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እናስተዋውቅዎ
የሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ እንዯ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1997 ዓ.ም. ተመሠረተ፡፡ ይህ
አገሌግልት አትራፉ ያሌሆነ ዴርጅት ሲሆን፣ መጽሏፍ ቅደሳዊ አስተምህሮዎችን ሇመሊው
ዓሇም በነጻ ሇማዲረስ የተቋቋመ ነው፡፡ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ያሇውን ጤናማ፣ መጽሏፍ
ቅደሳዊ - መሠረት ያሇው ክርስቲያናዊ የአመራር ስሌጠና ፍሊጎት ምሊሽ ሇመስጠት፣ ምንም
ዓይነት የስሌጠና ግብዓቶች የማግኘት እዴሌ ሇላሊቸው ክርስቲያን መሪዎች የሴሚነሪ
ሥርዓተ-ትምህርቶችን በማጋጀት እናሰራጫሇን፡፡ ሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ በመሊውም
ዓሇም ሇሚገኙ ክርስቲያን መሪዎችና ፓስተሮች የተመጣጠነ ዋጋ ያሇው፣ በዯጋፉዎች
የሚታገዜ፣ ሇተጠቃሚው ምቹ፣ በሌዩ ሌዩ የመገናኛ ብዘሃን ዳዎች የታገ ሥርዓተትምህርት በአምስት ቋንቋዎች (በእንግሉዜኛ፣ በስፓኝ፣ በራሺያኛ፣ በማንዲሪን ቻይንኛ እና
በአረብኛ) አስተርጉሞ አሰራጭቷሌ፡፡ ሁለም ትምህርቶች የተጻፈት፣ የተጋጁት እና
የታተሙት በአገሌግልቱ ውስጥ ሲሆን በ The History Channel©. In 2009 ካለት ጋር
በቅርፅና በጥራት ተመሳሳይነት አሊቸው፡፡ የሰርዴ ሚሉኒየም ሥራ ማሇትም ጥራት ሊሇው
የማስተማሪያና የአኒሜሽን የቪዱዮ ፕሮዲክሽን ሥራዎቹ ሁሇት የቴሉ አዋርዴ ሽሌማቶችን
ተቀብሎሌ፡፡ የማስተማሪያ ግብዓቶቻችን በዱቪዱ፣ በህትመት፣ በኢንተርኔት ማስተሊሇፉያ
ዳዎች፣ በሳተሊይት የቴላቪዥን ስርጭት፣ በራዱዮና በቴላቪዥን ስርጭቶች ሇማቅረብ
በሚያስችሌ መሌክ የተቀረፁ ናቸው፡፡
ስሇ አገሌግልታችን የበሇጠ መረጃ ሇማግኘትና እንዳት የአገሌግልቱ ተጠቃሚ መሆን
እንዯምትችለ ማወቅ ከፇሇጋችሁ፣ www.thirdmill.org የተሰኘውን ዴረ-ገጽ ጎብኙ፡፡
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1. መግቢያ
በምዴር መንግሥታት መካከሌ በርካታ ሌዩነቶች እንዲለ ሁሊችንም እናውቃሇን፡፡ ሁለም የየራሳቸው
መሌክዓ-ምዴር፣ ተሇይተው የሚታወቁ ጎሳዎች እና ሇየት ያለ ትውፉቶች አሎቸው፡፡ ሁለንም በጋራ
የሚያስተሳስራቸው ቢያንስ አንዴ ነገር ግን አሇ፡ ሁለም አገሮቻቸው እንዳት እንዯተመሠረተች የሚግብ
ታሪክ አሊቸው፡፡ አብዚኞቻችን አገራችንን የቆረቆሯት ሰዎቸ ስሇከፇለት መስዋዕትነትና ስሇተቀዲጇቸው
ዯልች መስማት እንወዲሇን፡፡ ስሇ ጀግንነታቸውም እናዛማሇን፡፡
እነዙህ የማንነት መገኛ ታሪኮች ሇምን እንወዲቸዋሇን ሇምንስ ስሇእነርሱ ማውራት ዯስ ይሇናሌ?የእያንዲንደ
ሰብዓዊ ባህሌ ሁለ ወሳኝ ክፍሌስ ሇምን ሆነ?
ቢያንስ ሁሇት ምክንያቶች አለ፡፡ በአንዯ ወገን፣ ስሇ አገራችን አቆራቆር የምናወራው ያሇፇውን መን ትዜታ
ሇትውሌዯ ሇማስተሊሇፍ ነው፡፡ ሌጆቻቸን ስረ መሠረታቸውን እንዱያውቁ ማሇትም ከየት እንዯተገኙ
እንዱያውቁ እንፇሌጋሇን፡፡ በላሊ በኩሌ ግን፣ በቀዯመው መን መንግሥታችንን አቅጣጫ ያስያዘ ነገሮችን
ሇማስታወስና ሇወዯፉቱም ኣርዓያነታቸውን በመከተሌ አቅጣጫ መያዜም እንፇሌጋሇን፡፡
በብለይ ኪዲን ይኖር ሇነበረው የእግዙአብሔር ህዜብም ይኸው ተመሳሳየይ ነገር እውነትነት ነበረው፡፡
የቀዯሙት እስራኤሊውያንም በሁሇት ተመሳሳየይ ምክንያቶቸ ስሇ አጀማመራቸው ታሪክ ማውራት ዯስ
ያሰኛቸዋሌ እና ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ ያስተሊሌፈታሌ፡፡ የቀዯመው መን ታሊቅ ዴሌና ስኬት እንዲይረሳ
በቀዯሙት አባቶቻቸው መን የተከናወኑ ክስተቶቸን ሇማስታወስ ይክሯቸዋሌ፡፡ ከዙያ ባሻገር ዯግሞ፣
ታሪካቸውን ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ የሚያስተሊሌፈት ወዯፉት ሉጓዘበት የሚገባቸውን አቅጣጫም
ሇማመሌከት ነው፡፡
አባታችን አብርሃም ከተሰኘው ተከታታይ ትምህርታቸን ይህ የመጀመሪያው ነው፡፡ በዙህ ተከታታይ
ትምህርት የቀዯሙት እስራኤሊውያን ስሇ ታሊቁ አባታቸው ስሇ አብርሃም የሚናገሩትን እንመረምራሇን፡፡
ሙሴ እነዙህን ታሪኮች በፍጥረት ታሪክ እንዲሰፇራቸው፣ ይህንንም ያዯረገው በእርሱ መን የነበሩ
እስራኤሊውያን ያሇፇውን መን እንዱያስታውሱ፣ ዯግሞም እግዙአብሔር ሇወዯፉት ሇእነርሱ ጠብቆ
ያቆየውን ነገር እንዱረደም ጭምር ነው፡፡
ይህ ከሦስቱ ተከታታይ ትምህርቶች የመጀመሪያው ሲሆን «የአብርሃም ሕይወት፡ አወቃቀርና ይት» የሚሌ
ርዕስም ሰጥተነዋሌ፡፡ በዙህ ትምህርት በፍጥረት መጽሏፍ ውስጥ ስሇእርሱ በሚተርኩ ምዕራፎች
አወቃቀርና ይት ሊይ በማትኮር የአብርሃምን ሕይወት በወፍ በረር እንቃኛሇን፡፡ ሙሴ የአብርሃምን
ሕይወት ታሪክ ያዋቀረው እንዳት ነው? የእነዙህ ምዕራፎቸ ዋና ሃሳብስ ምን ነበር?
የአብርሃምን ሕይወት አወቃቀርና ይት በሁሇት ክፍልች እንቃኛሇን፡ በመጀመሪያ፣ የታሪኩን ስነ-ጽሁፊዊ
ቅርፅ እናያሇን፡፡ ሁሇተኛ ዯግሞ፣ የእነዙህን ምዕራፎች ዏበይት መሪ ሃሳቦች እንመረምራሇን፡፡ አስቀዴመን
የአብርሃምን ሕይወት ስነ-ጽሁፊዊ ቅርፅ እንመሌከት፡፡

2. ስነ-ጽሁፊዊ ቅርፅ
የአብርሃምን ሕይወት የመሳሰለ ታሪኮችን ወይም ትረካዎችን የያዘ ክፍልች ከቅደሳት መጻሏሕፍት
ውስጠጥ በምናነብበት ወቅት፣ የመጽሏፍ ቅደስ ጸሏፍቶቹ ከብዘ ዓመታት በፉት ምን እንዯተከናወነ
ከመተረክ የሇሇ ነገር እንዯሚያስረደን ሌብ ሌንሌ ይገባናሌ፡፡ ምክንያቱም መንፇስ ቅደስ የእግዙአብሔር
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ቃሌ አቀባይ እንዱሆኑ መነዲትን ስሇሰጣቸው፣ የጻፈት ታሪክ ፍፁም እውነት ነው፡፡ ዯግሞም መንፇስ ቅደስ
የጻፈሊቸውን ሰዎች ፍሊጎቶቸም ሇማሟሊት መነዲትን ሰጥቷቸው ስሇነበር፣ የመጽሏፍ ቅደስ ጸሏፉዎቸ
ታሪኩን የሚጽፈት ተዯራሲያኖቻቸውን በሌናቸወ የይው ነበር፡፡ ሇሚቀበለትም ሰዎቸ ትርጉም በሚሰጥና
አግባብነት ባሇው መንገዴ በዓሊማ አዋቅረውታሌ፡፡
በፍጥረት መጽሏፍ የተገበውን የአብርሃምን ሕይወት ስንመሇከት፣ ታሪኮቹ በአብርሃም ሕይወት በእውን
ያሌሆነን ነገር በተሳሳተ መንገዴ ወክሇው እንዲሌቀረቡ በእርግጠኝነት እናውቃሇን፡፡ ሆኖም እነዙህ ታሪኮች
በሙሴ ቀዯምት ተዯራሲያን ሕይወት ውስጥ እንዳት እንዯሚዚመደ ሇመገንብ፣ የፍጥረት መጽሏፍ
የአብርሃምን ሕይወት እንዳት እንዯተረከው ማወቅ የይገባናሌ፡፡ ስሇዙህም አብርሃም የተተረከበትን መንገዴ
ሇመረዲት ከሚያግዘን ዋና መንገድች የመጀመሪያው በፍጥረት መጽሏፍ የአብርሃም ሕይወት
የተዋቀረበትን ስነ-ጽሁፊዊ ቅርፅ መመርመር ነው፡፡
የአብርሃምን ሕይወት ስነ-ጽሁፊዊ ቅርፅ በሁሇት እርከኖች እንቃኛሇን፡፡ በመጀመሪያ፣ የፍጥረት መጽሏፍ
በጠቅሊሊ በወፍ በረር እንዲስስና፣ የአብርሃም ታሪክ በፍጥረት ዏቢይ ምስሌ ውስጥ እንዳት እንዯሚገጥም
እናያሇን፡፡ ሁሇተኛ ዯግሞ፣ በአብርሃም ሕይወት ዘሪያ የሚያጠነጥኑ ታሪኮችን አወቃቀር እንመሇከታሇን፡፡
በፍጥረት መጽሏፍ አጠቃሊየይ ቅኝት እንጀምር፡፡

ፍጥረት
በየምዕተ ዓመታቱ፣ ተርጓሚዎች የፍጥረትን መጽሏፍ አጠቃሊይ አወቃቀር በተሇያ መንገዴ ሲገነቡት
ቆይተዋሌ፡፡ አንዯኛው በጠቅሊሊው የፍጥረት መጽሏፍ ውስጥ እዙህም እዙያም ተበታትኖ በተቀመጠው
“ትውሌዴ” ወይም “toledot” በሚሇው መሪ ሃሳብ ዴግግሞሽ ሊይ በመመሥረት ፍጥረትን ዏሥር ቦታ
መከፊፇሌ ነው፡፡ በዙህ ዏቢይ የአከፊፇሌ አተያይ ውስጥ ጥቂት ዋጋ የሚሰጠው ነገር እንዲሇ ሌንቀበሌ
ይገባናሌ፡፡ ሆኖም በላሊ ተከታታይ ትምህርት እንዲመሇከትነው ፍጥረትን በሦስት መክፇለ የበሇጠ
ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ ይህም ጥንታዊው ታሪክ በፍ 1፡1-11፡9፤ የመጀመሪያው የአባቶች ታሪክ ፍጥረት 11፡1037፤ የኋሇኛው የአባቶች ታሪክ 37፡2-50፡26 ይሆናሌ፡፡
በፍጥረት 1፡1-11፡9 የሚገኘው ጥንታዊው ታሪክ ስሇ ዓሇም መገኛ የእግዙአብሔርን የተገሇጠ እውነት
ያቀርብሌናሌ፡፡ ስሇ አፇጣጠር፣ ስሇ ፍጥረት መርከስ እና ምዴርን ሁለ ባጥሇቀሇቀው የጥፊት ውሃ ፍጥረትን
እንዯገና ቅርፅ ስሇማስያዘ ይናገራሌ፡፡ ከጥንታዊው የቅርብ ምሥራቅ የታሪክ አወቃቀር ስሌት ጋርም
በሚጣጣም መንገዴ ስነ-ጥሁፊዊ ቅርፁን ጠብቆ ተያይዞሌ፡፡
በፍጥረት 37፡2-50፡26 የሚገኘው የኋሇኛው የአባቶች ታሪክ ስሇ ዮሴፍ ይተርክሌናሌ፡፡ በዮሴፍና
በወንዴሞቹ መካከሌ በተነሳው ጠብ ይጀምርና፣ ዮሴፍ በግብፅ ከፍ ከፍ ወዯማሇቱና በስተመጨረሻም
ዮሴፍ ከወንዴሞቹ ጋር ወዯመታረቁ ይገሰግሳሌ፡፡ ተርጓሚዎችም ይህንን ረጅምና የተቀናጀ የታሪክ ፍሰት
የዮሴፍ ታሪክ በማሇት ይገሌጡታሌ፡፡
በእነዙህ የመጀመሪያና የመጨረሻ ታሪኮች መካከሌ ፍጥረት 11፡10-37፡1 ያሇው ክፍሌ ይመጣሌ፡፡ እነዙህ
ምዕራፎች የመጀመሪያውን የአባቶች ታሪክ፣ ማሇትም ስሇ እስራኤሌ የመጀመሪያ አባቶች የተሰባሰበ ታሪክ
ይዋሌ፡፡ በዙህ ተከታታይ ትምህርት፣ ከዙህ የመካከሇኛ አንጓ ክፍሌ ውስጥ በአንደ ሊይ ብቻ
እናተኩራሇን፡፡
በጥቅሌ አነጋገር፣ የቀዯሙት አባቶች ታሪክ በሁሇት ይከፇሊሌ፡ የአብርሃመ ሕይወት በ11፡10-25፡18 እና
የያዕቆብ ሕይወት 25፡19-37፡1፡፡ ይህ ባሇሁሇት መንታ ክፍሌፊይ ያስገርማችሁ ይሆናሌ ምክንያቱም
5 | አባታችን አብርሃም

ትምህርት አንዴ

የአብርሃም ሕይወት፡ አወቃቀርና የይት

ብዘውን ጊዛ በቅ በደሳት መጻሕፍት ሲጠቀስ የምንሰማው ስሇ ሦስቱ አባቶች ማሇትም፡ አብርሃም፣
ይስሏቅና ያዕቆብ ነው፡፡ ስሇዙህ፣ የእነዙህ ምዕራፎች ስነ-ጽሁፊዊ አከፊፇሌ በሦስት ሉሆን እንዯሚችሌም
መጠበቃችን በቂ ምክንያት ይኖረዋሌ፡፡ አስቀዴሞ ስሇ አብርሃም ይነግረናሌ ከዙያም ስሇ ይስሏቅ እና ስሇ
ያዕቆብ፡፡ እውነታውን ስንነጋገር ግን፣ ከቀዯሙት አባቶች ታሪክ ይስሃቅን ዋነኛ ገፀ-ባህርይ አዴርጎ የተፃፇ
ክፍሌ አናገኝም፡፡ ይሌቁኑ እንዯ መሸጋገሪያ ገፀ-ባህርይ ሆኖ አገሌግሎሌ፡፡ የሕወት ታሪኩ የተነገረን
አስቀዴሞ የአብርሃም ሕይወት አካሌ ሆኖ ሲሆን ከዙያ ዯግሞ የያዕቆብ ሕይወት ክፍሌ ሆኖ ነው፡፡ በዙህም
ምክንያት፣ የቀዯሙት አባቶች ክፍሌ በሁሇት ዋና ክፍልች ብቻ ይከፇሊሌ፡፡ እነርሱም፡ የአብርሃም
ሕይወትና የያዕቆብ ሕይወት ናቸው፡፡ በዙህ ትምህርት የምናተኩረው ሙሴ አባታችን አብርሃም ብል
በመገበው የመጀመሪያ የታሪኩ አጋማሽ ክፍሌ ሊይ ይሆናሌ፡፡ ስሇዙህ በፍጥረት 11፡10-25፡18
የተመገበውን የአብርሃምን ሕይወት አወቃቀር ቀረብ ብሇን እንመሌከተው፡፡

አብርሃም
የአብርሃም ሕይወት በአጠቃሊዩ የፍጥረት መጽሏፍ ውስጥ ስፍራው የት እንዯሆነ ተመሌክተናሌ፣
አሁን ዯግሞ በፍጥረት 11፡10-25፡18 የተመገበውን የአብርሃም ሕይወት አወቃቀር
ወዯመመሌከቱ እንሸጋገራሇን፡፡ የአብርሃምን ሕይወት ውቅር ሇመመሌከት፣ እነዙህን ምዕራፎች
በሁሇት እርከኖች እንመሇከታቸዋሇን፡፡ በአንዴ ወገን፣ የአብርሃምን ሕይወት መሠረታዊ
ክፍሌፊዮች ወይም እርከኖችች እንሇያቸዋሇን በላሊ ጎኑ ዯግሞ፣ በፍጥረት መጽሏፍ የተገሇጠውን
የአብርሃምን ቁመና ሇመግሇጥ እነዙህ የተሇያዩ ክፍልች እንዳት እንዯተሰዯሩ እንመረምራሇን፡፡
በመጀመሪያ የአብርሃምን ሕይወት መሠረታዊ ክፍሌፊዮች ወይም እርከኖች እንመሇክት፡፡
ሙሴ ስሇ አብርሃም የጻፇው በዏሥራ-ሰባት ክፍሌፊዮች ወይም አንጓዎች ነው፡
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

የመጀመሪያው፣ ሞገስ ያገኘው የአብርሃም ዜርያ (በ11፡10-26) ሲሆን ይህም የአብርሃምን
ትውሌዴ የሚጠቅስ የትውሌዴ ሏረግ ነው፡፡
ይህ ምንባብ የአብርሃምን ያሌተሳካሇት የቀዴሞ አባት ታሪክ ያስከትሊሌ ( 11፡27-32)፣
ይህም ሁሇተኛው የትውሌዴ ሏረግ ሲሆን አብርሃም ከአባቱ ከታራ ጋር መጓዘን
ይጠቅሳሌ፡፡
(በ12፡1-9) የአብርሃም ወዯ ከነዓን መሰዯዴ፣ የአብርሃም የመጀመሪያ ጥሪና ወዯ ተስፊዪቱ
ምዴር ጉዝ፡፡
አብርሃም ከግብፅ ነፃ መውጣቱ (በ12፡10-20)፣ ይህም አብርሃም ወዯ ግብፅ የወረዯበትና
እግዙአብሔርም እርሱን ነፃ ያወጣበት ነው፡፡
የአብርሃም ከልጥ ጋር መጣሊት (13፡1-18)፣ በአብርሃም እረኞችና በልጥ እረኞች መካከሌ
የነበረ ግብግብ፡፡
አብርሃም ልጥን መታዯጉ (14፡1-24)፣ ልጥን ከማረኩ ነገሥታት እጅ ሇመታዯግ
አብርሃም ወዯ ጦርነት የመተበትን ታሪክ ይግባሌ፡፡
የአብርሃም ቃሌ ኪዲን ተስፊዎች (15፡1-21)፣ ሩን እንዯሚያበዚና ቋሚ ምዴር
እንዯሚሰጠው እግዙአብሔር ሇአብርሃም የሰጠው የቃሌ ኪዲን ማረጋገጫ፡፡
አብርሃም ወዯ አጋር መግባቱ (16፡1-16)፣ ከሣራ ባሪያ ከአጋር እስማኤሌ የተሰኘ ሌጅ
ስሇማግኘቱ ወቅት ሚተርክ፡፡
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9. የአብርሃም የቃሌ ኪዲን ግዳታዎች (17፡1-27)፣ እግዙአብሔር ያውን ትዕዚዜ
በታማኝነት ሉፇፅም እንዯሚገባው አብርሃምን ያሳሰበበት የእግዙአብሔር ቃሌ ኪዲን
ገባ፡፡
10. ሶድምና ጎሞራ (18፡1 – 19-38)፣ የሶድምና የጎሞራ መውዯምና ልጥ ከዙያ ጥፊት
የማምሇጡ ታሪክ፡፡
11. አብርሃም ሇአቤሜላክ መማሇደ (20፡1-18)፣ አብርሃም ሇአቤሜላክ የፀሇየበት ወቅት፡፡
12. የአብርሃም ሌጆች ይስሏቅና እስማኤሌ (21፡1-21)፣ የይስሏቅ መወሇዴና እስማኤሌ
ከአብርሃም ቤተሰብ የመባረሩ ታሪክ፡፡
13. አብርሃም ከአቤሜላክ ጋር ያዯረገው ስምምነት (21፡22-34)፣ ስሇ መሬትና ስሇ ውሃ
አጠቃቀም አብርሃም ከአቤሜላክ ጋር ወዯ ስምምነት መዴረሱ፡፡
14. የአብርሃም መፇተን (22፡1-24)፣ ሌጁን ይስሏቅን እንዱሰዋ ሇእግዙአብሔር ጥሪ
የቀረበበት ታዋቂ የሆነው ትዕይንት፡፡
15. የአብርሃም የቀብር ስፍራ ባሇቤትነት (23፡1-20)፣ የሳራ መሞትና የቀብር ቦታ ግዢ ታሪክ
16. የአብርሃም ሌጅ የይስሏቅ ሚስት (24፡1-67)፣ ርብቃ የይስሏቅ ሚስት መሆኗ፡፡
17. በመጨረሻ፣ የብርሃም ሞትና ቅርስ (25፡1-18)፣ የአብርሃም ማሇፍና የዜርያዎቹ ታሪክ
ገባ ይገኙበታሌ፡፡ታሪ
የአብርሃምን ሕይወት ስንመሇከት፣ የሕይወቱ ፍሰት መሠረታዊ የክንዋኔ ቅዯም ተከተልችን ጠብቆ
የሚፇስስ ነው፡፡ ታሪኩ የሚጀምረው በመኑ ወጣት በሚባሌበትና በአባቱ ቁጥጥር ስር ባሇበት
ወቅት ሲሆን፣ አብርሃም አርጅቶ በመሞቱ ይጠናቀቃሌ፡፡ አንዲንዴ ጊዛ ግራ መጋባቶች የነበሩበት
ሲሆን፣ በአብርሃም ሕይወት ውስጥ በተከናወኑ የተሇያዩ የሕይወት እርከኖች መካከሌ ግሌፅ ያሊሇ
ትስስር አሇ፡፡ ሆኖም ከላልች የብለይ ኪዲን ታሪኮች ጋር ስናነፃፅረው፣ የአብርሃም የሕይወት
ታሪክ ራሳቸውን የቻለ ዏሥራ ሰባት ምዕራፎችን የያ ነው፡፡ እያንዲንዲቸውም በአብርሃም
ሕይወት የተከናወነውን ሇመገብና ሇሙሴ ቀዯምት ተዯራሲያን ሇእስራኤሊውያን ግሌፅ
ትምህርቶችን ሇማስተማር ታስበው የተነዯፈ ናቸው፡፡ ሙሴ ከግብፅ ወዯ ተስፊዪቱ ምዴር
ሲመራቸው፣ እነዙህ የሕይወት ምዕራፎች በአኗኗራቸው ውስጥ ብዘ የሚያሳያዋቸው ነገር የነበረ
ሲሆን፣ ዚሬም እኛ ሇምንኖረው ሕይወት ብዘ ነገሮችን ያስተምረናሌ፡፡
የአብርሃምን ሕይወት መሠረታዊ እርከኖች ከተዋወቅን፣ አሁን ዯግሞ እነዙህ ምዕራፎች እርስ በርስ
እንዳት እንዯተሳሰሩ መመሌከት እንችሊሇን፡፡ የአብርሃም ሕይወት እንዳት ተያያ? ያቀናበራቸውስ
ምን አመክንዮ ነው? በቀሊለ ሇማስቀመጥ፣ የአብርሃም ሕይወት ምዕራፎች ግሌፅ በሆኑ መሪ
ሃሳቦች ዘሪያ እጅብ ያለ ሲሆን እነዙህም አምስት ሚዚናቸውን የጠበቁ ዏቢይ እርከኖች አሎቸው፡፡
የመጀመሪያው፣ በአባቶች ሕይወት እንዯምንጠብቀው፣ ሙሴ የሚጀምረው በአብርሃም ዲራና
ከእግዙአብሔር ጋር በነበረው የጅማሬ ሌምምዴ ነው፡፡ ይህም ክፍሌ፡ የአብርሃምን ሞገስ ያገኘ
ዜርያ፣ ያሊተሳካሇትን አባቱን ወዯ ከነዓን መሰዯደን ያካትታሌ፡፡ እነዙህ ምዕራፎች በአብርሃም
ቤተሰባዊ ዲራ እና ወዯ ተስፊዪቱ ምዴር ባዯረገው የመነሻ ጉዝ ሊይ በማትኮር አብርሃም እንዳት
ከእግዙአብሔር ጋር ወዯነበረው ሌዩ ግንኙነት ውስጥ እንዯገባ ያብራራለ፡፡
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ሁሇተኛው የአብርሃም የሕይወት ምዕፎች ዏቢይ ክፍሌ ከ12፡10 – 14፡24 ተመዜግቦ አብርሃም
ከላልች ሰዎች ጋር በነበረው ቀዲሚ ግንኙነት ሊይ የሚያተኩረው ነው፡፡ ይህም ከግብፅ ነፃ
መውጣቱን፣ ከልጥ ጋር የገጠመውን ጠብ እና ልጥን መታዯጉን ያካትታሌ፡፡ እነዙህ ሦስት
ክፍሌፊዮች ተያይው የቀረቡት በተቀዲሚነት የሚያተኩሩት አብርሃም ከተሇያዩ ህዜቦች ጋር
በነበረው ግንኙነት ሊይ ስሇሆነ ነው፡፡ በእነዙህ ምዕራፎች አባታችን በመጀመሪያ ከግብፁ ፇርዖን፣
ከወንዴሙ ሌጅ ከልጥ፣ ከወራሪ ነገሥታት፣ ከሰድም ንጉሥ እና ከሳላም ንጉሥ ከመሌከጼዳቅ ጋር
ይገናኛሌ፡፡
ሦስተኛውና በአብርሃም ሕይወት መካከሇኛውን ስፍራ የሚይው ክፍሌ ዯግሞ በ15፡1 – 17፡27
የተመገበው አብርሃም ከእግዙአብሔር ጋር በነበረው የቃሌ ኪዲን ግንኙነት ሊይ የሚያተኩረው
ነው፡፡ ይህኛው ክፍሌ ሦስት ምዕራፎች አለት፡ የአብርሃም የቃሌ ኪዲን ተስፊዎች፣ አብርሃም ወዯ
አጋር መግባቱ እና የአብርሃም ቃሌ ኪዲን ግዳታዎች ናቸው፡፡
አራተኛው ክፍሌ፣ በ18፡1-21፡34 የሚገኘው እና ወዯ ኋሊ ሊይ አብርሃም ከላልች ሰዎች ጋር
በነበረው ግንኙነት ሊይ የሚያተኩረው ነው፡፡ እዙህም ምዕራች በአንዴነት የተያያዘት አብርሃም
ከላልች ሰዎች ጋር በነበረው ግንኙነት ሊይ የሚያተኩሩ ስሇሆነ ነው፡፡ እነዙህ ምዕራፎች
አብርሃምን ከሰድምና ገሞራ ጋር በተገናኘ መንገዴ ያቀርቡታሌ፡፡ አብርሃም ሇአቤሜላክ መማሇደ፣
አብርሃም ከይስቅና ከእስማኤሌ ጋር በተገናኘ መንገዴ፣ አብርሃም ከአቤሜላክ ጋር የፇፀመው
ውሌም ይገኙነበታሌ፡፡ እነዙህ አራት ምዕራፎች አባታችን ከልጥና ከቤተሰቡ ጋር፣ ከሰድምና
ከጎሞራ ህዜብ ጋር እና ከፓሇስታይኑ አቤሜላክ ጋር እንዳት እንዯተገናኘ ጠሇቅ ብው ያብራራለ፡፡
እንዯምንገምተውም፣ አምስተኛው እና የመጨረሻው የአብርሃም ሕይወት ምዕራፍ በ22፡1-25፡18
የሚገኘው ሲሆን፣ በአብርሃም ሕይወት ማብቂያ ሊይ ስሇተከናወኑት ነገሮች በተሇይም ስሇ ቀጣይ
ዜርያውና እና ስሇ ሞቱ ያወሳሌ፡፡ እግዙአብሔር አብርሃምን እንዳት እዯፇተነው ግቧሌ፡፡
አብርሃም የመቃብር ስፍራ መግዚቱን ግቧሌ፡፡ አብርሃም ሇሌጁ ሇይስሏቅ ሚስት እንዳት
እንዲገኘ ግቧሌ፡፡ የአብርሃምንም ሞት ግቧሌ፡፡ እነዙህ ምዕራፎች በአብርሃም ሚስት በሣራና
በሌጇ በይስሏቅ (በአብርሃም እውነተኛ ወራሽ) ሊይ በማተኮር፣ ከአብርሃም ላልች ሚስቶችና
ሌጆች ይሌቅ ከበሬታን ይሰጣቸዋሌ፡፡
የአብርሃም ሕይወት ምዕራፎች አንዲቸው ከላሊቸው ሲነፃፀሩ የራሳቸው የተሇየ ነገር ያሊቸው
በመሆናቸው ምክንያት፣ ሰዎች ሇመጀመሪያ ጊዛ ስሇ አብርሃም ሲያነብቡ፣ ትርጉም በላሇው
መንገዴ ከአንደ ሁኔታ ወዯ ላሊው የሚንከራተቱ ይመስሊቸዋሌ፡፡ ሙሴ እነዙህን ክስተቶች
የገበው በጣም ጥቂት ዴኅረ ሃሳብ ወይም ዕቅዴ በሌቡናው ይዝ እንዯሆነ በማሰብ የአብርሃምን
ታሪክ ያነብባለ፡፡ ከዙህ የመነሻ ግንዚቤ ባሻገር ግን፣ የአብርሃም ሕይወት ታሪኮች ማዕከሊዊ
ሃሳቦችን ሉያቀርብሌን በሚችሌ መንገዴ ትርጉም በሚሰጡ ምዕራፎች የተቀናበሩ ናቸው፡፡ ቀሊሎ
ባሇ አምስት እርከን አስተዋፅዖአችን ሙሴ በአብርሃም ሕይወት ምን እየተከናወነ እንዯሆነ ሉያሳየን
እንዯጻፇው ይገሌጣለ፡፡ ከፍ ባሇው ዯረጃ ስንመሇከተው የአብርሃም ሕይወት ገባ ሚዚናዊነት
ያሇውን ዴራማ ቅርፅ ይይዚሌ፡፡ እያንዲንደ ክፍሌ በዴራማው ውስጥ ካለት ተስተያይ ክፍልች ጋር
ሚዚናዊ ነው፡፡
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በ11፡10–12፡9፣ በአብርሃም ቤተሰባዊ ዲራና ከእግዙአብሔር ጋር በነበረው የመጀመሪያ ግንኙነት
ሊይ ትኩረት ተዯርጎ ታገኛሊችሁ፡፡ እነዙህን ቀዲሚ ትኩረቶች በሚዚናዊነት በማነፃፀር፣
የመዜጊያው ክፍሌ 22፡1-25፡18 ሇአብርሃም የፍፃሜ ዓመታት እና ሇቀጣይ ሩ ትኩረት ይሰጣሌ፡፡
ከዙህም ባሻገር፣ የአብርሃም ሕይወት ሁሇተኛው ክፍሌ አብርሃም ከላልች ነገድችና መንግሥታት
ጋር ያዯረገውን ግንኙነት በጥንቃቄ በማዋቀር በምዕራፎች ያቀርብሌናሌ፡፡ በሚዚናዊ ቀሇበትም፣
በሁሇተኛው ክፍሌ ወዯተጠቀሱ ተመሳሳይ መሪ ሃሳቦች ይመሇሳሌ፣ የአብርሃም ሕይወት አራተኛ
ክፍሌ አብርሃም ከላልች ጋር የነበረውን ግንኙነት የሚያመሇክቱ ተጨማሪ ምሳላዎችን ወዯ
መጥቀሱ ይመሇሳሌ፡፡
በመጨረሻ፣ በአብርሃም መካከሇኛ ሕይወት መን፣ አብርሃም ከእግዙአብሔር ጋር በነበረው የቃሌ
ኪዲን ግንኙነት ሊይ ያተኮሩ ሦስት ማዕከሊዊ መውርነት የሚታይባቸው ሦስት ምዕራፎች
ይገኛለ፡፡ እነዙህ ምዕራፎች የአብርሃምን ሕይወት ማዕከሊዊ መውር የሚያዋቅሩ ሲሆን
አብርሃምና ሩ ከእግዙአብሔር ጋር ያሊቸውን የቃሌ ኪዲን ግንኙነት ወሳኝ ኃይሌ ያብራራለ፡፡
የእነዙህ ምዕራፎች ቅርፅ ሙሴ ገባውን በጥንቃቄ እንዲዋቀረው ይገሌጣሌ፡፡ የእስራኤሌን
የመጀመሪ አባት ስነ-ጽሁፊዊ ቁመና ግሌፅ ወዯ ሆኑት የሕይወቱ ገፅታዎች ትኩረትን ሇመሳብ ሲሌ
አዋቅሮታሌ፡፡ እነርሱም፡- አብርሃም ሇበረከትና ሇባሇመብት ወራሽነት መመረጡ፣ የአብርሃም
ቀዯምትና የኋሊ ግንኙነቶች እና አብርሃም ከእግዙአብሔር ጋር የነበረውን የቃሌ ኪዲን ግንኙነት
ናቸው፡፡ ወዯፉት እንዯምንመሇከተው፣ ይህ ስነ-ፅሁፊዊ ትኩረት የሙሴ ቀዯምት ተዯራሲያን
የነበሩትን የእስራኤሊውያንን መሻት ሇማሟሊት ታቅድ የተነዯፇ ነው፡፡ እስራኤሊውያን በሙሴ
መሪነት ወዯ ተስፊዪቱ ምዴር በሚጓዘበት ወቅት እንዳት የእርሱን ፇሇግ ሉከተለ እንዯሚገባ
የአብርሃም ሕይወት ያስተምራቸዋሌ፡፡ እናም እነዙህን የአብርሃም ሕይወት ክፍሌፊዮች
ስንቀርባቸው፣ የእነዙህን በዓሊማ የተነዯፈ ቅርፆች አስፇሊጊነት መሌሰን መሊሌሰን እንመሇከታሇን፡፡
የአብርሃምን ሕይወት አጠቃሊይ ስነ-ጽሐፊዊ ቅርፅ ከተመሇከትን፣ በአብርሃም ሕይወት ውቅርና
ይት ሊይ ወዯሚያጠነጥነው ወዯ ሁሇተኛው ርዕሳችን እንሸጋገር፡፡ ይህም በፍጥረት 11፡10 –
25፡18 የሚገኘው መሪ ሃሳብ ነው፡፡ የእነዙህን ምዕራፎች ይት ሌንገሌፅ የምንችሌባቸው በርካታ
መንገድች ቢኖሩም፣ በግርዴፈ ያሳየናችሁ መዋቅር በእነዙህ ምዕራፎች ከተጠቀሱት ወሳኝ መሪ
ሃሳቦች ጋር የሚዚመደ መሆኑን እንመሇከታሇን፡፡

3. ዏቢይ መሪ ሃሳቦች
እንዯ አብርሃም ዏይነት ረጅምና የተወሳሰቡ የመጽሏፍ ቅደስ ክፍልችን ዏቢይ መሪ ሃሳቦች መግሇጥ
አስቸጋሪ ስሇ መሆኑ መናገር አስፇሊጊ አይመስሌም፡፡ በእነዙህ ምዕራፎች የሚከሰቱትን እያንዲቸውን
ጭብጦች መርርና በዏቢይ መሪ ሃሳብነት መዋቀር አይቻሌም፡፡ ሆኖም ከላልቹ ይሌቅ ጎሌተው
የሚወጡትን ጭብጦች ሇያይቶ ማስቀመጥ ይቻሊሌ፡፡ እንዯምንመሇከተውም፣ በእነዙህ ምዕራፎች
የምናገኛቸው መሪ ሃሳቦች የአብርሃምን ሕይወት አንዴ ያዯርጉሌናሌ ዯግሞም የሙሴ ቀዯምት ተዯራሲያን
የሆኑት እስራኤሊውያን ከአብርሃም ሕይወት እንዱቀስሙሇት የሚፇሌገውን ዋና ሃሳብ እንዴንረዲ
ይረደናሌ፡፡ ከዙህም በበሇጠ፣ ከዙህ የቅደሳት መጻሕፍት ክፍሌ እኛ ምን እንዴንማር እግዙአብሔር
እንዯሚፇሌግም እንመሇከታሇን፡፡
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የአብርሃምን ሕይወት ዏበይት መሪ ሃሳቦች በሁሇት መንገድች እንመሇከታሇን፡፡ በመጀመሪያ፣ የአብርሃምን
ሕይወት አራት መሪ ሃሳቦች የሚስተዋውቀንን ቁሌፍ ምንባብ እንመረምራሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ እነዙህ መሪ
ሃሳቦች በአብርሃም የሕይወት ምዕራፎች እንዳት እንዯተገሇጡ እንዲስሳሇን፡፡ አስቀዴመን የአብርሃምን ታሪክ
መሪ ሃሳቦች የሚያስተዋውቀንንቁሌፍ ምንባብ እንመሌከት፡፡

ቁሌፍ ምንባብ
በአብርሃም የሕይወት ታሪክ መክፇቻ ሊይ፣ በፍጥረት 12፡1-3 እግዙአብሔር ሇአብርሃም ያቀረበውን ጥሪ
እንዯሚገኝ በቀሊለ እንዯምታስታውሱት እርግጠኛ ነኝ፡፡ አብርሃም ገና በከሇዲውያን ዐር ሲኖር ሳሇ፣ ወዯ
ተስፊዪቱ ምዴር እንዱሄዴ እግዙአብሔር ጥሪ አቀረበሇት፡፡ እስከአሁን ዴረስ ሇበርካታ ዓመታት፣ እነዙህ
ጥቅሶች በአብርሃም ሕይወት ትሌቅ ታሪክ ውስጥ የሚገኙትን ጥቂት ወሳኝ ጉዲዮች እንዯሚያስተዋውቁ
ተርጓሚዎች ተረዴተዋሌ፡፡ በእነዙህ ጥቅሶች ውስጥ ሙሴ ምን እንዯጻፇ አዴምጡ፡-

እግዙአብሔርም አብራምን አሇው፡- “ከአገርህ ከመድችህም ከአባትህም ቤት ተሇይተህ እኔ
ወዯማሳይህ ምዴር ውጣ፡፡ ታሊቅ ህዜብም አዯርግሃሇሁ፣ እባርክሃሇሁ ስምህንም አከብረዋሇሁ
ሇበረከትም ሁን የሚባርኩህንም እባርካሇሁ፣ የሚረግሙህንም እረግማሇሁ የምዴር ነገድችም ሁለ
በአንተ ይባረካለ፡፡” (ፍጥረት 12፡1-3)
እነዙህ ሦስት ጥቅሶቸ በቁም ነገር የተሞለ ሲሆን በበርካታ መንገድች ጠቅሇሌ ተዯርገው ሉቀርቡ ይችሊለ፡፡
በሰዋሰዋዊ ዯረጃ፣ በቁጥር 1 የመጀመሪያ ክፍሌ በሚገኘው መግቢያ ይጀምራለ፡፡ ከዙያም እግዙአብሔር
ሇአብርሃም በተናገራቸው እና ሇሁሇት በሚከፇለት ቃሊት ይቀጥሊለ፡፡ ክፍሌ አንዴ፣ ከቁጥር 1 ሁሇተኛ
አጋማሽ አንስቶ እስከ ቁጥር 2 አብዚኛ ክፍሌ ዴረስ ሦስተ የተሇያዩ ግሦችን ያስከተሇ ትዕዚዚዊ ቅፅሌ ይዞሌ፡፡
ክፍሌ ሁሇት እግዙአብሔር ሇአብርሃም የተናገረው ነገር የሚመጣው በቁጥር 2 መጨረሻና በቁጥር 3 ውስጥ
ነው፡፡ በትዕዚዚዊ ቅፅሌ ይጀምርና ሦስት ግሣዊ መግሇጫዎችን ያስከትሊሌ፡፡ የፍጥረት 12፡1-3 ሦስት
ክፍልች በመመሌከት ስሇዙህ ምንባብ ወሳኝነት ጥቂት ወሳኝ መረዲቶችን እናገኛሇን፡፡ በመጀመሪያ በቁጥር 1
ውስጥ እግዙአብሔር ሇአብርሃም የተናገራቸውን ቃሊት ሙሴ እንዳት በቀሊለ እንዲስተዋወቀ አዴምጡ፡

እግዙአብሔር አብራምን አሇው፣ (ፍ 12፡1)
በርካታ የመናችን ትርጉሞች በዙህ መስመር ሊይ የተቀመጠው ግስ “እግዙአብሔር አሇው” ከሚባሌ ይሌቅ
“እግዙአብሔር ብልት ነበር” ሉባሌ እንዯሚገባ በትክክሌ ተረዴተዋሌ፡፡ ይህ አተረጓጎም በጣም ወሳኝ ነው
ምክንያቱም በሏሥ 7፡2-4 የተጻፇውን የእስጢፊኖስን ንግግር ስንመሇከት፣ አብርሃም ጥሪውን የተቀበሇው
አባቱ፣ ታራ፣ ከመሞቱ አስቀዴሞ፣ በካራን ነበር፡፡ በፍጥረት ስነ-ጽሐፊዊ አቀራረብ ግን ታራ መሞቱን
በመጀመሪያ የምናገኘው በ11፡32 ውስጥ ሲሆን ከዙያም በ12፡1 እግዙአብሔር አብርሃምን ጠራው የሚሇውን
ነው፡፡ በዙህም ምክንያት፣ ፍጥረት 12፡1 ወዯ ኋሊ ተመሌሶ ያሇፇውን ታሪክ ነው የሚያሳየን፣ እናም
ሉተረጎም የሚገባው “እግዙአብሔር ብልት” ተብል ነው፡፡ ይህ ጥቅስ የሚያመሇክተው አብርሃም ገና
ሇእግዙአብሔር ምሊሽ ከመስጠት አንፃር ምንም ማዴረግ ሳይጀምር፣ ወዯ ተስፊዪቱ ምዴር ከመንቀሳቀሱ
ረጅም መናት በፉት የነበረውን ነው፡፡
ይህንን መግቢያ በመከተሌ፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃም የተናገረውን የመጀመሪያ አጋማሽ እናገኛሇን፡፡ ይህ
የመጀመሪያ አጋማሽ በትዕዚዚዊ ግስ ይጀምራሌ፡፡ በፍጥረት 12፡1 እነዙህን ቃሊት እናነባሇን፡

“ከአገርህ ከመድችህም ከአባትህም ቤት ተሇይተህ እኔ ወዯማሳይህ ምዴር ውጣ፡፡” (ፍጥረት 12፡1)
10 | አባታችን አብርሃም

ትምህርት አንዴ

የአብርሃም ሕይወት፡ አወቃቀርና የይት

እንዯምንመሇከተው፣ ይህ ክፍሌ የሚከፇተው “ውጣ” (ወይም አዱሱ መዯበኛ ትርጉም እንዯሚፇታው
“ውጣና … ሂዴ”) በሚሇው ትእዚዜ ነው፡፡ አብርሃም አንዴ ነገር እንዱያዯርግ፡ ወዯ ከነዓን ምዴር እንዱሄዴ
እግዙአብሔር ያዜዋሌ፡፡ እግዙአብሔር ሇአባታችን የሰጠው ቀዲሚ ትዕዚዜ ይህ ነው፡፡
ወዯ ተስፊዪቱ ምዴር እንዱሄዴ ከተሰጠው ትዕዚዜ ቀጥል፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃም የተናገረው ንግግር
በቁጥር 2 የመጀመሪያ ክፍሌ ውስጥ በተገሇጡት ሦስት የተሇያዩ ግሳዊ መግሇጫዎች ሇሦስት ተከፍል የቀረበ
ነው፡፡ ፍ 12፡2 እንዯገና ተመሌከቱ፡

“ታሊቅ ህዜብም አዯርግሃሇሁ፣ እባርክሃሇሁ ስምህንም አከብረዋሇሁ” (ፍ 12፡2)
እነዙህ ቃሊት እግዙአብሔር አብርሃምን ሲጠራው ባጋጀሇት በረከቶች ሊይ ያተኩራለ፡፡ በመጀመሪያ፣
አብርሃምን ታሊቅ ሕዜብ እንዯሚያዯርገው እግዙአብሔር ይናገራሌ፡፡ ሁሇተኛ፣ አብርሃምን በሀብት
እንዯሚባርከው ይገሌጣሌ፡፡ ሦስተኛው ዯግሞ፣ ሇአብርሃምና ሇሩ የከበረ ስም ወይም ዜና
እንዯሚሰጣቸው ይናገራሌ፡፡
አሁን ዯግሞ እግዙአብሔር ሇአብርሃም ወዯ ተናገራቸው ቃሊት ሁሇተኛ አጋማሽ እንመጣሇን፡፡ አብዚኞቹ
የመናችን ትርጉሞች እንዴናየው ባያስችለንም፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃም የተናገራቸው ቃልች ሁሇተኛ
አጋማሽ የመጀመሪያው አጋማሽ ሰዋሰዋዊ አወቃቀር ተጓዲኝ ነው፡፡ በትዕዚዜ ይጀምርና ሦስት በራሳቸው
የሚቆሙ ግሳዊ መግሇጫዎችን ያስከትሊሌ፡፡ በፍጥረት 12፡2-3 እንዱህ እናብባሇን፡፡
“…ሇበረከትም ሁን የሚባርኩህንም እባርካሇሁ፣ የሚረግሙህንም እረግማሇሁ የምዴር ነገድችም ሁለ

በአንተ ይባረካለ፡፡” (ፍጥረት 12፡2-3)
“ሇበረከትም ሁን” ተብል የተተረጎመው፣ የዕብራይስጡ ቃሌ፣ በቅርፁ ትዕዚዚዊ ነው ዯግሞም በቁጥር 1
“ውጣ” ተብል የተሰጠው ትዕዚዜ ተጓዲኝ እንዱሆን ተዯርጎ የተቀረፀ ነው፡፡ ግን ይህ ቅፅሌ እንዯ ትዕዚዜ
አያገሇግሌም፡፡ በብዘ መንገድች ሉተረጎምም ይችሊሌ፡፡ሇምሳላ፡- “ሇበረከት ትሆናሇህ”ወይም “ሇበረከት
ሁን” ወይም “በእርግጥ ሇበረከት ትሆናሇህ” ሉባሌ ይችሊሌ፡፡ በሁለም ወቅቶች፣ ይህ ቅፅሌ ወሳኝ የሃሳብ
ሽግግርን ያመሇክታሌ፡፡ ትኩረቱንም አብርሃም በረከትን ይቀበሊሌ ከማሇት ወር ያዯርገውና (በቁጥር 2
የመጀመሪያ ክፍሌ እንዲየነው) አብርሃም ሇላልች በረከት መተሊሊፉያ ይሆናሌ ወዯሚሇው ይወስዯዋሌ፡፡
ሁሇተኛውም የትዕዚዚዊ ቅፅሌ ቅርፅ ሦስት ራሳቸውን የቻለ ግሣዊ መግሇጫዎችን ያስከትሊሌ፡፡ እነዙህ
ሦስት ግሦች አብርሃም ሇላልች በረከት የሚሆንበን ሂዯት ያመሇክታለ፡፡ በመጀመሪያ፣ እግዙአብሔር
“የሚባርኩህን እባርካሇሁ አሇው”፡፡ ያም ማሇት፣ ከአብርሃም ጋር በመሌካም የሚጓዘትን መሌካም ነገርን
ይሰጣቸዋሌ ማሇት ነው፡፡ ሰዎች አብርሃምን በበጎ ከተመሇከቱት እግዙአብሔርም በበጎነት
ይመሇከታቸዋሌ፡፡ ሁሇተኛ፣ “የሚረግሙህንም እረግማሇሁ” በማሇት እግዙአብሔር ተስፊን ሰጠው፡፡ ያም
ማሇት፣ አብርሃምን የሚያቃሌለትን እግዙአብሔር ይረግማቸዋሌ፡፡ ራሳቸውን የአብርሃም ጠሊት አዴርገው
የሚያሰሌፈትን በከፊ ሁኔታ አፀፊ በመስጠት አብርሃምን እንዯሚጠብቀው እግዙአብሔር ተስፊን ሰጠው፡፡
በሦስተኛ ዯረጃ ግን፣ እግዙአብሔር “የምዴር ነገድች ሁለ በአንተ ይባረካለ” አሇው፡፡ መጀመሪያ
ስትመሇከቱት፣ ሦስተኛው ትኩረት የአብርሃምን ጠሊቶች ከመርገሙ መሪ ሃሳብ ጋር የሚቃረን ይመስሊሌ፣
እግዙአብሔር ግን በመንታ የበረከት ሂዯቶች ማሇትም ወዲጆቹን በመባረክ እና ጠሊቶቹን በመርገም
የምዴርን ወገኖች ሁለ እንዯሚባርክ ሇአብርሃም ተስፊን ሰጠው፡፡ የምዕራፍ 12 የመክፇቻ ሰዋሰው በሦስት
ዋና ክፍልች እንዯሚከፇሌ አይተናሌ፡፡ ማሇትም፡- መግቢያ፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃም በሚሰጣቸው
በረከቶች ሊይ ያተኮረ እና በአብርሃም አማካይነት እግዙአብሔር ሇምዴር ህዜቦች ሁለ ስሇሚሰጠው በረከት
የሚናገሩ ናቸው፡፡
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ዜርዜር መግሇጫ
በእነዙህ ጥቅሶች ውስጥ አራት ዏቢይ መሪ ሃሳቦች እንዯሚታዩ ሌብ ብሇናሌ፡፡ ሇአብርሃም በተገሇጠው
መሇኮታዊ ጸጋ እንጀምራሇን፣ ከዙያም ከአብርሃም የሚጠበቀውን ሇእግዙአብሔር ታማኝ ሆኖ የመዜሇቅ
ግዳታ እንመሇከታሇን፣ ከዙያም ሇአብርሃም የእግዙአብሔርን በረከት በመጨረሻም በአብርሃም በኩሌ
የሚገሇጠውን የእግዙአብሔርን በረከት እናያሇን፡፡

መሇኮታዊ ጸጋ
የመጀመሪያው ጭብጥ፣ በአብርሃም ሕይወት ውስጥ በተዯጋጋሚ ሲከሰት የምናየው፣ እግዙአብሔር
ከአብርሃም ጋር የነበረው ግንኙነት በእርሱ ጸጋ ሊይ የተመሠረተ መሆኑ ነው፡፡ መሇኮታዊው ጸጋ በፍጥረት
12፡1 የመግቢያ ቃሊት ውስጥ ሰወር ብል ተቀምጧሌ፡፡ እንዯተመሇከትነው፣ በዙያ ስፍራ እንዱህ
እናነብባሇን፡

እግዙአብሔር አብራምን እንዱህ ብልት ነበር፡፡ (ፍጥረት 12፡1)
አብርሃም ከእግዙአብሔር ጋር ያሇው ግንኙነት እውን የሆነው አብርሃና ገና እግዙአብሔርን በማገሌገሌ
ረገዴ ምንም ከማዴረጉ በፉት እግዙአብሔር ወዯ አብርሃም ሕይወት በመምጣቱ መሆኑን እነዙህ ቀሊሌ
ቃሊት የሙሴን ቀዯምት ተዯራሲያን ያሳስባለ፡፡
አብርሃም የተጠራው ገና በወጣትነት ዕዴሜው ነበር፡፡ ገና ወዯ ከነዓን አሌሄዯም፤ ጠሊቶቹን ገና ዴሌ
አሊዯረገም፤ ሇቃሌ ኪዲን ታማኝነት ገና ራሱን አሌሰጠም ነበር በሰድምና ጎሞራ ስሇሚኖሩት ጻዴቃንም ገና
አሌማሇዯም፤ የቱንም ዓይነት የእምነት ፇተና ገና አሊሇፇም፡፡ በተቃራኒው፣ እግዙአብሔር አብርሃምን እንዯ
ሌዩ አገሌጋዩ የጠራው ሇአብርሃም ዯግነቱን ሇማሳየት ስሇ ወዯዯ ብቻ ነው፡፡
እርግጥ ነው፣ የእግዙአብሔር ጸጋ የተገሇጠው አብርሃም ከእግዙአብሔር ጋር በነበረው የመጀመሪያ ጉዝ ሊይ
ብቻ አሌነበረም፡፡ የእግዙአብሔር ጸጋ በአብርሃም የታሪክ ሂዯቶች ሁለ ይገሇጥ የነበረ መሪ ሃሳብ ነው
ምክንያቱም እግዙአብሔር በአባታችን ሕይወት በእያንዲንደ ክፍሌፊይ ውስጥ ሁለ ምህረቱን ስሊሳየ ነው፡፡
ምክንያቱም አብርሃም ኃጢአተኛ ስሇሆነ፣ ወትር የእግዙአብሔር ምህረት የሚያስፇሌገው ሰው ነው፡፡
ሇምሳላ፣ በ15፡6 ከሚገኘው ዕውቅ ጥቅስ የምንረዲው አብርሃም የዲነበት ጽዴቅ እንኳን የተገኘው የምህረት
ስጦታ ሆኖ ነው፡፡ በዙያም እንዱህ ይነበባሌ፡

አብርሃምም በእግዙአብሔር አመነ፣ ጽዴቅም ሆኖ ተቆጠረሇት፡፡ (ፍጥረት 15፡6)
ሏዋርያው ጳውልስ በሮሜ 4፡3 እና በገሊትያ 3፡6 እንዲመሇከተው እግዙአብሔር ሇአብርሃም ጽዴቅ
እንዱቆጠርሇት የማዴረጉ እውነታ የሚያመሇክተው የምህረት መገሇጫ መሆኑን እንጂ የመሌካም ሥራዎች
ሽሌማት ሆኖ አይዯሇም፡፡ አብርሃም ይህንንና ላልችንም በረከቶች ከእግዙአብሔር የተቀበሇው በዙህ
መሇኮታዊ ጸጋና ምህረት አማካይነት ነው፡፡
እንዯ ክርስቲያኖች የእግዙአብሔርን ጸጋ ጠቀሜታ ሁሊችን እናውቃሇን፡፡ እግዙአብሔር ከእርሱ ጋር ያሇንን
ግንኙነት የጀመረው በጸጋው ሲሆን፣ ከእርሱ ጋር ያሇንንም ግንኙነት የሚጠብቀው በእርሱ ጸጋ መሆኑን
እናውቃሇን፡፡ ከእግዙአብሔር ምህረት ውጪ አዴራሻችን የት ነበር? እንግዱህ ነገሩ ሇአብርሃምም እንዱሁ
እውነትነት ነበረው፡፡ ከዙህም በሊይ፣ ሙሴ ስሇ አብርሃም ሇጻፇሊቸው ሇእስራኤሊውያንም ሕይወት
የእግዙአብሔር ጸጋ ወሳኝ ነበር፡፡ እነርሱም በዕሇት ከዕሇት ሕይወታቸው የእግዙአብሔር ምህረት
12 | አባታችን አብርሃም

ትምህርት አንዴ

የአብርሃም ሕይወት፡ አወቃቀርና የይት

የሚያስፇሌጋቸው ነበሩ፡፡ በዙህም ምክንያት፣ ሙሴ የአብርሃምን የሕይወት ታሪክ ሲያቀናብር፣ ዯግሞ
ዯጋግሞ ትኩረታቸውን ወዯ እግዙአብሔር ጸጋ ይስብ ነበር፡፡

የአብርሃም ታማኝነት
ከእግዙአብሔር ጸጋ መሪ ሃሳብ በተጨማሪ፣ ፍጥረት 12፡1-3 የአብርሃምን ታማኝነት እንዯሚገሌፅ ሌብ
ሌንሌ ይገባናሌ፡፡ አብርሃም ምህረቱን እንዱቀበሌ እግዙአብሔር ዜም ብል አሌመረጠውም፤ ሇአባታችን
ምህረቱን ያሳየው አብርሃም መታዜ በሞሊበት ታማኝነት ምሊሽ እንዱሰጠው ነበር፡፡ እንዯተመሇከትነው፣
በፍጥረት 12፡1 የተጠቀሰው ትዕዚዜ አብርሃም በተሇየ መንገዴ ሇእግዙአብሔር ታማኝ የመሆን ሃሊፉነት
እንዲሇበት አፅንዖት ይሰጣሌ፡፡ እግዙአብሔር እንዱህ ሲሌ ነበር ያው፡

ከአገርህ ከመድችህም ከአባትህም ቤት ተሇይተህ እኔ ወዯ ማሳይህ ምዴር ውጣ፡፡ (ፍጥረት 12፡1)
ይህ መሇኮታዊ ጥሪ ከአብርሃም በርካታ ታማኝነትን እንዯሚጠይቅ ሇማየት ብዘ መሊ መምታት
አይጠይቅም፡፡ አገሩንና የአባቱን ቤት በመተው ገና ወዯማያውቀው ምዴር መጓዜ ነበረበት፡፡ አዎን፣
እግዙአብሔር ሇአብርሃም ምህረቱን አሳይቶታሌ፣ ሆኖም አብርሃምም ከውስጣዊ ማንነቱ ሇእግዙአብሔር
የታመነ አገሌግልት መስጠት ይጠበቅበት ነበር፡፡
የሚያሳዜነው ግን፣ በርካታ ክርስቲያኖች አብርሃም ዜም ብል የእምነትና በእግዙአብሔር የመታመን
ተምሳሉት ብቻ እንዯሆነ ወዯማሰብ ያጋዴሊለ፡፡ ይህ በአብርሃም ሕይወት ውስጥ ወሳኝ የሆነ መሪ ሃሳብ
ሲሆን በአዱስ ኪዲን የተሇያዩ ምንባቦች ውስጥም ተሰምሮበታሌ፡፡ ሆኖም አብርሃም ታማኝ እንዱሆን እና
የታመነ አገሌግልትም እንዱሰጥ እግዙአብሔር እንዲውም ቸሌ ሌንሌ አይገባም፡፡ እግዙአብሔር
ታማኝነትን ከአባታችን ብዘ ጊዛ ጠይቆ ነበር፡፡ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሇእግዙአብሔር ታማኝ ሆኖ
ሉሌቅ ይገባው ነበር፡፡
በጣም ዴራማዊ ምሳላነት ያሇውና ሇእግዙአብሔር ታማኝነቱን እንዱያሳይ የተጠየቀበት ወቅትም የሚገኘው
በፍጥረት 22 ውስጥ ሲሆን፣ በዙያም አባታችን ሌጁን ይስሏቅን ከሚወዴዴበት ፍቅር በበሇጠ
እግዙአብሔርን የሚወዴዴ መሆኑን ሇማረጋገጥ ሌጁን ይስሏቅን እንዱሰዋ እግዙአብሔር አዜዝታሌ፡፡
ከእግዙአብሔር ከፍተኛ መታዜን የሚጠይቅ ነገር ሲመጣ ነገሩ ምን ያህሌ እንዯሚከብዴ መገመት
ያዲግታሌ፡፡
አብርሃም በዙህና በላልችም መንገድች ታማኝነቱን እንዱገሌጥ ቢጠየቅም፣ ፍጥረት 12፡1 አብርሃም
የተቀበሇውን ወሳኝ ሃሊፉነቶች ግሌፅ ያዯርጋሌ፡፡ በዙያም እግዙአብሔር፡

“እኔ ወዯማሳይህ ምዴር ውጣ፡፡” (ፍጥረት 12፡1) ይሇዋሌ፡፡
ይህ ምንባብ፣ አብርሃም እግዙአብሔር ወዯ ሚያሳየው ምዴር እንዱሄዴ የሚጠበቅበት መሆኑን ይገሌፃሌ፡፡
አብርሃም የተስፊውን ምዴር ሉወርስ ይገባዋሌ፣ ይህም መሪ ሃሳብ ስሇ አባታችን በተፃፇው ታሪክ ውስጥ
በርካታ ጊዛያት ተገሌጧሌ፡፡ አባታችን ወዯ ተስፊዪቱ ምዴር መሄደ ሇእግዙአብሔር ትሌቅ ዕቅዴ ማሇትም
ሇአብርሃምም ሆነ ሇእርሱ ታማኝ ዜርያዎች በጣም ወሳኝነት ነበረው፡፡ ሙሴ እነዙህን ታሪኮች ስሇ
አብርሃም የጻፇው እርሱ ራሱ ወዯ ተስፊዪቱ ምዴር ሇሚመራቸው ሇእስራኤሊውያን መሆኑን ስናስታውስ፣
ይህንን አፅናዖት ማየታችን አያስገርመንም፡፡
እንዯ ክርስቶስ ተከታዮች፣ ምንም እንኳን ዴነት የእግዙአብሔር ጸጋ ነፃ ስጦታ መሆኑን ብንረዲም፣
ትዕዚዚቱን ሇመታዜ የቻሌነውን ሁለ በማዴረግ ሇእርሱ ያሇንን አዴናቆት እንዴናሳይ እግዙአብሔር
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ትምህርት አንዴ

የአብርሃም ሕይወት፡ አወቃቀርና የይት

ይጠብቅብናሌ፡፡ ሙሴም እነዙህን መርሆች ያውቃቸዋሌ፡፡ እግዙአብሔር ሇአብርሃም የሰጠው ጸጋ
አብርሃም ሇእግዙአብሔር ታማኝ እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡ በዙህም ምክንያት፣ የታማኝት አስፇሊጊነት ጉዲይ
የአብርሃምን ሕይወት በምናጠናበት ወቅት በርካታ ጊዛ ተዯጋግሞ የሚገሇጥ መሆኑን እንመሇከታሇን፡፡
ሙሴ ስሇ ተቀዲሚ ተዯራሲያኑ ስሇ እስራኤሊውያን አንዴ ነገር ያውቃሌ፡፡ በእግዙአብሔር ፉት ታማኝ ሆኖ
የመኖርን አስፇሊጊነት ወዯ መርሳቱ ያነብሊለ፡፡ እግዙአብሔር ከግብፅ ምዴር ሲያስወጣቸው ብዘ
ምህረቱን ቢያሳያቸውም፣ በምዴረ በዲም ቢጠብቃቸውም፣ እነርሱ ግን ከትዕዚዚቱ ፇቀቅ ይሊለ፡፡ በዙህም
ምክንያት፣ ከአብርሃም ታሪኮች ውስጥ አንደ አብርሃም ሇእግዙአብሔር የነበረው ታማኝነት የተገሇጠበት
መሪ ሃሳበ ሆኗሌ፡፡ ይህም መሪ ሃሳብ የሙሴ ቀዯምት ተዯራሲያን እና እኛም ዚሬ፣ ታማኝነት በሞሊበት
መንገዴ እግዙአብሔርን እንዴንታዜ ይቀሰቅሰናሌ፡፡

የአብርሃም በረከቶች
እንዯተመሇከትነው፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃም ብዘ ጸጋን ሰጥቶታሌ፣ ከእርሱም ታማኝነት ያሇበትን
መሰጠት ጠይቆታሌ፡፡ በፍጥረት 12፡1-3 ውስጥ ሌብ ሌንሇው የሚገባን ሦስተኛው መሪ ሃሳብ ሇአብርሃም
የተሰጡት በረከቶች ናቸው፡፡ በፍጥረት 12፡2 ውስጥ እግዙአብሔር ሇአብርሃም ይህንኑ መናገሩን
ማስታወስ ትችሊሊችሁ፡

“ታሊቅ ህዜብም አዯርግሃሇሁ፣ እባርክሃሇሁ ስምህንም አከብረዋሇሁ” (ፍ 12፡2)
እግዙአብሔር ሇአባታችን ሦስት በረከቶችን ሰጥቶታሌ፡፡ በመጀመሪያ፣ አብርሃም ታሊቅ ህዜብ ይሆናሌ፡፡
ዜርያውም ከቁጥር ያሇፇ ይሆናሌ፡፡ ሩም መንግሥት፣ ታሊቅ ህዜብ ይሆናሌ፡፡ በዙያን ወቅት አብርሃምና
ከእርሱ ጋር የነበሩት በቁጥር አነስተኛ ነበሩ፡፡ አብርሃምም የራሱ ሌጅ አሌነበረውም፡፡ ሆኖም፣ አንዴ ቀን
የአብርሃም ዜርያ ከሰማይ ከዋክብት በቁጥር እንዯሚበሌጥ እግዙአብሔር ተስፊን ሰጠው፡፡
ሁሇተኛ፣ እግዙአብሔር አብርሃምን እንዯሚባርከው ነገረው፡፡ በየትኛውም መንገዴ፣ ይህ መግሇጫ
አብርሃምና ሩ ከሌክ የተረፇ በረከትን ይቀበሊሌ ማሇት ነው፡፡ አብርሃምና ሩ በተትረፇረፇ ብሌጽግና
ይኖራሌ፡፡ በምዴር የሚንከራተቱ አይሆኖም፣ ወይም ጊዛያዊ ሰፊሪዎች አይሆኖም፡፡ አብርሃምና ሌጆቹ
ታማኝ መሆናቸው ከተረጋገጠ፣ በብሌፅግና ይኖራለ፡፡
ሦስተኛ፣ የእግዙአብሔር በረከት ሇአብርሃም ታሊቅ ስምን ያስገኝታሌ፡፡ በላሊ አነጋገር፣ አብርሃም ወዯ
ተስፊዪቱ ምዴር ቢሄዴና እግዙአብሔርን በታማኝነት ቢያገሇግሌ፣ የቁጥሩ መብዚትና የሩ መበሌጸግ
እርሱንና ሩን በመሊው ዓሇም የተከበሩ ያዯርጋቸዋሌ ማሇት ነው፡፡ታሊቅ ክብር ወዯ አባታችንና ታማኝ
ወዯሆኑት ሮቹ ይመጣሌ፡፡
እንዱያውም፣ በአብርሃም ታሪኮች ውስጥ፣ እነዙህን የመሳሰለ በረከቶች ዯግመው ዯጋግመው ሇአብርሃም
የፇሰሱሇት መሆኑን ሙሴ አመሌክቷሌ፡፡ አብርሃም ሌጆች ነበሩት፤ ከአንደ ሌምምደ ወዯ ላሊው ሲሸጋገር
እየበሇጸገ ሄዶሌ፡፡ በአካባቢውም ታዋቂ ሰው ሆኗሌ፡፡ እነዙህን ታሪኮች ሇሚያዯምጡ እስራኤሊውያንም፣
የአብርሃም በረከቶች እነርሱን ስሇሚጠብቋቸው በረከቶች ታሊቅ ተስፊን ይሰጧቸዋሌ፡፡ ሩን ማብዚቱ፣
ሇአባታችን የተሰጡት ብሌፅግናዎችና ዜና እግዙአብሔር ሇአብርሃምና ሇሩ ገና የሚሰጠው ታሊቅ ስጦታ
ጥሊ ብቻ ነበሩ፡፡
እንዯ ክርስቲያኖች፣ ሁለን ተናግረን ሌንጨርሳቸው አዲጋች የሆኑ በረከቶችን ከእግዙአብሔር ቀብሇናሌ፡፡
በእርግጥም፣ በሙሴ መሪነት ወዯ ተስፊዪቱ ምዴር የተጓዘትም እስራኤሊውያን ቁጥር ስፍር የላሊቸውን
በረከቶች ተቀብሇዋሌ፡፡ ከባርነት ነፃ ወጥተዋሌ፤ በቁጥር በዜተዋሌ፤ በጉዝአቸው ሁለ ከክፈ ተጠብቀው ወዯ
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ተስፊዪቱና የወዯፉት ታሊቅ በረከታቸውን ወዯሚቀበለበት ምዴር ተጉዋሌ፡፡ እስራኤሊውያን ግን ሌክ
እንዯኛ እግዙአብሔር ሇእነርሱ ያዯረገሊቸውንና ገና ወዯፉት ያጋጀሊቸውን ቸሌ በማሇት ወዯ መርሳቱ
ያጋዴሊለ፡፡ ስሇዙህ ሙሴ እስራኤሊውያን አዴማጮቹን እግዙአብሔር የሰጣቸውን በረከት እንዱያስቡ እና
ሌባቸውም ሇእርሱ ባሊቸው አዴናቆት እንዱሞሊ ሇማዴረግ ስሇ አብርሃም በረከት ይጽፍሊቸዋሌ፡፡

በአብርሃም አማካይነት የተሰጡ በረከቶች
ፍጥረት 12፡1-3 ከእግዙአብሔር ምህረት፣ ከአብርሃም ታማኝነት እና እግዙአብሔር ሇአብርሃም ከሰጣቸው
በረከቶች በተጨማሪ፣ በረከቶቹ በአብርሃም በኩሌ ሇላልች ህዜቦች የተሰጡ ወዯ መሆኑ እውነታ
ትኩረታችንን ይስበዋሌ፡፡ እግዙአብሔር በፍጥረት 12፡2-3 የተናገረውን አስታውሱ፡
“…ሇበረከትም ሁን የሚባርኩህንም እባርካሇሁ፣ የሚረግሙህንም እረግማሇሁ የምዴር ነገድችም ሁለ

በአንተ ይባረካለ፡፡” (ፍጥረት 12፡2-3)
እነዙህ ቃሊት አብርሃም በረከትን እንዯሚቀበሌ ብቻ ሳይሆን የምዴር ነገድች ሁለ በእርሱ አማካይነት
እንዯሚባረኩ ያብራራለ፡፡ እግዙአብሔር አብርሃምን ወዯ ተስፊዪቱ ምዴር እንዱሄዴ የጠራው የእርሱና
የሩን ሕይወት ሇማበሌፀግ ብቻ አይዯሇም፡፡ እግዙአብሔር አብርሃምን የጠራው ሇምዴር ህዜቦች ሁለ
የመሇኮታዊ በረከት ማስተሊሇፇያ ቧንቧ እንዱሆን ነው፡፡ የአብርሃም ዓሇም አቀፊዊ በረከት በሁሇት
መንገድች እንዯሚገሇጥ ይህ ምንባብ የሚያስተምር መሆኑን ማስታወስ ጠቃሚ ነው፡፡ በፍጥረት 12፡3
እግዙአብሔር እንዱህ ብሎሌ፡

“የሚባርኩህንም እባርካሇሁ፣ የሚረግሙህንም እረግማሇሁ” (ፍጥረት 12፡3)
በዙህ ምንባብ መሠረት፣ በሰው ር መካከሌ አብርሃም ሌክ እንዯ ባሇ ሁሇት አፍ ሰይፍ ያገሇግሊሌ ማሇት
ነው፡፡ አብርሃም ከእግዙአብሔር ሞገስን በማግኘቱ ምክንያት፣ የላልች መንግሥታት ህዜብ አብርሃምን
ሲባርክ፣ እርሱን ሲያከብሩት በዙያም እርሱ የሚያገሇግሇውን እግዙአብሔርን ይባርካሌ ከዙያም
እግዙአብሔር እነርሱን ይባርካቸዋሌ፡፡ ግን የላልች መንግሥታት ህዜቦች አብርሃምን ሲያጠቁ እና በዙም
የአብርሃምን አምሊክ ሲያቃሌለ፣ እግዙአብሔር ይቀጣቸዋሌ፡፡ የላልች ህዜቦች ዕጣፇንታ ከአብርሃም ጋር
በሚኖራቸው ግንኙነት ሊይ የተመሠረተ ይሆናሌ፡፡
በሕይወት መኑ ሁለ፣ ላልች መንግሥታትን ከሚወክለ ሰዎቸ ጋር ማሇትም ከፍሌስጥኤማውያን፣
ከከነዓናውያን፣ ከግብጻውያን እና የሞዓባውያንና የአሞናውያን አባት ከሆነው ከወንዴሙ ሌጅ ከልጥ ጋር
ግንኙነት ነበረው፡፡ እነዙህ ግንኙነቶች ወሳኝ ነበሩ ምክንያቱም ላልች ሰዎች ከአብርሃም ጋር እንዯነበራቸው
ግንኙነት በመባረክም ሆነ በመርገም ቃለን ሚጠብቅ መሆኑን የሚያመሇክቱ ናቸው፡፡ በተጨማም
አብርሃም በሕይወት መኑ የምዴር ሁለ በረከት መሆን መጀመሩን ያመሇክታለ፡፡
ዯግሞ ዯጋግሞ ግን የእግዙአብሔር ህዜብ እነዙህን ወሳኝ ትምህርቶች መርሳት ይቀሌሇው ነበር፡፡ በሙሴ
መን የነበሩ እስራኤሊውያን በዙህ መን ከሚኖሩ በርካታ ክርስቲያኖች ጋር ይመሳሰሊለ፡፡ ከእግዙአብሔር
በተቀበሌነው ዴነትና ሕይወት ዯስ እንሰኛሇን፣ ሆኖም እነዙህ በረከቶች ሇእኛ ሇምን እንዯተሰጡ እንረሳሇን፡፡
በሙሴ መሪነት እግዙአብሔር ሇእስራኤሌ ሰጥቷቸው የነበሩ እያንዲንዲቸው በረከቶች እና ሇዚሬዋም
ቤተክርስቲያን የተሰጡ እያንዲንዲቸው በረከቶች ሊቅ ሊሇ ዓሊማ የተቀረፁ ነበሩ፡፡ እኛ የተባረክነው
የእግዙአብሔርን በረከቶች ሇዓሇም ሁለ ሇማዴረስ ነው፡፡ እግዙአብሔር አብርሃምን ወዯ ራሱ ጠራው
ስሇዙህም አብርሃም የዓሇምን መንግሥታት ወዯ እግዙአብሔር በረከቶች ይመራቸዋሌ ማሇት ነው፡፡
በሙሴም መን እግዙአብሔር እስራኤሌን ወዯ ራሱ ጠራ እስራኤሌ ዯግሞ ህዜቦችን ወዯ እግዙአብሔር
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በረከቶች ያመጣለ ማሇት ነው፡፡ በዙህም መን እግዙአብሔር ቤተክርስቲያንን ጠራ ስሇዙም እኛ የዓሇምን
መንግሥታት ወዯ እግዙአብሔር በረከቶች እናመጣሇን፡፡ የአብርሃምን ታሪክ ሇመጀመሪያ ጊዛ ሇተቀበለት
እስራኤሊውያን ይህ መሪ ሃሳብ ወሳኝ ነው፡፡ በእኛም መን ክርስቶስን ስንከተሌ ሇእኛም ወሳኝት አሇው፡፡

4. ማጠቃሇያ
በዙህ ትምህርት የአብርሃምን ሕይወት በወፍ በረር ሇመዲሰስ የመጀመሪያ ምሌከታችንን አዴርገናሌ፡፡
ትኩረታችንንም በዙህ የፍጥረት መጽሏፍ ክፍሌ መዋቅር ወይም ዱዚይን ሊይ አዴርገናሌ፡፡ በተጨማሪም
ሙሴ በስነጽሁፊዊ አወቃቀሩ አውዴ መሠረት ያቀረበውን ዏበይት መሪ ሃሳቦችን ወይም ይቶችን
መርምረናሌ፡፡
በዙህ ትምህርት ወዯ ፉት ስንገፊ፣ የዙህን ትምህርት ርዕሶች መሊሌሰን እናያሇን፡፡ የአብርሃም ሕይወት ባሇ
አምስት አቻ እርከን መሆኑንም ተመሌክተናሌ፡፡ በተጨማሪም በአብርሃም ሕይወት አራት ዏቢይ መሪ
ሃሳቦች መኖራቸውን ዏይተናሌ፡፡ የእግዙአብሔር ዯግነት ሇአብርሃም፣ የአብርሃም ታማኝነት፣ የእግዙአብሔር
በረከቶች ሇአብርሃም እና የእግዙአብሔር በረከቶች በአብርሃም በኩሌ ናቸው፡፡ እነዙህም መሪ ሃሳቦች
የአብርሃም ታሪክ ሇመጀመሪያ ጊዛ ሇተጻፇሇት ሇእስራኤሌ ህዜብ ምን ትርጉም እንዲሇው መረዲትን
የሚሰጡን ብቻ ሳይሆኑ፣ ይህን የቅደሳት መጻሕፍት ክፍሌ በሕይወታችን ማዚመዴ የምንችሌበትን
መንገዴም ያመሇክቱናሌ፡፡
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ትምህርት አንዴ

የአብርሃም ሕይወት፡ አወቃቀርና የይት

