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ነፃነታችን የሆነው 

የእግዚአብሄር ይቅርታ 
 

ጃኪይ ኦስክ 

 

ዘፍጥረት 37-50 

 

    ትምህርት 1፡ ያዲሊሇት - አባታቸው ከሁለም አስበሌጦ ይወዯው ነበር 

ትምህርት 2፡ የተሳካሇት - ጌታ እግዚአብሄር ከዮሴፍ ጋር ነበር 

ትምህርት 3፡ ተርጓሚው - ትርጉሙ ሇእግዚአብሄር ነው 

ትምህርት 4፡ ገዢው - ትንሹን ወንዴማችሁን ወዯ እኔ አምጡት 

ትምህርት 5፡ ወንዴም - እኔ ዮሴፍ ነኝ! 

ትምህርት 6፡ ሌጅ- አባቴን እዚህ አምጡት 

 

“...ቃሌህን በሌቤ ሰወርኩ…” 

መዝ 119፡11 
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ዝግጅት   

 

በቴንት ፓወር ፐብሉሺንግ 



 

3 

 

 

                            መቅዴም 

 

ቀሪውን ህይወታችሁን ቅርፅ የሚያስይዘውን ጉዞ እየተጓዛችሁ ነው፡፡ ይህ ጉዞ ሌዩ ነው፡፡ 

ሇመማር ያሊችሁ ጠንካራ ፍሊጎት እና በሙለ ሌባችሁ የመከታተሊችሁ ነገር መጽሏፍ ቅደስ 

የሚባሇውን መጽሏፍ በመረዲት ሇማዯግ የምታዯርጉት ጥረት በከፊሌ ይወስነዋሌ፡፡ ይህንን 

መጽሏፍ ተሰጥታችሁ ማጥናታችሁ ህይወታችሁን የሚያበሇጽግ እና እግዚአብሄር በቃለ ውስጥ 

ሇእናንተ የመናገሩ ተስፋ አሇው፡፡  

ይህን ጥናት ስታጠኑ የሚከተለትን ነገሮች መያዝ ይኖርባችኋሌ 

1. የዚህን የመጽሏፍ ቅደስ ጥናት ምዕራፍ፡ ነፃነታችን የሆነው የእግዚአብሄር ይቅርታ 

2. አዱሱን መዯበኛ ትርጉም መጽሏፍ ቅደስ  

          በተጨማሪም 

     ሀ. የህዲግ ማጣቀሻ ያሇው መሆን አሇበት 

     ሇ. የቃሌ ማውጫ 

     ሏ. የመጽሏፍ ቅደስ  ካርታዎች ያለት ይሁን 

3. እርሳስ ወይንም እስኪብርቶ 

4. 3 በ 5 ወይንም  4 በ 6 መጠን ያሇው  ካርዴ 

 

በቁጥር ሁሇት ሊይ የተዘረዘሩት መርጃ መሳሪያዎች ይህንን ጥናት በተሳካ መሌኩ መጽሏፍ 

ቅደስን ሇመቃኘት የሚረዶቸሁ መሳሪዎች ናቸው፡፡ይህ የመጀመሪያ የመጽሏፍ ቅደስ ጥናታችሁ 

ከሆን መጽሏፍ ቅደስን መቃኘት ከሚሇው ጥናት መጀመር ይኖርባችኋሌ፡፡ ይህ ጥናት መጽሏፍ 

ቅደስን በአግባቡ እና በብቃት ማጥናት የሚያስቸሎችሁ የቅኝት መሳሪያዎች አዘጋጅቶሊችኋሌ፡፡ 

መጽሏፍ ቅደሳችሁ ሊይ ምሌክት ማዴረግ አትርሱ ፡፡የእናንተ የመጽሏፍ ቅደስ ጥናት በመሆኑ  

እሊዩሊይ አስምሩበት ፣ በሀይሊይት ማርከር ምሌክት አዴርጉበት ፣አክብቡበት ፣በቀስት ምሌክት 

አዴርጉበት ማስታወሻ ዯብተር ወይንም ትምህርቱን ቀዴታችሁ ሇመጠቀም፣ሀሳቦችን ፣ጥያቄዎችን 

ሇመያዝ፣ ታብላት ካሊችሁ መጠቀም በመምረጥ እና ጥናታችሁን ሌትቀጥለ ትችሊሊችሁ፡፡ 

ይህ ጥናት ብቻችሁን ማጥናት እንዴትችለ ተዯርጎ ነው የተዘጋጀው ፡፡ ያሇምንም ወይንም 

መጠነኛ  ችግር ጥናቱን ማጠቃሇሌ ይኖርባችኋሌ፡፡በተጨማሪም ዯግሞ አዱስ መረጃ ሌታገኙ 

ትችሊሊችሁ ፣አዲዱስ መረዲቶችን ሌታገኙ ትችሊሊችሁ፣መሌስ የሚሹ ጥያቄዎቻችን ጠይቁ፡፡ 

አሁንም ላልች ጓዯኞቻችሁን እንዴትጋብዙ እናበረታታችኋሇን፡፡ 
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ጥናታችሁን በዯስታ እንዴታጠኑ እንመኛሇን፡፡እግዚአብሄር በቃለ ውስጥ ሲናገራችሁ ሌባችሁ 

ይሰማ እና ይቀበሌ ዘንዴ እንመኛሇን፡፡በመጽሏፍ ቅደስ ውስት የተፃፉት ታሪኮች በሌጁ በእየሱስ 

ክርስቶስ በኩሌ የተዯረገሊችሁን እውነት ያረጋግጡሊችሁ፡፡ 
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ትምህርት አንዴ 

አባታቸው ከሁለም አስበሌጦ 

ይወዯው ነበር 
ዘፍጥረት 37- ያዯሊሇት 

 

 

 

 

የትምህርት አንዴ ቅኝት 

 

ቅኝት                                                                        

መግቢያ                                                                    

ትምህርት 1፡ ዘፍጥረት 37 

 ዮሴፍ እና ህሌሙ                                                          

 ቅናት በወንዴሞች መካከሌ                                                   

 ዮሴፍ ተሸጠ                                                              

 ያዕቆብ ተታሇሇ                                                            

 የያዕቆብ ሀዘን                                                             
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                                       አባታቸው ከሁለም አስበሌጦ ይወዯው ነበር 

 

መግቢያ 

 

 ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 የያዕቆብ ሌጅ በሆነው በዮሴፍ ታሪክ ይጀምራሌ፡፡በዚህ ቤት 

ውስጥ በተዯጋጋሚ በተሰራው ኃጢአት ምክንያት ይህን ቤተሰብ በቀጣይነት የሚጎዲ ነገር ነበር 

የተፈጠረው፡፡ታሪኩን እያነበባችሁት ስትሄደ አባት በሚወዯው ሌጁ ምክንያት የተፈጠረበትን 

የስሜት መጎዲት ተመሌከቱ፡፡ 

 የዚህን ቤተሰብ አባሊት ጥፋት ሇመሇየት እና በራሳችን ጥፋት ሇመታወር በጣም ቀሊሌ 

ነው፡፡ በግንኙነት መካከሌ በመጠኑ ጥሩ ሇሆነሌን ሰው እኛም ምርጥ ሇመሆን ከመፈሇጋችን የተነሳ 

በዚህ ምክንያት የሚፈጠረውን ጥፋት ሇመመሌከት ይሳነናሌ፡፡ ስሇዮሴፍ እና ስሇወንዴሞቹ 

የሚተርከውን ክፍሌ ስታጠኑ የጌታ መንፈስ ወዯውስጣችሁ ያመጣው ሰው ይኖር ይሆን? እነማንን 

ይሆን  በሰሊም እና በፍቅር አብራችኋቸው ሇመኖር ስትታገለ አእምሮአችሁን  የሚጎዲ እና 

ወዯተሳሳተ አቅጣጫ የሚመራ ሀሳብ ተሞሌቶባችሁ የምታገኙት ? 

 በእርግጥ ዮሴፍ ወንዴሞቹ በእርሱ ሊይ ያዯረጉትበት ነገር ይገባው ነበር?የወንዴሞቹ 

የቅናት ስር መነሻ ምን ነበር? የአባታቸውን መሌካምነት እና በሰሊም ሇመኖር ያሇውን ጥረት 

መመሌከት የተሳናቸው ሇምን ይሆን?እግዚአብሄር በዮሴፍ ህይወት ሚያስተምራችሁን ትምህርት 

በመከታተሌ ትምህርታችሁን ቀጥለ፡፡ 
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                              አባታቸው ከሁለም አስበሌጦ ይወዯው ነበር 

 

ክፍሌ 1 

መግቢያ፡ መዴረኩ ተዘጋጅቷሌ ያዕቆብና ሌጆቹ በከነአን ምዴር  ኬብሮን በምትባሇው ከተማ 

ውስጥ ከመሊው ቤተሰቡ ጋር ይኖሩ ነበር ፡፡ የእግዚአብሄርን ታማኝነት፤ እርሱም ተስፋችን  

እግዚአብሄር ያዕቆብን በብዙ ሀብትና እና ንብረት ባረከው፡፡ በተጨማሪም እግዚአብሄር  ያዕቆብን 

ከሁሇቱ ሚስቶቹ ራሔሌ እና ሌያ እንዱሁም ከባሪያዎቹ የተወሇደ በአስራ ሁሇት ወንዴ ሌጆች 

በመስጠት ባረከው፡፡ 

የያዕቆብን ታሪክ እያጠናን ስንሄዴ ትኩረታችን በአንዯኛው ሇጁ በዮሴፍ ሊይ ይሆናሌ፡፡ 

ታሪኩንም በዘፍጥረት 37 ሊይ እናገኘዋሇን፡፡ ዮሴፍ ገና አስራ ሰባት አመቱ ነበር፡፡ ከታሊቅ 

ወንዴሞቹ ጋር በመሆን መንጋ ይጠብቅ ነበር፡፡ እስቲ እናንተም ይህንን ሁኔታ ሇመተግበር የአስራ 

ሰባት አመት ወጣት የነበራችሁበትን ጊዜ አስታውሱ፡፡ በዚያን ወቅት በህይወታችሁ ይካሄዴ 

የነበረው ነገር ምን ነበር? ምን አይነት ጥበብ ወይንም ሀሳብ ውስጣችሁ እንዯነበር ታስባሊችሁ? 

ምንስ ይጎዴሊችሁ ነበር? ከአስራ ሰባት አመት በታች ከሆናችሁ ዯግሞ ይህ እዴሜ ምን 

እንዯሚመስሌ ተመሌከቱ፡፡ ወዯ አስራ ሰባት አመታችሁ ስትጠጉ የእዴገት እና የብስሇት ምሳላ 

አዴርጋችሁ ሌታስቀምጧቸው የምትመርጧቸው ነገሮች ምንዴናቸው? 

 

የቤት ስራ፡ ዘፍጥረት 37፡1-11 አንብቡ 

 

መሌመጃ፡ 

1.  በቁጥር 2 መሰረት ዮሴፍ ወዯአባቱ ይዞ የመጣው ምን ነበር? ____________________ 

ሇተነገሩን ገፀ ባህሪያት የሰጠነው ስያሜ ምንዴነው (ማን ብሇን እንጠራቸዋሇን)?_________ 

__________________________________________________________________ 

2. ዘፍጥረት 3 ሇአመታት የዲበረውን ግንኙነት እዴንረዲው ያዯርገናሌ__________________ 

ያዕቆብ ሇአዴሌዎ ማሳያ ያዯረገው ምን ነበር (ቁጥር 3)? 

__________________________________________________________________ 
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ማስታወሻ ዘፍጥረት 32፡27-28 ተመሌከቱ 

3. ግሌፅ ሇሆነው የያዕቆብ አዴሌዎ የወንዴሞቹ ስሜት ምን ነበር?____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 ትምህርት ፡ ኦ አምሊኬ! ውጥረቱን ተመሇከታችሁ? የያዕቆብ ሇዮሴፍ ያዯረገው አዴሌዎ 

በታሊሊቅ በወንዴሞቹ ውስጥ ጥሊቻን አሳዯረበት ፡፡ ሇወንዴማቸው ያሊቸው ጥሊቻ ውስጥ ውስጡን 

ይበሊቸው ጀመር ስሇእሱም ምንም ጥሩ ነገር ሉናገሩ አሌቻለም፡፡ ምንም ርህራሄ ሉያሳዩት 

አሌቻለም፡፡ ያዕቆብ የሚያዯሊሇት ሌጅ ቢኖረው ይዯንቀን ይሆን? ያዕቆብ የተነሳበትን ሁኔታ 

አስታውሱ (ዘፍጥረት 25፡28) ፡፡ ዘፍጥረት 29፡30 ራሄሌን ከሌያ አስበሌጦ ይወዲት እንዯነበር 

ይነግረናሌ፡፡ ስሇዚህ የአዴሌዎ፣ቅናት፣በያዕቆብ ቤት ውስጥ ገብቷሌ፤ ስሇዚህም በታሊሊቆቹ 

ወንደሞቹ እና በታናሻቸው መካከሌ ጥሊቻ ገባ፡፡   

 

መሌመጃ፡ ዮሴፍ ህሌም ነበረው (ዘፍጥረት 37፡5) 

 

1. በቁጥር 5 ሊይ ዮሴፍ ሇወንዴሞቹ ህሌሙን ሲነግራቸው የወንዴሞቹ ምሊሽ ምን 

ነበር?___________________________________________________________________ 

2. የዮሴፍን ህሌም በራሳችሁ ቃሌ ግሇፁት( ቁጥር _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. ወንዴሞቹ እንዱህ ብሇው ጠየቁት “በእኛ ሊይ____________ይሆን? ወይስ_________ይሆን? 

አለት። ሇእነርሱ የህሌሙ ትርጓሜ ይህ ነበር፡፡ 

4. እንዯገና በእነዚህ ቁጥሮች ውስጥ ሇሶስተኛ ጊዜ እነዚህ ወንዴሞቹ_____________የሚሇውን 

አንረሳውም፡፡ ህሌሙም ሆነ የእርሱ ንግግር አስቆጥቷቸዋሌ፡፡ ሶስቱንም ጊዜ ጠለት የሚለትን 

ቃሊቶች አስምሩባቸው፡፡ 

5. አንዲንዳ ማንም ምንም ማዴረግ አይችሌም ዮሴፍ ይህ ካሌገባው ግን የሚገርም ነው በቁጥር 

9 ሊይ ምን ተፈጠረ? _________________________________________________ 

6. ህሌሙ በዚህን ጊዜ ምን ማሇት ነው?_________________________________________ 

7. ሇዚህ የዮሴፍ ህሌም የያዕቆብ ምሊሽ ምን ነበር (ቁጥር 10)? _______________________ 

8. በቁጥር 11 ሊይ ሇህሌሙ የወንዴሞቹ ምሊሽ ምን ነበር? ___________________________ 

 የአባቱስ ምሊሽ ምን ነበር?_________________________________________________ 

9. አዴሌዎ ወዯ ጥሊቻ ፣ጥሊቻ ዯግሞ ቅናትን አነሳሳ፡፡ አባትየው ነገሩን በሌቡ አሰሊሰሇ፡፡አባታቸው 
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ከሁለ አስበሌጦ ይወዯዋሌ፡፡ጥሊቻ እና ቅናታቸው የተመሰረተው በአባታቸው አዴሌዎ ሊይ ነው፡፡ 

ዮሴፍን ከወንዴሞቹ ሁለ አብሌጦ ይወዯው ነበር____________ (ዘፍጥረት 37፡4) 

 

ከፍሌ 2 

 

 ትምህርት፤ ቅናት አዱስ ቃሌ አይዯሇም ፡፡ ባሇፈው ምዕራፍ ውስጥ ራሄሌ መካን በመሆኗ 

ሌጅ በምትወሌዯው እህቷ ሌያ ትቀናባት ነበር፡፡ ራሄሌ ያዕቆብ ከሌያ ሌጆችን በመውሇደ ምክንያት 

ከሌቡ እንዯሚያወጣት አስባ ትፈራ ነበር፡፡ ቅናት በሁሇት ተቃራኒ ቡዴኖች መካከሌ የጠሊትነትን 

አመሇካከትን ይፈጥራሌ፡፡ በቅናት ውስጥ ምንም እግዚአብሄራዊ ወይንም መንፈሳዊ ስሜት ሉኖር 

አይችሌም፡፡ በሁሇቱ መካከሌ የነበረው ሁኔታ የእግዚአብሄርን የፍቅር እና የመሌካምነት ባህሪይ 

የሚያንፀባርቅ አሌነበረም ነገር ግን ሇአንዲንድች የማይገባቸው ነገር ሆኖባቸዋሌ፡፡ ቅናት የአንደ 

የሆነውን ነገር ሇራስ የመውሰዴ ስግብግብነት ነው፡፡ ተስፋችን የሆነው የእግዚአብሄር ታማኝነት 

በሚሇው በትምሀርት 5 ክፍሌ 5 ጥናት ውስጥ የራሄሌ እና የሌያ የቅናት ችግር ተገሌጿሌ ፡፡ 

በእነዚህ እህትማማቾች  መካከሌ የነበረው ኃጢአት ወዯ ወንዴማማቾቹም ተሊሇፈ፡፡ 

 

 ጥሌቅ ምሌከታ፤  ዘፍጥረት 37፡11 እንዱህ ይሊሌ “ወንዴሞቹ ቀኑበት” እስቲ በመጽሏፍ 

ቅደሳችሁ ውስጥ የተጠቀሱትን የዚህን ክፍሌ ማጣቀሻዎች ተመሌከቱ የሏዋሪያት ስራ 7፡9 

፡፡የዚህ ክፍሌ የአዱስ ኪዲን ማጣቀሻ ቀጥል ምን ተፈጠረ ይሇናሌ? ቅናታቸው ወዯምን አመጣቸው 

ይሊሌ?__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 የቤት ስራ፡ ወዯ ዘፍጥረት 37 ተመሌሳችሁ ከቁጥር 12-25 ያሇውን ክፍሌ አንብቡት፡፡ 

 

መሌመጃ፡ 

1. በቁጥር 12 መሰረት መቼ ነበር ወንዴሞቹ የሄደት?______________________________ 

  በዚያ ምን ያዯርጉ ነበር?__________________________________________________ 

 

 በመጽሏፍ ቅደሳችሁ ጀርባ ሊይ ባሇው ካርታ ሊይ ሴኬምን ተመሌከቱ ፡፡ ከካርታዎቹ 

በአንዯኛው ሊይ ሴኬምን ከእየሩሳላም በስተሰሜን እና ከቤቴሌ  በስተሰሜን ጠቁሙ፡፡ በሴኬም እና 

በእየሩሳላም መካክሌ ያሇውን ርቀት ገምቱ_______________________________________ 
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2. ቁጥር 13 እስራኤሌ (የዕቆብ) ዮሴፍ ምን ነገረው? ______________________________ 

3. ቁጥር 14 የዮሴፍ መመሪያ ምን ነበር? ______________________________________ 

ዮሴፍ ከዝርዝር መረጃ ጋር ሲመሇስ በመጨረሻ ወቅት ምን አንዯተፈጠረ አስታውሱ (ቀጥር 2) 

_____________________________________________________________________ 

4. ዮሴፍ ረጅም መንገዴ ነው የተጓዘው፤ እዚያም በዯረሰ ጊዜ ወንዴሞቹን ያለበትን ሇማወቅ 

ተቸገረ፡፡ በቁጥር 15-17 ባሇው ክፍሌ ምን አገኘ? __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ድታይን ከኬብሮን በግምት ከ16 እስከ 24 ኪል ሜትር ሰሜን እና ሰሜን ምእራብ ርቀት ሊይ 

ትገኛሇች፡፡ ይህ እርቀት አስፓሌት ቢሆንና በመኪና ቢኬዴ ይህን ያህሌ ከባዴ ሊይሆን ይችሊሌ፤ 

ነገር ግን ዮሴፍ በእግሩ በጣም አስቸጋሪ የሆነውን የከነአንን ዴንጋያማ መንገዴ በእግሩ እዯተጓዘ 

ስናስብ እይታችን ላሊ ይሆናሌ ፡፡ 

5. ዮሴፍ ወንዴሞቹን በድታይን አገኛቸው ነገር ግን ቁጥር 18 ምን ይነግረናሌ? 

_______________________________________________________________________ 

6. ጥሊቻ እና ቅናት  ወንዴማቸውን ሇመግዯሌ ተዘጋጅተው እንዱጠብቁት አዯረጋቸው፡፡ምናሌባት 

ይህ ብዙም ሊይገርመን ይችሊሌ፤ ምክንያቱም በዘፍጥረት 4 ሊይ የቃየን ጥሊቻ እና ቅናት 

ወንዴሙን እንዱገዴሌ እንዲዯረገው እናስታውሳሇን፡፡ 

7. ታዱያ ወንዴሞቹ ከርቀት ወዯ እነርሱ ሲመጣ ሲያዩት ማን መጣ ነበር ያለት?__________ 

8. በቁጥር 20 ሊይ ምን ሇማዴረግ አቀደ? _______________________________________ 

9. በታሪኩ መሰረት ምን አይነት ምክር መከሩበት?_________________________________ 

የዮሴፍ  ህሌም ያበቃሇት ይመስሌ ነበር፡፡ እነዚህ ወንዴማማቾች ሇዚህ ባሇህሌም ምን 

እንዯሚገባው ሉያሳዩት ቆርጠዋሌ፡፡ 

10. የትኛው ወንዴሙ ነበር ሉያዴነው የሞከረው? _________________በዘፍጥረት 29፡32 

ስሇእርሱ ምን እንማራሇን? ___________________________________________________ 

11. ሮቤሌ እንዯ አማራጭ ያቀረበው ሀሳብ ምን ነበር?___________________________ 

12.  ምን ማዴረግ ነበረበት?__________________________________________________ 

13. በቁጥር 23-24 ወንዴሞቹ እንዲሰቡት አዯረጉበት፡፡ ባሇብዙ ቀሇሟን ቀሚሱን ገፈፉት በምዴረ 

በዲው በሚገኘው ጉዴጓዴ ውስጥም ጣለት፤ ውሀ የላሇበት ጥሌቅ ጉዴጓዴ ነበር፡፡ 

14. ምግብ እየበለ ሳሇ ምን ተመሇከቱ ቁጥር 25 ሊይ?________________________________ 

15.  እስማኤሊውያን ነጋዳዎች መጡ፤ ሇመሆኑ እዚህ እስማኤሊውያን ነጋዳዎች እነማን ናቸው 

(ዘፍጥረት 16፡11)? _______________________________________________________ 
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ከፍሌ 3 

 

 መግቢያ፡ እስማኤሊውያን የሚመጡት ከገሇአዴ ነበር፡፡ ስሇዚህ ገሇአዴን በካርታችሁ ሊይ 

ሇመመሌከት አንዱትን ከተማ ሳይሆን አንዴን ክሌሌ ነው መመሌከት ያሇባችሁ፡፡ ካርታችሁ 

ገሇአዴን የማያመሇክት ከሆነ ገሇአዴ የምትገኘው ከዮርዲኖስ ወንዝ በስተምስራቅ ነው፡፡ሰሜናዊው 

ክፍሌ እስከ ገሉሊ ባህር ይዯርሳሌ፡፡ የዯቡቡ ክፍሌ እስከ ሙት ባህር (ጨው ባህር ዴረስ 

ይዯርሳሌ፡፡ 

 

የቤት ስራ፡ ዘፍጥረት 37፡ 24-36 አንብቡ፡፡ 

መሌመጃ፡  

1. ነጋዳዎቹ ከገሇአዴ ወዯግብፅ ነበር የሚጓዙት ሇመሆኑ እነዚህ ነጋዳዎች የጫኑት 

ምንዴነበር?______________________________________________________________ 

2. በቁጥር 26-27 ሊይ ይሁዲ ሇወንዴሞቹ ያቀረበው ሀሳብ ምንዴነበር? __________________ 

______________________________________________________________________ 

3. ወንዴሞቹስ በምን መሌኩ ምሊሽ ሰጡ?_______________________________________ 

 

ትምህርት ፡እዚህ ስፍራ ሊይ እንዴታስታውሷቸው ጥቂት ቃሊቶችን ዯግመን እንመሇከታሌን፡፡ 

 እስማኤሊውያን የአብርሏም ሌጅ የእስማኤሌ ሌጆች ናቸው (ዘፍትረት  61፡16)  

 ምዴያማውያን የአብርሏም ሚስት የኬጡራ ሌጆች ናቸው(ዘፍጥረት 25፡1-4) 

 ምዴያም እሩቅ ዯቡብ  እና ሙት ባህር ዯቡብ ምስራቅ አካባቢ ያሇው ክሌሌ 

አንዱሁም ከኤድም ዯቡብ ነው፡፡እነዚህ የንግዴ ጭነቶች ጉዞአቸውን የሚጀምሩት 

ከምዴያም ሲሆን በሰሜን ወዯ ገሇአዴ በመጓዝ ከነአንን አቋርጠው  የዮሴፍ 

ወንዴሞች ባገኙበት ስፍራ  በድታን አዴርገው ይጓዛለ፡፡  

ማስታወሻ ፡እነዚህ ቃሊቶች  ሇትምሀርታችን ብዙም አስፈሊጊ ሊይሆኑ ይችሊለ ነገር ግን እንዚህን ነገሮች 

በዯንብ ማወቅ መጽሏፍ ቅደስን ይበሌጥ ሇመረዲት ያግዙናሌ ፡፡በርግጥ ስሇዚህ ጥንታዊ  ዓሇም እና 

ጥንታዊ ባህሌ ከዚህ በፊት የትም አጥንታችሁ እንዯማታውቁ አስባሇሁ፡፡በጣም ጥሩ እያዯረጋችሁ ነው 

ጥናታችሁን ቀጥለ፡፡ 

4. ምዴያማውያን ነጋዳዎች ሲመጡ ወንዴሞቹ ምን አዯረጉ?_______________________ 

___________________________________________________________ነጋዳዎቹ 
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ዮሴፍን ወዯ ግብፅ ወሰደት፡፡ 

5. ጥቂት  ቆይቶ የተዯረገውን ነገር በሙለ ያሊየው ከዛበኋሊ ነገሩን የተረዲው ማነው?_____ 

      _______________________________________________________________ 

6. ቁጥር 30 ሊይ ሮቤሌ ዮሴፍን ሇማዲን ያዯረገው ሙከራ አሌተሳካሇትም ፡፡ጉዴጓደ ውሃ 

የላሇበት ባድ ነበር ዮሴፍም ተወስድ ስሇነበር በስፍራው እሇተገኘም ነበር፡፡ማዴረግ የፈሇገውን 

ማዴረግ አሌቻሇም ነበር፡፡በዚህ ግዜ ምን አሇ? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. ታሊቁ እቅዴ በ ቁጥር 31 ሊይ ወንዴሞቹ ምን ነበር ያዯረጉት? ___________________ 

______________________________________________________________________ 

8. በቁጥር 32 ሊይ ወንዴሞቹ ሇአባታቸው ምን ነገሩት? ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

ክፍሌ 4 

 

 ትምሀርት፡ ይህ ታሪክ የመጀመሪያው ስውር ታሪክ አይዯሇም፡፡ የመጀመሪያውን አስታውሱ 

የተከናወነው በኤዯን ገነት በዘፍጥረት3፡7 ሇይ ነበር፡፡አንዴ ስህተት ስንሰራ የመጀመሪያው 

እርምጃችን መዯበቅ ነው፡፡አዲም  እና ሄዋን የበሇስ ቅጠሌ ሰፍተው በመሌበስ በዛፍ መካከሌ 

ተዯበቁ፡፡በፈፀሙት ዴርጊት ምክንያት በሰሊም ወዯ ቤት መመሇስ አሌቻለም፡፡ ዮሴፍን ሇመግዯሌ 

የነበራቸው እቅዴ ከሽፏሌ ፡፡የክፉ እቅዲቸው እስረኛ ሆነዋሌ ፡፡ከሚጠለት ሰው ሊይ የገፈፉትን 

ሌብስ ዯም ነክረው ሇአባትየው ሉሰጡት ይዘውታሌ፡፡ አባትየውም በጣም ሇሚወዯው እና 

ሇሚያዯሊሇት ሌጁ የሰራውን በዯም የተነከረውን ውብ ባሇህብረቀሇም ሌብስ ሌጁ እንዯሞተ አምኖ 

ተቀምጧሌ፡፡ 

 

 ገሇፃ ፡ የገዛ ወንዴሙን ሇመግዯሌ ማቀዴ ምን ይመስሌ ይሆን? አንዴን ሰው ሇመግዯሌ 

ማሰብ ምንኛ መጥፎ ነገር ነው? እነዚህ ወንዯማማቾች ሊሇፉት 17 አመታት በወንዴማቸው ዮሴፍ 

ሊይ ቅናት ሲያቃጥሊቸው ነበር፡፡በሰው ህይወት ውስጥ ሰይታወቅ እያዯገ የሚመጣ ኃጢአት 

መጨረሻው ሞት ነው የሚሆነው፡፡  

1. ቅደስ ጳውልስ በ ገሊቲያ 5፡19-21 የፃፈውን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት እዚያ ሊይ 

የዘረዘራቸው የኃጢአተኛ ሰው ዴርጊቶች ምን ይመስሊለ? _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. እነዚህን ዴርጊቶች በተመሇከተ የጳውልስ ማስጠንቀቂያ ምን ነበር?__________________ 
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3. ምሳላ 16፡25 ሇሰው ቅን የምትመሇስሌ መንገዴ ፍፃሜዋ ምንዴነው ይሊሌ? ___________ 

4. በሮሜ 8፡10-14 የሚጠበቅብንን ግዳታ እና የክርስቶስን በውስጣችን መኖር ይነግረናሌ፡ 

ቁጥር 13 በኃጢአት መኖር ከቀጠሌን ምን ይሆንብናሌ ይሇናሌ? __________________ 

________________________________________________________________ 

5. በመንፈስ የምንኖር ከሆነስ  ምን እንሆናሇን?_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

የምናሰሊስሇው ቃሌ፡ ሮሜ 8፡ 10-14 ኃይሇኛ ቃሌ ነው፡፡ 

 

1. ይህንን ክፍሌ ዯግማችሁ በጥንቃቄ አንብቡ በውስጡ ያሇውንም እግዚአብሄር ሇናንተ 

ያሇውን ፍቅር እና እንዳት በተትረፈረፈ ህይወት ውስጥ እንዴትኖሩ እንዯሚገሌግ 

ሇመረዲት ሞክሩ፡፡ 

2. ባዘጋጃችሁት ካርዴ ሊይ ቀጥር 13 አና 14 ፃፏቸው፡፡ 

3. እዚህን ቁጥሮች በዚህ ሳምንት ስታሰሊስሎቸው ቀጥል  ተዘረዘሩትን  ተግባራዊ 

መመሪያዎች እራሳችሁን  ጠይቁ፡፡ 

        ሀ.   ሇኃጢአት ተገዝቶት ያገኘሁት የህይወቴ ክፍሌ የትኛው ነው? (ገሊተያ 5፡19-20) 

        ሇ.  እግዚአብሄር በህይወቴ እየሰራበት ያሇው እና በመንፈስ እየተመራሁበት ያሇው             

የህይወቴ ክፍሌስ የትኛው ነው? (ገሊትያ 5፡22-23)  

4. በካርዲችሁ ጀርባ ሊይ የነእዚህን ጥያቄዎች መሌስ ፃፉባቸው፡፡ይህን ክፍሌ ሇማሰሊሰሌ 

ካርደን በዚህ ሳምንት  በአግባቡ ተጠቀሙበት፡፡ 

 

ክፍሌ 5 

 

ግሊዊ ትግበራ 

1. እራሳችሁን ከዮሴፍ ወንዴሞች መካከሌ አንደ ብታዯርጉ ማንን ትመስለ ነበር? 

ሮቤሌን፣ይሁዲን፣ወይንስ ላልቹን በወሰኑት ውሳኔ ከእነሱ ጋር ትስማሙ ነበር? ቁጥር (27) 

የምትስማሙ ከሆነ ሇምን? ካሌትስማማችሁ ዯግሞ የማትስማሙበት ምክንያት 

ምንዴነው?________________________________________________________ 

መሌካም ነገር ሉያዯርጉ ሚፈሌጉ ቡዴኖች መካከሌ ተገኝታችሁ ትክክሇኛ ሀሳባቸውን 

ተቃውማችሁ ታውቃሊችሁ እንዴትቃወሙ ያዯረጋችሁ ምክንያት ምን ነበር ?___________ 
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__________________________________________________________________ 

 ላሊውን ሰው በቅን መንገዴ መርታችሁ ታውቃሊችሁ ታናናሽ ወንዴሞቻችሁ ትክክሇኛው ነገር 

ማዴረግ ሲያቅታቸው  ብትመሇከቱ ሌትረዶቸው እና ሌታቀኗቸው ምን ታቅዲሊችሁ ?_________ 

_______________________________________________________________________ 

ስሇዮሴፍ ጠበቃ ሆናችሁ ታውቃሊችሁ በጣም የተሰማችሁ ቢሆንም ከዛ በተቃራኒ ወንዴሞቻችሁን 

ምን ሌትሎቸው ትችሊሊችሁ?_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. ሮቤሌ ከሁለም ታሊቅ ስሇሆነ ስሇትንሹ ወንዴሙ ኃሊፊነት ያሇበት እሱ ነበር፡፡እራሳችሁን 

አሳሌፋችሁ የምትሰጡሇት ኃሊፊነት ተቀብሊችሁ ታውቃሊችሁ? ምን ይመስሌ ነበር?___________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. ይሁዲን ሌብ ብሊችሁታሌ? ዮሴፍ እንዱወገዴ ቢፈሌግም እንዱሞት ግን አሌፈሇገም 

ነበር፡፡ዮሴፍን ገዴሇው  ዯሙ በእጃቸው ቢኖር ምንም እንዯማይጠቀሙ ነበር የነገራቸው፡፡ እናንት 

ብትሆኑ በነዚህ በተናዯደ ወንዴሞች መካከሌ ቆማችሁ ይህንን ሌትናገሩ ትችለ ነበር? በዚህ 

ስፍራ ብትሆኑ ምን ታስቡ ነበር ?_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. ምን አይነት ባህሪ ያሇው ሰው ነው ቅናት ቀጥልም  የነፍሰ ገዲይነት ሀሳብ ከፈሇቀበት 

የኃጢአት ባህሪ ተቃራኒ  መሄዴ  የቻሇው?_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. ቅናት ህይወቴን መሰቃቅልት ሇሰዎች ፍቅር ፣ ማበረታታት፣ መዯገፍ እና መሌካም 

የሆነውን ሇነሱ ከመመኘት ይሌቅ በክፉ ንግግር፣በሚያፈርሱ ቃሊት ፣በተሸቃቀጠ አና በተቀነባበረ 

ውሸት አእምሮዬን የቁጣ እና የበቀሌ ወዯብ አዴርጌ የኖርኩባቸው ጊዜያት መች ነበሩ 

?______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ጸልት፡ ኦ! ጌታ ሆይ በቅናት በተሞሊው በገዛ ሀሳቤ ወጥመዴ በፍጥነት ተይዣሇሁ፣ላልች 

በያዙት ስፍራ ቀንቻሇሁ፣በላልች ፍቅር፣ግንኙቶች እና ጓዯኝነት ፣በስጦታቸው፣በችልታቸው፣ 

በፍሊጎታቸው እና በሙያቸው  ቀንቻሇሁ፡፡ በራሴ ማንነት እንዴዯነቅ ፈሌጌያሇሁ አሳፋሪ እና ከንቱ 

ሀሳቦች በውሰጤ እንዱመሊሇሱ ፈቅጃሇሁ፡፡እራሴንም ከዮሴፍ ወንዴሞች የተሇየሁ ሰው ሆኜ 

አሊገኘሁትም፡፡ጌታ እየሱስ ሆይ እባክህ ይቅር በሇኝ፡፡በህይወቴ ውስጥ እንዱኖር የምፈሌገውን 

ሇውጥ በራሴ ማምጣት አሌቻሌኩም ነገር ግን  ሕይወቴን በቅደሱ መንፈስህ አንዴትመራ እና  
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የሰማዩ አባት ሌጅ መሆን እችሌ ዘንዴ እንዴታዯርገኝ  እራሴን ሙለ በሙለ ሊንተ ሰጥቻሇሁ፡፡ 

አባት ሆይ በተሇይ በዚህ የህይወቴ ክፍሌ ውስጥ __________________________እንዴትረዲኝ 

እፈሌጋሇሁ፡፡ ካሇፈው ህይወቴ የተሸከምኳቸውን  የጥፋተኝነት ስሜቶች አስወግዯህ በነፃነት 

እንዴመሊሇስ ሰሊሳረፍከኝ አመሰግንሀሇሁ    የሰጠኸኝም ነፃነት ___________________ማዴረግ 

ያስችሇኛሌ፡፡ 

 

ትምህርት፡  የእነዚህ ወንዴማማቾች ዴርጊት ያስከተሇው ነገር ነበር ፤አባታቸው እጅግ 

በጣም ተጎዲ ፤ሌጁንም ቀሚሱም አወቀው በሀሳቡም ክፉ አውሬ ሰውነቱን ሲገነጣጥሇው 

ታሰበው፡፡በዚህም ምክንያት ያዕቆብ ሌብሱን ቀድ ማቅ ሊይ ተቀምጦ ሇብዙ ቀናት ሇሌጁ 

አሇቀሰ፡፡ወንዴ እና ሴት ሌጆቹ በዙሪያው ሉያፅናኑጽ ተሰበሰቡ ነገር ግን ሉፅናናሊቸው 

አሌቻሇም፡፡እያሇቀሰም  ወዯሌጄ “ወዯሙታን ስፍራ _______________________ እወርዲሇሁ” 

አሇ፡፡(ዘፍጥረት 37፡33-35) 

  ባሇፈው ህይወታችን ላልችን የበዯሌነው በዯሌ ያስከተሇውን ችግር ገፈት በቀማሽ መሆናችን 

አይቀርም፡፡ነገር ግን ባሇንበት ሁኔታ ውስጥ  እግዚአብሄር አንዯማይረሳን እና እንዯማይዘነጋን 

ማወቅ አሇብን፡፡ ፍቅር በሆኑት ክንድቹ ያቅፈናሌ፡፡እኛም ባሇፈው ስህተታቸው ምክንያት በጉዲት 

ውስጥ ያለትን ሰዎች ዯግፈን መያዝ ይኖርብናሌ፡፡ 

ያዕቆብ አታሊይ ነበረ፤ከቤቱ የተሰዯዯው በማታሇሌ ምክንያት ነበር፡፡አባቱን እና ወንዴሞቹን 

አታሎሌ፡፡ፈርቶም ከወንዴሙ ሸሽቷሌ፡፡በአጎቱ ቃሌ የተገበችሇትን ሚስት ሳያበኝ በአጎቱ 

በተዯጋጋሚ ተክዶሌ፡፡አሁን ዯግሞ የገዛ ሌጆች ዋሹት፡፡ ቅናት ፣ምቀኝነት ፣ክህዯት እነዚህን 

የመሳሰለት በሙለ የክፉ ስራዎች ናቸው፡፡ነገር ግን በዚህ ሁለ ትርምስምስ በሆነ  ሁኔታ ውስጥ 

እግዚአብሄር ስራውን እየሰራ ነበር፡፡የዮሴፍን ታሪክ ቀጥሇን ስንመሇከት በመጨረሻ እግዚአብሄርን 

ባሇዴሌ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ 
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ትምህርት ሁሇት 
 

 

ጌታ ከዮሴፍ ጋር ነበር 
ዘፍጥረት 39- ስኬታማው 

 

 

 

የትምህርት 2 ቅኝት 

 

 

ቅኝት                                                                     

መግቢያ                                                                   

ትምህርት 2፡ ዘፍጥረት 39 

 ዮሴፍ በጲጢፋራ ቤት                                                      

 ጲጢፋራ በዮሴፍ ምክንያት ተባረከ                                            

 ዮሴፍ ፈተና ገጠመው                                                      

 ዮሴፍ ኃጢአትን እምቢ አሇ                                                 

ዮሴፍ ስሇፅዴቅ መከራን ተቀበሇ                                               
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                                                    እግዚአብሄር ከዮሴፍ ጋር ነበር 

 

 

 

                              መግቢያ 

 

        በክፍሌ አንዴ ትምህርታችን  ዮሴፍ በወንዴሞቹ አማካኝነት ከምዴያማውያን ወዯ 

እማኤሊውያን ከዛም ወዯ ግብፃውያን እንዯተሸጠ ተምረናሌ፡፡በዚህ የትምህርት ክፍሌ ዯግሞ የዮሴፍ 

የባርበት ጉዞ በጲጢፋራ ቤት እንዯተዯመዯመ ያሳየናሌ፡፡ በጲጢፋራ ቤት ስራውና ሀሊፊነቱ ምን 

እንዯሆነ ተነግሮታሌ፡፡ከወንዴሞቹ የዯረሰበትን መገሊታት እንዳት ተቋቋመው ? ከምዴያማውያን 

ጋርስ የነበረውን የምዴረበዲ ጉዞ ፣በባእዴ ሃገር ባሪያ ሆኖ መኖርን እንዳት ተቋቁሞት ይሆን? 

ሇመሆኑ ይህ ሁለ ነገር ሲሆን እግዚአብሄር የት ነበረ? 

     እቅደ ትንሽ ከበዴ ይሊሌ፡፡በጲጢፋራ ቤት ችግር ነበረ፡፡ዮሴፍም ትክክሇኛ ሊሌሆኑ ሁኔታዎች 

ምንአይነት ምሊሽ ሰጥቶ አንዯነበር እስቲ ሌብ ብሊችሁ ተመሌከቱ፡፡ትክክሇኛ ነገር አዴርጋችሁ 

በሀሰት ስትወነጀለ ያንን ሁኔት እንዳት እና  ምን ማዴረግ እንዲሇባችሁ ከዮሴፍ ህይወት 

ተማሩ፡፡ዮሴፍ ከእግዚአብሄር ጋር በነበረው ግንኙነት ሊይ ምን እንዯተፈጠረ ተመሌከቱ ፡፡ትክክሇኛ 

ሊሌሆነ ፍርዴስ የናንተስ ምሊሽ ምን መሆን ይኖርበታሌ? ኃጢአት ሇሆኑት ነገሮች የጠሰተው 

የዮሴፍ ምሊሽ እናንተን ምን ያስተምራችኋሌ? 

     ነገሮች እየባሱ ሲሄደ እግዚአብሄር ሆይ እንዯ ዚህ አይነት መፈሳዊ ሰው ሊይ ይህን አይነት 

መከራ እንዱዯርስበት ትፈቅዲሇህ? ዘንግተኸው ይሆን? ዮሴፍስ እንዯተዘነጋ ተሰምቶት ይሆን? 

ታዱያ የተሳካሇት ሰው ከሆነ በህይወቱ ውስጥ ያሇፉት መከራዎች በሙለ አስፈሊጊ ነበሩ ማሇት 

ነው? 

   እግዚአብሄር ከዮሴፍ ጋር  በመከራ ውስጥ ያዯረገውን የጉዞ ታሪክ ስታጠኑ ስሇ እግዚአብሄር 

እና ፤እግዚአብሄር  ስሇመከራ ያሇውን ነገር ሌብ በለ፡፡ 
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                                                 እግዚአብሄር ከዮሴፍ ጋር ነበር 

 

ክፍሌ 1 

 

      መግቢያ፡ በዘፍጥረት 37 ውስጥ ክፉ ባህሪያትን፣ ክህዯትን ፣የግዴያን ሀሳብ በያዕቆብ ቤት 

ውስጥ ገብተው ተመሌክተናሌ፡፡ከሁለ አስበሌጦ በሚወዯው ሌጁ ዯም የተቀባውን ሌብስ ይዞ  

መፅናናት በላሇበት እጅግ በመረረ ሀዘን ውስጥ የተቀመጠ  አባት፤ያዕቆብ ፡፡ በመታሇሌ ሌጁ ዮሴፍ 

በአንዴ ክፉ አውሬ እንዯተገዯሇበት አምኗሌ፡፡ ወንዴሞቹም በትንሹን እና አስቸጋሪው 

ወንዴማቸውን ሊይ ያዯረጉትን ክፉ ስራ የሚሸፍን የፈጠራ ታሪክ አቀነባብረዋሌ፡፡በተጨማሪም 

ወንዴሞቹ የዮሴፍን ህይወት በበረሀ ሇንግዴ ይሄደ ሇነበሩት ምዴያማውያን (እስማኤሊውያን) 

ነጋዳዎች  በመሸጥ ከአዯጋ ጠብቀውታሌ ነገር ግን አባቱ የሚያውቀው ሌጁ እንዯሞተ ነው፡፡ 

ዮሴፍ ምን ገጥሞት ይሆን? ያዕቆብ እና ሌጆቹን ትተን ዘፍጥረት 39ን እንመሌከት፡፡ዘፍጥረት 

37፡36 ይህ ሁለ አሳዛኝ ነገር በያዕቆብ ቤት እየተካሄዯ ባሇበት ወቅት ምዴያማውያኑ 

(እስማኤሊውያኑ) ዮሴፍን ወዯግብፅ ወስዯው በፈርኦን ቤተ የጥበቃዎች ሀሊፊ ባሇስሌጣን ሇሆነው 

ጲጢፋራ እንዯሸጡት ይህ ክፍሌ ይነግረናሌ፡፡  

    የቤት ስራ፡ ዘፍጥረት 39፡1-6 ያሇውን ክፍሌ እንብቡ፡፡ ቁጥር1 ቃሌ በቃሌ ዘፍጥረት 37፡36 

ይዯግመዋሌ፡፡ 

መሌመጃ፡ 

1.  በቁጥር 2 ሊይ ስሇዮሴፍ የመንማራቸው የመጀመሪያዎቹ ነገሮች ምዴናቸው? 

        ሀ.______________________________________________________________ 

        ሇ. _____________________________________________________________ 

        ሏ. _____________________________________________________________ 

2. ዮሴፍን እንዱቀበሇው የጲጢፋራን ሌብ የሳበው ነገር ምን ነበር (ቁጥር 3)? 

        ሀ.______________________________________________________________ 

        ሇ. _____________________________________________________________ 

3. ዮሴፍ በጲጢፋራ ቤት ውስጥ የተሰጠው ሀሊፊነት ምን ነበር? 

       ሀ._____________________________________________________________ 
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       ሇ. ____________________________________________________________ 

4. ከዮሴፍ የተነሳ ግብፃዊው እና የግብፃዊው ቤት ተባረከ (ቁጥር 5) ፡፡ከቁጥር 2-5 ያሇውን 

ክፍሌ ስሇእግዚአብሄር የተነገረ ቃሌ በመሆኑ በመጽሏፍ ቅደሳችሁ ሊይ በማርከር ምሌክት 

አዴርጉበት ፡፡ በነዚህ ቁጥሮች ሊይ የተገሇፀው የእግዚአብሄርን የበረከት ውጤት በህዝቡ ሊይ 

እንዯገናም የህዝቡ መባረክ ዯግሞ ሇላልች በረከት የመሆኑ ነገር ምን እንዴንማር 

ያዯርገናሌ?_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. የቁጥር አምስት መጨረሻ ምን ይነግረናሌ ?__________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. እግዚአብሄር ቤቱ ውስጥ ያሇውን ነገር በመባረኩ ምክያት የዮሴፍ ኃሊፊነት ምን 

ነበር?_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. የጲጢፋራ ነፍስ በምን ተይዛ ነበር (ቁጥር 6) ?________________________________ 

 

ክፍሌ 2 

 

 ግሊዊ ትግበራ፤የእግዚአብሄር ህዝቦች በእግዚአብሄር በረከት ውስጥ ነው የሚኖሩት፡፡ነገር ግን 

እግዚአብሄር ህዝቦቹን መባረክ ብቻ ሳይሆን ህዝቦቹን ሇላልችም በረከት ያዯርጋቸዋሌ፡፡ 

1. እግዚአብሄር አብርሀምን በዘፍጥረት 12፡2-3 ሊይ ምን ነበር ያሇው? __________________ 

___________________________________________________________________ 

2. እግዚአብሄር አብርሀምን በረከት እንዯሚሆን እና ሇምዴር አህዛብ መባረክ ምክንያት 

እንዯሚሆን ተናግሮታሌ፡፡የምዴር ህዝቦች በሙለ በእርሱ ይባረካለ፡፡ይህ እውነት በእናንተ 

ህይት ውስጥ ምን ተግባራዊነት እዲሇው ትመሌከቱ፡ 

          ሀ. በዙሪያህ የሚኖሩት እነማን ናቸው? ሇምሳላ ጎረቤቶች፣የስራ ባሌዯረቦች፣ጓዯኞች 

የተወሰኑትን ግንኙነቶችህን ጥቀስ___________________________________ 

              __________________________________________________________ 

          ሇ. እስቲ እነሱ ባንተ በኩሌ እንዳት እንዯተባረኩ አስብ፡፡ሇምሳላ ዯህንነት እና  

ጥበቃ፣ታማኝነት እና እውነት፣መሌካም ባህሪ እና ፍፁምነት፡፡በዚህ እና በላልች 

ሁኔታዎች  ህይወታቸውን በምን መሌኩ ባንተ አሌፎ ተነክቷሌ?__________ 

               ________________________________________________________ 
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    ማሰሊሰሌ፡ ስሇራሳችን እንዱሁም ስሇላልች ስንሌ የእግዚአብሄርን ቃሌ መጠበቅ 

ይገባሇናሌ፡፡ይህንን ጥናት ስንቀጥሌ እግዚአብሄር ማን እንዯሆነ ፣እኛን እንዳት ሉባርክን 

እንሚፈሌግ፣እዯዚሁም በእኛ አሌፎ ላልቸን ሉባርክ እንዯሚፈሌግ እንመሇከታሇን፡፡የተመረጠው 

የምታሰሊስለት ጥቅስ መዝሙር 1፡1-3 ነው፡፡ 

1. በቁጥር 1 ሊይ ከአካባቢያችን ማስወገዴ ያሇብን ነገሮች ምንዴናቸው? 

        ሀ.______________________________________________________________  

        ሇ. _____________________________________________________________ 

        ሏ._____________________________________________________________ 

2. መዝሙረኛው ተዴሊችን ምን መሆን እንዲሇበት ነው የሚነግረን? 

       ሀ.______________________________________________________________ 

       ሇ.______________________________________________________________ 

3. በመጨረሻም በቁጥር 3 ውስጥ የተሰጠን ምስሌ ምንዴነው? _______________________ 

4. በዚህ ክፍሌ የተጠቀሰችውን ዛፍ ግሇፅ በምን ስፍራ የተተከተሇች ነበረች ሁኔታዋስ ምን 

ይመስሌ ነበር?________________________________________________________ 

5. አስቲ እንዯተባረከ የእግዚአብሄር ህዝብ እንዯገና አስቡ በእኛ ምክንያት የተባረኩ ሰዎች እነማን 

ናቸው፡፡በላሊ መሌኩ ይህን ጥያቄ ሇመጠየቅ በእኛ ቅርንጫፍ ሊይ ጎጇቸውን የሰሩ በእኛ ጥሊ 

ስር የተከሇለ እነማን ናቸው? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

እነዚህን ጥቅሶች በካርድቻችሁ ሊይ ፃፏቸው በዚህ ቃሌ ውስጥ እግዚአብሄር እናንተን በውሀ ዲር 

የተተከሊችሁ ፣ህያው እና ጠንካራ፣ሇብዙዎች ሇተጎደት ጥሊ እንዱሁም መጠጊያ ላልች በእናንት 

ውስጥ ዯህንነት እና መፅናትን የሚያበኙባችሁ ሰዎች እንዳት መሆን እንዯምትችለ ያሳያችኋሌ 

፡፡ሌምምዲችሁንም በካርደ ጀርባ ሊይ ፃፉት እግዚአብሄር ላልችን ሇመባረክ ስሇመረጣችሁ 

እግዚአብሄርን አመስግኑት፡፡ 

      ጸልት፡ ጲጢፋራን እና ቤተሰቡን በዮሴፍ ምክንያት የባረክ ጌታ ሆይ፡፡የእሱ የሆነውን 

እቤቱን ፣ ንብረቱን ፣እርሻውን ሁለ ባረክሇት ፡፡ያንትን የተባረከ ህሌውና ዮሴፍ በቤቱ ይዞሇት 

ገባ፡፡እባክህ የእኔንም አይኖች ከፍተህ እኔን እንዱሁም ፈፅሞ የማያውቁህ እኳ ቢሆኑ በእኔ 

ህይወት ተባርከው አሳየኝ፡፡ህይወቴም ሇላልች በረከት በመሆን ዝንባላ ይኑረው፤ እኔን በባረክበት 

ታማኝነትህ ላልችንም ባርካቸው፡፡እነዚህ የምፀሌይሊችንም ሁለ እውነተኛው የበረከት ምንጭ አንተ 

መሆንህን ይወቁ፡፡________________________________________________________ 
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ከፍሌ 3 

 

      መግቢያ፡ በሌጁ በእየሱስ ከርስቶስ በኩሌ የእግዚአብሄር ሌጆች በመሆናችን ምክንያት በዚህ 

ምዴር ስንኖር ምንም አይነት ችግር አይገጥመንም ማሇት አይዯሇም፡፡ምናሌባት ዘፍጥረት 3 

ስናጠና የእግዚአብሄር እቅዴ እና የእኛ ምርጫ መካከሌ ያሇውን ፍሇሚያ እና ሁሌግዜ ነፍሳችንን 

ክፉ እንዯሚከታተሊት ተመሌክተን ነበር፡፡የዘፍጥረት 39 የመጀመሪያዎቹ ስዴስት ቁጥሮች 

ስሇዮሴፍ የምስራች ይነግሩናሌ በተጨማሪም የዮሴፍ እምነት የሚፈተንበት ግዜ እንዯመጣ 

ይነግሩናሌ፡፡ስሇዚህ ይህንን ጥያቄ እንዴንጠይቅ እንገዯዲሇን በእርግጥ በረከት ማሇት ሁሌ ግዜ 

አስዯሳች እና ጥሩ ስሜት ያሇው ነገር ብቻ ነውን? 

 

የቤት ስራ፡ዘፍጥረት 39 ፡6-23 ያሇውን ክፍሌ እንብቡ፡፡ 

መሌመጃ፡ 

1. ዮሴፍ በቁጥር 6 ውስጥ በምን መሌኩ ነው የተገሇፀው?___________________________ 

2. በ ቁጥር 7 ውስጥ የሚገኙት ቀጣይ ቃሊት ምንዴናቸው? በጲጢፋራ ሚስት በኩሌ የመጣው 

ፈተና ምን የያዘ ነበር?___________________________________________________ 

3. ቁጥር 8 ዮሴፍ ተቃወማት የተናገረውን ቃሌ በጥንቃቄ በመመሌከት የዮሴፍን መሌስ 

ፃፉ_________________________________________________________________ 

  ተጠያቂነቱ ሇማን እንዯሆነ ነው የተናገረው?_____________________________________ 

የቤቱ ጌታ ቤት ውስጥ ባሇው ነገር ሊይ በሙለ አምኖ  ስሌጣን ሰጥቶታሌ ስሇዚህ ቤት ውስጥ    

ስሊሇው ስሇማንኛውም ነገር ይመሇከተዋሌ፡፡ዮሴፍ የቤቱ ሁሇተኛ አዛዥ ነበር፡፡ጌታው ከሚስቱ በቀር  

ሁሌንም ነገር ሰጥቶታሌ ፡፡ስሇዚህ ይህንን ጥያቄ ጠየቀ፡______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. ዮሴፍ ጤነኛ ወጣት ነበረ ቢሆንም ግን ላልች ያሇፉበትን ፈተና ተቋቁሞ አሇፈ፡፡የጲጢፋራ 

ሚስት ይህን ስሇተረዲች ሁሌግዜ ይህንን ግብዣ ታቀርብሇት ነበር፡፡መጽሏፍ ቅደስ ስሇ ዮሴፍ 

በቁጥር 10 ሊይ ምን ይሊሌ?______________________________________________ 

5. ይህ ክፍሌ ስሇ ጲጢፋራ  ሚስት ምን ይነግረናሌ?_______________________________ 
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       በጥሌቀት ማየት ፤ እስቲ ተመሳሳይ ታሪክ ወዯሚያወራ ላሊ የመጽሏፍ ቅደስ ክፍሌ 

ውስጥ ጥቂት ቆይታ እናዴርግ፡፡ንጉስ ሰሇሞን የምሳላ መጽሏፍን ሇሌጁ ጽፎሇታሌ፡፡በምዕራፍ 6 

እና 7 ሊይ ከማመንዘር ኃጢአት እንዱጠበቅ ያስጠነቅቀዋሌ፡፡እናንተ ሙለውን ክፍሌ ማጥናት 

ትችሊሊችሁ ሇዚህ ጥናት ግን እስቲ ሰሇሞን ሌጁን ከዚህ አይነት ከፋት እንዱጠበቅ ከጋሇሞቶች እና 

ከአመንዝራ ሴቶች እንዱጠበቅ የመከረበትን ጥበብ  አብረን እንመሌከት፡፡ ምእራፍ 6፡ 20-35 

ያሇውን ክፍሌ በጥንቃቄ አንብቡት፡፡ዮሴፍ ምንአይነት ሁኔታ ውስጥ እንዯነበረ አትዘንጉ፡፡ 

1. ሰሇሞን ሌጁን የቤተቦቹ ምከር እና ትምህርት አሊማ ምን እንዯሆነ ነው እየነገረው ያሇው?____ 

____________________________________________________________________ 

2. በቁጥር 24 ሊይ ይህ ትምህርት እሱን ከማን ሇመጠበቅ እንዯሆነ ነው የሚነግረው?________ 

____________________________________________________________________ 

3. ቁጥር 26 ሰሇሞን ስሇአመንዝራ እና ጋሇሞታ ሴቶች ምንዴነው የተናገረው?______________ 

____________________________________________________________________ 

4. ቁጥር 29-35 ከላሊው ሰው ሚስት ጋር መተኛት የሚያመጣው ጣጣ ምንዴነው ብል 

ይናገራሌ?_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ንጉስ ሰሇሞን ከሌጁ ጋር የነበረው ግንኙነት በጣም ግሌፅ ነበረ፡፡የእውነት ቃልቹም ሇእኛ 

ትምህርቶች ሆነውናሌ፡፡እነዚህንም ቃልች እንዱመሩን፣ እንዱናገሩን፣ እንዱቆጣጠሩን በሌባችን 

መያዝ ይኖርብናሌ፡፡ 

 

ክፍሌ 4 

መሌመጃ፡ ወዯ ዘፍጥረት 39 ፡11 ተመሇሱ 

1. አንዴ ቀን ዮሴፍ ወዯ እሇት ተእሇት ስራው ሲሄዴ ምን ገጠመው_____________________ 

______________________________________________________________________ 

ከእሷ ጋር እንዱተኛ ትእዛዝ ሰጠቸው፡፡ዮሴፍ ጥሎት ሸሸ ነገር ግን ሲሸሽ ______________ነበር 

ጥል   የሸሸው (ቁጥር 12) የጲጢፋራ ሚስትም ይህን እዴሌ ተጠቅማ የውሸት ታሪክ 

የምትፈጥርበት ምክንያት አገኘች፡፡ 

ዮሴፍ የሷን ፈቃዴ ባሇመፈፀሙ ምክንያት ተበሳጭታ እሱን የሚጎዲ የሀሰት ወሬ አዘጋጀች ፡፡ይህ 

እሷ ያዘጋጀቸው የሀሰት ወሬ ምን ነበር ከቁጥር 13-18? ________________________ 

______________________________________________________________________ 
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2. በቁጥር 19 ሊይ ጲጢፋራ ወዯ እቤት ሲመጣ ምን ነበር የነገረችው? ___________________ 

______________________________________________________________________ 

የእርሱ ምሊሽ ምን ይመስሌ ነበር?______________________________________________ 

አሌተዯነቃችሁም (ምሳላ 20) ?_____________________ __________________________ 

3. ጲጢፋራ በዮሴፍ ሊይ ምን እርምጃ ወሰዯበት?___________________________________ 

 

ገሇፃ፤  በዘፍጥረት 39 የመጀመሪያው ቁጥር ውስጥ ዮሴፍ ምን ያህሌ የተከበር ሰው እንዯነበር 

አንመሇከታሇን ፡፡በጣም ውብ ፣ሉታመኑት የሚችሌ፣ግሌፅ፣እውነተኛ ፣ታማኝ የሆነ ወጣት 

ነው፡፡ከጌታው ሚስት የቀረበሇትን የዝሙት ግብዣ የሚያመጣበትን መዘዝ በማወቅ ተቃወማት 

፡፡አሁን ዮሴፍ እንዯ ወንጀሇኛ ተቆጥሯሌ፡፡በሙለ ሌቡ አምኖ ከዚህ በፊት በቤቱ ሁለ ሊይ 

የሾመው በዮሴፍ እንዯተባረከ ያመነው ጌታው አሁን የሚስቱን ውሸት ሰምቶ ዮሴፍን እስር ቤት 

ጥልታሌ፡፡ዮሴፍ የታሰረው የንጉሱ እስረኞች የሚታሰሩበት ቦታ ስሇነበር ምንም አማራጭ 

የሇውም፡፡ 

     ግን ሇምን? ዮሴፍን የመሰሇ ጥሩ  ሰው ሊይ እንዱህ አይነት  ነገር ሇምን ዯረሰበት?  

እግዚአብሄር ወዳት አሇ? እግዚአብሄር ከሱጋር የሚሆነው ዮሴፍ በሰሊም በነበረበት ወቅት ብዙ 

ሀብታም ሰዎች በዙሪያው በነበሩበት ግዜ ብቻ ነውእንዳ? እዯዚህ አይነት ጥሩ ሰው ሊይ እንዯዚህ 

አይነት ክፉ ነገር እንዱዯርስበት እግዚአብሄር ሇምን ፈቀዯ? እናንተም እግዚአበሄር የሚሰራው 

በዚህ መሌኩ ከሆነማ በመጀመሪ ከእርሱ ጋር መወያየት ያሇብኝ ነገር አሇ በሊችሁ ሳታስቡ 

አትቀሩም ፡፡ 

     እስቲ እራሳችሁን ዮሴፍ አዴርጋችሁ አስቡ ፡፡በእስርቤት ውስጥ በማህበረሰቡ ውስጥ ክፉ 

ማንነት ካሊቸው ስዎችመሀሌ ተጥሊችሁ አስቡ፡፡በጭንቅሊታችሁ ውስጥ የሚመሊሇሰው ጥያቄ 

ምንዴነው የሚሆነው?አምሊክ አሇኝ ብሊችሁስ እርዲኝ ብሊችሁ ወዯእርሱ ትጮሀሊችሁ? 

ወንዴሞቻችሁ ያዯረሱባችሁ አሌበቃ ብል አሁን ዯግሞ ይሄ የባሰ ነገር መጣ፡፡  

______________________________________________________________________ 

 

    ጥሌቅ ምሌከታ፡ ቅን ያሌሆነ ፍርዴ ተመሌክተናሌ፡፡ እኛ ግን እኛን በሚያንገሊቱን ሊይከነሱ 

የባሰ መራራ እንሆንባቸዋሇን፡፡በ1 ጴጥሮስ 2፡21-25 ይህንን እኛ “ከፍተኛው ጥሪ” እንሇዋሇን፡፡እስቲ 

ይህንን ጥቅስ ሌብ ብሊችሁ ተመሌከቱ  ጴጥሮስ ምሳላችን የሆነውን እየሱስን አንዴንመሇከተው 

ይፍሇጋሌ፡፡  

1. ጴጥሮስ በዚህ ክፍሌ ክረስቶስን ሌትመስለ ተጠርታችኋሌ ይሇናሌ “የተጠራችሁሇት ሇዚህ 
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ነውና፤ ክርስቶስ ዯግሞ ______________ እንዴትከተለ _____________ ትቶሊችሁ ስሇ 

እናንተ _______ ተቀብልአሌና።” 

2. ከዛም ጴጥሮስ ኢሳያስ 53፡9 ይጠቅስሌናሌ ፡፡እየሱስ ምንም ኃጢአት አሊዯረገም ይሇናሌ 

፡፡ሲያሰቃዩት እና ሲሰዴቡት ምን አዯረገ ይሇናሌ?________________________________ 

3. ቁጥር 23 እንዱህ እያሇ ይቀጥሊሌ____________________________________ይህን ሲሌ 

ምን ማሇቱ ነው? እየሱስ ተሸክሞ የነበረው የአባቱን ፈቃዴ ነበር፡፡በፍርደ ትክክሌ እና ፃዴቅ 

ሇሆነው አባቱ እራሱን አሳሌፎ ሰጠ፡፡ 

4. እየሱስ እኛ________________ ኃጢአታችንን በስጋው በመስቀሌ ሊይ ሉሸከም ፈቃዯኛ ነበር 

(ቁጥር 24)  __________ ሞተን _________ እንዴንኖር፥ እርሱ ራሱ በሥጋ__________ 

በእንጨት ሊይ ተሸከመ፤” እኔ እና አናንተ እርሱ በሰራሌን ስራ ተፈውሰናሌ፡፡ከአባት ጋር 

የነበረንን የተበሊሸ ግንኙነት አዯሰሌን፡፡እየሱስ የሰራሊቸውን ከመኑ ኃጢአተቸው ከእነሱ ጋር 

አይኖርም፡፡በመገረፉ ቁስሌ ተፈወሳችሁ። እንዯ _________ትቅበዘበዙ ነበርና፥ አሁን ግን 

ወዯ__________እና______ተመሌሳችኋሌ።(ቁጥር 25) 

 

ክፍሌ 5 

መሌመጃ፡ ወዯ ዘፍጥረት 39 ምዕራፉ ዮሴፍ በእስር ቤት እያሇ ይዯመዯማሌ፡፡ 

1. እንዯገና በቁጥር 21 ሊይ አምስት ያክሌ ተመሳሳይ ቃሊትን እናገኛሇን፡፡እዚህ አምስት ቃሊት 

ምንዴናቸው?________________________________________________________ 

2. ቁጥሩ በመቀጠሌ ዮሴፍ በእስር ቤት እያሇ እግዚአብሄር በምን አይነት መሌኩ ህሌውናውን 

ይገሌጥሇት እንዯነበር ይነግረናሌ፡፡_________________________________________ 

3. ቀጥር 23 የዮሴፍ ባህሪ በእስር ቤቱ አዛዥ በመታወቁ ምንክንያት የእስር ቤቱ ኃሊፊ ምን 

አይነት ኃሊፊነት ሇዮሴፍ ሰጠው?__________________________________________ 

4. የእስር ቤቱ ኃሊፊ ዮሴፍ በእርሱ ኃሊፊን ስር በመሆኑ በጣም ሳይዯሰት አይቀርም ፡፡ቁጥር23 

የእስረኞቹ አሇቃ _____________________________________________ 

     እግዚአብሄር ከዮሴፍ ጋር እንዲሇ እና በሚያዯርገውም ነገር ሁለ እንዯሚያከናውንሇት  

አውቋሌ፡፡ 

5. ጲጢፋራ እና የእስር ቤሩ ኃሊፍ በዮሴፍ ህይወት የተመሇከቱት ተመሳሳይነት ያሊቸው ነገሮች 

ምንዴናቸው (ቀጥር 23)____________________________________________ 

      ገሇፃ፡ ዮሴፍ ምን አዴርጎ ይሆን በእስርቤቱ ሃሊፊ  አይን ውስጥ የገባው፡፡እንዯ እስረኛ ምን 

አይነት ነገር ቢያዯርግ ነው ፡፡ዮሴፍ የሀሰት ክስ ሰሇባ እና ፍርዴ የተጣመመበት ሰው ነው፡፡በጣም 
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በተቆጣው የቀዴሞው አስተዲዲሪው ነው ወዯእስረቤት የተረወረው፡፡በዚህ እስር ቤት ውሰጥ ምን 

ያክሌ እንዯሚቆይ አሊወቀም ምናሌባትም እስሩ እዴሜ ሌክ ሉሆን ይችሊሌ ፡፡መርሳት የላሇብን 

ነገር ዯግሞ ዮሴፍ የሰው ሀገር ሰው ሇሀገሩ እንግዲ መሆኑን ነው፡፡የግብፅ ባህሌ እና ህዝቡ 

ባጠቃሊይ ዮሴፍ በአባቱ ቤት ይኖርበት ከነበረው የዘሊንነት (አርብቶ አዯርነት) ህይወት በጣም 

ይሇያሌ ፡፡ግብፃውያን የሰሇጠኑ ፣የተማሩ ያዯጉ ህዝቦች ናቸው፡፡ፈርኦን ዯግሞ  የግብፅ አስተዲዲሪ 

ነበር፡፡ 

    ከዮሴፍ ጋር ብትታሰሩ ኖሮ ስሇዮሴፍ  ምን ትታዘቡ ነበር? ስሇእርሱስ ምን ትመሰክሩ 

ነበር?ላልች እንዯመሰከሩት እናንተም በርግጥ እግዚአብሄር ከእሱ ጋር ነው ብሊችሁ መመስከር 

ትችለ ይሆን ? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  ግሊዊ ትግበራ፡  

1. እስቲ ወዯ 1ጴጥሮስ 3፡9 ተመሇሱ፡፡ዮሴፍ ሌንከተሇው  የሚገባ ምሳላ ያሇው ሰው 

ነው፡፡የእግዚአብሄር ሰው እንዯሆነ እና የብዙዎችን አይን የማረከ ሰው እንዯነበር 

ይታወቃሌ፡፡በእሱ ሊይ ስሌጣን የነበራቸውን ሰዎች አይን እንዯማረከ ተመሌክተናሌ፡፡ቁጥር 9 

ዮሴፍ ወንዴሞቹ ከሸጡት ግዜ አንስቶ የሚኖረው ህይወት ተመሳሳይ ነው አሰስቲ ይህንን 

ቁጥር በዝርዝር ፃፉት___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. ዮሴፍ ህይወቱን የሚመሇከተው የላልችን ህይወት ሉባረክበት በእግዚአብሄር እንዯተጠራ  

ነው፡፡ሇላልች የሚያሳየው መሌካምነት የተመሰረተው እነሱ በሚያዯርጉሇት መሌካም ነገር  ሊይ 

አይዯሇም፡፡ይኖር የነበረው ሌክ እንዯ እየሱስ እራሱን ሇታመነው እና በፅዴቅ ሇሚፈርዯው 

አምሊክ አሳሌፎ በመስጠት ነው፡፡(1ጴጥሮስ 2፡23)፡፡እነዚህ የዮሴፍ ህይወት ተሞክሮ 

ህይወታችሁን ምን ያህሌ  ፈተነው?_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. ዝንባላአችሁ፣ የቃሊት አጠቃቀም ምርጫችሁ ፣እንዱሁም በዴርጊት የሚገሇጠው ሀሳባችሁ 

በላልች ሰዎች ህይወት ውስጥ  ምንያህሌ ሌዩነት ይፈጥራሌ?_______________________ 

____________________________________________________________________ 

4. እራሳችሁን ሇላልች ሰዎች በረከት አዴርጋችሁ እንዲትኖሩ የሚገዲዯሯችሁ ነገሮች 

ምንዴናቸው?__________________________________________________________ 
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      ጸልት፡ ጌታ ሆይ እንዯ ዮሴፍ መሆን እፈሌጋሇሁ፡፡ጌታሆይ በላልች ህይት ሇውጥ 

ማምጣት እፈሌጋሇሁ፡፡ህይወቴ በሙለ በአንተ ፍቅር ተሞሊ እና በዚህም ምክንያት ላልች ያንተን 

ፍቅር በእኔ ህይወት አይተው ወዯአንተ ይሳቡ ዘንዴ እፈሌጋሇሁ ፡፡ አስቸጋሪ እና ክፉ ቀኖች 

ሲያጋጥሙኝ ከመመማረርና  ተስፋ ከመቁረጥ ጠብቀኝ፡፡በእኔ ሊይ ስሌጣን ኖሯቸው ሇሚበዴለኝ 

መሌካም ቃሌ እናገራቸው ዘንዴ በዚህም ውስጥ የአንተን ፍቅር መመሌከት ይሆንሊቸው ዘንዴ  

አስችሇኝ፡፡________________________________________________________________ 
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ትምህርት ሶስት 

 

 ሚስጥሩ ሇእግዚአብሄር ነው 
          

                   ዘፍጥረት 40-41 

 

 

 

 

                            የትምህርት ሶስት ቅኝት 

 

ቅኝት                                                                           

መግቢያ                                                                         

ትምህርት 3፡ዘፍጥረት 40-41 

 የላልች ህሌም                                                             

 ዮሴፍ ህሌማቸውን ፈታሊችው                                                

 የፈርኦን ህሌም እና ፍቺው                                                   

 የዮሴፍ አብይ እቅዴ ሇግብፅ                                                  

 ዮሴፍ በግብፅ ሊይ ጌታ ሆነ                                                  
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                                          ሚስጥሩ  ሇእግዚአብሄር ነው 

 

                                   መግቢያ  

 

    ዮሴፍ በብዙ መከራዎች ውስጥ አሌፏሌ ነገር ግን እግዚአብሄር ታማኝነቱን 

አሊጓዯሇበትም፡፡አንዴ እግዲ ነገር ተከሰተ፡፡በእስር ቤት ውስጥ ምን አንዯተከሰተ እና እግዚአብሄር 

እንዳት ግብፅን ሇመታዯግ እንዯተጠቀመበት፤ታሪኩን ተከታታለ፡፡ 

    በዮሴፍ ህይወት ውስጥ ያሇፉት ነገሮች በሙለ በህይወቱ ማሇፍ ይገባቸው ከሆነ 

ያስግገርማሌ፡፡እግዚአብሄር መከራ እና ስቃዩን ሉያስወግዴሇት አይችሌም  ነበር?ታዱያ ሇምን ዝም 

አሇው? ነቅታችሁ ዮሴፍ ሇመከራው የሰጠውን ምሊሽ ተመሌከቱ፡፡ባሇፈባቸው ሁኔታዎች ውስጥ 

ሁለ ዝንባላውን ተመሌከቱ፡፡በአስርቤት ውስጥ ባሇስሌጣናት ሇነበሩት ሰዎች የነበረው አመሇካከት 

ተመሌከቱ ፡፡አብረውት እስረኛ ሇነበሩት የነበረውን አመሇካከት እና ክብር ሌብ በለ፡፡ሇተሰጠው 

ኃሊፊነት ላሇው ቀርቶ ከርኦን እንኳን ሇተሰጠው ኃሊፊነት ምን አይነት ዝንባላ እንዲሇው 

ተመሌከቱ፡፡ 

    ዘፀአት 40 እና 41 የታሪኩን ዴምዲሜ አይነግሩንም፡፡ግዜ ወስዲችሁ የዮሴፍን ታሪክ በሙለ 

በማጥናት በነዚህ ሁለ ዘመናት እግዚአብሄር ሇዮሴፍ ምንያህሌ ታማኝ እንዯነበር ምስክርነታችሁን 

ስጡ፡፡   
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                                          ሚስጥሩ  ሇእግዚአብሄር ነው 

 

ክፍሌ 1 

  

    መግቢያ፤  ትምህርት 2 በጲጢፋራ ሚስት ውሸት የተነሳ ዮሴፍ እስር ቤት እንዯተጣሇ 

ተነጋግረን ትምህርት ሁሇትን አጠናቀናሌ፡፡በጌታው ቤት በሁለ ነገር ሊይ እምነት ተጥልበት 

በክብር ተሾሞ የነበረ ሰው ነበር፡፡ነገር ግን በተዯጋጋሚ የተዯረገሇትን የዝሙት ግዣ እምቢ ብል 

ሸሸ፡፡እሷም ዋሸች ፤ባሎም የሚስቱን ውሸት አምኖ አሁን ዮሴፍ መቼ እንኳን እንዯሚፈታ 

በማያውቅበት እስር ቤት ውስጥ ተጥሎሌ፡፡ 

   ዮሴፍ እስር ቤት ይጣሌ እንጂ እግዚአብሄር አሁንም ሇዮሴፍ ታማኝ ነው፡፡መጽሏፍ ቅደስ 

ምንም እንኳን ዮሴፍ በእሰር ቤት ቢሆንም እግዚአብሄር ከእሱጋር ነበር፡፡እግዚአብሄር ሇዮሴፍ 

መሌካምነቱን ያሳየው ነበር በእስርቤቱም ኃሊፊ ፊት ሞገስን ሰጥቶት ነበር በዚህም ምክንያት 

በእስር ቤት ውስጥ ኃሊፊነት ተሰጥቶት ነበር፡፡የእስርቤቱም ኃሊፊ እግዚአብሄር ከዮሴፍ ጋር  

እንዯነበር እና የሚሰራውን ሁለ ያከናወንሇት እንዯነበር አይቷሌ፡፡ 

    ነገር ግን በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ በጣም የተሳካሇት ስው ቢሆን እንኳ ምን ሇውጥ 

ያመጣሌ፡፡እግዚአብሄር ከእርሱ ጋር ካሇ ዮሴፍን ከእስርቤት አያስፈታውም ነበር?አንዴ ሰው ምንም 

አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ስሜቱ ተመሳሳይ ከሆነ ምንይዯረጋሌ፡፡ስሇዚህ እንዯዚህ ብሇን 

እንጠይቃሇን እግዚአብሄር ካሇንበት ሁኔታ ውስጥ ነፃ ያወጣናሌ ወይንስ ባሇንበት ሁኔታ ውስጥ  

ይመጣሌናሌ?  

 

      የቤት ስራ፤ ታሪኩ ዘፍጥረት 4 እና 41 ሊይ ሇግዜው ይቆማሌ፡፡ቀሪዎቹን የምናጠናቸውን 

ክፍልች መጨረስ ስሊሇብን ሁለንም ተምህርቶች በጥሌቀት አንመሇከታቸውም፡፡በመሌመጀው 

ያለት ጥያቄዎች ይህንን ምእራፍ በአግባቡ እንዴታጠኑት ይረዲችኋሌ፡፡ስሇዚህ እናንተም 

አጥኗቸው፣አንብቧቸው፣በማስታወሻ መያዛችሁንም ቀጥለ ምክንያቱም ሇወዯፊቱም መጽሏፍ 

ቅደስን ስታጠኑ ይጠቅሟችኋሌ፡፡ዘፍጥረት 40 በማንበብ ጀምሩ፡፡ 

 

መሌመጃ፡ ይህ ክፍሌ ስሇሁሇት በእስር ሊይ ስሊለ ባሇስሊጣናት የሚተርክ ክፍሌ ነው፡፡ 

1. እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ያጠፉትስ ጥፋት ምንዴነው?________________________ 

__________________________________________________________________ 
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2. መጨረሻቸውስ ምንዴነበር ?_____________________________________________ 

      የእስርቤቱ አዘዥ በማን እንዱጠበቁ ነበር አሳሌፎ የሰጣቸው?_____________________ 

3. በቁጥር 5 መሰረት ምን ተፈጠረ?__________________________________________ 

4. ቁጥር (6-8) ዮሴፍ በንጋታው ጠዋት ምን አስታወቃቸው?________________________ 

     ምን ጠየወቃቸው?_____________________________________________________ 

     መሌሳቸውስ ምን ነበር?_________________________________________________ 

5. ዮሴፍ የህሌሙ ፍቺ ከእግዚአብሄር ዘንዴ እንዯሆነ አምኗሌ፡፡ምን ነገራቸው (ቁጥር 8)? ___ 

__________________________________________________________________ 

6. ቁጥር 9-11 የጠጅ አሳሇፊው ህሌም ምን ነበር? _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. የዮሴፍ ፍቺስ ምን ነበር ቁጥር12-14?______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. በቁጥር 14 ሊይ ጠጅ አሳሊፊውን ዮሴፍ የጠየቀው ምን ነበር? _____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. በተጨማሪ ምን ዮሴፍ ምን ነገራቸው ቁጥር 15?______________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. ቁጥር 16-17 እንጀራ አበዛው ምን ህሌም አየ?________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. በቁጥር 18-19 ሊይ የዮሴፍ ፍቺ ምን ነበር?__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. የነበረው ዴግስ ምንን አስመሌክቶ ነበር ነበርቁጥር 20?___________________________ 

     ጠጅ አሳሊፊሇውን ምን ገጠመው ?_________________________________________ 

     እንጀራ አበዛውስ?_____________________________________________________ 

13. ዮሴፍ ህሌሙን ሲፈታሊቸው ሇእያንዲንደ እንዯነገራቸው እንዯዛው ሆነባቸው፡፡በቁጥር 23 

ሊይ የነበረው ችግር ምን ነበር?____________________________________________ 
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ክፍሌ 2 

 

     መግቢያ ፤ አሁንም ዮሴፍ በዴጋሚ ግፍ እየተፈፀመበት ነው ፡፡ጠጅ አሳሊፊው በዚህ ሶስት 

ቀን ውስጥ በሆነሇት ነገር በጣም በመዯሰቱ ምክንያት ዮሴፍ ሇፈረኦን እንዱያቀርብሇት የጠየቀውን 

ሁለ ሉያስታውሰው አሌቻሇም፡፡ተስፋቢስ ሆኖ በነበረበት ሁኔታ ውስጥ የምስራች የነገረውን 

ዮሴፍን እንኳን ሇንጉሱ ሉነገግርሇት ሉያመሰግነው እንኳን አሌመጣም ፡፡እናንተስ በእንዯዚህ 

አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ የረዲችሁን ፣ያበረታታችሁን  ሰው የረሳችሁበት  ሁኔታ ይኖር 

ይሆን ? 

 

የቤት ስራ፡ ዘፍጥረት 41፡1-40 ያሇውን አንብቡ፡፡ 

 

     መሌመጃ ፤ እግዚአብሄር አሁንም ሇሰዎች በህሌም ይናገራሌ ፡፡.ይህንንም ሁኔታ በዘፍጥረት 

37 ዮሴፍ ስሇተመሇከታቸው ሁሇት ህሌሞቹ ከቤተሰቦቹ ጋር  ሲነጋገር እንመሇከታሇን፡፡በምእራፍ 

40 ዯግሞ ጠጅ አሳሊፊው እና እንጀራ አበዛው ህሌም ሲያሌሙ እንመሇከታሇን፡፡አሁንም ከሁሇት 

አመት በኋሊ ህሌሙ ቀጥል እመሇከታሇን፡፡በዚህ ሰአት በእንዯዚሀ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሇሚገኙ 

ሰዎች ህሌም ከፍተኛ ጠቀሜታ አሇው፡፡ህሌሞቹ በአግባቡ ከተተረጎሙ የባሇ ህሌሙን የወዯፊት 

እጣ ይወስናለ፡፡ይህንን ጥናት ስናጠና መርሳት የላሇባችሁ ነገር ብዙ የምስራቅ አገር ነዋሪዎች 

የአየር ሁኔታቸው የእህሌ ምርታቸው በሙለ ከመሇኮዊ ጣሌቃ ገብነት  ጋር የተያያዙ  

ናቸው፡፡የረሀቡ ህሌም ትንታኔ ፈፅሞ ከዚህ ምዴር ጋር የተያየዘ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ 

 

1. ቁጥር 1- 4 በዚህ ግዜ ህሌም ያየው ማነው?____________________________________ 

   ህሌሙስ  ምን ነበር ?___________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

2. ፈርኦን እንዯገና ተኛ ላሊ ህሌምም አይቶ ተነሳ ያየው  ህሌም ምን ነበር ?____________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. ቁጥር 8 ሊይ ፈርኦን ምን አዯረገ ?__________________________________________ 

ሇህሌሙ ፍቺ መፈሇጉ የጠቀመው ነገር ምን ነበር?_________________________________ 

 

 



 

32 

 

     ትምህርት፡ በመጨረሻ ጠጅ አሳሊፊው በእስርቤት ውስጥ ከመሇቀቁ በፊት ስሊጋጠመው ነገር 

አስታወሰ፡፡ሇፈርኦንም በእስርቤት ውስጥ አብሮት ታስሮ ስሇነበረው የእስረኞቹ አሇቃ አገሌጋይ 

ስሇሆነው ዕብራዊ ወጣት ነገረው፡፡ፈርኦንም ዮሴፍን ከእስር ቤት አስጠራው፡፡ከእስርቤት 

ሲያስጠራው ፀጉሩን ተሊጭቶ ፣ምናሌባትም ገሊውን ታጥቦ ፣ሌብስ ቀይሮ ነው በንጉሱ ፊት 

የሚቀርበው፡፡ 

መሌመጃ፡ ከዘፍጥረት 41፡15 ጀምራችሁ አንብቡ 

1. ከዮሴፍ የፈሇገው ምን ነበር?_____________________________________________ 

2. የዮሴፍስ ምሊሽ ምን ነበር(ቁጥር 16)?______________________________________ 

3. ቁጥር 17-24 ፈርኦን ህሌሙም ሇዮሴፍ አካፈሇው፡፡በቁጥረ 24 ሊይ በመጨረሻ ምንዴነው 

ያሇው?_____________________________________________________________ 

4. ቁጥር 25፡ ዮሴፍ የፈርኦንን ህሌም ከመተርጎሙ በፊት ሁሇት አስተያየቶችን ተናገረ፡፡  

      ሀ. _______________________________________________________________ 

      ሇ .________________________________________________________ 

5. ቁጥር 26-27 የህሌሙ ፍቺ ምን ነበር? እግዚአብሄር ምን ሉያዯርግ ነው?_____________ 

__________________________________________________________________ 

6. ዮሴፍ  ሇፈርኦን የህሌሙም ፍቺ በራሱ ቃሌ ነገረው፡፡ሇፈርኦን እግዚአብሄር ምን ገሇጠሇት 

አሇ?_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

ክፍሌ 3 

     ትምህርት ፡ እግዚአብሄር በመሊው ግብፅ ሰባት የጥጋብ አመታት ከዛም ቀጥል ዯግሞ 

ይህንን የጥጋብ ዘመን የሚያስረሱ ሰባት የረሀብ አመታት እዘጋጅቷሌ፡፡ በቁጥር 32 ሊይ 

እንዯተነገረን ዯግሞ እግዚአብሄር እነዚህን ህሌሞች በሁሇት መሌኩ የተናገረበት ምክንያት 1. ነገሩ 

ከእግዚአብሄር ዘንዴ የተቆረጠ ስሇሆነ እግዚአብሄርም ይህንን እቅደን ያሇጥርጥር ስሇሚፈፅም፡፡ 

2..ይህንን እቅደን በፍጥነት ስሇሚፈፅም፡፡ 

 

መሌመጃ፡ በእነዚህ ሁሇት ቀጣይ ቁጥሮች ውስጥ ዮሴፍ ሇፈርኦን ቀጥተኛ መመሪያ ነው የሰጠው፡፡ 

1. ዮሴፍ እቅደን ሇፈርኦን አቀረበ(ቁጥር 33-36) 

     ሀ. ፈርኦን ይህንን  ኃሊፊነት የሚሰጠው ሰው ባህሪ ምን መምሰሌ አሇበት?____________ 

        _______________________________________________________________ 
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     ሇ. ፈርኦን ሉሾማቸው የፈሇገው ላልቹ ሰዎች እነማናው የሚጣቸውስ ስሌጣን ምንዴነው    

ቁጥር 34-36?_____________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

2. ፈርኦንና ባሇስሌጣናቱ ሇዮሴፍ እቅዴ ምሊሽ የሰጡት እንዳት ነበር?____________________ 

3. በቁጥር 38 ሊይ ያሳሰባቸው ነገር ምን ነበር?____________________________________ 

4. ቁጥር39 የፈርኦን ውሳኔ ምን  ነበር?_________________________________________ 

5. ሇየትኛው የዮሴፍ ባህሪ  ነበር ፈርኦን  እውቅና የሰጠው?___________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. የዮሴፍ ኃሊፊነት ምን ነበር?________________________________________________ 

7. የሚገዛሇት ማነው?______________________________________________________ 

8. ዮሴፍስ ሇማን ይገዛሌ ?___________________________________________________ 

 

     ገሇፃ፡  ወጣቱ ዮሴፍ በአንዴ ወቅት ባሪያ እና እንግዲ ሆኖ በመጣበት ሃገር ውስጥ ጥቂት 

ቆይቶ የሀገሪቱ ሁሇተኛ ሰው ሆኗሌ ፡፡ከፈርኦን በስተቀር ሁለም ይገዙሇታሌ ፡፡ 

1. ታዱያ ምን ታስባሊችሁ ? ካሳሇፋቸው ከእነዛ  አስቸጋሪ አመታት የተነሳ ፈርኦን የሰጠው 

ይህ ስፍራ ይገባዋሌ? በቀሊለ ምን ማሇት ነው የጨረሻው በረከት የመጀመሪያውን ስቃይ 

ያስረሳሌ?___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ጥያቄ መጠየቅ ምን ችግር አሇው?________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

     ምናሌባት ከዮሴፍ ጋር መመሳሰሌ ሇእናንተ ሊይቸግራችሁ ይችሊሌ ምክንያቱም የሚገባችሁ 

የስራ እዴገት አሌፏችሁ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ወይንም ዯግሞ ከፍተኛ ማእረግ ሉሰጣችሁ ሲገባ ይህም 

አሌፏችሁ ይሆናሌ፡፡ምናሌባት ዯግሞ እናንተ የተሻሇ ብቃት ኖሯችሁ የስራ እዴገት የሚገባው 

ሇእናንተ ሆኖ ሳሇ በብቃት ከእናንት ሇሚያንስ ሰው በግፍ ተሰጥቶ ይሆናሌ ፡፡ምናሌባት ዮሴፍ 

በወንዴሞቹ እንዯተጎዲ  እናንተ ዯግሞ በላልች ተጎዴታችሁ ይሆናሌ፡፡ ቤተሰቦቻችሁ ምንም ዋጋ 

የላሇው ተራ ህሌመኛ አዴርገው ቆጥረው እውጥተው ጥሇዋችሁ ይሆናሌ ፡፡ምናሌባት ዯግሞ 

ቤተሰብ ውስጥ የማትጠቅሙ እና ዋጋ የላሊችሁ አዴርገው ቆጥረዋችሁ ዘመዴ ጋ ተጠግታችሁ 

እንዴትኖሩ በገዛ ቤተሰቦቻችሁ ተገፍታችሁ ተጥሊችሁ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ያሇችሁበት ሁኔታ በጣም 



 

34 

 

ውስብስብ እና አስቸጋሪ ሉሆነን ይችሊሌ፡፡ምናሌባት ተማሪዎች ከሆናችሁ የመጨረሻውን ትንሽ 

ውጤት አግኝታችሁ ይሆናሌ፡፡ወይ ዯግሞ በጣም ብዙ ውሇታ የዋሊችሁት ሰው ላሊው ቀርቶ  

ምስጋና እንኳን ነፍጓችሁ ይሆናሌ፡፡ህይወታችሁን እንኳን ስሇሱ አዯጋ ሊይ የጣሊችሁሇት ሰው 

ምንም ስፍራ ሊይሰጣችሁ ይችሊሌ፡፡ 

      ይህንን የዮሴፍን ታሪክ ካጠናን በኋሊ ግን በህይወታችን  ሊሇንበት ሁኔታ የምንሰጠው 

ምሊሽ  የራችንን ዴርሻ ይሆናሌ ፡፡ጲጢፋራም ሆነ የእስርቤቱ አዛዠ ያረጋገጡት አንዴ ነገር 

እግዚአብሄር ከዮሴፍ ጋር መኖሩን ነው፡፡የእግዚአብሄር በረከት በእርሱ ሊሇይ ነበር የሚሰራውን 

ሁለ ያከናውንሇት ነበር፡፡ባሇፈበት የህይወት ሌምድቹ ሁለ ውስጥ እግዚአብሄር ፈርኦን ሇሚሰጠው 

ስፍራ ያዘጋጀው ነበር፡፡በመጀመሪያ በጲጢፋራ ቤት እና አርሻ ሊይ ስሌጣን እና ኃሊፊነት 

ተሰጠው፡፡ቀጥል ዯግሞ እስር ቤት ውስጥ ሇሚሆነው ነገር ሁለ ኃሊፊነት ተሰጠው፡፡አሁን ዯግሞ 

ሇመሊው ግብፅ መትረፍ ኃሊፊነት ተሰጠው፡፡እዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነን የሚቀጥሇው ነገር  

ማጉረምረም እና ማማረር ነው እንጂ እንዯ ዮሴፍ ነገሮችን በብቃት መወጣት 

ያስቸግራሌ፡፡በምንሰራው ስራ ውስጥ የእግዚአብሄርን በረከት መመሌከት መቻሌ በጣም አስቸጋሪ 

ነው፡፡ይህ ሇከፍተኛ ጥሪ ያዘጋጀናሌ፡፡ ”ከነገሮች በሊይ ሂዴ” ሌንሌ አንችሊሇን ይህ በአብዛኛው 

ተመሳሳይ ሀሳብ ነው የያዘው ፡፡የተጠራነው ከነገሮች እና ከሁኔታዎች በሊይ አሌፈን እንዴንሄዴ 

እና በነገራችን ሁለ እግዚአብሄርን እንዴናይ አና እንዴንታመን በእርሱም ስኬታማ እንዴንሆን 

ነው፡፡  

  

ግሊዊ ትግበራ፡ እስቲ ጊዜ ወስዲችሁ በግሌ ህይወታችሁ ባለት  ሁኔታዎቸች ሊይ ይህንን በተግባር 

ተሇማመደባቸው፡፡ 

1. እስቲ የተናቃችሁበትን  ዘቅተኛ ግምት ተሰጥቷችሁ የነበረበትን ወቅት አስታውሱ፡፡በዚህ 

ሁኔታ ውስጥ ሆነችሁ ምን አስታወሳችሁ?__________________________________ 

2. ምን ጠብቃችሁ ነበር?_________________________________________________ 

3. በትክክሌ በዛን ወቅት ምን ተፈጠረ?_______________________________________ 

4. ሇዛ ሁኔታ የሰጣችሁት  ምሊሽ ምን ይመስሌ ነበር?____________________________ 

5. በተሇየ መሌኩ በዛ ሁኔታ ውስጥ ምን አዯረጋችሁ? ሇምን?_______________________ 

_______________________________________________________________ 

6. ያሇፈውን ሁኔታችሁን ስትገሌፁ አሁን ሊሊችሁበት ሁኔታ ምን ተማራችሁበት?________ 

_______________________________________________________________ 

7. ይህንን ገሇፃ ስታዯርጉ ባሊችሁበተ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሄርን በየትኛው የህይወታችሁ 
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ክፍሌ  አብሯችሁ አገኛችሁት?___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

     ጸልት፡ኦ! ጌታ ሆይ እንዲንዴ ግዜ በራሴ እውቀት እና ችልታ ሇይ በመዯገፌ ይቅር 

በሇኝ፡፡ስሌጣን እና ኃይሌ እንዯሚያስፈሌገኝ አመንኩ አሁኑኑ እንዯሚያስፈሌኝ አመንኩ፡፡ዮሴፍ 

የትህትና ምሳላ ነው፡፡ጲጢፋራንም ሆነ የእስረኞቹን አሇቃ እንዯሚገባ አግሌግሎሌ፡፡ሇእኔም 

አገሇግሊቸው እና እገዛሇቸው ዘንዴ በስራ ቦታዬ አሇቆችን ፣አስተዲዲሪዎችን፣ባሇስሌጣኖችን 

በህይወቴ ሰጥተኸኝ ነበር እኔ ግን እንዯዮሴፍ አሊዯረኩም፡፡ዮሴፍ በእርሱ ህይወት  እና ከእሱ 

ህይወት ውጪ ስራ እየሰራህ እንዲሇህ አምኖ ነው የኖረው፡፡ከእኔም ጋር እንዲሇህ እረዲ ዘንዴ 

አባክህ ሌቤን ክፈትሌኝ፡፡የምትሰጠኝ ስኬት ላልችን ወዯአንተ የሚያመጣቸው 

ይሁን::_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 4 

 

     መግቢያ፡ ፈርኦን በግብፅ ሇሚፈጠረው ነገር በሙለ ኃሊፊነቱን ዮሴፍ እንዱወስዴ 

መርጦታሌ፡፡ዘፍጥረት 41፡41-45 ዮሴፍ አዱሱን የሹመት ስራውን እንዯጀመረ ይነግረናሌ፡፡አንዲንዳ 

በእኛም ጉባኤዎች ውስጥ አንዴ ሰው የአገሌግልት ሹመት ሲሰጠው እንዯዚህ አይነት ስርአቶች 

ይፈፀማለ፡፡ በመጀመሪያ ፓስተሩ ይመረጣሌ ከዚያም ይሾማሌ፡፡ከዛም በፓስተሩ አንገት ሊይ አንገት 

ሌብስ መሳዩ ባሇቀሇም ጨርቅ ይዯረጋሌ የዚህም ትርጉሙ ከዚህ በኋሊ ይህንን ስራ በሀሊፊነት 

የሚሰራው ይሄ አካሌ ነው የሚሌ ነው፡፡ፈርኦንም የዮሴፍን መምረጡን እና መሾሙን እሱም 

ከህዝቡ ምን እንዯሚጠብቅ ሇህዝቡ አስታወቀ፡፡ 

የቤት ስራ፡ ዘፍጥረት 41፡41-57 ያሇውን ክፍሌ አንብቡ፡፡ 

መሌመጃ፡  

1. ቁጥር 41፡ ፈርኦን ሇዮሴፍ ምን አሇው?___________________________________ 

2. ዮሴፍ እንዯሁሇተኛ ሰው አሇባበሱ እንዳት ነበር  ? 

         ሀ. ____________________________________________________________ 

         ሇ .____________________________________________________________ 

         ሏ .____________________________________________________________ 
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3. በመጨረሻ በሰረገሊ ሊይ ሆኖ ሁኔታው ምን ሉመስሌ እንዯሚችሌ  አስቡት፡፡እንዳት 

የሚገርም ነገር ነው፡፡የዮሴፍ በግብፅ ሁለ ሊይ ከፈርኦን ቀጥል ሁሇተኛ ሰው መሆኑ 

በአዯባባይ ታወጀ ፡፡ፈርኦን ፈርኦን መሆኑን አወጀ ዮሴፍን ሇሱ የሚታዘዝ መሆኑን 

እንዯዚሁ፡፡ 

4. ሇዮሴፍ አዱስ ስም ሰጠው፡፡የተሰጠው አዱስ ስም ማን ነው?____________________ 

5. ፈርኦን ሇዮሴፍ ሚስትም ሰጥቶታሌ ስሟ ማን ይባሊሌ?_______________________ 

 

     ገሇፃ ፡ ዮሴፍ ይህ ሁለ ነገር ይገባዋሌ ብሊችሁ ታስባሊችሁ ይህ ሁለ ግርግር ሇዮሴፍ 

ይበዛበት ይሆን፡፡ወይንስ ምንያህሌ ታሊቅ ሃሊፊነት እንዯሰጠው አስቡ፡፡ይህ ሁለ የፈርኦን የአዯባባይ 

ሽሌማት ሇህዝቡ  የሚስተሊሌፈው መሌእክት ምንዴነው? ሌክ ፈርኦን ሲያሌፍ እጅ እንዯሚነሱት 

እና ክብር እንዯሚሰጡት ሇዮሴፍም የሚዯረግሇት ተመሳሳይ ነገር ነው፡፡ 

ከጥቂት ቀናት በፊት ዮሴፍ እስር ቤት ውስጥ እንዯነበረ እና በዚያም ስራውን እያከናነ እንዯነበር 

እና ከቀናት በኋሊ በዚህ አይነት ሁኔታ ስናየው ሇእግዚአብሄር ታሊቅነት ክብር እንሰጣሇን፡፡ከቆሻሻ 

እና ውዲቂ ከሞሊበት እስርቤት ስቦ አውጥቶ እንዱህ በክብር ስፍራ ያስቀመጠው እግዚአብሄር ነው፡፡ 

 

      ማሰሊሰሌ ፤ መዝሙር 40፡1-3 ዮሴፍ ስሇነበረበት ሁኔታ የሚገሌፅ ቢሆንም እናንተም  

ያሇፋችሁበትን ሁኔታ የሚገሌፁ ቃሊትን ሌታገኙ ትችሊሊችሁ፡፡መዝሙረኛው እግዚአብሄር 

እንዯሚሰማው ተማምኖ በችግሩ ወዯ እግዚብሄር ስሇጮኸውን ጩኸት ይናገራሌ፡፡ዮሴፍም ብዙ 

መከራዎችን ታግሷሌ ከእስማኤሊውያን ጋር ወዯግብፅ ያዯረገው ጉዞ ፣በእስርቤት ያሳሇፈው ግዜ 

እነዚህን ሁለ አሳሌፏሌ፡፡ይህ አዱሱ የሹመቱ ቀን ነው፡፡ብዙዎች እግዚአብሄር ያዯረገሇኝን አይተው 

እግዚአብሄርን እንዱፈሩ እና እግዚአብሄርን እንዱታመኑት አዱስ ዝማሬን በሌቤ 

ጨመረሇኝ፡፡ይህንን ቁጥር በካርዲችሁ ሊይ ፃፉት፡፡በተስፋ እና በዓሊማ  ህይወታችሁን ይሞሊ ዘንዴ 

ያገሌግሊችኋሌ፡፡የእግዚአብሄርን በህይወታችሁ መኖር ያረጋግጡሊችኋሌ ያፅናኗችኋሌ፡፡ ጥሌቁ 

ጉዴጓዴ እንዯ እስረኛ ቢይዛችሁ እንኳን እግዚአብሄር ፈፅሞ አይተዋችሁም፡፡ 

 

ክፍሌ 5   

መሌመጃ፡ ዘፍጥረት 41፡46-57 

1. ዮሴፍ በፈርኦን ቤት ማገሌገሌ ሲጀምር እዴሜው 30 አመት እንዯነበር ቁጥር 46 

ይነግረናሌ፡፡እስቲ ይህን የሙለነት እዴሜ  ግፁት፡______________________________ 

__________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

2. ቁጥር 50፡ በዚህ ቁጥር ሊይ ዮሴፍ እና አስናት በዚህ በዚህ በሙለነት እዴሜያቸው በሁሇት 

ወንዴ ሌጆች እንዯተባረኩ ይነግረናሌ የሌጆቻቸው ስም? 

        ሀ. _________________________ትርጉሙም______________________ 

        ሇ.__________________________ትርጉሙም______________________ 

3. የበረከት እና የመትርፍረፍ አመት ወይንም አመታት የምግብ ፍሊጎትን ከማርካት የዘሇሇ 

ያሊቸው ትርጉም ምንዴነው? ውጥረትን፣ሁሇንተናዊ ዯህንነትን ፣እና አስተሳሰብን ወዘተ 

አስቧቸው___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. የተትረፈረፈ የአመት ወይንም የሁሇት አመት በረከት በህይወታችሁ ሊይ የሚያመጣው 

ሇውጥ ይኖራሌ?______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. የጥጋብ አመት ሲያሌቅ የረሀብ ዘመን ይቀጥሊሌ በቁጥር 54 ሊይ ስሇግብፅ ምን ተነግሮናሌ? 

________________________________________________________________ 

     ትምህርት ፤ ግብፃውያን ሌክ የረሀቡ ጉዲት ሲሰማቸው ዮሴፍ ያዘዛቸውን በሙለ 

እንዱፈፅሙ ወዯመራቸው ወዯፈርኦን መጡ፡፡ሌክ የረሀቡ ሃይሌ እየጨመረ ሲመጣ ጎተራዎቹ 

ተከፍተው እህሌ ይሸጥ ጀመር፡፡ትንሽ አስቸጋሪ ነገር ተፈጠረ ያም በቁጥር 57 ሊይ የተፃፈው 

በአጎራባች ያለ ሀገራት በሙለ ረሀቡ አዲረሳቸው፡፡በዙሪያው ካለተ ሃገራትም እህሌ ያሇው ግብፅ 

ብቻ ነበር፡፡ስሇዚህ ከሁለም ሀገራት ወዯ ግብፅ  ዮሴፍጋ እህሌ ሇመሸመት ይመጡ ጀምር፡፡ 

“በምዴር ሁለ ራብ እጅግ ጸንቶ ነበርና።” 

 

ገሇፃ፡ እሺ አሁን አስተሳባችሁን ተጠቀሙ፡፡ይህንን ረሀብ በግብፅ ሊይ ያመጣው 

ማነው?_________________________________________________________________                     

እግዚአብሄር የተሰበረውን የአባት እና የሌጆቹን ግንኙነት ሇማስቀጠሌ የተጠቀመበት መንገዴ 

ይሆን? ያዕቆብ እና ሌጆቹ በከንአን በታሊቅ ረሀብ ውስጥ ናቸው ፡፡ዮሴፍ ዯግሞ ከተትረፈረፈው 

ጎተራ እህሌ ይሰፍራሌ፡፡ዮሴፍ አባቱንም ወንዴሞቹንም ቤተሰቡን ባጠቃሇይ ዘንግቷሌ፡፡ (ቁጥር 51) 

በአስቸጋሪ ሁኔታ ወዯግብፅ ያመጣው በግብፅም ምዴር ፍሬያማ ያዯረገው እግዚአብሄር እንዯሆነ 

አሳውቆናሌ፡፡ 

       በዚህ ስፍራ ሊይ ዮሴፍ በግብፅ ምዴር ስሊሳሇፈው መከራ እና ስሇፅናቱ የሚነግረን ታሪክ 

እናገኛሇን ወዯግብፅ ሲመጣ ሇባህለም ሆነ ሇህዝቡ ባእዴ ነበር ወዯዛ ሀገር መምጣቱንም ማንም 
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አያውቅም ነበር፡፡ቀጥል ዯግሞ በአመንዝራ እና በወንጀሇኛነት ተከሶ እስር ቤት ገብቷሌ፡፡ነገር ግን 

አሁንም እግዚአብሄር ከእርሱ ጋር እንዲሇ ተነግሮናሌ፡፡ነገር ግን አሁን ፈርኦን ካከበረው አንዱሁም 

ቤተሰብ መስርቶ ሌጆች ከወሇዯ በኋሊ “ይህ ሁለ የሆነብኝ ምን አጥፍቼ ይሆን” የሚሌ  የሌብ 

ጩኸት ይሰማሌ ፡፡አሁንም በምዴሪቱ ሊይ ሁሇተኛ አዛዥ ሆኖ ባሇበት ስፍራ በላሊ መሌኩ ላሊ 

የሌብ ጩኸት ይሰማሌ፡፡ “ይሁለ እንዱዯረግሌኝ እኔ ማነኝ፡፡” 

     በእነዚህ ሁለ አመታት እግዚአብሄር ፀጋ ከዮሴፍ ጋር ነበር፡፡ከግብፃውያን አማሌክት እጅጉን 

ከሚሇየው የአባቶቹ አምሊክ እግዚአብሄር ጋር የጠበቀ ግንኙነት አሇው፡፡ይህ አምሊክ መሀሪ አምሊክ 

ነው፡፡በፍፁም ትቶት አየውቅም በመንገሊታት ውስጥ እያሇ አንኳን አሌተወውም፡፡ 

  እግዚአብሄር እነዚህን ሁለ የዮሴፍ አስቸጋሪ የህይወት ጉዞዎች እሱን ሇመቅረፅ እና ሇመሰራት  

እያወቀም ይሁን ሳያውቅ  እግዚአብሄር እሱን ዲግም ከአባቱ ፣ከወንዴሞቹ ባጠቃሊይ ከቤተሰቦቹ 

ጋር ሇመቀሊቀሌ እያሰሇጠነበት ያሇው መንገዴ ነበር፡፡ 

 

ግሊዊ ትግበራ፡ 

1. መራራ የሆነ መሇየት፤ በጣም ከምትወዶቸው ሰዎች ተሇይታችሁ ታውቁ ይሆን? አሁን 

በተሇይ ወዯሌባችሁ የሚመጣ ሰው አሇ?____________________________________ 

2. አሁን ዯግማችሁ ከተሇያያችሁት ሰው ጋር እዯገና ሇመገናኘት አሁን የበሰሊችሁበት ግዜ 

እንዯሆ ታስባሊችሁ?__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. ትናንት  ያሳሇፋችኋቸው ችግሮች ነገን ምን ሉሆን እንዯሚችሌ ሇመገት አስችሇዋችሁ 

ያውቁ ይሆን?_____________________________________________________ 

4. የመረረ መሇየትን ካዯረጋችሁ በኋሊ  ያሇችሁበትን ሁኔታ በምን መሌኩ ሇውጦታሌ?____ 

________________________________________________________________ 

 

ጸልት፡በራሳችሁ ቃሌ በሌባችሁ ያሇውን ጩኸት ሇጌታ አቅርቡሇት”ይህ ሁለ አንዱሆንብኝ 

ያጠፋሁት ምንዴነው”?______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

እዯገና ሌባችሁ በምስጋና ይሞሊ እና እግዚአብሄር በፀጋው ስሇሰጣችሁ ነፃነት ሌባችሁን በምስጋና 

ወዯጌታ አንስታችሁ እንዱህ በለት “እግዚአብሄር ሆይ ይህ ሁለ እንዱዯረግሌኝ እኔ ማነኝ”  
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           ትምህርት አራት 

ትሹን ወንዴማችሁን ወዯእኔ 

አምጡት 
                  ዘፍጥረት 42 እና 43 -ገዢው 

 

 

 

የትምህርት 4 ቅኝት 

ቅኝት                                                                           

መግቢያ                                                                         

ትምህርት 4፡ዘፍጥርት 42 -43 

 የያዕቆብ ሌጆች ወዯግብፅ ተሊኩ                                                

 እንዯ እንግዲ እና እንዯ ሰሊይ አቀባበሌ                                          

 የዮሴፍ ሌግስና                                                             

 ያሌታረመ ጥፋት                                                           

 በዴጋሚ ወዯ ከነእን                                                        

 ዮሴፍ እና ቢንያም                                                         
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                                            ትንሹን ወንዴማችሁን አምጡት 

 

 

                                     መግቢያ  

 

       ረሀቡ  የጠናው በግብፅ ብቻ አሌነበረም ነገር ግን ያዕቆብ እና ሌጆቹ በሚኖሩባት በከነአንም 

ተመሳሳይ ሁኔታ ነበር፡፡ “በግብፅ ምግብ አሇ” የሚሇው ቃሌ በምዴር ሁለ ወጥቷሌ ፡፡ሇያዕቆብ እና 

ሇሌጆቹ እንዱሁም ሇቤተሰቦቹ በሙለ ይህ ምን ማሇት ይሆን? ዮሴፍ ወንዴሞቹን ሲመሇከት ምን 

ተሰምቶት ይሆን ፡፡ሇወንወዴሞቹ ምን አይነት ፊት እንዱያሳያቸው ትጠብቃሊችሁ የእናንተ 

ወንዴሞች ቢሆኑና እናንተን በተመሳሳይ መሌኩ በዴሇዋችሁ ቢሆን ምን ታዯርጉ ነበር? 

    ዮሴፍ ያሇ ጥፋቱ  ታስሯሌ፡፡ወንዴሞቹ በራሳቸው ጥፋት ምንያህሌ ህሉናቸው እንዯተሰቃየ 

እና የራሳቸው ህሉና አስረኞች እንዯነበሩ ተመሌከቱ ፡፡እስቲ መርምራችሁ ዴረሱበት በዚህ ሁለ 

አመት በአንዴነት አስተሳስሮ የያዛቸው ነገር ምን ይመስሊችኋሌ? ከህይወት ሙሊት ያጎዯሊቸው 

ምንዴነው 

    ዮሴፍ በወንዴሞቹ ሊይ ጠበቅ ያሇ እረምጃ ወስዶሌ፡፡እስቲ ሁኔታውን ተመሌከቱ፡፡ምን ነበር 

የዯመዯሙት ፈርኦን ስሇዚህ ሁኔታ ቢሰማ ውጤቱ ምን ሉሆን ይችሊሌ? ምግብ ይከሇከለ ይሆን  

አባታቸው ስሇተፈጠረው ነገር አውነታውን ያውቅ ይሆን? በፈፀሙት ወንጀሌ ምክንያት ይታሰሩ 

ወይንም ይገዯለ ነበር፡፡ 

    ጥያቄው ሇኛም ጥያቄ ሀኖ ይቆያሌ ፡፡እስቲ አስቡ ባዯረግነው ወይንም ባሊዯረግነው ነገር ሇእስር 

የሚዲርገን ነገር ገጥሞን ያውቅ  ይሆን? በአንዴነት ያስተሳሰረን ምንዴነው ?በህይወታችን 

ያሌተፈታ ጥያቄ  ምንዴነው?  እራሳችንን መጠየቅ ይኖርብናሌ፡የምኖረው በራሴ የጥፋተኝነት 

፣የእፍረት አስርቤት ውስት ምንም የመውጫ አማራጭ እንዯላሇ አስቤ በዛውስጥ ተዘግቼ ይሆን 

ከ? ህይወት መንገዴ ሊይ የጠፋሁት በዚህ ምክንያት ይሆን እስቲ የዮሴፍን ሌብ መርምሩ እና 

አእምሮን የሚያሌፈውን የጌታን ሰሊም አስቡ፡፡ 
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                                                  ትንሹን ወንዴማችሁን አምጡት 

 

 

ከፍሌ 1 

 

    መግቢያ፡ ዮሴፍ  ብዙ ተጉዟሌ ፡፡በአስራ ሰባት አመቱ እራሱን በጥሌቅ ጉዴጓዴ ውስጥ 

አገኘው በሰሊሳ አመቱ ዯግሞ እራሱን የፈርኦኖቹ ምዴር የግብፅ ሁሇተኛ አዛዥ ሰው ሆኖ 

አገኘው፡፡ሀገሪቱም  የመጨረሻ ዯረጃ ሊይ ዯርሳሇች፡፡ሊሇፉት ሰባት አመታት የምዴሪቱ ጎረተራዎች 

ሁለ ሞሌተው እስኪትረፈረፉ ዴረስ ምርጥ ጥራት ያሇው እህሌ አምርታሇች፡፡አሁን ዯግሞ ከሰባት 

አመታት በኋሊ ዯግሞ የረሀቡ ስሜት በግብፅ እና በአጎራባች ሀገሮች በሙለ ተዲርሷሌ፡፡ፈርኦን 

የዮሴፍን ምክር በመስማቱ ምክንያት እና ህዝቡ ምሊሽ በመስጠቱ ሇዚህ ክፉ ቀን 

ተዘጋጅተዋሌ፡፡ይህም ቃሌ በምዴር ሁለ ወጥቷሌ “በግብፅ መግብ አሇ!” 

አስቲ ይህ ዜና ግብፅን በኢኮኖሚ፣በፖሇቲካ ላሊው ቢቀር የምርታማነት አምሊካቸውንም 

በማስተዋወቁ ረገዴ ምን ያህሌ እንዯጠቀማቸው ግሇፁ _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

የቤት ስራ ፡ ዘፍጥረት 42 አንብቡ 

መሌመጃ፡ በከነአን የነበረው ሁኔታ በጣም አስከፊ ነበር ያዕቆብ ዯግሞ በግብፅ እህሌ እንዲሇ 

ሰምቷሌ፡፡ 

1. በቁጥር 1 እና 2 ያዕቆብ ከሌጆቹ ጋር የፈራ ይመስሊሌ፡፡ወንዴሞቹ ዮሴፍን ከሸጡት ሃያ 

አመት አሌፎታሌ፡፡ያዯጉ እና እዴሜያቸው አባታቸውን የሚጦሩበት እዴሜ ሊይ ነው ያለት 

፡፡እነሱ ስሊዯረጉት ሁኔታ ምን ታስባሊችሁ?___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. ያዕቆብ ምን እንዱያዯርጉ ነገራቸው?________________________________________ 

3. ቁጥር 3 ከ_______________በቀር ሁለም እህሌ ሇመሸመት ወዯግብፅ ወረደ፡፡ሇምንዴነው 

እሱ እቤት የቀረው?___________________________________________________ 

4. ቁጥር 6 በግሌፅ ዮሴፍ እንዯ አስተዲዲሪነቱ እህሌ ይሸጥ እንዯነበር 

እንመሇከታሇን፡፡ወንዴሞቹም እንዯዯረሱ ያገኙት ዮሴፍን ነበር፡፡በመጀመሪያ ያዯረጉት ነገር 
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ምንዴነው?__________________________________________________________ 

5. ቁጥር 7 ሊይ ምን ተነግሮናሌ?____________________________________________  

ዮሴፍ አውቋቸዋሌ ነገር ግን እንዲወቃቸው እንዱያውቁ አሌፈሇገም፡፡ ነገር ግን ምን 

አዯረገ?_____________________________________________________________ 

6. ምን ጠየቃቸው?______________________________________________________ 

7. ወንደሞቹ ፈሌገው የመጡት ምግብ ሇመግዛት  እንጂ ከሌጅነቱ ጀምሮ ሲጠለት የነበረውን 

ተወዲጁን መንዴማቸውን አይዯሇም፡፡ሁኔታዎቹ ተሇውጠዋሌ፡፡ጠረጴዛዎቹ ዞረዋሌ፡፡ዮሴፍ 

ምግብ ፍሇጋ እንዯመጡ አውቋሌ፡፡በቁጥር 9 ሊይ ህሌም ሇሚሇው ቃሌ የተጠቀሰውን 

ማጣቀሻ ተመሌከቱ ወዯ ዘፍጥረት 37 ፡5፣9 እና የዮሴፍን ታሪክ አንብቡት ፡፡ 

8. ዮሴፍ እንዯ እንግዲ ማስተናገደን ቀጥሎሌ፡፡በቁጥር 9 ሊይ ያቀረበባቸው ክስ ምን ነበር?____ 

__________________________________________________________________ 

9. አስር ሰዎች እና ዮሴፍ ነገር ግን ዮሴፍ አስተዲዲሪ ነበር፡፡ወዯ ከነአን ሉወስደት 

የሚያስፈሌጋቸው እህሌ አሇው፡፡ዮሴፍ የጠየቃቸው ምንዴነው?_____________________ 

__________________________________________________________________ 

10. ቁጥር 11 እና 13 ስሇቤተሰባቸው ምን ነገሩት?________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11.  ዮሴፍ ፅኑ ሰው ነበር፡፡እነሱንም ሰሊዮች ናችሁ እያሇ መክሰሱን ቀጥሎሌ፡፡በቁጥር 15 ሊይ 

ምን አይን  ፈተና አዘዛቸው?_____________________________________________ 

12. ዮሴፍ ሇምን ይህንን ፈሇገ ዮሴፍ ሇማወቅ የፈሇገው ነገር ምንዴነበር?________________ 

_________________________________________________________________ 

13. ቁጥር 16 እና 17 ዮሴፍ ያዘዛቸው ምን ነበር?________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  ክፉኛ መፈታተኑን ቀጥሎሌ፡፡የተናገሩት ነገር እውነት መሆኑን ሇማረጋገት ፈሌጓሌ፡፡እቤት 

ያሇው  ነገር ሌክ እነሱ እንዲለት መሆኑን ማረጋገጥ ፈሌጓሌ፡፡ 

 

ክፍሌ 2 

 

መሌመጃው ቀጥሎሌ፡ በቁጥጥር ስር ከዋለ ሶስት ቀን ሆኗቸዋሌ፡፡ 

1. በእነዚህ ቀናት እነዚህ ወንዴማማቾች ስሇምን የሚያወሩ ይመስሊችኋሌ ከዚህ በኋሊ ከዚያ 

እንዯማይወጡ ያስቡ ይሆን ይህ አስተዲዲሪ ከእነዚህ ሰዎች ጋር ያሇው  ጉዲይ ምን 
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ይሆን እናንተ በዚህ ስፍራ አብራችኋቸው ብትሆኑ ንግግሩ በምን መሌኩ የሚካሄዴ 

ይመስሊችኋሌ?_____________________________________________________ 

2. ዮሴፍ ትእዛዙን ቀየረ፡፡ሰዎቹ የነገሩት ምንዴነው? 

       ሀ. ቁጥር 18_______________________________________________________ 

       ሇ. ቁጥር 19 ______________________________________________________ 

       ሏ. ቁጥር 20_______________________________________________________ 

3. ቁጥር 21-22 እነዚህ ወንዴሞች እነዚህን አመታት በሙለ ተሸክመውት የነበረውን 

የጥፋተኝነት ህመም ይገሌፀዋሌ፡፡አስቲ በራሳችሁ ቃሌ ተሸክመውት የነበረውን 

ጥፋተኝነት ግሇፁት?_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ሮቤሌ እራሱን ንፁህ ሉያዯርግ ፈሇገ፡፡እንዯዚህ አይነቱን ሰው አቶ  “ነግሬያችሁ ነበር” 

እንሇዋሇን፡፡ነቀፋው ምን ነበር?__________________________________________ 

        ይህንን ያሇውን ሇመጀመሪያ ግዜ የተናገረው ይመስሊችኋሌ?_____________________ 

        ክሱ ምን ነበር?____________________________________________________ 

5.  በቁጥር 23 ሊይ የሚበኘው አስዯሳቹ መገሇጥ ምንዴነው ከዚህ በፊት እንዯዚህ 

አስባችሁት ታውቀቃሊችሁ?___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. ሇወንዴሞቹ ንግግር የዮሴፍ ምሊሽ ምን ነበር?______________________________ 

        ስሜቱን ከተቆጣጠረ በኋሊ በዴጋሚ ምን አዘዛቸው?__________________________ 

        ________________________________________________________________ 

7. ቁጥር 25 ዮሴፍ ዯግ ነበር፡፡እንዳት ነበር ሇጋስነቱነ የገሇፀው 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________እና 

3. _____________________________________________________:: 

 

ከፍሌ 3 ፡ 

 

     ገሇፃ፡ ዮሴፍ ሇወንዴሞቹ የማይገባቸውን ነው ያዯረገሊቸው፡፡እነሱ ሉገዴለት ነው የፈሇጉት 

እሱ ግን ብዙ መሌካምነት አሳያቸው፡፡አስቲ ወዯ ዘፍጥረት 39፡21 ዮሴፍ በእስር ቤት ውስጥ 

እያሇ፡፡ቁጥሩ እግዚአብሄር ከዮሴፍ ጋር እንዯነበረ ይነግረናሌ ፡፡እግዚብሄር ብዙ መሌካምነት አሳየው 
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ሞገስንም ሰጠው፡፡በዘፍጥረት 42፡25 ሊይ ያሇውን ክፍሌ እስቲ ገሇፃውን እንመሌከት፡፡ስሇዮሴፍ 

ቸርነት አውርተናሌ፡፡ሇወንዴሞቹ ዯግነት አሳይቷቸዋሌ፡፡እግዚአብሄር ሇዮሴፍ በእነዚህ ሁለ 

አመታት ዯግነቱን ስሊበዛሇት እሱም ከእግዚአብሄር የተማረውን ዯግነት ሇወንዴሞቹ በተግባር 

አሳይቷቸዋሌ፡፡እግዚአብሄር የዮሴፍን ሌብ ሇወንዴሞቹ እንዲራራሊቸው ግሌፅ ነው፡፡ዮሴፍ በእነዚህ 

ጊዜያት በምሬት ሲብሰሇሰሌ  አሌከረመም ስሇዚህም አሁን ከወንዴሞቹ ጋር የነበረውን ችግር ፈቶ 

መሌካምነቱን ሉያሳያቸው ፈሌጓሌ፡፡ 

    የዮሴፍን ሌግስና እና ዯግነት እኛም በህይወታችን መተግበር ይገባናሌ፡፡ጥፋተኝነት ላልች 

መሌካም ነገሮችን እንዲንቀበሌ ያዯርገናሌ፡፡የጥፋተኝነት ስሜት እራሳችንን ይቅር ካሊሌን ብቸኛ 

ያዯርገናሌ፡፡በላልች ሊይ ያዯረግውነን ጥፋት እራሳችንን ይቅር ካሊሌን ከላልች ተሇይተን ብቸኛ 

እንሆናሇን፡፡የጥፋተኝነት ስሜት ከእግዚአብሄር እንኳን ሳይቀር ይሇየናሌ፡፡ተፈጥሮአችን አንዴን 

በዯሌ ወዱያውኑ እንዴንረሳው የሚያዯርገን አይዯሇም ስሇዚህ ከሃጢአት ሁኔታ ውስጥ ሌንወጣ 

አንችሌም፡፡እግዚአብሄርን በበዯሌነው ነገር ጥፋተኛ ነን፡፡በዯሊችን ሇላልች ባሇን ምሊሽ ግሌፅ 

ይሆናሌ፡፡በጥፋተኝነት ህይወት ውስጥ ስንመሊሇስ ብዙ ነገሮችን አንዘረፋሇን ያም ህይወትን በነፃነት 

እና በሙሊት እንዱሁምሇ ከእግዚአብሄር ጋር ያሇን የፍቅር ግንኙነት ህይወትን መኖር አንችሌም ፡፡ 

 

    እግዚአብሄር ፍቅሩን ሇሁለም መስጠት ይፈሌጋሌ ፡፡ይህንንም የፍቅር ፀጋ እንሌዋሇን፡፡ፀጋ 

ማሇት ሌክ ዮሴፍ ሇወንዴሞቹ የማይገባቸውን ዯግነት እና ፍቅር እንዲዯረገሊቸው ሇኛም ሉሰጠን 

የማይገባ የእግዚአብሄር ፍቅር እና መሌካምነት ነው፡፡ዮሴፍ ወንዴሞቹን እንዯሚወዲቸው  

እንዱረደት ይፈሌግ ነበር፡፡ይቅር ብሎችዋሌ፡፡እግዚአብሄርም ተሸክመን የምንዞረውን የጥፋተኝነት 

ህይወት በክርስቶስ እየሱስ ዯም እንዯተዯመሰሰ እንዴናውቅ ይፈሌጋሌ፡፡እየሱስ እሱን የበዯሌነውን 

በዯሌ እንዱዯመሰስሌን እና ይቅርታ እንዴናገኝ ስሇኛ ኃጢአት የሞተሌን ነው፡፡የበዯኝነት ሰሜታችን 

ካሌተወገዯ በህይወት መንገዲችን ሁለ ይከተሇናሌ፡፡ብዙ ግዜ በዯሊችን እንዲሌተዯመሰሰ የሚነግረንን 

ውሸት ተቀብሇን የእግዚአብሄር ፍቅር እንዯማይገባን እናምናሇን፡፡የእግዚአብሄር ግብዣ ግን 

በክርስቶስ እየሱስ የሰጠንን ነፃነታችንን ተቀብሌን በነፃነት እንዴንኖር ነው፡፡በኤፌሶን 2፡8-9 ሊይ 

ምን  እንዯተባሌን ግሇፁ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ፍቅሩ ንፁህ እና ሇእኛ  ማይገባ ነው፡፡የሌጁን እየሱስ ክርስቶስን ህይወት ፣ሞት፣እና ትንሳኤ 

በማመን የምንቀበሇው የእግዚአብሄር ነፃ ስጦታ ነው፡፡የአርሱ ይቅርታ  የኛ ነፃ ነታችን ነው፡፡ 

 

የምናሰሊስሇው፡ በዚሁ ምእራፍ ኤፌሶን 2፡4 ቅደስ ጳውልስ እነዚህን ቃሊት እንዱህ በል 
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ፅፎሌናሌ፡፡ “ነገር ግን እግዚአብሔር__________ ባሇ ጠጋ ስሇ ሆነ፥ከወዯዯን ከትሌቅ_________ 

የተነሣ _________ ፣ _________እንኳ በሆንን ጊዜ __________ ሰጠን፥ _______ 

ዴናችኋሌና፥” 

 

     ይህ ክፍሌ በክርስቶስ እየሱስ ያሇውን  የእግዚአብሄርን ፍቅር የምስራች ይግረናሌ፡፡ይህን 

ክፍሌ በካርዲችሁ ሊይ ፃፉት ሌክ ላልቹን እንዲዯረጋችሁ ይህንን ክፍሌም በማሰሊሰሌ 

የህይወታችሁ ክፍሌ አዴርጉት፡፡የእየእሇት ተእሇት ህይወታችሁን ስትኖሩ  በዚህ አባታችን ከእኛ 

ጋር ሉካፈሌ በሚፍሌገው እና ከላልች ጋር እንዴንካፈሌው በሚፈሌገው   የፍቅር  ቃሌ 

እየታዯሳችሁ ፍፁም በመሆናችሁ ሳይሆን ይቅር እንዯተባሇችሁ ፣እንዯታዯሳችሁ ፣ነጻ 

እንዯወጣችሁ እና እንዯተፈታችሁ ሆናችሁ ኑሩ፡፡ 

ክፍሌ 4 

 

ግሊዊ ትግበራ፡የጥፋተኝነትን ስሜት በህይወታን እንዲሇ ከተረዲን ከሁሇት አቅጣጫ ሌናየው 

ይገባናሌ፡፡ 

1. በመጀመሪያ ሌክ እንዯዮሴፍ በህይወቴ ውስጥ የጎደኝ ሰዎች አለ ወይ?_________________ 

አሁን እግዚአብሄር ታሊቅ የሆነ ፍቅሩን እና ዯግነቱን እንዳት እሇት እሇት በሊዬ ሊይ 

እንዯሚያፈሰው ተረዴቻሇሁ ፡፡ስሇዚህ ሌክ እግዚአብሄር እኔን ይቅር ባሇበት እና ፍቅሩን በገሇፀበት 

መንገዴ እኔም ሇእዚህ ሰው ሊዯርግ ይገባኛሌ፡፡ 

        ሀ. ሇዚህ ሰው እግዚአብሄር በህይወቴ ውስጥ ያዯረገውን ፍቅር እና ዯግነት ሌገሌፅበት   

የምችሇው ጠንካራ ነገር ምንዴነው? __________________________________ 

        ሇ. የእግዚአብሄርን ፍቅር እና ዯግነት የማንፀባርቅበት እግዚአብሄር እኔን ሉረዲኝ 

የሚገባበት የህይወቴ ክፍሌ የቱ ነው?_________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

2. የጥፋተኝነትን ስሜት ከወንዴሞቻችን ጋር ካሇን ግንኙነት አንፃር ነው መመሌከት ያሇብን 

፡፡በውጣችሁ የተሸከማችሁት የበዯሇኝነት ስሜት አንዴን ሰው በንግግር ወይንም በዴርጊት 

የጎዲችሁበት ይሆን  ያሰው ማነው?_________________________________________ 

            ሀ. ያንን ሰው የጎዲችሁበት ነገር ምንዴነው?____________________________ 

               ጥፋትን ማመን ሇማንም ሰው ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ሌክ ሮቤሌ እንዲዯረገው     

ጥፋታችንን አሜን ብሇን ከመቀበሌ ይሌቅ በላሊው ሊይ ማሳበብ እና ማመካኘት 

ይቀናናሌ፡፡እነዚህ ሇረጅም አመታት የበዯሇኝነት ስሜታቸውን ተሸክመው የዞሩትን 
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ወንዴሞቸ ተመሌከቱ፡፡ያጠፉትን ጥፋት በቶል ሇመቀበሌ አሌፈሇጉም፡፡በዘፍጥረት 

42፡21 “እነርሱም እርስ በርሳቸው እንዱህ ተባባለ። በእውነት ወንዴማችንን 

በዴሇናሌ፥ እኛን በማማጠን ነፍሱ ስትጨነቅ አይተን አሌሰማነውምና ስሇዚህ ይህ 

መከራ መጣብን።”በጣም እያሇቀሱ ነበር፡፡ “እንዳት ይህን ነገር አዯረግነው?” 

         ሇ.  ሌክ ጥፋተኝነታችንን ስንረዲ ይህንን ጥያቄ መጠየቅ አሇብን “ሇምን በጥፋቴ ሊይ       

ተንጠሌጥዬ እኖራሇውሁ” ይህ ጥያቁ መመሇስ አሇበት፡፡ይህ የበዯሌኝነት ስሜት 

የሚሰማኝ የበከሌኩትን ሰው ይቅርታ ስሊሌጠየኩ ይሆን ?ወይንስ በዚህ 

የበዯሇኝነት ስሜት የሚሰማኝ የበዯሌኩት በዯሌ ይቅር የማይባሌ ሆኖ ነው?  

ወይንስ ከበዯሇኝነት ስሜቴ ጋር ተስማምቼ እየሆኖርኩ ስሇሆነ ነው? ሇምንዴ ነወ 

ከዚህ የበዯሇኝነት ስሜት ጋር የምኖረው?_____________________________ 

        ሏ. በዚህ የበዯሇኝነት ስሜቴ ሊይ መውሰዴ የሚገባኝ እርምጃ ምንዴነው? ምክንያቱም 

እግዚአብሄር ከእንዯዚህ አይነቱ የበዯሇኝነት ስሜት ጋር እንዴኖር አይፈሌግም  

ነፃ እና ሙለ የሆነ ህይወት እንዴኖር ነው የሚፈሌገው__________________ 

              __________________________________________________________ 

 

     ጸልት፡ ጌታ ሆይ ከበዯሇኝነት ስሜት ነፃ  መውጣቴን ይዤ  በፊትህ እመጣሇሁ ፡፡ከዚህ 

በኋሊ ባሇፈው በዯላ ምክንያት የሚሰማኝን የበዯሇኝነት ስሜት ተሸክሜ አሌኖርም  ነገር ግን ሙለ 

አና ነፃ የሆነ ህይወት እኖራሇሁ፡፡በእየሱስ ክርስቶስ ሞትእና ትንሳኤ ባሇኝ እምነት አሁን ይቅር 

ተብያሇሁ፡፡እሱ ስሇእኔ ሞቷሌ ሊንተ ሇመኖርም ነፃ ወጥቻሇሁ ፡፡እውነተኛ የሆነውን ከፍቅር 

የሆነውን ዯግነትን በተግባር አሳይተኸኛሌ፡፡እኔም አንተ ያሳየኸኝን ፍቅር እና ዯግነት ሇላልች 

እንዲሳይ እስችሇኝ፡፡በዯላን ስሊሌቆጠርክብኝ ይቅር ስሊሌከኝ አመሰግናሇሁ፡፡በክርስቶስ እየሱስ በኩሌ 

የእኔ ስሇሆነው ነፃ የፍቅር ስጦታህ አመሰግናሇሁ፡፡__________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 5 

 

     የቤት ስራ፡ ዘፍጥረት 42፡፡29-38 ያሇውን ክፍሌ አንብቡ  “አግዚአብሄር ያዯረገብን ይን ነገር 

ምንዴነው?” የሚሌ ጥያቄ በጭንቅሊታቸው ተሞሌተው  ወዯቤታቸው የሚመሇሱትን የወንዴሞች 

ንግግር ማሰብ ትችሊሊችሁ፡፡ 
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መሌመጃ፡ የያዕቆብ ሌጆች ተመሌሰው ወዯ እቤት መጥተዋሌ፡፡ከአባታቸው ጋር የገጠማቸውን ነገር 

ሲወያዮ ምንያህሌ እስጨናቂ እንዯሚሆንባቸው አስቡ፡፡ምንያህሌ ግራ እንዯተጋቡ አስቡ፡፡ 

1. በቁጥር 30-40 ሊይ ወዯ አባታቸው ይዘው ስሇመጡት መረጃ ይነግረናሌ ፡፡ሁለም ነገር 

ትክክሌ ነበር?_______________________________________________________ 

2. በቁጥር 35 አንዴ ነገረ ተከሰተ ቁጥር 27 አስታውሱ ከወንዴሞች መክካሌ አንዯኛው ቤት 

እየተመሇሱ ባለበት ወቅት አህያውን ሉመግብ ጆንያውን ሲከፍት እህለን የገዛበት ገንዘብ 

ተመሌሶሇት ውስጡ አገኘው፡፡በቁጥር 35 ሊይ ምን ተፈጠረ?______________________ 

      ገንዘቡን ሲያገኙ ምን ተሰማቸው?_________________________________________ 

3. ያዕቆብ ሇሌጆቹ ምን አሊቸው?___________________________________________ 

     ታዱያ ይህ ምን ማሇት ነው ያዕቆብ ሇሌጆቹ በእውነት ማሇት የፈሇገው ምንዴነው?______ 

     ቁጥር 37 ሊይ ሮቤክሌ ተናገረ በዮሴፍ ሊይ ስሊዯረጉት ነገር እና እሇአባታቸው ሀዘን እሱ     

ተጠያቂ እንዯሆነ ተናገረ ምን ነበር ያሇው?___________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

4. የዕቆብ ግትር ነው ምሊሹ ምን ነበር?_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

      የዕቆብ አዴሌዎው ወዯ ላሊኛው የራሄሌ ሌጅ ወዯ ቢንያም አንዯዞረ ተገሌጧሌ በጥርጣሬ  

ዯረጃ ያዕቆብ እነዚህን አስሩን ሌጆቹን ከዚህ በኋሊ እንዯሌጆቹ ሊይቆጥራቸው እንዯሚችሌ 

በቁጥር 1 ሊይ ይታያሌ፡፡በቁጥር 38 ምን እይነት ቃሌ ነው የተጠቀመው?_____________ 

5. ቢንያም ምን ያህሌ  ሇዚህ ቤተሰብ ከባዴ የሀሳብ መከፈሌ ሆኗሌ?__________________ 

_________________________________________________________________ 

 

     ትምህርት፡ ረሀቡ አሁንም ፀንቷሌ ስሇዚህም ያዕቆብ ሌጆቹን እንዯገና እህሌ እንዱገዙ 

ወዯግብፅ ሊካቸው፡፡ይሁዲም ሇያዕቆብ የዛ ሀገር ገዢ ያዘዛቸውን ነገረው፡፡ይሁዲ ቢንያም ከእነሱ ጋር 

ካሌሄዯ ጉዟቸው ከንቱ ሌፋት እንዯሆነ ያውቃሌ፡፡ያዕቆብ ስሇቤተሰቤ እንዱህ አይነት መረጃ ሇምን 

ሰጣችሁ ብል ወቀሳቸው፡፡እነሱም የሰጡት መረጃ እንዯዚህ አይነት ችግር በሊያችው ሊይ 

እንዯሚያመጣ እንዲሌገመቱ ነገሩት፡፡ይሁዲም ግትር ወዯ ሆነው አባቱ ገብቶ ቢንያምን አብሮን 

እንዱሄዴ ፍቀዴ አሇው፡፡ሇዚህም ኃሊፊነቱን እኔ እወስዲሇሁ አሇው፡፡ቢንያም አንዴ ነገር ቢሆን 

ዘመኔን ሁለ ስሇእሱ የምነቀፈው እኔ ሌሁን አሇ፡፡ 
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የቤት ስራ፡ ዘፍጥረት 43፡ ያዕቆብ እያመነታ ቢንያምን ከወንዴሞቹ ጋር ወዯፅ ሄዯ፡፡ 

መሌመጃ፡ 

1. ያዕቆብ ከሌጆቹ ጋር የሊካቸውን ስጦታዎች አስቡ፡፡በቁጥር 12 ሊይ ምን ተካቶ ነበር?____ 

_________________________________________________________________ 

2. ያዕቆብ ሇሌጆቹ ምን ብል ፀሌዮሊቸው ሸኛቸው ቁጥር 14?_______________________ 

_________________________________________________________________ 

3. ወንዴሞቹም  ወዯግፅ በፍጥነት በመሄዴ እራሳቸውን እና ቢንያምን ሇዮሴፍ አቀረቡ ቁጥር 

16?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. ሰዎቹም ወዯ ዮሴፍ ቤት ተወሰደ ቁጥር 18 ምን ይነግረናሌ ?___________________ 

5. የሰሩት ጥፋት አእምሮአቸውን ምን ያክንሌ እንዯረበሸው አስቡ ምን ብሇው 

ዯመዯሙ?_____ 

_________________________________________________________________ 

6. እነሱም ሀለም ነገር ሰሊም መሆኑን እየነገራቸው ሇነበረው ባሇአዯራ እንዱያማሌዲቸው 

ነሩት ፡፡ብራቸውንም ወሰዯ ቁጥር 23 ሊይ ምን አሊቸው ?_______________________ 

_________________________________________________________________ 

 

    ትምህርት ፡ በዚህ ክፍሌ ወንዴሞቹ በየጆንያዎቻቸው ስሇተገኘው ብር ንፅህናቸውን እየመሰከሩ 

እና በዴጋሚ እህሌ ሇመሸመት ያሊቸውን ፍሊጎት እየገሇፁ ዘገባው ቀጥሎሌ፡፡እንዱህ የሚሇው 

ዏረፍተ ነገር “ብሩን እኛ ጆንያውስጥ ማን እንዲዯረገው አናውቅም ቁጥር 22” ባሇአዯራውም ምንም 

ነገር መፍራት እንዯላሇባቸው እያረጋገጠሊቸው እንዱህ አሊቸው “እርሱም አሊቸው። ሰሊም ሇእናንተ 

ይሁን፥ አትፍሩ አምሊካችሁና የአባታችሁ አምሊክ በዓይበታችሁ የተሰወረ ገንዘብ ሰጣችሁ 

ብራችሁስ ዯርሶኛሌ።” ሉጠየቅ የሚገባው ጥያቄ “የከፈሌነው ገንዘብ በጆንያችን ውስጥ ከተገኘ 

የገዛነውን እህሌ ክፍያ የከፈሇሌን ማነው”  ወይንም  እኛ ያመጣነው ገንዘብ ሇእህሌ ግዢው 

ከተከፈሇ ላሊ ብር እኛ ጆንያ ውስጥ የጨመረው ማነው 

    ዘፍጥረት 42፡25 ተመሌሰን ስንቃኝ ገንዘነቡን ወዯ ጆንያቸው እንዱከተትሊቸው እና 

ሇመንገዲቸውም የሚስፈሇጋቸው ነገር እንዱሰጣቸው ያዘዘው ዮሴፍ እንዯነበር 

እናስታውሳሇን፡፡እዲቸውን ሇመክፈሌ ዮሴፍ ኃሊፊነቱን እንዯወሰዯ ተመሌክተናሌ፡፡ወንዴሞቹ 

የወሰደትን እህሌ ከራሱ አካውንት ከፍሎሌ ፡፡ስሇዚህም ከእዲ ነፃ ናቸው፡፡ የሚቀርባቸው ክፍያ 

የሇም፡፡ 
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   ስሇእግዚአብሄር ምን እንማራሇን፡ የዮሴፍን ታሪክ እያጠናን ባሇንበት በዚህ ትምሀርት ባጠቃሊይ 

እግዚአብሄር በሁኔታዎች ሁለ ውስጥ አብሮት እንዯነበረ እና መሌካምነቱን እያሳየው እንዯነበረ 

እንዱሁም በሁለ ፊት ሞገስ ሰጥቶት እንዯነበር ተመሌክተናሌ፡፡ በዚህ ታሪክ እንዱሁም ስሇ 

ወንዴሞቹ ባጠናንበት ክፍሌ ውስጥ እግዚአብሄር ሰእኛ ጋር ስሊሇው ግንኙነት ተምረንበታሌ ፡፡ 

በተጨማሪም ዯግሞ የራሳችንን መንገዴ እና ምርጫ  በመከተሌ  ከእግዚአብሄር መሇየት 

እንዴምንችሌ ተምረናሌ፡፡ነገር ግን እርሱ በፍቃደ የእኛን የኃጢአት  እዲ እንዯከፈሇሌን 

ተመሌክተናሌ ፡፡የኃጢአታችን እዲ የዘሊሇም ሞት ሲሆን የእግዚአብሄር የፃጋ ስጦታ ግን በሌጁ 

በእየሱስ ክርስቶስ የሆነው የዘሊሇም ህይወት ነው፡፡በተመሳሳይ ዮሴፍ የእግዚአብሄርን ታሊቅ ፍቅር 

ምስሌ ያሳየናሌ ፡፡ዮሴፍ የወንዴሞቹን እዲ ከፈሇሊቸው፡፡እነሱ ብዙ ነገር አዯረጉት እሱ ግን 

እዲቸውን በሙለ ከፈሇሊቸው፡፡ሇሁለም ነግር እርሱ ኃሊፊነት ወሰዯ፡፡እዲቸውን በሙለ ከፈሇ 

የበዯለትን ሁለ ይቅር አሊቸው ስሇዚህ በዚህ ምክንያት ከእዲ ነፃ የሆነ የነፃነት ኑሮ መኖር ቻለ፡፡ 

ከእዲ ነፃ ሆኖ የመኖርን ህይወት ተሇማምዲችኋሌ?ከጥፋተኝነት ስሜት ኑሮ ነፃ የሆነ ኑሮን 

ተሇማምዲችኋሌ?ከእፍረት ነፃ የሆነ ኑሮስ እንዯዚሁ ተሇማምዲችሁ ይሆን ከነቀፋስ ህይወታችሁ 

ንፁህ ነው፡፡የሰማዮ አባታችን የይቅርታን ፀጋ በመቀበሌ ከእዲ ነፃ የሆነ ኑሮ እንዴንኖር 

ይጋብዘናሌ፡፡ 

 

መሌመጃ፡(የቀጠሇ) 

1. ስምኦንን ወዯእነሱ አመጡት (ቁጥር 24 ) ሇአስተዲዲሪው ከእነሱ ጋር ምግብ እንዱበሊ ዝግጅት 

ተዯርጎሊታሌ፡፡ስጦታዎችም ተዘጋጅተዋሌ፡፡ሇእንሰሶቻቸውም መኖ ተዘጋጅተዋሌ እግራቸውን 

ታጥበዋሌ፡፡ዮሴፍም ወዯ እቤት ሲመሇስ ሁለም ሰገደሇት እሱም ተቀበሊችው፡፡ምን 

ጠየቃቸው(ቁጥር 27) ?____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

   ሇሱ ዘርዝር መረጃ አቀረቤ ወዴቀውም ሰገደሇት ቁጥር (28)?________________________ 

2. ስሇቢንያም ጠየቃቸው ብዙ አመታት አሌፏሌ፡፡ያሇጥርጥር ታናሽ ወንዴሙ መሌኩ ይቀየራሌ 

ዮሴፍም ሇመሇየት ተቸግሮ ቢንያም ይህ ይሆን እያሇ ሉያስብ ይችሊሌ ፡፡ዮሴፍ የተናገረው ቃሌ  

ምን ነበር?________________________________________________ 

   የዮሴፍን የተረጋጋ ንግግር ሇወንዴሞቹ ሲያዯርግሊቸው በሀሳባችሁ አስቡት:: 

3. ቁጥር 30 የዮሴፍን ሌብ ሇወንዴሞቹ በተሇይም ሇእናቱ ሌጅ ምን ይመስሌ እንዯነበር  

ይግሌፃሌ፡፡ስሜቱን መቆጣጠር ስሊሌቻሇ ካሇበት ክፍሌ ወጥቶ የሚያሇቅስበት ክፍሌ ፈሇገ፡፡በራሱ 

ክፍሌ ውስጥም ሆኖ አሇቀሰ፡፡ዮሴፍ በዚህ ሁለ አመት ውስጥ ያሰቃየው የነበረው በእንባ 
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የወጣሇት ነገር በወንዴሞቹም ፊት ባድ እንዱሆን ያዯረገው ምንዴነው? ዮሴፍ እና ቢንያም 

ሌጆች  ሆነው የነበራቸው ግንኙነት ምን ይመስሌ ነበር? በጉዴጓዴ ውስጥ መጣሌ በዚሀ 

ቤተሰብ ውስጥ ትሌቅ ችግር ፈጥሯሌ በተሇይ ዯግሞ በእነዚህ ወንዴማማቾች መካከሌ፡፡ 

ጸልት፡ እንዯሚታወቀው ታሪኩ አሊሇቀም፡፡ትምህርት 5 በዮሴፍ እና በወንዴሞቹ መካከሌ 

እሇተፈጠረው ነገር ይቀጥሊሌ፡፡እግዚአብሄር ይህንን የተበታተነ ቤተሰው እያሰባሰበ እንዲሇ እንዯዚሁ 

እኛንም ከምንወዲቸው እና ከተሇየናቸው ሰዎች ጋር ያገናኘናሌ፡፡እስቲ ጌታ ይህን አይነት ፍቅር 

ከሰዎች ጋር ትከፋፈሇለ ዘንዴ እንዱሁም ሰዎች ሁለ ሇዘሇአሇም የሆነውን ተሀዴሶ እንዱያገኙ 

ሇሚፈሌገው አምሊክ የሌባችሁን መሻት ግሇፁሇት፡፡        
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             ትምህርት አምስት 

 

        እኔ ዮሴፍ ነኝ 

 
                    ዘፍጥረት 43-45- ወንዴም 

 

 

                           

 

                              የትምህርት 5 ቅኝት 

 

ቅኝት                                                                           

መግቢያ                                                                         

ትምሀርት5፡ዘፍጥረት 43-45 

 ዮሴፍ ከወንዴሞቹ ጋር በሊ                                                   

 የተዲሊሇት                                                                 

 ወንዴሞቹ ተያዙ                                                           

 ዮሴፍ ከእንዯገና በፊት                                                      

 የዮሴፍ ማንነት ተገሇጠ                                                     
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                                                                እኔ ዮሴፍ ነኝ 

 

 

                            መግቢያ   

 

      ዮሴፍ ማንነቱን  የሚገሌጥበት ጊዜ መጣ ነገር ግን በአንዴ መረጃ ግን መወሰን 

አሇበት፡፡ዮሴፍ ወንዴሞቹን በእቤት የቀረውን ትንሹን ወንዴማቸውን ቢንያምን ይዘው እንዱመጡ 

ግዴ ያሊቸው ሇምንዴነው? ይህ ሌጅ በስጦታና በምግብ በዮሴፍ ፊት ሞገስ ያገኝው 

ሇምንዴነው?ሇምንዴነው ቢንያም ላልቹ ወንዴሞቹ ባሌተስተናገደበት መንዴ ያስተናገዯው?ወይንም 

ሇምንዴነው ዮሴፍ ላልችን ወንዴሞችን ቢንያምን ባስተናገዯበት መሌኩ ያሊስተናገዲቸው? ዮሴፍ 

እራሱን ከመግሇጡ በፊት ማወቅ ያስፈሇገው ነገር ነበር ይንንም በትምህርት 5 ውስጥ 

ተመሌከቱት፡፡ 

      ዮሴፍ ወንዴሞቹን አስቸጋሪ ግዜ እንዱያሳሌፉ አዴርጓቸዋሌ፡፡ሊዯረጉበት ክፋት ምሊሽ 

እየሰጣቸው ይሆን?ዮሴፍ ስሇ ይቅርታ ምንዴነው ያስተማረን?ይቅርታ ሇመቀበሌ ስሇተበዯሇው 

በዯሌ ዋጋ መክፈሌ አሇበት ማሇት ነው?ሇይቅርታ የሚያስፈሌገው  ነገር ምንዴነው?  

     ዮሴፍ ወንዴሞቹ ያሊወቁት አንዴ ነገር እንዲሇ አምኗሌ ፡፡ዮሴፍ ስሇ አባቶቹ አምሊክ ፣ስሇ 

አብርሏም ፣ስሇ ይስሃቅ፣ስሇያዕቆብ አምሊክ ምን እንዲመነ ሇህይወታችሁ የሚሆን ትርጉም 

ፈሌጉበት፡፡ 
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                                                                     ዮሴፍ እኔ ነኝ 

 

 

ክፍሌ 1 

  

      መግቢያ፡ በመጨረሻም ያዕቆብ ከወንዴሞቹ ጋር ወዯግፅ እንዱሄዴ ፈቀዯ፡፡የተሇያዮ 

ስጦታዎችን ሇገዢው ይዘው  እንዯገና በዴጋሚ ምግብ ሇመግዛት ወዯ ግብፅ ሄደ ፡፡ይህ ስብስብ 

በጭንቀት ውስጥ ሆኖ ነው የሚጓዘው፡፡ወዯ ግብፅ ያዯረጉት የአሁኑ ጉዞ  እንዯከዚህ በፊቱ ብዙም 

ተስፋ የተሞሊ አይዯሇም፡፡የገዢው ንግግር ጥሩ አሌነበረም ፣ሇሶስት ቀን እስርቤት አቆይቷቸው 

ነበር፣እንዱያመጡት ሇታዘዙት ወንዴማቸው ማስያዣ ላሊ ወንዴማቸው በመያዣነት ታስሯሌ 

ሁለም አሁንም ጆንያቸውን ሲከፍቱ እህሌ የሸመቱበት ገንዘብ አሁንም በጆንያቸው ውስጥ 

ተመሌሶሊቸዋሌ፡፡  

 

      በዚህኛው ጉዟቸው ዯግሞ በቀጥታ ወዯ ገዢው ቤት እንዱሄደ ነው የተነገራቸው፡፡በዚያም 

ምሳቸውን በሌተዋሌ፡፡በሀሳባቸውም ውስጥ ዮሴፍን ከብዙ አመት በፊት ባሪያ አዴርገው 

በመሸጣቸው ምክንያት እግዚአብሄር እነሱንም ባሪያ አዴርጎ ሉቀጣቸው እንዲሰበ አምነዋሌ፡፡ነገር 

ግን ባሇአዯራው ምንም እንዲይጨነቁ  ነግሯቸዋሌ፡፡ “እርሱም አሊቸው። ሰሊም ሇእናንተ ይሁን፥ 

አትፍሩ አምሊካችሁና የአባታችሁ አምሊክ በዓይበታችሁ የተሰወረ ገንዘብ ሰጣችሁ ብራችሁስ 

ዯርሶኛሌ።”በመጨረሻም ወንዴሞቹ በግብፅ ትተውት ወዯመጡት ወንዴማቸው ወዯ ስምኦን 

ተመሌሰው መጡ፡፡ 

 

       እግራቸውን ታጥበው ሇእንስሶቻቸውም መኖ ተሰጥቶሊቸው እነሱም እየተመገቡ ባለበት 

ዮሴፍ መጣ፡፡እነሱም ስጦታን አበረከቱሇት፡፡ስሇአባታቸው እና ትንሹን  ወንዴማቸወን ቢንያምን 

ይዘው መምጣታቸውን እያረጋገጠ  ጠየቃቸው፡፡ዮሴፍም ታናሹን ወንዴሙም ሲመሇከተው ሰሜቱን 

መቆጣጠር አቃተው፡፡ወዱያውም የሚያሇቅስበት ስፍራ ፈሌጎ ወጣ፡፡ትረካችን ያቆመው ምግብ 
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ወዯሚመገቡበት ስፍራ ተመሌሶ ሲመጣ ነው፡፡ 

 

የቤት ስራ፡ ምእራፍ 43 አንብቡ 

 

መሌመጃ፡ የሴፍም እራሱን ካረጋጋ በኋሊ ምግብ እንዱቀርብ አዘዘ 

1. በቁጥር 32 መሰረት አቀማመጣቸው እንዳት ነበር ? 

       ሀ. ዮሴፍ የተቀመጠው የት ነበር?________________________________________ 

       ሇ. ወንዴሞቹ የት ተቀመጡ?___________________________________________ 

       ሏ. ግብፃውያኑስ የት ሆነው ነበር የሚመገቡት?______________________________ 

2. ሇምንዴነው አቀማመጣቸው በዚህ መሌኩ የሆነው? _________________________ 

3. ሇምን ነበር ዮሴፍ ከግብፃውያኑ ጋር የተቀመጠው? የዘፍጥረት 41፡12 ማጠቃሇያ 

ምንዴነው?______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. በቁጥር 33 ሊይ ስሊሇው አቀማመጥ ምን ተነግሮናሌ ?___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. የወንዴሞቹ ምሊሽ ምን ይመስሌ ነበር?______________________________________ 

6. ምግቡ ቀርቦ ሲበሊ ዯስ የሚያሰኘው ምኑ ነበር?________________________________ 

7. ሇቢንያም የተሰጠው ዴርሻ ምን ያክሌ ነገር ?_________________________________ 

8. በቁጥር 34 መሰረት ሁለም ጥሩ ግዜ አሳሌፈዋሌ “እነርሱም________ ከእርሱም ጋር 

______________አሊቸው።” 

ክፍሌ 2 

 

ገሇፃ፡ በዚህ ጥቂት ቁጥር ውስጥ ያሇውን ታሪክ ሇመረዲት ጥቂት ነጥቦችን ማየት አሇብን ፡፡እስቲ 

አነዚህን ከግንዛቤውስጥ አስገብታችኋሌ? 

1. ሇምንዯነው ማንነቱን ዮሴፍ ያሇነገራቸው? ፊቱን ወዯ ታናሽ ወንዴሙ ቢንያም   

መሌሷሌ፡፡አስራ ሁሇቱም ወንዴማማቾች በአንዴ ክፍሌ ውስጥ ናቸው ያለት ነገር ግን 

ሇምንዴነው ማንነቱን ከወንዴሞቹ መሸሸግ የፈሇገው? 

2. አቀማመጣቸው ይህን ይመስሌ ነበር፡፡በመጀመሪ ሶስት የመመገቢያ ስፍራዎች ነበሩ፡፡ዮሴፍ 

፣ወንዴሞቹ፣ እና ግብፃውያን፡፡ሇግብፃውያኑ ከዕብራውያኑ ጋር መመገብ ዯስተኛ 

እንዯማያዯርጋቸው ተነግሮናሌ፡፡ ይህ የምግብ አቀራረንብ የዋናው የምግብ አቀራረብ አይነት 
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አሌነበረም ፡፡ዮሴፍ እየበሊ የነበረው ብቻውን ይሆን? 

3. ግብፃውያኑ እንዳት በእዴሜያቸው ከፋፍሇው አስቀመጧቸው ?እንዳት  

አወቋቸው?ወንዯማማቾቹ ተዯንቀዋሌ፡፡ 

4. ወንዴማማቾቹ ምግባቸው ከአስተዲዲሪው ጋር አንዴ እንዯነበር ሌብ ብሇው ይሆን?ምግቡ 

የተወሰዯሊቸው ከግብፃውያኑ ሳይሆን  ከዮሴፍ ጠረጴዛ ሊይ ነው ያንን ሌብ ብሇው ይሆን 

?ሁለም እየተመገቡ የነበሩት አንዴ አይነት ምግብ ይሆን?ስሇዚህ ግዴ የሚሊቸው ይሆን?ያ 

ሇነሱ ትርጉም ያሇው ነገር ይሆን ? 

5. ዮሴፍ ሇታናሽ ወንዴሙ በግሌፅ ከላልቹ በተሇየ ብዙ ምግብ እንዱወስዴ ሲያዯርገው ላልች 

ምንም አይነት ስሜት አሌተፈጠረባቸውም  ያሇምንም ሰውጥ መብሊት መጠጣታቸውን 

ቀጠለ፡፡ሁለም ከያዙት አምስት እጥፍ ዴርሻ እንዱያነሳ ሲያዯርግ ማንም በዚህ ሊይ 

አስተያየት አሌሰጠም አሌተረበሹምም፡፡ 

 

የቤት ስራ፡ ዘፍጥረት 44 አንብቡ 

መሌመጃ፡ ታሪኩ በላሊ ክስተት ቀጥሎሌ 

1. ቁጥር 1-2፡ የሴፍ ባሇአዯራውን ምን እንዱያዯርግ አዘዘው?________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. በማሇዲው ወመዴማማቾቹ ወዯ ከነአን ጉዟቸውን ጀመሩ፡፡ዮሴፍ ሇቤቱ አዛዥ ቀጥል  ምን 

እንዱያዯርግ ነገረው?________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. የቤቱም አዛዥ ተከታትል ዮሴፍ እንዲዘዘው አዯረገ፡፡ሇዚህ ክስ ምሊሻቸው ምን ነበር?______ 

_______________________________________________________________________ 

ሇምን ?ሇምን ?ሇምን? አሁን ዯግሞ ምን አጠፋን?ጭንቀታቸውን ተመሇከታችሁ?እኛ ይህን ያክሌ 

ፀንተን ይሆን? በቁጥር 7 ሊይ ያሇውን ሇምን የሚሇውን ቃሌ አስምሩበት፡፡ 

4. በቁጥር 9 ሊይ ምሌጃቸው ምን ነበር?_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

የቤቱ አዛዥ የብሩ ፅዋ የተገኘበት ማንኛውም  ሰው ባሪያ ይሆናሌ ብል ተስማማ፡፡ 

5. ቁጥር 10፡13 ስሇዚህ አንዴ በአንዴ ጆንያቸውን ያስፈትሹ ጀመር፡፡ፅዋው ማንጋ ተገኘ?____ 

_______________________________________________________________________ 
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ክፍሌ3 

 

     ትምህርት፡ በዘፍጥረት 44፡13 ሊይ ፅዋው በቢንያም ጆንያ ውስይ ሲገኝ ስሇተፈጠረው ነገር  

እንዱህ በማሇት ይነግረናሌ፡፡ ወንዴሞቹ ሌብሳቸውን ቀዯደ፡፡ሌብስን መቅዴ ጥሌቅ የሆነ ኀዘን 

ወይንም ፀፀት መግሇጫ ነው፡፡በቁጥር 13 ሊይ የተጠ ቀሰውን ማጣቀሻ ተመሌከቱ፡፡በዚህ ስፍራ 

ሌብሱን የቀዯዯው ማነው የነበረበትስ ሁኔታ ምን ይመስሌ ነበር ዘፍጥረት 37፡29____________ 

______________________________________________________________ 

በዘፍጥረት ያሇው ስሇዮሴፍ የተፃፈው  ዘገባ በላሊ ግዜ ስሇ ዮሴፍ ስየተፃፈውን ሲነግረን “ ሌብሱን 

ቀዯዯ ”ይሇናሌ በዚህስ ስፍራ ሌብሱን የቀዯዯው ማነው ዘፍጥረት 37፡ 34?_________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

       መሌመጃ፡ ወንዴማማቾቹ በጣም ተረብሸዋሌ፡፡ቢንያምን ፈፅሞ በግብፅ ትተውት 

አይመሇሱም ፡፡ ስሇዚህ እንዯገና አስተዲዲሪውን ሉማፀኑ ወዯግብፅ ተመሇሱ፡፡ዘፍጥረት 44፡14 

እንዯሚያሳየን ዮሴፍ በቤቱ ተቀምጦ ይጠብቃቸው ነበር፡፡ 

1. ከወንዴማማቾቹ መካከሌ መሪ ወጥቷሌ ፣ከፈሇጋችሁም አፈጉባኤ ሌትለት ትችሊሊችሁ 

ያሰው ማነው (ቁጥር 16)?________________ሇምንዴ ነው እሱ ከመካከሊቸው የመሪነቱን ስፍራ 

የያዘው?ሉያዯርግ ያሇው ነገር ምንዴነው?ዘፍጥረት 43፡8-10 ተመሌከቱ___________________ 

______________________________________________________________________ 

2. ሌክ ዮሴፍ ጋ እንዯዯረሱ ሁለም መሬት ሊይ ወዯቁ፡፡በፊቱ በመስገዴ በመካከሊቸው ማን 

ታሊቅ እንዯሆነ አወጁ፡፡ስሇዚህም ዮሴፍ  ክሱን ያሰማ ጀመር፡፡በጣም ፈተናቸው፡፡ምን እንዲዯረጉ 

እየመረመራቸው እንዯሆነ አሊወቁምን?እንዳት ቢዯፍሩ ነው በዚህ አይነት ስነምግባር ከግብፅ መሪ 

ፊት ሉሄደ የሚሞክሩት ?ሇምንዴነው ዮሴፍ በግፍ ወንዴሞቹን የሚያነገሊታቸው?___________ 

_______________________________________________________________________ 

ያጠፉት ጥፋት አሇእንዳ?____________________________________________________ 

3. እንዯገና የተሸከሙት የጥፋተኝነት ስሜት ይፈርዴባቸው ጀመር፡፡ያሇፈው ማንነታቸው መሌሶ 

ያዛቸው፡፡ነገር ግን አሁን ስሊለበት ነው፡፡የምንኖርበት ዛሬ ትናንት ባዯረግነው ይበሊሻሌ፡፡ በቁጥር 

16 መሰረት መዯምዯሚያው ምንዴነው?__________________________________________ 

4. ይሁዲ ያጠፉት ሁለም እንዯሆኑና ሁለም ባሪዎች ሆነው በግብፅ እንዱቀሩ ጠየቀ ፡፡ነገር 

ግን ዮሴፍ ያንን እንዯማያዯርግ ተናገረ፡፡ጥፋተኛው ብቻ ነው እዚህ መቅረት ያሇበት እሱም 

ዯግሞ_____________________________ነው፡፡አሁንም በዴጋሚ ይሁዲ ሁለንም ወክል 
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ተናገረ፡፡ይሁዲ ከገዢው ጋር ይነጋገር የነበረው ነገር ምን ነበር? 

   ሀ. ቀጥር 20-21________________________________________________________ 

   ሇ.ቁጥር 21-40_________________________________________________________ 

  ሏ. ቁጥር 25-26________________________________________________________ 

  መ. ቁጥር 26-29 _______________________________________________________ 

      ይሁዲ ሁለንም ነገር አጠቃልታሌ ፡፡በግብፅ ሇመጀመሪያ ግዜ ከመጡበት ግዜ ጀምሮ  

ያሇውን ነገር ገሇፀሇት፡፡ 

5. በመቀጠሌም ቢንያምን በግብፅ ትተውት ቢሄደ ሉፈጠር የሚችሇውን ነገር ነገረው፡፡ቁጥር 

32 ላሊ ምን ጨምሮ ገሇፀሇት? ማነው በሕይወት ያሇው?ቢንያም ወዯ እቤት ካሌተመሇሰ የዛ ሰው 

ህይወት መጨረሻ ምን እንዯሚሆን ተናገረ?_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. ይሁዲ  በቁጥር 33-34 ሊይ ስሇምን ነበር የሚማፀነው?__________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 4 

 

    ገሇፃ፡ እስከአሁን ዮሴፍ ትክክሇኛ ማንነቱን አሌገሇጠሊቸውም ፡፡ነገር ግን ያኔ አብረው በጎች 

ሲጠብቁ ከነበረበት ግዜ የተሇወጠ ነገር ይኖር እንዯሆን ይጠይቀው ነበር፡፡በዛን ግዜ ዮሴፍ ሇተባሇው  

ሇያዕቆብ ተወዲጅ ሌጅ አባቱ ሇሱ ካሇው ፍቅር የተነሳ ወንዴሞቹ ለገዴለት ቢፈሌጉም ሀሳባቸውን 

ቀይረው ሇነጋዳዎች ሸጡት፡፡የዮሴፍንም ሌብስ በዯም በመንከር አባታቸውን አታሇለት፡፡ሌጁ ምን 

ሆኖ እንዯሞተ እንዱገምት ሇያዕቆብ ተተውሇት ወጡ፡፡ 

መሌመጃ፡ ነገሮች ተሇውጠው ይሆን?ዮሴፍ ምን ተረዲ?ሇእያንዲንደ ጥያቄ በጥቅስ የተዯገፈ ምሊሽ 

ስጡ 

1. እርስ በእርሳቸው እንዳት ነበር የሚቀባበለት?_________________________________ 

2. ስሇቤተሰቦቻቸው ምን ወሬ ይዘው መጡ?____________________________________ 

3. ስሇቢንያም እንዳት ነበር የሚናገሩት ?______________________________________ 

4. አባታቸው ቢንያምን ይወዯው ነበር?________________________________________ 

5. ወንዴማማቾቹ ሇአባታቸው ያሊቸው ነገር ምን ይመስሌ ነበር?______________________ 

6. የሌባቸው ሁኔታ ምን  ይመስሌ ነበር?______________________________________ 

7. በዮሴፍ ሊይ ስሊዯረጉት ነገር እራሳቸው ወዯምን አይነት ሁኔታ መጡ?_______________ 
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ገሇፃ፡ ይህንን ታሪክ ስትከሌሱት እና  ጥያቄዎችን ስትመሌሱ ምን ታስባሊችሁ?ነገሮች 

ተሇውጠዋሌ?እንዯ ትሌቅ ሇውጥ የምታዩት ነገር ምንዴነው?___________________________ 

______________________________________________________________ 

ግሊዊ ትግበራ፡ አዎ የእነዚን ወንዴማማቾች ነገር ተሇውጧሌ፡፡ጊዜ እና ብስሇት በህይወታችን 

ውስጥ ትሌቅ ሇውጥ ያመጣለ፡፡ 

1. በህይወታችሁ ውስጥ ባህሪያችሁን ፣ማንነታችሁን፣እሴቶቻችሁን፣እንዱሁም ግንኙነታችሁን 

የተመሇከተ መሌካም ሇውጥ በህይወታችሁ አይታችኋሌ?እስቲ ሇይዋቸው፡፡ይህ ሁለ ሆኖ ሇወጥ 

በህይወታችሁ ባታዪ ምን ይሰማችኋሌ?እነዚህ ሇውጦች ምን ምን ናቸው?_________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. በጓዯኞቻችሁ፣በወዲጆቻችሁ፣ወይንም አብሮአዯጎቻችሁ  ህይወት ውስጥ ያያችኋቸው 

አዎንታዊ ሇውጦች ምንዴናቸው?ሌክ እግዚአብሄር በእኛ ህይወት ወስጥ ስራ እየሰራ እንዲሇ 

እንዱሁም ዯግሞ በላልች ህይወት ውስጥ እየሰራ ነው፡፡አስቲ ግዜ ወስዲችሁ እነዚህን ሇውጦች 

ተከታተሎቸው፡፡___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. እስቲ ያንን በሇውጥ ሊያ ያሇን ወይንም ያሇችን ሰው የምታበረታቱበትን ነገር አስቡ፡፡______ 

_______________________________________________________________________ 

 

     ማሰሊሰሌ፡ የማበረታቻ ቃሊት እግዚአብሄር በእኛ ህይወት ውስጥ እየሰራ አንዯሆነ ሇላልች 

የምናሳይበት መንገዴ ነው፡፡ቅደስ ጳውልስ “በእናንተ መሌካምን ሥራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ 

ክርስቶስ ቀን ዴረስ እንዱፈጽመው ይህን ተረዴቼአሇሁና፤” ይሇናሌ፡፡ እስቲ ግዜ ወስዲችሁ 

ፊሉጵስዮስን በቃሊችሁ አሰሊስለት፡፡በካርዲችሁ ሊይም ፃፉት፡፡በዚህ ሳምንት በዚህ ቃሌ መሰረት 

እግዚአብሄር በህይወታችሁ እየሰራ እንዲሇ ተመሌከቱ፡፡ 

 

      መሌመጃ፡ እነዚህ ወንዴማማቾች ምንም እንኳን ግዜው ቢያሌፍም እነዚህ ወንዴማማቾች 

በተፈጠረው ነገር የበቀሌ ወይንም የጥሊቻ  ነገር የሇባቸውም ይሌቁኑም የፀፀት ነገር እንጂ ይህ 

ዯግሞ በጣም የሚያስዯስት ነገር ነው፡፡ስሊሇፈው ስህተታቸው ይፀፀቱ ነበር፡፡የጥፋተኝነት ስሜት 

ጥፋቱ ይቅር ካሌተባሇ በቀር እረፍት አይሰጥም ፡፡አስቲ ዘፍጥረት 42-44 ያሇውን ክፍሌ 

ተመሌከቱት፡፡ጥፋታቸውን የሚገሌጡትን ቃሊት ፃፏቸው፡፡ 
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ማጣቀሻ                    ጥፋታቸውን የሚገሌፁ ቃሊት 

1. ዘፍጥረት  42፡21-22          1. _______________________________________ 

                                   ________________________________________ 

2. ዘፍጥረት  42፡28             2.________________________________________ 

                                  ________________________________________ 

3. ዘፍጥረት  44፡16             3. _______________________________________ 

                                   _______________________________________ 

መስማት ያሇባቸውን ነገር መስማት ያሇባቸው በዯሌ ካዯረሱበት ሰው ነው ነገር ግን ይህ ሁሌ ጊዜ 

ሊይሆን ይችሊሌ፡፡ዮሴፍ የት እንዲሇ ማንም ያውቃሌ?ወንዴሞቹ ሁለ ያሚያውቁት ዮሴፍ 

እንዯሞተ ነው? 

 

     ጸልት፡ ጌታ ሆይ ጥፋተኝነት ሉሸከሙት የሚከብዴ ነገር ነው፡፡አንዲንዳ እንዯበዯሌን እንኳን 

ሳይታወቀን  እራሳችንን በዯሇን እንገኛሌን፡፡ሇላልች ሳንጠነቀቅ በቸሌተኝነት የምንናገረው ነገር 

ብዙዎችን ጎዴቷሌ በላልች ዯግሞ በማንነታቸው በመቅናት ላልችን ዯግሞ ባሊቸው ነገር 

በመመቅኘት በዴሊናሌ ፡፡ባንተ ተፈጥረን አና ተወዯን  ሳሇን እንተን በዴሇንህሌ ጌታሆይ እራሳችንን  

ሊይ በምናዯርገው እንዱሁም ላልች ሊይ በምናዯርገው ነገር ፡፡በዴርጊታችነ ፣በንግግራችን፣ አንተን 

በበዴሌንበት ነገር ጌታ ሆይ ይቅር በሇን፡፡ዛሬ ጌታሆይ በራሴሊይ ስሇሰራሁት ኃጢአት ይቅር በሇኝ፡ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ጓዯኞቼን በበዯሌኩበት፣ቤተሰቦቼን እንዱሁም ላልችን በበዯሌኩበት ነገር ሁለ ይቅር በሇኝ 

______________________________________________________________________ 

የራሴን ፈቃዴ በማዴረግ እንዱሁም የአንተን ፈቃዴ በመቃወም አንተን ክፉኛ በበዯሌኩበት በዯሌ 

ሁለ ይቅር በሇኝ፡__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

እንተ በእኔ ህይወት ወስጥ በስራ ሊይ እንዲሇህ ስሊስረዲኸኝ አመሰግናሇሁ፡፡እኔ በሇውጥ ሊይ ያሇሁ 

ያንተስራ ነኝ፡፡አንተ አትተወኝም በእኔ የጀመርከውን ስራ ትፈፅማሇህ_____________________ 

______________________________________________________________________ 

ክፍሌ 5 

የቤት ስራ፡ ዘፍጥረት 45፡1-15 ያሇውን ክፍሌ  አንብቡ፡፡ 

     መሌመጃ፡ ዮሴፍ ከዚህ በኋሊ ሉይዘው አሌቻሇም፡፡ይሁዲ በአባቱ ምትክ ሆኖ ስሇቢንያም 
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ማሇዯ ፡፡ዮሴፈን በከንአን ያሇው የቤተሰቡ የህይወት ሁኔታ እንዯተሇወጠ አወቀ፡፡ 

1. በእስር ውስጥ የነበረውን ዮሴፍ ሉፈታው ነው፡፡በቁጥር 1 ሊይ ያለት ትእዛዛት 

ምንዴናቸው?____________________________________________________________. 

2. አሁን ዮሴፍ ከወንዴሞቹ ጋር ብቻውን ነው  ያሇው፡፡የግብፅ ገዢ ከእነሱጋር በአንዴ ክፍሌ 

ውስጥ ብቻውን ሲሆን እዚህ ወንዴማማቾች ምን አስበው ይሆን ?ግብፃውያን እንዱሁም 

የፈርኦን ቤተሰቦች እስኪሰሙት ዴመፁን ከፍ አዴርጎ እራሱን መቆጣጠር እስኪያቅተው 

ዴረስ ሲያሇቅስ፡፡እናንተ ከወንዴሞቹ እንደን ሆናችሁ በዛ ብትገኙ ምን ይሰማችሁ 

ነበር?የቤቱ ተቆጣጣሪ ወይንም ፈርኦን እራሱን ብርሆኑ ምን ይሰማችኋሌ?____________ 

ዮሴፍ እስካሁን እራሱን አሌገሇጠሊቸውም ፡፡ምንም ነገር አሌተነገራቸውም፡፡እውነታው በጣም 

ያሇቅስ ስሇነበር ሉነግራቸው አሌቻሇም፡፡ 

3. በቁጥር 3 ሊይ በቀሊለ ዮሴፍ ምን ነበር ያሊቸው?_______________________________ 

4. በቀጥታ የጠየቃቸው ምን ነበር?___________________________________________ 

5. የወንዴሞቹ ምሊሽ ምን ነበር?_____________________________________________ 

6. ዮሴፍ እንዯገና ማን እንዯሆነ ነገራቸው፡፡ያፅናቸውም ጀመር፡፡በቁጥር 5 ሊይ ምን አሊቸው___ 

_______________________________________________________________________ 

ዮሴፍ እግዚአብሄር ከእርሱ ጋር እዲሇ አውቋሌ፡፡አሁን እንኳን በዚህ የመገሇጥ ግዜ ነገራቸው፡፡___ 

______________________________________________________________________ 

ቀሪ አምስት የረሀብ አመታት እንዯሚቀሩ እና እግዚአብሄር በዚህ ምክንያት እንዲመጣው 

እንዯሚያምን ነገራቸው፡፡_____________________________________________________ 

እርሱ እራሱን እግዚአብሄር ቅሬታን ሉያተርፍ ታሇቅ የሆነ ማዲንን ሉያዴንበት እግዚአብሄር 

እየመራው እንዯሆነ ተረዴቷሌ፡፡ 

7.  እግዚአብሄር ስህተቶቹን እና ሁኔታዎችን በመጠቀም ሇታሇቅ ነፃ ማወጣት 

እንዯተጠቀመበት አምኗሌ፡፡ዮሴፍ ያዯረጉበትን ከፋት የበዯለትን በዯሌ እንዱሁም ከነጋደዎች ጋር 

ወዯግብፅ መምጣቱን እግዚአብሄር ሇበጎ ሇውጦ እንዯተጠቀመበት አምኗሌ፡፡በቁጥር 8 ሊይ በነዚህ 

ሁለ አመታት ግብፅ ውስጥ እግዚአብሄር ምን እንዲዯረገ ይነግረናሌ ፡፡ 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 
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    ገሇፃ፡ እንዳት አይነት ዴራማዊ ትእይንት  ነው?ወንዴሞቹ ወዯእቤት ተመሇሱ፡፡ በግብፅ 

ከፈርኦን ጎን ሇጎን  ኃይሌ ያሇው እንዱገዯለ ወይንም እንዱሇቀቁ ማዴረግ የሚችሇው ወንዴማቸው 

ነው፡፡እንዯማንኛውም አይነት ወንዴም አይዯሇም ነገር ግን የምዴሪቱ ገዢ ነው፡፡ዮሴፍ እዛ ስፍራ 

ሊይ ሇመቀመጡ ምንም ዴርሻ የሇውም ፡፡የሚያውቀው አንዴ ነገር ግን እግዚአብሄር በስራ ሊይ 

መሆኑን ነው፡፡ይህን ሁለ ያዯረገው እግዚአብሄር ብቻ ነው፡፡በወንዴሞቹ መካከሌ የተፈጠረውን 

አስቀያሚ ነገር ህዝብን ነፃ ማውጫ መንገዴ አዴርጎ የተጠቀመው እግዚአብሄር ነው፡፡ይህ ነፃ 

መውጣት የጠቀመው ግብፅን ብቻ አይዯሇም ነር ግን በግብፅ ዙሪያ ያለትን ሃገራት ነው፡፡ 

ስሇዚህ እናንተ በግብፅ የነበረውን ሁኔታ ሇመዘገብ የተገኛችሁ ጋዜጠኞች ናችሁ፡፡ይህ ገዢ ከአስራ 

አንደ ጋር በአንዴ ክፍሌ ውስጥ ሲተው ማንባቱን የሰማችሁት ከግብፃውያን ነው፡፡እናንተ ታሪኩን 

ዘጋቢዎች ናችሁ እንበሌ፡፡እግዱን ቃሇ መጠይቅ  ብታዯርጉ ማንን ነው ቀዴማችሁ ቃሇመጠይቅ 

የምታዯርጉሇት?ሇምን?ምንዴነው ሌትጠይቁት የምትፈሌጉት?__________________________ 

______________________________________________________________________ 

       ይህ ሰብአዊ ታሪክ ዮሴፍ የሚባሌ እግዚአብሄር ሰዎችን ሇማዲን ያዘጋጀው ሰው በፈታው 

ህሌም ምክንያት  ሇሰባት አመታት የሚሆን ምግብ እንዱከማች እቅዴ ያስወጣ  ነው?ወይንስ ይህ 

ታሪክ ላሊ ጠቀሜታ አሇው?ሇምንዴነው ይህንን ሌዩ ታሪክ አንዴትዘግቡ አሇቃችሁ ወዯግብፅ 

የሊካችሁ?ይህንን የህዝቦችን ህይወት የነካውን ዘገባ ስተዘግቡ እና ቃሇመጠይቅ ስታዯርጉ ጠቀሜታ 

ያሇውን እና  ጎሌቶ   የታያችሁ ነገር ምንዴነው?___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ማሰሊሰሌ፡ ሶስተ ግዜ ዮሴፍ የተናገረው ነገር ይህንን ነው “እግዚአብሄር 

ሊከኝ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

”መጽሏፍ ቅደስ ውስጥ ያለታሪኮቸን ስታነቡ በተሇያዮ ስፍራዎች ሊይ እግዚአብሄር  ሰዎች ሲሌክ 

ታያሊችሁ፡፡ይህ ታሪክ  ሉታሇፍ የማይችሌ ቃሌ የያዘ ጥቅስ ይገኝበታሌ እሱም ዘፍጥረት 

50፡20__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ይህንን ቁጥር ሇማሰሊሰሌ ከምትይዟቸው ቁጥሮች ጋር አብራችሁ ይዛችሁ አሰሊስለት፡፡ምንም 

እንኳን ሀሳቦቻችን ፣ዴርጊቶቻችን፣ንፁህ ባይሆኑ እንኳን አግዚአብሄር ሇመሌካም ቀይሮ ሀዝብን 

የሚጠቅም ነገር ሉያዯርገው አንዯሚችሌ ይህ ክፍሌ ያስታውሰናሌ፡፡በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ 

ሇምታሌፉ ሇእናንተ በሮሜ 8፡28 ሊይ የሚገኘውን መሌእክት ይሰጣችኋሌ፡፡፡ጥፋተኝነት 

ህይወታችንን ይበሊዋሌ እግዚአብሄር በህይወታቸን ያለት ሁኔታዎች ሇክፉ ቢመስለም እንኳን 
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በክርስቶስ እየሱስ  እግዚአብሄርን ሇሚወደት ነገርን ሁለ ሇበጎ ሉሇውጥ ይህንንም ሉሇውጥ 

ሉያንቀሳቅሰን እና ሉያሳስበን ይወዲሌ፡፡  

 

ጸልት፡ ስሇማይገሇፀው ፍቅሩ እግዚአብሄርን  አወዴሱት አመስግኑትም፡፡ህይወታችን የሱን ክብር  

እና ግርማ እንዱገሌፁ ይፈሌጋሌ፡፡______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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       ትምህርት  ስዴስት 

 

 አባቴን ወዯ እዚህ አምጡት 

 
               ዘፍጥረት 45፣46፣50 -ሌጁ 

 

 

                       ቅኝት ትምህርት ስዴስት 

 

ቅኝት                                                                     

መግቢያ                                                                   

ትምህርት 6፡ ዘፍጥረት 45፣46፣50 

 ወንዴማማቾቹ ወዯያዕቆብ ተመሇሱ                                        

 የዯስታ ቀን                                                           

 ያዕቆብ ንብረቱነ ሸክፎ ከነአንን ሇቆ ተጓዘ                                   

 ቀሌ ተጠብቋሌ                                                        

 አባት እና ሌክ እንዯገና ተገናኙ                                           

 ይቅርታ ፍርኀትን አስወገዯ                                              
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                                                    አባቴን ወዯእዚህ አምጡት 

 

 

                                  መግቢያ 

      የዮሴፍ ታሪክ አባቱን ወዯግፅ እንዱያመጡ በማስገዯዴ ይቀጥሊሌ ሆኖም ግን በመጨረሻ 

አባት እና ሌጅ ተገናኙ! ሁለም ነገር መሆን እንዲሇበት ሆነ፡፡አባትም ሇአብርሏም ፣ሇይስሀቅ 

፣ሇያዕቆብ ተስፋ ከተሰጠችው  ምዴር ሇቆ ከቤተሰቦች ጋር በአንዴነት ሆነ፡፡አባቱ እና አያቱ 

ከተቀበሩበት ምዴር ሇቆ ሄዯ፡፡ አሁን ሌጁ የሀገሪቱ ሁሇተኛ ገዢ ወዯሆነበት ምዴር ሄዯ፡፡ 

    ያዕቆብ እዴሜው  ገፍቷሌ ፡፡ከመሞቱ በፊትም እያንዲንደን ሌጆቹን መባረክ አሇበት 

የመጨረሻውንም  ጥያቄ ይጠይቃሌ፡፡መቀበር የሚፍሇገው አብርሀም ሇቀብር ማስፈፀሚያ በከነአን  

በገዛው ዋሻ ውስጥ ነው፡፡ግብፅ የተስፋይቱ ምዴር እንዲሌሆነች እና የሚቀበረውም እዛ እንዲሌሆነ 

ያውቃሌ፡፡ 

     ነገር ግን ያዕቆብ ሞቶ በከነአን ከተቀበረ እንዯገና በወንዴማማቾቹ መካከሌ ያሇው ግንኙነት 

አዯጋ ሊይ የመውዯቁ ፍርሀት በወንዴማማቾቹ ሌብ ውስጥ አሇ፡፡ወንዴማማቾቹ የዮሴፍ ይቅርታ 

የሚዘሌቀው ያዕቆብ በህይወት እስካሇ ግዜ ዴረስ እንዯሆነ እና ያዕቆብ ሲሞት ዮሴፍ ሊዯረጉበት 

እያንዲንደ ነገር እንዯሚበቀሊቸው አስበው ነበር፡፡ነገር ግን ይህንን ፍርሀታቸውን የሚያስወግዴ 

ይቅርታ ሆነ ፡፡ምክንያቱም ይቅርታ ፍርሀትን ያስወግዲሌ፡፡ 
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                                                 አባቴን ወዯዚህ አምጡት 

  

ክፍሌ 1 

 

     መግቢያ፡ በመጨረሻ ዮሴፍ እና ወንዴሞቹ ተቀሊቀለ፡፡ ቀጥል ምን ተፈጠረ?ዮሴፍ ያዩትን 

እና የሰሙትን በሙለ ሇአባታቸው እንዱነግሩት ነገራቸው፡፡አባቱ በግብፅ ያሇውን ከፍኛ ቦታ 

እንዱያውቅ ፈሌጓሌ፡፡የረሀቡ ግዜ ሇአምስት አመታት ስሇሚዘሌቅ አባታቸውን ወዯግብፅ 

አምጥተውት የረሀቡ ግዜ እስኪያሌቅ ዴረስ በጌሴም እንዱቀሙጠ ነገራቸው፡፡ 

      ወንዴሞቹም ከእርሱ ጋር ግዜ አሳሇፉ ያሇጥርጥርም ያሇፈው በዯሊቸው እንዯተዯመሰሰ 

አረጋገጡ፡፡ዮሴፍም ላልችን ሇማዲን እግዚአብሄር አስቀዴሞ እንዯሊከው አውቋሌ፡፡ወዯዚህ ምዴር 

የሊከው እና በምዴሪቱም ሊይ የሾመው እግዚአብሄር እንዯሆነ አምኗሌ፡፡ስሇዚህም ይቅር 

ብሎቸዋሌ፡፡በቤተሰቡ ሁለ ሊይ ቸርነቱን አዴርጎሊቸዋሌ፡፡የሚኖሩበትንም በጎቻቸውን እና 

ከብቶቻቸውን የሚያሰማሩበትም  ምዴር ሰጥቷቸዋሌ፡፡ባለበት ምዴር ሆነው በረሀብ እንዱጎደ 

አሌፈሇገም ፈጥነው ካለበት ስፍራ እንዱመጡ አዯረገ፡፡ከመሄዲቸውም በፊት ተቃቀፉ 

፣ተሳሳሙ፣ሁለም ተሊቀሱ፡፡ 

     ፈርኦንም እራሱ በመገኘት በምዴሪቱ ሊይ እንዱኖሩ እና የምዴሪቱንም የሰባ በረከት 

እንዱካፈለ ጠየቃቸው፡፡ዮሴፍ ቃሌ የገባሊቸውን ነገር ፈርኦንም አፀናሊቸው፡፡በተጨማሪም ቤተሰቡን 

ሇማጓጓዝ የሚጠቅሟቸውን ሰረገሊ እንዱሁም የሚያስፈሌጋቸውን ሁለ እንዱወስደ 

ፈቀዯሊቸው፡፡በግብፅ ያሇው ማንኛውም መሌካም ነገር የእነሱሠ እንዯሆነም አረጋገጠሊቸው፡፡ 

 

የቤት ስራ፡ ዘፍትረት 45፡16-28 ያሇውን ክፍሌ አንብቡ፡፡ 

1. ወንዴማማቾቹ ከቤት ተሌከው ወጡ፡፡እንዯገና ጭነታቸውን ጭነው ተነሱ፡፡ዮሴፍ ምን ነበር    

የሰጣቸው (ቁጥር 21፣22)?_______________________________________________ 

2. አሁንም በዴጋሚ ሇቢንያም መሌካም ተዯረገሇት (ዘፍጥረት 43፡ 34 እንዱሁም 44፡2) 

በቁጥር 22 ሊይ ምን ሰጠው? _________________________________________ 

3. ሇአባታቸውስ ምን ሊከ (ቁጥር 23)?____________________________________ 

4. በግብፅ ያሇውን ምርጥ ነገር አስይዞ ዮሴፍ ወንዴሞቹን ሰዯዲቸው፡፡ወንዴሞቹን ሇመጨረሻ 

የሊካቸው መሌእክት  ምን  ነበር ቁጥር 24?_________________________________ 

ሇምን ነበር እንዯዛ ያሊቸው?_____________________________________________ 
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        ትምህርት፡ የዮሴፍ  የመጨረሻው አስተያየት የሆነው  የስንብት ቃሌ “ዯህና ሁኑ 

በመንገዴ እርስ በርሳችሁ አትጣለ።”ነገር ግን የሰው ተፈጥሮ ላሊውን የሚነቅፍበት ነገር 

ይፈሌጋሌ፡፡ምክንያቱም ሰው መርካት የሚችሇው እና በጎህሉና የሚኖረው ከጥፋተኝነት ስሜት ነፃ 

ሲሆን ብቻ ነው፡፡በመጀመሪያው ጉዟቸው ከግብፅ ሲመሇሱ ምን እየተነጋገሩ እንዯነበር 

አስታውሱ፡፡ይህ ጭንቀት ሇምን እንዯመጣባቸው ሲነጋገሩ ሮቤሌ ያሇውን ነገር አስታውሱ ዘፍጥረት 

42፡21-22፡፡ “ቀዴሞውኑ ነግሬያችሁ ነበር” የሚሌ ነበር፡፡” እኔ አይዯሇሁም ይህ የእኔ ጥፋት 

አይዯሇም  የሚሇው አባባሌ የሁሊችንም ችግር ነው፡፡መነቃቀፍ ሌክ በአየር ሊይ ከአንደ ሰው 

ወዯላሇው እንዯሚነጥር ኳስ ነው፡፡ከእኔ አርቅሌኝ ይህ የላሊ ሰው ጥፋት ነው፡፡እሱ ነው! እሷ ነች! 

የአመሇካከት ጥያቄ፡ 

1.  ወንዴማማቾቹ ይቅር ተባብሇው ይሆን? የእናንተ አመሇካከት ምንዴነው?_____________ 

______________________________________________________________________ 

2. እራሳቸውንስ ይቅር ብሇዋሌ? ስሇዚህስ ምን ታስባሊችሁ?_________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ከፍሌ 2 

 

ግሊዊ ገሇፃ፡ ነቀፌታ ወዯእናንት ሲመጣ እንዳት ነው የምታስተናግደት?ሁሊችንም የየራሳችንን 

ችግር መናዘዝ እና ነቀፌታችንን መቀበሌ መሌመዴ ይኖርብናሌ፡፡ 

1. በፍፁም ጥፋቴን መቀብሌ አሌፈሌግም 

2. የሰራሁትን ትፋት ተከትለ የሚመጣውን ማንኛውም ነገር ሇመቀብሌ ፈቃዯኛ አይዯሇሁም 

3. እኔ ነፃ ሌሁን ጥፋተኝነቱን እናንተ ተሸከሙ፡፡ 

4. አንተ ከነገሩ ጋር ስትታገሌ ባይህ ምንም አያስጨንቀኝም ምክንያቱም ጥፋቱ ያንተነው፡፡ 

5. ምንም ያህሌ ዋጋ ቢያስከፍሌህ እራስህ ብቻህን ተጋፈጠው 

6. አንተ ካዯረከው ጋር ሳነፃፅረው የእኔ ጥፋት ሚዛን አይዯፋም 

7. በርግጥ ምን  እንዲጠፋሁ እንኳን አሊውቅም 

8. ጥፋትን ሇመቀበሌ ወይንም ሊሇመቀበሌ የምትተቀሟቸውን ቃሊቶች ቀጥሊችሁ ሙሎቸው___ 

_______________________________________________________________________ 
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       ጥፋቴን የማሌቀበሌ እና ነቀፌታዬን የማሌወስዴ ከሆነ በህይወቴ ውስጥ ምንም ሇውጥ 

አይመጣም፡፡ጥፋቴን አምኜ ስናዘዝ እግዚአብሄር ይቅር ሉሇኝ እና ከበዯላ ሉያነፃኝ እና ማንኛውም 

ከእግዚአብሄር ያሌሆነውን ነገር ከህይወቴ ሉያስወግዴ በጉጉት ይጠብቃሌ ፡፡የምታሰሊስለትን ጥቅስ 

አስታውሱ እስቲ ቃለን በዴጋሚ ፃፉት 1 ዮሏንስ 1፡8-10 _______________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

      ጸልት ፡ ጌታሆይ ጥፋቴን ሇመቀበሌ በጣም እንዯተቸገርኩ  የገዛ ጥፋቴን ነቀፌታ 

ሇመቀበሌ አንዲቃተኝ አሁን ማመን እፈሌጋሇሁ፡፡እኔ እንዯ ሮቤሌ ነኝ፡፡ሊሇሁበት ችግር ተጠያቂው 

እኔው መሆኔን እያወቅሁ ነገር ግን ችግሬን ሊሇመቀበሌ ዙሪያ ጥምጥም መሄዴ ይቀናኛሌ፡፡ሁሌግዜ 

ጥፋቴን እና የጥፋቴን ውጤት መቀበሌ ይቸግረኛሌ፡፡ላሊው ቀርቶ ከሁለ በሊይ ሇጥፋቴ እንኳን 

ምህረት እንዯሚያስፈሌገኝ መቀበሌ ያቅተኛሌ፡፡ነቀፌታዮን መቀበሌ እንዯውርዯት 

እቆጥረዋሇሁ፡፡ነገር ግን ጌታ ሆይ በዯሇኛ ነኝ አጥፍቻሇሁ፡፡ኃጢአቴን መናዘዝ እፈሌጋሇሁ፡፡ያንተን 

የይቅርታ ቃሌ መስማት እፈሌጋሇሁ፡፡ ሸክም ከሆነብኝ የጥፋተኝነት ስሜት ነፃ ሉያወጣኝ እና 

ሉያዴነኝ የሚችሇው  ህይወቴንም በተስተካከሇ መሌኩ መምራት የሚስችሇኝ  ያንተ የይቅርታ ቃሌ 

ነው፡፡በሌጅህ በእየሱስ ክርስቶስ ከእስራቱ ተፈትቻሇሁ፡፡ ስሇወዯዴከኝ እና ነፃ ስሊወጣኸኝ 

አመሰግናሇሁ፡፡____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

     አመሇካከት፡ አስራ አንደም ወንዴማማቾች ወዯ አባታቸው ቤት ወዯ ከነአን እየተጓጓዙ 

ነው፡፡አስቲ ይህ ስብስብ የነበረበትን ሁኔታ አስቡት፡፡ያሇጥርጥር ሁለም የራሱ የሆነ አስተሳሰብ እና 

አመሇካከት ይኖረዋሌ ፡፡እንዯዚህ የሚለ አስተያቶችም ከአንዲንድቹ ሉሰማ ይችሊሌ “እንዳት አይነት 

እውሮች ነበርን” ላሊው ዯግሞ “እኔ በጣም ዯስ ብልኛሌ እናንተ አባታችን እንዯገና ዯስ ሉሇው 

ነው?” ብትፈሌጉ እናሲዝ አባታችን ይህን ጉዴ አያምነንም ”፡፡ 

 

መሌመጃ፡ የአባታቸውን ዯስታ ሇመገሇፅ ያስቸግራሌ፡፡ 

1. ሌጆቹ የነገሩትን ነገር ያዕቆበ  እንዳት ነበር የተቀበሊቸው ቁጥር (25-28)?____________ 
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        ሀ. ምን ነገሩት (ቀጥር 25)?___________________________________________ 

     ሇ. የያዕቆብ ምሊሽ ምን ነበር?_____________________________________________ 

    ሏ. አሇማመኑን ወዯ ማመን የቀየረሇት ምን ነበር መንፈሱን ያነቃቃው ምን ነበር?________ 

    መ. በቁጥር 28 ሊይ ምን አሊቸው?__________________________________________ 

 

ክፍሌ 3 

የቤት ስራ፡ ዘፍትረት 46፡1-7 46፡26-27 ያሇውን ክፍሌ አንብቡ፡፡ 

መሌመጃ፡ እንዳት ያሇ የዯስታ ቀን ነው! 

1. ያዕቆብ (እስራኤሌ) ሌቡ አሁን በህይወት እዲሇ ያወቀውን ሌጁን ሇማግኘት እንዯጓጓ በከነአን  

ካሇችው  ከኬብሮንን ተነስቷሌ በምንገደም በቤርሳቤህ አሌፏሌ ፡፡በዛም ሇአባቶቹ አምሊክ 

ሇእግዚአብሄር መስዋእትን አቅርቧሌ፡፡ ያዕቆብን ከነአንን ሇቆ እንዲይወጣ ችግር የፈረጠረበት ነገር 

ምንዴነው? ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

እግዚአብሄር ሇአብርሏም ፣ሇይስሀቅ፣እንዱሁም ሇያዕቆብ ተስፋ ስሇገባሊቸው ነገር 

የምታውታውሱት ነገር ምንዴነው፡፡ 

2. ቁጥር 2-4 እግዚአብሄር ወዯ እስራኤሌ የመጣው በ_____________________________ 

     ሀ. ጠራው___________________________________________________________ 

     ሇ. ምሊሹ ምን ነበር?___________________________________________________ 

    ሏ.  እግዚአብሄር እራሱን ሇያእቆብ ያስተዋወቀው እንዳት ነበር_____________________ 

መ.  እግዚአብሄርም ሇያዕቆብ ወዯግብፅ መሄዴ እንዲይፈራ ነገረው በዛም የተስፋ ቃሌ ሰጠው፡፡ 

1.  ____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

 

     አመሇካከት፡ በዚህ አጭር ግዜ ብዙ ነገር ተከናወነ፡፡ያዕቆብ የዮሴፍን በህይወት መኖር 

እንዲመነ ወዱያውኑ በፍጥነት ሇመጓዝ እንዱያስችሊቸው ዕቃዎቻቸውን መጫን ጀመሩ፡፡በዚህ ሁለ 

ውክቢያ መካከሌ ሇያዕቆብ በጉዞው እግዚአብሄር ከእርሱ ጋር መኖሩን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ሇእሱ እና 

ሇአባቶቹ የገባሇትን የተስፋ ቃሌ እግዚአብሄር እንዳት ነው የሚፈፅምሇት፡፡እግዚአብሄር አብሮት 

መኖር እና እንዯገባሇት የተስፋ ቃሌ  ህዝብ ሉያዯርገው ይገባሌ፡፡ዘሮቹም ወዯተስፋይቱ ምዴር 
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ይመሇሳለ አሁን ግን ወዯሞት ከመሄደ በፊት ዮሴፍን ማየት አሇበት፡፡ 

1. ያዕቆብ በማሇዲ ተነስቶ ሁለም ጉዞውን ሇመጀመር በዙሪያው ተከማችቶ ባሇበት ሰአት 

በያዕቆብ ሌብ ውስጥ ምን አይነት ሀሳብ ያሇ ይመስሊችኋሌ?እንዯገና የአባቶቹ አምሊክ ወዯእሱ 

መጣ ላልች ግዜያቶች ነበሩ__________________________________________________ 

 

         ሀ. በዘፍጥረት 28፡10 እና በተከታዮ ቁጥር  ሊይ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስሌ 

ነበር?________________________________________________________ 

                 ________________________________________________________ 

        ሇ. ኤሳውን ከማግኘቱ አንዴ ቀን ሰዯም ብል የነበረውን ላሉት አስታውሱ፡፡በዛ ላሉት 

ምን ነበር የረፈጠረው (ዘፍጥረት፡ 32፡22) እና ተከታዮ ቁጥር________________ 

           _____________________________________________________________ 

2. የከነአንን ምዴር ሇቆ መሄዴ ሇያዕቆብ ቀሊሌ ነገር አይዯሇም፡፡የሚወዲት ሚስቱ ራሄሌ ፣አባቱ 

ይስሀቅ እና ርብቃ የተቀበሩበትን ስፍራ ነው ጥል የሚሄዯው፡፡ጥልት የሚሄዯውን ይህንን ስፍራ 

ከዚህ በኋሊ በፍፁም ሉያየው አይችሌም፡፡ስፍራውን ሇቆ ወዯላሊ ወዯማያውቀው ሀገር ነው  አዱስ 

እና አስገራሚ ጉዞ የሚያዯርገው፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ ዯግሞ በጭንቀት እና በጥርጥር የተሞሊ 

ማንነት ይታያሌ፡፡በቁጥር 4 ሊይ እግዚአብሄር ያዕቆብ እንዱያስታውሰው የፈሇገው ነገር ምን 

ነበር?________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. ሇያዕቆብ እግዚአብሄር ከእርሱ ጋር ሇመሆኑ ምን ያሇ ምሌከት ነበር ?እናንተስ በህይወታችሁ 

ውስጥ በየትኛውም ስፍራ ስትንቀሳቀሱ እግዚአብሄር ከእናንተ ጋር መኖሩን በምን ታውቃሊችሁ 

?የምታውቁበት መንገዴ አሇ?________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ክፍሌ 4. 

      ማሰሊሰሌ ፡ ሇያዕቆብ እግዚአብሄር ከእርሱ ጋረ  መኖሩን በማወቁ በታሊቅ መፅናናት እና 

እርግጠኝነት ነበረ፡፡ሇእኔ እና ሇእናንተም የእግዚአብሄር ከእኛ ጋርመሆን ሌክ ሇያዕቆብ እዯሆነሇት 

በእርሱ መገኘት መፅናናት ይሆንሌናሌ ፡፡በመዝሙር 139፡7-10 መዝሙረኛው ዲዊት እንዱህ 

አይነት ጥያቄ ይጠይቃሌ “ከመንፈስህ ወዳት እሄዲሇሁ ከፊትንስ ወዳት እሸሻሇሁ?” ምንም ያህሌ 

ርቀን ብንሄዴ እግዚአብሄር ከእኛ ጋር ይኖራሌ፡፡ቃለ ይህንነ ይነግረናሌ፡፡ይህም ዯግሞ እውነት 

ነው፡፡በዴጋሚ ይህንን ጥቅስ በካርዲችሁ ሊይ ፃፉበት በካርደ ጀርባ ሊይም የትም ቦታ ብትሄደ 



 

70 

 

እግዚአብሄር  በእዛ እንዯሚኖር  የሚያስታውሳችሁ ማስታወሻ ፃፉበት፡፡ 

  

ግሊዊ ትግበራ፡ 

1. በሁለ ስፍራ እግዚአብሄር ከእናንተ ጋር መሆኑን ስታስቡ ምን አይነት መፅናናት 

ወዯውስጣችሁ መጣ?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. የእግዚአብሄር ከእናንተ ጋር መሆን እየተሰማችሁ ነገር ግን በዛ ስፍራ መሆናችሁ ዯስተኛ 

የማያዯርጋችሁ ስፍራ ይኖር ይሆን?____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. አንዲንዴ ስፍራዎች ስትሄደ የእግዚአብሄር መገኘት በዯንብ ይሰማችኋሌ፡፡ይህ ስፍራ 

ምናሌባት የተራራ ጫፍ ወይንም ሆስፒታሌ ውስት ሉሆን ይችሊሌ፡፡እግዚአብሄር በዛ እንዲሇ 

እየተሰማችሁ የምትሄደበት ስፍራ የትኘው ነው?___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

    ጸልት፡ እስቲ የራሳችሁን ጸልት ፃፉት እናንተ በዚያ ስትገኙ እግዚአብሄር በዚያ እንዲሇ 

ስሇሚሰማችሁ ስፍራ እና መገኘቱ ስሇማይሰማችሁ ስፍራ እስቲ ሇጌታ አካፍለት፡፡የእግዚአብሄር 

አብሮአቸሁ መገኘት ምቾት ስሊሌሰጧችሁ ስፍራዎች እስቲ በጌታ ፊት ተናዘዙ፡፡የትም ብትሄደ 

ምንም እይነት ስራ እየራችሁም ቢሆን እግዚአብሄር ከእናንት ጋር ስሊሇ ዯስ ይበሊችሁ፡፡የመገኘቱ 

አውነት በእናንተ ማንነት ሊይ የተመሰረት አይዯሇም ነገር ግን ግሩም በሆነው ፍቅሩ ሇይ 

ነው፡፡_______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

ትምህርት፡ መጽሏፍ ቅደስ ይህን ከከነአን እየወጣ ያሇ ተጓዥ ስብስብ ምን እንዯሚመስሌ 

እንዴናስተውሌ ይፈሌጋሌ፡፡ብዙ ነጥቦችን መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 

1. እስከዚህ ግዜ ዴረስ የአብርሏም ቤተሰቦች በቁጥር ጥቂት ነበሩ፡፡መጽሏፍ ቅደስ 

የሚጠቅስሌን አብርሏምን ፣ሳራን፣ይስሰቅን፣ ከዛም የይስሀቅ ሚስት ርብቃን ፣ያዕቆብ እና 

ኤሳውን ብቻ ነበር፡፡የያዕቆብ ቤተሰብ አባሊት በግብፅ ቀዴሞውኑ ካሇው ከዮሴፍ በሰተቀር 

አስራ አንደ ብቻ እንዯነበሩ ነው፡፡ታሪኩን ስንቀጥሌ የተስፋው ፍፃሜ የሆነውን የያዕቆብን 
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ዘር እናያሇን፡፡ 

2. እግዚአብሄር  ሇህዝቡ ያሇው ተስፋ  የሚፈፀመው በቀጥታ ብቻ አይዯሇም፡፡አብርሏም ወዯ 

ከነአን መጣ በዛም የተስፋውን ቃሌ ተቀበሇ፡፡ብዙ ህዝብ እንዯሚሆንም የተስፋ ቃሌ 

አገኘ፡፡ከዛም ሳራ መካን እንዯነበረች አንመሇከታሇን፡፡እሁን ዯግሞ ከነአን የያዕቆብ ቤተሰብ 

ንብረት እንዯሆነች እንመሇከታሇን፡፡ከዚህ ስፍራ እየሇቀቁ ያለት በረሀቡ ምክንያት እንዯሆነ 

እንመሇከታሇን፡፡አስቲ ህይወታችሁን ተመሌከቱ ፡፡ህይወት ነጭ እና ጥቁር ሆና አይታችኋት 

ታውቃሊችሁ ?ነገሮች ሁሌግዜ እንዲቀዴናቸው አይሄደሌንም ፡፡ ግቦች ፣እቅድች ፣ውጥኖች 

ሌናዯርጋቸው የምንፈሌጋቸው ነገሮች ይኖራለ የእዚህን ውጥኖቻችንን ፍፃሜ ሊይ ሇመዴረስ 

ብዙ ውጣውረድችን  ማሇፍ ይኖርብናሌ፡፡እናንተስ በእንዯዚህ አይነት መሌኩ አቅዲችሁ 

በእቅዲችሁ መሰረት ነገሮች ሳይሄደ ቀርተው ያውቃለ?__________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. የተጓዦቹ ቁጥር በዝቷሌ አንዴነት የጓዙት ከ 70 በሊይ ይሆናለ፡፡ይህ ቀሊሌ አይዯሇም 

፡፡ከፈርኦን የተሰጧቸው ሰረገልች ዕቃዎቻቸውን ሇማጓጓዝ በጣም ጠቅመዋቸዋሌ፡፡ይህ 

እግዚአብሄር የገባውን የተስፋ ቃሌ እንዯሚፈፅም የሚያሳይን ምሳላ ነው፡፡ 

4. በአንዴነት  የጓዝን ቤተሰብ ምሳላም ይሆኑሌናሌ፡፡የያእቆብ ሌጆች፣እና የሌጅሌጆች  ሁለም 

በአንዴነት ይጓዙ ነበር፡፡ይህ የያዕቆብ በአንዴነት የሚጓዝ ቤተሰብ የእኛንም ቤተሰብ 

እንዴናስብ ያዯርገናሌ፡፡የብዛት ጉዲይ ሰይሆን በአንዴነት መያያዙ ነው ትርጉም 

ያሇው፡፡ማንም ወዯኋሊ አይቀርም፡፡ሁለም ብግብፅ ሇሚጀመረው አዱስ ህይወት 

ተዘጋጅቷሌ፡፡አንዴነታቸው ሇቤተሰቡ ትሌቅ ጥንካሬ ሰጥቷቸዋሌ፡፡ቁጥር 8-27 በዚህ ጉዞ 

ውስጥ የተካተቱትን በሙለ ዘርዝራቸውን ይገሌፅሌናሌ፡፡ 

 

      ገሇፃ፡ የዚህን ተጓዥ ቤተሰብ ስንመሇከት በአይነ ህሉናችን እግዚአብሄር ሇአብርሏም 

ሰይስሀቅ እነዯገናም ሇያዕቆብ የገባውን የተስፋ ቃሌ እንዳት እንዯሚጠብቅ  ያስታውሰናሌ፡፡እስቲ 

በሀሳባችሁ ከእነዚህ ሰዎች ጋር ተጓዙ ትንንሾቹን ተሸክመው፣አንደ አንደን እያበረታ  የዯከመውን 

ሙቀቱ ያዯከመውን እያገዘ ፡፡ዯግሞ መንዴማማቾቹ በአዱሱ ምዴር ስሇሚኖሩት አዱስ ህይወት 

እየተነጋገሩ ሲሄደ አሰባችኋቸው፡፡እናንተ የቴላቪዥን ካሜራማን ብትሆኑና ይህንን ጉዞ 

እየተከታተሊችሁ የምትዘግቡ ቢሆን አብዛኛውን ግዜያችሁን የምታሳሌፉት ከማን ጋር 

ይሆናሇ?ሇምን? 

______________________________________________________________ 
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ክፍሌ 5 

የቤት ስራ፡ ዘፍጥረት 46፡28-30 ያሇውን ክፍሌ አንብቡ፡፡ 

መሌመጃ፡ ተጓዦቹ ወዯግብፅ እየዯረሱ ነው፡፡ 

1. ያዕቆብ ይሁዲን ሊከው፡፡ምን እዱያዯርግ ነበር የሊከው(ቁጥር 28) ?___________________ 

2. ጌሴም አካባቢ ዯርሰዋሌ፡፡እስቲ በመጽሏፍ ቅደሳችሁ ሊይ ባሇው አንደ ካርታ ሊይ የጌሴምን 

ምዴር አመሌከቱ ፡፡ምን ያህሌ እንዯተጓዙ ፃፉ ፡፡አስታውሱ ቤርሳቤህ አካባቢ ነገር እግዚአብሄር 

ሇያዕቆብ በራዕይ የተገሇጠሇት፡፡ከቤርሳቤህ አስከ ጌሴም_______________ኪልሜትር ይሆናሌ፡ 

3. ዮሴፍ ሰረገሊውን አዘጋጅቶ እየተጠባበቀ ነው የአባቱን መቅረበረ ሲሰማ ______________ 

4. ምንኛ የተባረካ ቅሌቅሌ ነው፡፡እስቲ በቁጥር 29 ሊይ የነበረውን የአባት እና የሌጅ ስሜት 

ግሇፁት?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. የዕቆብ የሚፈሌገው ከዮሴፍ ጋር እንዯገና መኖርን ነው፡፡ሌቡ እረክቷሌ፡፡ከዚህ በኋሊ ሌጁ 

በምን አይነት ሞት እንዯሞተ ማሰብ አከተመ፡፡እግዚአብሄር በቸርነቱ በቤተሰቡ ሊይ ፈውስ 

አምጥቷሌ፡፡ያዕቆብ እና ዮሴፍ እንዯገና ተቃቀፉ፡፡ 

 

      ግሊዊ ትግበራ፡ ያዕቆብ የገጠመው ችግር መሇያየት ብቻ አሌነበረም ነገር ግን ከዛም የሇፈ 

ነበር፡፡የሌጁን በህይወት መኖር አሇመኖር እንኳእርግጠኛ አሌነበረም፡፡በዚህም ዘመን በብዙ የዜና 

አውታሮች ሌጆች ቤተሰቦቻቸው ታፍነው መወሰዲቸውን እንዱሁም ከቤተሰቦቻቸው 

የመጥፋታቸውን ዜና በየእሇቱ እንሰማሇን፡፡ወታዯሮችም ግዲጃቸውን ሇመወጣት ወዯላሊ ሀገር 

በመሄዴ ሇብዙ ግዜያት ከቤተሰቦቻቸው እና ከወዲጆቻቸው ተሇይተው ይቆያለ ፡፡የዚህ አይነት 

ተመሳሳይ ነገር ገጥሟችሁ ያውቃሌ? ከመሇያየት ይሌቅ የሚከብዯው የተሇያችሁት ሰው ያሇበትን 

ሁኔታ ማሇትም  ክፉ ወይንም ዯግ ነገር ሳይሰሙ መቅረት ነው፡፡ 

1. አስቲ እንዯዚህ አይነት ችግር የገጠማችሁ እናንተ ብትሆኑ የገጠማችሁን ይህንን ሁኔታ    

መግሇፅ ትችሊሊችሁ____________________________________________________ 

2. እንዯዚህ አይነት ገጥሟችሁ የምታውቁ ከሆነ ሁኔታው በሰሊም ተጠናቀቀ ?ተጠናቆ ከሆነ 

ስሜቱ ምን ይመስሌ ነበር?ተጨማሪ የምትነግሩን ነገር ይኖር ይሆን?________________ 

__________________________________________________________________ 

3. እንዯዚህ አይነት ነገር  እናንተን የገጠማችሁ ነገር ሊይሆን ይችሊሌ ነገር ግን እናንት 

የምታውቁት እንዚህ አይነት አሳዛኝ ታሪክ ያሇው የሚወዯውን አጥቶ የሚሰቃይ ሰው ታውቁ 
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ይሆን ?፤እንዯዚህ ሊዘነ እና ሇተጎዲ ሰው የሚኖራችሁ ማፅናኛ ምዴነው?______________ 

__________________________________________________________________ 

4.  ሌክ ያዕቆብ ሌጁን አቅፎ እንዲሇቀሰ አናንተንም በተመሳሳይ መሌክ ሉያገኟችሁ ሇሚፈሌጉ 

ሰዎች እንዱያገኟችሁ ምን አይነት መንገዴ ትፈጥሩሊቸዋሊችሁ?____________________ 

_________________________________________________________________ 

5. የጥፋተኝነት ሰሜት እና ኃጢአት ከሰዎች ፊት ካሸሻችሁ ይህንን ሁኔታ ሇመወጥ ምን  

አውነታ አሇ?________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. የእናንተ ዴርሻ ምንዴነው?_______________________________________________ 

 

        እግዚአብሄር መሇኮታዊ በሆኑ አጆቹ ሉያቅፈን ይገሌጋሌ ፡፡እንዯገና ከእርሱ ጋር ወዲሇው 

ቤተሰባዊ ግንኙነት ሉመሌሰን ይፈሌጋሌ እሱ የእኛ አባት እና ፈጣሪ ነው፡፡ሌክ እንዯ ሌጅ ወዯ 

እቤቱ እስክንመሇስ ያሇማቋረጥ ይመሇከተናሌ፡፡የራሳችንን መንገዴ መርጠን እንዯነበርንና 

እንዯተሳሳትን በእግዚአብሄር ፊት ማመን አሇብን ፡፡በምንኖርበት ዓሇም ውስጥ የሱን ባህሪ 

ሌናንፀባርቅ ሲገባን ያንን ማዴረግ እንዲሌቻሌን በእርሱ ፊት መናዘዝ አሇብን፡፡ነገር ግን ካሇንብት 

ስፍራ ወጥተን ወዯሱ እስክንመጣ ዴር ፍቅር እጆቹን ዘርግቶ ይጠብቀናሌ፡፡አግዚአብሄር እንዯሌጅ 

ከጠፋንበት ስፍራ ተመሌሰን ወዯእቅፉ ስንገባ በዯስታ በእንባ እንዯሚቀበሇን ታውቃሊችሁ?  

      ጸልት፡ አባት ሆይ አንተ ፈጥረህኛሌ ፡፡ሊንተ በህይወቴ እንዴሆንሌህ የምትፈሌገው ነግር 

አሇ፡፡የፈጠርከኝ አንተን ሇፍጥረት ሁለ እንዲንፀባርቅ ነው፡፡የአንተን ምህረት በህይወቴ  እንዲሳይ 

ከሰጠኸኝ ነገር አንደ ነፃ ምርጫዬ ነው፡፡እባክህ ዯስታ እና ሰሊምን እንዱሁም ባንተ ያሇውን ፍፁም 

ነፃነት እንዲገኝ እርዲኝ፡፡በምህረትህ እና በፍቅርህ ስሇተመሇከትከኝ አመሰግንሀሇሁ፡፡አዲኝ እና ጌታ 

በሆነው በሌጅህ በእየሱስ ክርስቶስ በኩሌ ካንተ ጋር አንዴ እንዲዯረከኝ አባክህ ወዯራስህ አስጠጋኝ 

በእቅፍህም ያዘኝ፡፡__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

      በጥሌቀት መመሌከት፡ መጽሀፍ ቅደስ ስሇዚህ ቤተሰብ በተቀሩት የዘፍጥረት መጽሏፍ 

ምዕራፎች ውስጥ መናገሩን ይቀጥሊሌ ፡፡ታሪኩ በጣም አስዯሳች እና ተጨማሪ መረጃዎችን 

የሚሰጠን ነው፡፡ሇሚቀጥሇው ጥናት የሚከተለትን ዝርዝሮች ተመሌከቷቸው፡፡ 

 ዘፍጥረት  46፡3 -በጌሴም መስፈር 
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 ዘፍጥረት 47:9- ፈርኦን ፊት በቀረበ ግዜ የያዕቆብ እዴሜ 

 ዘፍጥረት 47 ፡13 የረሀቡ ጉዲት እና ዮሴፍ ግብፃውያንን እንዳት እንዯረዲቸው 

 ዘፍጥረት 47፡26  ከአምስቱ እጅ አንደ ሇፈርኦን የሚሇው የዮሴፍ ህግ 

 ዘፍጥረት 47፡27 የያዕቆብ ሞት ቀረበ 

 ዘፍጥረት 48፡የዮሴፍ ሌጆች በያዕቆብ ተባረኩ 

 ዘፍጥረት 49 ያዕቆብ ከመሞቱ በፊት ሌጆቹ በሙለ የሚገባቸውን በረከት ተቀበለ 

 ዘፍጥረት 49፡29 ያዕቆብ ሞተ 

 ዘፍጥረት 50፡1-14 ዮሴፍ እና ወንዴሞቹ አባታቸውን በከነአን ቀበሩ 

 ዘፍጥረት 50፡22 የዮሴፍ ሞት 

 

ክፍሌ 6 

 

     መግቢያ ፡ ዘፍጥረት 50፡15-51 ያሇውን ታሪክ ሳናጠቃሌሌ የዮሴፍን ታሪክ 

አንዯመዴምም፡፡እነዚህ ቁጥሮች ሇእኛ እና ሇወንዯሞቹ የምስራች የያዘ ነው፡፡አባታቸው ሲሞት 

የዮሴፍ ወንዴሞች ዮሴፍ ይበቀሇናሌ ብሇው አሰቡ፡፡ምክንነያቱም በምዴሪቱ ሊይ ታሇቅ መሪ ሆኖ 

አይተውታሌ፡፡ሁለም ሇሱ ይገዛ እና ይታዘዝ ነበር፡፡አንዱት ትእዛእ ቢያተሊሌፍ ሁለም በአንዴ ግዜ 

ሉታሰሩ እና ሉገዯለ ይችሊለ፡፡ስሇዚን እነዚህ ወንዴማማቾች በአባታቸው በያዕቆብ ሞት ምክንያት 

ህይወታቸው አዯጋ ሊይ እንዯወዯቀ አስበዋሌ፡፡ያዕቆብ በሰሊም እና በዯህንነት የሚኖሩበትን ሁኔታ 

እንዲመቻቸሊቸው አምነው ነበር ነገር ግን ያዕቆብ ሞተ፡፡ 

 

የቤት ስራ፡ 

መሌመጃ፡ 

1. ይህ ቁጥር ሰሇ ወንዴማማቾቹ ምን ያስረዲናሌ?________________________________ 

2. በቁጥር አስራ 15 ፍታቻቸው ምን ነበር?____________________________________ 

3. እንዯገና ክፋት አስቀያሚ ገፅታውን ይዞ ተነሳ፡፡ሇዮሴፍ አባታቸው ምን እንዲሇ ነገሩት?____ 

______________________________________________________________________ 

4. ይህ ቁጥር ስሇዮሴፍ ምን ይነግረናሌ?______________________________________ 

5. እንዯገና መጥተው ይቅርታ ጠየቁት፡፡ይህ ነገር ዮሴፍን አስቆጣው፡፡እስካሁን ፍቅሩ 

አሌገባቸውም? የሱ ፍቅር ከእነሱ ጥፋት እዯሚበሌጥ አሌተረደም?እሱ ምን አሊቸው?_________ 

______________________________________________________________________ 
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ፍቅር ፍርሀትን ያስወግዲሌ ፡፡እንዲይፈሩ ነገራቸው፡፡እነሱን አና ሌጆቻቸውን አንዯሚጠብቅ ቃሌ 

ገባሊቸው፡፡በመጨረሻም ፍቅሩን እና ዯግነቱን በመሌካም ቃሌ በመናገር አረጋገጠሊቸው፡፡የየቅርታ 

ስራ ተጠናቀቀ፡፡ 

 

     ግሊዊ ትግበራ፡ እናንተስ የጥፋተኝነትን ስሜት ይዛችሁ ሇመጓዝ ትመርጣሊችሁ?የወንዴሞቹ 

የጥፋተኝነት ስሜት ዮሴፍን አበሳጨው፡፡ስሇእነሱ አነባ፡፡ይቅር እንዲሇች እና እንዯሚወዲቸው 

እንዱረደ ያዯረጋቸው ነገር ምንዴ ነው?ህይወታቸውን በነፃነት እንዱኖሩ ፍፁም ሊሌተፈጠረ ነገር 

ባሪያ እንዲይሆኑ ነገራቸው፡፡ 

     እስከ ዛሬ ከእናንተ ህይወት ያሌተወገዯ የጥፋተኝነት ስሜት ምንዴነው?እራሳችሁን ይቅር 

ማሇት ያቃታችሁ ነገር ምንዴነው?እራሳችንን ይቅር ማሇት ምርጫው የእኛ ሲሆን እግዚአብሄር 

ዯግሞ ያግዘናሌ፡፡እግዚአብሄር ከእርሱም ይቅርታን እንዴንቀበሌ፣ላልችም ይቅር እንዱለን 

እግዚአብሄር ይረዲናሌ ፡፡ከእርሱ የምንቀበሇው ይቅርታ በነፃ ነው፡፡በራሳችን ኃይሌ ይቅርታን 

መቀበሌ አንችሌም ነገር ግን በእርሱ ኃይሌ ይቅርታ የእኛ ይናሌ ፣የግሊችን ይሆናሌ፣ያሇመከሌከሌ  

መቀበሌ እንችሊሇን ፡፡መጽሏፍ ቅደሳችነ በያዕቆብ 5፡16 ሊይ እርስ በእርሳችን ኃጢአታችንን 

እንዴንናዘዝ ይነግረናሌ ፡፡ኑዛዜ  ይቅርታ የመቀበያ አንደ ከፍሌ ነው፡፡በኑዛዜ ኃጢአት መገሇጥ 

ይጀምራሌ ይቅርታም ወዯውስጣችን መግባት ይጀምራሌ ፡፡መናዘዝ ፈውስ ያዯርጋሌ፡፡እርስ 

በእርሳችነ ስንናዘዝም የተሰበሩ ግንኙነቶች ይፈወሳለ ፡፡ኑዛዜ ማሇት አንደ ሰው ከላሊው ይበሌጣሌ 

ማሇት አይዯሇም፡፡ እንዲችን ሇአንዲችን ስንናዘዝ ሁሊችንም ዯካሞች እንዯሆንን እናውቃሇን፡፡መናዘዝ 

ታሊቅ ሆነ ፍቅር በህይወታችን እንዱፈስ ያዯርገናሌ ፡፡ 

 

     ጸልት፡ ጌታ ሆይ ሇኃጢአታችን ሁለ  የይቅርታን የምስራች አወጅክሌን ፡፡ከዚህ በኋሊ 

ይህንን መርዘኛ የሆነ የጥፋተኝነት ስሜት ከህይወታችን መሇየት የማይፈሌገውን የጥፋተኝነት 

ስሜት ተሸክመን መዞር  አያስፈሌገንም፡፡ጌታሆይ ከፍቅርህ የሆነው ይቅርታ እንዴቀበሌ 

ስሊስታጠከኝ አመሰግንሀሇሁ፡፡ይቅርታ በህይወቴ ስሊመጣው ነፃነት አመሰግንሀሇሁ፡፡ከእየሱስ  

ክርስቶስ የተነሳ እንዯ ሌጅህ፤ እንዯ  ንጉስ ሌጅ እንዴመሊሇስ ስሊዯረከኝ አመሰግናሇሁ፡፡በለቃስ 

ወንጌሌ ሊይ “ንስሏ ከማያስፈሌጋቸው ከዘጠና ዘጠኝ ጻዴቃን ይሌቅ ንስሏ በሚገባ በአንዴ 

ኃጢአተኛ በሰማይ ዯስታ ይሆናሌ። ተብል የተፃፈውን ቃሌህን አምናሇሁ፡፡እኔም በአንተ ይቅር 

እንዯተባሌኩ ላልችን ይቅር የምሌበት እዴሌ ስጠኝ፡፡ላልችንም በነፃነት እና መይቅርታ ይመሊሇሱ 

ዘንዴ እርዲቸው፡፡ 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________ 

 

ክሇሳ 

ነፃነታችን የሆነው የእግዚአብሄር        

ይቅርታ 
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        ነፃነታችን የሆነው የእግዚአብሄር ይቅርታ 

 

                                  ክሇሳ 

      የዚህ ሇዩ መሌመጃ አሊማ የብለይ ኪዲን ታሪኮችን በማወቅ በአግባቡ እንዴታዴጉ ታስቦ 

የተዘጋጀ ነው፡፡የዚን ምዕራፍ  ተቀዲሚ ገፀ ባህሪ ያዕቆብ እና ሌጆቹ ናቸው፡፡አብዛኞቹ  

የተቀመጡት ባሊቸው በስፍራቸው ነው፡፡ አንዲንድቹን ገፀባህሪያትእስቲ እንዯገና በክሇሳ መሌክ 

ተመሌከቷቸው የምታስታውሷቻን ነገሮች ዯግሞ በማስታወሻችሁ ሊይ ያዟቸው፡፡ 
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ማጣቀሻ                   ገፀ ባህሪያት           የማስታውሳቸው ነገሮች …… 

 

ዘፍጥረት 37:21-23; 

42:22 

 

  

 

ዘፍጥረት 37:26; 43:8-9 

 

  

 

ዘፍጥረት 39:1 

 

  

 

ዘፍጥረት 39:7 

 

  

 

ዘፍጥረት 39:21 

 

  

 

ዘፍጥረት  40:2 
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ዘፍጥረት  40:2 

 

 

ዘፍጥረት  42:24 

 

  

 

ዘፍጥረት 43:29 
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ጊዜ ወስዲችሁ የዬሴፍ የሀገሪቱ ሁሇተኛ ሰው ሇመሆን  ወዯግብፅ ምዴር ያዯረገውን  ጉዞ 

ማስታወሻ ፃፉ 

 

1. ዘፍጥረት 37 

      ሀ. ________________________________________________________ 

      ሇ. ________________________________________________________ 

      ሏ. ________________________________________________________ 

2. ዘፍጥረት  39 

     ሀ. ________________________________________________________ 

     ሇ. ________________________________________________________ 

3. ዘፍጥረት  40 

     ሀ. ________________________________________________________ 

     ሇ. ________________________________________________________ 

4. ዘፍጥረት  41 

     ሀ. ________________________________________________________ 

     ሇ. ________________________________________________________ 

     ሏ. ________________________________________________________ 

5. ዘፍጥረት 42-44 

     ሀ. ________________________________________________________ 

     ሇ. ________________________________________________________ 

6. ዘፍጥረት  45 

     ሀ. ________________________________________________________ 

     ሇ. ________________________________________________________ 

ይህንን ክፍሌ ስጣታኑ በመፅሀፍ ቅደሳችሁ ሊይ ምሌክት ያዯረጋችሁባቸውን ስፍራዎች እንዯገና 

አጥኗቸው፡፡ከእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ ዯግሞ ሇ21ኛው ከፍሇዘመን ሰው ያሊቸውን መሌእክት 

በመፈሇግ ሇህይወታችሁ ጥቅም ያገኛችሁባቸውን ጥቅሶች ተመሌከቷቸው፡፡ 

 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ከዮሴፍ  ታሪክ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የእናንተን ታሪክ የት ጋ አገኛችሁ?__________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

ከዮሴፍ ጋር ፊትሇፊት መገናኘት ብትችለ እና ካሳሇፋቸው አስቸጋሪ ወቅቶች እንዱያካፍሊችሁ 

የምትጠይቁት  የትኛውን ነው?________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

“እግዚአብሄር ከእኔ ጋር ነው፡፡” እስቲ ጥቂት ጊዜ ወስዲችሁ እግዚአብሄር ከእናንተ ጋር የነበረበትን 

ጊዜ አስታውሱ ፡፡በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሄር አብሯችሁ በመሆን ስሊከናወነሊችሁ ነገር 

አመስግኑት፤ በላልች ፊትም ሞገስን ስሇሰጣችሁ አመስግኑት፡፡ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


