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አብርሃም 
በትምሕርት 2 ሊይ፣ ስሇ ኖኅና የጥፋት 

ውሃ ተምረናሌ፡፡ የጥፋት ውሃ በምዴር 

ሊይ ከመጣ ከ350 አመታት በኋሊ 

እግዚአብሔር አብራም ከተባሇ ሰው ጋር 

መስራት ጀመረ፡፡  

አብርሃም ከዘመድቹ ጋር ዑር በተባሇ 

ስፍራ ይኖር ነበር፡፡ አብራም በርካታ 

በጎች፣ በሬዎች፣ አህዮች፣ ግመልች እና 

ላልች እንስሳት ነበሩት፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ በርካታ አገሌጋዮች ነበሩት፡፡ 

አንዴ ቀን፣ ቤቱንና አገሩን ትቶ እንዱወጣ 
እግዚአብሔር አብራምን አዘዘው፡፡ 

አብርሃም እግዚአብሔር ወዯሚያሳየው 
ሌዩ ስፍራ እንዱሄዴ ታዘዘ፡፡ 
እግዚአብሔር የአብራምን ዘር ታሊቅ 
ሕዝብ እንዯሚያዯርግ ቃሌ ገባሇት፡፡  

የአብራም ተሇይቶ መውጣት 

አብራም ጥያቄ ሳያነሳ እግዚአብሔርን 

ታዘዘ፡፡ ቤተሰቡንና ያሇውን ንብረት ይዞ 

ዑርን ሇቀቀ፡፡ ሚስቱን ሶራን እና 

የወንዴሙን ሌጅ አሮንን ይዞ የገዛ አገሩ 

ትቶ ወጣ፡፡ ይህንን ውሳኔ ሲያዯር 

አብራም የ 75 አመት የእዴሜ ባሇጸጋ 

ነበር፡፡ 
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ይህ ውሳኔ ሇአብራም ትሌቅ ውሳኔ 

ቢሆንም በሙለ ሌቡ ሇእግዚአብሔር 

ታዘዘ፡፡ አብራም በዛሬ ዘመን ሊሇን 

ሇእኛ ምሳላ የሚሆን ሰው ነው፡፡ 

አብራም እግዚአብሔር ሇእርሱና ሇዘሩ 

ሉሰጠው ቃሌ ወዯገባሇት ከነአን አገር 

ጉዞውን ቀጠሇ፡፡ ነገር ግን በዚህ አገር 

የሚኖሩ ሰዎች ሇእግዚአብሔር የታዘዙ 

አሌነበሩም፡፡ በዚህ ምክንያት የከነአን 

ምዴር ዝናብ የማይዘንብበት ዯረቅ 

ምዴር ነበር፡፡  

የምዴሩ ዴርቃማነት አብራም ወዯ 

ግብጽ እንዱሰዯዴ አዯረገው፡፡. በግብፅ 

ጥቂት ከቆየ በኋሊ ወዯ ከነአን ተመሌሶ 

መጣ፡፡ 

ልጥም ሚስትና በርካታ ከብቶች 

ነበሩት፡፡ አብራምና ልጥ በርካታ 

ከብቶች ስሇነበሯቸው ተሇያይተው 

መኖር የሚያስገዴዲቸው ሁኔታ 

ተፈጠረ፡፡ 

ልጥ ያሻውን ምዴር ሇኑሮ እንዱመርጥ 

አብርሃም የምርጫውን ቅዴሚያ ሇልጥ ሰጠ፡፡ 

ልጥና ቤተሰቡ መሌካም መስል የሚታየውን 

በዮርዲኖስ ዙርያ ያሇውን አገር መረጠ፡፡  

የእግዚአብሔር ቃሌ ኪዲንና አስራት 

አንዴ ቀን አብራም፣ የሳላም መንግስት ንጉስ 

የሆነውን መሌከ ጼዳቅ ተገናኘው፡፡ ይህ ንጉስ 

የእግዚአብሔር ካህን ነበር፡፡ ይህን ሰው ሲያገኝ 

አብራም ካሇውን ሃብት ሁለ ሊይ አንዴ 

አስረኛውን ሰጠው፡፡ ይህ አስራት ይባሊሌ፡፡ 

ያሇን ሃብት ሁለ ምንጭ እግዚአብሔር ነው፡፡ 

ከሰጠን ሃብት አንዴ አስረኛውን መሌሰን 

እንዴንሰጠው ይጠብቅብናሌ፡፡ ሇዚህ ነው 

ሇቤተክርስቲያን አስራት የምናወጣው፡፡ 

ቤተሰቦቻችሁ አንዴ ብር ቢሰጡአችሁ 

ሇቤተክርስቲያን አስር ሳንቲም መስጠት 

ይኖርባቹሃሌ፡፡ አስራት ምን ማሇት እንዯሆነ 

የበሇጠ እንዱያብራሩሊችሁ ቤተሰባችሁን 

ጠይቁ፡፡ 



4 

 

 

አብራም በእዴሜ ገፍቶ 

ስሇነበር እና ሌጅም ስሇ 

አሌነበረው ሌጅ እንዱሰጠው 

እግዚአብሔርን ጠየቀ፡፡ 

እግዚአብሔርም አብራምን 

ወዯ ሰማይ እንዱመሇከት እና 

ከዋክብትን እንዱቆጥር 

አዘዘው፡፡ አብራም ከዋክብቱ 

በርካታ ስሇነበሩ 

ሉቆጥራቸው አሌቻሇም፡፡ 

እግዚአብሔርም ሇአብራም 

ዘሩ እንዯዙ ብዙ እንዯሚሆን 

ነገረው፡፡ ዘመን ቆጥሮ 

የአብርሃም ዘር ሌክ 

እንዯከዋክብቱ እጅግ ብዙ 

እንዯሚሆኑ እግዚአብሔር 

ሇአብራም ቃሌ ገባሇት፡፡ 

እንዳት ያሇ ታሊቅ ቃሌ 

ኪዲን ነው!  

ሶራም እያረጀች ነበር፡፡ 

ሴቶች የሚወሌደበት ወራት 

ተሊሌፏት ስሇነበር እንዳት 

ሌጅ እንዯምትወሌዴ ግራ 

ገብቷት ነበር፡፡  

በዚህም ምክንያት ዯንገጡሯ 
የነበረችው አጋር ሇአብራም 
እንዯ ሚስት እንዴትሆንና  
ሌጅ እንዴትወሌዴሇተ 
በማሰብ ሇአብራም 
ሰጠችው፡፡ 
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በዛን ዘመን አንዴ ባሌ ከአንዴ ሚሰተ 
በሊይ ያገባ ነበር፡፡ አጋር ሇአብራም 
ወንዴ ሌጅን ወሇዯችሇት፡፡ ስሙም 
እስማኤሌ ይባሌ ነበር፡፡  

ከተወሰኑ አመታት በኋሊ እግዚአብሔር 
የአብራምን ስም ወዯ አብርሃም 

ሇወጠሇት፡፡ አብርሃም ማሇት “የብዙ 

አሕዛብ አባት” ማሇት ነው፡፡ 
እግዚአብሔር ከአብርሃም ቤተሰብ 
ውስጥ ታሊቅ ሕዝብን ሉያወጣ አስቦ 
ነበር፡፡ እግዚአብሔር የሶራን ስም ዯግሞ  

ሶራ በሚሌ ሇወጠው፡፡ ትርጓሜውም 

“ንግስት” ማሇት ነው፡፡ 

ሰድምን ገሞራ 

አንዴ ቀን አብርሃም በዴንኳኑ ቁጭ ብል ሳሇ 
ሶስት ሰዎች ተገሇጡሇት፡፡ ከተገሇጡሇት 
መካከሌ ሶስቱ መሊእክት መሆናቸውን 
አብርሃም አሊስተዋሇም ነበር፡፡ ሶስተኛው ሰው 
ዯግሞ በአዱስ ኪዲን ኢየሱስ ሆኖ የሚወሇዯው 
ከስሊሴ አካሌ አንደ የሆነው የእግዚአብሔር 
ቃሌ መሆኑንም አሊስተዋሇም ነበር፡፡ 
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አብርሃም እንግድቹን በመሌካም ከተቀበሇ 

በኋሊ ወዯ ዴንኳን ገብተው እንዱያርፉ 

ጋበዛቸው፡፡ አገሌጋዮቹም ምግብ 

እንዱያዘጋጁሊቸው አዘዘ፡፡  

እነዚህ ሰዎች ሇአብርሃም ሳራ ሌጅ 

እንዯምትወሌዴ ነገሩት፡፡ ሳራ ሰዎቹ 

ያለትን ብትሰማም በነገሩ አሊመነችም! 

ሆኖም አብርሃምና ሳራ በረገሩ በጣም 

ዯስተኛ ሆኑ፡፡ 

ሁሇቱ መሊእክት በእግዚአብሔር ቃሌ ወዯ 

ሰድም እንዱሄደ ተሊኩ፡፡ በሶድም የነበሩ 

ሕዝቦች እግዚአብሔር የማይታዘዙ ነበሩ፡፡ 

ከተማዋ በኃጢአት የተሞሊች ነበረ፡፡ 

የእግዚአብሔር ቃሌ ሰድምን እንዯ 

ሚያጠፋት ሇአብርሃም ነገረው፡፡ 

አብርሃም ዘመደ ልጥ በዚህች ከተማ 

እንዯሚኖር ያውቅ ነበርና “50 ጻዴቃን 

በከተማይቱ ውስጥ ቢገኙ በውኑ ሁለን 

ታጠፋሇህን?” ሲሌ እግዚአብሔርን ጠየቀ፡፡ 

ቃሌም፣ “በሰድም በከተማይቱ ውስጥ 50 

ጻዴቃን ባገኝ ስፍራውን ሁለ ስሇእነርሱ 

እምራሇው.” አሇ፡፡ 

“ከ ሃምሳው ጻዴቃን አምስት ቢጎዴለ 

ከተማይቱን ሁለ በአምስቱ ምክንያት 

ታጠፋሇህን?” ሲሌ ዲግመኛ 

እግዚአብሔርን አብርሃም ጠየቀ፡፡ 45 

ጻዴቃን ቢኖሩ ከተማይቱን እንዯማያጠፋ 

ቃሌ ሇአብርሃም ነገረው፡፡ 

አብርሃም ዲግመኛ፣  “ምናሌባት ከዛ 40 

ቢገኙሳ?” አሇ፡፡ 30 ወይም 20 ቢሆኑስ 

ብል ጠየቀ፡፡ በመጨረሻም፣ “አስር 

ቢገኙስ?” ቃሌም “ስሇአስሩ አሊጠፋትም” 
አሇ፡፡ 

መሊእክቱ ወዯ ሰድም ሲዯርሱ ልጥ 

ወዯቤቱ ገብተው እንዱያርፉ ጋበዛቸው፡፡ 

መሊእክቱ ከተስተናገደ በኋሊ ልጥን፣ 

“በከተማይቱ ያሇህን ሁለ ከዚህ ስፍራ 

አስወጣቸው፤…እናጠፋውም ዘንዴ 

እግዚአብሔር ሰድናሌ!” አለት፡፡ 

ጨምረውም፣ “ወዯ ኋሊህ አትይ፣ በዚህም 

ዙሪያ ሁለ አትቁም፡፡” ብሇው 

አስጠነቀቁት፡፡ 

ልጥና ቤተሰቡ ከሰድም በመሸሽ ሊይ ሳለ 

የልጥ ሚስት ወዯ ኋሊ ተመሇከተች፡፡ 

ወዯኋሊ እንዲታዩ የሚሇውን የእግዚአብሔር 

ትእዛዝ አሌታዘዘችም፡፡ እርሷም በዞረችበት 

ስፍራ የጨው ሐውሌት ሆና ቀረች! 

እግዚአብሔር ያዘዘውን ማዴረግ እንዲሇባት 

ገና ያሌተማተች ሴት ነበረች፡፡ 

ይስሃቅ ተወሇዯ 

ሳራ እግዚአብሔር እንዯተናገረ ወንዴ ሌጅ 

ወሇዯች፡፡ ስሙም ይስሃቅ ተባሇ፡፡ 

በመጨረሻ፣ አብርሃም የ100 ሽማግላ ሆኖ 

ሌጅን ከእግዚአብሔር አገኘ! በአብርሃም 

ቤት የነበሩ ሁለ በሆነው ነገር በጣም 

ዯስተኛ ሆኑ!  

ነገር ግን አብርሃም ከይሳቅ ጋር ሰፊ ግዜ 

ያሳሌፍ ነበርና አጋር ትቀና ነበር፡፡ አንዴ ቀን 

አጋር ጥሩ ያሌሆነ ነገር ስትናገር ሳራ 

ሰማች፡፡  

ሳራም ወዯ አብርሃም በመሄዴ፣ “ይህችን 

ባሪያ ከነሌጇ አሳዴዴ፡፡” አሇችው፡፡ 

አብርሃም ይህ እንዱሆን አሌወዯዯም ነበር፡፡ 
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ነገር ግን በአንዴ ሊይ መኖራቸው ሰሊም 

እንዯማያመጣ ተረዲ፡፡ በቀጣዩ ቀን 

አብርሃም አጋርንና እስማኤሌን ተሰናበተ፡፡ 

እግዚአብሔር አጋርናና እስማኤሌን 

እንዯሚንከባከባቸው ሇአብርሃም ነግሮት 

ነበር፡፡ 
የአብርሃም እምነት መፈተን 

አብርሃም ይስሃቅን የእግዚአብሔር ሕግ 

መታዘዝ እያስተማረ ያሳዴገው ነበር፡፡ 

በዚህ ሁኔታ በርካታ አመታት አሇፉ፡፡ 

ይስሃቅ አዯገ፡፡ አንዴ ቀን፣ አብርሃም 

በማንኛውም ግዜ እግዚአብሔርን ይታመን 

እንዯሆነ ያውቅ ዘንዴ እግዚአብሔር 

አብርሃምን ሉፈትነው ወዯዯ፡፡ እንዱህም 

አሇው፣ “ይስሃቅን ይዘህ ወዯሞሪያም 

ምዴር ሂዴ፤ እኔም በምነግርህ በአንዴ 

ተራራ ሊይ በዚያ መስዋዕት አዴርገህ 

ሠዋው!” አሇው፡፡ ይህ ዜና አብርሃምን 

አስዯነገጠው! ሇበርካታ አመታት 

እግዚአብሔር ሇአብርሃም ታሊቅ ሕዝብ 

እንዯ ሚያዯርገው ተናግሮት ነበር፡፡ ይህ ዜና 

አብርሃምን አስዯነገጠው! ሇበርካታ አመታት 

እግዚአብሔር ሇአብርሃም ታሊቅ ሕዝብ 

እንዯሚያዯርገው ተናግሮት ነበር፡፡ አብርሃም 

እግዚአብሔር እንዯሚወዯውና ሇእርሱ 

መሌካም የሆነውን ብቻ እንዯሚያስብሇት 

የተረዲ ሰው ነበር፡፡ እግዚአብሔር ቃለን 

እንዯማያጥፍ ያውቅ ነበር፡፡ 

በሚቀጥሇው ቀን አብርሃም ይስሃቅንና 

ላልች አገሌጋዮቹን ይዞ ጉዞውን ጀመረ፡፡ 

ከሶስት ቀን ጉዞ በኋሊ ወዯ ስፍራው ዯረሱ፡፡ 

አብርሃም አገሌጋዮቹ በዚህ ስፍራ 

እንዱቆዩት በመንገር ሌጁን ይዞ መስዋዕት 

ወዯ ሚያቀርብበት ስፍራ አቀና፡፡ 

ወዯተራራው በዯረሱ ግዜ፣ ይስሃቅ 

አብርሃምን የመስዋዕቱ በግ ወዳት ነው ሲሌ 

ጠየቀው፡፡ አብርሃምም፣ “እግዚአብሔር 

ያዘጋጃሌ” ብል መሇሰሇት፡፡  

ቦታው በዯረሱ ግዜ፣ መሰዊያውን ሰርተው 

በመሰውያው ሊይ እንጨት ረበረቡ፡፡ ከዛም  
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አብርሃም ይስሃቅን አስሮ በመሠዊያው ሊይ 

አኖረው፡፡ ይስሃቅ በጣም ፈራ! አብርሃም 

ሉያዯርግ ባሇው ነገር አዝኖ ነበር፡፡ 

አብርሃም ይስሃቅን ሉሰዋ ሲሌ፣ ዴምጽ 

ከሰማይ መጥቶ፣ “በብሊቴናው ሊይ እጅህን 

አትዘርጋ፣ አንዲችም አታዴርግበት፤ አንዴ 

ሌጅህን ሇእኔ አሌከሇከሌህምና 

እግዚአብሔርን የምትፈራ እንዯሆንክ አሁን 

አውቄአሇሁ” አሇው፡፡  

አብርሃም ፈተናውን አሇፈ! እጅግ ዯስ 

አሇው! ከዛም እግዚአብሔር ሇመስዋዕት 

እንዱሆን ቀንድቹ በዕፀ ሳቤቅ ተይዞ በደር 

ውስጥ የነበረ በግ ሇአብርሃም አሳየው፡፡  

የይስሃቅ ሚስት 

የተወሰኑ አመታት ካሇፉ በኋሊ ይስሃቅ 
ሚሰት መፈሇግ ያሇበት ግዜ ዯረሰ፡፡ 
አብርሃምም አገሌጋዮቹን ወዯእርሱ አገር 
ሄዯው ሇይስሃቅ ሚስት እንዱያመጡሇት 
አዘዛቸው፡፡ ይስሃቅ በከነአን ካለ ሴቶች 
መካከሌ እንዲያገባ እግዚአብሔር 
እንዯሚፈሌግ አብርሃም ተረዴቶ ነበር፡፡ 

ይስሃቅ ከዘሩ የሆነችና እግዚአብሔርን 
የምትታዘዝ እንዱሁም ሕጉን የምታውቅ ሴት 
ማግባት እንዲሇበት አብርሃም ይፈሌግ ነበር፡፡ 
ከዛም የአብርሃም አገሌጋይ አስር ግመልች ይዞ 
ጉዞውን ቀጠሇ፡፡ 

ከበርካታ ቀናት ጉዞ በኋሊ፣ አገሌጋዩ ናኮር 

የተባሇ ከተማ ዯረሰ፡፡ በአንዴ የውሃ ምንጭ  

ዯርሶ ግመልቹን በዚያ አሳረፈ፡፡ ከዛም፣ 

የአብርሃም አምሊክ ሆይ ከዚህ ከተማ  ሴቶች 

መካከሌ ሇይስሃቅ ሚስት የምትሆነውን እባክህ 

አሳየኝ ሲሌ ወዯ እግዚአብሔር ጸሇየ፡፡  

 

አገሌጋዩ መናገሩን ሳይፈጽም አንዱት እጅግ 

ያማረች ስሟም ርብቃ የምትባሌ ሴት ወዯ 

እርሱ መጣች፡፡ ከዛም ውሃ እንዴታጠጣው 

ጠየቃት፡፡ እርሷም ሇእርሱና ሇግመልቹ ውሃ 

ሰጠች፡፡  

 

አገሌጋዩም እግዚአብሔር ጸልቱን እንዯ 

ሰማሇት አወቀ፡፡ የወርቅ ስጦታን ከሰጣት 

በኋሊ ወሊጆቿ እነማን እንዯሆኑ ጠየቃት፡፡ 

እርሷም፣ “እኔ ሚሌካ ሇናኮር የወሇዯችው 

የባቱኤሌ ሌጅ ነኝ” አሇችው፡፡ ናኮር 

የአብርሃም ወንዴም ነው፡፡  

 

የአብርሃም አገሌጋይ ሇርብቃ ሇምን ወዯዚህ 

ቦታ እንዯመጣ አብራራሊት፡፡ እርሷም 

የሆነውን ነገር ሁለ ሇወሊጆቿ ሇመንገር ወዯ 

ቤቷ ሮጣ ሄዯች፡፡ ከዛም የርብቃ ወንዴም ሊባ 

አገሌጋዮ ሇሉቱን ከእነርሱ ጋር እንዱያሳሌፍ  

ወዯ ቤታቸው ጋበዘው፡፡ በጉዲዩ ከመከሩ 

በኋሊ የርብቃ ቤተሰቦችም ጉዲዩ 

ከእግዚአብሔር እንዯሆነ አወቁ፡፡ በዚህ ሁኔታ 
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እግዚአብሔር የአገሌጋዩን ጸልት መሇሰ!   

በሚቀጥሇው ቀን፣ ርብቃና የአብርሃም 
አገሌጋይ ወዯ አብርሃምና ይስሃቅ አንዴ 
ሇመመሇስ ተዘጋጁ፡፡ የርብቃ ቤተሰቦች 
ርብቃ ጥቂት ግዜ አብራቸው 
እንዴትቆይ ቢፈሌጉም አገሌጋዩ ግን 
ፈጥነው መመሇስ እንዲሇባቸው በአክሮ 
ተናገረ፡፡ 

የቀረው የርብቃን ውሳኔ መስማት ነበር፡፡ 
ርብቃም ከአገሌጋዩ ጋር ፈጥና ሇመሄዴ 
ወሰነች፡፡ 

በቀጣዩ ትምሕርታችን ሊይ፣ ርብቃና ይስሃቅ 

እንዳት እንዯ ተገናኙ እና አብረው እንዳት 

ያሇ ሕይወት እንዲሳሇፉ እናያሇን፡፡ 



12 

 

 
 

 

 

ወዯታች 
 

1. የአብርሃም ሚስት   
3. ርብቃ ሇአገሌጋዩና ሇግመልቹ 
ያቀረበችሊቸው 

4. በዕፀ ሳቤቅ ተይዞ የነበረው እንስሳ  

 

የቃሊት ጨዋታ 

የቃሌ ጥናት ጥቅስ: ዘፍጥረት 12:2-3  

 

ወዯጎን 
 

2. የአብርሃምና የሳራ ሌጅ  
4. ሇይስሃቅ የተገኘችሇት ሴት  

5. የአብርሃም የወንዴም ሌጅ 

የቃሊት ባንክ 

LOT = ልጥ    RAM = በግ   WATER = ውሃ 

REBEKAH = ርብቃ  SARAH =  ሳራ  ISAAC = ይስሃቅ 

 


