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እንዴት አድርጌ መፅሐፍ ቅዱስ ላንብብ 

ተግባራዊ ቀለል ያለ መንገድ 
 

 

 

 

 

                አዘጋጅ 
              ውሉደ መቃርዮስ 
          (ትርጉም ዘማሪት ማህደር አሰፋ) 



 

 ይህ ተከታታይ ጹህፍ ለሁሉም ኦርቶዶክሳዊያን እንደሚደርስ 

ተስፋ አለን።  

በዚህ ተስፋ ለጓደኞችህ ለወዳጆችህ በመስጠት ነነመሳተፍ 

ትችላለህ። ማሳሰቢያ ይህንን መፅሐፍ ለመረዳት ይመቻችሁ ዘንድ 

ከመጀመርያ ጀምሮ ያለውን እትም ብታነቡ መልካም ነው 

ምክንያቱም ፅሑፎቹ ተከታታይ ናቸው።  

  



     መግቢያ ይህን መፅሐፍ ሶስተኛ ክፍል ሁኖ ቀለል ባለ 

መንገድ የተዘጋጀች መንፈሳዊ --------ናት።  

መንፈሳዊ እድገትህን ለመጠበቅ በእየደረጃው እንድታነበው ፣በቀን 

ሂወትህ እንድትተገብረው እንጠይቃለን ። በትምህርት  ቤት የቋንቋ 

ትምህርት ስንማር ፣ለምሳሌ ቃል ለማስቆም ፊደል እናጠናለን፣ፊደል 

ካጠናን በኋላም ትርጉም የሚሰጥ አረፍተ ነገር እንሰራለን፣በመንፈሳዊ 

ሂወትም ውጤት ለማግኘት ደረጃው ጠብቆ በሚሄድ አገባብ ማንበብ 

ወስስኝ ነው። ይህ የፅሑፍ ክፍል  የእግዚአብሔርን ድምፅ እንዴት 

አድርገህ ከመፅሐፍ ቅዱስ መስማት እንደምትችል ቀለል ባለው መንገድ 

የሚያሳይ ነው። 

እኛ እግዚአብሔርን ሁሌ በክፉ ልባችን ነው ምናዋየው እርሱም 

በቃል አድርጎ ይመልስልናል። ብዙ ሰዎች እንዴት አድርገን 

የእግዚአብሔር ድምፅ ልንሰማ እንችላለን ብለው ይጠይቃሉ?  

የእግዚአብሔር ድምፅ ቃሉን በመረዳት ነው የምንሰማው። ይህንን 

የማናተገብር ከሆን ግን ለእግዚአብሔር እንግዶች ነን። እርሱ ይናገረናል 

እኛ ግን ለቃሉ እንግዶች ስለሆን አይገባንም። 

እንግዲህ ይህ መፅሐፍ መንገድን ተግባራዊ የሚሆን ስራን የሚያሳይ 

ነው የእግዚአብሔር ድምፅ ለመስማትንና ለመረዳት እንዲሁም ምክርን 

የያዘች መፅሐፍናት  “በተግባራዊ መንገድ ፈትኑት”  መጀመር ብቻውን 

ግን በቂ አይደለም “ማስተዋልን ይፈልጋል። በእግዚአብሔር የመንፈሳዊ 

እድገት ለማምጣት፣ ይንን የሚጣፍጥ ድምፁ ለመስማት ፀጋው ያብዛልን፣ 

የእናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት፣የቅዱሳን ፀሎት 

አይለየን። 

ክብር ለእግዚአብሔር ለዘለዓለም አሜን።  

  



 

በዚያ ሁሌ አባን ላማግኘት ብየ በምጓዝበት መንገድ ቀስ 

ብየ እየሄድኩ እያለ ፣ከፊቴ አንድ ትልቅ አይጥ አስደነገጠኝ! 

ከፍርሃቴ የተነሳ እርምጃዬን ቀነስኩ። ይህ አይጥ አላየኝም፣

ቆይቶ ግን አየኝና እሱም እንደ እኔ ቆም አለ። እጆቼ 

ሲንቀሳቀሱ ግን ምመታው መስሎት ሮጦ ወደጫካው ውስጥ 

ገባ። እኔም እውነት ለመናገር ቶሎ ቶሎ መንደዴን ቀጠልኩ 

አልቆየሁም ወደ አባ ደርሼ አባን አገኘሁዋቸው። 

አባ:-ሰላም ልጄ እንዴት አለህ?  

እኔ:-እግዚአብሔር ይመስገን አና  የአለምን ሀሳብ እንዴት 

አድርጌ ማሸነፍ እንዳለብኝ ያስተማሩኝ ግዜ፣ ብዙ ተስተካክያለሁ 

በተለይ እነዛ ስነ አእምሮ ሃኪም አግባብ  መጠቀሙ ዘዴ፣ የትግል 

ፀሎት ብዙ አግዞኛል፣ ግን አንዳንዴ አይገባኝም ሌላ ሃሳብ 

ይመጣና ቃላት ይደባልቅብኛል።  

አባ:-ምን ሁነሀል ልጄ?  

እኔ:- ሌላ ጥያቄ ነበረኝ ልጠይቆት ነበር አባቴ?  

አባ:-ችግር የለውም ልጄ ዝግጁ ነኝ ልሰማህ!  

እኔ:-እኔ እና አይጥ ምንድነው ልዩነታችን?  

አባ:-አይጥ እንደ እኛ ያስባል  ለምሳሌ እንዳይወጣ ብለን በር 

ብንዘጋበት በመስኮት ይሮጣል  ሰውም ሲያይ ይሮጣል  አንድ 

አንድ ሰዎች አስፍተው ያስባሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አጥብበው 

ያስባሉ ለምሳሌ ያበደ ሰው ባያስብም ሰው መሆኑ ግን አይቀርም። 

 እኔ:-እና ምንድነው ልዩነታችን?  



አባ:-አይጥ ነፍስ እና ስጋ የያዘ ነው ሰው ግን መንፈስም 

የያዘ ነው። አይጥ እንደ ሞተ ይቀራል ሰው ግን ስጋው ብቻ 

ነው የሚሞተው መንፈሱ ግን ህያው ናት።  ስጋችን ምግብ 

እንደሚያስፈልገው መንፍሳችንም እንደሱ ምግብ 

ያስፈልጋታል። 

እኔ:-መንፈስ ምን ይመገባል አባታችን?  

አባ:-ስጋችን ስጋ፣ሩዝ፣እንጀራ፣ይመገባል። መንፈሳችን ግን 

የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚመገበው።ለዚህ ነው መፅሐፍ ቅዱስ 

“ሰው ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ 

አይኖርም ያለው። እንጀራ አስፈላጊ ቢሆንም እሱ ብቻ ግን በቂ 

አይደለም ምክንያቱም ሰው ስጋ ብቻ አይደለም ፣መንፈስም ጭምር 

ነው መመገብ ያለበት።መንፈስ የማይመገብ ሰው እየደከመ ነው 

የሚሄደው፣ስጋን ብቻ ይዞ ስለሚቀር በመንፈስ የሞተ ይሆናል፣ ይሄን 

ለመግለጽ በራዕ ምዕራፍ3:1 ሕያው እንደ መሆንህ ስም አለህ፣ 

ሞተህማል ይላል። ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች እኛም እንደ እንስሳ 

እንሞታለን ብለው ስለሚያስቡ ሞትን በምድር ላይ እያሉ 

ይጀምሩታል።  እንስሳት ቢሞቱም መንፈስ ስለሌላቸው ነው።  

እኔ:-እንዴት ማለት ነው  የእግዚአብሔርን ቃል የማይመገቡ 

ሰዎች የሞቱ ናቸው ብሎ ነገር? በጣም አሳሳቢ የሆነ ነገር ነው።

ቀለል ባለ መንግድ  እንዴት አድርጌ ልጀምር እችላለሁ አንድ 

አንድ ጊዜ መፅሐፍ ቅዱስ ላነብ ብየ እጀምረውና አልገባ ሲለኝ 

አቋርጠዋለሁ። 

አባ:-መፅሐፍ ቅዱስ እንዴት አድርገህ ማንበብ እንዳለብህ 

ከመናገሬ በፊት አንድ አስፈላጊ ነገር ልንገርህ ልጄ አንድ ሰው 



የስራ ጥቅሙን ከተረዳ ነው ቀጣይነት መስራት የሚችለው።  

መፅሐፍ ቅዱስ የማንበብ ጥቅሙ አንደኛው  መመገብ ነው በዘዳ 

ምዕራፍ 8:3 ሰውም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ነገር ሁሉ እንጂ 

በእንጀራ ብቻ አይደለም ነው የሚለን። 

አባ:- አንድ ታሪክ ልንገርህ ልጄ በ19 ክፍለ ዘመን ነው፣አንድ 

ሰው ሊሰራ ወደ አሜርካ ያመራል  እንድህም አሉት 

"እንደምታውቀው መሬቱ ሰፊ ስለሆነ እዚጋ እረስ ብለው ፣የእርሻ 

ቦታ፣አህያ፣ ሰስት በሬ መነሻ ሰጡት፣ስንዴ ላንተ ለምግብህ የሚሆን 

፣ፍሩሽካ ለበሬዎች እና አህያ፣አቀላቅለህ ዝራ ምክንያቱም የእራብ 

ጊዜ ይመጣል ፣ተጠንቅቀ ሁሉንም ቀላቅለህ  ዝራ ብለው ነግረውት 

ሄዱ። ከዘመናት  ቡኋላ ግን በሬዎች በረከቱ፣ ፍሩስካ አብዝቶ ስንዴ 

አሳንሶ መዝራት ጀመረ  የዛን ግዜ ከነፍሱ ጋር ” ብዙ በሬዎች 

አሉኝ ፣አሁን ስንዴ አብዝቼ መዝራት ይሻለኛል ብሎ አሰበና ፣ስንዴ 

ለመዝራት፣ስንዴ ሊገዛ ወደ ገበያ ሄደ፣በአግሪቱ እራብ ስሆነ ስንዴ 

የሚሸጥለት ሰው ግን አጣ ፣እያማረረም፣”ራበኝ ስንዴ ሽጡልኝ ፣ 

በብዙ ዋጋ እገዛችዋለሁ! ቢላቸውም ሊገኝ አልቻለም ። 

 ግማሽ ስንዴ ግማሽ ፍሩስካ አድርጌ ብዘራ ንሮ ይህን ሁሉ 

አይመጣም ነበር ፣ታድያ ምን ልበላ ነው እባካቹህ የሚበላ ስጡኝ 

ብሎ “አብረውት የሚኖሩትን ለመናቸው፣እነርሱም ሁሉ ለራሳቸው 

የሚበቃ ብቻ ነው ያላቸው፣ለምንድነው ግን ያልዝወራሃው  

መምክረንህ አልነበር  አሉት  ስንዴ ሊሰጡትም አልቻሉም። 

ከተወሰነ ግዜ ቡኋላ ፣እሱ እና አህያው ሞተው ተገኙ”ወይኔ 

ወንድሜ!!አህያውም ሞተ እርሱም እንደ አህያው ሞተ “ብለው 

አሸፉበት። በትንቢተ ኢሳይያስ1:3 እንደዚህ ይላል “በሬ ገዢውን 



አህያም የጌታውን ጋጥ ዐወቀ እስራኤል ግን አላወቁኝም ሕዝቤም 

አላስተዋሉኝም”። ሰው የሚጠቅመው ያማያውቅ መንፈሱም ምግብ 

እንደሚያስፈልጋት የማይረዳ ነው ፣ መፀሐፍ ቅዱስ እንደሚለው፣ 

አህያ እና በሬ ሳይቅር ቀለብ እንደሚያስፈልጋቸው ስለሚያቁ 

ከነእርሱ አይበልጥም።  

እኔ:-መፅሐፍ ቅዱስ የማያነብ ከአህያ አይሻልም ስንለው ሰው 

አይቀየመንም አባ!  

አባ:- በርግጥ እንጂ መፅሐፍ ቅዱስ የማያነብ ሰው መንፈሱ 

ስለሚሞት አህያ ስንለው ይቆጣል! ወደ ሲኦል ትሄዳለህ ካልነው 

ግን አይቆጣም! እነዚህ በስጋዊ አይን ስለሚመልሱ ነው እኛ ግን 

አስተሳሰባችን ልንቀይረው ይገባል በመንፈስ እንጂ በስጋ ማሰብ 

የለብንም።  

እኔ:-እውነት ነው አንድ ሰው ሲኦል ትሄዳለህ ሲባል የማይቆጣ 

አህያ ስትለው የሚቆጣ የሚገርም ነው!!አስተውየው አላውቅም! 

ብዙ ነገሮች አሉ ውስጣችን ሊቀይር የሚገባ።   

አባ:-አንተስ ስንዴ ነው የምትዘራው ወይስ ፍሩሽካ?  

እኔ:-ስንዴ እንጂ  

አባ:-ሁለቱንም ዝራ ልጄ ፣ስጋችን እና መንፈሳችን እንመግብ፣

ስጋችን በህይወታችን አስፈላጊ ነገር ስላለው ልንከባከበው ይገባል 

።ልንረሳው የማይገባ ግን ስጋችን ለግዜው እንጂ ነዋሪ አይደለም፣

መንፈሳዊ ህይወታችን ግን ዘላለማዊ ስለሆነ ከዚህ ነው 

የሚጀምረው።ሁሌ መንፈሳችን በቃለ እግዚአብሔር ልንመግበው 

ይገባል፣መፀሐፍ ቅዱስ የማያነብ ከቀን ወደ ቀን እየደከም ስለሚሄድ 



ሀጥያትን ለመቃወም ችሎታ ይሁን ሀይል የለው፣ ሀጥያት በህይወቱ 

ውስጥ ገብቶ ያባላሽበታል በህይወቱ ያለ ይሞታል። 

እኔ:-አስፈላጊነቱ ይህን ያህል አይመስለኝም ነበር አባ!  እኔም 

ምን ሁኜ ነው ዝም ብየ ሃጥያት ላይ የምወድቀው እላለሁ፣ለካ 

በአግባቡ መፅሐፍ ቅዱስ የማልመገብ መሆኔ ነው!ብየ አዘንኩ። ኦ 

ጌታዬ እየሱስ ክርስቶስ  ሆይ ቸልተኛና ግዴለሽ ስለ ነበርኩ ይቅር 

በለኝ፣እንተርኔት ፣ፊልሞች፣ ወሬ፣ሌላ የማይጠቅም ነገሮች ግዜ 

አገኛለሁ ፣ወንጌልን ለማንበብ ግን ጊዜ እያጣሁ ነው ብየ ምክንያት 

አቀርባለሁ፣በፈተና ግዜም እደክማለሁ ፣ከእዚህ አሸንፎኝ ያለ ሀጥያት 

ተላቅቄ ነፃ ለመሆን የዘውትር ምኞቴ ነው ግን ከዚህ ብዙ ሀጥያት 

እንዴት ልላቀቅ  ።ኦ አምላክ ይቅር ብለህ ፣ቃልህ ህይወት በመሆኑ 

ያለ እሱ ህይወት እንድሌለ እንድ ረዳ አግዘኝ አበርታኝ።  

አባ:-ለምንድነው ፀጥ ያልከው ልጄ? ምን እያሰብክ ነበር?  

እኔ:-ይህ ንግግር እኮ ነው እያሳሰበኝ ነበር ለረጅም አመት 

ያለመረዳት መቆየቴን ተበድያለሁ አልተመገብኩም እየኖርኩ 

መስሎኝ ነበር ግን በግልባጭ ሁኖ ጠበቀኝ። ሁለተኛ ነጥብ 

ከእግዚአብሔር ቃል ምናገኘውስ ምንድ ነው? አባ  

አባ:-አንደኛው ጥቅም ብለናል ፣ሁለተኛውምብርሃን  

በመዝሙረ ዳዊት እንደሚለው”ቃልህ ለእግሬ መብራት 

ለመንገዴ ብርሃን ነው (መዝ119:105) 

አባ:- ቃል አምላክ ለጨለመው አእምራችን ብርሃን ነው፣

መፅሐፍ ቅዱስ የማያነብ ሰው በጨለማ ነው የሚኖረው፣የሰይጣን 

ባርያም ይሆናል። 

በግብፅ ስዒዲ የሚባል አገር በቆሎ የነበራቸው ቤተሰብ ነበሩ 

ልጃቸው ለሊት ሊጠብቅ ከመሄዱ በፊት፣ አባቱ መብራት ይዘህ ሂድ 



አለው ልጁም ችግር የለውም የለመድኩት መንገድ አይደል ብሎ 

መለሰለት። እናቱም ተቀብላ ልጄ ጨልመዋል እኮ ሌቦች እንዳሉም 

ታውቃለህ አለችው ታውቂኝ የለ እኔ ልጅሽ ማንም 

እንደማያስፈራኝ አላት። ሁኔታው ደስ ያላላቸው ቤተሰቡ ጉልበታም 

መሆንህ እናውቃለን ግን መንገድ እንዳትሳሳት መብራት ይዘህ ሂድ 

ብለው አስጠነቀቁት። ንግግራቸው እንቃለል በማየት መብራት ሳይዝ 

ሄደ።መንገድ የሚያውቀው ቢሆንም ሌሊት ስለነበር መንገዱን 

ከመሳት አልዳነም።  መንገዱ ጨልሞበት ወደ ሌቦች ቦታ ቀጥብሎ 

ገባ እነሱም ሳይቆዩ ይዘው አሰሩት “እንግዲህ ራስህ መጣህልን 

ወላጆችህ አንድ ሚልዮን ብር ሳይከፍሉ ከዚህ አትሄድም አሉት። 

መፅሓፍ ቅዱስ ለማንበብ ግዜ የሌለው ሰው በጨለማ 

ስለሚመላለስ የሚሄድበት መንገድ ስህተት ይሁን ቅን ነው 

አያውቀውም። ለሰይጣን ራሱ ይሄድለታል፣ ሰይጣንም ሐጥያትና 

ርኩሰት ያሰራውና በመጨረሻ ሞት ይሆናል። መፅሓፍ ቅዱስ 

በጨለማ ውስጥ ብርሃን ነው፣ አደራህን ልጄ መጻህፍ ቅዱስ ማንበብ 

እንዳታቋርጥ ካልሆነ በጨለማ ትኖራለህ ሰይጣንም ባርያው አድርጎ 

በጨለማ  ሂወት ያኑርሃል። 

እኔ:-እንግዲህ ይህን ሁሉ እኔ እና እንደኔ ብዙ ወጣቶች 

በድክመታችን ሆነ በሃጥያታችን የምንሰቃየው መፅሓፍ ቅዱስ 

ስለማናነብ ነው! ስይጣን በእርኩስ መንፈስ አሰረን። ሶስተኛ ጥቅስ 

ምንድ ነው?  

አባ:-ሶስተኛው  

         ሰይፍ ነው  

ሐዋርያው ጳውሎስ ለዕብራውያን  ስፅፍላቸው እንደዚህ 

አላቸው ዕብ.4:12 'የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነውና፣ በሁለት 



አፍ የተሳለ ሰይፍ ነው።በድያብሎስ ፊት ሰይፍ የማይዝ ሰው 

ይሸነፋል ፣የሃጥያት ምርኮኛ ይሆናል ። በድያብሎስ ፊት 

ሰይፋችን የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ሰይጣን ጌታችን ኢየሱስ 

ክርስቶስን በተራራ ላይ ሲፈትነው፣ ጌታችን አንዲት ቃል ነበር 

የሚመልስለት።  

እኔ:-ምንድ ናት ያቺ ቃል አባ?  

አባ:-ተብሎ "ተፅፏል" ነው የሚል ቃል። የእግዚአብሔር ቃል 

እንግዲህ ሰይፍ  ነው፣ከያዝከው ሰይጣን ታሸንፈዋለህ፣ ካልያዝከው 

ግን ማርኮ ባርያው ያደርግሃል።  

በአውሮፓ ትግል በነበረበት ዘመን አንድ ሌዘር የተባለ ወታደር 

የሰለጠነ መሳርያ የያዘ ታንክ ይዞ ለትግል ቀርቦ ነበር።ያቺ ታንክ 

ኢላማ (target)በምታየበት ግዜ  ወደ ጥላት ፊት ዙራ ትእዛዝ ብቻ 

ከታንከኛው ትጠብቃለች።  ይህ ወታደር ግን  በጣም ግድ የለሽ 

ስለነበር ወደ ትግል ከመሄዱ በፊት በልምምድ ግዜ በሚገባ 

አልተለማመደም ነበር አንድ ከጓደኞቹ በደምብ አድርገህ የማትማር  

ትግሉ ከጀመረ ግን ችግር ላይ ትገባለህ ብሎ ያስጠነቅቀው ነበር፣ 

ሌዘር ግን እግዚአብሔር አለ ሁሉ ለእግዚአብሔር እንተውለት 

በናትህ ብሎ መለሰለት።  እነዛ ወታደር ጓደኞቹ አነጋገሩ ሰምተው 

እግዚአብሔር አለ አዎ!ግን በእጅህ ያለውይህንን መሳርያ በደምብ 

አድርገህ ልታውቀው እና ልትሰራበት ይገባሃል ብለው መከሩት።  

ሆነም አንድ ቀን ትግል መጣ ፣ይህ ትግል በጣም ስለበርታ የዛ ግድ 

የለሽ ወታደር ይዞት የነበረው መሳሪያ ልትሰለፍ ግድ ሆነ። ሌዘር 

የታንኩን አጠቃቀም ስለማያውቅ ኣ ኣ ኣ እናንተ የማደርገው  



ጠፋኝ ወይኔ ራሴ ሞቴን አፋጠንኩት አለ።ጥላት በጣም ስለበርታበት 

ተሎ ብሎ  ማርካቸው ለእርሱንም አስረው ወደ እስርቤት ወሰዱት።  

አባ:-ልጄ እኛም ይህ ሰይፍ የሆነ መፅሓፍ ቅዱስ ቶሎ ብለን 

አጠቃቀሙ ካላወቅነው ዲያብሎስ ውስጣችን እያቆሰለ እኛም 

እየተሰቃየን እንኖራለን።መንስኤውም መፅሓፍ ቅዱስ አለማንበብ 

ነው።  

እኔ:-ከዛሬ ማንበብ እጀምራለው የአለምን ሃሳብ የድያብሎስ 

ተፈዥ መሆን እዚጋ ይብቃ።ይቅር ይበሉኝ እንጂ አባ መፅሓፍ 

ቅዱስ የማያነብ ሰው መንፈሱ ስለማይመገብ ሃጥያቱን የማይታገል 

በቁም ሽባ የሆነ ነው፣ ግን አባ ከምንድነው የምጀምረው? በተግባር 

ቀለል ባለ አግባብ እፈልጋለሁ ።  

አባ:-ሶስት አግባብ አሉን፣ ከእግዚአብሔር ቃል በሚገባ 

የምንመገብበት ፣ሰይፍህን የምትጠቀምበት ፣አንተ የምታድግበት፣ 

ሃጥያት ሲታገልህም በደንምብ ያግዝሃል። አባ:-አንደኛው ነጥብ 

የንባብ ግዜ ወስን ።  

እኔ:-እንዴት ማለት ነው የንባብ ግዜ ወስን አባ?  

አባ:-የሰው ልጅ በባህሪውን ይረሳል ፣ይህ የመርሳት ባህሪ 

ለማስወገድ በታወቀ ግዜ ማንበብ ተመራጭ ይሆናል። ያች 

የመደክባት ግዜ የሆነ አውጥተህ በየቀኑ አንብብ።  

እኔ:-መቼ ይመቻል ለማንበብ?  

አባ:-ሰው ለሰው ይለያያል ፣ለምሳሌ አንድ ሰው ትምህርት  

ወይም ስራ ከመሄዱ  በፊት ተነስቶ የሚያነብ አለ፣ከእንቅልፉ በሀይል 

ስለሚነሳ ማታ ከመተኛቱ በፊት ማንበብ የሚፈልግ አለ፣ከእራት 

በፊት የሚያነብ አለ አንዳንዶቹም ከመተኛታቸው በፊት ድካም 



የሚሰማቸው በቀን የሚያነቡ አሉ። ስለዚ ለኔ ይመቻል የምትለው 

ግዜ አይተህ አንብብ። በመደብ ይዘህ እስከ መጨረሻ ተታገል።  

እኔ:-እስከ መጨረሻ?  

አባ:-እስከ መጨረሻ ስንል ነገሩን እስከንታተገብረው እስከ ሞት 

ተታገል ማለት ነው። እስከ መጨረሻ መታገል ነው ካልሆነ ግን 

ዓለምን በመውደድ በሰይጣን በራብ ወድቀህ ትሞታለህ።  ለዚህ 

ግዚያዊን መድረክ ካለፍከው ከዛ በኋላ ይቀልሃል። ይህ ጥሩ ባህሪህ 

ይሆናል ። መፅሓፍ ቅዱስ ሳታነብ ከቤትህ አትወጣም ወይም 

ሳታነብ መተኛት አትችልም ። ልክ ሳትበላ ምንም እንደማትሰራ፣ 

መፅሓፍ ቅዱስ ማንበብም እንደዛ ነው ። ስለዚ የማንበብ ልምድህ 

ለመሻሻል ታግል። የ አእምሮ ምሁራንም እንደዛ ነው የሚሉት ፣

አንድ ነገር በታወቀ ስዓትና ቦታ ተደጋጋሚ ለ21 ቀኖች 

ከተገበርከው፣ተግባራዊ ሁኖ ውስጥህ ገብቶ አትረሳውም።  

እኔ:-ለምንድነው ግን 21 ቀኖች   

አባ:-ምክንያቱ የጭንቅላታችን መቱን ተዘዋውሮው መቀመጥ 

የሚችሉበት፣ የአስተሳሰባችን ባህሪም የሚቀየርበት ነው፣ለምሳሌ 

አንድ ሰው ከቤቱ ሲወጣ፣ሁሌ መብራት አጥፍቶ የሚወጣ ከሆነ 

፣ሰው እያለም ሳያውቀው አጥፍቶ የሚወጣ አለ፣ወይም 

ሊፍት(elevator)የሚጠቀም ከሆነ አንድ ቁጥር ነክቶ ከላይ ወደ 

ታች የሚወርድ ከሆነ ሌላ ሰውም ነክቶት እያ ልምድ ሁኖበት 

አንድ ቁጥር ሊነካ ይችላል። በቃ አንድ አስተዋይ ሰው እንዳለው 

ነው፣ባህሪ ስናገኝ ይቀይረን።  

እኔ:-ጥበበኛ አባባል ይመስላል ምን ማለት ነው ግን?  



አባ:-ፀሎት ለማድረግ ፣መፅሓፍ ለማንበብ ፣የታወቀ ግዜ 

እንዲኖርህ መታገል ማለት ነው። በመጀመርያ ሳትረዳ ፣ስሜት 

በሌለበት ሊሆን ይችላል ከግዜ ጋር ግን ነገሮች ከነፍስህ ሲወሃዱ 

ያለልፋት ስያደርገው ታያለህ ልምድ ስለሆነበት ፀሎት ማድረግ፣ 

ወንጌል ማንበብ፣የቅዱሳን ስርዓት መከተል ፣ደስ ብሎት ማቋረጥ 

በማይችልበት ደረጃ፣ደርሶ ሱስ ይሆንበታል ፣በተቃራኒም 

እንደሱ።  

እኔ:-ሃሃሃሃሃ መንፈሳዊ ህይወት ሱስ ይሆንብሃል?!  

አባ:-ትክክል ፀሎት ማድረግ መፅሓፍ ቅዱስ ማንበብ እንደ ሱስ 

ሁኖ ማዘውተር ደስ ሊለኝ ይችላል ፣ግን ልዩነት አለው!!  

ሱስ በጣም መጥፎ ነገር ነው፣ በመጀመርያ ደስታ ስጥቶ 

መጨረሻው ሀዘን፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ሰጥቶ ወደ ሞት ያደርስሃል።  

መንፈሳዊ ህይወት ግን በድካም ፣ትግል ጀምሮ የአለምን 

መውደድ ተቀራኒ እርምጃ ወደ የዘላለማዊ ህይወት እና ደስታ ነው 

የሚወስደው። እኔ:-ስለዚ ሱስ በህይወቴ ውስጥ እያሸነፈ ከሄደ 

ወይም ወደዘላለማዊ ህይወት ነው ወይም ወደ ዘላለማዊ ሞት ነው 

ማለት ነው።  

አባ:-በርግጥ ልጄ ፣ ለምሳሌ አንድ አሉታዊ ነገር ለመምከር 

ብሎ የጀመረው ሰው በመጀመርያ ላይ ባይወደውም ከግዜ ጋር ግን 

ይለማመደው እና ቡኋላ ሊተወው ወደ የማይችልበት ደረጃ 

ይደርሳል ።ለስዓታት በፌስቡክ ግዜው የሚያጠፋ ሰው መንፈሱ 

ሊመግብ ግዜ ያጣል ፣መንፈሱ የምትመገበው አጥታ በራብ 

ትሞታለች ። አሳፋሪ ቪድዮ በመጥፎ ልምድ ሁሉ በፈተነ  ነው 

የሚጀመረው፣ቡኋላ ወደ አምልኮ ይቀየራል። 



ቅዱስ ማር ኢስሓቅ  ለዚህ ሁኔታ ሊገልፅ እንዲህ ብሏል “የሰው 

ልጅ መንፈስ በተደጋጋሚ መጥፎም ሆነ ጥሩ ግድ የለም 

የሚከተለው በባህሪው ነው የሚኖረው”  

እኔ:-እህህህህ ልምድ እና ሱስ ይህን ያህል አደገኛ ሁኖ ታይቶኝ 

አያውቅም ፣አባ ክሱስ መላቀቅ እችላለሁ?  

አባ:-እግዚአብሔር ከፈቀደ ምስጢር የወጣቶች ሀይል የሚል 

አርእስት ስንደርስ አስፍተን እናየዋለን ።ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 

ቀንድ ከሰማይ የወረደበት ምክንያት ለሰው ልጆች ነፃ ለማውጣት 

ነው።ልጄ በሚገባ የእግዚአብሔር ቃል ልትመገብ መጀመርያ  

መደብ እና ስዓት አስተካክል ፣በመጀመርያ በሆነ ትሰነካከላለህ 

ከግዜ ግን ባህሪህ ስለሚሆን ፣ከመጥፎ ሱስ ነፃ ትሆናለህ፣ብርሃን 

ሲበራ ነው ጨለማ የሚጠፍው።  ነፍስህን የሚያረክሱ እና 

የሚያባላሹ ነገሮች ፣ቸለል ብልህ ማለፍ ለሚያነፃህ ነገር 

ብትደክምለት ይሻልሃል።  

እኔ:-የታወቀ ግዜ እንዴት ማለት ነው አባ?  

አባ:- የታወቀ ግዜ ማለት የማይቀየር ሰዓት ማለት ነው፣ዉስን 

ጥቅስ ማለትም ትንሽ ፣በቀን ትንሽ ማንበብ ማለት ነው።ብዙ ምዕራፍ 

አብበክ ከመቋረጥ  ፣ትንሽ ጥቅስ አንብበክ መቀጠል ይሻላል። እኔ:-

እንዴት ነው የማደርገው አሁን እኔ? አባ:-ስንት ግዜ ሆነህ መፅሓፍ 

ቅዱስ ማንበብ ከተውከው? እኔ:-ብዙ ግዜ?  

አባ:-በቀን 

አንድ ጥቅስ 

አንብብ እኔ:-



(ተቆጥቼ)አን

ድ ብቻ 

አላነሰም !!!  

አባ:-ደህና 

ልጄ ቀጣይነት 

እንዲኖረውአን

ድ በአንድ 

እንጀምር፣ይህ 

አስፈላጊ ነጥብ 

በመጀመርያ 

እንዳልነው 

መጀመር 

ሳይሆን 

መቀጠል 

ነው። 

ለሳምንት 

አንድ ጥቅስ፣  



ለሁለት 

ሳምንት ሁለት 

ጥቅስ፣  

ለሶስተኛ፣ 

ለአራተኛ፣ 

ለአምስተ

ኛ ሳምንት 

እያልክቀጥል። 

እንደዛ 

ልታደርግ 

ትችላለህ 

ልጄ?  

እኔ:-ይህማ ቀላል እኮ ነው እረ ከዛ በላይ ማንበብ 

እችላለሁ ።  

አባ:-ደህና ልጄ ከዛ በላይ አትጨምር፣ከሁለት ሳምንት 

በላይ ካላነበብክ ፣እንደ አዲስ ተመልሰህ ጀምር።  

እኔ:-ግን በአንድ ጥቅስ መንፈሴ መመገብ 

እችላለሁ!!ማለቴ በሂወቴ አንድ ጥቅስ ለውጥ ምታመጣለኝ 

አይመስለኝም?!  

አባ:-አንድ ትንሽ ህፃን በቀን ትንሽ ካበሉት በሂወት 

ሊቆይ ይችላል?  



እኔ :- 

ትንሽ 

አይደል 

ግድን ነው 

እንጂ አባ:-

ምንም 

ካልበላስ 

መኖር 

ይችላል? 

እኔ:-

አይችልም!!  

አባ:-አንተም በመንፈሳዊ ህይወትህ እንድርሱ ነህ።በመቀጠል 

እንዲያግዝህ አንድ በአንድ ሂድ፣ ትንሽ ብለህ አትናቅ በመንፈሳዊ 

ህይወትህ ልትኖር እጅግ የሚያግዝህ ፣ከግዜም እያደክ ትሄዳለክ 

በትንሽ ካልጠገብክ ግን ከግዜ ቡኋላ ደክመህ ትሞታለህ። 

ሃዋርያው ጳውሎስ በዕብ5:12 ወተቱንም ሊግቱአችሁ 

ትሻላችሁ፣ጽኑ ምግብንም አይደለም ነው ይላል ።  

1ቆሮ3:2 ወተትን ጋትኋችሁ ፣ጽኑ መብልም ያበላኋችሁ 

አይደለም   ፣ገናአልጠነከራችሁምና፣አሁንም እንኳን አትችሉትም 

ይለናል።  



አባ:-እንደ ህፃን ቀስበቀስ እደግ፣ሰይጣን በመንፈሳዊ መዝለል 

እንደሚፈትንህም አትዘነጋ። እኔ:-ምን ማለት ነው መንፈሳዊ መዝለል 

?  

አባ:-ሰይጣን አንዲት መኪና መቆም እምቢ ካለችሁ ነዳጅ 

አብዝቶ ይሰጣታል ፣በመሰላቸት ሊታገልህ ካልቻለ፣መቋቋም 

እስከምያቅትህ ብዙ ምእራፎች እንድታነብ ያደርግሃል እና ከዛ 

ቡኋላ ሰልችቶህ ማንበብ ትተወዋለህ።  

እኔ:-እስኪ በደምብ ያብራሩልኝ?  

አባ:-ለምሳሌ መፅሐፈ ምሳሌ ሰላሳ አንድ ምእራፍ ነው። 

ምሉ ምእራፉን በአንድ ቀን አንብበህ አርባ ቀን ተኛ ይልሃል። 

በአንድ ሀገር ነው፣አንድ ቤተሰብ አብይ ፆም ካለቀ ቡኋላ ለፋሲካ 

የሚሆን በግ ገዙ።ትልቁ ልጃቸው የእኔ ስጋ ወስጄ እበላለሁ ።

አባቱም የፈለከው ወስድ ልጄ አለው፣ይህ ጎረምሳ ፅሞ ስለነበር 

የበግዋ ሩብ ወስዶ ስሪልኝ እናቴ አላት፣እናቱም ተቀብላ፣ፍርጅ 

ላስገባው እና ልትበላ ከፈለክ አቅምህን አምቆህ ትበላለህ አለቹ 

፣ልጇ ግን ደና በሁለት ቀን እጨርሰዋለው ብሎ መለሰላት ።

እንዳለው በሁለት ቀን የበጉ ሩብ ፣ጥዋት፣ማታ፣ ቀን፣ነጭ ፣ቀይ፣ 

እያለ በልቶ ጨረሰው፣ አበላሉ ስለአስጠላ ብርቱ ሽርተቴ ታመመ፣

ከጓደኞቹ ጋር ተገናኘ እና ሁኔታው አስደነገጣቸው፣ ያዋና 

ጓደኛውም “ምን ሁነህ ነው የታመምክ ትመስላለህ በጣም እኮ 

ነው የቀነስከው ሳትበላ ነው እንዴ የሰነበትከው አለው?እርሱም 

“ምን ማለትህ ነው?”ጓደኛዬ እንደሰው ያገኘህው 

አትበላም!አለው።ምን ሁኜ ነው ማልበላው ወይስ የበግ ሮብ ስለ 



ጨረስኩ ሳልበላ ሶስት ሳምንት እንድቆይ ነው የፈለከው ብሎ 

መለሰለት ።ይህ ወጣት ሶስት ሳምንት ሳይበላ ሊቆይ ይችላል?  

እኔ:-ሊሆን አይችልም ፣ሙሉ በሬም ይብላ ሶስት ቀንም መቆየት 

አይችልም ። አባ:-አንተም ቀጣይ እንጂ ለግዜው ብቻ አብዝተህ 

ወንጌል አታንብብ፣ለምን ፈተና አይበዛብህም፣ለምን አይጨንቅህም፣

ለምን አይሰለችህም  መፅሐፍ ቅዱስ የግድ በየቀኑ ነው 

የሚያስፈልግህ። እኔ:- አንዳንዴ መፅሓፍ ቅዱስ ማንበብ 

የሚያስጠላኝ ግዜ አለ፣በእንደዚህ ሁኔታ ምን ላድርግ እችላለሁ አባ?  

አባ:- አንዲት ጥቅስ በተቻለህ መጠን ለማንበብ ነፍስህን 
አስገድዳት፣በፀሎት ደረጃ የግድ የሚባል ትምህርት አለ።እዛ ስንደርስ 
እናየዋለን ፣ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው 
“የአምላክን መንግስት በኃይል ነው “ያለው ነው ።ልጄ መፅሐፍ 
ቅዱስ ስታነብ ፣አንድ ስሜትህን እስከሚቀየር ቡኃላ ያቺ ሀጥያት 
የለመደች ነፍስህን አስገድዳት ።ምሳሌ እንዲሆነን አንድ አንድ ግዜ 
በቀን ህይወታችን ሰውነታችን ሲከብደን ምግብ መብላት 
ያስጠላናል፣በተለይ ስንታመም ምግብ አይታየንም ፣መብላት ስላለብህ 
ግን የግድ ትንሽ ትበላለህ ከበሽታህም ታገግማለህ። 

እኔ:- አባ አንድ አንድ ግዜ አነብና አይገባኝም? 
አባ:- ይህን ሁለተኛ ነጥብ እንማረዋለን ፣አንደኛው ነጥብ”ውስን 

ጥቅስ የታወቀ ግዜ” ብለናል ሁለተኛ ነጥብም  
         ማስተዋል እንዲሰጠን መፀለይ 
እኔ:- ምን ተብሎ ይፀለያል? 
አባ:- የመፅሐፍ ቅዱስ ቃል ላንተ ተብሎ የተፃፈ የእግዚአብሔር 

መልእክት ነው።ስለዚህ ልታውቀው እና ልትረዳው መጠየቅ 
ኦ አምላኬ ለዛሬ ልትለኝ የፈለከው አሳውቀኝ አስረዳኝም 



አባ:- ማስተዋል በጣም አስፈላጊ ነው ልጄ፣በአዲስ ኪዳን 
ማስተዋል የሚል ቃል 30 ግዜ ተደጋግሞ አለ  

ማቴ13:19 የመንግስተ ሰማያት ቃል ሰምቶ የሚያስተውል ሁሉ 
ክፉው መጥቶ በልቡ የተዘራውን ቃል ይነጥቀዋል፣በመንገድ 
የተዘራው ዘር ይህ ነው። ማለት ይህ ያለማስተዋል የሚነበብ እርኩስ 
መጥቶ ለዚህ ቃል ይነጥቀው እና አንድም ሳይረባ ይቀራል፣
በመንፈሳዊ ህይወቱም ምንም እድገት የለውም ።ያ የሚረዳው ግን 
ይለናል ዝቅ ብሎ  

በማቴዎስ ወንጌል ማቴ 13:23 ነገር ግን በመልካም ምድር ላይ 
የተዘራው ይህ ቃሉን የሚሰማና የሚያስተውል ነው እርሱም ፍሬ 
ያፈራል። 

እኔ:- እና እንዴት አድርጌ ልረዳ?? 
አባ:- ማስተዋል የሚሰጥ እኮ እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ይህን 

ፅሑፍ እንደዚህ ይላል የዛኔ እነዛ ፅሑፎች ሳያስተውሉት 
አእምሯቸው ከፈተላቸው ሉቃ24:45። 

ሐዋርያው ጳውሎስም ለጢሞቴዎስ 2ተኛ ጢሞ2:7  
እግዚአብሔር በሁሉ አእምሮ ይሰጣቹሃል ብሎ መከራቸው   ። 

እኔ :-አምላክ ግን እንዴት አድርጎ ነው የሚያስረዳኝ ? 
አባ:- ልያስረዳህ ጠይቀው እግዚአብሔርን ከለመንከው ግድን 

ነው ይመልስልሀል ፣አሁን የነበብከው ከወራት ቡኃላ ፣አመት 
ይጠቅመሃል ።ከእለታት አንድ ቀን ከዚህ ሁኔታ የተሳሰረ ነገር 
ስያጋጥምህ ያነበብከው ጥቅስ ይረድሃልም ያስረዳሃልም።በትንቢተ 
ኢስይያስ እንደዚህ የሚል ፅሑፍ አለ ።ይህ ከአፌ የሚወጣ ቃልም 
እንደሱ ይሆናል፣ያ እኔ የምፈልገው እንዳይፈጥን፣እዛጋ እኔ 
የምልከው ላይቀና ነው እንጂ ፣በኮንቱ ወደኔ አይመለስም ።
ለእግዚአብሔር ግዜ የለውም እርሱ በግዜ አይወሰንም ፣እርሱጋ 
ያለፈ፣የኖረ፣ የሚመጣ የሚባል አይሰራም ።እግዚአብሔር 



የሚያስፈልገው አሁን ነው።የለመንከው ሊመልስልህም ዝግጁ ነው 
፣መልሱ ግን የዛኔ ብተዘጋጀ ግዜው ነው ምናስተውለው።በጣልያን 
ሀገር ባንክ በመስረቅ በጣም ረቂቅ ጥበብ የተጠቀመ አንድ ሌባ 
ሰው ነበር ።እንደልማዱ ባንክ ቤት ከመዘጋቱ በፊት በአስር ደቂቃ 
ውስጥ ወደ ባንክ ሊሰርቅ ገባ ፣ወደ ገንዘብ ያዢው ሂዶ ሽጉጥ 
አውጥቶ ስማ!አንተ እከሌ እከሌ ፣ሚስትህ እከሊት እከለ ትባላለች 
ልጆችህም እከሌ እከሌ ይባላሉ ፣ቤታችሁ እንደዚያ ቦታ አንጎሎ 
እከሌ ይባላል ።ይህ ሁሉ ብር ካንተ ጋር ያለው ቦርሳው ላይ 
አስቀምጠው ካልሆነ አንተ ብቻ ሳይሆን ከእነ ሙሉ ቤተሰቦችህ ነው 
የማጠፋችሁ ሰምተሀል!! 

ብር የያዘ ሰውዬ በጣም ደነገጠ በልቡ ስለፈራ እንደዚህ አለ ፣
እነዚህ ሌቦች ርህራሄ የሚባል የላቸውም ።ብሩ ሰጥቼ እኔ ብታሰር 
ይሻላል ቤተሰቦቼ በሙሉ ከሚሞቱ ብሎ ሁሉም ብር ሰጠው ።ይሄ 
ሌባ ከአስር ደቂቃ ቡኃላ የፈለከው አድርግ ከፈለክ ጩህ ፖሊስም 
ጥር ከዛ በፊት ከደወልክ ግን ነግሬሃለሁ ቤተሰቦችህ አስጠፋቸዋለሁ 
ገብቶሃል !! ብሎ አስፈራራው። 

ከባንክ ወጥቶ ታክስ ይዞ ወደ ባቡር መንገድ አመራ ፣ከጣልያን 
ሀገር ወደ ፈረንሳይ የምትወስደው ባቡር ከተሰቀለ ቡኃላ  

ያቺ ባቡር በመነሳት ላይ ስለነበረች አንዱ ባቡር ውስጥ ከነበሩ 
ወያላዎች “በሩን ዝጋው ልንነሳ “ሲለው ያን ሌባ ሰማው ።
ወያላዎቹ ጭዋታቸው እየቀጠሉ ያሌባ ግን በሩን ዝጋው በሩን 
ዝጋው የሚል ቃል የነዛ ወያላዎች ድምፅ ራሱ ላይ እየመጣ 
ረበሸው።  ቡኃላ ቆይቶ ከራሱ ጋር ምን ማለት ነው በሩን ዝጋው? 
በቃ በቃ ፈረንሳይ ወይም ስዊዘርላንድ ህጄ ከተረፎ ጓደኞቼ 
እገናኛለሁ ብሎ ያስብ እና ቡኃላም ቆይቶ ግን እንዴት አድርገህ 
እድሜህን ሙሉ ተደብቀህ ትኖራለህ የሚል ሃሳብ በሌላው በኩል 
ህሊናው ይከራከረው ጀመር።በሩን ዝጋው በሩን ዝጋው እየበረታች 



መጣች ይህችን ቃል ከዚህ በፊት የት ነበር የሰማሗት እውይይይይይ 
የመጀመርያ ክፍል እየተማርኩ መፅሐፍ ቅዱስ ላይ ያነበብኩት ነው 
ታሪክ የእነዛ አምስት ልባሞች እና መኞች ደናግል ።ጌታችን ኢየሱስ 
ክርስቶስ ሲመጣ” በሩ ተዘጋ ይላል። ክርስቶስ አሁን ቢመጣስ የት 
ቦታ እሆን ነበር። ያኔ  ድሮ ሰንበት ትምህርት ቤት እየትመላለስኩ 
እያለ ጥንቁቅ ነበርኩ አሁን ግን ምንድ ነው ያገኘኝ እንደዚህ 
የሆንኩት? ከራሱ ጋር ይከራከር  ጀመር። በሩ ሳይዘጋ የግድ 
መመለስ አለብኝ ብሎ ተፀፅቶ ከባቡር ወርዶ ሳይዘገይ ወደ ፖሊስ 
ጣብያ ሂዶ እጁን ሰጠ። ይህ ድርጊት እስከ ዛሬ ለጣልያን ፖሊሶች 
አስደናቂ  ነገር ሁኖ እየኖረ ነው። በሩን ዝጋው የምትል ቃል 
የሌባው ህይወት ቀይራለች። ልጄ አንተም የእግዚአብሔር ቃል 
ስታነብ በማስተዋል አንብበው ከእግዚአብሔር በላይ በደምንብ 
አድርጎ የሚያስረዳህ ማምን የለ አንተ ብቻ ፀሎት በማድረግ 
ለምነው። 

የእግዚአብሔር ቃል ሳይተገበር አይቀርም ።ከሁለት አመት 
ቡኋላ ቢገባህም ትጠቀማለህ እንጂ አትጎዳም ።አንድ ነገር መዘንጋት 
የሌለብህ ግን መፅሐፍ ቅዱስ ከማንበብህ በፊት ኦ! አምላኬ ዛሬ 
ልታስተምረኝ የፈለከውን አስረዳኝ ብለህ ማስተዋል እንዲሰጥህ 
ፀሎት አድርግ። 

እኔ:- በርግጥ አባ አንብቤ  ሳይገባኝ ቀርቶ ከምሰላች ማስተዋል 
እንዲሰጠኝ መፀለይ ይሻላል ።ሶስተኛው ነጥብ ምንድነው? 

አባ:- 1, የታወቀ ግዜ እና የተወሰነ ጥቅስ (ማንበብ) 
      2,ማስተዋል እንዲሰጥህ መፀለይ 
     3, ሶስት ነገሮች ሁነው በተግባር ናቸው 
መኖር መሳተፍ መፀለይ 
እኔ:-  እንዴት ማለት ነው መኖር መሳተፍ መፀለይ? 



አባ:- መኖር ማለት ያነበብነው የእግዚአብሔር ቃል በተግባር 
ምታኖረው ለትእዛዛቱ መፈፀም ማለት ነው ጌታችን ኢየሱሰ 
ክርስቶስ በዮሃ6:63 ያለው እነዚህ እኔ የነገርኳቹ ቃላቶች ሕይወትን 
የሚስውጥ መንፈስ ነው ።ሐዋርያው ያዕቆብም ቃል አድራጊዎች 
ሁኑ ፣ራሳችሁን አጠናክሩ ፣ሰሚዎች ብቻ አትሁኑ ይለናል ።ታዛዥ 
ልጅ የወላጆቹ ምክር ሰምቶ ይፈፅማል።ቢበርታውም እዛ ያለው 
ቃል ለጥቅም እና ለጥሩ ነገር አምኖ እስከሚያደርገው ይጣር። 

አንብቦ የማይፈፅም ሰው ግን ምግብ በልቶ የበላውን ምግብ 
ማስመለስ ነው የሚመስለው።ልጄ የተመገብከው ምግብ 
የሚያስመልሰው ሰው ከዚህ ምግብ ምን ይጠቀማል ብለህ ታስባለህ። 

እኔ:- ምንም  ሌላ ምሳሌ ቢጭምሩልኝ ደስ ይለኛል 
አባ:-ለምሳሌ አንድ ወጣት “ከአፉ መጥፎ ቃል አያውጣ 

“የሚል ጥቅስ ያነባል።አንብቦ ከቤት እንደወጣ ግን ከአፉ ሊወጣ 
የማይገባ አፀያፊ ቃል የሚናገር ከሆነ መፅሐፍ ቅዱስ ማንበቡ ምንም 
ጥቅም የለውም ።ይህን ወጣት የፈለገ ቢበላ ይጠቅመዋል ትላለህ? 

እኔ:- ምንም አይጠቅመውም ።እውነት ለመናገር ከበድ ያለ 
ምሳሌ ነው የነገሩኝ። 

አባ:-የእግዚአብሔር ቃል የሚያነብ እና የሚያውቅ ሰው 
የእግዚአብሔር ሕግ አንፃር ሲያደርግ በጣም አሳሳቢ ነው ።ልክ 
እንደዛ አንድ ወጣት አባቱ ሊያደርገው የሰጠው አደራ እሺ ብሎ 
ሲጨርስ ተመልሶ ግን የአባቱ አንፃር የሚሰራ ሰው ነው። 

እኔ:-እንደዚህስ በእውነት ለአባቱ ለመናደድ ብሎ የተነሳ 
ተመስሎ ይሰማኛል።ግን ይህን ሰውዬ የእግዚአብሔር ቃል 
ለማተግበር ሀይል ብያጣስ? 

አባ:-የእግዚአብሔርን ቃል ለማፍረስ ብሎ ከልቡ እስካልተነሳ 
ጥሩ ምልክት ነው ፣በድክመት ህገ እግዚአብሔር ካልፈፀመ እንኳን 
ተሳስቻለሁ ብሎ ሊመለስ ግን ይገባል።ቀስ በቀስም እያየለ 



እግዚአብሔር እንደሚያስበው ሰው ሁኔታዎች ይሁን ነገሮች ወደ 
ማይሻሻለው ደረጃ ይደርሳል። 

እኔ:- የእግዚአብሔርን ቃል ሊኖረው እንዴት አድርጎ ይቻላል፣
ሰይጣን እየተታገለኝ? 

አባ:-መጀመርያ ደረጃ አስቀድሞ የሚመጣ ፍላጎት ነው፣ህገ 
እግዚአብሔር ልትፈፅም መፈለግ።ሁለተኛ ነገር ብቻህን ፈተና 
ልትዋጣው እንደማትችል ማወቅ፣ሰስተኛ ነጥብ በሃጥያት እና 
በመንፈሳዊ ድክመት ከወደቅክ ተስፋ አለመቁረጥ።ተነስተህ ያለ 
ምክንያት ንስሃ መግባት ፣ምሉ ምህረት እንደማያደርግልህ ማመን።
እንደ አዲስ መጀመር ነው። 

እኔ:-ግን ከባድ የእግዚአብሔር ቃል አለ ለምሳሌ”ጥላቶቻችሁ 
ውደዱ የሚሰድቧቹ መርቁ”እንዴት አድርጌ ነው የማተገብረው፣ 
ማለት አንድ ሰው እየበደለኝ የኔ ውድቀት የሚመኝ ሰውስ እኔ 
እንጃ ከባድ ነው?  

 
 አባ:-ስለ መተው በሰፊው እዛ “ይቅርታ ላይ ያለ ሰላም “የሚል 

አርእስት እንወያይበታለን።በመጀመርያ ህገ እግዚአብሔር 
ልታተገብረው የማትችል ደካማ መሆንህ እመን ፣ቡኃላ የኢየሱስ 
ክርስቶስ ፀጋ እንዲሰጥህ ፀሎት አድርግ ።በተደጋጋሚ “ጥላቶቻችሁ 
ውደዱ የሚሰድቧቹ መርቁ”የሚል ቃል በፀሎትህ እንደዚህ እያልክም 
ፀልይ”ኦ አምላኬ እኔ ደካማ ነኝ እና ቃልህ እንደፈፅመው እርዳኝ። 
ከግዜ ጋር እየጨነቀህ ፣ሀሳብህ የማይቀበል ስሜት ፣እየጎደሉ ይሄዳሉ። 
ከዚህ ቡኃላም ያ አሉታዊ ስሜት በፍቅር እያተተካ ይሄዳል። 

እኔ:-አባ ይህን ያህል ሊቀል ይችላል ? 
አባ:-ልክ መጀመርያ ላይ ከባድ ነው አንተ ብቻ ፍላጎት እና 

ተስፋ ይኑርህ።ከግዜ ጋር መጨናነቅ ፣ሀሳብህ የማይቀበል ስሜት ፣



እየቀነሰ ይሄዳል፣ከዚህ ቡሃላም ያ አሉታዊ ስሜት በፍቅር እየተተካ 
ይሄዳል። 

እኔ:-አባ ?ይህን ያህል ሊቀል ይችላል? 
አባ:-ልክ መጀመርያ ላይ ከባድ ነው አንተ ብቻ ፍላጎት እና 

ተስፋ ይኑርህ።ከግዜ ጋር ባህሪህን እየተቀየረ ይመጣል ፣እርኩስ 
ሃሳብ ሲመጣብህ የእግዚአብሔር ቃል ለመደጋገም ጣር፣አባ መቓር 
እንዳለው አምላክን ለመታዘዝ መታገኘው ሀይል ከእግዚአብሔር 
ነው። 

እኔ:-እንዴት ማለት ነው? 
አባ:-የእግዚአብሔር ትእዛዝ አድርገህ ብቻ ለድያብሎስ 

ከተታገልከው ሀይል አግኝተህ ታሸንፈዋለህ።ሰይጣን ለጌታችን 
ኢየሱስ ክርስቶስ ሲፈትነው፣የእግዚአብሔር ትእዛዝ አድርጎ 
የእግዚአብሔር ትእዛዝ ሊያፈርስ ፈተነው፣ኢየሱስ ክርስቶስም የተፃፈ 
ነው እያለ አሸነፈው።አንተም እንደሱ አድርግ ለምሳሌ ሰይጣን 
በሰዎች ላይ እንድትፈርድ ከገፋፋህ አትፍረድ ይፈረድብሃል 
በለው።ወደ የረከሱ ነገሮችን እንድታይ ከፈተነህም ወደ ፅድቅ 
የሚያይ መዝሙር ዘምር። እንደሱ እያደረክ የድያብሎስ ፈተና 
በእግዚአብሔር ቃል እስከ መጨረሻ ታገለው። 

እኔ:- እሺ ይህን ሁሉ ስለ መኖር ነው ።መሳተፍ ስንል እንዴት 
ማለት ነው? 

አባ:- መኖር ማለት የእግዚአብሔር ትእዛዝ በህይወትህ ማተግበር 
ብለናል፣መሳተፍም እያነበብክ ያለህው የእግዚአብሔር ቃል ነፍስህን 
ውስጥ ይህን ታሪክ ማስገባት ማለት ነው። 

እኔ:- እንዴት ማለት አልገባኝም አባ? 
አባ:- መንፈሳዊ ፊልሞችን እንዴት አድርገው እንደሚተውኑት 

ታዝበሃቸዋል? 
እኔ:- አዎ አንድ ባህሪ ወስደው ይተውናሉ። 



አባ:-አንተም እንደነሱ እያነበብከው ካለው በቦታው በመግባት 
እኔ ቢሆንስ ምን ወይም እንዴት አደርግ ነበር ብለህ አስብ ። 

የዘኬዎስ ታሪክ ለምሳሌ ነፍስህን በዘኬዎስ ታሪክ አስቀምጥ ዛፍ  
ላይ እየውጣህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛፉ በታች እያለፈ ወደ 
አንተ እያየ “ውረድ ልጄ፣ዛሬ በቤትህ ካንተ ጋር ቁጭ ብየ 
እጫወታለሁ “ቢልህ ወይንም በመኘታህ ላይ መጥቶ ምንድነው 
ምትፈልገው ወዳጄ ቢልህ ምን ትለው ነበር። መጥተዋል እንበል 
አሁን እስኪ አጫውተው ምን ትለው ነበር! 

እኔ:- ምንድነው ምለው? 
አባ :- ለምሳሌ ጌታዬ ክርስቶስ ሆይ በቤቴ መኖርህ በጣም 

ደስተኛ ነኝ ነፍሴ ልያምን አልቻለም።ጌታዬ ሀጥያቴን እና 
ውድቀቴን ሳታይ ለእኔ በመውደድህ በጣም ነው የማመሰግንህ።
እውነት ለመናገር ከነሀጥያቴ እንደምታፈቅረኝ አምናለሁኝ።ዘኬዎስ 
እንደቀየርከው ቀይረኝ ብር ከመውደድ ነፃ እንዳደረከው ለእኔም 
ከክፉ ሀጥያቴ እና መጥፎ ልምድ ነፃ አድርገኝ ፣አንተ የምትወደድ 
እና የምትጣፍጥ አምላክ ነህ ።ከሁሉ ሀጥያቴ አንፃኝ ፣ለዘኬዎስ 
ትተህለታል እና ለእኔም ተውልኝ ፣ከሁሉ ሀጥያቴ እና በደሌ 
እንደተውክልኝ እንደምን እምነት ስጠኝ።ካላንተ ሰው የለኝም ፣እኔ 
ሳልሆን አንተ መጥተህልኛል ከእኔ ጋር ሁን በፍፁም አትተወኝ 
ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ። 

 
አባ:- አሁንም አንተ በል? 
እኔ:- በእውነት በጣም ደስ የሚል  ነው ፣ይሄን ሁለት ደቂቃ 

በሂወቴ ከሚያስደስተኝ ነበር እንድታቋርጡ አልፈለኩም ነበር ።ሌላ 
ታሪክ ልፈትን አባ?  

አባ:- ታሪክ በቤተሳይዳ  የነበረ አይነ ስውር ውሰድ ፣ክርስቶስ 
ልያድነው ፈለገ እስኪ አንተ በእሱቦታው ገብተህ ጮህ ብለህ 



እየለመንከው እንዳለህ ሁነህ በእውነት ተሳተፍ (ጮህ ማለትም 
በውስጥህ ) ሁሉም ሰዎች ጠልተውህ ክርስቶስ ግን ምን ላደርግልህ 
ትወዳለህ ንገረኝ  እየጠበቅኩህ ነው እያለህ ነው ምስጢርህ 
አካፍለው።ኦ ጌታዬ ማየት አያለሁ ግን መንፈሳዊ ማየት እንዳይ 
ፍላጎትህን ትእዛዝህን እንዳይ እርዳኝ ብለህ ንገረው። 

እኔ:-እሺ እጀምራለሁ 
አባ:-(በውስጤ) ኦ ጌታዬ ክርስቶስ ሆይ ስጋዬ የሚያይ አይን 

ቢኖረኝም ፣ግን መንፈሳዊ አይን እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ ፣ፍቃድህን 
በሂወቴ አውቄ እንዳተገብረው አይኔን አብራልኝ። 

እንደ በሀጥያትና እርኩስ ነገሮች እያዩ የሚጠፉ ሳይሆን 
መጀመርያ እንደፈጠርካቸው ቆንጆ አይን እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ።
አሁን ከኔ ጋር ያለው አይን ሃጥያት ብቻ ነው የሚያሳየኝ ያለው።
አይኔ እነዛ የሚያስቱኝ ስዎች አይቼ እንዳልፈርድ ንፁህ አይን 
ስጠኝ። 

    ጌታዬ ክርስቶስ ክፉ ነገር አይኔን እንዳይሸፍነው እና 
እንዳያረክሰው እርዳኝ  እጆችህን አይኔ ላይ አደርግልኝ ፣ያኔ ያያሉ 
ያንተንም ይሆናሉ።እኔ ሞክሬ አልቻልኩም የእጆችህ መንካት ግን 
ያነፃኛል። ጌታ ሆይ በርጠሚዎስን እንድያይ እንደ ፈቀድክለት 
እኔም ንፁህ ማየትእንድችል ምህረት ስጠኝ።አሜን (ጨረስኩ አባ) 

አባ:- በመፅሐፍ ቅዱስ ያነበብከው ታሪክ አንተ በቦታው ገብተህ 
ተሳተፍ፣እዛጋ ያሉት ቃላቶች የእውነት ሊሰማህ ሲጀምር ነፍስህን 
ትደሰታለች።አንድ እውነት ላካፍልህ ልጄ መፅሐፍ ቅዱስ እንደ 
አንድ ተራ ታሪክ ወይም ልበ ወለድ ታሪክ አድርገን ብቻ ካነበብነው 
መጀመርያው ላይ የሚያምር ይሆናል፣በሁለተኛው ግዜ ግን 
ፍፃሜው ታውቀዋለህ ፣ሶስተኛ ግዜ ግን ይሰለችሃል። 

እኔ:- መፅሐፍ ቅዱስ ሳነብ የሚሰለቸኝ የነበረው እንደ ተራ 
ነገር ስለምወስደው ነው። 



አባ:-ልክ እንደዛ ነው ልጄ ለምሳሌ አንድ ሰው የሚደገም የኳስ 
ጭዋታ ካየ ውጤቱ ስለሚያውቀው በተመስጦ አይከታተለውም ።
ወይም ፊልም የሚከታተል ሰው ለመጀመርያ ግዜ ሲከታተለው ደስ 
ብሎት ይከታተለዋል ።ሁለተኛ ግዜ ሲደግመው ደስታው ይቀንሳል 
፣ከዛ ቡኋላ ሌላ አዲስ ነው የሚፈልገው።የመፅሓፍ ቅዱስ ቃልም 
እንደሱ የራስህ ፍፃሜ ያንተ ታሪክ አድርገህ ወደ ሂወትህ 
ከለወጥከው በፍፃሜው ላይ ነፍስህን አስገብተህ ካልተወንክበት ከግዜ 
ቡኃላ ይሰለችሃል። 

 
እኔ:- አንድ አንድ የመፅሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ ታሪክ የሌለው 

አለ ለምሳሌ የጳውሎስ መልእክት እና ሌላ ከአዲስ ኪዳን መፅሓፍም 
።እንደዚ ሳገኝ ምን ማድረግ አለብኝ አባ? 

አባ:- ይህን ሶስተኛ ነጥብ ነው። እስከ አሁን እንዴት አድርገን 
እናድርገው ፣እንዴት አድርገን  እንተውን ነው ያልነው፣ሶስተኛ እና 
የመጨረሻ ነጥብም መፀለይ ነው። 

እኔ:-እንዴት ማለት ነው መፀለይ 
አባ:-ታሪክ የማታገኝበት የመፅሓፍ ቅዱስ ምዕራፍ ቃል ኪዳን 

ታገኝበታለህ ፣ይህ ቃል ኪዳን እንግዲህ ወደ ፀሎት ቀይረህ 
ተጠቀምበት ።የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ለአባታችን አብርሃም ፣
ነብይ ኢሳይያስ ፣ሃዋርያ ጴጥሮስ እና ጳውሎስ ብቻ ብሎ አይደለም 
የተፃፈው ለሁላችን ነው የተፃፈው።በሐዋ 2:38 "ይህ ተስፋ 
ለእናንተ ለልጆቻችሁ እነዛ በሩቅ ያሉት ሁሉም እግዚአብሔር 
አምላካችን የጠራቸው ያሉት ነው የተሰጠ" ይላል። ይህ ቃል ኪዳን 
ለእኔ ለእርሱ ብቻ ቢሆን ንሮ ነፍሳችን እየወቀስን ብቻ እንኖር 
ነበር።ስለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ለቅዱሳን አባቶቻችን እኮ በረከቱ ነው 
ያበዛላቸው እኛ ግን በየተኛው ስራችን እንቅረብ ይላሉ።በዚህ 



አባባል መሰረት ይህ መፅሓፍ ቅዱስ የደስታ ምንጭ የሃዘን ምንጭ 
ይባል ነበር። 

እኔ:- ይህ ሁሉ ቃል ኪዳን የቅዱሳን አባቶቻችን ፣ነብያት፣
ሃወርያት፣ለኛም ይመለከተናል ማለት ነው? 

አባ:-አዎ ልጄ ለሁላችን ይመለከተናል፣የእግዚአብሔር ቃል 
ኪዳን በልጆቹ ልዩነት የሚባል የለም። 

አንድ መሰረታዊ ነገር ልንገርህ፣ይህ ቃል ኪዳን በሚገባ ፀሎት 
ላይ ካዋልከው በሂወትህ ላይ ብዙ ለውጥ ታያለህ። 

እኔ:-እንዴት ማለት ነው? 
 
አባ:- የመፅሓፍ ቅዱስ ሀይል ሚስጥሩ ወደ ፀሎት ስትቀይረው 

ነው፣የፀሎት ኃይልም ሚስጥሩ ከመፅሓፍ ቅዱስ ስትጠቀም ነው። 
እኔ:- ምሳሌ ይስጡኝ እስኪ አባ? 
አባ:- ለምሳሌ በኢሳ 43:1 እንደዚህ ይላል “ተቤዥቸሃለሁና 

አትፍራ፣በስምህም ጠርቼሃለሁ፣አንተ የእኔ ነህ”።ይህ ቃል ኪዳን 
ለነብይ ኢሳይያስ ብቻ አይደለም ሁሉ ወደ አምላክ አምኖ የሚፀልይ 
ነው። 

እኔ:- እንዴት አድርጌ ልፀልይ እችላለሁ? 
አባ:- ኦ አምላኬ መጪ ህይወቴን ያስፈራኛል ፣የማላውቃቸው 

ነገሮች ያስፈሩኛል፣ኦ አምላኬ በልቤ ውስጥ ሰላምህን አኑሩልኝ ፣
ድክመቴ ሁሉ እንደተቤዥህልኝ እና እንደማርከኝ እንዳምን እምነት 
ጨምርልኝ ፣እንደምታስብልኝ እንዳምን እምነት ስጠኝ፣ለ አለም 
ወዳጅነት ሳይሆን ለአንተ ብየ እንድኖር ደግፈኝ ።ጌታ ሆይ ለምን 
ግን የአለም መውደድ በውስጤ እየገባ ዝም ብለህ ታየኛለህ፣ለምን 
ግን የስጋ መውደድ እያበላሸኝ ዝም ብለህ ትታዘበኛለህ ? አምላክ 
ሆይ ሁለተኛ ብተውህ አንተ አትተወኝ ወደ አንተ መልሰኝ ፣እኔ 



የአንተ ነኝ፣አንተ ነህ ሙሉ ህይወቴን ተጠያቂ አንተ ክርስቶስ 
አምላኬ ነህ።አሜን 

እኔ:-ጥልቅ የሆነ ቃል በእውነት ተስፋ የሚሰነቅበት ፀሎት በሌላ 
ቃል ኪዳን ሊደግሙልኝ ይችላሉ በደምብ እንድማር አባ? 

 
አባ:- ይቻላል ፣በዮሃንስ ወንጌል እንደዚህ ይላል” የእኔ የሆኑት 

በጎቼ ቃሌን ይሰሙኛል፣ እኔም አውቃቸዋለሁ ፣እነርሱም 
ይከተሉኛል ፣እኔም የዘለዓለም ህይወት እስጣቸዋለሁ፣ለዘለዓለምም 
አይጠፉም ዮሃ 10:27-28 ከእጄም የሚነጥቃቸው የለም። 

ስንፀልይ ኦ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከበጎችህ አንዱ ነኝ 
እና እምነት ጨምርብኝ ፣ሃጥያቴም ብዙ ስለሆነ ሰይጣን 
እንደማትወደኝ ልያሳምነኝ ይጥራል፣ድምፅህን ሰምቼ እንድከተልህ 
እንጂ የልቤን ሃሳብ እንድከት አልፈልግም ፣ካንተ ከራቅኩኝ መልሰኝ 
፣የዘለዓለማዊ ህይወት ተስፋን ስጠኝ፣ከእኔ ጋር ከሆንክ ከእጆችህ 
ሊነጥቀኝ የሚችል የለምአሜን። 

እያንዳንዱ የመፅሓፍ ቅዱስ ቃል ኪዳን እንደ የባንክ ቸክ ነው።
ወደ ፅሎት ከቀየርከው አዘርዝረህ ትጠቀምበታለህ ማለት ነው።ቁጭ 
አድርገህ ከያዝከው ግን እንደ አንድ ሚልዮን ብር ቸክ ወረቀት 
ይዞ እያለ የሚበላው የሚለብሰው አጥቶ በረንዳ ላይ ተኝቶ እ ኔኮ 
አንድ ሚልዮን ብር ቸክ ያለኝ ሃብታም ነኝ እያለ ይውላል፣
የሚሰማው ሰው ግን እና ለምንድ ነው ድሃ ሁነህ የምትኖርርው! 
እንደ የሚሉት ነው።ትርጉሙ እስካልገባው ግን ሃብታም ነኝ 
....አባቴ ንጉስ ነው........ከእኔ ጋር አንድ ሚልዮን ቸክ አለኝ እያለ 
ይውላል ።የሚሰማው ሰው ምን ይለዋል ብለህ ታስባለህ?! 

 

እኔ:-ቀውስ ወይም እብድ ብለው ይቀልዱበታል፣አንዳንዶቹ አዎ 
እንደሱ ነው ምትመስለው ምህረቱ ይላክልህ አባቴ ንጉስ ነው አንድ 



ሚልዮን ቸክ አለኝ እያለ የሚበላው የሚለብሰው አጥቶ 
አስደንጋጭ።  

 

አባ:-እዚህ ጋር ነው ያለው ይህ አስፈላጊ ነጥብ ሁሉም 
ክርስቲያን እግዚአብሔር አባቱ እንደሆነ ያምናል ፣መፅሓፍ ቅዱስ 
ያነባል፣ እዛጋ ያለው ቃል ኪዳን ግን ያላመነው እና ያልፀለየበት 
ከሆነ በቀጣይነት በፍርሃት እና በሃዘን ይኖራል ፣ቅድም ሲል 
እንዳየነው የልጁ ታሪክ እንደ እብድም ይቆጠራል። 

 

እኔ:- እውነት ነው ብዙ ክርስትያኖች ሳይረዱ አብደዋል ፣እኔም 
አንዱ ነኝ እያነበብኩ ቃል ኪዳን ካላገኘሁበትስ ምን ላድርግ አባ? 

 

አባ:-አንድ ተራ ወሬ ብታገኝም ወደ ፀሎት ቀይረው። 
 

ለምሳሌ በሃዋርያው ጳውሎስ መልእክት “ሃዋርያ የክርስቶስ 
አገልጋይ “ብሎ ነው የሚጀምረው።ስለዚ እንደዚህ ልትል ትችላለህ 
።ጌታዬ ሐዋርያው ጳውሎስ ታማኝ ባርያህንና አገልጋይህ ነው 
የነበረው።እኔም እንደርሱ ዘመን በምሉ ታማኝ አገልጋይህ አድርገኝ 
ጌታዬ ክርስቶስ ፣መጥተህ ከሃጥያት ባርነት አውጣኝ። 

በድጋሜ ወደ እቅፍህ አስገባኝ ፣ለሞትና ሃጥያት የማትመኘው 
ነህ አንተ። 

ለሃጥያተኞች እና በደለኞች ልታድን ግን መጣህ፣ያንተ 
አገልጋይ እንጂ የሰይጣን አገልጋይ እንዳልሆን ጠብቀኝ ፣ምንድ 
ነው ትርጉም ስም ብቻ ክርስትያን መሆን። በስምህ እየተጠራሁ ግን 
ያንተ ፍቃድ የማላድረግ! ወደ እኔ መጥተህ አድነኝ እልሃለሁ።ንስሃ 
እንድገባ አድርገኝ እኔም ንስሃ እመለሳለሁ ።ለሃዋርያው ጳውሎስ 
ከአሳዳጅ  ወደ መስበኪነት ቀይረህዋል ፣ለእኔም በምህረትህ ለውጠኝ 



ስምህ እንድ ምስክር እንድሰብክ ምህረትህና ስለመንግስት እንድናገር 
እርዳኝ። 

 

እኔ:-ይህን ሁሉ ከአገልጋይ ብቻ? 
 

አባ:-አዎ ልጄ የሆነ ቃል ወደ ፀሎት ልትቀይረው ትችላለህ፣
አንተ ብቻ ቀስበቀስ ልትፀልይበት የምትችል እየመጣህ ሞክር ከግዜ 
ቡኃላ ጥልቅ የሆነ ፀሎት ልትፀልይ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጥብቅ ያለ 
ዝምድና ትፈጥራለህ።ሁሉ ግዜ ግን የመፅሓፍ ቅዱስ ሀይል ሚስጥሩ 
ወደ ፀሎት ሲቀየር ነው።የፀሎት ሀይል ሚስጥሩም ከመፅሓፍ ቅዱስ 
ያለ ጥቅስ መጠቀም ነው”።እንግዲህ ዛሬ ሁሉም ሰው ልያደርገው 
የማይችል ልምምድ እናደርጋለን።ያ ልያደርገው የወሰነ ሰው ግን 
በመንፈሳዊ ህይወቱ ለየት ያለ ለውጥ ይሰመዋል ። 

 

እኔ:-ምንድነው አባ? 
 

አባ:-ይህን ልምምድ ማስታወሻ አዘጋጅተህ ቀጣይ መንፈሳዊ 
ምድብ ማዘጋጀት ነው? 

 

እኔ:-እንዴት ነው ቀጣይ መንፈሳዊ ምድብ ማዘጋጀት? 
 

አባ:-የሆነ ሰው ከአቡነ ብሾይ ካምል (የግብፅ ካህን አባት ነበሩ) 
የነበረ ሁለት ልምምድ እንድያተገብር ያበርታቱት ነበር። 

አንደኛው የጌታችን መደሀኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል 
በመስቀል ላይ እያለ። በየማንቆጣጠረው ሃሳቦች የሚል ርእስ 
ገልፀነው ነበር ። 

 



እኔ:- የእውነት በጣም ደስ የሚል ልምምድ ነው አባ እኔ ራሴ 
መኩሬው ነበር የሚገርም ውጤት ነው ያገኘሁበት ።ሁለተኛውስ 
ምንድነው አባ? 

 

አባ:- ሁለተኛ ቀጣይነት ያለው ምድብ መውጣት ያልነው ነው፣
ምን ማለት ነው በመንፈሳዊ ህይወታችን በየቀኑ ቀጣይነት ያለው  
መምርያ መከተል ማለት ነው።ማስታወሻ አምጥተህ በየቀኑ አንድ 
ጥቅስ ለፀሎት ወይም ለመተንተን የዘኬዎስን ወስደን ፀሎት 
እንዳደረከው ሶስት ነጥቦችን ወስደህ ፃፍ። 

 

እኔ:- ምን እና ምን? 
 

አባ:- አንደኛው ነጥብ ፣አስፈላጊ ድርጊቶችን መፃፍ ፣በቀን 
ህይወትህ ልዩ የሆነ ነገር ካጋጠመህ ፃፈው።ምንም ካላጋጠመህ ግን 
ወደዚ ቦታ ህጄ ከዛ ቡኃላ እንደዚህ ሰርቼ ተመለስኩ ብለህ ፃፈው፣
እግዚአብሔር ከሁለት አመት በፊት ለምነህው ከነበርክ ዛሬ ከሰማህ 
ሃሳብህ እንደሰመረልህ መዝግበው። 

 

ሁለተኛ ነጥብ ፣ መንፈሳዊ ትግል ነው 
እኔ:- እንዴት ማለት? 
 
አባ:- መንፈሳዊ ትግል ማለት “እግዚአብሔር ሆይ ከመጥፎ 

ሃሳብ፣ ሱስ ፣ፍርሃት፣ትቢት፣ንዴትን ሌላ መንፈስን ከሚረብሹ ነገሮች 
አድነኝ ብለህ በማስታወሻህ ፃፈው።እግዚአብሔር ከዛ እንድያርቅህ 
ለምነው። 

 
ሶስተኛ ነጥብ፣”ፍላጎትህ”እንደዚህ ብለህ ፃፈው፣- 



 
አንደኛ መንፈሳዊ ጥያቄ :- መንፈስ ቅዱስ እንዲሞላህ ፣ፍቅር፣

ንፅህና፣ትህትና፣እምነት፣ጥበብ፣ቅድስና፣የሆነ ሌሎች መንፈሳዊ 
ነገሮችን እንዲሰጥህ ለምነው። 

ሁለተኛ ግላዊ ነገሮችን ጠይቅ:- ከአንተ ጋር በፈተና ፣በስራ 
እንዲሆን ጠይቅ፣ስለ መች እና ችግርህም እንደዛው። 

እኔ:-እግዚአብሔር እኮ በፊት መንግስቱና ፅድቁ ፈልጉ ብሏል? 
ግላዊ ነገሮችን መጠየቅ አግባብ ነው? 

አባ:- አንድ ወጣት የሆነ ነገር ሲፈልግ አባቱ ነው የሚጠይቀው 
ወይስ ጎረቤቱን? 

 
እኔ:- ለአባቱ እንጂ 
 
አባ:- እግዚአብሔር አባትህ ነው የፈለከው ጠይቀው፣ልክ ነው 

የእግዚአብሔር ቃል በፊት መንግስት እግዚአብሔር ነው የሚለው።
እዝች ምድር እስካለን ግን ስለምትፈልገው መለመን ስህተት 
አይደለም።ቅደም ተከተል ግን ማወቅ ያስፈልገናል ፣እግዚአብሔር 
አባትህ ስለሆነ ሁሉ የምትፈልገው ሊሰጥህ ይፈልጋል ።
የእግዚአብሔር መንግስት በቀዳምነት አስቀምጠህ ፣እስከ 
ትንሿየህይወትህ ነገርም ከመጠየቅ ወደኃላ አትበል፣እንደሱ 
ስለሚወድ ልክ እንደ አንድ ህፃን ለአባቱ በየቀኑ ስጦታ 
እንዲያመጣለት በጉጉት የሚጠብቅ አንተም ጠብቀው። 

እኔ :- እንዴት ማለት ነው ጥሩ ነገር እንዲያመጣለት 
የሚጠብቀው? 

አባ:- ልክ እንደ ህፃን ሁነህ እንደዚህ በለው” ዛሬ ምን 
የሚጣፍጥ ነገር ነው የምትሰጠኝ አምላኬ” በትግስት ለአባትህ 
ስትጠብቀው የዛኔ ፍላጎትህ በደስታ ትቀበለዋለህ ።በእንደዚህ ህይወት 



ቀስበቀስ ወደ እግዚአብሔር ትቀቀባለህ።ይበልጥ በመንፈሳዊ ስታድግ 
ይበልጥ ጓደኝነት ትፈጥራለህ።ኢየሱስ ክርስቶስ ብዮሃ 16:24 
እንደዚህ ይላል” እስካሁን ምንም በስሜ አልለመናችሁም፣ደስታችሁ 
ፍፁም ይሆን ዘንድ ለምኑ፣ታገኙማላችሁ። 

እኔ:- ያ ሶስተኛ የፍላጎት አይነትስ ምን የሚል ነው አባ? 
አባ:- አንደኛ መንፈፈሳዊ፣ሁለተኛ ግላዊ፣ሶስተኛ ነጥብም ስለ 

ሌሎች መፀለይ። 
እኔ:- እኔ ራሴ ደካማ ስለ ሌሎች መፀለይ ይቻላል? 
 
አባ:-እግዚአብሔር አምላክ ስለ ሌሎች ስንፀልይ የሚሰማን ቅዱስ 

ስለሆን ወይንም ትልቅ መንፈሳዊነት ስላለን አይደለም፣ስለሚራራልን 
እና ስለሚምርን ነው። እግዚአብሔር ስለሌሎች ስንፀልይ ፣ይህ 
የምወደው ልጅ ስለወንድሙ እንደዚህ ብሎ ይፀልያል!  ስለሚለን 
እየተደሰተ ነው የሚሰማን ፣ሲመልስለት ባለንጀራውን ስለወደደ ነው 
የሚመልስለት፣ የሆነ የምትወደው ሰው ካገኘህ እሱ ሳይነግርህ 
ፀልይለት፣ ልጄ ይህችን በልብህ ያዛት፣እግዚአብሔር ፀሎትህ ሲሰማህ 
ስለቅድስናህ ሳይሆን ባለእንጀራህን ስለወደድክ ብሎ ነው  ምክንያቱ 
፣እርሱ እግዚአብሔር ፍቅርና ርህሩህ ነውና።በትምህርታችን ትንሽ 
ወደፊት ስንሄድ የፀሎት ጥሪ የሚል አስፈላጊ ትምህርቶች እናያለን። 

 
እኔ:-ይህን አዲስ ነው ለእኔ አባ፣ አስፈላጊነት ትርጉም ፀሎት 

አስተምረውኛል ስለቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ፣ ወዳጆቼ፣ እፀልያለሁ ይህን 
በከንቱ የማጠፋው ግዜን እንድጠቀምበት ይህ ትልቅ ትምህርት ነው 
ለእኔ። 

 
አባ:- የተማርነው አለፍ አለፍ ብለን እንየው 
 



ከመፅሓፍ ቅዱስ ሶስት አስፈላጊ እና ጠቃሚ ነገሮችን 
እናገኛለን። 

 
እኔ:- የአመት ቀለብ ፣ብርሃን፣አፅዋር 
አባ:- መፅሃፍ ቅዱስ ስናነብ ሶስት መሰረታዊ ነጥቦች አሉ 

አንደኛው? 
እኔ :- የታወቀ ንባብ በታወቀ ግዜና ሰአት 
አባ:- ሁለተኛውስ? 
እኔ:-ማስተዋል እንዲሰጠን ፀሎት ማድረግ”አምላኬ ዛሬ ምን 

ልትለኝ እንደፈለክ አስረዳኝ እና አሳውቀኝ 
አባ:- ሶስተኛ ነጥብስ? 
እኔ:- መኖር ፣መተወን ፣መፀለይ፣ትርጉሙ በእግዚአብሔር ቃል 

መኖር ፣ነፍሴን በፅሁፍ ቦታ እያስገባሁ መተወን ፣ታሪክ የሌለው 
ምዕራፍ ሳገኝ ወደ ፀሎት መቀየር 

አባ:-ቀጣይ ስንገናኝ ስለ ተደጋጋሚ ውድቀት እስከ ምንጀምር 
ደህና ስንብት ልጄ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ።... 

    እኔ አሜን አባቴ 


