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Исак је био веома срећан.  Његов син Јаков се вратио 
кући.  Чак се и Исав обрадовао брату коме је једном 
обећао да ће га убити.  Али Јаковљеви синови нису 
били задовољни зато што је Јосиф,  
њихов најмлађи брат био очев  
                           миљеник. 



Jосифова браћа су се наљутила када је он испричао 
њима своје снове.  „Мој сноп жита се усправи високо  

док му се други снопови поклонише” рекао је 
 Јосиф.  Овај сан је значио да ће 

 Јосиф бити важнији него 
 његова браћа. 



У Јосифовом другом 
сну сунце, мјесец и 
звијезде се поклонише 
њему.  Сада је чак и 
отац Јаков био љут на 
њега, сматрајући да је 
умислио да је изнад 
родитеља и браће. 



Једног дана Јаков је послао Јосифа у поље гдје су 
његова браћа чувала стадо.  Када су га видјели како 
долази почеше се договарати „Убијмо сањара”.  
Јосиф није знао за опасност која му се спрема. 



Рувим најстарији брат се није слагао с овим планом.   
„Не смијемо проливати крв” рекао је.  „Погледајте, 
ево бунара.  Бацимо га и нека ту умре.”  Рувим је 
планирао да спаси Јосифа кад ноћ падне. 



Када  
је Јосиф  
стигао, браћа  
су га зграбила  
и скинула  
разнобојни  
капут који је  
Јаков посебно 
направио за свог 
омиљеног сина.  
Онда су га  
бацили у  
ужасну  
јаму. 



Док је Рувим био одсутан,  
наишао је караван са трговцима  
на камилама на путу за Египат.   
„Продајмо Јосифа,” повика  
Јуда, његов брат.   
 
 
 
 
 

Договор је 
 направљен. 
  Продали су 

 Јосифа за двадесет 
                                                              сребрњака. 



Уплакан и устрашен, Јосиф је гледао 
беспомоћно како га караван трговаца 
одводи од породице и отаџбине. 



„Је ли ово Јосифов 
капут?  Крвав је.   
Нашли смо га у 
пустињи”.  Окрутна 
браћа су дозволила 
Јакову да вјерује да  
је његовог омиљеног 
сина  растргнула 
дивља звијер.  Јаков 
је поцијепао своју 
одјећу и туговао.   
Нико га није могао 
утјешити. 



У Египту је Јосиф  
сигурно био сам и 
уплашен.  Можда је 
чезнуо за кућом.  Али 
није могао побјећи.  Био 
је роб у кући Петефрија, 
важног Египћанина.  
Петефрије је увидио да 
Јосиф увијек ради пуно и 
да му може вјеровати. 



„Све што ти радиш испада 
добро”, једног дана рекао му  
је Петефрије.  „Бог је са тобом.  
Желим да будеш мој главни 
слуга и да се бринеш о свим 
пословима мојим и господар  
над свим  
другим  
слугама  
мојим”. 



Бог је дао Петефрију много жетве и 
много блага због Јосифа.  И сада као 
важан човјек, Јосиф је био  
вјеран и послушан  
Богу, али невоља  
је задесила  
Јосифа. 



Петефријева жена је била зла жена.  Она је тражила 
од Јосифа да заузме мјесто њеног мужа.   
Јосиф је то одбио.  Он  
није хтио згријешити  
Богу варајући  
Петефрија. 



Када га је жена хтјела присилити, 
побјегао је.  Али она је ухватила  
и задржала његов  
капут. 



„Твој роб ме је напао” пожалила се Петефријева жена.  
„Види, ево његовог капута!”  Петефрије је био љут.  
Можда је знао да његова жена лаже.  Међутим,  
                               морао је нешто да учини.   
                                 Шта би он могао  
                                  учинити? 



Петефрије је бацио 
Јосифа у затвор.  
Мада није био крив, 
Jосиф се није жалио 
нити је био љут. 



Можда је научио из свог 
тешког живота да није 
важно гдје је, ако слави 
Господа,  Господ ће га 
наградити  – чак и у 
затвору. 



Омиљени син постаје славан 
 

Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Постање 37, Постање 39 

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy 
 који нас је створио и који жели да га упознамо. 

 
Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо!  Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити.  Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек. 
 

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу: 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете.  Амин. 
 

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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