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Ісак був дуже радий.  Його син Яків 
повернувся додому.  Навіть  
Ісав привітав брата, якого  
колись поклявся вбити. 



Але сини Якова були незадоволені, 
тому що їхній молодший брат  
Йосип був батьковим  
                улюбленцем.  



Брати Йосипа розлютилися 
ще більше, коли 
 він розповів їм 

 свої сни. 



“... ми в’яжемо снопи серед поля, і 
ось мій сніп зачав уставати, та й став.  

І ось оточують ваші снопи, 
 - та й вклоняються 

 снопові 
 моєму”, 
 - сказав 
 Йосип. 



Цей сон означав, що Йосип 
 мав бути важливіший, 

 ніж його брати.  



У другому сні Йосипа сонце, місяць 
 і зорі поклонилися 
 перед ним.  Навіть 

 його батько Яків 
 розсердився на 
 нього за те, що 

 він ставив себе понад 
 своїх батьків та братів.  



Одного дня Яків послав Йосипа у 
поле, де його брати випасали свої   
   отари.  Брати бачили, як він  
                 наближався. 



“Ось іде той сновидець!  А тепер 
давайте вбиймо його”, - змовлялись   
   вони.  Йосип не знав, яка на нього  
               чекає небезпека.  



Рувим, найстарший брат, не 
погоджувався: “Не проливайте 

крови, - киньте його до ями 
 тієї, що в пустині, а 
 руки не кладіть на 

                                      нього.” 



Рувим планував врятувати 
Йосипа, коли настане ніч.  



Коли  
Йосип  
прийшов,  
його брати 
схопили його 
і зняли його 
квітчасте 
вбрання, … 



… яке  
Яків зробив 
спеціально  
для свого 
улюбленого сина.  
Потім вони 
кинули його до  
жахливої  
ями. 



Поки Рувима не було,  
повз них проходив  
караван верблюдів,  
які йшли до далекого  
 
 
 
                                              Єгипту. 



“Давайте продамо  
його”, - закричав  
Юда, його брат.  
Угоду було укладено.   
 
 
 

Вони продали 
 Йосипа за 

                                              двадцять 
                                            срібняків. 



Заплаканий і переляканий,  
Йосип безпомічно дивився,  
як, зігнувшись,  
верблюд віз  
його далеко  
 
 
              від його  
          сім’ї та рідної  
                землі.  



“Оце ми знайшли.  Пізнай 
но, чи це (закривавлене) 

вбрання – твого 
 сина воно, 

 чи ні?” 



Жорстокі брати змусили 
 Якова повірити, що його 

 улюбленого сина розірвав 
 дикий звір.  Яків 

 розідрав свій 
 одяг і скорбів. 

  Ніхто не міг 
 потішити його.  



У Єгипті Йосип напевно 
 був наляканий і самотній.  

Напевно, він 
 сумував за 

 домом.  Але він 
 не міг втекти. 



Він був рабом у домі Потіфара, 
Єгипетського царедворця.  

Потіфар бачив, 
 що Йосип завжди 
 багато працював 

 і йому можна 
 довіряти. 



“І Йосип знайшов 
милість в очах його 
(Потіфара), і служив 
йому... І сталося, - 
відколи він призначив 
його в  
домі  
своїм, … 



… і над усім, що він мав, 
то поблагословив 
Господь дім  
єгиптянина  
через  
Йосипа.”  



Через Йосипа  
Бог дав Потіфару  
добрий врожай  
і велике  
багатство. 



Зробившися тепер важливою  
людиною, Йосип продовжував  
довіряти й вірно  
служити Богу.   
Але на Йосипа  
чекала біда.  



Потіфарова дружина була зіпсутою 
жінкою.  Вонa просила  
Йосипа бути їй  
за чоловіка. 



Йосип відмовлявся.  Він не хотів 
грішити проти  
Бога, роблячи  
зло Потіфару.  



Коли жінка спробувала  
змусити його, він  
втік.  Але вона  
схопила його  
            одежу.  



“Він прийшов був до мене, щоб 
покластись зо мною, та я закричала  

                      сильним голосом, то 
                      позоставив  
                      одежу свою  
                      в мене.” 



Потіфар розлютився.  Можливо, він 
знав, що його жінка бреше.  Але він 

мав щось робити.  Що?  



Потіфар  
посадив Йосипа  
до в’язниці.   
Хоч Йосип був  
невинний, він  
     не мав ні  
     гіркоти, ні зла. 



Можливо, із  
своїх труднощів  
він пізнав, що  
де б він не був,  
хоч навіть і у  
в’язниці,  … 



… Бог  
прославить  
його, якщо він 
прославлятиме 
Бога.  



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 
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Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Книга Буття, голови 37 та 39 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про 
чудового Бога, Який створив нас і бажає, 

щоб ми Його знали.  
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які 

Він зве гріхом.  Покаранням за гріх є 
смерть, але Бог любить тебе так сильно, 

що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім 
Ісус повернувся до життя й пішов додому 

у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він 

це зробить!  Він прийде й тепер житиме у 
тобі, і ти завжди житимеш разом з Ним. 



Якщо ти віриш, що це правда, скажи 
Богу: “Дорогий Ісусе,  

я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, 
щоб померти за мої гріхи, щоб я тепер 

міг мати нове життя і одного дня 
пішов бути з Тобою назавжди.  

Допоможи мені слухатися Тебе і жити 
для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  

Читай Біблію і щодня говори з Богом!   
Євангелія від Івана, 3:16 
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