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እግዚአብሔርን ማወቅ

እግዚአብሔርን ሇማወቅ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ወሳኝ ነው፡፡ያዕቆብ 4፡7 ሊይ ‹‹ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተም ይቀርባሌ›› የሚሌ ቀሊሌ
አባባሌ የሚመስሌ ግን የጠሇቀ እውነት ያሇውን ቃሌ እናገኛሇን፡፡በዚህ ቃሌ ሊይ የእኛ የሌብ ተነሳሽነት እና የመቅረብ ፈቃደኝነት እንደሚቀድምም
እናስተውሊሇን፡፡አዎ ወደ እግዚአብሔር በቀረብን ቁጥር ከእርሱ በምናገኘው ብርሀን መንፈሳዊውን አሇም እየተረዳንና የእግዚአብሔር መሇኮታዊ
ማንነት እየተገሇጠሌንና ታሊቅነቱ፣ገናናነቱ፣ሀያሌነቱ እና ጥበቡ እየበራሌን የምንድነቅበትና የምንገረምበት ህይወት ውስጥ እራሳችንን
እናገኘዋሇን፡፡ማሇትም የማወቃችንን መጠን የመቅረባችንን ሌክ ይወስነዋሌ፡፡
እግዚአብሔርን ማወቅ ስሌ ዝም ብል ስሇ ቀሇም እውቀት መናገሬ ሳይሆን በጸልትና ከቃለ ጋር በሚደረግ ህብረት እና ግንኙነት የሚገኝ እውቀትን
(intimate relational knowledge) መናገሬ ነው፡፡ይህ አይነት መረዳት ብዙ ፊቱን በመፈሇግና በቂ ጊዜ በመውሰድ የምናገኘው ነው፡፡ኤፌ 1፡17 ሊይ
‹‹የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምሊክ ክርስቶስን በማወቅ የጥበብንና የመገሇጥን መንፈስን እንዲሰጣችሁ እሇምናሇሁ››በማሇት ሀዋርያው
ጳውልስ የሚጸሌየው ጸልት አሇ፡፡ማሇትም የጥበብንና የመገሇጥን መንፈስ የምናገኘው “ክርስቶስን በማወቅ” እንደሆነ ነው የሚነግረን፡፡“ክርስቶስን
በማወቅ”የሚሇው ቃሌ የጠሇቀ ግንኙነትን (deeper intimacy) ነው የሚጠቁመን፡፡“ክርስቶስን በማወቅ” የጥበብና የመገሇጥን መንፈስ ሲበዛሌን
ደግሞ የሌባችን አይኖች እንደሚበሩና ላልች መረዳቶች እንደሚከተለ ያስረዳናሌ፡፡ስሇዚህ በዳር ዳር ወይም በነካ ነካ ሕይወት እግዚአብሔርን
ማወቅ ሉታሰብ አይገባም፡፡ይሌቁንም በጽኑነት ፊቱን መፈሇግ ይገባሌ፡፡
እግዚአብሔርን ማወቅ ዋነኛ ነገር ነው፡፡የመንፈሳዊ በረከቶች ሁለ ምንጭም ነው፡፡ኤር 9፡23-24 ሊይ እርሱን በማወቅ ዙሪያ የተጻፈሌን እጅግ ጥሌቅ
የሆነ ሚስጥር ያሇው ቃሌ እናገኛሇን፡፡እንዲህ ይነበባሌ፡-ጠቢብ በጥበብ አይመካ ኃያሌም በኃይለ አይመካ ባሇ ጠጋም በብሌጥግናው አይመካ ነገር
ግን የሚመካው፡-ምህረትንና ፍርድን ጽድቅንም በምድር ሊይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁና በማስተዋለ በዚህ ይመካ ደስ
የሚያሰኙኝ እነዚህ ናቸውና ይሊሌ እግዚአብሔር፡፡››ይህ ቃሌ እግዚአብሔርን በማወቅና በማስተዋሌ ሉኖረን ስሇሚገባ ትምክህት ነው
የሚናገረው፡፡አዎ እርሱን ስናውቅ የሚመጣ እምነት አሇ፣መደገፍ አሇ እራስን መስጠት አሇ፡፡ይህ “እውቀትና ማስተዋሌ” ግን በቂ ጊዜን በፊቱ
በማሳሇፍ የሚመጣ ነው፡፡እንዲህ በማድረግም እኛን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርንም እንደምናስደስት እንወቅ፡፡ባሇም እንዳለ እርሱን እንደማያውቁ
ሰዎች በዚች አሇም ጥበብ፣ሀይሌ እና ብሌጥግና እንዳንመካም ያስገነዝበናሌ፤ሇጊዜው ቢጠቅምም ጠፊና ሀሊፊ ነውና!
ያሇንበት ዘመን ከመቼውም ዘመን ይሌቅ እርሱን ሇማወቅ ሇሚፈሌግ ሰው እጅግ የተመቻቸ ይመስሇኛሌ፡፡በተሇያዩ መንገዶች የሰውን ሌብ የሚነኩ
ከመጽሀፍ ቅዱስ ጨምሮ ብዙ መንፈሳዊ መጽሀፍት አለ፡፡በዙሪያችንም እግዚአብሔርን በህይወታቸው ያዩና መንፈሳዊውን አሇም በሚገባ የተገነዘቡና
ከጌታ የተማሩ ብዙ ሰዎች አለሌን፡፡ስሇዚህ ቀናችን በችኮሊ ሳያሌቁ የዚህ የበረከት ተካፋይ ሇመሆንና እርሱን ሇማወቅ ይለኝታን ሰብረን መነሳት
አሇብን ብዬ እመክራሇሁ፡፡
በነገራችን ሊይ እርሱን ማወቅ ቀሊሌ ነው ብዬ አሊስብም፤የምንከፍሊቸው ብዙ ዋጋዎች ይኖራለ፡፡ግን ይህ የሚሆነው ከብዙ ውስጣዊ ሰሊምና ጸጥታ
ጋር ነው፤በቀረብነው ቁጥር ህሌውናው ያገኘናሌና፡፡ሇትምህርታችን የተጻፈ ፊሉ 3፡9-11 ሊይ የሚገኝ ሀዋርያው ጳውልስ ‹‹ክርስቶስን ሇማወቅ››
የከፈሇውን መስዋእትነት የሚገሌጽ ግሩም መሌእክት እናገኛሇን፡፡እንዲህ በማሇት፡-‹‹አዎን በእውነት ከሁለ ይሌቅ ስሇሚበሌጥ ስሇ ክርስቶስ ኢየሱስ
ስሇ ጌታዬ እውቀት ነገር ሁለ ጉዳት እንዲሆን እቆጥረዋሇሁ፡፡ስሇ እርሱ ሁለን ተጎዳሁ ክርስቶስንም አገኝ ዘንድ በክርስቶስ በማመን ያሇው ጽድቅ
ማሇት በእምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ያሇው ጽድቅ እንጂ ከህግ ሇእኔ ያሇው ሳይሆንሌኝ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁለን እንደ ጉድፍ እቆጥራሇሁ›› በዚህ
በተጠቀሰው ቃሌ ሊይ ሀዋርያው ጳውልስ አሊማ የነበረው(focused ) ሰው እንደ ነበረ እናያሇን፡፡ላሊውን ነገር ሁለ እንዲንቅ አቅም የሰጠው ሀይሇኛ
ብርሀንና መንፈሳዊ መረዳት እንደ ነበረ ምንም አያጠራጥርም፡፡ ሀዋርያው ጳውልስ በህይወቱ መሰጠት የነበረው ሰው ሲሆን ቅዱስ አሇመርካት (holy
dissatisfaction)መገሇጫ ባህርይውም ነበር፡፡ይህንን ህይወት ግን በብዙ ትጋት እንዳገኘው ሌናስተውሌ ይገባናሌ፡፡የከፈሊቸው ብዙ መስዋእቶች
ነበሩ፡፡በእነዚያም በወሰዳቸው እርምጃዎች እና ጽናቱ እግዚአብሔርን ከሚገባው በሊይ አውቋሌ፡፡በእኛም ህይወት እንዲህ ነው የሚሆነው፡፡ወደ
እርሱ በቀረብን ቁጥር ማንነቱ እየገባንና እየተገሇጠሌንና ሇላልች ነገሮች ያሇን ዋጋና ክብር እያነሰና እርሱ ግን እየተሇቀና እየሊቀ ይመጣሌ፡፡
ጌታን አውቆ ሰው ድሮ እንደ ነበረው መሆን አይችሌም፡፡ጌታን በማወቅ እምነታችን ያድጋሌ፣ደስታችን ይጨምራሌ፣ሰሊማችን ይበዛሌ፣መረጋጋታችን
ይሌቃሌ ወዘተ፡፡ሇአሇም ያሇን አመሇካከት፣ሇእራሳችን ያሇን አመሇካከት ፣ሇሰዎች ያሇን እይታ ወዘተ ሁለ በሚገባ ይቀየራሌ፡፡ያካሄድ ሇውጥ
ይመጣሌ፤ያስተሳሰብ ሇውጥ ይመጣሌ፤የንግግር ሇውጥ ይመጣሌ፤የምርጫ ሇውጥ ይመጣሌ፤የእይታ ሇውጥ ይመጣሌ፤ላሊም ላሊም!በጥቅለ ብዙ
ሇውጦች ይመጣለ፡፡እያንዳንዱም አዎንታዊ ሇውጥ ሇበሇጠና ሇጨመረ ሇውጥ ይገፋፋናሌ እኛ ወደ ስጋዊ ነገር ተመሌሰን እስካሊቆምነው ድረስ፡፡
ሆሴ 6፡3 ሊይ ‹‹እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተሌ እንደ ወገግታ ተዘጋጅቶም እናገኘዋሇን›› የሚሌ እግዚአብሔርን ስሇማወቅ
የተጻፈ ድንቅ መርህ ያሇው ቃሌ እናገኛሇን፡፡እዚህ ቃሌ ሊይ ሁሇት ግሌጽ ቁም ነገሮች ተቀምጠዋሌ፡፡እነርሱም፡1ኛ፡-የእግዚአብሔር ሇመታወቅ ዝግጁነቱ

ጌታ እራሱን ሇሰው ሌጆች ሇመግሇጥ ዝግጁ ነው፡፡ፊሉ 4፡6 ሊይ ይህንኑ የሚያጸና ቃሌ አሇሌን፡፡እርሱም ፡-‹‹ጌታ ቅርብ ነው››የሚሌ ነው፡፡አዎ
ሇማወቅ ሇፈሇገ ሰው ጌታ ከእስትንፋሳችን ይሌቅ የቀረበ አምሊክ ነው፡፡ይህንን ቃሌ በህይወቴ ስሊየሁት በቂ ምስክር ነኝ፡፡ደግሜም እሊሇሁ፡-‹‹እጅግ
ቅርብ ነው››በተሇያዩ የመጽሀፍ ቅዱስ ክፍልችም ሇመታወቅ እጁ የተዘረጋ፤በብዙ ግብዣ እና ዝግጁነት የሚገኝ መሆኑን ተገሌጾሌናሌ፡፡ሇአብነት ያህሌ
ትንሽ የግብዣ ማስረጃዎችን ሊቅርብ፡ማቴ 11፡28 ሊይ ‹‹እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ ወደ እኔ ኑ››ብል ይጣራሌ
ምሳላ 8፡4 ሊይ ‹‹እናንተ ሰዎች እናንተን እጠራሇሁ፤ድምጼም ወደ ሰዎች ሌጆች ነው››የሚሌ ግሌጽ መሌእክትም አሇን
ኢሳ 55፡1 ሊይ ‹‹እናንተ የተጠማችሁ ሁለ ወደ ውኃ ኑ፤ገንዘብም የላሊችሁ ኑና ግዙ ብለም ኑ ያሇ ገንዘብም ያሇ ዋጋም የወይን ጠጅምና ወተት
ግዙ››እያሇ ወድ ወደ ሆነ ግን የተከፈሇበት ነጻ ግብዣ ይጋብዘናሌ
ሮሜ 10፡21 ሊይ ‹‹ቀኑን ሁለ ወደማይታዘዝና ወደሚቃውም ሕዝብ እጆቼን ዘረጋሁ››በማሇት አሁንም ዝግጁነቱን ይነግረናሌ
አዎ እጁ እንደተዘረጋች ነው፡፡ሇመታወቅም እጅግ ዝግጁ ነው፡፡ስሇዚህ የምናመካኘው ነገር አይኖረንም፡፡
2ኛ፡-እግዚአብሔርን ሇማወቅ ‹‹መከተሌ›› ማስፈሇጉ
“እንከተሌ” የሚሇው ቃሌ ዲሲፕሉን የሚያስፈሌገው፤ጽናትን የሚጠይቅ፤ትእግስትን የሚሻ፤ንቁነትንና ትጉህ መሆንን የሚጠይቅ እንደሆነ ቃለ እራሱ
ይጠቁመናሌ፡፡በእንደዚህ አይነት ጠበቅ ያሇ ውሳኔና ጉጉት ውስጥ ስንሆን ብልም በትእግስት ፊቱን ስንፈሌግና እንደ ማርያም እግሩ ስር ስንቀመጥ
በራሱ መንገድና አሰራር ተገሌጾ በቃሊት መግሇጽ በሚያቅተንና በሚያስደንቅ ሁኔታ እራሱን ይገሌጥሌናሌ፡፡ይህን አባባሌ ስጽፍ በራሴ ህይወት
የተከሰተውንና እራሱን የገሇጠሌኝን ሁኔታዎች እያስታወስኩ እንደሆነ ሌብ እንድትለሌኝ እፈሌጋሇሁ፡፡ማሇትም ዝም ብዬ ተረት እየጻፍኩ
አይደሇም፡፡በቅንነት ከፈሇግነው በእርግጠኝነት እንደሚገኝ ማብሰሬ ነው፡፡
ስሇዚህ ይህንን የነገስታት ንጉስ በማወቅ ፍጻሜያችን እንዲያምር ከተኛንበት እንነሳ እንከተሇው፡፡ሇምን ቢባሌ በርሱ ዘንድ እረፍት አሇ፣ሞገስ አሇ፣
ብዙ በረከትም አሇ፡፡ ምሳ 8፡34-35 እንዲህ ይሊሌ ፡-‹‹የሚሰማኝ ሰው ምስጉን ነው ዕሇት ዕሇት በቤቴ መግቢያ የሚተጋ፤የደጄንም መድረክ
የሚጠብቅ፡፡እኔን ያገኘ ህይወትን ያገኛሌና፤ከእግዚአብሔርም ሞገስን ያገኛሌና፡፡››አዎ እርሱን መከተሌ ሕይወት ነው እረፍትም ነው፡፡ስሇዚህ እርሱን
ሇማወቅ እንነሳ፣እንከተሇው፣እንትጋ!እንዲህ ብናደርግ በእራሱ ጊዜ ተገሌጦ ያስደንቀናሌ!!!

መሌካም አዲስ አመት !
ጌታ ይባርካችሁ!
በቀሇ በሊቸው (ዶ/ር)

