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ምስ ጐይታ ምድያብ 
 
መእተውን ድሕረ ባይታን 
 
መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ እተፈላለየ ክፍልታቱ፡ እግዚኣብሄር ንእስራኤላውያን ከመይ ገይሩ ብዘገርም መገዲ ካብቲ 
ን430 ዓመታት - ብዙሕ ካብኡ ኸኣ ብባርነት - ዝነበርዎ ምድሪ ግብጺ ከም ዘውጽኦምን ናብ ምድሪ ከነኣን 
መሪሑ ከም ዘእተዎምን የዘንትወልና። 
 
ኣብ ዘጸ. 12፡5-11 ከምዚ ዚብል ነንብብ፡-  
 

"ዓመት ዝገበረ፡ ጐደሎ ዜብሉ ተባዕታይ ገንሸል ይኹነልኩም። ካብ ኣባጊዕ ወይ ካብ ኣጣል 
ትወስዱ። ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ኸኣ ክሳዕ መበል ዓሰርተው ኣርባዕተ መዓልቲ ሐልውዎ። ሽዑ ዅሉ 
እቲ እኩብ ማሕበር እስራኤል ኪመሲ ኸሎ ይሕረዶ ኣብታ ዚብልዓ ቤት ድማ፡ ካብቲ ደሙ 
ወሲዶም፡ ንኽልቲኡ ቐዋሚ ልዳትን ነቲ ላዕላይ ልዳትን ይልከይዎ። ነቲ ስጋኡ ድማ በታ ለይቲ 
እቲኣ ይብልዕዎ፡ ብሓዊ ጠቢሶም፡ ምስ ቅጫን ምስ መሪር ሓምልን ይብልዕዎ። ምስናይ ርእሱን 
ኣእጋሩን ናውቲ ኸብዱን ብሓዊ ይጠበስ እምበር፡ ካብቲ ዝሕላ ዀነ፡ ካብቲ ብማይ ዝበሰለ 
ኣይትብልዑ። ካብኡ ድማ ገለ እኳ ኽሳዕ ንግሆ ኣይተትርፉ። እቲ ኻብኡ ኽሳዕ ንግሆ ዝተረፈ ኸኣ 
ብሓዊ ኣንድድዎ። ከምዚ ጌርኩም ድማ ክትበልዕዎ ኢኹም፡ ሓቛቝኹም ተዐጢቕኹም፡ ኣሳእንኩም 
ኣብ ኣእጋርኩም፡ ኣባትርኩም ከኣ ኣብ ኣእዳውኩም ሒዝኩም፡ ቀልጢፍኩም ብልዕዎ። ንሱ ፋስጋ 
እግዚኣብሄር እዩ።" (ነቲ ኣብዚ ኪመሲ ኸሎ ዚብል፡ ሓድሽ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ትግርኛ ‘ጸሓይ 
ክትዓርብ ከላ’ ኢሉ ይትርጕሞ።) 

 
ፋስጋ ወይ ፋሲካ ዚብል ቃል፡ መበቆሉ ካብ ቋንቋ እብራይስጢ ኰይኑ፡ ከምቲ ካብ ዘጸ. 12፡5-11 እውን 
ክንርድኦ እንኽእል፡ ምስጋር ወይ ምሕላፍ ማለት እዩ። (ብትግርኛ ኣብ ናይ ቅድም ትርጉም ፋስጋ ይብል፡ ኣብ 
ሓድሽ ትርጉም ድማ ፋሲካ ይብል)። መጽሓፍ ኦሪት ዘጸኣት ኣብዛ ሒዝናያ ዘሎና ምዕራፍ 12 ብዛዕባ ፋሲካ 
ሰፊሕ ሓበሬታ ይህብ። ኣብኡ ነቲ ናይ ፋሲካ ዛንታ ቀጺሉ ኪትርኽ ከሎ፡ ፋሲካ ብኸመይ ኪግበር ከም ዘለዎ 
ምስ ሓበረ ብድሕሪኡ ደቂ እስራኤል እንታይ ከም ዝገበሩ ይነግር፡፡ ዘጸ. 12፡28-36፡- 
 

"ደቂ እስራኤል ድማ ከይዶም ከምኡ ገበሩ። ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴን ንኣሮንን ዝኣዘዞም ገበሩ። 
ፍርቂ ለይቲ ምስ ኰነ፡ እግዚኣብሄር ንዅሉ በዅሪ ሃገር ግብጺ፡ ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዚቕመጥ በዅሪ 
ፈርኦን ክሳዕ በዅሪ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ እሱር፡ ንዅሉ በዅሪ እንስሳ ድማ ቐተለ። ሽዑ 
ፈርኦን፡ ንሱን ኵሎም ገላዉኡን ኵሎም ግብጻውያንን ብለይቲ ተንስኡ። ምዉት ዜብላ ቤት 
ኣይነበረትን እሞ፡ ኣብ ግብጺ ብርቱዕ ዋይዋይታ ዀነ፡ ንሙሴን ንኣሮንን ብለይቲ ጸዊዑ ድማ፡ 
ንስኻትኩምን ደቂ እስራኤልን ተንስኡ እሞ ካብ ማእከል ህዝበይ ውጹ። ከምቲ ዝበልኩምዎ ኺዱ፡ 
ንእግዚኣብሄር ኣገልግሉ። ከምቲ ዝበልኩምዎ ድማ፡ ኣባጊዕኩምን ኣሓኹምን ውሰዱ። ኪዱ እሞ 
ንኣይ ከኣ መርቑኒ፡ በለ። እቶም ግብጻውያን ድማ፡ ኵልና ኽንመውት ኢና፡ ኢሎም ነቶም ህዝቢ 
ኻብታ ሃገር ቀልጢፎም ኬውጽእዎም ሃወኽዋም። እቶም ህዝቢ ድማ ነቲ ብሑቖም ገና ኸይበዅዔ 
ወሰድዎ፡ ነቲ መልወሲኦም ከኣ ብኽዳውንቶም ጠቕሊሎም ኣብ መንኵቦም ጾርዎ። ደቂ እስራኤል 
ከኣ ከምቲ ሙሴ ዝበሎም ገበሩ። ካብ ግብጻውያን ኣቓሑ ብሩርን ኣቓሑ ወርቅን ክዳውንትን 
ለመኑ። እግዚኣብሄር ድማ ነቶም ህዝቢ ዝደለይዎ ዅሉ ኺህብዎም ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብጺ ሞገስ 
ሃቦም። ንሰብ ግብጺ ኸኣ ገፈፍዎም።" 

 
እቲ ንእስራኤልውያን ካብ ግብጺ ንምውጻእ እግዚኣብሄር ኣብ እስራኤልውያን ዘእተዎ ናይ ፋሲካ ተግባር ኣብ 
ሓድሽ ኪዳን’ውን ፍልይ ብዝበለ መገዲ ተተግቢሩ እዩ፡፡ ነዚ መታን ኸርእየና እስከ ነዚ ቀጺሉ ቐሪቡ ዘሎ 
ጥቕስታት ንርአ፡፡ 
   

• ዮሃ. 1:28 "ንጽብሒቱ ዮሃንስ ንየሱስ፡ ናብኡ ኺመጽእ ከሎ ረኣየ እሞ፥ እንሆ፡ ሓጢኣት ዓለም 
ዜርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ፡ በለ።" 

 
• ዮሃ. 19፡4 "ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ወጻኢ ወጺኡ፥ እዚ ሰብኣይዚ ሓንቲ በደል እኳ ኸም 
ዘይረኸብኩሉ ኽትፈልጡ፡ እንሆ፡ ናብ ወጻኢ ኤውጽኣልኩም አሎኹ፡ በሎም።" 
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• "ስለዚ፡ ድሮ ሰንበት ነበረ እሞ፡ እታ ሰንበት እቲኣ ክብርቲ በዓል ዓመት ስለ ዝዀነት፡ እቲ 
ስጋኦም ኣብ መስቀል ምእንቲ ኸይሐድር፡ መሓዅልቶም ሰሰቢሮም ኬውርድዎም፡ እቶም 
ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ።" ዮሃ. 19፡31 (ዮሃ 19፡14 ድማ ፍስጋ ምንባሩ ይነግረና) 

 
• ማር. 15፡33 "ካብ ሳድሰይቲ ሰዓት ጀሚሩ ኽሳዕ ታስዐይቲ ሰዓት ከኣ ብዘላ እታ ሃገር 
ጸልመተት።"  

 
• 1ቈረ.5:7 "ገንሸል ፋስጋና፡ ማለት ክርስቶስ፡ ተሰዊኡ እዩ እሞ …"  

 
እዚ ጥቕስታት እዚ ክርስቶስ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋእቲ ዝኾነ ገንሸል ፋስጋ ምዃኑ የርእየና፡፡ እቲ ኣብ 
ግብጺ እተገብረ ፋስጋ ኣብ ግብጻውያንን ኣብ ኣይሁድን ዝገበሮ ኣዝዩ ዓብዪ ሓይሊ ርኢና ኣሎና፡፡ መስዋእቲ 
ገንሸል ፋስጋ ኣብ ግብጻውያን ፍርዲ እዩ ጸዊዑ፡ ኣብ እስራኤላውያን ከኣ ምድሓን፡፡ እቲ ኣብ ልዕሊ 
ግብጻውያን እተገብረ ፍርዲ ኣዝዩ ሓያል ብምንባሩ፡ እቲ ግብጻውያን ንእስራኤላውያን ከም ባራዩ ሒዞምሉ 
ዝነበሩ ሓይሊ ከም ዘየሎ ዀይኑ፡፡ እቲ ብባርነት እስራኤላውያን ዚረኽብዎ ዝነበሩ ጥቕሚ ኺጐድሎም 
ምዃኑ እኳ እንተፈለጡ ንእስራኤላውያን ኣብ ቀጻሊ ባርነት ምንባር ግና ዝገደደ ጸገም ኬምጽእ ከም ዚኽእል 
ስለ ዝሓሰቡ ኪወጹሎም ደልዮም፡፡ ብመንጽር’ዚ፡ እቲ ብመስዋእቲ ገንሸል ፋስጋና ንሱ ድማ ክርስቶስ ዝመጸ 
ምድሓን ክርስትያን ኣቕሊልካ ዚረአ ኣይኮነን። ኣዝዩ ሓያል እዩ፡፡ ከምቲ እስራኤላውያን ብሓያል ቅልጽም 
ኣምላኽ ካብ ግብጺ ሓራ ዝኾኑ፡ ክርስትያንውን ከምኡ ብደም ክርስቶስ ብሓያል ቅልጽም ኣምላኽ ሓራ 
ይኾኑ። 
 
1. ምውጻእ ካብ ግብጺ 
1.1. ንውግእ እተሰለፈ ህዝቢ - ዘጸ 13፡17-18  

"ኰነ ድማ፡ ፈርኦን ነቶም ህዝቢ ምስ ሐደጎም፡ ኣምላኽ፡ እቶም ህዝቢ ውግእ ምስ ዚርእዩ፡ 
ተጣዒሶም ናብ ግብጺ ኸይምለሱ ኢሉ ነበረ እሞ፡ እታ መገዲ ምድሪ ፍልስጥኤማውያን፡ ንሳ ቐረባ 
ኽንሳ፡ ኣምላኽ ብእኣ ኣይመርሖምን። ኣምላኽ ግና ነቲ ህዝቢ ብመገዲ በረኻ ኣቢሉ ንባሕሪ ኤርትራ 
ኣዞሮ። ደቂ እስራኤል ድማ ካብ ምድሪ ግብጺ ተሰሊፎም ወጹ።"  (ሓድሽ ትርጉም ንውግእ 
ተሰሊፎም ወጹ ይብል)።  

 
እቶም እግዜኣብሄር ካብ ግብጺ ዘውጽኦም ህዝቢ እስራኤል ብዘይ ኣንስትን ቆልዑን ሽዱሽተ ሚእቲ ሽሕ 
ዚኣኽሉ ኣጋር ነበሩ (ዘጸ 12፡37)። እዚ ኸኣ ብዓቃባዊ ገምጋም፡ ቆልዑን ኣንስትን ሓዊስካ ኣስታት ሰለስተ 
ሚልዮን ኣቢሎም ይኾኑ ክንብል የኽእለና። እዞም ህዝቢ እዚኦም፡ መዋእሎም ውግእ ዘይፈልጡ ኽንሶም 
ንውግእ ተሰሊፎም ኪወጹ ንርእዮም፡፡ ነዚ ኪገብሮ ዚኽእል ኣምላኽ ጥራሕ እዩ፡ እምበር ብናይ ሰብ ዓቕሚ 
ኽንድኡ ዚኣክል ህዝቢ ስርዓት ሒዙ ኪስለፍ ዘይሕሰብ እዩ። ካብቲ ምርጫ ናይ መገዲ እንመሃሮ ነገርውን 
ኣሎ፡፡ እግዚኣብሄር ንሓደ ሰብ ምድሓን ምስ ሃበ ብኡ ብኡ ናብ ሓደጋ ወይ ፈተና ኺቃላዕ ኣሕሊፉ ኣይህቦን 
እዩ። ኣምላኽ ዓቕሚ ሰብ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ፡ እቲ ከም ሓድሽ ምድሓን ዝረኸበ ሰብ፡ ገና ውግእ ከም 
ዘይፈልጥ ይፈልጥ እዩ። በንጻሩ ግና ውግእ ዘይፈልጥ ክንሱ እናፈለጠ ከም ወተሃደር ይርእዮ፡ ኣስዒቡውን 
ውግእ ይምህሮ፡ ኣብ ውግኣት ኵሉ ምስኡ ተሰሊፉ ኸኣ ኵሉ ሳዕ የዐውቶ። (2ቆረ 2፡14)፡፡  
 
1.2. ለይትን መዓልትን ምጕዓዝ - ዘጸ 13፡21-22  

"ለይትን መዓልትን ምእንቲ ኺጐዓዙ፡ እግዚኣብሄር ድማ ብመዓልቲ መገዲ ኺመርሖም ብዓንዲ 
ደበና፡ ብለይቲ ኸኣ ኼብርሃሎም ብዓንዲ ሓዊ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ። እቲ ዓንዲ ደበና 
ብመዓልቲ፡ እቲ ዓንዲ ሓዊ ኸኣ ብለይቲ ኻብ ቅድሚ እቶም ህዝቢ ኣይተፈልየን።"  

 
ካብታ ኣብ ባርነት ተንብሮም ዝነበረት ግብጺ ንኺርሕቁ ለይቲ ምስ መዓልቲ ኺጎዓዙ ነይርዎም፡፡ 
እግዚኣብሄር ካብ ግብጺ ምስ ኣድሓኖም፡ ድሕሪ ምድሓኖም ኣብ ከባቢ ግብጺ ዚባኽን ግዜ ኪህልዎም ዝደለየ 
ኣይመስልን። ከይተዛነዩ ኣጸቢቖም ካብ ግብጺ ኪርሕቁ ጥራሕ ዝደለዮም እዩ ዚመስል፡፡ ስለዝኾነ ድማ 
ለይትን መዓልትን ኪጐዓዙ ይደልዮም፤ ለይትን መዓልትን ምጕዓዝ ዜኽእሎም ኵነታት ድማ ይፈጥረሎም።  
 
1.2.1 ዓንዲ ደበና - እግዚኣብሄር ኣብ እዋን ቀትሪ እቶም ህዝቢ ንኺጐዓዙ ንኺመርሖም ዓንዲ ደበና 
ይጥቀም፡፡  ብተወሳኺ እቲ ዓንዲ ደበና ካብታ ብርትዕቲ ጸሓይ ምደረ በዳውን የጽልለሎም ከም ዝነበረ 
ኽንሓስብ ንኽእል፡፡ ምስዚ ሓሳብ እዚ ኪኸይድ ዚኽእል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ጸሓይ ብመዓልቲ 
ኣይኪወቕዓካን እዩ።” (መዝ 121፡6) ዚብልን፡ “ኣብ ጸግዒ እቲ ልዑል ዚሓድር፡ ኣብ ጽላል እቲ ዅሉ ዚኽእል 
ይነብር።” (መዝ 91፡1) ዚብልን ጥቕስታት ኣሎና።   
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1.2.2. ዓንዲ ሓዊ - ብለይቲ የብርሃሎም። ንምንታይ'ዩ ዜብርሃሎም እንተ ኢልና ኸኣ ለይቲውን ኪጎዓዙ ስለ 
ዝነበሮምን መገዲ ንኺመርሖም እዩ። ከምኡ ድማ ምድረበዳ ኣብ እዋን ለይቲ ቆራሪ ስለ ዚኸውን እቲ ዓንዲ 
ሓዊ ካብ ቍሪ ድማ ይከላኸለሎም ከም ዝነበረ ኽንሓስብ ንኽእል። 
 
2. ካብ ግብጺ ናብ ከነኣን ምድያብ 
ከተማ ራዕምሴስ ካብ 20 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ዘይበዝሕ ብራኸ ከም ዘይነበራ ይግመት። ከነኣን ግና፡ 
ብብዝሒ ኣኽራንን ከበሳታትን ዘለዎ ናይ በረኽቲ ቦታ እዩ። ሕመረት ርስቲ እስራኤል፡ እታ ቀንዲ ከተማኦም 
- የሩሳሌም - ንገዛእ ርእሳ 754 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ብራኸ ከም ዘለዋ መርበብ ሓበሬታ ዊኪፐድያ 
ይሕብር። ስለዚ፡ ካብ ግብጺ ናብ ከነኣን ምኻድ ምድያብ እዩ። በንጻሩ ካብ ከነኣን ናብ ግብጺ ምኻድ ድማ 
ምውራድ እዩ። ነዚ ንምርዳእ ዘሁ. 20:15ን ዘሁ. 32:11–12ን ከነንብብ ንኽእል፡፡  
 
 
2.1. ጽማቝ ጸብጻብ ጕዕዞ ደቂ እስራኤል ካብ ግብጺ ናብ ከነኣን  
 
ዘሁልቍ 33፡1-49 ነቲ ናይ ምድያብ ዛንታ ጸሚቑ የቕርበልና። ኣተኩሮ ናይቲ 49 ጥቕስታት፡ ነቲ 
እስራኤላውያን ካብ ግብጺ ናብ ከነኣን ኪድይቡ ኸለዉ ዝስፈርዎ ሰፈራት ወይ ደረጃታት ምጽብጻብ እዩ፡፡ ነዚ 
ሰፈራታት ወይ ደረጃታት እዚ እቲ ካብ መወዳእት ዓመታት ናይ 2ይ ክፍለ ዘመን ክሳብ መፋርቕ ናይ 3ይ 
ክፍለ ዘመን ዝነበረ ኦሪገን እተባህለ መምህር መጽሓፍ ቅዱስ፡ እቲ ሰፈራታት ነቲ "ነፍሲ ሰብ ካብ ምድሪ ናብ 
ሰማይ እትጎዓዘሉ ደረጃታት" ከም ዚውክል ይጽሕፍ።  
 
እቲ ኣብዛ ምዕራፍ ቀሪቡ ዘሎ ጸብጻብ ጉዕዞ ደቂ እስራኤል፡ መጽሓፍ ኦሪት ዘሁልቍ ን32ን ምዕራፋት ብዛዕባ 
እተፈላለየ ኣብቲ ጉዕዞ እስራኤል ዘጋጠመ ዛንታታት ምስ ተዘንተወ እዩ ዘቕርቦ። ኣቀራርባኡ ድማ ብትእዛዝ 
እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ጽሑፍ፡ "ሙሴ ድማ ነቲ ምውጻኦም ካብ ሰፈር ናብ ሰፈር ምጕዓዞም ብትእዛዝ 
እግዚኣብሄር ጸሐፎ። እቲ ኣጓዕዛኦም ከምቲ ምንቃሎም እዚ እዩ፡" ይብል (ዘሁልቅ 33፡2) ኣስዒቡ ኸኣ ነቲ 
ጸብጻብ ሰፈራት የቕርብ። ኣብዚ ንዅሉ እቲ ሰፈራት ዘርዚረ ኣይክዛረበሉን እየ። ካብቲ ብመጀመርታ ተጠቒሱ 
ዘሎ ሰፈራታት ግና ንገሊኡ ጠቒሰ ክዛረብ እየ።  
 
እቲ ኣብ መንጎ ራዕምሴስን ጐላጕል ሞኣብን ዘሎ ሰፈራታት - ማለት ራዕምሴስን ጐላጕል ሞኣብን ከይቆጸርካ 
- ኣርበዓ ሰፈራታት እዩ። ኣርብዓ ኸኣ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣገዳሲ ቁጽሪ እዩ። ንኣብነት ነዚ ዚስዕብ ንርአ፦ 
 

• ሙሴ ወዲ ኣርብዓ ዓመት ምስ ኰነ ድማ ነሕዋቱ ደቂ እስራኤል ኪበጽሓ ኣብ ልቡ ሓሳብ ኣተዎ። 
(ግሃ. 7፡23)  

• ሙሴ ኣብ ኣብ ምድሪ ምድያን ካልእ ኣርብዓ ዓመት ተቐመጠ (ግሃ. 7፡ 29-30) 
• ሙሴ ኣብ ከረን ሲና ኣርብዓ መዓልትን ኣርብዓ ለይትን ግበረ (ዘጸ. 34፡27-28) 
• የሱስ ኣብ በረኻ ኣርብዓ መዓልትን ኣርብዓ ለይትን ጾመ (ማቴ. 4፡1-2) 

 
 
2.1.1 ራዕምሴስ - ብሽም ራዕምሴስ እተባህለ ግብጻዊ ፈርኦን እተሰምየ ኣብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘመናት 
ዝንበረ ናይ ግብጺ ቦታ እዩ። እግዚኣብሄር ከኣ ንእስራኤውያን ካብ ራዕምሴስ ካብ ባርነት እዩ ኣውጺእዎም - 
ንሕና ክርስትያንውን ባሮት ሓጢኣት ኢና ኔርና፡ ግናኸ በቲ ገንሸል ፋሲካኑ ዀይኑ ስሌና እተሰውኤ ክርስቶስ 
ሓራ ወጺእና ኢና። (ሮሜ 6:17–18) 
 
እስራኤላውያን ጽባሕ ፋሲካ ‘በዓል ቅጫ’ ከብዕሉ እዩ ተነጊርዎም ነይሩ፡ ግናኸ ኣብ ራዕምሴስ ኬብዕሉ 
ኣይከኣሉን ምኽንያቱ ግብጻውያን ኪወጹ ስለ ዝሃወኽዎም፡፡ ግብጻውያን ከይተረድኦም ፍቓድ ኣምላኽ እዮም 
ዜተግብሩ ነይርም። ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ወላ ነቲ ገንሸል ፋሲካ ኪበልዑ ከለዉ ንጕዕዞ ድልዋት ኮይኖም 
ኪበልዑ እዩ ሓቢርዎም ነይሩ። ካብዚ ኽንመሃሮ ከም እንኽእል፡ ሓይሊ ምድሓን ኣብ ሰብ ኪዓዪ ምስ ጀመረ 
ዓለማውያንውን ከይተረድኦም ነቲ ምድሓን እተቐበለ ሰብ - ወላ ናቱ ካብ ናይ ሓጢኣት ህይወት ምርሓቕ 
ብስጋ ኪጎድኦም ዚኽእል እንከሎ - ካብቲ ናይ ባርነት ሓጢኣት ዘበለ ነገራት ኪፍለ ኪገብርዎ ይኽእሉ።  
 
ዘጸ 12፡29-34፦ 
 

"ፍርቂ ለይቲ ምስ ኰነ፡ እግዚኣብሄር ንዅሉ በዅሪ ሃገር ግብጺ፡ ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዚቕመጥ በዅሪ 
ፈርኦን ክሳዕ በዅሪ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ እሱር፡ ንዅሉ በዅሪ እንስሳ ድማ ቐተለ። ሽዑ 
ፈርኦን፡ ንሱን ኵሎም ገላዉኡን ኵሎም ግብጻውያንን ብለይቲ ተንስኡ። ምዉት ዜብላ ቤት 
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ኣይነበረትን እሞ፡ ኣብ ግብጺ ብርቱዕ ዋይዋይታ ዀነ፡ ንሙሴን ንኣሮንን ብለይቲ ጸዊዑ ድማ፡ 
ንስኻትኩምን ደቂ እስራኤልን ተንስኡ እሞ ካብ ማእከል ህዝበይ ውጹ። ከምቲ ዝበልኩምዎ ኺዱ፡ 
ንእግዚኣብሄር ኣገልግሉ። ከምቲ ዝበልኩምዎ ድማ፡ ኣባጊዕኩምን ኣሓኹምን ውሰዱ። ኪዱ እሞ 
ንኣይ ከኣ መርቑኒ፡ በለ። እቶም ግብጻውያን ድማ፡ ኵልና ኽንመውት ኢና፡ ኢሎም ነቶም ህዝቢ 
ኻብታ ሃገር ቀልቲፎም ኬውጽእዎም ሀወኽዋም። እቶም ህዝቢ ድማ ነቲ ብሑቖም ገና ኸይበዅዔ 
ወሰድዎ፡ ነቲ መልወሲኦም ከኣ ብኽዳውንቶም ጠቕሊሎም ኣብ መንኵቦም ጾርዎ።"  

 
2.1.2 ሱኮት - ደቂ እስራኤል ዘይበኹዐ ብሕቖም ጸይሮም ካብ ራዕምሴስ ነቒሎም ኣብ ሱኮት መጹ። ከምቲ 
ኣብ ዘፍ.33:17 “ያእቆብ ድማ ናብ ሱኮት ተጓዕዘ፡ ንእኡ ኸኣ ቤት ሰርሔ፡ ንማሉውን ዳሳት ገበረ። ብዛዕባዚ 
ስም እታ ቦታ ሱኮት ተባህለ።” ዚብል፡ ሱኮት ዳሳት ማለት እዩ። ካብ ራዕምሰስ ምስ ወጹ ክሳብ ናብ ርስቶም 
ዚበጽሑ ኣብ ቀዋሚ ኣባይቲ ዘይኮነስ ኣብ ሱኮት ማለት ኣብ ግዝያዊ ዳሳት እዮም ዚሰፍሩ። ኣብኡ ኸኣ 
ብዘይመጸጸ ወይ ዘይበኹዐ ብሒቝ በዓል ኬብዕሉ ዕድል ይህልዎም። እቲ ዳሳት እስራኤላውያን ተጎዓዝቲ 
ምዃኖም የርኢ፡ ከምኡውን ሰብ ብክርስቶስ ምድሓን ምስ ረኸበን ካብ ዓለም ምስ ወጸን ነቲ ምስ ጐይታ ናይ 
ምድያብ ጕዕዞኡ ምስ ይጅምሮ። ኣብዛ ምድሪ ኸኣ ጋሻን መጻእተኛን ሓላፍ መገድን እዩ እምበር ቀዋሚ 
ኣይኰነን፡ እቲ ናይ ሱኮት ሰፈራ ነዚ እዩ ዜመልክት። 
 

• ፊል.3:20 - "ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ፡ ካብኣውን መድሓኒ፡ ንሱ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ፡ 
ንጽበ አሎና።"  

 
• እብ. 13:13–14 - ነታ እትመጽእ ንደሊ አሎና እምበር፡ ኣብዚ እትነብር ከተማ የብልናን እሞ፡ ሕጂ 
ጸርፉ ተሰከምና ናብ ወጻኢ ሰፈር ናብኡ ንውጻእ።  

 
2.1.3. ኤታም - ኤታም ኣብ ወሰን በረኻ ዘላ እያ። እግዚኣብሄር ነቲ በረኻ ኬርእዮም ዝደለየ ይመስል። 
 
2.1.4. ጲ-ሃሒሮት (ጥቓ ሚግዶል/ኣብ ምብራቕ በዓል ጼፎን) - እስራኤላውያ ኣብ ኤታም ወአን በርኻ ስ ረኣዩ 
ተመሊሶም ኣብ ጲ-ሃሒሮት እዮም ሰፊሮም። እግዚኣብሄር ነቲ ኺጎዓዝዎ ዘለዎም በረኻ ኣብ ጫፉ ኣብጺሑ፤ 
ጫፉ ኣርእዩ ንድሕሪት መሊስዎም። እቲ ጉዕዞ ናይ ምድያብ ጕዕዞ እዩ። ብዓይኒ ስጋ ሓደ ዚድይብ ዘነበረ 
ንድሕሪት ተመሊሱ እንተኢልና ክንዲ ምድያብ ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ። ግናኸ እዚ ምምላስ ወይ ምውራድ 
እኳ እንተመሰለ፡ ብዓይኒ እግዚኣብሄር ግና ምድያብ እዩ። ኣብ ጕዕዞ ህይወት ክርስትናውን ከምኡ እዩ። 
ሓሓንሳእ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ንድሕሪት ንምለስ ኪመስለና ይኽእል እዩ።  ግናኸ ኣብቲ ንድሕሪት 
ምምላስ ዚመስልውን እግዚኣብሄር ከምቲ ንህዝቢ እስራኤል ዘይሓደጎም ኣይሓድገናን እዩ።   
 
2.1.4. ባሕሪ ኤርትራ - ጥምቀት፡ ዓለም ቀቢጸኪ/ቅበጽኒ ዘጸ 14 
2.1.5. ምድረ በዳ/በረኻ ኤታም - ኣቐዲሞም ኣብ ጫፉ በጺሖም፡ ሕጂ ግና ናብቲ ምድረበዳ ኣትዮም 
ይጐዓዙን ይሰፍሩን።  
2.1.6. ማራ - ኣብ ማራ እግዚኣብሄር ንእስራኤላውያን ዚሰትይዎ ማይ ኣመቂርሎም። ዘጸ 15፡22-25 
2.1.7. ኤሊም - መንነት ምድረ በዳ ተቐይሩ እተራእየሉ ቦታ እዩ (ዘጸ 15፡27)። ኣብኡ 12 ዓይኒ ማይን 70 ኦም 
ተምርን ነበረ። ኣብዚ ከምቲ እተን 12 ዓይኒ ማያት ንህላዌ ናይተን 70 ኦም ተምሪ ዘውሓሳ ይመስላ። 
እዚ መንፈሳዊ መልእኽቲ ኪህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ እተፈላለየ ቦታታት መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ 12 ነገድ 
እስራኤልን 70 ዓበይቲ እስራኤልን ተጻሒፉ ኣሎ። ካብ ዘፍ. 10ኸኣ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ ፋሕ ዝበሉ 70 
ህዝብታት ምዃኖም ክንግንዘብ ንኽእል። ካብኦም ድማ እተፈላለዩ ህዝብታት ይወጹ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ 
12 ሃዋርያትን 70 ደቀ መዛሙርን ከምዝነበርዎ’ውን ኣብ ወንጌል ነንብብ። ሉቃ 10፡1። ጽውዓ እስራኤል 
ንዅሎም ህዝብታት መልእኽቲ ኣምላኽ ምብጻሕ እዩ። ጽውዓ ቤተ ክርስትያን ድማ ከምኡ ነቶም ብ70 
ህዝብታት ዚውከሎ ህዝብታት ዓለም ኵሎም ምብጻሕ እዩ።  
 
2.1.8. ረፊዲም - እዚ እስራኤላውያን ንሙሴ ዝተቛየቑሉን ንእግዚኣብሄር ዝፈተኑሉን ቦታ እዩ። ረፊዲም 
ብሰንኪቲ ኣብኡ ዘጋጠመ ማሳን መሪባን ተባሂሉ ኣሎ። (ዘጸ. 17፡1-7) ኣብ ረፊዲም ኣማሌቃውያን መጺኦም 
ድማ ምስ እሳኤላውያን ተዋጊኦም። ግናኸ እግዚኣብሄር ዚሰትይዎ ማይ ሂብዎም፣ ንኣማሌቅ ድማ ብሓይሉ 
ኪስዕርዎም ክኢሎም። 
 
2.1.9. ምድረበዳ ሲና - ኣብ ምድረ በዳ ሲና እግዚእብሄር ከረን ሲና ወይ ከረን ሆሬብ ኣምላኽ ምስ 
እስራኤላውያን ኪዳን ይኣቱ። ዘጸ. 19፡2-6 እቲ ኪዳን እስራኤላውያን ነቲ እግዚኣብሄር ብመገዲ ሙሴ ዝሃቦም 
ሕጋጋት ኪሕልዉ ዚጠልብ ነይሩ። ግናኸ እስራኤልውያን ብዙሕ ግዜ ንጠለባት ናይቲ ኪዳን ካብ ምትግባር 
ኪተርፉ ይረኣዩ። ኣምላኽ ንብዙሓት ካብኦም እኳ እንተቐጽዐን ናብ ከነኣን ከይኣተዉ ከምዚተርፉ እንተገበረ 
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እታ ኣተስፍይዎም ዝነበረ ምድሪ ግና ብዘርኦም ተወሪሳ እያ። ኣብ ውድቀቶምን ዘይምእማኖም ከይተረፈ 
ምስኦም ይጐዓዝ፣ ዕድል ይህቦም፣ እቲ ጕዕዞ ኸኣ ይቕጽል።  
 
መደምደምታ 
ካብዚ ናይ እስራኤላውያን ጕዕዞ ከም እንመሃሮ እምበኣር ጕዕዞ ክርስትናውን ናይ ምድያብ ጉዕዞ እዩ። እዚ 
ምድያብ እዚ ድማ ምስ ጐይታ ዚግበር ምድያብ እዩ። እቲ ጕዕዞ ምስ ጐይታ ምድያብ ካብ ኮነ፡ሰብ 
ዚምክሓሉ ምንም ነገር የሎን። እቲ ዜበግስ ጐይታ፣ እቲ ዚመርሕ ጐይታ፣ እቲ ዜሐይል ጐይታ፣ እቲ ዜዐውት 
ጐይታ፣ እቲ ተኣምራት ዚገብር ድማ ጐይታ እዩ። ስለዚ ካብቲ ተጐዓዚ ክርስትያን ዚድለ እምነትን ምእዛዝን 
ጥራሕ እዩ። ሽዑ እቲ ኪዳኑ ዘይጠልም ኵሉ ዚኽእል ገይታ ነቲ ጕዕዞ ናይ ዓወት ጕዕዞ ይገብሮ። ብዙሕ 
ብድሆታት ኬጋጥም ይኽእል እዩ፡ እቲ ንእስራኤላውያን ዘስገረ ጐይታ ግና ንክርስትያንውን ኬስግር እሙን 
እዩ። ስለዚ ብዓወት ከምእንድይብ ኣሚንና ጕዕዞና ንቐጽል። 
 

ብኣድሓኖም ሕዱግ  


