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ያዕቆብ እና ዔሳው 
በትምሕርት 3 ሊይ አብርሃም ሇሌጁ 

ሇይስሐቅ ሚሰት ይፈሌግሇት ዘንድ 

አገሌጋዩን እንደሊከ ተምረናሌ፡፡ አገሌጋዩም 

በጉዞው ወቅት ርብቃ የተባሇች ሴት አግኝቶ 

ይዟት  እንደተመሇሰ አይተናሌ፡፡ 

አንድ ምሽት ይስሐቅ በእርሻ መካከሌ ነበር፡፡ 

አይኑንም አንስቶ ግመልች ከሩቅ ሲመጡ 

ተመሇከተ፡፡ የአባቱ አገሌጋይ እንደሆነ 

አወቀ፡፡ ከአገሌጋዩም ጋር አንዲት በጣው 

ውብ ሴት ተመሇከተ፡፡  

ርብቃብ አንድ ሰው ከሩቅ ተመሌክታ 

አገሌጋዩን ማን እንደሆነ ጠየቀችው፡፡ 

አገሌጋዩም የእርሱ ጌታ፣ ይስሐቅ እንደሆነ 

ነገራት፡፡  

አገሌጋዩ ሇይስሐቅ የሆነውን ነገር ሁለ 

ነገረው፡፡ ይስሐቅም ይህች ሴት የወደፊት 

ሚስቱ እንደሆነች አወቀ፡፡ ይስሐቅና ርብቃ 

ተጋብተው ቀሪ ግዜአቸውን በፍቅር 

አሳሇፉ፡፡ 

አብርሃም ደግሞ 175 አመት ከኖረ በኋሊ 

ሞተ፡፡ 

የይስሐቅ ቤተሰብ 

ይስሐቅና ርብቃ ሇ20 አመታት ሌጅ 
አሌነበራቸውም፡፡ ይስሐቅ ሌጅ 
እንዲኖራቸው ወደ እግዚአብሔር ጸሇየ፡፡ 
ርብቃም ፀነሰች፡፡ 

ርብቃ በማህፀኗ ውስጥ ባለ ሌጆች መካከሌ 

ከፍተኛ ትግሌ እንዳሇ አስተዋሇች፡፡ ይህ ሇምን 

እንደሆነ እግዚአብሔርን ጠየቀች፡፡ 

እግዚአብሔርም በማህፀኗ ውስጥ ሁሇት 

ሌጆች እንዳለ ነገራት! ይስሐቅና ርብቃ 

መንትያ ሌጆች ሉወሌዱ መሆኑ ነው! ከእነዚህ 

ህጻናት ሁሇት ሕዝብ (ትውሌድ) እንደሚገኝ 

እግዚአብሔር አስታወቃቸው፡፡ ቀድሞ 

የሚወሇደው ቀጥል ሇሚወሇደው እንደሚገዛ 

እግዚአብሔር ሇርብቃ ነገራት፡፡  

ርብቃ የመውሇጃዋ ጊዜ ሲደርስ በመጀመሪያ 

ቀይና ጸጉራም ሌጅ ወሇደች፡፡ ስሙንም ዔሳው 

ብሇው ጠሩት፡፡ ከሱ ቀጥል ደግሞ ያዕቆብ 

ተወሇደ፡፡ ይስሐቅና ርብቃ ባገኟቸው ሌጆች 

በጣም ተደሰቱ!  

ዔሳው አዳኝ ሆነ፡፡ በየቦታው እየዞረ እንስሳትን 

ያድን ነበር፡፡ ታናሹ ያዕቆብ ደግሞ እረኛ ሆነ፡፡ 

እንስሳቶችን መንከባከብና ሇምግብ የሚሆን 

አትክሌክቶችን ማሳደግ ይወድ ነበር፡፡ ያዕቆብ 

ከቤቱ ሳይርቅ እንስሶቹን ይጠብቃሌ፣ ሰብሌ 

ያሳድጋሌ፡፡  

ነገር ግን የዔሳውና የያዕቆብ ወሊጆች አንድ 

ስህተት ሰሩ፡፡ ሁሇቱም አስበሌጠው 

የሚወዱት ሌጅ ነበራቸው፡፡ ይስሐቅ አደን 

አድኖ የሚበሊ ይዞ ይመጣ የነበረውን ዔሳውን 

አብሌጦ ይወደው ነበር፡፡ ርብቃ ደግሞ 

ያዕቆብን አብሌጣ ትወደው ነበር፡፡ 
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ወሊጆች ሌጆቻቸውን ማበሊሇጥ 

የሇባቸውም፡፡ ይህን ካደረጉ ሌጆች እርስ 

በእርሰሳቸው ያሇአግባብ መወዳደር 

ይጀምራለ፡፡ 
 

 

ዔሳው የመጀመሪያ ሌጅ ስሇሆነ “የብኩርና 

መብት” ነበረው፡፡ ይህ ማሇት ወሊጆቹ 
ሲሞቱ ከማንም የተሻሇ ትሌቅ የውርስ ድርሻ 
ይኖረዋሌ ማሇት ነው፡፡   
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ይህ ማሇት ዔሳው ከያእቆብ ይሌቅ ብዙ 
እንስሳት፣ መሬት እና ገንዘብ ይወርሳሌ 
ማሇት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ፣  
የበኩር ሌጅ በመሆኑ ምክንያት 
እግዚአብሔር ሇይስሐቅ አባት 
ሇአብርሃም የገባሇትን ቃሌ ኪዳንም 
ይወርሳሌ 

 

እግዚአብሔር ሇአብርሃም ቃሌ የገባሇትን ነገር 

ታስታውሳሊችሁ? ቤተሰቡ ታሊቅ ይሆናሌ፡፡ 

ሌጆቹ ላልች በርካታ ሌጆችን ይወሌዳለ፡፡ 

ሇመፈጸም ረጅም ዘመን የሚያስቆጥር 

ቢሆንም እንኳ አንድ ወቅት ሊይ ቤተሰቡ 

በሰማይ እንዳለ ከዋክብት የበዙ ይሆናለ!  
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አንድ ቀን፣ ዔሳው አደን ቆይቶ በጣም ርቦት 
ወደቤት ተመሇሰ፡፡ ያዕቆብ ደግሞ በቤት 
ሆኖ ምስር ወጥ እየሰራ ነበር፡፡ ዔሳው 
ያዕቆብ ከምግቡ እዲሰጠው ጠየቀው፡፡  

ያዕቆብም ዔሰው በጣም እንደራበው 
ተመሌክቶ ብኩርናህን ሽጥሌኝና ከምግቡ 
እሰጥሃሇው አሇው፡፡ ዔሳው የሚሞት 
እስኪመስሇው ርቦት ነበርና ብኩርናውን 

 

ሉሸጥ ተስማማ፡፡  

የይስሐቅ ባርኮት 

ይስሐቅ አይኑ ማየት 

እስኪሳነው ድረስ እጅግ 

አረጀ፡፡ ሉሞትም ቀርቦ 

እንደሆነ በማወቁ የበኩር 

ሌጁን ዔሳውን የበኩርነቱን 

በረከት ሉባርከው ወሰነ፡፡ 

ይስሐቅ ዔሳውን ጠርቶ፤  

ከመሞቴ በፊት እንድ 

መርቅህ አጋዘን አድነህ 

እንደ ምወደው አድርገህ 

ሰርተህ አብሊኝ አሇው፡፡ 

ዔሳውም ሉያድን ፈጥኖ 

ወጣ፡፡  

 

ይስሐቅ ሇሌጁ የተናገረውን 

ርብቃ ሰማች፡፡ ይህን 

በረከት ዔሳው እንዲያገኝ 

አትፈሌግም ነበር፡፡  

ያዕቆብን አብሌጣ ትወደው 

ስሇነበር ባርኮቱን እርሱ 

እንዲያገኝ ትፈሌግ ነበር፡፡ 

ስሇዚህ ያዕቆብን ጠርታ  
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ሁሇት ጠቦቶች አርዶ 
እንዲያመጣሊት አዘዘችው፡፡  
ስጋውን ወስዳ ርብቃ ይስሐቅ 
እንደ ሚወደው አድርጋ 
ሰራቸው፡፡ ያዕቆብ ምግቡን ወደ 
ይስሐቅ ይዞ እንዲገባና በረከቱን 
ከዔሳው ቀድሞ እንዲወስድ 
አቻኮሇችው፡፡  

ያዕቆብ ግን የእኔ ሰውነት ሇስሊሳ 

ነው፤ ዔሳው ጸጉራም ስሇሆነ 

አባቴ ከነካኝ እኔ መሆኔን 

ያውቃሌ ሲሌ ሇርብቃ መሇሰ፡፡ 

ርብቃ ሇዚህ የሚሆን ላሊ ዘዴ 

አዘጋጅታ ነበር፡፡ 

ምግቡን አዘጋጅታ እንደ 

ጨረሰች፣ የዔሳውን ሌብስ 

ሇያዕቆብ አሇበሰች፡፡ በእጆቹና 

አንገቱ ሊይ ደግሞ የጠቦቶቹን 

ቆዳ አደረገችሇት፡፡ ይስሐቅ 

ሲነካው ጸጉራም ሆኖ 

እንዲሰማው ነበር ይህን 

ያደረገችው፡፡ 

ርብቃ ይህን ማድረግ 

አሌነበረባትም፡፡ ምክንያቱም 

እግዚአብሔር ታሊቁ (ዔሳው) 

ሇታናሹ (ያዕቆብ) እንደሚገዛ 

አስቀድሞ ነግሯታሌና፡፡ ይህህህ 

እግዚአብሔርን በመታመን 

መጠባበቅ ነበረባት፡፡ ነገር ግን 

ይህንን በገዛ እጇ ሇማድረግ 

ወሰነች፡፡ 
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ያዕቆብ ወደ ይስሐቅ ገብቶ የመጀመሪያ 

ሌጁ ዔሳው እንደሆነ በመናገር ዋሸ፡፡ 

ምግቡን አዘጋጅቶ እንደጨረሰ 

ሲነግረው ይስሐቅ ሌጆ በዚህ ፍጥነት 

አድኖ ምግብ በማዘጋጀቱ ተገረመ፡፡ 

ያዕቆብ ግን እግዚአብሔር እንዳሳካሇት 

በመናገር ዋሸ፡፡ ይስሐቅ ስሇተጠራጠረ 

ቀርቦ ይነካው ዘንድ ያዕቆብን ጠራው፡፡ 

ሲነካውም ሌክ እንደበኩር ሌጁ ዔሳው 

ጸጉራም ነበር፡፡  

ይስሐቅ ያዕቆብ ያመጣሇትን ምግብ 

ከተመገበ በኋሊ የብኩርና በረከቱን 

ባረከው፡፡ 

ይስሐቅ እንዲህ ሲሌ ያዕቆብን ባረከው፤ 

“እግዚአብሔር የሰማይን ጠሌ 

የምድርንም በረከት የተትረፈረፈ እህሌና 

የወይን ጠጅ ይስጥህ፡፡ መንግስታት 

ይገዙሌህ፤ ሕዝቦችም ተደፍተው እጅ 

ይንሱህ፡፡”  

ዒሳው ከአደን ተመሇሰ 

ያዕቆብ ከአባቱ ከተሇየ በኋሊ ዔሳው 

ከአደኑ ተመሇሰ፡፡ ምግብ አዘጋጅቶ ወደ 

አባቱ ገባ፡፡ ይስሐቅም “ማን ነህ 

አንተ?” ሲሌ ጠየቀው፡፡ እኔ የበኩር 

ሌጅህ ዔሳው ነኝ ሲሇው ይስሐቅ 

ደነገጠ፡፡ 

ዔሳው የሆነውን ነገር ተረድቶ እጅግ 

ተበሳጨ፡፡ አባቱ እንዲባርከው 

ቢጠይቅም በረከቱን ያዕቆብ ወስዶት 

ስሇነበር የብኩርና ባርኮት ሉያገኝ 

አሌቻሇም፡፡  

“ሇእኔስ ያስቀረኸው ምንም ምርቃት 

የሇም?” ሲሌ ዔሳው ይስሐቅን ጠየቀው፡፡ 

ይስሃቅ ሇሚወደው ሌጁ አዘነሇት፡፡ እንዲህ  

አሇው፤ “መኖሪያህ ከምድር በረከት፣ ከሊይ 

ከሰማይ ጠሌ የራቀ ይሆናሌ፤ በሰይፍ 

ትኖራሇህ፤ የወንድምህ አገሌጋይ ትሆናሇህ”  

አሇው፡፡  

ዔሳው በምርቃቱ ደስተኛ አሌሆነም፡፡ 

ወንድሙን ስሊደረገበት ነገር ጠሊው፡፡ 

አባታቸው ከሞተ በኋሊ ያዕቆብን 

ሇመግደሌ ወሰነ፡፡ 

ርብቃ ዔሳው ያሇውን ሰምታ ሇያዕቆብ 

ነገረችው፡፡ ያዕቆብ ከወንድሙ ከዔሳው 

ሸሽቶ ወደ አጎቱ ወደ ሊባ ቤት እንዲሄድ  

ነገረችው፡፡  የዔሳው ንዴት ሲበርድሇት 

ወደ ቤት እንደ ሚመሇስ ነገረችው፡፡  

የያዕቆብ ሕሌም 

ያዕቆብ ወሊጆቹንና ወንድሙን ትቶ 

ተሰደደ፡፡ በጉዞው ሊይ እያሇ፣ ሇሉቱን 

ሇማሳሇፍ አንድ ስፍራ አረፍ አሇ፡፡ 

ትራስም ስሊሌነበረው ድንጋይ ተንተርሶ 

አሸሇበ፡፡ እንደተኛም አንድ እንግዳ ሕሌም 

አሇመ፡፡ 

በሕሌሙም ጫፉ ሰማይ የሚደርስ 

መሰሊሌ በምድር ሊይ ቆሞ ተመሇከተ፡፡ 

በመሰሊለም ሊይ የእግዚአብሔር መሊእክት 

ሲወጡና ሲወርዱ አየ፡፡ እግዚአብሔርም 

ከጫፉ ሊይ ቆሞ ያዕቆብን እንዲህ አሇው፣ 
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“የአባትህ የአብርሃም አምሊክ፣ የይስሐቅ አምሊክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፡፡ የተኛህበትን 

ምድር ሇአንተና ሇዘርህ እሰጣሇው፡፡ ዘርህ እንደ ምድር አሸዋ ይበዛሌ፤ መምዕራብና 

በምስራቅ፣ በሰሜንና በደቡብ ትስፋፋሇህ፤ የምድርም ሕዝቦች ሁለ በአንተና በዘርህ 

አማካይነት ይባረካለ፡፡” እግዚአብሔር ያዕቆብ ጋር እንደሚሆንም ቃሌ ገባሇት፡፡ 

ያዕቆብ ከእንቅሌፉ ተነሳ፡፡ የተኛበት ምድር የሰማይ ደጅ እስኪመስሇው ድረስ ፈራ፡ 

ተንተርሶት የነበረውን ድንጋይ ሇቦታው ምሌክትነት እንዲሆን ተከሇው፡፡ 

እግዚአብሔር አምሊኩ እንደሚሆንና አስራት እንደሚያወጣሇት ቃሌ ገባ፡፡ አስራት 

ማውጣት ማሇት ከምናገኘው ከማናቸውም ነገሮች ከአስር አንድ እጁን 

ሇእግዚአብሔር መስጠት ማሇት ነው፡፡ ያዕቆብ ያገኘውን ነገር ሁለ ከእግዚአብሔር 

እንደ ተቀበሇ የሚረዳ ሰው ነበር፡፡  እግዚአብሔር ከምናገኘው ነገር አንድ አስረኛውን 

ሇእርሱ መሌሰን እንድንሰጥ አዞናሌ፡፡ በአሁኑ ግዜም አስራት ማውጣት አሇብን፡፡ 

ቤተሰቦቻችሁ አስራት ማሇት ምን ማሇት እንደሆነ እንዲነግሯችሁ ጠይቋቸው፡፡ ቀሪ 

አስደናቂ ታሪኮች ስሊለ፣ በሚቀጥሇውም ትምሕርታችን ሊይ ስሇ ያዕቆብ ሕይወት 

የበሇጠ እንማራሇን፡፡  
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የምስር ሾርባ 

ይህንን ሾርባ ብቻችሁን መስራት 

የሇባችሁም፡፡ እናታችሁ ሾርባን 

ከእናንተ ጋር ሇመስራት ፈቃደኛ 

መሆኗን ተይቋት፡፡ ሾርባ በብርድ 

ወቅት ሙቀት እንድናገኝ ይረዳናሌ፡፡  

 

አስታውሱ ማንኛውም ምግብ 

ከእግዚአብሔር እውነት እና ምርቃት 

ሉበሌጥብን አይገባም፡፡ 

 

ዔሳው እግዚአብሔር ሊሇው ነገር 

ግድ አሌነበረውም፡፡ 

ሾርባውን ሇማዘጋጨት የሚያስፈሌጉ ነገሮች:  

ግማሽ ኪል ምስር፣  
1 ራስ ቀይ ሽንኩርት፣  
1 ራስ ነጭ ሽንኩርት፣  
1 ራስ ጅንጅብሌ፣  
ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣   
ግማሽ ማንኪያ ጨው፣ እና  
ውሃ  

አበሳሰሌ:  
1. በመጀመሪያ ምስሩን ሇቅሞ፣ አጥቦ፣ ቀይ እና ነጭ ሽንኩርቶቹን ከትፎ፣ 
ጅንጅብለን ጨቅጭቆ ማዘጋጀት። 
 
2. ከዛም ምስሩን በግማሽ ጆግ ውሃ ውስጥ ጨምሮ በእሳት ማብሰሌ። 
ምስሩ ውሃ ሉጨርስ አካባቢ ዘይቱን፣ ቀይ እና ነጭ ሽንኩርቶቹን እና 
ጅንጅብለን ጨምሮ ምስሩ አረፋ እስኪጨርስ ድረስ ማብሰሌ።  
 
3. ምስሩ አረፋ ሲከት፣ ጨው ጨምሮ የሚሟሟበትን የ1 ደቂቃ ጊዜ 
ሰጥቶ ድስቱን ከእሳት ሊይ ማውረድ። 

በመጨረሻም ከቤተሰብ ጋር ሾርባውን መመገብ። 

የምስር ሾርባ አሰራር 
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ርብቃ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ ነበረባት፡፡.  

የቃሌ ጥናት ጥቅስ: ዘፍጥረት 25:23  

ያዕቆብና ዔሳው 
የተጓደለትን አረፍተ ነገሮች አሟለ፡፡ ከዛ በኋሊ፣ መሌሶቹን በስተቀኝ ባሇው ክፍት ቦታ ሊይ ጻፉ፡፡ 
መሌሶቹን በክፍት ቦታዎቹ ውስጥ ካሰፈራችሁ በኋሊ በሳጥኑ ውስጥ የሚኖረውን ከሊይ ወደታች 
አንብቡት፡፡ ያነበባችሁትን ቃሌ ከታች ባሇው ክፍት ቦታ ሊይ ጻፉ፡፡ የምታነቡት ቃሌ ርብቃ ሌታደርግ 
ይገባት የነበረውን ነገር ነው፡፡ የቃሊቱ እንግሉዘኛ ፍቺ በቃሊት ባንኩ ውስጥ ታገኛሊችሁ፡፡  

1. ዔሳው ብኩርናውን በምስር  ___________ ሸጠ፡፡    
2.  ____________ በቤተሰብ ውስጥ መጀመሪያ የሚወሇድ ወንድ 
ሌጅ ማዕረግ ነው፡፡  
3. ዔሳው  __________  ነበር፡፡  
4. ርብቃ የጠቦት  _________  በያዕቆብ እጆች እና አንገት ሊይ 
አደረገች፡፡ 
5. ያዕቆብ ከሚያገኘው ነገር ሁለ _________ ሇማውጣት ቃሌ ገባ፡፡  
6. ይስሐቅ የብኩርና  ___________ ሇያዕቆብ ተጠው፡፡  
7. ይስሐቅ ሌጁ ዔሳው  _______  አድኖ፣ ምግብ አዘጋጅቶ 
እንዲያበሊው ፈሌጎ ነበር፡፡  
8. ______ ሇያዕቆብ በሕሌም ተናገረው፡፡  
9. ________ ሁሇተኛ የተወሇደው ወንድ ሌጅ  ነው፡፡  
10. ያዕቆብ __________ አሇመ፡፡  
 
 

የቃሊት ባንክ 
 
deer  
አጋዘን 

hunter  
አዳኝ 

God  
እግዚአብ
ሔር 

dream  
ሕሌም 

Jacob 
ያዕቆብ   

skins  
ቆዳ 

stew   
ወጥ 

birthright   
ብኩርና 

tithe  
አስራት 

Blessing 
ምርቃት  

         


