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Jacob and His Family  

የሕጻናት 

መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት 
 

ያዕቆብ እና ቤተሰቡ 

 

ደረጃ 1 

ትምህርት 8 
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ያዕቆብ እና 

ቤተሰቡ 
ከዙህ በፊት የነበረው ታሪክ የሚያቆመው፣ ያዕቆብ የወንድሙን በረከት 

በመንጠቁ ምክንያት ከኤሳው ግድያ ሇማምሇጥ ወዯ አጎቱ ቤት ሲሸሽ 

ነው፡፡ ረጅም ጉዝ ነበር፡፡ ያዕቆብ ሇበርካታ ቀናት ተጓ፡፡ 

አንድ ሇሉት፣ ያዕቆብ ሇማረፍ ወሰኖ ትሌው ድንጋይ ተንተርሶ በምድር 

ሊይ ተኛ፡፡ በዚ ሇላት፣ ያዕቆብ ሕሌምን አሇመ፡፡ ከምድር እስከ ሰማይ 

ስሇሚዯርስ  
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መሰሊሌ ሕሌምን አየ፡፡ በመሰሊለ ሊይ ብዘ መሊእክት ሲወጡና ሲወርደ 

ተመሇከተ፡፡ 

በመሰሊለ ጫፍ ሊይ እግዙአብሔር 

ቆሞበት ነበር፡፡ እግዙአብሔርም 

ሇአብርሃምና ይስሃቅ ገብቶት 

የነበረውን ቃሌ ኪዲን ሇያዕቆብም 

ገባሇት፡፡ እግዙአብሔር ሇያዕቆብ 

እና እንዯ ምድር አሸዋ በርካታ 

ሇሚሆኑ ሮቹ ሰፊ ምድርንና ብዘ 

በረከትን እንዯሚሰጥ ቃሌ ገባሇት፡፡  

ያዕቆብ ከእንቅሌፉ ሲነቃ፣ 

ተንተርሶት የነበረውን ድንጋይ 

ወስዶ ሐውሌት አድርጎ አቆመው፡፡ 

ድንጋዩም ሕሌሙን ባየበት ስፍራ 

እንዯምሌክት ሆነሇት፡፡ ያዕቆብም 

በድንጋዩ ሊይ ይት አፈሰሰበት፤ 

ስፍራውንም ቤቴሌ ብል ጠራው፡፡ 

ትርጓሜውም የእግዙአብሔር ቤት 

ማሇት ነው፡፡ 

 

የዕቆብ ወዯ አንድ የውሃ ጉድጓድ 
ዯረሰ፡፡ እረኞች ሇበግ መንጎቻቸው 
ውሃ ሲቀደ ተመሇከተ፡፡ የሊባ ሴት 
ሌጅ ሇአባቷ የበግ መንጋ ውሃ 

ሌትቀዲ ወዯ ጉድ 
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ጓደ መጥታ ነበር፡፡ ያዕቆብ ራሱን ሇሴቲቱ አስተዋወቀ፡፡ ስሟ ራሔሌ 
እንዯሚባሌና የአጎቱ ሌጅ እንዯሆነች አወቀ፡፡ የዕቆብ መደን በማግኘቱ 
ከዯስታ ብዚት አሇቀሰ፡፡ 

ራሔሌ ስሇያዕቆብ ሇአባቷ ሇመናገር ወዯቤት ፈጥና ሄዯች፡፡ ሊባም 

በሁኔታው ተገረመ፡፡ ከቤተሰቡ ጋር እንዱኖር ያዕቆብን ጋበው፡፡ 

ያዕቆብም ሊባን እያገሇገሇ ከእነርሱ ጋር መኖር ጀመረ፡፡ ያዕቆብ አስቀድሞም 

እረኛ ስሇነበረ የሊባን መንጎች በመንከባከብ አጎቱን ይረዲ ነበር፡፡ ያዕቆብ 

ከነዓን ምድር በነበረበት ጊዛ እርሱ እረኛ፣ ወንድሙ ኤሳው ዯግሞ አዲኝ 

እንዯነበረ ታስታውሳሊችሁ? 

ያዕቆብ ራሔሌን ሇማግባታ ሊባን ሇ 7 አመት ሇማገሌገሌ ከሊባ ጋር 

ተስማማ፡፡ ሰባቱ አመት ሲያበቃ ሊባ ሇያዕቆብ ሴት ሌጁን ዲረሇት፡፡ 

በወቅቱ ጋብቻ እስኪፈጸም ድረስ የሙሽራዪቱን ፊት መሸፈን ወግ ነበረ፡፡ 

ጋብቻው ከተፈጸመ በኋሊ፣ ያዕቆብ የሙሽራዪቱን የፊት መሸፈኛ ገሇጠ፡፡ 

ሴቲቱ ግን ራሔሌ ሳትሆን ሌያ ነበረች፡፡ ያዕቆብም በሁናተው ተዯናገጠ፡፡ 

ሌያ የራሔሌ ታሊቅ እህት ነበረች፡፡ ሊባ ያዕቆብን አታሇሇው፡፡ በወጋችን 

ታሊቂቱ አስቀድማ ማግባት አሇባት ሲሌ ሇያዕቆብ ነገረው፡፡ የዕቆብ ከጥቂት 

አመታት በፊት ኤሳውን እንዲታሇሇው በተራው ዯግሞ በሊባ ተታሇሇ፡፡ 

አሁን ያዕቆብ፣ በሰው መታሇሌ የሚያዯርሰውን ጉዲት ሳይገነብ የቀረ 

አይመስሌም፡፡ 

ያዕቆብ አነ፡፡ ራሔሌን ማግባት በጣም ይፈሌግ ስሇነበረ ሇተጨማሪ ሰባት 

አመታት ሊባን ሇማገሌገሌ ተስማማ፡፡ ከአንድ ሳምንት በኋሊ ያዕቆብን 

ሉወስድ፣ ነገር ግን ስሇእርሷ ሊባን ሇሰባት ተጨማሪ አመታት ሉያገሇግሌ 

ተስማማ፡፡ ከሣምነት በኋሊ ያዕቆብና ራሔሌ ተጋቡ፡፡ 
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ያዕቆብ ሌያን ከሚወዯው በሊይ ራሔሌን ይወዲት ነበር፡፡ እግዙአብሔርም 

ይህንን ተመሇከተ፡፡ ሌያ ሇረጅም አመታት ሇያዕቆብ ሌጅ ስትወሌድሇት 

ራሔሌ ግን ማሕጸኗ ሌጅ አሌሰጠም፡፡ ራሔሌ መካን ነበረች፡፡ ሌያ ስድስት 

ወንድ ሌጆች ወሇዯች፡፡ ስማቸውም፡- ሮቤሌ፣ ስምዖን፣ ላዊ፣ ይሁዲ፣ 

ይሳኮር እና ዚብልን ይባለ ነበር፡፡ የሌያ አገሌጋይ ሇፋ ሇያዕቆብ ጋድ እና 

አሴር የተባለ ሁሇት ወንድ ሌጆች ወሇዯችሇት፡፡ ራሔሌ ሌጆች ስሊሌነበራት 

አገሌጋይዋ ባሊን ሇእርሷ ሁሇት ወንድ ሌጆች ከያዕቆብ ወሇዯችሊት፡፡ 

ስማቸው ዲን እና ንፍታላም ይባለ ነበር፡፡ 
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ከብዘ ያሇመውሇድ አመታት በኋሊ፣ እግዙአብሔር ራሔሌን አሰባት፤ 

እግዙአብሔር የራሔሌን ማሕጸን ፈወሰ፡፡ ራሔሌም ዮሴፍ የተባሇ 

ሌጅም ከያዕቆብ ወሇዯች፡፡ 

ያዕቆብ ትሌቅ ቤተሰብ አፈራ፡፡ ከከንዓን ከወጣ ረጅም አመታት አሳሌፎ 
ስሇነበረ ያዕቆብ ወዯ አባቱ ይስሃቅ ቤት መመሇስ ፈሇገ፡፡ ነገር ግን ሊባ 
ያዕቆብ ከእርሱ ንድ እንዱሄድ አይፈሌግም ነበር፡፡   
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ምክንያቱም ያዕቆም በጣም የሚረዲው ጠንካራ ሰራተኛ ነበርና ነው፡፡ አንድ 
ቀን፣ የሊባ ቤት ውስጥ ያሌነበረበትን ጊዛ ጠብቆ ቤተሰቡንና ንብረቱን ሰብስቦ 
ወዯከነዓን ሇመመሇስ ረጅሙን ጉዘ ጀመረ፡፡ 

ወዯከነዓን በቀረቡ ጊዛ፣ ኤሳው ሉገናኛቸው እየመጣ እንዯሆነ ያዕቆብ ሰማ፡፡ 

ሉገሇው እየመጣ እንዯሆነ አስቦ ያዕቆብ ሰጋ፡፡ እግዙአብሔር ከወንድሙ 

እንዱያድነው ያዕቆብ ፀሇየ፡፡ 

በዙያን ሇሉት ያዕቆብ 

ቤተሰቡን ይዝ የያቦቅን 

ወንዜ ተሻገረ፡፡ እነርሱን 

ካሻገረ በኋሊ እርሱ 

በስተማዶ ሇብቻው ቀረ፡፡  

 
 

ከዙያም በኋሊ ላሉቱ 

እስኪነጋ ድረስ አንድ ሰው 

ሲታገሇው አዯረ፡፡ ያዕቆብ 

እየታገሇው ያሇው ከተራ 

ሰው ጋር ሳይሆን ኋሊ ሊይ 

ኢየሱስ ሆኖ ወዯ ምድር 

ከሚመጣው ከእግዙአብሔር 

ጋር መሆኑን ተረዲ፡፡ 
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እግዙአብሔር የያዕቆብን የጭን ሹለዲ ነካው፡፡ ጭንሙ ከመገመጣጠሚያው 
ሊይ ተሇያየ፡፡ ጭኑን ቢያመውም እስኪባርከው ድረስ  ከእግዙአብሔር ጋር 
መታገለን ግን አሊቆመም፡፡ ሇሉቱን ሙለ ሲታገለ ነበር፡፡ ያዕቆብን 
የሚታገሇው ሰው የያዕቆብን ስም እስራኤሌ በሚሌ ቀየረው፡፡ ትርጓሜውም 
አሸናፊ ማሇት ነው፡፡ ያዕቆብ ይህ ስም ይገባው ነበር ምክንያቱም 
አግዙአብሔር እስኪባርከው ድረስ ትግለን አያቆምም ነበርና 
ነው፡፡
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ነግቶ መንገደን ሲቀጥሌ ያዕቆብ ኤሳው ከሩቅ ወዯ እርሱ ሲመጣ 
ተመሌክቶ ዯስ ተሰኘ፡፡ ዔሳውም ያዕቆብን ከረጅም ጊዛ በኋሊ ስሊየው ዯስ 
ተሰኘ፡፡ አሁን እንዯቀድሞው ሉገድሇው አሌፈሇገም፡፡ ሁሇቱ 
ወንድማማቾች ከረጅም መን መሇያየት በኋሊ በመገናኘታቸው በዯስተውና 

በናፍቆት ተቃቅፈው ተሊቀሱ፡፡ 
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ያዕቆብ ወዯ ከነአን የጀመረውን ጉዝ ቀጠሇ፡፡ በጉዞቸው ሊይ እያለ 

ሚስቱ ራሔሌ ሁሇተኛ ወንድ ሌጃቸውን፣ ቢኒያምን ወሇዯች፡፡ ራሔሌ 

ይህንን ሌጅ ስትወሌድ ሞተች፡፡ 

በመጨረሻ ያዕቆብ ከነዓን ዯረሰ፡፡ አባቱ ይስሃቅ 180 አመት ሞሌቶት 

እጅግ አርጅቶ ነበር፡፡ ያዕቆብና ቤተሰቡ በከነዓን ሇበርካታ አመታት 

ኖሩ፡፡ 
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 የቃሌ ጥናት ጥቅስ፡ ፍጥረት 28፡3 

ማሳሰቢያ፡ 
የስሞች የእንግሉኛ መጠሪያ በመጠቀም ጨዋታውን ፈፅሙ፡፡ 
ስሞቹ በጨዋታው ውስጥ ወዯ ፊት ወይም ወዯኋሊ ተጽፈው ሉገኙ ይችሊለ፡፡ 
 

 

ቃሊት የመፈሇግ ጨዋታ 

 

JACOB  የዕቆብ 

ESAU   ዔሳው 

RACHEL  ራሔሌ 

LEAH   ሌያ 

ASHER  አሴር  

ZILPAH  ሇፋ  

REUBEN  ሮቤሌ 

SIMEON  ስምዖን 

LEVI   ላዊ 

JUDAH  ይሁዲ 

DAN   ዲን 

NAPHTALI  ንፍታላም 

GAD   ጋድ  

ISSACHAR  ይሳኮር 

ZEBULUN  ዚብልን 

BENJAMIN  ብንያም 

JOSEPH  ዮሴፍ 

BILHAH  ባሊ 


