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ይስሃቅ ብኩርናውን 
አስተሊሇፈ 

ባሇፈው ትምህርታችን፣ ስሇአብርሃምና ስሇልጁ ስሇ ይስሃቅ ተምረናል፡፡ 

አብርሃም እግዚአብሔርን መታዘዝ እንዲሇበት አውቆ ነበር፡፡ እግዚአብሔር 

የሰጠውን ቃል ኪዲን እንዯሚፈጽምም ተረድቶ ነበር፡፡ ይስሃቅ አድጎ ትልቅ 

ሰው ሆነ፡፡ የ 40 አመት እድሜ ሰው ሲሆን ርብቃን አገባ፡፡ ሇ 20 አመታት 

ልጅ ሉወልደ አልቻለም፡፡ ልክ እንዯአብርሃም፣ ይስሃቅ እግዚአብሔር በልጅ 

እንዱባርከው ጸሇየ፡፡ እግዚአብሔረም ፀሎቱን ሰምቶ ርብቃነ በመንትያ ልጆች 

ባረካት!  

መንትያዮቹ ወንድማማቾች በመልክ አይመሳሰለም ነበር፡፡ ኤሳው ቀይ እና 

ጸጉራም ቆዲ ነበረው፤ ያዕቆብ ዯግሞ ሇስሊሳ ቆዲ ነበረው፡፡ ኤሳው ብርቱ አዲኝ 

ሆነ፡፡ ብዙ ጊዜ ሇአዯን ረጅም ርቀት ይጓዝ ነበር፡፡ ያዕቆብ ዯግሞ ሇአባቱ 

በጎችን ይጠብቅ ነበር፡፡ ያዕቆብ ቤት አካባቢ መሆን ዯስ ያሰኘው ነበር፡፡ 

አንድ ቀን፣ ኤሳው ሇአዯን ከሄዯበት ረጅም መንገድ ወዯ ቤት ተመሇሰ፡፡ 
ዯክሞትን ርቦት ነበር፡፡ ወዯ ድንኳኑ ቀረብ ሲል ያዕቆብ በጣም ጣፋጭ ምስር 
ወጥ ሲሰራ ተመሇከተው፡፡ እንዱሰጠው ያዕቆብን ጠየቀው፡፡ የዕቆብ ግን 
ምስር ወጡን ወዱያው አልሰጠውም፡፡ ያዕቆብ ራስ ወዲድ ነበር፡፡ ያዕቆብ 
ሇኤሳው ምስር ወጡን የሚሰጠው ብኩርናውን ከሸጠሇት ብቻ እንዯሆነ 
ነገረው፡፡ 
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ኤሳው ሇቤተሰቡ የመጀመሪያ ልጅ ስሇሆነ የብኩርና ስልጣን ነበረው፡፡ 

ኤሳው የሚሞት እስኪመስሇው በጣም ርቦት ነበር፡፡ ሇብኩርናው ግድ 

ሳይሇው ብኩርናውን በምስር ወጥ ሇውጦ ረሃቡን አስታገሰ፡፡ ሇምንድነው 

የዕቆብ ብኩርናውን መጠየቅ ያልነበረበት? ኤሳውስ ብኩርናውን መሸጡ 

ሇምን ስህተት ሆነ? (መምህር/ወሊጅ፣ እባክዎ ይህንን ያብራሩሊቸው፡፡)  

ከረጅም ጊዜ በኋሊ፣ ይስሃቅ፣ አርጅቶ አይኑ ማየት አቆመ፡፡ የመጀመሪያ 

ልጁን ኤሳውን ሉባርክ ወዯዯ፡፡ እግዚአብሔር ሇአብርሃም ያሳየውን ምድር 

ሁለ እንዯሚያወርሰው ቃል የገባሇትን ታስታውሳሊችሁ? አብርሃም ሲሞት 

ይህ በረከት ወዯ ይስሃቅ ተሊልፎ ነበር፡፡ አሁን ዯግሞ ይስሃቅ በተራው 

አረጀ፤ በረከቱም ወዯ ኤሳው ማሇፍ ነበረበት፡፡ ይስሃቅ ኤሳውን ከመባረኩ 

በፊት ወዯ አዯን ሄዶ አጋዘን አድኖ እንዱመጣ አዘዘው፡፡ ይስሃቅ የሚወዯው 

ምግብ ነበር፡፡ ርብቃ ኤሳው በረከቱን ከአባቱ ሉቀበል እንዯሆነ ሰማች፡፡ 

እርሷ ግን፣ የዕቆብ በጣም የምትወዯው ልጇ ስሇነበረ በረከቱን እርሱ 

እንዱቀበል ትፈልግ ነበር፡፡   

ይስሃቅን ሇማሳሳት ርብቃ አንድ እቅድ አቀዯች፡፡ የዕቆብ ሁሇት ጠቦቶችን 

እንዱያርድ አዘዘችው፡፡ ርብቃም ይስሃቅ እንዯሚወዯው አድርጋ ሰራቸው፡፡ 

የጠሞቶቹንም ቆዲ ወስዲ በያዕቆብ እጅና አንገት ዙሪያ አኖረችው፡፡ የጠቦቶቹ 

ቆዲ የያዕቆብን ሇስሊሳ ቆዲ ፀጉራም እንዱመስል አዯረገው፡፡ ይስሃቅ 

እንዯማይነቃባት ርብቃ እርግጠኛ ነበረች፡፡ 

የዕቆብ የተሰራውን ምግብ ይዞ፣ ኤሳውን መስሎ አባቱ ይስሃቅ ወዲሇበት 
ክፍል ገባ፡፡ ያዕቆብ አባቱን ዋሸ፡፡ ይስሃቅ የያዕቆብን ድምፅ ሲሰማ ግራ 
ተጋብቶ ነበር፡፡ ነገር ግን አይኖቹ ዯክመው ስሇነበረ እሳው መሆኑን ማየት 
አልቻሇም፡፡ በአንገቱ ሊይ ያዯረገው ቆዲ የስሃቅን እንዱሸተው ሇማድረግ  



4 

 

ያዕቆብ አባቱን ቀርቦ ሳመው፡፡ ይስሃቅ ሽታውን ባሸተተ ጊዜ አጠገቡ ያሇው 
ልጅ ኤሳው መሆኑን እርግጠኛ ሆነ፡፡ 

ምግቡን ከበሊ በኋሊ ይስሃቅ ያዕቆብን ባረከው፤ እንዱህም አሇው፣ 

“እግዚአብሔርም ከሰማይ ጠል ከምድርም ስብ የእህልንም የወይንንም ብዛት 

ይስጥህ፡፡ አሕዛብ ይገዙልህ፣ ሕዝብም ይስገደልህ፤ ሇወንድሞችህ ጌታ ሁን፣ 

የእናትህም ልጆች ይስገደልህ፤ የሚረግንህ እርሱ ርጉም ይሁን፣ የሚባርክህም 

ብሩክ ይሁን!”  

የዕቆብ እንዯወጣ፣ ኤሳው ከአዯኑ ተመሇሰ፡፡ የዕቆብ በረከቱን እንዯቀማውም 

አወቀ፡፡ ኤሳው ተናዯዯ፡፡ አባቱ ይስሃቅ ከሞተ በኋሊ ወንድሙን ያዕቆብን 

ሇመግዯል ኤሳው ወሰነ፡፡ 

ርብቃ ዯግሞ የኤሳውን እቅድ አወቀች፡፡ ይስሃቅንም ቀርባ ያዕቆብን ወዯ 

ወንድሟ ሊባ ዘንድ እንዱሰዯው ጠየቀችው፡፡ ያዕቆብም ወዯ አጎቱ ዘንድ ሸሸ፡፡ 

የዕቆብ ኋሊ ሊይ ሚስት ያገኘው እዚሁ አጎቱ ቤት በነበረበት ጊዜ ነበር፡፡ 
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ይስሃቅና ርብቃ መንትያ ልጆች ወሇደ:- ኤሳው እና ያዕቆብ፡፡  
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ኤሳው አዲኝ ነበር፡፡ የዕቆብ ዯግሞ እረኛ ነበር፡፡ 
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ከረጅም የአዯን ጉዞ መልስ፣ ኤሳው ርቦት ወዯቤት ተመሇሰ፡፡ ብኩርናውን 

ሇያዕቆብ በምስር ወጥ ሸጠ፡፡ 
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የዕቆብ ልጁ ኤሳው ምግብ እንዱያዘጋጅሇት ጠየቀው፡፡ ይህንን ካዯረገ በኋሊ 

እንዯሚባርከውም ነገረው፡፡ ርብቃ ይህንን ሰማች፡፡ ከኤሳው ይልቅ የዕቆብ 

እንዱባረክ ትወድ ነበር፡፡ 
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ርብቃ ያዕቆብ ሁሇት ጠቦቶች አርዶ እንዱያመጣሊት አዘዘችው፡፡ ስጋውን 

ጣፋች ምግብ አድርጋ ከሰራቸው በኋሊ ቆዲውን ዯግሞ ይስሃቅን 

ሇማሳሳት በያዕቆብ ሰውነት ሊይ አዯረገች፡፡ 
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ያዕቆብ ምግቡን ሇይስሃቅ ወሰዯ፡፡ ይስሃቅ አይኖቹ ዯክመው ስሇነበረ ፊቱ 

ያሇው ያዕቆብ መሆኑን መሇየት አልቻሇም፡፡ ይስሃቅ በኤሳው ፈንታ ያዕቆብን 

ባረከ፡፡ 
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ኤሳው ወዯ ቤት ተመልሶ ያዕቆብ በረከቱን እንዯቀማው ሲሰማ በጣም 

ተናዯዯ፡፡ ያዕቆብን ሇመግዯል አቀዯ፡፡ ርብቃ ግን፣ ያዕቆብ ወዯ ወንድሟ ሊባ 

ቤት ሸሽቶ በዚያ እንዱሆን ሰዯዯችው፡፡ 
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የቃል ጥናት ጥቅስ: ዘፍጥረት 25፡34  

ሆሄያትን የማስተካከል ጨዋታ 

ብቆያዕ __ __ __ __ ሳኤው __ __ __ ሃቅይስ __ 

__ __ __ ብርቃ  __ __ __ ጥወ ስምር __ __ 

__ __ __ ረከትበ __ __ __ __  

የቃሊት ባንክ 

ያዕቆብ፣ ርብቃ፣ ኤሳው፣  ምስር ወጥ፣ 

ይስሃቅ፣ በረከት 

 


