В това време покрай тях минали търговци със стока за

силата на Иаков, му дал ново име Израил, което значи
"богоборец". Така Иаков станал родоначалник на Израилския
(Еврейския) народ.

Египетската земя. Един от братята - Иуда, посъветвал другите

Забележка: Виж Библията, книга "Битие" гл. 28: 10-22, 29, 30, 31, 32,

това взели Иосифовата дреха, напръскали я с кръв от козле,

да продадат Йосиф и те го продали за двадесет сребърника. След
занесли я при баща си и му казали: "Намерихме това. Виж тая

33,34,35.

дреха на сина ти ли е или не?" Иаков познал дрехата. "Тоза е
дрехата на сина ми. Лют звяр го е изял". - с горест възкликнал
ЙОСИФ

И

аков имал дванадесет деца: Рувим, Симеон, Левий,
Иуда, Исахар, Завулон, Дан, Нефталим, Гад, Асир,
Йосиф и Вениамин. От тях след това произлезли
дванадесетте колена Или племена на еврейския народ.
От всички свои синове Иаков най-много обичал Йосиф
заради кротостта и послушанието му, затова и му ушил шарена
дреха. Братята започнали да завиждат на Йосиф и го намразили.
Веднъж Йосиф сънувал, че той с братята си били на полето
и връзвали снопи. И ето, неговият сноп застанал на средата, а
снопите на братята му обкръжили неговия сноп и му се
поклонили. Друг път Йосиф видял насън, че слънцето, луната и
единадесет звезди му се поклонили. Когато той разказвал своите
сънища, баща му го посмъмрил: "Какъв е тоя сън, що си видял?
Нима аз и майка ти, и братята ти ще дойдем да ти се поклоним
доземи?" От това братята още повече намразили Йосиф.
Наскоро след това братята пасели стадата далеч от дома им,
а Иаков изпратил сина си Йосиф да ги навести и да узнае, здрави
ли са братята Йосифови и цяло ли е стадото. Когато той ги
наближил, братята отдалеч видели Йосиф и започнали да си
говорят: "Ето съновидецът иде. Хайде сега да го убием и да
видим какво ще излезе от сънищата му". Но Рувим, по-старият
от братята, казал: "Не проливайте кръв! Хвърлете го в ямата, що
е в пустинята...". А сам мислил след това да спаси Йосиф и да го
върне на баща си. Братята го послушали. Те свалили от Йосиф
шарената дреха и го хвърлили в дълбокия ров, в който нямало
вода.

той. След това дълго оплаквал любимия си син и не могъл да се
утеши.
Й о с и ф , продаден от братята си (по съвета на брат си Иуда) за 20
сребърника, бил предобраз на Христа, предаден от Иуда за 30 сребърника.

***
Забележка: Виж Библията, кн. "Битие", гл.37 и кн. "Изход" гл. 1:1-4

Братята продават Йосиф

