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1. TöRTénET: József testvérei megérkeznek
Ez a történet arról szól, hogy: a rossz tetteinknek következménye van. Olvasd el:

1. Mózes 42:1-26

Eljöttek azok az évek, amikről József előre megmondta, hogy nem lesz
termés. Testvérei, akik Kanaán földjén éltek, megtud ták, hogy Egyip -
tom ban van bőven en ni való,
így el men tek, hogy vá sárol ja -
nak maguk nak. Ben já mint, a
leg kisebb testvé rüket ott hon
hagy ták az édes apjuk nál.
József azonnal fel ismerte ő -
ket, ők azonban nem ismer ték
meg Józsefet. József ki akarta
próbálni őket, ezért keményen
szólt hozzájuk: „Ti kémek
vagytok!” A testvérek megpró -
bál ták meg magya ráz ni, hogy
ők csak a család juk részére
jöttek gabonát vásá rolni.

József úgy tett, mintha nem hinne nekik. Azt mondta, hogy egyiküknek
ott kell maradnia börtönben, amíg a többi elmegy, és elhozza az öccsü -
ket, Benjámint. József ezzel azt akarta kideríteni, hogy megváltoztak-e a
testvérek azóta, hogy őt gyűlöletből eladták. Egyiküket tehát, akit
Simeonnak hívtak, elvitték a börtönbe.

Karikázd be a legkisebb testvér nevét!

József        Benjámin        Simeon

A többi testvér elindult haza. József megtöltette a zsákjaikat enni való val, de
ők nem voltak boldogok. Úgy gondolták, hogy azért történ nek velük ezek a
dolgok, mert annyira kegyetlenek voltak József fel, 
amikor évekkel azelőtt eladták őt.

Rajzold meg az arcokat, 
majd színezd ki a képet.
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2. TöRTénET: Benjámin és a rossz hír
Ez a történet arról szól, hogy: a bűneink egyszer kiderülnek. Olvasd el:

1. Mózes 42. és 
44. fejezet

nemsokára József testvéreinek újból el kellett menniük Egyiptomba ennivalót venni.
Az édesapjuk nem akarta elengedni Benjámint, mégis magukkal kellett vigyék.
Különben Simeon sohasem szabadulhat ki a börtönből!

József most sokkal barátságosabban viselkedett velük, de még mindig nem mondta
meg nekik, hogy ő a testvérük. Mindannyiukkal szívesen beszélgetett, különösen
Benjáminnal.

Egészítsd ki a hiányzó betűket az alábbi mondatokban!

Elmentek  E_______ba  ennivalóért.

B_______t  is magukkal vitték.

Mielőtt elindultak haza, József elrejtette a
saját ezüst poharát Benjámin zsákjában.
Amikor nem voltak még messze a várostól,
József szolgái elfogták őket és megvádol -
ták azzal, hogy ellopták a poharat! Meg néz -
ték a zsákokat, és Benjámin zsákjában meg
is találták!

Mindannyian visszamentek a városba.
Borzasztó helyzetben voltak. Mi fog történni
Benjáminnal? Megölik? Vagy csak rab -
szolga lesz? Hogyan fognak hazamenni az
apjukhoz nélküle? nagyon meg voltak
ijedve. Biztosak voltak abban, hogy Isten
bünteti őket azért, ahogyan Józseffel
bántak.

A Biblia azt mondja a 4. Mózes 32:23-ban:

„bűnötöknek büntetése
utólér benneteket”

Színezd ki a betűket!

Fontos, hogy ezt mi se felejtsük el!

Rajzolj egy ezüst poharat
Benjámin zsákjába!
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3. TöRTénET: Megbocsátás és a jó hír
Ez a történet arról szól, hogy: hogyan kell megbocsássunk másoknak. Olvasd el:

1. Mózes 45:1-28

A testvérek könyörögtek Józsefhez, hogy ne büntesse meg Benjámint. Azt mondták,
hogy az édesapjuk meghalna bánatában, ha Benjámin nem menne haza. József
látta, hogy a testvérei megváltoztak, most már törődtek egymással és az apjukkal is.

Eljött az ideje, hogy megmondja nekik, hogy ő a testvérük. Minden szolgáját kiküldte,
majd azt mondta a testvéreinek:

„Én vagyok József!”
Színezd ki a betűket!

A testvérek először nem akarták
elhinni, amit hallottak! József meg -
bocsátott nekik mind azok ért, amit
vele tettek azelőtt. Azt mondta, hogy
Isten volt az, aki őt Egyiptomba
küldte.

Megkérte őket, hogy siessenek haza
az élelemmel, azután pakoljanak
össze mindent, és jöjjenek vissza
hozzá Egyiptom ba. Hozzák maguk -
kal az édes ap jukat, feleségeiket,
gyere kei ket és az állataikat is.

Egészítsd ki a szavakat!

József meg_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
a testvéreinek. 
József azt mondta nekik, hogy
hozzák el az édes_______
E_______ba.

Tudod, hogy Isten kész megbocsátani minden bűnödet? 
Ezt azért teszi, mert az Úr Jézus a te bűneidért is meghalt a kereszten.

Rajzolj néhány gyereket még, 
majd színezd ki a képet!
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4. TöRTénET: Együtt Egyiptomban
Ez a történet arról szól, hogy: Istennek terve van a mi életünkkel is. Olvasd el:

1. Mózes 46:1-34

Amikor József testvérei elmondták az édesapjuknak, hogy József mégis
él és uralkodó Egyiptomban, az idős apa eleinte nem hitte el! Amikor
azonban meglátta a szekereket, amiket József küldött, már tudta, hogy
igaznak kell lennie.

Több mint 22 éve nem látta Józsefet!

Egészítsd ki a mondatokat!

József sz__ __ __ __ __ __ __ __ küldött az édesapjának,
hogy elhozassa E__ __ __ __ __ __ __ba.
József több, mint  __ __  éve nem látta az édesapját.

Rövidesen készen álltak mind -
annyian az útra. Mekkora tömeg
volt: férfiak, nők, gyerekek és
állatok!

Amikor elérkeztek Gósen földjére,
József eléjük ment, hogy találkoz -
zon velük. Átölelte az édesapját, és
sokáig sírtak az örömtől.

A Faraó megkapta a hírt, hogy
megérkeztek József rokonai. öröm -
mel üdvözölte őket, és meg engedte
nekik, hogy Gósen földjén teleped -
jenek le, ahogyan József is már
megígérte nekik.

Milyen boldog befejezés! Isten
mindent jóra fordított. József soha -
sem veszítette el a hitét Istenben, és Isten terve megvaló -
sult az életében. Ő velünk is ugyanezt teszi, ha készek
vagyunk bízni Benne és engedelmeskedni neki.

Színezd ki a képet!


