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Izaak był bardzo szczęśliwy.  Jego 
syn Jakub powrócił do domu.  Nawet 
jego brat Ezaw, który kiedyś   
     zagroził mu śmiercią ,  
                powitał go  
 
 
 
 
 
                            serdecznie. 



Jednakże synowie Jakuba byli 
nieszczęśliwi z powodu ich 
młodszego brata Józefa,  
     który był ulubionym  
            synem Jakuba.  



Kiedy Józef opowiadał swoje 
 sny, jego bracia znienawidzili go 

jeszcze bardziej.  „Mój snop 
 zboża podniósł się, a 

 snopy moich 
 braci mu się 

 kłaniały” 
 opowiadał 

 Józef. 



Ten sen oznaczał, że 
 Józef będzie kiedyś 

 potężniejszy od 
 swoich braci.  



W drugim śnie Józefa to gwiazdy, 
księżyc i nawet słońce 

 składały mu pokłon. 
  Rozzłościło to 

 nawet jego ojca 
 Jakuba, że Józef 
 wywyższa się nad 

 swych rodziców i braci. 



Pewnego dnia Jakub wysłał 
 Józefa na łąkę, na której jego 

bracia wypasali swe stada. 



Bracia zobaczyli Józefa z 
 daleka i nerwowo szeptali 

 „Zabijmy tego marzyciela!” 



Biedny Józef nie 
 mógł przypuszczać jakie 
niebezpieczeństwo czyha 
 na niego.  



Ruben, najstarszy z 
 braci nie zgadzał się z 

 resztą , powiedział 
 „Nie możemy 

 przelewać krwi! 



Zobaczcie, jest tu taki głęboki 
 dół, wepchniemy go tam i 

 zostawimy Józefa 
 na pewną śmierć!” 



Ruben chciał ocalić Józefa późną 
nocą kiedy wszyscy już zasną.  



Kiedy  
więc  
nadszedł  
Józef,  
jego bracia 
pochwycili  
go i zdjęli  
mu kolorowy 
płaszcz,  
jaki  
nosił. 



Był to  
prezent  
od Jakuba  
dla jego  
ulubionego 
syna.  Bracia 
wrzucili 
Józefa w głąb  
okropnego  
dołu.  



Kiedy Ruben na chwilę  
odszedł, zjawiła się  
karawana wielbłądów  
zmierzająca do  
 
 
 

odległego 
 Egiptu. 



„Sprzedajmy im  
Józefa!” krzyknął  
do braci Juda. 



Bracia dobili targu z 
kupcami i sprzedali 
Józefa za dwadzieścia 
srebrników.  



Przerażony i zrozpaczony Józef 
bezradnie szedł za kołyszącym  
się wielbłądem, który  
ciągnął go za  
sobą , coraz  
 
 
            dalej  
         od rodziny i  
          ojczyzny.  



„Czy to jest 
 płaszcz Józefa?  

Znaleźliśmy go na 
 pustyni, jest cały 

zakrwawiony!” 



Okrutni bracia wmówili 
ojcu, że jakieś dzikie 
zwierzę zaatakowało 

 i zabiło jego 
 ukochanego 

 syna. 



Zrozpaczony Jakub 
 z żalu porwał swoje 

ubranie i opłakiwał 
 swego syna. 

  Nikt nie mógł 
 go pocieszyć 

 przez długi 
 czas.  



Tymczasem w Egipcie Józef 
musiał być przerażony, samotny.  

Być może tęsknił 
 za domem, ale nie 

 mógł uciec.  Był 
 teraz niewolnikiem 

 w domu Potyfara, 
 bardzo ważnego 

 Egipcjanina. 



Potyfar zauważył, 
 że Józef był 

 oddanym 
 i godnym 
 zaufania 

 pracownikiem. 



Pewnego dnia Potyfar 
powiedział Józefowi 
„We wszystkim  
co robisz masz 
powodzenie. 



Bóg jest z tobą, 
dlatego chcę abyś 
został zarządcą 
mojego domu. 



Zajmować się  
będziesz wszystkimi 
moimi interesami i 
będziesz zarządzał  
całą moją  
służbą.” 



Pan Bóg obdarzył Potyfara 
dobrymi zbiorami  
i wielkim  
bogactwem  
z powodu  
Józefa. 



A Józef choć był teraz ważnym 
człowiekiem, nadal ufał Bogu i  
wiernie Mu służył.   
Wkrótce jednak  
Józef znów  
znalazł się w  
tarapatach.  



Otóż żona Potyfara była  
złą i przebiegłą  
kobietą . 



Zaproponowała Józefowi,  
żeby zajął  
miejsce  
jej męża. 



Józef od razu odmówił, bo nie  
chciał zgrzeszyć ani  
przeciw Bogu  
ani przeciw  
Potyfarowi.  



Kiedy jednak kobieta starała się go 
do tego zmusić, Józef uciekł.  
Niestety kobieta  
schwyciła i  
zabrała jego  
          płaszcz. 



Wróciła do swego męża i 
 skłamała „Twój niewolnik chciał 

 mnie zaatakować!  To jego  
                     płaszcz!” 



Rozzłościło to Potyfara.  Być może  
wiedział, że jego żona kłamie, ale 

musiał coś z tym zrobić. 
                    Co zrobił? 



          Potyfar wtrącił   
          Józefa do  
          więzienia.  Pomimo 
tego, że był niewinny, 
Józef nie był ani zły  
           ani nie stał się  
               zgorzkniały. 



Każde trudne   
zdarzenie  
uczyło go, że  
bez względu  
na to gdzie  
      jest, … 



… jeśli on będzie 
czcić Boga,  
to Bóg uczci  
Józefa, nawet  
w więzieniu. 
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Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

Księga Rodzaju 37, Księga Rodzaju 39  

„Wykład słów Twoich oświeca.” 
Psalm 119:30 



Koniec 



Ta biblijna historia mówi o naszym  
cudownym Bogu.  On nas stworzył i pragnie, 

abyśmy Go poznawali. 
 

Bóg wie, że robimy złe rzeczy  
i nazywa je grzechem.   

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał 
nas tak bardzo, że posłał Swojego Syna, 
Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 
ukarany za nasze grzechy.  Potem Jezus 

powrócił do życia i wrócił do domu do Nieba!  
Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz Go o 

przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi!  
Przyjdzie i zamieszka w tobie teraz, a ty 

będziesz żył z Nim na zawsze. 



Jeżeli chcesz odwrócić się od  
swoich grzechów, powiedz Bogu tak:  

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, 
a teraz znowu żyje.  Proszę, przyjdź do 

mojego życia, przebacz mi moje grzechy, tak 
żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 
pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą 

na zawsze.  Pomóż mi żyć dla Ciebie jako 
Twoje dziecko.  Amen. 

 
Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z 

Bogiem!    Jan 3:16 
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