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ትምህርት አምስት (የኦሪት ጸአት ጥናት) 

►ጸአት ማሇት ምን ማሇት ነው? 

ጸአት ሁሇተኛው የሙሴ መጽሐፍ ሲሆን “ጸአት” ማሇት መውጣት ማሇት ነው፡፡ መውጣት 
ሲባሌ አንዴን ቦታ ሇቆ መውጣት ወይም ከባርነት ነፃ መውጣት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በዙህ መጽሐፍ 
ውስጥ ሇእግዙአብሔር የተሇዩት እስራኤሊውያን ከግብጽ ባርነት ነፃ እንዯ ወጡና ወዯ ከነዓን ምዴር 
እንዯተጓዘ እናነባሇን፡፡ በአጠቃሊይ እስራኤሊውያን ከግብጽ የባርነት ኑሮ ነፃ መውጣታቸውንና ወዯ 
ተስፋዪቱ ምዴር ጉዝ መጀመራቸውን የሚተርክ መጽሐፍ ስሇሆነ “ጸአት” ተባሇ፡፡ 

►ዋናው የኦሪት ጸአት ታሪክ የሚጀምረው ከሙሴ ጋር መሆኑን ይታወቃሌ፡፡ ሇመሆኑ ሙሴ ማን 
ነበር?  የት ተወሌድ አዯገ?  ዋና ሥራውስ ምን ነበር? 

ሙሴ እግዙአብሔር እስራኤሌን ከግብጽ ባርነት አውጥቶ እስከ ዮርዲኖስ ዴረስ ሇማዴረስ የተጠቀመበት 
የእስራኤሌ መሪ ነበር፡፡ ሙሴ ከላዊ ነገዴ ግብጽ ውስጥ በተወሇዯ ጊዛ እስራኤሊውያን በግብጽ ባርነት 
ነበሩ፡፡ የፈርዖን ሴት ሌጅ “ከውሃ አውጥችሃሇሁና” ስትሌ ሕፃኑን ሙሴ ብሊ ሰየመችው (ጸ 2፡ 10)፡፡ 
ሙሴ አስቀዴሞ በእናቱ እጅ በኋሊም እንዯፈርዖን የሌጅ ሌጅ ተቆጥሮ ሲያዴግ እግዙአብሔርን እየፈራ 
የግብጽንም ትምህርት እየተማረ “በቃሌም በሥራውም የበረታ ሆነ” (ጸ 2)፡፡ 

አርባ ዓመትም ሲሞሊው በግብጽ ውስጥ በባርነት የነበሩትን እስራኤሊውያን ወንዴሞቹን 
ሇመርዲት አስቦ ወዯ እነርሱ ወጣ፡፡ ነገርግን አንደን ግብጻዊ በቁጣ ተነሣሥቶ ከገዯሇ በኋሊ ወዯ 
ምዴያም ሸሸ፡፡ ሴቶች ሌጆቹንም ስሇረዲቸው የምዴያምን ካህን በቤቱ ተቀበሇው፤ ከሌጆቹም አንዱትዋን 
ዲረሇት፡፡ ሙሴም እስከ አርባ ዓመት ዴረስ የአማቱን በጎች በምዴረ በዲሲ ጠብቅ ቆየ (ጸ 2፡ 11-
25፤ዕብ 11፡ 24-26፤ሐዋ 7፡ 23-29)፡፡ እንዯ አንዲንዴ ሉቃውንት አገሊሇጽ ሙሴ ኢትዮጵያዊቷን አገባ 
ይሊለ፤ አንዲንድች ይህች የዮቴር ሌጅ ሲፓራ ናት፤ ላልች ከግብጽ አገር ከእስራኤሌ ጋር የመጣች ላሊ 
ሴት ናት ይሊለ፡፡ 

►የሙሴና የእግዙአብሔር ወዲጅነት እንዳት ተጀመረ? ከእግዙአብሔር የተሰጠውስ ተሌእኮ ምን ነበር? 

ሙሴ በጎች በኮሬብ አቅራቢያ ሲጠብቅ ሳሇ እግዙአብሔር ተገሇጠሇት፤ እስራኤሌን ከባርነት እንዱያወጣ 
ወዯ ፈርዖን ሊከው፤ ወንዴሙ አሮን እንዱናገርሇት ፈቀዯ(ጸ 3-4)፡፡ በዙህ ዓይነት ሁኔታ 
ከእግዙአብሔር ጋር ወዲጅነታቸው ተመሠረተ፡፡ የተሰጠው ተግባር እስራኤሊውያንን ከግብጽ ባርነት ነፃ 
ማውጣት ነበር፡፡ ፈርዖንም ሕዜቡን አሌሇቅም ባሇ ጊዛ እግዙአብሔር በሙሴ እጅ ዏሥር መቅሠፍት 
በግብጽ ሊይ አወረዯ(ጸ 5-10)፡፡ የግብጽ በኩር ሌጆች ሁለ በሞቱ ጊዛ የፋሲካን ዯም በመርጨት ሙሴ 
ሕዜቡን በዯህና ከግብጽ አወጣቸው(ጸ 12-13)፡፡ ፈርዖንም ተከተሊቸው፤ እግዙአብሔርም የሙሴን 
ጸልት ሰምቶ የኤርትራን ባሕር በመክፈሌ ሕዜቡን አዲነ(ጸ 14፡ 1-15፤ዕብ 11፡ 27)፡፡ በማራ፣ 
በኤሉምበራፊዱምም በኩሌ ወዯ ሲና ሲጓዜ ሙሴ የሕዜቡን ማንጏራጏር እየታገሠ በጸልት 
የሚያስፈሌገውን ሁለ ሰጣቸው፤ እጆቹንም ርግቶ በሚጸሌይበት ጊዛ ጠሊቶቻቸው በውሃ ሰጥመው 
ተሸነፉ(ጸ 15፡ 22-18፡ 27)፡፡ 

►እግዙአብሔር እንዳትና የት ቦታ ሊይ ነው ሇሙሴ ሕግን የሰጠውና ሙሴም ሕዜቡን ቃሌኪዲን 
ያስገባው? 
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እስራኤሊውያን ሇአንዴ ዓመት ያህሌ በሲና ሰፍረው ሳለ በሙሴአ ማካኝነት ሕግን ተቀብሇው ቅደስ 
ሕዜብ እንዱሆኑሇት ከእግዙአብሔር ጋር ቃሌኪዲን ገቡ(ጸ 19-24)፡፡ሙሴ 40 ቀን በሲና ሊይ በመቆየቱ 
ሕዜቡ ዏምፀው ሇወርቅ ጥጃ ሰገደ፡፡ ሙሴም ተቆጥቶ ጽሊቱን መሬት ሊይ ጣሇው፤ ጣዖቱን ሰባበረ፤ 
ሇሕዜቡ ግን ጸሇየ፡፡ እንዯገና 40 ቀን በተራራው ሊይ ቆየ፤ እግዙአብሔርም ይቅር በማሇት ቃሌኪዲኑን 
እንዯገና አጸናሇት(ጸ 32-34)፡፡ ሙሴም የመገናኛውን የዴንኳን መቅዯስ አሠርቶ ተከሇ(ጸ 35-40)፡፡ 
ስሇ መሥዋዕትና ስሇ ክህነትም ስሇሚያዯርጉትም ጉባኤ ሁለ ትእዚዚትን ተቀበሇ፤ ሕዜቡን ቇጠረ፤ 
በየነገዲቸውም በመቅዯሱ ዘርያ እንዱሰፍሩ አዯረገ፤ ሇጉዝም አጋጃቸው(ኁ 1፡ 1-10)፡፡ እስከ ከነዓን 
ዲርቻም አዯረሳቸው፤ ከአሇማመን የተነሣ አንወጣም ካለ በኋሊ እንዯ እግዙአብሔር ትእዚዜ እስከ 40 
ዓመት ዴረስ በምዴረ በዲ ጠበቃቸው(ኁ 13፡ 1-19)፡፡ 

►ሙሴ በተቆጣ ጊዛ ግብጻዊውን እንዯገዯሇና(ጸ 2) የተቀበሇውንም ጽሊት መሬት ሊይ በመጣሌ 
እንዯሰባበረው ተገሌጿሌ(ጸ 32፡ 19)፤ ይህም ቁጣው እጅግ በጣም ነድ እንዯነበር ያሳያሌ፤ ሙሴ 
በባሕርዩ ምን ዓይነት ሰው ነበር?  

ሙሴ በባሕርዩ እጅግ በጣም ትሑት ሰው ነበር፤ ግብጻዊውን በንዳት የገዯሇው ወገኖቹ የሆኑት 
እስራኤሊውያን እጅግ በጣም የከፋ የባርነት ኑሮ ይኖሩ ስሇ ነበርና እርሱም በወገኖቹ የስቃይ ኑሮ 
ተበሳጭቶ ስሇ ነበር ነው፡፡ ሙሴ የእስራኤሊውያን መቃወምና ማጉረምረም ብዘ ጊዛ የታገሠ ሰው ነው፡፡ 
ራሱንም ሇእነርሱ አሳሌፎ ሇመስጠት ዜግጁ መሆኑን በጸልቱ በመግሇጽ እግዙአብሔር እንዲያጠፋቸው 
ሇመነ(ጸ 32፡ 11-14፤ኁ 11፡ 1-15)፡፡ እስራኤሊውያን በምዴረ በዲ በሚንከራተቱባቸው ዓመታት 
መጨረሻ ሊይ ግን አንዴ ጊዛ ሙሴ ተቇጥቶ እግዙአብሔርን አሊከበረምና ወዯ ከነዓን እንዲይገባ ተከሇከሇ 
(ኁ 20፡ 1-13፤መዜ 106፡ 32-33)፡፡ 

►ሙሴ በእግዙአብሔር የተመረጠና የተጠራ ትሑትና ታማኝ አገሌጋይ ከነበር የአገሌግልቱ ዋና ዋና 
ተግባራት የትኞቹ ነበሩ?  

- ሙሴ የህዜቡ መሪና ፈራጅ ነበር(ጸ 18፡ 13-26)፡፡ እግዙአብሔር በሲና ሕግን ሰጥቶ ከእስራኤሌ ጋር 
ሊዯረገው ቃሌኪዲን ሙሴ መካከሇኛ ነበር(ጸ 19፡ 7፤ገሊ 3፡ 19)፡፡ እግዙአብሔር የሚመሇክበትን ዴንኳን 
መቅዯስ አሠራ(ጸ 25-31 እናከ35-40)፡፡ በእጁም አሮንና ሌጆቹን ሇክህነት የሇየ ሇሕዜቡም የጸሇየ ካህን 
ነበር(መዜ 99፡ 6፤ላ 8 እና 9 ጸ 32፡ 30-32)፡፡ እግዙአብሔር “አፍ ሇአፍ በግሌጥ” ያናገረው 
እግዙአብሔርንም “ፊት ሇፊት” ያወቀ ነቢይ ነበር(ኁ 12፡ 6-8፤ዲ 34፡ 10-12)፡፡ አብዚኛዎቹ በእጅ ስሇ 
ተጻፉ አምስቱ የኦሪት መጻሕፍት “የሙሴ” ተብሇው ይጠራለ(ለቃ 24፡ 27)፡፡ 

►በምን መሌኩ ነው ሙሴ የክርስቶስ ምሳላ ሉሆን የሚችሇው?  

በአዱስ ኪዲን ውስጥ በተዯጋጋሚ ሙሴ የክርስቶስ ምሳላ እንዯሆነ ከተገሇጸባቸው ምክንያቶች ውስጥ 
ጥቂቶቹን ሇመጥቀስ ያህሌ፦ 

ነቢይ በመሆኑ(ዲ 18፡ 15-19፤ሐዋ 3፡ 22)፤ በታማኝነቱ(ዕብ 3፡ 1-6)፤ የማዯርያውን ዴንኳን 
በመትከለና በማገሌገለ(ዕብ 8-9) እንዱሁም በዯረሰበት ተቃውሞ(ሐዋ 7፡ 35-40) ተዯጋግሞ 
ተጠቅሷሌ፡፡ በኮሬብ በተገሇጠው ክብር ፊቱ የበራ የእግዙአብሔር ሰው ሙሴ በዯብረታ ቦር የክርስቶስን 
የክብር መገሇጥ አየ፡፡ ሙሴ አስቀዴሞ በትንቢትና በምሳላ ስሇክርስቶስና ስሇሞቱ ጻፈ(ዮሐ 5፡ 46፤ 3፡ 
15)፤ ስሇ ትንቢቱም መፈጸም በታቦር ከክርስቶስ ጋር እንዱነጋገር ዕዴሌ አገኘ(ለቃ 9፡ 30-31 ጸ 34፡ 
29-35፤ 2ቆሮ 3፡ 7-18)፡፡ 
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►ሙሴ ታቦት የተባሇውን ቅደስ ነገር እንዯሠራ ይታወቃሌ፤ ሇመሆኑ የዙህ ታቦት አሠራሩ እንዳትና 
ከምን ነበር? ዋና አገሌግልቱስ ምን ነበር?  

ሙሴ በእርግጥ ከግራር እንጨት ታቦትን እንዱሠራ ታ፡፡ አሠራሩም ሣጥን ዓይነት ነበረ፡፡ ታቦቱ 
በወርቅ የተሇበጠ መክዯኛውም ከወርቅ የተሠራ ነበር፤ በሊዩም ሁሇት ኪሩቤሌ ተቀርጸዋሌ፡፡ የታቦቱ 
አገሌግልት የነበረው፦ 

1. ዏሠርቱ ቃሊት የተጻፉባቸው የሁሇቱ ጽሊት ማኖርያ፤ 

2. ከእስራኤሌ መሪዎች ጋር የእግዙአብሔር መገናኛ ነበር፡፡ ስሇዙህ ታቦቱ እግዙአብሔር ከሕዜቡ ጋር 
የመኖሩ ምሌክት ነበር (ጸ 25፡ 1-22፤ 40፡ 20)፡፡ 

ሙሴ ታቦቱን አሠርቶ ሲያበቃ በመገናኛው ዴንኳን ውስጥ አኖረው፡፡ የእስራኤሌም ሕዜብ 
ይውት ይጓዘ ነበር፡፡ በተሇይም ዮርዲኖስን ሲሻገሩና ኢያሪኮን ሲዝሩ ካህናት ተሸክመውት ፊት ፊት 
ይሄደ ነበር(ኢያ 3፡ 16)፤ የእስራኤሌ ሕዜብ ከኃጢአታቸው ሳይመሇሱ በጦርነት እንዯመከሊከያ መሣርያ 
ሲሸከሙት ታቦቱ በመሳፍንት መን በፍሌስጤማውያን ተማረከ፡፡ ታቦቱ በእግዙአብሔር ስም የተጠራ 
ስሇነበር እግዙአብሔር በፍሌስጤማውያን ሊይ ብዘ ተአምር አዯረገ፤ ፍሌስጤማውያንም መሇሱት(1 
ሳሙ 4-6) ፡፡ በኋሊም ዲዊት ወዯ ኢየሩሳላም አመጣው፡፡ ሲያመጣውም ዖዚ የተባሇው ሰው በዴፍረት 
ስሇ ነካው ተቀሠፈ(2ሳሙ 6)፤ ሰልሞንም ራሱ በሠራው ቤተመቅዯስ አኖረው(1ነገ 8)፡፡ ታቦቱ 
በኢዮስያስ መን በቤተመቅዯስ ነበረ(2 ዛናመ. 35፡ 3)፡፡ በዙያን ጊዛ ነቢዩ ኤርምያስ ወዯፊት የእስራኤሌ 
ሕዜብ ስሇታቦቱ ምንም እንዯማያስብ ትንቢት ተናገረ(ኤር 3፡ 16)፡፡ 

ነቡከዯነፆር ኢየሩሳላምን ሲያፈርስ ታቦቱ የጠፋ ይመስሊሌ፡፡ ምክንያቱም ሩባቤሌ በሠራው ቤተመቅዯስ 
ታቦት አሌነበረምና፡፡ በአዱስ ኪዲን የቃሌኪዲኑ ታቦት በእግዙአብሔር ሰማያዊ መቅዯስ እንዯታየ 
ተጠቅሷሌ (ራእ 11፡ 19)፡፡ 

►ሙሴ ከሲና ተራራና ከኮሬብ ጋር በተያያ መሌኩ ብዘ ጊዛ ይጠቀሳሌ፤ ሙሴና ሲና ተራራ 
ግኑኝነታቸው ምንዴን ነው?   

ሲና ብዘ ጊዛ ተራራ እንዯሆነ ሲጠቀስ ይዯመጣሌ፤ ነገር ግን ሲና ተራራ ሳይሆን ብዘ ተራሮች 
በውስጡ የያ ወይም ያካተተ ከግብጽ አገር በስተምሥራቅና ከእስራኤሌ በስተዯቡብ የሚገኝ አገር ነው፡፡ 
በሲና ምዴረ በዲ እስራኤሊውያን በሙሴ መሪነት 40 ዓመት እንዯ ተጓዘ ይታወቃሌ (ጸ 19፡ 1)፡፡ 
ላሊው ዯብረሲና የሚባሇው ሲና ውስጥ ከሚገኙት ተራሮች አንደ ሲሆን ዏሠርቱ ቃሊት የተሰጡበት 
ተራራ ነው(ጸ 19፡ 20)፡፡ ይህ ዯብረ ሲና ኮሬብም ተብል ይጠራሌ(ጸ 3፡ 1፤ዲ 4፡ 9-10)፡፡ ሙሴም 
ዏሠርቱ ቃሊት በዙህ ተራራ ሊይ ሆኖ ስሇ ተቀበሇ ስሙ በተዯጋጋሚ ከዙህ ተራራ ጋር በተያያ መሌኩ 
ይጠራሌ፡፡ 

►ሙሴ ከሕግ ጋር በተያያ መሌኩ ሇምን ይጠቀሳሌ? 

በመሠረቱ ሙሴ ከእግዙአብሔር ንዴ በዯብረ ሲና የተቀበሊቸው ዏሠርቱ ቃሊት ሕግ ስሇነበሩ ከዙያ ጋር 
በተያያ መሌኩ ሲጠቀስ ይታያሌ (ዲ 4፡ 13)፡፡ ትእዚዚቱ በቃሌኪዲን መሌክ ተሰጡ(ጸ 20፡ 1-17)፡፡ 
ሕግ አምስቱ የሙሴ መጻሕፍትን(ማቴ 5፡ 17፤ለቃ 16፡ 16) እና ብለይኪዲን በሙለ (ዮሐ 10፡ 34፤ 
12፡ 34) ሉያመሇክት ይችሊሌ፡፡ ሇዙህ ነው ሙሴ ከሕግ ጋር በተያያ መሌኩ የሚጠቀሰው፡፡ 

►ዏሠርቱ ትእዚዚት የሚባለት የትኞቹ ናቸው? ሇምንስ ተሰጡ? 
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ዏሠርቱ ትእዚዚት የሚባለት እግዙአብሔር በሙሴ አማካኝነት በዯብረሲና ሇእስራኤሌ የሰጣቸው የኪዲን 
ትእዚዚት ናቸው (ጸ 19፡ 5 – 20፡ 17)፡፡ ትእዚዚቱ በሁሇት ጽሊት በእግዙአብሔር ጣት የተጻፉ 
ናቸው(ጸ 31፡ 18)፡፡ ጽሊቱም በታቦቱ ውስጥ ተቀመጡ (1ነገ 8፡ 9)፡፡ ከዓርባ ዓመታት በኋሊ ወዯ 
አገራቸው ሉገቡ ሲዯርሱ ሙሴ ትእዚዚቱን በዴጋሚ አስታወሳቸው፡፡ ሆኖም የእስራኤሌ ሕዜብ ሁኔታ 
አዱስ ስሇሆነ ሰንበትን የማክበር ምክንያት ተሇወጠ፤ የባሌንጀራንም እርሻ ዯግሞ እንዲይመኙ ታዘ(ዲ 
5፡ 6-21)፡፡ በጸ 20፡ 2 መሠረት ዏሠርቱ ትእዚዚት የተሰጡት ዯኅንነትን ተቀብል በቃሌኪዲን ውስጥ 
ሇሚገኘው የእስራኤሌ ሕዜብ ነው፡፡ የተሰጡበትም ምክንያት ዯኅንነት ባሇው ሕይወት እግዙአብሔርን 
እንዳት መከተሌ እንዲሇባቸው የእግዙአብሔርን ፈቃዴ ሇቃሌኪዲኑ ሕዜብ ሇማስረዲትነው፡፡ 

►ሰንበትን አክብር፤ ቀዴሰውም ሲሌ የትኛውን ቀን ያመሇክታሌ?ሇምንስ መከበር ያስፈሌገዋሌ? 
አሇማክበርስ ምን ሉያስከትሌ ይችሊሌ? 

ሰንበት በዕብራይስጥ “ማቆም” “መተው” ማሇት ነው፡፡ እስራኤሊውያን ሰባተኛውን ቀን ሇእግዙአብሔር 
እንዱቀዴሱት ከሊይ በተረሩት ዏሠርቱ ትእዚዚት ተነግረዋሌ(ጸ 20፡ 8-11)፡፡ ከዙህም በሊይ ሰንበት 
በእግዙአብሔርና በሕዜቡ መካከሌ የቃሌኪዲን ምሌክት ነው(ጸ 31፡ 17)፡፡ በዙህም ምክንያት ሰንበትን 
አሇማክበር ከባዴ ቅጣትን ያስከትሌ ነበር(ኁ 15፡ 32-36)፡፡ 

ሰንበት የእግዙአብሔር ሥራ እንዱታወስ ያዯርጋሌ፡፡ በመጀመሪያ እግዙአብሔር ስዴስት ቀን 
ሠርቶ እንዲረፈ ሁለ ሰውም በዙህ ዓሇም ሠርቶ ወዯ ሇዓሇም ዕረፍት አገራቸው ሲዯርሱ ዏሠርቱ 
ቃሊት በዴጋሚ ተነገራቸው፡፡ ከዙህም ሊይ ሰንበት እግዙአብሔር እስራኤሌን ከግብጽ ባርነት 
እንዲወጣቸው ያመሇክታሌ(ዲ 5፡ 12-16)፡፡ እስራኤሌ ቀኑን በሚገባ ባሇ ማክበራቸው በነቢያት 
ተወቅሰዋሌ(ሕዜ 20፡ 12-16፤አሞ 8፡ 6)፤ እንዱያከብሩትም ተስፋ ተሰጥቷቸዋሌ(ኢሳ 56፡ 2-4፤ 58፡ 
13-14)፡፡ ነህምያ ሰንበትን አስከብሯሌ(ነሀ 10፡ 31፤ 13፡ 15-22)፡፡ ኢየሱስ ሰንበትን አክብሯሌ(ለቃ 4፡ 
16)፤ የፈሪሳውያንን የሰንበት አከባበር ግን ተቃውሟሌ፡፡ እነርሱ ቀኑ እንዱከብር ብቻ እሸት ከመቅጠፍ፣ 
ዴውይ ከመፈወስ እስኪ ከሇክለ ዴረስ ብዘ ሕግና ወግ ዯንግገው ነበር፡፡ ክርስቶስ ግን ከሰው ወግና 
ሥርዓት ምህረት እንዯሚበሌጥ አስተማረ(ማቴ 12፡ 1-14)፡፡ 

►በአዱስ ኪዲን መንስ እነዙህ ትእዚዚት ተሽረዋሌን? 

በአዱስ ኪዲን መንም እነዙህ ትእዚዚት አሌተሻሩም፤ ምክንያቱም የእግዙአብሔርንና የሕዜቡን ግኑኝነት 
በማናቸውም መን በቋሚነት ያስረዲለ፡፡ በእነዙህ ትእዚዚት ውስጥ የሚታየው የእግዙአብሔር 
መሠረታዊ ፈቃዴ “ታሊቂቱና ፊተኛይቱ…ሁሇተኛይቱም” በተባለት ትእዚዚት ተጠቃሌል ይገኛሌ(ማቴ 
22፡ 36-40፤ሮሜ 13፡ 8-10)፡፡ እነዙህም፦ ከሁለም የሚበሌጠውና የመጀመርያው ትዕዚዜ የተባሇው 
“እግዙአብሔር አምሊክህን በፍጹም ሌብህ፣ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም አሳብህ ውዯዴ” ሲሆን ይህንን 
የሚመስሇው ሁሇተኛው ትእዚዜ “ሰውን ሁለ እንዯራስህ አዴርገህ ውዯዴ” የሚሇው ነው፡፡ 

ስሇዙህ ትእዚዚቱ በቃሌም ሆነ በመንፈስ በአዱሰ ኪዲን ይገኛለ፡፡ በብለይ ኪዲን መን እንዯታየው ሁለ 
በአዱስ ኪዲንም የእግዙአብሔርን ትእዚዚት መጠበቅ አሇብን (ዮሐ 15፡ 14)፡፡ አዱስ ኪዲን እነዙህን 
ትእዚዚት ሕይወታችንን ሇመምራት የሚያገሇግለ ናቸው(ገሊ 4፡ 4-5)፡፡ 

ትምህርቱ አጋጅ፦ አባ ምሥራቅ ጥዩ 

የትምህርቱ አስተባባሪ፦ ተስፋዬ ባዯዢ 
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የሚከተለትን ጥያቄዎች ከመሇሱ በኋሊ ወዯ ሀገረስብከቱ የተሌእኮ ትምህርት ዜግጅት ክፍሌ ይሊኩት፡፡ 

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

1. ሙሴ እስራኤሊዊ ወይም ከዕብራውያን ወገን ሆኖ እያሇ በግብጻውያን ንጉሥ በፈርዖን ቤት ሉገኝና 
ሉያዴግ እንዯቻሇ ከጸ 2 እንረዲሇን፡፡ ከሚከተለት ውስጥ የትኛውን ነው ሙሴ በፈርዖን ቤት 
የመገኘቱና የማዯጉ ምክንያቶች ውስጥ የማይካተተው? ሀ) “ከዕብራውያን አዱስ የሚወሇዯውን ወንዴ 
ሌጅ ሁለ እያነሣችሁ ዓባይ ወንዜ ውስጥ ጣለ፤ ሴቶች ሌጆች ግን በሕይወት ይኑሩ” የሚሇው የንጉሡ 
ትእዚዜ ሇ) ሕፃኑ መሌከ መሌካም መሆኑንና እናቱ እንዲይገዯሌባት በቅርጫት አዴረጋ ወንዜ ዲር 
ማኖርዋን ሐ) የፈርዖን ሴት ሌጅ ሕፃን ማሳዯግ ትፈሌግ ስሇ ነበር ከዕብራውያን ሕፃናት አንደ 
አምጡሌኝ ብሊ ማዜዋን መ) የሕፃኑ የሙሴ እኅት ወዯ ፈርዖን ሌጅ ወዯ ሌዕሌቲቱ ሄዲ “ይህን ሕፃን 
እያጠባች የምታሳዴግሌሽ ከዕብራውያን ሴቶች አንዱት ሞግዙት ሌጥራሌሽን?” ብሊ መጠየቋን ሠ) 
መሌሱ የሇም፡፡ አስተውሌ፦ ይህንን ጥያቄ ሇመመሇስ ኦሪት ጸአት ምዕራፍ 1 እና 2 ቀዴመው በዯንብ 
ያንብቡ፡፡ 

2. ሙሴ መንጋውን በኮሬብ ተራራ ሲጠብቅ ሳሇ የእግዙአብሔር መሌአክ በቁጥቋጦ ውስጥ በተቀጣጠሇ 
የእሳት ነበሌባሌ መካከሌ ሆኖ እንዯ ተገሇጠሇት ይታወቃሌ፤ ከሚከተለት ውስጥ የትኛውን ነው በዙያን 
ጊዛ ከተከናወኑት ነገሮች ውስጥ የማይካተተው ወይም ሐሰት የሆነው? ሀ) “የቆምህባት ምዴር 
የተቀዯሰች ስሇሆነች ጫማህን አውሌቅ” ተብል መታዘን ሇ) ሙሴ እግዙአብሔርን ፊት ሇፊት ማየቱን 
ሐ) እግዙአብሔር ስሜ “ያሇሁና የምኖር ነኝ” ስሜም ሇሊሇም ይኸውነው፤ ወዯፊት የሚነሣው 
ትውሌዴ ሁለ የሚያውቀኝ በዙሁ ስም ነው ማሇቱን መ) ሙሴ የእግዙአብሔርን ጥሪ “የመናገር ችልታ 
የሇኝም፤ እኔ አንዯበቴ የሚኮሊተፍና አጥርቼ ሇመናገር የማሌችሌ ነኝ” ማሇቱን ሠ) እግዙአብሐየር 
ሙሴን “ላዋዊ የሆነው ወንዴምህ አሮን አሇ፤ እርሱ ጥሩ ተናጋሪነውና ይረዲሃሌ ማሇቱን፡፡ አስተውሌ፦ 
ይህንን ጥያቄ ሇመመሇስ ጸ 4-5 በትኩረት ዯጋግሞ ማንበብ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

3. ሰንበት በዕብራይስ ጥቋንቋ “ማቆም” “መተው” ማሇት እንዯሆነ ከሊይ ተገሌጿሌ፡፡ ከሚከተለት ውስጥ 
የትኛውን ነው ሰንበትን በተመሇከተ ትክክሇኛ ያሌሆነው? ሀ) ሰንበት በእግዙአብሔርና በሕዜቡ መካከሌ 
የቃሌኪዲን ምሌክት ነው ሇ) እንዯ ብለይ ኪዲን አገሊሇጽ ሰንበትን አሇማክበር ከባዴ ቅጣትን ያስከትሊሌ 
ሐ) ኢየሱስ ሰንበትን አክብሯሌ፤ የፈሪሳውያንን የሰንበት አከባበር ግን ተቃውሟሌ መ) ዚሬም ቢሆን 
ሰንበትን በሚገባ አሇማክበር እንዯ ኃጢአት ይቆጠራሌ፤ ሰንበትን ያሊከበረ ንስሓ መግባት ይኖርበታሌ 
ሠ) ሁለም ትክክሌ ናቸው 

4. በአዱስ ኪዲን ውስጥ በተዯጋጋሚ ሙሴ የክርስቶስ ምሳላ እንዯሆነ ከተገሇጸባቸው ምክንያቶች ውስጥ 
ጥቂቶቹን ግሇጽ፡፡ (ምሊሽዎን በወረቀቱ በስተ ጀርባ በኩሌ ይጻፉት)፡፡ 

5. ዏሠርቱ ትእዚዚት የሚባለት እግዙአብሔር በሙሴ አማካኝነት በዯብረሲና ሇእስራኤሌ የሰጣቸው 
የኪዲንት እዚዚት መሆናቸው ይታወቃሌ (ጸ 19፡ 5 – 20፡ 17)፡፡ እነዙህ ዏሠርቱ ትእዚዚት በሁሇት 
ይከፋሊለ፤ የሚከፈለትም የተወሰኑት ሰው ከእግዙአብሔር ጋር ያሇውን ሁኔታ ስሇሚመሇከቱና ቀሪዎቹ 
ዯግሞ ሰውን ወይም ሰው ከሰው ጋር የሚኖርበት ሁኔታ (ማኅበራዊ ግኑኝነትን) የሚመሇከቱ ናቸው፡፡ 
ከእነዙህ ዏሠርቱ ትእዚዚት የትኞቹ ናቸው ሰው ከእግዙአብሔር ጋር ያሇውን (እግዙአብሔርን 
የሚመሇከት) እና ሰው ከሰው ጋር ያሇውን ግኑኝነት (ሰውን የሚመሇከት)? ዏሠርቱ ትእዚዚት በሁሇት 
መከፈሊቸውን ከፋፍሇው ያሳዩ፡፡ 


