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1. TörTéNET: A fiatal álmodozó
Ez a történet arról szól, hogy: milyen különös álmai voltak Józsefnek. Olvasd el:

1. Mózes 
37:1-11

József egy nagy családban élt. Tíz bátyja és egy öccse volt.

Karikázd be a helyes választ!

Hány bátyja volt Józsefnek?

10        12        1

Hány öccse volt Józsefnek?

10        12        1

Józsefet nem szerették a bátyjai. Nagyon irigyek voltak rá, mert az édesapjuk
egy gyönyörű ruhát csináltatott neki. Ez nagyon szép színes volt. Talán így
nézett ki, mint ez itt - miután kiszínezted!

Józsefre nemcsak irigykedtek, hanem
gyűlöl ték is a bátyjai, azokért a különös
álmokért, amiket álmodott. 

Az egyik ilyen álma az volt, hogy aratáskor
a bátyjai összekötött búzakalászai leborul -
tak az övé előtt. Egy másik álmában a Nap,
a Hold és tizen egy csillag hajtott térdet
előtte.

Az álmok azt jelentették, hogy József
egyszer majd uralkodni fog a testvérei felett.
Isten nek hatalmas tervei voltak Józseffel!

Isten mindannyiunkat szeret, és azt szeret -
né, ha ő vezethetné életünket.Színezd ki a ruhát 

különböző színekkel !
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2. TörTéNET: A gyűlölt testvér
Ez a történet arról szól, hogy: Józsefet eladják a testvérei. Olvasd el:

1. Mózes 
37:12-36

Egy nap az édesapja Jákób, elküld te
Józsefet, hogy nézze meg, mi van a
testvéreivel, akik az otthonuktól távol
legel tették a nyájat.

Írd ide a fiúk édesapjának a
nevét: 

J __ __ __ __

Amikor József odaért, ahol a
testvérei voltak, ők megfogták, le vet -
ték róla a színes ruháját, és egy mély
gödör be dobták. Később kihúzták, és
20 ezüst-pénzért eladták néhány
kereskedő nek, akik Egyip tomba
men tek. József rab szol ga lett.

A testvérek megöltek egy állatot, és
annak a vérével összekenték József
ruháját. Ezután hazavitték a ruhát az
édesapjuknak, és kitaláltak hozzá
egy hazugságot. Azt mondták, hogy
találták a ruhát! Az édesapjuk azt
hitte, hogy egy vadállat tépte szét Józsefet.

Milyen kegyetlenek voltak a testvérek Józseffel és az édesapjukkal! Valószínű azt
hitték, hogy sohasem fog kiderülni az igazság! évekkel később azonban kiderült!

Kösd össze betűkké a pontokat!

„utolér benneteket
vétketek büntetése.”

4. Mózes 32:23

rajzolj egy mély gödröt, 
azután színezd ki a képet!
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3. TörTéNET: A hű szolga
Ez a történet arról szól, hogy: Józsefet börtönbe zárják. Olvasd el:

1. Mózes 39:1-6
és 19-23

Miután Józsefet elvitték Egyiptomba, eladták egy embernek, akinek szüksége volt
egy szolgára, hogy a házában dolgozzon. Ezt az embert Pótifárnak hívták. Nagyon
kedves volt Józsefhez, és annyira megbízott benne, hogy amikor elutazott otthonról
őt kérte meg, hogy felügyeljen mindenre.

Töltsd ki a hiányzó betűket!

Józsefet elvitték 

E _ _ _ _ _ _ _ ba.

Azt az embert, aki megvette
úgy hívták, hogy

P _ _ _ _ _ r.

József hűséges és becsületes szolga volt. Ám egy napon Pótifár felesége bűnös
dolgokkal vádolta meg őt. összevissza hazudozott mindent Józsefről Pótifárnak.
Pótifár hitt a feleségének, és Józsefet börtönbe záratta.

Szegény József! Elvesztette a munkáját, az otthonát, a barátait. Isten megfeled ke -
zett róla? Nem, sőt! A Biblia azt mondja, hogy még a börtönben is vele volt.

Színezd ki a betűket!

„De az Úr
Józseffel volt.”

1. Mózes 39: 21

Függetlenül attól, hogy mi történik velünk, mindig bíznunk kell Istenben. 
Ő mindig velünk lesz, ha hiszünk az Úr Jézusban, mint Megváltónkban.

Színezd ki a képet!
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4. TörTéNET: Az új felügyelő
Ez a történet arról szól, hogy: József egész Egyiptom felügyelője lesz. Olvasd el:

1. Mózes 
41:14-49

József évekig volt börtönben. Aztán egy nap elvitték, hogy Egyiptom
királyával, a Faraóval találkozzon. A Faraónak különös álmai voltak, és
meg akarta tudni, hogy mit jelenthetnek. Valaki megmondta a Faraónak,
hogy József meg tudja magyarázni az álmai jelentését.

József elmondta a Faraónak, hogy az álmai azt jelentik, hogy hét évig
nagyon jó termés lesz, de azután hét nagyon rossz termésű év jön.
éhezni fognak egész Egyiptomban! József azt javasolta a Faraónak,
bízzon meg egy embert, hogy gyűjtse össze a jó évek alatt a fölösleges
termést. Ezeket tudják majd felhasználni azokban az években, amikor
rossz lesz a termés.

A Faraó annyira meg volt elégedve József magyarázatával, hogy Őt
bízta meg ezzel a feladattal. Odaadta neki a gyűrűjét, aranyláncot tett a
nyakába és adott neki egy harci szekeret, amivel közlekedhetett.
Józsefet Egyiptom uralkodójává tette!

Írd be a képek alá az ajándékokat, amiket a Faraó adott
Józsefnek, majd színezd ki őket!

Isten nem feledkezett meg Józseffel kapcsolatos terveiről! 
Isten irányí tott mindent! 

Engedd, hogy a te életedet is Ő irányítsa!

Sz _ _ _ _Ny _ _ _ _ _ _Gy _ _ _


