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M³ody marzyciel
1 Moj¿.
37,1-11

Z³oty wiersz

1 Moj¿eszowa 37,8
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Czy nale¿ysz do du¿ej rodziny? Józef nale¿a³ do takiej. Mia³
dziesiêciu braci, którzy byli od niego starsi i jednego brata m³odszego
od siebie.
Ile ch³opców by³o w tej rodzinie?
Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.

10

11

12

3

Starsi bracia Józefa byli pasterzami. Czêsto bywali daleko od domu przez d³ugi czas
prowadz¹c zwierzêta z miejsca na miejsce w poszukiwaniu trawy i wody. Czasami
zachowywali siê Ÿle i Józef mówi³ ojcu o tych wszystkich z³ych rzeczach, które zrobili.
Józef by³ bardzo szczególnym synem dla swojego ojca, Jakuba. Jakub mia³ te¿ inne
imiê.
Wpisz pierwsze litery ka¿dego z obrazków, aby odkryæ drugie imiê Jakuba.

4
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Poniewa¿ Jakub bardzo kocha³ Józefa, da³ mu ³adny
kolorowy p³aszcz. Mo¿e by³ podobny do tego. Pokoloruj go
dok³adnie.
Starsi bracia Józefa zazdroœcili mu a nawet go nienawidzili.
Jakie to smutne, gdy cz³onkowie tej samej rodziny nie
kochaj¹ siê nawzajem.
Józef mia³ kilka niezwyk³ych snów.
W pierwszym z nich wszyscy wi¹zali snopy
na polu.
Nagle snop Józefa wyprostowa³ siê a snopy
jego braci otoczy³y go i pok³oni³y mu siê.
Wpisz brakuj¹ce litery w odpowiedziach na poni¿sze pytania.

3

Czyj snop wyprostowa³ siê? __ __ z __ __ __
Czyje snopy pok³oni³y siê? J __ __ __

b __ __ __ __.

6

W tamtych czasach Bóg u¿ywa³ snów, aby powiedzieæ ludziom o przysz³oœci. Bracia Józefa
byli pewni, ¿e ten sen oznacza³, ¿e pewnego dnia Józef bêdzie nad nimi panowa³. Z powodu
tego snu jego bracia nienawidzili go jeszcze bardziej.
Drugi sen mówi³ o s³oñcu, ksiê¿ycu i jedenastu gwiazdach. We œnie wszyscy pok³onili
siê Józefowi! Nawet ojciec Józefa by³ rozgniewany, kiedy us³ysza³ o tym œnie. Zgani³
Józefa i powiedzia³: Czy¿ wiêc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyœmy przyjœæ i
pok³oniæ ci siê?

Narysuj odpowiedni¹ liczbê gwiazd, aby
pokazaæ, o ilu gwiazdach œni³ Józef.
(Pierwsza jest ju¿ narysowana).
4

Przesz³o wiele lat. Józef sta³ siê wielkim zarz¹dc¹ i pok³onili mu siê nawet bracia. Od
pocz¹tku Bóg mia³ plan dla jego ¿ycia. On ma równie¿ plan dla ka¿dego z nas. Czy
jesteœ chêtny, aby wys³uchaæ, co On mówi do ciebie w Biblii? Czy jesteœ chêtny, aby
zaufaæ Mu, ¿e wykona swój plan dla twojego ¿ycia. Pierwszym krokiem jest uwierzyæ w
Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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w swojej Biblii

Znienawidzony brat
1 Moj¿.
37,12-36

Z³oty wiersz:

4 Moj¿. 32,23
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Czy cieszy ciê pomaganie mamie i tacie? Pewnie nie zawsze. Pewnego dnia ojciec
poprosi³ Józefa, aby poszed³ i zobaczy³ jak siê maj¹ jego bracia. Byli oni oddaleni o
wiele kilometrów od domu i tam strzegli swoich stad. Józef by³ zadowolony, ¿e mo¿e
wykonaæ to co ojciec sobie ¿yczy i poszed³ szukaæ braci.
Bracia zobaczyli Józefa z daleka i zanim do nich doszed³, uknuli spisek, aby go zabiæ.
Powiedzieli: Oto idzie ów mistrz od snów! Zabijmy go i wrzuæmy go do jakiejœ studni a
potem powiemy: dziki zwierz go po¿ar³. Wtedy zobaczymy, co wyjdzie z jego snów.

ü

Zaznacz te zdania, które s¹ PRAWDZIWE - ( ), a które s¹
NIEPRAWDZIWE - ( ).

ý

Józef by³ niepos³uszny swojemu ojcu.

..........

Jego bracia byli zadowoleni, ¿e przyszed³.

..........

Planowali wrzuciæ jego cia³o do rzeki.

..........

Bracia zaplanowali, jakie k³amstwa bêd¹ mówiæ.

..........

Jeden z braci, Ruben, powiedzia³, ¿e nie powinni
zabijaæ Józefa, tak wiêc œci¹gnêli z niego ten
³adny p³aszcz a jego wrzucili do g³êbokiej sludni.
Na szczêœcie studnia by³a pusta - nie by³o w niej
wody.
W nied³ugim czasie przechodzili obok kupcy z
wielb³¹dami. Szli oni do Egiptu.
Juda powiedzia³ do braci: ChodŸcie, sprzedajmy
go kupcom.
Bracia zgodzili siê z planem Judy. Szybko
wyci¹gnêli Józefa ze studni i sprzedali za
dwadzieœcia srebrników (dwadzieœcia kawa³ków
serbra). Kupcy zabrali go do Egiptu.

4
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Teraz odpowiedz na te pytania.
Który z braci powiedzia³, aby nie zabijano Józefa? R __ __ __ __ .
Kto zasugerowa³, ¿eby Józefa sprzedaæ? J __ __ __ .
Za ile sprzedano Józefa? Za (wpisz liczbê) __ __ srebrników .
Do jakiego kraju zosta³ zabrany? Do E __ __ __ __ __.

8

Gdy tylko Józef zosta³ zabrany, bracia zabili koz³a i zamoczyli
jego p³aszcz we krwi. Potem zanieœli go do domu i pokazali
swojemu ojcu.
Czy to nie jest p³aszcz Józefa? - zapytali.
Jakub rozpozna³ go od razu i powiedzia³: Tak, to on, musia³ dziki
zwierz go rozszarpaæ!
Bracia straszliwie k³amali, aby ukryæ z³o, które wyrz¹dzili
Józefowi. Ale nadejdzie taki dzieñ, kiedy zostanie to odkryte.
Nie zapomnij, ¿e Biblia mówi:

„Bo nie ma nic

co by nie wysz³o
£ukasza 12,2

4

Pokoloruj ten wiersz i naucz siê go na pamiêæ.
Ojciec p³aka³ nad synem. By³ bardzo zrozpaczony myœl¹c, ¿e Józef nie ¿yje. Józef
jednak¿e by³ w Egipcie i sta³ siê niewolnikiem cz³owieka zwanego Potyfar.
Przejrzyj jeszcze raz ca³¹ historiê i wpisz
1
2
rozwi¹zania tych hase³ do krzy¿ówki.
1. Bracia tak nazwali Józefa:
M __ __ __ __ __ od snów.
2. Do niej bracia wrzucili Józefa.
3. Kraj, do którego Józef zosta³ zabrany.
4. Tak nazywa³y siê pieni¹dze, za które Józef
zosta³ sprzedany.

3

4

4

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Wierny wiêzieñ
1 Moj¿.
39,1-6; 19-23

Z³oty wiersz:

1 Moj¿. 39,2 i 21
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

WyobraŸ sobie jakby to by³o, gdyby obcy ludzie zabrali ciê do obcego
kraju! Jak¿e przestraszony musia³ byæ Józef, kiedy przybyli do Egiptu.
Co z nim bêdzie dalej? Wkrótce zosta³ sprzedany cz³owiekowi
imieniem Potyfar.
Potyfar by³ dowódc¹ stra¿y przybocznej faraona. Czêsto musia³
wyje¿d¿aæ z domu z powodu swoich obowi¹zków. Kiedy odkry³
jak szczery i pracowity jest Józef,
powierzy³ mu zarz¹dzanie ca³ym domem.
Józef dogl¹da³ wszystkiego tak dobrze, ¿e Potyfar
nie musia³ siê troszczyæ o nic.
Przeczytaj teraz te zdania i przekreœl s³owa,
które s¹ NIEW£AŒCIWE.
Kiedy przyprowadzono Józefa do Egiptu to zosta³ on UKAMIENOWANY,
SPRZEDANY, UWOLNIONY.
Sta³ siê niewolnikiem FARAONA, PI£ATA, POTYFARA.
Jego pan powierzy³ mu zarz¹dzanie WSZYSTKIM, NICZYM, PAROMA
RZECZAMI.
Józef zawsze by³ LENIWY, K£AMLIWY, SZCZERY.

8

Józef czêsto musia³ myœleæ o domu, o ojcu i braciach. Mo¿e czêsto czu³ siê samotny i
opuszczony.
We wszystkich jednak doœwiadczeniach - o tym mówi z³oty wiersz -

Pokoloruj te s³owa.
4

Bóg nie pozostawi³ go samego ani go nie porzuci³. On jest wci¹¿ taki sam. Jeœli ufamy
Mu i oddajemy Mu ca³kowicie nasze ¿ycie, to On nas nie opuœci.
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Pewnego dnia jednak¿e wszystko zaczê³o siê Józefowi waliæ. ¯ona Potyfara oskar¿y³a go o
zrobienie czegoœ, czego nie zrobi³ i by³ w tym ca³kowicie niewinny.
Kiedy wróci³ jej m¹¿, opowiedzia³a mu straszn¹ historiê oskar¿aj¹c Józefa, ¿e zachowa³ siê w
grzeszny sposób. Potyfar, jak mo¿na zgadn¹æ, uwierzy³ ¿onie i Józef nie mia³ nawet szansy,
aby siê broniæ.

I chocia¿ by³ ca³kowicie niewinny, zosta³ wrzucony do straszliwego wiêzienia, gdzie
przebywa³o wielu innych wiêŸniów.
Wpisz teraz poni¿sze s³owa we w³aœciwe miejsca.
¿ona

wiêzienia

Potyfara

niewolnikami

¯ __ __ __ P __ __ __ __ __ __ __ fa³szywie oskar¿y³a Józefa.
Józef straci³ swoj¹ pracê jako prze³o¿onego nad
n__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ w domu Potyfara,
i zosta³ wrzucony do w __ __ __ __ __ __ __ __ .

4

Biedny Józef! Wygl¹da³o, jak gdyby wszystko sprzysiêg³o siê przeciwko
niemu. Czy Bóg zapomnia³ o nim? Nie, wcale nie!
Jeszcze raz Biblia mówi te same s³owa:
A__ __

P__ __ b__ __ z J__ __ __ __ __ __.
Wpisz brakuj¹ce litery.

4

Tak jak i wczeœniej Józef zachowywa³ siê w wiêzieniu tak dobrze, ¿e wkrótce
powierzono mu nadzór nad wszystkimi wiêŸniami. Bóg przygotowywa³ do wielkiego
zadania.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ M³odszego Wieku Szkolnego - Seria B6

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Nowy Przywódca
1 Moj¿.
41,14-49

Z³oty wiersz:

1 Koryntian 10,13
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Faraon, król Egiptu, by³ bardzo zaniepokojony. Mia³ w³aœnie dwa
dziwne sny.
Pierwszy sen mia³ o krowach - siedem t³ustych krów zosta³o
zjedzonych przez siedem chudych krów, a jednak chude krowy
pozosta³y nadal takie same. Drugi sen by³ o siedmiu pe³nych
k³osach, które zosta³y po¿arte przez siedem pustych k³osów, które
mimo to pozosta³y nadal puste i wysuszone.
Jakie niezwyk³e sny. Co one mog³y znaczyæ? Nikt nie umia³
królowi ich wyjaœniæ, wiêc by³ bardzo zaniepokojony.
Uporz¹dkuj litery w s³owach.
Król Egiptu by³ nazywany NFOREAMA. __ __ __ __ __ __ __ .

Liczba krów z piewszego snu to ŒCTNZAIECRE. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
W drugim œnie faraon widzia³ siedem
CUHPSYT __ __ __ __ __ __ __ k³osów
po¿eraj¹cych £EPEN __ __ __ __ __ k³osy.

8

W tym momencie królewski podczaszy przypomnia³ sobie o Józefie, który od lat przebywa³
w wiêzieniu. Podczaszy równie¿ by³ w wiêzieniu i tam spotka³ Józefa. By³ pewny, ¿e Józef
bêdzie w stanie wyjaœniæ sen, wiêc powiedzia³ o nim faraonowi. Faraon bez zw³oki pos³a³
po Józefa.
- S³ysza³em, ¿e potrafisz wyjaœniæ sen - powiedzia³ faraon.
- Nie potrafiê zrobiæ tego z w³asnej mocy - powiedzia³ Józef - ale
Bóg pomo¿e mi daæ ci wyjaœnienie tych snów.
Józef s³ucha³ , gdy król opowiada³ mu sny a potem wyjaœni³, ¿e Bóg
mówi faraonowi, ¿e nadchodzi siedem lat urodzaju w ziemi
egipskiej. Po latach urodzaju nadejdzie siedem lat nieurodzaju.
Wszystka zaoszczêdzona ¿ywnoœæ z lat urodzaju bêdzie potrzebna
do wy¿ywienia ludzi w czasie siedniu lat g³odu.
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Teraz dokoñcz UK£ADANKÊ S£OWN¥,
odgaduj¹c brakuj¹ce s³owa w tych zdaniach.

1
2

3
1. Bóg pomóg³ Józefowi
4
__ __ __ __ __ __ __ __ sny królowi
egipskiemu.
5
2. Po latach urodzaju zapanuje __ __ __ __ .
3. Najpierw nastan¹ lata __ __ __ __ __ __ __ __ .
4. Liczba lat g³odu.
5. Józef wyjaœnia³ sny __ __ __ __ __ __ __ __ __ , królowi egiptu.

5

Król by³ bardzo przejêty wyjaœnieniem snów przez Józefa. Nagrodzi³ go powierzaj¹c mu
bardzo wa¿n¹ pracê zbierania dodatkowej ¿ywnoœci w czasie siedmiu lat urodzaju i
gromadzenia jej, aby mo¿na by³o jej u¿yæ w czasie siedmiu lat g³odu.
Król tak¿e da³ Józefowi wiele cennych darów: w³asny pierœcieñ, z³oty _ _ _ _ _ _ _

Ñ
na szyjê (uzupe³nij rozwi¹zuj¹c rebus) i piêkne lniane szaty do ubrania. Aby umo¿liwiæ
mu podró¿owanie po ca³ym Egipcie, faraon da³ mu swój wóz. W ten sposób uczyni³ go
rz¹dc¹ (namiestnikiem) ca³ej ziemi egipskiej.
Co za wspania³a zmiana w ¿yciu Józefa! Teraz by³ drugi po królu i wszêdzie,
4
gdzie szed³, ludzie okazywali mu szacunek. Bo¿y plan dla jego ¿ycia zacz¹³ siê
wype³niaæ. Prze¿y³ wiele ciê¿kich dni, ale doœwiadczy³, ¿e

Pokoloruj te s³owa ze z³otego wiersza.
Bóg chce, abyœmy byli jak Józef - ufaj¹c Mu ca³kowicie nawet wtedy, kiedy wydaje siê,
¿e wszystko sprzysiê¿y³o siê przeciwko nam.
3
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
Copyright © 2010 BES Pocztowa Szko³a Biblijna

Odeœlij swoje lekcje
pod adresem:

