
Józef tłumaczy 

sny faraonowi 
Ks. Rodzaju 41,1-46 



Dwa lata po tym jak 
podczaszy został 
przywrócony do urzędu, 
faraonowi śnił się dziwny 
sen, po którym się 
obudził. Położył się 
jeszcze spać, ale tej 
samej nocy miał drugi 
dziwny sen. 



Faraon był bardzo zaniepokojony przez te sny,  
dlatego rano wezwał wszystkich wróżbitów  
egipskich oraz wszystkich mędrców. Kiedy 
opowiedział, co mu się śniło, nikt nie był  
w stanie wytłumaczyć tych snów. 



Wtedy odezwał się przełożony podczaszych: 
- Kiedy byłem w więzieniu, mnie i nadwornemu  
piekarzowi tej samej nocy śniły się dziwne sny.  
A był tam młody Hebrajczyk, który je nam  
wyjaśnił i stało się dokładnie tak, jak powiedział. 



Józefa czym prędzej wyprowadzono  
z więzienia. Gdy się ogolił i przebrał,  
stanął przed faraonem. A faraon 
powiedział: - Miałem pewien sen,  
ale nikt nie  potrafi mi wytłumaczyć  
jego znaczenia. Słyszałem o tobie,  
że ty potrafisz wykładać sny. 
A Józef odpowiedział: - Faraonie,  
ja nie jestem w stanie tłumaczyć snów, 
ale Bóg tak. 



- Śniło mi się, że stałem nad brzegiem  
Nilu - opowiadał faraon. - Wtedy z Nilu  
wyszło 7 tłustych, zdrowych krów i zaczęły  
paść się na przybrzeżnej trawie.  



Za nimi wyszło 7 krów strasznie chudych  
i zabiedzonych. Pożarły one te 7 tłustych.  
A choć je pożarły, to nadal były tak chude  
jak na początku. Wtedy się obudziłem. 



Gdy zasnąłem, miałem drugi sen - kontynuował 
faraon - Oto z łodygi wyrosło 7 pięknych  
i dorodnych kłosów. A po nich wyrastało 7 kłosów 
cienkich i wysuszonych przez wiatr wschodni.  
I pochłonęły one tych siedem kłosów pięknych. 
Opowiedziałem te sny wróżbitom, lecz nikt nie 
mógł mi wyłożyć, co one oznaczają. 



Bóg objawił Józefowi, co 
oznaczają te sny. A Józef 
powiedział do faraona; 
- Obydwa sny oznaczają 
to samo. 7 tłustych krów 
i 7 pięknych kłosów to 7 
lat dostatku. 



7 chudych i zabiedzonych krów oraz 
7 wysuszonych kłosów oznacza 7 lat głodu. 



Najbliższe 7 lat będzie 
okresem wielkiego 
urodzaju, ale potem 
przyjdzie 7 lat tak 
strasznego głodu, że 
zapomni się o tych 
latach dostatku. 



Józef też doradził faraonowi,  
co powinien zrobić: 
- Niech faraon poszuka 
rozsądnego i mądrego 
człowieka i ustanowi go 
zarządcą Egiptu. 



Powinien też faraon 
wybrać specjalnych 
pełnomocników, żeby 
jedną piątą corocznych 
zbiorów z całego kraju 
przez siedem lat 
urodzaju gromadzili na 
zapas. Żywność ta 
będzie zapasem dla 
kraju na siedem lat 
głodu, które nastaną  
w ziemi egipskiej. W ten 
sposób kraj nie będzie 
wyniszczony przez głód. 



Rozwiązanie to spodobało się faraonowi i jego podwładnym.  
A potem faraon powiedział do Józefa: - Skoro Bóg objawił  
ci to wszystko, bez wątpienia nie ma nikogo, kto by był tak  
rozsądny i mądry jak ty. Będziesz zatem zarządzał moim domem 
i cały mój lud będzie musiał wypełniać twoje rozkazy. Tylko ja,  
jako że zasiadam na tronie, będę ciebie przewyższał. 



Potem faraon zdjął 
sygnet ze swojej ręki  
i włożył go na rękę Józefa. 
Kazał go też ubrać  
w szaty z delikatnego 
płótna i zawiesił złoty 
łańcuch na jego szyi. 



Faraon kazał też obwozić 
Józefa na swoim drugim 
wozie i wołano przed 
nim: Na kolana! 



Józef miał teraz 30 lat. Faraon nadał mu nowe 
egipskie imię: Safenat-Paneach. Król dał mu też 
żonę, która miała na imię Asenat. W ten sposób  
Józef stał się zarządcą całego Egiptu. 


