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. نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



یوسف توسط رییس 
تباھا سابق خود فوتیفار اش

در زندان .بھ زندان افتاد
ھم کمکیوسف 

میکرد ھم
.مطیع بود



سرپرست انجا بھ یوسف
اطمینان داشت کھ اوضاع
زندان را سر و سامان می

چون خدا با .دھد
یوسف بود زندان
برای ھمھ جای
.بھتری می شد



و ساقی پادشاه ھم نانوا 
یک روز.در زندان بودند

یوسف از انھا پرسید چرا
اینقدر
غمگین
.ھستید

مردی کھ بھ 
...این مشکل



برخورده بود جواب داد ...
کسی نمی تواند معنی خوابی
.را کھ دیده ایم بھ ما بگوید

یوسف 
گفت خدا 

.میتواند
تعبیر 

خواب را بھ 
.من بگوید



عنی یوسف بھ ساقی گفت م
خواب شما این است کھ 

تا سھ روز 
دیگر مورد 

لطف 
فرعون 
قرار 

خواھی 
.گرفت



مرا بیاد اور و از فرعون بخواه ازادم کند
یوسف گفت .خواب نانوا دارای خبر بدی بود.

تو در این 
سھ روز 

کشتھ 
خواھی 

ھر .شد
دو خواب

بھ واقعیت 
.پیوست



اما ساقی یوسف را فراموش کرد تا
اینکھ یک روز پادشاه با 

نگرانی از خواب 
.شدبیدار

او فریاد 
کنان گفت من 

.خوابی دیدم



ھیچ یک از مردان خردمند او 
نتوانستند معنی خوابش را 

سپس .بگویند
ساقی یوسف 

را در 
زندان بیاد 

او بھ فرعون .اورد
.درباره او گفت



فرعون فوری بھ یوسف 
یوسف بھ پادشاه گفت .اطالع داد

.خواب تو پیامی از طرف خداوند است



مصر ھفت سال فراوانی پیش 
.داردسپس ھفت سال قھطی سخترو



یوسف با پادشاه 
ھمفکری کردکھ در
ھفت سال فراوانی

را ذخیرهغذا 
ھاینککنندویا 

تو از مردم 
درگرسنگی 
قھطی می

.میرند



دا فرعون بیان کرد خ
تو نفر دوم .باتوست

بعد ازمصر 
.من ھستی



ھفت سال فراوانی از راه رسید
.سپس ھفت سال خشکسالی.



غذا ھمھ جا کمیاب شد غیر از مصر کھ با 
.تدارکی عظیم ذخیره ای ھوشمندانھ انجام داد

در حالی کھ یوسف از سرزمین خود 
.بودنددور بود خانواده یوسف گرسنھ



مردم از ھمھ کشورھا برای خرید غالت بھ مصر 
د یوسف بھ پسرانش دستور دا.میرفتند

شما ھم باید بروید 
یا اینکھ از 
گرسنگی 
.میمیریم



وقتی بھ مصر رسیدند پسران اماده 
.خرید غذا شدند



ستھ پسران یعقوب در مقابل یکی از مقامات برج
انھا تشخیص ندادند کھ .مصر تعظیم کردند

اما یوسف انھا .برادرشان یوسف است
یوسف خاطرات بچگی اش .را شناخت

خداوند او را باالتر از .را بیاد اورد

برادرانش
مطرح

.کرده بود



او بعد.یوسف خیلی باھوش بود
از کمی صحبت برادرش
شمعون را گرو نگھ

.داشت



بھ برداریداو دستور داد کھ غذا را 
کوچکتان برادرخانھ بروید و با 

دانست خواھم بعد.برگردید
جاسوسکھ

.نیستید



ا برادرھا فکر کردند کھ خدا انھا ر
بدلیل اینکھ یوسف را سالھا 
پیش بعنوان برده فروختھ

.اند تنبیھ میکند



پول ما در .یعقوب و پسرھایش گیج شده بودند
ان مقام گفت باید .کیسھ غلھ بھ ما برگشتھ

یعقوب.بنیامین را با خود ببریم
اما.اجازه نمیدھد بنیامین برود

.زود غذا تمام شد



.برمیگشتندمصربرادرھا باید بھ
.با انھا رفتبنیامین 



دستور وقتی یوسف بنیامین را دید بھ خدمتکارانش
برادرھا ھم دعوت .داد جشن بزرگی تدارک ببینند

الش یوسف پرسید ایا پدرتان زنده است و ح.شدند
شاید بھ این فکر میکرد کھ ھمھ .خوب است

خانواده را دور 
.ھم جمع کند



ایوسف ھمچنین میخواست بداند ای
ل برادرانش برای گناه سالھای قب
.واقعا متاسف ھستند

بعد از جشن انھا را 
.بھ دزدی متھم کرد

برایگفت یوسف 
نتنبیھ شما بنیامی
را بعنوان برده

.نگھ میدارم



یھودا التماس کرد کھ سرورم
.مرا بجای بنیامین نگھ دار

فھمید یھودایوسف 
وکھ پیشنھاد فروش ا

را داده بود واقعا

.تغییر کرده است



ش زیاد طول نکشید کھ بتواند عشق
را نسبت بھ خانواده اش پنھان 

کند و یوسف 
ھمھ مصریان 

را بیرون 
.فرستاد

سپس شروع 
کرد بھ گریھ 

.کردن



ی من یوسف برادرتان ھستم کس
.کھ در مصر فروختید

برادرھا تعجب 
کردند و 
ترسیده 
بودند و 

نتوانستند 
.چیزی بگویند



یوسف برادرانش را دلداری
خداوند.داد

مرا سرور مصر
قرار داده است من 
میتوانم زندگی شما را

.قھطی حفظ کنمدر 



من بھ .بروید پدرم را بیاورید
شما توجھ 

.کردخواھم 

یعقوب و یوسف
در مصر بھم پیوستند و 
ھمھ خانواده در صلح و 
.فراوانی زندگی کردند



افتخارات خداوند بھ یوسف برده

مقّدسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

39-45پیدایش

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



پایان



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

.  او را بشناسید

ایم کارھایی کھ اوداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواندآنھا را گناه می

ستاد قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود را فرجھانیان را آن
یسی ع. تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

.  دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمسیح پس از مرگ
اھان اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او بخواھی کھ گن

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



عا اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این د
، عیسای عزیز من ایمان دارم کھ تو خدا ھستی:را بکن

و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان من
کنم کھ واردخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی

ندگی زندگی من بشوی و گناھان مرا ببخشی تا بتوانم ز
. نمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگی کتازه

عت کنم کمکم کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطا
و 

.آمین. برای تو زندگی کنم

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