
Józef wyjaśnia sny 
Ks. Rodzaju 40,1-23 



Bóg był z Józefem nawet 
w więzieniu. Zapewnił 
mu łaskę i życzliwość 
przełożonego. Wkrótce 
ten oddał pod nadzór 
Józefa wszystkich 
osadzonych i codzienne 
sprawy więzienia. 



Pewnego dnia trafiło  
tam dwóch nowych 
więźniów: przełożony 
piekarzy i przełożony 
podczaszych króla 
Egiptu. Każdy z nich 
zrobił coś, co 
rozgniewało faraona. 



Pewnego dnia Józef 
zobaczył, że obaj są 
przygnębieni. 
- Czemu jesteście dziś 
tak bardzo zatroskani? 
A oni odpowiedzieli: 

- Mieliśmy sen, ale nikt 
nie potrafi nam 
wytłumaczyć, jakie jest 
jego znaczenie. 
- Opowiedzcie mi swoje 
sny - odpowiedział Józef 
- Bóg jest w stanie je 
wyjaśnić. 



Podczaszy zaczął pierwszy: 
Widziałem we śnie krzew 
winny, z którego wyrastały  
trzy pędy. Na krzewie  
pojawiły się najpierw pąki,  
potem kwiaty, wreszcie całe 
grona dojrzałych winogron.  

Trzymałem w ręku puchar  
faraona, zerwałem winogrona, 
wycisnąłem z nich sok  
do pucharu i podałem 
faraonowi. 



Bóg pomógł Józefowi 
wytłumaczyć ten sen: 
- Trzy pędy to trzy dni. 
Za trzy dni faraon 
przywróci twą godność 
i znów będziesz służył 
jako podczaszy. 



- Uprowadzono mnie  
bowiem podstępnie  
z ziemi Hebrajczyków,  
a także tutaj  
nie uczyniłem nic złego,  
za co by mnie miano  
wtrącić do więzienia. 

Józef poprosił również  
podczaszego,  
aby wspomniał  
o nim faraonowi: 



Potem piekarz 
opowiedział swój sen: 
- Na głowie niosłem trzy 
kosze pełne pięknego 
pieczywa. 



- W koszu, który był na wierzchu,  
znajdowało Się pieczywo wybierane 
zazwyczaj dla stołu faraona. Ale oto 
przyleciały ptaki i porwały wszystko  
z tego kosza. 



Józef miał przerażającą 
wiadomość: 
- Trzy kosze to trzy dni. 
Za trzy dni faraon każe 
ci ściąć głowę i powiesić 
na drzewie, a ptaki będą 
dziobać twe zwłoki. 



Trzy dni później faraon 
obchodził swoje urodziny 
i wyprawił ucztę dla 
dworzan. Rozkazał, aby 
stawili się przed nim 
przełożeni piekarzy  
i podczaszych. 



Mężczyźni zostali zaraz 
przyprowadzeni  
z więzienia i stawili się 
przed faraonem  
i uczestnikami przyjęcia. 



Król egipski przywrócił 
podczaszego na dawne 
stanowisko. Piekarza zaś 
skazał na śmierć. I stało 
się dokładnie tak, jak 
przepowiedział Józef. 



Lecz przełożony 
podczaszych zapomniał 
o Józefie i nie wspomniał 
o nim faraonowi. 


