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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

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Аләмниң яритилиши 39-45

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130
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Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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