vypiš klíčový verš:

Když Josef došel až k nim, dva bratři se slovy pokusili zachránit Josefa od smrti.

O: Doplň jejich jména na správné místo:

Kdo řekl: „Neberme mu život!“ „Hoďme ho do jámy.“?

(21. a 22. verš) _______________

(Plánoval, že později Josefa zachrání.)

Kdo řekl: „Pojďme ho prodat.“ ? (26. a 27. verš)  _____________ (Bratři souhlasili.)

2. leKce: Život Josefa - Nenáviděný bratr 
Klíčový verš:
Římanům 6,12

Přečti si:
Genesis 37,12-36  
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19. verš  

Pojďme ho __ __ __ __ __. 

(20. verš)



celKeM:

O: Dokonči slovní doplňovačku: 

1. Josefův otec.       
2. Jáma byla ... (2 slova) 
3. Jákob si myslel, že Josef byl ….. 
4. cestovali  na nich.             
5. V egyptě vládl:

Josef byl tedy v nepřítomnosti Rubena 
(nejspíš se staral o ovce) prodán obchodníkům. 

O: Vystínuj částku za Josefa v šekelech stříbra: 

O: Očísluj pět následujících událostí podle časové 
posloupnosti:

Jákob truchlil nad ztrátou syna po mnoho dní.

lhali svému otci. Tvrdili, že byl Josef nejspíš zabit divokými zvířaty.

Ruben se vrátil a byl tak nešťastný, že si roztrhl šaty.

Jákob uvěřil, že je Josef mrtvý.

Namočili Josefovu suknici do kozlí krve.

O: Podívej se do biblického úryvku a napiš SVÝMI VlASTNÍMI SlOVY,
co obchodníci udělali s Josefem:

Hřích bratrů přinesl otci veliký smutek.

Naše nenávist a žárlivost vždy způsobuje smutek nám, druhým a také samotnému Bohu.

Později bratři začali pociťovat vinu kvůli tomu, co udělali.

Už ses někdy cítil/a provinile kvůli nějakému hříchu?
Je velmi důležité, abychom vyznávali hříchy Bohu a upřeli svou víru na Pána Ježíše. Zemřel 
na kříži právě proto, aby nám Bůh mohl odpustit a očistit nás od všech našich hříchů. 
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Jméno:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

Josefovi bratři si mysleli, že je navždy pryč. Možná na něj zapomněli, ale Bůh nezapomněl!

O: Doplň chybějící slova z biblického úryvku. Zjistíš, co se stalo Josefovi:

Izmaelité prodali Josefa P____________, který byl jedním z f _______________

dvořanů. Josef se stal jeho služebníkem (nebo otrokem). Bydlel v jeho domě. Ačkoliv byl Josef

velmi daleko od svého otce a b___________, nebyl sám.

O: Doplň věty, které popisují Josefa:

(1) Byl _ZÁcNÝ __YN. 

Genesis 37,1–11 

(2) Byl  __ R O D Á N jako  __ T R O K.

Genesis 37,12-36                                                                                                     

(3) Byl  __ S P Ě Š N Ý  __ l U Ž e B N Í K.

Genesis 39

O: Doplň čísla vět z předchozího úkolu do mapy podle toho, kde se vše odehrálo.

O: Doplň do mapy názvy zemí.

Jákob mu ukázal, jak milovat Boha. Nyní daleko v cizí zemi se Josef naučil, že musí důvěřovat
Pánu a poslouchat ho každý den. I my se to musíme učit, když se staneme křesťany.

O: Byl Josef zcela sám? Přeskládej písmenka a dozvíš se odpověď:

Díky Josefově přítomnosti v Putifarově domácnosti byl Bůh tomuto domu nakloněn. 

O: Hledej slovo začínající na „p“, které vyjadřuje tuto náklonnost, a napiš je:

Hospodin domu Putifara p __ __ __ __ __ __ __  kvůli Josefovi.

3. leKce Život Josefa  - Věrný vězeň     
Klíčový verš:
Genesis 39,21                                                                                 

Přečti si:
Genesis 39,1-6

a 19-23

B6
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K a 

Dlouhá cesta a nový způsob
života pro Josefa Šechem

Dotan

Hebron



Všechno v Putifarově domácnosti probíhalo hladce. Až jednoho dne prohlásila Putifarova žena 
o Josefovi lež. Putifar nechal Josefa zatknout a uvrhnout do vězení. Bůh se však o Josefa staral 
i nadále.

O: Vypiš klíčový verš a PODTRHNI slova, která nám říkají, kdo byl s Josefem:

I ve vězení ze sebe Josef vydával to nejlepší. Neseděl někde v rohu a nelitoval se. Věděl, že není sám
a že Bůh je s ním. Dělal tedy to nejlepší, aby Pána potěšil. Křesťané ze sebe vždy musí vydávat to
nejlepší, aby bez přestání těšili svého Pána.

Josef byl věrný služebník. Byl zodpovědný a důvěryhodný jak v domě Putifara, tak ve vězení.

Josefovo období strávené v Putifarově domě popisuje následující obrázek:

O: Podívej se na obrázek vězení a doplň čísla veršů:

VĚZENÍ – 19. - 23. verš

Josef důvěřoval Hospodinu a poslouchal ho v každé situaci.
Budeš jako Josef? Budeš se snažit v každé situaci přinášet Hospodinu radost?

celKeM:

/ 5

/ 3

Putifarův dům – 1. – 6. verš
2. verš Hospodin byl s Josefem.
2. verš Hospodin zajistil, aby se mu dobře vedlo.
4. verš Jeho pán byl spokojen.
5. verš Díky Josefovi bylo požehnání na celém Putifarově
majetku.
6. verš Josef měl nade vším dohled.

Je překvapivé, že podobně tomu bylo i ve vězení.

Verš ___.Hospodin byl s Josefem.
Verš ___ Hospodin mu požehnal a ukázal mu svou laskavost.
Verš ___ Žalářník byl spokojen a prokázal mu přízeň.
Verš ___ Josef měl nade vším dohled.
Verš ___ Žalářník se nemusel o nic starat.
.



Jméno:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

Za Josefova pobytu ve vězení se sem dostali i dva královští zaměstnanci. Oba dva měli sen. Bůh
pomohl Josefovi vyložit jejich smysl. V obou případech se potvrdilo, že výklad byl správný. Josef
požádal číšníka, aby o jeho nespravedlivém případu promluvil s králem.

Číšník  byl sice zpět v paláci, avšak na svůj slib zapomněl a pro Josefovu záchranu nepodnikl nic
po dobu dalších dvou let!

Bůh byl přesto stále s Josefem. Tato zkušenost - uvěznění - Josefa naučila Bohu zcela důvěřovat.
Jeho víra zesílila. Brzy se stane dobrým a moudrým vůdcem.

Teď se ale podívej na dva sny, kvůli kterým byl farao, král egypta, rozrušen. Žádný z králových
mudrců je nedokázal vyložit, a tak byl Josef povolán z vězení, aby je vysvětlil.

O: Kdo pomohl Josefovi vysvětlit sny?

O: Nyní vyřeš „snovou" hádanku: 

Oba sny tedy znamenaly to samé!

O: Vypiš klíčový verš a zakroužkuj jméno toho, kdo měl ve skutečnosti vše, co se stalo,
pod kontrolou:

Josef navrhl egyptskému králi plán.

O: Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Farao se chtěl se vším vypořádat sám.

Jídlo, které bude během roků hojnosti navíc, se uchová pro špatné roky.

Farao nevěřil Josefovi ani slovo.

Farao řekl o Josefovi, že není moudrý.

4. leKce: Život Josefa - Nový vůdce
Klíčový verš:
Genesis 41,32

Přečti si:
Genesis 41,14-49
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tlustých krav

a 7 
dobrých klasů obilí =

7 
let _____________

(29. verš)                

7 
hubených krav 

a 7
špatných klasů obilí = 

7
let ______________

(30. verš)
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

celkem:

celkový součet:

B6

O: Farao dal Josefovi čtyři dary, aby vyjádřil jeho důležitost.
O jaké dary se jednalo? (42. a 43. verš)

Tak se během jednoho dne dostal Josef z vězení rovnou do faraonova paláce!
Bůh mu ve svém ohromném plánu přisoudil velmi důležitou úlohu.

O: Jak starý byl Josef? Škrtni ŠPATNÁ čísla: (46. verš)

20     30     50     60     70

Josef byl věrný a upřímný Boží služebník a Bůh se o něj staral. Nezapomněl na něj
ani ho nezklamal. Na Boží věrnost se můžeme spolehnout i my, pokud mu
důvěřujeme stejně jako Josef.

O: Poslední skládačka shrnuje vše, co se stalo Josefovi. Doplň ke každému
z následujících obrázků čísla od 1 do 5 podle časového sledu. 
Napiš svými VlASTNÍMI SlOVY, co se stalo na každém místě
(stačí jen jedna nebo dvě události):

jáma

Putifarův 
dům

Josefův 
domov

faraonův
palác

vězení

4.3.

2.1.

úroveň 3
celKeM:
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