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Исҳоқ хеле хурсанд буд. Чунки писараш Яъқуб дар 
хона буд. Ҳатто Эсав ки боре барои куштани 
бародараш қасам хӯрда буд, вайро хуш қабул кард.
Аммо писарони Яъқуб хурсанд набуданд, зеро 
бародари хурдии онҳо, Юсуф писари 
дӯстдоштаи падарашон буд. 



Ҳангоме ки Юсуф хоби дидаашро ба 
онҳо нақл кард, бародаронаш бештар ба ғазаб 
омаданд. “Банди хӯшаи ман рост истод ва бандҳои 

бародаронам аз рӯйи ҳурмат ба ман таъзим 
карданд.”  Ин хоб маъно

дошт, ки Юсуф аз 
бародаронаш

дида, одами
бузургтар
мешавад. 



Дар хоби дуюми 
Юсуф, офтобу моҳ ва 
ситорагон ба ӯ таъзим 
мекарданд. Ҳатто 
падараш аз Юсуф 
қаҳраш омад, ки вай 
худро аз волидону 
бародаронаш боло 
мегузорад. 



Рӯзе Яъқуб Юсуфро ба саҳро фиристод, ки 
дар он ҷо бародаронаш рама мечарониданд.
Бародаронаш омадани Юсуфро дида, “Биёед, ин 
хоббинакро мекушем” гуфтанд. Юсуф бошад, 

намедонист, ки ӯро хатаре интизор аст.



Реубен, ки бародари калонӣ буд, ба ин розӣ нашуд.
“Мо набояд хун резем. Бинед, дар ин ҷо чоҳ аст.
Вайро ба он ҷо партоед, ки мирад.”  Реубен нақша 
дошт, ки Юсуфро бо фаро расидани торикӣ наҷот 
диҳад.



Вақте ки 
Юсуф омада 
расид, 
бародаронаш 
вайро дошта, 
куртаи рангине, ки 
падарашон махсус 
барои писари 
дӯстдоштааш 
тӯҳфа карда буд, 
кашиданд. Баъд 
ӯро ба чоҳи 
даҳшатовар 
партофтанд.



Ҳангоме ки Реубен дар ким-куҷое 
буд, корвони шутурон, ки ба 
Мисри дур мерафт, наздик омад. 
“Биёед, Юсуфро мефурӯшем”
— гуфт Яҳудо. Онҳо 
гапзанон карданд.

Баъд Юсуфро ба
бист пора нуқра

фурӯхтанд. 



Юсуфи гирёну ҳаросон мисли бечора 
нигоҳ мекард, ки чӣ гуна шутурон 
ҷунбон-ҷунбон вайро аз хонадону 
ватанаш дур мебаранд. 



“Ҳамин куртаи Юсуф 
аст? Ин хунолуд буд.
Мо онро дар биёбон 
ёфтем” — гуфтанд 
бародарон.
Бародарони бераҳм 
падарашонро бовар 
кунониданд, ки ҳайвони 
ваҳшие писари 
дӯстдоштаи ӯро 
куштааст. Яъқуб 
либоси худро пора-пора 
карда, мотам гирифт. 
Касе вайро тасалло 
дода наметавонист.



Шояд Юсуф дар 
мамлакати Миср 
ҳаросону танҳо буд. 
Шояд орзу мекард, ки дар 
хонааш бошад. Аммо вай 
гурехта наметавонист. Ӯ 
дар хонаи Пӯтифар ном 
марди мисрӣ, ки як одами 
муҳим буд, ғулом шуд.
Пӯтифар дид, ки Юсуф 
ҳамеша сахт меҳнат 
мекунад ва ба ӯ бовар 
кардан мумкин аст.



Рӯзе Пӯтифар ба Юсуф гуфт: 
“Ҳар коре ки мекунӣ, хуб анҷом 
меёбад. Худо ҳамроҳи ту аст.
Ман мехоҳам, ки ту хизматгори 
калони ман бошӣ. Тамоми 
корҳои маро пеш бурда, ба 
ҳамаи хизматгорони дигарам 
сардор бошӣ”.



Худо ба хотири Юсуф 
ба Пӯтифар ҳосили хуб 
ва бойигарии зиёд дод.
Юсуф одами калон 
шуда ҳанӯз ҳам ба 
Худо бовар менамуд 
ва содиқона ба Ӯ 
хизмат мекард. Вале 
ба сари ӯ мусибате 
омад. 



Ҳамсари Пӯтифар зани бад буд. Боре вай ба 
Юсуф пешниҳод намуд, ки ҷойи шавҳарашро 
гирад. Юсуф инро рад 
кард. Ӯ нисбат ба 
Пӯтифар кори хато 
карда, бар зидди 

Худо гуноҳ 
намекард. 



Вақте ки зан Юсуфро маҷбур карданӣ шуд, вай 
гурехт. Лекин зан Юсуфро дошта ҷомаашро 
қапида гирифт.



Баъд ба шавҳараш чунин шикоят намуд: “Ғуломи ту 
ба ман ҳуҷум кард. Мана, ин ҷомаи вай аст”. Аз ин 
Пӯтифар ба ғазаб омад. Шояд ӯ медонист, ки 

занаш дурӯғ мегӯяд. Аммо 
вай бояд ягон чора 
медид. Вай чӣ 
кор бояд мекард?



Пӯтифар Юсуфро ба зиндон андохт.
Юсуф бегуноҳ бошад ҳам, 
ғамгин ё хашмгин набуд.
Шояд ӯ аз ин душвориҳои худ 
ёд мегирифт, ки новобаста 

аз он ки дар куҷо аст, агар вай 
Худоро ҳурмат кунад, Худо 
ба вай ҳатто дар зиндон обрӯ 

медиҳад. 



Писари дӯстдошта ғулом мешавад

Ҳикоя аз Каломи Худо

Пайдоиш 37, 39

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 
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Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

