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Minden úgy történt, ahogyan József azt előre
meg mondta. Hét évnyi nagyon jó
termés után jött az éhínség hét éve.
nagyon ke vés volt a termés, de
József raktárai tele voltak élelem -
mel, és így tudott segíteni az éhező
embereken.
Kánaán ban József családja is
éhezett. Amikor meghallot ták, hogy
egyiptomban van bőven éle lem,
Jákob elküldte a fiait, hogy vásá rol -
janak belő le. elindultak hát, azon -
ban Benjámint, a legfiatalabb test -
vé rü ket otthon hagyták.

K: Írd az alábbi mondatok mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

17 éven keresztül volt nagyon jó termés.

József raktáraiban volt bőven élelem.

Kánaánban is éhinség volt.

József legkisebb testvérét Benjáminnak hívták.

Amikor József testvérei megérkeztek egyiptomba, József azonnal megismerte
őket, ám ők nem ismerték fel Józsefet. (Már 20 év is eltelt azóta, hogy eladták
Józsefet.) József azonban nem mondta meg nekik, hogy ki is ő valójában.
Barátságtalannak tettette magát, és durván szólt hozzájuk.

„ti kémek vagytok” mondta nekik.
„nem, uram,” válaszolták „Csak ennivalót akarunk vásárolni.”
József azonban tovább vádolta őket.
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1. történet: József testvérei
megérkeznek Kulcsvers:

Galata 6:7

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Mózes 42:1-26



öSSZeSen:

2. oldal

K: Írd be a hiányzó betűket!

„ti k __ __ __ __   vagytok”,  mondta a testvéreinek József.

A testvérek eléggé zavarban voltak. elmagyarázták, hogy mindannyian egy nagy családhoz
tartoznak, tizenketten vannak testvérek a legfiatalabbal együtt, aki most az édesapjukkal otthon
maradt. Azt is hozzátették, hogy egy testvérük „nincs meg”.

K: Melyik testvérük maradt otthon?

B __ __ __ __ __ __ __ 

K: Kire gondoltak, amikor azt mondták, hogy „nincs meg”?

J __ __ __ __ __

továbbra is, mintha idegen lenne, József azt mondta nekik, hogy valahogyan be kell
bizonyítaniuk, hogy nem kémek. egyiküknek ott kellene maradnia börtönben, a többiek
hazamehetnek élelemmel az éhező családjukhoz. Azután vissza kellene jönniük és magukkal
kell hozniuk Benjámint, ha azt akarják, hogy kiszabaduljon az aki ott maradt börtönben.

K: rajzold oda József testvérének arcát a börtön jobboldali ablakába!

A testvérek tanakodtak maguk
között. „ez biztosan azért van,
amit Józseffel tettünk,” mond -
ták. „Isten most így büntet
bennünket azért a gonosz -
ságért.”

Számunkra is fontos, hogy
meg értsük, hogy ha rosszat
teszünk, annak következ mé -
nye lesz számunkra. előbb
vagy utóbb utolér bennünket a
büntetés. A Biblia azt mondja,
hogy ez olyan, mint amikor
magot vetünk, mivel egy napon pontosan az fog kinőni, amit elvetettünk.

K: Színezd ki a betűket!

„amit vet az ember,
azt fogja aratni is”

Galata 6:7 

Simeon volt az, akinek ott kellett maradnia egyiptomban. Megkötözték és börtönbe vetették.
József megparancsolta az embereinek, hogy töltsék meg a többiek zsákjait gabonával.
titokban azt is megparancsolta, hogy tegyék vissza mindenkinek a gabonáért adott pénzét a
zsákjába. A testvérek elég vegyes érzelmekkel indultak el hazafelé a hosszú útjukon.
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József testvérei megdöbben tek,
amikor megtalálták a pénzüket a
zsákok ban. Fél tek attól, hogy mi
történ het velük, ha majd egyszer
vissza kell térniük egyiptom ba.

Mivel azonban Sime ont ott hagy -
ták a börtönben, egy szer csak
vissza kellett menniük.

Megmondták az apjuknak Jákob nak (akit Izráelnek is hívtak), hogy Benjáminnak is velük
kell mennie. ez nagyon elszomorította az idős apát – nem tudta elviselni még a gondolatát
sem, hogy Benjáminnak valami baja eshetne.

K: Írd be a hiányzó betűket, hogy megkapd Jákob három fiának nevét!

1) __ __ z __ __ __      2) S __ m __ __ __      3) __ __ __ j __ __ __ n

Amikor elfogyott az élelmük, Jákobnak végül bele kellett egyeznie, hogy Benjámin is
elmenjen egyiptomba. Így kétszer annyi pénzzel és „egyiptom fő emberének” szánt külön
ajándékokkal elindultak.

K: Az ajándékok között voltak ezek is:

és  

Amikor megérkeztek, József házába vitték őket. Átadták az ajándékokat, és le bo rultak
előtte. (emlékszel még József álmaira?) József az édesapjukról kér dez te őket, és
beszélgetett Benjámin nal. József annyira meghatódott, hogy ki kellett mennie a teremből

sírni. A sok gonoszság ellenére, amit a
testvérei tettek vele, József nagyon szerette
őket, különösen Benjámint, aki az egyedüli
édestestvére volt (a többiek csak féltestvérei
voltak - más volt az édesanyjuk).

A történet el kell gondolkoztasson bennünket,
hogy Isten is mennyire szeret minket, amikor
megbocsát nekünk azokért a rossz dolgokért,
amiket tettünk.
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2. történet: Benjámin 
és a kellemetlenségek Kulcsvers:

efézus 4:32

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Mózes 42:27 -

44:34



öSSZeSen:

4. oldal

K: tedd a szavakat a megfelelő helyre az alábbi mondatban (nézd meg a Kulcsverset)!

nektek          egymásnak

„bocsássatok meg ..................................., ahogyan

Isten is megbocsátott ............................. a Krisztusban.”

nemsokára a testvérek készen álltak, hogy újból
elinduljanak hazafelé. Most József a saját ezüst
poharát rejtette el Benjámin zsákjába. Meg -
várta, amíg elhagyták a vá rost, és azután utánuk
küldte a szolgáit. A szolgák elkapták őket, és
azzal vádolták, hogy ellopták az ezüst poharat.
Mind annyian tagadták, és azt mondták, hogy ha
megtalálják valamelyiküknél, azt nyugod tan
megölhetik.

Átkutatták őket, és a legnagyobb meg -
döbbenésükre Benjámin zsákjában meg találták
a poharat! 

Hogyan tudnak vissza menni az apjukhoz
Benjámin nélkül? Biztosak voltak abban, hogy
Isten bünteti őket azért, amit Józseffel tettek
azelőtt.

Milyen borzasztó, amikor valaki megszegi Isten törvényét, és ennek a
bűnnek a tudatával kell élnie! Isten kész megbocsátani nekünk, ha
valóban bánjuk, amit tettünk, és bízunk az Úr Jézusban, aki meghalt a
bűneinkért.

K: töltsd ki a Szórácsot!

1. József édestestvérének a neve.
2. József apjának eredeti neve.
3. ezt a nevet Isten adta József apjának.
4. ebből készült a pohár, amit József 

elrejtett.
5. Ő maradt ott a börtönben „zálogul”.
6. Így hívták egyiptom királyát.
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Miután József ezüst poharát megtalálták Benjámin
zsákjában, mindannyian visszamentek Józsefhez.
József úgy tett, mintha nagyon mérges lenne rájuk.
végül azt mondta, hogy egyiküknek sem kell
meghalnia, de Benjámin a rabszolgája marad. A
többiek hazamehetnek az apjukhoz. 

Amikor a testvérek ezt meghallották, nagyon kétség be
estek, és az egyikük, Júda, könyörgött Józsefnek,
hogy ő lehessen rabszolga Benjámin helyett.
elmagyarázta, hogy az édesapjuk meghal na bána -
tában, ha Benjámin nem menne haza épségben.
(A történetnek ezt a részét az 1. Mózes 44:14-34 versekben találod.)

K: Húzd alá a megfelelő szavakat az alábbi mondatokban!

Az ezüst poharat Júda / Simeon / Benjámin zsákjában találták meg.

rúben / Simeon / Júda felajánlotta, hogy ő legyen rabszolga Benjámin helyett.

Benjámin / József / Júda még nem mondta meg a többieknek, hogy ő a testvérük.

Amikor Júda ezeket a dolgokat elmondta, József most már biztos volt abban, hogy a
testvérei szíve megváltozott. Most már vigyáztak egymásra és az idős édesapjukra is. eljött
az ideje, hogy megmondja nekik, hogy ki is ő valójában. Megparancsolta a szolgáinak, hogy
menjenek ki a szobából. ezután ezt mondta a testvéreinek:

K: Színezd ki a képet és a betűket!

„Én vagyok
József!”

A testvérei először nem tudták elhinni ezt! Annyira meg vol -
tak lepve, hogy nem tudtak megszólalni. József könnyekre
fakadt, különösen, amikor Benjámint megölelhette.
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3. történet: A megbocsátás 
és a jó hírek Kulcsvers:

1. Mózes 45:8

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Mózes 45:1-28



öSSZeSen:

6. oldal

József megbocsátott a testvéreinek azokért, amit azelőtt vele tettek. elmagyarázta nekik, hogy
ez Isten terve volt az életével. Isten küldte őt egyiptomba azért, hogy megmenthesse a
családját is az éhínség ideje alatt. Milyen nagyszerű volt Józseftől, hogy így tudott gondolkodni!

K: töltsd ki a hiányzó szavakat hogy megkapd, mit mondott József a testvéreinek!

Isten          engem          küldtetek

„nem ti  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ide _ _ _ _ _,  hanem  _ _ _ _ _”

Még öt év hátra volt az éhínségből, így József gyorsan kitalált egy tervet. Azt mondta a
testvéreinek, hogy siessenek haza, és mondják el az apjuknak, hogy él és fontos ember lett
belőle. Azután mindannyian jöjjenek el egyiptomba. József nekik ígért egy területet
egyiptomban, amit Gósen földjének neveztek. Azt akarta, hogy a közelében legyenek, és
láthassa, hogy gondoskodnak róluk, amíg az éhínségnek vége nem lesz.

K: Írd az alábbi mondatok mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Gósen egyiptomban volt.

Az éhínségből még három év volt hátra.

Jákobnak és az egész családjának egyiptomba kellett mennie.

József és testvérei tehát újból jó barátok lettek. tudod, hogy Isten is azt szeretné, hogy az Ő
barátai legyünk annak ellenére, hogy vétkeztünk ellene? Hogy ezt lehetővé tegye, az Úr Jézus
lejött a Mennyből, és meghalt a mi bűneinkért.

elfogadtad Őt, mint Megváltódat? Ha igen, akkor minden rendben van közted és Isten között.
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Amikor József testvérei vissza tértek
Kánaánba, az első dolog, amit el
kellett mesélniük édesapjuknak az
volt, hogy József él és ural kodó
egyiptomban.

Jákób (vagy Izráel, ahogy másként
nevezték) nem tud ta elhinni addig,
amíg nem látta a szekereket, amiket
József küldött, hogy elvigye őt Gósen
földjére, egyiptom nak arra a részére,
ahol le tele ped hetnek.

Gyorsan felkészültek a hosszú útra.
Mindent össze kellett csomagol niuk,
az asszonyoknak és a gyere kek nek is
össze kellett ké szü lődniük és az
állatokat is fel kellett készíteni az útra.
Így a végén egész nagy tár sa ság lett,
akik elindultak.

K: töltsd ki a hiányzó részeket a mondatokban!

József apjának két neve volt:  J__ __ __ __ és  I__ __ __ __ __.

József  sz__ __ __ __ __ __ __ __ küldött, hogy idős apja azokon utazzon egyiptomba.

egyiptomnak arra a részére mentek, amit  G__ __ __ __ földjének hívtak.

Amikor arra a helyre értek, amit Beérsebának hívtak, Isten szólt Jákóbhoz éjjel egy láto -
más ban. Azt mondta neki, hogy ne féljen lemenni egyiptomba, mert az Ő terve az, hogy ott
nagy néppé tegye őt. Isten megígérte, hogy vele fog menni, és megerősítette, hogy ott
találkozni fog a régen elveszettnek hitt fiával, Józseffel.

K: Bogozd ki a betűket, és írd a szavakat a mondat mögé! (Az első betűket aláhúztuk.)

Isten SAeéBrBe-ban szólt Jákóbhoz.    __ __ __ __ __ __ __ __  .

Isten Jákobot nagy PénéP akarta tenni.    __ __ __ __ __  .

egyiptomban Jákob találkozni fog ZJeFeSLÓF __ __ __ __ __ __ __ __ __.
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4. történet: együtt egyiptomban
Kulcsvers:

1. Mózes 50:20

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Mózes 46:1-34
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

Amikor Jákob a családjával megérkezett Gósenbe, József eléjük ment a kocsi -
ján, hogy találkozzon az apjával. Csodálatos pillanat volt!

József átölelte az apját, és sokáig sírtak. Mennyi mondanivalójuk lehetett
egymásnak! József már több mint 22 éve jött el otthonról.

Amikor József elmondta egyiptom királyának, a Fáraónak, hogy megérkezett az
édesapja és a testvéreik, a király elküldött értük, és mindannyian be lettek
mutatva neki. nagyon szívesen fogadta őket, és megengedte nekik, hogy Gósen
földjén le tele ped jenek.

K: Írd az alábbi mondatok mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

József hét éve látta utoljára az édesapját.

József sokáig sírt, amikor újból találkozott az édesapjával.

A Fáraó nem engedte meg Jákóbnak, hogy
letelepedjenek az országában.

K: rajzold meg a képen Jákób, József, és Benjámin arcát és színezd ki a
képet!

Milyen csodálatos vége lett a törté net -
nek! Az egész család együtt volt újra, és
nagyon boldogok voltak.

József biztos volt abban, hogy amik vele
történtek, azok Isten terve szerint voltak,
hogy megmentsen sokakat az éhínség
ideje alatt.

Keresd ki a Kulcsverset a Bibliából, és
olvasd el, hogy mit mondott József
ezekről a dolgokról!

Mi is bízhatunk Istenben, hogy jóra tudja
for dí tani a rossz dolgokat, ha készek
vagyunk bízni Benne teljesen.
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