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Józef został niesłusznie 
wtrącony do więzienia  
przez swego pana Potyfara.  
Józef jednak był nadal  
posłuszny i pomocny nawet w  
więzieniu.  Przełożony 
więzienia ufał  
Józefowi, więc  
powierzył mu  
nadzór nad  
wszystkimi  
więźniami.  



Bóg był z Józefem i dlatego  
więzienie stało się miejscem  
lepszym dla wszystkich.  
W więzieniu siedzieli  
też królewski piekarz i  
kamerdyner.  Pewnego dnia  
Józef zapytał ich  
„Czemu jesteście  
tacy smutni?” 



„Nikt nie potrafi wyjaśnić  
nam co oznaczają nasze sny” 
odpowiedzieli zatroskani 
mężczyźni. „Ależ Bóg to potrafi!” 
odparł Józef, „Opowiedzcie  
mi swe  
sny”. 



„Twój sen oznacza, że za trzy dni znów wrócisz do 
łask Faraona” wyjaśnił kamerdynerowi Józef.  
„Pamiętaj o mnie i poproś Faraona, żeby mnie  
                          uwolnił”.  Sen piekarza  
                          oznaczał złe wieści  
                          „Umrzesz za trzy  
                          dni” powiedział mu  
                          Józef.  Oba sny  
                          spełniły się. 



Dni mijały, a kamerdyner zapomniał  
wspomnieć Faraonowi o Józefie, aż do 
pewnego dnia, kiedy Faraon zbudził 

                      się strapiony. 



Przemówił wówczas zrozpaczony  
„Miałem sen”, ale żaden z jego  
mędrców nie potrafił powiedzieć co  
                    ten sen oznacza.   
 

 
 
 
 
 

                                    Wtedy kamerdyner 
                                     przypomniał sobie o 

                                       Józefie w więzieniu i 
 natychmiast opowiedział 

                                o nim Faraonowi.  



Faraon posłał natychmiast po  
Józefa.  „Twój sen to wiadomość  
od Boga” powiedział Józef.  „Oznacza on,  
że w Egipcie będzie siedem lat urodzaju,  
a potem siedem lat okropnego głodu.” 



„Już teraz zaplanuj jak  
zebrać zapasy jedzenia  
w trakcie tych siedmiu  
urodzajnych  
lat, inaczej  
twoi poddani  
poumierają   
podczas  
głodu” radził  
Faraonowi  
Józef. 



„Bóg jest z tobą”  
stwierdził Faraon.   
„Będziesz zarządzał  
Egiptem, tylko  
tronem będę  
wyższy od  
ciebie.”  



Nadeszło siedem lat urodzaju, a później siedem lat 
głodu.  Jedzenia brakowało wszędzie tylko nie w 
Egipcie, gdzie mądrze zgromadzono ogromne zapasy 
żywności.  Daleko od Egiptu, na rodzinnej ziemi   
                    Józefa również zabrakło jedzenia 
                    i jego rodzina umierała z głodu.  



Ludzie ze wszystkich krajów zmierzali do Egiptu, aby 
kupić kukurydzę. „Wy także musicie iść albo 
umrzemy z głodu” powiedział do swych  
                            synów Jakub.  Kiedy  
                                 synowie dotarli  
                                 do Egiptu, mieli  
                                  zamiar zakupić  
                                   pożywienie.  



 Synowie Jakuba  skłonili się nisko 
 przed dostojnym zarządcą Egiptu.  Nie 
 rozpoznali swego brata Józefa, ale on 
 ich rozpoznał.  Przypomniał sobie sny, 
 które miał za czasów dzieciństwa. 
 Bóg wyniósł go ponad jego braci.  



Józef był bardzo mądry.  Zatrzymał 
swego brata Symeona jako zakładnika  
i przemówił surowym  
głosem do swych braci … 



… „Weźcie jedzenie i zabierzcie je  
do swego domu, ale wróćcie tu ze  
swoim najmłodszym bratem.   
Wtedy przekonam się, że  
nie jesteście szpiegami.”  



Bracia pomyśleli, że to Bóg 
karze ich za to, że wiele  
lat temu sprzedali do  
niewoli Józefa. 



Jakub i jego synowie nie wiedzieli  
o co chodzi.  „Zwrócono nam  
pieniądze za kukurydzę,  
a zarządca kazał nam  
przyprowadzić Beniamina”. 



Jakub nie puścił Beniamina.  Po pewnym  
czasie zużyto całe jedzenie i bracia  
znów musieli wyruszyć do Egiptu.   
Tym razem Beniamin  
poszedł z nimi.  



Kiedy Józef zobaczył Beniamina nakazał swym 
sługom przygotować wspaniałą ucztę.  Zaprosił na 
 nią swych braci.  Zapytał ich „Czy wasz ojciec żyje 
jeszcze?  Czy ma się dobrze?”  Być może po głowie 
krążyła mu myśl o tym, jak zgromadzić tu całą 
rodzinę.  



Chciał również wiedzieć  
czy jego bracia naprawdę  
żałowali tego grzechu  
sprzed wielu lat.   
Dlatego po  
bankiecie  
oskarżył ich  
o kradzież  
 
„Beniamin zostanie  
moim niewolnikiem,  
żeby was ukarać.” 



Na to Juda zaczął błagać  
„Panie mój, weź moje życie  
w zamian za Beniamina.”   
Wtedy Józef przekonał  
się że Juda, który  
kiedyś zaproponował  
aby sprzedać Józefa,  
naprawdę się zmienił.  



Nie mogąc już dłużej ukrywać swej     
     miłości do rodziny, Józef odesłał  
               wszystkich Egipcjan. Wtedy  
                                   rozpłakał się i 

                           powiedział 
„Jestem Józef, 

                            wasz brat 
                         którego 

                                  sprzedaliście 
                                do Egiptu.” 
                                Zdumieni i 
                                 przerażeni 

                                    bracia nic nie 
                                    odpowiedzieli. 



Józef pocieszał swoich braci.   
„Bóg uczynił mnie panem  
 
 
 
 
Egiptu, żebym  
ocalił wasze życie  
podczas głodu.  Idźcie  
i przyprowadźcie tu  
mego ojca.  Zaopiekuję  
się wami”. 



Tak oto Jakub i Józef 
znów byli razem.   
 
 
 
 
 
Cała rodzina  
zamieszkała razem  
w Egipcie w pokoju  
i w dostatku. 



Bóg wywyższa niewolnika Józefa 
 

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

Księga Rodzaju 39-45  

„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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