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Јосиф је грешком бачен у 
затвор од свог бившег 
господара Петефрија.   
У затвору је Јосиф био 
послушан и користан.  
Управник је вјеровао  
Јосифу и дао му  
да уређује живот  
у затвору.  Зато  
што је Господ  
био са Јосифом,  
затвор је  
постао боље  
мјесто за  
свакога. 



Краљев хљебарник и  
пехарник су били у затвору.  
„Зашто сте тако тужни?”  
упитао их је Јосиф једног дана. 



„Нико нам не може показати 
шта значе наши снови” 
одговорише они. „Бог 
може!” рекао је Јосиф.  „ 
Реците ми своје снове.” 



„Твој сан значи да ће ћеш се за три дана вратити на 
фараонов двор да га служиш поново” рече Јосиф 
пехарнику.  „Сјети ме се и питај фарона да  
                                 ме ослободи.”   
                                 Хљебарников  
                                 сан је носио  
                                 рђаве вијести.   
                                 „Умријећеш  
                                 кроз три дана.”  
                                 рекао је  
                                 Јосиф.   
                                 Оба сна  
                                 су се  
                                 испунила. 



Али пехарник је заборавио на Јосифа 
 док се фараон није једног дана  
пробудио с проблемом.  „Сањао сам  
                          сан” плакао је.  Нико од  
                                       његових мудраца 

 
 

                                      
                                                            није могао 

                                       протумачити 
                                             његово значење. 

                                                Онда се пехарник 
                                                   присјетио Јосифа у 

                                                       затвору.  Испричао је 
                                                        фараону о њему. 



Фараон је одмах послао по  
Јосифа.  „Ваш сан је порука од  
Бога” рекао је Јосиф фараону.  „У  
Египту ће завладати седам година изобиља,  
а потом седам година ужасне глади.” 



„Треба сада скупљати  
храну током ових седам 
добрих година”  
савјетовао је  
Јосиф фараона,  
„или ће људи  
умријети  
од глади”. 



Седам година изобиља је дошло.  А потом и седам 
година глади.  Храна је била оскудна свуда, осим 
 у Египту где су мудро сачуване огромне  залихе.  У 
далекој домовини Јосифовој, Јаковљева породица је   
                        гладовала. 



Људи из свих земаља су долазили у Египат да купе 
жито.  „И ви морате да идете, такође,” Јаков наредио   
   својим синовима, „или ћемо умријети од  

глади.”   
                                           Дошавши у  
                                          Египат, синови  
                                          су се спремали  
                                         да купе храну. 



Јаковљеви синови су се дубоко поклонили 
пред главним лицем за храну у Египту. 
Они нису препознали Јосифа.  Али 
Јосиф је препознао њих.  Бог га је 
   уздигао изнад његове браће. 



Јосиф је био веома мудар.  Он је грубо  
говорио и задржао је свога брата Симеона  
као таоца.  „Узмите храну,  
идите кући и вратите се са  
вашим млађим братом”,  
                         наредио је.   



„Онда ћу знати да нисте уходе.” 
 Браћа су помислила како их Бог 
можда кажњава зато што су  
продали Јосифа као роба  
много година прије. 



Јаков и његови синови су били збуњени.  Наш новац 
је враћен у житу.  И господар је рекао да требамо  
са собом повести Венијамина.  Отац неће  
пустити Венијамина.  Али ускоро је  
нестало хране.  Браћа су морали да  
се врате у Египат.  Венијамин је   
                         отишао са њима. 



Када је Јосиф видио Венијамина наредио је слугама 
да припреме велику гозбу.  Браћа су били позвана.  
„Да ли је твој отац жив и здрав?” питао је Јосиф.  
Можда је он размишљао о томе како би могао да 
окупи цијелу породицу заједно? 



Јосиф је такође желио да зна да ли 
је браћи заиста било жао за свој 
гријех много година раније.  Након 
банкета их је оптужио за  
крађу.  „Да казним вас, ја  
ћу задржати Венијамина  
као мог роба”, рекао је  
Јосиф.  „Мој Господару,  
 
умјесто тога узми мој  
живот”, молио је Јуда.   
Јосиф је знао да се Јуда,  
који је и предложио  
продају Јосифа,  
заиста промијенио. 



 Не могући да сакрије своју љубав за    
 своју породицу, Јосиф је послао све  
                     Египћани напоље.  Тада је  
                                        почео да плаче.   



„Ја сам Јосиф ваш брат,  кога сте ви 
      продали у Египат.” Зачуђени и 
                             уплашени, браћа не  
                                      рекоше  ништа. 



Јосиф је храбрио своју браћу.  „Бог ме  
је начинио господарем  
Египта  
 
 
 
 
да бих ја могао  
спасити вас од  
глади.  Идите и  
доведите мог оца.   
Ја ћу се бринути о вама.” 



Јаков и Јосиф су  
се поново спојили  
у Египту и цијела 
породица је ту живјела  
у миру и изобиљу. 



Бог награђује Јосифа славом 
 

Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Постање 39-45 

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy 
 који нас је створио и који жели да га упознамо. 

 
Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо!  Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити.  Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек. 
 

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу: 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете.  Амин. 
 

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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