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Írd ide az adataidat!
Neved:
Korod: születésnapod:
Címed:

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

B71. rész: József élete
Tizenéves próbák Kulcsvers:

1. Mózes 39:21

Olvasd el:
1. Mózes 39: 1-23

és 40: 1-23

Ajánlott további olvasásra:  •  Efézus 6:13-17  •  Jakab 1: 12-18

Azután, hogy Józsefet Egyiptomba vitték, rabszolgapiacra került, a többi rabszolga
közé. Egy nagyon befolyásos ember, Pótifár vette meg, aki a testőrség parancsnoka
volt. József korábbi otthona egyszerű volt, egy sátor kint a pusztában. Most azonban a
körülötte lévő emberek olyan nyelvet beszéltek, amit nem ismert, és pogány isteneket
imádtak. Milyen egyedül és szörnyen érezhette magát!

Tizenhét évesen teljesen kilátástalannak látszott az élete, semmilyen esélye nem volt
szabadulásra, csak egy rabszolgaként eltöltött életre.

K: Milyen különbséget vett észre Pótifár Józsefen?

Amikor Pótifár rájött, hogy József milyen megbízható rabszolga, komoly felelősséget
adott neki. Hamarosan rábízta az egész háztartást. Ez volt azonban az az időszak,
amikor Józsefet a legnagyobb kísértés érte. Pótifár felesége bűnre csábította, és, amikor
ellenállt neki, hamisan megvádolta Pótifár előtt. Ő annyira dühös lett, hogy azonnal
börtönbe vetette. Habár minden reménytelennek tűnt, Isten mindig Józseffel volt és soha
nem hagyta el egy pillanatra sem!

K: Írd ide a kulcsverset!

K: Ennek következményeként mit tett a börtönparancsnok?
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ÖsszEsEN:

K: Két konkrét fogvatartottat említenek, akiket József szolgált ki. Kik ők?

Egyik éjjel mindkettő álmodott valamit.

K: Mi volt a két álom? rajzold le vagy írd le röviden az álmokat!

Nem lehetett könnyű Józsefnek, hogy közölje a sütőmesterrel, hogy három nap múlva meghal, de hittel
és bátorsággal megtette, mivel ez volt, amit Isten neki felfedett. József két álomfejtése igaznak bizonyult.
A sütőmestert felakasztották, a főpohárnokot visszahelyezték a palotába.

K: Mit kért József a főpohárnoktól?

K: Írd le a válaszokat majd keresd meg és karikázd be őket a szÓKErEsŐBEN!

1. Ebben az országban volt rabszolga József. .........................
2. Ő vette meg Józsefet. .............................
3. Pótifár felesége így utalt Józsefre. (39:17)

...................... szolga. 
4. Ide került József az eset után. (39:20) ...........................
5. Ezen keresztül jelezte Isten a főpohárnoknak és a

fősütőmesternek a jövőjüket. ...........................
6. Ennyi volt a szőlővesszők és a kosarak száma.

.............................................
7. Az ő születésnapja alkalmából rendeztek vendégséget:

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

József már huszonnyolc éves volt. Tizenegy évig vagy rabszolga, vagy rab volt a börtönben. Milyen
egyszerű lett volna neki keseregni, vagy panaszkodni, de nem tette. A rabszolgaságon, kísértésen és
raboskodáson keresztül megtanulta, hogy legjobb Istennek engedelmeskedni mindenben, és Őbenne
bízni. Nem valószínű, hogy Te rabszolga vagy rab leszel, de biztos, hogy fogsz kísértéssel szem be sülni.

Ne add meg magad a kísértésnek, hanem fuss Istenhez segítségért, hogy átvészeld!
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2. rész: József élete
Palotai előmenetel Kulcsvers:

1. Mózes 41:38

Olvasd el:
1. Mózes 41:1-45

Ajánlott további olvasásra:  • zsoltárok 105:16-22 •  Ap. Csel. 7:9-10

Egyik éjjel a faraó, Egyiptom királya, álmot látott. Az álom később megismétlődött más formában is. 
A két álom annyira hasonló volt, hogy a király számára egyértelmű volt, hogy fontos jelentése van.

K: Mi volt ez a két álom? rajzolhatsz is, vagy írj rövid összegzést!

A király bölcsei és varázslói nem tudták megfejteni az álmokat. A faraó mérges lett rájuk. Ekkor a
főpohárnoknak, aki mindig a faraó mellett volt készültségben, hirtelen eszébe jutott, hogy neki is volt
álma két évvel korábban, amit valaki megfejtett. Így a főpohárnok beszélt a faraónak Józsefről, akit
azonnal kihoztak a börtönből.

K: Milyen két dolgot tett József, miután kihozták a börtönből, és mielőtt a faraóhoz vitték?

2. álom

1. álom
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ÖsszEsEN:

K: Itt egy „szám-keresztrejtvény”. Olyan, mint egy normális keresztrejtvény, de szavak helyett
számokat kell beírni.

Vízszintes
1. A kövér tehenek és a sovány tehenek száma összesen.
3. Ebben a versben beszél a főpohárnok arról, hogy

nekik is volt egy álmuk.
5. Annak a versnek a száma, amelyikben a Faraó egy

másik nevet ad Józsefnek, szorozva az évek számával, 
amennyi eltelt azóta, hogy a főpohárnok kiszabadult.

6. Az éhinség évei szorozva hárommal.

Függőleges
2. A bőség éveinek száma szorozva a száraz, sovány gabonakalászok számával.
4. A 41. fejezet verseinek száma szorozva hárommal

K: Melyik két igevers mutatja, hogy József tudta, hogy Isten akaratából történik minden?

és  

A királyt nagyon lenyűgözte József álomfejtése. El kellett ismernie, hogy az egy, igaz, élő Isten adta
Józsefnek a bölcsességet.

K: Írd le sAJÁT szAVAIDDAL, hogy mit mondott szolgáinak a faraó! (38. vers)

A király egyből elfogadta az álomfejtést, és egyetértett minden jóslattal.

K: Mit mondott a faraó Józsefnek? (40. vers)

K: Józsefnek ismét nagy felelősségű munkát adtak. Mi volt új feladata?

K: Mit adott a faraó Józsefnek, hogy jelezze új feladatát?

Micsoda ellentét! A koszos börtön legmélyéről az akkori világ legerősebb országának, Egyiptomnak a
felügyelője lett. soha senki ilyen gyorsan ekkora előléptetést nem kapott! Ilyen mértékű előrelépés után
a dicsőség könnyen József fejébe szállhatott volna, és büszke lehetett volna, de nem lett, mert Isten
előre felkészítette erre a feladatra.

versvers
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3. rész: József élete
A törődő uralkodó Kulcsvers:

róma 14:11-12

Olvasd el:
1. Mózes 42. és

43. fejezetek
Ajánlott további olvasásra:  •  zsoltárok 51  •  Filippi 2: 9-11

József hamar beilleszkedett abba a munkába, amit a faraó adott neki. A föld hét évig nagyon termé -
keny volt, jó volt a termés. József összegyűjtette és a raktárakban tárolta a felesleges mennyiséget.
A végén annyira sok volt a termés, hogy nem is számolták, csak gyűjtötték.

Az első hét év után - ahogy azt a faraó az álmában látta - éhínség söpört végig az országon, de
nemcsak az országon, hanem a környező vidékeken is. Amikor az egyiptomiak a faraóhoz mentek
élelemért könyörög ni, azt mondta nekik: „Menjetek Józsefhez!” József pedig eladott nekik abból,
amit erre az időre tettek félre korábban.

Mostanra több, mint 20 év telt el, azóta, hogy a testvérei eladták Józsefet. Most ők is eljöttek
Egyiptomba élelemért.

K: Mit mondtak egymásnak a testvérek, amiből kiderül, hogy még mindig bűntudatuk volt
amiatt, ahogy Józseffel bántak? (Lásd 42:21)

K: Nézd meg újra a 37:7-8. verseket. József első álma a 42:6-ban beteljesedett! 
Írd ide sAJÁT szAVAIDDAL, hogy mi történt!

K: Írd be keresztben, hogy az egyiptomi királyt hogyan nevezték ott, majd függőlegesen
egészítsd ki Jákób fiainak a neveivel, akiket ebben a két fejezetben megtalálsz!
(Az utolsónál ne vedd figyelembe az o betűn az ékezetet!)
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ÖsszEsEN:

József azonnal felismerte a testvéreit, ők azonban érthető módon nem ismerték fel. Úgy nézett ki, mint
egy egyiptomi, és az ő nyelvüket is beszélte. Elsőre úgy tűnt, hogy durván bánik velük, de ez nem volt
igaz. József meg akarta tudni, vajon változott-e a személyiségük, megbánták-e mindannyian azt, amit
vele tettek. József vágyott arra, hogy segítsen bátyjain és az édesapján, de ez lehetetlen lett volna, 
ha még mindig utálják, és a régi féltékenységgel gondolnak rá.

K: Mit éreztek a bátyjai, mit mondtak, amikor észrevették, hogy a pénz, amivel fizettek a
gaboná ért, visszakerült hozzájuk?

Az élelem, amit Egyiptomból hoztak, nem volt túl sok, és hamar utánpótlásra volt szükségük a családjuk
és állataik számára.

K: A második egyiptomi úton mit vittek magukkal a testvérek?

K: Kit vittek magukkal a testvérek?

József úgy döntött, hogy a házában látja vendégül őket. A fivérei ismét nagyon féltek.

K: Mit hittek, hogy mi fog történni velük? (Lásd: 43:18)

Elmagyarázták egy szolgának, hogy a pénz, amivel múltkor fizettek náluk maradt vagy visszakerült
hozzájuk. Ezen a pénzen felül még hoztak magukkal, hogy vásároljanak újra gabonát. A szolga válasza
meglephette őket.

K: Mi volt a válasz?

József álma másodszor is beteljesedett, amikor visszatért házába.

K: Mit tettek a testvérei, miután beszéltek neki apjukról?

Isten valami sokkal nagyobb dolgot mondott nekünk Jézusról. Mindenki meg fog előtte hajolni, és vallani
fogja, hogy Jézus Krisztus Úr!

K: Nézd meg a kulcsverset! Mi mást fog még tenni mindenki azon a napon?
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4. rész: József élete
A teljes megbocsátás Kulcsvers:

róma 5:10

Olvasd el:
1. Mózes 44 és

45. fejezet

Ajánlott további olvasásra:  •  Ap. Csel. 7: 12-15 •  2. Korinthus 5: 17-21

Most a fivérek ismét bajban vannak! József ezüst serlege - egy lakoma
után, amit közösen fogyasztottak el - eltűnt. Amikor haza indultak József
szolgái utánuk mentek, és megvádolták őket a serleg el lopá sá val.
Kinyitották a zsákjaikat és megtalálták Benjámin zsákjában az ezüst
serleget. Amikor József előtt Júda felszólalt, amit mon dott, az teljesen
meggyőzte Józsefet arról, hogy bátyjai megvál toz tak. Nem úgy kezel ték
a legfiatalabbat, mint annak idején őt, és ahelyett, hogy meg akar tak
volna szabadulni tőle, inkább mindenki azt kívánta, hogy bárcsak a saját
zsákjában találták volna meg a serleget! Ez teljesen világossá tette
József előtt, hogy úgy indultak el, hogy haza is akarják vinni Benjámint.

K: Mit ajánlott fel Júda cserébe Benjámin szabadon bocsátásáért?

Most már szabadon elmondhatta József fivéreinek, hogy ő kicsoda. A körülmények, hogy helyre -
állítsák a kapcsolatot testvérei és közte, most már megfelelőek voltak.

1. A lelkiismeretük felébredt.
2. Megvallották bűneiket.
3. Megbánták a rosszat, amit tettek.
4. Bizonyíték volt arra, hogy a hozzáállásuk teljesen megváltozott.

Nekünk is vissza kell is térnünk Istenhez. Bármilyen bűnt követünk el, azt Isten ellen tesszük és
elválasztanak bennünket Tőle. Nekünk is követnünk kell a fenti négy pontot. Ha őszintén megbánjuk
bűneinket, és bizodalmunkat az Úr Jézus Krisztusba vetjük, akkor újra kapcsolatba kerülhetünk
Istennel.

K: Írd ki a kulcsverset és HÚzD ALÁ, hogy Ki képes visszaállítani a kapcsolatunkat
Istennel!

A fivérek azt hitték, hogy József meghalt, mivelhogy azonban élt, meg tudta menteni őket az éh -
halál tól. Olvasd el és gondolkodj el a Kulcsvers jelentésén!

K: József kibékült a testvéreivel. Hogyan tette Isten lehetővé a számunkra, hogy mi is
kibékül hessünk Ővele?
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Írásos értékelés / üzenet:
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ÖsszEsEN:

4. szint
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K: Válaszold meg a kérdéseket, majd írd be őket a Keresztrejtvénybe!
(A sötétebb helyeket is használd!)

Függőleges
1. Ez volt, amiből ötször többet kapott Józseftől 

Benjámin, mint a testvérei.
2. Az egyik, ami nem lesz még öt éven keresztül.
3. Ez vitte József ajándékait apjának.
4. Ez volt József apjának a másik neve.
5. Így nevezték magukat a testvérek József előtt, 

amikor vele beszéltek.

Vízszintes
6. Ennyi ezüst(pénzt) adott József Benjáminnak.
7. Így hívják azt a területét Egyiptomnak, ahol 

lakni fognak: ... földje

K: rakj össze a sötétebb kockákban lévő betűkből egy szót, amiből megtudjuk mit
tett József (többször is)!

K: Olvasd el a 45:26-28 verseket, és töltsd ki az üres helyeket, hogy kiderüljön, mi a
hasonlóság a „Jó hírben”, amit Jákob hallott Józsefről és a „Jó hírben”, amit mi
hallhatunk Jézusról!

A „Jó hír” Jákóbnak Józsefről A „Jó hír” nekünk az Úr Jézusról
1. József ........... . 1. Az Úr Jézus él.
2. József ...................... Egyiptom felett. 2. Jézus uralkodik minden felett.
3. József  .................................... a 3. Az Úr Jézus gondoskodik minden 

családja szükségeiről. szükségünkről.
4. József azt akarja hogy a családja 4. Az Úr Jézus azt akarja, hogy

...........   .................. Egyiptomban. mindenkor vele legyünk.

K: Fejtsd meg, hogy melyik szám melyik betűt jelenti! Négyet beírtunk előre.
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