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እናስተዋውቅዎ 

የሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ እንዯ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1997 ዓ.ም. ተመሠረተ፡፡ ይህ 

አገሌግልት አትራፊ 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፣ በዯጋፊዎች 

የሚታገዜ፣ ሇተጠቃሚው ምቹ፣ በሌዩ ሌዩ የመገናኛ ብዘሃን ዳዎች የታገ ሥርዓተ-

ትምህርት በአምስት ቋንቋዎች (በእንግሉዜኛ፣ በስፓኝ፣ በራሺያኛ፣ በማንዲሪን ቻይንኛ እና 

በአረብኛ) አስተርጉሞ አሰራጭቷሌ፡፡ ሁለም ትምህርቶች የተጻፉት፣ 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 ማስተሊሇፊያ 

ዳዎች፣ በሳተሊይት የቴላቪዥን ስርጭት፣ በራዱዮና በቴላቪዥን ስርጭቶች ሇማቅረብ 

በሚያስችሌ መሌክ የተቀረፁ ናቸው፡፡ 

ስሇ አገሌግልታችን የበሇጠ መረጃ ሇማግኘትና እንዳት የአገሌግልቱ ተጠቃሚ መሆን 

እንዯምትችለ ማወቅ ከፈሇጋችሁ፣ www.thirdmill.org የተሰኘውን ዴረ-ገጽ ጎብኙ፡፡ 
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አስተዋፅዖ 

1. መግቢያ 

2. አብርሃምና ኢየሱስ 

የአብርሃም ር 

 ነጠሊ መዯብ 

 ክርስቶስ እንዯ ር 

ዏበይት ዋና ሃሳቦች 

 መሇኮታዊ ጸጋ 

 የአብርሃም ታማኝነት 

 ሇአብርሃም የተሰጡ በረከቶች 

 በአብርሃም በኩሌ የተሊሇፉ በረከቶች 

3. እስራኤሌና ቤተክርስቲያን 

የአብርሃም ር 

 አሃዚዊ ግዜፈት 

 የነገዴ መሇያ 

 መንፈሳዊ ባህርይ 

 ታሪካዊ ሁኔታ 

ዏበይት መሪ ሃሳቦች 

መሇኮታዊ ጸጋ 

 የአብርሃም ታማኝነት 

 ሇአብርሃም የተሰጡ በረከቶች 

 በአብርሃም በኩሌ የተሊሇፉ በረከቶች 

 

4. ማጠቃሇያ 
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1. መግቢያ 

የመናችን ሰዎች ስሇ መጽሏፍ ቅደስ የሚቸገሩበት አንዴ ነገር ቢኖር፡- ከሺህ ዓመታት በፊት የተፃፉ 

ታሪኮች ዚሬ የእኛን ሕይወት የመምራት አቅም አሊቸው ብል ማሰብ አስቸጋሪ መሆኑ ነው፡፡ ይህም 

በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ ሇሚገኘው የአብርሃም ሕይወት ገባ ያሇ ጥርጥር እውነትነት አሇው፡፡ አብርሃም 

ራሱ የኖረው ከአራት ሺህ ዓመታት በፊት ሲሆን ስሇ እርሱ የተጻፉ ታሪኮችም ወዯ ከ3600 ዓመታት በፊት 

ተጽፈዋሌ፡፡ እንዯ ክርስቶስ ተከታዮች ግን፣ እነዙህ ታሪኮች የቅደሳት መጻሕፍት አካሌ እንዯሆኑ እና 

ሇመናችን ሰዎችም ጠቀሜታ እንዲሊቸው እናምናሇን፡፡ 

ይህን እያመንንም እንኳን፡ ስሇ አብርሃም የተጻፉ እነዙህ ታሪኮች ከዚሬው ከእኛ ሕይወት ጋር እንዳት 

ይዚመዲለ? የሚሇው  ጥያቄ ግን አሁንም አሇ፡፡ እኛንና አብርሃምን ያራራቀንን የ4000 ዓመታት ርቀት 

እንዳት እናገናኘዋሇን፡፡ 

ይህንን ተከታታይ ትምህርት፣ አባታችን አብርሃም የሚሌ ርዕስ ሰጥተነዋሌ፣ ምክንያም የአብርሃምን ሕይወት 

በፍጥረት መጽሏፍ እንዯተገበው እንመረምራሇንና ነው፡፡ ይህ ትምህርት በዙህ ተከታታይ ትምህርት 

ከሦስቱ የመግቢ ትምህርቶች ሦስተኛው ሲሆን፣ “አባታችን አብርሃም፡ መነኛው ተዚምድ” የሚሌ ርዕስ 

ሰጥተነዋሌ፡፡ በዙህ ትምህርት፣ በፍጥረት መጽሏፍ ውስጥ ስሇ አብርሃም ከሚናገሩት ምዕራፎች ውስጥ 

ከእኛ መን ጋር የሚዚመደትን በትክክሇኛ መንገዴ ሇማውጣት በሚያስችሌ ትኩረት የአብርሃምን ሕይወት 

ወፍ በረር ዲሰሳችንን እናጠቃሌሊሇን፡፡ ስሇ አብርሃም የተጻፉትን ታሪኮች ከእኛ ሕይወት ጋር እንዳት 

እናዚምዲሇን? ዚሬስ በእኛ ሕይወት ምን ዓይነት ተፅዕኖ ያሳዴራለ? 

የአብርሃም ሕይወት በእኛ ዓሇም እንዳት እንዯሚዚመዴ ሇመረዲት፣ በሁሇት መሠረታዊ አቅጣጫዎች 

ማሇትም፡ በመጀመሪያ፣ በኢየሱስና በአብርሃም መካከሌ ያለ ትስስሮችን፣ ሁሇተኛ፣ በቀዯምቷ ተዯራሲ 

በእስራኤሌና በመኗ ተዯራሲ በቤተክርስቲያን መካከሌ ያሇውን ትስስር እንቃኛሇን፡፡ 

የአብርሃም ሕይወት ያሇውን መነኛ ተዚምድ ከመመሌከታችን አስቀዴሞ ቀዯም ባለት ትምህርቶች 

የተመሇከትናቸውን ሇመከሇስ ጥቂት ጊዛ እንውሰዴ፡፡ የአብርሃም ታሪክ በአምስት ሚዚናዊ ዯረጃዎች 

መከፈለን ዏይተናሌ፡፡ በመጀመሪያ፣ የአብርሃም ሕይወት የሚጀምረው በአብርሃም ዲራና በቀዯምት 

ሌምምደ መሆኑን በ11፡10-12፡9 ውስጥ፡፡ ሁሇተኛ፣ አብርሃም ከላልች ህዜቦች ተወካዮች ጋር የነበረውን 

ቀዯምት ሌምምድች በ12፡10-14፡24 ውስጥ፡፡  ሦስተኛ እና ማዕከሊዊው አንጓ እግዙአብሔር ከአብርሃም ጋር 

በገባው ቃሌ ኪዲን ሊይ የሚያተኩረው በ15፡1-17፡27 ውስጥ፡፡  አራተኛ፣ አብርሃም ከላልች ህዜቦች 

ተወካዮች ጋር የነበረው የኋሊ መን ግንኙነት በ18፡1-21፡34 ውስጥ፡፡ አምስተኛ በአብርሃም ትውሌዴና 

በሞቱ ሊይ የሚያተኩረው አንጓ በ22፡1-25፡18 ውስጥ የሚገኙት ይሆናለ፡፡ እነዙህ አምስት ክፍልች 

የአባታችንን ሕይወት በሚዚናዊ አቀራረብ ያቀርቡሌናሌ፡፡  እግዙብሔር ከአብርሃም ጋር በገባው ቃሌ ኪዲን 

ሊይ የሚያተኩረው ሦስተኛው ክፍሌ፣ የአብርሃም ሕይወት ማዕከሌ ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ ሁሇተኛውና 

አራተኛው ክፍልች ሁሇቱም አብርሃም ከላልች ጋር በነበረው ግንኙነት ሊይ በማትኮር በንፅፅር ይቀርባለ፡፡ 

የመጀመሪያውና አምስተኛው ዯግሞ የአብርሃምን ቤተሰባዊ ግንዴ  ከመጀመሪያው እስከ ወዯፈቱ 

በማመሌከት የአብርሃምን ሕይወት ማሰሪያ በተጓዲኝ ያቀርቡሌናሌ፡፡ ከአብርሃም ሕይወት መሠረታዊ ውቅር 

ባሻገር፣ ሙሴ የአብርሃምን ሕይወት ሲጽፍ ዓሊማ እንዲሇው ቀዯም ባለት ትምህርቶች ዏይተናሌ፡፡ ሙሴ 

የአብርሃምን የሕይወት ታሪኮች የጻፈው ይመራቸው የነበሩ እስራኤሊውያን ሇምንና እንዳት ግብፅን መሌቀቅ 

እንዲሇባቸውና የተስፋይቱን ምዴር በዴሌ ሇመውረስ መገስገስ እንዲሇባቸው ሇማስተማር ነው፡፡  በላሊ 

አነጋገር፣ የሕይወታቸውን ታሪካዊ ዲራ በአብርሃም ሕይወት ውስጥ በመመሌከት፣ ከአብርሃም ታሪኮች 

ውስጥ ሉከተሎቸውና አሻፈረኝ ሉሎቸው የሚገቧቸውን ተምሳሉቶች በመፈሇግ እና የአብርሃም ሕይወት 

የእነርሱ ሕይወት ጥሊ እንዳት ሉሆን እንዯሚችሌ በመሇየት፣ ሙሴን የሚከተለ እስራኤሊውያን 
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እግዙአብሔር ሇእነርሱ ያሇውን ዓሊማ መከተሌ የሚችለባቸውን መንገድች ይመሇከታለ፡፡ ይህንን የቀዯሙ 

ትምህርቶች ክሇሳ በሌቡናችን ይን፣ ወዯ አብርሃም የሕይወት ታሪክ መነኛ ተዚምድ  እንሸጋገራሇን፡፡  

2. አብርሃምና ኢየሱስ 

አስቀዴመን በአብርሃምና በኢየሱስ መካከሌ ያለ ትስስሮችን እንመሌከት፡፡ አሇመታዯሌ ሆኖ፣ ብዘውን ጊዛ 

ክርስቲያኖች የአብርሃምን ሕይወት ይብዚም ይነስም በቀጥታ ከመኑ ሕይወት ጋር ያዚምደታሌ፡፡ 

የዏብርሃምን ታሪኮች በቀጥታ ሇሕይወታችን እንዯሚናገሩ ቀሊሌ ግብረገባዊ ታሪኮች አዴርገን 

እንወስዲቸዋሇን፡፡ ሆኖም ዯግሞ እንዯ ክርስቲያኖች፣ ከአብርሃም ጋር ያሇን ግንኙነት መካከሇኛ ገብቶበታሌ፤ 

ማሇትም የአብርሃም ሕይወት ሇእኛ አግባብነት አሇው ምክንያቱም ከአብርሃም ሌዩ ር ከክርስቶስ ጋር አንዴ 

ሆነናሌና ነው፡፡  ክርስቶስ በእኛና በአብርሃም መካከሌ ቆሟሌ፡፡ በዙህም ምክንያት፣ ስሇ አብርሃም 

የተፃፉትን መጽሏፍ ቅደሳዊ ታሪኮች ወትር ከክርስቶስና እርሱ ከሠራቸው ሥራዎች አንፃር 

ሌንመሇከታቸው ይገባናሌ፡፡  

በአባታችንና በክርስቶስ መካከሌ ያለ ትስስሮችን ሇመገንብ ሁሇት ጉዲዮችን እንዲስሳሇን፡፡ በአንዴ ወገን፣ 

ክርስቶስ የአብርሃም ር መሆኑን አዱስ ኪዲን እንዳት እንዯሚያስተምር እንመረምራሇን፡፡ በላሊ ወገን 

ዯግሞ፣ በአብርሃም ሕይወት ውስጥ ያስተዋሌናቸው አራት ዏበይት መሪ ሃሳቦች እንዯ አብርሃም ርነቱ 

ከክርስቶስ ጋር እንዳት እንዯሚዚመደ እናያሇን፡፡ በመጀመሪያ ኢየሱስ የአብርሃም ር የመሆኑን ፅንሰ-ሃሳብ 

እንመሌከት፡፡ 

የአብርሃም ር 

አብርሃም በታሪክ መናት ሁለ የሚገኙ ክርስቲያኖች ማሇትም ወንድች፣ ሴቶች እና ሌጆች አባት የመሆኑ 

ግንዚቤ አሇ፡፡  እኛ ሁሊችን የእርሱ ቤተሰብ አካሊት ሌጆቹና ወገኖቹ ነን፡፡ ይህን ዯረጃ ያገኘነው የአብርሃም 

ሌዩ ር ከሆነው ከክርስቶስ ጋር አንዴ በመሆናችን መሆኑን አዱስ ኪዲን በጣም ግሌፅ እንዯሚያዯርግሌን 

እንመሇከታሇን፡፡  ቅደሳት መጻሕፍት ስሇዙህ አመሇካከት የሚስተምሩንን በውሌ ሇመጨበጥ ሁሇት 

ጉዲዮችን በስሱ እንዲስሳሇን፡፡ በመጀመሪያ፣ “ር” የተሰኘውን ፅንሰ-ሃሳብ የነጠሊ መዯብነት እናያሇን፡፡ 

ሁሇተኛ፣ ክርስቶስ የአብርሃም ሌዩ ር የመሆኑን ፅንሰ-ሃሳብ እንዲስሳሇን፡፡ 

ነጠሊ መዯብ   

መጽሏፍ ቅደስ የአብርሃምን ር በነጠሊ መዯብ ያስቀመጠባቸውን መንገድች እናሰሊስሌ፡፡ በዙህ ጉዲይ ሊይ 

ወሳኝ የሆነ ትኩረት ያዯረገው ክፍሌ ገሊትያ 3፡16 ነው፡፡ በዙያም እንዱህ ይነበባሌ፡ 

“ሇአብርሃምና ሇሩም የተስፋው ቃሌ ተነገረ፡፡ ስሇ ብዘዎች እንዯሚነገር ሇሮቹም አይሌም፤ ስሇ 
አንዴ እንዯሚነገር ግን ሇርህም ይሊሌ፣ እርሱም ክርስቶስ፡፡ ”(ገሊትያ 3፡16)  

በዙህ ምንባብ፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃምና ሇሩ በፍጥረት የሰጠውን ተስፋ ጳውልስ ያጣቅሳሌ፡፡ ግን 

ጳውልስ በተሇይ “ር” በሚሇው አገሊሇፅ ሊይ የሰጠውን ሃሳብ ሌብ በለ፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃምና 

ሇሮቹ፣ ማሇትም ሇብዘ ሰዎች ተስፋን አሌሰጠም፣ ሇአብርሃምና ሇሩ ማሇትም ሇአንደ ሇክርስቶስ ሰጥቷሌ 

ነው የሚሇው፡፡ 

ጳውልስ በዙህ መንገዴ ማሇትም zera ትርጓሜውም ር የሚሇውን የእብራይስጥ ቃሌ በመጥቀስ 

ይከራከራሌ፡፡ በግሪኩ  sperma ሇተሰኘውና በጳውልስ መን የብለይ ኪዲን ትርጉም ሇሚገኝሇት  ቃሌም 
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ነገሩ እውነትነት አሇው፡፡ ጳውልስ እንዯጠቀሰው፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃም ተስፋው ሇአብርሃምና 

ሇሮችህ (በብዘ ቁጥር) ነው አሊሇውም፣ ይሌቁኑ ሇርህ (በነጠሊ ቁጥር) ነው  ያሇው፡፡ 

ሇይ ሊዩን ሲታይ፣ የጳውልስ አተያይ ቀጥተኛ መስል ይታያሌ፡፡ የአብርሃም ውርስ ሇአንዴ ር ብቻ 

መጥቷሌ፣ ወይም ሇአንዴ ተወሊጁ ብቻ ምክንያቱም ቃለ በነጠሊ ቁጥር ነው፡፡ ጳውልስ “ር” በሚሇው 

ቃሌ ሊይ ያነሳው መከራከሪያ በተርጓሚዎች ንዴ በርካታ ችግሮችን አስከትሎሌ፡፡ ችግሩ ግን በዙህ መንገዴ 

ሉቀመጥ ይችሊሌ፡፡ ር ወይም zera የሚሇው ቃሌ በቅርፁ የነጠሊ መዯብ መሆኑ እውነት ነው፣ ሆኖም 

በብለይ ኪዲን በበርካታ ጊዛያት፣ የአብርሃምን የሕይወት ታሪኮች ጨምሮ፣ ር የሚሇው በቅርፁ የነጠሊ 

መዯብ የሆነው ቃሌ ሉወሰዴ የሚገባው የወሌ ነጠሊ ትርጓሜ እንዲሇው ቃሌ ነው፣ ያም ማሇት በነጠሊ 

መዯብ  ቡዴንን የሚወክሌ ቃሌ ማሇት ነው፡፡ የዕብራይስጡ ቃሌ zera ወይም ር የሚሇው ቃሌ 

በእንግሉዜኛው “offspring” ዜርያ ከሚሇው ቃሌ ጋር ተመሳሳይነት አሇው፡፡ ይህ ቃሌ በቅርፁ የነጠሊ 

መዯብ ቢሆንም፣ አንዴን ር ወይም ትውሌዴ ሉወክሌ ወይም በወሌ መጠሪያ ብዘ ዜርያዎችን ሉያመሇክት 

ይችሊሌ፡፡  

ሇምሳላ፣ ር የሚሇው ቃሌ ወይም zera በፍጥረት 15፡13 የተቀመጠው ቃሌ ትርጓሜው የወሌ ነው፡፡ 

እንዱህ ይነበባሌ፡- 

“ርህ በባዕዴ አገር ስዯተኛ እንዯሚሆን በእርግጥ ዕወቅ፤ አራት መቶ ዓመትም በባርነት ተረግጦ 
ይገዚሌ…” (ፍጥረት 15፡13) 

በዙህ ስፍራ፣ ር የሚሇው ቃሌ የነጠሊ ቁጥር አመሌካች የሆነው zera የተሰኘው የዕብራይስጥ ቃሌ ፍቺ 

ነው፣ በግሌፅ እንዯምናየው ግን ትርጉሙ የወሌ ነው፡፡ ይህ ጥቅስ ስሇ ር የሚናገረው የራሳቸው ባሌሆነ 

ምዴር በሚሌ የወሌ ትርጓሜ ሲሆን፣ በባርነት ተረግጠው የሚገዘ መሆናቸውንም የዕብራይስጡ ግስ በወሌ 

ቁጥር ይገሌፀዋሌ፡፡ 

በእርግጥም፣ ር የሚሇው የነጠሊ መዯብ አመሌካች ቃሌ በፍጥረት መጽሏፍ ውስጥ ብዘ ጊዛ ከአንዴ 

ሰው በሊይ ወክል እንዯሚጠቅስ ጳውልስ ያውቃሌ፡፡ እንዱያውም፣ በገሊትያ 3፡29 ውስጥ ጳውልስ ራሱ 

በብዘ ቁጥር አመሌካችነት ተጠቅሞበታሌ፡፡ እንዱህ ይነበባሌ፡- 

“እናንተ የአብርሃም ር ናችሁ፤ እንዯ ተስፋውም ቃሌ ወራሾች ናችሁ፡፡” (ገሊትያ 3፡29) 

ይህ ጥቅስ በግሪክኛው፣ እናንተ የሚሇው ቃሌ este (evste) የሚሇው የወሌ ግስ ትርጓሜ ነው፡፡ ዯግሞም 

የአብርሃም “ር” የሚሇውም “ወራሽ” kleronomoi (Klhrono,moi) ከሚሇው ጋር ተመሳሳይ ሲሆን 

እርሱም የብዘ ቁጥር ነው፡፡   

በዙህ መሠረት አንዴ ጥያቄ ሌንጠይቅ ይገባናሌ፡፡ ጳውልስ “ር” የሚሇው ቃሌ የነጠሊ መዯብ ትርጉም 

ከአንዴ ሰው በሊይ የሚወክሌ መሆኑን ካወቀ፣ ሇምን በነጠሊ መዯብነቱ ሊይ ትኩረት አዯረገ? የሚመስሇው፣ 

በፍጥረት 22፡16-18፣ ከአብርሃም የሕይወት ታሪክ ውስጥ አንዴ ምንባብ በሌቡናው ይዝ አንዯነበር ነው፡፡ 

በዙህ ጥቅስ ውስጥ፣ “ር” የሚሇው ቃሌ ትርጉም እርግጠኝነት የነጠሊ መዯብ ነው፡፡ የዙህን ቃሌ የቁም 

ትርጉም እስኪ አዴምጡ፡- 

“እንዱህም አሇው፡- እግዙአብሔር በራሴ ማሌሁ ይሊሌ ይህን ነገር አዴርገሃሌና አንዴ ሌጅህንም 

አሌከሇከሌህምና በእውነት በረከትን እባርክሃሇሁ፣ ርህንም እንዯ ሰማይ ከዋክብትና በባሕር ዲር 

እንዲሇ አሸዋ አበዚዋሇሁ ርህም የጠሊቶችን ዯጅ ይወርሳሌ የምዴር አሕዚብ በርህ ይባረካለ፣ ቃላን 

ሰምተሃሌና፡፡” (ፍ 22፡16-18) 
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የሚያሳዜነው ግን፣ በርካታ የመናችን ትርጉሞች በዙህ ምንባብ ውስጥ ር የሚሇው ቃሌ የወሌ ነጠሊ 

አመሌካች እንዯሆነ አዴርገው ይተረጉሙታሌ፡፡ ይህ ጥቅስ ግን  ስሇ ይስሏቅ መስዋዕትነት የሚናገረው 

ታሪክ ክፍሌ መሆኑን ሌናስታውስ ይገባናሌ፡፡ በዙህ ስፍራ ር የሚሇው ቃሌ የሚያመሇክተው የአብርሃምን 

ር በጥቅለ ሳይሆን፣ የአብርሃምን ሌጅ ይስሏቅን ነው፡፡ “ይወርሳሌ” የሚሇው ግስ በዕብራይስጡ ነጠሊ 

ነው፣ “የጠሊቶችን” የሚሇው “ተውሊጠ ስምም” ነጠሊ መሆኑን ሌብ በለ፡፡ 

ወዯ ኋሊ ሊይ በሚመጡት ትምህርቶች እንዯምናየው፣ ፍጥረት ምዕራፍ 22 እና ተከታትሇው የሚመጡት 

ምዕራፎች፣ ይስሏቅን፣ የሳራን ሌጅ፣ ከላልቹ ሌጆቹ፣ ማሇትም ከአጋር ሌጅና ከኬጡራ ሌጆች በመሇየት 

ሰፋ ያሇ ጊዛ ይወስዲሌ፡፡ ይስሏቅ የአብርሃም ብቸኛው ወራሽ አዴርጎ እግዙአብሔር የመረጠው፣ የተስፋው 

ር ነው፡፡ ስሇዙህ፣ ይስሏቅ ከመወሇደ አስቀዴሞ፣ ፍጥረት አውትሮ ስሇ አብርሃም ር የሚናገረው 

በወሌ፣ ትርጉሙም ሮችህ በሚሌ በብዘ ቁጥር ነው፣ እዙህ ግን ቃለ በይስሏቅ ማሇትም የአብርሃምን 

ተስፋዎች ብቸኛ ወራሽ በሆነው ሊይ ያተኩራሌ፡፡ 

በዙህ መሠረት ጳውልስ የአብርሃምን ር በነጠሊ የመጥቀሱን መሠረታዊ ነጥብ እንረዲሇን፡፡በፍጥረት 

ምዕራፍ 22 ውስጥ እግዙአብሔር ሇአብርሃም እና በቀጥታ ሇሮቹ ተስፋን እንዲሌሰጠ ጳውልስ 

ይጠቅሳሌ፡፡ በፍጥረት 22፡16-18 የተጠቀሰው “ር” የሚሇው ቃሌ የነጠሊ መዯብነት የሚያመሇክተው 

ተስፋዎቹ የአብርሃም ሌዩ ሌጅና ወራሽ ሇሆነው ሇይስሏቅ የተሊሇፉ መሆኑን ይጠቅሳሌ፡፡  

ክርስቶስ እንዯ ር 

የአብርሃምን ር የነጠሊ መዯብ አመሌካችነት በሌቡናችን ይን፣ አሁን ዯግሞ ክርስቶስ የአብርሃም ር ወዯ 

መሆኑ አስተምህሮ እንሸጋገራሇን፡፡ ሏዋርያው በገሊትያ 3፡16 የተናገረውን አዴምጡ፡- 

ሇአብርሃምና ሇሩም የተስፋው ቃሌ ተነገረ፡፡ ስሇ ብዘዎች እንዯሚነገር ሇሮቹም አይሌም፣ ስሇ አንዴ 
እንዯሚነገር ግን ሇርህም ይሊሌ፣ እርሱም ክርስቶስ፡፡ (ገሊትያ 3፡16) 

በዙህ ምንባብ ጳውልስ ትኩረት የሚያዯርገው የአብረሃም ር ነጠሊ በመሆኑ እውነታ ሊይ ብቻ ሳይሆን ያ 

አንደ ር ክርስቶስ መሆኑን ነው፡፡ እንግዱህ፣  የፍጥረትን ቀዯምት ትርጉም አስመሌክቶ 

እንዯተመሇከትነው፣ ሙሴ የጻፈሇት የአብርሃም ር ይስሏቅ እንጂ ላሊ ሉሆን አይችሌም፣ ያም ከሣራ 

የተወሇዯው የተስፋው ሌጅ ነው፡፡ እንግዱያው ጳውልስ የአብርሃም አንዴ ር ኢየሱስ ስሇ መሆኑ 

የተናገረውን እንዳት ሌንረዲው ይገባናሌ? 

እንዱህ አስቡ፡፡ የአብርሃም ውርስ የቤተሰብ ውርስ ማሇትም ሇሮቹ ሁለ የሆነ ነው፡፡ በቅደሳት መጻሕፍት 

ታሪክ ውስጥ ግን፣ የአብርሃምን ውርስ ሇላልች ሁለ የሚያስተሊሌፍባቸውን ሌዩ የአብርሃም ወራሾች 

እግዙአብሔር ይመርጣሌ፡፡ በይስሏቅ ረገዴ፣ እርሱ ከአብርሃም ላልች ሌጆች የተሇየ ሌዩ ር ነው፡፡ 

ይስሏቅም ሁሇት ሌጆች ሲወሌዴ፣ ያዕቆብና ኤሳው፣ እግዙአብሔር ያዕቆብን የይስሏቅ ሌዩ ር እንዱሆን 

መርጦ ኤሳውንና ሩን ግን አሌመረጠም፡፡ ከያዕቆብም  ዏሥራሁሇቱ የእስራኤሌ ነገድች አባቶች ወጡ፡፡ 

ከእስራኤሌ ነገድችም መካከሌ የተወሰኑና በሌዩነት የአብርሃም  ር ወራሾች የሚሆኑ ይወጣለ፡፡ ሙሴ፣ 

ሇምሳላ፣ የእግዙአብሔር ሕዜብ ከግብፅ ወዯ ተስፋዪቱ ምዴር ሲጓዘ መሪና መካከሇኛ ሆኖ ነበር፡፡ ወዯ 

ኋሊ ሊይም፣ እስራኤሌ፣ ጀማሪ መንግሥት ሆና ስትቋቋም፣ ዲዊትና ሌጆቹ የአብርሃምን ውርስ 

የሚያስተሊሌፉ መካከሇኞች ሆነው ነበር፡፡ 

ክርስቶስ የመጨረሻው የአብርሃም ታሊቅ ር ነው ብል ወዯ መጥቀስ ጳውልስን የመራው ይህ የዲዊትና 

የሌጆቹ ሌዩ ሃሊፈነት ነው ምክንያቱም ኢየሱስ የዲዊት ዘፋን ህጋዊ ወራሽ ነው፡፡ እርሱ የህዜቡ ሊቂ ንጉሥ 

እንዱሆን በእግዙአብሔር ተመርጧሌ፡፡ እርሱ ታሊቅና ሊሇማዊ የአብርሃም ር፣ መሲህ ነው፡፡ እናም፣ 

የሰው ር በሙለ የአብርሃም ወራሽ ሉሆን የሚችሌበት ብቸኛው መንገዴ ክርስቶስ ነው፡፡ ከክርስቶስ 
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የተሇየ ማንም ሰው የአብርሃምን ተስፋዎች አይቀበሌም፡፡ ክርስቶስ የመጨረሻው የአብርሃም ር እንዳት 

እንዯሆነ ሇመረዲት፣ የእርሱን ሃሊፊነት ሇዓሇም ሁለ ባመጣው የማዲን መንግሥት ሦስት እርከኖች ረገዴ 

መመሌከት ይጠቅማሌ፡፡ 

ስሇዙህ፣ ኢየሱስን ከአብርሃም ጋር በተገናኘ መንገዴ እንዱህ ማጠቃሇሌ ይቻሊሌ፡፡ ከክርስቲያን አተያይ 

አንፃር፣ ኢየሱስ ሌዩ፣ የመጨረሻ የአብርሃም ር ነው፡፡ እናም እንዯ ክርስቲያኖች የአብርሃምን ሕይወት 

በእኛ መን ሇማዚመዴ ስንፈሌግ፣ በአብርሃምና በእኛ መን መካከሌ ያሇው ትስስር የተመሠረተው ክርስቶስ 

መንግሥቱን ሇመጀመሪያ ጊዛ ሲያመጣ፣ መንግሥቱን አሁንም መገንባቱን ሲቀጥሌ እና ወዯፊትም 

መንግሥቱን ወዯ ፍፃሜ ሲያመጣው የአብርሃም በረከቶቸ ሁለ ወዯ ክርስቶስ የተሊሇፉ መሆኑን በሌቡናችን 

መያዜ ይኖርብናሌ፡፡ 

አዱስ ኪዲን፣ ክርስቶስ የአብርሃምን ውርስ መቀበለንና ማስተሊሇፉን የሚያስተምረን በሦስት ዋና እርከኖች 

ነው፡፡ አንዯኛ፣ በመጀመሪያ መምጣቱ ወቅት በተከናወነው በመንግሥቱ መታወጅ፤  ከዲግም ምፅዓቱ 

አስቀዴሞ ባለት የታሪክ መናት ሁለ በሚከናወነው የመንግሥቱ መስፋፋት፤ ሦስተኛ ዯግሞ በከበረው 

ዲግም ምፅዓቱ በሚከናወነው በመንግሥቱ ፍፃሜ ነው ማሇት ነው፡፡ በእግዙአብሔር አብ ቀኝ ተቀምጦም 

ሁለን ሲገዚም በተትረፈረፈ መጠን የአብርሃምን ውርስ መቀበለንና ሇሁለ ማካፈለን ቀጥሎሌ፡፡ አንዴ 

ቀንም በክብር ሲመሇስ የአብርሃምን ውርስ በሙሊት ይቀበሊሌ ሊመኑትም ሁለ ይሰጣሌ፡፡ 

በገሊትያ 3፡16 ውስጥ ጳውልስ ፈርጀ ብዘ የሆነውን ነገረ-መሇኮታዊ አተያይ በጥቂት ቃሊት ጠቅሇሌ አዴርጎ 

አቅርቦሌናሌ፡፡ ተስፋው ሇአብርሃምና ሇአንደ ሩ ነው በማሇት ጳውልስ ሲናገር እና ያንንም ር ከክርስቶስ 

ጋር ሲያገናኘው፣ በፍጥረት “ር” በማሇት የተጠቀሰው ቃሌ በቀጥታ ኢየሱስን ያመሇክታሌ ማሇቱ 

አይዯሇም፡፡ ይሌቁኑ፣ በይስሏቅና በክርስቶስ መካከሌ ያሇውን ያሇውን ተምሳሉትነት አጠር አዴርጎ ማሳየቱ 

ነው፡፡ ጉዲዩን ይበሌጥ ሇመግሇጥ፣ በዙህ መንገዴ ማስቀመጥ ይኖርብናሌ፡ ይስሏቅ በመኑ የአብርሃም ዋና 

ወራሽ እንዯሆነ ሁለ፣ ክርስቶስም በአዱሰ ኪዲን መን የአብርሃም ታሊቅ ሌጅና የአብርሃም ዋና ወራሽ 

ነው፡፡ 

ዏበይት መሪ ሃሳቦች 

ክርስቶስን እንዯ  አብርሃም ር የመመሌከቱን አስፈሊጊነት በሙሊት ሇማየት፣ እነዙህን ጉዲዮች በአብርሃም 

ታሪኮች ውስጥ በተመሇከትናቸው አራት ዏበይት መሪ ሃሳቦች አንፃር መመሌከቱ ይጠቅማሌ፡፡ በእነዙህ 

የፍጥረት ምዕራፎች ውስጥ አራት ዏበይት መሪ ሃሳቦችን መመሌከታችንን ታስታውሳሊችሁ፡፡ እነርሱም፡- 

መሇኮታዊ ጸጋ፣ የአብርሃም ታማኝነት፣ ሇአብርሃም እግዙአብሔር የሰጠው በረከት እና በአብርሃም 

አማካይነት የተሊሇፈው  የእግዙአብሔር በረከት ናቸው፡፡ እነዙህን ጭብጦች በአብርሃምና በክርስቶስ 

መካከሌ ያሇውን ትስስር በሚያሳይ መንገዴ እንዳት ሌንረዲው ይገባናሌ? 

መሇኮታዊ ጸጋ 

በመጀመሪያ ዯረጃ፣ እግዙአብሔር በአብርሃም ሕይወት ውስጥ የተትረፈረፈ ጸጋን መግሇጡን 

ተመሌክተናሌ፡፡ እርግጥ ነው፣ አብርሃምም ኃጢአተኛ ስሇሆነ ሇራሱም ጸጋ ያስፈሌገዋሌ፣ ከዙህ ባሻገር ግን፣ 

እግዙአብሔር ሇአብርሃም የገሇጠው ምህረት እግዙአብሔር ሇአብርሃም ያሳየው በጎነት ተጨባጭ ማስረጃ 

ነው፡፡ ከአብርሃም ጋር ግንኙነትን በማጠንከር፣ እግዙአብሔር ሇዓሇም ሁለ ያጋጀውን ቤዚነት በስፋት 

ገሌጦታሌ፡፡ 

እንግዱህ እግዙአብሔር በአብርሃም ሕይወት መሌካነቱን ባሳየበት መጠን፣ እግዙአብሔር ሇአባታችን 

የገሇጠው ፀጋ ሇእኛም እንዯ ክርስቲያኖች እግዙአብሔር በክርስቶስ የገሇጠው ምህረት ጥሊ ከመሆንም ሇሌ 
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ያሇ መሆኑን እናምናሇን፡፡ እርግጥ ነው፣ ክርስቶስ ያሇ ኃጢአት በመሆኑ ሇራሱ የዴነት ጸጋን አሌተቀበሇም፣ 

ሆኖም ግን ክርስቶስ እንዯ አብርሃም ር የመምጣቱ ነገር እግዙአብሔር ሇዓሇም ሁለ የገሇጠው ምህረት 

ተጨባጭ ማስረጃ ነው፡፡ 

እግዙአብሔር በክርስቶስ የመጀመሪያ መምጣት፣ ባወጀው መንግሥቱ ብዘ ምህረትን ገሌጧሌ፡፡ ሕይወቱ፣ 

ሞቱ፣ ትንሣኤው፣ ዕርገቱ እና የመንፈስ ቅደስ መፍሰስ የእግዙአብሔር ጸጋ አስዯናቂ መገሇጫዎች ናቸው፡፡ 

አሁንም ክርስቶስ በሰማይ በመንበረ ንግሥናው ሊይሆኖ፣ መንግሥቱን ሲያሰፋ፣ እግዙአብሔር የበሇጠውን 

ምህረቱ እየገሇጠ ነው፡፡ ዴነትም ሇዓሇም ሁለ ሲዯርስ፣ በየታሪክ መናቱ ዓሇምን ማንም ሉክዯው 

በማይችሇው ሇውጥ ውስጥ በማሳሇፍ እግዙአብሔር በክርስቶስ የገሇጠውን በጎነቱን እያሳየ ነው፡፡ 

ክርስቶስም ሲመሇስ፣ በመንግሥቱ ፍፃሜ የማይሇካ ምህረትን ይዝ ይመጣሌ፡፡ ክርስቶስ ይመጣሌ አዱስ 

ሰማይና አዱስ ምዴርንም ያመጣሌ፡፡ እንዯ ክርስቶስ ተከታዮች፣ በአብርሃም ታሪኮች ውስጥ እግዙአብሔር 

አውትሮ በጎነቱን ያሳየናሌ፣ ስሇዙህ ሌባችን እና አዕምሯችን በክርስቶስ ውስጥ በመንግሥቱ ሦስት 

እርከኖች ወዯተገሇጠው የእግዙአብሔር ምህረት ሉመሇስ ይገባዋሌ፡፡ 

የአብርሃም ታማኝነት    

በሁሇተኛ ዯረጃ፣ ሙሴ ስሇ አብርሃም ሕይወት በሰጠን ገባ ውስጥ የምናገኘው ወሳኝ መሪ ሃሳብ አብርሃም  

ሇእግዙአብሔር የነበረው ታማኝነት ነው፡፡ ገና ከመነሻው፣ አብርሃም ወዯ ተስፋይቱ ምዴር የመሄዴ ሃሊፊነት 

እንዲሇበት እግዙአብሔር አመሌክቶታሌ፡፡ ዯግሞም በሕይወቱ መንም ሁለ በርካታ ነገሮችን 

እንዯሚጠብቅበትም አሳይቶታሌ፡፡ እንዯ ክርስቲያኖች አብርሃም ይጠበቁበት ስሇነበሩት ሃሊፊነቶች 

ስናነብብ፣ ክርስቶስ እንዯ አብርሃም ርነቱ ሇሰማያዊ አባቱ ወዯነበረው ታማኝነት ሌባችንና አዕምሯችን 

ሉሳብ ይገባዋሌ፡፡ 

በእርግጥም፣ ክርስቶስ በሦስቱ የመንግሥቱ እርከኖች ውስጥ ሇአባቱ የታመነ ነበር፡፡ በመንግሥቱ መታወጅ 

ወቅት፣ እግዙአብሔር አስቀምጦሇት ሇነበረው መመኛ ፍፁም ታዚዥ መሆኑን አሳይቷሌ፡፡ አብርሃም 

ጭብጥ በሆነ መንገዴ  በሕይወቱ ሁለ ሇእግዙአብሔር ታማኝ የነበረ ቢሆንም፣ ክርስቶስ ግን በሕይወቱ 

በእያንዲንዱቷ ዯቂቃ ውስጥ ሇእግዙአብሔር ፍፁም ታማኝ ነበር፡፡ ከዙህም ባሻገር፣ በሁለ ሊይ ንጉሥ ሆኖ 

በመንግሥቱ ውስጥ ሲገዚም ክርስቶስ ሇአባቱ እውነተኛና ታማኝ ሆኖ ይሌቃሌ፡፡ ወንጌሌን በማስፋትና 

ሇህዜቡም ቤዚነትን በማምጣት የእግዙአብሔርን ዓሊማዎች በፍፁምነት በማገሌገሌ በሁለ ሊይ ይገዚሌ፡፡  

በመጨረሻ፣ ክርስቶስ በመንግሥቱ ፍፃሜ ሲመሇስ በምዴር በነበረበት ወቅት የጀመራቸውን የጽዴቅ 

ሥራዎች ያጠናቅቃሌ፡፡ ሇአብም ክብር ጠሊቶቹን ሁለ ያጠፋሌ ሁለንም አዱስ ያዯርጋሌ፡፡ ስሇዙህ፣ 

አብርሃም ሇእግዙአብሔር ታማኝ የሆነባቸውን መሪ ሃሳቦች በምናነብበት ጊዛ ሁለ እንዯ ክርስቲያኖች 

እነዙህን ጉዲዮች በእኛ መን በትክክሌ ሌናዚምዴ የምንችሇው ከክርስቶስ፣ ከአብርሃም ር ጋር በትክክሌ 

ስናገናዜባቸው መሆኑን እንረዲሇን፡፡ 

የአብርሃም በረከቶቸ 

በሦስተኛ ዯረጃ፣ እንዯ ክርስቲያኖች መሇኮታዊ ጸጋና ሰብዓዊ ሃሊፊነት በእኛ መን በክርስቶስ አማካይነት 

እንዳት ተግባራዊ ሉሆኑ እንዯሚችለ ብቻ መመሌከት ብቻ አንፈሌግም፣ ሦስተኛውንም የአብርሃም 

ሕይወት መሪ ሃሳብ ማወቅ እንሻሇን፡፡ ያም እግዙአብሔር ሇአብርሃም የሰጠው በረከት ነው፡፡ እስራኤሌ 

ታሊቅ መንግሥት እንዯምትሆን፣ በተስፋዪቱ ምዴርም ብሌፅግና እንዯምታገኝ እና አብርሃምና እና 

እስራኤሌም ስማቸው ገናና፣ ዓሇም አቀፋዊ ዜና እንዯሚኖራቸው እግዙአብሔር ሇአብርሃም 

ነግሮታሌእግዙአብሔር ሇአብርሃም ነገረው፡፡ 
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አሁንም፣ እንዯገና እንዯ ክርስቲያኖች እግዙአብሔር ሇአብርሃም ር ሇክርስቶስ ወዯሰጣቸው በረከቶች  

ሌቦናችን ሉያቀና ይገባሌ፡፡ በመጀመሪያ መምጣቱ፣ ክርስቶስ ከሞት ተነሥቷሌ በሰማይና በምዴርም 

ሥሌጣን ሁለ ተሰጥቶታሌ፤ በሰማይና በምዴርም ከኢየሱስ ስም ሚበሌጥ ስም የሇም፡፡ አሁንም መንግሥቱ 

እየሰፋ ባሇበት መንም ኢየሱስ በተተትረፈረፉ  በረከቶቹ ዯስ እያሰኘን ነው፡፡ ዓሇምን እንዯ እግዙአብሔር 

ፈቃዴ  ሲገዚ፣ እጅግ የሊቀ ክብርን ሇራሱ ተቀብሎሌ፡፡ በፍፃሜው ቀን ክርስቶስ ሲመሇስ ግን እነዙህን  

በረከቶች ከሌክ ባሇፈ መጠን እንዯሰትባቸዋሇን፡፡ ይህ ታሊቁ የአብርሃም ሌጅ፣ እጅግ ከፍ ይሊሌ ጉሌበትም 

ሁለ ይንበረከክሇታሌ፡፡ ስሇዙህ አብርሃም ከእግዙአብሔር የተቀበሊቸውን በረከቶች በምንመሇከትበት ጊዛ 

ሁለ፣ ዏይኖቻችን የአብርሃምን በረከቶች ሁለ ወዯ ወረሰው እና የእግዙአብሔርንም በረከቶች እጅግ 

በተትረፈረፈ መጠን ወዲገኘው ወዯ ክርስቶስ ሉያቀኑ ይገባሌ፡፡ 

በአብርሃም አማካይነት የተገኙ በረከቶቸ 

በመጨረሻም፣ በአብርሃም ሕይወት ውስጥ አራተኛው መሪ ሃሳብ በአብርሃም አማካይነት ሇላልች 

የተሊሇፈው በረከት ነው፡፡ በበረከትና በመርገም ሂዯት ውስጥ የምዴር ወገኖች ሁለ በአብርሃም አማካይነት 

እንዯሚባረኩ እግዙአብሔር ተናገረ፡፡ ይህ ትሌቅ ተስፋ በአዱስ ኪዲን ትሌቅ ትኩረት የተሰጠው ነው፡፡ 

በሮሜ 4፡13 ውስጥ ጳውልስ ሇአብርሃም የተሰጠውን ይህንን በረከት የጠቀሰበትን መንገዴ አዴምጡ፡-  

የዓሇምም ወራሽ እንዱሆን ሇአብርሃምና ሇሩ የተሰጠው የተስፋ ቃሌ በእምነት ጽዴቅ ነው እንጂ 

በሕግ አይዯሇም፡፡ (ሮሜ 4፡13)  

በዙህ ስፍራ እግዙአብሔር የምዴርን ወገኖች ሁለ እንዯሚባርክ ሇአብርሃም ተስፋን ሲሰጠው፣ ተስፋው 

ሉፈፀም የሚችሇው ሇአብርሃም  የምዴርን ወገኖች ሁለ ርስት አዴርጎ በመስጠትና የእግዙአብሔርንም 

መንግሥት በዓሇም ሁለ በማዴረስ መሆኑን ሌብ እንበሌ፡፡ አብርሃምና ሩ ዓሇምን ሁለ ይወርሳለ፣ 

መንግሥታትም ሁለ በእነርሱ መሪነት ስር ይሆናለ፡፡ አዲምና ሔዋን አስቀዴሞውኑ ምዴርን ሁለ እንዱገዘ 

እንዯተነገራቸው ሁለ፣ አብርሃምና ሩም የእግዙአብሔርን በረከቶች ሇአህዚብ ሁለ በማዴረስ ምዴርን 

እንዱወርሱ እግዙአብሔር ተስፋን ሰጥቷቸዋሌ፡፡ 

ይህ የአብርሃምን በረከቶች  ሇምዴር ሁለ የማዴረሱ የመጨረሻ መሪ ሃሳብ ሇክርስቶስም ተግባራዊ ይሆናሌ 

ምክንያቱም እርሱ የአብርሃም ርና የአብርሃም ተስፋዎች ወራሽ ስሇሆነ ነው፡፡  መንግሥቱ ሲታወጅ፣ 

ክርስቶስ ከእስራኤሌ ህዜብ መካከሌ የታመኑትን ጠራ፡፡ ከሞት ሲነሣና  በሰማይ ወዲሇው ዘፋኑ ሲያርግ 

ግን፣ የምዴር ሁለ ንጉሥ ሆኖ ተነሣ እናም ታማኝ ቅሬታዎቹ የእስራኤሌን በረከት ሇምዴር ህዜቦች ሁለ 

እንዱያዯርሱ ነገራቸው፡፡ መንግሥቱም በአሁን መን ሲቀጥሌ፣ በወንጌሌ አማካይነት የክርስቶስ ንግሥና 

በምዴር ህዜቦች ሁለ መስፋፋቱም ምዴርን ሁለ በእርሱ አማካይነት እንዯሚባርክ እግዙአብሔር 

ሇአብርሃም የሰጠው ተስፋ ፍፃሜ ነው፡፡ በመንግሥቱ ፍፃሜ ወቅት ክርስቶስ ሲመሇስም ፣ ሇምዴር ወገኖች 

ሁለ የእግዙአብሔርን በረከቶች ይሰጣሌ፡፡ በራእይ 22፡1-2 እንዱህ ይነበባሌ፡- 

በአዯባባይዋም መካከሌ ከእግዙአብሔርና ከበጉ ዘፋን የሚወጣውን እንዯ ብርላ የሚያንጸባርቀውን 
የሕይወትን ውሃ ወንዜ አሳየኝ፡፡ በወንዘም ወዱያና ወዱህ በየወሩ እያፈራ ዏሥራ-ሁሇት ፍሬ የሚሰጥ 
የሕይወት ዚፍ ነበረ፣ የዚፉም ቅጠልች ሇሕዜብ መፈወሻ ነበሩ፡፡ (ራእይ 22፡1-2) 

አብርሃም ሇአህዚብ ሁለ በረከት የመሆኑ ተስፋ በሙሊት የተፈፀመው በክርስቶስ መንግሥት መታወጅ፣ 

መስፋፋትና ፍፃሜ ውስጥ ነው፡፡  

ስሇዙህ፣ ጉዲዩን እንዱህ ጠቅሇሌ ማዴረግ እንችሊሇን፡፡ የአብርሃምን ሕይወት ከእኛ መን ጋር 

የምናዚምዴበት ትክክሇኛው መንገዴ ክርስቶስ እንዯ አብርሃም ርነቱ ሊሇው ሃሊፊነት እውቅና መስጠትን 

ሉያካትት ይገባዋሌ፡፡ እንዯ አብርሃም ሌዩ ር፣ ክርስቶስ በአብርሃም ሕይወት ውስጥ የምንመሇከታቸውን 
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መሪ ሃሳቦች ወዯ ፍፃሜ አምጥቶአሌ፡፡ የእግዙአብሔር ምህረት በክርስቶስ ተገሌጧሌ፤ እውነተኛና ፍፁም 

ታማኝነት በክርስቶስ ውስጥ ይገኛሌ፤ ክርስቶስ ሇአብርሃም ተስፋ የተሰጡትን በረከቶች ሁለ ተቀብሎሌ 

ዯግሞም በክርስቶስ ውስጥ የአብርሃም በረከቶች እስከ ምዴር ዲርቻ ዴረስ ሲዲረሱ አይተናሌ፡፡ ስሇ 

መነኛው ተዚምድ የትኛውንም ነገር ብንናገር፣ በአብርሃምና በኢየሱስ መካከሌ ያለትን ትስስሮች 

ማስታወሳችን ወሳኝነት አሇው፡፡ 

በአብርሃምና በኢየሱስ መካከሌ ያለት ግንኙነቶች በአብርሃም ታሪኮችና እኛ በምንኖርበት ዓሇም መካከሌ 

የማያወሊዲ ትስስር እንዲሇው ከተመሇከትን፣ ወዯ ሁሇተኛው የመናችን ተዚምድ ማሇትም በእስራኤሌና 

በቤተክርስቲያን መካከሌ ወዲሇው  ግንኙነት ሌንሸጋገር ይገባናሌ፡፡  

3. እስራኤሌና ቤተክስቲያን 

ሙሴ በመጀመሪያ ጊዛ የአብርሃምን ሕይወት ሲያጠናቅር፣ ስሇ እነዙህ ነገሮች የጻፈው የእስራኤሌ ህዜብ 

ግብፅን ወዯ ኋሊ ጥሇው የተስፋይቱን ምዴር በዴሌ ሇመውረስ በሚያዯርጉት ጉዝ ሉያበረታታቸው እንዯነበር 

ወትር ማስታወስ ይገባናሌ፡፡ በአብሀርሃም ሕይወት ውስጥ የዙህን ራእይ ታሪካዊ ዲራ ሉያገኙ፤ ዯግሞም 

ሉከተለትና አሻፈረኝ ሉለ የሚገባቸውንም ነገር ተምሳሉት በማግኘት ራእዩን ሉያሳኩ፤ ዯግሞም 

በአብርሃም ሕይወት ውስጥ የሕይወታቸውን ጥሊ ሉመሇከቱ ይገባቸው ነበር፡፡ በዙህ ምክንያት፣ የአብርሃም 

ሕይወት ከመኑ ዓሇም ጋር እንዳት እንዯሚዚመዴ ሇመመሌከት፣ በእስራኤሌ ህዜብና በዚሬዋ የክርስቲያኖች 

ቤተክርስቲያን መካከሌ ስሊሇው ትስስር አዱስ ኪዲን የሚያስተምረውን መመርመር ይገባናሌ፡፡ 

በእስራኤሌና በቤተክርስቲያን መካከሌ ያሇውን ይህንን ግንኙነት ሇመመርመር፣ ቀዯም ካሇው ትምህርታችን 

ጋር ተጓዲኝ የሆኑ ሁሇት ርእሶችን እንዲስሳሇን፡፡ አንዯኛ፣ የአብርሃም ር የተሰኘውን መሪ ሃሳብ ከእስራኤሌ 

መንግሥትና ከክርስቶስ ቤተክርስቲያን ጋር የሚዚመዴበትን መንገዴ ገፋ አዴርገን እንመረምራሇን፡፡ 

ሁሇተኛ፣ የአብርሃም ር የተሰኘው መሪ ሃሳብ በአብርሃም ሕይወት አራት ዏቢይ መሪሃሳቦች ውስጥ 

እንዳት አንዯተንፀባረቀ እናያሇን፡፡ አስቀዴመን እስራኤሌንና ቤተክርስቲያንን እንዯ አብርሃም ር 

እንመሌከታቸው፡፡  

የአብርሃም ር 

እንዯ አብርሃም ር በእስራኤሌና በቤተክርስቲያን መካከሌ ያሇውን ግንኙነት ሇመመሌከት አራት ጉዲዮችን 

በስሱ እንዲስሳሇን፡፡ አንዯኛ፣ የአብሃምን ር አሃዚዊ እዴገት እናያሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ የሩን የነገዴ መሇያ ሌብ 

እንሊሇን፡፡ ሦስተኛ፣ በአብርሃም ር መንፈሳዊ ባህርይ ሊይ እናተኩራሇን፡፡ አራተኛ፣ የአብርሃምን ር 

ታሪካዊ ሁኔታ እንመሇከታሇን፡፡ አስቀዴመን የአብርሃምን ር አሃዚዊ እዴገት እንመሌከት፡፡ 

አሃዚዊ እዴገት 

እንዯተመሇከትነው፣ የፍጥረት መጽሏፍ የአብርሃም ር የሚሇውን ቃሌ፣ ከአንዴ ከተሇየ ሰው፣ ከይስሏቅ 

ጋር በማጣቀስ በግሌፅ አስቀምጦታሌ፣ አዱስ ኪዲንም ይህንኑ በማንገብ በአብርሃምና በክርስቶስ መካከሌ 

ትስስር ይፈጥርበታሌ፡፡ አሁን ዯግሞ ጥቂት እይታችን ሰፋ አዴርገን የአብርሃምን ር ላሊኛ ገፅታ እናያሇን፡፡ 

ይስሏቅ በአብርሃም ታሪኮች ውስጥ የአብርሃም ር ወይም ትውሌዴ ተብል የተጠራ ብቸኛ ሰው 

አይዯሇም፡፡ ይስሏቅ የአብርሃምን ቅርስ ሇራሱ ብቻ አሌተቀበሇም፡፡ ብዘዎች በእርሱ አማካይነት የአብርሃም 

ዜርያዎች ይሆኑ ንዴ ማስተሊሇፊያ ሆኗሌ፡፡ በዙህ ምክንያት፣ ሙሴ ዯግሞ ዯጋግሞ እስራኤሌን እንዯ 

አብርሃም ር ጠቅሷታሌ፡፡ በተመሳሳይም መንገዴ፣ የአብርሃምን ታሪኮች ከእኛ መን ጋር ስናዚምዴ፣  

በአዱስ ኪዲን ዋነኛው የአብርሃም ር ክርስቶስ መሆኑን ማስታወስ ያስፈሌጋሌ፣ የክርስቲያኗ 
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ቤተክርስቲያንም የአብርሃም ር መሆኗንም ማስታወስ ይገባሌ፡፡ ጳውልስ በገሊትያ 3፡29 እንዱህ 

አስቀምጦታሌ፡ 

 እናንተም… የአብርሃም ር፣ እንዯ ተስፋውም ቃሌ ወራሾች ናችሁ፡፡ (ገሊትያ 3፡29) 

በዙህ ምንባብ ጳውልስ በግሌፅ እንዲስቀመጠው፣ ከክርስቶስ ጋር በመተባበራችን የተነሳ ከአብርሃም ጋር 

ተያይናሌ፡፡ እኛ፣ ሌክ እንዯ ብለይ ኪዲኗ እስራኤሌ፣ የአብርሃም ር ነን፡፡ በዙህ ምክንያት፣ የአብርሃም 

ታሪኮች የሚዚመደት ከክርስቶስ ጋር ብቻ ሳይሆን፣ በቤተክርስቲያን ውስጥ ከእርሱ ጋር ሇተቆራኙ ሇበርካታ 

የአብርሃም ሌጆች ሁለ ነው፡፡ 

የነገዴ መሇያ 

በብለይ ኪዲን እስራኤሌ ዚሬ በእኛ መን ዯግሞ ቤተክርስቲያን የአብርሃም ር ከመሆናቸው እውነታ 

ባሻገር፣ በሁሇቱም ኪዲናት ስሇ አብርሃም ር የነገዴ መሇያ ጥቂት ማሇት እንወዲሇን፡፡ እንዯተመሇከትነው፣ 

በመጀመሪያ ዯረጃ የአብርሃም ታሪኮች የተፃፉት ሙሴን ይከተለ ሇነበሩት እስራኤሊውያን ነበር፡፡ ከቀዯምቱ 

ተዯራሲያን አብዚኛውን የሚይዘት የአይሁዴ ነገድች ማሇትም የአብርሃም ሥጋዊ ወገኖች ቢሆኑም፣ ቀዯምት 

ተዯራሲያኑ አይሁዴ ብቻ ነበሩ ማሇት ግን ስህተት ነው፡፡ ሙሴን ይከተለ የነበሩ በርካታ ህዜቦች 

የአይሁዴና ወዯ እስራኤሌ ወገንነት የጠጨመሩ አህዚብም ነበሩበት፡፡ በውጤቱም፣ በበርካታ ወቅቶች፣ 

የፍጥረት መጽሏፍ ቀዯምት ተዯራሲያ አይሁዴ ብቻ እንዲሌነበሩ ቅደሳት መጻሕፍት ግሌፅ ያዯርጉሌናሌ፡፡ 

ሇአብነት ያህሌ፣ በፀአት 12፡38 ሙሴን ይከተለ የነበሩ ሰዎች የተገሇጡበትን መንገዴ አዴምጡ፣ 

ዯግሞም ላሊ ብዘ ዴብሌቅ ህዜብ መንጎችና ሊሞችም እጅግ ብዘም ከብቶች ከእነርሱ ጋር ወጡ፡፡ 
(ፀአት 12፡38) 

በዙህ ስፍራ በእስራኤሊውያን መካከሌ “ዴብሌቅ ህዜቦች” መኖራቸውን ሌብ በለ፡፡ ይህም ህዜብ 

ከእስራኤሌ ጋር የተዯባሇቁና ከግብፅ አብረዋቸው የወጡ አህዚቦችን ያካተተ ነው፡፡ ይህ ቡዴን በቅደሳት 

መጻሕፍት ውስጥ ብዘ ጊዛ ተጠቅሷሌ፡፡ በተመሳሳይም መንገዴ፣ በኋሇኞቹ የበለይ ኪዲን ክፍልች ውስጥ 

ዕውቅ የሆኑት አህዚብ ረዓብና ሩት በኋሇኞቹ ትውሌድች ወዯ እስራኤሌ ር ውስጥ መግባታቸው 

ተገሌጧሌ፡፡ ይህም በ1ኛ ዛና 1-9 የትውሌዴ ሏረግ ውስጥ በእግዙአብሔር ህዜቦች መካከሌ የአህዚብ 

ስሞችም ተካትተዋሌ፡፡ 

ስሇዙህ ሙሴ ስሇ አብርሃም ታሪኮች ስቀዴሞ የጻፈሊቸው የአብርሃም ሮች ዴብሌቅ ነገድች ነበሩ ማሇት 

ነው፡፡ የአብርሃምን የሥጋ ወገኖችና ወዯ እስራኤሌ ቤተሰብ ውስጥ የተጨመሩትን አህዚብም ያካትታሌ፡፡ 

ሁሇቱም ወገኖች በተስፋይቱ ምዴር ስሇሚኖራቸው የወዯፊት ሕይወት በአብርሃም ታሪኮች አማካይነት 

ይገነባለ፡፡ 

በተመሳሳይ መንገዴ፣ የመናችን ቤተክርስቲያንም ዴብሌቅ ነገድች አለባት፡፡ ክርስቶስን ጌታ ያዯረጉ 

አይሁዴና ክርስቶስን ጌታቸው በማዴረግ ወዯ አብርሃም ቤተሰብነት የተቀሊቀለ አህዚብን ይዚሇች፡፡ 

እንግዱህ፣ ይበሌጥ እርግጠኛ ሇመሆን፣ ታሪክ ይፋ እንዲዯረገው የአዱስ ኪዲን ቤተክርስቲያን ከአይሁዴ 

ይሌቅ ወዯ ቤተሰቡ በተቀሊቀለ አህዚብ በጣም ብትበዚም ዚሬም ቢሆን የአብርሃም ር እውነታ  እንዯ 

ብለይ ኪዲኑ ሁለ ዴብሌቅ ነው፡፡ ስሇዙህ፣ የአብርሃም ታሪኮች ሇመጀመሪያ ጊዛ የአብርሃም ር ተብሇው 

ሇተቆጠሩት አይሁዴና አህዚብ እንዯተሰጡ ሁለ፣ እኛም የአብርሃምን ታሪኮች ዚሬም የአብርሃም ር 

ተብሇው ሇተቆጠሩ ሇአይሁዴና ሇአህዚብ ሇማዚመዴ ዜግጁ መሆን ይገባናሌ፣  ምክንያቱም በመሊው ዓሇም 

ሁሇቱም ወገኖች በቤተክርስቲያን ውስጥ ይገኛለና፡፡ 
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ይህ ነገር ከመነኛው ተዚምድ አንፃር ወሳኝ ጉዲይ ነው ምክንያቱም በርካታ ክርስቲያኖች ሇአብርሃም 

የተሰጡት ተስፋዎቸ ሉፈፀሙ የሚችለት ሇአይሁዴ ነገድች ብቻ ነው የሚሇውን የተሳሳተ አስተምህሮ 

ተቀብሇውታሌና ነው፡፡ በዙህ አመሇካከት፣ እግዙአብሔር ሇአህብ ላሊ ፕሮግራም አሇው፡፡ እዙህም እዙያም 

ከሚገኙ መንፈሳዊ መርሆች በስተቀር፣ አህዚብ አማኞች የአብርሃም ተስፋዎች ወራሾች አይዯለም ይባሊሌ፡፡ 

እንግዱህ ይህ አመሇካከት ታዋቂ እየሆነ ቢመስሌም፣ በሙሴ መን የነበረው የአብርሃም ር ዴብሌቅ 

ነገድችን ያካተተ እንዯነበረ ሁለ ዚሬም የአብርሃም ር ዴብሌቅ ነገድችን እንዲካተተ ይቀጥሊሌ፡፡ ሙሴ 

ይከተለት ሇነበረ ህዜብ ያስተማረው ትምህርት፣ ዚሬም ሇቀጠሇው ህዜብ፣ ሇኢየሱስ ክርስቶስ 

ቤተክርስቲያንም ይሠራሌ፡፡ 

መንፈሳዊ ባህርይ/ገፅታ 

በሦስተኛ ዯረጃ፣ የአብርሃም ሕይወት መነኛው ተዚምድ የእስራኤሌን እና የቤተክርስቲያንን መንፈሳዊ 

ባህርይ እንዯ አብርሃም ርነታቸው ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታሌ፡፡ እንዯመሇከትነው፣ ብለይ 

ኪዲን የምትታየዋን የእስራኤሌን መንግሥት በአብርሃም ር፣ የወሌ የአብርሃም ር ብሎታሌ፣ ሆኖም ግን 

በምትታየዋም የእስራኤሌ መንግሥት ውስጥ የተሇያየ መንፈሳዊ ገፅታ እንዯነበር ሌናስተውሌ ይገባሌ፡፡ 

የማያምኑና እውነተኛ አማኞች ነበሩባቸው፡፡ በእስራኤሌ መንግሥት ውስጥ በርካታ ወንድች፣ ሴቶች እና 

ሌጆች እውነተኛ አማኞች እንዲሌነበሩ፣ ሆኖም ዯግሞ በእግዙአብሔር ተስፋዎች የሚታመኑ እውነተኛ 

አማኞችም እንዯነበሩ ብለይ ኪዲን በጣም ግሌፅ ያዯርግሌናሌ፡፡ በእርግጠኝነት፣ በእስራኤሌ ውስጥ ያሇ 

ሰው ሁለ፣ የሚያምነውም የማያምነውም፣ በርካታ ሌዩ ወቅታዊ በረከቶችን ከእግዙአብሔር ይቀበሌ ነበር፡፡ 

ሁለም ከግብፅ ባርነት ነፃ ወጥተዋሌ፤ በሲና ከእግዙአብሔር ጋር ወዯ ቃሌ ኪዲናዊ ግንኙነት ውስጥ 

ገብተዋሌ፤ ሇማመን በርካታ እዴልች ተሰጥቷቸዋሌ ሁለም ወዯ ተስፋዪቱ ምዴር እዴሌ ተሰጥቶዋቸው 

ነበር፡፡ ሆኖም በርካታ ሌዩነቶችም ነበሩዋቸው፡፡ በአንዴ ወገን፣ በእስራኤሌ መካከሌ ያለት የማያመኑ ሰዎች 

ህጉን በመተሊሇፍ የሌባቸውን እውነተኛ ገፅታ አሳይተዋሌ፡፡ እናም የአብርሃም ታሪኮች እነርሱን ወዯ 

እውነተኛ ንስሓና ሇመዲን ወዯሚያበቃው እምነት ሇመጥራት የተቀረፁ ነበሩ፡፡  

በላሊ በኩሌ፣ በእስራኤሌ መካከሌ የነበሩት እውነተኛ አማኞች ዯግሞ በእግዙአብሔር ተስፋዎች 

በመታመንና  ህጉን በመጠበቅ የሌባቸውን እውነተኛ ገፅታ አሳይተዋሌ፡፡ እነዙህን እውነተኛ አማኞች 

በእምነታቸው እንዱያዴጉ ሇማበረታታት የአብርሃም ታሪኮች ተግበዋሌ፡፡ በእስራኤሌ መካከሌ የሚገኙት 

የማያምኑ ሰዎች ህጉን በመተሊሇፋቸው ምክንያት፣ ጊዛያዊ በረከቶችን ብቻ ተቀብሇዋሌ፡፡ ሇሊሇም ግን 

የእግዙአብሔርን የመጨረሻ ፍርዴ ይቀበሊለ፡፡ እውነተኛዎቹ አማኞች፣ የአብርሃም እውነተኛ ር የሆኑቱ፣ 

መንፈሳዊ ሌጆቹ ግን፣ አሊፊ የሆኑትን በረከቶች ብቻ ሳይሆን አንዴ ቀን በአዱስ ሰማይና በአዱስ ምዴር 

ውስጥ፣ የአብርሃምን ሊሇማዊ በረከቶች ይወርሳለ፡፡ በሮሜ 9፡6-8 ጳውልስ ይህን አመሇካከት ጫን ብል 

ይሟገትሇታሌ፡፡ በዙያ የተናገረውን አዴምጡ፡- 

ከእስራኤሌ የተወሇዯ ሁለ እስራኤሌ አይዯሇምና፡፡ ከአብርሃም ርም ስሇሆኑ፣ ሁለም ሌጆቹ 
አይዯለም፤ ይሌቁንስ፣ ትውሌዴህ በይስሏቅ በኩሌ ይጠራሌሃሌ እዯተባሇው ነው፡፡ ይህም ማሇት 
የእግዙአብሔር ሌጆች የተባለት የሥጋ ሌጆች አይዯለም፤ ነገር ግን የአብርሃም ሌጆች የተባለት 
የተስፋው ሌጆች ናቸው፡፡ (ሮሜ 9፡6-8) 

እንግዱህ፣ በክርስቶስ ቤተክርስቲያንም ውስጥ በተመሳሳይ ሁኔታ የተሇያየ መንፈሳዊ ገፅታ መኖሩን 

መመሌከት አስቸጋሪ አይሆንም፡፡ በአዱስ ኪዲን በመጠመቅ የምትታየዋ ቤተክርስቲያን አባሌ የሆኑ ሰዎች 

ሁሇት ዓይነት ናቸው፡ የሚያምኑና የማያምኑ፡፡ እርግጥ ነው፣ በብለይ ኪዲን ሰዎች ከእግዙአብሔርና 

ከህዜቡ ጋር ከመቀየጣቸው የተነሳ በርካታ አሊፊ በረከቶችን እንዯ ተቀበለ ሁለ፣ በክርስቶሰ 

ቤተክርስቲያንም ውስጥ የሚሳተፉ ሰዎች በርካታ አሊፊ በረከቶችን ይቀበሊለ፡፡ ፍቅርን የሚካፈለበትን 

ማኅበረሰብ ያገኛለ፤ የእግዙአብሔር ቃሌና ሥርዓቶቹ አሎቸው፤ ወንጌሌ ተብራርቶ ይሰበክሊቸዋሌ፡፡ ሆኖም 
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ዯግሞ፣ በዙችው በምትታየዋ ቤተክርስቲያን ውስጥ ህጉን በመተሊሇፍ የሌባቸውን እውነተኛ ገፅታ የሚያሳዩ 

ሰዎችም አለ፡፡ እናም የአብርሃም ታሪኮች በቤተክርስቲያን ውስጥ ሇሚገኙ ሇማያምኑ ሰዎችም ተግባራዊ 

በመሆን ወዯ እውነተኛ ንስሓና ሇመዲን ወዯሚያበቃው እምነት ይጠራቸዋሌ፡፡  

ግን አሁንም በዙያችው በምትታየዋ ቤተክርስቲያን ውስጥ በእግዙአብሔር ተስፋዎች የሚታመኑ እና ህጉን 

በመጠበቅ እውነተኛውን የሌባቸውን ገፅታ የሚያሳዩ እውነተኛ አማኞችም አለ፡፡ እነዙህም ክርስቲያኖች 

በሕይወት መናቸው ሁለ በእምነታቸው እንዱያዯጉ ሇማበረታታት የአብርሃም ታሪኮች ሇእነርሱም 

ተፈፃሚነት አሊቸው፡፡ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ የማያምኑ ሰዎች፣ ባሇማመናቸው ምክንያት፣ አሊፊ 

በረከቶችን ብቻ ይቀበሊለ፡፡ ሇሊሇሙ ግን፣ የእግዙአብሔርን ሊሇማዊ ፍርዴ ይቀበሊለ፡፡ የአብርሃም 

እውነተኛ ሮች፣ የአብርሃም እውነተኛ ሌጆች፣ በክርስቶስ የሚታመኑት ግን በርካታ አሊፈ በረከቶችን ብቻ 

ሳይሆን፣ አንዴ ቀን በአዱስ ሰማይና ምዴር የአብርሃም ውርስ የሆነውን ሊሊማዊ ብዴራታቸውን 

ይቀበሊለ፡፡  

ሇዙህም ነው ያዕቆብ በያዕቆብ 2፡21-22 ውስጥ ስሇ አብርሃም የጻፈው፡፡ በውስጥዋ የሚያምኑና የማያምኑ 

ሊለባት ሇክርስቲያኗ ቤተክርስቲያን ሲጽፍ እንዱህ ብሎሌ፡- 

አባታችን አብርሃም ሌጁን ይስሏቅን በመሠዊያው ሊይ ባቀረበ ጊዛ በሥራ የጸዯቀ አሌነበረምን? 
በዙህም እምነት ከሥራው ጋር አብሮ ይሠራ እንዯነበር ታያሇህ፤ እምነትም በሥራ ፍጹም ሆነ፡፡ 
(ያዕቆብ 2፡21-22) 

በዙህ ስፍራ የያዕቆብ ዋና ሃሳብ የአብርሃም ታሪኮች በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኙትን የማያምኑ ሰዎች 

ከግብዜነታቸው እንዱመሇሱ ይሞግታለ፤ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኙትን እውነተኛ አማኞች ዯግሞ 

በታመነ አኗኗር እምነታቸውን መግሇጣቸውን እንዱቀጥለ ያበረታቷቸዋሌ የሚሇው ነው፡፡ ስሇዙህ 

የአብርሃምን ታሪኮቸ ከእኛ መን ጋር ስናዚምዴ በቤ ተክርስቲያን ውስጥ ያሇውን የተሇያየ መንፈሳዊ ገፅታ 

በመረዲቱ ረገዴ የያዕቆብን ምሳላነት ሌንከተሌ ይገባናሌ፡፡ 

ታሪካዊ ሁኔታ 

በአራተኛ ዯረጃ፣ የአብርሃምን ሕይወት ከመናችን ጋር ሇማዚመዴ፣ በዚሬዋ ቤተክርስቲያንና ሙሴን 

ይከተለ በነበሩ እስራኤሊውያን ታሪካዊ ሁኔታ መካከሌ ጉሌህ የሆነ ተመሳሳይነት መኖሩን ማስታወስ 

ይገባናሌ፡፡ ሙሴ ስሇ አብርሃም ሕይወት የጻፈሊቸው በጉዝ ሊይ ሇነበሩ እስራኤሊውያን እንዯነበር 

ታስታውሳሊችሁ፡፡  ሇመጀመሪያዎቹ ወይም ሇቀጣዮቹ የፀአት ተጓዝች ቢጽፍም ቀዯምት ተዯራሲያኑ 

በሁሇት ዓሇማት መካከሌ ተጉዋሌ፡፡ በአንዴ በኩሌ፣ ከግብፅ ባርነት ወጥተዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን፣ ገና 

ወዯ ተስፋዪቱ ምዴር ወዯ ከነዓን አሌገቡም፡፡ ወይም በላሊ መንገዴ ብናስቀምጠው፣ የእስራኤሌ ህዜብ 

ከአሮጌው ዓሇማቸው የመጀመሪያውን ነፃነት አግኝተዋሌ፣ ሆኖም ወዯ አዱሱ ዓሇማቸው ገና አሌገቡም፡፡ 

በውጤቱም፣ እስራኤሊውያን ከግብፅ ጋር ከነበራቸው ቁርኝት ፈፅመው እንዱሊቀቁና ወዯፊት በመጓዜ 

ምዴሪቱን በዴሌ እንዱወርሱ ሉያበረታታቸው ሙሴ ጽፈፎሊቸዋሌ፡፡ 

የቀዯምት ተዯራሲያኑ ታሪካዊ ሁኔታ ሇመነኛው ተዚምድ ወሳኝነት አሇው ምክንያቱም የዚሬዋም 

የክርስቲያን ቤተክርስቲያን ተጓዲኝ በሆነ ታሪካዊ ሁኔታ ውስጥ ትገኛሇች፡፡ እስራኤሌ ከግብጽ ባርነት ነፃ 

እንዯ ወጣች እና በተስፋይቱ ምዴር ወዯሚጠብቃት የከበረ ሕይወት እየተጓች እንዯነበረ ሁለ፣ የክርስቶስ 

ቤተክርስቲያንም ክርስቶስ በምዴር በነበረበት መን ባከናወነው ሥራ ከኃጢአት ተገዢነት ነፃ ወጥታሇች፣ 

ሆኖም ክርስቶስ ዲግመኛ ሲመጣ ወዯምትቀበሇው የከበረ አዱስ ፍጥረት ገና በመገስገስ ሊይ ትገኛሇች፡፡ 

እነዙህ ተጓዲኝ ሁኔታዎች የአብርሃምን ሕይወት ከመናችን ጋር የምናዚምዴበትን የማገናቢያ ማዕቀፍ 

ይሇግሱናሌ፡፡ እስራኤሌ ከአንዴ ስፍራ ወዯ ላሊው በምታዯርገው ጉዝ ሉያበረታታትና ሉመራት የአብርሃምን 
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ታሪክ ሙሴ እንዯጻፈሊት ሁለ፣ እኛም ዚሬ ሞት ከነገሠበት ዓሇም ወዯ የሊሇም ሕይወት ወዯሚገኝበት 

አዱስ ዓሇም በምናዯርገው ጉዝ የእርሱ ታሪኮች ያበረታቱናሌ ይመሩናሌም፡፡  

ከተዚምድ አንፃር እነዙህ ታሪካዊ ጉዴኝቶች እነዙህን መሳይ መረዲቶች እንዯሚያስጨብጡን እርግጠኛ 

መሆን እንችሊሇን ምክንያቱም ጳውልስ ሇቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ብለይ ኪዲንን ሲያዚምዴሊቸው እነርሱኑ 

ጠቅሶ ነበር፡፡ በ1ኛ ቆሮ 10፡1-6 በሙሴ ተዯራሲያንና በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን መካከሌ ስሊሇው ታሪካዊ 

ጉዴኝት የጻፈበትን መንገዴ አዴምጡ፡፡ 

ወንዴሞች ሆይ፣ ይህንን ታውቁ ንዴ እወዲሇሁ፡፡ አባቶቻችን ሁለ ከዯመና በታች ነበሩ ሁለም 
በባህር መካከሌ ተሻገሩ፤ ሁለም ሙሴን ይተባበሩ ንዴ በዯመናና በባህር ተጠመቁ፤ ሁለም ያን 
መንፈሳዊ መብሌ በለ ሁለም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ፤ ይከተሊቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ ዓሇት 
ጠጥተዋሌና ያም ዓሇት ክርስቶስ ነበረ፡፡ እግዙአብሔር ግን ከእነርሱ በሚበዘት ዯስ አሊሇውም፣ 
በምዴረ በዲ ወዴቀዋሌና፡፡ እነዙህም ክፉ ነገር እንዯተመኙ እኛ ዯግመ እንዲንመኝ ይህ ምሳላ 
ሆነሌን፡፡ (1ኛ ቆሮ 10፡1-6) 

በቀሊለ ስናስቀምጠው፣ በምዴረ በዲ ሙሴን ይከተለ የነበሩ እስራኤሊውያን ያሇፉባቸው ሌምምድች 

ከክርስቲያኖቹ ሌምምድች ጋር ተጓዲኝነት እንዲሊቸው ጳውልስ ይጠቅሳሌ፡፡ እኛ በክርስቶስ ነፃ እንዯወጣን 

ሁለ እነርሱም በሙሴ ነፃ ወጥተው ነበር፡፡ ክርስቲያኖች በክርስቶስ እንዯተጠመቁ ሁለ እነርሱም በሙሴ 

ተጠምቀው ነበር፡፡ ክርስቲያኖች የጌታን እራት እንዯሚካፈለ ሁለ እነርሱም ከእግዙአብሔር ምንዯ መና 

በሌተዋሌ ውሃም ጠጥተዋሌ፡፡ ሆኖም፣ እነዙህ ቀዯምት የጸጋ ሌምምድች እስራኤሌን ወዯ ሙከራ ጊዛ 

ውስጥ አስገብተዋታሌ፣ ማሇትም ወዯ ተስፋዪቱ ምዴር በሚጓዘበት ወቅት የሚፈተኑበት ጊዛ ነበር፡፡ 

የሚያሳዜነው ግን፣ በሙሴ መን እግዙአብሔር በሚበዘት ዯስ አሌተሰኘም ስሇዙህ በምዴረ በዲ ውስጥ 

አሇቁ፡፡ ስስዙህ ክርስቲያኖች እንዯ ቤተክርስቲያን ሲጓዘ የጉዞቸውን ሁኔታ ከእስራኤሌ ሉማሩ እንዯሚገባ 

ጳውልስ ጠቅሇሌ አዴርጎ ያቀርበዋሌ፡፡ የአብርሃምን ሕይወት ከክርስቲያኖቹ ቤተክርስቲያን ጋር እንዳት 

ማዚመዴ እንዲሇብን ጳውልስ ካቀረበው ምሳላ ብዘ እንማራሇን፡፡ 

ስሇ አብርሃም ሕይወት ሙሴ የጻፈው ታሪክ እግዙአብሔር እነርሱን ከግብፅ ባርነት እንዳት ነፃ 

እንዲወጣቸው መሇስ ብሇው እንዱመሇከቱና ወዯ ተስፋዪቱም ምዴር ሲጓዘ በታማኝነት እንዱፀኑ 

ያበረታታቸዋሌ፡፡ በተመሳሳይም መንገዴ፣ በዙህ መን ሇምትገኘውም ቤተክርስቲያን የአብርሃም ሕይወት 

ከጉዞችን ጋር በተገናኘ መንገዴ ይሠራሌ፡፡ መንግሥቱን ወዯ ምዴር ባመጣበት ወቅት ስሇ ሠራሌን ሥራ 

ሇክርስቶስ ታማኞች ሌንሆን ይገባናሌ፡፡ በእኛም መን መንግሥቱ እየሰፋች ስትሄዴም በታማኝነታችን 

ሌንፀና፣ ዯግሞም አንዴ ቀን  ወዯ አዱሲቷ ምዴርና ሰማይ ስንገባም መንፈሳዊ ጉዞችን የሚጠናቀቅበትን ቀን 

በናፍቆት ሌንጠብቅ ይገባናሌ፡፡ 

ስሇዙህ የአብርሃም ሕይወት ከመናችን ጋር የሚዚመዴበትን መንገዴ ስንመሇከት፣ በአብርሃምና በኢየሱስ 

መካከሌ ስሊለት ትስስሮች ብቻ ማሰብ የሇብንም፡፡ ይሌቁኑ የአብርሃምን ታሪኮች ሇመጀመሪያ ጊዛ 

በተቀበለትና በክርስቲያኗ ቤተክርስቲያን መካከሌ ስሊሇውም ትስስር ሌናስብ ይገባናሌ፡፡  የብለይ ኪዲኗ 

እስራኤሌና የአዱሰ ኪዲኗ ቤተክርስቲያን የአብርሃም ር ናቸው፤ ሁሇታችንም ዴብሌቅ ነገዴ አሇን፤ 

ሁሇታችንም የተሇያዩ መንፈሳዊ ገፅታዎች አለን ዯግሞም ሁሇታችንም ወዯ ከበረው የእግዙአብሔር 

መንግሥት ግብ በመጓዜ ሊይ እንገኛሇን፡፡ 

 

 



16 | የ አ ብ ር ሃ ም  ሕ ይ ወ ት        ት ም ህ ር ት  ሦ ስ ት          መ ነ ኛ ው  ተ ዚ ም ድ  

 

ዏበይት መሪ ሃሳቦች 

በአሁኑ ዓሇም የአብርሃም ር ቀጣይ ትውሌዴ እንዯመሆናቸው የአብርሃም ሕይወት  ሇክርስቲያኖቹ 

ቤተክርስቲያንም ሉዚመዴ እንዯሚችሌ ከተመሇከትን፣ ይህ የማዚመዴ ሂዯት ሇአብርሃም ሕይወት 

የተሰጡትን አራት ዏበይት መሪ ሃሳቦች እንዳት እንዯሚነካ ሌንመሇከትም ይገባናሌ፡፡ እነዙህ ጭብጦች ዚሬ 

በክርስቶስ ሇምንኖረው የዕሇት ከዕሇት እንቅስቃሴ ምን የሚናገሩት ነገር አሇ? 

እንዯምታስታውሱት የአብርሃም ታሪኮች አራት ዏቢይ ጉዲዮችን ይዲስሳለ፡ መሇኮታዊ ጸጋ፣ የአብርሃም 

ታማኝነት፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃም የሰጠው በረከት እና በአብርሃም አማካይነት የእግዙአብሔር በረከት 

ሇላልች፡፡ በሚከተሇው ትምህርታችን፣ እነዙህ መሪ ሃሳቦች እንዯ አብርሃም ርነታችን ሇሕይወታችን ምን 

እንዯሚናገሩ ዯጋግመን እናመሇክታሇን፡፡ ሇአሁኑ ግን፣ ሌንከተሊቸው የሚገቡንን አጠቃሊይ መመሪያዎች 

በአጭሩ እናቀርባሇን፡፡ አስቀዴመን መሇኮታዊ ጸጋን እንመሌከት፡፡ 

መሇኮታዊ ጸጋ 

እግዙአብሔር ሇአብርሃም ብዘ ምህረትን አዴርጎሇታሌ፣ ይህም በሕይወቱ ጅማሬ ሊይ ብቻ ሳይሆን በምዴር 

በኖረባት በእያንዲንዱቷ ቀን ሁለ ነበር፡፡ ቅደሳት መጻሕፍት በግሌፅ እንዯሚያስተምሩት፣ እግዙአብሔር 

ሇአብርሃም ምህረቱን እንዲሳየ፣ ዚሬም እኛን ወዯ ክርስቶስ ሇማምጣትና ሇማፅናት እግዙአብሔር 

ሇክርስቲያኖች ጸጋን ይሰጣሌ፡፡ ጳውልስ በኤፌሶን 2፡8-9 እንዱህ ጽፏሌ፡- 

ጸጋው በእምነት አዴኗችኋሌና፤ ይህም የእግዙአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይዯሇም፤ ማንም 
እንዲይመካ ከሥራ አይዯሇም፡፡ (ኤፌሶን 2፡8-9) 

በክርስቶስ መዲን የእግዙአብሔር የጸጋ ስጦታ ነው፤ እምነትም እንኳን የሚገኘው ከእርሱ ነው፡፡ በዙያው 

ምህረት መኖራችንን ሇመቀጠሌ በየዕሇት ክርስቲያናዊ ሕይወታችን በእግዙአብሔር ምህረት አብዜተን 

ሌንዯገፍ ይገባናሌ፡፡ ከሚያጸናው ከእግዙአብሔር ጸጋ በስተቀር ታማኝ ሇመሆን የምንጥረው ጥረት ሁለ 

ከንቱ ነው፡፡ 

በዙህም ምክንያት፣ ሙሴን ይከተለ የነበሩ እስራኤሊውያን የአብርሃምን የሕይወት ታሪኮች በሚያዯምጡበት 

ወቅት በሕይወታቸው የእግዙአብሔርን አስዯናቂ ጸጋ እንዯተረደ ሁለ፣ እኛም እግዙአብሔር ሇአብርሃም 

ያሳየውን ምህረት በምናነብበት በየትኛውም ወቅት፣ በግሌም ሆነ በጋራ እግዙአብሔር ሇእኛ ስሊዯረጋቸው 

ነገሮች የምንዯነቅበትን ዕዴሌ እናገኛሇን፡፡ እግዙአብሔር ሇእኛ ብዘ ምህረቱን ገሌጦሌናሌ እናም የእርሱ 

ምህረት እንዳት  ሌንናቀውና ሌንዯገፍበት እንዯምንችሌ ሌንማር ይገባናሌ፡፡ 

የአብርሃም ታማኝነት 

በተመሳሳይ መንገዴ፣ የአብርሃም ታማኝነት መሪ ሃሳብ በብዘ መሌኩ ከክርስቶስ  ተከታዮች ጋር 

ይዚመዲሌ፡፡ ስሇ አብርሃም ሕይወት ስናነብብ፣ አብርሃም እግዙአብሔርን በመታዜ እንዱያገሇግሌ 

የታባቸውን በርካታ ወቅቶች አይተናሌ፡፡ እርግጥ ነው፣ ወዯ ሕይወት ፍፅምና አሌዯረሰም፣ ሆኖም 

የእውነተኛ እምነት ፍሬዎች ግን ይታዩበታሌ፡፡ እግዱህ፣ በብለይ ኪዲንም እንኳን፣ ከእምነት የሚነሳ 

መታዜ ወትር በእግዙአብሔር ምህረትና ጸጋ ሊይ የተመሠረተ መሆኑን ማስታወስ ጠቃሚ ነው፡፡ 

ስሇዙህ፣ ይህንን አፅንዖት የሕገኝነት አንደ ቅርፅ አዴርገን በመቁጠር መሳሳት አይገባንም፡፡ የሆነ ሆኖ፣ እንዯ 

ብለይ ኪዲኑ ሁለ፣ ዚሬም እውነተኛ አማኞች ከእምነት በሚነሳ መታዜ ሇእግዙአብሔር ጸጋ ምሊሽ 

መስጠት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 



17 | የ አ ብ ር ሃ ም  ሕ ይ ወ ት        ት ም ህ ር ት  ሦ ስ ት          መ ነ ኛ ው  ተ ዚ ም ድ  

 

አዱስ ኪዲን በክርስቶስ ተከታዮች ሃሊፊነት ሊይ ዯግሞ ዯጋግሞ አፅንዖት የሚያዯርገው በዙህ ምክንያት 

ነው፡፡ ጳውልስ በኤፌሶን 2፡8-10 ውስጥ ጸጋንና ታማኝነትን ያገናኘበትን መንገዴ አዴምጡ፡፡ 

ጸጋው በእምነት አዴኗችኋሌና፤ ይህም የእግዙአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይዯሇም፤ ማንም 
እንዲይመካ ከሥራ አይዯሇም፡፡  እኛ ፍጥረቱ ነንና፤ እንመሊሇስበት ንዴ እግዙአብሔር አስቀዴሞ 
ያጋጀውን መሌካሙን ሥራ ሇማዴረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን (ርኤፌሶን 2፡8-10) 

ቁጥር 10 በግሌፅ እንዲስቀመጠው፣ ክርስቲያኖች ዚሬም ቢሆን መሌካም ሥራን የማዴረግ ሃሊፊነት 

አሇባቸው፡፡ እግዙአብሔር ሇዴነት የሚያበቃውን እምነት ስሇሰጠን ሇእርሱ ታማኝ መሆን እንችሊሇን፡፡ 

ስሇዙህ፣ የአብርሃም ሕይወት ከሰው የሚጠበቅን ታማኝነት አስመሌክቶ የሚነሳቸውን ነገሮች በምናይበት 

ወቅት ሁለ፣ እነዙያን ከሕይወታችን ጋር የማዚመዴ ሃሊፊነት እንዲሇብን ሌናውቅ ይገባናሌ፡፡ 

ሇአብርሃም የተሰጡ በረከቶች 

በሦስተኛ ዯረጃ፣ ሇአብርሃም የተሰጡት በረከቶች ከክርስቲያኖች ህይወት ጋር ሉዚመደ የሚችለባቸውን 

መንገድች የምንገነብ ሌንሆን ይገባናሌ፡፡ እግዙአብሔር ሇአብርሃምና ሇሩ ታሊቅ የበረከት ተስፋን 

እንዯሰጠው ታስታውሳሊችሁ፡፡ በስተመጨረሻም፣ ታሊቅ፣ ባሇፀጋና ዜናቸው በምዴር ሁለ የወጣ ይሆናለ፡፡ 

በአብርሃም ታሪኮችም ወስጥ እግዙአብሔር አባታችንን ሲባርከው የእነዙህን በረከቶች ፍጻሜ አስቀዴሞ 

በቅምሻ ሲያሳየው ታገኛሊችሁ፡፡ 

ቀዯምት ተዯራሲያኑ እስራኤሊውያን የተስፋቸውን ፍፃሜ እየተጠባበቁ ሳለ ሇአብርሃም የተሰጡት በረከቶች 

በሕይወታቸው ሲፈፀሙ ያዩ እንዯነበረ ሁለ፣ እኛም ዯግሞ ዚሬ እንዯ ክርስቲያኖች ሁለም በሙሊት 

የሚገሇጡበት አንዴ ቀን እንዯሚመጣ በተስፋ እየተጠባበቅን ሳሇ፣ የእነዙህን ተመሳሳይ በረከቶች ቅምሻ 

በእጅጉ አሁን በዙህ እናጣጥማሇን፡፡ አሁን በምንኖረው ሕይወት የምናያቸው በረከቶች ክርስቶስ ሲመሇስ 

የእኛ የሚሆኑትን የፍጻሜ በረከቶች በተስፋ እየጠበቅን የየዕሇት ሕይወታችንን እንዴንመራ በብዘ 

ያበረታቱናሌ፡፡ 

በአብርሃም አማካይነት ሇላልች የተሰጡ በረከቶች 

በመጨረሻ፣ የአብርሃም ታሪኮች እግዙአብሔር በአብርሃም አማካይነት ሇዓሇም ሁለ በሚሰጣቸው 

በረከቶችም ሊይ እንዯሚያተኩሩ ሁለ፣ ክርስቲያኖችም በእኛ አማካይነት ሇዓሇም ሁለ የተሰጡ በረከቶችን 

የምናንፀባርቅበት ዕዴሌ ተሰጥቶናሌ፡፡ አብርሃም ከጠሊቶቹ እንዯሚጠበቅ እና ሇወዲጆቹም በረከት 

እንዯሚሆን እና አንዴ ቀንም ሇምዴር ወገኖቸ ሁለ የእግዙአብሔርን በረከት እንዯሚያስተሊሌፍ ተስፋ 

እንዯተሰጠው ታስታውሳሊችሁ፡፡ ከዙህም በበሇጠ፣ በአብርሃም ታሪኮች ውስጥ፣ በረከቱን ሇሁለም የሰው 

ር የሚያስተሊሌፍበት መሣሪያው አዴርጎ እዙህም እዙያም እንዯተጠቀመበት እናያሇን፡፡ 

የፍጥረት ቀዯምት ተዯሲያን ስሇ እነዙህ ሁኔታዎች ሲረደ፣ በእነርሱ መን በሚገጥሟቸው ሁኔታዎች 

ውስጥ የሚያንጸባርቁባቸውን ዕዴልች ያገኛለ፡፡ ከተሇያዩ የአህዚብ ወገኖች ጋር በሚገናኙበት ወቅት  

ሇዓሇም ሁለ የእግዙአብሔር በረከት መተሊሇፊያ መንገዴ ሆነው ስሇሚያገሇግለባቸው መንገድች ምሪትን 

ያገኛለ፡፡ በእርግጠኝነትም ከጠሊቶቻቸው ይጠበቃለ ዯግሞም ሇጎረቤቶቻቸው የእግዙአብሔርን መንግሥት 

በረከቶች ሇማዲረስ ወዯፊት ይገሰግሳለ፡፡ 

በተመሳሳይም መንገዴ፣ ዚሬም እኛ ክርስቲያኖች እነዙህን ጭብጦቸ በሕይወታችን ተግባራዊ ማዴረግ 

ይገባናሌ፡፡ እኛም የእግዙአብሔር ጥበቃ በዘሪያችን አሇ ዯግሞም የእግዙአብሔርን መንግሥት እስከ ምዴር 

ዲርቻ ዴረስ በማዴረስ ሇምዴር ወገኖች ሁለ በረከት ሇመሆን ብርታትን እናገኛሇን፡፡ 
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4. ማጠቃሇያ 

በአብርሃም ሕይወት መነኛ ተዚምድ ሊይ በሚያተኩረው በዙህ ትምህርት፣ በአባታችን ሕይወት ሊይ 

የሚያጠነጥኑት የፍጥረት ምዕራፎች ሇዚሬው የእኛ ዓሇም እንዳት አግባብነት እንዲሊቸው መርምረናሌ፡፡ 

በመጀመሪያ፣ ክርስቲያኖች ይህን የመጽሏፍ ቅደስ ክፍሌ መቅረብ ያሇባቸው ወዯ አብርሃም ታሊቅ ር ወዯ 

ክርስቶስ በማትኮር መሆኑን አስምረንበታሌ፡፡ በአብርሃም ሕይወት የምናያቸውን ጭብጦች ክርስቶስ 

የፈፀመባቸውን መንገድች ይመሇከታሌ፡፡ ከዙህም ባሻገር፣ የአብርሃም ሕይወት እንዳት በቤተክርስቲያንም፣ 

በአብርሃም  የወሌ ር ተግባራዊ እንዯሚሆንም አይተናሌ፡፡ በክርስቶስ ውስጥ ያለ ወንድች፣ ሴቶችና ሌጆች 

በእነዙህ የቅደሳት መጻሕፍት ክፍልች አስተምህሮ መሠረት እንዳት መኖር እንዲሇባቸው ተመሌክተናሌ፡፡ 

በፍጥረት ውስጥ የሚገኘውን የአብርሃምን ሕይወት በበሇጠ ቅርበት ስንመሇከት፣ የአባታችንን ሕይወት 

በዚሬው ሕይወታችን የምናዚምዴባቸውን በርካታ እዴልች እናገኛሇን፡፡ ሙሴ ስሇ አባታችን አብርሃም 

የጻፈው ታሪክ ሌባችንን የሚስበው ወዯ አባታችን ብቻ ሳይሆን፣ ወዯ አብርሃም ር ወዯ ክርስቶስም፣ 

ዯግሞም እኛም በክርስቶስ የአብርሃም ሌጆች ሇአብርሃም የተሰጡ ተስፋዎች ወራሾች ወዯሆንንበት አስዯናቂ 

ማንትነም ጭምር ነው፡፡ 


