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“የሕይወት መናጋት” (Crisis) 

  

የሰውን የሕይወት አቅጣጫ ይለውጣል 
 
 

የሰው ሕይወት በመሠራት ላይ ያለ ነው። 
 የሰው ሕይወት ተሠርቶ ያላለቀ ወይንም በጥገና ላይ ያለን “መንገድ” ይመስላል (1ቆሮ 3፥9)። በእድሳት 
ላይ ያለው ሕይወቱ ተሠርቶ ሲያልቅ “ምን እንደሚመስል” ለማወቅ በጣም የሚጓጓው ሰው፥ የጥገና ሥራው 
ረጅም ጊዜ የወሰደ መስሎ ሲሰማው፥ ትዕግሥት በማጣት በሠሪው (በፈጣሪው) ላይ ብስጭቱን የሚገልጽበት ጊዜ 
አለ። ይሁን እንጂ፥ ያልተገነዘበው አንድ ፍሬ ነገር አለ፤ ይኸውም እግዚአብሔር በሕይወቱ በማከናወን ላይ ያለው 
የጥገና ሥራ ረጅም ጊዜ ሊወስድ የቻለው፥ ሰው ራሱ በጥገና ሥራ ተሳታፊ በመሆን ፈንታ ተመልካች ብቻ 
በመሆኑ ነው። ማንኛውም አማኝ አልፎ አልፎ በሕይወቱ ከባድና ቀላል ጥገና የሚያስፈልገው ጊዜ አለ (ኤርም. 
18፥5-6)። መጠኑንና የሚወስደውን ጊዜ ወሳኙ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ጥገናው ቀላል ከሆነ፥ የያዘውን መንገድ 
ለቆ በሌላ አቅጣጫ መሄድ አያስፈልገውም ይሆናል። ዕድሳቱ ከባድ ከሆነ ግን፥ የግድ አቅጣጫውን ለውጦ በሌላ 
መንገድ መሄድ አለበት። ይህ ዓይነቱ ትልቅ እድሳት ለመንፈሳዊ ዕድገቱ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ “ለምን 
አቅጣጫዬን አስለወጥከኝ?” በማለት በእግዚአብሔር ላይ ማጉረምረሙና መማረሩ ከመልካም ፍሬ ተጠቃሚ 
አለመሆንን ያስከትላል እንጂ ለበጎ አይሆንም። 
 
 በ1996 ዓ.ም. የሕይወት መስታወት ዕትሞች ላይ ትኩረት ሰጥተን የምናጠናው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት፥ 
ሰው የሕይወቱን አቅጣጫ ሊለውጡ የሚችሉ ሁኔታዎችና ምክንያቶች ምን እንደሆኑና እንዴት መለወጥ 
እንደሚችሉም መመርመር ነው። የሰውን አኗኗር (ሕይወት) ቀደም ሲል ከነበረው ሁኔታ እንዲለወጥ ማድረግ 
የሚችሉ ግልጽ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ ቤተሰብ ሲመሠረት የመኖሪያ አገር ሲለውጥ፣ ልጆች ሲወልድ፣ ልጆቹ 
አድገው ራሳቸውን ችለው ከቤተሰቡ መካከል ሲወጡ፣ ትዳሩ ሲፈርስ፣ ሞት ከሚወዳቸው መካከል አንዱን 
ወይንም ሁሉን ሲወስድበት፣ ድንገተኛ አደጋ ሲደርስበት፣ ጤናማ የነበረው አካሉ ድንገት በበሽታ ሲመታ፣ 
እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ ሁኔታዎች በሰው ሕይወት ሲደርሱ፥ ሕይወቱ ቀድሞ ከነበረው የተለየ መልክና 
አቅጣጫ እንዲይዝ ይሆናል። የሚያስደንቀው በሕይወቱ ውስጥ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉትን ሁኔታዎችና 
ምክንያቶችን “አልፈልግም! እምቢ!” ማለት የማይችል መሆኑ ነው (ሮሜ 20፥21)። በሕይወቱ ቀጥ ብሎ ሲጓዝ፥ 
ባልጠበቀው ሁኔታ ያጋጥመውና አቅጣጫውን ፍጹም እንዲለውጥ ያደርገዋል። ስለዚህ በየጊዜው ቀደም ሲል 
የነበረውን ሁኔታ እንዲለውጥ ያደርጉት ምክንያቶች ምን እንደሆኑና እንዲሁም በሕይወቱ ውስጥ ምን ዓይነት 
ለውጥ እንዳመጡ መርምሮ ማወቅ ይገባዋል። 
 
ሰው አልፎ የመጣበትን ሕይወት መመዘን ይገባዋል። 
 በወቅቱ የሚያጋጥመውን ትግል ለማሸነፍና ለወደፊቱ ራሱን በተሻለ ሁኔታ ለማዘጋጀት እንዲችል፥ በምንም 
ዓይነት መንገድና ሁኔታ አልፎ አሁን ካለበት ደረጃ መድረስ እንደቻለ ለማወቅ ያለፈውን ሕይወቱን በጥንቃቄ 
መመርመር ያስፈልገዋል። በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበሩት የእስራኤል መሪዎች አብዛኛዎቹ እግዚአብሔር 
“በትናንትናው ቀን” በሕይወታቸው ምን እንዳደርገላቸው ወደ ኋላ መለስ ብለው እንዲመለከቱ የእስራኤልን ሕዝብ 
ያሳስቡ ነበር። “ዛሬ ባሉበት” ሕይወት ጉዞ ላይ አቅጣጫ የሚያስለውጥ ከባድ ሁኔታ ሲያጋጥማቸው፥ፈርተው ወደ 
ኋላ እንዳይፈገፍጉ “በትናንትናው ቀን” በእግዚአብሔር እርዳታ ያገኙት ድል ምን እንደነበረ እንዲያስተውሉ 
ያሳስቧቸው ነበር (ዘዳግም 7፥17-18)። ያም በወቅቱ ላጋጠማቸው የሕይወት ትግል የአሸናፊነትን ተስፋ 
ያሰጣቸው ነበር። 
 



 

ሰው “አሁን ያለበትን” ይዞታ ለመረዳት፥ “ትናንት የነበረበትን” አስቀድሞ ማወቅ ያስፈልገዋል። በዕድሜ እየገፋና 
በአስተሳሰቡም እየበሰለ ሲመጣ በሕይወቱ ያመጣውን ትንሽም ሆነ ትልቅ ለውጦች (ዕድገቶች) “መቼና እንዴት” 
እንደሆኑ ለማወቅ የግል ልምምዱን ወደ ኋላ ዞር ብሎ መመልከት ያስፈልገዋል። ችግሩ አሁን ያለበትን ሁኔታ 
አለማወቁ ብቻ ሳይሆን፥ ሕይወቱ ወደፊት ምን ዓይነት አቋም፣ መልክና እንዲሁም አቅጣጫ መያዝ እንደሚችል 
አለመረዳቱ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው “መድረሻውን” ለማወቅ ከፈለገ፥ አስቀድሞ የት እንደነበረ ማወቅ 
ይገባዋል። እንዲሁም የሕይወቱ አቅጣች መቼ እንደተለወጠ፣ ምን ተሰምቶት እንደነበረ በጥንቃቄ መመርመር 
ያስፈልገዋል። 
 
 ብዙዎቻችን ወደ ፊት ምን እንደሚጠብቀን አስቀድመን ለማወቅ ጉጉት ቢኖረንም፥ ካሰብንበት ሥፍራ 
ደርሰን ካላየን ሁኔታው ምን እንደሚመስል ማወቅ የማንችልበት ጊዜ አለ። አልፈን የመጣንበትን ሕይወት ወደ ኋላ 
መለስ ብለን ስንመለከት ሕይወታችን ሸለቆና ተራራ፣ ደስትና ኃዘን፣ ማሸንፍና መሸነፍ የተቀላቀለበት እንደነበረ 
እንገነዘባለን። ይሁን እንጂ የበለጠ የምናስታውሰው ተራራውን ሳይሆን ሸለቆውን፣ ደስታውን ሳይሆን ሀዘኑን፣ 
ማሸነፉን ሳይሆን መሸነፉን ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ የሰው ሁሉ ባህሪ ነው። እስራኤላውያን በበረሃ ውስጥ ሳይቆፍሩና 
ሳይርሱ ከሰማይች “መናን” ያዘነበላቸውንና ከግብጽ ባርነት ያወጣቸውን አምላክ በማመስገን ፈንታ፣ ትተውት 
የመጡት “የግብጽ ሽንኩርት ናፈቀን” ብለው ሲያጉረመርሙ እንሰማለን። “በግብጽ ሳለን ምንም ዋጋ ሳንከፍል 
የፈለግነውን ያህል ዓሣ እንበላ ነበር፤ በዚያ ሳለን እንበላ የነበረው ዱባ፣ “በጢኽ” ተብሎ የሚጠራውንም ጣፋጭ 
ውሃ የሞላበት የዱባ ዓይነት፣ ቀዩንና ነጩን ሽንኩርት፣ “ኩራት” ተብሎ የሚጠራውንም ድንች የሚመሰውን 
አትክልት ሁሉ እናስታውሳለን፤ አሁን ግን ሰውነታችን ደርቆ ኃይላችን ደከመ፤ የምንመገበው ምንም ነገር የለም፤ 
በየቀኑ ከዚህ መና በቀር ሌላ የምናየው የለም” (ዘሁልቁ 11፥5-6) ይሉ ነበር። እዚህ ላይ የረሱት ነገር ቢኖር 
“የግብጽ ሽንኩርት” በባርነት “መናው” ግን በነጻነት ጊዜ የተገኘ መሆኑን ነበር። አዲሱና የተለወጠው 
ሕይወታቸው “የግብጽ ሽንኩርት” የጎደለው ቢሆንም፥ ከሽንኩርት” ብልጫ ባለው “ነጻነት” ግን የተሞላ ነበር። 
ሕይወታቸው ከቀደሞ የተለየ አቅጣጫ መያዝ ሲጀምር፥ ጥሩ ሳይሆኑ “ጥሩ ናቸው” ብለው ያቀፏቸውን አንዳንድ 
ነገሮች የሚያጡ መሆናቸውን የተረዱት አይመስሉም። የእኛም ሕይወት አዲስ አቅጣጫ ሲይዝ ቀደም ሲል  
የያዝናቸውን አንዳንድ ነገሮችን የምናጣ መሆናችንን መርሳት የለብንም። 
 
 
ሰው በባህሪው ለውጥን ይፈራል 
 የምንኖረው ሰዎች በዕቅድና በፕሮግራም ሕይወታቸውን በሚመሩበት ዓለም ውስጥ ነው። ትምህርታቸው፣ 
የዕለት ተግባራቸው፣ የጋብቻ ሕይውታቸውና እንዲሁም የሕይወታቸው ፍልስንፍና ምን ዓይነት መክና አቋም 
እንደሚይዝ ወሳኙ አስቀድመው የሚያወጡት “ዕቅድ” ነው። ይሁን እንጂ ብዙ ጊዜ የሕይወታቸው መንኮራኩር 
በታቀደለት መስመር በመሄድ ፈንታ አቅጣጫውን የሚለውጥበት ጊዜ አለ። አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ 
ባለታሪኮች ተደላድለው ከሚኖሩበት ሁኔታ ወይንም ኑሮ ተገፍተው ሲወጡና አዲስ የሕይወት አቋም ሲይዙ 
እናያለን።  የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ይሆኑናል።ተመቻችተውና በፕሮግራም ከሚኖሩበት 
ሕይወት ወጥተው፥ ቤተሰቦቻቸውንና መተዳደሪያ ሥራቸውን ትተው ክርስቶስን ብቻ እንዲከተሉ ጥሪ ደረሳቸው 
(ማርቆስ 1፥16-20)። ይህ በመሰረቱ ሥር-ነቀል ለውጥ ነበር። አዲሱ ሕይወታችው ምን ዓይነት ዋጋ 
እንደሚያስከፍላቸው ወይንም ምን ዓይነት በረከት እንደሚሰጣቸው በወቅቱ በግልጽ የተረዱት ነገር አልነበረም። 
ጥሪውን “እሺ” ብለው ሲቀበሉና የሕይወታቸው አቅጣጫ ፍጹም እንዲለወጥ ሲፈቅዱ “ጀብዱነት” ነው ብለው 
የመረጡት ምርጫ እንዳልነበረ እናውቃለን። እንዲያውም ውሳኔያቸው በሌሎች ዘንድ ሳያስነቅፋቸው እንዳልቀረ 
እንገምታለን። የተለወጠ “የሕይወት ዘይቤ” (Pattern) ወደ አልተረጋገጠ (ያልታወቀ) ሁኔታ ውስጥ ይከታል። 
ሁላችንም በምናውቀውና “በተረጋገጠና” ሁኔታ ውስጥ መኖርን የለመድን ስለሆነ፥ ያልተረጋገጠና አስቀድመን 
ያላወቅነው ሕይወት ውስጥ መግባት አደጋ ያለበት ስለሚመስለን ሁልጊዜ ለለውጥ የተዘጋጀን አይደለንም። ይሁን 
እንጂ ለውጡ ለመንፈሳዊ ሕይወት እድገታችን አስፈላጊ መሆኑን የሚያውቀው እግዚአብሔር፥ አልፎ አልፎ በዚህ 
ዓይነት ሕይወት ውስጥ እንድናልፍ ስለሚያደግ፥ በማጉረምረም ፈንታ በደስታ ለመቀበል ራሳችንን እናለማምድ። 
 
 እግዚአብሔር ባልጠበቅነው ጊዜና ሁኔታ ሕይወታችንን በአዲስ አቅጣጫ መምራት የሚፈልግበት ጊዜ አለ። 
አብርሃም በኑሮ ተደላድሎና ተመቻችቶ በሚኖርበት ወቅት እግዚአብሔር “አገርህን ትተህ፣ ከዘመዶችህና 
ከአባትህ ቤተሰብ ተለይተህ፣ እኔ ወደማሳይህ አገር ሂድ” አለው (ዘፍ. 12፥1)። አብርሃም “ጌታ ሆይ! እባክህን 
ተወኝ! አሁን ያለሁበት ተመችቶኛል፤ ያለኝ ይበቃኛል” ብሎ “እምቢ” ቢል፥ እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ 
በሕይወቱ ሲፈጸም ማየት አይችልም ነበር። አብርሃም ግን እግዚአብሔር እንዳዘዘው ከካራን ወጥቶ ሄደ። 
ሁላችንም በሕይወታችን መታደስን (መለወጥን) እንፈልግ እንጂ፥ እንድንታደስ የሚያደርገን ሁኔታ ግን እንዲነካን 
አንፈልግም። አዲሱ የሕይወታችን አቋም ምን ዓይነት መልክ እንደሚይዝ ስለማናውቅ፥ ለውጡን እንፈራዋለን። 



 

እኔና እናንተ የሚያስፈልገን ለውጥ ውጪያዊ የሆነ ብቻ ሳይሆን፥ ከውስጥ ወደ ውጪ የሆነም ለውጥ 
ያስፈልገናል። ውስጣዊው ለውጥ ከሰው ፍላጎትና ጥበብ የሚገኝ ሳይሆን፥  በመንፈስ ቅዱስ ቅስቀሳ የሚሆን ነው 
(ኤፌሶን 3፥16)። ሕይወታችን “በዕድሳት” ላይ ያለ መሆኑን ቀደም ሲል ተመልክተናል። “በዕድሳት” ላይ መሆን 
ማለት፥ 
 
ሀ. እግዚአብሔር ላዘጋጃቸው እና ግን ለማናውቃቸውና ላላቀድናቸው ሁኔታዎች ልባችንን ክፍት ማድረግ ማለት 

ነው። 
 
ለ. “ለመሠራት” ወይንም ለመታደስ ፈቃደኛ መሆን ማለት፥ እግዚአብሔር ዘወር እንድንል ወደሚፈልገው 

አቅጣጫ ለመመልከት ዓይኖቻችን የተከፈቱ ናቸው ማለት ነው። ስለሆነም፥  በመንገዳችን ላይ ያቆመልንን 
ምልክቶች ሳናይና ሳንገነዘብ በችኮላ አናልፍም ማለት ነው። 

 
 
4. አደጋ የሰውን የሕይወት አቅጣጫ ያስለውጣል 
 ሰው “ሆነ ብሎ ያላቀዳቸው” አንዳንድ ሁኔታዎች በሕይወቱ ሲደርሱ መራራ እንኳን ቢሆኑም አዲስ 
የሕይወት ደረጃና ዕድገት ሊያስገኙለት ይችላሉ። የሰውን የወደፊት አቋምና አኗኗር መወሰን ከሚችሉ ሁኔታዎች 
መካከል ጎልተው የሚታዩት በሽታ፣ ሞት፣ የትዳር መፍረስና የመሳሰሉት ናቸው። እነዚህን ሁኔታዎች ሰው 
ባይመርጣቸው በግድ እየተፈጸሙ የብዙ ሰዎች የሕይወት አቅጣጫ መለውጥ ችለዋል። በዚህ ነጥብ ላይ 
የብዙዎችን ታላላቅ ሰዎች ታሪክ እንደ ምሳሌ ማቀርብ ይቻላል። ለምሳሌ ቀጥሎ የሜሪ ቨርገሰንን ታሪክ 
እንመልከት። 
 
 ሜሪ ቨርግሰንን የሕክምና ትምህርቷን ጨርሳ በህንድ አገር ሚሲዮኖች ባቋቋሙት የለምጻሞች ሆስፒታል 
ውስጥ በሀኪምነት ታገለግል ነበር። አንድ ቀን ዶክተር ሜሪ ቨርግሰንና ሌሎች ወጣት ሀኪሞች ከከተማ ወጣ ብለው 
የዕረፍት ጊዜያቸውን ለማሳለፍ በመኪና ይጓዙ ነበር። ይጓዙበት የነበረውን መኪና ይነዳ የነበረው ሰው በቂ ልምድ 
ያላከበተ አዲስ ሹፌር ነበር። መንገዱ አቀበት በመሆኑ ምክንያት በጣም ቀስ እያለ ከሚጓዝ አውቶቡስ ሥር 
እየተከተሉ ይሄዱ ነበር። በአውቶቡስ ቀስ ብሎ መሄድ የተበሳጨውና ትዕግስት ያጣው እንዲሁም የመንገዱን 
ጠባብነትና አደገኛነት ያላስተዋለው ያ አዲስ ሹፌር፥ አውቶብሱን ቀድሞ ለመሄድ ቀልጠፍ ብሎ ከመንገዱ 
(ከመሥመሩ) ወጣ። ከፊት ለፊቱ መኪና ሲመጣ አይቶ ቶሎ ፍሬን ለመያዝ ሞከረ። ግን ከድንጋጤ የተነሳ ፍሬን 
እረግጣለሁ ብሎ ነዳጅ መስጫውን በኃይል ረገጠው። በዚህ ጊዜ ያቺ መኪና ተንሸራታ መንገዷን በመልቀቅ 
እየተገለባበጠች በግራ በኩል ከነበረው ገደል ውስጥ ወደቀች። 
 
 በዚህን ጊዜ ወጣቷ ዶክተር ሜሪ ቨገሰን ከመኪናው ተስፈንጥራ ከወንዙ ዳር ወደቀች። አጥንቷ እስኪታይ 
ድረስ ፊቷ ተሰንጣጠቀ፤ እግሮቿም ሕይወት እንደሌላቸውና ተቆርጠው እንደወደቁ ቅርንጫፎች የማይቀሳቀሱ 
ሆኑ። ለሁለት ወር ያህል ሜሪ ሰው ሊታገሰው በማይችለው የሕመም ስቃይ ውስጥ አለፈች። የነበረችበት አካባቢ 
እጅግ በጣም የሚሞቅ ከመሆኑም በላይ፥ ከላይ እስከታች በፕላስቲክ ተጠቅልላ፥ እግሮቿ በብረት ትወጥረው ነበር። 
ያም የበለጠ ስቃይዋን አባባሰው። ከዚያ ሁኔታ እንድትወጣና ሰውነቷን ለማንቀሳቀስ እንድትችል ይሰጣት 
የነበረው የሰውነት ማንቀሳቀሻ (ስፖርት) እጅግ ከባድ ነበር፤ ያም ሆኖ ምንም ዓይነት ለውጥ አላመጣችም። 
 
 በሕመም መሰቃየቷንና “ከእንግዲህ በእግሬ ተራምጄ መሄድ እችላለሁ” የሚል እምነት እንደሌላትና 
እንዲሁም ፍጹም ተስፋ የቆረጠች መሆኗን የተመለክተው የሜሪ ሀኪም አንድ ቀን ጠጋ ብሎ “ሜሪ! ስለ ወደፊቱ 
የህክምና ሥራሽና አገልግሎትሽ ብንነጋገር ጥሩ ይመስለኛል” አላት። ባለችበት ሁኔታ እንዴት አድርጋ ሀኪም 
መሆን እንደምትችል ግልጽ ሆኖ ስላልታያትና ስላላመነችበት፥ አነጋገሩ ከልቡ ሳይሆን የሚቀልድባት መስሎ 
ተሰማት። ይሁን እንጂ አሁንም ባለችበት ሁኔታ ሆና በህክምና ሙያዋ እግዚአብሔርን ልታገለግለው 
እንደምትችልና ከምንጊዜውም የበለጠ ለበሽተኞቿ ርህራሄና ሀዘኔታ ተሰምቷት ልትረዳቸው እንደምትችል 
ገለጸላት። አካላ ስንኩለነቷን ተቀብላ፥ ባለችበት ሁኔታ ሆና እንዴት ማገልገል እንድምትችል ለመጀመሪያ ጊዜ 
ማሰብ ጀመረች። 
 
 ዶክተር ሜሪ ቨርገሰን በተሽከርካሪ ወንበር (wheel chair)  ላይ ሆና የሥጋ ደዌ ያለባቸውን (ለምጻሞች) 
ሰዎች ለመርዳት የህክምና አገልግሎቷን ቀስ በቀስ መስጠት ጀመረች። በዚህ በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ሆና ሌሎችን 
ለመርዳት የምታደርገውን ጥረት የሚያዩ በሽተኞች በመካከላቸው ይታይ የነበረው “የተስፋ ቢስነት” ስሜታቸው 
ይጠፋ ነበር። በለምጽ ሕመም የተያዙት በሽተኞች ዶክተር ሜሪ ቨርገሰን ከእነርሱ በባሰ ሁኔታ ውስጥ ብትሆንም፥ 



 

አካለ ስንኩልነቷ ሳያግዳት በተሽከርካሪ ወንበር እየተንቀሳቀሰች ሌሎችን ለመርዳት የምታደርገውን ጥረት በማየት 
ብዙዎች ይደነቁ ነበር። አንድ ቀን ከአንዱ ሕንጻ ወደ ሌላው ሕንጻ በተሽከርካሪ ወንበሯ ሆና ስትንቀሳቀስና 
በሽተኞችን ስታክም ያያት የነበረው ሀኪሟ በመደነቅ “ሜሪ እንዴት ነሽ?” ብሎ ጠየቃት። እርሷም “የሕይወቴ ክር 
ውትብትቡ የወጣና የተበላሸ መስሎኝ ነበር፤ ይሁን እንጂ ሕይወቴ “ንድፉን” (pattern) ያልለቀቀ መሆኑን ቀስ 
በቀስ እየተገነዘብኩ ነው” አለችው። አካለ ስንኩል እንድትሆን የመከራ ጽዋ እንድትጠጣ ከእግዚአብሔር የተላከ 
ቅጣት ሳይሆን፥ በርህራሄና በፍቅር የተሞላች ሀኪም እንድትሆን የሚያበቃት የሕይወቷ አቋም የሚለወጥበት 
(turning point) ዓይነተኛ ምክንያት እንዲሆንላት ብቻ ነው። 
 
 አንዳንድ ጊዜ በሰው ሕይወት “የሕይወት መናጋት” (crisis) ሲደርስ ሰው ፊቱን ወደ እግዚአብሔር ማዞር 
እንዳለበት ከመገንዘቡ በፊት፥ በብዙ ጭንቀትና ውጥረት ውስጥ ያልፋል(መዝ. 38፥9-12)። ስቃዩ ሲያይልበት 
ለራሱ ማዘንና ማልቀስ ብቻ ሳይበቃው፣ መራራነት በልቡ ውስጥ ይበቅልና በእግዚአብሔር ላይ መቀየምና ማኩረፍ 
ይጀምራል። ይሁን እንጂ ይሄ የደረሰበት “የሕይወት መናጋት” የሕይወቱን አቅጣጫ ለውጦ ለበለጠና ለተሻለ 
ሕይወት የሚያዘጋጀው መሆኑን አምኖ መቀበል አለበት። “የሕይወት መናጋት” በሰው ሕይወት ላይ ሲደርስ፥ 
የሰውን የሕይወት አቅጣጫ ለመለወጥ የሚሰጠው “ግልጋሎት” ወይንም ጥቅም አለ። ከብዙ ጥቂቶቹን ከዚህ 
ቀጥሎ ለማየት እንሞክራለን።  
 
 

 .................................................................................... 
 

በሚቀጥለው ክፍል እስክንገናኝ፥ የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


