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የእግዙአብሔር እቅዴ 

የእኛ ምርጫ 

ኦሪት ፍጥረት 1 – 11 
 

 ትምህርት 1፡ ፍጥረት - ፍጥረት በእግዙአብሔር እቅዴ 

 ትምህርት 2፡ ውዴቀት - ይህ ሇምን ሆነ? 

 ትምህርት 3፡ ቃየን እና አቤሌ - እኔ የወንዴሜ ጠባቂ ነኝ? 

 ትምህርት 4፡ የጥፋት ውሃ - ከአሁን በኋሊ ዲግም አይሆንም! 

 ትምህርት 5፡ የባቢልን ግንብ - ከኖህ እስከ አብራም 

 

 

 

“ በቃሌህ ታምኛሇሁና የሚፈሩህ እኔን አይተን ዯስ ይሊቸዋሌ፡፡”       
መዜ119፡74 
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ትምህርት አንዴ 

ፍጥረት፡ የእግዙአብሔር እጅ ሥራ 

ፍጥረት 1-2፤ የፍጥረት ታሪክ 

 
የትምህርት አንዴ  

መግቢያ                                                                  

ትምህርት 1፡ ፍጥረት 1-2                            

 እግዙአብሔር ፈጣሪ                                 

 ፍጥረት በ “ ኦሪት ፍጥረት” አገሊሇፅ                   

 የሰንበት ቀን መመሠረት                               

 የሰው አፈጣጠር                           

 ጋብቻ                                           

 መሌካምና ክፉን የምታሳውቅ ዚፍ                          

 ትግበራ                         
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መግቢያ 

ኦሪት ፍጥረት በመፅሏፍ ቅደስ ውስጥ የመጀመሪያው መፅሏፍ ነው፡፡ ፍጥረት 

የሚሇው ቃሌ በእንግሉዜኛ “ጄኔሲስ”  ሲሆን ትርጉሙ “መጀመሪያ” ማሇት ነው፡፡ 

የመጀመሪያው መፅሏፍ “በመጀመሪያ”በሚሇው መክፈቻ ቃሌ ይጀምርና ስሇፍጥረት መፅሏፍ 

ቅደሳዊ ማብራሪያን ይሠጣሌ፡፡ በመጀመሪያዎቹ ሁሇት ምዕራፎች የፍጥረትን መፅሏፍ 

ቅደሳዊ ማብራሪያን እናነባሇን፡፡ እግዙአብሔር ሁለንም ነገሮች በሰማይ ውስጥና በምዴር 

ሊይ ሠራቸው፡፡ ሁለም የእግዙአብሔር ፍጥረት መሌካም ነበር፤ በጣም መሌካም! ኦሪት 

ፍጥረት ምዕራፍ አንዴና ሁሇት ስሇመጀመሪያው ወንዴ አዲምና ስሇመጀመሪያዋ ሴት ሄዋን 

አፈጥጠር ማብራሪያ ይሠጣሌ፡፡ እግዙአብሔር በራሱ መሌክ ከፈጠራቸው በኋሊ የዔዯንን 

ገነት እንዴንከባከቧት እንዱጠብቋት በዙያ በዓሊማ አስቀመጣቸው፡፡  

በኦሪት ፍጥረት ውስጥ የተጀመሩት የፍጥረት ሥራዎች በኦሪት ፍጥረት ብቻ 

አሌተዯመዯሙም፡፡ አንዴ ዯስ የሚሌ ነገር በፍጥረት 2፡10 ሊይ እናገኛሇን፡፡ በዙህ ክፍሌ 

ሊይ ስሇ መጀመሪያው ወንዜ ተጠቀሶ እናገኛሇን፡፡ በቁጥር አስር ሊይ እንዱህ ብል 

ይጀምራሌ፤ “ወንዜም ገነትን ያጠጣ ንዴ ከዔዴን ይወጣ ነበር፡፡” ወንዘም በአራት የወንዜ 

ምንጮች ይከፈሌ ነበር ፡፡ በዙህ ቁጥር ሊይ በጥቂቱ የምንረዲው ነገር ቢኖር የፍጥረት 

ታሪክን አስፈሊጊነት ነው፡፡   

እንዯምናውቀው ማንኛውም ወንዜ መነሻ አሇው፡፡ “ያንግትዜ” የሚባሇው ወንዜ በዯቡብ 

ኮሪያ “ኩግሃይ-ቲቤታኒ” ከሚባሌ የበረድ ክምር ካሇበት ከፍታ ቦታ የሚነሣ ሲሆን እንዱሁም 

“ሃን” የሚባሇው” ዯቡብ ኮሪያ ወንዜ ዯግሞ “ከነምሃንና ቡክሃም” የሚባለ ወንዝች መገናኛ 

ስፍራ ይነሳሌ፡፡ ታሊቁ “አማዝን” ወንዜም የተገኘው ከ“አንዳስ” ተራሮች ሲሆን በጣም 

ረዥሙ ወንዜ አባይ ዯግሞ መነሻው ከኢትዮጵያ ነው፡፡ ሁለም ወንዝች መጠናቸው 

ሳያግዲቸው የራሳቸው መነሻ አሊቸው፡፡ ከኤዯን ገነት የመነጨው ወንዜ መነሻውን  ከቅደሳት 

መጻህፍት መካከሌ ቀዲሚ ከሆነው መጽሏፍ በሁሇተኛው ምዕራፍ አዴርጎ እየተምገገ 

በመጽሏፍ ቅደስ ታሪክ ውስጥ አሌፎ ዚሬ ዯርሷሌ እስከ ሊሇምም ይቀጥሊሌ፡፡ ይህንን 

ወንዜ በቅደሳት መፃህፍት ፍሰት ውስጥ መከተሌ እንችሊሇን፡፡ ይህ ወንዜ በአራቱም 
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ምንጮቹ በጊዛና በቦታ ሕያው ወንዜና በስዕሊዊ አገሊሇጥ ህዜቦችን የህይወት ሁለ ምንጭ 

ከሆነው ጋር የሚያገናኝ ወንዜ ነው፡፡  

የፍጥረት መፅሏፍ ሌክ እንዯዙህ እንዯ ታሊቁ ወንዜ ምንጭ የሆነ መፅሃፍ ነው፡፡ 

የእግዙአብሔርን ቃሌ ባጠናህ መጠን እነዙህን ጅማሬዎች ስታስስ ከትምህርቱ በምትመገበው 

ነገር ትዯሰታሇህ፡፡ በዙህ ሌምምዴ ተዯሰትበት፡፡ ይህ ጥናት የነፍስህን ጥማት የሚያረካ 

የህያው ውሃ ዥረት ይሁንሌህ (ዮሏ 4፡10)፡፡  

የመፅሏፍ ቅደስ የዲሰሳውን ጉዝ የምንጀምርበት ሰዓት ሊይ ዯርሰናሌ፡፡ መፅሃፍ 

ቅደስህን ፍጥረት ምዕራፍ አንዴን ክፈት፡፡ ከምዕራፉ ቁጥር አንዴ እንጀምር፡፡ 

የመጀመሪያዎቹን ሦስት ቃሊቶችን ፃፋቸው፡   

   

 

ክፍሌ 1 

መግቢያ፡ ይህ የትምህርት ክፍሌ የፍጥረትን መጥሏፍ ቅደሳዊ ማብራሪያ በቅርበት 

እንዴትመሇከት እዴሌ ይሰጥሃሌ፡፡ የትምህርቱ አካሄዴ ሇክርክር ሳይሆን ስሇ ሰማይና ምዴር 

አፈጣጠር ትክክሇኛ መረጃ ከእግዙአብሔር ቃሌ እንዴታገኝ የሚመሩህን ጥያቄዎች በውስጥህ 

ሇመጫር ነው፡፡ በጥናትህ ተዯሰት! 

የቤት ሥራ፡ የፍጥረትን የመጀመሪያዎቹን ሁሇት ምዕራፎች አንብብ፡፡ 

መሌመጃ፡ 

1. ፍጥረት 1፡1 ምን ይነግረናሌ? 

ሀ.________________________________________________________________ 

ሇ.________________________________________________________________ 

 እግዙአብሔር ፈጣሪ እንዯሆነና ሰማይና ምዴር ዯግሞ ፍጥረታት እንዯሆኑ ተነግሮናሌ፡፡ 

አሁን በመጀመሪያ ተኩረታችንን እግዙአብሔር ፈጣሪ ነው በሚሇው እውነታ ሊይ እናዴርግ፡፡ 

2. ቀጥል የተረሩት ሦስት ተጨማሪ ማጣቀሻዎች ፍጥረትን የፈጠረው እግዙአብሔር 

ነበር የሚሇውን እውነታ የሚያወሱ ናቸው፤  

ሀ. መዜሙር 102፡25  ስሇእግዙአብሔር ሲናገር እንዱህ ይሊሌ፤ 
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“_________________________________________________________________

_________________________________________________________________” 

ሇ.  መዜሙር 115፡15 ስሇ ጌታ የሚሰጠው ማረጋገጫ፤ 

“_________________________________________________________________

_________________________________________________________________” 

ሏ. መዜሙር 148፡5 ይሊሌ፤ “እርሱ ____________________________________ 

እና እነርሱ  __________________________________________” 

 

ማስተጋባት (ርፍላክሽን)፡ ጥቂት ሀሳቦችህን ሇመመዜገብ ጀምር፡፡ 

1. እግዙአብሄር ፈጣሪ ነው ማሇት ሇኔ ምን ማሇት ነው? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ሇጥቂት ጊዛ አንተ ስፈጠርከው ነገር አስብ፣ ምናሌባት የተፈበረከ ወይም በእጅህ 

የሠራኸው ነገር ሉሆን ይችሊሌ፡፡ አንዴን ነገር እንዯፈጠረ ሰው በጣም አስበህበታሌ እናም 

ሇሥራው ጥንቃቄ ታዯርጋሇህ፡፡ ጥቂት ጊዛ ውሰዴና የሰማይና የምዴር የመፍጠር ሥራውን 

ሇመጀመር የተጋጅ እግዙአብሄርን በሥራው ሊይ እንዲሇ አስበው፡፡ ሥራውን በጥንቃቄ 

ማቀደን ስታስበው የሚሰሙህ ጥቂት ስሜቶችህ  ምን ምንዴናቸው? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 2 

የቤት ሥራ፡ ፍጥረት 1፡1-2 ዯግመህ አንብበው 

መሌመጃ፡ 

1. እግዙአብሔር ሰማይንና ምዴርን ከመፍጠሩ በፊት መፅሏፍ ቅደስ መሬት ምን 

ትመስሊሇች ይሊሌ (ፍ 1፡2)? 

ሀ.________________________________________________________________ 

ሇ.________________________________________________________________ 
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ሏ.________________________________________________________________ 

    ቅርፅ-አሌባ፣ ባድና  በጨሇማ የተሸፈነ… እነዙህ ቃሊት ትንሽ እንግዲ ነገር ይመስሊለ፤ 

አይዯለም? ባድና ጨሇማ የሚሇውን ሇመረዲት ከባዴ አይዯሇም ነገር ግን ቅርፅ-አሌባ 

ምንዯነው? አንዲንዴ በእንግሉኛ ቋንቋ የተተረጎሙ የመፅሏፍ ቅደስ ትርጉሞች 

“የመጀመሪያውን ጊዛ” ግራ የተጋባና ባድ፣ ቅርፅ የላሇውና ምንም የላሇበት ይለታሌ፡፡ 

አንደ ሥርዓት-አሌባ ዜብርቅርቅ ነበር ብልታሌ፡፡ዯስ የሚሇው ነገር፤ በጥርጣሬ ጊዛ፣ 

በሥርዓት-አሌባነት ጊዛና በባድነት ጊዛ እግዙአብሔር ሇመሥራት መወሰኑ ነው፡፡  

2. በፍጥረት 1፡2 ውስጥ ሇአንባቢው የእግዙአብሔርን መሇኮታዊ መገኘት የሚነግሩት 

ቃሊት የትኞቹ ናቸው? 

__________________________________________________________________ 

የእግዙአብሔር መንፈስ በዙያ ነበር፡፡ እንዱህ ተብሇናሌ የእግዙአብሔርም መንፈስ በውኃ 

“ሊይ ሰፍፎ” ነበር፡፡ በዙያን ወቅት አንዴ ሇየት ያሇ ነገር እንዯተከናወነ ይሰማናሌ፡፡ የዙህ 

ምሳላው ዯግሞ አንዴ ወሊጅ ሇሌጁ የሚያዯርገውን ከሇሊ የሚያሳይ ነው፡፡ 

3. የእግዙአብሔርን መንፈስ መገኘት ሇመግሇፅ ምን ዓይነት ሥዕሊዊ መግሇጫዎችን ወይም 

ምሳላዎችን ትጠቀማሇህ? ኦሪት ዲግምና ትንቢተ ኢሳያስ ሉረደህ ይችሊለ፡፡ የሚከተለትን 

ሌብ በሌ! 

ሀ. ዲግም 32፡11- 

______________________________________________________ 

ሇ. ኢሳይያስ 31፡5- 

______________________________________________________ 

ትግበራ፡ እግዙአብሔር ቅርፅ-አሌባ፣ ባድና ጨሇማ በሆነ ነገር ሊይ ሰፍፎ ነበር፡፡ መቼ ነው 

ህይወቴ እንዯዙያ…ቅርፅ-አሌባ፣ ባድና ጨሇማ ሆና የተሰማት? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

በእነዙያ ጊዛያቶች በጥበቃው መከሇላን በማወቅ ሇእግዙአብሔር ክብርን መስጠት ምን 

ዓይነት ሌዩነት ያመጣ ይሆን?    

_________________________________________________________________ 
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ፀልት፡ ጌታ ሆይ! ፍጥረት ከመጀመሩ በፊት እንኳን ስሇመሇኮታዊ መገኘትህ 

አመሰግንሃሇሁ፡፡ በሰራኸው ሁለ ሊይ መስፈፍህን ቀጥሇሃሌና፣ የእጅህ ሥራ ሇሆነው 

ሇፍጥረትህ ስሇምታዯርገው ጥንቃቄ፣  ሇእኔና ሇምወዲቸው ሁለ ስሇምታዯርገውም ጥንቃቄ፣ 

አመሰግንሃሇሁ፡፡ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 3 

የቤት ሥራ፡ አሁን ፍጥረት አንዴን በሙለ አንብብ፡ 

መሌመጃ፡ በዙህ ምዕራፍ ውስጥ እግዙአብሔር እንዯፈጣሪ ሲናገርና ፍጥረት ዯግሞ ወዯ 

መሆን ሲያመጣ እናስተውሊሇን፡፡ ፍ 1፡3 ምሳላ ነው፡፡ በመዜሙር 148፡5 የምናነበው፤ 

 “… ሇእርሱ _____________________እና እነርሱም ________________________.”   

1. እግዙአብሔር በትዕዚዘ (በቃለ) የፈጠራቸውን ነገሮች ሁለንም ፃፋቸው፡፡ 

ሀ. በመጀመሪያው ቀን፡ ፍ1፡3-5 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ሇ. ሁሇተኛው ቀን፡ ፍ1፡6-8 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ሏ. ሦሥተኛ ቀን፡ ፍ1፡9-13 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

መ. አራተኛ ቀን፡ ፍ1፡14-19  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ሠ. አምስተኛ ቀን፡ ፍ1፡20-23 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ረ. ስዴስተኛ ቀን፡ ፍ1፡24-27 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. እግዙአብሔር ሇፈጠራቸው የሰጣቸውን የተሇያዩ በረከቶችንና መመሪያዎችን አስብ፡፡ 

ሇምሳላ፣ በቁጥር 3 ብርሃንና ጨሇማን “ሇየ”፡፡ በቁጥር 9 ውሆችን በአንዴ ሥፍራ “ሰበሰበ”፡፡ 

በቁጥር 20 ፍጥረታትን ባረካቸውና እንዱህ አሊቸው “ብዘ ተባዘ ፍሬያማም ሁኑ፡፡” 

3. ሦስት ሏረጎች በምዕራፍ አንዴ ውስጥ ተዯግመዋሌ፤ እነዙህን ሏረጎች ፈሌግና 

እያንዲንደ ሏረግ ስንት ጊዛ በጥቅም ሊይ እንዯዋሇ ፃፍ፡፡ 

ሀ. “እግዙአብሔርም አሇ…” _____ ጊዛ 

ሇ. “ሆነም”_____ጊዛ 

ሏ. “እግዙአብሔርም ያ (በጣም) መሌካም እንዯሆነ አየ፡፡” _____ጊዛ 

4. ከነዙህ ከተዯጋገሙ ሏረጎች ስሇእግዙአብሔር ምን እንማራሇን? 

ሀ.________________________________________________________________ 

ሇ.________________________________________________________________ 

ሏ.________________________________________________________________ 

እግዙአብሔር ፈጣሪ ነው፡፡ ተናገረ፡፡ ፍጥረትም ወዯ ከአሇመኖር ወዯ መኖር መጣ፡፡ 

የፈጠረው ማንኛውም ነገር መሌካም ነበር፤ እንዱያውም በጣም መሌካም (ፍ 1፡23)፡፡ 

የማስተጋቢያ ጠያቄዎች፡ 

1. እግዙአብሔር ፈጣሪ እንዯሆነ ሳስብ፣ የፈጠራቸውን ሁለ ሲጠብቅና ሲንከባከብ መቼና 

የት ነው የማየው? 

__________________________________________________________________ 

2. አንዲንዴ ጊዛ እግዙአብሔር የፈጠረውን “ፍጥረተ-ዓሇም” እንዯጣሇውና እንዯረሳው 

አስባሇሁ? ስሇእርሱ፣ ፍጥረትን ስሇሚጠብቀው ጥበቃ ምንን እማራሇሁ?  

3. _______________________________________________________________ 

ሀ. ቆሊስያስ 1፡16፣17 
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__________________________________________________________________ 

ሇ. ማቴዎስ 6፡25-34 

__________________________________________________________________ 

በጥሌቀት ማጥናት 

1. እግዙአብሔር ከ“መጀመሪያ” በፊት የነበረ ነው፡፡ እርሱ አሌተፈጠረም፡፡ ሊሇማዊ ነው፡፡ 

ሁሌጊዛም ነበረ ሇሁሌ ጊዛም ይኖራሌ፡፡ በራዕይ 1፡8 እርሱ 

እንዯ_______________________እና__________________ተጠቅሷሌ፡፡ በራዕይ 21፡6 

ዯግሞ እግዙአብሄር እንዯ____________________________________እና 

እንዯ__________________________________________ተጠቅሷሌ፡፡ 

 

2. ሰው በጊዛ በመወሰኑ ምክንያት ሇሁለ ነገር መጀመሪያ አሇው፡፡ሇአንተ ጅማሬህ 

የነበሩትን ጥቂት ነገሮችን አስብ፡፡  ምናሌባት ህፃን ሆነህ የተወሇዴክበት ጊዛ ታስተውስ 

ይሆናሌ፣ ወይም መጀመሪያ ትምህርት ቤት የገባህበትን ቀን፣ ወይም የፈጠራ ሃሳብህን 

ጅማሬ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እግዙአብሔር ከጀማሬህ በፊት ነበረ፡፡ ሁላም ነበር፡፡  

የማስተጋቢያ ጠያቄዎች፡ 

1. እግዙአብሔር ሊሇማዊ፣ አሌፋና ኦሜጋ፣ መጀመሪያና መጨረሻ መኆኑን ስታስብ 

የተገዲዯረህ ሃሳብ የትኛው ነው? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. እግዙአብሄር ሊሇማዊ መሆኑን ስታስብ ምኑ ነው ተመቸህ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ፀልት፡ ጌታ ሆይ! የፍጥረት ሁለ ፈጣሪ ስሇሆንክ ዚሬ አመሰግንሃሇሁ፡፡ ሰማይንና ምዴርን 

በመጀመሪያ ሇመፍጠር ወዯዴህ፡፡ የፈጠርካቸው ሁለ መሌካም ነበሩ፡፡ አመሰግናሇሁ!! 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ክፍሌ 4 

የቤት ሥራ፡ ፍ 2፡1 ፍጥረት ተፈፀመ ይሊሌ፡፡ ከዙያም ቁጥር ሦስትና አራትን እናነባሇን፡፡ 

እነዙህን ጥቅሶች ፃፋቸው፡  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

መሌመጃ፡ በሰባተኛው ቀን የሆነውን በራስህ አገሊሇፅ ፃፈው፡ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ትምህርት፡ እግዙአብሄር ሰባተኛውን ቀን ሇመባረክ የተጠቀመበት መንገዴ ከሥራው በማረፍ 

ነው፡፡ ቀኑን ቀዯሰው፡፡ ሇሌዩ ዓሊማ መርጦ ከቀናት መካከሌ አወጣው፣ ዓሊማው ሇዕረፍት 

ነበር፡፡  

 

ትርጉም፡ መቀዯስ  ማሇት መሇየት ማሇት ነው፡፡ 

 

የሰንበት ቀን፣ የአምሌኮና የዕረፍት ቀን፣ ሇአይሁድች ቅዯሜ የሰንበት ቀናቸው ነው፡ ሆኖም 

ግን የጥንት ክርስቲያኖች የኢየሱስን ትንሣዔ ሇማሰብ እሁዴን መረጡ፡፡ እዙህ ሊይ አስፈሊጊነቱ 

ዋናው ከሳምንቱ የትኛው ቀን ነው ማሇቱ ሳይሆን የእያንዲንደ ሳምንት የሌብ ትርታ የሰንበት 

ቀን፣ የዕረፍት ቀን መሆኑ ነው፡፡     

እግዙአብሔር ሇፈጠረው ህይወት ሥርዓትን ሰጥቷሌ፡፡ የዕረፍት ቀን ትፈሌጋሇህ? 

እግዙአብሔር ይዯከመዋሌ? ያረጃሌ? ማሇት ነውን፤ አይዯሇም፡፡ በአንፃራዊነት እግዙአብሔር 

እረፍትና ዯስታን ከፍጥረቱ ጋር ማሳሇፍ ስሇፈሇገ ነው፡፡ በፍ1፡31 ሊይ ሁለንም አየና 

ሁለም በጣም መሌካም እንዯሆነ አረጋገጠ ይሊሌ፡፡ እግዙአብሔር በአግራሞት ወዯ ዚፎች፣ 

እንሰሳትና ወዯ አዲምና ሔዋን በመመሌከት  “እናንተን ሳበጃችሁ እንዱዙህ ያሇ መሌካም 

ሥራን ሠረሁ!” አሇ፡፡ 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 
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 ሇስዴስት ቀናት ሰዎች ሥራን የመስራት ነፃነት አሊቸው፣ ነገር ግን በሰባተኛው ቀን 

ከሥራቸው እንዱያርፉ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ ሇእኛ ከፍጥረቱ ጋር በምናዯርገው ህብረት  

የምንዯሰትበት ቀን ነው፡፡ ይህ ከእግዙአብሔር ጋር ባሇን ህብረት ሊይ ትኩረት በማዴረግ 

እርሱን እንዴናመሌክበት የተሇየሌን ቀን ነው፡፡ እርሱን እንዴናመሌክ ጊዛ እንዯሚያስፈሌገን 

እግዙአብሄር ያውቃሌ፤ ይህም በፈጣሪና በፍጥረት መካከሌ ያሇውን ግንኙነት በትክከሇኛ 

ሁኔታ ሇመጠበቅ ነው፡፡ እንዱሁም በቀሩት ስዴስት ቀናት በትክክሌ እንዴንሰራ ሇሥጋችንና 

ሇአዕምሮአችን ዕረፍት እንዯሚያስፈሌገን ስሇሚያውቅ ነው፡፡ እንዱሁም ሇቤተሰባችን፣ 

ሇጓዯኞቻችንና ሇማህበረሰባችንም ጊዛ እንዯሚያስፈሌገን ስሇሚያውቅ ነው፡፡ በመጨረሻም፤ 

ከእርሱ ከስራውና ከተፈጥሮ ጋር እንዱኖረን በሰጠን ግንኙነት እንዴንዯሰት ይፈሌጋሌ፡፡      

መሌመጃ፡ የእግዙአብሄር ቃሌ ስሇሰንበት ቀን ይናገራሌ፡፡ ምን እንዲሇ እስቲ ሇጥቂት ጊዛ 

በሚቀጥለት ጥቅሶች ውስጥ እንመሌከት፡ 

ሀ. ፀዓት 16፡23 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ሇ. ዲግም 5፡12-15 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ሏ. ኢሳይያስ 58፡13-14 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ማስተጋባት፡  

1. ሇአምሌኮና ሇእረፍት ፍሊጎታችን እንዴንነቃ የሰንበት ቀን፣ የአምሌኮ ቀን በአንተ 

ህይወት ውስጥ ምን ይመስሊሌ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ግንኙነቶችህን እያሰብህ ቀኑን ሇመቀዯስ ሌታዯርጋቸው የምትወዯውን አንዴ ወይም 

ሁሇት ሇውጦችን ሇያቸው፤ 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 
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ሀ.  ከፈጣሪዬ ጋር ያሇኝን ግንኙነት ሳስበው፣ የሚከተሇውን ሇውጥ ማዴረግ እፈሌጋሇሁ፡ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ሇ. ሰውነቴና አእምሮዬ የእርሱ ፍጥረት መሆናቸውን ሳስበው፤የሚከተሇውን ሇውጥ ማዴረግ 

እፈሌጋሇሁ፡ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ሏ. ከማህበረሰቤ ጋር ያሇኝን ግንኙነት ሳስበው፤ በተሇይ ከቤተሰቤና ጓዯኞቼ እናም ከተፈጥሮ 

ጋር የሚከተሇውን ሇውጥ ማዴረግ እፈሌጋሇሁ፡ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ፀልት፡ እግዙአብሄር ሆይ! አንተ ፈጣሪዬ ነህ፡፡ ሰሇሰጠኸኝ ዏረፍት አመሰግንሃሇሁ፡፡ሁላም 

ያሇ እረፍት በሳምንት ሰባት ቀናት በቀን ሃያ አራት ሰዓታት ስሰራ ራሴን አግኛሇሁ፡፡ አንተን 

እንዲመሌክህና ከራሴና ከላልች ጋር ሊሇኝን ግንኙነት እንዴጠነቀቅ ቃሌህ የዕረፍት ቀኔን 

ያስታውሰኛሌ፡፡ የፍቅርህ ስጦታ የሆነውን ይህንን ህብረት እንዴቀበሇው እርዲኝ፡፡ በሙለ 

ሌቤም እንዴሇማመዯውም አበርታኝ፡፡ እረፍቴን በአንተ ውስጥ ሊግኝ፡፡ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 5 

ትምህርት፡ በፍ 1፡26 እግዙአብሔር አሇ፤ “ሰውን በመሌካችን እንፍጠር…፡፡” መፅሏፍ 

ቅደስ የአዲምንና የሔዋንን የአፈጣጠር ታሪክ በስፋት ይነግረናሌ፡፡ ምዕራፍ አንዴና ሁሇት 

የተሇያየ ዜርዜር ይሰጡናሌ፡፡ ምክንያቱም እነዙህ ሁሇቱ ገሇፃዎች የተፃፉት በተሇያዩ 

አኳኋንና ዓሊማ ነው፡፡ ስሇወንዴና ሴት አፈጣጠር ጥቂት መረጃዎችን በመመዜገብ 

እንጀምር፤ 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 
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መሌመጃ፡               

1. ከእነዙህ ጥቅሶች ስሇ ሰው ሌጅ አፈጣጠር ምን አገኘህ? የወንዴና የሴትን አፈጣጠር 

በተመሇከተ የተገሇጠውን እውነት ሇይተህ ሇማውጣት ሞክር፤ 

ከፍጥረት 1፡ “ሰው” የሚሇው ቃሌ 

የሚያመሇክተው_______________እና_____________ነው፡፡ 

ሀ. ቁጥር 26 – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ሇ. ቁጥር 27-  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ሏ. ቁጥር 28- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

መ. ቁጥር 29- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ከፍጥረት 2፡ እንዯገና ከዙህ ምዕራፍ የወንዴና የሴትን አፈጣጠር በተመሇከተ የተገሇጠውን 

እውነት ሇይተህ ሇማውጣት ሞክር፤ የወንዴዬው ስም ማነው?_____________(ፍ 2፡20)፡፡ 

የሴቷ ስም ማነው? _________(ፍ 3፡20)፡፡ 

ሀ. ቁጥር 5- 

__________________________________________________________________ 

 ሇ.  ቁጥር 7- 

__________________________________________________________________ 

ሏ. ቁጥር 18- 

__________________________________________________________________ 

መ. ቁጥር 20- 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 
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__________________________________________________________________ 

 

ሠ. ቁጥር 21- 

__________________________________________________________________ 

ረ. ቁጥር 22- 

__________________________________________________________________ 

ሰ. ቁጥር 23- 

__________________________________________________________________ 

ትምህርት፡ ፍጥረት 1፤27 ወንዴና ሴት ሁሇቱም በእግዙአብሔር አምሳሌ ተፈጠሩ ይሊሌ፡፡ 

እንዯ እግዙአብሔር ፍጥረት ይህ በኛ ውስጥ የእርሱን ማንነት ያሳያሌ፡፡ እግዙአብሔር 

ሇፍጥረቱ የእርሱን አምሳያያ እንዴናፀባርቅ ሃሊፊነት ሰጥቶናሌ፡፡ መስታወት የፊታችንን 

ምስያ ነው የሚያንፀባርቀው፡፡ ሇሰው ሌጅ  የእግዙአብሔር ዕቅዴ ሇአሇም የእርሱ ነፀብራቅ 

እንዱሆኑሇት ነበር፡፡ የሰው ሌጅ የርሱን አምሳያ ስሇተካፈሇ ማህበራዊ ኑሮን ስንፈጥር፣ 

ምርጫ ስናዯርግ፣ ስንወዴ፣ ስናመሌክ፣ እና ከእርሱ ጋር በህብረት ስንኖር ያንን ምስያ 

እናንፀባርቃሇን፡፡ እግዙአብሔር ሇሰው ሌጆች በህይወታቸው ትርጉምና ዓሊማ እርሱን 

እንዴያንፀባርቁ ሏሊፊነትን ሰጥቷቸዋሌ፡፡ 

 

ጥያቄ፡ እግዙአብሄር በፍ 1፡28 የሰጣቸው በረከት ምን ነበር?  

1.   _____________________________፤_____________________ 

2. ምዴርንም___________________፤______________________፡፡ 

3. ዓሣዎችን፣ ወፎችንና፣ ህያው የሆኑትን ፍጥረታት ሁለ__________________፡፡ 

የማስተጋቢያ ጥያቄዎች፡ 

1. ሇህይወትህ ትርጉምና ዓሊማን የሰጠህ ማነው ወይም ምንዴነው? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ፍጥረት 1፡27ና 28ን ተግበረኸዋሌ? እግዙአብሄር በህይወቴ አስቀምጧሌ ብሇህ 

የምታምነው ዋጋ ያሇው ነገር ምንዴነው? 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. መቼ ነው ከእግዙአብሔር ጋር ሠራተኛ መሆንህን የተረዲኸው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. በምትኖርበት ዓሇም ሊይ እርሱን እንዴታንፀባርቅ በእግዙአብሔር መጠራትህንና 

መባረክህን ማወቅህ በህይወትህ ምን ሌዩነት ያመጣሌ?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

በጥሌቅ ማጥናት፡ እግዙአብሔር ሇፈጠረው ሰው (አምሳለን እንዴያንፀባርቅ ሇጠራውና ሇባረከው 

ሰው) የሰጠው ተፈጥሮን በቅርበት የመንከባከብ ሥራ ከሚከተለት ማጣቀሻዎች ተመሌከት፤ 

► መዜሙር 139ን ሇማንበብ ጊዛ ውሰዴ፤ ከቁጥር13-16 ባሇው ሏሳብ ሊይ ሌዩ አትኩሮት 

አዴርግ፡፡ ሰው ከመወሇደ በፊት እንኳን እግዙአብሄር ከሰው ጋር ስሊሇው ግንኙነት 

እነዙህ ቁጥሮች የሚሰጡት ምሌከታ ምንዴነው?  

__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

► እኛ ሇእግዙአብሔር  ስሊሇን ዋጋ መዜሙር 8፡3-9 ምን ይነግረናሌ? 

_______________________________________________________________           

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

► ሁለ ነገር የኛ ነው ብሇን በምንናገርበት ጊዛ ከ1ኛዛና 29፡14 ምን መረዲትን እናገኛሇን 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 

 

16 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

ፀልት፡ አምሇኬ ሆይ!  እኔን መፍጠር ብቻ ሳይሆን ህይወቴን በአሊማና ትርጉም 

እንዴኖራት ባርከኸኛሌ፡፡ ካንተ ጋር አብሬህ እንዴሠራ ጠርተኸኛሌ፡፡ ሇሠራኸው ስራ 

ሁለ አንተን እንዲንፀባርቅ ሃሊፊነት ሰጥተኸኛሌ፡፡ ኃይሌህ በኔ ውስጥ በሥራ ሊይ 

ስሇሆነ አመሰግናሇሁ፡፡ 

 

ክፍሌ 6 

ትምህርት፡ ፍጥረት 2፡24 ጋብቻን ያስተዋውቀናሌ፡፡ ከመጀመሪያው ከምንም ነገር በፊት 

እግዙአብሔር ጋብቻን መመሥረት ፈሇገ፡፡ ወንዴ አባትና እናቱን ትቶ ከሚስቱ ጋር  አንዴ 

ሥጋ የሚሆነው በጋብቻ ምክንያት ነው፡፡  

 በዙህ ክፍሌ የምናነበው ጋብቻ የሁሇቱን አንዴ ሥጋ መሆንን ነው፡፡ የሠርግ ሥነ 

ስርዓት ሁሇት የተሇያዩ ሰዎችን  አንዴ ሇማዴረግ ምንም አስተወፅዖ የሇውም፡፡ ጋብቻ ሁሇቱን 

አንዴ የማዴረግ ተግባር ነው፡፡ ይህ ትግበራ በህይወት መናቸው በሙለ የሚቀጥሌ ነው፡፡ 

በአካሌ አንዴ መሆናቸው ተግባር የሚፈፀመው በግብረ ሥጋ ግንኙነት ነው፡፡ በቁጥር 25 ሊይ 

ባሌና ሚስት ራቁታቸውን እንዯነበሩና እንዯማይተፋፈሩም ይነግረናሌ፡፡ እግዙአብሄር ሴቷን 

ሠርቷት ሚስት እንዴትሆነው ወዯ አዲም ሲያመጣት ሁሇቱ በአንዴነት በራቁትነታቸው 

እንዱዯሰቱበት አስቦ ነው፡፡ 

መሌመጃ፡  

1. ላሊው የጋብቻ የመፅሏፍ ቅደስ ማጣቀሻ የተወሰዯው ከማቴዎስ 19፡6 የኢየሱስን ቃሌ 

ነው፡፡ ጥቅሱን አውጣና ፃፈው፤ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. በዙህ ጥቅስ መሠረት ጋብቻን በተመሇከተ የእግዙአብሔር ፍሊጎት ምንዴነው? 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

በጥሌቀት ማጥናት፡ በመፅሏፍ ቅደስ ውስጥ ብዘ ምንባቦች ጋብቻን ያጣቅሱና የእግዙአብሄር 

ፍሊጎት ወንዴና ሴት በጋብቻ እንዴጣመሩ እንዯሆነ ያስተምራለ፡፡ በስፋት ማጥናት ትፈሌግ 

እንዯሆነ ሇመጀመር ጥቂት ማጣቀሻዎችን ማየት ይረዲሌ፡፡ ሇእያንዲንደ ጥቅስ የሚሰጡት የጎን 

ማጣቀሻዎች ተጨማሪ ክፍልችን ወዯ መረዲት ይመሩሃሌ፡፡ የባሌና ሚስት ሃሊፊነቶችን ከዙህ 

በታች ፃፋቸው፤ 

► ኤፌሶን 5፡፡ 21-33 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

► 1ኛቆሮንቶስ 13 (ፍቅር ምዕራፍ) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

► 1ኛ ጴጥሮስ 3፡1-7 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ማጠቃሇያ፡ በዙህ ትምህርት ውስጥ እግዙአብሔር የሰማይና የምዴር ፈጣሪ መሆኑንና 

ሇሊማዊ በሆኑን፣ ፈፅሞ ያሌተፈጠረ መሆኑን እንዱሁም ከሁለ በፊት እንዯነበረ 

አረጋግጠናሌ፡፡ የፍጥረት ቀናትን እንዱሁም ከቀናቶች ሁለ ተሇይቶ የተቀዯሰውን የዕረፍት ቀን 

ሰንበትን ተመሌክተናሌ፡፡ የሰው ሌጅ አፈጣጠርን በዜርዜር አይተናሌ እንዯውም እርሱን ሇአሇም 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 

 

18 

 

እንዱያንፀባርቁ እግዙአብሄር የገሇፀሊቸውን ዓሊማ ተመሌክተናሌ፡፡ ስሇጋብቻና እግዙአብሄር 

ሇወንዴ ሇሴት ወዯ አንዴነት መምጣት ያሇውን ፍሊጎት ተመሌክተናሌ፡፡  

 እግዙአብሄር የፈጠራቸው ነገሮች ሁለ መሌካም እንዯሆኑ ተናገረ፡፡ ሁለም በሥፍራው 

ነበር፡፡ ሁለ የታቀዯው በርሱና ሇርሱ ክብርንና አክብሮትን እንዴያመጣ ነው፡፡ 

መሌመጃ፡      

1. ፍጥረት 2፡8-9 እንዱህ ይሊሌ፤ እግዙአብሄር________ የምትባሌ ገነት ፈጠረ፡፡ ሁሇት 

ዚፎች በገነት መካከሇኛ ሥፍራ ተተክሇው ነበር፡፡ እነርሱም፤  

ሀ._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ሇ._____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. በቁጥር 15 እግዙአብሄር የኤዯንን ገነት ሇሰው አስተዋወቀው፡፡ መመሪያው ምን ነበር? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. እግዙአብሄር ሇሰው የሰጠው አንዴ ትዕዚዜ ምን ነበር? ቁጥር 16 ና 17ን ፃፋቸው፡፡  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ባሇመታዜ ምክንያት ስሚመጣው ውጤት እግዙአብሄር ምን አሇ?  



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 

 

19 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ማስተጋባት፡ በመጀመሪያ እግዙአብሄር “ክፉውንና ዯጉን የምታስታውቀውን ዚፍ” በኤዯን ገነት 

ውስጥ ማስቀመጡ ትክክሌ አይመስሌም፡፡ እንዲተባሇው የተከሇከሇችዋ ዚፍ በገነት ውስጥ 

የተቀመጠችው አዲምና ሄዋንን ሇመፈተን ይመስሊሌ፡፡ ነገር ግን እግዙአብሔር ሰውን ከሙለ 

ፈቃደ ጋር ስሇፈጠረው ቃለን የመታዜም ያሇመታዜም ብቃት አሊቸው፡፡ በመታዚቸው 

ሇእግዙአብሔር ያሊቸውን ፍቅር ይገሌፃለ፡፡ ዚፎቹ በገነት መካከሌ ነው ያለት፡፡ የህይወት 

የሆኑቱም በዘሪያቸው ይኖራለ፡፡ እግዙአብሔር መሌካምና የፍቅር የሆነው ቃለ በህይወታችን 

መካከሇኛ ሥፍራ እንዱኖር ይፈሌጋሌ፡፡ የቃለ በህይወትህ መካከሇኛውን ሥፍራ መያዜ ማሇት 

ሊንተ ምን ማሇት ነው?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

በተጨማሪ፤ እግዙአብሔር እንዴወደት አሊም፡፡ ፍቅር ምርጫ ነው፤ እና ያቺ ዚፍ 

የእዙአብሔርን የመውዯዴ ያሇመውዯዴ ምርጫቸውን የሚወስኑባትን ፍሬ የያች ናት፡፡ 

እግዙአብሔር ከፈጠራቸው ሁለ፣ እንዱዯሰቱበት ከሰጣቸው ሁለ፣ እንዴበለት በገነት 

ካስቀመጣቸው ሁለ፣ በሌግስናው ከሰጣቸው ሁለ ይህቺ አንዶ ዚፍ ብቻ መከሌከሎ 

የሚያስዯስት አይዯሇም?  

ላልች ጥቂት ሀሳቦችህን ፃፋቸው፤ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ማስተጋባት፡   

1. በፍጥረት 1 ና 2 የፍጥረትን ታሪክ አንብበሃሌ፡፡ የትኞቹ ዕይታዎች ናቸው ሀሳቦችህን 

ያሰፉሌህ?  
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ሇተፈጠሮ አስፈሊጊውን ጥንቃቄ ሇማዴረግ ምን ዓይነት አዱስ እርምጃ መረጥቅህ?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

የሰማይና የምዴር ፈጣሪ የሆነውን እግዙአብሄርን ሇማክበር ሇገነት ምን ዓይነት 

እንክብካቤ መዯረግ አሇበት? 

____________________________________________________________________

3. “ግሩምና ዴንቅ” ሆነህ መፈጠርህ ምን ዓይነት አዱስ ሀሳብ በውስጥህ ይፈጥራሌ? 

(መዜ139፡14) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. በሀሳብህና በተግባርህ በእግዙአብሔር ቃሌ ሊይ ስታተኩር በምን ዓይነት ምንገዴ ነው 

እግዙአብሔርን ሇዓሇም የምታንፀባርቀው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ፀልት፡ በህይወት ዘሪያ ሊለት እግዙአብሄርን ሇምታንፀባርቅሊቸው የምትጸሌየውን ጸልት ጻፍ፤ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ትምህርት ሁሇት 

ምንዴነው የተፈጠረው? 

ፍጥረት 3 -- የሰው ሌጅ ውዴቀት 
  

መግቢያ                                                                   

ትምህርት ሁሇት፡ ፍጥረት 3 

 እባቡ                  

 ግጥጥሞሽ          

 ያሇመታዜ እርምጃ          

 የሏጢአት ፍሊጎት          

 መግሇጫዎች፡ መቀዯስ፣ ፀጋ፣ መቤዠት       

 የሏጢአት ውጤት          

 ጦርነቱ ተጀመረ          

 የእግዙአብሔር ተስፋ               

 የሏጢአት ቅጣት         

 እግዙአብሔር ጥንቃቄ ሇወንዴና ሇሴት            

 መዜጊያ አስተያየት                               

 

 

 

 

 

 

 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 

 

22 

 

 

 

 

 መግቢያ       

ኦሪት ፍጥረት ላሊ ጅማሬ አሇው፡፡ ይህ ታሪክ በፍጥረት ምዕራፍ ሦስት ሊይ 

ተነግሮናሌ፡፡ እግዙአብሄር በገነት ያለት ዚፎች በሙለ እንዱበለ ሠጥቶአቸዋሌ፡፡ የእርሱ 

ትዕዚዜ የነበረው “በገነት መካከሌ ካሇው ከዚፉ ፍሬ” አትብለ የሚሌ ነው፡፡ ሇሰውዬውና 

ሇሴትየዋ የተነገራቸው ተጨማሪ ነገር ከዚፉ ፍሬ በበለ ጊዛ እንዯሚሞቱ ነው፡፡ 

አንዴ ቀን ሴቷ የእባብ አጭበርባሪ ገጠማትና በሚያጓጓው ፈተናው መሌካሙንና 

ክፉውን ከምታስታውቀው ዚፍ በሊች፡፡ ሇባሌዋ ከፍሬው ሰጠችውና እርሱም በሊ፡፡ ከዙያም 

ሇመጀመሪያ ጊዛ ሞት ከሰው ሌጅ ተግባራት አንደ ሆነ፡፡ ሏጢአት እግዙአብሔር የሠራውን 

ሁለ ወረረ፡፡ በሰው ሌጅ በእግዙአብሔር መካከሌ የነበረው ፍፁም ግንኙነት ተዯመሰሰ፡፡ 

በወንዴና በሴት መካከሌ ያሇው ግንኙነት ተበከሇ፡፡ እግዙአብሔር የሰራው ነገር ሁለ በሀጢአት 

ምክንያት ተበሊሸ፡፡ ይህ ሁለ የሆነው በወንደና በሴቷ አሇመታዜ ምክንያት ነው፡፡  

ይህ አስቸጋሪ ሁኔታ ብዘ ጥያቄዎችን እንዴንጠይቅ አዴርጎናሌ፡ አዲምና ሔዋንን 

እግዙአብሔርን እንዲይታዘ ያነሳሳቸው ምንዴነው? የእግዙአብሄር ቃሌ ትተው የክፉን 

ማታሇሌ እንዱያዯምጡ ያዯረጋቸው ምንዴነው? የእግዙአብሄርን ፈቃዴ እንዱተው ያዯረጋቸው 

አጓጊው ፈተና ምን ነበር? በመጀመሪያ ዯረጃ እግዙአብሄር ያቺን ዚፍ ሇምን ፈጠራት እነርሱስ 

እንዲይበለ ሇምን አሌከሇከሊቸም? ባሇመታዚቸው ይህ የሚያህሌ ከባዴ የሞት ቅጣት ሇምን 

አስተሊሇፈባቸው? ሇሃጢዓታቸው ምክንያት ስህተቱ የእግዙአብሄር ይሆን?  

ምንም እንኳን ይህን የሚያህሌ ስህተት ቢፈጠርም እግዙአብሄር የፈጠራቸውን 

መውዯደን አሊቋረጠም ነበር፡፡ ኦሪት ፍጥረት የጀመረው ታሪክ በቅደሳት መፃህፍት ውስጥ 

የቀጠሇ ነው፡፡ የሰው ሌጅ የነፍስ ጦርነት የተሞሊ ነው፡፡ በጦርነቱ እግዙአብሄር ያሸነፈው ህዜቡ 

ያሌኖሩትን ህይወት የገዚ ሌጁ በኖረው ሕይወት ነው፡፡ ሌጁ ህግን ፈፅሞታሌ፡፡ ሌጁ ብዘ 

መከራን ከተቀበሇ በኋሊ በርሱ የሚያምኑት የሊሇምን ሕይወትን ያገኙ ንዴ ስሇሃጢዓታቸው 

ሞተ፡፡ ሉገሇጥ የማይችሇው የአብ ፍቅር ሀይለ እጅግ ታሊቅ ነው፡፡ ይህ ሇሰው ሌጅ ያሇው 

ታሊቅና ሀያሌ ፍቅር ነው ሌጁን ከሞት ያስነሳው፡፡ የፋሲካው ትንሣዔው ነው ተስፋን የሰጠን፡፡ 
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ክፉውና አጭበርባሪነቱ እንዱሁም አሳሳች መንገድቹ ፍፁም የሆነውን የእግዙአብሄርን ሌጅ 

አይመጥኑትም፡፡ እናም የመንፈስ ቅደስ ሥራ፤ ተስፋውን በሚያምኑት ሌብና አዕምሮ ውስጥ 

አሁን ከቶውኑ እንዯማይፈረዴባቸውና የሊሇምን ህይወት እንዲገኙ መረጋገጫ መስጠት ነው፡፡        

 

ክፍሌ 1 

መቅዴም፡ በስዴስተኛው ቀን እግዙአብሄር ወንዴና ሴትን ፈጠረ፡፡ እርሱ የሰራቸው ሁለ 

መሌካም እንዯሆኑ ተናገረ፡፡ የሰራቸው ሁለ ሇእነርሱ ነው ያጋጀው፣ ሇእነርሱ የቀረበውና 

እነርሱ እንዴጠቀሙበት የሰጣቸው ናቸው፡፡  የሁለም ዚፎች ፍሬዎች “ሇዓይን የሚያምሩና 

ሇመብሊትም ጥሩ” (ፍ 2፡9) የነበሩ ናቸው፡፡ እናም እግዙአብሄር የነገራቸው ሁለንም እንዴበለ 

ነው፡፡ (ፍ 2፡16) 

 ሆኖም ግን እግዙአብሄር በገነት መካከሌ ክፉውንና መሌካሙን የምታስታውቀውን ዚፍ 

ተከሇ፡፡ ሇወንደና ሇሴቷ የእግዙአብሄር ትዕዚዜ ከዙህች ዚፍ እንዲይበለ ነው (ፍ 2፡17)፡፡ 

ይህንን ትዕዚዜ ካሌታዘ ሞትን እንዯሚሞቱ ነግሯቸዋሌ፡፡ ይህ በእርግጥ ምክንያታዊ 

ይመስሊሌ፡፡ በገነት ውስጥ የለት ዚፎች ሁለ እንዱበለትና እንዱዯሰቱበት የነርሱ ነበሩ፡፡ 

የተከሇከሇችዋ ይህች አንዶ ዚፍ ብቻ ነች፡፡ ይህ በቂ ነው፤ እግዙአብሄር የሚያስፈሌጋቸውን 

በሌግስናው ሰጥቶአቸዋሌ፡፡  

የቤት ሥራ፡ ፍጥረት 3ን አንብብ፡፡ በቁጥር አንዴ ሊይ ያስተዋወቀው ተዋናይ ምንዴነው?  

_______________________________________________________________ 

መሌመጃ፡  

 ስሇእባቡ ሰፊ መረዲት እንዱኖርህ የሚከተለትን ማጣቀሻዎችን ተመሌከታቸውና ይህ 

ፍጥረት የተገሇፀባቸውን ቃሊት ፃፋቸው፡፡ 
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ማጣቀሻ መግሇጫ 

ፍ 3፡1  

ለቃ 4፡2  

ዮሏ 8፡44  

2ኛ ቆሮ 11፡3  

ኤፌ 6፡11  

1ኛ ጴጥ 5፡8  

ራዕይ 12፡9  

 

ማስታወሻ፡ በዮሏ 10፡10 ሊይ ያሇውን ሌዩነት አስተውሌ፡፡ ሰይጣን የተገሇፀው እንዯ 

_________ነው፡፡ እርሱም ሇ__________፣ ሇ__________ እና ሇ__________ብቻ የመጣ 

ነው፡፡ በላሊው መሌኩ ኢየሱስ የመጣው  

_________________________________________________________ 

የዮሏንስ 10፡10 ቃሊት ሇማስታወስ ቀሊሌ ናቸው፡፡ 

የማስተጋቢያ ጥያቄ፡ እነዙህን ቃሊት ሇጥቂት ጊዛ አሰሊስሊቸው፡፡ እግዙአብሄር ህይወትህን 

አትረፍርፎ የባረከበትን ሃሳብ የቱ ጋ እንዲየኸው አስብ፤ ዓሊማና ትርጉም ያሇው ህይወትህን፡፡ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

በህይወትህ እርሱ የአዯረጋቸውን በረከቶቹን እንዴታይ ሌብህንና አእምሮህን የከፈተውን ጌታህን 

አመስግን፡፡ በዓሊማ የተሞሊ ግንኙነት ከርሱ ጋር እንዱኖርህ፤ የተትረፈረፈ ህይወት የሰጠህን 

እርሱን አመስግነው፡፡ ውዴ ጌታ ኢየሱስ ሆይ፤  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ክፍሌ 2 

ትምህርት 

 እግዙአብሄር እንዴንሆንሇት አስቦ የፈጠረውን ማንነታችንን ፈተናው ተገዲዯረው 

አጠቃውም፡፡ እነዙህ አሳሳችና አሰናካይ ፈተናዎች በህይወታችን ውስጥ ሇምናዯርጋቸው 
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ውሳኔዎች እንዴንጠቀምና እንዴንታዜ በላሊው ቃሌ ቀርበውሌናሌ፡፡ እነዙህ ዯግሞ 

የሚያስዯስቱ ናቸው ምክንያቱም በማታሇሌ የእግዙአብሄርን እውነታ በላሊው ገፅታው 

እንዴንመሇከተውና እውነት የሆውን የእግዙአብሄርን ቃሌ እንዴናስብ ያግዘናሌ፡፡ ፈተናዎች 

ሁለ በዙህ በምንኖርበት ዓሇም ውስጥ በዘሪያችን ናቸው፡፡ መፈተን በራሱ ስህተት አይዯሇም፣ 

በፈተናው መውዯቁ ነው እንጂ፡፡ ፈተናዎች ውሸቶች ናቸው፤ አንዳ ከተያዜንና በስበታቸው 

ውስጥ ከወዯቅን በበዯሇኝነትና በእፍረት ስሜቶች እንጠቃሇን፡፡ በዮሏ 10፡10 እንዲነበብነው 

እነዙህ ቅጣቶች በኢየሱስ ያገኘነውን የተሟሊና ነፃ ከሆነው ህይወታችን ዯስታን ይሠርቁብናሌ፡፡ 

የቤት ሥራ፡ ታሪኩ ተጀመረ፡፡ ፍ 3፡1-7 አንብብ፡፡  

መሌመጃ፡ 

1. እባቡና ሴቷ ተገጣጠሙ፡፡ እባቡ ተግዲሮቱን ወረወረባት፡፡ እባቡ በመጀመሪያ የነገራት 

ቃለ ምንዴነው? 

_______________________________________________________________ 

2. በፍ 2፡16 ያሇው ተክክሇኛው የእግዙአብሄር ቃሌ ምን ይሊሌ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. በቁጥር ሁሇት ምን ብሊ መሇሰችሇት? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. በፍ 2፡17ሀ ያሇው ተክክሇኛው የእግዙአብሄር ቃሌ ምን ይሊሌ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. በቁጥር 4 የፈታኙ ስሌት ጥሌቅ ነው፡፡ የእባቡ ውሸት ምንዴነው? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. በፍ 2፡17ሇ ያሇው ተክክሇኛው የእግዙአብሄር ቃሌ ምን ይሊሌ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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7. እባቡ የእግዙአብሄርን ቃሌ እውነት በውሸት ሸቃቀጠው፡፡ በቁጥር 5 ሊይ ያለት የእባቡ 

ቃሊት የመጨረሻ ፈታኝ ናቸው፤ የትኞቹ ቃሊት? 

“ዓይኖቻችሁ__________እንዯ__________ም__________ና__________ን 

የምታውቁ __________”  

ማስተጋባት፡  ከእባቡ ጋር የነበረው ግጥጥሞሽ፣ ሁለ ሰው ሌጠይቅ የሚወዯውን ጥያቄ 

ያስነሳሌ፡ መመሪያ አዴርጌ በህይወቴ የሚከተሇው ቃሌ የማንን ነው? ማንን ነው የማምነው? 

የእግዙአብሄርን እውነተኛ ቃሌ ወይስ የእባቡን የውሸት ቃሌ፤ እነዙያ አሳሳች ቃሊት 

እግዙአብሄር የተናገረውን የሚሸቃቅጡን? ትሌቁ ተግዲሮት የሆነው፡ በማን ሊይ ነው ህይወቴ 

የተመሠረተው? 

 

በጥሌቀት ማጥናት፡  በኦሪት ፍጥረት ምዕራፍ ሦስት በመጀመሪያዎቹ አምስት ቁጥሮች 

ውስጥ የሚነሱት ጥያቄዎች ትሌቁን የእግዙአብሄርን የቃለን እውነታ የሚገዲዯሩ ናቸው፡፡ 

“በእርግጥ እግዙአብሄር ተናግሯሌ?” የሚሌ ጥርጣሬ የተሞሊበት አለታዊ ፈታኝ ዴምፅ 

ጭንቅሊትህን መቶህ ሌሆን ይችሊሌ፡፡ እናም ቀጥል የሚመጣው ጥያቄ የበሇጠ አዯገኛ 

ተግዲሮት ያሇው፤ “በእርገጥ እግዙአብሄር ሉሌ የፈሇገውን ነው የተናገረው?” ይህ ውሸትን 

ከእግዙአብሄር ሇማውጣት የተቃጣ ተግዲሮት ነው!! 

 የእግዙአብሄር ቃሌ እውነት ነው? ብቻኛው እውነታ ነው? እውነታ አንዲንዴ ጊዛ 

ግሇሰቡ ይሆናሌ ብል ያሰበውና የመረጠው ማንኛውም ነገር ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እግዙአብሄር 

በቃለ ይናገረናሌ? ከተናገረን ሉሇን የፈሇገውን ነው? በኢሳ 45፡18-19 በነብዩ ኢሳይያስ በኩሌ 

የተናገረውን እንመሌከት፤ 

1. እግዙአብሄር ራሱን ማን ይሊሌ? (ቁጥር 18)      

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ስሇተናገረው ቃለ እርሱ ምን ይሊሌ? የቁጥር 19 መጨረሻ አስተውሌ፡፡ 

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________ 
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ትግበራ፡ አንዲንዴ ነገሮችን ስትጠየቅ ራስህ ታገኝ ይሆናሌ፡፡ ሇምሳላ እንዱህ ትጠይቅ ይሆናሌ፤ 

አንዴ እግዙአብሔር ብቻ ነው ያሇው? በእርግጥ ሰማይና ምዴርን የፈጠረው እግዙአብሄር ነው? 

ላሊ አምሊክ የሇም? ሌክ በኢሳይያስ 45 እንዯተናገረው እውነታን ከተናገረ፤ ይህ ዚሬ በባህሊችን 

ሇሚቀርቡት ሇተሇያዩ ክርክሮች የዕምነት ግጭቶች ምን ይናገራሌ? ብዘዎች የየራሳቸውን 

ዕውነታ በሚናገሩበት ጊዛ እኔ የማንን ዕውነታ አምኜ ሌቀበሌ?  

ወዯ አእምሮአችን በሚመጡት በእነዙህ ጥያቄዎች ሁለ እርግጠኛ የሆነውን እንዳት 

እናውቃሇን? 

አንዲንዴ ጊዛ እግዙአብሄር የሚናገራቸው ነገሮች እውነት ሇመሆናቸው ማረጋገጨው 

እግዙአብሄር የሚናገራቸው ሁለ በጣም መሌካም ናቸው፡፡ ሇምሳላ፡ 

1. በኤርሚየስ 31፡3 እንዱህ ይሊሌ፤ “በ_______________________ወዴጄሻሇሁ ስሇዙህ 

________________________________________ ”  

ላልችን የወዯዴኩባቸውን ጊዛያትን አስባሇሁ፤ እግዙአብሄር በሊሇም ፍቅር እወዴሃሇሁ 

ሲሇኝ፡፡        

2. በኤርሚየስ 31፡34 እንዱህ ይሊሌ፤ 

“በዯሊቸውንም_______________________________________________________”  

እግዙአብሄር ይቅርታ ብቻ አሊዯረገሌኝም ነገር ግን ሏጢዓቴን ሁለ ረስቶታሌ፡፡ ከእንግዱህ 

ወዱህ አያስታውሳቸውም፡፡ 

3. እንዯገና በሮሜ 8፡38-39 እንዱህ ብልኛሌ፤ “ሞት ቢሆን፥ ሕይወትም 

ቢሆን_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________”  

ከእግዙአብሄር ፍቅር ምንም አይሇየኝም፡፡ በህይወቴ ከላልች የሇዩኝ ነገሮች ከእግዙአብሄር ፍቅር 

አይሇዩኝም ማሇት እውነት ሉሆን ይችሊሌ? ሇምሳላ፤ ሞት፣ ፍቺ ፣ አሇመግባባት፣ እና ላልች 

ጦርነቶችና ክርክሮች፡፡ 
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ማስተጋባት፡ በገነት ውስጥ በእባቡ የቀረቡት ጥያቄዎች በየመናቱ ቀጥሇው ዚሬም በእኔ 

ይጠየቃለ፡፡ 

1. በኤርሚያስ 31፡34 መሠረት ሁሇት ጥያቄዎችን ፃፍ፡ 

ሀ. በርግጥ እግዙአብሄር ብሎሌ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ሇ. በትክክሌ እንዱህ ማሇቱ ነው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. በሮሜ 8፡38-39 መሠረት ሁሇት ጥያቄዎችን ፃፍ፡ 

ሀ. በርግጥ እግዙአብሄር ብሎሌ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ሇ. በትክክሌ እንዱህ ማሇቱ ነው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ፀልት፡  ጌታ ሆይ! እውነትን ሇማወቅ እታገሊሇሁ፡፡ የተናገርከኝን ሇማወቅ መማር እፈሌጋሇሁ፡፡ 

ሇማወቅ፣ ሇመረዲትና የቃሌህን እውነት ሇመቀበሌ እንዱችሌ እርዲኝ፡፡ ያንተው እውነት 

እንዲምንና እንዴናገር ሌቤን ከፈትሌኝና ትክክሌ መሆኑን እንዲውጀው እርዲኝ (ኢሳ 45፡19)፡፡ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 3 

ትምህርት፡ ወዯ ፍጥረት ምዕራፍ ሦስት ስንመሇስ አንዴ ጥያቄ ይቀራሌ፡፡ እግዙአብሄር ያቺን 

ዚፍ፤ ክፉና ዯጉን የምታስታውቀውን፣ ሇምን ፈጠራት? እናም ሇምን እርሷን ብቻ እንዲይለ 

አ? በዙያ ሊይ ካሌታዘ ፍርደ ሞት ነው፡፡ በመጀመሪያ እይታ ይህ የማይገባ ክፍያና ከባዴ 
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ቅጣት ነው፡፡ እግዙአብሄር የፍቅር አምሊክ ነኝ እያሇ ይህንን አስጨናቂ ቅጣት ያሇበትን ትዕዚዜ 

መስጠቱ ስሜት የሚሰጥ ነገር አይመስሌም፡፡ 

 ሁሇት ነገሮችን እናስብ፤ የመጀመሪያው መረዲት ያሇብን እግዙአብሄር አንጻራዊ አምሊክ 

ነው፡፡ እርሱ ፈጣሪና ፍጥረቱን ሁለ በቅርበት የሚከታተሌ ነው፡፡ በወሊጅና በሌጅ መካከሌ 

እንዲሇ እንዯ ሀሳባዊ ግንኙነት ነው፡፡ እግዙአብሄር ወሊጅ በሌጁ አፈጣጠር ውስጥ እንዱሳተፍ 

አቅዶሌ፡፡ እንዱሁም ወሊጁ በሌጁ ህይወት ውስጥ ቀጣይነት ያሇው የቀረበ ግንኙነት እንዱኖር 

አስቦ ሌጁን እንዱንከባከበው አቅዶሌ፡፡ እግዙአብሄር ሇፍጥረቱ ፍጹም እንክብካቤና ጥበቃን 

ያዯርጋሌ፡፡ የፈጠራቸውን ፈጽሞ አይተዋቸውም፡፡ (ኢሳ 49፡15-16) 

 በተመሳሳይ ጊዛ፣ እግዙአብሄር ያሰበውን የእውነተኛ ፍቅሩን ባህርይ መረዲት እስፈሊጊ 

ነው፡፡ ፍቅር ምርጫና የፈቃዴ እርምጃ ነው፡፡ በቅዴሚያ ፍቅር ስሜት አይዯሇም፡፡ አንዴ ሰው 

ሇማፍቀር ይመርጣሌ፡፡ ማንም አንዴን ሰው እንዴታፈቅር ወይም እንዴትጠሊው ሉያዯርግህ 

አይችሌም፡፡ መታዜ ሇማፍቀር መምረጣችን መግሇጫ ነው፡፡ ወሊጅ ሌጁን ይወዲሌ፤ እናም 

ሌጁ ሇዙያ ፍቅር ምሊሽ የሚሰጠው መታዜን በመምረጥ ነው፡፡ ወሊጆች በቤት ውስጥ 

የሚያበጁት ወሰኖች የቤተሰቡ አባሊት እርስ በርሳቸው የሚዋዯደበትን ሁኔታ ይፈጥራሌ፡፡ 

ሌጅ፣ ባሌና ሚስት ወይም ወሊጅ እነዙያን ወሰኖች መቀበሌና ማክበር እንዱዋዯደ እዴሌ 

ይሰጣቸዋሌ፡፡   

 ማስታወስ ያሇብን ዯግሞ እግዙአብሄር ፈጣሪ፤ ወንዴና ሴት ዯግሞ ፍጥረት 

መሆናቸውን ነው፡፡ ወንደና ሴቷ መረዲትና መኖር ያሇባቸው በፈጣሪና ፍጥረት ግንኙነት 

ውስጥ ነው፡፡ ዚፏ የተከሇከሇችው አሇመታዚቸውን ሇማወቅ ሳይሆን፣ እግዙአብሄር ይህንን 

አስቀዯሞም ያውቃሌና፣ ነገር ግን እግዙአብሄርን እንዯ አምሊክነቱ እንዱያከብሩት እዴሌ 

እንዱሰጣቸው ነው፡፡ ይህ የተፈጠረሊቸው ሁኔታ በእርሱ ንዴ ያሊቸውን ሥፍራና ከፍቅር 

የመነጨ በእነርሱ ሊይ ሊሇው ስሌጣኑ መገዚትን እንዱያሳዩ ነው፡፡  

 በፍጥረት 3፡5 ሇእባቡ የጥያቄው ግብ “ማነው አምሊክ የሚሆነው?” የሚሌ ነው፡፡ ወዯ 

ጎሌማሳነት ዯረጃ እስከሚዯርስ የሌጅ ጥያቄ፤ “ማነው ወሊጅ የሚሆነው?” የሚሌ ሲሆን፤ 

እግዙአብሄር ፍጥረቱ ከርሱ ጋር ያሇውን ግንኙነት አውቆ በእርሱ ዯህንነት ውስጥ እንዱያርፍ 

ይፈሌጋሌ፡፡ እርሱ አምሊካቸው፣ ፈጣሪያቸውም ነው፣ እናም እነርሱ የእርሱ ፍጠረታት 

ናቸው፡፡ የእርሱን መሌካምነት ብቻ እንዱያውቁ ነው የሚፈሌገው፡፡ በሠራው ሁለ 
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መሌካምነቱን ገሌጧሌ፡፡ ከርሱ ጋርና ከእርስ በርሳቸው ጋር ባሊቸው የፍቅር ግንኙነት 

እንዱዯሰቱ ይፈሌጋሌ፡፡ ክፉን በማወቅ የሚመጣባቸውን የኃሊፊነት ሸክም ሉያነሳሊቸውና ከክፉ 

ጫናውና ሏይለ ሉጠብቃቸው ፈሌጎ ነው፡፡ ሇፈጠራቸው ሁለ ያሇው ፈቅሩ በተሇይ ከሰዎች 

ጋር ያሇው የፍቅር ግንኙነት ዋጋ የሚያስከፍሇው ነበር፡፡ ፍቅራቸውን የእርሱን ቃሌ 

በመታመንና በመታዜ ሊይ እንዱመሠርቱ እዴሌ ሠጥቶአቸዋሌ፡፡ ውጤቱም ህይወታቸው 

በእርሱና በቃለ ሊይ የተመሠረተ ይሆናሌ፡፡ 

 ይህንን በአእምሮህ በመያዜ የእያንዲንደን ቃሌ ትርጉሙን በማስተዋሌ ፍ 3፡6ን 

ፃፈው፤ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ማስተጋቢያ፡  

1. ይህንን ሃሳብ ሇማስተጋባት ጥቂት ጊዛ ውሰዴ፡፡ ስሇተፈፀሙ ነገሮች ምን ሃሳብ አሇህ? 

የእግዙአብሄርን መሌካምነትና ርህራሄውን ብቻ ማወቅ ምን የመስሊሌ? ፍ 3፡7 ይሊሌ፤ 

“የሁሇቱም________  ፣ __________፥ እነርሱም ዕራቁታቸውን እንዯ ሆኑ አወቁ…” 

ሇውሸትና ሇማጭበርበር ሥፍራ መስጠት አዯገኛነቱ ምን ሊይ ነው? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ሇሔዋን የተከሇከሇውን ፍሬ መብሊት እንዳት ቀሇሊት? ሊንተ የቀሇለህ የአሇመታዜ 

ወይም የሏጢዓት ዴርጊቶች የትኞቹ ናቸው?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ትግበራ፡ ሰምተህ/ ተምረህ የምታስተጋባቸው ሀሳቦች ምናሌባት ወዯ ግሌ እምነትህ ሉወስደህ  

ሉወስደህ ይችለ ይሆናሌ፡፡  
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1. የተፈተንክበትን፣ የተሊሇፍክበትንና ያሌታዜክበትን ጊዛ አስታውስ፡፡ ሁኔታዎቹ ምን 

ነበሩ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. በላሊ ግሇሰብ ቃሊትና ዴርጊቶች የእግዙአብሄርን ፍቅርና ይቅርታ የተሇማመዴክበትን 

ጊዛ አስታውስ፡፡ ማነው? የትኞቹ ቃሊት ወይም ዴርጊቶች ናቸው ወዯ እግዙአብሄርን 

ፍቅርና ይቅርታ ወዯ አንተ ያመጡት? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ማሰታወሻ፡ ሀጢዓት እንዯጎርፍ ሁለንም ህይወት፣ የኔንም ያንተንም፣ ያጥሇቀሇቀ በሽታ 

ነው፡፡ ይቅርታ የእግዙአብሄር አቅርቦት ነው፡፡ የሀጢዓት ይቅርታ በሏጢዓት የቆሰሇውን 

ማንነታችንን ፤ ከእግዙአብሄር የሇየንን ቁስሌ የሚፈውስ ነው፡፡  ይቅርታ ግንኙነትን 

ወዯ ነበረበት መሌሶ ሠሊምን የሚያመጣ ነው፡፡ የበዯሇንን ሰው ይቅር በምንሌበት ጊዛ 

ግንኙነታችንን መሌሶ የሚያመጣሌን ፈውስ ሥራውን ጀመረ ማሇት ነው፡፡ እግዙአብሄር 

ይቅር እንዲሇን ላልችን ይቅር ማሇት ግዴ ነው፡፡  

3. በህይወትህ የተሇማመዴከውን የእግዙአብሄርን ፍቅርና ይቅርታ ሇሰው ሇማቅረብ እዴሌ 

ያገኘኸው መቼ ነው? ያ ሰው ማነው እግዙአብሄር እንዳት ነው የተጠቀመብህ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ፀልት፡ ፈጣሪው አምሊክ! አሇመታዛን እናዜሌሃሇሁ፡፡ በብዘ መንገድች ሇማሰብ፣ ሇመናገር፣ 

እናም ሇመፈፀም በመረጥኳቸው ነገሮች በአንተ ሊይ አመፅን አካሂጃሇሁ፡፡ በሌጅህ በኢየሱስ 

በአዲኜ ይቅር እንዴትሇኝ እጠይቅሃሇሁ፡፡  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ክፍሌ 4  

ትምህርት፡ በፍጥረት 3፡6 የተከናወሇውን ዯግመን እንየው፡፡ አዲምና ሔዋን በሀጢዓት ወዯቁና 

ዓይኖቻቸው ተከፈቱ፡፡ ጣታችንን ወዯነርሱ ቀስረን መናገር ቀሊሌ ነው፤ እነርሱን ስሇምንከሳቸው 

ከመስቀያው እንዯወረዴን ማሰብ ይቀሇናሌ፡፡ ቀረብ ብሇን እንመሌከተው፡፡ 

 ከተከፈቱ መጎምዠቶች መጀመሩ ጥሩ ነገር ነው፡፡ በፍጥረት ሦስት የቀረበው ፍሬ 

በግሌ ሕይወታችን ካሇው ፍሬ ጋር ተመሳሳይነት አሇው፡፡ ፍሬውን ሇመግሇፅ ፍ 3፡6 

የተጠቀመባቸው ቃሊት ምንዴናቸው? 

 የዚፉ ፍሬ   ____________  ነበር፡፡ 

 የዚፉ ፍሬ  ____________   ነበር፡፡ 

 የዚፉ ፍሬ  ____________   ነበር፡፡ 

የመጀመሪያው የሚያስጎመዠን ነገር እንዯጣዖት የሚያሽከረክረው አምሮታችን ነው፡፡ 

የአምሮታችን መጎምዠት ስግብግበነት ነው፡፡ ጥቂት ብር ካገኘን የበሇጠ ሇማግኘትና ሇማባዚት 

እንሮጣሇን፡፡  በጭንቀትና በባሇመርካት መንፈስ ስንኖር ሕይወታችን በማጉረምረም ትሞሊሇች፡፡  

ማስተጋባት፡ ሀይሇኛ የሆኑት መጎምዠቶችህ በተቆጣጠሩህ ጊዛ ያዯረካቸውን ነገሮች አስብ፤ 

1. ሁኔታው ምን ነበር? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. የመጎምዠቱ ስግብግብነት የበሇጠ ማግኘትን የተሇማመዯ ነው? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

ውጤቱ ምን ነበር? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ሁሇተኛው መጎምዠት የግሌ-እርካታችን ነው፡፡ ፍሊጎቴን፣ ጥማቴን፣ ስሜቴን ካረካሌኝ 

እፈሌገዋሇሁ እንሊሇን፡፡ የግሌ-ዕርካታችን ፍሊጎቶቻችን የሚጨምር ነገር ነው፡፡ የግሌ-ዕርካታ 

ሇላልች የሚሆነውን ማንነታችንን ዯምስሶ ራስ-ወዲዴነታችንን የሚያሳዴግ መሳሪያ ነው፡፡ 
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የግሌ-ዕርካታውን የሕይወቱ ማዕከሌ የዯረገ ሰው ከእግዙአብሄር ጋር ያሇው ግንኙነቱ ምን 

ሉሆን ይችሊሌ?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ማስተጋባት፡ የግሌ-ዕርካታህን መጎምዠት ከላልችና ከእግዙአብሄር ጋር ያሇህን ህብረት አዯጋ 

ሊይ የጣሇበትን ጊዛ አስብ፡፡   

1. የግሌ-ዕርካታ እንዳት ነው ህብረትን/ ግንኙነትን ሉያሳጣ የሚችሇው? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ሇሁኔታዎች ምሊሽ ስትሰጥ ራስህን ጠይቅ፤ ሇሚቀጥሇው ጦርነት እንዳት ራሴን 

ማብቃት እችሊሇሁ?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ሶስተኛው መጎምዠት ጥበብ ነው፡፡ እውቀት ሃይሌ ነው፡፡ የበሇጠ ባወቅን መጠን በላልች ሊይ 

የምንከውነውን ዴርጊት እንቆጣጠራሇን፡፡ ሏይሌ ቁጥጥር እዱኖረን ያስችሇናሌ፡፡ መቆጣጠርን 

ከቻሌበትና ሏይሌ ካሇን ላሊ አጋዥ እንዯሚያስፈሌገን አይሰማንም፣ ራሳችንን ያበቃን 

ይመስሇናሌ፣ በራስ ወዯመተማመንና ወዯ ትዕቢት ይመራናሌ፡፡ 

ትግበራ፡ የመቆጣጠርና የሀይሌ ፍሊጎት የፈጠሩትን አስቸጋሪ ሁኔታዎችን አስብ፤  

1. የግሇኝነትን የህይወት ይቤ የፈጠረው ፍሊጎት ምንዴነው?  

_______________________________________________________________ 

2. ሰዎች ሀይሌን፣ ዕውቀትን፣ መቆጣጠርን በጣም እንዱጠሙ የሚያዯርጋቸው 

ምንዴነው? 

_______________________________________________________________ 

3. የመኖራችን ዋስትና ሀይሊችን ሲሆን ምን ይፈጠራሌ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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በኢሳይያስ 14፡13-14 እግዙአብሄር የሰውን ሌብ ገሌጧሌ፡፡ ፍጡር የሆነው ሰው ምን አሇ? 

አምስት ‘እኔ‘ዎችን ፃፍ፤ 

1. እኔ__________________________________________________________ 

2. እኔ__________________________________________________________ 

3. እኔ__________________________________________________________ 

4. እኔ__________________________________________________________ 

5. እኔ__________________________________________________________ 

ራስን ማተሇቁ የመጨረሻ ግቡ ነው፡፡ ይህ ሴቷ የመረጠችው ፈተና ነው፡፡ ሇመብሊት 

የመጀመሪያ ነበረች፡፡ ባሌዋም ከርሷ ጋር ነበር፡፡  “ሇባሌዋም ሰጠችው እርሱም ከርሷ ጋር በሊ፡፡” 

ከሚሇው ሀሳብ የምንረዲው፤ እባቡና ሴቷ ሲነጋገሩ ባሎ አብሮ ነበር፤ ሰምቷሌ ማሇት ነው፡፡   

 

የቃሌ ጥናት፤ በጽሞና ጊዛያችን ሇብቻችን ስንሆን የምናየው አምሊካችንን ብቻ ነው፡፡ ሇሚወዯን 

አባታችን እውነተኛውን ማንነታችንን ሳንዯብቅ ግሌጽ አዴርገን እንነግረዋሇን፡፡ የሮሜን መሌክት 

ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 እና 24ን እንመሇከት፡፡ እዙህ ጋር ሌብ ማሇት ያሇብን ቁጥር 22 

መጨረሻ ሊይ የምናገኘው ቃሌ ፤ሌዩነት የሇም፤ የሚሌ ነው፡፡ ሌዩነት የሇም ሁለም እንዴ 

ናቸው ካሇ በኋሊ ቀጥል እንዯዙህ ይሊሌ ፤ሌዩነት የሇም 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

እነዙህን ሁሇት ቁጥሮች በቃሊችን እንዴናጠናቸው እናበረታታሇን፡፡ በሌቦናችን ካለ የመጽሏፍ 

ቅደስ መሌክቶች ጋር አብረን እንያዚቸው፡፡ ምክንያቱም በዙህ ስፍራ ቃለ የሚያሳስበን አንዴ 

ትሌቅ ነገር ቢኖር ሰዎች ሁለ የሚጋሩት እንዴ ጉዲይ እንዲሇ ነው፡፡ ይህም ሰዎችን ሁለ 

አንዴ የሚያዯርጋቸው ጉዲይ ሁለም ኃጥያተኛ መሆናቸው እና ከእግዙአብሔር ክብር 

መጉዯሊቸውን ነው፡፡ እዙህ ጋር ሰው መጀመሪያ ሲፈጠር በእግዙአብሔር መሌክ እና አምሳሌ 

እንዯተፈጠረ ሌብ ማሇት ያስፈሌጋሌ (ፍጥረት 1፡27) ፡፡ ከዙያ መጀመሪያ ከተፈጠርንበት 

ክብር በኃጥአት ምክንያት ወዴቀናሌ፡፡ ሆኖም ግን በዙህ ክፍሌ ውስጥ እንዴ የእግዙአብሔር 

ቃሌ የሚያስታውሰን ጉዲይ ቢኖር ሁሊችን በክርስቶስ እየሱስ ባገኘነው ፀጋ እንዱያው 

መፅዯቃችንን ነው፡፡ 
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ትርጉም 

1. መፅዯቅ፡ እግዙአብሔር ኃጥያቴን አይቆጣጠርብኝም፡፡ ባሇመታዛ ምክንያት 

ከሚመጣብኝ ቁጣ ሁለ አምሌጫሇው፡፡ የመፅዯቅ ተቃራኒ መኮነን ነው፡፡ አግዙአብሔር 

ግን እኔን ኩነኔ የሇብህም ወይም የሇብሽም ብልኛሌ፡፡ ከእርሱ ጋር ያሇኝ ህብረት 

መታዯሱን ነግሮኛሌ፡፡ እየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ወዯ ምዴር የመጣው፤ የተሰቀሇው፤ 

እና የሞተው ከዙያም ከሙታን የተነሳው ሇእኔ ነው፡፡ እርሱ ከእግዙአብሔር ጋር 

አስታርቆኛሌ፡፡ 

2. ፀጋ፡ እግዙአብሔር እኔ በኃጥያቴ ምክንያት የማይገባኝን ፍቅሩን እንዱያው በቸርነቱ 

ሰጥቶኛሌ፡፡ እኔ በኃጥያቴ ምክንያት ብዘ አሳዜኜዋሇው፡፡ ዯግሞም በኃጥያቴ ምክንያት 

ሇእኔ የሚገባኝ የሊሊም ፍርዴእና ኩነኔ ነው፡፡ በፍጥት 2፡17 እና ሮሜ ፡23 ቃለ 

ዯጋግሞ የሚናገረው የኃጥያት ዋጋ ሞት እንዯሆነ ነው፡፡ ነገር ግን እግዙአብሔር 

እንዱያው በፍቅሩ፤ ከእኔ መሌካምነት ሳይሆን በእርሱ ቸርነት፤ በፀጋው ከዙህ የሊሊም 

ሞት እና ኩነኔ ነፃ አወጣኝ፡፡ 

3. መዋጀት፡ እኛ በኃጥአታችን ምክንያት ከእርሱ የተሇየነውን እግዙአብሔር በዋጋ መሌሶ 

ሉገዚን ፈሇገ፡፡ ይህም መዋጀት ይባሊሌ፡፡ በኃጥአቴ ምክንያት ጽዴቅ የሚባሌ ነገር 

አሌነበረኝም፡፡ ከእርሱ ጋር ያሇኝም ህብረት ጠፍቶ ነበር፡፡ እኔ ሇኃጥያት፤ ሇሰይጣን፤እና 

ሇሞት ባሪያ ሆኜ ነበር፡፡ ከዙህ ባርነት ነፃ እንዴሆን የተከፈሇብኝ ዋጋ የሌጁ የእየሱስ 

ክርስቶስ ህይወት ነው፤ እርሱ ሇእኔ ሞቶ ከባርነት ነፃ አወጣኝ፡፡ መዋጀት ማሇት 

እግዙአብሔር እኔን ዋጋ ከፍልብኝ ከባርነት፤ ከሞት፤ እና ከኩነኔ ነጻ አወጣኝ ማሇት 

ነው፡፡ ይህ ሁለ ዯግሞ መጀመሪያ በእኔ ሊይ የመጣው በኃጥአቴ የተነሳ ነው፡፡ 

የተከፈሇው ውዴ ዋጋ ንፁህ የሆነው የእየሱስ ክርስቶስ ስቃይ፤ ሞት፤ መቀበር፣ እና 

ትንሳኤ ነው፡፡ 

ማሳሰቢያ፡ እነዙህ ከሊይ የተመሇከትናቸውን ቃሊት በሙለ በዙህ ጥናት ሊይ በተዯጋጋሚ 

እንጠቀምባቸዋሇን፡፡ ስሇዙህ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ሁሊችንም እነዙህን ቃሊቶች በዴንብ 

እንዴናውቃቸው ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ ቃሊቶቹን መጀመሪያ ባጠናነው ክፍሌ፤ ማሇትም 

ሮሜ 3፤ 23 እና 24ን እያነበብን ቃሊቶቹን እናሰሊስሊቸው፡፡ ጥናቱን በሚገባ ሇማጠናቀቅ 
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ማስታወሻ መያዜ ያስፈሌጋሌ፡፡ በማስታወሻ ዯብተሮቻችሁ ሊይ በመጀመሪያ እነዙህን ቃሊቶች 

መዜግቡ፡፡ 

 

ፀልት፡  መጀመሪያ ያነበብነውን ክፍሌ እንዯገና እናብብ እና ይህንን ፀልት በጋራ እንፀሌይ 

፤ጌታ ሆይ ኃጥያተኛ መሆኔን እና በኃጥያቴ ምክንያት ዯግሞ የሊሇም ኩነኔ እንጄ ላሊ 

እንዯማይገባኝ አውቃሇው፡፡ ስሊፀዯቀኸኝ ስሇ ሌጅህ ስሇ እየሱስ ክርስቶስ አመሰግንሃሇው፡፡ 

በዯምህ ዋጅተህ፤ በዋጋ ገዜተህ ስሇተቢዠኸኝ እና እንዯገና ሌጅህ ስሊዯረከኝ አመሰግንሃሇው፡፡ 

ኃጥያቴን ይቅር ስሊሌከኝ፤ ስሇማትቆጣጠርብኝ እና ፃዴቅ ብሇህ ስሇተቀበሌከኝ አመሰግንሃሇው፡፡ 

ስሇ ፀጋህ አመሰግንሃሇሁ፤ሳይገባኝ ስሇሰጠኸኝ ፍቅርህ ተመስገን፡፡ ስሇ ሌጅህ ስሇ እየሱስ 

ክርስቶስ አባት ሆይ ተመስገን፤ እርሱ ስሇዋጀን፤ኃጥያታችንን ይቅር ብል በነፃነት እንዴንኖን 

ነፃ ስሊወጣን ተመስገን፡፡ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ጥናት 5 

የቤት ስራ፡  ፍጥት 3፡ 7-13 

መግቢያ፡ ኃጥያት ወዯ አሇም ገባ፡፡ ከዙህም የተነሳ ፍጥረት 3፡7 ሊይ የሚገሌፅሌንን ርዜሩ፡፡ 

እንዱህ ብል ይጀምራሌ ፤የሁሇቱም፤ 

 የሁሇቱም  አይኖች ________________________________________________ 

 እነርሱም________________________________________________________ 

 ከዙያም _________________________________________________________ 

 ሰፍተው_________________________________________________________ 

አሇመታዜ ዋጋ ያስከፍሊሌ፡፡ አንዴ ሰው የትራፊክን ህግ ቢጥስ የቅጣት ወረቀት ወስድ የቅጣት 

ወረቀቱ ሊይ የተገሇፀውን ዋጋ ሄድ ይከፍሊሌ፡፡ ሌጅ አውቆ ቤተሰቦቹን እና መምህራኖቹን 

አሌታዜም ካሇ ስሊሇመታዘ ይቀጣሌ፡፡ አዲም እና ሔዋንም ክፉ እና ዯግን ከሚያስቀጣውን 

ፍሬ አሌታዜም ብሇው በበለ ጊዛ ያሇመታዚቸው ዋጋ አስከፈሊቸው፡፡ የእግዙአብሔር ፈቃዴ 
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ባይሆንም እነርሱ ግን በኃጥአታቸው ምከንያት በራሳቸው ሊይ ያመጡት ነውና ዋጋ 

አስከፈሊቸው፡፡ 

ከዙህ ቀጥሇን አሇመታዚቸው ስሊስከፈሊቸውን ዋጋ እንመሌከት፡፡ ፍጥረት 3፡ 7-13 እናብብ 

የኃጥአት ውጤት አንዴ፡ 

የኃጥያት ቅጽበታዊ ውጤት ሏፍረት ነው፡፡ ፤ሁሇቱ አይናቸው ተከፈቱ 

______________________ ______________________አወቁ፤(ፍጥረት 3፡7)፡፡ 

መሌካም የሆነውን ነገር አስቀዴመው ያውቁ ነበር አሁን ግን ክፉንም አወቁ፡፡ ስሇዙህም 

ተሸፋፈኑ፡፡ በመጀመሪያም የሰሩት ስራ ቅጠሌን ሰፍተው 

______________________ሇራሳቸውም ______________________አበጁ፡፡ ሏፍረታቸው 

አንዲቸው ከላሊቸው እንዱሸሹ አዯረጋቸው፡፡ ስሇዙህም በመካከሊቸው ከሇሊን አበጁ፡፡ ቀዴሞ 

የነበራቸው ቅርበት ጠፋ፡፡ ከዙህ በኋሊ በመካከሊቸው የሚሆነውን ነገር ሇየብቻቸው መጋፈጥ 

ጀመሩ፡፡ 

የኃጥአት ውጤት ሁሇት፡ 

ፍትረት 3፡ 8-10 ያሇውን አንብቡ፡፡ በሁሇተኛ ዯረጃ የመጣው የኃጥያት ውጤት የህሉና ወቀሳ 

ነው፡፡ ቁጥር 8 እንዱህ ይሊሌ ፣እነሱም ቀኑ በመሸ ጊዛ ______________________አዲም 

እና ሚስቱም ______________________ ተሸሸጉ፡፡ ዚፎቹን እግዙአብሔር ሇእነርሱ 

መጠቀሚያነት ነበር የፈጠረሊቸው፡፡ አሁን ግን እነርሱ በዚፎቹ መካከሌ ሸሹ፡፡ በፊት 

አምሊካቸውን አይፈሩትም ነበር አሁን ግን ሸሹት፡፡ 

 እግዙአብሔር አምሊክም አዲምን ጠርቶ ______________________፡፡ 

 እርሱም አሇ ____________________________________________፡፡ 

 

መጀመሪያ ሲፈጠሩ እራቁታቸውን መሆናቸውን አያውቁም ነበር፡፡ እራቁታቸውን መሆናቸው 

በእነርሱ እና በእግዙአብሔር መካካሌ እንዱሁም ዯግሞ በእርስ በእርሳቸው ህብረታቸው መካከሌ 

ምንም ነገር እንዲሇቆመ የሚያሳይ ነው፡፡ እግዙአብሔር ከእርሱም ጋር ሆነ እንዯ ባሌና ሚስት 

ከእርስ በእርሳቸው ጋር እንዱኖኑ የወዯዯው እንዱህ ነበር፡፡ ማን ነገረህ እራቁትህን መሆንህን 

አሇው አዲምን እግዙአብሔር፤ የህሉና ወቀሳ ኃጥያታቸውን አጋሇጠባቸው፡፡ ህሉባቸው 

ስሇሚወቅሳቸው አሁን እራቁታቸውን መሆናቸውን አወቁ፡፡ የፅዴቅ መን አበቃ፡፡ 
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ጥያቄዎች፡  ምን አሌባት እኛም ዚሬ ከአዲም እና ከሔዋን ብዘም የተሇየ ነገር ሊይኖረን 

ይችሊሌ፡፡ ኃጥትን ስንሰራ መዯበቅን ነው ምንፈሌገው፡፡ ማን ነገረህ? እንዳት አወቅህ? “ 

ሇሚለ ጥያቄዎች መሌስ ስሇላሇን፡፡ በዚፎች መካከሌ ባይሆንም እንኳን ሇመዯበቅ እንሞክራሇን፡፡ 

1. ባሇፈው መናችን ስሇሰራናቸው ጥፋቶች እና ኃጥአቶች ሇመናዜ እንፈራሇን 

_______________________________________________________________ 

2. ዚሬስ እኛ እራሳችንን ከእግዙአብሔር እና ከሰዎች ሇመከሇሌ የሰራነው መሸሸጊችን ምን 

ይሆን 

_______________________________________________________________ 

3. በትክክሌ ማን እንዯሆንን እና የሰራናቸው ኃጥአቶቻችን እንዲይታወቁ ስንፈሌግ እኛስ 

ዚሬ የት ሆነን ነው ምንሸሸገው 

______________________________________________________________ 

 

የኃጥአት ውጤት ሶስት 

ሶስተኛው በዙህ ክፍሌ ውስጥ የምናገኘው የኃጥአት ውጤት ቢኖር ጥፋታችንን እና 

ስህተታችንን በላልች ሊይ ማሳበብን ነው፡፡ በቁጥር 11 ሊይ እግዙአብሔር ጥየቄን ጠየቀው 

___________________________________ በሊህን?  ብል፡፡ 

 አዲምም መሇሰ ___________________________________ በሊሁ፡፡ አዲም በዙህ 

ምሊሹ ሔዋንን ብቻ አይዯሇም እየወቀሰ ያሇው ሇጥፋቱ፡፡ ከእኔ ጋር 

እንዴትሆን_______________ የሰጠኸኝ ሴት እርሷ ከዚሁ ሰጠችኝ በሊሁ፡፡ ከዙያም 

እግዙአብሔር ሴቲቱን ጠየቃት ___________________________________፡፡ 

 እርሷም ኃጥአትዋን የምታሳብበትን ፈሇገች እና እንዱህ  

___________________________________________________________፡፡ 

ሁላም ጥፋታችን ከእኛ ማሳሇፍ ስንፈሌግ ጥፋታችንን የምናሳብበት ነገር እንፈሌጋሇን፡፡ ግን 

ጥፋታችንን ማመን ትተን በላሊው ሊይ ስናሳብብ በእርስ በእርስ ግንኙነታችን ሊይ የሚያመጣው 

ተጽኖ ምንዴን ነው? ጥፋታችንን ማመን ትተን በነገሮች አሌየም በሰዎች ሊይ ስናሳብብ 
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ህብረታችን ይፈርሳሌ፡፡ አዲም ከሔዋን ጋር ያሇውን ህብረት አጣ፤ ሁሇቱም ዯግሞ 

ከአምሊካቸው ጋር ያሊቸውን ህብረት አጡ፡፡ 

ግንዚቤ 

 

1. እግዙአብሔር የተወቀሰባቸውን ነገሮች እንዯገና መሇስ ብሇህ አስብ፤ 

_____________________________________________________________፡፡ 

2. እናንተስ ጥፋታችሁን በላልች ሊይ ሇማሳበብ የሞከራችሁበትን ጊዛ 

አስቡ፤_________________________________________________________፡፡ 

3. ኃጥአት በባሕሪው ሰዎችን እንዴንወቅስ እና ሇእኛ ጥፋት ተጠያቂ እንዴናዯርጋቸው 

ይገፋፋናሌ፡፡ ግን ቆም ብሇን እናስብ እስኪ ሇጥፋታችን እና ሇበዯሊችን ሰዎችን መውቀስ 

ትተን እራሳችን ሇስራችን ሙለ ሃሊፊነት ብንወስዴ ውጤቱ ምን ይሆናሌ፡፡ 

_____________________________________________________________፡፡ 

4. ዚሬስ አንተ እና አንቼ ሇጥፋታችሁ እራሳችሁ ሃሊፊነት መውሰዴ ትፈሌጋሊችሁ? 

ከፈሇጋችሁስ በህይወታችሁ ሌትቀይሩ ያሰባችሁትን ነገር ርዜሩ፡፡ 

_____________________________________________________________፡፡ 

ፀልት፡ እግዙአብሔር አምሊኬ ሆይ እኔ ኃጥያተኛ ነኝ፡፡ ስሇምሰራቸው ስህተቶች፤ ጥፋቶች፤ 

እና ኃጥአቶች ሏሊፊነትን ሇመውሰዴ ብዘውን ጊዛ ህሉናዬን ያቅተዋሌ፡፡ ጌታ ሆይ 

ሇተናገርኳቸው እና ስሇአዯረኳቸው ነገሮች ላልችን ወቅሼ ስሇአበሊሸሁት ነገር ሀለ ይቅር 

በሇኝ፡፡ ሇራሴ ጥፋት ላልችን መውቀስ ከመውቀሴ የተነሳ የምወዲቸውን ሰዎች አጥቻሇው፡፡ 

ከአንተ ስሇሇዩኝ በዯልቼ ሁለ ይቅር በሇኝ፡፡ በእምነት ያንተ ሌጅ መሆኔን በፀጋህ መፅዯቄን፤ 

እናም በሌጅህ በክርስቶስ እየሱስ ዯም መዋጀቴን እቀበሊሇው፡፡ 

__________________________________________________________________፡፡ 

ክፍሌ 6 

መግቢያ፡ የፍጥረት መጽሏፍ ጥናታችንን እዙህ ጋር ማቆም የሇብንም፡፡ ውዴቀታችንን እና 

በውዴቀታችን የተነሳ የመጣብን የኃጥአት ውጤት ተመሌክተን ከዙያም እኛ ሁላም 

ሇውዴቀታችን ሰዎችን የምንወቅስ እንጂ እራሳችን ሇስህተታችን ሃሊፊነትም መውሰዴ 

የማንፈሌግ መሆኑን ብቻ አውቀን በዙያ ማጠቀሇለ ተገቢ አይዯሇም፡፡ በትንቢተ ኤርሚያስ 
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3፡13 ሊይ እንዯምንመሇከተው እግዙአብሔር እኛን የወዯዯን በማያሌቅ ሊሊማዊ ፍቅር ነው፡፡ 

ፍጥረት 3ን ሰዎች ብዘ ጊዛ ሲረደት ሰዎችን እግዙአብሔር ከኃጥያታቸው እና ከውቀታቸው 

ተነስቶ ተስፋ እንዯቆረጠባቸው እና ረግሞ እንዯተዋቸው አዴርገው ነው፡፡ ይህ ግን ከእውነት 

የራቀ ነው፡፡ እግዙአብሔር በጣም እንዯተቆጣ እና ቁጣውን መቆጣጠር አቅቶት ሰዎችን ሁለ 

በእርግማን መካከሌ ትቷቸው እንዯሄዯ ማሰቡ ተገቢ አይዯሇም፡፡ 

ፍጥረት 3ትን ከቁጥር 14 ጀምረን እንዯገና በጥንቃቄ እንመሌከተው፡፡ መጀመሪያ 

እግዙአብሔር ሇእባቡ ነበር የተናገረው፤ እንዱህም አሇው 

፤________________________________________፡፡ ጦርነቱ ተጀመረ፡፡ በዙህ ስፍራ 

በመሌካሙ አባታችን እግዙአብሔር እና በክፉ ሃይሊት መካከሌ ጦርነቱ ተጀመረ፡፡ ሁሇቱም 

ቡዴኖች አሸናፊ አሊቸው፡፡ እነርሱም 

1. በመዜሙር 106 እንዯምንመሇከው የመሌካም ቡዴኖች አሸናፊ 

__________________ነው፡፡ በአንዯኛ ቆሮንቶስ 15፡57 የእግዙአብሔር ዋንኛ የዴሌ 

ወገን የሆነው ማን እንዯሆነ ጳውልስ ይነግረናሌ? ነገር ግን __________________በኩሌ 

________________________________________ይሁን፡፡ 

2. በኢፊሶን 6፡11-13 ሊይ የፅዴቅን የጦር መሳሪያ እንዴንታጠቅ ይነግረናሌ፡፡ የክፉ ሃይሊት 

አሸፊ ሆኖ በዙህ ስፈራ የተቀመጠው ____________________ነው፡፡ የእነዙህን የክፉ 

ሃይሊት ተሰሊፊዎች ዜርዜር በመጽሏፍ ቅደሳችሁ ውስጥ አስምሩበት፡፡ 

 

ትምህርት፡ መጽሏፍ ቅደስ በሙለ የሚናገረው ስሇዙሁ ጦርነት ነው፡፡ በክፉ እና በመሌካም 

ሃይልች መካከሌ ስሇሚዯረገው ጦርነት፡፡ የመሌካም ሃይልች በሙለ የሚንቀሳቀሱት በፍቅር 

አነሳሽነት ነው፡፡ መጽሏፍ ቅደስም ስሇዙሁ ጦርነት ከዲር እስከዲር ያወራሌናሌ፡፡ በሁሇቱም 

ጎራ ገፀ- ባህሪያት ተሰይመዋሌ፤ የፍሌሚያው ሜዲ ተሇይቷሌ፤የፍሌሚያ እቅድችም ፀዴቀው 

ሰሌፉ ተጀምሯሌ፡፡ አሸናፊዎችም ሇፍሌሚያ ዴሌ አዴራጊነታቸው ይሸሇማለ፡፡ ጦርነቱ 

የተጀመረው በፍጥረት 3 ሊይ እባብን እግዙአብሔር በተናገረው ንግግር ነው፡፡ በቁጥር 14 አና 

15 ሊይ የእግዙአብሔር ንግግር ተገሌጾሌን እናገኛሇን፡፡ የዙህ ሁለ ፍሌሚያ ፍጻሜ ምን 

እንዯሚሆን ዯግሞ በራዕይ 12፡ 9 ሊይ ተጠቅሶ እናገኛሇን፡፡ የጨሇማ እና የክፉ ሃይሊት 
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ፍጻሜም በእዙያ ስፍራ ተቀምጦ እናገኛሇኝ፡፡ ክፍለን ከፍታችሁ እሰኪ ጻፉት 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

እግዙአብሏር የፈጠረውን ሁለ ተመሌክቶ መሌካም ነው ብል እንዯነበር አስታውሱ 

(ፍጥረት 1፡31)፡፡ እግዙአብሔር መሌካም አምሊክ ነውና የሚሰራው ስራ ሁለ መሌካም ነው፡፡ 

አዲም እና ሔዋንንም በዙህ ሁለ መሌካም በሆነበት ገነት ውስጥ ነበር አምጥቶ 

ያስቀመጣቸው፡፡ በመሌካም አከባቢ ከመኖራቸው የተነሳ የሚያዩት ሁለ መሌካም ነበር፡፡ በዙህ 

ምክንያት አዲም እና ሔዋን የሚያውቁት ሁለ መሌካምን ብቻ ነበር፡፡ ነገር ግን እባቡ 

ሉፈትናቸው፤ መሌካምን ብቻ ሳይሆን ክፉንም ማወቅ እንዱችለ ሇማዴረግ መጣ፡፡ አሊማው 

ክፋትን ማሳየት እና ማሳወቅ ነው፡፡ ሰውም በእባብ ፈተና እጁን ከሰጠ በኋሊ መሌካም እና 

ክፉውን አወቀ፡፡ ከዙህም ጊዛ ጀምሮ በሰዎች ሌብ ውስጥ መሌካም እና ክፉ ሁለ በአንዴነት 

መኖር ስሇማይችለ ይጣሊለ፡፡ ሰዎች የጦር ሜዲ ሆነዋሌ፡፡ ክፋት በክፋት አባት አገዚዜ የሰውን 

ሁሇተና ሇመውሰዴ ይፋሇማሌ፡፡ እግዙአብሔርም ዯግሞ ሰዎችን ወዯ መሌካምነት ሇመመሇስ 

በሰሌፉ ሜዲ ውሰጥ ነው፡፡ 

በቁጥር 14 እና 15 ሊይ እግዙአብሔር በእባቡ ሊይ ያፈሰሰውን ቁጣውን እንመሇከታሇን፡፡ እባብ 

ከዙህ ቁጣ የተነሳ እንዱህ ሆነ 

 በእግዙአብሔር __________________ሆኖ ነበር፡፡(ቁጥር 14) 

 እባብ በእዴሜው መን በሙለ በዯረቱ __________________ ነበር፡፡(14) 

 ጭንቅሊቱም __________________፡፡ (ቁጥር 15) 

 

በጥሌቀጥ ስናጠና፡ ቁጥር 14 እና 15 ሇማጥናት በጣም ከባዴ የሆኑ ክፍልች ናቸው፡፡ ነገር 

ግን በጣም ጠቃሚ የሆነ መሌክት ስሊሊው ሳንሇው በዯንብ መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ 

ምክንያታችን ዯግሞ እግዙአብሔር የሰውን ሌጅ ሇመዋጀት የመጀመሪያ ቃሌ ኪዲኑ የተሰጠበት 

ስፍራ ነውና፡፡ እግዙአብሔር በእርሱ እና በሰው ሌጆች መካከሌ የፈረሰውን ህብረት ሇማዯስ 

ቃሌ ገብቶ ስራን የጀመረበት ክፍሌ ነው፡፡ አምሊካችን በሌጆቹ ውዴቀት ተዯስቶ አርፎ 

አይቀመጥም፤ ነገር ግን እርሱ መሌካም አባት ነውና ከውዴቀታችን ሉያነሳን ይመጣሌ፡፡ እባብ 

ጠሊታችን ሉጥሇን ይፈሌጋሌ፡፡ እግዙአብሔር አባታችን ዯግሞ ሉያነሳን ይተጋሌ፤ ከዙህ የተነሳ 
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እባብ እና እግዙአብሔር ጠሊቶች ሆኑ፡፤ አንደ የላሊው ተቃራኒ ነው፡፡ እግዙአብሔር እባብን 

በአንተ እና በሴቲቱ ር መካከሌ ጠሊትነትን አዯርጋሇው አሇ፡፡ ይህ ጠሊትነት ምን ይሆን ብሇን 

ብንጠይቅ፤- 

 

 እርሱም ጭንቅሊትህን ይቀጠቅጣሌ አሇ እግዙአብሔር ሇእባቡ፡፡ይህ በክርስቶስ እየሱስ 

ሇእኛ የተሰጠንን ዴሌ የሚያሳይ ነው፡፡ ይህንን ትምህርት በስፋት ተብራርቶ የምናገኘው 

በአዱስ ኪዲን ውስጥ ነው፤በተሇይ ዯግሞ በአንዯኛ ቆሮንቶስ 15፡ 20-29 እና 54-57 

ሊይ፡፡ ይህ ዴሌ ሇእኛ የተገኘው ዯግሞ በክርስቶስ እየሱስ ሞትና ትንሳኤ ነው፡፡ 

 እግዙአብሄር ሇእባቡ አንተም ሸኮናውን ትቀጠቅጣሇህ አሇው ፡፡ ይህ የሚያሳየን እባብ 

በትንሹም ቢሆን የመፋሇም አቅም እንዲሇው ነው፡፡ ጊዙያዊ በሆነ ሁኔታ እኛን ሉፈትነን  

ይችሊሌ ግን ዴለ በስተመጨረሻ የእኛው ነው፡፡ 

የቃሌ ጥናት፡  ፍጥረት 3፡ 15 ሇትንታኔ የሚያስቸግር ክፍሌ መሆኑ እርግጥ ነው፡፡ ሆኖም 

ግን በቃሊችን ይህንን ጥቅስ ሇመያዜ እንበረታታሇን፡፡ ይህንን ክፍሌ በቃሊችን ይነው ከላልች 

በዙህ ጥናት ውስጥ ከምንሸመዴዲቸው ክፍልች ጋር ስናገናኘው እግዙአብሔር በዴነት ሂዯት 

ውስጥ የሰራሌንን ታሪክ እንመሇከታሇን፡፤ በማስታወሻችን ሊይ ፍጥረት 3፡15 እንጻፍ እና 

መቃሊችን ጥቅሱን ሇማጥናት ሙከራ እናዯርግ፡፡ 

መሌመጃ፡ የኃጥአት ውጤት ፍጥረትን ሁለ በተጽዕኖ ስር የሚያሳዴር ነው፡፡ 

 

1. የመጀመሪያውን የኃጥያት ተጽኖ እና ውጤት የምንመሇከተው በሔዋን ውስጥ ነው፡፡ 

እግዙአብሔር በቁትር 16 ሊይ እነዙህን ሁሇት ነገሮች ተናገራት፡፡ 

ሀ. በምትወሌጅበት ጊዛ                              እጅግ አበዚዋሇው፡፡ 

ሇ. ፈቃዴሽም                             ፡፡ 

2. አዲምም በኃጥአት ወዴቋሌ፡፡ ከዙህም የተነሳ እግዙአብሔር በአዲም ሊይ ያመጣው 

ቅጣት ነበር፡፡ ሇእርሱም እንዱህ ብልታሌ 

ሀ. ካንተ የተነሳ                                                         ፡፡ 

ሇ. በህይወት መንህ ሁለ                                                 ፡፡ 

ሏ. ምዴርም                                                    ታበቅሊሇች፡፡ 
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መ. አፈር ነህና                                                          ፡፡ 

ሠ. በፊት ወዜ                                                          ፡፡ 

 

ክፍሌ 7 

ትምህርት፡ ኃጥአት በአዲም እና በሔዋን ተፈጽሟሌ፡፡ ጠሊታችንም ማንነቱ ተሇይቷሌ፡፡ አዲም 

እና ሔዋንም አሁን ስሊለበት ሁኔታ እና እውነታ አይናቸው ተከፍቶ አይተዋሌ፡፡ ኃጥአት 

አንዴ ጊዛ ሰርተን የምንተወው ጉዲይ አይዯሇም፡፡ እንዯ ከጀመርነው ሇማቆም ይከብዲሌ፡፡ ከዙህ 

የተነሳ በህይወታችን ሀጥአትን አንዴ ጊዛ አዴርገነው ከዙያ ሊንመሇስበት በንስሃ ትተን 

የምንሄዯው ሳይሆን ሁላም የምንኖርበት እውነታ ነው፡፡ በገዚ ፈቃዲችን ሳይሆን ይህንን 

ህይወት የምንሇማመዯው ኃጥአት ባሪያ አዴርጎ ሰውን የመግዚት በሃህሪይ ስሊሇው ነው፡፡ 

እዙህ ጋር አንዴ ወሊጅ ሌጁ ባሇመታዘ የተነሳ ሲቀጣ የሚሰማውን ስሚት ሌብ ብሇን 

እናስብ፡፡ ወሊጅ ሌጁ ሲቀጣ እና ሲያሇቅስ ሲያይ ሆደ ይባባሌ፡፡ ሌጁን መቅጣት ስሊሇበት እና 

ቅጣቱ ሇሌጁ የወዯፊት ህይወት አስፈሊጊ ስሇሆነ ይተገብሩታሌ፡፡ ሆም ግን ሌጁ በቅጣቱ ወቅት 

የሚሰማውን ህመም ሲያዩ ሌባቸው አብሮ ያሇቅሳሌ፡፡ እግዙአብሔርም እንዱሁ ነው፡፡ 

 

መሌመጃ፡ ምንም እንኳን ቢበዴለትም አዲም እና ሔዋንን ሇመተው እግዙአብሔር ፈጽሞ 

አሌፈቀዯም፡፡ ነግር ግን ከገቡበት ውዴቀት እና ጥፋት ሉያወጣቸው እቅዴን አጋጀ፡፡ ግን 

ዯግሞ ሇጥፋታቸው ተገቢውን ቅጣትም ሰጣቸው፡፡ 

1. ታስታውሱ እንዯሆነ አዲም እና ሔዋን አትብለ የተባለትን ፍሬ በሌተው እራቁታቸውን 

መሆናችወን ባወቁ ጊዛ ከቅጠሌ ሌብስን ሰርተው ሇበሱ፡፡ በዙህ ጊዛ አግዙአብሔር 

መጀሪያ ያዯረገው                                                        

ነበር (ቁጥር 21)፡፡ 

ሇአዲም እና ሇሔዋን የቁርበትን ሌብስ ሇማሌበስ እግዙአብሔር የግዴ አንዴ እንሰሳ 

መግዯሌ ነበረበት፡፡ እንሰሳውን ገዴል ነው ቆዲውን ሇእነርሱ ያሇበሰው፡፡ ታዱያ እንሰሳውን 

በመግዯሌ ሂዯት ውስጥ እግዙአብሔር ዯምን አፍስሷሌ፡፡ ይህ የሚያሳየን ገና ከጅምሩ 

የኃጥአትን ስርየት ሇመስጠት የዯም ዋጋ የግዴ አስፈሊጊ መሆኑን፡፡ ይህም በዕብራውያን 9፡ 

22 ሊይ ያሇውን ቃሌ ያስታውሰናሌ፤ ክፍለ እንዱህ ይሊሌ                         ፡፡ 
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2. በፍጥረት 3፡22 ሊይ እንዯምንመሇከተው ዋንኛ ችግር የነበረው ጉዲይ  

                                             ፡፡ እግዙአብሔር አዲም እና 

ሔዋንን ከህይወት ፍ እንይበለ የከሇከሇበት ምክንያት ___________________ነበር፡፡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. እግዙአብሔር በኤዯን በስተምስራቅ ያነረው                       ነበር፡፡ ኪሩቤሌ 

በዙያ ስፍራ የተቀመጠው ሇምን ነበር?                                              

__________________________________________________________________፡፡ 

 

ሰፊ ጥናት፡ 

እግዙአብሔር ሇአዲም እና ሇሔዋን ጥሌቅ የሆነውን ፍቅሩን እንዳት እንዯገሇፀሊቸው ሇማሰሊሰሌ 

እስኪ ጊዛ እንውሰዴ፡፡ እግዙብሔር ያዯረጋቸውን ሶስት ዋና ዋና ነገሮች ከስር ተርዜረዋሌ 

በዙህ ጉዲይ ሊይ  ሃሳብ ሇመስጠት እስኪ እንመሌከታቸው፡፡ 

1. አዲም እና ሔዋን እራቁታቸውን እንዯሆኑ ባወቁ ጊዛ እራሳቸውን በቅጠሌ ሇመሸፈን 

መሞከራቸው መሌካም ነበርን? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. አዲም እና ሔዋን ከሕይወት ዚፍ እንዲይበለ ባይከሇከለ ኖሮ እና ያንን ዚፍ በሌተው 

ሇሊሇም መኖር ቢችለ ኖሮ ምን ይፈጠር ነበር? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

እነርሱ ሇኃጥያት የነበራቸውን ዜንባላ በመመሌከት እግዙአብሔር ከሕይወት ዚፍ 

እንዲይበለ በማዴረጉ የሳየውን ፍቅር አስረዲ፡፡ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ፀልት፡  አምሊካችን ሆይ እኛ ምንም ኃጥያተኞች ብንሆን አንተ እንዱያው በምህረትህ 

ስሇወዯዴከን እናመሰግንሃሇን፡፡ ምንም በዯሇኞች ብንሆን እና አንተን ሇመታዜ 

የማንፈቅዴ ሰዎች ብንሆን አንተ ግን በማይሇወጥ ፍቅርህ ወዴዯኸናሌ እና ተመስገን፡፡ 

በሮሜ 8፡39 ሊይ እንዯተጻፈው ዯግሞ ከአንተ ፍቅር ማንም ሉሇየን ስሇማይችሌ 
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እናመሰግንሃሇን፡፡ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

የማጠቃሇያ ሃሳብ፡ እስከ አሁን ባዯርግነው የፍጥረት 3 ጥናት ሊይ ብዘ ጥያቄዎች ሉነሱ 

እንዯሚችለ ግሌጽ ነው፡፡ እነዙህን ሉነሱ የሚችለትን ጥያቄዎች በሙለ መመሇስ 

አሇመቻሊችን በጥናቱ ሂዯት ውስጥ ተመሌክተናሌ፡፡ ግን ከሁለም በሊይ ሌንረዲው የሞከርነው 

ጉዲይ እግዙአብሔር ሇእኛ ያሇው ፍቅር ሊሇማዊ ፍቅር እንዯሆነ ነው (ኤርሚያስ 3፡13)፡፡ 

እየሱስ ዯግሞ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንዯሆነ ፍጹማን ሁኑ ብልናሌ (ማቴዎስ 5፡48)፡፡ 

እግዙአብሔር ቅደስ አምሊክ ነውና ከኃጥአት ጋር አብሮ መኖር አይችሌም፤ እንዱሁም ዯግሞ 

እርሱ ኃጥአትን ሳይቀጣ ማሇፍ የሚችሌ አምሊክ አይሇም፡፡ ከዙህም የተነሳ የሰው ሌጆችን 

ሇማዲን ሲመጣ ያሰባቸው ነገሮች 1) እርሱን እና ፍጥረቱን የሇየውን ኃጥያት ሇማስወገዴ 

አስቦ ነበር፡፡  2) ከእርሱ ሉሇየን ከነበረው ሊሇማዊ ሞት ሉያዴነን አስቦ ነበር፡፡ እንዱሁም 

ዯግሞ 3) ከጨሇማው ገዠ ከዱያብልስ እጅ ሉያስጥሇን አስቦ ነበር፡፡ መጽሏፍ ቅደስ 

እግዙአብሔር ይህንን ሃሳቡን እንዳት ባሇ ታካዊ ሂዯት ውስጥ እንዯፈጸመው የሚተርክሌን 

መጽሀፍ ነው፡፡ ይህንንም ስራ እግዙአብሔር ብቻውን አሌሰራም ከእርሱ ጋር የሚሰሩ 

ሰራተኞች፤ አገሌጋዮችም ነበሩት፡፡ ዚሬም እኛ ማወቅ ያሇብን ነገር እግዙአብሔር እንዯሚወዯን 

እና ሇእኛ ብል በመስቀሌ ብዘ ዋጋ እንዯከፈሇሌን ነው፡፡ይህንን ሁለ ያዯረገው ከእኛ ጋር 

ህብረትን ሇማዴረግ ነው፡፡ ስሇዙህ ከአምሊካችን ጋር መሌካም ህብረት እንዱኖረን ይሁን፡፡ 
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ትምህርት ሶስት 

እኔ የወንዴሜ ጠባቂ ነኝ ? 

ፍጥረት 4 እና 5፡፡ የአቤሌ እና የቃየን ታሪክ 
 

ማውጫ 

መግቢያ 

ትምህርት 3፡ ፍጥረት 4-5 

 አዲዱስ ገፀ - ባህሪያት ይተዋወቃለ 

 መስዕዋት ማቅረብ 

 ቃየን አቤሌን ገዯሇው 

 የቃየን ኃጥያት ውጤት 

 አቢሌ የእምነት ሰው 

 ትግበራ 

 የትውሌዴ ሀረግ 
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መግቢያ 

ኃጥአት ወዯ ምዴር ከገባ በኋሊ በምዴር ሊይ የነበረው መሌካም ነገር ሁለ ጠፋ፡፡ 

አሇመታዜ በምዴር ሊይ መከራ እና ሞትን አመጣ፡፡ ሞትና እና ሕይወት እግዙአብሔር 

በፈጠረው አሇም ሊይ በአንዴነት የሚኖሩ እውነታዎች ሆኑ፡፡ በፍጥረት 4 ሊይ የአዲም እና 

የሔዋን ህይወት ዲግም ሊይስተካከሌ መበሊሸቱን እንመሇከታሇን፡፡ ኃጥአት ፊትሇፊት ውጤቱን 

አመጣ፡፡ እግዙአብሔር ሇአዲም እና ሇሔዋን ሁሇት ወንዴ ሌጆችን ሰጣቸው፡፡ ታሊቅየው ቃየን 

ሲሆን የእርሱ ታናሽ ዯግሞ አቤሌ ነው፡፡ ሞያቸው በጣም የተሇያየ ነው፡፡ አንደ ገበሬ ሲሆን 

ላሊኛው ዯግሞ እንስሳት አርቢ ነበር፡፡ ሁሇቱም መስዋታቸውን ወዯ እግዙአብሔር አመጡ፡፡ 

እግዙአብሔር ወዯ አቤሌ እና ወዯ መስዋዕቱ ተመሇከት፡፡ የቃየንን መስዋዕት ግን 

አሌተቀበሇም፡፡ ቃየን እግዙአብሔር የእርሱን መሰዋዕትን ባሇመቀበለ እና ወንዴሙ 

በእግዙአብሔር ፊት ተቀባይነት በማግኘቱ በጣም ተቆጣ፡፡ 

እግዙአብሔር ወዯ ቃየን መጣን ሇምን እንዯተቆጣ ጠየቀው፡፡ ሇምንስ ፊትህ ተቆጣ ሲሌ 

እግዙአብሔር ቃዬንን አናገረው፡፡ ቃየንን መቆጣቱ ሇምን እንዯሆነ እግዙአብሔር ጠየቀው፡፡ 

ምክንያቱም መሌካምን ብታዯርግ ፊትህ የሚያበራ አሌበረምን አሇው ፡፡ ከዙያም ኃጥአት 

በዯጅህ ታዯባሇች አንተ ግን ፈጥነህ ንገስባት ብል መከረው፡፡ 

ቃየን ግን እግዙአብሔርን መስማት አሌወዯዯም፡፡  ነገር ግን ኃጥአት በእርሱ ሊይ 

እንዱነግስ ፈቀዯ፡፡ እግዙአብሔር ሇቃየን መሌካም የሆነውን መከረው ቃየን ግን ያንን ችሊ አሇ፡፡ 

ሰዎች አንዲቸው ሇላሊቸው መሌካምን ማዴረግ ስሊቃቸው እግዙአብሔር እንዳት አብረው 

እንዯሚኖሩ መምከር ጀመረ፡፡ ይህንን ጥናት በምናጠናበት ወቅት ሁለ እራሳቸንን ሁሇት ጥያቄ 

እንጠይቅ 1) የእኔ ወንዴም እና እህት ማን ናቸው? 2) ሇእነርሱስ እንዳት አዴርጊ መጠንቀቅ 

እችሊሇው?  እግዙአብሔር የእርሱን ፍቅር ሌናጋራቸው የተጠራነውን ሰዎች እንዳት ፍቅሩን 

እንዯምናጋራ እናስብ፡፡ 

እኔ የወንዴሜ ጠባቂ ነኝን አሇ ቃየን፡፡ መሌሱ አዎ እኛ የወንዴም እና እህቶቻችን 

ጠባቂዎች ነን የሚሌ ነው፡፡ በዙህ ጥናት ውስጥ እግዙአብሔር አይናችንን ከፍቶ 

ሇወንዴሞቻችን እና ሇእህቶቻችን እንዳት ጠባቂ አዴርጎ እንዲኖረን እንዴንረዲ ያስፈሌጋሌ፡፡ 
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መግቢያ፡ አዲም እና ሔዋን ገነት መካከሌ በእግዙአብሔር ተባረዋሌ፡፡ እግዙአብሔር መጀመሪያ 

ሲፈጥራቸው ጀምሮ በገነት ነው ያኖራው፡፡ አዲም እና ሔዋን ኑሮን ከገነት ውጪ 

አያውቁትም፡፡ ከተፈጠሩበት ጊዛ ጀምሮ በገነት ነው የኖሩት፡፡ እናም ከገነት ተባረው ሲወጡ 

በአዕምሮዋቸው ውስጥ ምን እየተከናወነ አሌያም ምን እያሰቡ እዲለ ማወቅ ያጓጓሌ፡፡ በገነት 

ሳለ የሚፈሌጉትን ሁለ እግዙአብሔር ሰጥታቸው ነበር፡፡ አሁን ግን እራሳቸው ሰርተው 

መብሊት ነበረባቸው፡፡ 

ሇመጀመሪያ ጊዛ አዲም እና ሔዋን ከአምሊካቸው ተሇይተው ብቸኝነት ተሰማቸው፡፡ 

አሁን ኃጥያት በእነርሱ እና በአምሊካቸው በካከሌ ጣሌቃ ገብቶ ክፍተትን ፈጥሮባቸዋሌ፡፡ አዲም 

እና ሔዋን በፍጥረት 2፡24 አንዴ ስጋ እንዯሆኑ ተመስክሮሊቸው ነበር፡፡ አሁን ግን 

በመካከሊቸው ክፍተት ተፈጥሯሌ፡፡ በኃጥአት የተነሳ አንዴ መሆን ከበዲቸው፡፡ 

 

የቤት ስራ፡ ፍትረት 4 አንብቡት፡፡ 

 

ማስታወሻ፡ ብዘ ማወቅ የምንፈሌጋቸው ነገሮች ሁለ በዙህ ምዕራፍ ውስጥ አሌተጻፉሌንም፡፡ 

በእርግጥ ይህንን የፍጥረት 4 ጥናት ስታጠናቅቁ ቀዴሞ ከነበራችሁ ይሌቅ ብዘ ጥያቄ 

ይኖራችኋሌ፡፡ የዙህ ምዕራፍ ዋነኛ መሌዕክት በኃጥአት ምክንያት በምዴራችን ሊይ 

የተከሰተውን ውዴቀት እና መፈራራስ ማሳየት ነው፡፡ የዮሏንስ ወንጌሌ ምእራፍ 10 ቁጥር 10 

ሊይ እየሱስ እንዯነገረን ላባው ሉያርዴ ሉሰርቅ እንጂ ስሇላሊ ስሇምንም ወዯ እኛ አይመጣም፡፡ 

ይህንን በአዕምሮአችን ይን ወዯ ምዕራፍ 4 ጥናት እንሂዴ፡፡ በዙህ ሁለ መካከሌ ግን 

እግዙአብሔር ምህረቱን በማሳየት ሁላም አብሮን አሇ፡፡ 

መሌመጃ 

1. መጽሏፍ አዲምም ሚስቱን ሔዋንን አወቃት ይሊሌ፡፡ ከዙህ በኋሊ የተወሇደት ሁሇት 

ሌጆች ማን እና ማን ናቸው __________________እና __________________:: 

2. እነዙህ ሁሇት ሌጆች ስራቸው ምን እና ምን ነበር 

አቤሌ ስራው __________________ ነበር፡፡ 

ቃየንም ስራው __________________ነበር፡፡ 
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3. ከጊዛ በኋሊ አቤሌ እና ቃየን ሇእግዙአብሔር መስዋት አቅርበው ነበር፡፡ ግን 

እያንዲንዲቸው ያቀረቡት መስዋት ምንዴን ነው 

አቤሌ ያቀረበው __________________ ነበር፡፡ 

ቃየን ዯግሞ ያቀረበው __________________ነው፡፡ 

4. እግዙአብሔር የቃየንን መስዋት ባሌተበሇ ጊዛ የቃየን ምሊሽ ምን ነበር? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

ክፍሌ ሁሇት 

ትምህርት፡ 

የአቤሌ እና የቃየንን ታሪክ ስንመሇከት አንዴ አንዴ ጊዛ እግዙአብሔር ሌክ ያሌሰራ 

መስል ይታየናሌ፡፡ የአቤሌ መስዋት ተቀብል የቃየንን መተው በወንዴማማች መካከሌ 

ክፍተትን ስሇፈጠረ ማሇት ነው፡፡ የሁሇቱንም ቢቀበሌ ኖሮ ይሄ ሁለ አይመጣም ነበር፡፡ ነግር 

ግን እግዙአብሔር የአንደን ተቀብል የላሊውን ተወ፡፡ ይህ ሇምን እንዯሆነ ክፍለ በቂ መሌስ 

አይሰጠንም፡፡ ግን ከክፍለ የምንመሇከተው ነገር ቢኖር አቤሌ የሰባውን ፍሪዲ ማምጣቱን ነው፡፡ 

ይህንን ፍሪዲ ሇመሰዋት ዯግሞ ማረዴ እና ዯም ማፍሰስ ነበረበት፡፡ 

በፍጥረት 3፡21 ሊይ እንዯምናስታውሰው እግዙአብሔር አዲም እና ሔዋን 

እራቁታቸውን መሆናቸውን አውቀው በሸሹ ጊዛ ቆዲን አሌብሶዋቸው ነበር፡፡ ቆዲንም ሇማሌበስ 

ዯግሞ እንሰሳ መግዯሌ እና ዯም ማፍሰስ ነበረበት፡፡ ታዱያ ይህ የሚያሳየን ኃጥአት እና 

መተሊሇፍ ባሇበት ሁለ ሇስርየት ዯም መፍሰስ እንዲሇበት ነው፡፡ ስሇዙህ አቤሌ ያቀረበው 

የኮርማ መስዋት ዯምን የያ በመሆኑ ተቀባይነት ያገኝ ይመስሊሌ፡፡ ይህንን መረዲታችን 

በስተመጨረሻ እየሱስ መጥቶ ሇአሇም ኃጥአት ዯሙን ማፍሰሱን እንዴረዲ ያዯርገናሌ፡፡ በእርሱ 

የዯም መስዋት የበዯሌን ይቅርታ አግኝተናሌ እና፡፡ 

መሌመጃ 

1. ከዙያም ቃየንም እጅግ __________________ተቆጣ ፊቱም 

___________________::  እግዙአብሔር የእርሱን መስዋት ስሊሌተቀበሇ 
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በአምሊኩ የተጠሊ እና የተተወ መሰሇው፡፡ እግዙአብሔር ግን ቀርቦ ስሇምን 

እንዯተቆጣ እና ፊቱም እንዯጠቆረ ጠየቀው፡፡ 

2. ከዙያም ቀጥል እግዙአብሔር እንዱህ አሇው፤ መሌካምን     

__________________________________________________________:: 

3. ከዙያም በኋሊ ___________________________________________:: 

 

ትምህርት 

እግዙአብሔር ቃየንን ያሳሰበው ጉዲይ ኃጥአት በዯጁ እንዯምታዯባ እና እርሱም ፈጥኖ 

ሉነግስባት እንዯሚገባ ነው፡፡ ይህንን ያዯረገውም ቃየንን ስሇሚወዯው ነው፡፡ ይህ ንግግር 

መጀመሪያ በገነት ውስጥ ሇአዲም እና ሇሔዋን የተነገራቸውን ኃጥያት እንዲይሰሩ 

የተቀመጠውን ማሳሰቢያ ያስታውሰናሌ (ፍጥረት 2፡17)፡፡ ቃየን ግን በኃጥያት ተሸነፈ፡፡ 

ኃጢአት በባህሪው ከር ር ያሌፋሌ ባሪያም ያዯርጋሌ፡፡ ሇዙህም በአባቶቹ አሇመታዜ ውስጥ 

ቃየን ፀና፡፡ 

 

መሌመጃ 

1. ኃጥያት በዯጅህ ታዯባሇች የሚሇውን ንግግር ስትሰሙ በአምሮአችሁ የሚመጣው ስእሌ 

ምንዴን ነው? 1 ጴጥሮስ 5፤ 8 አብራችሁ አንብቡ  

______________________________________________________________:: 

2. ራዕይ 3፡ 20 ሊይ እየሱስ በዯጅ ቆሞ እንዯሚያንኳኳ ተገሌጧሌ ይህንን ክፍሌ ጻፍ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. እነዙህ አቋቋሞች እስኪ ሌብ በለ 

ኃጥያት ___________________________ ታዯባሇች፡፡ 

እየሱስ ___________________________ቆማሌ፡፡ 

እየሱስ በዯጅ ቆሞ ያንኳኳሌ እስኪከፍትም ቆሞ ይጠብቃሌ፡፡ ኃጥያት ግን በዯጅ 

ያዯባሌ፤ ሇመግባት በተሇያየ መንገዴ ይሞክራሌ እንጂ አይጠብቅም፡፡ 
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ክፍሌ 3 

የቤት ስራ 

 

ቁጥር 8ን እንዯገና አንብቡት በዙህ ስፍራ ቃየን ወንዴሙ አቤሌን ወዯ ሜዲ ሔዯን 

እንጫወት ብል በዙያ ስፈራ እንዯገዯሇው ተጽፏሌ፡፡ በቃ በንዳት ተነሳስቶ ገዯሇው፡፡ 

 

ከዙያ ቀጥል ያሇውን ሌብ በለ፡፡ ቃየንን ስሇሰራው ጥፋት እና ኃጥያት መጥቶ የጠየቀው አባት 

ወይንም እናት አይዯለም እግዙአብሔር እንጂ፡፡ እዙህ ጋር ሌብ ማሇት ያሇብን ከፍጥረት 3 

ጀምሮ ስንመሇከት ኃጥአትን ቀርቦ የሚጠይቅና ስሇመተሊሇፍም የሚቀጣ እርሱ እግዙአብሔር 

መሆኑን ነው፡፡ 

መሌመጃ 

1. እግዙአብሔር ቃየንን ምን ጠየቀው? ___________________________ 

2. ቃየንስ ምን ብል መሇሰ? ___________________________ 

3. ከዙያስ እግዙአብሔር ምን ብል ጠየቀው? ___________________________ 

4. ወዯ ፍጥረት 3 ተመሇሱ እና ቁጥር 13 አንብቡት በዙያስ ስፍራ እግዙአብሔር ምንን 

ጠየቀ? ______________________________________________________:: 

ከዙህ ክስተት በኋሊ ሞት ወዯ አሇም ገባ፡፡ እግዙአብሔር ሰዎችን መጀመሪያ 

ሲፈጥራቸው ሉሞቱ አሌነበረም፡፡ ነገር ግን ኃጥአት ሞትን ይዝ ወዯ ምዴር መጣ፡፡ ዚሬ 

ዛና ስንሰማ እና ጋዛጣ ስናነብ ሞትን ሁለ ቦታ እናየዋሇን፡፡ 

 

መሌመጃ 

1. ከዙያ በኋሊ እግዙአብሔር በቁጥር 10 ሊይ የተናገረውን አንብቡ እንዱህ አሇ 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.   የፈጠራቸው ፍጥረቱን ይወዲሌ እና አምሊካችን የበዯሊቸው ዴምጽ ከምዴር ሆኖ 

ሇእርሱ ይሰማዋሌ፡፡ ፍጥረት 3፡10 አንብብ፡፡ 
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3. እንዯገናም በዙህ ስፈራ የምንመሇከተው ኃጥአት ዋጋን እንዯሚያስከፍሌ ነው፡፡ 

ወንዴሙን ከገዯሇ በኋሊ ቃየን እግዙአብሔር እንዱህ አሇው 

እነሆ ዚሬ ______________________________ 

እኔም ______________________________ 

አንተም ______________________________ 

4. የቃየን ምሊሽ ምን ነበረ? ______________________________ 

ስሇቅጣቱ እንዱህም ሲሌ ተናገረ 

ሀ. አንተም ታሳዴዯኛሇህ ______________________________ 

ሇ. እኔም ______________________________ 

ሏ. ከዙያ  ______________________________ 

መ. ተቅበዜባዥ ______________________________ 

5. ከዙያም እግዙአብሔር ከቁጥር 15 ጀምሮ ያዯረገውን ተመሌከት 

ሀ. እንዱህ አሇው ______________________________ 

ሇ. እንዱህም አዯረገ ______________________________ 

6. ፍጥረት 4፡ 16 እንዱህ ይሊሌ፡ ______________________________ 

ክፍሌ 4 

ትምህርት 

መጀመሪያ የቃየንን ዜርያዎች እና ከእርሱ የተወሇደትን ሌጆች እንመሇከት፡፡ ይህ የፍጥረትን 

መጽሏፍ ሇመረዲት ይጠቅመናሌ፡፡ 

1. በቁጥር 17 ሊይ ሌጅ እንዯተወሇዯ እንመሇከታሇን ስሙንም______________ አለት፡፡ 

   በዙሁ ቁጥር ሊይ ቃየን______________ ስሙንም______________ አሇው፡፡ 

2. ከዙያም ቀጥል የቃየን የር ግንዴ ተርዜሮ እናገኛሇን፡፡ 

ሀ. ቁጥር 20 ያባሌ______________ አባት ነበር፡፡ 

ሇ. ቁጥር 21 ዩባሌ______________ አባት ነበረ፡፡ 

ሏ. ቁጥር 22 ቱባሌቃይን ______________ ሌጅ ነው፡፡ 

3. በቁር 25 እና 26 ሊይ የአዲም እና የሄዋንን የር ግንዴ እንመሇከታሇን፡፡ ሔዋንም ፀንሳ 

______________ ወሇዯች፡፡ ሴትም ______________  የሚባሌ ሌጅ ነበረው፡፡ 
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4. በቁጥር 26 ሊይ እግዙአብሔርም ከህዜቡ ጋር ህብረት ማዴረግ እንዯጀመረ 

እንመሇከታሇን፡፡ ይህም የሆነው በ______________  ምክንያት ነው፡፡ ከዙያም በኋሊ 

ሰዎች ስሙን እየጠሩ እሱን ማምሇክ እንዯጀመሩ እንመሇከታሇን፡፡ 

ጥሌቅ ጥናት 

የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅስ ማውቻጫን ተከትሇን ብናጠና እና ፍጥረት 4 በላልች 

ክፍልች ሊይ እንዳት እንዯተተረጎመ ብንመሇከት የበሇጠ ጥሌቀት ያሇው መረጃ እናገኛሇን፡፡ 

ምክንያቱም አንደን የመጽሏፍ ቅደስ ክፍሌ ከላሊኛው ጋር እያጣቀስን ብናጠና ብዘ እንማራሇን 

እና ነው፡፡ 

በዙህ መሰረት ፍጥረት ምዕራፍ አራትን ተከትል የሚመጣሌን የመጀመሪያው ክፍሌ 

ዕብራውያን 11 ነው፡፡ ዕብራውያን 11 የእምነት ምዕራፍ በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ የእምነት 

ምእራፍ የተባሇበት ዋንኛ ምክንት ዯግሞ የእምነት አባቶችን እየጠቀሰ እኛም በእምነት 

እንዴንኖር ስሇሚያበረታታን ነው፡፡ 

ትርጉም 

እምነት፡ በዕብራውያን 11፡1 መሰረት እምነት ማሇት 

_______________________________________________________________ነው፡፡ 

ቁጥር 4ን ዯግሞ ብንመሇከተው ከተጠቀሱት የእምነት አባቶች መካከሌ አቤሌን እናገኘዋሇን፡፡ 

ክፍለን ስናነብ አቤሌ በእመነት ሰራቸው የተባለት ነገሮች ተርዜረው እናገኛሇን፡፡ 

አቤሌ በእምነት _____________________________________፡፡ 

አቤሌ በእምነት_____________________________________ 

አቤሌ በእምነት_____________________________________ይህንን ክፍሌ ስታጠኑ 

በፍጥረት አራት ጥናታችሁ ሊይ ምን መረዲትን ጨመረሊችሁ፡፡ የጨመረሌኝ መረዲት 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ነው፡፡ 

ተግባራዊ ጥያቄዎች 

1. እኔስ በሕይወቴ ወንዴም እና እህቶቼ የምሊቸው እነማን ናቸው? 

_______________________________________________________________ 

2. የቃየን ቅጽበታዊ ምሊሽ ምን ነበር? _____________________________________ 
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3. እኔስ ዚሬ ወንዴም እና እህቶቼን እንዳት አዴርጌ ነው ሇእነርሱ ያሇኝን ፍቅር እና 

መሌካምነት ማሳየት የምችሇው? _____________________________________ 

4. እኛስ ዚሬ ስሇወንዴም እና እህቶቻችን ስንጠየቅ ሇምንዴን ነው አሊውቅም ወይንም 

ዯግሞ እኔ የወንዯሜ ጠባቄ አይዯሇሁም የሚሌ ምሊሽ የሚኖረን? 

____________________________________________________________ 

5. ማቴዎስ 25 ከቁጥር 37 አስከ 40 አንብቡት እና በዙህ ጉዲይ ሊይ ምን ተጨማሪ 

መረዲትን እንዯሚሰጣችሁ ተወያዩ፡፡ ሌምዴን ነው እየሱስ ስሇ ወንዴም እና እህት 

የሚገዯው? 

______________________________________________________________ 

ፀልት 

እግዙአብሔር ሆይ እኛም ዚሬ በህይወታችን ዴካም አሇብን እና እርዲን፡፡ በፍጥረት 4 ሊይ 

የቃየንን ታሪክ አንብበን ሇምን ወንዴሙን ገዯሇ ብሇን ሌንፈርዴበት እንችሌ ይሆናሌ፡፡ ሆኖም 

ግን ጌታ ሆይ እኛም ዚሬ ወንዴም እና እህቶቻቸንን በሚገባ እየወዯዴን እና ስሇእነርሱ ሃሊፊነት 

እየተሰማን አይዯሇም፡፡ ስሇዙህም ይቅር በሇን፡፡ ከወንዴም እና ከእህቶቻችንን እንዱሁም ከአንተ 

ጋር በሰሊም መኖር እንዴንችሌ እርዲን፡፡ አሜን፡፡ 

ክፍሌ 5 

የትውሌዴ ሃረግ መግቢያ 

የፍጥረት መጽሏፍ ይሄኛው ምዕራፍ የትውሌዴ ሏረግን የሚያትት ነው፡፡ ቁጥር 

አንዴ ሊይ የአዲም እና የሔዋንን ፍጥረት ታሪክ ያወሳን እና ከቁጥር 3 ጀምሮ የትሌዴ ሀረግን 

ማተት ይጀምራሌ፡፡ ይህንን የትውሌዴ ሀረግ በምናነብበት ሰአት ወዯ አእምሮአችን የሚመጣው 

ጥያቄ የሰዎቹን እዴሜ አስመሌከቶ እንዯሆነ እንገምታሇን፡፡ ምክንያቱም እያንዲንዲቸው ኖሩት 

ተብል የተጠቀሰሌን የእዴሜ ቁጥር በጣም ብዘ ነው፡፡ ስሇዙህ ጉዲይ በጥናታችን ሊይ የምንሇው 

ጉዲይ ይኖረናሌ፡፡ ነገር ግን ሁለንም በትንሹ እንዲስሳሇን እንጂ በጥሌቀት አንመሇከትም፡፡ 

መሌመጃ 

1. በፍጥረት 5፡1 ሊይ የሚያሰታውሰን ታሪክ አሇ 

ሀ. እግዙአብሔር ሰውን በ_________________እና በ________________ፈጠረው፡፡ 

ፍጥረት 1፡27 አንብቡ 
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ሇ. እግዙአብሔር አምሊክም ________________ እና ______________አዴርጎ 

ፈጠራቸው፡፡ 

ሏ. ከዙያም __________________ ብል ጠራቸው፡፡ ፍጥረት 1፡28 

2. ቁጥር አንዴ ሊይ ከምንመሇከተው የተሇየ ነገር ቁጥር 3 ሊይ እናገኛሇን፡፡ 

ሀ. ይህ ቁጥር ስሇ አዲም ሌጅ ምን ይሇናሌ__________________ 

ሇ. የአዲም ሌጆች እና አዲም በእግዙአብሔር መሌክና አምሳሌ መፈጠራቸው ሊይ ምን    

ሌዩነት ______________________________________________________ 

ሏ. የሰው ሌጆች ከውዴቀት በኋሊ ፍፁም የሆነውን የእግዙአብሔርን መሌክ እና 

አምሳሌ አያንፀባርቁም፡፡ ምክንያቱ ዯግሞ ኃጥያት ገብቷሌ እና ነው፡፡ 

3. ከታች በመሇከተው ሰንጠረዜ ውስጥ ከአዲም ጅሮ እስከ ኖህ የኖረውን ትውሌው በቅዯም 

ተከተሌ እስከ እዴሜያቸው ርዜሩ፡፡ 

 

  ስም                 ዕዴሜ                   ስም              ዕዴሜ 

    

    

    

    

    

 

4. ከቁጥር 21 እስከ 24 ባሇው ክፍሌ ውስጥ ስሇ ሄኖክስ ምን እውነት አስተዋሊችሁ 

_______________________________________________________________ 

5. ከተረሩት ሁለ ረጅም እዴሜን ኖሮ የሞተው _________________ነው፡፡ 

6. በፍጥረት 5፡ 29 ሊይ ሊሜሕ ስሇ ኖህ ምን አሇ _________________ 

7. በፍጥረት 3፡ 17 እስከ 19 መሰረት እግዙአብሔር ምዴርን የረገመት ምክንያት ምንዴን 

ነው____________________________________________________________ 

8. በፍጥረት 5፡32 ሊይ የተጠቀሱት 3 የኖህ ሌጆች እነማን ናቸው 

ሀ_________________ 
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ሇ_________________ 

ሏ_________________ 

 

ትግበራ 

እናንተም እስቲ የር ሏረጋችሁን ሇመሳሌ ሞክሩ፡፡ ምን አሌባት ከቤተሰብ መካከሌ 

የተረሳ እና በትንሽ እዴሜው በሞት የተሇየ ሉኖር ስሇሚችሌ ሇመስራት ሉያስቸግር ይችሊሌ፡፡ 

ነገር ግን እስኪ ሞክሩት፡፡ የር ሃረጋችሁን በምትረዜሩበት ጊዛ በህይወታችሁ ሊይ ሌዩ 

ተጽኖ የፈጠሩ ሰዎችን ሇየት ያሇም ትኩረት ስጣቸው፡፡ 

ፀልት 

እግዙአብሔር ሆይ ከእኔ ቀዴመው ስሇመጡ አባቶቼ አመሰግንሃሇው፡፡ በፍጥረት 5 

ሊይ ስሇማነባቸው አባቶች ሁለ ስምህ የተመሰገነ ይሁን፡፡ እግዙአብሔር ሆይ ከአባቶች 

የተነሳ ስሇተማርኳቸው ትምህርቶች ሁለ አመሰግንሃሇው፡፡ እኔ ከእነርሱ ብዘ 

እንዯተማርኩት ሁለ ከእኔ በኋሊ የሚመጡትን ዯግሞ ማስተማር እንዴችሌ እርዲኝ፡፡  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ትምህርት አራት 

ዲግም አይሆንም 

ፍጥረት 6 እስከ 9፡ 17  ኖህ እና የጥፋት ውሃ 

 
መግቢያ 

ትምህርት አራት ፍጥረት 6 እስከ 9፡17 

 የእግዛአብሔር ፍጥረት እና ውሳኔዎቹ 

 ኖህ እና መርከቡ 

 የጥፋት ውሃ መምጣት 

 እግዙአብሔር ኖህን አዲነው 

 ከመርከቡ መውጣት 

 ትርጓሜ፡ ምህረት 

 የእግዛአብሔር በረከት 

 ትርጉም መሰዋት እና ማፅዯቅ 

 የዯም ዋጋ 

 በአምሳለ ተፈጠርን 

 ትርጉም፡ ቃሌኪዲን 
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መግቢያ 

የዙህ የጥፋት ውሃ ታሪክ ሲጀምር እግዙአብሔር በፈጠረው ፍጥረት መፀፀቱን በመናገር 

ነው፡፡ ምክንያቱ ዯግሞ እርሱ የፈጠራቸው ፍጥረቶቹ ሁለ በኃጥአት ተበክሇው ነበር እና ነው፡፡ 

ምዴር ባሇማወቅ ተሞሊች፤ የሰው ሌጅ የሌብ ዜንባላ ሁለ ክፋት ሆነ፡፡ እግዙአብሔርን 

መፍራት እና ፅዴቅ ጠፋ፡፡ ምዴር በክፋት ስሇተከዯነች ምዴርን ሉያጠፋ እግዙአብሔር ወሰነ፡፡ 

እግዙአብሔር ኃጥአትን ይጠሊሌ እና ነው፡፡ 

የጥፋት ውሃ ምዴርን ከዯነ፡፡ በበዯሇኛው ፍጥረት እና በፃዴቁ አምሊክ መካከሌ ሌዩነትን 

አኖረ፡፡ የጥፋት ውሃ ሰውን እና ላሊውን ፍጥረት እስከነበዯለ እና መተሊሇፉ ቀበረው፡፡ ግን 

በዙህ ጥፋት መካከሌ አንዴ  ፃዴቅ ሰው ተገኘ፡፡ የዙህ ፃዱቅ ሰው ስም ኖህ ይባሊሌ፡፡ 

እግዙአብሔር አርነትን አዴረጎሇት መርከብን እንዱሰራ መክሮት ከዙህ ጥፋት እስከቤተሰቡ 

አመሇጠ፡፡ 

እዙህ ጋር ሌብ ማሇት ያሇብን ትሌቅ ጉዲይ አሇ፡፡ ይህ ከእግዙአሔር ንዴ የተሊከው 

አንዴ የጥፋት ውሃ ነው ኃጥአተኞችን ሲያጠፋ ፃዴቃንን ከፍ ከፍ ያዯረገው፡፡ ኃጥአንን 

አጥፍቶ ከዙህ የጥፋት ውሃ የኖህን መርከብ ከፍ ከፍ ያዯረገው አንዴ ውሃ ነው፡፡ 

የጥፋት ውሃ ካሇፈ በኋሊ እግዙአብሔር ኖህን ከመርከብ ውስጥ እንዱወጣ ጠራው፡፡ 

አግዙአብሔር ኖህን ሉያዴነው ካስቀመጠበት መርከብ ውስጥ ይወጣ ንዴ ጥሪን አቀረበሇት፡፡ 

ከዙያም ከዙያ መርከብ ውስጥ ሲወጣ ኖህ እግዙአብሔርን አመሇከ፡፡ እግዙአብሔርም ሇኖህ ቃሉ 

ኪዲንን ገባሇት፡፡ ከዙህ በኋሊ ዴጋሚ ምዴር በጥፋት ውሃ ሊያጠፋ ቃለን አምሊክ ሇኖህ ሰጠ፡፡ 

በዙህ ስፍራ እኛ የምንማረው ነገር ከእኛ የተነሳ እግዙአብሔር ሇላልች ምህረቱን 

ማሳየት እንዯሚችሌ እና ብዘዎችን ከጥፋት ማዲን እንዯምንችሌ ነው፡፡ እግዙአብሔር ዲግም 

ምዴርን በጥፋት ውሃ ሊያጠፋ ሇኖህ ቃለን ሰጠ ፡፡ አምሊካችን ቃለን የሚያጥፍ አምሊክ 

አይዯሇም፡፡ በዙህ ቃለ ሌናምነው ይገባሌ፡፡ 

በህይወት መናችሁ ይህንን ቃሌ አስታውሱ እግዙአብሔር ከኃጥአት የተነሳ ዲግም 

ምዴርን ሊያጠፋቃለን ሰጥቶታሌ፡፡  ይህንን ቃለን አምነን መኖር እንችሊሇን፡፡ 
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ክፍሌ አንዴ 

መግቢያ 

መጀመሪያ አንዴ ነገር ማስታወስ ተገቢ ነው ፡፡ እዙህ ጋር እግዙአብሔር እና በጥፋት 

ሃይሊት መካከሌ ስሇተፈጠረው ጦርነት፡፡ እግዙአብሔር ሁላም ከፈጠራቸው ሰዎች ጋር 

ህብረትን ማዴረግን ይፈሌጋሌ፡፡ እርሱ ሁላም ፍጥረቱን ይወዲሌ እና ነው፡፡ ነገር ግን ኃጥአት 

በፍጥረቱ እና በእራሱ መካከሌ ክፈተትን ፈጥራሌ፡፡ 

በፍጥረት መጽሏፍ ሊይ በምዕራፍ ስዴስት፤ ሰባት እና ስምንት ሊይ የምናገኘው 

እንዳት በኃጥአት የተነሳ የጥፋት ውሃ ምዴርን እንዲጠፋ የሚያወራ ታሪክ ነው፡፡ ይህንን 

ታሪክ መፅሏፍ ቅደሳችን ሲነግረን የሚጀምረው የሰው ሌጆች እና የእግዙአብሔር ሌጆች ተጋቡ 

በማሇት ነው፡፡ እነዙህ የእግዙአብሔር ሌጆች የተባለት ማን እና ምን እንዯሆኑ አናውቅም፡፡ 

ሆኖም ግን አሁን ጥናታችንን እንጀምር፡፡ 

የቤት ስራ ፍጥረት ምእራፍ ስዴስትን አንብቡ 

መሌመጃ 

ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ሊይ አንዴ አስገራሚ በነገር እንመሇከታሇን፡፡ በዙህ ስፍራ 

እግዙአብሔር ሲመሇከት ያገኘውን ነገር ፃፍ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

1. ይህ ቁጥር የሰውን ሌጅ ኃጥአት ምን ያህሌ እንዯዯረሰ በሶስት ቃሊት ነው ያስቀመጠው 

እነዙህን ቃሊት ግሇፅ 

ሀ._____________________________________________________________ 

ሇ._____________________________________________________________ 

ሏ._____________________________________________________________ 

ኃጥአት ፍጥረትን ሁለ በከሇ፡፡ የሰው ሌጅ የሚሰራው ስራ ሁለ ክፋት ሆነ፡፡ ማን 

ፅዴቅን የሚራብ እና የሚጠማ የሇም ፡፡ የሌባችን ዜንባላ ሁለ ክፋት ሆነ፡፡ ይህንን 

የዕብራውያን ጸሏፊ እንዱህ ሲሌ ገሇፀው፡፡ ዕብራውያን 11፡ 6 ሊይ ያሇውን ጥቅስ ፃፍ፡፡ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2. በእብራውያን 11፡ 6 መሰረት ከእግዙአብሔር ጋር ሰሊማዊ ህብረትን ሇመመስረት 

የሚያስፈሌጉ ነገሮችን ተናገር 

ሀ._____________________________________________________________

ሇ. ____________________________________________________________ 

ሏ. ____________________________________________________________ 

3. በፍጥረት 6፡ 11 ሊይ የሰውን ሌጆች ባህሪይ ሇመግሇጽ የተቀመጡትን ቃሊት ተናገር 

ሀ.____________________________________________________________ 

ሇ. ____________________________________________________________ 

 

ጥያቄዎች 

 

1. ፍጥረት አምስት ቁጥር ስዴስት ስሇ እግዙአብሔር ምን ይነግረናሌ? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. ቁጥር ሰባትስ እግዙአብሔር ምን ሉያዯርግ አሰበ ይሇናሌ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. እግዙአብሔር አሁን ሉያጠፋ ሇወሰነው ሰው ምን ሰጥቶት ነበር? ፍጥረት 2፡ 7 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ማሰሊሰሌ 

እግዙአብሔር እስትንፋስ ያሇውን ነገር ሁለ ሉያጠፋ ወሰነ፡፡ አንዴም ነገር ከፈጠረው 

ፍጥረት ውስጥ በርህራሄ ሉያሌፍ አሌፈቀዯም፡፡ ይህ ፍጥረት ምን ያህሌ በኃጥአት እንዯተበሸ 

ያሳየናሌ፡፡ እስኪ እነዙህን ጥያቄዎች አሰሊስለዋቸው፡፡ 

1. የእግዙአብሔር ቁጣ መገሇጫ የነበረው ምንዴን ነው? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2. በእርሱ መሌክ እና ምሳላ የተፈጠረው ሰው እርሱን መምሰሌ ትቶ የእርሱን ተቃራኒ 

ሲሆን ምን አይነት መሌክ ይኖረዋሌ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. የእግዙአብሔር የፍጥረት ስራ እንዯቀጠሇ ነው፡፡ ህፃናት ይወሇዲለ፤ እነስሳት ይራባለ፤ 

እናም እጽዋት ያብባለ፡፡ ግን እግዙአብሔር ሇፍጥረቱ ያኔ ባይራራ ኖሮ ምን ይፈጠር 

ነበር? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. እግዙአብሔር የሰው ሌጆችን ሲፈጥር የእርሱን መሌክ እና ምሳላ እንዱይዘ ነው፡፡ 

አሁን ግን ሰው በኃጥአት ከወዯቀ በኋሊ የሆነው ሰው እግዙአብሔርን ምሌክ እና ምሳላ 

ትቶ ላሊ ነገርን መሰሇ፡፡ የእግዙአብሔርን መሌክ እና ምሳላ በውስጣችን ተክቶ 

የተገኘው አሁን ምንዴን ነው.? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ተግባራዊ ጥያቄዎች 

1. እግዙአብሔር ሁሌ ጊዛም ቢሆን ከፈጠራቸው ፍጥረቱ እና ከሌጆቹ ጋር ህብረትን 

ማዴረግ ይወዲሌ፡፡ እግአብሔር ህብረትን የሚያዯርግ አምሊክ ነው፡፡ ግን እኛ ዚሬ 

ከአምሊካችን ጋር ያሇን ህብረት ምን ይመስሊሌ? በእኛ እና በእርሱ መካካሌ እንቅፋት 

የሆነ ነገር ይኖር ይሆን? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. እስኪ በህይወታችሁ አንዴን ሰው ሇመርዲት ፈሌጋችሁ የእርዲታ እጃችሁን 

የረጋችሁበትን ወቅት አስቡ፡፡ እናንተ ተቸግሮ አይታችሁ ሌትረደት ፈሌጋችሁ 

እጃችሁን የረጋችሁሇት ሰው እርዲታችሁን ቢንቅ እና አሌቀበሌም ቢሌ ምን 

ይሰማችኋሌ? 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ፀልት 

እግዙአብሔር ሆይ ሇእኔ ስሊሇህ ሊሇማዊ ፍቅር አመሰግንሃሇው፡፡ እኔ ክፋትን የምወዴ 

ኃጥአተኛ ብሆንም እንኳን አንተ ሇእኔ ሁላም መሌካም አምሊክ ነህና አመሰግንሃሇው፡፡ 

ምስጋናዬ ሁላም ሇአንተ ብዘ ነው፡፡ አምሊኬ ሆይ በእኔ እና በአንተ መካከሌ ክፍተት 

የሚሆነውን ነገር ሁለ ዯግሞ ማስወገዴ እንዴችሌ እርዲኝ፡፡ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

ክፍሌ ሁሇት 

መግቢያ 

ከአዲም እና ከሔዋን ውዴቀት በኋሊ የሰው ሌጆች ታሪክ የተበሊሸ ሆነ፡፡ የሰው ሌጆች 

ኃጥአት እየበዚ እንጂ እየቀነሰ አሌመጣም፡፡ ይህን ቀጣይነት ያሇው ክፋት በምእራፍ 5 

ጥናታችን አቤሌ እንዳት በወንዴሙ በቃየን እጅ እንዯሞተ ተመሌክተናሌ፡፡ በዙህ ሳያበቃ እስከ 

ምእራፍ 6 ዴረስ ይህ ክፋት እና ውዴቀት እየጨመረ ነው የሄዯው፡፡ ትንሽ የተስፋ ጭሊንጭሌ 

የሚታየው በቁጥር 8 አከባቢ ነው፡፡ 

 

የቤት ስራ፡ ከፍጥረት 6፡8 ጀምሮ እስከ ምእራፍ 7፡5 ዴረስ ያሇውን አንብቡ 

መሌመጃ 

1. በቁጥር 8 ሊይ የምናገኘው ተስፋ ማን በሚባሌ ሰው በኩሌ ነው 

__________________ 

2. በቁጥር 9 ሊይ ይህንን ሰው ሇመግሇፅ የተቀመጡት ቃሊት ምን ምን ናቸው. 

ሀ._____________________________________________________________ 

ሇ._____________________________________________________________ 
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ሏ._____________________________________________________________ 

መ. __________________________________________________________ 

3. የኖህ ሶስት ሌጆች ስማቸው ማን ነው 

ሀ._____________________________________________________________ 

ሇ._____________________________________________________________ 

ሏ._____________________________________________________________ 

4. እግዙአብሔር ሇኖህ እቅደን ነገረው፤ ይህ ሇኖህ የተነገረውን እቅዴ አብራራ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. ምዴር በክፋት በመሞሊትዋ የተነሳ እግዙአብሔር ሉያጠፋት መወሰኑ ግሌጽ ነው፡፡ ግን 

ዯግሞ እግዙአብሔር ሇኖህ ምህረትን ሉያሳየው ወዶሌ፡፡ ይህ ሇኖህ ያሳየው ምህረት 

ምን ነበር? ምንስ እቅዴ ነገረው? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. ኖህ መርከቡን እንዱሰራ የተሰጠው ቅዯም ተከተሌ ምን ነበር. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. መርከቡንስ ከሰራ በኋሊ ኖህ ምን እንዱያዯርግ ነበር የተጠበቀበት. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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እግዙአብሔር ኖህ መርከቡን ከሰራ በኋሊ ወዯ ውስጥ እርሱ እና እንስሳት ሁለ እንደገቡ 

አ፡፡ ከዙያም በኋሊ ሇኖህ የጥፋት ውሃው ምን የህሌ ጊዛ በምዴር ሊይ ይቆያሌ 

አሇው፡፡___ቀን እና___ላሉት፡፡ ከዙያም ያሇው ቃሌ ተናገር_________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. ስሇኖህስ እምነት የተነገረን ምንዴን ነው. በምራፍ 6 ቁጥር 5 እና ምራፍ 7 ቁጥር 5 

ሊይ___________________________________________________________:: 

ተግባራዊ ሌምምዴ 

1. ኖህን እና በጊዛው የነበሩ ሰዎችን ሇማነፃፀር የተቀመጡ ቃሊት አለ፡፡ በምዕራፍ 6 ቁጥር 

5 ሊይ እና በምእራፍ 7 ቁጥር 5 ሊይ እነዙህ ቃሌት ምንዴን ናቸው፡፡ 

ኖህ ሞገስን ያገኘበት የሰዎቹ እርኩሰት 

  

  

  

 

ትግበራ 

1. ኖህ እና ቤተሰቡ መርከቡን በሚሰሩበት ወቅት በማህበረሰቡ ውስጥ የነበራቸው ህይወት 

ምን ይመስሌ ነበር? 

_______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

2. እናንተስ በህይወታችሁ ሊመናችሁበት ነገር ስትቆሙ ሰዎች ቀሌዯውባችሁ ያውቃለ? 

_______________________________________________________________ 
   
_______________________________________________________________ 
 

3. ሰዎች ምን አይነት ምሊሽ ነበራቸው? እናንተስ ምን አዯረጋችሁ? 
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_______________________________________________________________ 
    
_______________________________________________________________ 
 

ጥሌቅ ጥናት 

ኖህ በጊዛው ሇነበሩ ሰዎች ሞኝ ሆኖ መታየቱ ምንም አይነት ጥያቄ አይኖረውም፡፡ 

ሰዎቹ እየቀሇደበትም ነበር፡፡ ነገር ግን ኖህ በስራው ገፍቶበት ነበር፡፡ በዙህ ጉዲይ ሊይ 

የዕብራውን ጸሃፊ በምራፍ 11፡ ቁጥር 7 እና 8 ሊይ ያሇውን ግሇጽ፡፡ 

በእምነት ኖህ___________________ምንም ነገር ሳይኖር ___________________ 
_______________________________________________________________ 
   
_____________________________________________________________ 
ኖህ የእምነት ሰው ነበር፡፡ ምንም የሚታይ ነገር ሳይኖር በእምነት ስራን የሰራ ሰው፡፡ 

እግዙአብሔርን በማመኑ ዯግሞ ከታሊቅ ጥፋት ተረፈ፡፡ ዚሬም እኛ ከኖህ ህይወት ተምረን 

የእግዙአብሔር ቃሌ የሚሇንን ነገር በእምነት መተግበርን መቻሌ አሇብን፡፡ 

ፀልት 

አምሊካችን ሆይ በመሌክህ እና በምሳላህ የፈጠርከው ሰው አንተን እና የአንተን ፍቃዴ 
ትቶ አንተን አሳነህ፡፡ በዙህም ምዴርን ሌታጠፋ ስትወስን ግን በእምነት ከትውሌደ 
የተሇየን ኖህን አገኘህ፡፡ ኖህ አንተን በእምነት ታዜዝ ኖረ፡፡ እኛም ዚሬ ከኖህ ተምረን 
ቃሌህን አምን እንዴንኖር እርዲን፡፡ 
_______________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________ 

ክፍሌ 3 

የቤት ስራ፡ መርከቡ ተሰርቶ አሇቀ፡፡ ኖህም ከእንሰሳቱ ጋር ወዯ ውስጥ ገባ፡፡ እግዙአብሔርም 

ከውጭ በሩን ጋበት፡፡ ከዙያም ሇ_________ ቀን እና _________ላሉት ዜናብ ነበ፡፡ 

ፍጥረት 7፡17፡፡ ከዙያም እግዙአብሔር ኖህን እንዱህ አሇው_________ታሪኩን ቀጥሇን 

ፍጥረት 7 ሊይ ያሇውን እናብብ፡፡ ፡፡ 

መሌመጃ 

1. በቁጥር 7 እና 13 መሰረት ወዯ መርከቡ የገቡትን ግሇጽ፡፡ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2. ከቁጥር 8 አስከ 15 መሰረት ወዯ መርከቡ የገቡት እንሳስት ምን አይነት እንዯነበሩ 

ርዜር 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. በቁጥር 16 መሰረት በሩን መጨረሻ ሊይ የጋው ማን ነበር፡፡ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ከቁጥር 11 እስከ 20 ባሇው ክፍሌ ውስት የጥፋት ውሃን ሇመግሇጽ የተጠቀሱትን 

ቃሊትን ርዜር 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. በጥፋት ውሃው የጠፉት ነገሮች ምን ምን ነበሩ 

ሀ. ቁጥር 21___________________________________________________ 

ሇ. ቁጥር 22 ____________________________________________________ 

ሏ. ቁጥር 23 ____________________________________________________ 

6. በቁጥር 24 መሰረት ውሃው ሇምን ያህሌ ጊዛ በምዴር ሊይ ቆየ__________________ 

ግንዚቤ 

የጥፋት ውሃ ምዴርን በከዯነበት ወቅት ኖህ እና ቤተሰቦቹ ምን እንዯተሰማቸው 

መገመት ከባዴ ነው፡፡ በውሃው እየሞቱ የነበሩት ጎረቤቶቻቸው፤ መድቻቸው፤ የስራ 

አጋሮቻቸው ናቸው፡፡ መቼስ በዙህ ሰአት ዯስታ ይሰማቸዋሌ ብል መገመት በጣም ከባዴ ነው፡፡ 

እግዙአብሔር ምን ያህሌ ኃጥአትን እንዯሚጠሊ እና ሉታገስም እንዯማይችሌ ከዙህ ክፍሌ በሊይ 

የሚያስረዲን የሇም፡፡ ሆኖም ግን በዙሁ ክፍሌ ውስጥ የእግዙአብሔርን ምህረት እንመሇከታሌ፡፡ 

ኖህን ያተርፈው ንዴ እግዙአብሔር ወሰነ፡፡ 

ኖህ እና ቤተሰቡ ምን ያህሌ በመርከቡ ውስጥ እንዯሚቆዩ ምንም የተነገራቸው ነገር የሇም፡፡ 

ብቻ ውሃው በምዴር ሊይ ሇ 40ቀን እና ሇ 40 ሇላት መዜነቡን ያውቃለ፡፡ ግን በምራፍ 8 ሊይ 

እንዯምንመሇከተው ውሃው ሇ 150 ቀን በምዴር ሊይ ቆይቷሌ፡፡ 

የቤት ስራ ፍጥረት 8፡ 1-19 
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መሌመጃ 

1. ኖህ ምንም እንኳን ሇምን ያህሌ ጊዛ በመርከቡ ውስጥ እንዯሚቆይ ባያውቅም 

እግዙአብሔር እስከፍጻሜው እንዯሚጠብቀው አምኖ ነው የቆየው፡፡ በምራፍ 8 ቁትር 1 

እና 2 ሊይ ሇውን ቃሌ ተናገር፡፡ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. እግዙአብሔር ኖህን እና በመርከቡ ውስጥ ያለትን አሰበ፡፡ እግዙአብሔር ሌጆቹን 

ይወዲሌ፡፡ ሉያዴናቸውም ከመርከቡም ሉያወጣቸው መጣ፡፡ ከዙያስ ምን ሆነ 

በሚቀጥለት ቁጥሮች ውስጥ 

ሀ. ቁጥር 1 ____________________________________________________ 

ሇ. ቁጥር 2 ____________________________________________________ 

ሏ. ቁጥር 3 _____________________________________________________ 

መ. ቁጥር 4 _____________________________________________________ 

ሠ. ቁጥር 5 _____________________________________________________ 

3. በስተመጨረሻም መርከቢቱ በአራራት ተራራ ሊይ አረፈች፡፡ ከዙያም ኖህ ምዴር መዴረቅ 

መጀመሯን በምን አወቀ? ከቁጥር 6 አስከ 12 ያሇውን አንብቡ  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. በቁትር 15 እና 16 ሊይ ስንመሇከት እግዙአብሔር ሇኖህ ትእዚዜን ይህ ትእዚዜ ምን 

ነበር. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. ኖህ እና በመርከቡ ውስጥ ያለት ሁለ በስተመጨረሻ ከመርከቡ ሇመውጣት ጊዛው 

ዯረሰሊቸው፡፡ ከዙስ ክፍለ ምን ይሊሌ. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ፀልት 

እግዙአብሔር ሆይ ስሊሰብከኝ አመሰግንሃሇው፡፡ ምንም እንኳን ሇላልች የማሌጠቅም እና 

ዋጋ የላሇኝ መስዬ ብታይም እንኳን በአንተ ታስቤያሇሁ እና አመሰግንሃሇው፡፡ አንተ እኔን 

እንዲሰብከን እኔም በቸርነት ላልችን ማሰብ እንዴችሌ ዯግሞ እርዲኝ፡፡  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ክፍሌ 4 

መግቢያ 

ኖህ በስተመጨረሻ ከመርከቡ ውስጥ ወጣ፡፡ እስኪ እናንተ በኖህ ቦታ ሁኑ እና አስቡት፡፡ 

በአንዴ ቦታ ሇወራት ተቅምጣችሁ ከዙያ ብትሇቀቁ መጀመሪያ የምታዯርጉት ነገር ምንዴን 

ነው፡፡ በሃሳባችሁ እራሳችሁን በኖህ ቦታ አዴርጉ እና ሳለት  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

የቤት ስራ ፍጥረት 8፡ 20 እስከ 22 አንብብ 

መሌመጃ 

1. ከመርከቡ ሲወጣ ኖህ ዯረገው የመጀመሪያ ነገር ምንዴን ነበር፡፡ ቁትር 20 

ተመሌከት_____________፡፡ በአቤሌ እና ቃየን መስዋት መካከሌ ያሇውን ሌዩነት 

ስናጠና እግዙአብሔርን ዯስ የሚያሰኘው መስዋት የዯም መስዋት እንዯሆነ አንዲንድች 

ይገምታለ፡፡ በዙሁ መሰረት ኖህም በመርከቡ ውስጥ ከነበሩት ንፁሃን አእዋፍት መካከሌ 

መስዋዕትን ሇእግዙአብሔር አቀረበ፡፡ 

2. በቁትር 21 ሊይ ያሇውን የእግዙአብሔርን ምሊሽ ተመሌከት እና ግሇፅ፡፡ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

በቁትር 22 ሊይ ያሇውን የእግዙአብሔርን ቃሌ ኪዲን ቃሌ በቃሌ ተናገር እና ጻፈው፡፡ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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የቃሌ ጥናት 

በፍጥረት 8 ቁጥር 22 እና 23 ሊይ የሚገኘው የእግዙአብሔርን የተስፋ ቃሌ ማጥናት በጣም 

ጠቃሚ ነው፡፡ ስሇዙህ እባካችሁ ጊዛ ውሰደ እና ይህንን ክፍሌ በቃሊችሁ አጥኑት፡፡ 

ትምህርት 

እግዙአብሔር የነገውን የሚያውቅ አምሊክ ነው፡፡ የሰው ሌጅን የኃጥአት ዜንባላ በዙያው 

እንዯማይቀር ያውቃሌ ሆኖም ግን ሰውን ዲግም ሊያጠፋ ሇኖህ ቃሌ ገባሇት፡፡ አምሊካችን ዯግሞ 

ቃሌ ኪዲኑን የሚጠብቅ አምሊክ ነው፡፡ 

ትርጓሜ 

ምህረት፡  ምህረት ማሇት እግዙአብሔር ሇእኛ እንዯስራችን የሚገባንን ሳይሰጠን ሲቀር ነው፡፡ 

ምህረት የምንሇው አምሊካችን በበዯሊችን እና በኃጥአታችን ምክንያት ሇእኛ የሚገባንን ቅጣት 

ሳይቀጣን ሲቀር ነው፡፡ ሮሜ 6፡ 24 አንብቡ ክፍለ የሚሇውን ግሇፁ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

እንዲነበባችሁት ምህረት የሚገባን ሆነን ተገኝተን አይዯሇም ምህረት የተሰጠን፡፡ ብቻ እንዱሁ 

በፍቅሩ እግዙአብሔር ምህረቱን በእኛ ገሇፀ፡፡ 

ትግበራ 

ምህረት የሚሇውን ቃሌ ሇመረዲት እስኪ ሁሊችንም አንዴ ምሳላን እንመሇከት፡፡ አንዴ 

ሰው ጥፋትን አጥፍቶ ወዯ ፍርዴ ቤት ቢወሰዴ እና በጥፋቱ ምክንያት ቅጣት የሚገባው ቢሆን 

እና ግን ዲኛው ሳቀጣው ቢቀር ምህረትን አዯረገሇት እንሊሇን፡፡ ምክንቱም ያ ሰው በጥፋቱ 

የሚገባውን ቅጣት ሳሆን እንዯስራው የማይገባውን አግኝቷሌ እና ነው፡፡ ሇዙህ ሰው ምህረት 

ተዯረገሇት እንሊሇን፡፡ 

እግዙአብሔርም ሌክ እንዯ ዲኛው ነው፡፡ እና በጥፋታችን የሚገባን ጥፋት እና ቅጣት አሇ፡፡ 

ኃጥአትን ሰርተናሌ፡፡ ሆኖም ግን እግዙአብሔር ምህረትን ሉያሳየን ስሇሰዯዯ ቅጣቱን ሁለ ትቶ 

ነጻ አዯረገን፡፡ ይህንን በትክክሌ መረዲት ተገቢ ነው፡፡ ምክንያቱም ዯግሞ ሌጅነታችንን ያገኘነው 

በምህረት ነውና፡፡ 

ወዯ ኋሊ ተመሌሳችሁ አስቡ፡፡ 
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 ምህረትን የተቀበሊችሁበትን ወቅት በእርግጥ ምህረት የሚገባችሁ ሆኖ ነውን?   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

እግዙአብሔር የሰጣችሁ በስራችሁ ወይንስ እንዱያው በቸርነቱ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 ምህረት እንዲገኛችሁ ስታውቁ የተሰማችሁን ስሜት እና ዯስታ ወዯ ኋሊ ሄዲችሁ 
አስታውሱ እና ግሇጹ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 በዘሪያችን ያለ ሰዎች ሁለ ምህረትን ናፋቂ እና ፈሊጊዎች ናቸው፡፡ ሇእነዙህስ ሰዎች 

ምን ማዴረግ እንችሌ ይሆን፡፡ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ፀልት 

እግዙአብሔር አባታችን ሆይ በህይወታችን ስሇገሇጽከው ምህረትህ ሁለ 

እናመሰግንሃሇን፡፡ በሌጅህ በክርስቶስ እየሱስ ምንም የማይገባን ብንሆን እንኳን 

ምህረትህን ስሊበዚህሌን ዚሬም እናመሰግንሃሇን፡፡ ስሇ እየሱስ ክርስቶስ በጎ ስራ ሁለ 

ተመስገን፡፡ ሇኖህ ስሊበዚህሇት ምህረት ሁለ እናመሰግንሃሇን፡፡   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ማሰሊሰሌ 

የኖህ መርከብ ኖህ እና ቤተሰቡን ተሸክሞ ከጥፋት ውሃ አዴኗቸዋሌ፡፡ ያ መርከብ 

ባይኖር ኖሮ ግን በእርግጥ ጠፊዎች ነበሩ፡፡ እኛም ዚሬ እናስብ እስኪ ትዲራችን አዯጋ ሊይ 

በወዯቀበት ወቅት፤ ስራችን ችግር ባጋጠመው ጊዛ፤ ሁኔታዎች ሁለ መሌካቸው ሲቀያየር ሌክ 

እንዯኖህ መርከብ ሆኖ ተሸክሞ ያሻገረን ምንዴን ነው 
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ዚሬ እኛን ሌክ እንዯኖህ መርከብ ሆኖ በሕይወታችን ከሚመጣብን አዯጋ ሁለ እየጠበቀ 

ከክፋት የሚያዴነን የእግዙአብሔር ፍቅር ነው፡፡ ፍቅሩ ክፋትን ሁለ አሌፈን በሰሊም ዚሬም 

እንዴንኖር ያስችሇናሌ፡፡ 

 

ክሇሳ 

በዙህ ጥናታችን ውስጥ በጥፋት ውሃ ምዴር እንዳት እስከነህዜብዋ እንዯጠፋች ተመሌክተናሌ፡፡ 

ይህንን የጥፋት ውሃ ዯግሞ ወዯ ምዴር ቀዴሞውንም ያመጣው የሰዎች ሀጥአት እና የሌብ 

ክፋት እንዯሆነ ተነጋግረናሌ፡፡ 

በዙያ በኃጥያት በተሞሊ እና በክፋት በተያ ህዜብ መካከሌ ግን ኖህ የተባሇ ሰው 

በጽዴቅ በአምሊኩ ፊት ይመሊሇስ እንዯነበር ተመሌክተናሌ፡፡ ይህ እግዙአብሔርን መፍራቱ እና 

በፅዴቅ መኖሩ ዯግሞ በትውሌደ ሊይ ሉመጣ ካሇው ትፋት አስመሇጠው፡፡ ኖህ መርከብን ሰርቶ 

ይዴን ንዴ እግዙአብሔር መከረው፡፤ ወዯ ምርከብም ሲገባ ከውጭ ጋበት፡፡ የጥፋት 

ውሃውም ካሇፈ በኋሊ የኖህ መርከብ በአራራት ተራራ ሊይ አረፈች፡፡ ኖህም ከመርከቢቱ በወጣ 

ጊዛ በመጀመሪያ ሇእግዙአብሔር መስዋትን አጋጀ፡፤ እግዙአብሔርም በኖህ ዯስ ስሇተሰኘ ሇኖህ 

ቀስተ ዯመናን ምሌክት አዴርጎ ቃሌ ኪዲን ገባሇት፡፡ 

የቤት ስራ 

ፍጥረት 9፡ ከ1 - 7 አንብቡ 

1. ፍጥረት 1፡28 እና ፍጥረት 9፤1ን ስታነቡ መጣም ተመሳሳይ የሆነን ቃሇት 

ታገኛሊችሁ፡፡ አንዴነቱን ተናገሩ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. በምዴር የሚኖሩ፤ በሰማይ የሚበሩ፤ እና በውሃ ውስጥ ያለትን ፍጥረታት ሁለ ፈጥሮ 

ሲያበቃ እግዙአብሔር በፍጥረት 1፡26 ሊይ ያሇውን ተናገሩ፡፡ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. በፍጥረት 9፡3 ሊይስ እግዙአብሔር ምን አሇ፡ 

______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

4. በፍጥረት 1 ከ29 አስከ 30 ባሇው ክፍሌ ውስት ሇሰው ሌጆች ምግብ አዴርጎ የሰጠው 

ምንን ነበር፡ 

ሀ. ቁጥር 29 ሇሰዎች 

_________________________________________________ 

ሇ. ቁጥር 30 ሇእንሰሳት 

_________________________________________________ 

5. እግዙአብሔር የሚንቀሳቀሱትን ነገሮች ሁለ ምግብ አዴርጎ ሰጣቸው፡፡ በፍጥረት 9 

ሊይ ግን የሆነን ገዯብ አኖረ 

ሀ. በፍጥረት 2፡ 17 ሊይ የነበረው ገዯብ ምን ነበር 

_______________________________________________________________ 

ሇ. በፍጥረት 9፤ 4 ሊይስ ያሇው ገዯብ ምንዴን ነው 

_______________________________________________________________ 

ፀልት 

እግዙአብሔር ሆይ በፍጥረትህ ሁለ ሊይ እያሳየህ ስሊሇኸው ምህረትህ እና ቸርነትህ 

ሁለ እናመሰግንሃሇን፡፡ አንተ የፍቅር አምሊክ ነህና ፍጥረትህን ከማጥፋት ይሌቅ በምህረትህ 

ትጠብቃሇህ፡፡ ስሇዙህ ታሊቅ እና ሊሇማዊ ምህረት እናመሰግንሃሌ፡፡ 

ክፍሌ 5 

ትምህርት 

እግዙአብሔር ሇኖህ በሰጠው ትዕዜ ውስጥ አንዴ ግሌጽ ያዯረገው ጉዲይ ቢኖር ማንም 

ሰው በውስጡ ዯም ያሇበትን ስጋ መብሊት እንዯማይችሌ ነው፡፡ ስጋን ከነዯሙ መብሊት 

የተከሇከሇበት ምክንያት ሇብዘዎች ሇጊዛው ግሌጽ ሆኖ ሊይታየን ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ግን 

በላዋውያን መጽሏፍ ሊይ እግዙአብሔር የሰጠውን ህግ ማወቅ መቻሌ ይህንን ትእዚዜ የበሇጠ 

መረዲት እንዴንችሌ ያግናሌ፡፡ ኦሪት ላዋውያን 17፡ 10-14፡፡ 

የቤት ስራ ኦሪት ላዋውያን 17 ከ10 አስከ 14 ያሇውን ክፍሌ አንብቡ፡፡ 

መሌመጃ 

1. በዙህ ጥቅስ መሰረት እግዙአብሔር ዯምን ዋጋ የሰጠበት ምክነያት ምንዴን ነው? 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. በቁጥር 11 ሊይ ዯም ምን እንዯሚዯርገን ነው እግዙአብሔር የነገረን. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ትምህርት 

ከእየሱስ ክርስቶስ ሞት እና ትንሳኤ በፊት ሰዎች ስሇበዯሊቸው እና ኃጥአታቸው 

በእግዙአብሔር ፊት የእንሰሳትን ዯም ሇስርዬት ያቀርቡ ነበር፡፡ እነርሱ የሚያፈሱት ዯምም 

የአምሊካቸው ቁጣ በእነርሱ ሊይ እንዲይሆን ይከሊከሌ ነበር፡፡ እግዙአብሔር የእንሰሳትን ዯም 

ሇህዜቡ ኃጥያት ማስተሰሪያነት ይቀበሌ ነበር፡፡ ዯም የህዜቡን ኃጥያት ይከዴን ነበር፡፡ 

ትርጉም 

መስዋት፡ ህዜቡ ስሇበዯለ በአምሊኩ ፊት የበዯሌን መስዋት ያቀርባሌ ማሇት በህዜቡ እና 

በአምሊኩ ፊት እንቅፋት ሆኖ የሚቆም ምንም አይነት በዯሌ የሇም ማሇት ነው፡፡ መስዋት 

ማሇት ህዜቡ ሇበዯለ መስዋትን አቅርቦ ከአምሊኩ ጋር ታስማምቷሌ ማሇት ነው፡፡ 

እግዙአብሔር የእንሰሳትን ዯም ሇበዯሌ ማስተሰሪያነት ይቀበሌ ነበር፡፡ በዯም የኃጥአት ይቅርታን 

ህዜቡ ከአምሊኩ ይቀበሊሌ፡፡ 

ዕብራዊን 9፡22 መመሌከት ይህንን ሃሳብ የበሇጠ ያብራራሌናሌ፡፡ 

1. በዕብራውያን 9፡22 መሰረት የበዯሌ ስርኤት ያሇ ___________የሇም፡፡ 

2. ሮሜ 3፡25 ዯግሞ በዙህ ጉዲይ የሚሇውን እስኪ ክፍለን ከፍታችሁ ተመሌከቱ፡፡ 

ትርጉም 

መፅዯቅ፡ እግዙአብሔር ኃጥአቴን አይቆጣጠርብኝም፡፡ ባሇመታዛ ምክንያት ከሚመጣብኝ ቁጣ 

ሁለ አምሌጫሇሁ፡፡ የመፅዯቅ ተቃራኒ መኮነን ነው፡፡ እግዙአብሔር ግን እኔን ኩነኔ የሇብህም 

ወይም የሇብሽም ብልኛሌ፡፡ ከእርሱ ጋር ያሇኝ ህብረት መታዯሱን ነግሮኛሌ፡፡ እየሱስ ክርስቶስ 

ሰው ሆኖ ወዯ ምዴር የመጣው፤ የተሰቀሇው፤ እና የሞተው ከዙያም ከሙታን የተነሳው ሇእኔ 

ነው፡፡ እርሱ ከእግዙአብሔር ጋር አስታርቆኛሌ፡፡ 

የቃሌ ጥናት 

በዙህ ክፍሌ ብዘ ጥቅሶችን በቃሊችሁ እንዴታጠኑ ትበረታታሊችሁ፡፡ 
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ሀ. ላዋውያን 17፡ 11 

ሇ. ዕብራውያን 9፡22 

ሏ. ሮሜ 3፡25 

ፀልት  

እግዙአብሔር አምሊኬ ሆይ ስሇ ምህረትህ አመሰግንሃሇው፡፡ ከምህረትህ የተነሳ በበዯላ 

እና በሀጥአቴ ምክንያት የሚገባኝን ኩነኔ እና ሞት በእኔ ሊይ ስሊሊመጣህ ስምህ የተመሰገነ 

ይሁን፡፡ ስሇ ሌጅህ ስሇ ክርስቶስ እየሱስ ዯግሞ ከሁለ በሊይ አመሰግንሃሇው፡፡ እርሱ ሇእኔ ሞቶ 

በዯላን ሁለ ዯምስሷሌ እና ተባረክ፡፡  

 

 

ክፍሌ 6 

መግቢያ  

እስከ አሁን ዴረስ እግዙአብሔር ሇኖህ ስሊዯረገሇት ምህረት ስናጠና ቆይተናሌ፡፡ 

እግዙአብሔር ሇኖህ ምህረትን አብዜቶሇት ከጥፋት ውሃም እንዲዲነው ተመሇክተናሌ፡፡ ከዙያም 

ኖህ ሇእግዙአብሔር መስዋዕትን እንዲቀረበ እና እግዙአብሔርም ሇኖህ ቃሌ ኪዲንን እንዯሰጠው 

አጥንተናሌ፡፡ ከዙያም ከቃሌ ኪዲኑ በኋሊ እግዙአብሔር ኖህን ዯም ያሇበትን ነገር እንዲይመገብ 

ከሌክልታሌ፡፡ ዯም ያሇበትን ስጋ መብሊት ሇምን ተከሇከሇ ብሇን ማሰብ መቻሌ አሇብን፡፡ ይህ 

ጥናት ወሳኝ ነውና ሳትሰሊቹ እንዯምታጠኑት ባሇሙለ ተስፋዎች ነን፡፡ 

እግዙአብሔር ዯም ያሇበትን ስጋ መብሊት እንዯማይችሌ ሇኖህ በግሌፅ ነው የነገረው፡፡ 

ይህንን ያበትን ምክንያት ዯግሞ ከፍጥረት 9፡5 ሊይ ማየት እንችሊሇን፡፡ በክፍለ መሰረት 

ዯም ያሇበትን ስጋ መብሊት እግዙአብሔር ነው ኖህን የከሇከሇው ፤    

_____________________________________________________ ምክንያት ነው፡፡  

ይህንን ዯም ውስጥ ህይወት አሇ የሚሇውን ሀሳብ በጥሌቀት ሇመረዲት ሇእስራኤሊውያን 

በምዴረበዲ የተሰጣቸውን ህግ ሌብ ማሇቱ ይጠቅመናሌ፡፡ ምክንያቱም እግዙአብሔር ይህንን ህግ 

የሰጠው ህዜቡን ከአዯጋ ሇመጠበቅ እና ህዜቡ በሰሊም መኖር እንዱችሌ ነው፡፡ ህዜቡም ይህንን 

ህግ በመጠበቅ ሇአምሊኩ ያሇውን ታማኝነት እና ታዚዥነት ያሳይበት ነበር፡፡ 
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መሌመጃ 

1. በፍጥረት 9፡ 5 እግዙአብሔር ሇኖህ ዯም ሇበትን ስጋ እንዲይበሊ የከሇከሇበት ዋነኛ 

ምክንት በዯም ውስጥ ህይወት አሇ የሚሌ ነው፡፡ ፀአት 21፡28-32 ሊይ በዙህ ጉዲይ 

ሊይ የተሰጠውን ማብራሪያ አገናዜብ እና አብራራ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

በፍጥረት 9፡ 5 እና 6 መሰረት እግዙአብሔር ከሰው የሚፈሌጋቸውን ነገሮች 

አብራራ፡፡________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

ማገናብ 

አንዲንዴ የመጽሏፍ ቅደስ ክፍልች ሇመረዲት አስቸጋሪ እና ሇማጥናት ጊዛ የሚወስደ 

ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ እንዯዙህ አይነት ክፍልችን ሇመረዲት በጥንቃቄ ማጥናት ተገቢ ነው፡፡ 

በምናጠናበትም ጊዛ ማስታወሻ በመያዜ በክፍለ ሊይ ያሇንን ሃሳብ እና ጥያቄ እየመገብን 

መሄደ ጠቃሚ ነው፡፡ አዲዱስ ያገኘናቸውን እውቀቶች ምን አይነት ተፅኖ እንዯፈጠሩብን 

በጥሌቀት እንገንብ፡፡ 

መጽሏፍ ቅደስን ስናነብ እነዙህን ጥያቄዎች በአዕምሮአችን እንያዜ፡፡  

ሀ. በዙህ ክፍሌ ውስጥ መጽሏፍ ቅደስ ሇእኔ የሚናገረኝ ምንዴን ነው? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ሇ. ይህንንስ እንዴተገብረው ከእኔ ምን ይፈሌጋሌን? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ሏ. ዚሬ እኛ ሇእግዙአብሔር ያሇንን ታዚዥነት በምን መሌኩ መግሇጽ እንችሊሇን? 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

መ. ዚሬስ እኛ አሇመታዚችንን እንዳት መረዲት እንችሊሇን? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
ሠ. በህይወታችን እግዙአብሔርን አሇመታዚቸን እና የእርሱን ቃሌ አሇመተግበራችን 

በህይወታችን ላሊ ጉዲይ ቅዴሚያ እንዯወሰዯብን ያሳያሌ፡፡ በዙህ መሰረት ዚሬ ቅዴሚያ 

ምንሰጠው ጉዲይ ምንዴን ነው? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

ረ.  ሕይወቴ ሲታይ ምንን ያንፀባርቃሌ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ሰ. የጓዯኞቼስ ህይወት ምንን ንፀባርቃሌ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ሸ.  አሊማችንስ ምንን ያንፀባርቃሌ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

ፀልት 

እግዙአብሔር ሆይ አሇማችን አንተን መታዜ በማይፈሌጉ ሰዎች የተሞሊች ናት፡፡ 

ቃሌህን መስማት እና መታዜን ሰዎች ጠሌተዋሌ፡፡ በዙህ መን እና ሁኔታ ውስጥ 

አንተን መስማት እና በሕይወቴ አንተን ማንፀባረቅ እንዴችሌ እባክህ እርዲኝ፡፡  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ትምህርት 

እግዙአብሔር ሰውን በራሱ መሌክ እና ምሳላ ፈጥሯሌ፡፡ ይህንንም በፍጥረት 1፡26 

ሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ ሰው ግን በሏጥአት ከወዯቀ ወዱያ የአምሊኩን መሌክ እና ምሳላ 

በሕይወቱ ማሳየት አሌቻሇም፡፡ ፍጥረት 4፡10 ሊይ እንዯምንመሇከተው እግዙአብሔር የአቤሌ 

ዯም ከምዴር ወዯ እኔ ይጮሃሌ አሇው፡፡ ሰው የሚሰራው ስራ ሁለ በእርሱ ፊት ግሌጽ ነው፡፡ 

ፍጥት 9፡ 6 ሊይ ያሇውን ክፍሌ ክፈትና እና አንብብ፤ ክፍለ ምን እንዯሚሌም ጻፍ፡፡ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ተግባራዊ ጥያቄዎች 

መጽሏፍ ቅደስ ሲናገር ሰዎች ሁለ የተፈጠሩት በእግዙአብሔር መሌክ እና ምሳላ ነው ፡፡ 

ያ ማሇት እኔም ሆንኩኝ ላልች ወንዴም እና እህቶቼ በእርሱ መሌክ እና ምሳላ የተፈጠሩ 

ናቸው ማሇት ነው፡፡ ከዙህ በታች የተረሩት ጥያቄዎች ይህንን ትምህርት በየቀኑ ህይወታችን 

እንዳት እንዯምንተገብረው ሇማሳየት የተቀመጡ ጥያቄዎች ናቸው፡፡ 

1. ሰው ሁለ በእግዙአብሔር አምሳሌ እና ምሳላ ተፈጠረ የሚሇው ትምህርት ምን 

ትርጉም ይሰጣችኋሌ?   

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. በሰዎች ውስጥ ያሇው የእግዙአብሔር መሌክ እና ምሳላ አንዴ ሰው እግዙአብሔርን 

ባሇመታዜ ህይወት ውስጥ ቢገባ ሉጠፋ ይችሊሌ ?  

____________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

 

3. እኛስ በእግዙአብሔር መሌክ እና ምሳላ እንዯተፈጠረ ሰው ሇራሳችን የሚኖረን ቦታ 

ምን መሆን አሇበት ? 

____________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

4. ላልች ወንዴም እና እህቶቻችን በእግዙአብሔር አምሳሌ እንዯመፈጠራቸው መጠን 

እኛ ምን አይነት ቦታ እና ክብር ሌንሰጣቸው ይገባሌ፡፡ 

____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 

እነዙህ ጥያቄዎች እስከ አሁን ዴረስ ከአነሳናቸው ጥያቄዎች ሉከብደ ይችሊለ፡፡ ነገር ግን ሰው 

ሁለ በእግዙአብሔር አምሳሌ እና መሌክ ተፈጥሮዋሌና ቦታ ሌንሰጠው እና ሌናከብረው 

ይገባናሌ፡፡ 

ፀልት  

1. እግዙአብሔር ሆይ እስከአሁን በኖርኩት ህይወቴ ያንተን ክብር እና አምሳሌ 

የያውን ሰው ሳሊከብር ስሇራሴ ብቻ በማሰብ ተማሊሌሻሇው እና ይቅር በሇኝ፡፡ ከዙህ 

በኋሊ ከወንዴሞች እና ከእህቶች ጋር ባሇኝ ህብረት አንተን በማሰብ እና በአንተ 

መሌክ እና ምሳላ እንዯተፈጠሩ በማመን እነሱን በማክበር እና በመውዴ 

እንዴመሊሇስ እርዲኝ፡፡ 

____________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

ክፍሌ ሰባት  

ትምህርት  

1. እግዙአብሔር ሇኖህ ሃሳቡን አካፍልት ነበር፡፡ ከዙያም ዯግሞ ሇእራሱ ቃሌ 

ገብቶሇታሌ፡፡ ይህን ንግግር በፍጥረት 6፡ 18 ሊይ ታገኙታሊችሁ እና ከፍታችሁ 

አንብቡት፡፡    

____________________________________________________________ 
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ትርጉም  

ቃሌኪዲን፡  ቃሌኪዲን በሁሇት ወገኖች መካከሌ የሚዯረግ ስምምነት ነው፡፡ ኪዲኑ ሁሇቱም 

ወገኖች ቃሊቸውን እስከጠበቁት ብቻ ነው የሚፀናው፡፡ ቃሌ ኪዲን ብዘውን ጊዛ በአንዴ ወገን 

ጋባዥነት የሚዯረግ ነው፡፡  

መሌመጃ 

1. ምንም እንኳን ቃሌኪዲን በሁሇት ወገኖች መካከሌ የሚዯረግ እና ሁሇቱም ቃሊቸውን 

እስከጠበቁ ዴረስ የሚጸና ቢሆንም እግዙአብሔር ግን ሇአንዴ ሰው ከእርሱ ምንም 

ሳይጠብቅ ቃሌኪዲን ገብቶሇት ነበር፡፡ የዙህ ሰው ስም ማን ይባሊሌ?  ፍጥረት 9፡9 እና 

10 አንብቡት. 

ሀ._____________________________________________________________ 

ሇ. ___________________________________________________________ 

ሏ._____________________________________________________________ 

 

2. ፍጥረት 9፡ 9 -10 ውስጥ ያሇው ቃሌኪዲን ኖህን እና የእርሱን ር እንዱሁም 

እንስሳትን ሁለ የአጠቃሇሇ ነበር፡፡ ይህ ዯግሞ በጣም ሰፊ ኪዲን ነው፡፡ ሇምንዴን 

ነው ይህንን ኪዲን እውነተኛ ኪዲን አዴርገን የምንወስዯው?  

____________________________________________________________   

____________________________________________________________ 

3. ኖህ ከመርከቡ ከወጣ በኋሊ ሇእግዙአብሔር መስዋትን አቅርቦ ነበር፡፡ አግዙአብሔርም 

የኖህን መስዋት ዯስ ተሰኝቶበት ተቀብልታሌ፡፡ ከዙየም እግዙአብሔር ሇኖህ በገባው 

ቃሌኪዲን ውስጥ ሁሇተኛ ይህንን አሊዯርግም ብል ቃሌ የገባሇት ስንት ጊዛ ነው? 

___________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

4. እግዙአብሔር ሇኖህ ሇገባሇት ቃሌኪዲን ምሌክት አዴርጎ ያቆመው ምንዴን ነው? 

 
____________________________________________________________ 
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   ____________________________________________________________ 

 
5. እግዙአብሔር ሇኖህ በሰጠው ቃሌ ኪዲን ውስጥ ሇኪዲኑ ምሌክት አዴርጎ የሰጠው 

ቀስተ ዯመናን ነበር፡፡ ዚሬም እኛ ቀስተ ዯመናን ስንመሇከት የምናስበው 

የእግዙአብሔርን ምህረት መሆን አሇበት፡፡ እናንት ግን ቀስተ ዯመናን ስትመሇከቱ 

ምን ታስባሊችሁ? 

___________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

6. ዜናብ ንቦ ሲያቧራ የሚከሰተውን ቀስተ ዯመናን መመሌከት በጣም ያስዯስታሌ፡፡ 

ግን ከዯስታችን በስተጀርባ ስሇ እግዙአብሔር ምህረት ምን ማሰብ አሇብን? 

____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

7. እንዯገና በቁጥር 18 ሊይ እግዙአብሔር ዯግሞ እና ዯጋግሞ የተጠቀመበት ቃሌ 

ምንዴን ነው? 

        

____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

ትግበራ 

አግዙአብሔር በጥፋት ውሃ ሁሇተኛ ምዴርን እንዯማያጠፋ ቃሌ ገብቶሌናሌ፡፡ 

1. ይህ ቃሌኪዲን ዚሬ ሇእኛ ምን ትርጉም አሇው? 

   

____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

2. እግዙአብሔር ቃሌ የገባውን ነገር ይፈጽማሌ ብዬ ማመን ያሇብኝ ሇምንዴን ነው? 

  

___________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 
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3. ቀስተዯመናን ስመሇከት እግዙአብሔር የጥፋት ውሃን ሁሇተኛ አያመጣም ብዬ ማመን 

ይኖርብኝ ይሆን? 

   

____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

4. ዚሬስ እኔ ቃሌ የገባሁትን ሁለ በመፈፀም የአምሊክን መሌክ እና ምሳላ አንፀባርቅ 

ይሆን? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

ፀልት 

እግዙአብሔር ሆይ አንተ ምዴርን ሁሇተኛ በጥፋት ውሃ እንዯማታጠፋ ቃሌህን 

ሰጠህ፡፡ ቃሌህንም ጠብቀህ ይኸው እስከዚሬ ዴረስ ምዴርን በጥፋት ውሃ 

አሊጠፋህም፡፡ ሇቃሌህ ታማኝ ነህና እናምንሃሇን፡፡ እኛም በአንተ መሌክ እና ምሳላ 

የተፈጠርን ፍጥረቶችህ ቃሊችንን በመጠበቅ ያንተን ባህሪይ ማንፀባረቅ እንዴንችሌ 

እርዲን፡፡ 

____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

የመዜጊያ ሃሳብ 

በቁጥር 17 ሊይ እግዙአብሔር የማፀናው ቃላ ይህ ነው አሇ፡፡ ኖህን ምንም እንዱያዴርግ 

አሌጠበቀበትም ነገር ግን እግዙአብሔር ብቻውን የቃሌ ኪዲኑ ጠባቂ ሆነ፡፡ በዙህ ቃሌ ኪዲን 

መሰረት እግዙአብሔር ሁሇተኛ ምዴርን በጥፋት ውሃ አሊጠፋም አሇ፤ ቃለንም ጠብቆ 

አሊጠፋም፡፡ ከዙያን ጊዛ ጀምሮ ሇሰው ሌጆች አቻ የላሇው ምህረት እና ቸርነቱን አሳየን፡፡ 
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ትምህርት አምስት 

ከኖህ እስከ አብራም 

ፍጥረት 9፡18 እስከ 11 

መግቢያ 

ትምህርት 5፡ ፍጥረት 9፡ 18 - ፍጥረት 11 

 የኖህ እፍረት፤ የካም መረገም 

 የኖህ ትውሌድች 

 የአንዴ  ሰው የትውሌዴ ሏረግ 

 የባቢልን ግንብ 

 የሏጢአት ውጤቶች 

 እግዙአብሔር የፈሇገው ነገር 

 ከሴም እስከ አብራም 
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ትምህርት አምስት 

ከኖህ እስከ አብራም 

ፍጥረት 9፡18 እስከ 11- የተበታተነው ህዜብ 

መግቢያ 

እግዙአብሔር የፈጠረው ፍጥረት ሁለ በጥፋት ውሃ ተጠራርጎ ጠፋ፡፡ እርሱ ራርቶሇት 

በመርከብ ውስጥ ካዲነው በስተቀር አንዴስ እንኳን አሌቀረም፡፡ ይህ ሇሁሇተኛ ፍጥረት ጅማሪ 

ሆነ፡፡ ኖህም የጥፋት ውሃው አሌፎ ምዴር በዯረቀች ጊዛ ከመርከቡ ውስጥ ወጣ ሇአምሊኩም 

መስዋት አቀረበ፡፡ እግዙአብሔርም ኖህን ሌክ መጀመሪያ አዲም እና ሔዋንን የባረከውን በረከት 

የሚመስሌ በረከት ባረከው፡፡ ብዘ ተባዘ ምዴርንም ሙሊት ፈሬያማም ሁኑ አሇው፡፡ ከዙያም 

ምዴርን ሁሇተኛ በጥፋት ውሃ ሊያጠፋ ሇኖህ ቃሌ ኪዲንን አዯረገሇት፡፡ ሇቃሌ ኪዲኑም 

መታሰቢያ ቀስተ ዯመናን አኖረ፡፡ ምንም እንኳን እግዙአብሔር ምዴሪቱን ዲግም ሊያጠፋ ቃለን 

ቢሰጥም የሰው ሌጅ ክፋት እና በዯሌ ግን በመቀነስ ፋንታ እየባሰበት ሔዯ፡፡ 

ብዘም ሳይቆይ ኃጥአት እንዯገና ብቅ ሲሌ እንመሇከታሇን፡፡ አሁን መመፃዯቁ በኖህ ቤት 

ውስጥ ነበር የተከሰተው፡፡ እግዙአብሔር በጥፋት ውሃ ምዴርን ሲያጠፋ የተመሇከተው የኖህ 

ቤተሰብ ኃጥአት የሚያስከፍሇውን ዋጋ ተረዴቶ ከክፋት እንዯሚርቅ ነው የምናስበው፡፡ ነገር ግን 

ከዙያ ተቃራኒ ነበር የሆነው፡፡ ምክንያም ከውዴቀት በኋሊ የሰው ሌብ ዜንባላው ሁለ ወዯ ክፋ 

እና ሃጢአት ሆኗሌ እና ነው፡፡ ሰይጣን አሁንም በጥፋት ውሃው ስሊሌጠፋ ሰዎችን መፈተኑን 

እና ሇክፉ ስራው ማነሳሳቱን አሌተወም ነበር፡፡ በዙያው ሌክ ግን የእግዙአብሔር ምህረት እና 

ቸርነት በሌጆቹ ሊይ በዜቶ ነበር፡፡ 

ከዙያም መናት አሌፈው የኖህ ሌጆች በምዴር ሊይ ተበተኑ፡፡ በፍጥረት 10 ሊይም 

የር ሏረጋቸውን እንመሇከታሇን፡፡ የስም ዜረዜር ብቻ ስሇሚመስሇን የር ሃረግን ማጥናት 

ጠቃሚ መስል ብዘ ጊዛ አይታየንም ምክንያቱም ፡፡ ግን እግዙአብሔር ቃለን በትውሌዴ 

መካከሌ አሌፎ ነውና ሚፈጽመው ሇእርሱ የታማኝነት መገሇጫ ነው፡፡ ፍጥት 11፡10 ሊይ 

አብራም ጋር ስንዯርስ ይህ የር ግንዴ ቆጠራ ያቆማሌ፡፡ 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 

 

84 

 

ወዯ አብርሃም ሳንዯርስ በፊት የምናገኘው ጉዲይ የባቢልን ግንብ ታሪክን ነው፡፡ በዙያም 

የሰው ሌጆቸ ቋንቋ ሁለ እንዯተዯበሊሇቀ እንመሇከታሇን፡፡ ሰናዖር በምትባሇው ስፍራም ሰዎች 

ሄዯው እንዯሰፈሩ እናነባሇን፡፡ ይህ ቦታ ዚሬ ኢራቅ ብሇን የምንጠራው ነው፡፡ በዙያ ቦታ 

ተሰብስበው ሰዎች ሇራሳቸው ስምን ማኖርን ፈሇጉ፡፡ ሇእራሳቸው ብቻ መኖርን አሰቡ፡፡ 

እግዙአብሔርም የሌባቸውን ክፋት ተመሌክቶ ከሰማይ ወረዯ ቋንቋቸውንም ዯባሇቀ፡፡ ከዙያም 

ሰዎች በምዴር ሁለ ሊይ ተበተኑ፡፡  

እኛ ዚሬ በዙህ ጥናት ውስጥ ከእኛ ቀዴመው የነበሩትን አባቶቻችንን እንመሇከታሇን፡፡ ከእነርሱ 

መውዯቅ እና መነሳት የምናገኛቸውን ትምህርቶች ሁለ እንቀስማሇን፡፡ ከዙያም በኋሊ ዯግሞ 

ከእኛ በኋሊ ስሇሚመጣው ትውሌዴ እንመሇከታሇን፡፡ እኛ ተጽኖ ፈጣሪዎች ሇመሆን 

ተጠርተናሌ፡፡ እግዙአብሄር በሰጠን ቤተሰብ፤ መዴ፤ጓዯኛ እና ማህበረሰብ ውስጥ በአምሊካችን 

ምህረት እና ቸርነት ተዯግፈን ተጽኖን መፍጠር መቻሌ አሇብን፡፡ 

ክፍሌ አንዴ 

መግቢያ 

አሁን የኖህን ታሪክ እና የጥፋት ውሃውን ጉዲይ ትተን ወዯ አዱስ ጥናት ሌንገባ ነው፡፡ 

ነገር ግን ክፍለን አሌፈን ከመሄዲችን በፊት ስሇኖህ ሌጆች ሌብ ማሇት ያሇብን ጉዲይ አሇ፡፡ 

ፍጥረት 9፡ 18-19 ሊይ ያሇውን ክፍሌ በማንበብ ስሇኖህ ሌጆች ማጠቃሇሌ የምችሇውን ጉዲይ 

እናጠናሇን፡፡  

1. እነዙህ የኖህ ሌጆች ስማቸው ማን ነው? 

ሀ._______________________________ 

ሇ._______________________________ 

ሏ._______________________________ 

2. ስሇ ካም የተጠቀሰው የተሇየ ነገር በክፍለ ውስጥ ምንዴን ነው? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. ቁጥር 19 ስሇ ሶስቱ ሌጆች ምን ይሇናሌ? 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ክፍለን ቀጥሊችሁ ስታነቡ ስሇእነዙህ ሌጆች የበሇጠ መረጃን ታገኛሊችሁ፡፡ ሇጊዛው ግን በቁጥር 

19 ሊይ ትኩረት እናዴርግ፡፡ 

የቤት ስራ፡ ፍጥት 9፡ ከ20 አስከ 28 ያሇውን አንብቡ፡፡ 

መሌመጃ  

1. ቁጥር 20 ሊይ ኖህ ምን እንዯሆነ እንመሇከታሇን? 

ሀ._____________________________________________________________ 

ሇ._____________________________________________________________ 

ይህ ክስተት ከጥፋት ውሃው በኋሊ ወዱያው የሆነ ጉዲይ እንዲሌሆነ እንመሇከታሇን፡፡ 

ምክንያቱም ዯግሞ የወይን ዚፍ አዴጎ ፍሬን ሇማፍራት አመታት ስሇሚፈጅበት ነው፡፡ ኖህ 

የወይንን ፍሬ ተክል አዴጎ አስኪያፈራ ዴረስ ጊዛ ይወስዲሌ፡፡ 

2. በቁጥር 21 ሊይ ኖህ ______________________ ሆኖ ሰክሮ እንዯተኛ 

እንመሇከታሇን፡፡ በጠቅሊሊ እርቃኑን ይሁን ወይ ዯግሞ ተገሊሌጦ ተኝቶ አናውቅም ብቻ 

ክፍለ የሚሇንን እንመሌከት፡፡ 

ሀ. በቁጥር 22 መሰረት ኖህን መጀመሪያ ያየው ማን ነው? 

______________________   

ሇ. ምንስ ተመሇከተ? 

_______________________________________________________________ 

ሏ. ከዙያስ ምን አዯረገ? 

_______________________________________________________________ 

3. በክፍለ ሊይ ካም ምንም አሊዯረገም፡፡ ነገር ግን ኖህ በአሳፋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዯነበረ 

መረዲት እንችሊሌን፡፡ እርሱ ሄድ ሇወንዴሞቹ ነገራቸው፡፡ 

ሀ. ሴም እና ያፌት ምንን አዯረጉ በቁጥር 23 መሰረት 

_______________________________________________________________ 
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ሇ. የአባታቸውን እርቃን ሊሇመመሌከት እነዙህ ሌጆች ብዘ ጥረዋሌ እና ያዯረጉትን 

ጥቀስ 

 

 

ሏ. ኖህም ከስካሩ ሲነቃ ሌጁ ካም ያዯረገበትን አወቀ፡፡ ግን እርሱ ምንን ነበር 

ያዯረገው፡፡  

 

 

 

መ. የአባቱን እርቃን አይቶ አሌሸፈነውም እና ኖህ ሲነቃ ካምን ረገመው፡፡ ይህም 

እርግማን በቁጥር 25 ሊይ ተጠቅሷሌ እና ጻፉት 

 

 

 

ሠ. ኖህ ያፌት እና ሴምን ስሊዯረጉት ነገር ባረካቸው፡፡ ይህም ባርኮት በቁጥር 26 እና 

27 ሊይ ተመሌክቷሌ እና ጻፍ 

 የሴም በረከት_________________________________________  

 የያፌት በረከት_________________________________________ 

ትግበራ 

በቃሌ ኪዲን፤ ምህረት እና ጥበቃ ውስጥ ያሇውን ኖህን አቃሌሎሌ እና ካም እርግማን 

ጠበቀው፡፡ ግን ከዙያ ከጥፋት ውሃ እግዙአብሔር የታዯገው ይኸው ሌጅ እንዳት ተመሌሶ 

እንዱህ አይነት አሳፋሪ ዴርጊት ውስጥ ሉገባ እንዯቻሇ መገመት ይከብዲሌ፡፡ አባትን አሇማክበር 

የሚፈጥረውንም ቅላት ካም መቀበሌ ግዳታው ነውና ተረገመ፡፡ ዚሬም በመናች አባትን እና 

እናትን አሇማክበር በሁለም ቤት የሚታይ ጠንቅ ሆንዋሌ፡፡ ሰው አባት እና እናቱን ማቃሇሌ 

አብዜቷሌ፡፡ ይህ ግን ተገቢም ሌክም አይዯሇም፡፡ 
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1. እስኪ ወዯኋሊ መሇስ ብሊችሁ አስቡ እና አንዴ ሰው ታሊሊቆቹን ወይንም እናት እና 

አባቱን አሊከብር ያሇበትን ሁኔታ እና ወቅት አስታውሱ፡፡ 

ሀ. ምክንያቱ ምንዴን ነበር? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ሇ. ውጤቱስ ምን ሆነ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. ሰዎች በአሳፋሪ ሁናቴ ውስጥ ሲገኙ መርዲት እና ማገዜ ትተን ሇላልች ሇማማት 

ሮጠን እናውቃሇን? ሰዎቹንስ መታዯግ እየቻሌን ትተናቸዋሌን? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. አንዴን ሰው በውዴቀት ውስጥ አግኝታችሁ ሇመርዲት አቅዲችሁ ተንቀሳቅሳችሁ ታውቁ 

ይሆን እስኪ ታሪኩን አካፍለን? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ፀልት  

እግዙአብሔር ሆይ ብዘውን ጊዛ በዴካም እና በውዴቀት ያለትን ከመርዲት እና 

ከመዯገፍ ይሌቅ ሇላልች ዴካማቸውን ማውራት በጣም ይቀናኛሌ፡፡ የሰውን ዴካም 

ማውራት እና ማማት እንጂ መዯገፍ አሌወዴም፡፡ ይህ ዯግሞ ትክክሌ የሆነ ባህሪይ 

አይዯሇም፡፡ አሁን ንስሃ እገባሇው እና ይቅር በሇኝ፡፡ ከዙህ በኋሊ የዯከሙትን ማገዜ 

የምችሌበት ፀጋ አብዚሌኝ፡፡  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ክፍሌ ሁሇት  

መግቢያ 

ፍጥረት 10 የሚግበው ስሇ ኖህ ሌጆች የትውሌዴ ሃረግ ነው፡፡ እያንዲንደ ታሪክ  

በአንዯኛ ዛና አንዯኛ ምዕራፍ አንዴ ሊይ ተፅፎ እናገኘዋሇን፡፡ በኦሪት ፍጥረት 

እንዯተመሇከትነው ይህንንም አስዯናቂ ነገር የሚናገኘው መፅሏፈ ዛናን ስንከተሌ ነው ፡፡ 

የዙህም ክፍሌ ሃሳብ የሚያመሇክተው ከጥፋት ውሃ በኋሊ ስሌጣኔ የት እንዯተጀመረ ነው፡፡  

ፍጥረት 9፡19 የሚሇን “የኖህ ሌጆች እነዙህ ሶስቶ ናቸው፤ 

___________________________”  

መሌመጃ 

1. በማስቀዯም ስሇ ኖህ የመጀመሪያው ሌጅ ስሇ ያፌት እንመሌከት፡፡ፍጥረት 10፡1-5 

ሀ. ስንት ሌጆችን ነበር ዮፍታሄ የነበረው (ቁ.2) ___________________________ 

ሇ. በቁጥር 3 ና 4 ሊይ ትኩረት ስሇ ሁሇቱ ሌጆቹ ማሇትም  

_______________________________________________________________ 

ሏ. ምን አይነት አስዯናቂ እውነታ በቁጥር 5 ሊይ ይገኛሌ  

_______________________________________________________________ 

እዙህ ጋር ስሇ ያፌት ቤተሰብ ቢወሳ ጥሩ ነው፡፡ ቤተሰቡ ወዯ ምዕራብ ወዯ እስያ እንዯፈሇሱ 

ዚሬ ቱርክ እና አውሮፓ ተብሇው ወዯሚታወቁት ማሇት ነው፡፡ 

2. ከቁጥር 6- 20 ስሇ ካም ሌጆች ይናገራሌ፡፡ የካም ቤተሰብ ፈሌሰው የነበሩት ወዯ ዚሬይቱ 

እስራኤሌ ወዯ ሰሜን አፍሪካ እና ግብፅ ነበር፡፡ 

ሀ. ካም ስንት ሌጆች አለት ቁጥር 6 _____________________ 

ሇ. ኩሽ አምስት ሌጆች አለት፡፡ አንደ ሌጁም በቁጥር 8 ሊይ ተጠቅሷሌ  

 ስሙ ማን ነበር  _____________________ 

 ምን ላሊ ተጨማሪ መረጃ ከቁጥር 8 እናገኛሇን  
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_______________________________________________________________ 

 እርሱ ብርቱ ጦረኛ ብቻ አሌነበረም ዯግሞም  

_______________________________________________________________ 

ትምህርት 

ከቁጥር 10-12 ስሇ ናምሩዴ መንግስት ዕዴገት ይናገራሌ ፡፡ ባቢልን በቁጥር 10 አስር 

ቁጥር 11 እና ስሇ ነኔዌ በቁጥር 11 ባቢልንና አሶር በእስራኤሌ ታሪክ ትሌቅ ሚና 

የተጫወቱ ናቸው ፡፡ 

ባቢልን ዯቡባዊ መንግስት ይሁዲን ማረከች ፡፡ አሶር ዯግሞ ሰሜናዊ መንግስት 

እስራኤሌን ማረካት፡፡  እስራኤሊዊያን እንዯ ምርኮኛ ሇረጅም አመታት ተይው ኖሩ፡፡ ነኔዌ 

በማንሩዴ የተገነባች ከተማ ናት፡፡ 

1. የዩናስ መፅሏፍ የሚነግረን ታሪክ የማይበገር የእግዙአብሔር ነቢይ ወዯ ነኔዌ 

እንዯሄዯ ሲሆን፤ ሇበሇጠ ወዯፊት  በምናዯርገው ይናት ይህንን እንመሇከታሇን፡፡ 

2. ላሊው በእስኤሌ ታሪክ ትሌቅ ሚና የሚጫወተው ስም 

ሀ. ፍሌስጤማዊያ ናቸው፡፡ በቁጥር 13 ስንመሇከት እነዙህ ሰዎች እስከ ንጉስ ዲዊት መን 

ዴረስ የእስራኤሌዊያን ጠሊቶች ሆነው ቀጥሇዋሌ፡፡  

ሇ. ከቁጥር 15-18 ባሇው ክፍሌ የምንመሇከተው ስሇ ከነዓናዊያን በምዴሪቱ ሊይ መስፈር ሲሆን 

እግዙአብሔር ምዴራቸውን  ሇእስራኤሌ ሌጆች እንዯሚሰጥ ነው፡፡ እስራኤሊዊያን ምዴሪቱን 

ሇመውረስ በመጡ ጊዛ በራካታ ጠሊቶች ገጥሞአቸው ነበር፡፡ ከእነዙህም ጠሊቶቻቸው መካከሌ ፡- 

ኢያቡሳዊያ፤ አሞራዊያን እና ላልችም ይገኙበታሌ፡፡ እነዙህ ዯግሞ ኖህ የረዯመው የካም ሌጆች 

ናቸው፡፡ 

ሏ. የከነዓናዊያን ጎሳዎች የተበታተኑ ነበሩ፡፡ ይህንን በበሇጠ ሇመረዲት ከመፅሏፍ ቅደስዎ 

የውስጥ ገፅ ሊይ የሚገኘውን ካርታ ይመሌከቱ፡፡ ከዙህም የተሻሇ ካርታ ካገኙ ከዙህ በታች 

የሚገኙትን ከተማዎች እና ግዚቶችን ምሌክት ያዴርጉባቸው፡፡ 

1. ሲድን - በሰሜናዊ የሜዱትራኒያ ውቅያኖስ ዲርቻ አካባቢ  
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2. ጋዚ - ዯቡባዊ የሜዱትራኒያ ውቅያኖስ ዲርቻ አካባቢ  

3. ሰድምና ጎመራ ዯግሞ - ወዯ ምስራቅ የሙት ባህር አካባቢ  

4. ፊሉስቲን - የፍሉስጤማዊያን ምዴር  

ይህ መረጃ በብቃት ሲኖረን የእስራኤሌ ታሪክ የት እንዯተከሰተ እናውቃሇን፡፡  

ጥያቄ 

በቁጥር 21- 31 ስሇ ሴም ሌጆች ይናገራሌ ፡፡ ስሇዙህ መፅሀፍ ቅደሳዊ ታሪክ ስሇ ሴም 

ማንነት በዯንብ አዴርጎ ያብራራሌናሌ ፡፡ ስሇዙህ ይህ የትውሌዴ ሀረግ ሌክ እንዯ አብርሃም 

፣ ይስሀቅ ፣ ያዕቆብ ፣ ዮሴፍ ፣ ንጉስ ዲዊትና ንጉስ ሰሇሞንን ነው ፡፡መፅሀፍ ቅዴስ 

እንዯሚያመሇክተን የሴም የር ሀረግ የኖህ መካከሇኛ ሌጅ ሲሆን፤ ይህም ከዯቡባዊ ምስራቅ 

ከሜሶፖታሚያ ወይንም ከፋርስ ባህረ ሰሊጤ አካባቢ የፈሇሱ ናቸው፡፡ 

ሀ. ሴም ስንት ሌጆች አለት (ቁጥር 22) ____________________ 

ሇ. ወዯ 1ዛና 1፡ 24- 27 ተመሇስና በሴምና በአብርሃም መካከሌ ያሇው ትውሌዴ 

ፃፍ 

ሴም  

  

  

  

 አብራም = አብርሃም  

 

ሏ. በፍጥት 10 ሊይ ካለት ስሞች የምትሇዩዋቸውን በሙለ እየፈሇጋሁ አስምሩበት 

 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 

 

91 

 

ማስታወሻ 

ብዘ ሰዎችን እንዯ ፍጥረት 10 እና 11 የትውሌዴ ሀረግ የበዚበትን ክፍሌ ሲመሇከቱ 

ይህ ሁለ የር ሀረግ ቅደስ መጽሏፍ ውስጥ ምን ይሰራሌ ብሇው ይገረማለ፡፡ ይህንን የር 

ሀረግ አጥንተን ሇሕይወታችን ምን ረብ እናገኛሇን ብሇው ይጠይቃለ፡፡ እውነታው ግን ጠቃሚ 

መሆኑ ነው፡፡ እግዙአብሔር እንዳት ቃለን ጠብቆ የኖህን ር እንዲበዚው እና ቸርነቱንም 

በእነርሱ ሊይ እንዳት እንዯገሇጸ እንመሇከታሇን፡፡ 

ክፍሌ ሶስት 

ተግበራ 

የር ሃረጋችሁን ሇማጥናት ሞክራችሁ ታውቁ እንዯሆን አሊዋቅም ግን ሇብዘዎች የር 

ሀረጋቸው በጣም ጠቃሚ እንዯሆነ ማሰብ አሇባችሁ፡፡ የር ሀረጋቸው የማንነታቸው መገሇጫ 

እና የኋሊ ታሪካቸው ክፍሌ ነውና ሇብዘዎች የር ሀረጋቸውን ማወቅ እጅግ ጠቃሚ ነው፡፡ 

እናንተም እስኪ አሁን የመጣችሁበትን የር ሀረግ ሇመቁጠር ሞክሩ፡፡ ከእናንተ በፊት ኖረው 

ያሇፉ እና ሇእናንት እዙህ መዴረስ ሚና ያሊቸውን ሰዎች አስቡ፡፡ ከዙያም ስሇ እነርሱ 

እግዙአብሔርን አመስግኑት፡፡ 

ፀልት 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________:: 

 

 

 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 

 

92 

 

ትግበራ 

አሁን ዯግሞ ላሊኛውን የር ሃረግ እንመሌከት፡፡ በመንፈሳዊ ህይወታችን ቀዴመውን 

እንዯ ወሊጅ የሆኑንን እነማን እንዯሆኑ ሇጥቂት ዯቂቃዎች እናስብ፡፡ መንፈሳዊ የር ሃረጋችንን 

ማወቅ እንችሌ እንዯሆን እንመሌከት፡፡ ቀዴሞ ሇአባቶቻችን ወንጌሌን ያዯረሱ እነማን ናቸው?  

ሇእኛስ የወንጌሌን እውነት የመሰከሩሌን እነማን ይሆኑ?  አሁን ዯግሞ እነርሱን እያሰብን 

እግዙአብሔርን እናመስግናው፡፡ 

ፀልት 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________:: 

ክፍሌ አራት 

መግቢያ 

ከዙያም ወዯ አብርሃም ታሪክ ከመሄዲችን በፊት በአንዴ ስፍራ የተቀመጠን ታሪክ ማጥናት 

ይጠበቅብናሌ፡፡ ታሪኩ የሚገኘው በፍጥረት 11፡ 1-9 ሊይ ነው፡፡ በዙያ ቦታ ሊይ የካም ሌጆች 

የሰሩትን እንመሌከት፡፡ 

 የቤት ስራ ፍጥት 11 ከቁጥር 1 እስከ 9 ያሇውን አንብቡ፡፡  

መሌመጃ  

1. በዙህ ክፍሌ ቁጥር አንዴ የሚሇውን ጻፉት 

_______________________________________________________________ 

2. ከዙያም እጃቸውን አስተባብረው በቁጥር 2 መሰረት ምን አለ? 
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_______________________________________________________________ 

3. በቁጥር 3 መሰረት ዯግሞ የተጠቀሙዋቸው ቁሳቁሶች ምን እንሆኑ ጥቀስ 

_______________________________________________________________ 

4. በቁጥር 4 ሊይ ሰዎቹ ያለትን ጻፍ 

_______________________________________________________________ 

የግንዚቤ ጥያቄዎች  

1. በሰናዖር የተሰባሰቡት ሰዎች የአሰቡትን ሇመስራት በተነሱት ነገር ሊይ ችግር አሇን?  

ችግር ካሇ በዜርዜር ግሇጹት 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ዚሬስ በእኛ መን እንዳህ አይነት ነገር ይታያችኋሌን? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. በመኑ የነበረውን መናዊ መሳሪያ ተጠቅመው ከተማን ሇመገንባት መሞከራቸው 

ጉዲት አሇውን? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. ቁጥር 5ን ተመሌከቱ እና እስኪ ችግር የሆነውን ነገር አሳዩ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

መሌመጃ 

1. ሰዎቹ የሚሰሩትን እና የሚገነቡትን ከተማ ሇመመሌከት እግዙአብሔር ከሰማይ ወረዯ 

ብል ከዙያም በቁጥር 6 መሰረት ምንን ወሰነ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2. ከዙያም እንዱህ አሇ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ትምህርት 

በግዛው የነበሩ ሰዎች ሁለ የአንዴ ቋንቋ ተናጋሪ መሆናቸው እና ሁለም ሉግባቡ መቻሊቸው 

ሇምን አነሳስቷቸው ነበር? 

1. በቁጥር 3 እና 4 ሊይ የተባባለትን ጥቀስ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ሰዎቹ በምዴር ሁለ መበተንን እና ምዴርን መሙሊትን አሌፈሇጉም ነበር፡፡ በዙህ ፋንታ 

ግን ሇራሳቸው ከተማን ሰርተው መኖርን መረጡ፡፡ በራሳቸው ከተሞች ተዜናንተው 

መኖርን ፈሇጉ፡፡ እራሳቸውን የአሇም ማእከሌ ማዴረግ ፈሇጉ፡፡ 

3. ሰዎቹ ወዯሰማይ የሚዯርስን ግንብ ሇመገንባት አስበው ነው የተንቀሳቀሱት፡፡ ግንቡን 

ሰማይ አዴርሰው እራሳቸውን የሚያስጠሩበትን ነገር ሇመስራት፡፡ ይህ ስራቸው ዚሬ 

ትንሽ ፈገግ ሉያሰኘን ይችሊሌ፡፡ ግን እርሱ ወዯ ሰማይ እንዴረስ ሲለ፤ እግዙአብሔር 

ዯግሞ እንውረዴ ማሇቱ ምንን ያሳያችኋሃሌ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ሰዎቹ እራሳቸውን ብቻ ሇማስጠራት መሞከራቸው እና ሇራሳቸው ስምን ሇማኖር 

መሞከራው በክፍለ ውስጥ ቁሌጭ ብል ተቀምጣሌ፡፡ አንዴ ቋንቋ መናንገር መቻሊቸው 

ዯግሞ ይህንን የግንባታ እቅዲቸውን ሇማሳካት ተጨማሪ ዴጋፍ ሆኖዋቸው ነበር፡፡ 

 

5. በቁጥር 7 መሰረት እግዙአብሔር ከሰማይ ወረዯ እና ቋንቋቸውን __________________ 

አዯረገው፡፡ ከዙህ የተነሳ ተግባብተው መስራትን አሌቻለም ነበር፡፡ ምክንያቱም 

በግንባታው ሊይ የተሰማሩት ሰዎች አንደ መድሻን ሲጠይቅ ላሊው ሚስማርን 

ያቃብለት ነበር እና ነው፡፡ 
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6. ሰዎቹ ይህንን ግንብ የሚገነቡት ሊሇመበታተን እና ምዴርን ሊሇመሙሊት ነበር፡፡ ግን 

የጥረታቸው ውጤት የሆነው የእነርሱ ፍሊጎት ተቃራኒ ነበር፡፡ ውጤቱ ምን እንዯነበር 

ርር 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

በዙህ ስፍራ የምንመሇከተው እንዯገና የኃጥአትን ውጤት ነው ፡፡ በስፍራው የተገሇጠውን 

የኃጥአት ውጤት እስኪ እንዯገና ረጋ ብሇን እንመሌከት፡፡  

1. በፍጥት 3 ሊይ ኃጥአት በሰው እና በእግዙአብሔር መካከሌ ሌዩነትን እንዯፈጠረ፡፡ 

እንዱሁም ዯግሞ በባሌ እና በሚስት መካከሌ ሌዩነትን እንዲመጣ ተመሌክተናሌ፡፡ 

2. እንዯሁም ዯግሞ በዙያ በፍጥረት 3 ሊይ ከኃጥአት የተነሳ ምዴር እንዯተገመች 

ተመሌክተናሌ፡፡ ምዴር ሇሰው ሌጆች ምግብን የምታበቅሌ ናት፡፡ 

3. ኃጥአት በቤተሰብም መካከሌ ጥሊቻን እና ሌዩነተን ፈጥሯሌ፡፡ አቤሌ በወንዴሙ በቃየን 

እጅ ነበር የሞተው፡፡ ይህንን ፍጥረት 4 ሊይ ተመሌክተናሌ፡፡፡ 

4. እንዯገናም አሁን ኃጥአት የሰዎችን ቋንቋ ሲዯባሌቅ አይተናሌ፡፡ 

ምዴር በሰው መሞሊት ስሇነበረባት እግዙአብሔር የሰውን ሌጆች በምዴር ሁለ ሊይ 
በተናቸው፡፡  
 
ማጣቀሻ                                    እግዙአብሄር የፈሇገው….…. 
ፍጥረት 1፡22  
ፍጥረት 1፡27  
ፍጥረት 9፡1  
ፍጥረት 9፡19  
ፍጥረት 10፡32  
ፍጥረት 11፡8 -9  
ፍጥረት 11፡4  
 
ትግበራ 

የተሇያዩ ቋንቋዎች እንዳት እንዯተጀመሩ አስበህ ታውቃሇህ? ተመሳሳይ ቋንቋ 
የምንናገር ሰዎች እንኳን ብዘ ጊዛ ሇመግባባት በጣም ይቸግረናሌ፡፡ በንግግር ውስጥ የተሳሳተ 
ቃሊትን መጠቀም የሚያዲምጠውን ሰው ያስቀይመዋሌ፡፡ ምሳላያዊ ቃሊትን መጠቀም ዯግሞ 
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ብዥታን በአዴማጩ ንዴ ይፈጥራሌ፡፡ ባህሌ እና የብሔር ማንነት ዯግሞ ቋንቋን 
ያወሳስቡታሌ፡፡ 

በአዱስ ኪዲን ውስጥ በዮሏንስ ወንጌሌ ምዕራፍ አንዴ ሊይ እየሱስን “ቃሌ” በማሇት 
እግዙአብሄር ከሰው ጋር ግንኙነት የሚፈጥርበት ቃሌ እንዯሆነ ይገሌፀዋሌ፡፡ እርሱ ዯግሞ 
ፀጋንና እውነትን (ዮሏንስ 1፡14) ይገሌጥሌናሌ፡፡ ምንም እንኳን በሃጢአት በተበከሇ አሇም 
ውስጥ ብንኖርም እየሱስ ይህንን የሃጢአት ግዴግዲ ሇማፍረስ እንዱሁም በተሇያዩ ሰዎች 
ማሇትም ጥቁር፤ ነጭ፤ ወንዴ፤ ሴት፤ ሃብታም፤ ዴሃ፤ አዋቂ ፤ ህፃናት፤ እንዱሁም የተሇያዩ 
ቋንቋ ተናጋሪዎች እና በእግዙአብሔር መካከሌ ሰሊምን ሇማምጣት መጣ፡፡  

መቼ ነው ከአንዴ ሰው ጋር መግባባት ከባዴ የሚሆነው?  
1. ችግሩን የሚፈጠረው ምንዴነው? ______________________________ 
2. ችግሩ እንዳት ይፈታሌ? ______________________________ 
3. መግባባት ሇመፍጠር የምናዯርገው ጥረት ሊይሳካሌን ይችሌ ይሆናሌ፡፡ 

የተፈጠረውንን አሇመግባባት ማስወገዴ የምንችሇው ሏጢአታችንን ስንናዜ፤ 
እንዱሁም ዴካማችንን አውቀን ስንቀበሌ ነው፡፡ የዙህን አይነት ችግር ሇምፍታት 
የተጠቀምክበት መንገዴ ምንዴነው? ______________________________ 

ፀልት፡- ከሰዎች እና ከእርሱ ጋር በገጠመህ የመግባባት ችግር በእግዙአብሔር ፊት ጊዛ ወሰዴና 
በዴካምህ እንዱረዲህ ፀሌይ፡፡ በእየሱስ በኩሌ እርሱ ስሇገሇጠሌህ የፍቅር ቃሊት “ቃሌ ስጋ ሆነ” 
ሇሚሇው (ዮሏ 1) አመስግነው፡፡ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

ክፍሌ 5 

መግቢያ፡ በፍጥረት 11፡ 10 -32 ዴረስ ያሇው የትውሌዴ ሀረግ ሇቀጣዩ ታሪክ 
መሰረትን የሚጥሌ ነው፡፡ አዲምን ከኖህ ጋር ስሇአገናኘው የትውሌዴ ሃረግ ከዙህ አይተናሌ፡፡ 
ሴም የኖህ ሌጅ እንዯሆነ እናውቃሇን፡፡ ሴም ዯግሞ ከአብረሃም ጋር በር ሃረጉ እንዯሚገናኝ 
ማወቁ እጅግ ይጠቅማሌ፡፡ አብረሃም እግዙአብሄር ሇአህዚብ አባት እንዱሆን እግዙአብሄር 
የጠራው ሰው ነው፡፡ 
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መሌመጃ  

ስም                   እዴሜ           ስም             እዴሜ 
ሴም 500   
አርፋክስዴ    
    
    
  አብራም፤ናሆር፤ሏራን  

 ማስተዋሌ ያሇብን ነገሮች……. 

1. ከአዲም እስከ ኖህ ዴረስ በአሇው የትውሌዴ ር ሀረግ ውስጥ የሚገኘውን የእዴሜ 
ጣሪያ አስተውሌ፡፡ 

2. ከሴም እስከ ፋላቅ ዴረስ የሚገኙ ስሞች በፍጥረት 10፡ 21 -25 ተርዜረዋሌ፡፡ 
በቁጥር 25 ሊይ የተጠቀሰው ከፋላቅ እስከ አብራም ዴረስ ሊለት የስም ሌዩነቶች 
ምክንያት ሉሆን ይችሊሌ? 

ትምህርት 

1. የአብራም፤ የናሆር እና የሏራን አባት የታራን ቤተሰብ ቤተሰብ ዜርዜር ታሪክ 
ሰፍሯሌ፡፡   

ሀ. ሏራን ________________________ (ቁጥር 27) አባት ነው፡፡  
ሇ. ልጥ የአብረሃም ________________________ 
ሏ. •ታራን እና ሌጆቹ የኖሩበት አገር ________________________ ይባሊሌ፡፡  
መ. የታራን ሌጅ የልጥ አባት የሞተው (ቁጥር 28) ________________________ 
ሠ. አብራም ____________________አገባ እንዱሁም ናሆር _____________ አገባ 
ረ. ሚሌካን ሇናሆር ያሊት ዜምዴና ምንዴነው ________________________   
ሰ. ሚሌካን ________________________  የምትባሌ እህት ነበራት (ቁጥር 29)፡፡ 
ሸ. በቁጥር 30 ሊይ ስሇአብራም ሚስት ሳራ ምን እንማራሇን _________________ 
2. የታራን ቤተሰብ አርብቶ አዯር በመሆኑ ወትር ከቦታ ወዯ ቦታ ይንቀሳቀሳለ፡፡ 

ታራን የቤተሰቡ ወይንም የጎሳው ሃሊፊ ስሇነበር እርሱ የሚንቀሳቀሱበትን ጊዛ እና 
ቦታ ይወስን ነበር፡፡  
ሀ. ________________________ ወዯ ሚባሌ  ስፍራ ተጓዘ (ቁጥር 31) 
ሇ. እነርሱ ________________________አቀኑ፡፡ ይህ ዯግሞ የምናውቀው ቃሌ 
ነው፡፡  የሏም የትውሌዴ ሀረግ ________________________ ይባሊሌ፡፡  
ሏ. ታራን  ማንን ከራሱ ጋር ወሰዯ ______________________(ቁጥር 31) ? 

መ. ከነዓን ሳይዯርሱ በፊት የት ነው የሰፈሩት? ________________________ 

   ሠ. በቁጥር 32 ታራን የሞተበት ቦታ ተጠቅሷሌ፡፡ እርሱ የሞተው __አመቱ ነው፡፡   
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ትግበራ፡ በአገርህ ውስጥ ሇኑሮ ከአንዴ ስፍራ ወዯላሊ ተንቀሳቅሰህ ታውቃሇህ? ምናሌባት 

በጣም ሩቅ አይሁን እንጂ ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ የመንቀሳቀስ ሌምደ ሉኖርህ ይችሊሌ፡፡ 

እስቲ ያሇህን ሌምዴ አስታውሰው፡፡ ምናሌባትም ስሇጉዝው የምታውቀው ነገር ሳይኖርህ ጓዜህን 

ይህ ተነስ ተብሇህ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 ሇውጥ በባህሪው ያሇመረጋጋትን ሉያመጣ ይችሊሌ፡፡ እኛ የሇውጡን ውጤት 

ብንፈሌገውም ወዯ ሇውጡ ግብ በምናዯርገው ጎዝ ሊይ በርካታ አስቸጋሪ ነገሮች ይገጥሙናሌ፡፡ 

ሉከሰት የሚችሇውን ኪሳራ በማሰብ ሇውጡን እንቃወመዋሇን፡፡ የአብራምና የሳራን ስሜት 

ማወቅ ባንችሌም ከታራን ጋር በመሆን ከፊት ሇፊታቸው ምን እንዯሚገጥማቸው ባያውቁም 

ጉዝአቸውን ወዯ ከነአን ምዴር አዯረጉ፡፡  

1. በህይወት ውስጥ ስሇአዯረግኸው ጉዝ እስቲ አስተያየትህን ስጥ ፡፡ በጎዝህ ወቅት 

የገጠሙህ የማትረሳቸው አስቸጋሪ ነገሮች ምንዴን ናቸው ? እነዙህ ጭንቀት እና 

ስጋቶች የፈጠረው ምንዴናቸው? _____________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. እንዴትንቀሳቀስ የወሰነው ማነው? ________________________ 
 

3. አብረውህ የተጓዘ ሰዎች እነማን ናቸው? _________________________________  
_______________________________________________________________ 

4. ወዯ አሰብክበት ስፍራ ዯረስክ ወይስ በመካከሌ ሃሳብህን ቀየርክ ? _______________  
_______________________________________________________________ 

ፀልት፡  ጌታ እግዙአብሄር ሆይ፤ አንዲንዴ ጊዛ ምኑንም መገመት ወዯማንችሌበት ቦታ 

እዴንሄዴ ትጠራናሇህ፡፡ አብራም በቤተሰቡ፤በር ማንሩ እና በአንተ እይታ እና እንክብካቤ 

ውስጥ በሚገኝ በረከት ሁለ ተባርኳሌ፡፡  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

የመዜጊያ አስተያየት፡ ጥናታችንን ስንቀጥሌ እግዙአብሔር ሇአብራም ያሇውን አሊማ 

እንማራሇን፡፡ አብራም ከገመተው ውጭ ቢገጥመውም እግዙአብሔርን በማመን ጉዝን በእምነት 

አዯረገ፡፡ እንዯ አርብቶ አዯርነቱ አብራም ከሚስቱ፤ ከአባቱ እና የአጎቱ ሌጅ ጋር ወዯ 

ማያውቁበት ምዴር ተጓ፡፡ የሚያውቁተን ስፍራ ትተው ወዯ አዱስ ምዴር ጉአቸውን ቀጠለ፡፡ 
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የዙህን ክፍሌ ጥናት ስናጠናቅቅ የእነዙህን መናኞችን (ተጓዦችን) ሇአዱስ ጉዝ ሲነሱ 

ሌንሇያያቸው ነው፡፡ እግዙአብሔር ሇሰው ሌጆች ያሇው አሊማ እየተገሇጠ ነው፡፡ በፍጥረት 

ምዕራፍ 12 ሊይ የሚገኘውን የአብራም እና የሳራን ታሪክ እና እግዙአብሔር ሇእነርሱ እና 

ሇሮቻቸው የገባውን ተስፋዎች እንዯገና እናጠናሇን፡፡  
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የምዕራፍ ክሇሳ 

የእግዙአብሔር እቅዴ፤  

የእኛ ምርጫ 

 
 
የምዕራፍ ክሇሳ  

ይህ ፈተና አይዯሇም፡፡ ነገር ግን አንዲንዴ ጊዛ የተማርነውን መከሇሱ አስፈሊጊ ነው፡፡ እኛ 
በዙህ ሃሳባችን ሇመቀጠሌ ዴፍረቱ አሇን፡፡ አንተ በአሁኑ ወቅት ስሇ እግዙአብሔር እቅዴ እና 
ስሇ እኛ ምርጫ በዙህ ምዕራፍ ውስጥ አጥንተህ አጠናቅቀሃሌ፡፡ በአሇፈው ሳንምንታት ውስጥ 
ስትሰራቸው የነበሩትን ነገሮች እስቲ እንዯገና አስባቸው፡፡  

 ከኦሪት ፍጥረትን የፍጥረት ታሪክ በሚገባ መረዲት 

 መፅሏፍ ቅደስ ስሇ እግዙአብሔር ፈጣሪነት የሚያስተምረውን መማር  

 አንዲንዴ ቃሊትን በበሇጠ ሇመረዲት መተረጎም 

 መቀዯስ 

 የሰንበት ቀን 

 ፀዯቀ 

 ፀጋ 

 መዋጀት 

 እምነት 

 ምህረት 

 ቃሌ ኪዲን 

 እግዙአብሔር በራሱ መሌክ እና አምሳያ የፈጠራቸው ሰዎች ሊይ ያስቀመተውን 
ዋጋ መገንብ፡፡  

 የሰው ሌጆችን እርሱ በፍጥረት ውስጥ ያስቀመጠውን የራሱን መሌክ እና 
አምሳያ የማንፀባረቅ ሃሊፊነት መረዲት፡፡  
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 እግዙአብሔር ስሇመብዚት፤ ምዴርን ስሇሞሙሊት እና ስሇመግዚት የሰጠውን 
ሃሊፊነት መረዲት፡፡ 

 እግዙአብሔር ስሇጋብቻ ያሇውን ሃሳብ መረዲት፡፡ 

 እያንዲንደ ሰው ቃለን የህይወቱ ማዕከሌ በማዴረግ እንዱኖር የእግዙአብሔር 
እቅዴ መሆኑን መረዲት፡፡ 

 የሃጢአትን ምክንያት፤ መሻቱን፤ ውጤቱን እና መዘን በስፋት መረዲት፡፡ 

 የቃየንን እና የአቤሌን ታሪክ በሚገባ ማወቅ፡፡ 

 የፍጥረትን ከእግዙአብሔር ሃሳብ ውጭ እየሆኑ መሄዴን መረዲት፡፡ 

 ከኖህ እና የጥፋት ውሃን ታሪክ ጋር መተዋወቅ፡፡ 

 ሇኖህ እና ሇፍጥረት ሁለ የተገባውን የእግዙአብሔርን ተስፋዎችን ማወቅ፡፡ 

 የእግዙአብሔርን ያጋጀውን የሃጢአት ስርየት ፤መስዋት እና ቃሌኪዲን 
ጥቅሞችን መረዲት፡፡  

 የኖህ የር ሃረግ ጋር መተዋወቅ፡፡ 

 እግዙአብሔር የሰዎችን ቋንቋ ሇመዯባሇቅ የወሰነበትን ውሳኔ ምክንያት ማወቅ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[የእግዙአብሔር እቅዴ፤ የእኛ ምርጫ] 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

እንኳን ዯስ አሊችሁ 
 

ይህንን ጥናት አጠናቅቃችኋሌ፤ ብዘ ነገርም ተምራችኋሌ፡፡  ነገር ግን ገና መማር 
ያሇባችሁ በጣም ብዘ ነገር አሇ፡፡ የአብራሃም የር ሃረግ ያሇበትን ፍጥረት ምዕራፍ አምስትን 
በማጥናት ትምህርት አምስትን አጠናቅቃችኋሌ፡፡ አብራም እና ሚስቱ ሳራ፤ በከነዓን ምዴር 
በካራን ሇመስፈር የወሰነውን ታራንን በመከተሌ ተጓዘ፡፡ የእግዙአብሔር ተስፋ የእኛ ዯግሞ 
በረከት የሚጀምረው እግዙአብሄር አብራምን ከካራን  “ እኔ ወዯ ማሳይህ ምዴር ውጣ ”  
ብልት ሲጠራው ነው (ፍ 12፡1)፡፡  ሌክ አንዴ ወንዜ ከምንጩ ተነስቶ ሲጓዜ የተሇያዩ ገባር 
ወንዝችን እየቀሊቀሇ፤ ወዯፊት በተጓ ቁጥር ትሌቅ ወንዜ እየሆነ እንዯሚሄዴ ሁለ አንተም 
የእግአብሔርን ቃሌ በአጠናህ ቁጥር እግዙአብሔር የእርሱን ቃሌ እውቀት እና እምነትን 
ይጨምርሌሃሌ፡፡ 


