
በስመበስመ AብAብ ወወልድወወልድ

ወመንፈስቅዱስወመንፈስቅዱስ AሐዱAሐዱ AምላክAምላክ

Aሜን፡፡Aሜን፡፡



ችግሮችና መፍትሔዎቻቸው

መምህር፡መምህር፡-- ቀሲስቀሲስ ሰሎሞንሰሎሞን ሙሉጌታሙሉጌታ

EE--mail:mail: kesisolomon4@gmail.comkesisolomon4@gmail.com

ቦታ፡ቦታ፡-- ቦሌቦሌ ደብረደብረ ሳሌምሳሌም መድኃኔዓለምመድኃኔዓለም ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን AዳራሽAዳራሽ

በየሳምንቱበየሳምንቱ ረቡEረቡE ምሽትምሽት ከከ1212፡፡30 30 –– 11፡፡3030

የካቲትየካቲት 77 ቀንቀን ፳፻፳፻፬፬ ዓዓ..ምም..



ችግሮችናችግሮችና መፍትሔዎቻቸውመፍትሔዎቻቸው
መግቢያ

• የተለያየ መልክና መጠን ያላቸውን ችግሮች ማስተናገድ ማንም የማያመልጠው የምድራዊ

ሕይወታችን ዋነኛ ገጽታ ነው፡፡

• ችግሩ ከታወቀ በኋላ ችግሩ መፈታት የሚገባው ቢሆንም ‹‹መፍትሔው ምንድር ነው?››

የሚለው ግን በራሱ ሌላ ችግር ይሆናል፡፡

• ማንኛውንም ችግር ለመፍታት የምንሞክርበት ተገቢው መንገድ ግን በተከሰተው ችግርና

በምንከተለው መፍትሔ መካከል የEግዚAብሔርን ፈቃድ የምንፈጽምበት ነው፡፡

• ለምሳሌ በጤንነት መጓደል ለገጠመን ችግር የሁልጌዜ መፍትሔ በሽታውን በፈውስ ማስወገድ

ሳይሆን በሽታው ለመንፈሳዊ ሕይወታችን Eድገትና ጽንዓት ከሚሰጠው ጥቅም Aንጻር

በEግዚAብሔር ፈቃድ የተሰጠን ሊሆን ይችላል፡፡

• በዚህም ሁኔታ ውስጥ የሚኖረው መፍትሔ በሽታውን ተቀብሎ ተሸክሞ መኖር ይሆናል፡፡

• ቅዱስ ጳውሎስ ይህን በመሰለ ሕይወት ለሚኖሩት ‹‹የሥጋዬ መውጊያ፥ Eርሱም የሚጎስመኝ

ተሰጠኝ፤›› ካል ቆሮ 12፡7፡፡ Eንዳለው መልካም ምሳሌ ነው፡፡

• ቅዱስ ጳውሎስ ‹‹Eርሱም፦ ጸጋዬ ይበቃሃል፥ ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና Aለኝ። Eንግዲህ

የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ Eወዳለሁ።›› ካል ቆሮ 12፡9

Eንዳለው ይህ በግል ከሚኖር መጠን ያለፈ ደስታ የሚጠብቅ በርካታ ራEዮችንና ድንቆችንም

ለመመልከት የሚያበቃ መጠበቂያ ግንብ ነው፡፡



ችግሮችናችግሮችና መፍትሔዎቻቸውመፍትሔዎቻቸው
ችግሮችን የምንፈታባቸው ስልቶች

1. EግዚAብሔርን ቃል መፈለግ፡- ችግሮችን የምንመረምርበትና የምንፈታበት ዋነኛ ቁልፍ

የEግዚAብሔር ቃል ነው፡፡ የፈጠረን EግዚAብሔር በችግራችን ጊዜ ይረዳን ዘንድ ቃሉን

ሰጥቶናል፡፡ ቅዱሳት መጻሕፍትን በAግባቡ መረዳት የክርስቶስ EግዚAብሔር ልብ Eንዲኖረን

የሚያደርገን ሲሆን ይህም ልብ የEግዚAብሔር ፈቃድ ምን Eንደሆነ Eንድናውቅና ወደ

መፍትሔ Eንድንደርስ ያበቃናል፡፡

2. የEግዚAብሔርን ቃል ተግባራዊ ማድረግ፡- የEግዚAብሔርን ቃል ማወቅ ከቃሉ ጋር

ከመስማማትና ቃሉን በተግባር ከመፈጸም ጋር መተባበር Eንዲሁም ይቅርታን፣ መግባባትን

ከሁሉም በላይ የችግሮችመፍትሔ የሆነውን የፍቅርን ሥርዓትን ከመጠበቅና ከመያዝ ጋር

መገናኘት ያስፈልገዋል፡፡ ራስን ዝቅ ማድረግን፣ ከወንበሮች በመጨረሻው ረድፍመቀመጥንና

ለሁሉ Aገልጋይ መሆንን የሚያስተምረን መጽሐፍ ብንፈልግ ከመጽሐፍ ቅዱስ በቀር Aናገኝም፡፡

3. ራስ ወዳድነትን ማስወገድ ወይም ራስን መካድ፡- ራስ ወዳድነትና ግትርነት ችግር

Eንዳይፈታ ዘወትር የሚገድቡ ግድግዳዎች ናቸው፡፡ ግጭት ዘወትር የሚጀምረው ራስ ወዳድነት

ካለበት Aካሄድ ነው፡፡ ‹‹በEናንተ ዘንድ ጦርና ጠብ ከወዴት ይመጣሉ? በብልቶቻችሁውስጥ

ከሚዋጉ ከEነዚህ ከምቾቶቻችሁ Aይደሉምን?...›› ያE 4፡1-17፡፡



ችግሮችናችግሮችና መፍትሔዎቻቸውመፍትሔዎቻቸው

ችግሮችን ለመፍታት የምንከተላቸው ቅደም ተከተሎች

1. ችግሮቹን ለይቶ ማወቅ፡- ፊት ለፊት ተገልጦ የሚታይ ችግር የተደበቀው ችግር መግለጫ

ነው፡፡ ግርግርና መጣደፍ ያለበትን የመፍትሔ Aቅጣጫ ከመከተል ችግሮቹን በጥልቀት መርምሮ

ለይቶ ማወቅ Eጅግ Aስፈላጊ ነው፡፡ ችግሩ የተከሰተባቸውን ቦታዎች ለሽፋን ወይም ለማሳሳት

መቀየር ወይም ሰዎችን ችግር Aድርጎ መፈረጅ የሚያደርሰን ወደ ተዘጋ በር ወይም ሞት

ወዳለበት ገደል ነው፡፡ ችግር በመሆንና የችግሩ ተጠቂ በመሆን መካከል ከፍተኛ ልዩነት Aለ፡፡

በEውነት ሰዎች በሰይጣን Aሳሳች Aካሄድ ተጠቂዎች ናቸው፡፡ ስለዚህ ፊትለፊት በሚታየው ነገር

ፈጥነን ከመታለል ይልቅ ፈጣኖች ሆነን ችግሩን ለመፍታት የሚያስችሉን የሚከተሉትን

የሚመስሉ ተገቢ ጥያቄዎች Eናቅርብ፡-

• በችግሩ ተሳትፎ ያላቸው ሌሎች ጎኖች ምንድር ናቸው?

• ለመፍትሔው Eንቅፋት የሚሆኑ ምንድር ናቸው?

• ችግሩ በትክክል ምን ይመስላል?

• ችግሩ Eንዴት ተከሰተ?

• ችግሩ ለምን ተከሰተ?

• የAንዳንድ Eንቅስቃሴዎች ወይም Aካሄድ ውጤት ምንድር ነው? 



ችግሮችናችግሮችና መፍትሔዎቻቸውመፍትሔዎቻቸው
ችግሮችን ለመፍታት የምንከተላቸው ቅደም ተከተሎች
2. ስሜቶቻችንን መግለጽ፡- የተጎዳ ስሜታችንን በተሰበረ ልብ፣ በማልቀስ፣ ወይም ችግሩን ከንስሐ Aባት

ወይም ከባልንጀራ ጋር ሆኖ መነጋገር Eፎይታ የማግኘት Eድሎችን በማፋጠን ተጎጂው ሰው

Eንዲያገግምና ወደ ነበረበት የተስተካከለ ሁኔታ Eንዲመለስ ይረዳዋል፡፡ ጌታችን Aምላካችን

መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሐዘኑን በAልዓዛር መቃብር Eና ስለ Iየሩሳሌም ጥፋት በማልቀስ

ገልጧል፡፡ ዮሐ 11፡35፣ ሉቃ 19፡41-44፡፡ በርግጥ በAንዳንድ ባህሎች ስሜትን በዚህ መልኩ

መግለጥን ራስን የሚያስንቅ Aጋጣሚ Aድርገው ይወስዱታል፤ በዚህም የተነሳ ይህ Eንዳይገለጥ ሆኖ

የተደበቀ ስሜት ከፍ ወዳለ ጭንቀትና የሕይወት ቀውስ ያደርሳል፡፡

3. በጸሎት ወደ EግዚAብሔር መገስገስ (መሮጥ)፡- ከEግዚAብሔር መሸሻችን ችግራችንን

ወዳልተፈለገ Aቅጣጫ ከመምራቱም በላይ በርግጥም ችግሩ ከትውልድ ወደ ትውልድ Eየተሸጋገረ

Eንዲቀጥል ያደርገዋል፡፡ ስለዚህ ጸሎቱ ከሁለቱ Aንዱ ዓይነት ሊሆን ይችላል፡-

• ችግሮቼን ለመፍታት የራሴን Eቅድና ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ Eንዲያስችለኝ ወደ

EግዚAብሔር መጸለይ

• ከEኔ የግል ፍላጎት ጋር ባይጣጣምም የEግዚAብሔር ፈቃዱ ይደረግ ይፈጸም ዘንድ ወደ

EግዚAብሔር መጸለይ

• ያለ ጸሎት ሰላማዊና የጽድቅ ሕይወት ለመምራት የሚያስችለን ጥበብና መልካም ጣEም ልናገኝ

Aንችልም፡፡ በተጨማሪም ጸሎት Eምነትን በመጨመር ፍርሐትን ሥጋትን ጭንቀትን ይቀንሳል



ችግሮችናችግሮችና መፍትሔዎቻቸውመፍትሔዎቻቸው
ችግሮችን ለመፍታት የምንከተላቸው ቅደም ተከተሎች
4. መፍትሔ ሊሆኑ የሚችሉ በርካታ Aማራጮችን ማቅረብ ወይም ማዘጋጀት፡- በተሳሳተ መንገድ ተሳስተን

የምናስባቸውን ወደጎን ትተን ችግሮች መጨረሻ የሌላቸው በርካታ መፍትሔዎች Eንዳላቸው Aውቀን

በመፍትሔዎቹና በAማራጮቹ መካከል መለየት መቻል Eንዳለብን Eንረዳ፡፡ መፍትሔ ወደ ነጻነት ሲያመራ

Aማራጮች ግን ወደ ሽሽት፣ Aቅጣጫን ወደ መለወጥ ወይም ወደ ጥፋት ሊያመሩ ይችላሉ፡፡ ለAማራጮች

የምናቀርባቸው ምሳሌዎች Aሉ፡፡ ከነዚህም፡-

1. ችግሩን ለመፍታት ምንም ነገር Aለማድረግ 2. ራስን ሳይሆን ሌሎችን ለመፍትሔ መወከል

3. የውሳኔዎችን ተፈጻሚነት ማዘግየት 4. ስለመፍትሔዎቹ ማሰብን ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ

• ከሁሉ የሚበልጠው መፍትሔ የEግዚAብሔርን ፈቃድ የያዘውና EግዚAብሔርን የሚያሳትፈው ነው፡፡

ለመፍትሔዎች ገደብ ማስቀመጥ መፍትሔዎቹን ዘገምተኛ ያደርጋቸዋል፡፡ ለምሳሌ ሚስት ከባልዋ ጋር ችግር

ገጥሟት ሳለ ችግሩን ለባልዋ መግለጥ ካልፈለገች ወደ መፍትሔው ሊደርሱ Aይችሉም፡፡ ቀና Aመለካከት

ያለው በተስፋ የሚኖር ሰው ዘወትር ለችግሩ መፍትሔ ለመፈለግ የሚጣጣር ሲሆን ጨለምተኛ የሆነ ሰው

ግን ዘወትር ችግሩን ከነመፍትሔው ያለድካም Aንድ ቦታላይ ሊያገኘው ይፈልጋል፡፡

5. Eቅድና የጊዜ ሰሌዳን ማዘጋጀት፡- ችግሮቻችንን ለመፍታት በምንከተለው Aቅጣጫ ውጤታማ ለመሆን Eቅድና

Eቅዱንም በተግባር ለመፈጸም የሚያስችለን የጊዜ ሰሌዳ ማዘጋጀት፡ መፍትሔውን በፍጥነት ተግባራዊ

ለማድረግ ከማገዙም በላይ የመፍትሔ Aቅጣጫውን Eንድንከተል ያግዘናል፡፡

6. ሂደቶቹን መገምገም፡- መፍትሔ ብለን ያስቀመጥነውን Aስመልክቶ የተከተልነውን Aቅጣጫ ውጤታማነት

Eንዲሁም ያደረግነውን ጥረት ወይም ሙከራ በየጊዜው መገምገም ያስፈልገናል፡፡



ችግሮችናችግሮችና መፍትሔዎቻቸውመፍትሔዎቻቸው

በችግሮች Aፈታት ምሳሌ Aድርገን የምንከተለው
• በችግሮች Aፈታት ብስለቱ በመጽሐፍ ቅዱሳችን የምናገኘው ታላቁ ሰው መሪውና ለIየሩሳሌም

መታደስ ከፍተኛ ኃላፊነቱን የተወጣው ነህምያ ነው፡፡

• ነህምያ ተግባራዊ መፍትሔዎችን ለማምጣት የሚያስችለውን ስልትና Aቅጣጫ በተግባር ላይ ያዋለ

ታላቅ መንፈሳዊ ሰው ነው፡፡ በርግጥ ይህ Aካሄዱ Eርሱ ከነበረው ግላዊ ሕይወትም የመነጨ ነበር፡፡

• ነህምያ ከሁሉ ችግሮቹን ለይቶ Aወቃቸው፡፡ ነህ 1፡1-3፡፡ በዚህም Eስራኤላውያንን ለሰባ ዓመት ምርኮ

ያበቁት ኃጢAት፣ ተስፋ መቁረጥን ያስከተለ መንፈሳዊ ዝለት፣ ተስፋ መቁረጥና ረዳት Aልባ መሆን፣

መሪና Aመራር ማጣት፣ የሀብት Eጦትና የርስ በርስ መቆራቆስ መሆናቸውን Aረጋገጠ፡፡

• Eንባውን ሳይቆጥብ ፈቃዱ ምን Eንደሆነ ይገልጥለት ዘንድ ወደ EግዚAብሔር ያለማቋረጥ ጸለየ፡፡ ነህ

1፡4፡፡

• በመቀጠልም በጊዜ የተከፋፈለ ወደ ሥራ የሚያስገባ የመፍትሔ Aቅጣጫ Aዘጋጅቶ ሕዝቡን በተለያየ

መንገድ ከፋፈላቸው፤ የሚሠሩትንም ሥራ ሰጣቸው፡፡ ‹‹ቅጥሩም በኤሉል ወር በሀያ Aምስተኛው ቀን

በAምሳ ሁለት ቀን ውስጥ ተጨረሰ።›› ነህ 6፡15፡፡ Eንዳለ፡፡

• ሕዝቡን በማበረታታትም ነህምያ ራሱ በሥራው ተሳታፊ ሆነ፡፡

• ነህምያ የተከተለውንም Aቅጣጫ ንጉሡ ተቀብሎ ሕዝቡን ነጻ Eንዲወጡ ምክንያት ሆናቸው፣

የIየሩሳሌም ቅጥሮችና ከተማዋም ተገነቡ፡፡



ችግሮችናችግሮችና መፍትሔዎቻቸውመፍትሔዎቻቸው

ማጠቃለያ
• ችግሮችን በመፍታት ጥረታችን ውጤታማ Eንድንሆንና የEግዚAብሔርም ፈቃድ ያለበትን Aቅጣጫ

መከተላችንን Eንድናረጋግጥ Aቅጣጫችን ሊገመገም ያስፈልገዋል፡፡

• ግምገማችንም AEምሮAችንን በሰማያዊ Eውቀት ሊሞላ የሚችል የEግዚAብሔርን ቃል መሠረት

ያደረገ መሆን ይገባዋል፡፡

• ጠቢቡ ሰሎሞን ‹‹የትጉህ Aሳብ ወደ ጥጋብ ያደርሳል ችኵል ሰው ሁሉ ግን ለመጕደል

ይቸኩላል።›› ምሳ 21፡5፡፡ በማለት ከጻፈልን የጥበብ ቃል Aማካይነት የትጉህ ሰው Eቅድ Eንዴት

ወደ ውጤታማነት Eንደሚያደርሰውና የችኩል ሰው Aካሄድም Eንዴት ደካማ Eንደሆነ Eንረዳለን፡፡

• ብዙ ጊዜ ችግሮች የሚከሰቱት የሕይወታችን ማEከል ከሆነውና ግኑኝነታችንንም ከሚያዘውረው ራስ

ወዳድነት ነው፡፡

• ራስ ወዳድነት ያለባቸውን Aስተሳሰቦችና ፍላጎቶች ወደ ጎን በመተው ቤተሰባዊ ፍቅርን ሊያንጽ ወደ

ሚችለው Aቅጣጫ ማዘንበል ሰዎች በሰላምና በመደጋገፍ Eንዲኖሩ ያደርጋቸዋል፡፡

• መፍትሔዎቻችንን በማቀናጀት ለተግባራዊነታቸውም የጊዜ ገደብ ማስቀመጥ ይህንም Eንዴት

Eንደፈጸምነው መገምገም በሕይወት፣ በAገልግሎት በሥራ ኃላፊነቶቻችን ሁሉ ጠቃሚ ስለሆኑ

ከነህምያ ተምረን Eነዚህን Aቅጣጫዎች Eንከተላቸው፡፡



ወስብሐትወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡ለEግዚAብሔር፡፡

For your queries or questions EFor your queries or questions E--mail: mail: 
kesisolomon4@gmail.comkesisolomon4@gmail.com

To get all the lessons, surf :To get all the lessons, surf :
www.zeorthodox.orgwww.zeorthodox.org


