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ВЪВЕДЕНИЕ
В днешния свят изглежда, че човешкият интелект може да даде отговор на
всички въпроси; че само човешките решения определят съдбата ни. Но докато четем в книгата Битие за живота на Йосиф, заблуждението от тези идеи
става явно, защото се срещаме с един суверенен Бог. Когато преподавате тези
уроци, ще имате възможността да разкриете как Бог работеше в живота на
Йосиф и в Своя избран народ. „Ако Йосиф не беше египетски затворник, той
нямаше да бъде египетски управител“ (Уилям Секер). Моята молитва е чрез
тези уроци много учители и деца да се преклонят пред нашия суверенен Бог
и да Му се доверят.
Дженифър Хайер

СЪДЪРЖАНИЕ
Йосиф, възлюбеният син			
Йосиф, продаден от братята си
Йосиф, затворникът				
Йосиф, възнаграден				
Йосиф, загрижен за своето семейство

Original Title: Life of Joseph
Преводач: Ема Томова
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ЙОСИФ, ВЪЗЛЮБЕНИЯТ СИН
Библейски текст: Битие 29:18-20, 25-28, 31; Битие 30:1-24; Битие 35:16-18;
Битие 37:1-8
Основна истина: Пази се от завистта.
Приложения: (неспасени) Само Христос може да те освободи от греха. Довери Му се.
ПЛАН НА УРОКА
Въведение: Проблемът на Кирил и Ема ОИ
Развитие на събитията:
1. Яков се жени за две жени.
2. Лия и Рахил си завиждат. ОИН
3. Лия ражда синове.
4. Рахил има бебе – Йосиф.
5. Рахил ражда второ дете и умира
6. Йосиф расте. ОИН
7. Яков дава на Йосиф шарена дрешка.
8. Братята мразят Йосиф.
9. Кулминация – Йосиф разказва съня си.
10. Заключение – Братята са разгневени. ОИН
Нагледни пособия: С фигури от 1 до 13 използвайте фон, който изобразява
външна сцена. Може да го заместите с фон, изобразяващ палатка (сцени 1-3).
За да онагледите основната истина, изрежете от бял картон кръг с диаметър
приблизително 25 см. От твърд картон или дърво направете дръжка. Залепете
я върху кръга, така че той да може да се държи като знак. От едната страна
на белия кръг с ясни червени букви напишете „Пази се“. От другата страна
напишете „от завистта“ със зелени букви.
Стих за запаметяване: „...ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни“ (Йоан 8:36)
За всеки урок е предложен по един стих за запаметяване. Но, ако преподавате и петте урока, бихме ви предложили да изберете три стиха, които да
преподадете задълбочено.
Този урок има приложение само за неспасени деца. Затова ще бъде добре да
включите в програмата следната игра – „тренировка с мечове“. Тя разкрива
как християните трябва да се отнасят към завистта. Децата използват своите
„мечове“ – Библиите си, за да намерят отговорите на въпросите. Когато някое
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дете открие отговора, то се изправя и го казва.
Учител: Приберете мечовете си. (Децата слагат Библиите си, „мечовете“,
под мишница.)
Учител: Откъде идва завистта? Галатяни 5:19-21. Извадете мечовете си.
(Децата държат Библиите си с вдигната ръка.)
Учител: Атака!
Децата започват да търсят в Библиите си зададения стих, за да намерят отговора на въпроса. Когато някое дете отговори, че завистта идва от грешната ни
природа, обяснете, че когато принадлежим на Господ Исус, тази част от нас
трябва да се забелязва все по-малко и по-малко. Той иска да ни направи като
Него. Продължете „тренировката“ със следните въпроси, като сте сигурни, че
децата разбират отговорите:
– Какво трябва да направи християнинът, когато се изкушава да завижда?
Псалом 103:2. (Отговор – Да благодари на Бога за това, което му е дал. Благодарността изгонва завистта.)
– Защо християните могат да бъдат доволни (да не се оплакват)? Евреи 13:5.
(Отговор – Бог е с тях и това е по-хубаво от всичко друго.)
ВЪВЕДЕНИЕ
– Той винаги печели приятели. Всички искат да бъдат с него – Кирил имаше
няколко приятели, но всички искаха да бъдат приятели с Тони.
– Мамо, защо не мога да имам повече нови дрехи? Ани има още един нов
анцуг. Не е честно!
` . – Знаеш, че
– О, Ема, ти ми казваш толкова често това – отговори майка и
не можем да си позволим да купуваме много нови неща. Както и да е, твоите
дрехи също са хубави.
– Да, но не толкова колкото на Ани. Нейните са модерни – нацупи се Ема.
Кирил имаше проблем. Ема също. Какъв беше този проблем? (Нека децата
да отговорят.) Те завиждаха. Всичко започна, когато поискаха нещо, което
някой друг имаше. Какво искаше Кирил? Какво искаше Ема? Ти чувствал ли
си се някога като тях? Ако си, значи си пожелавал нещо, което някой притежава. Една от Божиите заповеди е „Не пожелавай“. Първо започваш да желаеш това, което някой друг има. После започваш да завиждаш на този човек.
Това е неподчинение на Бога. И е нещо много погрешно. Затова (вдигнете
основната истина) „Пази се от завистта“. Може би в твоя живот или в твоето
семейство има завист. Днес ние ще „посетим“ едно библейско семейство, в
което имаше много завист.
Сцена 1
(Фон – външна сцена; поставете Лия, фиг. 2; Рахил, фиг. 3; Яков, фиг. 1)
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Яков, за когото четем в книгата Битие в Библията, имаше две жени. (Ако сте
преподавали серията ,,Патриарсите“, тук се нуждаете от по-малко обяснения.) Той не беше планирал да има две жени. Яков обичаше Рахил и искаше да
се ожени за нея. Нейният баща беше казал на Яков, че ще може да се ожени за
нея само след като му работи седем години. Когато тези години изминаха, бащата на Рахил измами Яков и му даде за жена по-голямата и́ сестра Лия. Яков
не обичаше Лия. Той все още обичаше Рахил и искаше да се ожени за нея.
Баща и́ каза на Яков, че може да получи и нея за жена, ако работи още седем
години. Законите в тази страна по онова време са били различни от нашите.
Затова много мъже са имали повече от една жена. Това не било най-доброто
нещо и то довеждало до много неприятности.
Лия завиждаше на сестра си, защото Яков обичаше Рахил, а не нея. Тя често
се опитваше да привлича вниманието на Яков върху себе си. Мислеше си, че
ако той и́ обръщаше толкова внимание, колкото на Рахил, щеше да бъде щастлива. Яков не избра Лия за своя жена. Рахил беше тази, която беше избрал и
която обичаше. Няма съмнение, че Лия завиждаше. Един ден, обаче, се случи
нещо, което направи Лия много щастлива. Тя роди момченце – първият син
на Яков.
– Сега съпругът ми ще ме обикне – казваше Лия.
Тя нарече своя малък син Рувим. Името му означава „Ето, син!“ (Поставете бебе, фиг. 4.)
По-късно Лия роди още един син. После още един. Те се казваха Симеон и
Левий. (Поставете фиг. 5 и махнете фиг. 4.)
Рахил завиждаше. Библията казва: „Рахил завидя на сестра си“. Тя нямаше
деца, а Лия имаше вече четирима сина. Четвъртият и́ син се казваше Юда.
Сцена 2
(Същия фон.)
Всеки път, когато и́ се раждаше син, Лия мислеше, че Яков ще я обича повече от Рахил. Но не беше така и тя завиждаше.
Рахил пък не можеше да понесе това, че Лия имаше деца. Да, Яков я обичаше, но тя толкова много завиждаше на сестра си, че каза:
– Ще умра, ако нямам деца.
Двете сестри спореха, караха се и заговорничеха една срещу друга поради
завистта си. Положението ставаше все по-лошо и по-лошо. Ето това прави
завистта. Често тя започва като една тайна мисъл. Никой друг, освен Бог, не
знае, че завиждаш на брат си, защото е по-умен. Това, че завиждаш на приятеля си заради играчките му, може да е тайна. Но „Пази се“ (Вдигнете основната истина) – Бог не одобрява завистта. В Библията Той казва, че тя е грях
и води до караници. (Яков 3:16).
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(Учителю, докато говорите, използвайте прежда, за да завържете с нея
някое дете.) Завистта се заражда в сърцето ти. Често имаш завистливи мисли. Започваш да се караш с човека, който има по-хубави играчки или дрехи.
Ядосваш се. Измисляш малки подли шеги. Но става още по-лошо – ти започваш да мразиш този човек. Завистта е началото на всичко това. Уловен си от
всички тези лоши неща и не можеш да се освободиш. (Покажете, че детето
не може да се развърже само. Оставете го вързано.) Какво ужасно нещо е
завистта. Нищо чудно, че Бог ни предупреждава да се пазим от нея. Тя донесе
беди и тъга също и в дома на Яков. (Добавете фиг. 6.)
Но от време на време се случваше и по нещо радостно. Всеки път, когато
Лия се сдобиваше със син, тя беше щастлива. Един от синовете и́беше наречен
Асир. Точа означава „честит“ (щастлив). Яков също трябва да е бил щастлив
със своите деца. Той имаше 10 сина и една дъщеря, но нито едно от децата не
беше на Рахил. (Учителю, по-добре е само да споменете вместо да давате
допълнителни подробности за синовете, освен ако децата не започнат да
задават въпроси.)
Но ето, че най-накрая, голяма радост сполетя и Рахил. Библията казва, че
Бог си спомни за нея и отговори на молитвите и́. Той и́ даде син. (Поставете
фиг. 4 до Рахил).
– Ще го нарека Йосиф – каза тя. – Знам, че Бог ще ми даде и друг син.
Малкият Йосиф донесе много радост в живота на Рахил и Яков. Яков изглеждаше някак по-щастлив за този свой син отколкото за другите. Безразсъдно
той обръщаше повече внимание на Йосиф. Това беше така, защото той много
обичаше Рахил и нейният син беше за него много ценен. Познайте как се
чувстваха братята на Йосиф? Да, те му завиждаха. (Махнете всички фигури.)
Йосиф беше само на 6 години, когато Рахил се сдоби с още едно бебе – момче. Тя беше права, казвайки, че Бог щеше да и́ даде още едно момче. Но раждането на това бебе донесе много тъга. Веднага след като то се роди, Рахил
умря. Яков нарече новото си дете Вениамин. Това беше дванадесетия му син
– последният.
Сцена 3
(Фон – външна сцена; поставете 12 сина, фигури 7-11.)
Какво голямо семейство! Дванадесет сина. Би ли искал да принадлежиш на
семейство като това? То беше едно много важно семейство. То постави началото на народа, който Бог беше обещал на Авраам. Те бяха наречени децата на
Израел. По-късно наследниците им (децата на техните деца и т.н.) бяха наречени евреи. Днес евреи живеят по целия свят. Много от тях живеят в страната,
която Бог беше обещал на Авраам – земята на Израел. Всъщност Израел беше
новото име, което Бог даде на Яков (Битие 35:9-13).
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Израел беше страната, в която живееха Яков и семейството му. Годините
минаваха. Йосиф растеше. Често той виждаше завист у своите братя. Но беше
различен от тях. Никъде не можем да прочетем, че Йосиф завиждаше. Сигурна съм, че той често е искал майка му да бъде жива. Може би е бил изкушаван
да завижда на братята си, че те имаха майка. Но Бог беше Бог и на Йосиф.
Йосиф Го обичаше и Му се покоряваше. Това е единственият начин, по който
ти и аз можем да бъдем освободени от завистта и от всеки друг грях. Ти не
можеш сам да се освободиш (Покажете, че вързаното дете не може да се
освободи само). Само една единствена личност може да те освободи. Това е
Исус Христос, Божият Единороден Син. Той умря на кръста, за да те освободи. Аз мога да прережа тази прежда (Направете го и освободете детето.),
но само Исус Христос може да те освободи от греха. Бог казва в Библията:
„...ако Синът (това е Господ Исус Христос) ви освободи, ще бъдете наистина
свободни“ (Йоан 8:36). Ако ти действително искаш да си свободен, довери се
на Господ Исус да направи това за теб. Довери Му се днес. Тогава ще имаш
свободата да обичаш Бога и да Му се покоряваш, дори когато хората около теб
не го правят.
Може би си мислиш: „Да, искам да бъда свободен. Не искам повече да бъда
пленник на греха. Но все още не разбирам как мога да бъда освободен от
него.“ Ще бъда радостна да ти обясня от Библията повече за това. Когато
свърши детския час (неделното училище), остани на мястото си. Така ще разбера, че искаш да говориш с мен. Бог може да те промени. Той направи това с
Йосиф. Наистина, важно е да разбереш как Бог може да те освободи от греха
и да те промени, както промени Йосиф.
Когато беше на 17 години, Йосиф работеше като овчар с по-големите си
братя. Понякога братята му вършеха много лоши неща и той казваше на баща
си. Това много ги ядосваше.
Яков продължаваше да показва, че Йосиф му беше любимец. Когато в едно
семейство има любимец, винаги има и проблеми. Така стана и в семейството
на Яков. Особено когато той подари на Йосиф един хубав подарък.
Сцена 4
(Същия фон; поставете фиг. 1 и фиг. 12.)
Подаръкът беше една специална дреха с ярки цветове. Тя показваше, че човекът, който я носеше беше почитан повече от всички други. Братята мърмореха и говореха ядосано за Йосиф. Библията казва, че те го намразиха. Те
наистина бяха пленници на завистта. Не ги интересуваше дори това, че Бог не
харесваше завистта. (Същия фон; махнете фиг.1 поставете фиг. 13.)
Един ден Йосиф искаше да каже на своето семейство нещо много важно.
Всички се събраха около него, за да слушат.
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– Имах сън – каза той. – Един странен сън. Всички ние работехме на полето.
Връзвахме снопи. Моят сноп се изправи, а вашите снопи се наредиха наоколо
и се поклониха на моя.
– Значи ти си мислиш, че ще ти се поклоним?
– Никога!
Братята намразиха Йосиф още повече и го нарекоха „съновидеца“.
По това време Библията все още не беше написана. Затова понякога Бог
говореше чрез сънища. Чрез съня, който Йосиф беше имал, Бог му казваше
нещо, но братята не искаха и да чуят за това. Завистта толкова ги беше завладяла, че те не искаха да слушат онова, което им казваше Бог.
Завистта може да направи същото и в твоя живот. Тя може да те завладее
така, че да не искаш да слушаш Божието Слово; да не искаш да чуеш как да
се освободиш от греха. „ПАЗИ СЕ“. Внимавай, ти си в опасност. Грехът или
лошите неща, които са те завладели, ще те отделят от Бога завинаги. Ти трябва да бъдеш освободен, „...ако Синът (Божият Син) ви освободи, ще бъдете
наистина свободни“ (Йоан 8:36).
Няма ли да Му се довериш сега? Кажи Му, че грехът и лошите неща са те
завладели. Благодари Му, че Той умря, за да те освободи. Помоли Го да те
освободи, още сега.
Внимавай да не продължиш да живееш със завистта както направиха братята на Йосиф. Следващият път ще чуете дали нещата се подобриха или тръгнаха на зле. (Учителю, останете известно време тихи в молитва, за да дадете
възможност на децата да откликнат в сърцата си на Божието Слово.)
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Защо Лия и Рахил си завиждаха?
2. Как завистта се заражда в сърцето ти?
3. До какво може да доведе завистта?
4. Колко синове имаше Яков?
5. Как Яков показа, че Йосиф му беше любимец?
6. Как можеш да се освободиш от завистта?
7. Защо Исус Христос може да те освободи?
8. Защо не можеш да се освободиш сам?
9. Как братята нарекоха Йосиф?
10. Какъв беше сънят на Йосиф?
11. Как се казваше по-малкия брат на Йосиф?
ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
Може да прибавите към програмата 15 минути, в които всяко дете да напра-
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ви „дрешката на Йосиф“. Подгответе няколко шаблона от картон като използвате приложения модел за дрешката. Всяко дете трябва да очертае дрехата,
използвайки един шаблон. След това трябва да я изреже и оцвети само ръкавите. Използвайте тази дрешка като стимул децата да посещават часовете ви.
Всеки път, когато детето посети детския час, може да оцвети една ивица от
дрешката. Когато я оцвети докрай, може да си я вземе в къщи. Ако желаете,
можете да увеличите картинката.

ЙОСИФ, ПРОДАДЕН ОТ БРАТЯТА СИ
Библейски текст: Битие 37:9-35; Битие 42:21-22.
Основна истина: Всички Божии деца имат трудни моменти.
Приложения: (спасени) Трябва да разбереш, че изпитанията са за твое добро
и че Бог е с теб в тях.
ПЛАН НА УРОКА
Въведение: Как се приготвя златото, за да направят от него бижута?
Развитие на събитията:
1. Йосиф разказва втория си сън.
2. Братята намразват Йосиф още повече. ОИ
3. Яков изпраща Йосиф при братята му.
4. Йосиф отива в Сихем. ОИС
5. Намира ги в Дотан.
6. Братята виждат идващия Йосиф и правят заговор срещу него.
7. Те го хвърлят в една яма. ОИС
8. Кулминация: Продават го на търговци. ОИС
9. Заключение: Занасят на Яков дрешката на Йосиф. ОИС
(Включете и кратко предизвикателство към неспасените.)
Нагледни пособия: За целия урок може да се използва фон – външна сцена.
За сцени 1 и 2 е подходящ и фон, който изобразява интериора на палатка. Използвайте фигури от 9 до 28.
Стих за запаметяване: „Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана
помощ в напасти“ (Псалом 46:1)
Този урок е главно за спасени деца. Следният пример, който илюстрира
Евангелието е в съответствие с краткото предизвикателство за неспасените и
трябва да бъде включен в някоя друга част от програмата на детския час.
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В тази история се разказва за няколко красиви птици, които се продаваха.
Те бяха затворени в един голям кафез. Опитваха се да излетят от него, но не
успяваха. Един ден до кафеза се приближи мъж и попита:
– Колко струват тези птици?
Те бяха доста скъпи. Затова продавачът се изненада, когато мъжът каза:
– Ще ги купя!
Той плати цената. Взе кафеза и отвори вратичката. Всички птици излетяха.
Най-после бяха свободни! Мъжът плати цена, за да ги освободи. Ако ти не
познаваш Господ Исус като Свой Спасител, ти си пленник на греха и Сатана.
Господ Исус дойде, за да ни освободи. Той плати много висока цена. Умря на
кръст за момчета и момичета, мъже и жени, които са пленници на греха. А когато възкръсна (се върна отново към живота), Той показа, че грехът и смъртта
никога не могат да Го победят. Ако ти Му се довериш, Той може да те освободи от греха. Спомни си библейския стих, който научихме миналата седмица:
„Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни“ (Йоан 8:36).
ВЪВЕДЕНИЕ
(Учителю, покажете нещо, направено от злато – пръстен или брошка.)
Златото е много скъпоценно. Можете ли да ми кажете как се добива то? Да,
изкопава се от земята и въобще не изглежда така (Покажете това, което
държите). То трябва много да се нагрее, за да се отдели от него всичко, което
не е злато. Тогава остава само чистото злато и от него може да се изработи
пръстен или нещо друго. В известен смисъл животът на Йосиф беше като
златото. Докато ме слушате, опитайте се да разберете защо. В какъв смисъл
Йосиф е като златото? Когато стигнем до края на библейския урок ще ви попитам какво мислите.
Сцена 1
(Фон – външна сцена или палатка; поставете братята на Йосиф, фиг. 1,
7-9, 11, 12, 14.)
– Сънувах още един сън – съобщи Йосиф един ден.
Братята му не се зарадваха много, но го изслушаха. Баща му Яков също
слушаше.
– Сънувах, че слънцето, луната и 11 звезди ми се поклониха – разказа Йосиф.
– Нима аз, майка ти Лия и братята ти ще ти се поклоним? – попита Яков
удивен.
Братята на Йосиф бяха много ядосани и завиждаха. Какво ли още ще измисли младият им брат? Те го нарекоха „съновидеца“ и много го намразиха. Бог
казваше нещо чрез тези сънища, но братята не се интересуваха. Те не чуваха
какво казваше Бог. Не искаха да слушат и Йосиф, и му го показаха много ясно.
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Йосиф се доверяваше на Бога, но въпреки това имаше трудности. Братята
му бяха подли, мразеха го и показваха омразата си. Често това се случва с
Божиите деца. Цар Давид, който написа много от псалмите в Библията, често
казваше на Бога колко труден беше животът му и как му се струваше, че тези,
които не обичаха Бога имаха по-малко проблеми. Господ Исус каза, че онези,
които Го следват, ще имат трудни моменти (Йоан 16:33). Всички Божии деца
– тези, които са се доверили на Исус Христос като на техен Спасител – имат
трудности. Не постоянно, разбира се. Може би ти си единственият християнин в твоето семейство или в твоя клас и ти е много трудно. А може би имаш
някаква болест, която се задълбочава. Мислил ли си, че на теб ти е много потежко, отколкото на някой друг или, че това не е честно, защото си християнин. Запомни, че от време на време всички Божии деца срещат трудности. Аз
също имам проблеми. И Йосиф имаше.
Трудно му беше да слуша подигравките на братята си. Сигурно Йосиф много се зарадва, когато те заминаха надалеч, за да пасат овцете на баща си.
Сцена 2
(Фон – външна сцена или палатка; поставете Яков, фиг. 1 и Йосиф, фиг. 12.)
Известно време след като заминаха, Яков или както често го наричаха Израел, се загрижи за синовете си.
– Йосиф, – каза той – искам да те изпратя при братята ти. Те се грижат за
стадата овце и кози в Сихем.
– Ето ме. – отговори Йосиф. С това той искаше да каже „Готов съм да отида“.
– Иди и виж дали всичко е наред с братята ти, дали имат проблеми със стадата. Тогава се върни и ми донеси известие – каза Яков.
Йосиф знаеше, че братята му го мразеха. Но въпреки това с готовност послуша баща си.
Сцена 3
(Фон – външна сцена; поставете Йосиф, фиг. 15.)
Пътуването до Сихем беше дълго – разстоянието до там беше около 80 км.
Йосиф трябваше да върви 80 км и едва ли очакваше с нетърпение срещата с
братята си. Да, беше трудно. Но Йосиф се съгласи на това пътуване, защото
така трябваше. Ти, който си християнин, знаеш, че понякога точно защото си
постъпил правилно, можеш да имаш трудности. Искам да ти разкажа за Силвия. Тя реши, че не можеше да остави Надя, новото момиче, на подигравките
на другите. Затова през междучасието отиде при нея и и́ предложи да играят
заедно. Когато другите момичета видяха това, те казаха:
– Ако искаш да бъдеш с Надя, няма да бъдеш с нас.
На Силвия и́ беше трудно. Това се случи, защото тя постъпи правилно. Бог
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не е обещал на Своите деца винаги да им е лесно. Йосиф знаеше, че срещата с
братята му нямаше да е лесна. Но къде бяха те? Йосиф беше вървял почти два
дни, докато стигне Сихем. Но никъде не виждаше братята си, нито овцете.
– Какво търсиш? – попита го един непознат.
– Търся братята си – отговори Йосиф. – Кажи ми, моля те, ако знаеш къде са!
– Те се преместиха – обясни човекът. – Чух ги да казват, че отиват в Дотан.
До Дотан имаше още 25 км, но Йосиф се зарадва на информацията, която
получи и се отправи нататък. Докато беше още далеч от братята си, те го видяха.
Сцена 4
(Фон – външна сцена; поставете кладенец, фиг. 18; братята, фиг. 16, 17
и овце, фиг. 19.)
– Погледнете! – казаха си те. – Идва съновидецът.
Братята започнаха да правят план какво да сторят с Йосиф, когато той дойде
при тях.
– Вижте този празен кладенец – каза един от братята.
– Хайде да убием Йосиф и да хвърлим тялото му в кладенеца. А после ще
кажем: „Див звяр го е изял“. И ще видим какво ще излезе от сънищата му.
Но Рувим, най-възрастният, не хареса това ужасно предложение.
– Не съгрешавайте против детето. Да не го убиваме! – каза той. – Нека само
да го хвърлим в тази яма без да го нараняваме.
Рувим искаше да се върне по-късно, да извади Йосиф от ямата и да го изпрати обратно в къщи. Разбира се, това трябваше да стане, когато другите братя
ги нямаше. Рувим сигурно се страхуваше от тях, въпреки че те бяха по-млади
от него. Не е лесно да застанеш срещу злото, когато си съвсем сам, даже и
това да е правилното нещо, което трябва да направиш. Рувим не каза нищо
повече. (Махнете фиг. 17. Поставете фиг. 15.)
Когато Йосиф пристигна, братята му го сграбчиха. Съблякоха шарената му
дрешка. (Махнете фиг. 16 и поставете фиг. 7-9). Йосиф разбра, че те бяха намислили нещо лошо. Опита се да говори с тях, но те не го слушаха. (Махнете
фиг. 15.) Просто го хвърлиха в ямата.
Всичко се случи толкова бързо. Преди още да разбере какво става, Йосиф
се озова на дъното на ямата. Поради някаква причина Рувим беше отишъл
някъде. (Махнете Рувим, фиг. 17). Това беше най-лошото нещо, случвало се
на Йосиф досега. Братята му бяха причината за това, а Бог им беше разрешил.
Когато имаме трудни моменти, можем да бъдем сигурни, че Бог ги е допуснал
поради някаква много добра причина. Понякога Бог използва трудностите,
за да ни научи да Му се доверяваме. Както голямото нагряване прави златото чисто, така трудностите правят вярата ни чиста и силна. Така беше и със
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Светла. Тя не можеше да разбере защо татко и́ напусна майка и́ и нея самата.
Светла познаваше Господ Исус като неин Спасител. Беше Божие дете. През
тези трудни месеци тя често плачеше и казваше на Бога колко е наскърбена и
разочарована. Всъщност сега тя говореше на Бога повече, отколкото, когато
животът и́ беше лесен. Бог беше нейното прибежище и сила. Сега Той беше
по-близо до нея. Освен това Светла се научи да помага на майка си в някои
малки неща. (Поучението и приложението са основани на 1 Петрово 1:7).
Бог направи така, че трудностите, които имаше Светла и́ донесоха добро. Бог
щеше да направи същото и за Йосиф. Но за него беше трудно да мисли за това,
особено когато гледаше нагоре от дъното на ямата.
Сцена 5
(Махнете братята; оставете останалите фигури и поставете фиг. 16.)
Братята не обръщаха внимание на молбите на Йосиф. Сякаш чувам как той
викаше от ямата:
– Не ме оставяйте тук... Юда, извади ме! Симеон, защо направихте това с
мен?... Левий, помогни ми!
Но никой не го слушаше. Братята спокойно седнаха, за да обядват!!! Те бяха
достатъчно подли да се смеят и шегуват за това, което направиха с Йосиф.
А докато се хранеха, забелязаха как група търговци, които яздеха камили, се
приближаваха към тях. Внезапно Юда се сети за нещо. Той сподели идеята с
братята си.
Сцена 6
(Поставете камили, фиг. 20.)
– Какво ще спечелим, ако убием брат си и го скрием в ямата? – каза Юда.
Изглежда той нямаше намерение да изпълни предложението на Рувим. Все
още братята искаха Йосиф да умре.
– Хайде да го продадем на търговците от този керван – продължи Юда. – Подобре е отколкото да го убием. В края на краищата той е наш брат. Даже можем да спечелим и малко пари. (Това изречение се загатва от стих 26 „Каква
полза...“). Юда сигурно тържествуваше от умната си идея. Останалите братя
се съгласиха с него. (Поставете Йосиф, фиг. 21; търговец, фиг. 22. Махнете
фиг. 20 и поставете фиг. 23.)
Извадиха Йосиф от ямата и го предложиха на търговците. Предполагам
дори, че те спориха за цената, на която да го продадат.
– 20 сребърника. Това е всичко, което давам – каза търговецът.
Юда и другите братя се съгласиха и Йосиф беше продаден за 20 сребърника.
Керванът с камилите отмина, а с него замина и Йосиф. Братята му мислеха,
че никога повече нямаше да го видят. (Махнете всички фигури, освен фиг.
18-19.)
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Йосиф беше отведен към една непозната страна от хора, които не познаваше. Това изглеждаше толкова жестоко и несправедливо. Та нали единствен от
братята си Йосиф живееше за Бога. А сега бе попаднал в такъв труден момент.
Помнете, Господ Исус каза, че тези, които Го следват, ще имат трудности. В
Библията намираме едни чудесни думи относно Йосиф, когато отиваше към
непознатата страна: „Бог, обаче, беше с Йосиф“ (Деяния 7:9). Това променяше
нещата. Ако Господ Исус е твоят Спасител, ти също можеш да бъдеш сигурен,
че Бог е с теб, каквото и да се случи. Това е, което научихме и от днешния
библейски стих. Хайде да го кажем заедно: „Бог е прибежище и сила за нас,
винаги изпитана помощ в напасти“ (Псалом 46:1).
Когато има големи проблеми у дома ти или когато си болен, когато приятели
ти обръщат гръб, Бог е с теб. Той ще те укрепи. Може да се чувстваш самотен
понякога, но ти не си сам. Сигурно и Йосиф се чувстваше самотен, далеч от
своя баща, от своята страна, но той не беше далеч от своя Небесен Баща.
Сцена 7
(Поставете Рувим, фиг. 18.)
Рувим таеше в сърцето си малко доброта към Йосиф. Както беше решил,
той се върна при ямата, за да измъкне Йосиф оттам. Но, взирайки се в тъмнината, не можеше да го види никъде. Помисли си, че е прекалено тъмно, за да
види нещо, затова извика:
– Йосиф!
Но отговор нямаше. Тогава Рувим разбра, че Йосиф го нямаше! (Махнете
Рувим).
Той се забърза, за да открие братята си.
– Йосиф го няма! – извика Рувим. – Няма го в ямата. Къде да отида, за да го
намеря?
Библията не ни казва как братята обясниха изчезването на Йосиф. Понеже
Рувим беше най-възрастният, той беше сигурен, че баща му щеше да го държи
отговорен за това, което се беше случило.
– Какво ще кажа на баща ни? – сигурно попита Рувим.
Заедно те намислиха какво да правят. Убиха една коза и потопиха дрешката
на Йосиф в кръвта и́ . След това я занесоха на баща си.
– Намерихме тази дреха – излъгаха те. – Виж дали тя е на твоя син Йосиф!
Яков я позна и каза:
– О, това е дрехата на моя син. Сигурно някое диво животно го е изяло. Без
съмнение Йосиф е разкъсан на парчета.
Беше ужасно да се гледа мъката на Яков. Никой не можеше да го утеши.
(Разбира се, синовете му и не мислеха да му кажат истината).
– Ще тъгувам за сина си, докато умра – каза Яков.
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Ден след ден той продължаваше да плаче.
Какво направиха братята поради завистта си? (Нека децата да отговорят).
Спомнете си какво научихме миналата седмица – да се пазим от завистта!
Тъжно е, когато си пленник на завистта, каквито бяха братята на Йосиф. На
кого приличаш ти? На Йосифовите братя? Ти си чул за Бога. Чул си Благовестието, но все още си завладян от лошото, което вършиш. Няма ли да се
довериш на Господ Исус, за да те освободи? Можеш да го направиш още сега,
там където си седнал. А може би приличаш малко на Йосиф. Знаеш, че си дете
на Бога, но понякога ти е много трудно. Помни, че това се случва от време на
време с всички Божии деца. Бог ще използва проблема или трудностите, за да
ти помогне да Му се доверяваш повече и по-силно. Но най-хубавото е, че Той
е с теб, за да те укрепи (направи с по-добър и по-силен характер).
А сега, да помислим върху въпроса, който ви зададох за златото. (Дайте
възможност на децата, да отговорят). Проверете дали децата разбират, че
трудностите могат да пречистят нашата вяра и че ние можем да се научим истински да се доверяваме на Бога. (Завършете с молитва. Нека да се помолят
деца-християни, които имат трудности).
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Какъв беше вторият сън на Йосиф?
2. Защо Йосиф трябваше да отиде в Сихем?
3. Защо Йосиф отиде да търси братята си, въпреки че знаеше как го мразеха те?
4. Откъде научаваме, че всички Божии деца имат трудни моменти?
5. Какво направиха най-напред с Йосиф неговите братя?
6. За колко пари го продадоха?
7. Защо Бог допуска трудности в живота на Неговите деца?
8. Какво можеше да успокои Йосиф, когато го отвеждаха към непознатата
страна?
9. Кой брат беше решил да измъкне Йосиф от ямата?
10. Какво направиха братята, когато се върнаха при Яков?
11. Какво мислеше Яков, че се беше случило с Йосиф?
12. В какъв смисъл животът на Йосиф приличаше на златото?

ЙОСИФ, ЗАТВОРНИКЪТ
Библейски текст: Битие 39-40
Основна истина: Бог помага на Своите деца да живеят за Него, където и да
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са те.
Приложения: (спасени) Помоли Го да ти помогне и докажи истината от Филипяни 4:13.
ПЛАН НА УРОКА
Въведение: Камилите влизат в Египет
Развитие на събитията:
1. Петефрий купува Йосиф.
2. Йосиф получава отговорности в дома на Петефрий. ОИС
3. Жената на Петефрий се опита да съблазни (примамва) Йосиф.
4. Йосиф отказва да съгреши. ОИС
5. Йосиф е вкаран в затвора.
6. Йосиф получава отговорности в затвора. ОИС
7. Виночерпецът и хлебарят – вкарани в затвора.
8. Виночерпецът и хлебарят сънуват
9. Кулминация: Йосиф разгадава сънищата. ОИС
10. Заключение: Виночерпецът забравя за Йосиф.
Нагледни пособия: Използвайте фон, който изобразява изглед от Египет и
фон, изобразяващ затвор. Можете да използвате и обикновен фланелен плат
(или фланелно табло), на който да поставите прозорец с решетка. Използвайте фигури 21-30. Напишете основната истина на картон и я поставете на
фланелното табло. Прибавяйте следните изрази, написани на хартия или картон, когато излагате съответното приложение: „да вършиш глупави неща“, „да
кажеш „Не!“ на греха“, „да кажеш истината“.
Копирайте картичката, която децата ще вземат в къщи. За нея се споменава в
края на урока.
Стих за запаметяване: „За всичко имам сила чрез Онзи (Христос), Който ме
укрепява“ (Филипяни 4:13).
Настоящият урок има приложение само за спасени деца. Би било добре, ако
наблегнете на следното нещо, когато обяснявате стиха:
Лъгал ли си? Да, лесно е да излъжеш. Лесно е да се ядосаш. Но Бог не иска
да живеем така. Може би ти си решил: „Повече няма да лъжа“ или „От днес
вече ще бъда добър“. Но не се получава. Не можеш да спреш да вършиш лоши
неща. Не можеш да живееш за Бога сам, от само себе си. Това е невъзможно,
както е невъзможно химикалката ми да пише сама. Тя е на масата. Аз и́ казвам:
– Моля те, пиши! или:
– Нарисувай нещо! Но не става.
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Днешният библейски стих ни казва: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който
ме укрепява“. Това е тайната. Само когато Господ Исус е в твоето сърце и в
твоя живот, можеш да живееш угодно на Бога. Ти се нуждаеш от Него, за да
отнеме греха ти и да стане твой Господ. Ако Христос не е в твоя живот, ти не
можеш да спреш да лъжеш, нито пък да не се ядосваш. Когато взема химикалката в ръката си и започна да я използвам, тогава тя може да пише и рисува.
Когато Христос те контролира, ти можеш да правиш всичко, което Бог иска
от теб.
„...Онзи, Който ме укрепява“ – Христос прави промяната. Първо Той те спасява, а после започва да те укрепява. Ако си се уморил от това да се опитваш
да бъдеш добър и ако истински искаш да живееш за Бога, довери се на Исус
като на твой Спасител. Тогава ще знаеш, че чрез Неговата сила ще можеш да
живееш християнски живот.
ВЪВЕДЕНИЕ
Сцена 1
Керванът от камили влизаше в столицата на Египет. Търговците от този керван притежаваха много неща за продан – парфюми и подправки; а може би
дори скъпоценности, злато и абаносово дърво. Освен това имаха и един млад
роб. Кой беше младият човек, който трябваше да бъде продаден като роб?
Да, Йосиф щеше да бъде продаден за втори път. (Поставете Йосиф, фиг. 21;
търговец, фиг. 22 и Петефрий, (фиг. 24).
Йосиф беше купен от Петефрий – важен мъж в Египет. Той беше служител
на фараона (царя). Беше „началник на телохранителите“. Петефрий даде работа на Йосиф! (Махнете всички фигури).
Сцена 2
(Без фон; поставете Йосиф, фиг. 25 и Петефрий, фиг. 24).
Библията не ни казва точно какво е работил Йосиф. Но сигурно, работата
му е била тежка и не много интересна. Един нов слуга е трябвало да върши
неща, които по-опитните слуги не биха искали. Как мислите, че се е отнасял
Йосиф към това? Цупеше ли се? Мърмореше ли? Оплакваше ли се? Дали си
е мислил: „Защо трябва да съм тук? О, ако не бяха тези мои жестокосърдечни
братя! Сега щях да бъда вкъщи при баща си и нямаше да се налага да върша
тази неприятна работа. Между другото не ме интересува дали ще я свърша
добре или зле. Този Петефрий не означава нищо за мен!“
Не, Йосиф не се държеше така и не мислеше такива неща.
Бог му помагаше да живее за Негова слава, въпреки че Йосиф бе далеч от
своя дом и имаше тежка работа. Той я вършеше добре като знаеше, че Бог
беше с него. Йосиф не работеше само за Петефрий. Той работеше за Бога.
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Понеже Йосиф вършеше всичко добре, Петефрий скоро му възложи по-важни
неща. Той забеляза, че Йосиф бе различен от другите слуги. Библията ни казва „и видя господарят му, че Господ бе с него“. Оттогава Бог не се е променил.
Той продължава да бъде със Своите деца – тези, които са се доверили на Господ Исус като на Спасител. Ако ти си Божие дете, Бог е с теб и ще ти помогне
да живееш за Него, където и да си. Може би ти се струва много отегчително да
изпълняваш задълженията си в къщи? Може би домашната ти работа по някой
предмет в училище е скучна или много трудна? Въпреки това Бог иска да я
направиш, за да Му угодиш. Той ще ти помогне да не забравиш да изхвърлиш
боклука; ще ти помогне да се грижиш за малката си сестричка. С Божията
помощ ти можеш отлично да изпълняваш задачите, поставени ти в училище.
Ако си Божие дете, Бог обещава да ти помага. Той няма да те остави, както не
остави Йосиф.
Понеже Йосиф угаждаше на господаря си, Петефрий все го повишаваше,
докато най-накрая му повери всичко. Йосиф вършеше работата си от все сърце и затова Петефрий го направи управител над целия си дом. Йосиф беше
над всички други, които работеха за Петефрий. Разбира се, заплатата му не
се повиши, защото слугите не получаваха, заплата! Библията казва, че „Господ благослови дома на египтянина заради Йосиф. Господното благословение
беше върху всичко, що имаше в дома и по нивите“. Към Йосиф бяха показали
благосклонност и добрина и той вършеше добре всичката си работа. За Петефрий всичко вървеше отлично. Той беше възложил на Йосиф толкова много
отговорности, че не знаеше точно какво притежава, казва Библията. Всичко
беше доверил на Йосиф. Това, което Петефрий знаеше, беше че има достатъчно ядене на масата си! (Махнете Петефрий, фиг. 24). (Поставете фиг. 26.)
Йосиф изглеждаше добре – беше много красив млад мъж. Жената на Петефрий забеляза това. Всеки ден докато той работеше около къщата, тя го
наблюдаваше. Може би дори си мислеше: „Искам Йосиф да обръща повече
внимание на мен, а не на работата си. Искам той да ме обича.“
Тя му каза това. Но Йосиф и́ отговори:
– Не!
Знаеше, че това е погрешно и и́ каза:
– Твоят съпруг ми се доверява. Той не знае дори какво притежава. Аз отговарям за всичко. Как бих могъл да сторя такова голямо зло като му отнема
жената и съгреша пред Бога?
(Махнете Йосиф, фиг. 25).
Тя, обаче, не го оставяше на мира. А Йосиф продължаваше да не и́ обръща
внимание. Един ден жената на Петефрий беше сама в къщи. (Поставете фиг.
25.) Йосиф влезе, за да върши работата си. Когато го видя, тя се приближи до
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него и го хвана за дрехата му, като отново пожела той да и́ бъде любовник.
(Махнете фиг. 25-26 и поставете фиг 27.) Но Йосиф се отскубна и бързо избяга от къщата. (Махнете фиг. 27 и поставете фиг. 28.) А дрехата му остана
в ръцете на жената.
Да живееш за Бога често означава да казваш „не“ на греха – както трябваше да направи Йосиф. Може би на твоята улица или в твоя блок има банда
деца, които те карат да крадеш от магазина (Използвайте пример с взимане
на наркотици или друг подходящ пример). Понякога по телевизията или видеото показват същия този грях, който Йосиф отказа да направи с жената на
Петефрий. Бог не иска да гледаш тези неща. Той ще ти даде сила да изгасиш
телевизора или да отидеш в друга стая. Библията ни казва, че Господ Исус
може да помага на тези, които са изкушавани (Евреи 2:18). Ако си Божие дете,
отиди при Бог и Го помоли да ти даде Неговата сила да кажеш „не“ на лошите
неща. Когато направиш това, ще намериш благодат, която ти помага във време
на нужда (Евреи 4:16). Това означава, че Бог е с теб, за да ти помага да живееш
за Него. Затова Йосиф каза „не“ на жената на Петефрий. Тя, разбира се, беше
ужасно ядосана.
Стоеше насред стаята с дрехата на Йосиф в ръце. Той дори не можеше да
си представи какво си мислеше тя в своя гняв. Един слуга да я отблъсне така!
Тогава, жената започна да вика. Няколко мъже, които работеха наблизо, изтичаха при нея.
– Вижте! – каза тя като им показа дрехата на Йосиф. – Мъжът ми доведе
този млад слуга, за да подиграе с нас. Той се опита да ме изнасили. Когато аз
извиках, остави дрехата си и избяга. (Поставете фиг. 24.)
Жената задържа дрехата на Йосиф, докато мъжът и́ се прибра. Тогава му
разказа същата лъжа и му показа дрехата.
Жената на Петефрий беше грешна жена. Тя очакваше любов от мъж, който
не беше нейния съпруг. Беше капризна и горда и искаше да постигне на всяка
цена желанията си. А когато не успяваше, съчиняваше ужасни лъжи.
Петефрий повярва на лъжата, която чу от жена си. Сега имаше причина да
бъде ядосан на Йосиф. И наистина беше толкова ядосан, че хвърли Йосиф в
затвора! Сигурно е било трудно за Петефрий да загуби такъв добър слуга, но
той нямаше да позволи друг да обича жена му. А нямаше кой да му каже истината. Може би Йосиф се опита. Но, разбира се, Петефрий би повярвал повече
на жена си, отколкото на един слуга. И така, Йосиф бе хвърлен в затвора. А
Петефрий сигурно се опита да го забрави.
Сцена 3
(Фон – затвор или без фон е фиг. 30 на дъската; поставете Йосиф, фиг.
29)
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На Йосиф сигурно му се струваше, че не можеше да се случи нещо по-лошо
от това. Затворите бяха тъмни, влажни и с неприятна миризма. Но дори и там,
на това ужасно място, Бог беше с Йосиф. Дори и там Бог помагаше на Йосиф
да живее за Него. Той не се оплакваше, не мърмореше. Не се самосъжаляваше. Началникът на затвора го забеляза, държеше се любезно с него и му даде
работа. Представете си – живот за Бога в такова ужасно място! Да, това е възможно, когато принадлежиш на Господ Исус. Вслушай се в тези чудесни думи
от Библията: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява“ (Филипяни
4:13).
Може би на теб ти се вижда почти невъзможно да живееш праведно (за
Бога)? Сигурно никой не се досеща за твоите трудности, но Бог ги знае. Ако
си Божие дете, Той е с теб и ще ти помогне. Разкажи Му за трудностите си и
Го помоли за помощ. Ако искаш, можеш да говориш и с мен. Ще се помолим
заедно. Чудесно е, че когато принадлежим на Господ Исус, можем да споделяме проблемите си с някой друг християнин. Ако искаш да говориш с мен,
остани на мястото си, когато свърши събирането ни и аз ще дойда при теб.
Ако си Божие дете, Бог ще ти помогне да живееш за Него и да правиш това,
което е правилно, дори когато е много трудно. За Йосиф също беше трудно,
въпреки че началникът на затвора беше любезен с него и го беше направил
отговорник на всички затворници. Все пак Йосиф беше в затвора за нещо,
което не бе направил.
Сцена 4
(Прибавете хлебаря и виночерпеца, фигури 31, 32).
Един ден под ръководството на Йосиф бяха поставени още двама затворника. Можете ли да се досетите кой ги доведе при него? (Поставете фиг. 24, Петефрий). Петефрий! (началникът на телохранителите; виж Битие 40:4 и 39:1).
Той не беше забравил Йосиф. Разбра, че все още можеше да му се доверява.
Йосиф научи, че тези двама мъже са работили за царя на Египет. Царете на
Египет са наричани фараони. Библията ни казва, че фараонът беше ядосан на
тези мъже. Но не ни казва какво бяха направили те, за да го ядосат.
Единият от тях беше началник на хлебарите. В един голям дворец – такъв,
какъвто сигурно имаше фараонът, работят много хора, които готвят и пекат
различни вкусни неща за царската трапеза. Новият затворник беше началник
на всички тези, които се занимаваха с приготвянето на хлебните изделия.
Другият мъж беше началник на виночерпците. Той прислужваше на царя
като му даваше вино и всичко друго, което фараонът можеше да поиска за
пиене. Имаше и други, които прислужваха на царската трапеза. Но този човек
бе техният началник или с други думи главният виночерпец. Библията казва,
че Йосиф слугуваше на тези двама затворника. Това сигурно е означавало,
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че той им носеше яденето, както и че правеше други неща за тях. Те бяха
прекарали вече известно време в затвора, когато една сутрин Йосиф ги видя
разтревожени и много натъжени.
– Защо сте толкова тъжни днес? – попита той.
– Защото сънувахме странни неща – отговориха те. Мислите ли, че това
напомни нещо на Йосиф? (Дайте възможност на децата да отговорят).
Той бързо си спомни за изминалите години. От момента, когато бе сънувал
чудни неща, бяха минали повече от 10 години. Сигурно си мислеше, че нямаше никакъв начин в сегашната ситуация сънищата му да се сбъднат.
– Тук няма никой, който да ни каже значението на нашите сънища! – обясниха затворниците.
Те знаеха, че за такива неща обикновено се викаха мъдреци (Битие 41:8).
Тук нямаше мъдреци, затова двамата бяха така безпомощни. А сънищата,
изглежда, бяха важни.
Отговорът на Йосиф ги изненада. Той им каза:
– Нима значението на сънищата не принадлежи на Бога? Разкажете ми какво сънувахте.
Първи започна виночерпецът:
– В съня си видях една лоза. На нея имаше три пръчки. Лозата образува
пъпки. След това бързо започна да цъфти и цветовете се превърнаха в зряло
грозде. Аз държах чашата на фараона. Взех гроздето и го изтисках в нея.
Тогава му я подадох.
Моментално Йосиф разбра съня. Бог му беше открил значението.
– Пръчките са три дни. След три дни ти ще излезеш от затвора. Ще се
върнеш в двореца на фараона и ще му даваш вино, както си правил досега
– обясни Йосиф.
Тогава той каза още нещо:
– Спомни си за мен, моля те, когато се върнеш в двореца. Смили се за мен
и помоли фараона да направи нещо, за да ме измъкне от това място. Бях насила откаран от моята родина. А откакто съм в тази страна, не съм направил
нищо лошо, за да бъда в тази тъмница.
Най-сетне Йосиф имаше надежда, че можеше да бъде освободен, ако някой
друг освен Петефрий се застъпи за него. Фараонът беше много по-важна
личност от Петефрий. Той имаше власт да освободи Йосиф, ако пожелаеше.
Хлебарят чакаше своя ред, за да разкаже съня си. Значението на съня на
виночерпецът беше толкова хубаво, че той нямаше търпение да чуе това,
което Йосиф щеше да му каже.
– Ето го и моя сън – започна да разказва хлебарят. – На главата си имах три
кошници с бял хляб. В най-горната кошница имаше различни печени неща
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за фараона. Но докато кошниците бяха на главата ми, долетяха птици, които
изядоха всичко.
Йосиф разбра и този сън.
– Трите кошници са три дни – каза той. – След три дни фараонът ще те
накаже със смърт, а тялото ти ще бъде оставено за храна на птиците.
Колко ужасно! Може би си мислите защо изобщо Йосиф трябваше да каже
значението на съня. Спомнете си, че Йосиф не си измисли значението. Бог
му го откри. И въпреки че то не беше приятно Йосиф трябваше да го каже.
Не знаем какво беше направил хлебарят – може би бе извършил нещо, заслужаващо смърт. Йосиф му каза истината, въпреки че не беше лесно. Да живееш за Бога означава да казваш истината, да си честен. Той ще ти помогне
да бъдеш честен, когато можеш да излъжеш, че си по-малък и да си купиш
по-евтин билет за влака. Ами какво ще направиш, ако забележиш, че продавачът в магазина ти е върнал повече пари, отколкото трябва? (Нека децата
да отговорят). Трудно е да си различен, когато другите ти съученици искат
да излъжат учителя! Но Бог ще ти помогне да си честен. Бог помагаше на
Йосиф да казва истината, да върши скучната си, еднообразна работа, да казва „не“ на греха. В Божието Слово пише: „За всичко имам сила чрез Онзи,
Който ме укрепява“. „За всичко“ означава наистина за всичко. Никога няма
да попаднеш в ситуация, в която Бог да не може да помогне. Чудно е как Той
помогна на Йосиф!
Сцена 5
Това, което Йосиф каза на хлебаря, се сбъдна. Сбъдна се и това, което разкри на виночерпеца. Библията разказва, че след три дена фараонът имаше
рожден ден и направи празненство. На този ден се случиха и нещата, които
Йосиф бе казал на виночерпеца и на хлебаря. В Библията четем едно много
тъжно изречение: „А началникът на виночерпците не си спомни за Йосиф,
но го забрави“.
Йосиф чакаше... чакаше... чакаше. Но от фараонът не идваше вест, че някога той ще бъде свободен. Сигурно е бил разочарован, но продължаваше
да върши работата, за която отговаряше в затвора. Продължаваше да работи
„от сърце, като на Господа“. Докато един ден... О, това ще разберете в урока
следващия път. Няма да пропуснете този вълнуващ библейски урок, нали?
Приготвила съм за вас малки картончета, на които пише: „За всичко имам
сила чрез Онзи, Който ме укрепява“. Ако обичаш Господ Исус, вземи си едно
от тях, когато си тръгваш. През тази седмица на него напиши как Господ ти
помогна – може би да кажеш на някой „съжалявам“ или да измиеш чиниите,
или да кажеш истината. Донеси картончето следващата седмица. Ще имаш
възможност да споделиш какво можеш да правиш чрез Христос.
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ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Как стана така, че Йосиф започна да работи за Петефрий в Египет?
2. Защо Петефрий беше доволен от работата на Йосиф?
3. Откъде знаем, че Петефрий беше доволен от Йосиф?
4. Как Бог помагаше на Йосиф да живее за Него?
5. Защо Йосиф бе вкаран в затвора?
6. Защо християните могат да живеят за Бога, където и да се намират?
7. Един ден Петефрий доведе при Йосиф двама нови затворника. Кои бяха те?
8. Защо една сутрин виночерпецът и хлебарят бяха тъжни?
9. Защо Йосиф можеше да разгадае значението на сънищата?
10. Защо беше трудно да бъде честен с хлебаря?
11. Какво нелюбезно нещо направи виночерпецът на Йосиф?
12. Защо християните могат да бъдат уверени, че Бог ще им помага да живеят
за Него?

ЙОСИФ, ВЪЗНАГРАДЕН
Библейски текст: Битие 41:1-57; Битие 42:6-26.
Основна истина: Бог управлява всичко, всеки и навсякъде.
Приложения: (неспасени) Покори живота си на Неговата власт.
		
(спасени) Мисли за Неговото величие и Го хвали.
ПЛАН НА УРОКА
Въведение: Трудно е да се чака...
Развитие на събитията:
1. Йосиф все още е в затвора. ОИ
2. Фараонът сънува.
3. Неговите мъдреци не могат да разгадаят сънищата му.
4. Виночерпецът си спомня за Йосиф. ОИН
5. Завеждат Йосиф при фараона.
6. Йосиф казва значението на сънищата. ОИС+Н
7. Йосиф е повишен.
8. Седем изобилни години.
9. Седем гладни години.
10. Кулминация: Братята на Йосиф идват за жито. ОИН
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11. Йосиф се среща с тях. ОИН
12. Заключение: Те се връщат в Ханаан без Симеон. ОИН+С
Стих за запаметяване: „Нашият Бог е на небето; прави всичко, което Му е
угодно“ (Псалом 115:3).
Нагледни пособия: За преподаване на основната истина напишете думите
„Бог управлява“ върху силует на корона (от картон). Поставете короната на
дъската (фланелното табло). Впоследствие прибавяйте една по една (според
текста) лентички с написани върху тях „всеки“, „всичко“, „навсякъде“.
Приложна дейност: След детския час или в къщи всяко дете може да нарисува плакат на тема „Бог управлява...“
То трябва да избере един аспект от това над какво управлява Бог и да го
илюстрира. Изложете плакатите следващата седмица (следващия час).
ВЪВЕДЕНИЕ
Трудно е да се чака, нали? Когато очакваш рождения си ден, Рождество
Христово или футболния мач, ти се струва, че времето минава едва-едва.
Сцена 1
(Фон – затвор; поставете фиг. 29 и 30, Йосиф и прозорец на затвор.)
Така трябва да е било и за Йосиф. Той чакаше да бъде освободен от затвора.
Сигурно си мислеше:
– Виночерпецът трябва вече да е говорил с фараона! Сигурно днес ще ме
освободят.
Но това не се случваше. Виночерпецът забрави Йосиф за ЦЕЛИ ДВЕ ГОДИНИ. Сигурно през това време Йосиф си припомняше сънищата, които бе
имал преди години. Сега те нямаха значение. Нима Бог го беше забравил? Не!
Дори да се случват най-лошите неща, Бог отговаря за тях. Той управлява над
всичко и не забравя Своите деца. Библията казва: „Със силата Си господарства до века“ (Псалом 66:7 а). Бог не е слаб. Той е велик, мощен Бог. Може
да прави всичко, което Му е угодно. Дори, когато е трудно да се разберат
тъжните неща, които се случват, Бог управлява над тях. Въпреки, че Йосиф,
който беше Божие дете, се намираше в затвора, Бог имаше грижа за всичко!
(Покажете фиг. 31, виночерпецът. Поставете фиг. 33 и 34.)
Една сутрин, когато виночерпецът отиде да прислужва на фараона, царят
беше много разтревожен. Той бе заобиколен от най-добрите гадатели и мъдреци в страната. Виночерпецът се заслуша в това, което фараонът разказваше.
– Имах странен сън тази нощ – казваше той. – Сънувах, че стоя на брега на
река Нил. От реката излязоха седем дебели и хубави крави. Те започнаха да
пасат в тръстиката. След това от реката излязоха още седем крави. Те бяха
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много слаби и грозни. Застанаха до хубавите крави и... ги изядоха! Тогава
се събудих! Заспах отново и видях още един сън. Седем хубави пълни класа
жито израснаха на едно стъбло. (На едно стъбло расте само един клас). След
тях израснаха други седем класа, сухи и почти празни. Те погълнаха хубавите
житни класове. Тогава отново се събудих. Какво означават сънищата ми?
Гадателите и мъдреците бяха разтревожени от думите на фараона. Не знаеха
какво означават сънищата му. Тогава виночерпецът си спомни! Той каза на
фараона:
– Спомних си нещо.
Сигурно виночерпецът си мислеше, че трябваше да си спомни това още
преди две години. Библията ни казва какво си мислеше „Сещам се, че съм
виновен“.
– Ваше височество, се бяхте разгневил на слугите си – заговори виночерпецът. – Началникът на хлебарите и аз бяхме хвърлени в затвора. През това
време и двамата сънувахме по един сън. В затвора имаше млад мъж, който
ни каза какво означаваха сънищата ни. Те се сбъднаха точно така както каза
той. Мъжът беше слуга на Петефрий, началника на телохранителите, и беше
евреин.
Веднага царят издаде заповед:
– Идете и доведете този мъж тук!
Фараонът и виночерпецът не познаваха и не обичаха единствения истински
Бог. Те се покланяха на други богове (идоли). И въпреки това сега правеха
точно онова, което единственият истински Бог бе планирал. Бог управлява
над всички хора, дори над тези, които не Го обичат и не Му се покоряват.
В Библията четем, че в сравнение с Бога хората на земята са като скакалци
(Исая 40:22). Вероятно си задаваш въпрос: „Защо Бог позволява на хората да
вършат лоши неща?“ Бог не е направил хората като роботи. Той им разрешава
да избират. Разрешава и на теб да избереш. Днес, може би, си откраднал нещо,
казал си лъжа или си обидил някое момче. Бог не те е спрял, нито те е наказал.
Това не означава, че Той не може да го направи. Но Той е любящ и търпелив.
Чака те да се откажеш от своя грях и да се обърнеш към Исус Христос. Ако
не сториш това, един ден когато срещнеш Бог, Той ще те накаже за всяко зло,
което си извършил. Тогава ще разбереш, че Той има власт, защото нито един
грях няма да остане ненаказан. Библията казва, че след смъртта идва Божия
съд. Тогава всеки ще разбере, че Бог е „блаженият и единствен Владетел“ (1
Тимотей 6:15). А дотогава Бог дава възможност на хората да изберат как да
живеят. Те, обаче, не могат да направят това, което Бог не позволява. Сега Бог
направи така, че фараонът и виночерпецът да действат според Неговата воля.
Колко развълнуван трябва да е бил Йосиф, когато пристигна вестта:
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– Трябва да отидеш в двореца!
Йосиф беше освободен веднага. Обръсна се, облече се и беше отведен при
фараона.
Сцена 2
(Фон – дворец; фиг. 33, фиг. 29, фиг. 31 и фиг. 34.)
– Сънувах сън и няма нито един, който да ми каже значението му – обясни
фараонът. – Чух, че ти можеш да разбираш значението на сънищата.
Чуйте внимателно какво отговори Йосиф:
– Аз не мога да тълкувам сънища – каза той. – Но Бог ще ти каже значението
на твоя сън.
Виночерпецът сигурно си спомни, че Йосиф каза същото преди да му разясни неговия сън.
Фараонът разказа сънищата си на Йосиф така както ги бе разказал на мъдреците и гадателите си. Но сега той добави още нещо:
– Никога не съм виждал по целия Египет толкова мършави крави като тези,
които излязоха втория път от реката в съня ми. След като слабите крави изядоха угоените крави, те все още изглеждаха толкова мършави и грозни. Сякаш
изобщо не бяха яли.
Фараонът добави:
– Разказах сънищата си на гадателите, но те не могат да ми ги обяснят.
– Бог ви е показал това, което скоро ще направи – каза Йосиф. (Забележете,
той продължаваше да говори за своя Бог). – Двата съня означават едно и също
нещо. Седемте хубави крави и седемте пълни класа жито са седем години
– седем изобилни години. Седемте мършави крави и седемте празни житни
класа означават седем лоши години – седем години на глад. Това се има предвид, когато казах, че Бог е показал на фараон какво ще направи.
След това Йосиф обясни малко по-ясно:
– По цялата египетска земя ще има седем много, много плодородни години.
Реколтата ще бъде по-добра от всякога. Ще има много повече храна, отколкото хората могат да изядат. Но след тези изобилни години ще дойдат седем
гладни години. Няма да има реколта. (Може би е нямало да има дъжд?) Гладът
ще бъде толкова силен, че хората дори ще забравят предишните години. Положението ще бъде много тежко.
Йосиф успя да обясни значението на съня, само защото Бог му го яви. Бог
знае нашите мисли, нашите сънища. Той знае значението на всичко. Знае какво ще се случи и какво се е случило. Ако Бог не знаеше всичко, Той не би
могъл да управлява над всичко, защото понякога можеше да бъде изненадван.
Но Той знае всичко. Библията ясно казва, че Бог знае дори най-малките неща
за теб и за мен.
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Чуйте тези думи от Библията (Прочетете Псалм 139:2-4). Виждаш ли колко
страшна ще бъде срещата с този могъщ Владетел, ако не обичаш Господ Исус.
Няма да можеш да скриеш от Него нито един грях. Бог знае дори за тези твои
лоши мисли или неща, за които никой друг не знае. Какъв Владетел е Той! Ти,
който си християнин, не забравяй колко велик е твоя Бог. Важно е да мислиш
за Неговото величие и да Му казваш:
– Боже, Ти си толкова велик!
Само Бог можеше да яви значението на чудноватите сънища на фараона.
След това Йосиф посъветва фараона:
– Сънищата ти си приличат, защото Бог със сигурност ще направи това, за
което е говорил в тях. И то много скоро. Фараоне трябва да потърсите достатъчно умен човек и да го поставите отговорен над цялата египетска земя.
Представете си Йосиф, затворникът евреин, да има толкова голяма смелост,
че да каже на великия египетски фараон какво да прави! Когато вършим това,
което Бог иска от нас, когато предано служим на Господ Христос, а не на хората, тогава Бог ни дава смелост да говорим онова, което е правилно.
Йосиф продължи, съветвайки:
– Намери такъв човек и му дай мъже, които да работят за него. По време на
плодородните години всичкото жито трябва да се събере и и прибере в складове. Така, когато дойдат гладните години ще има достатъчно храна, за да не
гладува Египет.
Слушайки Йосиф, фараонът и слугите му, разбраха, че това беше добър съвет. Царят погледна към слугите си и каза:
– Можем ли да намерим друг мъж като този? – и посочи Йосиф. – Божият
Дух е на него.
Първо Петефрий, след това началникът на затвора, а сега фараонът... всички
видяха, че Бог беше с Йосиф. Фараонът каза на Йосиф:
– Щом като Бог ти е показал всичко това, значи няма друг мъдър като теб.
Ти ще бъдеш този човек, който ме посъветва да поставя над египетската земя.
Само аз ще бъда по-велик от теб. По власт ти ще бъдеш втори – след мен.
(Махнете Йосиф, фиг. 29, 31, 34 и прибавете Йосиф, фиг. 35).
Фараонът свали от ръката си един пръстен и го даде на Йосиф. Този пръстен
беше знак на сила, на власт. Човекът, който го носеше, имаше право да се подписва от името на фараона и да действа от негово име. Освен това облякоха
Йосиф в хубави дрехи, такива, каквито носеха принцовете. Фараонът постави
на врата му златна огърлица и му подари колесница с коне. Йосиф сигурно си
мислеше, че сънува! Изглежда животът му беше пълен със сънища, но това
не беше сън! Той беше освободен от затвора, доведен в двореца и поставен за
управител само в един единствен ден!
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Фараонът издаде следната заповед – когато Йосиф се вози в колесницата си,
слугите му да викат:
– Коленичете пред него!
И хората го правеха. Може би в началото египтяните почитаха Йосиф, само
защото им беше заповядано. Но много скоро те се научиха да го обичат заради
това, което той правеше за тях.
Каква необикновена ситуация – един евреин да управлява в Египет. Бог управляваше не само Ханаанската земя. Той управляваше и Египет. Той управлява навсякъде. Можете ли да ми назовете няколко далечни страни? (Нека
децата да участват). Да, Бог управлява над всички тези места. Библията
казва, че ти не можеш да избягаш от Него (Псалом 139:7-10). Той управлява
навсякъде, защото е навсякъде. Той е Владетел за вечни времена. Колко велик
е нашият Бог!
Сцена 3
(Фон – дворец; поставете Йосиф, фиг. 35; писар, фиг. 36).
Трябва да е било насърчително за Йосиф да знае, че Бог беше с него и в Египет. Йосиф имаше много важна и трудна задача. По време на плодородните
години той отговаряше за събирането на житото. А накрая то беше толкова
много, че бе невъзможно да се премери! Бог изпращаше изобилни жътви. Той
управлява не само хората. Управлява всичко – дори и времето.
Дойдоха гладните години. Когато храната намаля, хората отидоха при фараона. А той ги изпрати при Йосиф. Те наричаха Йосиф управителя на Египет.
Той отвори житниците и започна да продава жито. Гладът се разпростря не
само в Египет. Скоро хора от други страни започнаха да идват при Йосиф, за
да купуват жито, „понеже гладът се усилваше по цялата земя“ – казва Библията. Слугите на Йосиф записваха колко жито се продаваше.
Един ден, докато Йосиф продаваше жито, забеляза няколко мъже. Те бяха
чужденци и се приближаваха към неговата житница. Мъжете бяха 10. Застанаха пред Йосиф и му се поклониха до земята. Кои бяха те? Да, това бяха
братята на Йосиф!
Можете ли да забележите в случилото се частичка от Божия план? Бог бе
избрал децата на Израел (семейството на Яков) да станат народа, от който
един ден стотици години след тях щеше да дойде Спасителят. Той не искаше
те да гладуват през тези оскъдни години и никога нямаше да позволи да бъдат унищожени. А когато дойдеше времето, щеше да изпрати Своя единствен
Син в едно еврейско семейство. Да, Бог управлява и осъществява плановете
Си. Той продължаваше да подрежда нещата така, че Неговият Син да дойде
в определеното време. Исус Христос дойде на света. Живя съвършен живот.
Умря на кръста и беше наказан за нашите грехове. Той възкръсна и сега е жив
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за вечни времена. Това беше великият Божи план за спасение. Бог направи
това, за да можеш ти да отидеш в Неговото царство. Бог управлява не само
целия свят. Той управлява и сърцата на хората – Неговия народ. Когато ти се
довериш на Господ Исус да бъде твоя Спасител, Бог става Владетел на твоя
живот. Започваш да Го обичаш и да Го слушаш. Бог те взима от царството на
Сатана и те поставя в Своето царство. Това е възможно, защото Той управлява
всичко, което се случва. Бог направи така, че семейството на Яков да не бъде
заличено.
Когато Бог определи, синовете на Яков дойдоха, за да помолят за жито.
Сцена 4
(Добавете фиг. 37).
Йосиф ги позна моментално. Това бяха братята му! Но той не се издаде и те
не го познаха. Бяха го видели за последен път преди около 18 или 19 години.
Сега Йосиф беше на 39. Беше облечен като египтянин. Говореше на египетски. А тях попита грубо:
– Откъде сте?
Преводач повтори въпроса му на еврейски.
– Дошли сме от Ханаанската земя, за да си купим жито – отговориха те.
Преводачът преведе отговора им на Йосиф.
Библията казва: „Тогава Йосиф си спомни...“ Какво мислите, че си е спомнил? Сънищата! Сънищата му отпреди 20 години сега се сбъднаха.
– Мисля, че вие сте шпиони – каза Йосиф. – Дошли сте да видите как Египет
страда от глада.
– Не, господарю – отговориха братята му. – Твоите слуги са дошли, за да си
купят храна. Всички ние сме синове на един мъж. Честни хора сме. Слугите
ти не са шпиони.
Представяте ли си! Те нарекоха себе си слуги на Йосиф! Но мислеха, че той
е само египетски управител. Йосиф грубо им отговори:
– Не, вие сте шпиони!
Техният отговор беше искрен и честен:
– Твоите слуги са братя, синове на един мъж от Ханаанската земя. Имаме
още един по-млад брат, който е при баща ни. И още един, който го няма. (Това
е същото като да кажеш: ,,Той е мъртъв“).
Йосиф се зарадва като разбра, че баща му все още беше жив, а Вениамин бе
добре. Но въпреки това отново им каза:
– Продължавам да си мисля, че сте шпиони. Ако искате да ми докажете, че
не сте, изпратете някой да доведе по-младия ви брат тук. Един от вас може да
си отиде у дома, за да го доведе. Останалите ще бъдат задържани в затвора
докато той се върне. Ако направите това, ще разбера, че не сте шпиони.
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За да им даде време да размислят, Йосиф ги изпрати за три дни в затвора.
(Махнете фигурите). А когато ги освободи, говореше с тях по-любезно.
Сцена 5
(Външна сцена; поставете братя, фиг. 9, 11, 15, 12; Йосиф, фиг. 37.)
– Реших да задържа само един от вас. Другите могат да си идат у дома. – каза
Йосиф. – Аз се боя от Бога.
Сякаш той каза:
– Понеже обичам Бога, ще ви покажа милост.
Братята му не заслужаваха милост. Но Йосиф щеше да бъде мил с тях, дори и
да не го заслужаваха.
– Ако сте честни мъже, нека един от вас остане тук в затвора. Останалите
могат да си вземат жито и да отидат при семействата си. Но, ако искате да
докажете честността си, ми доведете по-младия си брат. Така ще разбера, че
не сте шпиони и няма да умрете.
Наказанието за шпионите беше смърт. Не е чудно, че братята бяха изплашени. Те обсъждаха това пред Йосиф. Изобщо не можеха да си представят, че
той разбираше техния еврейски език!
– Наистина сме виновни заради нашия брат – говореха си те. – Когато видяхме, че е уплашен и чухме молбите му, не послушахме. Затова ни постигна
тази беда.
Тогава Рувим каза:
– Нали ви говорих да не му навреждате? Но не послушахте. Сега ще умрем,
защото вие отговаряте за смъртта му.
Братята все още нямаха доверие на този египетски управител. Естествено,
Йосиф разбра всяка тяхна дума. Знаеше, че говореха за времето, когато го
продадоха. А когато Йосиф излезе от стаята, те не разбраха, че причината за
това бяха сълзите му.
Той беше човек, в чието сърце и живот Бог управляваше!
Братята му заслужаваха наказание. Те не заслужаваха да получат нито жито,
нито милост. Но Йосиф ги обичаше. Това бе възможно, само защото той принадлежеше на Бога и Бог контролираше живота му. Може би днес ти си разбрал, че Бог трябва да управлява и твоето сърце. Не видя ли поне мъничко от
Неговото величие? Сериозно нещо е да съгрешиш срещу Бога. Страшно нещо
е да Го срещнеш без Той да управлява сърцето ти. Трябва да дойдеш днес при
Господ Исус, Той може да прости греховете ти и да те отведе в Божието царство. Затова Той умря. Затова можеш да принадлежиш на Бога, да Го обичаш
и да Му се покоряваш като Йосиф. Йосиф разбра, че братята му трябва да
научат някои трудни уроци. Ето защо, когато се върна при тях, взе Симеон и
заповяда да го вържат и заведат в затвора. А другите братя платиха за житото
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и отпътуваха.
Удивително и чудесно е как Бог подрежда нещата. Само Той може да прави
това, защото Той самият управлява всичко. Той е Всесилен. Знае всичко. Как
стоиш пред Него ти? Не си мисли, че да ходиш в собствения си път е без значение. Един ден ще трябва да срещнеш с Него. Няма ли днес да дойдеш при
Господ Исус и да Му кажеш, че искаш нещата между теб и Бога да са наред?
Библията казва, че Бог направи Господ Исус Началник и Спасител, за да могат
хората да се отказват от греховете си и да бъдат простени (Деяния 5:31). Помоли Господ Исус да ти прости. Тогава Бог ще стане твой Бог и твой Цар.
Ти, който си християнин, благодари на Бога за това, че е такъв велик Владетел. Често мисли за Неговото величие и Му казвай:
– Колко си велик!
А когато Го хвалиш, спомни си стиха, който научихме: „Нашият Бог е на
небето. Прави всичко, което Му е угодно“ (Псалм 115:3).
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Кога виночерпецът си спомни за Йосиф?
2. Защо Йосиф можеше да обясни значението на съня на Фараона?
3. Откъде знаем, че Бог управлява?
4. Къде управлява Бог?
5. Защо Бог искаше да запази децата на Израел?
6. Какво беше значението на фараоновия сън?
7. Как фараонът се подготви за глада?
8. Какво ни показва, че Бог управляваше мислите и поведението на Йосиф?
9. След като Бог управлява всичко, защо има толкова много грях и злини?
10. Кога всеки човек ще срещне Бога?
11. Кои са хората, които не трябва да се страхуват от срещата с Бога?
12. Кога ще завърши Божието владичество?

ЙОСИФ, ЗАГРИЖЕН ЗА СВОЕТО
СЕМЕЙСТВО
Библейски текст: Битие 42:27 – 45:28; Битие 47:12; Битие 50:15-21.
Основна истина: Божието Слово обещава, че „всичко съдейства за добро на
тези, които обичат Бога“ (Римляни 8:28)
Приложения: (спасени) Повярвай на това чудесно обещание.
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(неспасени) Трябва да се довериш на Христос и да започнеш
да се радваш на това обещание.
ПЛАН НА УРОКА
Въведение: Подреждали ли сте картина, нарязана на парченца (пъзел, картинна мозайка)?
Развитие на събитията:
1. Йосиф вижда Божия план. ОИ
2. Братята намират пари в чувалите си. ОИН
3. Разказват на Яков случилото се.
4. Връщат се в Египет.
5. Яков е съкрушен, когато Вениамин заминава. ОИС
6. Братята се срещат с Йосиф и след това напускат Египет.
7. Египтянинът, изпратен от Йосиф, открива сребърната чаша.
8. Всички се връщат при Йосиф. ОИН
9. Кулминация Йосиф разкрива самоличността си.
10. Братята се страхуват.
11. Йосиф казва, че такъв е бил Божия план. ОИС
12. Заключение Яков идва в Египет. ОИН+С
Стих за запаметяване: „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога“ (Римляни 8:28)
Нагледни пособия: За фонове могат да се използват външна сцена и вътрешна сцена с богата обстановка. Вътрешната сцена можете да заместите с колони, поставени върху обикновено фланелно табло. Използвайте фиг. 38-42.
ВЪВЕДЕНИЕ
Подреждали ли сте картина, нарязана на парченца (пъзел, картинна мозайка)? Понякога това е много трудно, защото не разбираш как точно се подреждат всички парченца. Животът на Йосиф беше нещо подобно (Поставете
фиг. 35). Части от неговия живот бяха просто неразбираеми. Когато той стана
управител на Египет сигурно си мислеше за сънищата, които беше имал като
младеж. Започна да разбира защо Бог беше допуснал тези толкова тежки години, прекарани в Египет. Вие можете ли да предложите нещо по въпроса
защо Бог ги беше допуснал? (Дискутирайте това с децата. Покажете им,
че вярата, на Йосиф беше укрепена. Той се научи да чете и пише на египетски. Разбра живота на богатите и бедните). Бог подреждаше всичко с мъдрост и любов. В Библията има едно обещание, което казва, че Той прави това
за всички Свои деца: „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които
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обичат Бога“ (Римляни 8:28). Бог е Владетел над всичко, затова Той може да
подреди нещата, които се случват в твоя живот, така че да бъдат за твое добро.
Той правеше това и в живота на Йосиф.
Сцена 1
(Обикновена дъска; поставете брат, фиг. 38 и чувал с жито, фиг. 39).
Неговите братя, обаче, не виждаха много добри неща в това, което им се
случваше. Те се прибираха у дома без Симеон.
Когато спряха, за да пренощуват, един от тях отвори чувала си, за да вземе
малко жито за магарето си.
– Вижте! – извика той. – Парите, които дадох за житото, са в чувала ми.
Братята се спогледаха, клатейки главите си от страх.
– Какво е това, което ни стори Бог? – питаха се те.
Всеки път, когато се случеше нещо неприятно, братята си мислеха, че Бог
ги наказва. Всички те имаха нечиста съвест. Бог е направил, теб и мен, със
съвест. Тя е като гласче, вътре в нас, което ни казва, че грешим, когато правим
нещо лошо. Често, когато си лягаш вечер, съвестта ти напомня за лошото
нещо, което си направил. Имаш ли нечиста съвест днес? Мислиш ли си за
лошото, направено от теб? Опитваш ли се да го скриеш? За нечистата съвест
има само един лек. Бог е планирал само един начин, по който съвестта ти
може да се очисти. Чуй какво казва Той в Библията: „...кръвта на Христос,
Който... принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от
мъртвите дела, за да служите на живия Бог“ (Евреи 9:14). Исус Христос, Единородният Божи Син, взе твоята вина и срам, когато умря на кръста. Само Той
може да отнеме греха ти и да очисти твоята съвест. Ти трябва да се довериш
на Господ Исус да направи това за теб. Тогава ще можеш да обичаш Бога и
да Му служиш. Ако нечистата ти съвест те тревожи и искаш истински да се
довериш на Христос, но не знаеш как, с радост ще поговоря с теб за това. Не
си отивай, когато свърши събирането ни. Много е важно да разбереш как да
се довериш на Исус Христос. (Учителю, уточнете мястото, на което заинтересуваното дете да отиде след събирането).
Хубаво е да си свободен от вината, но Йосифовите братя продължаваха да
мислят за своя грях. Той сякаш ги преследваше постоянно.
Когато те пристигнаха у дома си, обясниха всичко на баща си.
– Човекът, който е управител на Египет, разговаряше грубо с нас – казаха те.
След това разказаха на баща си цялата история. Обясниха му защо Симеон
не се върна с тях.
Сцена 2
(Външна сцена или фон с палатка; поставете Яков, фиг. 40; братя, 7-8.)
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– Той ни каза, че сме шпиони. Ние му отговорихме, че сме честни мъже. Тогава той отвърна, че няма да ни повярва докато не заведем при него по-младия
ни брат. Направим ли това, ще повярва и ще освободи Симеон.
– Не! – каза Яков. – Никога няма да заведете Вениамин там. Вие ме оставихте без деца. Йосиф го няма. Симеон го няма. А сега искате да вземете и
Вениамин, Никога! (Виж Битие 42:36-38).
Рувим каза, че ще отговаря за това Вениамин да се върне жив и здрав. Но
Яков отговори:
– Не! Брат му е мъртъв и ако се случи нещо на Вениамин, ще умра от мъка.
По този въпрос вече никой не говореше, докато храната, донесена от Египет
не се свърши. Всички си мислеха какво щяха да правят сега, но никой не говореше за това. Един ден Яков каза:
– Отидете в Египет и купете още храна.
(Поставете Вениамин, фиг. 11).
Този път отговори Юда:
– Няма смисъл да ходим там, ако Вениамин не дойде с нас. Онзи човек няма
дори да ни погледне, ако отидем без него.
И всичко се повтори отново. Яков казваше, че Вениамин не може да отиде в
Египет. Юда настояваше, че трябва да отиде,
– Защо казахте на този човек, че имате по-млад брат? – искаше да разбере
Яков.
– Защото ни попита. Откъде можехме да знаем, че той ще каже: „Доведете
ми го!“ – отговори Юда и обеща лично той да отговаря за безопасността на
Вениамин.
Когато Яков видя, че семейството му щеше да умре от глад, защото нямаше
повече храна, той разбра, че не може да направи нищо друго и каза:
– Вървете, но занесете на този човек подарък. Той приготви един пакет, в
който имаше мед, подправки, орехи и други неща. Освен това каза на синовете си да вземат двойно повече пари – тези, които им бяха върнати в чувалите и
пари, с които да купят храна за дома. Когато братята тръгнаха, Яков каза:
– Нека Бог Всемогъщи да ви даде да придобиете благоволението на човека,
за да пусне Симеон и Вениамин. А аз, ако е речено да остана без деца, нека
остана без деца.
(Махнете всички фигури).
Горкият Яков! Изглеждаше му невъзможно всичко това да завърши добре.
Той обичаше Бога, а животът беше толкова, толкова тежък. Ако ти си Божие
дете, нищо не може да промени обещанието в Божието Слово, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога.
Когато един аптекар приготвя лекарство, той използва много прецизни, точ-
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ни мерки. Взима малка капчица от едно нещо, обърква я с малка капка от
друго. После добавя още малко от нещо друго. Най-накрая получава хубаво
лекарство. Ако сложи твърде много от някои неща, ще се получи отрова, а не
лекарство. Но той прави всичко съвсем точно. Бог се отнася така със Своите
деца. Той знае кога да разреши проблемите. Избира щастието, което да изпрати. И така Той прави всичко да съдейства за добро, за да направи Своите деца
като Господ Исус. Ако си християнин, повярвай на това обещание и се довери
на Бога, дори тогава когато се сблъскаш със смъртта на някой близък човек
или когато си болен, когато имаш големи проблеми в къщи или в училище.
Понякога, когато животът ти изглежда много тежък, е трудно да се довериш
на Бога. Така се чувстваше Яков, когато Вениамин замина с другите му синове. А Когато Йосиф съзря братята си, той беше сигурен, че Вениамин е с тях.
Повика домакина си – човека, който се грижеше за цялата къща, и каза:
– Приготви всичко необходимо за един обяд. Тези хора ще обядват с мен.
Сцена 3
(Вътрешна сцена с богата обстановка; поставете братята, фиг. 7-8, фиг.
11; преводач, фиг. 41).
Братята се уплашиха, когато ги въведоха в къщата на Йосиф.
– Това е заради парите, които намерихме в чувалите си – мислеха си те.
Опитаха се да обяснят това на домакина, но той не обърна много внимание
на думите им, защото каза, че е получил парите им. Те се почувстваха по-добре, когато изведоха Симеон от затвора. (Поставете Йосиф, фиг. 35).
Когато влезе Йосиф, те му дадоха подаръка от баща им и му се поклониха
ниско.
– Баща ви жив и здрав ли е? – попита Йосиф.
– Твоят слуга, нашият баща, е в добро здраве, – отговориха те като се поклониха отново.
Гледайки Вениамин, Йосиф попита:
– Това ли е по-младият ви брат, за когото говорихте? Нека Бог бъде милостив към теб, синко, – каза Йосиф на Вениамин.
(Махнете фиг. 35.)
След това бързо излезе. Никой не разбра, че той плачеше за това, което бе
видял и чул! А когато се върна, обядът бе сервиран. Йосиф ядеше от храната,
която бе донесена на масата му. А това, което се поднасяше на Вениамин,
беше пет пъти повече, отколкото на другите! По време на обяда всички се забавляваха. По-късно през деня поръчката на братята бе изпълнена, а сметката
– платена. Те останаха да пренощуват в Египет и рано на следващата сутрин
потеглиха за дома си. (Махнете фигурите).
Можете ли да си представите радостта им? Симеон беше с тях, Вениамин
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– също. Всичко изглеждаше добре...
Но преди да заминат се беше случило нещо, за което братята не знаеха.
Йосиф имаше план. Той беше наредил на своя домакин – човека, отговорен за
цялата му къща.
– Сложи отново парите им в чувалите, – бе казал той.
– А заедно с парите най-отгоре в чувала на най-младия, сложи и сребърната
ми чаша.
Все още беше ранна утрин. Братята току-що бяха излезли от града и не бяха
се отдалечили много, когато забелязаха един човек. Той идваше към тях и им
викаше да спрат. Те разпознаха в него домакина на Йосиф.
Сцена 4
(Външна сцена; поставете фиг. 17-9 и фиг. 11.)
– Защо отвърнахте на доброто със зло? Защо откраднахте сребърната чаша
на господаря ми? – попита той.
(Поставете египетски слуга, фиг. 41.) Братята знаеха, че домакинът грешеше.
– Защо говориш така? – попитаха го те. – Бог ни забранява да крадем. Върнахме парите, които бяхме намерили в чувалите си. Защо мислиш, че ще крадем от господаря ти сребро или злато? Претърси ни. Ако откриеш чашата у
някого, нека той умре. А ние ще ти бъдем роби! – те бяха много ядосани, че
домакинът на Йосиф ги обвини в кражба.
– Само този, у когото е чашата, той ще бъде мой роб! – каза египтянинът.
– Другите могат да си идат свободно. (Добавете фиг. 42.)
Претърсването започна. Всеки от братята отваряше своя чувал. Домакинът
започна с Рувим. После отиде при Симеон, при Левий, при Юда, при Дан и
Нафталим, при Гад и Асир, при Исахар и Завулон... при Вениамин. Чашата
беше в неговия чувал! Как мислите, че се почувстваха братята? Как можеше
да им се случва най-лошото?
Сцена 5
(Вътрешна сцена; поставете фиг. 35, фиг. 36, фиг. 37 и фиг. 43.)
Треперейки от страх, братята завързаха чувалите си и се върнаха в града при
Йосиф. Той ги чакаше. Те паднаха на пода пред него, а той им каза сърдито:
– Какво направихте? Не се ли досетихте, че ще разбера кой е откраднал
сребърната ми чаша?
Юда проговори:
– Какво да кажем на господаря си? Какво да говорим? Какво можем да направим, за да докажем, че сме невинни? Бог откри греха ни. Какво ни остава,
освен да бъдем твои роби? (Битие 44:16).
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Братята не бяха откраднали чашата, но все още се чувстваха виновни. Вината за начина, по който се бяха отнесли със своя брат преди много години, все
още беше у тях. Имаш ли грях, който се опитваш да прикриеш и не можеш
да забравиш? Нечистата ти съвест казва, че нещо не е наред. Ти си виновен
пред Бога. Трябва да дойдеш при Господ Исус и да Му кажеш, че си виновен.
Довери Му се да отнеме твоя грях и твоята вина.
Той ще „очисти съвестта ти от мъртвите дела“. Ще започнеш да обичаш
Бога и ще знаеш, че всичко ще съдейства за твое добро. Братята на Йосиф не
можеха да видят нищо добро в това, което се случваше, докато стояха пред
Йосиф, треперейки.
– Не! – каза Йосиф. – Няма да взема всички ви за мои роби. Ще взема само
този, у когото бе намерена чашата. Останалите могат да си идат с мир.
Юда се приближи до Йосиф и му проговори тихо. Може би не искаше да го
чуят египтяните, които бяха там.
– Моля те, нека да ти обясня – каза той. – И не се ядосвай.
Юда напомни на Йосиф за първото им идване и за неговите въпроси относно тяхното семейство. Напомни му за това, че Вениамин не можеше да остави
баща си, защото брат му беше мъртъв. И ако се случеше нещо на Вениамин,
баща им щеше да умре. Тогава той разказа как Яков не искаше да пусне Вениамин, поради това, че преди много години един от синовете му „бе разкъсан
на парчета“. Нищо не трябваше да се случи на Вениамин! Юда свърши, казвайки:
– Ако се върнем при баща си без Вениамин, той ще умре. Ние ще бъдем
виновни, ако той умре от скръб. Аз му обещах, че ако Вениамин не се върне с
нас, ще поема вината за това върху себе си, завинаги. Сега, моля те, няма ли
да ми позволиш да остана и бъда твой роб вместо Вениамин?
Колко различен беше Юда сега от времето, когато бе предложил да продадат
Йосиф на търговците! Йосиф се огледа и заповяда на египтяните, които бяха
в стаята:
– Напуснете стаята!
(Махнете фиг. 36, 37 и 43. Поставете фиг. 7-9, 11.)
Йосиф и братята му останаха сами. Йосиф вече не криеше чувствата си.
Плачеше на глас. Със сигурност братята се чудеха защо управителят се държеше така странно. Когато Йосиф можеше отново да говори, той се обърна
към тях с думите:
– Аз сьм Йосиф! Вярно ли е това, че баща ми е все още жив?
Библията казва, че те не можеха да му отговорят. Бяха ужасени. Страхуваха
се и преди това, но сега бяха уплашени повече от всякога. ЙОСИФ! Спомниха
си как се бяха държали с него. Сега бяха под неговата власт. Какво ли щеше
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да направи той? Братята не знаеха за плана на Йосиф.
– Елате по-близо до мен – каза той.
Неговият глас вече не беше груб, а много любезен. Братята се приближиха
до него, докато той им обясняваше:
– Аз съм Йосиф, вашият брат, когото вие продадохте. Но не се страхувайте.
В действителност Бог беше Този, Който ме изпрати тук в Египет.
Йосиф можеше да погледне назад и да види как Бог беше подредил всичко така, че дори трудните моменти в живота му съдействаха за добро.
– Бог ме изпрати тук, за да спаси живота на много хора – каза Йосиф. –
Бог ме изпрати тук преди вас, за да спаси вас и вашите семейства от гладна
смърт.
Йосиф знаеше за народа, който Бог беше казал, че ще произлезе от неговия
баща Яков, дядо му Исаак и прадядо му Авраам. Бог нямаше да позволи този
народ да умре от глад или от нещо друго. Бог щеше да изпълни обещанието
си да благослови целия свят чрез този народ. Божият Син щеше да се роди на
света чрез него.
Това беше един прекрасен план. Всички планове на Бога са добри и мъдри.
Ако ти си Божие дете, Бог има план и за теб. Този план е добър и Той ще го
осъществи. Божиите планове не са просто някакви идеи, които може да се
случат. Неговите планове се осъществяват! Понякога ние не можем да разберем защо Бог допуска някои неща. Може би дори няма да разберем докато не
отидем на небето. Но, ако ти обичаш Бога, Той има основателна причина да
допусне всичко, което ти се случва.
Когато преминаваше през трудните моменти в живота си, Йосиф не ги разбираше. Но сега той разбираше. И се опитваше да обясни това на братята си:
– Не вие ме изпратихте тук, а Бог.
И още преди те да можеха да кажат нещо, Йосиф им разкри плана си:
– Побързайте и се върнете у дома при баща ми. Разкажете му всичко за мен.
Кажете му, че искам да дойде тук в Египет. Вие ще живеете тук, близо до мен.
Доведете семействата си. Ще се грижа за вас докато свърши гладът... още пет
години.
Какво вълнение! Имаше много сълзи – сълзи на радост. Йосиф целуна всичките си братя. Най-накрая те потеглиха отново за дома си. Не само с храната,
която дойдоха да купят. Сега с тях имаше много повече храна, пари, нови
дрехи, коли (каруци) и магарета. (Махнете всички фигури).
– Йосиф е жив и е управител на Египет! – казаха братята на баща си Яков.
Беше трудно да вярване, но когато Яков видя всички тези неща, които носеха,
той разбра, че е вярно.
Каква среща в Египет! Йосиф спази обещанието си да се грижи за всичките

38

им нужди, докато те живееха в Египет (Битие 47:12). За Яков и семейството
му всичко изглеждаше така сякаш Йосиф се бе върнал от смъртта. Те сигурно
разбраха, че Бог бе осъществил Своя добър план. Всички Божии планове са
добри – дори тогава, когато не можем да ги разберем. Озадачен ли си от нещата, които ти се случват? Ако си спасен, то значи обещанието, че всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Бога е и за теб. Научи го. Доверявай
му се, дори когато не разбираш какво става. Това е едно специално обещание
за онези, които обичат Бога като Йосиф.
Може би приличаш повече на братята, които бяха виновни. Ако Бог ти показва, че си съгрешил срещу Него, откажи се от лошите неща, които те отделят от Него. Днес се довери на Господ Исус да отнеме твоя грях. (Отново
прочетете Евреи 9:14.) Когато Той отнеме греха ти и вината ти, ще можеш
да обичаш Бога. Тогава чудесното обещание от Римляни 8:28 ще бъде и за
теб. (Хубаво е, ако за известно време останете тихи, за да могат децата да
откликнат в сърцата си на Божия призив).
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Ако си Божие дете, кое Божие обещание може да ти помогне да се довериш
на Бога, когато си в затруднение?
2. Когато за първи път си тръгнаха от Египет, какво намериха в чувалите си
братята на Йосиф?
3. Защо братята си мислеха, че Бог ги наказва?
4. Какво трябваше да направят братята на Йосиф преди да получат още жито
и преди Симеон да бъде освободен?
5. Какъв е единственият лек за една нечиста съвест?
6. Какво каза Яков първоначално за това Вениамин да отиде с братята си в
Египет?
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