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መቅሠፍት በግብፅ 

ሊይ 
ከዮሴፍ ሞት በኋሊ የእስራኤሌ ሕዜብ 

በቁጥር እየበዚ ሄዯ፡፡ በዚ ወቅት ከ 2-3 

ሚሉዮን እስራኤሊዊያን በግብፅ ይኖሩ 

ነበር፡፡ የግብፅ አዱስ ፈርኦን 

እስራኤሊውያን የግብፅ ጣሊት ሆነው 

ይወጉን ይሆናሌ ሲሌ ሰጋ፡፡  

የእስራኤሊውያን ባርነት 

እስራኤሊውያን ተጨማሪና ጠንካራ ስራ 

ቢሰሩ ብዘ ሌጅ መውሇድ ይተዋለ ሲሌ 

ፈርዖን አሰበ፡፡ ከዚም ፈርዖን 

እስራኤሊውያንን ባሪያው በማድረግ 

የሚያዚቸውን ሁለ እንዱያዯርጉ 

አዚቸው፡፡ ባሪያ አዯረጋቸው ማሇት 

ገዚቸው ማሇት ነው፡፡ ፈርዖን 

በእስራኤሊውያን ሊይ ጨካኝ አሰሪዎችን 

በመሾም ከተማዎችን ሇመገንባት የሚሆኑ 

ጡቦችችን እንዱያሰሯቸው ያዯርግ 

ጀመር፡፡  

ሥራቸው ከባድ እየሆነ ቢመጣም 
የእስራኤሊውያን ሴቶች ሌጆችን 
ከመውሇድ አሌተቆጠቡም ነበር፡፡ 
ፈርዖንም ባየው ነገር ተበሳጭቶ አዋሊጆቹ 
የሚያዋሌደትን ወንድ እስራኤሊውያንን 
ሁለ እንዱገድለ ትእዚዜ አወጣ፡፡ 

አዋሊጆቹ መግዯሌ የእግዙአብሔር ሕግ 

የሚጥስ ስሇሆነ የፈርኦንን ትእዚዜ 

አሌፈፀሙም፡፡ ፈርዖንም አዋሊጆቹ ሇምን 

ወንዶቹን ሌጆች እንዲሌገዯለ ጠየቃቸው፡፡ 

እነሱም የእስራኤሌ ሴቶች አዋሊጆቹ 

ከመድረሳቸው በፊት እንዯሚወሌደ ነገሩት፡፡ 

እግዙአብሔር አዋሊጆቹ እርሱን ስሇታዘ 

ባረካቸው፡፡  

ከዚም ፈርዖን እስራኤሊውያን ወንድ ሌጆችን 

ሇማጥፋት ላሊ እቅድ አወጣ፡፡ የሚወሇደ 

መንድ ሌጆች ሁለ ወዯ ናይሌ ወንዜ 

እንዱጣለ ሕግ አወጣ!  

የሙሴ መወሇድ 

በዙህ አስቸጋሪ ወቅት ሁሇቱም ከላዊ ወገን 

ከሆኑ አባት እናት አንድ ወንድ ሌጅ 

ተወሇዯ፡፡ ከግብፃውያን ሇሶስት ወር 

ሸሸጉት፡፡ ከዙህ በሊይ ሉሸሽጉት ባሌቻለ ግዛ 

ግን እናቱ የዯንገሌ ቅርጫት ወስዲ በዜፍትና 

በቅጥራን ሇቀሇቀችው፤ ሕፃኑንም በውስጡ 

አስተኝታ ቅርጫቱን ዏባይ ወንዜ ዲር ቄጠማ 

መካከሌ አስቀመጠችው፡፡ የሕፃኑ እህት ሕፃኑ 

ምን እንዯሚሆን በቅርብ ሆና ትከታተሌ 

ነበር፡፡ ከጥቂት ግዛ በኋሊ የፈርዖን ሴት ሌጅ 
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(ሌዕሌት) ሇመታጠብ ወዯ ወንዘ 

ወረዯች፡፡ ቅርጫቱን ተመሌክታ 

እንዱያነጡሊት አገሌጋዮቿን አች፡፡ 

የሚያሇቅስ ሕፃን በቅርጫቱ ውስጥ 

ተሌክታ አነችሇት፡፡ የሕፃኑ እህት ወዯ 

ሌእሌቷ ቀረብ ብሊ ሕፃኑ አድጎ ከሌዕሌቷ 

ጋር መኖር እስኪችሌ ድረስ እያጠባች 

የምታሳድግሊት ሴት ሌታገናኛት 

እንዯምትችሌ ነገረቻት፡፡ ማንን 

እንዲገናኘቻት ታውቃሊችሁ? የራሱን 

የሕፃኑን እናት ነበር፡፡ ሌዕሌቷ፣ እናቱ 

ሕፃኑን ሊሳዯገችበት ትከፍሊት ነበር፡፡ 

ሕፃኑ ባዯገ ግዛ ወዯ ፈርዖን ሴት ሌጅ 

እንዱመጣ ተዯረገ፡፡ ስሙንም ሙሴ 

ስትሌ ጠራችው፡፡ ትርጉምም፣ “የወጣ” 

ማሇት ነው፡፡ ከወንዜ ውስጥ የወጣ ስሇሆነ 

ነው ይህ ስም የተሰጠው፡፡ ከዚም ሙሴ፣ 

ግብፅ ውስጥ ባለ እውቅ መምህራን ስር 

ተምሮ ታሊቅ መሪ ሇመሆን ቻሇ፡፡  

የሙሴ ወዯ ምድያም ሽሽት 

ግብፃውያን በእስራኤሊውያን ወንድሞቹ ሊይ 

በሚያሳዩት ጭቃኔ ሙሴ ይቆጭ ነበር፡፡ 

አንድ ቀን፣ አንድ ግብፃዊ እስራኤሊዊውን 

ሲመታ ተመሇከተ፡፡ ማንም 

እንዲሌተመሇከተው አይቶ ግብፃዊውን 

ገድል ሬሳውን አሸዋ ውስጥ ቀበረው፡፡ 

ፈርዖን ሙሴ ያዯረገውን ሰምቶ ሉገድሇው 

ፈሇገ፡፡ ከዚም ሙሴ ከፈርዖን ሸሽቶ ወዯ 

ምድያም ምድር ኮበሇሇ፡፡ 

ሙሴ ምድያም እንዯ ዯረሰ ከጉድጓድ ውሃ 
የሚቀደ ሰባት ሴቶችን አግኝቶ 
ሇአባቶቻቸው ከብቶች ውሃ በመቅዲት 
አገዚቸው፡፡ አባታቸው ራጉኤሌ (ዮቶር) 
ሙሴ አብሯቸው እንዱሆን ጠየቀው፡፡ ከዚም 
ሲፓራ የተባሇችውን ሌጁን ሚስት ትሆነው 
ንድ ሇሙሴ ሰጠው፡፡ እርሷም ሇሙሴ 
ሁሇት ወንድ ሌጆችን ወሇዯችሇት፡፡ 
 

የሚንበሇበሇው ቁጥቋጦ 
 
ግብፃውያን እስራኤሊውያንን መበዯሊቸውን 
ቀጥሇውበት ነበር፡፡ እስራኤሊውያንም 
የበዯሊቸው መጠን ስሇጨመረ እግዙአብሔር 
እንዱረዲቸው ጸሇዩ፡፡ እግዙአብሔርም 
ሇአብርሃም፣ ይስሃቅና ያዕቆብ የገባውን 
ኪዲን አሰበ፤ የእስራኤሊውያንንም ጸልት 
ሰማ፡፡   
 
አንድ ቀን ሙሴ የዮቶርን በጎች እና ፍየልች 



4 

 

 

እየጠበቀ ሳሇ፣ በእሳት የተያያ ነገር ግን 

የማይቃጠሌ ቁጥቋጦ ተመሇከተ!  

ከቁጥቋጦው ውስጥም ድምጽ ወጥቶ፣ 

“ሙሴ፣ ሙሴ!” ብል ጠራው፡፡ ሙሴም 

“አቤት እነሆኝ፣” አሇ፡፡ ከቁጥቋጦው 

ውስጥ የመጣው ድምጽም፣ “ወዯዙህ 

እንዲትቀርብ፣ ይህች የቆምኸባት ምድር 

የተቀዯሰች ስሇሆነች ጫማህን አውሌቅ” 

አሇው፡፡ ሙሴን የሚያናግር የነበረው 

እግዙአብሔር ነበር፡፡  

እግዙአብሔርም ሙሴን ወዯ ግብፅ 

ተመሌሶ እንዱሄድና እስራኤሊውያንን 

እንዱሇቃቸው ሇፈርዖን እንዱነግረው 

አው፡፡ ሙሴ እግዙአብሔር ሇምን ይህን 

አይነቱን በጣም አስፈሊጊ የሆነ ሥራ 

እንዱሰራ እንዯመረጠው አሌገባውም 

 

ነበር፡፡ ሙሴ እግዙአብሔር ተገሇጠሌኝ 

ብል ቢያወራ ማንም የሚያምነው 

እንዯላሇም ያስብ ነበር፡፡   

እግዙአብሔር፣ ሙሴን በእጁ የያውን 

በትር በምድር ሊይ እንዱጥሌ ነገረው፡፡ 

ሲጥሇው በትሩ ወዯ እባብነት ተሇወጠ፡፡ 

ሙሴም ባየው ነገር ተገረመ! የእባቡን 

ጅራት ሲይዜ ዯግሞ እባቡ ተመሌሶ በትር 

ሆነ፡፡ ከዙህ ምሌክት በኋሊ እግዙአብሔር 

ሙሴን ‹‹እጅህን ብብትህ ውስጥ አስገባ፣›› 

አሇው፡፡ ሙሴም እጁን በብብቱ ውስጥ 

አስገባ፤ ከብብቱ ውስጥ ባወጣት ግዛ እጁ 

እንዯ በረዶ መሌጽ ሆነች፡፡ ሙሴ እጁን 

መሌሶ ወዯ ብብቱ ሲያስገባ ሇምጽ 

የነበረው እጁ ተመሌሶ እንዯላሊው 

የሰውነቱ ክፍሌ ሆነ፡፡ 

 

 

 

ሙሴ የእግዙአብሔርን ኃይሌ 

ከተመሇከተም በኋሊም ቢሆን ወዯ ግብጽ 

መሄድ አሌፈሇገም ነበር፡፡ ጥሩ ተናጋሪ 

አይዯሇሁም ሲሌ ሇእግዙአብሔር ተናገረ፡፡ 

እግዙአብሔርም በሙሴ ሊይ ተቆጥቶ 

ወንድምህ አሮን በአንተ ፋንታ ያወራሌሃሌ 

ሲሌ ሇሙሴ መሇሰሇት፡፡  

አንዲንድ ግዛ እግዙአብሔር እንድናዯርግ 
የሚያን ነገር የሚቻሌ ባይመስሌም እንኳ 
እርሱ ያሇንን ማመን ይኖርብናሌ፡፡ 

“በእግዙአብሔር ንድ ግን ሁለ ነገር 

ይቻሊሌ” (ማቴዎስ 19:26). 

 
በመጨረሻ ሙሴ እግዙአብሔርን 

በመታዜ ከቤተሰቡ ጋር በመሆን ወዯ  
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ግብፅ ተመሇሰ፡፡ የእስራኤሌ ሽማግላዎችም 

በሰሙት ቃሌና ባዩት ተአምራት አመኑ፡፡ 

ሙሴና አሮን ከፈርዖን ጋር ተነጋገሩ 

ፈርዖን ባየው ነገር 

እጅግ ተበሳጨ፤ 

እስራኤሊዊያን ከግብፅ 

ምድር እንዱሄደ  

ሇመሌቀቅ ከቶ 

አሌፈሇገም፡፡ 

ሙሴና አሮን በፈርዖን ፊት ቀርበው 

እግዙአብሔርን ያመሌኩት ንድ 

የእስራኤሌን ሕዜብ እንዱሇቅ ነገሩት፡፡ 

ፈርዖን ግን በሰማው ነገር ተበሳጨ፡፡ 

እንዱህ ያሇውን ነገር ከቶ እንዯማያዯርግ 

ነገራቸው፡፡ ፈርዖን እግዙአብሔርን 

አሌፈራም፡፡  

ፈርዖን አሰሪዎቹን ወዯ እርሱ ሰብስቦ 

እስራኤሊዊያኖችን ከቀድሞ የበሇጠ 

እንዱያሰሯቸው አዚቸው! ከዚ በኋሊ 

ግብፃዊያን ሇእስራኤሊውያን ሇጡብ መስሪያ 

የሚሆን ጭድ ማቀበሌ አቆሙ፡፡ እንዱህም 

ሆኖ እስራኤሊዊያን ቀድሞ ያመርቱት 

የነበረውን ያህሌ ቁጥር ያሇው ጡብ 

እንዱሰሩ ይጠበቅባቸው ነበር!  

እስራኤሊዊያኑ እንዯቀድሞው የሚያህሌ 

ጡብ መስራት ስሊሌቻለ አሰሪዎቻቸው 

ይገርፏቸው ነበር፡፡ በዙህም ምክንያት 

እስራኤሊውያን በሙሴ ሊይ ተቆጡ፡፡ 

ሙሴ ነገሩን በፀልት ሇእግዙአብሔር 

አስታወቀ፡፡ እግዙአብሔርም  

እስራኤሊዊያንን ከግብፅ ባርነት ነፃ 

እንዯሚያወጣቸው ዯግሞ ሇሙሴ 

አረጋገጠሇት፡፡  

ሙሴና አሮን በፈርዖን ፊት ዯግመው 

በቀረቡ ግዛ፣ ከእግዙአብሔር ንድ 

ተሌከው እንዯሆነ በምሌክት 

እንዱያረጋግጡሇት ፈርዖን ጠየቃቸው፡፡ 

አሮን በትሩን በፈርዖን ፊት በምድር ሊይ 

ጣሇው፡፡ በትሩም ወዯ እባብነት ተሇወጠ፡፡ 

ፈርዖን አስማተኞቹን ወዯ እርሱ ጠርቶ 

በትራቸውን ወዯ እባብነት እንዱሇውጡ 

አዯረጋቸው፡፡ ነገር ግን የአሮን እባብ 

የአስማተኞቹን እባቦች ዋጠቻቸው፡፡ 
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የመጀመሪያው መቅሠፍት: የዯም 

መቅሠፍት 

በቀጣዩ ቀን ማሇዲ፣ ሙሴና አሮን ዲግመኛ 

ወዯ ፈርዖን እንዱሄደ እግዙአብሔር 

አዚቸው፡፡ ፈርዖን በናይሌ ወንዜ ውስጥ 

እየታጠበ ነበር፡፡ አሮንም በትሩን በወንዘ 

ውስጥ አዯረገ፡፡ ውሃው ባጠቃሊይ ወዯ 

ዯምነት ተቀየረ! ነገር ግን የፈርዖን 

አስማተኞች ውሃን ወዯ ዯምነት መቀየር 

ችሇው ነበር፡፡ ስሇሆነም እስራኤሊውያንን 

ሇመሌቀቅ አሌተስማማም፡፡  

ወዯ ዯምነት በተቀየረው ወንዜ ውስጥ 
የነበሩ አሳዎች ሞተው ስሇነበረና ውሃውም 
ከዙህ የተነሳ ገምቶ ስሇነበረ፣ ግብፃውያን 
ሇሰባት ቀናት ያህሌ ንፁህ ውሃ ፍሇጋ 

ጉድጓዶችን ይቆፍሩ ነበር፡፡ 

ሁሇተኛው መቅሠፍት: የጓጉንቸር 

መቅሠፍት 

እግዙአብሔር ሙሴንና አሮንን ዲግመኛ 

ወዯ ፈርዖን ቢሌካቸውም ፈርዖን 

የእስራኤሌን ሕዜብ ሇመሌቀቅ 

አሌተስማማም፡፡ ስሇዙህ ጓጉንቸሮች 

ከግብፅ ውሃዎች ወጥተው ምዯሩን 

እንዱያጥሇቀሌቁት እግዙአብሔር አዯረገ፡፡ 

ጓጉንቸሮቹ የግብፃዊያኑን አሌጋዎች፣ 

ማብሰያዎች፣ ወተ፣ ሞለአቸው!  

ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን ወዯ እርሱ 

አስጠርቶ ወዯ እግዙአብሔር ፀሌያችሁ 

እነዙህ ጓጉንቸሮች እንዱሄደ 

ካዯረጋችሁሌኝ እስራኤሊውያን እነዱሄደ 

እፈቅዲሇው አሊቸው፡፡ በቀጣዪ ቀን 

እግዙአብሔር ጓጉንቸሮቹ እንዱሞቱ 

አፈረጋቸው፡፡ ግብፅም ከሞቱት ጓጉንቸሮች 

ክምር የተነሳ ገማች፡፡ 
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ነገር ግን ሁለም ነገር ወዯ ነበረበት ሲመሇስ፣ 

ፈርዖን መሌካም ያሌነበረውን ግዛ ረስቶ 

እስራኤሊዊያንን አሇቅም አሇ፡፡ 

ሶስተኛው መቅሠፍት: የተባይ 

መቅሠፍት 

እግዙአብሔር አርዖን በትሩን አንስቶ 
የምድርን ትቢያ እንዱመታ አው፡፡ ከዚም 
በግብፅ ምድር ያሇው ትቢያ ሁለ ተናካሽ 
ተባይ ሆነ፡፡ ተባዮቹም የግብፃዊያንንና 
የእንስሳዎቻቸውን ዯም መምጠጥ ጀመሩ፡፡ 
የፈርዖን አስማተኞች ተባዮቹን አስመስሇው 
መስራት ስሊሌቻለ የእግዙአብሔር ሥራ 
እንዯሆኑ አወቁ፡፡ ፈርዖን ግን አሁንም 

እስራኤሊውያንን ከመሌቀቅ ሌቡን አዯነዯነ፡፡ 

ሌጆች፣ አንዲንድ ግዛ ሊባችሁን ታዯነድኑ 

ይሆን? ወሊጆቻችሁ ሉያርሟችሁ 

ሲፈሌጉ ሊሇመማር እምቢተኞች ትሆኑ 

ይሆን? እንዱህ የምታዯርጉ ከሆነ 

መሌካም አይዯሇም፡፡  

አራተኛው መቅሠፍት: የዜንብ መቅሠፍት 

እግዙአብሔር ሙሴና አሮን ዲግመኛ ወዯ 

ፈርኦን እንዱሄደና ፈርዖን እስራኤሊዊያንን 

ባይሇቅ በእርሱና በሕዜቡ ሊይ የዜንብ 

መንጋ እንዯሚሰድ እንዱነግሩት 

አዚቸው፡፡ እነዙህ የዜንብ መንጋዎች 

እስራኤሊውያንን እንዯማይነኩም 

እንዱነግሩት አዚቸው፡፡ 
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መሄድ አሇብን፤›› አሇው፡፡ ፈርዖንም 

አስቀድመው ዜንቦቹ እንዱሄደ 

እንዱፀሌዩሇት ጠየቃቸው፡፡ ሙሴ 

እግዙአብሔር ዜንቦቹን እንዱያስወግድ 

ወዯ እግዙአብሔር ፀሇየ፡፡ ዜንቦቹ 

ከሞቱ በኋሊ ፈርዖን ዲግመኛ ሃሳቡን 

ቀየረ፡፡  

አምስተኛው መቅሠፍት: የእንስሳት 

እሌቂት 

ስሇቀጣዩ መቅሠፍት ፈርዖንን 

እንዱያስጠነቅቁ እግዙአብሔር 

ሙሴንና አሮንን ሊካቸው፡፡ በቀጣዩ 

ቀን፣ የግብፃዊያን እንስሳዎች፣ ፈረሶች፣ 

አህዮች፣ ግመልች፣ ቀንድ ከብቶች፣ 

በጎች፣ ፍየልች ሞቱ፡፡  ነገር ግን 

የእስራኤሊዊያን እንስሶች አሌሞቱም 

ነበር፡፡ 

ስድስተኛው መቅሠፍት: የእባጭ 

መቅሠፍት 

ፈርዖን ግን ሌቡን አዯነዯነ፡፡ በነገውም አስጨናቂ 

የዜንብ መንጋ በግብፃዊያን ቤት ሁለ ሊይ ሆነ፡፡ 

ከዙህ በኋሊ ፈርዖን፣  ሙሴንና አሮንን አስጠርቶ 

‹‹ሂደና በዙሁ ምድር ሇአምሊካችሁ ሰዉ፣›› 

አሊቸው፡፡ ሙሴ ግን ‹‹እርሱ እንዲን መስዋዕት 

ሇመሰዋት ወዯ ምድረ በዲ የሶስት ቀን መንገድ 

ሙሴና አሮን፣ ከምድጃ እፍኝ ዏመድ 

ወስዯው  ወዯ ፈርዖን ፊት 

እንዱቀርቡና በፊቱ ዏመደን ወዯ 

ሰማይ እንዱበትኑ እግዙአብሔር 

አዚቸው፡፡ ሙሴና አሮን ይህን 

ባዯረጉ ግዛ በግብፅ ምድር ሁለ ሊይ 

ትቢያ ሆነ፡፡ በምድሪቱ ሁለ በሚገኙት 

ሰዎችና እንስሳት ሊይ መግሌ ያሇው 

እባጭ ወጣ፡፡ ፈርዖን ግን አሁንም 

ቢሆን ሙሴን እና አሮንን ሉሰማ 

አሌወዯዯም፡፡  
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ሰባተኛው መቅሠፍት: የበረዶ መቅሠፍት 

ሇላሊ መቅሠፍት ፈርዖንን እንዱያስጠነቅቁ 
እግዙአብሔር ሙሴንና ፈርዖንን ሊካቸው፡፡ 
በቀጣዩ ቀን፣ በግብፅ ምድር ሊይ ታሊቅ 
ነጎድጓድና በረዶ ወረዯ፡፡ መብረቅም 
በምድሪቱ ሊይ ሆነ፡፡ በረዶውም 
ግብፃዊያን፣ እንስሶቻቸውን፣ 

ተክልቻቸውን እና ዚፎቻቸውን መታ፡፡  

ነገር ግን እስራኤሊዊያን በሚኖሩበት 

በጌሤም ምድር ይህ መቅሠፍተ አሌሆነም 

ነበር፡፡ ፈርዖን ሙሴንና አሮንን ዲግመኛ 

ወዯ እርሱ አስጠርቶ እስራኤሊዊያንን 

እንዱሄደ አሇመፍቀደ ስህተት እንዯነበረ 

አመነ፡፡ እግዙአብሔርም በረዶው 

እንዱቆም አዯረገ፡፡ ነገር ግን እንዯ ከዙህ 

በፊቱ ሁለ ፈርዖን ሃሳቡን ቀየረ፡፡!  
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ስምንተኛው መቅሠፍት: የአንበጣ መንጋ 

ሙሴና አሮን በግብፅ ሊይ ሉመጣ 

ስሊሇው ቀጣይ መቅሠፍት ፈርዖንን 

አስጠነቀቁ፡፡ 

በቀጣዩ ቀን፣ ከምስራቅ የነፈሰ ንፋስ 

እጅግ በርካታ አንበጣዎችን በግብፅ 

ምድር ሊይ ይዝ መጣ፡፡ ግብፃዊያን 

ምድሩን ማየት እስኪሳናቸው ድረስ 

አንበጦቹ ምድሩን ሞለት፡፡ አንበጦቹ 

ተክልችንና ቅጠልችን ሁለ በለ፡፡ 

አንበጠቹ ተመሌሰው እንዱሄደ ወዯ 

እግዙአብሔር እንዱፀሌዩሇት ፈርዖን 

ሙሴንና አሮንን ሇመነ፡፡ 

እግዙአብሔርም ብርቱ ንፋስ ከምዕራብ 

እንዱነፍስ አድረጎ አንበጣዎቹ ሁለ ወዯ 

ቀይ ባሕር ውስጥ እንዱገቡ አዯረገ፡፡ 

ጠነኛው መቅሠፍት: የጨሇማ 

መቅሠፍት 

እግዙአብሔር ሙሴ እጁን ወዯ 

ሰማይ እንዱረጋ አው፡፡ ሙሴም 

እንዯታው አዯረገ፡፡ በግብፅ ምድር 

ሊይ ሇሶስት ቀናት በሙለ ጨሇማ 

ሆነ፡፡ ግብፃዊያን እርስ በእርስ 

መተያየት ስሊሌቻለ በቤታቸው 

ተቀመጡ፡፡ እስራኤሊዊያን ግን 

በሚኖሩበት ምድር ብርሃን ነበር፡፡ 

ፈርዖን ሙሴን ዲግመኛ አስጠርቶ 
እንስሶቻቸውን ትተው ከሄደ 
እስራኤሊዊያን እግዙአብሔርን 
ሇማገሌገሌ ግብፅን ሇቀው ሉሄደ  

እንዯሚችለ ነገረው፡፡ ሙሴ ግን 

እንስሶቻቸውንም ይው እንዯሚወጡ 

ነገረው፡፡ ፈርዖን ተበሳጨ፡፡ እስራኤሊዊያንን 

እንዯማይሇቅና ሙሴንም ዲግመኛ ቢያየው 

እንዯሚገድሇው ዚተበት፡፡ ሙሴም ዲግመኛ 

ከፊቱ እንዯማይዯርስ ተናግሮ ተሇያዩ፡፡ 

እግዙአብሔር ሇሙሴ አንድ ተጨማሪ 

መቅሠፈት እንዯሚቀር ተናገረው፡፡ ከዙህ 

መቅሠፍት በኋሊ ፈርዖን ፈጥኖ ይሇቃቹሃሌ 

አሇው፡፡ 

በቀጣዩ ትምሕርታችን ሊይ፣ እስራኤሊዊያን 

ከግብፅ ሇቀው ስሇ ወጡበት ስሇ  

መጨረሻው መቅሠፍት ማሇትም 

የግብፃዊያን በኩሮች ሁለ ስሇሞቱበት ታሪክ 

እንማራሇን፡፡ 

 



12 

 

 

የቃሌ ትናት ጥቅስ: ፍጥረት 8:1  

ቃሊትን የመፈሇግ ጨዋታ 

 

BOILS= እባጭ    BLOOD= ዯም    HAIL= በረዶ   

LICE= ተባይ    FLIES= ዜንቦች   FROGS= ጓጉንቸሮች  

LOCUSTS= አንበጦች   DARKNESS= ጨሇማ  CATTLE= ችንስሶች  

DEATH= ሞት   EGYPT= ግብፅ    MOSES= ሙሴ 

AARON= አሮን    PHAROAH= ፈርዖን  


