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መኖርያህ የዘላሇም አምላክ ነው፣ የዘላሇም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው!
ዘዲግም 33፡26-29
ይሹሩን ሆይ፥ በሰማያት ላይ ሇረድኤትህ፥ በዯመናትም ላይ በታላቅነት
እንዯሚሄድ እንዯ እግዚአብሔር ያሇ ማንም የሇም። መኖሪያህ የዘላሇም
አምላክ ነው፥ የዘላሇምም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው፤ ጠላትህን ከፊትህ
አውጥቶ። አጥፋው ይላል። እስራኤልም ተማምኖ፥ የያዕቆብም ምንጭ
ብቻውን፥ እህልና የወይን ጠጅ ባሇባት ምድር ይኖራል፤ ሰማያቱም ጠልን
ያንጠባጥባለ። እስራኤል ሆይ፥ ምስጉን ነህ በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ
እንዯ አንተ ማን ነው? እርሱ የረድኤትህ ጋሻ፥ የከፍተኛነትህም ሰይፍ
ነው። ጠላቶችህም ይገዙልሃል፤ አንተም ከፍታቸውን ትረግጣሇህ። (ዘዳግም
33፡26-29)
ይህ የመጽሐፍ ቅደስ ክፍል የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ የእስራኤልን ነገዶች ከባረከ በኋላ
በመጨረሻ ስሇ እስራኤል የተናገረው ንግግር ነው፡፡ ይህ ጊዜ ሙሴ ወዯ እግዚአብሔር
የሚሰበሰብበት (የሚሞትበት)፣ ኢያሱ ዯግሞ የእስራኤልን ሕዝብ ወዯ ተስፋይቱ ምድር
ሇማስገባት አመራሩን የሚረከብበት ወቅት ነው፡፡ የተስፋይቱን ምድር መውረስ የዮርዲኖስን
ወንዝ መሻገር፣ ከአህዛብ ወገኖች ጋር መዋጋት፣ በድል አድራጊነት ጠላቶቻቸውን ማሸነፍ፣
የድል ጉዞ ማድረግ፣ ምድሪቱን መከፋፈልና መውረስ ያካትታል፡፡ ይህ ሂዯት ሇእስራኤላውያን
ቀላል አልነበረም፡፡ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዱህ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ እስራኤልን
“መኖሪያህ የዘላሇም አምላክ ነው፤ የዘላሇም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው” (33፡27) በማሇት
የማበረታቻ ቃል ሇእስራኤል (ይሽሩን - ጻድቅ) የሰጠው፡፡

“ዘላሇም” የሚሇውን ቃል ስንመሇከት ጊዜን የሚያሳይ ነው፡፡ “ዘላሇም” የሚሇው ቃል በዚህ
ክፍል የተነገረው ከእግዚአብሔር ጋር ተያይዞ ነው፡፡ ይህን ሇመረዲት “የዘላሇም አምላክ” እና
“የዘላሇም ክንዶች” የሚለትን ሃረጎች መመልከት በቂ ነው፡፡ እግዚአብሔር በጊዜ የማይገዯብ

ወዯኋላም ቢሆን ወዯፊት ያሇውን ታሪክ የሚቆጣጠር አምላክ ነው፡፡ እግዚአብሔር የዘመናት
ጌታ ከመሆኑ የተነሳ ትናንት፣ ዛሬም ሆነ ነገ (አምና፣ ዘንድሮም ሆነ የሚመጣው አመት)
የእግዚአብሔር ሕዝብ በዘላሇም ክንዶች ስር ይኖራል፡፡ ይህ ክፍል እግዚአብሔር ሇሕዝቡ
የሆነውንና የሚሆነውን፤ ያዯረገውንና የሚያዯርገውን የሚያሳይ ክፍል ነው፡፡ አምና
እንዯነበረው ዘንድሮም እግዚአብሔር ያው ነው፡፡
ይህንን እውነት ሇመመልከት ዘዲግም 33፡27 ላይ መሰረት በማድረግ ክፍለን እንመሇከተዋሇን፡፡
በዚህ ጥቅስ ላይ እንዯምንመሇከተው እስራኤል መኖርያው የዘላሇም አምላክ እግዚአብሔር
እንዯሚሆንና የዘላሇም ክንዶች ከእርሱ በታች እንዯሚሆኑ አስረግጦ ይናገራል፡፡ እነዚህ ክንዶች
የእግዚብሔር ክንዶች ናቸው፡፡
የዘላሇም ክንዶች የሚሇው ሃረግ ዘይቤያዊ ንግግር ነው፡፡ ይሁን እንጂ ግልጽ የሆነ መልዕክት
ያስተላልፋል፡፡ የአንድ እናት ክንዶች ከልጇ በታች ሲሆኑ ወይም የአንድ አባት ክንዶች ከልጁ
በታች ሲሆኑ ምን ማሇት እንዯሆነ ሇሁላችንም ግልጽ ነው፡፡ ይልቁንም የዘላሇም አባት የሆነው
የአምላካችን እግዚአብሔር የዘሇላሇም ክንዶች ከእኛ ከሕዝቡ በታች ሲሆኑ ምን
እንዯሚያመሇክቱ ሇማንም ግር የሚያሰኝ አይዯሇም፡፡ ዛሬ ዓላማችን በዚህ ጥቅስ ውስጥ
በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
መኖርያህ የዘላለም አምላክ ነው፣ የዘላለም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው
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የዘላሇም ክንዶች ሇእግዚአብሔር ሕዝብ ምንን እንዯሚያመሇክቱ አብረን በማየት በአምላካችን
በእግዚአብሔር እንድንበረታታ ማድረግ ነው፡፡
1. የዘላሇም ክንዶች እግዚአብሔር ሇሕዝቡ ያሇውን ጥበቃ/ትድግና/ ያመሇክታለ፡፡
እስራኤል በጠላቶችዋ መካከል ስታልፍ ብዙ ተግዲሮት ይገጥማት እንዯነበርና እግዚአብሔር
አምላክዋ ከጠላቶችዋ ይጠብቃትና ይታዯጋት እንዯነበር ሁለ አሁንም ወዯፊት ዮርዲኖስን
ተሻግራ የተስፋይቱን ምድር ሇመውረስ በምትወጣበት ጊዜ ሁለ እግዚአብሔር ጥበቃ
እንዯሚያዯርግላት የሚያሳይ ተስፋ ነው፡፡ ሇእኛም ትናንት (አምና) የጠበቀን አምላካችን
ዘንድሮም ይጠብቀናል፤ ዯግሞም ይታዯገናል፡፡ ሇዚህ ዯግሞ የጸና የተስፋ ቃል አሇ፡፡

አንተን ሇመርዲት በሰማያት ላይ፣ በግርማው በዯመናትም የሚገሠግሥ፣ እንዯ
ይሽሩን አምላክ (ኤሎሂም) ያሇ ማንም የሇም፡፡ (ዘዲ 33፡26)
ዘላሇማዊ አምላክ (ኤሎሂም) መኖሪያህ ነው፤የዘላሇም ክንዶች ከሥርህ
ናቸው፤“እርሱን አጥፋው” በማሇት፣ጠላትህን ከፊትህ ያስወግዯዋል፡፡
(ዘዳ
33፡27)
ጠላቶችህ በፍርሃት ከፊትህ ያፈገፍጋለ፤ (ዘዲ 33፡29)
2. የዘላሇም ክንዶች እግዚአብሔር
እናት ክንዶችዋን ከልጇ በታች
ዘላሇማዊ ክንዶች ከሕዝቡ በታች
የሚያመሇክት ነው፡፡ እግዚአብሔር

ሇሕዝቡ ያሇውን ፍቅር ያመሇክታለ፡፡
በማድረግ ፍቅሯን እንዯምትገልጽ ሁለ የእግዚአብሔር
መሆናቸው እግዚአብሔር ሇሕዝቡ ያሇውን ጥልቅ ፍቅር
ፍቅር ነው፡፡ እግዚአብሔር ሕዝቡን የሚወድ አምላክ ነው፡፡

በዘላሇም ፍቅር ወድጄሻሇሁ፣ ስሇዚህ በቸርነት ሳብሁሽ፡፡ (ኤር 31፡3)
እግዚአብሔር (ያህዌ) ያዲነው ሕዝብ፣ እንዲንተ ያሇ ማን አሇ?
(ዘዲ 33፡29)
3. የዘላሇም ክንዶች የእግዚአብሔር ሕዝብ ከአምላኩ የሚያገኘውን ብርታትና ጥንካሬ
ያመሇክታለ፡፡
የዘላም ክንዶች ከእኛ በታች በሚሆኑበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብርታት፣ ሃይልንና
ጥንካሬን እናገኛሇን፡፡

ጠላቶችህ በፍርሃት ከፊትህ ያፈገፍጋለ፤ አንተም የማምሇኪያ
ኮረብታቸውን መረማመጃ ታዯርጋሇህ፡፡ (ዘዲ 33፡29)
እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ፣ በጠላትም ሐይል ሁለ
ሰጥቻችኋሇሁ፣ የሚጎዲችሁም ምንም የሇም፡፡ (ለቃ 10፡19)

ላይ

ስልጣን

4. የዘላሇም ክንዶች የእግዚአብሔር ሕዝብ ከአምላኩ የሚያገኘውን ጽናት (አይበገሬነት)
ያመሇክታለ፡፡
እንዯሚታወቀው ሁለ ጉዞ እጅግ በጣም አድካሚና አሰልቺ ነው፡፡ የተስፋይቱን ምድር
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ጽኑ፥ አይዞአችሁ፥ አትፍሩ፥ ከፊታቸውም አትዯንግጡ አምላክህ
እግዚአብሔር እርሱ ከአንተ ጋር ይሄዳል አይጥልህም፥ አይተውህም። (ዘዳ
31፡6)
አላወቅህምን? አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላሇም አምላክ፥ የምድርም
ዳርቻ
ፈጣሪ
ነው፡፡
አይዯክምም፥
አይታክትም፥
ማስተዋለም
አይመረመርም። ሇዯካማ ኃይልን ይሰጣል፥ ጕልበት ሇሌሇውም ብርታትን
ይጨምራል። ብላቴኖች ይዯክማለ ይታክቱማል፥ ጐበዛዝቱም ፈጽሞ
ይወድቃለ፡፡ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን
ያድሳለ እንዯ ንስር በክንፍ ይወጣለ ይሮጣለ፥ አይታክቱም ይሄዳለ፥
አይዯክሙም። (ኢሳ 40፡28-31)
5. የዘላሇም ክንዶች እግዚአብሔር ሇሕዝቡ ድጋፍ (ምርኩዝ) መሆኑን ያመሇክታለ፡፡
የዘላም ክንዶች ከእኛ በታች በሚሆኑበት ጊዜ እነዚያ ክንዶች ከስር ድጋፍ ስሇሚሆኑን
በሁኔታዎች ውስጥ ሁለ እናዲንወድቅና እንዲንሰጥም ዯግፈው ይይዙናል፡፡

በውኃ ውስጥ ባሇፍህ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናሇሁ፥ በወንዞችም ውስጥ ባሇፍህ
ጊዜ አያሰጥሙህም፡፡ (ኢሳ 43፡2)
6. የዘላሇም ክንዶች እግዚአብሔር ሇሕዝቡ የሚሰጠውን ሰላምና እረፍት ያመሇክታለ፡፡
የዘላሇም ክንዶች ከእኛ በታች በሚሆኑበት ጊዜ መሇኮታዊ የሆነውን የእግዚአብሔርን ሰላምና
እረፍት በሚገባ እንሇማመዲሇን፡፡

ስሇዚህ እስራኤል ብቻውን በሰላም ይኖራል፤ (ዘዲ 33፡28)
ሰላምን እተውላችኋሇሁ፥ ሰላሜን እሰጣችኋሇሁ፤ እኔ የምሰጣችሁ ዓሇም
እንዯሚሰጥ አይዯሇም። ልባችሁ አይታወክ አይፍራም። (ዮሐ 14፡27)
7. የዘላሇም ክንዶች እግዚአብሔር ሇሕዝቡ የሚሰጠውን በረከት ያመሇክታለ፡፡
የዘላሇም ክንዶች ከእኛ በታች መሆናቸው የእግዚብሔር ሰማያዊ በረከት በእኛ ላይ መሆኑን
የሚያረጋግጥልን ነው፡፡

ስሇዚህ እስራኤል ብቻውን በሰላም ይኖራል፤የሰማያት ጠል በሚወርድበት፣
እህልና የወይን ጠጅ ባሇበት ምድር፣ የያዕቆብ ምንጭ የሚነካው የሇም፡፡
እስራኤል ሆይ፣ አንተ ብሩክ ነህ፤ እግዚአብሔር (ያህዌ) ያዲነው ሕዝብ፣ እንዲንተ
ያሇ ማን አሇ? እርሱ ጋሻህና ረዲትህ፣የክብርም ሰይፍ ነው፡፡ (ዘዲ 33፡28-29)
ስሇዚህ ይህንን አዱስ ዓመት ይህን የተስፋ ቃል ማሇትም “መኖሪያህ የዘላሇም አምላክ ነው፥
የዘላሇምም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው፤” (ዘዳ 33፡27) የሚሇውን ጥቅስ በማሰብና
በማሰላሰል እንቀበሇዋሇን፡፡
“መኖሪያህ የዘላሇም አምላክ ነው፥ የዘላሇምም
ናቸው፤” (ዘዳ 33፡27)
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