
Przegląd Starego Testamentu



Jeden z synów Izraela (czyli Jakuba) miał na imię Józef. 



Izrael kochał Józefa bardziej niż innych synów. 



Synowie Izraela nie lubili jak ich ojciec faworyzował Józefa.



Pewnej nocy Józef miał sen. 

Snopy zbóż zebranych przez braci pokłoniły się snopowi Józefa. 



Józef opowiedział to braciom, a oni bardzo się zdenerwowali. 



Podczas innego snu, słońce, księżyc oraz 11 gwiazd pokłoniło się Józefowi. 



Tym razem nie tylko bracia byli źli na niego, ale również jego ojciec. 



Pewnego dnia bracia wyruszyli w poszukiwaniu dobrych pastwisk dla owiec. 



Izrael (czyli Jakub) poprosił Józefa, 

aby odnalazł braci i dowiedział się jak im idzie pasienie owiec.



Po krótkich poszukiwaniach Józef znalazł swoich braci.



Gdy bracia zobaczyli go z dala powiedzieli: 

„Oto ten, co miewa sny. Zabijmy go.” 



Jednak Ruben wstawił się za Józefem: 

„Nie zabijajmy go, ale wrzućmy do studni.”



Umieścili Józefa w suchej studni.



Zobaczyli kupców jadących do Egiptu. 



„Sprzedajmy Józefa kupcom.” powiedzieli. 



Uzgodnili cenę i sprzedano Józefa.



Szatę Józefa umoczyli w krwi kozła, aby ich ojciec myślał, 

że jego syn został rozszarpany przez dzikie zwierzę. 



Szatę Józefa poplamioną od krwi zaniesiono do ojca. 



Wówczas Izrael zawołał: „Mój syn został zabity przez dzikie zwierzę.” 



Karawana z Józefem jako niewolnikiem przybyła do Egiptu.



Zaprowadzono go na targ niewolników. 



Został kupiony przez bardzo ważnego człowieka o imieniu: Potifar. 



Następnie zaprowadzono go do domu Potifara, aby był na jego usługach. 



Z biegiem czasu Potifar uczynił Józefa zarządcą całego domu. 



Józef był bardzo przystojny. Zwróciła na niego uwagę żona Potifara, 

która kusiła go do grzechu mówiąc: „Prześpij się ze mną.”



Pewnego dnia żona Potifara ponownie go kusiła. 

Józef ponownie odmówił i wtedy ona oskarżyła go o napaść. 



Józefa schwytano i wsadzono do więzienia. 



Pewnego dnia do więzienia wtrącono dwóch sług faraona:

piekarza i podczaszego. Obaj mieli sny. 



Podczaszy widział trzy gałęzie krzaku winnego, 

z którego przygotował napój i dał faraonowi. 



Józef wytłumaczył sen: „Trzy krzewy to trzy dni.

Za trzy dni, Faraon przywróci ci twoją poprzednią pozycję.” I tak się stało. 



Piekarz opowiedział swój sen: „W moim śnie były trzy kosze chleba, 

które były na mojej głowie. Ptaki wyjadały chleb z koszy.” 



Józef odpowiedział: „Trzy kosze to trzy dni. 

Za trzy dni, Faraon zetnie ci głowę.” I tak się stało.



Po dwóch latach, Faraon miał sen. Zobaczył siedem grubych i zdrowych krów.



Potem widział siedem chudych krów. 

Chude krowy zjadły grube krowy i nadal pozostały chude. 



Faraon widział także siedem dobrych kłosów, a potem siedem chudych 

kłosów. Chude kłosy zjadły grube i nadal pozostały chude. 



Magowie i mędrcy Faraona nie potrafili wytłumaczyć znaczenia tego snu. 



Wówczas podczaszy przypomniał sobie o Józefie, który był w więzieniu. 



Faraon opowiedział sen Józefowi, a on go wytłumaczył: 



„Będzie 7 obfitych i urodzajnych lat, po których będzie 7 lat głodu. Dlatego 

musisz zrobić zapasy na lata posuchy, aby sprzedawać zboże podczas głodu.” 



Widząc mądrość Józefa, Faraon uczynił go swoim ministrem. 



Przez siedem lat Józef gromadził zboże.



Gdy przyszedł głód, Józef zaczął sprzedawać ludziom zboże. 



Głód dotknął Kanaan. Izrael wysłał swoich synów, aby kupili zboże w Egipcie. 



Bracia przybyli do Egiptu. 



Bracia pokłonili się Józefowi i wtedy on ich rozpoznał. 



Józef aresztował braci pod zarzutem szpiegostwa,

a potem poprzez tłumacza powiedział: 



„Możecie odejść, ale jeden z was zostanie. Pozostanie tak długo,

aż przyjdziecie ze swym bratem Beniaminem. 



Bracia rozmawiali między sobą, a Józef w ukryciu płakał, 

bo rozumiał o czym mówią. 



Po powrocie bracia wszystko opowiedzieli ojcu. Ale ojciec odpowiedział: 



„Józef jest martwy, Symeon aresztowany, a gdy stracę Beniamina to umrę. 

Dlatego nie zgadzam się, aby szedł z wami Beniamin.” 



Jednak głód trwał nadal, więc po jakimś czasie Izrael powiedział:

„Idźcie z Beniaminem i kupcie ponownie zboża w Egipcie.” 



Bracia przybyli ponownie do Egiptu. Zostali zaprowadzeni do pałacu Józefa. 



A tam wystawiono dla nich specjalną ucztę.



Józef polecił, by jego srebrny kielich schować do worka Beniamina. 



Gdy bracia opuścili Egipt, straż Egipska pojechała za nimi, 

aby odszukać srebrny kielich Józefa. 



Po znalezieniu kielicha wszyscy wrócili ponownie do Egiptu. 



Józef przemówił w ich języku: 

„Jestem Józef, wasz brat, którego sprzedaliście do niewoli.”



Kiedy faraon dowiedział się, że Józef odnalazł swych braci zaproponował, 

aby cały dom Izraela przeprowadził się do Egiptu. 



Bracia pośpiesznie wrócili i powiedzieli o wszystkim ojcu. 



Podczas podróży do Egiptu, Izrael zbudował ołtarz dla Pana Boga. 



Bóg przemówił do Izraela: 

„W Egipcie uczynię z ciebie wielki naród a potem wyprowadzę z stamtąd.” 



Cała rodzina Izraela pojechała do Egiptu. 



Gdy przybyli do Egiptu, Izrael pobłogosławił Faraona. 



Po 17 latach Izrael wymusił na Józefie obietnicę, 

aby nie został pochowany w Egipcie. 



Izrael zmarł w wieku 147 lat, a jego ciało zostało zabalsamowane.  



Jego synowie pochowali go w Kanaanie. 



Po pogrzebie Józef powrócił do Egiptu. 



Bracia zaczęli się obawiać, że teraz Józef zrewanżuje się za to, 

że sprzedali go do niewoli.



Jednak Józef odpowiedział: „Planowaliście zło, ale Bóg obrócił to na dobro.” 



Józef powiedział do swych synów:

„Po mojej śmierci pochowajcie mnie w Kanaanie.” 



Józef zmarł w wielu 110 lat i został pochowany w Kanaanie.


