LEKCE 15: Josefův příběh 3 – setkání s otcem
Biblický text k lekci: Genesis 45,25 – Genesis 50
Cíle lekce:
- dítě chápe, že Bůh dodrží svá zaslíbení a nakonec vše dotáhne do vítězného konce
- dítě umí popsat stěhování Josefovy rodiny do Egypta (jak byli přijati, kde bydleli)
- dítě ví, že při odpuštění bychom neměli vzpomínat na křivdy způsobené v minulosti
- dítě si je vědomo toho, že důvěřovat Božím zaslíbením se vyplatí
- dítě si přisvojí, že i ono je Bohem vyvoleno a může se přidat do Boží rodiny
Klíčové verše:
Genesis 46,29: „Josef dal zapřáhnout do vozu a vyjel svému otci Izraelovi vstříc do Gošenu. Když se
setkali, padl mu kolem krku a na jeho šíji se rozplakal.“
Genesis 50,20: „Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím se to stalo, jak dnes
vidíme, zachoval naživu četný lid.“
Římanům 9,25: „Lid, který není můj, povolám za svůj lid a Nemilovanou nazvu Milovanou.“
Biblická fakta:
Josef zve svou rodinu do Egypta. Celkem rodina Jákobova čítala 70 lidí.
Josef se setkává se svým starým otcem Jákobem.
Usídlili se v zemi Gošen, v zemi Ramsesu, protože Izraelci byli pastýři ovcí, což Egypťané považovali
za ohavnost.
Jákob se setkává s faraonem a žehná mu.
V Egyptě trvá dále hlad a Josef skupuje majetek i pozemky obyvatel pro faraona.
Lidé platí nejprve stříbrem, pak stády, pak půdou (pouze kněží žili z důchodů od faraona).
Josef od Egypťanů vybírá jednu pětinu úrody.
Jákob se dožívá 147 let a ještě 17 let žije v Egyptě. Před smrtí žehná svým synům a vnukům.
Jákob (Izrael) žehná nejprve synům Josefa – Manasesovi a Efraimovi (schválně žehná více
mladšímu Manasesovi, který přeroste svého bratra).
Svým synům požehnal každému zvláštním požehnáním – velmi negativně: Simeon a Levi; negativně
– Rúben, neutrálně – Zabulón, Isachar, Dan; pozitivně – Juda, Gád, Ašer, Neftalí, Josef, Benjamin.
Jákoba balzamovali 40 dní a oplakávali 70 dní. Pak ho jdou pohřbít do Kenanské země a uspořádají
7 denní smuteční slavnost. Jákob je pohřben v jeskyni na poli v Makpele.
Bratři Josefovi nevěří, že se k nim i po smrti otce bude chovat hezky, a proto si vymýšlejí, že Jákob
nařídil Josefovi, že má bratrům odpustit – Josef jim však již dávno odpustil, a tak byl z toho smutný,
že mu bratři nevěří.
Josef žil v Egyptě a zemřel ve věku 110 let, viděl i své prapravnuky. Před smrtí říká, že jednou
vynesou jeho kosti z Egypta, až je jednou Bůh vyvede.
Další informace pro zvídavé:
 Jákob byl pochován na pozemku, který koupil od Chetejce Efróna
 Josefovi synové Efrajim a Manases se stali Jákobovi jako Rúben a Simeón
Myšlenky k 15. lekci (aplikace)


Konec dobrý, všechno dobré – radostné setkání po mnoha letech, které by už nikdo nečekal












Hlavním momentem je v závěru knihy Genesis ukázka toho, jak Bůh zachoval Abrahamovy
potomky, navzdory celosvětovému hladu
Za velkými věcmi často stojí pouze jednotlivci, kteří jsou poslušni Bohu navzdory okolnostem
Jákob žehná faraonovi – žehnal vždy větší menšímu – na tom je ukázáno, kdo je nejvyšší. Bůh
je vyšší než farao a ani ten mu nemůže stát v cestě. Farao přijímá do své země Josefovu
rodinu a zajišťuje jim perfektní životní podmínky
Bůh si pro svůj plán může použít i vysoce postavené lidi, nikdo ho nemůže v jeho plánech
zastavit
Josef zachraňuje nejen svou rodinu, ale i egyptskou společnost – Bůh si toho, kdo mu je
poslušný a věrný používá i k proměně společnosti – je to pro nás výzva být solí a světlem
světu kolem nás
U smrti Jákoba i Josefa je naděje a pevné přesvědčení toho, že jednou lid Izraelský vyjde
z Egypta – Boží zaslíbení kanaánské země platí navzdory tomu, že se nyní Izraelci nacházejí
v Egyptě
Bratři se Josefa obávají, nepřijali (nevěřili jeho odpuštění) – Josef nad tím pláče, že v něj
nemají důvěru a mrzí ho to – nedůvěra ve vztazích brání jejich rozvinutí

PŘESAH DO NOVÉHO ZÁKONA: ZASLÍBENÍ IZRAELI (Římanům 9)
Boží zaslíbení pokračování Abrahamova rodu a jeho rozplození pokračuje, Izraelova rodina se usazuje
v Egyptě, kde se velmi rozmnoží a stane se národem. Nyní pro to jsou podmínky. Jak se píše v Římanům
9. kapitole, Izraelci byli ti, kterým svěřil Bůh zaslíbení. Izrael ovšem později od smlouvy s Bohem
odstoupil, zvolili si jiné bohy. Ale díky tomuto odmítnutí, se Boží zaslíbení nabízí (obrací) i k nám
pohanům – Římanům 9,25: Lid, který není můj, povolám za svůj lid. Nárok na Boží povolání neexistuje,
je to sám Hospodin, kdo povolává. Za doby Josefa ještě vše vypadalo nadějně, Bůh zažehnal katastrofu
a nedopustil vymření rodu hladem – ale pokud člověk nechce být s Bohem ve smlouvě, tak s tím nic ni
velký Bůh nenadělá. Je to paradox, ale Bůh nechce ovlivňovat svobodnou vůli člověka. Dnes je pro nás
šance, jak se dostat do široké Boží rodiny, protože Boží zaslíbení vztahu s člověkem platí pro každého,
už nejen pro Josefa a jeho potomky.
Náměty na činnosti s dětmi:
1. Sbírání a přenos jmen – motiv příchozích do Egypta. Nejdříve necháme děti napsat jména
Jákobovy rodiny, co přišla do Egypta (nemusí být všechnaa jména) a pak je úkolem dětí pomocí
slámky přenášet jednotlivé lístečky na určené místo (vtahováním vzduchu do slámky přidrží
papírek)
2. Kreslení ústy (štetcem) – motiv balzamování (natírání). Připravíme vodové barvy, štětce a
papíry, úkolem dětí je pak nakreslit daný motiv (jednoznačný, např. pyramida z přesného počtu
kvádrů, tj. obdélníčků) pomocí držení štetce pouze ústy. Rozhoduje nejen čas, ale i kvalita
(přesnost).
3. Plácaná (skřížení rukou) – motiv skřížení rukou ři požehnání Josefovým synům. Děti si sednou
okolo stolu, dají ruce na stůl a to tak, že levou pod pravou ruku souseda sedícího po levici a pravou
nad ruku souseda sedícího po pravici.
4. Překážková dráha s držením předmětu – motiv pohřebního průvodu (držení rakve). Děti si na
hlavu dají předmět (např. karton od krabice) a mají s ním absolvovat trasu tak, aby jim nespadla,
musí nést náklad opatrně. Rozhoduje nejrve menší počet pádů, při stejném počtu pak čas.

