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Przeczytaj

.....................

¯ycie Józefa – Szpiedzy w Egipcie
1 Moj¿. 41,46-57
42,1-26

Z³oty wiersz

4 Moj¿. 32,23

W Egipcie w czasach, kiedy Józef by³ tam namiestnikiem, by³o bardzo du¿o ¿ywnoœci w latach
urodzaju, jak to on sam przepowiedzia³ faraonowi, egipskiemu królowi.
Przeczytaj wiersz 49 a potem zakreœl obrazek, który najlepiej opisuje zbiory z tamtego czasu.
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Wykonaj te dzia³ania.
10+10+10 =
16 - 9 =
4+4-6=

U¿yj uzyskane sumy, aby dokoñczyæ poni¿sze zdania:
Józef mia³

lat, kiedy zacz¹³ zarz¹dzaæ.

By³o

lat dobrych urodzajów.

Józef mia³

synów: Manassesa i Efraima.

3

Potem nasta³ g³ód! Nie by³o wody, tylko upa³,
upa³ i upa³... Nie by³o zbiorów, nie by³o
plonów ani ¿ywnoœci.
Co faraon kaza³ zrobiæ
Egipcjanom, kiedy byli
g³odni? (Wiersz 55).
2

S B7/1

Równie¿ w Kanaanie nasta³ g³ód. Jakub zacz¹³ martwiæ siê o swoj¹ rodzinê.
Wybierz odpowiedzi do poni¿szych pytañ z wymienionych liczb.
10
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2
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1

Ilu braci Józefa przyby³o do Egiptu?
Ilu braci pozosta³o w domu?

ü

Zaznacz ( ) w odpowiedniej kolumnie odpowiedzi na pytania.
Czy bracia rozpoznali Józefa?
Czy Józef rozpozna³ braci?
Czy sny Józefa o k³aniaj¹cych mu siê gwiazdach i snopach wype³ni³y siê?
Czy Józef powiedzia³: Szpiegami jesteœcie?
Czy Józef chcia³ zobaczyæ Beniamina?
Czy Egipcjanie i bracia Józefa mówili tym samym jêzykiem?
Czy Józef zatrzyma³ Rubena?
Czy Józef okaza³ im ¿yczliwoœæ i da³ im ¿ywnoœæ na drogê?

2
Tak

Nie
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Wpisz z³oty wiersz.

2
Na podstawie 1 Moj¿. 42,21 i 22 wyjaœnij W£ASNYMI S£OWAMI, jakie by³y rezultaty grzechu
braci.

2
Zostali ukarani z powodu tego, co zrobili wiele lat wczeœniej. Nie mo¿emy grzeszyæ i iœæ z tym dalej.
Jedyny sposób, w jaki mo¿emy dost¹piæ odpuszczenia grzechów to:
Wyznaæ Bogu, ¿e zgrzeszyliœmy.
Uwierzyæ, ¿e Pan Jezus zosta³ ukarany za nasze grzechy, kiedy umar³.
Podporz¹dkowaæ nasze ¿ycie Jemu i przyj¹æ Jego pomoc, aby nie grzeszyæ.
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Lekcja 2: ¯ycie Józefa – Beniamin i z³a nowina
Przeczytaj

1 Moj¿. 42,35-38
43,11-14.24-31
44,1-17

Z³oty wiersz:

Efez. 4,32

Kiedy bracia wrócili do domu opowiedzieli ojcu o wszystkim co siê zdarzy³o. Powiedzieli mu, jak
zostali oskar¿eni o szpiegostwo i ¿e ten wielki cz³owiek za¿¹da³ zobaczenia Beniamina i zatrzyma³
Symeona. Powiedzieli te¿, ¿e byli bardzo przestraszeni.
Jaki by³ powód tego strachu? (Zobacz 42,35).

1
Wpisz brakuj¹ce imiona:
Jakub by³ zasmucony i p³aka³: Nie ma J......................... , i nie ma S.......................... , a
teraz chcecie zabraæ tak¿e B............................... .

3

Chocia¿ Ruben b³aga³ ojca Jakub nie pozwoli³, aby Beniamin poszed³ z nim.
G³ód stawa³ siê coraz straszniejszy. Kiedy ¿ywnoœæ siê skoñczy³a, przemówi³ do ojca Juda i
powiedzia³, ¿e musz¹ pójœæ do Egiptu ponownie lub bêd¹ g³odowaæ. Obieca³ tak¿e opiekowaæ siê
Beniaminem i przyprowadziæ go z powrotem. Wtedy przygotowali równie¿ prezent dla Józefa.
Co to by³ za prezent? Przeczytaj 43,11-13 i wymieñ, co by³o w workach niesionych przez os³a.

1.
2.
3.
4.
5.
5
Jakub chcia³, aby ktoœ im pomóg³. Kto to by³?

1

Po d³ugiej podró¿y dotarli do Egiptu. Józef zobaczy³, ¿e
Beniamin jest z nimi. Kaza³ przygotowaæ w po³udnie
dla siebie i dla wszystkich braci (w tym i dla Symeona)
posi³ek. Bracia pok³onili siê Józefowi, gdy dawali mu
swoje dary.
Józef zada³ braciom pytanie dotycz¹ce ojca.
O co zapyta³? (Zobacz wiersz 27).
2
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Co Józef powiedzia³ Beniaminowi?

1
To, co prze¿yli z Józefem, by³o wspania³e, choæ nie wiedzieli, kim on jest naprawdê. Zanim bracia
udali siê w drogê do domu, Józef przykaza³ s³udze, aby nape³ni³ worki swoich braci ¿ywnoœci¹ i ukry³
srebrny kubek w jednym z ich worków. Potem Józef wys³a³ s³ugê, aby zatrzyma³ braci. Oskar¿y³ ich
o kradzie¿ srebrnego kubka Józefa. Oni gor¹co zaprzeczali temu. Zaczêto wiêc przeszukiwaæ worki
zaczynaj¹c od worków najstarszego.
S³uga znalaz³ srebrny kubek w worku Beniamina!
Bracia bardzo zasmuceni wrócili wraz z Beniaminem do Józefa.. Zaproponowali Józefowi, ¿e bêd¹
jego niewolnikami.
2

Krzy¿ówka

4

5

3

Poziomo.
1. By³ zrobiony ze srebra. (w. 2)
4. Te zwierzêta dŸwiga³y kupione
zbo¿e. (w. 13)
5. Wszyscy bracia tam wrócili
(w.13).

(Rozdzia³ 44)
1

Pionowo.
2. O tej porze dnia bracia
wyruszyli do domu. (w. 3)
3. Bracia tego nie ukradli (w. 8).

6

Wpisz z³oty wiersz.

1
Czasami jesteœmy jak bracia Józefa. Czêsto robimy rzeczy, których nie powiniœmy. Bóg jest chêtny, aby
odpuœciæ nam, jeœli zechcemy przyjœæ do Niego i wyznaæ nasze grzechy. Jeœli Bóg jest chêtny, aby nam
odpuœciæ nam, kiedy zgrzeszymy przeciwko Niemu, to czy nie powinniœmy chêtnie odpuszczaæ innym.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Czas na Bibliê

Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria B7
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: ¯ycie Józefa – Przebaczenie i dobra nowina
Przeczytaj

1 Moj¿. 44,18-34
45,1-14.25-28

Z³oty wiersz:

1 Moj¿. 45,9

Jeszcze raz bracia musieli stan¹æ przed Józefem. Tym razem sytuacja by³a o wiele gorsza ni¿
przedtem. Srebrny kubek Józefa zosta³ znaleziony w worku Beniamina. Nic dziwnego, ¿e byli
przestraszeni. Juda przemówi³.
Podaj imiona dwóch ludzi, o których martwi³ siê
Juda.
2
W jaki sposób Juda pokaza³ swoj¹ mi³oœæ do Beniamiana?
1
Co zrobi³ Józef?

1

Wpisz jego s³owa w dymek. (Zobacz 45,3).

2
Bracia byli przera¿eni, gdy zdali sobie sprawê, kim jest ten wielki cz³owiek. Pomyœleli, ¿e nadszed³
ich koniec i ¿e Józef odp³aci im za to, co zrobili. Ale tak siê nie sta³o! Józef wybaczy³ im i nie ukara³
ich, choæ na to zas³u¿yli. Zda³ sobie sprawê, ¿e Ktoœ ca³e jego ¿ycie mia³ pod kontrol¹.
Uporz¹dkuj litery w poni¿szych s³owach a potem wstaw je we w³aœciwe miejsca.
GBÓ
Sprzedaliœcie mnie, ale

_ _ _

¿yciu swój lud. _ _ _

O£S£PA

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

cierpieli g³odu. To nie wyœcie tutaj _ _ _ _

NEIM
przed wami, aby zachowaæ przy

przed wami, abyœcie wy i wasze rodziny nie

_ _ _ _ _ _ _

, lecz _ _ _ .
3
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Józef zaufa³ mi³osiernej dobroci Boga pomimo tego, ¿e du¿o cierpia³.
Brakuj¹ce litery alfabetu tak u³ó¿, aby dowiedzieæ siê, co Józef by³ w stanie zrobiæ z Bo¿¹
pomoc¹.
_¥ _ _ _ D _ Ê F G H I J K L M N Ñ O Ó _ _ S Œ T U W _ _
Tutaj wpisz swoj¹ odpowiedŸ.

_ _ _ _ _ _ _ z__

2

Teraz Józef móg³ pokazaæ braciom, jak bardzo ich mi³owa³.
Wpisz z³oty wiersz, aby dowiedzieæ siê, co Józef chcia³, aby bracia zrobili.

2
U¿ycie poni¿szych liczb pomo¿e ci skompletowaæ prezent, który Józef pos³a³ do domu. (Zobacz: 45,21-23).
40 20 5 300 75
Beniamin otrzyma³

kawa³ków srebra.

Beniamin otrzyma³ równie¿

szat

odœwiêtnych.
Jakub otrzyma³

os³ów objuczonych

najlepszymi rzeczami Egiptu, w³¹czaj¹c w to zbo¿e
i chleb.

3

Tak wiêc bracia wracali do domu do swojego ojca z dobr¹ nowin¹.
Przeczytaj wiersze 45,26-28 i uzupe³nij brakuj¹ce s³owa, aby zobaczyæ, jak Dobra Nowina, któr¹
Jakub us³ysza³ o Józefie, jest podobna do Dobrej Nowiny, któr¹ s³yszymy o Panu Jezusie.
Dobra Nowina o Józefie.

Dobra Nowina o Panu Jezusie.

1. Józef .................
2. Józef jest ......................... Egiptu.
3. Józef dostarczy³ .................,
aby zabraæ ca³¹ rodzinê.

1. Pan Jezus ¿yje.
2. Jezus jest Panem wszystkiego.
3. Pan Jezus daje nam wszystko, co potrzeba do zbawienia.

4. Józef chcia³, aby jego rodzina
......................... do Egiptu.

4. Pan Jezus chce, abyœ .................... do Niego dzisiaj.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

4

Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria B7

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: ¯ycie Józefa – Razem w Egipcie
Przeczytaj

1 Moj¿. 46,1-7.26-34

Z³oty wiersz:

1 Moj¿. 50,20

Jakub, szczêœliwy, ¿e Józef ¿yje, wyruszy³ do Egiptu razem ze swoj¹ rodzin¹. W czasie drogi
zatrzymywa³ siê, aby chwaliæ Boga. Bóg obieca³ Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, ¿e uczyni z nich
wielki naród, da im w³asny kraj i uczyni z nich b³ogos³awieñstwo dla innych ludzi.
Zanim Jakub przyby³ do Egiptu, Bóg przypomnia³ mu swoj¹ obietnicê. Wpisz j¹.
Powiedzia³:

(Wiersz 3)

Jam jest
Uczyniê

(Wiersz 4)

Ja pójdê
Ja ciê

Gdzie to siê wydarzy³o?

4
1

Pan dotrzyma³ swoich obietnic z³o¿onych Jakubowi i b³ogos³awi³ tak¿e Józefowi.
Zawsze musimy stawiaæ Boga na pierwszym miejscu i byæ pos³usznymi Jego S³owu. On obieca³, ¿e
bêdzie z nami, chocia¿ wydaje siê czasami, tak jak to by³o z Józefem, ¿e wszystko jest bardzo trudne.
Bóg powiedzia³: Tych, którzy mnie czcz¹, i ja uczczê (1 Sam. 2,30).
Z czego siê dowiedzia³eœ, jak to siê sprawdzi³o w przypadku Józefa?

2
Zaznacz kratkê obok obrazka, który pokazuje, czym Józef przyby³ na spotkanie swojego ojca.

1
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W koñcu byli znów razem. By³o wiele ³ez radoœci.
Ile cz³onków rodziny Jakuba osiad³o w Egipcie? (Wiersz 26)

1

Co powiedzia³ Jakub, kiedy spotka³ siê z Józefem?

1

KA N A
Y ZWD
£WU N
A J X Y
K B C T
AH S B
£ A J K
P NGO

A
R
P
E
D
Y
L
S

N X E
T Z K
R L Z
Z WM
O F G
D £ O
Y £M
Z E N

Rozsypanka literowa
Zakreœl w Rozsypance literowej rozwi¹zania poni¿szych hase³.
S¹ one wpisane we wszystkich mo¿liwych kierunkach.
1. Jakub wys³a³ tego syna przed sob¹ do Egiptu. (Wiersz 28)
2. Przybyli do tej czêœci Egiptu. (Wiersz 28)
3. Ziemia kanaanejska inaczej.
4. Zawód braci Józefa. (Wiersz 32)
5. Bracia przyprowadzili ze sob¹ do Egiptu zarówno __________
jak i ___________. (Wiersz 32)
6. Józef to zrobi³, gdy zobaczy³ ojca. (Wiersz 29)
7

Gdy Jakub umar³ i zosta³ pogrzebany w Kanaanie, bracia bali siê, ¿e Józef teraz odp³aci im za straszne
z³o, jakiego dopuœcili siê wobec niego. Jednak¿e Józef naprawdê im przebaczy³ i obieca³, ¿e bêdzie
opiekowa³ siê nimi i ich rodzinami.
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz, aby odkryæ, co Józef powiedzia³ do braci. Zakreœl tê czêœæ
wypowiedzi Józefa, w której powiedzia³, kto mia³ ca³kowit¹ kontrolê nad wszystkim.

3
Bóg we wszystkim wspó³dzia³a ku dobremu z tymi, którzy Boga mi³uj¹. To On uratowa³ ¿ycie ich
rodzin i przez Józefa b³ogos³awi³ Egipcjanom.
Jeœli czcisz Boga, On uczci ciebie i bêdzie b³ogos³awi³ innych przez ciebie. W ¿yciu Józefa Bóg
obróci³ z³e okolicznoœci w dobro i to na wiele sposobów.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
Copyright © 2010 BES Pocztowa Szko³a Biblijna

Odeœlij swoje lekcje
pod adresem:

