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ተስፋ ለሚቆርጥ እግዚአብሔር መልስ አለው
ኤሊያስ - “ነፍሴን ውሰድ”
ተስፋ ቆርጦ እግዚአብሔር እንዲገድለው የጠየቀው ሌላው ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ኤልያስ
ነበር። ክህደትና የጣኦት አምልኮ በእሥራኤል ሕዝብ መካከል ባየለበት ጊዜ ነብይ እንዲሆን እግዚአብሔር
ኤልያስን አስነሳው። ኤልያስ በቃርሜሎስ ተራራ ላይ በበዓል ነብያት ላይ አስደናቂ የሆነ ድልን አግኝቶ
450 የበዓል ነብያትን በሰይፍ እንዲታረዱ ካደረገ በኋላ በዘመኑ የእሥራኤል ንጉሥ የነበረው የአካብ ሚስት
ኤልዛቤል የሆነውን ሰምታ “በእነዚህ ነቢያት ላይ ያደርግኸውን እኔም ነገ ልክ በአሁኑ ሰዓት በአንተ ላይ
ሳላደርግብህ ብቀር አማልክት በሞት ይቅሠፉኝ” (1ኛ. ነገሥት 19፥2) ስትል የዛቻ መልዕክት ላከችበት።
ኤልያስም ሸሽቶ ሄደ። “በአንድ የክትክታ ዛፍ ጥላ ሥር ተቀመጠ፤ ሞቱንም በመመኘት እግዚአብሔር ሆይ!
አሁንስ ይብቃኝ፤ ከቀድሞ አባቶቼ አልበልጥምና ነፍሴን ውሰድ!” ሲል ጸለየ (1ኛ. ነገሥት 19፥4)። ኤልያስ
ይህን ከመሰለ ተስፋ መቁረጥ ደርጃ ያደርሱት ምክንያቶች ምን ይሆኑ?
1. በሥጋው ድካም ስለነበረበት ነው
ኤልያስ ቀኑን ሙሉ በእግሩ ተጉዟል። ከዚያ በፊት ደግሞ ሌሊቱን ሙሉ በቃርሜሎስ ተራራ
ከበዓል ነቢያት ጋር አድሯል። ኤልያስ በሥጋው ሲደክም መንፈሳዊ ሕይወቱም ደከመ። ያኔ ነው በቀላሉ
ፍርሃትና ተስፋ መቁረጥ ሊያጠቃው የቻለው። ችግሩን እግዚአብሔር አውቆ አስፈላጊውን ነገር
በአስፈላጊው ሰዓት ሰጠው። በዚያን ወቅት ችግሩ ሥጋዊ እንጂ መንፈሳዊ አልነበረም። የብዙዎቻችን ችግር
የሥጋዊው ችግር ከመንፈሳዊ ችግር ጋር ያለውን ልዩነት ባለማወቅ ሁሉንም እንቀላቅለዋለን። ወይንም
የሥጋውን ችግር በመንፈሳዊ ነገር ልንፈታው እንሞክራለን። እግዚአብሔር የኤልያስ ችግር ከሥጋው
መድከም የመጣ መሆኑን ስለተረዳ ሁለት ነገር አደረገለት። 1ኛ፥ መልካም እንቅልፍ ሰጠው። ይህ እንቅልፍ
ከእግዚአብሔር የመጣ ባይሆን ኖሮ ኤልያስ የ24 ሰዓት ዕድሜ እንደ ሰጠችው እያወቀ በመጨነቅ የተነሳ
እንቅልፍ አይወስደውም ነበር። ኤልያስ ግን ፍጹም ጥሩ የሆነ እንቅልፍ መተኛት ቻለ። 2ኛ፥ የሚበላው
ምግብ ሰጠው። መለዓኩ ቀስቅሶ “ተነስ፤ ተስፋ ቆርጠሃልና ተንበርክከኽ ጸልይ” አላለውም። ነገር ግን “ተንስ
ብላ” አለው። ከበላና ከጠጣ በኋላ ለ40 ቀንና ለ40 ሌሊት የሚያቆየውን ኃይል አገኘ።
2. ያለ ሥራ በመቀመጡ
ኤልያስ ከኤልዛቤል ሸሽቶ በአንድ ዋሻ ሥር ተደብቆ ተቀመጠ። ጌታ ግን “ኤልያስ እዚህ ምን
ታደርጋለህ?” ሲል ጠየቀው። ኤልያስም ተስፋ በቆረጠ አነጋገሩ “ሁለን የምትችል አምላኬ ሆይ! ልክ እኔ

ለአምላክነትህ በመቅናት ዘወትር አንተን ብቻ አገለግላለሁ፤ የእስራኤል ሕብዝ ግን ከአንተ ጋር የገቡትን
ቃል ኪዳን አፍርሰዋል፤ መሠዊያዎችህንም ሰባብረዋል፤ ነቢያትህንም ሁሉ ገድለዋል፤ እነሆ እኔ ብቻዬን
ቀርቻለሁ፤ እነርሱ ግን እኔንም እንኳን ሊገድሉኝ ይፈልጋሉ” ሲል መለሰ (1ኛ ነገሥት 19፥1)። ኤልያስ ልክ
እንደ ሙሴ ኤልዛቤል ስለዛተችብት ብቻ ተስፋ ቆርጦ ከመኖር ይልቅ መሞት ይሻለኛል ብሎ ሲናገር
እንሰማዋለን። እግዚአብሔር የኤልያስን ተስፋ መቁረጥ ስሜት ለማጥፋት አንዳንድ የሥራ ኅላፊነትን
ሰጠው። “በደማስቆስ ከተማ አጠገብ ወደሚገኝ በረሃ ተመልሰህ ሂድ፤ እዚያም በደረስህ ጊዜ ሕዛኤልን

ቀብተህ በሶርያ ላይ አንግሠው፤ የኒምሺን ልጅ ዩሁንም ቀብተህ በእሥራኤል ላይ አንግሠው፤ የአቤል
መሐላ ተወላጅ የሆነውን የሣፋጥን ልጅ ኤልሳዕንም ቀብተህ በአንተ እግር ነቢይ እንዲሆን አድርገው” (1
ነገሥት 19፥15-16) አለው። ኤልያስ ይህን ለማድረግ ብዙ ጊዜና ብዙ መጓዝ ያስፈልገዋል። ኤልያስ ዋሻ
ውስጥ ተደብቆ ለራሱ በማዘንና በማልቀስ ፈንታ የሚሠራው አገልግሎት ተሰጠው። ኤልያስ ከነበረበት
የተስፋ መቁረጥ ሕይወት ነጻ መውጣት የሚችለው እራሱን በጌታ አገልግሎት ውስጥ እንዲጠምድ ያደረገ
እንደሆነ ብቻ ነበር።
3. በራሱ ላይ ብቻ ያተኮረ በመሆኑ
ኤሊያስ በዋሻ ውስጥ ተደብቆ ለራሱ ያዝናል። “ሁሉም ትተውሃል፤ የቀረሁት እኔ ብቻ ነኝ አንተን
የማመልከው” እያለ ስለ ራሱ ይናገራል። እራሱን ብቻ የሚያይ ወይንም ስለ እራሱ ብቻ የሚያስብ
የእግዚአብሔርን ባህሪይና አሠራር መመልከት አይችልም። ዓይናችንን በአምላክ ላይ ማሳረፍን ስንተው
ሳናውቅወው ትኩረታችን በራሳችን ላይ ይሆናል። በዚህ ምክንያት ቀስ በቀስ ተስፋ በመቁረጥ ሕይወት
ውስጥ ሳናውቀው እራሳችንን ገብተን እናገኘዋለን። በራስ ላይ ያተኮረ ሕይወት ብቻ መኖር ስንጀምር
የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር በመሻት ፈንታ አዕምሮአችን በምድራዊ ነገር ላይ ይጠመዳል። በአገኘነውና
በአለን ነገር ደስ በመሰኘት ፈንታ ያልሆነልንን፣ ያልደርስንበትን በማሰብ ስለ እራሳችን እናዝናለን፤ ያም
በመጨረሻ ወደ ሙሉ ተስፋ መቁረጥ ሕይወት ይወስደናል። እንግዲህ በራስ ላይ ካተኮረ ሕይወት ለመዳን
ትልቁ መድኃኒት ዓይናችንን መንፈሳዊ በሆነው ነገር ላይ ማሳረፍ ነው።
ዮናስ - “ከመኖር ይልቅ መሞት ይሻለኛል”
በተስፋ መቁረጥ ምክንያት ከመኖር መሞትን ከተመኙት መካከል አንደኛው ዮናስ ነበር። ተስፋ
እንዲቆርጥ ያደረገው በቂ ምክንያት አለው። የሶሪያ መንግሥት ዋና ከተማ ወደ ነበረችው ወደ ነነዌ ከተማ
ሄዶ እግዚአብሔር በከተማይቱ ላይ ታላቅ ቅጣት እንደሚያመጣ እንዲናገር ተላከ። ሶሪያ በዚያን ወቅት
ለእስራኤል መኖር በጣም አሳሳቢ ነበረች። እግዚአብሔር በኃይሉና በፍርዱ ካላጠፋት አንድ ቀን
እሥራኤልን ከመኖር ወደ አለመኖር ትለውጣታለች የሚል ስጋት ነበር። ይህን ዮናስ ያውቅ ስለነበረ
እግዚአብሔር ሊያስተላልፍላቸው ያሰበውን የደህንነት መልዕክት እንዳይደርሳቸው ማድረግ እሥራኤል
የነበራትን ፍራህት ያጠፋል ብሎ ገምቶ ነበር። ከእግዚአብሔር የሚላክላቸው መልዕክት ካልደረሳቸው
እሥራኤልን ለመውረር ሲመጡ እርሱ እራሱ ያጠፋቸዋል ብሎ አስቦ ነበር። ሰው የእግዚአብሔርን ዕቅድ
ማጨናገፍ ስለማይችል፥ እግዚአብሔር እራሱ በመረጠው መንገድ ዮናስ በአስፈላጊው ስዓትና ቦታ በሰዓቱ
እንዲደርስ አደረገ። “ነነዌ በአርባ ቀን ውስጥ ትጠፋለች” እያለ በከተማ ሁሉ እያዞረ ሰበከ። በእውነተኛ
ልብ፣ እውነተኛ ንስሃ ስለ ገቡ የነነዌ ሕዝብ ከጥፋት ዳነ። ይህ ሁኔታ ዮናስን ሊያስደስተው ሲገባ በጣም
አሳዘነው። በዛፍ ሥርም ቁጭ ብሎ እየተከዘ “ብትገድለኝ ይሻለኛል” ሲል እግዚአብሔርን ጠየቀው። የዮናስ
ትልቁ ችግር የእግዚአብሔርን አሠረርና ዕቅድ ባለማወቁ ነበር። እግዚአብሔር የእሥራኤል ጠላት
የነበረቸውን ሶሪያን ሳያጠፈ ይቀራል ብሎ አልገመተም ነበር። እግዚአብሔር እርሱ ከሚያስበው የተለየ
ነገር በመሥራቱ አዘነ፤ ተበሳጨ። በመጨረሻም ወደ ተስፋ መቁረጥ ሕይወት ውስጥ ገብቶ “እባክህን ግደለኝ”
ሲል ሞትን ተመኝ።

አማኝ የእግዚአብሔርን ዓላማና ዕቅድ ለማወቅ እርሱን ካላለማመደ ቶሎ ተስፋ ወደ መቁረጥ ደረጃ
የሚደርስ መሆኑ ግልጽ ነው። ሁኔታዎች እርሱ እንደ ጠበቃቸው ሳይሆኑ ሲቀሩ “ይህ ለምን እንዲህ ሆነ?”
በማለት ከራሱና ከእግዚአብሔር ጋር ሙግት ይገጥማል። በትዕግሥት በመጠበቅና የእግዚአብሔርን
አሠራር መመልከት ካልቻለ ፈጥኖ ተስፋ ይቆርጣል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ከሚደርስ ተስፋ መቁረጥ
ለመዳን አማኝ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ዓላማ ማወቅ ይገባዋል። ፈቃዱና ዓላማውን ለማወቅ ደግሞ
ከአምላኩ ጋር የተቀራረበ ግንኙነት እንዲኖረው ያስፈልጋል። ያም ያለማቋረጥ በጸሎትና ቃሉን በማጥናት
መትጋት ነው።

በሚቀጥለው ክፍል እንክንገናኝ፥ የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን።

