Biblické stretká pre deti
Stretko č. 8: Jozef
Cieľ: Naučiť deti, že ich Boh miluje a stará sa o ich

potreby. Poukázať na to, že Boh sa stará o teba
a žehná ťa, aj keď si ďaleko od rodiny.
Pomôcky: Biblia, veľké papierové tašky, krepové

papiere rôznych farieb, lepidlá, nožnice, papiere
s nakreslenými bludiskami, ceruzky, box na
pomôcky
Modlitba: Spontánna modlitba vďaky, za to, že sa Boh stará o naše potreby.
Aktivita 1: Vyrábanie farebného plášťa. Z papierových tašiek si vopred urobíme vesty, na

ktoré deti budú nalepovať kúsky krepových papierov. Vyrobia si tak pestrofarebné plášte. Pri
počúvaní biblického príbehu ich môžu mať oblečené.
Aktivita 2: Animátor prečíta, prerozpráva príbeh o Jozefovi z Gn 37:

Jozef bol druhý najmladší syn. Jeho Otec Jakub ho mal veľmi rád a daroval mu pestrofarebné
rúcho. Mával rôzne sny (jeho snopu sa klaňali ostatné snopy, klaňal sa mu mesiac a slnko),
pre ktoré na neho bratia žiarlili. Hodili ho do jamy, potom predali obchodníkom do Egypta a
jeho rúcho namáčali v krvi zvieraťa a otcovi povedali, že ho roztrhalo zviera.
Otázky deťom: Prečo bratia žiarlili na Jozefa? Čo mu urobili? Bolo ich rozhodnutie správne?
Ako sa asi cítil Jozef, keď ho bratia predali obchodníkom?
Aktivita 3: Animátor rozdá deťom papiere s bludiskami. Každé dieťa hľadá a ceruzkou kreslí

cestu od Jakuba a jeho synov /štart/ k Jozefovi v Egypte /cieľ/.
Aktivita 4: Animátor prečíta, prerozpráva príbeh z Gn 39 – Gn 45, ako sa Jozef dostal k

Putifarovi, ako sa mu darilo, ako manželka oklamala Putifara a on dal Jozefa do väzenia. Ako
správne vykladal sny pekárovi, čašníkovi, ako potom vyložil sen faraónovi /tučné, chudé
kravy/ a potom sa stal správcom Egypta. Ako bol Jozef naďalej poctivý bezúhonný, pokorný
/hoci zažil veľa ťažkých vecí/. Ako potom prišli bratia kúpiť jedlo, ako sa nakoniec dal poznať
bratom.
Aplikácia:

Na príklade príbehu Jozefa poukážeme deťom /rozprávaním alebo formou otázok/, že Boh
nás miluje a stará sa o naše potreby. Jozef bol predaný do otroctva, avšak Boh na neho
nezabudol. Naopak, požehnal ho a staral sa o neho aj ďaleko od rodiny.
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Záverečná modlitba: S deťmi ďakujeme za to, že sa Boh stará o všetky naše potreby, všade

kde sme, vo všetkom, čo robíme.

Za tieto námety a ich spracovanie ďakujeme Ruženke Dvorščákovej a Katke Adamovej zo
Spoločenstvo pri KU v Ružomberku.
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