
Bible for Children
presents

Худа қул
болған

Йүсүпкә
һөрмәт

көрситиду



Written by: Edward Hughes

Illustrated by: M. Maillot; Lazarus
Alastair Paterson

Adapted by: M. Maillot; Sarah S.

Produced by: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
License: You have the right to copy or print this story,

as long as you do not sell it.



Йүсүпни өзиниң буруңқи 
ғоҗайини Потифар хаталишип 
зинданға қамиди. Йүсүп 
зинданда итаәтчан вә ярдәм 
беришкә тәйяр болди. Зиндан 
башқурғучиси Йүсүпкә 
зиндан һаятини 
уюштурушни 
тапшурди. 
Худа Йүсүп 
билән биргә 
болғанлиқтин, 
зиндан һәммиси 
үчүн яхши орунға 
айланди.



Падишаниң навайичиси билән 
шарап қуйғучиси зинданға 
қамалди. “Силәр неманчила 
ғәмкин?” - дәп бир күни Йүсүп 

улардин 
сориди.



“Бизгә чүшлиримизниң 
мәнаси немә екәнлигини 
һечким ейтип берәлмиди”, -
дәп җавап бәрди улар. “Худа 
ейталайду, деди Йүсүп. –

Чүшүңларни маңа 
ейтип бериңлар”.



“Сениң чүшүңниң мәнаси мундақ: Үч күндин кейин 
падиша қол астиға қайтип барисән”, - деди Йүсүп 
шарап қуйғучиға. – “Шу вақитта мени әскә елип, 
падишадин мени азат қилишни сориғинә”. 

Навайичиниң 
чүшиниң мәнаси 
яман еди. 
“Сән үч 
күндин кейин 
өлидиған 
болисән”, 
- деди 
Йүсүп. 
Икки чүш 
орунланди. 



Лекин, шарап қуйғучи, падиша 
ғәм-әндишә болуп оханмиғичә, 
Йсупни унтуп кәтти. “Мән бир чүш 

көргән едим”, - деди у. 
Һечбир данишмән 

униңға чүшиниң 
мәнасини 

ейтип берәлмиди. Андин
шарап қуйғучи зиндандики 

Йүсүпни әскә алди. Шарап 
қуйғучи Йүсүп тоғрилиқ
падишаға ейтип бәрди. 



Падиша Йүсүпкә дәрһал адәм 
әвәтти. “Сениң чүшүң - Худадин кәлгән 

хәвәр”, - деди Йүсүп падишаға. “Мисирда 
йәттә жил баяшәтчилик, униңдин кейин йәттә 

жил қаттиқ ачарчилиқ болиду”. 



“Әнди баяшәтчилик 
болидиған йәттә жилда 
озуқни жиғип тәйярлаңлар, -
дәп Йүсүп падишаға мәслиһәт 
бәрди, - болмиса 
сениң хәлқиң 
ачарчилиқтин 
өлиду”. “Худа 
сениң 
билән биллә”, -
деди падиша. 
“Сән Мисирни 
башқуридиған 
болисән, 
мениңдин кейин 
иккинчи болисән”. 



Йәттә жил баяшәтчилик башланди. Униңдин кейин 
йәттә жил ачарчилиқ кәлди. Ашлиқни даналиқ 
билән мол жиғип алған Мисирдин башқа, һәммә 
йәрдә ашлиқ болмиған. Йүсүпниң жирақ вәтинидә 

Яқупниң аилиси ач қеливататти. 



Һәммә мәмликәтләрдин адәмләр Мисирға ашлиқ 
елиш үчүн барди. “Силәрниңму беришиңлар керәк, 
- дәп буйриди Яқуп өзиниң оғуллириға, -

болмиса биз 
ачарчилиқтин 
өлүп кетимиз”. 
Мисирға келип, 

оғуллири ашлиқ 
сетивелишқа 
тәйярланди. 



Яқупниң оғуллири Мисирға җавапкәр, 
улуқ адәмниң алдида беши йәргә тәккичә 
униңға егилип, тазим қилди. Улар иниси 
Йүсүпни тонумиди. Лекин Йүсүп уларни 
тонуған еди. У кичик вақтида көргән 
чүшлирини есиға алди. Худа уни 
акилиридинму жуқури орунға көтәрди.



Йүсүп бәкму дана болди. У қопал 
сөзләп, акиси Шимонни тутқунлиққа 
елип қалди. “Ашлиқни елип 
өйүңларға берип, кичик 
иниңларни елип келиңлар”, 

- дәп 
буйриди у. 



“Шу вақитта силәрниң пайлақчи әмәс 
екән дәп билидиған болимән”. Акилири, 
бәлким, Худа уларни нәччә 
жил бурун иниси Йүсүпни 
қуллуққа сетивәткини үчүн 

җазалаватиду 
дәп 
ойлиғанду.



Яқуп вә униң оғуллири һодуқуп кәтти. “Бизниң 
пуллиримиз ашлиқ болуп қайтип кәлди. Вәзир 
бизгә Биняминни елип келиңлар деди”. 
Яқуп Биняминни әвәткиси кәлмиди. 
Бирақ ашлиқ узақ өтмәй түгәп 
қалди. Акилириға Мисирға йәнә 

бир беришқа тоғра 
кәлди. Бинямин 

улар билән биллә
кәтти.



Йүсүп Биняминни көргәндә, у өзиниң 
хизмәтчилиригә чоң бир зияпәт тәйярлаңлар дәп 
буйруқ бәрди. Акилири униңға чақирилди. 
“Силәрниң атилириң тирикму, тени сақму?” - дәп 
сориди. Мүмкин у пүткүл аилисини қандақ биргә 

жиғивелишқа болидиғанни 
ойлиған болар. 



Шундақла Йүсүп 
акилириниң нәччә жил 
бурун қилған гуналири 
үчүн өкүнәмду, шуни 
билгиси кәлди. 
Зияпәттин кейин у 
уларни оғрилиқ қилди 
дәп әйиплиди.



“Силәрни җазалаш үчүн мән 
Биняминни өзәмниң қулум қилип 
елип қалимән”, - деди Йүсүп. 
“Ғоҗам, униң орниға 
мениң һаятимни 
алғин”, - дәп ялвурди 
Йәһуда. Йүсүп өзини 
сетиветишқа тәғдим 

қилған Йәһуданиң 
растинла 
өзәргәнлигини 
билди.



Өзиниң аилисигә дегән меһир-
муһәббитини башқа йошуралмай, 

Йүсүп һәммә
мисирлиқларни

чиқиривәтти.
Андин кейин

жиғлашқа
башлиди.



“Мән Йүсүп, силәрниң 
Мисирға сетивәткән иниңлар 

болимән”. һәйран
қелип қорқуп

кәткән акилири
һечнемә
демиди. 



Йүсүп акилирини илһамландурудуп: 
“Худа мошу ачарчилиқ 

вақитта силәрниң 
һаятиңларни сақлап 
қелиш үчүн, мени 
Мисирниң вәзири қилди. 
Берип, атамни елип 
келиңлар. Мән силәргә 

ғәмхор 
болимән”.



Яқуп вә Йүсүп Мисирда 
қайтидин қошулди, 

шундақ қилип 
пүткүл аилә шу 
йәрдә течлиқта һәм 
баяшәтчиликтә 
яшиди.



Худа қул болған Йүсүпкә һөрмәт көрситиду

A story from God's Word, the Bible, 

is found in 

Аләмниң яритилиши 39-45

"The entrance of Your Word gives light." 
Psalm 119:130



The End



This Bible story tells us about our wonderful God who made 
us and who wants us to know Him.

God knows we have done bad things, which He calls sin.  
The punishment for sin is death, but God loves us so much 
He sent His Son, Jesus, to die on a Cross and be punished 
for our sins.  Then Jesus came back to life and went home 
to Heaven!   If you believe in Jesus and ask Him to forgive 
your sins, He will do it!  He will come and live in you now, 

and you will live with Him forever. 
If you want to turn from your sins, say this to God:

Dear God, I believe that Jesus died for me and 
now lives again.  Please come into my life and 

forgive my sins, so that I can have new life now, 
and one day go to be with You forever.  Help me 

to live for You as Your child.  Amen.
Read the Bible and talk with God every day!  John 3:16
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