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Abraham’s Example  

የሕጻናት 

መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት 
 

የአብርሃም ምሳሌነ ት 

 

ደረጃ 1 

ትምህርት 6 
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አብርሃም 
የመታዘዝ ምሳላ 

ኖኅ ከሞተ ከብዞ ዘመናት በኋሊ፣ ካራን በምትባሌ ከተማ አብራም የሚባሌ 

ሰው ይኖር ነበር፡፡ ሚስቱ ሦራ ትባሌ ነበር፡፡ ከእሇታት አንድ ቀን፣ 

እግዚአብሔር አብራምን ታሊቅ ሕዝብ አደርግሃሇው ሲሌ ቃሌ ገባሇት፡፡ 

ሚስቱንና ያሇውን ነገር ይዞ እርሱ ወደሚያሳየው ምድር እንዲሄድም 

አዘዘው፡፡ ይህን ትዕዛዝ በታዘዘ ጊዜ አብራም የ75 አመት ሰው ነበር፡፡ 

አብራምም ምንም ጥያቄ ሳያነሳ እግዚአብሔርን በመታዘዝ ከካራን ሇቆ ወጣ፡፡ 

የሌጁ ሌጅ የሆነውን ልጥንም ይዞ ወጣ፡፡ 

አብራም እግዚአብሔርን ስሇታዘዘ እጅግ ተባርኮ ነበር፡፡ እጅግ ሃብታም 

ከመሆኑ የተነሳ በርካታ በጎችና የቀንድ ከብቶች ነበሩት፡፡ ከልጥ ጋር በመሆን 

እግዚአብሔር ተስፋ ወደ ሰጠው ምድር ጉዞውን ቀጠሇ፡፡ እግዚአብሔር 

እጅግ ስባረካቸው የከብቶቻቸው ቁጥር አንድ ሊይ መሆን እስካይችለ ድረስ 

እጅግ በዛ፡፡ ልጥ በላሊ አቅጣጫ ሇመሄድ ወሰነ፡፡ በሰዶምና ገሞራ 

ሜዳዎችም ተቀመጠ፡፡ 

ልጥ ወደ ሰዶምና ገሞራ ከሄደ በኋሊ፣ እግዚአብሔር አብራምን የሚያየውን 
ምድር ሁለ እንደሚሰጠው ቃሌ ገባሇት፡፡ እግዚአብሔር ይህንን ቃሌ 
በአብራም ዘር (ማሇትም በወገቦቹ ፍሬዎች በኩሌ) ፈጸመ፡፡ ነገር ግን 
አብራምና ሦራ ገና ሌጅ አሌነበራቸውም ነበር፡፡ እምነት ግን ነበራቸው፡፡ ይህ 
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ማሇት እግዚአብሔር ቃሌ የገባሊቸውን ነገር ሁለ እንደሚፈጽም መተማመን 
ማሇት ነው፡፡ 

በ 99 አመቱ የአብራም ስም ወደ አብርሃም ተሇወጠ፡፡ አብርሃም ማሇት 

“የብዙ አሕዛብ አባት” ማሇት ነው፡፡ የሚስቱም ስም ከሦራ ወደ ሣራ 

ተቀየረ፡፡ ሣራ ማሇት “ሌዕሌት” ማሇት ነው፡፡  

አንድ ቀን፣ ሇአብርሃም ሶስት ሰዎችን ተገሇጡሇት፡፡ ሁሇቱ መሊዕክት ነበሩ፡፡ 

አንዱ ግን ከረጅም ጊዜ በኋሊ በምድር ሊይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተብል 

የሚወሇደው ጌታ ነበር፡፡ እነርሱም አብርሃምን፣ ሣራ ሌጅ ትወሌድሌሃሇች 

ስሙንም ይስሃቅ ብሊችሁ ትጠሩታሊችሁ አለት፡፡ አያይዘውም፣ የሰዶምና 

ገሞራም ከተማ እንደምትጠፋም ነገሩት፡፡ አብርሃም ግን የሌጁ ሌጅ ልጥ በዛ 

ይኖር ስሇነበረ ሰዶምና ገሞራ ከተማ እንዳትጠፋ አጥብቆ ሇመነ፡፡  በሰዶምና 

ገሞራ ከተማ  10 ጻድቃን ሰዎች ቢኖሩ፣ ከተማዋን እንደማያጠፋ 

እግዚአብሔር ሇአብርሃም ነገረው፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር በሰዶምና ገሞራ 

ያን ያህሌ ቁጥር ያሊቸው ጻድቃን ሰዎች አሊገኘም፡፡ ከተማዋ በኃጢአተኞች 

ተሞሌታ ነበር፡፡ ከተማዋ ከመጥፋቷ በፊት ልጥና ቤተሰቡ ከከተማዋ 

ሸሽተው ማምሇጥ ነበረባቸው፡፡ ከከተማዋ በሚሸሹበት ወቅት ግን ወደኋሊ 

ዘወር ብሇው እንዳይመሇከቱ ታዘው ነበር፡፡ ሆኖም ይህንን ትእዛዝ የልጥ 

ሚስት አሌታዘዘችም፡፡ በዚህም ምክንያት የጨው ሐውሌት ሆና ቀረች፡፡ 

ሣራ የ 90 አመት ሴት በሆነች ጊዜ እግዚአብሔር አሰባት፤ ቃሌ ኪዳኑንም 
ፈጸመሊት፡፡ ሣራ ጸነሰች ይስሃቅ የሚባሌ ወንድ ሌጅንም ወሇደች፡፡ 
አብርሃምና ሣራ በጣም አርጅተው ስሇነበረ እግዚአብሔር ሌጅ ሲሰጣቸው 
እጅግ ተደነቁ፡፡ እግዚአብሔር ግን ቃለን ጠበቀ፡፡ 
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አብርሃም በሕይወቱ ዘመን በሙለ እግዚአብሔርን ታዘዘ፡፡ እግዚአብሔር 

ያዘዘውን ሁለ ያደርግ ነበር፡፡ እግዚአብሔር የገባውን ቃሌ እንደሚፈፅምም 

አጥብቆ ያምን ነበር፡፡ አብርሃም ሇአግዚአብሔር ያሇው መታዘዝ እና እምነቱ 

ዳግመኛ ተፈተነ፡፡ አብርሃም ሌጁን ይስሃቅን ሇእግዚአብሔር እንዲሰዋው 

ታዘዘ፡፡ ይህ እጅግ ከባድ ፈተና ነው፡፡ በቀጣዩ ቀን አብርሃም ማሌዶ ተነሳ፡፡ 

ሌጁንም ይስሃቅን ከእርሱ ጋር ወስዶ መስዋዕቱን ሇማቅረብ እግዚአብሔር 

ወዳዘዘው ተራራ ጉዞ ጀመረ፡፡ 

አብርሃም፣ እግዚአብሔር ያዘዘውን ሁለ በታዘዘው መሰረት ሇመፈፀም የቆረጠ 

ሰው ነበር፡፡ አብርሃም በእግዚአብሔር ሊይ ታምኖ ነበር፡፡ ምክንያቱም 

እግዚአብሔር በአብርሃም ዘር በኩሌ ብዙ ትውሌድን እንዳየ አስቀድሞ ነግሮት 

ነበረና፡፡ ከሶሰት ቀን ጉዞ በኋሊ አብርሃምና ይስሃቅ መስዋዕቱ ወደሚቀርብበት 

ስፍራ ደረሱ፡፡ አብርሃም ሌጁን አስሮ በመሰዊያው ሊይ አኖረው፡፡ በዚህ ሰአት 

በአብርሃም ጭንቅሊት ውስጥ ብዙ ሃሳቦች እንደሚመሊሇሱ መገመት 

አይከብድም፡፡ እንደዚያም እንኳ ቢሆን አብርሃም እግዚአብሔርን ታዘዘ፡፡ 

አብርሃም ሌጁን ሉሰዋ እጁን በዘረጋ ጊዜ፣ እንዲያቆም የሚያዘው ድምጽ ወደ 

አብርሃም መጣ፡፡ እግዚአብሔርም አብርሃም በሁለ ነገር እንደሚታዘዘው 

አወቀ፡፡ ይስሃቅ ከእስሩ ተፈታ፡፡ አይኑንም አንስቶ በዱር ውስጥ ያሇ በግ 

ተመሇከተ፡፡ ያንንም በግ በይስሃቅ ፈንታ ሇመስዋዕትነት ሇእግዚአብሔር 

አቀረበ፡፡ 

አብርሃም በመታዘዙ ተደሰተ፡፡ ረጅም ዘመን በምድር ሊይ ኖረ፡፡ ሣራ በ 127 

አመቷ ሞተች፡፡ አብርሃም ደግሞ ላሊ ሚስት ካገባ በኋሊ በ 175 አመቱ ሞተ፡፡ 

እግዚአብሔር ደግሞ ቃሌ ኪዳኑን ጠበቀ፡፡ እንደ ምድር አሸዋ የበዙ 

የአብርሃም ዘሮች አሁን ድረስ በምድር ሊይ እየኖሩ ይገኛለ፡፡ 
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አብርሃምና ልጥ ወደ ተስፋይቱ ምድር ተጓዙ፡፡ እጅግ ተባረኩ፡፡ በርካታ በጎችና 

የቀንድ ከብቶች ነበሯቸው፡፡  



6 

 

ሶስት ሰዎች ሇአብርሃም ተገሌጠው፣ አብርሃም ወንድ ሌጅ እንደሚያገኝና 

የሰዶምና ገሞራ ከተማ እንደምትጠፋ ነገሩት፡፡ 
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ልጥ ኃጢአተኛዎቹን ከተማዎች ሇቆ ሸሸ፡፡ ሚስቱ ግን እንድታደርግ የታዘዘችውን 

ባሇማድረጓ ምክንያት የጨው ሐውሌት ሆና ቀረች፡፡ 

 



8 

 

 

አብርሃምና ሣራ ይስሃቅ የተባሇ ወንድ ሌጅ ወሇዱ፡፡ 
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እግዚአብሔር አብርሃምን ሌጁ ይስሃቅን መስዋዕት አድርጎ እንዲያቀርብሇት 

አዘዘው፡፡ አብርሃምም እግዚአብሔርን ታዘዘ፡፡ 
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እግዚአብሔር አብርሃም እንደታዘዘው ባወቀ ጊዜ፣ በይስሃቅ ፈንታ በግ 

አዘጋጅቶሇት ይስሃቅ ነጻ ሆነ፡፡ 
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የማስታወስ ጥያቄዎች 

 1. የአብርሃም ሚስት____________ትባሊሇች፡፡  

 2. ልጥ __________እና____________የተባለ ቦታዎችን መረጠ፡፡  

 3. የልጥ ሚስት ባሇ____________ምክንያት፣ወደ ___________ 
_________ ተቀየረች፡፡  

 4. አብርሃምና ሣራ_________የተባሇ ሌጅ ወሇዱ፡፡  

 5. አብርሃም እግዚአብሔርን በመታዘዝ________ን  ሇ ___________ 

አቀረበ፡፡ ነገር ግን በእርሱ ፈንታ _________ሇመስዋዕትነት ቀረበ፡፡ 

ሇመምህሩ/ሇወሊጅ: እባክዎ፣ ሌጆቹ በጥቅሱ ውስጥ የተጓደሇውን ቃሌ ሇማሟሊት የሚያደርጉትን ጥረት ያግዙ፡፡ 

‹‹ሌጆች ሆይ፣ ይህ ሇጌታ ደስ የሚያሰኝ ነውና በሁለ ሇወሊጆቻችሁ ……………………….፡፡›› (ቆሊሲያስ 3፡20) 
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መሌሶች  

በሰዶምን ገሞራ ከተሞች፣ ወደኋሊዋ ዞራ 

በማየቷ ምክንያት የጨው ሐውሌት ሆና 

የቀረች፡፡ 

በይስሃቅ ፈንታ መስዋእት አድርጎ 

እንዲያቀርብ ሇአብርሃም የተሰጠው ነገር፡፡ 

በኃጢአታቸው ምክንያት እግዚአብሔር 

እነዚህን ከተሞች በእሳትና ድኝ አጥፍቷቸዋሌ፡፡ 

ከዚህ ጥፋት የተረፉት ልጥና ቤተሰቡ ብቻ 

ነበሩ፡፡ 

 

የቃሌ ጥናት ጥቅስ: የመጀመሪየዎቹ 10 የመጽሐፍ ቅዱስ፣ ቅዱሳት መጽሐፎች:  

 

ጥያቄዎቹን ከትክክሇኛ መሌሶቻቸው ጋር 
አዛምዱ፡፡ 

ጥያቄዎች 

“ሰዶምና ገሞራ ምንድን ናቸው?”  

“የልጥ ሚስት ማን ናት?”  

“በግ ምንድን ነው?”  

1. ዘፍጥረት 

2. ዘጸአት 

3. ዘላዋዊያን 

4. ዘኁሌቁ 

5. ዘዳግም 

6. ኢያሱ ወሌደ ነዌ 

7. መሳፍንት 

8. ሩት 

9. ሳሙኤሌ ቀዳማዊ 

10. ሳሙኤሌ ካሌእ 


