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ም ስ ጋ ና  እ ና   ቡ ራ ኬ   

 

 

ከዚህ በታች ያሉትን የአገልግሎት ክፍሎችና ወገኖችን ጌታ ይባርካችሁ  እንላለን። 

 

1. ጥናቶችን በትጋት እያዘጋጁ ያሉትን አገልጋዮች በሙሉ  

2. የቤት ለቤት ህብረቶችን በማስተባበር እየተጉ ያሉትን አገልጋዮች  

3. የቤት ለቤት ህብረቶችን በመምራት የሚተጉትን መሪዎችን  

4. በቤት ለቤት ህብረቶች እየተሳተፉ ያሉትን ወንድሞችንና እህቶችን   

5. የእግዚአብሔር ቃል እንዲጠና ቤታቸውን የሰጡትን ወገኖች እና  

6. የቤተ ክርስቲያናችንን መሪዎች  

በጸሎታችን ሁልጊዜ አንረሳችሁም! እናንተም እንዲሁ አስቡን።  

          ከአገልግሎት ክፍሉ 
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የመሳፍንት መጽሐፍ ጥናት ክፍል ሁለት 

አጠቃላይ መግቢያ 

ጥናት  1 

የመሳፍንት መጽሐፍ ጥናት ክ ፍ ል  አንድ የተሳተፈን ወገኖች እንደምናውቀው የኢያሱን መጽሐፍ 

የመጨረሻዎቹን ምዕራፎች (የኢያሱ 21፡43-24:33 ) ለመሳፍንት መጽሐፍ ጥናት እንደመግቢያ 

አድርገን አጥንተናልአ። ማለትም በኢያሱ መጽሐፍ ሕዝቡም ይሁን የየነገዱ መሪዎች ወይም 

ሽማግሌዎች ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖርና እርሱን ለማምለክ  ያደረጉትን ቃል ኪዳን እና በመሳፍንት 

መጽሐፍ ክ ፍ ል  አንድ (ከመሳ 1:1-3:6 እና መሳ 17:1-21:25) ደግሞ ከኢያሱ በኋላ የነበረው 

ትውልድ በግል፣በቤተ ሰብ፣በነገድና በሀገር ደረጃ ምን ያህል የእግዚአብሔርን መንገድ ትተው 

የአህዛብን መንገድ እንደተከተሉና ውጤቱንም እንዳጨዱ አይተናል። 

 

ከክፍል  አንድ ጥናት የመግቢያ ሀሳብ ለማስታወስ ያህል በመሳፍንት መጽሐፍ መግቢያ (መሳ1፡1-3፡

6) አንድ ወሳኝ ዐረፍተ ነገር ተጽፎ እናገኛለን። ይህም እንደሚከተለው ይላል “የእስራኤልም ልጆች 

በእግዚአብሔር ፊት ክፉ የሆነ ነገር አደረጉ” የሚለው ዐ/ነገር ነው (በምዕ 2፡11)። እንዲሁም 

በመጽሐፉ መደምደምያ በሁለት ክፍሎች እንደሚከተለው ተጠቅሷል “…ሰውም ሁሉ በፊቱ 

መልካም መስሎ የታየውን ያደርግ ነበር”መሳ17፡6 እንደዚሁም በመሳ 21:25 “በዚያን ዘመን 

በእስራኤል ንጉሥ አልነበረም።እያንዳንዱም ሰው መልካም መስሎ የታየውን ያደርግ ነበር” ብሎ 

ይዘጋል። እነዚህ ከላይ የተጠቀሱ ዐረፍተ ነገሮች የተያያዙ ናቸው። እነርሱንም ለመረዳት መጀመሪያ 

ማየት ያለብን “የእግዚአብሔር ፊት” የሚለውን ቃል ነው። ይህ በእግዚአብሔር ዓይን ፊት “ክፉ” 

የሆነው ነገር ግን፥ በእስራኤል ልጆች እይታ “መልካም”  ወይም “ በፊታቸው መልካም” የሚመስል 

ሕይወትና አገልግሎት ነበር። በአጭሩ በራሳቸው መንገድ ይሄዱ ነበር።  

 

የመሳፍንት ዘመን ዋነኛ ችግር የእስራኤል ልጆች የሚያደርጉትን ነገር ወይም የሚኖሩትን ኑሮ 

የሚመዝኑበት መመዘኛ የተነገራቸው የእግዚአብሔር ህግ (ቃል) ሳይሆን የራሳቸው ውስን አስተሳሰብ፣

የአከባቢው አህዛብ ልምምድ ወይም ስሜት መሆኑ ነበር (“ሰውም ሁሉ በፊቱ መልካም መስሎ 
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የታየውን” ያደርግ ነበር)። ችግራቸው እራሳቸውን ከጣኦት አምላኪ ህዝብ ጋር ማነጻጸር ነበር። 

የእነዚህ ሰዎች ሀሳብ ከእግዚአብሔር ህግ ጋር ተቃራኒ ነበር። በኑሮአቸው ልዩ ልዩ ችግሮች 

ሲገጥሟቸው መፍቴሄውን የሚፈልጉት በራሳቸው መንገድና በአህዛብ የአምልኮ ልምምድ ነበር።

በዚህም ምክንያት በፊጹም አይሳካላቸውም ነበር። 

 

በዚህ የመሳፍንት ክፍል ሁለት ጥናት ደግሞ የእስራኤላውያንን የመንፈሳዊ ሕይወታቸውን አዙሪት 

ከግለሰቦችና ከህዝቡ ሕይወት ልምምድ እናያለን። የአዙሪት ወይም የድግግሞሽ ሕይወት ማለት፦ 

በመታዘዝ ሕይወት ምክንያት በድል መኖር፣ ባለመታዘዝ ወይም ጣኦትን በማምለክ ምክንያት ለአህዛብ 

መንግስታት ባሪያ ሆኖ መኖር፣ከዚያም ከደረሰባቸው መራራ ኑሮ የተነሳ መጮኽ ወይም ንሰሃ 

በመግባትና ከጣኦት አምልኮ በመመለስ  በሰላምና በድል መኖርን ያመለክታል። ይህንን ሀሳብ በዚህና 

በሚቀጥሉት ጥናቶች የምንመለከት ይሆናል። አስቀድመን የባለፈውን የመሳፍንት መጽሐፍ  ጥናት 

ክፍል አንድን ማስታወስና ለሚቀጥሉትም ጥናቶች መጸለይ ይሆናል። 
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የመወያያ ነጥቦችና የጸሎት ጥያቄዎች 

1. ከኢያሱ የመጨረሻዎቹ  ምዕራፎች  ጥናቶች (ኢያሱ 21፡43-24:33) ባጠቃላይ ምን 

የምናስታውሳቸው ነገሮች አሉን? ጊዜ ውስደን በማሰብ እናካፍላለን። 

2. እንዲሁም ከመሳፍንት ክፍል አንድ ጥናት (ከመሳ 1:1-3:6 እና መሳ 17:1-21:25) ማስታወስ 

የምንችላቸውን ነገሮችን በማካፈል ተወያዩ።  

3. መሳ 17:6 እና 21:25 እናነባለን። ምን ያስተምረናል? የተረዳነውን እናካፍላለን። 

4. በዚህ ጥናት የመጨረሻው አንቀጽ ላይ “የእስራኤላውያንን የመንፈሳዊ ሕይወታቸውን አዙሪት 

ወይም ድግግሞች” የተባሉት ነገሮች ምንድ ናቸው? ተወያዩ 

5. በዚህ ክ ፍ ል  ሁለት ጥናት ስለምንመለከታቸውም ነገሮች ተነጋገሩ። 

6. በመጨርሻም በሚቀጥሉት የጸሎት ርዕሶች በመጸለይ የዛሬውን ጥናት እንጨርሳለን፦ 

• ስለ ቤተ ክናችንና ስላለፈው ክ ፍ ል  አንድ ጥናት እግዚአብሔርን በማመስገን እንጸልያለን 

• በዚህም ክ ፍ ል  ሁለት ጥናት ጌታ መንፈሳዊ ዓይናችንን እንዲያበራና መጽሐፉን የማንበብ 

ጥማት እንዲሰጠን እንጸልያለን። 

• በዚህ መጽሐፍ ጥናት ጊዜ ማንኛውንም መሰናክሎችን እግዚአብሔር ከፊታችን እንዲያነሳ 

እንጸልያለን። 

• ለራሳችን የጥናት ቡድን ጥንካሬና ጌታ ሁል ጊዜ በመገኘቱ እንዲባርከን እንጸልያለን።  

• ስለቡድናችን አባላት፣ አስጠኚዎች፣አስተባባሪዎችና ስለሌሎችም የጥናት ቡድኖች እንጸልያለን 

• በቡድናችን የሚድኑ ሰዎች እንዲጨመሩ እኛም ወንጌል ሰባኪዎች እንድንሆን እንጸልያለን  
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ጥናት  2 

የንባብ ክፍል ፡- መሳፍንት 3፡7-11 

ር ዕ ስ፡- የእግዚአብሔር ቁጣና ርህራኄ 
ዓላማ፦ እግዚአብሔር ለቁጣ የዘገየ ኃጢአተኛውን የሚቀጣ ቢሆንም ለሕዝቡ የሚራራ አምላክ 

መሆኑን በመረዳት እንደሚገባ እንዲናመልከውና እንድንታዘዘው ለማሳሰብ።  

 

መግቢያ፦ በዚህ በሁለተኛው ክፍል የመጽሐፈ መሳፍንት ታሪክ ጥናት ጸኃፊው ስለእያንዳንዱ 

መስፍን የተጠቀመበት  የአጻጻፉ ዘይቤው ተመሳሳይ ነው። ዘይቤውም አጭር ሆኖ ህዝቡ ከዕምነት 

ማፈግፈግ ወይም አለመታዘዝ፣ጭቆና ወይም መገዛት፣ጩኸት ወይም ንሰሃና ከዚያም መስፍን 

በማስነሳት የእግዚአብሔር መልስ ወይም በጠላቶቻቸው ላይ ድል መስጠት ነው። ይህ የድግግሞሽ 

ህይወታቸው ታሪክ በሁሉም መሳፍንት ተደጋግሞ ተጽፏል።  

 

ጸኃፊው የእግዚአብሔር መንፈስ እንደመራው  ስለ መስፍኑ አጭር ወይም ሙሉ መግለጫ ይጽፋል። 

በመሳፍንት መጽሐፍ 12 መሳፍንት የተጠቀሱ ሲሆን እነርሱም ጎቶንያል፣ናዖድ፣ዲቦራ፣ጌድዎን፣

ዮፍታሄና ሳምሶን ታላላቅ መሳፍንት ሲባሉ ሰሜጋር፣ቶላ፣ኢያዕር፣ኢብዳን፣ኤሎም፣ዓብዶን ደግሞ 

ታናናሽ መሳፍንት ናቸው። ታላላቅ መሳፍንት በጦርነት እስራኤልን ከአህዛብ ነገስታት ባርነት ነጻ 

ያወጡ የነበሩ ሲሆን ታናናሾቹ ደግሞ ፈራጆችና ብዙም ዝርዝር ነገሮች ያልተጻፈላቸው ናቸው። 

 

በዚህ ክፍል ጥናት ከእነዚህ ሌላ በመሳፍንት ዘመን ስለተፈጸመው የሩት መጽሐፍ ታሪክና ከመሳፍንት 

ዘመን ወደ እስራኤላውያን የነገስታት አስተዳደር ከመሸጋገራቸው በፊት የነበሩትን የካህኑን ዔሊንና 

የመስፍኑን ሳሙኤልን ታሪክ እናጠናለን። የእነዚህ ታሪክ ከመሳፍንት የመጨረሻዎቹ ዘመናት ጋር 

የሚመደቡ በመጽሐፈ ሳሙኤል የተጠቀሱ ናቸው። ሳሙኤል የመጨረሻ መስፍን መሆኑ የታወቀ 

እውነት ሲሆን ዔሊ ደግሞ ብሔራዊ ካህን ነበር።  

 

በዛሬው ጥናት የምንመለከተው የጎቶንያል ታሪክ ከመሳ 3:7-11 ሲሆን ታሪኩም ከዚህ በኋላ ላሉት 

ጥናቶች ሁሉ ምሳሌ ሆኖ የሚያገለግል ይሆናል። 



8 
 

መሳ 3:7-11  

የክፍሉ ጭብጥ ሃሳብ  

ቁጥር 7 “የእስራኤል ኃጢአት”   

“የእስራኤልም ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ክፉ የሆነውን ነገር አደረጉ” የሚለው በመሳፍንት መጽሐፍ 

ሰባት ጊዜ ተጠቅሶአል ይገኛል። በመግቢያው ከመሳ1፡1-3፡6 ማለትም  ክ ፍ ል ጥናት አንድ ልይ 

አንድ ጊዜ ማለትም በመሳ 2፡11 ሲሆን በተቀሩት ክፍሎች ውስጥ  ደግሞ ስድስት ጊዜ ተጠቅሶ 

አናገኛለን።  

በእነዚህ ቁጥሮች የተገለጠው ኃጢአታቸው በመጀመሪያ “እግዚአብሔርን መርሳታቸውና” ቀጥሎም 

ሌሎች አማልክትን ማምልካቸው ነው። በዘዳግም 6 እግዚአብሔር አስቀድሞ ካስጠነቀቃቸው ክፋቶች 

አንዱ ወደ ከነዓን ሲገቡ እግዚአብሔርን እንዳይረሱ ነው። ዘዳግም ምዕራፍ 6ን በራሳችሁ ጊዜ ማጥናት 

ተገቢ ነው። በዚህ ክ ፍ ል  የተጠቀሰው “መርሳት” ማለት ለእግዚአብሔር እውቅና አለመስጠት፣

እርሱን መከተልን መተውና እንዲሁም እርሱ ለሰጠው ትዕዛዛት አለመገዛት ነው።  እግዚአብሔርን 

በመርሳታቸው ምክንያት ሌሎችን አማልክትን ለማምለክ በቅተዋል።  

ቁጥር 8 “የእግዚአብሔር ቁጣ ነደደ”  

 

“የእግዚአብሔ ቁጣ” በዚህ ቁጥር መሠረት የእስራኤል ልጆች ባደረጉት ክፉ ነገር ማለትም ባአልምንና 

አስታሮትን በማምለካቸው ምክንያት የእግዚአብሔር ቁጣ እጅግ እንደነደደና ለመስጴጦምያ ንጉስ 

ለኩስርስቴም ለስምንት ዓመት እንዲገዛቸው አሳልፎ እንደሰጣቸው ይናገራል።    

ቁጥር 9-11 “የእስራኤል ጩኸትና የእግዚአብሔር መልስ” እስራኤላውያን በመስጴጦምያ ንጉስ 

በኩስርስቴም የደረሰባቸውን መከራና ባርነት መሸከም ሲያቅታቸው የነበረአቸው የመጨረሻው ምርጫ 

ወደ እግዚአብሔር እንዲያድናቸው ድምጻቸውን ማሰማት ወይም መጮህ ነበር። እግዚአብሔርም 

ጩኸታቸውን ሰምቶ ጎቶንያል የሚባለውን መስፍን እንዲታደጋውቸ አስነሳላቸው። 

 

 በዚህ ክ ፍ ል  የተጠቀሰ ጎቶንያልና በመሳ1:14 ላይ የተጠቀው መስፍን አንድ ዓይነት ሰው ሲሆን 

ልዩነቱ ጎቶንያል በምዕራፍ 1 አንድን ከተማ ከጠላት እጅ አስለቅቆ የነበረ ሲሆንበዚህ ክ ፍ ል  ደግሞ 
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ለቤተሰቡና ለጎሳው ብቻ ሳይሆን፥ ለእስራኤል ህዝብ ከእግዚአብሔር የተነሳ መስፍን ነው። ይህ 

ጎቶንያል በኢያሱ 15:17 እና በ1ዜና 4:13-14 ተጠቅሶ ይገኛል። 

ቁ.10 “የእግዚአብሔርም መንፈስ በእርሱ ላይ ነበር፥ በህዝቡም ላይ ይፈርድ ነበር”  እግዚአብሔር 

ያስነሳው ህዝቡን ከመጣው ጠላት እንዲያድንና ለህዝቡም እንዲፈርድም ጭምር ነበር። ጎቶንያል 

እስኪሞት ድረስ በእርሱ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ነበር። ሌላው ከዚህ ክ ፍ ል  የምንማረው 

እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ የሚሾመው እርሱ የመረጠውና መንፈሱን ያኖረባቸው መሪዎች 

መሆናቸውን ነው።   

ቁ.11 ህዝቡም ወደ እግዚአብሔር ሲመለሱ እግዚአብሔርም መሳፍትን ሲያስነሳላቸው ምድሪቷ ሰላም

 ታገኝ ነበር።    
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የመወያያ ጥያቄዎች   

1. በመግቢያ መሠረት በመሳፍንት መጽሐፍ ስንት መሳፍንት እንደተጠቀሱ፣የትኞቹ ታላላቅ እና 

የትኞቹ ታናናሾች እንደሆኑና እንዲሁም ልዩነታቸውን ተወያዩ። 

2. የእስራኤላውያን የድግግሞሽ ሕይወት ማለት ምን ማለት ነው? አብራሩ 

3. መሳ 3:7 መሠረት “በእግዚአብሔር ፊት ክፉ የሆነውን ነገር አደረጉ” ሲል ይህ ማለት ምን ማለት ነ

ው?  

4. በክፍሉ ማብራሪያ መሠረት “እግዚአብሔርን መርሳት” ማለት ምን ማለት? 

5. መሳ 3:8ን ስናነብ የእግዚአብሔር ቁጣ የነደደበት ምክንያት ምንድ ነው?  

(ዘዳ 6፡14-15  ይነበብ)  

6. እግዚአብሔር የእራሱን ህዝብ ለጣላቶቻቸው አሳልፎ የሚሰጥበት ምክንያት ምንድ ነው?  

7. በመሳ 3:9 መሠረት የእስራኤል ህዝብ ወደ እግዚአብሔር የጮኹበት ምክንያት ምንድ ነው?   

8. በቁ.9 መሠረት የእግዚአብሔር ርህራሄ ለህዝቡ የተገለጠው እንዴት ነው? 

9. “የእግዚአብሔር መንፈስ በእርሱ ላይ ነበር” የሚለው ሀሳብ ምን ያስተምረናል? ይህስ ሀሳብ ከአዲ

ስ ኪዳን ትምህርት ጋር እንዴት እንረዳለን (ዮሐ 14:15-16፣ 1ቆሮ 6:19)  

10. መሳ 3:10 መሠረት የእግዚአብሔርና የጎቶንያል ድርሻ በማነጻጸር ተወያዩ ። ይህ ምን 

ያስተምረናል?  

11. ከዛሬው ጥናት ስለ እግዚአብሔር ቁጣና ርህራሄ ምን ተማራችሁ አካፍሉ  

መደምደምያ:- 

እግዚአብሔር ታጋሽ አምላክ ቢሆንም አለመታዘዝን ይቀጣል። በእርሱ ቅጣት ውስጥ ያለው 

ግለስብ፣ቤተሰብም ይሁን ሀገር ወደ እርሱ የአድነኝ ድምዕ ሲያሰማ፥ እግዚአብሔር የሚራራና 

የሚያድን  አምላክ ነው። 
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ጥናት 3  

የምንባቡ ክ ፍ ል ፡- መጽሐፈ መሳፍንት 3፡12-31  

ር ዕ ስ፡- የእስራኤል የውድቀት አዙሪት ወይም ድግግሞሽ   

የ ጥ ና ቱ ዓላማ  

እግዚአብሔር የሰጠንን የድል ሕይወት በድካማችን ምክንያት ሳናስነጥቅ መመላለስ እንዳለብን ማስገንዘብ 

መግቢያ፦  

ባለፈው ጥናት እግዚአብሔር በጎቶልያ በኩል ህዝቡን እንዴት እንደታደገ አይተናል። ይሁን እንጂ 

የእስራኤል ህዝብ የተሰጣቸውን ሁለተኛ እድል በመጠቀም አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር 

አስተካክለው መኖር ሲገባቸው አሁንም በሌላ የውድቀት አዙሪት ውስጥ ገብተው እናያቸዋል።  

ስለዚህ ከዚህ በላይ የተጠቀውን ሀሳብ በዛሬው ጥናት በዝርዝር በንባቡ  ክፍል  መሠረት 

የምንመለከተው ይሆናል።   

መሳፍንት 3፡12-31  የ ክ ፍ ል  ጭ ብ ጥ  ት ን ታ ኔ   

መሳ 3፡12 “እስራኤላውያን እንደ ገና በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ድርጊት ፈጸሙ”። ይህ “እንደ ገና” 

የሚል ሀረግ እስራኤላውያን የገቡበትን ተመሳሳይ ውድቀት ያመለክታል። እስራኤላውያን እንደገና 

እግዚአብሔርን በደሉ። ከዚህ በፊት ኃጢአት ሰርተው የተቀበሉት ቅጣትና፥ እግዚአብሔርም 

በምህረቱ ከሰጣቸው ዳግመኛ እድል መማር አልቻሉም።   

 

እግዚአብሔር ኃጢአታቸውን አሁንም ቀጣ።  የቀጣበት መንገድ ደግሞ ከእነርሱ በሚያንስ ህዝብ 

ነው፦ሞዓብ፡ የእስራኤል ህዝብ ቀይ ባህርን ሲሻገር ሰምቶ የፈራ (ዘጸ 15፡15). በዘኁልቁ 21-25 

እንደምናየው የሞዓብ ንጉሥ እስራኤልን በጉልበት ማጥፋት ቢፈራም፥ በበለዓም በኩል ሊረግማቸው 

ሞክሯል። ይህ የሚያሳየው የሞዓብን ጠላትነት ነው። ነገር ግን በመሳፍንት ዘመን እስራኤላውያን 

ከሞዓባውያን ጋር ስላም እንደነበሩ በመጽሐፈ ሩት እናያለን። ሰለዚህ በመሳፍንት 3፡12 የምናየው 

በአንድ ወቅት እስራኤላውያንን ይፈራ የነበረ፥ በሌላ ጊዜ ከእስራኤል ህዝብ ጋር ሰላም የነበረ ሀገር 

እስራኤልን  እንደገና እንደደፈረ ያሳያል። የእስራኤል ህዝብ እግዚአብሔርን ሲበድል፥ ድሮ እስራኤልን 

ይፈራ የነበረ፥ ዛሬ እስራኤልን ስደፍር ይታያል።   
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በቁጥር 13 እንደሚነግረን ሞዓብ ሌሎች ሁለት ህዝቦችን አስተባብሮ በእስራኤል ላይ መነሳቱ 

ብቻውን ትንሽ መሆኑን ወይም  እስራኤልን መፍራቱንም ጭምር መሆኑን ይነግረናል። የእስራኤል 

ህዝብ ወደ ከነዓን ሲገባ መጀመሪያ ያጠፉአትን ኢያሪኮን (ዘንባባም ያለባትን ከተማ) ያዙ። ሞዓብ 

ከዮርዳኖስ በስተምስራቅ የሚገኝ አገር ቢሆንም፥ ከዮርዳኖስ በስተምዕራብ የምትገኘውን ኢያሪኮን 

ያዙ። ይህ የሚያሳየው፥ እስራኤልን ቦታ እያስለቀቁ መሆናቸው ነው።   

በመሳ 3፡14 መሠረት የእስራኤል ህዝብ ለ18 ዓመታት የተገዙት ለሞዓብ እንደሆነ ነው። ቁጥር 

15 እስራኤላውያን ከሞዓብ ከደረሰባቸው መከራ የተነሳ ሲጩሁና እግዚአብሔርም ከቢኒያም ነገድ 

ናኦድን ሲያስነሳላቸው እናያለን።   

መሳ 3፡16 23  እስራኤላውያን ግብር ለመክፈል  ወደ ሞዓብ በሄዱበት ጊዜ ናዖድ የሞዓብን 

ንጉስ ዔግሎንን በሰይፍ እንደገደለው ያስረዳል።   

 መሳ 3፡24-31 ናዖድ ንጉሱን ገድሎ ከተመለሰ በኋላ ለወንድሞቹ ጠላቶቻቸውን የሞዓብን 

ህዝብ ድል እንዳደረጉ እናያለን።   

ቁ.31 እንደሚነግረን የእስራኤል ህዝብ ከ80 ዓመታት ዕረፍት በኋላ እንደገና ወደ አዙሪት 

ሕይወት እንደተመለሱ እናያለን።      
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የመወያያ ጥያቄዎች   

1. መሳ 3:12 መሠረት “እንደገና…” የሚለው ቃል ምንን ያመለክታል? ሀሳቡን አብራሩ?  

2. በቁ.13 መሠረት  የእስራኤላውያን ያለመታዘዛቸው ውጤት ምን እንዳስከተለባቸው ተወያዩ?  

3. በዘጸ 15፡15ና በዘኁልቁ ምዕራፍ 21፡25-26 እስራኤል ሞዓብን ስናይ አሸናፊው ማን ነበር? ምን 

ትምህርት አለው?  

4. በመሳ 3፡13-14 መሠረት ሌሎች ነገሥታትን ጨምሮ መነሳቱ ምን ያስተምረናል?  

5. መሳ 3:13-18 ስናነብ በአስራ ስምንት ዓየመገዛትና የመከራ ዓመታት ውስጥ የሆኑትን ነገሮች 

በቅደም ተከተል ተወያዩ    

6. በዚህም ዕራፍ መሠረት እስራኤራላዊያን በናዖድ እጅ ለሞአብ ንጉሥ ግብር መላካቸው ስለ 

እስራኤል ህዝብ ምን ያስረዳል?  

7. መሳ 3:23-30 እግዚአብሔር ከናዖድ ጋር እየሰራ እንደነበር ይህ ክ ፍ ል  ምን ያስረደናል?   

 

መደምደሚያ  

በህይወታችንም ሆነ በአገልግሎታችን ዘመን ሁሉ በጥበባችን ሳይሆን በእግዚአብሔር መንፈስ 

እየተደገፍን እግዚአብሔርን ልናገለግል ይገባል። 
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ጥናት  4 

የንባብ ክፍል መሳፍንት 4:1-24 

ከ ው ድ ቀ ት  ያ ለ መ ማ ር  ች ግ ር 

ዓላማ፦  

ከድካማችን በመማር ከወድቀት የድግግሞች ሕይወት ወጥመድ አምልጠን በእምነት ወደ ፊት መገስገስ 

እንዳለብን ማስገንዘብ 

መግቢያ፦ 

እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው የተሰጠውን የተስፋ ምድር በኢያሱ መሪነት በውስጡ ይኖሩ የነበሩትን 

ህዝቦች ተዋግተው እያሸነፉ እርስታቸውን ወርሰዋል።ማንም በፊታቸው ሊቆምም ሆነ  ሊቋቋማቸው 

የቻለ አልነበረም። ኢያሱ ከሞተ በኋላ የተነሳው አዲሱ ትውልድ የተገኘውን ድል ጨብጠው እና 

ጠብቀው መኖር አልቻሉም። እንዲያውም በተቃራኒው በምድሪቱ ውስጥ ከሚኖሩ ህዝቦች ጋር በብዙ 

ነገሮች በመጠላለፍ እግዚአብሔርን ያስቆጡት ነበር። ከዚህ በፊት በነበረው ምዕራፍ ጥናታችን ።

የእስራኤል ህዝብ በወድቆ መነሳት አዙሪት ውስጥ መግባት መጀመራቸውን ታሪክ ተመልክተናል። 

በዚህ ምዕራፍም የምንመለከተው የዚሁ የወድቆ መነሳት አዙሪቱ ቀጣይ ታሪክ ነው።  

 

እስራኤል በዚህ በወድቆ የመነሳት የድግግሞሽ ሕይወት ውስጥ ገብተው መሸከርከራቸው በዙሪያቸው 

ለነበሩት ጠላቶቻቸው የጥቃት ተጋላጭ እና ሰለባ የሆኑበት ምቹ ጊዜ ነበር። በኢየሱ መሪነት ምድሪቱን 

በወረሱበት ጊዜ በፊታቸው መቆም እንኳን ያልተቻላቸው ጠላቶቻቸው ይሄንን ምቹ ጊዜ በመጠቀም 

ከየአቅጣጫው ዘመቻ ለማስገበር ችለዋል። በመጀመሪያ በመስጴጦምያ ንጉስ ኩሰርሰርቴ ለስምንት 

ዓመታት በመቀጠል የሞአብ ንጉስ ዔግሎ ደግሞ ለአሥራ ስምንት አመት ተሸንፈው በባርነት ማቀዋል። 

ህዝቡ በተጨነቀ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር በመጮህ በመጀመሪያ፡ ጎቶንያል በመቀጠል ናዖድ መስፍን 

አስነስቶላቸው ከጠላቶቻቸው ታድገዋቸዋል።ይሁን እንጂ እግዚአብሔር በጠላቶቻቸው ላይ 

የሰጣቸው 
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ድል እና ለእነሱም የሰጣቸውን የእንደገና የምህረት እድል ብዙም ሳይጸኑበት በዛሬው ክ ፍ ል ም 

በከነዓን ንጉስ በኢያቢስ ለሃያ ዓመታት የተገዙበትን የእስራኤልን ህዝብ የወድቆ መነሳት አዙሪት ታሪክ 

እንመለከታለን። 

የክፍሉ  አጭር ማብራሪያ (መሳፍንት 4:1-24) 

መሳ 4፡1-3  

 “1 ናዖድ ከሞተ በኋላ እስራኤላውያን እንደ ገና በእግዚአብሔር ፊት ከፉ ድርጊት ፈጸሙ። 2 

ስለዚህም እግዚአብሔር በሐጾር ሆኖ ይገዛ ለነበረው ለከነዓን ንጉሥ ለኢያቢስ አሳልፎ ሸጣቸው።” 

ናዖድ የሞአብን ንጉስ ኤግላግን አሸንፎ ምድሪቷን እና ህዝቡን ከጠላቶቻቸው ለሰማንያ ዓመታት 

ያሳረፈቸው  ከሞተ በኋላ።አንድ ትውልድ በማይሞላ እድሜ ውስጥ እግዚአብሔርን በመርሳት።ከዚህ 

ቀደም ያደርጉትን በደል እና ክፋት  አመጻ ሁሉ እንደ አዲስ መፈጸም ሲጀምሩ።እግዚአብሔር ለከነዓን 

ንጉሱ ለኢያቢስ አሳልፎ ሰጣቸው። በዚህኛው ዙር ህዝቡ ተጨንቀው ወደ እግዚአብሔር ቢጮህም 

ሢሳራ ለሃያ ዓመታት ሲያጨንቃቸው እነደ ነበር እናያለን። 

መሳ 4፡4-7 

በዚያን ጊዜም በእስራኤል ላይ ትፈርድ የነበረችው ነብይት ዲቦራ ስትሆን።ባርቅን አስጠርታ።

እግዚአብሔርም ከንፍታሌም እና ከዛብሎን ሰራዊት እንዲያዘጋጅ ከዚያም የከነዓን ንጉስ የጦር አለቃ 

የነበረውን ሢሳራን በእጁ አሳልፎ ይሰጥሃል የሚለውን ዜና ስትነግረው እናገኛለን። 

መሳ 4፡8-11፦  

ባርቅም።የነብዪቱን የዲቦራን መልዕክት ከሰማ በኋላ።ወደ ውጊያው ለብቻውን እንደማይወጣ 

ይልቁንም ነብዪቱ ዲቦራ አብራው እንድትዘምት ቃል ያስገባታል።ዲቦራም በዚህ ድርጊቱ ለእርሱ 

ሊሆን የነበረው ሞገስን ሌላ ሴት እንደሚሰጥ አብስራው አብረው ለመውጣት ተስማሙ። 

 

መሳ 4፡12-16 

ሲሳራም ባርቅ የጦር ዝግጅት እያደረገ የመሆኑን ዜና በሰማ ጊዜ።በመካናይዝት ትጥቅ 

የተደራጀውን ዘጠኝ መቶ ጦር በእስትራቴጂክ በሆነችው የቂሶን ወንዝ ሰበሰባቸው።ነቢዩቱ ዲቦራም 

ባርቅን ይሄ ጠላቶቹን ሊመታ የሚችልበት ምቹ ጊዜ አድርጓ እግዚአብሔር እንደሰጠው በተረዳ ጊዜ 

ሰራዊቱን ይዞ ከታቦር ወረደ።ገና ጦርነቱ ፊሽካ ከመነፋቱ በፊት እግዚአብሔር በሰይፍ ስለት ሢሳራን 
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እና ሰራዊቱን ሁሉ አስደነገጣቸው።እነሱም እግሬ አውጪኝ ብለው ከነመሪያቸው ተበታተኑ። ባርቅም 

ጠላቶቹን እየተከታተል አሳዶ በሰይፍ መታቸው።  

ከቁጥር 17-22 

ሲሳራም እግሬ አውጪ ብሎ ሲሸሽ ወደ ኢያዔል ቤት ገብቶ በተሸሸገበት።ኢያዔል አድብታ 

በተኛበት ከመሬት ጋር አጣብቃ ገደለቸው።ባርቅምን በመንገድ ባገኘችው ጊዜ የሢሳራን ግዳይ 

አሳየቸው 

ከቁጥር 23-24 

ለሃያ ዓመታት ህዝቡን አስጨንቆ ይገዛ የነበረውን የከነዓን ንጉስ ኢያቢስን እግዚአብሔር 

በህዝቡ ፊት አዋረደው። የእግዚአብሔር እጅም እንደ በረታችበት እና እንደከበደችበትም 

እንመለከታለን። 
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በመሳ. 4: 1 የተጠቀሰው መስፍን ናዖድ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ አበርክቶው ምንድን ነበር? 

2. በመሳ. 4:2 ህዝቡ በከነዓናዊው ንጉስ በኢያቢስ እጅ የወደቁት እንዴት ነው? ጭቆናውስ ለስንት 

ዘመን ነበር? (መሳ2:14 ,3:8) 

3. ከመሳ.4:3 ህዝቡ ከመከራ የተነሳ በጮኩ ጊዜ የእግዚአብሔር ምላሽ ምንድን ነበር? ከዚህ 

ቀደም ከነበረው ምላሽ ጋር አንድ ነው? መሳ3:9 ያነጻጽሩት፤ 

4. ከቁ. 4፡5-7  በጊዜው በህዝቡ ላይ ፈራጅ እና ነብይት የነበረችው ዲቦራ ለባርቅ ያቀረበችው 

የመልዕክት ይዘት ምንድን ነበር? ዲቦራ ከመነሳቷ በፊት የነበረው ሁኔታ እንዴት ነበር?(መሳ 

5:7-8) 

5. ከመሳ.4: 8-11   የባርቅ ምላሽ እና ወደ ጦርነቱ የወጡበት ሁኔታ እንዴት ነበር? ከዚህ 

በመነሳት ባርቅ በዕብ 11:32  ከእምነት አባቶች ጋር መጠቀሱን እንዴት ትመለከቱታላችሁ?  

6. ከመሳ. 4:12-13 ሢሳራ ለባርቅ ወደ ታቦር ተራራ መውጣት የሰጠው ምላሽ እንዴት ነበር? 

7. ከመሳ.4: 14-16 የእግዚአብሔር ከባርቅ ቀድሞ መውጣት በጦርነቱ ሂደት ያስከተለው ውጤት 

ምን ነበር ? (መሳ5:20-21)  

8. ከመሳ. 4: 17-22 የሢሳራ ፍጻሜ በኢያዔል እጅ እንዴት እንደነበር ተወያዩ? ድል በፈረስም 

ሆነ ከፈረሰኛው ብዛት እንዳልሆነ ምን ያስተምራል? 

9. ከመሳ.4:23-24 የዚህ ምዕራፍ ታሪክ የተጠናቀቀው እንዴት ነው? ለዚህ ታሪክ በዚህ መልክ 

መጠናቀቅ ወሳኙ ሚና የተጫወተው ማን ነው ትላላችሁ? 

10. ካዛሬው ጥናት ምን ተማርን? 

መደምደሚያ፦ 

ከወድቀታችን ሳንማር ቀርተን በውድቀት አዙሪት ውስጥ በመሽከርከር ምንም ዓይነት መንፈሳዊ 

እድገት ሳናሳይ ዘመናችንን ልንጨርስ አይገባም። ድካማችንን መረዳት እና ማወቅ ቁልፍ ነገር ነው። 

ልባሞች ከሆንን ደግሞ ከውድቀታችን ተምረን ይልቁንም ጥንካሬችንን እንድናሰባስብ የሚረዳን 

ይሆናል።   ከወደቅንበት በጌታ ምህረት ተነስተን ዳግመኛም በዚያ ድካም ወጥመድ ላለመያዝ ወስነን 

በእምነት ጉዞ ወደፊት መገስገስ ይጠበቅብናል ወይንም ያስፈልገናል። 
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ጥናት  5 
ስለ ሕዝቡና ስለ መሪዎች እግዚአብሔርን ማመስገን 

የንባብ ክፍል መሣፍንት 5:1-31 
ዓላማ፦ 

የመልካም መሪዎችና የተሰጠ ሕዝብ ምንጭ የሆነውን እግዚአብሔርን ማመስገን እንዳለብን 

ለማስገንዘብ 

መግቢያ፦ 

ይህ ክፍል በእስራኤል ነቢይት የነበረቺው ዲቦራና የጦሩ አዛዥ ባርቅ የከነዓንን ንጉስ ኢያቢስን ድል 

ባደረጉ ወቅት ለእግዚአብሔር የምስጋናን ቅኔ የተቀኙበት ታሪክ ነው። ይህ ቅኔ ስለ ምህረቱና ስለ ድንቅ 

ሥራው በእስራኤል ስም ለእግዚአብሔር የቀረበ የምስጋና መዝሙር ነው። በዚህ ታሪክ በተለይ 

የዛብሎንና የንፍታሌም ሕዝብ ለሕይወታቸው ሳይሳሱ ተጋድለዋል። የእግዚአብሔርን ጦርነት ለመዋጋት 

የመሪዎች የልብ መዘጋጀትና የሕዝብ ሙሉ ትብብር ወሳኝ ነው። በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር ለሕዝቡ 

የሚዋጋ ግንባር ቀደም ሆኖ እንደሚነሳ መሳፍንት 5:4 እንደሚከተለው ይተርክልናል፦ “እግዚአብሔር 

ሆይ ከሴይር በወጣህ ጊዜ ከኤዶም ምድርም በተነሳህ ጊዜ ምድር ተንቀጠቀጠች ።ሰማያትም ዝናብ 

አዘነቡ ...” ስለሆነም ባለታሪኩ እግዚአብሔር ዲቦራንና ባርቅን፣ የተሰጡ መሳፍንትን፣ ከዋክብትን፣ 

የቂሶንን ወንዝ እንዲሁም ኢያኤልን በማስነሳቱ መመስገን እንዳለበት በቁጥር 2 ላይ ተገልጿል።  

በሌላ በኩል ደግሞ ነገርን በማሰላሰልና በመዘግየት ጦርነቱን ችላ ያሉ ነገዶች እንደነበሩ ከቁጥር 

15-17 ባለው ክ ፍ ል ፡እንመለከታለን።ይህም  እግዚአብሔር ተዋግተን እንድናሸንፍ በሰጠን መስክ 

በመካከላችን አንዳንድ የማይሳተፉ ወገኖች ቢኖሩም የተሰጡ መሪዎችና አብረው የሚዘምቱ የተሰጡ 

ወገኖች ካሉ ድል ማድረጋችን አስተማማኝ ስለሆነ እነዚህን መሪዎችና፡ሕዝቡን የሰጠንን የድሉን ባለቤት 

እግዚአብሔርን ልናመሰግን እንደሚገባን ያመላክተናል። 
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የ ም ዕ ራ ፉ  አጭር ማብራሪያ 

ከቁጥር 1-2  

ፈራጅ እና ነብይቱ ዲቦራ እና ባርቅ ጋር ጦርነቱ በድል ከተጠናቀቀ በኋላ እግዚአብሔርን 

ለህዝቡ መሪ ስላስነሳላቸው ወይንም ስለ ሰጣቸው።ህዝቡም እግዚአብሔር ለሰጣቸው መሪዎች 

ስለታዘዙ እና ስለ ተከተሉ።በሌላ አባባል በመሪዎች እና በህዝቡ መካከል ስለ ነበረው መቀባበል 

እግዚአብሔርን በቅኔ ያወደሱበት ክ ፍ ል  ነው። 

ከቁጥር 3-6 

በእነዚህ ቁጥሮች በህዝቡ ውጊያ ውስጥ የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት እንዴት እንደ ነበር ሰዎች 

እንዲያውቁት እና እንዲረዱት በቅኔ የሚያውጁበት ክ ፍ ል  ሲሆን።እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ 

ፍጥረታት ሳይቀሩ ምላሽ እንደሰጡ እና ለእግዚአብሔር ህዝብ እንዴት እንደተባበሩ ከታሪክ ድርሳንም 

በመጥቀስ ያሳያል።  

መሳ 5፡7-8 

እነዚህ ቁጥሮች እግዚአብሔር ዲቦራን ለህዝቡ ፈራጅ እና ነብይት አድርጓ ከማስነሳቱ በፊት  

የእስራኤልን ህዝብ የነበረበትን መንፈሳዊ፣ሞራላዊና መታደራዊ አቋም እንዴት እንደ ነበር በቅኔ 

የተገለጸበት ክ ፍ ል  ነው  

ቁጥር 9 

እግዚአብሔርን ለህዝቡ ስለ ሰጠው አለቆች ወይንም መሪዎች እና ህዝቡም መሪዎቹን ተከትሎ 

በፈቃደኝነት ነፍሳቸውን እስከ መስጠት ድረስ ስለመታዘዝ በድጋሚ የቀረበ የምስጋና ቅኔ ነው። 

ከቁጥር 10-19 

በጦርነቱ ሂደት እንዴት እንደ ነበረ እና የእስራኤልን ህዝብ ከግለሰብ እስከ ነገድ ከእግረኛ እስከ 

ፈረሰኛው ከተራ ተዋጊ እስክ የጦር መሪዎች አሰላለፉን እና አቋሙን እንዴት እንደ ነበር በዝርዝር 

ለማሳየት የተሞከረበት ሲሆን በተጨማሪም በጦርነቱ ተባባሪ የሆኑትን እና በቸልታ ያሳለፉትንም 

ወገኖች ለይቶ ለማሳየት ጥረት የተደረገበት የቅኔ ክ ፍ ል  ነው። 

ከቁጥር 20-23 

በተካሄደው ጦርነት የእግዚአብሔርን ጣልቅ ገብነት ድርሻ ከማመልከቱም ባሻገር ፍጥረታትም 

ከከዋክብት እስከ ወንዞት እና ነፋሳትን ጨምሮ በዚህ የጦርነት ሂደት ውስጥ የነበራቸውን መተባበር 

እና አብርክቶ በቅኔ ለመግለጽ የተቻለበት ክ ፍ ል  ነው። 
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ከቁጥር 24-31 

በነብይት ዲቦራ የተነገረውን የትንቢት ፍጻሜ የሢሳራን በኢያዔል እጅ መውደቁን እና ጦርነቱ በሢሳራ 

ሞት መደምደሙን።ከማብሰሩም በላይ ከተገኘው ድል በተጓዳኝም የምርኮውን መከፋፈል።

የእስራኤልን ጠላቶች በመርገም ለእግዚአብሔር ታማኝ ለነበሩት ቡራኬን በማቅረብ ቅኔው 

ተደምድሟል።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. መሳ 5፡1-2 ባለው መሰረት የዲቦራን ቅኔ መቀኘት ምክንያቱን ይዘርዝሩ 

2. መሳ. 5:1-5 በዚህ ክ ፍ ል  በተጨማሪ ሰዎች እንዲገነዘቡት በቅኔ የተገለጸው  ነገር ምንድን ነው? 

3. ዲቦራ ከመነሳቷ በፊት የእሥራኤልን ሁኔታ ያብራሩ (ቁ. 7-8) 

4. መሳ 5፡9 መሠረት ዲቦራ እግዚአብሔርን እያመሰገነች ያለችበትን ምክንያት ምንድ ነው? ይህስ 

እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር እንዲሰራ ምን ወሳኝነት አለው? 

5. ከቁ.10-13 ስናነብ በዚህ ስለ እስራኤላውያን አሰላለፍ በቅኔ እንዴት ነው የተገለጸው? 

6. መሳ 5፡14-16,23 በጦርነቱ በመሳተፋቸውና ባለመሳተፋቸው የተመሰገኑና የተተቹትንና በማነጻጸር 

ተነጋገሩ  

7. መሳ 5፡20-22 መሠረት በጦርነቱ የእግዚአብሔር ተሳትፎ እንዴት እንደተገለጸ ተወያዩ  

8. ከ24-27 በጦርነቱ ሂደት ላይ የኢያኤል አበርክቶ በቅኔ እንዴት ነበር የተገለጸለው? 

9. ከ28-31 መሠረት የጦርነቱ ድምዳሜና በቅኔው እንደተገለጸ ተወያዩ 

10. ከዛሬው የህብረት ውይይት ምን እንደተማርን አካፍለን በጸሎት እንጨርሳለን። 

መደምደሚያ 

እግዚአብሔር ሲፈጥረን በሙሉ ፈቃድ፣ስሜትና ዕውቀት ነው። በእስራኤላውያን ታሪክ 

እግዚአብሔር ሕዝቡን ለማዳን በሉዓላዊነቱ ለአንዳንድ ልዩ መለኮታዊ ተልዕኮዎች ካልሆነ በስተቀር 

የሚሾማቸውን መሪዎችንም ይሁን የሚከተሉትን ህዝብ ለውጊያና ለውርስ እንዲሁም ጣኦትን 

እንዳያመልኩ ፈቃቸውን ሲጠይቅ እናያለን። የዘላለምን ሕይወት ማግኘትም ይሁን ማገልገል በፈቃዳችን 

ላይ የተመሠረተ ነገር ነው። ፈቃዳችንን ለእርሱ መስጠት የበረከትና የድል ሁሉ ጅማሬ ነው። 
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ጥናት 6 
ለሥራው ለይቶ ብቁ የሚያደርግ እግዚአብሔር 

መሳ 6:1-24 
ዓላማ፦ 

የዚህ ጥናት ዓላማ በተደጋጋሚ በእራሱ ውድቀትም ይሁን በተለያዩ ምክንያቶች ተስፋ የቆረጠውን 

ሰውና ህዝብ እግዚአብሔር በሉዓላዊ ማንነቱ ወይም ጣልቃ ገብነቱ ነገራቸውን መለወጥ እንደሚችል 

ማሳየት 

መግቢያ 

በዚህ ክፍል እንደምንመለከተው እንደገና የእግዚአብሔር ሕዝብ የከነዓናውያንን የሕይወት ዘይቤ አሜን 

ብለው በመቀበል ወደ ቅይጥ ኃይማኖት ተመልሰው እንደገቡና ከዚህም የተነሳ ምድያማውያን 

በአማሌቃውያንና በምሥራቅ ነገዶች ታግዘው ለሰባት ዓመት እስራኤልን እንዲወሩና እንዲያስጨንቁ 

እግዚአብሔር ፈቀደ (መሳ 6:1)። እስራኤላውያን በውድቀታቸው ምክንያት በጠላቶቻቸው 

ይደርስባቸው በነበረው ጫና ተስፋ ቆርጠው ስለነበረ እስራኤላውያን በተራራ ላይ ጉድጓድና ዋሻ ምሽግ 

ሰርተው ይኖሩ ነበር። ሰብሎቻቸው በዋሻና  በወይን መጥመቂያ ውስጥ ተደብቀው ይወቁ ነበር (ቁ 2- 

11)። ተስፋ ከመቁረጣቸውም የተነሳ ወደ እግዚአብሔር ድምጻቸውን ያሰሙትም የነበሩበት ሁኔታ 

ከአቅማቸው በላይ ስለሆነባቸው ብቻ ነበር።   

 

የክፍሉ ጭብጥ ማብራሪያ 

ቁ.1 የእስራኤል ሕዝብ እንደገና ተመልሰው እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ ሕይወት ውስጥ 

ስለገቡ እግዚአብሔር ለሰባት ዓመት እንዲገዙ ለምድያማዊያን አሳልፎ ሰጣቸው። ምድያማውያን 

አብርሃም ከኬጡራ ከወለዳቸው ልጆች አንዱ ነው (ዘፍጥረት 25:1-2) 

ቁ. 2-5 በእነዚህ ቁጥሮች ምድያማዊያን ከሌሎች አሥር የምስራቅ ሀገሮች ጋር በመተባበር 

እስራኤልን እጅግ ያስጨንቋቸው ነበር። በእነርሱ ላይም እየሰፈሩ ቡቃያቸውንና ግመሎቻቸውን 

ያጠፉና ምድራቸውንም ያጠፉ ነበር።  

ቁ. 6 ምድያማውያን ካደረሱባቸው መከራ የተነሳ እንዲታደጋቸው ወደ እግዚአብሔር ሲጮሁ 

እናያለን። 
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ከቁ. 7-10 ያለው ክ ፍ ል  የሚያመላክተን እሥራኤላውያን ከምድያም ጥቃት የተነሳ ወደ 

እግዚአብሔር ሲጮሁ የመሸነፋቸው ምክንያት የኃጢአት መዘዝ እንደሆነ እግዚአብሔር ነብዩን ልኮ 

ማስገንዘቡን ነው።  

በቁ. 11-12  “ የእግዚአብሔር መላክ” የሚለውና በቁ. 14 “እግዚአብሔር” የሚለው በግልጽ 

እንደሚታየው አንድ ነው። የሥነ መለኮት ሊቃውንት እንደዚህ ያለውን መገለጥ “ቲዎፋኒ” ይሉታል። 

ይኸውም እግዚአብሔር (መለኮት) ራሱን ለሰው ሲገልጥ ማለት ነው። 

ከቁ. 13-16 ጌዴዎን ለተገለጠለት ለእግዚአብሔር።እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ቢሆን ኖሮ 

እንዴት በእንዲህ አይነት መከራ እና ችግር ውስጥ እናልፋለን።አባቶቻችን የነገሩን ከግብጽ የፈርዖን 

የባርነት ቀንበር በተአምራት ነጻ እንዳወጣቸው ነበር።ታዲያ አሁን በእኛ ጊዜ ተአምራቱ እና አብሮነቱ 

ወዴት ነው በማለት ጥያቄ ሲያቅርብ እንመለከታለን።ይሁን እንጂ እግዚአብሔርም እንዳልተዋቸው 

ካረጋገጠለት በኋላ ይልቁንም ጌዴዎን ተነስቶ በዚህ ጉልበቱ እስራኤልን ነጻ እንዲያወጣ ይነግረዋል።

ጌዴዎንም እራሱን እና የመጣበትን አናሳ ነገድ በመመልከት በምን ተአምር አድርጎ ነው እስራኤልን ነጻ 

ሊያወጣ የሚችለው በማለት መልሶ ይጠይቀዋል፡ እግዚአብሔርም እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ የሚል 

መልስ ብቻ ነበር የሰጠው።ለካንስ እግዚአብሔር የሚሰራው በሰው በኩል ነው።ያኔም ቢሆን ህዝቡን 

ከግጽ ነጻ ሲያወጣ የተጠቀመው ሙሴን ከዚያም ኢያሱን ነበር 

ከቁ. 17-21 

በመቀጠልም ጌዴዎን።የተነገረው ነገር እርግጠኛ ስለመሆኑ ማረጋገጫ እንዲሰጠው በመጠየቅ።

ወደ ቤቱ ሄዶ ፍየል በማረድ ለእግዚአብሔር መልአክ በኢፍ መስፈሪያ ዱቄት ቂጣ እና መረቅ 

አዘጋጅቶ አቀረበለት።የእግዚአብሔር መልአክም ቂጣውን እና የተዘጋጀውን መረቅ በድንጋይ ላይ 

እንዲያስቀምጠው ነገረው።ከዚያም በእጁ በያዘው በበትሩ ጫፍ ሲነካው እሳት ከድንጋይ ውስጥ ወጥቶ 

ቂጣውን እና መረቁን በላው።ወዲያውም የእግዚአብሔር መልአክ ከአይኑ ተሰወረበት። 

 

ከቁ. 22-24 በዚህ ድርጊት የእግዚአብሔር መልአክ መሆኑንን ጌዴዎን ካረጋገጠ በኋላ ታልቅ ፍርሃት 

ወደቀበት።እግዚአብሔርም እንደማይሞት በማረጋገጥ ሲያረጋጋው እንመለከታለን።ከዚያም በዚያ 

ስፍራ ላይ ጌዴዎን ለእግዚአብሔር መሰዊያን ሰራ።የመሰዊያውንም ስም እግዚአብሔር ሰላም ብሎ 

ጠራው።  
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ከቁጥር 22-24 ጌድዎን ከፍየል ጠቦት ከኢፍ መስፈሪያ ዱቄት ጋር ያዘጋጀውን ቁርባን ካቀረበ በኋላ 

ወዲያውኑ የእግዚአብሔር መልአክ ከዓይኑ ከተሰወረበት በኋላ።በእግዚአብሔር መገኘት ፍርሃት 

ውስጥ በመሆኑ።ወዮልኝ የእግዚአብሔርን መልአክ በዓይኔ አይቻለሁና ሊጠፋ ነው ብሎ እያሰበ 

ባለበት።የእግዚአብሔር መልአክ አትፍራ አትሞት ብሎ በማለት አጽናንቶታል።ጌድዎንም ያንን 

ተከትሎ እግዚአብሔር ሰላም ነው ሲል መሰዊያን ሲስራ እናየዋለን።  
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በመሳ. 6፡1 መሰረት  እስራኤላውያንን ከድግግሞሽ የውድቀት ህይወታቸው መውጣት ያቃታቸው 

ለምን ይመስላችሁሃል?  

2. በዘፍጥረት 25:1-2 መሠረት ምድያማውያን እነማን ናቸው? 

3. በቁ.2 መሠረት እስራኤላውያን ምድያማውያን ላመጡባቸው መከራ የራሳቸው መፍትሔ ያደረጉት 

ምን ነበር? ነገር ግን ምን ነበር ማድረግ የነበረባቸው? 

4. ምድያማውያን በእስራኤላውያን ላይ ይፈጽሙት የነበረውን ግፍ ይዘርዝሩ (ቁ. 3-5) 

5. መሳ 6፡6-7 ስናነብ እስራኤላውያን የጮሁበት ጊዜና ምክንያት ምንድ ነው?  

6. ከቁ. 8-10 እንደምንገነዘበው ለእስራኤላውያን የምሬት ጩኸት የእግዚአብሔር መልስ ምን ነበር? 

7. መሳ 6፡11-14 መሠረት ጌዴዎን ስለ ነበረበት ሁኔታና ስለ እግዚአብሔርም የነበረውን አስተሳሰብ 

ምን ነበር? እግዚአብሔር ለእርሱ ከሰጠውስ ምላሽ ጋር ልዩነቱ ምን ነበር? 

8. ከቁ. 15-16 ባሉት ቁጥሮች መሰረት ጌዴዎን ለጥሪው የሰጠውን ምላሽና የእግዚአብሔር  ምንድ 

ነበር? ተነጋገሩ  

9. መሳ 6:17-24 ስናነብ ጌዴዎን በዋናነት  ማረጋገጥ የፈለገው ምን ነበር? በውጤቱስ የጌድዎን 

ምላሽ ምን ነበር? 

10. ከዛሬው ጥናት የተማርነውን ለህብረቱ እናካፍላለን 

መደምደሚያ 

በዛሬው ጥናት እንደተመለከትነው በህይወታችን በምናልፍባቸው ነገሮች ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ 

ብንሆንም እግዚአብሔር ግን በእኛ ላይ ተስፋ የማይቆርጥ ስለሆነ በመለኮታዊ ጣልቃ ገብነቱ እንደገና 

እድል የሚሰጠ አምላክ መሆኑን መገንዘብ አለብን።   

 

 

 



26 
 

ጥናት 7 

የ ም ን ባ ብ   ክ  ፍ ል መሳ፦ 6:25-40 

ኃጢአትን (ጣኦትን ማምለክ) የማስወገድ ውሳኔና እርምጃ 

ዓላማ:-እግዚአብሔር በሕይወታችን አስወግዱ የሚለንን ኃጢአት በማስወገድ በድልና በአሸናፍነት 

ሕይወት የመመላለስን ምስጥር ማስገንዘብ።  

መግቢያ:- በዚህ ክ ፍ ል  በጥቅሉ የጌድዎን አባት ኢዮአስ የሰራውን የበኣልን መሠዊያ  ጌድዎን አፍርሶ 

በምትኩ ለእግዚአብሔር መሰዊያን በመስራት የሚቃጠል መሥዋዕት እንዲያቀርብ ታዟል። ይህንንም 

በመፈጸም ሂደት ውስጥ  በኣል አምላኪ የነበረውን የከተማው ህዝብ ከፍተኛ ቁጣ ቀስቅሷል። በዛሬው 

ጥናታችን እነዚህን ከላይ የተገለጹትንና ሌሎችም ተያያዥ ሃሳቦችን እንመለከታለን፤እንወያለለን። 

የክፍሉ አጭር ማብራሪያ (መሳ 6:25-40) 

መሳ 6፡25-27 ጣኦትን አፍርሶ ለእግዚአብሔር መሰዊያ ሥራ፦ እግዚአብሔር ወደ ተልዕኮ 

ከመላኩ በፊት ጌድዎንን በከተማው “አባትህ ለበኣል የሠራውን መሠዊያ አፍርስ።በአጠገቡ የአሼራን 

ዐምድ ሰባብረህ ጣል” አለው። ማፍርስ ብቻ ሳይሆን ለእግዚአብሔር መሰዊያ እንዲሰራና መሰዋዕት 

እንዲሰዋ እግዚአብሔር ጠየቀው። እርሱም በሌሊት ከሌሎች ጋር በመሆን ታዞ አደረገ። የአሸራ ምስል 

አምድ ወይም ጣኦት በእግዚአብሔር ዘንድ አስጸያፊና የተከለከለ ስለመሆኑ በዘዳ. 16:21፦ “... 

ከማናቸውም ዛፍ የማምለኪያ ዐፀድ አድርገህ አትትከል” በማለት ተገልጿል። ሌላ ትርጉም፦ 

“በምትሰራው መሰዊያ አጠገብ የአሸራን ምስል የእንጨት ዐምድ አታቁም” ይለዋል። 

መሳ 6፡28-32 የጣኦት አምልኮ ፈርሶ ለእግዚአብሔር መሰዊያ በመሰራቱ የአከባቢው ሰዎች 

ጌድዎንን ለመግደል ወስነው ተነሱ። ይህ ደግሞ የእስራኤል ህዝብ ምን ያህልና እንዴት ከእግዚአብሔር 

እንደራቁ ያሳያል። በዚህ ክ ፍ ል  ደግሞ የጌድዎን አባት ኢዮአስ ጣኦት ራሱን መከላከል የሚችል ከሆኑ 

መከላከል ነበረበት ብሎ ሲያስረዳቸውና ህዝቡም ሀሳባቸውን ሲቀይሩ እናያለን።  

መሳ 6:33-36 እነዚህ ቁጥሮች እንደሚነግሩን የምስራቅ ሕዝቦች ተጠራርተው እንደመጡና 

የእግዚአብሔርም መንፈስ በጌድዎን ላይ እንደወረደ ይናገራል በቁ. 34፦ “የእግዚአብሄር መንፈስ 

በጌዴውን ላይ ወረደ” ይላል። “ወረደ” (”ገባበት”) የሚለው ቃል በቀጥታ ሲተረጎም “ለበሰ፣ ልብስን 

አጠለቀ” እንደ ማለት ነው። ይህም ማለት ጌዴዎን የእግዚአብሔርን ህዝብ ለማገልገል ብቁ ይሆን ዘንድ 

የእግዚአብሄር መንፈስ በጌዴዎን አደረ ማለት ነው። በአዲስ ኪዳን (ሐሥ. 1:8፣ 2:1-4) መንፈስ ቅዱስ 



27 
 

በአማኞች ላይ ወርዶ ለእግዚአብሔር ስራ ብቁ እንዳደረጋቸው ማለት ነው። በተጨማሪ በዚህ ክ ፍ ል  

ጌድዎንም በሰሜናዊ ምስራቅ ያሉትን ነገዶች ጥሪ እንዳደረገ ይናገራል። 

መሳ 6፡37-40 ባለው መሰረት የበግ ጠጉሩ ጉዳይ ጌዴዎን እምነቱን ለማጠንከርና 

እግዚአብሔር በእውነት እስራኤልን ይታደግ ዘንድ የጠራው መሆኑን ለማረጋገጥ በትህትና ያቀረበው 

ማረጋገጫ ፈተና ነው። እንደዚህ ያለውን ተዓምር ከእግዚአብሔር በስተቀር ማንም ሊያደርግ 

እንደማይችል ጌዴዎን ያውቃል። የሰውን ተፈጥሮ የሚረዳው አምላክም ተደፈርኩ ሳይል መልስን 

ሰጠ። አስቸጋሪ ሁኔታ ሲያጋጥም በመንፈስ የተሞሉት እንኳን አንዳንድ ጊዜ የፍርሀት ወይም እርግጠኛ 

ያለመሆን ነገር ሊሰማቸው ይችላል። ስለሆነም እግዚአብሔር በእምነታችን እንድንበረታታና 

እንድንደፋፈር ስለሚወድ በትህትና ማረጋገጫ ብንጠይቅ ክፋት የለውም። ችላ ማለቱም ይሁን ሆነ 

ጥሩ ባልሆነ አመለካከት መጠየቁ ትክክል አይመጣም።   
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ከቁ. 25-27 ባለው መሰረት እግዚአብሔር ለጌዴዎን ያዘዘው ምንድን ነው? ምንስ እርምጃ ወሰደ? 

2. ከላይ ከተጠቀሱት ቁጥሮች ስለ እስራኤል ህዝብ ውድቀት ምን እንማራለን? 

3. መሳ 6፡28-32 መሠረት ጌድዎን ምን እንዳደረገና የከተማውን ሕዝብ ጥያቄና የኢዮአስን ክርክር 

ይዘርዝሩ። ይሩበኣል የሚለው የስሙስ ትርጉም ምንድነው? 

4. መሳ 6፡33-35 የእስራኤል ጠላቶቻቸው የመጡባቸው በምን ዓይነት መልኩ ነው? እነዚህን 

ጠላቶቻቸውን ለመርታት የእግዚአብሔር፣የጌድዎንና የህዝቡ ድርሻ ምን ነበር? 

5. መሳ 6፡36-40 የእግዚአብሔር መንፈስ ወርዶበት ሳለ በጌዴዎን ውስጥ የነበረው ጥያቄ ምን  ነበር? 

ምንስ አደረገ?፡ 

6. በቁጥር 39 መሠረት ጌድዎን እንደገና ምልክት መጠየቁ ለምን አስፈለገ? ይህንንስ በተደጋጋሚ 

ምልክት መጠየቅ በምን መልኩ እንደምትረዱ ተወያዩ?  

7. ከዛሬው ጥናት ምን ተማርን? አካፍሉ 

መደምደሚያ 

ጌዴዎን መጀመሪያ እንዲወስድ የተጠየቀውን እርምጃ ማለትም ኃጢአትን ማስወገድ (የቅድስና 

ሕይወትን መኖር) ሲጀምር እግዚአብሔር በውጊያው ድልን ሲሰጠው እንመለከታለን። ስለሆነም 

እግዚአብሔር ያዘዘው የቅድስና ሕይወት መርህ በሕይወትና አገልግሎት ውጤታማነን ያስገኛል። 
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ጥናት 8 

ድል የሚገኘው በእግዚአብሔር አብሮነትና ምሪት ነው  

የ ም ን ባ ብ   ክ  ፍ ል መሳ 7:1-25 

ዓላማ:- 

ከእግዚአብሔር ጋር በመወዳጀትና ምሪቱን በመከተል  ወይም በቁጥር ብዛት ሳይሆን ከእርሱ ጋር ብቻ 

አብሮ በመኖር የተረጋገጠ ድል እንደሚገኝ ለማስተማር  

መግቢያ:- 

ይህ ክ ፍ ል  ስለ ጌድዎን ጥሪ የቀጠለ ሌላኛው የጥናት ክ ፍ ል  ነው። በእነዚህ ቁጥሮች እግዚአብሔር 

ጌድዎንን እንደ መሪ በመጠቀም በጥቂት ቁጥር ምድያማውያን፣አማሌቃዊያውንና ሌሎችንም የምስራቅ 

ህዝቦችን እንዴት እንዳሸነፈ እናያለን። 

 

አጭር ማብራሪያ (መሳ፦ 7:1-25 ) 

መሳ 7፡ 1-8  

ድል የሚገኘው በቁጥር ብዛት እንዳልሆነ  ጌድዎንና ህዝቡ  እንዲያምኑ ከሰላሳ ሁለት ሺ የፈሩት ሃያ 

ሁለቱ ሺህ ሲመለሱ ዐሥሩ ሺህ ብቻ ቀሩ። እግዚአብሔር አሁንም ቁጥሩን መቀነስ እንደሚፈልግ 

ለጌድዎን ስላስረዳው አሁንም ወደ ሚጠጣ ውሃ ዳር በመውሰድ በእጅ ወይም አጎንብሶ ውሃ 

በመጠጣት ምልክት በመለየት ከአሥር ሺ ወደ 300 ዝቅ እንዲል ትዕዛዝ እንደሰጠ ክፍሉ ይነግረናል 

“ሦስት መቶ ሰዎች ውሃውን በእጃቸው እያፈሱ ጠጡ።የቀሩት ሁሉ ግን ለመጠጣት በጒልበታቸው 

ተንበረከኩ”(ቁ.6)። ስለዚህ እግዚአብሔር ምድያማውያንን በሶስት መቶ ሰዎች ብቻ እንደሚያሸንፈ 

ነገረው። በዚህ ምክንያት ትምክህቱ በእግዚአብሔር እንጂ በቁጥር እንዳልሆነ አስረዳው። 

መሳ 7፡ 9-13  

በእነዚህ ቁጥሮች እንደምናየው በመቀጠልም ጌዴዎን በምድያማውያን ላይ አደጋ ለመጣል 

የሚያደፋፍረውን ልዩ ምልክት ያሳየዋል (ክፍሉ ይነበብ)።  “ብዛታቸው እንደ አንበጣ መንጋ የሆነ 

ምድያማውያን፣ አማሌቃውያንና ሌሎችም የምሥራቅ ሕዝቦች በሸለቆው ውስጥ ሰፍረው ነበር።

የግመሎቻቸውም ብዛት በባሕር ዳርቻ እንዳለ አሸዋ ስፍር ቍጥር አልነበረውም”  (መሳ 7:12)። 
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ምንም እንኳን ቁጥሩ የዚህን ያህል የገነነ ቢሆንም ጦርነቱ የእግዚአብሔር እንደሆነ  አስቀድሞ 

እያረጋገጠለት ነው። 

መሳ 7፡14-21  

እግዚአብሔር በጌድዎንና በሶስት መቶ ሰዎች ብቻ እነዚያን ብዙ ሺ ጠላቶቹን እንደሚያሸንፍ 

ጌድዎን አመነ። ሆኖም ጌዴዎን በዚህ ክ ፍ ል  የእግዚብሔርን ምሪት በመከተል ለጦርነቱ ስልት ስቀይስና 

ድል አድራጊነቱን እናያለን። በመጨርሻም እግዚአብሔር ምድያማውያንን አንዱ በሌላው ላይ ሰይፍ 

እንዲመዝ አድርጎ ጦርነቱ በድል ተጠቃሏል።  

በዚህ የድል ትረካ ጠቅለል ባለ መልኩ የሚከተሉትን እውነታዎች ይታያል፦  

1. ለሕዝቡ የድል እርግጠኝነት ወሳኙ የእግዚአብሔር ህልዎትና ምሪት እንጂ የቁጥር ብዛት 

አይደለም። ቁጥራቸው ጥቂት በሆነና ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ባስረከቡ ሰዎች እግዚአብሔር 

ታምር መሥራት ይችላል። ድል በመንፈሱ እንጂ በኅይልና በብርታት አይደለም (ዘካ. 4:6)። 

2. እግዚአብሔር ተቀዳሚ አድርጎ የሚቆጥረው ጉዳይ በመንፈስ ንቁ መሆንና ራስን ለእርሱ አሳልፎ 

መስጠትን ነው እንጂ የቁጥርን ብዛት አይደለም 

3. በህይወታችን የሚያጋጥመንን ትግል ለመቋቋምና ብሎም ለማሸነፍ የመጨረሻው ከፍተኛው 

ምርጫችንና ብርታታችን የሚገኘው ከእግዚአብሔር  ብቻ ነው 

4. ተሳክቶልናል ብለን ብንታበይ የእግዚአብሔርን ኃይልና እርዳታ በሙሉ እንዳንቀበል ዕንቅፋት 

መሆኑ አይቀርም  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. መሳ 7:1-2 መሠረት እግዚአብሔር  የሰራዊቱን ቁጥር ከ32,000 ወደ 300 ዝቅ እንዲያደርግ 

ያዘዘበት ምክንያት ምን ነበር? 

2. በቁ. 3 መሰረት 22,000 ሰዎች ከገለዓድ ተራራ የተመለሱት በምን ምክንያት ነው? ከዚህስ ምን 

እንማራለን? 

3. ከቁ.4-8 ስናነብ ሦስት መቶዎቹ ሰዎች የተመረጡት እንዴት ነበር ስንቅና መለከትስ ያገኙት እንዴት 

ነበር? 

4. በቁ.9-14 የጌዴዎን ፍርሃት እንዲጠፋና እምነቱ እንዲጠነክር ያደረገውን ህልምና ፍቺ ያስረዱ? 

5. ከቁ.15-21 ባለው መሰረት ጌዴዎን 300ቹን ሰዎች ያሰለፈበትን ስልት ያብራሩ 

6. ቁ. 22 ስናነብ እግዚአብሔር መመሪያ ከመስጠቱ በተጨማሪ እርሱ ራሱ በጦርነቱ እንዴት ተሳተፈ 

ተወያዩ  

7. ከቁ. 23-25 መሰረት በጦርነቱ የተሳትፉት ነገደ እሥራኤል እነማን ነበሩ? የሞቱት የምድያም 

መሪዎችስ? 

8. ከዛሬው ጥናት የተማርነውን ነገሮች እናካፍላለን 

መደምደሚያ 

በዚህ ክ ፍ ል  እንደተመለከትነው የእግዚአብሔርን ጦርነት ስንዋጋ መሪውና ስልት አውጪው 

እርሱ እንደሆነ ተገንዝበን ስልታችን በተዕዛዙ መሰረት ብናደርግ ውጤታማ እንደምንሆን ነው። 

ከእግዚአብሔር ጋር የተጣበቀና በእርሱ የሚመራ ምንጊዜም አሸናፊ ነው። 
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ጥናት 9 

ከድል በኋላ ራስን ከተለያዩ ወጥመዶች መጠበቅ  

መሳፍንት 8:1-35 

ዓላማ:-ከድል በኋላ በጥንቃቄና  በማስተዋል  ሕይወት መሄድ እንዳለበት ማሳየት 

መግቢያ:-በሰው ልጆች ሕይወት አንዳንድ ጊዜ ከድል በኋላ ያልታሰበ ተግዳሮት ያጋጥማል። በጌዴዎን 

ሕይወትም ከኤፍሬም ሰዎችም ጋር ይሁን ከሱኮት ሰዎች እንዲሁም ከጵኔኤል ሰዎች ጋር ተግዳሮት 

ነበር። የኤፍሬም ሰዎች ምድያምን ለመውጋት ስትሄድ አልጥራኸንም በማለት አፋጠውት ነበር (8:1-

3) በዚህ ክ ፍ ል  ጌድዎን በጥበብ ሲመልሳቸው እናያለን። በአንጻሩ ምንም እንኳን እነርሱም 

እሥራኤላውያን ቢሆኑም የሱኮትና የጵኔኤል ሰዎች ደግሞ ለደከሙት ሰራዊቶቹ እንጀራን አንሰጥም 

በማለት አሹፈው አበሳጭተውት ነበር (8፡4-18)። ጌዴዎንም ለኤፍሮም ሰዎች በጥበብ በመመለስ 

ለሱኮትና ለጵኒኤል ሰዎች ተገቢውን ቅጣት በመስጠት ተግዳሮቱን ተወጥቶታል። 

 በዚህ ክፍል  ከቁ. 24-27 ያለውን ስንመለከት ጌዴዎን ከእስራኤላውያን ከወርቅ የተሰራ የጆሮ 

ጉትቻን ወስዶ ኤፉድ ሠራ። ኤፉድ በሙሴ ጊዜ በካህኑ መጎናጸፊያ ቀሚስ ላይ እንደ ሽርጥ የሚደረብና 

የ12ቱ ነገደ እሥራኤል ሥም በእንቁ ድንጋይ ላይ የተጻፈበት መደረቢያ ልብስ ነበር።  በሂደት ግን 

የእስራሌል ልጆች ከአህዛብ ጋር እየተደባለቁ ሲሄዱ የአህዛብን ጣኦታትን እየጨመሩ መምጣታቸው 

አይካድም። ጌድዎንም የሰራው ኤፉድ የአህዛብ ልማድ ያለበት ነገር እንደሆነና በአንድ ቦታ የሚቀመጥ 

ጣኦት እንደነበረ ክፍሉ ያመለክተናል። 

 

 

 

 

የ ም ዕ ራ ፉ  አጭር ማብራሪያ፦ (መሳፍንት 8:1-35) 

መሳ 8፡.1-3  

ይህ ክ ፍ ል  እንደ ምድያማውያን እስራኤልን ለአሥራ ስምንት ዓመታት በመከራ ይገዙበት 

ከነበረው ቀንበር ነጻ ለማውጣት እግዚአብሔር ጌዴዎንን አስነስቶ ይዋጋላቸው ነበር።በዚህ የፍልሚያ 

ሂደት ውስጥ የኤፍሬም  ሰዎች ምዳምያንን ለመግጠም ጌዴዎን በወጣ ጊዜ ለምን ለዘመቻው 
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አልጠራኽንም ብለው አባንባጎሮ ሲፈጥሩበት።ጌዴዎንም የኤፍሬም ሰዎች ወደ ጦርነቱ ግንባር 

ባይሰለፉም ለድሉ ያበረከቱት በዘመቻው ላይ ከተሰማሩት የተሻለ መሆኑንን በማስረዳት 

እንደመለሳቸው ይናገራል።  

ከቁ. 4-7 ጌዴዎንም የምድያምን ነገስታት ዛብሄልን እና ስልማናን እያሳደደ ዮርዳኖስን 

እንደተሻገር የሱኮትን ሰዎች አብረውት ለነበሩ ሦስት መቶ ሰራዊት ምግብ እንዲያዘጋጁላቸው ጥያቄ 

አቅርቦላቸው።የሱኮት ሰዎች የዘመቻው ውጤት የሆነውን የዛብሄልን እና የስልማናን መያዝ ሳናይ 

አንታዘዝህም አሻፈረኝ ብለውታል። ጌዴዎንም ሁለቱን ነገስታት ማርኮ ሲመለስ የሱኮትን ሰዎች 

ለእምቢታቸው አጸፋ ቅጣት እንደሚያገኛቸው አሳስቦ ፊቱን ወደ ዘመቻው እንደመለሰ ክፍሉ 

ይናገራል። 

መሳ 8፡8-9 የጴንኤልንም ሰዎች ተመሳሳይ ጥያቄን አቅርቦላቸው እነርሱም ለጌዴዎን የሱኮት 

ሰዎች እንዳደረጉት ተመሳሳይ መልስ ሰጥተውታል። ጌዴዎንም ለሱኮት ሰዎች የሰጠውን ተመሳሳይ 

ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ተናግሮ ወደ ግስጋሴው ተመልሷል። 

ከቁ. 10-13  

ዛብሄልን እና ስልማናን የማሳደዱ ዘመቻ ከብዙ ድካም በኋላ የሁለቱ ነገስታት ሰራዊታቸው 

በጌዴዎን ስለት ተመተው እነሱም ከተማረኩ በኋላ የዘመቻው ፍጻሜ ሆኗል።  

መሳ 8፡14-17  

ከዘመቻው መልስም በመጀመሪያ የሱኮትን ሰዎች ጌዴዎን ወደ ዘመቻ ሲሄድ ስላላገጡበት 

ለጥፋታቸው መቀጣጫ እንዲሆን ከመካከላቸውም ሰባ ሽማጌሌዎችን በምድር እሾክና በኩርችት 

ገረፋቸው።በመቀጠልም ወደ ጵንኤል ሰዎች መጥቶ ለተመሳሳዪ ጥፋት በከተማቸው ያለውን የታወቀ 

ግንብ ለመቀጣጫ እንዲሆን ብሎ አፍርሶ የከተማውን ሰዎች ገድሏቸዋል። 

ከቁ. 18-21 

 በመጨረሻም ጌዴዎን የማረካቸው ሁለቱን የምድያም ነገስታትን ዛብሄልን እና ስልማናን ቃለ 

መጠይቅ ካደረገላቸው በኃል የመጨረሻውን ቅጣት አስተላልፎባቸዋል 

ከቁ.22-23  

የጌዴዎን ዘመቻ በሙሉ ድል በዚህ መልኩ ከተጠናቀቀ በኋላ የእስራኤል ልጆች በአንድ ድምጽ 

ጌዴዎን እና ልጆቹ እንዲገዟቸው ጥያቄ አቅርበውለት።ጌዴዎን እኔም ሆንኩኝ አንገዛችሁ ሊገዛችሁ 

የሚገባው እግዚአብሄር ነው በማለት አጥጋቢ መልስ ሰጥቷቸዋል 
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መሳ 8፡24-27  

ህዝብ ለጠየቁት ጥያቄ መልስ ከሰጣቸው በኋላ በማስቀጠል ጌዴዎንም ከዘመቻው ህዝቡ ካገኘ 

ምርኮ ጉትቻና ጌጣ ጌጡን ሁሉ ሺ ሰባት መቶ ሰቅል በላይ የሆነ ወርቅ በፈቃደኝነት ሰብሰበው 

ሰጡት።ጌዴዎንም የተሰበሰበውን ወርቅ ኤፉድ አድርጎ አሰራው።እስራኤልም ሁሉ ተከትሎ 

አመነዘረበት።ለጌዴዎን እና ለቤቱም ወጥመድ ሆነባቸው። 

ከቁ.28-32  

ጦርነቱ በጌዴዎን አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ምድያማውያን ከዚያ በኋላ በእስራኤል ላይ አንዳችም 

ነገር አልተነፈሱም።ምድሪቱም ለአርባ ዓመት አረፈች።ጌዲዎንም በመልካም ሽምግልና ሞተ በአባቱም 

በኢዮአስ መቃብርም ተቀበረ። 

መሳ 8፡33-35  

ጌዴዎን ከሞተ በኋላ የእስራኤል ህዝብ ተመልሰው በአሊምንም ተከትለው አመነዘሩ።

እግዚአብሄር ጌዴዎንን ተጠቅሞ ያደረገላቸውን ትድግና አላሰቡም።ለጌዴዎን እና ለቤቱም አንዳችም 

ወረታ ሊመልሱ አልቻሉም። 
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. መሳ 8:1-3 ስናነብ ጌድዎን የኤፍሬምን ሰዎች ጥያቄ  ያሰተናገደው እንዴት ነበር?  

2. በመሳ 8፡5-10 መሠረት የሱኮትና የጴንኤል ሰዎች ጌዴዎንን ያላገጡበት ምን ብለው ነበር? እርሱስ 

ምን አላቸው? 

3. መሳ 8፡11-17ን ስንመለከት የሱኮትና የጴንኤል ሰዎች ጌድዎንን ያላገጡበት ምክንያት ምን ነበር? 

4. መሳ 8፡18-21 ባለው ክ ፍ ል  ጌድዎን ያደርገውን አብራሩ? 

5. ጌዴዎን ኤፉዱን የሰራው ከምንድን ነው? ያገኘውስ እንዴት ነው? 

6. በመሳ 8፡24-27 በአውዱ መሰረት ኤፉድ ምንድን ነው? በእስራኤላዊያንና በጌዴዎን ቤትስ 

ያመጣው መዘዝ ምን ነበር? 

7. መሳ 8፡28-31 መሠረት የጌዴዎንን የመጨረሻ የሕይወት ጉዞ ይተንትኑ።   

8. መሳ 8፡33-35 የእስራኤላውያን ሁለት ጥፋቶች ይግለጹ 

9. ከዛሬ ጥናት የተማርነው እናብራራ 

መደምደሚያ 

ጌዴዎን በጥበብና በማስተዋል ከውጭ ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች ቢወጣም ከድል በኋላ ግን እንደ 

እግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑ ሳያረጋግጥ የሰራው ኤፉድ በእስራኤላውያንና በርሱም ቤት ላይ መዘዝን 

አስከትሎበታል። ይህ ድርጊት ከድል ባሻገርም ቢሆን በጥንቃቄና በማስተዋል መመላለስ እንዳለብን 

እንጅ በራሳችን ማስተዋል ማድረጉ እንደማያዋጣን ያሳየናል። 
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መጽሐፈ ሩት 

የሩት መጽሐፍ አጠቃላይ መግቢያ 

 
ከዛሬ ጀምሮ ለሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት የምናተኩረው በሩት መጽሐፍ ጥናት ላይ ይሆናል።  

የሩትን መጽሐፍ ከመሳፍንት መጽሐፍ ጋር ማጥናት ለምን አስፈለ? 

የሩት መጽሐፍ ከመሳፍንት መጽሐፍ ጋር በተመሳሳይ ዘመን በተለይም በጌድዎን ዘመን 

የተፈጸመ ታሪክ እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ (ሩት 1:1 እና መሳ 6: 1-13) ይመልከቱ። በመሆኑም 

በአይሁድ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ መሳፍንት እና ሩት እንደ አንድ መጽሐፍ ነው የተቀመጡት።  

እስከ አሁን በመሳፍንት መጽሐፍ ጥናታችን መመልከት እንደቻልነው በዚያን ዘመን እስራኤልን 

የሚያወጣና የሚያገባ አስተማሪም ሆነ መሪ ስላልነበረ ሁሉም የሚወጣው እና የሚገባው  በዓይኑ ፊት 

መልካም መስሎ እንደታየው ነበር። ከዚህም የተነሳ ህዝቡ የገባበትን መንፈሳዊና ሞራላዊ ኪሳራ ማሳያ 

የሚሆኑ ታሪኮች ከመጽሐፉ መጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ ግልጽ ሆኖ ይታያል። እግዚአብሔር 

የህዝብንም ይሁን የግለሰቦችን ድካም አልፎ የሚሰራ አምላክ እንደሆነ መጽሐፉ ይነግረናል።  

የሩት መጽሐፍን ጥናት ስንጀምር በልባችን  መያዝ ያለብን  በእንደዚህ ዓይነት በተወሳሰብ 

በመሳፍንት ዘመን ውስጥ  እግዚአብሔርን እየፈሩ የሚኖሩ ሰዎች ይገኙ ይሆንን? ለሚል አብይ ጥያቄ 

መልስ የምናገኝ ከመሆኑም ባሻገር እግዚአብሔርን እየበደሉ በወድቀት ከዚያም በንሰሃ እየታደሱ 

መልሰው የቀደመውን በደል ወይንም ወድቀት እየደገሙ የመኖርን አዙሪትን ወጥመድ ሰብሮ መውጣት 

የሚቻልበትንም መፍትሄውን የሚያመለክተን ጥናት ይሆናል።  
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ጥናት 10 

የንባብ ክፍል ሩት 1: 1-22 

የእግዚአብሔርን ታማኝነትና ምህረት ማሰብ 
ዓላማ፦  

በምናልፍበት አስቸጋሪ ነገር መካከል የሚሆነውን ነገር ብቻ እየተመለከትን ተስፋ እንዳንቆርጥ 

ለማስገንዘብ 

መግቢያ፦  

በዚህ ክፍል ጥናት አቤሜሌክ የተባለው በቤተ ልሄም ይሁዳ ነዋሪ የነበረው ሰው ቤተሰቡን ሁሉ 

በመያዝ  ወደ ሞዓብ ሄዶ በዚያ ቆይታቸውም የገጠማቸውን እንመለከታለን።  

የምዕራፉ አጭር  ማብራሪያ፦ 

 

ሩት 1፡ 1-5  

በመሳፍንት ዘመን በቤተ ልሄም ይሁዳ ነዋሪ የነበረው አቤሜሌክ የተባለው እስራኤላዊ ሰው በአገሩ 

ላይ ራብ ስለነበር ባለቤቱን እና ሁለት ወንድ ልጆቹን በመያዝ ወደ ሞዓብ ምድር በመሄድ ኑሮ 

ይጀምራሉ። በሞዓብ ቆይታቸውም በመጀመሪያ አቤሜልክ ቤተሰቡን በሞት የተለየ ሲሆን ሁለቱ 

ልጆቹም ሞዓባዊ ሚስቶችን አግብተው ኑሮቸው የቀጠሉ ቢሆንም ከአሥር ዓመታት በኃላም ሁለቱም 

በመሞታቸው እናታቸው ኑኃሚን ብቻዋን ከሁለት ምራቶቿ ጋር ትቀራለች። 

ከቁ. 6-14 ከዚያም እግዚአብሔር ህዝቡን እስራኤልን እዳሰባቸው እና የሚበላ እንደሰጣቸው 

የሚያበስረውን ዜና ለኑኃሚን ጆሮ ይደርሳል እርሷም ወደ ቤተ ልሄም ይሁዳ ለመመለስ መወሰኗን 

ለምራቶቿ ስትነግራቸው ሁለቱም ወደምትሄድበት ምድረ ተከትለዋት ለመሄድ ፈቃደኞች መሆናቸውን 

ቢነግሯትም ኑኃሚን ግን ፈቃደኛ ባለመሆኗ ዖርፋ ተሰናብታት ስትቀር ሩት ግን በውሳኔዋ በመጽናት  

አማቷን  ወደ ምትሄድበት ምድር ተከትላት ስትወጣ እንመለከታለን 

ከቁ. 15-18 ሩት አማቷን ተከትላ ለመሄድ የከፈለችው ዋጋ ቀላል አልነበረም ምድሯን፣ ህዝቧን፣ 

የምታመልከውን ጣዖት (ካሞሽን) እና ዘመዶቿን ሁሉ  ትታ ኑኃሚንን ተከትላ የማታውቀውን ምድር፣ 

ህዝብና አምላክን መርጣ ኑኃሚን የሚገጥማትን ማንኛውንም ዓይነት ነገር አብራ ለመቀበል የኑኃሚን 

እጣ ፈንታ ለመጋራት ጨክና ወጥታለች። 
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ከቁ. 19-22 በመጨረሻም ኑኃሚን ወደ ቤተ ልሄም ይሁዳ ስትመለስ አብረዋት ወደ ሞዓብ ከሄዱት 

ቤተሰቦቿ ሦስቱ በሞት የተለዩአት በመሆኑ በሀዘን፤ በብቸኝነት፤በባዶነትና በምሬት ስሜት ተውጣ 

ነበር የተመለሰችው እዚያም እንደደረሰች ቀድሞ የሚያውቋት ሰዎች ደስታና ሃዘን በተቀላቀለበት 

ስሜት ሆነው ተቀብለዋታል።  
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ከሩት 1: 1-2 የክፍሉ ታሪክ የተፈጸመው መቼ እና የት ነው? ባለ ባታሪኮቹስ እነማን ናቸው? 

(መሳ 6: 1-6,13) ይነበብ። 

2. ሩት 1:1 የደረሰው ረሀብ ምክንያቱ ምንድን ነው? ከመሳ 6:1-5 ጋር በማነጻጸር ተወያዩበት። 

3. በ1:1 ታሪኩ ከተፈጸመበት ጊዜ በመነሳት የህዝቡ ኑሮ ምን ይመስል እንደ ነበር አስረዱ? (መሳ 

2:11-14, 17:6) ይነበብ። 

4. ከ1:1-2 ይህን ቤተሰብ ከይሁዳ ወደ ሞዓብ ያመጣበት ምክንያት ምን ነበር? ስለ ሞዓብ ታሪክ 

ተነጋገሩ ዘዳ 23:3-6, ዘፍ 19:30-38 ይነበብ። 

5. ከ1:3-5 የአቤሜሌክን ቤተሰብ በሞዓብ ምድር ቆይታቸው የገጠማቸው አሳዛኝ ነገር ምንድን 

ነበር? ለኑኃሚን የቀራት ተስፋ ምንድን ነው? 

6. ከ1:6-14 ኑኃሚን የሰማችው ዜና ምን ነበር? ከሰሙት ዜና በመነሳት እሷና ምራቶቿ 

ስለወሰዱት እርምጃ በዝርዝር ተነጋገሩበት?  

7. ከ1:15-18 ሩት አማቷን ተከትላ ለመሄድ የወሰደችው የጸና አቋም ከምን የመነጨነው 

ትላላችሁ? የወሰደችውን እርምጃ ከባድ የሚያደርጉትን ጉዳዮች ተወያዩ? 

8. ከ1:19-22 ኑኃሚን በህይወቷ ስለደረሰባት ነገር እንዴት ነው የገለጸችው? ልትቆጥረው ይገባል 

የምትሉት መልካም ነገር ምንድን ነው?  

9. ከዛሬው የጥናት ክ ፍ ል  የቀረላችሁን ወይንም ልባችሁን  የነካው ነገር ካለ አካፍሉ? 

መደምደሚያ:- 

ሰዎች ስለሆንን ቶሎ የሚታየን የጎደለው እና ያጣነውን ነገር ነው ይሁን እንጂ ቆም ብለን  

እወነታውን ለማየት መሞከር የተሻለ ይሆናል። ሲጀመርስ ቢሆን አንዳች ነገር ይዞ ወደ ምድር የመጣ 

ማን ነው? ሁላችንም ባዶችንን ነው የመጣነው  ያገኘነውን ሁሉ የእኛ ነው የምንለውም ቢሆን ሁሉን  

የተቀበልነው ከእግዚአብሔር ነው ይህችን ምድርም ለቀን ስንሄድም ቢሆን አንዳችም ነገር ይዘን 

መሄድ አንችልም። ስለዚህ መጉደል መሙላቱን ብቻ እያየን የምንመላለስ ሰዎች መሆን የለብንም። 

ይልቁንም ተገብቶን ሳይሆን በቸርነቱ እና በታማኝነቱ እግዚአብሔር ያደረገልንን እየቆጠርን በሚሆነው 

ነገር ተስፋ ሳንቆርጥ የጀመርነው የእምነት እሩጫ በትእግስት መጨረስ ይኖርብናል።  
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ጥናት 11 

የንባብ ክፍል ሩት 2: 1-23 

ር ዕ ስ፦ ሙሉ ደመወዝ ይከፈላል ( አሁንም ተስፋ አለ) 
ዓላማ፦ የምናደረገውን ነገር ሁሉ ስናደርግ ሙሉ ደመወዝ እንደምንቀበል እርግጠኞች ሆነን 

ልናደርገው እንደሚገባን ለማሳሰብ ነው። ወይንም ያሰብነው ነገር ሳይሆን ቀርቶ ድንገት ነገሮች 

ከቁጥጥራችን ውጪ ቢሆኑም እንኳን ከእግዚአብሔር ቁጥጥር ውጪ እንዳይደሉ ለማስገንዘብ ነው። 

 

መግቢያ፦ ኑኃሚን ከቤተልሄም ይሁዳ ወደ ሞዓብ የሄደችው ከባለቤቷ ከአብሜሌክ እና ከሁለት 

ወንድ ልጇቿ ጋር ሲሆን ባለቤቷ እና ሁለቱ ልጇቿ በሞዓብ ምድር ስለሞቱ ወደ ቤተ ልሄም 

የተመለሰችው በምራቷ በሩት አጃቢነት በሀዘንና በምሬት ስሜት ተውጣ ነበር።  እዚያም እንደደረሰች 

ቀድሞ የሚያውቋት ሰዎችና ጎረቤቶቿ ያደረጉላትን አቀባበል በምዕራፍ አንድ ጥናት ተመልክተናል። 

በዛሬው ጥናት ደግሞ ቤተ ልሄም ይሁዳ ከደረሱ በኋላ የኑኃሚንና የሞዓባዊቷን የሩትን ቀጣይ ታሪክ 

ይሆናል።  

የ ም ዕ ራ ፉ  አጭር ማብራሪያ 

ሩት 1፡1-3 ቦዔዝ ኃያል ሰው ብሎ ሲል በሚኖርበት ማህበረሰብ መካከል በሀይማኖቱም ይሁን 

በመልካም ባህሪው የተከበረ ሰው መሆኑን ያመለክታል። ኑኃሚን እና ሩት ወደ ቤተ ልሄም ከተመለሱ 

በኋላ ሕይወት መቀጠል ስለነበረበት ለዚህ የሚያስፈልገውን ዋጋ ሁሉ ለመክፈል የተዘጋጀችው ሩት 

በቤተ ልሄም የገብስና የስንዴ መከር መሰብሰቢያ ወራት ስለነበር በሙሴ ህግጋት መሰረት አጫጆች 

መከር ሲሰበስቡ በማሳው ላይ ወድቆ የሚቀረውን ለድሆች ይተውላቸው ስለነበር ሩት አጫጆችን 

ተከትላ ለዕለት ጉርሳቸው የሚሆን ገብስ ለመሰበሰብ ወደ እርሻ ማሳው ለመሄድ ተነስታለች። 

ከቁ. 3-7 በዚህ ውሳኔዋ መሰረት ሩት እግሯ እንደመራት ስትሄድ በመጀመሪያ ባገኘችው የገብስ ማሳ 

የአጫጆቹን አለቃ ፈቃድ አግኝታ ቃርሚያዋን መሰብሰብ ጀምረች። የተወሰኑ ሰዓታት ካለፉ በኋላም 

የማሳው ባለቤት የሆነው ባለጠጋው ቦዔዝ ሰራተኞቹን ሊያይ ወደ እርሻው ብቅ ብሏል። እዛ እንደ 

ደረሰም ከመጣበት ጉዳይ ይልቅ ቃርሚያ ሰበሳቢዋ ሩት ትኩረቱን በመሳቧ  ቦዔዝም ከአጫጆቹ አለቃ 

ስለ ሴቲቱ ማንነት በመጠየቅ ኑኃሚንን ተከትላ የመጣችው ሞዓባዊቷ ሩት መሆኗን ለመረዳት ችሏል። 

የአጫጆቹም አለቃ ጨምሮ ሩት ወደ ማሳው በመምጣት ያቀረበችለትን ቃርሚያ የመሰብሰብ ጥያቄ 
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እንደተቀበላትና እርሷም ፈቃዱን ካገኘት ጀምሮ ያለ አንዳችም እረፍት በትጋት እየቃረመች መሆኗን 

ጨምሮ አብሯርቶለታል። 

ከቁ. 8-10 ቦዔዝም የአጫጆቹ አለቃ የነገረውን ካደመጠ በኋላ ወደ ሩት ቀርቦ የመከር መሰብሰቢያው 

ወራት እስኪጠናቀቅ ድረስ ያለ አንዳች ስጋት በየዕለቱ እየመጣች ቃርሚያ መሰብሰብ እንድትችል 

ለሰራተኞቹ መመሪያ የሰጠላት መሆኑን አስረድቷታል። በተጨማሪም ውሃ ቢጠማት ፍለጋ 

እንዳትቸገር በማሰብ ሰራተኞቹ ከቀዱት ውሃ መጠጣት የምትችል እንደሆነ ሲያረጋግጥላት፤ ሩትም 

በመሬት ላይ በግንባሯ ተደፍታ በፊት ስላገኘችው ሞገስ አግራሞቷን እና ሞዓባዊ ሴት ሆና ሳለች 

ተቀባይነት ማግኘቷም ያጫረባትን ጥያቄም አልሸሸገችም። 

ከቁ. 11-13 ቦዔዝም ሩት ያቀረበችለትን ጥያቄ ሲመልስ፦ ባሏ ከሞተ በኋላ አባቷንና እናቷን 

የተወለደችበትንም ምድር ትታ ቀድሞ ወደ ማታውቀው እንግዳ ህዝብ የመጣችው ሃዘንተኛዋን እና 

ደጋፊ አልባዋን ኑኃሚንን ተከትላ በመምጣት ያደርገችውን መልካም ነገር ሁሉ መስማቱን በመግለጽ 

ለዚህ አድራጎቷም እግዚአብሔር ሙሉ ደሞዟን እንዲከፍላት ከልብ የመነጨ ጸሎት እና ባርኮት 

አልነፈጋትም። 

ከቁ. 14-16 የምሳ ሰዓትም በደረሰ ጊዜ ቦዔዝ ሩት ቀርባ ከሰራተኞቹ ጋር ተቀምጣ ምሳዋን እንድትበላ 

የተዘጋጀውን እንድትጠጣ ጋብዟታል። ሩትም ምሳዋን በልታ ከጠገበች ኃላ የተረፋትን ለኑኃሚን 

ቋጥራ አስቀምጣለች። እንዲሁም ከምሳ በኋላ ለአጫጆቹ በተጨማሪም ሲያጭዱ አውቀው ከነዶው 

እንዲተውላት እና ማንም እንዳይተናኮሳት መመሪያ ሰጥቶላት ቦዔዝ ወደ መጣበት ተመልሷል። 

ከቁ. 17-19 ሩትም ቀኑን ሙሉ የቃረመችውን ሰብስባ በመውቃት አንድ የኢፍ መሰፈሪያ የሚሆን 

ገብስ አግኝታለች። ያንንም ተሸክማ ወደ ከተማ በመሄድ ኑኃሚን ሩት ያመጣችውን ገብስ እና ቋጥራ 

የያዘችላትን ምግብ ተመልክታ የተቀበላትንም ሰው በመባረክ አዋዋሏ እንዴት እንደነበር ጠየቀቻት። 

ሩትም ቦዔዝ የሚባል ሰው ማሳ ውስጥ ሰራተኞቹን ተክትላ ስትቃርም እንደዋለች እና የተደረገላትንም 

ቸርነት ጨምራ አስረዳቻት።  

ቁ. 20 ኑኃሚንም የቦዔዝን ስም በሰማች ጊዜ በእግዚአብሔር ቸርነት በመደነቅ እግዚአብሔርን 

እየባረከችና እያመሰገነች ቦዔዝ ሊቤዣቸው ከሚችሉ የአቤሜሌክ የቅርብ ዘመዶች መካከል አንዱ 

መሆኑን ለሩት አስረድታታለች።  
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ከቁ. 21-23 ኑኃሚንም ነገሩ የእግዚአብሔር ቸርነት እና ምሪት ያለበት እንደሆነ ስለገባት የመከሩ 

ወራት እስኪያልፍ ድረስ ወደ ሌላ ማሳ እንዳትሄ ይልቁም ቦዔዝ በነገራት መሰረት ሰራተኞቹን ተከትላ 

እንድትቃርም አበክራ መክራታለች። 
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የመወያያ ጥያቄዎች፦ 

1. በሩት 2:1  “ኃያል ሰው” ነበር የሚለው አባባል ስለ ቦዔዝ ምንድን ነው የሚያመለክተው? 

(የተለያዩ ትርጉሞችን ተመልከቱ) 

2. ከ2:1-3 ሩት የአማቷ እና የእርሷም ሕይወት እንዲቀጥል ምን ዓይነት እርምጃ ወሰደች? የገጠማትስ 

ምንድን ነበር? 

3. ከ2:4-7 ቦዔዝ ወደ እርሻው በመጣ ጊዜ ትኩረቱን የሳበው ምንድን ነው? የአጫጆቹስ አለቃ ስለ 

ሩት ምን አስተያየት ነው የሰጠው? ይህስ ስለ ሩት ምን ያስገነዝባል? 

4. ከ2:8-10 ቦዔዝ ለሩት የነገራትና ያደርገላት ምንድን ነበር? ከሰጠችው ምላሽ ስለ ሩት ስብዕና ምን 

ያመለክታል? 

5. ከ2:11-13 ቦዔዝ ስለሩት የሰማው ነገር ምንድን ነበር? ስሜቱንስ ከገለጸበት በመነሳት 

በእግዚአብሔር ላይ ስላለው እምነት ምን እንረዳለን? የሩትስ ምላሽ? 

6. ከ2:14-16 ቦዔዝ ለአጫጆቹ ስለ ሩት ምን ዓይነት ትእዛዝ ነው የሰጣቸው? ይሄ አድራጎቱ ስለ 

ቦዔዝ ስብዕና ምን ያመለክተናል? 

7. ከ2:17-19 ሩት ስለ መጀመሪያ ቀን ስምሪቷ መጠናቀቅ ለአማቷ ያቀረበችው ሪፖርትና ማስረጃ 

ምንድን ነበር? 

8. በ2:20 ኑኃሚን ሪፖርቱን ስትሰማ ምን ምላሽ ሰጠች? የሰማችውን ጥሩ አጋጣሚ ብቻ አድርጋ 

ያልወሰደችበት ምክንያት ለምንድን ነው?  

9. ከ2:21-23 ኑኃሚን በቀጣዩ ጊዜ ሩት እንድታደርገው ያሳሰበቻት ነገር ምንድን ነው? የሩትስ 

ምላሽ? 

10. ከዛሬው የጥናት ክ ፍ ል  የቀረላችሁን አካፍሉ 

መደምደሚያ፦  መልካም ነገር የምናደርገው አንዳች ነገር በአጸፌታው እንዲደረግልን አስበን 

በስሌት የምናደርግ ከሆነ ደሞዛችን የሚሆነው እናገኘዋለን ብለን ያሰብነው ነገር ብቻ ይሆናል ማለት 

ነው። ይልቁንም መልካም ነገር ማድረጋችን የተገባ መሆኑን በመገንዘብ በተለይም ብድራትን ሊከፍሉን 

ለማይችሉት ብናደርግ እግዚአብሔር ያላሰብነውንና ያልጠበቅነውን በቸርነት እና በታማኝነቱ ሙሉ 

ደመወዛችንን ይከፍለናል።  
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ጥናት 12 

የንባብ ክፍል 3:1-18 

ር ዕ ስ፦ እግዚአብሔርን እያሰቡ መመላለስ 

ዓላማ፦ 

  እግዚአብሔርን በማይፈራበት ዘመን መፈራት ያለበትን እግዚአብሔርን እያሰቡ በጽድቅ 

መመላለስ እንደሚቻል ለማሳሰብ 

መግቢያ፦ 

ኑኃሚና ሩት ከሞዓብ ወደ ቤተልሄም ይሁዳ ሲመለሱ የደረሱት በገብስና በስንዴ የመከር ወራት 

ነበር። ሩት ሕይወት መቀጠል እንዲችል መክፈል ያለባትን ዋጋ ሁሉ ለመክፈል ቆርጣ ስለወጣች ጊዜ 

ሳታባክን የዕለት ጉርስ የሚሆን ምግብ ፍለጋ በወቅቱ በነበረው የገብስና የስንዴ እርሻ ማሳ ላይ 

ቃርሚያ ለመሰብሰብ ተሰማርታለች። በመጀመሪያ ቀን ውሎዋም በቦዔዝ ማሣ ላይ ስትቃርም ውላ 

የሰበሰበችውን ይዛ በአመሻሹ እቤት እንደደረሰች የቀኑን የውሎዋን ሪፖርት ለኑኃሚን አቅርባለች። 

በሪፖርቷ ኑኃሚን የቦዔዝ ስም መጠቀሱን ስትሰማ የእግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት እንዳልተቋረጠ 

እና ይህ ሰው የአቤሜሌክ የቅርብ ዘመድ ስለሆነ ሊቤዣቸው የሚችል እርግጠኛ ሆናለች። ትንሽ ቀናት 

ካለፉ በኋላም ቦዔዝ ሩትን ዋርሳ አድርጎ እንዲወስዳት ኑኃሚን አስፈላጊውን እና ተገቢውን ዝግጅት 

አድርጋ በመጨረስ ለእቅዷ መሳካት አመቺ ይሆናል ብላ በመረጠችው ቀን  ሩት ቦዔዝ ዋርሳዋ አድርጎ 

እንዲወስዳት ጥያቄ የማቅረብ ተልዕኮ ተቀብላ ተሰማርታለች።  

 

በዛሬ ጥናታችንም ለሩት የተሰጣት ተልዕኮ መሳካት ወይንም አለማሳካቱን የምንመለከትበት ክፍል  

ይሆናል።  

 

የ ም ዕ ራ ፉ  አጭር ማብራሪያ  

 ሩት 3:1 ኑኃሚን ገና በማለዳው ሩት ወደ ቤተ ልሄም እንዳትከተላት ይልቁንም በምድሯ 

በሞዓብ በህዝቧ መካከል መኖር እንደሚሻላት አስረድታት ነበር። ለዚህም ቀዳሚ ምክኒያት አድርጋ 

ያቀረበችው እርሷን ተከትላ ብትሄድ ባል የሚሆናትን ልታገኝ እንደማትችል   ነበር (ሩት 1:9)።  

ይሁን እንጂ ሩት ምንም  ነገር ሳያጓጓት ሃዘንተኛዋን እና ረዳት አልባዋን ኑኃሚንን ብቻዋን ላለመተው 
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ወስና አብራት ወደ ቤተ ልሄም መጥታለች። ከዚህ የተነሳም ለሩት እረፍት የሚሆናትን ትዳር የመፈለጉ 

ኃላፊት በኑኃሚን ጫንቃ ላይ የወደቀ ይመስላል።  

ከቁ. 2-5 በዚህም ምክንያት ኑኃሚን ሩትን ዋርሳ እንድታገኝ ከቤት ተቀምጣ ዝግጅት ስታደርግ 

ሰንብታለች። በምን ሁኔታ እና መንገድ እንዳደረገችው ባይጠቀስም ቦዔዝ በአውድማ ገብሱን በመንሽ 

እየበተነ እንደሚያድር መረጃ የደረሳት ይመስላል። በመረጃው መሰረት ለእቅዷ የተመቸውን ቀን 

በመምረጥ ሩትን ለዚህ ተልዕኮ መሳካት አስፈላጊውን ሁሉ አድርጋ በምሽት ወደ አውድማ እንድትሄድ 

አዘጋጅታታለች። 

ሩት 3፡6-7 ሩትም አማቷ የሰጠቻትን ይሄንን ተልዕኮ ይዛ የተሰጣትን መመሪያ ተግባራዊ 

ለማድረግ በምሽት ወደ አውድማው ወጥታለች።  ቦዔዝ እራቱን በልቶ ወደ መኝታ እስኪሄድ ድረስ 

ጠብቃ መተኛቱን ካረጋገጠች በኋላ አማቷ በሰጠቻት መመሪያ መሰረት ምን ሊገጥማት እንደሚችል 

ባታውቅም እግሩን ገልጣ ለመተኛት እርምጃ ወስዳለች። መልካም ስብዕና ላላት ለሩት ዓይነት ሰው 

ቀርቶ ለማንኛውም ሴት የሚከብድ እርምጃ እንደሆነ መገመት አያዳግትም። 

ከቁ. 8-10 ቦዔዝም በመንፈቀ ለሌት አጠገቡ ሰው እንደተኛ ባወቅ ጊዜ ማንነቷን ለማወቅ  

ላቀረበላት ጥያቄ  ሩት ስሟን በመግለጽ ቦዔዝ ዋርሳዋ እንዲሆን ጥያቄ አቀረበችለት። ቦዔዝም ገና 

መጀመሪያ ሩትን ካየበት እና ስለ እርሷ ከሰማበት ቀን ጀምሮ የወጣቷ ውበትም ሆነ በመልካሙ 

ባህሪይዋ ቀልቡን የሳበችው መሆኗን አልሸሸገም። አሁንም እዚህ ድረስ ለመምጣት ስለ ወሰደችው 

እርምጃ አድናቆቱን በባርኮት አጅቦ ከገለጸላት በኋላ እጅን ሳያሳርፍባት ለሌቱን በሰላም  ተኝታ 

እንድታሳልፍ ትቷታል።  

ሩት 3፡11-13 ቦዔዝም ሩት ላቀረበችለት ጥያቄ ያለችውን ሁሉ እንደሚያደርግ ፈቃደኝነቱን 

ከገለጸ በኋላ በአይሁድ ባህል መሰረት ለዋርሳነት ከአቤሜሌክ የቅርብ ዘመዶች መካከል ከእርሱ 

የሚቀድም ሰው መኖሩን አስረድቶ፤ ዋርሳ የመሆኑን እድል በቅድሚያ ለዚህ ሰው በማቅረብ እርሱ 

ዋርሳ መሆን የማይፈቅደ ከሆነ ያለ አንዳች ማመንታት ቦዔዝ ዋርሳዋ እንደሚሆን አረጋግጦላት።

እግዚአብሔርንም ሰውንም የሚፈራው ቦዔዝ አንዳችም ነገር ሳያደርግባት በሰላም አሳድሮታል። 

ከቁ. 14-15 ሰዎች  ከቦዔዝ ጋር በአውድማ ሩትን እንዳደረች እንዳያዩ በማለዳም ተነስታ 

እንድትሄድ አድርጓል። ይህም ሰው ሁሉ ስለ ሩት የሰማው መልካሙ ስብዕናዋ እንዳይበላሽ እና 

የአሉባልታ ሰለባ እንዳትሆን የተጠነቀቀላት እንደሆነ መገመት ይቻላል። በተጨማሪም ሩት ባዶ እጇን 

እንዳትሄድ በማሰብ ስድስት መስፈሪያ ገብስ አሸክሞ ሸኝቷታል። 
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ሩት 3፡ 16-18 ሩትም ወደ አማቷ ቤት በማለዳ ተመልሳ በአውድማው ላይ የገጠማትን 

ሪፖርት አቅርባለች። ኑኃሚም ከሰማችው እና ካየችው የቦዔዝ መልካም ምላሽ እና ያሳያትን ልግስና 

ለእቅዷ መሳካት አበረታች ዜና በመሆኑ ጉዳዩ እስኪሳካ ድረስ ነገሩን ከመጠበቅ ውጭ አማራጭ 

የሌለው መሆኑንን አስምራበታለች። 
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በሩት 3:1 ኑኃሚን ለሩት ያቀረበችው ጥያቄ ወይንስ ሀሳብ ነው? ሩት 1:9 ሀሳብ ጋር አነጻጽሩት 

2. ከ3:3-5 ኑኃሚን ምራቷ ምን እንድታደርግ ነው ያዘዘቻት?  

3. ከ3:6-9 ሩት የተሰጣትን መመሪያ እንዴት ነው ተግባራዊ ያደረገችው? ይህ ስለ ሩት ስብዕና 

ምን ያመለክታል? 

4. ከ3:10-11  ቦዔዝ በሩት ድርጊት እና ባቀረበችለት ጥያቄ የተፈጠረበት ስሜት ምንድን ነው? 

የሰጣትስ ምላሽ?   

5. በሩት 3:13 ቦዔዝ “ከእኔ ይልቅ የቅርብ ዘመድ አለ” ማለቱ እና “ያልሽውን ሁሉ አደርጋለሁ” 

ከሚለው ሃሳብ ጋር እንዴት ይታረቃል?  

6. ከሩት 3:14-15 መሰረት ቦዔዝ ያደረገው ነገር ምንድን ነበር? ይህስ ስለ ቦዔዝ ስብዕና ምን 

ያመለክታል? 

7. ከ3:16-18 በኑኃሚን እና በሩት መካከል የነበረው ንግግር ምንድን ነው የሚያመለክተው?  

8. በዛሬ ጥናት ሩት ኑኃሚንን ለመርዳት የሄደችበት ርቀት ስንመለከት ምን ያስተምረናል? 

9. ከዛሬው ጥናት ከሁለቱ ሴቶች ቁርኝት የምንማረው ምንድን ነው? 

 

መደምደሚያ፦ 

ዘመኑ እየከፋ ከመሄዱ የተነሳ አማኞችም ሳይቀሩ እግዚአብሔርን መፍራት ትተው በዘቀጠ 

መንፈሳዊና ሞራላዊ ሕይወት ሊኖሩ የሚችሉበት አጋጣሚ ይኖራል። ከዛሬ ጥናት እንደ ተመለከትነው 

ሰው ሁሉ እግዚአብሔርን ሳይፈራ በሚኖርበት ዘመን ቦዔዝ እና ሩት ግን ይህንን በሚኮንን መንፈሳዊና 

ሞራላዊ ከፍታ መመላለስ ምሳሌ መሆን እንድቻሉት እኛም እንዲሁ እግዚአብሔርን እያሰብንና 

እየፈራን መመላለስ ይገባናል። 
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ጥናት 13 

የንባብ ክፍል ሩት 4:1-22 

ር ዕ ስ፦ እግዚአብሔር በታማኝነቱ ቃል ኪዳኑን ይፈጽማል 

ዓላማ፦   

እግዚአብሔር በታማኝነቱ የገባውን የቃል ኪዳን ተስፋ የሚጠብቅ አምላክ መሆኑን ለማስገንዘብ።  

መግቢያ፦ 

“ሰው ሁሉ በዓይኑ ፊት መልካም መስሎ የታየውን እያደረገ በሚኖርበት ዘመን” ቢሆንም  ቦዔዝ እና 

ሩት ግን መንፈሳዊና ሞራላዊ ከፍታን ጠብቀው በመልካም አኗኗራቸውና እግዚአብሔርን 

መፍራታቸው የተመሰከረላቸውን ነበሩ። እግዚአብሔርም በነዚህ ሁለት ሰዎች ሕይወት የነበረውን 

ጥያቄ መመለስ ብቻ ሳይሆን ለህዝቡ የገባው ቃል ኪዳን መፈጻሚያ አድርጓ ተጠቅሞባቸዋል። 

 

የ ም ዕ ራ ፉ  አጭር ማብራሪያ፤ 

 

ሩት 4፡1-2፦ በዚያን ዘመን በነበረው ልማድ መሰረት ሁለት ሰዎች በመካከላቸው ያለውን 

አለመግባባት ለመፍታት ነገራቸውን ይዘው ወደ ፍርድ ቤት አልነበረም የሚሄዱት። ይልቁኑም ቦዔዝ 

እንዳደረገው በቤተ ልሄም ከተማ አደባባይ ወጥቶ የከተማዋን ሽማግሌዎች በመሰብሰብ፤ ጉዳዩን 

በማቅረብ ዳኝነት ይጠይቃሉ።  

 

ከቁ. 3-4፦ በዚህ መሰረትም ቦዔዝ የአቤሜሌክ የቅርብ ዘመድ ለሆነው ስሙ ላልተጠቀሰ ሰው 

ኑኃሚን ባለቤቷ እና ሁለቱ ልጆቿ በመሞታቸው ምክኒያት መተዳደሪያ ስለሌላት የመሬታቸውን ይዞታ 

መሸጥ እንደሚፈልጉ በማብራራት መሬቱን ለመግዛት የቅርብ ዘመድ ለሆነው ሰው የቅድሚያ እድል 

አቅርቦለታ። እርሱም መግዛት ባይፈልግ ቦዔዝ መሬቱን በመዋጀት ለአቤሜሌክ ስም መጠራት 

የሚገባውን እንደሚያደርግ አስረድቷል። ስሙ ያልተጠቀሰው የአቤሜሌክ የቅርብ ዘመድም መሬቱን 

ለመዋዥት ፈቃደኛ መሆኑን ገልጿል።  

 

ሩት 4፡5-6፦ በመቀጠልም ቦዔዝ ርስቱን ለመግዛት ፈቃደኛ መሆኑን ከተረዳ በኋላ ርስቱን የሚዋጅ 

ሰው አብሮ የኑኃሚን አማት ሩትን አብሮ መዋጀት እንደሚኖርበት ጨምሮ አስረድቷል። የቅርብ 
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ዘመዷ ይህንን ዜና እንደሰማ መጀመሪያ እዋጀዋለሁ ብሎ የነበረውን ውሳኔውን በመቀልበስ ርስቱን 

ከሩት ጋር ጨምሮ መዋጀት እንደማይፈልግ በግልጽ ተናግሯል። ርስቱን ላለመዋጀት በግልጽ 

ያስቀመጠው ምክኒያት እንዳለ ሆኖ፤ በተጨማሪም በግልጽ ባይጠቀስም ሩት ሞዓባዊት መሆኗ 

ወይንም የአቅም ውሱንነት ሊሆን እንደሚችል መገመት አይቸግርም።  

 

ከቁ. 7-8፦ በዚያ ዘመን በነበረው ልማድ መሰረት ጫማ አውልቆ ለባልጀራው በመስጠት እርሱ ዋርሳ 

መሆን እንደማይፈልግ እና የዋርሳነቱን ተፈጥሮዊ መብቱን ለሌላው ሰው አሳልፎ መስጠቱን በአደባባይ 

ያሳውቃል። 

 

ከቁ. 9-10፦ የአቤሜሌክም የቅርብ ዘመድ ውሳኔውን በምስክሮች ፊት እንዳረጋገጠ፤ ቦዔዝ ምንም 

ጊዜ ሳያጠፋ የኑኃሚን ርስት የሚዋጅ ከመሆኑም አልፎ የዋርሳነቱን መብት በመጠቀም ሩትን ሚስቱ 

አድርጎ እንደሚወስዳት ውሳኔውን በዚያው በተሰሰቡ ሰዎች ፊት አስታውቋል። 

 

ሩት 4፡11-12፦ በዚያ የተሰበሰቡት ሽማግሌዎች የቦዔዝን ውሳኔ በአግርሞት ሲያዳምጡ ከቆዩ በኋላ 

ደስታቸውንና ድጋፋቸውን በሚገልጽ መልኩ ሩትን የእስራኤልን ቤት እንደ ሰሩት እንደ ራሄል እና ልያ 

ያድርጋት ብለው ባርከውታል። የራሄልን ታሪክ እንደምረዳው መሃን ሆና ለረጅም ጊዜ ልጅ 

አልነበራትም በመጨረሻው ግን እግዚአብሔር ማህጸኗን ከፍቶ ልጆችን መውለድ እንደቻለች እንዲሁ 

ሩትም እስከ አሁን ልጅ ያልነበራት መሆኗ በክፍሉ ከተጠቀሱት ሴቶች ጋር ያቀራርባታል። 

 

ቁ.13፦ ሁሉንም ነገር ጥላ አሮጊት አማቷን ተከትላ ወደ ቤተ ልሄም የመጣችው ወጣቷ ሩት እንዲህ 

ዓይነቱ እድል ይገጥመኛል ብላ አስባው ባታውቅም ያጣችውን ሁለት ነገር በአንድ ቀን ወደ ህይወቷ 

እንደ ተጨመረ እንመለከታለን (ባልም ልጅም አገኘች)። 

 

ሩት 4፡14-17፦ ኑኃሚንን ቀድሞ የሚያውቋት የከተማዋ ሴቶች አማቷ ሩት ልጅ የመውለዷን ዜና 

በሰሙ ጊዜ በመደነቅ እና በደስታ በመጀመሪያ እግዚአብሄርን ሲባርኩ እንመለከታለን። በመቀጠልም 

ከሰባት ወንዶች ልጆች የምትሻል መልካም እና ጠንካራ ሴት አድርገው ሩትን ሲያሞግሱ እናያለን። 

በመጨረሻም ለኑኃሚን ያለው ብሩህ ተስፋ አብስረዋል። 
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ከቁ. 18-22፦ በእነዚህ ቁጥሮች ጸሐፊው የእስራኤልን የዘር ሃረግ ዋና ዋናውን በመምዘዝ ሞዓባዊቷ 

ሩትን ጨምሮ ከንጉሱ ዳዊት ጋር በማገናኘት ሲደመድመው እንመለከታለን። የአዲስ ኪዳን 

ጻሀፊዎችም የእስራኤልን የዘር ሃረግ ሲዘግቡ የሩት መጽሐፍ ጸሃፊ ካቆመበት ቀጥለውታል (ማቴ 

1:5)። እግዚአብሄርም ለኑኃሚንና ለሩት ብቻ ሳይሆን ለህዝብ ሁሉ የሰጠውን ቃል ኪዳን በእነዚህ 

ሰዎች በኩል ፈጽሞታል። 
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በሩት 4:1-2 መሰረት ቦዔዝ ያደረገው ምንድን ነው?  

2. 4:3-4 ሲናነብ ቦዔዝ ጉዳዩን በቅደም ተከተል እንዴት ነበር ያቀረበው? የሰውዬውስ ምላሽ ምን 

ነበር? 

3. በሩት 4:5-6 የአቤሜሌክ የቅርብ ዘመድ ውሳኔውን እንዲቀለብስ የተገደደው በምን ምክንያት 

ነው?  

4. 4:7-8 ጉዳይን ለመቋጨት በዚያን ዘመን የነበረው ልማድ እንዴት ነበር? የቅርብ ዘመድ ውሳኔው 

ምን ነበር?  

5. 4:9-10 ቦዔዝ ዋርሳ መሆን የሚችልበትን ህጋዊ መንገድ በቅደም ተከተል አስቀምጡት? ስለ 

ስብዕናውን ምን ያስተምራል? 

6. ሩትት 4:11-12 የቦዔዝን ውሳኔ ተከትለው ሽማግሌዎቹ ምን ብለው ነው የባረኩት? ራሄልንና 

ልያን  መጥቀሳቸው ለምን አስፈለገ? (ዘፍ 29:31)  

7. 4:13 በሩት ሕይወት ከሞዓብ ስትወጣ ያላሰበችው አሁን በህይወቷ የተጨመሩት ሁለት ነገሮች 

ምንድን ናቸው? ምን ያስተምረናል? 

8. ሩት 4:14-17 ስለ ኑኃሚን ሴቶቹ የተናገሩት በማን እና በምን ዙሪያ ነው? ኑኃሚን ከሞዓብ 

ስትመለስ ከተናገረችው ጋር አነጻጽሩት ሩት 1:20-1? 

9. 4:18-22 ስለ ተጠቀሱት የትውልድ ሀረግ አስፈላጊነትን ተነጋገሩ? የሩትስ ድርሻ ምንድን ነው? 

ማቴ 1:1-5 ይነበብ  

10. የሩት አህዛብ ያውም ሞዓባዊት መሆኗ ወደ አይሁዳዊ ትውልድ ሀረግ ውስጥ እንዳትገባ 

ያላቆማት ምንድን ነው?   

11. ከአቤሜልክ ቤተሰብ ታሪክ አጨራረስ የቀረላችሁን ነገር አካፍሉ 

መደምደሚያ፦ 

አንዳንድ ጊዜ ተስፋ አስቆራጭ የሆኑ ነገሮች መንገዳችን ላይ ሊቆሙ ይችላሉ ከዚህም የተነሳ 

ሁሉም ነገር ያበቃለት አድርገን ተስፋ እንደሌላቸው ሰዎች ልንሆን አይገባንም ይልቁንም እስከ 

መጨረሻው ድረስም ቢሆን በጌታ ላይ ባለን እምነታችን መጽናት ያስፈልገናል። 



52 
 

ጥናት 14 

 የእግዚአብሔርን ሀሳብ ያልተከተለ ውሳኔና ውጤት 

የ ም ን ባ ብ   ክ  ፍ ል መሳ. 9:1-57 

ዓላማ፦ 

የእግዚአብሔርን ሀሳብና ምሪቱን ያልተከተለ ሕዝብ በየዕለቱ ኑሮው የራስን ሀሳብ በመከተል ምክንያት 

ሊመጣ ከሚችለው አሉታዊ ነገሮች መጠንቀቅ እንዳለበት ማሳየት 

መግቢያ፦ 

ጌዴዎን ከሞተ በኋላ እስራኤል በተደጋገመ ወጥመድ ውስጥ ሲገባ እናያለን። የኪዳን አምላኩን ትቶ 

አማልክትን ተከተለ።ከአባቶቹ የባሰን ክፋት ተለማመደ።እልከኛም ሆነ። በዛሬው ጥናታችን 

እግዚአብሔርን ያላሰቡ፥ በጐ ያደረገላቸውን የቀደመውን መሪ ዘንግተው በቤቱ ላይ ግፍ ለመሥራት 

ስለተነሱ ሰዎች እናጠናለን።  

 

የክፍሉ አጭር ማብራሪያ  

መሳ 9፡ 1-6 የአቤሜሌክ ክፋትና ንግሥናው፦ ጌዴዎን የእሥራኤል ሰዎች ግዛን ብለው ሲጠይቁት 

እግዚአብሔር ይግዛችሁ በማለት መለሰላቸው (“22 እስራኤላውያንም ጌዴዎንን፣ “ከምድያማውያን 

እጅ ታድገኸናልና አንተ፣ ልጅህና የልጅ ልጅህ ግዙን” አሉት።23 ጌዴዎን ግን መልሶ፣ “እኔም ሆንሁ 

ልጄ አንገዛችሁም።የሚገዛችሁ እግዚአብሔር ነው” አላቸው” መሳፍንት 8:22-23)።  ከእርሱ 

በተቃራኒው አቤሜሌክ ሕዝቡን ለመግዛት ተነሳሳ። አቤሜሌክ ወገናዊነትን ባስታከከ ስልቱ ገዢ 

ለመሆን ድርድርን አቀረበ። እሺ ብለው ሲቀበሉት እቅዱን ለመፈጸም ምናምንቴዎችን በመጠቀም 

ከ70 የጌዴዎን ልጆች 69ኙን አስገደለ። በሴኬም በአድባሩ ዛፍ በታቸ ነገሠ። የሚገርመው ይህ ሥፍራ 

ኢያሱ ህዝቡን ጌታውን እንዳይረሳ ያሳስበብት ሥፍራ ነበር (ኢያሱ 24:1)። 

 

መሳ 9:7-21 የኢዮአታም ቅኔና መልዕክቱ፦ ከአቤሜሌክ እጅ ያመለጠው የጌዴዎን ልጅ ኢዮአታም 

ለሕዝቡ በምሳሌ የአቤሜሌክን ሥራንና ክፋት በመሳፍንት 9:7- 21 ገለጸ። በዚህ ምሳሌው 

የአቤሚሌክን ክፋት እና የእነርሱን የጌዴዎንን ውለታ መዘንጋታቸውን በማንሳት ሁሉን የሚመለከት 

ጌታ እንደስራቸው ይክፈላችሁ በማለት ሲወቅሳቸው እንመለከታለን። 
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መሳ 9:22-49 የአቤሜሌ አጭር ዘመን እና ሰልፉ፦ አቤሜሌክ የገዛበት ዘመን ሦስት ዓመት ብቻ 

ነበር። ክፍሉ እንደሚያመለክተን ክፉ መንፈስ በእሱና በህዝቡ መካከል ተነስቶ እርስ በርስ መጋጨትና 

ሰላም የሌለበት ዓመታትን ነበር ያሳለፈው። ይህ ሁኔታ አቤሚሌክና የሴከም ሰዎች የዘሩትን 

የማጨጃቸው ዘመን ነበር። በዚህች አጭር የህይወቱ ምዕራፍ ሰልፈን እንጂ የመረጋጋትን ዘመን 

አለቀመሰም። ገና ከጅማሬው ነበር ከውስጥ ሰልፈኞች የተነሱበት። እግዚአብሔር በሉዓላዊነቱ ለእራሱ 

ሥራ ማንኛውንም ነገር የመጠቀም ሙሉ ሥልጣን አለው።ለምሳሌ በግብጽ ምድር ተፈጥሮችን 

ተጠቅሟል። 

 

መሳ 9:50-57 የአቤሜሌክ የውርደት ሞት፦ አቤሜሌክ ስልሳ ዘጠኙን ወንድሞቹን በድንጋይ ላይ 

እንዳሳረደ የእርሱም መጨረሻ በወፍጮ መጅ (ድንጋይ) ራሱን ተመትቶ በጣር መሞት ነበር፡፡ 

የተዋረደ ሞትን ሞተ እንዳይባል፤በሴት እጅ ሞተ እንዳልባል እባክህ በጦርህ ጨርሰኝ በማለት 

ወታደሩን በመለመን ነበር ዘመኑን የጨረሰው፡፡ የጌታ ፍርድ ለክፋቱ በሚመጥን መንገድ እንደተገለጠ 

እንመለከታለን፡፡  

 

የእስራኤል ችግር ከውጭ የሚመጣ ኃይል ሳይሆን የራሷ አመጽ ነበር፡፡ ይህም በዙሪያዋ ይሉን ህዝቦች 

ኑሮ መመኘትና አማልክታቸውን መከተል ነው፡፡ በዚህም በመደጋገም የቃል ኪዳን አምላክቸውን 

ያሳዝኑና ያስቆጡት ነበር።እርስ በእርስም ይኖሩ የንበሩት ኑሮ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ አልነበረም። 
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ጌዴዎንና አቤሜሌክን በመሳፍንት 9:1-3 እና 8:23 በማነጻጸር የሕይወት አካሄዳቸውን 

ተወያዩበት። 

2. በመሳ 9:1-3 የአቤሊኬና የሴኬም ሰዎች ድርድር ምን ነበር? 

3. በመሳ 9:4-6 ላይ የተከናወነው ምንድ ነው  

4. መሳ 9:7-21 መሠረት ኢዩአታም፡የጌድዎን፡ልጅ በምሳሌ ለሴኬም ሰዎች ያስተላለፈው መልዕክት 

ምንድን ነው?  

5. በመሳ. 9:23-25 የተከናወነው ነገር ምንድ ነው? ከመሳፍ. 9:4-6 በማስተያየት ተወያዩ። 

6. በመሳ. 9፡26-49 እግዚአብሔር “ክፉ መንፈስ ላከ” የሚለውን ሀሳብ እንዴት ትረዱታላችሁ? 

7. በመሳ 9፡50-57  የጌታ ፍርድና የአቤሚሌክ ፍጻሜ እንዴት ነው የተገለጠው? 

8. ዛሬ እኛስ እንደ እስራኤል በመደጋገም የምንወድቅበት ነገር ምን ይሆን? ራሳችንን በማየት የጌታን 

ምህረትና እርዳታን እንጠይቃን። 

መደምደሚያ 

ጌታ በምህረቱ አቻ የሌለው ቢሆንም እንኳን እልከኛና ከዳተኛን ሳይቀጣ አያልፍም። እንደ 

አቤሜሌክና የሴኬም ሰዎች በራሳችን መንገድ ሄደን ከእግዚአብሔር ሀሳብ ተላልፈን ዋጋ እንዳንከፍል 

እንደፈቃዱ መመላለስ አስፈላጊ ነው።  ስለዚህ እንደፈቃዱ በመመላለስ እናክብረው። 
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ጥናት 15 

አለመታዘዝና የእግዚአብሔር  ቀጣይነት ያለው ምህርት 

የንባብ ክፍል፦ መሳፍንት 10:1-18 
ዓላማ፦ 

የእግዚአብሔር ትዕግስቱና የምህረቱ ብዛት ካለመታዘዛችን ተመልሰን እውነተኛ የንሰሃ ፍሬ 

እንድናፈራበት የተሰጠ ዕድል መሆኑን ለማስገንዘብ 

መግቢያ፦  

ይህ ምዕራፍ የቶላ የኢያዕርና የዮፍታሔ የእስራኤልን ሕዝብ ከባርነት ለመታደግ መነሳትን 

ይነግረናል። ክፍሉ ቶላና እያዕርን እግዚአብሔር በግልጽ ማስነሳቱን የማይናገር ቢሆንም ዮፍታሔን ግን 

ራሱ እግዚአብሔር በህዝቡ ጩኸትና ንሰሃ ከአሞናውያን ባርነት ለመታደግ ማስነሳቱን ይናገራል። 

ዮፍታሔም በመሳፍንት ዘመን ከነበረው የሕዝቡ ችግር አልተላቀቀም ነበር (ግለሰቦች ይሁን በነገድ 

ደረጃ ያለእውቀትና በለመታዘዝ እንደመሰላቸው በየራሳውቸ መንገድ ይሄዱ ነበር)። እነዚህንና 

ሌሎችንም ቁም ነገሮች በዚህ ጥናት እናያለን። 

የክፍሉ አጭር ማብራሪያ  (መሳ 10:1-18) 

መሳፍንት 10:1-5 የቶላና የኢያዕርም አመራር  

ቶላና እያዕር በመጽሐፉ ከተጠቀሱ 6 ታናናሽ መሳፍንት ሁለቱ ናቸው:: ስድስቱም የተጠቀሱት 

በዚህ ክ ፍ ል  በመሳ 3:31 እና በመሳ 12:8-15 ላይ ነው።እነዚህን መሳፍንት እግዚአብሔር 

ስለማስነሳቱ ታሪክ ጸኃፊው የምነግረን ምንም ነገር የለም።እንዲሁም ደግሞ ስለ እነዚህ ሁለት 

መሳፍንት አገልግሎት የተገለጸው ነገር በጣም ውስን ነው።እነዚህ ሁለቱ መሳፍንት ፈራጆች ቢሆኑም 

ከየትኛው የአህዛብ ገዥ ህዝብ ነጻ እንዳወጡ ምንም አይገልጽም። በእሥራኤል ላይ ፈራጆች ብቻ 

እንደነበሩ ብቻ ይናገራል። መሪ ሆነው ስለ አመራራቸውና ጌታን ስለመከተላቸው የተገለጸ ነገርም 

የለም። እንደውም በቁጥር 6 ላይ ከተጠቀሰው ሀሳብ ሕዝቡ ከአምላክቸው ርቀው ያስቆጡት ዘንድ 

ባዕድ አማልክትን እንዳመለኩ ነው። በአመጻቸው እንደጸኑም እናያለን። በጥቅሉ በእስራኤል ሕዝብ 

መካከል የእግዚአብሔር መሪነት እየቀነሰ የሰው መሪነት እየጨመረ የሄደበት ወቅት እንደሆነ በግልጽ 

ያሳያል። 

 መሳ 10:6-10 የእስራኤላውያን ጥሪያቸውን የመርሳት ውጤት 
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እስራኤል አምላኳን ያስቆጣችበትን አምስተኛ የክህደት ምዕራፍና ድርጊቷን እነዚህ ቁጥሮች 

ያሳያሉ። እስራኤል የቃልኪዳን አምላኳን ትታ ብዙ የአህዛብ አማልክትን ተከተለች። ከዚህ የተነሳም 

በአራቱም ማዕዘን በመከበብ በራሷ ላይ መከራን አመጣች። የማይተኛ የማያንቀላፋውን አምላኳን ቸል 

በማለቷና ሌሎችን አማልክት በመከተሏ አልፎ መሰጠት፥መገዛት፣መገፋትና መጨነቅን እንዳጨደች 

በዚህ ክ ፍ ል  እናነባለን።  

መሳ 10:7-14 የትናንትናውን አትርሱ- 

በዚህ ክ ፍ ል  ትናንት ያዳናቸውን እግዚአብሔርን አለመርሳት ለወቅቱ ድል እምነት ሊሆናቸው 

እንደሚችል ራሱ እግዚአብሔር ያስረዳቸዋል። መርሳት የሽንፈት መንስኤ ነው። እንደ እግዚአብሔር 

ያለ መልካም ገዢ የለም። እግዚአብሔርን የሚያመልክ እግዚአብሔር ይገዛዋል። ጌታን የሚከዳና 

ሌሎችን አማልክት የሚከተል በተከተላቸው አማልክት ይገዛል፥ይተዳደራል።ይሰለጥኑበታልም።

እግዚአብሔር እያመለኩ ያሉት አምልክት ከንቱ እንደሆኑ ያስረዳቸዋል።የእግዚአብሔርን አገዛዝ 

የቀመሰ ህዝብ በሌሎች እጅ ሲወድቅ።ብዙ ጊዜም አይፈጅበትም ልዩነቱን ለመረዳት። አጉል ምርጫው 

ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍለው ይገንዘባል።  

መሳ 10:15-16 ሲመለሱ ጌታም ይመለሳል 

የእግዚአብሔር ርኅራሄው ብዙ ስለሆነ በዚህ ሁለት ቁጥር ውስጥ ህዝቡ ስለመለስ እርሱ 

እግዚአብሔርም ሲመለስ እናያለን። ቁ.16 እንዲህ ይላል “ዚያም በመካከላቸው ያሉትን ባዕዳን 

አማልክት አስወገዱ።እግዚአብሔርንም አመለኩ።እግዚአብሔርም እስራኤል ስትጐሳቈል ዝም ብሎ 

ማየት አልቻለም።” ሕዝቡ ንሰሃ ሲገባ ጌታ እግዚአብሔር ይቅር ይላል ከተገዙበትም ባርነት ነጻ 

ያወጣቸዋል። 
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የመወያያ ጥያቄዎች  

1. በመሳፍንት 10:1-5 የተጠቀሱት መሳፍንት እነማን ናቸው? በእስራኤል ላይ የነበራቸው ተጽኖ 

እንዴት ነው የተገለጸው? 

2. የሁለቱ ማለትም ስለ ቶላና እያዕር ታሪክ አጻጻፍ እስካሁን እያጠናን ከነበርናቸው መሳፍንት ታሪክ 

አጻጻፊ ልዩነቱ ምንድ ነው (ለምሳሌ መሳ 6:1-7)?  

3. በመሳፍንት 10: 6 ላይ የተጠቀሰ የእስራኤል የተደጋገመ በደል ምንድ ነው? ከዘዳግም 12:1-4 

እና 28-31 ጋር በማነጻጸር ተወያዩበት። 

4. በመሳፍንት 10:7-9 የእስራኤላውያን በተደጋጋሚ አለመታዘዝ ያስከተለባቸው/ያመጣባውቸ 

ምንድ ነው?በስፋት ተወያዩ።  

5. በመሳፍንት 10:10-16  መሠረት የሕዝቡን ጩኸትና የእግዚአብሔርን ምላሽ ተወያዩ። በዚህ 

ምዕራፍ የተገለጸው የእግዚአብሔር ምላሽ እስካሁን ካየናቸው የሚለየው እንዴት ነው?  

6. መሳ 10:13-14  በማንባብ እንዴት እንደሚትረዱ ተወያዩ። ይህስ የሕዝቡን ሕይወት ከማጡ 

ወደ ዲጡ መውረዱን ምን ያሳያል? 

7. በመሳ 10:16 በማንበብ ስለ እግዚአብሔር ባህሪይ ምን ትገነዘባላችሁ? ይህን ሀሳብ ከቁ.13-14 

ጋር አነጻጽሩ? 

8. ከዛሬው ጥናት ምን እንደቀረላችሁ አካፍሉ። 

መደምደሚያ፦ 

የእስራኤል ድካም አምላኳን መካድና የአሕዛብን ኑሮ መፈለግ ነው። ይህ በመሳፍንት ዘመን 

ብቻ ያለ ችግር አይደለም። ዛሬም አማኞችን የሚገዳደሩ፥ የሚያባብሉና ከጌታ ፍቃድ ውጭ 

እንድንመላለስ የሚያረጉን ነገሮች አሉ። ዛሬ በመደጋገም ራሳችንን የምናገኝበት እና ጌታን የሚያሳዝን 

ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊነቀል የሚገባ ምን ድካም ይኖረን ይሆን? ራሳችንን እንፈትን ጌታን ደስ 

በሚያሰኝ አረማመድ እንመላለስ። ጸጋንና ጥበብን የሚሰጥን ጌታንም እንማጸን። 
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ጥናት 16 

የ ተ ደ ባ ለ ቀ  መ ን ፈ ሳ ዊ ነ ት 

የንባብ ክፍል፦ መሳፍንት 11:1-12:15 
ዓላማ፦  

መንፈሳዊነት ከሚመስል ነገር ግን እውነተኛ መንፈስዊነት ከሌለበት ነገር መቆጠብ 

እንደሚያስፈልግ ለማስገንዘብ 

መግቢያ፦ 

በዚህ ምዕራፍም እንደሚታወቀው እስራኤላውያን በውድቀት የዙረት ሕይወት ውስጥ 

መግባታቸውንና አሞናውያንን ባሪያዎች እንደሆነ ክፍሉ ይናገራል። በምህረቱም ብዛት ምክንያት 

ጩኸታውቸን ሰምቶ ዮፍታሔን እንዳስነሳና ዮፍታሔም ያለእውቀት የሆነ ስዕለት እንደተሳለ እና 

እንዳደረገም ይናገራል። ሕዝቡም ያለ እውቀት ይኖሩ እንደነበሩም ከእርሱም ሕይወት ይጠናል።   

  

ዮፍታሔ የተገፋና በኋላ ግን የተፈለገ መሪ (መሳ 11:1-11) 

ዮፍታሔ ለመገፋቱ ምክንያት የሆነ ነገር ነበረው ቢሆንም በሌላ ጎን ደግሞ ብርቱና ተፈላጊ 

የነበረ ሰው ነው። ከአባታችን እርስት እድል ፈንታ የለህም ያሉት በተጨነቁ ጊዜ እንደፈለጉት 

እናነባለን።  ዮፍታሔ በገፉት ዘንድ ተፈላጊ ሆኖ የተገኘ ሰው ነው።በፊታቸው እንዲቀድም ሲጠይቁት 

ቀድሞ ወደ ነፈጉት አገሩ ሊመልሱትና በላያቸው አለቃ አድርገው ከፍ ሊያደርጉት እግዚአብሔርን 

ምስክር በመጥራት ተደራደሩ። እሥራኤል ነገር ሲሞላለት ከአምላኩ የሚያፈነግጥ፤ለወንድሙም 

የማይመች ይመስላል (ዘሌ19:33-34; ዘዳግም 10:12-22)።  ሲጨንቀው ደግሞ መለስ ብሎ 

ጌታውን የሚፈልግና የኃያል ያለ የሚል ነው። 

የዮፍታሔ እንደ መሪ ከጠላት ጋር ስላም ፍለጋ መደራደሩና ውጊያው  (መሳፍ. 11፡ 12-27) 

ከወገኖቹ ጋር ከተስማማ በኋላ ዮፍታሔ ከመጣባቸው ጠላት ጋር መነጋገር ጀመረ። ከውጊያ 

በፊት የአሞን ንጉሥን ምን እንዳነሳሳው በመጠየቅ ለድርድር ራሱን ሲያዘጋጅ እናነባለን። ዮፍታሔ 

ለምንድን ነው ልትወጋን የተነሳኽው ብሎ ለጠየቀው ጥያቄ አገኘው ምላሽ “የወሰዳችሁትን ምድር 

መልሱ” የሚል ነበር።  ዮፍታሔም ታሪክን እና መንፈሳዊ እውነትን የተመረኮዘ ነጥቦችን በማቅረብ 

የአሞን ንጉስ ያሰበውን እንዲያቆም ተደራደረ።  

ያቀረባቸው ነጥቦች፡- 
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➢ አንደኛ ታሪክን መርምር ምን እንደተከናወነ። እንደ መንገደኛ አሳልፉን ብለን ብንጠይቅ እንቢ 

ብቻ ሳይሆን ልታጠፉን ተዋጋችሁን ጌታም በእጃችን ላይ ጣላችሁ ምድሪቱንም ወረስን።  

➢ በሁለተኛ ደረጃ ዮፍታሔ ያስቀመጠው ነጥብ አኛ አልበደልንህም እስከ ዛሬ የትነበርክ? አሁን 

አንተ ልትዋጋን መነሳትህ በደል ነው እግዚአብሔር በመካከላችን ይፍረድ።  

በእሥራኤል ላይ የተነሳው የአሞን ልጆች ንጉሥ የዮፍታሔን ቃል አልሰማም። ይልቁን የልቡን 

አሳብ ይፈጽም ዘንድ በጌታና በሕዝቡ ላይ ተነሳ። 

የዮፍታሔ ያላዋቅነት ስለትና አፈጻጸሙ  (መሳ 11:28-40) 

ዮፍታሔ ነገሩን ከጨረስ በኋላ የጌታ መንፈስ በላዩ ወረደ። የአሞን ልጆችን ከመግጠሙ በፊት 

ዮፍታሔም ጌታን እንዲረዳው ለመነ። በልመናውም ብስለት የማይታይበትን አሳዥኝ ስለትን ተሳለ። 

የዮፍታሔ ስለት።በድል ብመለስ በመጀመሪያ የማገኘውን እሰዋልሃለሁ የሚል ነበር። ይህ ስለቱ 

ለዮፍታሔ ታላቅ የልብ ስብራት፣ ለሴት ልጁ መታወክ እና ለእሥራኤል ሀዘንን አምጥቷል። ከዚህ ሰው 

ታሪክ መጸሐፍ ስለ ስለት የሚያስተምረንን እንድናጠና ያነሳሳል። መጸሐፍ ቅዱስ ስለት መሳልን 

ባይከለክልም።ስንሳል ግን እንድናስተውልና እንዳንቸኩል ያሳስበናል። 

ከዮፍታሔ ጸሎት፥ ጸሎትን የሚመልስ ጌታ እንዳለ የሚያሳይ ቢሆንም፤ጸሎት በእግዚአብሔር 

ሕግ/ቃል መረዳትና በማስተዋል ሊደረገ እንድሚገባ ያሳያል። ለምን ድፍን ያለ ስለትን ተሳለ ብንል 

የተለያየ ጥያቄን መጠየቃችን እና የተለያየ ምላሽ ማግኘታችን አይቀርም። ይህ ሰው የነበረው መረዳት፥ 

በወንድሞቹ ተገፍቶ በኖረበት ዘመን የተመለከተው የአሕዛብ አምልኮ ተጽዕኖ አሳድሮበት ይሆናል 

ያስኛል። ሆኖም ምንም እንኳን በነቀፋ የሚታይ ስለትን የፈጸመ ቢሆንም።ዮፍታሔ በዕብራውያን 

መልዕክት ላይ በእምነታቸው ከተጠቀሱት ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። 

ዮፍታሔ የተሳለው ስለት የሚሰዋው እንሰሳን ይሁን ሰውን በግልጽ አልተገለጸም። የተሳለው 

ስለት እሥራኤል እንዳያደርገው የታዘዘው ስለት ነበር (ዘሌዋ 18:21፣ 20:2-5፣ ዘዳ. 12:31፣ 

18:10) ። የዮፍታሔን ስለት አስመልክቶ ሁለት አመልካከቶች አሉ። አንደኛው ዮፍታሔ ስለቱን 

ልጁን በመሰዋት ፈጽሟል የሚል ነው። ለዚህ መረዳት መሰረቱ መሳፍንት 11:37-40 ላይ ዮፍታሔ 

ልጁን ለእሳት መስውዕት አሳልፎ እንደሰጠ ያመለክታል የሚል ነው። ሁለተኛው አመለካከት ደግሞ።

እግዚአብሔር ከሰጠው ህግ አንጻር ልጁን በእሳት አላሳልፈም ነገር ግን ዘመኗን ሁሉ ብድንግልና 

በመቅደስ እያገለገለች አሳልፋልች የሚሉ ናቸው።   
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ክፍሉን ስናነበው ያለው ሀሳብ ሴት ልጁን እንደሰዋ ነው። ይህ የሚያሳየው ምንም እንኳን የጌታ 

መንፈስ በላዩ ቢወርድም የእስራኤል አምልክ የማይቀበለውን መስዋዕት እንዳቀረበ ነው። ልጆችን 

መስዋዕት ማድረግ የአህዛብ የአምልኮ ልማድ ነው። ይህን ድካሙ ዳግሞ እንድ ሌሎቹ መሳፍንት 

ወይም እስራኤላውያን የራሱ ድካም የነበረውና በራሱ መንገድ የሚሄድ መስፍን እንደነበረ 

ያመልክተናል።  

ከድል በኋላ የኤፍሬም ሰዎችና ዮፍታሔ 

ዮፍታሔ በወገኖቹ የተገፋ ነው። የኤፍሬም ሰዎች ዮፍታሔን ለጦር ስትወጣ አልጠራህንም 

በማለት ተነሱበት። የእርሱም ምላሽ “ስጠራችሁ በችግሬ ጊዜ አላዳናችሁኝም ለዚህ ነው 

ያልጠራኋችሁ” አለ። ይህ ግን በቂ ምክንያት ሆኖ አልታያቸውም ነበር። ተዋጉት ግን ድል ነሳቸው። 

ከዮፍታሔ ሞት በኋላ ሦስት መሪዎች ተነስተዋል። በእሥራኤል ላይ መሪ ሆነው እንደማንም አለፉ። 

 

የክፍሉ አጭር ማብራሪያ፦ መሳ 12:1-15  

መሳ.12:1 ዮፍታሄ የአሞንን ልጆች በማሳደድ ድል አድርጎ ሲመለስ የኤፍሬም ልጆች 

ተሰብስበው ወደ ጻፎን በመሻገር፤ዮፍታሄ የአሞንን ልጆች ለመዋጋት በወጣ ጊዜ እነርሱ በጦርነቱ ላይ 

ለመሳተፍ ድርሻ ስላልሰጣቸው ተጣሉት። በዮፍታሄ ላይ ጉዳት የማድረስ ዛቻ አደርጉበት። የኤፍሬም 

ልጆች የተገኘውን የዮፍታሄን ድል ባልድርሻ ከመሆን ፍላጎት የመነጨ ጥያቄ ባይሆን ኖሮ በዚህ 

ምክንያት ከባለድሉ ከዮፍታሄ ጋር ወደ ጠብ እና አንባጎሮ የሚያመራ በቂ ምክንያት አይመስልም።

ከዚህ ይልቅ ሌላ ድብቅ አጀንዳ ይኖራቸዋል። 

መሳ.2-3:- ዮፍታሄም ለኤፍሬም ልጆች ወደ ጦርነቱ ከእርሱ ጎን ተሰልፈው እንዲወጡ ጥያቄ 

አቅርቦላቸው እንደነበር እና ከእነሱ ዘንድ ምላሽ ባለመስጠታቸው ምክንያት ወደ ጦርነቱ ብቻውን 

ለመዝመት የተገደደ መሆኑን በማስረዳት፤የኤፍሬም ልጆች እንዳሰቡት እነሱ በጦርነቱ ድርሻ 

እንዳይኖራቸው አስቦ እንዳልሆነ በለዘበና በለሰለሰ መንገድ ለጊዜው አስረድቷቸዋል።  

መሳ. 12፡4-6:- ዮፍታሄም የገለዓድን ሰዎች ከጎኑ በማሰለፍ በኤፍሬማውያል ላይ ጥቃት 

የከፈተ ሲሆን።የኤፍሬም ልጆች በገዛ አንደበታቸው በገለዓድ ሰዎች ላይ በተናገሩት የስንፍና ቃል 

ምክንያት ታላቅ ጉታት ደርሶባቸዋል።ከጦርነቱ ሰለባ ያመለጡትም እጅግ በጣም ጥቂቶ ብቻ ነበሩ። 
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ከቁ.7-15:- እነዚህ ቁጥሮች ዮፍታሄም ከሞተ በኋላ ጥቂት የማይባሉ ፈራጆች በእስራኤል ላይ 

የተነሱ እንደነበር ያመለክታሉ። እነዚህም ፈራጆች እስካሁን ከተነሱት መሳፍንት ከሚለዩባቸው ነገሮች 

መካከል ጥቅቶቹ የስማቸው ስያሜን ጨምሮ እነርሱ በህዝቡ ላይ ፈራጅ በነበሩበት ጊዜ ከየትኛው 

የአህዛብ ገዥ መንግስታት ነጻ እንዳወጡ አይናገርም።ከዚህም በተጨማሪ።ከመካከላቸውም 

በአካሄዳቸው ያልተገባ ነገር የፈጸሙ እንዳሉም እንመለከታለን። 
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መወያያ ጥያቄዎች  

1. በመሳፍ. 11:1-3 ስለዮፍታሔና ስለ ወንድሞቹ የተገለጠው እና በመካከላቸው የተደረገው 

ድርድር ምንድን ነው? ተወያዩ። 

2. ከመሳፍ. 11፡4-11 የገለዓድ ሰዎች ወደ ዮፍታሔ የመጡበት ጉዳይና ድርድራቸው ምን ነበር? 

ከቀድሞ ግኑኝነታቸው ጋር አነጻጽሩት። 

3. በመሳፍ. 11:12-28 ዮፍታሔ ለአሞን ንጉሥ የላከውን የሰላም መልዕክት ይዘትና ምላሽ 

ተወያዩበት።  

4. በመሳፍ. 11፡29-31 ዮፍታሔ የተሳለው ስእለት በእርሱ ላይ ከመጣው ከእግዚአብሔር 

መንፈስ ጋር ምን ግንኙነት አለው? 

5. መሳ. 11:32-40 ጌታ ለዮፍታሔ ድል ከሰጠው በኋላ ስለቱን አስመልክቶ የገጠመውንና በልጁ 

የተወሰደውን እርምጃ ተወያዩበት። ችግሩ ምንድ ትላላችሁ?  

6. ዮፍታሔ ከወሰዳቸው ስእለትና እርምጃዎች ተነስተን በጊዜው ስለነበረው ስለእስራኤላዊን 

የእግዚአብሔር ሕግ እውቀት ምን እንማራለን?( ዘዳ 12፡31 2ነገ 17:17 ይነበብ) 

7.  በመሳ 12:1 መሠረት የኤፍሬም ሰዎች ለዮፍታሔ ያቀረቡት ጥያቄ ምን ነበር? ጥያቄውንስ 

ያቀረቡበት እውነተኛ ምክንያት ምን ይመስላችሁሃል? 

8.  መሳ.12፡2-3 ሲነበብ ለኤፍሬም ሰዎች የዮፍታሔስ መልስ ምንድ ነበር? 

9.  በመሳ. 12:4-7 መሠረት በዮፍታሔና በኤፍረም ሰዎች መካከል የተፈጠረውና አለመግባባት 

እልባት ስላገኘበት መንገድ በዝርዝር ተወያዩ። 

10. በመሳፍንት 12:8-15 የተጠቀሱት ፈራጆች እነማን ናቸው ምንስ የጎላ ነገር ስለእነርሱ 

ተጠቅሷል? 

11. እነዚህ ፈራጆች እስካሁን ካየናቸው መሳፍንት ጋር በማነጻጸር ስለ አነሳሳቸውና 

አበርክቷቸው ተነጋገሩ። 

12. የእነዚህ ፈራጆች በራሳቸው መንገድ የመሄዳቸው ምልክት ምን ምን እናያለን? 

13. ከዛሬው ጥናት የተማራችሁትን ነገር አካፍሉ?  
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መደምደሚያ 

በዛሬው ጥናችን እንደተመለከትነው እግዚአብሔር ዮፍታሄን ተጠቅሞ ሕዝቡን አሳርፏል።ይሁን 

እንጂ ዮፍታሔ በገዛ ስሜቱ በመመራት የፈጠረውን ስህተት አይተናል።ስለዚህ እኛም በጌታ መንፈስ 

የምንመራ በመንፈስ ጀምረን ያለእግዚአብሔት እውቀት ምንም ዓይነት እርምጃ እንዳን ወስድ 

መጠንቀቅ አለብን። 
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ጥናት 17 

“በጌታ የተመረጠ መንገድ” 

የንባብ ክፍል፦ መሳፍንት 13:1-25 
ዓላማ፦  

እግዚአብሔር በሉዓላዊነቱ ወደ ፈቃዱና ሀሳቡ እርሱ በወደደው መንገድ ሊመራን የሚችል 

እንደሆነ ለማስገንዘብ ነው።  

መግቢያ 

 

በዚህም ምዕራፍ የእስራኤል ልጆች እንደገና በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሥራን ሠሩ፣ 

አስቆጡትም። ከዚህ የተነሳም ለጠላቶቻቸው አሳልፎ ሰጣቸው። ይሁን እንጂ የእግዚአብሔር ቁጣ 

ለጥቂት ጊዜ ምህርቱ ግን ለዘለአለም ስለሆነ በመደጋገም ሲበድሉ እንደገና እየማራቸው ከገቡበት 

መከራ ውስጥ መውጫውን አዘጋጅቶላቸዋል።  በዚህ ክ ፍ ል  ለእስራኤል ሕዝብ ጩኸት መልስ 

እግዚአብሔር እንዴት ሳምሶንን ማዘጋጀት እንደጀመረ እናጠናለን።  

የክፍሉ አጭር ማብራሪያ  

 

መሳ.13፡1 የሳምሶን መወለድ በመልአክ የተነገረ፦ ዮፍታሄ እና ከሱ በኋላ የተነሱት ፈራጆች 

ከሞቱ በኋላ አሁንም እንደ ተለመደው ህዝቡ በእግዚአብሔር ክፉ ስራን ሰሩ በዚህም ምክንያት 

እግዚአብሔር ህዝቡን ለፍልስጤማውያን ለዓርባ የመከራ እና የስቃይ ዓመታት አሳልፎ ሰጣቸው።  

 

መሳ.13፡2-5 የጾርዓው የማኑሄ ሚስት በትዳር አብረው ኑሮ ከጀመሩ ጀምሮ ልጅ አልወለዱም 

ነበር። ከዕለታት በአንዱ ቀንም የእግዚአብሔር መልአክ ለማኑሄ ሚስት ተገልጦ።ጸንሳ ወንጅ ልጅ 

እንደምትወልድና ልጁም ከእናቱ ማህጸን ጀምሮ ለእግዚአብሔር የተለየ ናዝራዊ ስለሆነ በራሱ ላይ 

ምላጭ እንዳይነካው በማስጠንቀቅ።ይህ ብላቴናም እስራኤልን ከፍልስጤማውያን እጅ የሚያድን 

እንደሆነ በማብስር  እናቱም በእርግዝናው ወራት ልታደርግ የሚገባውን ጥንቃቄ አስታውቋታል።  

 

መሳ.13፡6-7 የማኑሄም ሚስት መልአኩ ከተለያት በኋላ ወዲያውኑ እየገሰገሰች ወደ ማኑሄ 

በመሄድ መልአኩ ተገልጦ የነገራትን የምስራች ከትንታኔ ጋር ነገረችው። 
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ቁጥ.8 ማኑሄም ከባለቤቱ የሰማውን የምስራች ዜና በደንብ አጣጥሞ ሳይጨርስ በቀጥታ 

ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት በመጓጓት እግዚአብሔር መልአኩን ለሁለተኛ ጊዜ እንዲልክለት 

በጸሎት ልመና አቀረበ። 

 

ከቁ.9-10 እግዚብሔርም የማኑሄን ልመና ሰምቶ ለሁለተኛ ጊዜ መልአኩ ለማኑሄ ሚስት 

በእርሻው ውስጥ ሳለች ተገለጠላት።እርሷም መልአኩን እርሻ ውስጥ ትታት ማኑሄን ከዚህ በፊት 

የተገለጠላት የእግዚአብሔር ሰው በድጋሚ እንደተገለጠላት ነግራዋለች።  

 

መሳ.13:11-12 ማኑሄም ባለቤቱን ተከትሎ ወደ እርሻው በመምጣት የተገለጠላትን መልአክ 

ከዚህ ቀደም ባለው ጊዜ የተገለጠላት እርሱ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ጠይቆ መልስ ካገኘ በኋላ።

የተናገራቸው ቃል ደርሶ ብላቴናው ከተወለደ በኋላ ማድረግ ያለባቸውን ምን እንደሆነ ጠየቀ።  

 

ከቁ.13-14 የእግዚአብሔርም መልአክም በመጀመሪያው ጉብኝት ጊዜ ለሚስቱ የነገራትን 

ጥንቃቄ ቃል በቃል በመድገም መጠበቅ እንደሚያስፈልጋቸው አስምሮበታል።  

 

ከቁ.15-16 ከዚያም ማኑሄ በቀጥታ ጉዳዩን ከእግዚአብሔር መልአክ አፍ ከሰማ በኋላ፤የፍየል 

ጠቦት አርዶ የምሳ ግብዣ አዘጋጅቶ እስኪመለስ ድረስ እዚያው እንዲጠብቀው ጥያቄ አቀረበለት 

ምክንያቱም የእግዚአብሔር መልአክ ጋር እንደሚነጋገር አልተረዳም ነበረ። የእግዚአብሔርም መልአክ 

እንዲበላ ቢያስገድደውም እርሱ እንደማይበላ በማስረዳት።ነገር ግን መስዋዕት ማቅረብ አስቦ ከሆነ ግን 

ያንንም ለእግዚአብሔር ማቅረብ እንደሚችል አስረድቶታል። 

 

መሳ 13፡17-21 በመቀጠልም ማኑሄ የተናገራቸው በተፈጸመ ጊዜ እንዲያከብሩት ስሙ ማን 

እንደሆነ ለማወቅ ጥያቄ አቀረበረበለት። የእግዚአብሔርም መልአክም ስሙ ድንቅ እንደሚባል 

ካስተዋወቀው በኋላ ጥያቄውን በጥያቄ በመመለስ ለምን ስሙን ለማወቅ እንደፈለገ ጠይቆታል። 

ከዚያም ማኑሄ ያዘጋጀውን የፍየል ጠቦት ለእግዚአብሔር መስዋዓት አድርጎ ሲያቀርበው።ማኑሄና 

ባለቤቱ እየተመለከቱ ከመሰዊያው ነበልባል ወደ ሰማይ በሚወጣበት ጊዜ ያነጋግራቸው የነበረውምን 

የእግዚአብሔር መልአክም ከዓይናቸው ተሰውሮ በእሳቱ ውስጥ ወደ ሰማይ ዓረገ። በዚያን ጊዜ ማኑሄ 
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እና ባለቤቱ ያነጋግራቸው የነበረው የእግዚአብሔር መልአክ መሆኑን በመገንዘብ በፍርሃት 

በግንባራቸው በመሬት ላይ ተደፍተው ሰገዱ። ይህ የእግዚአብሔር መልዓክ ልክ ለጌድዎን 

እንደተገለጠው ከሥላሴ አንዱ የሆነው በብሉይ ኪዳን የተገለጠው ወልድ እንደሆነ ብዙዎች የቃሉ 

አስተማሪዎች ይስማማሉ።  

 

ከቁ.22-23 ከዚህም ክስተት በኋላ ማኑሄ የእግዚአብሔርን መልአክ ዓይተናልና እንሞታለን 

ወዮልን ብሎ በፍርት ሲናገር ባለቤቱ ደግሞ ሲጀመርም እግዚአብሔር ሊገድላቸው የፈለገ ቢሆን ኖሮ 

መልአኩን ልኮ ሊገልጥላቸው ባላስፈለገው ነበር ብላ አረጋግታዋለች 

 

መሳ.13፡24-25 የማኑሄም ሚሰት ጸንሳ ወንድ ልጅን በመውለድ ስሙንም ሳምሶን ብላ 

ጠራችው። እግዚአብሔርም ብላቴናውን ባረከው። የእግዚአብሔርም መንፈስ ስምሶንን በጾርዓ  እና 

በኤሽታኦል መካከል ባለው በዳን ሰፈር ያነቃቃው ነበረ። የጌታ መልአክ ለማኑሄ ሚስት ተገልጦ 

እንደምትወልድ ብቻ ሳይሆን ልጁ ሲያድግ የሚኖረውን ወግ ሁሉ ነገሯት ነበር። ጌታ ሳምሶን እንደ 

ማንኛውም ሰው የሚኖር አድርጎ አልነበረም የመረጠው። የእግዚአብሔር ሀሳብና ክብር መገለጫ 

የተለየ ሰው ነበር። በናዝራዊነት ሥርዓት የሚያድግና የሚመራ ሆኖ ነበር የተለየው። ሳምሶን የህዝቡን 

ጠላት ሊበቀልበት የለየው ሰው ነበር። በለጠ ለመረዳት የናዝራዊን ህግ በዘኁልቅ 6:2 

 

የመልአክ ዳግም መገልጥና መስዋዕት  

ማኑሄ ለሚስቱ የታያትን መልአክ ዳግም እንዲመጣና ሥርዓቱ ምን እንደሆነ ለማወቅ ወደ ጌታ 

ጸለየ ጌታም መለሰለት። ለሚስቱ የሰጣትን መልዕክት እንደገና ለሁለቱም ነገራቸው። ለዚህ 

ለተገለጥላቸው መልዕክተኛ መስዋዕትን አቀረቡ። መልአኩም ለእርሱ መስዋዕት እንደማይቀርብና 

የሚቀርበው ግን ለጌታ እንደሆነ አመለከተ። ጌታ መስወዕታቸውን ከተቀበለላቸው ብኋላ ለሁለቱም 

ነፍስም አልቀረላቸውም። ማኑሄ ከሆነውና ካየው ነገር የተነሳ ወዬው ጠፋን ሲል ሚስቱ ግን በተቃራኒ 

መልካም የሆነ መረዳትን ነበራት። የማኑሄ ሚስት የነበራት መረዳት ጌታ ሊያጠፋን ቢወድ በእነደዚህ 

ዓይነት ሁኔታ ባልተገለጠልን ነበር በማለት የባሏን ልብ አረጋጋች። 
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የመወያያ ጥያቄዎች  

1. በመሳ. 13:1 እሥራኤል ምን አደረገ ምንስ ደረሰበት? 

2. በ13:2-5 ለሳምሶን እናት መልአኩ ያመጣውን መልዕክት በተመለከተ ተነጋገሩ። 

3. በመሳ.13:6-7 በማኑሄና በሚስቱ መካከል ስለነበረው ንግግር ተወያዩበት።  

4. በ13:8-9 ስናነብ የማኑሄ ጸሎትና የጌታ ምላሽ ምን ነበር? 

5. በመሳፍ.13:10-14 በሴቲቱ፥ በማኑሄና በመልአኩ መካከል የተደረገው ንግግር ምን ነበር? 

6. በ13:15-21 ማኑሄ መልዕክቱን ከሰማ በኋላ ስላደረገው በመወያየት ስለ ማኑሄ የተረዳችሁትን 

ነገር ተነጋገሩ።  

7. በመሳ.13:19-23 መሠረት በተፈጠረው ክስተት ላይ የማኑሄ እና የሚስቱን የመረዳት ልዩነት 

በማነጻጸር ተወያዩ?  

8. በ13:24-25 መሰረት የሳምሶን መነሳት ከሌሎቹ መሳፍንት የሚለይበትን በምንድን ነው? 

9. ከዛሬው ጥናት የተማራችሁትን አጠር በማድረግ  አካፍሉ። 
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መደምደሚያ 

እግዚአብሔር ለዓላማው ሰውን ይለያል ለዛ የሚሆን ብቃትንም አብሮ ይሰጣል። ጌታ 

ለዓላማው የለየውን ሰው አቀደለት ምዕራፍ ላይ ለማድረስ የሚጠቀምባቸው ሰዎችና ሁኔታዎች አሉ። 

የሳምሶን ወላጆቹ ልጅ ከማሳደግ ያለፈ አደራ ነበር የተጣለባቸው። ብዙ ጥንቃቄ ማድረግ ነበረባቸው። 

ዛሬ እያንዳንዳችን የደርስንባቸው ደረጃዎችና አሁን ያለንበትን ሕይወት እንድንጨብጥ አስተዋጽዖ 

ያደረጉ አሉ። እኛም ከጌታ አደራን ተቀብልን በህይወታቸው ድርሻ የሚኖረን ሰዎች ይኖራሉ። 

እንደቃሉ ለመምራት ሆነ ለመመራት ራሳችንን እንስጥ፣ ጆሮችንን ለመንፈሱ እንክፈት።  
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ጥናት 18 

ር ዕ ስ፦የእግዚአብሔር ሉዓላዊ አሰራር 

የ ም ን ባ ብ   ክ ፍ ል፦መሳፍንት 14፡1-20 

 
ዓላማ፦  እግዚአብሔር በግለሰቦች፣በቤተ ሰብም ይሁን በህዝብ ሕይወት ውስጥ ያለውን ሁኔታ 

በመጠቀም የራሱን አጀንዳ መፈጸም የሚችል አምላክ መሆኑን ለማሳየት። 

መግቢያ፦በዛሬው የጥናት ክፍላችን የምንመለከተው ሀሳብ የሚገኘው ከመሳፍንት 14፡1-20 

ሲሆን በዚህ ከፍል የማኑሄ ልጅ የሆነው ናዝራዊው ሳምሶን እግዚአብሔር ወዳልፈቀደው ወደ 

ፍልጤማውያን ሚስት ፍለጋ እንደሄደ ይናገራል (ዘጸ 34:15-16)ዘዳ 7:1-3)። ወላጆቹም 

እንደሚከተለው ይላሉ “ካልተገረዙት ከፍልስጤማውያን ሚስት ለማግባት ትሄድ ዘንድ ከወንድሞችህ 

ሴቶች ልጆች ከሕዝብም ሁሉ መካከል ሴት የለምን?” በማለት ወላጆቹ ያወገዙትን ጋብቻ እንቢ 

በማለት ይልቁንም “ለዓይኔ እጅግ ደስ አሰኝታኛለችና እርስዋን አጋባኝ” በማለት አባቱን ሲጠይቅ 

እንመለከታለን። ሳምሶን በዚህ ድርጊቱ በመግፋቱ በፍልስጤማዊቷ ልጅ ቤተሰብ እና በእርሱ መካካል 

ያለውን አለመግባባት አልፎ እንዴት አገር አቀፋዊ ጦርነት እንደተከሰተ ታሪኩ ያመለክተናል። 

ሳምሶንም በዓይኑ ፊት መልካም መስሎ የታየውን እንጂ የእግዚአብሔርን ሀሳብ አልተከተለም። ይህንን 

ጥናት ስናጠና መለኮታዊ ተዓምራቶች የተቀላቀሉ ትረካ መሆናቸውንና እግዚአብሔርም ክስተቶችን 

ለራሱ ዓላማ መጠቀሙን መርሳት የለብንም። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ቁጥር በቁጥርና ቃል በቃል 

መተርጎም አስፈላጊ የአተረጓጎም ህግ እንዳልሆነ ማወቅ ጥሩ ይሆናል።  

የክፍሉ አጭር ማብራሪያ  

መሳ 14፡1-3:- ይህ ክ ፍ ል  የሳምሶን ፍልስጤማዊ ሴትን መውደዱ እና የእግዚአብሔርም አጀንዳ 

መቀጠሉን ያስረዳል። በመግቢያ እንዳየነው የእስራኤላውያን ልጆችን ጋብቻ በተመለክተ መጽሐፍ 

ቅዱስ ከከነዓናውያን ጋር እንዳይጋቡ በዘዳ 7:1-3 ይናገራል። ፍልስጤማውያን ያልተገረዙና ጣአኦትን 

ስለሚያመልኩ ቢጋቡ የእስራኤልን ህዝብ ልብ ጣኦታቸውን በማስመለክ ልባቸውን ከግዚአብሔር ፊት 

ስላሚያሸፍቱ የሳምሶን ወላጆች ጋብቻውን ሲቃወሙት እናያለን። 
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መሳ 14:4:- እግዚአብሔር ግን በፍልስጥኤማውያን ላይ ምክንያት ይፈልግ ነበርና ነገሩ ከእርሱ እንደ 

ሆነ ወላጆቹ አያውቁም ነበር። ሳምሶን ክፉ ነገር ያደረገ ቢሆንም እግዚአብሔር ነገሩን ለራሱ ዓላማ 

ይጠቀም እንደነበረና ወላጆቹም እንዳላወቁ ቃሉን የሚያጠኑ ብዙ ሰዎች ይስማማሉ።  

መሳ 14:5-10:- በዚህ ክ ፍ ል  ወላጆችም በአቋማቸው አለመጽናታቸውን  አብረውት ወዳልተፈቀደ 

ሕዝብ ከልጃቸው ጋር ሲሄዱ እናያለን።ስላመኑት ነገር በጥንካሬ መቆም ነበረባቸው። እነርሱም 

በዓይናቸው ፊት መልካም መስሎ የታያቸውን ነገር አደረጉ እንጂ በሕጉ አልጸኑም።  

መሳ 14፡11-14:- ይህም  ክ ፍ ል ም ደግሞ እንደሚያስረዳን እግዚአብሔር የሳምሶንን መንገድ ለራሱ 

ዓላማ መጠቀም መቀጠሉን ነው። ሳምሶን በሰርግ ድግሱ ላይ የነበረውን የእንቆቅልሽ ጨዋታና 

ውጤቱን ይናገራል። ሳምሶን ለሰርግ በተዘጋጀው በዓል ላይ ለታዳሚው ሽልማት የሚያስገኝ 

እንቆቅልሽን ጠየቀ።የጠየቀውም እንቆቅልሽ ከወላጆቹ ጋር ሆኖ ወደተምና በወረደ ጊዜ የሆነውን ታሪክ 

ነበር (መሳ 14፡5-6)።  

መሳ 14፡15-20 ሳምሶን በሚስቱ ተረታ-ጋብቻውም አልተሳካለትም 

እንቆቅልሹ አግባብነት በሌለው መልኩ በሚስቱ ምክንያት በመፈታቱ ሳምሶን በመናደድ ወደ 

አስቀሎና ወርዶ ሰላሳ ፍልስጤማውያንን  በመግደል የሰዎቹን ልብስ በመግፈፍ እንቆቅልሹን ለፈቱት 

ሰጣቸው (መሳ 14፡19)። በሁኔታው ሳምሶን  በጣም በመናደዱ ወደ አባቱ ቤት ሄደ። ጋብቻውም 

እርሷ የእርሱን ሚዜ በማግባቷ ከእርሱ ጋር በመለያይት ተጠናቀቀ። አሁንም እግዚአብሔር የሳምሶንን 

አካሄድ ጠላቶቻቸውን ለመቅጣት ሲጠቀም ይታያል። 
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የመወያያ ጥያቄዎች  

1. በመሳ 14:1-3 ሳምሶን ወደ ተምና ወርዶ የገጠመውን እና ከወላጆቹ ጋር የተነጋገረው ምንድን 

ነው? የወላጆቹስ አቋም ምን ነበር? (በዘዳ 7፡1-4፣ዘጸ 34:15-16) ይነበብ። 

2. በመሳ 14፤4 ሳምሶን ትዳር ፍለጋ ያደርገው ጉዞ በፍጻሜው ያመራው ወደ ምን አቅጫ ነበር? 

ይህስ ሳምሶን ተላልፎ የሄደበትን መንገድ እግዚአብሄር አጽድቆለታል ያስብላል? ምክንያታችሁን 

አስረዱ። 

3. በመሳ 14:5-7 ወደ ተምና በተደረገው የመጀመሪያ ጉዞ ሳምሶን እና ወላጆቹ ያደረጉት ምንድን 

ነው?  

4. በመሳ 14:8-10 የሁለተኛው ጉዞ ዓላማው ምንድን ነበር? የሳምሶን ወላጆች አቋማቸውን 

የቀየሩት ለምንድን ነው ትላላችሁ?  

5. በመሳ 14፤11-14 ሳምሶን ለሰርግ በተዘጋጀው በዓል ላይ ለታዳሚው የጠየቀው እንቆቅልሽ 

ምን ነበር? ይህስ ወደ ምንድን ነው እያመራ ያለው? 

6. በመሳ 14: 15-20 የሳምሶንን እንቆቅልሽ በመፍታት ሂደት የተፈጠረውን ነገር ተወያዩ? 

7. ባጠቃላይ ከዚህ ታሪክ የተማርከውን ወይንም የተረዳህውን በአጭሩ ተናገር? 

መደምደምያ 

እግዚአብሔር ሁሉን በማወቅ ማንነቱ የምናልፍባቸውን መንገዶች ሁሉ ያውቃቸዋል።ከዚህም 

ባለፈ እንደራሱ ፈቃድም ለበጎ ሊጠቀምባቸው ይችላል። ይሁን እንጂ ይህንን በማሰብ አወቀን 

በስህተት ጎዳና ለመሄድ የሚያበረታታን መሆን አይኖርበትም።  ስለዚህ በህይውታችን ለሚከናወነው 

ክንውን ሁሉ እግዚአብሔር በወደደው መልኩ ለበጎ ለመጠቀም ስልጣን እንዳለው ያስረዳናል። 
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ጥናት 19 

ር ዕ ስ፦ከሰጪው  ነው! 

የንባብ ክፍል፦ መሳፍንት 15:1-20 
ዓላማ፦ 

እግዚአብሔር ከጸጋው የተነሳ ደካማ በሆነው ሰው በኩል ታላቅ ነገር ሊያደርግ የሚችል አምላክ 

እንደሆነ ለማስገንዘብ 

መግቢያ፦ 

ራሳችን የማንበቃና ደካማ አድርገን ልንመለከት እንችላለን። በአንድ በኩል እውነትነት እንዳለው 

የሚካድ አይደለም። ይሁን እንጂ ግን ደካማ የሚመስለው አንዱ ከእግዚአብሔር ጸጋ ጋር ሲሆን ከብዙ 

ብርቱዎች ይልቅ የተሻለ ሊሆን እንደሚችል መዘንጋት የለበትም። ስለዚህ እግዚአብሔር በተናቀው እና 

በትንሹ ሰው በዚህ ዓለም ፍረጃም ሚስኪንና ሞኝ የሆነውን ነገር መርጦ የታላቅነቱን ክብር እና 

በጸጋው ባለጠጋ መሆኑን በማሳየት የዓለምን ብርቱ እና ከፍ ያለውን ነገር ያሳፍራል። ይህ ጥናት በዚህ 

የ ጥ ና ቱ መግቢያ ሀሳብ ላይ ያተኮረ ይሆናል።  

የክፍሉ አጭር ማብራሪያ፦ 

መሳ.15፡1-3 

በስንዴ መከር ወራት ሳምሶን ወደ ጋዛ በመውረድ ስጦታ በመያዝ ሚስቱን ለመጠየቅ እና ወደ 

ጫጉላ ቤት ለመግባት ጥያቄ ሲያቀርብ፤የሙሽሪቷ አባት ሳምሶን ሚስቱን የተዋት እና የማይፈልጋት 

አድርጎ በመቁጠር ከሚዜዎቹ ለአንዱ የዳረለት መሆኑ ገለጾለታል። በዚህም በአባትዬዋ ድርጊት ሳምሶን 

የወደዳትን ሴት ለሌላ ወንድ አሳልፎ አባትዬው በመስጠቱ የተከፋ ከመሆኑም ባሻገር 

ፍልስጤማውያንን ለመበቀል የሞራል የበላይነት እንዳለው ይናገራል።  

 

 

 

መሳ 15፡4-8 

በዚህ ብስጭትና እና ቁጭት ሳምሶን ፍልስጤማውያንን ለመበቀል ሦስት መቶ ቀበሮዎችን 

በመያዝ ጥንድ ጥንድ አድርጓ ለመሰብሰብ በደረሰ የስንዴ እና የወይራ ሰብል መካከል በቀብሮዎች 

ጭራቸው መካከልችቦውን አስሮና ለኩስ የፍልስጤማውያንን ማሳ ዶግ አመድ አደረገባቸው፤ሳምሶን 



73 
 

ይህንን ድርጊት ከፈጸመ በኋላ ፍልስጤማውያን በሰብላቸው ላይ ለደረሰው ውድመት የሳምሶን 

ሚስትና አባቷ ተጠያቂዎች በማድረግ በሞት ፍርድ ቀጥተዋቸዋል።በቁጥር ቀላል የማይባሉ 

ፍልስጤማውያን በሳምሶን ቁጣና በቀል ሰለባ ለመሆን በቅተዋል።ይህንንም ካደረገ በኋላ በኤጣም ባለ 

ዋሻ ውስጥ ተቀመጠ። 

መሳ 15፡9-13 

ፍልስጤማውያን እስራኤልን አስገብረው የሚኖሩበት ጊዜ ስለነበር በከፍተኛ ቁጥር ተሰብስበው 

በይሁዳ በሚኖሩ እስራኤላውያን ላይ ሰፈሩባቸው።የይሁዳን ነዋሪዎች ለጦርነት የሰፈሩባቸውን 

ፍልስጤማውያን የፍጥጫቸውን ምክንያት ጠይቀው ሳምሶንን ለማሰር እንደሆነ ሲረዱ ፤ከይሁዳ ሦስት 

ሺ የሚያህሉ ሰዎች ሳምሶን ተሸሽጎበት ወዳለው ዋሻ በመምጣት በገዢዎቻቸው ላይ የፈጸመውን 

በመኮነን በድርድር ሳምሶንን እንዳይጎዱት ይልቁንም አስረው ለፍልስጤማውያን አሳልፈው ሰጡት ። 

ቁጥ.14-17 

ሳምሶን ታስሮ ወደ ሌሒ በመጣ ጊዜ ፍልስጤማውያን ጠላታቸው ስለተያዘ በታላቅ ደስታ 

እልል እያሉ፣ተሰብስበው አቀባበል አድርገውለት ነበር።ይሁን እንጂ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል 

በሳምሶን ላይ ወረደበት።ታስሮበት የነበረውንም ገመድ እንደተልባ እግር ፈትል ሆነ፤ገመዱም ከእጁ 

ላይ ወደቀ። በዚያ አጋጣሚም ሳምሶን ወዲያውኑ በአጠገቡ ያገኘውን የአህያ መንጋጋ በማንሳት 

በድጋሚ አንድ ሺ ፍልስጤማውያንን እሬሳ በእሬሳ ላይ ክምር አድርጓቸዋል።   

ከቁ.18-20 

ከዚህ እጅ በእጅ ትንቅንቅ በኋላ በሰውነቱ ውስጥ አንዳችም እንጥፍጣፊ ፈሳሽ ባለመቅረቱ 

ሳምሶን ከፍተኛ የውሃ ጥም አጋጥሞታል።ከፍልስጤማውያን ጋር ከነበረው ግብግብ ነፍሱ 

ያመለጠችው ሳምሶን በውሃ ጥም ምክንያት ባልተገረዙ ጠላቶቹ እጅ እንዳይወድቅ ወደ እግዚአብሄር 

ጮኾል።እግዚአብሔርም በሌሒም በሚገኝ አዘቅት አለትን ሰነጠቆ ውሃን አፈለቀለት እርሱም ጠጥቶ 

ነፍሱ ተመልሳለታለች።በዚህ ሁኔታ ሳምሶን በአጠቃላይ በፍልስጤማውያን ላይ ለሃያ ዓመታት 

መግዛት ችሏል። 
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የመወያያ ጥያቄዎች፦ 

1. በመሳ. 15:1-3 ሳምሶን ሚስቱን ጥየቃ በሄደ ጊዜ የገጠመው ነገር ምንድን ነው?ምን ተጽዕኖስ 

አሳደረበት? 

2. በ15:1-3 የሳምሶን አማች ድርጊት ወይንም እርምጃ ከምን የመነጨ ነው ትላላችሁ? 

3. በመሳ. 15:4-5 ሳምሶን ለወሰደው እርምጃ በግልጽ የሚታየው ገፊ ምክንያት ምንድን ነው ? 

ሌላስ ምን ምክንያት አለ ትላላችሁ? 

4. በ15: 6 ሳምሶን ባደረሰው ውድመት ፍልስጤማውያን አባት እና ልጁን ለምንድን ነው የቀጡት? 

5. በመሳ. 15:7-8 የሳምሶን የበቀል እና የቁጣው ሰለባ የሆኑት ፍልስጤማውያን ቁጥር ከፍ ማለት 

ምንድን ነው የሚያለክተው? 

6. በመሳ. 15:9-10 የፍልስጤማውያን እና የይሁዳ ሰዎች ፍጥጫ ከምን የተነሳ ነው?ለምን 

አገናኙት? 

7. በ15:11-13?በይሁዳ ሰዎች እና በሳምሶን መካከል ስለ ተካሄደው ድርድር ተወያዩ። 

8. በመሳ. 15:14-17 ሳምሶን ለጠላቶቹ አሳልፎ በሚሰጥበት ሂደት ውስጥ የተፈጠረው ነገር 

ምንድን ነው? 

9. በ15:18-20 ሳምሶን ፍልስጤማውያንንም ሆነ ተፈጥሮንም ያሸናፊነት ሚስጥሩ ምንድን ነው ?  

10. ከዛሬው ጥናት እግዚአብሔር በደካማው ሰው ሕይወት ሊያደርግ ስለሚችለው ታልቅ ነገር 

የተማራችሁትን   አካፍሉ። 
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መደምደሚያ 

እግዚአብሔር ለዓላማው ሰውን ይለያል፤ለዚያም የሚሆን ብቃት አብሮ ይሰጣል። ጌታ 

ለዓላማው የለየውን ሰው ያቀደለት ምዕራፍ ላይ ለማድረስ የሚጠቀምባቸው ሰዎችና ሁኔታዎች 

የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። የሳምሶን ወላጆቹ ልጅ ከማሳደግ ያለፈ አደራ ነበር የተጣለባቸው። ብዙ 

ጥንቃቄ ማድረግ ነበረባቸው። ዛሬ እያንዳንዳችን የደርስንባቸው ደረጃዎችና አሁን ያለንበትን ሕይወት 

እንድንጨብጥ አስተዋጽዖ ያደረጉ አሉ። እኛም ከጌታ አደራን ተቀብለን በህይወታቸው ድርሻ የሚኖረን 

ሰዎች ይኖራሉ። እንደቃሉ ለመምራት ሆነ ለመመራት ራሳችንን እንስጥ እንዲሁም ጆሮአችንን 

ለመንፈሱ እንክፈት።  
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ጥናት 20 

የ ን ባ ብ ክ ፍ ል መሳ 16፡1-31 

የእግዚአብሔርን ጸጋ አክብሮ መያዝ 

 
የ ጥ ና ቱ ዓላማ፦ የእግዚአብሔርን ጸጋ በአግባቡ አለመያዝ የሚያስከትለውን ውጤት ለማሳሰብና 

ለማስጠንቀቅ 

መግቢያ፦ 

እግዚአብሔር ባለ ብዙ ጸጋ ነው። እግዚአብሔር የእርሱን ቃል ኪዳን ለማስፈጸምና ለተለያዩ 

ዓላማዎችና በሉዓላዊ እውቀቱ ከሰው አቅም በላይ የሆኑ ነገሮችን ወይም ተዓምራቶችን ለማድረግ 

ጸጋውን ይሰጣል። ነገር ግን በተመሳሳይ ጊዜ  በብዛት ሰዎችም እርሱ የሰጣቸውን ትዕዛዝ እንዲጠብቁ 

ይጠይቃቸዋል። ለሳምሶንም መለኮታዊ ኃይል ሲሰጠው “የኃይሉ ታላቅነት ምስጢር” የመጠበቅ 

ኃላፊነት ነበረበት። በዚህ ጥናት ሳምሶን የዚህን “የኃይሉን ታላቅነት ምስጢር” እንዴት እንዳደረገ 

እናያለን።   

 

የክፍሉ አጭር ማብራሪያ  

ይህንን ምዕራፍ በሶስት ዋናዋና ክፍሎች ክ ፍ ል ን መመልክት እንችላለን  

1. የ ሳ ም ሶ ን  ወደ  ጋ ዛ  ጉ ዞ (መሳ 16፡1-4) 

 

የሳምሶን ወደዚህ መንደር መጓዝ ጠላት በሳምሶን ሕይወት ውስጥ የሥጋ ፈቃዱን ድካም 

በመጠቀም የጥፋት ጥንስስ እንደነበረው በግልጥ ያሳየናል። ሳምሶን ወደዚህ መንደር በደረሰ ጊዜ 

አንዲት ጋለሞታ ሴት አየ በውስጡም ተመኘ ከእርሷም ጋር ለማደር ወደቤቷ ገባ። ያዕ.1፡15 

በመልዕክቱ እንደዚህ ብሏል “ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል ከዛም 

በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች ኃጠአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች”። ጋለሞታ 

ማለት ያለ ባል የምትኖር ዘማዊት ሴት ማለት ነው (ዘፍ 38፡15)። እስራዔላውያን ጣኦትን 

ማምለካቸው  በግልሙትና ተመስሏል (ሚክ 1፡7)። 
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2. የ ሳ ም ሶ ን ና  የ ደ ሊ ላ  ታ ሪ ክ  (መሳ 16፡5-22) 

እነዚህን ቁጥሮች ደግሞ እንደሚነግሩን ሳምሶን ከመጀመሪያው ስህተቱ ሳይበቃው ወደ ሌላ 

ስህተቱ ሲሻገር እንመለከታለን። ሳምሶን በሶሪቅ ሸለቆ የምትኖረውን ደሊላ ከምትባል አማንዝራ ሴት 

ጋር በፍቅር ወደቀ ይህንንም የሰሙ አምስት የፍልስጤማውያን ነገስታት ወደ ደሊላ በመምጣት 

ሳምሶንን በእጃቸው እንድታስገባ በገንዘብ ደለሏት። እርሷም ይሁንታን አሳየች። ደሊላም ሳምሶንን 

በብዙ ማባበልና ልመና ልቡን በሰረቀችው ጊዜ ሚስጥሩን እንዲህ ብሎ ነገራት መሳ 16፡17 

“እርሱም፦ ከእናቴ ማኅፀን ጀምሬ ለእግዚአብሔር የተለየሁ ነኝና በራሴ ላይ ምላጭ አልደረሰም።

የራሴንም ጠጕር ብላጭ ኃይሌ ከእኔ ይሄዳል፥ እደክማለሁም፥ እንደ ሌላም ሰው እሆናለሁ ብሎ 

የልቡን ሁሉ ገለጠላት።” በዚያን ጊዜ በጉልበቷ ላይ አጋድማው ጠጉሩን አስላጨችው። የኃይሉን 

ታላቅነት ምስጢር ተገፎ በጠላት እጅ ላይ ወደቀ። 

3. የሳምሶን አሟሟት (መሳ 16፡23-31) እግዚአብሔር ዳጎንን ቀጣው 

የሳምሶን በጠላት እጅ መውደቅ የፍልስጤማውያን መኳንንቶች እጅግ አስደሰተ። በዚህም 

ለአምላካቸው ለዳጎንም በመስዋት ጠላታችንን አምላካችን በእጃችን አሳልፎ ሰጠን በማለት ምስጋና 

ለማቅረብ በአንድ ላይ 300ሺ የሚያህል ህዝብ ተሰበሰበ። ዳጎን እግዚአብሔርን ያሸነፈ መስሏአቸው 

ነበር። ሳምሶንንም በስብሰባቸው መሃል ከግዞት በማስመጣት ተጫወቱበት።እርሱንም በምሶሶና 

በምሶሶም መካከል አቆሙት። በዚህ በጭንቅ ሰአት ሳምሶን እግዚአብሔርን አንድ ጊዜ እንዲያስበው 

ተማጠነ። እግዚአብሔርም ሰማው። መጽሐፍ ቅዱስ  በመሳ 16፤29-31 እግዚአብሔር ሳምሶንን 

“አሰበው” ይላል። 
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. መሳ 16፡1-2 መሠረት በሳምሶንና በጋዛ ሰዎች መካከል የተፈጠረው ነገር ምንድ ነው?  

2. የጋዛ ሰዎች ሳምሶንን ሊገድሉት የፈለጉበት ምክንያትስ ምንድ ብላችሁ ታስባላችሁ? ተወያዩ 

3. 16:3-4  ስናነብ ሳምሶን ከጠላቶች እንዴት ሊያመልጥ ቻለ? ከዚያስ ወዴት አመራ? 

4. መሳ 16:5-6 ፍልስጤማውያን ሳምሶንን ለማጥመድ የተጠቀሙበት መንገድ ምንድ ነው?  

5. 16:7-17 ሳምሶን በምን ዓይነት ሂደት በደሊላ ወጥመድ ውስጥ እንደወደቀ በዝርዝር 

ተነጋገሩ? 

6. መሳ 16:18-22 ሳምሶን  ለደሊላ የኃይል ሚስጥር ከገለጠላት በኋላ የደረሰበትን ነገር ተወያዩ። 

7. በ16:23-25 ሳምሶን ጸጋውን ከጣለ በኋላ የፍልስጤማውያን ምላሽ ምን ነበር? 

8. መሳ 16:26-28 ሳምሶን በድካም  በነበረበት ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ያቀረበው ጩኸት ምን 

ነበር?  

9. በ16:29-31 በማንበብ ስለ ሳምሶን ፍጻሜ ተነጋገሩ? 

10. በዚህ ክ ፍ ል  እግዚአብሔር ለፍልስጤማውያን አምላክ ከሰጠው ምላሽ ምን እንማራለን? 

ተወያዩ። 

11. ከዚህ ታሪክ እኛ ምን እንማራለን? እግዚአብሔር ስለሰጠን ጸጋ እንዴት መጠንቀቅ እንዳለብን 

ተነጋገሩ። 

መደምደምያ:- አማኞች በሥጋ ምኞት፣በዓይን አምሮት እንዲሁም በእምነት መዛል ተፈትነን ጸጋችንን 

እንዳንጥል ከጌታ ጋር ያለንን ግንኙነት ቃሉን በማንበብ በጸሎት እና በቅዱሳን ህብረት ዕለት ዕለት 

መበረታት አለብን። 
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ጥናት 21 

ር ዕ ስ፡- መ ን ፈ ሳ ዊ  ዳ ተ ኛ ነ ት ወይም ቸ ል ተ ኝ ነ ት 

የ ም ን ባ ብ   ክ ፍ ል፦ 1 ሳሙኤል 1፡1-18 (ካህኑ ዔሊ) 

 
የ ጥ ና ቱ ዓላማ፦የተሰጠንን ሕይወት እና ኃላፊነት በአግባብና በጥንቃቄ መያዝ እንዳለብን 

ለማስታወስ። 

መግቢያ፡- ካህኑ ዔሊ ሳሙኤል ከመነሳቱ በፊት ለእስራኤላውያን በእግዚአብሔርና በሕዝቡ 

መካከል ያገለግል በሴሎ የነበረ ካህን ነው።አንዳንዶች መስፈን እንደሆነ ያምናሉ። የእርሱ የሕይወትና 

የአገልግሎት ታሪክ በመሳፍንትና በነገሥታት አገልግሎት ድልድይ ሆኖ ያገለግልላ። በዚህ ጥናት 

የምንመለከተው በካህኑ የዔሊ ሕይወትና አገልግሎት ዙሪያ በመሆኑ የምንመለከተው በ1ኛ ሳሙኤል 

መጽሐፍ የተጠቀሰውን ሙሉውን ምዕራፎችን አያጠቃልልም። ይህ ጥናት በዔሊ ሕይወትና 

አገልግሎት የነበሩትን ጥቅት ነገሮችን እናያለን። 

የክፍሉ አጭር ማብራሪያ 

1ኛሳሙ 1፡1-11 እነዚህ ቁጥሮች የዛሬው ጥናታችን ያተኮረበት ክ ፍ ል  ባይሆንም፡  ክፍሉ የሕልቃና 

ቤተሰብ በየዓመቱ ወደ ሴሎ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ለመታየት እና መስዋአት ለማቅረብ ይወጡ 

እንደነበረና፡ እንዲሁም ሃና መካን ስለነበረች የልብ ጸሎቷን  በእግዚአብሔር ፊት ማቅረቧን 

ይነግረናል። 

1ኛ ሳሙኤል 1፡12-13:- ሐና ያለማቋረጥ ወደ እግዚአብሔር መጸለይዋን እና የምትጸልየውም አፏ 

ሳይንቀሳቅስ በልቧ በመሆኑ ዔሊ አፏን ሲመለከት ይንቀሳቅስ እንጂ ድምጽ አይሰማም ነበር በዚህ ጊዜ 

ዔሊ ሐናን እንደሰክረች ቆጠራት ። 

1ኛ ሳሙኤል 1፡14-16 ዔሊ ሐናን ሰክራለች ብሎ በማሰብ ሐናን ስካሩ የማይለቅሽ እስከመቼ ነው 

መጠጥሽን ከአንቺ አርቂ በማለት ገሰፃት:: ሐና በፍጹም ትህትና ሰካራም  አለመሆንዋን ይልቁንም 

ሀዘንተኛ መሆንዋንና  ልቧን በእግዚአብሔር ፊት እያፈሰሰች እንደነበረ ገለፀችለት። እንደ ምናምንቴ 

ሴት እንዲቆጥራት አልፈለገችም። 

1ኛ ሳሙኤል 1:17-18  ዔሊ በሐና አነጋገር በመርካት ''በሰላም ሂጂ የእስራኤል አምላክ 

የለመንሺውን ይስጥሽ'' በማለት አሰናበታት። 
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. 1 ሳሙ 1:1-11 መሰረት ሐና በየዓመቱ ከቤተሰቧ ጋር በመሆን ወደ ሴሎ የምትወጣው ለምንድ 

ነው? 

2. 1ኛ ሳሙ 1:12-13 በዚህ ክ ፍ ል  በሐና እና በዔሊ መካከል የተፈጠረው ነገረ ምንድን እንደሆነ 

ተነጋገሩ። 

3. 1ኛ ሳሙ 1:14 ከዔሊ ንግግር ምን እንረዳለን ? ምንስ ማድረግ ነበረበት ትላላችሁ? ዔሊ 

ወደተሳሳተ ድምዳሜ የደረሰው በምን ምክንያት ነው? 

4. 1ኛ ሳሙ 1:15-16 በሐና እና በዔሊ መካከል የተደረገውን ንግግር በማነጻጸር ስለ ሁለቱም 

የተረዳችሁትን ነገር አካፍሉ?  

5. 1ኛ ሳሙ 1:17-20  ዔሊ ስለ ሐና የነበረውን የተሳሳተ ሀሳቡን ተወቅሶ የቀየረው ከምን የተነሳ 

ነው?  

6. ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን የአገልግሎት ኃላፊነት አክብሮ እና በጥንቃቄ ስለመያዝ ከዛሬው 

ጥናት ምን ተማራችሁ? 

7. በአጠቃላይ ከዛሬው ጥናት ከዔሊ ሕይወት ምን ተማራችሁ? 

መደምደሚያ 

እግዚአብሔር በሰጠን በማንኛውም ኃላፊነት ከቸልተኝነት በራቀ ሕይወት መጓዝ በመሰለኝ 

ከመወሰን  እራሳችንን በመጠበቅ በእግዚአብሔር መመራት አለብን። 
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ጥናት 22 

የንባብ ክፍል 1ኛ ሳሙኤል 2:1-34 (ካህኑ ዔሊ) 

ር ዕ ስ :- የአገልግሎት ኃላፊነትን በአግባብ ያለመወጣት ችግርና የሚያስከትለው 

ውድቀት 

ዓላማ:-  

ኃላፊነትን በአግባብ አለመወጣት የሚያስከትለውን ውድቀት ተመልክተን የራሳችንንና 

የቤተሰባችንና የቤተ ክርስቲያናችን ሕይወትና አገልግሎት በአግባቡ መምራት እንድንችል ለማስገዘብ 

መግቢያ:- 

የዛሬው ጥናት በዔሊ ሕይወትና አገልግሎትን የሚዳስሰው ሁለተኛው ክፍል ጥናት ሲሆን፡ ትኩረቱም 

በዔሉ ልጆች ሥነ ምግባር ዙሪያ ዔሊ መወጣት ስለነበረበት የአግልግሎት ኃላፊነት ክፍተት 

እንመለከታለን።  

 

የክፍሉ አጭር ማብራሪያ 

1ኛ ሳሙ 2:1-10 እነዚህ ቁጥሮች የዛሬ ጥናታችን ትኩረት አይደለም፡ ይሁን እንጂ በእነዚህ 

ቁጥሮች የሐናን የምስጋና ጸሎት እንመለከታለን። 

1ኛ ሳሙ 2:11-17 የዔሊ ልጆች ምናምንቴነት(ምግባረ ብልሹነት) በእግዚአብሔር ቤት 

በተሰጣቸው ሀላፊነት እግዚአብሔርን አለመፍራት በብዙ መንገድ የተገለጠ ሲሆን፡ ይኸውም 

ለእግዚአብሔር የሚገባውን ድርሻ ከማቅረብ በፊት ህገወጥ ድርሻቸውን ለመውሰድ ፈለጉ: በዚህም 

ትዕግስት ማጣታቸው በእግዚአብሔር ላይ ማመፃቸው እና እግዚአብሔርን መናቃቸው በእጅጉ 

የተገለጠ ነበር።   

 እግዚአብሔር የአሮንን ልጆች  ካህናት ሆነው እንዲያገለግሉ ቃል ገብቶ ነበር (ዘፀ 29:9 ጋር 

ያነፃፅሩ)። ይህንንም የተስፋ ቃል በኪዳን ቃል መሐላ አረጋግጦት ነበር (በዘኁልቁ 25:13 ያነፃፅሩ)። 

እነዚህ ካህናት ከእግዚአብሔር የተቀበሉትን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ይጠበቅባቸዋል። ዔሊም 

ካህን እንደመሆኑ መጠን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ ይገባው ነበር፡ ነገር ግን ዔሊ የተቀበለውን 

ኃላፊነት ቸል በማለት የገዛ ልጆቹ በእግዚአብሔር ቤት በሚሆነው አገልግሎት የማይገባ ነገር ሲያደርጉ 

ዝም ብሎ ተመልክቷል። ዔሊ ለልጆቹ  ተገቢውን መንፈሳዊ አመራር መስጠት ሙሉ በሙሉ ተሳነው 

ከዚህም የተነሳ ውድቀት ወደ ቤቱ መጣ ። 
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  1ኛ. እንደ አባትነቱ ልጆቹ በፅድቅ መንገድ እንዲሄዱ አላስተማራቸውም። 

  2ኛ. ዔሊ እንደ መንፈሳዊ መሪነቱ ከእርሱ የሚጠበቀውን ኃላፊነት መወጣት  አልቻለም 

ይኸውም ልጆቹ ባሳዩት ምግባረ ብልሹነት ከአገልግሎታቸው እንዲወገዱ መንፈሳዊ ስልጣኑን 

አልተጠቀመም(ዘዳ 21:18-21 ጋር ያነጻጽሩ )      

1ሳሙ 2:18-21 አመፀኞች በሆኑ በዔሊ ልጆች  መሀል ሳሙኤል እግዚአብሔርን በማገልገል 

በፊቱ ያድግ እንደነበር ያሳየናል። 

1ሳሙ 2:22-28 የዔሊ ልጆች ክፉ ድርጊት በመላው ህዝቡ ዘንድ እስኪሰማ ደረሱ ይኸውም 

በመገናኛው ድንኳን ከሚያገለግሉ ሴቶች ዝሙት መፈጸማቸው።  

1ሳሙ 2:29 እግዚአብሔርን ለማገልገል የተሰጣቸውን ታላቅ እድል በአግባቡ ያልተጠቀሙት 

ዔሊና ልጆቹን አናያለን። በዚህም ተጠቃሽ የሆነው ዔሊ የአባትነቱንና የመንፈሳዊ ስልጣኑን በአግባቡ 

መጠቀም አለመቻሉ መሆኑን ያስሳያል። 

1ሳሙ 2:30-35 በዔሊ ቤት ላይ የተነገረውን የእግዚአብሔር ፍርድ ከምክንያቱ ጋር በዝርዝር 

እናያለን። 
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. 1ሳሙ 2:12 የዔሊ ልጆች ምናምንቴ ነበሩ የሚለውን እንዴት ትረዱታላቹህ ? 

2. በ1ሳሙ2:13-16 የካህናቱ ልማድ በመባል የተዘረዘረው ምንድን ነው? 

3. 1ሳሙ 2:17 '' የጎበዛዝቱ ሀጢአት በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ነበረች '' የተባለው ለምንድነው? 

4. በ2:18 የዔሊ ልጆች ባሉበት በእግዚአብሔር ቤት ''ሳሙኤል በእግዚአብሔር ፊት አደገ '' 

የሚለውን እዴት ትረዱታላቹህ? 

5. 1ሳሙ 2:22 ዔሊ ስለልጆቹ ክፉ ስራ በሰማ ጊዜ የወሰደው እርምጀ ምን ነበር? በዘኁልቁ 

15:30-31 መሰረት ምን ማድረግ ነበረበት? 

6. በ2:25 '' እገዚአብሔር ሊያጠፋቸው ስለፈለገ ልጆቹ የአባታቸውን ተግሳፅ አልሰሙም'' 

የሚለውን ሀሳብ እንዴት ትረዱታላቹህ? 

7. 1ሳሙ 2:27-34 በዔሊና ልጆቹ ላይ እግዚአብሔር ስለፈረደው ፍረድ ተወያዩ በቁጥር 30 ባለው 

ቃል መሰረት ስለ እግዚአብሔር ባህርይ ምን ተረዳቹህ? 

8. ከዛሬው ጥናት ምን ተማራችሁ? 

 

መደምደሚያ 

እግዚአብሔር የሚሰጠን ዕድሎች ሁሉ ተጠያቂነት እንዳለብን አውቀን እንደ እግዚአብሔ ቃል 

በሆነ የውሳኔ ሕይወትና አገልግሎት መመላለስ ያስፈልጋል። 
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ጥናት 23 

የሳሙኤል ሕይወትና አገልግሎት ጥናት 

 

1ኛ እና 2ኛ ሳሙኤል በብሉይ ኪዳን ካሉት የታሪክ መጽሐፍት መካከል የሚመደቡ ናቸው:: 

በአንደኛ ሳሙኤል የመጀመሪያዎቹ ምዕራፎች ከተጻፉት ታሪኮች ዋነኛው የነብዩ የሳሙኤል ታሪክ 

ነው። የሳሙኤል ታሪክም ከህጻንነቱ ለእግዚአብሔር የተለየ መሆኑንና እንደተለየ ሰው  እንደኖረ 

መጽሐፉ አስረጂ ነው። ስለዚህ የሳሙኤልን ሕይወትና አገልግሎት ስናጠና ለእግዚአብሔር እንደተለየ 

ሰው በቅድስና፣ የእግዚአብሔርን ድምጽ በመስማት እና በጸሎት እየተጋ ይኖር እንደነበረ እንማራለን። 

በመሳፍንት መጽሐፍ ጥናት ጋር ያለውን ግንኙነት ስንመለከት ሳሙኤል የእስራኤል የመጨረሻው 

ነብይና መስፍን በመሆን ምክንያት ነው (ሐዋ 3:24 እና ሐዋ 13:20):: 

ር ዕ ስ፦ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ሰው መገለጫዎች 

የንባብ ክፍል፦ ከ1ሳሙ መጽሐፍ 

የ ጥ ና ቱ ዓለማ:-  የእግዚአብሔር ህዝብ ለእግዚአብሔር የተለየ መሆኑን  በመገንዘብ በቅድስና  

የእግዚአብሔርን ድምጽ በመስማትና አዘውትሮ በመጸለይ ሊኖር እንደሚገባው ማስገንዘብ። 

መግቢያ፦የዛሬው ጥናታችን  በሳሙኤል ሕይወት እና አገልግሎት ዙሪያ የሚያጠነጥን ስለሆነ 

በርከት ያሉ ጥቅሶችን ከአንደኛ ሳሙኤል መጽሐፍ በመውስድ የምንመለከት ይሆናል።  

አጭር ማብራሪያ 

ሳሙኤል ማን ነው? 

1. ልደቱና እድገቱ 

በ1ሳሙ ምዕራፍ 1 ነብዩ ሳሙኤል ከአባቱ ከህልቅና እና ከእናቱ ከሃና ተወልዶ ህልቅና በወቅቱ 

በነበረው ልማድ መሰረት ሁለት ሚስቶች ነበሩት። ሁለተኛው ሚስቱ ፍናና ብዙ ልጆች  የወለደችለት 

ሲሆን በአንጻሩ ሐና ግን መኻን ነበረች። እግዚአብሔርም የሃናን መሃጸኗን  ዘግቶት ነበርና 1 ሳሙ 1:6 

በእስራኤል ባህል ያገባች ሴት ሳትወልድ ስትቀር እንደ ነውር ወይንም እንደ እርግማን የሚታይ 

ከመሆኑም በተጨማሪ ከጣውንቷ ከፍናና ከሚደርስባት ጫና የተነሳ ትበሳጭና ትመረር ነበር። 

ስለዚህም “ ለባሪያህ ወንድ ልጅን ብትሰጥ እድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ” በማለት 

ለእግዚአብሔር ተስላለች። እግዚአብሔርም የሃናን ጸሎት ሰማ ወንድ ልጅም ወለደች ስሙንም 
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ከእግዚአብሔር ለምኜዋለሁ ስትል  ሳሙኤል ብላ ጠራችው።  ህጻኑም ሳሙኤልም  ጡትም መጥባት 

ሲያቆም ወደ እግዚአብሔር ቤት ወስዳ “ እድሜውን ሙሉ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ይሆናል” ብላ 

ለካህኑ ለዔሊ አስረከበችው። ሳሙኤልም በካህኑ በዔሊ ስር እግር ስር በቤተ መቅደስ አደገ። 

ሳሙኤል በሐዋሪያት ሥራ 3:2 ከነቢያት የመጀመሪያ እንዲሁም በሐዋ 13:20 ከመሳፍንት 

የመጨረሻ እንደሆነ  ተገልጿል፤ አንደኛ እና ሁለተኛ ሳሙኤል መጽሐፍት በስሙ የተሰየሙ ሲሆን፤ 

የእርሱ ታሪክ የሚገኘው በአንደኛው ሳሙኤል ውስጥ ላይ ነው። 

ሳሙኤል በእስራኤላውያን ታሪክ ሳኦልና ዳዊትን በእግዚአብሔር ትእዛዝ ለንግስና በመቀባት 

ከመሳፍንት ወደ ነገስታት ዘመን ያሸጋገረ (ነብይ) ነው።  

2. ህይወቱና አገልግሎቱ 

ሀ. ለእግዚአብሔር የተለየ ነቀፌታ የሌለው ኑሮ የኖረ 

(1 ሳሙ 1፡18 , 1 ሳሙ 2፡12፣1 ሳሙ 2፡23 እና 1 ሳሙ 12፡1-5) 

በ1ሳሙ 1:18 “ ሳሙኤል ግን ገና ብላቴና ሳለ የበፍታ ልብስ ለብሶ በእግዚአብሔር ፊት 

ያገለግል ነበር”። ሳሙኤል ግን የሚለው ቃል ከላይ በ 1 ሳሙ 2፡12-17 ከተጠቀሰው ሀሳብ ጋር 

በንጽጽር የቀረበ ነው። 1ሳሙ 2:12 “ የዔሊ ልጆች ምናምቴዎች ነበሩ እግዚአብሔርንም  አያውቁም 

ነበር፤ በቁ.17 “ ሰዎቹም የእግዚአብሔር ቁርባን ይንቁ ነበረና የጎበዛዝቱ ኃጢያት በእግዚአብሔር ፊት 

እጅግ ታላቅ ነበረች” ተብሎ ተገልጿል። ስለ ሳሙኤል ግን የተነገረው “ ገና ብላቴና ሳለ 

በእግዚአብሔር ፊት ያገለግል ነበር ” ተብሎ ተጽፏል። 

የዔሊ ልጆች እና በወቅቱ የነበሩት ጎልማሶች እንዳሻቸው እና እንደልባቸው በሚኖሩበት 

ከእግዚአብሔር የራቀ ሕይወትን መኖር ሲመርጡ ሳሙኤል ግን ለእግዚአብሔር የሰጠችው እናቱ 

ሰፍታ ያመጣችለትን  ኤፋድ ለብሶ እንደ ካህን በእግዚአብሔር ፊት ማገልገልን መርጧል። 

1 ሳሙ 2፡22-26 የዔሊ ልጆች በእስራኤል ሁሉ ላይ ክፉ ነገሮችን ያደርጉ ነበረ ለምሳሌ 

በመገናኛው ድንኳን ደጅ  ከሚያገለግሉ ሴቶች ጋር ዝሙት (እርኩሰት) ይፈጽሙ እንደ ነበር ሲገልጥ 

ስለ ሳሙኤል ግን በ 1 ሳሙ 2:23 “ ብላቴናውም ሳሙኤል እያደገ ሄደ፤ በእግዚአብሔርም በሰውም 

ፊት ሞገስ እያገኘ ሄደ” ተብሎ ተገልጿል። በመሆኑም የሳሙኤል ምስክርነት በሰው ፊት ብቻ ሳይሆን 

በእግዚአብሔር ፊት መልካም መሆኑን ያሳያል።  
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ሳሙኤልም በህይወቱ በስተመጨረሻ  ባደረገው ንግግሩ   ማየት ወይንም መረዳት እንደሚቻለው 1 

ሳሙ12:1-5, ቁጥር 3 “ እነሆኝ በእግዚአብሔር እና እርሱ በቀባው ፊት መስክሩብኝ የማንን በሬ 

ወሰድሁ? የማንንስ አህያ ወሰድሁ? በማንስ ላይ ግፍን አደረግሁ? አይኖቼንስ ለማሳወር ከማን እጅ 

ጉቦን ተቀበልሁ? ቁጥር 4 የህዝቡም መልስ የተባለውን ሁሉ አላደረግህም የሚል ነበር።  ሳሙኤልም 

ለእግዚአብሔር እንደተለየ ሰው በእግዚአብሔር እና በሰውም ፊት በጽድቅ እና በቅድስና ይኖር ነበር።  

ለ. ለእግዚአብሔር የተለየ ሰው የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምቶ ይታዘዛል ወይንም ያደርግማል 

(1 ሳሙ 2:11, 3:1-14, 3:19-21, 7:3-4) ሳሙኤል ለእግዚአብሔር ከተለየ ጀምሮ በአንደኛ 

ሳሙኤል እንደተገለጠው የእግዚአብሔርን ድምጽ ይሰማ ነበር። 

በ1ሳሙ 3:1-14 ሳሙኤል እግዚአብሔርን በቀጥታ እንዴት መስማት እንደሚችል ስለማያውቅ 

እግዚአብሔር ሲጠራው “እሰማለሁ ተናገር” ብሎ ከመመለስ ይልቅ ወደ ዔሊ ሄዶ ሳሙኤል ምን 

ማድረግ እንደሚገባው አስረዳው። ሳሙኤልም ዔሊ አድርግ እንዳለው አደረገ በቀጥታም 

የእግዚአብሔር ድምጽ መስማት ጀመረ። ሳሙኤልም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ከዚህ ድምጽ  በቀጥታ 

ከእግዚአብሔር እየሰማ እግዚአብሔር እንደተናገረውም እያደረገ እንደኖረ አንደኛ ሳሙኤል 

ያስተምረናል። 

በ1ሳሙ 3:19-21 የእግዚአብሔር ቃል የሚገለጥለት እግዚአብሔር እንደተናገረው የሚናገርና፤ 

የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ “ አንዳችም በምድር ላይ አይወድቅም” ተብሎ ተገልጿል። 

1ሳሙ 7:3-4 የእግዚአብሔር ቃል ለህዝቡ ተናገረ 1ሳሙ 8:7  “ እግዚአብሔርም ሳሙኤልን አለው” 

በማለት እግዚአብሔር እንደተናገረው ይገልጻል። 1ሳሙ 8:10 ንጉስ አንግስልን ሲሉት እግዚአብሔር 

ለህዝቡ እንዲናገር የነገረውን ተናገረ፡ 1ሳሙ 9:9 “ ባለ ራዕይ ተብሎ” የሚታወቅ ነበር ምክኒያቱም 

የእግዚአብሔር ድምጽ ሰምቶ የሚናገር ስለነበረ ነው። ሳሙኤል የእግዚአብሔር ድምጽ መስማት ብቻ 

ሳይሆን እግዚአብሔር እንደተናገረው ያደርግ እና ይናገርም ነበር። እንዲሁም ለሰማው ድምጽ 

ጥንቃቄም ያድረግ ነበር 1ሳሙ15:22 “ በእውኑ የእግዚአብሔር ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው 

እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረዱ መስዋት ደስ ይለዋልን? እነሆ መታዘዝ ከመስዋት ማዳመጥም 

የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል”  
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3፦ዘወትር ሳይታክት ይጸልያል 1ሳሙ 4:5,7,8 በ1ሳሙ 4:5 ታቦቱ በፍልስጤማውያን 

ከተማረከ በኃላ እስራኤላውያን የእግዚአብሔር መገኘት የሚፈልጉበት መንገድ ጸሎት ነበር። በብሉይ 

ኪዳን በዘሁ 10:33 የኪዳኑ ታቦት በ1ሳሙ 3:3 ላይ የእግዚአብሔር ታቦት ዘጸ 25:22 የምስክሩ 

ታቦት ተብሎ ተጠርቷል። የታቦቱ ጥቅም በዘጸ 25:22፣ በዘኁ 10:33 እና ኢያ 3:11 እግዚአብሔር 

ህዝቡን የሚገናኝበትና እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር የመሆኑ ምልክት እንደነበረ ተገልጿል።  

በ1ሳሙ 7 ህዝቡም ታቦቱ ከመማረኩ የተነሳ እግዚአብሔርን ለማግኘት ጾሙ ጸለዩ 

ሳሙኤልንም “ከፍልስጤማውያን እጅ ያድነን ዘንድ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ትጸልይ ዘንድ 

አትታክት አሉት” 7:8  “ሳሙኤልም ወደ እግዚአብሔር ጮኽ እግዚአብሔርም ሳሙኤልን ሰማው” 

7:9  እግዚአብሔርም በፍልስጤማውያን ላይ ታላቅ ድልን ሰጣቸው “ ፍልስጤማውያንም ተዋረዱ 

ዳግመኛም ከዚያም ወዲህ ወደ እስራል ድንበር አልመጡም” (1ሳሙ 7:13) ። 
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በ1ሳሙ 1:11 የሃና ጸሎትና ስእለቷ ጭብጡ ምንድን  ነው?  

2. በ1ሳሙ 1:19-25 ስለ ሳሙኤል ልደትና አስተዳደግ ተነጋገሩ? ሃና ለምን ሳሙኤል ብላ 

ሰየመችው? 

3. በ1ሳሙ 1:26-28 ሃና እግዚአብሔር ባሰባት ጊዜ የወሰደችው እምጃ ግቡ ምንድን ነበር?  

4. በ1ሳሙ 2:11-12 ሳሙኤል ስላገለገለበት አውድና  ለእግዚአብሔር የተለየ ሰው ምን 

ማድረግ እንዳለበት ያስተምረናል?  

5. በ1ሳሙ 2: 17 እና 26 ስለ ሳሙኤል ሕይወት ምን ያሳያል? 

6. በ1ሳሙ 3:3-10 ስለ ሳሙኤል የአገልግሎት ሕይወት እድገት በዝርዝር ተነጋገሩበት? ራሱን 

ለእግዚዛብሔር  ለሰጠና ለለየ ሰው ምን ያስተምራል?  

7.  1ሳሙ 3:19-21 የሳሙኤልን የአገልግሎቱንና የህይወቱን ፍሬ በማየት ለእግዚአብሔር ስለ 

ተሰጠ ሕይወት ምን እንማራለን?  

8. በ1ሳሙ 7:3-5 ሳሙኤል እንደ እውነተኛና ባለአደራ አገልጋይ በህይወቱ የምናየው ቁልፍ 

ነገር ምንድን ነው? 

9. በ1ሳሙ 12:1-5 ለእግዚአብሔር እንደተለየ ሰው ሳሙኤል ስለ እራሱ ከተናገረም ምን 

እንማራለን? 

10. 1ሳሙ 15:22-23 ሳሙኤል ምን ዓይነት የአገልጋይነት ስብዕና እንደነበረው 

ያመለክተናል? ይህ ባህሪና ማንነት ለእግዚአብሔር እንደተሰጠ ሰው ምን ፋይዳ አለው 

ትላላችሁ? 

11. 1ሳሙ 15:26-29 ለእግዚአብሔር እንደተሰጠ፣ እንደ ታመነና እንደ ባለአደራ አገልጋይ 

ምን ያስተምረናል ?  

12. ከዛሬው ጥናት ከሳሙኤል ሕይወት ለእግዚአብሔር እንደተሰጠ ሰው የሕይወትና 

የአገልግሎት መገለጫዎች ምን ተማርን? 
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መደምደሚያ:-  

ሳሙኤል “ሰው ሁሉ በፊቱ መልካም መስሎ የታየውን እያደረገ ይኖር በነበረበት ዘመን” (መሳ 

2:11 እና 17:6 ) ለእግዚአብሔር እንደተለየ ሰው እግዚአብሔርን በመታዘዝ በጸሎት ድምጹን 

እየሰማ ተመላልሷል። እኛም በተመሳሳዩ ሰው ሁሉ እንዳሻው በመሚኖርበት ዘመን ውስጥ ብንገኝም 

ለእግዚአብሔር የተለየን መሆናችንን በመገንዘብ በቅድስ እየተመላለስን በጸሎት እየተጋን 

የእግዚአብሔርን ድምጽ እየሰማን ልንኖር ይገባናል። በዚህ ዘመንም በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ አምኖ 

የዳነ አማኝ ሁሉ ለእግዚአብሔር የተለየ መሆኑን 1 ጴጥ 2:9 በግልጽ  አስቀምጦታል። 
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ስለ መሰጠታችሁና ትጋታችሁ ጌታ ይባርካችሁ! 

 

 

ማንኛውም ዓይነት አስተያየትና ጥያቄ ቢኖራችሁ በመሪዎቻችሁ በኩል 

አሳውቁን 

 

 

እንወዳችኋለን! 
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