ቅደስ አሇመርካት(Holy Dissatisfaction)

ቅደስ አሇመርካት(Holy Dissatisfaction)ማሇት በቀጥታ ሲተረጎም ባሇንበት የቅዴስና፣ከአሇም የመሇየት እና ከጌታ ጋር
ያሇን ህብረት ዯረጃ ስሇማያረካን የምናዯርገው እየጨመረ የሚሄዴ ትጋትና መሰጠት ነው፡፡በላሊ አገሊሇጽ ፖዘቲቭ የሆነ
እየጨመረ የሚሄዴ ጤናማ የሆነ መንፈሳዊ ቅናትና ፍሇጋ ነው፡፡በዚህ አይነት ግስገሳ ወዯ መንፈሳዊው አሇም እየጠሇቀ
የሚሄዴ ሕይወት ዯግሞ ብዙ እርካታና እረፍት ይኖረዋሌ፡፡በመንፈሳዊ ህይወታችን ብዙ ትጋት በጨመርን ቁጥር ብዙ
መንፈሳዊ በረከቶች መሇቀቅ ይጀምራለ፤የእግዚአብሄር ጸጋ እየጨመረ ስሇሚመጣ ሇብዙ ፍሇጋ እንጠናከራሇን፡፡በዚህ ሂዯት
ጸንተን ብንገፋ የሚገርም ኡዯት(cycle of pursuit) ውስጥ እራሳችንን እናገኘዋሇን፡፡በተግባር ዯረጃ ቅደስ አሇመርካት
ማሇት አንብበን የማንጠግብበት፤የእግዚአብሄርን ቃሌ ሰምተን የማንረካበት፤ጸሌየን በቃ የማንሌበት እየጨመረ የሚሄዴ
የተቀጣጠሇ(vibrant) ህይወት ነው፡፡መጸሇይ እንጂ አሇመጸሇይ አንችሌም፡፡ማንበብ እንጂ አሇማንበብ አንችሌም፡፡መስማት
እንጂ አሇመስማት አንችሌም፡፡
እዚህ ኡዯት (cycle of pursuit) ውስጥ ስሇገባ ይመስሇኛሌ ኤር 20፡7-9፣11 ሊይ ባንዴ በኩሌ(በከፊሌ)ኤርምያስ
“አታሇሌከኝ”ያሇው-ይህ የኔ መረዲት ነው፡፡ማሇትም እራሳችን ወዯ ስጋ ሀሳብ ተመሌሰን ካሌገታነው በስተቀር ይህ
ፍሇጋ፣ቅናትና ረሀብ ማብቂያ የሇውም፡፡እግዚአብሄር እያታሇሇና እየሳበ ወዯ ጠሇቀ ነገር የሚከተን ህይወት ነው፡፡በነገራችን
ሊይ ይህንን ከሊይ የተጠቀሰውን ሀሳብ የሚዯግፉ ቃልች መጽሀፍ ቅደስ ውስጥ እናገኛሇን-ቅደስ አሇመርካት የእግዚአብሄር
ፈቃዴ መሆኑን ያሳዩናሌ፡፡እስቲ አንዴ ሶስት ጥቅሶችን ሌጥቀስ፡1.ኤፌ 3፡19 ‹‹እስከ እግዚአብሄር ፍጹም ሙሊት ትሞለ ዘንዴ….››
2.ሮሜ 12፡11 ‹‹በመንፈስ የምትቃጠለ ሁኑ››
3.ኤፌ 5፡16-20 ‹‹መንፈስ ይሙሊባችሀ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይህ ማባከን ነው (በነገራችን ሊይ መጠጥም ባይሆን
ብዙ የሚያሰክር ነገር አሇ)
4.ሀዋ 18፡25 ‹‹አጶልስ የዮሀንስን ጥምቀት ብቻ አውቆ በመንፈስ ሲቃጠሌ››
ሌባችን ሙለ በሙለ ጌታ ሊይ ሆኖ በዚህ አይነት ቅናትና ፍሇጋ (passion and craving) ስንቀጥሌ፡

ጌታን በሚገባ እያወቅነውና ሌባችን በመንፈሳዊ መረዲት እየተሇወጠ ይመጣሌ



እውነተኛ የሆነ መንፈሳዊ ዯስታ እና እረፍት ወዯ ህይወታችን ይመጣሌ(1ጴጥ 1፡7-9)



ከዚህ የተነሳ ብዙ በሕይወታችን አሊስፈሊጊ የሆኑ እና መንገዴ የሚዘጉ ነገሮችን እንጥሊሇን



መሰጠታችን ይጨምራሌ



የእግዚአብሄር መንግስት ሀሳብ ይወርሰናሌ

ወዯ እዚህ ወዯ ተባረከ ህይወት ሇመግባት የሚያስፈሌገን ነገር ሁለ ተሰጥቶናሌ(1ጴጥ 1፡3)፡፡አሁን የእኛ ዴርሻ ይህንን
በውስጣችን የታመቀ ሀይሌ በሚገባ እንዱሇቀቅ ማቀጣጠሌ ነው ፡፡ምሳላ 26፡21 ሊይ ‹‹ከሰሌ ፍምን እንጨት እሳትን
ያበዛሌ››እንዯሚሌ ብዙ ማገድ(የእግዚአብሄር ቃሌ) ወዯ ውስጣችን መክተት ያስፈሌገናሌ፡፡በተገኘው ጊዜ ሁለ
የእግዚአብሄርን ፊት መፈሇግም ይኖርብናሌ፡፡ከጸልታችን ጋር ጾም አብሮ ቢጣመር እጅግ አስዯናቂ ነገሮችን
እናይበታሇን(ኢሳ 58)ብዬ አምናሇሁ፡፡

ሀዋርያው ጳውልስ እዚህ ቅደስ አሇመርካት ውስጥ ስሇነበር ነው ፊሉ 3፡12-15 ሊይ እንዱህ ብል የተናገረው፡-‹አሁን
እንዲገኘሁ ወይም አሁን ፍጹም እንዯ ሆንሁ አይዯሇም ነገር ግን ስሇ እርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የተያዝሁበትን ያን ዯግሞ
እይዛሇሁ ብዬ እፈጥናሇሁ፡፡ወንዴሞች ሆይ እኔ ገና እንዲሌያዝሁት እቆጥራሇሁ ነገር ግን አንዴ ነገር አዯርጋሇሁ በኋሊዬ
ያሇውን እየረሳሁ በፊቴ ያሇውን ሇመያዝ እዘረጋሇሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያሇውን የእግዚአብሄርን መጥራት ዋጋ
እንዲገኝ ምሌክትን እፈጥናሇሁ፡፡እንግዱህ ፍጹማን የሆንን ሁሊችን ይህን እናስብ….››ይህ ቃሌ ቅደስ አሇመርካትን
የሚያመጡ ሁሇት መተግበር ያሇባቸውን ነገሮችን ያሳየናሌ፡፡እነርሱም እነዚህ ናቸው፡1.በኋሊዬ ያሇውን እየረሳሁ ፡፡ያሇፉ ጥፋቶች፣ውዴቀቶች፣ስኬቶች እና ዴልችም ጭምር ወዯ ፊት እንዲንዘረጋ ሉያዯርጉን
ይችሊለና ነው፡፡
2.በፊቴ ያሇውን ሇመያዝ እዘረጋሇሁ፡፡በፊታችን ተዝቆ የማያሌቅ ብዙ መንፈሳዊ ሚስጥርና በረከት አሇ፡፡ጌታ አይናችንን ከፍቶ
ያሳየን!ስሇዚህ ወገናቼ ማንኛውንም በኋሊችን ያሇውን እየረሳን ጌታ ያሰበሌንን መንፈሳዊ በረከት ሇመያዝ እንዘርጋ!

ስሇዚህ አንታክትም
መታከት ማሇት መሰሌቸት ፣ፍሊጎት ማጣት ፣ተስፋ መቁረጥ፣ሀይሌ ማጣት የሚለትን ሀሳቦች ይወክሊሌ፡፡በክርስትና
ህይወታችን ሉያታክቱን የሚችለ ነገሮች ብዙ ናቸው፡፡ሇምሳላ ሇውጥ ማጣት፣የመከራ ብዛት፣ስዯት፣ዯጋግሞ
መውዯቅ፣መገፋት ወዘተ በአበይትነት ሉጠቀሱ ይችሊለ፡፡የእየሱስን ሕይወት በስጋችን ተሸክመን ስሇምንዞር(2 ቆሮ 4፡10)
ሇነዚህ ነገሮች እንጋሇጣሇን፤ክርስትና ዋጋ ያስከፍሊሌና፡፡ሇምሳላ በጌታ ከመሆኔ የተነሳ ዴሮ በአሇም ሳሇሁ አቃቸው የነበሩ
ብዙ ሰዎች አካሄዳ ስሊሌጣማቸው እስከወዱያኛው እርቀውኛሌ፡፡ይሄ በክርስትና አንዴ እየከፈሌኩት ያሇ ዋጋ ነው፡፡እንዱህ
አይነት መገፋትና የሰዎች መራቅ በህይወታችን ሲበዛ ወዯ መታከት እንዴናመራ ሉያዯርገን ይችሊሌ፤ከጌታ ጋር ያሇን ህብረት
ካሌጠነከረ፡፡ካስተዋሌንና ስሇጌታ የምንከፍሇው ዋጋ እንዯሆነ ከገባን ግን እጅግ ዯስተኞች ሌንሆን ሁለ እንችሊሇን፡፡
መታከት የሚያመጣውን ክፉ መንፈሳዊ ውጤት እንዯዚህ አስቀምጬዋሇሁ፡መታከት--------›የጸልት ህይወት መቀዝቀዝ------›ሇዱያቢልስ ጥቃት በቀሊለ መጋሇጥ--------›መሸነፍ------------›መውዯቅ
በህይወታችን ሇመታከት የሚያጋሌጡን ብዙ ምክንያቶች አለ፡፡እኔ አንዴ ስዴስቱን እጠቅሳሇሁ፡1.ተግባር መፍታት(idlness):-ምሳ 19፡15 ሊይ እንዱህ ይሊሌ-‹‹ተግባር መፍታት እንቅሌፍ ታመጣሇች፤የታካችም ነፍስ
ትራባሇች››ይህንን በውጤት ሂዯት ባስቀምጠው እንዱህ ነው የሚሆነው፡ተግባር መፍታት---------›መንፈሳዊ ዴንዛዜና እንቅሌፍ---------›መታከት--------›መንፈሳዊ ረሀብ---------›መንፈሳዊ ሞት
2.በቂ የሆነ ጊዜ በጌታ ፊት አሇማሳሇፍ፡-እብ 4፡16 ሊይ ወዯ ጸጋ ዙፋኑ ስንመጣ ጸጋና ምህረትን እንዯምንቀበሌ
ይነግረናሌ፡፡ወዯ ጌታ ካሌቀረብን ግን ምህረትና ጸጋ ስሇሚጎዴሇን በቀሊለ እንታክታሇን
3.የእግዚአብሄርን ቃሌ በበቂ ሁኔታ አሇመመገብ፣አሇማጥናትና አሇማሰሊሰሌ መንፈሳችን ዯካማ እንዱሆን ስሇሚያዯርገው
በቀሊለ ሌንታክት እንችሊሇን፡፡ኤፌ 3፡17 ሊይ ‹‹በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ እንዴትጠነክሩ…››የሚሌ ግሩም ቃሌ
አሇ፡፡መንፈሳችንም የሚጠነክረው መንፈስ የሆነው ቃሌ ወዯ ውስጣችን ሲገባና ማስተዋሌ ሲበዛሌን ነው፡፡ሇዚህ ዯግሞ
ከቃለ ጋር በቂ ህብረት ያስፈሌገናሌ፡፡
4.ከመንፈስ ቅደስ ዴምጽ ይሌቅ የስጋንና የነፍስን ዴምጽ ስንከተሌ እምነታችንና ጽናታችን ስሇሚሸረሸር በቀሊለ ሌንታክትና
ተስፋ ሌንቆርጥ እንችሊሇን፡፡ስሇዚህ ስሜቶቻችን፣ነፍሳችንና ስጋችን የሚሇንን ሳይሆን መንፈስ የሆነው ቃሌ የሚሇንን
ሇመሆንና ሇመተግበር መጨከን አሇብን፡፡ይህ ዯግሞ ትሌቅ ዱሲፕሉን ይፈሌጋሌ፡፡

5.ራእይ ወይም መገሇጥ ሲጠፋ ሌንታክት እንችሊሇን፡፡ሮሜ 16፡26 ሊይ እንዱህ ይሊሌ-‹ሇአህዛብ ሁለ የታወቀው ሚስጥር
እንዯ ተገሇጠ መጠን ሉያበረታችሁ ሇሚችሇው ››ይህ ማሇት የወንጌሌ እውነት በበራሌንና በተገሇጠሌን መጠን ነው
እየበረታን የምንመጣው፡፡ በተገሊቢጦሽ መንፈሳዊ ራእይ፣መገሇጥና መረዲት ከህይወታችን ሲጠፋ ህይወታችን በዴግግሞሽ
ይዋጥና ሌንታክት እንችሊሇን፡፡
6.የአጋንንት ተጽእኖ፡-‹‹ባሊጋራችን ዱያቢልስ የሚውጠውን ፈሌጎ እንዯሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችሁ ይዞራሌ››ብል ሀዋርያው
ጴጥሮስ አስጠንቅቆናሌ፡፡አንደና ዋነኛው መንገዴ ሉውጠን የሚጠቀምበት መንገዴ ዯግሞ መታከትን ወዯ ህይወታችን
በማስረጽ ነው፡፡አትችሌም፣አይሳካሌህም፣የት አሇ ፍሬህ፣ተሰሚነት የሇህም ፣አርፈህ ብትቀመጥ ይሻሊሌ ወዘተ እያሇ
አእምሮአችንን በመዯብዯብ የጀመርነውን ስራ ሉያስጥሇን ይተጋሌ፡፡ስሇዚህ ነቅተን በሀይሌ መቃወም አሇብን፤በቃለ ሰይፍም
መዋጋት ይኖርብናሌ፡፡
እንዯ አዱስ ኪዲን አማኝ እንዲንታክት እግዚአብሄር በክርስቶስ የሚያስፈሌገውን ነገር ሁለ ሰጥቶናሌ(2ጴጥ 1፡2-3)፡፡ነገር
ግን በተግባር ዯረጃ መታከት ወዯ እያንዲንችን ህይወት በተሇያየ መንገዴ ሉመጣ ይችሊሌ በተሇይ ካሊስተዋሌንና
ካሌተጠነቀቅን፡፡ስሇሆነም መታከት ወዯ ህይወታችን እንዲይመጣ የእግዚአብሄርን ቃሌ በማጥናትና በመጸሇይ ከእግዚአብሄር
መንፈስ ጋር በቂ ህብረት ማዴረግ አሇብን፡፡
2 ቆሮ 4፡16 ሊይ ያሇው አንቀጽ ሲነበብ ‹‹ስሇዚህ አንታክትም››ብል ይጀምራሌ፡፡የዚህም ምክንያት ከሊይ እንዲንታክት
የሚያዯርጉ ነጥቦችን በዝርዘር ጠቅሷሌና ነው፡፡ምክንያቶቹም፡ መፈሇግንም ማዴረግን በውስጣችን የሚሰራ መንፈስ ስሊሇ አንታክትም
2ቆሮ3፡18 የምእራፉ መጨረሻ ሊይ ‹‹(መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንዯሚዯረግ )ያን መሌክ እንመስሌ ዘንዴ ከክብር ወዯ ክብር
እንሇወጣሇን››ይሊሌ፡፡ይህ ማሇት በውስጣችን መታከት እንዲይመጣ ይሌቁንም መንፈሳዊ ሇውጥና እዴገት እንዱኖረን
የሚያተጋን መንፈስ ቅደስ በውስጣችን አሇ ማሇቱ ነው፡፡ከዚህ የተነሳ የሚቀጥሇው ምእራፍ 2ቆሮ 4፤1 መጀመሪያ ሊይ
‹‹ስሇዚህ አንታክትም››ይሊሌ፡፡ይህ አባባሌ ከምእራፍ ሶስት ጋር ተያያዥነት እንዲሇው ያሳየናሌ፡፡
 ነገር ግን የሀይለ ታሊቅነት ከእግዚአብሄር እንጂ ከእኛ እንዲይሆን ይህ መዝገብ በሸክሊ እቃ ውስጥ ስሊሇን
አንታክትም
ይህ መዝገብ ጎማ ተወጥሮ እንዱቆይ በከመነዲሬ ውስጥ ያሇው አየር እንዯሚጠቅም ሁለ በውስጣችን ያሇው
መዝገብ(ባከማቸነው ሌክ)ከመታከትና ተስፋ ከመቁረጥ ይጠብቀናሌ፡፡የዚህን የመዝገብ በውስጣችን የመኖር ጥቅም ሲገሌጽ
2ቆሮ 4፡8 ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡-‹‹በሁለ እንገፋሇን እንጂ ተስፋ አንጨነቅም፤እናመነታሇን እንጂ ተሰፋ
አንቆርጥም፤እንሰዯዲሇን እንጂ አንጣሌም፤እንወዴቃሇን እንጂ አንጠፋም››ብል ይዘረዝረዋሌ፡፡ትሌቁ ነገር በውስጣችን
ያሇውን እምቅ ሀብት መንገዘቡ ሊይ ነው የኛ ሀሊፊነት ምሳ 15፡6 ‹‹በጻዴቅ ሰው ቤት ብዙ ሀይሌ አሇ››ይሊሌና!
 አንደ የእምነት መንፈስ ስሊሇን(2ቆሮ 4፡13) አንታክትም
ምክንያቱም ኢሳ 7፡9 ሊይ እንዯሚናገር እምነት ጽናትን ያመጣሌና ነው
 የውጭው ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳ የውስጡ ሰውነታችን እሇት እሇት ስሇሚታዯስ(2ቆሮ 4፡16)አንታክትም
ይህ ቃሌ በተሇይ በክርስትና ህይወታችን ዋና ቁሌፍ ነገር ነው፡፡መታከት እና መሰሊቸት ወዯ ህይወታችን እንዲይመጣ ጠበቅ
ያለ ጸልቶች ያስፈሌጉናሌ፡፡የምንጸሌያቸው ጸልቶች ሌክ ባትሪ ሲዯግም በአላክትሪክ ቻርጅ እንዯሚዯረግና እንዯገና ሉሰራ
እንዯሚችሌ ሁለ ስንጸሌይ(በተሇይ በመንፈስ ስንጸሌይ) እንታነጻሇን፤ሀይሊችን ይጨምራሌ፤ተስፋችን ይታዯሳሌ ብልም
እንዯገና ሇቀጣይ ስራዎች እንጠናከራሇን፡፡ይህ ዱሲፕሉን የሚያስፈሌገውና በቀጣይነት ያሇማቋረጥ መተግበር ያሇበት
ሀሊፊነታችን ነው፡፡ሇዚህ ነው ‹‹እሇት እሇት ይታዯሳሌ››ብል የሚናገረው-የእሇት ተእሇት ተግባር!
በክርስትና ህይወታችን መታከት ሉመጣ እንዯሚችሌ ከሊይ ባለ አንቀጾች ሊይ ጠቅሻሇሁ፡፡በእንዯዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ
ስንሆን ምን እናዴርግ ሇሚሇው ስዴስት ተግባራዊ እርምጃዎችን በመጥቀስ ጽሁፌን እጨርሳሇሁ፡ ጠንከር ያሇ የጸልትና የጽሞና ጊዜዎችን እንያዝ(ከጾም ጋር ቢሆን የበሇጠ ይመረጣሌ)
 ካሇንበት ሁኔታ ጋር የሚሄደ አነቃቂ መንፈሳዊ ጽሁፎችን እናንብ፤መጽሀፍ ቅደስን በሚገባ እናንብ፣እናጥና
እናሰሊስሌ
 ከእኛ በሚሻሌ የክርስትና ህይወት ሊይ ካለ ባሌዯረቦች ጋር በመገናኘት እንመካከር እንጸሌይ
 የጠሊት ተጽእኖ ሉኖር ስሇሚችሌ እራሳችንን ትሁት አዴርገን ይጸሇይሌን
 የአጋንንትን ምሽግ ሇማፍረስ በእምነት እየተቃወምን እንጸሌይ
 የተቀቡ ስብከቶችንና ትምህርቶችን እንስማ
የሀይሌ ምንጫችን እግዚአብሄር በመሆኑ ፊቱን በመሻትና በእግሩ ስር በመሆን ስንጠባበቀውና ስንፈሌገው ታማኝ ነውና
ይመጣሌ፤ያዴሰናሌም፡፡ኢሳ 40፡31 ሊይ‹እግዚአብሄር የዘሊሇም አምሊክ የምዴር ዲርቻ ፈጣሪ ነው አይዯክምም አይታክትም
ማስተዋለም አይመረመርም፡፡ሇዯካማ ሀይሌን ይሰጣሌ ጉሌበት ሇላሇውም ብርታትን ይጨምራሌ፡፡ብሊቴኖች ይዯክማለ
ይታክቱማሌ ጎበዛዝቱም ፈጽሞ ይወዴቃለ እግዚአብሄርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ሀይሊቸውን ያዴሳለ››የሚሌ
ግሩምና ዴንቅ የተስፋ ቃሌ አሇን፡፡ይህ የተስፋ ቃሌ በህይወታችን እንዱሰራ መትጋት ይኖርብናሌ፡፡መታወቅ ያሇበት ነገር

ሁሊችንም ሌንታክት፣ሌንሰሇች፣ተስፋ ሌንቆርጥ እና ሌንዯክም እንችሊሇን ነገር ግን በዚህ ጊዜ ወዯ ጌታ ዘወር ብሇንና ወስነን
በትግእስት ጸጥታና ቆይታ በጸጋው ዙፋን ፈት ጊዜን ብንወስዴ እግዚአብሄር የምህረት አምሊክ ነውና ያዴሰናሌ ያበረታናሌ
እንዯገናም በክንፍ እንዴንወጣ ያዯርገናሌ፡፡ጉሌበትን የሚያዴስና የሚያበረታ አምሊክ ከዘሊሇም እስከዘሊሇም የተባረከ ይሁን!

