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የያዕቆብ ጉዝ 
ከዙህ በፊት በነበረው ትምሕርታችን ሊይ፣  

ስሇ ይስሏቅ እና ያዕቆብ ተምረናሌ፡፡  

ያዕቆብ በማታሇሌ ከአባቱ ይስሏቅ 

ምርቃትን ተቀበሇ፡፡  ወንዴሙንና 

ወሊጆቹን ትቶ ተሰዯዯ፡፡ በመንገዴም ሳሇ 

ሕሌምን አሇመ፡፡ እግዙአብሔር የያዕቆብ 

ሌጆች ታሊቅ ሕዜብ እንዯሚሆኑ ቃሌ 

ገባሇት፡፡ በዙህ ትምሕርታችን ዯግሞ 

የዙህ ታሊቅ ሕዜብን አጀማመር 

እንመሇከታሇን፡፡ 

ያዕቆብ አጎቱ ወዯሚሆን ሰው ወዯ ሊባ 

ቤት ነበር ጉዝ ያዯረገው፡፡ ሊባ የያዕቆብ 

ወንዴም ነው፡፡ ያዕቆብ ወዯ ስፍራው 

ሲዯርስ በውሃ ጉዴጓዴ አካባቢ በርካታ 

ሰዎች ተመሇከተ፡፡ ተጠግቶም ሊባን 

ያውቁት እንዯሆነ ጠየቃቸው፡፡ “አዎ፣” 

ብሇው ሲመሌሱሇት ሳለ የሊባ ሴት ሌጅ 

ራሔሌ ወዯ ውሃው ጉዴጓዴ ዯረሰች፡፡  

ራሔሌ የአባቷን በጎች እየጠበቀች ነበር፡፡  

ያዕቆብ ራሱን አስተዋወቃት፡፡ ሁሇቱም 

በመገናኘታቸው ዯስተኞች ነበሩ፡፡ 

ስሇሁኔታው ሇአባቷ ሇመናገር ራሔሌ ወዯ 

ቤት ሮጠች፡፡ ሊባም የእህቱን ሌጅ በማየቱ 

ዯስ ብልት ነበር፡፡ 

ያዕቆብ ሊባን ሇማገሌገሌ ወሰነ፡፡ በጣም 
ጠንክሮ ይሰራ ስሇነበር ከአንዴ ወር በኋሊ 
ሊባ ያዕቆብን እየከፈሇ ሇማሰራት ወሰነ፡፡ 

ሊባ ያዕቆብ ምን እንዯሚፈሌግ ጠየቀው፡፡ 

ሊባ ይህን በጠየቀው ግዛ ውስጥ ያዕቆብ 

ከራሔሌ ጋር በጣም ተሊምድ ወዶት 

ስሇነበረ እርሷን እንዱዴርሇት ሊባና 

ጠየቀው፡፡ ሇሰራው ስራ ገንብ ከመጠየቅ 

ይሌቅ ራሔሌን በሚስትነት ሇማግኘት 

ወሰነ፡፡ ራሔሌን እጅግ በጣም ይወዲት 

ስሇነበረ ሇሰባት እርሷን ሇማግባት ሇሰባት 

አመታት ሊባን አገሇገሇ፡፡ 

ሰባቱ አመት በፍጥነት አሇፈ፡፡ የጋብቻውም 

ቀን ዯረሰ፡፡ ያዕቆብ እስከዙህ ቀን ዴረስ 

በትጋት ሰርቶ ስሇነበረና የሚናፍቀው ቀን 

ስሇዯረሰ እጅግ ዯስ አሇው፡፡ ከዚም ሰርጉ 

ተሰርጎ ተጋቡ፡፡  

ነገር ግን ያዕቆብ ከሰርጉ መሌስ ቤት ገብቶ 

ባየው ነገር ተዯናገጠ፡፡ የሙሽይቱም የአይን 

ርግብ ገሌጦ ሲመሇከት የተመሇከተው 

ራሔሌን አሌነበረም! ያገባው የራሔሌን 

ታሊቅ እህት ሌያን ነበር! በጣም ተበሳጭቶ 

ሊባ ሇምን እንዱህ እንዲዯረገ ጠየቀው፡፡ 

ሊባም በአገሩ ሌማዴ መሰረት ታሊቂቱ 

መጀመሪያ ማግባት አሇባት ሲሌ መሇሰሇት፡፡  

ያዕቆብ ራሔሌን እጅግ አዴርጎ ይወዲት 

ስሇነበረ ሊባ ራሔሌንም ሉዴርሇት 

ተስማማ፡፡ ይህ እንዱሆን ግን ያዕቆብ ሌያን 

ከመንከባከብ በተጨማሪ ሊባን ሇተጨማሪ 

ሰባት አመታት ማገሌገሌ ነበረበት፡፡ በዙህ 

ስላት መሰረት ያዕቆብ ራሔሌን ሇማግባት 

14 አመት ሊባን አገሇገሇ ማሇት ነው፡፡ 
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agreed to give Rachel to be Jacob’s 

second wife. First, Jacob had to 

agree to be nice to Leah and work 

another seven years. This means that 

he worked 14 years to marry Rachel. 

He loved her very much. Even 

though Jacob had to work for 7 more 

years, Laban agreed that Jacob and 

Rachel could marry right away. 

Jacob then had two wives. A long 

time ago, sometimes men had more 

than one wife. But now, husbands 

only have one wife.  

 

 

 

 

 

ያዕቆብ ራሔሌን በጣም ይወዲት ነበር፡፡ ምንም እንኳ ያዕቆብ ራሔሌን ሇማግባት 
ሇተጨማሪ 7 አመታት ሊባን ማገሌገሌ ቢኖርበትም፣ ተጨማሪውን ሰባት አመት 
አገሌግል ሳይጨርስ በፊት ራሔሌንም ጨምሮ እንዱያገባ ፈቅድሇት ነበር፡፡ ስሇዙህ 
ያዕቆብ ሁሇት ሚስቶች ኖሩት፡፡ ከረጅም መናት በፊት ሰዎች ከአንዴ በሊይ ሚስቶች 
ያገቡ ነበር፡፡ አሁን ግን አንዴ ባሌ አንዴ ሚስት ብቻ ነው ማግባት ያሇበት፡፡ 
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የያዕቆብ ቤተሰብ መብዚት ጀመረ 

ያዕቆብ አጎቱን ማገሌገሌ ቀጠሇ፡፡ ምንም ሳይከፈሇው 20 አመታት ሊባን አገሇገሇ፡፡ 

በነዙህ ወቅቶች ውስጥ ያዕቆብ 11 ወንዴ ሌጆችን ወሇዯ፡፡ ከነዙህ መካከሌ ከሚወዲት 

ሚስቱ ራሔሌ የወሇዯው አንዴ ሌጅ ብቻ ነበር፡፡ የዙህም ሌጅ ስም ዮሴፍ ይባሊሌ፡፡ 

ያዕቆብ ዱና የምትባሌ አንዴ ሴት ሌጅም ነበረው፡፡ አንዴ ቀን ያዕቆብ ወዲዯገበት አገር 

ወዯ ከነአን መመሇስ ፈሇገ፡፡ ነገር ግን ያዕቆብ ጠንካራ ሰራተኛ ስሇነበረ ሊባ ሉሇቀው 

አሌፈሇገም፡፡ በእርሱ ስራ ሃብታም መሆን ችሎሌና፡፡ እግዙአብሔር ከእርሱ ጋር 

ስሇነበርና ስሇባረከው ያዕቆብ በጣም በርካታ ከብቶችን ያግዴ ነበር፡፡  

 

ያዕቆብ ከእንግዱህ ወዱህ ሇሚሰራው ስራ ሊባ እንዱከፍሇው ጠየቀው፡፡ ከበጎችህ 

መካከሌ ዜንጉርጉርና ነቁጣ ያሇበቱን፣ ጥቁሩንም በግ ሁለ ከፍየልቹም ዜንጉርጉርና 

ነቁጣ ያሇበትን ሁለ ሇእኔ ዯሞዜ ይሁኑ ሲሌ ሊባን ጠየቀው፡፡ 
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ሊባ ግን እንዯዙህ አይነት ቀሇም ያሊቸውን በጎችና ፍየልች ዯበቃቸው፡፡ ይህንንም 

ያዯረገው ላልች ዜንጉርጉርና ነቁጥ ያሊቸው እስኪወሇደ ዴረስ ያዕቆብ እርሱን 

እንዱያገሇግሇው ነበር፡፡ ነገር ግን ያዕቆብ እግዙአብሔር ባርኮት ስሇነበር የእርሱ 

እንዱሆኑ ያሊቸው አይነት ከብቶች እጅግ እየበዘ መጡ፡፡ የሊባ ግን እንዯ ያዕቆብ 

አሌበዘም ነበር፡፡ 
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ሊባ ሉሇቀው እንዲሌወዯዯ 
ባወቀ ግዛ ያዕቆብ ቤተሰቡንና 
ከብቶቹን ይዝ ወዯ ገዚ አገሩ 
ሇመሄዴ ወሰነ፡፡  
 
ከተወሰኑ ቀናት በኋሊ ሊባ፣ 
ያዕቆብ ቤተሰቡን ይዝ ወዯ 
አገሩ መሄደን አወቀ፡፡ ሊባም 
ፈጣን ግመልቹንና 
አገሌጋዮቹን አስከትል 
ያዕቆብን ሇመያዜ ገሰገሰ፡፡ ሊባ 
እጅግ ተቆጥቶ ነበር፡፡  
 
በዯረሰበት ግዛ ያዕቆብ 
ሳይሰናበተው በዴብቅ 
በመውጣቱ ወቀሰው፤ 
መተጨማሪም ጣኦቶቼን 
ሰርቀሃሌ በማሇት ወቀሰው፡፡  
 
ያዕቆብ ግን የራሱ የሆነውን 
ብቻ ይዝ ወጥቶ ነበርና 
በሰማው ነገር በጣም 
ተዯናገጠ፡፡ ሚስቱ ራሔሌ 
እነዙህን ጣኦታት ሰርቃ 
መውጣቷን አያውቅም ነበር፡፡ 
ጣኦቶቹ ሀሰተኛና ባእዴ 
ስሇሆኑ ያእቆብ የራሱ 
ሉያዯርጋቸው ከቶ አይፈሌግም 
ነበር፡፡ ከረጅም ውይይት በኋሊ 
ያዕቆብና ሊባ አንደ ላሊውን 
ሊሇመጉዲት ተስማሙ፡፡ 
ሇዙህም ምሌክት ይሆን ንዴ 
ሀውሌት አቆሙ፡፡ ከዚም ሊባ 
ሌጆቹንና አያት የሚሆናቸውን 
የያዕቆብ ሌጆች ተሰናብቶ 
አብረውት ከመጡት አጋሮቹ 
ጋር ወዯመጣበት ተመሇሰ፡፡  
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ያዕቆብ ወዯገዚ አገሩ ያዯረገው ጉዝ 

ያዕቆብ ከብቶቹንና ቤተሰቡን 

ሇሁሇት ከፈሊቸው፡፡ ዔሳው አሁንም 

ተበሳጭቶ ከሆነ አንደን ግማሽ 

ከጥፋት ሇመከሊከሌ ነበር ይህን 

ያዯረገው፡፡ ሰግቶ ስሇነበር 

እግዙአብሔር እርሱንና ቤተሰቡን 

እንዱታዯግ ጸሇየ፡፡ እግዙአብሔር 

ጸልቱን እንዯሚሰማሇት ያምን 

ነበር፡፡ እኛም በአስጨናቂ ሁኔታዎች 

ውስጥ ስንሆን እግዙአብሔር 

እንዱረዲን ሌንጠይቀው ይገባሌ፡፡ 

ይህን ካዯረጋችሁ እርሱ ዯግሞ 

ጸልታችሁን ሰምቶ ይረዲችኋሌ፡፡ 

የዔሳውን ንዳት ሇማብረዴ በማሰብ 

ያዕቆብ ብዘ ፍየልች፣ በጎችና 

ከብቶች አስቀዴሞ በስጦታ ሇዔሳው 

ሊከ፡፡ ይህ ስጦታ ያዕቆብ ሰሊምን 

እንዯሚሻ እና የዔሳውን ወንዴምነት 

እንዯሚፈሌግ ያሳያሌ፡፡ 

ዔሳውን ከመገናኘቱ አስቀዴሞ ባሇው 

ሇሉት፣ ያዕቆብና ቤተሰቡ ሇሉቱን 

በአንዴ ስፍራ ሇማሳሇፍ ጓዚቸውን 

አወረደ፡፡ ያዕቆብ ብቻውን 

በነበረበት በዚች ሇሉት አንዴ ሰው 

ሇሉቱን ሙለ ሲታገሇው አዯረ፡፡!  

ያዕቆብ ይታገሌ የነበረው ከሰው ጋር 

ሳይሆን በአዱስ ኪዲን ኢየሱስ 

ተብል ከሚወሇዯው አምሊክ ጋር 

ስሊሌነበረ ከባዴ ሆኖበት ነበር፡፡  

እንግዲውም ሰው ሌቀቀኝ ሌሂዴ አሇው፡፡ ያዕቆብ 

ግን ካሌባረከኝ በቀር አሇቅህም አሇ፡፡ 
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እግዙአብሔር ያዕቆብን ባረከው፤ 

ስሙንም እስራዔሌ ብል 

ቀየረሇት፡፡ እስራኤሌ ማሇት 

“አሸናፊ” ወይም “ባሇዴሌ” 

ማሇት ነው፡፡  

እግዙአብሔር ያዕቆብ በነበረው 

ብርታትና ጠንካራ የፈቃዴ 

ጉሌበት ዯስተኛ ነበር፡፡ 

ወንዴማማቾቹ ተገናኙ 

በቀጣዩ ቀን ዔሳው፣ ቤተሰቡና 

ከብቶቹ ያዕቆብ ቤተሰቡ 

ወዲሇበት ዯረሱ፡፡ ያዕቆብ 

አሁንም እየፈራ ነበር፡፡ ነገር ግን 

በሚያስገርም ሁኔታ ዔሳው 

ወንዴሙን ዲግመኛ በማየቱ 

በጣም ዯስተኛ ነበር፡፡ 

በተያዩ ግዛ ሁሇቱም ሮጠው 

ተቃቀፉ፡፡ በጣም ዯስ ብሎው 

ስሇነበረ ተቃቅፈው አሇቀሱ! 

ከተሇያዩ ረጅም አመታት 

አሌፏቸው ነበር፡፡ ዔሳው 

የያዕቆብን ቤተሰቦች ማሇትም 11 

ወንዴ ሌጆቹንና 1 ሴት ሌጁን 

በማየቱ በጣም ዯስ ተሰኘ፡፡ 

ዔሳው ከያዕቆብ ስጦታን 

አሌወስዴም ብል አስቸገረ፡፡ 

ያዕቆብ ግን እግዙአብሔር 

ባርኮኛሌና ስጦታዬን ተቀበሇኝ 

አሇው፡፡ በመጨረሻም ስጦታውን 

ሇመቀበሌ ተስማሙ፡፡  
 

 

ከዚም ያዕቆብና ዔሳው በተሇያየ መንገዴ 

ጉዝአቸውን ቀጠለ፡፡ ዲግመኛ ወንዴማዊ 

ግንኙነታቸው ስሇታዯሰ ሁሇቱም እጅግ በጣም 

ዯስተኞች ሆኑ፡፡ 
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እግዙአብሔር ያዕቆብን ወዯ ቤቴሌ 

እንዱሄዴ አው፡፡  

እግዙአብሔር ሇያዕቆብ ዲግመኛ 
ተገሌጦ ባረከው፡፡ ‹‹አስካሁን ስምህ 
ያዕቆብ ነበር፡፡ ከእንግዱህ ያዕቆብ 
ተብሇህ አትጠራም፡፡ ነገር ግን ስምህ 
እስራኤሌ ይባሊሌ፡፡›› አሇው፡፡  

እግዙአብሔር እስራኤሌን ብዚ፣ ፍሬአማም ሁን 
ሲሌ ባረከው፡፡ 
 
‹‹ብዚ ተባዚ፤ ሕዜብና የሕዜቦች ማኅበር ከአንተ 
ይወጣለ፤ ነገስታትም ከአብራክህ ይከፈሊለ፡፡ 
ሇአብርሃምና ሇይስሃቅ የሰጠኋትን ምዴር 
ሇአንተ እሰጥሃሇው፤ ከአንተም በኋሊ ይህችን 

ምዴር ሇርህ እሰጣሇሁ፡፡›› አሇው፡፡ 
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እስራኤሌ፣ ቤተሰቡና 

ከብቶቹ ጉዝአቸውን 

ቀጠለ፡፡ ራሔሌ እርጉዜ 

ነበረች፡፡ ምጧ ከባዴ 

ስሇነበረ ታመመች፡፡ 

ሇሞት ሇሞት ቀርባም ሳሇ 

አዋሊጇ ወንዴ ሌጅ 

እንዯተገሊገሇች ነገረቻት፡፡ 

ራሔሌ ከወሇዯች በኋሊ 

ሞተች፡፡ እስራኤሌ ሌጁን 

ብንያም ሲሌ ስም 

አወጣሇት፡፡ እስራኤሌ 

አሁን 12 ወንዴ ሌጆች 

ሆኑሇት፡፡  

 

በሚቀጠጥሇው 

ትምሕርታችን ሊይ 

የእስራኤሌን ሕዜብ 

አጀማመር እንማራሇን፡፡ 

በሚቀጥሇው 

ትምሕርታችን ሊይ፣ 

እነዙህ ወንዴ ሌጆቹ 

እንዳት 12ቱ የእስራኤሌ 

ነገድች ተብሇው 

እንዯተጠሩ 

እንመሇከታሇን፡፡ እነዙህ 

ነገድች በአሁኑ ግዛም 

እንዯ ታሊቅ ሕዜብ 

እየኖሩ ይገኛለ፡፡ 

እስራኤሌ የተባሇው ሰው 

ታሪክ ይህን ይመስሊሌ፡፡ 
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ቃሊት የመፈሇግ ጨዋታ 
የእስራኤሌን ሌጆች ስም ፈሌጋችሁ አግኙ፡፡ 

 

 

የቃሊት ባንክ 

 
Reuben=ሮቤሌ      Judah=ይሁዲ          Dan=ዲን         Naphtali=ንፍታላም 

Simeon=ስምዖን     Zebulun=ዚብልን     Gad=ጋዴ        Joseph=ዮሴፍ 

Levi=ላዊ             Issachar=ይሳኮር      Asher=አሴር    Benjamin=ብንያም 

Dinah=ዱና 

    

    

    

Dinah    
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የቃሌ ጥናት: አስራሁሇቱ የአስራኤሌ ነገድች 

የእስራኤሌ ሌጆች 

የያዕቆብ ስም እስራኤሌ ተብል እንዯተሇወጠሇት ታስታውሳሊችሁ? እስራኤሌ 12 ወንድች 

ሌጆች አለት፡፡ እነዙህም ሌጆች በቆይታ 12ቱ የእስራኤሌ ነገድች በመባሌ ይጠራለ፡፡ 

የእስራኤሌን 12 ወንድች ሌጆች ከዙህ በታች ባሇው ክፍት ቦታ ሊይ ጻፉ፡፡ እርዲታ 

የሚያስፈሌጋችሁ ከሆነ መምህራችሁ ወይም ወሊጆቻችሁ ስማቸውን ከመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ 

እንዱያወጡሊችሁ ጠይቁ፡፡  

 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 


