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Въведение 

Йосиф е последният от светиите, които заемат забележително място в книгата Битие. Те са общо 
седем: Адам, Авел, Ной, Авраам, Исаак, Яков, Йосиф. На последния от седемте е отделено повече място, 
отколкото на другите, тъй като без съмнение всичко в неговия живот символизира някакъв факт, 
свързан с Христос. 

Великите израилеви патриарси илюстрират основни духовни истини и хронологическият ред на 
живота им съвпада с доктриналния ред на истината в Библията. Чрез Авраам е показана доктрината за 
избирането, тъй като той е отделен от Бога измежду всички езичници и избран да бъде глава на 
еврейската нация. При Исаак имаме преобраз на доктрината за Божественото осиновяване: 
първородният син на Авраам, И емайл, представлява човека, роден по плът - старата природа; но Исаак, 
роден чрез чудотворната сила на Бога, символизира новия човек - духовната природа. При Яков 
виждаме пример на конфликта между новата вътрешна природа и природата на плътта във вярващия, 
както и прилагането на Божията дисциплина чрез благодат, която бавно, но сигурно води до победата 
на духа над плътта. 

В тази книга ще видим как Йосиф, като преобраз, ни говори за получаване на наследството, което е 
предшествано от страдание. Животът на Йосиф до най-малката подробност сочи към Месия, Исус 
Христос. Въпреки че ще открием около 100 паралела между Йосиф и Исус, не трябва да забравяме 
практическото приложение на тези истини. 

 
 

Любим син, мразен брат (Битие 37) 

Библейският разказ за неговата история започва от времето, когато Йосиф е още юноша и 
продължава до смъртта му на 110-годишна възраст. В своя живот Йосиф преминава през дълбините на 
отчаянието, мразен от своите братя, продаден на минаващи търговци и по-късно хвърлен в затвора 
поради несправедливите обвинения на жената на един египетски чиновник. Йосиф доживява да види 
великото избавление и издигане от Бога, когато след всичко преживяно, е поставен на висок пост като 

първи министър на фараона. 

Подготвяне на обстановката (Битие 37:1-11). 
Яков: Този възрастен вече баща носеше името Израел, което му бе дадено от "ангела 
Господен"-теофания или явяването на Исус Христос в Стария Завет (Битие 32:28). Името може да 
означава 'Божий княз' и бе в пълен контраст със значението на първоначалното му име, Яков, което 
означава 'измамник'. Последното описва природата му доста точно, тъй като Яков не само беше 
измамник, но беше и пример на един пасивен, прекалено зает баща, който никога нямаше време да 
обърне внимание на злото, което владееше живота на синовете му. Яков бе женен за две сестри, Лия 
и Рахил. И двете му родиха деца, както и наложниците му (които бяха и слугини на Лия и Рахил). 

Йосиф: Този любим син се роди от Рахил, когато Яков беше вече остарял. Йосиф бе първородният на 
Рахил, възлюбената съпруга на Яков (Битие 30:22-24). Той бе отгледан под грижите на променения 
Яков (или Израел), докато по-големите му полубратя, родени от Вала и Зелфа, бяха отгледани под 
влиянието на хитруващия Яков. 

   
1 ПРОТОТИП     Значението на името му: Йосиф имаше две имена - Йосиф и 

Цафнат-панеах (Битие 41:45). Може да се каже, че първото е човешкото му име, а 
второто е Божественото име. Йосиф означава 'прибавяне' (Битие 30:24), а 
Цафнат-панеах, името, което му даде фараонът, означава 'откриващ тайни'. Йосиф е 
преобраз на Исус, Който имаше две имена: Исус, което означава 'спасението на Йехова' 
и отразява човешката Му природа и Христос, което означава 'помазаникът' и говори за 
Неговата Божественост. Исус е Този, Който открива много сърца (Лука 2:34,35). 



 

2 ПРОТОТИП     Йосиф беше овчар: Исусе Добрият Пастир (Псалом23:1). 
 
3 ПРОТОТИП     Противопоставянето му на злото: Йосиф съобщаваше на баща си за лошото поведение 

на братята си (Битие 37:2). Исус също говореше истината (Йоан 7:7). 
4 

ПРОТОТИП    
 Любовта на баща му: Бог Отец заяви за Исус: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето 

благоволение" (Матей 3:17). Въпреки че Старозаветните герои са несъвършени в своя 
живот и характер, както беше в случая с Яков и Йосиф, Бог Отец и Исус Синът са 
съвършени в Своята любов и взаимоотношение. 

5 
ПРОТОТИП    

 
    Отношението към възрастта на баща му: Йосиф беше син на старостта на баща си. Исусе 
вечният Син на Бога (Михей 5:2). Яков се отнасяше към този син с предпочитание. 
Например, Яков показа благоволението си като даде на сина си "шарена" дрешка, което 
беше знак на благородство (Битие 37:3). Това беше горна дреха без ръкави, която 
стигаше до глезените, а не обикновено работно облекло. Давайки такава дрешка на 
Йосиф, Яков всъщност казваше: "Ти не трябва да работиш както братята си". 

6ПРОТОТИП    
  . 

С шарената дрешка бащата на Йосиф го отличи външно от полубратята му: В живота 

на Исус, Отец Го отличи с чест и явни знамения. 
7 ПРОТОТИП     Омразата на братята му: Любовта на Яков изкара наяве омразата 

в сърцата на полубратята (Битие 37:4). Така и Исус, вечният Син, беше мразен от Своите 
сънародници - юдеите (Йоан 1:11). 

8 
ПРОТОТИП    

  Йосиф е мразен поради думите си (Битие 37:4,5): Първо, братята 

мразеха Йосиф заради личността му; второ, те го мразеха заради думите му. Исус също 
беше мразен заради думите Си (Йоан 5:18; 6:41; 8:40). 
 

Конфликтът: Ревнивите братя бяха пропити от ревност, която се превърна В омраза. Трябва да се 
отбележи, че когато Йосиф разказа съня си, в който братята се поклониха пред него (Битие 37:5-9), баща 
му го смъмри, но никога не се опита да разреши проблема между Йосиф и другите. Когато трябваше да 
се намеси, той се отдръпна и така Йосиф растеше в едно враждебно семейство. 

 

9 ПРОТОТИП     Йосиф щеше да се радва на забележително бъдеще: Йосиф щеше да бъде издигнат. 

Исус, Този, Който първо се смири, имаше обещанието за едно славно бъдеще и сега 

е издигнат (Исая 9:6,7). 

 
10 

ПРОТОТИП    
   

Йосиф предсказа бъдещия си суверенитет: Йосиф имаше два съня (Битие 37:2-7). 
Първият сън се отнасяше за "полето", което сочеше земното владение на нашия 
Господ; но вторият сън говореше за небесното - слънцето (бащата на Йосиф), луната 
(неговата майка) и единадесетте звезди, които се покланят (единадесетте братя) и 
говори в символи за Небесното владение на Христос. В културите на древните 
народи тези астрономически термини символизирали различни владетели. 
Забележете как в Откровение 12 гл. символите от този сън представят Израел. 
 

11 ПРОТОТИП     Йосиф му завиждаха: На Исус завиждаха тези, които бяха Негови братя по плът (Матей 
27:17,18). 

 

Заговорът за убийството на Йосиф (Битие 37:12-24). 
 
Йосиф изпратен от баща си (37:12-17): Яков не помисли предварително, че ако остави момчето с 
братята му, можеше да се случи трагедия в семейството му. Страданието не отмина Йосиф, въпреки че 
беше праведен. Неговата вяра му помагаше да устои в него и да излезе с. одобрен характер на верен 
слуга. 
 
12 ПРОТОТИП     Йосиф с изпратен от баща си: Йосиф ме прояви колебание, нито 



 

нежелание, нито използва извинения, а готовност да извърши волята на баща си. Бог 
Отец изпрати Своя възлюбен Син с мисия на милост да потърси онези, които бяха 
далеч от дома на Отца (I Йоан 4:10). Исус с радост вършеше волята на Своя Отец 
(Евреи 10:7). 

13 ПРОТОТИП     Йосиф търсеше доброто на своите братя: Йосиф знаеше със 
сигурност, че те го мразеха, но отиде да се застъпи за положението им. Исус дойде не 
да осъди света, а да го спаси (Йоан 3:17). 

14 ПРОТОТИП Йосиф беше изпратен от долината Хеврон: Хеврон означава 'общение' или 
'съпричастие'. "Долината" предполага тихо спокойствие и почивка, които човек 
преживява, когато е в общение с Бога. Точно както Йосиф живееше в щастливо 
общение с баща си и след това беше изпратен на едно място, където имаше разпри и 
кръвопролитие от страна на тези, които го мразеха и му завиждаха, така и Човешкият 
Син напусна общението с Отец във вечното Небесно спокойствие и мир, идвайки в 
плът, като стана съвършен човек, за да влезе в този свят нагрях и мъка. 

15 ПРОТОТИП    Йосиф дойде в Сихем: Сихем се намираше на около 50 мили (80 км.450 м.) южно от 
Хеврон. Думата Сихем означава 'рамо', взета е от положението на 'рамото', т.е 
вододелът, където височината разделя водите, вливащи се в Средиземно море на 
запад и в Йордан на изток. Рамото говори за носене на товар и навежда на мисълта за 
служене. Исус, както Йосиф, зае мястото на слуга преди издигането Си (Филипяни 
2:6,7). 

 
16 ПРОТОТИП     Йосиф става скитник 6 полето: Полето символизира света (Матей 13:38). Всеки друг 

човек имаше свой дом, в който можеше да се прибере, но Господ Исус беше 

бездомен, когато дойде на този свят (Йоан 7:53; 8:1). 

 

17 ПРОТОТИП    Йосиф търси своите братя докато ги намери: Исус, Изкупителят, ходеше от място на 
място седна цел - Той търсеше братята Си. Йосиф ги намери в Дотан, което означава 
'закон' или 'обич. '. Исус намери братята Си, които се бяха заровили в "обичаите"на 
фарисеите (Марк 9:8).  
 

Братята се отнасят зле със сина (Битие 37:18-24): Омразата достига своя връх и се превръща в действие. 
Първият план беше да убият Йосиф, "този съновидец"(Битие37:19). Тогава Рувим се намесва, за да го 
спаси и го връща обратно на баща му (Битие 37:21-22). 
 

18 ПРОТОТИП   Против Йосиф имаше заговор: Фарисеите свикаха съвет срещу Исус, за да решат как 

могат да Го унищожат (Матей 12:14). 

 
19 ПРОТОТИП    Братята не вярват на думите на Йосиф: Точно както братята не вярваха на думите на 

Йосиф за неговите сънища, така не вярваха и на Исусовите думи (Матей 27:40). 

 

20 ПРОТОТИП    Нагрубяват Йосиф: Както съблякоха дрехата на Йосиф, така и Исус беше съблечен 

(Матей 27:28). 

 
21 ПРОТОТИП    Йосиф е хвърлен в ров: Тялото на Исус беше положено в гроба за три дни, а душата и 

духът Му отидоха в местата, определени за мъртвите (Матей 12:40).  
 

Керванът за Египет (Битие 37:25-36): 
 

Йосиф беше продаден за цената на един сакат роб, двадесет сикли сребро. 
 - 

22 ПРОТОТИП     Братята на Йосиф смесват лицемерието с омразата: Те седнаха да ядат и го гледаха, 
докато той лежеше безпомощен в рова. Матей 27:35,36 казва: И седяха да Го гледат 
там". Тогава братята на Йосиф го продадоха, за да си измият ръцете от вината. Исус 
беше предаден на римляните, за да могат юдеите да опазят законите си (Йоан 18:31). 

23 ПРОТОТИП     Йосиф беше продаден: Брат му Юда сключи сделката, точно както ученикът Юда 

предаде Господа! 



 

 

24 ПРОТОТИП     Йосиф беше изваден от рова, жив: Исус беше възкресен от мъртвите (Матей 28:7). 

 
25 ПРОТОТИП     Дрехата, поръсена с кръв беше представена на баща му: Кръвта 

на Исус беше принесена за грях и представена на Отец. Забележете, обаче, че при 
Яков, синовете използват кръв от коза. Козите кожи бяха използвани от Яков, за да 
измами баща си (Битие 27:16). Грехът на Яков се връща на него. 
 
 

Четири важни уроци, които можем да научим: Към Йосиф се отнесоха по 
начин, който всъщност той не заслужаваше. 
 

1. Никое семейство не е застраховано срещу вражда поради човешкия елемент в нас. 

2. Никой враг не е по-коварен от пасивността, понеже тя води до непоследователно упражняване на 
власт. 

3. Никой отговор не е по-жесток от ревността и ако не се справим с нея, тя ще доведе до сериозни 

беди. 

4. Никое положение не е по-несправедливо от робството, защото невинните са тези, които страдат. 
Но дори и робството не може да осуети Божия план за човешкия живот, както ще видим в 
следващите страници. 

Йосиф в Египет и деградацията в 
семейството на Юда (Битие 38) 

Тук виждаме Йосиф в ръцете на езичниците, като той е изведен от страната. Междувременно Битие 
38 дава сведения за историята на Юда, която потвърждава Божия план за избора на по-младия пред по- 
старите, независимо от опитите за намеса на другите. Юда е преобраз на историята на юдеите, след 
като те отхвърлиха Христос. 

Краят на Юда (Битие 38:1-5): 
 
Юда, който предложи на братята си да продадат Йосиф на исмаилтяните, остана в Адулам, намираща се 
на около 15 мили (24 км. 135 м.) северозападно от Хеврон (Битие 38:1). "И Юда като видя там 
дъщерята на един ханаанец, на име Суя" (Битие 38:2). Ханаанец означава 'търговец', а Суя- 'богатства'. 
Колко ясно значенията на тези имена ни дават главните характеристики на юдеите през вековете след 
Кръста! 

Децата на Юда (Битие 38:6-11): 
 

Суя роди трима сина на Юда, значенията на техните имена са: Ир - 'вражда'; Онан - 'нечестие'; Шела 
- 'потомък'. "Враждата" срещу Христос и "нечестието" в делата им са били отличителни белези на 
юдеите векове наред, както и Божията чудесна защита по време на неизброимите им изпитания като 
едно крехко "потомство". Първият син на Юда 'Ир' умря, защото беше зъл, но според обичая на 
левитския брачен закон вторият син, Онан, трябваше да се ожени за Тамар, вдовицата на Ир и да 
въздигне потомство на починалия си брат, но Онан упорито използваше този закон само за сексуално 
задоволяване като се възползваше от положението, без обаче да поема съответната отговорност. Бог 
отне и неговия живот. 



 

Юда измамен (Битие 38:12-26): 
 

Тъй като семейството беше застрашено, Тамар взе нещата в свои ръце като прелъсти свекъра си Юда, 
въвличайки го в разврат с жена, която той взе за блудница от храма (Битие 38:13-23). Юда не само бе 
неморален, но и лицемер. Когато Тамар бе бременна в третия месец, Юда я осъди на смърт като 
блудница, но тя доказа, че той беше виновникът като показа неговите притежания - печата, ширита и 
тоягата, които Юда й бе оставил като залог (Битие 38:24-26). 

Потомството на Юда (Битие 38:27-30): 
 

Главата приключва с историята на Тамар, като заключителните пасажи са явен преобраз на 
състоянието на юдеите в последните дни. Когато идва време Тамар да роди, в утробата й има близнаци 
(Битие 38:27). Така и в седемгодишната скръб ще има два потока от хора в Израел. Първият е наречен 
Фарес, което значи 'проломване' и говори за тези, които напълно ще скъсат с Бога и ще приемат 
поклонението на Антихрист. Вторият - Зара, който имаше червен конец на ръката си, сочи към 
Божествения остатък, който ще бъде спасен поради вяра в Исуса. 

 

Съпротива на изкушението 
(Битие39:1-20) 

Тази глава е нещо повече от едно продължение на това, което се е случило в Битие 37, като темата е 

прекъсната от 38 глава. Битие 39 всъщност представлява ново начало, което ни връща към рождението 
на Исус и проследява преживяванията на Господ Исус от друга гледна точка. 

Библията не подминава и онези, които се поддават на изкушение: Мойсей, Ной, Давид, Самсон, 
Геезий, Яков, много израелски царе, дори някои от пророците. Пътеките на живота им са обсипани с 
множество угризения и срам. Но има примери на такива, които са се съпротивявали на настоятелното 
предложение. Йосиф не само упорито отказваше, но направи и нещо повече, той избяга! Нека да се 

научим да постъпваме по същия начин. 

Няма личност, включително Исус Христос, която да не се е изправяла пред изкушение. И няма нито 
една личност, освен Христос, която да не се е поддала в даден момент и да не е понесла последствията. 
Изкушението идва под много форми: материалното изкушение е користолюбието; личното изкушение е 
силното желание да придобием име, власт, сила или контрол над другите; плътското изкушение е силно 
желание за друго тяло, което не ни принадлежи законно. 

Историческата обстановка (Битие 39:1-6): 
 

Йосиф в Египет (Битие 39:1,2): Когато Йосиф пристигна в новата земя той се сблъска с нов език, нова 
култура, нов начин на живот в чужд дом, нова роля и нови отговорности. Той беше купен от 
Петефрий, "началникът на телохранителите" на фараона, който вероятно е бил Сезострис II 
(1897-1879 г.пр.Н.е.). 

26ПРОТОТИП     Йосиф става слуга: Исус взе на Себе Си образ на слуга (Филипяни 2:6,7). 

 

В дома на началника (Битие 39:3-5): От страна на Йосиф нямаше лицеприятие. Той не каза на своя 
господар, че Господ беше с него; напротив, господарят му забеляза това сам. Вярата на Йосиф в 
Йехова стана известна на Петефрий, тъй като Бог му я беше изявил. Йосиф беше трудолюбив и 
старателен човек. Ако искаме да се издигнем до положение на власт трябва също да станем 
трудолюбиви слуги. 



 

27ПРОТОТИП    Йосиф беше благоуспяващ слуга: Псалом 1 говори за Исус и всички, които следват 

Неговите пътища - те ще благоуспяват. Вижте също Исая 52:13; 53:10. 

28ПРОТОТИП     Господарят на Йосиф беше много доволен от него: Исус винаги вършеше онова, което 

беше угодно на Онзи, Който Го беше пратил (Йоан 8:29). 

29
ПРОТОТИП     Йосиф, слугата, стана благословение за другите: Съвсем явно е, че египетският дом 

символизира света и колко изобилно светът е благословен заради Христос. 

Привлекателност и изкушение (Битие 39:6-14): 
 

Йосиф бе човек, който имаше не само известност, но и положение. Той започна като роб, но не след 

дълго стана личен прислужник на високопоставен египетски чиновник. "4 Йосиф беше строен и красив" 
(39:6). Той също беше и надарен, и при наличието на тия неща често пъти идват времена на изкушения 
и уязвимост. Йосиф беше главна прицелна точка. Той хващаше окото на жените. 

 

30ПРОТОТИП     Йосиф беше добър човек: Исус беше добър като човек и печелеше благоволение 
(Матей 27:54).  

Настъплението (Битие 39:7,10,12): Египтянките като цяло били известни като 

най-освободените жени за времето си. Жената на Петефрий не е била изключение. Тя 

няколкократно се опитва да прелъсти Йосиф. Разказът показва, че е изявила желанието си 

поне три пъти. 

31 ПРОТОТИП     Йосиф беше изкушаван, но не съгреши: Исус беше изкушаван и грях у Него не се 

намери (Евреи 4:15).  

     Откликът на Йосиф (Битие 39:8,10,12): Той отказа! Как успя да 
устои? Има две причини: първо, той беше верен на своя господар (Битие 39:8,9); второ, той 
беше морално отговорен пред своя Бог (39:9). 

Разярената жена (39:11-13): Жената на Петефрий беше унижена от отказа на Йосиф и съчини 
една лъжа, за да го обвини. Това беше вторият път, в който се използва дрехата на Йосиф, за 
да се дадат за него фалшиви сведения. 

32 
ПРОТОТИП    

 Йосиф беше несправедливо обвинен: Исус имаше двама лъжесвидетели, които дадоха 

неверни сведения против Него (Матей 16:59,60). 

Лични усложнения (Битие 39:15-23): 
 

Обикновено в Писанията очакваме, че когато един човек върши правда, той бива съответно 
възнаграден. Но случаят тук е друг. 

Обвинението (39:14-18): В типичен антисемитски тон жената на Петефрий обвинява несправедливо 

Йосиф. 

33 
ПРОТОТИП    

 Йосиф не се опита да се защитава: Исус не заплашваше, когатобеше заплашван; Той не 

отбори устата си (Исая 53:7). Резултатът (39:19-20): Йосиф е хвърлен в затвора. 
34 ПРОТОТИП     Йосиф беше хвърлен в затвора: Петефрий само го хвърли в затвора 

вместо да заповяда да го осъдят на смърт. Явно той не е повярвал на нейната 
история. Пилат също не намери вина в Исус. 
35 ПРОТОТИП     Така Йосиф пострада от ръцете на езичниците: Исус пострада от езичниците 
(Деяния 4:26,27). 

 

36 ПРОТОТИП     Йосиф, невинният, пострада жестоко: Псалом 105:17,18 показва,че Йосиф всъщност беше 
окован във вериги. Исус също пострада жестоко при смъртта Си. 



 

Практическото приложение: 
 

Независимо дали сте се борили с изкушение в миналото или ще трябва да се справяте с подобни 
ситуации в бъдещето, нужно е да приложите този урок в своя живот. Ако смятате да се съпротивите на 
изкушението, тогава: 

Не се поддавайте на ситуацията. Научете се да стоите под натиска, докато дойде победата. Това 
Новият Завет нарича устояване (хупомоне - силата да стоиш под натиск, докато дойде победата). 

Не се обезсърчавайте от непосредствените резултати. Нещата могат да изглеждат отрицателни за 
момента, но Бог във всичко съдейства за добро на онези, които Го обичат и са призвани чрез името 
Му (Римляни 8:28). 

Хвърлен в затвора и забравен от 
човеците (Битие 39:20-40:23) 

Наказанието не е забавено, когато го преживяваме - то боли! Но след това можем да видим 

резултата - спокоен растеж в благодат и характер (Евреи 12:11). Колко вярно, особено ако болката е 
незаслужена и е резултат от недоразумение, лъжливи обвинения, несправедлива присъда. 

Несправедливото отношение засяга всички: 
Повечето от нас сме преживявали моменти, в които сме били жертва на несправедливо отношение. 

Ние сме вършили това, което е право, но сме страдали като злосторници. Несправедливото отношение 
се среща на всички нива, между всички възрасти. Например, деца се отнасят несправедливо към други 
деца; ученици се отнасят несправедливо към други ученици и учители; учители се отнасят 
несправедливо към ученици и учители; съпруги и съпрузи се отнасят несправедливо един към друг; 
родители се отнасят несправедливо към своите деца и дори към своите родители; и шефовете се 
отнасят несправедливо към своите работници (I Петрово 2:20). Няма нищо свръхестествено в това, 
търпеливо да понасяме последствията от греха. Съществува обаче нещо изумително свръхестествено в 
това, да понасяме с търпение грубото отношение, което получаваме в замяна на това, че сме вършили 
добро. Ето три вида несправедливо отношение, 

което преживяваме: 

1. Незаслужено отношение от семейството. 

2. Непредвидени ограничения от обстоятелствата. 

3. Неверни обвинения от хората. 

Хвърляне в затвора: Йосиф в затвора (Битие 39:20-40:22): 
 

Защо се оказа 6 затвора? Поради несправедливи обвинения. Всъщност Йосиф преживя и трите 
форми на несправедливо отношение, споменати по-горе: братята му го мразеха иго продадоха в 
робство; по време на робството той беше ограничен, без свободата да разполага със собствения си 
живот; и поради това, че отказа да приеме опитите за прелъстяване на жената на Петефрий, тя го 
обвини в опит за изнасилване. 

Къде беше Бог 6 цялата тази трагедия?Той беше с Йосиф. Богникога няма да ни остави, нито да ни 
забрави (Йоан 14:18). Всъщност Йосиф можа да види Божията ръка по време на цялото преживяване; 
следователно, той можеше да бъде използван стратегически от Бога в живота на неколцина мъже. 
Ние имаме склонност, когато се намираме в "затворнически" обстоятелства да се чувстваме сякаш 
сме изоставени от Бога, но в момента когато ни се струва, че е най- далече, тогава Той е точно до нас. 



 

Лесно е да сложим вярата си в Бога, когато всичко е наред, нали? Обаче, когато ни се струва, че 
всичко върви наопаки, тогава ние ще открием какво всъщност има в сърцата ни. Истинската вяра не 
се основава на това, което виждаме, а на това, което Божието Слово казва. Когато започнем да 
действаме с този вид вяра, ние като Йосиф, можем да бъдем употребени от Бога. 

Каква несправедливост се случи с Йосиф? (Битие 39:21-40:22): Йосиф не заслужаваше затвор, но той 
реагира по прекрасен начин. 

37 ПРОТОТИП     Йосиф спечели уважението на своя тъмничар: Исус спечели 
благоволението на римския стотник на Кръста (Лука 23:21).  

Вертикално (Битие 39:23): Йосиф благоуспяваше. Способността на Йосиф да запази правилно 

отношение, му позволи да види как Бог действа в неговото положение и да откаже да приеме 
ситуацията като лична обида. 
Хоризонтално (Битие 40:1-19): Йосиф взе участие и в двете 
преживявания на царските слуги. Бог взе двама ранени мъже и ги постави до друг мъж, един от 
Своите Си, който беше също жертва на несправедливост. Не е ли забележително как, когато сме 
наранени, Бог често пъти поставя до нас други хора, които са наранени и в много случаи Той 
превръща тези моменти в най- активните ни периоди на служение. 

38 ПРОТОТИП     Йосиф беше причислен към престъпниците: Исус висеше между двама престъпници 

(Лука 22:37). 

39 ПРОТОТИП    Йосиф не изгуби вяра в Божието обещание. Той я показа с готовността си да разтълкува 
сънишата и да разкрие бъдещето. Йосиф разчиташе на Бога, когато в затвора трябваше 
да разтълкува сънищата на другите затворници (Битие 40:8): Исус изяви онова, което 
щеше да се случи в бъдещето (Йоан 12:49). 

 
40 ПРОТОТИП Йосиф беше средство за благословение на единия затворник, същевременно 

произнесе осъждение над другия: Йосиф изяви, че един от затворниците ще бъде 
обесен след три дни (символизирани от трите кошници) и птиците ще изядат плътта му 
(Битие 40:16-22). В другия сън на Йосиф четем за "чашата", в която беше стъпкано 
гроздето (Битие 40:9-15), което ни напомня за кръвта на Исус, чрез която хората биват 
освободени. Така беше на Кръста: единият крадец отиде в Рая, а другият загина в ада. 

 
41 ПРОТОТИП     Предсказанията на Йосиф се сбъднаха: Нито една точка, нито една йота няма да 

премине, докато всичко, което Исус изговори не се сбъдне (Матей 5:18). 
 

42 ПРОТОТИП     Йосиф искаше да си спомнят за него: Исус каза: "Това правете за Мое възпоминание"(II 

Коринтяни 11:25). Очакване (Битие 40:23): Йосифовите надежди за освобождение бяха 

събудени и то с право. Той се надяваше, че няма да бъде забравен. 

Изоставяне - Йосиф забравен (Битие 40:23-41:1): 
 
Истината бе, че беше забравен, но неговата вяра не бе унищожена от обстоятелствата. 

Не беше изоставен от някой враг, а от приятел. 
Изоставянето не беше за кратко време, а за дълго: Всъщност, то продължи две години. Има 
още една категория на несправедливо отношение, която можем да прибавим към нашия 
по-горен списък: нечестно изоставяне от приятел, на когото някога сте помогнали. Ох! Това 
наистина боли! 

Разочарование: 
Причина и лек - Когато сме изоставени, идва разочарование и изпепеляване на всички мечти. 
Скоро това разочарование, породено от човек, се насочва към Бога. Каква е причината и как 
може да бъде излекувана? 

Причината: поставяне на цялата ни надежда и упование в други хора (включително в семейство 
и приятели). 

Лекът: поставяне на цялата ни надежда и упование в живия Господ, вместо в който и да било 
друг. 



 

Бог си спомни и издигна Йосиф 
(Битие 41:1 -46) 

Страданието, несправедливото отношение, гонението, трудностите и болката често пъти са 
характеристики на християнския път. Всички ще се изправим пред тях, ако ходим с Бога - това е 
обещание (II  Тимотей 3:12). 

 Изпитът - Тъмнина преди зазоряване (Битие 40:2- 41:1): 
 

Това е една сцена на разочарование, робство, несправедливи обвинения и отхвърляне. Колко време 
Йосиф страдаше на това място? Това продължи години. Защо трябваше да чака толкова дълго? 
Отговорът е, че Бог не беше свършил да очиства Своя слуга. 

Сигурно е изглеждало много мрачно и тогава ..."Сърцето на царя е в ръката на Господа; като 
водни бразди Той накъдето иска го обръща" 
(Притчи 21:1). Когато Божието време дойде Йосиф да бъде освободен от затвора и издигнат до 
положение на висока чест и отговорност, Бог използва двата съня на фараона като инструмент за 
постигане на волята Си. 

Повратната точка: Сънят на фараона (Битие 41:1-36): 
 

Сънищата бяха странни, но тази случка подсети царския виночерпец за това, което беше станало 
преди двадесет и четири месеца при неговата среща с Йосиф в затвора. Поставете се на мястото на 
Йосиф. В продължение на две години той стоеше забравен в затвора на фараона, но внезапно бе 
освободен и заведен пред най-висшия управник в страната. За наша изненада, Йосиф не показа 
огорчение. Защо? Защото той приемаше положението си, че бе от Бога. Той пазеше сърцето си право. 
Всъщност, като имаме предвид целия му живот, от 30-годишна възраст до 110 години, той никога не 
изговори думи на огорчение срещу братята си, които го бяха продали на търговци на роби, нито срещу 
жената на Петефрий, която говори лъжи за държанието му. 

43 ПРОТОТИП     На времето си, Йосиф беше освободен от затвора: Не беше възможно Исус да бъде 

държан от смъртта (Деяния 2:24). 

44 ПРОТОТИП    Йосиф беше освободен от затвора от Божията ръка: Исус беше възкресен от 
мъртвите от Бога (Деяния 2:24). 

 

45 ПРОТОТИП     Виждаме Йосиф като изявяващ тайни: Исус говореше тези думи, които чуваше от 

Отец (Йоан 12:49). 

 
46 ПРОТОТИП     Йосиф предупреди за идващата опасност и подбуди слушателите 

си да вземат съответните мерки, за да я посрещнат: Исус предупреди хората да се 
покаят и да повярват, за да промислят за идния живот, иначе ще се изправят пред 
вечна смърт (Марк 
1:16). 

47 ПРОТОТИП     Йосиф се явява и като чудесен съветник: В Исус са скрити всички богатства на 

мъдростта и знанието (Колосяни 2:3). 

Наградата на Йосиф - Издигане (Битие 41:37-40): 
Йосиф не издигна себе си, в никакъв случай. Той остави нещата в Божиите ръце. Кой беше ключът 

към издигането на Йосиф? Явно той беше издигнат заради своя характер - беше верен в малките неща, 



 

които Бог му изпрати (Битие 41:37-39). Сега той можеше да бъде управител на цялата египетска земя, 
която бе притежание на фараона. 

 
48 ПРОТОТИП     Съветът на Йосиф се хареса на фараона и неговите чиновници: 

Исус смая хората с учението и мъдростта Си (Матей 7:28-29). 
 Йосиф беше издигнат над целия Египет (Битие 41:41-46). На 30- годишна възраст, само 13 
години след като беше доведен в Египет, той се опитваше да свикне с шока да бъде първи 
министър. Пръстенът с печата му беше даден от фараона; това беше пръстен, който се 

използваше за подпечатване на документи. Когато пръстенът се поставяше върху мек восъчен 
документ, който после се втвърдяваше, там оставаха следите на печата на владетеля и 
документът носеше неговата власт. В християнския живот Святият Дух е даден като печат 
(Ефесяни 1:13). 
 
49 ПРОТОТИП     Йосиф е издигнат своевременно и е поставен над целия Египет: 

Исус беше издигнат над всички началства и сили (I Петрово 3:22). 

Начините на поведение, които можем да научим от Йосиф: 
 

Когато чакаме издигане от Бога, трябва да се научим да уповаваме на Бога без притеснение. Трябва 
да разчитаме на Него, че Той ще се справи с "виночерпците" в нашия живот, които може да ни 
забравят, да се отнесат несправедливо, дори и да не удържат на обещанията си. 

Когато получаваме наградата, трябва да се научим да благодарим на Бога без гордост. Трябва да 
помним, че само Той дава и контролира добрите периоди от живота ни, на които се радваме. 
 
Жънене на наградата на правдата (Битие 
41:41-57) 
Ние християните сме прочути със своя негативизъм. Нашето внимание обикновено е съсредоточено 

върху трудностите, притесненията и проблемите по пътя ни с Бога, вместо върху ползата и наградите. 
Трябва да се научим да позволяваме на Божието Слово да преобразява умовете ни и да започнем да 
гледаме на нещата през Божия поглед. 

Йосиф възстановен - Наградите (Битие 41:41-57): 
 

Положение на голяма власт (Битие 41:41-44): Цялата страна беше 
поставена под управлението на Йосиф. Използвайки царския пръстен 
с печата, той можеше да сключи всякаква сделка. 

50 ПРОТОТИП     Йосиф беше поставен на чужд трон: Исус беше издигнат и поставен на трона на Своя 

Отец (Откровение 3:21). 
  

51 ПРОТОТИП   Йосиф беше издигнат до трона поради лични заслуги и служения: Исус беше равен с 
Бога, но стана слуга и затова беше издигнат (Филипяни 2:6-9). 

52 ПРОТОТИП     Йосиф получи отличителни знаци, дрехи от висон и златна огърлица, подобаващи 

на новото му положение: Исус получи венец на слава и чест (Евреи 2:9; Откровение 

5:13). 
  

53 ПРОТОТИП     Властта и славата на Йосиф са пубдично обявени. Когато го возеха на колесницата, 
всички колена се прекланяха: "Така щото В Исусовото име да се поклони всяко коляно' 
(Филипяни 2:10). 

 



 

54 ПРОТОТИП     Йосиф получи от фараона ново име: На Христос беше дадено името Исус, Спасител 

на света (Филипяни 2:9-10; Деяния 5:10). 

 
Ново име, нова жена (Битие 41:45): Преименуван Цафнат-панеах от фараон, Йосиф бе идентифициран 
по уникален начин. Името означава 'откриващ тайни'. Жената дадена на Йосиф беше дъщеря на 
Потифер, жрец от Хелиопол, град на поклонение на слънцето, намираш, се на седем мили северно от 
Кайро. Нейното име бе Асенета. 
 

55ПРОТОТИП   На Йосиф бе дадена съпруга: Исус приема Своята Църква като невяста (Ефесяни 5:22-33). 

56ПРОТОТИП     Бракът на Йосиф бе уреден от фараон: Това ни води до притчата в Матей 22:2, която 
казва: "Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си".  

Младост и светло бъдеще (Битие 41:46,59): На 30-годишна възраст той изведнъж стана 

явна знаменитост. 

57ПРОТОТИП     Йосиф беше на 30 години, когато започна делото на своя живот: 

Исус започна служението Си на 30-годишна възраст (Дука 3:23). 

58ПРОТОТИП     Йосиф беше в присъствието на фараона, след това излезе, за да служи: Исус започна 

публичното си служение след като бе в присъствието на Отец, при реката Йордан (Лука 

3:22). 

59ПРОТОТИП  Служението на Йосиф беше активно и в движение. Йосиф не беше глезен, нито беше 

мързелив, не остана сред удобствата на двореца, а "обикаляше по цялата египетска земя": 

Исус обикаляше, като проповядваше и изцеляваше болните (Матей 4:23). 

60ПРОТОТИП     Издигането на Йосиф бе последвано от период на изобилие: 

Седемте години на изобилие представляват настоящата диспенсация на благодат - 
Църковната епоха (Йоан 12:24). 

61ПРОТОТИП    Издигането на Йосиф беше последвано и от период на седем години глад: След като се 
изпълни числото на езичниците (Римляни 11:25) ще започне времето на Якововата скръб 
(Еремия 30:7), която е известна като втората половина на седемгодишна скръб 
(Откровение 6-19). 

62ПРОТОТИП     Сега виждаме Йосиф как разпределя хляб на един загиващ свят: 

Исус Христос, презреният юдеин, е Спасителят на гладуващия свят. 
63ПРОТОТИП     Само Йосиф разпределяше хляба на живота: Както на гладните 

хора в Египет бе казвано да отидат направо при Йосиф, сега на всички хора се казва да 
намерят спасение в Исус (Деяния 4:12). 

64ПРОТОТИП    Йосиф стана спасител на всички народи: Исус е Спасителят на всяко племе, език, народ и 

нация (Откровение 5:9). 

65ПРОТОТИП     Йосиф имаше неограничени ресурси, за да задоволи нуждата на всички: Така четем за 

богатствата на благодатта на Исус (Ефесяни 1:7; 2:7; 3:8).  

Двама сина и чиста съвест (Битие 41:50-52): Йосиф роди двама сина. Името на първородния, Манасия, 

означава 'да забравя'; Ефрем, името на втория син означава 'да направя плодовит'. Йосиф бе 

освободен от болката на миналото. Въпреки, че си спомняше обидата, той вече не я усещаше. Като 

непосредствен резултат от покорството му Йосиф стана плодовит. 

Насърчителни думи на надежда: 
Продължителните страдания не трябва да ни обезсърчават. 
Йосиф понесе 13 години страдание и все пак в него нямаше ни най- малко обезсърчение. 



 

Лошите спомени не трябва да ни завладяват. Йосиф можа да изтръгне жилото на миналите си 
преживявания, за да отстъпи място за служение на Бога в живота си. 

Съживяване на една 
прегоряла съвест (Битие 42) 

Йосиф бе воден от Бога да събира огромни количества жито през тези години на изобилие. Когато 
дойде гладът, той беше готов. Хората идваха при него от стотици километри за храна, включително 
собствените му братя от Ханаан. Бог използва тази ситуация, за да доведе Израел в Египет под 
управлението на Йосиф. Народът щеше да остане там за около 400 години, както Бог бе пророкувал на 
Авраам (Битие 15:13). 

Този раздел съдържа дълбоки диспенсационни истини. По-горе Йосиф е преобраз на Исус, Който бе 
изпратен от Отец при Своите братя по плът като търсеше тяхното добро. Но те Го мразеха и Го 
отхвърлиха. После Го продадоха и Го дадоха в ръцете на езичниците. Исус беше осъден на смърт и 
тялото Му бе положено и затворено в гроба. На Своето време Той бе възвисен до дясната страна на 
Отец. След възнесението и издигането Исус се представя като хляба на живота за гладуващия човек, 
Спасителя на целия свят. По време на Църковната епоха юдеите са отделени и Бог събира Божия народ 
предимно от езичниците. Но в края на Църковната ера, веднага след грабването на Църквата, Бог отново 
ще се обърне към Израел в седемгодишната скръб. 

Глад в Ханаан (Битие 42:1-5): 
Йосиф не се беше завръщал в своята родина Ханаан в продължение на 20 години. И сега тя беше 

поразена от глад. 

Яков и синовете му (Битие 42:1-2): Яков изпрати 10-те си сина в Египет, за да купят храна. Вениамин 
остана при баща си, тъй като Яков не искаше да изгуби и другия син на Рахил. 

Пътуване до Египет (Битие 42:3-5): Знаеха ли братята, че Йосиф беше жив в Египет? Само едно нещо 
имаше в умовете им докато пътуваха към съседната страна - храна. Искаха да оцелеят. 
66ПРОТОТИП     Братята на Йосиф са изгонени от родината си: През 70 г., 

приблизително 40 години след като Исус беше възкресен от мъртвите и се възнесе 
отдясно на Отец, римляните изгониха юдеите от родината им и ги разпръснаха по 
целия свят за почти 2,000 години.  

67ПРОТОТИП     Йосиф не беше разпознат от братята си: По време на 
Църковната ера болшинството от юдеите не признават Исус за Месия. 

Среща в Египет (Битие 42:6-28): 
След като позна братята си, Йосиф ги изпита като четири пъти ги обвини, че бяха шпиони (Битие 42:9, 

12,14,16). Въпреки всичко, зад строгото отношение на Йосиф имаше голяма обич. Като задържа в плен 
своя брат Симеон, докато другите 9 се върнаха, за да доведат Вениамин, 
Йосиф използва напомнянето за възмездието, за да събуди у братята си чувства, които нито неговите 
сълзи, нито тези на Яков можаха преди време да събудят. 

Диалог между Йосиф и братята му (Битие 42:6-17): Зад неговата стратегия се таеше желанието му да 
види по-младия си брат Вениамин. 

Планът на Йосиф (Битие 42:18-24): Тяхната прегоряла съвест започна да омеква. Първата стъпка към 
съживяване на прегорялата съвест беше признаването на собствената им вина. Прегоряла означава 
'закоравяла, безчувствена'; прегорялата съвест е безчувствена към Бога и Неговите изисквания за 
поведение. Да се съживи означава да стане способна да откликва на Божиите желания и насоки за 
живота ни. 

68ПРОТОТИП      Йосиф видя и позна братята си: През цялото време на 



 

отхвърлянето погледът на Господ Исус бе насочен към юдеите (Еремия 16:17; Осия 

5:3). 

67ПРОТОТИП     Йосиф наказа братята си: Юдеите пожънаха каквото бяха посели и бяха наказани 

(Осия 9:17; Матей 23:35,36). 
1 ПРОТОТИП     Йосиф им извести за начина на освобождение чрез заместител 

като задържа Симеон: В Деяния 2 Петър изяви, че смъртта на Исус замести 
осъждението, което им се полагаше. 

Раздяла с Йосиф и потегляне обратно към дома (Битие 42:25-28): Симеон бе задържан в плен, което 
показва необикновената милост на Йосиф към неговите братя. 

1. Той напълни торбите им с жито. 
2. Върна парите на всеки един от своите братя в торбите им. 
3. Осигури средства за пътуването им. 

71 ПРОТОТИП     Йосиф осигури средства за братята си, докато те бяха в чужда 

земя: Въпреки че юдеите бяха наказани, те бяха опазени по чуден начин. Бог ги 
закриляше през вековете (Еремия 30:11; Езекиил 11:16). 

Бог в обстоятелствата: 
Бог съживява прегорялата съвест, когато сме жертва на същото нечестно отношение, с което някога 
сме се отнасяли към някой друг. 
Бог съживява прегорялата съвест, когато получаваме незаслужена благодат. 

1. Кое в живота ме затруднява да прощавам на хората? 
2. Има ли определени обстоятелства, които обикновено придружават нетърпението ми? 
3. Как физическото ми състояние влияе на способността ми да прощавам? Емоционалното ми 
състояние? Духовното ми състояние? 
4. Мога ли конкретно да назова хората, срещу които храня неприязън? 
5. Как мога да преодолея тази неприязън през следващите две седмици? 

Въздишките на тъжния баща 
(Битие 42:29-43:15) 

Яков, макар да беше стар и улегнал като вярващ, все пак оставаше под контрола на плътската си 
природа. Вместо да види Божията ръка на защита над живота на синовете си, той се вцепени от страх, 
притеснение и огорчение. Нежеланието му да уповава на Бога почти доведе до злополука. 

Естествени склонности у всички нас: 
1. Ние сме склонни да реагираме по-скоро отрицателно, отколкото положително. 

2. Ние сме склонни да гледаме на проблемите по-скоро хоризонтално, отколкото вертикално. 

3. Ние сме склонни по-скоро да се съпротивяваме, отколкото да приемаме нови идеи. 

Първоначалната съпротива и неохота на Яков (Битие 42:29-38): 
Откакто беше загубил Йосиф преди 20 години, Яков се беше привързал към Вениамин. 

Завръщането и сведенията (Битие 42:29-34): Яков веднага започна да реагира отрицателно. 

Откриване и разговор (Битие 42:35-38): Яков направи прибързани заключения, основани на 
подозрения, гордост, страх и негативизъм. 

Окончателното приемане на Яков (Битие 43:1-15): 
Има четири стъпки, които Яков направи към окончателното покоряване на Божията воля. 



 

1. Отказ и закъснение (Битие 43:1-5): В плана си за връщане в Египет за още запаси от храна, Яков не 
се съгласяваше с факта, че Вениамин трябваше да отиде с тях за храна. 

2. Обвинение и измама (Битие 43:6-10): Яков обвини Юда, че е споменал, че има и по-млад син. 

3. Забавяне и несигурност (Битие 43:11-12): Можа ли Яков да види, че Бог беше в центъра на тази 
ситуация? Все още не. 

4. Защитна вяра и изоставяне (Битие 43:13-15): Накрая той не издържа, предаде се като малко дете 
и с просто доверие се отказа от битката. 

Примерни начини на действие за всички нас: 
Всички ние притежаваме склонности подобни на Якововите. Как можем да ги преодолеем? 

1. Осъзнайте и признайте негативния начин на мислене - не го скривайте. 

2. Съзнателно насочвайте погледа си нагоре, докато свикнете да го практикувате. Задайте си 
въпроса: "Може ли Бог да участва във всичко това?" 

3. Стойте отворени за нови идеи поне пет минути; т.е. допускайте и други възможности. 
 

Най-после заедно... почти (Битие 
43:15-34) 

В продължение на две десетилетия Йосиф и 11-те му братя живееха разделени. В тези стихове в 
Битие 43 ние ставаме свидетели на един трогателен момент, когато очите на Йосиф се спряха на 
Вениамин, по- младия му брат, за първи път след тяхната раздяла. Тогава Йосиф беше на седемнадесет 
години, а сега на четиридесет. 

Пътуване от Ханаан до Египет (Битие 43:15): 
С мрачни предчувствия братята бяха отново на път за Египет, без да знаят какво ги очаква. Симеон 

беше все още в плен на Йосиф. Когато се върнаха в Египет Яков им заръча да вземат със себе си 
скъпоценности, които да използват като сила за преговори. Явно е, че Яков не уповава изцяло на Бога, а 
поема нещата в свои ръце. 

Уплашеният брат при домакина на Йосиф (Битие 43:16-25): 
По-нататък, ние ще видим как един период на чакане може да направи точно това, което е 

необходимо, за да ни доведе до покаяние и успокоение. 

Планове за пиршеството (Битие 43:16): Йосиф поръча да се приготви обедно пиршество. 

Неспокойни обяснения (Битие 43:17-22): Братята бяха обхванати от страх и подозрение. 

Успокоителен отговор (Битие 43:23-25): Братята, подтикнати от случая, започнаха неочаквано да 
изповядат и да разказват на своя настойник за миналите си прегрешения. 

Признателният брат при Йосиф (Битие 43:26-34): 
Грубостта от прикриването на Йосиф бе заменена с благост. Помирението на братята бе отбелязано 
много емоционално. 
Помирението (Битие 43:26-29): Братята все още не знаеха, че се намираха при Йосиф. Йосиф, обаче 
позна Вениамин, единствения си истински брат, сина, роден от Рахил точно преди смъртта й. 

Емоциите (Битие 43:30-31): Йосиф не можа да сдържи сълзите си. 

Общението (Битие 43:32-34): Йосиф беше чакал години наред, за да може да послужи на братята си 
точно както Господ чака толкова време, за да послужи на онези, които не искаха да се покаят. 



 

Практически съвети за всички нас. 
Чакането ни дава време за покаяние. Признаването на вината задвижва благодатта и носи 
спокойствие. 

Чакането ни учи как да си почиваме. Умението да си почиваме забавя крачката ни и ни кара да 
уповаваме на Бога. 

 

„Аз съм Йосиф” (Битие 44:1-45:15) 

Най-сетне, след дълго време, Йосиф разкри пред братята си, кой бе той в действителност. Нямаше и 
намек за огорчение или отмъщение. 

Проверката - Сребърниците в чувала (Битие 44:1-17): 
Йосиф подложи братята си на проверка. Даде заповеди на настойника си да преследва братята му след 

като напуснаха града и да ги спре и претърси чувалите им. Йосиф не вършеше някакво чародейство, а 
просто припомняше на братята си за миналото им нечестие, като по този начин искаше да ги накаже. 
Чашата беше в чувала, за да изпита мъжете и да види дали те са започнали да виждат как Бог действа в 
ежедневието им. 
 
Преговорите - Брат за брат (Битие 44:18-34): 

Вениамин бе поставен в същата беда, в която се намираше преди двадесет години, за да види дали 
сърцата на братята му са се променили. Ще постъпят ли по същия начин с Вениамин? Ще кажат ли на 
баща си, че е убит? Юда беше този, който беше предложил да сторят зло срещу Йосиф двадесет години 
по-рано. Но този път беше дошъл, за да защитава брат си. 

Откриването - Разпознаване на управителя (Битие 45:1-4): 
Братята бяха върнати и Йосиф накара слугите да излязат. Емоциите в него напираха да се изявят, 

докато се готвеше да им каже кой е. 

Реакцията - Благодат за виновните (Битие 45:5- 15): 
Йосиф предостави благодат в изобилие на братята си, поради това, което виждаше. Той разбираше, 

че суверенния Бог гледаше в бъдещето и виждаше нуждите на този свят. Реакцията на Йосиф може да се 
обобщи в следните три фрази: 

1. Беше готов да помага (Битие 45:5). 

2. Беше щедър, а не егоист (Битие 45:9-13). 

3. Напълно прости (Битие 50:20). 

72 ПРОТОТИП     Братята на Йосиф изповядаха вината си пред Бога: Така и Израел ще признае своята 

вина накрая (Осия 5:15; Деяния 3:19-20). 

73ПРОТОТИП     Йосиф се разкри пред братята си втория път (Деяния 7:13): В края на 

седемгодишната скръб Исус ще се разкрие пред Израел и те ще Го приемат за свой 

Цар (Римляни 11:26). 
74 ПРОТОТИП     В началото братята на Йосиф бяха смутени в неговото 

присъствие: Израел ще погледне към Исус, Когото прободоха и ще се смути (Захарий 
12:10). 



 

75 ПРОТОТИП  Йосиф постъпи с братята си по прекрасен начин (благодат): Накрая Исус ще покаже 

Своята благодат на Израел (Захарий 13:1; Исая 54:7-8). 

Йосиф се изяви като човек на съчувствието: Исус плака над Ерусалим (Лука 19:41). 

76 ПРОТОТИП     Йосиф се откри на Юда и братята си преди да се изяви на 

останалите от Якововия дом: В Захарий 12:7 се казва, че Исус ще се открие първо на 

Юда (юдеите). 

77 ПРОТОТИП     След това Йосиф изпрати да доведат Яков: Яков представлява 
десетте племена на Израел, които ще бъдат доведени от всички народи (Исая 66:20). 

78 ПРОТОТИП     Братята на Йосиф тръгват, за да изявят неговата слава: Щом 
като Израел се примири с Христос, те ще изявят Неговата слава (Исая 66:19). 

Окончателното семейно 
събиране (Битие 45:16-46:30) 

Планове за събиране (Битие 45:26-28): 
Тогава Йосиф планира събиране, което включваше и присъствието на неговия баща. 

Приемането от фараона (Битие 45:16-20): Фараонът посрещна с благоволение новината за 
преместването на семейството на Йосиф и заселването му в Гесенската земя, една плодородна 
област в делтата на Нил. 

Снабдяването на Йосиф (Битие 45:21-24): Братята се бяха покаяли и сърцата им сега бяха прави пред 
Бога. Йосиф, обаче знаеше, че те все 
още имаха човешка природа, на която той не се доверяваше. 

Реакцията на Яков (Битие 45:25-28): Яков беше научил някои трудни уроци, а също и какви са 
последствията, ако говори, а не ходи по Божията воля. Сега беше готов да тръгне, следвайки Божието 
водителство. 

Пътуването от Ханаан до Египет (Битие 46:1-27): 
66 потомци сега придружаваха Яков в пътуването до Египет 

(Битие 46:26), общо 70 потомци заедно с децата и внуците, които вече бяха в Египет. В Деяния 7:14 
Стефан включва петимата сина на Манасия и Ефрем, което общо прави 75 потомци. 

Събирането с Йосиф (Битие 46:28-30): 
Йосиф насърчи семейството да подчертаят пред фараона, че бяха скотовъдци, а не овчари, които 

египтяните презираха. 

80
ПРОТОТИП     Йосиф приготвя колесницата си и излиза да посрещне Яков: 

Когато Господ се върне при Второто Си пришествие, Той ще дойде с огън и с 
колесниците Си (Исая 66:15). 

81 ПРОТОТИП     Йосиф засели братята си в тяхна собствена земя: Така през Милениума Израел ще 

живее в най-добрата земя в изобилие. 



 

Резултатност в бизнеса тогава и 
сега (Битие 46:31-47:26) 

Ако някой на земята трябва да бъде модел на изключителни и ефективни принципи в бизнеса днес, 
това трябва да бъдат християните. 

 

Някои общи наблюдения върху работата ни: 
Работата ни открива на показ нашия характер: Тя може да изкара наяве както положителните така и 
отрицателните черти, които притежаваме. От отрицателната страна, в процеса на работа може да се 
проявят ленивост, измама, нечестие, гняв, алчност, разпри и непочтеност. От положителната страна, 
може да се изяви нашата дискретност, точност, способност да работим с другите, уважение, 
ентусиазъм и готовност да служим. Начинът, по който се държим на работното си място е едно от 
най-силните изявления за отдадеността ни към Христос. 

Работата ни е взискателна арена на натиск и точна проверка на резултатност. 

Конкретен пример - Йосиф (Битие 46:31-47:26): Неговата 
резултатност се вижда, когато той: 

Планира предварително с мъдра обективност (Битие 46:31-34). След като планът беше изложен, той 
го прегледа заедно с по- висшестоящия. 

Подчини сена властта с преданост и отговорност (Битие47:1-11): Той слушаше и вършеше каквото му 
се кажеше. 

Подготвяше нещата за оцеляването с лична честност (Битие 47:12): Въпреки че разполагаше с 
неоспорима власт и можеше да изкарва печалба за себе си без да го забележат, той не го направи. 
Той се отнасяше към хората сдостойнство и към работата с честност. 

Прие предизвикателството с неповторима изобретателност 
(Битие 47:20-27): Въпреки че ситуацията беше невъзможна, Йосиф - разработи един план, 
разпредели житото и установи такса за издръжка в размер на 20 процента, за да се финансира 
правителството. Този план стана обществен статут. Той не се страхуваше да опита нещо, което не 
беше правил никога преди. Несъмнено, лидерското призвание зове към разгръщане на творчество. 

Някои помощни предложения породени от примера на Йосиф: 
Най-високият приоритет: Първо трябва да направим пълно отдаване на християнските принципи 
след това трябва да направим преценка на времето си. Ако не направим това ще загубим. 
Най-чисти мотиви: Постоянно трябва да проверяваме мотивите си, за да видим дали са егоистични 
(насочени към себе си) или насочени към Бога. 

Важни моменти в 
разбирането на думите здрач 
и среднощ 
(Битие 47:28-50:26) 

Яков умря седемнадесет години след като се премести в Египет, а Йосиф, синът, когото мислеше за 
мъртъв в продължение на седемнадесет години, умря приблизително петдесет и четири години 
по-късно. 



 

Яков - боледуване, благословение и смърт (Битие 47:27-50:3): 
Молбата на Яков (Битие 47:28): Яков моли да бъде погребан при бащите си в пещерата Махпелах. 
Сега Яков изразява вяра - един ден Израел ще се върне към земята. 

Яков с двамата си внука (Битие 48:1-22): Яков нарушава традицията при благословението на внуците 
си Ефрем и Манасия, които сега бяха около двадесетгодишни и благославя по-младия преди 
по-стария. Накрая Яков разбира, че Божиите пътища не са като човешките! Години по-късно Ефрем 
стана водещо племе в Северното царство, като стоеше много по-високо от племето на Манасия, както 
Яков беше предсказал. 

Яков с Йосиф (Битие 48:21-22): Въпреки че зрението му беше помрачено, 147-годишният баща добре 
познаваше своите момчета. Убеден, че Бог ще го върне в земята, Яков говори за двоен дял на Йосиф. 
Думата "дял"на еврейски е "сихем". По-късно Йосиф беше погребан в Сихем (Исус Навин 24:32). 

Яков и синовете му (Битие 
49:1-28) 

Основен принцип в Писанията е, че животът и природата на патриарсите са влияели на потомците 
им. Битие 49 ни дава представа за благословенията, проклятията, осъжденията, обещанията на 
потомците и сочи напред към завоюването на земята Ханаан, както и отвъд тях, към една славна ера. 

Рувим (Битие 49:1-4): Въпреки че му се падаше двойно наследство, той се провали като водач, 
поради своята необузданост и прибързаност. От неговото племе няма съдия, нито цар, нито пророк 
(Числа32:5; Съдии 5:15,16; Второзаконие27:11,12; IЛетописи 26:31,32; IV Царе 10:32,33). 

Симеон и Леви (Битие 49:5-7): Те бяха мъже на насилие, несправедливост, необуздан гняв и 
отмъщение. Те трябвало да бъдат разпръснати. Симеон беше много пропаднал (Исус Навин 19:1-9), а 
Леви получи почетен дял, тъй като това беше племето на свещениците (Исус Навин 21). Вижте Съдии 
1:3; I Летописи 4:42,43; Изход 32:27,28. 

Юда (Битие 49:8-12): Юда означава 'хваление'. Тия стихове предсказват идването на Месия и 
царуването Му в Юда. Сило е титла на Месия. Интересно е, че скиптърът или законната власт на Юда 
траеше до края на живота на Исус, докато Синедрионът постепенно изгуби правата си под Римската 
власт. Колко точно бе изпълнено това. Вижте I Летописи 5:2; Даниил 9:24; Исус е от племето на Юда 
(Откровение 5:5). 

Завулон и Исахар (Битие 49:13-15): Завулон щеше да бъде обогатен чрез морска търговия (Съдии 
5:18; Второзаконие 33:18,19). Завулон (заедно с Нефталим) завзема областта на Галилея (Исус Навин; 
Матей 4:15). Мойсей предсказа „Радвай се Зевулон, в отиването си" и забелязваме, че поне 
единадесет от апостолите са излезли от Галилея. 
Галилея беше прибежище както за корабите в буря, така и за Мария, Йосиф и Исус (Мтей 2:22). 
Исахар щеше да бъде принуден да работи на другите (Числа 26:25; I Летописи 7:5). 

Дан (Битие 49:16-18): Това племе избра предателството (Съдии 18:30) и виждаме, че в I Летописи 
2-10 и в Откровение 7 не се споменава Дан. Вижте и Съдии 18:30. 

Гад, Ашер, Нефталим (Битие 49:19-21): Гад, който означава 'атака' щеше бъде атакуван, но той ще 
победи. Те претърпяха гранични нападения (I Летописи 5:18-19). Вижте и Второзаконие 33:20,21; I 
Летописи 5:26. Ашер щеше да бъде плодороден (Исус Навин 19:24-31; II Царе 5:11; II Летописи 
30:1-11; Лука 2:36-39). Това място е познато от гръцкото си име Финикия 'Земята на палмите', а 
Нефталим е свободен (Съдии 4 и 5 гл.) и да&а дава добри думи. Исус проповядва на това място, 
което по Негово време е областта Галилея! 

Йосиф и Вениамин (Битие 49:22-26): Йосиф щеше да бъде плодовит; Ефрем означава 'плодовит'. От 
друга страна, вениаминците щяха да бъдат жестоко племе (Съдии 20). Цар Саул беше вениаминец (I 
Царе 9:1-2), и Савел, който преследваше Църквата също (Римляни 11:1). 



 

Всеки син е ПРОТОТИП на Исус. 
Рувим - Първородният, който държи позицията на предимството. Симеон - говори за Исус на 
Кръста, където са били използвани инструменти на жестокост. Леви - очаква свещенство на Исус. 
Юда - представя Исус като Цар. 
Завулон - гледа на Исус като прибежище и място за почивка. 
Исахар - говори за Неговото смирено служене. 
Дан - представя Исус като Съдия. 
Гад - възвестява Неговото възкресение. 
Ашер - гледа на Него като Хляба на живота, който нахранва 
сърцата на своите. 
Нефталим - счита Исус като Пророк. 
Йосиф - предсказва хилядагодишното Му Царство. 
Вениамин - рисува Исус като страшен войн. 

Сравнете пророчествата в Битие 49 с пророчествата във 
Второзаконие 49. 
 

Смъртта на Яков u оплакването 
(Битие 49:29-50:26) 

Яков (Битие 49:1-3): 
Яков умря като човек с истинска вяра. В своя живот той научи откъде идваха истинските 

благословения и се бореше с Бога и човека, за да ги предаде на синовете си. 

Йосиф - скръб, благодат и слава (Битие 50:4-9): 
Като оплакваха Яков седемдесет дни, два дни по-малко от оплакването на фараон, египтяните 

изразяваха голямото си уважение към Йосиф. 

Погребението на баща му (Битие 50:10-14): 
Братята смятаха, че това е една добра възможност Йосиф да си отмъсти сега, когато баща им си бе 

отишъл завинаги. 

Прошката на братята (Битие 50:15-21): 
Братята молиха за прошка и Йосиф ги увери, че всичко което се беше случило бе част от Божия план, 

за да се изпълни обещаното благословение. 

82 ПРОТОТИП     Братята на Йосиф падат по лице пред него като Божий 

представител: Израел ще падне пред Господ Исус и ще каже: "Ето нашия Сог"(Исая 
25:9). 

Завършване на живота му (Битие 50:22-26): 
Йосиф умря на 110-годишна възраст и бе балсамиран в Египет с обещание да бъде върнат в земята. 

Книгата Битие завършва с неизпълненото обещание за земята, но с очакване на посещение от висините: 
"Бог наистина ще дойде на помощ" (Битие 50:24-25). Верният Израел очаква с нетърпение обещаното 
Потомство, Месия, Който ще установи дългоочакваното благословение. 



 

Какво ще кажем за последните ни години? 
Да остареем, без да позволим огорчение да проникне в сърцето ни е най-прекрасният дар, който 
можем да оставим на човечеството. 

Да се изправим пред смъртта, в мир с Бога и хората е най-прекрасният начин да влезем във 
вечността. 

Последни прототипи 

Изучавайки последните девет глави на Битие, ние разгледахме живота на Йосиф иго приложихме 
съответно по диспенсации към действията на Исус спрямо Израел. Сега ще погледнем към същите 
глави, само че с евангелско приложение. 

83 ПРОТОТИП     Братята на Йосиф живееха в земя, в която нямаше жито (Битие 42:5): За 

семейството на Яков, да продължи да живее в Ханаанската земя, щеше да означава 
смърт. Така и грешникът живеещ в духовен глад остава в духовна смърт, ако не 

обърне внимание на евангелието (Ефесяни 2:1). 
84 ПРОТОТИП     Братята на Йосиф желаеха да се отплатят за това, което 

получиха (Битие 42:3): Обикновеният грешник смята, че трябва да заслужи Божието 
одобрение, да спечели Божието благоволение, както и Божието приемане, но 
спасението е дар от Бога, за който плати Исус Христос (Римляни 6:23). 

85 ПРОТОТИП     Братята на Йосиф проявяват едно отношение на себеправда, 

когато идват пред господаря на Египет (Битие 42:7): Често при изобличението на 
Святия Дух, грешникът се опитва да се оправдава (Йоан 16:8-11). 

86ПРОТОТИП    Братята на Йосиф за три дни (Битие 42:17): Преди да признае нуждата си от 

Спасител, невярващият трябва да разбие, че не заслужава нищо друго освен 

наказание (Йоан 16:8). 

87 ПРОТОТИП    Братята на Йосиф сега бяха изобличени от съвестта си (Битие 42:21): 

Щом като Святият Дух изобличи грешника за грях душата чувства терзание. 

88 ПРОТОТИП   Йосиф изявява,че освобождението е по благодат (Битие 42:25): По благодат сме 

спасени чрез вяра (Ефесяни 2:8-9). 

89ПРОТОТИП     Братята на Йосиф сега се радват на кратка почивка (Битие 42:26): Братята получиха 

това, което искаха и преживяха временен мир, разбира се, до следващия на 

изобличение изобличение за грях. Колко вярно е това за човек, който гледа към Бога 

като към Дядо Мраз, без да  желае да има отношение с Него , а просто търси 

подаръци. 

90 ПРОТОТИП     Скоро привременният мир на Йосифовите братя бе нарушен 
(Битие 42:27-2 43:1-2): Бог не ни позволява да почиваме, а разрешава чувството ни на 
нужда от Него да се задълбочава докато наистина влезем в почивка в Христос и само 
в Христос (I Коринтяни 2:2) · 

91ПРОТОТИП     Братята на Йосиф продължават да изявяват легалистично 
отношение (Битие 43:11,15): Колко точна картина на човека! Йосиф, настоящ 
владетел на Египет, защо би искал техните малки подаръци. Изобличени за грях, с 
гузна съвест, ние се опитваме да умилостивим Бога. Но кой в края на  краищата е 
снабдителят на всичко? Исус осигурява всичко (Битие 43:16; Лука 14:17). Грешникът е 
получателят. 

92ПРОТОТИП     Братята на Йосиф отново са ощастливени(Битие 43:33,34): 

Помежду им все още не бяха установени правилни 6заимоотноше( но те вече пиеха и 
се Веселяха. Това ни напомня за притчата за онези, които "чуват Словото и го 

приемат е радост, но нямат  корен в себе си” (Матей 13:20-21). 



 

93 ПРОТОТИП    Йосиф е определен да доведе братята си до светлината (Битие 44:1,2): Бог ще 

действа в сърцата ни чрез Святия Си Дух, докато ни доведе до изобличение за грях и 

покаяние (Деяния 2:37-38). 
94 ПРОТОТИП     Най-сетне, братята на Йосиф заемат истинското си място 
пред Бога (Битие 44:4,16): Както Йосиф изпрати своя домакин, така Бог изпраща 
Святия Си Дух да въведе грешника в присъствието Си. Щом като грешникът вземе 
решение да се покае, Исус му открива Себе Си. 

95 ПРОТОТИП     Йосиф се открива на братята си, когато са насаме, без други 
свидетели (Битие 45:1): Когато Исус открива Себе Си на грешника, Той го прави без 
човешки посредници (I Тимотей 2:5). 

96 ПРОТОТИП     Йосиф кани братята си да се приближат при него (Битие 45:4,7): Всички хора са 

големи грешници и затова се нуждаят от голямо спасение (Евреи 2:3). 
97 ПРОТОТИП     Йосиф казва на братята си, че напълно е премислил за тях (Битие 

45:10): В Новия Завет Бог напълно снабдява всичко за християнина (Филипяни 4:19). 
98 ПРОТОТИП     Йосиф дава доказателство, че напълно се е помирил с братята си 

(Битие 45:15): Йосиф целуна братята си и им показа прошка и любов. Вече 
примирени с Йосиф братята свободно общуваха с него. Щом като грешникът се 
примири с Бога чрез Исус Христос, той може свободно да общува с Него (II Коринтяни 
5:17-21). 

99 ПРОТОТИП  Радостта на Йосиф беше споделена с другите (Битие 45:16): Когато грешникът се 

покае има радост в Небето (Лука 15:10). 

100 ПРОТОТИП     Братята на Йосиф сега отиват да търсят други (Битие 45:9,13): 
Исус заповяда на всички, които вярват, да проповядват евангелието и тогава ще 
дойде краят (Матей 28:18-20). 

101 ПРОТОТИП     Йосиф говори на братята си с насърчителни думи, когато те 
тръгват - да не се препират по пътя (Битие 45:24): Когато отидем да проповядваме 
евангелието нека бъдем благи към всички (II Тимотей 2:24) и ако не ни приемат да 
продължим към други, които ще приемат думите на вечен живот.



 

Приложение 

Хронология на живота на Йосиф 

 

Години(пр.н.е.) Събития 

1898 Йосиф бе продаден в Египет на седемнадесетгодишна възраст 

(Битие 37:2,28). 

-13 Йосиф беше в дома на Петефрий и в затвора за тринадесет 

години. 

1885 Йосиф бе изведен от затвора и поставен като втори по ранг на 30 
г. възраст (Битие 41:46). 

-7 Имаше седем години на изобилие (Битие 41:47). 

1878 Годината на глада започна. 

-2 Част от седемгодишния период на глад преди Яков да се 
премести в Египет. 

1876 Яков и семейството му се преместват в Египет (Битие 45:6) 

-430 Годините в които израилтяните бяха в Египет (Изход 12:40). 

1446 Γодината на излизането от Египет. 
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