
пя тую часть урожая с зем ли египет -
ской. 

35   И пусть они собе рут всё съест -
ное этих на сту па ю щих хо ро ших го -
дов, и накопят зерно по го ро дам для 
про питания под распоря жение фа -
ра о на, и пусть хранят его. 

36   И бу дет эта пи ща в за пас для 
зем ли на семь лет го ло да, ко то рый 
настанет в зем ле египетской, чтобы 
зем ля не по гиб ла от го ло да». 

37   И угодно было это словоD в гла-
зах фа ра о на и в глазах всех слу г его. 

38   И ска зал фа ра он слу гам сво им: 
«Най дётся ли человек, как этот, в 
котором был бы Дух Бо жий?» 

39   И ска зал фа ра он Ио си фу: «По -
скольку Бог от крыл те бе всё это, 
то нет столь ра зум но го и му д ро го, 
как ты. 

40   Ты бу дешь над до мом мо им, и 
твоего слова бу дет слушаться весь 
на род мой. Толь ко пре сто лом я бу ду 
боль ше те бя». 

41   И ска зал фа ра он Ио си фу: «Смо -
три, я по ставил те бя над всею зем -
лёй египетской». 

42   И снял фа ра он пер стень свой 
с ру ки сво ей, и на дел его на ру ку Ио -
си фа, и одел его в одеж ду из виссо -
на, а на шею ему воз ло жил зо ло тую 
цепь. 

43   И ве лел вез ти его на вто рой из 
сво их ко лес ниц и про воз гла шать 
перед ним: “Прекло няйтесь!” И по -
ста вил его над всею землёй египет -
ской. 

44   И ска зал фа ра он Ио си фу: «Я 
фа ра он, — и без те бя ни кто не под -
нимет ни ру ки сво ей, ни но ги сво ей 
во всей зем ле египетской». 

 
Брак Иосифа с язычницей.  

Сон фараона сбывается 
 

45   И дал фа ра он имя Ио си фу 
Цаф наф-Па не ах1, и дал ему в жёны 
Асе нефу2, дочь По ти фе ра3, жре ца 
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41:45(1) tsof-nath' pah-nay'-akh – Цафнаф-Панеах, що 
означає у перекладі з єгипетської мови — «спаситель сві -
ту», або «спаситель життя», а з єврейської мови — «отри -
мувач», або «відкривач сокровенного». 
41:45(2) aw-se-nath' — Асенефа; що означає «служитель-
ка Нєїфи», єгипетської богині мудрості. 
41:45(3) po'-tee feh'-rah – Потіфер; що означає «той, хто 
належить сонцю». 

41:45(1) tsof-nath' pah-nay'-akh – Цафнаф-Панеах, что 
означает в перев. с египетского языка «спаситель мира», 
или «спаситель жизни», а с еврейского языка – «обре та -
тель» или «открыватель сокровенного». 
41:45(2) aw-se-nath' — Асенефа; что означает «служи тель -
ница Неифы», египетской богини мудрости. 
41:45(3) po'-tee feh'-rah – Потифер; что означает «при -
надлежащий солнцу». 
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п’яту частину врожаю із землі єги -
пет ської. 

35   I нехай вони зберуть усе їсті -
вне цих наступаючих добрих років, 
і накопичать зерно по містах для їжі 
під розпорядництво фара  онове, і 
нехай зберігають його. 

36   I буде та їжа на запас для землі 
на сім років голоду, що на стане в  
землі єгипетській, щоб земля не 
загинула від голоду». 

37   I до вподоби було це словоD в 
очах фараона і в очах усіх слуг його. 

38   I сказав фараон слугам своїм: 
«Чи знайдеться чоловік, як цей, у 
якому був би Дух Божий?» 

39   I сказав фараон Іосифові: «Ос -
кільки Бог відкрив тобі це все, то 
немає настільки розумного й му -
дро го, як ти. 

40   Ти будеш над домом моїм, і 
твого слова буде слухатися весь на -
род мій. Тільки престолом я буду 
більший за тебе». 

41   I сказав фараон Іосифові: «Ди -
вись, я поставив тебе над усією зем -
лею єгипетською». 

42   I зняв фараон перстень свій з 
руки своєї, і надів його на руку Іо -
сифові, і одягнув його в шати з вісо -
ну, а на шию йому поклав зо лотий 
ланцюг. 

43   I повелів везти його на другій 
зі своїх колісниць і проголошували 
перед ним: “Поклоняйтесь!” I по ста -
вив його над усією землею єги пет -
ською. 

44   I сказав фараон Іосифові: «Я 
фараон, — і без тебе ніхто не піді -
йме ні руки своєї, ні ноги своєї у 
всій землі єгипетській». 

 
Шлюб Iосифа з язичницею. 

Сон фараона збувається 
 
45   I дав фараон ім’я Іосифові Цаф -

наф-Панеах1, і дав йому за дружину 
Асенефу2, дочку Потіфера3, жер ця 
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іліопольського. I пішов Іосиф по зем -
лі єгипет ській. 

46   Іосифові ж було тридцять ро -
ків від народження, коли він став 
перед лице фараона, царя єгипет -
ського. I вийшов Іосиф від лиця фа -
раонового, і пройшов по всій землі 
єгипетській. 

47   Земля ж у сім років достатку 
родила з одного колосу повну жме -
ню. 

48   I зібрав він увесь хліб семи ро -
ків, що був у єгипетській землі, і 
розмістив хліб по містах: у кожно-
му місті розмістив хліб полів, що 
нав коло нього. 

49   I зібрав Іосиф вельми багато 
зерна, як піску морського, навіть пе -
рестав і рахувати, бо загубив на віть 
рахунок йому. 

50   До настання років голоду в Іо -
сифа народилися два сини, яких на -
родила йому Асенефа, дочка По ті -
фера, жерця іліопольського. 

51   I дав Іосиф ім’я первен цю сво -
єму Ма нассія1, тому що говорив він 
Бог дав мені забути всі муки2 мої і 
весь дім3 батька мого. 

52   А другому дав ім’я Єф рем4, то -
му що говорив він Бог зробив ме - 
не плідним у землі страждання мо -
го. 

53   I скінчилися сім років достат -
 ку, який був у землі єгипетській. 

54   I настали сім років голоду, як 
сказав Іосиф. I був голод по всіх зем -
лях, а в усій землі єгипетській був 
хліб. 

55   Але коли й уся земля єгипет-
ська почала потерпати від голоду, 
то народ почав волати до фараона 
про хліб. I сказав фа ра он усім єги -
птянам: «Підіть до Іосифа і робіть, 
що він вам скаже». 

56   I був голод по всій землі. I від -
чинив Іосиф усі житниці, і став про -
давати хліб єгиптянам. Голод же по -
силювався в землі єги петській. 

57   I з усіх земель приходили до 

или о поль ско го. И пошёл Ио сиф по 
зем ле египетской. 

46   Ио си фу же бы ло трид цать лет 
от рож де ния, ког да он пред стал 
пред лицо фа ра о на, ца ря египетско -
го. И вы шел Ио сиф от ли ца фа ра о -
но ва и про шёл по всей зем ле еги -
петской. 

47   Зем ля же в семь лет изо би лия 
при но си ла из одного колоса пол -
ную гор сть. 

48   И со брал он весь хлеб се ми 
лет, ко то рый бы л в зем ле египет -
ской, и разместил хлеб по го ро дам; 
в каж дом го ро де разместил хлеб по -
лей, ок ру жа ю щих его. 

49   И собрал Ио сиф весь ма мно го 
зерна, как пе с ку мор ско го, так что 
пе ре стал и счи тать, потому что по -
терял счёт ему. 

50   До на ступ ле ния го дов го ло да 
у Ио си фа ро ди лись два сы на, ко то -
рых ро ди ла ему Асе не фа, дочь По -
ти фе ра, жре ца или о поль ско го. 

51   И дал Ио сиф имя пер вен цу 
сво ему Ма нас сия1, по то му что го во -
рил он Бог дал мне за быть все муче-
ния2 мои и весь дом3 от ца мо е го. 

52   А дру го му дал имя Еф рем4, по -
то му что го во рил он Бог сде лал ме -
ня пло до ви тым в зем ле стра да ния 
мо е го. 

53   И про шли семь лет изо би лия, 
ко то рое бы ло в зем ле египетской, 

54   и на стали семь лет го ло да, как 
ска зал Ио сиф. И был го лод во всех 
зем лях, а во всей зем ле египетской 
был хлеб. 

55   Но ког да и вся зем ля египет-
ская на ча ла тер петь го лод, то на род 
на чал во пи ять к фа ра о ну о хле бе. 
И ска зал фа ра он всем египтянам: 
«Пой ди те к Ио си фу и де лай те, что 
он вам ска жет». 

56   И был го лод по всей зем ле. И 
от во рил Ио сиф все жит ни цы, и стал 
про да вать хлеб египтянам. Голод 
же уси ли вал ся в зем ле египетской. 

57   И со всех земель при хо ди ли 

БУТТЯ

41:51(1) men-ash-sheh' – Манассія, що означає «який зму -
шує забу ти». 
41:51(2) aw-mawl' – страждання, мука, злигодні, карання, 
нещастя, горе, лихо, біда. 
41:51(3) bah'-yith – тут: дім (сімейство, рід, сім’я, родина). 
41:52(4) ef-rah'-yim – Єфрем, що означає «плодоносний». 

41:51(1) men-ash-sheh' – Манассия, что означает «застав -
ля ющий забыть». 
41:51(2) aw-mawl' – страдание, мучение, бедствие, горе, 
несчастье, беда. 
41:51(3) bah'-yith – тут: дом (семейство, род, семья). 
41:52(4) ef-rah'-yim – Ефрем, что означает «плодоносный». 
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