




Karena Yusuf lahir pada masa 
tuanya, Yakub membuatkan jubah 
yang sangat indah bagi Yusuf.

Lihat 
dia! Dia bahkan

memperoleh jubah
istimewanya 

sendiri!

Sudah jelas 
mana dari kita 
yang menjadi 
kesayangan 

ayah.

M�f, harusnya 
aku melihatmu 
dengan jubah 

terang itu.

Anak kecil 
ayah harus 

diberi 
pelajaran.

Namun, A�ah memberi 
Yusuf suatu mimpi.

Yusuf, anak Yakub dari Rahel, melaporkan 
tentang kejahatan saudara-saudaranya 

kepada ayahnya setelah men�embalakan 
domba bersama mereka.
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“Aku bermimpi kita mengikat 
berkas-berkas gandum. Tiba-tiba, 
berkas gandumku berdiri tegak

 dan berkas gandum kalian 
sujud menyembahnya.”

Jadi, 
kau ingin 

memerintah 
atas kami?

Kau pikir kau 
akan berkuasa 

atas kami?
Kami bekerja, 
tapi kau hanya 

bermimpi.

Dengarlah, 
ada mimpi 

lain yang ingin 
kuceritakan 

kepada kalian.

Apa aku dan 
ibumu serta 

semua saudaramu 
harus benar-
benar datang 
dan berlutut 
kepadamu?

Meski saudara-saudaranya 
tidak mengacuhkan dia karena 
cemburu, Yakub merenungkan 

apa arti mimpi itu.

“Kali ini, matahari, bulan, 
dan sebelas bintang 

sujud kepadaku.”

Kejadian 37:6-11Kejadian 37:6-11

Sudah 
kami katakan, 
Ayah. Dia hanya 
bermimpi, tapi 
tidak bekerja.
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Saudara-saudaramu 
sedang men�embalakan 

domba kita di dekat 
Sikhem. Pergi dan 

lihatlah apakah mereka 
baik-baik saja.

Lihat, 
si tukang 

mimpi 
datang.

Seperti 
merak 

yang penuh 
warna.

ini kesempatan 
kita. Mari kita bunuh 
dia sekarang, lalu 
kita buang dia. Ayah 

tidak akan tahu.

Jangan! Jangan 
membunuhnya! Kita 
lempar saja dia 
ke dalam sumur.

Hei, tarik 
dia keluar! 

Apa untungnya 
kita membunuh 

saudara 
kita?

Mari 
kita jual dia 

kepada orang 
ismael itu!

Kejadian 37:12-27Kejadian 37:12-27

Sebab, Ruben 
berencana kembali untuk 

menyelamatkan Yusuf.
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ini dua puluh 
syikal, harga 
pasaran untuk 
seorang budak 

sekarang ini.

Dia milik kalian 
sepenuhnya. Semoga 
kami tidak pernah 
melihatnya lagi!

Selamat 
tin�al, 
Pemimpi!

Semoga 
segala mimpimu 

terwujud!

Ha…
ha…
ha!

Yehuda, 
di mana 

anak itu?

Kau ketin�alan. 
Kami sudah menjual 

anak sial itu!

Kami 
menemukan 

ini. Periksalah 
apakah itu 
milik Yusuf.

Astaga! 
Jubah ana�u! 
Binatang buas 
pasti sudah 

mencabik-cabik 
dia.

Kau masih 
punya banyak 
keturunan.

Tidak! 
Aku akan 

berkabung 
sampai aku 

mati.

Kejadian 37:28-35Kejadian 37:28-35

ini 
rencananya

…
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Orang Midian itu menjual 
Yusuf kepada Potifar, 

seorang kaya dari Mesir 
yang merupakan seorang 
kepala pengawal istana.

S�t Yusuf bekerja bagi dia, 
Potifar menjadi semakin kaya.

Lalu, s�t dia mengangkat 
Yusuf untuk mengurus seluruh 
isi rumahnya, Potifar menjadi 

semakin makmur.

H�m …

Anak muda, mari 
tidur denganku.
 itu akan menjadi 
pengalaman yang 
tidak akan pernah 

kau lupakan.

Suamimu 
memercayakan 

segala isi rumah 
ini kepadaku ... 

Bagaimana mungkin 
aku melakukan 
kejahatan ini di 
hadapan A�ah?

Hari demi hari, istri 
Potifar merayu Yusuf. 

Namun, dekat dengan dia 
saja Yusuf tidak mau.

Kejadian 37:36; 39:1-10Kejadian 37:36; 39:1-10 5



Suatu hari, s�t tidak ada 
seorang pun di rumah, istri 

Potifar memanf�tkan 
kesempatan itu …

Sekarang, kita 
bisa memuaskan 
hasrat kita! Mari 
tidur denganku.

Tolong! 
Tolong!

Orang ibrani 
yang kau bawa itu 

mencoba mempermainkan 
aku. Dia lari s�t aku 

berteriak minta tolong 
... tapi aku menarik 

jubahnya.

Hanya ada 
satu tempat 
yang cocok 

baginya ... Bawa 
dia ke penjara 

keraj�n!

Sekarang!

Kejadian 39:11-20Kejadian 39:11-206



Namun, meski 
dipenjara, A�ah 
menyertai Yusuf.

Aku tidak percaya pada tuduhan 
yang membawamu kemari. Kau peduli 
kepada mereka yang membutuhkan. 
Kau menjatah makanan dengan adil 

dan tidak menyimpan apa pun 
bagi dirimu sendiri.

Aku mengangkatmu 
untuk mengurus 

seluruh penjara ini. 
Mulai sekarang, kau 
hanya akan melapor 

kepadaku.

Apa pun yang Yusuf 
kerjakan, Tuhan 

membuatnya berhasil.

Kejadian 39:20-23Kejadian 39:20-23 7



ahhhhhh
h!
rrrhhhh!

ahhhhhh
h!
rrrhhhh!

Firaun murka atas 
kesalahan juru roti dan 

juru minuma�ya, dia
memberi perintah agar 

mereka dimasu�an 
ke penjara.

Bagaimana 
bisa kau betah 
di lubang busuk 

seperti ini?

Aku sudah 
belajar untuk puas

 di mana pun aku 
berada. A�ahku yang 

mengajarkan itu 
kepadaku.

A�ah yang mana? Dia 
pasti sudah melupakan 

semua yang tin�al di sini.

Mengapa 
kalian berdua 
begitu muram 

hari ini?

Bukankah hanya 
A�ah yang dapat 

menerangkan mimpi? 
Ceritakan mimpimu 

itu padaku.

Kami bermimpi, tapi 
tidak seorang pun
dari para ahli sihir
keraj�n ada di sini

untuk menerang-
ka�ya.

Kejadian 40:1-8Kejadian 40:1-88



Aku melihat pokok 
an�ur dengan tiga 

dahan an�ur. Aku memeras 
an�ur-an�ur itu ke dalam 
piala Firaun, lalu memberikan 

piala itu kepada Firaun.

Tiga dahan itu 
berarti tiga hari ... 
Dalam tiga hari, kau 
akan diangkat untuk 

melayani Firaun
 lagi.

Ceritakanlah kead�nku 
kepada Firaun karena aku 
dibawa paksa ke tempat ini 

dari tanah orang ibrani, dan 
dipenjarakan atas tuduhan 

yang tidak benar.

Dalam mimpiku,
 ada tiga keranjang 

roti di kepalaku.

Keranjang 
yang paling atas

 berisi segala jenis 
roti yang baik, tapi 

burung-burung 
memaka�ya dari 
atas kepalaku.

Tiga 
keranjang 

itu pun berarti 
tiga hari.

Dalam tiga 
hari, Firaun akan 

mengangkat kepalamu
 dengan men�antungmu 
pada sebuah tiang, dan 
burung-burung akan 
memakan dagingmu.

Tafsiran mimpi dari Yusuf menjadi 
kenyatn. Namun, juru minuman itu 

tidak mengingat Yusuf st dia 
kembali melayani raja.

Kejadian 40:9-23Kejadian 40:9-23
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Dua tahun kemudian.

“Dalam mimpiku, aku melihat tujuh 
sapi yang bagus dan gemuk sedang 

makan rumput di tepi Sungai Nil.”

“Lalu, tujuh sapi yang buruk dan kurus 
keluar dari sungai itu dan memakan 

ketujuh sapi yang gemuk tadi.”

“Lalu, aku 
terbangun.”

Kejadian 41:1-4Kejadian 41:1-4

Bawa setiap 
tukang sihir 

dan orang bijak
 ke hadapanku 

sekarang juga!

Aku bermimpi dua 
kali tadi malam. 

Jelaskan arti mimpi 
itu kepadaku!
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“Aku 
bermimpi 

lagi.”

“Aku melihat 
tujuh bulir 

gandum yang 
berisi muncul 

dari satu 
tangkai ...”

“... Lalu, muncu�ah tujuh bulir 
lagi yang kurus dan layu 

karena terkena angin timur, 
yang kemudian menelan ketujuh 

bulir yang berisi tadi.”

Tuanku
 Firaun, tidak 

ada seorang pun 
di antara kami 
yang tahu arti

 dari mimpi 
Tuanku.Mimpi-

mimpi itu 
tidak dapat 
kami ketahui 

artinya.

Tapi, mimpi 
itu sangat 

nyata ....

Pasti ada
 yang bisa 

mengartika�ya. 
Kalau tidak, 
para dewa 

tidak mungkin 
memberiku 
mimpi itu!

Kalau 
begitu, 

bawa dia 
kepada-

ku!

Hari ini aku 
diingatkan akan 
kesalahanku!

S�t aku dipenjara, 
seorang pemuda ibrani 
mengartikan mimpiku 
dan kepala juru roti 
itu ... Keduanya benar-

benar terjadi!

Kejadian 41:5-14Kejadian 41:5-14 11



Aku dengar 
kau bisa 

mengartikan 
mimpi.

Hamba 
tidak bisa. 

Tapi, A�ah bisa 
memberi Tuanku 
Firaun jawaban 

yang Tuan 
cari.

Mimpi-mimpi Tuanku Firaun
 itu memiliki arti yang sama. 

A�ah telah menunju�an 
kepada Tuanku apa yang 

hendak Dia lakukan.

Tujuh sapi yang 
gemuk itu adalah 

tujuh tahun yang baik, 
dan tujuh sapi yang 
kurus adalah tujuh 

tahun kelaparan yang 
menyusulnya. Sama 

halnya dengan tujuh 
bulir gandum itu.

Karena 
kelaparan itu, 

segala kelimpahan 
di Mesir akan lenyap 
dan tanah di negeri 

ini akan menjadi 
rusak.

Tunjuklah 
orang yang 

bijaksana dan 
berhikmat untuk 
berkuasa atas 
seluruh tanah

 di Mesir.

Tunjuklah 
seorang penilik 

atas seluruh 
tanah di Mesir 

untuk mengumpulkan 
1/5 dari hasil panen 
selama tujuh tahun 

ke depan.

Kejadian 41:14-34Kejadian 41:14-3412



Simpan persedi�n 
makanan ini selama 

tujuh tahun ke depan 
supaya orang-orang 
dapat bertahan hidup 

selama masa kelaparan 
yang akan datang.

Di mana 
lagi kami bisa 

menemukan orang 
seperti itu ... yaitu 

orang yang memiliki 
roh dewa-dewa?

“Kau akan dipan�il
Zafnat-P�neah dan

semua orang di Mesir
akan t�t kepadamu.”

Karena 
A�ah telah 

menyataka�ya 
kepadamu ... tidak 
ada seorang pun 
yang sepandai dan 

sebijak dirimu.

Kejadian 41:35-39, 45Kejadian 41:35-39, 45 13



“Hanya takhta inilah 
yang membuatku lebih 

besar darimu.”

“Kau akan 
berkuasa atas 
seluruh tanah 

di Mesir.”

Min�ir!

Yusuf memerintahkan 
agar gandum dipanen, lalu 

disimpan selama tujuh 
tahun masa kelimpahan.

Firaun juga memberi Yusuf seorang 
perempuan Mesir sebagai istrinya.

Yusuf menamakan anaknya 
Manasye (“Lupa”) dan Efraim 
(“Berbuah berlipat ganda”).

A�ah telah 
membuatku 

berhasil di tanah 
penderit
nku.

Kejadian 41:40-52Kejadian 41:40-5214



Orang-orang di daerah kami 
kelaparan, bahkan wilayah-wilayah 

di sekitar perbatasan kami pun 
tidak memiliki makanan.

Yusuf yang 
mengurus lumbung 

keraj�n. Keputusan 
ada di tanga�ya.

Akhirnya ada 
gandum!

Sekarang 
keluargaku 
bisa hidup 
dan tidak 
kelaparan 

lagi.

Yusuf menjual gandum kepada orang-orang Mesir dan 
kepada orang-orang dari daerah sekitarnya karena 

kelaparan hebat yang meliputi seluruh wilayah itu.

Kejadian 41:53-57Kejadian 41:53-57

Setiap 
keluarga 

hanya boleh 
mengambil 
dua bakul!
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Mengapa  
kalian

hanya saling 
memandang?

Sudah kudengar 
bahwa ada gandum 
di Mesir. Pergilah 
dan belilah supaya 

kita tetap hidup 
dan tidak mati.

Tempat ini lebih 
besar dari yang 
aku bayangkan!

Semoga 
lumbung 

mereka juga 
besar.

Kalian 
bersepuluh 

pergilah dan 
bawa pulang 
gandum itu.

Benyamin 
akan tin�al di 
sini bersamaku 
agar dia tidak 
ditimpa celaka 

di jalan.

Tuanku, 
kita kedatangan 

sekumpulan orang 
ibrani dari tanah 

Kan�n yang juga ingin 
membeli gandum.

Asal mereka 
punya perak 

atau emas, kita 
akan layani.

Kejadian 42:1-5Kejadian 42:1-516



Kami datang 
dari Kan�n 

untuk membeli 
makanan.

Kalian adalah 
mata-mata yang 

datang untuk melihat 
mana tanah kami yang 

tidak dilindungi.

Tidak, tuan. 
Kami orang 
jujur, bukan 
mata-mata.

Yusuf pun 
teringat akan 

mimpinya.

Tidak! kalian
ini datang untuk
mengintai tanah

kami.

Tuan, kami 
ini dua belas 
bersaudara, 

anak dari satu
ayah.

Yang seorang 
sudah menin�al, 
dan yang paling 
bungsu tin�al 
bersama ayah 

kami.

Kalian adalah 
mata-mata dan 

aku akan menguji 
kalian.

Penjarakan 
mereka!

Kejadian 42:6-17Kejadian 42:6-17

Kalian tidak akan 
menin�alkan Mesir 

sampai saudaramu yang 
bungsu datang kemari. 
Seorang dari kalian 

boleh pulang sementara 
yang lain harus masuk 

ke dalam penjara.

Dari mana 
asal kalian?
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Setelah tiga hari …

Pasti 
kita menderita 

karena perlakuan 
kita terhadap 
saudara kita.

Kita semua 
melihat betapa 

menderitanya dia 
dan bagaimana 
dia memohon 

kepada kita untuk 
tetap hidup.

inilah mengapa 
semua penderit	n 

ini menimpa kita.

Kejadian 42:18-24Kejadian 42:18-24

Aku sudah 
mengingatkan 

untuk tidak berbuat 
dosa terhadap anak 
itu, tapi kalian tidak 

mau mendengar!

Saudara-saudara 
Yusuf tidak mengira 

bahwa Yusuf mengerti 
apa yang mereka 

katakan karena dia 
men�unakan penerjemah. 

Yusuf pun tidak dapat 
menahan hatinya s�t 
mendengar perkat�n 

mereka.

Sekarang, 
kita semua 

dituntut atas 
darahnya.

Kalau kalian 
melakuka�ya, 

kalian akan hidup, 
karena aku takut 

akan A�ah.

Kalau kalian 
memang jujur, 

salah satu dari 
kalian harus 

tin�al di sini, 
sementara yang 

lain pulang 
membawa 
gandum.

Tapi, kalian
 harus membawa 
saudaramu yang 
bungsu itu agar 

ucapan kalian 
terbukti benar.
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Zafnat-P�neah 
memerintahkan agar 
orang-orang itu di-
perbolehkan pergi 

membawa karung-karung
mereka yang sudah diisi
gandum sebanyak yang

mereka perlukan.

Baik, 
Tuanku.

Cepatlah 
kemari!

Lihat, pera�u 
dikembalikan 

ke dalam 
karungku!

Apa yang 
sudah A�ah 

lakukan 
kepada kita 

ini?

Kejadian 42:25-28Kejadian 42:25-28

Pastikan untuk 
mengembalikan perak 

mereka ke dalam karung 
gandum mereka, dan 
berilah bekal untuk 
perjalanan mereka.

19



Penguasa 
negeri itu berbicara 
kasar kepada kami. 

Dia menuduh kami 
mata-mata.

Dia mengatakan 
bahwa kami boleh 

pulang, tapi dengan 
menahan Simeon. Lalu, dia 
mengatakan bahwa kami 
harus membawa Benyamin 
untuk membuktikan bahwa 

kami bukan mata-
mata.

Ya ampun, 
pera�u juga 

masih ada 
di dalam 

karungku!

Punyaku 
juga!

Kalau aku tidak 
membawa pulang 
Benyamin dengan 
aman, kau boleh 
membunuh kedua 

ana�u.

Ana�u 
tidak akan 

pergi 
denganmu.

Percayakan 
dia kepadaku, 
dan aku akan 
membawanya 

kembali 
kepadamu.

Segalanya 
telah me- 
nimpaku!

Kejadian 42:29-38Kejadian 42:29-38

Kalian membuatku 
kehilangan anak-ana�u. 
Yusuf sudah tiada dan 

Simeon juga. Sekarang, 
Benyamin pun akan

 kalian ambil.

Kalau musibah 
menimpa dia, kepalaku 
yang beruban ini akan 
mati dalam kesedihan 

yang besar.
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Berbulan-bulan 
kemudian …

Tuan, hari ini kita 
telah meman�ang 

roti terakhir. Semua 
gandum yang dibawa 

anak-anakmu dari 
Mesir sudah habis.

Kalian harus 
kembali membeli 

lebih banyak 
makanan.

Kami tidak 
bisa. Kami sudah 

diperingatkan. Kami 
tidak diizinkan menemui 

pemimpin negeri itu 
kalau saudara kami 
yang bungsu tidak 

pergi bersama 
dengan kami.

Mengapa kamu 
menyakitiku dengan 
bercerita kepada 
orang itu bahwa

 kamu masih memiliki 
saudara!

Utuslah anak itu 
bersamaku. Akulah 

yang akan menjamin dia. 
Kalau sesuatu menimpa 

dia, aku akan menan�ung 
kesalahan itu seumur 

hidupku.

Seandainya 
kita tidak berlama-

lama, tentu kami 
sudah dua kali 
pulang pergi.

“Lakukanlah ini. Ambi�ah hasil terbaik 
dari tanah kita sekaligus kembalikanlah 

dua kali lipat perak orang itu.”

Dia menanyai 
kami dengan 

teliti.

“Bawalah saudaramu. Jika aku memang harus 
kehilangan ana�u, biarlah aku merelaka�ya.”

Kejadian 43:1-14Kejadian 43:1-14 21



Oh, Tuanku, kami 
menemukan perak kami 
dikembalikan ke dalam 
karung kami s�t kami 
menin
alkan negeri 

ini sebelumnya.

Kami tidak tahu 
bagaimana itu 

terjadi, jadi kami 
mengembalika�ya 

dua kali lipat.

Zafnat-
P�neah akan 
menemui kalian 

nanti siang.

Dia sedang 
mempersiapkan 
makanan untuk 

kalian.

Pasti dia 
membawa kita 
kemari untuk 
membunuh kita 
karena sudah 

mencuri 
peraknya.

Atau, 
mungkin A�ah 

sedang menghukum 
kita karena telah 

menin
alkan 
Yusuf ...

Jangan takut, 
A�ahmulah 

yang memberimu 
harta itu.

ini 
saudara 
kalian. Sekarang, 

cuci kaki kalian 
untuk segera makan. 
Kami akan memberi 

makan keledai 
kalian juga.

Kejadian 43:15-25Kejadian 43:15-2522



Bagaimana 
kead�n ayahmu 

yang sudah 
tua itu?

Ayah kami, 
hambamu, 

masih hidup 
dan sehat.

Tidak san�up menahan 
diri, Yusuf pun pergi …

… lalu menangis 
di kamarnya.

Kiranya A�ah 
bermurah 

hati kepadamu, 
ana�u.

Kejadian 43:26-30Kejadian 43:26-30

inikah 
saudaramu 

yang bungsu 
itu?
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Hidangkan 
makanan.

Menurut tradisi, adalah suatu 
kekejian bagi orang Mesir untuk 

makan bersama orang ibrani.

Saudara-saudaranya yang ditempatkan duduk 
sesuai urutan usia menjadi terheran-heran.

Lihat, jatah 
Benyamin lima 

kali lebih banyak 
dibanding kita!

Kejadian 43:31-34Kejadian 43:31-3424



isi masing-
masing karung 
mereka dengan 

makanan sebanyak 
yang mereka bisa 

bawa ... dan 
masu�an kembali 

perak itu.

Di dalam 
karung milik 

yang bungsu itu, 
masu�an piala 

pera�u.

Aku 
sangat 

siap untuk 
pulang.

Akulah yang
tin�al dalam penjara

selama berbulan-
bulan!

Apa yang 
sudah kalian 

lakukan?
Jauhlah 

hal itu dari 
kami!

Kalian mencuri piala 
yang tuanku pakai 
untuk menel�h!

Untuk apa kami 
melakuka�ya? 

Kami bahkan sudah 
mengembalikan 
perak yang kami 
temukan di dalam 

karung kami.

a--Apa?

Kejadian 44:1-8Kejadian 44:1-8 25



Kalau piala 
itu ditemukan di 

karung kami, orang 
yang menyimpaya 
akan mati dan yang 
lain akan menjadi 

budakmu.

Geledah 
karung 
mereka!

Sudah 
semuanya, 

kecuali yang 
bungsu.

Kau sudah mencuri 
dari milik Tuan kami, 
Zafnat-P�neah. Kau 
harus kembali untuk 

menghadap dia.
Kemurahan 

dibalas 
kebohongan.

Tidak … Ayah kita 
tidak akan san�up 

menan�ungnya.

Kejadian 44:9-13Kejadian 44:9-13

Cari 
dengan 
teliti.

SRaakkSRaakk
SRaakkSRaakk
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Apa yang telah 
kalian lakukan? 

Tida�ah kalian tahu 
aku bisa menemukan 

sesuatu dengan 
meramal?

Apa 
yang bisa kami 

katakan? Bagaimana 
kami bisa membuktikan 

ketidakbersalahan 
kami?!

istriku melahirkan dua anak. 
Yang satu sudah menin�alkanku 

dan pastilah sudah tercabik-cabik. 
Aku tidak melihatnya lagi 

sejak itu.

Kalau musibah 
juga menimpa anak 
yang ini, aku yang 
sudah beruban ini 
akan mati dalam 

penderit�n.

Meski engkau 
setara dengan 
Firaun ... tolong 
dengarkan kami.

Engkau 
bertanya 

apakah kami 
memiliki ayah 
atau saudara 

yang lain.

Kami menjawab, 
“Kami memiliki ayah 

yang sudah tua, dan 
ada seorang anak 

yang lahir pada 
masa tuanya.”

“Saudara anak itu 
sudah mati. Hanya 
dialah anak ibunya 
yang tersisa, dan 
ayahnya sangat 
mengasihinya.”

Engkau 
mengatakan 

kami tidak boleh 
kembali kalau kami 

tidak membawa 
saudara kami 
yang bungsu.

S�t kami 
kehabisan makanan, 
ayah kami berkata ...

Hambamu inilah 
yang menjamin 
keselamatan 

anak itu.

Biarlah hamba tin�al 
di sini sebagai budak tuanku,
sementara anak itu kembali 
kepada ayahnya. Hamba tidak 
tahan melihat penderit�n 

yang akan dialami
ayah hamba.

Kejadian 44:14-34Kejadian 44:14-34 27



YiiAAHH!!

Pelayan ... 
tin�alkan kami

sendiri!

Tidak 
mungkin 

…

A-P-A-A …

Akulah 
Yusuf, saudara 

kalian …

… yang 
kalian jual 
sebagai 
budak.

Kejadian 45:1-4Kejadian 45:1-428



Janganlah 
bersedih atau 
marah kepada 
dirimu sendiri.

Kita sudah 
melewati dua tahun 
masa kelaparan, 

dan itu masih akan 
berlanjut sampai 
lima tahun lagi.

A�ah mengutus aku 
mendahului kalian untuk 
memelihara sisa hidup 
kalian di bumi melalui 
pembebasan besar.

Bukan kalian 
yang mengirim 
aku ke sini ... 
tapi A�ah.

Kalian harus 
bergegas kembali 
kepada ayah kita 
dan memberi tahu 

dia tentang 
hal ini.

A�ah telah 
menjadikan 

aku tuan atas 
seluruh Mesir.

Kembalilah 
kepadaku, 

dan aku akan 
memelihara 

kalian di tanah 
Gosyen.

Yusuf pun 
menangis bersama 

saudara-saudaranya.

Kejadian 45:5-14Kejadian 45:5-14

Cepatlah 
pergi tanpa 

menuda-nunda, 
lalu beri tahu 

ayah kita. Kalau 
tidak, kalian 

akan melarat.
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ps�
ps�

Aku 
senang.

Pan�il
Zafnat-Pneah

untuk meng-
hadap.

Bawalah ayahmu 
serta keluarga 

saudara-
saudaramu.

Ambi�ah kereta
 untuk istri dan 

anak-anak mereka. 
Yang terbaik dari 
tanah Mesir akan 

menjadi milik 
kalian.

Sepuluh keledai ini 
akan membawa bekal 
untuk perjalananmu, 
termasuk pakaian 
baru untuk kalian 
masing-masing.

Lalu, untuk yang 
bungsu ... lima potong 

pakaian serta tiga 
ratus uang perak.

Dan, janganlah 
bertengkar dalam 

perjalanan!

Kejadian 45:16-24Kejadian 45:16-24

Sebuah 
cerita yang 

mengagumkan 
telah sampai
 ke telingaku.

Semua itu benar,
Tuanku Raja. Cerita 
tentang bagaimana 

hamba tiba di sini untuk 
melayani Tuanku Firaun 
... serta tujuan A�ah 

nenek moyang
hamba.
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Yusuf masih 
hidup! Yusuf 
masih hidup!

itu 
benar!

Yusuf 
masih 
hidup!

Dia menjadi 
penguasa atas 
seluruh Mesir!

Orang tertin�i 
kedua setelah 

Firaun.

Tidak 
mungkin 

…
Ya, Yusuf masih 

hidup ... Kereta-kereta 
ini dibawa dari Mesir 
untukmu dan semua 

keluarga kita 
supaya kita kembali 

kepadanya.

Ana�u 
Yusuf masih 

hidup …

… aku akan 
menemui dia 
sebelum aku 

mati.

Kejadian 45:25-28Kejadian 45:25-28
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Aku akan 
pergi ke Mesir 

bersamamu 
dan pasti akan 

membawamu 
kembali lagi 

ke sini.

Janganlah 
takut untuk 

pergi ke Mesir, 
sebab Aku akan 
menjadikanmu 
bangsa yang 
besar di sana.

Lalu, mereka 
pergi ke rumah 

sementara mereka, 
di Mesir.

Sebab, tangan 
Yusuflah yang akan 

menutup matamu.

Kejadian 46:1-27Kejadian 46:1-27

Yakub menin	alkan 
Bersyeba dengan 

anak-anaknya serta 
keluarga mereka ... 
semuanya berjumlah 
tujuh puluh orang.

“Kita akan berhenti 
di sini, di Bersyeba.”

“Aku akan menyembah A�ah 
di tempat ini, seperti yang 
dilakukan ayahku, ishak.”

Yakub! 
Yakub!

ini aku, 
Tuhan.
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Pergilah kepada 
Yusuf ... tanyakanlah 

arah ke Gosyen.

Ayahku.

Betapa aku 
rindu melihat 

wajahmu.

Aku akan 
membawamu kepada 
Firaun, tapi katakan 

kepadanya bahwa ayah 
adalah seorang 

gembala … … supaya 
ayah dapat tin�al 
di Gosyen. Sebab, 

pekerj�n men�embala 
merupakan hal yang 

menjiji�an bagi 
bangsa Mesir.

Kejadian 46:28-34Kejadian 46:28-34

Lalu, Yusuf pun menangis 
untuk beberapa lama.
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Lalu, 
apa pekerj�n 

saudara-saudara 
dari kepala 

perbendahar�nku 
ini?

Kami adalah 
gembala.

Kalau begitu, 
kalian akan 

tin�al di tanah 
Gosyen yang jauh 

dari kami.

Berapa 
usiamu, ayah 

Zafnat-
P�neah?

Setelah itu, Yakub 
memberkati Firaun, 
raja atas seluruh 

Mesir.

Lalu, Yakub 
undur diri dari 

hadapa�ya.

Di sini, Ayah. 
inilah tanah 
terbaik di 
negeri ini.

Aku akan 
menyediakan 

makanan untukmu 
dan untuk setiap 

keluarga.

Kejadian 47:1-12Kejadian 47:1-12

Hari-hari 
pengembar�nku 
adalah 130 tahun 

lamanya.

Hari-hari itu singkat dan 
sengsara, tapi tidak sebanding 

dengan usia pengembar�n 
nenek moyangku.
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Lalu, orang-orang 
kembali datang 

kepadanya.

Karena kelaparan yang begitu hebat, 
Yusuf mengumpulkan semua uang dari 

Mesir dan Kan�n dari penjualan gandum.

Aku akan 
menjual makanan 

kepadamu 
sebagai ganti 

ternakmu.

Kami butuh 
gandum. Berilah 

kami makanan. Kau 
sudah memiliki semua 
uang kami. Mengapa 

kau membiarkan 
kami mati?

Pada tahun 
berikutnya…

Kau sudah 
memiliki semua 

uang dan 
ternak kami.

Sekarang, 
belilah diri 

kami dan tanah 
kami sebagai 

ganti makanan.

ini benih untuk 
tanahmu. Mulai 

sekarang, 1/5 dari 
hasilnya adalah 

milik Firaun dan 4/5 
menjadi milikmu.

Kau 
sun�uh telah 
menyelamatkan 

hidup kami.

Namun, di tanah Gosyen, 
keluarga Yakub bertambah 
banyak dan berlipat ganda 

dengan pesat.

Waktuku 
sudah 
dekat.

Aku akan 
melakukan 

permint�nmu, 
Ayah.

Kejadian 47:13-31Kejadian 47:13-31

Berjanjilah kepadaku 
untuk tidak menguburkan 
aku di Mesir ini. Biarlah 

aku dikuburkan bersama 
nenek moyangku.
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Ayahmu 
sakit, mungkin 
ajalnya sudah 

menjelang.

Cepat, 
kumpulkan 

anak-ana	u. 
Aku akan pergi 

bersama mereka 
untuk menemui 

ayahku.

Anakmu 
Yusuf ada 

di sini.

Bawa dia 
kepadaku.

A�ah yang Mahakuasa 
menampa	an diri-Nya 

kepadaku di Lus, di 
tanah Kan�n.

Dia berjanji
 akan menjadikan 
aku bertambah 

banyak dan memberi 
kita tanah yang 

subur sebagai milik 
pusaka untuk 
selamanya.

Siapa 
mereka 

ini?

Mereka ini 
anak-anak yang 
diberikan A�ah 

kepadaku. Aku tidak
pernah mengira

akan melihatmu lagi.
Tapi sekarang, A�ah 
mengizinkan aku untuk

melihat anak-
anakmu juga.

Bawa mereka 
kepadaku 

supaya aku bisa 
memberkati 

mereka.

Kejadian 48:1-11Kejadian 48:1-11
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ini kami, Ayahku. 
Berkatilah aku dan 

anak-ana�u.

Kiranya
A
ah yang 

telah menuntun 
leluhurku, Abraham 
dan ishak, … akan 
memberkati anak-

anak ini juga.

Kiranya mereka 
akan dikenal oleh 

namaku, dan kiranya 
mereka bertambah 

banyak di bumi.

Tidak, Ayah. 
Engkau harus 
meleta�an 

tangan kananmu 
di atas yang 

sulung.

Aku tahu, 
Ana�u.

Dia juga 
akan menjadi 
bangsa yang 
besar dan 

hebat.

Namun, adiknya akan 
menjadi lebih besar 

daripada yang sulung
 dan keturuna�ya akan 

menjadi sekumpulan 
bangsa-bangsa.

israel akan 
menyebutkan 

berkat ini: “Kiranya 
A
ah akan 

menjadikanmu 
seperti Efraim 
dan Manasye.”

Dan untukmu, 
yang lebih besar dari 
saudara-saudaramu, 

aku memberikan 
tanah perbukitan yang 
kurebut dari orang 

Amori dengan pedang 
dan panahku.

Kejadian 48:12-22Kejadian 48:12-22 37



Ruben, kamu 
amat kuat, tapi 
kamu tidak akan 

lagi demikian 
karena kamu 
sudah naik ke 
tempat tidur 

ayahmu.

Simeon dan Lewi 
men�unakan senjata 

kekerasan. Terkutuklah 
amarah mereka. Mereka 

akan terserak di 
antara israel.

Yehuda, tanganmu 
akan mencekik leher 
musuh-musuhmu dan 
tongkat kekuas�n 
tidak akan beranjak 

darimu.

Zebulon 
akan tin�al 

di pesisir 
dan menjadi 
pangkalan 

kapal.

isakhar bagaikan 
keledai yang kuat 
dan akan tunduk 
menjadi budak.

Dan akan
 memberikan 

penghakiman bagi 
bangsanya.Gad akan 

diserang oleh 
segerombolan 

orang, tapi akan 
menyerang balik 

mereka.

Makanan Asyer 
akan berlimpah, 

dan dia akan 
menghidangkan 
makanan raja.

Naftali seperti 
rusa betina 

yang melahirkan 
anak-anak yang 

rupawan.

Yusuf seperti 
pokok an�ur yang 

merambat pada 
tembok. Panahnya 
akan tetap kukuh 

karena tangan Yang 
Mahakuasanya 

Yakub.

Benyamin seperti 
serigala lapar 
yang melahap 
mangsanya.

Kuburkan aku di 
gua yang dibeli 

oleh Abraham dari 
Efron, orang Het, 
tempat ayah dan 
ibuku dikuburkan.

Di sanalah aku 
menguburkan Lea.

Kejadian 49:1-32Kejadian 49:1-3238



Ayah! Oh, 
Ayahku!

Bangsa kami 
sudah berkabung 

untuk ayahmu 
selama tujuh 

puluh hari.

Penuhilah 
janjimu itu.

Terima kasih atas 
penghormatan 
yang besar ini.

Ayahku 
membuatku 

bersumpah untuk 
menguburkan 
dia di tanah 

Kan�n bersama 
leluhurnya.

Kami adalah 
budakmu 

sekarang!

Apakah aku 
ini pen�anti 

A�ah?

Ayah 
kita berpesan 

untuk mengatakan ini 
kepadamu, “Aku memintamu 
untuk mengampuni dosa 
dan kesalahan saudara-
saudaramu yang telah 

memperlakukanmu 
dengan jahat.”

Kejadian 49:33-50:21Kejadian 49:33-50:21

Kalian memang 
telah merancang 
yang jahat, tapi 

A�ah merancang 
yang baik.

Jangan
takut! Aku

akan memelihara 
kalian dan anak-

anak kalian.
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Yusuf hidup hin�a berusia 
seratus sepuluh tahun dan 
masih melihat anak-anak 

dari cucu-cucunya.

Meski sebentar 
lagi aku akan mati,
 A�ah tentu akan 
menolongmu dan 

membawamu ke tanah 
yang telah Dia janjikan 

dengan bersumpah 
kepada Abraham.

S�t itu 
terjadi … kalian 
harus membawa 
tulang-tulangku 
dari tempat ini.

Kemudian, 
dia berkata 

kepada saudara-
saudaranya yang 

masih hidup …

Yusuf pun 
dibalsam dan 
dikuburkan 

di Mesir.

Kejadian 50:22-26Kejadian 50:22-2640














