አባታችን አብርሃም
ትምህርት ሁሇት
የአብርሃም ሕይወት
ቀዯምት ትርጉም

Father Abraham
Lesson Two
The Life of Abraham
Original Meaning
ተርጓሚ፡ እሸቴ በሇጠ ጨመረ
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እናስተዋውቅዎ
የሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ እንዯ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1997 ዓ.ም. ተመሠረተ፡፡ ይህ
አገሌግልት አትራፊ ያሌሆነ ዴርጅት ሲሆን፣ መጽሏፍ ቅደሳዊ አስተምህሮዎችን ሇመሊው
ዓሇም በነጻ ሇማዲረስ የተቋቋመ ነው፡፡ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ያሇውን ጤናማ፣ መጽሏፍ
ቅደሳዊ - መሠረት ያሇው ክርስቲያናዊ የአመራር ስሌጠና ፍሊጎት ምሊሽ ሇመስጠት፣ ምንም
ዓይነት የስሌጠና ግብዓቶች የማግኘት እዴሌ ሇላሊቸው ክርስቲያን መሪዎች የሴሚነሪ
ሥርዓተ-ትምህርቶችን በማጋጀት እናሰራጫሇን፡፡ ሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ በመሊውም
ዓሇም ሇሚገኙ ክርስቲያን መሪዎችና ፓስተሮች የተመጣጠነ ዋጋ ያሇው፣ በዯጋፊዎች
የሚታገዜ፣ ሇተጠቃሚው ምቹ፣ በሌዩ ሌዩ የመገናኛ ብዘሃን ዳዎች የታገ ሥርዓተትምህርት በአምስት ቋንቋዎች (በእንግሉዜኛ፣ በስፓኝ፣ በራሺያኛ፣ በማንዲሪን ቻይንኛ እና
በአረብኛ) አስተርጉሞ አሰራጭቷሌ፡፡ ሁለም ትምህርቶች የተጻፉት፣ የተጋጁት እና
የታተሙት በአገሌግልቱ ውስጥ ሲሆን በ The History Channel©. In 2009 ካለት ጋር
በቅርፅና በጥራት ተመሳሳይነት አሊቸው፡፡ የሰርዴ ሚሉኒየም ሥራ ማሇትም ጥራት ሊሇው
የማስተማሪያና የአኒሜሽን የቪዱዮ ፕሮዲክሽን ሥራዎቹ ሁሇት የቴሉ አዋርዴ ሽሌማቶችን
ተቀብሎሌ፡፡ የማስተማሪያ ግብዓቶቻችን በዱቪዱ፣ በህትመት፣ በኢንተርኔት ማስተሊሇፊያ
ዳዎች፣ በሳተሊይት የቴላቪዥን ስርጭት፣ በራዱዮና በቴላቪዥን ስርጭቶች ሇማቅረብ
በሚያስችሌ መሌክ የተቀረፁ ናቸው፡፡
ስሇ አገሌግልታችን የበሇጠ መረጃ ሇማግኘትና እንዳት የአገሌግልቱ ተጠቃሚ መሆን
እንዯምትችለ ማወቅ ከፈሇጋችሁ፣ www.thirdmill.org የተሰኘውን ዴረ-ገጽ ጎብኙ፡፡
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ማውጫ
1. መግቢያ
2. ትስስር/ግንኙነት
ትርጓሜ
ዏይነት
ዲራ
ተምሳሉት
ጥሊነት
ጥቅሌ ሃሳብ
3. እንዴምታ
መሠረታዊ ተፅዕኖ
ዏቢይ መሪ ሃሳቦች
መሇኮታዊ ጸጋ
የአብርሃም ታማኝነት
የአብርሃም በረከቶች
በአብርሃም በኩሌ የተሰጡ በረከቶች
አምስቱ ዯረጃዎች
ዲራ እና ቀዯምት ሌምምድች
ከላልች ጋር የነበሩ ቀዯምት ግንኙነቶች
ቃሌ ኪዲን ከእግዙአብሔር ጋር
ከላልች ጋር የነበሩ የኋሊ ግንኙነቶች
ትውሌዴና ሞት
4. ማጠቃሇያ

3|የ አ ብ ር ሃ ም ሕ ይ ወ ት

ትምህርት ሁሇት

ቀዯምት ትርጉም

1. መግቢያ
የክርስቶስ እውነተኛ ተከታዮች ቅደሳት መጻሕፍትን ይወዴዲለ፡፡ በበርካታ የተሇያዩና በጣም ግሇሰባዊ
በሆኑ መንገድች ሇሕይወታችን ሲናገሩን እናገኛቸዋሇን፡፡ ይህም ቅደሳት መጻሕፍትን አስመሌክቶ በፍፁም
ሌንነጋው የማይገባን የከበረ እውነት ነው፡፡ ሆኖም ይህ አስዯናቂ በሆነ መንገዴ ግሇሰባዊ ይት ያሇው
የቅደሳት መጻሕፍት አዴማስ ወትር ሌናስታውስ የሚገባንን አንዴ ነገር እንዲናስተውሌ ያዯርገናሌ፡፡
መጽሏፍ ቅደስ ሇእኔ ወይንም ሇእናንተ በቀጥታ አሌተፃፈም፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ፣ ቅደሳት መጻሕፍት
የተጻፉት ከብዘ ሺህ ዓመታት በፊት ይኖሩ ሇነበሩ ላልች ሰዎች ነው፡፡ ስሇዙህ ቅደሳት መጻሕፍት ዚሬ
በእኛ ሕይወት ተግባራዊ የሚሆኑበትን መንገዴ ሇመረዲት ስንጥር፣ መነኛው ተዚምድአችን በቅደሳት
መጻሕፍት ቀዯምት ፍቺ ሊይ የተመሠረተ መሆኑን ሌናረጋግጥ ይገባሌ፡፡
ይህ አባታችን አብርሃም የሚሌ ርዕስ የሰጠነው ተከታታይ ትምህርት ነው፡፡ በዙህም ትምህርት በፍጥረት
11፡10 -25፡18 የሚገኘውን የአብርሃምን ሕይወት እንመረምራሇን፡፡
ይህኛው ዯግሞ ከሦስቱ የመግቢያ ትምህርቶች ሁሇተኛው ሲሆን፣ “የአብርሃም ሕይወት፡ ቀዯምት ትርጉም”
የሚሌ ርዕስ ሰጥተነዋሌ፡፡ በዙህ ትምህርት የአብርሃምን ሕይወት ሲጻፉ በነበረበት መን እና ከተፃፈሊቸው
ሰዎች አንፃር መመሌከት ምን ያህሌ አስፈሊጊ እዯሆነ እንመሇከታሇን፡፡ እነዙህ ታሪኮች በሙሴ መሪነት ወዯ
ተስፋዪቱ ምዴር ይጓዘ በነበሩት እስራኤሊውያን ሊይ ምን ቀዯምት ተፅዕኖ እንዱያሳዴሩ ታስቦ እንዯተፃፉ
እንመረምራሇን፡፡
የፍጥረት 11፡10-25፡18 ቀዯምት ትርጉም ሁሇት ዏበይት ጉዲዮችን በመዲሰስ እንመሇከተዋሇን፡፡
በመጀመሪያ፣ በአብርሃም የሕይወት ታሪክና በቀዯምት ተዯራሲያኑ ሌምምድች መካከሌ ሙሴ ሉያመሇክት
የፈሇገውን ትስስር እናመሇክታሇን፡፡ ሁሇተኛ ዯግሞ፣ እነዙህ ትስስሮች በቀዯምት ተዯራሲያኑ ንዴ
የነበራቸውን ጥቂት እንዴምታዎች ጠቅሇሌ አዴርገን እንመሇከታሇን፡፡
የአብርሃምን ሕይወት ቀዯምት ትርጉም ከመመሌከታችን አስቀዴሞ፣ ባሇፈው ትምህርት የተመሇከትነውን
ቆም ብሇን መከሇስ ይገባናሌ፡፡ እስከዙህች ነጥብ ዴረስ፣ በሁሇት ወሳኝ ጉዲዮች ሊይ አተኩረናሌ፡፡
በመጀመሪያ፣ ፍጥረት 12፡1-3 በአብርሃም ሕይወት ውስጥ የሚገኙ አራት ዏቢይ መሪ ሃሳቦችን
እንዯሚገሌጥ አመሌክተናሌ፡፡ እግዙአብሔር ሇአብርሃም የገሇጠው በጎነት (እግዙአብሔር ሇአባታችን
ምህረትን በብዘ መንገዴ አሳይቶታሌ)፣ አብርሃም ሇእግዙአብሔር ታማኝ የመሆን ሃሊፊነቱ (አብርሃም
እርሱን እንዱታዜ እግዙአብሔር የሚጠብቅበት መንገድች)፣ የእግዙአብሔር በረከት ሇአብርሃም (ታሊቅ
ህዜብ፣ ብዘ ሌጆች፣ ምዴር እና ታሊቅ ስም)፣ በአብርሃም አማካይነት የእግዙአብሔር በረከት ሇላልች
(አብርሃም ሇምዴር ወገኖች ሁለ በረከት እንዯሚሆን የተነገረ ተስፋ)፡፡
ከዙህም ባሻገር፣ እነዙህ መሪ ሃሳቦች በፍጥረት ውስጥ የአብርሃምን ታሪክ ቅርፅ እንዱይዜ ያዯረጉበትን
መንገዴም አይተናሌ፡፡ የአብርሃም ታሪክ በአምስት ሚዚናዊ ዯረጃዎች እንዯሚከፈሌም አውቀናሌ፡፡
በመጀመሪያ፣ በ11፡10-12፡9 ውስጥ በሚገኘው በአብርሃም ዲራና ቀዯምት ሌምዴ ጀምረናሌ፡፡ ሁሇተኛ፣
አብርሃም ቀዯምት በሆኑት ጊዛያቱ ከተሇያዩ የህዜብ ወገኖቸ ጋር በነበረው ግንኙነት ሊይ ያተኮሩ የተሇያዩ
ትዕይንቶችን በፍጥረት 12፡10-14፡24፡፡ በፍጥረት 15፡1-17፡27 እግዙአብሔር ከአብርሃም ጋር በገባው ቃሌ
ኪዲን ሊይ ያተኮረውን ሦስተኛውን ማዕከሊዊ ክፍሌ፡፡ አራተኛውንና አብርሃም ከላልች ህዜቦች ተወካዮች
ጋር የነበረውን የኋሊ ግንኙነት በፍጥረት 18፡1-21፡34 ተመሌክተናሌ፡፡ አምስተኛው አንጓ ዯግሞ
የአብርሃምን ዜርያና ሞት የሚተርከው በፍጥረት 22፡1-25፡18 የሚገኘው ነው፡፡
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እነዙህ አምስት ዯረጃዎች የአባታችንን ሕይወት በሚዚናዊነት ያቀርቡሌናሌ፡፡ ሦስተኛውና በ15፡1-17፡27
የሚገኘው፣ እግዙአብሔር ከአብርሃም ጋር ያዯረገውን ቃሌ ኪዲን የሚናገረው ክፍሌ፣ የአብርሃም ሕይወት
ማዕከሊዊ ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ ሁሇተኛውና አራተኛው ክፍልች ዯግሞ ሁሇቱም አብርሃም ከላልች ሰዎች ጋር
በነበረው ግንኙነት ሊይ ስሇሚያተኩሩ ተዚማጅነት አሊቸው፡፡ የመጀመሪያውና የመጨረሻዎቹ ክፍልች
ዯግሞ የአብርሃምን ሕይወት የመጨረሻ ምዕራፍ፣ በማመሌከት ያሇፈውን የር ግንደን በማመሌከት
ወዯፊት ይስቡናሌ፡፡
በብዘ ረገዴ፣ ይህ ትምህርት በአብርሃም ሕይወትና ውቅርና ይት ሊይ በሚገኙ መረዲቶች ሊይ የተገነባ
ነው፡፡ ይህንን ክሇሳ በሌቡናችን ይን፣ ወዯዙህ ትምህርት ዏበይት ትኩረት፣ ማሇትም በፍጥረት መጽሏፍ
ወዯሚገኘው የአብርሃም ሕይወት ቀዯምት ትርጉም እንሸጋገራሇን፡፡ በአብርሃም ሕይወት ታሪኮችና እነዙያን
ታሪኮች ሇመጀመሪያ ጊዛ በተቀበለት እስራኤሊውያን ሌምምድች መካከሌ ያሇውን ትስስር/ግንኙነት
በመመሌከት እንጀምር፡፡

2. ትስስር/ግንኙነት
በእነዙህ ተከታታይ ትምህርቶች የአብርሃምን ሕይወት የምንፈታበትን መንገዴ የምንገነባው ታሪኮቹ
በቀዯምትነት የተፃፉት በሙሴ መን መሆኑን እና በዙያን መን እንዯነበሩ ሁለ ዚሬም እንዯዙያው ብርቱ
መሆናቸውን በመረዲት ሊይ ይሆናሌ፡፡ አብዚኞቹ ነቃፊ ምሁራን እነዙህ ታሪኮች በሙሴ መን መጻፋቸውን
አያምኑም፣ ሆኖም የብለይ ኪዲን ላልች ክፍልችና ኢየሱስም ራሱ ፍጥረትን ሙሴ እንዯጻፈው
አመሌክተዋሌ፣ በዙህም ምክንያት የዙህ መን ክርስቲያኖች የዙህ መጽሏፍ ጸሏፊ ሙሴ ስሇመሆኑ እውቅና
ሉሰጡ ይገባሌ፡፡ በዙህ ተከታታይ ትምህርት ግን አንዴ እርምጃ እሌፍ የማሇት ዓሊማ አንግበናሌ፡፡ እነዙህን
ታሪኮች ሙሴ የመጻፉን እውነታ እንዴንጨብጥ ብቻ ሳይሆን፤ ሇምን እንዯፃፋቸውም ጭምር ማወቅ
እንሻሇን፡፡ ስሇ አብርሃም ሕይወት የነበረው አመሇካከት ምን ነበር? የመጻፉ ዓሊማ ምን ነበር? የአብርሃምን
ሕይወት ቀዯምት ትርጉም ሇመመርመር የሚያዋጣው አንደ መንገዴ የአብርሃምን ታሪኮች ከቀዯምት
ተዯራሲያኑ ማሇትም ከግብፅ ወዯ ተስፍዪቱ ምዴር በእርሱ መሪነት ከተጓዘት እስራኤሊውያን ሌምምድች
ጋር ሙሴ ያስተሳሰረበትን መንገዴ መመሌከት ነው፡፡
ሙሴ ስሇ አብርሃም የጻፋቸውን ታሪኮች ከቀዯምት ተዯራሲያኑ ጋር እንዳት እንዲስተሳሰራቸው
ሇመመርመር፣ ሦስት ጉዯዮችን እንዲስሳሇን፡፡ መጀመሪያ፣ ስሇ እነዙህ ትስስሮች ስንናገር ምን ማሇታችን
እንዯሆነ እናያሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ በአብርሃም ሕይወት ታሪኮች ውስጥ የሚታዩ ጥቂት የትስስር ዓይነቶችን
እንሇከታሇን፡፡ ሦስተኛ፣ በእነዙህ ታሪኮች ውስጥ ያለ ትስስሮችን በአብርሃም ሕይወት ውቅረ ውስጥ
ያለትን አምስት እርከኖች በመመሌከት እናጠቃሌሊቸዋሇን፡፡ ትስስር ስንሌ ምን ማሇታችን እንዯሆነ
በመመሌከት እንጀምር፡፡

ትርጓሜ
በብዘ መንገድች፣ ሙሴ የአብርሃምን የህይወት ታሪኮች በሚያጠናቅርበት ወቅት፣ ራሱን ያገኘው ሁለም
የመጽሏፍ ቅደስ ታሪክ ጸሏፈዎች ራሳቸውን ባገኙበት ስፍራ ነበር፡፡ በሁሇት ዓሇማት መካከሌ ቆሞ ነበር፡፡
በአንዴ በኩሌ፣ ሙሴ እኛ “ያኛው ዓሇም” ብሇን የምንጠራውን የአብርሃምን ዓሇም ታሪክ ተቀብል ነበር፡፡
ከ500 ወይም 600 ዓመታት ቀዯም ብል በአብርሃም ሕይወት ምን እንዯተከናወነ አንዴም ከትውፊት
አሇበሇዙያም ከእግዙአብሔር ሌዩ መገሇጥ አውቆ ነበር፡፡ በዙህ ረገዴ፣ መሴ አስቀዴሞ የተገናኘው
ከጥንታዊው የአብርሃም የሕይወት መን ጋር ነበር፡፡
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በላሊ በኩሌ ግን፣ ሙሴ የተጋጠመው ራሱ ከኖረበት መን ማሇትም የሙሴና እና እርሱን ይከተለ የነበሩ
እስራኤሊውያን የኖሩበትን እኛም “የእነርሱ ዓሇም” ብሇን ከምንጠራው ጋር ነበር፡፡ በዙያን መን ይኖሩ
የነበሩትን የእግዙአብሔር ህዜብ እንዯሚመራ መሪ፣ በእነርሱ ዓሇም የነበሩዋቸውን መሻቶች ሇማሟሊት
በሚያስችሊቸው መንገዴ ሙሴ ስሇ ጥንታዊው የአብርሃም የሕይወት መን ታሪክ ጽፎሊቸዋሌ፡፡
ሙሴ “በዙያኛው ዓሇም” ማሇትም በአብርሃም የሕይወት መንና “በእነርሱ ዓሇም” (እርሱ በኖረበት መን)
መካከሌ መካከሇኛ በመሆን፣ በአባታችን ሕይወትና በአንባቢዎቹ ሕይወት መካከሌ ትስስር በመፍጠር
የጻፈሊቸውን ታሪክ ጠቀሜታ እንዱያስተውለ ማዴረግ ዓሊማው ነበር፡፡ ይህም ማሇት፣ ሙሴ ታሪኮቹን
የመረጠውና ቅርፅ ያስያዚቸው ይከተለት የነበሩ እስራኤሊውያን የአብርሃም ሕይወት ከእነርሱ ህይወት ጋር
ትስስር እንዲሇው እንዱያስተውለ ሇማዴረግ ነበር ማሇት ነው፡፡ ከዙህ ሊቅ ያሇው ዯግሞ፣ ሙሴ ይህንን
የጻፈው ተዯራሲያኑ በአብርሃም ሕይወትና በዚሬው በእነርሱ ሌምምድች መካከሌ ያሇውን ተመሳሳይነትና
ተቃርኖ እንዱያስተውለ ሇማዴረግ ነበር፡፡ አንዲንዴ ጊዛ እነዙህ ንፅፅሮችና ተቃርኖዎች ጨረፍታ ሲሆኑ
አንዲንዴ ጊዛ ዯግሞ በጣም ጠሇቅ ያለና ዜርዜር ናቸው፣ ሆኖም ሙሴ በሁለም ምዕራፎች በአብርሃም
ሕይወትና በእርሱ ተቀዲሚ ተዯራሲያን ሕይወት መካከሌ ወዲሇው ንፅፅርና ተቃርኖ ያመሇክታቸዋሌ፡፡
እንግዱህ የትስስርን መሠረታዊ ሃሳብና ተቀዲሚ ትርጉሙን ከተመሇከትን፣ ወዯ ሁሇተኛው ነገረ ጉዲያችን
እንሸጋገር፣ እርሱም በአብርሃም ሕይወትና በተቀዲሚ ተዯራሲያኑ በእስራኤሊውያን ሌምምድች መካከሌ
ያለትን የትስስር ዓይነቶች የምንዲስስበት ነው፡፡

ዓይነቶች
ሇአንባቢዎቹ አግባብነት ያሇው መሌዕክት የሚያስተሊሌፍ የትኛውም ታሪክ፣ አንባቢዎቹ ሉረደ የሚችለትን
ዓሇም ይዝ መቅረብ ይገባዋሌ፡፡ ታሪኩ የተከናወነበት ዓሇም ከገሃደ ዓሇም ፍፁም የተሇየ ከሆነና፣
አንባቢዎቹ ከታሪኩ ገፀ-ባህርያትና መሪ ሃሳቦች ጋር ተዚማጅነት ከላሊቸው፣ ታሪኩ ፋይዲቢስ ነው፡፡ ወይም
በዙህ ትምህርት ቋንቋ ሇማስቀመጥ፣ ያ የአብርሃም ዓሇም፣ ከእነርሱ ከሙሴና ከእስራኤሊውያን ዓሇም ጋር
ጨርሶውኑ የተሇያየ ከሆነ፣ ስሇ አብርሃም የተፃፉት ታሪኮች ሇእስራኤሊውያን ትርጉም የሇሽ ወይም
ፋይዲቢስ ይሆናለ፡፡ ስሇዙህ፣ ሙሴ በአብርሃም ዓሇምና ወዯ ተስፋይቱ ምዴር በሚጓዘት በእስራኤሊውያኑ
ዓሇም መካከሌ ትስስርን ሇመፍጠር ብርቱ ጥረት አዴርጓሌ፡፡
በዙህ ትምህርት ከፊታችን የምንጋፈጠው ጥያቄ ሙሴ እነዙህን ትስስሮች እንዳት ግሌጽ አዯረጋቸው?
የሚሇወ ነው፡፡ ስሇ አብርሃም የጻፋቸውን ታሪኮች ከአንባቢዎቹ ጋር ሉተሳሰር በሚችሌ መንገዴ እንዳት
አዋቀራቸው? በዙህ ትምህርት ወዯፊት ስንገፋ፣ ሙሴ ገባውን ከእስራኤሊውያን ሌምምድች ጋር
ያስተሳሰረው በሦስት ዋና መንገድች መሆኑን እናያሇን፡፡ አንዯኛ፣ ታሪኮቹን የጻፋቸው እስራኤሊውያን
እያሇፉባቸው ያለትን ነገሮች ታሪካዊ ዲራ እንዱያመሇክቷቸው አዴርጎ ነው፡፡ ሁሇተኛ ዯግሞ፣ የጻፈው
ትረካዎቹ እስራኤሊውያን ሉከተለ የሚገባቸውን ወይም ሉርቁ የሚገባቸውን ነገሮች ተምሳሉት
እንዱያሳዋቸው ነው፡፡ ሦስተኛ፣ የጻፈው አብዚኞቹ የአባቶቻቸው ሌምምድች የእስራኤሊውያኑን ሌምምድች
በጥሊነት ወይም በጨረፍታ እንዯሚያመሇክቱ ሇማሳየት ነው፡፡ ወዯፊት በዙህ ትምህርታችን እነዙህን
የመሳሰለ ትስስሮችን ዯጋግመን ስሇምንመሇከት፣ ሇአሁኑ ሙሴ ሇተቀዲሚ ተዯራሲያኑ የአብርሃም ሕይወት
ምን ያህሌ ጠቃሚቸው መሆኑን ሇማሳየት የተጠቀመባቸውን እነዙህን ሦስት ስሌቶች እናስተዋውቃሇን፡፡

ዲራዎች
በብዘ መንገድች፣ ይህኛው ከየትኞቹም ትስስሮች ይሌቅ በቀሊለ የሚሇየው ዓይነት ነው፡፡ በየትኛውም
የሕይወት ጉዝ ሊይ ሇሚገኙ ሰዎች አሁን እያሇፉባቸው ያለትን ነገሮች ዲራ ማመሌከትን ዒሊማ አዴርጎ
ታሪክን መናገር የተሇመዯ ነው፡፡ ወሊጆች ዯጋግመው ይህንን ሇሌጆቻቸው ያዯርጋለ፣ አስተማሪዎች
6|የ አ ብ ር ሃ ም ሕ ይ ወ ት

ትምህርት ሁሇት

ቀዯምት ትርጉም

ትምህርታቸውን በዙህ መንገዴ ይገሌጻለ፣ መጋቢዎች፣ እና የፖሇቲካ መሪዎችም ሳይቀር ተመሳሳዩን
ያዯርጋለ፡፡ ሇተዯራሲያኖቻችን ታሪክ ስንነገር ታሪካዊ ዲራን ሉየገኙበት በሚያስችሊቸው መሌክ አያይን
እናቀርብሊቸዋሇን፡፡
እንግዱህ ከአብርሃም ሕይወት ጋር በተያያ፣ ይህንን ትስስር በዙህ መንገዴ እንገሌፀዋሇን፡ እስራኤሊውያን
አሁን እየተሇማመደት ያሇው ነገር ታሪካዊ ስረመሠረቱ በአብርሃም ሕይወት በተከናወኑት ዴርጊቶች ውስጥ
መሆኑን ሙሴ ሲያመሇክተን የታሪካዊ ዲራውን ትስስር እንመሇከታሇን፡፡ ሇምሳላ፣ ከነዓንን እንዯ እስራኤሌ
ምዴር አዴርጎ የመመሌከቱን ታሪካዊ ዲራ ሙሴ ያብራራበትን መንገዴ እንውሰዴ፡፡ በፀአት ወቅት
እስራኤሊውያን ወዯ ከነዓን ምዴር ያንን ያህሌ ርቀት መጓዜ ሇምን አስፈሇገ ብሇው ብዘ ጊዛ ግራ
መጋባታቸውን ታስታውሳሊችሁ፡፡ ወዯዙያ ምዴር ሳይዯርሱ እንዲይቆሙ ሙሴ ሇምን ከሇከሊቸው?
በበርካታ ወቅቶች፣ ሙሴ ሇዙህ ጉዲይ ምሊሽን የሰጠው ስሇ አብርሃም ሕይወት ዜርዜር ታሪካዊ ዲራ
በማቅረብ ነው፡፡ ቃሌ በቃሌ፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃም በከነዓን ርስትን እንዯሰጠው በመጥቀስ እነርሱም
በከነዓን ምዴር እንዲሊቸው እስራኤሊውያን እንዱያስተውለ ያዯርጋሌ፡፡ ሇምሳላ፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃም
በፍጥረት 15፡18 እንዱህ ተናግሯሌ፡

“…ከግብፅ ወንዜ ጀምሮ እስከ ትሌቁ ወንዜ እስከ ኤፍራጥስ ወንዜ ዴረስ ይህችን ምዴር ሇርህ
ሰጥቻሇሁ፤” (ፍጥረት 15፡18)
ይህ ምንባብ ሙሴ እስራኤሌ ከነዓንን መውረስ አሇባት ብል የሚጎተጉትበትን መሠረቱን ወይም ታሪካዊ
ዲራውን ያመሇክተናሌ፡፡ እግዙአብሔር ያንን ምዴር ሇትሌቁ አባታቸው ሰጥቷሌ እና እነርሱ የእርሱ
ዜርያዎች በመሆናቸው ተሰጥቷቸዋሌ፣ ስሇዙህ በላሊ ምዴር መቀመጥ አግባብነት የሇውም፡፡
የአብርሃምን ሕይወት በበሇጠ ጥሌቀት ስንመረምር ሙሴ ዯግሞ ዯጋግሞ እነዙህን የመሳሰለ ታሪካዊ
ዲራዎችን ያመሇክተናሌ፡፡ ሙሴ የአብርሃምን ሕይወት በእርሱ መን ከነበረው ከእስራኤሌ ጋር ያገናኘበት
ሁሇተኛው መንገዴ ተምሳሉቶችን ማሳየት ነው፡፡ በእነዙህ ታሪኮች ውስጥ ተምሳሉትነት እንዳት እንዲገሇገሇ
እንመሌከት፡፡

ተምሳሉቶች
ሙሴ ስሇ አብርሃም ሕይወት የጻፋቸውን ታሪኮች ቀዯምት ተዯራሲያኑ እንዯ ተራ ታሪካዊ ዲራ ብቻ
እንዱቀበሎቸው አይፈሌግም፤ በአብርሃም ሕይወት በነበሩ ሁኔታዎችና በእርሱ ሁኔታዎች መካከሌ ያለትን
ዏቢይ መመሳሰልች ያስተውለ ንዴ በአባታችን ሕይወት ውስጥ የነበሩትን በርካታ ሁኔታዎች
ይገሌጥሊቸዋሌ፡፡ እነዙህ መመሳሰልች ሇአብርሃም ተዯራሲያን ግብረገባዊ ጉዲዮችን የሚዲስሱ ናቸው፡፡
እነዙህ መመሳሰልች እስራኤሌ ሉከተሌ የሚገባውን ተምሳሉት እና አሻፈረኝ ሉሌ የሚገባውን ሇማሳየት
ሚያገሇግለ መሆኑን ሙሴ አመሌክቷሌ፡፡
ተምሳሉቶችን ወይም ምሳላ የሚሆኑ ነገሮችን ማመሌከትን ዒሊማ አዴርጎ ታሪክን መናገር ከአዴማጮቻችን
ጋር ታሪኮችን ማስተሳሰር የተሇመዯው መንገዴ ነው፡፡ ሁሌ ጊዛም የሚሆነው እንዱሁ ነው፡፡ በሥራ ቦታ
አንዴን ሰው ይህን አዴርግ ወይም አታዴርግ ብሇን ስንመክር የምናዯርገው ያን በማዴረግ ወይም
ባሇማዴረግ ከዙህ ቀዯም የሆነን ታሪክ ማንሳት ነው፡፡ ሌጆች በትምህርት ቤት በርትተው መሥራት ሇምን
እንዯሚገባቸው ስናስተምር፣ ከዙህ ቀዯም በትምህርት ቤት ውስጥ ጠንክረው በመሥራት ስኬታማ የሆኑ
ሰዎችን ታሪክ በምሳላነት በማንሳት አጠናክረን እናቀርበዋሇን፡፡
ሙሴም ስሇ አብርሃም ሕይወት የጻፈውን ታሪከ ከተቀዲሚ ተዯራሲያኑ ከእስራኤሊውያን ጋር ሇማስተሳሰር
ያዯረገው ተመሳሳይ ነገር ነው፡፡ የአብርሃምን ታሪክ የሚያቀርብሊቸው ገፀ ባህርቱ እስራኤሌ ሉከተሌና
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ሊይከተሌ የሚገባውን ተምሳሉት እንዱያመሇክትሇት ነው፡፡ ሇምሳላ ሙሴ በከነዓን ምዴር ይኖሩ የነበሩትን
ከነዓናውያን ተግዲሮት እንዳት ባሇ ሌበሙለነት ሉጋፈጡ እንዯሚገባ ያሳሰበበትን እንመሌከት፡፡ ኃያሌ
የሆኑት ከነዓናውያን በምዴሪቱ ውስጥ ከመኖራቸው የተነሳ ሙሴን ይከተለ የነበሩት እስራኤሊውያን ወዯ
ከነዓም ምዴር ሇመግባት አሻፈረኝ ብሇው እንዯነበር ከኁሌቁና ከዲግም መጻሕፍት እንረዲሇን፡፡
ከነዓናውያን የማይበገሩ ጠሊቶች ስሇመሰለዋቸው ሌባቸው ፈራ፡፡ በዲግም 1፡26-28 ሙሴ ሇእስራኤሌ
ነገድች የተናገረው እንዱህ ይነበባሌ፡፡

በአምሊካችሁ በእግዙአብሔር ትዕዚዜ ሊይ አመፃችሁ እንጂ ወዯ እርስዋ መውጣትን እንቢ አሊችሁ፤
በዴንኳኖቻችሁ ውስጥ እንዱህ እያሊችሁ አጉረመረማችሁ፡፡ እግዙአብሔር ስሇጠሊን እንዱያጠፋን
በአሞራውያን እጅ አሳሌፎ ይሰጠን ንዴ ከግብፅ ምዴር አወጣን፡፡ ወዳት እንወጣሇን? ሕዜቡ ብዘ
ነው፣ ቁመቱም ከእኛ ይረዜማሌ፣ ከተሞቹም ታሊሊቆች የተመሸጉም እስከ ሰማይም የዯረሱ ናቸው፣
የዔናቅንም ሌጆች ዯግሞ በዙያ አየናቸው ብሇው ወንዴሞቻችን ሌባችንን አስፈሩት፡፡
(ዲግም 1፡26-28)
ሙሴ ይህንን የከነዓናውያንን ፍራቻ ከተጋፈጠባቸው መንገድች አንደ አብርሃም በመኑ ከከነዓናውያን ጋር
የተጋፈጠበትን ተምሳሉት ማቅረብ ነበር፡፡ ሇምሳላ፣ በፍጥረት 12፡6 ውስጥ በአብርሃም ሕይወት
የመጀመሪያውን የከነዓናውያን መረጃ እናገኛሇን፡፡

አብራምም … በምዴር አሇፈ፣ የከነዓን ሰዎችም በዙያን ጊዛ በምዴር ነበሩ (ፍ 12፡6)
በተመሳሳይም መንገዴ፣ በፍጥረት 13፡7 ውስጥ እንዱህ እናነባሇን፡

… በዙያም መን ከነዓናውያንና ፌርዚውያን በዙያች ምዴር ተቀምጠው ነበር፡፡ (ፍጥረት 13፡7)
ከነዓናውያን በተስፋይቱ ምዴር ውስጥ ይኖሩ እንዯነበረ በሁሇት አጎራባች ምዕራፎች ሁሇት ጊዛ መጥቀስ
ሙሴ ሇምን አስፈሇገው? የመጀመሪያ ዓሊማው የአብርሃም ሁኔታ ከእነርሱ ጋር በጣም ተመሳሳይ መሆኑን
ሇእስራኤሌ ሇማሳየት ነው፡፡ ከነዓናውያን በሙሴ መን እስራኤሌ ውስጥ ይኖሩ እንዯነበረ ሁለ፣
በአብርሃም መንም በተስፋይቱ ምዴር ውስጥ ይኖሩ ነበር፡፡ አብርሃም ግን በእግዙአብሔር ተስፋ
በመታመን በከነዓናውያን ወዯተያችው ምዴር ሄዯ፡፡ በዙህም መንገዴ ምንም እንኳን ዚሬም ከነዓናውያን
በምዴሪቱ ውስጥ ቢኖሩም በእግዙአብሔር ተስፋዎች በመታመን ሌክ እንዯ አብርሃም ወዯ ተስፋይቱ ምዴር
በመጓዜ የአብርሃምን ዴፍረት የራሳቸው እንዱያዯርጉ ያበረታታቸዋሌ፡፡ በዙህ መንገዴ አብርሃም ሉከተለት
የሚገባቸው ተምሳሉት ይሆናቸዋሌ፡፡
በአብርሃም የሕይወት ጎዯና ሊይ ስንጓዜ፣ አዎንታዊና አለታዊ ገፅታዎችን የሚሳዩን በርካታ ምንባቦችን
እናገኛሇን፡፡ በሦስተኛ ዯረጃ ግን፣ ሙሴ የአብርሃምን ሕይወት ከተዯራሲያኑ ሕይወት ጋር ሲያስተሳስረው
የአባታችን ሕይወት ዚሬ በእርሱ መን በሚኖሩ ሰዎች ሕይወት ውስጥ እየተከናወኑ ያለ ነገሮችን በጥሊነት
ወይም በዴንግዜግዜ የሚመሇክቱ መሆኑን በማሳየት ነበር፡፡

ጥሊዎች
በብዘ ገፅታዎች፣ ከታሪካዊ ዲራ ጋር የሚዯረግ ትስስር ዓሊማውን ሇማሳካት በታሪኩና በተዯራሲያኑ
መካከሌ እንዱኖር የሚጠብቀው መመሳሰሌ ጥቂት ነው፤ ምሳላዎች ወይም ተምሳሉቶች ግን አግባብነት
ይኖራቸው ንዴ ታሪካቸው ከተዯራሲያኑ ጋር እንዱመሳሰሌ በጣም ይፈሇጋሌ፡፡ ጥሊነት ሉከሰት
የሚችሇው ግን በርካታ መመሳሰልች ሲኖሩ ነው፣ ማሇትም ያ የአብርሃም ዓሇም ከዚሬው ከእነርሱ
ከእስራኤሊውያን ዓሇም ጋር እጅግ ተመሳሳይ ነው ማሇት ነው፡፡ በአብርሃም የሕይወት ታሪኮች ውስጥ
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እነዙህን የመሰለ ዜርዜር ትስስሮች ዯጋግመው ይታያለ፣ ሙሴም ዯግሞ ዯጋግሞ፣ የአብርሃምን መን
ከእርሱ መን ክስተቶች ጋር በቅርበት የሚመሳሰለ መሆኑን ይገሌፃሌ፡፡
ብዘዎቻችን “ታሪክ ራሱን ይዯግማሌ” ስሇሚባሇወ ብሂሌ ሰምተናሌ፡፡ እርግጥ ነው፣ ሁሇት ታሪካዊ
ክስተቶች ፍፁም ሉመሳሰለ እንዯማይችለ ሁሊችንም እናውቃሇን፡፡ አንዲንዴ ክስተቶች ግን ሁሇተኛው
የመጀመሪያው ዴጋሚ እስኪመስሌ ዴረስ ተመሳሳይ ናቸው፡፡ የመጽሏፍ ቅደስ ጸሏፍትም አንዴ ቀዯምት
ታሪክ በተዯራሲያኖቻቸው ሕይወት ውስጥ ከሚከናወነው ነገር ጋር ሲመሳሰሌ፣ ይህንን ትስስር በግሌፅ
ያስቀምጡታሌ፡፡ ይህም ሥነ-ጽሁፋዊ ቴክኒክ ጥሊነት ተብል ይታወቃሌ፡፡
አንደ የጥሊነት ምሳላም እውቅ በሆነውና አብርሃም ከእግዙአብሔር ጋር የነበረውን ቃሌ ኪዲን በሚገሌፀው
በፍጥረት 15፡1-21 ውስጥ ይገኛሌ፡፡ አብርሃምን ሇቃሌ ኪዲናዊ ትስስር በመጥራት አንዴ ቀን ሩ የከነዓንን
ምዴር እንዯሚወርስ እግዙአብሔር ሇአብርሃም አረጋግጦሇታሌ፡፡ አብርሃም ጥቂት እንስሳትን በማረዴና
ስጋቸውን በሁሇት ከፍል በመቆራረጥ በመንገደ ግራና ቀኝ አዴርጎ አጋጀ፡፡ አባታችንም እንቅሌፍ
ሲወስዯው፣ ቀዯምት ተዯራሲያኑ በነበሩበት መን ከነበረው ሌምምዲቸው ጋር በቀጥታ የሚመሳሰሌ ነገር
በህሌሙ አየ፡፡ በፍጥረት 15፡17 እንዱህ እናነብባሇን፡፡

ፀሏይም በገባች ጊዛ ታሊቅ ጨሇማ ሆነ፤ የምዴጃ ጢስና የእሳት ነበሌባሌ በዙያ በተከፈሇው መካከሌ
አሇፈ፡፡ (ፍጥረት 15፡17)
በዙህ ምንባብ ሰፊ አውዴ ውስጥ የምዴጃው ጢስና የእሳት ነበሌባለ የሚወክሇው እግዙአብሔር ራሱ
ሇአብርሃም ር የተስፋይቱም ምዴር እንዯሚያወርሳቸው ሇማረጋገጥ ሇሁሇት በተከፈሇው የእንስሳት ስጋ
መካከሌ ማሇፉን ነበር፡፡
አሁን ምስለን ያዘት፡፡ በፍጥረት 15፡17 ውስጥ እግዙአብሔር ሇሩ የተስፋይቱን ምዴር እንዯሚያወርስ
ሇማረጋገጥ በአብርሃም ፊት እንዯሚነዴዴ እሳት ሆኖ አሇፈ፡፡ ምናሌባት ሇእኛ፣ ሇመኑ አንባቢዎች
እግዙአብሔር ሇአብርሃም ሇማረጋገጥ ሲሌ እንዯ እሳትና ጢስ መገሇጡ እንግዲ ሉመስሇን ይችሊሌ፡፡ ሆኖም
ሙሴ ስሇ አብርሃም ሕይወት የጻፈው በእርሱ መሪነት ወዯ ተስፋይቱ ምዴር ሇሚጓዘ እስራኤሊውያን
መሆኑን ስናስታውስ እነዙህን ዜርዜሮች ማካተቱ አያስገርምም፡፡ በእስራኤሊውያን ጉዝዎች ሁለ ውስጥ፣
እግዙአብሔር በእስራኤሌ ፊት ከሚነዴዴ እሳትና ጢስ ጋር በሚመሳሰሌ መንገዴ ተገሌጧሌ፡፡ ወዯ
ተስፋይቱ ምዴር በሚመራቸው የክብር ዯመና ውስጥ፣ እግዙአብሔር እንዯሚነዴዴ እሳትና ጢስ
ተገሌጦሊቸዋሌ፡፡
ስሇዙህ፣ በዙህ መንገዴ እግዙአብሔር ሇአብርሃም መገሇጡ በሙሴ መን ሇነበሩ እስራኤሊውያን
የሚገሇጥበትን መንገዴ በጥሊነት ያመሇክታሌ፡፡ እግዙአብሔር በዙህ መንገዴ በአብርሃም ፊት በማሇፉ
አብርሃም ምዴሪቱን እንዯሚወርስ ዋስትናን እንዲገኘ ሁለ፣ ይህንን ታሪክ የሚዯምጡ እስራኤሊውያንም
በራሳቸው መን ምዴሪቱን እንዯሚወርሱ ዋስትናን ያገኛለ ማሇት ነው፡፡
ላሊውና፣ ምናሌባትም የጎሊ ተመሳሳይነት ያሇው ጥሊ የተከሰተው አብርሃም ከግብፅ ነፃ በወጣበት በፍጥት
12፡10-20 ምዕራፍ ውስጥ ነው፡፡ ይህ ምንባብ የተፃፈው እስራኤሌ ስሇ ግብጽ ካሊቸው አመሇካከት አንፃር
ምሪት ሇመስጠት ነው፡፡ በዙህ ረገዴ፣ ሙሴ ጠቅሊሊውን ምዕራፍ ያዋቀረው በእርሱ አመራር ስር ካለት
እስራኤሊውያን ጋር በቅርበት በሚጎዲኝ መንገዴ ነው፡፡ በፍጥረት 12፡10-20 በከነዓን ምዴር ከነበረው
ረሃብ የተነሳ አብርሃም ወዯ ግብፅ እንዯወረዯ፣ በግብፅም ፈርዖን ሚስቱን ሣራን በጉያው እስኪያስገባ ዴረስ
ቆየ፣ እግዙአብሔር ግን በፈርዖን ቤት ሊይ መቅሰፍትን በመሊክ አብርሃምን ታዯገው፡፡ ከዙያም ፈርዖን
አብርሃምን ከግብፅ በሰሊም ሰዯዯው፣ አብርሃምም በታሊቅ ብሌፅግና ከግብፅ ወጣ፡፡
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ቀዯምት ትርጉም

ስሇ አብርሃም የተነገረው ታሪክ በግሌፅነት የተቀረፀው ወዯፊት የሚመጣው የእስራኤሌ ትውሌዴ ሌምምዴ
ጥሊ እንዱሆን ታስቦ ነው፡፡ ሌክ እንዯ አብርሃም፣ እነርሱም በከነዓን ምዴር ከነበረው ረሃብ የተነሳ ወዯ
ግብፅ ወርዯው ነበር፣ በዙያም ፈርዖን አንቆ ይዞቸው ነበር፣ ነፃም የወጡት ከእግዙአብሔር ንዴ በፈርዖን
ቤት ሊይ በተሊከ ዯዌ ምክንያት ነበረ፡፡ በዙያም ምክንያት ፈርዖን እስራኤሌ ነፃ እንዱሇቀቅ ፈቀዯ፣
እስራኤሌም የግብፃውያንን ሃብት በዜብዝ ወጣ፡፡ ሙሴም የተዯራሲያኑን ሌምምዴ በጥሊነት ሇማመሌከት
ሲሌ ይህንን አገባ በዓሊማ አስገብቶታሌ፡፡ ይህንን የመሰሇው ጉሌህ ተመሳሳይ የሆነ ጥሊ በአብርሃም ሕይወት
የሚገሇጠው በጥቂቱ ነው፣ ሆኖም ይህንን የመሳሰለት ትስስሮች በአብርሃም ታሪክ ውስጥ እዙህም እዙያም
ይታያለ፡፡
የአብርሃምን ሕይወት ከዲር እስከዲር ስንመሇከት በተሇያዩ መንገድችና በተሇያዩ ወቅቶች ሦስቱንም
ትስስሮች እንመሇከታሇን፡፡ ሙሴ የአብርሃምን ሕይወት ዓሇም ከአሁኑ ከቀዯምት ተዯራሲያኑ የእነርሱ ዓሇም
ጋር የሚያስተሳስረው፣ የአሁን ሌምምዲቸውን ታረካዊ ዲራ በማሳየት፣ ሉከተለና አሻፈረኝ ሉለ
የሚገባቸውን ተምሳሉት በመግሇጥ እና የአብርሃም ሕይወት የእነርሱ በርካታ ሌምምዴ ጥሊ እንዳት ሉሆን
እንዯቻሇ በማመሌከት ነው፡፡
ሙሴ በአብርሃምና በእርሱ እስራኤሊዊ ተዯራሲያን መካከሌ ያሇውን ትስስር የገሇጠባቸውን የትስስር
ዓይነቶች ተመሌክተናሌ፣ ስሇዙህ የአብርሃም ሕይወት ዋና ዋና አንጓዎች እንዳት ከተቀዲሚ ተዯራሲያኑ
ሕይወት ጋር እንዯተሳሰሩ ጠቅሇሌ አዴርጎ ማየቱ ጠቃሚ ነው፡፡

ጥቅሌ ሃሳብ
የአብርሃም ሕይወት በአምስት ሚዚናዊ እርከኖች እንዯተከፈሇ ታስታውሳሊችሁ፡፡ ሙሴ በእያንዲንዲቸው
ክፍልች ውስጥ ስሇ አብርሃም የተነገሩትን ታሪኮች ከቀዯምት ተዯራሲያኑ ሁኔታ ጋር የሚያስተሳስርበትን
መንገዴ ያገኛሌ፡፡
በመጀመሪያ፣ሙሴ መየአብርሃምን ዲራና ቀዯምት ሌምምዴ በእርሱ መሪነት ከግብፅ ከወጡት ህዜብ ዲራ
እና ቀዯምት ሌምምዴ ጋር ሉገናኝ በሚችሌ መንገዴ ይተርከዋሌ፡፡ አብርሃምና እስራኤሌ ከአንዴ ቤተሰብ
ናቸው፡፡ አብርሃምና እስራኤሌ ሁሇቱም የከነዓንን ምዴር ሇመውረስ በእግዙአብሔር ተጠርተዋሌ፡፡ ስሇዙህ፣
ሙሴ ታሪካዊ ዲራዎችን ይሰጣቸዋሌ፣ አብርሃምን ተምሳሉት ያዯርግሊቸዋሌ ዯግሞም የአብርሃም ሕይወት
የቀዯምት ተዯራሲያኑ ሌምምዴ ጥሊ ሉሆን የሚችሌባቸውን መንገድችም ያሳያቸዋሌ፡፡
ሁሇተኛ፣ አብርሃም ከላልች ጋር የነበረውን ቀዲሚ ግንኙነት ከእርሱ ተዯራሲያን ጋር ሉተሳሰር በሚችሌ
መንገዴ ሙሴ ያቀርብሊቸዋሌ፡፡ አብርሃም ከግብፃውያን ጋር እንዳት እንዯኖረ ይናገራሌ ምክንያቱም
እስራኤሊውያንም በመናቸው ከግብፃውያን ጋር ግንኙነት ነበራቸውና ነው፡፡ ስሇ አብርሃምና ስሇ ልጥ
ተናግሯሌ ምክንያቱም እስራኤሊውያን ከልጥ ዜርያዎች፣ ከሞዓባውያን እና ከዓሞናውያን ጋር ግንኙነት
ነበራቸውና ነው፡፡ ስሇ ምሥራቅ ነገሥታት እና ስሇ ከነዓናዊው የሰድም ንጉሥ ጽፏሌ ምክንያቱም
እስራኤሌም ከውጪ ነገሥታትና ከከነዓን ከተሞች ጋር ተመሳሳይ ሌምምዴ ነበራቸው፡፡
ሦስተኛ፣ ሙሴ እግዙአብሔር ከአብርሃም ጋር ስሇ ነበረው ቃሌ ኪዲን ጽፏሌ ምክንያቱም እስራኤሌም
ከእግዙአብሔር ጋር ወዯ ቃሌ ኪዲናዊ ትስስር ውስጥ ገብቷሌና፡፡ አብርሃም ከእግዙአብሔር ጋር የነበረው
ቃሌ ኪዲን በብዘ መንገድች እግዙአብሔር ከእስራኤሌ ጋር የገባው ቃሌ ኪዲን ጥሊ ነበር፡፡
አራተኛ፣ አብርሃም ከላልች ጋር ስሇነበረው የኋሊ ግንኙነትም ሙሴ ጽፏሌ፡፡ ስሇ ሰድምና ገሞራ ህዜብ፣
ስሇ ልጥ እና ስሇ ፍሌስጥኤማዊው አቤሜላክ ጽፏሌ ምክንያቱም እስራኤሌም በመኑ ከተመሳሳይ ሰዎች
ማሇትም ከከነዓን ከተሞች፣ ከሞዓባውያን፣ ከአሞናውያን እና ከፍሌስጥኤማውያን ጋር ተጋፍጦ ነበር፡፡
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አምስተኛ፣ ከእስራኤሊውያን አንባቢዎቹ ጋር ሉገናኝ በሚችሌ መንገዴ ስሇ አብርሃም ትውሌዴና ስሇ ሞቱም
ሙሴ ጽፎ ነበር፡፡ እስራኤሊውያን ተዯራሲያኑ የይስሏቅ ዜርያዎች ስሇነበሩ የእርሱ ሌዩ ሌጅና ወራሽ
በሆነው በይስሏቅ ሊይ በማትኮር ጽፏሌ፡፡ በሣራ የቀብር ስፍራ ሊይ አትኩሮት በመሳብ ጽፏሌ ምክንያቱም
ያ መሬት እግዙአብሔር ሇእስራኤሌ ተስፋ የሰጠው ምዴር ነበር፡፡ የአብርሃም ወራሾች ስሊሇነበሩትም
ሌጆቹ፣ በተሇይም ስሇ እስማኤሌ ጽፏሌ ምክንያቱም እስራኤሌም በመኑ ከእስማኤሊውያን ጋር ግንኙነት
ነበረው፡፡
ስሇዙህ እንዯተመሇከትነው ሙሴ ስሇ አብርሃም የጻፈው በታሪኮቹና በእርሱ እስራኤሊዊ ተዯራሲያን
ሌምምዴ መካከሌ ወዲሇው ትስስር ትኩረትን በመሳብ እንዯ ነበር ተመሌክተናሌ፡፡ ይህንንም ያዯረገው ወዯ
ተስፋዪቱ ምዴር እርሱን ተከትሇው በሚያዯርጉት ጉዝ ወሳኝ የሆኑ መመሪያዎችን ሇመስጠት ሲሌ ነበር፡፡
ሙሴ የአብርሃምን ሕይወት ከተቀዲሚ ተዯራሲያኑ ከእስራኤሊውያን ጋር ያስተሳሰረባቸውን ዏበይት
መንገድች ከተመሇከትን፣ ስሇ ተቀዲሚው ትርጉም ላሊ ወሳኝ ጥያቄ ሌንጠይቅ ይገባናሌ፡፡ እነዙህ ትስስሮች
ሇመጀመሪያዎቹ ተዯራሲያን ምን አንዴምታ ነበራቸው? ከአብርሃም የሕይወት ታሪክ ምን ይማራለ?

3. እንዴምታዎች
በፍጥረት መጽሏፍ የምናገኘውን የአብርሃምን ሕይወት የመሰሇ ውስብስብ ታሪክ ሇመጻፍ ሰዎች ጊዛ
ሲወስደ፣ ሁለንም ዓይነት መነሳሳትና ግብ በሌቡናቸው እንዯሚይዘ አጠራጣሪ የመሆኑ ነገር አናሳ ነው፡፡
ታሪኮቻቸው በተዯራሲያኑ ሕይወት ውስጥ በርካታ ተፅዕኖዎችን እንዱፈጥሩ ይሻለ፡፡ ሇነገሩ፣ ሙሴ ስሇ
አብርሃም ሕይወት ሲጽፍ፣ ጉጉቱ ፈርጀ ብዘ ነበር ስሇዙህ ታሪኮቹን እንዱያው አዴበስብሶ ወይም ቁንፅሌ
አዴርጎ ሉጽፋቸው አይችሌም፡፡ እንዯዙሁም፣ ተዯራሲያኑ ከአብርሃም የሕይወት ታሪክ እንዱቀደሇት ተስፋ
የሚያዯርጋቸውን ዏበይት እንዴምታዎች ጠቅሇሌ አዴርጎ ማቅረቡም አይቀሬ ነው፡፡
የአብርሃምን ሕይወት ቀዯምት እንዴምታዎች በሦስት ዯረጃዎች እንመረምራሇን፡፡ በመጀመሪያ፣ እነዙህ
ታሪኮች በተቀዲሚዎቹ ተዯራሲያን ሊይ እንዱያመጡ የሚጠበቀውን መሠረታዊ ተፅዕኖ እንገሌፃሇን፡፡
ሁሇተኛ፣ የእነዙህ ታሪኮች ተፅዕኖ በአብርሃም ሕይወት አራት ዏቢይ መሪ ሃሳቦች ውስጥ እንዳት
እንዯተብራራ እናያሇን፡፡ ሦስተኛ ዯግሞ፣ ሙሴ ስሇ አብርሃም የጻፋቸውን ታሪኮች አምስት ዯረጃዎች
ቀዯምት እንዴምታ ጠቅሇሌ አዴርገን እናቀርባሇን፡፡ እነዙህ ታሪኮች እንዱያመጡ የሚጠበቀውን መሠረታዊ
ተፅዕኖ አስቀዴመን እንመሌከት፡፡

መሠረታዊ ተፅዕኖ
ጠቅሇሌ ባሇ አነጋገር፣ የአብርሃምን ታሪክ ዓሊማ በዙህ መንገዴ ማጠቃሇለ ይጠቅማሌ፡ ሙሴ ስሇ አብርሃም
የጻፈሊቸው ግብፅን ሇቅቀው ተስፋይቱን ምዴር ሇመውረስ መጓዜ የሚገባቸው ሇምንና እንዳት እንዯሆነ
እስራኤሌን ሇማስተማር ነው፡፡ በላሊ አነጋገር፣ በአብርሃም ውስጥ የሕይወታቸውን ዲራ በመመሌከት፣
በአብርሃም ታሪኮች አማካይነት ሉከተለ ወይንም አሻፈረኝ ሉለ የሚገባቸውን ምሳላዎች በማግኘት እና
የእርሱ ሕይወት የእነርሱ ጥሊ እንዳት ሉሆን እንዯሚችሌ በመሇየት ሙሴን የሚከተለ እስራኤሊውያን
እግዙአብሔር ሇእነርሱ ያሇውን ዓሊማ ሉከተለ የሚችለበትን መንገዴ ያያለ፡፡
በቅደሳት መጻሕፍት ምስክርነት እና ኢየሱስ ራሱም የፍጥረት መጽሏፍ ከሙሴ መን የተገኘ መሆኑን
ቢያረጋግጥሌንም እንኳን፣ አሁን በእጃችን በሚገኙበት መሌክ እነዙህ ታሪኮች መቼ እንዯተቀናበሩ በትክክሌ
አናውቅም፡፡ ምንም ይሁን ምን፣ ሙሴ የአብርሃምን ታሪክ ሲጽፍ ዋነኛ ዓሊማው ሇሁሇቱም ትውሌድች
በጣም ተመሳሳይ እንዯሚሆን በእርግጠኝነት መናገር እንችሊሇን፡፡ ስሇ አብርሃም የጻፈሊቸው ሌባቸው ወዯ
ግብፅ መኮብሇለን አቁሞ የተስፋዪቱን ምዴር በዴሌ ወዯ መውረሱ እንዱገሰግስ ሇመመሇስ ነበር፡፡
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ይህ ሇተቀዲሚ ተዯራሲያኑ የሚያስተሊሌፈው ጥቅሌ እንዴምታ እምብዚም ትኩረት አይሰጠውም፡፡ ሙሴ
እርሱን የሚከተለ እስራኤሊውያን ወዯ ግብፅ መመሇስን አሻፈረኝ በማሇት የተስፋዪቱን ምዴር በዴሌ
ሇመውረስ እንዱገሰግሱ ሇማበረታታት ጽፏሌ እናም ይህ ጥቅሌ እንዴምታ የአብርሃምን ሕይወት በእኛም
መን ማዚመዴ እንዴንችሌ ምሪትን ይሰጠናሌ፡፡ እንዯ ክርስቲያን እኛም ተጓዦች ነን፣ ጉዞችንም
እስራኤሊውያን በሙሴ መን ጀምረውት የነበረውን ወዯ ፍጻሜ የሚያመጣ ነው፡፡ ወዯ አዱስ ሰማይና
ምዴር እየተጓዜን ነው፡፡ ስሇዙህ የአብርሃምን ታሪኮች በሕይወታችን በአግባቡ ሇማዚመዴ፣ ቀዯምት
ተዯራሲያኑ ወዯ ከነዓን በሚያዯርጉት ጉዝ ታሪኮቹ መንገዴ ያሳዩዋቸው የነበረበትን ሁኔታ በጥንቃቄ
ማስተዋሌ ይገባናሌ፡፡
ይህንን ዏቢይ ሃሳብ ይበሌጥ ሇማብራራት፣ አስቀዴመን በዙህ የፍጥረት ክፍሌ ውስጥ ተመሌክተናቸው
ወዯነበሩት አራት ዏበይት መሪ ሃሳቦች በመመሇስ የሙሴን ዓሊማ በጥሌቀት ማየት ይገባናሌ፡፡

ዏበይት መሪ ሃሳቦች
ፍጥረት 12፡1-3 ከዙህ የአባታችን የሕይወት ታሪክ ክፍሌ ጋር ግንኙነት ያሊቸውን ቢያንስ አራት መሪ
ሃሳቦች እንዯሚያቀርብሌን ማሌከታችን ታስታውሳሊችሁ፡፡ እነዙህ አራት መሪ ሃሳቦች፣ ሙሴ ታሪኮቹን
ሲያዋቅር እንዱያስገኙሇት የሚፈሌገውን ተፅዕኖ ማዕከሊዊ ሃሳብ ይገሌፃለ፡፡ በመጀመሪያ፣ ሇአብርሃም
በተሰጠው መሇኮታዊ ጸጋ ሊይ ያተኩራሌ፤ ሁሇተኛ፣ በአብርሃም ታማኝነት ሊይ አፅንዖት ይሰጣሌ፤ ሦስተኛ፣
ሇአብርሃም የተሰጡ በረከቶችን ያመሇክታሌ፤ አራተኛ ዯግሞ፣ በአብርሃም አማካይነት በሚሰጡ በረከቶች
ሊይ ያተኩራሌ፡፡ ሙሴ ስሇ አብርሃም ሕይወት ሲጽፍ የነበረውን ዓሊማ በእነዙህ አራት ጭብጦች
መመሌከቱ ይጠቅማሌ፡፡
መሇኮታዊ ጸጋ
በመጀመሪያ ዯረጃ፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃም ምህረትን ስሊሳየባቸው መንገድች ሙሴ ይጽፋሌ፡፡ በጥቅለ
ዯግሞ፣ አብርሃም ከእግዙአብሔር ጋር በነበረው የመጀመሪያ ግንኙነት ወቅት እና በሕይወት መኑ ሁለ
በየዕሇት ከዕሇት እንቅስቃሴው እግዙአብሔር ሇአብርሃም ብዘ ጸጋን ያሳየው መሆኑን ተመሌክተናሌ፡፡
የመሇኮታዊው ጸጋ ጭብጥ በሙሴ መን ሇነበሩት እስራኤሊውያንም እግዙአብሔር ብዘ ምህረትን
እንዲዯረገሊቸው ሇማሳሰብ ታስቦ የተቀመጠ ነው፡፡ እግዙአብሔር ከግብፅ አውጥቶ ወዯ ሲና ሲመጣቸው
የመጀመሪያ ጸጋውን አሳይቷቸዋሌ፡፡ ከዙያም የተስፋዪቱን ምዴር ሇሚወርሱበት የዴሌ ቀን እያጋጃቸው
ሳሇም ቀን በቀን፣ ምህረቱን ያሳያቸዋሌ፡፡
በፀአት 19፡4 እግዙአብሔር በሲና ከተናገራቸው የታወቁ ንግግሮች ንግግሮች አንደ ስሇ እግዙአብሔር ጸጋ
እንዱህ ይናገራሌ፡-

“በግብፅ ሊይ ያዯረግሁትን፣ በንስርም ክንፍ ተሸክሜ ወዯ ራሴ እንዳት እንዲመጣኋችሁ እናንተ
ራሳችሁ አይታችኋሌ፡፡” (ፀአት 19፡4)
የሚያሳዜነው ግን፣ ሙሴ ይመራቸው የነበሩ እስራኤሊውያን ከእግዙአብሔር ምን ያህሌ ምህረትን
እንዯተቀበለ መርሳታቸው ነው፡፡ ገና ከመጀመሪያው እግዙአብሔር እና ሙሴ በምቾት ከተቀመጡበት
ከግብፅ በማውጣት እንዲታሇሎቸው በማሰብ አጉረምርመዋሌ፡፡ በምዴረ በዲ ስሇ ምግብና ውሃ
አጉረምርመዋሌ፡፡ የተስፋዪቱን ምዴር በዴሌ ወዯ መውረስ እንዱገቡ ሲጠራቸው ፍዲን እንዯጠራባቸው
አስበዋሌ፡፡ ስሇዙህ፣ ሙሴ እግዙአብሔር ሇአብርሃም ምህረትን ባሳየበት መንገዴ ሊይ ተዯጋጋሚ አፅንዖት
በመስጠት እግዙአብሔር ሇተቀዲሚ ተዯራሲያኑ በረከቱን የሰጠባቸውን መንገድች እና ዯግሞ ዯጋግሞም
ምህረቱን ሇእነርሱ ያሳየበትን መንገዴ ያሳስባቸዋሌ፡፡

12 | የ አ ብ ር ሃ ም ሕ ይ ወ ት

ትምህርት ሁሇት

ቀዯምት ትርጉም

የአብርሃም ታማኝነት
በሁሇተኛ ዯረጃ፣ አብርሃም የእርሱን ትዕዚዚት የመፈፀም ሃሊፊነት እንዲሇበት እግዙአብሔር
ያመሇከተባቸውን በርካታ መንገድች በማመሌከት ሙሴ በአብርሃም ታማኝነት ሊይ አፅንዖት መስጠቱንም
ተመሌክተናሌ፡፡ አባታችን ሇትዕዚዚቱ ታማኝ እንዱሆን እግዙአብሔር እንዯሚጠብቅበት ሙሴ ዯጋግሞ
አፅንዖት ሰጥቶታሌ ምክንያቱም እርሱን ይከተለ ሇነበሩት እስራኤሊውያንም ይኸው ትኩረት አግባብነት
ነበረው፡፡ ይኸው የታማኝነት ግዳታ ጉዲይ በሙሴ መን ሇነበሩ እስራኤሊውያንም ተነግሯሌ፡፡ በፀአት
19፡4-5 በሲና ተራራ ሊይ እግዙአብሔር ሇእስራኤሌም መናገሩን የቀጠሇበትን መንገዴ አዴምጡ፡-

“በግብፅ ሊይ ያዯረግሁትን፣ በንስርም ክንፍ ተሸክሜ ወዯ ራሴ እንዳት እንዲመጣኋችሁ እናንተ
ራሳችሁ አይታችኋሌ፡፡ አሁንም በፍጹም ብትታዘኝና ቃሌ ኪዲኔን ብትጠብቁ እነሆ ከአህዚብ ሁለ
እናንተ የተወዯዯ ርስት ትሆናሊችሁ፤” (ፀአት 19፡4-5)
የተወዯዯ ርስት የመሆኑ በረከት የእስራኤሌን ታማኝነት የሚጠይቅ መሆኑን በዙህ ስፍራ እናስተውሊሇን፡፡
እግዙአብሔር ሇህዜቡ ብዘ ምህረትን ያሳየ ቢሆንም፣ በየትውሌደ የሚገኘው የእያንዲንደ ሰው አቋም
የሚወሰነው ሇእግዙአብሔር ትእዚዚት በሚሰጠው ምሊሽ ሊይ ነው፡፡
እንዯተመሇከትነው፣ ሇአብርሃም የተሰጠው ዋና ሃሊፊነት ወዯ ከነዓን ምዴር መጓዜ ነው፡፡ ሙሴም ይህንን
ሃሊፊነት ጫን ብል የገሇፀበት ምክንያት እስራኤሊውያንም ወዯ ከነዓን የሚያዯርጉትን ጉዝ በጽናት
እንዱገፉበት ሇማዴረግ ነው፡፡ ዯግሞም፣ ሙሴ ስሇ አብርሃም ላልች ሃሊፊነት ሲጽፍም፣ በእርሱ መን
የነበሩት በርካታ የታማኝነት ሃሊፊነቶች ቀዯምት ተዯራሲያኑም ሇእግዙአብሔር ትዕዚዚት ታማኝ መሆን
የሚጠበቅባቸው የመሆኑን እውነታ በግሌፅነት ይናገራለ፡፡

ሇአብርሃም የተሰጡ ሃሊፊነቶች
በሦስተኛ ዯረጃ፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃም የሰጣቸውን የበረከት ተስፋዎች መሪ ሃሳብ ወሳኝነትም
ተመሌክተናሌ፡፡ ሙሴ ስሇ አብርሃም በጻፋቸው ታሪኮች ውስጥ፣ አብርሃም ታሊቅ ህዜብ ስሇመሆኑ፣ ስሇ
ብሌጽግናው እና ሇእርሱና ሇሩ ስሇሚሰጠው ታሊቅ ስም ትኩረት አዴርጓሌ፡፡ ዯግሞም በበርካታ ጊዛያት
አብርሃም በሕይወት መኑ የእነዙህን በረከቶች ቅምሻ ያጣጣመ መሆኑንም ተመሌክተናሌ፡፡ በአብርሃም
ታሪኮች ውስጥ እነዙህ በረከቶች በሚመጣው ትውሌዴ ወዯ ፍፃሜ እንዯሚመጡም በብዘ ትኩረት
ተገሌጧሌ፡፡ ሙሴ በአብርሃም በረከቶች ሊይ በዙህ መንገዴ ትኩረት ያዯረገበት ምክንያት እነዙያ በረከቶች
እርሱ ሇሚመራቸውና የአብርሃም ዜርያ ሇሆኑት ሇእስራኤሊውያንም ስሇሆኑም ነበር፡፡ የእስራኤሌም ህዜብ
ታሊሊቅ በረከቶችን እንዯሚቀበለ ተስፋ ነበራቸው፡፡ ታሊቅ ህዜብ እንዯሚሆኑ፣ የተትረፈረፈ ብሌጽግና
እንዯሚያገኙ እና በተስፋዪቱ ምዴር ውስጥ ሲገቡ ገናና ስም እንዯሚኖራቸው ተስፋ ነበራቸው፡፡
በእርግጥም፣ እንዯ አብርሃም ሁለ፣ እስራኤሌም የፍጥረት መጽሏፍ በተጻፈበት ወቅት የእነዙህን በረከቶች
ቅምሻ አጣጥማ ነበር፡፡ በሕይወት መናቸውም ከተስፋዎቹ መካከሌ የጥቂቶቹን ፍፃሜ ማየት ጀምረው
ነበር፡፡ ሆኖም፣ ወዯ ተስፋዪቱ ምዴር ከገቡ በኋሊ ገና ወዯ ፍፃሜ የሚመጡ በርካታ በረከቶችም ነበሩ፡፡
እግዙአብሔር ሇእስራኤሌ ስሇሚሰጣት የወዯፊት በረከቶች በፀአት 19፡6 ውስጥ እንዱህ ተናግሯሌ፡

እናንተ ሇእኔ የመንግሥት ካህናት የተቀዯሰ ህዜብ ትሆናሊችሁ፤ (ፀአት 19፡6)
እግዙአብሔር ሇአብርሃም የሰጠውን የበረከት ተስፋ ሙሴ የጻፈው በእርሱ መን የበሩትን
የእስራኤሊውያንን ተስፋ ሇማሇምሇም ነበር፡፡ ሇአባታቸው የተነገረውን የእግዙአብሔር የበረከት ተስፋ
ሲያነብቡ፣ እግዙአብሔር ሇእነርሱም ምን ያህሌ ትሌቅ ተስፋ እንዲስቀመጠሊቸው በግሌፅ ይመሇከታለ፡፡
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በአብርሃም በኩሌ የተሰጡ በረከቶች
በአራተኛ ዯረጃ፣ የአብርሃም ታሪኮች የእግዙአብሔር በረከቶች በአባታችን አማካይነት ሇዓሇም ሁለ
የሚመጡ መሆናቸውን ገሌጠዋሌ፡፡ እንዯምታስታውሱት፣ በአብርሃም በኩሌ የሚገኘው በረከት ቀሇሌ ባሇ
መንገዴ የሚመጣ አይዯሇም፡፡ ከፍጥረት 12፡3 እንዯምንረዲው እግዙአብሔር ሇአብርሃም ስኬትን
የሚሰጠው ወዲጆቹን በመባረክና ጠሊቶቹን በመርገም ሂዯት ነው፡፡ በተሇያዩ ምዕራፎችም፣ አብርሃም
በሕይወት መኑ ከተሇያየ ህዜብ ተወካዮች ጋር ባዯረገው ግንኙነት የእዙህን ሂዯት ቅምሻ እንዱያጣፊም
እግዙአብሔር እንዳት እንዲዯረገ ሙሴ አመሌክቷሌ፡፡ ሙሴ ስሇ አብርሃም በጻፋቸው ብዘ ወቅቶችም፣
በርካታ ፍፃሜዎች ገና ወዯፊት እንዯሚመጡም አመሌክቷሌ፡፡
ሙሴ በእነዙህ ጭጦች ሊይ ያተኮረበት ምክንያት በመኑ እርሱን ሇሚከተለ እስራኤሊውያን በጣም
አግባብነት ስሇነበራቸው ነው፡፡ እግዙአብሔር ወዲጆቻቸውን በመባረክና ጠሊቶቻቸውን በመርገም ሇላልች
በረከት የሚሆኑበትን ሂዯት አረጋግጦሊቸዋሌ፡፡ እነርሱም በመናቸው ከተሇያዩ ህዜቦች ጋር ባዯረጉት
ግንኙነት የእነዙህን በረከቶቸ ቅምሻ አጣጥመዋሌ፡፡ ብዘ ጊዛም እግዙአብሔር ወዲጆቻቸውን ሲባርክ
ጠሊቶቻቸውንም ሲረግም አይተዋሌ፡፡ ከዙህም ባሻገር፣ ሙሴ የእስራኤሊውያንን ዏይን ወዯፊት በሚመጣው
ፍፃሜ ሊይ በማሳረፍ ወዯ ተስፋይቱ ምዴር ሲገቡ የእግዙአብሔርን መንግሥት በምዴር ሁለ እንዯሚሰፉ
በአትኮሮት ያሳስባሌ፡፡ እንዯተመሇከትነው፣ በፀአት 19፡6 እግዙአብሔር ሇእስራኤሌ እንዱህ ብሎሌ፡

እናንተ ሇእኔ የመንግሥት ካህናት የተቀዯሰ ህዜብ ትሆናሊችሁ፤ (ፀአት 19፡6)
ይህ የካህናት መንግሥት የመሆን ራእይ እስራኤሌ እግዙአብሔርን የሚያገሇግሌ የተቀዯሰ ህዜብ የመሆንን
ዕዴሌ በማግኘት የምትባረክ መሆኗን የሚያመሇክት ብቻ ሳይሆን፣ የእስራኤሌ ሌጆች የእግዙአብሔርን
ዓሊማ በመሊው ዓሇም የሚያስፈፅሙ መሆኑንም ያመሇክታሌ፡፡ ሙሴ እስራኤሌን ወዯ ተስፋዪቱ ምዴር
ሇመምራት ሲያነሳሳ፣ ስሇ አብርሃም የጻፋቸው ታሪኮች የተቀረፁት መንግሥቱን እና በረከቶቹን ወዯ መሊው
ዓሇም ሇማዴረስ እግዙአብሔር እንዳት እስራኤሌን እንዯሚጠቀም የሚጠቁመውን ራእይ በውስጣቸው
ሇማተም ነው፡፡
የአብርሃም ሕይወት አራት ዏበይት መሪ ሃሳቦች ሇመጀመሪያዎቹ ተዯራሲያን የሚኖራቸውን አንዴምታ
ከተመሇከትን፣ የአባታችን ሕይወት በፍጥረት መጽሏፍ በተቀመጠበት መዋቅር ውስጥ የሚገኙትን ዋና
ዯረጃዎች በመመሌከት የአብርሃም ታሪኮች በተቀዲሚ ተዯራሲያኑ ሊይ የሚፈጥሩትን ተፅዕኖ በአጭሩ
እናጠቃሌሇው፡፡

አምስቱ ዯረጃዎች
የአብርሃም ታሪኮች በአምስት ዋና ዯረጃዎች እንዯተከፈሇ ታስታውሳሊችሁ፡፡ በመጀመሪያ፣ በ11፡10-12፡9
የአብሃምን ዲራና ቀዯምት ሌምምዴ፤ ሁሇተኛ፣ በ12፡10 -14፡24 አብርሃም ከላልች ህቦች ተወካዮች ጋር
ያዯረጋቸውን ቀዯምት ግንኙነቶች፤ ሦስተኛ፣ በ15፡1-17፡27 እግዙአብሔር ከአብርሃም ጋር ያዯረገው ቃሌ
ኪዲን፤ አራተኛ፣ በ18፡1-21፡34 ከላልች ህዜቦች ተወካዮች ጋር ያዯረጋቸው የኋሊ ግንኙነቶች፤ እና
አምስተኛ፣ የአብርሃም ትውሌዴና ሞት በ22፡1-25፡18 ናቸው፡፡
እነዙህ ዋና ዯረጃዎች በተሇያዩ ትናንሽ ክፍሌፋዮች ወይም ምዕራፎች ይከፈሊለ፡፡ እኛም እነዙህ ምእራፎች
ሇቀዯምት ተዯራሲያኑ ያሎቸውን ጥቂት ዏበይት እንዴምታዎችና ይታቸውን ጠቅሇሌ አዴርገን
እናቀርባሇን፡፡
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ዲራና ቀዯምት ሌምምድች
የአብርሃም ሕይወት የመጀመሪያ ዯረጃ፣ ዲራውና ቀዯምት ሌምምድቹ፣ እግዙአብሔር አብርሃምን
ሇመጀመሪያ ጊዛ ሇአገሌግልት የጠራበትን ጊዛ እና የቤተሰቡን የተሇያየ ገፅታ ይግቡሌናሌ፡፡ በጥቅሌ
አነጋገር፣ ሙሴ እነዙህን የመጀመሪያ ዯረጃዎች የነዯፋቸው ቀዯምት ተዯራሲያኑ እስራኤሊውያን ስሇ
ቤተሰባዊ ዲራቸው እና ከእግዙአብሔር ስሇተቀበለት ጥሪ ከአብርሃም ሕይወት ገፅታዎች እንዳት ሉማሩ
እንዯሚችለ ሇማሳየት ነው፡፡
ይህ የመጀመሪያ ዯረጃ በሦስት ምዕራፎች ወይም ክፍሌፋዮች ይከፈሊሌ፡፡ የአብርሃም ሕይወት የሚጀምረው
በ11፡10-26 ውስጥ መሇኮታዊ ሞገስ ያገኘውን የአብርሃምን የትውሌዴ ሃረግ በመርር ነው፡፡ እነዙህ
ጥቅሶች አብርሃም በሴም ቤተሰብ ውስጥ ጉሌህ ገፀ-ባህርይ እንዯሆነ፣ እንዯ እግዙአብሔር የተመረጠ ሌዩ
ህዜብም በእግዙአብሔር ፊት ሞገስ ያገኘ ቤተሰብ መሆኑን ያመሇክታለ፡፡ ይህ ዜርያ በምሊሹም የሙሴ
ቀዯምት ተዯራሲያን የሆኑት እስራኤሊውያን እንዯ አብርሃም ወገንነታቸው ተመሳሳይ ሞገስ እንዲሊቸው
ያሳስባቸዋሌ፡፡ የእግዙአብሔር የተመረጠ ህዜብ ናቸው፡፡
ሁሇተኛው የአብርሃም ዲራ ምዕራፍ እና ቀዯምት ሌምምዴ በ11፡27-32 የተመገበው የትውሌዴ ሀረግ፡፡ ይህ
ምንባብ በጨረፍታም ቢሆን ወዯ ከነዓን ሉጓዜ ሞክሮ ስሊሌተሳካሇት ስሇ ጣዖት አምሊኪው ታራ
ይገሌፅሌናሌ፡፡ የሙሴ ቀዯምት ተዯራሲያን በእነርሱ ሕይወትና በአብርሃም ሁኔታዎች መካከሌ ያለ
መመሳሰልችን በቀሊለ ያስተውሊለ፡፡ ወሊጆቻቸውም በጣዖት አምሌኮ ተሳትፈዋሌ ወዯ ከነዓንም ሳይገቡ
ቀርተዋሌ፡፡ ስሇዙህ፣ አብርሃም የአባቱን ስህተት ከመዴገም ሉጠበቅ እንዲስፈሇገው ሁለ፣ ሙሴን ይከተለ
የነበሩ እስራኤሊውያን ማሇትም በፀአት መን ጣዖትን በማምሇክ ከነዓን ሳይገቡ የቀሩትን የአባቶቻቸውንና
የእናቶቻቸውን ውዴቀት ከመዴገም ሉጠበቁ ይገባቸዋሌ፡፡
የአብርሃም ዲራና ቀዯምት ሌምምድች ቀጥሇው የሚሸጋገሩት በ12፡1-9 ወዯሚገኘው የአብርሃም ወዯ ከነዓን
የመሰዯዴ ታሪክ ነው፡፡ አብርሃም ወዯ ከነዓን እንዱጓዜ እግዙአብሔር ጠራው፣ አብርሃምም ብዘ ችግሮች
ቢኖሩም የእግዙአብሔርን ጥሪ ታ፡፡ በተመሳሳይም መንገዴ፣ የሙሴ ቀዯምት ተዯራሲያን የሆኑትን
እስራኤሊውያንንም ወዯ ከነዓን ምዴር እንዱጓዘ እግዙአብሔር ጠርቷቸዋሌ፡፡ እነርሱም በርካታ ችግሮች
ቢኖሩም ሉታዘ ይገባቸዋሌ፡፡ ስሇዙህ የአብርሃም ወዯ ከነዓን የመሄዴ ታሪክ በሙሴ መን የነበሩት
እስራኤሊውያን አብርሃም ወዯ ከነዓን የተጓበትን ደካ ተከትሇው ወዯ ከነዓን ሉጓዘ የሚገባቸው መሆኑን
የሚያመሇክት ቀዯምት እንዴምታ አሇው፡፡
ሙሴ በእነዙህ ሦስት አንጓዎች፣ ቀዯምት ተዯራሲያኑ እግዙአብሔርን ሇማገሌገሌ በሚያዯርጉት ጥረት
ሇሚገጥማቸው ተግዲሮት ጉሌህ ምሪት ያገኙበት ንዴ የአብርሃምን ሕይወት አስተዋውቋሌ፡፡

ከላልች ጋር የነበረው ቀዯምት ግንኙነት
በአብርሃም ሕይወት ዘሪያ ያጠነጠነው የፍጥረት ገባ ሁሇተኛ ዏቢይ እርከን አባታችን ከላልች ጋር
በነበረው ቀዯምት ግንኙነት ሊይ ያተኩራሌ፡፡ እነዙህ ምዕራፎች አባታችን ከተሇያዩ ወገኖች ጋር በሌዩ ሌዩ
መንገድች ያዯረገውን ግንኙነት የሚገሌፁ ሲሆን ይህም ቀዯምት አንባቢዎቹ እስራኤሊውያን ከላልች ጋር
በሚኖራቸው ግንኙነት ምሪትን የሚሰጣቸው ይሆናሌ፡፡
በመጀመሪያው ምዕራፍ፣ በፍጥረት 12፡10-20 ሙሴ የአብርሃምን ከግብፅ ነፃ መውጣት ገሌጿሌ፡፡
እንዯምታስታውሱት አባታችን በረሃብ ምክንያት ወዯ ግብፅ ቢሰዯዴም፣ እግዙአብሔር ግን በፈርዖን ቤት
ውስጥ በሽታን በመስዯዴ አባታችንን ከግብፃውያን ባርነት ነፃ አውጥቶታሌ፡፡ ከእግዙአብሔር ታሊቅ ማዲን
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የተነሳ አብርሃም በብዘ ብሌጥግና ከግብፅ ወጣ ዲግመኛም አሌተመሇሰም፡፡ ግብፅ መኖሪያው እንዲሌሆነች
አብርሃም በግሌፅ ተረዴቷሌ፡፡
የሙሴ ቀዯምት ተዯራሲያን የሆኑት እስራኤሊውያን ሌምምድቻቸው የአብርሃምን ታሪክ በብዘ ገፅታዎቹ
የሚያንፀባርቅ መሆኑን ያስተውሊለ፡፡ በረሃብ ምክንያት ወዯ ግብፅ ወርዯዋሌ፣ እግዙአብሔር በግብፃውያን
ሊይ ከሊከው መቅሰፍትም የተነሳ ከግብፅ በብዘ ብሌጥግና ከባርነት ነፃ ወጥተዋሌ፡፡ የሚያሳዜነው ግን
እስራኤሊውያን በጉዞቸው ችግር ሲገጥማቸው፣ ብዘዎቹ በግብፅ የነበራቸውን ሕይወት መናፈቅና ወዯዙያም
ሇመመሇስ መፈሇግ ጀመሩ፡፡ ይህ ምዕራፍ ሇቀዯምት ተዯራሲያኑ ግብፅ መኖሪያቸው እንዲሌሆነች በግሌፅ
ያመሇክታቸዋሌ፡፡ እግዙአብሔር እንዳት በቸርነቱ ነጻ እንዲወጣቸው፣ ግብፅንም እንዱሇቅቁ እንዯረዲቸውና
ግብፃውያንንም ከኋሊቸው እንዯጣሇሊቸው ያስታውሳለ፡፡
አብርሃም ከላልች ጋር የነበረው ቀዯምት ግንኙነት ሁሇተኛ አንጓ በ13፡1-18 የሚገኘውና ከልጥ ጋር የነበረው
ግጭት የተፃፈበት ነው፡፡ ይህ ክፍሌ የአብርሃም ሰዎችና የልጥ ሰዎች ሇመንጋዎቻቸው አገሌግልት
በሚጠቀሙበት የተፈጥሮ ሀብት ምክንያት የተፈጠረ ግጭት የተመገበበት ዕውቅ ታሪክ ነው፡፡ በዙህ
ትግሌ ውስጥ፣ አብርሃም ሇልጥ በጎነትን አዴርጎሇታሌ፣ በመረጠውም ምዴር በሰሊም እንዱኖር
ፈቅድሇታሌ፡፡ የፍጥረት ተዯራሲያንም ይህ ታሪክ ሇእነርሱ ምን ማሇት እንዯሆነ ሇመረዲት ብዘም
አይቸግራቸውም፡፡ እንዯ ዲግም 2 አገሊሇጥ፣ እስራኤሊውያን ወዯ ተስፋዪቱ ምዴር ሲጓዘ የልጥን
ዜርያዎች በበጎነት እንዱመሇከቷቸውና በአባቶቻቸው ምዴር በሰሊም ሇመኖር እንዱፈቅደሊቸው ሙሴ
አዜዞቸዋሌ፡፡ በውጤቱም፣ አብርሃም ሇልጥ ዯረገው በጎነት እስራኤሊውያንም በእነርሱ መን የነበሩ
ሞዓባውያንን እንዳት መያዜ እንዯሚገባቸው አሳይቷቸዋሌ፡፡
አብርሃም ከላልች ጋር የነበረው ቀዯምት ግንኙነት ሦስተኛ ምዕራፍ በ14፡1-24 የሚገኘው አብርሃም ልጥን
የታዯገበት ታሪክ ነው፡፡ ይህ ውስብስብ ታሪክ አብርሃም ከረጅም ርቀት የመጡ ኃይሇኛ እና ጨካኝ የሆኑ
ነገሥታትን ዴሌ በማዴረግ ልጥን እንዳት እንዯታዯገው የሚገሌፅ ሲሆን ሇልጥ ምን ያህሌ ታሊቅ ቸርነትን
እንዲዯረገሇት ያሳያሌ፡፡ ይህም ታሪክ ሙሴን ይከተለ ሇነበሩ እስራኤሊውያንም በግሌፅ የሚያስተሊሌፈው
ቀጣይ መሌእክት አሇው፡፡ እስራኤሊውያንም የልጥ ዜርያ በሆኑት በሞዓባውያንና በአሞናውያም ምዴር
ሲያሌፉም፣ የእስራኤሌ ሠራዊት የአሞራውያንን ንጉሥ ሴዎንን እና የባሳንን ንጉሥ አግን ዴሌ አዴርጓሌ፣
ሁሇቱም ሞዓባውያንንና አሞናውያንን ያስጨንቁ የነበሩ ናቸው፡፡ እስራኤሊውያን በዙህ መንገዴ
ሞዓባውያንንና አሞናውያንን በመታዯግ፣ አብርሃም በፊታቸው ያስቀመጠሊቸውን ተምሳሉት ተከትሇዋሌ፡፡
ይህ የአብርሃም የሕይወት ምዕራፍ፣ እራኤሊውያን በመናቸው ሉከተለ የሚገባቸውን ተምሳሉት
ሇማመሌከት አብርሃምን እንዯ ምሳላ ያቀርብሊቸዋሌ፡፡

ከእግዙአብሔር ጋር ያዯረገው ቃሌ ኪዲን
አሁን ወዯ አብርሃም ሕይወት ሦስተኛ እርከን ሊይ ዯርሰናሌ፣ ያም እግዙአብሔር ከአብርሃም ጋር ያዯረገው
ቃሌ ኪዲን ሲሆን በ15፡1-17፡27 ውስጥ ይገኛሌ፡፡ በጥቅሌ አነጋገር፣ ይህ እርከን እስራኤሌ ከእግዙአብሔር
ጋር የሚኖራትን የቃሌ ኪዲናዊ ግንኙነት ባህርይ በሚገሌጥ መንገዴ እግዙአብሔር ከአባታችን ጋር ባዯረገው
ቃሌ ኪዲን ሊይ ያተኩራሌ፡፡ እነዙህ ምዕራፎች በሦስት ዏቢይ አንጓዎች ይከፈሊለ፡፡
የመጀመሪያው ምዕራፍ በተሇይ እግዙአብሔር ሇአብርሃም በገባው የቃሌ ኪዲን ተስፋ ሊይ የሚያተኩር
ይሆንና በ15፡1-21 ውስጥ ይገኛሌ፡፡ ይህ ምዕራፍ እግዙአብሔር ከአብርሃም ጋር ቃሌ ኪዲን የገባበትን ጊዛ
የሚግብ እውቅ ምዕራፍ ነው፡፡ እግዙአብሔር ሇአብርሃም ርንና ምዴርን እንዯሚሰጠው ቃሌ
ገብቶሇታሌ፡፡ በተሇይም፣ ቁጥራቸው እጅግ የበዚ ዜርያዎች እንዯሚሰጠው፣ በባዕዴ ምዴርም ሇተወሰነ ጊዛ
በጭቆና ካሳሇፉ በኋሊ፣ የአብርሃም ወገኖች ወዯ ተስፋዪቱ ምዴር ተመሌሰው ይመጣለ፡፡ ይህ ምንባብ
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የተነዯፈው እግዙአብሔር በሙሴ አማካይነት ከእስራኤሌ ጋር ተመሳሳይ ቃሌ ኪዲን እንዲዯረገ ሇማሳሰብ
ነው፡፡ ከዙህም በበሇጠ፣ እነርሱ ራሳቸው ሇአብርሃም የተሰጡትን ተስፋዎች ፍፃሜ ያጣጣሙ መሆኑን
ያሳያቸዋሌ፡፡ እስራኤሊውያን የአብርሃም የተስፋ ዜርያዎች ናቸው፣ እግዙአብሔርም ሇአባታቸው ተስፋ
ሰጥቶት ወዯ ነበረው ምዴርም ተመሌሰዋሌ፡፡ እነዙህን እውነታዎች መጠራጠር እግዙአብሔር ከአብርሃም
ጋር የገባውንና በሙሴም መሌሶ የተረጋገጠውን የእግዙአብሔር ቃሌ ኪዲናዊ ተስፋዎች መጠራጠር ነው፡፡
እግዙአብሔር ከአብርሃም ጋር ያዯረገው ቃሌ ኪዲን ሁሇተኛ ምዕራፍ በ6፡1-16 የሚገኘው አባታችን ወዯ
አጋር በመግባት የወዯቀው ውዴቀት ነው፡፡ ይህ አሳዚኝ ታሪክ አብርሃምና ሣራ እንዳት የእግዙአብሔርን
ቃሌ ኪዲን ቸሌ በማሇት ከግብፃዊ ባርያዋ፣ ከአጋር ሌጅን ሇማግኘት እንዯሞከሩ ያሳስባሌ፡፡ አብርሃምና ሳራ
የእግዙአብሔርን የቃሌ ኪዲን ተስፋ መጠበቅ አቃታቸው፣ እግዙአብሔር ግን እነርሱ ያመጡትን አማራጭ
እቅዴ እስማኤሌን እንዯ አብርሃም እውነተኛ ር ባሇመቀበሌ ውዴቅ አዯረገባቸው፡፡ የሙሴ ቀዯምት
ተዯራሲያንም እግዙአብሔር በቃሌ ኪዲኑ ከሰጣቸው ተስፋ ጀርባቸውን መሊሌሰው በማዝር የግብፅን ምቾት
ይመኛለ፡፡ የአብርሃም እቅዴ ውዴቅ እንዯተዯረገ ሁለ፣ እነርሱም ሇእግዙአብሔር እቅዴ የሚያቀርቡት
አማራጭ ውዴቅ እንዯሚዯረግባት ይህ የአብርሃም ሕይወት ያስተምራቸዋሌ፡፡
እግዙአብሔር ከአብርሃም ጋር ያዯረገው ቃሌ ኪዲን ሦስተኛ ምዕራፍ ከብርሃም በሚጠበቀው የቃሌ ኪዲን
መመኛ ሊይ የሚያተኩረውና በ17፡1-27 የሚገኘው ነው፡፡ በዙህ ምንባብ፣ አባታችን የእግዙአብሔርን እቅዴ
ከመከተሌ ፊቱን ሲያዝር እግዙአብሔር ተጋጥሞታሌ፡፡ የቃሌ ኪዲን ታማኝነት ወሳኝ መሆኑን
ሇማመሌከትም በአብርሃምና በወንድች ሌጆቹ ሊይ ተፈፃሚ የሚሆን የግርዚት ስርዓት እንዱኖር ዯንግጓሌ፡፡
በዙህ ምሌክት፣ የእርሱ የቃሌ ኪዲን ግንኙነት ታማኝነትን የሚጠይቅ መሆኑን፣ ያም ታማኝነት ታሊቅ
በረከትን እንዯሚያስገኝ እግዙአብሔር አብርሃምን አሳስቦታሌ፡፡ ሙሴም ይህንን የአብርሃም ቃሌ ኪዲን
መሌሶ ያነሳው እስራኤሊውያን ውዴቀትን ዴሌ በማዴረግ በታማኝት እንዱሌቁ ሇመሞገትና ሇቃሌ ኪዲን
ታማኝ የመሆንን አስፈሊጊነት ሇማመሌከት ነው፡፡ እስራኤሊውያን ሇቃሌ ኪዲን አመሊካቸው ታማኝ ሲሆኑ
ብቻ የእግዙአብሔርን ታሊቅ በረከት ተስፋ የማዴረግ መብት ይኖራቸዋሌ፡፡
ስሇዙህ፣ የአብርሃም ሕይወት ማዕከሌ የሆነው፣ ከእግዙአብሔር ጋር ያሇው ቃሌ ኪዲን፣ እግዙአብሔር
ሇእስራኤሌ ወዯ ሰጠው አስዯናቂ ተስፋዎች ፀጋ ትኩረትን ይስባሌ፡፡ በተጨማሪም ተዯራሲያኑ የቃሌ
ኪዲን አምሊካቸውን በታማኝነት የማገሌገሌ ግዳታ ያሇባቸው መሆኑንም በብርቱ ያሳስባቸዋሌ፡፡

ከላልች ጋር የነበረው የኋሊ ግንኙነት
አሁን ዯግሞ፣ ወዯ አብርሃም ሕይወት አራተኛ እርከን ዯርሰናሌ፡፡ ያም በ18፡1-21፡34 የሚገኘው በስተኋሊ
ከላልች ጋር ያዯረገው ግንኙነት ነው፡፡ በእነዙህ ምዕራፎች አብርሃም በሙሴ መን ከሚኖሩ ሰዎች ጋር
ትስስር ካሊቸው የተሇያዩ ሰዎች ጋር መገናኘቱ ተግቧሌ፡፡ አብርሃም የሰድምና ገሞራ ዜርያ ከሆኑት
ከነዓናውያን፣ ከልጥ፣ ከአቤሜላክ እና ከእስማኤሌ ጋር ተገናኝቷሌ፡፡ በጥቅሌ አነጋገር፣ አብርሃም ከእነዙህ
ሰዎች ጋር ያዯረገው ግንኙነት እስራኤሌ ከከነዓናውያን፣ ከሞዓባውያን፣ ከአሞናውያን፣ ከፍሌስጥኤማውያን
እና ከእስማኤሊውያን ጋር በራሷ መን እንዳት ግንኙነት ማዴረግ እንዲሇባት ያስተምራታሌ፡፡
ከአባታችን ሕይወት የዙህኛው አንጓ የመጀመሪያ ታሪክ በ18፡1-19፡38 የሚገኘው የሰድምና የጎሞራ ታሪክ
ነው፡፡ ይህ እውቅ ትረካ በረከሱት የከነዓናውያን ከተሞች ሊይ ስሇወረዯው መሇኮታዊ ፍርዴ ይናገራሌ፡፡
በከተሞቹ ውስጥ ስሊሇው ጻዴቅ አብርሃም ግዴ መሰኘቱን፣ የከተሞቹን መውዯም እና ልጥ ግን መዲኑን
ይነግረናሌ፡፡ እነዙህ ክስተቶች ስሇ ሙሴ ቀዯምት ተዯራሲያን ሁኔታ በቀጥታ ይናገራለ፡፡ በእነርሱ መን
በሚኖሩ ሰዎች ሊይ ምን እንዯተከናወነ እንዱረደ ያስችሊቸዋሌ፡፡ ማሇትም እግዙአብሔር በከነዓናውያን ሊይ
የሚያስተሊሌፈው ፍርዴ፣ በከነዓናውያን መካከሌ ስሇሚኖር ፃዴቅ ሉቆረቆሩ እንዯሚገባ (ሇምሳላ ወዯ
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ኢያሪኮ ሲመጡ ስሇ ረዲቻቸው ረዓብ)፣ በከነዓናውያን ከተሞች ሊይ ስሇማይቀረው ውዴመት፣ የልጥ ዜርያ
ከሆኑት ከሞዓባውያን እና ከአሞናውያን ጋር ሉኖራቸው ስሇሚገባ ግንኙነት ናቸው፡፡
አብርሃም ከላልቸ ጋር የነበረው የኋሊ መን ግንኙነት ሁሇተኛ ክፍሌ በ20፡1-18 የሚገኘው ነው፡፡ በዙህ
ታሪክ ውስጥ አብርሃም በዴጋሚ በምዴሪቱ ነዋሪ ሇነበረውና አቤሜላክ በሚሌ መጠሪያ ሇሚታወቀው
ፍሌስጥኤማዊ ማሌዶሌ፡፡ ሣራ ሚስቱ መሆኗን ባሇማወቅ፣ ከአብርሃም በመውሰዴ የአብርሃምን የወዯፈት
ተስፋ አቤሜላክ ተፈታትኗሌ፡፡ ከዙያም እግዙአብሔር በአቤሜላክ ሊይ ቁጣን ሲያመጣ፣ አቤሜላክም
ከጥፋቱ ንስሓ በመግባት ከክፋት የራቀ መሆኑን አሳይቷሌ፡፡ ንስሓ በመግባቱም፣ አብርሃም ስሇ አቤሜላክ
ማሌድሇታሌ፣ እናም አብርሃምና አቤሜላክ ሊቂ ሰሊምንና ባሌንጀራነትን አጣጥመዋሌ፡፡
ይህ ታሪክ እስራኤሊውያን በራሳቸው መን ስሇሚኖሩ ፍሌስጥኤማውያን ሉኖራቸው ስሇሚገባው ዜንባላ
ይናገራቸዋሌ፡፡ በተሇያዩ መንገድች፣ ፍሌስጥኤማውያን እስራኤሌን ተፈታትነዋሌ፡፡ ሆኖም የእግዙአብሔር
ፍርዴ ፍሌስጥኤማውያንን ወዯ ንስሓ ከመራቸው፣ እስራኤሊውያን ሉማሌደሊቸውና በሰሊም ሉኖሩ
ይገባቸዋሌ፡፡
ሦስተኛው የዙህ ትረካ ክፍሌ፣ በ21፡1-21 የሚገኘው በይስሏቅ እና በእስማኤሌ መካከሌ ባሇው አስቸጋሪ
ግንኙነት ሊይ የሚያተኩረው ነው፡፡ ይስሏቅና እስማኤሌ ሁሇቱም የአብርሃም ሌጆች ናቸው፡፡ በመካከሊቸው
ውጥረት ሲነግሥ ግን፣ እስማኤሌን ከቤተሰቡ እንዱያስወጣ እግዙአብሔር አብርሃምን ያዜዋሌ፡፡
እግዙአብሔር እስማኤሌን ባርኮታሌ፣ ሆኖም የአብርሃም ሕጋዊ ወራሹ ግን ይስሏቅ ብቻ ነው፡፡ ሙሴ
ስሇነዙህ ክስተቶች ሇተቀዲሚ ተዯራሲያኑ ሲያሳውቅ፣ በመናቸው ከእስማኤሊውያን ጋር ሉኖራቸው
የሚገባውን የግንኙነት ባህርይ እንዱገነቡ ይረዲቸዋሌ፡፡ በእስራኤሌና በእስማኤሊውያን መካከሌ ውጥረት
ሲነግሥ፣ በመካከሊቸው ሌዩነት እንዱኖር እግዙአብሔር የዯነገገ መሆኑን እስራኤሊውያን ሉያስታውሱ
ይገባሌ፡፡ በብዘ መንገድቸ እግዙአብሔር እስማኤሊውያንን ቢባርክም፣ ትክክሇኞቹ የአብርሃም ወራሾች
እስራኤሊውያን ናቸው፡፡
አብርሃም ከላልች ጋር የነበረው የኋሊ መን ግንኙነት አራተኛ ምዕራፍ በ21፡22-34 የሚገኘው አብርሃም
ከአቤሜላክ ጋር የነበረው የስምምነት ውሌ ታሪክ ነው፡፡ ይህ ታሪክ ፍሌስጥኤማዊው አቤሜላክ
እግዙአብሔር ሇአብርሃም ሇሰጠው ሞገስ እንዳት እውቅና እንዯሰጠ እና አብርሃምም ከአቤሜላክና ከሩ
ጋር እንዳት በሰሊም ሇመኖር እንዯተስማማ ይግባሌ፡፡ ታሪኩ በመቀጠሌም የአብርሃም በጎች ውሃ
ስሇማግኘት መብታቸው እንዳት ክርክር እንዯተነሳና አብርሃምና አቤሜላክም በቤርሳቤህ ወዯ ህጋዊ
ስምምነት እንዯዯረሱና እርስ በርስ በመከባበር ሇመኖር እንዯወሰኑ ይናገራሌ፡፡
ፍሌስጥኤማውያን በእነርሱ መን ምን ያህሌ ፈተና ሉሆኑባቸው እንዯሚችለ አቤሜላክና አዚዡ ሙሴንና
እስራኤሊውያንን ያሳስባለ፡፡ በዙህ ስፍራ፣ ፍሌስጥኤማውያን እግዙአብሔር ሇእስራኤሌ ሇሰጠው በረከት
እውቅና ከሰጡ፣ እስራኤሌም የአብርሃምን ምሳላነት በመከተሌ ከእነርሱ ጋር በሰሊም ሇመኖር መስማማት
እንዲሊበት ሙሴ ሇተከታዮቹ አስተምሯቸሌ፡፡ ቤርሳቤህ የተሰኘውም ጉዴጓዴ በሙሴም መን ነበር፣
እርሱም በዙያ ስፍራ የተፈፀመውን ውሌ እና ከፍሌስጥኤማውያን ጋር ሰሊምንና መከባበርን እንዳት መሻት
እንዲሇበት ሇእስራኤሌ ያሳስባሌ፡፡
ስሇዙህ፣ አብርሃም ከላልች ጋር ያዯረገው የኋሊ መን ግንኙነት ታሪክ ሙሴና እስራኤሌ በመናቸው
ከተገናኙዋቸው ሰዎች ባሕርይ ጋር የሚጎዲኝ መሆኑን አይተናሌ፡፡ አብርሃም የወሰዲቸውን እርምጃዎች
በመመሌከት እስራኤሊውያን ሇመናቸው የሚጠቅም ብዘ ትምህርት ያገኛለ፡፡
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ትውሌዴና ሞት
ሙሴ ስሇ አብርሃም ሕይወት የገበው ገባ የመጨረሻ እርከን ሊይ ዯርሰናሌ፣ እርሱም በ22፡1-25፡18
የሚገኘው ትውሌደና ሞቱ ነው፡፡ እነዙህ ምዕራፎች በአብርሃም ቅርስ፣ ማሇትም ከእግዙአብሔር ጋር
የነበረውን የቃሌ ኪዲን ግንኙነት ሇቀጣዩ ትውሌዴ በማስተሊሇፉ ሊይ ያተኩራለ፡፡ በጥቅሌ አነጋገር፣
እነዙህን ታሪኮች ሇመጀመሪያ ጊዛ ከሙሴ የሚቀበለ እስራኤሊውያን እንዯ አብርሃም ርነታቸው
ሉኖራቸው ስሇሚገባው አቋም እና ሇእነርሱም ትውሌዴ ስሊሇው ተስፋ ብዘ ሉማሩ ይገባሌ፡፡
በዙህኛው የአብርሃም ሕይወት ምዕራፍ የመጀመሪያ ክፍሌ እውቁና አብርሃም የተፈተነበት ታሪክ በ22፡1-24
የሚገኘው ነው፡፡ ይህ ፈተና የተነዯፈው አብርሃም ሌጁን ይስሏቅን ከሚወዴዴበት መውዯዴ ይሌቅ
እግዙአብሔርን ይወዴዴ እንዯሆነ ሇመፈተሽ ነው፡፡ እግዙአብሔር አስቸጋሪ ፈተና አጋጀ፣ አብርሃምም
ሌጁን እንዱሰዋ ጠራው፡፡ አብርሃምም ታ፣ በመታዘም ምክንያት የሌጁ የይስሏቅ ነገው ብሩኅ
እንዯሚሆን እግዙአብሔር ሇአብርሃም ዋስትናን ሰጠው፡፡
ይህ ታሪክ ሙሴን ሇሚከተለ እስራኤሊውያን በርካታ እንዴምታዎች ቢኖሩትም፣ የዙህ ምንባብ ወሳኝ ገፅታ
ግን እስራኤሌ ሇእግዙአብሔር ያሊትን ታማኝነት ጥሌቀት ሇመሇካት እስራኤሌን እንዯሚፈትን ማሳሰብ
ነው፡፡ እግዙአብሔር በሙሴ መን ሇነበሩት እስራኤሊውያን በርካታ ፈተና አጋጅቶሊቸዋሌ፡፡ አብርሃም
ሇፈተናው ታዚዥ መሆኑ እስራኤሊውያንም ፈተናዎቻቸው የቱንም ያህሌ አስቸጋሪ ቢሆኑም ፈተናዎቹን
በመታዜ መሌስ ሉሰጡ እንዯሚገባ ያስታውሳቸዋሌ፡፡ የአብርሃም ር በመሆኑ ሇይስሏቅ የተሰጠው
የወዯፊት ብሩህ ተስፋ እስራኤሊውያንም ፈተናዎቹን ካሇፉ እነርሱም ስሇሚያገኙት ብሩህ ተስፋ
ያስታውሳቸዋሌ፡፡
በአብርሃም ሕይወት የመጨረሻ እርከን ውስጥ ሁሇተኛው ምዕራፍ በ23፡1-20 የሚገኘው አባታችን የገዚው
የመቃብር ስፍራ ታሪክ ነው፡፡ ይህ ታሪክ ሚስቱ ሣራ ስትሞት አብርሃም በሄብሮን ስሇ ገዚው የቤተሰብ
የመቃብር ስፍራ ይገሌፃሌ፡፡ ይህ ትረካ አባታችን ያንን ንብረት እንዯ ስጦታ አሇመቀበለን ይሌቁኑ ዋጋ
ከፍል መግዚቱን በአፅንዖት ያመሇክታሌ፡፡ ይህ የንብረት አያያዜ ሥርዓት ቤተሰቡ የከነዓንን ምዴር ህጋዊ
ርስታቸው የማዴረጋቸውን ባሇመብትነት እንዴናይ ያስችሇናሌ፡፡
ሙሴን የሚከተለ እስራኤሊውያንም በግዢ የተያው የመቃብር ስፍራ በሕይወታቸው ያሇው አንዴምታና
አስፈሊጊነት ምን ያህሌ እንዯሆነ እንዱረደ ያስችሊቸዋሌ፡፡ ቦታው የራቸው የመቃብር ስፍራ ነው፡፡
አብርሃም፣ ይስሏቅና ያዕቆብ የተቀበሩት በዙያ ነው፡፡ ምዴሪቱን ዴሌ አዴርገው ከመያዚቸው በፊትም ይህ
ስፍራ በምዴሪቱ ውስጥ ያሇ ሕጋዊ ርስታቸው እንዯነበር ይረዲለ፡፡ አብርሃም፣ ይስሏቅና ያዕቆብ
አብዚኛውን መናቸውን በሔብሮንና በአካባቢዋ አሳሌፈዋሌ፡፡ እስራኤሊውያን ሔብሮንን የራቸው
የመቃብር ስፍራ አዴርገው ከመያዚቸው የተነሳ የአባታቸውን የያዕቆብን አፅም እንኳን ወዯ ሔብሮን ይው
ተጉዋሌ፡፡ አብርሃም የመቃብር ስፍራን የመግዚቱ ታሪክ የእርሱ ር ህጋዊ ርስቱ ከከነዓን ላሊ የትኛውም
ምዴር ሉሆን እንዯማይችሌ የሚያመሇክት ነው፡፡
የአብርሃም ትውሌዴና ሞት ሦስተኛው ሌብን የሚነካ ምዕራፍ ስሇ አብርሃም ምራት፣ የሌጁ የይስሏቅ
ሚስት ስሇሆነችው ስሇ ርብቃ የሚናገረው በ24፡1-67 የሚገኘው ታሪክ ነው፡፡ በዙህ ታሪክ ውስጥ፣
ይስሏቅ ከከነዓናውያን ጋር በመዲቀሌ እንዲይረክስ ሇመከሊከሌ፣ የከነዓንን ሴቶች እንዲያገባ አብርሃም
የወሰዯው እርምጃ ተጠቅሷሌ፡፡ ነገር ግን ይስሏቅ በተስፋይቱ ምዴር በከነዓን የመቀመጡም ነገር የተረጋገጠ
እንዱሆን አብርሃም ባሪያውን በመሊክ ሇሌጁ ሚስትን እንዱያመጣሇት እርምጃ ወስዶሌ፡፡ አብርሃም በዙህ
መንገዴ ሇይስሏቅ ሚስትን በመፈሇግ፣ የይስሏቅና የሩ የወዯፊት በረከት ከእግዙአብሔር ንዴ የተረጋገጠ
እንዱሆን አዴርጓሌ፡፡
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ሙሴን የሚከተለ እስራኤሊውያን ከዙህ የይስሏቅ ታሪክ፣ ከአብርሃም ጋር ያሊቸውን የር ትስስር
እንዱረደ፣ ምንም እንኳን በከነዓን ምዴር ቢቀመጥም ከከነዓናውያን ርኩሰት ራሱን ከመጠበቁ ትምህርትን
ሉቀስሙ ይገባሌ፡፡ የይስሏቅ የወዯፊት ብሩኅ የበረከት ተስፋ የእነርሱም እንዱሆን በተስፋይቱ ምዴር
ውስጥ ከሚኖሩ ከነዓናውያን ርኩሰት ራሳቸውን ሉጠብቁ ይገባቸዋሌ፡፡
የአብርሃም ሕይወት የመጨረሻ ምዕራፍ የአባታችን ሞትና ትውሌዴ የተመገበበት በ25፡1-18 የሚገኘው
ታሪክ ነው፡፡ ይህ አጫጭር ትረካዎችን ያሇ ክፍሌ አብርሃም ከሳራ ውጪ ስሇወሇዲቸው ሌጆቹ የሚተርክ
ነው፡፡ ከዙያም ስሇ አባታችን ሞትና ይስሏቅ እንዯ ህጋዊ ወራሽነቱ የአብርሃምን የፍፃሜ በረከት ስሇ
መቀበለ ይናገራሌ፡፡ በመጨረሻም፣ የእስማኤሌን ዜርያዎች በንፅፅር በሚረዜረው ክፍሌ ይዯመዯማሌ፡፡
ይህ የአብርሃም ታሪክ መዯምዯሚያ ሇቀዯምት ተዯራሲያኑ ብዘ እንዴምታዎች አለት፡፡ የተቀሩትን
የአብርሃም ሌጆች ከእስራኤሊውያን ሇመሇየት ይረዜራቸዋሌ፡፡ ሙሴን ይከተለ የነበሩ እስራኤሊውያን
የአብርሃምተስፋዎች ትክክሇኛ ወራሽ መሆናቸውን ሇማረጋገጥ አብርሃም ሇይስሏቅ የፍፃሜ በረከት
ያሰምርበታሌ፡፡ የእስማኤሌ ዜርያዎች ከአብርሃም በረከት ሇመካፈሌ የሚያነሱትን የትኛውንም የይገባኛሌ
ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጉን ይጠቅሳሌ፡፡ የአብርሃምን ሕይወት ገባ በዙህ መንገዴ በመዯምዯም፣ ሙሴ በእርሱ
መሪነት ወዯ ተስፋዪቱ ምዴር የተጓዘት እስራኤሊውያን የአብርሃም እውነተኛ ወራሽ የመሆናቸውን መሇያ፣
መብትና ሃሊፊነት ይገሌፃሌ፡፡
ስሇዙህ ሙሴ የአብርሃምን የሕይወት ታሪኮች የጻፈው ይመራቸው የነበሩ እስራኤሊውያን ሇምንና እንዳት
ግብፅን መሌቀቅ እንዲሇባቸውና የተስፋይቱን ምዴር በዴሌ ሇመውረስ መገስገስ እንዲሇባቸው ሇማስተማር
ነው፡፡ ይህንንም ግብ ሇማሳካት፣ ሇአባታችን የተሰጠው ፀጋ ተካፋዮች እንዳት እንዯሆኑ፣ አባታችን ታማኝ
እንዯነበረው ሁለ እነርሱም እንዳት ታማኝ የመሆን ሃሊፊነት እንዲሇባቸው፣ አብርሃምም እንዯተቀበሇው
የእግዙአብሔርን በረከት እንዳት ሉቀበለ እንዯሚችለ፣ አንዴ ቀንም ሇምዴር ህዜቦች ሁለ እንዳት በረከት
ሉሆኑ እንዯሚችለ ሙሴ በአባታችን የህይወት ታሪክ ምዕራፎች ውስጥ የተሇያዩ አፅንዖቶችን በመስጠት
አመሌክቷቸዋሌ፡፡ ስሇ አብርሃም ሕይወት ሙሴ ያቀረበው ገባ ወዯ ተስፋይቱ ምዴር እርሱን ተከትሇው
ሇተጓዘ እስራኤሊውያን ሉሇካ የማይችሌ እንዴምታዎች አለት፡፡

4. ማጠቃሇያ
በዙህ ትምህርት በፍጥረት መጽሏፍ የተረረውን የአብርሃም ሕይወት ገባ ቀዯምት ትርጉም
ተመሌክተናሌ፡፡ ተቀዲሚ ትርጉሙንም ሇመመርመር በሁሇት ዋና አቅጣጫዎች ተጉናሌ፡፡ በአንዴ ወገን
በእነዙህ ታሪኮችና በጻፈሊቸው እስራኤሊውያን ሌምምድች መካከሌ ሙሴ ያመሇከተውን ትስስር
መርምረናሌ፡፡ በላሊ ወገን ዯግሞ፣ ተቀዲሚ ተዯራሲያኑ ግብፅን ወዯ ኋሊቸው በመተው የተስፋይቱን ምዴር
ከነዓንን ሇመውረስ በሚገሰግሱበት ወቅት እነዙህ ታሪኮች ተፅዕኖ እንዱያሳዴሩባቸው አዴርጎ ሙሴ
እንዲቀናበራቸው ዏይተናሌ፡፡
በአብርሃምና በቀዯምት ተዯራሲያኑ በእስራኤሊውያን መካከሌ ሙሴ ሉያመሇክት የሚፈሌገውን ትስስር፣
በተዯራሲያኑም ሊይ ታሪኮቹ ሉያመጡ የሚፈሌገውን ተፅዕኖ ይበሌጥ በተረዲን ቁጥር፣ የአብርሃም ሕይወት
እያንዲንደ ምዕራፍ እንዳት እስራኤሌን የመምራት ዓሊማ እንዲነገበ እንዯርስበታሇን፡፡ በተጨማሪም እነዙህ
ታሪኮች በዚሬውም በእኛ ሕይወት እንዳት ተግባራዊ ሉሆኑ እንዯሚቸለ ይበሌጥ መገንብ እንችሊሇን፡፡
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