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እግዚአብሔር የሇወጠው ሰው!
ዘፍጥረት 25-32

“እግዚአብሔርን ፊት ሇፊት አየሁ፥ ሰውነቴም ዴና ቀረች፡፡” (ዘፍጥረት 32፡30)
መግቢያ
ያዕቆብ በዘመኑ ሁለ በትግሌ የኖረ ሰው ነው፡፡ በመጀመርያ ከዔሳው ጋር ታገሇ፣
ቀጥልም ከሊባ ጋር ታገሇ በመጨረሻም ከእግዚአብሔር ጋር ታገሇ፡፡ እስቲ እነዚህ
ሃሳቦች ግሌጽ እንዱሆኑሌን እያንዲንዲቸውን እንመሌከታቸው፡፡
I. በመጀመርያ ያዕቆብ ከዔሳው ጋር ታገሇ፡፡
1. ያዕቆብ ከዔሳው ጋር ያዯረገው ትግሌ የተጀመረው ገና በእናታቸው ማህጸን
ውስጥ እያለ ነው፡፡
መጽሀፍ ቅደስ “ሌጆቹም በማህጸኗ ውስጥ እርስ በርሳቸው ይጋፉ ጀመር፤ …”
(ዘፍ 25፡22) በማሇት ይናገራሌ፡፡
ዘማሪው ሲናገር “ወንዴሞች በሕብረት ቢቀመጡ እነሆ መሌካም ነው፣ እነሆም ያማረ
ነው፡፡” (መዝሙር 133፡1) ይሊሌ፡፡ ነገር ግን የያቆብንና የዔሳውን ነገር ስንመሇከት
ከማህጸን ጀምሮ መጋፋት፣ መጣሊት፣ መጋጨት፣ አሇመቀባበሌ፣ ወዘተ እንመሇከታሇን፡፡
አንዴ ማህጸን አሌበቃቸው አሇ፤ አንዴ ቤት አሌበቃቸው አሇ፡፡ ሇያዕቆብና ሇዔሳው
የመጀመርያው የጦርነት መዴረክ የእናታቸው ማህጸን ነበር፡፡
እናት ያውም ሌጅ መውሇዴ የማትችሌ (መካን የነበረች ሚስት) ነገር ግን
በእግዚአብሔር ቸርነት ሕጻናትን ስታረግዝ (ማሕጸንዋ ዘርን ሲሸከም) በዯስታ ሌትሞሊና
ሀሴት ሌታዯርግ ሲገባት፤ ርብቃ ግን በኀዘን ተሞሊች፡፡ ከሃያ ዓመታት በሊይ በተስፋና
በትዕግስት ትጠብቀው የነበረው ዯስታና ሀሴት በማሕጸንዋ ውስጥ በሚካሄዯው የሌጆች
ጠብና ጥሌ ምክንያት ሳታጣጥመው መቅረቷ አሳዛኝ ሆነባት፡፡ ከዚህ የተነሳ ሇቤተሰቡ
በአጠቃሊይ በተሇይም ሇይስሏቅና ሇርብቃ ዯስታ ራቃቸው፡፡
እኛስ? ታሪካችንን ወዯኋሊ ዘወር ብሇን ስንመሇከተው እግዚአብሔር በአስዯናቂ ሁኔታ
በተስፋ ቃለ እንዯ ግሇሰብም ሆነ እንዯ ቤተ ክርስቲያን የጎበኘንና በረከቱን የሇቀቀሌን
ሰዎች ነን፡፡ በአንዴ ሊይ እንዴናመሌከውና እንዯ ቤተሰብ አብረን በቅደሳን ሕብረት
እንዴንር ሁኔታን ሁለ አመቻችቶሌናሌ፡፡ ይሁን እንጂ የእግዚአብሔር ቤት ሰፊ ሆኖ
ሳሇ በጠብና በግጭት ምክንያት ቤቱ አሌበቃ ብልን ይሆን? በክርስቶስ የተዋጁ
ወንዴሞችና እህቶች አብረው ሲኖሩ መሌካም፣ ያማረ፣ አስዯሳችና ሰማያዊ በረከትን
የምንሰበስብበት ሉሆን ሲገባ ስምምነት ካሇመኖሩ የተነሳ ዯስታችን ተገፍፎና በሏዘን
ዴባብ ውስጥ ገብተን ይሆን? ቤተ ክርስቲያን ግራ ገብቷት ይሆን?
ርብቃ ይህ ሁኔታ በሕይወቷና በትዲርዋ ሲከሰት “ሇምን እንዱህ
ይሆንብኛሌ?” (25፡22) ብሊ እግዚአብሔርን ሇመጠየቅ ሄዯች፡፡ ከመካንነት መውጣት
የዯስታ ምንጭ ነው፤ ሇባሌና ሚስት ሏሴት ያመጣሌ፡፡ ነገር ግን ጠብና ግጭት
እንዱሁም የማያባራ ትግሌና ፍሌሚያ በሌጆች መካከሌ በማጸን ውስጥ ሲከሰት ይህን
ጥያቄ ይዛ ወዯ እግዚአብሔር መቅረቧ ትክክሌ ነበር፡፡
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እግዚአብሔርም እንዱህ የሚሌ መሌስ ሰጣት፡-

“ወገኖች በማህጸንሽ ውስጥ አለ፤
ሁሇትም ሕዝቦች ከውስጥሽ ተሇያይተው ይወጣለ፤
አንዯኛው ከላሊው ይበረታሌ፤
ታሊቁም ሇታናሹ አገሌጋይ ይሆናሌ አሊት፡፡” (25፡23)

ምንም እንኳ በወቅቱ በነበረው ባህሌ መሰረት ታናሽ ሇታሊቅ ሉገዛ ቢገባውም ከሊይ
ባነበብነው የእግዚአብሔር ንግግር እንዯምንመሇከተው እግዚአብሔር በመሇኮታዊ
ምርጫው ታናሹን ሌጅ ያዕቆብን በጸጋው መምረጡ ግሌጽ ነው፡፡

“… ያዕቆብን ወዯዴሁት፤ ዔሳውን ግን ጠሊሁት፤ …” (ሚሌ 1፡2)

በእርግጥም ያዕቆብ ገና ከእናቱ ማህጸን ጀምሮ በእግዚአብሔር የተመረጠ ሰው ነበር፡፡
በጣም የሚገርመው ነገር ግን ያዕቆብ ገና ከማሕጸን ጀምሮ እግዚአብሔር እንዯ ተስፋ
ቃለ በሕይወቱ የሚፈጽመውን በረከት ከመጠበቅ ይሌቅ በራሱ ትግሌ መሇኮታዊ
የሆነውን የእግዚአብሔርን ሃሳብ በሕይወቱ እውን ሇማዴረግ መሞከሩ ነው፡፡
በዘመናችንስ እግዚአብሔር የተስፋ ቃሌ ሰጥቶኛሌ እያለ ነገር ግን ወንዴሞቻቸውንና
እህቶቻቸውን እየረገጡና በብሌጣ ብሌጥነት የሚሄደ ይኖሩ ይሆን? ሇመሆኑ
የእግዚአብሔርን ፕሮግራም በስጋ ትግሌ በሕይወታችን ማስፈጸም እንችሊሇን?
2. የያዕቆብና የዔሳው ትግሌ ሲወሇደም ተስተውሎሌ፡፡
በመጀመርያ ዔሳው ከእናቱ ማህጸን ከወጣ በኋሊ ወዱያውኑ ያዕቆብ ተከትል ተወሇዯ፡፡
መጽሏፍ ቅደስ ይህንን ክስተት እንዱህ በማሇት አስቀምጦታሌ፡-

“ከዚያም ወንዴሙ (ያዕቆብ) ተወሇዯ፤ በእጁም የዔሳውን ተረከዝ ይዞ ወጣ፤
ከዚህም የተነሳ ስሙ ያዕቆብ ተባሇ፡፡” (ዘፍ 25፡26)

“ያዕቆብ” ማሇት “ተረከዝ ይይዛሌ” ማሇት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ በምሳላያዊ አነጋገር
ያታሌሊሌ” ማሇት ነው፡፡ በአጭሩ “ያዕቆብ” ማሇት “አታሊይ” ማሇት ነው፡፡
እግዚአብሔር በዘሊሇማዊ እቅደ በአስዯናቂ ሁኔታ የጠራውና የመረጠው ሰው ሇምን
የአታሊይነት ባህርይ ከማሕጸን ጀምሮ ተጠናወተው?
3. የዔሳውና የያዕቆብ ትግሌ ካዯጉም በኋሊ ቀጥሎሌ፡፡
አንዴ ወቅት ዔሳው እጅግ ተርቦ ከደር ከአዯን ከመጣ በኋሊ ያዕቆብ ወጥ ሲሰራ ነበር፡፡
በዚህ ሁኔታ ዔሳው ያዕቆብን በጣም ርቦኛሌና ከዚህ ከምትሰራው ቀይ ወጥ (ምስር
ወጥ) አብሊኝ በማሇት ጠየቀው (25፡29-30)፡፡

ያዕቆብም ወጥ ሠራ ዔሳውም ዯክሞ ከበረሃ ገባ ዔሳውም ያዕቆብን፦ ከዚህ ከቀዩ
ወጥ አብሊኝ፥ እኔ እጅግ ዯክሜአሇሁና አሇው፡፡ (ዘፍጥረት 25፡29-30)

“ያዕቆብም በመጀመርያ ብኩርናህን ሽጥሌኝ” (25፡31) በማሇት ቅዴመ ሁኔታ
አስቀመጠበት፡፡ “ዔሳውም፣ እነሆ፤ በረሃብ ሌሞት ዯርሻሇሁ፤ ታዱያ ብኩርናው ምን
ያዯርግሌኛሌ!” በማሇት በመሏሊ ብኩርናውን ሇያዕቆብ ሸጠሇት፡፡ የእግዚአብሔር ቃሌ
“ዔሳው እንዱህ አዴርጎ ብኩርናውን አቃሇሊት፡፡” (25፡34) ይሊሌ፡፡ ያዕቆብ ዯግሞ
በእንዱህ ዓይነት መንገዴና ሁኔታ ብኩርናን ከዔሳው ወሰዯ፡፡
በመምህር ማዕረጌ ሏብቱ
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4. የዔሳውና የያዕቆብ ትግሌ አባታቸው ይስሏቅ ዔሳውን ሇመባረክ/ሇመመረቅ
በተዘጋጀበት ወቅት ታይቷሌ፡፡
ከዚም በኋሊ ይስሏቅ በሸመገሇና ዓይኖቹ ዯክመው ማየት በተሳናቸው ጊዜ ሌጁን
ዔሳውን ሇመባረክ/ሇመመረቅ በማሰብ ካዯነው እንስሳ ምግብ ሰርቶ እንዱያቀርብሇት
ሇዔሳው ሲነግረው እንመሇከታሇን፡፡
ይሁን እንጂ ያዕቆብ በእናቱ በርብቃ አስተባባሪነት አባቱን ይስሏቅን በማታሇሌ የዔሳውን
በረከት/ምርቃት ከአባቱ ከይስሏቅ ተቀበሇ ፡፡ (ዘፍ 27)
ይህ በማታሇሌ የተፈጸመ ዴርጊት እንዯሆነ በጣም ግሌጽ ነው፡፡ ያዕቆብ እናቱ ሇርብቃ
እንዳት የዔሳውን ምርቃት ከይስሏቅ መውሰዴ እንዲሇበት ስሌቱን አመቻችታ
ስትነግረው፡- “አባቴ ቢዲስሰኝ እንዲታሇሌሁት ያውቃሌ፤” (27፡12) በማሇት ተናግሯሌ፡፡
ይስሏቅም ሇዔሳው “ወንዴምህ መጥቶ አታሌልኝ ምርቃትህን ወስድብሃሌ አሇው፡፡”
(27፡35)
“ዔሳውም፣ ይህ ሰው ያዕቆብ መባለ ትክክሌ አይዯሇምን? እኔን ሲያታሌሇኝ ይህ
ሁሇተኛ ጊዜው ነው፤ በመጀመርያ ብኩርናየን ወሰዯብኝ፤ አሁን ዯግሞ ምርቃቴን
ቀማኝ አሇ፡፡” (27፡36)
ምንም እንኳ ያዕቆብ ገና በማህጸን ሳሇ በእግዚአብሔር የተመረጠና መሇኮታዊ የተስፋ
ቃሌ የተሰጠው ሰው ቢሆንም ይህንን በረከትና የተስፋ ቃሌ ሇማግኘት በራሱ መንገዴ፣
ብቃት፣ ሃይሌ፣ ጉሌበት፣ ዘዳ፣ እውቀት፣ ወዘተ የሚሄዴ ሰው ነበር፡፡ የሚፈሌገውን
ነገር ሇማግኘት ሲሌ ከላልች ሰዎች ጋር በመታገሌ የሚያምን አታሊይ ሰው ነበር፡፡
ይሁን እንጂ እንዱህ ዓይነቱ የአታሊይነት ሕይወት ያዕቆብን ሇሽሽትና ሇስዯት ሲዲርገው
እንመሇከታሇን፡፡ ዔሳው በያዕቆብ ሊይ ቂም ያዘ፤ በሌቡም የአባቴ መሞቻው ቀን
ተቃርቧሌ፣ ከሌቅሶው በኋሊ ወንዴሜን ያዕቆብን እገዴሊሇሁ ብል ጊዜ ይጠብቅ ነበር፡፡
(27፡41-46)
ከዚህ የተነሳ ያዕቆብ እናቱ ርብቃ ባማከረችው መሰረት ሕይወቱን ሇማትረፍ ሲሌ
ሶርያዊ ወዯሆነው ወዯ እናቱ ወንዴም ወዯ ሊባ መስጴጦምያ ወዯሚባሇው ሥፍራ ሸሸ፡፡
(27፡41-46)

በእግዚአብሔር መንገዴ ሳይሆን በራሳችን ምዴራዊ ጥበብና በአሮጌው ሰው ማንነት
በረከትን ሇማግበስበስ የምንሞክረው አካሔዴ ሁለ የአእምሮና የመንፈስ እረፍት ሉሰጠን
ፈጽሞ አይችሌም፡፡ ነጻነታችን ይገፈፋሌ፡፡ እንሸሻሇን፡፡ የእኛስ አካሄዴ እንዳት ይሆን?
II. ያዕቆብ ከሊባ ጋር ታገሇ፡፡
ያዕቆብ ከዔሳው ሸሽቶ ወዯ ሊባ ከሄዯ በኋሊ ዯግሞ ከሊባ ጋር ትግሌ ውስጥ ገብቷሌ፡፡
በሊባ ቤት ውስጥ ያዕቆብ ሇሌያ 7 ዓመታት፣ ሇራሔሌ 7 ዓመታት፣ ሇመንጋዎቹ ዯግሞ
6 ዓመታት በጠቅሊሊ 20 ዓመታት ያህሌ ተገዝቷሌ፡፡ በዚህ ሁለ ብዙ ትግሌ
አሳሌፏሌ፡፡
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በመጨረሻ ያዕቆብ ሊባ ሳያውቅ፣ እርሱን በማታሇሌ ወዯ አባቶቹ ቤት መጓዝ ጀመረ፡፡
መጽሏፍ ቅደስም ስሇዚህ ጉዲይ እንዱህ በማሇት ይናገራሌ፡- “ያዕቆብም ቢሆን፣
መኮብሇለን ሇሶርያዊው ሇሊባ ሳይገሌጥሇት በመቅረቱ አታሌልታሌ፡፡” (31፡20)
ሊባም ዘመድቹን ይዞ ያዕቆብን ሉጎዲው በማሰብ ተከታተሇው፡፡ ይሁን እንጂ
እግዚአብሔር ሇሊባ “በሕሌም ተገሌጦ ያዕቆብን ክፉም ሆነ ዯግ፣ እንዲትናገረው
ተጠንቀቅ አሇው፡፡” (31፡24)
ሊባም ሇያዕቆብ በግሌጽ “አታሇሌኸኝ” (31፡26) አሇው፡፡ በተጨማሪ “ሇምን አታሇሌኸኝ?”
(31፡27) በማሇት ጠይቆታሌ፡፡
ወገኖች ሆይ፡- የእኛስ ሕይወት ምን ይመስሌ ይሆን? በእግዚአብሔር መሇኮታዊ አሰራር
የተመረጥንና በክርስቶስ ኢየሱስ የተዋጀን ሰዎች እግዚአብሔር ሇእኛ ያዘዘጋጀውን
መሌካም ነገር በራሳችን መንገዴ፣ ብቃት፣ ሃይሌ፣ ጉሌበት፣ ዘዳ፣ እውቀት፣ ብሌጣ
ብሌጥነት፣ ወንዴሞቻችንና እህቶቻችንን በመጨፍሇቅ የራሳችን ሇማዴረግ እተራመዴን
ይሆን፡፡ በስጋዊ ትግሌ የምንፈሌገውን ማንኛውንም ነገር ሇማግኘት ስንሌ ከላልች
ሰዎች ጋር በመታገሌ የምናምን አታሊዮች ሆነን እግዚአብሔር እየተመሇከተን ይሆን፡፡
እግዚአብሔር ይህንን ማንነት በመሇኮታዊ አሰራሩ መሇወጥ ይፈሌጋሌ፡፡ በቀዴሞ
አካሄዲችን ንስሏ በመግባት እግዚአብሔር እንዱሇውጠን ራሳችንን እንስጥ!
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III. በመጨረሻም ያዕቆብ ከእግዚአብሔር ጋር ታገሇ፡፡
ዘፍጥረት 32፡22-32
ይህ ክፍሌ ያዕቆብ ከመስጴጦምያ ተመሌሶ ቤተሰቦቹን፣ አገሌጋዮቹንና መንጋዎቹን ይዞ
ሲጓዝ ወዯ ተስፋይቱ ምዴር ወዯ ከነዓን ከመግባቱ በፊት ከእግዚአብሔር ጋር ፊት
ሇፊት መገናኘቱን የሚያሳይ ነው፡፡ በዚህ ሥፍራ እግዚአብሔር
የጭኑን ሹሌዲ
በመንካት እንዱያነክስ ካዯረገው በኋሊ ያዕቆብን ባረከው፡፡ ይህ ክስተት በያዕቆብ
ሕይወትና ታሪክ ውስጥ እጅግ ወሳኝ ሇውጥ ያመጣ ክስተት ነው፡፡
ያዕቆብ የያቦቅን ወንዝ ተሻግሮ ወዯ ተስፋይቱና ወዯ በረከት ምዴር ከመግባቱ በፊት
ከእግዚአብሔር ጋር መታገሌ ነበረበት፡፡ ይህ ክፍሌ የሚያተኩረው በእግዚአብሔርና
በያዕቆብ መካከሌ ስሊሇው ትግሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ዋነኛው ዓሊማው ግን ያዕቆብን ወዯ
እስራኤሌ መሇወጥ ነው፡፡
ይህ ክፍሌ እግዚብሔርና ያዕቆብ ያሇ ማንም ተመሌካችና ረዲት ብቻቸውን ፊት ሇፊት
የተገናኙበትና የታገለበት ክፍሌ ነው፡፡ ይህ ያዕቆብ በዚህ ሥፍራ የታገሇው ትግሌ
ከዔሳውና ከሊባ ጋር እንዲዯረገው ዓይነት ሳይሆን የተሇየ ትግሌ ነው፡፡
ከዚህ በመቀጠሌ በዚህ ታሪክ ውስጥ ያለትን ዋና ዋና ነጥቦች እንመሇከታሇን፡፡
1. እግዚአብሔር ሰዎችን ሇብቻቸው ሉያገኛቸው ይፈሌጋሌ፣ ሁኔታዎችንም
ያመቻችሊቸዋሌ፡፡ ራሳችንን እንስጥ!
 እግዚአብሔር ያዕቆብን ሇብቻው ሉያገኘው ስሇፈሇገ በግለ ሉያገኘው
የሚችሌበትን ሌብና ሁኔታ አዘጋጀ፡፡
ያዕቆብና ቤተሰቡ ወዯ ያቦቅ ወንዝ ከዯረሱ በኋሊ ቤተሰቡንና መንጋውን ሁለ የያቦቅን
ወንዝ አሻግሮ ከሸኛቸው በኋሊ እርሱ ራሱ ግን ብቻውን ወዯኋሊ ቀረ፡፡ ያዕቆብ ወዯ
ተስፋይቱ ምዴር ወዯ ከነዓን ሇመግባት ባሰበበት ጊዜ የእርሱ እዴሌ ፈንታ ያሇው
በእግዚአብሔር ብቻ እንዯሆነ በሚገባ ሳይገነዘብ አይቀርም፡፡

“ያዕቆብ ግን ብቻውን እዚያው ቀረ፤ አንዴ ሰውም እስኪነጋ ዴረስ ሲታገሇው
አዯረ፡፡” (32፡24)

በዚህ ሥፍራ “አንዴ ሰው” የሚሇው ቃሌ የሚያመሇክተው እግዚአብሔርን ነው፡፡
እግዚአብሔር ራሱ በመሌዓክ መሌክ ከያዕቆብ ጋር ታገሇ (ሆሴዕ 12፡3-4)፡፡ ምክንያቱም
ያዕቆብ ራሱ በቁጥር 30 ሊይ “እግዚአብሔር” በማሇት ገሌፆታሌ፡፡
2. ከሰዎች ጋር ታግሇን እንዲሸነፍን ቢሰማንም፣ እግዚብሔር ግን የማይሸነፍ ታጋይ
መሆኑን እንወቅ፡፡ እርሱ ያሸንፈናሌ!
 ከዔሳውና ከሊባ ጋር በአታሊይነት፣ በራሱ ብርታትና ኃይሌ የታገሇው
ያዕቆብ አሁን ግን ሉታሇሌና ሉሸነፍ ከማይችሌ አምሊክ ጋር በተሇየ
መንገዴ ትግሌ አካሄዯ፡፡

“ያም ሰው ያዕቆብን ታግል ማሸነፍ እንዲቃተው በተረዲ ጊዜ፣ የጭኑን ሹሌዲ
ነካው፤ በግብ ግቡም የያዕቆብ ጭን ከመጋጠሚያው ሊይ ተናጋ፡፡” (32፡25)

ይህ ጥቅስ እግዚአብሔር ያዕቆብን ማሸነፍ እንዲቃተው ይሆን የሚናገረው?
አይዯሇም! ሇመሆኑ ያዕቆብ ከዔሳውና ከሊባ ጋር የታገሇው ትግሌና አሁን
ከእግዚአብሔር ጋር የሚታገሇው ትግሌ አንዴ ዓይነት ነውን? አይዯሇም! ይህ
የሚያመሇክተው ያዕቆብ ከእግዚብሔር ውጭ ላሊ ዕዴሌ ፈንታ እንዯላሇው
በመረዲት እግዚአብሔርን ሇበረከት የሙጥኝ ብል መያዙን የሚያሳይ ነው፡፡

በመምህር ማዕረጌ ሏብቱ
+251 0911 47 58 42
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ምንም እንኳ እግዚአብሔር ሇያዕቆብ በእንዱህ ዓይነት ሁኔታ ተገሌጦ፣ ከእርሱ ጋር
በብርቱ እንዱታገሌ ከመሌካምነቱና ከተስፋ ቃለ የተነሳ ዕዴሌ ቢሰጠውም፤
በማንኛውም ጊዜ፣ በየትኛውም ቦታና በማንኛውም ሁኔታ ያዕቆብን ሉሰባብረው
እንዯሚችሌ አሳይቶታሌ፡፡
ያዕቆብ ከዚህ በፊት በአታሊይነቱ፣ በራሱ ጉሌበትና ችልታ ዔሳውንና ሊባን ማሸነፍ
ቢችሌም አሁን ግን ከእግዚአብሔር ጋር ባዯረገው ትግሌ በእግዚአብሔር መሇኮታዊ
ምት የጭኑ ሹሌዲ በመመታቱ መጋጠሚያው ተናጋ፡፡ የማይሸነፍ ታጋይ
ስሇገጠመው ሇእግዚአብሔር እጅ ሰጠ፡፡
ሇማንም የማይበገር ሰው፤ በትዕቢት፣ በኩራት፣ በአታሊይነት፣ በእኔነት፣ ወዘተ
ሌቡ የተነፋ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ሇፊት ሲገናኝ ሇእግዚአብሔር ይሸነፋሌ፣
ይረታሌ፣ እጅ ይሰጣሌ፡፡ ያዕቆብ ወዯ ከነዓን ከመግባቱ በፊት እግዚአብሔር
ከያዕቆብ ጋር በመታገሌ ሙለ በሙለ ራሱን ሇእግዚአብሔር እንዱሰጥ
አዴርጎታሌ፡፡
ወዯ ጌታ በመጠጋት ትዕቢተኛ ሌባችን እንዱሸነፍ እንፍቀዴ!
3. በእግዚአብሔር የተሸነፉ ሰዎች በረከትን በራሳቸው መንገዴ ሳይሆን
በእግዚብሔር መንገዴ ከራሱ ከእግዚአብሔር ይፈሌጋለ፡፡
 ምንም እንኳ ያዕቆብ የጭኑ ሹሌዲ በመነካቱ የጭኑ መጋጠሚያ ቢናጋም
የሚታገሇውን ሰው (እግዚአብሔርን) “ካሌባረክኸኝ አሌሇቅህም” በማሇት
የሙጥኝ ብል ያዘው፡፡

“በዚያን ጊዜ ሰውየው፣ እንግዱህ መንጋቱ ስሇሆነ ሌቀቀኝና ሌሂዴ አሇው፡፡
ያዕቆብም ካሌባረክኸኝ አሌሇቅህም አሇው፡፡” (32፡26)

በራስ ወዲዴነት፣ በማታሇሌና በጉሌበቱ ሇራሱ ይታገሌ የነበረው ያዕቆብ አሁን ግን
ሇእግዚብሔር እጅ ሰጠ፡፡ ያዕቆብ በረከት የሚገኘው ከእግዚአብሔር ብቻ እንዯሆነ
በመጨረሻ ተገነዘበ፡፡ ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔርን “ካሌባረክኸኝ አሌሇቅህም” አሇው፡፡
እግዚአብሔር የነካው ሰው ሇበረከት ወዯ እግዚአብሔር እንጂ ወዯ ላልች ሰዎች
ወይም ሁኔታዎች የመሮጥና የመታገሌ አማራጭ የሇውም፡፡
እኛስ በረከት የምንፈሌገው በራሳችን መንገዴ በተሇያዩ ስጋዊና ጽዴቅ የጎዯሇው
አካሄዴ ነው ወይስ በእግዚአብሔር መንገዴ ከራሱ ከእግዚአብሔር ነው?
4. እግዚአብሔር ስማችንንና ታሪካችንን መሇወጥ ይችሊሌ፡፡
 እግዚአብሔር የያዕቆብን ስም በመሇወጥ እስራኤሌ
ሰጥቶታሌ፡፡

የሚሌ

ስም

“ሰውየውም፣ ስምህ ማን ነው? አሇው፡፡ እርሱም ያዕቆብ ነው አሇ፡፡
ሰውየውም፣ ከእግዚአብሔርም ከሰዎችም ጋር ታግሇህ አሸንፈሃሌና
ከእንግዱህ ስምህ እስራኤሌ እንጂ ያዕቆብ አይባሌም አሇው፡፡” (32፡27-28)

በዚህ ክፍሌ እንዯምንመሇከተው ያዕቆብ እግዚብሔር ስሙን ሲጠይቀው እውነተኛ
ማንነቱን ሇመናገር አሊፈረም፤ ዯግሞም አሌፈራም፡፡ እኔ አታሊዩ ያዕቆብ ነኝ! በማሇት
ሇእግዚአብሔር መሇሰሇት፡፡ በእግዚብሔር ፊት ምን የሚዯበቅ ነገር አሇ?
በዚህ ጥቅስ “ከእግዚአብሔርም … ጋር ታግሇህ አሸንፈሃሌ” የሚሇው ቃሌ ያዕቆብ
ከዔሳውና ከሊባ ጋር በታገሇበት መንገዴና ሁኔታ እግዚብሔርን ማሸነፉን ፈጽሞ
አያሳይም፡፡

በመምህር ማዕረጌ ሏብቱ
+251 0911 47 58 42
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ይህ የእግዚአብሔር ንግግር የሚያሳየው ያዕቆብ ሕይወቱን ሇእግዚአብሔር ዓሊማ
በመስጠቱ ምክንያት ዴሌን ማግኘቱ ወይም ማሸነፉ ነው፡፡ እግዚአብሔር ዯግሞ ስሙን
እስራኤሌ ብል በመጥራት ሇወጠው፡፡
በነገራችን ሊይ፤ ብዙ የብለይ ኪዲን ስሞች ከሰዎቹ ማንነትና ባህርይ ጋር ይያያዛለ፡፡
“ያዕቆብ” ማሇት “ተረከዝ ይይዛሌ” ወይም “ያታሌሊሌ፤ አታሊይ” ማሇት ነው፡፡
“እስራኤሌ” ማሇት “እግዚአብሔር ይታገሊሌ፤ እግዚብሔር ይዋጋሌ - God strives
God fights” ማሇት ነው፡፡ አታሊዩና ራስ ወዲደ ያዕቆብ አሁን ስሙ ተሇወጠ፡፡
ይህ “እግዚአብሔር ይታገሊሌ / እግዚአብሔር ይዋጋሌ” የሚሇው ስም ሁሇት
አንዴምታዎች አለት፡ሀ) እግዚአብሔር የያዕቆብን አታሊይነት፣ ትዕቢት፣ ትምክህተኝነትና ራስ ወዲዴነት
በመመሌከት ያዕቆብን በመታገሌ ትክክሇኛ መስመር ሉያስይዘው መፈሇጉ፡፡
ሇ) በቀጣይ ዘመኑ እስራኤሌ ሇራሱ እንዯማይታገሌ፤ ይሌቁንም እግዚአብሔር
ሇእስራኤሌ እንዯሚታገሌና እንዯሚዋጋ ማሳየት፡፡
እግዚአብሔር ያዕቆብ በያዕቆብነቱ ወዯ ተስፋይቱ ምዴር ወዯ ከነዓን እንዱገባ
አሌፈሇገም፡፡ ወዯ ተስፋይቱ ምዴር የሚገባው “ያዕቆብ” ሳይሆን “እስራኤሌ” ነው፡፡
ያዕቆብ በራሱ መንገዴ፣ ፈቃዴ፣ ብርታትና ኃይሌ ወዯ ከነዓን መግባት አይችሌም፡፡
በእግዚአብሔር ሇእግዚአብሔር በመሸነፍ ማሸነፍ (ዴሌ ማዴረግ) ይቻሊሌ፡፡
ሇእግዚአብሔር ሕዝብ ዴሌ የሚገኘው በአሕዛብ መንገዴ፣ በጦርና በሰይፍ ሳይሆን
በእግዚአብሔር ኃይሌና በመሇኮታዊ ባርኮት ሙሊት ነው፡፡ በየትኛውም ዘመን ቢሆን
የሰው ብቃት ከእግዚአብሔር አሰራር ጋር አይሄዴም፡፡ ዴሌ የሚገኘው በእምነትና
በእግዚአብሔር ሊይ በመዯገፍ ብቻ ነው፡፡
5. ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ሇፊት ስንገናኝ ስማችንና ታሪካችን ብቻ ሳይሆን
ሁሇንተናችን (ባህርያችን) ዴኖና ተፈውሶ ይቀራሌ፡፡
 ያዕቆብ እግዚአብሔርን ፊት ሇፊት በማየቱ ምክንያት ሰውነቱ ዴና ቀረች
(ሁሇንተናው ተሇወጠ፣ ተፈወሰ)፡፡

“ስሇዚህ ያዕቆብ፣ እግዚአብሔርን ፊት ሇፊት አየሁ፣ ሰውነቴም ዴና ቀረች ሲሌ
የዚያን ቦታ ስም ጵኒኤሌ ብል ጠራው፡፡” (32፡30)

“ጵኒኤሌ” ማሇት “የእግዚአብሔር ፊት” ማሇት ነው፡፡ “እግዚአብሔርን ፊት ሇፊት
አየሁ” (32፡30) የሚሇው ሏረግ “እግዚአብሔርን ያየው አንዴስ ስንኳ የሇም” (ዮሏ
1፡18) ከሚሇው ሃሳብ ጋር አይጋጭም፡፡ በዚህ ክፍሌ “እግዚአብሔርን ፊት ሇፊት
አየሁ” የሚሇው አባባሌ ዘይቤያዊ ንግግር ሲሆን “ፍጹም በሆነ ቅርርብ፣ ግሌጽነትና
ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘትን” የሚያሳይ ነው፡፡ እግዚአብሔርን
በመሇኮታዊ ባህርዩ ማየት ሳይሆን፣ ራሱን በገሇጠበት መሌክ ማየትን ብቻ
የሚያሳይ ነው (ሇምሳላ፡- ሇያዕቆብ በሰው (በመሌዓክ) አምሳሌ ተገሇጠሇት)፡፡
በእንዱህ ዓይነት ሁኔታ እግዚአብሔርን ፊት ሇፊት ያዩ ሰዎች ሁሇንተናቸው
ተፈውሶና ተሇውጦ ይቀራለ፣ ይዴናለ፡፡ ይህ ዯግሞ ውስጣዊ ባህርይን ጭምር
በዋነኛነት የሚያመሇክት ነው፡፡ በስጋ ስንመሇከት ያዕቆብ የጭኑ ሹሌዲ በመሇኮታዊ
ምት በመመታቱ ታፋው ተናግቷሌ፡፡ ነገር ግን ባህርዩ ሙለ በሙለ ተሇውጧሌ፡፡
አታሊዩና በራሱ የሚዯገፈው ያዕቆብ አሁን
ግን ሙለ በሙለ
ራሱን
ሇእግዚአብሔር በመስጠት ዘሊቂ ፈውስና እረፍት አግኝቷሌ፡፡ እግዚብሔር ሹሌዲውን
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በመሇኮታዊ ምት ሲነካው ያዕቆብ በሕይወት ዘመኑ ሁለ ወዱህና ወዱያ ሲባዝን
ያሊገኘውን እረፍትና እርካታ አሁን አገኘ፡፡
6. በእግዚአብሔር የተነኩ ሰዎች በቀዴሞ የእኔነት፣ የትዕቢትና የራስ ወዲዴነት
ማንነታቸው አይገኙም፡፡
 እግዚአብሔር በመሇኮታዊ ሏይለ የሌባቸውን ሹሌዲ የነካቸው ሰዎች ወዯ
ቀዯመው አሮጌው የእኔነትና የራስ ወዲዴነት ማንነታቸው መመሇስ
አይሆንሊቸውም፡፡

“ጵኒኤሌንም እንዲሇፈ ፀሏይ ወጣችበት፤ እርሱም በጭኑ ምክንያት ያነክስ
ነበር፡፡” (32፡31)

አሁን የያዕቆብ ትዕቢት ተንፍሷሌ፣ ትምክህቱ ወዴቋሌ፣ እኔነቱ ከስሟሌ፣ ራስ
ወዲዴነቱ ሟሽሿሌ፣ ሥጋዊ መሳርያዎቹ ሽባ ሆነው ከጥቅም ውጭ ሆነዋሌ፡፡
ከእግዚአብሔር ጋር በነበረው ትግሌ እነዚህ ፈጽሞ የሚያዋጡ ስሊሌነበሩ ሇእግዚአብሔር
እጅ በመስጠት በእግዚአብሔር መንገዴ፣ በእግዚአብሔር ጉሌበትና በእግዚአብሔር
ሏይሌ ሇመራመዴ ወስኗሌ፡፡ ከእንግዱህ ወዱህ የያዕቆብ ብቃት ከእግዚአብሔር እንጂ
ከራሱ አይዯሇም፡፡
ያዕቆብ በተፈጥሮ ጉሌበቱና ማንነቱ መታገሌ አቁሞ፣ አሁን በእምነት በእግዚአብሔር
ሊይ ራሱን በመጣሌ የእምነት ተጋዴልና ትግሌ ጀመረ፡፡
በቁጥር 31 ሊይ “ፀሏይ ወጣችበት” የሚሇው ሏረግ ያሇፈው የያዕቆብ የጨሇማና
የምስቅሌቅሌ ሕይወት አሌፎ በእስራኤሌነቱ የሚታወቅበት አዱስ ዘመን መምጣቱን
የሚያመሇክት ነው፡፡ ይህ አዱስ ዘመን የሚታወቀው ግን “ያነክስ ነበር” እንዯሚሇው
በማነከሱ ነበር፡፡
እግዚአብሔር ያዕቆብ በእርሱ ሊይ እንዱዯገፍ ሇማዴረግ ያዕቆብ
የሚያስታውሰው አሻራ በሥጋው ሊይ አስቀምጧሌ፡፡ ሇዚህም ነው መጽሏፍ ቅደሳችን
እንዱህ በማሇት የሚናገረው፡-

“ከዚህም የተነሳ የእስራኤሌ ሌጆች እስከ ዛሬ ዴረስ ሹሌዲን ከጭኑ ጋር
የሚያገናኘውን ሥጋ አይበለም፤ ምክንያቱም በጭኑ መጋጠሚያ ሊይ ያሇው
የያዕቆብ ሹሌዲ ተነክቶ ነበር፡፡” (32፡32)

ይህ ሹሌዲን ከጭኑ ጋር የሚያገናኘው ሥጋ ምናሌባትም የታፋ ጡንቻ ሳይሆን
አይቀርም፡፡ ይህ ሏረግ ወይም አባባሌ በመጽሏፍ ቅደሳችን ውስጥ በየትኛውም ቦታ
በቀጥታ ተጠቅሶ አናገኘውም፡፡ ይሁን እንጂ ከጊዜ በኋሊ በተጻፉ የዕብራውያን
መጻሕፍት ውስጥ የታፋን ማሇትም የወርች ሹሌዲን ሥጋ መብሊት የሚከሇክሌ ወይም
የሚያወግዝ ሕግ ተጠቅሶ ይገኛሌ፡፡1
ከሊይ እንዯተመሇከትነው ያዕቆብ ከእግዚአብሔር ጋር ያዯረገውን ሌዩና አስዯናቂ የሆነ
ትግሌ በማይረሳና ሇዘሊሇም በሚያስታውስ ሁኔታ ያዕቆብ በሰውነቱ ወይም በአካለ
በሕይወት ዘመኑ ሁለ ይዞት ይዞራሌ፡፡ የእርሱ ዘር የሆኑት፣ እግዚአብሔር ሕዝቤ
ብል የጠራቸው ወገኖች ወይም እስራኤሌ ዯግሞ የሚበሊና የማይበሊ ምግብን በሚሇየው
ሥርዓቷ ውስጥ ጠብቀውት ይኖራለ፡፡2
እግዚአብሔር በመሇኮታዊ ማንነቱ ፊት ሇፊት ያገኛቸው ሰዎች የራሱን መሇኮታዊ ምት
በእነርሱ ሊይ በማሳረፍ መሇኮታዊ አሻራ በምሌክትነት
በውስጣዊ ማንነታቸው ሊይ

1
2

መጽሏፍ ቅደስ፤ አዱሱ መዯበኛ ትርጉም፣ ከማጥኛ ጽሐፍ ጋር፣ ገጽ 55፡፡
መጽሏፍ ቅደስ፤ አዱሱ መዯበኛ ትርጉም፣ ከማጥኛ ጽሐፍ ጋር፣ ገጽ 55፡፡
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ስሇሚያስቀምጥ የተዋረዯ መንፈስና ትሁት ሌብ ይኖራቸዋሌ፡፡ ወዯ ቀዯመው አሮጌው
ማንነታቸው አይመሇሱም፡፡
እግዚአብሔር ውስጣዊ ማንነታችንን በመንካት ትዕቢታችንንና ራስ ወዲዴነታችንን
ሲያስጥሇን በፈሪሃ እግዚአብሔር እንሞሊን፡፡ በራሳችን እውቀት፣ ጉሌበት፣ ሃይሌ፣
ችልታ፣ ወዘተ በትዕቢተኝነትና በትምክህተኝነት መመሊሇስ እናቆማሇን፡፡ ራሳችንን
በእግዚአብሔር ሊይ በፍጹምነት በመጣሌ እንዯ ሌጆች በእግዚአብሔር ሊይ በትህትና
የተዯጋፊነትን ሕይወት እንኖራሇን፣ እንሇማመዲሇን፡፡
ስሇዚህ ያዕቆብ ሇመሇወጥ ራሱን እንዯሰጠ ሁለ እኛም ራሳችንን ሇእግዚብሔር
ሇመስጠት እንፍቀዴ! እግዚአብሔር የያዕቆብን የጭኑን ሹሌዲ በመንካት እንዯሇወጠው
ሁለ የእኛንም የሌብ ሹሌዲ በመሇኮታዊ ምት በመንካት ይሇውጠናሌ፡፡ እግዚአብሔር
የሌባችንን ሹሌዲ በመንካት ትእቢታችንን ያስተንፍሰው! ያኔ እንዯ ላሊ ሰው ሆነን
እንሇወጣሇን! ያውም እግዚአብሔር ዯስ የሚሰኝበትና የሚያርፍበት ሰው!

በመምህር ማዕረጌ ሏብቱ
+251 0911 47 58 42

እግዚአብሔር የሇወጠው ሰው!
መስከረም 9 ቀን 2005 ዓ.ም

