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یوسفوقتی 
نزد آنھا رسید،
برادرانش او را 
گرفتند و ردای 

مخصوصی را کھ 
یعقوب برای او 

درست کرده بود،
.از تنش درآوردند
سپس او را در آن

ترسناکچاه 
.انداختند

ش ای فرستاد کھ برادرانروزی یعقوب یوسف را بھ مزرعھ
و برادرانش دیدند کھ ا. چرانیدندھای خود را در آنجا میگلھ

ھ بیایید این کسی را ک: "خود گفتندآید، با مینزد آنھا 
یوسف از خطر ".بیند، بکشیمبرای ما خواب می

پیش رویش خبری 
.نداشت

د، ھایش را برای برادرانش تعریف کروقتی یوسف خواب
دم من بلند دستۀ گن: "یوسف گفت. آنھا بیشتر عصبانی شدند

ین معنی ا".شد و دستۀ گندم برادرانم بھ آن تعظیم کردند
خواب این بود کھ یوسف از 

برادرانش مھمتر 
.خواھد شد

وقتی رئوبین در آنجا نبود، یک
کاروان شتر بھ آنھا نزدیک شد کھ

یھودا. خواست بھ مصر برودمی
".بیایید یوسف را بفروشیم": گفت

آنھا بھ توافق رسیدند 
را بھ بیست و یوسف

.سکۀ نقره فروختند

ما نباید ": رئوبین برادر بزرگتر کھ با آنھا موافق نبود گفت
ا در اینجا یک چاه است بیایید او ربکشیم، ببینید او را 

".چاه بیندازیم تا در آنجا بمیرد
خواست در فرصتی رئوبین می

.مناسب او را نجات بدھد

در دومین خواب یوسف، خورشید
و ماه و ستارگان ھم بھ او 

حتی پدرش . تعظیم کردند
یعقوب بھ خاطر این 
کھ خود را از والدین 

و برادرانش ھم باالتر 
.بیند از او ناراحت بودمی
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خدا بھ خاطر یوسف بھ محصول 
ین و ھمچنفراوانفوطیفار برکت 

با. ثروت زیادی بھ وی بخشید
وجودی کھ یوسف مرد
خیلی مھمی شده بود، ولی
وفادارانھ خدا را خدمت

اما برای یوسف. کردمی
.مشکلی پیش آمد

یی حتماً یوسف در مصر ترسیده بود و احساس تنھا
اما. اش بازگرددکرد بھ خانھحتماً آرزو می. کردمی
او در . توانست فرار کندنمی

خانۀ یک شخص بسیار مھم 
مصری بھ نام فوطیفار، 

فوطیفار دید کھ . غالم بود
یوسف ھمیشھ سخت کار 

.کند و قابل اعتماد استمی

کرد کھزده نگاه مییوسف گریان و وحشت
وچطور این کاروان او را از خانواده

.کندسرزمینش دور می

او از یوسف خواست. ھمسر فوطیفار زنی گناھکار بود
.کھ جای شوھرش را نیز بگیرد

او. یوسف قبول نکرد
خواست با خیانتنمی

کردن بھ فوطیفار نسبت
بھ خدا گناه 

.کند

: تیک روز فوطیفار بھ یوسف گف
خدا با توست و ھرکاری کھ تو "

خواھم من می. کنی خوب استمی
کھ تو سرپرست غالمان من باشی

و ھمینطور ناظر تمام کارھای خانۀ 
."من

آیا این ردای یوسف است؟ "
ما این را در بیابان . خونی است
رحم برادران بی".پیدا کردیم
را گول یعقوبپدرشان 

زدند و بھ او گفتند کھ پسر 
.  محبوبش کشتھ شده است

یعقوب لباسش را پاره 
. کرد و ماتم گرفت

توانست ھیچ کس نمی
.او را آرام کند
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پایان

.  انداختزندان بھ فوطیفار یوسف را 
گناه زندانی شده بود، بیاو اگر چھ 

احتماالً او.نبودتلخ و عصبانی ولی 
گرفتھایش درس میداشت از سختی

کھ ھر جایی کھ باشد، اگر از خدا 
اطاعت کند، خدا ھم او را بھ یاد 

خواھد آورد، حتی 
.در زندان

ا وقتی آن زن خواست تا یوسف ر
مجبور بھ گناه کند، او فرار

اما آن زن ُکت او را. کرد
.نزد خود نگھ داشت

کھ ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ان کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
. ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین. ی کنمکمکم کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگ

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب

شودپسری محبوب غالم می

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

۳۹و ۳۷پیدایش 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور

ھ غالم تو ب": ھمسر فوطیفار بھ شوھرش شکایت کرد کھ
انی فوطیفار عصب".ببین این ُکت اوست. من حملھ کرد

دانست کھ ھمسرش دروغ شاید او می. شد
اما باید کاری . گوید،می

او چھ . کردمی
توانست می

بکند؟
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