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የጂም እና የዜልዛቤት ኤሊኦት ፍቅር 
ደራሲ: ክሪስታል ስቴውፈር 

ስዕል/የኮምፒዩተር ግራፊክስ አርቲስት: ቤን ስኪፐር 
አራሚዎች: አውድሬይ ብሩቤከር፡ጂአን ኬይሰር፤ሻሮን ኒል፤ኤሊነር ሮጀርስ 

የፓውር ፖይንት አቅራቢ፤ፓወርፖይንት አቀራረብ, ዲዛይን እና ሌይአውት: ፓትሪክ ፖፕ 
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መብቱ ሁሉ የጠጠበቀ ነው. በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ታተመ 

ዓለም አቀፍ የቅጂ መብት ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት አላቸው፡፡ለሽያጭ ማባዛት የተከለከለ ነው፡፡ 

በስፍራውን ከሚጠቁም በጽሑፍ ካልተሰጠ ፈቃድ በስተቀር የመጽሐፉን ክፍል ማባዘት የተከለከለ ነው፡፡ 

ባይብል ቪዧልስ ለትርፍ ያልተቋቋመ ሲሆን በዓለም ላይ ያሉ አጋር አገልግሎቶች ልጆች ኢየሱስን እንዲያውቁ ይረዱ ዘንድ ቀላል ምሳሌያዊ የትምህርት ስርዓት እያዘጋጀ 

የሚያከፋፍል አገልግሎት ነው! 

    ይህ ታሪክ በሁለት፤አምስት፤ወይም ስድስት ክፍሎች ሊነገር ይችላል 

ክቡ () በሁለት የትምህርት ክፍለ ጊዜ ትረካው የት ቦታ እንደሚከፈል ይጠቁማል 

ሦስት ማዕዘኑ () ለአምስት የትምህርት ክፍለ ጊዜ ማቆሚያዎቹን ይጠቁማል  

ኮከቡ ()) ትረካውን ለስድስት የትምህርት ክፍለ ጊዜ ይከፍለዋል 

ምሳሌ #1 አሳይ  

በፖርትላንድ፤ኦሪጎን ጠዋት የወጣችው ፀሐይ ብስክሌት በፍጥነት በሚጋልበው ወጣት ልጅ ላይ አርፋለች፡፡የትምህርት ቤቱ ደውል መጮኸ 
ጀምሯል፤ጂም ኤሊኦት የመጨረሻውን መገንጠያ፤ተንሸራቶ እንደዞረ በጠጠሩ መንገድ መጋለብ ጀመረ፡፡በትልቁ የአዋራ ደመና፤ለማቆም 
ተንሸራቶ፤ከብስክሌቱ ዘሎ ወረደ፡፡ብሰክሌቱን እየቆለፈ ይጠብቀው የነበረውን ፍሬድ የተባለውን ጓደኛውን ይቅርታ ጠየቀ፤ከዛም በትምህርት ቤቱ ህንጻ 
ውስጥ በፍጥነት ይሄዱ ጀመር፡፡ 

ጂም ኤሊኦት ሁልጊዜ አርፋጅ አልነበረም፡፡አብዛኛውን ጊዜ ግን ያረፍድ ነበር፡፡ሁልጊዜ በጥቂቱ አርፋጅ ከመሆኑ በተጨማሪ በፍጥነቱ እና ንቁነቱ 
የታወቀ ነው፡፡ ጂም ወደሚማርበት ክፍል እየሮጠ ንፋስ የበታተነውን ቡናማ ጸጉሩን ወደ ኋላው አስተካከለ፡፡መልከ መልካም የሆነ ወጣት ሲሆን ወንዳ 
ወንድ ከሆነ የፊት ቅርጽ ጋር የታደለ ነው፤ፈርጣማ ነው፤ነገር ግን ይህ በእውነት ያን ያህል ልዩነት የፈጠረበት አይመስልም፡፡እንደ ልማዱ ወንበሩ ላይ 
ተቀመጦ፤መጽሐፎችን አወጣቸው፡፡ 

እሱ በመሰረቱ በትምህርቱ ደስተኛ ነው፤ነገር ግን ዛሬ ስለ ትምህርት ቤቱ ዳንስ ከጆን ጋር ስለነበረው ንግግር በማሰብ አስቸጋሪ ቀን አሳልፏል፡፡  

የምሳ ሰዓት ደውል ተደወለ፤ጂም ዋይኒ እና ፍሬድ ምሳቸውን ሊመገቡ ተቀመጡ፡፡ጂም ለምግቡ እግዚአብሔርን ሊያመሰግን አንገቱን ዝቅ 
አደረገ፡፡ከጸሎቱ ቀና ሲል ዋይኒ እና ፍሬድ እንግዳ በሆነ ሁኔታ ሲመለከቱት አስተዋለ፡፡እሱ ለምን እንደጸለየ እንዳልተረዱት ያውቃል፡፡እነሱ ከእግዚአብሔር 
ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም፤ስለዚህ ሊያውቁት አልቻሉም፡፡ 

ጂም ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የጀመረበትን ምሽት አስታወሰ፡፡በስድስት ዓመቱ ነበር ጂም ሐጢያተኛ እንደሆነ እና ኢየሱስ ክርስቶስ 
እንደሚያስፈልገው ያወቀው፡፡በዛች ቀን ኢየሱስ ለሐጢያቱ በመስቀል ላይ እንደሞተና እንደተነሳ፤ከእግዚአብሔርም ጋር ህብረት እንደሚኖረው ተረዳ፡፡ከዛም 
ለእናቱ ጌታ ኢየሱስ በፈለገው ጊዜ ወደ እሱ እንደሚመጣ ነገራት ምክንያቱም እሱ ዝግጁ ነበርና፡፡ 

 ጂም በትዝታው ፈገግ አለ፤ከመቀመጫው ጠጋ አለ፡፡እሱ ከሚያውቀው ኢየሱስ ጋር ጓደኛው ፈሬድ ህብረት እንዲኖረው ፈለገ፡፡ኢየሱስ ለጂም ሁሉ 
ነገሩ ነበር፡፡ 

ምሳሌ #2 አሳይ  

 “ሃይ ዋይኒ፤ወደ ትምህርት ቤት ዳንስ ትመጣለህ?” ጂም ወደ ጠረጴዛቸው እየቀረበ ያለውን የተማሪ ማህበር ፕሬዝዳንት የሆነውን ጆንን ለመየት 
እየተመገበ ከነበረው ሳንድዊች ቀና ብሎ ተመከለተው፡፡ ኦ አልሄደም፤ለሚያውቀው ጫና እየተዘጋጀ አንደሆነ አሰበ፤ከዚህ ባለ ስድስት እግር ታዋቂ አትሌት 
ሊቀበል እንደሆነ አውቋል፡፡ዋይኒ አንገቱን አቀርቅሮ አሁን ለመሄድ እጅግ ከባድ እንደሆነ አጉተመተመ፡፡ጆን በረጅሙ ትንፍሶ “ ጂም አንተስ? አንተ እንደ 
እኔ የተማሪዎች ማህበር አባል ነህ፤እና ልትረዳን ይገባል፡፡” 

በትምህርት ቤት የዳንስ ፕሮግራም ላይ እንደ ማጨስ እና መጠጣት ያሉ መጥፎ ነገሮች ነበሩ፡፡ጂም የዚህ አይት ነገር ለክርስቲያን ቦታ እንደሌለው 
ያውቃል፡፡እሱ ምን ማለት እንዳለበት ያውቃል፡፡ “የተማሪዎች ማህበር ውስጥ ነኝ ግን አንተ በምትሰራው መንገድ አልሰራም፡፡እኔ ክርስቲያን ነኝ፤መጽሐፍ 
ቅዱስ እኔ በዓለም እንዳለሁ፤ነገር ግን ከዓለም እንዳይደለሁ ይናገራል፤ለዚህ ነው ወደ ዳንሱ የማልሄደው፡፡” ማንም ሰው ምንም አላለም፤ለአፍታ ጸጥታ 
ሰፈነ፤አንድ ስፒል ቢወድቅ ይሰማ ነበር፡፡የተማሪዎች ማህበር ፕሬዝደንት ለአፍታ ሰማው፤ከዛም ስለ ሃሳቡ ይቅርታ ጠይቆ ሄደ፡፡ 

ታላቁ ጂም እግዚአብሔር ምን ያህል አንደሚያስፈልገው ተገንዝቧል፡፡በርከታ ጓደኞቹ እርካታን ከገንዘብ፤ስራ፤ወሲብ፤ጓደኝነት እና የመሳሰሉት 
ለማግኘት ይፈልጋሉ፡፡እነሱ ከእግዚአብሔር ጋር በሚኖር ህብረት እርካታ እንደሚገኝ አላወቁምን? 

ጂም ከሃይስኩል ከተመረቀ በኋላ በኢሊኒዮስ የሚገኘው ዊተን ኮሌጅ ለመግባት ወሰነ (ካርታውን ይመልከቱ)፡፡ጂም የክርስቲያን ኮሌጅ ቢማርም ከዚህ 
በላይ ግን ለእግዚአብሔር ጥልቅ የሆነ መሰጠት ማድረግ እንዳለበት ያውቃል፡፡እሱ እግዚአብሔርን በብዙ ማወቅ የሚፈልገው ወይም ከእግዚአብሔር ጋር 
ጊዜ ሊያሳልፍ የሚወደው በቤተክርስቲያን ውስጥ ብቻ አልነበረም፡፡ ምንም ዋጋ ቢያስከፍል እሱ ሁልጊዜ ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር መሰጠት 
ይፈልጋል፡፡ ጥቂት ነገር ውሳኔውን ለመጠበቅ ምን ያህል እንደሚጠይቀው ያውቃል፡፡ 




