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አርነታችን የሆነው  
የእግዙአብሄር ጥሪ 

 

 

 

ከፌሌ አንዴ 

 
በጃኪይ ኦስክ 

 

ፀአት 1-12 

ትምህርት 1፡ አዱሱ የግብፅ ንጉስ - መሌካም ሌጅ ነበር 

ትምህርት 2፡ እኔ እኔ ነኝ - እግዙአብሄር ጠራው 

ትምህርት 3፡ አወጣችኋሇሁ - እኔ ጌታ ነኝ 

ትምህርት 4፡ ሌቡን አዯነዯነው - እጅህን ርጋ 

ትምህርት 5፡ መቅሰፌት ምዴሪቱን መታ - ሕዜቤን ሌቀቅ 

ትምህርት 6፡ ይህን ቀን አስታውስ - ይህ የእግዙአብሄር ፊሲካ ነው 
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“……… ቃሌህን በሌቤ ሰወርሁ።………..” 

 

 
መቅዴም 

ቀሪውን ህይወታችሁን መሌክ የሚያስይውን የአስገራሚውን ጉዝ ግስጋሴ ቀጥሊችኋሌ፡፡ 

ይህ ጉዞችሁ ሌዩ እና ስሇመፅሏፌ ቅደስ ሇመረዲት ያሊችሁን ጉጉት በከፉሌ ይወስነዋሌ ፡፡ 

ይህን ጥናት ሇማጥናት ያሊችሁ መሰጠትም እግዙአብሄር በቃለ ውስጥ ሇሌባችሁ በመናገር  

ህይወችሁን የሚያበሇጽግበትን ተስፊ የያ ነው፡፡ 

ይህን ጥናት ስታጠኑ ሇጥናታችሁ የሚረዶችሁን የሚከተለትን የመርጃ መሳሪያዎች 

እንዴትይዘ እናበረታታችኋሇን፡፡  

1. አርነታችን የእግዙአብሄር ጥሪ የሚሇውን የመፅሀፌ ቅደስ ጥናት ክፌሌ ጥራዜ 

2. አዱሱን መዯበኛ ትርጉም መፅሀፌ ቅደስ ፡ አዱስ መፅሀፌ ቅደስ የምትገዘ ከሆነ 

የሚከተለትን ነገሮች ቢይዜ መሌካም ነው፡፡ 

ሀ. ማጣቀሻ ጥቅሶች በምእራፍቹ አካፊይ መካከሌ ወዯታች  የተፃፈበት 

ሇ. በጀርባው የቃሌ ማውጫ ያሇው 

ሏ. መሰረታዊ የሆኑ ካርታዎችን የያ  

3. እስኪብርቶ ወይንም እርሳስ 

4. በፍቶ መጠን የተቆራረጡ ካርድች 

በተራ ቁጥር ሁሇት ሊይ የተረሩትን ሶስቱን ነገሮች ካሟሊችሁ ጥናታችሁን በአግባቡ 

እና በተሳካ ሁኔታ ማጥናት ትችሊሊችሁ፡፡ነገር ግን መፅሏፌ ቅደስን የምታነቡት ሇመጀመሪያ  

ግዛ ከሆነ በቅዴሚያ ማጥናት ያሇባችሁ ክፌሌ “መፅሏፌን ቅደስ መመርመር” የሚሇውን 

የጥናት ክፌሌ  ነው፡፡ ይህ የጥናት ክፌሌ ብቁ የመፅሏፌ ቅደስ ተማሪዎች የሚያዯርጋችሁ 

እና መፅሏፌ ቅደስን በብቃት ማጥናት በሚያስችሊችሁ መንገዴ የተጋጁ መፅሏፌ ቅደስን 

መመርመር የሚያስችሎችሁን  መሳሪያዎችን የያ ነው፡፡ በተጨማሪም ዯግሞ ይህን ጥናት  
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አርነታች የሆነው የእግዙአብሄር ጥሪ የሚሇውን ቀጣዩን የጥናት ክፌሌ ሇማጥናት ስሇሚረዲ 

እንዴታጠኑት እንመክራሇን፡፡     

መፅሏፌ ቅደሳችሁ ሊይ ምሌክት ማዴረግ እንዲይከብዲችሁ፤ ምክንያቱም የእናንተ 

መፅሏፌ ስሇሆነ ነው፡፡ አስምሩበት፣ በምሌክት ማዴረጊያ ማርከራችሁ ምሌክት 

አዴርጉበት፣አክብቡበት፣ የራሳችሁ መፅሏፌ አዴርጉት፡፡ ማስታወሻ ወይንም ፣ታብላት 

(ሞባይሊችሁን) ጥያቄዎችን ፣ ሀሳቦችን ፣ ትምህርቱን በአጠቃሊይ ሇመከታተሌ መጠቀም 

ትችሊሊችሁ፡፡  

እነዙህ ማጥኛዎች የተጋጁት መፅሀፌ ቅደስን በግሊችሁ ማጥናት እዴትችለ ተዯርገው 

ነው፡፡ ስሇዙህ ያሇምንንም ችግር ወይንም በመጠኑ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ሌታጠኗቸው 

ትችሊሊችሁ ማሇት ነው፡፡በተጨማሪም አዲዱስ መረጃዎችን ሌታገኙባቸው፣ አዲዱስ መረዲቶችን 

እንዱሁም አስቸጋሪ የሆኑ መሌስ የሚሹ ጥያቄዎችን ሌታገኙ ትችሊሊችሁ፡፡ ይህንን ጥናት 

ስታጠኑ እንዯተሇመዯው ጓዯኞቻችሁን ወዯዙህ ጥናት መጋበዜን እንዲትነጉ፡፡ 

በጥናታችሁ ዯስታን እንዴታገኙ እንመኛሇን፡፡እግዙአብሄር በቃለ ሲናገራችሁ ተቀባይ 

ሌብ ይኖራችሁ ንዴም እንዱሁ እንመኛሇን፡፡ እነዙህ የመፅሏፌ ቅደስ ታሪኮች እግዙአብሄር 

በሌጁ በጌታችን በእየሱስ ክርስቶስ የገሇጠውን ታሊቅ ፌቅር እንዴትረደ ያዴርጓችሁ፡፡ 
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                      ትምህርት አንዴ 

       

   መሌካም የሆነ ህፃን ነበር 

      ፀአት 1-2 - አዱሱ የግብፅ ንጉስ 

 

 

                            የክፌሌ 1   ምሌከታ 

ቅኝት 

መግቢያ 

ትምህርት 1፡ ፀአት 1-2  

 አዱሱ ንጉስ 

 ሲፖራ እና ፈሏ 

 በቅርጫት ውስጥ ተገኘ 

 በባእዴ ምዴር እንግዲ 

 እግዙአብሄር አስታወሰ 
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                                                            መሌካም ህፃን ነበር 

                          

                                 መግቢያ  

የእግዙአብሄር ህዜቦች በግብፅ ረክተው እየኖሩ ነው፡፡ በቁጥር እየበዘ እና ፌሬያማ 

ሆነዋሌ፡፡ ጥንካሬያቸው እና የቁጥራቸው መብዚት ዮሴፌን ሇማያውቀው ሇአዱሱ የግብፅ ንጉስ 

ታሊቅ ችግር ሆኖበታሌ፡፡ በፇርኦን ምዴር ተዯሊዴሊው የተቀመጡትን እነዙህን ህዜቦች 

እግዙአብሄር ይህንን ንጉስ ተጠቅሞ ከምቾች ክሌሊቸው እንዳት እንዲወጣቸው ተመሌከቱ፡፡ 

እግዙአብሄር የፇሇገው እርነሱን ከተዯሊዯለበት ስፌራ ማነቃነቅ ብቻ ሳይሆን ወዯፉት 

እነሱን ከግብፅ የባርነት ኑሮ ነፃ ሇሚያወጣበት ቀን መሪ ማስነሳትም ጭምር ነው፡፡እግዙአብሄር 

ቅደስ ሇሆነው ዓሊማው ያጋጀውን ህዜብ ሇማንቃት እንዳት የተሇያዩ ዳዎችን አንዯተጠቀመ 

ተመሌከቱ፡፡ ጊዛው ሇአብርሏም የገባውን የተስፊ ቃሌ የሚፇፅምበት ጊዛ ነው፡፡ 

ሇእኛም እናትየው ሌጇ መሌካም እና ያማረ አንዯሆነ እንዲየችው የሚተርከው ታሪክ 

በቀሊለ ነው የተነገረን፡፡ ሌጃቸው አንዲች የተሇየ ታሊቅ ነገር እንዲሇበት የተረደ ቤተሰቦች ሊለት 

ሌጅ ይህ ሁኔታ ምን ማሇት እንዯሆነ ተመሌከቱ፡፡ ይህ ሁሊችንንም የሚገዲዯር ሁኔታ 

ነው፡፡ዘሪያችንን ስንመሇከት በህይወታችን ውስጥ ታሊቅ አሊማ ያሇባቸውን ሰዎች ተመሌክተን 

ይሆን ፡፡ 
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                                                            መሌካም ህፃን ነበር 

 

 ክፌሌ 1 

መግቢያ ፡ ብዘ መን አሌፎሌ ፡፡ የያዕቆብ አስራ ሁሇት ሌጆች በግብፅ በሰሊም እየኖሩ ነው፡፡ 

ወዯ ግብፅ ያመጣቸው ዮሴፌ ሉሞት አካባቢ ሇወንዴሞቹ አንዴ የመጨረሻ ጥያቄ አቅርቦሊቸው 

ነበር፡፡እግዙአብሄር ሇአብርሏም፣ ሇይስሀቅ፣ ሇያዕቆብ ተስፊ ወዯገባሊቸው ምዴር ሲሄደ 

አጥንቱን ይው እንዱሄደ አዯራ ብሎቸዋሌ (ፌጥረት 50፡24-25)፡፡ 

እስቲ ሇጥቂት ግዛ ወዯኋሊ ተመሌሰን ይህንን ታሪክ እንመሌከት፡፡እግዙአብሄር 

ሇእስራኤሌ ምን አይነት ምዴር እንዯሰጣቸው እናስታውስ፡፡እግዙአብሄር ሇእስራኤሊውያን 

የሰጣቸው የእረፌት ምዴር ግብፅ አይዯሇችም፡፡ ግብፅን ያጋጀሊቸው ክፈው የረሀብ መን 

እስኪያሌፌ ዴረስ ይህ ቤተሰብ እንዯመጠሇያ እንዱቆይባት ነው፡፡የተስፊዋ ምዴር ከነአን ነች 

(ፌጥረት 17፡8)፡፡ ነገር ግን እነርሱ ግብፅን ሇከብቶቻቸው እና ሇቤተሰቦቻቸው ምቹ ሆና 

አግኝተዋታሌ፡፡ ስሇዙህም ወዯመጡበት ሀገር እንዱመሇሱ የሚያዯርጋቸው ምንም ምክንያት 

የሇም፡፡ ነገር ግን አሁን ግብፅን ሇመሌቀቅ ግዛው ነው፡፡ይህንን በግብፅ ተመቻችቶ የተቀመጠ 

ህዜብ እግዙአብሄር ወዯተስፊይቱ ምዴር እንዳት ነው የሚመሌሰው? 

ፀአት ይህንን ታሪክ ግሌፅ በማዴረግ ይጀምራሌ፡፡ይህ አዱስ ቀን ነው፡፡የረሀቡን መን 

ሇማሳሇፌ ከከነአን ወዯግብፅ የመጡት ቤተሰቦች በሙለ ሞተዋሌ፡፡እግዙአብሄርም ሇአብርሏም 

ተስፊ እንዯሰጠው የአብርሏምን ር አብዜቷሌ፡፡ እናም አሁን ዮሴፌን የማያውቅ አዱስ ንጉስ 

በግብፅ ነግሷሌ ታሪኩ እዙህ ጋር ይጀምራሌ፡፡ 

የቤት ስራ፡ ፀአት 1፡1-14 ያሇውን ክፌሌ አንብቡ 

መሌመጃ፡ 

1. ስሇዙህ ንጉስ የምናውቀው ነገር ምንዴነው (ቁጥር 8)?________________________ 
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2. በቁጥር 9 ሊይ ትኩረቱ ምን ሊይ ነበር ? _________________________________ 

3. ሇምንዴነው የእስራኤሌ ሕዜብ የንጉሱን ቀሌብ የሳበው (ቁጥር 10)_______________ 

_______________________________________________________________ 

4.  ግብፃውያን ከእስራኤሊውያን ጋር በሹክሹክታ እየተነጋገሩ ነው (ቁጥር 10)፡፡ይህ አዱስ 

የግብፅ ፇርኦን ምን ሉያዯርግ ወስኗሌ (ቁጥር 11)? 

    ሀ. ___________________________________________ 

    ሇ.____________________________________________ 

   ሏ._____________________________________________ 

5. ፇርኦን ህዜቡን በማስጨነቅ ከተቆጣጠረው እንዲይበዚ ማዴረግ እንዯሚችሌ አስቧሌ፡፡ነገር 

ግነ ነሮች እንዯታሰበው አሌሆኑም፡፡ነገር ግን በተቃራኒው ቁጥር 12 ምን ሆነ ይሇናሌ? 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. በውጤቱም ግብፃውያን እስራኤሊውያንን እስጨነቋቸው፡፡የግብፃውያን ክፈ እና ጨቋኝ 

ባህሪ ይበሌጥ ርህራሄ የሇሽነቱ የባሰ ሆነ፡፡ በቁጥር 13 እና 14 ሊይ አስጨነቋቸው 

የሚሇው ቃሌ ሁሇት ግዛ ተፅፎሌ፡፡ታዱያ ፇርኦን ምን እንዱሰሩ አዯረጋቸው (ቁጥር 

14) ? 

   ሀ.________________________________________________ 

   ሇ.________________________________________________ 

የቤት ስራ፡ ፀአት 1፡15-22 አንብቡ፡፡ 

1. አስመራሪ የሆነውን ከባዴ ስራ እንዱሁም ጭከና የተሞሇበት ግዝት ብቻ አሌነበረም 

ፇርኦን በእስራኤሊውያን ሊይ እዱዯረግባቸው የወሰነው፡፡ቁጥር 15-22 ተመሌከቱ፡፡ቀጥል 

ምን አዯረገ? 

   ሀ. ሁሇቱን የዕብራውያን አዋሊጆችን ስም ጥቀሱ____________እና___________ 

   ሇ. ንጉሱ ምን እንዱያዯርጉ ነገራቸው ( ቁጥር 16)?_______________________ 

  ሏ. ስሇእነዙህ አዋሊጆች የተነገረን ነገር ምንዴነው(ቁጥር 17) ?________________ 

      _________________________________________________________ 

  መ. ፇርኦን እነዙህን አዋሊጆች ወዯእርሱ አስጠርቶ ስሇአሇመታዚቸው ሲጠይቃቸው 

የሰጡት ምሊሽ ምን ነበር (ቁጥር 19)_______________________________ 
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      _________________________________________________________ 

2. ከፇርኦን ይሌቅ እግዙአብሄርን በመፌራታቸው እግዙአብሄር ያዯረጋሊቸው ምን ነበር? 

(ቁጥር 20-21)እግዙአብሄር ምን እንዱፇጠር አዯረገ? 

   ሀ.__________________________________________________________ 

   ሇ._________________________________________________________ 

   ሏ._________________________________________________________ 

3. ነገር ግን ፇርኦን ይህን ነገር እንዱቀጥሌ አዯረገ፡፡ሇህዜቡ ሁለ ያሇው ሀሳብ ምን ነበር 

(ቁጥር 22)?______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ክፌሌ 2 

ገሇፃ ፡ እነዙህ በፀአት ቁጥር 1 ሊይ ያለት ጥቂት ቁጥሮች የግብፅንም የእስራኤሌንም ታሪክ 

ሇሚሇውጠው ተውኔት መዴረክ የሚያጋጁ ቁጥሮች ናቸው፡፡ሲፖራ እና ፈሏ በፇርኦን ፉት 

ቆመው “አይሆንም” አለ፡፡እግዙአብሄርን መፌራታቸው በፇርኦን ንዴ እንዯ አሇመታዜ 

ተቆጠረባቸው፡፡ይህ ቀሊሌ ነገር አይዯሇም፡፡፡እስቲ ይህ ውሳኔ አንገታችሁን ገመዴ ውስጥ 

የሚያስገባ ቢሆን እናንተ ምን ሌትወስኑ እንዯምትችለ አስቡ ፡፡እነዙህ ሴቶች ታሊቅ መንፇሳዊ 

ሴቶች ናቸው፡፡ስራቸው ሌጆች እንዱወሇደ ማዴረግ እንጂ እንዱሞቱ ማዴረግ 

አይዯሇም፡፡እስራኤሊውያንን በመክዲት ከንጉሱ የጭካኔ ተግባር ጋር አሌተባበሩም ነበር፡፡ 

ትግበራ፡ የሲፖራ እና የፈሏ ንጉሱን መክዲት አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጉዲይ 

ጥያቄ ሉሆንብን ይችሊሌ፡፡ እነርሱ ከመዴረሳቸው በፉት ሌጆቹ እንዯሚወሇደ ንጉሱ 

እንዱያምናቸው አዴርገውታሌ፡፡  

1. መቼ ነው እውነቱን እንዴንዯብቅ የሚፇቀዴሌን ? እንዯዙህ አይነት ሁኔታስ 

አጋጥሟችሁ ያውቃሌ ?____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. የሲፖራ እና የፈሏ ውሳኔ ከሰው ይሌቅ እግዙአብሄርን መታዜ ነበር፡፡እናንተስ 

ከእግዙአብሄር ፇቃዴ ጋር የሚጋጭ እና ከእግዙአብሄር ጋር ያሊችሁን የፅዴቅ ኑሮ 

የሚያበሊሽ ትእዚዜ  አጋጥሟችሁ ያውቅ ይሆን?____________________________ 

    ሀ. የተሳተፇው ማነው?__________________________________________ 
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  ሇ. ሆን ብሊችሁ ያሇመታዚችሁ ውጤት ምን ነበር?_______________ 

       ሏ. ምናሌባት ሆን ብሊችሁ ያዯረጋችሁት ሇእግዙአብሄር መታዚችሁን፤ ወይንም 

ከፇርኦንን አይነት ትእዚዜ ጋር የማይጋጭ  በዳ የተፇጠረ መፌትሄ 

አግኝታችሁ ታውቁ ይሆን?_____________________________________      

_________________________________________________________ 

3. አንዲንዴ ሰዎች ሆን ብሇው ያዯረጉት ነገር ባስከተሇባቸው ችግር ብዘ ዋጋ 

ከፌሇዋሌ፡፡አንዲንድች ስራቸውን አጥተዋሌ፣ላልች ስፌራቸውን፣ላልች ዯግሞ 

ስሌጣናቸውን አጥተዋሌ ፡፡ መናሌባት በመሊው ዓሇም ከሰው ይሌቅ እግዙአብሄርን 

ሇመታዜ በመወሰናቸው ምክንያት የተሇያየ መከራ እንዯዯረሰባቸው ስንሰማ  ቀሊሌ 

ይመስሌ ይሆናሌ፡፡ብዘዎች አሁን እንኳን  ሇእየሱስ ክርስቶስ ታማኝ በመሆናቸው 

ምክንያት ብዘ መከራን ይቀበሊለ ብልም ህይወታቸውን እስከማጣት ይዯርሳለ፡፡ 

ሀ.  ከሰው ይሌቅ እግዙአብሄርን እንዴታዜ የሚያስገዴዴ ሁኔታ ሲገጥመንኝ ምንያህሌ 

ታማኝ ነኝ?________________________________________________ 

       _________________________________________________________ 

      ሇ.  ኃሊፉነት ተሰምቶኝ፣በበጎ ህሉና እና በታማኝነት ይዤ  እውነትን ሇመናገር በጣም 
አስቸጋሪ የሚሆንብኝ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው? __________________ 

         ____________________________________________________________ 

     ሏ. ከእግዙአብሄር ይሌቅ ሰዎችን እና ሁኔታዎችን እንዱሁም ሁኔታዎቹ 

የሚያስከትለትን ነገሮች በመፌራት ትክክሌ ያሌሆነ ነገር አዴርጌ ይሆን? ሇላልችስ 

የመውዯቅ ምክንያት ሆኜ ይሆን?ሇዙህ የፀፀት እና የጥፊተኝነት ስሜት ምን 

ማዴረግ አሇብኝ? 

          __________________________________________________________ 

በእነዙህ በፌርሀት በተሸነፌንባቸው ወቅቶች እንኳን እግዙአብሄር ብቻችንን 

አይተወንም፡፡ጌታ ታማኝ ነው፡፡ፌቅሩ ከወዯቅንበት አንስቶ ተስፊን ይሰጠናሌ፡፡ይቅር 

ይሇናሌ እንዯገና በሚገጥሙን ተግዲሮቶች ሊይ ያበረታናሌ፤ ፀንተንም እንዴንቆም 

ያዯርገናሌ፡፡ 
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ማሰሊሰሌ፡ በኤፋሶን 6፡10-11 እና 13-14 የእግዙአብሄር ኃይሌ በእየሱስ ክርስቶስ በኩሌ የእኛ 

እንዯሆነ ዋስትና ይሰጠናሌ፡፡ “የበረታችሁ ሁኑ!” “ፀንታችሁ ቁሙ!” ይህንን ቁጥር በካርዲችሁ 

ሊይ ፃፈት እያሰሊሰሊችሁት ተዯሰቱበት እያወቃችሁ ከሰው ይሌቅ እግዙአብሄርን ማስዯሰት 

እንዴትችለ እንዱያዯርጋችሁ እራሳችሁንም በዙህ ቃሌ አስታጥቁ ፡፡ 

ፀልት፡ ጌታ ሆይ ስሇ ሲፖራ እና ስሇ ፈሏ እንብቤያሇሁ ኃይሌህ በእነሱ እየሰራ እንዯነበር 

አውቄያሇሁ እባክህ ያው ኃይሌ በእኔም ይስራ፡፡ትክክሇኛውን ነገር እንዴናገር እና እንዲዯርግ 

እባክህ ባንተ ሊይ እንዴዯገፌ አዴርገኝ፡፡እነዙህ ሰዎች ባንተ አምነው ነበር፡፡በፌቅርህ ፌርሀት 

ውስጥ በመሆን ሊንተ ምሊሽን ሰጥተዋሌ፡፡ እኔም ባንተ አምናሇሁ እናም ባንተ ማመኔን 

በሚገሌጥ ሁኔታ ህይወቴን መኖር እፇሌጋሇሁ፡፡_________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ከፌሌ 3፡ 

መግቢያ ፡ ሇውጥ እዱመጣ ያስፇሌጋሌ፡፡እስራኤሊውያን እግዙአብሄር ሇአብርሏም ተስፊ 

ወዯሰጠው ምዴር መግባት ካሇባቸው ግብፅን ሇቀው መውጣት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ነገር ግን በግብፅ 

የነበረው ሁኔታ ሇእነሱ ምቹ ነበር፡፡ ስሇዮሴፌ የማያውቀው ንጉስ እስኪነግስ እና በጭካኔ 

እስኪነሳባቸው ዴረስ እንዱሁም እስራኤሊውያን ብዘ ሕዜብ እስኪሆኑ ዴረስ  በግብፅ ተመችቷ 

ቸው ነበር የሚኖሩት፡፡  

ስሇዙህ እነዙህን ህዜቦች ካለበት የምቾት ስፌራ ሇማስወጣት እረፌት የሚነሳ እና ምቾት 

የሚያሳጣቸው ነገር መፇጠር አሇበት፡፡በዙህ ግዛ ነበር አዱሱ የግብፅ ንጉስ አሇቃ ሾሞ ባሪያ 

ሉያዯርጋቸው እና ከባዴ ስራ ሉያሰራቸው የተነሳው፡፡ግብፃውያንም ሌጆቻቸውን ወዯወንዜ 

እስከመወርወር ዴረስ ከፈባቸው፡፡በዙህ ምክንያት በምዴሪቱ ሁለ ሊይ ታሊቅ ሇቅሶን እንዱሆን 

አዯረገ፡፡ 

ፀአት 2 የዙህን ታሪካዊ ክስተት ገፀ ባህሪያት ያሳየናሌ፡፡ ህዜቡን አስመርረው ወተት 

እና ማር ወዯምታፇስ ምዴር ወዯ ከነአን ጉዝ እንዱጀምር ሇማዴረግ ሁለም የራሳቸውን ዴርሻ 

ተወጥተዋሌ፡፡ 
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የቤት ስራ፡ ፀአት 2ትን አንብቡ፡፡ይህን ክፌሌ ስታነቡ የምታገኟቸውን ስሞች በማስታወሻ 

ዯብተራችሁ በመያዜ አጥኗቸው;; 

 መሌመጃ፡ እነዙህ ገፀ-ባህሪያት እነማን ናቸው? በቁጥር አንዴ ሊይ ከላዊ ነገዴ የሆን አንዴ 

እስራኤሊዊ ቤተሰብ በተሇየ መሌኩ እንመሇከታሇን፡፡ምናሌባት ላዊ ሶስተኛው የያዕቆብ እና የሌያ 

ሌጅ እንዯነበር ታስታውሳሊችሁ (ፌጥረት 30፡40)፡፡ 

1. በፀአት 2፡1 አንዴ ሰው ሚስት እዲገባ እና ወንዴ ሌጅ እንዯወሇዯ እንመሇከታሇን፡፡እዙህ 

ስፌራ ሊይ ያሌተሇመዯ አዱስ ነገር የሇም፡፡ቁጥር 26፡59 እንዯ ማጣቀሻ ተጠቀሙበት፡፡ 

  ሀ. የአባቱ ስም ማን ነበር ?_________________________________________ 

  ሇ. የእናቱስ ስም ማን ነበር ?________________________________________ 

2. ይህቺ እናት የእርግዜናዋን ወራት በሙለ በማህፀኗ ያሇው ሌጅ ሴት እንዯሆነች ተስፊ 

አዴርጋ ነበር፡፡ነገር ግን የወሇዯችው ወንዴ ነበር፡፡ወንዴ ከመውሇዶ እና ያሌጠበቀችው 

ነገር ከመፇጠሩ በተጨማሪ ይህቺ እናት በቁጥር 2 ሊይ ምን ተመሇከተች ይሊሌ? 

_______________________________________________________________ 

3.  ዮካብዴ ሇወራት ያክሌ ሌጁን መሸሸግ ችሊ ነበር፡፡ወዯ ወንዜ ሌትወረውረው አሌቻሇችም 

ነበር፡፡ነገር ግን ሌትሸሽገው ባሌቻሇች ግዛ ምን ነበር ያዯረገችው?________________ 

_______________________________________________________________ 

4. በመፅሏፌ ቅደስ ውስጥ ቅጥራን ስሇመቀባት የተፃፇ ነገር ታስታውሳሊችሁ? እስቲ 

ከፌጥረት 6፡14 ጋር አነፃፅሩ፡፡ምን አይነት መመሳሰሌ አገኛችሁበት?_____________ 

_______________________________________________________________ 

5. በፌጥረት 2፡4 እህቱ በርቀት ሊይ ቆማ በወንዴሟ ሊይ የሚሆነውን ነገር ትከታተሌ 

እንዯነበር ተነግሮናሌ፡፡በሁሌቁ 26፡59 የእህቱ ስም ማን ይባሌ ነበር?_____________ 

_______________________________________________________________ 

6. በቁጥር 5 ሊይ የፇርኦን ሴት ሌጅ እና ዯንገጡሮቿ ወዯወንዜ ሉታጠቡ እንዯወረደ 

ተነግሮናሌ ፡፡ቅርጫቱን ተመሇከተችው፡፡ቀጥል የተፇጠረው ነገር ምን ነበር? ________ 

_______________________________________________________________ 

7. ዕብራዊው ህፃን ከውሃ ውስጥ በተገኘ ግዛ የህፃኑ እህት ማርያም ሇፇርኦን ሌጅ በቁጥር 

7 መሰረት ምን አማራጭ አቀረበችሊት ? _________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ገሇፃ፡ 

1. ማሪያምም ወዯ እቤት ተመሌሳ የህፃኑ እናት ዮካብዴ አገኘቻት ሌጇንም ከፇርኦን ሌጅ 

ተቀበሇቻት፡፡እስቲ  ይህንን ሇአንዴ አፌታ አስቡ፡፡ 

ሀ. ሌጃችሁን ወዯወንዜ እንዯማይጣሌባችሁ ማረጋገጫ አግኝታችሁ ሌጃችሁን 

መሌሳችሁ ከእቅፊችሁ ማስገባት ምን ሉመስሌ ይችሊሌ? አሁን የእናንተ የሆነ ር 

ነው መሆንም ያሇበት የእናንተ ነው ነገር ግን በፇርኦን ሌጅ እየተጠበቀ 

ነው፡፡________________________________________________________

___________________________________________________________ 

      ሇ. እርግጠኛ ባንሆንም ሌጁ ከአራት እስከ ስዴስት አመት ከእናቱ ከዮካቤዴ ጋር እዯነበር 

እንገምታሇን፡፡በፇርኦን ቤት ሇሚኖረው ህይወት ስትንከባከበው፣ ስታጋጀው 

እናትየው በእርሱ ሊይ የምታሳዴረውን ተፅእኖ አስቡ፡፡ እስቲ እንዯ እስራኤሊዊ እናት 

ሌጃችሁን ሌታስተምሩት የምትችሎቸውን ነገሮች ጥቂቶቹን ፃፈ: 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

2. በቁጥር 2 ዮካቤዴ ሌጁን እንዯተመሇከተችው እና መሌካም ሌጅ እንዯሆነ አንዲየችው 

አውቀናሌ፡፡ስሇ ህፃኑ ምን የተረዲች ይመስሊችኋሌ? ላልች እናቶች ሌጆቻቸውን 

ተመሌክተው ሉያስቡት ከሚችለት የተሇየ ነገር አስባ ይሆን እስቲ በተጨማሪ 

ዕብራዊያን 11፡23ን ተመሌከቱ_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. እናንተስ ሌጆቻችሁን ግዛ ሰጥታችሁ በመዯነቅ እና በመገረም ተመሌክታችሁ መሌካም 

ሌጆች እንዯሆኑ ተመሌክታችሁ ታውቃሊችሁ? ወይንስ ጭጋግ አይኖቻችሁን ጋርዶችሁ 

መሌካም መሆናቸውን ሇመመሌከት ገና በትግሌ ሊይ ናችሁ?________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ስሇራሳችሁስ? እራሳችሁን በፇጣሪያችሁ እይታ ተመሌክታችሁ መሌካም ሌጆች 

መሆናችሁን አስተውሊችኋሌ?ጉንጫችሁን በእጆቹ ይዝ አይናችሁን እየተመሇከተ “የእኔ 

ሌጅ አንተን መሌካም እዴርጌ ፇጥሬሀሇሁ” እያሇ ሲያናግራችሁ ሰምታችሁታሌ? 
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ሲመሇከታችሁ ተዴሊውን፣ ዯስታውን ፣ እንዯገና እናንተን ሇፇጠረበት አሊማ 

መኖራችሁን ማረጋገጫ ሲሰጣችሁ ተመሌክታችሁታሌ?_______________________ 

_______________________________________________________________ 

5. ሶፍንያስ 3፡17 እግዙአብሄር በእኛ ዯስ እንዯሚሰኝ ያስታውሰናሌ 

    ሀ.______________________ በመካከሌሽ __________________________ 

    ሇ. ________________________ በአንቺ______________________፥ 

    ሏ. በ_____________________፥ በእሌሌታም______________________! 

       እስቲ ይህን አስቡ ! 

 

ፀልት፡ አባት ሆይ ዚሬ ሊይ ዘሩያዬን ስመሇከት ብዘ አይነት ሰዎችን አገኛሇሁ 

አስተማሪዎችን፣ የቤተክርስቲያን፣ ሰራተኞች፣ አሰሪዎች፣ የመንግስት ሰራተኞች፣የማህበረሰብ 

አገሌጋዮች እንዯመሌካም ሌጅ እንዲያቸው የሚገባኝ እነዙህን ሰዎች አገኛሇሁ፡፡እራሴን አሳንሼ 

ስመሇከት እና ውዴቀቴን ብቻ ስመሇከት እባክህ አንተ በእኔ ዯስ እንዯሚሌህ እና ሇአንተ 

መሌካም ሌጅ መሆኔን አስታውቀኝ፡፡መሌካም ሌጅ አዴርገኸኛሌ፡፡የአንተ አዴርገህ ነው 

የሰራኸኝ፡፡እንተን በመፌራት ዴንቅ አዴርገህ ስሇሰራኸኝ በታሊቅ ዯስታ  ምስጋና አቀርብሌሀሇሁ 

፡፡___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ክፌሌ 4 

መሌመጃ፡ የዮካቤዴ እቅዴ ተሳክቷሌ፡፡ ሌጇ እስኪያዴግ ዴረስ በዯህና ወዯ እቅፎ 

ተመሌሶሊታሌ፡፡አሁን ዯግሞ ሌጁን ሇፇርኦን ሌጅ የምታስረክብበት ግዛ ዯርሷሌ  ከዙህ በኋሊ 

እንዯ ሌጇ አዴርጋ ታሳዴገዋሇች፡፡      

1. በቁጥር 10 ሊይ ሌጁ ስም እዯተሰጠው አውቀናሌ፡፡የፇርኦን ሌጅ የራሷ ሌጅ እንዯሆነ 

አውጃሇች ስምም አውጥታሇታሇች፡፡ስሙም _______________________ነው፡፡የስሙ 

ትርጉም ምንዴነው?________________________________________________ 

2. ሙሴ በግብፃውያን ቤት የተነሳ ዕብራዊ ነው፡፡በራሱ በፇርኦን ቤተመንግስት እና ፌርዴ 

ቤት የተነሳ ሰው ነው፡፡እንዱህ ብሇን ማጠቃሇሌ እንችሊሇን ሙሴ ዕብራዊነቱን አውቆ 
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ያዯገ ሌጅ ነው፡፡እንዯወጣት ሰው ስናስበው በወገኖቹ እስራኤሊውያን ሊይ የተጫነውን 

ከባዴ ስራ ያውቃሌ፡፡አንዴ ቀን ህዜቦቹን ሲጎበኝ ምን ተፇጠረ (ቁጥር 11-14)?______ 

_______________________________________________________________ 

3. ዴርጊቱ ያስከተሇው መዜ ነገር ምን ነበር?________________________________ 

4. ሙሴ ወገኑን ሇመርዲት ብል ግብፃዊውን እንዯገዯሇው ፇርኦን ከሰማ እንዯሚገዴሇው 

ሲያስብ ያዯረገው ነገር ምን ነበር (ቁጥር 15)?____________________________ 

5. ቁጥር 15 በቀሊለ እንዱህ ይሊሌ “……ሙሴ ግን ከፇርዖን ፉት ኯበሇሇ፥ በምዴያምም 

ምዴር ተቀመጠ በውኃም ጕዴጓዴ አጠገብ ዏረፇ።” ነገር ግን እነዙህን ሶስት ዴርጊቶች 

በቀሊለ ሌናሌፊቸው አይገባም፡፡ 

  ሀ. ሙሴ ከፇርኦን ፉት ኮበሇሇ….”ሙሴ ሇፇርኦን ምኑ ነበር? እንዯሌጁ ሌጅ እያየ 

አዯሳዴጎት ይሆን?በመሊው ግብፅ ሊይ ኃይሌ ባሇው ሰው ቤት ውስጥ የሌጅ ሌጅ 

ተብል ማዯግ ምን ማሇት እንዴሆነ አስቡት፡፡ታዱያ ይኸው ሰው አሁን ሉገዴሇው 

መፇሇጉ ምን ሉመስሌ ይችሊሌ?____________________________________ 

     __________________________________________________________ 

  ሇ. “በምዴያምም ምዴር ተቀመጠ……” ካርታችሁን በመተቀም በፀአት ግዛ ከነአንን 

አሸንፇው በያዘበት ወቅት የነበረችውን ምዴያምን በካርታችሁ ሊይ 

ጠቁሙ፡፡እንዯገናም በካርታችሁ ሊይ በግብፅ ሇም መሬት የሚገኙትን ጌሴምን እና 

ራምሴን በካርታው ሊይ  ጠቁሙ፡፡ እነዙህ ስፌራዎች ሙሴ ወዯምዴያም ጉዝውን 

ከየት እንዯጀመረ እንዴትረደ ያዯርጋችኋሌ፡፡በዯቡብ ተጉዝ የአባይን ወንዜ አቋርጦ 

በምዕራብ ወዯ ቀይ ባህር ተጓ፡፡በዯቡብ በምትገኘው የሲና የባህር ሰርጥ ጉዝውን 

ቀጠሇ፡፡በስተምስራቅ የምትገኘው ምዴር ምዴያም ናት፡፡ ምዴያም ሇመዴረስ 

መንገደ ቀሊሌ አቋራጭ አሌነበረም፡፡በጣምም እሩቅ ነበር፡፡የሲና ተራራ ጉዝውን 

ይበሌጥ አዴካሚ እና ረጅም ያዯርገዋ የጌቭ በረሀ ዯግሞ ምንም መጠሇያ 

የሇውም፡፡ከፇርኦን ቁጣ ሇማምሇጥ ሉሸሽ ያሰበው ይህንን ያክሌ እርቀት ነበር 

ይሆን ? ምዴያምን ሇምን እንዯመረጠ አሌተፃፇሌንም፡፡ሇምን ምዴያምን የመረጠ 

ይመስሊችኋሌ?________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

 ሏ. “በውኃም አጠገብ አረፇ” ይህ ውሀ በበረሀ አካባቢ የሚገኝ ሇምሇም ቦታ እንዯሆነ 

እናስባሇን፡፡እረኞችም መንጋቸውን ሇማጠጣት የሚመጡበት ስፌራ 
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ነው፡፡ምክንያቱም ያስፌራ በአካባቢው የሚኖሩት ማህበረሰቦች ውሀ የሚቀደበት 

ስፌራ ነው በዙህ ምክንያት መረጃ የሚሇዋወጡበት ስፌራ ነው፡፡ታሪኩ ሙሴን 

ውሀው ዲር በአዴካሚው ጉዝ ምክንያት ጥማቱን ሉያረካ እንዱሁም ከዴካሙ 

የተነሳ በዚ እንዲረፇ ይነግረናሌ፡፡ 

6. ሙሴ በውሃው ጉዴጓዴ አጠገብ  እያሇ ምን ተፇጠረ?(ፀአት 2፡16 -17) 

  ሀ. ማን ውሃ ሉቀዲ መጣ ?_________________________________________ 

  ሇ. አባታቸው ማን ነበር ?__________________________________________ 

  ሏ. ሇምን ነበር ውሃ የሚቀደት ?____________________________________ 

  መ. ቁጥር 17 ሊይ ምን ተፇጠረ ?____________________________________ 

  ሠ. ሙሴ ምን አዯረገ ?____________________________________________ 

7. እህትማማቾቹ ከወትሮ በተሇየ መሌኩ ፇጥነው ወዯ ቤት ተመሇሱ፡፡ይህ ዯግሞ 

በአባታቸው በራጉኤሌ ንዴ ጥያቄ አስነሳ፡፡ሙሴ እንዯረዲቸው እና እንዳት ቀዴመው 

በጎቻቸውን ማጠጣት እንዯቻለ በዙያ የተፇጠረውን ነገር በሙለ አስረደት፡፡ወዯ ውሃው 

ጉዴጓዴ አካባቢ ከዙህ በፉት እንግዲ መጥቶ ስሇማያውቅ የሙሴ በዙያ መገኘት 

ምንያህሌ መሌካም አቀባበሌ እንዯሚዯረግሇት አስቡ፡፡ ጥያቄዎቹን በሙለ ሌብ 

በሎቸው፡፡ከእነዙህ ሰባት ሴት ሌጆቹ ጋር የሚኖረው አባት ይህንን ወንዴ ሇመቀበሌ ምን 

ያህሌ እንዯሚጓጓ ማሰብ አይከብዴም፡፡ሙሴም የራጉኤሌን መስተንግድ 

ተቀበሇው፡፡በቁጥር 21-22 ሊይ በተጨማሪ ምን እማራሇን? 

   ሀ. የሚስቱ ሰም ማን ነበር?________________________________________ 

   ሇ. የሌጁስ ስም ማን ነበር የስሙስ ትርጉም ምን ነበር ?__________________ 

   ሏ. ስሇዙህ ሙሴ በምዴያም በእረኝነት ___________አመት ያህሌ ቆየ ?_______ 

8. ሇጥቂት ግዛ ወዯ ግብፅ እንመሇስ በፀአት 2፡23 ሊይ ምን እንማራሇን ? 

   ሀ. የሙሴ አያት በሆነው ፇርኦን ሊይ ምን ሆነበት ?____________________ 

   ሇ. በእስራኤሊውያን ሊይስ ምን ሆነባቸው ?____________________________ 

ስሇ እግዙአብሄር ምን እንማራሇን (ፀአት 2፡24-25)፡ 

 እግዙአብሔርም የሇቅሶአቸውን ዴምፅ__________________________፥  

 እግዙአብሔርም ______________ያዯረገውን ቃሌ ኪዲን ______________፡፡ 

 እግዙአብሔርም የእስራኤሌን ሌጆች ______________________________፥  



 
 
 

16 
 

 እግዙአብሔርም_____________________________________። 

1. በእነዙህ ከሊይ በተረሩት አራት የእግዙአብሄር ስራ ገሊጭነት እግዙአብሄርን እናንተ 

እንዯተረዲችሁት እና እናዲወቃችሁት ሌክ ግሇፁት፡፡እግዙአብሄር የእናንትን ጩኸት 

፣ማጉረምረም ፣እንዱሁም ስቃያችሁን እንዯሚሰማ ታምናሊችሁ? የገባሊችሁንስ ተስፊ 

እንዯማይረሳ ታውቃሊችሁ? እግዙአብሄር በቅርበት ሆኖ ያሊችሁበትን ሁኔታ 

እንዯሚከታተሌ እና እንዯሚመሇከትስ ታውቃሊችሁ መውጣት መግባታችሁን ፣መሄዴ 

መምጣታችሁን ነገሮቻችሁን ሁለ በቅርበት አንዯሚከታተሌ  ታውቃሊችሁ?እግዙአብሄር  

ስሇ የጥፊተኝነት ስሜታችሁ፣ስሇብቸኝነታችሁ፣ስሇተበሊሸው ግንኙነታችሁ፣ሁለ ግዴ 

ብልት ትኩረት ሰጥቶ አንዯሚከታከተሌ ታውቃሊችሁ? እስቲ የምትፀሌዪባቸው ሀሳቦች 

ምንዴናቸው ?____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ፇጣሪያችሁ እግዙአብሄር ጩኸታችሁን እንዯሚሰማ ፣ቃሌኪዲኑን 

እንዯሚያስብ፣እንዯሌጅ እንዯሚያያችሁ እና ስሇ እናንተ ግዴ እንዯሚሇው ማውቃችሁ 

በህይወታችሁ ውስጥ ምን ሌዩነት ሉያመጣ ያችሊሌ?_________________________ 

_______________________________________________________________ 

ፀልት፡ እስቲ በራሳችሁ ቃሌ እግዙአብሄርን እንዯ አባት በመቁጠር እንዯሚሰማ፣ 

እንዯሚያስታውስ፣ስሇ እናንተም ግዴ እንዯሚሇው በማሰብ በራሳችሁ ቃሌ  አናግሩት:______ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________    

ክፌሌ 5 

መግቢያ፡ አንዴ ሰው ሁለም ነገር በስፌራው እንዲሇ ሉሰማው ይችሊሌ፡፡አሁን ገፀ ባህሪያቱ 

ተሇይተዋሌ፡፡እስራኤሊውያን እርካታ አጥተዋሌ፡፡ይጮሀለ ያሇቅሳለ በጣም ታሊቅ የሆነ 

ያሇመርካት ይታይባቸዋሌ በዙህም ምክንያት ህይወታቸው ሇሇውጥ ተጋጅቷሌ፡፡ነፃ 

እንዱያወጣቸወ ወዯ እግዙአብሄር ጮኸዋሌ፡፡ጩኸታቸውን እና የስቃይ ሇቅሶአቸውን 

ሇምቷቸዋሌ፡፡እግዙአብሄርም ቃሌኪዲኑን አስቧሌ፡፡ትኩረቱን ወዯተመረጡት ህዜቦች 

አዴርጓሌ፡፡በርህራሄ ተንቀሳቅሷሌ አሁን በዴርጊት የሚገሇጥበት ግዛ ነው፡፡ 
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ገሇፃ፡ እግዙአብሄር ሇምን  እስራኤሊውያንን ከተያዘበት ባርነት ሇማስሇቀቅ ኃይለን ዯረጃ በዯረጃ 

እንዯተጠቀመ ስናስብ  ሉገርመን ይችሊሌ፡፡ሌምን በቀጥታ ወዱያውኑ እንዱሇቀቁ አሊዯረገም? 

1.  ሇቅሷቸውን ከሰማ እንዱሁም ያለበትን ሁኔታ ከተመሇከተ ሇምን ምትሀታዊ ዴርጊት 

ወይንም ምትሀታዊ ቃሌ በመናገር ወዱያውኑ ያለበትን ሁኔታ የተሻሇ አሊዯረገውም? 

ያንን ማዴረጉ ሇሱ ትርጉም ይሰጠው ይሆን? ሇምሳላ የሌጆች እና የወሊጆችን ግንኙነት 

ሇአፌታ አስቡ፡፡ሌጆቻችሁን ከገቡበት አስቸጋሪ እና የማይመች  ሁኔታ ውስጥ ማውጣት 

ያን ያህሌ አስፇሊጊ ነገር ነው ብሊችሁ ታስባሊችሁ? ሌጆች ከዙህ  ሁኔታ ውስጥ ምን 

አይነት ትምህርቶች ሉማሩ ያችሊለ?በእንዯዙህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ 

የተማርናቸው ነገሮች ምንዴናቸው? በእንዯዙህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ አሌፇን 

ያዲበርናቸው ባህሪያትስ  ምንዴናቸው?___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. አስራኤሊውያን ጮሁ እግዙአብሄርም ጩኸታቸውን ሰማ፡፡ በፌጥረት 15፡13 ሊይ 

እግዙአብሄር ሇአብርሏም ሩ ምን እንዯሚገጥመው ነግሮት ነበር? በባርነት ስንት 

አመት ኖሩ? ከያዕቆብ እና አስራሁሇቱ ሌጆቹ በኋሊ በጣም በዘ ትውሌዴ እንዲሇፇ 

አስታውሱ፡፡ከእግዙአብሄር ጋር ያሇው ቅርርብ እንዯቀዯሙት አባቶች ግዛ የጠበቀ 

አሌነበረም፡፡በእግዙአብሄር እና በህዜቡ መካከሌ ያሇው ግንኙነት ማዯግ 

አሇበት፡፡እግዙአብሄር ማን እንዯሆነ፣ማን እንዯ ነበረ ፣ከእነሱ ምን እንዯሚጠብቅ ማወቅ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡እሱ አምሊክ ሉሆናቸው እነሱ ዯግሞ ህዜብ ሉሆኑት ቃሌ ገብቶሊቸዋሌ 

ነገር ግን ይህ ምን ማሇት እንዯሆነ ማወቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡ሇእነሱ ያሇውን ታማኝነት 

ማወቅ አሇባቸው ፡፡መታዜንም መማር ይኖርባቸዋሌ፡፡ላሊስ ተጨማሪ መሆን ያሇበት 

ነገር ምንዴነው?___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. እስራኤሊውያን የተስፊይቱን ምዴር ከነአንን ሇመውረስ ከመውጣታችው በፉት 

እግዙአብሄር ማጋጀት የሚያስፇሌገው ነገር ምንዴነው?______________________ 

_______________________________________________________________ 

4. የተስፊይቱን ምዴር ሇመውረስ በሚያዯርጉት ጉዝ ሇሚገጥማቸው ተግዲሮት እንዯ አንዴ 

ህዜብ ሆነው ሇመውጣት ምን ያስፇሌጋቸዋሌ? ወዯ ክነአን ከመውጣታቸው በፉት 

መጋጀት ያሇባቸው ነገር ምንዴነው?____________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

ፀልት፡ ጌታ ሆይ እንዯምታውቀኝ ቀሊሌ የሆነ የመውጫ መንገዴ ነው የምፇሌገው፡፡ችግር 

የሚሆኑብኝን እና የማይመቹኝን ነገሮች ከመንገዳ ሊይ አወስግዲቸዋሇሁ፡፡በአስቸጋሪ ወቅቶች 

አንተ ከአኔ ጋር ሌትሰራ ስትመጣ በችግሮቹ ውሰጥ ታግሼ በመቆም አንተ የምታዯርገውን 

በትእግስት መጠበቅ  ሲገባኝ ብዘ ግዛ ይህንን እዴሌ አበሊሽቻሇሁ፡፡የአንተን ባህሪይ በህይወቴ 

ውስት እንዴትገነባ እፇሌጋሇሁ፡፡የአንተን ባህሪይ በውስጤ የሚገነባው እኔ በፇሇኩት እና 

በተመቸኝ መንገዴ ብቻ እንዲሌሆነ እንዴረዲ አዴርገኝ፡፡ጌታ ሆይ ከሁለ በሊይ ዯግሞ ከአንተ 

ጋር ያሇኝ ጤናማ ግንኙነት ከሁለም በሊይ ሇይወቴ አስፇሊጊ እንዯሆነ አስተምረኝ፡፡በህይወቴ 

ውስጥ ምንም አይነት ነገር ቢፇጠር አንተ ያንን እኔንም ሆነ ላልችን በሚጠቅም መሌኩ ሇበጎ 

እንዯምትሇውጥው በማመን እንዴፀና እርዲኝ፡፡___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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             ትምህርት ሁሇት 

     እግዙአብሄር ጠራው 

                   ፀአት 3- 4 እኔ እኔ ነኝ 

                                                               

 

  

የትምህርት ሁሇት ቅኝት 

ቅኝት 

መግቢያ 

ትምህርት 2፡ ፀአት 3-4 

 የሚነዯው ቁጥቋ ጦ 

 የእግዙአብሄር ጥሪ ተግዲሮት 

 ቅርብ የሆነው አምሊክ 

 አመፀኛው መሪ 

 ጉዝ ተመሌሶ ወዯግፅ  
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                                                          እግዙአብሄር ጠራው 

 

                            በግቢያ 

ትምህርት አንዴ “እግዙአብሄር ሰማ፣…….አስታወሰ……ተመሇከተ…….እና አወቀ በሚለ ቃሊት 

ነው የተዯመዯመው፡፡ጩኸታቸውን ሰማ፡፡ሇአብርሏም ፣ሇያዕቆብ ፣እንዱሁም ሇይስሀቅ የገባውን 

የተስፊ ቃሌ አስታወሰ፡፡የህዜቡን ስቃይ ተመሇከተ ተረዲም፡፡በእነዙህ አመታት ውስጥ 

እግዙአብሄር ከህዜቡ ርቆ እንዲሇ አይነት ነው የተገሇፀው ነገር ግን እርሱ እሩቅ እንዲሌነበረ 

ስሇህዜቡ ግዴ እንዯሚሇው ያውቃሌ፡፡በዙያን ግዛ ሇስራ ተጋጅቶ ነበር፡፡ 

እግዙአብሄር ሙሴን ያገኘው የት ነበር? ሙሴን ሇማግኘትስ የተጠቀመበት መንገዴ ምን ነበር?  

በህይወታችሁ ውስጥ ሇምታዯርጉት ውሳኔ እግዙአብሄርን ሰምታችሁ ከወሰናችሁ ህይወት 

ቀሊሌ እንዯሚሆን አስባችሁ ታውቃሊችሁ? ሙሴ ሇእግዙአብሄር ከሰጠው ምሊሽ ተማሩ 

እንዱሁም ሇእግዙአብሄር እንዱሰራሇት የተመረጠበትንም ነገር እንዱሁ፡፡ ስሇእግዙአብሄር 

ባህሪም አዱስን መረዲት ተመሌከቱ፡፡ የህይወትን ጥቅም ከእግዙአብሄር እይታ አንፃር 

ተመሌከቱ፡፡ እግዙአብሄር ትኩረት ካዯረገበት ታሊቁ ምስሌ እርሱም የህዜቡ ህይወት ጋር 

መታገሌ ነው፡፡  

እግዙአብሄር ቃሌኪዲኑን ሉጠብቅ ወስኗሌ፡፡ሙሴም ይህንን የቤት ስራ እንዱሰራ የተመረጠ 

የእግዙአብሄር ሰው፡፡ሙሴ በእርሱ የተመረጠ መሪ ነው፡፡ሙሴን ሇዙህ ስፌራ ተመራጭ 

ያዯረገው ምን እንዯሆነ ሌብ በለ፡፡የማይቻሇውን የሚቻሌ ያዯረገው ምን ነበር? 

የታሪኩ መንፇስ የሚያርፇው እግዙአብሄር በሾማቸው መሪዎች ሊይ ሳይሆን መሪዎቹ 

ሉከተለት በሚገባው ነገር ሊይ ነው፡፡መሪዎች ይከተሊለ፡፡ሙሴ የተጠራው እንዱከተሌ 

ነው፡፡ታሪኩ ውስጥ ግቡ እና ሙሴን የታሊቁን “እኔ” አገሌጋይ ሆኖ ተመሌከቱት፡፡ 
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                                                            እግዙአብሄር ጠራው 

 

ክፌሌ 1 

በግቢያ፡ ብዘ ስዎች ስሇ ሙሴ እና እሇምትነዯው ቁጥቋጦ ሰምተዋሌ፡፡ግዛ ውሰደ እና ይህንን 

ታሪክ በሙለ አንብቡት፡፡በካርታችሁ ሊይ የሲናን ሰርጥ፣የሲናን ተራራ፣እና ምዴያምን 

አመሌክቱ፡፡ጥናታችሁን እየቀጠሊችሁ በሄዲችሁ ቁጥር የምታገኟቸውን አዲዱስ ነገሮች 

ተከታትሊችሁ በማስታወሻቸሁ ሊይ መያዜን አትርሱ፡፡ 

የቤት ስራ፡ ፀአት 3-4፡17 አንብቡ፡፡ 

መሌመጃ፡ ሙሴ ሇአማቱ የበግ እረኛ ሆኖ እንዲገሇገሇ ተነግሮናሌ ፡፡በዙች ሌዮ ቀን በኮሬብ 

ተራራ ወይንም ሲና ተራራ ተብል በሚጠራው ተራራ ሊይ ከቤቱ መጠነኛ እርቀት ሊይ ሆኖ  

በጎች ይጠብቅ ነበር፡፡ 

1. በቁጥር 2 እና 3 ሊይ ሙሴ ምንን ተመሇከተ ?_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ከከፌተኛ ሙቀት የተነሳ በበረሀውስጥ የቁጥቋጦ መቃጠሌ ብዘም እንግዲ 

አይዯሇም፡፡በተሇያ እሾሀማ የሆኑት ቁጥቋጦዎች ሇዙህ ቅርብ ናቸው፡፡ታዱያ ይህንን 

ሁኔታ ሇየት ያዯረገው ምንዴነው?______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. በቁጥቋጦ ውስጥ ሇሙሴ ማን ተገሇጠሇት?________________________________ 

የእግዙአብሄር መሊእክ ማን ነበር? አጋርም ከእመቤቷ ከሳራ ቤት ስትሰዯዴ በዙያ 

ምዴረበዲ የእግዙአብሄር መሊእክ ተገሌጦ አገሌግሎታሌ፡፡(ፌጥረት 16፡7-10) ስሇዙህ 

የእግዙአብሄር መሊእክ በሚቀጥለት ጥቂት ቁጥሮች ውስጥ በፀአት 3 ውስጥ 

እናያሇን፡፡ 

4. ሙሴ ወዯዙህ እንግዲ ወዯሆነው ነገር እየቀረበ ሲመጣ ቁጥቋጦው ሇምን 

እንዯማይቃጠሌ በማወቅ ጉጉት ውስጥ ሆኖ ቀረበ፡፡ሙሴ እየሆነ ያሇውን ነገር ሇማወቅ 

ወዯ ሚነዯው ቁጥቋጦ ሲመጣ (በቁጥር 4) ሊይ ከቁጥቋጦ ውስጥ ሙሴን የጠራው ማን 

ነበር?_______________________ከቁጥቋጦ ውስጥ የጠራው ምን ነበር ?________ 



 
 
 

22 
 

_______________________________________________________________ 

5. የሙሴ መሌስ ምን ነበር? ___________________________________________ 

6. በቁጥ 5 ሊይ እግዙአብሄር ምን አው ?_________________________________ 

7. በቁጥር 6 ሊይ እግዙአብሄር እራሱን ማን እንዯሆነ አወጀ? እራሱን ሇሙሴ የገሇፀው 

እንዳት ነበር?_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. ሙሴ ማን  እንዯነበር እንዯሚያውቅ ይታወቃሌ፡፡በቀጥታ ያዯረገው ምን ነበር?______ 

_______________________________________________________________ 

9. ሙሴ ከግብፅ እንዯመነሳቱ፣እንዯመሰሌጠኑ፣እንዯመማሩ እግዙአብሄርን እንዳት 

ሉያውቀው ቻሇ? የፇርኦን ሌጅ እሱ እስራኤሊዊ እንዯሆነ ታስታውሰው እንዯነበረ 

ታስባሊችሁ?______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. እግዙአብሄር ሇሙሴ የእቅደን ሶስት ዋና  ነጥቦች ነግሮታሌ፡ 

 ሀ. ቁጥር 7፡ የሰማው እና ያየው ምን ነበር_______________________ትኩረትስ 

የሰጥው ሇንምን   ነበር?_______________________________________ 

      ሇ. ቁጥር 8፡ምን ሇማዴረግ ነበር የወሰነው?_________________እቅደ እነሱን 

ከ__________________________አዴኖ ወዯ ________________ማምጣት 

ነበር:: 

       ሏ.  ቁጥር 9-10 እግዙአብሄር ሇቅሶአቸውን እንዯሰማ ጭቆናቸውንም እንዯተመሇከተ  

ተናግሯሌ፡፡ማን ነበር ከግብፅ የሚያወጣቸው?__________________________ 

           __________________________________________________________ 

ገሇፃ፡  

1. እግዙአብሄር ሙሴን  “አንተ የእኔ ነህ” በማሇት ያበቃሌ ብል ሙሴም ሆነ ማንም ሰው 

ሉያስበው አይችሌም፡፡ሙሴ እግዙአብሄር “ዯመናትን ቀዴጄ በመውረዴ ግብፃውያንን 

አሸንፋ ህዜቤን ወዯ ተስፊይቱ ምዴር አስገባሇሁ ሲሌ አሌሰማውም ፡፡ሙሴ የጠበቀው 
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እና እግዙአብሄር የተናገረው ነገር በጣም ይሇያያሌ፡፡ሙሴ እስከመጨረሻው ክፌሌ ዴረስ 

ከእግዙአብሄር ጋር ተስማምቶ እዯነበር አስባችኋሌ?ስሇዙህ ጉዲይ ምን ታስባሊችሁ?__ 

______________________________________________________________ 

2. እንዯገና እግዙአብሄር ይህንን ነግር ሇምን እራሱ ብቻውን መስራት እንዲሌፇሇገ ስናስብ 

ይገርመናሌ፡፡ሁለንም ነገር በቀሊለ እራሱ ብቻውን ሉያዯርገው ይችሌ ነበር፡፡እሱ 

ሰማይና ምዴርን የፇጠረ አምሊክ ከሆነ እስራኤሌን ከግብፅ ባርነት ሇማውጣት ሇምን 

የሱ ፌጡር የሆነውን ሰው መጠቀም ፇሇገ ?______________________________ 

______________________________________________________________ 

ከፌሌ 2፡  

ተጨማሪ ገሇፃ፡ 

3. ወዯላሊው የታሪክ ክፌሌ ከመሄዲችን በፉት የተማርነውን ነገር እንገሌፃሇን፡፡”እሌክሀሇሁ 

ሂዴ…” ሙሴም አሇ “የምሄዯው እኔ ማነኝ..” አሇ፡፡ በቁጥር 12 ሊይ “እግዙአብሄርም 

እኔ ካንተጋር እሆናሇሁ” እግዙአብሄር እዱህ ሲሌ ሙሴ ምን እንዱሌ እንጠብቅ? 

በርግጥ ያሌከኝን አዯርጋሇሁ፡፡እነዙህን በጎች ወዯምዴያም እስካዯርስ ብቻ ግዛ ስጠኝ 

አሇ፡፡ ከእግዙአብሄር እይታ እንፃር ሙሴ ስሇተሰጠው የቤትስራ ማወቅ ያሇበት አንዴ 

ነገር ምንዴነው?________________________________________ 

4. ጥርጣሬ እና ጥያቄ በምን ያህሌ ፌጥነት ነው ወዯውስጡ የመጣው “እሄዴ ንዴ እኔ 

ማነኝ ?” ወዯ እስራኤሊውያን ብሄዴ በማን ስሌጣን እንዯተሊኩ ይጠይቁኛሌ? እኔም 

ምን እንዯምሊቸው አሊውቅም፡፡ ስሇዙህ እግዙአብሄር ሆይ ሊሰብከው ተሌእኮ 

ትክክሇኛውን ሰው ያመረጥክ አይመስሇኝም፡፡ያንን ምዴር ከ 40 አመት በፉት ሇቅቄ 

ወጣሁ በዚ ሊይ ፇርኦን በዚ አሇ፡፡እንዯገናም ሰዎቹ አያውቁኝም፡፡” “ሇንምዴነው ካሌጠፊ 

ሰው እኔን የመረጥከኝ? እናስ መሄዳ ግዴ ነው? 

    ሀ. እንዯዙህ አይነት ሁኔታ አጋጥሟችሁ ያውቃሌ?ከምትችለት እና ከእናንተ 

አቅም በሊይ የሆነ ነገር እንዴትሰሩ ኃሊፉነት ተሰጥቷችሁ ያውቃሌ?_______ 

       _______________________________________________________ 
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   ሇ. የተየቃችሁት ጥያቄስ ምን  ነበር? ጥያቄዎቻችሁስ እንዯገና ማረጋገጫ ወይንም 

ዋስትና የሚሇምኑ ነበሩ?ወይንስ ሇተሰጠው  ስራ የምትመጥኑ ሰዎች መሆን 

አሇመሆናችሁን የሚያጠራጥሩ ጥያቄዎች ናቸው?_____________________ 

     ___________________________________________________ 

5. እግዙአብሄር በዙህ መን የሚሰጠውስ ተመሳሳይ የቤት ስራ ምንዴነው?__________ 

______________________________________________________________ 

ትምህርት፡ ሁለም ክርስትያን ከእግዙአብሄር ንዴ ጥሪ አሇው፡፡እግዙአብሄር በእምነት 

ብዘዎችን የራሱ ሌጆች አዴርጓሌ፡፡ሌጆቹም ዯግሞ በህይወታቸው ሁለ በሁለም ስፌራ እሱን 

መወከሌ አሇባቸው፡፡እያንዲንደን ወዯዙህ ህይወት ሲጠራ ሁለም በአንዴ ቤተሰብ ጥሊ ውስጥ 

እንዱኖሩ ነው፡፡በዙህ እውነት ብርሀን ውስጥ ሇመታዜ ያሇውን ተግዲሮት ሌብ ብሊችሁ 

ተመሌከቱ፡፡ 

የቀጠሇ ገሇፃ፡  

6. እግዙአብሄር ሉሌካችሁ ጠርቷችሁ ሳሇ ጥሪው ምን ያህሌ ተግዲሮት ሆኖባችሁ 

ያውቃሌ?_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ምናሌባት ጥሪው አንዴ ብቻውን ያሇን ሰው መጎብኘት፣ ወይንም በሆስፒታሌ ውስጥ 

ያለትን ሰዎች መጎብኘት ይሆና … ወይንም ዯግሞ ወዯ አእምሮአችሁ የመጣን 

እንዴን ሰው በስሌክ ዯውሊችሁ የሚያፅናን እና ዋስትናን የሚሰጥ ቃሌ መናገር ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ ምናሌባትም ዯግሞ ቤተሰቦቻችሁን ሌታገሇግለ ቤት ውስጥ ተጠርታችችሁ 

ይሆናሌ……ወይንም ዯግሞ በስራ ቦታችሁ የመሪነት ስፌራ ተሰጥቷች ሉሆን 

ይችሊሌ…….ምናሌባት ዯግሞ እግአብሄር የጎዲና ተዲዲሪዎችን እንዴትረደ እና 

የተራቡትን እንዴትመግቡ ተጠርታችሁ ይሆናሌ፡፡…..ምናሌባትም ዯግሞ ሇዴሆች 

መጠሊያ እንዴታጋጁ ተጠርታችሁ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እስቲ በዙህ ጉዲይ ሊይ ምን 

ታስባሊችሁ______________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7. ምሊሻችሁ ምን ነበር? ሇምን እኔን ሌትሌከኝ ፇሇክ ብሊችሁ ጠይቃችሁ ታውቃሊችሁ? 

ወይንም ዯግሞ እኔ ማነኝ ? ማን ሊከኝስ ሌበሊቸው ብሊችሁ ታውቃሊችሁ? እነዙህን 

ጥያቄዎች መሌሳችሁ ታውቃሊችሁ?____________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. ሇጌታ ጥሪ ምሊሽ መስጫ ላሊው መንገዴ ምን ይሆን? _______________________ 

______________________________________________________________ 

መሌመጃ፡ እናም እግዙአብሄር የሙሴን ጥያቄ መመሇስ ጀመረ ነገር ግን እግዙአብሄር ሀሳቡን 

አሌቀየረም፡፡ሙሴ ወዯተሊከበት መሄዴ አሇበት! 

1. ሙሴ ሇእስራኤሊውያን መንገር የሇበት ምንዴነው? ማነው የሊከው? ስሙስ ማነው? 

2. ላሊው ማሇት ያሇበት በቁጥር 15 ሊይ ያሇው ነገር ምንዴነው?__________________ 

_______________________________________________________________ 

3. እግዙአብሄር ሙሴን በመጀመሪያ ያመሇከተው የሽማግላዎች ስብሰባ እንዱያዯርግ 

ነው፡፡ሇእነሱ ምን እንዱነግራቸው ነው መመሪያ የሰጠው (ቁጥር 16) ?____________ 

_______________________________________________________________ 

4. ቀጥል እግዙአብሄር ያዯረገውን ነገር ሌብ በለ ቁጥር (16-17)፡፡እግዙአብሄር ሇህዜቡ 

ያለበትን ሁኔታ በትክክሌ እዯሚያውቅ እና ከዙህ ስፌራ ነፃ ሉያወጣቸው ቃሌ 

እንዯገባሇቸው ነው ሉነግራቸው የፇሇገው፡፡ይህ ሁኔታ ሇእናንተ ምን አይነት ሀሳብ 

ይፇጥርባችኋሌ?___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. እግዙአብሄር በሚቀጥለት አብዚኛዎች ቁጥሮች ውስጥ ከቁጥር 3፡18-22 ሇሙሴ 

ቀጣዮን ታሪክ በመንገር ነው የቀጠሇው፡፡እነዙን ነገሮች ሙሴ እንዱጠባበቃቸው ከነገረው 

ነገሮች ውስጥ ጥቂቶቹ ምን ነበሩ? 

   ሀ.________________________________________________________ 

   ሇ.________________________________________________________ 

   ሏ._______________________________________________________ 

   መ. ______________________________________________________ 
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ክፌሌ 3 

ስሇ እግዙአብሄር ምን ተማርን? ወዯ ምእራፌ 4 ከመሄዲችን በፉት ምእራፌ 3 ስሇ 

እግዙአብሄር የገሇጠሌንን ነገር እመሌከት፡፡አንዲንዴ ሰዎች እግዙአብሄር ከፌጥረቱ እርቆ ያሇ 

አዴርገው ያምናለ፡፡በርግጥ እግዙአብሄር ከፌጥረቱ ጋር ካሇ እና ስሇፌጥረቱ ግዴ የሚሇው 

ከሆነ ፌጥረቶቹ በሙለ በጥሩ እና መሌካም ሁኔታ ውስጥ ይኖሩ ነበር ብሇው 

ያምናለ፡፡”የእግዙአብሄር እቅዴ እና የእኛ ምርጫ” በሚሇው የትምህርት ክፌሊችን ሊይ ኃጢአት 

በምዴር ሊይ ምን ያህሌ ጥፊት እዲመጣ እንመሇከታሇን፡፡እስቲ በምእራፌ 3 ውስጥ 

የእግዙአብሄርን ሇህዜቡ ያሇውን ጥንቃቄ፣ርህራሄ፣እና ቀረቤታውን መርምራችሁ አግኙ፡፡ 

 

ማጣቀሻ                 

           

የእግዙአብሄር ቅርርብ ከህዜቡ ጋር 

 

ፀአት 3:4 

 

እግዙአብሄር ወዯሰው ሌጆች ወረዯ ሙሴንም በስሙ ጠራው 

 

ፀአት3:6 

 

እግዙአብሄር እራሱን ሇሙሴ አስተዋወቀው 

 

ፀአት 3:7 

 

 

ፀአት 3:8 

 

 

ፀአት3:9 

 

 

ፀአት 3:10 

 

 

ፀአት 3:12 

 

 

ፀአት 3:14-15 
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1.  እግዙአብሄር እሱን እንዯ እንዯ አምሊካችው እና እንዯ አባታቸው ሇሚያውቁት 

የቀረበ ግንኙነት ያሇው አምሊክ ነው፡፡በዮሏንስ 15፡14-15 እየሱስ ስሇ ወዲጆቹ 

ይናገራሌ፡፡ዯቀመዚሙርቱን ወዲጆች እያሇ ይጠራቸዋሌ ፡፡ “ ወዲጆች 

ብያችኋሇሁ__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. እስቲ ወዯ ፀአት 3፡16-22 ያሇውን ተመሌሰን እንመሌከት በዙህ ክፌሌ ውስጥ 

እግዙአብሄር ከሙሴ ጋር የመሰረተውን ግንኙነት ተመሇከታችሁ? ሇሙሴ ቀጥል 

የሚሆነውን ነገር ያሳውቀዋሌ፡፡ላልች ያሊወቁትን ነገር ሇሙሴ 

ይገሌጥሇታሌ፡፡እግዙአብሄር ሙሴን ወዲጄ ብልታሌ ምክንያቱም የእግዙአብሄር 

ብቻ ጉዲይ የሆኑትን ነገሮች ይገሌጥሇት ነበር፡፡ 

3. እግዙአብሄር ከህዜቡ እና ከፌጥረቱ እርቆ ያሇ ፣ሇህዜቡ ዯንታ የላሇው፣ሇዓሇም 

ሁለ ዯንታ የላሇው ይመስሊሌ? እግዙአብሄር ስሇእናንተ ግዴ የሚሇው አምሇክ 

እንዯሆነ እንዱሁም እሱን እንዯወዲጃችሁ እንዴትመሇከቱት  ስሇሚሰራው ነገርም 

እዴታውቁ ይፇሌጋሌ፡፡ወዲጅነቱ እንዳት እየሄዯ ነው? እየሱስ ክርስቶስን እንዯ 

ጌታ እና አዲኝ  በመቀበሌ ከእግዙአብሄር ጋር በእምነት ወዲጅነት 

መስርታችኋሌ?________________________________________________ 

      ___________________________________________________________ 

 

ፀልት፡ እግዙአብሄር ሆይ  አንተ የቅርብ አምሊክ እንዯሆንክ እና የምትጠነቀቅሌንኝ 

እንዯሆንክ ተመሌክቻሇሁ፡፡የፇጠርከውን ፌጥረት እንዲሌተውክ ነገር ግን ፌቅርህን እና 

ርህራሄህን በፌጥረትህ ሊይ አዴርገሀሌ፡፡ሇፌጥረትህ ሁለ በሌብህ ውስጥ ትሌቅ ስፌራ 

እንዲሇህ ሇጥቁሩ ሇነጩ፣ሇዴሀው ሇሀብታሙ፣ሇወጣቱ ሇአዚውንቱ ሁለ እኩሌ ስፌራ 

አሇህ፡፡ሇሙሴ በምዴረበዲው በሚቃጠሌ ቁጥቋጦ ውስጥ እራስህን ገሇጥክሇት፡፡አንተ 

ሁሇንተናህ ቅደስ ሆነህ እያሇህ እራስህን በስምህ አስተዋወከው እሱንም በስሙ 

ጠራኸው፡፡ይህ እውነተኛ ወዲጆች የሚያዯርጉት ነገር ነው፡፡ ወዲጃሞች እቅዲቸውን 

ይነጋገራለ፣ ያስፇራቸውን ፣ ያስጨነቃቸውን ፣ እንዱሁም ፣ ያሳሰባቸውን ነገር 

ይነጋገራለ ፡፡ በምዴረበዲው ከሙሴ ጋር ሊቂነት ያሇው ወዲጅነት መሰረትክ ፡፡ጌታ ሆይ 

እኔም ከአንተ ጋር ትክክሇኛ ግንኙነት መመስረት እፇሌጋሇሁ፡፡ ያንተ ወዲጅ መሆን እና 

አንተን ወዲጄ ብዮ መጥራት እፇሌጋሇሁ፡፡ በእየሱስ ክርስቶስ በኩሌ አንተን በማወቄ 
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ምክንያት አሁንም ካንተ ጋር ያሇኝ ግንኙነት በእርሱ በኩሌ እያዯገ እና እያተነከረ ዯግሞም 

ሊቂና ሊሇማዊ እንዱሆንሌኝ አዴርግሌኝ፡፡______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ክፌሌ 4 

የቤት ስራ፡ ፀአት 4 አንብቡ በእግዙአብሄር እና በሙሴ መካከሌ ያሇው ውይይት ቀጥሎሌ፡፡ 

መሌመጃ፡ ሙሴ ጥያቄ መጠየቁን ቀጥሎሌ፡፡እግዙአብሄርም ሇሙሴ እሱ ከእግዙአብሄር 

እዯተሊከ ህዜቡ ያውቁ ንዴ ሁሇት ምሌክቶችን ሰጠው፡፡ 

1. በ ፀአት 4፡1-5 ሊይ የተጠቀሰው የመጀመሪያው ምሌክት ምንዴነው?_____________ 

_______________________________________________________________ 

2. በቁጥር 6-8 የተጠቀሰው ሁሇተኛው ምሌክት ምንዴነው?______________________ 

_______________________________________________________________ 

3. ምናሌባት በሁሇቱ ምሌክቶች ካሊመኑ እንዯገና እግዙአብሄር ሶስተኛ ምሌክት ሰጠው 

፡፡ሙሴን ምን እንዱያዯርግ ነገረው (ቁጥር 9) ?____________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ሙሴ ነገሩ እንዲገኘው እና የራሱ ፌርሀት እና ዴካም እንዯያው ሌታስቡ 

ትችሊሊችሁ፡፡ሙሴ ማዴረግ ስሊሌቻሇው ነገር አግዙአብሄር ግዴ የሚሇው ይመስሊችኋሌ? 

የእግዙአበሄር ትሌቁ ፌሊጎቱ ምን ይመስሊችኋሌ?____________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. ሙሴ ይቅርታ የጠየቀበት በፀአት 4፡10 ሊይ ምንዴነው?______________________ 

6. እግዙአብሄር እዳት ነበር ምሊሽ የሰጠው ቁጥር 11 ሊይ?______________________ 

7. እስከዙህ ዯረጃ ዴረስ እግዙአብሄር ሙሴን እግዙአብሄር በጣም እንዯታገሰው እና 

እንዯተረዲው አትስማሙም? እግዙአብሄር የኃጢአተኛን ሰው ሁኔታ በዯንብ 

ይረዲሌ፡፡እግዙአብሄር የሰውን ሁኔታ ይወቅ እንጂ እስራኤሌን ነፃ ሇማውጣት  
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የመረጠውን ሰው እንቢታ ግን አይቀበሇውም፡፡ነገር ግን ሙሴ በፀአት 4፡13 ሊይ 

የተናገረው የመጨረሻ ነገር ምንዴነበር?__________________________________ 

8. ሙሴ ሉያዯርገው አሌፇሌገም ፡፡በዙህ ግዛ የእግዙአብሄር ቁጣ በሙሴ ሊይ ነዯዯ፡፡ሙሴ 

ይህንን ተሌእኮ ሊሇመፇፀም በሚያዯርገው ትግሌ ውስጥ እግዙአብሄር 

አሌተሸነፇሇትም፡፡በየስፌራቸው ሊይ ሉሆኑ የሚገባቸው ጥቂት ነገሮች ነበሩ ፡፡ሇመሆኑ 

እነዙህ ነገሮች ምንዴናቸው (ቁጥር 14)? 

   ሀ. ________________________________________________________ 

   ሇ._________________________________________________________ 

   ሏ.________________________________________________________ 

9. በቁጥር 15 ሊይ እግዙአብሄር እዱህ አሇ “አንተም…” 

 አንተም __________በአፈ ታዯርገዋሇህ፡፡ ። እሱም እዱህ አሇ 

“እነ____________________________” 

10.  እሱም እንዱህ አሇ፡ “እኔ….” 

 እኔ ______________ ከአፈ ጋር እሆናሇሁ ፥ የምታዯርጉትንም 

____________________ 

11. እንዱህ አሇው፡  “አሮን…” 

ሀ. እርሱ ስሇ አንተ ከሕዜቡ ጋር ይናገራሌ እንዱህም ይሆናሌ እርሱ _______ 

ይሆንሌሃሌ አንተም _______________________ትሆንሇታሇህ። 

ሇ. ጉዲዩ ተጋ! 

12. እግዙብሄር ከሙሴ ጋር ያሇውን ትግሌ ከመጨረሱ በፉት አንዴ የመጨረሻ መመሪያ 

ሰጠው፡፡ይህ መመሪያ በፀአት 4፡17 ሊይ ያሇ ሲሆን ምን የሚሌ ነበር? 

ሀ. ከእሱ ጋር ምን እንዱወስዴ አው?_____________________________ 

ሇ. አብረውት ያለት ሇምን አሊማ ነበር ሙሴን የሚያገሇግለት?___________ 

በሚቀጥለት ጥናቶቻችን ሙሴ እነዙህን የስራ ባሌዯረቦቹን ሲጠቀምባቸው        

እንመሇከታሇን፡፡የእግዙአብሄር ሇሆነው ህዜብ እነዙህ ሰዎች የፀጋ እና 

የምህረት ቡዴን  ነበር፡፡የእግዙአብሄር ህዜብ ሊሌሆኑት ዯግሞ የፌርዴ ቡዴን 

ነበሩ፡፡ 
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ገሇፃ፡ ይህንን ታሪክ በወቅቱ ከአላክአንዯሪያ የምትግቡ ጋቢዎች ብትሆኑ ኖሮ ከሙሴ ጋር 

የምታዯርጉት ቃሇመጠይቅ ምንን ያጠቃሌሌ ነበር? በመጀመሪያ ገፁ ሊይስ የምታወጡት ፍቶስ 

ምንን የያ ነበር የሚሆነው? አርእስተ ዛናዎቹስ ምን ይሆኑ ነበር፡:__________________ 

____________________________________________________________________ 

ክፌሌ 5 

የቤት ስራ፡ ፀአት 4፡18-23 እና 4፡27-31 አንብቡ፡ 

መግቢያ፡ ሙሴም በጎች ይጠብቅበት ከነበረበት ከኮሬብ ተራራ ወዯ አማቱ ቤት 

ተመሇሰ፡፡የእግዙአብሄር ህዜብ የሆነውን እስራኤሌን ከግብፅ ባርነት ያወጣ ንዴ ከአባቶቹ 

አምሊክ ከእግዙአብሄር የተቀበሇውን ትእዚዜ ይዝ ሚስቱን ሲፖራን እና ሌጁን በጎቹን እዱጠብቁ 

አዴርጎ ተመሇሰ፡፡ወዯቤት ሲመሇስ በመንገዴ ሊይ ውስጡ የሚመሊሇሰው ሀሳብ ምን ይሆን? 

ሇአማቱ ሇዮቶር ሉነግረው ያሇው ነገር ምን ይሆን?ሇሚስቱ ሇሲፖራ እና ሇሁሇቱ ሌጆቹ 

ይህንን ነገር እዳት አዴርጎ ያብራራሊቸዋሌ ፇፅሞ ከዙህ በፉት ወዯማያውቁት ስፌራ ያሊቸውን 

ነገር ሁለ ጥሇው ወዯግብፅ አንዯሚሄደ ሲነግራቸው ጥያቄዎች በሙለ አሁን መሌስ 

እንዯላሊቸው ሲነግራቸው ነገሮች ምን ይመስለ ይሆን? 

ሌጅ ሆኖ በፇርኦን ቤት ያሳሇፇውም ነገር ወዯሀሳቡ ይመጣሌ፡፡አሁን ሙለ ሰው 

ሆኗሌ፡፡የሰማንያ አመት ሰው ነው፡፡ በምዴያም አርባ አመት ተቀምጧሌ በምዴረበዲ ውስጥ 

በጎች እየጠበቀ በህይወቱ ውስጥ እርጋታን ተሇማምዶሌ፡፡እግዙአብሄርም ነገሮችን አስፌቶ 

የሚመሇከትበትን ሌምምዴ እንዱሁም እዴሌ ሰጥቶታሌ፡፡ግብፅ ውስጥ ባለ ምርጥ 

አስተማሪዎች ተምሯሌ፡፡ዕብራዊ እንዯሆነ እና የሱ ወገኖች በግብፅ ምንያህሌ በባርነት 

እየተሰቃዩ እና እየተጨቆኑ እንዲለ አይቷሌ፡፡የእግዙአብሄርን ህዜቦች ወዯተስፊቸው ምዴር 

ሉመራ ባሇበት ሀገር ኖሯሌ፡፡እንዯ እረኛ በጎቹን በዯንብ ተርዴቷቸዋሌ፡፡ሇምሇም ሳር እና 

ቀዜቃዚ ውሀ የት እዯሚያገኝ ያውቃሌ፡፡በህይወት መኑ ሁለ የተሇማመዯው ይህ ሌምምዴ 

እግዙአብሄር ሇሰጠው ሇዙህ ተሌእኮ ወዯፇርኦን ሄድ “ እስራኤሌን ከግብፅ ነፃ ሉያወጣ ነው፡፡ 

መሌመጃ፡  

1. ሙሴ ወዯ ምዴያም ሲመሇስ ወዯ ማን ነበር የሄዯው (ቁጥር 18) ?______________ 

2. ምን ነበር የጠየቀው?________________________________________________ 
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3. በቁጥር 19 ሊይ እግዙአብሄር ሇሙሴ ምን አይነት መረጃ ሰጠው?________________ 

4. ሙሴ እና ቤተሰቡ ወዯ ግብፅ መመሇስ ጀመሩ፡፡እግዙአብሄር እንዲው ሙሴ በእጁ 

_____________________________ይዝ ነበር (ቁጥር 20) 

5. በመንገደ ሊይም እግዙአብሄር የሆነ ስፌራ ሊይ ሇሙሴ አንዴ መመሪያ ሰጠው፡፡ፇርኦን 

ምን እንዯሚያዯርግ እና ሙሴ ምን ማዴረግ እንዲሇበት አስቀዴሞ መረጃ ሉሰጠው 

ፇሌጓሌ፡፡ቁጥር 21-23 ያሇውን ክፌሌ አንብቡ፡፡ 

ሀ. ሙሴ ወዯግብፅ ሲመሇስ ምን ነበር የሚያዯርገው?___________________ 

ሇ. ነገር ግን የፇርኦን ሌብ ምን ሆነ?_______________________________ 

ሏ.እግዙአብሄር ሙሴ ሇፇርኦን ምን እንዱሇው 

ነገረው?____________”እስራኤሌ__________ሌጄ ነው ______ ንዴ 

ሌጄን ሌቀቅ አሌኩህ…..” 

መ. ነገር ግን ፇርኦን የእግዙአብሄር (የበኩር ሌጅ) የሆነውን እስራኤሌን 

አሌሇቅም አሇ፡፡ስሇዙህ እግዙአብሄር ምን ሉያዯርግ ነው?______________ 

_________________________________________________________ 

6. አሮን የሙሴ ታሊቅ ወንዴም ነው፡፡እግዙአብሄር አሮንን ምን እንዱያዯርግ መመሪያ 

ሰጠው (ፀአት 4፡27) ?_____________________________________________ 

ሀ. ወዯ እግዙአብሄር ተራራ (ወዯ ሲና ተራራ ) በመጓዜ ሙሴን አገኘው፡፡ምን 

አይነት የሚገርም ቅሌቅሌ ነው? ከተገናኙ ምን ያህሌ አመት ሆናቸው? ወዯ 

አርባ አመት ያክሌ ይሆን? 

ሇ. ሙሴ ከአሮን ጋር በመጋራት የሚያዯርገው ምንዴነው(ቁጥር 28)? 

 _______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

7. ሙሴ እና አሮን በጋራ ሇእስራኤሌ ሽማግላዎች ይናገሩ ነበር፡፡ 

         ሀ. አፇጉባኤው ማን ነበር ?__________________________.(ቁጥር 30) 

         ሇ. ምን አይነት ምሌክት አዯረገ?_______________________________ 

         ሏ. የህዜቡ ምሊሽ ምን ነበር(ቁጥር 31)? 

 _________________________________________________ 
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 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

ፀልት፡ ጌታ ሆይ አንዲንዴ ግዛ ተሌእኮ ሙለ ኃሊፉነት በእኔ ሊይ ይመስሇኝ እና በጣም 

እጨነቃሇሁ፡፡እንዱረዲው እና እንዱያበረታታው ሇሙሴ አሮንን አጋጀህሇት፡፡ሇእኔም እንዱሁ 

አዯረክሌኝ፡፡ሇእኔም ቤተሰቦቼን ፣ጓዯኞችን ፣እንዱሁም የቤተክርስቲያኔን ሰዎች በተሇይ በጣም 

በተጨነኩበት እና እርዲታ በሚያስፇሌገኝ ወቅት በተቸገርኩበት ግዛ እንዱረደን እና 

እንዱያበረታቱኝ እነዙህን ሰዎች ስሇሰጠኸኝ አመሰግንሀሇሁ፡፡በእነሱ በኩሌ ወዯእኔ 

መጥተሀሌ፡፡ህሌውናህን በእነሱ አፅናኝ ቃሌ እና በመሌካም ስራቸው ውስጥ 

ተመሌክቼዋሇሁ፡፡እባክህ እኔም በሰዎች ሀን እና ዯስታ ግዛ ሇሰዎች ዴጋፌ እና ማበረታቻ 

አዯርግ ንዴ አስችሇኝ፡፡ሁሇት ወይንም ሶስት ሆነን በስምህ በተሰበሰብንበት እንዯምትገኝ 

እናውቃሇን፡፡___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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            ትምህርት ሶስት 

     እኔ እግዙአብሄር ነኝ 

           ፀአት 5-7- ከግብፅ ምዴር አወጣችኋሇሁ  

       

 

  

                                   የትምህርት ሶስት ቅኝት 

ቅኝት 

መግቢያ 

ትምህርት 3፡ ፀአት 5-7 

 ውጊያው ተጧጧፇ 

 ገሇባ የሇም ነገር ግን ተጨማሪ ስራ 

 ተስፊ አስቆራጭ ሁኔታ 

 አሁን ትክክሇኛው ግዛ ነው 

 እወቁኝ 

 የሙሴ እና የአሮን የትውሌዴ ዜርዜር 
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                                                            እኔ እግዙአብሄር ነኝ 

   

                                    መግቢያ 

አንዴ ሰው በተሇይ የእግዙአብሄር ፇቃዴ እንዱያስፇፅም  ከተጠራ ህይወት ቀሊሌ 

እንዯሚሆንሇት ሉያስብ ይችሊሌ፡፡ሇሙሴ እግዙአብሄር አንዱህ ነው ያው “ህዜቤን ነፃ 

ሇማውጣት ሌኬሀሇሁ እና ሂዴ” ይሁንና የእግዙአብሄርን ፇቃዴ ነው እየፇፀማችሁ ያሊችሁት፡፡ 

ከዚም ሙሴን  እንዱህ ብል ማረጋገጫ ሰጠው “እኔ ካንተ ጋር እሆናሇሁ” ፡፡ነገር ግን ሙሴ 

የእግዙአብሄር ጥሪ ቀሊሌ እንዲሌሆነ አውቋሌ፡፡ግብፃውያን የስራ ኃይሊቸውን ሇመሌቀቅ 

ዜግጁዎች ናቸው? እስራኤሊውያንስ ሙሴ ነፃ ሉያወጣቸው አንዯተሊከ አምነው ተቀብሇውታሌ? 

በእርግጥ ሙሴ የእነሱ ነፃ አውጪ ነውን? 

የተፇጠረው ነገር ማንም አንዯሚያስበው እግዙእብሄር የተገሇጠው እንዯ አንዴ ምትሀተኛ 

አይዯሇም፡፡ይሌቁንም የሁለንም ትኩረት አግኝቷሌ በፇርኦን እና በአስማተኞቹ ንዴ፣ 

በእስራኤሊውያን እና በሽማግላዎቻቸው ንዴ፣ እዱሁም በሙሴ እና በአሮን ንዴ “ እኔ ጌታ 

እግዙአብሄር ነኝ” ብል አውጇሌ፡፡ ሙሴን “ሇፇርኦን እንዯ አምሊክ” ሲያዯርገው ምን 

እንዯተፇጠረ ተመሌከቱ፡፡እግዙአብሄር ሙሴን እስራኤሌን ነፃ ሇማውጣት ከምዴያም ካመጣው 

ጀምሮ እስራኤሊውያን ህይወት ከበፉቱ በባሰ ሁኔታ ከብድባቸዋሌ፡፡ 

ነገር ግን እግዙአብሄር አሌተሸነፇም፡፡ የእስራኤሌ ጀግና ነው ጠሊቶቹንም ሉገጥም 

ተጋጅቷሌ፡፡ፇርኦንም በአሌሸነፌ ባይነቱ አሇ፡፡ እግዙአብሄርም ሉጠቀምበት የመረጠውን 

መሳሪያ ሇሙሴ አስታጥቆታሌ፡፡ይህን መሳሪያ ሇህዜቡ ምህረት ሇፇርኦን እና ሇሰራዊቱ ዯግሞ 

ሇፌርዴ እዳት እንዯተጠቀመበት ተመሌከቱ፡፡ 

እግዙአብሄር ሁለም ሰው እሱ እግዙአብሄር እንዯሆነ እንዱያውቅ ፇሌጓሌ፡፡እኛም ብንሆን 

ይህንን ማስታወስ ይኖርብናሌ፡፡እንዲንዳ የእሱን ነፃ አውጪነት እና አዲኝነት እንዴንመሇከት 

እና እንዴስብ ባሪያ ከሆንብት ነገር ነፃ ሉያወጡን የሚችለ ሰዎችን ይሌክሌናሌ፡፡ 
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                                                            እኔ እግዙአብሄር ነኝ 

 

ከፌሌ 1 

የቤት ስራ፡ ፀአት 5 አንብቡ 

ትምህርት፡ ግዛው መጥቷሌ፡፡ሙሴ እና አሮነ ፇርኦንን ፉት ሇፉት አግኝተውታሌ፡፡ እነሱ 

በግሊቸው የሚፇሌጉትን ሰይሆነ የነገሩት የእስራኤሌ አምሊክ እግዙአብሄር ያዚቸውን ትእዚዜ 

ነው፡፡ፇርኦን ግን በዙህ ጉዲይ ሊይ ትንሽ እንኳን ፌሊጎት አሊሳየም፡፡በትእቢት “ቃለን እሰማ 

ንዴ እስራኤሌንስ እሇቅቅ ንዴ እግዙአብሔር ማን ነው? እግዙአብሔርን አሊውቅም፥ 

እስራኤሌንም ዯግሞ አሌሇቅቅም አሇ።” ፇርኦን እነዙህን ሰዎች ህዜቡን በከንቱ ስራ የሚያስፇቱ 

ተራ ሁከት አስነሺዎች አዴርጓአዋሌ፡፡ 

አሁን የውጊያው በስመር ተሰምሯሌ፡፡ይህ ታሊቅ ጦርነት ነው፡፡እግዙአብሄር ከጨካኞቹ የግብፅ 

ገዢዎች ህዜቡን ሉያስሇቅቅ ወጥቷሌ፡፡በመጀመሪያ ሲታይ ፇርኦን እና ሙሴ ባሊንጣዎች 

ይመስሊለ፡፡ 

1. እውነታው ሲታይ የሚዋጉት ሁሇቱ ኃይሊት እነማን ናቸው? ፌጥረት 3፡14-15 

ያሇውን ክፌሌ ተመሌከቱ_________________አና_________________ናቸው፡፡ 

2. ከኤዯን ገነት በኋሊ የተሇወጡ ነገሮች አለ?____________________________ሇሰው 

ህይወት የሚዯረግ ጦርነት፡፡ 

ፇርኦን ሇእግዙአብሄር እዯማይታዜ ግሌፅ ነው፡፡ስሇማያውቀው በእርግጠኝነት ሉታው 

አይገባም፡፡ስሇዙህ የሊካቸውንም አምሊክ እንዱሁም የተሊኩትን አሮን እና ሙሴ የሚባለትን 

መሌእክተኞች ፇርኦን ከቁብ አሌቆራቸውም፡፡ 

1. ህዜቡ ወዯ ምዴረበዲ እንዱሄዴ የተፇሇገበት ምክንያት ምንዴነው?________________ 

2. እስራኤሊውያን ወዯምዴረበዲ ካሌሄደ ምን እንዯሚፇጠር ነው ሇፇርኦን የነገሩት (ቀጥር 

3) አንብቡ_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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መሌመጃ፡ የመጀመሪው ሙከራ አሌተሳካም ጥሩ አይመስሌም፡፡በቁጥር 4 እና 5 ሊይ ፇርኦን 

ሀሳቡን ሉሇወጥ አሌቻሇም ምክንያቱም ሙሴ እና አሮን ህዜቡን እንዱሇቅ የሰጡት ምክንያት 

ሇፇርኦን አሳማኝ አይዯሇም፡፡አሁን የበሊይ የሆነ የሚመሌሇው ማነው? የግብፅ ንጉስ ቀጥል 

ያዯረገው ምን ነበር? 

1. ፇርኦን ባሮቹን ሇሚቆጣሩት ኃሊፉዎች ምን አይነት ትእዚዜ አስተሊሇፇ (ቁጥር 6-

7)?____________________________________________________________

______________________________________________________________

ተቆጣጣሪዎችም እሰሪዎችን ከራሳቸው ከእስራኤሊውያን መካከሌ መረጡ፡፡ 

2. የፇርኦን ትእዚዜ የስራ ሁኔታውን በምን መሌኩ ሇወጠው (ቀጥር 

8)?____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ፇርኦን እስራኤሊውያንን እንዳት ነበር ያሰባቸው? ምክንያታቸው በምዴረበዲ 

ሇእግዙአብሄር አምሊካቸው መስዋእት ሉሰዉ አንዯሆነ ሲያውቅ ምንዴነው ያሇው?____ 

_______________________________________________________________ 

4. የስራውን ኃይሌ ሇመቆጣጠር የተጠቀመው ዳ ምን ነበር?____________________ 

_______________________________________________________________ 

5. እስቲ በዙህም መን ሰዎች በተመሳሳይ መንገዴ መቀጣት አንዲሇባቸው የሚያምኑ 

ሰዎቸንም አስቧቸው፡፡እስቲ በዙህም መን ተመሳሳይ ጭቆና የሚካሄደባቸው 

የምታውቋቸው ህዜቦች ካለ ጠቁሙ፡፡ያንን የሚያዯርጉት አንማን ናቸው?ሁኔታውስ 

ምን ይመስሊሌ?___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. በቁጥር 10 ሊይ የባሪያ ተቆጣጣሪዎቹ እና አሰሪዎቹ ሇህዜቡ ምን ነበር 

ያሎቸው?________________________________________________________

_______________________________________________________________

ገሇባ የሇም፡፡ስራውን ተጨማሪ ጡቦችን ስሩ፡፡ያ ሁኔታ እስራኤሊውያንን ዜም የሚያሰኝ 

ሁኔታ አሌነበረም፡፡ አሰሪዎቻቸው በቀኑ ሰርተው ማስረከብ ያሇባቸውን እንዱሰሩ 

ያስጨንቋቸው ነበር በቀን ውስጥ መስራት የሚገባቸውን ካሌሰሩ ምን ነበር 

የሚያዯርጓቸው (ቁጥር 14)?__________________________________________ 
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7. የእስራኤሌ ሽማግላዎች ምን የሚሌ ጥያቄ ወዯ ፇርኦን ይው ገብተው ጠየቁት (ቁጥር 

15) ?__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. ምሊሹ ምን አንዯሚሆን ይጠበቃሌ?____________________________________ 

9. የፇርኦን ምሊሽ ምን ነበር ?__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. ሀሳቡን በምንም  መንገዴ ቀይሮ ነበር_________________________________ገሇባ 

ሳያቀርብሊቸው የቀኑን ዴርሻ እንዱያስረክቡ አስገዯዲቸው፡፡ 

11. ሇዙህ አይት ወቅት የተሇያዩ አነጋገሮችን ሌንጠቀም አንችሊሇን፡፡ እንዯዙህ ሌንሌ 

አንችሊሇን “ከዴጡ ወዯማጡ “የሚሇውን አባባሌ ሌንጠቀም አንችሊሇን፡፡ወይንም ዯግሞ 

“የባሰ አታምጣ” የሚሇውን አባባሌ ሌንጠቀም አንችሊሇን፡፡ ይህንን ሁኔታ በተሇያዩ  

አባባልች ሌንገሌፃቸው አንችሊሇን ይሁን አንጂ እነዙህን ቃሊት መጠቀማችን ችግራችንን 

አያቀሌሌንም፡፡በእስራኤሌ ሊይ የተሾሙት አሇቆች ይህ ነገር ተስፊ እንዯላሇው 

አዩ፡፡ታዱያ  የወሰኑት ውሳኔ ምን ነበር ቀጥር 19 ምን ይሇናሌ?”________________ 

_______________________________________________________________ 

12. አሊወቃችሁም? በእስራኤሌ ሊይ የተሾሙት አሇቆች ከፇርኦን ጋር ያዯረጉትን ንግግር 

ከጨረሱ በኋሊ ማን ነበር  የሚጠብቃቸው? (ቁጥር 20) ምን አይነት ሰሊምታ ነው? 

ሇሙሴ እና ሇአሮን ምን አሎቸው (ቁጥር 20)?__________________________ 

_______________________________________________________________ 

13. ሁኔታው ጥሩ አይመስሌም፡፡ሙሴ ምን አይነት እርምጃ ወሰዯ (ቁጥር 22 )?________ 

_______________________________________________________________ 

14. ሙሴም ስሇህዜቡ ወዯ እግዙአብሄር  ፀሇየ፡፡ የፀሇየው ፀልት ምን ነበር?___________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ክፌሌ 2 

መግቢያ፡ ነገሮች ጥሩ ጅማሬ አሌነበራቸውም ፡፡ከፇርኦን ጋር የነበራቸው ስብሰባ የተጠናቀቀው 

ፇርኦን ሇጠየቁት ጥያቄ ምሊሽ ሳይሰጣቸው በቀዯመው አቋሙ አንዯፀና ነበር፡፡ ሰርተው 

ማስረከብ ካሇባቸው ጡብ ምንም ሳያጎዴለ እንዱያስረክቡ በማዜ ሇአምሊካችሁም አውቅና 

አሌሰጠውም በማሇት ነበር ቁርጣቸውን የነገራቸው፡፡የፇርኦን አሇቆች ህዜቡ ሰርቶ ማስረከብ 

የነበረበትን ጡብ ሳያስረክብ ሲቀር በእስራኤሌ ሊይ የተሾሙትን አሰሪዎች ይገርፎቸው ነበር 

በተሇይ ዯግሞ ፇርኦን ጋ ጥያቄ ይው መቅረባቸው ነገሩን አንዱብስ አዴርጎታሌ፡፡መፇፀም 

የሚገባችው ግዲጅ ዚሬም ተመሳሳይ ነው፡፡ 

በእስራኤሌ ሊይ የተሸሙት አሇቆችም በፇርኦን እና ሉገዴሎቸው በሚፇሌጉት የፇርኦን ሹሞች 

ፉት አፀያፉ እንዱሆኑ ያዯረጓቸውን  ሙሴ እና አሮንን ሇእግዙብሄር ፌርዴ አሳሌፇው በመስጥ 

ይናገሯቸው ጀመር፡፡ 

ገሇፃ፡ እናንተ ብትሆኑ ምን ታዯርጉ ነበር? እስቲ እራሳችሁን በሙሴ ቦታ 

አስቀምጡ፡፡በምዴያም ምዴረበዲ የአማታችሁም በጎች አሰማርታችሁ ስሇራሳችሁ ኑሮ ታስቡ  

ነበር፡፡በምዴረበዲ ሳሊችሁ የሚነዴ፤ ነገር ግን የማይቃጠሌ ቁጥቋጦ ተመሇከታችሁ በመገረምም 

ያንን ሁኔታ ሌታዩ ሄዲችሁ፡፡ከዚም ከሚነዯው እሳት ውስጥ የእግአብሄር ዴምፅ ወዯግብፅ 

ሄዲችሁ ህዜቡን ነፃ እንዴታወጡሇት ነገራቸሁ፡፡ከዚም ወዯ ቤት ተመሇሳችሁ ሇሚስታችሁ 

ነገራችሁ ወዱያውም ሇጉዝ ተጋጃችሁ፡፡ቤተሰባችሁንም ይዚችሁ እረጅም ጉዝ ወዯግብፅ 

አዯረጋችሁ፡፡በመጀመሪያ ከእግዙአብሄር የሰማችሁት ነግራችኋቸው በዯስታ የተቀበሎችሁን እና 

ከሀሳባችሁ ጋር የተስማሙትን አስራኤሌ ሽማግላዎች አገኛችሁ፡፡ከዚም ወዯ ፇርኦን ገብታችሁ 

አናገራችሁት ነገር ግን ነገሩ እንዯተጠበቀው አሌነበረም፡፡ከዙህም የተነሳ ህዜቡ በእናንት መሪነት 

እምነት  አጣ፡፡ ወዯላሊ ስፌራ መሄዴ አትችለም ያሊችሁ አማራጭ አንዴ ነው እሱም 

በቁጥቀቋጦ ውስጥ በእሳት ወዯተገሇጠሊችሁ አምሊክ ብቻ ነው መሄዴ የምትችለት፡፡ስሇዙህ 

አሁን እስራኤሊውያን ገሇባ ሳይሰጣቸው ጡብ ያመርታለ፡፡ አንተም ከዙህ በፉት አስበህ 

የማታውቀውን ነገር ግን ከቁጥቋጦ ውስጥ የጠተራህ አንዴትኖር የፇሇገውን ኑሮ ትኖራሇህ፡፡ 

 ትግበራ፡ ገሇባ ሰያቀርብ ጡቦች አንዱሰሩሇት ያውን ፇርኦንን ታሪክ 

አንብበናሌ፡፡አንዯሚታወቀው ህይወት አስቸጋሪ ናት፡፡በርግጥ ህይወት የማይቻሌ መስሎሌ፡፡ 

የፇርኦንን መስፇርት ማሟሊት የማይሞከር ነገር ሆኖባቸዋሌ፡፡አንዲንዴ ግዛ ገና በጣም የሚሰራ 
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ስራ እያሇ ቀዴመን ጉሌበታችንን ወይንም ኃይሊችንን ጨርሰን እንገኛሇን፡፡አንዲንዳ ዯግሞ ብዘ 

ሰዎችን ማፅናናት እያሇብን የዚን አይነት ፌሊጎት ውስጣችን ሳይኖር ይቀራሌ፡፡አንዲንዳ 

ያሌጨረስነው ብዘ ስራ እያሇ ሰአቱ አሌቆብን እናገኘዋሇን፡፡አንዲንዳ ዯግሞ ከአቅማቸን በሊይ 

የሆነ ነገር ከእኛ እንዯሚጠበቅ አናስባሇን፡፡ ምናሌባት  ዚሬም ፇርኦንን መሰሌ ሰዎች 

ህይወታችሁን ተቆጣጥረው ከምትችለት በሊይ የሆነ ነገር ከእናንት የሚጠብቁ ሰዎች 

በህይወታችሁ ውስጥ ይኖሩ ይሆናሌ፡፡ 

1. እስቲ እናንተም በይወታችሁ ውስጥ ከአቅማችሁ በሊይ የሆነ ነገር እንዴትሰሩ 

የተገዯዲችሁበትን ግዛ አስታውሱ?______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. የሚስፇሌጋችሁ  ነግር ግን የላሇ የሚመሰሊችሁ ነገረ ምንዴ ነው?____________ 

3. በችግራችሁ ወቅት እርዲታ ፌሇጋ የምትሄደት የት ነው?____________________ 

4. ሙሴ ወዯ እግዙአብሄር ተመሇሰ፡፡እግዙአብሄርንም እንዱህ ሲሌ ጠየቀው” ጌታ ሆይ 

ሇምን…?.”,ሙሴ ሇነበረበት ሁኔታ የሰጠው ምሊሽ እናንተን ምን ያህሌ  ሉያበረታታችሁ 

ይችሊሌ?________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

የምናሰሊስሇው፡ መሙር ፀሀፉው ዲዊት ተመሳሳይ ሌምምዴ ነበረው፡፡እስቲ የመዜሙር 86፡6-

8 ያለተን ቃልች ቃሌ በቃሌ ፃፎቸው፡፡________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1. ዲዊት ወዯ ጌታ በፀልት ይቀርብ ነበር፡፡ስሇእግዙአብሄር ያወቀው እና እውቅና 

የሰጠው ጉዲይ ምን ነበር?_________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. እግዙአብሄርን በቁጥር 6 ሊይ ምን ጠየቀው?___________________________ 

3. ዲዊት ህይወቱን አሁን ሊይ እንዳት ነበር የሚገነበው?__________________ 

4. ዲዊጥ “በችግሩ ቀን” መፌትሄ የሚያገኘው እንዳት ነበር?__________________ 

5. ሇምንዴነው እግዙአብሄርን መጥራት የመረጠው (ቁጥር 7)?_________________ 
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እነዙህ ቁጥሮች በሕይወታችን ውስጥ ችግር ሲገጥመን ተስፊ የሚሆነን ነገር 

ይሰጡናሌ፡፡እግዙእብሄር ፀልታችንን እንዯሚሰማን እና በችግራችን ግዛ ምህረት አስፇሌጎን  

ስንጮህ እንዯሚሰማን ማረጋገጫ ይሰጡናሌ፡፡ፀልታችንን ሉመሌስሌን ቃሌ ገብቶሌናሌ፡፡አሁንም 

መዜሙር 86፡ 6-8 ያሇውን ክፌሌ በካርዲችሁ ሊይ ፃፈት አና አጥኑት፡፡ችግር በሚገጥማችሁ 

ግዛ ይህንን ቃሌ አስታውሱ፡፡ 

ፀልት፡ እስቲ በህይወታችሁ ውስጥ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እያሇፊችሁ ያሊችሁበትን  ነገር 

ከጌታ ጋር ተነጋገሩ፡፡ሌክ ሙሴ እግዙአብሄርን “ሇምን “ብል በግሌፅ እንዯጠየቀው ማሇት 

ነው፡፡የተስፊ መቁረጥ ጩኸት ሆኖ ሳሇ የማይመሇስበት ምክንያት ምን እንዯሆነ ጠይቁ፡፡ስሇዙህ 

የተስፊ መቁረጥ ጩኸታችሁን ወዯሚሰማችሁ፣ወዯ ሚረዲችሁ አንዱሁም በትክክሌ 

ወዯሚመሇከታችሁ እግዙአብሄር ጩሁ፡፡በህይወታችሁ ውስጥ እሱ እንዯወዯዯ እና አንዯፇሇገ 

እንዱሰራ ፌቀደሇት፡፡_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ከፌሌ 3፡ 

መግቢያ፡ ሙሴ እና እስራኤሊውያን የነበሩበትን አስቸጋሪ ሁኔታ  እና ተስፊ መቁረጥ 

ተመሌክተናሌ፡፡ውጥረቱ በጣም ከፌተኛ ነው፡፡ምን ማዴረግ አንዲሇበት አያውቅም ፡፡ሙሴ 

እግዙብሄርን እንዱህ አሇው “እኔን ጠርተህ ያመጣኸኝ በዙህ ህዜብ ሊይ መከራ አንዴጨምርበት 

ነውን ?”  ነገር ግን አሁንም ሙሴ ወዯፇርኦን በመሄዴ እግዙአብሄር አንዯተናገረው አዯረገ 

የፇርኦን ምሊሽ ግን አሁንም የእስራኤሊውያንን መከራ ማብዚት ነው፡፡የፇርኦን መዯምዯሚያ 

አረፌተ ነገር  “ ቁርጥህን እወቅ ይህን ህዜብ ነፃ ማውጣት አትችሌም “ የሚሌ ነበር፡፡ 

ይህ በጣም ወሳኝ ግዛ ነው፡፡ሙሴን ጨምሮ የሁለም አይኖች እግዙአብሄር  ሊይ ናቸው፡፡ህዜቡ 

ከፇርኦን የባርነት አገዚዜ እንዯማይሇቀቁ አውቀዋሌ ምክንያቱም ሽማግላዎቻቸው በባርነቱ ሀሳብ 

ተስማምተዋሌና ነው፡፡ሙሴ ከእግዙአብሄር የተሰጠውን መሌእክት በመናገር ችልታው ግሩም 

የሆነውን አሮንንም ይዝ ወዯ ፇርኦን ቢገባም እንኳን አስራኤሊውያን እንዯማይሇቀቁ እርግጠኛ 

ሆነዋሌ፡፡ፇርኦን እንዱሇቀቁ ስሊሌፇቀዯ እንዯማይሇቀቁ አረጋግጠዋሌ፡፡ነገር ግን መሇቀቃቸው 
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አይቀሬ ነው ምክንያቱም እግዙአብሄር እንዱሇቀቁ አዞሌና ክብሩን ማንም አንዱሻማው 

ስሇማይገባ በራሱ ክንዴ ሉያወጣቸው ወስኗሌ፡፡ 

የቤት ስራ፡ ፀአት 6፡1-12 ያሇውን ክፌሌ አንብቡ፡፡ 

ትምህርት፡ እግዙአብሄር ሇሙሴ መሇሰሇት፡፡በእግዙአብሄር ዴምፅ ውስጥ አስዯሳች የሆነ ነገር 

ይሰማችኋሌ፡፡እስራኤሌን ነፃ ሇማውጣት የገጓጓበት ግዛው አንዯዯረሰ ያወቀ  የመሆኑ ስሜት 

ይሰማችኋሌ፡፡በዙህ በባእዴ ምዴር ውስጥ ጥበቃ አና የሚያስፇሌጉትን ነገር እያሟሊሇቸው 

አስራሁሇት የነበሩት የእስራኤሌ ሌጆች አሁን ታሊቅ ህዜብ ሆነዋሌ፡፡እግዙአብሄር የሰጣቸውን 

ምዴር ሇመውረስ እንዯዙህ መብዚታቸው ያስፇሌጋሌ፡፡አሁን እግዙአብሄር የሁለንም ትኩረት 

አግኝቷሌ ሁለም ከእግዙአብሄር ውጪ አዲኝ እንዯላሇ አውቀዋሌ፡፡ህዜቡም በራሳቸው ፇርኦንን 

ሉያሸንፈ እንዯማይችለ አውቀዋሌ፡፡ 

መሌመጃ፡ በፀአት 6 ሊይ አሁን አግዙአብሄር “አሁን” የሚሌ አስገዲጅ እና ህይሇኛ ቃሊ 

መጠቀም ጀመረ፡፡አሁን ትክክሇኛው ግዛ ነው፡፡ሁለም ነገር ስፌራውን ይዞሌ፡፡ ሇእነሱም እንዱህ  

አሊቸው አሁን መሪው እኔ ነኝ ስሇዙህ በስራ የምገሇጥበት ግዛ ነው፡፡” ከመጀመሪያው 

እግዙአብሄር በታሊቅ ክንዴ ተገሌጦ ፇርኦንን ህዘቡን አንዱሇቅ እንዯሚያዯርገው ግሌፅ 

እንዱሆን አዴርጓሌ (ቁጥር1)፡፡ 

1. አሁንም በዴጋሚ እግዙአብሄር ማን አንዯሆነ ሇሙሴ በዴጋሚ ነግሮታሌ፡፡ሙሴን 

ጨምሮ ህዜቡ ስሇእግዙአብሄር ምን እንዱያውቅ ነው የፇሇገው?  

ሀ. ቁጥር 2፡______________________________________________________ 

ሇ. ቁጥር 3፡ _____________________________________________________ 

ማስታወሻ፡ ቁጥር 3 ስሇእግዙአብሄር ስም ይናገራሌ ፡፡ሇአብርሀም ፣ሇይስሀቅ፣ሇያእቆብ እራሱን 

ሁለን የሚችሌ አምሊክ ወይንም ኤሌ ሻዲይ (የዕብራይስጥ ቃሌ ነው) ብል ግሌጧሌ፡፡ነገር ግን 

በዙህ ቁጥር ውስጥ አንዯተገሇፀው ሇእነሱ በዙህ መሌኩ አሌተገሇጠም፡፡ጌታ (ያህዌ)የሚሇው 

ቃሌ የግሌ አምሊክ፣ ሇህዜቡ  ቅርብ  ሁለን የሚያዯርግ እና የሚሆን ነው፡፡ይህንን እውነት 

የሚገሌፀው ስም እግዙአብሄር ሇሙሴ በፀአት 3፡13-15 ሊይ የሰጠው ሲሆን ቃለም ከሊይ 

የተተቀሰው ያህዌ የሚሇው ነው፡፡ 
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2. እግዙአበሄር ሇእነዙህ ሰዎች ቃሌ እንዯገባሊቸው አስታወሳቸው ያም ቃሌ 

___________እና__________ቁጥር 4፡፡በጣም የሚገርመው ወዯገዚ ምዴራቸው 

ሲመጡ በመጀመሪ አንዯ እንግዲ ነው የተቀመጡት፡፡ 

3. ከዚም አንዱህ አሊቸው “__________________እሰጣቸው ንዴ_____________ ጋር 

_________________________አቆምሁ።ዯግሞ እኔ______________ የእስራኤሌን 

ሌጆች __________________________ሰማሁ _______________________።” 

ትምህርት፡ ይህ ሁለ ግዛ ካሇፇ በኋሊ እና ይህ ሁለ ትውሌዴ ካሇፇ በኋሊ እግዙአብሄር 

ከአብርሀም ጋር ያዯረገውን ቃሌኪዲን አሰበ፡፡ይህንን ቃሌኪዲን የሚያስታውስ ሰው በህይወት 

የሇም፡፡ስሇዙህ ቃሌኪዲን ሉጠይቀው የሚዯፌር ሇው የሇም፡፡ነገር ግን  እሱ ታማኝ ነው፡፡ቃለም 

ሇሊሇም ፀንቶ ይኖራሌ፡፡ሇአብርሀም፣ ሇይስሀቅ፣ ሇያዕቆብ የተናገረውን ቃሌ ዚሬም ዴረስ 

አሌነጋውም፡፡ተስፊ የተገባሊቸው በሰሊም አርፇዋሌ ፡፡በርግጥ ሇአብርሀም ከብዘ መቶ  

አመታት በፉት እዯተናገረው ቃሌ በቃሌ አሌተፇፀመም ? 

1. ፌጥረት 15፡13-14 አንብቡ ፡፡ይህ ክፌሌ ስሇምንዴነው የሚነግረን ?_____________ 

_______________________________________________________________ 

2. እስቲ ያዕቆብን በቤቴሌ ምን አንዲሇው አስታውሱ ፌርረት28፡13-15 አንብቡ ይህ ክፌሌ 

ስሇምንዴነው የሚነግረን ?_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ስሇእግዙአብሄር የተማርነው (ፀአት 6)፡፡ እግዙአብሄር ሙሴን እሱ ማን እንዯሆነ እና 

ቃሌኪዲኑንም ምን አንዯሆነ እንዱነግራቸው ሊከው፡፡ 

1. በቁጥር 6 መሰረት እግዙአብሄር ስሇእርሱ ምንዴነው አንዱረደ የፇሇገው?__________ 

2. ላሊው እሱ አንዱያውቁ የፇሇገው ነገር እሱ ጌታ  አንዯሆነ ነው፡፡ 

  ሀ. ቁጥር 6፡ አመጣሇሁ____________________________________________ 

  ሇ. ቁጥር 6፡ ነፃ አወጣሇሁ__________________________________________ 

  ሏ. ቁጥር 6፡ እታዯጋሇሁ___________________________________________ 

 መ. ቁጥር 7፡ እወስዲሇሁ____________________________________________ 

  ሠ. ቁጥር 7 ፡ አሆናሇሁ___________________________________________ 

  ረ. ቁጥር 8፡ አመጣሇሁ____________________________________________ 
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   ሰ. ቁጥር 8፡ እሰጣሇሁ _________________________________________ 

ያጠቃሇሇው የሚከተሇውን ቃሌ በመዴገም ነው “__________________________” 

 

ገሇፃ፡ እስቲ ጥቂት ግዛ ውሰደ እና ሙሴ ሇእስራኤሌ ህዜብ ሉነግራቸው ያሇውን ነገር 

አስቡ፡፡እሱ ጌታ ስሇሆነ ሇወዯዯው ህዜብ ሁለንም ነገር ያዯርጋሌ፡፡ከዙህ የሇሇ ነገር ፇሌገዋሌ 

? እግዙአብሄር በመሌካም ሁኔታ ምዴርን በሙለ ተስፊ ሰጥቷቸዋሌ፡፡በቁጥር 7 ሊይ እርሱ 

አምሊካቸው ሉሆን ቃሌ ገብቶሊቸዋሌ፡፡ ሙሴ እና አሮን እግዙአብሄር የነገራቸውን በሙለ 

ሇእስራኤሊውያን ሲነግሩ ምንያህሌ ዯስታ አንዯሚሳማቸው አስቡ፡፡ሉነግሯቸው ሄደ በቁጥር 9 

ሊይ እንዳት እንዯነገሯቸው ነበር የተነገረን?_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ሌትነቅፎቸው ትችሊሊቸሁ?ምክንያቱም አሮን አና ሙሴ ከሚነግሯቸው ነገሮች ውስጥ አነሱን 

የሚያስዯንቃቸው ነገር የሇም፡፡በአሮን አና በሙሴ ተስፊ ቆርጠዋሌ፡፡እናንተስ በህይወታችሁ 

ውስጥ መሌካም የሆኑ የሚያፅናኑ አና  የሚያበረታቱ ቃሊትን ሇመስማት የተቸገራችሁበትን 

ግዛ ታስታውሳሊችሁ? ተስፊ መቁረጥ ማሇት ተስፊ ሆኖ ወዯፉት የሚያስኬዴ ነገር ማጣት 

ማሇት ነው፡፡ተስፊ መቁረጥ ነገሮችን በዴፌረት አንዲንሰራቸው ያዯርገናሌ፡፡ ተስፊ መቁረጥ 

እሇት በእሇት መስራት የምንችሌበትን ኃይሌ ያቃጥሌብናሌ፡፡ 

1.  ከተስፊ መቁረጥ ጋር የተያያ ነገር ገጥሞአችሁ ያውቃሌ ?_________________ 

_____________________________________________________________ 

2. እስቲ ተስፊ ሇመቁረጥ ምክንያት የሆኗችሁን ሁሇት ምክንያቶችን ጥቀሱ ? _____ 

_____________________________________________________________ 

3. ተስፊ ሇቆረጣችሁበት ሁኔታ ምን አይነት ምሊሽ ነው የሰጣችሁት ?__________ 

_____________________________________________________________ 

4. በዚ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ተስፊ ሉሰጧችሁ የሞከሩ አነማን ናቸው ?__________ 

_____________________________________________________________ 

5. በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ማበረታታቻ መስማት ይከብዲሌ ?_________________ 
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ፀልት፡ጌታ ሆይ አንዲንዴ ግዛ ሇመፅናናት እቸገራሇሁ፡፡ህይወቴ ስትወርዴ ሁለም ነገር 

አስቸጋሪ ይሆንብኛሌ፡፡እባክህ በእነዙህ ግዛያት ያንተን የማበረታቻ ቃሌ እንዴሰማ 

አዴርገኝ፡፡ተስፊህን ተቀብዬ የምጓዜበትን ኃይሌ ስጠኝ፡፡ተስፊ የምትሰጠኝን አንተን እንዲምንህ 

እርዲኝ፡፡______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ክፌሌ 4 

መሌመጃ፡ (ፀአት 6 ቀጠሌን)፡ ነገር ግን የእግዙአብሄር እስራኤሊውያንን ነፃ የማውጣቱ ነገር 

በእነሱ ማመን አሇማመን ፣መሌእክቱን መቀበሌ አሇመቀበሌ ፣ሇተስፊው ብርታት መኖር 

አሇመኖር ጋር የተያያ አይዯሇም፡፡ 

1. በቁጥር 11 ሊይ ጌታ ሇሙሴ ያው ነገር ምን ነበር?______________________ 

2. ሙሴስ ሇዙህ ሁኔታ የሰጠው ምሊሽ ምን ነበር ?_________________________ 

3. በእርግጥ በጣም ብዘ መከራ እና ቸግር ያሳሇፇ እንዯምናውቀውም ሇሁኔታዎች 

ያንገራገረ ሰው ነበር፡፡ነገር ግን እግዙአብሄር ከዙህ በፉት ሇሚያውቀው እና የሊከውን 

አምሊክ አሊውቀውም ትእዚዘንም አሌፇፅምም ብል ወዯመሇሰሇት ንጉስ እግዙአብሄር  

መሌሶ የሊከው ሰው ነው፡፡ፇርኦን ሇመጀሪያ ግዛ ገሇባውን ከሇከሇ ፡፡በዙህ ሁኔታ 

ውስጥ ይህ እስራኤሊውያን የጠለት መሌእክተኛ ምን ማዴረግ ይችሊሌ?እግዙብሄርን 

የሚያውቀው የእስራኤሌ ህዜብ እግዙብሄርን አሌሰማም ካሇ እግዙአብሄርን 

የሚያውቀው ፇርኦንማ አንዳት?____________________________________ 

____________________________________________________________ 

ትምህርት፡ አሁን የዴርጊት መቋረጥ አንመሇከታሇን፡፡ምንም ምክንያት ቢኖር ታሪከ 

ይቀየሳሌ፡፡በፀአት 6፡13-27 ሊይ  የእስራኤሊውያንን ቤተሰብ ከፉሌ የትውሌዴ ዜርዜር 

አናገኛሇን፡፡ የተጠቀሱትም የቤተሰብ መሪዎች ስም ዜርዜርም የተጠቀሱት 

ከሮቤሌ፣ስምኦን፣እዱሁም ከላዊ ወገን ነው፡፡እነዙህ ስሞች ብቻ  የመጠቀሳቸው ምክንያት 

እርግጠኛ ሆነን መናግር ባንችሌም ነገር ግን አንዴ ነገር መገመት አንችሊሇን፡፡በዙህ በቁጥር 20 

ሊይ በሚገኘው ስምዜርዜር  መካከሌ ሊይ የሙሴን እና የአሮንን የር መስመር እናገኛሇን፡፡ 
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1. ስሇ አምበረም አባት የተነገረን ነገር ምንዴነው ቁጥር 20? ማንን ነው ያገባው?ዮካብዴ 

እና አምበረም  የሚገናኙት በምንዴነው?__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. አምበረም አክስቱን አገባ፡፡ሁሇት ሌጆች ወሌዯዋሌ ስማቸው ________________እና 

_____________________________ይባለ፡፡ 

3. የር ግንዴ የሚቆጠረው በወንድች በመሆኑ ምክንያት ያሌተጠቀሰች አንዱት ሴት 

ሌጅም አሇቻቸው፡፡ሁሌቁ ምእራፌ 26፡59 አስታውሱ እና በዚውስጥ ሶስት እህት እና 

ወንዴማማቾች ተገሌፀዋሌ፡፡የእታቸው ስም ማን ይባሊሌ?______________________ 

ገሇፃ ፡ ይህ የትውሌዴ ዜርዜር የተፃፇበት ምክንያት እነዙህ ወንዴማማቾች እና እህታቸው 

ከላዊ ወገን አንዯሆኑ ሇማሳየት ሲሆን በቁጥር 26 እና 27 በተመሳሳይ መሌኩ ህዜቤን 

እስራኤሌን ነፃ አውጡሌኝ የተባለትም  አሮን እና ሙሴም በዙሁ የር ግንዴ ውስጥ 

ተገሌፀዋሌ፡፡እነዙሁ ሰዎች ናቸው የግብፁ ንጉስ ፇርኦን ጋ ገብተው ህዜቤን እስራኤሌን ሌቀቅ 

ይሌሀሌ ብሇው የነገሩትሇ፡፡ የዙህ ቤተሰብ መዜገብ ይህንን አውነት ያረጋግጥሌናሌ፡፡ 

እንዯምናውቀው የመፅሏፌ ቅደስን የመጀመሪያ መፃሕፌት የሆኑትን አምስቱን የህግ መፃህፌት 

የፃፇው ሙሴ ነው፡፡ሙሴ የአግዙአብሄርን ህዜብ ከግብፅ ሉያወጣ እንዯተጠራ በታሪክ 

መመዜገቡ  ሇሙሴ የሚጠቅመው ነገር ይኖር ይሆን? ላልች ሰዎችስ ይህንን ታሪክ 

ማወቃቸው እና ይህ የር ሀረግ እነሙሴ እንዯሆኑ ማረጋገጡ ሇላልች ሰዎች የሚጠቅማቸው 

ነገር ይኖራሌ? ምከንያቱን ሇመናገር እርግጠኛ መሆን ባንችሌም  መረጃው ግሌፅ ነው፡፡ 

ከባዴ ጥያቄ፡ እስራኤሊውያንን ከፇርኦን እጅ ሇማዲን ወይንም፣ እብራዊያንን ነፃ ሇማውጣት 

ዕብራዊ ሰው ያስፇሌጋሌ ብሊችሁ ታስባሊችሁ?መሌሳችሁ አዎ ከሆነ ሇምን ?አይዯሇምም ከሆነ 

ሇምን?_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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የቤት ስራ፡ ፀአት 7 አንብቡ 

መሌመጃ፡ በፀአት 5፡1-2) ባሇው ክፌሌ ሊይ ሇመጀመሪያ ግዛ አሮን እና ሙሴ ወዯ ፇርኦን  

ቤት ሲሄደ ቃሌ ብቻ በቂ አሌነበረም፡፡ነገር ግን እግዙአብሄር ሇሙሴ ይሆናለ ያሇው ነገር 

በሙለ እየሆነ  ተአምራቶችም ቀጠለ፡፡ 

1. በፌጥረት 6፡30 የትውሌዴ ሀረግ ዜርዜር ውስጥ ቁጥር 12 ሊይ ስንጀምር ተመሳሳይ 

ቃሌ ነው የምናገኘው፡፡ቁጥር አስራሁሇት እንዳት ነው የሚያሌቀው? በቁጥር 30 ሙሴ 

የጠየቀው ተመሳሳይ ጥያቄ ምንዯነው?___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. እግዙአብሄር በርግጥ አንዴ ነገር ማብራራት አሇበት፡፡በቁጥር 7፡1 ሊይ እግዙአብሄር 

ሇሙሴ የነገረው ነገር ምንዴነው?__________________________________ 

__________________________________________________________ፇርኦን 

ሙሴን እንዯ አምሊክ አንዱቆጥረው እግዙአብሄር በፇርኦን ሊይ 

ፌርሀትን፣ዴንጋጤ፣እንዱሁም ፣አክብሮትን ሉያዯርግ ነው፡፡ግብፃውያን ብዘ አማሌክቶች 

ቢኖሯቸውም ዚሬ ግን ከአማሌክት አምሊክ ከእግዙአብሄር በዴንቅ እና በተአምራት 

ተግዲሮት ሉገጥማቸው ነው፡፡  

3. ሙሴ በእግዙአብሄር የታውን ትእዚዜ በሙለ አዴርጓሌ፡፡አሮን እና ሙሴ በመጀመሪያ 

የታዘት ነገር ምንዴነው (ቁጥር 2) ?__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. እግዙአብሄር ፇርኦን ምን አንዯሚሆንበት ተናገረ፡፡ 

    ሀ. ቁጥር 3፡ “እኔም የፇርዖንን ___________________________________፥” 

 ሇ.ቁጥር 34 “በግብፅ ምዴርም________  እና____________አበዚሇሁ።ፇርዖንም 

________________፥ _____________በግብፅ ሊይ አዯርጋሇሁ፥ 

_______________የእስራኤሌን ሌጆች ሕዜቤን በታሊቅ ፌርዴ ከግብፅ አገር 

አወጣሇሁ። 

ሏ. ቁጥር 4፡ እግዙአብሄርም እጁን በግብፅ ሊይ ያዯርጋሌ ሰራዊቱንም 

_________________በታሊቅ_________________፡፡ 

    ሰራዊቶቹ እነማናቸው?________________________________________ 

መ. ቁጥር 5፡ በውጤቱም ግብፃውያን ምን ያውቃለ?_____________________ 
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5. ሙሴ እና አሮን እግዙአብሄርን ታዘ ሌክ እግዙአብሄር አንዯነገራቸው አዯረጉ፡፡ሇመሆኑ 

ሙሴ ስንት አመቱ ነበር?_____________አሮንስ ስንት አመቱ ነበር?____________ 

ክፌሌ 5 

ትምህርት፡ እግዙአብሄር አሮን አንና ሙሴን በጥንቃቄ የመራበትን መንገዴ ስንመሇከት በጣም 

ያስዯስታሌ፡፡እግዙአብሄር ቀጥል ሉሆን ያሇውን ነገር እየቀዯመ ስሇመሚነግራቸው ነገሮች 

ሲከሰቱ አይገርማቸውም ነበር፡፡እንዯገናም ምን መስራት እንዲሇባቸው መመሪያ ይሰጣቸው 

ነበር፡፡ይህ የአመራር ክህልት 101 ይመስሊሌ ፡፡በመንገዲቸው ሁለ እግዙአብሄር ይከታተሊቸው 

ነበር፡፡ይህን ሁለ ስራ እየሰጣቸው ትቷቸው አይሄዴም ነበር በሁለ ነገር አብሯቸው 

ነበር፡፡ሁለም ነገር ስፌራ ስፌራውን ሲይዜ እግዙአብሄር ስራውን ጀመረ፡፡ 

መሌመጃ፡  

1. ፇርኦን ተአምራት አንዱያዯርጉ ጠየቃቸው፡፡ሇሙሴ እና ሇአሮን እግዙአብሄር የሰጣቸው 

መመሪያ ምን ነበር ቁጥር 9 ?________________________________________ 

2. ቀሊሌ ነገር ይመስሊሌ፤ስሇዙህ ወዯፇርኦን ሄዯው ሌክ እግዙአብሄር አንዲቸው ይሆን 

ነበር፡፡በርግጥ የሚሆነው አንዲሊቸው ነበር? በቁጥር 11 እና 12 ሊይ ምን 

ተነግሮናሌ?______________________________________________________ 

3. ነገር ግን ምን ተከናወነ?_____________________________________________ 

4. ይህኛው የታሪክ ክፌሌ በጣም አሳዚኝ ፌፃሜ ነው ያሇው፡፡ቁጥር 13 የሌብ መመርመሪያ 

መሳሪያ ነው የሚመስሇው የፇርኦን ሌብ ጥሩ አሌነበረም፡፡ከዙህ የምንማረው 

ምንዴነው?_______________________________________________________ 

5. በዙህ ቁጥር መሰረት የፇርኦንን ሌብ የዯነዯነው ምን ነበር?_____________________ 

_______________________________________________________________ 

መዯምዯሚያ፡ ወዯ ትምህርት ሶስት መዯምዯሚያ መጥተናሌ ፡፡ትምህርት ክፌሌ 4 

እግዙአብሄር ህዜቡን ከግብፅ ባርነት ነፃ የሚያወጣበት ታሪክ ሇአፌታ ያቆማሌ፡፡ፃዴቅ ሇሆነው 

አሊማው አግአብሄር በኃይለ ሙሴን አና አሮንን ሲጠቀምባቸው አንመሇከታሇን፡፡ሙሴ በእጁ 

ያሇውን ንግ ሲረጋ አግዙአብሄር ዯግሞ ሇህዜቡ ምህረት ሲያዯርግ አና ሲራራ 

አንመሇከታሇን፡፡ 
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ትምህርት 1 እና 2 መዴረኩን ሲያጋጁ አንመሇከታሇን፡፡በታሪኩ ውስጥ መሪ ተዋናዮችን ማን 

እንዯሆኑ አውቀናሌ፡፡እግዙአብሄር ሙሴን በሚነዯው ቁጥቋጦውስጥ ተገሌጦ ሲጠራው አና 

“ወዯዙህ አትቅረብ አንተ የቆምህባት ስፌራ የተቀዯሰች መሬት ናትና ጫማህን ከእግርህ አውጣ 

።” ሲሇው አብረን ታሪኩን ተከታትሇናሌ፡፡አንዲንዴ ግዛ እኛም ሇእኛ ሇራሳችን የሚገሇጥ 

የሚነዴ ቁጥቋጦ እንዱኖረን እንዱሁም የራሳችን የተቀዯሰ ምዴር አንዱኖረን እንመኛሇን፡፡ሌክ 

እንዯ ሙሴ በስማችን ጥርት ባሇው ዴምፁ ጠርቶን  ተሌእኮአችንን በግሌፅ ቢነግረን 

እንወዲሇን፡፡ 

ሁሊቸንም በሌባችን ቁጥቋጦ ውስጥ የሚነዴ እሳት አሇን እሱም የእግዙአብሄር ቃሌ 

ነው፡፡በለቃስ 24፡32 ሊይ ሁሇት የእየሱስ ዯቀመዚሙርት ከእየሱስ ሞት ጋር በተያያ በመንገዴ 

ዜሇው እየተነጋገሩ ይሄደ ነበር፡፡የሚነጋገሩት ስሇ ምን ነበር? _______________________ 

____________________________________________________________________ 

ወዯ እግዙአብሄር ህሌውና የመግባት እና በቅዴስናው ስፌራ የመቆም መብት አሇን፡፡ወዯ 

ህሌውናው የምንመጣው በፀልት ፣በዜማሬ እና በቅኔ፣በምስጋና እና በአምሌኮ ወዯ እሱ 

ስንቀርብ ነው፡፡የፇርኦን ሌብ የዯነዯነው እግኢአብሄር ማን አንዯሆነ ስሊሊወቀው 

ነው፡፡በተጨማሪም እሱንም መስማት ሆነ በመሌአክተኞቹ በአሮን እና በሙሴ  በኩሌ 

የመጣሇትን መሌእክት አሌተቀበሇም ነበር፡፡ እግዙአብሄር በቃለ በኩሌ ሲናገረን ዴምፁን 

የመስማት መብት አሇን፡፡ 

ፀልት፡ ሁለን የምትችሌ አምሊክ ሆይ ከሙሴ እና ከአሮነ ጋር አንዯ ነበርክ አንዱሁም ከእኔም 

ጋር አሇህ፡፡ እውነት የሆነውን ቃሌህን እሰማ አና እታው ንዴ ወዯህሌውናህም እቀርብ 

ንዴ ትፇሌጋሇህ፡፡ክፌት እና አንተን የሚቀበሌ ሌብ  ስጠኝ ፡፡የተናገርከውን ሁለ የሚያምን 

ሌብ ስጠኝ፡፡በክርስቶስ እየሱስ ሇገሇጥክሌኝ ፌቅርህ ምሊሽ ሇመስጠት የሚጓጓሌብ ስጠኝ፡፡በተሇይ 

ዯግሞ በዙህ ቀን የምሇምንህ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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            ትምህርት አራት 

       እጅህን ርጋ 

 

               ፀአት 7-8- ሌቡን አዯነዯነ 

 

 

 

የትምህርት አራት ቅኝት 

ቅኝት 

መግቢያ 

ትምህርት 4፡ ፀአት 7- 8 

 የፇርኦን የማይታዜ ሌብ 

 ከእግዙአብሄር ጋር አብሮ ሰራተኞች 

 የጓጉንቸር መቅሰፌት 

 የእግዙአብሄር የሌብ ምት 

 የእግዙአብሄር ጣት 

 የተሇዪ ህዜቦች 

 ባሇአሊማ ህዜቦች  
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እጅህን ርጋ 

 

                                መግቢያ  

ውጥረቱ  ተጠናክሯሌ ፡፡ፇርኦን የእግዙአብሄርን ህዜብ አሌሇቅም ብሎሌ ፡፡እግኢብሄርም 

ዯግሞ ቅደስ የሆነውን አሊማውን ሇማስፇፀም አንና ሇ አብርሀም እና ሇሩ የገባውን ተስፊ 

ሇመፇፀም በትጋት እየተንቀሳቀሰ ነበር፡፡ “እግዙአብሔርም አሇ፦ በግብፅ ያሇውን የሕዜቤን መከራ 

በእውነት አየሁ፥ ከአስገባሪዎቻቸውም የተነሣ ጩኸታቸውን ሰማሁ ሥቃያቸውንም አውቄአሇሁ 

ከግብፃውያንም እጅ አዴናቸው ንዴ፥ ከዙያችም አገር ወተትና ማር ወዯምታፇስሰው አገር ወዯ 

ሰፉይቱና ወዯ መሌካሚቱ አገር ወዯ ከነዓናውያንም ወዯ ኬጢያውያንም ወዯ አሞራውያንም 

ወዯ ፋርዚውያንም ወዯ ኤዊያውያንም ወዯ ኢያቡሳውያንም ስፌራ አወጣቸው ንዴ ወረዴሁ።” 

እግዙአብሄርን ይህንን ተስፊውን ከመፇፀም የፇርኦንም አሇመታዜም ሆነ ላሊ ምንም አይነት 

ነገር አያግዯውም፡፡ 

የማይሇወጠውን ታሪክ አና የጦር ሜዲውን ተመሌከቱ፡፡የሚዋጉት ማን እና ማን ናቸው? 

ከባርነት ነፃ ሇመውጣት የእስራኤሊውያን ዴርሻ ምን ነበር ?የእነሱስ ጠበቃ ማን ነበር? 

እግዙአብሄርስ ጠሊቶቹን ሇማጥቃት የተጠቀመበት ሀይሌ ምን ነበር? የእግዙአብሄርን ሇህዜቡ 

ያሇውን  የርህራሄ ሌብ ተመሌከቱ፡፡ 

ሙሴ በትሩን ያ እግዙብሄር ዯግሞ ትእዚዜ ሰጠ፡፡ ስሇ እስራኤሌ ነፃ መውጣት እግዙአብሄር 

የሰጠው ትእዚዜ ምን ነበር? ስታጠኑ እስቲ አስተሳሰባችሁን ተጠቀሙ፡፡ታሪኩ ውስጥ 

ገብታችሁ እግዙአብሄር ህዜቡን ነፃ ሇማውጣት የተጠቀመባቸውን የተሇያዩ መንገድች 

አጥኗቸው፡፡ 

እሱ ጌታ ነው ማሇት ሇእስራኤሊውያን ምን ማሇት ነው? የአኗኗራቸው ሁኔታ የሚፇጥረው 

ነገር ምንዴነው?እንዯማንኛውም ህዜብ አይዯለም፡፡በእግዙአብሄር እና ሇእግዙአብሄር የተሇዮ 

ህዜቦች ናቸው፡፡በዙህ ጥናት ውስጥ ይህን ጥያቄ ጠይቁ “እግዙአብሄርን ሊገሇግሇው 

በእግዙአብሄር ተመርጫሇሁ ማሇት ሇእኔ ምን ማሇት ነው? 

 

 



 
 
 

51 
 

 

                                                                   እጅህን ርጋ 

 

ከፌሌ 1 

መግቢያ ፡ ትምህርት ሶስትን ሙሴ እና አሮን በፇርኦን ፉት ከፇርኦን ጠንቋዮ እና መተተኞች 

ጋር ሆነው ነበር ያጠናቀቅነው፡፡የአሮን በትር ወዯ እባብነት ተቀይሮ ነበር፡፡የአስማተኞቹም በትር 

ወዯእባብነት ቢቀየርም የአሮን በትር ግን የስማተኞቹን እባብ ዋጠቻቸው፡፡እነዙህ ሁለ 

ተአምራቶች ይዯረጉ አንጂ የፇርኦን ሌብ ግን አሁንም እንዯዯነዯነ ነው ያሇው እግዙአብሄርን 

ሉሰማ አሌቻሇም፡፡ 

ይህ ክፌሌ አስሩን መቅሰፌቶች  ያሳየናሌ፡፡ብዘዎች እነዙህን መቅሰፌቶች እንዯተፇጥሮአዊ 

ክስተቶች ሉያይዋቸው ይፇሌጋለ፡፡ሇምሳሇላ በየአመቱ የአባይ ውሀ እየሞሊ የተሇያዩ 

ማእዴናትን ይዝ ይመጣሌ፡፡እነዙህ መአዴናት የአባይን ውሀ ቀሇሙን ወዯ ቀይነት ይሇውጡታሌ 

ብሇው ይናገራለ፡፡ላሊው ዯግሞ የግብጽ ምዴር በየአመቱ በአንበጣ መንጋ መወረሩ እና ሰብሌ 

ማጥፊታቸው የተሇመዯ ነገር ነው ብሇው ይናገራለ፡፡እንዱህ እያለ ሇአስሩም ተአምራቶች 

ምክንያት ያቀርባለ፡፡ይሁን እንጂ እነዙን ተአምራቶች እግዙአብሄር እንዯላልቹ የግብፃውያን 

አማሌክት አንዲሌሆነ ሉያሳይ ያዯረገው ተአምር ነው፡፡ይሀ የጥናት ክፌሌ ስሇ እስራኤሌ እና 

ስሇግብፅ ታሪክ ያስተምረናሌ ፡፡የአብርሀም ፣የይስሀቅ፣የያዕቆብ አምሊክ እግዙአብሄር ህዜቡን 

በፀናች እጅ ከግብፅባርነት ነፃ አንዲወጣቸው በፇርኦን የታሪክ መዚግብት ሊይ ተግቦ ይገኛሌ፡፡ 

የቤት ስራ፡ እግዙአብሄር በግብፃውያን ሊይ ያዯረጋችው አስር ተአምራቶች በፀአት ምዕራፌ 

7፡14 አስከ 11፡10 ዴረስ ተርዜረው ይገኛለ፡፡ይህንን ምዕራፌ በጥሩ ሁኔታ 

አጥኑት፡፡ስሇእነዙህ መቅሰፌቶች በሰፉው አንመሇከታሇን ነገር ግን ከታች የተጠቀሰውን ሳጥን 

በውስጡ የተጠቀሱትን ክፌልች  በማየት በዚክፌሌ ሊይ የተጠቀሱትን መቅሰፌቶች  ፃፎቸው፡፡ 

ጥቅሶች                               የመቅሰፌቶቹ አይነቶች 

 ፀአት 7:14-24  

ፀአት 8:1-15  

ፀአት8:16-19  
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ፀአት 8:20-32  

ፀአት 9:1-7  

ፀአት 9:8-12  

ፀአት 9:13-35  

ፀአት10:1-20  

ፀአት 10:21-29  

ፀአት1:1-10  

 

የቤት ስራ፡ ፀአት 7፡14-24 ያሇውን ክፌሌ አንብቡ 

መሌመጃ፡  

1. በቁጥር 14 ሊይ እግዙአብሄር ሇሙሴ የፇርኦን ሌብ__________________እንዯሆነ 

እና ፇርኦን ህዜቡን________________________ነግሮታሌ፡፡ 

2. በቁጥር 15 ሇይ እግአብሄር ሇሙሴ የሰጠው መመሪያ ምን ነበር?_______________ 

_______________________________________________________________ 

የአባይ ወንዜ አንደ የግብፅ ጣኦት ነው፡፡ እግዙአብሄር ሇሙሴ እንዱጠቀምበት ከሰጠው 

በትር ጋር በወንዘ ዲር ነበር ፇርኦንን ያገኘው፡፡በፌጥረት 7፡1 ሊይ እግዙአብሄር ሙሴን 

ሇፇርኦን አንዯ አምሊክ አንዲዯረገው ተመሌክተናሌ፡፡ይህ ስፌራ የግብፃውያን አማሌክት 

እና የእስራኤሌ አምሊክ የሚፊሇሙበት ስፌራ ነው የሆነው፡፡ 

3. በቁጥር 16 ሊይ እንዯሚናገረው አስከዙህ ግዛ ዴረስ ፇርኦን ሇመታዜ ፇቃዯኛ 

አሌነበረም፡፡ሙሴ እዱህ አሇ እግዙአብሄር አንዱህ ይሌሀሌ “በዙህ እኔ እግዙአብሄር 

አንዯሆንዯኩ ታውቃሇህ…..” በቁጥር 17 ሊይ ሙሴ ቀጥል ምን ሉያዯርግ አንዲሇ ነው 

የሚናገረው?______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ቁጥር 18 ሊይ ያስከተሇው ነገር ምን ነበር?______________________________እና 

_______________________________________________________________ 

5. በቁጥር 15 ሊይ የእግዙአብሄር ቅጣት ምን ያህሌ ከባዴ አንዯሆነ ነው 

የምናየው፡፡የእግዙአብሄር በትርም ተረጋች የአባይን ውሀ መታች ፡፡በቁጥር 21 ሊይ 
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እንዯተባሇውም መጥፍ ነገር ነው የተከሰተው ፡፡በቁጥር 12 ሊይ ምን ነበር 

የተፇጠረው?_____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.   እግዙአብሔርም እንዯተናገረ የፇርዖን _______________ጸና፥ ________።ፇርዖንም 

ተመሌሶ ወዯ ቤቱ ገባ፥ ________________________________። 

7. ፇርኦን ባሇመታዘ ምክንያት በግብፅ ህዜብ ሊይ የተፇጠረው ነገር ምን 

ነበር?___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ክፌሌ 2 

ትምህርት፡ መፅሀፌ ቅደስን ስታጠኑ ብዘ ስፌራ ሊይ ተዯጋግመው የተጠቀሱ ቃሊቶችን 

ትኩረት ሰጥቶ መመሌከት ያስፇሌጋሌ፡፡የተዯጋገሙበት ምክንያት በጣም ጠቃሚ የሆነ መፅሀፌ 

ቅደሳዊ እውነት አንዯያዘ ያሳየናሌ፡፡ሇምሳላ በፀአት 7፡14-24 ባሇው ክፌሌ ውስጥ አራት ግዛ 

የተዯጋገመ ቃሌ አሇ፡፡እስቲ ከታች ያሇውን ሳጥን እናንተ አሟሌታችሁ ፃፈት፡፡በእነዙህ ጥቅሶች 

ውስጥ በትር የሚሇው ቃሌ ሊይ ምሌክት  አዴርጉበት፡፡ 

ጥቅሶች                          ስሇ በትር ምን ተነግሮናሌ 

ፀአት 7:15 በትሯ ወዯ እባብነት ተቀየረች 

ፀአት 7:17  

ፀአት 7:19  

ፀአት 7:20  

 

ስሇበትሯ ምን የምናውቀው ነገር አሇ? በፀአት 4፡20 ሊይ ምን ተብሎ?________________ 

በትሯን ሇፇርኦን  እና ሇግብፃውያን የምትታይ የፌርዴ ምሌክት ወይንም ማሳያ አዴርጎ 

እንዯተጠቀመባት በሌባችሁ ያዘ፡፡ሌክ በትሯ ስትረጋ የእግዙአብሄር ፌርዴ ይገሇጣሌ ሇዙህም 

ማሳያ የሚሆነን በግብፅ ውሃ ሊይ በትሯ  ስትረጋ የግብፅ ውሃ በሙለ ወዯ ዯምነት 

ተሇወጥ፡፡ፀአትን ማጥናታችሁን ስትቀጥለ በትሯን የማይካዴ ታሪክ እግዙአብሄር አንዯሰራ 
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ነቅታችሁ ተከታተለ፡፡በትር የሚሇውን ቃሌ ስታገኙ በማቅሇሚየ ማርከራችሁ ምክት በማዴረግ 

በትሯ ሇግብፃውያን እና ሇፇርኦን ከፌርዴ ጋር ተያይዚ እንዯ ቀረበች ተምሌከቱ፡፡ 

በትሯ ሇላሊም አሊማ አገሌግሊሇች፡፡ሇሙሴ ተአምራቱን የሚያዯርገው እግዙአብሄር አንዯሆነ 

አንዲይረሳ አዴርጎታሌ፡፡ከፇርኦን ጋር በነበረው ጦርነት ይዋጋ የነበረው እግዙአብሄር 

ነበር፡፡ህዜቡን ሉያዴን የወጣው እግዙአብሄር ነበር፡፡ሁለን የሚችሇው ኤሌሻዲይ የሆነው 

እግዙአብሄር (ፀአት 6፡3) እራሱ “እኔ” የሆነው ታሊቁ እግዙአብሄር ፀአት (3፡14) ነበር ሁለን 

የሚያዯርገው፡፡ፀአትን ክፌሌ ሁሇት ስናጠና ስሇበትሯ ተጨማሪ ነገር እንመሇከታሇን፡፡ 

የቤት ስራ፡ ፀአት 8፡1-15 ያሇውን ክፌሌ አንብቡ፡፡የዯም መቅሰፌቱ እስከ ስንት ቀን አንዯቆየ 

አናውቅም ነገር ግን ከሰባት ቀን በኋሊ ምን አንዯተፇጠረ አንውቃሇን፡፡ 

መሌመጃ፡ ታሊቅ ታሪክ አንዯገና ተጀመረ፡፡ 

1. ቁጥር 1፡ እግዙአብሄር ሙሴን ያው ትእዚዜ አሌተቀየረም፡፡ሇፇርኦን የተሊከሇት 

መሌእክትም አሌተቀየረም፡____________________________________________ 

2. ቁጥር 2-4 ቀጥል ይሆናሌ የተባሇው መቅሰፌት ምን ነበር ከበፉቱስ ምን ያህሌ 

ይገዜፊሌ?_______________________________________________________

_______________________________________________________________

ጓጉንቸር (አንቁራሪቶች) በስፌራው ሁለ! ነገር ግን ግብፃውያን አስማተኞችም ተመሳሳይ 

ነገር ማዴረግ ችሇው ነበር፡፡ 

3. በዙህ ወቅት ግን አንዴ አዱስ ነገር ተከስቶ ነበር፡፡ፇርኦን ሙሴ አና አሮንን ጠርቷቸው 

ነበር፡፡በቁጥር 8 ሊይ ምን ነበር የጠየቃቸው?______________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. በቁጥር 9 እና 10 ሊይ ሙሴ እና ፇርኦን በቀጣዮ ቀን መቅሰፌቱ አንዯሚቆም 

ተስማምተው ነበር፡፡አንዯ እግዙአብሄር ያሇ ማንም አንዯላሇ ይታወቅ ንዴ በቁጥር 11 

ሊይ ምን ተፇጠረ ?______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. በቁጥር 12 ሊይ ሙሴ እና አሮን ከፇርኦን ጋ ወጥተው ሄደ፡፡ሙሴ በእግዙአብሄር ፉት 

ወጣ ምን ነበር የተነጋገሩት?____________________________________ 

ጓጉንቸሮች (አንቁራሪቶች)! ሙሴ ምን ነበር የጠየቀው?_____________አግዙአብሄርስ 
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ምን አቀረበ?____________________________እግዙአብሄር አንቁራሪቶቹ ጨርሰው 

አንዱጠፈ አሊዯረገም ቁጥር 13 አና 14 ፡፡ሙሴ የጠየቀው ይህንን ነበርን?ይህ ሇፇርኦን 

አና ሇላልቹ አስዯናቂ ምሊሽ ይሆን ? ምን ታስባሊችሁ?_______________________ 

_______________________________________________________________ 

6. ኦ አምሊኬ !እስቲ ቁጥር 14 ወዯራሳችሁ ሀሳብ አምጡት እና ህያው እንዱሆን 

አዴርጉት፡፡በሃሳባቸሁም ማስታወሻሊይ ፃፈት፡፡በእነዚ ቀኖች በግብፅ ውስጥ መኖር ምን 

ይመስሌ  ነበር?___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. የፇርኦን ሀሳብ ምን ነበር? ቁጥር 15 ትንሽ እረፌት ሲያገኝ _________________እና 

_______________________________________________________________ 

8. እስቲ ወዯ ሳጥን አንዴ አንመሇስ ! ሇምንዴነው የተዯነቅነው?በርግጥ ተዯንቀናሌ?ቁጥሩ 

አሌቋሌ?________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ክፌሌ 3 

ገሇፃ ፡ ሇምን ይህን ሁለ ተዯርጋሇህ ? የተዯረጉት አስር ተአምራቶች ናቸው እኛ ግን እስካሁን 

ያየነው ሁሇቱን ብቻ ነው፡፡የዯም እና የጓጉንቸር መቅሰፌቶች ናቸው ከሽታቸው የተነሳ ሙሴ 

አና አሮንን አስኪማፀኑ ዴረስ ሆኑ ከፇርኦን ውጪ ማሇት ነው፡፡የእግዙአብሄር በትር በእነዙህ 

ህዜቦች ሊይ ከባዴ ፌርዴ ነው ያመጣችባቸው፡፡እብዙአብሄር ሌቡን ባዯነዯነው እና ሉሰማው 

ሊሌቻሇውን ሇፇርኦንን ምንም ምህረት አሊሳየውም፡፡በፀአት 7 ሊይ እና 8 ሊይ የፇርኦን 

ሌብ_____________________እና____________________________ይሊሌ፡፡ 

የሰውን የዯም ዜውውር ስርአት ተመሌከቱ ፡፡ፇርኦን ዯም ቅዲው ሊይ ነው ችግር የተፇጠረበት 

ስሇዙህ መጣም ችግር ውስጥ ነው  ያሇው፡፡ትእቢተኛ እና ኩሩ ሰው ነው፡፡ የግብፅ መሪ እና 

ንጉስ በመሆኑ እራሱን እንዯ አምሊክም ያያሌ፡፡እስራኤሊውያን የእርሱ ባሪያዎች ስሇሆኑ እነሱን 

በተመሇከተ ከእግዙአብሄር ምንም አይነት መመሪያ አይቀበሌም፡፡ንጉስ በመሆኑ እና ሁሌግዛ 

አዚዥ በመሆኑ ምክንያት ከላሊ ሰው ትእዚዜ አይቀበሌም፡፡እሱ ብቻ የሁለ የበሊይ እንዯሆነ ነው 

የሚያስበው፡፡ከሱ ላሊ ማንም የሇም ፡፡ሙሴ አና አሮንን ብዘ ግዛ አንዯተፀፀተ እና ንሰሀ 

አንዯገባ እየነገራቸው ያታሌሊቸዋሌ፡፡እንዯምናውቀው ግን ያዯረገው ሁለ ማስመሰሌ 



 
 
 

56 
 

ነበር፡፡ጓጉንቸሮች ከምዴሪቱ ሊይ እስኪነሱሇት ዴረስ ነበር ንስሀ የገባ የመሰሇው፡፡እግዙአብሄር 

ግን እንዯዚ ከማዴረግ ይሌቅ ጓጉንቸሮቹን አንዱሞቱ ነበር ያዯረጋቸው፡፡ነገር ግን በጓጉነቸሮቹ 

ሞት ምክንያታት ምዴሪቱ በመጥፍ ሽታ ተሞሊች፡፡ምንኛ የሚገንን ሽታ ነው፡፡ 

ይህ ሁለ ሲሆን እናንተ ምን እያዯረጋችሁ ነው ፡፡የጋዛጠኝነት ባርኔጣችሁን እዴርጋችሁ 

በምዴሪቱ ሊይ እየሆነ ስሊሇው ነገር ሁለ እየገባችሁ ነው ፡፡ሰዎችን መንገዴ ሊይ ያለ ሰዎች 

ምን እያሎችሁ ነው፡፡በራምሴ ከተማ ምን እየሆነ ነው፡፡እስቲ ካናገራችኋቸው ሰዎች መካከሌ 

ምን ምን ምሊሽ ሰጧችሁ?_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ስሇ እግዙአብሄር ምን ተማርን ፡  “ህዜቤን ሌቀቅ” በሚሇው የእግዙአብሄር ንግግር ውስጥ 

የእግዙአብሄርን እውነተኛ ፌቅር አና የሌቡን መሌካም ሀሳብ ተመሇከታችሁ፡፡ቃሊቶቹ  

የእግዙአብሄርን የሌብ ሀሳብ ይገሌጣሇለ ፡፡እነዙህ በርግጥ  የእግዙአብሄር ህዜቦች ናቸው፡፡የእሱ 

የሆኑት ያኔ  በፌጥረት 17፡19 ሊይ ሇአብርሀም ቃሌ ሲገባሇት ነው፡፡ይህ የአብርሀምን ሮች 

በሙለ መድችን በሙለ የሚያጠቃሌሌ ነው ፡፡እግዙአብሄር አስቀዴሞ ተመሌክቷቸዋሌ 

፣ተጠንቅቆሊቸዋሌ፣ራርቶሊቸዋሌ፣በባርነት ቤት አንኳን አሌተዋቸውም፡፡ 

እግዙአብሄር ፇርኦንን እዜቡን እንዱሇቅ አው፡፡ በመጀመሪያ እግዙአብሄር ህዜቡ በስጋ 

ከተያዘብት ባርነት ነፃ እንዱወጡ የፇሇገ ነው የሚመስሇው፡፡ነገር ግን እግዙአብሄርን ትክክሇኛ 

ሀሳብ ካሌተረዲን ሌንሳሳት አንችሊሇን፡፡ሇህዜቡ ያሇው ፌቅር ምርጫ አሳጥቶታሌ ፡፡ፌቅሩ 

ህዜቡን አንዱሇቀቅ ትእዚዜ አንዱያወጣ አስገዴድታሌ፡፡ካሌተሇሇቀቁ እነሱን ሇማስሇቀቅ 

ይዋጋሌ፡፡ውጊያውንም እራሱ ብቻውን ይዋጋሌ፡፡እኛ ሁሊቸን በተፊፊመ ውጊያ ውስጥ ነው 

ያሇነው ፡፡እግዙአብሄር አና በክፈው ፣በእግዙአብሄር እና በፇርኦን ፣በእግዙአብሄር እና በሰይጣን 

መካከሌ ባሇ ጦርነት ውስጥ ነው  ያሇነው፡፡ነፃ የሚወጡትም እሱ ሲፇጥራቸው እንዱሆኑ 

ሇፇሇገው ነገር አንዱኖሩሇት ነው፡፡እሱ ሇአባቶቻቸው ሇእነ አብርሏም የብሌፅግና ፣የመብዚት፣እና 

የሀብት ቃሌኪዲን ገብቶሊቸዋሌ ያንን ዯግሞ መፇፀም አሇበት፡፡ 

የእግዙአብሄር ፌቅር የፀና  ነው፡፡የፀና የሚሇውን ቃሌ ሇፇርኦንም መጠቀም አንችሊሇን 

ምክንያቱም ፇርኦን ራስ ወዲዴ እና ሌቡ በአመፅ የተሞሊ ሰው ስሇሆነ፡፡እግዙአብሄር ግን ፌቅሩ 

የፀና አፌቃሪ ነው፡፡ሇሚወዲቸው እስከሞት አንኳን ይዋጋሌ፡፡የእግዙአብሄር ፌቅር ሇእናንተ የፀና 
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እንዯሆነ ታውቃሊችሁ በይቅርታ የፀና ፣በጥንቃቄ የፀና፣ሇእኛ በሚያስፇሌገው  ሁለ 

የፀና፣በአባትነት ፌቅር የፀና ነው፡፡ 

1. እንዯዙህ አይነት ፌቅር ታውቃሊችሁ?እስቲ እነዙህን ሁሇት ታሪኮች አንብባችሁ ይህንን 

ታሊቅ ፌቅር ሇመገንብ ሞክሩ! እነዙህ ሁሇት ጥቅሶች ስሇእግዙአብሄር ፌቅር ምን 

ይገሌጡሌናሌ? 

   ሀ. ለቃስ 15፡17 _______________________________________________ 

      _________________________________________________________ 

   ሇ. ለቃስ 15፡ 11-24_____________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

2. በስፌራዎች ሁለ የሚፇሌግ አምሊክ ታውቃሊችሁ፣ፇሌጎ አግኝቷቸሁ ተሸከሟችሁ 

ሇሊሇም በቤቱ እንዴትኖሩ የሚወስዲችሁ አምሊክ ታውቃሊችሁ? በእራስ ወዲዴነት 

ተይዚችሁ የራሳችሁን ነገር በምታሳዴደበት ሁኔታዎች ውስጥ አንኳን ሆናችሁ 

ስሇእናንተ የሚዋጋ አምሊክ ታውቃሊችሁ?ከጠፊችሁበት  ሲያገኛችሁ እጆቹን ርግቶ 

በፌቅር የሚቀበሌ አምሊክ ታገኛሊችሁ? የፀናው ፌቅሩ ሇሁሊችን ነው ፡፡በዙህ ሊይ 

የምትጨምሩት ሀሳብ ምንዴነው?_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ፀልት፡ እስቲ የእግዙአብሄርን የማይሇወጥ ፌቅር ከተያዚሁበር ባርነት እንና ካጎበጣችሁ ጭቆና  

ነፃ ሉያወጣችሁ የሚፇሌገውን አምሊክ በራሳችሁ ቃሌ ፀልታችሁን ፃፈ፡፡ሇጠሊታችሁ አንዱህ 

ይሊሌ “ህዜቤን ሌቀቅ” ሇፇጠረው ፌጥረት  ታሊቅ የሆነውን ፌቅሩን ተመሌከቱ፡፡በፌቅር 

ሉቀበሊችሁ የተረጋውን እጆቹን በአይነ ህሉናችሁ እስቡት፡፡እናንትን በሊሇማዊ ፌቅር 

መውዯደ ሇእናንተ ምን ማሇት አንዯሆነ እስቲ ንገሩት፡፡ ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

  ክፌሌ 4 

የቤት ስራ፡ ፀአት 8፡16-19 አንብቡ ፡፡መቅሰፌቱ ቀጥሎሌ፡፡ክፌሌ ሶስት የተጠናቀቀው አፀያፉ 

በሆነው የጓጉነቸሮቹ እሬሳ ነው፡፡ 
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መሌመጃ፡ በዙህ በሶስተኛው መቅሰፌት የእግዙአብሄር መሇሌእክተኞች የሆኑትን ሙሴን እና 

አሮንን ባሇመስማቱ ምን እንዯዯረሰበት አንማራሇን፡፡ 

1. በቁጥር 16 ሊይ ሇሙሴ ቀጥል ምን አንዱያዯርግ ነገረው______________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ይህ የ_________________መቅሰፌት ነው፡፡እነዙህ ፌጥረቶች በጣም የሚያበሳጩ 

ነፌሳት ናቸው፡፡የትም ሄዲችሁ ሌታመሌጧቸው አትችለም፡፡ያናዴዶችኋሌ ፣በፉታችሁ 

ሊይ ያርፊለ ፡፡በሽታንም ያስተሊሌፊሇለ፡፡አሮንም እጁን ርግቶ  የምዴሩን ትቢያ 

መታው፡፡አስቡ! ቁጥር 17 የሚነግረን ስሇምንዴነው?_________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. ይኼኛው መቅሰፌት ከላልቹ ከሁሇቱ ይሇያሌ፡፡ በቁጥር  18 ሊይ ምን 

አንማራሇን_______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. አስማተኞቹ በቁጥር 19 ሊይ ምን ተረደ__________________________________ 

በምእራፌ 7፡5 ሊይ እግዙአበሄር ሇሙሴ ምን ነግሮት ነበር “ግብፃውያን ምን ያውቃለ 

ብልት ነበር______________________________________________________ 

በዙህኛው ተአምራት አስማተኞቹ ይኼኛው ተአምራት ከእነሱ ኃይሌ በሊይ አንዯሆነ 

ሲናገሩ አንመሇከታሇን፡፡በመጀመሪያዎቹ  ሁሇት ተአምራቶች ውሃውን ወዯ ዯም 

መሇወጥ አንዱሁም ጓጉንቸሮችን ማውጣት ችሇው ነበር አሁን ግን እነዙህን ነፌሳት 

ማውጣት አሌቻለም፡፡ያ የእግዙአብሄር ስራ ነበር፡፡ ፀአት 8፡12-13 

5. አሁንም ቢሆን ፇርኦን ሀሳቡን አሌቀየረም ፀአት 7፡13  የፇርኦን ሌብ ዯነዯነ ብል 

ይነግረናሌ ፡፡በቁጥር 8፡15 ሊይ የሆነ ነገር  ሆኗሌ _____________________ሌቡን 

አዯነዯነ፡፡ፀአት 8፡19 ሊይ ምን ተፅፍሌናሌ?_______________________________ 

የቤት ስራ፡ ፀአት 8፡20-32 አንብቡ 

መሌመጃ 

1. የሚቀጥለት አብዚኛዎቹ ቁጥሮች ስሇአራተኛው መቅሰፌት ይናገራለ፡፡ሇመሆኑ 

አራተኛው መቅሰፌት ምንዴነው?_______________________________________ 
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2. እሁንም በዴጋሚ እግዙአብሄር ሙሴን ፇርኦን ፉት እንዱሄዴ አው እግዙአብሄር 

በዙህ ወቅት ምን  ነበር ያው?______________________________________ 

3. ፇርኦን ይህንን ትእዚዜ ካሌፇፀመ የሚሆንበት ነገር ምንዴነው ቁጥር 21 ?_________ 

_______________________________________________________________ 

ገሇፃ፡ እስቲ ዜንቦችን ሇጥቂት ዯቂቃ አስቧቸው፡፡ምናሌባት ከቤት ውጪ ተመግባችሁ ከሆነ 

ጥቂት ዜንቦች መጥተው አንዳት አንዲበሳጯችሁ አስታውሱ፡፡የሚነሱት ከቆሻሻ ሊይ ነው፡፡ዯስ 

ያሊቸው ነገር ሊይ ነው የሚያርፈት፡፡ሰዎች ዜንቦቸን የሚስብ ነገር አያዯርጉም ነገር ግን ዜንቦች 

ሰዎች ያለበት ዴረስ መጥተው ነው የሚያርፈባቸው፡፡ቤተክርስቲያን ውስጥም ብትሆኑ መንገዴ 

ሊይ መበሳጨታችሁ አይቀርም፡፡ካፌቴሪያ ውስጥም  ብትሆኑ ሱፏር ማርኬት ውስጥ ዜንቦች 

ይኖራለ፡፡ 

ስሇዙህ ንቦች ግብፅን ወረሯት፡፡ችግር ቢሆኑ አይገርምም፡፡ምክንያቱም የሞቱት ጓጉነቸሮች 

ሽታ ዜንቦቹን ስቧቸዋሌ ያዯግሞ ጥሩ የመራቢያ ስፌራ ሆኖሊቸዋሌ፡፡እስቲ አስቡት የዜንቦቹ 

ብዚት እሊያቸው ሊይ መራመዴ እስክትችለ ዴረስ የተከመሩ ነበሩ፡፡አንዳት የሚገንን ነገር 

ነው፡፡ 

እስቲ ይህንን ሁኔታ በአእምሯችሁ አስቧቸው አና የነበረውን ሁኔታ በራሳችሁ ቃሌ 

ግሇፁት፡፡______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ክፌሌ 5 

መሌመጃ፡ 

1. ቁጥር 22—23 ሊይ ፡በዜንቦች መቅሰፌት ዘሪያ በዯንብ መነጋገር ፇሌጓሌ፡፡በዙህ ግዛ 

ያዯረገው ነገር ምንዴነው?____________________________________________ 

የፇርኦን ሹማምንት አንዯዙሁም ህዜቡ በሙለ የሚያወራው ስሇ ዜንቦቹ ነው፡፡፡ 

የተጠቀጠቀ የዜንብ ጎርፌ ወዯ የቤታቸው እየመጣባቸው ነው፡፡እግዙአብሄር ግን ነገሮችን 

በተሇየ መንገዴ ነበር እየሰራ የነበረው ምክንያቱም ይህ ሁለ መቅፌት ሲሆን በጌሴም 

የተቀመጡት የእግዙአብሄር ህዜቦች ግን ከዙህ አይነት ችግር ነፃ ነበሩ፡፡ ይህ ማዲን 
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እስራኤሊውያን በግብፅ ምዴር ሆነው ይሇማመደት የነበረ የእግዙአብሄር ማዲን 

ነው፡፡የእግዙአብሄር የምህረት እጅ በህዜቡ ሊይ በመርጋቱ ህዜቡ ተሌል ነው 

የተቀመጠው፡፡ፌርደ ግን በፇርኦን እና በህዜቡ ሊይ ነበር፡፡ 

2. እግዙአብሄር ፇርኦነ በተሇየ መሌኩ እንዱያውቀው የፇሇገው ነገር ምን ነበር?________ 

“እኔ እግዙአብሄር በምዴሪቱ ሇይ_________ያሇው ምን አንዯሆነ እዱያውቅ________” 

 ሀ. ፇርኦን ማወቁ የሚጠቅመው ሇምንዴነው?_____________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 ሇ. ሇእስራኤሊውያንስ ይህን ማወቁ የሚጠቅማቸው ሇምንዴነው?________________ 

   ____________________________________________________________ 

3. ቁጥር 24 ፡ “እግዙአብሄር ይህን አዯረገ” እስቲ የሰራውን ነገር አስቡ፡ 

  ሀ. በፇርኦን ቤተመንግስት፡_________________________________________ 

  ሇ. በባሇስሌጣናቱ ቤት፡____________________________________________ 

  ሏ. በአጠቃሊይ ግብፅ፡_____________________________________________ 

4. ፇርኦን አሁን ዴርዴር ሇማዴረግ ተጋጅቷሌ፡ 

  ሀ. በቁጥር 25 ሊይ እንዯ ቅዴሚያ መዯራዯሪያ ሀሳብ ያቀረበው ምንዴነበር?_______ 

     __________________________________________________________ 

         ሇ. በቁጥር 26 እና 27 ሙሴ ግዴ  ያሇው ነገር ምንዴነው?የሰጠው ምክንያትስ ምን  

ነበር?_____________________________________________________ 

  ሏ. በቁጥር 27 መሰረት እግዙአብሄር አቋም ተሇውጧሌ? እስቲ ፀአት 3፡18    

ተመሌከቱ፡፡እግዙአብሄር ከፇርኦን ጋር ሇመዯራዯር ፇቃዯኛ ነበር?__________ 

      _________________________________________________________ 

5. በቁጥር 28 ሊይ ፇርኦን በምን ተስማማ?________________________________ 

6. ፇርኦን ሙሴን በመጨረሻ የጠየቀው ነገር ምንዴነው?_____________________ 

7. ሙሴም እንዯሚፀሌይ እና ዜንቦቹን ከምዴሪቱ ሊይ እንዯሚወገደ 

አረጋግጦሇታሌ፡፡በቁጥር 29 ሊይ ሙሴ የሰጥው ማስጥንቀቂያ ምን ነበር? ________ 

_______________________________________________________________ 

8. ቁጥር 30-31 ሊይ፡ሙሴ ከፇርኦን ጋ ወጣ፡፡ወዯ እግዙአብሄር ፀሇየ፡፡እግዙአብሄርም ሙሴ 

የፀሇየውን ሰማ፡፡ዜንቦቹም እስከ “_________________________________፡፡ፌርኦን 
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እንዯገና ሌቡን ቢያዯነዴን ይገርመናሌ ?እኛ አሁን የታሪኩን ፌፃሜ ስሇምናውቅ ምንም 

ሊይመስሇን ይችሊሌ ፡፡አስቲ እራሳችሁን ፇርኦንን  አዴርጋችሁ አስቡ?እነዚን ሁለ 

መቅሰፌቶች ካያችሁ በኋሊ መታዜ እና ህዜቡን ሇመሌቀቅ ሇምን አመነታችሁ?እናንተ 

ፇርኦንን ብትሆኑ ትሇቁ ነበር?________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ስሇ እግዙአብሄር የተማርነው፡ ይህ የዜንብ መንጋ የሚያሳየው የእግዙአብሄርን በህዜቡ ሊያ 

ያዯረገውን ምህረት ነው፡፡ከእሱ የተሇዮ ህዜቦች ነበሩ ሌዮ ነበሩ፡፡እሱም አምሊካቸው ነበር፡፡ 

አብርሀም ከሰጠው ሇይስሀቅ እና ሇያዕቆብ ባዯሰው ቃሌኪዲን መሰረት እግዙአብሄር የራሱ 

ሉያዯርጋቸው ፇሌጓሌ፡፡አሁን ዯግሞ እሱ አምሊካቸው አንዯሆነ ዓሇም ሁለ አንዱያውቅ 

ፇሌጓሌ፡፡እሱ ከህዜቡ ጋር እንሆነ ፇርኦን አንዱያውቅ ፇሌጓሌ፡፡ “በዙያን ቀን በምዴር መካከሌ 

እኔ እግዙአብሔር እንዯሆንሁ ታውቅ ንዴ፥ በዙያ የዜንብ መንጋ እንዲይሆን ሕዜቤ 

የሚቀመጥባትን የጌሤምን ምዴር እሇያሇሁ።”ፀአት (8፡22) በጥንታዊ እምነቶች አስተሳሰብ 

አማሌክት ሇራሳቸው ዴንበር ከሌሇው ነው የሚኖሩት፡፡ሇምሳላ የግብፃውያን አማሌክት 

ከፌሌስጤም አማሌክት ይበሌጣለ ፡፡ያህዌ ግን ዴንበር ሳይገዴበው በሁለም ስፌራ መስራት 

የፇሇገውን ይሰራሌ፡፡ 

በፌጥረት 46 ሊይ እግዙአብሄር የያዕቆብን ቤተሰብ ወዯ ግብፅ ሲሌክ ቃሌኪዲን 

ሰጥቷቸዋሌ፡፡ሇመሆኑ ምን ነበር እግዙአብሄር ሇያዕቆብ ያሇው (ፌጥረት 46፡3-4) ? _____ 

____________________________________________________________________ 

እግዙአብሄር ሙሴንም ወዯ ፇርኦን ሲሌከው እንዱህ የሚሌ ቃሌኪዲን ሰጥቶት ነበር 

“እስራኤሌን ከግብፅ ታወጣሌኛሇህ” ሇሙሴ ክርክር እግዙአብሄር የሰጠው ቀጥተኛ ምሊሽ ምን 

ነበር (ቁጥር 3፡12) ?____________________________________________________ 

በሌጁ በእየሱስ ክርስቶስ በኩሌ ወዯ እግዙአብሄር የቀረብን ሁሊችን እሱ ከኃጢአት አንዲዲነን 

ከተገዚንበት የኃጢአት ባርነት ነፃ ያወጣን እሱ አንዯሆነ ያመንን ሁሊችን ሌክ አንዯ 

እስራኤሊውያን ከእግዙአብሄረ የተሰጠን የተስፊ ቃሌ አሇን፡፡በማቲዎስ 28፡20 ሊይ የተሰጠን 

የዋስትና ቃሌ ምንዴነው የሚሇው?____________________________________ሇእየሱስ 

ክርስቶስ ከተሰጡት ሰሞች መካከሌ አንደ አማኑኤሌ አንዯሆነ አናውቃሇን፡፡በማቲዎስ1፡23 ሊይ 
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የዙህ ስም ትርጉም ምን አንዯሆነ ይነግረናሌ?_____________እግዙአብሄር በህዜቡ መካከሌ 

መኖር አሇመኖሩ ምንም ጥያቄ የሇውም ፡፡ 

ማሰሊሰሌ፡ ሌክ በእስራኤሊውያን አና በግብፃውያን መካከሌ ሌዮነት እንዲዯረገ በምናምነው እና 

በማያምኑት መካከሌ ሌዮነትን  ያዯርጋሌ፡፡በ 1 ጴጥሮስ 2፡9፣10 ሊይ ምን ተነግሮናሌ?እነዙህን 

ሁሇት ቁጥሮች በካርዲችሁ ሊይ በመፃፌ አጥኑአቸው፡፡ ከጨሇማ ወዯሚዯነቅ ብርሀኑ 

ያወጣችሁን እግዙአብሄርን በየእሇቱ አንዳት አንዯምትባርኩት ታሊቅነቱንም አንዳት 

አንዯምታውጁ አስቡ፡፡አስቲ እግዙአብሄርን አንዳት አንዯምትባርኩት ፣አንዯምታመሌኩት 

ያሊችሁን ሌምምዴ ግቡት (ፃፈት)፡፡ 

በጥሌቀት ማየት፡ ስሇ እስራኤሊውያን ስንማር በነበረው  ትምህርት ብርሃን  እስቲ ጥቂት ግዛ 

የሚከተለትን ነገሮች በማሰብ ግዛ አሳሌፈ፡ 

1. ከታች የተረሩትን ሇእነዙህ ሰዎች ምን ማሇት ናቸው 

      ሀ. የተመረጠ ር__________________________________________________ 

      ሇ.የንጉስ ካህናት___________________________________________________ 

      ሏ. ቅደስ ህዜብ__________________________________________________ 

      መ. ሇርስቱ የተሇየ ወገን_____________________________________________ 

2. አሊማ አሊቸው ማሇት ምን ማሇት ነው፣ ከጨሇማ ወዯሚዯነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን 

የእርሱን በጎነት እንዴትናገሩ የተመረጠ ትውሌዴ፥ የንጉሥ ካህናት፥ ቅደስ ሕዜብ፥ 

ሇርስቱ የተሇየ ወገን ናችሁ፤የሚሇው ቃሌ ሇእነሱ ምን ማሇት ነው?_____________ 

_______________________________________________________________ 

3. ሇዙን ማሀበረሰብ እናንተ ቀዴሞ_________________አሌነበራችሁም አሁን 

ግን_______________________ናችሁ፤ እናንተ____________________ያገኛችሁ 

አሌነበራችሁም አሁን ግን___________________________አግኝታችኋሌ። እስቲ 

በዙህ ቃሌ ሊይ ያሊችሁን ሃሳብ ፃፈት፡___________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4. እግዙአብሄር በሌጁ በእየሱስ ክርስቶእ ህይወት ፣ሞት ፣እና ትንሳኤ አማካኝነት የእርሱ 

ህዜብ አዴርጎናሌ፡፡እስቲ ጥቂት ግዛ ወስዲችሁ እነዙህ ቃልች ሇእናንተ ምን ማሇት 

አንዯሆኑ ተመሌከቷቸው 

  ሀ. የተመረጠ ሰው________________________________________________ 

  ሇ. የንጉስ ካህን__________________________________________________ 

  ሏ. ቅደስ ህዜብ_________________________________________________ 

 መ. ሇርስቱ የተሇየ ወገን____________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

5. እስቲ ሇእናንት ህይወታችሁ ሰአሊማ አሇው ? ከጨሇማ ወዯሚዯነቅ ብርሃን የጠራችሁን 

የእግዙአብሄርን በጎነት ሌትናገሩ ነው የተጠራችሁት ማሇት ምን ማሇት ነው?_______ 

_______________________________________________________________ 

6. በክርስቲያን ማህበረሰብ ውስጥ ወይንም በቤተክርስቲያን ውስጥ “እናንተ 

ቀዴሞ__________________አሌነበራችሁም አሁን ግን_______________ናችሁ፤ 

እናንተ______________ያገኛችሁ አሌነበራችሁም አሁን ግን________አግኝታችኋሌ። 

ማሇት ምን ማሇት ነው? 

እስቲ በዙህ ነገር ሊይ ያሊችሁን አመሇካከት ፃፈት፡___________________________ 

_______________________________________________________________ 

ፀልት፡ የእርሱ ምርጦች  አንዯሆንን እውቅና የሰጠን እግዙአብሄር ይመስገን፡፡የሱን በጎነት 

አንዴንናገር ህይወታችን አሊማ አና ትርጉም የሰጠ አምሊክ ይመስገን፡፡አካለ ስሇሆነችው 

ቤተክርስቲያን የሱ ስሇሆነው ህዜብ እግዙአብሄር ይመስገን፡፡_________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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           ትምህርት አምስት 

 

      ሕዜቤን ሌቀቅ 
 

       ፀአት 9 -11-እግዙአብሄር የፇርኦንን ሌብ አዯንዯነ 

                                                                       

 

                             የትምህርት 5 ቅኝት 

ቅኝት  

መግቢያ 

ትምህርት 5፡ ፀአት 9-11 

 ፅዴቅን መማር 

 መቅሰፌቱ 

 የእግዙአብሄር የምህረት እጆች 

o ፌቺ ፡ ፀጋ 

o ፌቺ ፡ ምህረት 

 የጨሇማ እና አንበጣ መቅሰፌቶች 

 የሞት መቅሰፌት 

 የበኩር ሌጅ ቅስፇት 
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                                                                   ህዜቤን ሌቀቅ 

 

                         መግቢያ 

የእግዙአብሄር የፌርዴ እጁ በግብፃውያን ሊይ ዯጋግማ መጥታሇች፡፡የግብፅን ምዴር በመቅሰፌቱ 

ተበሊሽታሇች፡፡በላሊ መሌኩ የእግዙአብሄር ምህረት እና ማዲን በህዜቡ በእስራኤሌ ህዜብ 

መካከሌ በዜቷሌ፡፡አስቲ የምህረት አና የፀጋን ፌቺ ከሌሳችሁ ተመሌከቱ፡፡በእዙህ ሁሇት ቃሊት 

መካከሌ ያሇው ሌዮነት ምንዴነው? በፀአት 9፡11 ሊይ የትኛውን የእግዙአብሄር ባህሪ ነው 

የምትመሇከቱት? 

በመጨረሻ እግዙአብሄር አንዱህ አሇ፡፡ “አሁን በፇርኦን ሊይ እና በግብፃውያን ሊይ አንዴ 

መቅሰፌት አመጣሇሁ” አሇ፡፡ሙሴም በፇረኦን እና በህዜቡ ንዴ ክብር አገኘ፡፡በተጨማሪም 

ሙሴ በእስራኤሊውያን አንዴ እንዯ ችግር ፇጣሪ እየታየ ነው፡፡አሁን በምዴሪቱ ሊይ ትሌቅ 

ትኩረት ተሰጥቶታሌ፡፡ይህንን ሇውጥ ያመጣው ምንዴነው? 

ሙሴ የመጨረሻውን መቅሰፌት ተናግሯሌ፡፡የፇርኦንን የገዚ ሌጁን ጨምሮ የግብፃውያን በኩር 

መሞቱም የፇርኦንን ሌብ አሌቀየረውም ሌቡ አሁንም አንዯዯነዯነ ነው፡፡ሞት የመጣው በሰው 

ሌጆች አንዯዙሁም በእንሰሳት በኩር ሁለ ሊይ ነው፡፡ነገር ግን ፇርኦን አሁንም 

አይሰማም፡፡ሇምንዴነው? አግዙአብሄር በግብፅ ሊይ ሉያመጣ ያሰበው ነገር ምንዴነው?ፇርኦን 

አሁንም ህዜቡን አሌሇቅም ካሇ ቀጥል ምን ሉፇጠር ነው? 

አንዴ ሀይሌ የሰውን ሌጆች ባሪያ ካዯረገ እግዙአብሄር አንዳት ነፃ አንዯሚያወጣ ተማሩ፡፡ 
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                                                                   ህዜቤን ሌቀቅ 

 

ክፌሌ 1 

ትምህርት፡ በዙህ ታሪክ ውስጥ ሙሴ ትሌቅ ሚና ነው የተጫወተው፡፡በባርነት እና በጭቆና 

ውስጥ ያሇውን ይህንን ህዜብ ነፃ ሇማውጣት በእግዙአብሄር ተሌኮ ነው፡፡ፇርኦንን ፉት ሇፉት 

አንዱገጥመው  በእግዙአብሄር ታዝ የወጣ ሰው ነው፡፡ ስሇዙህ  በሙሴ በኩሌ  እግዙአብሄር 

አነዙህን መቅሰፌቶች በግብፅ ምዴር አና በህዜቦቿ ሊይ ታሊቅ መከራ፣ሁከት፣እና ጥፊት 

ሇማምጣት ተጠቅሞበታሌ፡፡ በፀአት 8፡8 ሊይ አንዱሁም 8፡28  ፌርኦን ሙሴ አንዱፀሌይ 

መጠየቁ የእስራአሌ አምሊክ እግዙአብሄር በግብፅ ካለ አማሌክቶች እንዯሚበሌጥ አንዯተረዲ 

ማሳያ ነው፡፡ስሇዙን ፇርኦንም ከእስራኤሌ አምሊክ ከእግዙአብሄር ቁጣ መዲን ፇሌጓሌ 

እግዙአብሄርም ዯግሞ ተራ በተራ ሇተፇፀሙት መቅሰፌቶች መጨረሻ አበጅቶሊቸዋሌ፡፡ 

 እግዙአብሄር ፇርኦን ሊይ ካዯረገው ነገር በተቃራኒው ፇርኦን እስራኤሊውያንን መሌቀቅ 

አሌፇሇገም  ግትር እና አሌከኛ በሆነው ሌቡ  ምክንያት ከሚመጣበት መከራ ግን መዲን 

ይፇሌግ ነበር፡፡እግዙአብሄርን ሇመታዜ ፌሇጎት አሇው ነገር ግን ሙሴ የፇርኦንን ክፈ መንገዴ 

በማወቁ እግዙአብሄር ፉት ፇርኦን የጠየቀውን ጥያቄ ይዝ ቀረበ፡፡እናም እግዙአብሄር  ዯግሞ 

ምሊሽ ሰጠ፡፡እግዙአብሄር ፇርኦን የፇሇገውን አዯረገሇት ፇርኦን ግን እግዙአብሄር የፇሇገውን 

አሊዯረገም፡፡ 

ይህንን ጉዲይ ሇመረዲት አስቸጋሪ ሆነባችሁ ይሆን? ፇርኦን እንዯማይታዜ እና አመፀኛ 

አንዯሆነ በአመፁም አንዯሚቀጥሌ እያወቀ ሇምንዴነው ፇርኦን የፇሇገውን ነገር የዯረተሇት? 

ነብዮ ኢሳያስ በ26፡9-11 ሊይ ምንዴነው ያሇው እስቲ ይህንን ክፌሌ አንብቡት፡፡ 

1. በቁጥር 9 ሊይ የእግዙአብሄር ፌርዴ ሲመጣ በምዴር በሚኖሩት ሊይ ምን ይሆናሌ 

ይሊሌ?__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ቁጥር 10 ሊይ “ሇ___________ ___________ ቢዯረግሇት ___________አይማርም 

በቅኖች ምዴር ክፈን ነገር ያዯርጋሌ፥ የእግዙአብሔርንም ግርማ አያይም።” 

3. በቁጥር 10 ሊይ ምንን አያይም ይሊሌ?___________________________________ 
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4. ቁጥር 11 ሊይ ስሇ ኃጢአተኛው ምን አንማራሇን የእግዙአብሄር እጅ ትነሳሇች ነገር 

ግን____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. በቁጥር 11 ሊይ ኢሳያስ ሇጌታ እንዱህ አሇው “____________________አይተው 

_______________________እሳትም_______________________________ 

ፅዴቅን መማር ባሌቻሇው ፇርኦን ሊይ የእግዙአብሄር ፌርዴ መጥቶበታሌ፡፡የእግዙአብሄር 

የፌርዴ እጅ ተነስታሇች ግርማዊነታቸው ግን አሊወቁም፡፡እግዙአብሄር ሇህዜቡ ያሇው ቅናት 

ግብፅን በሙለ ኃፌረት ውስጥ የሚጥሌ ነው፡፡ሌክ አንዯላልቹ ሁለ ይህ መቅሰፌት በአሳዚኝ 

ሁኔታ ነው የተጠናቀቀው፡፡ፇርኦን አሁንም በአመፀኝነቱ አንዯቀጠሇ ነው፡፡ሌቡ 

ዯንዴኗሌ፡፡የእግዙአብሄርን ሰዎች አሌሇቅም ብሎሌ፡፡የጌታን ትዕዚዜ አሌፇፅምም ብሎሌ፡፡ 

የቤት ስራ፡ ፀአት ምእራፌ  9 እና 10 አንብቡ፡፡ እንግዱህ ፇርኦን ሌቡን በማዯንዯኑ አና 

ባሇመታዘ ምክንያት በግብፃውያን ሊይ የዯረሱትን መቅሰፌቶች ተመሌክተናሌ፡፡ቀጣዮቹ 

መቅሰፌቶች የሚገኙት በቁጥር 9 እና 10 ሊይ ነው፡፡የመጀመሪያዎች አራቱ የሚመሳሰሌ ነገር 

አሊቸው፡፡በፇርኦን አሇመታዜ ምክንያት በሆነው ነገር ትኩረት ሰጥተን ሌንመሇከታቸው 

የሚገባን ቃሊቶች አለ፡፡ግዛ ወስዲችሁ አነዙህን ሁሇት ምእራፍች በማንበብ ቀጥል የተሰጠውን 

ሳጥን ሙለ ስሇእያንዲንደ መቅሰፌት የተሰጠውን መሌሱ፡፡ይህ ሲባሌ ሁለም ሳጥኖች መሌስ 

አሊቸው ማሇት እይዯሇም፡፡ 

መቅሰፌት ቁጥር 5 የ____________________በቅሰፌት 

ጥቅሶች ተመሳሳይነታቸው ምሌከታ የግሌ አስተያየት 

 

ፀአት 9:1 

 

   

 

ፀአት 9:2-3 

 

   

    



 
 
 

68 
 

ፀአት 9:4 

 

 

ፀአት 9:5-6 

 

   

 

ፀአት 9:7 

 

   

 

 

በቅሰፌት ቁጥር 6፡ የ______________________መቅሰፌት 

ጥቅሶች ተመሳሳይነታቸው ምሌከታ የግሌ አስተያየት 

 

ፀአት 9:8-9 

 

   

 

ፀአት 9:10 

 

   

 

ፀአት 9:11 

 

   

 

ፀአት 9:12 

 

   

 

ክፌሌ 2 
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መቅሰፌት ቁጥር 7 ፡ የ_____________________መቅሰፌት 

ጥቅሶች ተመሳሳይነታቸው ምሌከታ የግሌ አስተያየት 

 

ፀአት 9:13 

 

   

 

ፀአት 9:15-16 

 

   

 

ፀአት 9:18-19 

 

   

 

ፀአት 9:20-21 

 

   

 

ፀአት 9:22-25 

 

   

ፀአት9:26  

 

 

   

ፀአት9:27-30,33 

 

   

ፀአት9:34-35 

 

 

   

 

ትምህርት፡ እግዙአብሄር ብግብፃውያን አና በእስራኤሊውያን መካከሌ ግሌፅ የሆነ ሌዩነትን 

እያዯረገ ነው፡፡መቅሰፌቶቹ ሇግብፃውያኑ ሇመቋቋም ከባዴ ሲሆንባቸው እስራኤሊውያን ግን 
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ተሌሇው ተቀምጠዋሌ፡፡በእግዙአብሄር የምህረት እና የፌርዴ እጆች መካከሌ ግሌፅ ሌዩነቶችን 

እያየን ነው፡፡በእነዙህ መቅሰፌቶች አማካኝነት ፇርኦንን አና ህዜቦቹን የሚያንበረክክ ታሊቅ 

የሆነውን የፌርደን ኃይሌ ገሌጧሌ፡፡በአንዴ ግዛ ከምዴረገፅ ሉያጠፊቸው የሚችሌ መቅሰፌት 

ማዴረግ ይቸሌ ነበር፡፡የሚገርም ነው በዙህ ሁለ አመፃቸው እግዙአብሄር ግብፃውያንን 

ከምዴረገፅ አሇማጥፊቱ ምንያህሌ ታሊቅ የምህረት አምሊክ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

1. በፀአት 9 ፡16 እግዙአብሄር ህዘቡን እስራኤሌን ተሌል አንዱቀመጥ ያዯረገበትን 

ምክንያት ተናግሯሌ ፡፡ምክንያቱ ምን ነበር?________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ምንም አንኳን እግዙአብሄር ፇርኦን ታዝ ህዜቡን አንዯማይሇቅ ቢያውቅም በረድው አና 

ውሽንፌሩ አንዱቆምሇት ሲጠይቅ ቆሞሇታሌ፡፡ፀአት 9፡33 ሙሴ ወዯ እግዙአብሄር 

እጁን ረጋ እግዙአብሄርም ምሊሽ ሰጠ ምህረቱን ሇግብፃውያን አዯረገ፡፡ምን ነበር 

ያዯረገው?________________________________________________________

_______________________________________________________________

ነገር ግን አሁንም አንዯቀዴሞው የፇርኦን አና የባሇስሌጣናቱ ሌብ አንዯዯነዯነ ነው 

ያሇው፡፡ 

ትግበራ፡ በዙህ ክፌሌ ውስጥ የትኛውን ከህይወታችን ጋር ማዚመዴ አንዲሇብን ማወቅ ይህን 

ያህሌ ያስቸግር ይሆን? አስቲ ጥቂጥ ግዛ ውሰደና በዚሬው እሇት የእግዙአብሄርን የምህረት 

እጅ ስንት ግዛ አንዲያችሁ አስቡ፡፡የምንኖረው ህይወት ከእግዙአብሄር ቸርነት የተነሳ 

ነው፡፡ብዘዎቻችን በርግጥ መሌካም ነገር አንዯሚገባን እና ምንም አየነት ችግር ሉገጥመን 

አንዯማይገባ አምነን ነው የምንኖረው፡፡ቀዯም ብሇን ባጠናነው የፀአት ክፌሌ ውስጥ 

እግዙአብሄር እጅግ አጥፉ የሆኑ መቅሰፌቶችን ፇርኦን ሊይ ቢያመጣም በተመሳሳይ መሌኩ 

ዯግሞ አንዯዙሁ ብዘ ምህረት ሲያዯርግሇት አንመሇከታሇን፡፡እግዙአብሄር ያዯረገው አና 

ሉያዯርግ ይችሌ የነበረው መካከሌ ትሌቅ ሌዩነት አሇ፡፡ምናሌባት ግብፃውያንን የተቀሩት ጠኙ 

መቅሰፌቶች ሳያስፇሌጉ በአንደ መቅሰፌት ብቻ ሙለ በሙለ ሉያጠፊቸው ይችሌ ነበር፡፡ነገር 

ግነ እሱ ሰማይን እና ምዴርን የፇጠረ አምሊክ መሆኑን አንዱረደ አዴሌ እየሰጣቸው 

ነበር፡፡ስሙ በምዴር ሁለ ይታወጅ ንዴ ታሇቅ ሀይለን እንዲሳየ ይነግረናሌ፡፡ 
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የፌቺ ክሇሳ፡ እንዯ ኃጢአተኛ ተፇጥሮአችን  የሚገባን የእግዙአብሄር ቁጣ ፣ቅጣት እና ፌርዴ 

ነበር፡፡ነገር ግን ይገባን ከነበረው ከዙህ ጥፊት በተቃራኒ የእግዙአብሄር ፀጋ አና ምህረት 

በዚሌን፡፡ 

 ፌቺ ፡ ፀጋ 

እግዙአብሄር የማይገባኝን እና በምንም ሊገኘው የማሌችሇውን ፌቅሩን 

ሰጥቶኛሌ፡፡የኃጢአት ፌርዴ (ዯሞዜ) ሞት ነው፡፡ሇእኔ የሚገባኝም ያ ነበር፡፡ፌጥረት 

2፡17 እና ሮሜ 6፡23  ተመሌከቱ፡፡ በእየሱስ ክርስቶስ ስቃይእና ሞት አኔ የማይገባኝን 

የእግዙአብሄርን ፌቅር ፣ፀጋ፣አንዱሁም ይህ ፌቅር ከእግዙአብሄር ጋር በነፃነት ሇሊሇም 

መኖርን ሰጠኝ፡፡ትምህርት 2 ሊይ የእግዙአብሄር እቅዴ እና የእኔ  ምርጫ የሚሇውን  

ትምህርት ከሌሱት፡፡ 

 ፌቺ ፡ ምህረት 

ምህረት ማሇት እግዙአብሄር አንዱሆንብን  የሚገባውን ነገር ሲተውሌን ማሇት 

ነው፡፡ከኃጢአታችን የተነሳ እና ኃጢአትን ሇመስራት ከሚፇሌገው ማንነታችን የተነሳ 

የሚገባን ቅጣት ነበር ፡፡ሞት ይገባን ነበር፡፡በሮሜ 6፡23 ሊይ “የኃጢአት ዯመወዜ ሞት 

ነውና፤ የእግዙአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የሊሇም ሕይወት 

ነው።” ይሊሌ፡፡የሚገባን ሞት ሆኖ ሳሇ እግዙአብሄር ከኃጢአታችህ የተነሳ ሉሆንብን 

የሚገባውን ነገር ትቶ የማይገባንን ምህረት ሰጠን፡፡ይሌቁንም በሌጁ በእየሱስ ክርስቶስ 

የሊሇምን ህይወት ሰጠን፡፡ትምህርት 4 የእግዙአብሄር እቅዴ እና የሰው ምርጫ የሚሇውን 

ትምህርት ተመሌሳችሁ አንብቡት፡፡ 

ገሇፃ፡ በክሇሳ መሌክ አንዯገና ግዛ ወስዲችሁ ያጠናችሁትን ክፌልች በሙለ ከህይወታችሁ ጋር 

አዚምደ፡፡ ሳይገባችሁ የእግኢአብሄርን ፀጋ በህይወታችሁ የተሇማመዲችሁበትን ግዛ ሇእናንት 

ያሇውን ሀሳብ፣መሌካምነቱን ያያችሁበትን ወቅት አስታውሱ ፡፡ጥያቄ የምንጠይቅበት ላሊው 

መንገዴ፡የእግዙአብሄርን ምህረት የተሇማመዲችሁበትን ወቅት ታስታውሱታሊችሁ ሉተውሊችሁ 

የማይገባውን በዯሌ የተተወሊችሁን ግዛ?_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

እስራኤሊውያን በምህረት እና በፀጋ በሚሞለበት ግንኙነት ነው ከእግዙአብሄር ጋር 

የኖሩት፡፡እነሱን የርሱ ህዜቦች እራሱን ዯግሞ የእነሱ አምሊክ አዴርጎ ነው ያወጀው፡፡ይህ 
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ግንኙነት ነው እስራኤሌን ከላሊው ህዜብ የተሇየ የሚያዯርገው ከግብፃውያንን ጨምሮ ማሇት 

ነው፡፡በፀአት 8፡23 ሊይ አንዯተገሇፀው እግዙአብሄር በህዜቡ አና በፇርኦን ህዜብ መካከሌ 

ሌዩነት አዴርጓሌ፡፡ብግብፅ ሊይ ካመጣው ሞት ህዜቡ ተሌል አንዱኖር አዴርጓሌ (ፀአት 9፡4) 

ፀልት፡ እግዙአብሄር አምሊኬ ሆይ አንተ አምሊኬ ነህ እኔም ከህዜቦችህ መካከሌ አንደ 

አዴርገኸኛሌ፡፡ስሇዙህም ዯግሞ ክብር እና ምስጋና አቀርብሌሀሇሁ፡፡መሌካምነትህን  

አሳይተኸኛሌ፡፡በረከትህንም በእኔ ሊይ አዴርገሀሌ፡፡ህይወት አስቸጋሪ በሚሆንብኝ ግዛ አንኳን 

አንተ አምሊኬ አንዯሆንክ ሳስብ መፅናናት አና ተስፊ ውስጤ ይሞሊሌ፡፡ሊሇማዊ በሆነው 

ፌቅርህ ጌታዮ እና መዴሀኒቴ በሆነው በሌጅህ በእየሱስ ክርስቶስ ወዯኸኛሌ፡፡ሁሌግዛ በህይወቴ 

ምህረትህን እና ፀጋህን እንዲስብ አዴርገኝ፡፡ምህረትህ በእኔ ሊይ ይሁንሌኝ ሁሌግዛ አዱስ 

በሆነው በጎነትህ ውስጥ እንዴኖር አይኖቼን ክፇትሌኝ፡፡_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

ክፌሌ 3 

መግቢያ፡ ቀጣዮቹን ሁሇት መቅሰፌቶች ማጥናት ሇግዛው ቆም አዴርጉ ፡በክፌሌ 3 

እንዲዯረጋችሁት አሁንም እነዙህን ሳጥኖች ሙሎቸው፡፡ 

መቅሰፌት ቁጥር 8፡ የ_________________________መቅሰፌት 

ጥቅሶች ተመሳሳይነታቸው ምሌከታ የግሌ አስተያየት 

 

ፀአት 10፡1 

 

   

 

ፀአት 10፡2 

 

   

 

ፀአት 10፡3-6 
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ፀአት 10፡7 

 

 

ፀአት 10፡8-9 

 

   

ፀአት10፡10-11  

 

 

   

ፀአት 10፡12-15 

 

   

ፀአት10፡16-20 

 

 

   

 

 

መቅሰፌት ቁጥር 9 ፡የ___________________________መቅሰፌት 

ጥቅሶች ተመሳሳይነታቸው ምሌከታ የግሌ አስተያየት 

 

ፀአት 10:21 

 

   

 

ፀአት 10:21 

 

   

 

ፀአት 10:22-23 
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ፀአት 10:24-26 

 

 

ፀአት 10:27-29 

 

 

   

 

ክፌሌ 4 

መግቢያ ፡ ጠኙ መቅሰፌቶች ግብፃውያንን የማይፇሌጉትን አንዱያዯርጉ አስገዴዯዋቸዋሌ፡፡ 

ከዙህ በኋሊ የሚዯረግ መቅሰፌት የሇም፡፡የግብፅ በኩሮች የሞቱበት መቅሰፌት ምንም አይነት 

ሳይንሳዊ ማብራሪያ የሇውም፡፡ እንዯሚታወቀው ተራ የተፇጥሮ ክስተት አይዯሇም፡፡የምዴሪቱን 

በኩራት በማጥፊት እግዙአብሄር ከፇርኦን አማሌክት አንዯሚበሌጥ አሳይቷሌ፡፡አግዙአብሄር 

እጅግ ኃይሇኛ ነው ይህ ኃይለ ዯግሞ እንዯገና መገሇጥ አሇበት፡፡አሁንም ገና ፇርኦን 

እስራኤሊውያን ሀገሪቱን ሇቀው እንዱወጡ እንዱሇቃቸው  የተሰጠውን ማስጠንቀቂያ አሻፇረኝ 

ብሎሌ፡፡የግብፅን በኩር መምታት እግዙአብሄር በባሇስሊጣናቱ፣በገዢዎች፣አንዱሁም በመሊው 

ግብፅ ሊይ ያዯረገው ትሌቁ ፌርዴ ነው፡፡ 

የቤት ስራ፡  

1. ጌታ ሇሙሴ በፇርኦን እና በግብፅ ሊይ የመጨረሻውን መቅሰፌት ሉያመጣ እንዯሆነ 

ነገረው፡፡ላሊስ ሇሙሴ የነገረው ነገር ምንዴነው?____________________________ 

2. ሁለም ነገር ተጋጅቷሌ፡፡ግዛውም ትክክሇኛ ግዛ ነው፡፡በመጨረሻ እስራኤሌ ከፇርኦን 

አገዚዜ ነፃ መውጣት አሇባቸው፡፡በርግጥ ማብቃት አሇበት እስራኤሊውያን በሙለ ከግብፅ 

ምዴር ሙለ በሙለ መውጣት አሇባቸው፡፡በቁጥር 12 ሊይ እግዙአብሄር 

ሇእስራኤሊውያን የሰጠው መመሪያ ምን ነበር?_____________________እግዙአብሄር 

እስራኤሊውያንን ግብፆችን ሇመበዜበዜ አንዱጋጁ ነገራቸው!የግብፅን ብሌፅግና መበዜበዜ 

አሇባቸው፡፡ 
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ክሇሳ ፡እስራኤሊውያን ከዙች በመቅሰፌት ከተመታች ሃገር  ብር አና ወርቅ በዜብው ሉወጡ 

ነው፡፡ በባርነት እና በአስከፉ ጭቆና እና በክፈ ገዢዎች ስር ከኖሩባር ግብፅ ሉወጡ ነው 

የሚወጡትም  አንዯባሪያ ሳይሆን አንዯ ባሇዴሌ  ሆነው ነው፡፡ 

1.  በፀአት 3፡21-22 እግዙአብሄር ሇሙሴ ቃሌ የገባሇት ነገር ምንዴነው?____________ 

_______________________________________________________________ 

2. እነዙህን ቁጥሮች ማንበብ ከጀመርንበት ግዛ ጀምሮብዘ ነገሮች ተከስተዋሌ፡፡እግዙአብሄር 

የተናገራቸው ነገሮች ምንያህሌ የማይፇፀሙ እና የማይሆኑ ይመስለ እንዯነበር 

አስታውሱ፡፡ወዯኋሊ ተመሌሰን ስንመሇከት ሙሴ ስሇመሪነት ችልታው ከእግዙአብሄር 

ጋር ሲከራከር አናገኘዋሌን፡፡በእስራኤሊውያን የተሾሙትም የራሳቸው ወገን 

ተቆጣጣሪዎችም ሙሴን ተቃውመውታሌ ምክንያቱም የራሳቸውን ገሇባ ሰብስበው 

ጡቦችን አንዱሰሩ ተዯርገዋሌና ነው፡፡ስሇነበሩበት ሁኔታ ላሊ የምታስታውሱት ነገር 

ምንዴነው?___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. ሕዜቡ በእግዙአብሄር ከተመረጠው መሪ ሙሴ ጋር ምን አይነት ግንኙነት 

ነበራቸው፡፡ከመቅሰፌቱ በኋሊስ ግንኙነታቸው በምን መሌኩ ተሇወጠ?_____________ 

_______________________________________________________________ 

4. የእግዙአብሄር ህዜቡን ነፃ የማውጣት ስራ የጀመረው ገና በሁሇቱ ህዜቦች መካከሌ 

ሌዩነት ሲያዯርግ ነው፡፡ከታች በተረሩት ጥቅሶች ውስጥ እግዙአብሄር እስራኤሊውያንን 

ነፃ ሇማውጣት ባዯረገው ነገር በሁሇቱ ህዜቦች መካከሌ የነበረው ሌዩነት ምን ነበር? 

  ሀ. ፀአት 8፡22________________________________________________ 

  ሇ. ፀአት 9፡4_________________________________________________ 

  ሏ. ፀአት 9፡26_______________________________________________ 

  መ. ፀአት 11፡7_______________________________________________ 

ስሇእግዙአብሄር የተማርነው ነገር ፡እነዙህ ምእራፍች የሚናገሩት እግዙአብሄር በእስራኤሊውያን 

እና በነፃ መውጣታቸው መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ማዴረጉን ነው፡፡ስሇ እግዙአብሄር ማንነት እና 

ባሕሪ የምንማረው ነገር ምንዴነው?__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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መሌመጃ፡ 

1. ክፈ አና አመፀኛ ከነበረው ፇርኦን በተቃራኒው ፀአት 11፡3 ስሇ ፇርኦን ባሇስሌጣናት 

አና ስሇህዜቡ ምን ይነግረናሌ?_________________________________________ 

2. በፀአት 10፡28 ሊይ ፇርኦን ሙሴን “ ከእኔ ንዴ ሂዴ ፉቴን ባየህበት ቀን ትሞታሇህና 

ፉቴን እንዲታይ ተጠንቀቅ አሇው።”ብል ከፉቱ አስወጥቶታሌ፡፡ነገር ግን ከፇርኦን ፉት 

ከመውጣቱ በፉት  ፀአት 11፡4-7 ሊይ የመጨረሻው መቅስፌት ምን እንዯሚሆን 

ነገረው፡፡ይህም መቅሰፌት የሰውን ህይወት የሚወስዴ ሞት ነበር፡፡የግብፅ በኩር በሙለ 

ይሞታሌ፡፡የእንሰሳት በኩር ሰይቀር ይሞታሌ፡፡ሇዚ በፉት ሆኖ የማያውቅ መከራና ሀን 

በምዴሪቱ ሊይ ይሆናሌ፡፡በዙህ ሁለ እራሱን እንዯ አምሊክ የሚቆጥረው የፇርኦን ሌብ 

ግን አንዯዯነዯነ ነበር፡፡ነገር ግን የእሱ ንጉስነት እግዙአብሄር በግብፅ ምዴር ሊይ 

ከፇረዯው ፌርዴ በኩሩን እግዙአብሄር ፌርዴ ሉያስመሌጥሇት አሌቻሇም ነበር፡፡ከታናሽ 

ጀምሮ እስከ ታሊሇቆች የሁለም ግብፃውያን በኩር ይሞታሌ፡፡ሙሴም የመጨረሻውን 

ቃለን ተናግሯሌ፡፡ሇዙህ መቅሰፌት በግብፃውያን ንዴ የመጣው ምሊሽ ምን ነበር (ቁጥር 

6)?____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. በቁጥር 7 መሰረት እስራኤሊውያንስ?_______________________________ታሊቁ 

ሌዮነት መዯረግ አሇበት፡፡በእስራኤሊውያን ሰፇር አንዱትም እንባ አሌፇሰሰችም፡፡ 

4. መቼ ነበር ሙሴ ግብፅን የመሌቀቂያ ግዛው አንዯዯረሰ ያወቀው (ቁጥር 

8)?____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ፀአት 5፡1-4 ሊይ ፇርኦን ሙሴን እና አሮንን ከፉቱ ሲያስወጣቸው አንመሇከታሇን ከመጀሪያው 

ግዛ ጀምሮ ብዘ ነገሮች አሌፇዋሌ፡፡ፇርኦን በተዯጋጋሚ ሇእስራኤሌ አምሊክ ሇእግዙአብሄር 

እውቅና አሌሰጥም በሎሌ፡፡እግዙአብሄርም በተዯጋጋሚ የፌርዴ እጁን በግብፅ ሊይ 

ርግቷሌ፡፡አሁን ምዴሪቱ ጠፌታሇች፡፡ቀጥል ሉሆን የሚችሇውን ነገር ከመከታተሌ  ውጪ  

ምንም ማዴረግ አንችሌም ፡፡ሙሴም ሇፇርኦን መጨረሻ ሊይ የሚሆነውን መቅሰፌት 

ነግሮታሌ፡፡እውነቱን በግሌፅ ነው የነገረው፡፡ቁጥር 8 እንዱህ ይሊሌ፡፡”ሙሴም በጽኑ ቁጣ 

ከፇርዖን ንዴ ወጣ።”ሙሴ አሁን ከፇርኦን ጋር ጨርሷሌ፡፡ 
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አስታውሱ በፀአት 10፡28 ሊይ ፇርኦንም የመጨረሻ ቃለን የተናገረ እንዯሚመስሌ 

አይተናሌ፡፡ፀአት 11፡8 ስናነብ ሙሴም የመጨረሻውን ቃሌ መናገር ብቻ ሳይሆን ቁርጡንም 

አንዯነገረው አንመሇከታሇን ፡፡ያም ከመጨረሻው መቅሰፌት በኋሊ የፇርኦን ባሇስሌጣናት 

የእስራኤሌን ህዜቦች አንዯሚሇምኗቸው እንዯውም ፇርኦን እራሱ ህዜቡን ከምዴሪቱ 

ሇማስወጣት አንዯሚነሳ ተናግሯሌ፡፡እስራኤሊውያን ምዴሪቱ ሇቀው ሲሄደ ግብፃውያን 

ዴምፃቸውን ከፌ አዴርገው ያሇቅሳለ ከዙህ ቀዯም ካሇቀሱት በሊይ ያሇቅሳለ ፡፡አሁን 

የእግዙአብሄር ዴንቅ በግብፅ ምዴር በዜቷሌ(ቁጥር 9)፡፡ 

ክፌሌ 5 

መግቢያ፡ ወዯ ምእራፌ 12 ከመሄዲችን በፉት እግዙአብሄር ሉያዯርጋቸው ያለትን ነገሮች 

ጠቀሜታቸውን አንመሇከታሇን፡፡ቁጥር 5 ሊይ ሙሴ ሇፇርኦን “በግብፅም አገር ያሇ በኵር ሁለ፥ 

በዘፊኑ ከሚቀመጠው ከፇርዖን በኵር ጀምሮ በወፌጮ እግር እስካሇችው እስከ ባሪያይቱ በኵር 

ዴረስ፥ የከብቱም በኵር ሁለ ይሞታሌ።” 

በጥሌቀት መመሌከት፡ ሁለን አዋቂ የሆነው አምሊክ በሙሴ እጅ የተከናወኑት ዴንቅና 

ተአምራት በሙለ የፇርኦንን ሀሳብ አንዯማያስቀይሩት ያውቅ ነበር፡፡እግዙአብሄር ፇርኦን ሌቡን 

አንዯሚያዯነዴን የፇርኦንን ሌብ ያዯነዯነው ዯግሞ እራሱ አግዙአብሄር ስሇሆነ ማንም ፇርኦንን 

ሌብ መቀየር አይችሌም፡፡ህዜቡን ከተገዘበት ባርነት ነፃ ሉያወጣቸው  የሚችሇው እግዙአብሄር 

አንጂ የፇርኦን ፇቃዯኝነት አይዯሇም፡፡ 

1. በፀአት 4፡22-23 ሊይ እግዙአብሄር ሙሴን ሇፇርኦን ምን አንዱነግረው 

አው?እግዙአብሄር አንዱህ ይሌሃሌ “____________የበኵር ሌጄ ነው 

________________ንዴ______________አሌሁህ አንተም ___________ 

ንዴ እንቢ አሌህ እነሆ እኔ ____________________ ትሇዋሇህ።” 

2. ሇመሆኑ የበኩር ሌጅ ጥቅም ምንዴነው?እስቲ መዜሙር 78፡51 ገሌጣችሁ 

ተመሌከቱ፡፡ይህ ክፌሌ ስሇበኩር ሌጅ ምን ይናገራሌ?_____________________ 

____________________________________________________________ 

3. የበኩር ሌጅ የአንዴን ህዜብ ብርታት የሚያሳይ ነገር ነው፡፡የበኩር ሌጅ የአንዴን 

አባት ሙለ ስው መሆን የሚያሳይ ነው፡፡ የህዜብን ጥንካሬ የሚያሳይ 

ነው፡፡እግዙአብሄር እስራኤሌ የበኩር ሌጁ አንዯሆነ ተናግሯሌ፡፡በእስራኤሌ በኩሌ 
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የእሱ ብርታት እና ኃይሌ ይገሇጣሌ፡፡ይህ ግጥሚያ የፇርኦን እና ኃያሌ እና ሁለን 

የሚችሌ አምሊክ የእግዙአብሄር ግጥሚያ ነው፡፡አሁን በፀአት 11፡5 ሊይ 

አንዯምንማረው በመጨረሻው መቅሰፌት የግብፃውያን በኩር ሀለ ይሞታሌ፡፡ይህ 

ሇግብፃውያን እና ሇፇርኦን ምን ማሇት ይሆን ?ሇፇርኦን ብረታት አና ጥንካሬስ ምን 

ማሇት ይሆን_______________________________________________ 

________________________________________________________አሁን 

ጠንካራው ማነው?ከሁለ በሊይ ኃይሌ ያሇው ማነው?______________እግዙአብሄር 

በኩሩ የሆነውን እስራኤሌን በህይወት አና ኃይሌ አስታጥቆ ግብፃውያንን ግን 

በኩራቸውን እና የከብቶቻቸውን በኩር በሞት መታ፡፡ 

መስታወሻ፡ በዙህ ጥናታቸሁ ሊይ አንዲንዴ ኃሳቦችን ሊትረዶቸው ትችሊሊችሁ፡፡ተስፊ 

አትቁረጡ፡፡በሚቀጥለት ጥናቶቻችን በስፊት አንዲስሳቸዋሇን፡፡በዙህ ጥናታቸን የግብፃውያን 

በኩር መሞት ሇእግዙአብሄር የበኩር ሌጆች ሇሆኑት ሇእስራኤሊውያን የአምሊካቸውን ታሊቅነት 

እና ኃይሇኛነት ማሳያ ነው፡፡ 

ትምህርት፡ሌንዯፌረው የማንችሇው በኩር በለቃስ 2፡7 ሊይ አሇ፡፡ምናሌባት ይህንን ክፌሌ በዯንብ 

ታውቁት ይሆናሌ ቃለ አንዯዙህ ይሊሌ፡፡ “________________ወሇዯች፥ በመጠቅሇያም 

ጠቀሇሇችው፤ በእንግድችም ማዯሪያ ስፌራ ስሊሌነበራቸው በግርግም አስተኛችው።”ይህን ክፌሌ 

ገና ዚሬ መስማታችሁ ከሆነ ግዛ ወስዲችሁ ለቃስ 2፡1-20 ማንበብ አሇባችሁ፡፡ይህ ገባ 

የእግዙአብሄር አንዴያ እና ብቸኛ ሌጁ የሆነው የእየሱስ ክርስቶስ የሌዯት ታሪክ ነው፡፡በዮሏንስ 

3፡16 ሊይ “በእርሱ__________________ሁለ __________________እንዱኖረው እንጂ 

______________________እግዙአብሔር አንዴያ ሌጁን እስኪሰጥ ዴረስ ዓሇሙን እንዱሁ 

ወድአሌና።” እግዙአብሄር ኃይለን እና ብርታቱን በሌጁ በእየሱስ ክርስቶስ በኩሌ 

ገሌጦሌናሌ፡፡በበኩር ሌጁ ሞት እና ትንሳኤ ነው የሲኦሌ ኃይሌ  አና ክፊት ሁለ 

የተዯመሰሰው፡፡ኃጢአት፣ሞት እና ዱያብልስ ኃይሊቸውን ያጡት በክርስቶስ እየሱስ ሞት እና 

ትንሳኤ ነው፡፡ሏዋሪያው ጳውልስ በኤፋሶን 1፡19፡20 ሊይ ክርስቶስን ከሞት ያስነሳው ያው 

መንፇስ ሇምናምን ሇእኛም አንዯሆነ ይነግረናሌ ፡፡ 

ስሇ እግዙአብሄር የተማርነው፡ የመጨረሻው መቅሰፌት ሉከናወን ነው ነገር ግን እግዙአብሄር 

ያንን ከማዴረጉ በፉት ስፌራ ማስያዜ ያሇበት ነገር አሇ፡፡-ይህን ክፌሌ ከማንበባችን በፉት 
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ትንፊሻችሁን ሰብሰብ አዴርጉ፡፡የእግዙአብሄር ምህረት ሇእስራኤሊውያን እንዯበዚሊቸው 

ተመሌክተናሌ፡፡እነሱ ህዜቦቹ ናቸው፡፡ከእነሱ ጋር ያሇው ግንኙነት አንዴ አባት ከሌጁ ጋር 

አንዲሇው አይነት ግንኙነት ነው፡፡ሇእነሱ ያሇው ፌቅር ከተገዘብት የባርነት ቀንበር ነፃ 

ሉያወጣቸው አንዱመጣ አዴርጎታሌ፡፡እውነተኛ የሆነው ፌቅሩ ፇርኦን በእነሱ ሊይ መከራን 

ሲያበዚባቸው ፀጥ ብል አንዱመሇከት አሊስቻሇውም፡፡እምሊካችን መሌካም ፣ባሇፀጋ፣እና ቅደስ 

አምሊክ ነው፡፡ሁለን የሚያውቅ አና ሁለን የሚችሌ  አምሊክ ነው፡፡ሇበኩር ሌጁ ሇእስራኤሌ 

ያሇው ፌቅር በክፈው ሊይ አንዱነሳበት አዴርጎታሌ፡፡እግዙአብሄር ፌቅሩን ሇእስራኤሊውያን 

ሲገሌፅ እኔ አና ሇእናንተም እየገሇፀ ነው፡፡ 

ፀልት፡ እግዙአብሄር ሆይ አንተ ሇእኛ መሃሪ ነህ፡፡እራሳቸውን ሇማዲን ኃይሌ አንዯላሊቸው 

ባየህ ግዛ እስራኤሊውያንን በእነሱ ፊንታ አንተ ተዋጋህሊቸው፡፡ተስፊቢስ እና ዯካማ ሆነው 

ባለበት ስፌራ መጥተህ ፇርኦንን አና ባሇስሌጣናቱን ተዋጋህሊቸው፡፡ሌክ ሇእስራኤሊውያን 

ውጊያቸውን አንዯተዋጋህሊቸው አንዯዙሁ ሇእኔም እሇት ተእሇት ውጊያዬን ተዋጋሌኝ፡፡በእኔ 

ፊንታ ስራዬን ስሇምትሰራሌኝ አመሰግንሀሇሁ፡፡ከአንተ የተነሳ ተስፊ እና ብርታት ያሇው 

ህይወት እኖራሇሁ ፡፡_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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                         ትምህርት ስዴስት 

       የጌታ ፊሲካ ነው 

             

            ፀአት 12-13- ይህን ቀን አስታውሱ 

 

 

                       የትምህርት 6 ቅኝት 

ቅኝት 

በግቢያ  

ትምህርት 6፡ ፀአት 12-13 

 ተጠሩ 

 የፊሲካው መመሪያ  

 በበጉ ዯም መዲን  

 የበኩር ቅስፇት  

 የእስራኤሌ ከግብፅ ነፃ መውጣት 

 ነፃ መውጣቴ 

                                የጌታ ፊሲካ 
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                                 መግቢያ 

 

የፇርኦን ሌብ አሁንም አሌተሇወጠም፡፡አሁን ጌታ እግዙአብሄር የመጨረሻውን ፌርዴ ሉያዯርግ 

ነው፡፡ህዜቡንም ቀጥል ሇሚሆነው ነገር እያጋጀው ነው፡፡ 

ይህን ነገር ሌዮ ያዯረገው ምንዴነው?ሇዙህ ምሽት አንዯዙህ አይነት የተሇየ መመሪያ ያስፇሇገው 

ሇምንዴነው? ሇምን አንዯዚ እንዯሆነ በቅርቡ ይገባቸዋሌ፡፡ይህንን ትምህርት ስታጠኑ የፊሲካን 

ጥቅም ሌብ ብሊችሁ ተመሌከቱ፡፡የበጉን ጥቅም ሇመረዲት ሞክሩ፣በዯም የተቀባውንም 

ጉበን፣እርሾ ያሌገባበት ዲቦ፣አና የተሇየው አሇባበስ እነዙህን ሁለ እግዙአብሄር ሇዙህ ምሽት 

በሰጠው መመሪያ ውስጥ ተካተዋሌ፡፡ 

እና የመጨረሻው መቅሰፌት ምንዴነው? የበኩር መሞት ጥቅሙ ምንዴነው?ፇርኦንን አና  

ግብፃውያን እስራኤሊውያን ከሀገራቸው እስኪወጡሊቸው ያጓጓቸው ምንዴነው?ምዴሪቱንም 

ሲሇቁ እስራኤሊውያንን ከግብፃውያን ብር እና ወርቅ እንዱጠይቋቸው መብት የሰጣቸው 

ምንዴነው? 

በመጨረሻም ከ 430 አመት በኋሊ “የእግዙአብሄር ሰራዊት በሙለ ግብፅን ሇቆ ወጣ……ይህ 

ላሉት በእግዙአብሄር የመጎብኛ ላሉት ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

                                የጌታ ፊሲካ 
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ከፌሌ 1 

መግቢያ፡ እግዙአብሄር ሇህዜቡ ይህን ላሉት የሞት መሌአክ የእስራኤሊውያንን ቤት እያሇፇ 

በኩርን ከሚገዯሇው መቅሰፌት ተሌሇው አንዱቀመጡ ይህንንም  እንዱያስታውሱት 

ፇሌጓሌ፡፡የማስታወሻ እራት እንዱያዯርጉ መርጧሌ፡፡ይህ የመጨረሻው ግብዣ ነው ይህንን 

ታሪካቸውን አንዲይረሱት የሚያዯርጋቸው ግብዣ ነው፡፡ይህን ፊሲካ በየ አመቱ ያዯርጉታሌ 

ከትውሌዴ ትውሌዴም ይሸጋገራሌ፡፡የዙህ ትምህርት አሊማ እግዙአብሄር ስሇፊሲካ ስሇሰጣቸው 

መመሪያ ስሇፊሲካው ስርአት ሇመርር ሳይሆን እግዙአብሄር ህዜቡን አንዳት ከተጨቆኑበት 

ባርነት አንዳት ነፃ አንዲወጣቸው እንዴንረዲ ነው፡፡ 

የቤት ስራ፡ፀአት 12፡1-51 ያሇውን ክፌሌ አንብቡ፡፡የምእራፌ አስራሁሇት ቀሊሌ ዜርዜር ነው፡፡ 

 ቁጥር 1-20 እግዙአብሄር እያንዲንደ ቤተሰብ ሇመንገደ አንዱጋጅ ሇሙሴ አና ሇአሮን 

መመሪያ የሰጠበት ነው፡ 

 ቁጥር 21-28 ሙሴ  ሇሽማግላዎች መመሪያ የሰጠበት ነው፡፡ 

 ቁጥር 29-30 የግብፅን በኩር የሚያጠፊው መቅሰፌት 

 ቁጥር 31-35 መመሇስ የእግዙአብሄር ህዜቡን ነፃ ማውጣት እስራኤሌን ከግብፅ 

ማውጣቱ 

ክሇሳ፡ በዙህ ትምህርት እግዙአብሄር በሙሴ አና በአሮን በኩሌ ሇህዜቡ የሰጠውን መመሪያ 

አንመሇከታሇን፡፡ሙሴ ሌክ መመሪያውን አንዯተቀበሇ የእስራኤሌን ሽማግላዎች ሰብስቦ  በቁጥር 

21 ሊይ ሉከተለት የሚገባቸውን መመሪያ ነገራቸው፡፡ጥሪያቸው ይህ ነበር፡፡ነፃ መውጣታቸው 

ይህ ነው፡፡ከባርነት ነፃ የወጡት እግዙአብሄርን ሇማገሌገሌ ነው፡፡አስቲ እግዙአብሄር ህዜቡን ነፃ 

ሇማውጣት ቃሌ የገባበትን የፀአትን መጀመሪያ ከፌሌ ግዛ ወስዲችሁ ከሌሱት፡፡ 

1. ፀአት 3፡7-10 ያሇውን ክፌሌ አንብቡት፡፡  እግዙአብሔርም አሇ፦ በግብፅ ያሇውን 

የሕዜቤን__________በእውነት አየሁ፥ ከአስገባሪዎቻቸውም የተነሣ__________ሰማሁ 

_______________አውቄአሇሁ ከግብፃውያንም እጅ አዴናቸው ንዴ፥ ከዙያችም አገር 

________________ና _______________ ወዯምታፇስሰው አገር ወዯ_______ወዯ 

______________አገር ወዯ_____________ወዯ_____________ወዯ አሞራውያንም 

ወዯ ፋርዚውያንም ወዯ ኤዊያውያንም ወዯ ኢያቡሳውያንም ________________ንዴ 
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ወረዴሁ።አሁንም እነሆ የእስራኤሌ ሌጆች_______________ወዯ እኔ ወጣ 

ግብፃውያንም _________________ዯግሞ አየሁ። 

2. ፀአት 6፡2-5 አንብቡ፡፡ እሱ____________ነው፡፡እሱ ግብፃውያን__________ነፃ 

ያወጣቸዋሌ፡፡ 

 ሀ. ከእነሱ ጋር _________________ፇፅሟሌ_____________ 

 ሇ. ሇ______________ቃሌኪዲን ገብቷሌ___________በተረረጋች_________  

በፀናች_______________________ 

ሏ. እንዯራሱ________________አዴርጎ ሉወስዲቸው ቃሌ ገብቶሊቸዋሌ እናም 

የእነሱ_________________ከግብፃውያን ቀንበር ነፃ አወጣቸው፡፡በቁጥር 8 ሊይ 

ሇአነሱ______________ቃሌ ገብቶሊቸዋሌ______________________ብልም 

ሉሰጣቸውም ልሊቸዋሌ፡፡ሇሮቻቸውም_______________________ሉሰጣቸው 

ምልሊቸዋሌ፡፡እስራኤሌም_________________አንዯ________________ሉሰጣ

ቸው ቃሌ ገብቶሊቸዋሌ፡፡ 

በመጨረሻም ቃሌኪዲኑን እንዱህ በሚሇው ቃሌ አተመው “____________________”  

መሌመጃ፡ (ፀአት 12፡ 1-28)  

1. በቁጥር 1 እና 2 እግዙአብሄር ሇሙሴ አና ሇአሮን የፊሲካ በአሌን አከባበር ነገራቸው 

በአለም የሚከበረው ሙለ ጨረቃ በሚሆንበት ወቅት አንዯሆነ ነገራቸው፡፡ 

የመጀመሪያው ወር የኒሳን ወር ይባሊሌ (በአይሁድች የመን አቆጣጠር) 

2. በቁጥር 3 መሰረት ሙለ ጨረቃ በወጣች በአስረኛው ቀን ምን ይሆናሌ?___________ 

_______________________________________________________________ 

3. የሚታረደት በጎች በሙለ በተሰሊ ሁኔታ በጥንቃቄ መከፊፇሌ አሇባቸው፡፡አከፊፇለም 

በ__________________________________________የተመሰረተ ነው፡፡(ቁጥር 4) 

4. በቁጥር 5 ሊይ የረረሩት ዋና ነገሮች ምንዴናቸው? 

  ሀ._______________________________________ 

  ሇ. ______________________________________ 

5. በጉ የሚመረጠው በ10ኛው ቀን ነው፡፡በአስራአራተኛው ቀን ምን ይሆናሌ ቁጥር 6?___ 

_______________________________________________________________ 

6.  በቁጥር 7 መሰረት በታረዯው በግ ዯም ምን ያዯርጋለ ?____________________ 
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_______________________________________________________________ 

7. በቁጥር 13 ሊይ የዯሙ የሚጠቅመው ሇምንዴነው?__________________________ 

8. ስጋው በእሳት ሊይ________________ይዯረጋሌ ከ_______________ጋር ዲቦም 

________________________ሳይኖረው ይጋገራሌ (ቁጥር 8) 

ስጋው በዚው ላሉት ተበሌቶ ማሇቅ አሇበት ፡፡ሇነገ ቁርስ ወይንም ምሳ በሳንዴዊች 

መሌክ ማስቀመጥ አይቻሌም፡፡ምግቡ በምን አይነት ፌትነት አንዯሚጋጅ ሌብ 

በለ፡፡ሇምሳላ እርሾ የላሇው ዲቦ እርሾ ካሇው ዲቦ ፇጥኖ ይጋጃሌ፡፡ 

9. በቁጥር 9 ሊይ አንዴ የሚያስዯስት ነገር አናገኛሇን፡፡የታረዯው አንሰሳ ሙለ በሙለ 

መጠበስ አሇበት፡፡አጥንቶቹ አይሰበሩም ፡፡ይህን ክፌሌ ስታጠኑ ይህንን ነገር 

አስታውሱ፡፡ቁጥር 10 ሊይ የተረፇውን ምግብ ምን ነበር የሚያዯርጉት?___________ 

_______________________________________________________________ 

10. እንዯገና በቁጥር 10 ሊይ እስራኤሊውያን ሇመሄዴ ዜግጁ ሆነው እናገኛቸዋሇን፡፡አንዳት 

ነበር የተመገቡት? 

  ሀ. ወገብ መታጠቂያ፡ __________________________________________ 

  ሇ. ጫማ: ___________________________________________________ 

  ሏ. በትር: ___________________________________________________ 

በመጨረሻም በ___________________ብለት፡፡የጌታም______________________ 

ክፌሌ 2 

ትምህርት፡ የእግዙአብሄር መመሪያ ግሌፅ እና ቀጥተኛ ነው፡፡ሇጉዝአቸው እንዱያዯርጉ አንዯፇሇገ 

እግዙብሄርን ሉከራከረው የሚችሌ ማንም የሇም፡፡አሁን እነዙህ የእግዙአብሄር ህዜቦች 

ሇሚያዯርጉት ጉዝ በዯንብ ተመግበው እንዱጠነክሩ ፇሌጓሌ፣ይህ ምግብ አንዯላልቹ አይነት 

ምግብ አይዯሇም፡፡ይህ በህብረት የመሰብሰብ አና የመዜናናት ግዛ አይዯሇም፡፡ሁለም ሰው 

ሌብሱን ታጥቆ ሇጉዝው የተጋጀ መሆን አሇበት፡፡በቁጥር 12 እና 13 ሊይ እግዙአብሄር ሇሙሴ 

እና ሇአሮን የፊሲካው በግ በሚበሊበት በዚው ምሽት በግብፃውያን መንዯር አንዯሚያሌፌ እና 

የግብፃውያንን በኩር እንዯሚገዴሌ በምዴሪቱም አማሌክት ሊይም  ፌርደንም አንዯሚያዯርግ 

ነገራቸው፡፡አንዯገናም እንዱህ አሊቸው፡፤”እኔ እግዙአብሄር ነኝ” በዙህ ላሉት የእስራኤሊውያን 

ህይወት የተመሰረተው በጉበናቸው ሊይ በሚቀቡት ዯም ነው፡፡እግዙአብሄር ዯሙን 

እስራኤሊውያን የት አንዯሚገኙ ሇማየት ስሇማይችሌ ሇራሱ ምሌክት አይዯሇም የፇሇገው ነገር 
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ግን ዯሙ የእምነታቸው ምሌክት ነው፡፡ዯሙ የተቀባበትን ቤት ሁለ የሞት መሌአኩ 

አንዯሚያሌፇው አንዱያውቁ ፇሌጓሌ፡፡ዯሙ የእግዙብሄርን ቃሌ ሰምተው በእምነት ከጥፊት 

ሇሚዴኑት ምሳላ ነው፡፡ 

ገሇፃ፡ እስቲ ሇትቂት ቅጽበት ቆም እንበሌ፡፡የተፇጠሩትን ሁኔታዎች ከህይወታችን ጋር 

በማዚመዴ አንዯመሌከታቸው፡፡ 

1. አንዯኛው ገሇፃ ካሇፇው ነገራችን ጋር ይገኛሌ፡፡የምታስታውሷቸው ሰዎችን ባህሪ የቀየሩ 

ክስተቶች ታውቁ ይሆን?ሇምሳላ አሮን እና ሙሴ ወዯ ከተማ ተመሌሰው ሲመጡ 

በፀአት 29 ሊይ በህዜቡ አና በሽማግላዎቹ ንዴ ምን አይነት ተቀባይነት ነበር 

ያገኙት?እግዙአብሄር አነዙህን ሰዎች ምን ሉያዯርግ አንዲሇ እንዯነገራቸው አስታውሱ 

፡፡መቅሰፌቶቹን እና የነበረውን ሁኔታ አስታውሱ፡፡___________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. እስራኤሌንም ሌናያት ያስፇሌገናሌ፡፡አስቲ አራሳችሁን በዚን ወቅት በአንዯኛው ቤት 

ውስት የምትኖሩ እስራኤሊዊ እዴርጋችሁ አስቡ፡፡እነዙህ መመሪዎች ተሰጥተዋችኋሌ፡፡ከ 

400 አመት በሊይ ከብዘ ትውሌዴ በኋሊ ዚሬ ማታ የኖራቸሁበትን አና የሇመዲችሁትን 

የምታውቁትን ሰስፌራ ትታችሁ ሌትወጡ ነው፡፡በዚን ሰአት ሌታስቡት የምትችለት ነገር 

ምንዴነው?__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. አሁን እናንተና ቤተሰቦቻችሁ በሞሊ አንዴ አመት በሞሊው እንከን የላሇበት በግ ዯም 

በጉበናችሁ በመቀባታችሁ የተነሳ ሞት የእናንተን ቤት አሌፍ አንዯሚሄዴ እና 

በኩራችሁን አንዯማይገዴሌ እንዴታምኑ ተነግሯችኋሌ፡፡ትኩር ብሊችሁ ወዯሌጆቻችሁ 

አይን እየተመሇከታችሁ ነው፡፡እሱ ምናሌባት ንፁህ አና ስሇሚሆነው ነገር ምንም ያሊወቀ 

ወይንም ዯግሞ እዴሜው ከፌ ያሇ ሆኖ ስሇሚሆነው ነገር በዯንብ የተረዲ ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ወይ ዯግሞ አናንት እራሳችሁ የበኩር ሌጆች ትሆኑ ይሆናሌ፡፡አሁን ጌታ 

ሉገሇጥ እና የግብፅን በኩር ሉመታ ነው ስሇዙህ ጉዲይም ከራሳችሁ ጋር ወይንም ዯግሞ 

እርስ በእርስ ስሇምን ትነጋገራሊችሁ?____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ግብፃውያን ስሇሚሆነው ነገር ምንም ማሇት አይችለም ፡፡እሁን የእኩሇ ላሉቱ ሰአት 

እየቀረበ ነው፡፡ 
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ማስታወሻ፡ በዙግ ግዛ አንዲንዴ ተማሪዎች የታሪኩን መጨረሻ ሇማወቅ ከማጓጓታቸው የተነሳ 

ማጥናቱን መቀጠሌ ሉፇሌጉ ይችሊለ ፡፡ላልች ዯግሞ ይህን የማይሻር ታሪክ በጥሌቀት 

ሇመመሌከት ፌሊጎት ይኖራቸው ይሆናሌ፡፡ የዙህን ታሪክ ቀጣይ ነገር ሇማወቅ ከፌተኛ ጉጉት 

ያዯረባቸው ሰዎች ቀጥል ያሇውን በጥሌቀት መመሌከት የሚሇውን ክፌሌ መመሌከት ይቀጥለ 

ከዚም ክፌሌ ሶስትን ተከትል ያሇውን የቤት ስራ በዯንብ ይስሩት ፡፡ 

በጥሌቀት መመሌከት፡ በሚቀጥለት ጥቂት ቁጥሮች ውስጥ እግዙአብሄር ሇቀጣዩ ትውሌዴ 

መመሪያን አስቀምጧሌ፡፡ይህ የፊሲካ ወይንም እርሾ የላሇው ዲቦ በአሌ የእግዙአብሄር በአሌ 

ሆኖ  በቁጥር 14 ሊይ አንዱከበር አዞሌ፡፡በአለ ሇሰባት ቀን ይከበራሌ ፡፡የበአለን ዋና ዋናዎቹን 

ክፌልች አንመሌከት፡፡ 

1. ቁጥር 15፡ ሇሰባት ቀን____________________________________________ 

2. ቁጥር 15 በመጀመሪያው ቀን_______________________________________ 

3. ቁጥር 15 እርሾ ያሇው ነገር የበሊ____________________________________ 

4. ቁጥር 16 በመጀመሪያው ቀን_______________________________________ 

5. ቁጥር ቀ6 _______________________________________________አትስሩ 

ማጠቃሇያ፡ ቁጥር 17-20 ቀዴሞ የተባሇውን ነገር አንዯገና ያሳስባሌ ፡፡ይህ ቀን የሚከበርበት 

ምክንያት  “እናንተን ከግብፅ ባርነት ያወጣሁበት እሇት ስሇሆነ ነው፡፡”  የሚሇቀጥሇው ትውሌዴ 

ይህንን ነገር ማስታወስ እና ማሰብ አንዱሁም የእግዙአብሄር ህዜብ ሇሆነው  ሇእስራኤሌ  ምን 

ማሇት እንዯሆነ ማወቅ ይኖርበታሌ፡፡በዙህ በአሌ ሊይ እርሾ ፇፅሞ የተከሇከሇ ነው በቤት ውስጥ 

በምንም ስፌራ መገኘት የሇበትም፡፡እስራኤሊዊ የሆነ ሰው ይህንን ነገር በምንም መሌኩ መብሊት 

የሇበትም፡፡ከእስራኤሌ ውጪ የትም ሃገር ይኑሩ የሚበለት ነገር በሙለ ከእርሾ የፀዲ መሆን 

አሇበት፡፡በቁጥር 24 አንዱሁም በቀጣዮቹ ክፌልች ሊይ ይህንን ትእዚዜ ሁለም ሰው 

እንዱታው ይገባሌ፡፡ይህ በአሌ እግዙአብሀሄር በሰጣቸው ምዴር በገቡ ግዛ እንኳን መከበሩ 

የሚቀጥሌ ነው፡፡ 

በቁጥር 26 ሊይ ወሊጆች ይህን ስርአት ሇሌጆቻቸው ማስተማር እንዲሇባቸው ያዚሌ፡፡ሇሌጆቻቸው 

ይህ በአሇ ምን ማሇት እንዯሆነ እንዱያስተምሯቸው ያዚሌ፡፡ ሇእግዙአብሄር ምን ምሊሽ መስጠት 

አንዲሇባቸው እንዱያስተምሯቸው ይነግሯቸዋሌ፡፡ቁጥር 27 ምን ይሊሌ?________________ 
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_______________________________________________________________ከዙህ 

ሁለ በኋሊ ህዜቡ ምሊሽ ሰጠ፡፡ እነሱም_______________እራሳቸውን አና__________ቁጥር 

28 እስራኤሊውያን እንዯታዘ ይነግረናሌ! ሌክ ጌታ___________________ሙሴ እና አሮን፡፡ 

ክፌሌ 3 

መግቢያ፡ በዙህ በመጨረሻው መቅሰፌት የሚገርመው መቅሰፌቱን ሇማውረዴ እግዙአብሄር 

አሮንንም ወይንም ሙሴን ወይንም በትሩንም አሌተጠቀመም፡፡እነሱም እንዯማንኛውም 

እስራኤሊዊ አንከን በላሇበት የፊሲካ ዯም በተቀባው ቤት ውስጥ ነበሩ ፡፡እግዙአብሄር አብርሏም 

እና ሇሩ ተስፊ ወዯገባሇት ወተት አና ማር ወዯምታፇሰው መዴር ሇሚዯረገው ጉዝ 

ሌብሳቸውን ሇብሰው ፣ጫማቸውን ተጫምተው ከግብፃውያን የባርነት ጭቆና ቀንበር ነፃ 

የሚወጡበትን ጉዝ ሇማዴረግ ተጋጅተዋሌ፡፡ 

የቤት ስራ፡ ፀአት 12፡29-42 

መሌመጃ፡ 

1. በቁጥር 29 እና 30 ሊይ የተከሰተውን ነገር በራሳችሁ ቃሌ ግሇፁት፡______________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ፀአት 4፡21-23 እና ፀአት 11፡4-6 ያሇውን ክፌሌ ግዛ ሰጥታችሁ አንብቡት፡፡ሙሴ  

ሇፇርኦን ምን ነበር የነገረው?__________________________________________ 

በዙህ ስፌራ ሊይ የሚያስዯንቅ ነገር አሇው?ሁለም ነገር በሙሴ በኩሌ እግዙአብሄር 

ይሆናሌ አንዲሇው ነው የሆነው፡፡ 

3. በቀሊለ በቁር 29 -30 ያሇው ክፌሌ እገዙአብሄር የግብፃውያን  በኩር በመግዯሌ ታሊቅ 

ጉዲት አንዯጎዲቸው  ይናገራሌ፡፡ይህ መከራ የዯረሰባቸው ወሊጆች ምን አይነት ስሜት 

ሉሰማቸው ይችሊሌ?ይህ ቅጣት አይበቃቸውም? ግብፃውያን በመሪያቸው ሌበ ዯንዲና 

ነት የመጣውን መከራ ተጋፇጡ፡፡በመጨረሻም ሞትን ተጋፇጡ ፡፡ 

“____የላሇበት________ አሌነበረምና በግብፅ ምዴር ታሊቅ ሌቅሶ ሆነ።” 

የቤት ስራ፡ፀአት 12፡31-36 ያሇውን ክፌሌ አንብቡ፡፡ 
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መሌመጃ፡ ከግብፅ የመመሇሱ ጉዝ ሉጀመር ነው፡በእኩሇ ላሉት ፇርኦን ሙሴ እና አሮንን 

አስጠራቸው፡፡ 

1. ፇርኦን በቁጥር 31 አና 32 ፇርኦን ምን ነገራቸው? 

  ሀ. “ተነሱ ________________________________________________::” 

  ሇ. “ሂደም________________________________________________፡፡” 

  ሏ. “________________________________________________ውሰደ፡፡” 

 መ. “እኔንም ዯግሞ___________________________________________፡፡” 

2. የግብፃውያንን ጥዴፉያ አስቡ፡፡ግብፅ ከእስራኤሊውያን ነፃ እንዴትሆን ግብፃውያን 

የፇሇጉበት ምክንያት ምንዴነው (ቁጥር 33)?___________________________ 

3. በቁጥር 34 ሊይ እስራኤሊውያን ግብፅን ሇመሌቀቅ እንዳት አንዯተጣዯፈ 

አብራሩ፡፡እስራኤሊውያን በፌጥነት እንዯሇቀቁ አንዳት ማወቅ አንችሊሇን?________ 

____________________________________________________________ 

4. በቁጥር 35 እና 36 እስራኤሊውያን ግብፃውያንን 

አንዯበበዘይነግረናሌ፡፡እስራኤሊውያን ምን ነበር ያዯረጉት? ________________ 

___________________________________________________________ 

5. እስራኤሊውያን ግብፃውያንን አንዱበብዞቸው አንዳት አስቻሊቸው?__________ 

____________________________________________________________ 

ክፌሌ 4 

ተምህርት፡ ከግብፅ የመውጣት ጉዝ ተጀመረ፡፡የፀአትን ካርታ በመፅሏፌ ቅደሳችሁ ጀርባ ሊይ 

ተመሌከቱ፡፡በመጀመሪያ የጉዝው መነሻ የሆነችውን ራምሴን በካርታው ሊይ አሳዩ፡፡ በሶኮት ዯቡብ 

ምስራቅ ያሇውን መንገዴ ተከትሊችሁ ሂደ፡፡አስታውሱ ይህ መንገዴ ሇሙሴ አዱስ 

አይዯሇም፡፡ሙሴ የምዴረበዲን ህይወት ያውቀዋሌ፡፡ከዙህ በፉት ይህንን ጉዝ አዴርጓሌ፡፡ በፀአት 

2 ሙሴ ግብፃዊውን ከገዯሇ በኋሊ ህይወቱን ሇማዲን በመሸሽ ሚስቱን ሲፖራን ወዲገኘበት 

ምዴያም በዙህ መንገዴ ሸሽቷሌ፡፡ 
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የቤት ስራ፡ፀአት 12፡37-42 

መሌመጃ፡  

1. ከሴቶች እና ከህፃናት ውጪ ስንት ወንድች ነበሩ ሉጓዘ የነበሩት 

?_____________________የመፅሏፌ ቅደስ ምሁራን የዙህን ክፌሌ ትርጉም ቁጥር 

ግምታዊ ወይንም ትክክሇኛ ቁጥራቸው እንዯሆነ እስካሁን መዯምዯም አሌቻለም፡፡እኛ ግን 

መፅሏፈ ሊይ በተፃፇው መሰረት የእስራኤሊውያን ቁጥር በጣም ብዘ አንዯሆነ 

እናምናሇን፡፡ 

2. ከእስራኤሊውያን ጋር ተቀሊቅሇው የወጡር ቅይጥ ህዜቦእ እነማን ይመስሎችኋሌ ?__ 

____________________________________________________________ 

3. ከእስራኤሊውያን ጋርስ ሇመምጣት የፇሇጉት ሇምን ይመስሊችኋሌ?_____________ 

____________________________________________________________ 

4. ከአጠቃሊይ  ህዜቡ በተጨማሪ አብረዋቸው የሚጓዜ ምን ነበር?_______________ 

____________________________________________________________ 

5. በቁጥር 39 ሊይ አንዯገና የተገሇፀው ምን ነበር?____________________________ 

____________________________________________________________ 

6. “እርሾ ያሌገባበት ሉጥ” ህብስት የሚሇው ቃሌ በዴጋሚ የተገሇፀው 

ሇምንዴነው?______________________________________________________

ይህ ህብስት የተረሇፀበትን በምእራፌ አስራ ሁሇት ያሇውን ቁጥር ግሇፁ፡፡ 

ሀ. ____________________________________________________ 

ሇ. ____________________________________________________ 

ሏ.____________________________________________________ 

መ.____________________________________________________ 

7. በቁጥር 40 መሰረት እስራኤሊውያን ብግብፅ ምን ያህሌ አመት ኖሩ?______________ 

8. በእነዙህ አመሮቶች መጨረሻ ሊይ ምን ሆነ?________________________________ 

9. ቁጥር 42 ስሇ እግዙአብሄር ጥበቃ፣እና በእስራኤሊውያን ህይወት ሊይ የሚያዯርገው ነገር 

በሙለ ምን ይነግረናሌ?______________________________________________ 

10. እስራኤሊውያን ሇእነሱ እና የሚመጣውም ትውሌዲቸው እግዙአብሄር ሊዯረገሊቸው ነገር 

በሙለ ምን አይነት ምሊሽ መስጠት አሇባቸው?_____________________________ 
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ገሇፃ፡ ይህንን ግዛ  በእስራኤሊውያን ታሪክ ውስጥ ምንአይነት ስፌራ አንዯሚኖረው አስቡ፡፡ 

ሇብዘ መን ግብፅ ውስጥ ነው የኖሩት፡፡በምዴራቸው ከነአን ሊይ ከፌተኛ ረሀብ ስሇነበረ እሱን 

ሇማሳሇፌ ነበር የመጡት፡፡በዚን ግዛ የመጡት ቤተሰቦች በወንዴማቸው እና በፇርኦን መሌካም 

አቀባበሌ እና መስተንግሶድ ተዯርጎሊቸዋሌ፡፡ከዚም በኋሊ ላሊ ፇርኦን መጣ፡፡ዮሴፌን አያውቀውም 

እስራኤሌ ህዜብ መብዚት ዯግሞ ተግዲሮት ሆኖበታሌ፡፡ስሇዙህም ከባዴ ስራ በማሰራት መከራ 

ያበዚባቸው ጀመር፡፡ሇብዘ አመታት አንዯባሪያ ተጨቆኑ፡፡ከዚም ጩኸታቸውን እግዙአብሄር ሰማ 

ሉያዴናቸውም መጣ፡፡ሙሴ እና ኦሮን የተባለትን ወንዴማማቾች  ፇርኦን ፉት  ገብተው 

“ህዜቤን ሌቀቅ” የሚሇውን  መሌእክት አንዱያዯርሱ መረጠ፡፡ ከዚም በኋሊ ከብዘ መቅሰፌቶች 

በኋሊ በግብፅ ያለ በኩሮች በሙለ ከተገዯለ በኋሊ ግብፅውያን እስራኤሊውያንን ከሃገራቸው 

አንዱወጡሊቸው ሇመኗቸው፡፡ከሃገራቸው አንዱወጡሊቸው ብራቸውን ፣ወርቃቸውን፣ሌብሳቸውን 

አንዱሁም የሇመኗቸውን ሁለ ሰጧቸው፡፡እርሾ ሉጥ ውስጥ ተጨምሮ እስኪያቦካው ዴረስ 

አንኳን ግዛ ሉሰጧቸው አሌቻለም፡፡ 

1.  ቀዴሞ ጎረቤታችሁ በሆኑ አሁን ግን አይናችሁን ማየት በማይፇሌጉ ሰዎች 

እየተባረራችሁ አንዯሆነ አስቡ ፡፡ሇጉዝው ተጋጃችሁ?ሇጎዝው ምንዴነው 

ያጋጃችሁት?ጎረቤታችሁንስ ሌትተይቁ ያሰባችሁት ነገር ምንዴነው?  እንዴተሄደሊቸው 

ብቻ የጠየቃችሁትን በሙለ ሉሰጧችሁ ተጋጅተዋሌ፡፡ግብፅን አንዴታስታውሱ 

የሚያዯርግ የምትወስደት ነገር ምንዴነው?በበረሃው ሉጠቅማችሁ የሚችሌ ሌትወስደት 

የሚገባችሁ ነገር ምንዴነው?__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ከፉታችሁ ምን አንዯሚጠብቃችሁ ታውቃሊችሁ?በእነዙህ ሁለ አመታት የምታውቁት 

ጡብ መስራት እና ሇፇርኦን የማከማቻ ከተማ ነው፡፡ከራምሴ ውጪ ምን 

ታውቃሊችሁ?በርግጥ ሁለም ሰው ወዳት እየሄዯ አንዲሇ አታውቁም፡፡የምታውቁት 

አንዴ ነገር ሁለም ሰው እቃውን ጭኖ እየሄዯ ነው ስሇዙህ ብቻችሁን ሊሇመቅረት 

እናንተም ተነስታችኋሌ፡፡እስቲ ስሇዙህ ነገር ያሊችሁን አስተያየት ግሇፁ፡____________ 

_______________________________________________________________ 

3. ምን ያህሌ አንዯምትጓዘ አውቃችኋሌ? በግብፅ ምዴር ያፇራችኋቸውን ጎረቤቶቻችሁን 

እና ጓዯኞቻችሁን በዴጋሚ የምታይዋቸው ይመስሊችኋሌ? ቤተአባችሁን እና እራሳችሁን 

ሇመዯገፌ ምን ሌትሰሩ አስባችኋሌ? በዙህ ጉዝ ሊይ  ስሇእነዙህ አይነት ነገሮች 
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የምታስቡበት ግዛ ስሇላሊችሁ መሌካም ነው፡፡ይህን ብታዯርጉ የጉዝ ሀሳባችሁን 

ሌትቀይሩ አንዯምታስቡ ታምናሊቸሁ?____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ላልች ወዯ ሀሳባችሁ የሚመጡ ነገሮች ምንዴናቸው?_______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

  ትግበራ፡  

1.  የእስራኤሌን ታሪክ ስታንፀባርቁ ከእስራኤሊውያን ጋር በተያያ  በህይወታችሁ 

የሚንፀባረቅ ምን ነገር አሇ? በጣም ታሊቅ ሇውጥ አሇ? ዴንገተኛ ሇውጥስ አሇ? 

ያሌተረጋገጠ ሇውጥስ አሇ?___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. በእነዙህ ሁለ ግዛያት ሇውጥ ይምጣም አይምጣም ነገር ግን በቀጣይነት መሆን አሇበት 

ብሊችሁ የምታስቡት ነገር ምንዴነው?____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. እርግጠኛ አንዲንሆን ሉያዯርጉን የሚችለ ነገሮች ምን ሉሆኑ ይችሊለ?____________ 

_______________________________________________________________ 

ፀልት፡ ጌታ ሆይ በእነዙህ ሁለ አመታት በብዘ ሇውጦች ውስጥ አሌፎሌ፡፡ ሇውጥ ሁሌ ግዛ 

ሇውጥን እንዲይረጋጋ ያዯርገዋሌ፡፡ሇውጥ በቀናነት ስሇሇውጥ አስቦ መነሳትን ይፇሌጋሌ፡፡ሇውጥ 

ግሌፅ የሆነ ፇቃዯኝነትን ይፇሌጋሌ፡፡ሇውጥን ሳንፀባርቅ ሁሌ ግዛ ህሌውናህ በህይወቴ ዘሪያ 

ይሰማኛሌ፡፡ዚሬ ያሇሁበት ስፌራ ያዯረስከኝ አንተ ነህ፡፡ወትሌቅም ሆነ ትናንሽ ሇውጦች ስሇመሩኝ 

እጆችህ አመሰግንሀሇሁ፡፡_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ክፌሌ 5 

መግቢያ፡ አሁን ግዛው ሃገሪቱን የመሌቀቂያ ነው፡፡እስራኤሊውያን እየተንቀሳቀሱ 

ነው፡፡የሇመደትን ነገር ሁለ ጥሇው እየሄደ ነው፡፡ሀሳባቸውን ከመሇወጣቸው በፉት ዯህና ሁኑ 

ብል መሰናበት ያስፇሌጋሌ፡፡”እግዙአብሄር ሇአብርሏም የገባሇት ተስፊ እና የእኛ በረከት” 
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በሚሇው ክፌሌ ውስጥም ከእንዯ እነዙህ አይነት ሀሳቦች ጋር ስንታገሌ ነበር፡፡አብርሏም 

እግዙብሄር ገና ሉያሳየው ወዲሇው ምዴር ነው የተጠራው፡፡እግዙአብሄር በፌጥረት 15፡13-14 

ሊይ ሩ ከላሊ ምዴር እዯሚጠራ ነግሮታሌ፡፡ነገር ግን እግዙአብሄር ሌክ ሇአብርሏም ፣ሇይስሃቅ 

፣ሇያዕቆብ ቃሌ አንዯገባሊቸው ሙሴንም ህዜቡን ከግብፅ መርቶ ወዯ ተስፊይቱ ምዴር ሲያወጣ 

አብሮት ሆኗሌ፡፡ እስራኤሊውያን ህይወታቸው በግብፅ የሚያውቁትን ህይወት አንዯሚመስሌ 

ነው የተረደት ፡፡ነገር ግን እግዙብሄር ሇአብርሏም እና ሇሩ በተስፊ ቃሌ የሰጣቸው የራሳቸው 

ምዴር ያሊቸው ህዜቦች አንዯሆኑ አያውቁም፡፡እግዙአብሄር ግን ታማኝ ሆኖ ተስፊውን ፇፀመ፡፡ 

ትግበራ፡ 

1. ህይወታችሁ የተጨቆነ አንዯሆነ ታስባሊችሁ? ህይወት እሱ ብቻ መስሎችሁ 

ዯምዴማችሁ ተቀምጣችኋሌ? ወይንስ እግዙብሄር ነፃነት ፣መሌካም 

አጋጣሚዎች፣እረፌት ፣ሰሊም የተሞሊበት አዱስ  ስፌራ አጋጅቶ ወዯዚ እየጠራችሁ 

አንዯሆነ ታስባሊችሁ? የእናንተ የተስፊ ምዴር ምን ይሆን?____________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ዚሬም እግዙአብሄር እናንተን ከማንኛውም ባሪያ አዴርጎ ከገዚችሁ ፣እንዲትንቀሳቀሱ 

ካዯረጋችሁ ነገር ነፃ ሉያወጣችሁ ይፇሌጋሌ፡፡እስቲ ነፃ መውጣት የምትፇሌጉበት ነገር 

ምንዴነው ?ወዯተስፊይቱ ምዴር እንዲትመሇከቱ ያዯረጋችሁ ነገር ምንዴነው 

?እግዙአብሄርን ሌትጠይቁት የምትፇሌጉት ነገር ምንዴነው? ምናሌባት በክፈ ሌምምዴ 

ወይንም ዯግሞ የተሊያዩ ሱሶች ባሪያ አዴርገው ገዜተዋችሁ ይሆናሌ፡፡ምናሌባት 

ግንኙነታችሁ ፣ዜንባላያችሁ ባሪያ አዴርጓችሁ ይሆን?እግዙአብሄር በሰጣችሁ በረከት 

ዯስ አንዲትሰኙ ያዯረጋችሁ ነፃ መውጣት የምትፇሌጉበት ነገር ምን ይሆን?_________ 

_______________________________________________________________ 

የምናሰሊስሇው፡ እግዙአብሄር ወዯእሱ አንዴንመጣ ይጋብናሌ ይጠራናሌ፡፡እንዯእስራኤሊውያን 

በተሇያዩ ነገሮች ባሪዎች ሆነን ወይንም ተጨቁነን ከሆነ እግዙአብሄር እንዱህ ይሊሌ ኑ! አስቲ 

ማቴዎስ 11፡28 ሇማየት ግዛ ውሰደ ፌሊጎቱ ካሊችሁ ቁጥር  29 አና 03 ጨምራችሁ 

እዮ፡፡ቁጥሮቹ በጣም አጭር ናቸው፡፡በካርዲችሁ ሊይ ፃፎቸው አና አሰሊስሎቸው፡፡እየሱስ ወዯ እሱ 

አንዴንመጣ ይጋብናሌ፡፡ከህይወት ሸክም ሉገሊግሇን ይፇሌጋሌ፡፡ ሇዙህ ጥሪው ምሊሽ ሰጥታችሁ 

ነግሳችሁ በእረፌት የተሞሊ ነፃነታችሁን አግኙ፡፡ 
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ፀልት፡ ጌታ ሆይ ወዲንተ አንዴመጣ ጠርተህኛሌ፡፡ፌቅርህን አንዴቀበሌ ጋብህኛሌ፡፡እባክህ 

በመንፇስህ አስታጥቀኝ፡፡ባሪያ ካዯረገኝ ነገር ሁለ ነፃ  ወጥቼ በኃይሌ አንና በዯስታ 

አንዴኖርሌህ አዴርገኝ፡፡እንተ ጌታዬ ነህ፡፡አንተ አምሊኬ ነህ፡፡የወዯዴከኝ እና የፇጠርከኝ ሌጅህ 

ነኝ፡፡ከህይወት እስራት ስሇፇታኸኝ  ከተያዜኩበት ባርነት ነፃ ስሊወጣኸኝ 

አመሰግንሀሇሁ፡፡_______________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ክሇሳ 

 

አርነታችን የሆነው 

የእግዙአብሄር ጥሪ 

ከፌሌ 1 
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አርነታችን የሆነው የእግዙአብሄር ጥሪ - I 

 

  

                                                                                                                         

ክሇሳ 

በመጀመረያዎች  የፀአት አስራሁሇት ምዕራፍች ውስጥ ብዘ መረጃዎችን ተመሌክተናሌ 

1. በዙህ ታሪክ ውስጥ ጠቃሚ ናቸው የምትሎቸውን አምስት ገፀ ባህሪያት ግሇፁ 

  ሀ.________________________________________________________ 

  ሇ.________________________________________________________ 

  ሏ._______________________________________________________ 

  መ._______________________________________________________ 

  ሠ ._______________________________________________________ 

2. በማቅሇሚያ ማርከራችሁ በፀአት 6፡6-8 ያለትን እግዙአብሄር ሇሙሴ የሰጠውን 

የተስፊ ቃልች ምሌክት አዴርጉባቸው፡፡እነዙህ አስፇሊጊ የተስፊ ቃልች በዙህ ወሳኝ ግዛ 

ሇምንዴነው እግዙአብሄር  የሰጠው ? 

3. ጠኙን መቅሰፌቶች ርዜሩ  

  

     ሀ.____________________________________________________ 

     ሇ.____________________________________________________ 

     ሏ.___________________________________________________ 

     መ.___________________________________________________ 

     ሠ.____________________________________________________ 

     ረ._____________________________________________________ 

     ሰ._____________________________________________________ 

     ሸ._____________________________________________________ 

     ቀ._____________________________________________________ 
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4. እነዙህን ተአምራዊ ምሌክቶች እግዙአብሄር አዴርጓቸዋሌ፡፡በፀአት 7፡4-5 ባሇው ክፌሌ 

ውስጥ እግዙአብሄር አነዙህን ተአምራቶች የዯረገው ግብፃውያን ምን አንዱረደ ፇሌጎ 

ነው?___________________________________________________________ 

5. ከበኩር ጋር በተያያ ትርጉም ያሇው ምን መረዲት አነኛችሁ?__________________ 

_______________________________________________________________ 

6. የፊሲካው መብሌ ምን ነበር?ሇምንዴነው ይህ መብሌ ሇእስራኤሊውያን የመጨረሻው 

መብሌ የሆነሊቸው?_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ነፃነታችን የሆነው የእግዙአብሄር ጥሪ የሚሇው ትምህርት መዜጊያ-1 ፡ ጥናታችሁን 

እንዴትገፈበት እናበረታታችኋሇን፡፡በብዘ እየተማራችሁ ነው፡፡በቀሊለ መፅሏፌ ቅደስን 

እየቃኛችሁ ነው፡፡እናንተን ከእግዙአብሄር ቃሌ ጋር የሚያቀራርቧችሁን ታሪኮች 

አንብባችኋሌ፡፡በጥናታችሁ ውስጥ እግዙአብሄር ሇእናንት በግሊችሁ በሚናገራችሁ ቃሌ ብዘ 

መፅናናት እያገኘችሁ ነው፡፡እግዙአብሄር ሇእናንት ያሇውን ፌቅር እና ከእናንተ ጋር ምን 

ያህሌ መቀራረብ አንዯሚፇሌግ እየተማራችሁ ነው፡፡ 

ፀልት፡ ጌታ ሆይ ሇአብርሏም ፣ሇይስሃቅ፣ሇያዕቆብ የገባኸውን ተስፊ በታማኝነት 

ፇፅመሀሌ፡፡ህዜብህን ባሪያ ካዯረገው ነገር ሁለ ነፃ አውጥተሀሌ፡፡ሌክ ሇእነሱ ታማኝ 

እንዯሆንክ ሇእኔም ታማኝ ነህ፡፡በህይወቴ ውስጥ በሰዎች ወይንም በሁኔታዎች 

እንዯተጨቆንኩ ሲሰማኝ አንተ ከእኔ ጋር አንዲሇህ አስባሇሁ፡፡አንተ  ከእኔ ጋር ነህ 

፣ታስታጥቀኛሇህ፡፡ሇየእሇቱ የሚበቃኝን ኃይሌ ታስታጥቀኛሇህ፡፡ከኃጢአት ባርነት ነፃ 

አውጥተህ አዱስ ህይወትን ስሇሰጠኸኝ አመሰግናሇሁ፡፡___________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 


