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¯ycie Józefa – M³ody marzyciel
Z³oty wiersz

1 Moj¿. 6,5-22

1 Moj¿. 6,8

Imiê: __ __ __ __ __
Adres: K __ __ __ __ __

Oto „paszport” Józefa.
Wype³nij go zgodnie z tym, co mówi
fragment do przeczytania.

Wiek:
Imiê ojca: __ __ __ __ __
Zawód: P __ __ __ __ __ __

5
Bracia nie lubili Józefa.
Przeczytaj wiersz 2 i zaznacz prawid³ow¹ odpowiedŸ, aby wyjaœniæ, dlaczego go nie lubili.
Józef by³ bardziej bystry ni¿ oni.
Donosi³ ojcu, co o nich mówiono z³ego.
Nie rozmawia³ z nimi.
1
Jakub, zwany czasem Izraelem, nie by³ bardzo m¹dry, poniewa¿ okazywa³, ¿e Józefa kocha najbardziej.
Wpisz imiê Józefa nad prezentem, który ojciec da³ specjalnie dla niego.

1
Podkreœl DWA sposoby, które najlepiej opisuj¹, jak bracia traktowali Józefa.
Z grzecznoœci¹

Z nienawiœci¹

Z uprzejmoœci¹

Z mi³oœci¹

Z zazdroœci¹

2
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W tym czasie Hebrajczycy nie mieszkali w domach lecz w namiotach. By³y one wykonane z koziej sierœci. Rodzina
Józefa mia³a wielkie stada owiec i kóz i musia³a siê przenosiæ, aby znaleŸæ dla nich nowe pastwiska.
Czasami Józef mia³ sny. Dotyczy³y one znanych rzeczy takich jak praca na polu i gwiazdy na niebie.
W tamtym czasie Bóg czêsto przemawia³ do ludzi przez takie sny.
Narysuj snop zbo¿a Józefa, aby pokazaæ, w czym ró¿ni³ siê od innych snopów.

1
Co ten sen oznacza³?

2
Jak zareagowali bracia, gdy us³yszeli o tym œnie?
1
Zakreœl te rzeczy, które pojawi³y siê w drugim œnie Józefa.

3
Co ten sen oznacza³? (Wiersz 10).

2
Jego ojciec rozgniewa³ siê na niego. Lecz uczyni³ coœ jeszcze. Co to by³o? (Wiersz 11).
1
Uporz¹dkuj litery i przeczytaj wiersz 19, aby odkryæ, jakie przezwisko otrzyma³ Józef.
ZSMTIR DO NWÓS _ _ _ _ _ _
_ _
_ _ _ _.

1
Bóg przez te sny przemawia³ do Józefa i jego rodziny. Z³oty wiersz pokazuje, ¿e jego bracia
post¹pili Ÿle, pozwalaj¹c, by ich uczucia do Józefa rozwinê³y siê w coraz wiêksz¹ zazdroœæ, nienawiœæ
i nie¿yczliwoœæ. Potrzebujemy Bo¿ej pomocy, aby powstrzymaæ te grzechy rujnuj¹ce nasze ¿ycie.
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: ¯ycie Józefa – Znienawidzony brat
Przeczytaj

1 Moj¿. 37,12-36

Z³oty wiersz:

Rzym. 6,12

Jakiœ czas póŸniej Jakub powiedzia³ Józefowi, aby odwiedzi³ braci i zobaczy³ jak siê maj¹ oni i stada,
które pas¹. Oddalili siê oni od domu wiele kilometrów w poszukiwaniu nowych pastwisk dla stad.
Józef poszed³ i w koñcu znalaz³ ich.
Wpisz poni¿ej, co powiedzieli bracia, gdy zobaczyli go w oddali.

wiersz 19
Nu¿e, chodŸmy i
_ _ _ _ _ _ _ go.
wiersz 20

2
Jak straszne to by³o! Zauwa¿, jak ich z³e uczucia do Józefa stawa³y siê coraz silniejsze.

Grzech zawsze jest taki. Zaczyna siê czymœ ma³ym, i jeœli nie prosimy Boga,
aby nam odpuœci³ i zabra³ go od nas, bêdzie rosn¹³ a¿ ogarnie nasze ¿ycie!
Wpisz z³oty wiersz.

2
Kiedy Józef przybli¿y³ siê dwóch jego braci próbowa³o powstrzymaæ resztê od zabicia go.
Wpisz ich imiona w przygotowane miejsca.
Kto powiedzia³: Nie przelewajcie krwi. Wrzuæcie go do tej studni. (Wiersze 21i 22) ____________
(Planowa³ póŸniej uratowaæ Józefa).
Kto powiedzia³: ChodŸcie, sprzedajmy Józefa? (Wiersze 26 i 27) ____________________
(jego bracia zgodzili siê).
2
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5

Uzupe³nij uk³adankê, aby odkryæ, co
zdarzy³o siê potem:
1. Kupcy jechali do tego kraju.
2. Jechali na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
3. Bracia zgodzili siê, ¿e nie _ _ _ _ _ _
Józefa.
4. Ojciec Józefa.
5. Wrzucono do niej Józefa.

Krzy¿ówka

1

2

3
4

W czasie, gdy najstarszy z braci, Ruben, by³ nieobecny, najprawdopodobniej dogl¹da³ owiec, Józef
zosta³ sprzedany przeje¿d¿aj¹cym handlarzom.
Zacieniuj prawid³ow¹ cenê za sprzedanie Józefa
pokazuj¹c w³aœciw¹ liczbê srebrników czyli
kawa³ków srebra.
1
Uporz¹dkuj kolejnoœæ piêciu wydarzeñ, które zdarzy³y siê po sprzedaniu Józefa. Wstaw numery
od 1 do 5 do w³aœciwych kratek, aby zaznaczyæ w³aœciw¹ kolejnoœæ poni¿szych wydarzeñ.
Jakub op³akiwa³ swojego syna przez wiele dni.
Ok³amali ojca i zasugerowali, ¿e Józef zosta³ zabity przez dzikie zwierzêta.
Ruben wróci³ i by³ tak zrozpaczony, ¿e rozdar³ swoje szaty.
Jakub uwierzy³, ¿e Józef nie ¿yje.
5

Umoczyli szatê Józefa we krwi koz³a.
Zajrzyj do fragmentu do przeczytania i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co handlarze zrobili z Józefem.

2
Grzech braci sprawi³ wielki smutek ich ojcu.
Nasza nienawiœæ i zazdroœæ zawsze przyniesie smutek nam samym, innym i samemu Bogu.
PóŸniej bracia poczuli siê winni tego, co uczynili Józefowi.
Czy gdy zgrzeszy³eœ to czu³eœ siê kiedyœ winny?
Wa¿ne jest, abyœmy wyznali nasze grzechy Bogu i z³o¿yli nasz¹ ufnoœæ w Panu Jezusie, który umar³
na krzy¿u, aby daæ Bogu sposobnoœæ do odpuszczenia nam i oczyszczenia nas ze wszystkich
naszych grzechów.
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Lekcja 3: ¯ycie Józefa – Wierny w wiêzieniu
Przeczytaj

Z³oty wiersz:

1 Moj¿. 39,1-6; 19-23

1 Moj¿. 39,21

Bracia Józefa myœleli, ¿e znikn¹³ na zawsze. Mo¿e nawet zapomnieli o nim; Bóg jednak nie zapomnia³.
Wstaw brakuj¹ce s³owa z fragmentu do przeczytania, aby zobaczyæ, co sta³o siê z Józefem.
Ismaelici sprzedali Józefa P _ _ _ _ _ _ _ _ _, dworzaninowi f _ _ _ _ _ _ . Józef przebywa³ w domu
swego pana jako s³uga lub niewolnik i chocia¿ by³ tak daleko od swego ojca i b _ _ _ _, nie
by³ sam.

3

Wstaw brakuj¹ce litery w wyra¿eniach po prawej stronie mapy.
Dotan

D³uga podró¿ i nowe
¿ycie Józefa

_ zczególny _ yn

Sychem

K_ _ _ _ _

_ przedany jako _ iewolnik

Hebron

_³uga maj¹cy _ owodzenie
E_ _ _ _

1

Narysuj strza³ki od ka¿dego z wyra¿eñ do miejc na mapie, które pasuj¹ najlepiej.

3
2

Nazwij kraje zaczynaj¹ce siê na K (1 Moj¿. 37,1) i E.

Jakub, ojciec Józefa, nauczy³ go kochaæ Boga i teraz z dala od domu w obcym kraju Józef nauczy³ siê,
¿e musi ufaæ Bogu i byæ Mu pos³uszny ka¿dego dnia. My tak¿e musimy nauczyæ siê tego, kiedy
stajemy siê wierz¹cymi.
Czy Józef by³ sam? Uporz¹dkuj litery, aby znaleŸæ odpowiedŸ.

A
_

APN
___

YB£
___

Z
_

E ZJEÓMF
_______
2

Pan by³ szczególnie dobry dla domu Potyfara, poniewa¿ tam przebywa³ Józef.
Poszukaj s³owa zaczynaj¹cego siê na „b”, które w³aœnie to oznacza i wpisz je poni¿ej.
Pan b_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ domowi Potyfara ze wzglêdu na Józefa.

1
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Od tego czasu Józefowi by³o coraz lepiej w domu Potyfara a¿ do chwili, gdy ¿ona jego pana naopowiada³a
k³amstw o Józefie. Potyfar aresztowa³ Józefa i wtr¹ci³ go do wiêzienia, lecz Bóg wci¹¿ troszczy³ siê o niego!
Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL s³owa, które mówi¹ nam, ¿e Józef nie by³ sam.

3
Nawet w wiêzieniu Józef robi³ wszystko najlepiej jak potrafi³. Nie usiad³ i rozczula³ siê nad sob¹.
Wiedzia³, ¿e nie by³ sam i ¿e Bóg by³ z nim, tak wiêc robi³ wszystko co móg³, aby siê podobaæ Panu.
Wierz¹cy musi zawsze robiæ wszystko najlepiej jak potrafi, aby siê podobaæ Panu przez ca³y czas.
Józef by³ wiernym s³ug¹. By³ odpowiedzialny i godny zaufania najpierw w domu Potyfara a potem w
wiêzieniu.
Pobyt Józefa w domu Potyfara jest opisany w poni¿szym obrazku.

DOM POTYFARA
Wiersz 2.
Wiersz 2.
Wiersz 4.
Wiersz 5.
Wiersz 6.

- Wiersze 1-6

Pan by³ z Józefem.
Pan da³ mu powodzenie.
Jego pan by³ zadowolony.
Józef zosta³ powo³any na zarz¹dcê.
Wszystko zosta³o oddane mu pod opiekê.

Zadziwiaj¹ce, ¿e te same rzeczy mia³y miejsce w wiêzieniu.
Przypatrz siê obrazkowi wiêzienia i wpisz odnoœniki do wierszy.
WIÊZIENIE - Wiersze 19-23

Wiersz___
Wiersz___
Wiersz___
Wiersz___
Wiersz___

Pan by³ z Józefem.
Pan sprawi³, ¿e szczêœci³o mu siê we wszystkim.
Prze³o¿ony wiêzienia by³ z niego zadowolony.
Józef pe³ni³ nadzór nad wszystkimi wiêŸniami.
Prze³o¿ony nie musia³ ju¿ troszczyæ siê o nic.

5
Józef ufa³ Panu w ka¿dej sytuacji i by³ Mu pos³uszny.
Czy bêdziesz jak Józef i zawsze bêdziesz robi³ to co najlepsze, aby podobaæ siê Panu?
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Lekcja 4: ¯ycie Józefa – Nowy przywódca
Przeczytaj

1 Moj¿. 41,14-49

Z³oty wiersz:

1 Moj¿. 41,32

Kiedy Józef by³ w wiêzieniu, przebywa³o w nim tak¿e dwóch królewskich dworzan i ka¿dy z nich
mia³ sen. Bóg pomóg³ mu wyjaœniæ ich znaczenie i w obu przypadkach jego wyjaœnienie sprawdzi³o
siê. Józef prosi³ podczaszego, aby powiedzia³ o nim królowi, gdy powróci do królewskiego pa³acu, ale
podczaszy zapomnia³ o swojej obietnicy i przez dwa lata nie zrobi³ nic, aby mu pomóc.
Jednak Bóg by³ wci¹¿ z Józefem. To doœwiadczenie przebywania w wiêzieniu sprawi³o, ¿e Józef ca³kowicie
ufa³ Bogu. Jego wiara sta³a siê mocniejsza i wkrótce sta³ siê dobrym i m¹drym liderem.
Przypatrzmy siê teraz dwóm snom, które wprawi³y w zak³opotanie faraona, króla Egiptu. ¯aden z
królewskich mêdrców nie móg³ zrozumieæ ich, tak wiêc zawo³ano Józefa z wiêzienia, aby je wyjaœni³.
Kto pomóg³ Józefowi wyjaœniæ te sny?

1
Pomó¿ Basi u³o¿yæ puzzle dotycz¹ce snów

7 t³ustych krów i 7
piêknych k³osów = 7
lat
..........................
(wiersz 29)

7 chudych krów i 7
k³osów pustych =
7 lat
........................
(wiersz 30)

2

Tak wiêc obydwa sny oznacza³y to samo.
Wpisz z³oty wiersz i ZAKREŒL imiê tego, który ca³kowicie panowa³ nad tym, co siê dzia³o.

3

Józef zaproponowa³ faraonowi rozwi¹zanie.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych zdañ:
Faraon mia³by przej¹³ zwierzchnictwo nad wszystkim.

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

Dodatkowa ¿ywnoœæ z obfitych lat powinna byæ gromadzona na lata z³e.

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

Faraon nie uwierzy³ temu, co powiedzia³ Józef.

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

Faraon powiedzia³, ¿e Józef by³ niem¹dry.

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

4
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Faraon da³ Józefowi cztery dary, aby pokazaæ jaki jest wa¿ny. Co mu da³? (Wiersze 42 i 43).

1

2

3

4

Tak wiêc w ci¹gu jednego dnia przeszed³ z wiêzienia do pa³acu faraona.
Bóg w swoim wielkim planie przydzieli³ mu do wykonania bardzo wa¿ne zadanie.

4

Ile lat mia³ teraz Józef? Skreœl NIEW£AŒCIWE liczby, pozostawiaj¹c tylko jego wiek.

20

30

50

60

70

1

Józef by³ wierny Bogu, który strzeg³ go w wielu doœwiadczeniach. Bóg nigdy Józefa nie zapomnia³
ani go nie pozostawi³. I my naprawdê mo¿emy polegaæ na Bogu, ¿e bêdzie nam wierny, gdy zaufamy
Mu w ten sam sposób.
Te koñcowe puzzle podsumowuj¹ nam wszystko, co zdarzy³o siê Józefowi.
U³ó¿ poni¿sze obrazki we w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c je kratki od 1 do 5.
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI coœ, co zdarzy³o siê w danym miejscu.
Studnia

Dom
Potyfara

Dom
Józefa

Pa³ac
faraona

Wiêzienie

5
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