በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

የሕይወትን ጫናዎች መጋፈጥ
መምህር፡‐ ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E‐mail: kesisolomon4@gmail.com
ቦታ፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡE ምሽት ከ12፡30 – 1፡30

መስከረም ፭ ቀን ፳፻፫ ዓ.ም.

የሕይወትን ጫናዎች መጋፈጥ
•

መጠናቸው የተወሰኑ ያልበዙ የሕይወት ጫናዎች ለEያንዳንዳችን የፈጠራ ክህሎታችንን፣ Aትኩሮታችንንና
ብቃታችንን ለማሳደግ የሚጠቅሙ ቢሆኑም Eጅግ ሲበዛ ግን ጤንነታችንን፣ ግኑኝነታችንን Eንዲሁም
መሠረታዊ ውሳኔዎችም የመወሰን Aቅማችንን ሊጎዱ ይችላሉ፡፡

•

የሕይወት ጫና ሲበዛ ወይም ሲበረታ ጨርሰን ወደ መበላት ሊያደርሰን ይችላል፡፡

•

ወደ ታላቅ ውጥረትና ጉዳት ሊያደርሱን የሚችሉ በርካታ Aጋጣሚዎች ይፈጠራሉ፡፡ ሥራ ማጣት፣
ከሥራ መቀነስ፣ የቤተሰብ መበተን ወይም ስምምነት ማጣት፣ የሕይወት Aጋራችን ሞት፣ የሥራ
ከAቅም በላይ መብዛት፣ መታመም ወይም ደዌ፣ ወዘተ በዙሪያችን የከበቡን የሕይወት ጫና
የሚያስከትሉ ሁኔታዎች ናቸው፡፡

•

የሕይወት ውጥረት ወይም ጫና የበርካታ ሕመሞች መንሥኤ ነው፡፡ የደም ግፊት፣ የራስ ምታት፣
የሚቆጠቁጥ ወይመ የሚቆረጥም ስሜት፣ የሰውነታችን በሽታን የመቋቋም Aቅም መዳከምና ይህም
ባስከተለው የተነሳ ወደ ሌላ ቀውስ መዘፈቅ በሕይወት ውጥረት ወይም ጫና የሚመጣ ነው፡፡

•

የሕይወት ውጥረት ወይም ጫና ጠባያችንንም ሊጎዳ ከሰዎች ጋር ያለንን ግኑኝነት ሊያበላሽ፣
ሥራችንን ወይም ጥናት/ትምህርታችንን በጥልቅ Aትኩሮት መሥራት Eንዲያቅተን ሊያደርግ
ይችላል፡፡ ይህም ደስታ ወደ ማጣትና ወደ ለየለት የሕይወት ቀውስ ሊያመራ ይችላል፡፡

•

ከላይ የተጠቀሰው የሕይወት ውጥረት ወይም ጫና የማይቀር ከሆነ Eንዴት መቋቋም Eንችላለን? ይህን
ጥያቄ ከመመለስ በፊት የገጠመን የሕይወት ውጥረት ወይም ጫና መንሥኤ መመርመርና በዚህም
Aስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የEግዚAብሔር Eቅድ ምን Eንደሆነ መርምረን መረዳት ያስፈልጋል፡፡

የሕይወትን ጫናዎች መጋፈጥ
1. የሕይወት ጫና መንሥኤዎች
•

ሁሉንም ሰው የሚመለከቱ የሕይወት ጫናዎች የሚፈጠሩበት Aጋጣሚ Aለ፤ ይኸውም Eጅግ የሚወዱት
ሰው ሞት ነው፡፡

•

EግዚAብሔርም ፈቃዱ ሆኖ Eንመዘንባቸው ዘንድ የሚተዋቸው ፈተናዎች ሊገጥሙን ይችላሉ፡፡

•

በሌላ በኩል ከሌላው ሰው ይልቅ በኛ ላይ ብቻ Eጅግ የሚበረቱ ጫናዎች ግን ሊገጥሙን ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ
ሰው ሁሉ የሚፈራው ከባድ ሥራ፤ ስለዚህ የሚገጥመን የሕይወት ጫና መጠን የሚለካው፡•

በገጠመን ሁኔታ ላይ ጉዳዩን ለመረዳት ከሄድንበት ርቀት Aንጻር ደረሰብን ለምንለው ጉዳት የወሰድነው
ግምት ወይም ካለን ግንዛቤና

•

•

የደረሰብንን ጉዳት ለመቋቋም ካለን ቁርጠኛ ውሳኔና Aቅም Aንጻር ነው፡፡

ወደ ሕይወት ውጥረት ወይም ጫና የመሩን Aጋጣሚዎች የተፈጠሩት፡•

የተሳሳቱ ውሳኔዎችን በመወሰን፡- በEያንዳንዱ Aስቸጋሪ ሁኔታ የተሳሳተ ውሳኔ መወሰናችንን ስንረዳ
ስለተቀበልነው ሕመምና Eያለፍን ስላለንበትም ከበድ ያለ ሁኔታ ራሳችንን መውቀስ Eንጀምራለን፡፡

•

ሌሎች ሰዎች በኛ ላይ በሚፈጽሙት ድርጊት፡- ንቀት፣ ማግለል፣ ውሸት፣ ጀርባ መስጠትንና

•

በውድቀት ወይም በድቀት በሚኖረው ዓለም የሚፈጠሩ ክስተቶችን፡- የመሬት መንቀጥቀጥ፣ ጎርፍ፣
በሽታ፣ ወዘተ ሊሆን ይችላል፡፡

የሕይወትን ጫናዎች መጋፈጥ
2. በሚገጥሙን ያልተጠበቁ ነገሮች ውስጥ ያለ የEግዚAብሔር Eቅድ
•

በብዙ Aጋጣሚዎች EግዚAብሔር የሚያገኙን የሕይወት ጫናዎች EግዚAብሔር ይመዝነን ዘንድ
ከፈቀዳቸው ምክንያቶች የመነጩ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

•

በርካታ ሰዎችም በነገሩ በመመረር ለምን? ብለው EግዚAብሔርን ይጠይቃሉ፡፡ በዚህም የተነሳ በማEበሉ
መካከል EግዚAብሔር ያለውን Eቅድ ሳንረዳ ከሚገጥሙን ሕመም የሞላባቸው የሕይወት ጫናዎች በቂ
ትምህርት ሳናገኝ Eናልፋለን፡፡
•

EግዚAብሔር ትኩረታችንን ለማግኘት ፈተናን ሊፈቅድ ይችላል፡- Aሁን ባለው መንገዳችን ለመሄድ
የተዘጋጀነው መች Eንደሆነ ያውቃል፤ ለምሳሌ ወደ መራርነትና ወደ ትምክህተኛነት መች Eንደገባን
Eንዴትም Eንደምንወጣ ያውቃል፡፡ በዚህ Aጋጣሚ ችግሩ ሙሉ ትኩረት Eንድንሰጥ ያደርገናል፡፡

ምሳሌ፡ ቅዱስ ጳውሎስ ዓይኑ ብርሃን ማየት በተሳነው ጊዜ ትኩረት የመስጠት Eድል Aግኝቶ “ጌታ
ምሳሌ፡ሆይ፥ ማን ነህ? Aለው።” የሐ. ሥራ 9፡5፡፡ ለማለት ተችሎት Eንደነበር፡፡
•

EግዚAብሔር ሕይወታችንን ለማንጻት ሲል ፈተናን በሕይወታችን ሊፈቅድ ይችላል፡- ፈተናና ችግር
የተለመዱ ችግሮቻችንን ለመመዘን ብቻ ሳይሆን የተደበቁ ኃጢAቶታችንን ለመመርመርና መጥፎ
ልማዳችንንም ለመተው ያግዛል፡፡

•

በሕይወታችን ሊኖሩን የሚገባቸውን ቀዳሚ ነገሮች መልሰን Eንገመግም ዘንድ EግዚAብሔር ፈተናን
በሕይወታችን ሊፈቅድ ይችላል፡- መንፈሳዊውን ትተን ወደ ቁሳዊ ወይም ቤተሰባችንን ፈጽመን ረስተን
ወደ ሥራ ብቻ የምንል ሆነን Eንደሆነ ቀዳሚ ነገራችንን ለመገምገም Eንዲያስችለን ሲል ይፈቅዳል፡፡

የሕይወትን ጫናዎች መጋፈጥ
2. በሚገጥሙን ያልተጠበቁ ነገሮች ውስጥ ያለ የEግዚAብሔር Eቅድ…
•

ለኛ ያለውን መለኮታዊ ፍቅር ሊየስታውሰን ሲል EግዚAብሔር በሕይወታችን ፈተናን ሊፈቅድ ይችላል ፡ወላጆች ልጆቻቸው መጥፎ ምግባር Eንዳይዙ በማለት በፍቅር ቀጥተው ሥርዓት Eንደሚያስይዙት ሁሉ
EግዚAብሔርም ሥርዓት ያስይዘናል፡፡ ወደ ራሳችን መንገድ Eንድንሄድ ዝም ብሎ ቢተወን ይህ Aሠራሩ
የሚወደን Aባት
ት ምልክት
ት ባልሆነ ነበር፡፡

•

Eምነታችንን ለመፈተን ሲል EግዚAብሔር በሕይወታችን ፈተናን ሊፈቅድ ይችላል ፡- በEምነታችን
መፈተናችን መንፈሳዊ ብስለትን ያላብሰናል ይህም ለትEግሥታችን መሠረት ነው፡፡ “ወንድሞቼ ሆይ፥
የEምነታችሁ መፈተን ትEግሥትን Eንዲያደርግላችሁ Aውቃችሁ፥ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ Eንደ ሙሉ
ደስታ ቍጠሩት፡፡” ያE 1፡3፡፡ ይህም በማንኛውም መልክ የመጣውን ማንኛውንም መከራ በደስታ
Eንድንቀበል ያስችለናል፡፡

•

ለEግዚAብሔር ያለንን የመሥዋEትነት ልክ ለመመዘን EግዚAብሔር በሕይወታችን ፈተናን ሊፈቅድ
ይችላል ፡- Eውነተኛ መሥዋEትነት በማንኛውም ሁኔታ EግዚAብሔርን መከተል ነው፡፡ EግዚAብሔርን
የምንከተለው በ
በመልካም
ልካም ጊዜ ብቻ ነው? ከሆነ ይኽም ሲቸግረንና ሲጨንቀን Eንደሆነ ተረጋግጧል
ተረጋግጧል፡፡

•

ክፉ ነገርንና ክፋትን Eንጠላ ዘንድ ሊያስተምረን ወዶ EግዚAብሔር በሕይወታችን ፈተናን ሊፈቅድ
ይችላል ፡- ሰይጣን የኃጢAት ሥራ ውጤቱ ደስተኛና በሕይወት የተሟላልን Eንደሚያደርገን ቃል ይገባልናል፡፡
EግዚAብሔርም የሰይጣንን ሐሰት ያሳየንና ኃጢAትንም ለማሸነፍ ያስችለን ዘንድ Aስቸጋሪ ነገሮችን ወደ Eኛ
ያመጣል፡፡ ምሳሌ፡- የAደንዛዥ Eጽ ሱሰኞች በEግዚAብሔር ነጻ ወጥተው ለኃጢAት ያላቸውን ጥላቻ ለመናገር
ይበቃሉ፡፡

የሕይወትን ጫናዎች መጋፈጥ
2. በሚገጥሙን
ሚ
ያልተጠበቁ ነገሮች
ያል
ሮ ውስጥ ያ
ያለ የEግዚAብሔር
ዚ
ር Eቅድ…
•

ሁሉ ስለሚቻለው ኃይሉ Eናውቅ ዘንድ EግዚAብሔር በሕይወታችን ፈተናን ሊፈቅድ ይችላል ፡- በAስቸጋሪ
ጊዜ ሰላምን ማግኘት መቻላችን ለማያምኑት ታላቅ ምስክርነት ነው፡፡

•

የEኛ ውስጣዊ ሕይወት ምሳሌ የሆነንን የጌታችን የAምላካችን የመድኃኒታችን የIየሱስ ክርስቶስን
ይመስል ዘንድ EግዚAብሔር በሕይወታችን ፈተናን ሊፈቅድ ይችላል ፡- የሚገጥሙን ፈተናዎች
የክርስትናን ሕይወት በራሳችን ጥረትና ኃይል የማንኖረው መሆናችንን የሚያረጋግጡ ወይም የሚገልጡ
ናቸው፡፡ ይህም ፈጽሞ ለEግዚAብሔር Eጅ መስጠትን የሚሻ ሲሆን ለሚገጥሙን ፈተናዎች የምንሰጣቸውም
ምላሾች በሕይወታችን የሚኖር Eርሱ የሚሰጣቸው Eርግጠኛ መልሶች ይሆናሉ፡፡

•

ሌሎችን ለማገልገል የሚያስችል ብቁ ሕይወት Eንዲኖረን ብቁ ሊያደርገን ሲል EግዚAብሔር
በሕይወታችን ፈተናን ሊፈቅድ ይችላል ፡- “Eርሱ በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል፥ ስለዚህም Eኛ ራሳችን
በEግዚAብሔር በምንጽናናበት መጽናናት በመከራ ሁሉ ያሉትን ማጽናናት Eንችላለን።” ካል ቆሮ 1፡4፡፡
ጉዳዩን የበለጠ ግልጽ ያደርገዋል፡፡ የተፈተንበትን ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ላንረዳው Eንችላለን
EግዚAብሔር ግን ለክብሩና ለEኛም ለበጎ Eንደሆነልን ቃል ገብቶልናል፡፡ “EግዚAብሔርንም ለሚወዱት

Eንደ Aሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ Eንዲደረግ Eናውቃለን።” ሮሜ 8፡28፡፡

የሕይወትን ጫናዎች መጋፈጥ
3 ለሕይወት ጫና ከEኛ ለሰጥ የሚገባ ምላሽ
3.
•

በAስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነን የምንሰጣቸው ምላሾች ከEግዚAብሔር ጋር ባለን ግኑኝነት ላይ
የተመሠረቱ ናቸው፡፡

የተሳሳቱ ምላሾች፡•

በማጤስ ወይም በመስከር ችግሮቹን ለመርሳት መሞከር

•

በAግባቡ መመገብን በመተው ረጅም ሰዓት Aብዝቶ መሥራት ወይም በAግባቡ Aለመተኛት (Eረፍት
Aለመውሰድ)

•

ችግሩ ይፈታል በሚል ተስፋ ሥራን ወይም Aለቃን በመሸስ ሥራንና የሥራ ቦታን መለወጥ

•

ችግሩን Aምቆ በመያዝ በውስጥ መቆዘም ወይም መጎዳት፡፡ ይህም Eያደር Eየሰፋ ቤተሰብም ጭምር
በውስጥ በመቆዘም ለጉዳት Eንድደርስ ያደርጋል፡፡

•

Eነዚህ የተጠቀሱት Aካሄዶች የችግሩን ምንጥ Aድርቆ ችግሩን ከመፍታት ይልቅ ጤናችንንም በማቃወስ
የበለጠ ችግር ያስከትላሉ
ያስከትላሉ፡፡

የምንሰጣቸውን ምላሾች Aስመልክቶ የሚጠበቅ ክርስቲያናዊ Aመለካከት፡•

ከሁሉ Aስቀድሞ ለምን ሁኔታው Eንደገጠመን የሕይወት ጫናም ስለምን Eንዳመጣብን EግዚAብሔር መልEክት
ሊያሰተላልፍልንም ፈልጎ Eንደሆነ በAግባቡ በመመርመር Eንመዝን፡፡ ይህን ካደረግን ስለጉዳዩ ትክለኛ መፍትሔ
ልናገኝ የምንችልበት Aቅጣጫ ላይ ነን ማለት ነው፡፡

የሕይወትን ጫናዎች መጋፈጥ
የምንሰጣቸውን ምላሾች Aስመልክቶ የሚጠበቅ ክርስቲያናዊ Aመለካከት፡•

EግዚAብሔር በችግሩ ውስጥ
ስጥ ያዘጋጀውን
ያዘ ጀ ን ትክክለኛ ምክንያት መረዳት
ረዳት የሚከተሉትን ያስገኛል፡ያስ ኛል
•

EግዚAብሔር ጌዜንና ችግሩንም ባለው መጠን በመቆጣጠር በየደረጃው ሊያሳልፈን የሚችል
መሆኑን Eናምናለን፡፡ “Aካሄዳችሁ ገንዘብን ያለ መውደድ ይሁን፥ ያላችሁም ይብቃችሁ፤ Eርሱ
ራሱ። Aልለቅህም ከቶም Aልተውህም ብሎAልና፤ ስለዚህ በድፍረት። ጌታ ይረዳኛልና
Aልፈራም፤ ሰው ምን ያደርገኛል? Eንላለን።” Eብ 13፡5-6፡፡

•

EግዚAብሔር በሚገጥ
በሚገጥመን
ን በEያንዳንዱ ችግር ወይም ፈተና Eቅድ ስላለው Eያንዳንዱ ፈተና
ወይም ችግር ለEኛ ለበጎ ይሆን ዘንድ Eንደተዘጋጀ Eንቀበላለን፡፡

•

በEግዚAብሔር ስንመካ በEያንዳንዱ ፈተና ምን ያህል በEግዚAብሔር ያለን Eምነት የጸና
Eንደሚሆን Eንደርስበታልን ወይም
ይም Eንረዳለን፡፡
Eንረዳለን

•

Eያንዳንዱ ፈተና EግዚAብሔር Eኛን ለማረጋጋት ያለውን ኃይል ይገልጥ ዘንድ የተዘጋጀ
Aጋጣሚ መሆኑን በመረዳት Eንደሰታለን፡፡

•

በመንፈሳዊ ሕይወታችን Eንድናድግ ምክንያት በሆነን ፈተና የተነሳ የክርስቶስ የሆነውን
ሕይወት ለመልበስ Eርሱንም ለመምሰል ራሳችንን Aሳልፈን Eንሰጣለን፡፡

•

ር ብቻ
ቻ ሳይሆን
ይ
Eያንዳንዱን
ያ
ፈተና Aሸንፈን በማለፍ Eንደምንኖር
ር የሚያስረዳን
ሚያ
ፍጹም
መኖር
Eምነት Eንይዛለን፡፡

የሕይወትን ጫናዎች መጋፈጥ

የምንሰጣቸውን ምላሾች Aስመልክቶ የሚጠበቁ ክርስቲያናዊ ምላሾች፡•

ለሕይወት
ይ
ጫና ወይም
ይ ውጥረት የምንሰጣቸው ምላሾች የችግሩን ምንጮች ልንቆጣጠር
ር ከምንችልበት
Aቅም ጋር የተያያዙ ናቸው፡-

ተግባርን መሠረት ያደረገ፡•

በተፈጠረው ሁኔታ ላይ Aቅም ካለን የህይወት ጫና ያመጣውን ችግር በመጋፈጥ ሁኔታውን ወይም Aካባቢውን
Eንለውጣለን፡፡ ይህንም ስናደርግ፡•

የነገውን ሳይሆን የዛሬውን ችግር በመፍታት ላይ Aትኩሮት Eናድርግ፡፡

•

በAስቸጋሪ ጉዳዮቻችን ላይ ድል ማግኘት የሚያስችለን ጥበብ ይሰጠን ዘንድ EግዚAብሔርን Eንጠይቅ፡፡

•

Aቅጣጫችንን ማወቅ ያስችለን ዘንድ ቅዱስ ቃሉን Eናንብብ፡፡

•

Eኛን በየEለቱ ጠብቆ የሚያኖረንን EግዚAብሔርን Eናመስግን፡፡

ስሜትን መሠረት ያደረገ፡•

ሁኔታውን ለመቀየር የሚያስችል Aቅም ከሌለን ስለሁኔታው ያለንን Aመለካከትና የተሰማንንም ስሜት በመቀየር
የሕይወት ጫናችንነ መቋቋም Eንችላለን፡፡ ይህንም ስናደርግ፡•

ችግሮቻችንን ከመጠናቸው በላይ Aጋነን ከመመልከት Eንቆጠብ፡፡

•

ሌሎች በተቃውሞ ወይም Aጣምመው ባቀረቡት ሁኔታ ወይም ባወሩት ወሬ Aንሸነፍ፡፡

•

በነገሮች ሁሉ ብቃት Eንዲኖረን በሚያደርገን በEግዚAብሔር ሁሉን ቻይነት Eንታመን፡፡

•

ስሜታችንን ሁሉ በEርሱ ሰላም በማረጋጋት በፈተናችን ሁሉ መሐል ሰላምን ደስታን ሊሰጠን የሚቻለው
EግዚAብሔርን Eንለምነው፡፡

•

ይህን ፈተና ያመጣበትን ምክንያት ይገልጥልን ዘንድ EግዚAብሔርን በጸሎት Eንጠይቅ፡፡

•

ከፈተናው የተነሳ በመንፈሳዊ ሕይወት ስላገኘነው Eድገት EግዚAብሔርን Eናመስግን፡፡

የሕይወትን ጫናዎች መጋፈጥ
ክርስቲያናዊ ምላሾች…
የሆነውን ይሁን ብሎ መቀበልን መሠረት ያደረገ፡ያደረገ፡
•

በምንወደው ሰው ሞት የተነሳም ሆነ በሌላ ምክንያት Aቅም የሌለን፣ ስሜታችንንም መቆጣጠር
የማንችል ሆነን ስንገኝ ትኩረታችን ሁሉ የሕይወትን ጫና ተቋቁሞ ማለፍ መሆን Aለበት፡፡ ይህንም
ስናደርግ፡ስናደርግ፡
•

Aትኩሮታችንን በተፈጠረው ችግር ላይ ሳይሆን በEግዚAብሔር ላይ ይሁን፡፡

•

ነገሮችን ቀድሞም ዛሬም ወደፊትም የሚቆጣጠራቸው EግዚAብሔር Eንደሆነ Eንመን፡፡

•

በፈተና ሁሉ EግዚAብሔር ብርታቱንና ጽናቱን ይሰጠን ዘንድ Eንጸልይ፡፡

•

ፈተናው ወይም ችግሩ ለራሳችን ጥቅምና ለመንፈሳዊ ሕይወታችን Eድገት የመጣ Eንደሆነ Aምነን
Eንቀበል፡፡

•

ፈተና Eኛ ከደረስንበት ደረጃ በላይ ገፍቶ የሚያደርሰንና በደረስንበትም ልትቀበለን ከተዘጋጀች
የEግዚAብሔር ክንድ ላይ የሚያሳርፍ Eንደሆነ መረዳት ይገባናል፡፡

•

ፈተና ከምንም ነገር በላይ Aብዝተን Eንድንጸልይ ያደርገናል፡፡ በሕይወት ከሚኖር ማEበል ነፍሳችን
Eፎይታ Aግኝታ በመሸሸጊያችን በEግዚAብሔር ጥላነት ሥር የምታርፈው በጸሎት ነው፡፡ በጸሎትም
የEግዚAብሔርን ተስፋና ጥበቃና Eናገኛለን፡፡

•

ልበ Aምላክ ዳዊት በመዝሙር 18፡1-50 “Aቤቱ ጕልበቴ ሆይ፥ Eወድድሃለሁ። EግዚAብሔር ዓለቴ፥ Aምባዬ፥
መድኃኒቴ፥ Aምላኬ፥ በEርሱም የምተማመንበት ረዳቴ፥ መታመኛዬና የደኅንነቴ ቀንድ መጠጊያዬም ነው።
ምስጋና የሚገባውን EግዚAብሔርን Eጠራለሁ፥ ከጠላቶቼም Eድናለሁ።” በማለት የዘመረው ለዚሁ ነው፡፡

For your queries or questions E‐mail:

kesisolomon4@gmail.com

To get all the lessons,
lessons surf :

www.zeorthodox.orgg

