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ዘፍጥረት 24-33 
ትምህርት 1: የይስሏቅ ሚስት – አንቺ የማን ሌጅ ነሽ ? 

ትምህርት 2:  መገሇሌ እና መጭበርበር – ብኩርና እና በረከት 

ትምህርት 3:  ያዕቆብ ሸሸ –  ዔሳው ያዕቆብን ጠሊው 

ትምህርት 4:  አጭበርባሪው ተጭበረበረ – ከቤርሳቤህ እስከ ሃራን 

ትምህርት  5:  ያዕቆብ ወንዴ ሌጆች መወሇዴ – ከሌያ ይሌቅ ርብቃን ይወዲት ነበር 

ትምህርት  6:  ያዕቆብ ከእግዚአብሔር ጋር ታገሇ – የያቦቅን ሸሇቆን መሻገር  
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ጥናቱ የተዘጋጀው በቲንዝፓውር ፓብሉሺንግ ነው፡፡ 

የቅጂ መብት © 2014 by CrossConnect Ministries. 
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በሙለ ማባዛት በህግ የተከሇከሇ ነው፡፡ የዚህን ጥናት ክፍሌ በዴምጽም ሆነ በጽሁፍ ያሇባሇቤቱ 
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ጥናቱን ስንጀምር 

መግቢያ 

 አሁን መጓዝ የምትጀምሩት መንገዴ ቀሪውን ዘመናችሁን በሙለ የሚሇውጥ ነው፡፡ 

የምትሄደበት መንገዴ ሇእናንተ ከዚህ በፊት ያሌተሇማመዲችሁት አዱስ ጎዲና ነው የሚሆነው፡፡ 

ግን ይህ ጉዞአችሁ በአንዴ ነገር ሊይ የተመረኮዘ ይሆናሌ፡፡ ይህም ዯግሞ የእግዚአብሔርን ቃሌ 

ሇማወቅ በሚኖራችሁ ፍሊጎት ሊይ ነው፡፡ እግዚአብሔር ሇህይወታችሁ የሰጠውን የተስፋ ቃሌ 

በማወቅ እና ቃለን በማጥናት ህይወታችሁን የዯስታ ህይወት አዴርጉት፡፡ 

 ይህንን የመጽሏፍ ቅደስ ጥናት በምትከታተለበት ወቅት በእጃችሁ ሊይ እንዱኖሩ 

የሚገባቸው ነገሮ አለ፡፡ እነርሱም፡ 

1. የዚህ ጥናት መመሪያ መጽሏፍ፡፡ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃሌ የእኛ በረከታችን ነው 

የሚሇው ማሇት ነው፡፡ 

2. አንዴ መጽሏፍ ቅደስ፡፡ መጽሏፍ ቅደስን በምትገዙበት ወቅት የምትገዙት ትርጉም 

እነዚህን ያካተተ ቢሆን ይመከራሌ 

ሀ. በእያንዲንደ ገጽ ሊይ ማጣቀሻ ያሇው፤ በገጹ መካከሌ ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ 

ሇ. በመጽሏፍ ቅደሱ የመጨረሻ ክፍሌ ጥቅስ ማውጫ ያሇው፡፡ 

ሏ. እንዱሁ ዯግሞ የተሇያዩ ታሪካዊ ካርታዎችን ያካተተ ቢሆን መሌካም ነው፡፡ 

3. አንዴ እስክርቢቶ ወይንም እርሳስ፡፡ 

4. አንዴ ማስተወሻ መያዣ ዯብተር፡፡ 

 ከሊይ በተራ ቁጥር ሁሇት ስር እንዯተዘረዘረው አንዴ ሰው እነዚህን ያሟሊ መጽሏፍ 

ቅደስ ገዝቶ በእጁ ከያዘ ሇጥናቱ በዯንብ ተዘጋጅቷሌ ማሇት ነው፡፡ እናም ከዚህ በኋሊ 

የሚመጡትን ጥናቶች በሙለ በመሌካም ሁኔታ ማጥናት ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ግን ይህ ጥናት 

መጽሏፍ ቅደስን ሇማጥናት የምታዯርጉት የመጀመሪያ ጥናት ከሆነ፣ ከዚህ አስቀዴማችሁ 

የመጽሏፍ ቅደስ ዲሰሳ የሚሇውን ጥናት መጀመሪያ ብታጠኑት ይበሌጥ ይመከራሌ፡፡ ይህንን 

ጥናት ዯግሞ በእኛ ዴህረ-ገጽ ውስጥ በመግባት በነፃ ማንበብም ሆነ መውሰዴ ትችሊሊችሁ፡፡ 

ይህንን የመጽሏፍ ቅደስ ዲሰሳ የሚሇውን ጥናት ማጥናታችሁ በምታገኙት እውቀት እና 

በምታዯርጉት ጥናት ሊይ መተማመን እንዴትችለ ያግዛችኋሌ፡፡ 
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 ግን እዚህ ጋር ሌብ እንዴትለ የምንፈሌገው ነገር ቢኖር የመጽሏፍ ቅደስ ዲሰሳ 

የሚሇውን ጥናት ማጥናታችሁ ይህንን ጥናት በሚገባ እንዴትረደ ያግዛቸኋሌ እንጂ የግዳታ 

አሇመሆኑን ነው፡፡ እናም አንዴ ሰው ያንን ጥናት ሳያጠና ይህንን ቢጀምር ምንም የሚገጥመው 

ችግር አይኖርም፡፡  

 ይህንን ጥናት በምታጠኑበት ወቅት አንዴ በጣም የነካችሁ ክፍሌ ካሇ በዚያ ስፍራ 

መጽሏፍ ቅደሳችሁ ሊይ ምሌክት ሇማዴረግም አትፍሩ፡፡ የማጥኛ መጽሏፋችሁ ስሇሆነ ከዚያ 

በኋሊ ተመሌስቻሁ ሇማየት ይረዲችኋሌ፡፡ የራሳችሁ መጽሏፍ ነውና የፈሇጋችሁበት ቦታ ሊይ 

ምሌክት በማዴረግ የፈሇጋችሁበት ቦታ ሊይ ዯግሞ ማስታወሻ በመያዝ እንዯሚመቻችሁ 

አዴርጋችሁ አጥኑት፡፡ ከፈሇጋችሁ ዯግሞ ከሊይ እንዲሌነው የማስታወሻ ዯብተር ገዝታችሁ 

በበዚያ ሊይ ሃሳባችሁን ሁለ መፃፍ ትችሊሊችሁ፡፡ በማስታወሻ ዯብተራችሁ ሊይ 

ማስታወሻችሁን ጻፉበት፣ ጥያቄ የፈጠረባችሁ ነገር ካሇም ምሌክት አዴርጉበት፣ እናም ዯግሞ 

መጽሏፍ ቅደስ ጥናታችሁ ከየት ተነስቶ ወዯ የት እየሄዯ እንዯሆነም ዘግቡበት፡፡  

 ይህ የመጽሏፍ ቅደስ ጥናት የተዘጋጀው እያንዲንዲችሁ በግሊችሁ ማጥናት እንዴትችለ 

ተዯርጎ ነው፡፡ እናም በስርአት ፕሮግራም አውጥታችሁ ካነበባችሁት ያሇምንም ችግር ብዙ 

በረከትን አግኝታችሁበት መጨረስ ትችሊሊችሁ፡፡ እንዱሁም ዯግሞ ጥናቱን በምታነቡበት ወቅት 

አዲዱስ ሃሳቦችን ታገኛሊችሁ፣ የእናንተን የማሰሊሰሌ እና የማሰብ አቅም የሚፈትኑ ጥያቄዎችን 

ታያሊችሁ፡፡  

 ከዚህም ባሇፈ የተሇያዩ ጓዯኞቻችሁን ጋብዛችሁ እነዚህን ጥያቄዎች እየተወያያችሁ 

ብትሰሩ ብዙ ትጠቀሙበታሊችሁ፡፡  

 ጥናታችሁ የተባረከ እና የዯስታ እንዱሆን እንመኝሊችኋሇን፡፡ እግዚአብሔር በቃለ 

ሲናገራችሁ ተቀባይ ሌቦናንን እንዱሰጣችሁ እንመኛሇን፡፡ ይህ የመጽሏፍ ቅደስ ጥናት 

እግዚአብሔር አባታችን በሌጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሇእኛ የገሇጠውን ታሊቅ ፍቅር የምንረዲበት 

እና በእርሱ በኩሌ ያገኘነውን ዯስታ እና ሰሊም የምንጨብጥበት እንዱሁን ምኞታችን ነው፡፡  
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ክፍሌ አንዴ 

አንቺ የማን ሌጅ ነሽ? 

ዘፍጥረት 24 – ሇይስሏቅ ሚስት  

 

የትምህርት አንዴ አጠቃሊይ ምሌከታ 

 

 አጠቃሊይ  ቅኝት  

መግቢያ 

 ጥምህርት አንዴ    ዘፍጥረት  24            

 አብርሃም ሇባሪያዎቹ የሰጠው መመሪያ 

 የአብርሃም አምሊክ የአገሌጋዮቹም አምሊክ ነው 

 የርብቃ ትውውቅ 

 የጋብቻ ዝግጅት 

 የእግዚአብሔር ታማኝነት 
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አንቺ የማን ሌጅ ነሽ ? 

 

የጥናት አንዴ መግቢያ 

 

 አሁን አብርሃም አርጅቷሌ፡፡ እናም በባህሊቸው መሰረት ሇሌጁ ሇይስሏቅ ሚስት 

መፈሇግ አሇበት፡፡ በዚህ በጥናት አንዴ ውስጥ አብረሃም በነበረበት ወቅት የነበረውን ባህሌ ሌብ 

ብሊችሁ ተመሌከቱ፡፡ ይህ ባህሌ ከእናንተ ባህሌ ጋር ያሇውንም ተመሳሳይነት እና ሌዩነት 

አጢኑት፡፡ አብርሃም የቃሌ ኪዲኑ ወራሽ የሆነውን ሌጁን እንዳት እንዯሚንከባከበው እና 

እንዯሚያስብሇት ሌብ በለ፡፡ 

 ሇይስሏቅ ሚስት የምትሆነው ሴት ማን ናት?  ከየትስ ተፈሌጋ ትገኝ ይሆን? ይስሏቅስ 

አባቱ መርጦ ያመጣሇትን ሚስት እንዳት አዴርጎ ይቀበሌ ይሆን? የእነዚህን ሁለ ጥያቄዎች 

መሌስ የምታገኙበት ታሪክ በዘፍጥረት 24 ሊይ ነው ፡፡ 

 ታሪኩን ስታነቡት በጣም የሚስብ እና በቀሊለ የሚገባ ሆኖ ነው የምታገኙት፡፡ ነገር ግን 

በዚህ ጥናት ውስጥ ታሪኩን አስመሌክቶ የምናነሳቸው ጥያቄዎች አባት ሇሌጁ ያሇውን 

ትኩረት፣ እናም ሇሌጁ ትሆን ዘንዴ ምን አይነት ሚስትን እዯመረጠ፣ የአብርሃም አገሌጋዮችን 

ታማኝነት፣ የአብርሃም የሩቅ ዘመድችን ትብብር፣ እናም የተወዯዯችው ሚስት ሇባሌዋ 

ያመጣችውን መጽናናት እንመሇከታሇን፡፡ ይህች ሴት ሇአማችዋ ሇአብርሃም ያመጣችሇትን 

ታሊቅ መጽናናት እና ዯስታ ሌብ ብሊችሁ ተመሌከቱ፡፡ ይህች ሴት ባሌዋን ከሌብ በማፍቀር 

ነበር ሇአባቱ ታሊቅ እምነት እና ዯስታን የሰጠችው፡፡   

 

 አሁን ጥናታችንን እንጀምር፡፡  መጽሏፍ ቅደሳችሁን ክፈቱና በዘፍጥረት 25፡ 19 ሊይ 

የሚገኘውን ቃሌ ጻፉት 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 1 

መግቢያ  
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ዘፍጥረት መጽሏፍ ስሇ ይስሏቅ የሚነገርን ነገር ይህን ያህሌ ሰፊ የሚባሌ አይነት 

አይዯሇም፡፡ ይስሏቅ የአብርሃም ሌጅ መሆኑን፣ እንዱሁም ዯግሞ እናቱ ሳራ እንዯነበረች፣ 

እናም ከሚስቱ ከርብቃ ጋር ኖሮ ያዕቆብ እና ኤሳውን እንዯወሇዯ እንማራሇን፡፡ ይስሏቅ 

እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር የገባውን የቃሌ ኪዲን በረከት የወረሰ ሌጅ ነበር፡፡   

አብርሃም አርጅቶ ነበር እና ከመሞቱ በፊት ሇሌጁ ሇይስሏቅ ሚስት ሉፈሌግ ተነሳ፡፡ 

ዘፍጥረት ሃያ አራት ሊይ ርብቃ እንዳት እንዯተገኘች ታሪኩን በሙለ እናገኛሇን፡፡ ታሪኩ 

የሚጀምረው በአብርሃም እና በዋነኛ አገሌጋዩ መካከሌ በተዯረገ ንግግር ነው፡፡ የዚህን አገሌጋይ 

ስም አናውቀውም፡፡ ብቻ የአብርሃም አገሌጋይ ተብል ነው የተጠቀሰው፡፡   

ግን ጉዞአቸንን ከመጀመራችን በፊት ጥናታችንን የምንቀጥሇው፤ 1) በመጀመሪያ 

የተቀመጡ ሃቆችን እንመሇከታሇን 2) እናም ስሇእግዚአብሔር እና ስሇእኛ ማንነት 

የምንማራቸውን ነገሮችን ሌብ ብሇን እንፈሌጋሇን 3) ከዚያም ዯግሞ ይህንን የተማርነውን 

እውነት በህይወታችን እንዴንተገብር የሚያስችለንን ወሳኝ ጥያቄዎች እናነሳሇን፡፡  

የቤት ስራ 

ዘፍጥረት ሃያ አራትን አንብቡት እና በማስተወሻ ዯብተራችሁ ሊይ ያሌገባችሁን ሁኔታ፣ 

ባህሌ፣ ቃሊት፣ እንዱሁም ዯግሞ ሃሳብ አስፍሩ፡፡ ብቻ እናንተ ከምታውቁት እና 

ከምትሇማመደት ባህሌ እና ወግ ሇየት ያሇ ነገር ካጋጠማችሁ እርሱን አስፍሩት፡፡  

መሌመጃ:   

1. በዘፍጥት 24፡35 ሊይ በአብርሃም ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ያዯረጋቸው በጎነቶች 

ተዘርዝረዋሌ፡፡ ክፍለን ከፍታችሁ አንብቡ እና ጻፉት 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ከቁጥር ሁሇት እስከ አራት ባሇው ክፍሌ ውስጥ አብርሃም ሇአገሌጋዩ የሰጠው የቤት 

ስራ ምንዴን ነበር? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. አገሌጋዩ ሉያዯረገው ቃሌ የገባው ነገር ምንዴን ነበር? 

_______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

ትምህርት  

ወዯ ኋሊ መሇስ ብሇን እንመሌከት እና ዘፍጥረት 10፡ 15-19 ያሇውን ክፍሌ እናንብብ፡፡ 

አብርሃም ሇሌጁ ሚስትን ሇመስጠት በፈሇገበት ወቅት የከነዓን ሴቶችን ሇምን እንዲሌፈሇጋቸው 

እና ከእነርሱ ርቆ ላሊ ሴትን ሇምን እንዯፈሇገ ተመሌከቱ?  _____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ከነዓናውያ የራሳቸውን ጣኦት የሚያመሌኩ ህዝቦች ናቸው፡፡ በገዛ እጃቸው አምሊካቸውን 

ቀርጸው ይሰሩ እና ያመሌኩታሌ፡፡ አብርሃም ግን ሰማይ እና ምዴርን የፈጠረውን እውነተኛ 

አምሊክ ብቻ ነበር የሚያሌከው፡፡ እናም እነዚህን ከነዓናውያን አንዴ ቀን የአብርሃም ዘር ሙለ 

በሙለ አጥፍቶአቸው ምዴሪቱን ይወርሳሌ፡፡  

 

ከዚህም በተጨማሪ ስሇከነዓናውያን ምናውቃቸው ነገሮች አለ፡፡ ከነዓናውያን በዘፍጥረት 

10፡20  መሰረት የኖር ሌጅ የ ______________ ዘሮች ነበሩ፡፡ እናም ዯግሞ የሃም ዘሮች 

ተረግመዋሌ፡፡ የተረገመመበት ምክንያት ዯግሞ አባቱን አሇማክበሩ ነው፡፡(ዘፍጥረት 9:25-27).   

 

በዘፍጥረት ሃያ አራት መሰረት አገሌጋዩ ወዯ የት እንዱሄዴ ነበር የተነገረው?  

____________________________________________________________________ 

ክፍሌ 2  

መግቢያ  

የአብርሃም አገሌጋይ በጣም ከባዴ ሃሊፊነትን የሚጠይቅ የቤት ስራ ተሰጥቶታሌ፡፡ 

እናም ይህንን ሃሊፊነት ሇመወጣት የገባውን ቃሌ ከመመሌክታቻን በፊት አንዴ የሚቀዴም 

ጉዲይ አሇ፡፡  

መሌመጃ   
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1. በቁጥር አምስት መሰረት ባሪያው የጠየቃቸው ጥያቄዎች ምንዴን ናቸው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

የአብርሃምስ ምሊሽ ምንዴን ነበር (ቁጥር 6)? 

_______________________________________________________________

የአብርሃምስ ምክንያቶች ምንዴን ነበሩ (ቁትር 7)?   መሇስ ብሊችሁ ዘፍጥረት 12:1-3. 

ተመሌከቱ   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ትምህርት  

እግዚአብሔር አብርሃምን ከሃገሩ ከሃራን ጠርቶ አውጥቶታሌ፡፡ እናም ወዯ ከነአን 

ምዴር እየመራ ወሰዯው፡፡ ግን ዯግሞ ከሃራን ሳይጠራው በፊት ሌጅ፣ ሃገር እና ሀብት 

እንዯሚሰጠው ቃሌ ገብቶሇታሌ፡፡ እናም እግዚአብሔር ቃለን ጠብቆ አሁን ከረጅም አመታት 

በኋሊ መሬትም፣ ሆነ ሃብት ሰትቶታሌ፡፡ እግዚአብሔር ሇአብርሃም የገባውን ቃሌ በሙለ 

ፈጽሞታሌ እንጂ አንዴም በመንገዴ የቀረ አሌነበረም፡፡    

አብርሃም ሇአገሌጋዩ እርሱ ከሃገሩ እና ከምዴሩ ተሇየቶ ሲወጣ አብሮት የነበረው 

አምሊክ እግዚአብሔር ዛሬም ከአገሌጋዩ ጋር አብሮት እንዯሚሆን ይነግረዋሌ፡፡ አብርሃም ሃገሩን 

እና ምዴሩን ሇቅቆ እንዱወጣ ጥሪ ሲቀርብሇት ሇጥሪው ምሊሽን በመስጠት ሁለን ትቶ እንዯሄዯ 

ሁለ ሌጁም አሁን የአብረሃም አገሌጋይ ሚስት እንዱፈሌግሇት የተባሇው ይስሏቅ፤ የአብርሃም 

ዘርና የቃሌኪዲን ሌጅ ነው፡፡ በዘፍጥረት 17 ሊይ በተዯረገው አዱስ ኪዲን መሰረት አብርሃም 

አዱስ ጅማሬን ሇማዴረግ የተጠራ ሰው ነው፡፡  

 

ማሰሊሰሌ 

አሁን በዚህ ስፍራ ይህንን ታሪክ በምናጠናበት ወቅት የተሇያዩ ጥያቄዎች ወዯ አዕምሮአችን 

ሉመጡ ይችሊለ፡፡ ሁለንም በጥሌቀት ሇመመርመር ሙከራ አናዯርግም፤ ነገር ግን ካለት 

እውነታዎች ተነስተን ግምቶችን እንወስሇን ፡፡  
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አብርሃም በዚህ ስፍራ ሇሌጁ ሚስት ሲመርጥሇት የሌጁን መብቱን የተጋፋው መስል 

ይታያችኋሌን?  አብርሃም በህይወቱ እግዚአብሔር ምን አይነት አምሊክ እንዯሆን ተሇማምድ 

አይቶታሌ፡፡ እግዚአብሔር አብረሃምን በስተእርጅናው ዘመን መጥቶ ሌጅን እሰጥሃሇው ባሇው 

መሰረት ይስሏቅ ተወሌድ ከዚያም ሌጁ ይስሏቅን ሉሰዋ በነበረበት ተራራ ሊይ እግዚአብሔር 

ተገኝቶ ሲያስጥሇው እንመሇከታሇን፡፡ እናም እግዚአብሔር ሇይስሏቅ እንዯሚጠነቀቅሇት 

አብርሃም አይቷሌ፤ ተረዴቷሌም፡፡ አሁንም ቢሆን አብርሃም ሇይስሏቅ እግዚአብሔር ሚስትን 

እንዯሚሰጠው ነግሮታሌ፡፡  

1.   በቁጥር ስምንት መሰረት ሌጅትዋ ከአብርሃም አገሌጋዮች ጋር አብራ ሇመመሇስ 

ፍቃዯኛ ካሌሆነች  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. በቁጥር ዘጠኝ ሊይ ባሪያው ሇአብርሃም የገባሇት ቃሌ ምንዴን ነበር 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ክፍሌ 3  

መግቢያ 

   የአብርሃም አገሌጋይ ግመልችን ወሰዯ እና የአብርሃምን ብሌጽግና ሉገሌፁ ይችሊለ 

ያሊቸውን ስጦታዎች ጭኖ ወዯ ኢፍራጠስ እና ጢግረስ ወንዞች ከተማ ወዯ ካራም ጉዞውን 

ጀመረ፡፡ ይህቸ ከተማ በዘመናችን ሶርያ ተብሊ ጥጠራሇች፡፡  

መሌመጃ 

1. አብርሃም አሁን አስር ግመልችን እና የተሇያዩ ስጦታዎችን አስይዞ ባሪያውን ሊከው፡፡ 

አገሌጋዩ ወዯ ከተማዋ መጣ እና ግመልችን ከከተማዋ ቅጥር ግቢ ውጭ አቆማቸው፡፡ 

ወዯ ከተማው በሚገባበት ወቅት ምን እንዯገጠመው አንብቡ እና ጻፉት፤ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



12 
 

2. ከቁጥር አስራ ሁሇት እስከ አስራ አራት የሚገኘውን ፀልቱን በራሳችሁ አባባሌ ጻፉት 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. በፀልቱ ውስጥ አገሌጋዩ የጠየቀው ምሌክት ምንዴን ነበር? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ፀልቱን ሳይጨርስ ምን ተፈጠረ (ቁጥር 15)?  

_______________________________________________________________ 

4. በቁጥር አስራ አምስት መሰረት ስሇ ርብቃ የተረዲቸውን ነገሮች ዘርዝር፡፡ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. በቁጥር አስራ ስዴስት መሰረት ብሊቴናይቱ እንዳት ነው የተገሇጸችው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ውሃ ካጠጣች በኋሊ የሆነውን ሁለ ጻፍ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ማሰሊሰሌ   

1. ባሪያው ያቀረበው ጥያቄ በጣም አዴካሚ ነው፡፡ አስር ግመልችን ሇማጠጣት ርብቃ 

በጣም መመሊሇስ ነበረባት፡፡ ወዯ ውሃው ምንጭ ወርዲ እየቀዲች ያውም እስኪበቃቸው 

ማጠጠት እጅግ አዴካሚ ተግባር ነው፡፡  

2. በቁጥር ሃያ አንዴ መሰረት አገሌጋዩ ምን ሲያዯርግ ነበር፤ እርስዋ ግመልችን ስታጠጣ 

የነበረው 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ርብቃ ግመልቹን አጠጥታ ስትጨርስ የአብርሃም አገሌጋይ ምን አዯረገሊት?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

የአብርሃም አገሌጋይ  የነበረው ቅጽበታዊ ምሊሽ ምን ነበር?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. በቁጥር ሃያ ሰባት መሰረት እግዚአብሔርን ሇማምሇክ ምክንያት የሆኑት ነገሮች ምንዴን 

ናቸው? 

ሀ.________________________________________________________ 

ሇ.________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 4  

ትምህርት 

በቁጥር ሰባት እና በቁጥር ሃያ ሰባት ሊይ ስሇ እግዚአብሔር ታማኝነት ተዯጋጋሚ 

ማረጋገጫ ተሰጥቶናሌ፡፡ እግዚአብሔር ሁሌጊዜም ቢሆን ቃለን የሚጠብቅ አምሊክ ነው፡፡  

በዚህ ጥናታችን ሊይ የምንመሇከተውም ትሌቅ ነገር ቢኖር እግዚአብሔር ሁሌጊዜም ቢሆን 

ቃለ የማያጥፍ አምሊክ መሆኑን ነው፡፡ ከእግዚአብሔር ዘንዴ ቃሌ ካሇን ያንን ቃሌኪዲኑ 

እንዯ ተዯረገ ወይንም እንዯሰጠን አዴርገን መቁጠር ሁሊ እንችሊሇን፡፡    

   ነገር ግን ሁሌጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር የሰጠንን የተስፋ ቃሌ በሚገባ መረዲት መቻሌ 

አሇብን፡፡ ምክንያቱም እኛ ከእግዚአብሔር የምንፈሌገው ነገር ሁለ እግዚአብሔር ቃሌ የገባው 

ነገር አይዯሇምና ነው፡፡ አንዲንዴ ሰዎች የራሳቸውን ምኞት እና ፍሊጎት እንዯ እግዚአብሔር 

የተስፋ ቃሌ አዴርገው በመውሰዴ ነገሮች ሳይሆኑ በሚቀሩበት ጊዜ እግዚአብሔር ቃለን 

የማይጠብቅ አምሇክ ነው ይሊለ፡፡ እግዚአብሔር ግን ሁሌጊዜ ቃለ ይጠብቃሌ፡፡  

መሌመጃ 
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1. ቁጥር 28-33:  ርብቃ ወዯ ቤት ሄዯች እና ሇቤተሰቦችዋ ሁለ የገጠማትን ነገሮች 

ነገረቻቸው፡፡ የርብቃ ወንዴም ሊባ እህቱ የነገረቻቸውን እንግድች ሇመገናኘት ከቤት 

ወትቶ ወዯ እነርሱ እሮጠ፡፡ ወዯ ቤትም በመጡ ጊዜ ምግብ  እንዱበለ አቀረበሊቸው፡፡ 

ቁጥር 34-49:  ከዚያም የአብርሃም አገሌጋይ ሇርብቃ ቤተሰቦች አብርሃም ከሊከው ጊዜ 

ጀምሮ ያሇውን ታሪክ በሙለ ይተርክሊቸው ጀመር፡፡ በዚህ ትረካ ውስጥ ግን ተዯጋግሞ 

የተነሳው አንዴ ቁሌፍ ነገር ምን ነበር? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.  የአብርሃም አገሌጋይ ቁጥር 23 እና 47 ሊይ አንዴ በተዯጋጋሚ ሲያነሳ የነበረው ጥያቄ 

እዚህ ጋር በዯንብ መታሰብ አሇበት፡፡ አንቺ የማን ሌጅ ነሽ እያሇ ሁሇት ጊዜ ጠይቋት 

ነበር፡፡ ፡፡ ይህ ጥያቄ አብርሃም በቁጥር አራት ሊይ ከሰጠው መመሪያ ጋር እንዳት 

ይገናኛሌ? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ከሁለም በሊይ ግን እግዚአብሔር በመሌካምነቱ አብሯቸው ነበር፡፡ በዘፍጥረት 22፡ 13 

ሊይ እግዚአብሔር የመስዋዕቱን በግ አዘጋጅቶ ይስሃቅን ታዯገው፡፡ አሁን ዯግሞ በዚህ 

ስፍራ ሇይስሏቅ ሚስትን አዘጋጀ፡፡ አሁንም እግዚአብሔር ሇአብርሃም እና ሇቤተሰቡ 

በሙለ ምን ያህሌ ታማኝ እንዯሆነ መመሌከት እንችሊሇን፡፡ በቁጠር ሃምሳ እና ሃምሳ 

አንዴ መሰረት ሇዚህ ሁለ በጎነት ያሊቸው ምሊሽ ምንዴን ነበር?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ሇርብቃ እና ሇቤተሰቦችዋ የተሰጠው ስጦታ የሁሇቱን ቤተሰቦች ትስስር ያመሊከተ 

ነበር፡፡ ሇርብቃ የተሰጣት ስጦታ ምን ነበር? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.ሇወንዴም እና ሇእናትዋ የተሰጣትስ ስጦታ ምንዴን ነበር (ቁጥር 53) ? 

_______________________________________________________________            
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ከቁጥር 54-61 ሊይ ሊባን እና እናትየው ርብቃን ሇይስሏቅ ሚስት እንዴትሆነው 

ሇመስጠት ማዘገጃጀት ጀምረዋሌ፡፡ በነጋታውም የአብርሃም አገሌጋይ ወዯ ጌታው 

ርብቃን ይዞ ሇመመስ ተዘጋጅቶ ነበር፡፡ እግዚአብሔር የሰጠውን ዴሌ ይዞ ሇመመስ 

መንገዴ መጀመር ነበረበት፡፡ ግን በቁጥር ሃምሳ አምስት ሊይ ቤተሰቦችዋ የነበራቸው 

ጥያ ምንዴን ነው? 

______________________________________________________________ 

6. የአብርሃም ባርያ ግን ጠንክሮ ተሟገተ፡፡ ከዚያም የርብቃ ቤተሰቦች ከአገሌጋይዋ  

እና ከዯንገ ጡርዋ ጋር አብረው ሸኙአት፡፡ በቁጥር ስሌሳ ሊይ ያሇውን የቤተሰብችዋን 

ምርቃት ጻፉት: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. ቁጥር  62-67 ይስሏቅ ርብቃን ሲያገኛት የሆነውን ነገር ይመሌከቱ፡፡ 

ሀ. ይስሏቅ የት ነበር? ምንስ እያዯረገ ነው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

      ሇ. ርብቃ ይስሏቅን ስትመሇከት የጠየቀችው ምንዴን ነበር?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ሏ. የአብርሃም አገሌጋዮች ይስሏቅ ጌታቸው እንዯሆነ ሲነግሯት ርብቃ ምንዴን ነበር 

ያዯረገችው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

መ. ይስሏቅ የአሌጋዮቹን ዘገባ ከሰማ በኋሊ ምንዴን ነው ያዯረገው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

       ሠ. ርብቃ አሁን ሚስቱ ሆናሇች፡፡ እናም ይስሏቅ በጣም ወዶታሌ፡፡ እርስዋ 

ወዯ እርሱ ህይወት ይዛ የመጣች እና እርሱ ቀዴሞ ያሌነበረው ነገር ምንዴን ነው? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ክፍሌ 5 

ስሇ እግዚአብሔር ምንዴን እንማራሇን?  እስኪ እንዯገና ዘፍጥረት ሃያ አራትን አንብቡት፡፡ 

እናም በምታነቡበት ወቅት ስሇ እግዚአብሔር ባህሪይ እና ማንነት የተነገረባቸውን ክፍልች 

አስምሩባቸው፡፡ እናም እነዚህ ጥቅሶች የሚገኙበትን ስፍራ ጻፉት፡፡   

    ቁጥር            ቃሊት ወይንም አረፍተ ነገር 

     __________________________      __________________________ 

__________________________      __________________________ 

__________________________      __________________________ 

__________________________      __________________________ 

 

በቁጥር ሃያ ሰባት ሊይ እግዚአብሔር ፍቅር እንዯሆነ እና ሁሌጊዜ ቃለን ሉፈጽም የሚተጋ 

አምሊክ እንዯሆነ ተገሌጾ እናገኛሇን፡፡ የአብርሃም ባሪያ የእግዚአብሔርን ፍቅር እና ታማኝነት 

በአብርሃም ሕይወት ውስጥ ተመሌክቷሌ፡፡ አሁን ዯግሞ ያንን ታማኝት እርሱ እራሱ 

ተሇማምድታሌ፡፡  

 

የትግበራ ጥያቄዎች  

1. ታማኝነት ማሇት አንዴን ነገር ሇማዴረግ በቃሊችን መሰረት መገኘታችንን የሚያረጋግጥ 

ቃሌ ነው፡፡ ታማኝነት ዯግሞ መታመንን ይፈጥራሌ፡፡ ሇምሳላ የትዲር ቃሌ ኪዲን ባሌ 

እና ሚስት አንዲቸው ሇላሊው ታማኝ ሆነው መኖር እንዱችለ የሚጠይቅ ነው፡፡ እናም 

ይህንን ታማኝነት ባሌ ወይንም ሚስት በሚያፈርሱበት ጊዜ እምነት ይጠፋሌ፡፡ 

ታማኝነት ማሇት ያሌሆነውን ነገር ሆነን መገኘት ነው፡፡  

ሀ. እስኪ እናንተ በታማኝነት ዙርያ ያሊችሁን ሌምምዴ ግሇጹ?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ሇ. በህይወታችሁ ታማኝነትን ያስተማራችሁ ማን ነው?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 ሏ.  በህይወታችሁ ታማኝ ያሌሆነ ሰው ገጥሞአችሁ ያውቃሌ? __________________ 

2. በህይወታችሁ ከእግዚአብሔር ታማኝነት ጋር በተያያዘ ጉዲይ ጥያቄ ገጥሞአችሁ ያውቅ 

ይሆን? ስሇእግዚአብሔር ታማኝነት ምንዴን ነው ያሰባችሁት? ስሇ እግዚአብሔር ታማኝነትስ 

ያሊችሁ ሌምምዴ ምንዴን ነው? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. በህይወታችሁ ታማኝነታችሁን ሇማረጋገጥ ብሊችሁ ከፍተኛ ዋጋ የከፈሊችሁበት ገጠመኝ 

ምንዴን ነው? እናስ ላልች በእናንተ ታማኝነት ታንጸው እና ዯስተኞች ሆነው 

ያውቃለ?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ማሰሊሰሌ 

እግዚአብሔር ታማኝ ነው ስንሌ በማንም አስገዲጅነት አይዯሇም ታማኝ የሆነው፡፡ በሁሇተኛ 

ጢሞቴዎስ ሁሇት አስራ ሶስት ሊይ ጳውልስ እንዯሚናገረው ጥቅሱን ጻፉት 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

እግዚአብሔር በማንነቱ ታማኝ ነው፡፡   እግዚአብሔር ታማኝ አምሊክ የሆነው ዯግሞ ከፍቅሩ 

የተነሳ ነው፡፡ ፍቅር የእርሱ ማንነት ነው፡፡ ከዚህም በሊይ መጽሏፍ ቅደስ ስሇእግዚአብሔር 

የሚነግረን እርሱ ጻዴቅ መሆኑን ነው፡፡ 1ዮሏ1፡ 8-10 ያሇውን አንብቡ፡፡ ክፍለ እንዱህ ይሊሌ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

እግዚአብሔር ሰው አይዯሇም ቃለን አያጥፍም፡፡ ሁላም ሇቃለ ታማኝ ነው፡፡    
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ፀልት 

እግዚአብሔር አምሊክ ሆይ አንተ ሇአብርሃም ታማኝ የነበርክ አምሊክ ነህ፡፡ ሌክ 

ሇአብርሃም ታማኝ እንዯነበርከው ሁለ ሇእኔም ታማኝ አምሊክ ነህ እና አመሰግንሃሇው፡፡ ግን 

እግዚአብሏየር ሆይ አንዲንዴ ጊዜ በህይወቴ እዯክማሇው የአንተን ታማኝነትም ሇመቀበሌ 

እቸገራሇው ስሇዚህ እርዲኝ፡፡ አንዲንዳም ዯግሞ እኔ ቃላን እየቀያየርኩኝ መታመን ያቅተኛሌ፡፡ 

ግን በዚህ ሁለ ሇእኔ ስሊሇህ ታማኝነት እና ፍቅር አመሰግንሃሇሁ፡፡ 

___________________________________________________________፡፡  
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ክፍሌ ሁሇት 

የብኩርና መብት እና በረከት 

ዘፍጥረት 25 እና 27 – መገፋት እና መጠሊት 

 

 

የትምህርቱ አጠቃሊይ ምሌከታ 

 

 አጠቃሊይ ቅኝት  

መግቢያ 

 ትምህርት ሁሇት  ዘፍጥረት 25 እና 27            

 የያይዕቆብ እና የዔሳው መወሇዴ 

 ያይዕቆብ የዔሳውን ብኩርና ወሰዯ 

 የእግዚአብሔር ቃሌከዲን ከእኛ ጋር 

 የአባት መታሇሌ 

 ይስሏቅ ያይዕቆብን ባረከው 
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የበኩርነት ማዕረግ እና በረከት 

 

 

መግቢያ 

 በዘፍጥት 25 እና 27 ሊይ እንዯምንመሇከተው በወቅቱ በነበረው ባህሌ እና አመሇካከት 

መሰረት የበኩር ሌጅ መሆን ሁሌጊዜ አብሮት የሚመጣው በረከት አሇው፡፡ይህ የበኩር ሌጅነት 

በረከት ዯግሞ የተገባው ሇዚያ ሳው ነበር፡፡ በትምህርት ሁሇት እንዯምንሇከተው ያይዕቆብ 

ይህንን በረከት በማታሇሌ አጭበርብሮ ከታሊቅ ወንዴሙ ወሰዯበት፡፡  

 ያይዕቆብ የኤሳውን ብኩርና እና በረከት አጭበርብሮ መውሰደ በይስሏቅ ቤት ውስጥ 

ጭንቀት እና መታመስን ፈጥሯሌ፡፡ ይህንን ግጭት የፈጠሩትን ነገሮችን በእርጋታ 

ተመሌከቱአቸው፡፡ የቃሌ ኪዲኑ ወራሽ የሆነው ቤተሰብ አሁን በዚህ ምክንያት ታምሷሌ፡፡ እስኪ 

ይህ ቤተሰብ እንዳት አንዯተረበሸ ሌብ ብሊችሁ ተመሌከቱ፡፡  

ግን ይሄ እንዳት ሉሆን ቻሇ?  እግዚአብሔር ሇዚህ ቤት የገባውን ቃሌ ኪዲን እንዳት 

ሉጠብቅ ቻሇ? ቤቱ በብዙ ችግር እና በዯሌ ታምሶ እያሇ እግዚአብሔር ግን ቃለን መጠበቅ 

ቻሇ፡፡ ከዚህ የምንመሇከተው እግዚአብሔር በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቃለን የሚጠብቅ 

አምሊክ መሆኑን ነው፡፡  

እግዚአብሔር ግን ቃለን መጠበቁን ቢቀጥሌም ሌጆቹ የሰሩት በዯሌ ያፈራው ፍሬ 

ነበረው፡፡ እነዚህ የበዯሌ ፍሪዎች ምንዴን ናቸው?  ያዕቆብ መሸሽ ብቸኛ አማራጩ ሆነ፡፡ 

ዔሳው የወሰዯውን እርምጃ ተመሌከቱ፡፡  

 

መግቢያ 

ይስሏቅ በሚሞትበት ወቅት ሌጆቹ ያይዕቆብ እና ዔሳው በእናቱ በሳራ ዋሻ ውስጥ 

ወስዯው ቀበሩት፡፡ በዘፍጥረት 25 ሊይ የይስሏቅ ታሪክ ይቀጥሊሌ፡፡ እግዚአብሔር የሰጠው ቃሌ 

ኪዲን ዘሩ እንዯ ሰማይ ክዋክብት እና እንዯ ምዴር አሸዋ እንዱሚበዛ ነው፡፡ ግን አብርሃም 

አንዴ ሌጅ ብቻ ወሌድ ነው የሞተው፡፡ እናም የሌጁ ሚስት ዯግሞ አሁን ሞተች፡፡  

የቤት ስራ  
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 ዘፍጥረት 25፡ 19 - 34 አንብቡት፡፡  

መሌመጃ  

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የምናገኘው የይስሏቅን ታሪክ ነው፡፡ በቁጥር አስራ ዘጠኝ እና ሃያ ሊይ 

ያሇውን ታሪክ በዯንብ ሇመረዲት ትንሽ ጥናት ይፈሌጋሌ፡፡ እስኪ በዯንብ እንመሌከተው 

1. የይስሏቅ አባት ማን ነው (ቁጥር 19)? __________________________ 

2. ይስሏቅ በሚያገባበት ወቅት ስንት አመቱ ነበር (ቁጥር 20)? ____________ 

3. ይስሏቅ ማንን ነበር ያገባው? ___________________________ 

ሀ. አባትዋ ማን ነበር? ___________________________ 

ሇ. ወንዴሞችዋስ እነማን ናቸው? _______________________________ 

4. ይስሏቅ ሇርብቃ ፀሌዮት ነበር፡፡ የፀሇየበት ጉዲይ ምንዴን ነው? 

____________________ 

5. ሇምንዴን ነው የይስሏቅ ፀልት ትሌቅ ጉዲይ የሆነው? 

_____________________________________________________ 

6. የእግዚአብሄር የተስፋ ቃሌ በይስሏቅ በኩሌ ከሆነ የሚፈፀመው ምንዴነው መሆን 

ያሇበት ነገር? 

_______________________________________________________________ 

7. እግዚአብሔር የይስሏቅን ፀልት እንዯመሇሰሇት አውቀናሌ፡፡ በቁጥር 21 እና 23 ሊይ 

የሆነው ነገር ምንዴነው? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. ይህ ጥቅስ ስሇ ርብቃ እርግዝና የሚናገረው ነገር ምንዴነው (ቁጥር 22)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ትምህርት 1 

ርብቃ መንትያ ሌጆችን አርግዛሇች፤እርግዝናውም አስቸጋሪ ነበር፡፡ ከክፍለ 

እንዯተረዲነው በማህፀኗ ውስጥ ያለት ሌጆች ይገፋፉ ነበር፡፡ እንዯ ርብቃ በእርግዝናቸው ወቅት 
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የተቸገሩ ሰዎች የእርሷን እርግዝና የገጠማትን ሉያስረደን ይችሊለ፡፡ በእርግዝናዋ ወቅት 

የገጠማት ችገር ጌታን “ይህ ሇምን በእኔ ሊይ ሆነ” ብሊ እንዴትጠይቅ አዯረጋ (ቁጥር 23)?” 

 

መሌመጃ 

1. በራስህ/ሽ አገሊሇፅ ጌታ ሇርብቃ ምን ብል እንዯተናገራት ፅፍ/ፊr? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

የርብቃ ህይወት የተሇየ ነው፡፡ እርሷ መንታ ሌጆችን አርግዛሇች፡፡ በማህፀኗ ያለት 

ሌጆች ሁሇት ህዝብ እንዯሆኑ እና እንዯሚከፋፈለ ጌታ ተናግሯታሌ፡፡ ከእነዚህ ሁሇት 

ህዝቦች አንደ ከላሊኛው ይሌቅ ጠንካራ ይሆናሌ፡፡ ታሊቁ ሇታናሹ ተገዢ እንዯሚሆንም 

ተነግሯታሌ፡፡ ይህ ዯግሞ ከባህሊዊው አሰራር የተሇየ ነው፡፡   

2. ርብቃ የመውሇጀዋ ጊዜ ሲዯርስ መንታ ወንዴ ሌጆችን ወሇዯች፡፡ በቁጥር 25 ሊይ 

የመጀመሪያው ሌጅ እንዳት ነው የተገሇፀው? 

_______________________________________________________________ 

ማን ብሇው ሰየሙት? ______________________ 

3. ስሇ ወንዴሙ አብራራ/ሪ (ቁጥር 26).  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. የሁሇተኛው ሌጅ ስም ማነው? ____________________ 

ዔሳው እና ያይቆብ የተወሇደት ይስሏቅ ርብቃን ከአገባት ከሃያ አመታት በኋሊ ነው፡፡  

ሌጆቹ ሲወሇደ ይስሏቅ 60 አመት ሰው ነው፡፡ 

5. ቁጥር 27 እና 28 ስሇ ሁሇቱ ሌጆች ሲያዴጉ ምን እንዯሆነ ይገሌፃሌ፡፡  ከዚህ 

በተጨማሪ ስሇ ዔሳው ምን እንማራሇን? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ስሇያይቆብስ ምን እንማራሇን? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ሌጆቹ ግሌፅ የሆነ ሌዩነት አሊቸው፡፡  አንዯኛው በአባቱ የሚወዯዴ አዲኝ ሲሆን 

ሁሇተኛው ዯ ዯግሞ በእናቱ የሚወዯዴ የቤት ሌጅ ነው፡፡ 

 

ክፍሌ 2 

የቤት ስራ  

ዘፍጥረት 25፡ 19 – 34 ያሇውን አንብብ/ቢ፡፡ በዚህ ክፍሌ ውስጥ ስሇሌጆቹ ባህሪይ በበሇጠ 

እንማራሇን፡፡ 

መሌመጃ 

ያይቆብ እናቱን በምግ ዝግጅት የሚረዲት ሲሆን ዔሳው ዯግሞ በአዯን የታወቀ ነው፡፡ 

1. ዔሳው ወዯ ቤት ሲመጣ ሁኔታው እንዳት ነበር (ቁጥር 29)? 

__________________________________________________________ 

2. ያይቆብ ያቀረበሇት ቅዴመ ሁኔታ ምን ነበር (ቁጥር 30)? 

_______________________________________________________________ 

3. ዔሳው ሇጠየቀው ጥያቄ ያይቆብ ያቀረበው የመዯራዯሪያ ሃሳብ ምን ነበር 

_______________________________________________________________ 

ትምህርት 3 

ቁጥር 31 የሚናገረው ስሇብኩርና መብት ነው፡፡ የብኩርና መብት ምንጊዜም ቀዴሞ 

ሇተወሇዯ ሌጅ የሚገባው ነው፡፡ የዚህ የብኩርና መብት ባሇቤት የሆነ ሌጅ የቤተሰቡ ሃሊፊ 

ይሆናሌ፡፡ ይህ የአባቱን የሆነውን የመውረስ መብት በተሇምድ እጥፍ ዴርሻ በመባሌ 

ይታወቃሌ፡፡  

በዚህ ክፈሌ ውስጥ ያይቆብ ብኩርናህን ስጠኝ በማሇት የጠየቀው ነገር ቀሊሌ ወይንም 

ትንሽ ነገርን አይዯሇም፡፡ ያይቆብ የጠየቀው ዔሳው በቡር ሌጅነቱ ሉያገኘው የነበረውን መብት 

እና ጥቅማ ጥቅሞች በሙለ ነው፡፡ ጌታ ሇርብቃ ታሊቁ ሇታናሹ ይገዛሌ ብል የተናገራትን 

አስታውሱ፡፡ ያይቆብ ያዯረገው ነገር ብሌጠት የተሞሊበት ነው፡፡ ዔሳው ዯግሞ ሇዚህ ነገር 

ተጋሊጭ እንዯሆነ ያውቅ ነበር፡፡ በዚህ ሁለ ውስጥ ዔሳው ግን ያስብ የነበረው ስሇ ምግብ ብቻ 

ነው፡፡ የብኩርናውን መብት አሳሌፎ ከሚሰጥ እና ከሚሞት የቱ ይሻሇው ነበር? 

 

መሌመጃ  
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ከቁጥር 33 ጋር ቀጥለ  

1. ምግቡን ከመብሊቱ በፊት እንዱምሌሇት ያይቆብ ዔሳውን ግዴ አሇው፡፡ ዔሳውስ ምን 

አዯረገ?  

_______________________________________________________________ 

መሃሊው የብኩርናውን የመውረስ መብቶች በሙለ ሇያይቆብ አሳሌፎ እንዱሰጠው 

የሚያዯር ነው፡፡   

2. ከዚህ በኋሊ ያይቆብ ምግቡን ሇዔሳው ሰጠው (ቁጥር 34). ዔሳው ሇምን ሲሌ ነው 

የብኩርና መብቱን የሸጠው? 

_______________________________________________________________ 

ዔሳው ያዯረገው ነገር ምን ያህሌ የጅሌ ስራ ነው፡፡  ያይቆብ በጣም የፈሇገውን እና ዋጋ 

የሰጠውን ጉዲይ ዔሳው ግን በእንጀራ እና በምስር ወጥ ሇወጠው፡፡   

3. ጥቅሱ የሚያበቃው ዔሳው ከበሊ እና ከጠጣ በኋሊ ወጥቶ ሄዯ በማሇት ነው፡፡  “ ከዚያም 

_______________________________________________________.” 

ክፍሌ 3 

ከዚህ ታሪክ ስሇእግዚአብሄር እንማራሇን፤  ይህ ታሪክ ስሇብኩርና መብት በቁጥር 15 

ሊይ  በአጭሩ የሚናገር ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ስሇይስሏቅ እና ቤተሰቡ ብዙ ነገር 

እንማራሇን፡፡  በታሪኩ ውስጥ እያዲንደ የቤተሰብ አባሌ ሇየትኛው ነገር ዋጋ እንዯሚሰጥ፤ 

ሇማን እንዯሚያዯለ፤ እና ተፈጥሮአዊ ዝንባላአቸው ምን እንዯሆነ አይተናሌ፡፡   አንደ ወሊጁ 

ሇአንደ ሌጅ ሲያዯሊ እንዯነበርና ሇአንዯኛው ሌጅ ሲወግን እንዯነበርም ተመሌክተናሌ፡፡ ይሁን 

እንጂ እግዚአብሄር ሇአብረሃም ሇሰጠው የተስፋ ቃሌ ታማኝ በመሆኑ ይህም ቤተሰብ ይህንን 

የተስፋ ቃሌ ወራሽ ነው፡፡    

እኛ መጥፎ ሰዎች ስሇሆንን እግዚአብሔር በእኛ አይሰራም ብሇን እናስብ ይሆናሌ፡፡ 

የእግዚአብሄር የተስፋ ቃሌ የሚፈፀመው የእኛን ባህሪይ መሰረት አዴርጎ ነው ወይንም 

እግዚአብሄር ሇእኛ የሚያዯርግሌን ነገር የሚወሰነው በእኛ ተግባር ነው ብሇው ያስባለ፡፡ እና 

መሌካም ሰዎች ከሆንን እርሱ ይባርከናሌ ካሌሆንን ዯግሞ አይባርከንም፡፡ ከፍ ብል 

በተመሇከትነው ታሪክ ውስጥ አንዯኛው ወንዴሙን በማታሇሌ ተጠቃሚ ሲሆን ነው፡፡  ዔሳው 

በጣም ርቦት እና ምግብ አስፈሌጎት ነበር፡፡ ዔሳው ጊዚያዊ ረሃቡን ሇማስታገስ ሲሌ የብኩርና 

መብትና ጥቅሙን አቃሌልት ሇታናሽ ወንዴሙ አሳሌፎ ሰጠው፡፡  ያይቆብ ይህንን አጋጠሚ 
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በመጠቀም የምፈሌገውን የብኩርና ጥቅሞችና መብቶች ወንዴሙን በማሳሳት ሲወስዴ 

አይተናሌ፡፡ 

 የእግዚአብሄር ተግባር በእኛ ባህሪይ ሊይ የተመሰረተ አይዯሇም፡፡ እግዚአብሄር 

የሚያዯርግሌን ስሇገባሌን ቃሌ ኪዲን ሲሌ ነው፡፡ እግዚአብሄር ሇአብረሃም እና ሇዘሩ ዘሊሇማዊ 

ቃሌ ኪዲን ገብቷሌ፡፡ እርሱ “እነርሱ መሌካም ሰዎች ከሆኑ” ወይንም “እኔ ያሌኩትን ከፈፀሙ” 

ወይንም “ቃሊቸውን ከጠበቁ” ቃላን እፈፅማሇሁ አይሌም፡፡ ነገር ግን እግዚአብሄር 

የሚያዯርግሌን እርሱ ስሇተነገረው ብቻ ነው፡፡ እርሱ ሇአብረሃም፤ ሇይስሏቅ እና ሇሌጆቹ የገባው 

ቃሌ ኪዲን ይጠብቃሌ! ሁለም ነገር የሚሆነው እርሱ ሇሰዎች ሁለ ከአሇው ታሊቅ ፍቅሩ 

የተነሳ ነው፡፡ እኛም በጥምቀት የዚሁ የተስፋ ቃሌ ወራሾች ነን፡፡  የተስፋ ቃለን እንዱፈፅመው 

በእግዚአብሄር ሊይ ሙለ በሙለ እንዯገፋሇን፡፡ ምንም እንኳን ታማኝነት የጎዯሇን፤ አሳቾች እና 

ሇላሊው የተገባውን ሇእኛ የምናዯርግ ሰዎች ብሆንም እርሱ ግን በታማኝነት፤በእውነት እና 

በንፅህናው ቃለን ይጠብቃሌ፡፡  

 ምንም እንኳን የተገባን ባንሆንም እግዚአብሔር ሰዎችን ሇማዯስ በያዘው እቅዴ ውስጥ 

ሰዎችን ያሳትፋሌ፡፡ እርሱ እኛ ሁሊችንን ከኃጢአታችን ሉበዤን፤ ነፃ እና ይቅር የተባሇሇት 

ህይወት እንዴንኖር መርጦናሌ፡፡ እግዚአብሄርም የመጀመሪያ ሌጅ አሇው፡፡ ስሙም ኢየሱስ 

ነው፡፡ እርሱም እንዯ በኩር ሌጅነቱ ሃፊነቱን በሚገባ ተወጥቷሌ፡፡ የዮሏንስ ወንጌሌ 3፡ 16-17 

ይህንን ያስታውሰናሌ፡፡ እነዚህን ጥቅሶች ፃፋቸው፡፡   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 እኛ የተባረክነው ኢየሱስ የብኩርና መብቱን ስሇአሊቃሇሇ ነው፡፡ እርሱ እንዯ በኩር ሌጅነቱ 

በእርሱ ሇሚያምኑ ሁለ ዘሊሇማዊ ህይወትን ሉሰጣቸው ፈቃዯኛ ሆነ፡፡ እግዚአብሄር አብ ሌጁ 

ኢየሱስን  በመጠቀም ሰዎችን ሁለ ሇማዯስና ወዯ መንግስቱ ሇማምጣት ፈቀዯ፡፡    

 

ፀልት 

ጌታ ሆይ፤ እኔ እንዯያይቆብ የምፈሌገውን ሇማግኘት ስሌ ላልችን በማታሇሌ 

ተንቀሳቅሻሇሁ፡፡ የእኔ ሇቤሰቦቼ፤ ሇጓዯኞቼ፤ እና አብረውኝ ሇሚሰሩ ሰዎች ሃሊፊነት የጎዯሇው 

እና ታማኝነት የላሇው አካሄዴ ብዙ ነገር አበሊሽቷሌ፡፡ አንዲንዴ ጊዜ ብቸኝነት እና ተስፋ 

መቁረጥ ይሰማኛሌ፡፡ ኢየሱስ ሃጢአቴን የምቀበሌበትን እና የምናዘዝበትን አቅም ስጠኝ፡፡ አንተ 
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እኔ በእውነት እና በታማኝነት መመሊሇስ እንዴችሌ አቅምን እንዯምትሰጠኝ አምናሇሁ፡፡ 

በተሇይም በተቸገርኩባቸው እና አቅም በአጣሁባቸው ዴካሞቼ ሊይ  

____________________________________________ ብርታት እና ፀጋህን ስጠኝ፡፡ 

ኢየሱስ አንተ የበኩር ሌጅ ሆነህ የብኩርናህን መብት ያሊቃሇሌህ ነገር ግን እኔ የሰማያዊው 

አባቴ የሆነውን ሁለ እንዴወርስ ስሇሞትክሌኝ እጅግ አዴርጌ አመሰግንሃሇሁ፡፡ 

 

ክፍሌ 4 

መግቢያ 

በይስሏቅ ቤት ሁለም ነገር በጥሩ ሁኔታ እየሄዯ እንዲይዯሇ ተመሌክተናሌ፡፡ በርብቃ 

ማህፀን ውስጥ ያለት ሁሇት መንትዮች ሁሇት ህዝቦች እንዯሚሆኑ ጌታ ገሌጧሌ፡፡ አንደ ሌጅ 

ያይቆብ ተብል ተሰይሟሌ፤ ይህም ማሇት እርሱ ሲያታሌሌና ሲያታሌሌ ነበር፡፡ በሚቀጥለት 

ጥቂት ምዕራፎች ውስጥ ያይቆብ ሲያታሌሌ እና ሲታሇሌ እንዯነበር እንመሇከታሇን፡፡ በክፍሌ 

ሁሇት ውስጥ ያይቆብ እንዳት በብሌጠት ዔሳውን እንዲታሇሇውና የብኩርናውን መብት 

እንዯወሰዯ ተምረናሌ፡፡ በዚሁ ክፍሌ ውስጥ ዔሳው እንዯታሊቅ ሌጅነቱ ሇብኩርናው ዋጋ 

እንዲሌሰጠና እንዲቃሇሇው ተምረናሌ፡፡ እርሱ የአባቶቹን አምሊክ ተወና የኬጣዊንን ሌጆች አገባ 

(ዘፍጥረት 26:34-35)፤ እራሱ እንዯተመቸው መኖር ጀመረ፡፡  ይህ ተግባሩ ሇአባቱና አባቱ 

ወክልት ሇነበረው ቤተሰብ እና የዘር ሃረግ ክብር እና ግዴ የላሇው መሆኑን የሚያመሇክት 

ነው፡፡ ይስሏቅ እግዚአብሄር ሇአብረሃም የገባውን በረከቶች የነበረበት ሰው ስሇሆነ ይህ ዯግሞ 

አስፈሊጊ ነው፡፡  ሇአብረሃም ቃሌ የተገባው ሁለ በይስሏቅ በኩሌ አሁን ሇያይቆብ ሆኗሌ፡፡ 

ትምህርት 

የበኩርና መብትና በረከት ከአባት ሇመጀመሪያ ሌጅ የሚተሊሇፉ ስጦታዎች ናቸው፡፡ 

ብኩርና ሌጅ የአባቱ የሆነውን ሁለ እንዱወርስ የሚያዯርግ ነው፡፡ አባት ሌጁን ሲባርክ 

የሚያውጃቸው ቃሊት ሌጁን ቀሪውን ዘመኑን ሁለ የሚመሩት እና የሚገዙት ናቸው፡፡ 

በዘፍጥረት 25:29-34 ያይቆብ እንዳት የዔሳውን የብኩርና መብት እንዯወሰዯ ተምረናሌ፡፡ 

አሁን ዯግሞ በዘፍጥረት 27 ውስጥ እርሱ እንዳት የዔሳውን በረከት እንዯወሰዯ እንማራሇን፡፡ 

የቤት ስራ 

ዘፍጥረት 27:1-29 አንብብ/ቢ 
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መሌመጃ 

እነዚህ ጥቅሶች እንመሌከት እና ታሪኩ እንዳት እንዯሆነ እናጥና 

1. የይስሏቅ ጤንነት እንዳት ነበር (ቁጥር 1)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ይስሏቅ በምዴር ሊይ ሲኖር እዴሜው ውስን እንዯሆነ ያውቅ ነበር፡፡ እርሱ 

አርጅቷሌ፤ዯክሟሌም አይኑም ታውሯሌ፡፡ ስሇዚህ ሇዔሳው በረከቱን የሚያስተሊሌፍበት 

ጊዜ እንዯዯረሰ አውቋሌ፡፡ ሇዚህም ዯግሞ ዔሳውን በመጥራት ሉባርከው ነው፡፡ ሇዔሳው 

በቁጥር 3 እና 4 የሰጠው መመሪያ ምንዴነው? 

ሀ.__________________________________________________________          

ሇ.__________________________________________________________ 

          ሏ. ________________________________________________________ 

3. ያይቆብም “ሳሌሞትም__________________________________አምጣሌኝ” አሇው፡፡ 

ትምህርት 

ምንም እንኳን ይስሏቅ ዔሳው ያሇበትን ሁኔታ ቢያውቅም ሉባርከው ወስኗሌ፡፡ ዔሳው 

ሇእርሱ የተወዯዯ ሌጁ ነው፡፡ እንዯ አባት እና ሌጅ ሁሇቱም በዔሳው የአዯን ግዲይ ይዯሰቱ ነበር 

(ዘፍጥረት 25:27-28)፡፡  ይሁን እንጂ ዔሳው የአባቱን አምሊክ በመተው የራሱን መንገዴ 

ሲከተሌ ይታያሌ (ዘፍጥረት26፡34)፤ ከእግዚአብሄር ቃሌ ኪዲን ከላሊቸው ከእስማኤሌን ቤተሰብ 

ጋር በጋብቻ መተሳሰሩ የዚህ ማሳያ ነው (ዘፍጥረት 28:8-9)፡፡ 

ክፍሌ 5 

መሌመጃ 

 የርብቃ ተወዲጅ ሌጅ ___________ ነው፡፡ እርሷም ይስሏቅ ሇኤሳው የተናገረውን ሰማች፡፡ 

እርሷም ብትሆን ሇእራስዋ ሳይሆን ሇምትወዯው ሌጇ ሇያይቆብ የይስሏቅን በረከት መውሰዴ 

ፈሇገች፡፡   

1. ኤሳው ወዯ አዯን ሲሄዴ ርብቃ ምን አዯረገች (ዘፍረት 27:6-7)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2. በቁጥር 8 ሊይ ሇያይቆብ እንዱያዯርግ የነገረችው ነገር ምንዴነው? 

_______________________________________________________________ 

ሀ. በቁጥር 9 

_______________________________________________________________ 

ሇ. በቁጥር 10       

_______________________________________________________________ 

3. ርብቃም  “ሇአባትህም፥___________________________________ታገባሇታሇህ” 

(ዘፍጥረት 27:10) አሇችው፡፡  

4. በዚህ በእናቱ እቅዴ ያይቆብ አንዴ ችግር እንዲሇ አሰበ፡፡ እርሱን ያሳሰበው ነገር 

ምንዴነው (ቁጥር 11 እና 12)? 

_______________________________________________________________

በግሌፅ ያሳሰበው ጉዲይ አባቱን ሇማታሇሌ ሲሞክር አባቱ ከነቃበት ከመባረክ ይሌቅ 

ሉረግመው እንዯሚችሌ በማሰቡ ነው፡፡  

5. ርብቃ ግን ያይቆብ በርከቱን ከአባቱ እንዱቀበሌ እቅዶ ከከሸፈ ግን እርግማኑን ሇመቀበሌ 

ቆርጣ ተነስታሇች፡፡ በቁጥር 13 ሊይ ምን አሇች? 

_______________________________________________________________ 

6. ያይቆብም ሇእናቱ በመታዘዝ እናት እና ሌጅ አባት እና ወንዴምን ሇማሳሳት በእቅደ 

ተስማሙ፡፡  ይስሏቅና ሇማሳሳት የተጓዙበትን ረጅም መንገዴ እስቲ አስተውለት፡፡ 

ሀ. ቁጥር 14 

_______________________________________________________________ 

       ሇ. ቁጥር 15 

_______________________________________________________________ 

      ሏ. ቁጥር 16  

_______________________________________________________________ 

1. ከዚያም ያይቆብ ወዯ አባቱ ሄዯ፡፡ በቁጥር ሊይ 18 ይስሏቅ መጀመሪያ የጠየቀው ጥያቄ 

ምንዴነው? _______________________________________________ 

2. በቁጥር 19 ሊይ ፤ የያይቆብ ምሊሽ ምንዴነው? 

_______________________________________________________________
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ዔሳው ፈጥኖ በመመሇሱ ይስሏቅ ገርሞታሌ (ቁጥር 20).                             

እርሱም “ ______________________________________________”ጠየቀው፡፡ 

3. የያይቆብ ምሊሽ፤ __________________________________________________ 

4. በቁጥር 21 ሊይ ይስሏቅ ሌጁ ዔሳው መሆኑን ሇማረጋገጥ ወዯ እርሱ እንዱጠጋና  

_______________________________________________ ጠየቀው፡፡  ከዚህ 

በፊት ተታሌል የማያውቅ ከሆነ ሇምዴነው ይስሏቅ ዔሳው መሆኑን የተጠራጠረው? 

ስሇዚህ ጉዲይ ምን ታስባሇህ/ሽ?________________________________________ 

    ይስሏቅ የኖረው ማታሇሌ በነበረበት ቤት ውስጥ ነው፡፡ ባሇቤቱ ሇምትወዯው ሌጇ 

ሇያይቆብ የማይገባውን እንዱያገኝ ስሇፈሇገች ይስሏቅን አታሇሇችው፡፡ የይስሏቅ ሌጅ 

የሆነው ያይቆብ የወንዴሙን የዔሳውን የብኩርና መብት የሆነውን ሇማግኘት ሲሌ 

ወንዴሞን አታሇሇው፡፡ አሁን ዯግሞ እናት እና ወንዴም የአባትን በረከት ሇማግኘት ሲለ 

በማታሇሌ ተግባር ተጠምዯዋሌ፡፡  

5. ምንም እንኳን ዴምፁ የያይቆብን ቢመስሌም የእጁ ፀጉር ግን የዔሳውን ይመስሊሌ፡፡  

በዚህም መንገዴ የማታሇሌ ተግበሩ ቀጠሇ፡፡ በቁጥር 24 ሊይ ይስሏቅ አንዴ ጥያቄ 

እንዯገና ጠየቀ ___________________________________________________ 

6. ያይቆብም እንዱህ ብል መሇሰ _________________________________________ 

7. ያዘጋጀሇትን ምግብ እንዱያመጣሇት ይስሏቅ ነገረው፡፡ ምግቡንም በሊ ወይኑንም ጠጣ፡፡ 

ከዚያም ያይቆብን እንዱስመው ወዯ እርሱ እንዱጠጋ ጠራው፡፡ በቁጥር 27 ሊይ እርሱ 

በእርግጥ ዔሳው እንዯሆነ ይስሏቅን ያሳመነው ነገር ምዴነው? 

_______________________________________________________________ 

8. በስተመጨረሻም ባረከው፡፡ ከቁጥር  28-29 ያሇው በረከት ምንዴነው? 

ሀ. “የሌጄ ሽታ__________________________________________________፡፡” 

       ሇ. “እግዚአብሄር _______________________________________________፡፡” 

       ሏ. “አህዛብ ___________________________________________________፡፡” 

       መ. “የሚረግምህ________________________________________________፡፡” 

የግሌ ትግበራ 

ይስሏቅ ሇሌጁ ሇያይቆብ የሰጠው በረከት ምንዴነው! ሰዎች እናንተን ባርከው ያውቃለ?  

ወሊጆቻችሁስ?  ጓዯኞቻችሁስ?  ቄስ ፤ ወንጌሊዊ ወይንም የቤተክርስትያን ሽማግላስ?  
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በአንዲንዴ ባህሌ ውስጥ አንደ ላሊውን መባረክ የተሇመዯ ነገር አይዯሇም፡፡ በረከት ሇተቀባዮ 

የተሇያየ አቅሞችን ይሰጣሌ፡፡ እግዚአብሄር ሇእናንተ ያሇውን በረከት መስማት ትችሊሊችሁ? 

 

1. እርሱ ምን እንዱናገራችሁ ትፈሌጋሊችሁ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ሇትዲር አጋራችሁ፤ ሇሌጃችሁ፤ ሇስራ ባሌዯረቦቻችሁ ምን አይነት በረከትን መባረክ 

ትወዲሊችሁ? 

_______________________________________________________________

ሌጅ ያዯገበት ቤት ሇቅቆ ሲሄዴ “ሌጄ አስታውስ እወዴሃሇሁ” ብል መባረክ ከወሊጅ 

የሚጠበው ሲሆን ሇሌጅ ዯግሞ ትሌቅ በረከት ነው፡፡  

3. በዘፍጥረት 12 ሊይ አብረሃም ሇላልች በረከት እንዱሆን እግዚአብሄር ባረከው፡፡ ጊዜ 

ወስዲችሁ ህይወታችሁ ሇላልች ሰዎች ህይወት እንዳት በረከት መሆን እዯሚችሌ 

አስቡ፡፡ በእናንተ በኩሌ ህይወቱ ሉባረክ የሚችሇው ሰው ወይንም ሰዎች ማን ነው 

ወይንም እነማን ናቸው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. የዚያን ሰው ህይወት ምን በማሇት ወይንም ምን በማዴረግ ትባርካሊችሁ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ፀልት 

    ጌታ ሆይ የእኔን ህይወት በእውነትህ ባርከሃሌ፡፡ አንተ እኔን አታታሌሇኝም፡፡  አንተ ሇእኔ 

መሌካም የሆነውን ሁለ ታዯርግሌኛሇህ፡፡ እኔን የሚባርቀውን ቃሌህን እሰማ ዘንዴ እርዲኝ፤ 

“የተስፋ አምሊክም በመንፈስ ቅደስ ኃይሌ በተስፋ እንዴትበዙ በማመናችሁ ዯስታንና ሰሊምን 

ሁለ ይሙሊባችሁ” ሮሜ 15፡13 ፡፡ የላልችን ህይወት የምባርክበትን አጋጣሚ ሁለ በትጋት 

እወጣ ዘንዴ እርዲኝ፡፡ በማዯርገው ነገር ሁለ ክብርና ምስጋናን አመጣሌህ ዘንዴ እርዲኝ፡፡ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ትምህርት ሶስት 

ዔሳው ያይቆብን ጠሊው፤ ያይቆብ ሸሸ 

ዘፍጥረት 27 እና 28  
 

 

 

 

 

 

የትምህርት 3 ቅኝት 

 

 ምሌከታ 

      መግቢያ 

 ትምህርት 3 ፤ ዘፍጥረት 27 እና 28          

 ማታሇሌ እና እውነት 

 የያይቆብ ማታሇሌ ተጋሇጠ 

 ሇይቅርታ የእግዚአብሄር ታማኝነት 

 ያይቆብ ወዯ ካራን ምዴር ሸሸ 

 ማታሇሌ ጠሊትነትን አስከተሇ            
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         ዔሳው ያይቆብን ጠሊው 

 

 

መግቢያ 

  

 ማታሇሌ ምንዴነው?  ከየትስ መጣ ? ማታሇሌ የሚያስከትሊቸው ነገሮች ምዴናቸው?  

ስሇማታሇሌ መፅሏፍ ቅደስ ም ያስተምረናሌ? ማታሇሌ መጥፎ ዜና ሆነ መሌካም ዜና 

ምንዴነው? በዚህ ክፍሌ ውስጥ ማታሇሌ ሉያስከትሌ የሚችሇውን ወዲጅነትን ማበሊሸትና 

መከፋፈሌ ምን ሉሆኑ እንዯሚችለ ገምቱ፡፡   

 በትምህርት 2 ያይቆብ ወንዴሙን እና አባቱን በማታሇሌ የእረሱ ያሌሆነውን በረከትን 

እና የብኩርና መብትን እንዲገኘ አይተናሌ፡፡ አሁን ዯግሞ በክፍሌ 3 ወንዴሙ እርሱን 

በማታሇሌ ሇእርሱ የተገባውን በረከት ከወሰዯበት በኋሊ ዔሳው ምን አይነት ምሊሽ እንዯሰጠ 

እናያሇን፡፡ የርብቃን ምክርና የዔሳውንም ፍፃሜ እናያሇን፡፡ 

 ክፍለን ስናጠቃሌሌ ጥናቱን ከግሌ ህይወታችን ጋር እናዛምዲሇን፡፡ እኔ ከማታሇሌ ጋር 

ያሇኝ ግንኙነት ምን ይመስሊሌ? አታሊይ ነኝ ? ላልች አታሌሇውኝ ያውቃለ?  መፅሏፍ ቅደስ  

ራሳችንን እንኳን እንዯምናታሌሌ ይነግረናሌ፡፡ ይህ እንዳት ሉሆን ይችሊሌ ብሇን እንጠይቅ 

ይሆናሌ፡፡ ጊዜ ወስዲችሁ ራሳችሁን መርምሩ፡፡ ጌታ ሇሚያሳያችሁ እውነተኛ ማንነታችሁ ምሊሽ 

ስጡ፡፡  

 

ክፍሌ 1 

የቤት ስራ፤ ዘፍጥረት 27 አንብቡ 

ትምህርት 

  ማታሇሌን የሚከተለ ላልች ተግባራት ስሇአለ ጊዜ ወስዯን ስሇማታሇሌ መፅሏፍ ቅደስ 

በተሇያየ ስፍራ የሚያስተምረውን እንመሇከታሇን፡፡ ማታሇሌ ምንዴነው?  የሚያታሌለ ሰዎችን 

ሉከተሊቸው የሚችሇው ነገሮች ምንዴናቸው? የማታሇሌ መሰረታዊ ችግሮች ምንዴናቸው?  

እነዚህን ጥያቄዎችን ሇመመሇስ የተሇያዩ ክፍልችን ከመፅሏፍ ቅደስ ውስጥ እናጠናሇን፡፡ 

1. ማቴዎስ 13:22-23 – የሚያታሌሇን ነገር ምንዴነው?  
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ኤርሚያስ 17:9 – ማታሇሌ ከየት ይመጣሌ? 

__________________________________ 

3. ማርቆስ 7:20-23 – በሰው ሌብ ውስጥ ምን አሇ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ዘላዋዊያን19:11 – የእግዚአብሄር ትዕዛዝ ምንዴነው?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ማቴዎስ ማታሇሌ ከብሌፅግና ጋር ይመጣሌ ይሊሌ፡፡ ሰዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 

ከብሌፅግና ጋር በተያያዘ በማታሇሌ ውስጥ ይገባለ፡፡ ይህ የሚሆነው ዯግሞ የሚፈሌጉትን 

የግዴ ማግኘት አሇብኝ ብሇው ስሇሚያስቡ ነው፡፡ አሌፎ አሌፎ ዯግሞ ማግኘት አሇብን ብሇው 

ስሇሚያምኑ ነው፡፡ ሰዎች የሚገሌጉት ከአገኙ በኋሊ የአገኙት ነገር እርካታን ወይንም ዯስታን 

ወይንም መወዯዴን ያመጣሌናሌ ብሇው በማሰባቸና ይህንን በማመናቸው መታሊቸውን 

ይገነዘባለ፡፡ እውነቱ ግን ውሸትን በማመን መታሇሊችን ነው፡፡  

 

ኤርሚያስ የሚነግረን የሰው ሌብ ተንኮሇኛ ክፉም እንዯሆነ ነው፡፡ እርሱ የሚናገረን ሌብ 

አታሊይ እንዯሆነና ፈውስም እንዯላሇሇው ነው፡፡ የኃጢአት መሰረታዊ ነገር ማታሇሌ ሲሆን 

ሃጢአትም ወዯ ሰው ሌብ ይገባሌ፡፡ በኤዯን ገነት ውስጥ እባቡ ሄዋንን በአናገራት ጊዜ የሆነውን 

አስቡት፡፡ እባቡ የተናገራት በሙለ የማታሇሌ ቃሊት ነበሩ፡፡ ማርቆስ ዯግሞ የሚናገረን በሌብ 

ውስጥ ማታሇሌ እንዲሇ ነው፡፡  ሌብ እንዯ ኃጢአተኛ ሰውነታችን የእኛ ማንነት መገሇጫ ነው፡፡ 

 

በዘላዋዊያን ውስጥ አንዲችን አንዲችንን እንዲናታሌሌ እግዚአብሄር አዝዞናሌ፡፡ እርሱ 

ይህን ትዕዛዝ የሚሰጠን ሇእኛ ጥቅም ነው፡፡ ያይቆብ ሲያታሌሌ ዋሽቶ ነበር፡፡ አባቱን 

በተዯጋጋሚ ዋሸው፡፡ ሁለም አይነት ማታሇሌ መዋሸት ነው፡፡  መፅሏፍ ቅደስ ሲያስተምረን  

ዱያብልስ “እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዲይ ነበረ፤ እውነትም በእርሱ ስሇ ላሇ በእውነት 
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አሌቆመም። ሏሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራሌ፥ ሏሰተኛ የሏሰትም አባት ነውና። ” ዮሏ 8፡44 

በማሇት የስተምረናሌ፡፡   

 

የማታሇሌ ተቃራኒው እውነት ነው፡፡ የሚከተለትን ጥቅሶች ተመሌከቱና ስሇአውነት 

ተማሩ፤ 

1. ምሳላ 14:5 – የታማኝ ምስክር ባህሪያት ምንዴናቸው?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ኤፌሶን 4:21-24 – እውነት ከየት ይመጣሌ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. 1 ቆሮ 3:18 – ምንን ከማዴረግ ማቆም አሇብን?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. 1 ዮሏ 1:8-9 – ይህንን ክፍሌ ፃፈው/ፊው 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. 1 ጴጥሮስ 2:21-22 – ክርስቶስ የተወሌን መከተሌ ያሇብን ምሳላዎች ምንዴናቸው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. ዮሏንስ 14:6 –ኢየሱስ ስሇራሱ ምን ብል ተናገረ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

እውነት ማሇት ማታሇሌ አይዯሇም፡፡  እውነታ ይታመናሌ፡፡ ይስሏቅ ሌጁን ከመባረኩ በፊት 

ሇማረጋገጥ ስንት ጊዜ ጠየቀ?  በቤቱ ማሇሌ ነበር፡፡ ማየት አሇመቻለን አሊማነም፡፡ እውነት እና 
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ማታሇሌ አብረው መኖር አይችለም፡፡ አንዴ ሰው እውነተኛ ምስክር ነው ወይንም አታሊይ 

ምስክር ነው መሆን የሚችሇው፡፡ 

እውነት ከኢየሱስ ነው የሚመጣው፡፡ እውነት የእርሱ ማንነት መገሇጫ ነው፡፡ ዱያብልስ 

ሲዋሸን ኢየሱስ ግን እውነትን ስሇሚናገረን እናምነዋሇን፡፡ ከሁለም በሊይ ግን ራሳችንን መዋሸት 

ማቆም አሇብን፡፡ ምንም ሳንሆን ያሌሆነውን እንዯሆንን ሆነን ስናስብ ራሳችንን እንዋሻሇን፡፡ 

ራሳችንን እንዯእጅግ አስፈሊጊ፤ሌዩ ችልታ እንዲሇን እና ከላልች የበሊይ አዴርገን ስናስብ ያንን 

ጊዜ እራሳችንን እናታሌሊሇን፡፡ አትታሇለ፡፡ እግዚአብሄር አይዘበትበትም፡፡ ሏዋሪያው ጳውልስ 

በገሊቲያ 6፡7-8 ሊይ የዘራነውን ያንኑ እናጭዯዋሇን በማሇት ይናገራሌ፡፡  ይህ ዯግሞ 

የመዝራትና የማጨዴ ህግ ነው፡፡ ስንዳን የሚዘራ ስንዳን ያጭዲሌ፡፡ በህይወታችን ውስጥ 

ማታሇሌን ስንዘራ የምናጭዯው ያን ብቻ ነው፤ ማታሇሌን ዘርተን እውነትን ሌናጭዴ 

አንችሌም፡፡  

ዮሏንስ መጥፎ ዜና እና መሌካም ዜናን ይነግረናሌ፡፡ መጥፎ ዜናው ኃጢአት የሇብንም 

ብንሌ ራሳችንን እንዯምናታሌሌ ሲሆን ሇራሳችን ስሇራሳችን እንዋሻሇን፡፡ ይህንን የሚያዯርጉትን 

ሰዎች ዮሏንስ እውነት በውስጣችሁ የሇም ይሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ መሌካም ዜና አሇ፤ ይህም 

መሌካም ዜና ዯግሞ ኃጢአታችንን ብንናዘዝ እግዚአብሔር ታማኝ ስሇሆነ ኃጢአታችንን ይቅር 

ሉሇን ታማኝ እንዯሆነ ነው፡፡ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ሇአብረሃም፤ሇይስሏቅና ሇያይቆብ ታማኝ 

እንዯነበር ሇእኛም ኃጢአታችንን ይቅር በማሇት ታማኝነታችንን ይገሌፀሌ፡፡ ሇራሳችን እና 

ሇእርሱ እውነትን እንዴንናገር እግዚአብሔር ይፈሌጋሌ፡፡     

 

እና በማታሇሌ ኃጢአት በዯሇኞች ነን፡፡ የእኛ የማታሇሌ ተግባር ከርብቃና ከያይቆብ የተሇየ 

ሉሆን ይችሊሌ ይሁን እንጂ ማታሇሌ ማታሇሌ ነው፤ ሌዩነት የሇውም፡፡ እየሱስ ወዯምዴር 

የመጣው ከሚያታሌሇን ነገር ሁለ ነፃ ሉያወጣን ነው፡፡ ሌባችን ያታሌሇናሌ፡፡ ዱያብልስ 

ያታሌሇናሌ፡፡ አሇማችን እኛን በሚያታሌለ ነገሮች የተሞሊች ናት፡፡ ጓዯኞቻችን እና ወሊጆቻችን 

ያታሌለናሌ፡፡  ኢየሱስ ክርስቶስ በመከራውና በሞቱ እኛን ከከማኛውም ኃጢአት ነፃ 

አውጥቶናሌ፡፡ የእርሱ ምህረት እና ፀጋ እንዯሌጆቹና ወራሾቹ በነፃነት በመንግስቱ ውስጥ 

እንዴንኖር አዴርጎናሌ፡፡    
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ክፍሌ 2 

መሌመጃ፤ ዘፍጥረት 27 እንመሌከት፡፡ ያይቆብ ተባርኮ ከአባቱ ከተሇየ በኋሊ ዔሳው ወዯ 

ቤት መጣ፡፡   

1. ዔሳው ምን አዯረገ (ቁጥር 31)?  

   _________________________________________________________________ 

2. ይስሏቅ ምን ጠየቀ?  

_________________________________________________________________ 

3. የዔሳው መሌስ ምን ነበር?  

  _________________________________________________________________ 

4. የያይቆብ ማታሇሌ ተገሇጠ፡፡ የእያንዲንደን ሰው ስሜታዊ ሁኔታን አስተውለ፡፡ 

ሀ. የዔሳው ሁኔታ እንዳት ነበር ቁጥር 33  

 __________________________________________________________________ 

      ሇ. የዔሳው ሁኔታ እንዳት ነበር ቁጥር 34:  

   _________________________________________________________________ 

5. ሁሇቱም ሰዎች ተታሌሇዋሌ፡፡ ይህንን ዯግሞ ያይቆብ እንዲዯረገው ማመን አሌቻለም፡፡  

በቁጥር 36 ሊይ ዔሳው ስሇ ያይቆብ ምን አሇ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. በቁጥር 36 ሊይ ዔሳው አባቱን “ በረከትን ሇእኔ አሊስቀረኀሌኝም?” ብል ጠየቀ፡፡ በቁጥር 

37 ሊይ ይስሏቅ ሇዔሳው ሇያይቆብ ያሇውን ሁለ እንዯሰጠው ነገረውና “ ሇአንተ ግን 

ምን ሊዴርግሌህ?” ብል ጠየቀው፡፡  አባቱ ምን ያህሌ እንዯተሰማው እስኪ አስቡት፡፡ 

አባቱን ዔሳው በቁጥር 38 ሊይ ምን ብል ጠየቀው? 

______________________________________________________________ 

7. ከዚያም ይስሏቅ ዔሳውን ባረከው፡፡ በቁጥር 39 እና 40 ሊይ ምን አሇ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. ይህንን እንዯ በረከት ትቆጥሩታሊችሁ?  ዔሳው የተባረከበትን በረከትንና ያይቆብ 

የተባረከበትን በረከታ አነፃፅሩት፡፡ 

_______________________________________________________________ 
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ማሰሊሰሌ 

አሁን የጀመርነውን ታሪክ ሌናጠቃሌሌ ነው፡፡ በቤተሰቡ ውስጥ ማታሇሌ ሰፍኘዋሌ፤ አባትም 

ሌጁን ባርኮታሌ፡፡ ጌታ ሇርብቃ ታሊቁ ሇታናሹ ይገዛሌ ሲሌ ይህንን አይቶ ይሆንን?   

1. ርብቃና ያይቆብ በዚህ የማታሇሌ ተግባር ውስጥ ባይገቡ ኖሮ ታሪኩ ምን ሉሆን ይችሌ 

ነበር? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ማንም ሰው የአባትን ፀፀት ከማማባስ በስተቀር ሉያመጣው የሚችሇው ምንም ነገር 

የሇም፡፡ የሚገርመው ነገር ዔሳው ብኩርናውን ከአቃሇሇው በኋሊ በረከትን መፈሇጉ ነው፡፡ 

በረከት ሇእርሱ ምን ማሇት ነው?  ህይወትን ያሇበረከት መኖር ምን ሉመስሌ ይችሊሌ?  

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. በክርስቶስ ኢየሱስ የባረከን የሰማያዊው አባታችን ከእርሱ ጋር ህብረት እንዱኖረን 

የሰጠን  በረከት እንዳት ታሊቅ ነው፡፡ እናንተስ ይህንን በረከት እንዳት ትረደታሊችሁ?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ዔሳው ከአባቱ በረከትን ሇመቀበሌ በጣም ተነሳስቶ ነበር፡፡ እኛስ ከሰማዊው አባታችን 

በረከትን ሇመቀበሌ እንዯዔሳው ምን ያህሌ የተነሳሳ ሌብ አሇን? የግሌ አስተያየትህን 

ፃፍ፤   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. እንዳት አዴርጋችሁ ከእግዚአብሄር በረከትን ሇመቀበሌ ያሊችሁን መነሳሳት 

የምትገሌፁት?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ክፍሌ 3 

ማሰሊሰሌ 
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እስካሁን በአጠናናቸው ክፍልች ሊይ በግሌ የያዛችሁን ማስታወሻ እያነበባችሁ አሰሊስለ፡፡ 

እናንተ የፃፋችኋቸው ቃሊት  እናንተን ራሳችሁን ማየት የምትችለበት፤ ንስሃ የምትገቡበት፤ 

እና የእግዚአብሄርን ታማኝነት እያሰባቸው በጌታ የምትዯሰቱበት ይሁን፡፡  

 

የግሌ ትግበራ 

  ማታሇሌ ሉያዯረስ የሚችሇው አዯጋ በሁሊችንም ዙሪያ አሇ፡፡ ቤተሰቦች በሰሊም እጦት 

እየተበጠበጡ ነው፡፡ የተሇያዩ ዴርጅቶች በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው ያለት፡፡ የተሇያዩ አገራት 

የፖሇቲካ መሪዎች ሲሰዯደና ክብራቸው ሲሇያቸውና ሲናቁ ይታያሌ፡፡  

1. በመታሇሊችሁ ወይንም በማታሇሊችሁ ሉከሰት የሚችሇው አዯጋ ምን ነበር? 

_______________________________________________________________ 

2. ማታሇለስ ምን ነበር? 

_______________________________________________________________ 

3. በማታሇለ ምክንያት የተበሊሸ ግንኙነት አሇ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ምን አይነት የበዯሇኝነት ስሜትን መቀበሌ አሇብን?  ምንአይነት ይቅርታስ መታወጅ 

አሇበት? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

እግዚአብሔር ጥፋታችንን እየተናዘዝን ወዯ እርሱ እንዴንመጣ ያበረታታናሌ፡፡ እውነት 

የህይወታችን አካሌ እንዱሆን ይፈሌጋሌ፡፡  ይህ እውነት ዯግሞ ኃጢአትን መናዘዝና የእርሱን 

ፍቅርና ምህረት መቀበሌን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡  

ፀልት 

ጌታ ሆይ በሌቤ ውስጥ ማታሇሌ አሇ፤ ከዚህም የተነሳ ሰሊም የሇኝም፡፡ ከራሴ ውስጥ 

በሚመጣ ማታሇሌ ተታሌያሇሁ፡፡ አንተ ግን እውነት ነህ፡፡ ቃሌህ እውነት ነው፡፡ ኃጢአቴን 

ብናዘዝ ይቅር እንዯምትሇኝ  እና እንዯምትቀበሇኝ ገሌፀህሌኛ፡፡ ሌጅህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇሌቤ 

ፈውስ እንዯ ሆነ አምኜ ወዯ አንተ መጥቻሇሁ፡፡   
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ክፍሌ  4 

መግቢያ 

ያይቆብ ሇእርሱ ያሌተገባውን በረከት ወንዴሙንና አባቱን በማታሇሌ ተቀብሎሌ፡፡ ዔሳው 

ሇእርሱ የተገባው በረከት ሇወንዴሙ እንዯተሰጠ በአወቀ ጊዜ በጣም ተጎዲ፤ አባቱም 

እንዱባርከው ተማፀነ፡፡ ነገር ግን የሚሰጠው በረከት አሌነበረም፡፡ ይስሏቅ ያይቆብን በወንዴሙ 

ሊይ ጌታ እንዱሆን ባርኮታሌ፡፡  በረከቱም በምዴራዊ ፍሬ መባረክን ያጠቃሌሊሌ፡፡  አሁን 

ታሪኩ ይቀጥሊሌ፤ ዔሳው ከአባቱ በረከትን ባሇማግኘቱ ምክንያት አዝኗሌ፡፡  

 

የቤት ስራ 

 ከዘፍጥረት 27:41 እስከ ዘፍጥረት 28:9ዴረስ ያሇው ያንብቡ፡፡ 

ትምህርት 

 በክፍሌ 1 ነቢዩ ኤርሚያስ “የሰው ሌብ ከሁለ ይሌቅ ተንኯሇኛ እጅግም ክፉ ነው 

ማንስ ያውቀዋሌ?”  ያሇውን አይተነዋሌ፡፡ የማታሇሌን ሃይሌ በኤዯን ገነት ውስጥ እንዳት 

እባቡ ሄዋንን በቀሊለ እንዲሳታ አይተናሌ፡፡ ማታሇሌ የሰውን ሌብ ኃጢአተኛነት የሚገሌጥ 

ነው፡፡ ማታሇሌ እንዳት የእግዚአብሄር አምሳያ በእኛ ውስጥ በኃጢአት ምክንያት እንዯተበሊሸ 

የሚያሳይ ነው፡፡ ከዚህም የተነሳ የተፈጠርንበትን ዓሊማ ያም የእርሱን ክብር ማንፀባረቅ 

አሌቻሌንም፡፡                                                                      

መሌመጃ 

በዘፍጥረት 27፡ 41 ሊይ ያሇውን ታሪክ ቀጥለ፤                                                                        

1. በቁጥር 41 መሠረት በዔሳው ሃሳብ ውስጥ የነበረው ምንዴነው? 

_____________________________________________________________ 

2. ዔሳው ቂም እንዱይዝ ያዯረገው ነገር ምንዴነው (ቁጥር 41)?  

_______________________________________________________________ 
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3. ምን ሉሰራ ነው ያሰበው (ቁጥር 41)? 

___________________________________________________________ 

ይህ እቅደ ላልች ሁሇት ወንዴማማቾችን እንዴናስታውስ ያዯርገናሌ፡፡  

________________፤ የሚባሇው ________________ የሚባሇው ወንዴሙን 

ሇመግዯሌ ወሰነ (ዘፍጥረት 4:8). 

4. ቂም ክፉን ይወሌዲሌ፡፡  በኃጢአትና በክፉ ምኞት የተሞሊ ቂም ወዯ ነፍስ ግዴያ 

ያመራሌ፡፡ ሏዋሪያው ጳውልስ በኤፌሶን 4:26 የሚናገረን ምንዴነው?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ሇምን?  እንቅሌፍ ክፉው ወዯሰው መግቢያ እንዱያገኝ ያዯርጋሌ (ኤፌሶን4:27) 

እንዱሁም በአምዕሮአችን ውስጥ ክፉ ሃሳብ እንዱራባ ያዯርጋሌ፡፡ 

5. ርብቃ ዔሳው ሉያዯረገው ያሇውን ከሰማች በኋሊ ሇያይቆብ ነገረችው፡፡ ሇያይቆብ 

የነገረችው ነገር ምንዴነው ቁጥር 42? 

_______________________________________________________________ 

ዔሳው የአወጣውን እቅዴ ተግባራዊ ሇማዴረግ የአባቱን መሞት ይጠባባቅ ነበር፡፡ 

6. ሇሶስተኛ ጊዜ በምዕራፍ 27 ርብቃ ሇያይቆብ የነገረችው ምንዴነው (ቁጥር 43)፤ 

 ______________________________________________________________ 

ላልች ሁሇት ተመሳሳይ የሆኑትን ከምዕራፍ 27 ፈሌጉ እና ፃፉት፤   

ሀ. _________________________________________________ 

ሇ. _________________________________________________ 

7. የርብቃ መመሪያዎች “ቃላን ታዘዝ” ፤ “የምሇውን አዴርግ” የሚሌ ነው፡፡ እነዚህ ነገሮች 

ስሇእርሷ ባህሪይ ምንን ያስረዲናሌ? 

_______________________________________________________________ 

ከያይቆብ ጋር ያሊት ግንኙነትስ? 

_______________________________________________________________ 

8. እንዯ ቁጥር 43-45 የርብቃ እቅዴ ምንዴነው? 

_______________________________________________________________  

9. ያይቆብ ፈጥኖ ስሇሄዯበት ምክንያት ሇይስሏቅ ርብቃ የሰጠችው ምክንያት ምዴነው 

(ቁጥር 46)?  ዘፍጥረት 26:34-35 የተወሰነ ፍንጭ ይሰጠናሌ 



41 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10.  በዘፍጥረት 28:1-2 ውስጥ ያይቆብ ከአባቷ ቤት ሚስት እንዱያገባ ርብቃ ያቀረበችው 

ሃሳብ ያይቆብ ተቀብልታሌ፡፡ አባቱ አብረሃም ሇእርሱ ሚስት ከካራን ምዴር 

እንዱያመጣሇት እንዯሊከ አስታውሱ፡፡  ይስሏቅ ሇሌጁ ያይቆብ የሰጠው መመሪያ 

ምንዴነው? 

_______________________________________________________________ 

11.  ያይቆብ ከመሄደ በፊት ይስሏቅ ምን ብል ነው የባረከው (ዘፍጥረት 28:3-4)?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

12.  እነዚህ ቃሊት ሇአያቱ አብረሃም እና ሇአባቱ ሇይስሏቅ እግዚአብሄር ከተናገራቸው ጋር 

ምን ግንኙነት አሊቸው? 

______________________________________________________________ 

13.  በዘፍጥረት 28:5 ውስጥ ያይቆብ ___________________ወዯሚባሇው አጎቱ 

___________________ ወንዴም ወዯሆነው ሄዯ፡፡ የእነርሱ አባት 

__________________________ ነው፡፡ 

ይህ የዘር ሏረግ እየሱስ በስጋ የሚወሇዯበት ስሇሆነ ታሪኩ እጅግ አስፈሊጊ ነው፡፡ 

እግዚአብሄር ሇአብረሃም ያዯረገው ቃሌኪዲን ሇአብረሃምና ሇዘሩ ነው፡፡ 

ክፍሌ 5 

ጥሌቅ ጥናት 

1. ያይቆብ ወዯ አጎቱ ሊባ ቤት ከሄዯ በኋሊ ዔሳው ምን ሇማዴረግ ያስብ ነበር (ቁጥር6-9)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. የዔሳው ተግባር ምንን ያስተምረናሌ?  በእርሱ ሊይ የሆነው ምንዴነው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. እስማኤሌ ማን እንዯሆነ አስታውሱ፡፡ እስማኤሌ የዔሳው አጎቱ ነው፡፡ የይስሏቅ የአባቱ    

የአብረሃም ሌጅ ነው፡፡ ዔሳው ወዯ አጎቱ እስማኤሌ ቤት ሚስት ፍሇጋ መሄደ ይስሏቅን 

የሚያስዯስተው ይመስሊችኋሌ?  ያይቆብ ግን የሄዯው ወዯ እናቱ ወንዴም ቤት ነው፡፡ 
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ሇዔሳው ወዯ አጎቱ እስማኤሌ ቤት ሚስት ፍሇጋ መሄደ ችግሩ ምንዴነው?  

የእግዚአብሄር መሌአክ እስማኤሌን አስመሌክቶ ሇአጋር የተናገራትን አስታውሱ 

ዘፍጥረት16:11-12. 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________      

ዘፍጥረት 25:18  

_______________________________________________________________ 

ማሰሊሰሌ 

ከያይቆብ ጋር ወዯ ካራን ምዴር ከመጓዛችን በፊት እስኪ ጊዜ ወስዯን እስከ አሁን 

ያጠናነውን እንመሌከት፡፡ ቤተሰቡ ተከፋፍሎሌ፡፡ ወንዴማማቾቹ በጠሊትነት ይፈሊሇጋለ፡፡ 

ወሊጆች በሌጆች መካከሌ ሌዩነት በማዴረግ ወገንተኛ ሆነዋሌ፡፡ አባት ከአባቱ አብረሃም 

የተሊሇፈሇት በረከት አሇው፡፡ ገና በማህፀን ውስጥ እያለ ጌታ ሇርብቃ ሁሇቱ መንትያዎች 

እንዯሚሇያዩ እና ታሊቁ ሇታናሹ እንዯሚገዛ ተነግሯታሌ፡፡ በትክክሌ የሆነው ይኀው ነው፡፡   

ያይቆብ ብኩርናን እና የአባት በረከትን ተቀብሎሌ፡፡ እነዚህ ሇዔሳው የተገቡ ነበር ነገር 

ግን እርሱ ስሇአቃሇሊቸው እና አባቱ ስሇተታሇሇ አሁን የያይቆብ ሆነዋሌ፡፡  ዛሬም ተመሳሳይ 

ታሪኮች አለ፡፡ በሆነው ነገር ሁለ ተጋጭተው የማይነጋገሩ እህትማማቾች እና ወንዴማማቾች 

አለ፡፡ ጥሊቻ ነግሷሌ፤ ቂምና ጥሊቻ ነግሷሌ፤ ፍቅር ጠፍቷሌ፡፡   

የይስሏቅ ቤተሰብ የወዯፊት እጣ ፈንታ አዯጋ ሊይ ወዴቋሌ? የቃሌኪዲኑ ጉዲይ 

ቀጣይነትስ ምን ይመስሊሌ? ይስሏቅ የተስፋው ወራሽ ነው፡፡ እርሱ ሁሇት ሌጆች ብቻ ነበሩት 

ነገር ግን  እነርሱ መስማማት አሌቻለም፡፡ አንዯኛው ሌጁ ወንዴሙ እንዲይገዴሇው ፈርቶ ሸሸ፤ 

ታዱያ በዚህ ውስጥ እግዚአብሄር የት ነው ያሇው?  እግዚአብሄር ይህንን ቤተሰብ ተወውን?  

እርሱ ከአብረሃምና ከዘሩ ጋር ያዯረገውን ቃሌኪዲን ተወው? በቤተሰቡ ውስጥ የነበረው 

ማታሇሌ የእግዚአብሄርን አጠቃሊይ እቅዴ የአዘበራረቀው ይመስሊሌ፡፡ የእናንተ ሃሳብ በእነዚህ 

ጥያቄዎች ሊይ ምንዴነው፤ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

የማሰሊሰሌ ወይንም የምሌከታ ጥያቄዎች ሁለ መሌስ አሊቸው ማሇት አይዯሇም፤ ነገር 

ግን ሉሆን የሚችሇውን እንዴናስብ ያግዙናሌ፡፡ የምሌከታ ጥያቄዎች ከበዴ ያለ ጥያቄዎችን 

እዴናነሳ ያዯርጉናሌ፡፡ በዚህ ሁለ ውጥንቅጥ ውስጥ እግዚአብሄር የት ነው ያሇው?  ምን 
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እያሰበ ነው?  የሚያዯርገው ነገር አሇን? ተቆጥቶ ነበርን?  እየሆነ ያሇውን ማታሇሌ 

እግዚአብሄር አፅዴቆታሌን?  በተበሊሸ ቤተሰባዊ ግኙነት ውስጥ እግዚአብሄር ፈቃደን ይፈፅም 

ይሆንን? ስሇእነዚህ ጉዲዮች ምን ታስባሊችሁ፤ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ከእነዚህ በተጨማሪ ከበዴ ያሇ ጥያቄ መጠየቅ የምትፈሌጉትን ፃፉት 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ፀልት 

ጌታ ሆይ ስሇይስሏቅና ቤተሰቡ እያጠናሁ በሄዴኩኝ ቁጥር በዚያ ቤት ከሆነው ተግባር 

አኳያ እኔም የተግባሩ ተካፋይ እንዯሆንኩኝ እየተሰማኝ ነው፡፡ እርስ በእርሳችን አንዲችን 

አንዲችንን በመበዯሊችን ምክንያት ሰሊምን አጥተናሌ፡፡ ስሇዚህ በዯሊችንን ይቅር በሇን፤ 

የተበሊሸውን ግንኙነታችንንም አዴስሌን፡፡  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ክፍሌ አራት 

 

ከቤርሳቤህ ወዯ ካራን 

 

ዘፍጥረት 28 እና 29 

አታሊዩ ተታሇሇ 

 

 
 

 

 

የትምህርት አራት ቅኝት 

 

 ቅኝት 

       መግቢያ 

 ትምህርት 4፤ ዘፍጥረት 28 እና 29             

 የያይቆብ ህሌም 

 ያይቆብ የቃሌኪዲኑን ተስፋ ተቀበሇ 

 በካራን ምዴር ዘመድቹን አገኘ 

 ያይቆብ ተታሇሇ 

 ትግበራና ምሌከታ 
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ከቤርሳቤህ ወዯ ካራን 

 

 

መግቢያ 

 ያይቆብ በሁለም ነገር አብራው የነበረችውን እናቱን ፤ በሃዘን ሌቡ የተሰበረወውን 

አባቱን እና ሉገዴሇው የሚፈሌገውን ወንዴሙን ትቶ ነፍሱን ሇማዲን ሲሌ ሸሸ፡፡ ወዯ ካራን 

ምዴር እየሸሸ እያሇ በመንገደ ሊይ የገጠመው ነገር ህይወቱን ቀየረው፡፡ እንዯዚህ ህይወቱን 

የቀየረው ነገር ምን ሉሆን ይችሊሌ?   

 ያይቆብ ወዯ ካራን ምዴር ከዯረሰ በኋሊ የእናቱን ወንዴም አጎቱን አገኘው፡፡  ከእነዚህ 

ዘመድቹ ጋር የሚኖረው ህይወቱ ምን ሉመስሌ ይችሊሌ?  ራሄሌን ከወዯዲት በኋሊ በአባቷ 

የማታሇሌ ተግባር የያይቆብ ህይወት የተወሳሰበ ሆነ፡፡  በአባቷ ታማኝነት የጎዯሊቸው ተግባራ 

ነገሮች ላሊ መሌክ እየያዙ መጡ፡፡ እነዚህ ሌብን የሚያሳምሙ ተግባራት ምንዴን ናቸው?  

ህመሙንስ የተሸከመው ማነው? 

 ይህ ክፍሌ ህይወታችንን በስርዓት እንዴመራው ይረዲናሌ፡፡ ጌታ እግዚአብሄር በቃለ እና 

ከህዝቡ ጋር የሚያዯርውን ግንኙነት ስታጠኑ ህይወታችሁን ከዚያ አንፃር መምራት 

እንዴትችለ ነገሮችን በጥንቃቄ አጥኑአቸው፡፡   

ክፍሌ  1 

ትምህርት 

  ፓትሪያሪክ የሚሇውን ቃሌ እንዯምታውቁት ተስፋ አዯርጋሇሁ፡፡ አብረሃም ፤ ይስሏቅ እና 

ያይቆብ በቢለይ ኪዲን ውስጥ የታወቁ ፓትሪያርኮች ናቸው፡፡ ፓትሪያሪክ የሚሇው ቃሌ 

የመጣው ፓትሪ ከሚሇው የሊቲን ቃሌ ሲሆን ትርጉሙ አባት ማሇት ነው፡፡  እነዚህ ሶስት 

ሰዎች የአይሁዴ ህዝብ እና የእስራኤሌ አባቶች ናቸው፡፡ በዘፍጥረት 28:10-22 ሊይ 

እግዚአብሄር ያይቆብን የቃሌኪዲኑ ሌጅ እንዱሆን እንዯመረጠው ተመሌክተናሌ፡፡   

 

የቤት ስራ፤ 

ዘፍጥረት 28:10-22 ያንበብቡ፡፡ ያይቆብ ቤርሳቤህን ትቶ ወዯ ካራን ምዴር ወዯ አጎቱ 

ወዯ ሊባ ዘንዴ በመሸሽ ሊይ ነው (ዘፍጥረት 28:10) ፡፡ 
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መሌመጃ 

1. ያይቆብ በመንገዴ ሊይ ም እያዯረገ ነው (ቁጥር 11)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. በቁጥር 12 ሊይ ያየውን ህሌም ግሇፅ/ጪ  

____________________________________________________ 

ሀ. እንዯ ቁጥር 13 በመሰሊለ አናት ሊይ የነበረው ማነው? 

_________________________________________________________

ሇ. እኔ ማነኝ አሇ? 

_________________________________________________________

ሏ. ምንን እሰጣሇሁ አሇ? 

_________________________________________________________

መ. በቁጥር 14ሀ ሇያይቆብ ዘር ምን ሉያዯርግ ቃሌ ገባ? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

ሠ. በያይቆብና በዙ የሚባረከው ማንነው (ቁጥር 14ሇ)?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. በቁጥር 15 እርሱ ምን ተስፋ ሰጠ? 

ሀ. እኔ ___________________________________________________ 

ሇ. በምትሄዴባትም ___________________________________________ 

ሏ. ወዯዚህች ______________________________________________ 

መ. የነገርኩህን ______________________________________________ 

4. ስሇሚወርሰው ምዴር እና ስሇዘሩም ቃሌ ተገብቶሇታሌ፡፡ ሇአብረሃም እና ሇይስሏቅ 

የተገባው ቃሌኪዲን ሇእርሱም ተገብቶሇታሌ፡፡ የእግዚአብሄርን መገኘት አውቆታሌ፡፡ 

ሇዚህ ዯግሞ የያይቆብ ምሊሽ ምን ነበር ቁጥር 17?  

_______________________________________________________________ 

5. ምን አሇ? 

_______________________________________________________________ 
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6. ይህንን ህሌም ያየው እኩሇ ላሉት ነበር፤ ሲነጋ ምን አሇ ቁጥር 18? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. ያንን ስፍራ ምን ብል ሰየመው? __________________፡፡ ቤቴሌ የሚሇው ቃሌ 

የሁሇት ቃሊት ጥምር ነው፡፡ ቤት ማሇት እንዯአማርኛው ቃሌ ቤት ማሇት ሲሆን፤ ኤሌ 

ማሇት ዯግሞ አምሊክ ወይንም እግዚአብሄር ማሇት ነው፡፡  

8. በቁጥር 20-22 ሊይ ያይቆብ ቃሇ መሃሊ ገባ፡፡ ቃሇ መሃሊው “ከእኔ ጋር ቢሆን  

_______________________ይሆንሌኛሌ” የሚሌ ቃሊትን ያጠቃሇሇ ነው፡፡ 

ሀ. “ከእኔ ጋር ቢሆን” የሚሇው ምንን ያመሇክታሌ? 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

ሇ. “ይሆንሌኛሌ” የሚሇውስ ምንን ያመሇክታሌ? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

ያይቆብ እግዚአብሄር ከእኔ ጋር ቢሆን ሲሌ 1) ከእርሱ ጋር ቢሆንና ቢጠብቀው 

2)ምግብና እና ሌብስ ቢሰጠው፤ እንዱሁም 3) ወዯ አባቱ ቤት በሰሊ ቢመሌሰው፤ ከዚያ 

1) ጌታ አምሊኩ ይሆናሌ 2) ዴንጋዩ ወይንም መሰዊያው የእግዚአብሄር ቤት ይሆናሌ፤ 

3) እግዚአብሄር ከሚሰጠው ሁለ አስራቱን መሌሶ ሇእግዚአብሄር ይሰጠዋሌ፡፡ 

9. ዘፍጥረት 28:22 የመጀመዊያው ስሇአስራት የተጠቀሰው በዚ ስፍራ ሊይ ነው፡፡ የአስራት 

አሰራር የሚያስታውሰውን ሁለንም ነገር የተቀበሌነው ከእግዚአብሄር መሆኑን ነው፡፡ 

እርሱ የሚያስፈሌገንን ሁለ ያዯርግሌናሌ፡፡ 

ክፍሌ 2 

ማሰሊሰሌ 

ያይቆብ ነፍሱን ሇማዲን ሲሌ ሸሽቶ ወዯ አጎቱ ወዯ ሊባ ቤት እየሄዯ ነው፡፡  በጎዞው ሊይ 

እያሇ ዴንጋይን ተተንተርሶ በተኛበት አንዴ ነገር ሆነ፡፡ ህሌምን አሇመ፤ የአሇመው ህሌም ከዚህ 

በፊት የሚያውቀውን ነገር አይዯሇም፡፡ ወይንም ይህ ተራ ህሌም አይዯሇም፡፡ ህሌሙም 

እግዚአብሄር ወዯ እርሱ መጥቶ ሇአብረሃም እና ሇይስሏቅ የገባውን ቃሌ ኪዲን ሇእርሱም ቃሌ 

የገበባት ነበር፡፡ ምዴሪቱ የእርሱ እንዯሚሆን እና ዘሩ ዯምዴር ሊይ እንዯምዴር አሸዋ እንዯሚበዛ 
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የሚያመሇክት ነው፡፡ ከሁሇም በሊይ የምዴር ነገድች በእርሱ እና በዘሩ እንዯሚባረኩ ቃሌ 

ተገብቶሇታሌ፡፡  ያይቆብም በዚያ ስፍራ የጌታን መገኘት ከተገነዘበ በኋሊ ሇእግዚአብሄር 

መሰዊያን ሰራ፡፡ 

  ይህ ሇያይቆብ አዱስ ጅማሬ ነው፡፡ ህይወቱ ላሊ አቅጣጫን የያዘበትም ነው፡፡ ያይቆብ 

ከዚህ በፊት የአባቱን አምሊክ ተቀብልት ይሆንን?  እግዚአብሄር ሇእርሱ ምን ማሇት ነበር?  

ምንም?  በዚያ ስፍራ የእግዚአብሄር መገኘት በግሌፅ አሇ፡፡ ያይቆብም ፈርቶ ነበር፡፡ ያንን ስፍራ 

ተራ ቦታ እንዲሌሆነና የእግዚአብሄር መገኛ የሰማይ ዯጅ እንዯሆነ ተገነዘበ፡፡  በዚያ ላሉት እና 

በሚቀጥሇው ማሇዲ ሇያይቆብ ህይወት የተሇየች እንዯምትሆን ማሰብ ይችሊ፡ሌ፡፡ እርሱም 

እግዚአብሄርን ሉፈትነው ተዘጋጅቷሌ፡፡ እኔ ሌገዯሌ ስሌሆነ ጠብቀኝ፤ ምንም ነገር ስሇላኝ 

ምግብና ሌብስ ስጠኝ፡፡ እኔ ከቤቴ፤ ከቤተሰቦቼ፤ከሇመዴኩትና ከምወዯው ነገር ሁለ ተሇይቼ 

እየሸሸሁ ነው፡፡ ስሇዚህ በሰሊ ወዯ ቤቴ መሌሰኝ፡፡ ምን አይነት ጥያቄዎች ናቸው፡፡ እንዯያይቆብ 

የሌቤን ሁለ ዘርዝሬ ሇጌታ ነግሬው ይሆንን?   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

እርሱ እንዯ አባትነቱ ሇእኔ ሇሌጁ እንዯሚንከባከብ ሇማወቅ ምን ማዴረግ አሇብኝ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ያይቆብ ጌታ አምሊኩ እንዯሚሆንና ከዚያም እግዚአብሄር ከሚሰጠው ሁለ አስራቱን 

መሌሶ ሇእግኢአብሄር እንዯሚሰጠው ቃሌ ገባ፡፡  የያይቆብ አምሊክ የአንተ/ቺም አምሊክ ነውን?  

የሌብህን/ሽን ፍሊጎት እንዯሚያውቅና እንዯሚያሟሊ ታውቃሇህ/ታውቂያሇሽ?  ያይቆብ 

ከእግዚአብሄር ጋር ያሇውን ህብረት የገሇጠበት መንገዴ አስራትን በመስጠት ነበር፡፡ አንተ/ቺ 

ከጌታ ጋር ያሇህን/ሽን ህብረት በምን ትገሌፃሇህ/ሽ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ፀልት 

እግዚአብሔር አምሊክ ሆይ ስሇያይቆብ እና ስሇዔሳው ብዙ ባጠናው ቁጥር ስሇ ራሴ ብዙ 

እያወኩኝ ነው ፡፡ ስሇዚህ አመሰግንሃሇው፡፡ ስሇ እራሴ ካወኳቸው ነገሮች እኔ ሇጥቅሜ ስሌ ብዙ 

አጭበርብሪያሇሁ፡፡ ሰዎችን ገፍቻሇው እና ይቅር በሇኝ፡፡ በእኔ አጭበርባሪነት የተበሊሸውን 

ግንኙነት ሁለ እንዴትፈውስ እሇምንሃሇው፡፡  
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 4 

ትምህርት  

በያይቆብ ህይወት ውስጥ እነዚያ ተዯራራቢ ነገሮች ካሇፉ በኋሊ አሁን መጠሇያ 

የሚሆነውን ቤት አግኝቷሌ፡፡ የአጎቱ ቤተሰቦች ምንም ከዚህ በፊት አግኝተውት ባያውቁም 

እንኳን አሁን አንዯ ቤተሰባቸው አባሌ አዯርገው ተቀብሇውታሌ፡፡ ያይቆብ በሊባ ቤት ውስጥ 

መጠጊያ አገኘ፡፡ አሁን ያይቆብ በአዱሱ ቤተሰብ ውስጥ ምን አይነት ባህሪይ እንዯሚያሳይ እና 

ምን እንዯሚገጥመው በዚህ ትምህርት ቀጥሇን እንመሇከታሇን፡፡ 

 

የቤት ስራ  

 ዘፍጥረት 29:14-30. አንብቡት፡፡ በዚህ ክፍሌ ውስጥ ያሌገባችሁ ቃሌ ካሇ አስምሩበት፡፡ ግን 

በክፍለ ውስጥ ሇሊባ እና ሇርብቃ ቤተሰብ አንዴ አስፈሪ ነገር ተከስቷሌ፤ነገሩ ምዴን ነው? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

መሌመጃ 

1. ሊባ በቁጥር 15 ሊይ ያይቆብን የጠየቀው ጥያቄ ምንዴን ነበር? ______________ 

_______________________________________________________________ 

2. በቁጥር 16 እና 17 መሰረት ሊባ ሁሇት ሌጆች እንዲለት እንረዲሇን፡፡ ታሊቂቱ ሌጁ 

____________  ትባሊሇች፡፡፡ ታናሽተዋ ዯግሞ ______________________ናት፡፡   

ሀ. ሌያ በክፍለ ውስጥ እንዳት ነበር የተገሇጸችው? 

____________________________________________________________ 

ሇ. ራሄሌስ በክፍለ ውስጥ እንዳት ነበር የተገሇጸችው?  

____________________________________________________________ 
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3. በቁጥር 18 መሰረት ያይቆብ ራሄሌን ይወዲት ነበር፡፡ እናም ሊባ አንዴ ያቀረበሇት 

ዴርዴር ምንዴን ነበር? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________፡፡ 

4. ራሄሌ ሚስቱ እንዯምትሆን ባወቀ ጊዜ ያይቆብ ሇሊባ ሉሰጠው የተስማማውን 

አገሌግልት እንዳት ትመሇከተዋሇህ/ ትመሇከችዋሇሽ (ቁጥር 20)? 

_____________________________________________________________ 

5. እነዚያ _______ አመታት ከተፈጸሙ በኋሊ የአገሌግልቱን ዋጋ ራሄሌን ከእርሱ ጋር 

እዴትሆን ያይቆብ ሊባን ጠየቀው፡፡ ሊባም በግብዣ እና በዴግስ ሌጁን ሇመስጠት 

ተስማማ፡፡ በቁጥር 22 መሰረት ምን ነበር ሊባ ያዯረገው?  

_______________________________________________________________ 

6. ግን ታሪኩ በጣም እየተወሳሰበ ነበር የሄዯው በቁጥር 23 መሰረት ሊባ ምነዴን አዯረገ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

አሁን የያይቆብ ሚስት የሆነችው ሉያ ናት፡፡ ከዚያም ሇሉያ አንዴ አገሌጋይ ሰጣት 

የዚህችም አገሌጋይ ስም ________________________ ነበር፡፡  

7. በነጋም ጊዜ እውነቱ ተገሇጠ፡፡ ከያይቆብ አጠገብ የተኛችው ሉያ መሆንዋን ያይቆብ 

ተረዲ፡፡ ያይቆብም በቁጥር 25 መሰረት ወዯ ሊባ ሄድ ምንዴን ነበር ያሇው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ያይቆብም እኔ ያገሇገሌኩ ሇራሄሌ ኤዯሇምን ብል ጠየቀው፡፡ ከዚያም እውንቱን ገሌጦ 

ተናገረው፡፡ 

_______________________________________________________________ 

8. ያይቆብ ን ከአጭበረበረው በኋሊ ሊባ በቁጥር 26 ሊይ ምንዴን ነበር ያሇው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

በባህሊቸው መሰረት ታሊቂቱ ሌጅ ሳታገባ ታናሺቱ ማግባት አትችሌም ነበር፡፡ ከዚያም 

በኋሊ ሇያይቆብ ራሄሌን ሉዴርሇት እና ስሇራሄሌም ያይቆብ ተጨማሪ ሰባት አመታትን 

ሉያገሇግሇው ተስማሙ፡፡ ቁጥር 28 እንዱህ ይሊሌ 
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_____________________________________________________________፡፡              

በዚህም መሰረት ሊባ ሇያይቆብ ራሄሌን ሚስት እንዴትሆነው ______________ሰጠው 

(ቁጥር 29)፡፡   

9. ቁጥር 30 ያይቆብ ከሁሇቱ ሚስቶቹ ጋር ስሇነበው ግንኙነት ይነግረናሌ፡፡ እርሱ ያዯገበት 

ቤት ወሊጆች ሌጆችን እያበሊሇጡ የሚወዴደበት ቤት ነው፡፡ አሁን ዯግሞ እርሱ በራሱ 

ቤት አንዶን ሚሲቱን ከላሊዋ አብሌጦ እየወዯዯ ነው፡፡ ከመጀመሪው ስምምነታቸው 

በተጨማሪ ሇሊባ ተጨማሪ ___________________ አመታትን አገሇገሇ፡፡  

 

ማሰሊሰሌ 

1. በዚህ ክፍሌ ውስጥ አንዴ በዯንብ ሌናስበው የሚገባው ጉዲይ የሉያ ጉዲይ ነው፡፡ ምንም 

እንኳን አሁን ሇያቆብ ሚስት ሆና ብትሰጥም እና ከእርሱ ጋር ትዲር ብትጀምርም አንዴ 

መጽሏፍ ቅደስ የሚነግረን ነገር ያይቆብ እርሷን እንዯማይወዲት ነው፡፡ እናም አንዴ 

ጥያቄ እራሳችንን እንጠይቅ፡፡ እንዱያው የማይወዲትን ባሌ አግብታ መኖር ሇእርሷ ምን 

አይነት ስሜት ፈጥሮባት ይሆን?  እንዯ እህቷ ቆንጆ እንዲሌሆነች እናውቃሇን፡፡ 

መጽሏፍ ቅደስ ሲነግረን ቆንጆ አይዯሇችም ይሇናሌ፡፡ እናም ዯግሞ እዴሜዋ ሄዶሌ 

ከዚህ በተጨማሪ ፈሊጊ አግኝታ አሊገባችም፡፡ እህቷ ራሄሌን ነበር ያይቆብ ሉያገባ 

የፈሇገው፡፡ ሉያ ባህለን በዯንብ አዴርጋ ነው የምታውቀው፡፡ ከእነዚያ ሰባት የአገሌግልት 

አመታት በኋሊ አባትዋ ሊባ ራሄሌ ናት ብል እርሷን ሇያይቆብ ሉሰጥ እንዲሰበ ታውቅ 

ነበርን?  ከዚያም ያይቆብን አግብታው ስታበቃ በነጋታው የእርሱ ሚስት ሌትሆን 

አንዯማይገባ አስቦ ሲቆጣ ስታይ ምን አይነት ስሜት ይሰማት ይሆን? 

2. እስኪ እራሳችሁን ሉያን ቃሇመጠይቅ ሇማዴረግ እንዯተሊከ ጋዜጠኛ አዴርጋቸሁ አስቡ፡፡ 

እርሷን ስታገኙ መጀመሪያ መጠየቅ የምትፈሌጉት ጥያቄ ምነዴን ነው? ሇእናንተም ሆነ 

ሇሚያዲምችሁ ሰው በጣም አስገራሚ እና አሳሳቢ ጥያቄ ይሆናሌ ብሊችሁ የምትገምቱት 

ምነዴን ነው? ሉያ እራስዋ በዚህ የማጭበርበር ዴራማ ውስጥ ያሊት ሚና ምነዴን ነው? 

ሳታውቀው እርስዋም በአባትዋ ተንኮሌ የተያዘች ሴት ትሆን እንዳ? እርስዋ ቆንጅና እና 

መሌክ ስሇላሊት የሚሰማት ስሜት ምን አይነት ይሆን? እናንተ ሁላ ጊዜ ከእናንተ 

ይሻሊሌ ተብል ከሚገመት ታሊቅ ወይንም ታናሽ እህት ጋር ብትነጻጸሩ ምን ይሰማችሁ 
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ይሆን? እስኪ ጊዜ ወስዲችሁ ሇሉያ ማቅረብ የምትፈሌጉትን ተጨማሪ ጥያቄዎችን 

አስፍሩት: 

 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

ክፍሌ አምስት 

ትግበራ   

1. ምን አሌባት እናንተ የሰውን ተቀባይነት ሇማግኘት ተወዲዴራችሁ አታውቁም ይሆናሌ፤ 

ምን አሌባትም በሰው ዘንዴ ሇመፈቀር ብዙ ታግሊችሁ አታውቁም ይሆናሌ፡፡ ግን 

ታግሊችሁ የምታውቁ ከሆነ የእናንተ ተቀናቃኝ የነበረው ማን ነው? ያ የእናንተ 

ተፎካካሪ ከእናንተ ተሽል የተገኘበት መንገዴ ምን ይሆን? 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

2. እናንተ ሁሌ ጊዜ እንዱኖራችሁ የምትፈሌጉት እና ቢኖራችሁ ከሰው እኩሌ ያዯርገኛሌ 

ብሊችሁ የምታስቡት ነገር ምንዴን ነው? 

__________________________________________________________ 

3. ሰዎች እናንተን እንዳት ነው የሚመሇከቷችሁ? የእናንተ ሌምምዴስ ምን ይመስሊሌ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. እነርሱ እናንተን በዚህ መሌኩ እንዱመሇከቷችሁ እንዳት ፈቀዲችሁ? 

_____________________________________________________________ 

ፀልት 

እግዚአብሔር ሆይ እራሴን ከላልች ጋር ሳስተያይ በብዙ ያነስኩ መስል ይሰማኛሌ፡፡ 

ይህ ብቻ አይዯሇም ብዙዎች ከእኔ የሚሻለበት ነገር እንዲሇ አስባሇው፡፡ እናም ብዙጊዜ 
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እራሴንም መውዯዴ ያቅተኛሌ፡፡ ላልች ከእኔ የተሸሇ ችልታ፣ ገንዘብ፣ መሌክ፣ ቁመና፣ እና 

ብዙ መሌካም ነገር እንዲሊቸው ስሇማስብ እራሴን እጠሊዋሇው፡፡ ዛሬ ግን እራሴን መቀበሌ 

እንዴችሌ እና ሌክ አንተ እዴፈጠርከኝ ያሇኝን መሌካም ነገሮች መገንዘብ እንዴችሌ እና እኔን 

በእኔነቴ ውዴ አዴርገህ ስሇፈጠርከኝ አመሰግንህ ዘንዴ እርዲኝ፡፡ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ማሰሊሰሌ 

  አንዴ ከያይቆብ ህይወት ጋር የተያያዘ እና ትኩረት የሚፈሌግ ጉዲይ አሇ፡፡ አሁን 

ያይቆብ እራሱ እየተጭበረበረ ነው ያሇው፡፡ እርሱ እና ሊባ ስምምነት ነበራቸው፡፡ እርሱ ሊባን 

ሇሰባት አመት ሉገሇግሇው እና የሚወዲትን ራሄሌ ዯግሞ ሊባ ሉሰጠው ነበር የተዋዋለት፤ በዚህ 

መሰረትም ዯግሞ ሇባን ያይቆብ ሰባት አመት ሙለ አገሌግልታሌ፡፡ እናም ሰባቱ  አመታት 

በተፈጸሙ ጊዜ የሚወዲትን እና ሇአመታት የጠበቃትን ራሄሌን ሇመቀበሌ ነበር የያይቆብ 

ዝግጅት፡፤ እናም እርሱ ወዯ ዴንካኑ ወስድ አብሯት ሉኖር ፈሇገ፡፡ ነገር ግን ዯግሞ ምሽት 

ስሇነበር ሊባ ሇማጭበርበር ተመቸው፡፡ ከዚያም እህቷን ሰጠው፡፡ ያይቆብ ሉያ እንዯሆነች ባወቀ 

ጊዜ ሉሰማው የሚችሇውን ስሜት እስኪ ገምቱት፡፡  

አንዴ ሰው ተጭበርብሮ መጭበርበሩን ባወቀ ገዜ ምን ይሰማዋሌ? ወዯ ኋሊ  መሇስ 

ብሇን በዘፍጥረት ሶስት ሊይ አዲም እና ሄዋንን ይህንን ጥያቄ መጠየቅ እንችሊሇን፡፡ ሁሇቱም 

አይናቸው ተከፍቶ ነበር፡፡ እናም በስተመጨረሻ እንዯተታሇለ ገባቸው፡፡ እኛም በህይወታቸን 

ስንጭበረበር ከዚያም የተሰራብንን ሸር ስናውቅ ምንዴን ነው የሚሰማን?   

 

ግሊዊ ትግበራ  

1. እንዯው በሕይወታችሁ ያመናችሁት ሰው ከዴቶአችሁ ያውቃሌ? ያ የከዲችሁ ሰው ማን 

ነበር ነገሩስ ምንዴነው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2. እናንተስ ሇዚያ የማጭበርበር ተግባር የነበራችሁ ምሊሽ ምንዴን ነበር? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ፀልት 

እግዚአብሔር አምሊክ ሆይ አንተ የእውነት አምሊክ ነህ፡፡ ሀሰትም በአንተ ዘንዴ የሇም፡፡ 

እናም አንተ ማታሇሌን ትጠሊሇህ፣ እኔ ግን አንዲንዴ ጊዜ በጥቅም በመታሇሌ እና የምፈሌገውን 

አገኛሇው በማሇት ብዙ ጊዜ ሰዎችን አታሌዬ አውቃሇሁ እና ይቅር በሇኝ፡፡ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________፡፡ 
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ክፍሌ አምስት 

 

ራሄሌን ከሉያ በሊይ ይወዲት ነበር 

 

ዘፍጥረት 29 እና 30 – የያይቆብ ወንዴ ሌጅ መወሇዴ 

 

 

 

 

 

 አጠቃሊይ ምሌከታ  

መግቢያ 

 ትምህርት 5:  ዘፍጥረት 29 እና 30             

 ሉያ እና ያይቆብ ሌጆችን ወሇደ 

 የራሄሌ ቅናት እና የሉያ ብቸኝነት 

 ራሄሌ መካን ሆና ቀረች 

 ራሄሌ ወንዴ ሌጅ ወሇዯች 

 ቅናት እና ፍርሃት 
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ራሄሌን ከሉያ በሊይ ይወዲት ነበር 

 

 

የቤት ስራ 

ዘፍጥት 29:31 እስከ 30:24. ያሇውን ክፍሌ አንብቡት፡፡ እናም በዚህ ክፍሌ ውስት ሇያይቆብ 

የተሇደሇትን ሌጆች ስም እያሰመራችሁበት ሄደ፡፡   

መሌመጃ 

ከዚህ በታች ያሇውን ሰንጠረዥ  

  የእናት ስም             የሌጅ ስም  የስሙ ትርጉም 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. በቁጥር 31 ሊይ እግዚአብሔር ሉያን በሌጆች ባረካት፡፡ ግን በዚህ ክፍሌ ስሇ ራሄሌ ምን 

እንረዲሇን? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2. ሉያ በቁጥር 32 መሰረት ስሇራስዋ የነበራት አመሇካከት ምን ይመስሊሌ?   

_______________________________________________________________ 

ምኞትዋስ ምን አይነት ነው? _________________________________________ 

3. በቁጥር 33 ሊይ ሉያ እንዯገና ፀንሳ እናገኛታሇን፡፡ የወንዴ ሌጇን ስም ማን አሇችው? 

ስሙስ ትርጉም ምንዴን ነው፡፡ ስሇ ሌጇስ ምን አመነች? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

እርሷ አሁን እግዚአብሔር እየባረካት እንዲሇ እርግጠኛ ሆና ነበር፡፡ ሇምን? 

___________________________________________________________ 

የሌቧ የመጨረሻ ምኞት ምንዴን ነበር?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ክፍሌ 2 

ቀጣይ መሌመጃ 

 

1. በቁጥ 34 መሰረት ሉያ ሶስተኛ ሌጅ ወሇዯች፡፡ የሌጇን ስም ማን አሇችው? ትርጉሙስ 

ምንዴን ማሇት ነው?   አሁን ሉያ ምን ይሆናሌ ብሊ አመነች? 

_______________________________________________________________ 

ሀ. ሉያ ከባሌዋ ጋር አንዴ ሇመሆን በጣም ፈሌጋሇች፡፡ ግን ሚስት ሳይሆን ሇባሌዋ   

አገሌጋይ አንዯሆነች እንዱሰማት የሚያዯርግ ነገር ምንዴን እንመሇከታሇን? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ሇ. ስሇ ሉያ ህመም ይህ ቁጥር ምን የተሇየ ነገር ይነግረናሌ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2. በቁጥር 35 መሰረት ሉያ እንዯገና ፀነሰች እና ወንዴ ሌጅ ወሇዯች፡፡ ስሙንም ማን 

አሇችው ትርጉሙስ ምንዴን ነው? ሉያ አሁን በህይወቷ ወሳኝ ወዯ ሚባሌ ምዕራፍ 

ተሸጋግራሇች፡፡ አሁን የሉያ ራሄሌን እያየች መሰቃየት አቁማሇች፡፡ ይህ በህይወቷ 

የጎዯሇው ነገር ________________________________ ነበር፡፡ 

ግን የዚህን የአራተኛ ሌጇን መወሇዴ አጋጣሚ እንዯ በረከት አየችው፡፡ አንዴ መሌካም 

የሆነ  _________________________ ነገር ሇመቀበሌ ተዘጋጅታ ነበር፡፡ 

3. የቁጥር 35 መጨረሻ ምንዴን ይነግረናሌ? _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ይህ ሆኖ ሳሇ ዘፍጥረት 30፡1 ሊይ በራሄሌ ሕይወት ውስጥ ምንዴን እየሆነ ነው? 

___________________________________________________________ 

        ሀ. ራሄሌ በእህቷ ሊይ ______________________ .   

  ሇ. ቅናት የመገፋት ፍርሃት የሚፈጥረው ስሜት ነው፡፡ ይህ ትርጉም ከራሄሌ  

    ህይወት ጋር እንዳት ይሄዲሌ?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ሏ. ከያይቆብ አሁን እርስዋ ምንዴን ፈሇገች?       

______________________________________________________________ 

ሏ. አሁን በቁጣ መጣም እንዯተሞሊች ማየት ይቻሊሌ ምክንያቱም     

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

የሳራ ታሪክ በዘፍጥረት 16:2 ሊይ እንዯምንመሇከተው ያይቆብ ራሄሌ ሌጅን 

እንዲትወሌዴ እግዚአብሔር ማህፀንዋን እንዴዘጋው ነበር ያመነው፡፡ (ዘፍጥረት 30:2).   

መ. በቁጥር 3 ሊይ ራሄሌ ሇያይቆብ ምን አሇችው?   

______________________________________________________________ 

ራሄሌ አሁን ህይወታን በቅናት ፍርሃት ነው የምትመራው፡፡ አሁን ትሌቁ ፍርሃትዋ 

የያይቆብ ፍቅር ከእርስዋ ተወስድ አራት ሌጅ ሇወሇዯችሇት ሇእህትዋ ሇሉያ ይሆናሌ 

የሚሌ ነው፡፡ የያይቆብን ፍቅር በራስዋ ዘንዴ ሇማቆየት በጣም ፈሌጋሇች፡፡  



59 
 

1. በዘፍጥረት  30:4-6 ራሄሌ ሇያቆብ ሚስት ትሆነው ዘንዴ አገሌጋይዋን አስገባችሇት፡፡ 

እናም ያይቆብም አብሯት ተኛ፡፡ ከያቆብም አረገዘች፡፡ የተወሇዯውን ሌጅ  ማን ብሊ 

ሰየመችው? ትርጉሙስ ምንዴን ነው?   

ሀ. ስሙን ያወጣው ማን ነው? __________________________ 

ሇ. በወቅቱ በመካን ሴቶች ሊይ የነበረውን መገሇሌ አስቡ እና ራሄሌ ይህንን ስም 

ሇምን እንዯመረጠች ገምቱ? 

________________________________________ አሁን የተሸሇ ስሜት 

ተሰምቷታሌ፡፡ እግዚአብሔር ወንዴ ሌጅን ሰጣት፡፡ አሁን ህብረተሰቡ እንዯ ክፉ 

እና እንዯተቀጣች ሴት አይመሇከታትም፡፡ ከነቀፋ ነጻ ሆናሇች፡፡  

 

ክፍሌ 3 

የቀጠሇ መሌመጃ 

ዘፍጥት 30 

2. ቁጥር 7 እና ስምነት ሊይ እንዯምንመሇከተው የራሄሌ አገሌጋይ የሆነችው ሇያይቆብ 

አሁንም አረገዘች፡፡ የሌጁ ስም ማን ተባሇ? ትርጉሙስ ምንዴን ነው? አሁንም ሇሌጁ 

ስም ያወጣችው ራሄሌ ነበረች፡፡ አሁን ያወጣችው ስም ስሇእርስዋ ማንነት ምን 

ይነግረናሌ?  

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________፡፡ 

የራሄሌ ቅናት ከእህቷ ጋር ውዴዴር እንዴተገጥም አዴርጓታሌ፡፡ አሁን ከአገሌጋይዋ  

ያይቆብ ሁሇት ሌጆችን እንዱወሌዴ ስሊዯረገችው እና ሌጆቹ በእርስዋ ስሇተጠሩ አሸናፊ 

የሆነች መስል እየተሰማት ነው፡፡ 

3. ከቁጥር 9-11:  ሉያ አሁን ሌጅ መውሇዴ ስሊቆመች አገሌጋይዋን እርስዋም ሇያይቆብ 

ሚስት እንዴትሆነው ሰጠችው፡፡ እርስዋም ሇያይቆብ ፀንሳ ወሇዯች፡፡ የተወሇዯው ሌጅ 

ስሙ ማን ነው? ትርጉሙስ ምንዴን ነው? ሉያ አሁንም ሇያይቆብ ላሊ ሌጅ 

እንዱወሇዴሇት ማዴረግ በመቻሌዋ ዯስተኛ ናት፡፡ ግን በዚህ ውስጥ የሉያ አመሇካከት 

ምንዴን ነበር?  
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. የሉያ አገሌጋይ እንዯገና ሇያይቆብ ፀነሰችሇት፡፡ አሁን የተወሇዯው ሌጅ ስሙ ማን ነው? 

ትርጉሙስ ምንዴን ነው? አሁን ሉያ ሇማህበረሰቡ ያሊት መሌእክት ምንዴን ነው? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

አሁን ሉያ ከባሌዋ ያጣችውን ፍቅር ሁለ ከእግዚአብሔር ያገኘችው ይመስሊሌ፡፡ አሁን 

ሰዎች ሁለ ከ _______________________  ይሌቅ ሇ ________________ ቦታ 

እንዯሰጠች ይመሇከታለ፡፡ ቤተሰቡ ውስጥ የነበረው ቅሬታ እና ፍጅት ሁለ አሁን 

አበቃ፡፡ 

5. አሁን በሉያ እና በእህቷ እንዱሁም ዯግሞ በአገሌጋዮቹ መካከሌ ሁለም ነገር ሰሊም 

የሆነ ነው ሚመስሇው፡፡ ቁጥር 14 እስከ 16 ያሇውን ስንመሇከት የሉያ ሌጅ አንዴ 

እጽዋት አግኝቶ ሇእናቱ እንዲመጣ እናያሇን፡፡ ሌብ በለ፡ ሌጁ አግኝቶ ሇእናቱ ያመጣሊት 

እጽዋት በወቅቱ በሽታን ሇማከም እና ሇተሇያዩ ጉዲዮች አገሌግልት የሚሰጥ ነበር፡፡  

ራሄሌ አይታ ትሰጣት ዘንዴ እህቷን ጠየቀቻት፡፡ ከዚያም በሁሇቱ መካከሌ ያሇው 

ጦርነት ብዙም እንዲሌበረዯ እንመሇከታሇን፡፡ ሉያ ምሊሽዋ ምን ነበር? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ ፡፡ 

6. ከዚያም በቁጥር 17-18 ሊይ እንዴምንመሇከተው ሉያ እንዯገና ፀነሰች፡፡ ከዚያም ወንዴ 

ሌጅ ወሇዯች፡፡ የተወሇዯውን ሌጅ ማን ነበር ብሊ የሰየመችው የስሙስ ትርጉም ምንዴን 

ነው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

7.  ሉያ ስዴስተኛ ሌጅ ዯገመች፡፡ አሁን ከሌጇ የተነሳ ምን ይሆሌኛሌ ብሊ ጠበቀች? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ማሰሊሰሌ 
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እስኪ አሁን ጊዜ ወስዲችሁ እራሳችሁን ጠይቁ፡፡ በእህትማማቾች መካከሌ ምንዴን እየሆነ ነው 

ያሇው?  በዚህ ሁኔታ ውስጥ መኖርስ ምንዴን ይመስሊሌ? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________፡፡ 

ክፍሌ 4 

መሌመጃ ፤ ዘፍጥረት 30 

1. በቁጥር 21 ሊይ እንዯምንመሇከተው ሉያ አንዱት ሴት ሌጅ ሇያይቆብ ወሇዯች፡፡ ስሟንም 

ዱና ብሊ ሰየመቻት፡፡ ይህ ታሪክ የተነገረን በዘፍጥረት 34 ሊይ ቀጥል የሚመጣውን ነገር 

መረዲት እንዴንችሌ ነው፡፡ ይህንን ክፍሌ እኛ በጋራ ስሇማናጠናው እባካችሁ በግሌ 

አንብቡት፡፡ 

2. ግን ራሄሌስ ምንዴን ሆነች? በቁጥር 22 ሊይ እግዚአብሔር እንዲሰባት እንመሇከታሇን፡፡ 

እግዚአብሔር ፀልትዋን ሰምቶ ማህንዋን ከፈተው፡፡ አሁን የወሇዯችውን ወንዴ ሌጅ ማን ብሊ 

ሰየመችው? የስሙስ ትርጉም ምንዴን ነው? አሁን በስተመጨረሻ የሌጅ እናት ሆነች፡፡ 

እግዚአብሔር ነቀፊታዋን አስወገዯው፡፡ አሁን የጠየቀችው ነገር ምንዴን ነው? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ምዕራፍ 29 እና 30 ሊይ ሇያቆብ ስሇተወሇደት 11 ሌጆች ታክ እናነባሇን፡፡ ሆኖም በዚህ 

አሊባቃም አሁን አንዯገና አንዴ ወንዴ ሌጅ ሇያቆብ ተወሇዯሇት፡፡ ስሇዚህ ሌጅ ታሪክ 

ሇማጥናት ወዯ ዘፍጥረት 35፡ 16-20 መሄዴ አሇብን፡፡. 

ሀ. አሁን ያይቆብ ቤተሰቡን በሙለ ወዯ ቤቴሌ ይዞ መጣ፡፡ ቤቴሌ ያይቆብ ህሌም ያየበት፣ 

ከእግዚአብሔር ጋር ቃሌኪዲኑን ያዯሰበት፣ አብርሃም እና ይስሏቀ የኖሩበት ስፍራ ነው፡፡ 

ከዚያም ከቤቴሌ ወዯ ያቦቅ ወንዝ ተጓዙ፡፡ በቁጥር አስራ ስዴስት መሰረት በዚያ ምን ተፈጠረ 

(ቁጥር 16)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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ሇ. በቁጥር 17 መሰረት አገሌጋይዋ እንዯገና ወንዴ ሌጅ እንዯተጋሇገሇች ነገራት፡፡ አሁን ሌጁን 

የሰየመው ያይቆብ ነበር፡፡ ያይቆብ ማን ብል ስም አወጣሇት የስሙስ ትርጉም ምንዴነው?   

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

እግዚአብሔር የራሄሌን ጥያቄ ሁለ መሇሰ፡፡ እናም እንዯገና ላሊ ሌጅ ወሇዯች፡፡ ግን በዚህ 

ወቅት በምጥ ሊይ እያሇች ራሄሌ ሞተች፡፡  ያይቆብ አሁን ቀኝ እጁ የተቆረጠ ያህሌ ተሰማው፡፡ 

ሀ. ራሄሌ አሁን ሞታሇች፡፡ ያይቆብ ገና ወዯ አባቱ ቤት ሳዯርስ ነበር የተሇየችው፡፡ 

በቁጥር 28 መሰረት ይስሏቅ አንዴ መቶ ሰማንያ አመት ሙለ ኖሮ እንዯሞተ 

ተነግሮናሌ፡፡ ሌጆቹ ________________ እና ________________  አብረው 

ቀበሩት (ቁጥር 29). 

 

ማሰሊሰሌ 

ይህንን የዘፍጥረት መጽሏፍን ስናጠና አሁንም እንዯገና ወዯ አዕምሮአችን የሚመጡ ብዙ 

ጥያቄዎችን አለ፡፡  የግሌ አመሇካከቶቻችን የቡዴን ውይይታችን እንዱሁም ጥናቶቻችን 

የሚፈጥሩዋቸው ጥያቄዎች አለ፡፡ ከእነዚህም መካከሌ ጥቄቶቹ 

1. የያይቆብን ታሪክ ሇማሰሊሰሌ ጊዜ ውሰደ፡፡ እያንዲንደን በዚህ ታሪክ ውስጥ ያሇውን 

ሰው ፊት ሇፊት ብታገኙ ሌትጠይቁ የምትወደት ጥያቄ ምንዴን ነው? 

ሀ. ያይቆብን 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________          

ሇ. ሉያን 

                  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ሏ. የሉያን አገሌጋይን  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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መ. ራሄሌን  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

ሠ. የራሄሌን አገሌጋይ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. የግሌ የህይወት ሌምምድቻችን የሚፈጥሩብን ስሜት አሇ፡፡ ይህንን ክፍሌ ስታነቡ 

የሚፈጠርባችሁን ስሜት መዝግቡ 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 5  

ትምህርት 

በዘፍጥረት 30:1 ራሄሌ በእህቷ ትቀና እንዯነበር አውቀናሌ፡፡ ግን ዯግሞ ከእህቷ በሊይ 

በያይቆብ ዘንዴ ትፈቀር የነበረቸው እርሷ እንዯሆነችም መመሌከት ችሇናሌ፡፡ በዘፍጥረት 29፡30 

ሊይ ከሉያ በሊይ ያይቆብ ሇእርሷ ፍቅር እንዯነበረው ይነግረናሌ፡፡ ግን ሇምዴን ነው ከእህቷ 

በሊይ እንዯሚያፈቅራት እያወቀች የምትቀናው? ራሄሌ እህቷ ሌጅ ስሇወሇዯች ሇምን ቅናት 

አዯረባት?  ያይቆብ ከምንም በሊይ እርሷን አይዯሌ የሚያፈቅረው? 

 

አስታውሱ ቅናት “የመተካት ፍርሃት ነው” ብሇን ነበር፡፡ የራሄሌ ፍራት የነበረው ሉያ 

ያይቆብ ሇእርሷ የነበረውን ፍቅር ቦታ ትወስዲሇች የሚሌ ነበር፡፡ ቅናት ዯግሞ ህብረትን 

ያፈርሳሌ ምክንያቱም ቅናት የሚመሰረተው በፍርሃት ሊይ ስሇሆነ ነው፡፡ በቅናት ተነሳስተን 

የምናዯርገው ነገር በሙለ ምክንያታዊነት ስሇማይኖረው ይጠፋሌ፡፡ የራሄሌ ፍርሃት 

የተፈጠረው ሉያ ሇያቆይብ ስዴስት ወንዴ ሌጆችን ስሇወሇዯችሇት እና እርሷ ዯግሞ ምንም ሌጅ 

ስሊሌሰጠችው ነው፡፡    
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ግሊዊ ትግበራ 

እናንተስ ቀንታችሁ ታውቁ ይሆን? 

1. በህይወታችሁ የቅናት ሌምምዴ አሊችሁን? እስኪ ሁኔታውን ሁለ ወዯ ኋሊ መሇስ 

ብሊችሁ አስታውሱ፡፡ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ምን ነበር ፍርሃታችሁ? የመተካት ፍርሃታችሁ ምን እንዴታዯርጉ አዴርጓችሁ ነበር? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. ሚቀና ሌብ እንዯነበራችሁ ሇማመን ትቸገራሊችሁ? በስራ ወይንም በተሇያየ ነገር 

አብራችሁ ያሇው ሰው ይተካኛሌ ብሊችሁ ትሰጋሊችሁ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ፀልት 

እግዚአብሔር አምሊክ ሆይ በላልች ሰዎች መሌክ፣ ቁመና፣ ሃብት፣ ትዲር፣ እና 

መሌካም ነገር ብዙ ጊዜ ስቀና እራሴን አግኝቼዋሇሁ፡፡ ከዚህም የተነሳ በፍርሃት እና ቦታ 

አጣሇው በሚሌ ስጋት ብዙ ስህተቶችን ፈጽሚያሇው፡፡ ሰዎችም ሇማማት በላለበት ሁለ 

ስማቸውን አጥፍቻሇው፡፡ እባክህ አሁን በዯላን ሁለ ሇአንተ እናዘዛሇው እና ይቅር በሇኝ፡፡  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________፡፡ 
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ክፍሌ ስዴስት 

የያቦቅን ወንዝ መሻገር 

 

ዘፍጥረት 32 እና 33 – ያይቆብ ከእግዚአብሔር ጋር 

ታገሇ 
 

 

 

 

አጠቃሊይ ምሌከታ 

መግቢያ 

 ክፍሌ ስዴስት 6:  ዘፍጥረት 32 እና 33             

 ያይቆብ ዔሳውን ሉገናኝ ተዘጋጀ 

 ያይቆብ ጓሁን ሁለ ያቦቅን አሻገረ 

 ያይቆብ አዱስ ስም አገኘ 

 ወንዴማማቾቹ አንዴ ሆኑ 

 የያይቆብ እና ኤሳው ውህዯት 
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የያቦቅን ወንዝ መሻገር 

 

 

ክፍሌ 1 

መግቢያ 

  ያይቆብ እና ዔሳው ከተሇያዩ በኋሊ ዔሳው ምን ሆኖ ይሆን?  ዝም ብል ጠፋ ማሇት 

ነው? በእርሱ እና በያይቆብ መካከሌ ምን ተፈጠረ? እንዱያው አንዳም እንኳን ተገናኝተው 

ያውቁ ይሆን? እነዚህ ሁሇት መንቲያዎች በአቋምም፣ በባህሪይም፣ ሆነ በመሌክ የሚሇያዩ 

ናቸው፡፡ ያይቆብ ከአታሇሇ በኋሊ እና ዔሳው ሉገዴሇው ካሰበ በኋሊ ህብረታቸው ፈርሷሌ ፡፡ 

በዚህ ትምህርት ያይቆብ እና ዔሳው ከአመታት በኋሊ ሲገናኙ ምንዴን እንዯተፈጠረ አብረን 

እንመሇከታሇን፡፡   

 

የቤት ስራ 

ዘፍጥረት 32:3-21 አንብቡ፡፡ ማስታወሻ፡ በዚህ ጥናት ውስጥ ረጃጅም ክፍልችን ይሆናሌ 

የምናጠናው፡፡    

መሌመጃ 

 

1. በቁጥር ሶስት መሰረት ያይቆብ ያዯረገው የሚጀመሪያው ነገር ምንዴን ነው? 

_______________________________________________________________ 

2. ዔሳው የት ነበር? 

_______________________________________________________________ 

3. ያይቆብ ሇወንዴሙ የሊከው ሶስት መሌዕክት ምን ነበር? 

ሀ.__________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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         ሇ. በቁጥር ስዴስት መሰረት መሌዕክተኞቹ ሇያይቆብ ምን አለት?  

         ___________________________________________________________ 

4. ሇዚህ መሌእክት ምሊሽ ያይቆብ ምን ምሊሽ ነበረው ቁጥር7-8? 

_______________________________________________________________ 

5. አፋጣኙ እቅዴ ምንዴን ነበር? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ያይቆብ ወዯ እግዚአብሔር ፀሇየ፡፡ የፀልቱ ዋና ሃሳብ ምን ነበር ቁጥር 9-12?  አራት 

ነገሮችን ሌብ በለ: 

ሀ. እግዚአብሔር ማን ነው (ቁጥር 9)? 

_____________________________________________________ 

ሇ. እርሱስ ማን ነው (ቁጥር 10)? 

_____________________________________________________ 

ሏ. ምንን ጠየቀ (ቁጥር11)?              

_____________________________________________ 

መ. እግዚአብሔርስ ምን ቃሌ ገባሇት (ቁጥር 12)? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7. ያይቆብ የሊከው ስጦታ ምን ምን ያካተተ ነበር፡፡  (ቁጥር 14-15)?   

ሀ. ፍየልች: ___________________________________________________ 

ሇ. በጎች: ___________________________________________________ 

ሏ. ግመልች: 

__________________________________________________ 

መ. ሊሞች:  

___________________________________________________ 

ሠ. አህዮች: _________________________________________________ 

8. ይህንን ሁለ እየመራ የወሰዯው ማን ነው (ቁጥር 16)? 

___________________________________________ 



68 
 

9.  ኢሳውን ሲያገኙት ምን እንዱለት ነበር ሇአገሌጋዮቹ ያይቆብ የነገራቸው  (ቁጥር 17-

20)? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________፡፡ 

10.  በቁጥር 20 መሰረት የያይቆብ ሃሳብ ምንዴን ነበር፡፡ ሇምን እንዯዚያ አሰበ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 2 

ማሰሊሰሌ 

መሪነት መምራት ነው፡፡መሪነት ዯግሞ መከተሌ መቻሌም ነው፡፡ ያይቆብ የቤቱ አባወራ 

ነው፡፡ እርሱ የጎሳውም አሇቃ ነበር፡፡ አሁን ወንዯሙን ሇመገናኘት ሲመጣ ከእርሱ ጋር አራት 

መቶ ሰዎችን ይዞ ነበር የመጣው፡፡ ከእነርሱ መካከሌ መሌክተኛ ያዯረገው ማንን ነበር? 

አገሌጋዮቹስ!   

 

1. እንዯው ጋዜጠኛ ሆናችሁ ብትሊኩ እና ወዯ እነ ያይቆብ መንዯር ብቅ ብትለ ሇያይቆብ 

የምታቀርቡሇት ጥያቄ ምንዴን ነው?  ሇራሄሌ እና ሇሉያስ ምን ጥያቄ ይኖራችኋሌ?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. በእናንተ አገሊሇፅ ያይቆብ ምን አይነት ሰው ነው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. በእዚህ ሊይ የተመሇከታችኋቸውን ነገሮች ፃፉ?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ግሊዊ ትግበራ   

1.  በህወታችሁ ዘመን መሪ ሆናችሁ ነገር ግን በላልች መምራት ችግር ሆኖባችሁ 

ያውቃሌ?  በዚያ አስቸጋሪ ወቅት ምን አይነት ፍርሃት እና ጭንቀት ይዟችሁ ነበር? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. እንዱሁም ዯግሞ ላሊ የገጠማችሁን የመሪነት ሁኔታ አስቡት  

ሀ. የጠንካራ አመራር በረከቶች ምን ምን ናቸው? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

ሇ. የዯካማ አመራር ውጤት የሆኑ ውዴቀቶችስ ምን ምን ናቸው? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

የቤት ስራ 

ዘፍጥረት 32:22-32 አንብቡት 

 

መሌመጃ 

ያይቆብ ቤተሰቡን እና ንብረቱን ሁለ የያቦቅን ወንዝ አሻግሮ ሇብቻው ከወንዙ ማድ ቀረ፡፡ 

ምሽቱንም ሇብቻው በዚያ አሳሇፈ (ዘፍጥረት 32:22-24) 

1. በዚያ ምሽት ምን ተፈጠረ (ቁጥር 24-26)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ያይቆብን አንዴ ሲታገሇው ያዯረ ሰው ነበር፡፡ እናም ያ ሰው እግዚአብሔር እንዯሆነ 

ክፍለ ይናገራሌ፡፡ ያይቆብ ግን ታግል አሸነፈው፡፡ እናም ያ ሰው ምንዴን አዯረገ (ቁጥር 

25)?  
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ያይቆብ አሁን በአስጨናቂ ሰዓት ሊይ ነው ሚገኘው፡፡ ወንዴሙ ወዯ እርሱ እየገሰገሰ 

ነው፡፡ እግዚአብሔርን ምን ነበር የጠየቀው (በቁጥር 26 ሊይ)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ሰውየው ግን ቅዴሚያ ያይቆብን ስሙ ማን እንዯሆነ ጠየቀው፡፡ ከዚያም ከዛሬ ጀምሮ 

ስምህ ያይቆብ አይባሌም አሇው፡፡ ከዚያ የሰጠው አዱስ መጠሪያ ስም ማን ይባሊሌ? 

______________________________________ 

4. ይህ አዱስ ስም ሇውጥን ይፈጥራሌ?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. በቁጥር 29 ሊይ እግዚአብሔር ያቆብን እንዯባረከው እንመሇከታሇን፡፡ ያይቆብም ያንን 

ስፍራ አዱስ ስም ሰጠው፡፡ ስሙንም _______________________ አሇው፡፡ 

6. ትርጉሙ ግን ምን ማሇት ነው? 

____________________________________________________________ 

7. የያይቆብ የጭኑ ሽለዲ መነካትን ተከትል በእስራኤሌ ውስጥ የመጣው አዱስ ባህሌ ምን 

ነበር (ቁጥር 32)?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ክፍሌ 3 

ግሊዊ ትግበራ  

በዚህ በዘመናዊው አሇም ብዙ እነዚህም የመሰለ ነገሮች ይሆናለ፡፡ ሌክ እንዯተወሇዲችሁ 

በወሊጆቻችሁ ስም ይሰጣችኋሌ፡፡ እስኪ የራሳችሁን ስም አስቡት፣ ምን አሌባት ገና 



71 
 

እንዯተወሇዲችሁ ይሆናሌ ይህ ስም የወጣሊችሁ፡፡ ገና ከሆስፒታሌ ሳትወጡ የሌዯት 

ሰርትፊኬታችሁ ሊይ ሰፍሮ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

1. የተሰጣችሁ ስም ምን ነበር? 

__________________________________________________ 

2. የስማችሁስ ትርጉም ምንዴን ነው? 

______________________________________________________ 

3. ከእናንተ በፊት በዚያ ስም የሚጠራ ሰው ነበር? 

___________________________________________________ 

4. ማን ነው ያንን ስም ሇእናንተ ሇማውጣት ስሌጣን ተሰጥቶት እንዯነበር የሰየማችሁት? 

_______________________________________________________________ 

5. እናንተስ አንዴ ሰው በእናንተ ሊይ ስሌጣን ኖሮት ስም ሲሰይምሊችሁ እና እዴሜ 

ሌካችሁን በዚህ ስም ስትጠሩ ምን አይነት ምሊሽ አሊችሁ? ይህ አዱስ ነገር ነውን? 

ስማችሁን ቀይራችሁ ታውቃሊችሁ? እንዯው ስታገቡ ወይንም የትዲር ጓዯኛ ስትፈሌጉ 

ስማችሁ አሌስማማ ብለአችሁ ስማችሁን ሇመቀየር ተነሳስታችሁ ታውቃሊችሁ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ስም ማውጣት በአንዴ ነገር ሊይ ወይንም በአንዴ ሰው ሊይ ያሇንን ስሌጣን የሚያሳይ 

ጉዲይ ነው፡፡ ወሊጆቻችን የወሊጅነት መብት እና ስሌጣን ስሊሊቸው ሇእኛ ስም ሰጥተው 

ሰይመውናሌ፡፡ እግዚአብሔር እንዱሁ በእኛ ሊይ ስሌጣን ያሇው አምሊክ ነው፡፡ ሇዚህም 

ሇያይቆብ አዱስን ስያሜን ሰጥቶታሌ፡፡ እስራኤሌ እንዱባሌም አዴርጎታሌ፤ ይህ ማሇት 

ያይቆብ ስም ብቻ ሳይሆን አዱስ ማንነት አግኝቷሌ ማሇት ነው፡፡ ያይቆብም ይህንን ስም 

ሲቀበሌ የእግዚአብሔርን አገዛዝ እና ስሌጣን እውቅና እየሰጠ ይመስሊሌ፡፡ እናንተስ ምን 

ከዚህ ጋር በተያያዘ ስሊሳችሁ ምን ታስባሊችሁ? ___________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. እግዚአብሄር የያይቆብን ስም ቀየረ ሇእርሱም ህይወት ሙለ ሃሊፊነቱን ወሰዯ፡፡ እኛንም 

የህይወታችንን ሙለ ሃሊፊነትን ሇመውሰዴ ጥሪ ያቀርብሌናሌ፡፡ እንዱሁም ሇእርሱ 

ስሌጣን ተገዢ እንዴንሆን ይፈሌጋሌ፡፡ እርሱ ሉባራካችሁ፤ በህይወታቸሁ ሊያ 

ባሇስሌጣን ሉሆን ጥሪ እያቀረበሊችሁ እንዯሆነ ስትሰሙ ወዯ አዕምሮአችሁ ምን አይነት 
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ሃሳብ ይመጣሌ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ፀልት 

ጌታ ሆይ አንተ ሙለ በሙለ በህይወቴ ሊይ ስሌጣን እንዱኖርህ ሇእኔ ጥሪ 

ማዴረግህ አሌገባኝም ነበር፡፡ አሁን ግን የገባኝ ነገር ህይወቴን እኔ መቀየር እንዯማሌችሌ 

እና አንተ ግን ሌትቀይረኝ እንዯምትችሌ ነው፡፡ ሌክ እንዯያይቆብ ከአሌባረከኝ 

አሌሇቅህም የሚሌ ሌብን ስጠኝ፡፡ ሇእኔ ስሇአሇህ ዘሊሇማዊ ፍቅር አመሰግንሃሇሁ፡፡  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 4 

የቤት ስራ  

 ዘፍጥት 33:1-17 ውስጥ ያሇውን ክፍሌ አንብቡት፡፡  

መሌመጃ  

አሁን በያይቆብ ህይወት ውስጥ ሇውጥ መጥቷሌ፡፡  አስተውለ ወንዴሙ ከ400 ሰዎች ጋር 

መምጣቱን ተመሌክቷሌ፡፡ እርሱ ዯግሞ ቤተሰቡን ትናንሾቹን በማስቀዯም እና ትሌሌቆቹን 

በማስከተሌ በሁሇት ቦታ አሰሌፎአቸዋሌ፡፡ በመጀመሪያ የሚስቶቹን አገሌጋዮችና ሌጆቻቸውን፤ 

ከዚያም ሉያን በመጨረሻም የሚወዲትን ራሄሌን እና ዮሴፍን አሰሇፋቸው፡፡ 

 

1. ቁጥር 3 ምን ይሊሌ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ያይቆብ ቀዴሞ ሄዯ፡፡  ቅዴሚያውን በመውሰዴ መሬት ሊይ በመዯፋት 

ራሱን አዋረዯ፡፡ ዔሳው ወንዴሙን ሲመሇከት የሰጠው ምሊሽ ምን ነበር? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

ዔሳው ወዯ ያይቆብ ሮጠ፤ አቀፈው፤ ሳመው፤ ከዚያም ሁሇቱም ተሊቀሱ፡፡ በቦታው 

ተገኝታችሁ ሁኔታውን ሇመመሌከት አሌተመኛችሁም፡፡ እንዳት ያሇ ዯስታ ነው! 

ከቁጥር 5-7 ዔሳው ከያይቆብ ቤተሰብ ጋር ተዋውቋሌ፡፡ ዔሳው ዓይኑንም አነሣና 

________________ __________________________እንዱህም አሇ 

____________________________________? እርሱም________________________ 

ናቸው አሇ። 

2.  ያይቆብ ሌጆቹ ___________________________________ እንዯሆኑ ተናገረ፡፡ 

3. በቁጥር 8 ሊይ ዔሳው ሇጠየቀው ጥያቄ ያይቆብ ምን ምሊሽ ሰጠው? ___________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________ 

4. በሁሇቱ ወንዴማማቾች መካከሌ የሚገርም መገባበዝ ነበር፡፡ በቁጥር 9 በመጀመሪያ 

ዔሳው የያይቆብን ስጦታ አሌቀበሌም፡፡ ምን ብል ተናገረ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ያይቆብ ግን ግዴ አሇው፡፡ ምን ብል ተናገረ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ያይቆብ ወንዴሙ የተቀበሇው ከእግዚአብሄር መሌካምነት እንዯተነሳ መሆኑን ሇመግሇፅ 

ፈሌጓሌ፡፡ የሚፈሌገውን ሁለ አግኝቷሌ (ቁጥር 11)፡፡ በመጨረሻም ግዴ ስሊሇው ዔሳው 

ስጦታውን ተቀበሇው፡፡ 

6. ዔሳው ያይቆብን አጅቦት ወዯ ወዯ ሴይር ምዴር መውሰዴ ፈሌጓሌ፤ ነገር ግን 

ያይቆብ የተሇየ እቅዴ ነበረው፡፡ በራሳችሁ አባባሌ ያይቆብ ሇወንዴሙ የተናገረውን 

ፃፉት________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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7. ዔሳው በመንገደ የሚያግዙትን ሰዎች ሇሰጠው ፈሇገ ፤ የያይቆብ ምሊሽ ምን ነበር? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. በቁጥር 16 ሊይ ዔሳው ተመሌሶ ወዯ ሴይር (ኤድም) ምዴር ጉዞውን ቀጠሇ፡፡ 

ያይቆብስ ምን አዯረገ ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

እርሱ ከሴይር በተቃራኒው ወዯ ሱኮት ቤተሰቡንና እንስሳቱን ይዞ ተጓዘ፡፡ በዚያም 

መኖር ጀመረ፡፡  

ማሰሊሰሌ 
 ዔሳው ወዯ እርሱ ሮጦ በመምጣት አቅፎት፤ ከሳመው በኋሊ በመዋኀዲቸው ምክንያት በዯስታ 

ሲያሇቅስ ያይቆብ የሚሰማውን እረፍት አስቡት፡፡  የወንዴሙን ቁጣ ሇማብረዴ የተሊከው ስጦታ 

አስፈሊጊ አሌነበረም ነገር ግን ፊት ሇፊት በመተያየታቸው ምክንያት ስጦታን ተቀያየሩ፡፡ እነዚህ 

ወንዴማማቾች የቤተሰቡ፤ የይስሏቅና የርብቃ ብቸኛ  ሌጆች ናቸው፡፡ 

 

የሚገርመው ነገር ያይቆብ ወንዴሙን ተከትል አሌሄዯም ነገር ግን እግዚአብሄር ሇአንዯ እና 

ሇዘርህ ርስት አዴርጌ እሰጣሇሁ ብል ምዴር በእምነት ተጓዘ፡፡  

የግሌ ትግበራ 

  በወንዴማማቾቹ መካከሌ እርቅ ተከናውኗሌ፡፡ በህይወትህ ውስጥ ችግር ያሇበትን 

ግንኙነታችሁ እንዱስተካከሌ የምትፈሌገው ሰው አሇ? የተነገረ ቃሌ ወይንም ዴርጊት ሰውን 

ሉጎዲ ይችሊሌ? 

____________________________________________________________________        

እግዚአብሄር ሇያይቆብ ምህረቱን አብዝቶሇት ከወንዴሙ ጋር አስታረቀው፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ 

የአንተንም ህይወት የተበሊሸ ነገር ከአሇ ሉያስተካክሇው ይችሊሌ፡፡ 

 

ፀልት 

ጌታ አምሊኬ ያሇኝን ሁለ ነገር አንተ በሌግስና የሰጠኀን ነው፡፡ ሁለም ሇእኔ የተገቡ 

አይዯለም፡፡ አንዲንዴ ጊዜ ተጨማሪ እዯሚያስፈሌገኝ አስባሇሁ፡፡ አሌፎ አሌፎ ተጨማሪ ነገርን 
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እፈሌጋሇሁ ግን አንተን የማመሰግነው ከአንተ እንዯተቀበሌኳቸው ስረዲ ነው፡፡ እኔ 

የበዯሌኳቸውን ሰዎች ግሇጥሌኝ፡፡ የበዯሌኳቸውን ይቅርታ የምጠይቅበት ብርታት ስጠኝ፡፡ 

ከሰዎች ጋር የተበሊሸውን ግንኙነቴን እንዯምታዴሰው አምንሃሇሁ፡፡ አንተ የምትወዴዯን እና 

እርስ በእርሳችን በሰሊም መኖር እንዯምንችሌ ማዴረግ የምትችሌ ነህ 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

የግሌ ትግበራ 

የራሳችሁን ቤተሰብ እስኪ መሇስ ብሊችሁ አስቡት፡፡ ቤተሰቦቻችሁ በጋራ ሲኖሩ ዋጋ 

የሚሰጡት እና በትክክሌ የሚከታተለት ነገር ምንዴን ነበር፡፡ ከዚያ በኋሊ ጎረቤቶቻችሁን አስቡ 

እንዳት በጋራ እንዯሚኖሩ ተመሌከቱ፡፡  

 

ትንቢተ ሰፎንያስ ምእራፍ 3፡ ቁትር 17 ሊይ ያሇውን ክፍሌ አንብቡት እና ጻፉት፡፡ 

ክፍለ እንደህ ይሊሌ፡፡  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

የቃሌ ጥናት 

ሰፎንያስ 3:17 በጣም መሌካም ከሆኑ እና በቃሌ ሌንይዛቸው ከሚገቡ ጥቅሶች መካከሌ 

አንደ ነው፡፡ እናም ይህንን ክፍሌ በቃሊችሁ ሇማጥናት ሙከራ አዴርጉ፡፡   

 

ፀልት  

እግዚአብሔር ሆይ አንተ ዯግ አባት ነህ፡፡ ሁሌጊዜ ሌጆችህ ስሇምትወዯን 

እናመሰግንሃሇን፡፡ ጌታ ሆይ አንተ እንዯምትወዯን እኛም ዯግሞ አንተን እንዴንወዴህ እርዲን፡፡ 
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እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአትን እና አሇማዊ ምኞትን አሸንፈን ሇአንተ እየታዘዝን እንዴንኖር 

የአንተ እርዲታ እና ጸጋ ይብዛሌን፡፡   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 5 

ትምህርት 

እስከ አሁን ዴረስ በእናቱ እርዲታ ታሊቅ ወንዴሙን በማታሇሌ ብክሩናውን እንዱሁም 

አባቱን በማታሇሌ በረከትን ስሇተቀበሇው ያይቆብ አይተናሌ፡፡  ከዔሳው በመሸሽ ወዯካራን 

እንዯሄዯም ተመሌክተናሌ፡፡ በአጎቱ ሊባ ከተታሇሇ በኋሊ የሊባ ሁሇት ሌጆች እንዲገባቸው 

አጥንተናሌ፡፡ ቀጥሇንም ስሇ 12 ሌጆቸሀ እና ከእግዚአብሄር ጋር ከተገናኘ በኋሊ በሁሇቱ 

ወንዴማማቾች መካከሌ ሰሊም እንዯሰፈነ አውቀናሌ፡፡     

 

በዘፍጥረት 35 ያይቆብ ከዔሳው ተሇይቶ እግዚአብሄር በህሌሙ ወዯ ተናገረው ወዯ 

ቤቴሌ ( ዘፍጥረት 28:10-15) ሄዯ፡፡ እግዚአብሄር በዴጋሚ ተገሌጦሇት ስሙን ቀይሮ 

እስራኤሌ አሇው ( 35:9-13)፡፡ በዚህ ክፍሌ ውስጥ ራሄሌ ቢኒያምን ስትወሌዴ እንዯሞተች 

እንመሇከታሇን፡፡   ቢኒያም ከያይቆብ 12 ሌጆች መካከሌ የመጨረሻው ነበር፡፡ እርሱና ወንዴሙ 

ዮሴፍ የራሄሌ ሌጆች ስሇሆኑ በያይቆብ በጣም ይወዯደ ነበር፡፡  በቁጥር 27-29 ሊይ ያይቆብ 

ወዯ አባቱ ምዴርውዯ ኬብሮን ተመሇሰ፡፡ ይስሏቅ  180 አመታትን ከኖረ በኋሊ ሲሞት ዔሳው 

እና ያይቆብ ቀበሩት፡፡   

 

ምዕራፍ 36 ስሇዔሳው ትውሌዴ ይገሌፃሌ፡፡ ሇሁሇቱ ወንዴማማቾች እንስሳት የሚበቃ 

ሳርና ውሃ ባሇመኖሩ ምክንያት ዔሳው እንስሳቱን ይዞ ወዯ ተራራማው ሴይር አገር ወዯ ኤድም 

ሄዯ የኤድምም አባት ሆነ፡፡   ዔሳው የአባቱን የይስሏቅን አምሊክ በመተው ከነዓናዊያንን እና 

የኪጣውያን ሌጆችን አገባ፡፡ እነዚህ በእግዚአብሄር የተመረጡ ህዝቦች አይዯለም፡፡  

 

ከዚያ በኋሊ ያይቆብና ዔሳው በዴጋሚ ተገናኝተው ይሆን? መፅሏፍ ቅደስ ስሇዚህ 

ጥያቄ የሚናገረን ምንም ነገር የሇም፡፡  አንዴ የምናውቀው ነገር መፅሏፍ ቅደስ ስሇዔሳው ጥሩ 
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ነገር እንዲሌዘገበ ነው፡፡ እስራኤሊዊያን ወዯ ተስፋይቱ ምዴር ሉገቡ ሲመጡ ዔድማዊያን ችግር 

እዯፈጠሩባቸው ተፅፎ እናገኛሇን፡፡  ዔድማዊያን የሚታወቁት ሀሰተኛ አማሌክትን 

በማምሇካቸው ነው፡፡     

 

አንዴ የሚገርም ነገር አብረሏም ሁሇት ሌች ነበሩት፤ ታሊቅዬው ከአባቱ አምሊክ ተሇይቶ 

ወዯ ግብፅ ሄዯ፤ ሁሇተኛው ሌጁ ይስሏቅ ግን ሇአባቱ የተገባሇትን የተስፋ ቃሌ ይዞ ቀጠሇ፡፡ 

ይስሏቅም ሁሇት ሌጆች አለት፡፡ ታሊቅዬው የአባቱን አምሊ ትቶ ወዯ ዔድም አገር ሄዯ ላሊኛው 

ሌጅ ያይቆብ ግን ወዯ አባቱ አገር ወዯ ካራን በመመሇስ ሇአያቱ እና ሇአባቱ ከእግዚአብሄር 

የተሰጣቸውን የተስፋ ቃሌ ይዞ ቀጠሌ፡፡ ከዚህ የምንረዲው ነገር ከአንዴ ቤተሰብ አንዯኛው 

የአባቱን አምሊክ ሲከተሌ ላሊው ሲተወው ነው፡፡ 

የግሌ ትግበራ 

  ስሇራሳችሁን ቤተሰብ አንዳ አስቡና ስሇወሊጆቻችሁ እሴትና እምነት ያሊችሁን 

አመሇካከት ምን ይመስሊሌ፡፡  አንዴ መታወቅ ያሇበት ነገር የወሊጆች ሃይማኖት ትክክሇኛ 

አምሊክን የሚያመሌክ መሆኑን ነው፡፡  ከዚያም እያንዲንደ ሰው በትክክሇኛ መንገዴ ሊይ 

መሆኑን መፈተሽ አሇበት፡፡  ወሊጆች ሆኑ ሌጆች ፤ ቀጣሪ ሆነ ተቀጣሪ፤ ተማሪ ሆነ አስተማሪ 

ሁለም ኃጢአተኞች እና በኃጢአተኛ አሇም ውስጥ የሚኖሩ ናቸው፡፡  አሁንም ወዯ እርሱ 

እንዴንመጣና እርሱን እንዴንከተሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሪን ያቀርብሌናሌ፡፡  

   እግዚአብሄርን በፍፁም ሌባችሁ ከማምሇክ እና ከመከተሌ ሌባችሁ ሸፍቶ ያውቃሌ?  

ሁሌጊዜ የሚወዲችሁ እና ሌጁ ሉያዯርጋችሁ ሇሚጠራችሁ አምሊክ ሇእግዚአብሄር ምሊሽ 

ሰጥታችሁ ታውቃሊችሁ? ምዴራዊ ወሊጆቻችሁ ሉያዯርጉት የማይችለትን እግዚአብሄር 

ሰማያዊው አባታችሁ ሉሆን ጥሪን ያቀርባሌ፡፡ ሶፎኒያስ 3:17 እርሱ በእኛ እዯሚዯሰት 

ይናገራሌ፡፡ ጥቅሱን ፃፉት 

  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

ማሰሊሰሌ 

  ሶፎኒያስ 3:17 ሁሌጊዜ ሌታስታውሱት የሚገባ ጥቅስ ነው፡፡ በሌጁ ስሚዯሰት አባት 

የሚናገር ነው፡፡  አሁንም ጥቅሱን ሇየት ባሇ ማስታወሻ ሊይ ፃፉትና ከእናንተ ጋር እስሚዋሀዴ 

ዴረስ ዯጋግማችሁ በየእሇቱ በቃሊችሁ ተናገሩት፡፡  
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ፀልት 

  አምሊካችን ሆይ አንተ አባታችን ሌትሆነን ፈቃዴህ ነው፡፡ አንዲንዴ ጊዜ ኃጢአተኛ 

የሆኑ ምዴራዊ አባቶቻችንን በመመሌከት አባትነትን በተሳሳተ መንገዴ ተረዴተነዋሌ፡፡  

ህይወቴን የሞሊውን ፍቅርህን ማየት እንዴችሌ አይኖቼን ክፈት፡፡ የአንተ ፍቅር ዯግሞ ይህንን 

ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ የአንተ ፍቅር መረዲት የማሌችሇውን እንዴረዲ ያዯርጋሌ፡፡ የአንተ ፍቅር 

እኔን ከማንኛውም ጥቃት ይጠብቃሌ፡፡   በእኔ ዯስ ይበሌህ፡፡ እኔ ዯግሞ ኃጢአተኛ ስሇሆንኩኝ 

ይህንን ሌረዲ አሌቻኩኝም፡፡ በፍቅርህ አረጋጋኝ፤ በዯስታህ ሙሊኝ፡፡ እኔ የሚያስጨንቀኝን ሁለ 

በአንተ ሊይ እጥሊሇሁ፡፡  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ክሇሳ 

 

 

የእግዚአብሄር ታማኝነት ፤ የእኛ ተስፋ  

 

 

 

 

 

የእግዚአብሄር ታማኝነነት ፤ የእኛ ተስፋ

 

 

ክሇሳ 

ይህ ክፍሌ የታቀዯው የእናንተን ስሇ ብለይ ኪዲን ዋና ዋና ሰዎች ይሰሏቅ፤ ርብቃ፤ ዔሳው 

እና ያይቆብ ያሊችሁን እውቀት ሇማዲበር ነው፡፡ 

 በራስህ አገሊሇፅ  የእያንዲንደን ሰው ባህሪ በአጭሩ አብራራ/ሪ: 

ሀ. ይስሏቅ: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ሇ. ርብቃ: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________   

ሏ. ዔሳው: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________   

መ. ያይቆብ: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

በዘመኑ ቋንቋ ይህንን ቤተሰብ አንዴነቱን መጠበቅ ያቃተው እና ተግባሩን መፈፀም 

እንዲሌቻሇ አዴርገን ሌንቆጥረው እንችሊሌን፡፡ ምንም እንኳን እንዯ ሰው ዴካም 

ቢኖርባቸውም ሇእነርሱና ሇያይቆብ ሌጆች የነበረውን የእግዚአብሄርን ታማኝነት ምን 

እንዯነበር አብራራ/ሪ: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

ሇዚህ ቤተሰብ የእግዚብሄር መሌካምነት በእነርሱ ባህሪይ የተወሰነ አሌነበረም፡፡ 

የሚያዯርጉት ሁለ ነገር እርሱ እነርሱን እንዲይወዲቸው አሊዯረግም፡፡  ከዚህ ጥናት 

እግዚአብሄርንን በበሇጠ እንዴንታመነው የሚያዯርግ ነገር ምን ተማራችሁ (ዮሏንስ 

3፡33) እና ( ዮሏንስ 3:16)? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________በርካታ የሰዎችን ስም እና የቦታ ስሞችን 

ተምራችኋሌ፡፡ የሚከቱለተን አዛምዶቸው፡፡ 

          ሀ. ካራን     1. የመጀመሪያ ሌጅ የሚወርሰው 

          ሇ. ሊባ     2. የእስራኤሌ ቀዯምት አባቶች 
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          ሏ. ቤቴሌ     3. ያይቆብ ህሌም ያሇመበት 

          መ. አስራት     4. ኤድም 

          ሠ. በረከት           5. የያይቆብ አዱሱ ስም 

          ረ. ብኩርና   6. እግዚአብሄር ሇያይቆብ ከሰጠው አንዴ አስረኛው 

          ሰ. አባቶች    7. የሌጅን ህይወት የሚመራ የአባት ቃሌ 

          ሸ. እስራኤሌ     8.  የርብቃ ወንዴም 

 

እንኳን ዯስ አሊችሁ! የእግዚአብሄር ታማኝነት የእኛ ተስፋ የሚሇውን ጥናት 

አጠናቅቃችኋሌ፡፡  ከብለይ ኪዲ ታሪኮች ጋር በበሇጠ እየተዋወቃችሁ ነው፡፡ በእነዚህ ሰዎች 

ህይወት ውስጥ የእግዚአብሄርን ፍቅር እና ከመረጣቸው ሰዎች ጋር ያሇውን ግንኙነት 

አይተናሌ፡፡ ከእኛም ጋር የፍቅር ህብረትን ማዴረግን ይፈሌጋሌ፡፡ ግብዣው ሇእኔና ሇእናንተም 

፡፡ የእርሱ ግብዣ አምሊችን አዴርገን እንዴንቀበሇው እና ሌጁን እየሱስ ክርስቶስን አዲኛችን እና 

የዴነት ተስፋችን አዴርገን እንዴንቀበሇው ነው፡፡ በጥናታችሁ ቀጥለበት፡፡ ጥናታችን በቀጠሊችሁ 

መጠን ብዙ የምስራች ቃሌ ታገኛሊችሁ፡፡  

ፀልት 

ጌታ እግዚአብሄር ሆይ አንተ አባቴ ነህ፡፡ ቃሌህ በአጠናሁ ቁጥር ራስህን ግሇጥሌኝ፡፡  

ከዚህ በፊት አንተ የመረጥካቸውን ሰዎች ታሪክ ሳጠና ሌቤን ክፈትና ተናገረኝ፡፡  ምንም 

እንኳን ያሇፈው ታሪኬ ጥሩ ባይሆን በእኔ ሌትጠቀም እንዯመረጥከኝ አስተውሌ ዘንዴ እርዲኝ፡፡ 

ህይወቴን በተስፋ እና በአሊማ ሙሊው፡፡ አንተ በባረከኝ መጠን ሇላልች በረከት እሆን ዘንዴ 

እርዲኝ፡፡ የአንተ ምኞት የእኔ ይሁን ምክያቱም ታማኝነትህ ስሇበዛሌኝ ነው፡፡  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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