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የእስራኤሊውያን ከግብፅ 
መውጣት 

ከዙህ በፊት በነበረን ትምሕርት ሊይ 

እግዙአብሔር በግብፃዊያን ሊይ 

ስሊወረዯው የተሇያዩ መቅስፍቶች 

ተምረናሌ፡፡ ከነዙህ መቅሰፍቶች በኋሊ 

ሙሴና አሮን ስሇ መጨረሻው መቅሰፍት 

ሉነግሩት ወዯ አሮን ፊት ቀረቡ፡፡ 

በበኩሮች ሊይ የወረዯ መቅሠፍት 

ስሇመቅሰፍቱ በነገሩት ግዛ ግን 

እግዙአብሔር የፈርዖንን ሌብ 

አጠንክሮ ነበርና እስራኤሌን ይሇቅ 

ንዴ እንቢ አሇ፡፡ 

ከዙህ በኋሊ፣ የግብፅ ሰውና እንስሳ 

በኩር ሁለ እንዯሚሞት ሙሴ 

ሇእስራኤሊዊያን ነገራቸው፡፡ 

እስራኤሊዊያን ግን እግዙአብሔር 

የሚሊቸውን ካዯረጉ እይሄ 

መቅሰሠፍት እንዯማያገኛቸው  

የአቢብ ወር በገባ በ10ኛው ቀን፣ 
እያንዲንደ እስራኤሊዊ አንዲንዴ 
ጠቦት ሇቤተሰቡ እንዱያጋጅ ከዚም 

ወሩ በገባ በ14ኛው ቀን በምሽት 
እንዱያርዶቸው ሙሴ 
ሇእስራኤሊዊያን ሁለ አስታወቀ፡፡ 
ከዙያም ከዯሙ ወስዯው 
የእያንዲንደን ዯጃፍ መቃንና ጉበን 

እንዱቀቡና ሥጋውን በእሳት ሊይ  

ጠብሰው ከመራራ ቅጠሌና ካሌቦካ ቂጣ ጋር 
እንዱበለ አዚቸው፡፡ ሲበለም ሌብሳቸውን 
ሇብሰው፣ ጫማቸውን አዴርገው እና 
በትራቸውን ይው በጥዴፊያ እንዱበለ 

ነገራቸው፡፡ 
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በዚ ሇሉት መሊእክ በግብፅ ምዴር ሊይ 
እንዯሚያሌፍ ከዚም የሰውንና 
የእንስሳውን ሁለ በኩር እንዯሚገዴሌ 
ነገራቸው፡፡ ነገር ግን መሌአኩ 
በእስራኤሊዊያን ዯጃፍ ሊይ ያሇውን 
ዯም ሲመሇከት ቤታቸውን አሌፎ 
እንዯሚሄዴ እና ከመካከሊቸውም 
ማንም እንዯማይጎዲ ነገራቸው፡፡  

ይህም በአሌ የፋሲካ በአሌ እንዯሚባሌና 
ሇሊሇም መታሰቢያ እንዯሚዯረግሇትም 

ነገራቸው፡፡ (መታሰቢያ ማሇት አንዴን 
የተሇየ ሁኔታ ሇማስታወስ አንዴንችሌ 

የምናከብረው ቀን ነው፡፡)  

በ14ኛው ቀን፣ እስራኤሊዊያን አዴርጉ 
የተባለትን ሁለ አዯረጉ፡፡ ስሇዙህም 
ከእነርሱ መካከሌ የሞተ አንዴም በኩር አሌነ  
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በረም፡፡ በግብፃዊያን ንዴ ግን ታሊቅ 
ሇቅሶና ሃን ነበር፡፡ ምክንያቱም 
በኩሮቻቸው ሁለ ሞተው ነበርና፡፡  

ጸአት- ከግብፅ 

መውጣት 

ፈርዖንና ላልች ግብፃዊያን 

እነርሱም እንዲይሞቱ 

ሰግተው ነበርና ፈርዖን 

በዚችው ሇሉት ሙሴንና 

አሮን አስጠርቶ  

እስራዔሊዊያን ግብፅን 

ሇቀው እንዱወጡ 

ጠየቃቸው፡፡  

ግብፃዊያኑ ሇእስራኤሊዊያኑ ብር፣ ወርቅና 

ሌብስ ሰጧው፡፡ አንዲንዴ ግብፃዊያን ከእስራ 

ኤሊዊያን ጋር አብረው መሄዴ 

ፈሇጉ፡፡ 

በአቢብ ወር በ15ኛው ቀን 

ከሁሇት እስከ ሶስት ሚሉዮን 

የሚሆን እስራኤሊዊ 

ጓዚቸውን፣ እንስሶቻቸውነ እና 

ያሌቦካ ሉጥ ይው ግብፅን 

ሇቀው ወጡ፡፡ ከረጅም 

አበታት በፊት ሞቶ 

የነበረውንም የዮሴፍን አፅም 

ይው ወጡ፡፡  
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ይህ ሇሉት ሇእስራኤሊዊያን ታሊቅ 

ሇሉት ነበር፡፡ 

እግዙአብሔር እስራኤሊዊያንን በቀን 

ጉዟቸው ወቅት የዯመና አምዴ 

በመጠቀም ይመራቸው ነበር፡፡ ዯመናው 

ከፀሏዩ ቃጠል ይከሌሊቸው ነበር፡፡ 

በሇሉት ዯግሞ የእሳት አምዴ 

በመጠቀም መንገዲቸውን በብርሃን 

እንዱመሩ ይረዲቸው ነበር፡፡ 

ቀይ ባሕርን መሻገር 

እስራኤሊዊያን ግብፅን ሇቀው 

መውጣታቸውን ፈርዖን በሰማ ግዛ 

እንዱሄደ በመፍቀደ ተጸጸተ፡፡ 

ከእንግዱህ ማን ባሪያው ሉሆን 

ይችሊሌ? ማነስ ያንን የበዚ ሥራ ሉሰራ 

ይችሊሌ? የቀዴሞ ባሪያዎቹን ዲግመኛ 

ሇመመሇስ፣ ፈርዖን 600 የሚዯርሱ 

ምርጥ ሰረገሊዎቹንና የጦር አዚዦቹን 

በእስራኤሊዊያን ሊይ ሊከባቸው፡፡ 

እስራኤሊዊያንም የፈርዖን ሠራዊት 

እየተከተሊቸው መሆኑን አዩ፡፡ 

እስራኤሊዊያን በቀይ ባሕርና በፈርዖን 

ሠራዊት መካከሌ መሆናቸውን 

ተመሌክተው ወዯ እግዙአብሔር 

ጮሁ፡፡ “በምዴረ በዲ እንዴንሞት 

ያመጣኸን በግብጽ መቃብር ቦታ ጠፍቶ 

ነውን? በምዴረበዲ ከምንሞት 

ግብፃውያንን ብንገሇግሌ ይሻሌ ነበር” 

ሲለ በሙሴ ሊይ ጮሁ፡፡  
ሙሴም እስራኤሊዊያንን፣ እግዙአብሔር 
ስሇሚዋጋሊቸው እንዲይፈሩ ነገራቸው፡፡ 
ፈርዖንን ከዙህ በኋሊ ዲግመኛ 
እንዯማያዩትም ነገራቸው፡፡ 

የዯመናው ዓምዴ ግብፃውያንን ከሌሎቸው 
ስሇነበረ ግብፃውያን እስራኤሊውያንን 
ሉመሇከቷቸው አሌቻለም ነበር፡፡ 
እስራኤሊውያን ግን የእሳቱ ዓምዴ 
ከፊታቸው ስሇነበር በብርሃኑ አማካኝነት 
መመሌከት ይችለ ነበር፡፡ 

 

እግዙአብሔር ሙሴን በትሩን አንስቶ 

በባሕሩ ሊይ እንዱረጋ ተናገረው፡፡  
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ሙሴም እንዯታው አዯረገ፡፡ ከዚም ፅኑ 

ንፋስ ከወዯ ምስራቅ መጥቶ  ባሕሩን 

ከፈሇው፤ የባሕሩም ወሇሌ ዯረቅ ሆነ! 

እስራኤሊውያን በባሕሩ መካከሌ ሲሻገሩ 

ውሃው በግራና በቀኝ እንዯግርግዲ ቆሞ 

ነበር፡፡ 

ግብፃውያን በተከፈሇው ባሕር መካከሌ 

እስራኤሊውያንን ተከተሎቸው፡፡ 

የሰረገሊዎቻቸው ጎማዎች መወሊሇቅ 

ጀመሩ፡፡ አንዲንድቹ ወታዯሮች 

እግዙአብሔር ሇእስራኤሊውያን እየተዋጋ 

እንዯሆነ በማስተዋሌ መመሇስ ፈሌገው 

ነበር፡፡ 

ነገር ግን ያሰቡትን ማዴረግ ሳይጀምሩ፣ 

እግዙአብሔር ሙሴ በትሩን ወዯ ባሕሩ 

እንዱረጋ አው፡፡ ሙሴም 

እንዯታው ባዯረገ ግዛ፣ ባሕሩ ወዯ ነበ  

 
ረበት ተመሇሰ፡፡ ግብፃውያኑና 

ሰረገልቻቸውም በባሕሩ ውስጥ ሰጥመው 

ጠፉ፡፡ 

ሙሴና የእስራኤሌ ሌጆች እግዙአብሔር 

ሊዯረገው ተአምራት የምስጋናን መዜሙር 

መሩ፡፡ የሙሴና የአሮን እህት ማሪያም እና 

ላልች የእስራኤሌ ሴቶች ከበሮን አንስተው 

ሇእግዙአብሔር መሩ፡፡ እስራኤሊውያን 

በዙህ ሌዩ ቀን ዯስታቸው ወሰን 

አሌነበረውም፡፡ 

መራራ ውሃ ጣፋጭ ሆነ 

እስራኤሊውያን ቀይ ባሕርን አቋርጠው 
ከወጡ በኋሊ የሚጠጣ ውሃ ሳያገኙ ሇሶስት 
ቀናት በምዴረ በዲው ተጓዘ፡፡ በመጨረሻም 
ማራ በተባሇ ቦታ ውሃ አገኙ፡፡ ነገር ግን 
ውሃው መራራ ስሇነበር ሉጠጡት 
አሌቻለም፡፡ ሙሴ የእስራኤሊውያንን 
ማጉረምረምረም ከሰማ በኋሊ ሇእርዲታ ወዯ 
እግዙአብሔር ፀሇየ፡፡ 
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እግዙአብሔርም ሙሴን የአንዱት ዚፍ 
እንጨት ወዯ ውሃው እንዱጥሌ አው፡፡ 
ሙሴም እንዯተባሇ አዯረገ፡፡ ላሊ ተአምራት 

ተዯረገ:: መራራው ውሃ ወዯ ጣፋጭነት 

ተቀየረ! እግዙአብሔር እስራኤሊውያንን 

እንዱህ አሊቸው፣ “ብትታዘኝ በግብፃውያን 
ሊይ ያመጣሁባቸውን ማንኛውንም አይነት 
በሽታ በእናንተ ሊይ አሊመጣም፡፡ ፈዋሻችሁ 

እኔ እግዙአብሔር ነኝና፡፡”         

 

እስራኤሊውያን ጉዟቸውን በመቀጠሌ 12 

ምንጮችና 70 የንባባ ዚፎች ወዲለባት ወዯ 

ኤሉም ዯረሱ፡፡ 

 

የቀራቸው ምግብ ጥቂት ስሇነበረ 

በምዴረበዲ በረሃብ እናሌቃሇን ከሚሌ 

ስጋት በሙሴና በአሮን ሊይ 

አጉረመረሙ፡፡ በግብፅ ብንቀር ይሻሇን 

ነበር ሲለም ተመኙ፡፡ ሇእስራኤሊውያን 

ምግባቸውን እንዯ ሚሰጣቸው 

እግዙአብሔር ሇሙሴ ተናገረው፡፡ በዚ 

ሇሉት ዴርጭቶች የእስራኤሊውያንን 

ሰፈር አሇበሱት፡፡ እስራኤሊውያንም 

እራታቸውን ስጋ በመብሊት አሳሇፉ፡፡ 

በሚቀጥሇው ቀን ማሇዲ ዯግሞ መሬቱ 

በጤዚ ተሸፍኖ ተመሇከቱ፡፡ ነገር ግን ያ 

ጤዚ የመሰሊቸው ነገር ምግብ ነበር፡፡ መናና ዴርጭት 

እስራኤሊውያን ኤሉምን ሇቀው ሲና ወዯ 
ተባሇ በረሃ ዯረሱ፡፡ ግብፅን ሇቀው ከወጡ 
አንዴ ወር አሊፏቸው ነበር፡፡  
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እስራኤሊውያን ይህንን ስስ እና ቀሇሙ ነጭ 

የሆነ ነገር “መና” ብሇው ጠሩት፡፡ 

ትርጓሜውም “ምንዴን ነው?” ማሇት 
ነው፡፡ በበለትም ግዛ ጣዕሙ ከማር 
እንዯተጋገረ ቂጣ ነበር፡፡ መናው ቀኑን 
ሙለ በመሬት ሊይ አሌቆየም፡፡ ፀሏዩ 
ሲበረታ ከምዴር ሊይ ቀሇጠ፡፡ 

በስዴስተኛው ቀን፣ እስራኤሊውያን አንዴ 
ሇየትያሇ ነገር ማዴረግ ነበረባቸው፡፡ ቀጣዩና 
ሰባተኘው ቀን ሰንበት ስሇነበረና በቀኑም 
ማረፍ ስሇነበረባቸው ተጨማሪ መና መሰብ 

ሰብ ነበረባቸው፡፡ እግዙአብሔር በሰንበት 
ያንን ሌዩ እንጀራ አይሰጣቸውም ነበር፡፡ 
እስራኤሊውያን አሳዴረውት የነበረውን 
መና በጠዋት ሲመሇከቱት ገና ትኩስ 
ነበር፡፡ ያሇ እግዙአብሔር ፈቃዴ 
አሳዴረውት እንዯነበረበት ቀን፣ መናው 
አሌሸተትም፡፡  

 

ነገር ግን አንዲንዴ ሰዎች እግዙአብሔር 

ባሇመታዜ መና ሉሰበስሙ በሰንበት ወዯ 

ሜዲ ወጥተው ነበር፡፡ ሆኖም ምንም መና 

አሊገኙም፡፡ የሕዜቡ አሇመታዚቸው 

እግዙአብሔርን አስቆጣው፡፡ ነገር ግን 

እግዙአብሔር ባሇ ብዘ ምህረት ስሇሆነ 

ሰንበት ማሇት ሕዜቡ ከስራቸው ሁለ 

እንዱያርፉ እና እርሱን እንዱያመሌኩ 

የሰራው ቀን መሆኑን አስረዲቸው፡፡ 

መጪው የእስራኤሌ ትውሌዴ 

እግዙአብሔር እስራኤሌን በምዴረ በዲ 

እንዳት መና ይመግበው እንዯ ነበር 

ያውቅ ንዴ ምስክር እንዱሆናቸው አንዴ 

ጎሞር መና በማሰሮ ውስጥ እንዱያስቀምጥ 

ሙሴ አሮንን አው፡፡ እስራኤሊውያን 

ከነዓን እስኪገቡ ዴረስ ሇአርባ አመታት 

መና ይበለ ነበር፡፡ 

ከዏሇት የፈሇቀ ውሃ 

እስራኤሊውያኑ በእያንዲንደ ማሇዲ ሇቀኑ 

ያሚያስፈሌጋቸውን ያህሌ መና መሰብሰብ 

ይችለ ነበር፡፡ ሇሚቀጥሇው ቀን ማጠራቀም 

ግን አሌተፈቀዯሊቸውም ነበር፡፡ ነገር ግን 

ይህንን ትእዚዜ ከተወሰኑት በቀር ሁለም 

አሊከበረም፡፡ አንዲንድቹ መናውን ሇቀጣዩ 

ቀን በዴንኳናቸው ውስጥ አሳዯሩ፡፡ በቀጣዩ 

ቀን መናው ተሌቶ ስሇነበር ዴንኳናቸው 

በአስቀያሚ ሽታ ተሞሊ!  

እስራኤሊውያን ከሲና ምዴረ በዲ 
ተነስተው በመጓዜ ራፊዱም የተባሇ ቦታ 
ዯርሰው ሰፈሩ፡፡ እነርሱና እንስሶቻቸው 
ጠምቷቸው ነበር፡፡ ነገር ግን የሚጠጡት 
ውሃ አሌነበረም፡፡ እስራኤሊውያንም ሙሴ 

ሊይ፣ “ሌጆቻችንን እና እንስሶቻችንን 
በምዴረ በዲ በጥም ሌትገዴሌ ሇምን 

ከግብፅ አወጣኸን?” በማሇት  
አጉረመረሙ፡፡ 
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እግዙአብሔር ከእነርሱ ጋር መሆኑን ያቆመ 

መሰሊቸው፡፡ 

ሙሴ ምን ማዴረግ እዲሇበት ያውቅ ንዴ 
ወዯ እግዙአብሔር ፀሇየ፡፡ እግዙአብሔርም 
በያው በትር ዏሇቱን እንዱመታ ሙሴን 
አው፡፡ ሙሴም እግዙአብሔር 
እንዲው አዯረገ፡፡ ባዯረገ ግዛ ውሃ 
ከዏሇቱ ውስጥ ፈሇቀ፡፡ 

ከአማላቃዊያን ጋር ጦርነት 

እስራኤሊውያን በራፊዱም ሰፍረው ሳለ 

አማላቃውያን መጥተው አጠቋቸው፡፡ 

አማላቃውያን የኤሳው ሮች ሲሆኑ 

እስራኤሊውያን ዯግሞ የያዕቆብ (የኤሳው 

ወንዴም) ሮች ናቸው፡፡ 
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በውጊያው ሊይ ያለት እነዙህ ሕዜቦች 

መዲሞች ናቸው፡፡  

ሙሴ የተወሰኑ ወንድችን መርጦ 

ከአማላቃውያን ጋር ይዋጉ ንዴ ኢያሱን 

አው፡፡ ሙሴ በአካባቢው ወዲሇ አንዴ 

ኮረብታ ወጣ፡፡ በዚም ሆኖ እጆቹን 

ወዯሊይ ሲረጋ እስራኤሊውያን ያሸንፉ 

ነበር፡፡ እጁን ባወዯረ ግዛ ግን 

አማላቃውያን ያሸንፉ ነበር፡፡  

ሙሴ በተቻሇው አቅም ሁለ እጆቹን ወዯ 

ሊይ ረጋ፡፡ ነገር ግን በመጨረሻ ዯከመው፡፡ 
አሮን እና ሖርም ዴንጋይ አንስተው ፀሓይ 
እስክትጠሌቅ ዴረስ ከሙሴ እጆች በታች 
አዯረጉ፡፡ በመጨረሻም እስራኤሊውያን 

የአማላቃውያንን ሠራዊት ዴሌ አዯረጉ!  

ግብፅን በሇቀቁ በሶስተኛው ወር 

እስራኤሊውያን ሲና ተራራ ዯረሱ፡፡ በዚ ስፍራ 

እግዙአብሔር አስሩን ትዕዚዚት ሰጣቸው፡፡ 

ስሇዙህ ጉዲይ በሚቀጥሇው ትምሕርታችን 

ሊይ እንመሇከታሇን፡፡ 
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የቃሌ ጥናት ጥቅስ: ጸአት 13:21  

ሉዚመደ የሚችለትን በመሇየት መስመር በማስመር አዚምደ፡፡ 

70 

መና 

12 

ሞት 

አሮን 

መራራ 

ዏሇት 

ፋሲካ 

ውሃ  

ሖር 

የንባባ ዚፎች 

ማራ 

የውሃ ጉዴጓድች 

በኩር 

መታሰቢያ 

ምንዴን ነው? 

 


