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ከልጆቻችን ጋር እንዴት መግባባትከልጆቻችን ጋር እንዴት ግባባት
እንችላለን?

ገላ 5፡25

መምህር፡‐ ቀሲስ ሰሎሞንሙሉጌታ
E mail: kesisolomon@gmail comE‐mail: kesisolomon@gmail.com

ቦታ፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌምመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡዕ ከ12፡30 – 1፡30 ምሽት

ጥር ፳፮ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.



ከልጆቻችን ጋር እንዴት መግባባት እንችላለን?
-- ““እናንተም አባቶች ሆይ፥ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሣጽ አሳድጉአቸው እንጂ አታስቆጡአቸው።” ” ኤፌኤፌ

66፡፡44፡፡፡፡ ““በመንፈስ ብንኖር በመንፈስ ደግሞ እንመላለስ።” ” ገላገላ 55፡፡2525፡፡፡፡
መግቢያመግቢያ

ልካምልካም ግኑኝነትግኑኝነት EርስEርስ በርስበርስ ለ ግባባትናለ ግባባትና ልካምልካም ቤተሰብቤተሰብ ለ ሥረትለ ሥረት ምርጥምርጥ-- መልካምመልካም ግኑኝነትግኑኝነት EርስEርስ በርስበርስ ለመግባባትናለመግባባትና መልካምመልካም ቤተሰብቤተሰብ ለመመሥረትለመመሥረት ምርጥምርጥ
መንገድመንገድ ነውነው፡፡፡፡

-- በባልናበባልና በሚስትበሚስት መካከልመካከል ያለያለ ጤናማጤናማ ግኑኝነትግኑኝነት ልጆችልጆች ለመግባባትለመግባባት የሚያስችላቸውንየሚያስችላቸውን
ችሎታችሎታ በቤትምበቤትም ሆነሆነ ከቤትከቤት ውጪውጪ ከዘመዶቻቸውከዘመዶቻቸው፣ ከ፣ ከጓጓደኞቻቸውደኞቻቸው፣ ፣ ከመምህራኑከመምህራኑ ወዘተወዘተታታ ጪጪ ቻቻ ቻቻ
ጋርጋር EንዲያዳብሩEንዲያዳብሩ ይረዳልይረዳል፡፡ ፡፡ 

-- ጤናማጤናማ ያልሆነያልሆነ የግኑኝነትየግኑኝነት መሥመርመሥመር ያላቸውያላቸው ወላጆችወላጆች ልጆቻቸውንልጆቻቸውን የሚያጠፋየሚያጠፋ መጥፎመጥፎ
ተጽEኖተጽEኖ ይፈጥራሉይፈጥራሉ፡፡፡፡ ከEነዚህከEነዚህ ጤናማጤናማ ያልሆኑያልሆኑ የግኑኝነትየግኑኝነት መሥመሮችመሥመሮች የሚከተሉትየሚከተሉት
ተጠቃሽተጠቃሽ ናቸውናቸው፡፡፡፡ተጠቃሽተጠቃሽ ናቸውናቸው፡፡፡፡
1.1. AዛዥነትAዛዥነት፡፡-- ልጆችልጆች መስማትምመስማትም ሆነሆነ መናገርመናገር EንዲያቆሙናEንዲያቆሙና ራሳቸውንራሳቸውን ብቻብቻ የሚከላከሉየሚከላከሉ

ያደርጋቸዋልያደርጋቸዋል፡፡፡፡
2.2. በየመካከሉበየመካከሉ ጥልቅጥልቅ ማለትማለት ወይምወይም ማወክማወክ-- ልጆችልጆች ለሚናገሩትለሚናገሩት ወላጆችወላጆች ደንታደንታ የሌላቸውናየሌላቸውና

ትኩረትትኩረት የማይሰየማይሰጧጧቸውቸው ሆኖሆኖ EንዲሰማቸውEንዲሰማቸው የሚያደርግየሚያደርግ ሲሆንሲሆን ልጆችልጆች ራሳቸውንራሳቸውን EንዳይገልጡEንዳይገልጡትኩረትትኩረት የማይሰየማይሰጧጧቸውቸው ሆኖሆኖ EንዲሰማቸውEንዲሰማቸው የሚያደርግየሚያደርግ ሲሆንሲሆን ልጆችልጆች ራሳቸውንራሳቸውን EንዳይገልጡEንዳይገልጡ
ያደርጋቸዋልያደርጋቸዋል፡፡፡፡

3.3. ወቀሳወቀሳ፡፡-- ልጆችልጆች ቁጡናቁጡና ክብርክብር ለሚገባውለሚገባው ክብርንክብርን የማይሰጡየማይሰጡ ይሆናሉይሆናሉ፡፡፡፡
4.4. AስቀድሞAስቀድሞ የተነጋገርንባቸውንየተነጋገርንባቸውን ወይምወይም የፈታናቸውንየፈታናቸውን ችግሮችችግሮች ደጋግሞደጋግሞ መናገርመናገር፡፡-- ልጆችንልጆችን

ተናዳጅናተናዳጅና ጎጂምጎጂም ተጎጂምተጎጂም ያደርጋቸዋልያደርጋቸዋል፡፡፡፡ተናዳጅናተናዳጅና ጎጂምጎጂም ተጎጂምተጎጂም ያደርጋቸዋልያደርጋቸዋል፡፡፡፡
5.5. ለልጆችለልጆች ራሳቸውራሳቸው ችግራቸውንችግራቸውን EንዲፈቱEንዲፈቱ EድልEድል ሳንሰጥሳንሰጥ ለችግሮችለችግሮች መፍትሔመፍትሔ መፈለግመፈለግ ልጆቹንልጆቹን

በራስበራስ መተማመንመተማመን EንዲያጡEንዲያጡ ያደርጋቸዋልያደርጋቸዋል፡፡፡፡



ከልጆቻችን ጋር እንዴት መግባባት እንችላለን?

-- ከልጆችከልጆች ጋርጋር ጤናማጤናማ ግኑኝነትንግኑኝነትን ለመመሥረትለመመሥረት ግኑኝነቱግኑኝነቱ ዘወትርዘወትር ሳይሳይቋቋረጥረጥ የሚቀጥልየሚቀጥል
መሆንመሆን AለበትAለበት፡፡፡፡

-- ወላጆችወላጆች ልጆቻቸውንልጆቻቸውን ስለስለ ፍላጎታቸውፍላጎታቸው፣ ፣ ስሜታቸውስሜታቸው፣ ፣ AመለካከታቸውAመለካከታቸው፣ ፣ ትኩረታቸውትኩረታቸው
ቅቅ ቸቸ ቹቹ ቸቸመጠየቅመጠየቅ ይኖርባቸዋልይኖርባቸዋል፡፡ ፡፡ ይህምይህም ልጆቹንልጆቹን የተወደዱየተወደዱ፣ ፣ የተከበሩየተከበሩ፣ ፣ የተደነቁየተደነቁ፣ ፣ ሃሳባቸውንሃሳባቸውን

የምንጋራቸውየምንጋራቸው፣ ፣ የተረዳናቸውየተረዳናቸው ሆነውሆነው EንነዲሰማቸውEንነዲሰማቸው ያደርጋልያደርጋል፡፡ ፡፡ 
-- ጤናማጤናማ ግኑኝነታችንንግኑኝነታችንን በEድሜያቸውበEድሜያቸው ታናናሾችታናናሾች ሆነውሆነው ሳሉሳሉ ጀምሮጀምሮ መጀመርመጀመር መልካምመልካም

ነውነው፡፡፡፡ ልጆችልጆች ትኩረትትኩረት EንድንሰጣቸውEንድንሰጣቸው ስለሚፈልጉናስለሚፈልጉና AዳዲስAዳዲስ ነገሮችንምነገሮችንም መማርመማርነውነው   ልጆችልጆች ትኩረትትኩረት EንድንሰጣቸውEንድንሰጣቸው ስለሚፈልጉናስለሚፈልጉና AዳዲስAዳዲስ ነገሮችንምነገሮችንም መማርመማር
ስለሚፈልጉስለሚፈልጉ በርካታበርካታ ጥያቄዎችንጥያቄዎችን ይጠይቃሉይጠይቃሉ፡፡ ፡፡ 

ከልጆችከልጆች ጋርጋር EንዴትEንዴት መግባባትመግባባት EንችላለንEንችላለን??
1.1. መተማመንናመተማመንና AክብሮትንAክብሮትን በመመሥረትበመመሥረት፡፡፡፡
2.2. ልጆቹልጆቹ EስካሉበትEስካሉበት ደረጃደረጃ በመውረድበመውረድ
3.3. ዓይንዓይን ላይንላይን በመተያየትበመተያየት
4.4. የሚናገሩትንየሚናገሩትን በAትኩሮትበAትኩሮት በመከታተልበመከታተል
5.5. ቀለልቀለል ያሉያሉ ጥያቄዎችንጥያቄዎችን በመጠየቅበመጠየቅ ጉዳዩንጉዳዩን EንዲገነዘቡEንዲገነዘቡ በማድረግበማድረግ
6.6. ለስሜታቻውለስሜታቻው ጥልቅጥልቅ ትኩረትትኩረት በመስጠትበመስጠት
7.7. ዝግዝግ ባለባለ መንፈስናመንፈስና በተረጋጋበተረጋጋ ድምጽድምጽ በማነጋገርበማነጋገር
8.8. ዘወትርዘወትር ጤናማጤናማ የሆነየሆነ AስተያየትAስተያየት በመስጠትበመስጠት
9.9. የቤተሰብንየቤተሰብን ሕግሕግ ወይምወይም ሥርዓትናሥርዓትና EሴትEሴት ዘወትርዘወትር በማስታወስበማስታወስ



ከልጆቻችን ጋር እንዴት መግባባት እንችላለን?
ጤናማጤናማ ግኑኝነታችንንግኑኝነታችንን የበለጠየበለጠ EንዴትEንዴት ማሻሻልማሻሻል EንችላለንEንችላለን??

1.1. ዘወትርዘወትር ለልጆቻችንለልጆቻችን ምንባብምንባብ ማንበብማንበብ የየቋቋንንቋቋ ችሎታቸውንችሎታቸውን EንዲያዳብሩEንዲያዳብሩ የሚረዳቸውየሚረዳቸው ሲሆንሲሆን ልጆችምልጆችም
ጥያቄጥያቄ EንዲጠይቁEንዲጠይቁ ማበረታታትማበረታታት ትኩረቱትኩረቱ ምንምን EንደሆነEንደሆነ ለማወቅለማወቅ ይረዳናልይረዳናል

2.2. AንዳንድAንዳንድ ነገሮችነገሮች ማስተካከያማስተካከያ ወይምወይም ለውጥለውጥ የሚያስፈልጋቸውየሚያስፈልጋቸው ሲሆኑሲሆኑ ወይምወይም መጣራትመጣራት የሚያሻቸውየሚያሻቸው
ሲሆኑሲሆኑ የቤተሰብየቤተሰብ ስብሰባስብሰባ በማድረግበማድረግ

33 A ሮA ሮ ደደ ማትማት፣፣ ዘክሮችዘክሮች ልጆቹልጆቹ ደደ ትት ታታ A ሮA ሮ ሄሄ3.3. AብሮAብሮ ወደወደ ገዳማትገዳማት፣ ፣ ቤተቤተ መዘክሮችመዘክሮች ወይምወይም ልጆቹልጆቹ ወደወደ መረጡትመረጡት ቦታቦታ AብሮAብሮ በመሄድበመሄድ
4.4. ልጆቹልጆቹ ከቤትከቤት ውጪውጪ EንዴትEንዴት EንዳሳለፉEንዳሳለፉ ማስረዳትማስረዳት EንዲችሉEንዲችሉ ዘወትርዘወትር የመነጋገርንየመነጋገርን ልምድልምድ በማዳበርበማዳበር
5.5. ቤተሰቡቤተሰቡ በAንድነትበAንድነት ወይምወይም ለየብቻለየብቻ የሚምትጫወትቱበትየሚምትጫወትቱበት ጊዜጊዜ EንዲኖራችሁEንዲኖራችሁ በማድረግበማድረግ
6.6. ለልጆቻችሁለልጆቻችሁ EምነታችሁንናEምነታችሁንና ሌሎችሌሎች EሴቶቻችሁንEሴቶቻችሁን የምታስተላልፉበትየምታስተላልፉበት ዘዴዘዴ ይሆንይሆን ዘንድዘንድ በቤተሰቡበቤተሰቡ

መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ የምታጠኑበትየምታጠኑበት ጊዜጊዜ EንዲኖራችሁEንዲኖራችሁ በማድረግበማድረግ፡፡፡፡መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ የምታጠኑበትየምታጠኑበት ጊዜጊዜ EንዲኖራችሁEንዲኖራችሁ በማድረግበማድረግ፡፡፡፡

ወላጆችወላጆች ሁኔታዎችንሁኔታዎችን ሲያከናውኑሲያከናውኑ ምንምን ማድረግማድረግ ይጠበቅባቸዋልይጠበቅባቸዋል??
1.1. ያለምንምያለምንም መታወክመታወክ በጋራበጋራ የምንጠቀምበትየምንጠቀምበት ጊዜጊዜ መፍጠርመፍጠር
22 ከEግዚAብሔርከEግዚAብሔር ጥበብንጥበብን ማግኘትማግኘት EንድንችልEንድንችል መጸለይመጸለይ2.2. ከEግዚAብሔርከEግዚAብሔር ጥበብንጥበብን ማግኘትማግኘት EንድንችልEንድንችል መጸለይመጸለይ
3.3. በAንድበAንድ ጊዜጊዜ AንድAንድ ነገርነገር ብቻብቻ ማከናወንማከናወን
4.4. ችግሮቹንችግሮቹን በትክክልበትክክል ነቅሰንነቅሰን ለይተንለይተን ማስቀመጥማስቀመጥ
5.5. በEርጋታበEርጋታ ነጥቡነጥቡ ላይላይ ብቻብቻ በማተኮርበማተኮር መነጋገርመነጋገር
66 EርስEርስ በርስበርስ በAክብሮትበAክብሮት ለመነጋገርለመነጋገር የተቻለንንየተቻለንን ሁሉሁሉ ማድረግማድረግ6.6. EርስEርስ በርስበርስ በAክብሮትበAክብሮት ለመነጋገርለመነጋገር የተቻለንንየተቻለንን ሁሉሁሉ ማድረግማድረግ
7.7. ምንምን EንደተሰማቸውEንደተሰማቸው ልጆቹንልጆቹን መጠየቅመጠየቅ፣ ፣ EናንተምEናንተም ምንምን EንደተሰማችሁEንደተሰማችሁ መግለጽመግለጽ
8.8. ልጆችልጆች ችግሩንችግሩን ለመፍታትለመፍታት የሚያስችልየሚያስችል መፍትሔመፍትሔ ይዘውይዘው EንዲቀርቡEንዲቀርቡ EድልEድል ስጡAቸውስጡAቸው፡፡፡፡
9.9. የተሻለውንየተሻለውን መፍትሔመፍትሔ ለመምረጥለመምረጥ EንዲችሉEንዲችሉ የቀረቡትንየቀረቡትን መፍትሔዎችመፍትሔዎች ማስረዳትማስረዳት
1010 በመፍትሔውበመፍትሔው ተስማምታችሁተስማምታችሁ በተግባርበተግባር ማዋልማዋል፡፡፡፡10.10. በመፍትሔውበመፍትሔው ተስማምታችሁተስማምታችሁ በተግባርበተግባር ማዋልማዋል፡፡፡፡
11.11. የሆነውየሆነው ምንምምንም ይሁንይሁን ምንምን ርኅሩኅናርኅሩኅና AፍቃሪAፍቃሪ መሆንመሆን
12.12. ይቅርይቅር ለማለትናለማለትና ለመተውለመተው ፈቃደኛፈቃደኛ መሆንመሆን



ከልጆቻችን ጋር እንዴት መግባባት እንችላለን?
•• የተሻለየተሻለ ጤናማጤናማ ግኑኝነትግኑኝነት ለመመሥረትለመመሥረት ወላጆችወላጆች AንዳንድAንዳንድ AመለካከቶቻቸውንAመለካከቶቻቸውን መቀየርናመቀየርና AዳዲስAዳዲስ

ችሎታዎችንችሎታዎችን ማዳበርማዳበር ይጠበቅባቸዋልይጠበቅባቸዋል፡፡፡፡ችሎታዎችንችሎታዎችን ማዳበርማዳበር ይጠበቅባቸዋልይጠበቅባቸዋል፡፡፡፡
•• ለልጆቻቸውለልጆቻቸው መልካምመልካም ሥነምግባርንሥነምግባርን ማስተማርማስተማር ይችሉይችሉ ዘንድዘንድ በንግግራቸውበንግግራቸው ውስጥውስጥ ““AመሰግናለሁAመሰግናለሁ፣ ፣ 

EባክህEባክህ፣ ፣ EንEንኳኳን ን ደህናደህና መጣችሁመጣችሁ..”  ..”  የሚሉየሚሉ ሐረጎችንሐረጎችን መጨመራቸውመጨመራቸው መልካምመልካም ነውነው፡፡፡፡

ወላጆችወላጆች ለ ናማለ ናማ ግኑኝነትግኑኝነት ሊ ቀ ባቸውሊ ቀ ባቸው የሚገቡየሚገቡ ሐረጎችሐረጎችወላጆችወላጆች ለጤናማለጤናማ ግኑኝነትግኑኝነት ሊጠቀሙባቸውሊጠቀሙባቸው የሚገቡየሚገቡ ሐረጎችሐረጎች
1.1. በጣምበጣም ጥሩጥሩ
2.2. ላንተላንተ//ላንቺላንቺ መልካምመልካም ነውነው
3.3. ያንተንያንተን //ያንቺንAካሄድያንቺንAካሄድ ወድጄዋለሁወድጄዋለሁ
4.4. በጣምበጣም EኮራብሃለሁEኮራብሃለሁ//EኮራብሻለሁEኮራብሻለሁ
5.5. … … በጣምበጣም AደንቃለሁAደንቃለሁ
6.6. ይሄንይሄን በማድረግህበማድረግህ//በማድረግሽበማድረግሽ EጅግEጅግ ተደስቻለሁተደስቻለሁ//AድንቄAለሁAድንቄAለሁ
7.7. በመነጋገራችንበመነጋገራችን ደስደስ ብሎኛልብሎኛል
8.8. AብረንAብረን ጊዜጊዜ በመውሰዳችንበመውሰዳችን ወይምወይም በመቆየታችንበመቆየታችን EጅግEጅግ ደስደስ ስ ስ ብሎኛልብሎኛል

•• ““እናንተ ልጆች፥ የአባትን ተግሣጽ ስሙ፥ ማስተዋልንም ታውቁ ዘንድ አድምጡ” ” ምሳምሳ 44፡፡11፡፡፡፡
•• ““እግዚአብሔርም ሁልጊዜ ይመራሃል ነፍስህንም በመልካም ነገር ያጠግባል አጥንትህንም ያጠናል አንተም እንደሚጠጣ ገነት፥

ውኃውም እንደማያቋርጥ ምንጭ ትሆናለህ።” ” IሳIሳ 5858፡፡1111፡፡
•• ““ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ፥ ይላል እግዚአብሔር፥ ልጆችሽም ወደ ዳርቻቸው ይመለሳሉ።” ” ኤርኤር 3131፡፡1717፡፡፡፡
•• ““መጥቼም ምድርን በእርግማን እንዳልመታ እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች፥ የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል።” ” 

ሚልሚል 44፡፡66፡፡፡፡



ይቆየን፡፡ይቆየን፡፡

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡፡


