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Yusuf önceki efendisi 
Potifar tarafından yanlışlıkla 
hapse atılmıştı.  Hapiste, 
Yusuf itaatkar ve 
yardımseverdi.  Hapishane 
müdürü hapis yaşamını 
düzenlemesi için         
Yusuf’a güvendi.      
Tanrı Yusuf’la         
beraber            
olduğundan,      
hapishane herkes        
için daha iyi bir         
yer haline geldi. 



Kralın fırıncısı ve başsakisi 
hapisteydi.  Yusuf onlara       
birgün “Niçin bu kadar  
üzgünsünüz?” diye sordu. 



“Hiçkimse bize rüyalarımızın 
anlamını gösteremez,” diye 
yanıtladılar tedirgin adamlar.  
“Tanrı gösterebilir!” dedi Yusuf.  
“Bana rüyaları anlatın.” 



“Rüyanın anlamı şu; üç gün içinde 
Kral Firavunun hizmetine geri 
döneceksin,” dedi Yusuf başsakiye. 
“Beni hatırla ve Firavun’dan  
                         beni serbest  
          bırakmasını iste.” 
          Fırıncının rüyası  
          kötü haber getirdi. 
          “Üç gün içinde  
   öleceksin,”  
                          dedi Yusuf.     
           Heriki           
           rüyada   
           gerçek oldu. 



Fakat başsaki Yusuf’u unuttu ta ki 
Firavun birgün perişan bir şekilde 
uyanana kadar.  “Bir rüya gördüm,” 
dedi.      Bilge adamlarından 

hiçbiri rüyanın anlamını 
ona gösteremezdi. 
Sonra başsaki hapisteki 
Yusuf’u hatırladı. 
Firavun’a onu anlattı. 



Firavun hemen Yusuf’u çağırttı.   
“Rüyan Tanrı’dan bir mesaj,” dedi  
Yusuf Krala.  “Mısır’da yedi yıl bolluk,  
sonra yedi yıl korkunç kıtlık olacak.” 



“Şimdi yedi iyi yıl boyunca 
yiyecek stoklamayı planlayın,”  
diyerek Yusuf Firavun’a  
tavsiye etti, “yoksa halkınız  
kıtlıkta açlıktan  
ölecek.” “Tanrı  
seninledir,”  
diye bildirdi  
Firavun.   
“Mısır’da  
benden  
sonraki en  
yetkili kişi  
olacaksın.” 



Yedi bolluk yılı geldi.  Sonra yedi yıllık kıtlık.  Akıllı 
bir şekilde büyük miktarda yiyecek stok yaptıkları 
Mısır’ın dışında yiyecek az bulunuyordu.  Yusuf’un  
uzaktaki memleketinde, Yakup’un ailesi açlık              
                      çekiyordu. 



Bütün ülkelerden insanlar Mısır’a buğday satın almaya 
gittiler.  “Siz de gitmelisiniz,” diye buyurdu Yakup  
         oğullarına, “yoksa açlıktan öleceğiz.” Mısır’a  
                          vardıklarında, çocuklar  
                                   yiyecek satın  
                                      almak için  
                                 hazırlık yaptılar. 



Yakup’un oğulları Mısır’ın yönetiminde 
olan önemli kişinin önünde eğildiler.  
Kardeşleri Yusuf’u tanımadılar.  Fakat 
Yusuf onları tanıdı.  Yusuf çocukluk 
rüyalarını hatırladı.  Tanrı onu 
kardeşlerinin önünde yükseltmişti. 



Yusuf çok akıllıydı.  Kabaca konuştu ve 
kardeşi Şimon’u rehin olarak aldı.  
“Yiyecek alın, eve gidin ve  
engenç kardeşinizle beraber  
geri gelin,” diye buyurdu. 
  
 



“Böylece sizin casuslar olmadığınızı 
anlayacağım.”  Kardeşler uzun yıllar önce 
Yusuf’u köle olarak sattıkları  
için Tanrı’nın kendilerini  
cezalandırıyor olduğunu  
                     düşündüler. 



Yakup ve oğullarının kafası karışmıştı.   
“Paramız buğdayın içinde geri gelmiş.  Ve  
yönetici Benyamin’i getirmemizi istedi.”   
Yakup Benyamin’in gitmesine izin  
vermeyecekti.  Fakat kısa bir  
süre sonra yiyecekleri tükendi.  



Kardeşler tekrar Mısır’a 
gitmek zorunda kaldılar.  
Benyamin onlarla 
beraber gitti. 



Yusuf Benyamin’i gördüğünde hizmetkarlarına 
büyük bir ziyafet hazırlamalarını buyurdu. 
Kardeşler davetliydi.  “Babanız hayatta ve  
iyi mi?” diye sordu Yusuf.  Belki de bütün bir  
aileyi nasıl bir araya getirebileceğini düşünüyordu. 



Yusuf ayrıca yıllar önce işledikleri 
günahtan dolayı kardeşlerinin 
gerçekten pişman olup  
olmadıklarını bilmek  
istiyordu.  Ziyafetten  
sonra hırsızlıkla  
onları suçladı.   
 
 
“Sizi cezalandırmak  
için, Benyamin’i kölem  
olarak tutacağım,”  
dedi Yusuf.  



“Lordum, onun yerine benim 
hayatımı al,” diye yalvardı Yahuda. 
Yusuf birzamanlar Yusuf’u  
satmayı teklif etmiş  
olan Yahuda’nın  
gerçekten değişmiş  
olduğunu anladı. 



Ailesi için sevgisini daha fazla 
saklayamazdı, Yusuf bütün Mısırlıları     
                       dışarı çıkardı.  Sonra  
                              ağlamaya başladı. 



“Ben Mısır’a sattığınız kardeşiniz 
Yusuf’um.”  Şaşırmış ve Korkmuş  
              olarak kardeşleri hiç birşey  
                                  söyleyemedile. 



Yusuf kardeşlerini teşvik 
etti.  “Tanrı beni Mısır’da 

yönetici yaptı     
böylece bu kıtlıkta 
yaşamları koruyabildim. 
Gidin ve babamı getirin. 
Size bakacağım.” 



Yakup ve Yusuf  
Mısır’da tekrar 
biraradaydılar ve bütün 
aile orada barış ve 
bolluk içinde yaşadılar. 



“Tanrı Köle Yusuf’u Onurlandırıyor” 
 

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye 

 
Yaratiliş 39’dan 45 Kadar Olan Bölümler 

 
 
 
 
 
 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 



Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır. 

 
Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 

yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 

günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi. 
 

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin.  

 
Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun!  

Yuhanna 3:16 
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