
 

Az Örömhír újság 2019/1. számához 
 

Fejtörők 
 

 
1. József életéhez jól illik a feladványunkban szereplő ismert ének. Találd ki a versszakok 

első sorait! Írd a számok fölé a piramisban található számokhoz tartozó szótagokat, 
írásjeleket! 
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2. József és testvérei édesapjuk halála után még egyszer rendezik a régmúltban történteket! 
Egészítsd ki az igerészletet a lenti szavakkal. 
 
„Amikor József bátyjai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak: Hátha József __________ 
forral ellenünk, és ___________ most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben 
elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: Apád megparancsolta nekünk halála előtt: Mondjátok 
meg Józsefnek: Kérünk, _________ ___ testvéreid hitszegését és _______, hogy _________  
__________ __ ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái! 
József _______ fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, __________ 
előtte, és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! De József így szólt hozzájuk: __ _________! Vajon 
Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy 
cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én 
benneteket és gyermekeiteket! Így ___________ őket, és __________  _________ beszélt 
velük.” /1Mózes 50,15–21/ 
 
bocsásd meg  bosszút  leborultak   megfizet Ne féljetek  
rosszat követtek el  sírva   szívhez szólóan   vétkét   vigasztalta 
 
 


