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Исаак бил много щастлив. Синът му, Яков, отново
бил у дома. Дори Исав посрещнал с �Добре Дошъл�
брат си, когото искал да убие преди това. Синовете
на Яков обаче не били щастливи, 
понеже Йосиф � техният най-малък

брат � бил любимец на
баща им. 



Братята на Йосиф се ядосали дори още повече, 
когато той им разказал един от сънищата си. �Моят
сноп стоеше изправен, а вашите снопове се наредиха

около него и му се поклониха�.
Този сън означавал,
че Йосиф щял да
стане по-важен
от братята си. 



Във втория сън на Йосиф, 
слънцето, луната и

звездите се поклонили
пред него. Дори и баща

му Яков се ядосал,
когато чул, че в

сънищата си, Йосиф
бил издигнат по-високо

от родителите и
братята си.



Един ден, Яков изпратил Йосиф на полето, където
братята му пазели стадото. Те го видели да се
приближава и казали: �Хайде да убием този

съновидец�. Йосиф не знаел каква опастност го
грозяла.



Най-възрастният брат, Рувим, не бил съгласен. Той
казал: �Не трябва да проливаме кръв. Нека го

хвърлим в тази яма и той ще си умре там�.
Рувим искал по-късно

да се върне и да
освободи Йосиф.



Когато
Йосиф дошъл
при братята си, 
те го хванали
и съблякли
шарената дрешка, 
която Яков бил
направил
специално за
любимия си син. 
След това, те го
хвърлили в
ужасната
яма.



Докато Рувим го нямало, 
минали едни търговци на
роби, пътуващи към далечен
Египет. Един от братята на
Йосиф, Юда, извикал: �Хайде
да продадем Йосиф�. Веднага

те направили
сделката и

продали брат си
за 20 сребърника. 



Уплашен и със сълзи на очи, Йосиф гледал
безпомощно как го отвеждат далеч
от семейството и дома му.



�Това на Йосиф дрешката ли е?
Цялата е в кръв. Намерихме я в
пустинята�. Жестоките братя
накарали Яков да повярва,
че див звяр бил разкъсал
любимия му син. Яков
раздрал дрехите си и
скърбял за Йосиф.
Никой не можел

да го утеши.



В Египет, Йосиф сигурно бил самотен и
уплашен. Може би копнеел да се върне

у дома. Но не можел да
избяга по никакъв

начин. Той бил слуга в
дома на Петефрий, един

от началниците на
Фараон. Петефрий
веднага забелязал,

че на Йосиф можело
да се разчита.



Един ден, Петефрий казал на
Йосиф: �Всичко, което вършиш
благосупява. Бог е с теб. Искам
да бъдеш моят главен слуга и да
отговаряш за всичко в моя дом, 
включително и за всички
останали
слуги�. 



Бог дал на Петефрий изобилна жътва и
богатство, поради Йосиф. И въпреки, 
че Йосиф се бил издигнал
вече много, той се
доверявал и служил
на Бог вярно. Нещо
неочаквано се
случило обаче.



Жената на Петефрий била нечестива жена. Тя
поискала да изневери на мъжа си с Йосиф. Йосиф
отказал. Той не искал
да съгрешава против
Бог и да наранява
господаря си.



Когато жената се
опитала да го принуди
на сила, той избягал. 
Тя обаче, хванала
дрехата му. 



�Твоят роб ме нападна�, оплакала се тя на мъжа си.
�Ето, виж дрехата му!� Петефрий се разневил много.
Всъщност, той може и да е знаел, че жена му го

лъжела. Но така или иначе, 
той трябвало да
направи нещо. 
Какво ли?



Петефрий хвърлил Йосиф
в затвора. Въпреки, че
бил невинен, Йосиф не се
огорчил, нито се ядосал. 
Вероятно той разбрал чрез

трудностите през които минавал, 
че независимо къде се намирал, 
ако той почитал Бог, Бог щял

да почете него �
дори и в затвора.



Любимият Син Става Роб

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в

БИТИЕ ГЛАВИ 37 И 39

�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130



Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той

нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви
обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, 

Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите
грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! 

Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете
ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във

вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за
да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля
Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


