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ሥነ-ፍጥረት 
በመጀመሪያ እግዚአብሔር ነበር፡፡ 

እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ነው፡፡ ስሊሴ 

ማሇት ነው ይህ ነው፡፡ ስሊሴ አንድ አምሊክ 

ነው፡፡ በአካሌ ግን አብ፣ ወሌድ፣ መንፈስ 

ቅዱስ ተብል ይጠራሌ፡፡ እግዚአብሔር በአንድ 

ወቅት ፍጥረታትን መፍጠር ጀመረ፡፡ ይህንንም 

ተግባሩን መሊዕክትን፣ ሰማይንና ምድርን  

በመፍጠር ጀመረ፡፡ 

ምድር በጣም የምታምር ነበረች፡፡ ሕይወት 

ባሊቸው ነገሮች የተሞሊችም ነበረች፡፡ 

ከበርካታ ዘመናት በኋሊ በአንዳንድ 

መሊዕክት ዘንድ ችግር ተፈጠረ፡፡ 

በመሊዕክቱ ዘንድ የተፈጠረው ችግር 

በምድር ሊይ ሳይቀር ከባድ ችግር ፈጠረ፡፡  
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ከዛም፣ እግዚአብሔር የሰውን ሌጅ ፈጠረ፡፡ 

አዳምና ሔዋን ቢታዘዙት ከእግዚአብሔር 

ጋር ሇዘሊሇም ሕያው ሆነው ከእግዚአብሔር 

ጋር ሉኖሩ ተፈጠሩ፡፡ የሰው ሌጆች መኖሪያ 

ስሇሚያስፈሌጋቸው እግዚአብሔር ምድርን 

ፈጠረሊቸው፡፡  

የምድር አፈጣጠር 

እግዚአብሔር ምድር እንዲፈጠር ቃሌ 

አወጣ፡፡ ቃለ ምድርን እንዲፈጥር 

አዘዘው፡፡ ቃለም በዚህ ትዕዛዝ መሰረት 

በመንፈስ ቅዱስ ሃይሌ ምድርን ፈጠረ፡፡  

ምድር በጠጣር ጉሞች ተከብባ ነበር፡፡ 

በመጀመሪያው ቀን፣ እግዚአብሔር ይህንን 

ጨሇማ ደመና ገሇሌ እንዲሌ አደረገ፡፡ 

ምድር የፀሐይ ብርሃንን ሇመጀመሪያ ግዜ 

አገኘች፡፡ የፀሐይ መውጣት ቀኑ ብርሃን 

እንዲሆን ምሽቱ ደግሞ ጨሇማ እንዲሆን 

አደረገ፡፡ 

 

ደረትህን ተመሌከት፡፡ ምን እያደረገ ነው? 

አየር ወደ ውስጥና ውጪ እያስገባህና 

እያስወጣህ ስሇሆነ ወደሊይና ወደታች 

እየተንቀሳቀሰ ነው አይደሌ? በሁሇተኛው 

ቀን፣ እግዚአብሔር ሇሕይወት አስፈሊጊ 

የሆነውን ይህን አየር ፈጠረ፡፡ ይህ አየር 

ንፁሕና በብዙ ትሊሌቅ ነጫጭ ደመናዎች 

የተሞሊ ነበር፡፡ ይህ አየር፣ መሬትን ሌክ እንደ 

አንድ ግዙፍ አረፋ ከብቦ ነበር፡፡ 
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በቀጣይ እግዚአብሔር ምድርን ፈጠረ፡፡ 

በሶስተኛው ቀን፣ እግዚአብሔር ደረቁን 

ስፍራ ውሃ ካሇበት ስፍራ ሇየ፡፡ ደረቁን 

ስፍራ የብስ ብል ጠራው፡፡ በአንድነት 

የተሰበሰበውን ውሃ ደግሞ ባሕር ብል 

ጠራው፡፡ ይህ ክፍሌ ወንዞችንና ሓይቆችን 

ያጠቃሌሊሌ፡፡ ነገር ግን የብስ ምንም ሕያው 

ፍጥረት አሌነበረባትም፡፡ ስሇዚህም 

እግዚአብሔር ዕፅዋትን፣ ተክልችንን እና 

ዛፎችን ፈጠረ፡፡ 

በአራተኛው ቀን፣ እግዚአብሔር ሇምድር 

ብርሃን ይሰጡ ዘንድ ፀሐይን፣ ጨረቃንና 

ከዋክብትን ፈጠረ፡፡ ጨረቃና ከዋክብት 

በሇሉት የሚወጡ ሲሆኑ ፀሐይ ግን በቀን 

የምትወጣ ነች፡፡  

በአምስተኛው ቀን፣ እግዚአብሔር ባሕርን 

ሕይወት ባሊቸው ነገሮች ሞሊ፡፡ በዚህ ቀን 

ኣሳዎች፣ ሻርኮች፣ ኣሳነባሪዎች፣ ወዘተ  

ተፈጠሩ፡፡ እግዚአብሔር ሰማዩንም በበራሪ 

ፍጥረታት ሞሊቸው፡፡ በዚህ ቀን በሰማይ 

የምታዩአቸው ወፎች ሁለ ተፈጠሩ፡፡ 

እግዚአብሔር እነዚህን እንሰሳት 

ባረካቸው፡፡ በዚህ ባርኮት መሰረት እነዚህ 

በባሕርና ሰማይ ሊይ ያለ ፍጥረታት ሁለ 

የሚራቡ እና ምድርን በመሰልቻቸው 

የሚሞለ ሆኑ፡፡ 

የብሱ አሁንም ምንም እንስሳት 
አሌነበሩበትም፡፡ በስድስተኛው ቀን ግን 
እግዚአብሔር እነዚህን ፍጥረታት 
ፈጠራቸው፡፡ በዚህ ቀን፣ አንበሰሶች፣ 
ድቦች፣ ሽኮኮዎች፣ ፈረሶች፣ ሊሞች፣ ወዘተ 
ተፈጠሩ፡፡  
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እግዚአብሔር በዚህ ቀን፣ 
ተሳቢ የሆኑ ፍጥረታትን 
ማሇትም እንደ እባብ እና 
እንሽሊሉ ያለ ፍጥረታትንም  
ፈጠረ፡፡ ምድርም በእነዚህ 
አይነት ፍጥረታት ተሞሊች፡፡  

 

 

እግዚአብሔር የሰውን ሌጅ 

በየብስ፣ በባሕርና በአየር ሊይ 

ካለ ፍጥረታት ይሌቅ ታሊቅ 

እና ክቡር አደረገው፡፡ የሰው 

ሌጅ በእንዚህ ፍጥረታት ሊይ 

ሁለ ገዢ ነበር፡፡ 

የመጀመሪያው ሰው አዳም 

ይባሊሌ፡፡ 

እግዚአብሔር ሇአዳም ሇኑሮ 

ምቹ የሆነን ስፍራ 

አዘጋጀሇት፡፡ ይህ  ውብ 

የመኖሪያ ስፍራ የዔድን ገነት 

ይባሊሌ፡፡ እግዚአብሔር 

ሇአዳም ሇእንስሳት ሁለ ስም 

እንዲያወጣሊቸው ስራ 

ሰጠው፡፡ አዳምም ፈጣሪውን 

በመታዘዝ በየብስ ሊይ ሇሚኖሩ 

እንስሶች፣ በባሕር ውስጥ 

ሇሚኖሮ ኣሳዎች እና ወፎች   

በስድስተኛው ቀን፣ ላሊም 

ፍጥረት ተፈጥሮ ነበር፡፡ 

ያም ፍጥረት ሰው ነበር፡፡ 

እግዚአብሔር ከምድር 

አፈር ሰውን ፈጠረ፡፡ የሰው 

ሌጅ በእግዚአብሔር መሌክ 

እና አምሳሌ ተፈጠረ፡፡  
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ሁለ ስም አወጣሊቸው፡፡  

አዳም ብቸኛ ነበር፡፡ አዳም 

ከእንስሳት ሁለ ይሌቅ ታሊቅ እና 

ክቡር ሆኖ ተፈጥሮ ነበር፡፡ 

አብሮት የሚሆን እንደርሱ ያሇ 

ፍጥረት ያስፈሌገው ነበር፡፡ 

እግዚአብሔር አዳም ብቸኛ 

እንደሆነ ተመሇከተ፡፡ ምን 

እንደሚያስፈሌገውም ያውቅ 

ነበር፡፡ እግዚአብሔር በአዳም 

ሊይ ከባድ እንቅሌፍ ጣሇበት፡፡ 

አንቀሊፍቶን ሳሇ ከጎድኑ አንዲት 

ዏጥንት ወስዶ ስፍራውን በሥጋ 

ሞሊው፡፡ ከአዳም የወሰዳትን 

ዏጥንት ሴት አድርጎ ሰራት፡፡ 

አዳም ከእንቅሌፉ ሲነቃ 

እግዚአብሔር የሰራትን ሴት 

ሇአዳም ሰጠው፡፡ ጓደኛና 

እንደርሱ ያሇ ረዳት ስሊገኘ አዳም 

እጅግ ደስ አሇው፡፡ ስሟ ሔዋን 

ይባሌ ነበር፡፡  

እግዚአብሔር አዳምን እና 
ሔዋንንም ባረካቸው፡፡ እንዲበዙ  
እንዲዋሇዱና ምድርን ሁለ 
እንዲሞለ እግዚአብሔር 
አዳምንና ሔዋንን አዘዛቸው፡፡ 
እግዚአብሔር፣ የሰውን ሌጅ 
ምድር ሊይ ባለ ፍጥረታት ሁለ 

ሊይ ገዢ እንዲሆን አደረገው፡፡  

እግዚአብሔር የፈጠረውን ሁለ ተመሇከተ፡፡ ፀሐይን፣ 
ጨረቃን፣ ከዋክብትን፣ አየሩን፣ የብሱን፣ ባሕሩን አሳዎቹን፣ 

እርግቦቹን እንዲሁም እንስሳዎቹን ሁለ ተመሇከተ፡፡ እንዲ 

 



 

7 

 

 

ዲሁም የፈጠራቸውን ወንድና ሴት ሰዎችም 

ተመሇከተ፡፡ እነሆ ምድር ምለዕ ሆና ነበር፡፡ 

ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ አሊበቃም፡፡ 

ሰንበት 

በሰባተኛው ቀን፣ እግዚአብሔር አንድ ሌዩ 

ነገር ፈጠረ፡፡ ከስድስት ጠንካራ የስራ ቀናት 

በኋሊ እግዚአብሔር እረፍትን ፈጠረ፡፡ 

ይህንንም ሰንበት ብል ጠራው፡፡ 

እግዚአብሔር በዚህ ቀን ከስራው ሁለ 

አረፈ፡፡ ሰውንም በዚህ ቀን እንዲያርፍ 

አዘዘው፡፡ እግዚአብሔር ይህንን ትእዛዝ 

አደረገው፡፡ በትእዛዙም መሰረት የሰው ሌጅ 

ስድስት ቀን ከሰራ በኋሊ በሰባተኛው ቀን 

ያርፋሌ፡፡ እግዚአብሔር ይህንን ቀን ሰንበት 

ብል ጠራው፡፡  

እግዚአብሔር ሰንበትን የፈጠረው ሇሰው ሌጅ 

ምን እንደሚያስፈሌገው ስሇሚያውቅ ነው፡፡ 

እግዚአብሔር የሰው ሌጅ ከስራው አርፎ 

እርሱን መስማትና ከእርሱ እንዲማር 

ይፈሌጋሌ፡፡ በየሰንበቱ እግዚአብሔር ስሇእሱ 

ይበሌጥ እንድናስብና መንፈሳዊ ስራዎች ሊይ 

እንድናተኩር ይፈሌጋሌ፡፡ 

አዳምና ሔዋን በዔድን ገነት ይኖሩ በነበረበት 

ግዜ በገነት ውስጥ የተተከለ ሁሇት ሇየት ያለ 

ዛፎች ነበሩ፡፡ አንደኛው የሕይወት ዛፍ 

ይባሊሌ፡፡ ከዚህ ዛፍ በማናቸውመወ ግዜ 

ሉበለ ይችለ ነበር፡፡ አዳምና ሔዋን ከዚህ 

ዛፍ በሌተው ቢሆን ኖሮ ሇዘሊሇም ይኖሩ 

ነበር፡፡  

እግዚአብሔር የተከሇው ላሊው ዛፍ ደግሞ 
መሌካምንና ክፉን የሚያስታውቀው ዛፍ 
ይባሊሌ፡፡ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን ከዚህ   



 

8 

 

ዛፍ እንዳይበለ አዘዛቸው፡፡ ከዚህ ዛፍ በበለ 
ግዜ እንደሚሞቱም ነገራቸው፡፡ እግዚአብሔር 
ሇአዳምና ሔዋን የሚሻሇውን ያውቅ ነበር፡፡ 
ስሇሚወዳቸው ምርጫን ሰጣቸው፡፡  

በዔድን ገነት ውስጥ አንድ ላሊ ፍጥረት 

ነበር፡፡ ይህ ፍጥረት በአንድ ወቅት ታሊቅ 

መሊዕክ ነበር፡፡ ነገር ግን የእግዚአብሔርን 

ሕግና መንገድ በመጥሊት ክፉ ሆነ፡፡  

 

ስሙ ሰይጣን ይባሊሌ፡፡ እናም በገነት ውስጥ 

በእባብ አምሳሌ ሇአዳምና ሔዋን ተገሇጠ፡፡  

አንድ ቀን፣ ሰይጣን ወደ ሔዋን ቀርቦ 

በአትክሌቱ ስፍራ ካለ ዛፎች መካከሌ ሌትበሊ 

የማትችሇው ዛፍ መኖር አሇመኖሩን 

ጠየቃት፡፡ እርሷም መሌክምንና ክፉን 

ከሚያስታውቀውን ዛፍ መብሊት 

እንደማትችሌ ነገረችው፡፡ ሰይጣን 

እግዚአብሔርን ይጠሊው ስሇነበረ ሔዋን 

የእግዚአብሔር የፍቅር ትእዛዝ እንድትተሊሇፍ  

ፈሇገ፡፡ ሔዋን እግዚአብሔር 

ያዘዛትን በመተው ሰይጣን 

ያሊትን ሇመስማት ፈቀደች፡፡ 

ከዛም መብሊት ከላሇባት 

ዛፍ ፍሬ ቀጥፋ በሊች፡፡ 

ይህን በማድረጓም ትሌቅ 

ስህተት ሰራች፡፡ አዳምም 

እርሷ ከበሊችው ዛፍ ፍሬ 

እንዲበሊ ጠየቀችው፡፡ 

እርሱም የእግዚአብሔርን 

ትእዛዝ በመተሊሇፍ ከዛፉ 

ፍሬ በሊ፡፡   

ይህ ግዜ ሇሰው ሌጅ መጥፎ 
ግዜ ነበር፡፡ እግዚአብሔር 
ሇአዳምና ሔዋን ሕጉን 
ቢያሳውቃቸውም እነርሱ ግን 
ሉታዘዙት ፈቃደኞች 
አሌሆኑም፡፡ 
ካሌተፈቀደሊቸው ፍሬ 
በመብሊትም መሌካምና ክፉ 
የሆነውን በራሳቸው ሇማወቅ 
ወሰኑ፡፡  
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እግዚአብሔር ሳንታዘዘው 
ስንቀር ቅጣት ይጠብቀናሌ፡፡  

እግዚአብሔር አዳምንና ሔዋንን 

ሇመገናኘት ወደ ዔድን ገነት 

በመጣ ግዜ የፈጣሪያቸውን 

ትእዛዝ ተሊሌፈው ስሇነበረ እጅግ 

በጣም ፈሩ፡፡ ከእግዚአብሔር 

ፊትም ተሸሸጉ፡፡  

እግዚአብሔርም፣ “ከእርሱ 

እንዳትበሊ ብዬ ካዘዛኩህ ዛፍ 

በሊህን?” ሲሌ አዳምን ጠየቀው፡፡ 

አዳምም በፍጥነት ሔዋን 

እንዳሳተችው ተናገረ፡፡ ሔዋን 

ስትጠየቅ ደግሞ ያሳተኝ ሰይጣን 

ነው ስትሌ መሇሰች፡፡  
 

እግዚአብሔር በዚህ ነገር ተበሳጨ፡፡ 

አዳምንና ሔዋንን መቅጣት ስሇነበረበት 

ቀጣቸው፡፡ እግዚአብሔር ትእዛዝ መሌካም 

ነው፡፡ ይህንን ትእዛዝ ስንተሊሇፍ 

ኃጢአትን እንሰራሇን፡፡ ኃጢአት ደግሞ 

ቅጣት አሇው፡፡  

ኃጢአትን ስሇሰሩ እግዚአብሔር አዳምንና 

ሔዋንን ከዔድን ገነት አባረራቸው፡፡ 

ተመሌሰውም ወደ አትክሌቱ ስፍራ 

እንዳይገቡ በበሩ ሊይ እግዚአብሔር ሁሇት 

መሊእክትን አስቀመጠ፡፡ አዳምና ሔዋንም 

ቤተሰብ መስርተው አስቸጋሪ ሕይወት 

በምድር ሊይ መምራት እንዲጀምሩ 

ተገደዱ፡፡  

ቃየን እና አቤሌ 

አዳምና ሔዋን ሁሇት ወንድ ሌጆች 

ነበራቸው፡፡ የመጀመሪያው ሌጅ ቃየን ሲባሌ 

ሁሇተኛው ደግሞ አቤሌ ይባሌ ነበር፡፡ ቃይን 

ሲያድግ ገበሬ ሆነ፡፡ የጓሮ አትክሌቶችንና 

ፍራፍሬዎችን ያሳድግ ነበር፡፡ አቤሌ ደግሞ 

ሲያድግ እረኛ ሆነ፡፡ በጎችን ያግድ ነበር፡፡ 

አንድ ግዜ ቃየንና አቤሌ ሇእግዚአብሔር 

መስዋዕትን አቀረቡ፡፡ አቤሌ ምርጥ ከሆኑ 

በጎቹ መካከሌ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ 

መስዋዕት አቀረበ፡፡ ቃየን ደግሞ አትክሌትና 

ፍራፍሬ ሇመስዋዕትነት አቀረበ፡፡ ነገር ግን 

ያቀረበበት የሌብ ዝንባላ መሌካም ስሊሌነበረ 

እግዚአብሔር የቃየንን መስዋዕት 

አሌወደደም፡፡ 



 

10 

 

ቃየን ተበሳጨ፡፡ በወንድሙም ሊይ ቀና፡፡ 

አንድ ቀን ቃይን አቤሌን ባቻውን አገኘው፡፡ 

ተበሳጭቶና በጥሊቻ ተሞሌቶ ስሇነበረ 

አቤሌን ገደሇው፡፡ ከዛም ያደረገውን ክፉ ነገር 

አይቶ ሉሸሸግ ሞከረ፡፡  

እግዚአብሔርም፣ “ወንድምህ አቤሌ ወዴት 

ነው?” ብል ቃየንን ጠየቀው፡፡ ቃየን አውነት 

የሆነውን አሌመሇሰም፡፡ እግዚአብሔር ቃየንን 
ስሇሰራው ኃጢአት ቀጣው፡፡ ቃየን ከቤተሰቡ 

ርቆ ኮበሇሇ፡፡ 

አዳምና ሔዋን መዋሇዳቸውን ቀጠለ፡፡ 

ምድርም ቀስ በቀስ በሰዎች መሞሊት 

ጀመረች፡፡ 
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የተዘበራረቁ ሆሄያትን በማስተካከሌ 
ቃሊትን የመመስረት ጨዋታ 

ከዚህ በታች ሆሄያቶቻቸው የተዘበራረቁ ቃሊቶችን ታገኛሊችሁ፡፡ እነዚህ ቃሊት 
በተማራችሁት ትምሕርት ውስጥ ወሳኝ ቃሊት ነበሩ፡፡ ሆሄያቱን በማስተካከሌ ቃሊትን 
መስርቱ፡፡ 

CTEORIAN__________________ 

VEE________________________ 

NSALEG____________________ 

ERTES______________________ 

IHSF________________________ 

MNSILAA___________________ 

ANM________________________ 

DAMA______________________ 

FRNGIEOF__________________ 

BHTASAB___________________ 

TNAAS______________________  

የቃሊት ባንክ 
 

EVE/ሔዋን  ADAM/አዳም  OFFERING/መስዋዕት  

SATAN/ሰይጣን  ANGELS/መሊእክት  RECREATION/መዝናናት  

TREES/ዛፎች  ANIMALS/እንስሶች  MAN/ሰው  

SABBATH/ሰንበት  FISH/አሶች  
 

 
የቃሌ ጥናት:  

ኦሪት ዘፍጥረት  መጽሐፈ ኢያሱ  1 ነገሥት  

 ኦሪት ዘጸአት  መጽሐፈ መሳፍንት  2 ነገሥት  

 ኦሪት ዘላዋዊያን  መጽሐፈ ሩት  1 ዜና መዋዕሌ  

 ኦሪት ዘኁሌቁ  1 ሳሙኤሌ  2 ዜና መዋዕሌ 

 ኦሪት ዘዳግም  2 ሳሙኤሌ   
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ከዚህ በታች ባሇው የስዕሌ ጨዋታ ውስጥ፣ አዳምና ሔዋን ወደ ሕይወት 
ዛፍ ሇመድረስ በየት መንገድ መሄድ እንዳሇባቸው አመሌክቱ፡፡  

  

 

EVE/ሔዋን  ADAM/አዳም  OFFERING/መስዋዕት  

SATAN/ሰይጣን  ANGELS/መሊእክት  RECREATION/መዝናናት  

TREES/ዛፎች  ANIMALS/እንስሶች  MAN/ሰው  

SABBATH/ሰንበት  FISH/አሶች  
 

 
የቃሌ ጥናት:  

ኦሪት ዘፍጥረት  መጽሐፈ ኢያሱ  1 ነገሥት  

 ኦሪት ዘጸአት  መጽሐፈ መሳፍንት  2 ነገሥት  

 ኦሪት ዘላዋዊያን  መጽሐፈ ሩት  1 ዜና መዋዕሌ  

 ኦሪት ዘኁሌቁ  1 ሳሙኤሌ  2 ዜና መዋዕሌ 

 ኦሪት ዘዳግም  2 ሳሙኤሌ   


