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UTANGULIZI
Je, umewahi Inayojulikana Watu nani ni hivyo hila Wanaonekana kuwa zaidi ya
tumaini? Udanganyifu wao na udanganyifu Yanayoweza faida yao - angalau kwa muda
mfupi - Mara nyingi maamuzi yao hata zaidi. Lakini furaha, Wakati Mungu anataka
kutumia watu kama hao katika njia maalum, Wao si zaidi ya kufikia yake. Mungu ataleta
matatizo katika maisha yao kujinyenyekeza wao na sura yao katika aina ya watu ni nani
tayari kumtumikia.Na Zaidi Mara nyingi zaidi kuliko hivyo, Wale Hiyo fika Mungu
katika namna Original mwisho up kuwa mifano ya unyenyekevu na imani kwa wengine.
Somo hili ni kujitoa kwa sehemu ya Tora Hiyo inalenga katika moja ya watu
ZAIDI udanganyifu katika Biblia, Lakini, kama tutaweza kuona, esta sehemu ya Mwanzo
kutoka 25 "baba Yakobo.": 19- 37: 1 , si tu Anafunua jinsi Yakobo alikuwa mdanganyifu,
Lakini Pia jinsi Mungu alitulia na umbo naye katika moja ya mababu wengi admired wa
Israeli.
Katika masomo mengine, tumeona Hiyo kitabu cha Mwanzo inaweza
kugawanywa katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni historia primeval katika 1: 1
11: 9. Hapa Musa Explained jinsi wito Israeli kwenda nchi ya ahadi ilikuwa na mizizi
katika kile kilichotokea katika hatua za mwanzo za historia ya dunia. Sehemu ya pili
inashughulikia historia ya mfumo dume Mapema katika 11: 10- 37: 1. Katika sehemu hii,
Musa alifafanua jinsi safari kwenda nchi ya ahadi ilikuwa kutazamwa Dhidi ya
kuongezeka kwa maisha ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Sehemu ya tatu ni baadaye ya
mfumo dume katika historia 37: 2 50: 26. Katika mistari haya, Musa Told hadithi ya
Yusufu na ndugu zake kushughulikia masuala nilikuwa uliojitokeza Miongoni mwa
makabila ya Israeli waliposafiri kuelekea Nchi ya Ahadi.
rekodi ya mzee wa ukoo Yakobo i sa sehemu ya mgawanyiko wa pili, historia ya
mfumo dume Mapema ambayo inahusika na tatu vizuri inayojulikana mababu wa Israeli:
Ibrahimu, Isaka na Yakobo. matukio ya maisha ya Isaka ni kusuka ndani ya Wote rekodi
ya Abraham katika 11: 10- 25: 18, Na Pia katika rekodi ya Yakobo katika 25: 19- 37:
1. Hivyo, katika Esta somo, tutaweza kuzingatia nusu ya pili ya Esta mgawanyiko:
maisha ya Yakobo.
Somo letu juu ya mzee wa ukoo Yakobo itakuwa kugawanya katika sehemu kuu
mbili. Kwanza, tutaweza kuchunguza muundo na maudhui au f esta sehemu ya
Mwanzo. Kisha tutaangalia mada kuu Musa alisisitiza kwa ajili ya awali watazamaji
wake, na jinsi katika Original mandhari kuomba kwa Wakristo wa kisasa. Hebu tuanze
kwa kuangalia muundo na maudhui ya hadithi Yakobo.
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MUUNDO NA MAUDHUI
Wanafunzi wengi wa Biblia ni ukoo na matukio ya maisha ya Yakobo. Lakini
wakati esta uhakika katika somo letu, tunataka kuona jinsi Musa ulioandaliwa
kumbukumbu ya matukio haya katika kitabu cha Mwanzo. Kumbuka t kofia,
Tunaposoma maandiko, ni lazima tujiulize Wote wanasema nini
na Jinsi Wanasema. Kwa maneno mengine, jinsi ya kufanya maudhui na muundo wa kila
kazi kifungu pamoja? Uhusiano uelewa esta Husaidia us kutambua kusudi la kibiblia
waandishi 'kwa Original watazamaji wao. Na Husaidia kujua jinsi sisi kuomba Je
maandiko yao katika dunia yetu ya kisasa.
Kuna njia nyingi za muhtasari wa sehemu ya Kitabu kwa muda mrefu na ngumu
kama Mwanzo 25: 19- 37: 1. Lakini, kwa madhumuni yetu, tutaweza kitambulisho
kutambua mgawanyiko saba kubwa ya akaunti ya maisha ya Yakobo.
• Zamu ya kwanza ni kile tunachokiita Mwanzo wa Mei Mang’ang’ano
katika Mwanzo 25: 19- 34. Ni huwafufua tatizo makubwa ya Mang’ang’ano
Kati Yakobo na Esau, na hatimaye mataifa Hiyo kwenda chini kutoka
kwao. Mang’ang’ano hii inaongezeka na maporomoko katika kiwango
KATIKA sababu ya maisha ya Yakobo. mwisho wa esta ya zamu ya kwanza
ni alama na kuhama mbali Yakobo na Esau baba yao, na Isaka, kama
mhusika mkuu.
• Mgawanyiko wa pili anarudi na kukutana amani Kati Isaka na Wafilisti
katika 26: 1- 33. Mgawanyiko huu inaishia na kuhama nyuma Esau na
Yakobo kama wahusika wa kuu.
• Mikataba mgawanyiko wa tatu na Yakobo na Esau ya maadui kujitenga
katika 26: 34- 28: 22. Mgawanyiko huu Mwisho Pamoja na hoja Yakobo ya
kuelekea Labani na ndugu zake nje Nchi ya Ahadi.
• Mgawanyiko wa nne kuelezea wakati wa Yakobo na Labani katika 29: 131: 55. Mgawanyiko huu kuisha Yakobo anarudi Nchi ya Ahadi.
• Mgawanyiko tano ripoti Yakobo na Esau ya amani kujitenga d baada ya
Yakobo amerejea Nchi ya Ahadi katika 32: 1- 33: 17. Mgawanyiko huu basi
mabadiliko mbali Esau na matendo Wapinzani Yakobo ya Pamoja na
Wakanaani.
• Mgawanyiko wa sita inalenga katika kukutana Kati Yakobo na Mkanaani
katika 33: 18- 35: 15. Wakati wa mwisho wa esta mgawanyiko, makini
hatua ya ukoo wa Yakobo.
• Hatimaye, mgawanyiko wa saba wa maisha ya Yakobo anaelezea kuhusu
mwisho wa mang’ang’ano kwa ajili ya ndugu katika 35: 16- 37: 1.
Idadi ya Wachambuzi alibainisha kuwa Esta muhtasari ya msingi ya maisha ya Yakobo
hutengeneza large- wadogo chiasm:
Muundo wa fasihi katika yupi sehemu kabla na baada ya katikati
sambamba au usawa kwa kila mmoja.
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Wakati wowote wewe majadiliano juu ya muhtasari wa sehemu moja
au sehemu ya Agano la Kale, Una kukumbuka, Hiyo Kwa nadra
ubaguzi, waandishi wa Biblia hakuwa na kuandika Stories wao, wao
au mashairi na kama, kwa muhtasari katika akili.Kama, "Sasa mimi
nina juu ya sehemu moja. Sasa mimi nina juu ya sehemu mbili. Sasa
mimi nina juu ya sehemu tatu. "Badala yake, ni nini tunazungumzia
wakalimani acerca ni kuangalia maandiko yaliyoandikwa na kutafuta
Hiyo Walikuwa Hiyo mwelekeo ni zinazotambulika, ambayo ina
maana kwamba kila muhtasari ni kisha Un fulani vigezo kuchambua
kwa kutumia struct u re na uhusiano mantiki. nd DEP mwisho juu ya
vigezo gani unatumia, wewe ni kwenda kuja na maelezo
tofauti. Naam, moja ya vigezo kwamba wewe unaweza kutumia Je
Hiyo ya usawa, au ec ho, au kutafakari, au uwiano kati ya sehemu na
sehemu Mapema baadaye ... lakini When You fi nd kina hata zaidi
sambamba - kusema, Kati ya kwanza na sehemu ya mwisho sehemu
kama katika ca ni ya Yakobo - basi wewe kula kwa uhakika ambapo,
kama una kutosha wa uwiano hizi, whos Je, unaweza kuiita
"kukusudia chiasm," ambapo mwandishi kufikiri katika suala la,
"Mimi wameweza done huu. Mimi tumefanya hii. Mimi tumefanya
sehemu ya kwanza este, sasa mimi nina kwenda kufanya mambo hayo
Kuwa mbaya ations correl Mapema nyuma sehemu "... nd sababu ya
Wale correlations Hiyo kuja nje katika Hiyo Aina ya stru cture, Una
fursa ya kulinganisha na kulinganisha kisha correlating sehemu . Na
kwamba ni nini thamani linapokuja hadithi ya Yakobo. sehemu ya
kwanza ya maisha ya Yakobo correlate na sehemu ya baadaye ya
maisha ya Yakobo. nd w kuku unaweza kuona Wale correlations yanayohusu tofauti na kulinganisha - Baada ya kuona Wote wa Wale
pamoja Na Wao pop up Kati sehemu hizi mbalimbali, basi una nafasi
ya kuona kile ambacho Musa kama mwandishi ni katika kusisitiza
Wote wa Wale sehemu. Kulinganisha na tofauti, hiyo ni muhimu kwa
ajili ya kuelewa umuhimu wa chiasm.
- Dr Richard L. Pratt, Jr.
Kama tumekuwa tu alibainisha, zamu ya kwanza katika historia ya Yakobo
anakumbuka Mwanzo wa mang’ang’ano kwa ajili ya ndugu Yakobo na Esau. Sehemu hii
ni uwiano na saba ya mwisho na mgawanyiko Reviews ambapo tunasoma kuhusu
mwisho wa mang’ang’ano yao. Wote mgawanyiko Kwa Mang’ang’ano Kati mpango si
tu ndugu, Lakini Pia mataifa Hiyo kwenda chini kutoka kwao.
Mgawanyiko wa pili inalenga katika Isaka na mwingiliano wake na Wafilisti. Ni
sambamba na sita mgawanyiko Reviews ambapo tunaona Yakobo na mwingiliano wake
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na Wakanaani. Mgawanyiko hizi usawa kila mmoja kwa sababu wote wawili
ilivyoelezwa Hiyo kukutana ulifanyika Kati mababu na makundi mengine katika nchi ya
ahadi. mgawanyiko wa tatu kumbukumbu Yakobo na Esau ya maadui kujitenga. Ni
mizani Kwa mgawanyiko tano Kuhusu Yakobo na Esau ya amani kujitenga. Ni wazi,
Wote mgawanyiko kuzingatia mienendo jirani mara Ndugu ipasua njia. Na hatimaye,
mgawanyiko wa nne inaangalia wakati wa Yakobo na Labani. Mgawanyiko huu
anasimama peke yake kama kituo cha, au pata, ya chiastic structu re. Kama vile, ni aina
ya hatua ya kugeuka katika mchezo wa kuigiza wa hadithi Yakobo.
Kuweka esta makuu symmetrical kubuni katika akili, tutaweza kuchunguza
maudhui ya akaunti Musa kwa Kulinganisha na tofauti paired kila mgawanyiko. Kwa
ajili ya urahisi, tutaweza kuanza na tarafa mbili yttersta na kazi njia yetu kuelekea
mgawanyiko Kati. Hebu tuangalie kwanza katika Mwanzo wa Mang’ang’ano ndugu
'katika Mwanzo 25: 19- 34.

MWANZO WA MANG’ANG’ANO (MWANZO 25: 19-34)
Sehemu hii wajumbe wa moja matukio matatu Hiyo kuonyesha jinsi
Mang’ang’ano Kati ndugu Alianza. sehemu ya kwanza Unafanyika kabla ya kuzaliwa
mapacha ', katika 25: 19- 23. Ni ripoti mapacha Hiyo Vita Katika tumboni mwa mama
yao ya. Kusikiliza Mwanzo 25: 23, wapi Mungu Explained kabla ya kujifungua esta
Mang’ang’ano Rebeka:
Mataifa mawili ni katika tumbo lako, na watu wawili kutoka Ndani
Utakuwa kutengwa, watu moja itakuwa na nguvu kuliko nyingine, na
wakubwa utatumika mdogo (Mwanzo 25:23).
Kama tunavyoona, Mungu Said Hiyo Mang’ang’ano Kati Yakobo na Esau
ilikuwa zaidi ya Mang’ang’ano binafsi Kati ndugu wawili. Ni nticipated kwa
Mang’ang’ano kati ya "t wo mataifa" au "watu wawili." Kwa hiyo, Mungu alifanya Kuwa
mataifa mawili akilini? Tunapata jibu katika pili na ya tatu matukio ya esta sehemu.
Sehemu ya pili inatuambia kuhusu Mang’ang’ano ndugu 'wakati wa kuzaliwa
katika 25: 24 26. Kifungu hiki short Hutoa us kitambulisho kwanza wa mataifa mawili
Inajulikana mapema. Mwanzo 25 :. 25 kuelezea mtoto mzaliwa wa kwanza, Esau, kama
"nyekundu" H ebrew wakati wa kuzaliwa mrefu kutafsiriwa "nyekundu"
ni ( אַדְ מוֹ ִ֔ניAdmoni). Hii muuzaji istilahi ya kucheza hila juu ya maneno sababu limetokana
na familia moja ya masharti Kiyahudi kama neno  ֱאדוֹםau Edomu. . Hii Imeelezwa Hiyo
Esau alikuwa babu wa taifa la Edomu Sisi kujifunza ya taifa ya pili katika Mwanzo 25:
26, wapi mwana pili inaitwa Yakobo. Yakobo, bila shaka, alikuwa baba vizuri
inayojulikana ya taifa la Israeli.
Ripoti ya tatu sehemu ya ubinafsi Kati Yakobo na Esau kama vijana katika 25:
27- 34. Katika mistari haya, Yakobo Esau kunaswa na kubadilishana B wake irthright
-4Kwa video muongozo wa utafiti na rasilimali zingine, tembelea Third Millennium Ministries katika
thirdmill.org..

Tora

Somo La Tisa: Baba Yakobo

kwa ajili ya "kitoweo mtandao," au ( אָד ֹםAdom) katika Kiyahudi. Neno hili Kiebrania
iliyopewa kichwa mapema "mtandao" rangi ya Esau mwenyewe katika kuzaliwa
kwake. Na Mwanzo 25: 30 wazi inabainisha Kwamba hii ni kwa nini Esau ilikuwa Pia
huitwa "Edomu."
Kama tumekuwa kuonekana tu, kuanzia mwanzo Musa watazamaji wake
zinazotolewa na AC rucial Mwelekeo kuelekea akaunti yake.Wasikilizaji wake walikuwa
acerca kujifunza ya nini kimetokea Kati Yakobo na ndugu yake Esau. Lakini Esta
Mang’ang’ano ilikuwa zaidi ya Tu Mang’ang’ano Kati ndugu wawili. Hawa ndugu
wawili walikuwa wakuu wa mataifa mawili, Israe l na Edomu, na kama vile,
Wafanyakazi wao kivuli Mang’ang’ano Mang’ang’ano Kati kizazi chao Katika mataifa
haya mawili.
Tunapofikiria kuhusu mahusiano ya kidiplomasia, makutano ya
kisiasa, interface Kati Israeli na Edomu ... ni uhusiano Hiyo ni si
furaha moja ... Hata Wakati Wao uko katika tumbo la R ebekah,
haki? . Wao ni kupambana na kisha moja ni kujaribu kuchukua
nafasi ya nyingine Bila shaka, Esau anakuja nje ya kwanza, hivyo
nina ni mzaliwa wa kwanza. Lakini Yakobo ni haki ya nyuma yake na
mimi anataka kuchukua nafasi ya yake, ambayo ni jina lake. Yakobo
ni "supplanter," r ight? "Moja WHO supplants." Na hivyo, hiyo ni
kuongezeka. Na kisha, mdogo sana - temperaments mbili tofauti sana
- Yakobo anapenda hutegemea nje katika th e hema na kula na kukaa
nyumbani na Esau ni wawindaji, haki? Lakini Esau Yakobo anataka
nini una, ambayo ni urithi wa mzaliwa wa kwanza. Hivyo nimekuwa
wapishi yake mlo. Yeye anakuja nyumbani kutoka uwanja njaa sana
na mimi th ni ya kijinga hufanya Deal Kwa ndugu zake. nd Yakobo
anasema kwa Esau, "Unajua nini? Mimi tu gonna kufanya wewe mlo
mzuri na unaweza kunipa urithi wako. "Guy ni hivyo njaa, mimi
anasema," Hakika, mimi itabidi kufanya hivyo. "Na t kuku mimi
anatambua nini kimetokea na Kisha mimi anataka baraka kutoka
kwa Baba yake. Na sasa, katika cahoot Kwa mama yake mwenyewe,
Yakobo anajifanya kuwa Esau. Esau ni, unajua, "Yeye-Man" - hairy,
kila kitu, haki? Na hivyo, mimi unaweka baadhi ya ngozi ya mikono
yake na huenda katika na anajifanya kuwa Esau na anaomba baraka
kutoka kwa baba wa familia. Isaka anasema, "Sawa, Unaweza Kuwa
na baraka." Na hivyo, njia yote, Esau ni Kuwa kuibiwa nje ya urithi
wake. Na hivyo, bila shaka ni inajenga damu mbaya. Na kisha
Yakobo ina kuondoka sababu yeye kwenda kupata aliuawa na
Brother wake. Hivyo, Hiyo siyo uhusiano mzuri kati ya ndugu wawili
... Na kisha esta anapata alijiinua Wakati Wao Kuwa mataifa
ya; Wao chuki kila mmoja. Na Wao Je historia kuthibitisha hilo.
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- Dr Tom Petter
Hii lengo la Yakobo, Esau na wazao wao katika zamu ya kwanza inatusaidia
kuelewa saba au mwisho mgawanyiko, mwisho wa struggl na kwa ajili ya ndugu katika
35: 16- 37: 1.

MWISHO WA MANG’ANG’ANO (MWANZO 35: 16- 37: 1)
Katika mgawanyo huu, Musa umakini kwa mara nyingine tena Yakobo na Esau
juu na mataifa mawili Wao Kuwakilishwa. Mimi alifanya hivyo katika sehemu
tatu. Kwanza, mimi Kumbukumbu ukoo Yakobo katika Mwanzo 35: 16- 26. Sehemu hii
inafafanua jinsi uzao wa Yakobo sumu taifa la Israeli. Ni pamoja na maelezo short acerca
Benjamin na Reuben na kuishia na orodha ya mababu wa makabila kumi na mawili ya
Israeli.
Pili, Musa Ilivyoelezwa tabia ya Yakobo na Esau katika kifo Isaka katika
Mwanzo 35: 27- 29. Kifungu hiki short ripoti Esau na Yakobo Hiyo Wote kuzikwa
Isaka. poignancy ya este informe Inakuwa wazi Wakati Tunakumbuka Kwamba katika
Mwanzo 27: 41 Esau inayotishia kuua Yakobo haraka kama Baba yao alifariki
dunia. Katika mwanga huu, maelezo ya kifo Isaka Hiyo anaonyesha Mang’ang’ano Kati
ndugu alikuwa juu.
Tatu, Musa alitoa maelezo ya kina ya ukoo Esau katika Mwanzo 36: 1
43. Akaunti hii kuchanganya nasaba mbili Hiyo ripoti makundi mbalimbali ya line
Esau. sehemu ya mwisho na wafalme WHO ilitawala katika mkoa wa Seiri. Kisha Musa
aliongeza afterword katika 37: 1 Yakobo kueleza Hiyo aliendelea kuishi katika nchi ya
Kanaani. By kuishia ukoo Esau katika njia hii, Musa aliweka wazi Kwamba ,, Ingawa
Mang’ang’ano Kati Yakobo na Esau alikuwa na kumalizika, ndugu alikuwa
kutengwa. ndants desce ya Yakobo Aliishi katika nchi ya Kanaani na ukoo wa Esau
Aliishi katika Edomu.
Na maudhui ya mgawanyiko kwanza na ya mwisho ya maisha ya Yakobo katika
akili, hebu hoja hatua moja karibu na katikati ya Musa akaunti, mgawanyiko pili na cha
sita Hiyo kukabiliana na mababu 'kukutana katika Nchi ya Ahadi.

ISAKA NA WAFILISTI (MWANZO 26: 1-33)
Mgawanyiko hizi kulinganisha kukutana amani Kati Isaka na Wafilisti, katika
Mwanzo 26: 1- 33, na kukutana maadui Kati Yakobo na Mkanaani katika Mwanzo 33:
18- 35: 15. Tutaweza kuanza na mgawanyiko wa pili Hiyo kuelezea Isaka na Encounters
wake na Wafilisti.
Sasa, wakalimani wengi muhimu wamesema kuwa Esta sura ya Mwanzo ni nje ya
mahali. Sisi wote kuona ni Hiyo inalenga katika Isaac Badala ya Yakobo. Na huenda
vizuri sana kuwa ni kweli Kwamba ulifanyika katika Original matukio kabla Waliozaliwa
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ya Yakobo na Esau. Lakini kama tutaweza kuona, esta mgawanyiko ni muhimu kwa
lengo Musa juu ya maisha ya Yakobo.
Mgawanyiko huu katika matukio mawili Karibu kuhusiana vifaa. sehemu ya
kwanza kuelezea Awali p eace Isaka Kwa Wafilisti katika 26: 1- 11.Katika mistari haya,
Isaac kudanganywa mfalme wa Wafilisti, Abimeleki, katika kufikiri Hiyo ilikuwa dada
yake Rebeka. Baada ya kugundua udanganyifu Isaka, Abimeleki akarudi Rebekah
Isaka. Mimi Alitoa Isaac kisha ruhusa ya kukaa katika kanda na kuamuru watu wake si
kuwadhuru kwa njia yoyote.
sehemu ya pili ripoti ya Isaka amani ya kudumu na Wafilisti katika 26: 1233. Katika sehemu hii, Mungu alimbariki Isaka ed lakini kondoo na ng'ombe wengi wake
Husababishwa Wafilisti wivu naye. Hivyo, Isaac kuepukwa vurugu na kusonga kutoka
vizuri vizuri. sehemu kufunga kama Abimeleki ackno wledged baraka za Mungu juu ya
Isaka na mbili alifanya mkataba wa amani kati ya yao katika Beersheba.
Hadithi hii ya Isaka Amani na Wafilisti inaonyesha ukweli Hiyo Isaka, na Yakobo
kwa upande ni wake, Walikuwa waandamizi wa Ibrahimu.Wakati sisi kulinganisha
maudhui ya Esta mgawanyiko Kwa maisha ya Ibrahimu, sisi kupata idadi ya uwiano wa
maisha ya Ibrahimu. Abraham kushughulikiwa na mfalme wa Wafilisti, jina lake
Abimeleki Pia, katika Mwanzo 20: 1- 18. Abraham kuchimba visima na Aliishi amoni g
Wafilisti katika Mwanzo 21: 30 na 34. Pia Abraham Aliingia katika mkataba na ines
Philist katika Beersheba katika Mwanzo 21: 22 34. Na Musa Abraham kulinganisha
katika Original iliyoundwa na kuondoa wote Shaka Kwamba Mungu kupitishwa Isaka
amani uhusiano na Wafilisti.
Sasa hebu kugeuka kutoka mwingiliano Isaka Kwa Wafilisti mgawanyiko wa sita
wa maisha ya Yakobo Hiyo inalenga katika kukutana Kati Yakobo na Mkanaani katika
33: 18- 35: 15.

YAKOBO NA MKANAANI (MWANZO 33: 18- 35:15)
Na Wakanaani Yakobo ya migogoro Pia Closely kushikamana na wajumbe wa
matukio mawili. sehemu ya kwanza Wasiwasi migogoro Yakobo ya huko Shekemu
katika 33: 18- 34: 31. Wakati Yakobo alikuwa Miongoni mwa Wakanaani, Shekemu,
mwana wa Hamori kukiukwa binti ya Yakobo, Dina.Katika kukabiliana na shambulio
hilo juu ya dada yao, wana wa Yakobo mkadanganywa katika kuamini Washekemu yote
itakuwa makosa kama Wao Je atatahiriwa. Lakini Washekemu Walikuwa kumi na moja
walemavu na tohara wao, wana wa Yakobo Simeoni na Lawi Kushambuliwa na kuwaua
wote.Baada ya hapo, Yakobo walionyesha hofu Hiyo Wakanaani bila kutafuta kulipiza
kisasi na kuharibu familia yake. Hata ingawa wana wa Yakobo alisisitiza waliyoyafanya
jambo la haki, maneno Yakobo ya mwisho Simeoni na Lawi acerca katika Mwanzo 49:
5- 7 Zinaonyesha vinginevyo.
Katika sehemu ya pili, Yakobo alipokea makubwa uhakika f Rum Mungu Betheli
katika Mwanzo 35: 1- 15. Katika 35: 2- 4 Yakobo Mzima wakfu mwenyewe na familia
yake kwa Mungu katika maandalizi kwa ajili ya kujenga Madhabahu Betheli. Matokeo
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yake, hofu ya Mungu akaanguka Wakanaani na Wao Je, si Tufuate Yakobo. Kisha, baada
ya Yakobo kujengwa kaburi katika Betheli, Mungu alizungumza naye na alimhakikishia
Hiyo mimi alikuwa mrithi baba yake. Tunaona ularly hii partic katika 35: 10- 12 wapi
maneno ya Mungu sambamba wake Mapema maneno na Isaka katika 26: 3 4. sehemu
kufunga Kwa Yakobo kutoa shukrani kwa ajili esta baraka.
Na kiasi kama katika mgawanyiko wa pili, sisi kuona uwiano kadhaa Kati
Abraham na Yakobo katika katika sura Original. Katika Mwanzo 33: 20, Yakobo
kuweka-up Bwana Madhabahu katika Shekemu kiasi kama Abraham alikuwa amefanya
kabla yake katika Mwanzo 12: 7. , Aidha, katika 35: 6- 7 Yakobo Moved kutoka
Shekemu Betheli na akajenga madhabahu, kulikuwa na amefanya mengi kama Ibrahimu
katika Mwanzo 12: 8. Kama katika mgawanyiko wa pili, katika uhusiano Original chanya
kwa maisha ya Ibrahimu alionyesha kwamba Mungu kupitishwa ya migogoro Yakobo ya
Pamoja na Wakanaani.
Sasa hebu kugeuka tatu na tano mgawanyiko Hiyo Kukabiliana na Yakobo na
mara Esau ya kujitenga. Hizi hadithi za kuzingatia mara mbili tofauti Ndugu ipasua
njia. mgawanyiko wa tatu kuelezea Yakobo na Esau ya maadui kujitenga katika 26: 3428: 22. Na mgawanyiko tano kuelezea Yakobo na Esau ya amani kujitenga katika
Mwanzo 32: 1- 33: 17. Hebu tuangalie Yakobo na Esau ya maadui kujitenga.

MATENGANO YA UKARI (MWANZO 26: 34- 28:22)
Sehemu hii inalenga katika akaunti nne Hiyo Esau na Yakobo Kati mbadala
kuonyesha matatizo ya maadili ya matukio haya. Kwanza, 26: 34 Hutoa taarifa fupi Esau
yalikataliwa mwenyewe kwa kuchukua wake Mhiti dhidi ya matakwa wazazi wake. Pili,
katika 27: 1- 28: 5, tunasoma hadithi ya muda mrefu ya jinsi udanganyifu Yakobo ya
kuulinda Isaka baraka. Katika Hii vizuri inayojulikana hadithi, Yakobo kuulinda baraka
maana ya Esau Hiyo ilikuwa na kuwadanganya Isaka, baba yake. Baada ya kujifunza
yaliyotokea, Esau Rebekah Hiyo Akawa hivyo hasira Waliogopa kwa maisha ya
Yakobo.Alizishawishi Isaac kutuma Yakobo kwa Padan-aramu wapi Yakobo
Yanayoweza kupata mke kutoka miongoni mwa jamaa. Tatu, kuweka watazamaji kutoka
hisia sana sy mpathy kwa Esau, Musa Taarifa katika 28: 6- 9 Esau alioa wake
Mwishmaeli bila ya wazazi wake. nne na ya mwisho ya sehemu zinathibitisha chaguo la
Mungu wa Yakobo kama mrithi wa Isaka na kuripoti Yakobo baraka-kwa njia ya ndoto
katika Betheli katika 28: 10- 22.

MATENGANO YA AMANI (MWANZO 32: 1- 33:17)
Tofauti na maelezo ya tatu mgawanyiko wa Yakobo na Esau ya maadui kujitenga,
mgawanyiko tano ya maisha ya Yakobo ripoti ndugu amani kujitenga katika 32: 1- 33:
17. Mgawanyiko huu kushikamana Inahusisha matukio mawili. Kwanza, tunaona Jac ob
ya maandalizi kwa ajili ya Esau katika 32: 1- 32. Miaka uadui Baada ya mgawanyo wao,
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Yakobo tayari kukutana na Esau na zawadi kwa kutuma wajumbe mbele yake. Kulingana
Ili Hosea 12: 4, usiku kabla ya kukutana na Esau, Yakobo alikuwa wanyonge kama mimi
aliyepigana na Angel na baraka za Mungu alipokea.
Tunaona kwamba ahadi alikuwa tayari Made Rebeka Hiyo Yakobo
itakuwa moja ambao watapewa baraka lakini njia hiyo Yakobo
Akaenda acerca kupata baraka ... I kudanganywa mafuta yake yake
na mimi, Nilipokuwa Alipoulizwa jina lake, mimi Said ". Jina langu
ni Esau, mzaliwa wako wa kwanza" Mimi uongo ... Lakini Mungu
huwabariki yake; multipl Mungu Mwanachama, Hutoa yake watoto
wote ili ahadi kwa Ibrahimu ni Mwanzo kuwa kipaji - "Kama nyota,
ndivyo uzao wenu kuwa "- na bado, Wakati yeye kuja nyuma katika
Nchi ya Ahadi, nina uso hadi nyuma yake. Na wakati huu, usiku
kabla ya yeye kukutana Hiyo u, mimi ya Wrestling na malaika na
mimi ya Alipoulizwa, "Jina lako ni nani?" Nd Time hii mimi anasema
ukweli. H e anasema, "Jina langu ni Yakobo." Na yeye Kutokana jina
jipya, Israeli.
- Dr Craig S. Keener
sehemu ya pili katika 33: 1- 17 Kwa ripoti maridhiano Esau Yakobo. Katika
sehemu hii, ndugu kukutana na kisha sehemu juu ya suala amani.tofauti kati ya Esta
mgawanyiko na sambamba yake ni dhahiri. Yakobo alikuwa tena udanganyifu lakini
kweli na wanyenyekevu. Esau tena walitaka solicitada kisasi lakini msamaha. Katika
mwisho, uadui Mapema Kati s pacha alichukua upande kuelekea azimio nao wakaenda
njia yao tofauti katika amani. Mgawanyiko huu kuisha Esau kutoweka kutoka
storyline. Kisha, katika sura ya 34, na Mkanaani pamoja na mazingira mapya ya
kijiografia kuonekana. Yote hii Huleta sisi nne, mgawanyo wa kilele wakati wa Yakobo
na Labani katika Mwanzo 29: 1- 31: 55.

MUDA NA LABANI (MWANZO 29: 1- 31:55)
Wakati wa Yakobo na Labani kugawanya katika makundi kuu tano. Ni Begins
katika 29:. 1- 14 Pamoja na kuwasili Yakobo katika Padan-aramu Sisi basi kujifunza
katika 29: 14- 30 ya udanganyifu Labani ya Yakobo Yakobo kama mimi Alitoa binti
yake katika marria ge. Kufuatia ndoa ya Yakobo, mwaka wa 29: 31- 30: 24 tunasoma ya
vizazi ya watoto ya Yakobo, mababu makabila ya Israeli. Kisha, kusawazisha
udanganyifu L Aban ya Mapema, katika 30: 25 43 Taarifa udanganyifu Musa Yakobo ya
Labani kama mshahara kuwa walitaka Kwa miaka yake ya kazi. Mwisho ly, katika 31: 155, tunaona kuondoka Yakobo kutoka Padan-aramu, chipsi ikiwa ni pamoja na cov enant
ya amani kufanywa na Labani hizi sura muhimu kushughulika na aina ya udanganyifu na
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Migogoro .. Lakini, kama tutaweza kuona katika wakati huu, Wao brought` acerca
mabadiliko makubwa katika Yakobo.
Wakati sisi kuangalia Yakobo hadithi katika Mwanzo 25-37, tunaona
mfululizo wa ajabu mabadiliko Hiyo ulifanyika katika maisha ya
Yakobo. Kama mimi Begins, kama mdanganyifu, basi neema
nimekuwa Hiyo ufunuo wa ajabu kutoka kwa Mungu katika yupi
Mungu halimaanishi udanganyifu Hiyo Yakobo ina mazoezi lakini
Badala imebadilisha ahadi zote za Ibrahimu kwake. Na Yakobo
Inakuwa ler dea kama mimi hufanya kukabiliana na Mungu
Kwamba, Wale kama Mungu kutimiza ahadi, nitampa lit mtume
kata. Lakini nini mpango ni sababu Mungu naendelea ahadi zake
Wakati Yakobo walikutana na mtu w ho alikuwa crookeder kuliko
Yakobo alikuwa katika mtu wa Labani. Na kama Yakobo akili ya
baraka za Mungu katika maisha yake, ni wazi sana Hiyo Inakuwa na
mor e na tayari zaidi kumwamini Mungu - ANGALAU kwa njia
ndogo - ili wakati Mungu anasema wa kichwa nyumbani, yeye ni
tayari kufanya hivyo. Na hatimaye basi, kudanganya, muuzaji ni
kushindwa Wakati mimi kusikia neno ndugu yake Hiyo ni kuja
Pamoja na watu wale wote wenye silaha. Na Kisha kushindwa ni
kutolewa Yakobo Wakati Mungu huja na anasema, "Ni Blessiyako ng
nina KUWA - si ya baba yangu, si Esau. Ni yako! "Na kisha
Hatimaye, katika njia hii, mimi ya brought` mahali wapi mimi ni
tayari na kuaminika kumwamini Mungu na tena haja ya kuwa na
manipulator ambao hufanya kila kitu kazi kwa ajili yake mwenyewe.
- Dr John Oswalt
Hadi kufikia hatua hii katika somo letu juu ya mzee wa ukoo Yakobo, tumekuwa
Kugundua muundo na maudhui ya maisha ya Yakobo katika kitabu cha Mwanzo. Je, sisi
sasa kurejea kwa kuu mada yetu ya pili: mada kuu kwamba kuonekana katika sura hizi.

MANDHARI KUU
Kwa bahati mbaya, wafuasi wa Kristo Mara nyingi kitendo kama hadithi Yakobo
iliandikwa Kimsingi kwa waumini moja kuomba moja kwa moja kwa wafanyakazi wao
wanaishi. Bila shaka, Esta sehemu ya Mwanzo na mengi ya kusema jinsi Watu Lazima
acerca kuishi. Lakini sisi Daima kukumbuka kwamba Mwanzo halikuandikwa Kwa
matarajio Hiyo wastani single muumini itakuwa kuaminika kuisoma. Tu viongozi wa
Israeli la kale nilikuwa moja kwa moja kupata maandiko. Hivyo, maisha ya Yakobo
Kimsingi iliandikwa kushughulikia masuala yanayohusiana na taifa la Israeli kwa
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ujumla. Mungu nilikuwa Israeli katika Septemba juu ya dhamira ya kujenga ufalme wake
katika Nchi ya Ahadi. Na kutoka huko Walikuwa kueneza ufalme wake hadi mwisho wa
dunia. Na Esta ufalme kujenga ujumbe Husaidia us kutambua utambulisho kaulimbiu ya
maisha ya Yakobo kwa ajili ya Israeli ya kale na kwa wewe na mimi kuishi katika ufalme
wa Kristo leo.
Katika masomo yetu juu ya maisha ya Ibrahimu, Musa alisisitiza Hiyo tuliona
mandhari kuu nne: neema ya Mungu kwa Ibrahimu, uaminifu wa Ibrahimu na Mungu,
baraka za Mungu kwa Ibrahimu na baraka Ibrahimu-kwa njia ya Mungu kwa watu
wengine. Hizi mandhari sawa tena kuonekana katika maisha ya Yakobo. Kwa sababu
Esta, tutaweza Fikiria jinsi hadithi ya maisha ya Yakobo katika Original inasisitiza
mandhari kuu nne. Kwanza, tutaweza kujadili neema ya Mungu kwa Israeli; pili, mahitaji
ya uaminifu Israeli kwa Mungu; tatu, baraka za Mungu kwa Israeli; na nne, Muhimu
Zaidi hulka ya sura hizi, baraka za Mungu kwa wengine-kwa njia ya Israeli. Hebu Anza
na baadhi ya njia hadithi Yakobo ya focu Asili juu ya neema ya Mungu kwa Israeli.

NEEMA YA MUNGU KWA ISRAELI
Tutaweza kuchunguza neema ya Mungu na Israeli katika njia mbili. Kwa upande
mmoja, tutaweza kuona jinsi Esta mandhari alikuwa lengo la Musa Original maana, jinsi
nilitaka athari watazamaji wake kale wa Israeli. Kwa upande mwingine, tutaweza
kutambua baadhi ya njia mandhari ya neema ya Mungu Je kuathiri maombi yetu ya
kisasa ya esta sehemu ya Mwanzo. Hebu kuangalia kwanza Musa Original maana.

Maana Halisi
Katika suala kwa ujumla, kufundisha watu wa Israeli acerca neema ya Mungu
katika maisha yao, Musa alisisitiza neema ya Mungu katika maisha ya Yakobo kwa njia
tatu.
Neema Halisi. Kwanza, Musa alibainisha umeonyesha jinsi Mungu nilikuwa Yakobo
neema zamani hata kabla mimi alizaliwa. ufunguzi sehemu ya hadithi Yakobo ya huchota
makini na mada hii. Sikiliza tena Mwanzo 25: 23 wapi Mungu Said Rebeka:
Mataifa mawili ni katika tumbo lako, na watu wawili kutoka Ndani
Utakuwa kutengwa, watu moja itakuwa na nguvu kuliko nyingine, na
wakubwa utatumika mdogo (Mwanzo 25:23).
Katika Warumi 9: 11- 12, mtume Paulo alifanya maoni Hiyo Yakobo alipokea
huruma ya Mungu hata kabla ya mimi alikuwa amefanya chochote haki au
makosa. Katika njia hiyo hiyo, kwa niaba ya Mungu makabila ya Israeli Musa zifuatazo
Hiyo Walikuwa kuelekea Nchi ya Ahadi ulipatikana Pia kwenye huruma ya Mungu
katika siku za nyuma Katika Kumbukumbu la Torati 7 :. 7- 8 Musa kuiweka njia hii:
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Bwana hakuwa na kuweka mapenzi yake juu yenu na kuchagua
sababu wewe walikuwa zaidi mbalimbali kuliko watu wengine ...
Lakini ilikuwa kwa sababu Bwana alikupenda na naendelea kiapo
niliyowaapia baba zenu Hiyo mimi akawatoa kwa mkono hodari, na
kukukomboa kutoka nchi ya utumwa (Kumbukumbu la Torati 7: 78).
Neema inayoendelea. Katika nafasi ya pili, Musa Pia yalionyesha haja ya neema ya
Mungu unaoendelea katika maisha ya Yakobo. Hii Kamfundisha Israeli ni kiasi gani
ikiendelea Walihitaji neema ya Mungu katika maisha yao wenyewe. Lengo hili la kwanza
Inaonekana katika akaunti ya kuzaliwa Yakobo katika Mwanzo 25: 24- 26. Kusikiliza
Mwanzo 25: 26:
Baada ya Esta, Ndugu yake nyama nje, kwa mkono wake kushika
kisigino Esau; Mimi nilikuwa hivyo jina lake Yakobo (Mwanzo
25:26).
Yakobo alipokea jina lake kwa sababu alikuwa "kushika kisigino Esau" kama y
Walikuwa kuzaliwa. jina Yakobo, ( יַע ֲ֑ק ֹבYacob) Kiebrania, ni kutoka mizizi sawa na
ORD w iliyotafsiriwa hapa "kisigino," au ( ָעקֵבAkeeb) katika Kiyahudi. Katika athari,
jina la Yakobo maana, "Mimi grabs kisigino." Lakini, katika Esta kesi, jina lake nilikuwa
connotations ya subve rsion na udanganyifu sababu Yakobo alijaribu kupata nafasi ya
mzaliwa wa kwanza mapema kama siku ya kuzaliwa kwake. Sema Ili tuweze hata jina
Yakobo maana kitu kama "ulaghai." Hii Anaelezea Esau majibu katika Mwanzo 27: 36
baada ya Yakobo mkadanganywa Isaac katika kutoa nilikuwa naye baraka Esau;
Esau Said, "Je, si mimi zuri aitwaye Yakobo? Yeye amenidanganya
katika Original mara mbili: Alichukua haki ya uzaliwa yangu, na sasa
mimi wamechukua baraka yangu "(Mwanzo 27:36) !.
Jina la Yakobo aptly kuendana matendo yake na aliweka wazi Kwamba mimi
zinahitajika neema ya Mungu ikiendelea kila siku ya maisha yake.Mara nyingi Musa
alielezea maonyesho ya neema ya Mungu ikiendelea Hiyo Walikuwa hasa wake Husika
kwa ajili ya watazamaji awali.
Kwa njia ya mfano, katika Mwanzo 26: 26- 33, Mungu Alidhihirisha huruma kwa
baba wa Yakobo, Isaka, kwa kumpa usalama Miongoni mwa Wafilisti. Wakati Musa
aliandika katika sura Original, watazamaji wake Israeli Pia inahitajika neema ya Mungu
ili kupata ulinzi wao Own kutoka tions Philisti. Katika Mbali na hilo, katika 34: 1- 31
Mungu Alitoa Yakobo neema ushindi juu ya Wakanaani. By mfano Esta, Musa Original
watazamaji kujifunza Jinsi Walihitaji neema ya Mungu kuwapa ushindi unaoendelea juu
ya Wakanaani Katika siku zao.
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Neema Ijayo. Katika nafasi ya tatu, hadithi ya Yakobo Pia inalenga katika neema ya
Mungu siku zijazo. Kwa mara nyingine tena, tunaona mada hii kwanza katika ufunguzi
matukio ya akaunti Musa. Kama utasikia kukumbuka, katika Mwanzo 25: 23, kabla ya
kuzaliwa ya Yakobo, Mungu aliahidi:
Watu One itakuwa na nguvu kuliko nyingine, na wakubwa utatumika
mdogo (Mwanzo 25:23).
Ahadi hii Imeelezwa Hiyo Israeli itakuwa hivyo imara katika Nchi ya Ahadi Hiyo
Wao ingekuwa kupanua utawala wao - na hivyo tu Munguutawala - juu ya nchi ya kizazi
Esau pia. Na Esta ahadi ya neema baadaye ilikuwa muhimu hasa kwa Musa Original
watazamaji Kama Wao kushughulikiwa kwa Waedomi Siku yao Own.
Na Mungu alifanya idadi kubwa ya ahadi nyingine ya neema ya baadaye katika
hadithi ya maisha ya Yakobo. Kwa ajili ya mtihani ple, katika ndoto ya Yakobo katika
Betheli katika Mwanzo 28: 10- 22, Mungu alimhakikishia Yakobo wa huruma nyingi
baadaye. Na baadaye, Mungu alisaini ahadi Sawa ya neema katika ibada Yakobo ya
Betheli hel katika 35: 11- 12. Hizi ahadi za neema ya baadaye Yakobo Ilionyesha
watazamaji Musa baadaye mkali Kwamba Mungu inayotolewa Preferred Them Kama
Wao Moved kuelekea ushindi na makazi ya Kanaani .
Kuelewa jinsi hadithi ya Yakobo Sisitiza Hiyo Israeli ana haki ya Nchi
ya Ahadi, inatubidi kukumbuka saa belastningsskador | mambo
mbalimbali. Moja ni kwamba Kimsingi katika hadithi Original ni
kuhusu tofauti kati ya Yakobo na Esau - vikundi Mashindano Kuwa
wa Hiyo ingekuwa, kama ilivyokuwa, kama warithi halali wa ahadi ya
Ibrahimu. Na hadithi ya Yakobo na Esau, kulinganisha Kati yao
inaonyesha waziwazi sana Hiyo Esau Akaenda kusini kuelekea
Waedomi na Kwamba Mungu akampa mashamba Hiyo - Hiyo hiyo
wapi Mungu kuanzishwa kwake - na Hiyo Yakobo, badala yake, ni
mrithi halali wa ahadi Kutokana na Ibrahimu Nchi ya Ahadi. Lakini
unaweza Pia kupata hiyo katika hadithi ya Labani Wakati Yakobo
majani. Hizi ni kaskazini ern majirani, jamaa yake, lakini mimi haina
kukaa huko lakini kwa kipindi cha muda. Lakini muhimu zaidi
kuliko tu katika tofauti Original, Kati ya Yakobo / Esau, Ja cob na
Labani, kama ni ukweli Hiyo Yakobo ni kuacha Nchi ya Ahadi,
Baada ya kudanganywa h ni baba, kudanganywa Brother wake, Mimi
s kuondoka Nchi ya Ahadi. Katika sura ya 28, nimekuwa Hiyo
inajulikana vizuri wapi mimi ndoto Betheli hupata Mungu na malaika
kuonekana kwake na Yakobo anasema, "Je, wewe tafadhali tu ECOG
me Hiyo Mimi naenda kurudi nchi hii?" Na Mungu hufanya ECOG
naye Hiyo nami kufanya tu. Na Kisha katika sura ya 35, umeona
kumbukumbu ya kwamba tukio wapi Mungu anasema, "Nenda
Betheli; b uild madhabahuni. Kujenga Madhabahu kwenye nafasi ile
niliyokuambia napenda kuleta nyuma. "Na Bethel, kama sisi kujua,
ni katika nchi ya ahadi. Na Wale mafungu mawili katika maisha ya
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Yakobo vyema Sisitiza dhana Kwamba hii ni Land Kwamba Mungu
alikuwa amempa Yakobo licha ya yote ya mapungufu yake, licha ya
kwamba mimi kudanganywa ndugu yake, kudanganywa Baba yake,
hata alifanya mambo up katika nchi ya Labani Hiyo Walikuwa
mashaka. Licha ya yote ya kwamba, Mungu alichagua Yakobo kama
moja nani atarithi Land kwamba alikuwa aliahidi baba yake
Ibrahimu.
- Dr Richard L. Pratt, Jr.
Sasa Hiyo Tumeangalia neema ya Mungu kwa Israeli na asilia maana katika akili,
hebu kugusa juu ya baadhi ya njia ya neema ya Mungu Je kuathiri matumizi ya kisasa ya
hadithi Yakobo.

Maombi ya kisasa
Bila shaka, kuna Isitoshe njia ya kuomba mandhari ya neema ya Mungu kwa
maisha yetu kama wafuasi wa Kristo. Lakini kwa ajili ya urahisi, tutaweza kufikiri katika
misingi ya uzinduzi wa ufalme wa Kristo, muendelezo wa ufalme wake KATIKA historia
ya kanisa, na ukamilifu wa ufalme wakati wa kurudi wake mtukufu. Hatua hizi tatu za
ufalme wa Kristo Kuwakilisha baadhi ya njia kuu Jipya Afundisha wafuasi wa Kristo
kupata nyuma, ikiendelea na baadaye neema ya Mungu katika maisha yao.
Katika nafasi ya kwanza, kama wafuasi wa Kristo, Wakati Tunaona maonyesho
ya neema siku za nyuma katika maisha ya Yakobo, twende d unakumbuka jinsi zamani
umebaini neema yake kwetu Hasa katika uzinduzi wa ufalme wake katika Kristo. ujio wa
kwanza wa Kristo anasimama mwishoni mwa historia ya muda mrefu ya neema Hiyo
KATIKA mbio yote ya Agano la Kale. Na kama vifungu kama Warumi 5: 20
Zinaonyesha, Mungu Alidhihirisha neema na huruma zaidi katika ujio wa kwanza wa
Kristo zaidi kuliko milele kabla. Kama Paulo kuweka:
Ambapo hakuna Kuongezeka, Kuongezeka neema yote zaidi
(Warumi 5:20).
Katika nafasi ya pili, neema ikiendelea Mungu katika maisha ya Yakobo
Kuwakumbusha sisi kutafuta na wanategemea huruma ya Mungu ikiendelea Wakati
muendelezo wa ufalme wa Kristo. Kama vifungu kama Waebrania 4: 16 kutuambia,
wafuasi wa Kristo unaweza Na tutaweza "Njia [Mungu] kiti cha neema kwa ujasiri."
"Kupata neema ya kutusaidia unaoendelea kwetu katika wakati wa mahitaji."
Na tatu, Wakati Tunaona uthibitisho ya Mungu ya neema ya baadaye Yakobo,
Sisi Je kumbukeni neema ya Mungu ujao kwa ajili yetu kuwa itaonekana katika
ukamilifu wa ufalme wa Kristo. Mengi kama Musa ' watazamaji kujifunza baadaye
acerca neema ya Mungu katika Nchi ya Ahadi, wafuasi wa Kristo muda mrefu ili kuona
ahadi za Mungu kipaji katika umbo jipya. Vifungu kama Efe 2: 7 Hiyo kutukumbusha,
Kristo akirudi, tutaweza uzoefu "utajiri kupita ya neema [ya Mungu]."
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UADILIFU WA ISRAELI KWA MUNGU
Sasa Hiyo Tumekuwa kuguswa juu ya mada kuu ya neema ya Mungu kwa Israeli,
Je, sisi kurejea kwa pili kubwa mandhari: requiremen t ya uaminifu Israeli kwa
Mungu. Wote Kale na Jipya kufanya ni wazi Hiyo wokovu wa milele ni solicitada Kabisa
kwa neema ya Mungu. Hakuna mtu ambaye amewahi kuaminika Been ya kupata wokovu
kwa matendo. Lakini Maandiko kufanya wazi Hiyo Pia Wakati watu Pokea neema
iokoayo ya Mungu, Roho wa Mungu Huanza kubadilisha yao, Na Wanataka kutii amri za
Mungu nje ya shukrani za dhati kwa huruma zake nyingi. Hii ni matunda ya Roho wa
Mungu ndani yetu. Tunapoangalia katika mandhari ya uaminifu kwa Mungu katika
maisha ya Yakobo, sisi lazima daima kuweka katika Original mitazamo kiteolojia msingi
katika akili.
Kuona nini maana sisi, tutaangalia uaminifu Israeli kwa Mungu kama facet ya
Musa 'Original maana na kisha hoja kuelekea matumizi ya kisasa ya Esta mandhari. Hebu
Fikiria kwanza Musa Original maana.

Maana Halisi
Katika suala kwa ujumla, Musa alisisitiza uaminifu Yakobo kwa Mungu kuwaita
awali watazamaji wake kuwa mwaminifu kwa Mungu katika siku zao. Moja ya njia ya
wazi zaidi Musa alifanya hivyo mara kwa kumweka nje jinsi Mungu kugeuza mtumishi
wake mwaminifu Yakobo. Katika mgawanyiko mapema ya hadithi ya Yakobo, dume ni
kiasi kikubwa Imechezwa katika mwanga mbaya. Kuzaliwa Yakobo ya inaonyesha yeye
kama kushika Brother wake ya kisigino, na tu hivyo kujaribu kufahamu nafasi ya
kwanza. Katika watu wazima wake vijana, sisi kujifunza Hiyo Yakobo alichukua faida ya
njaa Esau ya kupata haki ya uzaliwa wa Esau kwa ajili yake mwenyewe. Pia mimi
nimemdanganya baba yake wenye umri wa kwenda kupata baraka akiba kwa ajili ya
Esau. isipokuwa tu kwa hii Tabia mapema hasi ni kiapo Yakobo ya Betheli wapi mimi
akaapa Kwamba kama Mungu kumlinda, Bwana atakuwa Mungu wake.
Sasa, kufuatia kiapo Esta, Yakobo Akaenda kuishi pamoja na
Labani. Inavyoonekana, mbegu ya uaminifu kwa Mungu kupandwa katika moyo Yakobo
ya Betheli lazima zimeendelea kukua. Pamoja na kuwa vibaya na Baba mkwe wake,
Wakati Yakobo akarudi kutoka muda wake na Labani, nikawa mtu mpya.
Musa akafanya mabadiliko haya ni dhahiri katika njia ANGALAU nne. Kwanza,
Musa Taarifa Hiyo Ilionyesha majuto kuelekea Yakobo Esau.Katika 32:. 4- 5, Yakobo
maelekezo mtumishi wake kushughulikia Esau niaba yake Ace "bwana wangu" Na
Wakati Yakobo mwenyewe hatimaye alikutana Esau katika Mwanzo 33: 8 Mimi Moja
kwa moja kushughulikiwa yeye kama "bwana wangu."
Pili, Yakobo Kwa Mungu Alidhihirisha majuto. Kwa mfano, katika Mwanzo 32:
10 Yakobo alikiri kwa Mungu:
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Mimi ni wasiostahili ya kila wema na uaminifu Je, kuna mtumishi
wako (Mwanzo 32:10).
Tatu, Yakobo alipokea jina jipya kutoka kwa Mungu. Katika Mwanzo 32: 22 32,
Yakobo aliyepigana na Angel katika kivuko cha Mto Yaboki. Katika kuwa 27, Yakobo
Kimsingi alikiri kwa malaika Hiyo ningependa Been "ulaghai" na Alikiri Hiyo jina lake
lilikuwa Yakobo. Lakini malaika kukiri Itikia Yakobo katika Mwanzo 32: 28 kwa
kusema:
Jina lako tena kuwa Yakobo, lakini Israeli, kwa sababu Una Kwa
alijitahidi na Mungu na watu na Je kushinda (Mwanzo 32: 28).
Kama majina mengine mengi katika Biblia, jina שׂ ָר ֵ ֑אל
ְ ִ  ( יIsrael ) alikuwa, wakati
fulani katika Historia yake, sifa kwa Mungu maana yake, "Mungu Inajitahidi" au
ָ ( sarah ), ambayo ni kutafsiriwa
"mang’ang’ano." I t hupata kutoka verb Kiebrania שׂ ָרה
katika kuwa 28 kama "wewe hav e Jihadi." Angel Explained Hiyo jina esta Kutumika
kwa Yakobo kwa namna ya pekee kwa sababu mimi alikuwa na "Jihadi pamoja na
Mungu na Kwa wanaume na [nilikuwa] kushinda." Mang’ang’ano ya Yakobo na Mungu
Inahusu wrestling wake kwa ajili ya baraka katika esta eneo sana. Na, katika uwezekano
wote, Mang’ang’ano ya Yakobo Pamoja na watu Inahusu Mang’ang’ano yake na Esau na
Labani. Katika suala la maisha ya Yakobo, jina lake mpya Imeelezwa Hiyo mimi ni mtu
mpya. Badala ya kukaa walaghai, Yakobo alikuwa kuwa "Israeli," moja mmoja
aliyekuwa Jihadi na kushinda.
Wewe kusoma katika kitabu cha Mwanzo na stor kuvutia jina Kuwa
Yakobo ikabadilika na Mungu mwenyewe kwa Isra yake.Nilikuwa
Yakobo alishindana malaika na nikagundua kuwa ya kuwakilisha ed
Angel Kwamba Mungu, alikuwa ni Malaika wa Mungu. nd
nikagundua kuwa Mungu alikuwa na mpango maalum kwa ajili
yake. Mungu alikuwa kulipwa makini na yeye, lau alitembelea yake,
alikuwa na kusudi kwa ajili yake Hiyo ilikuwa sana, muhimu sana. Na
hivyo, nimekuwa Got jina lake iliyopita ... Katika Israeli la kale,
tunajua Kwamba watu hakuzitaja Hadi walikuwa kuzaliwa
watoto. Wao hawakuwa jina yao mapema. Wao hakusema, ikiwa ni
mvulana tutaweza kumpa jina Esta, na kama ni msichana Hiyo
tutaweza kutoa jina lake. Badala yake, ni nini Wao alifanya alikuwa
kusubiri kwa baadhi ya aina ya signal, baadhi ya aina ya ishara,
baadhi ya aina ya dalili. Sasa, kwa esta yaliyotokea Wakati Yeye
alizaliwa Yakobo sababu nilikuwa grabbing juu ya - Wakati Yeye
nyama nje ya tumbo - kwa kisigino Brother wake Esau. Kwa hiyo,
mimi nimepata jina, " Yakov "katika Kiebrania, Hiyo Means" heeler
"au" mmiliki wa kisigino, "au" kisigino-aina ya mtu. "Na mimi pili
maslahi Hiyo-kwa njia ya maisha yake ... Lakini mimi kwa kweli
alikuwa katika maisha mapya Wakati Mungu waliojitokeza. Wakati
Mungu got ahold ya Yakobo na Hiyo Alitoa yake halisi maana yake
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ya kusudi, Hiyo mimi itakuwa baba wa taifa, katika njia hata zaidi ya
moja kwa moja kuliko Own yake baba yake Own au babu Isaac
Abraham Walikuwa - njia ya moja kwa moja sana ... Na Hivyo
kwamba mabadiliko kutoka Yakobo kwa ISR AEL ni kweli jambo
zuri na tunashukuru jukumu ya Mungu ndani yake, katika wito baba
ya haraka ya taifa la Israeli kumtumikia na kuzalisha watoto Hiyo
napenda kutumia kuunda watu wake wa kwanza juu ya duniani.
- Dr Douglas Stuart
Itakuwa vigumu overestimate umuhimu wa jina jipya Yakobo kwa Musa Original
watazamaji. "Israel" ilikuwa jina ya taifa ya makabila kumi na mawili wakiongozwa na
Musa kutoka Misri katika Nchi ya Ahadi. Wakati Wao habari za jina dume mpya kama
mtumishi wa Mungu waaminifu, Walikumbushwa kwamba, Kuwa Israeli, walikuwa
kushinda kuitwa kwa mang’ang’ano na kama Yakobo alikuwa.
Nne, chanya picha ya Yakobo, baada ya muda wake na Labani, alikuwa ibada
yake ya kweli Niliporudi Betheli. Tu kama mimi aliahidi uaminifu kwa Mungu Betheli
katika Mwanzo 28: 20-21, Yakobo akajenga madhabahu, Worshipped Bwana katika
moyo wote katika Betheli katika Mwanzo 35: 3.
Akaunti ya Musa ya mabadiliko Yakobo ya DGP mbili wakuu Original
implicaciones kwa ajili ya watazamaji wake. Mimi Imesomwa Yakobo yauhaini kwa
sababu watazamaji wake zinahitajika kwa uso njia nyingi Walikuwa waaminifu kwa
Mungu. Lakini mimi Pia Imesomwa mabadiliko Yakobo wa ndani ya mtumishi
mwaminifu wa Mungu Wahimize watazamaji wake kuiga Yakobo ya uaminifu katika
siku zao. Na kama vile Musa Original watazamaji zinahitajika kutegemea neema ya
Mungu, Wao Pia zinahitajika kufanya Wenyewe na huduma waaminifu kwa Mungu
Kama Wao wanakabiliwa na changamoto za maisha katika nchi ya ahadi.
Sasa Hiyo Tumekuwa Kuzingatiwa mandhari ya uaminifu wa Israel Mungu
Kuhusiana na Musa Original maana, Sisi Je kuangalia mada hii kama facet ya maombi
yetu ya kisasa ya maisha ya Yakobo. Kwa madhumuni yetu, tutaweza kugeuka kwa mara
nyingine tena juu ya jinsi ya Esta mwelekeo wa maisha ya Yakobo Pia inatumika kwa
sisi katika suala la uzinduzi huo, muendelezo, na ukamilifu wa ufalme wa Kristo.

Matumizi Ya Kisasa
Katika nafasi ya kwanza, wakati wowote rekodi ya maisha Yakobo hutuongoza
sisi kufikiria juu ya Wajibu Wetu kuwa mwaminifu kwa Mungu, Sisi Je, kukumbuka jinsi
kipaji haki yote Kristo mwenyewe katika uzinduzi wa ufalme wake. Waebrania 4: 15 t
ELLS us Kwamba Kristo alijaribiwa kama sisi, lakini sijawahi dhambi. Kwa kweli,
Kristo alikuwa hivyo waaminifu kwa amri za Mungu Hiyo mimi kwa hiari alikufa
msalabani chini ya hukumu ya Mungu katika nafasi ya wote nani tutamwamini. Na haki
yake kamili ni kuhesabiwa kwetu sasa kwa imani. Mwenyewe wafanyakazi uaminifu wa
Kristo kwa Mungu katika uzinduzi wa ufalme wake Crazy sisi kutoka Kupunguza
matumizi ya maisha Yakobo 's kwa moralism - "Je, hii; d on't kufanya hivyo. "Kila
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maana maadili ya maisha ya Yakobo Je kutazamwa kwanza katika suala la kutimiza haki
yote kwa niaba yetu ya Kristo mwenyewe.
Katika nafasi ya pili, Wakati sisi kuona mandhari ya uaminifu katika hadithi ya
Yakobo, tunaona mwongozo kwa ajili ya huduma yetu wenyewe waaminifu kwa Kristo
leo. Wakati muendelezo wa ufalme wa Kristo, maisha ya Yakobo bado wito kwa sisi
kufikiria juu ya uaminifu wetu kwa Mungu.Sisi ni aliwakumbusha ya vifungu kama
Waebrania 12: 1-2 Hiyo Himiza sisi kuiga uaminifu wa wale ambao wamekwenda mbele
yetu, ikiwa ni pamoja na chipsi Yakobo.
Na katika nafasi ya tatu, kila facet ya hadithi Yakobo ya Hiyo kugusa juu ya
mahitaji ya uaminifu binadamu Lazima kugeuza mioyo yetu kuelekea uaminifu kwa
Kristo katika ukamilifu wa ufalme wa Mungu. mandhari ya uaminifu kwamba
inatukumbusha WHO sisi kumfuata Kristo siku moja kubadilishwa katika umekamilika
watumishi waaminifu wa Mungu ,,. Kama vifungu kama 1 Yohana 3: 2 kufundisha,
Kristo atakaporudi, "sisi kuwa kama yeye."
Tunaweza kuomba hadithi Yakobo kwa maisha yetu wenyewe leo
kwa kuona Yakobo Hiyo ilikuwa ahadi baraka za Mungu. Ilikuwa
neno la Mungu kwamba alikuwa aliahidi Mimi nilikuwa th Septemba
katika upendo wake juu ya Yakobo na bado, Yakobo alitumia muda
mwingi wa maisha yake kujaribu kupata, kwa ndoano au kota, kile
ambacho Mungu alikuwa tayari ahadi yake. Hivyo, sisi ni kama J
Mara nyingi acob. Sisi kujitahidi kupata katika maisha - kupitia
hivyo metimes yoyote Means Necessary - nini Mungu ametuahidi
Tayari, kwa kweli, Tayari Kutokana sisi katika Kristo. Si kuonekana
katika Agano Jipya anaongea na Hiyo Labda kama vile Warumi 8:32,
"Kama Mungu hakumzuia Mwana wake mwenyewe, ni kiasi gani
zaidi, mimi si kutupa mambo yote katika yeye?" Kwa njia ya Kristo
tunaweza kusikia maneno Hasa Zaburi ya 46: "Kusitisha kujitahidi
na kujua kwamba mimi ni Mungu (NASB)," nd - Mei kama mimi
kuongeza - I Know Hiyo ni Mungu mwema, kindly kutupa kuelekea
watoto wake wa Agano.
- Mchungaji Michael J. Glodo
Baada Inaonekana katika mada kuu ya neema ya Mungu kwa Israeli na Israeli
uaminifu kwa Mungu, Sisi Je kurejea kwa tatu mada kuu katika esta sehemu ya Mwanzo:
baraka za Mungu kwa Israeli.

BARAKA YA MUNGU KWA ISRAELI
Tutaweza kuchunguza baraka za Mungu kwa Israeli katika njia sawa kwamba sisi
Kugundua Musa mandhari nyingine. Tutaweza kufikiria kwanza katika suala la Musa
Original maana, na Kisha tutaweza Fikiria maombi yetu ya kisasa ya Esta
mandhari. Hebu Anza na Musa Original maana.
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Maana Halisi
Katika suala kwa ujumla, uhusiano wa agano la Mungu watu daima inahusisha
Kwa baraka zake kwa ajili ya utii na laana kwa kutokutii. Kuna hakuna shaka kwamba
Yakobo uzoefu Matokeo hasi kutoka uasi wake. Kwa mfano, baada ya kudanganya
ndugu na baba yake, Yakobo Alikuwa na kukimbia kwa ajili ya maisha yake. Pia nina
uzoefu nyakati ngumu kutoka wake Baba mkwe, Labani.
Lakini Musa Kuwekwa mkazo wazi mengi zaidi juu ya baraka Mungu alimpa
Yakobo Hiyo kuwakumbusha watazamaji wake Original alikuwa na kwamba Mungu
Kutokana na baraka nyingi kama vile. Baraka za Mungu katika maisha ya Yakobo
kuanguka takribani katika makundi mawili: licha ya baraka uasi Yakobo na baraka katika
kukabiliana na utii wa Yakobo.
Kwa upande mmoja, Yakobo alipokea baraka zake licha ya uhaini. Kwa mfano,
katika Mwanzo 27: 27-29, Yakobo receiv ed-kwa njia ya Mungu baraka Isaac hata mimi
alipewa ni kwa kuwadanganya Isaka. Yakobo Pia Received baraka za Mungu katika
Betheli katika 28: 13-15 Pamoja na ukweli kwamba nilikuwa waliokimbia kutoka Esau
kwa maisha yake.
Kwa upande mwingine, katika tarafa ya baadaye ya hadithi ya Yakobo, baraka za
Mungu nyama katika kukabiliana na uaminifu wa Yakobo. Kwa mfano, katika Mwanzo
29: 1- 31: 55, Mungu solicitada Yakobo baraka za familia na mali-kwa njia ya
Labani. Baada ya Yakobo alijinyenyekeza solicitada yake baraka za Mungu-kwa njia ya
Esau katika Mwanzo 32: 1- 33: 17. Kwa njia kama, katika Mwanzo 33: 18- 34: 31
Yakobo alipokea baraka za Mungu katika Shekemu baada wana wake kushiriki katika
vita na Wakanaani. Pia baraka za Mungu Alitoa Yakobo Betheli katika 35: 9- 13 dume
kujitoa mwenyewe kwa ibada ya Mungu.
Musa alijua kwamba Israeli waliomfuata kuelekea Nchi ya Ahadi Walikuwa
kwenda kwa uso Changamoto nyingi katika msafara na ushindi.Hivyo, katika vifungu
vingine katika Original na wengi, Musa kulenga baraka za Mungu kwa Yakobo
kuhamasisha shukrani awali watazamaji wake na kuwahamasisha Tufuate baraka za
Mungu hata zaidi. Mara tunaona maana katika mandhari ya awali ya baraka za Mungu
kwa Israeli, ni si vigumu kufahamu maana ya mambo haya kwa ajili ya matumizi ya
kisasa.

Matumizi Ya Kisasa
Mapema katika Line na majadiliano yetu, tutaweza kusema mara nyingine tena
juu katika suala la uzinduzi huo, muendelezo na ukamilifu wa ufalme wa
Kristo. Tunapaswa kwanza kugeuka mioyo yetu kuelekea Kristo mwenyewe Wakati wa
uzinduzi wa ufalme. Tofauti na Yakobo, Yesu Je, si kupokea baraka yoyote katika Licha
ya uhaini, Je, wewe maana mimi si. Lakini sababu Yeye alikuwa mwaminifu kwa Baba,
Yesu alipokea baraka kubwa Wakati wa uhai wake duniani na baraka Hata Greater
Wakati akapaa mbinguni. ZAIDI Je, ni ajabu juu ya baraka ya Yesu mwenyewe ni
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kwamba, kama vifungu kama Waefeso 1: 3 kufundisha, makutano-kwa njia ya kwetu na
Kristo sisi kushiriki katika baraka Yesu Kupatikana.
Katika Mbali na hayo, Agano Jipya Afundisha Kwamba Kristo hutoka baraka juu
ya watu wake KATIKA muendelezo wa ufalme wake. Tu kama mimi na Yakobo, Mungu
anatubariki, wakati mwingine Pamoja uhaini yetu na wakati mwingine katika kukabiliana
na uaminifu wetu. Sasa, maisha ni kamili ya kujinyima na mateso kwa ajili ya wafuasi wa
Kristo. Lakini vifungu kama 2 Wakorintho 1: 21-22 na Waefeso 1: 13- 14 kufanya ni
wazi kwamba Mungu ameahidi muhuri kila mmoja wetu Pamoja na baraka ya ajabu ya
Roho wake Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaishi ndani na kati yetu kama dhamana ya urithi
wetu Hata Greater katika ulimwengu kula.
Hivyo, Wakati sisi kuona baraka za Mungu kwa Yakobo katika kitabu cha
Mwanzo, sisi ni aliwakumbusha ya baraka immeasurable tutaweza Pokea katika
ukamilifu wa ufalme wa Kristo. Kama vifungu kama Mathayo 25: ". Ufalme tayari kwa
sisi tangu mwanzo wa dunia" 34 kufundisha hivyo wazi, Wakati Kristo atakaporudi,
Mungu atatukaribisha katika
Baada Inaonekana katika mada kuu ya neema ya Mungu kwa Israeli, uaminifu
Israeli na Mungu, na baraka ya Mungu kwa Israeli, hebu kurejea kwa nne, na Cleary
mandhari maarufu zaidi katika rekodi ya Musa ya maisha ya Yakobo: baraka za Mungu through Israeli kwa wengine.

BARAKA YA MUNGU KUPITIA ISRAELI
Kama kabla, tutaweza kuchunguza mandhari ya baraka za Mungu -through Israeli
katika suala la Musa Original maana na kisha kurejea kwa mandhari ya matumizi ya
kisasa. Hebu kuangalia kwanza Musa Original maana.

Maana Halisi
Kuelewa umuhimu wa esta Original mandhari kwa ajili ya watazamaji, tunahitaji
kukumbuka tume maalum ya Mungu kwa Ibrahimu kama baba wa taifa la Israeli. hadithi
ya Ibrahimu katika Mwanzo Anaelezea Kwamba Mungu utakamilika watu wa Israeli ili
waongoze katika kutimiza ubinadamu wa tume ya awali. Walikuwa kuzidisha na kujaza
dunia na picha waaminifu wa Mungu. Na njia moja ya kufanya esta Walikuwa alikuwa
na kueneza baraka za Mungu kwa watu wengine KATIKA nchi. Tunaposoma katika
Mwanzo 12: 2- 3 Mungu Said Ibrahimu
Utakuwa baraka. Nitakubariki Wale kukubariki, na yeyote laana
wewe nami laana; na watu wote juu ya dunia watabarikiwa-kupitia
wewe (Mwanzo 12: 2-3).
Angalia hapa kwa ajili ya Kwamba Mungu alimwita Ibrahimu kueneza baraka za
ufalme wa Mungu na "watu wote duniani." Lakini, hata kama ilani Hiyo itakuwa kuenea
baraka za Mungu Mzima KATIKA nchi, si kila mtu itabarikiwa. Mungu alisema:
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"nitakubariki Wale kukubariki, na yeyote laana wewe nami kulaani." Kwa maneno
mengine, baadhi ya ingekuwa kukataa Jitihada ya Israeli, na wengine ingekuwa kukubali
kwao. Na Mungu aliahidi kubariki na kulaani watu wengine ipasavyo.
Inafurahisha kutosha, sawa mara mbili mchakato wa baraka na laana Kwamba
Mungu teremshiwa Ibrahim na Yakobo katika Mwanzo kurudia 27: 29 Wakati Isaka
aliwabariki Yakobo, akisema:
Mei Wale wanaowalaani kulaaniwa na Wale akubariki kubarikiwa
(Mwanzo 27:29).
Musa alitumia zaidi ya rekodi yake yake ya maisha ya Yakobo kwa akizungumzia
jinsi mfumo dume alipozungumza na watu mbalimbali katika siku yake. Hizi Walikuwa
mababu wa makundi ya watu alipozungumza Hiyo Pamoja na Waisraeli katika siku za
Musa. Hivyo, katika njia hii, Musa Israeli Kamfundisha jinsi ya kutibu esta Hiyo au
kikundi. Je, Wao kwenda vitani? Au Je Wao Kuanzisha amani?
Kwa mfano, hadithi ya Yakobo kukabiliana na makundi ya watu wawili Ndani ya mipaka
ya Nchi ya Ahadi.
Kwa upande mmoja, mgawanyiko wa sita kuwa baina Yakobo atakutana ripoti na
Wakanaani katika 33: 18- 35: 15. Katika Mwanzo 15: 16, Mungu aliweka wazi Hiyo
napenda kuleta Israeli kutoka Misri mpaka "dhambi ya Waamori "- muda mwingine kwa
Wakanaani - alikuwa" Imefika kipimo YAKE kamili "Isipokuwa wachache, kama
Rahabu, Wakanaani walikuwa hivyo unajisi nchi ya ahadi na siku za Musa Kwamba
Mungu Aliamuru Israeli kuwaangamiza.. Hivyo, haishangazi Taarifa Hiyo Musa Yakobo
kushindwa ya Washekemu na ulinzi wa Mungu wa Yakobo kutoka Wakanaani nyingine.
Kwa upande mwingine, mgawanyiko wa pili wa maisha ya Yakobo anaelezea
kukutana Kati Isaka na Wafilisti katika 26: 1 - 33. Kwa Tofauti Yakobo ya migogoro
Wakanaani, esta mgawanyiko inalenga katika Isaka amani na Phil istines. Tunajua
kutoka Joshua 13: 1- 5 Hiyo Aliishi katika nchi ya Wafilisti nilikuwa Mungu aliahidi
Israeli. Lakini jina lao Inaonyesha Kwamba Wafilisti Walikuwa watu ubaharia nani
alikuja kutoka Kaftori. Kwa sababu Esta, Hawakula Mara chini ya hukumu ya Mungu
dhidi ya Wakanaani. Sera hii mara kwa msaada zamani mifano ya Ibrahimu katika
Mwanzo 21: 22-34 na Isaka katika 26: 26- 33. Wote wa mababu hizi alifanya Mikataba
ya amani na Wafilisti. Matokeo yake, Waisraeli katika siku za Musa walikuwa Ibrahimu
na Isaka kuiga kwa kutafuta kuishi kwa amani pamoja na Wafilisti. Ilikuwa tu baada ya
Wafilisti kuvunja amani katika vizazi baadaye Esta Hiyo vita dhidi ya Israeli kimekuwa
yao.
Zaidi ya mifano katika Original, hadithi ya Yakobo Pia inahusika na watu
walioishi nje ya nchi ya ahadi. Kwa mfano, mgawanyo Kuu ya wakati wa Yakobo na
Labani katika 29: 1- 31: 55 inalenga katika jamaa za Waisraeli mbali katika Padan-aramu
WHO aliishi, kaskazini ya nchi ya ahadi. rekodi ya wakati wa Yakobo huko anaonya
dhidi ya udanganyifu Hiyo Sifa Labani na familia yake. Lakini Mwanzo 31: 51- 55
Inaonyesha Hiyo Yakobo na Labani akaapa kwa heshima ya mipaka ya kijiografia Kati
yao na kuishi katika Amani na kila mmoja. Hii aliweka wazi Hiyo Walikuwa Israeli
Musa zifuatazo kuishi kwa amani na ndugu zao katika mpaka wa kaskazini. Ilikuwa tu
baadaye Hiyo Israeli ilikuwa kueneza ufalme wa Mungu nafasi hii kama vizuri.
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Katika Mbali na Kushughulika na watu waliokaa katika nchi ya Ahadi na katika
mpaka wa kaskazini, idadi kubwa ya maisha hadithi Yakobo inalenga katika mwingiliano
wake na ndugu yake Esau. Kama tumekuwa alibainisha, Mwanzo wa Strugg kwa ndugu
na mataifa katika Mwanzo 25: 19- 34 alisisitiza ukweli Hiyo Yakobo na Esau ya
mwingiliano kivuli mwingiliano Israeli Kwa Waedomi WHO Aliishi katika Seiri, mpaka
kusini ya nchi ya ahadi.
Edomu lilikuwa ni jukumu nzuri kwa ajili ya watazamaji wa awali Mwanzo
sababu Wao d wanakabiliwa uadui Mwedomi Kama Wao Moved mpakani mwa Nchi ya
Ahadi. Nilikuwa Mungu aliyewaelekeza Israeli kufanya vita na watu wengine katika esta
kanda, lakini katika Kumbukumbu 2: 4-6 na Hesabu 20: 14- 21, sisi kujifunza Hasa Hiyo
Musa kuelekezwa Israeli kuishi kwa unyenyekevu na kuwa na amani na ndugu zao,
Waedomu .
hadithi ya Yakobo aliwakumbusha kwamba Waisraeli Yakobo alikuwa alipata
Mungu baraka-kwa njia ya udanganyifu. Ni Pia alisema Hiyo kuelekea Esau Yakobo
alijinyenyekeza. Na zaidi ya Esta, hadithi acerca Yakobo ililenga amani kujitenga,
kijiografia ya Yakobo na Esau na wazao wao. Vipimo hivi ya akaunti Musa alizungumza
moja kwa moja kwa njia Walikuwa Israeli kumfuata kutibu Waedomi. Hadi Haikuwa
baadaye sana, Wakati Waedomi wasiwasi Israeli waliokwenda Vita Na Israeli nao.
Sasa Hiyo Tumekuwa kuguswa juu ya awali maana ya baraka za Mungu kwa
wengine-kwa njia ya Israeli, Sisi Je kurejea kwa matumizi ya kisasa ya Esta mandhari.

Maombi Ya Kisasa
Hii mada ina implicaciones nyingi kwa ajili ya maisha yetu, lakini kwa ajili ya
urahisi tutaweza kuzingatia mara nyingine tena juu ya awamu tatu za ufalme wa
Kristo. Kwanza, katika uzinduzi wa ufalme wake, Yesu, Mfalme wa Israeli, nyama Kutoa
baraka za Mungu kwa watu wote duniani.Vifungu kama Yohana 12: 47- 48 kutuambia
Kwamba, katika ujio wake wa kwanza, Yesu nyama kumshinda shetani na majeshi yake
ya mapepo. Lakini mimi Pia nyama na suala la amani kwa kila taifa duniani. Yesu na
mitume wake na manabii alikutana na upinzani, lakini uvumilivu Walitoa Preferred
upatanisho na Mungu-kwa njia ya utangazaji wa injili. Wao Pia Alionya ya hukumu ya
Mungu siku ya mwisho dhidi ya Wale kukataliwa injili.
Pili, Katika muendelezo wa ufalme wa Kristo, baraka za Mungu kuendelea
kuenea kwa mataifa-kwa njia ya huduma ya kanisa. Kwa kufuata mfano wa Kristo na
mitume wake na manabii, sisi hoja dhidi ya roho mbaya WHO kuendelea kuwadanganya
mataifa. Kama vifungu kama 2 Wakorintho 5: 20 kuweka hayo, sisi ni "mabalozi wa
Kristo." Sisi kutoa masharti ya amani na maridhiano kwa Mungu kwa Dunia nzima, hata
kama sisi kuwaonya ya hukumu ya Mungu siku ya mwisho.
Tatu, Sisi Je kuomba mwingiliano Yakobo pamoja na watu wengine kwa lengo la
ukamilifu wa ufalme wa Kristo. Katika nyakati za Agano la Kale, ofa ya amani kwa
wengine Israeli ilisimamishwa Mara nyingi Wakati Mungu amedhamiria Hiyo ilikuwa ni
wakati wa kuleta hukumu. Kwa njia kama, Kristo atakaporudi katika utukufu, ofa ya
amani kwa mataifa itakuwa kuondoka kutoka Ambao kabisa upinzani Kristo na ufalme
wake. Kama vifungu kama Ufunuo 5: 9- 10 kutuambia, moja wakati huo, waovu
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kuanguka chini ya hukumu ya Mungu, lakini Isitoshe watu kutoka kila kona ya dunia
Ambao kuaminiwa Kristo ataingia katika Ufalme wa Mungu duniani kote.

HITIMISHO
Katika somo hili, tumekuwa Kugundua mada Musa 'ya maisha mzee wa ukoo
Yakobo katika kitabu cha Mwanzo. Tumeona jinsi Musa masterfully jumuishi muundo na
maudhui ya kumbukumbu zake ili Kwamba maisha ya Yakobo bila kugusa maisha ya
Israeli walioandamana naye kuelekea Nchi ya Ahadi. Tumekuwa pia alibainisha jinsi
Musa 'kaulimbiu ya neema ya Mungu kwa Israeli, uaminifu Israeli na Mungu, baraka za
Mungu kwa Israeli na Mungu baraka-kwa njia ya Israeli, si zinazotolewa tu uongozi wa
vitendo kwa ajili ya taifa la Israeli katika Musa siku, lakini kuendelea kuongoza wafuasi
wa Kristo kama sisi tunatafuta kumtumikia Mungu katika siku zetu wenyewe.
Hadithi ya Yakobo ni hadithi ya ajabu ya matumaini kwa wote WHO
kumtegemea Kristo. Ni kwanza Kusaidiwa Musa Original watazamaji Kama Wao
kushughulikiwa kwa kushindwa wao wenyewe na Mafanikio. Na kuongozwa
mwingiliano wao na vocha watu wengine Kama Wao Moved kuelekea Nchi ya
Ahadi. Pia haina kitu kama wewe na mimi leo. Katika maisha ya Yakobo, sisi ni
kuhakikishiwa Hiyo hakuna mtu zaidi ya kufikia ya huruma ya Mungu. Na kama hayo ni
nani ataungana na Kristo, Pamoja na kushindwa wetu wengi, tunaweza kujifunza kutoka
Yakobo jinsi sisi ni kupanua baraka za ufalme wa Mungu duniani kote Hadi Kristo
atakaporudi katika utukufu.
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