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የሙሴ ልዯት 
ብዘ አመታት ካሇፉ በኋሊ የዮሴፍ ቤተሰቦች በግብፅ እጅግ መብዚት 
ጀመሩ፡፡ የዮሴፍ ቤተሰቦች ጋሽን በተባሇ ስፍራ ይኖሩ ነበር፡፡ በዙህ ስፍራ 
ሆነው እጅግ በሇፀጉ፡፡ ዮሴፍና ወንድሞቹ ረጅም የተባረኩ አመታት ካሳሇፉ 
በኋሊ አረፉ፡፡ ቤተሰቦቻው ግን መብዚታቸውን ቀጠለ፡፡ 
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ዮሴፍን የማያውቅ አዱስ ፈርዖን በግብፅ ሊይ ነገሰ፡፡ የእስራኤሊዊያንን 
መብዚት አልወዯዯም፡፡ የዮሴፍ ቤተሰቦች እስራኤሊዊያን ይባሊለ፡፡ 
እስራኤሊዊያን አንድ ቀን ብርቱ ሆነው ግብፃዊያንን ይዋጉና ይገዘን 
ይሆናል ብሎ ፈርዖን ይሰጋ ነበር፡፡ በዙህ ምክንያት የእስራኤልን ሕዜብ 
ባርያ አድረጎ መግዚት ጀመረ፡፡ ከአቅም በሊይ እንዱሰሩ አዯረጋቸው፡፡ 
ነገር ግን ጠንክረው ቢሰሩም በቁጥር መብዚታቸውን አሊቆሙም ነበር፡፡  
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የእስራኤል ሕዜብ ቁጥር በዙህ ሁኔታ መጨመሩን ፈርዖን አልወዯዯም፡፡ 
በዙህ ምክንያት የእስራኤሊዊያን አዋሊጆች ወንድ ልጅ ሲያዋልደ 
እንዱገድለ ትዚዜ አወጣ፡፡ አዋሊጆቹ ግን የፈርዖንን ትእዚዜ አልሰሙም፡፡ 
እግዙአብሔርን በመታዜ ወንዶች ልጆችን አዲኑ፡፡ 
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ከእስራኤሊዊያን ሴቶች መካከል አንዱት ሴት መልከመልካም የሆነ ወንድ 
ልጅ ወሇዯች፡፡ በሕጉ መሰረት ልጇ እንዲይሞት ሇሶስት ወራት ያህል 
ሸሸገችው፡፡ ከሶስት ወራት በሊይ ልትሸሽገው ባልቻሇች ጊዛ ግን የዯንገል 
ቅርጫት ወስዲ በዜፍትና በቅጥራን ሇቀሇቀችው፡፡ ቅርጫቱን ካጋጀች 
በኋሊ ልጇን በቅርጫት ውስጥ አስገብታ ወንዜ ሊይ አስቀመጠችው፡፡ 
ልጇን ከቅርጫቱ ውስጥ የሚያነሳውን ሰው እንድትከታተል ሴት ልጇን 
ሊከች፡፡ ይህች እናት ወንዜ ሊይ ያዯረገችውን ልጇን እግዙአብሔር 
እንዯሚጠነቀቅሇት ታምን ነበር፡፡ 
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በዙያን ጊዛ የፈርዖን ልጅ ልትታጠብ ወዯ ዏባይ ወንዜ ወረዯች፡፡ 
በቄጠማውመወ መካከል የተቀመጠ ቅርጫት አይታ ከዯንገጡሮቿ አንዷን 
እንድታመጣ ሊከቻት፡፡ በውስጡ ወንድ ልጅ ተኝቶ ተመሇከቱ፡፡ የፈርዖን 
ልጅ ሇልጁ አነችሇት፡፡ ልታሳድገውም ወዯዯች፡፡ ሙሴ ስትልም ስም 
አወጣችሇት፡፡ የሕጻኑ እህት፣ ሇፈርዖን ልጅ ሕፃኑን ልታሳድግ የምትችል 
ከእስራኤሊዊያን ሴቶች መካከል ልታመጣሊት እንዯምትችል ነገረቻት፡፡ 
ንግስቲቱም እንዲልሽ አድርጊ ስትል የልጁን እህት አቻት፡፡ 
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ሕፃኑም ባዯገ ጊዛ ወዯፈርዖን ልጅ አመጣችው፤ ልጇም ሆነ፡፡ ሙሴ በዙህ 
ምክንያት በግብፅ ልዐል ሆነ፡፡ ከዙህ በኋሊ በርካታ አመታቶች አሇፉ፡፡ 
እስራኤሊዊያን ሊይ የነበረው የባርነት ግፍም እየጨመረ ሄዯ፡፡ ሙሴ ግን 
በእስራኤሊዊያን ባርያ መሆን ያዜን ነበር፡፡ 
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አንድ ቀን፣ አንድ ግብፃዊ እስራኤሊዊ ባሪያን ሲመታ ሙሴ ተመሇከተ፡፡ 
ሙሴ እጅግ ተበሳጭቶ ግብፃዊውን ገዯሇው፡፡ ይህን ሲያዯርግ ማንም 
የተመሇከተው አልመሰሇውም ነበር፡፡ ነገር ግን አንድ ሰው ተመልክቶት 
ነበር፡፡ ይህንን ነገር ፈርዖን በሰማ ጊዛ ሙሴን ሉገድሇው ፈሇገ፡፡ ሙሴም 
ከፈርዖን ቤት ሸሽቶ ወዯ ምድያም ሄዯ፡፡ በዚም ዮቶር የተባሇ ሰው አገኘ፡፡ 
ሙሴ የዮቶር እረኛ ሆነ፡፡ ከዚም ሙሴ የዮቶርን ልጅ ሲፓራን አገባ፡፡  

አንድ ቀን፣ ሙሴ የአማቱን በጎች እየነዲ ወዯ ኮሬብ ተራራ ወጣ፡፡ በዚም 
ሳሇ የሚነድ ቁጥቋጦ ተመሇከተ፡፡ ሙሴም ቁጥቋጦው በእሳት ቢያያዜም 
እንኳ አሇመቃጠለን አየ፡፡ ሇምን እንዯማይቃጠል ሇማወቅ ወዯ 
ቁጥቋጦው ቀረብ አሇ፡፡ እግዙአብሔርም በሚነዯው ቁጥቋጦ ውስጥ ሆኖ፣ 
‹‹ይህች የቆምክባት ምድር የተቀዯሰች ስሇሆነች ጫማህን አውልቅ›› ሲል 
ሇሙሴ ተናገረው፡፡ 
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እግዙአብሔር የእስራኤሊዊያንን ባርነት ተመልክቶ ነበርና ሙሴ ይህን ሕዜብ 
ከግብፅ እንዱያወጣ መሪ አድርጎ እንዯሚልከው ተናገረው፡፡ እግዙአብሔር 

እስራኤሊዊያንን “ሕዜቤ” እያሇ ይጠራቸዋል፡፡ ሙሴ ግን ይህን ሇማድረግ 
እንዯሚችል ሇእግዙአብሔር ተናገረ፡፡ እግዙአብሔር ሙሴ በፈርዖን ፊት 
የሚያዯርገውን ነገር አሳየው፡፡ በእጅህ ያሇውን በትር መሬት ሊይ ጣል 
አሇው፡፡ ሙሴም በትሩን መሬት ሊይ ጣሊት፡፡ እባብም ሆነች ከአጠገቧም 
ሸሸ፡፡ ጭራውን ይዝ እንዱያነሳው እግዙአብሔር ሙሴን አው፡፡ ሙሴም 
እግዙአብሔር እንዲው ሲያዯርግ እባብዋ ተመልሳ በትር ሆነች፡፡ 
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ሙሴ ወዯ ግብፅ ሊሇመሄድ እንዯምክንያት ያቀረበው ንግግር አሇመቻለን 

ነበር፡፡ እግዙአብሔርም የሙሴ ወንድም የሆነውን አሮንን በፈርዖን ፊት 

በሙሴ ፈንታ እንዱናገርሇት ከሙሴ ጋር ሰዯዯ፡፡ ፈርዖን እስራዌሊዊያንን 

በቶሎ እንዯማይሇቅ እግዙአብሔር ሇሙሴና ሇአሮን ነገራቸው፡፡ ፈርዖን 

እስራኤሊዊያንን ከመልቀቁ በፊት እግዙአብሔር ብዘ ተአምራቶችን በሙሴ 

እጅ እንዯሚያዯርግ ነገራቸው፡፡ ፈርዖን እስራኤሊዊያን የእርሱ ባሪያዎች 

እንዱሆኑ ይሻ ነበር፡፡ እግዙአብሔር ግን ይህንን አይፈልግም ነበር፡፡ 

እግዙአብሔር ሕዜቡን እንዯሚባርክ እና እንዯሚያበሇፅግ ሇአብርሃም፣ 

ይስሃቅና ያዕቆብ ቃል ገብቶሊቸው ነበር፡፡ እስራኤሊዊያን ከባርነት እስካልወጡ 

ድረስ ዯግሞ ሉባረኩና ሉበሇፅጉ አይችለም፡፡ ስሇዙህ እግዙአብሔር ይህን 

ሕዜብ ማርና ወተት ወዯምታፈልቀዋ ምድር ሉያወጣቸው ወዯዯ፡፡  

ሙሴና አሮን ፈርዖንን ሇመገናኘት ወዯ ግብፅ ወረደ፡፡ ሇወሊጅ፡- እባክዎ  
ሇልጅዎ ፈርዖን የእስራኤልን ሕዜብ እንዱሇቅ እግዙአብሔር በፈርዖን ፊት 
ያዯረጋቸውን ተአምራት ያብራሩ፡፡ 
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የቃል ጥናት ጥቅስ: ፀአት 13:14  

ባዶ ቦታዎቹን አሟለ፡፡ 

የመጀመሪያው መቅሠፍት ________ ን ወዯ __________ መሇወጥ ነበር፡፡  

 
 

ሁሇተኛው መቅሠፍት የ _____________ መቅሠፍት ነበር፡፡  
 

ሶስተኛው መቅሠፍት የ _____________ መቅሠፍት ነበር፡፡   

አራተኛው መቅሠፍት ___________ መቅሠፍት ነበር፡፡ 

አምስተኛው መቅሠፍት የ___________ እልቂት ነበር፡፡ 

 

ስድስተኛው መቅሠፍት የ___________ መቅሠፍት ነበር፡፡  

 
ሰባተኛው መቅሠፍት የ___________ መቅሠፍት ነበር፡፡  

 
ስምንተኛው መቅሠፍት የ___________ መቅሠፍት ነበር፡፡  

 
ጠነኛው መቅሠፍት የ___________ መቅሠፍት ነበር፡፡  

 

 አስረኛው መቅሠፍት የ___________ መቅሠፍት ነበር፡፡  


