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የዬሴፍ ሕይወት  
የዮሴፍ ሕይወት ከሌጅነቱ ጀምሮ አዯገኛ እና አስዯሳች በሆኑ ሁኔታዎች የተሞሊ 

ነበር፡፡ የያዕቆብ አስራ አንዯኛ ሌጅ ነበር፡፡ ዮሴፍ፣ ያዕቆብ ከራሔሌ የወሇዯው 

የመጀመሪያ ሌጅ ነበር፡፡ ከባሇፈው ትምሕርታችን እንዯምታስታውሱት የዮሴፍ 

ታሊቆች፡- ሮቤሌ፣ ስምዖን፣ ላዊ፣ ይሁዲ፣ ይሳኮር፣ ዚብልን፣ ጋዴ፣ አሴር፣ ዲን፣ 

እና ንፍታላም ናቸው፡፡ ብንያም የሁለ ታናሽ ነበር፡፡ ሌጆች፣ ያዕቆብ ሌያ እና 

ራሔሌ የሚባለ ሁሇት ሚስቶች እንዯነበሩት ታስታውሳሊችሁ? ያዕቆብ ሇራሔሌ 

ያዯሊ ነበር፡፡ ዮሴፍ ከእርሷ የወሇዯው የመጀመሪያ ሌጁ ስሇነበር ከላልቹ ሌጆች 

ይሌቅ አስበሌጦ ይወዯው ነበር፡፡ በዙህ ምክንያት የዮሴፍ ታሊሊቅ ወንዴሞች 

በዮሴፍ ሊይ ይቀኑ ነበር፡፡ ቅንአት ማሇት አንዴ ሰው ላሊው ሰው በሚያገኘው 

መሌካም ነገር ዯስተኛ አሇመሆን ማሇት ነው፡፡ እግዙአብሔር ቅንአትን 

አይወዴም፡፡ ቅንአት፣ ግዴያን እና ስርቆትን የመሳሰለ እግዙአብሔር 

የማይወዲቸውን ነገሮች እንዴናዯርግ ይገፋፋናሌ፡፡ 

የዮሴፍ እዴሜ አስራ ሰባት ገዯማ በሆነበት ወቅት አባቱ ያዕቆብ ሌዩ ቀሚስ 

አዯረገሇት፡፡ ቀሚሷ በብዘ ሕብር ያጌጠች ነበረችና ዮሴፍ እጅግ ተዯሰተ፡፡ 

ወንዴሞቹ ግን በዙህ ነገር ዯስተኛ አሌነበሩም፡፡ በዮሴፍ ሊይ ቀኑበት፡፡  

አንዴ ቀን፣ ዮሴፍ ሕሌምን አሇመ፡፡ ሕሌሙንም ሇወንዴሞቹ እንዱህ ሲሌ 

ነገራቸው፣ “እነሆ እኛ በእርሻ መካከሌ ነድ ስናስር ነበርና፣ እነሆም የእኔ ነድ ቀጥ 

ብሊ ቆመች፤ የእናንተም ነድችበ ዘሪያ ከበው እነሆ ሇእኔ ነድ ሰገደ፡፡” ወንዴሞቹ 

ግን፣ “በእኛ ሊይ ሌትነግስብን ይሆን? ወይስ ሌትገዚን ይሆን?” በማሇት 

ተበሳጩበት፡፡ ዮሴፍ ፀሏይና ጨረቃ ሲሰግደሇት የሚያሳይ ላሊ ሕሌምን ጨምሮ 

አሇመ፡፡ ይህን ሕሌም ሲሰሙ ወንዴሞቹ ይበሌጥ ጠለት፡፡ አባቱ ያዕቆብም 

በሰማው ነገር ዯስተኛ አሌነበረም፡፡  



 

3 

 

ከእሇታት አንዴ ቀን፣ ያዕቆብ በበግ ጥበቃ ሊይ ያለት ሌጆቹ ዯህና መሆናቸውን 

ያይ ንዴ ዮሴፍን ወዯ ወንዴሞቹ ሊከው፡፡ ዮሴፍም የወንዴሞቹን ዯህንነት 

ሇማየት ጉዝውን ጀመረ፡፡ ባገኛቸውም ጊዛ እጅግ ዯስ አሇው፡፡ እነርሱ ግን 

ዮሴፍን በማየታቸው ዯስተኞች አሌነበሩም፡፡ እረስ በእርሳቸው፣ “ያ ባሇ ሕሌም 

ይኸው መጣ፡፡ አሁንም ኑ እንግዯሇውና በአንዴ ጉዴጓዴ ውስጥ እንጣሇው፡፡” 

ተባባለ፡፡ ከዚም ዮሴፍን ወዯጉዴጓዴ ውስጥ ጣለት፡፡ ዮሴፍ ከጉዴጓዴ ውስጥ 

መውጣት አሌቻሇም፡፡ 

ቀጥሇው ምን ማዴረግ እንዲሇባቸው በመነጋገር ሊይ ሳለ፣ ወዯ ግብፅ የሚጓዘ 
ነጋሬዎች ወዯ ስፍራው ዯረሱ፡፡ ወንዴሞቹም ዮሴፍን ሇባርነት ሇመሸጥ አሳብ 
መጣሊቸው፡፡ 
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ነጋዳዎቹም ዮሴፍን በሃያ ብር በመግዚታቸው ዯስ ተሰኙ፡፡ ከገዘትም በኋሊ 
ዮሴፍን ወዯ ግብፅም ይውት ሄደ፡፡ ዮሴፍ ግብፅ ከዯረሰ በኋሊ ጲጥፋራ ሇተባሇ 

ሰው በዴጋሚ በባርነት ተሸጠ፡፡  

ዮሴፍ ሲሸጥ ከአስራሁሇቱም ታሊቅ የነበረው ሮቤሌ በቦታው አሌነበረም፡፡ 

ወንዴሞቹ ባዯረጉት ነገር እጅግ በጣም ተበሳጨ፡፡ ሇአባታቸው ምን ብሇው 

እንዯሚነግሩም አሳሰበው፡፡ የዬሴፍን ቀሚስ ወስዯው በፍየሌ ዯም ከነከሩት በኋሊ 

ቀሚሱን ወዯአባታቸው ሇመውሰዴ ተማከሩ፡፡ አሳቡ የጭካኔ አሳብ ነበር፡፡ 

አባታቸውም ቀሚሱን በተመሇከተ ጊዛ ዮሴፍ በአንበሳ ተበሌቶ እንዯሞተ አሰበ፡፡ 

መሞቱንም በማመን ያዕቆብ ታሊቅ ሃን አነ፡፡  
 
ያዕቆብ በታሊቅ ሃን ውስጥ በነበረበት ወቅት ዮሴፍ በግብፅ በባርነት ውስጥ 
ነበር፡፡ ጲጥፋራ ሇተባሇ የፈርዖን በኞች አሇቃ ያገሇግሌ ነበር፡፡ ዮሴፍ እምነቱን 
በእግዙአብሔር ሊይ ጥል ይኖር ነበር፡፡ እግዙአብሔር ነገሩን ሁለ 
እንዯሚቆጣጠርና እንዯሚያስተካክሌ ያውቅ ነበር፡፡ 
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ዮሴፍ ማንም እንዱያዜንሇት አሌፈሇገም፡፡ በትጋት ስራውን ያከናውን ነበር፡፡ 

አሇቃውም በዮሴፍ ዯስተኛ ነበር፡፡ የጲጥፋራ ሚስት ግን በዮሴፍ ውበት ተማርካ 

ነበር፡፡  

 

 

ዮሴፍ በጲጥፋራ ንብረት ሁለ ሊይ አስተዲዲሪ ሆነ፡፡ የእጆቹ ስራዎች 

ስሇተከናወኑሇት ሰዎች ወዯእርሱ መመሌከት ጀመሩ፡፡ ዮሴፍ እግዙአብሔር 

እንዱረዲው ወዯ እግዙአብሔር ወትር ይጸሌይ ነበር፡፡ 
 ከእሇታት አንዴ ቀን፣ የጲጥፋራ ሚስት ዮሴፍ አብሯት እንዱተኛ ጠየቀችው፡፡ 

እርሱ ግን እንቢ አሇ፡፡ እርሷም የዮሴፍን ሌብስ ይዚ ባሎ ሲመጣ እያሇከሰጭ 

እንዱህ ስትሌ ዋሸች፡- “ያገባህሌን ዕብራዊው ባሪያ ሉሳሇቅብኝ ወዯ እኔ ገባ፣ እኔም 

ዴምፄን ከፍ አዴርጌ ስጮህ፣ ሌብሱን በእጄ ተወና ወዯ ውጭ ሸሸ፡፡” ጲጥፋራም 

በሰማው ነገር ተበሳጭ ዮሴፍን ወዯ ግዝት ቤት አገባው፡፡    
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ዮሴፍ እንዱረዲውና እንዱያዴነው ወዯ እግዙአብሔር ግን ይጸሌይ ነበር፡፡ በእስር ቤቱ 

ውስጥ በርካታ እስረኞች ነበሩ፡፡ በምግብና መጠጥ ምክንያት እርስ በእርሳቸው ይጣለ 

ነበር፡፡ የእስር ቤቱ ጠባቂ ዮሴፍ የመሪነት ችልታ እንዲሇው ተመሇከተ፡፡ ዮሴፍንም 

የእስረኞቹ አሇቃ አዴርጎ ሾመው፡፡ እግዙአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበር፡፡ 
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አንዴ ቀን የፈርዖን የጠጅ አሳሊፊና የእንጀራ አበዚ ወዯ እስር ቤት ተጣለ፡፡ አንዴ ቀን 

እነዙህ ሰዎች ሕሌምን አሇሙ፡፡ ዮሴፍ እግዙአብሔር ይረዲው ስሇነበረ ሕሌም ይፈታ 

ነበር እናም እነዙህን ሰዎች ሕሌማቸውን በመፍታት ሉረዲቸው ፈሇገ፡፡ በፍቺው 

መሰረት ጠጅ አሳሊፊው ከሶስት ቀናት በኋሊ የሚፈታ ሲሆን እንጀራ አበዚው ግን 

በሶስት ቀናት ውስጥ ይሰቀሊሌ፡፡ ከሶስት ቀናት በኋሊ ሁለ ነገር እንዯ ሕሌሙ ሆነ፡፡ 

ከሁሇት አመታት በኋሊ የግብፅ ፈርዖን አንዴ እንግዲ ሕሌምን አሇመ፡፡ በግብፅ ግዚት 
ያሇ አንዴስ እንኳ የህሌሙን ፍቺ ሇፈርዖን ሉያሳውቀው አሌቻሇም፡፡ በዙህ ግዛ ጠጅ 
አሳሊፊው ዮሴፍን አስታወሰው፡፡ ፈርዖን ዮሴፍን አስጠራው፡፡ ዮሴፍም ሕሌሙን 
ፈታ፡፡ በፍቺው መሰረትም በግብፅ ሊይ ሰባት የጥጋብና ሰባት የረሃብ አመታት 
እንዯሚሆኑ ተናገረ፡፡ ዮሴፍም ብሌህና አዋቂ ሰው በግብፅ ሊይ እንዱሾምና ይህ ሰው 
በሰባቱ የጥጋብ አመታት እህሌ እንዱያከማች ፈርዖንን መከረው፡፡ 
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ፈርዖንም በዮሴፍ አሳብ ተስማምቶ ሇዙህ ስራ ዮሴፍ ራሱን ሾመው፡፡  

ዮሴፍም ግብፅን ሇሰባቱ የረሃብ አመታት ሉመግብ የሚችሌ በቂ እህሌ በሰባቱ 

አመታት የጥጋብ መን ሰበሰበ፡፡ የረሃቡ መን በዯረሰ ጊዛ እንግዲ የሆኑ ሰዎች 

እህሌ ከእርሱ ሇመግዚት መጡ፡፡ 
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ዮሴፍ እነዙህ ሰዎች ወንዴሞቹ መሆናቸውን አስታወሰ! እነርሱ ግን ዮሴፍ የግብፅ 

ገዢ ሆኖ በጣም ተሇውጦ ስሇነበረ ሉያስታውሱት አሌቻለም፡፡ እህሌ ሇመግዚት 

በጠየቁት ግዛ፣ ሰሊዮች ናችሁ በማሇት እስር ቤት እንዱገቡ አዯረጋቸው፡፡ ከጥቂት 

ቀናት በኋሊ ስምዖንን አስቀርቶ ላልቹን ሇቀቃቸው፡፡ ብንያምን ይውን ወዯ ግብፅ 

ተመሌሰው እንዱመጡ አዚቸው፡፡ ወዯ አገራቸው ተመሌሰውም ብንያም ተመሌሶ 

ከእነርሱ ጋር እንዱሄዴ አባታቸው ያዕቆብን ጠየቁት፡፡ ያዕቆብ ላሊ ተጨማሪ ሌጅ 

በሞት እንዲያጣ ቢፈራም፣ በመጨረሻ ብንያም ከእነርሱ ጋር ወዯ ግብፅ እንዱሄዴ 

ፈቀዯ፡፡  
ብንያምን ይው ወዯ ግብፅ ከተመሇሱ በኋሊ እህሊቸውን ይው ወዯ አገራቸው 
በመመሇስ ሊይ ሳለ፣ ከኋሊቸው ሰረገሊ ሲከተሊቸው ተመሇከቱ፡፡ ካስቆሟቸውም 
መኋሊ፣ አንዴ ወታዯር የዮሴፍ ወንዴሞችን የእህሌ ከረጢት መፈተሸ ጀመረ፡፡ 
በብንያም ከረጢት ውስጥም የዮሴፍን የብር ጽዋ አገኙ፡፡ ሁለንም ይው ወዯ 
ዮሴፍ መሇሷቸው፡፡ ወዯ እርሱ ፊት በቀረቡም ግዙ፣ ዮሴፍ ብንያምን የእርሱ ባርያ 
አዴርጎ እንዯሚያስቀረው ዚተባቸው፡፡ 
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ዮሴፍ እነዙህ ሰዎች ወንዴሞቹ መሆናቸውን አውቋሌ፡፡ እናም ሉጎዲቸው ፈጽሞ 
አሌፈሇገም፡፡ አንዲች ትምህርት ሉያስተምራቸው ግን ፈሌጓሌ፡፡ ማንነቱን መዯበቅ 
የማይችሌበት ዯረጃ ሲዯርስ በሇቅሶ ተሞሌቶ ሇወንዴሞቹ እንዱህ ሲሌ ነገራቸው፣ 
“ወዯ ግብፅ የሸጣችውኝ እኔ ወንዴማችሁ ዮሴፍ ነኝ፡፡” ዮሴፍ ወዱያውኑ 

ሇወንዴሞቹ ምህረት አዴርጎሊቸው ስሇአባቱ መጠየቅ ጀመረ፡፡  

 

ስሇዮሴፍ ሇአባታቸው ሇመንገር ወዯ ትውሌዴ አገራቸው ተመሇሱ፡፡ ያዕቆብ ሌጆቹ 
የነገሩትን ነገር ሇማመን ተቸገረ፡፡ ቤተሰቡ በሙለ ሇሁሊቸውም የሚበቃ ምግብ 
ወዲሇበት አገር ወዯ ግብፅ ጉዝ ጀመሩ፡፡ እግዙአብሔር የዙህን ቤተሰብ ሕይወት 
ከረሃብ ሇማትረፍ ዮሴፍን ተጠቀመ፡፡ ዮሴፍ አግብቶ ምናሴ እና ኤፍሬም የተባለ 
ሁሇት ወንዴ ሌጆች ነበሩት፡፡ 
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ቃሊትን የመክተት ጨዋታ 

የቃሌ ጥናት ጥቅስ: ፍጥረት 50:20  

 

በዙህ የቃሊት ጨዋታ ውስጥ በታሪኩ 

ውስጥ የሚገኙ ቃሊትን 

ትመሇከታሊችሁ፡፡ አስተማሪያችሁ 

ወይም ወሊጆቻችሁ እነዙህን ቃሊት 

በመክተት እንዱረዶችሁ ጠይቁ፡፡ 

ጨዋታውን የእንግሉኛውን ቃሊት 

በመጠቀም አሟለ፡፡ 
brothers  ወንዴሞቹ 
sold   ሸጡት 
potiphar  ጲጥፋራ 
dream   ሕሌም 
prion   እስር ቤት 
Joseph   ዮሴፍ 
sheaves  ነድ 
 
ወዯታች:  

1) ዮሴፍ ሇረጅም አመታት የቆየበት 

ስፍራ፡፡ 2) በብዘ ቀሇማት ያጌጠ ቀሚስ 

ያሇው ሌጅ ስም፡፡ 3) ዮሴፍ ብሕሌሙ፣ 

የወንዴሞቹ ________ ሇእርሱ ነድ 

ሲሰግደ ተመሇከተ፡፡ 4) ከዮሴፍ እህሌ 

ሇመግዚት ወዯ ግብፅ የመጡት ናቸው፡፡. 

6) ዮሴፍን ሇማጥፍት ወንዴሞቹ ምን 

አዯረጉ 

ወዯጎን:  

5) ዮሴፍ ያገሇግሇው የነበረ ሰው ስም፡፡ 

7) በእንቅሌፍ ስንሆን የምናየው ራዕይ፡፡ 


