


በአምሊክ ጥሊ ስር 

የመጽሏፌ ቅደስ ጥቅሶች የተወሰደት ከሊይፌ አፕሉኬሸን ባይብሌ፣ ከኒው ኢንተርናሽናሌ ቨርሽን እ.ኤ.አ. 1988፣1989፣ 

1990 እና 1991  የህትመት መብት ካሇው ውኺተን ኢሌኖይስ በሚገኘው የቲንዯሌ ሏውስ ፏብሉሸርስ እና ግራንዴ ራፒዴስ 

ሚሽገን ከሚገኘው ዞንዯርቫን ፏብሉሺንግ ሏውስ እና  ኢንዱያናፖሉስ  ኢንዱያና በሚገኘው በ1964 የሕትመት መብት 

ካሇው አራተኛ ተሻሽል ከታተመው ከቶምሰን ቼይን ሪፇረንስ ባይብሌ ኪንግ ጀምስ ቨርሽን እና ቢ.ቢ. ኪርክብሪጅ ባይብሌ 

ካምፓኒ ኢንኮርፖሬት ነው፡፡ ዌብስተር ኒው ዩኒቨርሳሌ አናብሪጅዴ ዱክሽናሪ ኒዮርክ ባርነስ ኤንዴ ኖብሌ  

አዘጋጅ ጁዱ ኦዳሌ እና ካሮሌ ስኪነር 

 

ሰዒሉ ግላን ኤፌ ግሬይ 

 

አቀናባሪ ሪቻርዴ ቲንከር 

 

የፉት ገጽ ሽፊን ፍቶ አንሺ ጆሴ ለዊስ ጉተሬዝ 

 

በአምሊክ ጥሊ ውስጥ 

 

የህትመት መብቱ የሂ ኢንተንዴስ ቪክትሪ 2006 ነው፡፡ 

ሁሇተኛ ህትመት  2004 

ሶስተኛ ህትመት  2006 

አራተኛ ህትመት 2010 

 



 

መብቱ የዯራሲው ነው፡፡ ያሳታሚ ዴርጀቱን የጽሐፌ ፇቃዴ ሳይዙ የዚህን መጽሏፌ የትኛውንም ክፌሌ ማባዛት፣ መሊሌሶ 

ማግኘት በሚቻሌ መንገዴ ማከማቸት፣ በኤላክትሮኒክ፣ በመሳሪያ፤ በፍቶኮፒ በየትኛውም መሌኩ ወይም መንገዴ ማሰራጨት 

አይፇቀዴም :: 

 

ዩናይትዴ ስቴትስ ኦፌ አሜሪካ ውስጥ ታተመ፡፡  

 

 

ምስጋና 

 

ከኤች አይ ቪ ኤዴስ ጋር ሇሚኖሩ ሰዎች የክርስቶስን ፌቅር ሇዘረጋው ሇሂ ኢንተንዴስ ቪክትሪ. 

ቃልቹ በብር መዯብ ሊይ እንዯተቀረጸ የወርቅ እንኮይ (ምሳላ 25:11) ሇሆኑት ሇፖሌ አሇን   

በህመሜም ሆነ በጤናዬ  ጊዜ ሇዯገፈኝ ሇውዴ ቤተሰቦቼ: ሞትን በተመኘሁበት ጊዜ የመኖሬ ምክንያት ሇሆኑት ዲንኤሌ እና 

ሴቫን , እንዱሁም ፌቅሩ ከቫይረሱ በሊይ ጠንካራ ሇሆነብኝ ሇባሇቤቴ ጌሇን  

እኔና ቤተሰቤን ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ሇወዯደን ሇሟቹ መጋቢ ድን ቦሌዴ እና ባሇቤታቸው ጁዱ  

 

መታሰቢያነቱ 

በአምሊክ ጥሊ ስር የሚሇው ይህ ዴጋሚ እትም መታሰቢያነቱ እ.ኤ.አ. መጋቢት March 29, 1982 ተወሌድ 

በሚያዝያ 22 ቀን  2010 ሊረፇው ሇኩርተስ ኤዴዋርዴ ግሬይ ነው፡፡ ኩርተስ ሇ15 ወራት በኢራቅ ውስጥ ያገሇገሇውን 

ጨምሮ በጦር ሰራዊት ውስጥ ሇስዴስት ዒመታት አገሌግሎሌ፡፡ የጦርነት አስከፉነት እና እሱን ተከትል በሚመጣው የአእምሮ 

ጭንቀት ራማዱ ውስጥ ሲዋጋ መቁሰለ ተጨምሮበት የጤና መታወክን አስከትልበት ሇዴንገተኛ ሞት ዲርጎታሌ፡፡  ከሞት 



ሕይወት ይወጣሌ፡፡ ከርኁርኅ ሌቦናው የዚህ ዲግም እትም በረከት ወጥቷሌ፡፡ ኩርተስ ያዯገው የጆአኒ ህይወት  (ምህረትየሇሽ 

ገዲይ ከሆነው ኤዴስ መንጋጋ የተነጠቀ ሕይወት) ምስክር ሆኖ እንዱሁም የዴነትን በረከት በዯንብ በመረዲት ነው. በዚያን ጊዜ 

ዝምታን መምረጥ ቢችሌም በኤችአይቪ እጅግ ሇተጠቃ አብሮት ሇሚያገሇግሌ ወታዯር ዯጋፉ ባሌንጀራ  ሆኗሌ፡፡ ይህንን 

አስገራሚ ታሪክ የማንበብ እዴለ ሇሚያጋጥማቸው ብዙ ተጨማሪ ሰዎች በአምሊክ ጥሊ ውስጥ ወዯ እግዚአብሔር፣ ወዯ 

ሕይወት የእነርሱን መገኘት ወዯሚጠባበቅ ተወዲጅ ማኅበረሰብ  እንዱመጡ ፣ እዴለን  እንዯሚከፌት ቢያውቅ እንዯሚዯሰት 

አውቃሇው፡፡.  

አሁን ኩርተስ የኢራቅ ጸሏይ ንዲዴ ነፌሱን ከዚህ በኋሊ በማይሇበሌብበት፣ ጦርነት ስጋትን በማይገዴሌበት መንፇስ በአብ 

ፌቅር አቅፌ ሰሊምን በሚያገኝበት ሁለን በሚችሌ አምሊክ ጥሊ ውስጥ የተጠበቀ ነው፡፡ 

ኩርትዝ ኤዴዋርዴ ግሬይ  

                                                መቅዴም 

 “ጌታ ሆይ በምንም መሌኩ ሊገባት የማሌችሊትን ሴት ሇምን ወዯ ሕይወቴ አመጣሃት?” ጆአንን ሇስዴስት ወር ያህሌ 

ካወቅኋት በዴብቅ እንዯማፇቅራት እራሴን ካሳመንኩ በኋሊ ኤች አይ ቪ ፖዚቲቭ መሆኗን ሳውቅ የተስፊ መቁረጥ ጩኸቴ 

ይህ ነበር፡፡  በግሇ-ስቃዬ ሊይ ስዴብ ሇመጨመር በዚህ አይነት መሌኩ ሆን ብል እኔን ማናዯደ እጅግ በጣም ጥሩ እንዲሌሆነ 



እግዚአብሔርን ሇማስታወስ ብዬ ቢሮዬ ውስጥ በሚገኝ ከቡሽ በተሰራ ሰላዲ ሊይ ፍቶዋን  ሰቅየው ነበር፡፡ይህ ኣንዴ አይነት 

መሇኮታዊ ሽሙጥ ነው ወይስ ጥበባዊ ሇዛ ያሇው ፌትህ ነበር ሇምን ነበር እግዚአብሔር ሇኔ ጥሩ የሆነውን ነገር በግሌጽ 

የከሇከሇው? ሌክ ማርያ በዘ ሳውንዴ ኦፌ ትራምፔት ሊይ እንዯተሰማት አይነት ስሜት አሌተሰማኝም የተመኘችውን ፌቅር 

ባገኘች ጊዜ  “በወጣትነቴ አሌያም በሌጅነቴ የሆነ ጥሩ ነገር ብሰራ ነው እንጂ” እያሇች በጋሇ ስሜት ትዘፌናሇች፡፡  

 ጆአንን ያወቅኳት በ1989 ማገባዯጃ አካባቢ በቤተክርስቲያን ማህበር ሊይ ነው፡፡ እርስዋ ባሌዋ በኤዴስ የሞተባት” 

የሁሇት ሕጻናት እናት የነበረች ስትሆን እኔ ዯግሞ ሶስት ሌጆችን ብቻዬን የማሳዴግ አባት ነበርኩ፡፡  በሁሇታችን መካከሌ 

አምስቱ ሌጆቻችን ፌጹም የሆነ የእዴሜ እርከንን የፇጠሩ ሲሆን ይህም ከቫይረሱ በበሇጠ በጣም የሚያስፇራ እውነታ  ያ ጊዜ 

በአስራ ዘጠኝ ዘጠናዎቹ መጀመሪያ አካባቢ የነበረ ሲሆን በወቅቱ አንዴ ሰው ራሱን ከበሽታው እንዳት መከሊከሌ እንዲሇበት 

ተግባራዊ መረጃ በቀሊለ ሇማግኝት አዲጋች ነበር፡፡ ስሇሆነም በተወሰነ መሌኩ ሚስጥራዊ ከሆነው  መፇሊሇግ ይሌቅ  ምንም 

ዏይነት የፌቅር ሏሳቦችን ሙለ በሙለ ማስወገዴ እንዯሚገባን ሁሇታችንም ተሰምቶናሌ፡፡   .ይሁን እንጂ ብዙ የጋራ 

የምንሊቸው አሊማዎች እና ፌሊጎቶች ነበሩንና የቅርብ ጓዯኛሞች ሆንን፡፡  . በተቃራኒው ዯግሞ ሁሇታችንም ሇማዘን እና 

ሏዘናችንን ሇመርሳት ጊዜ ያስፇሌገን ስሇነበር ይህ ሇበጎ ነበር፤ ጆአን ባሎን በኤዴስ ከመቀማቷ ባሻገር በኤችአይቪ መያዝዋን 

ማወቋ እኔ ዯግም ትዲሬን በአሳዛኝ ሁኔታ በፌቺ መሇያየቴ  ቤተሰቤን አገሌግልቴን ስራዬን እና ሇራሴ ያሇኝን ግምት ማሳጣቱ 

ፇውስ ጸልት እና የጠቢቡ እና ሩቅ አሳቢው   እረኛ ድን ቦሌዴዊን  በጊዜው ገና ሊሌታወቀው ግንኙነታችን አዱስ የተስፊን ጎህ 

የፇነጠቀ ነበር፡፡  

 ከላልች ሴቶች ጋር የመተጫጨት እዴሌ ገጥሞኝ የነበረ ሲሆነ ነገር ግን ሁሌግዜም የውሸት መስል ይሰማኝ ነበር፡፡.  

ጆአንን ምን ያህሌ እንዯምወዲት እና ከኔጋር የምትሄዴ እና ጥሩ የትዲር አጋር አንዯምትሆን በተረዲሁ ጊዜ “ዘዳ ዘየዴኩ” 

እናም አንዲንዴ መረጃዎችን ሇማግኘት ወሰንኩ፡፡   ውሳኔ ሊይ ስዯርስ ስሇሚኖረው አዯጋ  “ሇበሽታው ስሇማያጋሌጥ የወሲብ 

ግንኙነት” እንዱሁም ስሇ ላልች ጉዲዮች ማሇትም ቤተሰቦቻችንን እንዯማዋሃዴ ስሊለ ጉዲዮች ግሌጽ እንዱሆኑሌኝ ፇሇግሁ፡፡   

ምርጫዬ ግሌጽ ነበር ወይ ሇማግባት መወሰን ወይ ዯግሞ ራሴን ፇጽሞ ተዝቆ ከማያሌቀው የጆአን የተትረፇረፇ 

ህይወት ራሴን ሇምንግዜውም ማግሇሌ ነበር፡፡ አንዴ ጠዋት ቫይረሱን ከምፇራው የበሇጠ እርስዋን እንዯምወዲት በመረዲቴ 

እግዚአብሔር ሇጆአን ሁሇት ተጨማሪ አመታትን በሕይወት እንዴትኖር ቢሰጣት ሃያ ዒመታትን ያሇ እርስዋ ከምኖር ሁሇት 

ዒመታትን ከእርስዋ ጋር መኖርን እንዯምመርጥ ግሌጽ በሆነ መሌኩ ዯመዯምኩ፡፡ 



ስሇ ጆአን የነበረኝ ግምት በሙለ ትክክሌ ነበር፡፡ ምንም እንኳን ካሇፇችበት መከራ የተነሳ መራር መሆን ብትችሌም 

ያወቅኳት ሰሞን ሌጆችዋን እንዳት አዴርጋ በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር እየኮተኮተች በጥንቃቄ እንዯምታሳዴግ አይቼአሇው፡፡   

ከዚህ በተጨማሪም የክርሰቲያን እርዲታ ሰጪ እና አማካሪ ሆነ በጣም ወሳኝ የሆነ ህክምናን እስከምትወስዴበት ዋዜማ ቀን 

ዴረስ ታገሇግሌ ነበር፡፡ ሆና ነጣቂዎች እና ጥቅም አሳዲጆች በሞለባት ዒሇም ጆአን ግን ሰጪ ነበረች እራሷን ከንፇር 

ሉመጠጥሊት ወይም ሉታዘንሊት እንዯሚገባ ሴት ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፌቅር ከራሷ የቆሰሇ ሕይወት በመነሳት ሇላልች 

የማካፇሌ እዲ የወዯቀባት ሴት አዴርጋ ነው የምታየው፡፡  ጆአን ስሜታዊ እና መንፇሳዊ ውዴቀቷን እና ትግሎን ሇማመን 

ማንም አይቀዴማትም፡፡ እርስዋ ትእንግርትወይም ዯግሞ ቅዴስት ሆነ የተፇጠረች አይዯሇችም፡፡ ትጋት እና እምባ እጆችዋ 

እንዱዘረጉ እና ሌብዋ በጥርጣሬ የተሞሊ እንዲይሆን  እዴርገዋሌ፡፡ ይቅር ሇማሇት የሚከብዴ ሁኔታ አሊገጭ ወጣቶችን እና 

ፇራጅ ሰዎች በሚገጥሟት ጊዜ ነፌሷ እንዴታዝን አትፇቅዴም፡፡ ከሁለም የሚበሌጠው ነገሯ ዯግሞ እንዴወዴ እና እንዴወዯዴ 

አበረታታኛሇች፡፡  

ከተጋባንበት ከ1994 አንስቶ በሕይወት ጥሌቅ የመከራ ፇተና ውስጥ በመክተት እና የፌቅር ዯስታ ከፌታ ሊይ 

በማውጣት መቼም ሌናስበው በማንችሌበት መሌኩ አዴገናሌ፡፡  እግዚአብሔር በዴሌ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን 

የክርስቶስን ፇጣሪ ቃሌ በግሌም ሆነ በጋራ በምናጣቸው ነገሮች ውስጥም እንዯሚናገር  ተረዴተናሌ፡፡ የቀዴሞ ኃጢአታችንን 

ይቅር ሲሇን እና ከመከራችን መታዯጉን ሲቀጥሌ በፌቅሩ ጥሊ ውስጥ ማዯሪያን እናገኛሇን፡፡ ጆአን የምትኖረው በእግዚአብሔር 

መከሇያ ጥሊ ውስጥ ተሸሽጋ እንጂ በቫይረሱ ወይም በእርሱ ጭጋጋማ ዯመና ውስጥ አይዯሇም “ጆአኒዬ” ከኔ ጋር ሆና ብሩህ 

ተስፊ ይዞ ወዯሚመጣው ነገ ማሇትም  ከህይወት ተቃርኖዎች እና እጦቶች በሊይ  የክርስቶስ የመጥራቱ ተስፊ በፌቅር 

ሇማገሌገሌ አብረን እንጓዛሇን፡፡ 

     ግላን ቤከዊዝ ዮርባ ግሬይ 

መግቢያ 

ያዯግሁት በካሌፍርኒያ ውስጥ ሲሆን ከስፔን መሰረት ካሊቸው ከጥንት ፇሊሾች ነበር፡፡ በተመሳሳይ ከፇረንይ፣ ከዲች 

እና ጀርመን የመጡ ቅዴም አያቶችም ነበሩባት፡፡ ቤተሰቦቼ ካቶልሉኮች ሲሆኑ የ14 ዒመት ወጣት እስኪሆነኝና ቤተሰቦቼ 

እስኪፊቱ ዴረስ ቋሚ የቤ/ክ ዯንበኞች (አዘውትረን የምንከታተሌ) ነበርን፡፡ እንዯ ሌጅ እግዚብሄርንና የመጽሀፌ ቅደስ 

ታሪኮችን እንዱሁም ቅደሳንን እወዴዲቸው ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ቤተሰቦቼ ከተፊቱ በኋሊ ዴብርታምና የበታችነት የሚሰማኝ 



ወጣት ሆንኩኝ፡፡ ሇእምነቴም ጀርባዬን ሰጠሁት፡፡ ነገር ግን ቆም ብዬ ሳስብ በሌጅነቴ እግዚአብሄር በውስጤ የዘራውንና 

የተከሇውን ያሳዴገው እንዯነበር አስተዋሌኩ፡፡ 

ሇወዯፉት ባሌ የሚሆነኝ ሬይን በኮላጅ ተገናኘሁት፡፡ በአስዯሳች ፌቅሩ እና በብርሓን ፇንጣቂ መንፇሱ ተሳብኩኝ፡፡ 

እርሱ እዴሜው በሇጥ የሚሌ፣ ከከፌተኛ ትምህርት ቤት የተመረቀ እና ወዯ ኮላጅ ከመመሇሱ በፉት ሇብዙ ዒመታት ሰርቷሌ፡፡ 

ሙለነት ሉሰማኝ በማይችሌ መሌኩ በነበረው ክህልት አመኔታ ነበረኝ ራሱን በራሱ ዯግፍ መኖር በመቻለም እዯነቅ ነበር፡፡ 

አብረን እንዴንኖር የሚያዯርጉን ብዙ ስምምነቶች እና ግቦች ስሇነበሩን በ1976 ተጋባን፡፡ ጋብቻችን በብዙ መንገዴ መሌካም 

ቢሆንም ከጊዜ ወዯ ጊዜ እርሱ እረፌት ማጣቱን፣ ዴብርታምነቱን እና አሇመረጋገቱን መግሇጥ ጀመረ፡፡ ጥቂት ምክሮችን 

ብንቀበሌም የባህሪ ብሌሹነት  ዯስታ ማጣት በውስጡ ማዯጉን ቀጠሇ፡፡ በዚሁ ሁኔታ እያሇን ሁሇት ቆንጆ ሌጆች ማሇትም 

ዴንቁ ሌጃችንን ዲንኤሌን በ 1980 እና ውብ ሴት ሌጃችንን ፋቨንን በ 1982 ወሌዯን ጥሩ ቤተሰብ ሆነን እንኖር ነበር፡፡ አምን 

የነበረው እንዯማንኛውም ቤተሰብ የዉጣ ውረዴ ችግር/መከራዎች እንዯሚገጥመኝ እኔንም እየገጠመኝ ነው  ብዬ ነበር፡፡ 

ወዯ 40ኛው ዒመት የሌዯት ጊዜው ማሇትም 1986 ገዯማ ሬይ በጣም የራቀኝና የማይገኝሌኝ ሰው ሆነ፡፡ ዴብርታም 

መሆኑን ስሇቀጠሇበት የመካከሇኛ ዕዴሜን መከራ የሚጋፇጥ አዴርጌ አስቤ ነበር፡፡ በስራ ቀጠሇ በቤተሰቡና በቤቱ ሕይወትም 

እንዱሁ ነገር ግን በመካከሊችን ያሇው ክፌተት እየሰፊ ሄዯ፡፡ በመካከሊችን ያሇውን ያሇመሇያየት ግንባታ የተሰጠን ምክር 

ሉያስቆመው አሌቻሇም፡፡ ከአምስት አመታት በፉት ወዯ ቤተክርስቲያን ተመሌሼ ዲግመኛ እራሴን እየሱስን ሇመከተሌ ሰጥቼ 

ነበር፡፡ መንፇሳዊ ህይወቴ ቀስ በቀስ በመጠንከር ማዯጌን አስታውሳሇሁ፡፡ ይሁን እንጂ ከሬይ ጋር ሇነበረኝ የግንኙነት ክፌተት 

ትሌቅ አስተዋጽኦ አዴርጓሌ፡፡ እግዚአብሄር ሊይ ያሇኝን እምነትና መታማን ሌጎዲው እንዲዯረግሁ አዴርጎ አሰበ፡፡ ወዯ ቤተ 

ክርስቲያን መሄዳን እንዲቆም ፇሌጎ ነበር፡፡ ነገር ግን ከጌታ ጋራ የነበረኝን ህብረት አሊቋረጥኩም፡፡ በኋሊም እኔ እራሴ 

ሇክርስቶስ በመስጠት እሱን አሳሌፋ እንዯሰጠሁ እንዱሁ እሱ ባሳየው አሇመተማመን አሳሌፍ ሉሰጠኝ እውነቱ እንዲሇው 

ማጣራት ፇሇኩ፡፡ የሰው አእምሮ ማዴረግ የሚፇሌገውን ነገር በመግሇጥ የታወቀ ነው፡፡ 

ሬይ ከብዙዎች ጋር ስሇማይቀራረብ ተጨማሪ የጋብቻ ግንኙነቶችን ያዯርጋሌ ብዬ አሊመንኩም ነበር፡፡ እውነትም 

እርሱ የቤተሰብ/የቤት አባወራ ነበር፡፡ በጥቂቱ ስራ ይበዛበታሌ ነገር ግን በገንዘብ የማይቸገር ከሆነ እቤት ይገኝ ነበር፡፡ 

በየሳምንቱ መገባዯጃ ሇሰውነቱ እንቅስቃሴ ብስክላት ይነዲሌ፣ በአካባቢው ባለ  ብዙ ማህበራዊ ክስተቶች ከሰፉው ቤተሰባችን 

ጋር ይሳተፊሌ፡፡ እርሱ ሇእኔ የማይገሇጥ ዴብቅ ነበር፡፡ 



በ1987 አካለ እየወዯቀ ሄዯ በቶንሲሌ፣ በሳሌ እና የአተነፊፇስ ችግር በሽታ የያዘው በየካቲት 1988 በችግር 

መተንፇስ እና ያሇ እርዲታና እረፌት አምስት እርምጃ እንኳን መሄዴ እስከማይችሌ ዴረስ እጅግ ታማሚ ሆነ፡፡ በዚያች ምሽት 

አገሇገሌነው፡፡ ከብዙ ፇተናዎችና በሆስፒታሌ ብዙ ቀናትን ካሳሇፇ በኋሊ እጅግ ሌብ የሚሰብር መሌእክት ሰማን እርሱ 

ይታመም የነበረው የአተነፊፇስ ችግር ጠንቶበት የኤዴስ ምሌክት በሆነው ከፌተኛ የሳሌ በሽታ ተይዘ፡ በኤዴስ ተይዞ ነበር 

ማሇት ነው፡፡ 

ይህንን የሰማሁ ጊዜ በመድሻ እንዯተመታ ሰው ሆኜ ተዘረርኩኝ፡፡ አዘንኩ፣ ተጎዲሁ በፌርሀትም ተሞሊሁ፡፡ ከዚህ 

በኋሊ ነበር ሬይ እኔን አሳሌፍ እንዯሰጠኝ ያወኩት:: የአሇመግብብት ችግም በውስጣችን ገባ፡፡ የእርሱ መራቅ፣ በሁሇታችን 

መካከሌ ያሇው ሸክም የእርሱ የመካከሇኛ እዴሜ ችግርች እርሱ በጋብቻ አሇመታመን በመጨረሻ ወዯ ዯረሰብን ችግር 

አዯረሰን፡፡ እርሱ ይኖር የነበረው የመዋሸትን ኑሮ ነበር፡፡ በዚያች ምሽት ወዯ ቤቴ ስሄዴ ሇመጨረሻ ግዜ ሇመሇየት ቆርጬ 

ነበር፡፡ በቤቴ እንዱሁም በመኝታዬ ሆኜ በዴንጋጤ/ በፌርሃት ተሞሊሁ፡፡ ሬይ አሳሌፍ ሰጥቶናሌ ስሇሆነም እኔ መሇየት 

አሇብኝ፡፡ እኔ ጠፌቻሇሁ፣ ቤተሰቦቻችን ተሇይተውናሌ፣ የሌጆቼን ህይወት ተነጥቄአሇሁ የኤዴስ በሽታም በውስጣችን 

ያዴጋሌ፡፡ በዚህ ሃሳብ እንዯተዯናገጥኩበት እንዯዚህ ላሉት የፇራሁበትና የዯነገጥኩበት ምሽት በዘመኔ አሌነበረም፡፡ 

በውስጤ ሞሌቶ በነበረው ገዲይ ሞገዴ ስሜቴ ከምገምተው በሊይ በተጨናነቀ የሃይሌ ስሜትና ዴምጽ ውስጥ ነበር፡፡ 

የዚህ  ምክንያቱ ሬይ ነበር፡፡ እርሱም ሇሞት እንዯተቃረበ ተረዴቶአሌ፡፡ እኔም ከመሞቱ በፉት ከእግዚአብሄር ጋር ከዚህ 

አሰቃቂ በሽታው የተነሳ ተመሌሶ ይታረቃሌ ብዬ ነበር፡፡ እርሱም ትዲሩን አሳሌፍ በመስጠቱ ጥፊት መስራቱን አምኖ 

ከእንግዱህ ትክክሇኛ የሆነውን ሉያዯርግ ተናግሮ ነበር፡፡ እርሱም ህይወቱን ቀይሮ ከእግዚአብሄር ጋር ሇመኖር ራሱን ሉሰጥ 

ወሰነ፡፡ እኔም እርሱ ክርስቶስን የህይወቱ ጌታ አዴርጎ እንዱቀበሌ መራሁት፡፡ ሀጢያቱን እንዱናዘዝና ሇሇውጥ ራሱን እንዱሰጥ 

ረዲሁት፡፡ በዚያች ምሽት ስሇውዴቀቱ እና ህይወቱን ሉሇወጥ ስሊሇው ጽናት አብረን ተነጋገርን፡፡ ሇእኔ ሌምደ ከዮናስና ከነነዌ 

ህዝብ ታሪክ ጋር ይመሳሰሊሌ፡፡ ዮናስ የሄዯው ወዱያውኑ ሉፇረዴ ወዱያውኑ ላሊ መንግስት እንዱመጣ ነበር፡፡ እግዚአብሄር 

ፇቃዴ ግን የተሇየ ነበር፡፡ በአንዴ በኩሌ እርሱ ጌታን ሉታዘዘው ይፇሌጋሌ ነገር ግን በላሊ በኩሌ ዯግሞ  የእግዚአብሄር ቅጣት 

በሀጢያተኞች ሊይ እንዱሆን ይፇሌጋሌ፡፡ እኔም በተመሳሳይሁኔታ በሁሇት ተቃራኒ ኃይሇኛ ስሜቶች ተሞሊሁ፡፡ በሬይ ንስሏ 

ቁጣና ጥሊቻ ከዯስታ ጋር ተዯባሌቀው በውስጤ ተገሇጡ፡፡ 

ከንሰሃው የተነሳ በውስጤ የነበረው የጋብቻ ሁኔታ ታዴሷሌ ብዬ እኔ በሙሊት እንዯተቀየርኩ ይቀየራሌ ብዬ አስቤ 

ነበር፡፡ ነገር ግን ይህ በሬይ ህይወት እውን አሌነበረም፡፡ 



ከዚያች ምሽት በኋሊ ከእኔ ጋር ግሌዕ አሌነበረም፡፡ የተከፇተው በር ተዘጋ፡፡ ከእኔ ውጪ ስሊዯረገው የግብረ ስጋ 

ግንኙነት አሌተነገረኝም፡፡ እንዱያውም ግንኙነታችን በተመሇከተ በሌጆቼ ሊይ ያመጣውን ጉዲትና መሇያየትእንዯገና ሇማዯስ 

ጥረት አሊዯረገም፡፡ የሬይን ሌብ አሌኮንንም፡፡ እርሱ ክርስቶስን የተቀበሇው ወይም ያሌተቀበሇው መሆኑን ምናሌባት በባህሪው 

ምክንያት ከተሰማው ሀፌረት ይሁን፣ ሇእግዚአብሄር ራሱን ሇመስጠት በመኩራቱ ወይም እኔ ከእርሱ እንዲሌሇይ ፇሌጎ ይሁን 

አይታወቅም፡፡ እግዚአብሄር ብቻ ሌብን ያውቃሌ፡፡ ከዚህ ሁለ ግን ሬይ ሇእኔና ሇሌጆቹ እንዯተዘጋ ቀጠሇ፡፡ በኤዴስ በሽታ 

መሰቃየትም ጀመረ፡፡ ሇጤንነቱና ሇክፌት ግንኙነቶች ነበረው፡፡ ነገሩ ሁለ የተዘጋ ሆነ፡፡ ውጤቱም የቤተሰባችን መፌረስ ሆነ፡፡ 

ምንም እንኳን እኔ ከእርሱ ጋር እንዯቤተሰብ ብቆይም እንዯ ባሌና ሚስት ግንኙነት ሊሊዯርግ ወሰንኩ፡፡ እኔ ሇብቻ እንዴሆን 

ያዯረገኝ የመጀመሪያው ምክንያቴ እርሱ በቀጣይነት ስሇሚታመም ከእርሱ መራቅ ባሌፇሌግም እርሱ የባህሪውን ውጤት 

ማወቅ ስሇነበረበት ነበር፡፡ ጥንቃቄ ሉዯረግሇት እንዯሚያስፇሌግና እርዲታ እንዯሚሻው አውቃሇሁ፡፡ በተጨማሪ ቤተሰብን 

እየጨመረ ባሇ በዚህ እርባነ ቢስ ሁኔታ እስከ መጨረሻው ሞቱን እያወኩት መቆየት የማይጠቅም ነበር፡፡ ሌጆቼን አብሮ 

ማቆየት ሁሇት ጊዜ አባታቸውን እንዯማጣት አዴርጌ አሰብኩ፡፡ ላሊ ሳይጨመር በቂ ህመም ዯርሶብናሌ፡፡ 

በ 1988 በውስጤ የኤች አይ ቪ በሽታ እንዲሇብኝ ተመርምሬ ሇማጣራት ዴፌረት አግኝቼ ሇመመርመር ወሰንኩ፡፡ 

እንዯገና ብዙ እንቅሌፌና እረፌት አሌባ ምሽቶችን አሳሇፌኩ፡፡ እነዚህን እንዳት ሌሸከማቸው እችሊሇሁ ሇሬይ ጥንቃቄ 

ማዴረግ፣ ሇራሴ ጥንቃቄ ማዴረግ እና ጤንነቴን መጠበቅ የማይቻሌ መስልኝ ሌጆቼ ወሊጅ አጥ ይሆናለ ብዬ ሰጋሁ፡፡ በቀን 

ህይወታቸው የገበውን ችግርና መከራ ባሰብሁ ጊዜ ውስጤ በሀዘንና በስብራት ተመታ፡፡ ከስነ ምግባሬ ጋር ታገሌኩኝ 

ሇምንያህሌ ጊዜ እኖራሇሁ በምሌ በጊዜው ህክምና ስሇማይዯረግ በHIV የተያዘ ሰው የሞት አረፌተ ነገር እንዯታወጀ ይታመን 

ነበር፡፡ ይህንን ሇላልች ሇብዙ ሰዎች አሌተናገርኩም ነበር፡፡ ቤተሰቦቼን የሚያውቁ ብዙ ሰዎች ወዯ እኔ ከመጡ በኤዴስ 

እንዯሚያዙ፣እንዯሚሰቃዩ እና እንዯሚሞቱ አስበው በመፌራት አይቀርቡንም ነበር፡፡ 

ከነዚያ ጨሇማዎችና የብቸኝነት ምሽቶች ውስጥ ሇብዙ ጊዜያት ጌታ ተገናኝቶኛሌ፡፡ እርሱ ፌቅሩን በመግሇጽ 

አጽናንቶኛሌ፡፡ ጥንካሬና ብርታትንም ሰጥቶኛሌ፡፡ በተሇይ አንዴ ቀን አይረሳኝም፡፡ እጅግ በጣም ተስፊ ቆርጬ እና አዝኜ 

በኃይሌ ስሇ መዲኔ እጸሌይ ነበር፡፡ ዴንገት የሚያጽናናኝ ሁኔታ ተፇጠረ፡፡ እንዯብርዴ ሌብስ ከራሴ እስከ እግሬ ሲያሇብሰኝ 

ተሰማኝ፡፡ ከጌታ የነበረው ይህ መንፇሳዊ ብርዴ ሌብስ ስጋቴን ፌርሃቴን በማስወገዴ በከፌተኛ መረጋጋት ሞሊኝ፡፡ በዯስታ 

እንዲሞቀኝ አስታውሳሇሁ፡፡ በታሰረው ሰውነቴና መንፇሴ ውስጥ ሰሊም የሆነው የጌታ ሰሊም ገባብኝ፡፡ እንዳት አስዯናቂ 

ስሜት፣ ከዚህ በፉት እንዱህ አይነት ሁኔታዎችን አሌታሇማመዴኩም ነበር፡፡ማንኛውም ገጠመኝ ጫናዎች ሁለ ውስጥ እና 

እየዯከመ ሊሇው ሬይ እንዲገሇግሇው ጌታ ብርታቱን ሰጥቶኛሌ፡፡ ሇሌጆቼ ጥንቃቄ ሇማዴረግ እና ቤቴን ሇማኖር መስራት 



ነበረብኝ፡፡ ያጣነውን ነገር እንዴናገኝ ሲያስፇሌገን ጌታ ጥንካሬን እንዯሚሰጠኝ አምን ነበር፡፡ ሬይ ካዯረበት በሽታ የተነሳ 

በነሏሴ 1989 ሞተ፡፡ ተስፊዬ እርሱ ከጌታ ጋር እንዯሆነ ነው፡፡ 

ዯግሞም እነዚያ እጅግ አስቸጋሪ ዒመታት እና በህይወቴ እስካሁን ተግዲሮቶች የነበሩበት እንዯዚሁም ጌታ እጅግ 

የቀረበኝና በሁኔታች ሁለ ጠቃሚ ትምህርቶችን ያስተማበት ጊዜያት ነበሩ፡፡ እነዚህ ትምህቶች በጽሞና ጊዜያት ይሰጡኝ ነበር 

እኔም ሇላልች ተስፊዬን ሊካፌሌ እጽፊቸው ነበር፡፡ ላልች ብዙ አስዯናቂ ታሪኮች አለኝ፣ አስዯናቂውን አዱሱን ባላን 

በማካተት እና አስዯናቂውን ወዯ ሞት የቀረብኩ ህይወቴን የማይተወውን የጌታን ጥበቃ የሚያካትቱ እግዚአብሄር ሇእኔ እጅግ 

መሌካም ነው፡፡ የሚመራኝ መብራት አሌጠፊም፡፡ በምኖርበት ዘመን ሁለ መመሪያዬ “አሌሞትም በህይወት እኖራሇሁ እንጂ 

የጌታዬንም ስራ አውጃሇሁ የሚሌ ነው”፡፡ (መዝ፡ 1 18፡17) 

የመከራ ማእበሌ 

እ.ኤ.አ. በ1989 የበጋው ወቅት ሕይወቴ እንዱሁም የቤተሰቤ ሕይወት አሳዛኝ ይመስሌ ነበር፡፡ ሕይወታችን ውቅያኖስ ሊይ 

እንዯተነሳ አውልነፊስ የሚያሽከረክው፤ የሚያንከባሌሇው እንዯሚያሰምጠው ወዯ ጥሌቁ እየወረዴን ነበር፡፡ ሬይ ሬይ በኤዴስ 

የተነሳ የካፖሲ ሳርኮማ ዱሜንሽያ ታሞ በማያቋርጥ የሳንባ ህመም እና ትኩሳት እና ተቅማጥ ይሰቃይ ቀን እኔ ስራ በምውሌበት 

ሰዒት የሚያስታምመው ሰው ያስፇሌገው ነበር፡፡ ሌጆቹ እኔ ስራ በምሄዴበት ሰአት ሴት አያታቸው ይጠብቋቸው ነበር፡፡ ከስራ 

እንዯተመሇስኩ ምግባችንን አበስሊሇሁ፤ ሇሌጆቹ የሚያስፇሌጋቸውን ነገር አዯርጋሇው፤ እቤቱን ንጽህና እጠብቃሇው እንዯሁም 

በህይወታችን ሊይ የወረዯው መዒት እንዲይውጠን ሇማዴረግ እጥራሇው፡፡  

እ.ኤ.አ. በነሏሴ ወር 1989 ከመሞቱ ጥቂት ወራት አስቀዴሞ ሁለም ነገር እጅግ ከባዴ ሆኖብኝ ነበር፡፡ እኔ እና ሬይ 

ከዲይሜንሽያው የተነሳ እጅግ ተራርቀን ግንኙነታችን እጅግ በጣም ተበሊሽቶ ነበር፡፡   በሁሇታችን መካከሌ አንዲችን ላሊችንን 

የምንረዲበት አሌነበረም፡፡ ሇጎሌማሶች እና ሇሌጆች የመክር አገሌግልት የመስጠት አዴካሚ ስራ ነበር፡፡ ይህ እቤቴ ውስጥ 

ያሇብኝ ጫና ሳያካትት በራሱ ብዙ ነገር የሚጠይቅ ስራ ነው፡፡ በዚያን ጊዜ ሬይ በጣም ዯክሞ ስሇነበር እቤት ውስጥ ሁሇት 

ሳይሆን ሶስት ሌጆችን የማሳዴግ ሆኖ ይሰማኝ ነበር፡፡ መኪና መንዲት ካቃተው በኋሊ ሏኪም ጋር ቀጠሮ ሲኖረው የምወስዯው 

እኔ ነበርኩ፡፡  

ምሽቶች እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነበሩ፡፡ እኔ በማሊውቃቸው አንዲንዴ ምክንያቶች የተነሳ ሬይ አይተኛም ነበር፡፡ 

ዴንገት ይነቃና ከአሌጋው ተነስቶ እቤት ውስጥ ወዱህ ወዱያ ሲሌ ይቆያሌ፡፡. ምን እንዯፇሇገ ስጠይቀው ግራ ይጋባ ነበር፡፡ 



አንዴ ጊዜ ጩኸት ቀስቅሶኝ ነቅቼ ዯረጃ ሊይ ወዴቆ አግንቼዋሇው፡፡ እንዯ ዕዴሌ ሆኖ ምንም ጉዲት አሌዯረሰበትም፡፡ በዚህም 

የተነሳ በተዯጋጋሚ ሊየው እነሳ ስሇነበር በቂ እንቅሌፌ አሌተኛም ነበር፡፡  እጅግ በጣም ተዲክሜ ነበር፡፡ 

ማታ የሚረዲን አሌነበረም፤ ነርሶችም የሚኖሩት በቀን ውስጥ ሇተወሰኑ ሰዒታት ብቻ ነበር፡፡ በዚያ የበጋ ወቅት የሬይ 

እህት ሁሇት ቀዲሜ እና እሁድች አኔ እንዲርፌ ብሊ አስታማዋሇች ከዚያ በተረፇ ግን እቤታችን ከነበረው እጅግ የበዛ ስቃይ 

የተነሳ ወዯቤታችን ሇመምጣት ፌሊጎት የሚያሳዩት እጅግ በጣም ጥቂት ሰዎች ነበሩ  

ሬይ በጠና እየታመመ እና ይበሌጥ ራሱን እየሳተ በሄዯ ቁጥር በጣም እየተጨነቅኩ፣ ተስፊ እየቆረጥኩ፣ እየፇራሁ እና 

እየዯከምኩ መጣሁ፡፡ ተገቢ እንቅሌፌ ማጣት ዋጋ ያስከፌሇኝ ጀመር፡፡  እጅግ ከፌተኛ ተስፊ መቁረጥ ውስጥ ባሇሁበት ሰዒት 

አሇመተኛቴ፣ መስራቴ፣ ሌጆቹን መንከባከቤ ሬይን ወዯ ሏኪም ቤት መውሰዳ ቤት ማጽዲቴ ሳስብ ሌክ ጥሌቅ ከባዴ ማዕበሌ 

በሊዬ ሊይ የተገነባ ቀስ በቀስ አቅም እያገኘ ፌጥነት እና ኃይሌ  ጨምሮ እኔ ሊይ ሉዯፊብኝ እንዯሆነ ሆኖ ይሰማኝ ጀመር  

ከተዯፊብኝ እንዯሚገሇኝ ወይም እንዯማብዴ ይሰማኝ ጀመር፡፡ ያ ኃይሇኛ ማዕበሌ ተስፊመቁረጥ  ዴካም እና ገንዘቤ ማሇቁ 

ነበር፡፡. ከዚህም በተጨማሪ ሬይን እየገዯሇው ያሇው ያው ቫይረስ  እኔንም ሇክፍኛሌ የሚሇው ፌርሃትም ጭምር ነው፡፡. 

እ.ኤ.አ. በጥቅምት ወር 1988 ሊይ ውጤቴ ፖዘቲቭ እንዯሆነ ካወቅሁበት ጊዜ አንስቶ ከኤችአይ ቪ ጋር በተያያዘ በሽታ 

ሌሰቃይ እችሌ አንዯሆነ ወይም እንዲሌሆነ ወይም መቼ ሌታመም እንዯምችሌ ምንም የማውቀው ነገር የሇም፡፡.ፌርሏት 

እንዱሁም ምንም ስሊሊጠፈት ሌጆቼ የምወዲቸው ሌጆቼ የምሸነፌ ከሆነ ማን ሞግዚት ሉሆናቸው እንዯሚገባ በጣም እጨነቅ 

ነበር፡፡ወዱያው ዯግሞ ትሌቅ ሰው ሆነው ሇማየት ስሌ በጣም ሇመኖር እጓጓሇው፡፡  ዘማሪው እኔ በእነዚያ ቀናት ይሰማኝ 

በነበረው አይነት ቃሊት ይጮሃሌ  

መዝሙር 69 

1 አቤቱ ውኃ እስከ ነፌሴ ዯርሶብኛሌና አዴነኝ  

2 በጥሌቅ ረግረግ ጠሇቅሁ መቋሚያም የሇኝም ወዯ ጥሌቅ ባሕር ገባሁ ማዕበሌም አሰጠመኝ  

3 በጩኸት ዯከምሁ ጕሮሮዬም ሰሇሇ አምሊኬን ስጠብቅ ዒይኖቼ ፇዘዙ (vs. 1-3) 

ከመፌራቴ እና ከመዯንገጤ የተነሳ በጸልቴ ወዯ እግዚዏብሔር ጮኼአሇው፡፡ ምንም እንኳን የሬይ ጤና ሁኔታ ከእሇት ወዯ 

እሇት እየከፊ ቢሄዴም እግዚአብሔርን ማዕበለ እንዲያሰምጠኝ እንዱጠብቀኝ እና ጤናዬን መንከባከብ እንዴችሌ እንዱረዲኝ 



ጠይቄዋሇው፡፡ ምንም እንኳን እኔን እና ቤተሰቡን በሚያሳዝን ሁኔታ ሇትዲሩ ባሇመታመን አሳሌፍ ቢሰጠንም ነገር ግን 

በሁሇታች  መሀሌ የታሪክ ቁርኝት ነበር፡፡ ሌክ እንዯ ጥንቱ ባሌ የሞተባት የምስራቃዊ ሕንዴ ሴት በባሎ የቀብር ስነስርአት ቀን  

በእሳት ተቃጥሊ እንዯምትሞተው እኔም እርሱን ተከትዬ ባሇመሞቴ እና  ሇመኖር በመፇሇጌ በጸጸት እሰቃይ ነበር፡፡  I. ነገር ግን  

እርሱ ከሄዯ በኋሊ እኔ ሌከተሇው አሌያም ዯግሞ በሕይወት እና እስከተቻሇው ዴረስ ራሴን በጤንነት ጠብቄ  ሇመኖር የውሳኔ 

ሰአት መጣ፡፡ በዚያን ግዜ  በሽታው የሚወስዯው ከሆነ እርሱ እንዱሄዴ እኔ ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ራሴን ሇመጠበቅ እና  

እስከተቻሇ ዴረስ በጤና ሇመኖር እጅግ በጣም ፇሇግሁ ዘማሪው እንዱህ ሲሌ አዚሟሌ 

14 እንዲይውጠኝ ከረግረግ አውጣኝ ከሚጠለኝና ከጥሌቅ ውኃ አስጥሇኝ  

15 የውኃው ማዕበሌ አያስጥመኝ ጥሌቁም አይዋጠኝ ጕዴጓዴም አፈን በእኔ ሊይ አይዝጋ  

 ( መዝ 69, vs.14-15). 

እግዚአብሔር በቸርነቱ በዚያ ሰአት ሉያሰምጠን የመጣውን ማዕበሌ ሉያስቆም በቸርነቱ ጣሌቃ እንዯገባ አምናሇው፡፡  

እጅግ ጥሌቅ እና ከባዴ በሆነ ሏዘን ውስጥ ሳሌፌ እንዱሁም የህይወቴ ገመዴ ሌትበጠስ ባሇችበት በእያንዲንደ ጊዜ 

ውስጥ ወዯ ጌታ በሚዯረግ የጸልት ትጋት የተነሳ እርሱ ጣሌቃ እንዯሚገባ ተምሬአሇው፤ ይህንንም በፌጹም ሌቤም 

አምናሇው፡፡ ምናሌባት በጸሇይኩበት በዚያኑ ሰአት ጣሌቃ ሊይገባ ይችሌ ይሆናሌ ነገር ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ግን ጸልቴ 

ይመሇሳሌ፡፡ከኃይሇኛው ማዕበሌ እንዴንዴን ስጸሌይ ቀናት ቀናትን እየወሇደ ሬይም እየታከመ ሳሇ  በሆስፒታሌ  ውስጥ 

አቆይተው የህክምና እርዲታ ሇመስጠት የሚፇሌጉ የማኅበራዊ አገሌግልት ሰጪዎችን ማግኘት ቻሌኩኝ፡፡ ያን ሕክምና 

በሚያገኝበት ጊዜ እኔ እርሱን መጠየቅ እችሌ ነበር ነገር ግን ማስታመሙ የሚካሄዯው ግን በሰራተኞቹ ነበር፡፡ ያንን ማግኘት  

እና ሸክምን ከሏኪሞቹ ጋር መጋራት መቻሌ ትሌቅ እረፌት ነበር፤ እግዚአብሔር ሁለን ነገር በራሱ ጊዜ እንዲዯዯረገው 

እንዱሁም  እንዯኔ ባሇው ሁኔታ እንግዲ በሆነ መሌኩ ከሚያሰጥመው ማዕበሌ እንዲዲነኝ አውቄያሇው፡፡ ሬይ  በሆስፒታሌ 

ተኝቶ ቢታከምም መዲን ሳይችሌ ቀርቶ ከሳምንት በኋሊ አረፇ፡፡ እግዚአብሄር በጊዜው ጣሌቃ ስሇገባሌኝ ተስፊ መቁረጥ 

ሳያጠፊኝ ስሇጠበቀኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋሇው፡፡ ሌጆቼን ማሳዯግ ጤንነቴን መንከባከብ የቤተሰቤን ሕይወት 

ወዯነበረበት መሌሼ ማስቀጠሌ ችያሇው፡፡  

መዝሙር 91 



መዝሙር 91 በፌርሃትና በዴንጋጤ ውስጥ ሊሇ ሰው ሌዩ ትርጉም አሇው፡፡ በተሇይም ከኤች አይ ቪ ኤዴስ ጋር 

ሇመኖሩ የተሇየ የዕረፌት መሌዕክት አሇው፡፡ ሇአንዴ የሂ እንቴንዴ ቪክትር አባሊት ስብሰባ ሊይ እየተወያየን በነበርንበት ጊዜ 

ከኤች አይ ቪ ጋር ሇሚኖሩ ወገኖች የትኛው የመጽሏፌ ቅደስ ክፌሌ ሌዩ ትርጉም እንዱሇው እወያይ ነበር፡፡ በጣም 

የሚያስገርመው አብዛኛዎቻችን የተስማማንበት ነገር መዝሙር 91 ከበሽታው ጋር ሇሚኖሩ ወገኖች ሌዩ መሌዕክት እንዲሇው 

ነበር፡፡በተሇይም ከመጽሏፌ ጥሌቅ መሌእክት የተነሳ መዝሙር 91 ሇዚህ በሽታ ሇተጠቃ ሰው እጅግ የተሇየ መሌዕክት 

አሇው፡፡ 

መዝሙረኛው “በሌኡሌ መጠጊያ የሚኖር ሁለን በሚችሌ አምሊክ ጥሊ ውስጥ ያዴራሌ፡፡” መሌዕክቱን ስጀምር 

በመጠጊያና በጥሊ ይጀምራሌ፡፡ እሱን የሚፇሌጉት የሚያገኛቸውን ነገር በመዘርዘር ይጀምራሌ፡፡ በኤች አይ ቪ የተያዘ ሰው 

የሚሰማው በሽታ ተስፊ መቁረጥ፣ ሞት … ወዘተ ነው፡፡ በእንዱህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያሇ ሰው ከዚህ ማምሇጥ 

የሚችሌበትን ሁኔታ ይፇሌጋሌ፡፡ መሸሸግያን ስናውቅ እኛም እንዯ ዲዊት እግዚአብሄርን አንተ መታመኛ ነህ እሇዋሇሁ 

አምሊኬና መሸሸጊያዬ ነው በእርሱ እታመናሇሁ እንሊሇን፡፡ መዝ 91፡2፡፡ ሇእንዱህ አይነት ማሇትም በችግር ውስጥ ያሇን 

እግዚአብሄርን ስንታመን በመከራ መሃሌ ማረፉያን እናገኛሇን፡፡ በኤች አይ ቪ ኤዴስ የተያዘ ሰው በእግዚአብሄር ባሇመታመኑ 

በሞት ጥሊና በቫይረሱ ፌራቻ ውስጥ መኖሩ ግሌጽ ነው፡፡ ብዙዎች መንፇሳዊ እረፌትን ሇማግኘት ብዙ መንገድችን 

ይፇሌጋለ፡፡ እነዚያ ጌታን የሚያገኙ የታዯለና ያረፈ ናቸው፡፡ እነዚያ እረፌት ያሊገኙትን እረፌት የሚፇሌጉትን ከዚሁ እረፌት 

ያገኙ ዘንዴ ሇማስቻሌ እዴሌ አሇ፡፡ 

መዝሙር 91 ጠሇቅ ብሇን ስናነብ ጽሁፈእንዴህ ይሊሌ፡፡ “እርሱ ከአዲኝ ወጥመዴ ከሚያስዯነግጥም ነገር ያዴናሌና” 

መዝ 91፡3 በኤዴስ/ ኤች አይ ቪ ያሇበት ሰው በሞት ጥሊ ውስጥ እንዲሇ ግሌጽ ነው፡፡ ሇመጀመሪያ ጊዜ ከዛሬ 22 ዒመት 

በፉት በዚህ በኤች አይ ቪ ቫይረስ ከተጠቃሁ በኋሊ መዝሙር 91 በመረዲት በዚህ አስፇሪ በሽታ ውስጥ ቢሆንም 

የእግዚአብሄር ህሌውና ይሰማኝ ነበር፡፡ ይህንን ሁኔታ እኔ ካወቅሁት ይሌቅ እግዚአብሄር ከዒመታት በፉት ያውቃሌ፡፡ ይህም 

ሆነ ያ የነገሮች ምስቅሌቅሌ እግዚአብሄርን አያስዯንቀውም፡፡ 

በመሆኑም ከሊይ የተገሇጸው ማሇትም “እርሱ ከአዲኝ ወጥመዴ ከሚያዯነግጥም ነገር ያዴንሃሌና የሚሇው ጥቅስ ፌች 

እንዳት ይተረጎማሌ የሚሌ ነበር፡፡ የኤች አይ ቪ ተጠቂ እንዯ መሆኔ መጠን ይህንን አባባሌ ከተአምራዊ ፇውስ ጋር አያይዘው 

ነበር፡፡ ጊዜው በሄዯ መጠን ፇውሱም ሳይመጣ ሲቀር እኔ እንዯገመትኩት አሌሆነም፡፡ መዲን የሚያስፇሌጋቸው ሇምሳላ፡- 



አሇመውዯዴ፣ ራስ ወዲዴነት፣ በራስ መዯገፌ ወዘተ ከኤች አይ ቪ ይሌቅ ጎጂዎች ናቸው፡፡ እግዚአብሄር በሌጆቹ ሁለ ሊይ 

የፇውስ ስራ እያካሄዯ እንዲሇ አምናሇሁ፡፡ ከመጀመሪያ ይህንን ሁኔታ አሊምንም ነበር፡፡ ከጊዜ ወዯ ጊዜ በውስጤ አንዴ ቀን 

እፇወሳሇሁ የሚሌ እምነት እያዯረ መጣ፡፡ ተስፊ መቁረጥ እንዯላሇብኝ ራሴን በመሇወጥ ተስፊዬን አሇምሌመው ነበር፡፡ ወዯ 

ፉት ፇውስ ሉኖር ይችሊሌ፡፡ ምናሌባት ከተገኘም እዴለን ሌጠቀም እችሊሇሁ፡፡  

ይሁን እንጂ ባሌፇወስም እግዚአብሄር በእኔ ህይወት ተዒምራትን አዴርጓሌ፡፡ በ1998 ከፌተኛ የሆነ የሌብ ህመምና 

የጨጓራ ወይም የአንጀት ህመም ተዯምሮ አዯገኛ ሁኔታ ውስጥ ነበርኩ፡፡ እነዚህ ሶስቱም ጥንቃቄን የሚፇሌጉ ነበሩ፡፡ ከነዚህ 

አዯገኛ በሽታዎች የተነሳ ህይወቴ የመጨረሻ ጫፌ ሊይ በነበረ ጊዜ የብዙ ወገኖች አስቸኳይ ፀልት እግዚአብሄር በህይወቴ 

ጣሌቃ እንዱገባ ረዲኝ፡፡ የእንዯዚህ አይነት አስቸጋሪ ገጠመኞችን ባሌፌም የሆነ ሁለ በህይወቴ ሆኗሌ፡፡ በሕይወቴ የጠበኩት 

ፇውስ ወዯ እኔ ታአምራዊ በሆነ መንገዴ ባይመጣም በእግዚአብሄር ታዕምራዊ ጣሌቃ ገብነት በህይወት አሇሁ፡፡ እግዚአብሄር 

በራሱ በሆነ መንገዴ ከአዲኝ ወጥመዴና ከሚያስዯነግጥ ከዚህ ነገር ያዴነኛሌ፡፡ 

በተሇይም ወዯ ቁጥር 4 ስንመጣ የምናገኘው አስገራሚ መጋረዴና መክበብ የሚሌ ሀሳብ ነው፤ እንዱህ ይሊሌ፡፡ በክፈ 

ጊዜ የሚጠብቀንና የሚጋርዯን ሁለን አዋቂ የሆነ እግዚአብሄር ነው፡፡ ቁጥር 5 ከላሉት ግርማ የሚሇው ሇእኔ የሚያስፇራኝ 

ወይም ከአስፇሪ ላሉት የነበረው እግዚአብሄር በእኔ ህይወት በወቅቱ እንዴኖር ባሇመፌቀዳ ስፇራው የነበረው ኤች አይ ቪ 

ነበር፡፡ 

ሇእኛ ከኤች አይ ቪ ኤዴስ ጋር ሇምንኖር በተሇይ 91፡7 ሌዩ ትርጉም አሇው፡፡ በአጋጣሚ ሺህ በቀኝህ አስር ሺ 

ይወዴቃለ ወዯ አንተ ግን አይቀርቡም፡፡ ኤች አይ ቪ ይገሊሌ፡፡ ነገር ግን ከእግዚአብሄር ጋር ከሆንን አይገሇንም ማንም 

የማይወስዴብን የዘሇዒሇም ህይወት አሇን፡፡ ስሇዚህ በዴፌረት እንዱህ እንሊሇን 91 ቁ. 9-10 አቤቱ አንተ ተስፊዬነህና ሌዐሌን 

መጠጊያ አዯረግህ ክፈ ነገር ወዯ አንተ አይቀርብም፡፡ መቅሰፌትም ወዯ ቤትህ አይገባም፡፡ 

ወዯ ቁጥር 91፡11-12 ስንመጣ በመንገዴህ ሁለ ይጠብቁህ ዘንዴ መሊዕክቱን ስሇ አንተ ያዝዛቸዋሌና እግርህ 

በዴንጋይ እንዲትሰናከሌ ያነሱሃሌ፡፡ ይህንን የሚያስገርመውን አባባሌ አንዴ ወቅት ሰይጣን በማቴ 4፡5-6 ባሇው ክፌሌ ኢየሱስ 

ራሱን አንዯጥሌ የተፇተነበት ጊዜ ነበር፡፡ የየሱስ መሌስ አንዴና አንዴ ነበር ጌታን አምሊክህን አትፇታተነው ተብል ተጽፎሌ 

አሇው፡፡ ይህ ሇብዙዎቻችን መጽናኛ የሚሆን ቃሌ ነው እያንዲንዲችንን ይጠብቁን ዘንዴ እግዚአብሄር ጠባቅ መሌእክትን 

አዞናሌ፡፡    



በተኩሊና በእባብ ሊይ ትጫማሇህ አንበሳውንና ዘንድውን ትረግጣሇህ 91፡13 ከዚህ ጥቅስ የምንረዲው እኛም 

ከእግዚአብሄር ጋር አሸናፉዎች ነን፡፡ ሞት አያሸንፇንም፡፡ 

የሚቀጥለት ብዙ ጥቅሶች የእግዚአብርን ታሊቅነት ታማኝነትና በህይወታችን ጣሌቃ ገብነቱን ያሳያለ “ረጅምንም 

ዕዴሜ አጠግበዋሇሁ መዲኔንም አሳየዋሇሁ” መዝ 91፡16፡፡ ይህን ሲሌ ረጅም እዴሜ እንኖራሇን ማሇት ነው ወይስ የዘሇዒሇም 

ህይወት ይኖረናሌ ማሇት ነው ይህ ትርጉም ይሰጣሌ ወይ ዘወትር እንዯሚሰማኝ የመጥፍው እጅግ መጥፍ ነገር የጥሩ 

በጣም ጥሩ ነገር ሆኖ በክርስቶስ ሲሰራ መመሌከት ነው፡፡ 

ቁጣ በእግዚአብሄር ሊይ 

ሬይ እኔን በማይዴን ቫይረስ እንዴጠቃ ማዴረጉ የእግዚአብሄር ስህተት አይዯሇም፡፡ የኀጢያት ውጤት ሇሆነው 

ሇዚህ በሽታ እግዚአብሄር ምክንያት አይዯሇም፡፡ በእግዚአበእሄር ፉት እንዯ ክርስቲያን ይህ አስጨናቂ በሽታ ከእኔ እንዱወገዴ 

ብዙ ግዜ ብፀሌይም ከንኤ አሇእተወገዯም፡፡ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሕይወት እኔ እንዯሚፇሇገው ባሇመሄዳና እግዚአብሄር 

የፀልት መሌሴን ዝም በማሇቱ ምሬቴ በእግዚአብሄር ሊይ ከፌተኛ ነበር፡፡ 

ህይወቴን እንዯ አዱስ አማኝ ሙለ በሙለ ሇጌታ ብሰጠውም የፀልት ነገሬ ባሇመሰማቱ የመከራ ጎርፌ በሊዬ 

ቢያሌፌም ጌታ ዝም አሇ፡፡ እንዱህ ብዬ አምናሇሁ፡፡ ሇማንኛውም ሥራ የስራው ዋጋ እንዱከፇሌ ከእንዱህ ዒይነት የኑሮ ውጣ 

ውረዴ ጌታ ሕይወቴን እንዱጠቀሌሊት ብዙ ተመኘሁ፡፡ አንዴ ነገር ይታወሰኛሌ፡፡ የመጀመሪያዎቹ ቅደን ያሇፇበት የሕይወት 

ጎዲና ሇነርሱ ባይገባቸው በእግዚአበእሄር ዘነዝዴ ምስጢር እንዯሆነ በዚያው እንዱያሌፌ በመፌቀደ መጠን እግዚአብሄር ገና 

ያሌበሰሌኩና አዱስ ክርስቲያን እንዯመሆኔ መጠን እግዚአብሄር አንዴ ተዒምር አዴርጎ ከበሽታዬ እንዴፇወስ ተመኘሁ፡፡ 

በአእምሮ እንዱህ ብዬ አሰብኩ ሊሇሁበት ሁኔታ ፇጣን መሌስ ያመጣለ ብዬ ያመንኳቸውን መፀሀፌ ቅደስ ጥቅሶች 

ፌሇጋ ቀጠሌኩ መዝ፡ 37፡4… የሌብህን መሻት ይሰጥሃሌ፡፡ በላሊው ከዚህ መከራ ሇማምሇጥ የቃለን ሀሳብ አመንኩ ቁጠሩት 

በፀልት የጠየኩትን ሁለ እንዯሚቀበሌ አመንኩ እንዯገና ላሊ የታወቀ ጥቅስ አሇ፡፡ ለቃ 11፡9፡እሊችኋሇሁ ጠይቁ 

ይሰጣችኋሌ፡፡ ፇሌጉ ታገኛሊችሁ አንኳኩ አንኳኩ ይከፇትሊችኋሌ በሩን ብቻ አይዯሇም ያንካካሁት በበሩ ሊይ ቆሜአሇሁ፡፡   

ይህ ሁለ ሇእኔ በአንዴ አቅጣጫ ብቻ፡፡ የሚቆጥራቸው ተስፊዎቼ ናቸው፡፡ እነሱም በሚፇሇገው ፇውስ ሊይ ብቻ 

በምዴር ሊይ ስንመሊሇስ ብዙ ተስፊ የምናዯርጋቸው ነገሮች ቢኖሩም ነገሮቹ በአንዴ ሊይ ቻ የተመሰረቱ አሌነበሩም የኔም 



የጥያቄ መሌሰው እንዯተመሇሰ አውቃሇሁ፡፡ ይሁን እንጂ እኔ በሚጠባበቀወቅ በኩሌ ሳይን ጌታ በፇቀዯው መንገዴ፡፡ ጌታም 

ፀልቴን የመሇሰው እኔ በሚፇሇገው አኳኋን ነበር፡፡ እግዚአብሄር ፀልታችንን የሚመሌሰው እኛ በጤቅነውና በጠበቅነው 

መንገዴ ሳይሆን እሱ ሇኛ ይጠቅመን ዘንዴ በሚፇሌገው አቅጣጫ ነው፡፡ 

በዚያን ጊዜ መባሊት በመሆን ብቸኛ የሌጆቼ አሳዴግና በጤና እክሌ ውስጥ በመሆኑና የሄኔታዎች ውስብስብነት 

በእግዚአብሄር ሊይ ቀጣዩን አጦዙት ነገር ሁለ ሲተወሰኝ በእኔ ሊይ ያሇው ሁኔታ ሌክ አይዯሇም፡፡ ግማሽ ቀጣዬ በዚህ በሽታ 

ባስያዘኝ ሇዚህ ህመም ምክንያት በሆነው ሬይ ሊይ ነገር ግን ቦታውን ያሌጠበቀ ቀጣዮ በእግዚአብሄር አያይም አይመሇከትም 

በማሇት በቃ ቀጥዬ ከተሇያየ መዏዘን እዘየመጣ እምሮዬን ሉያፇነዲው ዯረሰ፡፡  

በመጀመሪያ ዯረጃ ሰማይን ምዴርንና ዒሇማትን በፇጠረው ጌታ ሊይ ቁጣዬን በመቖጣቴ እጅግ ፇራሁ፡፡ በዚህ ሁኔታ 

ውስጥ የታወሰኝ ነገር ቢኖር የኢዮብና የእግዚአብሄር መሌስ ነበር፡፡ በኢዮብ መጽሀፌ መጨረሻ ሊይ እግዚአብሄር ኢዮብን 

የጠየቀው ጥያቄ የምዴርን መሰረት ስመሰርት ት ነበርክ…. ዑዮብ 38፡4-5፡፡ እግዚአብበሄር ከሁኔታዎችና ከሁኔታችን በሊይ 

ከፌ ከፌ ያሇ ትሌቅ አመንሊክ የሚሰራውን የሚያውቅ ጌታ የወሰነውን ሁለ የሚፇጽም አምሊክ ነው፡፡ ይህንን ሁኔታና 

የአምሊክን መሌስ ብረዲዉም ሁኔታዎቹ የበሇጠውን ወዯ ጌታ እንዴቀርብ አሊዯረጉኝም፡፡ 

ስሇሚፇሌገው ነገር ብቻ ብፀሌይም የሚፇሌገው ግን አንዴ ነገር ብቻ ነበር፡፡ እሱም ፇውስ ብቻ ፡፡ ዒሇም ውስጥ 

ቁጣ ይኖራሌ፡፡ ግን ቁጣ የመጣበትን ምክንያት ትዲር አጋሬ ያውቃሌ፡፡ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከባሌና ሚስት ጋር ያዛመዯው 

ምሳላ ታወሰኝ፡፡የኤፋሶን ፀሏፉ ሏዋርያው ጳውልስ የጌታንና የቤተክርስቲያንን ሁኔታ በባሌና ሚስት ሲያስመስሇው 

እንመሇከታሇን፡፡ በልች ሆይ…. ኤፋ 5፡ 25-26፡፡ እንዱህ ብዬ አሰብኩ ጋብቻ ሇቤተክርስቲያን ምሳላ ከሆነ እኔ ዯግሞ 

የአዱስ ኪዲን የክርስቶስ አካሌ እንዯመሆኑ እኔም ወዯ ጌታ መቅረብና መጠባበቅ እንዲሇብኝ ተረዲሁ አንዴ ወቅት ዩሃንስ 

በነብያት መንፇስ በመሞሊት ስሇ ሙሽራና ሙሽሪት ሲናገር የሏ 3፡29 …. ባሌና ሚስት በምዯዴር ሊይ እጅግ የቀረበ 

ግንኙነት እንዱኖሩ የእግዚአብሄር እቅዴ ነው፡፡ እንዱሁም ክርስቲያን ከጌታ ጋር፡፡ 

ይህንን ከሊይ የተጠቀሰውን ጥቅስ ስንገነዘብ ወይም ስረዲ በምዴር ሊይ በምንኖርበት ዘመን ሁለ በመንፇሳዊም 

በስጋምመ ወዯ ጌታ በጣም መቅረብ እንዲሇብን ነው፡፡ ሁሌ ግዜ እነዚህ ሁሇቱ መሇያየት የሇባቸውም፡፡ ባሇቤቴ በህይወት 

በነበረበት ዘመን ሀሳቤን እንዯማጫውተው ሁለ ሇየሱስም እንዱህ  ማዴረግ እንዲሇብኝ አሰብኩ፡፡ የምሞተውንና 

የምበሰብሰውን ባሇቤቴን እንዱህ ካዋየሁት እንዳት የዘሇዒሇሙን ጌታ አሊዋየው፡፡ ባሇቤት የኑሮ አጋሬ በጋብቻ ውስጥ 



ባሳሇፌን ዘመን ከተረዲኝ ይበሌ የህይወት ጌታዬ የትዲርና የኑሮዬ መሰረት የሆነው የህይወቴን ጉዲይ አብዝቶ ይረዲሌ፡፡ ወይም 

ያውቃሌ፡፡ 

ነገሬን እንዱህ ብዬ ሊጠቃሌሌ፡፡ ከባሇቤቴ ጋር እያሇሁ ቁጣን ከባሇቤቴ ጋር እንዯተካፇሌኩ እንዱሁ ከእግዚአብሄር 

ጋር፡፡ ይሁን እንጂ መከራ ስቃይና የመብረክረክ ጊዜያትን በህወቴ ባሳሌፌም በዚህ ሁለ እግዚአብሄርን መኮነን እንዯላሇብኝ 

ተረዲሁ፡፡ ዯህና ነገርን በመናገር ሇመግሇፅ ጊዜ አሇ፡፡ አሌቅሻሇሁ፣ ተንበርክኬያሇሁ፣ ፀሌያሇሁ፣ እነዚያ ሁለ ነገሮች አሌፇዋሌና 

የሁኔታዎች ክብዯት ይኑር እንጂ እግዚአብሄር ነገርን ሁለ ሰምቷሌ እሱ እኔ ከማስበውና ከምጨነቀው እንዱሁም በዙሪያዬ 

ካሇዉ ሰዉ ይሌቅ አሳቢዬ ነው፡፡ 

ይህንን ሁኔታ ከተረዲሁኝ በኋሊ በእግዚአብሄር ፉት  እንዲሇሁ ተሰማኝ፡፡ በእግዚአብሄር ፉት ምንም የተሰወረ ነገር 

ስሇላ ሀዘናችንንና ችግር መከራችንን ሁለ መንገር አሇብን፡፡ ከሁኔታዎቼ የተነሳ በእግዚአብሄርና በቃለ ተመከርኩኝ፡፡ የሱ 

መንገዴ ትሁት የሚያዯርግ ነው፡፡ በዚህ በአስጨናቂ ሁኔታ ሁለ ባሌፌም የተረዲሁት እውነት ብኖር እግዚአብሄር ሰዎችን 

በመከራቸው ውስጥ ጥልቸች የሚሄዴ አሇመሆኑና በመከራ ውስጥ ባሇፈበት ሌክ መሌካም ፌሬ እንዱያፌሩ የሚያዯርግ 

መሆኑ ነው፡፡ 

ሦሥት እጥፌ ችግር 

1991 ዒ.ም በጣም መጥፍ ዒመት ነበር፡፡ በዘመኔ አራት ዒመታትን በጣም በመከራ ውስጥ አሳሌፋያሇሁ፡፡ በየካቲት 

ወር 1988 ዒ.ም ባሇቤቴ ተመርምሮ ከኤዴስ ጋር ግንኙነት ባሇው በሳምባ ምች እንዯተያዘ ተረጋገጠ፡፡ ይህን ወሬ በመስማት 

ሶስት እጥፌ ችገር ውስጥ ገባሁ፡፡ የመጀመሪያው ባሇቤቴ በሽታ የመጨረሻ ዯረጃ መሆን፣ ሁሇተኛው በጋብቻችን መካከሌ 

የእርሱ አሇመታመንና ሶስተኛው እኔ ዯግሞ በቫይረሱ እንዯሚጠቃ ያሇኝ ጥርጣሬ ናቸው፡፡ በሆስፒታ እርሱ በነበረበት ጊዜ 

የማስታውሰው በቤት ሆና ከምሽቱ ወዯ ምሽት በፌርሃትና ዴንጋጤ እንዯገናም በእርሱ ያሇው ነገር ሇእኔና ሇቤተሰቦቼ 

እንዲይተርፌ እጨነቅ ነበር፡፡ 

ሁሇት የምንወዲቸው ሕፃናቶች አለን፤፤ ምናሌባት ወሊጅ አጥ ሆነው እንዲይቀሩ ነው፡፡ 1991 እህቴ ያገባችበት 

ዘመን ነበር፡፡ ይህን አስዯሳች ዯረጃ በህይወቷ ስሊሇፇች በጣም ዯስ ብልኝ ነበር፡፡ በተመሳሳይ ጊዜ ሇኑሮዬ በማሰብ በጣም 

የተጨነቅሁ ምንም ተስፊ ወዯፉት የላሇ የመሰሇኝንና ያመንኩበትን ትዲር የማጣበት ስሇመሰሇኝ፡፡ መጀመሪያ ሊገባ በዯስታ 



ኑሮ አመንኩኝ ምንም የብቸኝነትን ህሌም ባይም፡፡ አሁን ግን መበሇት ነኝ፡፡ ከሁሇት ሕፃናት ሌጆቼና ከ HIV ጋር፡፡ ሕይወት 

ከንቱና የተበሊሸ በብዙ አቅጣጫዎች ሰበብ መሰሇኝ፡፡ 

መጽሏፌ ቅደስን ስናነብ ጌታ ኢየሱስ በማቴ 18፡21-34 ባሇው ክፌሌ ብዙ እዲ የነበረበት ሰውና ጌታ ሁለን ይቅር 

ያሇሇት ሰው ነበር፡፡ እሱ ግን በላሊው ሲሰቀይ እንመሇከታሇን፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ ቦታ የምናየው ትሌቁ እያንዲንደ ሰው 

ወንዴሙን ከሌቡ ይቅር ካሊሇ ጌታም ይቅር አይሇውም፡፡ 

ኢየሱስ መሌሶ ሇሰሚዎቹ እንዱህ አሇ፡፡ ይህ እንዳት የሰማይ አባታችሁ እንዯሚያዯርገው ምሌክት ነው 

የወንዴሞቻችሁን ከሌብ ይቅር ካሊሊችሁ ማቴ 18፡35  እስካሁን እኔ በሇቤቴን ይቅር አሊሌኩም፡፡ ይህን ተራራ እንዴገፊው 

ሇኔና ሇሌጆቼ ተሰጥቷሌና ትክክሇኛ ፌርዴ አይዯሇምና የሰጠኝን ግራ መጋባት ሌቆጣጠረው አሌፇሇኩም፡፡ ሇኔ ይቅርታ ማሇት 

ዒሳ ከመንጠቆ እንዯማምሇጥ ነው፡፡ 

ተጨማሪ የመጽሀፌ ጥናት ሳዯርግ ዯግሞ በጣም ጥብቅ ትዕዛዝ አሳየኝ፡፡ በማቴ 14-15 ሇሰዎች ኃጥያተኛውን ግን 

ይቅር ብትለ የሰማይ አባታችሁ ኃጥያታችሁን ይቅር ይሊችኋሌ ይሊሌ፡፡ በዚህ ጊዜ ይህን ትሌቅ የይቅርታን ስራ ሇመውሰዴ 

ምንም አማራጭ አሌነበረኝም በእግዚአብሄር ፀጋ ውስጥና እንዯክርስቲያን መኖር የሚፇሌግ ከሆንኩበት ማርረግ አሇብኝ፡፡ 

ከዚያም በኋሊ ወዯ ይቅርታ ጉዞዬን ጀመርኩ ፡፡ብዙ ዘመናትን መጓዝ የሚጠይቅ ነው፡፡ በመጀመሪያ ይቅር ሇማሇት 

ሇይቅርታ ፇቃዯኛ ሇመሆን መፀሇይ አሇብኝ ምክንያቱም ይቅርታን የማዴረግ ፇቃዯኝነት የሇኝምና ነዉ፡፡ በሁሇት ክርስቲያን 

ሳይኮልጂስት በዲር ሄነሪ ክሊውዴና ጆን ታውሇንዴ የተዘጋጀ ሴሚናር በማይገመት መሌኩ የተዘጋውን የይቅርታ በርን 

ሇመክፇት ምክንያት ሆኖሌኛሌ፡፡ በሴሚናሩ እነርሱ ያስተማሩት ነገር አንዴን ሰው ይቅር ካሊሌን በሰውየው ታስረን አሇን ሌክ 

ኳስና ሰንሰሇጥ በዴሮ ዘመን እስረኞች እንዯተቀመጠ በስሜታችን ከሰዎች ጋር ተገናኝተን አሇን፡፡ እኛም አነርሱም ባሇእዲዎች 

ነን፡፡ እነርሱ ነጻ እንዱወጡ አንፇሌግም ፡፡በተቃራኒው ዯግሞ ይህ የሚያሳየን እኛም ነጻ እንዲሌሆንን በላልች እንዯታጠርንና 

የጥሊቻን ሸክም ተሸክመን እንሄዲሇን፡፡ እኛ የምንመኘው ላሊው ሰው በተቻሇ መንገዴ ትክክሌ እንዱሰራ ነው፡፡ ሰው 

በሕይወት እያሇ ይህን መጠበቅ ከባዴ ነው፡፡ ነገር ግን በሕይወት ከላሇ ይህን መጠበቅ አይቻሌም፡፡ 

ከዚህም የተነሳ የእኔ ይቅርታ ወይም ሂዯት ፌሬ ቢስና እኔን የሚጎዲ ብቻ ሆኗሌ፡፡ የእኛ ይቅር አሇማሇት በስሜት 

ከላልች ሰዎች ጋር ይያያዝና እንዯ እኔ ከሆነ ወዯፉት ከላሊው ሰው ጋር ምንም ግንኑነት ከስራ ውጪ እንዲሊዯርግ ያዯርጋሌ፡፡ 

በስሜት ተነስተው ራሳቸውን ከተሇያየ ከሙታን መንፇስ ጋር ያገናኙ ሰዎች አለ፡፡ ባሌን ተስፊ በማዴረግ የቅዠት ባሌ፣ ቢሆን 



ብቻና ወዘተ ይህን ማቆም አሇብኝ፡፡ ሇእኔ የዛ ስቃይ ፌሬ መራራነት የበሇጠ መታመም ነው፡፡ በጣም ቀሊሌ ባይሆንም ቃሌ 

በቃሌ ያየሁት እግዚአብሄር ነፃ ማውጣት እንዯሆነ ነው፡፡ ነገር ግን በርግጠኝነት እኔ አሊውቅም በጣም አስፇሊጊ ነገር እኔ 

ያስተዋሌኩት እኔ እራሴ የእግዚአብሄር ይቅርታ የማይገባኝ ሰዉ ነበርኩ፡፡ ይሁን እንጂ ጌታ በነጻ ይቅር አሇኝ፡፡ ይቅር ሇማሇት 

በሚመርጠው በእግዚአብሄር እንዳት ዯስተኛ አሌሆንም እግዚአብሄር ሁለን አዋቂ ነው ፇጣሪ ነው፡፡ እርሱ መሌካምና 

አመቺ ነገር አሇው፡፡ ሇሰው እኔ ከማስበው እንዱያውም ነፌሰ ገዲዮችን ይቅር ይሊሌ ላቦችንና ክፈ አዴራጊዎችን ሇዚሁ 

አመሰግናዋሇሁ፡፡ 

የኳሱና የሰንሰሇቱ ነጻነት በቂ እንዯማይሆን እግዚአብሄር ከብዙ ዒመታት በኋሊ፡ ላሊ የእግዚአብሄር ሰው እንዲገባው 

እንዲገባው ረዲኝ፡፡ ከ HIV ጋር እንዲሇሁኝ የሚያውቀኝ በሁለምነገር የሚወዯኝ፡፡ ቫይረሱን በህይወትና በነፌስ ዉሰጥ 

እንዲሊ የሚያዉቅ ሰዉ፡፡ እግዚአብሄር የማይቻሇውን  ነገር በፀልት መሇሰሌኝ፡፡ የተሰጠና የሚወዯኝን የትዲር አጋር 

በመስጠት፡፡ዞር ቢዬ ወዯ ኋሊ ወዯ 1991 ሳስብ  በይቅር ባይነቱ ሇጎበኘኝ እግዚአብሄር ምስጋና ይግባው፡፡ 

አስጨናቂውን ሌምዴ ወዱያ ማሇት 

አንዴ ታዋቂ መጽሏፌ ነበር;; ርዕሱም ምን ያስጨንቀኛሌ የሚሌ ነበር፡፡ የመጽሏፌ ገጽ ባህሪ በምንም ዒይነት ሁኔታ 

ውስጥ ይሇፌ አይጨነቅም፡፡ እንዯ አጋጣሚ ርዕሱ ሇእኔ አሌጠቀመኝም፡፡ በህይወት አጋጣሚ ጭንቀት ነበረብኝ፡፡ ሰዎች 

በሚያሳዩት ሁኔታ በማየው ነገር ጭንቀት ጨመረብኝ፡፡ 

ካሇብኝ ወይም ከዯረሰብኝ ጭንቀትና ፌርሃት የተነሳ ዴንጋጤውም በውስጤ እየጨመረ ሲመጣ የሆነ አእምሮዬን 

ወዯ መሳት ዯረጃ ዯረስኩኝ፡፡ አዎ ጭንቀትና ስጋት በውስጤ እየጨመረ ቢመጣም ሁኔታው እንዱሇወጥ ምንም ነገር 

አሊዯረኩበትም፡፡ 

ከ 1989 ጀምሮ መበሊት እንዯመሆኔም መጠን ሁኔታዎች ተጨምረውበት ጭንቀቴን አጦዙት፡፡ በምሽት 

ጭንቅሊቴን በትራሱ ሊይ አዴርጌ እንዯተጋዯምኩኝ በጭንቀትና በሃሳብ ምንጭ ውስጥ እዋኛሇሁ ሇምሳላ በገንዘብ፣ በሌጅ፣ 

በስራዬ፣ በጤናዬ፣ ወዘተ በመጨረሻ በላሊ በጭንቀት ማዕበሌ ውስጥ እገባሇሁ፡፡ ከዚህ ሁኔታ የተነሳ ብዙም እንቅሌፌ 

ሳይወስዯኝ በመገሊበጥ  በላልች ነገሮች በመጥመዴ ምክንያት አእምሮዬ በጭንቀት ውስጥ በተዯጋጋሚ ባሌፌም ከጭንቀት 

ያተረፌኩት አንዲች ነገር የሇም፡፡ መጽሏፌ ቅደስ ሇጭንቀት መፌትሄ እንዲሇው ወዯ ሚጠቁመው የመጽሏፌ ቅደስ ክፌሌ 

ፌሇጋ ቀጠሌኩ፡፡ በእግዚአብሄር መንፇስ ምርት መዝሙር 127ን  አገኘሁ፡፡ በዚያም ቦታ መዝሙረኛው እንዱህ ይሊሌ ቁጥር 



2(ሇወሊጆቹ እንቅሌፌን በሰጠ ጌ እናንተ የመከራን እንጀራ የምትበለ ከተቀመጣችሁበት ተነሱ፡፡ ይህ ጥቅስ ያሳሇፌኩትን 

ሁኔታና ሇምን እንቅሌፌ ማጣቴን የሚገሌጽ ክፌሌ ነበር፡፡ አምሊካችን እንዴንጨነቅና እንዴንረበሽ ፇጽሞ አይፇሌግም፡፡ 

ምክንያቱም የእኛን ጭንቀትና መከራ ሉያራግፌና ሊይተወን ካጠገባችን ነውና፡፡ ስንጨነቅ በህይወታችን ውጤታማ አንሆንም 

ጤናም አናገኝም፡፡ ይህንን ስናዯርግ እሱን አሌታመንንም ማሇት ነው፡፡ ይህንን ስንሌ ነገሮችን ማቀዴነቃ ወዯፉት ማሰብ 

የሇብንም ማሇት አይዯሇም፡፡ ነገር ግን ጭንቀት ውጤት አሌባ ያዯርጋሌ፡፡ እንቅስቃሴዎችን ይገዴባሌ፡፡ መጽሏፌ ቅደስ 

በምሳላ 16፡9 ኢንዱህ ይሊሌ ሰው ሌብ መንገደን ያዘጋጃሌ፡፡ እግዚአብሄር ግን አካሄደን ያቀናሇታሌ፡፡ እኛ ኑሮአችንን 

በእቅዴ እንዴንመራ ይገባሌ፡፡ ነገር ግን ጭንቀት እንዲይሳካ ሉገዴበን ይችሊሌና እቅዲችንን በእግዚአብሄር ፉት በፀልትና በሌና 

ማስቀመጥና ፌቃደንም መጠየቅ ያስፇሌገናሌ፡፡ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮቹን እንዲይጨነቁ በምሳላ ሲያስተምራቸው፣ የሰማይን ወፍች ተመሌቱ፣ አይዘሩም፣ 

አያጭደም፣ በጎተራ አይከቱም ማቴ 6፡27፡፡ አስተምሮው ዴንቅ ነበር፡፡ ስሇዚህ አትጨነቁ ማቴ 6፡34፡፡ እነዚህነን ጥቅሶች 

ካነበብኩ በኋሊ ሀሳቤን መሇወጥ እንዲሇብኝ ባውቅም ግን እንዳት ይሁን ጥቅሱ አንዴ ዴንቅ ምክር ሰጠኝ፡፡ ስሇነገ አትጨነቁ 

የሚሌ ነበር፡፡ ራሴን አንዴ ነገር አሳመንኩ፡፡ ሇዛሬ ማሰብን ብቻ እንጂ ሇነገ ሇዛሬ ወር ሇዛሬ ዒመት የሚሇውን ሀሳብ ተውኩኝ 

በጣም ወሳኝ በሆኑ ሁኔታዎች ብቻ ሊይ ማቀዴን ቀጠሌኩ፡፡ ሇምሳላ ፍርሞቸን መሙሊት ማሇትም ባሇቤቴ ከሞተ በኋሊ የህግ 

ጉዲዮችንና የመሳሰለትን በቀን ብቻ የሚሰራቸውን ጉዲዮችን ብቻ እንጂ የላሊ ቀኑን ተውኩት፡፡ በእንዱህ አይነት ሁኔታዎችና 

ውሳኔ ውስጥና ስራ ውስጥ እያሇሁ ሇብዙ ግዜያት ተጨንቄ ነበር፡፡ ነገር ግን ቀስ በቀስ በጌታና በፀልት ሏይሌ ጭንቀት መቀነስ 

ጀመረ፡፡ ሁሇተኛውና አስገራሚው ነገር የተማርኩት ያሇሀብትንና ኤች አይ ቪን በመገንዘብ ወዯ ፉት ብዙ መጨነቅ 

እንዯላሇብኝ፣ እነኝህ የበሽታው ሁኔታዎች በእኔ ሊይ ቢኖሩም አስጨናቂ እንዯመሆናቸው መጠን ሁኔታን ሇእኔ ሇወጭ 

ሳሌሆን ፀልት እንዯሚቀየር አምናሇሁ፡፡  በብዙ ጽሁፍች የምናገኛቸው አባባልች አለ ወይም የሰዎችን ሁኔታ ያለበትን  ሁኔታ 

ሇመሇወጥ ቢችለ ኖሮ መጸሇይ ባሊስፇሇጋቸው ነበር፡፡ በእነዚህ ሁኔታዎች ባሇፌኩበት  መንገዴ ብዙ ትምህርቶችን 

ተምሬያሇሁ ተጨንቄ ምንም ማምጣት እንዯማሌችሌ አውቄዋሇሁኝ፡፡ ሇወዯፉት በማቅዯው እቅዴ እንዯ እግዚአብሄር ፌቃዴና 

በፀልት መሆን እንዲሇበት ተምሬዋሇሁኝ በዚህ ሁለ ውስጥ ፀልት ሏይሌ እንዲሇው ተገንዝቤዋሇሁኝ፡፡ በምፀሌይበት ወቅት 

የተማርኩት ነገር ቢኖር ጭንቀቶቼ በሙለ መገፇፊቸውን እንዯ ባሇ አእምሮ ሳስብ የሚያስጨንቀኝን ከሀሇኛው ከእግዚአብር 

እጅ በታች መጣሌን ተምሬያሇሁ፡፡ ኤች አይ ቪን ባሰብኩ መጠን ወዱያው ወዯ አእምሮዬ የሚመጣው ጥቂት ዘመን የጤና 

ዕክሌ የምርመራ ውጤት መፌራት ነው፡፡ ነገር ግን የሚያስጨንቀኝን ሁለ ከጌታ አግሮች በታች ስጥሌ የሚያስገርም ሰሊምን 

አግኝቻሇሁ፡፡ 



አሇም አቀፌ መረብ 

እንዯ አ.አ 1998 ከፌተኛ ህመም ምክንያት ሆስፒታሌ ገብቼ አምስት ሳምንታት በቆየሁባቸው ጊዜያት በሽታው 

ተወሳስቦብኝ የአንጀት ቁስሇትን ፇጠረብኝ፡፡ ጊዜዉ ሇኔም ሆነ ሇቤተሰቤ በመንፇሳዊም ሆነ በአካሊዊ ፇታኝ ነበር፡፡ በጊዜው 

ከዯረሰብኝ ሁኔታ የተነሳ በላልች መዯገፌ ምክንያት የመዲን ተስፊ ተሟጦ ነበር፡፡ በላሊ በኩሌ በሽታዬ እጅግ ጠንቶ ብኝ ሌቤ 

ዯክ ሞቻሇሁ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በወቅቱ እምሮዬን በመሳቴ ሇብዙ ቀናት በዙሪያዬ የተከናወኑትን ነገሮች አሊስታውስም ነበር፡፡ 

ነገር ግን በኋሊ ያስተዋሌኩት ከቤተሰቦቼ ያገኘሁት የሚያስገርም ፌቅርና እንክብካቤ ነበር፡፡ 

በታመምኩ ግዜ ባሇቤቴ ገላን በቁረጭ ወረቀት በመፃፌ ሇጓዯኞቻችን ቤተሰቦቼ የፀልት ጥሪ አቅርቡ፡፡ በኋሊ 

ያስተዋሌነው አስገራሚ ነገር ቢኖር ፀልትና ፌቅርን ከተሇያዩ ሰዎችና ከቤተክርስቲያናችን አገኘን፡፡ በሕይወቴ 

ያሌተሇማመዴኩት አዱስ ነገር የሆነው ያን ጊዜ ነበር በጊዜ ጓዯኞቻችን አንደ ቤተሰብ ሇላሊው ቤተሰብ የፀልት ጥያቄን 

በመቅረብ ሲፀሌዩሌን ያን ጊዜ የፀልት መረብ ተፇጠረ፡፡ ይህ በጣም የሚያስገርምና የሚያስዯንቅ ነበር፡፡የተሇያዩ ቤተሰቦቻችን 

ከካሉፍርኒያ ዋሽንግተንና ከሰሜን ካሮሌና በረሩ፡፡ የዚህን አይነት ሁኔታ ከዚያ በፉትም ሆነ በኋሊ ተሇማምጄ አሊውቅም፡ 

የቤተክርስቲያን አባልቻችን ጋላንንና ቤተሰቦቼን በተኩስ ምግብ በሳምንት ሶስት ቀናት ሇአምስት ሳምንታት አገሌግሎቸዋሌ፡፡ 

እንዯተፀሇየሌን የሚገሌጽና የሚያበረታቱ የተሇያ ካርድች  ከተሇያየ ወገኖቻችን ዯርሳዉሌናሌ፡፡ 

ጤናዬ ሲመሇስሌኝ ወዯ ማስተዋሌ ከመጣሁ በኋሊ የተገነዘብኩት ትሌቅ ነገር የወገኖቼ ፀልትና የጌታ ጣሌቃ ገብነት 

ባይኖር ኖሮ ዛሬ እዚህ ባሌዯረስኩ ነበር፡፡ ይህንን ሁለ ነገር በማስተዋላ በመዯነቅና በመገረም ተሞሊሁ ፡፡ ከብረት ይሌቅ 

በጠነከረ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሄር ጣሌቃ በመግባት የተጠቀመበት ብቸኛ መንገዴ የፀልት መረብ በመሰማቱ አህዛብ እንኳን 

በጊዜው የእግዚአብሄርን ህሌውናን በእኔ ምክንያት ያየበት ጊዜ ነበር፡፡ አስገራሚው የጌታ ፌቅርና የወገኖቼ ፀልት በዘመኔ ሁለ 

ያሌተሇማመዴኩትን የጌታ ህሌውና መስማቱ የተሇወጥኩ ሰው እንዴሆን አዯረገኝ፡፡ እግዚአብሄር በእኔ በገሇጠው ፌቅር 

የበሇጠውን የፌቅር ሰው እንዴሆን አዯረገኝ ፡፡ እግዚአብሄር በዚህ በሽታ ውስጥ አሳሌፍኝ አስቸጋሪ የህመም ጊዜ ባሳሌፌም 

በዘመኔ ሁለ የማሌተወውንና የማሌረሳውን ነገር አስተማረኝ፡፡ 

መዝሙር 119 እና የመከራ ጊዜ 



በመዝሙር 119 በመከራ ውስጥ ማሇፌን ያያዙት ብዙ ጥቅሶችን እናገኛሇን፡፡ የጤና ችግሮቻችን ብዙውን ጊዜ አት 

ኩሮታችንን ይስባለ፡፡ ከኤች አይ ቪና ተዛማጅ በሽታዎች የተነሳ አንዳ ሆስፒታሌ ውስጥ ተኝቼ በአሌጋዬ ሊይ በጀርባዬ 

ተንጋሌዬ አስባቸው የነበሩ ነገሮች ስሇራሴ ቅዴሚያ ሇምሰጣቸው ነገሮች ነበር፡፡ በዚያን በትክክሌ ማሰብ ስጀምር የኔ ቅዴሚያ 

የምሰጣቸው ነገሮች የተገሊቢጦሽ ነበሩ፡፡ ሁሌ ጊዜ ሇእግዚአብሄርና ሇቤተሰቤ ቅዴሚያ አሌሰጥም ነበር፡፡ የየእሇት ገጠመኞቼን 

እንዯ ትሌቅና የቀዴሞ አዯርጋቸው ነበር፡፡  

እንዯ እኔ አንዲንዴ ጊዜ እግዚአብሄር በህይወታችን በሽታዎችን የሚፇቅዯው ያሇንበትን ማሰብ ሲያቅተን 

በህይወታችን ቅዴሚያ በምንሊቸው ነገሮች ውስጥ ጣሌቃ ይገባና ቅዴሚያ መሆን ያሇበት ማን እንዯሆነ እንዴናውቅ 

ያዯርገናሌ፡፡ ብዙ ጊዜ በህይወታችን የሚንጸባረቁና ቅዴሚያ የምንሰጣቸው ነገሮች ሇስኬት ሇገንዘብና ሇመሳሰለት ነው፡፡ ብዙ 

በሽታ ሲጠናብን መከራ ሲበዛብን አንዴ ትዝ የሚሇን የቅርብ ጓዯኛ አሇንን እሱም እግዚአብሄር ነው፡፡ ያን ጊዜ እሱንና 

እርዲታውን መፇሇጋችን ይቀጥሊሌ፡፡ 

አንዴ ጊዜ እራሴን ጥያቄ ጠይቄያሇሁኝ፡፡ ተስፊ ስሇላሇኝና በበሽታው ምክንያት ነውን እግዚአብሄርን የሚፇሌገው 

እግዚአብሄርን መፇሇግ ምርጫ ሳይሆን የዘመናት ሁለ ግዳታችንም ውዳታችንም ነው፡፡ እግዚአብሄር ዯግሞ ምርጫችን 

ነው፡፡ ስንፇሌገው ይገኛሌ፡፡ 

መዝሙረ ዲዊትን ምዕራፌ 119 ሳነብ የመኒገርመኝ ነገር አሇ፡፡ መዝሙረኛው እንዱህ ይሊሌ ቁ 71 ስረርዒትን እማር 

ዘንዴ ያስጨነቅኸኝ ሇመሌካም ሆነ፡፡ መዝሙረኛው ከአስጨነቀው ነገር የተነሳ የእግዚአብሄርን ስርአት በመማሩ መሌካም 

ሆኖሇታሌ፡፡ 

ጌታን ሇመጀመሪያ ግዜ ወዯ ሕይወቴ የጋበዝኩት በ1981 ማህበራዊ ሰራተኛ በነበርኩበት ወቅት ነበር፡፡ በዚያን 

ወቅት በሕይወቴ መጠነኛ ሇውጦች የታዩበት ወቅት ቢሆንም ያሌተሇወጥኩባቸው አንዲንዴ ሁኔታዎች ነበሩ፡፡ ከነዚህም 

ሁኔታዎች አንደ በራስ መተማመን የገንዘብ ማጎሌበትና የመሳሰለት ሁለ መሌካም ቢሆኑም መዯገፌና መታመን በእግዚአብሄር 

ነው፡፡ 

ይህንን ሁኔታ ያዲበርኩት ወሊጆቼ የ14 ዒመት ሌጅ በነበርኩበት ጊዜ በመሇያየታቸው ምክንያት የተሇያየ በራስ 

መተማመንን የሚያዲብሩ መጽሏፌትን አነብ ስሇነበረ ነው፡፡ በ17 ዒመት እዴሜዬ ወዯ ኮላጅ አመራሁ፡፡ ያን ጊዜ 



ካነበብኳቸው መጽሏፌት ሀሳብ የተነሳ በራስ መተማመንንና መዯገፌን ውጤት ነበር፡፡ ይህ ሁኔታ በውስጠ በጥሌቀት በማዯጉ 

በእግዚአብሄር መዯገፌን ያን ያህሌ አስፇሊጊ አይመስሇኝም ነበር፡፡ 

በእምነቴ ቆየት እያሌኩ ብመጣም በእግዚአብር መዯገፌ የሚባሇው ነገር በጣም ይከብዯኝ ነበር፡፡ ምክንያቱም 

እግዚአብሄርን በራሴ ዕይታ ሳየው ማሇትም እኔ ስሇ ላልች ባይገዯኝም በራስ መዯገፌን የተሇማመዴኩት ሰው በመሆኔ 

እግዚአብሄርም እንዱሁ እንዯ እኔ ይመስሌ ነበር፡፡ በእግዚአብሄር ሊይ እምነቴን መጣሌ እጅግ ይከብዯኝ ነበር፡፡ በዚህ ሁኔታ 

በጣም ግራ ተጋባሁ፡፡ ማሇትም ህፃን ሌጅን ዋና ተማር የማሇትን ያህሌ እንዯ ማሇት ነው፡፡ ሇምሳላ አንዴ ህፃን እናትና አባት 

ዋና ማስተማር ፇሇጉ እንበሌ፡፡ ህፃኑ ዋና እንዯማይችሌ ይታወቃሌ ግን እናትና አባቱ ህፃኑን በውሃ እንዲይሰጥምና ህፃኑ ህፃን 

ስሇሆነ ስሇማያውቅ ያሇው በእናቱና በአባቱ እጅ ነው፡፡ ህፃኑ በወሊጆቹ እጅ እንዲሇ ሁለ እኔም በእግዚአብር እጅ መሆኔን 

ባሊውቅም መዯገፈ ቢከብዯኝም አሇመዯገፋ ቢታወቅም በእጁ ውስጥ ነበርኩ፡፡ 

በጥቂቱም ቢሆን በእግዚአብሄር መዯገፌ እንዲሇብኝ በእምነቴ በውስጥ ሰውነት ማዯግ ጀመርኩ፡፡ በማይዴን በሽታ 

በመያዜ ያሇኝ እዴሌ አንዴ ነው፡፡ እርሱም ወዯ እግዚአብሄር መመሇስ ብቻ ነው፡፡ ብቸኛው አማራጭ ሊሇሁበት አስጨናቂ 

ሁኔታ የመፅሏፌ ቅደስ ጥቅስ ማገሊበጥ ጀመርኩ፡፡ መዝሙረኛው መዝሙር 119 ቁ. 92 እንዱህ ይሊሌ፡፡ህግህ ተዴሊዬ 

ባይሆን ቀዴሞ በጉስቁሌናዬ በጠፊሁ ነበር፡፡ 

ሁሌ ግዜ ከሚያስጨንቁኝ ጉዲዮች አንደ በበሽታዬ ምክንያት አቅም ማጣት ስራ በማቆም ዴህነት ያጋጥመኛሌ የሚሌ 

ነበር፡፡ አንዳ እኔ በራስ ሇሚዯገፌ ዴህነት አስፇሪ አዯጋ ነው፡፡ ነገር ግን እግዚአብሄር ይህንን ሁኔታ እኔ ከማወቄ በፉት ቀዴሞ 

ባላ በበሽታ ተይዞ ከመሞቱ በፉት ሁኔታን አስተካክል ነበር፡፡ እግዚአብሄር ቀዴሞ ሁኔታዎችን አመቻችቼሌኝ፡፡ አንዴ 

ጎረቤታችን የነበረ ሰው ነበር፡፡ በ1987 የኢንሹራንስ ሰራተኛ ነበር፡፡ በአዱሱ ስራ እያሰራ ያሇውን ነገር አጫወተን፡፡ ስሇ 

ህይወት፣ ስሇ ባሌ፣ ስሇ ሌጆች፣ የህይወት ኢንሹራንስ ዯጋግሞ ይነግረን ነበር፡፡ በዚያን ጊዜ ባሇቤቴም ሬይ ብሆን በሁኔታዎች 

ብዙም ዯስተኛ አሌነበረም፡፡ በጣም የሚያስገርመው ጓዯኛችን ማሇትም ጎረቤታችንን ወዯ እኛ መጥቶ በላሊው ቀን 

እየተጫወተ እያሇ ሬይ የህወት ኢንሹራንስ ሇመግዛት ወሰነ፡፡ ከአራት ወር በኋ በኤዴስ መያዙ ታወቀ፡፡ ከሃያ ሁሇት ወራት 

በኋሊ ሞተ፡፡ ኢንሹራንሱ የገንዘብ ባሇቤትነታችንን ቢያረጋግጥም የሚያጠራጥሩ ሁኔታሳዎች አሌጠፈም ነበር፡፡ ነገር ግን 

በዚያን ግዜ ሬይ ኤዯስ መኖሩን ይወቅ አይወቅ የማውቀው ነገር ባይኖርም ጌታ ሇእኔና ሇሌጆቼ ያዘጋጀው በረከት ነበር፡፡ 

ይህንን ሁኔታ ቆየት ብል ብረዲም እግዚአብሄር በእኔ ሌሰራ ሊቀዯው ዒሊማ ቀዴሞ ያዘጋጀው ነገር እንዯሆነ የተገነዘብኩኝ፡፡ 



በበሽታ በምጠቃበት ወቅት በዙሪያችን ብዙ የሚያውኩኝ ሁኔታዎች ብቅ ይሊለ፡፡ በማይታወቁ ፌርሃቶች 

እንጠቃሇን፡፡ ነገር ግን ሸክማችንን የሚያቀሌ ጌታና መንፇስ ሉያጽናናንና ሉያግዘን በጎናችን ነው፡፡ ብዙ ሰዎች አንዴ 

የታመመን በሽተኛ ሳያገኙ የሚለት አባባሌ አሇ፡፡ እንዳት ይህንን ጊዜ ይሌፌ/ታሌፌ ይሆን ይሊለ፡፡ አንዴ ነገርን አምናሇሁ 

እግዚአብሄር ከሁኔታዎች በሊይ ሆኖ የሚያሻግር አምሊክ መሆኑን፡፡  

እንዯ ሰው ሳስብ በህክምና የታዘዙሌኝን መዴሀኒቶች መውሰዴ ጥሩ ምግብ መመገብና ዕረፌት እንዯሚያስፇሌገኝ 

አውቃሇሁ፡፡ ከዚህ ሁለ በሊይ ዯግሞ በእግዚአበብበሄር እጅ ውስጥ ነኝ፡፡ መዝሙር 119፡116 እንዱህ ይሊሌ፡፡ እንዯ ቀሌህ 

ዯግፇኝ ህያውም እሆናሇሁ ከተስፊዬም አሌፇር፡፡ እያንዲንደ የምተነፌሰው ትንፊሽ የእግዚአብሄር ነጻ ስጦታ ነው፡፡ ሇዚህም 

እግዚአብሄርን አመሰግነዋሇሁ፡፡ የእግዚአብሄርን የቃለን ትእዛዝና ቃለን ማመን ጭንቀታችን ይቀንሳሌ ጤናችንን ይመሌሳሌ፡፡ 

የእዴሜ ጣሪያችን ቁጥር በጌታ እጅ ነው፡፡ መዝሙረኛው 119፡156 እንዱህ ይሊሌ አቤቱ ቸርነትህ እጅግ ብዙ ነው እንዯ 

ፌቃዴህ አዴርገን ቁ 159 ትእዛዝህን እንዯ ወዯዴሁህ ተመሌከት አቤቱ በምህረትህ ሕያው አዴርገኝ፡፡  

በመጨረሻ፣ እንዯ አማኝ ዒሊማችን መሆን ያሇበት ሇእግዚአብር ክብርን መስጠትና የኔም እንዯ መዝሙረኛው ቁ 

175 ነፌሴ ትኑርሌኝ ታመሰግንሀሇች ፌርዴህም ይረዲኝ ነው፡፡ እንዱሁም ሇሁሊችን ይሁን፡፡ 

ይቅር ማሇት ስገበኝ 

ባሇፇው ምንባብ ባላ በትዲር ታማኝ ባሇመሆኑ በቀሳፉ በሽታ መርዞኝ ይቅርታ ሇማዴረግ መቸገሬን መግሇጹ 

ይታወቃሌ፡፡ ሇጌታ ታማኝ ሆኘ ሇመኖርም ይቅርታ ሇማዴረግ በጉዞሊይ መሆኔንም ገሌጫሇሁ፡፡ 

በዚህኛው ክፌሌ ዯግሞ በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ የሚገኘውን የይቅርታ ማዴረጊያ ብቸኛ መንገዴ ሇማሳየት 

እፇሌጋሇሁ:: ሇዚህም መዝሙረ ዲዊት 55 ያሇው ይቅርታ ሇማዴረግ አማራጭ አማራጭ የላሇው መንገዴ ነው፡፡ እንዯ 

ክርስቲያን አማካሪ የብዙ ሰዎችን ትዲርና በስሜት የመጎዲትን ጉዲይ በጥሌቀት እረዲሇሁ ይቅር ማሇትንና መርሳትን በብዙ ጊዜ 

ቢነገረንም አውቀን ይዘን ስሜታችን እየተጎዲ በቁጣ እንኖራሇን፡፡ 

ይቅርታ ማዴረግ በቅጽበት የሚተውና የሚረሳ ሉመስሇን ይችሊሌ፡፡ እኔ በህይወቴ ያሇፌኩበት ጎዲና ስሇሆነ ችል 

መተው በጣም አስቸጋር ብዙ ሂዯትን የሚጠይቅ ነው፡፡ አ ሁን ግን ዲዊት ያሇፇበት መንገዴ ሳነጻጽረው መጽሏፌ ቅደሳዊ ሆኖ 

እንዴናውቀው ዲዊት ይህን ትሌቅ ትምህርት በተግባር ያየው በሌጇ አቤሴልምና አክጠፋሌ ክህዯት የሆነው ሇላልችም 



ትምህርት አሇው፡፡ ይህም ሁኔታ በአዲኙና በይሁዲ መካዴ ያመሳስሇዋሌ፡፡ ይህም በኢየሱስና ዲዊት በይቅርታ ማዴረጊያ 

አጣብቂኝ ውስጥ ቢሆኑም ፌቅራቸውን በመተው ገሌጸዋሌ ፡፡ መዝሙረኛውም ወዯ አምሊክ በመጸሇይ በውስጡ ያሇውን 

ፌጹምነት ገሌጸሌ፡፡ ስሜቱንም በአምሊኩ ፉት ያሇፌርሃት አባ አባት በማሇት ጮሆ ተናዟሌ፡፡ ስሇሆነም የውስጣችንን ስሜት 

የሚጎዲ እንኳ ቢሆን ይቅር ማሇታችን ወጥቶ መታየት አሇበት እሊሇሁ፡፡ 

ስሜቱ የሚጎዲን መስል ቢታየንም ወዯ ቀዴሞ ቦታ ከመመሇስ ከተአምራዊ መንገዴ ሸሽቶ ማምሇጡ ሇዘሇቄታው 

የሚጠቅመን ይሆናሌ፡፡ ዲዊት እንዯኛ ሰው ሆኖ እያሇ ሇማምሇጥ ችሎሌ፡፡ ሰሊም ሇማግኘት እንዴችሌም የመንፇስ፣ የአእምሮ 

የጤንነትና የስሜት ተጎጂ ሆኖ ከመኖር ከዯረሰብን ነገር ጌታን እንዯ አማራጭ በአጠገባችን እንዱሆን ማዴረጉ ብሌህነት ነው፡፡  

የጎዲን ሰው ሊሇመተው በመራራ ህይወት ሇመኖርና ሰውን ባየን ቁጥር ጥሊቻና ምሪቱን ማብዛታችንን ከእግዚአብሄር 

መሰወረ አይጠቻሌም፡፡ ዲዊት የተጎደትን አሌተበቀሇም፡፡ ሇአምሊኩ አሳሌፍ ሲሰጥና ከአምሊኩም ጋር ያሇውን ቀረቤታ 

እንዲሊቋረጠ እንመሇከታሇን፡፡ 

ዲዊት በብዙ የስሜት መጎዲትና መቁሰሌ ውስጥ እንኳን ሆኖ ይቅር በማሇት በሰሊም ሇመኖር ቻሇ፡፡ ከዲዊት በተሸሇ 

ሁኔታ ውስጥ ያሇን መሆናችንን  አምናሇሁ፡፡ ስሇሆነም ያሇው ህብረታችን ቢጎዲም ይቅር ሇማሇት የተዘጋጀ ሌብ እንዱኖረን 

ያስፇሌጋሌ፡፡ ዲዊት የእግዚአብሄርን ፌቅር  በጥሌቀት ስሇተረዲ ጊዜያዊ ባሌሆነውና በማይሇወጠው የእግዚአብሄር ፌቅር 

ውስጥ እናየዋሇን ፡፡ ዲዊት ሁለን ከህይወቱ ካስወገዯ በኋሊ ትካዜዉን ሙለ በመለ አምሊኩ ሊይ አሳረፇ፡፡ 

አሁን ዲዊት ከሀዘንና ከመራራ ህይወት ወጥቶ ወዯ ትክክሇኛ ውሳኔ ውስጥ ገብቶ ሇእኔ የሚገባኝ በአንተ መታመን 

ነው ብል የህይወቱን ውጣ ውረዴ ጥያቄ በአምሊኩ ሊይ ጣሇ፡፡ እኔም እንዯ ዲዊት በብዙ መጎዲት ውስጥ ብገኝም አዯገኛ 

አዝማሚያን በመተው ርህራሄ በተመሊው አባቴ ሆኜ ሇወዯፉት ፌጹም ይቅር ማሇት ውስጥ ገብቻሇሁ፡፡ መንገደም አንዴና 

አንዴ ነው ይኸውም የሚዘሌቀው በአምሊክ እርዲታ ብቻ ነው ይቅርታ የዘዎትር ሥራችን ይሁን፡፡ 

የፌቅር ታሪክ 

ከአራት እህቶቼ ጋር ያዯግሁ ሲሆን ማንኛውም ዒይነት የፌቅር ታሪክ በዱስንይ ዘመን የተሇመዯ ነበር፡፡ ሌኡለና 

ሌዕሌቲቱ የሚገጥሟቸውን እንቅፊቶች ሁለ በማስወገዴ ዘመናቸውን በዯስታ አብረው ሇማሳሇፌ ያቀደ ሲሆን ወፍች 

በዝማሬ፣ አይጦች ዯግሞ የሰርግ ሌብስ በማዘጋጀት ጥንድቹን ባሇዴልች ያዯምቃለ፡፡ 



ይህ የዴዝን ዘመን ትረካ ሌብ ወሇዴ መሆኑ ብቻ ሳይሆን እጅግ አስፇሊጊ የሆነውን እግዚአብሄርን የማይጨምር 

በመሆኑ አሳዛኝ ነው፡፡ 

ከእግዚአብሄር ፌቃዴ ውጭ የምናሌማቸውና የምናቅዲቸው የራሳችን የሆኑ ፇጠራዎች ሉኖሩ ይችሊለ፡፡ እነዚህም 

በእግዚአብሄር ፇቃዴ ውስጥ ሆነን ከሚገኘው ሰሊም፤ ፌቅርና እርካታ፣ ሌነጻጸሩ  አይችለም፡፡ እኔ ሁሇቱን አይነት አኗኗር 

በህይወቴ የተሇማመዴኩት ሲሆን እጅግ የተራራቀ ውጤትን አይቸበታሇሁ፡፡  

መሌካም ትዲር የሚሰጥና የሚጠብቅ እግዚአብሄር ብቻ መሆኑን አምናሇሁ ነገር ግን የሚያሳዝነኝ ነገር ቢኖር ይህንን 

አይነት ትዲር ሇመጀመሪያ ጊዜ ከሬይ ጋር በነበረኝ የትዲር ህይወት ሊገኝ አሌቻሌኩም፡፡ በ1973 ዒ.ም ሬይና  እኔ በኮላጅ 

ስንገናኝ መንፇሳዊ ህይወት አሌነበረኝም፡፡ በሌጅነቴ ቤተክርስቲያንን እከታተከሌ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ክርስቶስን የህይወት 

ማዕከሌ አሊዯረግሁም ነበር፡፡ ከእግዚአብሄር ጋር በየቀኑ የምገናኝበትን መንፇሳዊ ህይወትን የማያሳዴግበት ሌምምዴ 

አሌነበረኝም፡፡ ሬይም ሆነ እኔ እግዚአብሄርን የህይወታችን ማዕከሌ አሊዯረግንም ነበር፡፡ ፌጹም የሆነ ትዲር ሇመገንባት 

ያዯረግሁት ጥረት እራሱ እንዯምትወዴቅ ጎጆ ሆነብኝ፡፡ ሁሇታችንን እጅግ እየተራራቅን ሄዴን፡፡ በተሇይም ሬይ ከመሞቱ 

ጥቂት ዒመታት ቀዯም ብል በራሱ ዙሪያ ኃይሇኛ አጥር አጠረ፡፡ ታማኝነቱን በማጉዯሌ ክፈ ወንጀሌ ፇጸመብኝ፡፡ እኔ 

የማሌረዲው ላሊ አይነት ክፊትም ነበረው፡፡ 

“ባሇቤቴ (ሬይ) በሚሞትብ ጊዜ ብዙ ነገሮች ተባባሰብኝ፡፡ ስኬታማ ትዲር ሇመኖር የነበረኝን ህሌም ጠፊ፡፡ ከሬይ ጋር የመኖር 

ህሌሜ ሳይፇጸም ቀረ፡፡ ኤች አይ ቪ በዯሜ ውስጥ መኖሩን ስረዲ ከዚህ በኋሊ መሌካም ትዲር ሊገኝ እንዯማሌችሌ ተሰማኝ፡፡ 

እግዚአብሄር የሌብ መሻት የሚሰጥ አምሊክ መሆኑን አምናሇሁ ነገር ግን እኔ ከዚህ በኌሊ መሌካም ትዲር ሊገኝ እንዯማሌችሌ 

ተረዲሁ፡፡ በእግዚአብሄር ዯስ ይበሌህ የሌብህን መሻት ይሰጥሃሌና (መዝ 39-4) የሚሇው መጽሏፌ ቅደስ ቃሌ ግን በውስጤ 

ይመሊሇሳሌ ፡፡ ከሬይ ሞት በኋሊ በነበረኝ ወቅት ይህ ቃሌ በውስጤ ስሇፀልት ተቃራኒ (prodaxical) የሆነው ሁኔታ 

ፇጠረብኝ፡፡ በአንዴ ጎን የትዲርን ህይወት ስመኝ በላሊ ጎን ይህ ሇኔ ሉሆን አይችሌም ብዬ አሰብኩ፡፡ ስሇዚህ እግዝአብሄር 

የትዲር ህይወት መሻት ቀይሮ በቀሪው ዘመኔ ያሇትዲር መኖር እንዴችሌ እንዱረዲኝ ፀሇይኩ ነገር ግን እግዚአብሄር ብቻ 

በማይሇካው ጥበቡ የእኔን ስሜትና ፀልት ሇኔ ባቀዯሌኝ መሰረት ሉፇጽመው ይችሊሌ፡፡ በመጀመሪያው ትዲሬ የእግዚአብሄርን 

ምሪት አሌጠበኩም ነበር፡፡ በኋሊ ግን በህይወቴ ሇማንኛውም ነገር በቅዴሚያ የእግዚአብሄርን ፇቃዴመፇሇግ አስፇሊጊ መሆኑን 

ተማርኩኝ፡፡ ይህ ሇብዙ ነገሮች እግዚአብሄር ያስተማረኝ ጠቃሚ ትምህርት ነበር፡፡ በተሇይም ከጋላን (Galen) ጋር በነበረኝ 

ግንኙነት እጅግ ጠቃሚ ነበር፡፡  



 በመጀመሪያ እንዯገሇጽኩት ሬይን ይቅር ማሇት ከቁጣና መራራነት ውስጥ ሇማውጣት ብዙ ጥረት አዴርጌያሇሁ፡፡ 

ይህ ካሌተዯረገ እንዯገና መፌቀር እንዯማሌችሌ ተረዲሁት፡፡ የጥሌና የመራራነቱ ምክንያት ከእርሱ ውስጥ አውጥቼ በእኔ ሌብ 

ውስጥ ሇመትከሌ አሌፇሌግምነበር፡፡ ይሁንና ከጋላን ጋር የተገናኘነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያሇሁ ነበር፡፡ 

ጋላንና እኔ በ1990 ዒ.ም ቤተክርስቲያን የተገናኘን ሁሇታችንም ትዲር የላሇን ወሊጆች ነበርን፡፡ እርሱ በእስፓኒሽ 

የተመረቀ ሲሆን እኔ ዯግሞ አማካሪ ነበርኩ፡፡ በማከከሊችን ውስጥ በሚኖረን ህብረት አገሌግልት ስሇምንሳተፌ ብዙ ጊዜ 

እንገናኝ ነበር፡፡ ቀስ በቀስ ወዲጅነታችን እያዯገ ሲሄዴ በሚቀጥለት ቀናት ሇሻይ ቡና ሇእራት እንገናኝ ነበር፡፡ ከዕሇታት አንዴ 

ቀን የቤተክርስቲያናችን መጋቢና ባሇቤቱ እኔንና ጋላንን ሇእራት እቤታቸው ጋበዙን፡፡ እኛን ሉያግባቡን እየመከሩ እንዯሆነ 

በኋሊ ተረዲን፡፡ ጋላንና እኔ የጋራ የሆኑ መሻቶች ሇምሳላ መንፇሳዊ ህይወታችን እርስ በእርስ የምናዯርገው ውይይት ተመሳሳይ 

ስነ ሌቦናዊ ባህሪ ወዘተ አለን፡፡ ሌጆቻችን ጓዯኛሞች ናቸው በቤተክርስቲያን ፕሮግራም ዯግሞ የቤተሰብ የሽርሽር ቀን 

በአንዴነት ነበረ፡፡ ሇጋላን ያሇኝ ስሜት እየጨመረ መጣ፡፡ ነገር ግን ኤች አይ ቪ ስሇነበረብኝ ጥሌቅ ነገር ውስጥ እንዲሌገባ 

ፇራሁ፡፡ 

ከአመት በኋሊ ጋላን እጅግ አሳሳቢ ሇሆነ ጉዲይ ጠራኝ ፡፡ይኽውም ሌጄ በሰንዳዬ ስሌኩ ክፌሌ እኔ ከኤች አይ ቪ 

ጋር እንዯምኖር ተናግራ ነበርና ይህ ነገር እውነት መሆኑን ሇማወቅ ፇሇገ፡፡ እኔና ሌጆቼ ስሇነበርን ሸክሙ የተሰማው 

ይመስሇኛሌ፡፡ በዚህ ጊዜ ከእኔ ጋር የነበረውን ማንኛውንም አይነት ግንኙነት ያቆማሌ ብዬ አሰብኩ፡፡ ምክንያቱም ከኤች አይ 

ቪ ጋር የሚኖሩ ሰዎችን ማግሇሌ የተሇመዯ ነገር ነበርና፡፡ ይሁን እንጂ ጋላን ከእኔ ጋር የነበረውን ግንኙነት ቀጠሇ እንጂ 

አሊገሇሇኝም፡፡ ይህም ሁኔታው እጅግ አጽናናኝ፡፡ በጋላንና በእኔ መሀከሌ ምንም አይነት የፌቅር ግንኙነት ሉኖር አይችሌም 

ብዬ አሰብኩ፡፡ ነገር ግን ጋላን እስካሁን ስሇተቀበሇኝ ዯስተኛ ሆንኩኝ፡፡ እኔ ከኤች አይ ቪ ጋር እንዯምኖር ሲረዲ እጅግ አዘነ፡፡ 

ምክንያቱም ጥሌቅ የሆነ ግንኙነት እንዯሚኖረው ያስብ ነበረና ይህ ከእኔ ጤንነት የተነሳ ሲሆን አይችሌ ብል አስቦ ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ 

የጋላንና የእኔ ወዲጅነትና ፌቅራችን፡፡ ቀጠሇ በየጊዜው በቤ/ክ እንገናኛሇን፡፡ እርስ በእርስ ጉብኝትና የቤተሰብ 

ህብረትም ነበረ፡፡ በወዲጅነታችን እጅግ ተዯሰትኩ እጅግ ተጽናናሁ፡፡ ስሇዚህ ከጋላን ጋር ግሌጽ ነበርኩ፡፡ በ1993 ዒ.ም 

ግንኙነታችንን ላሊ ዯረጃ ሊይ አገኘሁት፡፡ ጋላን ስሇ ኤች አይ ቪ ራሱን በማስተማር ከእኔ ጋር ስሇሚኖረው ግንኙነት ድ/ሩን 

ወሊጆቹንና መጋቢውን በጸልት በማማከር እኔን ማጣት አሌፇሇገም፡፡ በጥንቃቄና በጤንነነት አዯገኛ በማይሆን መሌኩ ከአንዴ 

ከኤች አይ ቪ ጋር ከሚኖር ግሇሰብ ጋር መኖር እንዯሚቻሌ ተረዴቷሌ፡፡ እግዚአብሄር በታአምራዊ አሰራሩ ጋላን ሇእኔ ፌጹም 



ፌቅር እንዱኖረው አዯረገ፡፡ እንዱሁም በአሇም እይታ ፇጽሞ የማይቻሌ ነገር ነበር፡፡ እኔም ሇጋላን ያሇኝ ፌቅር እጅግ ጠነከረ፡፡ 

ነገር ግን ሇጤንነቱ አስጊ በሚሆን ሁኔታ እንዱወዴቅ አሌፇሇግሁም፡፡ በሚያስገርም ሁኔታ በፌቅር ስሇወዯቅን የመግቢያችንን 

የቤተክርስቲያንና የሌጆቻችን እረዲታ ፇሇግን፡፡ በሁሇታችን እየተፇጸመ ያሇው ሁኔታ በእግዚአብሄር እቅዴ መሆኑንና 

በሁሇታችንም መሌካም መሆኑን ተረዲሁ፡፡ በ1994 ዒ.ም በመጋቢያችን እርዲታ ተጋባን፡፡ የሚያስብሌኝና የሚያፇቅረኝ ባሌ 

በመስጠት እግዚአብሄር ባረከኝ፡፡ እግዚአብሄር የህይወታችን መአከሌ ሆነ፡፡ ህይወታችንን ዴካማንንና ዴሊችንን በሙለ በጌታ 

ፉት እናቀርባሇን፡፡ የዚህ አይነቱ አፌቃሪ ባሌ በማግኘተ በረከት በህይወት እንዯማገኝ አሌገመትኩም ነበር፡፡ ይህ ጉዲይ ሇእኔ 

በጣም የገባኝ በ1998 ዒ.ም በጠና ታሚሜ ሆስፒታሌ እየመጣ ይረዲኝ በነበር ጊዜ ነበር፡፡ ሇሌጆቻችን ጥንቃቄ ያዯርግ ነበር፡፡ 

ቤተሰብንም ይመራ ነበር፡፡ በእርግጥ እግዚአብሄር በአፌቃሪው ባላ በጋላን ሆኖ የሌቤን መሻት እንዯሰጠኝ ተረዲሁ፡፡  

እፌረት (ውዴቀት) 

 እንዯ እኔ አስተያየትና አስተሳሰብ ኤች አይ ቪ ኤዴስ ከመዋረዴና ከምንቀው ነገር ጋር 

ተመሳሳይነት አሇው፡፡ ይህ በሽታ ሰዎች ስሇበሽተኛው ሲያስቡ በሽተኛውን እንዯ ሴተኛ አዲሪ ወይንም ከተመሳሳይ 

ፆታ ጋር ግንኑነት የሚያዯረግ አሇበዚያም ሱሰኛ ካሌሆነም ዯግሞ ሁለን አይነት ሰው አዴርገው ይገምታለ፡፡ የዚህ 

አይነት ተመሳሳይ ሀሳብ ማሇትም አንዲንዴ ሰዎች ስሇበሽታው ያሊቸውአስተተሰብ  በላልች በሽታ ሊይ የሊቸውም 

ይህም ማሇት ሇምሳላ በካንሰር ሊይ በሌብ ህመም ሊይ እንዯ ማሇት ነው፡፡ እኛ የኤች አይ ቪ ተጠቂዎች የየቀኑ 

ኑሮአችን በሀዘንና በሀፌረት የተሞሊ ነው፡፡ ነገር ግን እኛ የኤች እ ቪ ተጠቂዎች ከላልች የአሇም ነዋሪዎች ምን ያህሌ 

የባሰ ሀጢያተኖች ነን ሁለም አሇም በሙለ በህፌረትና በንቀት የተሞሊ ነው፡፡ 

የዌብስተርብ መዝገብ ቃሊት ስሇ እንግሉዘኛው ቃሌ ሼም ሲያወራ እንዱህ ይሇዋሌ፡፡ ስቃይና ሀዘን 

የተሞሊበት ስሜት የተነሳበት ምክንያቱ በሚያሳፌር ስራ፣ ክብር በላሇው ነገር፣ የማይገባ ነገር ይህ ነገር በግሇሰቡ ራሱ 

የተፇጸመ አሇበዚያ በላሊ ሰው የተሰራ ላልች ይህንን ቃሌ ሇመተርጎም የምንጠቀማቸው ቃሊት የጥፊተኛነት ስሜት፣ 

መዋረዴ ውራዲነት ወይም ላሊም ይሊለ፡፡ 

ውዴቀት አሇም ውስጥ የገባው ወይም ወዯ ሰዎች የተቀሊቀሇው በአዲምና በሄዋም ጊዜ በኤዯን ገነት ነው፡፡ 

ይህም ማሇት ሁሇቱም የተከሇከሇውን ፌሬ ከበለ በኋሊ ማሇት ነው፡፡ ከዚያ በመቀጠሌ ሁሇቱም ያዯረጉትን ጥፊት 

ተከትል በውዴቀታቸው በማፇር ከእግዚአብሄር አይን ተዯበቁ ይሊሌ፡፡   

ንጉስ ዲዊት ይህን ሁለ ያወቀ ይመስሇኛሌ ምክንያቱም ሲናገር እንዱህ ያዯረገውን ስሇሚያውቅ ነው፡፡ 

ዲዊት አመንዝራ ነበር በዚህ ሊይ ዯግሞ አብሮ ያመነዘራትን ሴት ባሌ ያስገዯሇ ነብሰ ገዲይ ነበር፡፡ 



ነገር ግን በዝህ ሁለ ውስጥ ንጉስ ዲዊት ራሱን ዝቅ አዴርጎ በእግዚአብሄር እግር ስር በይቅርታ ወዯቀ፡፡ 

ብዙዎቻችን ከእግዚአብሄር ይቅርታን ተቀብን ሊዯረግነው ሀጢያት በሙለ ነገር ግን በሀዘንና በህፌረት 

ውስጥ እንኖራሇን፡፡ ይቅር ያሇን የእግዚአብሄርን ይቅርታ በመርሳት ብዙ ጊዜ ከይቅርታ መጠየቅ በኋሊ ማዴረግ 

ያሇብን ነገሮች አለ፡፡ ከነዚህ ነገሮች ዋነኛው ነገር ራስን ይቅር ማሇት ነው፡፡ ምንም አይነት ሀጢያት እንስራ እግር 

ይቅር ፤ሇማሇት ዝግጁ ነው፡፡ በእግዚአብሄር ዘንዴ 90% ይቅር የሚባሌ ወይም 10% ይቅር የሚባሌ ሀጢያት 

የሇም፡፡ እግዚአብሄር ከሀጢያታችን ሁለ ሉያነፃን ቃሌ ገብቶሌናሌ፡፡ 

ብዙ ግዜ የምንኖረው ህይወት ይቅርታን ከጠየቅንም በኋሊ ይቅርታ እንዲሌተዯረገሇት የሀጢያት ሸክም 

እንዲሇበት ሰው ሆነን ነው፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀጢያታችንን ሁለ ተሸክሟሌና፡፡ በመስቀሌም ሊይ ስሇ ሀጢያታችን 

ስሇሞተ እግዚአብሄር ታሊቅ መሀሪና ይቅር ባይ አምሊክ ነው፡፡ ከዚህም የተነሳ አብዛኛውን ጊዜ ይቅርታ ሉዯረግሌን 

እንዯማይገባ እናስባሇን፡፡ ነገር ግን እግዚአብሄር በእርሱ ፉት በይቅርታና በእምነት ስንወዴቅ ይቅርታን ይቸረናሌ፡፡ 

እግዚአብበሄር ምንም ያህሌ ከምናስበው በሊይ ይቅር ባይ አምሊክ ቢሆንም ነገር ግን ከእኛ የሚጠበቅ ነገር 

አሇ፡፡ 

አሇም ሁለ ወዯኛ ኤች አይ ቪ ተጠቂዎች እንዯ አዱስ ክፌሇ ዘመን በሽታ አይነት አዴርጎ ሉመሇከተን 

ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን ራሳችንንና ላልች በጌታ ታሊቅ ብርሃን ሌናይ ይገባና፡፡ ብርሃን ማሇት ኃይሇኛና ጨሇማን 

የሚያሸንፌ ዯስታንና ብዙ አስገራሚና አስዯሳች ነገሮችን የያዘ ነው፡፡ ብርሃንን ወይስ እፌረትን ትመርጣሊችሁ እኔ 

ግን ብርሃንን እመርጣሇሁ፡፡ 

 

የአሊዛር ሞት መነሳት 

ኤች አይ ቪ ኤዴስ በአሜሪካ ከታወቀበት ጊዜ አንስቶ ብዙ ክስተቶችና ታሪኮች አሌፇዋሌ፡፡ ከወንዴ 

ሇወንዴ ግንኙነት የመጣው ከሚባሇው በሽታ አሌፍ ወዯ አንዴ ሇአንዴም በሽታው በፌጥነት ተሰራጨ ትሌሌቆችና 

በአስራዎቹ እዴሜ ክሌሌ ውስጥ ያለትንም ዚህ በሽታ ሰሇባ ሆኑ፡፡ በዚህ ክስተት ውስጥ ላሊው የመጣ ሇውጥ 

በኤዴስ ከመሞት በኤዴስ መኖር እንዯሚቻሌ ነው፡፡ ይህም ክስተት የእዴሜ ማራዘሚያው መዴሃኒት ይዞ ብቅ አሇ፡፡ 

ከመዴሃኒቱ በፉት የበሽተኛው እዴሜ ከሁሇት አመት አይዘሌም ነበር፡፡ ብዙዎች የዚህ በሽታ ሰሇባ የሆኑ ሰዎች ከዚህ 

መዴሃኒት መመረት በፉት እንዯሚሞቱ በታወቁ ፌሊጎታቸውን ቶል በፇጸም ኢንሹራንሳቸውን ማስተካከሌ መጓዝ 

ያሇባቸውን ቦታና መጎብኘት ያሇባቸውን ቦታ ይጎነኙና ሇሞት ይዘጋጁ ነበር፡፡  



በሚያስገርም ሁኔታ ሞታቸውን ይጠባበቁ የነበሩት ሰዎች ከዚህ መዴሀኒት መመረት በኋሊ እዴሜያቸው 

ረዘመ በታወቁ የኤች አይ ቪ ጽሁፌ ይህንን ሁኔታ ስገሌፅ እንዯ አሌአዛር ከሞት መነሳት ይሇዋሌ፡፡ 

ይህም አገሊሇጽ ወዯ መጽሏፌ ቅደስ የአሊዛርን ከሞት መነሳትን በሃዘንና በሇቅሶ ውስጥ የነበረውን ቤተሰብ 

አስዯስቷሌ ብዙ ዎች ዛሬ ከበሽታው ጋር የሚኖሩ ወገኖች በብዛት ወዯ ቤት ሲመጡ አያስተውለም ማን ያውቃሌ 

ምንአሌባት ብዙዎች ይህን መዴሃኒት በመጠቀም እዴሜያቸው የተወሰነ አመት እንዱራዘም እግዚአብበሄር ፇቅድ 

ይሁን ይህንን መሌስ መመሇስ የሚችሇው እግዚአብሄር እራሱ ብቻ ነው፡፡ ነገር ግን በምህረቱ አይተወንም በህይወቴ 

የአሊዛር አይነት ህይወት ሁሇቴ ተሇማምጃሇሁ፡፡ የመጀመሪያው እነዚህን ፕሮቲኖችና ላልችን የኤች አይ ቪ 

መዴሃኒቶችን ስወስዴ በዚያን ጊዜ በ1996 በሽታን የመከሊሌ አቅም ሰጡኝ፡፡በአዱሱ መዴሃኒቶች እርዲታ እስከ 

1997 መሥራት ቻሌኩ፡፡ በዚህ ሁኔታ ትንሽ መኖር እንዯሚቻ የተስፊ ጭሊንጭሌ ታየኝ ከዚህ መዴሃኒት የተነሳ 

ተስፊዬ በጥቂቱም ቢሆን ሇመሇመ ነገር ግን በዚህ መዴሃኒት ብቻም ሳይሆን በትሌቁ ጌታ፡፡ እሱ የእዴሜዬን 

ዒሇማትን የፇጠረ ጌታ የኔም ጌታ እንዯሆነ በዚህ ሁኔታ ተምሬያሇሁ ሲጨሌምብኝ ተስፊ የሰጠኝን ጌታ በዚህ ሁኔታ 

አግኝቸዋሇሁ፡፡  

ሁሇተኛው እኔም እንዯ ዒሊዛር የተሇማመዴኩት በ 1998 የተሇያዩ በሽታዎች ህይወቴን ባስጠነቁበት ጊዜ 

ነበር፡፡ የእግዚአብር ጣሌቃ ገብነት ያስተዋሌኩበት ጊዜ ነበር፡፡ በዚያን ጊዜ በጌታ ጣሌቃ ገብነት ምክንያት በምዴር 

ሊይ የመኖር ዘመኔ አሌከተመም ነበር፡፡ ቢሆንም የነገሮች ጫና የበሽታው ክብዯት ሲበዛብኝ እግዚአብሄር ሇምን 

ተወኝ በሚሌ ጥያቄ ተወጠርኩ፡፡ እግዚአብሄር አንዲንድች እንዱኖሩ ሇላልች እንዱሞቱ ሇምን ይፌቀዴሌኝ/ ይህም 

የዘወትር ጥያቄዬና ጸልቴ ሆነ፡፡  

አዎ መሌሱ ቀሊሌ ነው፡፡ ሇከፌተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ የዯረሱ ሌጆቼን እንዱያስተምራቸው ከባሇቤቴ ጋር 

እንዴሆን ከጓዯኞቼና ከመሊው ቤተሰቤ ጋር እግዚአብሄር የሰጠኝን ዘመን እንዴዯሰት ነው፡፡ ሇዚህም ዘወትር 

እግዚአብሄርን አመሰግናሇሁ፡፡ በዚህም ምክንያት ዘወት የጌታን ፉት በጸልት እፇሌጋሇሁ፡፡ 

ዘወትር በኖርኩ መጠን የሚገርመኝ እግዚአብሄር ተጨማሪ ዘመን እንዱጨምርሌኝ ነው፡፡ ዘመን 

የተጨመረሌኝ በነጻ ነው፡፡ በተጨመረሌኝ ዘመን ሇጌታዬ እኖራሇሁ፡፡ በፉት የሚኖረው ሕይወት የኔ ይመስሇኝ ነበር 

አሁን የጌታ እንዯሆነ ተረዴቻሇሁ፡፡ ድሮ ጫጩቶቹን እንዯ “ምትንከባከብ ጌታ እንዱሁ ይንከባከበኛሌ፡፡”  

ከብዙ ወራት በኋሊ ማሇትም በ45ኛ የሌዯት ቀን ማሇት ነው ጌታ የረዥም ጊዜ የፀልት መሌስ የመሇሰሌኝ፡፡ 

መዝሙር 118፡ እንዱህ ይሊሌ አሌሞትም በሕይወት እኖራሇሁ እንነጂ የእግዚአብሄንም ሥራ እናገራሇሁ፡፡ 



ይህ ማሇት ሇኔመገሇጥ ነው ቀሊሌ ኑሮ መኖር እንዯላሇብኝና ጌታ በኔ ታሊቅ የሆነ ስራ ሌሰራ እንዲስብ 

ጠንካራ መሆን እንዲሇብኝ አዲኝ ብቻም ሳይሆን የበሇጠ እንዯሆነ መነገር ብቻ ሳይን ዴርጊት ሰው መሆን 

እንዲሇብኝ፣ ተገነዘብኩ ቁ 18 እንዱህ ይሊሌ መገሰጽ እግዚአብሄር ገሰጸኝ ሇሞት ግን አሌሰጠኝም፡፡ እግዚአብር 

በብዙ ውጣውረድች ውስጥ ቢያሳሌፇንም የህይወት መሌካምነት ያጠግበናሌ፡፡ አሜን፡፡ 

 

ራስን የመግዯሌ ፇተና 

በአሁኑ ግዜ በህብረተሰባችን ውስጥ በከፌተኛ በሽታ ሊይ ያለትን ሰዎች በህክምናው ዘዳ እንዳት ማሳረፌ 

በሚቻሌበት ሁኔታ ብዙ ክርክሮች በመካሄዴ ሊይ ናቸው፡፡ ፇሊስፊዎችና ኤትስቶቸ የመሞታችን ቀን በመምረጥ ሊይ 

ባሇው ሀሳብ ሊይ ወዯ መግባባት ዯርሰዋሌ፡፡ እነኛ ራስን በህክምናው ጥበብ መሳረፌ/መግዯሌ በሚቻሌበት ሁኔታ 

በዚሁ በሽታ የተነሳ መሰቃየት ስሇማይፇሌጉ ምርጫ በእጃቸው እንዯሆነ ያምናለ፡፡ እነኛ በእግዚአብሄር የሚያምኑ 

በበሽታቸው ምክንያት ይህ ቀን በእግዘዚአብሄር እንዯተወሰነ ስሇማያም በሰሊም የሞት ቀናቸውን ይጠብቃለ፡፡ 

ተመሌከቱ በዚህ ፇውስ በስታ የተያዙ ቤተሰቦች፣ ወገኖችና ጓዯኞች የሞት ነገር ሲነሳ እንዳት አስቸጋሪ 

ርዕስ እንዯሚሆን አስቡ አብዛኛዎቹ ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ወገኖች ባሌታሰባቸው ሁኔታ ራሳቸውን ሇመግዯሌ 

ብዙ መከራ አዴገዋሌ፡፡ ምክንያት ካሊቸው ከኤች አይ ቪ ፌርሃት የተነሳ እኔ እራሴን የማጥፊት ሙከራ ባዯርግም 

በዚህ ውዴ ህይወቴን እንዲሌጠፊ ሁሇት የሚከሇክለኝ ሁኔታዎች አለ፡፡ የመጀመሪያው እግዚአአብሄር ቃሌ 

እንዯሚነግረን ህይወት እንዳት ውዴ እንዯሆነች ራሳችንን መግዯሌ እንዲሇብኝና እንዱሁም ላልችን፡፡ በመዝሙር 

ዲዊት 139፡16 እንዯሚነግን ዒይኖችህ ገና ያሌታጀበውን አከላን አዩ ሇኔ የተወሰኑሌኝ ዘመናት ገና አንዲቸው ወዯ 

መኖር ሳይመጡ በመጽሏፌህ ተመዘገቡ ይሊሌ፡፡ ይህን ጥቅስ ሳስብ ትዝ የሚሇኝ ወዯ አእምሮዬ የሚመጣ ነገር አሇ፡፡ 

የቤተክርስቲያኔ አባልች በሌብ በሽታ የታመሙ እንደህ ይሊ የሚቀጥሇው ዯቂቃ መተንፇስ አሇመተንፇስን 

የሚቀጥሇውን ዯቂቃ ሌቤ መምታት አሇመምታቱን እግዚአብበሄር ወስኖታሌ የሚሉት አባባሌ፡፡ 

በሁሇተኛ ዯረጃ የተፇጠረ ነው በእግዚአብሄር ነው፡፡ ብዙ ጊዜ ሇመኖር የማዯርጋቸው ውጣ ውረድች 

ዴካች እኔ አስቤበት ያዯረግሁት ነገር አይዯሇም አንዴ ጊዜ በጠና በታመምኩበት ወቅት ያየሁት ህሌም ትዝ አሇኝ፡፡ 

ሰይጣን እየጎተተኝ ወዯ ማሊውቀው ገጠር ተራራ ሊይ ወስድኝ ሇመግዯሌ ያዯረገው ሙከራ በህሌሜ ህይወቴን 

ሇማዲን ብዙ በዝሊይ በሀይሇኛ ሩጫ ሮጬ ማምሇጤን አስታውሳሇሁ፡፡ ይህ ማሇት ሇኔ የነበርኩበትን ህይወት 



የሚያሳይ ዘይቤ ነው፡፡ በኋሊ ከዚህ ህሌም የተረዲሁት ህይወትን አስመሊጭ ባሇቤ እንዲሊት ነው፡፡ አሁን ሞትም ሆነ 

በሽታ እንዱሁ ስቃይ አሌፇራም፡፡ ምክንያቱም ወዯ ታሊቁ ጌታ ወዯሚያሳርፇኝ ዘሊሇም እረፌቴ እንዯምሄዴ 

አውቃሇሁ፡፡ ከዚሁ ከሇበስኩት ስጋ ስሇይ ነፌሴ ወዯ ፇጣሪዋ ታቀናሇች፡፡ 

አብዛኛውን ጊዜ ስሇምንመገበው ምግብ፣ ስሇምንሰራው ስፖርት፣ ስሇምንወስዲቸው መዴኃኒቶች፣ 

ስሇምንጠጣቸው መጠጦች ገዯብ አሊቸው፡፡ ስሇ ህይወታችን ጥንቃቄ የምናዯርገው ነገር እምብዛም ትዝ ሲሇን 

አይታይም፡፡ ሇምሳላ በጣም የምንወዲቸውን ወገኖቻችንን በአዯጋ ምክንያት ዘመናችን ሁለ ነገርን በሙለ 

የመቆጣጠር ኃይሌ ያሇው ብቸኛው እግዚአብሄ ነው፡፡ በእግዚአብሄር መዯገፌን በእግዚአብበሄር ማመን እንዲሇብኝ 

አወቅሁ፡፡ በእግዚአብሄር ባሌታመንና ያኔ ህይወቴን ባጠፊ ምን ይውጠኝ ነበር ይህ ሁሌ ጊዜ የሚያስጨንቀኝ ነገር 

ነው፡፡ እነዚህን ውብ ዒመታቶችን ውዴ ጓዯኞቼንና ቤተሰቦቼን ሊጣቸው ነበር፡፡ ወዯፉት ሇዚህ በሽታ የሞሆን 

መዴኃኒት ቢገኝና ተጨማሪ አመታት ቢኖርስ እራሴን ከመግዯሌ ይሌቅ ላልች ወዯ መዲን መንገዴ እንዯመጡ 

ሇመጸሇይ ብኖር ምን አሇበት ያን ጊዜ እግዚአብሄ የወሰነሌኝን ብሩህ ዘመን እንዲሊይ እራሴን ባሇማጥፊቴ ዯስተኛ 

ነኝ፡፡ ስሇዚህ ያሊሰብኳቸውን ዒመታትን እየኖርኩ ነው፡፡ የሚያስገርም ባሌ አግብቻሇሁ፡፡ ሌጆቼ ወዯ ኮላጅ 

ገብተው ተመርቀው አይቻሇሁ፡፡ እነዚህ ሁለ ከዛሬ 18 ዒመታት በፉት ያሊሰብኳቸውና ያሌጠበቅኳቸው ነገሮች 

ናቸው፡፡ ወዯኋሊ ያሳሇፌኳቸውን ዘመናትን ሳይ በመዯነቅና በመገረም እሞሊለ፡፡ 

በአማካሪነት በቆየሁባቸው አመታት ብዙ ሰዎችን ሇመሞት እራሳቸውን ያዘጋጁትን አግኝቻቸዋሇሁ፡፡ 

በጆሮዋቸው የሚሰሙት ክፈ የሞት ወሬዎችን ክፈ ከሰይጣን ናቸው፡፡ የየቀኑ ክፊት የሚነግረን ህይወት ጥቅም 

እንዯላሊት ነው፡፡ ተስፊን በምሰጥህ እግዚአብሄር ታመን ከየቀኑ ክፈ ሀሳብ ይሌቅ በጌታ ታምነን ብርሃንን እናያሇን፡፡ 

ተስፊ መቁረጥና ኤች አይ ቪ ኤዴስ የተያዙ ናቸው፡፡ እነዚህ ከኛ ጥንቃቄን የሚፇሌጉ ናቸው፡፡ በተስገፊ መቁረጥ 

ህይወት ውስጥ ያለ ወገኖች የህክምና አዋቂዎችን ከዚህ በሽታ እንዳት መሊቀቅ እንዲሇባቸው ሲያማክሩ ብዙ ጊዜ 

ይስተዋሊለ፡፡ የተስፊ መቁረጥ ተቃራኒው ብርሃን ነው፡፡ 

ምክንያቱም በህይወት ዘመኔ አስዯናቂ የሆነውን ትንሽም ሆነ ትሌሌቅ የጌታን ተዒምራትንና የፇውስ ኃይሌ 

አይቻሇሁ፡፡ እኔ በጌታ ተስፊ ያኝና የዘሇዒሇም ቤት የሚጠብቀኝ በመሆኔ እምነቴ በእግዚአብሄር ትሌቅ ነው፡፡ 

እናንተም እመኑት፡፡ 

 



እኔን ሇምን 

አብዛኛዎቻችን በመከራ ውስጥ ስናሌፌ በአእምሮአችን ውስጥ የሚያቃጭሌ አንዴ ጥያቄ አሇ፡፡ እሱም እኔን 

ሇምን የሚሌ ጥያቄ ነው፡፡ እኔም ተመሳሳይ ጥያቄ እግዚአብሄርን ጠየቅሁ፡፡ ሇምን ትዲር ታማኝ ሆኜ ሳሇሁ በዚህ 

በሽ ተያዝኩ በኤች አይ ቪ ስያዝ ክርስቲያን ነበርኩ እግዚአብሄር ሌጆቹ በዚሁ አስጨናቂ በሸታ እንዱያዙ ሇምን 

ይፇቅዲሌ ይህንን የመሳሰለትን ጥያቄዎች እግዚአብሄርን እንዯ እኔ በሚያሌፈት ስም ጠየቅሁ፡፡ 

የዚህ አይነት ችግር የጀመረው በፌጥረት ጅማሬም ጭምር ነበር፡፡ አዲም አንዴ ወቅት እንዱህ አሇ ሇምን 

እግዚአብሄር ፌሬውን እንዴበሊ የሰጠችኝ አብራኝ እንዴትሆን የፇጠርከት እሷ ናት፡፡ ሄዋንም በተራዋ እኔን ሇምን 

እግዚአብሄር እባብ አሳስቶኝ ነው፡፡ የኛ የሰውነት ክፌወልች በሽታን አይፇሌጉም ከበሽታ ነፃ መሆንን ይፇሌጋለ፡፡ 

ህይወት ሁሌ ጊዜ በጠበቅነው ጎዲና አትሄዴም፡፡ ብዙ ውጣውረድችን ታሌፊሇች ዯግሞም እናሌፊሇን፡፡ 

አብዛኛዎቻችን የህይወት ገጠመኞቻችን ውጣውረድችን መውዯቅ መነሳትን መውጣት መውረዴ 

ሲያጋጥመን ወዯ አእምሮአችን የሚመጣው ጥያቄ አሇ፡፡ እሱም እግዚአብበሄር ሆይ ሇምን የሚሌ ጥያቄና፡፡ ሇቅሶ እኔ 

ሌጅህ ሆኘ ሇምን ህይወቴ በዚህ ምስቅሌቅሌ ውስጥ ሆነ ሇምን የሚለትን ጥያቄዎችን ቤቱ ይቁጠራቸው፡፡ 

የእግዚአብር ቃሌ በሁኔታ ውስጥ ስናሌፌ ያሇውን የዘሇዒሇም ዕቅዴን ቁሌጪ አዴጎ ያሳያሌ፡፡ በመጀመሪያ 

ዯረጃ እንዴናውቀው የሚያስፇሌገው የምንኖረው በወዯቀውና በኃጥያት በተያዘው ዒሇም ውስጥ ነው፡፡ መጽሏፌ 

ቅደስ በማቴ፣ 5፡45 እንዱህ ይሊሌ... 

ከዚህ መንፇስና ሁኔታ የተነሳ ሇምን እግዚአብሄር ሇምሇው ጥያቄ አሁን ፣መሌስ የሇም፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ 

እግዚአበእሄር ጥያቄ ጠይቆ ያገኘው መሌስ የሚከተሇው ነው፡፡ … ኢዮ፣ 38፡4፡፡ በላሊ አባባሌ እኛ በህይወታችን 

የሚሆነውን ምንም ነገር አናውቅም የማይቋጠረውን የዘሊሇሙን እግዚአብሄርን በፌጹም አንረዲውም በእውቀታችን 

የበሊይ ነው እሱ የአሇማትን የፇጠረ የሡ መንገዴ ሁሌጊዜ ከኛ መንገዴ የተሇየ ነው፡፡ በሚገጥመኝ በተመቸኝ 

ብሌተመቸኝ፣ በህይወቴ የሚሆኑ ነገሮችን እየተማርኩ ነው፡፡ ሇጥያቄዎቼ በሙለ መሌስ አሊገኘሁም፡፡ በዚህ ሁለ 

ውስጥ አንዴ ነገርን አውቃሇሁ፡፡ እግዚአብሄር ከሁኔታዎች የበሊይና ሇዘሊሇምን የሚወዯኝ ጌታ እንዯሆነ፡፡ 

በሁሇተኛ ዯረጃ ሇምን ሇሚሇው ጥያቄ ከኢየሱስ አስተምሮ ፌንጭ እናገኛሇን፡፡ ዩሏ፣ 9-1-7 ተከታዮቹም 

መምህር ሆይ … እውር ሆኖ እንዱወሇዴ … በተመሳሳይ ሁኔታ ጥያቄው ሇምን ሇሚሇውን ሃሳብ ያነሳሌ፡፡ በላሊ 

አባባሌ ሇምን መከራ ይቀበሊሌ የሚሌ ነው፡፡ ወሊጆቹ ናቸው ወይስ እሱ ነው ሀጢያት የሰራ፣ ኢየሱስም መሇሰ እሱም 



ሆነ ወሊጆቹ ኃጢያት አሌሰሩም ቁ.3 ይህ መከራን የተቀበሇው መሌካም ሰው ነበር፡፡ ያዯረገው የሰራ ኃጥያት የሇም፡፡ 

ይህም ማሇት እግዚአብሄር አዱሱን ክርስቲያን ስሇአሇፇው ኃጥያት እየቀጣው አይዯሇም፡፡ ከሚስቱ ውጭ ኃጥያት 

የሰራውን ሰው እየቀጣ አይዯሇም፡፡ የኃጥያት ውጤት ነው፡፡ ነገር ግን ኤች አይ ቪ ይቅር የተባሇውን ኃጢያተኛ 

ሲያጠቃው ከታሪኩ እንዯምረዲው ሇምን ሇሚሇው ጥያቄ ኢየሱስ አስዯናቂ በሆነ ሁኔታ ጥያቄውን መሌሷሌ፡፡ 

ኢየሱስም እንዱህ አሇ፡፡ ይህ የሆነው የእግዚአብሄር ክብር ይገሇጥበት ዘንዴ ነው ዩሏ 9፣ ቁ. 3 ኢየሱስ ዒይነስውሩን 

ሲፇውስ በዙሪያው የነበሩ ሰዎች የጌታን ክንዴና ተዒምራት በዒይናቸው ተመሌክተዋሌ፡፡ 

ሇምን የሚሇውን ጥያቄ ስጠይቅ መሌስ ሆኖ የሚመጣሌኝ ሇካ እግዚአብሄር በህይወቴ ትሊሌቅ 

ተአምራቶችን አዴርጓሌ፡፡ ስሇ አስዯናቂው ፌቅሩ ማሰብ አሇብኝ፡፡ እግዚአበእሄር ተአምራት አሁንም በህይወቴ 

አሌተቋጠረም፡፡ የገዛ ሌጁን ሇኔ ብል በመስቀሌ ሊይ መከራን ከተቀበሇና ከተሰቀሇሌኝ እኔስ ሇምን በመከራ አሊሌፌ 

ታሊቁን መከራ የተቀበሇው ጌታ በመከራችን ሉያግዘን ታማኝ በመሆኑ እኔም እንዱህ እሊሇሁ ሇምን እኔን ከማሇትና 

የፌቃዴህ ይሁን ብያሇሁ፡፡ 

ስጦታዬ 

በሌዐሌ እግዚአብሔር ዙፊን ፉት እንዴዯፊ ስጦታዬ አዴርጎኛሌ  

ዙሪያዬን የከበበኝን ፌቅር ስመሇከት ስጦታዬ የማይቆጠር ዯስታን አጎናጽፍኛሌ፡፡  

ስጦታዬ ውስጤ ያሇውን አቧራ 

ስጦታዬ ሇተሰበሩ ሰዎች ርኅራኄ እንዱኖረኝ ሰጥቶኛሌ፡፡ 

ስጦታዬ የእግዚአብሔርን አስዯኛቂ ኃይሌ እና ብርታት አሳይቶኛሌ፡፡ 

ስጦታዬ ብዙ ተኣመራትን እንዲይ አዴርጎኛሌ 

 

ስጦታዬ በእግዚአብሔር ሙለ ሇሙለ የምታመን እና የምዯገፌ አዴርጎኛሌ 

ስጦታዬ ቅዴመ ሁኔታን ወዯማያስቀምጥ ፌቅር መርቶኛሌ 



ስጦታዬ በሞት ጥሊ መካከሌ እንዴሄዴ አዴርጎኛሌ 

ስጦታዬ እጅግ ሁት እንዴሆን አዴርጎኛሌ 

ስጦታዬ ጭንቅሊቴን ወዯ ትርጉም ወዲሇው ነገር እነዱዞር ፌሬ ከላሇው ነገር እንዱሸሽ አዴጓሌ፡፡ 

ስጦታዬ እንዴማረክ እዴለን ሰጥቶኛሌ፡፡  

ስጦታዬ ላሊ እዴሌን ሰጥቶኛሌ፡፡ 

ስጦታዬ እግዚአብሔርን የሚፇራ እና ጻዴቅ ሰው ፌቅር አስገኝቶሌኛሌ፡፡  

ስጦታዬ እንዲዴግ አዴርጎኛሌ፡፡ 

ስጦታዬ የብዙዎችን ሰዎች፤ የቤተሰብን እና የጓዯኛም ፌቅር አፌስሶሌኛሌ፡፡  

ስጦታዬ ውጫዊው ሰውነቴ የማንነቴ ትንሹ ክፌሌ መሆኑን አስተምሮኛሌ፡፡ 

ስጦታዬ አጭር እና ረዥም እንዱሆኑ ቀናችንን የያዘው እግዚአብሔር ብቻ እንዯሆነ አሳይቶኛሌ፡፡ 

 

ስጦታዬ ላልችን ሰዎች በወንጌሌ እንዴዯርስ አበርትቶኛሌ፡፡ 

ስጦታዬ እንዴጽፌ እንዴናገር ከዝምታ ውስጥ አውጥቶኛሌ፡፡ 

 ስጦታዬ ቅዴሚያ የመስጠውን ነገር አስቀይሮኛሌ፡፡ 

 ስጦታዬ ጌታ ሇመበሇቷ ባሌ፤ ሇዴሃ አዯጎችም አባት መሆኑን አሳይቶኛሌ፡፡  

ስጦታዬ የሰማዩ አባቴን እንዲመሰግን እና እንዲመሌክ አዴርጎኛሌ፡፡. 

ስጦታዬ ሌቤን ሩኅሩኅ እና ግትር እንዲይሆን አዴርጎታሌ፡፡ 

ስጦታዬ ምስጋና ሇመስጠት እረፌት እንዲይኖረኝ አዴርጓሌ 



ስጦታዬ የተሰጠኝን እያንዲንዶን የሕይወት ቀን እንዲዯንቃት አስተምሮኛሌ 

ካስገኘሌኝ ጥቅም በሊይ ስጦታዬን ብችሌ ኖሮ እጥሇው ነበር ይታያችኋሌ ምክንያቱም ስጦታዬ ኤችአይቪ ነው፡፡ 

የግርጌ ማስታወሻ 

በ1998 ዒ.ም ኤች አይ ቪ ፖዘቲቭ ነሽ የሚሇውን አስዯንጋጭ ዜና ከሰማሁበት ጊዜ አንስቶ ህይወቴ 

ተሇወጠ፡፡ ከራስ መታመን ወጥቼ በእግዚአበእሄር መዯገፌን አገኘሁ፡፡ እንዳት ዴንቅ አምሊክ ነው! እሱም ከአዯገኛ 

መአበሌ፣ ከፌርሃት ህመም፣ ከመንፇሳዊ ጭንቀት አሳሇፇኝ፡፡ እሱም በነዚህ ውስጥ ባሳሇፇኝ መጠን አዱስ ህይወትን 

ሰጠኝ፡፡ የኔን ሳይሆን የሱን ህይወት እንዴኖር አዯረገኝ፡፡ እኔም ጳውልስ በፌሌ፣ 1፡20-21 ባሇው ክፌሌ 

እንዯተናገረው በአንዴ ነገር እንኳ አሊፌርም፡፡ ነገር ግን በህይወት ቢኖር ወይም ቢሞት ከክርስቶስ በግሌጥነት ሁለ 

አሁን ዯግሞ በስጋዬ ይከብራሌ፡፡ ሇእኔ ህይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነውና፡፡ 

ጌታ እረፌት ማጣቴን በእረፌት ሞሊው፡፡ እግዚአብር ባቀዯሌኝ እቅዴ ጎዲና ህይወቴን መምራት በመጀመረ ወዯ ኋሊ 

አሌመሇስም፡፡ ይህንን ሲሌ በህይወቴ አነዚህን ከሊይ የተብራሩትን እውነታዎች ተግብሬያቸዋሇሁ ማሇትም ሙለ በሙለ 

ማሇት አይዯሇም፡፡ በየእሇቱ እማራቸዋሇሁ ይህንን ካሊዯረኩ የእግዚአብሄር ማንነት በእኔ አይገሇጽም፡፡ 

ህይወቴም ዯረቅ ይሆናሌ፡፡ የጌታን ነገር መተግበር ስጀምር የህይወቴ አቅጣጫ የተቀየረ፣ ኑሮዬ የተቃና፣ የዘመኔ ፉት 

ብሩህ ይናሌ፡፡ ያን ጊዜ ጌታ በዘመን ፉት ሇፉት ያየሌኝን ማየት እችሊሇሁ፡፡ በመከራችን መዯሰትን፣ ባሇፌንበት በክፈ 

ጎዲና የጌታ እረፌትና በረከት አሇ፡፡ እግዚአብሄር መንፇሳዊ መጋቢ በሁኔታዎች የማይተውን አምሊክ ነው፡፡ 

 

የ2010 4ኛ እትምን በተመሇከተ 

በእርሱ ጥሊ የሚሇዉ እትም በ2001 ስታተም 2013 እዯርሳሇሁ ብየ አስቤ አሊዉቅም፡፡አሁን ይሀዉ ከቨይረሱ ጋር 

25 አመቴ ነዉ፡፡አሁንም ጤንኛ ነኘ፡፡የእትሙን እዉነታ መሊሌሸ እያጣጠምኩ ነዉ፡፡አሁንም ከ ኤች አይቭ ጋር አኖራሇሁ 

የእግዚአብሔር ፇዉስ እንዯ ቀጠሇ ነዉ፡፡ፌዐም ፇዉስ እንዴመጣ እየዏሇይኩ ነኝ፡፡እግዚአብሔር መሌካም ነዉ፡፡ 

ማቴ 7፤7 እንዴህ ይሊሌ፡ለ ም ኑ ፥  ይ ሰ ጣ ች ሁ ማ ል ፤  ፈ ል ጉ ፥  

ታ ገ ኙ ማ ላ ች ሁ ፤  መዝ ጊ ያ ን  አ ን ኳ ኩ ፥  ይ ከ ፈ ት ላ ች ሁ ማ ል ። በመታዘዝና 



በፌቅር ስንኖር እግዝአብሔር ፌሊጎታችንን የሚሞሊ አምሊክ መሆኑን እየተማርኩ ነዉ፡፡እግዝአብሔር 

የጠየኩትን ስሞሊ አይቻሇሁ፡፡ 

በ1998 ዒመትከጥቅት ወር በሆሊ ሞት እንጂ ሌጆቼ ጎርምሰዉ አያሇሁ የምሌ እምነት አሌነበረኝም፡፡ብሞትም እንኮ 

ትምህርታቸዉን አጠናቀዉ እራሳቸዉን ችሇዉ ቢሆን ብየ ዏሇይኩ፡፡በምገርም ሁኔታ እግዝአብሔር ዏልቴን 

መሇሰዉ፡፡ሇሁሇተኛ ዯረጃ ማጠናቀቂያ ምረቃ በመብቃታቸዉ እግዝአብሔርን አመስግኘዋሇሁ፡፡ኮላጅ 

ገብተዉ ተመርቀዉ ማየትንም ተመኘሁ፡፡በ2004 ሌጆቼ ትምህርት አጠናቀዉ ሇምረቃ ስበቁ በህይወት 

ኖሬ አስመርቀያሇሁኝ፡፡ማቴ 7፤7 በተሇየ ሁኔታ በመረዲቴ ይህ ሁለ ሆኖአሌ፡፡ማቴ 7፤11 እንዴህ 

ይሊሌ፡እ ን ኪ ያ ስ  እ ና ን ተ  ክ ፉ ዎ ች  ስ ት ሆ ኑ  ለ ል ጆ ቻ ች ሁ  መል ካ ም  

ስ ጦ ታ  መስ ጠ ት ን  ካ ወ ቃ ች ሁ  በ ሰ ማ ያ ት  ያ ለ ው አ ባ ታ ች ሁ  

ለ ሚለ ም ኑ ት  እ ን ዴ ት  አ ብ ል ጦ  መል ካ ም  ነ ገ ር ን  ይ ሰ ጣ ቸ ው?እንዯ 

እናት ሇሌጆቼ መሌካም የማስብ ከሆንኩ እግዝአብሔር እንዳት አብሌጦ አያዯርግ፡፡ይህ በእንዱህ እንዲሇ 

ሌጆቼ አግብተዉ ሇማየት እግዝአብሄር ዕዴሜ እንዴጨምርሌኝ ዏሇይኩ፡፡ቢያገቡ ፌቅርና ሀሇፉነት 

ይሰማቸዋሌ ብየ ስሇማስብ፡፡ወይም የእናታቸዉ ፌቅር ምን ያህሌ መሆኑን እንዴያዉቁ፡፡ሌጀ ዲንኤሌ 

ከተመረቀ በሆሊ ቤክን ስያገባ ከተዯሰቱ ሰዎች ዋንኘዋ እኔ ነበርኩ፡፡ሇዝህ ታሊቅ ዕዴሌ በመብቃቴ 

በእግዝአብሔር ዯስታዬ ወዯር አሌነበረዉም፡፡እግዝአብሔር የሌጅ ሌጅ እንዴያሳኝ ዏሇይኩ፡፡እግዝአብሔር  

እንዯገና ዏልቴን በዏጋዉ መሇሰዉ፡፡በነሏሴ 9 2010 ህዏን ሬስ ቤሌ ወዯዝህ ዒሇም 

ተቀሊቀሇች፡፡እግዝአብሔር መሌካም ነዉ፡፡ 

        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     የኋሊ ሽፊን አስተያየት 

አንዲንዴ ጊዜ ሁሊችንም በህይወታችን እዚአብሄር ትክክሇኛውን ነገር እያዯረገ እንዲይዯሇ ይሰማናሌ፡፡ 

ይታያችሁ የተወዯዯች ክርስቲያን ማሇት ታማኝ ባሇቤቷ ምክንያት የኤች አይቪ አዴስ ተጠቂ መሆኗን አወቀች የጁአን ታሪክ 

ከዚህ እውነት በሚንቀሳቀስ ውስጣዊ ስሜት እና እምነት ታጥቆ ሌንተወው የማንችሇው በባሇቤቱ አፌ የተነገረ የጌታን ፌቅር 

እጅግ ብዙ በሆነ ፇተና (መከራ) ውስጥ የሚያሳይ ትካ ነው፡፡ 

ምን አይነት መንፇሳዊ ዴንቅ ጎዲና ነው! 

 

                  ዋሬን ደፌይ 

                  ሆስት ኦፌ ደፌይ ኤንዴ ካምፓኒ/ ሇይቪ ከልስ-አንጀሇስ 

 

በእርሱ ጥሊ ውስጥ የአንዱትን ከኤች አይ ቪ ጋር የምትኖር ሴት በምትኖርበት አስቸጋሪ ህይወትበጌታ ሇመታመን ያዯረገችውን 

ውሳኔ የሚያሳይ አስዯናቂ ታሪክ ነው፡፡ 

ስህተት በላሇበት ቅናት የራሷን የሌብ ስብራትና ስቃይ በመተረክ አንዴ ሰው ከጌታው ጋር በመጣበቅ በሚያዯርገው ጉዞ 

እንዳት ከመጠቃት ወዯ ዴሌ እንዯሚጋሌብ ታሳየናሇች፡፡ 



 

                     ድ/ር ዋሌተር ት ሉን 

                     ጄነስስ ካውንስሉንግ ሰርቪስ 

                    ሰን በርናንድ ኢና ሪጀክሬትስ 

                           ካሉፍርኒያ 

 

ሁለም ቤተክርስቲያን የሁለም ቤተ-እምነት ሁለም ተምህርት ቤት በመሊ አሇም ያለ ተቋማት ይኖራቸውና ያነቡ ዘንዴ 

ይገባሌ፡፡ 

                  ሪክ ዌክማን 

                   የሮክ ሙዚቀኛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ምስጋና 

አበርክቶት 

መግቢያ 

መዝሙር 91 

ኃይሇኛ ሞገዴ› 

ቁጣ በእግዚአብሄር ሊይ 

 

 

 

 

 


