
 

 

29-1 
 

ለሚበሳጭ እግዚአብሔር መልስ አለው 
 

ሰው የሚኖረው ብዙ ግፊትና ጭንቀት በበዛበት ዓለም ውስጥ ነው። ስለሆነም፣ ከትግልና ከግፊት 
ሕይወት ምን ጊዜም ቢሆን ነጻ ሆኖ መኖር አይችልም። በዚህ ምክን ያት ብዙዎቻችን ብስጩዎች፣ 
ቁጡዎች፣ ትንሽ ነገር በቀላሉ የሚያናድደን፣ ያለ አጥጋቢ ምክንያት የሚያስቆጣንና በአዕምሮአችን 
የምንረበሽ ነን። ግፊትና ትግል የበዛበት ሕይወት መኖር የሚታየው በአሁኑ ዘመን በምንኖረው ሰዎች ላይ 
ብቻ ሳይሆን፥ ጥንትም በብሉይ ኪዳን ዘመን ይኖሩ የነበሩትም ሰዎች መጠኑና አይነቱ ይለያይ እንጂ 
የራሳቸው የሆነ ችግር ነበረባቸው።  
 
ሳኦል በቀላሉ የሚበሳጭ ሰው ነበር 
 

በ1ኛ ሳሙኤል መጽሀፍ ምዕራፍ 16 ላይ ታሪኩ የተጻፈው ንጉሥ ሳኦል፥ በወቅቱ በነበረበት ልዩ ልዩ 
ግፊትና ችግር ምክንያት በቀላሉ የሚበሳጭና በአዕምሮው የሚረበሽ ሰው እንደ ነበር ታሪኩን ስናነብ 
እንረዳለን። እሥራኤላውያን “ንጉሥ ይኑረን” ብለው እግዚአብሔርን ሲጠይቁ፥ በጥያቄያቸው መሠረት 
የሰጣቸው ሰው ነበር። በዚያን ወቅት የእሥራኤል ሕዝብ ንጉሥ እንዲኖረው የእግዚአብሔር ፈቃድ 
ባይሆንም፥ “ይሄ ጎደለብን” ብለው እንዳያማርሩና እንዲሁም ፈቃዳቸውን ለማሟላት ብቻ ሲል ሳኦልን 
የእሥራኤል የመጀመሪያው ንጉሥ እንዲሆን ለሕዝቡ ቀብቶ ሰጣቸው። ሳኦል ንጉሥም እንኳን ቢሆን፥ 
ከችግርና ከልዩ ልዩ ግፊት ነጻ ሰው አልነበረም።  
 

ሳኦል በኢኮኖሚና በፖለቲካ ብቻ ሳይሆን፣ በሃይማኖትም አንጻር በአግሩ ውስጥ ትልቅ ችግር 
ነበረበት። እግዚአብሔር ሳኦልን ንጉሥ እንዲሆን በመረጠውና በቀባው ወቅት እግዚአብሔርን በመፍራትና 
ሕጉን በመጠበቅ የሚኖር ትክክለኛ ሰው ነበር። ይሁን እንጂ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ልቡን ከአምላኩ ያሸሸ 
ሰለሆነ። “እግዚአብሔርን አልታዘዝም” ሲል ትንሽም ቅር አይለውም ነበር። አልፎ አልፎ እራሱን 
ከእግዚአብሔር አስበልጦ በማየቱና የእግዚአብሔርንም ትዕዛዝ አልከተልም በማለቱ፥ የሕዝቡም አምልኮት 
እነሆም ለእግዚአብሔር የነበራቸው ፍልጎትና ስሜት እየቀዘቀዘ ሄደ። በዚህ ምክንያት ሳኦል በፖለቲካ፣ 
በኢኮኖሚ፣ በሶሻልና እንዲሁም በሃይማኖት ትልቅ ውጥረት ደረሰበት።  
 

ሳኦል ልቡን ከእግዚአብሔር ሲያርቅ “የእግዚአብሔር መንፈስ ከሳኦል ራቀ፤ ክፉም መንፈስ 
ከእግዚአብሔር ዘንድ አሠቃየው” ይላል (1ኛ ሳሙኤል 16፥14)። ሳኦል ልቡን ለእግዚአብሔር ያስገዛ 
በነበረበት ዘመን፥ የእሥራኤል ሕዝብ በሥጋም ሆነ በነፍስ በጣም ይባረክ ነበር። ሳኦል በእግዚአብሔር ላይ 
ባመጸበት ጊዜ ግን፣ ሁኔታዎች ሁሉ ልክ አይመጡለትም ነበር። ይህ ብቻ ሳይሆን ክፉ መንፈስም ወረደበት። 
በዚህም ምክንያት ልቡ ለቅናት፣ ለምቀኝነት፣ ለጥላቻ፣ ለመራራነትና ለክፋት በጣም የተከፈተ ሆነ። ሳኦል 
በዚያ ክፉ መንፈስ በሚጨነቅበትና በሚረበሽበት ወቅት አዕምሮው ዕረፍት የሚያገኘው ዳዊት በገና ይዞ 
በአጠገቡ ሲጫወትለት ነበር። “እንዲሁም ሆነ፥ ከእግዚአብሄር ክፉ መንፈስ በሳኦል ላይ በሆነ ጊዜ ዳዊት 
በገና ይዞ በእጁ ይመታ ነበር፤ ሳኦልንም ደስ ያሰኘው፣ ያሳርፈውም ነበር፤ ክፉ መነፈስም ከእርሱ ይርቅ 
ነበር” ይላል (1ኛ ሳሙኤል 16፥23)።  

 
 



 

1) የአዕምሮና የሥጋ ድካም 
 

ሳኦል በሥጋው ብዙ ድካም እንደነበረበት መረዳት አያስቸግረንም። የአገሩን አስተዳደር ለብቻው 
ይመራ ነበር። ብዙ ጦርነቶችን ተዋግቷል። ድንበሩን ለማስከብረ የሕዝቡንም አንድነት ለመጠበቅ ብዙ 
ደክሟል። በሀገርና እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ንጉሥ ሳኦል ብዙ ችግር ነበረበት። የአገሩን ድንበር 
ለመድፈር ከሚሞክሩት ጠላቶቹ ጋር መዋጋት ብቻ ሳይሆን አገሪቱ ለሚያጋጥማት የኢኮኖሚ የፖለቲካ 
ችግር ሁሉ መፍትሄ መፈለግና መስጠት ነበረበት። ሳሎል ድካሙ በሥጋው ብቻ ሳይሆን በአዕምሮውም ብዙ 
ድካም እንደ ነበረበት እንገምታለን። ገና ሳኦል ሳይሞት ሳሙኤል ዳዊትን እንደ ቀባው ወሬ ሲደርሰው ምን 
ያህል እንዳዘነና እንደደነገጠ በዚያም ስሜቱና አዕምሮው እንደተጎዳ እናያለን። ቁጣውንና ንዴቱን 
በሳሙኤልና በዳዊት ላይ ቢወጣ ደስ ባለው ነበር። ይሁን እንጂ ያንን ማድረግ እንደማይችል ተገንዝቦ ነበር። 
ሳሙኤል ዳዊትን ንጉሥ እንዲሆን እንደቀባው መስማቱ ብቻ ብስጩና ቁጠኛ ሊያደርገው ይችል ነበር።  
 

ሳኦል በሥጋና በአዕምሮ ድካም ምክንያት ከሚደርስበት መረበሽ ለመዳን የመረጠው መንገድ፥ 
ዳዊት በገና እንዲጫወትለት በማድረግ ነው። ዳዊት በገና ሲጫወት ሳኦል ሙሉ እረፍት ጸጥታና ሰላም 
ይሰማው ነበር። የብዙዎቻችን ሕይወት ሩጫና ትግል የበዛበት ሕይወት ነው። በዚህ ምክንያት ሥጋችን ብቻ 
ሳይሆን አዕምሮአችንም የደከመ ነው። በዚህ ምክንያት በቀላሉ የምንረበሽ ሰላማችን የሚደፈርስ አብረውን 
ለሚኖሩት ስዎች ሰላም የማንሰጥ ነን። ስለዚህ ችግራችንን ተገንዝበን ሥጋችንና አዕምሮአችንን የምናሳ 
ርፍበት ጊዜ የግድ መፍጠር ያስፈልገናል።  

 
በሚቀጥለው ዝግጅት እንሰክምንገናኝ ጌታ ከሁላችን ጋር ይሁን። 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


