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አዘጋጅ ፡ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን 

የመጽሐፉ ስም ፡ ተከታታይ ጽሑፎች በመንፈሳዊ 
ሕይወት 
አጀማመር፡፡ 

የሰላም ኃላፊነት 
 አዘጋጅ ፡ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን 
ማሳሰቢያ ይህንን መጽሐፍ ለመረዳት ያመቻችሁ 

ዘንድ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለውን እትም ብታነቡ 
መልም ነው ምክንያቱም ጽሑፎቹ ተከታታይ ናቸው፡
፡  

 
  

*ይህንን መጽሐፍ ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ 
በቅናሽ ዋጋ እንደሚያገኝ ተስፋ አለን፡
፡ 

*እናንተም ለወዳጆቻችሁ በማከፋፈል 
እንድትረዱን በእግዚአብሔር ስም 
እናሳስባለን፡፡ 
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መቅድም 
     ክርስቶስ የሰላም ንጉስ፣ የሰላም ፈጣሪና የሰላም ጌታ 

ነው።  ጭንቀታችንንና ድካማችንንም ለማቅለል ውደኛ 
መጧል። ማንኛውንም ጭንቀት ሆነ ሃሳብ ምንም ያህል እንደ 
እጃችን ጸጉር የቀለለ ቢሆን እንኳን የእኛ ጉዳይ እሱ ጉድይ 
እንደሆነ ነግሮናል። ሰላማችን እንድናጣ የሚያደርገን 
የመጀመሪያው ነገር ጭንቀትና ሃሳብ ነው። ብዙዎቻችን 
ከሕይወት ውጣ-ውረድና ክብደት እንዲሁም ከኃላፊነት 
መብዛት የተነሳ ሳናስበው ወደ ጭንቅትና ስጋት ውስጥ 
እንገባለን። «እትጨነቅ፣ ርስህን ጠብቅ፣ ብዙ አታስብ፣…» 
የሚሉና የመሳሰሉትን ምክሮች እናገኛለን። የሆነው ሁኖ ግን 
ለዚህ ተግባርዊ ልምምድ አስፈላጊና ከባዱም ነገር ነው። በዚህ 
ጽሑፍ ውስጥ ከጭንቀትና ከሃሳብ ነፃ የሚያወጡ የሕወይት 
ተግባርዊ ሒደቶችን እናገኛለን። ጽሑፉ በመንፈሳዊ ጉዞአችን 
የሚረዱን የተግባርዊ ሒደቶችንን ጥርቅም ነው። ስለዚህ 
ለተሻለ ውጤት ተራቀደሙንና አካሔዱን ተብቃቹህ ብታነቡት 
ጥሩ ነው። ሞክሩት ከእግዚአብሔር ጸጋ ጋር በመንፈሳዊ 
ሕይወት ውስጥ ማደግንና መስፋትን ልምምድ ታደርጋላቹሁ። 

ጌታ ኤየሱስ ክርስቶስ ከሃሳብና ከጭንቀት ሸክም ነፃ 
ያውጣን፤ በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማሪያም ምላጃ 
ሰላምን ይስጠን፤ የቅዱሳንም ምልጃና በረከት አይለየል። 
ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሁን፤ ለዘለአለሙ አሜን። 
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   የዚያን ጠዋት ከነፍስ አባቴ ጋር ቀጠሮ 

ነበረኝ። ወደ እሳቸው እየሔዱኩም ሳለ የተወሰና 
አለመረጋጋት ተሰማኝ። ምን እንደሆነ ምክንያቱ 
ለማሰብ ሞከርኩ ግን ላገኘው አልቻልኩም። ልክ ሃሳቡ 
ውደ አዕምሮየ ሲመጣልኝ ሁሌም እማገኛቸው ቦታ 
ላይ መድረሴና አዎኩኝ። በእጃቸው እያቀፉና እየሳቁ 
ሰላም ካሉኝ በኋላ ለምን የተናደድኩ እንደምመስል 
ጠየኩኝ። 

እኔም፡- ለምን እንዲህ እንደሚሰማኝ አላውቅም 
አባቴ ነገር ግን ፍርሐትና ምቾት ማጣት ይሰማኛል። 

አባታችንም፡- የእኔ ልጅ በቅርቡ ስለውስጣዊ ስላም 
አላወርንም ነበር? 

እኔም፡- አላዎራንም አባቴ፣ አንድ ቀን እንደምናዎራ 
ነበር ቃል የገቡልኝ እናም ያቀን ዛሬ ነው። 

አባታችንም፡- እርግጥ ዛሬ ስለውስጣዊ ሰላም 
እናወራለን። ነገር ግን ከሁሉም መጀመሪያ እስኪ ቀን 
በቀን ከእግዚአንሔር ጋር ያለህ ግንኙነት እንዴት 
እየሔደ እንደሆነ ንገረኝ? 

እኔም(ፊቴ ቀይ ሆኗል)፡- እእእ..የተረበሸ ነው። 
አንዳንዴ በደንብ እጸልያለሁ አንዳንዴ ደግሞ 
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እሰንፋለሁ። ሆኖም ግን ጠዋት ስሙን ሳልጠራ 
አልውልም። 

   አባታችንም፡- ጥሩ ነው ልጄ። ሁሌም በማለዳ 
የእርሱን ስም መጥራት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። 
ለውጡን ለማየት ቢረዝምብህም በፍጹም 
እንዳታቆም፤ እግዚአብሔር ይመልስልሃል አንተም 
ፍቅሩን ታያለህ እርሱንም በደንብ እያወከው 
ትሔዳለህ። ነገር ግን በቀን ውስጥ ለፈጣሪህ ያለህ 
ሰዓት ትንሽ ነው። በጸሎት በጠነከርክና ከፈጣሪ ጋር 
በአዎራህ ቁጥር በዛዉም ልክ መንፈሳዊ ሕይወት 
እየተገለጸልህና እያወከው ትሔዳለህ። ለመንፈሳዊ 
ሕይወትም ጤንነት ተቃሚ ነገር ነው። በሰነፍክ ጊዜ 
ደግሞ በመንፈሳዊ ሕይወት ወደ ኋላ ትሔዳለህ። 
መቸም ቢሆን በመንፈሳዊ ህይወትህ ወደ ፊት አንድ 
እርምጃ መሔድ እንዳለብህ አትዘነጋ፤ ማንም ቢሆን 
ባንዴ ፂሙን ያሳደገ ሆነ ጡንቻ ያወጣ የለም። 
ከመኝታ በፊፍትስ አንድ ጥቆስ የማንበብና ራስን 
እንደገና የመገንባት ልምምድህ እንዴት ነው? 

   እኔም፦ ውይ አባቴ ራስን ማለማመድ 
ስለሚባለውን ጭራሽ ረስቸዋለሁ፤ አንድ ጥቅስ 
ከመኝታ በፊት ስለሚለው ግን ያዎራን አይመስለኝም። 

   አባታችንም፡- እራስን እንደገና መገንባት ማለት 
ልጄ በየቀኑ ንስሐ መግባት እና በእግዚአብሔር 
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ምህረትንና አንተን መቀበል ማመን ማለት ነው። 
በየጊዜው የሕይወት ተለምዶህ አድርገው፣ዛሬ 
ብትረሳው ለነገ አስታውሰው፣ ነገ ብትረሳው ደግሞ 
በሦስተኛው ቀን አትርሳው። ጥቅሱንም እንደዚሁ 
ደግመህ ደጋግመህ እስክትተኛ ድረስ በለው። ብዙን 
ጊዜ ከመተኛትህ በፊት ያሰብከውን ነገር ነውና 
የምታልመው ይህ የአዕምሮ ደስታን ይሰጥሃል። 
የመንፈሳዊ አባታችን ቅዱስ ዩሐንስ እንዲህ 
ብሏል«የተባረከ ሰው ማለት በተኛ ጊዜ በአፉ ቅዱስ 
ቃሉል የያዘና ሰይጣን ጭራሽ ሊደርስበት የማይችለው 
ሰው ነው» 

እኔም፦ የእርስዎን ቃል ተግባርዊ ባደርግ ሕይወቴ 
የተሻለ እንደሚሆን አውቃለሁ አባቴ፣ እባክዎን 
ይጸልዩልኝ። አሁን ደግሞ ስለውስጣዊ ሰላም 
ይነግሩኛል አባቴ? 

አባታችንም፡- መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስን 
የሰላም ንጉስ፣የሰላም አምላክ፣ የሰላም ጌታ እና ሰላምን 
የሚሰጥ ሰላም ፈጣሪ ይለዋል። 

እኔም፦ ይገርማል! 
አባታችንም፡- አዎ የእኔ ልጅ፣ ሰላም ልክ ሁሉም 

ፍጥረት ጥገኛ እንደሆነበት አየር የሁሉም ጥሩ ነገሮች 
መገኛ ነው። አስበው አየሩ ቢበከል ሁሉም የሰው ልጅ፡ 
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እንስሳት ሆኑ እጽዋት በሕይወት መቆየት የሚችሉ 
ይመስልሃል? 

እኔም፦ እሱማ እንዴት ሆኖ! 
አባታችንም፡- ውስጣዊ ሰላምም ልክ እንደዚሁ ነው 

የእኔ ልጅ። ልብህ ውስጥ ሰላም ከሌለ እዴት መጸለይ 
እንዳለብህ አታውቅም፤ ግራ ትጋባለህ፤ ለሰዎች 
ትግስት የሚባል ፈጽሞ አይኖርህም፣ትጨነቃለህ 
መንፈስህም ይታወካል፤ የተረጋጋ ሕይወት የሚባል 
ፈጽሞ አታውቅም። ልክ በንግድ ስራ እንደሚባለው« 
ሰላም ከሌለ እድገት የለም» ጦርነት ካለ ምንም አይነት 
አዲስ ልማት አይኖርም ትምህርት ቤትም መንገድም። 
የሁሉም ሀገሮች ምንጭ ከጦርነትና ከጦር መሳሪያ ጋር 
የተያያዘ ነው። ነገር ግን እንዲያው ዝም ብሎ ሳይሆን 
እውነተኛ የሆነ ውስጣዊ ሰላም ያስፈልጋል። 

እኔም(እንቆቅልሽ ሆኖብኝ ጠየኩኝ) ፦ ምን ማለት 
ነው? 

አባታችንም አብራሩልኝ፦ አንድን ሰው በውጭ 
ስታየው ፍጽም መልአክ ሊምስል ይችላል ምክንያቱም 
ደስተኛ መስሎ ለመታየት። ነገር ግን ውስጡ በንዴትና 
በሀዘን ለመፈንዳት እንደሚጠባበቅ እሳተ-ጎሞራ 
ነዷል። ይህን ስልህ አንድ አባት ስለ ውስጣዊ ሰላም 
የነገሩኝ ታሪክ ትዝ አለኝ። 
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እኔም(ደግሜ ጤየኩ)፦ ምንድን ነው አባቴ? 
አባታችንም፡- እኒህ አበት እንዲህ አሉ። የዩኒቨርስቲ 

ተማሪ እያሉ ለጉቡኝት መጓዝን ያዘወትሩ ነበር። 
አንዱም ጉዛቸው ወደ ሊባኖስ ነበር፣እናም ሳላማ 
የሚባል ልጅ ተዋወቁ። ሰላማ ፀባየኛ፣ተጫዋች፡ 
መንፈሳዊ ስውና ዲያቆን ነበር። ስለዚህም ሁሉም ሰው 
ይወደዋል። የሆነ ቀን ወደ ተራራ ይወጡና የጥንድ 
ዛፎችን ውበትና ተራራውን ያለበሱት የአረንጓዴ 
ሳሮችን ውበት አድንቀው ይመለሳሉ፣ የተቀረውን 
ሰዓት ሆቴሉ ውስጥ ነበር ያሳለፉት። እኒህ አባት 
ሰላማና አንድ ወንድማአው አንድ ክፍል ውስጥ ነበር 
ያረፉት። ከመተኛታቸን በፊት አብረው ያዎራሉ፣ 
ይስቃሉ፣ ይጸልሉ ከዛም ይተኛሉ። ነገር ግን ሳላማ 
ከተኛ ከአስራ አምስት ደቂቃ በኋላ በእንቅልፍ ልቡ 
ሲቃጂና ሲጮህ በተደጋጋሚ አስተዋሉ። አንደኛው 
ልጅ ቀሰቀሰውና ድህና መሆኑን ጠየቀው።«አይ ደህና 
ነኝ፣ደህና ነኝ» አለው። ነገር ግን ነገሩ ሲደጋገም እኒህ 
አባት ሰላማን ጠርተው ምን እንደሆነ ጠየኩት።«ምንም 
ነገር የለም ዝም ብየ ነው» አለው። እኒህ አባትም« 
ሰላማ  እኛ ወንድማማቾች ነን ልታምነኝ ይገባል» ብሎ 
አቀፈው። ሰላማም በመጨረሻ ግልጽ ሆነለት«ሰዎችን 
ስላስደስትኩና ስላሳኩኝ ድስተኛ እመስልሃለሁ? 
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ውስጤ በጣም ደክሞል። እግዚአብሔር ምህረት 
እንዲልክለኝ ይጸልዩልኝ።» 

አባታችን ይህን ሲነገሩኝ በስተመጨለሻ የገባኝ ነገር 
ቢኖር ይህ ታሪክ እኔና ብዙ ሰዎችን እየተጋፈጥን ያለው 
እውነታ ነው! ውስጣዊ ሰላም በውጫዊ ገጽታ ሊለካ 
አይችልም። ነገር ግን አባቴ እንዴት ነው ውስጣዊ 
ሰላም ሊኖረኝ የሚችለው? ብየ ጠየኩኝ 

እንዲህ አሉኝ፦ ሦስት መንገዶች አሉ፡ 
 
 

   
እኔም፦ ምን ማለት ነው የጠዋት ሰላም? 

አባታችን፦ የጠዋት ሰላም ማለት «የሰላም 
ኃላፊነት» ማለት ነው። ሁሌም ስንነሳ ዛሬ ትምህርት 
አለኝ፣ከባድ ገለጻ አለኝ፣ፈተና አለኝ፣ከስራምጋር 
ስላለን ችግር፣ ስለልጆችን ስለኑሮ ውድነት ከርሳችን 
ጋር እያዎራለን ልባችንን ዝቅ እናደርገዋለን። ነገር ግን 
አንድ ቃል ያድሰናል (መ. ምሳሌ ፲፪፡፳፭). መስታዉት 
ላይ ቁመህ ስትመለከት የ20 ዓመት ጎርማሳ ሰው 
ትመለከታለህ ነገር ግን ብዙ ከማሰብህና ከመጨነቀህ 
የተነሳ የ70 ዓመት ሽማግሌ ነው የምትመስለው። 
መጽሐፍ ቀዱስ እንዲህ ይለናል« ትካዜኽን 

 የመጀመሪያው ነገር የጠዋት ሰላም 
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በእግዚአብሔር ላይ ጣል፣እርሱ ይደገፍሀል፤ለጻድቁም 
ለዘለዓለም ሁከትን አይሰጥም»(መ.ዳዊት ፶፭፡፳፪)። 
«እናንተ ደካሞች ሸክማቹህም የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፤ 
እኔም አሳርፋችኋለሁ። (ማቴ. ፲፩፡፳፰). 

ከዕለታት በአንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ 
ከደቀመዛምረቱ ጋር ተቀምጦ ሳለ (ይመስለኛል) ሸክም 
በዝቶባቸው ነበርና አይናቸው በስጋት ግራና ቀኝ 
ያማትር ነበር። እሱም ጠየቃቸው«ስለምን የተረበሸ 
ትመስላላቹህ?! ተነሱና ተመልከቱ፡ ተመልከቱ! 
»አላቸው እናም ምን እንደተመለከቱ ጠየቃቸው። 
እነሱም «ወፍ አየን» አሉ። እርሱም መልሶ « እነዚህ 
ወፎች አያርሱም አያጭዱም፡ የእህል መጋዘንም 
የላቸውም እናም የእናንተ አባት ይመግባቸዋል። 
እናንተ ከብዙ ወፎች የተሻለቹ ናቹህ፤ የራሳቹህ ጸጉር 
እንኳን ያስጨንቀዋል» 

አባታችን ወደ ጸጉራቸው አየጠቆሙ«ስለዚች ሽበት 
እንኳን ያስባል» አሉኝ። 

እኔም በአድናቆት ጥያቄ ጠየኩኝ፦ እና ይህ ጸጉሬ 
የተቆጠረ ነው? 

አባታችን፦ አዎ የእኔ ልጅ እውነት ነው፣ የራሳችን 
ጸጉረ አንድ በአንድ የተቆጠሩ እና የማሳስቡ ናቸው። 
አንዲት እድሜ ጠገብ አዛውንት እህል ለመሸጥ በአንድ 
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ከተማ ወስጥ ወደምትገኝ ሰፈር ለመጓዝ ባቡር ላይ 
ተሳፈሩ። እዛ ያሉ ሰዎችም«እመቤት ቅርጫትሽን 
አስቀምጭና ቁጭ በይ፣ አሁን ባቡሩ ውስጥ ነሽ» 
አሏቸው። እሳቸውም «ባቡር ውስጥ? » እነሱም« አዎ 
ባቡሩ እርስዎንም እቃዎትዎንም በደንብ ይይዛል» 
ከዚያም እንዲህ አሉ እሳቸው «እንዲያ ከሆነ 
አልሔድም ምክንያቱም እቃየን ካዎረድኩኝ ተመልሶ 
ለመምጣት እሽ ላይል ይችላል» ከዛም ደግመው 
እቃቸውን እንዲያስቀምጡ አልጠየቋቸውም፡ 

   እኔም፦ አባቴ እውነት ይህ ታሪክ ተፈጽሟል? 
   አባታችን፦ አዎ የእኔ ልጅ፣ ሁሌም ስንጨነቅ 

ይህ ይፈጠራል። እግዚአብሔር ከእነሃሳባችንና 
ከእነችግርችን ነው የተሸከመን። በመጽሐፍ ቅዱስም 
እንዲህ ተብሎ ተጽፏል «በግብጻውያን ያደረግኹትን፣
በንስርም እንደተሸከምኳችሁ፣ወደ እኔም 
እንዳመጣችሁ አይታችዋል» (ኦ. ዘጸአት ፲፱፡፬). በኦ. 
ዘዳግምም «ወደዚህም ስፍራ እስክትመጡ ድረስ 
በሔዳችሁበት መንገድ ሁሉ ሰው ልጁን እንደሚሸከም 
አምላክህ እግዚአብሔር እንደሚሸከምህ አይተሃል» 
(ኦ. ዘዳግም ፩፡፴፩).  

ከእለታት በአንድ ቀን አንዲት ትንሽየ ውፍ ከእናቷ 
ጋር ከአንድ ዛፍ ቅርንጫፍ ላይ ቁጭ ብላለች። አንድ 
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ያዘነ ሰው በመንገድ ላይ ሲሔድ ያዩታል። ትንሽየዋ 
ወፍ እናቷን ጠየቀች፡ «እናቴ ይህ ሰው ምን ሆኗል፣ 
የከፋው ይመስላል? » እናቷም መለሰች «ልክ ነሽ የእኔ 
ልጅ ብዙ ችግር ያለበት ይመስላል» ትኝሿም ወፍ 
መልሳ « ልክ እንደኛ አይነት አምላክ ችግሩን ሊፈታለት 
የሚችል ያለው አይመስላም» እንትየዋ ወፍም « አዎ 
የእኔ ልጅ ያለው አይመስልም» 

ዎፎች ሲያጫውቱን እንኳን ምን ያህል ኩራት 
እንደሚሰማል ይገርማል። እስኪ በሰማይ ላይ በደስታ 
ክንፎቻቸውን እያማቱ ስለሚሔዱ ወፍ እናውራ። 
እነዚህ ወፎች ብር 
ያለው የባንክ ደብተር 
የላቸውም፤ 
የሚተማመንቡት ጓደኛ 
እንኳን የላቸውም፤
የሚኮሩበት የትምህርት 
ደረጃ እንኳን የላቸውም 
ነገር ግን በእግዚአብሔር 
ያምናሉ ልክ ቃሉ 
እንደሚለው «እንደ 
አይኔ ብሌን የምጓጓልህ 

አንዲት እናት ልጇን 
ከወለደች በኋላ ጥላው 
ከምትሔድ ባትወለደው 
ይሻላል፤ ህጻን በሕይወት 
እንዲቆይ የሚመግበው፣ 

የሚንከባከበውና 
የሚያሳድገው 

ያስፈልገዋል። ስለዚህ 
እግዚአብሔር እኛን 

ሊተወን እንዴት ይችላል? 
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የምወድህ ልጄ ነህ፣ የራስህ ጸጉር ቢሆን እንኳን ለእኔ 
ያሳስበኛል» 

እኔም፦እና የሰላም ኃላፊነት ማለት ሁሉን ነገር 
ለእግዚአብሔር ትቼ እኔ ምንም አልስራ? እናም ስኬት 
እስኪመጣና የሆነ ሰው እስኪነግረኝ ድረስ ዝም ብየ 
ልተኛ ልዝናና ማለት ነው? 

አባታቻንም እንዲህ አሉኝ፦ እሱማ እይደለም! 
አእምሮህን የፈጠረ ማን ነው? 

እኔም፦ አምላክ ፈጠረ። 
አባታችን፦ አእምሮህን መጋዘን ውስጥ አስቀምጠህ 

ሁሌም ምን ያህል ቆልጆ እእምሮ እንዳለህ ለራስህ 
አትንገረው። ሁሌም አዲስና ውብ የሆነውን 
አእምሮህን፣ ስጦታህን እና ያለህን አቅም ተጠቀም፤ 
ሰነፍ በመሆን ግዜህን አታባክን። ለተሻለ ችሎታ ያለህን 
እውቀትና ስጦታ ተጠቀም። ልክ መጨነቅ ስትጀምር 
የእግዚአብሔር ቃል አስታውስ «ስለዚህ ስለነገ 
አትጨነቁ፣ ነገ ለራሱ ይጨነቃልና። እያንዳነዱ ቀን 
የራሱ የሆነ ችግር አለው» (ማቴ. ፮፡፴፬). 

ይህን እንዴት በቀላሉ ማመዛዘን እንዳለብን ቅዱስ 
አውግስጥን ገልፆታል፦ 

በመገረም ጠየኩኝ፦ ምንድን ነው እሱ አባቴ? 
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አባታችን፦ በእግዚአብሔር እጅ ሁሉም ነገር 
እናዳለ ጸልይ፣ ስራዎች ደግሞ በአንተ እጅ እንዳሉም 
አድረገህ ደግሞ ስራ! የሚጠበቅብህ ቦታ ላይ 
ለመድረስ ያለህን አቅም ሁሉ ስራህ ላይ አውል። ሰነፍ 
አትሁን ነገሮችንም በታማኝነት ስራ። ምንማረው ጥሩ 
ውጤት ለማምጣት ብቻ አይደለም፤ምንሰራውም 
ከፍተኛ ደሞዝ ለመከፈል አይደለም። የምንማረውና 
የምንሰራው እግዚአብሔር ለስጠን መክሊት ታማኝ 
እንድንሆን ነው። ማሰብና መጨነቅ ስንጀምር ነገሮች 
በእግዚአብሐር እጅ እነዳሉ እርግጠኛ ሁን፤ 
የሚያስፈልጉን መሰረታዊ ነገሮች የእግዚአብሔር 
ኃላፊነቶች ናቸውና። እርሱም ለቃሉ ታማኝ ነው። 

እኔም፦ መልካም ቃል ነው አባቴ ነገር ግን ይህን 
ቃል ተግባር ላይ ለማዋል ሒደቱን ማወቅና 
መለማመድ ያስፈላገኛል። ይህን የሰላም ኃላፊነት 
ለማግኘት ምን ማድረግ አለብኝ? ጭንቀት ውስጥ ስገባ 
ምን ላድርግ?! 

አባታችን፦ ብዙ ነገር አልነግርህም ነገር ግን አንድ 
ምክር ብቻ እነግርሃለሁ። ከተቀበልከው ጥያቄው 
መልስ ይጠብቃል፤ ካልተቀበልከው ደግሞ ሙሉ 
ኃላፊነትን ትወስዳለህ። 

እኔም፦ እና ምንድነ ነው እሱ አባቴ? 
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አባታችን፦ በአቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ የተጠቀሰ ቃል 
ነው፡ 

ሁሉንም ሃሳብ ወደ ጸሎት ቀይረው 
ሁሌም የሚያስጨንቅ ሃሳብ ውስጥ ስትገባ ወደ 

ጸሎት ቀይረው።«በጣም ከባድ ፈተና አለኝ እናም 
ያጠናዉትን ሁሉ ረስቸዋለሁ» ከማለት ይልቅ «አምላክ 
ሆይ በፈተናየ ውጥ እርዳኝ። ጥበብ፣ እውቀትና 
ማስተዋልንም ስጠኝ» በለው። 

ስለኑሮ ውድነት፣በስራ ለይ ስላለብህ ችግር እና 
በቤትህ ውስጥ ስላለብህ ችግር ማማረርና መጨለቅ 
አቁም። ጭንቀት ለመንፈሳዊ ህይወታችን መፍትሔ 
አይደለም። ለጤናችንም ጥሩ አይደለም፡ ጭንቀት 
የሰውነታችንን ደም መጠን በመጨመር ቶሎ 
ለማይድኑ በሽታዎች እንደ የልብ እና ለአእምሮ  በሽታ 
ሊዳርገን ይችላል። 

ይህን ሁሉ ለማስወገድ ፈጣሪን እንዲህ በለው፡ « 
አማላኬ አንተ በሕይወቴ ውስጥ አለህ፣ በነገ ማንነቴ፣ 
ነገ በማገኛቸው ልጆቼ፣ በስራየ በሚገጥመኝ ውስጥ፣ 
በጉዞየ ሁሉ አንተ አለህ። የአንተ ልጅ ነኝና፣ ከአንተ 
ወደ ማንም አልሔድምና፣ ከአንተ ውጭ ችግሬን 
ሊፈታልኝ የሚችል የለምና በፍጹም ከእኔ አትራቅ» 
በለው። 
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ጭንቀቶችህን ሁሉ ወደ ጸሎት ገልብጠው። 
በምትጸልይበት ጊዜም አምላክ እንደሚሰማህ ፍጹም 
እምነት ይኑርህ። እርሱ ሚወድህ ልጁ ስለሆንክ ብቻ 
ነው። 

አንተ ራስህን ከምትወደው በላይ እግዚአብሔር 

አንተን ይወድሃል። 

በሮሜ ፰፡፴፪ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ሐይል 
ያለው ጥቅስ አስቀምጦልናል። 

እኔም፦ ምንድን ነው ይህ ጥቅስ አባቴ? 
አባታችን፦ «ለገዛ ልጁ ያልራራለት ነገር ግን ስለ 

ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ 
ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም? » 

ልክ መጨነቅ ሰትጀምር ራስህን አንክረህ ንገረው፡ 
«ኢየሱስ ክርስቶስ ስለእኔ ኃጢአት ሞቷል። እንዴትስ 
ታዲያ ከክፉ ነገሮች ጠብቆ፣ ችግሮቸን ሁሉ ፈቶ ወደ 
ስኬት አያመራኝም?! ከዚህ በኋላ ማን ሊጨነቅ 
ይችላል የእኔ ልጅ? 

እኔም(እየሳኩኝ)፦ ይቅርታ ያድርጉልኝ አባቴ፡ 
መጨነቅ ማለት ሞኝነት ነው፤ ነገር ግን ከዚህ ሞኝነት 
ጀርባ ያለው ምክንያት ምንድን ነው? 

አባታችን፦ አሁን አሁን የእኛ ችግር መጽሐፍ 
ቅዱስ በስርዓት አለማንበባችን ነው። መንፈሳዊ 

እእ እእእእ እእእ  

እእእእ እእእ እእእእ 

እእእእእ እእ እእ 

እእእ እእእእእእእ  

እእ እእእእ እእእ 

እእእእእእእ

እእእእእእእ?!  

[Sidebars are great for 

calling out important 

points from your text or 

adding additional info 

for quick reference, 

such as a schedule. 

They are typically 

placed on the left, right, 

top or bottom of the 

page. But you can easily 
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ሕይወታችን በጣም ከባድ ነው፤ ፈጣሪ የሰጠንን ልዩ 
ስጦታ አናውቅም፤ የምንኖረው በድህነት ነው። እንዲህ 
የሚባል አባባል አለ፡- 

«አንድ ሰው ባለፀጋ ካለሆነ ድሃ ነው ማለት ነው።» 
እኔም፦ አባቴ፡ ሁሌም በሁሉም ነገር 

የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚጠሩት በጸሎት ላይ ሆነ 
በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ። 

አባታችን፦ በትክከል የእኔ ልጅ። ይህ የቅዱሳን 
ጥንካሬ ምስጢር ነው። አምላክ ችግሮችህንና 
ጭንቀትህን እንዲያስወግድልህ ስትጠይቅ ነው። 
በእዛውም እኔ ከእግዚአብሔር ውጭ ምንም ነገር 
ማድረግ የማልችል ደካማ ሰው ነኝ እያልክ ነው። 
«እግዚአብሔር ይረዳቸዋል፣ያድናቸዋል፣ 
ከኃጢአተኞች እጅ ያወጣቸዋል፣ ያድናቸዋል፣ በእርሱ 
ታምነዋልና» (መ.ዳዊት ፴፯፡፵) አንተ መጸሐፍ ቅዱስ 
ቃል ባለው የእግዚአብሔር ቃል ስትመካ እርሱ ደግሞ 
እምነትን ይሰጥሃል ነገር ግን በአንተ ኃጢአት 
በተሞላው ማንነትህ ወይም በሚለዋወጠው ስሜትህ 
ሳይሆን በእግዚአብሔር በማይለዋወጠው ቃሉ ነው። 

መጽሐፉ እንዲህ ይላል፡ «በነገር ሁሉ በጸሎትና 
በምልጃ ከምስጋና ጋር ከእግዚአብሔር ዘንድ 
ልመናችሁን አስታውቁ እንጅ በአንዳች አትጨነቁ» 
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(ወደ ፊልጵስዮስ ፬፡፮) እንዲሁም «በመከራህም ቀን 
ጥራኝ ፣ አድንህማለሁ አንተም ታከብረኛለህ» (መ. 
ዳዊት ፶፡፲፭). እርሱን ስትጠራ ግራ ከመጋባትና 
ከመጨነቅ ፋንታ ሰላምንና ጸጥታን ታገኛለህ። 
በማንኛውም ከባድ ሕይወት ውስጥ፡  በጭንቀት 
ሰዓት፡ በመከራ ሰዓት አምላክህን ጥራው እርሱ ሰላምና 
መረጋጋትን ይሰጥሃል፣  ሰይጣን ፈጽሞ ሊደርስብህ 
አይቻለውም። 

በማንኛውም ጉዳይ ጸልይ ምኞትህንም ግለጽ ነገር 
ግን ሁሌም በስተመጨረሻ የእግዚአብሔርን ፍቃድ 
ጠይቅ። እንዲህ ብለህም ጸልይ « አምላኬ ምንም 
ቢሆን አንተ ለእኔ የምታስበው የተሻለ ነው» ጌታም 
በጌቴሴማኒ እንዲህ ብሎ ጸለየ 

« አባ አባት ሆይ ሁሉ ይቻልሃል ይህችን ጽዋ ከእኔ 
ውሰድ  ነገር ግን አንተ የምትወደው እንጅ እኔ 
የምወደው  አይሁን አለ» (የማርቆሰ ወንጌል ፲፬፡፴፮ ). 

እውነት ለመናገር ይህ ለክርስቲያኖች ከባድ ነገር 
ነው። 

እኔም፦ እንዴት አባቴ? 
አባታችን፦ ሁሉን ነገር ለእግዚአብሔር ማራገፍና 

ሙሉ በሙሉ ማስረከብ። 
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በእኔም፦ ይህ ከባድ ነገር ነው ብየ አላስብም። እኔ 
አሁን ሁሉን ነገር ለእግዚአብሔር መተው እወዳለሁ። 

አባታችን፦ ይህ ለማለት ቀላል ነው ነገር ግን 
በከባዱ ሰዓት ላይ ስትሆን እንደማትተወው ልብህ 
ምል ያህል እርግጠኛ ነው። ለምሳሌ አንዲትን ልጅ 
ወደድክና ማግባት ፈለክ፣ በእውነት የእግዚአብሔር 
ፍቃድ ትጠየቃለህ ወይስ ልብህን ትከተላለህ? 
ስደትንስ ስታስብ እግዚአብሔርን ስለፍላጎትህ 
ትጠይቀዋለህ ውይስ ስደትን በመሻት ልብህ ጸንቷል? 
የምትማረውን የዮንቨርስቲ ትምህርት ወይንም 
ውትድራን መሔድ ስትፈልግ የእግዚአብሐየርን ሃሳብ 
ጠይቀሃል? በዚህ ነው ልጄ ራስህን የምትመረምረው 
ምክንያቱም ይህ ቃል ብቻ አይደለም። 

እኔም፦ እንዴት? 
አባታችን፦ ዝም ብለህ «ለእግዚአብሔር ፍላጎቴን 

አስገብቻለው ወይንም ነግሬአለሁ» በማለት ሌቱንም 
ሙሉ ይሆናል ብለህ በጭንቀት መጠበቅ የለብህም። 
አምላክ እንዲመረጥልህ የምታቀርብለት ነገር የግድ 
ያስፈላጋል! 

እኔም፦ ልክ ነዋት አባቴ፣ ይህ ነው ለክርስቲያኖች 
ከባዱ ነገር። እንዴት ነው ታዲያ በተግባር ሁሉን ነገር 
ለእርሱ መስጠት የምንችለው? 
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አባታችን፦ ልክ እንዳልነው ሁሉን ምኞትህንና 
ህልምህን ለእግዚአብሔር ንገረው ነገር ግን 
በስተመጨለሻ «አምላክ ሆይ ማንኛውንም ለእኔ 
ያልከውን መልካም ነገር አድርግለኝ» በለው። 

እኔም፦ ነገር ግን አባቴ እንዴት ነው አሁንም 
እንደተረበሽኩ ብቆይስ? 

አባታችን፦ እርግጥ በአንዴ ፍጹም ሰላም ሊሰማህ 
አይችልም። መረበሽና መፍራት አንተን መዋጋት 
አያቆምም። 

እኔም(በመገረም)፦ እና ምንድነው ማድረግ 
ያለብኝ? 

አባታችን፦ እንዳልኩህ ሃሳብህንና ጭንቀትህን ወደ 
ጸሎት ቀይረው፣ ምንም ቢሆን ምንም ጸሎትህን 
አጥብቀህ ያዝ መቸም ቢሆን አታቁም። 

ከህመምህ ሊያስታግሱህ የሚችል ነገር ቢሆን 
እግዚአብሔር ማመን ነው። 

 እግዚአብሔር አንተ ራስህን 
ከምትወደው አብልጦ እርሱ ይወድሃል። 

 እግዚአብሔር ኃያል ጠንካራ 
ነው ሁሉን ማድረግ ይቻለዋል። 

 እግዚአብሔር ቸርና ደግ ነው። 
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ታዲያ ከዚህ ሁሉ በኋላ ስለምን በፍርሃት ስጋት 
ትሰቃያለህ? 

እኔም፦ እና ይህ አንድ ነገር ነው በጭንቀትና 
በሃሳብ ግዜ ሰላምን የሚሰጠን? ሌላ ተግባራዊ 
አካሔድ እፈላጋለሁ እባክዎትን። 

አባታችን፦ የእኛ ችግር በዚህ ዘመን የእኔ ልጅ ብዙ 
እንሰማለን ነገር ግን ምንም አናደርግም። የምናገኘው 
በሰማነው መጠን ልክ ወይም በሰራነው ልምምድ ልክ 
አይደለም፤ተግባር ላይ በምናውለው ነው። ይህም በቂ 
አይደለም። 

እኔም፦ እና ምንድን ነው በቂ አባቴ? 
አባታችን፦ በአላማህ መቆምና በትጋት መቀጠል። 

ለግብርና ማሽሎችና መሳሪያዎች ያስፈላጋሉ፡ 
ለመስኖና ምሬቱን ውሃ ለማጠጣት። ከዛም ሰብሎቹ 
ማደግ ይጀምራሉ። ነገር ግን ማሽኖቹ ምስራት 
ቢያቆሙ ተክሎቹ ይጠወልጉና ይሞታሉ። 

መንፈሳዊ ሕይወትም እንደዚህ ነው፤ በክርስትና 
ሕይወት ውስጥ ለመቆም የተሰጠንን የሕይወት 
ልምምድ ልንቀጥላቸውና ቀን ከቀን ልንገነባቸው 
ይገባል። ካልሆነ መጀመሪያ ላይ በጉጉትና በችኩላነት 
እንሔዳለን ከጊዜ በኋል ግን እንረሳዋለን ከዛም እርግፍ 
አድርገን እንተወዋለን። 
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እኔም(ራሴን በመወዝወዝ)፦ እውነት ነው፡ ይህ 
ነው ሁሌም የሚፈጠረው። እና ይህን ጉጉቴን 
ለመቆጣጠር ምን ማድረግ 
አለብኝ? 

አባታችን፦ ከሁሉም 
ወሳኙ ነገር መንገድህን 
መቀጠል ነው! ስትሰንፍ 
ራስህን እንደገና ኃይል 
ሰጠህ ተነሳ፤ የመጀመሪያው 
ቀን ብትረሳ በሚቀጥለው 
ቀጥል። ይህን ነገር ተግባራዊ ስታደርግና ውጤቱን 
ስታይ ለመንፈሳዊ ሕይወትህ ጥረት በምታደርግበት 
ሰዓት ተስፋ ይኖርሃል። አንተ በተከታታይ የሚሰጥህን 
ምክር ተግባር ላይ ካላዋለወከውና አዲስ ሲነገርህም 
መጀመሪያውን የምትረሳና የማታሳድገው ከሆነ 
ሕይወትህ እድገት ሊኖረውና ለውጥ ሊኖርህ 
አትችልም። ኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ ብሏል 
«በመታገሣችሁም ነፍሳችሁን ታገኛላቹህ» (ሉቃስ ፳፩፡
፲፱). «በመልካም መሬት ላይም የወደቀ እነርሱ 
በመልካምና በበጎ ልብ ቃሉን ሰምተው የሚጠብቁት 
በመጥናትም ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው» (ሊቃስ ፰፡፲፭.) 

ይህ ለመተግበር ቀላል 
ግን የሚሰጠን ለውጡ 
ደግሞ በጣም ኃይል 
ያለው ነው። ሁሌም 

ከአምላክህ ጋር 
የምታወራ ከሆነ ሰይጣን 

የአንተን አእምሮ 
ለምስጨነቅ መንገድ 

ያጣል። 
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ብዙ ስብከቶችን ሰምተናል ግን ስንቶችን 
ታስታውሳለህ? 

እኔም፦ እእእ…እውነት ለመናገር ብዙ 
አላስታውስም። እናም አንድ ካስታወስኩ 
የማስታውሰው ጥቅሱን ብቻ ነው። 

አባታችን፦ ለእዚህ ነው በጸሎት ሕይወትህ 
ኮስታራ እንድትሆን የምፈልገው። ሁሌም ጠዋት 
የእግዚአብሄርን ስም በመጥራትን በመጸለይ ቀንህን 
ጀምር። ይህ ውስጥህን ሰላም ይሰጥሃል፣ የእጅህን ስራ 
ሁሉ ይባርክልሃል። 

እኔም፦ ይህም እኔም የምወደው ነገር ነው። 
ሞክሬው ከእግዚአብሔር ጋር በእውነት መኖር ምን 
ማለት እንደሆነ ተረድቸበታለው። ነገር ግን አንዳንዴ 
እምረሳበትና የምሰንፍበት ጊዜ አለ። 

አባታችን፦ ከዚህ በፊት እንዳልነው፡ በአንድ ግዜ 
ጡንቻህ ሊጠነክር ወይም ፂምህ ሊያድግ አይችልም። 
ዋናው ነገር ከመንገዱ አለመውጣትህ ነው። በመንገዱ 
ውስጥ ሳለህ ልትወድቅ፣ ሊደክምህ ሆነ ልትጠፋ 
ትችላለህ ነገር ግን ዋናው ነገር ከመንገዱ 
አለመውጣትህ እና ተስፋ አለመቁረጥህ ነው። 
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 ከአምላክህ ጋር ያለህ ግኑኝነት ልክ እንደ አባትና 
ልጅ እውነተኛ ጽናትና ትጋት ከሌለው ሕይወትህ 
ትርጉም የለውም ማለት ነው። 

አናም ከመጨረሴ በፊት ስለ ሞሎች ላስጠነቅቅህ 
ይገባል። 

እኔም፦ ምንድነ ነው ሞሎች አባቴ? 
አባታችን፦ ከፍልስጤማዊያን ጣዖታት መካከል 

አንዱ ነው። ልክ እንደ ሰው ትላልቅ እጆች ያሉት 
ከመዳብ የተሰራ ትልቅና ውስጡ ባዶ የሆነ ሐውልት 
ነው። መዳቡ እስኪያበራ ድረስ የጋለ እሳት 
ይለቀቅበታል። ከዛም ህጻናትን ለመስዋትነት 
ያቀርቧቸዋል። 

እኔም(በመገረም)፦ ህጻናትን? 
አባታችን፦ አዎ፡ ምንም ጥፋት የሌለባቸውን 

ህፃናት በመውሰድ ጣዖቱ እጆች መካካል በማስቀመጥ 
ያቃጥሏቸዋለው። 

እኔም፦ እንዴት እናትና አባቶቻቸውስ የእነሱን 
ጩኸት መቋቋም ቻሉ? 

አባታችን፦ የጣዖቱ አገልጋዮች ከበሮ እየመቱ 
በጣም ስለሚጮኹ ማንም ሊሰማቸና ሊያዝንላቸው 
አይችልም። ልክ እንደዚህ ነው ሰይጣንም ከእኛ ጋር 
ስምምነት የሚያደርገው። 
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እኔም፦ እንዴት አባቴ? 
አባታችን፦ የቤተክርስቲያን ስርዓትን 

በምትከታተልበት ሰዓት ሰይጣን ከጸሎትህ፣ 
ሊያስታጉልህና ሊረብሽህ ሲፈልግ፤ ቤት ውስጥ 
ያለውን ችግርህን፣ ስራ ቦታ፣ ልጆችህ ጋር፣ የራት 
ግብዣም ካለህም፣ ስለዲያቆኑ ክፍተት እየፈለገ፣ 
በዙሪያህ ያሉትን ብዙ ነገሮች ያሳስብሃል፡ 
ያስታውስሃል። 

እኔም፦ ይህ በጣም ትክክል ነው። ሰይጣን ይህን 
ብዙ ጊዜ እኔ ላይ ያደርጋል። እንዴት ነው ላሸንፈውና 
ልቋቋመው ምችለው?  

አባታችን፦ በዚህ ሰዓት ከእርሱ ጋር ልትስማማ 
ውይም ልትዋጋ አትሞክር እሱ ከአንድ ርዕስ ወደ ሌላ 
ርዕስ ይወስድሃል ልታስቆመው አትችልም። 

እኔም፦ እና ምን ላድርግ? 
አባታችን፦ ለእግዚአብሔር አጋልጠህ ስጠው። 

እንዲህም በል፡ «አምላኬ የቤተክርስቲያንን ስርዓት 
በምከታተልበት ሰዓት ስይጣን ብዙ ሃሳቦችን እንዳስብ 
በማድረግ እየተዋጋኝ ነው፤ አቤቱ አምለኬ አንተን ብቻ 
እንዳስብና ጸሎቴ ላይ ብቻ ትኩረት እንዳደርግ 
አድርገኝ» በለው። ለአምላክህ አሳልፍህ ስትሰጠው 
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ወዲያውን ሩጦ ይጠፋል ነገር ግን አንተ ከእርሱ ጋር 
ልትወያይ ካሰብክ ይበልጥ ይረብሽሃል። 

የአንደኛ ክፍል ተማሪ የሆነ አንድ ስርዓት ያለውና 
ዝምተኛ ልጅ ነበር ከእርሱ ጀርባ ደግሞ በጣም ረባሽ 
ልጅ ተቀምጦ ነበር። እናም ይህ ችግር ፈጣሪ ልጅ 
መምህሩ ሰሌዳ ላይ እየጻፈ ባለበት ሰዓት ጀርባው ላይ 
እርሳስ እንዲወረውርበት ይጠየቀዋል። ዝምተኛ 
ልጁም እርሳሱን ለመወርወር ተነሳና ወደ መምህሩ 
ቀረብ አለ። ነገር ግን ወላጆቹ ክፍል ውስጥ የመምህሩን 
ፍቃድ ከመጠየቁ በፊት ምንም ነገርእንዳያደርግ 
ያሳሰቡት ትዝ አለው። ስለዚህ ይህ ዝምተኛ ልጅ 
እንዲህ አለ፡ «ይቅርታ መምህር ጓደኛየ አንተ ለይ 
እርሳስ እንድወረውር ነግሮኛል፣ ማድረግ እችላለው?» 
መምህሩም የልጁን ስርዓትና መልካምነት ስለሚያውቅ 
አልተቆጣውም ነገር ግን ይህ ስርዓት አልበኝነትና 
መልካም ስራ እንዳለሆነ አስረዳው። ይህ ረባሽ ልጅ 
ግን በዚህ አላረፈም እንደገና የክፍል ጓደኝውን 
እንዲመታው ጠየቀው። አሁንም ይህ ዝምተኛ ልጅ 
ከማድረጉ በፊት መምህሩን ጠየቀ። «እሱንም 
አይሆንም፣ ማንንም መጉዳት አትችልም!» ብሎ 
መምህሩ መለሰለት። የእኔ ልጅ ይህ ረባሽ ልጅ ደግሞ 
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ዝምተኛውን ልጅ ችግር እንዲፈጥር የሚጠይቀው 
ይመስልሃል? 

እኔም(እየሳኩኝ)፦ አረ በፍጹም። 
አባታችን፦ ሰይጣንም በጭንቀትና በሃሳብ 

ሲረበሽህ እንደዚህ ነው። አሳልፈህ ስጠው፤ ወደ 
ክርስቶስ ሩጥና እንዲህ በለው «አምላኬ ሆይ ሃሳቦች 
እየረበሹኝ ነው፤ትኩረት አድርጌ እንድጸይ፣ እንድማሩ 
ሆነ ስራየን እንድሰራ እርዳኝ» እባክህን የእኔ ልጅ ዛሬ 
ያዎራናቸውን በእጽንኦት ውሰዳቸውና ሕይወትህ ላይ 
ተግባርዊ አድርጋቸው ከዛም አእምሮህም መንፈሳዊ 
ሕይትህም ማደግ ይጀምርል። 

እኔም፦ ከእግዚአብሔር ብርታት ጋር ሁሉን ነገር 
አደርጋለሁ አባቴ 

አባታችን፦ በሚቀጥለው ጊዜ ስለክርስቲያንነት 
ደጃፍና ስለጀምበር ሰላምነት እናዎራለን ብለው 
ተሰናበቱኝ። 

 እኒህ መጽሐፎች 
የሚያመለክቱት ወጣትነት ላይ የሚደርሱ 
ተጽኖዋችና ተግባራዊ ምፍትሔዋቻቸው ላይ 
ነው። ሰዎች እነዲያነቡት በሚገፋፋ 
መልኩም ተዘጋጅተው ቀርበዋል። 
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 ሁሉም ወጣችና ህፃናት ጽሑፉን 
በቀላሉና በነፃ ወይንም በቅናሽ ዋጋ 
እንዲያገኙት እና ቤተክርስቲያናችን 
መጽሐፎችን በነፃ ወይንም በጣም በቅናስ 
ዋጋ ትሰጥ ማየት የልባችን ምኞት ነው። 

 በሁሉም ሀገር፡ ከተማ ሆነ ገጠር 
ውስጥ ላሉ ክርስቲያኖች እንዲደርሳቸው 
ምኞታችን ነው።  

ይህን የህትመት ስራ በብርታት እንዲቀጥል 
ጸሎታችሁ አይለየን፤ እግዚአብሔር ስራዎቻችን እና 
መንገዳችን ይባርክ! 

ወስበሐት ለእግዚአብሔር  
ወለወላዲቱ ድንግል 
ወለመስቀሉ ክብር። 

 በፒዲኤፍ (PDF) መልክ ለማግኘት ከፈለጋቹ 
በሚከተለው አድራሻችል ጻፉልን፡-  

Godlovehostel@gmail.com 
   ወይም በዌብሳይታችን Mbade2.com 
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