Jan 26,2014

የሚሰማ ጸልት
በምዴር ሊይ እኛ ክርስትያኖች በተሇያየ ቋንቋ ወዯ አምሊካችን ጸልትን እናቀርባሇን፡፡በጌታችን ፊት የማይቀርብ የጸልት አይነት
የሇም፡፡ዋናው ቁም ነገር መጸሇያችን ሊይ ሳይሆን እግዚአብሔር የሌብ አምሊክ ነውና፤ምሳ 21፡2፡- ‹‹የሰው መንገዴ ሁለ በዓይኑ ፊት
የቀናች ትመስሇዋሇች እግዚአብሔር ግን ሌብን ይመዝናሌ›እንዯሚሌ የምንጸሌይበት የሌብ ይዘት(motive) በእግዚአብሔር ዘንዴ
ይመዘናሌ፡፡ስሇዚህ መጸሇያችንና ፎርማሉቲ ማሟሊታችን ሳይሆን በእርሱ ፊት ሞገስ ያገኘ ጸልት መጸሇያችን ነው የሚጠቅመን ፡፡ማሇቴም
ሰውን ሌናታሌሌና ሌናስመስሌ እንችሌ ይሆናሌ ብልም የጸልት ሰዎች ሁለ ሌንባሌ እንችሊሇን ነገር ግን እግዚአብሔር ፍጹም
አይታሇሌምና፤በእርሱ ፊት ፍጥረት ሁለ የተገሇጠ እና የተራቆተ ነውና(እብ 4፡13) ጸልታችን ጣራ ሊያሌፍ ይችሊሌ፡፡
1ዮሀ 3፡21-22 ጸልታችን እንዱሰማ ካስፈሇገ ሌናዯርጋቸው የሚገቡን ሁሇት መርሆዎችን የያዘ ቃሌ ነውና ሌጥቀሰው፡፡እንዱህ ይሊሌ ፡‹‹ወዲጆች ሆይ ሌባችንስ ባይፈርዴብን በእግዚአብሔር ዘንዴ ዴፍረት አሇን፤ትእዛዙንም የምንጠብቅና በፊቱ ዯስ የሚያሰኘውን የምናዯርግ
ስሇ ሆንን የምንሇምነውን ከእርሱ እናገኛሇን፡፡››አዎ ትእዛዙን መጠበቅ እና በፊቱ ዯስ የሚያሰኘውን ማዴረግ ቅዴመ ሁኔታዎች ናቸው
ጸልታችን እንዱሰማ ካስፈሇገ፡፡በተጨማሪም እንዯ ፈሇግን እየሆንን ሌባችን በምናዯርጋቸው ስህተቶች እየፈረዯብንና በሀጢያት ክስ
ውስጣችን እየታመሰ የምንጸሌያቸው ጸልቶች በፍጹም እንዯማይሰሙ ነው የሚነግረን፡፡
የሚሰማ ጸልት ምን አይነት ነው የሚሇውን ጥያቄ በጥሩ መሌኩ ሉመሌስሌን የሚችሌ ቃሌ መዝ 17፡1-4 እና 15 ሊይ እናገኛሇን፡፡ይህ
መዝሙር ሲጀምር “የዲዊት ጸልት”ብል ነው የሚጀምረው፡፡ዲዊት እግዚአብሔርን በሚገባ ያውቅ የነበረ ሰው ስሇነበር ጸልት ምን አይነት
መሆን እንዲሇበት ጠንቅቆ ያውቅ ነበር፡፡መዝ 17፡1-4 ሊይ ያሇውን ዘርዝሬ ሳስቀምጥ የሚሰማ ጸልት የሚከተለትን መርሆዎች
እንዯሚፈሌግ እርግጠኛ ነኝ፡፡እነርሱም፡1ኛ፡-በተንኮሇኛ ከንፈር ያሌሆነ ጸልት(ቁጥር 1)
2ኛ፡-በጌታ ፊት ንጹህ ሌብ (ቁጥር 3)
3ኛ፡-በሰው ጉዲይ የማይቀባጥር የህይወት ምሌሌስ(ቁጥር 4)
4ኛ፡-ጭንቅ የሆኑ መንገድቹን ሇመጠበቅ የጨከነ ማንነት (ቁጥር 4)
5ኛ፡-በጽዴቅ ፊቱን የሚያይ ህይወት(ቁጥር 15)-ይህ መርህ ከ 1ኛ እስከ 4ኛ ያለትን ያቅፋሌ
ዲዊት እነዚህን መርሆዎች አሟሌቶ ነው ቁጥር 6 ሊይ ‹‹ጆሮህን ወዯ እኔ አዘንብሌ ቃላንም ስማ››ብል የጸሇየው፡፡በዚህ ቃሌ ሲታይ
የብዙዎቻችን ህይወትና አረማመዴ ብዙ የሚጎዴሇው ይመስሇኛሌ፡፡እነዚህ ከሊይ የተዘረዘሩት አምስቱ ነጥቦች ሇጸልታችን ዋና ማገር
እንዯሆኑም ሌናስብ ይገባናሌ፡፡ስሇዚህ ሌመናን እና ምሌጃን ከማቅረባችን በፊት በጌታ ፊት ያሌተስተካከሇና የተበሊሸ ነገር ካሇ ሇጌታ ሌብን
በመክፈት በሚገባ ሌናስተካከሌና ሌንጸዲ(1ዮሀ 1፡9)ይገባናሌ ብዬ አምናሇሁ፡፡የሚቀጥለት ሶስት እርምጃዎችም ወሳኝ ናቸው፡1.መናዘዝ (confession)
2.ሙለ በሙለ መመሇስ (repentance)

3.ወዯ ኋሊ ሊሇመመሇስ መጽናት (perseverance)
እነዚህን እርምጃዎች በትክክሌ ወስዯን ህይወታችን ስናስተካክሌ ብቻ ነው ጸልታችን የሚመሇሰው ብልም ጌታን የማየትና ክብሩንም
አይተን የመጥገብ እዴሌ የሚኖረን፡፡መዝ 66፡16-20 ሊይም ተመሳሳይ ሀሳብ ያሇው ነገር ተጽፎሌናሌ፡፡እንዱህ ይሊሌ፡-‹‹እግዚአብሔርን
የምትፈሩት ሁለ ኑ ስሙኝ፤ ሇነፍሴ ያዯረገሊትን ሌንገራችሁ።በአፌ ወዯ እርሱ ጮኽሁ በአንዯበቴም አመሰገንሁት።በሌቤስ በዯሌን አይቼ
ብሆን ጌታ አይሰማኝም ነበር።ስሇዚህ እግዚአብሔር ሰማኝ፤ የሌመናዬን ዴምፅ አዯመጠ።ጸልቴን ያሌከሇከሇኝ ምሕረቱንም ከእኔ ያሊራቀ
እግዚአብሔር ይመስገን።››እጅግ አስዯናቂ ቃሌ ነው፡፡ዲዊት ጸልቱ ያሌተከሇከሇበትን ሚስጥር ቁጥር 18 ሊይ አስቀምጦሌና እንዱህ
ብል፡-‹‹በዯሌን በሌቤስ አይቼ ብሆን ጌታ አይሰማኝም ነበር››ይህንን ጥቅስ የእንግሉዝኛ መጽሀፍ ቅደስ(ESV)እንዱህ ነው የሚሇው፡‹‹If I had cherished iniquity in my heart ,the Lord would not have listened››
‹‹cherish›› የሚሇው የእንግሉዝኛ ቃሌ ትርጉም አቅፎ መያዝ፣ዯብቆ ማቆየት፣ጠብቆ መያዝ ወዘተ የሚሌ ሀሳብ ያሇው ሲሆንና ቃለ
ሳንናዘዝ ውስጣችን ዯብቀን የያዝነውን በዯሌ የሚጠቁም ሲሆን ወይም ዯጋግመንም ርምጃ ሳንወስዴበት የቆየም ሉሆን እንዯሚችሌ ነው
የሚያሳየን፡፡እናም እንዯሚከተሇው አብራርቶ መተርጎም የሚቻሌ ይመስሇኛሌ፡-‹‹በሌቤ በዯሌን ዯብቄ/አቅፌ/ይዤ ቢሆን ጌታ
አይሰማኝም ነበር››ስሇዚህ በጌታ ፊት በዯሌንና ሀጢያትን ሳንናዘዝና በሚገባ ከህይወታችን ሳናስወግዴ ጌታ አይሰማንም ማሇት ነው፡፡
ያዕቆብ 4፡3 ሊይ ዯግሞ ላሊ ጸልታችን ሊይሰማና ሉከሇከሌ የሚችሌበትን ምክንያት እናገኛሇን እንዱህ በማሇት፡-‹‹በምቾቶቻችሁ ትከፍለ
ዘንዴ በክፉ ትሇምናሊችሁና አትቀበለም››በዚህ ቃሌ ብርሀን ሲታይና ብዙው ጸልታችን ስረ መሰረቱ ሲፈተሽ ከስስት፣ከራስ ወዲዴነት እና
ከክፋት ጋር የተያያዘ በመሆኑ ጸልታችን ይከሇከሊሌ፡፡ስሇዚህ አንዴ ጸልት ስንጸሌይ ሶስት ነገሮችን መጠየቅ አግባብነት አሇው ብዬ
አምናሇሁ፡፡እነርሱም፡1. የሚጸሇይበት ጉዲይ ሇእግዚአብሔር ክብር ይሆናሌ ወይ ?
2. እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ ነው ወይ እየጸሇይኩት ያሇው?
3. ሌቤን የሚፈርዴብኝ ጉዲይና ክስ የሇም ወይ?
በላሊ በኩሌ ብዙ ጊዜ የምንጠይቃቸው ነገሮች ረዘም ያሇ ውጤት(long term effect) ስሇሚኖራቸው በጥንቃቄ ማሰብም መሌካም
ነው፡፡መዝ 106፡15 ሊይ ‹‹የሇመኑትን ሰጣቸው ሇነፍሳቸው ግን ክሳትን ሊከ›› እንዯሚሌ አንዲንዳ የምንጠይቀውን በትክክሌ ባሇማወቅ
ጌታን ስናስቸግር የፈሇግነውን አግኝተን ህይወታችን ሉጎዲም ይችሊሌ ፡፡

በመጨረሻም ነገሬን ሇመቋጨት ጸልታችን እንዱሰማ ካስፈሇገ ሌናዯርግ የሚገቡንን ተግባራዊ ነገሮች አስቀምጬ እጨርሳሇሁ፡1.ጸልታችን ከስስት ከራስ ወዲዴነት እና ከክፋት የጸዲ ሇመሆኑ ሌብን በሚገባ መፈተሸ እጅግ መሌካም ነው
2. በሌባችን እየተንገዋሇሇ በጥሩ ሁኔታ ሳንናዘዝ እያዴበሰበስን የያዝነው ሀጢያት ካሇ በሚገባ መናዘዝ ይገባናሌ ምሳ 28፡13 ሊይ እንዱህ
እንዯሚሌ፡- ‹‹ሀጢያቱን የሚሰውር አይሇማም የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምህረትን ይቀበሊሌ››
‹‹አይሇማም››የሚሇው ሃሳብ በዚህ የመሌእክት አውዴ ‹‹ጸልቱ መሌስ አያገኝም ወይም ጸልቱ አይሰማም›› የሚሌ ትርጉም ሉኖረው
ይችሊሌ

3. ጭንቅ የሆኑ መንገድቹን ሇመከተሌ በሚገባ መጨከን ይገባናሌ!
ጌታ ይርዲን!!
በቀሇ በሊቸው(ድ/ር)
240-330-5004
Beke_abay@yahoo.com

