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የዮሴፍ ሕይወት  
ዮሴፍ ያዕቆብ ከሚወዲት ሚስቱ ከራሔሌ 

የወሇዯው የመጀመሪያ ሌጁ ነበር፡፡ ያዕቆብ 

ዮሴፍን በስተርጅናው የወሇዯው ሌጁ 

ስሇነበር ከላልቹ 11 ወንዴ ሌጆቹ አብሌጦ 

ይወዯው ነበር፡፡ የዮሴፍ ወንዴሞች ያዕቆብ 

ሇዮሴፍ ባበረከተሇት በብዘ ቀሇማት ያጌጠ 

ቀሚስ ይቀኑ ነበር፡፡  

የዮሴፍ ሕሌሞች 

አንዴ ቀን፣ ዮሴፍ እዴሜው ገና በአስራዎቹ 
ውስጥ እያሇ ያያቸውን ሁሇት ሕሌሞች 
ሇወንዴሞቹ አጫወታቸው፡፡ 
በመጀመሪያው ሕሌም ዮሴፍና ወንዴሞቹ 
በእርሻ መካከሌ ሆነው ነድ ያስሩ ነበር፡፡ 

ዮሴፍ እንዱህ አሊቸው፣ “እነሆም የእኔ ነድ 
ቀጥ ብሊ ቆመች፤ የእናንተም ነድዎች 

በዘሪያ ከበው እነሆ ሇእኔ ነድ ሰገደ፡፡” 
የዮሴፍ ወንዴሞች ዮሴፍን ከቀዴሞ ይሌቅ 

ጠሌተው እንዱህ አለት፣ “በእኛ ሊይ 
ሌትነግስብን ይሆን? ወይስ ሌትገዚን 

ይሆን?” አለት፡፡ 

ቀጥልም ዮሴፍ ሇአባቱና ሇወንዴሞቹ ስሊየው 

ላሊ ሕሌም ነገራቸው፡፡ ይህኛው ሕሌም 

ዯግሞ ፀሏይ፣ ጨረቃና 11 ከዋክብቶች 

ሇእርሱ ሲሰግደ ያሳያሌ፡፡ ያዕቆብም እንዱህ 

አሇ፤ “በውኑ እኔና እናትህ ወንዴሞችህም 

መጥተን በምዴር ሊይ እንሰግዴሌህ ይሆን?” 

ያዕቆብ ዮሴፍን ቢገስፀውም የሕሌሙን ፍፃሜ 

ግን በሌቡ ይጠብቀው ነበር፡፡ የዮሴፍ 

ወንዴሞች ግን ይበሌጥ ቀኑበት፡፡  

ዮሴፍ ሇባርነት ተሸጠ 

አንዴ ቀን ከብቶቹና ወንዴሞቹ እንዳት 

እንዯሆኑ አይቶ ዛና ያመጣሇት ንዴ ዮሴፍን 

ወንዴሞቹ ከብት ወዯሚያግደበት ስፍራ 

ሊከው፡፡ ወንዴሞቹም ዮሴፍ ወዯ እነሱ 

ሲመጣ ከሩቅ ተመሌክተው ክፉ ሉያዯርጉበት 

ተመካከሩ፡፡ ከሮቤሌ በስተቀር ሁለም 

ሉገዴለት ፈሇጉ፡፡ ወንዴማችንን አንግዯሌ፡፡ 

ነገር ግን ሌብሱን ገፈን በጉዴጓዴ እንጣሇው፡፡ 
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ሲሌ ሮቤሌ ላልቹን ወንዴሞቹን 

አግባባ፡፡  

ዮሴፍን ወዯ ጉዴጓዴ ከጨመሩ በኋሊ 

ምግብ ሇመብሊት ቁጭ አለ፡፡ ከሩቅም 

እስማዔሊዊያን ነጋዳዎች ግመልቻቸውን 

ጭነው ሲመጡ ተመሇከቱ፡፡ ነጋዳዎቹ 

ወዯ ግብፅ ነበር የሚጓዘት፡፡ ወንዴሞቹም 

ዮሴፍን ከጉዴጓዴ አውጥተው ሇነጋዳዎቹ 

በ20 ብር ሉጨጡት ተስማሙ፡፡ 

ወንጀሊቸውን ሇመሸሸግም የዮሴፍን 

ቀሚስ በፍየሌ አውራ ዯም ነክረው 

ሇያዕቆብ ይውሇት መጡ፡፡ ዮሴፍ 

በጨካኝ አውሬ እንዯተበሊ አስመስሇው 

አባታቸውን አታሇለ፡፡ ያዕቆብ በሃን 

ብዚት ጨርቁን ቀዯዯ፤ ሇበርካታ ቀናትም 

አሇቀሰ፡፡  

የዮሴፍ ሕይወት በግብፅ 

እስማኤሊዊያን ነጋዳዎቹ ግብፅ በዯረሱ 

ግዛ፣ ጲጥፋራ ሇተባሇ የፈሮዖን ጃንዯረባ፣ 

የበኞቹም አሇቃ ሇሚሆን የግብፅ ሰው 

ዮሴፍን ሸጡት፡፡ በግዛ ሂዯት ጲጥፋራ 

እግዙአብሔር ዮሴፍ በእጆቹ ስራ ሁለ 

እንዯባረከው ማስተዋሌ ቻሇ፡፡ ከዚም 

ዮሴፍን በቤቱ ሁለ ሊይ ሾመው፡፡ ዮሴፍ 

መሌከመሌካም ስሇነበር  

 

የጲጥፋራ ሚስት ዮሴፍን ወዯዯችው፡፡ 

ከዚም ከባሎ ጋር ከመሆን ይሌቅ ከዮሴፍ 

ጋር መሆንን ፈሇገች፡፡ ዮሴፍ ግን ይህ 

ስህተት እንዯሆነ ያውቅ ነበር፡፡ አንዴ ቀን 

ዮሴፍ አብሯት እንዱሆ ታገሇችው፡፡  

ዮሴፍ ግን ከእርሷ ሇማምሇጥ ሸሸ፡፡ በዙህ  

መሃሌ ኮቱ በእርሷ እጅ ሊይ ቀረ፡፡ ጲጥፋራ 
ቤቱ በዯረሰ ግዛ ሚስቱ ዮሴፍ ሉጎዲት 
እንዯነበር አዴርጋ በመናገር ባሎን ዋሸችው፡፡ 
ጲጥፋራ ዮሴፍን እስር ቤት ከተተው፡፡ ያም 
እንኳ ቢሆን እግዙአብሔር በዮሴፍ ሊይ 
መሕረቱን እና ባርኮቱን አሊቆመም ነበር፡፡ 
ከጥቂት ግዙያት በኋሊ ዮሴፍ በእስር ቤቱ 
ውስጥ በእስረኞቹ ሁለ ሊይ ሃሊፊ ሆኖ ተሸመ፡፡ 
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የጠጅ አሳሊፊውና የእንጀራ አበዚው 

ሕሌሞች 

ከዚ በኋሊ፣ የፈርዖን ጠጅ አሳሊፊና የእንጀራ 
አበዚ ሆነው ሲያገሇግለ የነበሩ ሰዎች ንጉሱን 
በዴሇው በእስር ቤት ተጣለ፡፡ አንዯ ማሇዲ 
ዮሴፍ እነዙህ ሰዎች በጣም አዜነው 
ተመሇከተና ሇምን እንዲኑ ጠየቃቸው፡፡ 
እነሱም ሕሌምን አሌመው ፍቺውን 
ባሇማወቃቸው እንዲኑ ነገሩት፡፡ 
እግዙአብሔር የሕሌምን ፍቺ እንዯሚሰጥ 
ሲነግራቸው ሁሇቱም ሕሌማቸውን ሇዮሴፍ 
በገሩት፡፡ 

 

የጠጅ አሳሊፊው ሕሌሙን እንዱህ ሲሌ 

ሇዮሴፍ ነገረው፤ የበሰለ ፍሬዎችን ያፈራች 

ሶስት ሏረግ ያሊት የወይን ዚፍ 

ተመሇከትኩ፡፡ ከፍሬውም ወስጄ በፈርዖን 

ጽዋ ሊይ ጨምቄ ሇፈርዖን ሰጠሁት፡፡ 

ዮሴፍም፣ ከሶስት ቀን በኋሊ ከእስር 

እንዯሚሇቀቅና ወዯ ቀዯመው ሹመቱ 

እንዯሚመሇስ በመንገር ሕሌሙን ፈታሇት፡፡ 

ዮሴፍ የጠጅ አሳሊፊውን በተሇቀቅህ ግዛ 

ግን፣ “የእኔንም ነገር ሇፈርዖን ነግረህ ከዙህ 

ቤት አውጣኝ” ሲሌ ውሇታ እንዱውሌሇት 

ጠየቀው፡፡  

በመቀጠሌም የእንጀራ አበዚው 

ሕሌሙን ሇዮሴፍ ነገረው፡፡ እንዱህም 

አሇው፣ ሶስት መሶብ እንጀራ በራሴ 

ሊይ ነበር፡፡ ወፎችም ከራሴ ሊይ 

ከመሶቡ ይበለ ነበር አሇው፡፡ ዮሴፍ 

ሇእንጀራ አበዚው፣ በሶስት ቀን ውስጥ 

ከአስር ቤት ትወጣሇህ፡፡ ከዚም በዚፍ 

ሊይ ተሰቅሇህ ወፎች ሰውነትህን 

ይበሊለ አሇው፡፡  

 

ከሶሰት ቀን በኋሊ፣ ፈርዖን ሇሌዯቱ 

ባጋጀው የግብዣ ሥነ-ስርዓት ሊይ 

የጠጅ አሳሊፊው በነጻ ሲሇቀቅ 

የእንጀራ አበዚው ግን ተገዯሇ፡፡ ነገር 

ግን የጠጅ አሳሊፊው ዮሴፍ የነገረውን 

ነገር ረሳ፡፡ ዮሴፍም ሇተጨማሪ ሁሇት 

አመታት በእስር ቤት ቆየ፡፡ 
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የፈርዖን ሕሌም 

አንዴ ቀን ፈርዖን እንግዲ የሆኑ ሕሌሞችን 

አሇመ፡፡ የፈርዖን ሕሌም ፈቺዎችና 

ጠቢባኖቹ ሕሌሞቹን መፍታት 

እንዲቃታቸው ባየ ግዛ የጠጅ አሳሊፊው 

ዮሴፍን አስታወሰው፡፡ ዮሴፍም ወዯ 

ፈርዖን እንዱመጣ ተዯረገ፡፡ እግዙአብሔር 

ሕሌሙን ሇመፍታት እንዯሚረዲው ዮሴፍ 

ሇፈርዖን ተናገረ፡፡ 

 

ፈርዖን ያሇመው የመጀመሪያ ሕሌም ይህ 

ነበር፣ “መሌካቸው ያማረ ሥጋቸውም 

የወፈረ ሰባት ሊሞች በናይሌ ወንዜ ዲር 

ሳር ይግጡ ነበር፡፡ ከእነርሱም በኋሊ 

መሌካቸው የከፋ ሥጋቸውም የከሳ 

ላልች ሰባት ሊሞች ከወንዘ ወጥተው 

ሰባቱን ወፋፍራም ሊሞች ዋጧቸው፡፡ 

ነገር ግን ክሳታቸው አሌቀነሰም ነበር፡፡ 

 

ሁሇተኛው ሕሌም ዯግሞ ይህ ነበር፣ “በአንዴ 

አገዲ ሊይ የነበሩ ያማሩና መሌካም የሆኑ ሰባት 

እሸቶች ወጡ፡፡ ከዚም በኋሊ የቀጠኑ እሸቶች 

ወጥተው ያማሩትን ሰባት እሸቶች ዋጧቸው፡፡”  

ዮሴፍም ከሰባት የጥጋብ አመታት በኋሊ ላልች 

ሰባት የራብ አመታት በግብፅ ሊይ እንዯሚመጡ 

በመናገር ሕሌሙን ፈታ፡፡  

ዮሴፍ መሪ ሆነ 

እግዙአብሔር ዮሴፍን እንዯባረከው ስሊየ፣ 

ፈርዖን ዮሴፍን ከእርሱ ብቻ የሚያንስ 

በማዴረግ በግብፅ ምዴር ሁለ ሊይ ሾመው፡፡ 

አስናት የምትባሌ ሚስትም አጋባው፡፡ ኋሊ ሊይ 

ይህች ሴት ምናሴ እና ኤፍሬም የተባለ ሁሇት 

ወንዴ ሌጆችን ሇዮሴፍ ወሌዲሇታሇች፡፡ 

እግዙአብሔር እንዲሇው ሰባቱ የጥጋብ አመታት 
በመጡ ግዛ፣ ዮሴፍ ትሌቅ ጎተራ በማጋጀት 

እህሌ አከማቸ፡፡  



6 

 

የያዕቆብ አስር ወንዴ ሌጆች የግብፅ ጉዝ 

ከሰባቱ የጥጋብ አመታት በኋሊ በምዴሩ ሊይ 

ታሊቅ ራብ ሆነ፡፡ ሰዎች እህሊቸውን በጨረሱ 

ግዛ ወዯ ግብፅ እየተጓዘ እህሌ ይገዘ ነበር፡፡ 

የዮሴፍ አባት ያዕቆብ፣ ግብፃዊያን እህሌ እንዯ 

ሚሸጡ ስሇሰማ ሌጆቹ ሄዯው ሇቤተሰቡ እና 

ሇእንስሶች የሚሆን እህሌ ገዜተው እንዱመጡ 

ሌጆቹን ወዯ ግብፅ ሊካቸው፡፡ ግብፅ መጥተው 

ባያቸው ግዛ ዮሴፍ ወንዴሞቹን 

አስታወሳቸው፡፡ ነገር ግን ሉያስተምራቸው 

የፈሇገው ነገር ስሇነበር ማንነቱን አሌገሇጠሊቸ 

ጋር ነው፣ አንደም ጠፍቷሌ” አለት፡፡   

ዮሴፍ ወንዴሙን ስምዖንን እስር ቤት 

በማቆየት ላልቹን እህሌ አስይዝ ወዯ 

መጡበት ሊካቸው፡፡ ስምዖን ከእስር 

የሚሇቀቀው፣ ታናሽ ወንዴማቸው የሆነውን 

ብንያምን ይው ወዯ ግብፅ ከመጡ ብቻ 

እንዯሆነ ነገራቸው፡፡ ዩሴፍ ወምዴሞቹን 

እጅግ አዴርጎ ይወዲቸው ስሇነበረ ሳያዩት 

አሇቀሰ፡፡  

 

ውም ነበር፡፡ “ሰሊዮች ናችሁ፣” አሊቸው 

ዮሴፍ በቁጣ፡፡ እነርሱ ግን፣ “ሰሊዮች 
አይዯሇንም፣ ባርያዎችህ አስራ ሁሇት 
ወንዴማማቾች በከንዓን ምዴር የአንዴ ሰው 
ሌጆች ነን፡፡ ታናሹም እነሆ ዚሬ ከአባታችን  

ብንያም ግብፅ ምዴር ዯረሰ 
 
የዮሴፍ ወንዴሞች ወዯአገራቸው በመመሇስ 
ሊይ ሳለ፣ ሇገዘት እህሌ ሉከፍለት ይገባቸው 
የነበረው ብር በእህሌ ከረጢታቸው ውስጥ  
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ሆኖ አገኙት፡፡ የግብፁ ገዢ (ዮሴፍ) 
ሰርቀው እንዯሄደ ያስብ ይሆናሌ ብሇው 
ፈሩ፡፡  

ቤታቸው በዯረሱ ግዛ፣ የሆነውን ሁለ 
ሇአባታቸው ነገሩት፡፡ በመጨረሻም ያዕቆብ፣ 
ብንያም ከወንዴሞቹ ጋር አብሮ ወዯ ግብፅ  
እንዱሄዴ ተስማማ፡፡ ሌጆቹንም መያዜ 
ከሚገባቸው እጥፍ ገንብ እና ስጦታ 
አስይዝ ሰዯዲቸው፡፡   

 
ግንፅ ሲዯርሱ፣ ብንያምን በዮሴፍ ፊት 
አቀረቡት፡፡ ዮሴፍም ብንያምን ስሊየው 
እጅግ በጣም ዯስ አሇው፡፡ ነገር ግን አሁንም 

ማንነቱን ሉገሌጥሊቸው አሌወዯዯም፡፡ ከዙህ 

በኋሊ ዮሴፍ ሇወንዴሞቹ ሌዩ የእራት ግብዣ 

አጋጀሊቸው፡፡ የብንያም የምግብ ፈንታ 

ከላልቹ ይሌቅ አምስት እጅ የሚበሌጥ ነበር! 

 

የዮሴፍ ወንዴሞች ወዯ ቤታቸው ሲመሇሱ 

የዮሴፍ ጽዋ እና ሇወሰደት እህሌ ይከፈሌ 

የነበረው ብር በብንያም የእህሌ ከረጢት 

ውስጥ ተገኘ፡፡  ወንዴሞቹም ባዩት ነገር 

ተበሳጭተው ሌብሳቸውን ቀዯደ፡፡ ዮሴፍ 

ራሱ አገሌጋዮቹን አዝ ገንቡንና ጽዋውን 

በብንያም የእህሌ ከረጢት ውስጥ 

 

እንዱጨምሩ ማዴረጉን አያቁም 

ነበር፡፡   

 

ወዯ ዮሴፍ ተመሌሰውም 

ምህረት እንዱያዯርግሊቸው 

ሇመኑት፡፡ ብንያም ከእነርሱ ጋር 

ወዯ ከነዓን ካሌተመሇሰ 

አባታቸው ያዕቆብ ከሃን የተነሳ 

እንዯሚሞት ነገሩት፡፡ 

ዮሴፍ ከዙህ በሊይ 
ወንዴማቸው አሇመሆኑን 
አስመስል መቆየት አሌቻሇም፡፡ 

“እኔ ወንዴማችሁ ዮሴፍ ነኝ፣” 
ባሊቸው ግዛ ማመን 
እስኪሳናቸው ዴረስ ዯነገጡ፡፡ 
እያሇቀሰም ወንዴሞቹን ሁለ 
አቅፎ ሳማቸው፡፡ በዙህ የራብ 
ግዛ እንዲይሞቱ እግዙአብሔር 
በአሊማ ዮሴፍን ወዯ ግብፅ 
እንዱመጣ እንዲዯረገው 
ሇወንዴሞቹ አብራራሊቸው፡፡     
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Joseph could not hide that he was 

their brother any longer. “I am 

Joseph,” he cried. They could hardly 

believe it! He wept as he kissed all of 

his brothers. He explained that  

God sent him to Egypt so that they 

would not die during the famine.  

 

ያዕቆብ ወዯ ግብፅ ተጓ 

ያዕቆብ እና ቤተሰቡ ወዯ ግብፅ መጥተው በጌሴም ምዴር እንዱኖሩ የሚጠይቅ የግብዣ  

ጥሪ አስይው ዮሴፍና ፈርዖን የዮሴፍ ወንዴሞችን በዯህና ወዯ አገራቸው አሰናበቷቸው፡፡ 

ጌሴም፣ በግብፅ ውስጥ ካለ ስፍራዎች እጅግ መሌካም የምትባሌ ነበረች፡፡ ሌብስ፣ ገንብ፣ 

ምግብ አህዮች እና ሰረገልች በስጦታ ተበረከተሊቸው፡፡  
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ያዕቆብ፣ ዮሴፍ በሕይወት እንዲሇ ሲሰማ 

እጅግ ዯስ ተሰኘ፡፡ ያዕቆብ ሇእግዙአብሔር 

የምስጋና መስዋዕት ባቀረበ ግዛ፣ 

እግዙአብሔር የያዕቆብን ቤተሰብ በግብፅ 

ምዴር እንዯሚያበዚ ተናገረው፡፡  

ያዕቆብ፣ ኤፍሬምንና ምናሴን ባረካቸው 

ያዕቆብ ከመሞቱ በፊት በግብፅ ምዴር 

ሇ17 አመታት ኖረ፡፡ ከመሞቱ በፊት 

የዮሴፍን ሌጆች እንዯ ሌጆቹ አዴርጎ ሌዩ 

የሆነ ባርኮት ይባርካቸው ንዴ ኤፍሬምንና  

 
ምናሴን ወዯ እርሱ 
እንዱያመጣቸው ዮሴፍን 
ጠየቀው፡፡ ያዕቆብ ቀኝ 
እጁን በዮሴፍ ታናሽ ሌጅ 
ሊይ ግራ እጁን ዯግሞ 
በታሊቁ ሊይ አዯረገ፡፡ ይህ 
ግን በባህሊቸው የተሇመዯ 
አሌነበረም፡፡ ቀኝ እጅ 
ትሌቁን በረከት ያመሇክት 
ነበርና ዮሴፍ በአክብሮት 
አባቱን ያዕቆብን ሉያርም 
ሞከረ፡፡ ነገር ግን ሆን 
ብል ይህን እንዲዯረገ 
ሇዮሴፍ ነገረው፡፡  
 
ያዕቆብም ባረካቸው 
እንዱህም አሇ፣ ኤፍሬም 
ታሊቅ ሕዜብ ይሆናሌ፡፡ 
ነገር ግን ታናሽ ወንዴሙ 
ከእርሱ ይበሌጣሌ፡፡  

 
ከባረካቸው በኋሊ ያዕቆብ 

በ147 አመቱ ሞተ፡፡  

የዮሴፍ ሞት 

  
ያዕቆብ ከሞተ በኋሊ ወንዴሞቹ በዮሴፍ 
ሊይ በሌጅነቱ ባዯረጉት በዯሌ ምክንያት 
ይበቀሇን ይሆናሌ ብሇው ሰጉ፡፡ ዮሴፍ ግን 
ምህረት እንዲዯረገሊቸው ነገራቸው፡፡ 
ወንዴሞቹ በእርሱ ሊይ ያዯረሱትን ግፍ  
ቤተሰቡ ከራብ ይተርፍ ንዴ እግዙአብሔር 
በመሌካም እንዯ ሇወጠውም 
አስታወሳቸው፡፡ እርሱ ከሞተ በኋሊ 
እግዙአብሔር ራቸውን ከግብፅ አውጥቶ 
ሇአብርሃም፣ ሇይስሃቅና ሇያዕቆብ 
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ሉሰጣቸው ወዯ ማሇሊቸው 

ምዯር እንዯሚወስዲቸው 

ሇወንዴሞቹ ነገራቸው፡፡ ዮሴፍ 

በ110 አመቱ ሞተ፡፡  

በሚቀጥሇው ትምሕርታችን 

ዯግሞ እግዙአብሔር 

ሇአብርሃም፣ ሇይስሃቅና 

ያዕቆብ የገባውን ቃሌ እንዳት 

እየጠበቀ መቀጠለን 

እንማራሇን፡፡ 
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የቃሌ ጥናት ጥቅስ: ፍጥረት 49:22, 23, 24 

ዮሴፍ በግብፅ ሊይ ገዥ በነበረ ግዛ፣ ሇመብሌ ከሚሆን ነገር ሁለ ከአምስት አንዴ እጁ  

(1/5) ሇሰባት አመታት እንዱቆጠብ አዴርጎ ነበር፡፡ ከዙህ በታች በተሰጣችሁ ምሳላ 

ውስጥ በእያንዲንደ አመት ምን ያህሌ መሇኪያ እንዯተቆጠበ አስሌታችሁ አግኙ፡፡  

አመት       መሇኪያ    የተቆጠበው  አጠቃሊይ  

 1  100   1/5   = _____  

 2   100   1/5   = _____  

 3   100   1/5   = _____  

 4   100   1/5   = _____  

 5   100   1/5   = _____  

 6   100   1/5   = _____  

 7   100   1/5   = _____  

በአጠቃሊይ ሇሰባት አመት የተቆጠበው = _____  

በራቡ መን፣ ግብፃዊያን ከዙህ መሇኪያ ውስጥ በእያንዲንደ 

አመት ምን ያህለን መሇኪያ ይበለ ነበር? ______  

 


