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እስራኤሊውያን አስሩን 
ትእዚዚት ተቀበለ 

እስራኤሊውያን ከራፊዱም ከተነሱ 
በኋሊወዯ ሲና ምዴረ በዲ ገቡ፡፡ 
እስራኤሌም በዙያ በምዴረ በዲው 
በተራራው ፊት ሇፊት ሰፈሩ፡፡ ሙሴም 
ከእግዙአብሔር መመሪያን ሉቀበሌ ወዯ 
ሲና ተራራ ሊይ ወጣ፡፡ 

 

እስራኤሊውያን ቢታዘት፣ 
የተመረጠሕዜብ እንዯሚሆኑት 
እግዙአብሔር ሇሙሴ ተናገረው፡፡ 
እስራኤሊውያን በአካባቢያቸው 
ሇሚኖሩ ሕዜቦች መሌካም ምሳላ 
እንዱሆኑና እግዙአብሔርን  
መታዜ በረከት እንዱሚያመጣ 
ሇእነዙህ ሕዜቦች እንዯ ምሌክት 
እንዱሆኑ እግዙአብሔር ይሻ 
ነበር፡፡  

እግዙአብሔር የተናገረውን 
ሇእስራኤሊውያን ሉነግር ሙሴ 
ከተራራው ወረዯ፡፡ በነገራቸውም 

ግዛ “እግዙአብሔር ያሇውን ሁለ 

እናዯርጋሇን፣” ሲለ ሇሙሴ 
በአንዴ ሊይ  መሇሱሇት፡፡ ከዚም 
ሙሴ ያለትን ሇእግዙአብሔር 
ሉነግርና ተጨማሪ ትእዚዚት 
ሉቀበሌ ተመሌሶ ወዯ ተራራው 
ወጣ፡፡  

“ከአንተ ጋር ስናገር ሕዜቡ 
እንዱሰሙኝና እምነታቸውን ምን ግዛም 
በአንተ ሊይ እንዱጥለ በከባዴ ዯመና 
ወዯ አንተ እመጣሇው፡፡ ወዯ ሕዜቡ 
ሂዴና ዚሬና ነገ ቀዴሳቸው፤ ሌባሳቸውን 
እንዱያጥቡ አዴርግ፤ በሦስተኛውም ቀን 
ይጋጁ፤ ምክንያቱም በዙያ ቀን እግዙአ 
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ብሔር በሲና ተራራ ሊይ ይወርዲሌ” 
በሊቸው ሲሌ እግዙአብሔር ሇሙሴ 
ተናገረው፡፡  ሙሴም ከተራራው ወርድ 
እግዙአብሔር ሇሕዜቡ የተናገረውን 
ሁለ ነገራቸው፡፡ ከፍ ባሇ ዴምጽ 
መሇከት ሲነፋ ብቻ ወዯ ተራራው 
መውጣት እንዯሚችለ፣ ነገር ግን ከዚ 
በፊት ወዯ ተራራው የወጣ ወይም የነካ 
ሰውም ሆነ እንስሳ እንዯሚሞት ሙሴ 
ሇሕዜቡ አጥብቆ ነገራቸው፡፡  

 

በሶስተኛው ቀን ማሇዲ እስራኤሊውያን 

አንዴ አስዯናቂ ነገር ተመሇከቱ! የሲና 
ተራራ በከባዴ ዯመና፣ በጢስና እሳት 
ተሞሌቶ ነበር፡፡ ጢሱ ከምዴጃ 

እንዯሚወጣ ወዯ ሊይ ይትጎሇጎሌ ነበር!  
እስራኤሊውያን ሰማዩን በሞሊው መብረቅና 
ነጎዴጓዴ ምክንያት ተንቀጠቀጡ፡፡ 
የመሇከቱ ዴምጽ እያየሇ በመጣ ግዛ 
እግዙአብሔር በተራራው ጫፍ ሊይ 

ተገሇጠ፡፡ 
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ሙሴ ሕዜቡ ወዯ ተራራው እንዲይወጡ 
በዴጋሚ ካስጠነቀቀ በኋሊ እግዙአብሔር 
ስሇ አስርቱ ትእዚዚት መናገር ጀመረ፡፡ 
ይህ ከሙሴ ጋር ይነጋገር የነበረው 

እግዙአብሔር፣ ከ1,500 አመታት በኋሊ 
ሰው ሆኖ በምዴር ሊይ የሚወሇዯው 
ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር፡፡ 

አስርቱ ትእዚዚት ይህ ዴርጊት የተፈጸመው እኛ ዚሬ 
መንፈስ ቅደስ የወረዯበት ቀን ብሇን 

በምናከብረው ቀን ነበር፡፡  
የመጀመሪያዎቹ አራቱ ትእዚዚት 
ሇእግዙአብሔር ያሇንን ፍቅር እንዳት 
እንዯምንገሌጽ የሚያሳዩን ናቸው፡፡ 

“ከግብፅ ከባርነት ምዴር ያወጣሁህ 
እግዙአብሔር አምሊክህ እኔ ነኝ፡፡ ከእኔ 

በቀር ላልች አማሌክት አይኑሩህ፡፡”  

 



5 

 

“በሊይ በሰማይ ወይም በታች በምዴር ካሇው 

ወይም በውሃ ውስጥ ከሚኖሩት ነገሮች 

በማናቸውም ምስሌ ሇራስህ ጣዖትን አታበጅ፡፡ 

አትስገዴሊቸው፤ አታምሌካቸውም፤ እኔ 

እግዙአብሔር አምሊክህ የሚጠለኝን ሌጆች 

ከአባቶቻቸው ኃጢአት የተነሳ እስከ ሶስትና 

አራት ትውሌዴ ዴረስ የምቀጣ ቀናተኛ አምሊክ 

ነኝ፤ ነገር ግን ሇሚወደኝና ትእዚዚቴን 

ሇሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውሌዴ ዴረስ ፍቅርን 

የማሳይ ነኝ፡፡ 

በመቀጠሌም እግዙአብሔር ይህንን ትእዚዜ 

ሰጠ፣ “የእግዙአብሔር የአምሊክህን ስም ያሇ 

አግባብ አታንሳ፡፡” እግዙአብሔር ስሙን 

ያሇጥንቃቄና ያሇአክብሮት የሚያነሰቱን 

ይቀጣሌ፡፡ 

“የሰንበትን ቀን ቅደስ አዴርገህ አክብር፡፡ 

ስዴስት ቀን ትሰራሇህ፤ ሥራህንም አከናውን፡፡ 

ሰባተኛው ቀን ግን ሇአምሊክህ ሇእግዙአብሔር 

ሰንበት ነው፡፡ እግዙአብሔር ሰማይንና ምዴርን 

ባሕርንና በውስጡም ያለትን ሁለ በስዴስት 

ቀን ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን አርፏሊና፡፡” 

የሚሇው ቀጣዩ ትእዚዚ ነው፡፡ ሇሰንበት ቀን 

ተገቢ የሆኑ ሥራዎችንና በላልቹ ስዴስት ቀናት 

ውስጥ የምትሰሯቸውን ሥራዎች ርዜር ጻፉ፡፡ 

ቀጣዮቹ ስዴስት ትእዚዚት ዯግሞ ሇሰዎች ያሇንን 

ፍቅር እንዳት እንዯምንገሌጽ የሚያሳዩን 

ናቸው፡፡ “አባትህንና እናትህን አክብር፤ 

እግዙአብሔር አምሊክህ በሚሰጥህ ምዴር 

እዴሜህ እንዱረዜም፡፡” የሚሇው ከስዴስቶቹ 

አንደ ነው፡፡ በላሊ ወረቀት ሊይ ኤፌሶን 6፡1-3 

ሊይ ያሇውን ጥቅስ ጻፉና አጥኑት፡፡ ወሊጆቻችሁ 

ትእዚዚ ሲያዞችሁ በፍጥነት ትታዚሊችሁ?  

“አትግዯሌ፡፡” የሚሇው ቀጣዩ ትእዚዚ ነው፡፡ 

ሰዎችን መግዯሌ አይዯሇም እንዲንጠሊ እንኳን 

ታናሌ፡፡ 

“አታመንዜር፡፡” የሚሌ ትእዚዜም ከትእዚዚቶቹ 

አንደ ነው፡፡ ባልች አንዴ ሚስት፣ ሚስቶች ዯግሞ 

አንዴ ባሌ ብቻ እንዱኖራቸው ይገባሌ፡፡ ከዙህ 

በተጨማሪ፣ ባሌና ሚስት አንደ ሇአንዲቸው 

ታማኞች ሉሆኑ ይገባቸዋሌ፡፡ ከዙህ ትእዚዜ 

የምንረዲው ላሊ ነገር በአሇባበሳችንና በባህሪያችን 

ሇላልች መሰናክሌ እንዲንሆን ጥንቃቄ ሌናዯርግ 

እንዯሚገባን ነው፡፡ 

ቀጣዩ ትእዚዜ ዯግሞ “አትስረቅ፤” ይሊሌ፡፡ 

የራሳችሁ ያሌሆነውን ነገር ያሇፈቃዴ መውሰዴ 

ስርቆት ይባሊሌ፡፡ 

ቀጣዩ ትእዚዚ ዯግሞ “አትዋሽ፤” የሚሌ ነው፡፡ 

አንዲንዴ ግዛ እውነት መናገር እጅግ ከባዴ ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን እውነት ከመናገር ላሊ 

አማራጭ የሇንም፡፡ ይህን ባናዯርግ፣ ውሸት 

ውሸትን ስሇሚወሌዴ ማቆሚያ አይኖረንም፡፡   

ቀጣዩ ትእዚዜ “የባሌንጀራህ የሆነውን ነገር ሁለ 

አትመኝ,” የሚሌ ነው፡፡ ይህን ብል እግዙአብሔር 

ስሇአስርቱ ትእዚዚት መናገር የጀመረውን ጨረሰ፡፡ 

መቅናት ማሇት የራሳችን ያሌሆነውን ነገር ትክክሇኛ 

ባሌሆነ መንገዴ የራሳችን ሇማዴረግ መመኘት 

ማሇት ነው፡፡ ሇምሳላ ያህሌ፣ ጓዯኛችሁ አዱስ 

አሻንጉሉት ሲገዚሇት ስታዩ ስሇእርሱ ዯስ 

ሉሊችሁና እናንተም ባሇችሁ ነገር ሌትረኩ 

ይገባሌ፡፡  

ሕዜቡም መብረቁንና ነጎዴጓደን የተራራውን 
መጤስና የመሇከቱን ዴምፅ ባዩና በተመሇከቱ ግዛ 

በፍርሃት በመንቀጥቀጥ ሙሴን፣ “አንተ ራስህ 

ተናገረን፣” አለት፡፡ 
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“እግዙአብሔር እንዱናገረን አታዴርግ፤ 

አሇበሇዙያ መሞታችን ነው፣” አለት፡፡  

 

ከዚም፣ ሙሴ ተጨማሪ ትእዚዚትን 
ሇመቀበሌ ወዯ ከባደ ዯመና ሲሄዴ 
ሕዜቡ ዯግሞ ወዯ ተግባሮቻቸው 
ተመሇሱ፡፡  

እግዙአብሔር አስርቱን ትእዚዚት 
የሚያብራሩ ላልች ስርዏቶችን ሇሙሴ 
ሰጠው፡፡ እነዙህ ሥርዏቶች፡- 
እንግድችን፣ መበሇቶችን፣ ወሊጅ አሌባ 
ሌጆችን እንዳት ማስተናገዴ 
እንዲሇባቸው፤ ከጠንቋዮችና አስማተኞች 
ጋር እንዳት እንዯሚሆኑ፤ ከአዯገኛ 
እንስሳትና ሥርዏት አሌባ ሌጆች 
ስሇሚኖራቸው ግንኙነት፤ እንዱሁም  
በአሊትን እንዳት ማክበር እንዲሇባቸው 
የሚያስገነዜቡ ነው፡፡ 

ሙሴ ወዯ ሕዜቡ ሄድ የእግዙአብሔርን 
ቃልችን ሕጎች በነገራቸው ግዛ በአንዴ 

ዴምጽ ሆነው፣  “እግዙአብሔር ያሇውን 

ሁለ እናዯርጋሇን፣” አለ፡፡ 

ከዙያም ሙሴ እግዙአብሔር ያሇውን ሁለ 
ጻፈ፡፡ በማግስቱም ሙሴ ማሌድ በመነሳት 
በተራራው ግርጌ መሠዊያን ሠራ፡፡ ዏስራ 
ሁሇቱን የእስራኤሌን ነገድች የሚወክለ 
ዏስራ ሁሇት የዴንጋይ ዏምድችን አቆመ፡፡ 
እንስሶችም በመስዋዕትነት እንዱቀርቡ 
አዯረገ፡፡ ሙሴ የእንስሶቹን ዯም እኩላታ 
ወስድ በመሠዊያው ሊይ ረጨው፡፡  ከዚም 
የኪዲኑን መጽሐፍ ወስድ ሇሕዜቡ 

አነበበሊቸው፡፡ እነርሱም፣ “እግዙአብሔር 

ያሇውን ሁለ እናዯርጋሇን፤ እንታዚሇን!” 
አለ፡፡ ከዚም ሙሴ የእንስሶቹን ዯም 
ወስድ ሕዜቡ ሊይ በመርጨት ቃሌ ኪዲኑ 
(ስምምነቱ) መጽናቱን እና ይፋ መሆኑን 
አረጋገጠ፡፡ 

የእስራኤሊውያን አሇመታዜ 

እግዙአብሔር ሙሴን፣ “በተራራው ሊይ 
ወዯ እኔ ና፤ በዙህም ቆይ፤ እኔም መመሪያ 
እንዱሆናቸው ሕግና ትእዚዚት 
የጻፍኩባቸውን የዴንጋይ ጽሊቶች 

እሰጥሃሇው፣” አሇው፡፡ ከዚም ሙሴ  
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ከረዲቱ ከኢያሱ ጋር ሄዯ፡፡ እስኪመሇስ 
ዴረስም አሮንንና ሖርን በሕዜቡ ሊይ 

ሾማቸው፡፡  

ሙሴና ኢያሱ ሇስዴስት ቀናት ጥቅጥቅ 
ባሇው ዯመና ውስጥ በተራራው ሊይ 
ቆዩ፡፡ በሰባተኘው ቀን እግዙአብሔር 
ሙሴን ወዯ ተራራው ጫፍ እንዱቀርብ 
አው፡፡ ኢያሱ ግን ባሇበት ቆየ፡፡ 

ሇ40 ቀናት እግዙአብሔር ሙሴን ስሇ 
መገናኛ ዴርኳን አሰራር፤ (የመገናኛ 
ዴንኳን እስራኤሊውያን ወዯ ከነዓን 
በሚያዯጉት ጉዝ ሊይ እግዙአብሔር 
ከእነርሱ ጋር መሆኑን የሚያሳይበት 
ትሌቅ ዴንኳን ነው)፣ አሮንና ወንዴ  

ሌጆቹ እንዳት የክህነት አገሌግልታቸውን 
መፈፀም እንዲሇባቸው፣ እና ሰንበት 
በእግዙአብሔርና በሕዜቡ መካክሌ 
አንዳት እንዯ ምሌክትነት እንዯሚያገሇግሌ 
ሲያስተምረው ቆየ፡፡   

እስራኤሊውያን ሙሴ እንዯገየ ባዩ ግዛ 
መጨነቅ ጀመሩ፡፡ ፈጽሞም የማይመሇስ 
መሰሊቸው፡፡ ከዚም፣ ምንም እንኳ 
አስዯናቂያ የሆኑ ተአምራትን ማሇትም 
በግብፅ የነበረውን መቅሰፍት፣ የቀይ ባሕር 
መከፈሌ፣ እና የሰማዩን መና የተመሇከቱ 
ቢሆንም እግዙአብሔርን መጠራጠር 
ጀመሩ፡፡ ከዚም አሮንን ጠርተው በፊታችን 

የሚሄደ አማሌክት ሥራሌን አለት፡፡ 
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ከዚም አሮን ሕዜቡ ሰብስበው ወዯ እርሱ 
ያመጡሇትን የጆሮ ወርቃቸውን ወስድ 
ቀርጾ በጥጃ ምስሌ ጣዖት አዴርጎ 
ሠራው፡፡ ሕዜቡ አሮን የሠራውን የጥጃ 

ቅርጽ በተመሇከቱ ግዛ፣ “ከግብፅ 

ያወጡን አማሌክት እነዙህ ናቸው!” 
ብሇው ጮሁ፡፡ አሮን ይህን ባየ ግዛ 
በወርቅ ጥጃው ፊት ሇፊት መሠዊያ  

 

ሠርቶ፣ “ነገ ሇእግዙአብሔር በዓሌ 

ይሆናሌ!” ብል አወጀ፡፡  

በሚቀጥሇውም ቀን ሕዜቡ ማሌዯው 
ተነሱ፤ መሥዋዕት ሰዉ፣ በለም፣ 
ጠጡም፤ ሉፍኑም ተነሱ፤ የማይገባም 
ነገገር አዯረጉ፡፡ እግዙአብሔር ይህንን 
ተግባራቸውን ተመሌክቶ ሙሴ ፈጥኖ 
ወዯ ሕዜቡ እንዱመሇስ አው፡፡ 
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እግዙአብሔርም ሙሴን እንዱህ 

አሇው፣ “እነዙህን ሕዜብ 
አይቻቸዋሇሁ፤ አንገተ ዯንዲናዎችም 
ናቸው፤ አሁንም በእነርሱ ሊይ 
ቁጣዬ እንዱነዴና እንዲጠፋቸው 
ተወኝ፤ ከዚም አንተን ሇታሊቅ 

ሕዜብ አዯርግሃሇው፡፡” ሙሴ ግን 

“ግብፃውያን በተራራዎቹ ሊይ 
ሉገዴሊቸው ከገጸ ምዴርም 
ሉያጠፋቸው ስሇ ፈሇገ ነው 
ያወጣቸው ሇምን ይበለ፤ 
ሇባሪያዎችህ ሇአብርሃም፣ 
ሇይስሃቅና ሇእስራኤሌ ‹ርህን እንዯ 
ሰማይ ከዋክብት አበዋሇሁ› 

በማሇት የማሌኸውን አስብ” 
በማሇት ስሇ ሕዜቡ ማሇዯ፣    

እግዙአብሔር ሙሴን ሰማ 
አስራኤሊውያንንም ከማጥፋት 
ተመሇሰ፡፡ ከዚም ሙሴ 
እግዙአብሔር በሊያቸው ሊይ 
አስርቱን ትእዚዚት የጻፈባቸውን 
ሁሇቱን የምስክር ጽሊቶች በእጁ 
ይዝ ከተራራው ወረዯ፡፡  

ሙሴ ወዯ ሰፈሩ ዯርሶ ጥጃውንና 
ጭፈራውን ባየ ጊዛ ቁጣው ነዯዯ፡፡ 
ጽሊቶቹን ከእጁ በመወርወር 
ከተራራው ግርጌ ሰባበራቸው፡፡ 
የሰሩትን ጥጃ ወስድ በእሳት 
አቃጠሇው፡፡ ከዚም ደቄት 
እስኪሆን ፈጨው፤ ከዚም እስራኤሊ  
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እግዙአብሔርም በምሕረቱ እስራኤሌ ወዯ 
ከነዓን እንዯሚመራቸው ሇሙሴ 

ተናገረው፡፡ 

ሙሴ የእግዙአብሔርን ክብር ተመሇከተ 

እግዙአብሔር እስራኤሌን ይቅር 
እንዱሌ ሇመጠየቅ ወዯ ተራራቀው 
ተመሌሶ ወጣ፡፡ 

አንዴ ቀን ሙሴ እግዙአብሔርን ‹‹እባክህ 
ክብርህን አሳየኝ?››  ሲሌ ጠየቀ፡፡ 
እግዙአብሔርም፣ ‹‹መሌካምነቴ ሁለ 
በፊትህ እንዱያሌፍ አዯርጋሇው፤ ነገር ግን 
ማንም እኔን አይቶ መኖር ስሇማይችሌ 

 

 

ውያን ያዯረጉትን ኃጢአት 
እነዱያስታውሱት ደቄቱን በሚጠጡት 
ውሃ ውስጥ አዴርጎ እንዱጠጡት 
አዯረጋቸው፡፡ የጥጃውን ምስሌ 
ያሊመሇኩት የላዊ ነገድች ያመሇኩትን 
ላልች ነገድች እንዱቀጧቸው 
እግዙአብሔር አዯረገ፡፡ 
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በቀጣዩ ቀን ማሇዲ፣ ሙሴ ወዯ ሲና ተራራ 

ወጥቶ በዏሇት መካከሌ ቆመ፡፡ 

የእግዙአብሔርንም ጀርባ ሇጥቂት ጊዛ 

በመመሌከቱ ሉታወር ዯርሶ ነበር፡፡ 

“እኔ ርኅሩኅ፣ ቸር፣ ሇቁጣ የገየ፣ ፍቅሩና 

ታማኝነቱ የበዚ፣ ፍቅርን ሇሺዎች የሚጠብቅ፣ 

ክፋትን ዏመፅንና ኃጢአትን ይቅር የሚሌ” ሲሌ 

እግዙአብሔር ዏወጀ፡፡ ሙሴም በምዴር ወዴቆ 

ሇእግዙአብሔር ሰገዯ፡፡ 

እግዙአብሔር ዲግመኛ ከእስራኤሌ ጋር ቃሌ 

ኪዲኑን አዯሰ፡፡ ሙሴም በጽሊቶቹ ሊይ የቃሌ 

ኪዲኑን ቃልች ዏስርቱ ትእዚዚትን ጻፈ፡፡   

የሚያበራው የሙሴ ፊት 

ሙሴ እህሌ ሳይበሊ ውሃም ሳይጠጣ 

ከእግዙአብሔር ጋር 40 ቀንና 40 ላሉት 

በተራራው ነበር፡፡ 

ሙሴ ሁሇቱን የምስክር ጽሊቶች ይዝ ከተራራ 
በወረዯ ጊዛ ከእግዙአብሔር ጋር ከመነጋገሩ 
የተነሳ ፊቱ ያበራ ነበር፡፡ እርሱ ግን ፊቱ 
እንዯሚያበራ አያውቅም ነበር፡፡ አሮንና 
የእስራኤሌ ሕዜብም ወዯ ሙሴ መቅረብ ፈሩ፡፡ 
ስሇዙህ ሙሴ በፊቱ ሊይ መሸፈኛ አዯረገ፡፡ 
ከዙያም በኋሊ እስራኤሊውያን ሁለ ወዯ እርሱ 
ቀረቡ፤ ሙሴም እግዙአብሔር በሲና ተራራ 
የሰጠውን ትእዚዝች ሁለ አስተማራቸው፡፡ 

ፊቴን ማየት አትችሌም፣›› ሉሌ መሇሰሇት፡፡ 
ከዙያም እግዙአብሔር እንዱህ አሇው፣ 
‹‹በአጠገቤ ስፍራ አሇ፤ አንተም በዏሇት ሊይ 
ትቆማሇህ፡፡ ክብሬ በዙያ ሲያሌፍ በዏሇቱ ስንጥቅ 
ውስጥ አዯርግሃሇሁ፤ በዙያም እስከማሌፍ ዴረስ 
በእጄ እጋርዴሃሇው፤ ከዙያም እጄን አነሳሇሁ፤ 

ጀርባዬንም ታያሇህ›› አሇው፡፡ 

በሚቀጥሇው ትምሕርታችን ሊይ፣ ስሇ መገናኛው 

ዴንኳን አሰራር እና እግዙአብሔር ስሇ ንጹሕና 

ንጹሕ ስሊሌሆኑ እንስሳት የሰጠውን መመሪያ 

እንመሇከታሇን፡፡ 

እስቲ ራሳችሁን ፈትኑ 

1) አራተኛው ትእዚዚ ምንዴን ነው? 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________  

2) እግዙአብሔር ዏስርቱን ትእዚዚት የሰጠው 

በየትኛው በአሌ ቀን ነው? _____________ 

______________________________   

3) “ኪዲን” የሚሇው ቃሌ ላሊ ትርጉሙ ምንዴን 

ነው? __________________________  

 

4) ትምሕርት ቤት አብሯችሁ የሚማር ጓዯኛችሁ 

አዱስ ሊጺስ አሇው፡፡ እናንተም ሊጺሱን በጣም 

ወዯዲችሁት፡፡ ከዚም ሇራሳችሁ ሇማዴረግ በማሰብ 

ወስዲችሁ በራሳችሁ ዳስክ ሊይ አስቀመጣችሁ፡፡ 

የትኞቹን ሁሇት ትእዚዚት ነው የተሊሇፋችሁት? 

______________________________ 

______________________________   
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የቃሌ ጥናት ጥቅስ: ጸአት 20:12  

አስርቱ ትእዚዚት 

ወረቀት ውሰደና ሇሁሇት እጠፉት፡፡ ከዚም የእጃችሁን መዲፍ በታጠፈው ወረቀት ሊይ በማኖር 
የየመዲፋችሁን ቅርጽ በመከተሌ ዯመቅ አዴርጋችሁ በወረቀቱ ሊይ ሳለ፡፡ ከዚም የታጠፈውን ወረቀት 
ርጉ፡፡ በላሊኛው ግማሽ የወረቀቱ ክፍሌ ሁሇት የመዲፋችሁን ስእሌ ታገኛሊችሁ፡፡ ስእለን 
ካዯመቃችሁ በኋሊ ቤተሰቦቻችሁ ወይም አስተማሪያችሁ እንዱረዶችሁ በማዴረግ አስርቱን ትእዚዚት 
አጠር ባሇ መሌኩ በጣቶቻችሁ አኳያ ጻፉ፡፡ ከዚም በማስታወሻ ዯብተራችሁ ሊይ እነዙህን ትእዚዚት 

ጻፏቸው፡፡ ጣታችሁን በተነሇከታችሁ ቁጥር ትእዚዚቶቹን ሇማስታወስ ሞክሩ፡፡ 

 

  


