
ጋሼ በቄ፦  ‘የእኛ ሠፈር ሰው!’ 

እግዚብሔር በሚያውቀን  መልኩ ሰዎች ቢያውቁን ምን ይሉ ይኾን ?  (በሞቴ እሰቲ ለጥቂት ደቂቃ አስቡት!)   

አንዳንዶቻቸን ሕይወታችን “ጉድፉ” በዝቶብን የእግዚአብሔርን ቸርነት እየተጠራጠርን ነው። ሌሎቻችን ደግሞ 

የምንፈልገውን ማገኘት ተስኖን እየቆዘምን ነው። ሌሎቻችን ደግሞ የምናወራው እና የምንኖረው  የማይገናኝ ሆኖብን 

የሰቀቀን ኑሩ እየገፋን ነው። እንዲያው ሰዎች ይህንን “ጉዳችንን” ቢያውቁት አግልግሎታችን ፣ ሥራችን፣ ኑሯችን ፣ 

ትዳራችን፣ወዳጅነታችን እንደ ጉም ሲተን  ይታየናል። ለዚህም ይመስኛል  አንዳንድ ጊዜ ከምንኖረው በላይ የምንጮኸው። 

ሕይወታችን እየደከመ በሄደ ቁጠር ጮኸታችን እየበረታ የሚመጣ ይመስለኛል። (የሥነ ልቦና ሊቃውንት Preversion 

እንዲሉ ! ማስቀየሻ እንበለው!) 

ታዲያ  በዚህ ‘በእኛ ሰፈር’ የሚኖር አንድ ሰው ይህንን ጩኸታችንን “ኡ ኡ ኡ…” ብሎ ሲጮኽልንስ? መንፈሳዊ ብርታቱን 

አግኝቶ እኛ ለራሳችን እንኳን ጮክ ብለን ልንናገረው የማንደፍረው ነገር ሲነግረንስ። ይህንን ድብቅ ማንነታችንን ፊት ለፊት 

ፍንትው አድርጎ በማሳየት  ‘ቀልብን እንደንገዛ’ እና ልባችንን ወደ አንድዬ እንድንመልስ ሲሞግተንስ። 

በጋሽ በቄ “ጣልቃ እየገባ ፦ ትንግርት ያ’ረገለት ሰው ታሪክ’ መጽሐፍ ውስጥ የሰማሁት ጩኸት ይኸው ነው።   አንድ ጊዜ 

ታዋቂው  ምሁር ሲ ኤስ ሊዊስ እንዲህ ብሎ  ነበር፦   

“ ክርስትናችን ስራሳችን በጎነት እንድናዜም ሲያደርገን፤ በተለይም ከሌሎች መብለጣችንን ሲሰብከን ፤  

በርግጠኝነት በኛ ላይ እየሰራ ያለ ይል እንዳለ ግልጽ ነው። እሱም እግዚብሔር ሳይሆን ሰይጣን ነው። 

በእግዚአብሔር ፊት የመገኘታችን አይነተኛ ምልክት ራሳችንን ፈጽመን መርሳታችን ወይም ደግሞ 

ራሳችንን እዚህ ግባ የማይባል እና ኮሳሳ ድርገን ማየታችን ነው።” 

እኛ ሰፈር ይሄ የለም! እኛ ሰፈር የራሳችንን አስቀያሚ ማንነት መጋፈጥ ሲያቅተን ስለ ራሳችን ‘ማስታወቂያ’ እንሰራለን። 

“በዘህ ወጥቼ ..በዚህ ወርጄ..እንዲህ አድርጌ ..ደግሞም እንዲያም  አድርጌ” እያልን  ከእውነታው እንሸሻለን።  

ጋሽ በቄ ግን ይህንን ውስጣዊ ትግል በ358 ገጾች  ጠርዞ አሳይቶናል። በ”ጣልቃ እየገባ” ውስጥ እግዚአብሔር በሰው 

ሕይወት ውስጥ ሲሰራ እናየዋለን። ደግሞም እንገረማለን። ብላሽ ፣ ጉድፍ፣ የማይጠቅም ፣ የሚያሳፍር፣ የማይገባን 

የምንላቸውን ሁኔታዎች አንስቶ እንደ ሃር ሲያደውራቸው እናያለን።  The Grand Weaver ‘ታላቁ ሸማኔ’! 

ይሄ መጽሐፍ ምንም ነገር ባይሰጣችሁ። እነዛ አሳፋሪ  የምትሏቸው የምትቆጩባቸውን ኹኔታዎች ፊት ለፊት ተጋፍጣችሁ 

የምታሸነፉበት ጉልበት የሚያሰጣቃችሁን ታዩታለችሁ። እኔ ያንን አግኝቻለሁ። በሕይወቴ በሰረዃቸው ስህተቶች ፍርስራሽ 

ውስጥ የእግዚአብሔርን  ዱካ እንዳይ አድርጎኛል። 

“በጋሽ በቀለ “ጣልቃ እየገባ” መጀመሪያ ሰው የሆነውን ጋሽ በቀለን አየሁ።…ዝቅ ብሎ ምድጃ ዳር ትረካ 

ሲያዋየኝ ግን ከትቢያ የሚያነሳውን ሰባራ ጠጋኙን ፍርስራሽ (መቃብር) ቆፋሪውን ፣ የመደዴዎች ወዳጅ 

የሆነውን የጌታ አምላኬን የምህረቱን ባጠግነት አሳየኝ ይኼ ነው ባዶነት ከቶስ ደኸ ልሸሸግ ቢልስ ከምኑ 

ይሸሸጋል (ወንድዬ አሊ- ስለ መጽሐፉ ከተሰጠ አስተያየት የተወሰደ) 

ስለዚህ ጋሽ በቄ ሰው ሰው ይሸታል! እኔን እኔን ይሸታል እናንተን እናንተንም ይሸታል!   

(መጽሐፉ ውስጥ ባገኘቸው ሌሎች ሐሳቦች ዙሪያ ያለኝን አመለካከት አበክሬ አወጋለሁ።)  

 

  


