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ክፍሌ አንዴ 

ትምህርት ሦስት  

► በቅደሳት መጻሕፍት ዜርዜር ውስጥ ከታሪክና ከዓመታትም አኳያ የመጀመሪያዎች ናቸው ተብሇው 
የሚታወቁት የትኞቹ ናቸው? 

የመጽሐፍ ቅደስ የመጀመሪያውን ክፍሌ ይው የሚገኙት የሕግ መጻሕፍት ወይም የሙሴ 
መጻሕፍት ወይም ዯግሞ የኦሪት መጻሕፍት(ብሔረ ኦሪት) በመባሌየሚታወቁትንነው፡፡ እነዙህም፦
ፍጥረት፣ጸአት፣ላዋውያን፣ኊሌቅናዲግምናቸው፡፡ 

► ፍጥረት ማሇት ምን ማሇት ነው?  

           ፍጥረትየተባሇበትምክንያትስሇፍጥረትናየፍጥረትሁለፍጻሜስሇሆነውስሇሰውፍጥረትስሇሚናገርነው
፡፡ፍጥረትስሇዓሇምአፈጣጠር፣ስሇሰውአፈጣጠር፣
እግዙአብሔርከሰውጋርስሇመሠረተውቃሌኪዲንናሰውበኃጢአት ስሇመውዯቁ እንዱሁም ስሇ ቀዯሙት 
አባቶች አኗኗር ይተርካሌ፡፡ እግዙአብሔር ሰውን በመሌኩ እንዯ ምሳላው ሲፈጥር ሙለ ነፃነት ይኖረው 
ንዴ እንዯወዯዯ በነፃነቱም ይጠቀም ንዴ ትእዚዜ እንዯሰጠው መጽሐፉ ይናገረናሌ(ፍ 1-2)፡፡ 
መጽሐፉ እንዯሚከተሇው ይከፈሊሌ ፦ 

-   ከምዕራፍ 1-2 ስሇ ሥነ ፍጥረት ይናገራሌ፡፡ ከምዕራፍ 3-4 ስሇ ሰው ፈተናና ውዴቀት ይናገራሌ፡፡ 

- ከምዕራፍ 5-9 የጥፋት ውሃና የኖኅ ቤተሰቦች ዴኅነት፡፡  - ከምዕራፍ 10-11 የዓሇም ሕዜብ ትውሌዴ 
ዜርዜርና ቋንቋ መሇየት፡፡-  ከምዕራፍ 12- 23 የአብርሃም ታሪክ፡፡ -   ከምዕራፍ 24-26 የይስሐቅ ታሪክ፤-
   ከምዕራፍ 27-36 የያዕቆብ ታሪክ፡፡-  ከምዕራፍ 37-50 የዮሴፍ ታሪክ፡፡ 

►እግዙአብሔር የሚሇው ቃሌ እንዳት ይገሇጻሌ (እግዙአብሔር ማሇት ምን ማሇት ነው)? በኦሪት 
መጻሕፍት ውስጥ ላልች መጠርያ ስሞቹስ የትኞቹ ናቸው? 

እግዙአብሔርየሚሇውቃሌየተገኘውከግዕዜሲሆን“እግዙእ”የሚሇውጌታማሇትነው፤
“ብሔር”ዯግሞዓሇምበሚሇውይተረጏማሌ፤እግዙአብሔርማሇት“የዓሇምጌታ”ማሇትነው፡፡ 

      በዕብራይስጥእግዙአብሔርየሚጠራባቸውመጽሐፍቅደስውስጥየተጠቀሱትሦስትስሞችአለ፡፡ 

1) ኤሌ ፦ ኃያሌ (አምሊክ) ማሇት ነው፡፡ የብለይ ኪዲን መጻሕፍት “ኤሌ ወይም ኤልሂም” የሚሇው 
በአማርኛው መጽሐፍ ቅደስ እግዙአብሔር አምሊክ፣ አማሌክት ተብል ብዘ ጊዛ ተተርጐሟሌ(ፍ 
1፡ 1፣ መዜ 81፡ 9)፡፡ በዕብራይስጥም ሆነ በላልች ሴማውያን ቋንቋዎች የሚናገሩ በእስራኤሌ 
አገር በአካባቢዋም ይኖሩ የነበሩ ሁለ ጣዖቶቻቸውን “ኤሌ ኤልሂም” እንዯ አማርኛው “አምሊክ 
አማሌክት” ብሇው ይጠሩአቸው ነበር(ጸ 18፡ 11፤ ዲ 4፡ 28)፡፡ ከዙህ በተሇየ መሌኩ ቃለ 
ገዥነትን ፈራጅነትንም ስሇሚያመሇክት ሰዎች ተጠርተውበታሌ(ጸ 7፡ 1፣ ጸ 21፡ 6፣ መዜ 82፡ 
6፣ ዮሐ 10፡ 34)፡፡ መሊእክትም ተጠርተውበታሌ(መዜ 8፡ 5)፡፡ ከዙህም በተጨማሪ “ኤሌ” ከሰውና 
ከቦታ ስም ጋር ይነገራሌ፡፡ ሇምሳላ ኤሌሳዕ (እግዙአብሔር ዯኅንነት ነው)፤ ኤሌሳቤጥ 
(እግዙአብሔር መሐሊዬ ነው)፤ ቤቴሌ (የእግዙአብሔር ቤት)፤ ኤሌሻዲይ (ሁለን ቻይ አምሊክ) 
ማሇት ነው (ፍ 17፡ 1)፡፡ 

2) ያህዌ ፦ አንዲንድች ይህንን ስም በተሳሳተ መሌኩ በመጥራት የሆቫ ወይም የሆዋ በማሇት 
ሲጠሩት ይሰማሌ፡፡ ያህዌ የእግዙአብሔር ስም ነው፡፡ ትርሜውም ያሇና የሚኖር እንዯ ባሕርዩ 



2 
 

የሚሠራ ማሇት ነው(ጸ 3፡ 13-15)፡፡ ያህዌ እግዙአብሔር ተብል ተተርጐሟሌ(ፍ 4፡ 26)፡፡ ያህዌ 
ከላሊ ስም ጋር ተዚርፎ ይገኛሌ፤ ሇምሳላ ያህዌ ይርኤ ማሇት እግዙአብሔር ያያሌ(ፍ 22፡ 14)፣ 
ያህዌ ንሲ “እግዙአብሔር ዓሊማዬ ነው” (ጸ 17፡ 15)፡፡ በላሊ መሌኩ ዯግሞ የዙህ ያህዌ የሚሇው 
ስም የቃለ የመጀመሪያው ክፍሌ “ያህ” ወይንም “ጃህ” ወይንም “ኢያ” የሚሇው ቃሌ “ያህዌ” 
የሚሇውን ይገሌጸዋሌ ወይንም ያህዌ በሚሇው ይተረጏማሌ፡፡ በዙህም መሠረት የተሇያዩ ስሞች 
ከዙህ ቃሌ ጋር ተያይው እናገኛን፤ ሇምሳላ ኢዮሳፍጥ(እግዙአብሔር ፈርዶሌ)፣ ኢዮራም 
(እግዙአብሔር ከፍ ከፍ አሇ)፣ ኢያሱ (እግዙአብሔር አዲኝ)፣ ሃላለያ ሀሌልያህ (እግዙአብሔርን 
አመስግኑ) ማሇት ነው፡፡ ብዘ ጊዛ ኤሌና ያህዌ በአንዴነት ይገኛለ “እግዙአብሔር አምሊክ ”ተብሇው 
ይተረጏማለ(ፍ 2፡ 8)፡፡ ኤሌያ ማሇት “ያህዌ አምሊክ ነው” ማሇትን ያሳያሌ ፡፡  

3) አድን ፦ አድን ማሇት ጌታ ማሇት ሲሆን እንዯ አንዴ የእግዙአብሔር መጠርያ ስምነት 
ያገሇግሊሌ፤ በመጽሐፍ ቅደሳችን ይህንን የዕብራይስጥ ቃሌ በተሇያየ መሌኩ ይተረጉመዋሌ፤ 
ሇምሳላ “ጌታ” (መዜ 35፡ 23)፣ “እግዙአብሔር”(መዜ 37፡ 13)፣ አቤቱ (መዜ 38፡ 9) ተብል 
ተተርጐሞአሌ፡፡ አድን ከሌዩ ሌዩ ስሞች ጋር ተጣምሮ ይገኛሌ፤ ሇምሳላ አድንያስ “ያህዌ” ወይም 
“እግዙአብሔር ጌታዬ ነው”(2ሳሙ 3፡ 4)፣ አድኒራም “ጌታዬ ከፍ ያሇ ነው”(1 ነገ 4፡ 6)፡፡  

► እግዙአብሔር የባሕርዩ መገሇጫዎች የትኞቹ ናቸው?  

           የእግዙአብሔርባሕሪ መገሇጫዎቹ በትክክሌና በተረጋገጠ መሌኩ ይህ ነው ሇማሇት ቢያዲግትም 
እንዯ መጽሐፍ ቅደሳችን አገሊሇጽ እግዙአብሔር መንፈስ ነው(ዮሐ 4፡ 24)፤ ብርሃን ነው(1ዮሐ 1፡ 5)፤  
ፍቅር ነው(1ዮሐ 4፡ 8)፡፡ እግዙአብሔር አካሊዊ ወይም እኔነት ያሇው ነውና ራሱን በሚገሌጥበት መጠን 
ሌናውቀው እንችሊሇን (ዮሐ 17፡ 3)፡፡ ነገር ግን የሚሰጠው መገሇጥ በከፊሌ እንጂ ሙለ በሙለ 
እንዴናውቀውና እንዴናየው አይዯሇም(ጸ 33፡ 20፤ ኢሳ 55፡ 8-9 1ጢሞ 6፡ 16)፡፡ እግዙአብሔር ስሇ 
ራሱ ብዘ ነገሮች ገሌጿሌ፡፡ እነዙህም ነገሮች የእግዙአብሔር የባሕርይ መገሇጫዎች ይባሊለ፡፡ 

► የእግዙአብሔር ባሕርይ መገሇጫዎች ከተባለት ውስጥ በፍጥረት ወይም ከፍጡራን ንዴ ሉገኙ 
የማይችለት የትኞቹ ናቸው? 

1) ሁለንቻይነቱ፦እግዙአብሔርሇባሕርዩመነሻምክንያትየሇውም፤ከዙህተገኘአይባሌም፡፡ራሱ በራሱ 
የነበረ፣ ያሇና የሚኖር ነው፡፡ “ያህዌ” የሚሇው ስሙም ይህን ይገሌጣሌ(ዲን 4፡ 35፣ ዮሐ 5፡ 26፤ 
ራእ 4፡ 10-11)፡፡ 

2) አሇመሇወጡ፦እግዙአብሔርከሇዓሇምእስከሇዓሇምያውነው፡፡አሳቡምአይሇወጥም(መዜ 33፡ 11፤
ሚሌ 3፡ 6 ዕብ 6፡ 17)፡፡ 

3) አሇመወሰኑ፦እግዙአብሔርበሁለይገኛሌ፤መጀመሪያናመጨረሻየሇውም(መዜ 145፡ 3፣ 139፡ 7-10፣ 
ሐዋ 17፡ 27-28)፡፡ 

4) አሇመከፋፈለ፦እግዙአብሔርከፍጥረቱየተሇየነው፡፡ሆኖምበፍጥረትምየሚገኘውሁለየእርሱሥራነው፡፡
እግዙአብሔርበራሱመንፈስ፣ፍቅርነው(ዮሐ 4፡ 24)፤
ስሇዙህሰውወዯእግዙአብሔርሲቀርብየባሕርዩመገሇጫወዯሆኑትወዯፍቅሩናወዯመንፈሱወዯጽዴቁምይቀር
ባሌ፡፡ 

ከዙህ በታች የተጠቀሱት ግን በመጠኑ በፍጥረት (በፍጡራን ንዴ) ያገኛለ ፤ በእግዙአብሔር ንዴ ግን 
በምሌአት ይገኛለ፤ በክርስቶስም ተገሌጠዋሌ(1 ዮሐ 1፡ 14፤ ቆሊ 2፡ 9)፡፡ 
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5) የእግዙአብሔርዕውቀት፦እግዙአብሔርራሱን(1 ቆሮ 2፡ 10)፣በሰውሌብያሇውን(ሕዜ 11፡ 5)፣
የሚመጣውንም(ኢሳ 46፡ 10) ያውቃሌ፡፡ 

6) የእግዙአብሔርጥበብ፦እግዙአብሔርሇራሱክብርእንዱሆንሁለንያዯርጋሌ (ዲን 2፡ 20-21፣ሮሜ 11፡ 
33፤ 1 ቆሮ 2፡ 7)፡፡ 

7) የእግዙአብሔርቸርነት፦እግዙአብሔርሇፍጥረትሁለመሌካምነገርንያዯርጋሌ(መዜ 146፡ 8-9፤ማቴ 
5፡ 44-45)፡፡ 

8) የእግዙአብሔርፍቅር፦አብወሌዴንይወዲሌ (ዮሐ 10፡ 17)፣ዓሇምንምወዴድሌጁንሰጠ (ዮሐ 3፡ 16)፡፡
የእግዙአብሔርፍቅርበሦስትቃሊትይገሇጻሌ፦ 

-   ጸጋ፦ በሰው ምክንያት ሳይሆን እንዱሁ በጸጋው እንዯሚወዴ ያሳያሌ(ኤፌ 1፡ 6-7)፡፡  

-   ምሕረት፦ በኃጢአት ሙታን ስንሆን በምሕረቱ በክርስቶስ ሕይወት ስሇሰጠን ፍቅሩን ያሳያሌ (ኤፌ 
2፡ 4-5)፡፡ 

-   ትዕግሥት፦ ሰዎች እንዱመሇሱ በትዕግሥቱ ሇንሥሓ ጊዛ በመስጠቱ ፍቅሩን ይገሌጣሌ(ሮሜ 2፡ 4፤  
2ጴጥ 3፡ 9)፡፡ 

9) የእግዙአብሔር ቅዴስና፦ እግዙአብሔር ከፍጥረቱ የተሇየ(ኢሳ 6፡ 3) በራሱም ንጹህ ነው(ዕን 1፡ 
13)፤ 

 10) የእግዙአብሔር ጽዴቅ፦ እግዙአብሔር ሇሰው እንዯ ሥራው ይሰጣሌ(1ጴጥ 1፡ 17)፡፡ ሰውም 
ሇማዲን የኃጢአትን ዕዲ በክርስቶስ በመክፈለ ጽዴቁን አሳየ(ሮሜ 3፡ 26)፡፡ 

11)  የእግዙአብሔርታማኝነት፦እግዙአብሔርታማኝነውና(ዮሐ 14፡ 6) ሐሰትንአይናገርም (ኁ 23፡ 19)፤
ቃለንምይፈጽማሌ(2ጢሞ 2፡ 13፤ዕብ 10፡ 23)፡፡ 

12) የእግዙአብሔር ሥሌጣን፦ እግዙአብሔር እንዯ ባሕርዩ የፈሇገውን ሇማዴረግ ይችሊሌ(ማቴ 19፡ 
26)፤ እንዯ ፈቃደም ያዯርጋሌ(ሮሜ 9፡ 14-15፤ ኤፌ 1፡ 11)፡፡ 

► ኃጢአት ምንዴን ነው? ከፍጥረት አጀማመር ጋር ሲታይ እንዳትስ ወዯ ዓሇም ሉገባ ቻሇ? 

ኃጢአት ማሇት ስሕተት፣ ክፋት፣ ሕግን መተሊሇፍ፣ ዏመፃ፣ በጎ ማዴረግን ዏውቆ 
አሇመሥራት፣ በእምነት መሠረት አሇመኖር፣ ወዯ እግዙአብሔር ክብር አሇመብቃት መሆኑን መጽሐፍ 
ቅደስ ያስረዲናሌ(ሮሜ 3፡ 11፤ ሮሜ 12፡ 23፤ 14፡ 23፤ 1ዮሐ 3፡ 4፤ ያዕ 2፡ 10፤ ያዕ 4፡ 17)፡፡ ሰው 
ኃጢአተኛ በመሆኑ ፍጹም ዯግነትን ማሳየት አይችሌም፤ በራሱም ወዯ እውነት ሉመሇስ አይችሌም፤ 
አያስተውሌም(1ቆሮ 2፡ 14)፤ አይታዜም(ሮሜ 8፡ 7)፤ አያምንም(ዮሐ 6 44-45)፡፡ 

የመጀመሪያው ሰው አዲም በነፃነቱ ተጠቅሞ የእግዙአብሔርን ትእዚዜ ማፍረስ መረጠ፤ 
የተከሇከሇውን ፍሬ ዏውቆ በመብሊቱ የእግዙአብሔርን ሥሌጣን ተቃወመ፤ ቸርነቱን ረሳ፤ ጸጋውን ናቀ፤ 
ጥበቡን ነቀፈ፤ ጽዴቁን ካዯ፤ቃለንም አቃሇሇ(ፍ 3፡ 1-6)፡፡ በዙህም ምክንያት ሰው ኃጢአተኛ ሆነ፤ 
ረከሰ፤ ሌቡም ክፉ ሆነ(ፍ 8፡ 21)፡፡ ይህንንም በማዴረግ ኃጢአት፣ በኃጢአትም ሞት ወዯ ዓሇም 
እንዱገባ አዯረገ፡፡ የአዲም ኃጢአትም በሩ ሁለ ተቇጠረ(መዜ 14፡ 2-3፤ መክ 7፡ 20፤ ሮሜ 5፡ 12፤ 
1ቆሮ 15፤ 22)፡፡  
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► በኦሪት ፍጥረት አገሊሇጽ መሠረት ሞት ካሇ መታዜ በመነጨው በኃጢአት ምክንያት የመጣ ነው 
ማሇት ነውን? የሞት አጀማመርና ኃጢአት የተያያዘ ናቸው ማሇት ይቻሊሌን? 

           አዎበእግዙአብሔርመሌክእንዯምሳላውበመፈጠሩጥንትሇሇዓሇምነዋሪየነበረውሰውሁለመሌካሙምሳ
ይቀርሁለምአሁንሟችእንዯሆነእንረዲሇን፡፡በአዲምአሇመታዜምክንያትሞትወዯዓሇምገባ፤ሞትየኃጢአት 
ውጤት ነው(ሮሜ 5፡ 12 እና 6፡ 23) ፡፡ ማስተዋሌ ያሇብን ግን አዲም ትሞታሇህ በተባሇው መሠረት 
ወዱያው በሥጋ አሌሞተም ነገር ግን ከእግዙአብሔር በመንፈስ ተሇየ (ፍ 2፡ 17፤ 3፡ 8፤ 19፡ 22-
24)፡፡ ኃጢአት ግን በዓሇም ሁለ ስሇተሰራጨ የአዲም ሌጅ ነፍሰ ገዲይ ሆነ፤ በኖኅም መን የሰው 
ክፋት በምዴር ሊይ በዚ(ፍ 4፡ 1-6)፡፡ እግዙአብሔር የጥፋትን ውሃ አዜንሞ ከኖኅና ከሌጆቹ በስተቀር 
የተፈጠረውን ሁለ አጠፋ(ፍ 6፡ 6-9)፡፡ የኖኅ ሌጆች ግን ከቀዯሙት ሰዎች የተሻለ ሳይሆኑ 
በእግዙአብሔር ሊይ ዏመፁ፤ በዙህም ምክንያት እግዙአብሔር ሇራሱ የሚሆነውን የተሇየ ትውሌዴ ፈሌጎ 
አብራምን ጠራ(ፍ 10-12)፡፡ በአጠቃሊይ በአዲም ውዴቀት ምክንያት ኃጢአትና ሞት ወዯ ሰው ሁለ 
ዯረሰ፡፡  

► አዲም የሚሇው ስም የአንዴ ግሇ ሰብ መጠርያ ስም ብቻ ነው ወይስ ሰዎችን ሁለ በመወከሌ 
የተገሇጸ ስም ነው? 

           አዲምማሇትከመሬትየተፈጠረማሇትነው፡፡ቃለሰውንወይምሰዎችንሁለያመሇክታሌ፡፡
ከዙህበሊይግንየመጀመሪያውሰውየሚጠራበትስምሆነ(ፍ 2፡ 19-25)፡፡
አዲምበእግዙአብሔርመሌክተፈጠረ(ፍ 1፡ 27)፤
እግዙአብሔርምእንዱያበጃትናእንዱጠብቃትበኤዯንገነትአኖረው፡፡የምዴርንምፍጥረትእንዱገዚሥሌጣንሰጠው፡
፡ ስሇዙህ እንዯ ኦሪት ፍጥረት አገሊሇጽ ፈጣሪ አምሊክ ሰውን ወንዴና ሴት አዴርጎ ፈጠረ፡፡ ሁሇቱም 
አንዴ ሥጋ ይሆናለ በማሇት አንዴነታቸውን ባረከ፡፡ “ብዘ ተባዘ፤ ምዴርንም ሙለአት፤ ግዘአትም” 
አሊቸው(ፍ 1፡ 28፤ 2፡ 24)፡፡ አዲምና ሚስቱ ሇእግዙአብሔር ስሊሌታዘ ከኤዯን ገነት እንዱወጡ 
ተገዯደ(ፍ 3) በማሇት አዲም አንዴ ሰው ብቻ እንዯነበረ ይነግረናሌ፡፡  

ነገር ግን አዲም አንዴ ሰው ብቻ ነው የሚያመሇክተው ካሌን በታሪኩ ሂዯት ሊይ አንዴ ጥያቄ 
ያስነሣብናሌ፡፡ ይህም አዲምና ሔዋን ሦስት ሌጆች እንዯነበራቸው ይታወቃሌ፡፡ እነዙህም አቤሌ፣ ቃየሌ 
እና ሴት ነበሩ፡፡ ቃየሌ ወንዴሙ አቤሌን ገዯሇው(ፍ 4፡ 8)፡፡ ከዙህ በኋሊ ቃየሌ ከእግዙአብሔር ፊት 
ርቆ ሄዯ፤ በዔዯን በስተምሥራቅ በሚገኘው በኖዴ ምዴር ኖረ(ፍ 4፡ 16) ይሊሌ፡፡ ከዙያም ከሚስቱ ጋር 
የግብረ ሥጋ ግኑኝነት አዯረገ፤ እርስዋም አረገች ወንዴ ሌጅ ወሇዯች፤ ስሙንም ሔኖክ አለት(ፍ 4፡ 
17)፡፡ ታሪኩ እንዱህ ከሆነ ሉነሣ የሚችሇው ጥያቄ የቃየሌ ሚስት ከየት ተገኘች? እግዙአብሔርም 
ሇቃይሌ እንዱህ አሇው “ማንም አይነካህም፤ አንተን የሚገዴሌ ሰባት እጥፍ የበቀሌ ቅጣት ይዯርስበታሌ” 
አሇው፡፡ ይህ የሚያሳየው በአካባቢው ላልች ነዋሪዎች እንዯነበሩና በምዴር ሊይ አዲም፣ ሔዋንና 
ሌጆቻቸው ብቻ እንዲሌነበሩ ያስረዲሌ፡፡ ስሇዙህ አዲምና ሔዋን የሰውን ፍጥረት ወክሇው የተገሇጹ 
የወንዴና የሴት አምሳያዎች ናቸው፡፡ አዲም የሰውን ር ወክል የሚገኝ መጠርያ ስም ነው፡፡   

► ሔዋን ማሇት ምን ማሇት ነው? በፍጥረት አገሊሇጽ ሔዋን ማን ናት?  

           ሔዋንየሕያዋንሁለእናትማሇትነው፡፡ከሊይእንዯተገሇጸውሔዋንየመጀመርያዋሴትየአዲምሚስትናት፡፡
እግዙአብሔርከአዲምሥጋ ፈጠራት፤ አዲምም በዯስታ ተቀበሊት(ፍ 2፡ 20-25)፤ ሰይጣን በእባብ ምሳላ 
አታሇሊትና የተከሇከሇውን ፍሬ በሊች፤ ፍሬውንም ሇአዲም ሰጠች፡፡ በኋሊም ስሕተትዋን በእባቡ 
አማካኘች(ፍ 3፡ 1-13)፡፡ በስሕተት ስሇወዯቀች ሇባሌዋ እንዴትታዜ በጭንቅም ሌጅ እንዴትወሌዴ 
ተፈረዯባት(ፍ 3፡ 16)፡፡ አዲም ግን በእግዙአብሔር ቃሌ ተስፋ አዴርጎ ር እንዯሚኖራት አመነና 
ሔዋን ብል ሰየማት(ፍ 3፡ 15)፡፡ ስሇዙህ ከሊይ እንዯተገሇጸው ሔዋን የሕያዋን ሁለ እናት ከአዲም 
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ጋር በመሆን ፍጥረትን ሁለ ወክሊ የምትገኝ ነች እንጂ አንዱት ሴት ብቻ(አንዱት ግሇሰብ ብቻ) 
አይዯሇችም፡፡  

►እግዙአብሔር ዓሇምን ከፈጠረው በኋሊ የነበሩ ሰዎች ረጅም እዴሜ ይኖሩ እንዯነበር ተገሌጿሌ፤ 
ሇምሳላ ማቱሳሊ ሇ969 ዓመታት እንዯኖረ ከፍጥረት እንረዲሇን (ፍ 5፡ 25)፤ በኋሊ ግን የሰው ዕዴሜ 
ከ70 እስከ 80 ዓመታት ገዯማ ተወሰነ፤ ይህ ሇውጥ ሇምን ወይም በምን ምክንያት ተከሰተ? 

           ዕዴሜየእግዙአብሔርበረከትነው(መዜ 91፡ 16)፤
እግዙአብሔርንየሚታዘየረጅምዕዴሜተስፋአሊቸው(ጸ 20፡ 12)፡፡
በእርግጥበአባቶችመንሰዎችብዘዓመታትበሕይወትይኖሩነበር (ፍ 5 እናዲ 34፡ 7)፤
ነገርግንየሰውርበምዴርሊይእየበዚበሄዯጊዛነገሮችተሇወጡ፡፡ “የሰው ር በምዴር ሊይ እየበዚ በሄዯ ጊዛ 
ሴቶች ሌጆች ተወሇደ፤ በዙያን ጊዛ ሌዩ የሆኑ ፍጥረቶች የእነዙህን ሴቶች ሌጆች ውበት ተመሇከቱ፤ 
ከመካከሊቸውም የሚወደአቸውን እየመረጡ ወሰደ፡፡ እግዙአብሔርም ሕይወት ሰጭ የሆነው መንፈሴ 
ከሰዎች ጋር ሇሊሇም አይኖርም፤ ሰዎች ሟቾች ስሇሆኑ ከእንግዱህ ወዱያ ከ120 ዓመት የበሇጠ 
አይኖሩም አሇ” (ፍ 6፡ 1-3)፡፡  

►እግዙአብሔር ሰውን በምዴር ሊይ በመፍጠሩ የተጸጸተበትና ያነበት ጊዛ አሇን? በመጸጸቱና በማኑስ 
የፈጠራቸው ፍጥረቶች ከምዴር ሊይ ሇማጥፋት የወሰነበት ጊዛ አሇን? 

           አዎእግዙአብሔርበምዴርሊይያለሰዎችሁለምንያህሌዏመፀኞችእንዯሆኑናአሳባቸውምወትርክፋትብ
ቻእንዯሆነበተመሇከተጊዛሰዎችንበመፍጠሩናበምዴርሊይእንዱኖሩበማዴረጉአነ፤እጅግምተጸጸተ፡፡
በዙህምምክንያትእግዙአብሔር“እነርሱን በመፍጠሬ አዜኛሇሁ፤ ስሇዙህ እነዙህን የፈጠርሁአቸውን 
ሰዎች፣ እንስሳት፣ በዯረታቸው እየተሳቡ የሚንቀሳቀሱ ፍጥረቶችና ወፎችንም ጭምር ከምዴር ሊይ 
አጠፋሇሁ” አሇ (ፍ 6፡ 5-8)፡፡ በኖኅ መን የተከሰተውም የጥፋት ውሃ የዙህ ውጤት እንዯነበር 
ይታወቃሌ፡፡ 

►የጥፋት ውሃ ማሇት ምን ማሇት ነው? እግዙአብሔር የጥፋት ውሃ እንዱዯርስ ሇምን ፈቀዯ? 

           የጥፋትውሃማሇትበኖኅ መን 40 ቀንና 40 ላሉት ያሇማቋረጥ የነበ ዜናብና በዜናቡ ምክንያት 
ምዴርንም ያጥሇቀሇቃት ውሃ ማሇት ነው፡፡ ይህ ውሃ ምዴርን ሁለ ሇአንዴ ዓመት ያህሌ ሸፍኖት 
እንዯቆየ ይታወቃሌ፡፡  

የሰው ክፋት ሲበዚ፣ የሌቡ አሳብና ምኞት ሲከፋ እግዙአብሔር ሰውን ሉያጠፋ ወሰነ፡፡ 
እግዙአብሔርም ኖኅን እንዱህ አሇው “የሰውን ር በምዴር ሊይ ሇማጥፋት ወስኛሇሁ፤ ምዴር በሰዎች 
የዏመፅ ሥራ ስሇተሞሊች ሰዎችን ፈጽሞ ከምዴር አጠፋቸዋሇሁ”(ፍ 6፡ 13)፡፡ ይህም ሆኖ ግን የሰው 
ር በሙለ ከምዴር እንዱጠፋ እግዙአብሔር አሌፈቀዯም፡፡ በምዴር ሊይ የተወሰኑት እንዱቀሩ አዯረገ፡፡ 

           ኖኅበእግዙአብሔርፊትሞገስንአገኘ፤በእግዙአብሔርምትእዚዜመርከብንሠራ፤
የጥፋትውሃበምዴርሊይሲመጣኖኅቤተሰቡናወዯመርከቡያስገባቸውእንስሳትዲኑ፤ላልችግንጠፉ(ፍ 7)፡፡
ከጥፋት ውሃ በኋሊ እግዙአብሔር ዓሇምን እንዯገና በውሃ እንዲያጠፋ ቃሌ ኪዲን ሰጠ(ፍ 8፡ 20 – 9፡ 
17)፡፡ እግዙአብሔርም እንዱህ አሇ “ሰው በሚፈጽመው በዯሌ ሁለ ከእንግዱህ ወዱህ ምዴርን 
አሌረግምም፤ ምክንያቱም ገና ከሕፃንነቱ ጊዛ ጀምሮ የሰው አሳብ ክፉ መሆኑን ዏውቃሇሁ፤ በአሁኑ ጊዛ 
እንዲዯረግሁት ሕይወት ያሇውን ፍጥረት ሁለ ከእንግዱህ ወዱህ ከቶ አሊጠፋም”(8፡ 21)፡፡ 

►እግዙአብሔር ቃሌ ኪዲን ሰጠ ወይም ቃሌ ኪዲን ገባ ስንሌ ምን ማሇት ነው? ቃሌ ኪዲኑ ምንን 
በተመሇከተ ነው? ቃሌ ኪዲን የተሰጣቸው ወይም የተገባሊቸውስ እነማን ናቸው? 
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           ቃሌኪዲንማሇትሁሇትወይምከሁሇትበሊይየሆኑሰዎችሲስማሙነገሩንሇማጽናትቃሌኪዲንይገባባለ፤
ሇምሳላዮናታንከዲዊትጋርቃሌኪዲንገባ(1ሳሙ 18፡ 3-4)፡፡
እግዙአብሔርዓሇምንናሕዜቡንየሚያስተዲዴረውበቃሌ ኪዲን ሥርዓት ነው፡፡ በማናቸውም ቃሌ ኪዲን 
ውስጥ የቃሌ ኪዲን ሰጪ፣ ተቀባይ፣ የአቀባበሌ ምሌክት፣ ተስፋ፣ የተስፋውም ምሌክት ይገኛለ፡፡ 
እግዙአብሔር በሰው ዯግነት ሳይሆን እንዱሁ በጸጋው ቃሌ ኪዲንን ፈቅድ ይሰጣሌ፡፡ ሰዎችም ቃሌ 
ኪዲኑን ተቀብሇው ቢታዘሇት የቃሌ ኪዲኑን በረከት ይቀበሊለ፡፡ቃሌ ኪዲኑን ሲቀበለ እግዙአብሔር 
ምሌክት ያበጃሌ፡፡ ይህም የቃሌ ኪዲኑ ማኅተም ነው፡፡ እግዙአብሔር በቃሌ ኪዲኑ ውስጥ ሊለት ተስፋና 
የተስፋ ምሌክት ይሰጣቸዋሌ፡፡ ስሇ ሰው ያሇው የእግዙአብሔር አሳብ አይሇወጥም፡፡ ከመጀመርያው 
ጀምሮ ሰውን በጸጋው ተመሌክቷሌ፡፡ ከሰው የሚፈሇጉት ዯግሞ እምነትና መታዜ ናቸው፡፡ እነዙህ 
ነገሮች ከመን መን አይሇወጡም፡፡ መን ሲሇወጥ የቃሌ ኪዲኑ ዋና መሠረት አይሰረዜም(ገሊ 3: 15-
18)፡፡ ነገር ግን የአፈጻጸሙ ዴርጊት ይሇወጣሌ (2ቆሮ 3: 6-18፤ ዕብ 8፡ 6-13)፡፡ 

በተሇያዩ ጊዛያት ሇተሇያዩ ሰዎች እግዙአብሔር የሰጣቸው ቃሌ ኪዲኖች እስከነ ምሌክቶቻቸው 
እንዯሚከተሇው ይቀርባለ ፦ 

የእግዙአብሔር 
ቃሌ ኪዲን 
የተሰጠው 

ተቀባዮች የመቀበሊቸው 
ምሌክት 
(ማኅተም) 

ተስፋ የተስፋ ምሌክት 
(ማኅተም) 

ሇአዲም (ፍ 2፡ 
8-17፤ ሆሴ 6፡ 
7) 

አዲምና ሔዋን መሌካምና ክፉን 
የሚያሳውቅ ዚፍ 

ሕይወት የሕይወት ዚፍ 

ሇኖኅ (ፍ 9፡ 1-
17) 

የዓሇም ሕዜብ   በምዴር መኖር ቀስተ ዯመና 

ሇአብርሃም (ፍ 
17፡ 1-21፤ ሮሜ 
4፡ 11) 

አብርሃምና ሩ ግዜረት የአሕዚብ በረከት፤ 
የከነዓን ምዴር 

  

ሇሙሴ (ጸ 19፡ 
5፤ 6፡ 24፤ 7፡ 8 

የእስራኤሌ ሕዜብ ሰንበት (ሕዜ 20፡ 
10-17) 

ሕይወት 
በአገራቸው 

የፋሲካ መታሰቢያ 

በክርስቶስ (ኤር 
31፡ 31-34፤ 
1ቆሮ 11፡ 23-
26)፤ 

በክርስቶስ 
የሚያምኑ ሁለ 

ጥምቀት የሊሇም ሕይወት ቅደስ ቁርባን 

 በአጠቃሊይእግዙአብሔርከአዲምጋርየሥራቃሌኪዲንአዯረገ፡፡
አዲምቢታዜኖሮሇእርሱናሇሩየሊሇምንሕይወትያስገኝነበር፤
ባሇመታዘግንየኃጢአትንፍርዴበእርሱናበሩሊይአስከተሇ (ሮሜ 5፡ 12-21)፡፡
ክርስቶስሁሇተኛውአዲምስሇሆነበእርሱሇሚያምኑትሕይወትአስገኝቶሊቸዋሌ (1ቆሮ 15፡ 20 እናከ45-50)፡፡ 

የትምህርቱ አጋጅ ፦ አባ ምስራቅ 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) የሰውናየፍጥረትእንዱሁምሰማይናምዴርበውስጥዋምያለነገሮችሁለአፈጣጠርበኦሪትፍጥረትምዕራፍአን
ዴና ሁሇት ውስጥ ተዯጋግሞ ተገሌጿሌ፡፡ ሇመሆኑ እንዯ ኦሪት ፍጥረት ምዕራፍ አንዴ አገሊሇጽ ሰው 
በስንተኛው ቀን ተፈጠረ? ምዕራፍ ሁሇትስ ውስጥ ሰው የተፈጠረው በመጀመሪያ ነው ወይስ በፍጥረት 
መጨረሻ ወይስ በፍጥረት መካከሌ? 

  

 2) የሰውአፈጣጠርበኦሪትፍጥረትምዕራፍአንዴናምዕራፍሁሇትውስጥየተሇያየነው፤
ይህንየሰውአፈጣጠርበተመሇከተከሚከተለትውስጥትክክሇኛያሌሆነውንመሌስምረጥ፡፡ ሀ)ፍጥረት አንዴ 
ሊይ ሰው በእግዙአብሔር መሌክና አምሳያ ተፈጠረ፤ ሇ)ፍጥረት አንዴ ሊይ እግዙአብሔር ሰዎችን 
ሲፈጥራቸው ወንዴና ሴት አዴርጎ ነው፤ ሐ)ፍጥረት ሁሇት ሊይ እግዙአብሔር ከመሬት ዏፈር ወስድ 
ሰውን ከዏፈር አበጀው፤ መ)ፍጥረት ሁሇት ሊይ እግዙአብሔር በመጀመሪያ አዲም ፈጠረ፤ ቀጥልም 
ከጎኑ አጥንት አንደን ወስድ ሴት አዴርጎ ሠራት፤ ሠ)ሁለም ትክክሌ ናቸው፡፡ 

3) እግዙአብሔርአምሊክ ሰውን ከፈጠረው በኋሊ በዔዯን ገነት አኖረው፤ ቀጥልም ሰውን “በአትክሌቱ ቦታ 
ከሚገኙ ዚፎች ሁለ ፍሬ ሌትበሊ ትችሊሇህ፤ ነገር ግን ዯጉን ከክፉ ሇመሇየት የሚያስችሌ ዕውቀት 
ከሚሰጠው ዚፍ ፍሬ አትብሊ” አሇው(ፍ 2፡ 15-17)፡፡ ሴቲቱም (ሔዋን) እባቡ ፍሬውን ወስዲ 
እንዴትበሊ በተናገራት ጊዛ “እግዙአብሔር በአትክሌቱ ቦታ መካከሌ ካሇው ዚፍ ፍሬ አትብለ፤ 
በእጃችሁም አትንኩት፤ ይህን ብታዯርጉ ትሞታሊችሁ” ብሊ መሇሰችሇት፡፡ በዙህ ጊዛ እባቡ ሔዋንን 
ሇማሳማን የተናገራት ንግግር ምን ነበር? (ፍ 3 አንብብ)   

4) በመጽሐፍ ታሪክ ውስጥ አቤሌና ቃየሌ ከሚታወቁባቸው ነገሮች ውስጥ ትክክሇኛ ያሌሆነውን 
ምረጥ፤ ሀ)ሇመጀመሪያ ጊዛ ሇእግዙአብሔር መባ ወይም መሥዋዕት ያቀረቡ ናቸው፤ ሇ)ሇመጀመሪያ 
ጊዛ የግዴያ ታሪክ እርስ በርሳቸው የፈጸሙ ናቸው፤ ሐ)ሇመጀመሪያ ጊዛ ወንዴም በወንዴሙ ሊይ 
የጭካኔ ተግባር ከመፈጸም ጋር የሚጠቀሱ ናቸው፤ መ)ሇመጀመሪያ ጊዛ ከሰው ር የተወሇደ ናቸው፤ 
ሠ)ሇመጀመሪያ ጊዛ በእግዙአብሔር የተረገሙ ናቸው፡፡ 

5) የአዲም ዜርያዎች ስም ዜርዜር በምናይበት ጊዛ ከአዲም ጀምሮ እስከ ኖኅ ዴረስ ዏሥር ትውሌዴ 
እንዯሆነ እንረዲሇን(ፍ 5)፡፡ በአዲምና በኖኅ መካከሌ ያለት በስምንት ሰዎች የተገሇጹት ስምንት 
ትውሌድች እነማን ናቸው? ስማቸውና በዙህ ምዴር ሊይ ሇስንት ዓመታት እንዯኖሩ ግሇጽ፡፡ 

1) አዲም በዙህ ዓሇም የኖረው ሇ930 ዓመት ነው፡፡2) ሴት ሲሆን የኖረውም 912 ዓመት ነው፡፡ 

3) ሄኖስ ሲሆን 905 ዓመት ኖረ፡፡4) ቃይናን የኖረው 910 ዓመት ነው፡፡ 

5) መሊሌኤሌ የኖረውም 895 ዓመት ኖረ፡፡6) ያሬዴ የኖረውም 962 ዓመት ነው፡፡ 

7) ሄኖክ የኖረውም 365 ዓመት ነው፡፡ 8)ማቱሳሊ የኖረውም 965 ዓመት ነው፡፡  

9. ሊሜሕ የኖረውም 747 ዓመት ነው፡፡ 10) ኖኅ የኖረው ሇ950 ዓመት ነው፡፡ 
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የትምህርት ሦስት መሌስ 

 

1. እንዯ ኦሪት ፍጥረት ምዕራፍ አንዴ አገሊሇጽ ሰው በስዴስተኛው ቀን ተፈጠረ፡፡ 
- እንዯ ኦሪት ፍጥረት ምዕራፍ ሁሇት አገሊሇጽ ሰው በመጀመሪያው ቀን ተፈጠረ፡፡ 

 
2. ሠ 

 
3. እባቡም እንዱህ አሊት፤ ሞትን አትሞቱም፤ ከእርስዋ በበሊችሁ ቀን ዏይኖቻችሁ እንዱከፈቱ 

እንዯ እግዙአብሔርም መሌካምንና ክፉን የምታውቁ እንዴትሆኑ እግዙአብሔር ስሇሚያውቅ ነው 
እንጂ፡፡ 
 
 

4. ሠ 
 

5. 1)አዲም በዙህ ዓሇም የኖረው ሇ930 ዓመት ነው፡፡ 2) ሴት ሲሆን የኖረውም 912 ዓመት ነው፡፡        
3) ሄኖስ ሲሆን 905 ዓመት ኖረ፡፡ 4) ቃይናን የኖረው 910 ዓመት ነው፡፡ 
5) መሊሌኤሌ የኖረውም 895 ዓመት ኖረ፡፡ 6) ያሬዴ የኖረውም 962 ዓመት ነው፡፡ 
7) ሄኖክ የኖረውም 365 ዓመት ነው፡፡ 8)ማቱሳሊ የኖረውም 965 ዓመት ነው፡፡  
9. ሊሜሕ የኖረውም 747 ዓመት ነው፡፡ 10) ኖኅ የኖረው ሇ950 ዓመት ነው፡፡ 


