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Йосип був 
несправедливо 
посаджений  
до в’язниці  
своїм паном,  
Потіфаром.   
У в’язниці  
Йосип був  
слухняним  
і корисним. 



В’язничий довірив 
Йосипу влаштування         
тюремного життя.          
Через те, що з 
Йосипом був  
Бог, тюрма  
зробилася                
для всіх  
ліпшим  
місцем.  



У тюрмі сиділи 
царський чашник і 
царський пекар. “Чого 
ваші обличчя сьогодні                 
  
                          сумні?”  
 
 
 
 
    – запитав їх  
  Йосип одного дня.  



“Снився нам сон, а 
відгадати його немає 
кому”, - відповіли  
стурбовані чоловіки. 



“Чи ж не в Бога 
відгадки?  
Розповіджте но мені”, -  
сказав Йосип. 



“Ще за три дні підійме фараон твою 
голову (тобто: простить тобі), -   
                     сказав Йосип  
                     чашнику, … 



… - вчиниш милість мені, коли 
згадаєш про мене перед  
                      фараоном, і  
                      випровадиш  
                      мене з цього  
                      дому.” 



Сон екаря мав погану новину.  “За 
три дні підійме фараон твою з тебе, і  
                     повісить тебе  
                     на дереві.”   
                     Обидва сни  
                     збулися.  



Але чашник забув зо  
Йосипа, аж доки одного  
                          дня фараон  
 
 

 
                                  не прокинувся  

                                збентежений. 
  “Я бачив сон!” – 

                              скричав він. 



Ніхто з його мудреців не міг пояснити 
його значення.   
            Тоді чашник згадав  
                              про  
 
 
 

Йосипа у в’язниці.   
                               Він розповів про  

                             Нього фараону. 



         Фараон негайно послав по   
    Йосипа.  “Що Бог робить, те Він  
звістив фараонові, - сказав Йосип 
царю, - Ось приходять сім літ, … 



        … - великий достаток у всім  
     краї єгипетськім. А по них 
настануть сім днів голодних.”  



“Плануйте, як  
запастися  їжею під  
час семи добрих  
років, -  
порадив  
Йосип  
фараону, -  
бо ваші  
люди  
помруть  
з голоду.” 



“Чи знайдеться            
чоловік, як оцей,           
що Дух  
Божий  
у нім? 



– сказав фараон, -  
Ти будеш  
над домом  
моїм...  
Тільки  
троном  
я буду  
вищий  
від тебе.”  



Прийшли сім років достатку.   
Потім сім років голоду. 



Їжі було в обмаль всюди, крім Єгипту, 
де були складені великі запаси.  На 
далекій батьківщині Йосипа сім’я    
                      Якова голодувала.  



Люди з усіх країн йшли до Єгипту по   
зерно.  “І сказав він (Яків, до  
                             своїх синів):  
                             ось чув  
                             я, що в  
                             Єгипті є  
                             хліб; … 



… зійдіть туди, і купіть нам хліба  
ізвідти, - і будемо жити, і не  
                             помремо.” 



Прибувши до Єгипту, сини  
зібралися купувати їжу.  



Сини Якова низько 
вклонилися перед 
вельможною людиною,  яка 
керувала Єгиптом.  Вони не 
пізнали свого брата Йосипа. 



 Але Йосип знав, хто вони 
 були.  Він пригадав сни свого 
 дитинства.  Бог поставив 
 його над братами.  



Йосип був дуже мудрий.  Він 
розмовляв суворо і затримав 
свого брата Симеона  
заложником. 



“А ви йдіть, принесіть хліба   
для заспокоєння  
голоду ваших домів.   



А свого наймолодшого брата 
приведіть до мене, - і будуть 
потверджені ваші  
слова (що ви не … 



… шпигуни), а ви не повмираєте”, 
- наказав він. Брати думали, що 
Бог мабуть карає їх за  
продаж Йосипа у  
                     раби  
                       багато  
                          років  
                             тому.  



Яків і його сини були спантеличені.  
“Повернене срібло моє, - і ось  
воно в мішку моїм І  
управитель сказав нам  
                   привести  
                  Веніямина.” 



Яків не хотів відпускати Веніямина.  
Але скоро їжа закінчилася.  
Брати мали повернутися  
до Єгипту.  Веніямин був  
                  разом з ними.  



Коли Йосип побачив Веніямина, він 
наказав слугам підготувати великий 
бенкет.  Були запрошені брати. 



“Чи батько ваш іще живий?” – 
запитав Йосип.  Можливо, він 
 думав, як зібрати всю сім’ю разом.  



Йосип також хотів  
знати, чи шкодували  
його брати  
за свій давно  
минулий гріх.   
 
Після бенкету  
він звинуватив  
їх у крадіжці. 



“Чоловік, що в руці його  
була знайдена чаша  
(Веніямин), -  
він буде мені за  
раба”, - сказав  
Йосип.  “Нехай  
 

же сяде твій раб  
замість того  
юнака за раба  
панові моєму. 



А юнак нехай  
іде з своїми 
братами!”- 
благав Юда. 
Йосип побачив, 
що Юда, який 
запропонував 
його продати, 
справді  
змінився. 



 Бувши не в змозі далі 
 ховати свою любов від 
                  братів,Йосип 
                  випровадив 

                         усіх  
                         єгиптян. 



Тоді він заплакав.  “Я 
Йосип, ваш брат, якого ви                                 
                       продали були  
                           до Єгипту.”   
                            Здивовані й  
                            перелякані, 
                              брати  
    
                             нічого не   
                             сказали.  



Яків та Йосип знов  
зустрілися  
 
 
 
у Єгипті, і уся  
родина зажила  
там у мирі й  
достатку. 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Бог прославляє раба Йосипа 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Книга Буття, голови 39-45 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про 
чудового Бога, Який створив нас і бажає, 

щоб ми Його знали.  
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які 

Він зве гріхом.  Покаранням за гріх є 
смерть, але Бог любить тебе так сильно, 

що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім 
Ісус повернувся до життя й пішов додому 

у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він 

це зробить!  Він прийде й тепер житиме у 
тобі, і ти завжди житимеш разом з Ним. 



Якщо ти віриш, що це правда, скажи 
Богу: “Дорогий Ісусе,  

я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, 
щоб померти за мої гріхи, щоб я тепер 

міг мати нове життя і одного дня 
пішов бути з Тобою назавжди.  

Допоможи мені слухатися Тебе і жити 
для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  

Читай Біблію і щодня говори з Богом!   
Євангелія від Івана, 3:16 
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