ትምህርት አራት
►እግዙአብሔር አብርሃምን ሇምን ሇይቶ ጠራው?
ይህንን ጥያቄ ከመመሇሳችን በፊት ጥሪ ወይም መጠራት ማሇት ምን ማሇት ነው የሚሇውን
እናስቀዴም፡፡ እግዙአብሔር ሁለንም ሰው ወዯ ሌጁ የሠርግ ግብዣ ይጠራሌ(ማቴ 22፡ 3-9)፤
ይህም ማሇት እግዙአብሔር ኃጢአተኞችን በወንጌሌ በኩሌ ሇዯኅንነት ይጠራሌ(ኢሳ 55፡ 1፣
ዮሐ 3, 16፣ ሐዋ 12፡ 30)፡፡ የወንጌለን ጥሪ ግን ሁለም አይቀበለም፤ የሚቀበለት
በሌቡናቸው ሌዩ የእግዙአብሔር ጥሪ ሲሰማቸው ብቻ ነው(ማቴ 13፡ 9፣ 22, 14፣ ዮሐ 6፡
44)፡፡ የዙህ ዓይነቱ ጥሪ የንስሓ ጥሪ በመባሌ ይታወቃሌ(ለቃ 5፡ 32፣ ማር 2፡ 17 ማቴ 9፡
13)፡፡ ይህ ጥሪ ሇነፃነትና ከክርስቶስ ጋር ኅብረት እንዱኖረን ነው(1 ቆሮ 1፡ 9፣ ገሊ 5፡ 13)፡፡
በላሊ በኩሌ ዯግሞ እግዙአብሔር አንዴን ግሇ ሰው ብቻ ሇይቶ ሇተሇየ አገሌግልት
ይጠራሌ፡፡ ሇምሳላ አብርሃም፣ ሙሴ እና ነቢያቶች መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ይህ የተጠራው ሰው
ሙለ የሆነ ነፃነት ስሊሇው ጥሪውን የመቀበሌ ወይም ያሇመቀበሌ መብት አሇው፡፡ ጥሪውን
ከተቀበሇ እግዙአብሔር ሇዙህ ሰው አንዴ ሌዩ የሆነ ተሌእኮ ይሰጠዋሌ፡፡ በዙህ በጎ ፈቃዯኛ
በሆነው ሰው አማካኝነትም እግዙአብሔር ሕዜቡን እንዱገሇገሌ ያዯርጋሌ፡፡ የአብርሃምም ጥሪ
ከዙህ ጋር የተያያ ነው፡፡ በአጠቃሊይ አብርሃም የተጠራበት ምክንያት ከሩ ክርስቶስ በሥጋ
እንዱወሇዴ ነው፡፡ “የምዴር ነገድች በአንተ ይባረካለ”(ፍ 12፡ 2-3) የሚሇው ተስፋ
የተፈጸመው በክርስቶስ ነው፡፡
►አብርሃም ማሇት ምን ማሇት ነው? እግዙአብሔር ምን ያህሌ ጊዛና በምን ምክንያትስ
አነጋገረው?
አብርሃም የመጀመሪያ ስሙ አብራም ነበር፤ አብራም ማሇት ታሊቅ አባት ማሇት ነው፡፡
በኋሊ ግን እግዙአብሔር ሇብዘ አሕዚብ አባት ትሆናሇህ በማሇት አብርሃም ብል ስሙን
ሇወጠ(ፍ 17፡ 1-5)፡፡ አብርሃም የታራ ታሊቅ ሌጅ ነው፡፡ እግዙአብሔር አብረሃምን ብዘ ጊዛ
በተሇያዩ ጉዲዮች ወይም ምክንያቶች አነጋገረው፡፡ ከእነዙህም ውስጥ ሇመጥቀስ ያህሌ፦
1) ሇእስራኤሌሕዜብአባቶችየመጀመሪያውይሆንንዴከትውሌዴአገሩከከሇዲውያንዐርእንዱወጣበ
ጠራውጊዛአነጋገረው(ፍ 12፡ 1-6 እናሐዋ 7፡ 2-3)፡፡
2) ከአባቱከታራናከአጏቱሌጅከልጥጋርሆኖከዐርተነሥቶወዯካራንሄዯ፡፡
ከካራንወጥቶወዯከነዓንምዴርሲገባያችንምዴርሇሩእንዯሚሰጥበግሌጥአነጋገረው (ፍ 12፡ 7)፡
፡
3) ሇጥቂትጊዛበሴኬም፣በቤቴሌናበአዛብ ወይም በዯቡብ አገር ቆይቶ በራብ ምክንያት ወዯ
ግብጽ ተጓ፡፡ ከዙያም ተመሌሶ በኬብሮን ከቆየ በኋሊ ከልጥ በተሇያየ ጊዛ አነጋረው(ፍ
13)፡፡
4) ወራሽሌጅእንዯላሇውአይቶባነጊዛበራእይአነጋገረው(ፍ 15፡ 1-21)፡፡
5) ስሙንአብርሃምብልበሇወጠጊዛተገሌጦአነጋገረው(ፍ 17)፡፡
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6) በመምሬየአዴባርዚፍሥርተገሌጦካነጋገረውበኋሊወዯቤቱገብቶሚስቱሣራሌጅ
እንዯምትወሌዴሇት ተስፋውን ነገረው፡፡ በኋሊም ስሇ ሰድምና ገሞራ
ከእግዙአብሔር ጋር ተወያየ(ፍ 18)፡፡

ብዘ

ጊዛ

7) ሌጁንይስሐቅንእንዱሠዋበፈተነውጊዛአነጋግሮታሌ(ፍ 22፡ 1-18)፡፡
► የአብርሃም የትዲር ሕይወት ምን ይመስሌ ነበር? ስንት ሌጆችስ ነበሩት? የሕይወቱ
መጨረሻስ እንዳት ተጠናቀቀ?
አብርሃምእግዙአብሔርየሰጠውንተስፋሳይጠብቅአጋርከተባሇችግብጻዊት ገረደ እስማኤሌን
ወሇዯ(ፍ 16)፤ እግዙአብሔር ቃሌ ኪዲኑንና ምሌክት የሆነውን ግዜረት ከሰጠው በኋሊ ግን
የተስፋ ሌጁ ይስሐቅ ከሚስቱ ከሣራ ተወሇዯሇት(ፍ 17 እና 21, 1-3)፡፡ ሚስቱ ሣራ ከሞተች
በኋሊ ቀጡራ የተባሇችውን ሴት አግብቶ 6 ሌጆች ወሇዯ(ፍ 25፡ 1-2)፡፡
አብርሃም በከነዓን አገር በዴንኳን ውስጥ ይኖር ነበር፡፡ ባረፈበትም ሁለ መሠዊያን
ይሠራ ነበር፡፡ ሩ አገሩን እንዯሚወርስ ተተነበየሇት፡፡ ተስፋውም በምዴራዊ ርስት ብቻ ሳይሆን
በሰማያዊ አገርም እንዯሚፈጸም ተረዲ(ዕብ 11፡ 8-16)፡፡ በ175 ዓመቱ ሞተና በኬብሮን ተቀበረ
(ፍ 25፡ 9-10)፡፡
► አብርሃም ስሇ ሰድምና ገሞራ ሕዜቦችእግዙአብሔርንእንዯማሇዯ (እንዯሇመነ) ይታወቃሌ፤
የሰድምናገሞራሕዜቦችኃጢአትምንነበር? እግዙአብሔርስሇምንሉያጠፋቸውወሰነ?
ሰድምና ገሞራ የሚባለት መንዯሮች በዮርዲኖስ ሸሇቆ የተቇረቇሩ ከተሞች ነበሩ፡፡
ኃጢአታቸው በተሇይም የዜሙት ሥራቸው አስጸያፊ ስሇነበር እግዙአብሔር ሉያጠፋቸው ወሰነ
(ፍ 18፡ 20፣ 19፡ 5-9)፡፡ ሁሇት መሊእክት ልጥን ከከተማው ካወጡ በኋሊ እግዙአብሔር
ሰድምንና ገሞራን በእሳትና በዱን አጠፋ(ፍ 19፡ 10-26)፡፡ ሰድምና ገሞራ አሁን በጨው
ባሕር እንዯተሸፈኑ ይገመታሌ፡፡ ሰድም የክፋት ሁለ የፍርዴም ምሳላ በመሆን ተጠቅሷሌ(ኢሳ
1፡ 9-10፣ ኤር 23፡ 14፣ ሕዜ 16፡ 46፣ ማቴ 10፡ 15፣ ራእ 11፡ 8)፡፡
ይህጥፋትከመዴረሱበፊትግንአብርሃምስሇነዙህከተሞችእግዙአብሔርንተማጽኖታሌ፡፡
የአብርሃምጥያቄወይንምጭንቀትየነበረውከተማውውስጥየሚገኙትንንጹሓንሰዎችእንዳትከኃጢአተ
ኞችጋርአብረውይዯመሰሳለየሚሌነበር፡፡እንዱህምአሇው“በእርግጥ በዯሌ የላሇባቸውን ሰዎች
ከኃጢአተኞች ጋር ታጠፋሇህን? በከተማዪቱ ውስጥ ኀምሳ ዯጋግ ሰዎች ቢገኙ ከተማዪቱን
በሙለ ትዯመስሳሇህን? ስሇ ኀምሳው ዯጋግ ሰዎች ስትሌ ከተማዪቱ እንዲትጠፋ አታዯርግምን?
በዯሌ ያሌሠሩት ዯጋግ ሰዎች ከኃጢአተኞች ጋር ታጠፋሇህ ብዬ አሊስብም፤ ይህንን
እንዯማታዯርገው አምናሇሁ፤ ይህንንማ ካዯረግህ ዯጋግ ሰዎች ከኃጢአተኞች ጋር መቀጣታቸው
ነው፤ ይህ ከቶ አይሆንም! የዓሇም ፈራጅ በትክክሌ መፍረዴ ይገባው የሇምን?” በማሇት
እግዙአብሔርን ጠየቀ፡፡ እግዙአብሔርም ዏሥር ንጹሓን ሰዎች እንኳ ከተማዪቱ ውስጥ ቢገኙ
ከተማዪቱን እንዯማይዯመስስ ቢነግረውም ከተማዪቱ ከመዯምሰስ አሊመሇጠችም፤ በእርግጥም
ሁለም በኃጢአት ተፍቀው ነበርና ፡፡
► ሰድማውያን ማሇት ምን ማሇት ነው? ከሰድም ከተማ ጋር ምን የሚያዚምዯው ነገር አሇን?
ሰድማውያንማሇትግብረ ሰድምን የሚፈጽሙ ማሇት ነው፡፡ ግብረ ሰድም የሚፈጽሙ
ማሇት ዯግሞ ወንዴ ከወንዴ ጋር ሴት ከሴት ጋር ዜሙት የሚያዯርጉ ማሇት ነው፡፡ ይህ
ኃጢአት በሰድም ይበዚ ነበርና ግብረ ሰድም ተባሇ(ፍ 19፡ 5)፡፡ በሙሴ ሕግ ይህን ኃጢአት
የሚፈጽሙ ሁለ ያሇ ምሕረት ይገዯለ ነበር(ላ 20፡ 13፣ ዲ 23፡ 17)፡፡ ሆኖም ይህ ኃጢአት
በእስራኤሌ የተሇመዯ ነበር(መሳ 19, 22፣ 1ነገ 14፡ 24፣ 2ነገ 23፡ 7)፡፡ ሰዎች እግዙአብሔርን
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መፍራትና ማምሇክ ሲተዉ ሇጣኦታትም ሲሰግደ የዙህ ዓይነት መጥፎ መንፈስ ያዴርባቸዋሌ፤
በአሕዚብ መካከሌ ይህ ኃጢአት ይገኛሌ(ሮሜ 1፡ 22-27፣ 1ጢሞ 1፡ 9-11)፡፡ ይህ ዓይነት
መንፈስ ያዯረባቸው ሰዎች በወንጌሌ ኃይሌ ሉዴኑ ይችሊለ(ማር 6፡ 11፣ 1ቆሮ 6፡ 9-11)፡፡
► የሰድምና የገሞራ ሕዜቦች ብዘ ብዘ ኃጢአት በመፈጸማቸው ምክንያት እግዙአብሔርን
አሳዜነው
እንዯነበና
እግዙአብሔርም
እንዯቀጣቸው
ከሊይ
ተገሌጿሌ፤
እንዯ
ቅደሳን መጻሕፍትአገሊሇጽላልችከባዴቅጣትሉያስከትለየሚችለኃጢአቶችየትኞቹናቸው?
በእስራኤሌሕግነፍስየገዯሇ፣ወሊጆቹንየመታወይምየሰዯበ፣ሰንበትንየሻረ፣
ባዕዴአምሌኮትንየተከተሇ፣ያመነረ፣
ከተፈጥሮጋርየማይስማማየጾታግኑኝነትንያዯረገየሞትቅጣትይፈረዴበትነበር(ጸ 21፡ 12-17፣ 22፡
18-20፣ላ 24፡ 14-16፣ኁ 15፡ 32-36)፡፡
ሰውሰውንቢጎዲእንዯጉዲቱመጠንካሣመክፈሌነበረበት(ጸ 21፡ 23 - 25,30)፡፡ ሰው ሲያጠፋ
ሉገረፍ ይችሊሌ፤ የግርፋቱ ቁጥር ግን እንዯ ኃጢአቱ መጠን ሆኖ ግርፋቱ ግን በአርባ የተወሰነ
ነበር(ዲ 25፡ 1-3)፡፡ በእስራኤሌ ንዴ የሞት ቅጣት በዴንጋይ በመውገር፣ በእንጨት ሊይ
በመስቀሌ(ዲ 21፡ 22-23፣ ዲ 22፡ 24)፣ በሮማውያ ንዴ ራስን በመቁረጥ (ማቴ 14፡ 10)
ወይም በስቅሊት ይፈጸም ነበር(ማር 15፡ 21-25)፡፡
በአዱስ ኪዲን ስናይ ዯግሞ ከቅጣት ጋር በተያያ መሌኩ የተጠቀሱ ነገሮች አለ፡፡
እግዙአብሔር ሰውን እንዯ ሥራው ይቀጣሌ(ለቃ 12፡ 46-48፣ ራእ 20፡ 11-15)፡፡ በዯሇኛ
ሇሇዓሇም ይቀጣሌ(ዲን 12፡ 2፣ ማቴ 25፡ 46)፡፡ እግዙአብሔር ሌጆቹን ይቀጣሌ፤ ይህ
ሇጥቅማቸው ስሇሆነ በትዕግሥት ሉቀበለት ይገባሌ(ዕብ 12፡ 5-11)፡፡
► አብርሃም በአዱስ ኪዲን ውስጥ በብዘ ቦታዎች በጥሩ ተምሳላትነቱ ተጠቅሶ ይገኛሌ፤
የእምነት አባት በመባሌም ይታወቃሌ፤ ይህ ሉያሰኘው የቻሇው ምንዴን ነው?
አብርሃም ጥሩ ተምሳላትነቱና የእምነት አባትነቱ በተዯጋጋሚ ከተጠቀሱበት ምክንያቶቸ
ውስጥ የሚከተለትን ይገኙበታሌ፤
1) ሇእግዙአብሔርታዚዠሆኖበመገኘቱ (ዮሐ 8፡ 39-40፣ዕብ 11፡ 17-19፣ያዕ 2፡ 21-24)
ምሳላነቱበተዯጋገሚይጠቀሳሌ፡፡
የአብርሃምታዚዠነትየሚወዯውንአንዴሌጁንይስሐቅንሇእግዙአብሔርመሥዋዕትአዴርጎእስከማ
ቅረብይዯርሳሌ(ፍ 22)፡፡
2) እምነቱጠንካራስሇነበርናጽዴቅሆኖስሇተቆጠረሇትየምእመናንሁለአባትተብልተጠራስሇዙህበእ
ርሱየማመንምሳላበክርስቶስየሚያምኑ ሁለ በእምነት እንዯሚጸዴቁ ተዯጋግሞ
ተነግሯሌ(ሮሜ 4 እና ገሊ 3፡ 6-7)፡፡
3) በጠንካራውእምነቱየዓሇምወገኖችሁለበእምነትየአብረሃምእውነተኞችሌጆችየተስፋውምወራ
ሾችተብሇውበመጠራታቸውምክንያትአብረሃምተዯጋግሞይጠቀሳሌ (ሮሜ 4፡ 11-12፣ሮሜ 9፡
7-8 ገሊ 3፡ 7-9 እናቁ. 29) ፡፡
► አብረሃም ከሌጆቹ መካከሌ ሇየትኛው ነው እግዙአብሔር “የአብርሃምን ተስፋ” ያጸናሇትና
የባረከውም?
እግዙአብሔር የአብርሃምን ተስፋ ያጸናሇትና የባረከውም ሇሌጁ ሇይስሐቅ ነው (ፍ 26,
3-5፣ ፍ 26፡ 12-29)፡፡ ይስሐቅ ማሇት “ይስቃሌ” ማሇት ነው፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው
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የአብርሃምና የሣራ ሌጅ ሲሆን የያዕቆብም አባት ነው፡፡ ሣራ በስተእርጅናዋ ወሇዯችው(ፍ 17፡
15-21፣ ፍ 18፡ 9-15 እና ፍ 21፡ 1-7)፡፡ ከመወሇደ 25 ዓመት ቀዯም ብል ሇአብርሃም
የተሰጠው የር ተስፋ በይስሐቅ ሉፈጸም ጀመረ(ፍ 12፡ 1-3፣ ማቴ 1፡ 2 ገሊ 3፡ 16)፡፡
ይስሐቅ ተገረ (ፍ 21፡ 4)፡፡ “በይስሐቅ ር ይጠራሌሃሌ” ስሇተባሇ እስማኤሌ ተሰዯዯ
(ፍ 21, 8-14)፡፡ አብርሃም ይስሐቅን ሇመሥዋዕትነት አቀረበ(ፍ 22)፡፡ ይስሐቅ ርብቃን አገባ
(ፍ 24)፡፡ ከጸሇየም በኋሊም ዔሳውንና ያዕቆብን ወሇዯችሇት(ፍ 25፡ 19-26)፡፡
በመኑ ራብ በሆነ ጊዛ ወዯ ፍሌስጤም ተሰዯዯ፤ እግዙአብሔርም ወዯ ግብጽ አትውረዴ
አሇው(ፍ 26፡ 1-2)፡፡ 180 ዓመት ሲሆነው ሞተ(ፍ 35፡ 28-29)፡፡ ጳውልስ በእምነት
የተወሇደትን የእግዙአብሔር ሌጆች “የተስፋ ቃሌ ሌጅ” በሆነው በይስሐቅ መሰሊቸው(ሮሜ 9፡
6-9፣ ገሊ 4፡ 21-31)፡፡
► ይስሐቅንና ሚስቱ ርብቃ በሕይወታቸው ሁለ ሲያዜኑበት የኖረው ጉዲይ ምን ነበር?
ከሌጆቻቸውመካከሌበኩርየነበረውናብኩርናውንሇታናሽወንዴሙሇያዕቆብበቀይምስርወጥየሸጠ
ውዔሳውከወገኖቹውጭከሆኑትሁሇትሴቶችጋርጋብቻበመፈጸሙነው
(ፍ
26፡
34-35)፡፡
ይስሐቅያዕቆብንእንዯመረቀውናሚስትእንዱፈሌግወዯመስጴጦምያእንዯሊከውዔሳውተረዲ፤
ይስሐቅያዕቆብንሲመርቀው “ከነዓናዊት ሴት እንዲታገባ” ብል ያው መሆኑን ሰማ፤ በዙህም
አባቱ ይስሐቅ የከነዓናውያንን ሴቶች እንዯማይወዴ ዔሳው ተገነበ፤ ስሇዙህ ከዙህ በፊት
ካገባቸው ላሊ በተጨማሪ ወዯ አብርሃም ሌጅ ወዯ እስማኤሌ ሄድ ሌጁን ማሕሊትን አገባ፤
እርስዋም የነባዮት እኅት ናት፡፡
► በተሇምድ በኩር የሆነ ሌጅ የአባቱ ምርቃት እነዯሚቀበሌ ከመጽሐፍ ቅደስ እንረዲሌን፤
ታዴያ ይስሐቅ የበኩር ሌጁ ዔሳው እያሇ ሇምንዴን ነው ሇያዕቆብ የባረከው?
በእርግጥይስሐቅባሕለንወይምየተሇመዯውንአዯራረግበመከተሌየበኩርሌጁንዔሳውንሉመርቀ
ውይፈሌግነበር፤
ነገርግንያዕቆብበእናቱበርብቃምክርታግዝአርጅቶናዏይኖቹታውሮየነበረውንአባቱንበማታሇሌምርቃቱን
ተቀበሇ፡፡አባቱምያዕቆብንእንዱህበማሇትመረቀው፦“እግዙአብሔርከሰማይየሚያረሰርስጠሌይስጥህ፤
ምዴርህንያሇምሌምሌህ፤ እህሌህንና የወይን ጠጅህን ያብዚሌህ፤ መንግሥታት ይገዘሌህ፤
ሕዜቦችም ያገሌግለህ፤ በወንዴሞችህ ሁለ ሊይ አሇቃ ሁን፤ የእናትህንም ሌጆች ይስገደሌህ፤
የሚረግሙህ የተረገሙ ይሁኑ፤ የሚመርቁህ የተመረቁ ይሁኑ”(ፍ 27፡ 28-29)፡፡
► አባቱን ይስሐቅን በማታሇሌ ምርቃት(በረከትን) የተቀበሇው ያዕቆብ የሕይወት ጉዝ ምን
ይመስሌ ነበር?
- ያዕቆብ ማሇት “ተረከዜን ይይዚሌ” ማሇት ነው፡፡ ይህም መንትያ ከነበረው ወንዴሙ ከዔሳው ጋር
ሲወሇዴ የዔሳውን ተረከዜ ይዝ ከእናቱ ማሕፀን በመውጣቱ ነው ያዕቆብ ሉባሌ የቻሇው (ፍ
25፡ 19-26)፡፡ ስሇዙህ ያዕቆብ ርብቃ ሇይስሐቅ ከወሇዯችሇት መንታዎች ታናሹ የዏሥራ ሁሇቱ
የእስራኤሌ ሕዜብ ነገድች አባት ነው፡፡
- ያዕቆብ ከዔሳው ሇማምሇጥና ሚስት ሇማግኘት ወዯ እናቱ ወንዴም ወዯ ሊባ ሄዯ(ፍ 27፡ 42 28, 9)፡፡ የመሰሊሌን ሕሌም አየ፤ የአብርሃምም ተስፋ ተሰጠው(ፍ 28፡ 10-22)፡፡
- ያዕቆብ ሃያ ዓመት ሊባን አገሌግል ሌያንና ራሔሌን አገባ፤ ብዘ ሌጆችም ወሇዯ፤ ብዘ ከብትም
አገኘ(ፍ 29-30)፡፡
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- እግዙአብሔር ወዯ ከነዓን እንዱመሇስ ባው ጊዛ ከሊባ ቁጣ(ፍ 32-33) ጠበቀው፡፡
እግዙአብሔር በጵኒኤሌ(ፍ 32፡ 22-32) በቤቴሌም (ፍ 35፡ 9-15) ተገሇጠሇት፤ ስሙንም
እስራኤሌ ብል ጠራው፡፡
- ብዘ ዓመት በከነዓን ከኖረ በኋሊ(ፍ 33፡ 18-45) በረሃብ ጊዛ ወዯ ግብጽ ሄዯ(ፍ 46-47)፡፡
ትንቢት እየተናገረ የዮሴፍን ሌጆች የራሱንም ዏሥራ ሁሇት ሌጆች ከባረከ በኋሊ 147 ዓመት
ሲሆነው ሞተ(ፍ 47፡ 27-49, 33)፤ በአብርሃምም መቃብር ተቀበረ(ፍ 50)፡፡ ከእርሱ
የተገኘው ሕዜብ እስራኤሌ አንዲንዳም “ያዕቆብ” ይባሊሌ(ኊ 23፡ 10 ኢሳ 41፡ 8-21)፡፡
- ያዕቆብ ዏሥራ ሁሇት ወንድች ሌጆች ነበሩት፤ እነዙህም የሌያ ሌጆች የያዕቆብ የመጀመሪያ ሌጅ
ሮቤሌ፣ ስምዖን፣ ላዊ፣ ይሁዲ፣ ይሳኮርና ዚብልን ናቸው፡፡ የራሔሌ ሌጆች ዮሴፍና ብንያም
ናቸው ፡፡ የራሔሌ አገሌጋይ የነበረቸው የባሊ ሌጆች ዲንና ንፍታላም ናቸው፡፡ የሌያ አገሌጋይ
የነበረችው የዙሌፋ ሌጆች ጋዴና አሴር ናቸው ፡፡
► ከያዕቆብ ዏሥራ ሁሇቱ ሌጆች ውስጥ የትኛውን ነው በአባቱ በጣም የተወዯዯውን
የተባረከው?
- በአባቱ የተወዯዯውና የተባረከው የያዕቆብ ዏሥራ አንዯኛው ወንዴ ሌጅ የነበረውና የራሔሌም
በኩር ሌጅ ዮሴፍ ነው፡፡ ዮሴፍ ማሇት “ይጨምር” የሚሌ ትርጉም ይሰጣሌ(ፍ 30፡ 22-24)፡፡
ከጸባዩ መሌካምነትና ከዜናው፣ ከፈጸመውም ታሊቅ ሥራ የተነሣ ከያዕቆብ ሌጆች ሁለ የተከበረ
ሆነ፡፡ አባቱ በተሇይ ወዯዯው፡፡ ብዘ ሕሌም ስሊየና ስሇ ወንዴሞቹ መጥፎ ወሬ ሇአባታቸው
ስሊወራ ጠሌተው ሸጡት (ፍ 37)፡፡
- በግብጽ ባርያ ሆኖ ሳሇ በጶጢፋር ቤት ሇአስተዲዲሪነት ተሾመ፡፡ የጶጢፋር ሚስት በሐሰት
ስትከሰው ግን በግዝት ታሰረ፡፡ እዙያም ሞገስን አግኝቶ ከግዝት ቤት አሇቃ በታች ኀሊፊ ሆነ
(ፍ 39)፡፡ ሕሌሞችን ሇመተርጏም ስሇቻሇ ፈርዖን ፈታው፤ በአገሩም ሁለ ሊይ አሇቃ
አዯረገው (ፍ 40, 41)፡፡ ሰባት ዓመት እህሌን እየሰበሰበ በረሀብ መን ብዘ ሰዎችን የገዚ
ራሱን ቤተሰብ ጭምር ከሞት አዲነ(ፍ 42-45)፡፡
- ዮሴፍ ግብጻዊቷን አሰናትን አግብቶ ምናሴንና ኤፍሬምን ወሇዯ(ፍ 41፡ 50-52)፡፡ አባቱንና
ወንዴሞቹን ወዯ ግብጽ አስመጥቶ መገባቸው(ፍ 46፡ 1-47)፡፡ አባቱ በከነዓን ቀበረው(ፍ 49፡
29-50) ፡፡ ዮሴፍ በወንዴሞቹ ቂም አሌያም(ፍ 50፡ 15-21)፡፡ ሳይሞት ዏፅሙን በከነዓን
እንዱቀብሩት የእስራኤሌን ሌጆች በማማለ እምነቱን ገሇጠ(ፍ 50፡ 22-24፣ ኢያ 24፡ 32፣
ዕብ 11፡ 22)፡፡
- ዮሴፍ ከእስራኤሌ ነገድች የሁሇቱ አባት ሆነ፡፡ ያዕቆብ ብኩርናው ሇዮሴፍ ይሁን በማሇት
የዮሴፍን ሌጆች ምናሴንና ኤፍሬምን ባረከ፤ በስሞቻቸውም ነገዯ ምናሴና ነገዯ ኤፍሬም
ተብሇው ተጠሩ(1 ዛና መ. 5፡ 1 ፍ 48 ኁ 1፡ 4-10፣ ዲ 33፡ 13-17)፡፡
► እስራኤሊውያን በግብጽ አገር በባርነት ሇብዘ መናት እንዯኖሩ ይታወቃሌ፤ ሇመሆኑ
እስራኤሊውያን ከታሪኩ መጀመሪያ እንዳት ግብጽ ውስጥ ሉገኙ ቻለ? የእስራኤሊውያን የግብጽ
ኑሮ አጀማመር እንዳት ነው?
- ዮሴፍ በወንዴሞቹ ተሸጦ ወዯ ግብጽ ከወረዯ በኋሊ ግብጻዊቷን አስናትን አግብቶ ምናሴንና
ኤፍሬምን እንዯወሇዯና ሩም እዚው ግብጽ ውስጥ እንዯበዚ ይታወቃሌ፡፡ በላሊ መሌኩ ዯግሞ
ዮሴፍ በግብጽ ውስጥ አስተዲዲሪ በሆነበት መን በግብጽና በላልችም አገሮች ሇሰባት ዓመታት
ከባዴ ረሃብ ሆነ፤ ዮሴፍ ግን ቀዴሞ በጏተራዎች እህሌ አከማችቶ ስሇነበር ግብጻውያን
አሌተራቡም፡፡ በግብጽ እህሌ መኖሩን የሰማው ያዕቆብ እሱና ሌጆቹ በረሃብ ከመሞታቸው
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በፊት ሌጆቹን ከነበሩበት ከከነዓን ወዯ ግብጽ እንዱሄደ ያዯርጋቸዋሌ(ፍ 42፡ 1-2)፡፡
በመጨረሻም ያዕቆብና ቤተሰቡ በግብጽ አገር በዮሴፍ ጥበቃ ሥር መኖር ጀመሩ፤ እጅግም
ተባዘ፡፡ እያንዲንደ ከቤተሰቡ ጋር ሆኖ ወዯ ግብጽ ምዴር የገቡት እስራኤሌ ተብል የተጠራው
የያዕቆብ ሌጆች ብዚት ሰባ ነበሩ(ጸ 1፡ 1-6)፡፡ እነዙህ እስራኤሊውያን ተዋሌዯው ቁጥራቸው
ከመብዚቱ የተነሣ የግብጽን ምዴር ሞለአት፤ እጅግም ብርቱዎች ሆኑ፡፡
► እስራኤሊውያን ግብጽ ውስጥ በዮሴፍ ጥበቃ ሥር በታሊቅ እንክብካቤ ንብረት አፍርተው፣
ቤተሰብ መሥርተውና ተዯሊዴሇው ይኖሩ ከነበረ ኑሮአቸው እንዳት ወዯ ባርነት ሉሇወጥ ቻሇ?
ግብጻውያን ሇምን እስራኤሊውያንን መጥሊት ጀመሩ?
- ዋናው የግብጻውያን ጥሊቻ መነሻ የሆነው ዮሴፍ ስሇሞተና እርሱ ያዯረገው መሌካም ነገር ሁለ
የማያውቅ አዱስ ንጉሥ በግብጽ አገር ስሇተነሣ ነው፡፡ እርሱም ሇሕዜቡ እንዱህ አሇ “እነሆ
እነዙህ እስራኤሊውያን ቁጥራቸው በዜቶአሌ፤ የኀይሊቸውም ብርታት አስጊ ሆኖብናሌ፤ ከዙህም
የተነሣ ከጠሊቶቻችን ጋር ተባብረው ከወጉን በኋሊ ከአገሪቱ አምሌጠው መሄዴ ይችሊለ፤
ስሇዙህ ቁጥራቸው እየበዚ እንዲይሄዴ ኑ አንዴ ዳ እንፍጠርባቸው”(ጸ 1፡ 8-10)፡፡ ስሇዙህ
ንጉሡ በሰሊም ተፋቅረውና ተከባብረው ይኖሩ በነበሩት ሁሇቱ ሕዜቦቸ መካከሌ የጥሊቻ መንፈስ
ራባቸው፡፡
- የግብጽ ንጉሥ ጨካኞች የሆኑ አሠሪዎች ሾመባቸው፤ ርኅራኄ በጎዯሇውም ጭካኔ በባርነት
ያሠሩአቸው ጀመር፤ ጭቃ በማቡካት፣ ጡብ በማጋጀትና በእርሻ ውስጥ በጭካኔ ከባዴ ሥራ
በማሠራት ሕይወታቸው መራራ እንዱሆን አዯረጉ፤ ነገር ግን እስራኤሊውያን በተጨቇኑ
መጠን ቁጥራቸው ይበሌጥ እየበዚና በምዴሪቱም ሊይ እየተስፋፉ ሄደ፤ ከዙህም የተነሣ
ግብጻውያን እስራኤሊውያንን ፈሩአቸው(ጸ 1፡ 12-14)፡፡
- ከዙህም በሊይ ንጉሡ ሁሇት ግብጻውያን አዋሊጆች ጠርቶ የዕብራውያን (የእስራኤሊውያንን)
ሴቶች ሲያዋሌደ የሚወሇዯው ሕፃን ወንዴ ከሆነ ወዱያውኑ እንዱገዴለት አ፡፡ አዋሊጆች ግን
እግዙአብሔርን ስሇ ፈሩ የግብጽ ንጉሥ እንዲዚቸው አሊዯረጉም፤ እንዱያውም ወንድችም
ሌጆች በሕይወት እንዱኖሩ አዯረጉ፡፡ ከዙህ በኋሊ ንጉሡ ከእስራኤሊውያን አዱስ የሚወሇዯውን
ወንዴ ሌጅ ሁለ እያነሣችሁ ዓባይ ወንዜ ውስጥ ጣለ ሲሌ ሇሕዜቡ ጥብቅ ትእዚዜ
በማስተሊሌፍ ሕዜቡ ሇእስራኤሊውያን ያሊቸውን ጥሊቻ የከፋ እንዱሆን አዯረገው፡፡
የትምህርቱ አጋጅ ፦ አባ ምሥራቅ ጥዩ
የትምህርቱ አስተባባሪ፦ አቶ ተስፋዬ ባዯዢ
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የሚከተለትን ጥያቄዎች ከመሇሱ በኋሊ ወዯ ሀገረስብከቱ የተሌእኮ ትምህርት ክፍሌ ይሊኩት፡፡
ስም ----------------------------------

ኮዴ-------- ቁምስና--------------------ውጤት-------

1- እግዙአብሔር አብራምን ሇመጀመሪያ ጊዛ ሲጠራው “አገርህን ትተህ ከመድችህና ከአባትህ
ቤተሰብ ተሇይተህ እኔ ወዯማሳይህ አገር ሂዴ” ብልታሌ፡፡ በዙህ ጊዛ እግዙአብሔር ብዘ ነገሮች
ቃሌ ገብቶሇታሌ(ፍ 12፡ 1-3)፡፡ ከሚከተለት ውስጥ አንደ እግዙአብሔር ሇአብራም ከገባሇት
ቃሌ ውስጥ የማይካተተው የትኛውን ነው?
ሀ) ረዥም ዕዴሜ እንዴትኖር አዯርግሃሇሁ፤ ሞትም አይነካህም ሇ) ርህን አበዚዋሇሁ፤ ታሊቅ
ሕዜብም ይሆናሌ፤ እባርክሃሇሁ ሐ) ስምህንገናናአዯርገዋሇሁ፤ሇላልችምበረከትትሆናሇህ መ)
የሚመርቁህን
እመርቃሇሁ
የሚረግሙህን
እረግማቸዋሁ፤ ሠ)
በአንተአማካይነትሕዜቦችሁለይባረካለ፡፡
2- አብራም ከድርሊዖሜርና ከእነርሱ ጋር አብረው የነበሩትን ነገሥታት ዴሌ አዴርጎ ሲመሇስ
የሌዐሌ እግዙአብሔር ካህን የነበረው የሳላም ንጉሥ መሌከ ጼዳቅም ሇአብራም እንጀራና
የወይን ጠጅ አመጣሇት፤ ባረከውም፡፡ በዙህ ጊዛ አብራም ሇመሌከ ጼዳቅ ምን አዯረገሇት? (ፍ
14፡ 17-24)፡፡
ሀ) በምሊሹ አብራም መሌከ ጸዳቅን ባረከው፡፡ ሇ) መሌከ ጼዳቅ ስሇ አብራም የወዯፊት ኑሮ
ትንቢት ተናገረው፡፡ ሐ) አብራም በምርኮ ካገኘው ሀብት ሁለ አንዴ ዏሥረኛውን ሇመሌከ
ጼዳቅ ሰጠው መ) መሌከ ጼዳቅ ሇአብራም ዏሥራት ሰጠው፡፡
3- አብራም ስሙ ከተቀየረ በኋሊ አብርሃም ተብል መጠራቱን ይታወቃሌ፡፡ ሇመሆኑ አብርሃም
ሇምንዴን ነው የእምነት አባት ተብል በክርስቲያኖች ንዴ የሚታወቀው ወይም የሚጠራው?
ሀ) አገርህን ትተህ ከመድችህና ከአባትህ ቤተ ሰብ ተሇይተህ እኔ ወዯማሳይህ አገር ሂዴ ሲባሌ
በመቀበለና በተግባር በመፈጸሙ(ፍ 11) ሇ)ይስሐቅን እንዱሠዋሇት ባዚው መሠረት
የእግዙአብሔርን ትእዚዜ ስሊከናወነ (ፍ 22)፡፡ ሐ) አብረሃም ቢሸመግሌም ሌጅ እንዯሚወሌዴ
ከእግዙአብሔር የተሰጠውን የተስፋውን ቃሌ አምኖ በመቀበለ(ፍ 18)፡፡ መ) ከእግዙአብሔር
ጋር የቀረበ ወዲጅነት ስሇነበረውና በእምነቱም ብርቱና ጻዴቅ ስሇነበር(ፍ 18፡ 17) ሠ) ሁለም
4- ከሚከተለት ውስጥ ሰድማውያንን ወይም ከሰድማውያን ከሚሇው ቃሌና ትርጓሜ ጋር
የማይካተተው የትኛው ነው?
ሀ) ሰድማውያን ማሇት ግብረ ሰድምን ማሇትም ወንዴ ከወንዴ ጋር ፣ ሴት ከሴት ጋር ዜሙት
የሚያዯርጉ ማሇት ነው፡፡ ሇ) ግብረ ሰድማዊነት በተፈጥሮ የሚመጣ በሽታ ወይም በተፈጥሮ
የሚሰጥ ባሕሪይ ነው፡፡ ሐ) በሙሴ ሕግ ይህን ኃጢአት የሚፈጽሙ ሁለ ያሇ ምሕረት ይገዯለ
ነበር፡፡ መ) ሰዎች እግዙአብሔርን መፍራትና ማምሇክ ሲተዉ ሇጣኦታትም ሲሰግደ የዙህ
ዓይነት መጥፎ መንፈስ ያዴርባቸዋሌ፡፡ ሠ) ግብረ ሰድማውያን ከተሇወጡ በወንጌሌ ኃይሌ
ሉዴኑ ይችሊለ፡፡
5- ሰዎች ጋብቻ በሚፈጽሙበት ጊዛ ሙሽሮቹን “ጋብቻችሁን የአብርሃምና የሣራ ጋብቻ ይሁን
” ወይም“ጋብቻችሁእንዯአብርሃምናእንዯሣራየተባረከይሁን”እያለበተሇያየመሌኩከአብርሃምናከሣራ
ጋርእያዚመደሲመርቁይሰማሌ፡፡
ሇመሆኑሇምንዴንነው“ጋብቻችሁእንዯአብርሃምናእንዯሣራይሁን”የሚባሇው፡፡
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የትምህርት አራት ምሊሾች
1.
2.
3.
4.
5.

ሀ
ሐ
ሠ
ሇ
- ሌጅ ባይወሌደም በትዲራቸው እስከመጨረሻው ጸንተው ስሇኖሩ፡፡
- ሣራ ሌጅ መውሇዴ ባትችሌም አብርሃም ሳያንቋሽሻትና ሳያዋርዲት በፍቅርና በክብር
ስሇያዚት፡፡
- በትዲራቸው ውስጥ ፈሪሐ እግዙአብሔር ስሇነበር፤
- እግዙአብሔር ስሇባረካቸውና ራቸውን ስሊበዚሊቸው፤
- ላሊም… ላሊም ሉሆን ይችሊሌ፡፡
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