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ZNOWU RAZEM 
 
SŁUŻBA – Nasze rodziny uczą nas, jak służyć innym. 
 
Źródła: 
1 Księga Mojżeszowa 45,16-47,12; 50:15-21; Patriarchowie i Prorocy, s. 143-157. 
 
Wiersz pamięciowy: 
„Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (List do Galacjan 6,10) 
 
Cele  
Dzieci: 
 Wiedzą, że Bóg pomaga nam służyć naszym bliskim. 
 Odczuwają odpowiedzialność za dobrostan swojej rodziny.  
 Reagują, pomagając w domu oraz kościele.  
 
Przesłanie 
Bóg pomaga mi służyć własnej rodzinie.  

 
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 
 
Spojrzenie na lekcję biblijną 

Faraon dowiaduje się o przybyciu braci Józefa i wraz z nim zaprasza całą rodzinę, aby przyjechała do Egiptu i 
tam zamieszkała. Bracia wracają do domu z jedzeniem, ubraniami, zwierzętami i wozami, na których mają przewieźć 
majątek do Egiptu. Siedemdziesięciu członków rodziny Józefa zamieszkuje w ziemi Goszen. Józef spotyka swojego ojca 
i zabiera swoich bliskich na spotkanie z faraonem. Po śmierci Jakuba zapewnia swoich braci, że ich nie skrzywdzi. Wie, 
że to Bóg wysłał go do Egiptu przed nimi, aby mógł zająć się całą rodziną. 

 
Ta lekcja jest na temat łaski 

Bóg stworzył nas, abyśmy byli częścią rodziny. Chce, żebyśmy służyli w naszych domach i rodzinach 
kościelnych, troszcząc się o innych. Pomoże nam znaleźć sposoby, aby to zrobić. 

 
Pogłębienie wiedzy nauczyciela 

„Rodzice powinni uświadomić sobie, że najważniejszą lekcją, jakiej muszą nauczyć się ich dzieci, jest to, że 
muszą wnosić swój udział w dźwiganiu ciężarów domowych (…) Rodzice powinni uczyć swoje dzieci rozsądnego 
spojrzenia na życie, aby zdawały sobie sprawę, że mają być przydatne w świecie (…) 

Pomóżcie swoim dzieciom, rodzicom, pełnić wolę Bożą, będąc wiernymi w wykonywaniu obowiązków, które 
naprawdę należą do nich jako członków rodziny (…) Cierpliwie wychowuj ich do działania w kręgu rodzinnym, aby z 
powodzeniem podejmowały wysiłki dzielenia ciężarów ojca i matki, braci i sióstr. W ten sposób będą miały satysfakcję, 
wiedząc, że są naprawdę użyteczne” (Chrześcijański dom, s. 133-134). 

 
 
Dekoracja sali 

Na tablicy ogłoszeń pod napisem „Służcie sobie” umieść zdjęcia pomagających sobie nawzajem rodzin. Możesz 
także umieścić zdjęcia innych osób z naszej społeczności, które służą, np. strażaków, lekarzy, policjantów, osób 
zajmujących się naprawami, nauczycieli, taksówkarzy itp. Uwzględnij wszystkich, którzy dzięki swojej pracy stali się 
częścią społeczności w twojej okolicy. W rogu pokoju zostaw miejsce na salę tronową faraona. Udekoruj duże krzesło i 
połóż na podłodze specjalną tkaninę. Możesz także umieścić na krześle koronę. 
 
  



Zarys lekcji 
 
 Część lekcji Minuty Czynności Materiały 
 Powitanie  Przywitaj dzieci przy 

wejściu; zapytaj o ich 
radości i smutki. 

- brak 

1. Zajęcia wprowadzające 
- 
opcje 

do 10 a) Kto co robi? 
 
 
 
 
b) Pomoc Zawodowa 
 

- różnorodne przedmioty 
gospodarstwa domowego, papier, 
ołówek, Biblie 

 
- karty z zawodami, Biblie 
 

* Śpiew, modlitwa i misja  do 10 Wspólnota 
Piosenki 
Misja 
Dary 
Modlitwa 
 
*Ten punkt może być 
wykorzystany w każdym 
momencie w trakcie lekcji. 

- brak 
 
 
- pudełko na dary 
- brak 

2. Lekcja biblijna do 20  Przedstawienie historii 
 
 
 
 
Wiersz pamięciowy  
 
 
 
 
 
 
 
Studium Biblii 

- tablica kredowa lub tablica na 
suche flamastry, kreda lub 
flamaster 

- kostiumy z czasów biblijnych 
 
- Biblie, puste pojemniki po jedzeniu 

lub napojach z płaskimi ściankami 
(kartony po płatkach 
śniadaniowych, po mleku itd.), 
dwa kawałki papieru na każde 
słowo z wersetu, flamaster, taśma 

 
-Biblie 

3.  Zastosowanie lekcji do 15 Scenariusze - ściereczki o długości ok. 15 cm, 
skrawki materiału przedstawiające 
ręczniki, myjki 

4. Dzielenie się lekcją do 15 Troska o moją rodzinę - papier, kolorowe flamastry 
 
 
  



Prowadzenie lekcji 
 
POWITANIE  
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć 
ich, aby podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech 
rozpoczną realizację wybranej czynności wprowadzającej. 
 
 
ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE 
 
Wybierz takie zajęcia, które są najbardziej odpowiednie w waszej sytuacji. 
 
a) Kto co robi? 
 
Potrzebujesz:  

● różnorodne przedmioty gospodarstwa domowego 
● papier 
● ołówek 
● Biblie 

 
 Z wyprzedzeniem ułóż na stole różne przedmioty, takie jak ściereczka do kurzu, butelka oleju, płyn do mycia 
naczyń, mały kosz na śmieci, garnek do gotowania, karta kredytowa itp. Ponumeruj obiekty na stole, zapisując liczbę 
(wystarczająco dużą, aby była łatwo widoczna) na kartce papieru i umieszczając ją obok każdego przedmiotu. 
Rozłóż papier i ołówki. Powiedz: Spójrzcie na każdy przedmiot. Na papierze zapiszcie jego numer oraz imię osoby, 
która używa go w twoim domu. 
 
Podsumowanie  

Kiedy dzieci skończą, podnieś każdy przedmiot i zapytaj: Kto w twoim domu używa tego przedmiotu? 
(Pozwól na odpowiedzi). Czy wszyscy w twojej rodzinie pomagają sobie nawzajem w obowiązkach domowych? 
Czemu? Czy to sprawiedliwe, aby jedna lub dwie osoby wykonywały całą pracę? W jaki sposób praca w domu 
pomaga twojej rodzinie? Znajdźmy i przeczytajmy List do Galacjan 6,10. Czytajcie razem na głos. Bóg jest 
szczęśliwy, kiedy służymy naszej rodzinie. Dziś dowiemy się, że: 

 
Bóg pomaga mi służyć własnej rodzinie.  

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
b) Pomoc zawodowa 
 
Potrzebujesz:  

●  karty z zawodami 
● Biblie 

 
Przygotuj przed zajęciami karty z obrazkami przedstawiającymi zawody lub karty, na których będą napisane ich 

nazwy (sekretarka, rolnik, lekarz, nauczyciel, kaznodzieja, krawiec, ogrodnik, mechanik samochodowy itp.). 
Daj każdemu dziecku po jednej karcie i poproś je, aby odegrały sytuację, w której pomagają swoim bliskim lub 

rodzinie kościelnej, wykonując pracę, jaka widnieje na ich karcie. Niech inni uczniowie odgadną, jaki to jest zawód. 
 

Podsumowanie  
Zapytaj: Jaki zawód lub jaką pracę naprawdę chcesz wykonywać, gdy dorośniesz? (Wysłuchaj odpowiedzi.) 

W jaki sposób mógłbyś pomagać swojej rodzinie, mając taką pracę? (Wysłuchaj odpowiedzi.) Jak możesz teraz 
pomagać swojej rodzinie? (Wysłuchaj odpowiedzi.) Przeczytajmy List do Galacjan 6,10. Czytajcie razem na głos. 
Bóg jest szczęśliwy, kiedy służymy naszej rodzinie. To prowadzi nas do dzisiejszego przesłania: 
  
Bóg pomaga mi służyć własnej rodzinie.  

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
 
 
 
 
 
 



* ŚPIEW, MODLITWA I MISJA 
 
Wspólnota 
Wspomnij o radościach i smutkach, które zadowoleni i zmartwieni uczniowie zgłosili do ciebie przy drzwiach na początku 
lekcji. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z zeszłotygodniowych lekcji. 
Wspomnij o urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
  
Piosenki 
Rodzina (pieśń nr 503) 
Jezu Chryste, Panie chwał (pieśń nr 101) 
Do Ciebie, Panie (pieśń nr 500) 
 
Misja - Podziel się historią. 
 
Dary 
 
Potrzebujesz: pudełko na dary 
 

Powiedz: Bóg użył Józefa, aby zaspokoił on potrzeby wielu ludzi. Bóg może użyć twoich talentów, abyś 
pomagał ludziom w domu oraz w kościele.  
 
Modlitwa 

Rozdaj uczestnikom szkoły sobotniej papier i ołówki. Uwzględnij odwiedzających. 
Niech dzieci napiszą lub narysują jeden ze sposobów, w jaki mogą troszczyć się o rodzinę domową i jeden ze 

sposobów, w jaki mogą opiekować się rodziną kościelną. 
Zrób krąg modlitwy. Poproś ochotników, aby modlili się o to, by Bóg pomógł im wykonywać to, co napisali lub 

narysowali. Zakończ ćwiczenie modlitwą osoby dorosłej. 
 

 
LEKCJA BIBLIJNA 

Potrzebujesz:  
● tablicę 
● kredę lub suche flamastry 
● kostiumy z czasów biblijnych 
 
Wybierz dzieci do odgrywania ról Józefa, jego pięciu braci, Jakuba i faraona. Niech odegrają te role w 

odpowiednim miejscu w historii. 
 
Przedstawienie historii 

Opowiedz historię, zapisując imiona jedenastu braci Józefa, tak aby wszyscy mogli je zobaczyć. Zadaj pytania: 
Ilu z was ma braci lub siostry? Ile macie rodzeństwa? Józef dorastał w rodzinie z jedenastoma braćmi. Był 
przedostatnim synem i ulubieńcem ojca. To spowodowało, że dziesięciu starszych braci było o niego 
zazdrosnych i nienawidziło go. Pewnego dnia postanowili sprzedać go jadącym do Egiptu handlarzom 
niewolników. Józef miał dobry powód, żeby gniewać się na swoich braci, zobaczmy jednak, jak potraktował ich 
po latach. Przeczytam teraz historię biblijną. Kiedy powiem „Józef”, chcę, żebyście złożyli dłonie razem, dotknęli 
kciukami klatki piersiowej i skinęli głową. 
 
Przeczytaj lub opowiedz historię. 

Wkrótce po ponownym spotkaniu z Józefem [dłonie razem, kiwnięcie głową], jego bracia rozpoczęli długą 
podróż do domu, do Kanaanu. Cóż to była za wspaniała podróż! Mieli załadowane jedzeniem wozy. Mieli nowe ubrania i 
pieniądze, które dał im Józef [dłonie razem, kiwnięcie głową]. Mieli wiele osłów załadowanych prezentami dla swojego 
ojca. Ponadto otrzymali specjalne zaproszenie faraona, aby przybyli i zamieszkali w Egipcie, gdzie oni i ich rodziny 
mieliby dość jedzenia przez pozostały czas głodu. 

Kiedy wrócili do domu, ich ojciec, Jakub, początkowo nie mógł uwierzyć w te cudowne wiadomości! Jego 
ukochany syn, Józef [dłonie razem, kiwnięcie głową], żył! Józef [dłonie razem, kiwnięcie głową] nie był martwy, jak 
Jakub sądził przez te wszystkie lata.  
- Jesteście pewni? - wielokrotnie pytał swoich synów. - Czy na pewno Józef [dłonie razem, kiwnięcie głową] żyje? 
Mówisz, że jest namiestnikiem Egiptu? Powtórz to jeszcze raz! Jeszcze raz! 

W końcu Jakub i jego rodzina wyruszyli do Egiptu. Jakub, jego córka, żony jego synów i jego małe wnuki 
siedzieli wygodnie na wozach, które przygotował dla nich faraon. Jego synowie jechali obok nich na pulchnych osiołkach 
faraona. To była długa podróż, ale mieli dużo jedzenia. Przez całą drogę serce Jakuba śpiewało! Naprawdę, naprawdę 
miał zamiar jeszcze raz zobaczyć swojego syna Józefa [dłonie razem, kiwnięcie głową]! 

W domu Józefa [dłonie razem, kiwnięcie głową] jego słudzy przynieśli mu dobrą nowinę. 
-Twoja rodzina już prawie tu jest - ogłosili. 



- Pospieszcie się! Przygotujcie mój rydwan! - rozkazał Józef [dłonie razem, kiwnięcie głową]. Jechał tak szybko, jak tylko 
jego konie mogły galopować, by spotkać się z ojcem. Kiedy dotarł na miejsce, podbiegł do Jakuba, uściskał go i płakał z 
radości. 

Niedługo potem Józef [dłonie razem, kiwnięcie głową] zabrał pięciu braci do pałacu na spotkanie z faraonem. 
[Niech wybrane przez ciebie dzieci wystąpią i odgrywają role piątki braci, Józefa i faraona, gdy będziesz dalej opowiadać 
historię. Niech powtórzą dialog po tym, jak przeczytasz ich kwestie. Możesz też zechcieć napisać role z wyprzedzeniem i 
poprosić dzieci o ich przeczytanie].  
- Czym się zajmujecie? - zapytał faraon. 
- Jesteśmy pasterzami - odpowiedzieli. 
- Twoi bracia mogą mieszkać w Goszen - powiedział faraon Józefowi [dłonie razem, kiwnięcie głową]. - To najlepsza z 
mojej ziemi. Zatrudnię ich także, aby zajmowali się moim bydłem. 

Józef [dłonie razem, kiwnięcie głową] zabrał również ojca na spotkanie z faraonem. [Niech „Józef” 
przyprowadzi dziecko, które gra rolę Jakuba]. A Jakub, wielki mąż Boży, błogosławił faraona, potężnego króla Egiptu. 

Siedemnaście lat po tym, jak on i jego rodzina przeprowadzili się do Egiptu, Jakub zmarł. Miał 147 lat. Jego 
synowie zaczęli się martwić. Być może teraz, gdy ich ojciec nie żyje, Józef [dłonie razem, kiwnięcie głową] w końcu 
wyrówna rachunki za tę straszną rzecz, której się dopuścili. Postanowili wysłać Józefowi [dłonie razem, kiwnięcie głową] 
wiadomość.  
- Zanim nasz ojciec umarł, powiedział, że chce, abyś wybaczył nam zło, które ci wyrządziliśmy. 
- Chcieliście mnie skrzywdzić - odpowiedział Józef [dłonie razem, kiwnięcie głową] - ale Bóg zmienił to w dobro. Dzięki 
niemu mogłem wam wszystkim pomóc. 

Być może nigdy nie będziesz wysokim urzędnikiem rządowym swojego kraju. A może nigdy nie będziesz musiał 
ratować swojej rodziny przed głodem. Ale jesteś częścią rodziny. Co możesz zrobić teraz, aby chronić, pomagać i 
okazywać miłość ludziom, z którymi mieszkasz? 

 
Podsumowanie 

Zapytaj: Co czuł yś do swoich braci, gdybyś był Józefem? (Wysłuchaj odpowiedzi.) Jak czuł się Józef, kiedy 
ponownie zobaczył swoich braci? (Cieszył się, że ich widzi, ale chciał się dowiedzieć, czy zmienili się na lepsze. Był 
zadowolony ze sposobu, w jaki Bóg wydobył dobro ze złej sytuacji. Kochał ich pomimo tego, co zrobili). Dlaczego tak 
się czuł? (Pozwolił Bogu kontrolować swoje uczucia.) 

Jak Bóg może pomóc ci okazywać postępować w duchu miłości wobec członków twojej rodziny? (Kiedy 
oddam moje życie Jezusowi. Kiedy będę każdego dnia modlil się, aby mnie kontrolował i włożył w moje serce swoją 
miłość.) Pamiętajmy: 
 
Bóg pomaga mi służyć własnej rodzinie.  

 
Werset pamięciowy 
 
Potrzebujesz:  

● Biblie 
● puste pojemniki po jedzeniu lub napojach z płaskimi ściankami 
(kartony po płatkach śniadaniowych, po mleku itd.), dwa kawałki papieru na 
każde słowo z wersetu 
● flamaster 
● taśma 

 
Przed lekcją przygotuj dwa zestawy pojemników. Zapisz każde słowo wersetu pamięciowego na oddzielnych 

kartkach papieru (uwzględnij również odnośnik). Przyklej po jednej kartce do jednego płaskiego boku każdego pojemnika 
zestawie. Zrób to samo z drugim zestawem. Wymieszaj pojemniki w każdym zestawie. 

Przeczytaj na głos werset pamięciowy. Niech dzieci powtórzą go kilka razy. Upewnij się, że rozumieją słowa. 
Podziel klasę na dwie drużyny. Na twój sygnał każda z nich ma podejść do jednego z zestawów pojemników i 

ułożyć je w taki sposób, aby słowa wersetu pamięciowego układały się po kolei od dołu do góry. Powtarzaj czynność, aż 
dzieci będą mogły wypowiedzieć werset z pamięci. 

 
 
Studium Biblii 
 
Potrzebujesz:  Biblie 

 
Powiedz: Biblia mówi o dwóch innych braciach - Jakubie (ojcu Józefa) i Ezawie - którzy spotkali się po 

wielu latach rozstania. Kiedy się rozstali, Ezaw rozgniewał się na Jakuba za to, że pozbawił go pierworództwa. 
Jakub bał się więc zobaczyć Ezawa, ponieważ sądził, że będzie on chciał zemsty. Dowiedzmy się, co się stało, 
kiedy znów się spotkali. Pomóż dzieciom znaleźć 1 Księgę Mojżeszową 33,4-11. Pozwól ochotnikom po kolei czytać 
wersety. Dorośli pomagają w razie potrzeby. 

 



Podsumowanie 
Zapytaj: W czym Ezaw był podobny do Józefa? Przeczytajcie razem 1 Mojżeszową 50,15-21. (Przebaczył 

swojemu bratu nawet po tym, jak jego ten zrobił mu coś złego. Próbował służyć swojemu bratu, towarzysząc mu w 
podróży [1 Księga Mojżeszowa 33,15]). Jak traktujesz swoich braci, siostry lub przyjaciół po tym, gdy zrobili coś, 
co cię zasmuciło? (Daj każdemu dziecku czas na przemyślenie odpowiedzi na to i kolejne pytania). 

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że przez całe życie będziesz znać swojego brata lub siostrę? Jak 
możemy służyć ludziom, których dał nam Bóg? Powtórzmy nasze przesłanie: 

 
Bóg pomaga mi służyć własnej rodzinie.  

 
ZASTOSOWANIE LEKCJI 
 
Potrzebujesz: ściereczki o długości ok. 15 cm, skrawki materiału przedstawiające 
ręczniki, myjki 
 
Scenariusze 

Przeczytaj dzieciom następujący scenariusz: 
Bradley nie zawsze jest najmilszym starszym bratem. Uwielbia drażnić swoje dwie młodsze siostry. Nie 

jest mu przykro, kiedy robi coś, co je denerwuje lub złości. Ale pewnego dnia trójka dzieci bawi się z sąsiadami 
w ich wieku. Sąsiad celowo popycha jedną z młodszych sióstr Bradleya, powodując jej upadek i zadrapania na 
kolanach. 

 
Podsumowanie  

Zapytaj: Co powinien zrobić Bradley, aby zaopiekować się swoją młodszą siostrą? (pomóc jej wstać, umyć 
jej rany, pocieszyć ją itp.) Co mógł zrobić, aby być lepszym bratem? (nie drażnić się, być lepszym przyjacielem itp.) 

Czy kiedykolwiek myślałeś, że Bóg dał ci możliwość służenia swojej rodzinie? (wysłuchaj odpowiedzi.) W 
jaki sposób możesz jej służyć? Daj czas na odpowiedź. 

Daj każdemu dziecku mały kawałek materiału przedstawiający ściereczkę lub myjkę.  
Zapytaj: Jak możemy używać ręcznika, aby służyć innym? (Umyć twarz, ręce lub stopy; wyczyścić 

pomieszczenie w domu; wysuszyć naczynia; pomóc umyć samochód; zrobić chłodny kompres dla kogoś, kto ma 
gorączkę.) Z Bożą pomocą poszukaj sytuacji, w których możesz służyć swojej rodzinie za pomocą ręcznika, lub 
innych sposobów, w jaki możesz jej pomagać. Powiedzmy razem dzisiejsze przesłanie: 

 
Bóg pomaga mi służyć własnej rodzinie.  

 
DZIELENIE SIĘ LEKCJĄ 
 

a) Troska o moją rodzinę  
 

Potrzebujesz: papier, kolorowe flamastry 
 

Poproś dzieci, aby narysowały zdjęcie wszystkich osób (i zwierząt) w swojej rodzinie (w tym ich samych). 
Pomóż im napisać nad obrazkiem: „Mogę służyć mojej rodzinie”. 
Niech pod obrazkiem napiszą werset pamięciowy lub - jeśli wolisz - napisz go na każdej kartce, zanim rozdasz je 
dzieciom. 
Opcjonalnie: jeśli czas pozwoli, zasugeruj, aby uczniowie narysowali swoją rodzinę kościelną - przynajmniej kilku jej 
członków. 
 
Podsumowanie  

Powiedz: Weźcie obrazek do domu i podzielcie się nim z rodziną. Jak się czujecie, kiedy myślicie o 
swojej rodzinie? Wysłuchaj odpowiedzi. 
Powiedzcie mi, jak zamierzacie służyć swojej rodzinie w tym tygodniu? Wysłuchaj odpowiedzi. Powtórzmy werset 
pamięciowy. Powiedzmy jeszcze raz nasze przesłanie: 
 
Bóg pomaga mi służyć własnej rodzinie. 

 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zakończ modlitwą, prosząc Boga, aby pomógł dzieciom poznać potrzeby ich rodziny i własne możliwości pomocy. 

 
UWAGA: ZAPLANUJ ĆWICZENIE B Z CZĘŚCI WPROWADZAJĄCEJ DO LEKCJI W NASTĘPNYM TYGODNIU - 
POPROŚ DZIECI O PRZYNIESIENIE NA ZAJĘCIA ICH ZDJĘĆ Z KRESU NIEMOWLĘCTWA. 
 
  



MATERIAŁ DLA DZIECI 
 

LEKCJA 5 
Znowu razem 
 
SŁUŻBA – Nasze rodziny uczą nas, jak służyć innym. 
 
Źródła: 
1 Księga Mojżeszowa 45,16-47,12; 50,15-21; Patriarchowie i Prorocy, s. 143-157. 
 
Wiersz pamięciowy: 
“Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (List do Galacjan 6,10) 
 

Kiedy jego rodzice byli chorzy, Eryk zajął się swoim młodszym bratem, aby mogli chwilę odpocząć. Podawał mu 
posiłki i pomagał mu sprzątać. Czy pomagasz członkom swojej rodziny? Dzisiejsza historia dotyczy tego, co Józef zrobił 
dla swojej rodziny. 

 
Po wielu latach rozdzielenia ojciec Jakub przybył do Kanaanu ze swoimi żonami i dwunastoma synami. Józef był 

jego przedostatnim synem i jego ulubieńcem. Z tego powodu starsi bracia nienawidzili go i postanowili sprzedać go 
udającym się do Egiptu handlarzom niewolników. 

W Egipcie Józef pozostał wierny Bogu nawet wtedy, gdy spotkały go złe rzeczy. W końcu Bóg pomógł mu zostać 
namiestnikiem. 

Kiedy w całym kraju nastał głód, Jakub wysłał swoich dziesięciu synów do Egiptu po żywność. Józef był 
odpowiedzialny za wydawanie jedzenia. Jego bracia nie wiedzieli, że to on jest namiestnikiem, ale Józef ich poznał i 
ostatecznie ujawnił im, kim jest. Zapewnił ich, że wybaczył im to, że sprzedali go w niewolę. Obiecał zaopiekować się 
całą rodziną, więc mężczyźni wracali do Kanaanu z dobrą nowiną. 

Cóż to była za wspaniała podróż! Mieli załadowane jedzeniem wozy. Mieli nowe ubrania i pieniądze, które dał 
im Józef. Mieli wiele osłów załadowanych prezentami dla swojego ojca. Ponadto otrzymali specjalne zaproszenie 
faraona, aby przybyli i zamieszkali w Egipcie, gdzie oni i ich rodziny mieliby dość jedzenia przez pozostały czas głodu. 

Kiedy wrócili do domu, ich ojciec, Jakub, początkowo nie mógł uwierzyć w te cudowne wiadomości! Jego 
ukochany syn, Józef, żył! Józef nie był martwy, jak Jakub sądził przez te wszystkie lata.  
- Jesteście pewni? - wielokrotnie pytał swoich synów. - Czy na pewno Józef żyje? Mówisz, że jest namiestnikiem Egiptu? 
Powtórz to jeszcze raz! Jeszcze raz! 

W końcu Jakub i jego rodzina wyruszyli do Egiptu. Jakub, jego córka, żony jego synów i jego małe wnuki 
siedzieli wygodnie na wozach, które przygotował dla nich faraon. Jego synowie jechali obok nich na pulchnych osiołkach 
faraona. To była długa podróż, ale mieli dużo jedzenia. Przez całą drogę serce Jakuba śpiewało! Naprawdę, naprawdę 
miał zamiar jeszcze raz zobaczyć swojego syna Józefa! 

W domu Józefa jego słudzy przynieśli mu dobrą nowinę. 
-Twoja rodzina już prawie tu jest - ogłosili. 
- Pospieszcie się! Przygotujcie mój rydwan! - rozkazał Józef. Jechał tak szybko, jak tylko jego konie mogły galopować, by 
spotkać się z ojcem. Kiedy dotarł na miejsce, podbiegł do Jakuba, uściskał go i płakał z radości. 

Niedługo potem Józef zabrał pięciu braci do pałacu na spotkanie z faraonem.  
- Czym się zajmujecie? - zapytał faraon. 
- Jesteśmy pasterzami - odpowiedzieli. 
- Twoi bracia mogą mieszkać w Goszen - powiedział faraon Józefowi. - To najlepsza z mojej ziemi. Zatrudnię ich także, 
aby zajmowali się moim bydłem. 

Józef zabrał również ojca na spotkanie z faraonem. A Jakub, wielki mąż Boży, błogosławił faraona, potężnego 
króla Egiptu. 

Siedemnaście lat po tym, jak on i jego rodzina przeprowadzili się do Egiptu, Jakub zmarł. Miał 147 lat. Jego 
synowie zaczęli się martwić. Być może teraz, gdy ich ojciec nie żyje, Józef w końcu wyrówna rachunki za tę straszną 
rzecz, której się dopuścili. Postanowili wysłać Józefowi wiadomość.  
- Zanim nasz ojciec umarł, powiedział, że chce, abyś wybaczył nam zło, które ci wyrządziliśmy. 
- Chcieliście mnie skrzywdzić - odpowiedział Józef - ale Bóg zmienił to w dobro. Dzięki niemu mogłem wam wszystkim 
pomóc. 

Być może nigdy nie będziesz wysokim urzędnikiem rządowym swojego kraju. A może nigdy nie będziesz musiał 
ratować swojej rodziny przed głodem. Ale jesteś częścią rodziny. Co możesz zrobić teraz, aby chronić, pomagać i 
okazywać miłość ludziom, z którymi mieszkasz? 
 
 
  



Powiedz i zrób 
 
Sobota 

● Wybierz się z rodziną na spacer na pole zboża lub łąkę. Pomyśl o tym, że niektóre stworzenia potrzebują do 
życia zboża lub trawy. 

● Znajdź miejsce, aby usiąść i przeczytać lekcję biblijną. Przeczytaj List do Galacja 6,10 i powiedz, jak go 
rozumiesz. 

● Zaśpiewajcie wspólnie pieśń nr 503 Rodzina. Dziękuj Bogu za swoją rodzinę. 
 
Niedziela 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 45,16-28. Narysuj 
ilustrację przedstawiającą braci Józefa pokazujących ojcu wozy, osły, jedzenie i inne prezenty. 

● Jak myślisz, dlaczego Józef dał Benjaminowi więcej ubrań niż innym braciom? Dlaczego poprosił ich, żeby po 
drodze się nie kłócili? Jakie prezenty dajesz swojej rodzinie? 

● Napisz werset pamięciowy na papierze do pakowania prezentów. Wytnij każde słowo, pomieszaj je, a następnie 
ułóż werset we właściwej kolejności. 

● Dziękuj Bogu za największy dar ze wszystkich - Jezusa. 
 
Poniedziałek 

● Przeczytajcie wspólnie 46. rozdział z 1 Księgi Mojżeszowej. Narysuj ilustrację przedstawiającą spotkanie Józefa 
i jego ojca. Jak myślisz, jak poczuli się w tym momencie Jakub i Józef? Jak ty byś się czuł? 

● Spójrz na mapę biblijną i znajdź Kanaan, Egipt i Goszen. Jak daleko podróżowała rodzina Józefa, by 
przeprowadzić się do Egiptu? Gdybyś mógł podróżować tak daleko od domu, dokąd byś się udał? 

● Módlcie się za ludzi, którzy dzisiaj podróżują. 
 
Wtorek 

● Aby zgłębić temat wielbienia Boga w rodzinie, przeczytajcie i omówcie 1 Księgę Mojżeszową 47,1-12. Narysuj 
obrazek przedstawiający ojca Józefa podczas spotkania z faraonem. Czy kiedykolwiek spotkałeś urzędnika 
państwowego, przedstawiciela rządu lub członka rodziny królewskiej? 

● Napisz werset pamięciowy na kartce papieru. Umieść go w pudełku na płatki śniadaniowe lub innym często 
używanym pojemniku na żywność (pamiętaj o odnośniku). Za każdym razem, gdy w tym tygodniu zobaczysz 
pudełko, powtórz werset. 

 
Środa 

● Podczas rodzinnego wielbienia Boga przeczytajcie i omówcie 1 Księgę Mojżeszową 50,15-21. Dlaczego bracia 
Józefa martwili się, kiedy umarł ich ojciec? Jak myślisz, dlaczego Józef płakał? 

● Jakie zboże jadłeś dzisiaj? Czy był to chleb? A może płatki śniadaniowe? Spójrz na pojemnik z wersetem 
pamięciowym i powtórz go. Zajrzyj do swojej szafki na żywność. Ile rzeczy jest zrobionych ze zboża lub 
kukurydzy? Dziękuj Bogu za jedzenie. 

● Pomyśl o tym, jak troszczysz się o swoją rodzinę, śpiewając razem Rodzinny domu mój (pieśń nr 497). 
 
Czwartek 

● Razem z rodziną przeczytaj jeszcze raz fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 47,1-12. W jaki sposób Józef służył 
swojej rodzinie? 

● Wypisz pięć najważniejszych rzeczy, które zrobiłbyś, aby opiekować się zwierzęciem. Zastanów się, ile więcej 
robi dla ciebie twoja rodzina. Podziękuj im za to. 

 
Piątek 

● Przeczytajcie razem List do Rzymian 12,13. Jeśli to możliwe, zaplanuj, że zaprosisz kogoś na sobotni obiad. 
● Powiedz swojej rodzinie werset pamięciowy, a następnie poproś, aby powiedzieli go razem z tobą. Przed 

modlitwą śpiewaj radosne pieśni rodzinne. Podziękuj Bogu za nowy szabat. 
 


