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የተሌእኮ ትምህርት ስዴስት 

የኦሪት ጸአት ጥናት 

 ከሙሴ መን በፊት ከአብርሃም ጊዛ ጀምሮ ዏሥራት መክፈሌ የተሇመዯ ነበር መጽሐፍ ቅደስ 
ይናገራሌ፤ ሇመሆኑ ዏሥራት ማሇት ምን ማሇት ነው? አጀማመሩስ እንዳት ነው?  

ዏሥራት ማሇት አንዴ ዏሥረኛ ማሇት ነው፡፡ ከቀዴሞ መን ጀምሮ ከማንኛውም ገቢ ዏሥረኛው 
እጅ ሇሃይማኖት መሪዎች ወይም ሇመንግሥት ይሰጥ ነበር፡፡ ነገር ግን እንዳት እንዯተጀመረ 
አይታወቅም፡፡ ከሙሴ መን በፊትና እንዱሁም ከባቢልን እስከ ሮም ዴረስ ይሠራበት ነበር፡፡ አብርሃም 
ሇመሌከ ጼዳቅ ዏሥራትን ሰጠው (ፍ. 14፡20)፡፡ ያዕቆብም ሇእግዙአብሔር ዏሥራትን ሇመክፈሌ 
ተሳሇ(ፍ. 28፡22)፡፡ ላዋውያን ካህናት እንዱጠቀሙበት(ኁ 18፡21-32)፣ ምዴር ከምታፈራውና 
ከከብትም ወገን ዏሥራት እንዱሰጥ ታ (ላ 27፡30-33)፡፡ የሚከፈሌበት ጊዛ ተወሰነ (ዲ. 12፡5-18፤ 
14፡22-29)፡፡ ዏሥራትም ሲከፍለ እግዙአብሔር ሕዜቡን ይባርካሌ(ዲ 26፡13-15፤ ሚሌ 3፡10)፡፡ 
ፈሪሳውያን ከቅመማ ቅመም ሳይቀር ዏሥራት ይከፍለ ነበር(ማቴ 23፡23)፡፡ ሐዋርያት ስሇ ዏሥራት 
አሌጻፉም፤ ሆኖም እንዯ እግዙአብሔር በረከት መጠን በሌግስና በውዳታ ዏሥራት መስጠት 
ይገባሌ(1ቆሮ 16፡1-4፤ 2ቆሮ 9፡6-12)፡፡ 

 እስራኤሊውያን በሙሴ መሪነት ከግብጽ ባርነት ከወጡበት ጊዛ ጀምሮ ፋሲካ መከበር 
እንዯተጀመረ ይነገራሌ፤ ሇመሆኑ ፋሲካ ማሇት ምን ማሇት ነው? አጀማመሩስ እንዳት ነው? 

ፋሲካ በዕብራይስጥ“ፓሳሕ” ማሇት ሲሆን ትርጓሜውም “አሇፈ” “ተሻገረ” ማሇት ነው፡፡ የእስራኤሌ 
ሌጆች በግብጽ አገር በግ አርዯው ዯሙን በዯጃቸው በመርጨት ከእግዙአብሔር ቁጣ ዲኑ፡፡ 
የእግዙአብሔር መሌአክ በዙያች ላሉት ግብጻውያንን ሲቀሥፍ ዯም በነበረበት ቤት አሌፎ ስሊሌገዯሇ 
ወይም ዯም የተረጨበትን ቤት ስሊሇፈ ቀኑ ፋሲካ ተባሇ፡፡ ሇፋሲካ የሚታረዯውም በግ ፋሲካ ይባሊሌ 
(ጸ 12፡1-13)፡፡ በየዓመቱ በግ እያረደ የእስራኤሌ ሌጆች በመጀመሪያ ወራቸው በ14ኛው ቀን የፋሲካን 
በዓሌ ያከብራለ፡፡ ከዙያም ምሽት እስከ አንዴ ሳምንት ዴረስ የቦካውን ነገር ሇመብሊት ስሊሌተፈቀዯሊቸው 
የሙለ ሳምንት በዓሌ “የቂጣ በዓሌ” ተባሇ፡፡ የቂጣ እንጀራ መብሊት የእስራኤሌ ሌጆች በችኮሊ ከግብጽ 
መውጣታቸውን የሚያስታውስ የመታሰቢያ ምሌክት ነው(ጸ 12፡18-20፤ ዲ 16፡1-3)፡፡ 

እግዙአብሔርም እንዱህ በማሇት ትእዚዜ ሰጣቸው፡-“ሇጉዝ እንዯተጋጀ ሰው ሆናችሁ ሌብሳችሁን 
በአጭር በመታጠቅ ጫማችሁን አዴርጋችሁ፣ በትራችሁን በእጃችሁ ይዚችሁ በችኮሊ(የበግ ወይም 
የፍየሌ ጥቦት) ብለት፤ እርሱም እኔን እግዙአብሔርን የምታከብሩበት የፋሲካ በዓሌ ይሁንሊችሁ” (ጸ 
11፡11)፡፡ 

 የመጀመሪያው ፋሲካ እንዳትና የት ተከበረ (ተዯረገ)? 

የመጀመሪያው ፋሲካ እዚው ግብጽ ውስጥ በችኮሊ ተከበረ(ጸ12፡1-20)፤ ነገር ግን ትክክሇኛው ፋሲካ 
ወይም “ማሇፍ” ወይም “መሻገር” የሚሇውን ትርጉም በሚያሳይ መሌኩ የተከበረው የግብጽን የባርነት 
ኑሮ አሌፈው ከወጡ በኋሊ ነው(ጸ. 12. 43-51)፡፡ ሙሴ በእስራኤሌ ሕዜብ አሇቆች ሁለ ጠርቶ 
እንዱህ አሊቸው “ቤተሰባችሁ ሁለ የፋሲካን በዓሌ እንዱያከብር ከእናንተ እያንዲንደ የበግ ወይም የፍየሌ 
ጥቦት መርጦ ይረዴ፤ ጭብጥ የሚሞሊ የሂሶጵ ቅጠሌ ውሰደ፤ በሳሕን ያሇውንም ዯም በቅጠለ 
እየነከራችሁ የቤታችሁን በር መቃኖችና በሊይ በኩሌ ያሇውን ጉበን ቀቡ፤ እስከ ማግሥቱ ጠዋት ዴረስ 
ማንም ሰው ከቤቱ አይውጣ፡፡ እግዙአብሔር ግብጻውያንን በሞት ሇመቅጣት በግብጽ ምዴር ያሌፋሌ፤ 
በጉበንና በመቃኖች ሊይ ያሇውንም ዯም በሚያይበት ጊዛ አሌፎ ይሄዲሌ፤ የሞት መሌአክም 
ወዯየቤታችሁ ገብቶ እናንተን እንዲይገዴሌ ያዯርጋሌ፤ እናንተንና ሌጆቻችሁ ይህን ሥርዓት ሇሇዓሇም 
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ትጠብቁታሊችሁ፤ እግዙአብሔር ሉያወርሳችሁ ተስፋ ወዯ ሰጣችሁ ምዴር ስትገቡም ይህን ሥርዓት 
ትፈጽማሊችሁ”(ጸ 11፡21-25)፡፡ 

ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀሇበት ሳምንት የፋሲካ ሳምንት ነበረ(ለቃ 22፡14-16፤ ዮሐ 18፡38-40)፡፡ 
እርሱም ንጹሕ የእግዙአብሔር በግ ሆኖ ዯሙን ስሊፈሰሰሌን “ፋሲካችን ክርስቶስ” ተባሇ(1ቆሮ 5፡7፤ 
1ጴጥ 1፡18-19)፡፡ ስሇዙህ የክርስቶስ ትንሣኤ በዓሌ ፋሲካ ተብል ይጠራሌ፡፡ 

 የግብጽ ንጉሥ ፈርዖን እስራኤሊውያንን አሇቅም በማሇቱ እሌከኛ በሆነ ጊዛ መቅሠፍት 
እንዯመጣባቸው ተዯጋግሞ ተገሌጿሌ፤ ሇመሆኑ መቅሠፍት ማሇት ምን ማሇት ነው? 
የመቅሠፍት ዋና ምክንያትስ ምንዴን ነው? 

መቅሠፍት ማሇት በኃጢአት ምክንያት በሰው ሊይ የሚመጣው ችግርና በሽታ ነው(ፍ 12፡17፤ ኁ 
16፡46፤ 1ነገ 8፡37-40፤ ራእ 9፡20)፡፡ ከብለይ ኪዲን እንዯምንረዲው ከሆነ የመቅሠፍት ዋና ዋና 
ምክንያቶች የሚባለት አሇመታዜ፣ እሌከኛነት፣ ዏመፅ፣ ትእዚዚትን መተሊሇፍ፣ ጣዖትን ማምሇክ፣ 
በሥጋ ፈቃዴ መኖር በአጠቃሊይ እግዙአብሔርና ትእዚዚቱን ረስቶ መኖር ናቸው፡፡ እግዙአብሔር 
ሕዜቡን ይባርካሌ እንጂ በመቅሠፍት የሚዯሰት አምሊክ አይዯሇም፤ ነገር ግን ሕዜቡ ከእሌከኝነታቸው 
እንዱመሇሱ፣ ንስሓ እንዱገቡና ትእዚዚቱን ጠብቀው በበረከት እንዱኖሩ ያስተምራቸዋሌ፡፡ ሇምሳላ 
ግብጻውያን እሌከኞች በመሆናቸው እግዙአብሔር በዏሥር መቅሠፍቶች መታቸው፡፡ እነርሱም የውሃ 
ወዯ ዯም መሇወጥ፣ ጓጉንቸር፣ ቅማሌ፣ የዜንብ መንጋዎች፣ ቸነፈር፣ ቁስሌ፣ ነጎዴጓዴና በረድ፣ 
አንበጣዎች፣ ጨሇማና የበኩር ሌጅ ሞት ናቸው(ጸ 7-12)፡፡ 

 ከእስራኤሊውያን የግብጽ የባርነት ኑሮ አሌፎ ወዯ ተስፋይቱ ምዴር ካዯረጉት ጉዝ በተያያ 
መሌኩ “መና” ስሇተባሇው ምግብ ይነገራሌ፡፡ ሇመሆኑ መና ማሇት ምን ማሇት ነው?  

በዕብራይስጥ ቋንቋ መና ማሇት “ይህ ምንዴን ነው?” ማሇት ነው(ጸ 16፡15)፡፡ እስራኤሊውያን 
በተራቡ ጊዛ በምሽት ብዘ ዴርጭቶች እየበረሩ መጥተው ሰፈሩን ሸፈኑት፡፡ በማሇዲ ዯግሞ በሰፈሩ ዘሪያ 
ጤዚ ነበር፤ ጤዚውም ከተነነ በኋሊ ዯቃቃና ስስ የሆነ ነገር በበረሓማው ምዴር ሊይ ታየ፤ እርሱም 
በምዴር ሊይ ያረፈ ዏመዲይ ይመስሌ ነበር፡፡ እስራኤሊውያን ባዩት ጊዛ ምን እንዯሆነ ባሇማወቃቸው 
“ይህ ነገር ምንዴን ነው?” በማሇት እርስ በርሳቸው ተጠያየቁ(ጸ 16፡13-16)፡፡ ከዙህ በመነሣት ነው 
“መና” የሚሇው ስም የተገኘው፡፡ ስሇዙህ መና ማሇት “ይህ ነገር ምንዴን ነው” ማሇት ነው፡፡ 

ጠዋት ጠዋት ጠሌ ካሇፈ በኋሊ እንዯ ዯቃቅ ውርጭ ያሇ በምዴር ሊይ ይታይ ነበር፤ የእስራኤሌ 
ሕዜብም ሇ40 ዓመታት በምዴረ በዲ ተመገቡት(ጸ 16፡35)፡፡ እስራኤሊውያን ጠዋት ጠዋት ያንን 
እየሇቀሙ ይመገቡ ነበር፡፡ ሇማሳዯር በሞከሩ ጊዛ ተበሊሸ፤ ተሊ፡፡ በስዴስተኛው ቀን ግን የተረፈው መና 
አሌተበሊሸምና ሇሰባተኛው ቀን ምግብ ሆነ፡፡ ሇተተኪው ትውሌዴ ምስክር እንዱሆን አሮን ከመናው 
በጎመር ውስጥ ከትቶ በቅዴስተ ቅደሳን አኖረው(ጸ16፡13-36፤ ዕብ 9፡4)፡፡ ከ40 ዓመት በኋሊ እስራኤሌ 
በኢያሪኮ ምሥራቅ በጌሌጌሊ ሰፍረው ሳለ ላሊ ምግብ ስሊገኙ መናው ቀረ(ኢያ 50፡10-12)፡፡ 
እግዙአብሔር መናን ሲሰጥ እንዳት ወይም ምን እንዯሆነ አይታወቅም፡፡ እግዙአብሔር መናን በመስጠቱ 
ሰው በዙህ ብቻ እንዯማይኖር በእግዙአብሔር ቃሌም እንዯሚኖር(ዲ 8፡3-16)፤ ሰባተኛው ቀን 
እንዱያከብር አስተማረ(ጸ 16፡19-30፤ 20፡8-10)፡፡ ክርስቶስ የእስራኤሌ መና ከጠቀሰ በኋሊ የሥጋው 
ሕይወትነት ከዙያ ይሌቅ እጅግ የበሇጠ መሆኑን አሳየ(ዮሐ 6፡26-71)፡፡ 

 ሙሴ እስራኤሊውያንን ከግብጽ ባርነት ማውጣት ጋር በተያያ መሌኩ የአሮን ስም ሲጠራ 
ይሰማሌ፤ ሇመሆኑ አሮን ማን ነው? 
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አሮን የሙሴና የማርያም ወንዴም ነው(ኁ 26፡59፤ ጸ 6፡20)፡፡ ስሙ ሇመጀመሪያ ጊዛ የተጠቀሰው 
እግዙአብሔር ራሱን ሇሙሴ በገሇጠበት ጊዛ ነው፤ በዙያን ጊዛ ሙሴ የእስራኤሌ መሪ እንዱሆን 
መርጦት ነበር፤ ነገር ግን ሙሴ “አፌ ኮሌታፋ ምሊሴም ጸያፍ የሆነ ሰው ነኝ” በማሇት ሇመታዜ 
አሇመውዯደን በገሇጠ ጊዛ እግዙአብሔር “ወንዴምህ አሮን አፍ ይሆንሌሃሌ” ብል መሇሰሇት(ጸ 4፡14-
16)፡፡ 

የይሁዲ ነገዴ አሇቃ እኅት የሆነችውን ኤሌሳቤጥ የተባሇችውን ሴት አግብቶ ከእርስዋ ናዲብ፣ 
አብዴዩ፣ አሌዓዚርና ኢታምር የተባለ አራት ሌጆችን ወሇዯ(ጸ 6፡23)፡፡ ሙሴ ወዯ ፈርዖን በቀረበ ቁጥር 
ከዙያም በኋሊ የአርባው ዓመት የምዴረ በዲ ጉዝ እስኪያሌፍ ዴረስ ሙሴ በሚሠራው ሥራ ሁለ አሮን 
የቅርብ ረዲቱ ነበረ፡፡ የእስራኤሌ ሌጆች ከአማላቅ ጋር በተዋጉ ጊዛ አሮንና ሖር የሙሴን እጆች ይዯግፉ 
ነበር(ጸ 17፡9-12)፡፡ ሆኖም የእስራኤሌ ሌጆች ይሰግደሇት ንዴ የወርቅ ጥጃን በመሥራቱ 
እግዙአብሔርን ሳያስቆጣው አሌቀረም(ጸ 32)፡፡ አሮን ሇተሇየ አገሌግልት በእግዙአብሔር ተመረጠ(ኁ 
17)፡፡ ቢሆንም መሪባ በተባሇው ስፍራ ከሙሴ ጋር ሆኖ የእግዙአብሔርን ትእዚዜ ባሇማክበሩ ኃጢአት 
ሠራ(ኁ 20፡12)፡፡ 

 አሮን ከክህነት ሕይወት ጋር ሇምን ተያይዝ ይጠቀሳሌ? ክህነት ማሇት ምን ማሇት ነው?  

አሮን ሉቀ ካህናት እንዱሆን በመመረጡ ከላዊ ወገን ካህናት የመጀመሪያው ሆነ(ጸ 28፡1)፡፡ 
ሌጆቹም ካህናት እንዱሆኑ ተቀዯሱ(ላ 8፡12-13፣ 30)፡፡ በ123 ዓመቱ ሲሞት ሉቀ ካህንነቱ ሇሌጁ 
ሇአሌዓዚር ተሰጠ(ኁ 20፡22-29፤ 33፡38፤ ዲ 10፡6)፡፡ ከዙህም በሊይ በአዱስ ኪዲን አሮን የክርስቶስ 
ምሳላ ሆኖ ተቆጥሮአሌ(ዕብ 5፡4-5)፡፡  

ክህነት (ካህን) በእግዙአብሔርና በሰው መካከሌ ሆኖ ሰውን ከእግዙአብሔር ጋር የሚያገናኝ ነው፡፡ 
ካህን ማሇት አገሌጋይ እንዯማሇት ነው፡፡ ከብለይ ኪዲን አኳያ ስናይ አገሌግልቱ መሥዋዕትን 
በመሠዋትና ጸልት በመጸሇይ ይፈጸማሌ፡፡ ካህን በማንኛውም ሃይማኖት አሇ(ፍ 41፡45፤ 1ሳሙ 6፡2፤ 
ሐዋ 14፡13)፡፡ በመጀመሪያ እንዯ አቤሌና ቃየሌ ሰው ሇራሱ የራሱን መሥዋዕት አቅራቢና ሠዊ 
ነበር(ፍ 4፡3-4)፡፡ በኋሊም እንዯ ኖኅና እንዯ አብርሃም አባት ሇቤተሰቡ ይሠዋ ነበር(ፍ 8፡20፤ 12፤ 
7፡13-18)፡፡ ሕግ ሲሰጥ ግን አሮንና ሌጆቹ ሇእስራኤሌ ካህናት እንዱሆኑ ተመረጡ(ጸ 28፡1)፡፡ ከአሮን 
ቤተሰብ ውጭ የላዊ ሮች በመቅዯስ ያገሇግለ ነበር እንጂ መሥዋዕትን አሌሠውም(ኁ 3፡5-10)፡፡ 

ሆኖም ከአሮን ሌጆች ያሌሆነ ላሊ ሰው ቢሆንም እግዙአብሔር ራሱን ከገሇጠሇት እንዯ ጌዳዎን 
መሥዋዕት ይሠዋ ነበር(መሳፍ 6፡18-26፤ 13፡16)፤ እንዯዙሁም የእግዙአብሔር ካህናት ሲጠፉ ኤሌያስ 
መሥዋዕት ሠዋ(1ነገ 18፡30)፡፡ ከአሮን ሌጆችም ነውር ያሇበት ከተገኘ አይሾምም ነበር(ላ 21፡16-24)፡፡ 

አሮንና ሌጆቹ ሲሾሙ ሌዩ ሌብስ ሇብሰው በይት ይቀቡ ነበር(ጸ 28፡40፤ ላ 8)፡፡
አገሌግልታቸውንም በብዘ ጥንቃቄ እንዱፈጽሙ ታዘ(ጸ 30፡17-21)፡፡ በዙያን ጊዛ የካህናት ሥራ 
በመቅዯስ ማገሌገሌ(ኁ 16፡40፤ 18፡5)፤ ሕግን ሇአሕዚብ ማስተማር(2ዛና መ. 15፡3፤ ሕዜ 7፡26)፤ 
በኡሪምና ቱሚም የእግዙአብሔርን ፈቃዴ መጠየቅ(ጸ 28፡30፤ ዕዜ 2፡63)፤ ተሊሊፊ በሽታ ያሇባቸውን 
መሇየት ነበር(ላ 13፡1-3)፡፡ 

በአጠቃሊይ ካህናት በቤተ መቅዯስ የሚፈጽሙትን አገሌግልት በሦስት (3) ይከፈሊሌ፡- 

1) ዕሇታዊ አገሌግልት፡- ይህ ጠዋትና ማታ የሚቃጠሌ መሥዋዕትን የመሠዋት፣ በቅዴስት 
መብራቶችን የማብራት፣ ዕጣን የማጠን፣ ሰው የሚያመጣውን መሥዋዕትም የማቅረብ 
አገሌግልት ነው(ጸ 29፡38-39፤ 30፡1-8)፡፡ 
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2) ሳምንታዊ አገሌግልት፡- በየሰንበቱ ዏሥራ ሁሇት የመገኘቱን ኅብስት በገበታው ሊይ የማኖር 
አገሌግልት ነው(ላ 24፡5-9)፡፡ 

3) ዓመታዊ አገሌግልት፡- በማስተሥረያ ቀን ሌዩ ሥርዓትን የመፈጸም አገሌግልት ነው(ላ 16)፡፡ 
 
 ሉቀ ካህናት አመጣጡ ከየት ነው? የአገሌግልት ተግባሩስ ምንዴን ነው?  

ሉቀ ካህናት ማሇት ካህናትን የሚቆጣጠር የካህናት አሇቃ ማሇት ነው፡፡ ይህ ማዕረግ በመጀመሪያ ሇአሮን 
በኋሊም ከአሮን ቤተሰብ ሇዋናው ስሇተሰጠ ከአሮን ጋር በተያያ መሌኩ ብዘ ጊዛ ሲጠቀስ ይሰማሌ፡፡ 
በመጀመሪያ ጊዛ እሌቅናው እስከ ሞት ዴረስ ነበር፤ በኋሊ ግን ነገሥታት እንዯፈሇጉ ሉቃነ ካህናትን 
ይሾሙና ይሽሩ ነበር፡፡ በክርስቶስ ጊዛም እንዯነ ሐና ያለ በሮም መንግሥት የተሾሙ ሉቃነ ካህናት 
ነበሩ(1ነገ 2፡26፤ ለቃ 3፡ቨ2)፡፡ የሉቃነ ካህናቱ ሌብሶች በዕውቀት(በሌዩ ዓይነት) የተሠሩ ነበሩ፡፡ 
እነርሱም ኡሪምና ቱሚም የተቀመጡበት የዯረት ኪስ፣ ኤፉዴ፣ ቀሚስ፣ ዥንጉርጉር ሸሚዜ፣ 
መጠምጠሚያ “ቅዴስና ሇእግዙአብሔር” የሚሌ የተቀረጸበት የወርቅ አክሉሌና መታጠቂያ ናቸው(ጸ 
28፡1-39)፡፡ 

አሮን ሲሾም ሙሴ እንዱያሇብሰው በይትም እንዱቀባው ታ(ጸ 29፡1-9)፡፡ ሉቀ ካህናት ቤተ 
መቅዯስን ያስተዲዴራሌ፣ ካህናትንም ይቆጣጠራሌ(1ሳሙ 3፡12-13፤ 2ነገ 12፡7፤ 22፡4)፡፡ በሸንጎም ሊይ 
ሉቀ መንበር ይሆን ነበር(ማቴ 26፡57-65)፡፡ ሉቀ ካህናት በማሥተሰረያ ቀን ሌዩ መሥዋዕት ሇሕዜብ 
ያቀርባሌ፤ በዙያን ቀን ብቻ ወዯ ቅዴስተ ቅደሳን ገብቶ በታቦቱ ሊይ ዯም ይረጫሌ(ላ 16)፡፡ 

 ኡሪምና ቱሚም ምንዴን ናቸው? ከሉቀ ካህናቱ ጋር ምን ግንኙነት አሊቸው? 

ኡሪምና ቱሚም ሉቀ ካህናት በሚሇብሰው በኤፉደ ሊይ ባሇው የዯረት ኪስ ውስጥ የሚከቱት ሁሇት 
ዕቃዎች ናቸው(ጸ 28፡30፤ ዲ 33፡8)፡፡ ኡሪምና ቱሚም ከምን እንዯተሠሩ ወይም እንዳት ያለ 
እንዯነበሩ አሌተገሇጠም፤ በኡሪምና በቱሚም ግን የእግዙአብሔር ፈቃዴ ይጠየቅ እንዯነበረ ተገሌጿሌ 
(ኁ 27፡21፤ ዕዜ 2፡63)፡፡ ዲዊት በኡሪም(በኤፉዴ) እግዙአብሔርን በጠየቀ ጊዛ መሌስ አገኘ(1ሳሙ 23፡
6-12)፡፡ ሳኦሌ ግን ቢጠይቅ መሌስ አጣ(1ሳሙ28፡6)፡፡ 

 የመሌከ ጼዳቅ ክህነት ከአሮን ክህነት ይበሌጣሌ ወይስ ያንሳሌ? 

መሌከ ጸዳቅ ማሇት የጽዴቅ ንጉሥ ማሇት ነው፡፡ የሳላም ንጉሥ ነበር፡፡ ይህም የሰሊም ንጉሥ 
ማሇት ነው፡፡ ምናሌባትም “ሳላም ኢየሩሳላም ይሆናሌ፡፡ የእግዙአብሔርም ካህን ነበር(ዕብ 7፡1-3)፡፡ 
አብርሃም ከጦርነት በተመሇሰ ጊዛ መሌከ ጼዳቅ ባረከው፤ አብርሃምም ከሀብቱ ሁለ ዏሥራትን ሰጠው 
(ፍ 14፡18-20)፡፡ክህነቱ በእርግጥም ከአሮን ክህነት እንዯሚበሌጥ ተጽፎሇታሌ፡፡ ይህም አንዯኛ በሥጋዊ 
ትውሌዴ ሳይሆን በእግዙአብሔር መሐሊ በመሾሙ(ዕብ 5፡5-6፤ 7፡13-17)፡፡ ሁሇተኛ በሞት ሳይወሰን 
ሇሇዓሇም በማገሌገለ ነው(ዕብ 6፡20፤7፡3 እና ከ23-25)፡፡ ክርስቶስ እንዯ መሌከ ጼዳቅ በእግዙአብሔር 
ሉቀ ካህናት በመባለ የአሮንን ክህነት አስቀርቶአሌ(ዕብ 5፡7-10፤ 7፡11-19)፡፡ 

 የክርስቶስ ክህነት ከመሌከ ጼዳቅና ከአሮን ክህነት ጋር እንዳት ሉገሇጽ ይችሊሌ? 

ክርስቶስ እንዯ መሌከ ጼዳቅ ካህን ሆኖ ሇኃጢአት ሁለ የሚበቃውን መሥዋዕት አቅርቦአሌና 
የአሮን ክህነት አስቀርቶአሌ(ዕብ 7፡11-28)፡፡ የክህነቱን ሥራ የፈጸመው በምዴራዊ መቅዯስ ሳይሆን 
በሰማያዊ መቅዯስ፣ በእንስሳት ዯም ሳይሆን በራሱ ዯም ነው(ዕብ 9፡11-12)፡፡ አሁን ሇኃጢአት ላሊ 
የዯም መሥዋዕት ማቅረብ አያስፈሌግም፤ ሆኖም ምእመናን ሁለ በክርስቶስ ሥራ መሠረት መንፈሳዊ 
መሥዋዕትን ሇእግዙአብሔር ስሇሚያቀርቡ የሚሰጡትን ምስክርነትም ሰዎችን ወዯ እግዙአብሔር 
ስሇሚያዯርሱ ካህናት ተብሇዋሌ(ሮሜ 12፡1፤ ዕብ 10፡19-25፤ 1ጴጥ 2፡5-9፤ ራእ 1፡5-6)፡፡ 
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ክርስቶስ የአዱስ ኪዲን ሉቀ ካህናት በመሆን ራሱን አንዴ ጊዛ ሠውቶ ወዯ ሰማያዊ መቅዯስ 
ገብቶአሌና የሉቀ ካህናት ሥራ በአዱስ ኪዲን ቀርቶአሌ(ዕብ 9፡1-28፤ 10፡12-21)፡፡ 

 በብለይ ኪዲን ሉቀ ካህናትና መሥዋዕት በተያያ መሌኩ ሲገሌጹ ይሰማሌ፤ ሇመሆኑ 
መሥዋዕት ማሇት ምን ማሇት ነው? አዯራረጉስ በምን ዓይነት መሌኩ ይከናወን ነበር? 

እንዯ ብለይ ኪዲን አገሊሇጽ(የኦሪት መጻሕፍት) ሰው ሇአምሊኩ አንዲች ነገር ቢሰጥ ወይም ቢያቃጥሌ 
ያ ነገር መሥዋዕት ወይም ቁርባን ይባሊሌ፡፡ መሥዋዕቱም እንዯ ሥርዓቱ ዓይነት ሲሠዋ መሠዋቱ ሌዩ 
ሌዩ አሳብ ሉገሇጥ ይችሊሌ፡፡ ሇምሳላ በአምሊክ ፊት ተቀባይነትን ሇማግኘት ወይም ሇማጠንከር ይሆናሌ፤ 
እንዱሁም የሰጪውም እምነት ወይም ንስሓ ምስጋና ወይም ፍቅር ያሳያሌ፡፡ መሥዋዕትን ያቀርቡ 
የነበሩ ሰዎች አንዴ እግዙአብሔርን የሚያመሌኩ እስራኤሊውያን ብቻ ሳይሆኑ አረማውያንም ዯግሞ 
ሇጣዖቶቻቸው ያቀርቡ ነበር፡፡ 

በብለይ ኪዲን ቃለ ሇመጀመሪያ ጊዛ በፍ 4፡4 ሊይ ይገኛሌ፡፡ እንዱሁም መሠረተ አሳቡ በፍ 3፡
21 ሊይ ተገሌጾአሌ፡፡ ከሙሴ በፊት የጥንት አባቶች ሇእግዙአብሔር ይሠው ነበር(ፍ 4፤ 8፡20፤ 12፡
7)፡፡ በኦሪት ሕግ ግን የካህናት ወገኖች ብቻ እንዱሠው ተፈቅድሊቸዋሌ(ኁ 3፡10)፡፡ የኦሪትም 
መሥዋዕት ከሥጋ ከእህሌና ከመጠጥ ነበሩ፡፡ ከሥጋም ሲሆን ነውር ከላሊቸው ንጹሓን ከተባለ 
እንስሶችና ወፎች መሆን ነበረበት(ፍ 8፡20ላ 22፡17-25)፡፡እግዙአብሔር ከእስራኤሌ ያዚቸው 
መሥዋዕቶች አምስት ዓይነት ናቸው፡፡ እነዙህም የሚቃጠሌ መሥዋዕት፣ የእህሌ ቁርባን፣ የዯኅንነት 
መሥዋዕት፣ የኃጢአት መሥዋዕትና የበዯሌ መሥዋዕት ናቸው(ላ1-5)፡፡ 

የመሥዋዕት አቀራረብ ሥነ ሥርዓት በእንስሳት ሲፈጸም፡- 

1) እንስሳው ንጹሕ የሆነና እንከን የላሇበት ነበር(ጸ 12፡5፤ ላ 22፡24-25፤ 1ጴጥ 1፡18-19)፡፡ 
2) አቅራቢው እጁን በእንስሳው ራስ ሊይ ይጭናሌ(ላ 1፡4)፡፡ ይህን በማዴረጉ በምሳላነት ራሱን 

ከእንስሳው ጋር አንዴ ያዯርጋሌ፤ ኃጢአቱንም ያሸክመዋሌ(ላ 16፡21፤ ኢሳ 53፡6፤ 1ጴጥ 2፡
24)፡፡ 

3) አቅራቢው ያዯርገዋሌ፤ የኃጢአት ዯሞዜ ሞት ነውና(ሮሜ 6፡23፤ ዕብ 9፡28)፡፡ 
4) ካህን የመሥዋዕቱን ዯም በእግዙአብሔር ፊት ያቀርባሌ(ላ 1፡5፤ 17፡11፤ ዕብ 9፡12)፡፡ 
5) ካህን ከእንስሳው እንዯ መሥዋዕቱ ዓይነት ሌዩ ሌዩ ክፍሌና ብሌት ያቃጥሊሌ፡፡ ይህ በምሳላነት 

አቅራቢው ራሱን ሇእግዙአብሔር አገሌግልት እንዯሚያቀርብ ይገሌጣሌ(ፍ 8፡21፤ ሮሜ 12፡1፤ 
2ቆሮ 2፡14-16፤ ኤፌ 5፡2)፡፡ 

6) ካህን አንዲንዴ ጊዛም አቅራቢው ከእንስሳ ያሌተቃጠሇውን በመሠዊያ አጠገብ ይበሊሌ(ላ 6፡26)፡
፡ ይህም በመሥዋዕቱ መሠረት ከእግዙአብሔር ጋር ኅብረት እንዲሇው ያሳየሌ(1ቆሮ 10፡14-22፤ 
የይሁዲ መሌእክት ቁ. 12)፡፡ 

የትምህርቱ አጋጅ፡- አባ ምሥራቅ ጥዩ 
የትምህርቱ አስተባባሪ፡- አቶ ተስፋዬ ባዯዢ 
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የሚከተለትን ጥያቄዎች ከመሇሱ በኋሊ ወዯ ሀገረስብከቱ የተሌእኮ ትምህርት ዜግጅት ክፍሌ ይሊኩት፡፡ 

የተማሪው/ዋ ስም ------------------------------------ኮዴ-------- ቁምስና--------------------ውጤት--------- 

1. ዏሥራትን በተመሇከተ ከሚከተለት ውስጥ ትክክሌ ያሌሆነውን ምረጥ፡፡ ሀ) እግዙአብሔር 
ምዴር ከምታፈራውና ከከብትም ወገን ሁለ ዏሥራት እንዱሰጥ አ ሇ) እንዯ ኦሪት ፍጥረት 
አገሊሇጽ ሇመጀመሪያ ጊዛ ዏሥራት የከፈሇው መሌከ ጼዳቅ ነው ሐ) በእግዙአብሔር ትእዚዜ 
መሠረት ገቢ ያሇው እያንዲንደ ግሇ ሰው ዚሬም ቢሆን ዏሥራት የመክፈሌ ግዳታ አሇበት መ) 
ዚሬም ቢሆን ዏሥራት የማይከፍሌ ገቢ ያሇው ማንኛውም ሰው የእግዙአብሔር ባሇ እዲ ይሆናሌ 
ሠ) ሁለም ትክክሌ ናቸው፡፡ 

2. የእስራኤሊውያን የመጀመሪያው የፋሲካ በዓሌ አከባበር በተመሇከተ ትክክሌ ያሌሆነውን ምረጥ 
(ይህንን ጥያቄ ሇመመሇስ በመጀመሪያ ጸ 12 በማስተዋሌ ዯጋግሞ ማንበብ ያስፈሌጋሌ)፡፡ ሀ) 
እስራኤሊውያን እንዱያገሇግልአቸው ከላሊ ቦታ በግዢም ሆነ በላሊ መሌኩ ከእነርሱ ጋር ይኖሩ 
የነበሩ ወንድች አገሌጋዮች(ባዕዲን የነበሩ) የፋሲካን በዓሌ ከእስራኤሊውያን ጋር ማክበር እንዱችለ 
ግዳታ መገረዜ ነበረባቸው፤ ሇ) በታረዯው የፋሲካ በግ ዯም የቤታቸው መቃ እንዱቀቡ የታዘት 
የሞት መሌአክ ወዯየቤታቸው ገብቶ እንዲይገዴሊቸው የሚጠቅም የመሇያ ምሌክት እንዱሆን 
ነበር፤ ሐ) የፋሲካው በግ ሥጋ በዙያኑ ላሉት እየጠበሱ ከመራር ቅጠሌና ካሌቦካ ቂጣ ጋር 
እንዱበለት ታዘ፤ መ) እስራኤሊውያን ግብጽ ውስጥ በባርነት አራት መቶ ስሌሳ ዓመት ከኖሩ 
በኋሊ ነው ግብጽን ሇቀው የወጡት፤ ሠ) የአይሁዴ የፋሲካ በዓሌ በሚከበርበትና ጠቦታቸው 
በሚታረዴበት ሰዓት ክርስቶስ ዯሙን አፍስሶ ዓሇምን በማዲኑ ምክንያት ክርስቶስ የአዱስ ኪዲን 
የፋሲካ በግ ተባሇ፡፡ 

3. እስራኤሊውያን በምዴረ በዲ ጉዝአቸው ውስጥ እያለ በረሃብ ሌናሌቅ ነው ብሊው ሲጮኹ መና 
ተጠማን ብሇው ሲጮኹ ዯግሞ ውሃ አነመሊቸው፡፡ ከሚከተለት ውስጥ ከሰማይ ስሇወረዯው 
መና እና ከአሇት ስሇፈሇቀው ውሃ ትክክሇኛ ያሌሆነው የትኛውን ነው? (ይህንን ጥያቄ 
ሇመመሇስ ጸ ምዕራፍ 16 እና 17 ዯጋግሞ ማንበብ ያስፈሌጋሌ) ሀ) ሙሴ ሇእስራኤሊውያን 
ሇሰባት ቀን በተከታታይ ከሰማይ የወረዯውን መና ሇምግብነት ይውሌ ንዴ እንዱሰበስቡ 
አዚቸው፤ ሇ) ሕዜቡ ውሃ በተጠሙ ጊዛ ሙሴን በዴንጋይ የመውገር ያህሌ ተጋጅተው 
ነበር፤ ሐ) ሙሴ የአባይን ወንዜ የመታበትን በትር በመጠቀም በሲና ተራራ የነበረው አሇት 
ሲመታው ሕዜቡ የሚጠጡት ውሃ ከውስጡ ፈሇቀ፤ መ) መና በወረዯ ጊዛ እያንዲንደ ሰው 
ሇዕሇት ምግቡ የሚያስፈሌገውን ብቻ እንዱሰበስብ ተፈቀዯሇት፤ ሠ) ሁለም ሌክ ናቸው፡፡ 

4. እንዯ ኦሪት መጻሕፍት ስሇ አሮን ወገኖችና ስሇ ካህናት ዋና ዋና ተግባራት ከሚባለት ውስጥ 
የማይመዯበው የትኛውን ነው? ሀ) መቅዯስ ሊይ ሆኖ የራሱንና የሕዜቡን መሥዋዕት ወዯ 
እግዙአብሔር ማቅረብ፤ ሇ) ሕግን ማስተማር፤ ሐ) ዕሇታዊ፣ ሳምንታዊና ዓመታዊ 
አገሌግልቶችን ማከናወን፤ መ) አሮንና ሌጆቹ ሇእስራኤሌ ካህናት እንዱሆኑ ተመረጡ፤ ነገር 
ግን የላዊ ሮች በመቅዯሱ  እንዱያገሇግለ ተፈቀዯሊቸው፤ ሠ) ካህናት የሕዜቡን ንስሓ ይሰሙ 
ነበር(ንስሓ ያስገቡ ነበር)፡፡ 

5. በሙሴ አማካይነት እግዙአብሔር ሇሕዜቡ ውሃ ያፈሇቀበት የሲና ተራራ አሇት ስሙ ከዙህ 
ታሊቅ ተአምራዊ ክንውን በኋሊ የቦታው ስም ምን ተብል ተጠራ? በዙህ ስም የተጠራበት 
ምክንያቱስ ምንዴን ነው (ወይም የቦታው ስም ትርጓሜ ምንዴን ነው?) ምሊሹ ከጀርባ ይጻፉ፡፡ 

6. በጸ 32፡32-35 ሊይ ሙሴ ሇእግዙአብሔር እንዱህ አሇው “እባክህን ኀጢአታቸውን ይቅር በሌ፤ 
ይቅር የማትሊቸው ከሆነ ግን የሕዜብህ ስሞች ከተጻፉበት መዜገብ የእኔን ስም ዯምስስ፡፡” 
እግዙአብሔርም እንዱህ ሲሌ መሇሰሇት “ስሞቻቸውን ከመዜገቤ የምዯመስሰው ኃጢአት 
በመሥራታቸው ያሳኑኝን ሰዎች ነው” አሇው፡፡ ሇመሆኑ ይህ “የሕዜቦች ስሞች የተጻፉበት 
መዜገብ” ወይም “የእግዙአብሔር መዜገብ” የተባሇው ምንዴን ነው? ወይም ምንን ያመሇክታሌ? 
 


