
 
 

 

 

 

የእግዚአብሔር 
የተስፋ ቃል የእኛ 
በረከት ነው  
 
 

 
 

በጃክ ኦስች ተዘጋጀ 
 

 

 

ኦሪት ዘፍጥረት 12-25 
ትምህርት አንድ፡ የተስፋው ቃል- አብረሃም እግዚአብሔርን አመነ 
ትምህርት ሁለት፡እንግዶቹ- እኔ አምላክህ እሆናለው  
ትምህርት ሶስት፡ እንግዶቹ- ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? 
ትምህርት አራት፡ አማላጅነት- ለአስርቱ ቅዱሳን ስል 
ትምህርት አምስት፡ መጥፋታቸው- ጨኸታቸው እጅግ የጎላ ነው 
ትምህርት ስድት፡ መስዋዕቱ- የመስዋዕቱ በግ ወዴት ነው? 
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መግቢያ 

 አሁን መጓዝ የምትጀምሩት መንገድ ቀሪውን ዘመናችሁን በሙሉ የሚለውጥ 

ነው፡፡ የምትሄዱበት መንገድ ለእናንተም ከዚህ በፊት ያልተለማመዳችሁት አንዲስ ጎዳና 

ነው የሚሆነው፡፡ ግን ይህ ጉዞአችሁ በአንድ ነገር ላይ የተመረኮዘ ይሆናል፡፡ ይህም 

ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ለማወቅ በሚኖራችሁ ፍላጎት ላይ ነው፡፡ እግዚአብሔር 

ለህይወታችሁ የሰጠውን የተስፋ ቃል በማወቅ እና ቃሉን በማጥናት ህወታችሁ የደስታ 

አድርጉት፡፡ 

 ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በምትከታተሉበት ወቅት በእጃችሁ ላይ 

እንዲኖሩ የሚመከሩ ነገሮ አሉ፡፡ አነርሱም፡ 

1. የዚህ ጥናት መመሪያ መጽሐፍ፡፡ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል የእኛ በረከታችን 

ነው የሚለው ማለት ነው፡፡ 

2. አንድ መጽሐፍ ቅዱስ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ በምትገዙበት ወቅት የምትገዙት 

ትርጉም እንዚህን ያካተተ ቢሆን ይመከራል 

ሀ. በእያንዳንዱ ገጽ ላይ ማጣቀሻ ያለው፤ በገጹ መካከል ቢሆን ይመረጣል፡፡ 

ለ. በመጽሐፍ ቅዱሱ የመጨረሻ ክፍል ጥቅስ ማውጫ ያለው፡፡ 

ሐ. እንዲሁ ደግሞ የተለያዩ ካርታዎችን ያካተተ ቢሆን መልካም ነው፡፡ 

3. አንድ ብዕር ወይንም እርሳስ ያዙ፡፡ 

4. አንድ ማስተወሻ መያዣ ደብተርም ይኑራችሁ፡፡ 

 

 ከላይ በቁጥር ሁለት ስር እንደዘረዘርነው አንድ ሰው እነኚህን ያማላ መጽሐፍ 

ቅዱስ ገዝቶ በእጁ ከያዘ ለጥናቱ በደንብ ተዘጋጅቷል ማለት ነው፡፡ እናም ከዚህ በኋላ 

የሚመጡትን ጥናቶች በሙሉ በመልካም ሁኔታ ማጥናት ይችላል፡፡ ሆኖም ግን ይህ 

ጥናት መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥናት የምታደርጉት የመጀመሪያ ጥናት ከሆነ፣ ከዚህ 

አስቀድማችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ዳሰሳ የሚለውን ጥናት መጀመሪያ ብታጠኑት ይበልጥ 

ይመከራል፡፡ ይህንን ጥናት ደግሞ በእኛ ድህረ-ገጽ ውስጥ በመግባ በነጻ ማንበብም ሆነ 

መውሰድ ትችላላችሁ፡፡ ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ዳሰሳ የሚለውን ጥናት ማጥናታችሁ 

በምታገኙት እውቀት እና በምታደርጉት ጥናት ላይ መተማመን እንድትችሉ 
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ያግዛችኋል፡፡ በድህረ-ገጻችን ላይ ገብታችሁ ማጥናት ለምትችሉ አድራሻችን 

www.crosscm.org.  ነው፡፡  

 ግን እዚህ ጋር ልብ እንድትሉ የምንፈልገው ነገር ቢኖር የመጽሐፍ ቅዱስ ዳሰሳ 

የሚለውን ጥናት ማጥናታችሁ ይህንን ጥናት በሚገባ እንድትረዱ ያግዛቸኋል እንጂ 

የግዴታ አለመሆኑን ነው፡፡ እናም አንድ ሰው ያንን ጥናት ሳያጠና ይህንን ቢጀምር 

ምንም የሚገጥመው ችግር አይኖርም፡፡  

 ይህንን ጥናት በምታጠኑበት ወቅጥ አንድ በጣም የነካችሁ ክፍል ካለ በዚያ 

ስፍራ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ ምልክት ለማድረግም አትፍሩ፡፡ የማጥኛ መጽሐፋችሁ 

ነው እና በኋላ ተመልስቻሁ ለማየት ይረዳችሃል፡፡ የራሳችሁ መጽሐፍ ነውና 

የፈለጋችሁበት ቦታ ምልክት በማድረግ የፈለጋችሁበት ቦታ ደግሞ ማስታወሻ በመያዝ 

እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ አጥኑት፡፡ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከላይ እንዳልነው 

የማስታወሻ ደብተር ገዝታችሁ በበዚያ ላይ ሃሳባችሁን ሁሉ መከተብ ትችላላችሁ፡፡ 

በማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ ማስተወሻችሁን ጻፉበት፣ ጥያቄ የፈጠረባችሁ ነገር ካለም 

ከትቡት፣ እናም ደግሞ መጽሀፍ ቅዱስ ጥናታችሁ ከየት ተነስቶ ወደ የት እየሄደ 

እንደሆነም ዘግቡበት፡፡  

 ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የተዘጋጀው እያንዳንዳችሁ በግላችሁ ማጥናት 

እንድትችሉ ተደርጎ ነው፡፡ እናም በስርአት ፕሮግራም አውጥታችሁ ካነበባችሁት 

ያለምንም ችግር ብዙ በረከትን አግኝታችሁበት መጨረስ ትችላላችሁ፡፡ እንዲሁም ደግሞ 

ጥናቱን በምታነቡበት ወቅት አዳዲስ ሃሳቦችን ታገኛላችሁ፣ የእናንተን የማሰላሰል እና 

የማሰብ አቅም የሚፈትኑ ጥያቄዎችን ታያላችሁ፡፡  

 ከዚህም ባለፈ የተለያዩ ጋደኞቻችሁን ጋብዛችሁ እነዚህን ጥያቄዎች 

እየተወያያችሁ ብትሰሩ ብዙ ትጠቀምበታላችሁ፡፡  

 ጥናታቸህ የተባረከ እና የደስታ እንዲሆን እንመኝላችኋለን፡፡ እግዚአብሔር በቃሉ 

ሲናገራችሁ ተቀባይ ልቦናንን እንዲሰጣችሁ እንመኛለን፡፡ ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት 

እግዚአብሔር አባታችን በልጁ በክርስቶስ ለእኛ የገለጠውን ታላቅ ፍቅር የምንረዳበት እና 

በእርሱ በኩል ያገኘነውን ደስታ እና ሰላም የምንጨብጥበት እንዲሁን ምኞታችን ነው፡፡  
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ትምህር አንድ  

አብረሃም እግዚአብሔርን 
 አመነ 
 

 
ዘፍጥረት 12፣15-16- የተስፋው ቃል  

 
 

 

 

 
 

የትምህርት አንድ አጠቃላይ ምልከታ 

 

 አጠቃላይ ምልከታ፡ ዘፍጥረት 12፣ 150-16   
    

መግቢያ 

 ትምህርት አንድ:  ዘፍጥረት 12, 15-16      

       

 የስደተኞቹ እንቅስቃሴ          

 እሆናለው…አደርጋለው…እሆናለው     

 የእግዚአብሔር የማረጋገጫ ቃል                    

 በእምነት መጽደቅ                                     

 አጋር እና እስማኤል                             
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አብረሃም እግዚአብሔርን አመነ 
 

 

መግቢያ 

 

 ታሪክ የህይወታችን ወሳኝ ክፍል ነው፡፡ በእያንዳንዱ ቀን አዳዳስ የታሪ ክስተቶች 

በህይወታችን ይሆናሉ፡፡ ብዙ ብዙ ነገሮች በየእለቱ ተከስተው ይውላሉ፡፡ እያንዳንዳችን ብንጠየቅ 

ልንናገር የምንቸለው ታሪክ አለን፡፡ ሁላችንን በለውጥ እና በእድገት ጎዳና ላይ ነው የምንገኘው፡፡ 

በህይወታችን የሚገጥሙን የተለያዩ ሰዎች እና የተለያዩ ሁኔታዎች እኛን ይቀርቀጹናል ዛሬ 

ያለንን ገጽታም እንድንይዝ አድርገውናል፡፡ ከእነዚህ ሰዎች እና ካለፍናቸው የህይወት 

ገጠመኞች የተነሳም እኛ በራሳችን የተለየ ስብዕና እንዲኖረን እንሆናለን፡፡ ግን የተለያየ ሰው እና 

ሁኔታዎች በሚገጥሙን ጊዜ ለሁሉም ነገር ምላሽን ለመስጠት የተለያዩ አጋጣሚዎችን 

እናገኛለን፡፡ አንዳንዶቹ ምላሾቻችን በደንብ የታሰበባቸው ይሆሉ፡፡ አንዳንቹ ደግሞ በደንብ 

ያላሰብንባቸው እና በስሜት ተገፋፍተን ብቻ ያደረግናቸው ይሆናሉ፡፡፡ ሆኖም ግን ለሰዎች እና 

ለሁኔታዎች የምንሰጣቸው ምላሾቸን የእኛ ምርጫ ከመሆናቸውም በላይ ህይወታችንን 

የሚቀርፁ ገጠመኞች ናቸው፡፡  

 የተስፋው ቃል የእኛ በረከት ነው በሚል ርዕስ የተዘጋጀው ይህ ጥናት አንድ 

አብራም በሚባል እና እግዚአብሔርም በኋላ አብርሃም ብሎ በሰየመው ሰው ዙርያ 

የሚያጠነጥን ነው (ዘፍጥረት 17፡5)፡፡ የዚህን ሰው ማንነት የቀረጹትን የተለያዩ የህይወት 

ገጠመኞቹን በጋራ እናጠናለን፡፡ እነዚህ ታሪኮች እግዚአብሔር እና አብርሃም የነበራቸውን 

የጠበቀ ግንኙነት የሚገልጹ እና እግዚአብሔር በዘፍጥረት 3፡15 ላይ ለሄዋን በገነት ውስጥ 

የገባውን የተስፋ ቃል እንዴት በዚህ ሰው አደፈጸመ የምንመለከትበት ነው፡፡ በእያንዳንዱ ታሪክ 

ውስጥም ስለአብርሃም በህሪይ የምናጠናው ነገር ይኖረናል፡፡ ስለቤተሰባዊ ህብረት፣ ስለ ልጆች፣ 

እናም ደግሞ እግዚአብሔር ከቤተሰብ ጋር የሚነረውን ህብረት ሁሉ እንቃኛለን፡፡ የአብረሃም 

ታሪክ የእኛ የራሳችንን ታሪክ የምንመለከትበትን አቅጣጫ ይጠቁናል፡፡ እናም ከእርሱ የሕይወት 

ታሪክ ተነስተን የእራሳችንን ህይወት የምንገመግምባቸው እና የምንቃኝባቸውን ጥያቄዎች 

እናነሳለን፡፡ እግዚአብሔርም በእኛ ህይወት ውስጥ ምን እየሰራ እንደሆነ ለመረዳት ሙከራ 

እናደርጋለን፡፡  
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 በእነዚህ ጥናቶቸ ውስጥ የአብርሃምን ታሪክ እየተመለከትን ከእርሱ ብዙ እንማራለን፡፡ 

ይህ ትምህርትም የደስታ እና የበረከት እንደሚሆንላችሁ ልባችን እርግጠኛ ነው፡፡  

 በማስታወሻ ደብተሮቻችሁ ላይ ጥያቄዎቹን አስፍራቸው፡፡ ታሪቹን ስታነቡ አብርሃም 

እራሱ ቁጭ ብሎ ታሪኩን እያወጋችሁ እንዳለ አድርጋችሁ አስቡት፡፡ ያሳለፋቸውን የህይወት 

ገጠመኞቹ እንዴት አድርገው በስተመጨረሻ የሆነውን ታላቅ የዕምነት አባት እንዲሆን 

እድስቻሉት ሲተርክ አድምጡት፡፡ በዚህ የታሪክ ጉዞ ውስጥም እግዚአብሔር ለአለም ህዝብ 

ያለውም ፍቅር እና አላማ እንዴት እንደለጸ ተመልከቱ፡፡ እግዚአብሔር የተናገራቸውን 

ቃላቶችም በደንብ ልብ በሉ፡፡ አብርሃምም የህይወት ገጠመኞቹን በምን አይነት ቃላት 

እንደሚተርክላችሁ ልብ በሉ፡፡  

 የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል የእኛ በረከት ነው ብለን በሰየምነው በዚህ ጥናት ውስጥ 

ብዙ የታሪክ እውነታዎችን እንመለከታለን፡፡ እናንተም እነዚህን ታሪኮች በማንበብ 

ጥያቄዎቻችሁን ተወያዩ፡፡ ግን አንድ ነገር በደንብ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ እግዚአብሔር 

የፈጠራቸው ሰዎች እርሱን ትተው ኃጥያታዊ ፍላጎታችን ብቻ መከተል በጀመሩበት ወቅት 

እግዚአብሔር ፍቅሩን እና ቸርነቱን እንዲት እንደገለጸ አስተውሉ፡፡ በዚህ ውስጥም እነዚህን 

የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች በምናጠናበት ወቅት ዛሬስ ለእኛ እና ከእግዚአብሔር ጋር ላለን 

ህብረት ምን ይለናል የሚለውን ልብ ብላችሁ ተመልከቱ፡፡ እነዚህ ታሪኮች እና እውነቶች ሁሉ 

ዛሬ ስለ እኔ ህይወት ምን ያስተምሩኛል ብላችሁ ጠይቁ፡፡ ይህ ጥያቄ የምትማሩትን 

የአግዚአብሔርን ቃል ሁሉ በህይወታችሁ እንዲት መተግበር እንድትችሉ መንገድ የሚያሳይ 

እሳቤን ይሰጣችኋል፡፡ እራሳችንን በአብርሃም የእምነት ጉዞ ውስጥ ሆነን እንቃኝ፡፡  

 አሁን ከአብርሃም ጋር ጉዙአችንን እንጀምር፡፡ ታሪኩን በማጥናት ውስጥ ብዙ 

እንደምትማሩ ተስፋ እናደርጋለን፡፡ መልካም ጥናት ይሁንላችሁ፡፡ አሁን ዘፍጥረት አስራ 

አንድን ክፈቱ፡፡ ቁጥር ሃያሰባት ጀምሮ ያለውን ቃል ማስታወሻችሁ ላይ በመዘገብ ጀምሩ፡፡ 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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አብረሃም እግዚአብሔርን አመነ 

 

 

ክፍል አንድ 

 

መግቢያ 

 የከለዳውያንን ከተማ ኡርን አንድ ዘላን ቤተሰብ ለቆ ወጣ (ዘፍጥረት 11፡31) እናም ይህ 

ቤተሰብ ወደ ከነአን ጉዞን ጀመረ፡፡ እስኪ የመጽሐፍ ቅሳችሁ ካርታ ከበስተጀርባው ካለው ክፈቱ 

እና የኡር ከተማ የት እንዳለች ተመልከቱ፡፡ እንዲሁም ይህ ቤተሰብ የሚሄድባትን የከነአንን 

ከተማ ካርታ ላይ ፍልጉት፡፡ የከነአን ከተማ ካርታ ላይ ፈልጎ ለማግኘት ትንሽ ሊያስቸግር 

ይችላል፡፡ ግን የከነአን ግዛት ከኡር ከተማ በስተ ምዕራብ ነው የምትገኘው፡፡ ይህች የከነአን 

ከተማ ካታላቁ የአረብ በረሃ በስተምእራብ የምትገኝ እና ታላቁ የሜዲትራንያን ውቅያኖስ 

የሚያዋስናት ናት፡፡  

 ስለ ከነአን ከተማ ወደ በኋላ በጥናታችን ላይ ብዙ የምንመለከታቸው ነገሮች ይኖሩናል፡፡ 

ግን አሁን በካርታው ላይ በደንብ ልብ ብላችሁ እንድትመለከቱ የተፈለገው በኡር ከተማ እና 

በከነአን መካከል ያለውን የታላቁን የአረብ በረሃ ስፋት ነው፡፡ እነዚህ ዘላኖች የተጓዙበት መንገድ 

የኢፍራጠስን ወንዝ ተከትለው በስተ ሰሜን በሚገኝ መንገድ ነው፡፡ ሁሉም ታጓዦች ታዲያ 

የግድ ውሃ የስፈልጋቸዋል፡፡ በሚጓዙበት ወቀት ደግሞ በጣም ብዙ የቤት እንስሳትን ይዘው 

ነው የሚንገቃቀሱት፡፡ እናም ታዲያ እንሰሳቶቹም ውሃ ይፈልጋሉ፡፡ ወደ መእራብ ለመጓዝ 

የሰሚንን አቅጣጫ ይዞ መሄድ ፈጽሞውንም አቋራጭ ሊሆን አይችልም፡፡ ነገር ግን ለሚጓዙት 

ሰዎችም ሆነ ለእንሰሳቶቻቸው ውሃን ለማግኘት ያንን አቅጣጫ መከተል የግድ ነው፡፡  
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ትምህርት 

 እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? የዘፍጥረት አስራ አንድ የመጨራሻዎቹ ቁጥሮች 

የሰዎቹን ማንነት ይነግሩናል፡፡ ከቁጥር ሃያ ሰባት ጀምራችሁ ተመልከቱ “የታሃራም ትምውልድ 

ይህ ነው” ይላል፡፡ እንዲሁም ደግሞ ከቁጥር 27-32 ያለውን ክፍል አብረን እንቃኝ፡፡ ታራ 

የአብርሃም …………….. ነበር፡፡ ሳራ ደግሞ የአብርሃም …………………. ናት፡፡  

 ክፍሉ ስለ አብርሃም እና ስለ ሳራ የሚነግረን ብቸኛ ነገር ቢኖር አብርሃም እና ሳራ 

…………………… እንደሌላቸው ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ሳራ ……………………. 

ስለነበረች ነው፡፡  

 ይህ ቁልፍ ነገር ነው፡፡ ምክንያቱም በባህላቸው መሰረት አንዲት መካን የሆነች ሴት 

በአማልክት የተጠላች ተደርጋ ነበር የምትታሰበው ነበር እና፡፡ እናም በማህበረሰቡ ትወገዛለች፣ 

ሰዎችም ይንቁአታል፣ እንዲሁም ደግሞ በአከባቢው ካሉ ሰዎች ሁሉ በጣም ያነሰች ተደርጋ 

ትታሰባለች፡፡ ብዙውንም ጊዜ ለባልዋ መርገም እንደሆነች ነው የሚታመነው፡፡  

 ታራ የዚህ ቤት አባወራ ነው፡፡ እናም ቤተሰቡን ይዞ መንገድ በሚጀምርበት ወቅት ልጁን 

አብርሃምን እና ባለቤቱን ሳራን ይዞ መጓዝ ጀመረ፡፡ እንዲሁም ደግሞ የእርሱን የልጅ ልጅ 

…………………. አብሮ ወስዶት ነበር፡፡  

 የሎጥ አባት የኡርን ከተማ ለቀው ሳይወጡ በፊት ነበር የሞተው፡፡ እናም የቤተሰቡ 

አባል ነውእና ቤተሰቡ በሙሉ ወደ ከነአን መንገድ ሲጀምር ሎጥም አብሮ ሄደ፡፡ ሆኖም ግን 

ይህ ቤተሰብ በሃራን ከተማ ሲደርስ በዚያ ስፍራ ……………………. አደረገ፡፡ (ዘፍጥረት 

11፡31)፡፡ እናም ታራም ……………… አመት ሞላው፡፡ ከዚያም በ………………. ሞተ፡፡  

 

 በሃራን ከተማ ከመሞቱ በፊት ምን ያህል አመት እንደኖረ የምናውቀው ምንም አይነት 

ነገር የለም፡፡ ሆኖም ግን ወደ ከነአን መጋዙን ትቶ በሃራን መቀመጡን እናውቃለን፡፡  

እናም የአባቱን መሞት ተከትሎ የአብርሃም ታሪክ የሚጀምረው በዘፍጥረት አስራ ሁላት ላይ 

ነው፡፡  

 አሁን አብርሃም የራሱ የሆኑ አገልጋዮች፣ ከብቶች፣ እና ንብረት አለው፡፡ ባለጸጋ ሰውም 

ሆኖ ነበር፡፡ ስለ አብርሃም እና ስለ ሳራ የምናውቀው ነገር ብዙም የለንም ከዚህ አስቀድመው 

ስለኖሩት ህይወት ማለት ነው፡፡ ግን አንድ የምናውቀው ነገር እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር 

ወዳጅነት ሊመሰረት እንደፈለገ እና እንደጠራው ነው፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የአብርሃምም ሆነ 
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የአለም ታሪክ ፈጽሞ ተቀየረ፡፡ እግዚአብሔር በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ሲገባ ባለበት 

የሚቀጥል ምንም አይነት ነገር የለም፡፡ አንድም ነገር እንዳለ አይቀጥልም፡፡  

 

የቤት ስራ 

 ዘፍጥረት አስራ ሁለትን አንብቡት  በተለይ ደግሞ ከቁጥር አንድ እስከ ዘጠን ያለውን 

ክፍል ትኩረት ስጡት፡፡ ብዙ ስዎች እና ስፍራዎች በስም ተቀስው ብታገኙም በአብርሃም እና 

በሳራ ላይ ትኩረት አድርጉ፡፡ ግን እነዚያን ሰዎች እና ስፍራዎች የበለጠ በኋላ ለማጥናት 

በማስታወሻችሁ ላይ ጽፋችሁ ያዙ፡፡  

 

መልመጃ 

  በዘፍጥረት 12፡1-3 እግዚአብሔር ለአብርሃም በተናገረው ክፍል ውስት ለአብርሃም 

መመሪያን ሰጥቶታል፡፡ በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር የተናገረው አንተ ይህንን ብታደርግ እኔ 

ደግሞ ይህንን አደርጋለው ብሎ ነው፡፡ እግዘአብሔር ነው ለአብርሃም ግብዣውን ያቀረበለት፡፡  

 

 እርሱ የፈጠራቸውን የሰውን ልጆች በኃጥአት ከጠፉበት መልሶ ለማዳን በሚያደርገው 

ስራ ውስጥ እንዲሳተፍ አብርሐምን እግዚአብሔር ጠራው፡፡ ልብ በሉ፣ አሁን ጦርነቱ ያለው 

የሰውን ሁሉ ልብ በማሸነፍ ላይ ነው፡፡ ጦርነቱ ደግሞ የሚካሄደው በእግዚአብሔር እና 

በሰይጣን መካከል ነው፡፡ በመልካም እና በክፉ ሃይላት መካከል ያለ ፍልምያ፡፡ 

  አሁን እግዚአብሔር አስቀድሞ ቃል የገባውን እቅዱን ለመፈጸም መንቀሳቀስ ጀምሯል፡፡ 

በዘፍጥረት 3፡15 ላይ የገባውን ቃል በማሰብ ወደ ስራ ገብል፡፡ ይህ ታሪክ በጣም ወሳኝ 

የሆነበት ምክንያት እግዚአብሔር በአብራሃም የዘር ግንድ ውስጥ ለእየሱስ ክርስቶስ መምጣን 

ሁኔታን እያመቻቸ ስላለ ነው፡፡ እየሱስ ደግሞ አለምን ሁሉ ከኃጢአጥ የሚያድን አዳኝ ነው፡፡ 

  

1. በቁጥር አንድ መሰረት አብርሃም አድርግ የተባለው ሃገርህን፣ ቤትህን፣ ዘመዶችህን፣ 

እና የአባትህን ቤት ሁሉ ……………………  እኔ ወደማሳይህ ምድር 

……………….. አድርግ ነው፡፡ 
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2. አሁን እራሳችሁን በአብርሃም ቦታ አስቀምጡ፡፡ አብርሃም የሚያውቀውን ነገር ሁሉ 

ጥሎ እግዚአብሔር ወደ ሚያሳየው እርሱ ግን ወደ ማያውቀው ስፍራ ነው ውጣ 

የተባለው፡፡ ብቻ እርሱ መንቀሳቀስ እና የቀረውን ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ 

እንዲጥል ነው የተፈለገበት፡፡ እስኪ እናንተ በአብርሃም ቦታ እራሳችሁን አስቀምጡ እና 

ምላሻችሁ ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡት፡፡ በእርሱ ቦታ ብትሆኑ ኖሮ ምን  

ታደርጋላቸሁ? ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….፡፡ 

3. የበለጠ ማብራሪያ ትፈልጋላችሁ? ምን አልባት እናንተ ምንም ወደ ማታውቁበት ስፍራ 

ለመጋዝ የምትፈልጉ እና የምተፈቅዱ ልትሆኑ ትችላላችሁ፡፡ ነው ወይንስ ልክ እንደ 

እኔ ከየት ተነስታችሁ፣ በየት ወጥታችሁ፣ የት መድረስ እንሚጠበቅባችሁ በትክክል 

ማወቅ ትፈልጋላችሁ፡፡  

 እኔ ብሆን ምን አልባት ሄድ የተባልኩበትን ቦታ መጀመሪያ ሄጄ በደንብ አጥንቼ 

ነበር ቤተሰቤን ለመውሰድ የምነሳው፡፡ ግን እናንተ በአብርሃም ቦታ ብትሆኑ ኖሮ 

የምታደርጉትን ነገር አስቡ እና እስኪ በማስታወሻችሁ ላይ አስፍሩት፡፡………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………፡፡ 

 

ክፍል ሁለት 

መልመጃ 

 

 አሁን አብርሃም መውጣት እና መሄድ ነበረበት፡፡ ሁለተኛው ክፍል ደግሞ 

የእግዚአብሔርን ተስፋ ቃል ያዘለ ነው፡፡ እግዚአብሔር የሚሰጠውን የተስፋ ቃል በሙሉ 

የሚጀምረው …………………………. በማለት ነው፡፡ እግዚአብሔር የተስፋ ቃሉን ሰጠ፡፡ ግን 

በትክክል እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለት የተስፋ ቃል ምን ይሆን፡፡ ቁጥር ሁለት ላይ 

እግዚአብሔር ……………………………………………..አደርጋለው፡፡ ……………………… 

አደርጋለው፡፡ አንተም …………………………. እና……………………………. ትሆናለህ 

አለው፡፡ 
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በቁጥር ሶስት ላይ የምንመለከተው ደግሞ እኔ የሚባርኩን……………………………… 

የሚረግሙህን…………………፡፡  የምድር ነገዶች ሁሉ ከአንተ የተነሳ………………… 

………………… ይሆናሉ፡፡ አለው፡፡  

 

ትምህርት 

 

1. አግዚአብሔር ለአብርሐም መጀመሪያ የገባለት የተስፋ ቃል ታላቅ ህዝብ 

እንደሚያደርገው ነው፡፡ ይህም የተስፋ ቃል የሚያመለክተው አግዚአብሔር አብርሃምን 

ልጅ ሊሰጠው እንዳሰበ ነው፡፡ ግን እግዚአብሔር በሚናገርበት ወቅት ዝም ብሎ 

አብርሐም ልጅ ትወልዳለህ አላለም፡፡ ግን እግዚአብሔር የተናገረው ታላቅ ህዝብ 

አደርግሃለው ብሎ ነው፡፡ ይህ ቃል ኪዳን ግን አንድ ፈተና ነበረበት ይህም 

…………………………………. ነው፡፡ (ዘፍጥረት 11፡30)፡፡ እናም በዚህ መካከል 

እግዚአብሐየር የገባው ቃል አንድ ችግርን መፍታት አለበት ይህም 

__________________________________________ ነወ፡፡ 

2. እግዚአብሔር የሰጠውን የተስፋ ቃል ቀጥለን ስንመለከት የአብርሐምን ዘር 

_________________________ለማድረግ ነው፡፡ ግን እግዚአብሔር ይህንን የተስፋ 

ቃሉን ፈጽሞት ይሆን?  

 እስኪ በአከባቢያችሁ ያሉትን የተለያዩ ቤተ ዕምነቶች ተመልከቱ፡፡ እንዲሁም 

በአለም ላይ አሁን ያሉትን ትላልቅ ቁጥር ያላቸው ተከተዮች ያላቸውን እምነቶች ልብ 

በሉ፡፡ ከእነዚህ ውስጥ ጅማሪያቸውን ከአብርሐም ጋር የሚያገናኙት ምን ያህል ናቸው? 

አይሁዶችን ተመልከቱ፣ እንዲሁም ክርስትያኖችን ተመልከቱ፣ ከዚያም ከፈለጋችሁ 

ሙስሊሞችን አጥኗቸው ከዚያም በትክክል እግዚአብሔር ለአብርሐም የገባለትን የተስፋ 

ቃል እንደፈጸመ ትረዳላችሁ፡፡ 

3. ከዚያም እግዚአብሐየር አብርሐምን የሚባርኩትን ስለመባረክ እና የሚረግሙትን ደግሞ 

ስለመርገም ተናገረ፡፡ እዚህ ጋር በመሰረተ ሐሳብ ደረጃ እግዚአብሔር እያስቀመጠ ያለው 

ጭብጥ አብርሃምን ለሰዎች ሁሉ በረከት ስለማድረግ ነው፡፡  አብርሃም ከእግዚአብሔር 

በሚቀበለው በረከት ሌሎችን ይባርካል፡፡ ቁጥር ሁለት እንዲህ ይላል “እኔ  
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____________________ አደርግሃለው” እንዲሁም  “ስምህን 

___________________________.”   

 በዚህ ስፈራ የምንመለከተው እግዚአብሔር አብርሐምን ሊያከብረው አስባል፡፡ እንዲሁም 

ደግሞ ለምድር ህዝብ ሁሉ በረከት ይሆን ዘንድ ፈቅዳል፡፡ 

እግዚአብሔር ለአብርሐም ያቀረበለት ጥሬ ሃሩን፣ ወገኑን፣ ቤተሰቡን፣ እና የእኔ የሚለውን 

ነገር ሁሉ ለቆ እንዲወጣ እና እግዚአብሔር ወደ ሚያሳየው ምድር መጓዝ እንዲጀምር ነው፡፡ 

ከዚህ ጥሪ ጋር ደግሞ የተስፋ ቀል ተያይዞ እናገኛለነ እግዚአብሔር አብርሐምን ሊባርከው እና 

ለሌሎች ደግሞ በረከት ሊያደረገው አስቧል፡፡ አብርሃም ለእግዚአብሐየር ተእዛዝ እና የተስፋ 

ቃል ታዘዘ፡፡ አበርሃም ማወቅ የፈለገው የሚናገረው እርሱ እግዚአብሔር መሆኑን ብቻ ነው፡፡  

 

 

 

መልመጃ 

 
1. ከአብርሐም ጋር አብረው እንዳሉ የተነገረን ሰዎች እነማን ናቸው (ቁጥር 4)? 

…………………………………………………………………………………:: 

2. አብርሐም በወቅቱ ስንት አመቱ ነበር? ________________________________ 

3. አብርሐም እንደታዘዘው መሄድ ሲጀምር ከእርሱ ጋር ማንን እና ምን ይዞ ሄደ(ቁጥር 

5)?.................................................................................................................. 

…………………………………………………………….:: 

4. አብርሐም ተጉዞ መጨረሻ የት ደረሰ (ቁጥር 6)?___________________________ 

 

ማሰላሰል 

 

 ሳራ መካን ከነበረች በዚህ ላይ ደግሞ አብርሃም  ይህ የተስፋ ቃል በሚሰጠው ወቅት 

የሰባ እምስት አመት አዛውንት ነበር፡፡ እግዚአብሔር አብርሃምን ታላቅ ህዝብ ሊያደርገው 
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የሰጠው የስፋ ቃል በብዙ ችግሮች የተከበበ ነው፡፡ እናም እነዚህን እግሮች ከመፍታት አኳያ 

ይህ የተስፋ ቃል በውስጡ ምንን ያዘለ ይመስልሐል 

1. እግዚአብሔር አብርሃምን ታላቅ ህዝብ አደርግሐለው ሲለው ምን እያሰበ ያለ 

ይመስልሃል?____________________ 

2. አብርሐምስ ይህንን ሲሰማ ምን ሊሰማው ይችላል? 

_____________________________________________ 

3. አንተስ ምን ታስባለህ? እስኪ እራስህ በአብርሐም ቦታ አስቀምጥ እና እግዚአብሔር 

ይህንን የተስፋ ቃል ለአንተ ቢናገር ምን ይሰማሃል: 

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________፡፡ 

 

ትግበራ 

1. አንድ የማይመስል እና መጨረሻውን የማላውቀው ጥሪ ቢቀርብልኝ ምላሽ ለመስጠት 

ምን ያህል ዝግጁ እሆናለው ብለህ ታስባለህ ?______________________ 

____________________________________________________________ 

2. እግዚአብሔር እናንተን ወደ አንድ አቅጣጫ ለመምራት ያሰበበትን ጊዜ እስኪ ወደ ኋላ 

መለስ ብላችሁ አስቡ?_________________________________ 

_____________________________________________________ 

3. አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ እና ስለ እግዚአብሔር በተረዳው እውነት ላይ ቆሞ ወደ 

ተግባር ሄደ፡፡ አናንተስ ዛሬ ስለ እግዚአብሔር የተረዳሀው እውነት አለ? ስለ እዚያ 

ስለተረዳሐውስ እውነት ምን ምላሽ እየሰጠህ ነው? ____________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________፡፡ 
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ፀሎት 

አንተ የአብርሐም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አብርሐም አንተ ስትጠራው ሀጋሩን እና ዘመዱን 

ሁሉ ትቶ አንተ ወደ ምታሳየው ምድር ለመሄድ መንገድን ጀመረ፡፡ አንተ አሳሃለው ወዳልከው 

ምድር ለመጋዝ ፈቃደኛሆነ፡፡ አንተ የተናገርከውን ቃልህን አመነ፡፡ እኔንም ልክ እንደ አብርሐም 

አንተን የማመንን ነገር አብዛልኝ፡፡   ______________________...................................... 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________፡፡  

 

ክፍል ሶስት 

 

መግቢያ 
 አሁን እየተከተልናቸውያለነው ዘላን ቤተሰቦች ወደ ከነአን ምድር ደርሰዋል፡፡ ወደ 

ምድሪቱም ሲገቡ በምድሪቱ ላይ ከሰሚን እስከ ደቡብ ተመላለሱባት፡፡ ከአነአናውያንም ምደሪቱ 

ይዘዋት ነበር (ዘፍጥረት አስራ ሁለት ስድስት)::    

 እስኪ አሁን አበርሃም እና ቤተሰቡ የሚገኙበትን ሁኔታ አስቡት፡፡ አብርሃም 

እግዚአብሔር የገባለትን የተስፋ ቃል በማመን ያለውን ነገር ሁሉ ትቶ ወደ እዚህች ምድር 

መጥቷል፡፡ እግዚአብሔርም በዚህ ስፍራ ልጅን፣ ዘርን፣ እና ምድርን እንሚሰጠው ቃል 

ገብቶለታል፡፡ አንድ ግልጽ የሆነ ነገር ቢኖር ግን አብርሃም ይዞት የመጣው ቤተሰብ ከነአናውያን 

እና ሌሎች ምድሪቱን ከያዙ ሰዎች ጋር ተዋግተው መውረስ እንደማይችሉ ነው፡፡ ደግሞም 

አትርሱት አብርሃም ይዟት የመጣው ሚስት መካን ሚስት ናት፡፡ ግን ደግሞ እግዚአብሔር 

በዚህች ምድር ላይ ዘርን እሰጥሃለው ብሎታል፡፡ (ዘፍጥት አስራ ሁለት ሰባት)፡፡ በዚህ ሁሉ 

ችግር መካከል አብርሐም እግዚአብሔርን አምኖታል ብለን ማሰብ እንችላለን፡፡ ምንክንያ ደግሞ 

በሚቀጥለው ቁጥር ላይ አብርሃም ለእግዚአብሔር ………………………………………….. 

ሰራ የሚል ቃል ተጽፎ ስለምናገኝ ነው፡፡ እግዚአብሔርን የሚያመልክበትን ስፍራ ሲያዘጋጅ 

ትመለከቱታላችሁ፡፡  
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 አንድ ነገር በእርግጥ ገብቶታል ቃሉን የሰተጠው እርሱ እግዚአብሔር ቃሉን የሚጠብቅ 

አምላክ እንደሆነ፡፡ የተስፋውን ቃል በእምነት ተቀብለ አብርሐም ወደ ስራ ገባ፡፡ ምንም እንኳን 

እግዚአብሔር የተናገረው ነገር አብርሃም ከሚያውቀው ነገር ጋር የሚጣረስ ቢሆንም 

እዚአብሔር አብርሃም በሰባ አምስት አመቱ ልጅን ያገኛል ሲል አብርሐም አመነ፣ መካኒቱ ሳራ 

ትወልዳለች ሲለውም አብርሐም አመነ፡፡ ከነአን ምንም እንኳን ብዙ ሃያላን ህዝቦች ቢኖሩባትም 

እግዚአብሔር ለአንተ እና ለዘርህ እሰጥላው ሲለው በእምነተ ተቃበለ፡፡  

 

የቤት ስራ 

 በዘፍጥረት አስራ ሁለት ላይ አግዚአብሔርን በአብርሃም ሕይወት ውስጥ ሲሰራ 

እንመለከተዋለን፡፡ ከዘፍጥርት እስራ ሁለት እስከ ዘፍጥረት አስራ አራት ያለውን ሶስት ምዕራፍ 

አንበቡት፡፡ ከዚያም እግዚአብሔር አብርሃምን እንዲት በምድሪቱ ላይ እየተከለው እንዳለ ልብ 

በሉ፡፡ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ እጃችሁ ላይ ከሌለ ማስታወሻ ያዙ እና ወደ ቤት ስትገቡ ክፍሉን 

አንብቡት፡፡ በደንብ ካነበባችሁ በሃላ ጥናቱን ቀጥሉ እንጂ አትቸኩሉ፡፡ 

1. ዘፍጥረት 12፡10-20 ላይ የሚገኘውን የአብርሐምን እና የሳራን የግብፅ ጉዞ አንብቡት፡፡ 

ወደ ግብፅ መሄድ ያስፈለጋቸው በከነዐን ተከስቶ የነበረው ረሃብ ነው፡፡ በዚህ በእንግደነት 

በሄዱበት ሀገርም ቢሆን የእግዚአብሔር እጅ በእነርሱ ላይ እንደነበር እና እግዚአብሔር 

እንደጠበቃቸው እንመለከታለን፡፡ 

2. ዘፍጥረት አስራ ሶስትን አንብቡት፡፡ በዚህ ክፍል ላይ የአብርሃም ደግነት እና የእርሱ 

ዘመድ የሆነውን የሎጥን በሃሪይ ትመለከታለችሁ፡፡ ካሉት ነገሮች በጣም መልካም 

የሆኑትን ሎጥ የወሰዳቸው ቢሆንም እንኳን እግዚአብሔር እንደገና ወደ አብርሃም 

ሲመጣ እንመለከታለን፡፡ ከዚያም እግዚአብሔር እንደገና ከአብርሃም ጋር ቃል ኪዳኑን 

አደሰ፡፡ ይህንን ክፍል በምታነቡበት ወቅት ከቁጥር አስራ አራት እስከ አስራ ሰባት 

ያለውን ክፍል ልብ ብላችሁ አጥኑት፡፡ 

3. አሁን ደግሞ ዘፍጥረት አስራ አራት ከቁጥር ስምንት እስከ አስራ ሰባት ያለውን በደንብ 

አንብቡት፡፡ በዚህ ስፍራ እንደገና ሎጥን እናገኘዋለን፡፡ አራት ነገስታቶች ጦራቸውን 

አዋህደው ሌሎች አምስት ነገስታትን በጦርነት ድል ሲያደርጉ እንመለከታለን፡፡ ይህንን 

አብርሃም በሚሰማበት ወቅት ሎጥን ለማዳን መንቀሳቀስ ጀመረ፡፡ እግዚአብሔር 
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አብርሐምን እረዳው እና ነገስታቱን ድል አድርጎ ሎጥን ለማስጣል ቻለ፡፡ እናም 

በምድሪቱ ውስጥ የአብርሐም ስም መታወቅ ጀመረ፡፡ 

 

መልመጃ  

1. አብርሃም ከጦርነት በሚመለስበት ወቅት እግዚአብሔር በህልም ተገናኘው፡፡ እስኪ 

ዘፍጥረት አስራ አምስትን ከቁጥር አንድ ጀምራችሁ አንብቡት፡፡ እግዚአብሔር 

ለአብርሃም የተስፋ ቃሉን ለማረጋገጥ በድጋሚ የነረገረው ነገሮች ምን ምን ናቸው? 

እስኪ እግዚአብሔር ለአብርሃም በድጋሚ የገባለትን የተስፋ ቃሎች በማስታወሻ 

ደብተራችሁ ላይ ጻፉት፡፡ ____________________________________ 

____________________________________________________:: 

2. አሁን አብርሃም መስማት ያለበትን የተስፋ ቃል በመሉ የሰማ መስሎ ይሰማናል፡፡ እስኪ 

ቁጥር ሁለትን አንብቡት እና ግን ምን እንዳለ ጻፉት፡፡ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………..፡፡ 

3. በቁጥር ሁለት መሰረት ሊወርሰኝ ነው ብሎ የፈራው ማንን ነበር?_______________ 

4. በቁጥር ሶስት መሰረት ኤልኤዘር ማን ነው?______________________________ 

5. በቁጥር አራት ላይ እግዚአብሔር የገባለትን የተስፋ ቃሎች ጻፉዋቸው፡፡ እንህ 

ይላል፡፡…………………………… …………………………………… 

……………………………………………………………….. ……… 

…………………………………………….፡፡ 

6. እግዚአብሔርን ወደ ውጭ ከድንካኑ አውጥቶ ምን አሳየው እናስ በሳየው ነገር ላይ 

ተመስርቶ ምን ቃል ገባለት ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. ፡፡ 
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የቃል ትናት 

  ዘፍጥረት አስራ አምስት ቁጥር ስድስትን አንብባችሁ በቃላችሁ ለማጥናት ሞክሩ፡፡ 

ክፍሉ በጣም ቀላል እና ለማስታወስም የማያስቸግር ነው፡፡ አብርሃም እግዚአብሔርን ጥያቄ 

በሚጠይቀው ሰዐት እግዚአብሔር ለአብርሃም እንዲህ ሲል መለሰለት 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…… ………………………………………………………………………………………::  

ክፍል አራት  

በጥልቀት ማጥናት 

 አሁን አብረውን ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ከሚያጠኑት ሰዎች መካከል 

አንዳኖዶቹ ሌለች የመጽሐፍ ቅደስ ክፍሎችን ወስደው በጥልቀት ነገሩን ለማጥናት ይፈልጉ 

ይናል፡፡ እንደዚህ የሚሰማችሁ ካላችሁ ይህ ክፍል ለእናነት የተዘጋጀ ጥናት ነው፡፡ ግን 

የዘፍጥረትን ጥናት ብቻ ማጥናት የምንትፈልጉ ካላችሁ ወደ ሚቀጥለው ጥናት ማለፍ 

ትችላላሁ፡፡  

1. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኙ ሌሎች ክፍሎች በዚህ በዘፍጥርት እስራ አምስት 

ስድስት ላይ ሀሳብ ይሰጣሉ፡፡ በተለይም ጽድቅን አስመልክቶ ክፍሉ ባነሳው ሀሳብ ላይ፡፡ 

እስኪ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ማጣቀሻ ካለው ማጣቀሻው ላ ከዚህ ቁጥር ጋር 

የሚዛመዱትን ክፍሎቸ ተመልከቱ፡፡ ማጣቀሻው ላይ ስትመለከቱ የምታገኙት ነገር 

ቢኖር ይህንን ክፍል በሮሜ መልክስት ምስጥ ተጠቅሶ እንሚደገኝ ነው፡፡ በተለይም ሮሜ 

አራትን ብታነቡት አበርሃም እንዲት የእምነት አባት እንደሆነ ሰፌ ማብራሪያ 

ታገኛላችሁ፡፡ በዚህ ክፍል ላይ ጳውሎስ የሚነግረን አብርሐም የተሰጠውን የተስፋ ቃል 

በራሱ መፈጸም እንደማይችል እና ተስፋውን በሰጠው በእግዚአብሔር ላይ እንደታመነ 

ነው፡፡ ቁጥር ሃያ እና ሃያ አንድን አንብቡት እስኪ ክፍሉ እንዲህ 

ይላል……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………...:: 
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2. ቁጥር ሃያ ሶስት እና ሃያ አራትን በምታነቡበት ወቅት አንድ በአብርሐም ሕይወት 

ውስት ተግባራዊ የነበረ እና ደግሞ ዛሬ በክርስቶስ እየሱስ ከሞት በነሳት ምክንያት በእና 

ህይወት ውስጥ የሚተገበርን ነገር ታገኛላቸሁ፡፡ ይህም ነገር ልክ አብርሐም 

እግዚአብሔርን ሲያምን እምነቱ ጽድቅ ሆኖ እንደተቆጠረለት ሁሉ እኛም 

እግዚአብሔርን ስናምን እምነታችን ጽድቅ ይሆንልናል፡፡ እየሱስ ክርስቶስ ለኃጥያታችን 

ብሎ እንደሞተ እና ሞቶም እንደተነሳ ስናምን እንጸድቃለን፡፡ በእምነት አሁን ሁላችን 

ጸድቀናል ብለን ማመን እንችላለን፡፡ መጽደቅ ማለት ደግሞ ከእግዚአብሔር ገር ጢናማ 

እና ቀጥተኛ ህብረትን ማድረግ ማለት ነው፡፡ እግዚአብሔር በባርያው በውሎስ 

መልእክት ውስጥ ለእና ለማሳወቅ ፈለገው ነገር ልክ አብርሐም በእምነት እንደጸደቀ 

እኛም በእየሱስ ክርስቶስ በማመን ዛሬ እንጸድቃለን፡፡ እየሱስ ክርስቶስ በእርግጥ ለእኛ 

ኃጥያት ሞቶ ተነስታል፡፡ እርሱ ከሞት መነሳቱ ደግሞ እግዚአብሔር በእርሱ ሚምኑትን 

እንሚያጸድቅ ማረጋገጫ ሆንዋል፡፡ የኃጥያታችን እዳ በሙሉ ተከፍላል፡፡  

 

መልመጃ 

  አሁን ደግሞ ዘፍጥረት አስራ አምስት ከቁጥር አስራ ስምነት ጀምራችሁ አንብቡ፡፡ 

ክፍሉን አንብባቸሁ ስትጨርሱ ወደ ካርታ ሄዱ እና ግብጽ የት እንደምትገኝ ተመልከቱ፡፡ 

ከዚያም ደግሞ እስ ኢፍራጠስ ድረስ እግዚአብሔር ለአብርሃም ሊሰጠው ያሰበውን መሪት ስፋት 

ልብ ብላችሁ አጥኑ፡፡ የኢፍራጠስ ወንዝ ከኡር አከባቢ እንደሚነሳም ልብ በሉ፡፡ ይህንን ሁሊ 

ብድር እግዚአብሔር ለአብርሃም ሊሰጠው እንማለም አስተውሉ፡፡  

 

ክፍል አምስት  

መልመጃ 

አሁን ደግሞ ዘፍጥረት አስራ ስድስትን አንብቡት፡፡ አሁን በዚህ ክፍል ውስጥ እስከ አሁን 

ያልነበሩ ሁለት አዳዲስ ገጸ በህሪያትን ታገኛላችሁ፡፡ አሁን አብርሃም እና ሳራ የተስፋ 

ቃላቸውን ሊጨብጡ ደርሰዋል፡፡  
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1. ሳራ የአብርሐም ………………………………….. ናት፡፡ ሳራ መካን ስለነበረቸ 

አብርሀም ልጅ አልነበረውም፡፡  

2. ግን ደግሞ እርሷ  ___________________________________ ነበራት፡፡ ስሟም 

ተቀይራል፡፡ 

3. ቁጥር ሁለት፡ ከአብርሃም ጋር የተማከረችበት የሳራ እቅድ ምን ነበር?  

___________________________________________ __________ 

_____________________________________________________፡፡ 

አሁን ሳራ ልጅ በመውለዱ ጉዳይ ላይ ተስፋ ቆርጣለች፡፡ እናም የእርሷ አገልጋይ 

የሆነችን ሴት ለአብርሐም ሰጥታው ልጅን በእርሷ በኩል እንዲያገኝ ፈለገች፡፡  

4. ቁጥር 2-4: እግዚአብሔር ለአበርሃም የተስፋ ቃልን ከሰጠው አስር አመት አለፈ፡፡ 

እናም ከዚህ በኋላ ብዙ መጠበቅ ስለማቻል አብርሐም በሚስቱ እቅድ ተስማማ፡፡ ሳራም 

ከግብጽ ያመጣቻትን አገልጋይዋን ……………………………………… ለአብርሀም 

ሰጠችው፡፡ እርስዋም ለአብርሀም …………………………… እንድትወልድለት ተፈለገ፡፡ 

ከዚያም አጋር ይዞ ገባ፡፡  

5. አጋር ካረገዘች በኋላ ለሰራ የነበራት አመለካከት ምን ይመስል ነበር (ቁጥር 4)? 

_________________________ 

6. ሳራስ አጋር ላመጣችው የበሃሪይ ለውጥ ምን ምላሽ ነበራት?__________________ 

7. ለሳራ ቅሪታ አብርሃም ምን ምላሽ ሰጠ?_________________________________ 

8. ሳራስ ለአጋር ምን ምላሽ ነበራት?______________________________________ 

9. አጋርስ ምን አደረገች?_____________________________________________ 

10. የእግዚአብሔር መልአክ አጋርን በየት ነበር ያገኛት?_______________________________ 

11. ከቁጥር ስምንት እስከ አስራ ሁለት በእግዚአብሔር መልአክ እና በአጋር መካከል 

ውይይት ተደርጓል፡፡ 

ሀ. የእግዚአብሔር መልአክ አጋርን የጠየቃት ምንድን ነበር? 

________________________________________ 

ለ. አጋርስ ምን ስትል ምላሽ ሰጠችው? 

________________________________________________ 

ሐ. የእግዚአብሔር መልአክ የሰጣት መመሪያ ምን ነበር? 

________________________________________ 
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መ. በቁጥር አስር ላይ መልአኩ በተጨማሪ ለአጋር የነገራት ነገር ምንድን ነበር? 

______________________________________________ ____ 

__________________________________________________፡፡ 

ሠ. ከቁጥር አስራ አንድ እስከ አስራ ሁለት ባለው ክፍል ውስት መልአኩ አጋረን 

ስለስጅዋ ምን ነበር ያላት? 

i.  _________ ትወልጃለሽ፡፡ ስሙንም 

……………………………..ትይዋለሽ፡፡ 

ii. እስማኤል ማለት እግዚአብሔር 

__________________ማለት ነው፡፡ 

iii. ቁጥር እራ አምስት እና አስራ ስድስት ላይ እንደምንመለከተው 

አጋር ለአብርሐም ልጅን ወለደችለት እና ስሙን 

…………………………………….. አለችው፡፡ እስማኢል 

ሲወለድ አብርሐም…………………………….. አመቱ ነበር፡፡  

ማሰላሰል 

1. ክፍሉን አንብባችሁ ስትጨርሱ በአእምሮዋችሁ ውስጥ እያሰባችሁ ያላቸሁት ምንድን 

ነው? _______________________________________ _________ __ 

_____________________________________________፡፡ 

2. ልጃችሁ ከወንድሞቹ ሁሉ ጋር መስማማት አቅቶት ሁል ጊዜ እየተጋጨ መሆኑንን 

ብትሰሙ ምን ይሰማችኋል፡፡ __________________________ _______ ___ 

_________________________________፡፡ 

 

ትግበራ  

እግዚአብሔር ለአጋር ርህራሄን አሳይቶ ነበር፡፡ ምንም እንኳን እርስዋ በእመቤትዋ በሳራ ላይ 

ያልተገባ በሃሪይ ብታሳይም ማለት ነው፡፡   

1. አንድ የምተወዱት ጋደኛችሁ ወይንም ቤተሰብ አባል ልተገባ ሃርይ ቢያሳያችሁ 

የሚኖራችሁ ምላሽ ምን ይሆናል?__________________________ ____ 

______________________________________________________፡፡ 
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2. እየሱስ የተናገረውን የማጽኛ ቃል እስኪ እንደገና አንብቡት? ማቲዎስ  5:43-48. 

_______________________________________________ __ _ __ 

________________________________________________ 

 

ፀሎት  

እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አኔ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲበድሉኝ እና ሲያሳዝኑኝ ትእግሰት አጣለው፡፡ 

እናም በጣም በመናደድ ብዙውን ጊዜ ሰዎችን ለመበቀል እና እኔ መልካም ነው ብዬ በማስበው 

መልኩ ነገሮችን ለመወጣት እጥራለው፡፡ እናም ብዙ ጊዜ በራሴ መንገድ ለመወጣት የማደረገው 

ጥረት በብዙ አቁስሎናል፡፡ ትዕግስት ማጣቴን እና ነገሮችን በራሴ መንደግ ለመወጣት 

መሞከሪን ሁሉ ይቅር በል፡፡ ልክ እንደ አንተ የበደሉኝን ሁሉ ይቅር የምልበትን ጉልበት 

ስጠኝ፡፡ ለሚበደሉኝ ፍቅርን ማሳየት እንድችል እርዳኝ፡፡ የአንተ ፍቅር እና ቸርነት በእኔ ውስጥ 

አልፎ ለሌሎች መደረስ እንዲችል እርዳኝ _______________________ _______ ____ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________፡፡ 
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ትምህርት ሁለት  

 

 

እኔ አምላክህ እሆናለው  
 

 

ዘፍጥረት አስራ ሰባት– የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን  

 
 

 

 

 
 
የትምህርት ሁለት አካሄድ 

 

 አጠቃላይ ምልከታ: ዘፍጥረት አስራ ሰባት        

መግቢያ                    

 ትምህርት ሁለት፡ ዘፍጥረት አስራ ሰባት             

 ዘላለማዊው ቃልኪዳን           

 የአብርሐም ጭንቀት              

 የቃል ኪዳን ትርጉም                           

 እግዚአብሔር እስማኤልን ባረከው                          

 አጋር እና እስማኤል                      

 የእስማኤል በረከት                       

 ክለሳ                    
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                     እኔ አምላክህ እሆናለው 

 
 

 መግቢያ  

 

በአብርሃም ድንኳን ውስጥ ታላቅ ጭንቀት ተፈጥሯል፡፡ እግዚአብሔር ልጅን 

እሰጥሃለው ብሎ ቃል ከገባለት አሁን አስር አመት አለፈ፡፡ ልጅ ግን የለም፡፡: አጋር ደግሞ 

አርግዛ እስማኤልን ወልዳለች፡፡ እናም ከሚስቱ ከሳራ ጋር ጭቅጭቅ ተፈጥሯል፡፡ አብርሃም 

በዚህ ውጥረት መካከል እንደተያዘ ነው፡፡ አሁን ዘፍጥረት አስራ ሰባት ላይ ስንደርስ ሳራ መካን 

ሆና ልጅ ሳይኖራት አብርሃም ደግሞ እግዚአብሔርን እየጠበቀ አስራ ሶስት አመት አልፎታል፡፡ 

እድሚውም አሁን ወደ ዘጠና ዘጠኝ ተጠግታል፡፡  

እግዚአብሔር በድጋሚ ወደ አብርሃም መጣ፡፡ አሁን ከእርሱ ጋር እና ከዘሩ ጋር 

የዘለአለምን ቃል ኪዳን አደረገ፡፡ እኔ አምላካችሁ እሆናለው ሲል እግዚአብሔር ተናገረ፡፡ እናም 

ቃልኪዳኑ አንድን ነገር የጨመረ ነበር፡፡ በአብርሐም ቤት የሚወለዱ ወንዶች ሁሉ እንዲገረዙ 

የሚጠይቅ፡፡ ይህም የግርዘት ህግ የቃልኪዳኑ ምልክት ሆኖ የሚቀመጥ ነው፡፡ 

ግን አሁንም አብርሃም እና ሳራ ምንም አይነት ልጅ የላቸውም፡፡ ሳራ መካን እንደሆነች 

አመታት አልፈዋል፡፡ ግን እግዚአብሔር አሁንም ከአብርሃም ጋር በሚደርገው ቃልኪዳን ውስጥ 

ዘሩን እጅግ እንደሚያበዛ ነው የሚናገረው፡፡ እናም እንደ ሰማይ ከዋክብት እና እንደምር አሸዋ 

ከበዙት ዘሩ ጋር ቃልኪዳንን አደረገ፡፡ ስማቸውን ቀየረ እና ሊሰራ ላለው ነገር አዘጋጃቸው፡፡   

አሁንም እግዚአብሔር ሚስቱ ሳራ እንደምትፀንስ እና ልጅን እንደምተውለድ 

ለአብርሐም አረጋገጠለት፡፡ አግዚአብሔር ለአብርሐም የሰጠው የተስፋ ቃል ይፈጸም ዘንድ 

አብርሃም የግድ ልጅ ያስፈልገዋል፡፡ አሁን አብርሃም መሳቅ ሳይጀምር የሚቀር አይመስልም፡፡ 

ምክንያቱም እርሱ እድሚው ወደ መቶ እየተጠጋ ነው፣ የሚስቱ የሳራ እድሚ ደግሞ ዘጠና 

ሞላ፡፡ ግን በዚህ ሁሉ መካከል አብርሃም እግዚአብሔርን በሙሉ ልቡ አምኖ ጉዞውን ቀጠለ፡፡  

እናንተስ ከአበርሐም እና ከሳራ ጋር መሳቅ አላማራችሁም? እነዚህ በእድሚ የገፉ 

ሰዎች በዚህ ሰዐት ልጅን እናገኛለን ብለው ጠብቀው አብረው መተኛት መቀጠላቸው ሞኝ 

አያስብላቸውም? ግን እግዚአብሔር ለእነርሱ የገባውን ቃልኪዳኑን ጠበቀ እና ይስሐቅ ተወለደ፡፡ 

ከዚህ ሁሉ አመታት ጥበቃ እና ትግስት በኋላ ይስሐቅ ሲወለድ በቤት ውስጥ የሚኖረውን 

ደስታ አስቡት፡፡  
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በዙርያችሁ ያሉ ነገሮች ሁሉ ተስፋ አስቆራጭ በሆኑበት ሰአት ተሰፋ ማድረግን 

መቀጠል ምን ይመስል ሆን ? ይህ የአብርሐም እና የሳራ ታሪክ ነው፡፡ የእናንተስ ምን 

ይመስላል? እግዚአብሔር የማይቻለውን ነገር ያደርግልኛል ብላችሁ ተስፋ አድርጋችሁት 

ታውቃላችሁ? ተስፋ ሳንቆርጥ እንድጓዝ ሊያደርገን የሚችለው ነገር ምንድን ነው? 

እግዚአብሔር ተስፋ የሰጣችሁ ነገር ላይ አልመስል ብላችሁ ስቃችሁ ታውቁ ሆን? 

እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለትን የተስፋ ቃል ፈጽሞለታል፡፡ እናም የእርሱ እና የዘር ግንዱ 

ሁሉ አምላከ እንደሚሆንም ነግሮታል፡፡ እግዚአብሔር ለህዝቡ ሁል ጊዜም ቢሆን ታማኝ ነው፡፡  
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                      እኔ አምላክህ እሆናለው  

 

ክፍል አንድ  

መግቢያ 

 አብርሐም አሁን ዘጠናዘጠኝ አመት ኖላው፡፡ እግዚአብሔር እንደገና ወደ እርሱ መጣና 

እና ከሃያ አምስት አመት በፊት የገባለትን ቃልኪን ከእርሱ ጋር አደሰ፡፡ 

የቤት ስራ፡  

ዘፍጥረት 17፡ 1-8 ያለውን ክፍል አንብቡት 

መልመጃ፡  

አሁን አንድ ነገር ልብ ብላችሁ በክፍሉ ውስጥ ተመልከቱ፡፡ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር 

ያለውን ቃልኪዳን ለማጽናት የተናገራቸውን ነገሮች ሁሉ አጢኑ፡፡ 

1. በቁጥር ሁለት ላይ እግዚአብሔር ለአበርሐም የተናገረው ምንድን ነው? 

………………………………………………………………………… 

2. በቁጥር ሶስት ላይ አብርሐም በግንባሩ ተደፍቶ ሲሰግድለት እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን ምን 

ብለ ነበር ያጸናለት?…………………………… ………………………………… 

……………………………………………………………………..፡፡ 

3. በቁጥር አምስት ላይ እግዚአብሔር የአበርሐምን ስም ቀየረለት፡፡ እሲኪ የመጽሐፍ ቅዱስ 

መዝገበ ቃላት ፈልጉ እና በሁለቱ ስሞች መካከል ያለውን ልዩነት ተመልከቱ፡፡ 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… ……………………… …………… 

………………………………………………………………………:: 

4. ከቁጥር ስድስት እስከ ስምንት ባለው ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር አደርጋለው ብሎ ቃል 

የገባቸው ነገሮች ምን ምን ናቸው  

I. ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

II. ……………………………………………………………………………………. 
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III. ……………………………………………………………………………………. 

IV. ……………………………………………………………………………………… 

5. በቁትር ስምንት ላይ እግዚአብሔር ለአብርሐም ዘሩን አስመልክቶ ቃል የገባለት ነገር 

……………………………………………………….. ………………… ……… 

………………………………………………………………………. ነው፡፡ 

 

ማሰላሰል  

 እስኪ አሁን እራሳችሁን በአብረሃም ቦታ አስቀምጡ እና አስቡት፣ ከሃያ አምስት አመት 

በፊት እግዚአብሔር አበርሃምን አግኝቶት ልጅ እንደሚሰጠው እና አብሮት እንደሚሆን ቃል 

ገብቶለታል፡፡ ሳራ ደግሞ ከአስር አመት ቆይታ በኋላ ተስፋ ቆርጣ ትኝታለች፡፡  

 ምን አልባት እግዚአብሔር ለአብርሃም የተስፋ ቃልን በሚሰጠው ወቅት እሷን 

የማያካትት እና አብርሃም ከሌላ ሴት እዲወልድ የሚጠይቅ አድርጋ አስባዋለች፡፡ እናም ተስፋ 

በመቁረጥ ሰራተኛዋን አጋርን ለአብርሃም አብርዋት እንዲተኛ ሰጠችው፡፡ ከዚያም ከአጋር ልጅ 

ተወለደ፡፡ አሁን ደግሞ በቤት ውስጥ ጦርነት ተነሳ ሳራ እና አጋር መስማማት አልቻሉም፡፡ 

 አበርሃም በዚህ ጊዜ ጸጸት ሳይሰማው የቀረ አይመስልም፡፡ ምክነያቱም እግዚአብሔር 

የተናገረውን የተስፋ ቃል ማመን አቅቶት በራሱ እቅድ ማውጣቱ ልክ እንዳልነበረ ገብቶታል፡፡ 

እግዚአብሔር አንድ ቀን ቃሉን እንደሚፈጽም አምኖ መጠበቅ እንዳለበት ተረድቷል፡፡ አሁን 

ደግሞ እግዚአብሔር ቀርቦ ስሙንም ቀየረለት፡፡  

 እናንተ የአብርሐም የልብ ወዳጅ ብትሆኑ እና አንድ ቀን አብርሐም በቤቱ እራ 

ጋብዞአቸሁ ቢያማክራችሁ፡፡ እንዴት ከሀራን እንደ ወጣ በስተእርግና እግዚአብሔር ምን 

እያለው እንዳለ ነገሮ አማክሩኝ ቤላችሁ ምን ትሉት ይሆን? _____________ _______ ____ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….:: 
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ግላዊ ትግበራ 

1. እስኪ እናንተ እግዚአብሔር የተናገራችሁን ነገር እስኪፈጸም የጠበቃችሁበተን ወቅት 

አስታውሱ፡፡ እንደ አብርሃም ረጅም አመት ላይሆን ይችላል፡፡ ግን እግዚአብሔርን 

የመጠበቁ ነገር ምን ይመስል እንደነበር አስታውሱት እና ለሌሎች አጫውቱ፡፡በእነዚያ 

የጥበቃ ወቅቶች በአዕምሮዋችሁ ይመላለሱ የነበሩትን ጉዳይዎች መለስ ብችሁ 

ቃኙአቸው፡፡ ምን ይመስሉ ነበር? _________________________ ___ __ ___ 

_____________________________________________፡፡ 

2. የጥበቃችሁስ ፍጻሜ ምን ይመስል ነበር?________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________፡፡  

 

ማሰላሰል  

ብዙዎቻችን በሕይወታችን ያለተፈጸሙ ብዙ የተስፋ ቃሎችን ከሰዎች ሰምተናል፡፡ እናም እንደ 

እነዚህ አይነት የማይፈጸሙ የተስፋ ቃሎች ወዳጅነትን የሚያፈርሱ እና ሰውን የሚጎዱ 

ናቸው፡፡ ምን አልባት እኛ እራሳችን ቃል ገብተን ቃላችንን ሳንጠብቅ ቀርተኝ ይሆናል፡፡ እኛ 

ሰዎች ቃል ገብተውልን ቃላቸውን ያጠበቁበትን ጉዳይ እና እኛም ቃል ገብተን ቃላችንን 

ያልጠበቅንበትን ጉዳይ አውጥተን በግልጽ ስንናዘዝ እግዚአብሔር ይከብራል ህብረትም 

ይፈወሳል፡፡ እንደው ቃል ገብታችሁለት ቃላችሁን ያልጠበቃችሁለት ሰው ማን ይሆን? ምን 

አልባት አሁን ይህንን ሰው አግኝታችሁ ይቅርታ ለመጠየቅ ጊዜው ሊሆን ይችላል፡፡ 

እግዚአብሔርም በእናንተ እቅርቅ ውስጥ ይከብራል፡፡ እናም ፈልጉ እና ይቅርታ ጠየቁት፡፡. 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ፀሎት  

 እግዚአብሔር ሆይ ለአብርሃም ላሳየኀው ታማኝነት አመሰግንሃለው፡፡ አንተ የገባህለትን 

እና ዘመናት ጠብቀህ የፈጸምክለትን የተስ ቃል በእምነት እንዲቀበል ስለረዳኀው 

እናመሰግንሐለን፡፡ አንተ ቃልህን የማትቀይር አምላክ ነህ፡፡ ብዙ ጊዜ እኔ ለሰዎች ቃል ገብቼ 
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ቃሊን መፈጸም አቅቶኛል፡፡ እናም አምላኬ ሆይ አባክህ ይቅር በለኝ፡፡ ቃሌን ከዚህ በኋላ 

መጠበቅ እንደችል እርዳኝ፡፡ ከዚህ በፊት ደግሞ ቃል ገብቼላቸው ቃሌን ያልጠበኩላቸውን 

ሰዎች ይቅርታ መጠየቅ እንድችል አንተ ድፍረቱን ስጠኝ፡፡ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ክፍል ሁለት 

መልመጃ 

አግዚአብሔር ለአበርሃም እና ለሚስቱ ለሳራ የገባላቸውን ቃል ኪዳን እንደገና አድሷል፡፡ እስኪ 

ዘፍጥረት 17፡15-17 ያለውን ክፍል ከቁጥር 19 ጋር አብራችሁ አንብቡት፡፡  

1. እግዚአብሔር ለሳራ ምንድን ነው ያላት? 

ሀ. በቁጥር አስራ አምስት ላይ ስለስሟ ምን አለ?………………………………… 

ለ. በቁጥር አስራ ስስት ላይስ ስለ ቃልኪዳኑ ምን አለ?……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………….:: 

2. አሁን አብርሃም እግዚአብሔር ያለው ነገር ሁሉ በትክክል መፈጸም እንሚችል 

መጠራጠር ሳይጀምር አይቀርም፡፡ እስኪ ቁጥር እስራ ሰባትን አንብቡት፡፡ አሁን 

ለአብርሃም ነገሮች በሙሉ ተስፋ ያላቸው መስለው እየታዩት አይደለም፡፡ ምን አልባት 

ከሃያ አምስት አመት በፊት የተስፋ ቃሉ ሲሰጠው አብርሃም ተስፋ አድርጎ ነበር፡፡ 

አሁን ግን እርሱም መቶ አመት ሞላው ሚስቱ ሳራም ዘጠና አመት ሞላት፡፡ በቃ 

በአብርሃም እይታ ሁሉም ነገር አብቅቷል፡፡ በዚህ ቁጥር ሌላ ምን ታያችሁ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………::  

ሀ. እስኪ ቁጥር አስራ ሰባት ላይ የአብርሐምን ሁኔታ እና ምላሽ ተመልከቱ፡፡ 

……………………………………………………………………… 

ለ. ጥያቄዎቹ ምን ነበሩ/ 

I. ……………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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II. ……………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

3. እግዚአብሔር የአብርሃምን የልቡን ጩሀት ሰማው እና የተናገረውን የተስፋ ቃል 

በሙሉ እንደሚጠብቅ እንደገና ቃል ገባለት፡፡ አሁን እግዚአብሔር እራሱ አብርሃም ልጅ 

ለመውለድ ያለውን ተስፋ እንደጨረሰ ተመልክቶታል፡፡ ምክንያቱም የአብርሃምም ሆነ 

የሳራ እድሜ ልጅ ለመውለድ ከሚቻልበት የእድሜ ክልል በጣም እርቋል፡፡ አሁን ነገሮ 

በእግዚአብሔር እጅ ላይ ብቻ ናቸው፡፡  

ሀ. በቁጥር አስራ ዘጠኝ ላይ እግዚአብሔር እንዲህ አለው 

……………………………………………………………………………………………

……..፡፡ 

ለ. ስሙንም እንዲህ ሲል አወጣለት 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………….፡፡ 

ግላዊ ትግበራ  

 አንደው በህይወታችሁ ከእናንተ ቁጥጥር ውጬ የሆነ ነገር አገጥሞአችሁ ያውቅ ይሆን? 

አይታቸሁ ይህንን ጉዳይ ምንም ማደርግ አልችልም ብላችሁ ያለፋችሁት ጉደይ አለ? ምክንቱም 

አንዳንድ ጊዜ በሕይወታችን የሚገጥሙን ፈተናዎች በሰው አቅም ፈጽሞውንም ማለፍ 

የመይቻሉ ናቸው፡፡ እናም ከባድ የሆኑ ነገሮች ሲገጥሙን ተስፋ እንቆርጣለን፡፡  

 ግን  አግዚአብሔር ለአብርሐም እና ለሳራ የገባውን ቃል መጠበቅ ችሎ ነበር፡፡ ልክ 

ለአብርሐም እና ለሳራ ቃሉን እንደጠበቀ ሁሉ ለእናንተም ቃሉም በታማንነት እግዚአብሔር 

ይጠብቃል እና አትፍሩ፡፡  

ዘዳግም 31፡8ን እንብቡት እስኪ፡፡ ክፍሉ እንዲህ ይላል 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

………..:: 

የቃል ጥናት 
 ዘዳግም 31፡8 ላይ ያለውን ቃል ለመሸምደድ ሞክሩ፡፡ 

 

ፀሎት  

እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በአብርሐም እና በሳራ ህይወት ውስጥ ቃልህን ጠብቀህ ስላደረከው 

ታላቅ ስራ እናመሰግንሃለን፡፡ አሁንም ደግሞ በእኛ ሕይወት ውስጥ ስለመትሰራው ስራ ስምህ 

የተባረከ ይሁን፡፡ እግዚአብሔር ሆይ በሕህወቴ በሚገጥሙኝ ፈተናዎች ሁሉ አንተን መታመን 

እና ቃልህን ማመን እንድችል እርዳኝ፡፡ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………..:: 
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ክፍል ሶስት 

ትምህርት 

እግዚአብሔር ለአብርሐም እና ለሳራ የጋባላቸው ቃል ኪዳን እነርሱን ብቻ የሚመለከት 

አልነበረም፡፡ ነገር ግን ከእነርሱ በኋላ የሚመጣውን ትውልድ ሁሉ የሚጨምር ነው፡፡ እናም 

ይህንን ቃል ኪዳን ጊዜ ወስደን በጥንቃቄ ብንመረምረው የበለጠ ይጠቅመናል፡፡  

ትረጉም፡ ቃልኪዳን ማለት በሁለት ግለሰቦች መካከል የሚደረግ ስምምነት ነው፡፡ 

በዘፍጥረት አስራ ሰባት አውድ ውስጥ የምንመለከተው ቃልኪዳን በአብርሃም እና 

በእግዚአብሔር መካከል የተደረገን ቃል ኪዳን ነው፡፡ በዘመኑ በነበረው ልማድ ቃልኪዳን 

የሚያደርጉ ግለሰቦች አንዱ ሃያል አካል ሲሆን፣ በዚህ አውድ ውስጥ እግዚአብሔር 

ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ በታማኝነት በመገዛት የሃያሉን ከለላ እና ጥበቃ የሚያገኝ ነው፡፡ 

በዚህ አውድ ውስት አብርሐም ነው፡፡  

እግዚአብሔር በዚህ ቃል ኪዳን ውስጥ እርሱ የሚደርጋቸውን እና አብርሃም ደግሞ 

የሚጠበቅበትን ጉዳይ በግልጽ ነው ያስቀመጠው፡፡ እናም በዚህ አውድ መሰረት እግዚአብሔር 

ለአብርሐም ማድረግ ያለበት ነገር አለ ከአብርሃምም ሚጠበቅ ነገር አለ ማለት ነው፡፡ 

እግዚአብሔር ለአብርሐም አደርጋለው ለው ምንድን ነው? ከአብርሐምስ የተጠበቀው ምንድን 

ነው?  

 

መልመጃ  

አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ለአብርሐም የሰጠውን ዘላለማዊ ቃልኪዳን ከዘፍጥረት 17 ላይ 

እናጥና፡፡  

1. አስኪ ቁጥር ሰባት መጨረሻ ላይ ያለውን ተመልከቱ፡፡ እግዚአብሔር ለአብርሃም 

መጀመሪያ ቃል የገባለት ነገር ምንድን ነው? ምንስ አለው ………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………….::  
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2. እርሱ አምላካቸው ሊሆን እና እነእርሱ ደግሞ የእርሱ ህዝብ ሊሆኑ እግዚአብሔር ቃል 

ከገባ በኋላ የተናገረውን በቁጥር ስምንት ላይ ተመልከቱ፡፡ እግዚአብሔር እንዲህ አለ 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………….::     

3. እግዚአብሔር እርሱ የሚያደርገውን ነገር ሁሉ ተናግሮ ካበቃ በኋላ ከአብርሃም እና 

ከዘሩ የሚጠብቀውን ነገር መናገር ጀመረ፡፡ ከቁጥር ዘጠኝ እስከ አስራ አራት ባለው 

ክፍል መሰረት እግዚአብሔር አብርሀም እና ዘሩ በሙሉ እንዲያደርጉለት የጠበቀው ነገር 

ምንድን ነው? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………:: 

4. በቁጥር አስራ ሁለት እና አስራ ሶስት ላይ ይህ የግርዘት ስርአት እንዲት እንሚፈጸም 

ሰፋ ያለ ማብራሪያ ተቀምጣል፡፡ አንብቡት እና በገባችሁ መንገድ ግለጹት፡፡ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________፡፡ 

 

ክፍል አራት 

ትምህርት 

 እግዚአብሔር ቃሉን የሚጠብቅ አምላክ ነው፡፡ እና ለአብርሃም በሰጠው ተስፋ መሰረት 

ህጉን ታዘው የግርዘትን ስርአት የፈጸሙትን ሁሉ ይባርካቸዋል፡፡ ሆኖም ግን ህጉን 
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ለመታተዘዝ ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተው የግርዘት ስርአቱን ይልጠበቁትን ሁሉ ደግሞ ይቀጣል፡፡ 

እስኪ ዘፍጥረት 17፡14 ላይ እግዚአብሔር የተናገረውን አንብቡት፡፡ ክፍሉ እንዲህ ይላል፡ 

…………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………::  

 ምንም እንኳን ቃል ኪዳኑ ለአበርሐም የተሰጠ ቢሆንም አብርሐም የቤተሰቡ መሪ እና 

የጎሳው አለቃ ስለሆነ በእርሱ ስር ያሉትን ነብሳት ሁሉ ይመለከታል፡፡ ቃል ኪዳን የአብርሐምን 

ቤተሰብ እና ከእርሱ ጋር ያሉትን ሁሉ የሚመለከት ነው፡፡ ሴቶች ግን ሳይገረዙ ነው 

የቃልኪዳኑ አካል የሚሆኑት፡፡ አነርሱ በአባታቸው አልያም ደግሞ በባሎቻቸው መገረዝ ነው 

ሚቀደሱት እና በኪዳን ውስጥ የሚካተቱት፡፡ እግዚአብሔር ለሳራ የታናገረውን መለስ ብሎ 

ማሰቡ በዚህ ረገድ ይጠቅመናል፡፡ ከቁትር አስራ አምስት እስከ ቁትር አስራ ስድት ባለው ክፍል 

ውስት እንዲህ ነበር ያለው፡፡ 

……………………………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………:: 

 አሁን ባለንበት ዘመን ወንዶች ልጆች ሁሉ በተለያየ ምክንያት ይገረዛሉ፡፡ እናም ግርዘት 

ለእኛ ይህንን ያህል ትልቅ ነገር ሆኖ አይታየንም፡፡ ግርዘት ደግሞ ብዙውን ጊዜ በሰለጠነው 

አለም ውስጥ የሚካሄደው በሆስፒታለች ውስጥ ነው፡፡ ግን በቀደምት አይሁዶች ዘንድ የግርዘት 

ስርአት ዝም ተብሎ የሚፈጸም አልነበረም፡፡ በአምልኮ ሙክራባቸው ወይንም ደግሞ የሐይማት 

አባቶች መጥተው በቤት ውስጥ በታላቅ ስርአት የሚፈጸም ነበር፡፡ ግን በቤት ውስጥም ሆነ 

በሙክራብ ስፍራ ግርዘት ሲፈጸም ደም መፍሰሱ የማይቀር ነገር ነው፡፡ ከዚህ ቀደም እንዳልነው 

ደግሞ ደም መፍሰስ የሚያሳየው አንድን ነገር ነው፡፡ በደም የሚሆንን የኃጥያት ስርየት፡፡  
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ማሰላሰል  

በመጀመሪያ ስናነበው እግዚአብሔር ከአብርሐም እና ከሳራ ጋር ቃልኪዳንን ማድረጉ ብዙም 

የሚያስገርም ነገር ላይመስለን ይችላል፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር የገባውን ቃል 

ኪዳን በጥልቀት ስንመለከት ሁሉም ነገር የበለጠ ግልጽ ስለሚሆንልን እግዚአብሔር እንዴት 

አይነትን ውለታ እንደዋለላቸው እንረዳለን፡፡ እስኪ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች በደንብ 

አጢኑአቸው   

1. ዘፍጥት አንድ አንድን እና አንድ ሃያ ሰባትን አንብቡት 

ሀ. በዚህ ክፍል መሰረት እግዚአብሔር ማን ነው፡ …………………………………. 

ለ. ሰውስ ምንድን ነው፤.……………………………………………………… 

2. ዘፍጥረት ዘስራ ሰባት አንድ  

ሀ. እግዚአብሔር ማን ነው?……………………………………………….  

ለ. እግዚአብሔር ከሰዎችስ ምን ይፈልጋል?…………………………………………. 

3. መዝሙር ስምንት አንድ እና ሁለት እንዲሁም መዝሙር አንድ መቶ ሰላሳ ዘጠኝ 

ከአስራ አራት እስከ አስራ ስድስት 

ሀ. በዚህ ክፍል መሰረት እግዚአብሔር ማን ነው፡……………………………………. 

ለ. ሰውስ ምንድን ነው፤………………………………………………… 

4. ኤርሚያስ 2፡ 11፣13፣19 እና 33፡ 8 

ሀ. በዚህ ክፍል መሰረት እግዚአብሔር ማን ነው፡……………………………. 

ለ. ሰውስ ምንድን ነው፤…………………………………………………………… 

በዚህ ከላይ በነበባችሁት ክፍሎች መሰረት ስለእግዚአብሔር የተረዳችሁትን ግለጹ፡፡ 

……………………………………………………………………………………………

…...........................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.....:: 

ከላይ በነበባችሁት ክፍሎች ውስጥ ስለ ሰው ማንነት የተረዳችሁትን ግለጹ፡፡ 

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….::  

ፀሎት  

አንተ ሰማይን እና ምድርን የፈጠርክ አምላክ ሆይ አንተ የፍቅር አምላክ ነህና 

እናመሰግንሃለን፡፡ አንተ ሁሉን የምትቸል እና ሁሉን የምትገዛ አምላክ ስምህ የተባረከ ይሁን፡፡ 

እግዚአብሔር ሆይ በዚህች ምድር የምትኖረንን ቀሪ ህይወት አንተም በማመን እና ለአንተ 

በመታመን ማሳለፍ እንድንል እርዳን ፡፡………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………:: 

 

 

ክፍል አምስት 

መግቢያ፡ 

 የአብርሃምን የህይወት ታሪክ ተከትለን ጥናታችንን ከመቀጠላችን በፊት በእስማኤል ላይ 

የደረሰውን ነገር ሁሉ መመልከታችን ይጠቅመናል፡፡ እናም ወደ ኋላ መለስ ብለን እንከልሰው፡፡ 

ሳራ ለአብርሃም አገልጋይዋ የነበረችው አጋርን ልጅ ትወልድለት ዘንድ ወደ አብርሃም 

አስገባቻት፡፡ እናም ከአብርሃም ፀነሰች፡፡ እናም ከጌታዋ ከአብርሐም መጸነስዋን በተረዳች ጊዜ 

አጋር ሳራን ማቃለል ጀመረች፡፡ እናም ሳራ ከቤት አሰናበተቻን እና አጋር ወደ ምድረበዳ ሸሸች፡፡  

 

 በምድረ በዳም የእግዚአብሔርን መልአክ አገኘቸው፡፡ እናም ወደ ሳራ ተመልሳ 

ተገዝታላት ትኖር ዘንድ ተነገራት፡፡ መልአኩም ዘርዋን እንደሚያበዛ ነገራት (ዘፍጥረት አስራ 

ስድስትን አንብቡት)፡፡ 

 በዘፍጥረት አስራ ስድስት ላይ የእግዚአብሐር መልዐክ የአጋርን ልጅ እስማኤል 

አስመልክቶ የተናገረው ነገር ብዙም ግልጽ አይመስልም፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ እርግዝናዋን 
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አረጋግጦ ልጅን እንደምትወልድ ነገራት፡፡ ልጇንም እስማኤል ብላ እንድትሰይመው ነገራት፡፡ 

እስማኤል ማለት እግዚአብሔር የጭንቀቴን ጩኸት ሰማኝ ማለት ነው፡፡ ከዚያም መልአኩ 

እስማኤል ልክ እንደ ሜዳ አኽያ እንደሚሆን ተናገረ፡፡ እርሱ የሁሉም ጠላጥ እነደሚሆን እና 

ሁሉ ደግሞ በእርሱ ላይ እንደሚነሳ ተናበየ፡፡ በዘፍጥረት አስራ ስድስት መዝጊያ ላይ አጋር 

ልጅን እንደወለደች እና እስማኤል ባላ እንደጠራችው እናነባለን፡፡ ይህ በሚሆንበት ወቅት 

አብርሐም ሰማንያ ስድስት አመቱ ነበር፡፡  

መልመጃ 

1. ስለ እስማኤል እንደገና የምንሰማው በዘፍጥረት አስራ ሰባት ላይ ነው፡፡ በቁጥር አስራ 

ስምንት ላይ አብርሐም እግዚብሔርን ስለ እርሱ ይላምነዋል፡፡ እስማኤል በእግዚአብሔር 

ፊት ሞገስን ያገኝ ዘንድ አብርሐም በእግዚአብሔር ፊት ቆመ፡፡ ግን እግዚአብሔር 

ለአብርሃም በሰጠው ምላሽ ላይ እስማኤልን በትክክል እንደሚባርከው እና ግን ደግሞ 

የቃል ኪዳኑ ወራሽ እንደማይሆን አመላክቶ ነበር፡፡ 

2. እስኪ ክፍሉን አውጡት እና እግዚአብሔር ስለ እስማኤል የታነገረውን ነገር አንብቡ፡፡ 

ከቁጥር ሃያ ጀምራችሁ ስትመለከቱ፡፡ እግዚአብሐየር ቃል የገባቸውን ነገሮችን 

ታገኛላችሁ 

ሀ. ስለ …………………………………………… ሰምቼኋለው 

ለ. እነሆ………………………………………………………………….አደርገዋለው፡፡  

አጅግም …………………………………………………………………….:: 

ሐ. ታለቅም …………………………………………………………. አደርገዋለው፡፡ 

3. እግዚአብሔር ለአብርሐም ዘላለማዊ ቃልኪዳንን በገባለት በዚያ ቀን አብርሐም 

በታዛዥነት ነበር የተቀበለው ዘፍጥረት 17፡ 23-127 ያለውን አንድቡ እና ስለ እስማኤል 

የተናገረውን ልብ በሉ 

ሀ. በቁጥር ሃያ ሶስት ላይ አብርሐም ምን አደረገ _________________________ 

_______________________________________________________________

_________:: 

ለ. በቁጥር ሃያ አራት ላይ እንደምንመለከተው አብርሃም ሲገረዝ 

……………………………አመቱ ነበር፡፡ 
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ሐ. በቁጥር ሃያ አምስት ላይ እንደምናየው እስማኤል ደግሞ …………………………. 

አመት ሞቶት ነበር፡፡ 

መ. በቁጥር ሃያ ሰባት መሰረት ከአነርሱ ጋር የተገረዙት እነማን ነበሩ? __________ 

_______________________________________________________________

_________፡፡ 

 

በዚህ ክፍል ውስት አንድ ልብ ማለት ለባችሁነ ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን 

ወራሽ ለመሆን አንድ ሰው የግድ ከአብርሐም መወለድ እንደሊለበት ነው፡፡ ማንም ሰው 

ከአብርሐም ጋር የስጋ ዝምድና ባይኖረው እንኳን በአብርሐም ቤት ውስጥ ከተዋለደ 

አልያም በዚያ ከኖረ እና ከተገረዘ የእግዚአብሔር የኪዳን ሰው ይሆል፡፡ ይህ 

እግዚአብሔርን ዘላለማዊ ፍቅር እና የማያልቅ ጸጋ የሚያሳይ ነው፡፡  

ትምህርት፡  

እስኪ አሁን ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ዘመን ተሸግራችሁ እስቡ፡፡ እየሱስ ክርስቶስ በመስቀል 

ላይ ያፈሰሰው ደሙ እኔን የኃጢአት ይቅርታን ሰጥኖኛል ብለን እናምናለን፡፡ በዚህም በክርስቶስ 

ደም እኛ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ልጆች ሆነናል፡፡ ምንኛ ያመረ ነገር ነው፡፡ አብርሐም፣ 

እስማኤልም ሆነ በአበርሐም ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ከእግዚአብሔር ይህንን ድንቅ እና 

አውነተኛ ቃል ኪዳን ለመቀበል ምንም ያደረጉት ነገር አልነበረም፡፡ እግዚአብሔር በዘላለማዊ 

ፍቅሩ ወደ አብርሐም መጣ እና ይህንን ሁሉ በረከት ሰጠው፡፡ አሁን በኪዳኑ መሰረት እነርሱ 

የእርሱ ህዝብ ይሆናሉ እርሱ ደግሞ አምላካቸው ይሆናል፡፡ በዚህ ጥናችን ወደ ፊት 

እንደምንተመለከተው ታዲያ ይህ የብሉይ ኪዳን የግርዘት ስርአት በአዲስ ኪዳን ውስጥ ደግሞ 

በጥምቀት ተተክቷል፡፡ አሁን በጥምቀት ነው እግዚአብሄር ቤተሰብ የምንሆነው፡፡ 

ፀሎት፡ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንት የቃል ኪዳን አምላክ ነህ፡፡ ከእህዝብህ ጋር ቃልኪዳንን 

የምታደርግ እና በቃልህ ደግሞ ሁሌም የምትጸና እና የምተገኝ ነህ፡፡ አሁን ከእኔ ከልጅህ ጋር 

ልክ ከእስማኤል ጋር ቃልኪዳንን እንዳደረግህ ሁሉ እኔን ደግሞ ለአዲስ ልደት በሚሆን 

ጥምቀት የአንተ የቀል ኪዳን ልጅ ስላደረከኝ ስምህ የተመሰገነ ይሁን፡፡ አሁን አንተ በጥምቀት 

ባገኘሁት አዲስ ልደት የተነሳ አባቴ ነህ፡፡ አንተ አባቴ እና አምላኬ ስለሆንክ ደግሞ 

አመልክሃለው አመሰግንህማለው፡፡ በጥምቀት ስላገኘሁት ፀጋህ ስምህ የተባረከ ይሁን፡፡ በእኔ 

ስራ እና ብቃት ሳይሆን በልጅህ በክርስቶስ ምግባር ባገኘሁት አዲስ ልደት የአንተ ልጅ 
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ስለሆንኩኝ ስምህ የተባረከ ይሁን፡፡ ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..:: 

 

 

 

ክፍል ስድስት 

የቤት ስራ፡ 

ስለ እስማኤል በድጋሚ የምናገኘው በዘፍጥረት ሃያ አንድ ከቁጥር ስምንት እስከ ሃያ አንድ 

ባለው ክፍል ውስት ነው፡፡ አሁን በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ልጅ ይስሃቅ ተወልዷል፡፡ እስኪ 

ክፍሉን አንብቡት፡፡  

መልመጃ፡ አሁን እንደገና በአበርሐም ጎጆ ውስት ችግር ተፈጥሯል፡፡ ምንድን ነበር ችግሩ/  

1. በቁጥር ስምንት ላይ እንደምንመለከተው ይስሃቅ አድጓል፡፡ አብርሐም ደግሞ በይስሐቅ 

ላይ ……………………………….፡፡ 

2. በቁጥር ዘጠኝ ላ እንደምንመለከተው ሳራ የታዘበችው ነገር ምንድን ነው/ አሁን የእናት 

አይን በልጅ ላ ብቻ ሆንዋል፡፡ 

3. በቁትር እር መሰረት ሳራ አብርሐምን እንዲያደርግ የጠየቀችው ነገር ምንድን ነበር ___ 

______________________________________________________________________________ 

4. በቁጥር አስራ አንድ መሰረት አብርሐምን በጣም ያስጨነቀው ጉዳይ ምንድን ነው/ 

5. በቁትር አስራ ሁለት መሰረት እግዚአብሔር አብርሐምን 

___________________________________ 

____________________________  እንዲድርግ መከረው፡፡ በአብርሐም ልጅ 

በይሰቅ ውስጥ ነበር የተስፋ ቃሉ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚያልፈው፡፡  

6. በቁትር አስራ ሶስት መሰረት እግዚአብሔር ለእስማኤል አደርጋለው ብሎ ለአብርሐም 

ቃል የገባው ነገር ምንድን ነበር፡፡________________ _____________________ 

____________________________________________፡፡ 
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ትምህርት፡ 

 እግዚአብሔር እስማኤልን አልረሳውም ነበር፡፡ ለአጋር ለብቻዋ በምድረ በዳ ስለልጇ የገባላትን 

ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ከቶውንም አልዘነጋም ነበር፡፡ አሁን ምንም እንከዋን እግዚአብሔር 

በእርግዝነዋ ወራት የገባላት ካልኪዳን አመታት ቢያልፉትም እግዚአብሔር አልዘነጋውም ነበር፡፡  

አሁን ሳላ ለአብርሐም ያቀረበችው ጥያቄ ግብጻዊትዋን አገልጋይ እስከነ ልጅዋ እንሲሰናብታት 

ነው፡፡ እግዚአብሔርም አበርሐም ሳራን እንዲሰማት ተናግሮታል፡፡ እናም በነጋታው አብርሐም 

ውሃና ምግብን ሰትቶ አጋርን እስከነ ልጅዋ አሰናበታት፡፡  

ቁጥር እስራ አራትን አንብቡት፡፡ ክፍሉ 

የሚለው…………………………………………………………………………………………

…………………………………………… ………………………………… …………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………፡፡  

ክፍሉን ሰታነቡት ቀላል ሊመሰል ይችላል ግን ለአንድ አባት ልጁን ከቤት ማስወጣት እና 

ድጋሚ ላያገኘው ማሰናበት በጣም ከባድ ውሳኔ ነው፡፡ እንደው አብርሐም ልጁን ከቤት 

ሲያስወጣው እና ዳግም ላያገኘው ሲያሰናብተው ምን ተሰምቶት ይሆን/ ለአስራ ሶስት አመታት 

አብርሐም እና እስማኤል እንደ አባት እና ልጅ አብርው ኖረዋል፡፡ ከልግነት ጀምሮ እስኪያድግ 

ድረስ ባሳለፉት አመታት ብዙ ደሲ የሚሉ ነገሮች በአባት እና በልጅ መካከል ተከስተው 

እንደነበር መገመት አይከብም፡፡ አሁን ግን ልጅ እና እናት ድጋሚ ወደ በረሃ ተሰደዱ፡፡ 

አብርሐም በቃዲስ በረሀ ውስጥ እናት እና ልጅ የያዙት ምግብ ብዙ እንደማያስጉዛቸው ጠንቅቆ 

ያውቃልል፡  

 

 

መልመጃ፡  

አሁን እንደገና አጋር እና ልጅዋ በበረሃ ውስጥ ናቸው፡፡ ዘፍጥረት ሃያ አንድ ቁጥር አስራ 

አምስት ጀምሮ ተመልከቱ፡፡ ወሃቸው አለቀ አጋር ልጅዋን በአንድ ጥላ ስር አስቀመጠችው፡፡  
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1. በቁትር አስራ ስድስት መሰረት አጋር ምን አደረገች?………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..:: 

2. በቁጥር አስራ ሰባት መሰረት ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………….::  

3. በቁጥር አስራ ስምንት መሰረት እግዚአብሔር እንድታደርግ የተናገራት ነገር ምንድን 

ነው?__________________________________________ 

______________________________________________________ 

4. በቁጥር አስራ ዘጠኝ መሰረት እግዚአብሔር አይናን ከፍቶ ያሳያት ምድን ነበር? 

_________________________ 

እናም አጋር ባዶ ማድጋዋን በውሃ ሞላች ልጅዋንም እንዲጠጣ ሰጠችው፡፡ 

5. በቁጥር ሃያ ላይ እስማኤል ባደገ ጊዜ ምን አጋጠመው? እግዚአብሔር በሚያድግበት 

ጊዜ ሁሉ አብሮት ነበር፡፡ 

ሀ. በየት ነበር 

የሚኖረው?_________________________________________________

_____ 

ለ. ካደገስ በኋላ ምን ሆነ? 

______________________________________________________ 

ሐ. እርሱ ሲኖርበት የነበረው ምድረበዳ ስሙ ማን ይባላል? 

________________________________ 

መ. ግብጻዊትዋ እናቱ ለእርሱ የምትሆን ሚት ከየት አገኘችለት?__________ 
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ክፍል ሰባት 

ትምህርት፡ 

  እግዚአብሔር ለእስማኤል የነበረው ፍቅር እና ጥብቃ ዘላቄ ነበር፡፡ ግን ለምን ብለን 

መጠየቅ እንላለን፡፡ እርሱ እና እናቱ አጋር እኮ በአብርሐም እና በሳራ ላይ አሹፈውባቸው 

ነበር፡፡ ግን እግዚአብሔር ለእስማኤል በዚህ ሁሉ መካከል መልካም ነበር፡፡ በዘፍጠርት ሃያ 

አንድ አስራ ሶስት ላይ እግዚአብሔር ለእስማኤል ለምን መልካም እንደነበር እናያለን፡፡ 

……………………………………….. ምክንያት ነው የሚል ተጽፎ ታገኛላችሁ፡፡ እርሱ 

የአብርሐም ልጅ ነው፡፡ በግርዘት ኪን የእግዚአብሔር ልጅ ሆንዋል፡፡ እንዲሁም ደግሞ 

እግዚአብሔር እስማኤልን ታላቅ ህዝብ ሊደርገው ቃል ገብቶልት ነበር፡፡ እናም ይህ የተስፋ 

ቃል ወራሽ ሆነ፡፡ 

 ይህ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እና የማይለዋወጥ ፍቅር ደግሞ ለእኛም የሆነ ነው፡፡ ብዙ 

ሰዎች በዚህ ምድር ላይ ይህንን በእነርሱ ምንነት እና ማንነት ላይ ያልተመሰረተን ፍቅር 

ለመረዳት ይቸገራሉ፡፡ ግ እግዚአብሔር እንዲያው በጸጋው ወዶናል፡፡ ለሂላችን በወቅቱ ዝናብ 

እና ፀሐይን ይሰጠናል፡፡ ፍቅር በእርሱ ይጀምራል ለሁሉም ደግሞ ይሰጣል፡፡ በአንደኛ ዮሐንስ 

4፡ 19 ላይ ያለውን ክፍል አንብቡት እንዲህ 

ይላል……………………………………………………… 

……………………………………………፡፡ 

የቃል ጥናት፡  

አሁን ደግሞ ጊዜው አንድን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በቃላችን ለማጥናት የምንሞክርበት ነው፡፡ 

ክፍሉ የሚገኘው በሮሜ ስድስት ከሶት እስከ አራት ነው፡፡ ክፍል በጥምቀት ምክንያት ያገኘነውን 

አዲ ልደት የሚያስረዳ ነው፡፡ እና ስንጠመቅ ከክርስቶስ እየሱ ጋር አብርን ሞተን ተነስተናል 

ይላል ጳውሎስ፡፡ እናም አሁን በጥምቀት ምክንያት በዘላለም ትንሳኤ ተይዘን የእግዚአብሔር 

ልጆች ሆነናል፡፡ ክፍሉን በቃላችሁ ለመያዝ ሞክሩ እና ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች 

መልሱ፡፡ 

1. በጥምቀት ምክንያት የዘላለምን ህይቀት ማግኘታችሁን እና የእግዚአብሔር ልጆች 

መሆናችሁን በምታስቡባት ወቅት በሕይወታችሁ ምን አይነት ተጨባጭ ለውጥ 
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እንደተከናወነ ታስባላቸሁ/…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………….:: 

 

2. ይህንን በጥምቀት ምክንያት የሆነውን አዲስ ልደት ስትቀበሉ እናንተስ ልክ እንደ 

አብርሐም እና እንደ እስማኤል ይህ በእግዚአብሔር በረከት ብቻ የሆነ ነገር እንደሆነ 

እንድታስቡ የሚያደርጋችሁ የህይወት ገጠመኝ ምንድን ነው?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

______________________________________________________________________________ 

 

በማስታወሻ ደብጸራችኁ ጀርባ ላይ አንድ ነገር አስፍሩ ይህንን ክፍል ስታነቡት፡፡ በጥምቀት 

ምክንያት በተሰጠን ፀጋ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ብለን ስናስብ ስለ እግዚአብሔር እና 

ሰለደህንነት ምን የምንረዳው ነገር እንዳለ አስፍሩ፡፡ እናም ደግሞ በጥምቀት ምክንት 

የተቀበልነውን ይህንን የዘላለም ሕይወት ለሊሎች ለማካፈል ምን መድረግ እንዳለባችሁ 

አስቡ እና በማስታወሸችሁ ያዙት፡፡ 

ፀሎት፡  

እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንዲያው በችርነትህ ስለበዛልኝ ፀገህ ስምህ የተባረከ ይንሁን፡፡ 

እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በጥምቀት አማካኝነት የአንተ ልጅ እንድሆን ስላደረከኝ 

እና ከኃጢአት ስላነጻኸኝ አመሰግንሐለው፡፡ ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………:: 

 

ክፍል ስምንት 

ክለሳ፡ 

አሁን ደግሞ እስከ አሁን የተማርናቸውን ትምህርቶች ለመከለስ የተወሰነ ጊዜ እንውሰድ፡፡ 

አሁን ብዙ ሰዎችን እና ሰፍራዎችን አውቀናል፡፡ በስተግራ በኩል የተሰጡትን ስሞች ተመልከቱ 

እና የሰው ስም አልያልም ደግሞ የቦታ ስም መሆናቸውን ሌታችሁ አስቀምጡ፡፡ ከዚያ በኋላ 
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ደግሞ በስተቀኝ በተቀመጠው ባዶ ሳጥን ውስጥ ስለዚ ሰው ወይንም ደግሞ ስለ እዚያ ስፍራ 

ያወቃችሁትን ነገር አስፍሩበት፡፡ ስሞቹን ስትመለከቱ ማወቅ ካቃታችሁ የተሰጡትን ክፍሎች 

ከፍታችሁ ለማንበብ አትፍሩ ይህ ፈተና አይለም፡፡  

 

 

 

 

               ስሞች         የተማራችሁት ነገር  

 

ሐራን 

(ዘፍጥረት 12:4) 
 

  

 
አብርሐም 
(ፍጥረት 11:27, 31) 
 

  

 
ሳራ 
(ዘፍጥት 12:5) 
 

  

 
ኡር 
(ዘፍጥት 11:31) 
 

  

 
ከነአን 
(ዘፍጥት 10:6, 15-19) 
 

  

 
ሎጥ 
ዘፍጥት 12:5 
 

  

 
አጋር 
(ዘፍጥት 16:1) 
 

  

 
እስማኤል 
(ዘፍጥት 16:15) 
 

  

 
አብርሐም እና ሳራ 
(ዘፍጥት 17:5, 15-16) 
 

  

 
ኪብሮን 
(ዘፍጥት 13:18) 
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ትምህርት ሶስት 

 
 

ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር 
አለን? 
 

 

ዘፍጥት 18-ሶስቱ እንግዶች 

 
 

 

 

 
 
የትምህርት ሶስት አጠቃላ ምልከታ 

 
 ቅኝት፡ ዘፍጥረት  18        29  

መግቢያ             30 

 ትምህርት 3:  ዘፍጥት 18             

 የአብርሐም እንግዳ ተቀባይት              31 

 የሳራ መሳቅ             33 

 ትግበራ:  እንግዳ ተቀባይነት      34 
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ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? 

 

መግቢያ 

እርግጥ ነው ሁላችንም ሰው እንደመሆናችን መጠን በሕይወት ዘመናችን ማድረግ ፈልን 

ያቃተን ነገሮች ይኖራሉ፡፡ በቃ ሰው ነን እና ሁሉን ማድረግ አንችልም፡፡ አብርሐምም ልክ እንደ 

እኛው ሰው ነው እና ማድረግ ቢፈልግም ማድረግ ግን የማይችላቸው ነገሮች ነበሩት፡፡ ግን 

ለአብርሐም አንድ ጥያቄ ቀርቦለት ነበር፡፡ ለእግዚአብሔርስ የሚሳነው ነገር አለን የሚል/ 

እርግጥ ነው እርሱ እግዚአብሔር ስለሆነ የሚሳነው ነገር የለም፡፡ እርሱ የሁሉም ነገር ጠባቄ 

እነ ጌታ ነው፡፡ 

በዘፍጥረት አስራ ስምንት ላይ ሳራ እና አብርሐም አንድ እንግ ነገር ገጠመቻው፡፡ ሳራ ልጅ 

የመውለጃ ዘመንዋ በጣም ካለፈ በኋላ ልጅን ተወልጃለሽ የሚልን ትንቢት ሰማች፡፡ ነገሩ 

አስገርማትም ባለማመን ሳቀች፡፡ እውነት አሁን እኔ በዚህ እድሚዬ ልጅን ልወልድ ነውን ስትል 

ነገሩን አሰበች፡፡ ግን እግዚአብሔር አንድ ጥያቄን አቀረበላቸው፡፡ በውኑ ለእግዚአብሔር 

የሚሳነው ነገር አለን የሚል ጥያቄ፡፡  

እውነት ነው ለእግዚአብሔር ሚሳነው ነገር የለም፡፡ እዚህ ጋር አንድ ነገር ትኩረት ልንሰጠው 

ይገባል፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ለእኛ አስቸጋሪ የሆነ ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ያስቸግረዋል ማለት 

አይደለም፡፡ ያለፈውን ኃጢአት እና ውድቀታችንን መስርሳት ለእኛ ሊያስቸግረን ይችላል፡፡ ግን 

እግዚአብሔር ያለፈውን ኃጢአያታችንን ለመርሳት ከቶውንም አይቸገረም(ኤርሚያስ 31፡34)፡፡ 

እኛ ሰዎች ነን እና ፍቅርን አጥብቀን እንፈልጋለን፣ መወደድን እንናፍቃለን፡፡ ይህንን ፍቅር ግን 

እግዚአብሔር እንዲያው በነጻ ሊሰጠን ይችላል፡፡ ኤርሚያስ 31፡3ን ተመልከቱት፡፡ ብዙውን ጊዜ 

ሰዎቸን አምነናቸው ሲከዱን ልባችን ተሰብሯል፣ እናም ዋስትና ያለውን ህብረት እንፈልጋለን፡፡ 

እግዚአብሔር ግን እኛን ለዘለአለም አይተወንም ዕብራውያን 13፡5ትን ተመልከቱ፡፡ እነዚህ 

ለእግዚአብሔር ቀላል የሆኑ ነገሮች ብቻ አይደሉም ነገር ግን ቃል የገባቸው ነገሮችም ጭምር 

ናቸው፡፡ 
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ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? 

 
 

ክፍል አንድ  

ትምህርት፡  
ስለሰዎች ብዙ ማወቅ የምንችለው በዋነኝነት ታሪካቸውን ስናውቅ ነው፡፡ እኛም አንዳንድ ጊዜ 

እንደዚሁ አይነት ልምምድ ይኖረናል፡፡ ማለት ለሰዎች እናሳችንን በምናስተዋውቅበት ጊዜ 

ታሪካችንን እንናገራለን፡፡ ሰዎችም ስለራሳቸው ሊያሳውቁን ፈልገው ታሪካቸውን በሚነገርን ጊዜ 

በጥሞና እናዳምጣቸዋለን፡፡ እናም እኛም ታሪካችንን በመናገር እና የሊሎችን ታሪክ በጥሞና 

በመስማት ወዳጅነት እናፈራለን፡፡ በዚህ የተምህርት ክፍል ውስጥ አብርሐምን እና ቤተሰቡን 

እመልክተን አራት ታረኮችን እናጠናለን፡፡ እነዚህ የምናጠናቸው ታሪኮች የሚገኙት በዘፍጥረት 

መጽሐፍ ውስጥ ነው፡፡ ዘፍጥርት አስራስምንት እስከ ሃያ ባሉት ምዕራፎች ውስጥ;፡፡ በእነዚህ 

ምዕራፎች ውስጥ ሚገኙትን ታሪኮች በምናጠናበት ወቅት የሚከተሉትን ጥያቄዎች እራሳችንን 

እንጠይቃለን 

1. በእነዚህ ታሪኮች ውስጥ የምናገኛቸው ሃቆች ምንድን ናቸው/ 

2. በእነዚህ ታሪኮች ውስጥ የሚገኙት ገጸባሓሪያ እነማን ናቸው/ 

3. በታሪኩ ውስጥ የተፈጠሩት ክስተቶች ምንድን ናው/ 

4. ይህ ታሪክ ስለ እግዚአብሔር እና ሰለ ሰው ልጆች ምን ስተምረናል/ 

5. ይህስ ታሪክ ዛሬ ለእኔ በግል ህወቴ ምን ጠቀሚታ ይኖረዋል/    

ይህንን ክፍል በምታጠኑበት ወቅት በመሃል በመሃል እንድተናቡ የተመከሩትን ክፍሎች 

እናያነበባችሁ ብትሄዱ የበለጠ ከጥናቱ መጠቀም ትችላላችሁ፡፡ አስታውሱ በዙህ ጥናት ውስጥ 



48 | P a g e  
 

በታሪኮቹ ውስጥ የሚገኙትን ነገሮች በሙሉ ደስሰን መጨረስ አንችልም፡፡ እናም በሚቀጥሉት 

ጥናቶች ላይ ተጨማሪውን ማግኘት ተችላላችሁ፡፡ አሁን ታሪኮቹን ማትናታችንን እንጀምር፡፡ 

 

 

የቤት ስራ፡ 

 ዘፍጥረት አስራ ስምንት ከአንድ እስከ አስራ አምስት ለውን ክፍል አንብቡት  

 

መልመጃ፡  

በታሪኩ ውስጥ ያሉትን ሃቆች ልብ ብላችሁ አጥኑ 

 

 

1. ዘፍጥት አስራ ስምንት አንድ ላይ አንድ ሀቅ አለ፡፡ አብርሐም ላይ ……………. 

ደርሶበታል፡፡ 

2. አብርሐም በወቅቱ ምን እያደረገ ነበር 

3. አብርሐም በወቅቱ የት ነበር 

4. ይህ የሆነው በስንት ሰዐት አከባቤ ነው 

5. አበርሐም ባያቸው ወቅት ምንድን አደረገ/ 

 

ጥቄዎች፡  

ይንን ክፍል ስናነብ የሚከተሉት ጥያቄዎች ወደ አዕምሮዋችን መምጣታቸው የማይቀር ነገር 

ነው፡ 

 እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው 

 አብርሐም ከዚህ ቀደም ያውቃቸው ነበር 

 በቁጥር ሁለት ላይ የምናገኘው የእርሱ ድርጌት በወቅቱ የተለመደ ነበር 

 ማንም ሊጎበኘው የሚመጣን ሰው በዚህ መልኩ ነበር የሚቀበለው 
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 እናንተስ ክፍሉን ስታነቡት ምን ጥያቄ ፈጠረባችሁ 

 ተጨማሪ ጥያቄ ይኖራችሁ ይሆን 

መልመጃ፡ ተጨማሪ ሃቆች 

1. በቁጥር ሶስት ላይ እንደምትመለከቱት አብርሐም ሰዎቹን ምንድን ነበር የጋበዛቸው 

2. አበርሐም የሞቀ አቀባበሉን በቁጥር አራት ላይ እንዴት ቀጠለው 

3. በቁጥር አምስት ላየ ያለው መስተንግዶ ምንድን ነበር 

 

ማሰላሰል 

 በወቅቱ ከአንድ ቦታ ወደ ሊላ ቦታ የሚጓዙትን እንግዶች መቀበል የተለመደ ባህል 

ነው፡፡ የአብርሐም እንግዳ አቀባበል ላይ ምን የተለየ ነገር አያችሁ 

 አብርሐም በእንግዶቹ ፌት እራሱን አዋርዶ ነበር፡፡ በጉዞ ምክንያት የደረቀ ጎሮሮዋቸውን 

የሚያረጥቡበትን ውሃ ሰጣቸው፣ ከዚያም ደግሞ በመንገድ አዋራ የተበላሸ እግራቸውን 

አጸዳላቸው፤ መንገድ ከመቀጠላቸውም በፊት ምግብን ሰጣቸው፡፡ በዚህ ላይ ምን 

ታስባላችሁ ስለ እንግዳ አቀባበል፡፡ 
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ክፍል ሁለት 

መልመጃ፡ 
1. አብርሐም ቀጥሎ ያደረገውን ልብ በሉ፡፡ ሳራን ምን እንድታደርግ ነበር የጠየቃት 

2. አብርሐም አገልጋዩንስ ጠርቶ ምንድን ነበር ያዘዘው 

3. አብርሐም ለእንግዶቹ ከምግድ ጋር ምን ነበር ያስተናገዳቸው 

4. አብርሐም ምግቡን አቅር ሰዎቹ እየተመገቡ ሳለ ምንድን አደረገ 

5. አብርሐም እና እንግዶቹ ማውራት የጀመሩት በቁትር ዘጠኝ ላ ነበር 

 እንግዶቹ ምንድን ነበር የጠየቁት 

 አብርሐምስ ምን መለሰላቸው 

 በቁጥር አስር ላይ ያለው የተስፋ ቃል ምንድን ነበር …………….. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….:: 

6. አብርሐም እና ሳራ የተስፋ ቃላቸውን ለብዙ አመታት ጠብቀዋል፡፡ አሁን እድሚያቸው 

በጣም ስለገፋ ተስፋ ወደ መቁረጡ አመዝነዋል፡፡ እናም ሳራ አሁን ስለ ልጅ ጉዳይ 

ስትሰማ ምንድን ነበር ያደረገችው………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………….:: 

7. በቁጥር አስራ አንድ ላ ይህንን የተስፋ ቃል የበለጠ ለማመን አስቸጋሪ የሚሆንን ጉዳይ 

እናገኛለን፡፡ ጉዳይ ምንድን ነበር ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………..:: 

8. እግዚአብሔር ለሰጣቸው ለዚህ የተስፋ ቃል ሳራ ምን ምላሽ ሰጠች 

9. ስለ እነዚህ ሰዎች የተስፋ ንግግር ምን አለች ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………:: 

10. ከዚያም እግዚአብሔር አብርሐምን ምን ብሎ ጠየቀው 
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11. እግዚአብሔር ምን በማለት ነበር በደጋሙ የተስፋ ቃሉን ያጸናው (ቁጥር አስራ አራት 

ላይ)………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….:: 

12. እግዚአብሔር ምንስ አደርጋለው አለ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………..:: 

13. በቁጥር አስራ አምስት መሰረት ነገሩን ይበልጥ ያወሳሰበው ጉዳይ ምንድን ነው……… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………..:: 

 

 

 

 

 

ክፍል ሶስት  

 

ይህ ታሪክ ስለ እግዚአብሔር ማንነት እና በሃሪይ ምን የሚስተምረን ነገር አለው…………….. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________ 

 

ግላዊ ትግበራ  

ይህንን ክፍል ከማጠናቀቃችን በፊት አንድ ከግል ሕወታችን ጋር አያይዘን ማሰብ የሚጠበቅብን 

ነገር  

1. እስኪ እናንተ በተለያየ አጋጣሚ እንድግዶችን የተነቀባልችሁበትን ወቅት አስታውሱ እና 

አብረዋችሁ ለሚያጠኑ ሰዎች አውጉአቸው፡፡  
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2. ዕብራውያን አስራሶስት ሁለትን አንብቡት እና እቤት ውስጥ እንግዶችን ሰለመቀበል 

የተረዳችሁት ግለጹ? ____________________________________________ 

__________________________________፡፡ 

3. ታሪኩን በድጋሚ እንብቡ እና አብርሐም እንግቹን ባይቀበል ኖሮ ምን ሊሆን 

እንደሚችል አስቡት?__________________________________________ 

_______________________________________________________________

__________________________________________ 

 

ፀሎት:  

እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ ሁል ጊዜ በሕይወቴ የምታስፈልገኝ አምላክ ነህ፡፡ አብርሐም 

በበቤቱ እንደተቀበለህ እና እንዳስተናገደህ ሁሉ እኔ ዛሬ በግል ህይወቴ ውስጥ አንተን በሚገባ 

ማስተናገድ እና ለአንተ ስፍራ መስጠት አፈልጋለው እና እርዳኝ፡፡ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________ 
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ትምህርት አራት  

 
 

ለአስሩ ጻድቃን ስል 
 

 

ዘፍጥት 18:16-33 – አማላጁ አብርሐም 

 
 

 

 

 
 
የጥናት አራት ዳሰሳ 

 
 ምልከታ:             

መግቢያ                         

 ትምህርት 4:  ዘፍጥረት 18:16-33             

 የእግዚአብሔር እቅድ        

 የአብርሐም ልመና        

 የእግዚአብሔር የጽድቅ ፍርድ       

 ትሩጋሚ:  አማላጅነት                                   

 ትግበራ                            
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ለአስሩ ጻድቃን ስል 

 
 

መግቢያ 

ትምህርት አራት እስከ አሁን ካየናቸው ጥናቶች ውስጥ ትንሽ አጠር ያለ ነው፡፡ ነገር ግን 

በተግባር ደረጃ ላቅ ያለ ስፍራ ለይዝ የሚገባው ነው፡፡ ምክንያቱም በምልጃ ፀሎት ሰዎችን 

እንዴት ወደ ጌታ ማቅረብ እንደምንችል ምንማማርበት ስፍራ ስለሆነ ነው፡፡ ፀሎት መላት 

እግዚአብሔር እንዴረዳን የምንጠይቅበት፣ ፊቱን የምንመልስበት፣ እና ልመናን የምናቀርብበት 

መንገድ ነው፡፡ እንዲሁም በፀሎት በእግዚአብሔር ፊት ስለሊሎች ሶች ያለንን ሸክም ማቅረብ 

እንችላለን፡፡  

 

የእብራውያን ፀሐፊ እኛ በምልጃ ፀሎት እንዴት በእግዚአብሔር ፊት በቅረብ እንዳለብን 

ይነግረናል፡፡ በእብራውያን ሰባት ሃያ አምስት ላይ እየሱስ ክርስቶስ ሊሎችን ማዳን የተቻለው 

እርሱ በእነርሱ ውስጥ ስለሚኖር እና ስለሚማልድላቸው እንደሆነ ተጠቅሶ ታገናላችሁ፡፡ እርሱ 

ስለኃጥያታችን እራሱን መስዋት አድርጎ ስላቀረበ ስለ እኛ ሊማልድን ይችላል፡፡ እርሱ 

በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም አማለጅ ሆኖ ስለ እኛ መቅረብ ያስፈለገው እኛ ለራሳችን መቅብ 

ስለተሳን ነው፡፡ እኛ ግን አሁን በክርስቶስ እየሱስ አዲስን ልት ያገኘን ለሊሎች አማላጅ ሆነን 

መቅረብ እንችላለን፡፡  

አብርሐም እንዴት አማላጅ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት እንደቀረበ ተመልከቱ፡፡ ጻድቁ ከኀጢኡ 

ጋር እንዳይጠፋ በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ቆየ፡፡  
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ለአስሩ ጻድቃን ስል  

 

ክፍል አንድ 

 

መግቢያ: 

በዘፍጥት አስራ ስምንት ላይ የምናገኘው ታሪክ አብርሐም ሶስቱን እግዶች የተቀበለበት ታሪክ 

ቀጣይ ክፍል ነው፡፡ ይህ ክፍል መልካም እና ክፉ ዜናን ባራ ያዘለ ክፍል ነው፡፡ መልካሙ ዜና 

አብርሐም እና ሳራ በሚቀጥለው አመት ወንድ ልጅን እንደሚወልዱ የተነተገራቸው ነው፡፡ ክፉ 

ዜና ከመምጣቱ በፊት በአብርሐም እና በእግዚአብሔር መካከል የተካሂደው ውይይት 

እንደሚያሳየን እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር እንደ ወዳጅ እንደሚወራ እና የልቡን እንደሚገልጽ 

ነው፡፡   

የቤት ስራ፡  

ዘፍጥት አስራ ስምንት ከአስራ ስድስት እስከ ሰላሳ ሁለት ያለውን አንብቡት  

መልመጃ፡ 

 በቁጥር አስራ ሰባት ላይ እግዚአብሔር የሚያስበውን ለአብርሐም ማጫወት ጀመረ፡፡ ምን 

እንዳለ አንብቡት  

1. ለአብርሐም ምን አደርጋለው አለው/2…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………:: 

2. በቁጥር አስራ ስምንት ላይ ስለ አብርሐም ምን ይላል/…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………:: 

3. 3. በቁጥር አስራ ዘጠኝ ላይ ስለአብርሐም የተነገረው ምንድን ነው…………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………:: 
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4. በቀቁጥር ሃያ ላይ እግዚአብሄር ስለ ሰዶም እና ገሞራ ለአብርሐም ምን አለው/…….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………..………………….::  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ክፍል ሁለት  

 

መልመጃ: 

1. በአብርሐም እና በሰዶም እና በገሞራ ህዝቦች መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው፡፡ 

ዘፍጥረት 18:18, 19 እና 20 እና 21 አንብብ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________ 

2. አንተ አብርሐምን ብትሆን እና እግዚአብሔር ቀርቦ የልቡኑን ሁሉ ቢነግርህ ምን 

ይሰማሃል? 

_______________________________________________________________

_______________________ 
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መልመጃ፡ ሁለቱ ሰዎች ተለይተው ወደ ሰዶም እና ገሞራ 
መንገዳቸውን አቀኑ 

1. በቁጥር 22 መሰረት ስለአብርሐም አንድ ምን የተለየ ነገር እንሰማለን 

____________________________.” 

2. ከቁጥር ሃያ ሶስት እስከ ሃያ አምስት ባለው ክፍል ውስጥ አብርሐም እግዚአብሔርን 

ሶስት ጥያቄ ሲጠይቀው እንሰማልን፡፡ ጥያቄዎቹም: 

ሀ. 

_______________________________________________________? 

ለ. 

_______________________________________________________? 

ሐ. 

_______________________________________________________? 

3. አብርሐም ስለሰዶም ይህንን ህል ግድ ለው ለምንድን ነበር፡፡ ዘፍጥረት 13:10-13. 

_________________ 

4. በቁጥር ሃያ ስድስት ላ እግዚአብሔር ለአብርሐም ጥያቄ መልስ ሲሰጥ ምንድን ነበር 

ያለው? ______________________________________________ _____ 

____________________________________፡፡ 

5. የአብርሐም ተጨማሪ ጥያቄዎች መንድን ናቸው ቁጥር 28? 

ሀ_____________________________________________________________________ 

ለ______________________________________________________________________ 

6. የእግዚአብሔር ምላሽ ምድን ነበር 

__________________________________________________.” 

7. በቁጥር 32 ላይ አብርሐም አንድን ነገር ለመናር ጠይቆ ምንድን ነበር ያለው/ 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………::  
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ትግበራ  

 እስኪ በህይወት ዘመናችሁ አንድን ሰው መውቀስ እና መኮነን ስትችሉ ነገር ግን ፍቅር 

እና ርህራሄ ያሳያችሁበት ቀን ካለ መለስ ብላችሁ አስቡት፡፡ 

 ያ ሰው ማንስ እንደነበር አስታውሱ 

 ከዚያም እናንተ ያንን ሰው ለመውቀስ ያስችላችሁ የነበረውን ነገር አስቡ 

 ግን ለዚያ ጥፋተኛ ወገን ከፍቅር ውጬ መመለስ ትችሉ እንደነበር አስቡ 

 

ክፍል አራት 

ትምህርት፡  

በዚህ ክፍል ውስጥ ስንመለከት የቆየነው አብርሐም ሎጥን ለማዳን እና ለሰዶም ህዝብ 

ሲማልድ እንደነበር ነው፡፡ አብርሐም አሁን የአማልጅነትን ሚና እየተጫወተ ነው የሚገኘው፡፡  

ትርጉም፡  

ማማለድ ማለት የራሳችንን ጉዳይ ትተን ለሊሎች ወንድም እና እህቶቻችን ጉዳይ 

በእግዚአብሔር ፊት በፀሎት መቅረብ ማለት ነው፡፡ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ሁለት አንድ ላይ 

ሁላችንም በፀሎት ለሊሎች መማለድ እንድችል ያበረታታናል፡፡  

 

 

 

 

 

 

ትግበራ፡  

1. እኔ በአሁን ሰዐት ልማልድለት የምችለው ሰው ማን ነው? 

_________________________________ 
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2. ስለ እዚያስ ስ በእግዚአብሔር ፊት ማቅረብ ያለብኝ ጉዳይ ምንድን ነው?__________ 

_______________________________________________________________

_______________ 

3. እግዚአብሔር ለዚያ ሰው እንዲያደርግለት የምፈልገው ምንድን ነው?_____________ 

_______________________________________________________________

_______________ 

 

የቃል ጥናት፡ አሁን ደግሞ እና በግላችን የእግዚአብሔር መንፈስ ሁል ጊዜ እንደሚማልድልን 

ማወቅ ይጠበቅብናል፡፡ እናም ሮሜ 8 ከ2-27 ያለውን እናንብብ፡፡  
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ክፍል አምስት 

 
 

ጩኸቱ እጅግ  

የበረታ ነው፡፡ 

 
 

 

ዘፍጥት 19 – የሰዶም እና የገሞራ መጥፋት 

 
 

 

 

 
 

ትምህርት  5 

 
 የዘፍጥረት አስራ ዘጠኝ ጠቅላላ ምለከታ         

መግቢያ             

 ትምህርት 5: ዘፍጥረት 19             

 መልአክቶቹ ወደ ሰዶም ገቡ                 

 ያልተጋበዙ እንግዶች                         

 አስቸካይ እርምጃ                    

 እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ እና መኃሪይ       
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            ጩኸቱ በረታ  

 
 

መግቢያ  

በዚህ ክፍል ውስጥ የእግዚአብሔርን ቁጣ በርትቶ እናገኘዋለን፡፡ እግዚአብሔር ታጋሽ እና 

መሃሪ አምላክ ነው፡፡ ግን አፍሞ እግዚአብሔር ጻድቅ እና በኃጢአት ላይ የሚፈርድ አውነተና 

ማንነት ነው ያለው፡፡ በዚህ የተነሳ በዚህ ክፍል ውስጥ የምንመለከተው የእግዚአብሔር ቁጣ 

በሰዶም እና በገሞራ ህዝብ ላይ በኃጥያታቸው የተነሳ ሲነደ ነው፡፡ እግዚአብሔር ሎጥን 

አከባቢውን እንዲለቅ ሲያስአኩለው እንመለከታለን፡፡  

ከዚህ በፊት ነበረበው ጥናታችን ላይ እግዚአብሔር ለአብርሐም ያደረገለትን ቸርነት ሁሉ 

ተመልክተናል፡፡ እግዚአብሔር አብርሐም ስለሎጥ ያቀረበውን ልመና ሁሉ ሰምቶ 

ተቀብሎታል፡፡ በምህረትም የሎጥን ሕይወት ታድጓል፡፡ 

ይህ ሁለቱ የሚያሳየን የእግዚአብሔርን በኋሪ ነው፡፡ እግዚአብሔር ይታገሳልም፣ ይምራልም፣ 

ደግሞ የሚቆጣ እና የሚቀጣ ጻድቅ አምላክ ነው፡፡  
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            ጩሐቱ በረታ  

 

ክፍል አንድ 
መግቢያ፡ 

 በዘፍጥረት አስራ ዘጠኝ ላይ አንድ አስፈሪ ታክ እናገኛለን፡፡ በዚህ ስፍራ በአንድ ከተማ 

በሚኖሩ ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ተገለጠ፡፡ እናም የከተማውን ህዝብ 

እግዚአብሔር አጠፋ፡፡ ይህ ክፍል ለብዙ ሰዎች ለማንበብ እና ለመረዳት አስቸጋሪ 

ይሆንባቸዋል፡፡  

  

የቤት ስራ፡ 

 ዘፍትረት አስራ ዘጠኝን አንብቡት፡፡ 

 

መልመጃ  

1. በቁጥር አንድ መሰረት ከቀኑ ስንት ሰአት ነበር? 

______________________________________ 

2. መልአክቶቹ ማንን አገኙ? 

_________________________________________________________ 

3. እርሱስ የት ነበር? 

_______________________________________________________________ 

4. ለጥን ባዩት ጊዜ የነበረው ምላሽ ምንድን ነበር? 

_________________________________ 

5. በቁትር 22 መሰረት ለሰዎቹ ምንድን አቀረበላቸው?  

_________________________________________________________ 
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ጥያቄ: 

1. ሎጥ እነዚህ ሰዎች ለይቶ ያወቃቸው ይመስላችኋል? _______________________ 

_______________________________________________________________

_______________ 

2. ሎት እነዚህ እንግዶች ለመቀበል ከልቡ ያሰበ ይመስላል? ________________ 

_______________________________________________________________ 

ቁጥር ሶስት ምን ይላል?____________________________________________ 

3. ሰዶም እና ገሞራ ልጆችን ለማሳደግ ትክክለኛ ስፍራ ይመስላኋለን? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ክፍል ሁለት 

መልመጃ 

1. ሁለቱ ሰዎቸ ሎጥ ወደ እርሱ ቤት እንዲገቡ ላቀረበው ግብዣ ምልሻቸው ምን 

ነበር?_____________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. በቁጥር ሶስት መሰረት ሎጥ ለቀረበለት ሃሳብ ምን ምላሽ ነበረው?______________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ሆኖም ግን ሎጥ እንግዶቹን ለመቀበል ምንድን ነበር ያቀረበላቸው?______________ 

__________________________________________________ 

4. በቁጥር አራት መሰረት እንግዶቹ ወደ መኝታ ከመሄዳቸው በፊት ማን ነበር የመጣው? 

__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. በቁጥር አመስት መሰረት እነዚህ ሰዎች ምንድን ነበር የፈለጉት?………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

……….::  

 

ጥያቄ  

1. በቁጥር ስድስት ላይ ሎጥ ወደ እነዚህ ሰዎች ወጥቶ ምንድን ነበር 

ያለው………………. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

2. የሎጥ ተግባር ምንን 

ይገልጻል?_________________________________________ 

3. እንዴት ነበር ያናገራቸው? 

_______________________________________________________ 

4. በቁጥር ሰባት መሰረት ሎጥ ምን ተለዋጭ ግብዣ 

አቀረበ?_____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ፀሎት፡  

እግዚአብሔር አምላክ ሆ አንተ የዝብህ ታዳጊ ነህ፡፡ ሁል ጎዜም እኛን ለማዳን ስልምፈጥን 

እናምነሰግንሓለን፡፡ ኖህን ሰዶም እና ገሞራ ላይ ከዘነበው እሳት እንዳንከው እኛንም 

ስለምትታደረን ተመስገን : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………::  
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ትምህርት ስድስት 

 
 

በጉ የታለ? 
 

 

ዘፍጥረት 21-22 – መስዋቱ  

 
 

 

 

 
 

ትምህርት ስድስት 

አጠቃላይ ዳሰሳ 

መግቢያ 

ትምህርት ስድስት፡ ዘፍጥት 21-22 

 

 የይስሐቅ መወለድ 

 የአብርሐም መፈተን 

 ትርጉም 

 አብርሐም ይስሐቅን ሊሰዋ ሄደ 

 በእምነት 

 

  

 



66 | P a g e  
 

የመስዋቱ በግ የት አለ? 

 
 

መግቢያ 

ሳቄ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ስሜት መገለጫ ከሰጣቸው ስጦታዎች አንዱ ነው፡፡ 

በህይወታችን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንስቃለን፣ አሳሳቃችንም ሊለያይ ይችላል፡፡ ሳቅ የደስታ 

እና የአግራሞት መገለጫ ነው፡፡ ደስታ ስቀናል. ፍቅር እና የተለያዩ መልካ ነገሮች 

በሕይወታችን ሲገጥሙን እንስቃለን፡፡ ሳቅ ጥሩ ስሚትን ይፈትርልናል፣ እንዲሁም ደግሞ 

ጢነኛ ያደርገናል፡፡ 

በይስሐቅ ታሪክ ውስጥ ሰቅ ያለውን ስፍራ ስንመለከት አስገራሚ ነው፡፡ እግዚአብሔር 

በእስተእርጅና ልጅን ትወልዳላችሁ ብሎ ሲናገር አብርሐም እና ሳራ ስቀው ነበር፡፡ በዚህን ጊዜ 

እግዚአብሔር ሳና በትክክል ልጅን እንደምትወልድ እና የሚወለደውም ልጅ ስሙ ይስሐቅ 

እንደሚባል ተናገረ፡፡ ይስሐቅ ማለት ሳቅ ማለት ነው፡፡  

እኛም ልክ እንደ አብርሐም እና ሳራ የማይመሰል ነገር ስንሰማ መሳቃችን የማይቀር ነገር 

ነው፡፡ ምክንያቱም አንድ ሰው መጥቶ ከቶውንም ሊሆን የማይችል ነገር ቢነግረን መሰውየው 

አለማወቅ አልም አለማስተዋል እንስቃለን፡፡ ሳራ እና አብርሐም ልም መውለጃ እድሚያቸው 

ካለፈ በኋላ ልጅን መውለድ እንደመይችሉ ስላሰቡ ትወልላቸሁ ሲባሉ ሳቁ፡፡ ግን የተናገረው 

እግዚአብሔር ነው እና ሆነ፡፡ እኛም በህይወታቸን በሚሆኑት ነገሮች ላይ እግዚአብሔር ሲናገር 

በእምነት ከተቀበልን ይሆናል፡፡ 
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የመስዋቱ በግ የት አለ? 

 

መግቢያ 

አሁን የአብርሐም እና የሳራን ታሪክ ማጥናታችንን እንቀጥል፡፡ እግዚአብሔር ልጅን 

ትወልዳላችሁ ብቻ ሳይሆን ያለው ያረጀችው ሳና ትጸንሳለች ብሎ ነው የተናገረው፡፡ በዘፍጥረት 

ሃያ አንድ ላይ እንደገና ታሪካቸው ይቀጥላል፡፡ በዚህ ትምህርት ትኩረት የምንሰጠው ዘፍጥት 

21 እና 22 ን ነው፡፡ አሁን እነዚህን ሁለት ምዕራፎች በሙሉ፡፡ 

 

መልመጃ፡  

አብርሐም እና ሳራ ምን እንዳጋጠማቸው ለማወቅ በመሀል የገቡትን ታሪኮች ሁሉ አጥንተን 

ወደ እነርሱ እስክን መለስ ምዕራፎች ወስዶብናል፡፡ አሁን በዘፍጥረት ሃያ አንደ ላይ 

እግዘአብሔር እንደገና በቸርነቱ ሲጎበኛቸው እንመለከታል፡፡  

 

   

1. በቁጥር ሁለት በሰረት እግዚአብሔር በትክክል ያደረገው ነገር ምንድን ነው? 

________________________________________ 

2.  አብርሐም ልጁን ማን ብሎ ሰየመው በቁጥር ሶስት መሰረት? 

__________________________ 

3. አብርሐም እግዚአብሔር ለሰጠው ትእዛዝ ሁሉ ታዛዥ ነበር፡፡ በዘፍጥት 

አስራ ሰባት አስራ ሁለት ላይ አድርግ ተብሎ የነበረው ምንድን ነው 

__________________________......................................................................................................... 

______________________________________________________________________________ 

4. በዚህ ምዕራፍ ውስት ሳራ እና አብርሐም ልጅ እንዳይወል ምክንያት የሆኑትን እና 

የተዘረዘሩትን ጉዳዮች 

ግለጽ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………:: 
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5. ይስሐቅ ማለት ምን ማለት ነው………………………. 

…………………………………………….. 

ሀ. በዘፍጥረት አስራ ሰባት አስራ ሰባት መሰረት ማን ነው የሳቀው? ________________________  ከሳ 

በኋለስ ምን አለ? 

________________________________________________________________________ 

ለ. በዘፍጥርት አስራ ስምንት ሁለት መሰረት ማን ነው የሳቀው? ________________________ምንስ አለ? 

______ 

________________________________________________________________________ 

ሐ. በዘፍጥረት 21:6 ማሰረት ማን ነው የሳው? _________________________ ምንስ አለች? ______ 

________________________________________________________________________ 

 

6. ባለማመን እንዲስቁ ያደረጋቸው ምንድን ነው? ______________________________ 

7. እግዚአብሔር ቃሉን ጠብቅ ልጅን ሲሰጣቸው ትኩረት የሆነው ምንድን ነው? 

____________________________ 

 

 

የማገናዘብ ጥያቄዎች  

1. የት መቀበር እንደምትፈልግ አስበህ ታውቃለህ 

2. ከማንስ ጋር መቀበር ትፈልጋለህ 

3. ያንተንስ ንብረት ማን ይወስዳል 

4. ከአንተ በኋላ መኖር ለሚቀጥ ሰዎች ስጦታ ትሰጣለህ 

5. አንተ ከሞት በኋላስ ሰዎች በምን እንዲያስታውሱህ ትፈልጋለህ 

6. ይህ ነገር እንዲሆንስ ዛሬ ምን እየሰራህ ነው 
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ክለሳ  

 

 

የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል  
የእኛ በረከት ነው፡፡ 
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የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል የእኛ በረከት ነው 

 
 
ክለሳ 

 

ይህ የመጨረሻው ክፍል በእነዚህ ጥናቶች አማካኝነት ምን ያህል የብሉይ ኪዳን መረዳታችሁ 

እንዳደገ ለመፈተሽ የተዘጋጀ ነው፡፡ እናም እስኪ ለክለሳ ጊዜ እንውሰድ፡፡ 

1. ከትምህርት ሶስት እስከ ስደት ያጠናናቸው አራት ትምህርቶች ምን ምን ናቸው? 

a. ትምህርት3 

_________________________________________________________

_______ 

b. ትምህርት4 

_________________________________________________________

_______ 

c. ትምህርት5 

_________________________________________________________

_______ 

d. ትምህርት6 

_________________________________________________________

_______ 

2. ስለሰው ልጆች እና ስለ እግዚአብሔር የተማርናቸው የተሌዩ ጭብጦች ምንድን ነበሩ?” 

a. ትምህርት3 

_________________________________________________________

_______ 

b. ትምህርት4 

_________________________________________________________

_______ 



71 | P a g e  
 

c. ትምህርት5 

_________________________________________________________

_______ 

d. ትምህርት6 

_________________________________________________________

_______ 

3. ከእነዚህ ትምህርቶች ለህወታችን የሚጠቅሙ ምን ቁም ነገሮችን ወሰድን ? 

a. ትምህርት3 

_________________________________________________________

_______ 

b. ትምህርት4 

_________________________________________________________

_______ 

c. ትምህርት5 

_________________________________________________________

_______ 

d. ትምህርት6 

_________________________________________________________

_______ 
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ተጨማሪ ጥናት ለማግኘት በእነዚህ አድራሻዎች ያግኙን 

  www.crosscm.org.   

 admin@crosscm.org 

 

 

http://www.crosscm.org/

