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ጠቃሚ ምክር 

“ችግሬን መፍታት አቃተኝ” ለሚሉ 
(ካለፈው የቀጠለ) 

 
 አማኝ በደረሰበት ጉዳት እጁን አጣምሮ ለራሱ በማን ፈንታ “ከዚህም ውስጥ በጎ ነገር ሊወጣ ይችላል” 
በማለት ራሱን ማጽናናት ይችላል። የታወቀው ሳይንቲስት ቶማስ ኤድሰን ብዙ ምርመራ ያደረገበት የነበረው ቤተ-
ሙከራው (laboratory) በእሳት ሲቃጠል ቆሞ ይመለከት ነበር። ለብዙ ዓመት የደከመበት፥ ላቡን ያንጠባጠበበት፥ 
የደም ዕንባ ያፈሰሰበት የረጅም ዘመን ድካሙ በእሳት ሲነድና አመድ ሲሆን ቆሞ ይመለከት ነበር። የቶማስ ኤድሰን 
ልጅ እሳቱን ሲንቦለቦል ረጋ ብሎ ቆሞ ይመለከተው የነበረውን አባቱን ጠጋ ብሎ “አባባ የደከምክበት ሁሉ አመድ 
ሆነ፤ ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ ታስባለህ?” ሲል ጠየቀው። ቶማስ ኤድሰንም “እግዚአብሔር ይመስገን ስህተታችን 
ሁሉ አብሮ ተቃጠለ፤ አሁን በአዲስ ሀሳብና በአዲስ መንገድ መጀመር እንችላለን” አለው። የበሰለ ክርስቲያን 
በሕይወቱ አስደንጋጭ ነገር ሲያጋጥመው ቁጥ ብሎ ለራሱ በማዘን ፈንታ ሀዘኑን ተቋቁሞ ወደፊት ይቀጥላል። 
ድንጋጤ ውስጥ የሚከተን ነገር ሲደርስብን አናዝንም ማለት አይደለም። ማዘን የሰው ባህሪውና ተፈጥሮው ነው። 
ለራስ ማዘን (self pity) ግን ደካማነት ነው። ስለዚህ ጥቂት ነገር ሲደርስብን “ምንም ማድረግ አልችልም” በማለት 
እጃችንን አንስጥ። 
 
3. በችግር ውስጥ ስናልፍ ደስ ስለሚለ ነገር እናስብ 
 

 አንዳንድ ሰዎች ችግር ሲያጋጥማቸው ያጉረመርማሉ። እንደነዚህ ዓይነት ሰዎች ለራሳቸው ትልቅ ጠላቶች 
ናቸው። ችግራችን ትልቅና ምንም የማናይበት ድቅድቅ ጨለማ ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ የተስፋ ብርሃን 
እንዲፈነጠቅበት ልናደርግ እንችላለን። አንዳንድ ችግር ሲደርስብን በሕይወታችን ሁሉም ነገር ተበላሸ ማለት 
አይደለም። ሌሎች ብዙ ያገኘናቸው ድሎች አሉን። ስለዚህ በችግር ውስጥ በምናልፍበት ወቅት ደስ ሊያሰኙን 
የሚችሉትን ሌሎች ድሎቻችንን በረከቶቻችንን እንቁጠር። እንደምንገምተው ሁሉ ነገር ይህን ያህል ጨለማ 
አይደለም። በሕይወታችን የተከናወኑ ብዙ መልካም ነገሮች እንዳሉ አንርሳ። 
የአንድ ትልቅ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ባለስልጣን የነበረ አንድ ሰው ችግርን በልዩ ሁኔታ የማየትና መፍትሄ 
የማግኘት ልዩ የሆነ ችሎታ ነበረው። ይህ ሰው ይህን ትልቅ ትምህርት የተማረው በሕጻንነቱ በባህሪዋ ብርቱ 
ከነበረችው፣ ነገርን አጨልማ ማየት ከማትወደ እናቱ ነበር። ይህ ሰው ልጅ በነበረበት ዘመን እርሱና እናቱ በድህነትና 
በማጣት ሕይወት ውስጥ ያለፉ ነበሩ። የሚለብሱት አዲስ ልብስ ሳይሆን ውራጅ ነበር፤ ጠግበው የሚበሉት በቂ 
ምግብ እንኳን አልነበራቸውም። በኑሮው አለመመቻቸት ምክንያት ሲያጉረመርም የሰማችው ይህቺዋ እናቱ አንድ 
ቀን “ስማ ልጄ! ሕይወት በመስጠት ወደዚህ ዓለም እንድትመጣ አድርጌሃለሁ፤ ያ ትልቅ ስጦታ ነው። ከዚህ የበለጠ 
ነገር ብሰጥህ ደስ ባለኝ ነበር። ከዚህ የበለጠ ነገር የለም፤ ቢኖርም እኔ ልሰጥህ አልችልም። ስለዚህ አሁን 
ማጉረምረምህን አቁምና ተነስተህ በሕይወትህ አንድ ቁምነገር አድርግበት” አለቸው። ያም ምክር ሕይወቱን 
ቀረጸው። ሁሉንም ዓይነት ችግሮቹን የሚፈታበት ልዩ ቁልፍ ሆነለት። አንዳንድ ሰዎች በሕይወታቸው አንድ ትንሽ 
ችግር ሲያጋጥማቸው አካባቢያቸውን ሁሉ የሚያዩት “ጥቁር መነጽር” አድርገው ነው። ስለሆነም ሁሉ ነገር 
የሚታያቸው ጨለማ ሆኖ ነው። በሕይወታቸውና በአካባቢያቸው ያሉትን ሌሎች በጎ የሆኑ ነገሮችን ማየት 
አይችሉም። ስለዚህ ሕይወታቸው የተሞላው በማጉረምረምና በማማረር መንፈስ ነው። እስካሁን ችግሩን 
በማጉረምረም የፈታ ሰው ስለሌለ በማጉረምረም ፈንታ በሌላ አቅጣጫ የምናያቸውን በጎ የሆኑ ነገሮችን ማሰብ 
የበለጠ ይጠቅማል። የእግዚአብሔር ቃልም “ማናቸውንም ሥራ በምትሠሩበት ጊዜ አታጉረምርሙ ወይም በቁጣ 
አትከራከሩ” (ፊሊጵስዮስ 2፥14)፤ እንዲሁም “…አንዳንዶቹ እንዳጉረምረሙና በጠፊውም እንደጠፉ እናንተም 
አታጉረምርሙ” (1ኛ ቆሮንቶስ 10፥10) በማለት ይመክረናል። በችግራችን መካከል ስለሌሎች በጎ ስለሆኑ ነገሮች 



 

ማሰብ ብቻ ያለብንን ችግር ያቃልላል ማለት አይደለም። ይሁን እንጂ ከአዕምሮአችን ውስጥ ጨለማውን 
ያጠፋል፤ ያጋጠመንን ችግር ፊት ለፊት በድፍረት ለመቋቋም መንፈሳችንንና አዕምሮአችንን ያስታጥቃል። 
መንፈሳችንን አድሶ በውስጣችን “ሁኔታን ብሩህ አድርጎ የመመልከት” ዝንባሌ እንዲኖረን ያደርጋል። 
 

4. እግዚአብሔር የሰጠንን አዕምሮ እንጠቀም 
 

 እግዚአብሔር ለሁላችንም ጥሩ አዕምሮ ሰጥቶናል። ዘማሪው እግዚአብሔር ለሰው የሰጠውን ስልጣንና 
ደረጃ ሲገልጽ እንዲህ አለ፤ “ከመላእክት በጥቂቱ ብታሳንሰውም የክብርና የምስጋና ዘውድ ጫንህለት፤ 
በፈጠርሃቸው ፍጥረቶች ሁሉ ላይ ገዢ አድርገህ ሾምኸው፤ ከፍጥረም ሁሉ በላይ አደረግኸው” (መዝሙር 8፥5-
6)። ከእንስሳት በላይ እንድንሆን ካደርጉን ነገሮች መካከል አንደኛው እግዚአብሔር የሰጠን የማሰብ ችሎታችን 
ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን አዕምሮ መጠቀም አንዳንዶች እንደሚገምቱት ሥጋውያን መሆን አይደለም። 
እግዚአብሔር በሰጠን አዕምሮ መጠቀም ስንጀምር ብዙ ጊዜ የችግራችን ምንጭ ምን እንደሆነ፥ ምን ዓይነት 
እርምጃ መውሰድ እንደሚገባን፣ ነገሩን ለመፍታት ያልተቆጠበ ጥረት ማድረግ አለማድረጋችንን ማየት እንችላለን። 
አንዳንዴ ማሰብ ባለመቻላችን ምክንያት ትንሹን ትልቅ፣ ችግር ያለሆነው ችግር እንደሆነ አድርገን የምንመለከትበት 
ጊዜ አለ። 
 

 አንድ ጊዜ አንድ ሰው ከፖስታ ቤት “ልዩ ደብዳቤ መጥቶልሃልና መጥተህ ውሰድ” የሚል ማስታወሻ 
ደረሰው። “ሊጎዳኝ የሚፈልግ ሰው የማስፈራሪያ ደብዳቤ ጽፎልኝ ነው” በማለት ፖስታ ቤት ሳይሄድ ቀረ። 
ጭንቀትና ፍርሃት አዕምሮውን ሞላው። ለሁለተኛ ጊዜ ከፖስታ ቤታ ማስታወሻ ደረሰው። ይሄም ፍርሃትና ጭንቀቱን 
ይበልጥ አባሰው። በጌታ ፊት መጮህና መጸለይ ጀመረ። “ሊጎዱኝ የሚፈልጉ ሰዎች ተነስተውብኛልና ጌታ ሆይ 
አስጥለኝ! በማለት ማልቀሱን ቀጠለ። ለሦስተኛ ጊዜ ከፖስታ ቤት “እስከዚህ ቀን ድረስ የተላከልህን ዕቃ ባትወስድ 
ለላኪው የምንመልስ መሆኑን እንገልጻለን” የሚል የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ደረሰው። በዚህ ጊዜ የበለጠ  ጭንቀቱ 
ጨመረ። ችግሩን ለብቻው መፍታት አለመቻሉን ስለተረዳ አንዱን ጓደኛውን ስላጋጠመው ችግር ገለጸለት። 
ጓደኛውም እግዚአብሔር በሰጠው አዕምሮ ተጠቅሞ “መልዕክቱ ምን እንደሆነ ሳታውቅ የአንተ መጨነቅ 
ለምንድነው? ሄደህ መጠየቁ አንተን ምን ይጎዳሃል?” በማለት ፖስታ ቤት ሄዶ እንዲጠይቅ መከረው። ያም ሰው 
የጓደኛውን ምክር ተቀብሎ ፖስታ ቤት ሄደ። የሚያስደንቀው ውጤቱ እርሱ የፈራው የማስፈራሪያ ደብዳቤ ሳይሆን 
በጣም የሚወደው ወዳጁ ዕቃ ልኮለት ነበር። ይህን ያህል የለአግባብ በመጨነቁ ራሱን ታዝቦ የተላከለትን ዕቃ ይዞ 
ወደ ቤቱ ሄደ። ብዙዎቻችን በአግባቡ ማሰብ ባለመቻላችን ምክንያት ብቻ ችግር ያሆነው ሁሉ ችግር ሆኖ 
እንዲታየን ይሆናል። እግዚአብሔር በሰጠን የማሰብ ችሎታ መጠቀም ካለመቻላችን የተነሳ ብቻ ራሳችንን 
ተጨናቂና ደስታ የሸሸን እናደርጋለን። እግዚአብሔር በሚሰጠን ጥበብ መጠቀም የሚኖረውን ጥቅም ስለሞን ሲጽፍ 
“ሕይወትህም በሰላም የተሞላ እንዲሆን ታደርጋለች። ጥበብን የሚያገኙ ሰዎች ደስ ይበላቸው፤ ምክንያቱም ጥበብ 
እውነተኛ ሕይወትን ትሰጣቸዋለች” ይላል (ምሳሌ 3፥17-18)። 
 
5. ለእግዚአብሔር እንንገረው 
 
 በችግር ውስጥ ሲያልፉ ወደ እግዚአብሔር ከሚጮሁት ሰዎች መካከል አንደኛው ዳዊት ነው። “እግዚአብ 
ሔር ሆይ! የልቤን ሃሳብ ወደ አንተ አቀርባለሁ። አምላኬ ሆይ! በአንተ እታመናልሁ፤ ከመሸነፍና ከመዋረድ 
አድነኝ፤ ጠላቶቼም በእኔ መዋረድ አይደሰቱ” አለ (መዝሙር 25፥1-2)። ጸሎት ለችግራችን መፍቻ ከሆኑት 
መሣሪያዎች መካከል አንደኛው ነው። በእውነትና ከልብ ችግራችንን ገልጸን ከጌታ ጋር ስናወራ ወይንም በጸሎት 
ስናስታውቅ፥ 

ሀ.  እግዚአብሔር ሲናገረን ለማዳመጥ ይረዳናል። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን የማዳመጥ ዝንባሌ የለንም። 
 ማዳመጥ ብንችል ከምንገምተውና ከምጠብቀው በላይ ችግራችንን ልናቃልልበት የምንችልበት ጥበብና 
 ብልሃት እናገኝ ነበር። በዚህ መጠቀም የምንችለው ውስጣዊ ጆሮአችንን ለመንፈሳዊ ነገር ክፍት ያደርግን 
 እንደሆነ ነው። ይሄም ሊሆን የሚችለው በጸሎት ብቻ ነው። 
ለ. ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ያያይዘናል። መንፈሳችንን፥ ስሜታችንንና አዕምሮአችንን ከፍ ያደርጋል። 
ሐ. ጸሎት ሁለመናችንን (መንፈስ፣ ስሜትና አዕምሮ) አንድ አድርጎ ከዕድገት ወደ ዕድገት ያሸጋግረናል። 
 አንዳንዶች ችግሩ መያዥና መጨበጫ ለሌለውና ዝብርቅርቁ ለወጣው ለዘመኑ ሰው ጸሎት አይሠራም 
 ብለው ያስባሉ። ደካሞችና ያልተማሩ ብቻ የሚጠቀሙበት መሣሪያ ይመስላቸዋል፤ ይሁን እንጂ 
 አይደለም። የፎርድ መኪና ፋብሪካ ባለንብረት የነበረው የታወቀው አሜሪካዊ ሄንሪ ፎርድ እንዲሁም 



 

የሶሻል ሳይንስ ሊቅ የነበረው ዊልያም ጄምስ ጸሎትን ለችግራቸው መፍቻ ተጠቅመውበታል። 
 

 አንድ በግል ሕይወቴ የጋጠመኝን ልመስክርላችሁ። አንድ በጸሎት ኃይል የሚያምን ክርስቲያን ወዳጄ 
አንድ ቀን ደወለልኝና “መለሰ! ሠርከት ቦርድ የሚነድፈው ትልቁ መሣሪያችን ስለተበላሸ ኩባንያው በሰዓት US$75 
ልንከፍል ሠራተኛ ተልኮልን ሁለት ቀን ሙሉ ቢታገል መሥራት አቃተው። በነገው ቀን ሠርተን ማስረከብ ያለብን 
አስቸኳይ ሥራ አለብን። ይህ መሣሪያ ካልተሠራ ትልቅ ጉዳት ላይ እንወድቃለንና እባክህን እጅህን መሣሪያው ላይ 
ጫንና ጸልይ” አለኝ። እኔም “እሺ” መጣሁ ብዬ ጉዞ ጀመርኩ። ወደዚያ ሰው መሥሪያ ቤት እየነዳሁ ስሄድ 
“ለታመመ ሰው እጄን ጭኜ እጸልያሁ እንጂ እንዴት ለተበላሸ መሣሪያ እጸልያልሁ?” ብዬ በማሰብ የዚያን ሰው 
እምነት በጣም አደነቅሁ። ጌታዬንም “እባክህን የዚህን ሰው እምነት አክብር” ብዬ እየጸለይሁ ሄድኩ። እጄን 
መሠሪያው ላይ ጭኜ ከልቤ ጸለይኩ። ጸሎታችንን እንደጨረስን ሠራተኛው እንደገና መሣሪያውን ሲሞክር እኔና ያ 
ወዳጄ ሌላ ክፍል ሆነን ጸሎታችንን ቀጠልን። ካሊፎርኒያ ካለው ዋና መሥሪያ ቤት ጋር በስልክ እየተነጋገረ ችግሩን 
ለማወቅና ለመሥራት ያላደረገውና ያልሞከረው ሙከራ ያለም። ከጸሎታችን በኋላ ያ ሁለት ቀን ሙሉ ሲለፋበት 
የቆየው መሠሪያ ሊገባው በማይችል ሁኔታ መሥራት ጀመረ። በመደነቅ እየሮጠ መጣና “ይገርማል! ጸሎታችሁን 
ቀጥሉ፤ እየሠራ ነው” አለን። ካሊፎርኒያም ደውሎ አለቃውን “መመሪያ መጽሐፉ (manual) ሲጻፍ ሳይጨመር 
የተረሳ አንድ ቁም ነገር አለ” አለው። አለቃውም “ምንድነው የተረሳው?” ሲል ጠየቀው። “የተረሳው ጸሎት ነው” 
ሲል እየሳቀ መልስ ሰጠው። እዚህ ላይ ቁም ነገሩ የተበላሸው መሣሪያ መሥራቱ አይደለም። በዚህ ምክንያት ብቻ 
ጌታ በዚያ ሰው ሕይወት ውስጥ  ተአምር መሥራቱ ነው። ይህ ሰው ጌታን ፈጽሞ የማያውቅና የማያምን የክርስ 
ቲያን ሳይን እምነት ተከታይ የነበረ ሰው ነበር። የተለያየ ስብከትና ምስክርነት ሰምቷል፤ ግን ልቡ እንደ ድንጋይ 
የጠጠረ ነበር። ይህን ተአምር ካየ በኋላ ግን ልቡ ተነካ። ጌታንም እንደ ግል አዳኙ አድርጎ ተቀበለ። ያ ሰው ዛሬ 
በጌታ ውስጥ በጣም አድጎ ጌታን ለማገልገል ጥማት ያለው ሰው ሆኖአል። ይህን ምሳሌ የጠቀስኩላችሁ አንዳንድ 
በአዕምሮም በመንፈሳዊ ሕይወታቸውም ያልበሰሉ፣ ራሳቸውን ሊያስተካክሉት የሚችሉትን ሁሉ “እግዚአብሔር 
ይሥራው” ብለው እንደሚተውት ሰዎች እንሁን ወይንም እናድርግ ለማለት ሳይሆን ሰው መፍታት ያቃተውን 
የጸሎት ኃይል ግን ሊያደርግ የሚችለው ነገር ለመግለጽ ነው። ለችግራችን መፍትሄ ለማግኘት የምንጸልየው ጸሎት 
አንዳንድ ሲሰሟቸው ደስ እንደሚሉ የቃላት ምልልሶች አይደለም። ነገር ግን ከልብ የወጣ የውስጥ እውነተኛ 
ጩኸት ነው። ማንኛውም ሰው በእውነትና ከልብ እንዲሁም ባለማቋረጥ ከተጠቀመበት በተግባርና በንግግር 
የተደገፈ ከሆነ ጸሎት ለችግር መፍቻ መሣሪያነት ያገለግላል።  

 
6. ለችግራችን መፍትሄ እንዳለ እንመን 
 

 በችግር ውስጥ በማለፍ ላይ ያለ ሰው ሁሉ ነገር ጨልሞ ስለሚታየው ካለበት ይዞታ የሚወጣበት መንገድና 
ድልድይ ይኖራል ብሎ ማመንና መቀበል ያቅተዋል። መምሸቱ እንጂ መሽቶ መንጋቱ አይታየውም። ነገር ግን 
መሠረቱን ማንም ሊነቀንቀውና ሊያናጋው በማይችለው ጌታ አምነን ከቆምን ለችግራችን መፍትሄ ይኖረዋል። በጌታ 
የሚታመን ሰው በመከራውና በችግሩ ውስጥ እንኳን የደስታ መዝሙር መዘመር ይችላል። ዳዊት “ሁሉን የምትችል 
አምላክ ሆይ! በአንተ የሚታመኑ እንዴት የታደሉ ናቸው” ሲል ይዘምራል (መዝሙር 84፥12)። የእምነትን 
አስፈላጊነት ማርቆስም በወንጌሉ ጠቅሶታል። “ስለዚህ በጸሎት ማናቸውንም ነገር ብትለምኑ እንደሚፈጸምላችሁ 
እመኑ፤ የምትለምኑትም ሁሉ ይሰጣችኋል” ይላል (ማርቆስ 11፥24)። እምነታችን የተመሠረተው ባዶ ሜዳ ላይ 
አይደለም። ለችግራችን መፍትሄ የምንጠብቀው “ችግሩ ከጊዜ ብዛት በገዛ እጁ ይፈታል” በማለት አይደለም። 
መታመናችን ሁሉን ማድረግ በሚችለው ጌታ ላይ ነው። “…ከቶ አትፍራ፤ ተስፋም አትቁረጥ ምክንያቱም በምትሄ 
ድበት ስፍራ ሁሉ እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ከአንተ ጋር ነኝ” (ኢያሱ 1፥9)። “…እኔ ከአንተ ጋር እሄዳለሁ 
ድልንም እሰጥሃለሁ” (ዘጸአት 33፥14)። “በእግዚአብሔር ታመን፤ በርታ፤ ተስፋ አትቁረጥ፤ በእግዚአብሔር 
ታመን” (መዝሙር 27፥14)።  እነዚህን ተስፋዎች ተቀብለን በእግዚአብሔር ከታመንን ችግሮቻችን መፍትሄ 
አያገኙም ብለን አንጠራጠርም። 
 
7. ለዕድገታችን ይሆናል በማለት እንቀበለው 
 

 ችግራችን በሚያሸንፉና በችግር ኃይል በሚሸነፉ ሰዎች መካከል አንድ ልዩነት አለ። “አሸናፊዎች” ችግርን 
የሚመለከቱበት የተለየ አስተያየት አላቸው። አንዳንድ ሰዎች ያጋጠማቸው ችግር ምንም ያህል ዋጋ የሚያስከፍላን 
ቸውና መራራ ቢሆንባቸውም ችግርን ታግለው ማሸነፍ እንዳለባቸው ከመገንዘባቸውም ሌላ እንደ ትልቅ ዕድል 



 

ይቆጥሩታል። አንዳንዶች ደግሞ ማሸነፍ ካቃታቸው ተስፋ ይቆርጡና መራራዎች ይሆናሉ። ችግራቸውን በመጠጥና 
በልዩ ልዩ ልማድ በሚያስይዙ መድኃኒቶች ለመሸፈን ይሞክራሉ። በሕይወቴ አንድ ነገር ተገንዝቤአለሁ። 
ይኸውም፥ በአንድ ችግር ውስጥ ካለፍኩ በኋላ በመንፈሳዊ ሕይወቴ አንድ እርምጃ ወደፊት እንደተራመድሁና 
እንዲሁም ከዚህ በፊት ባልተለማመድኩት በአዲስ ዓይነት የበረከት ሕይወት ውስጥ እንደማልፍ አውቃለሁ። 
እያንዳንዱ ችግር በውስጡ በጎ ነገርን ያዘለ መሆኑን አንርሳ። የጥንት መንፈሳዊ አባቶቻችን ስለ ሕመም ሲናገሩ 
“ከበሽታ ሁሉ አስከፊና መራር የሆነው ምንም ዓይነት ትምህርት ሳይሰጠን የሚያልፈው ነው” ይሉ ነበር። ማልቲቢ 
ባብሎክ የተባለው ጸሐፊ “ፈተና የሚመጣው ሊገነባን እንጂ ሊያፈርሰን አይደለም፤ መከራ የነጋዴን ሥራ 
ሊደመስስ ይችላል፤ የተፈጥሮ ባህሪውን ግን ይገነባል። መከራ ለውጬው ሰውነታችን ትልቅ ዱላ ሲሆን 
ለውስጣዊው እኛነታችን ግን በረከት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በሕይወታችን ችግር እንዲደርስ ቢፈቅድ ትልቁ 
ጉዳታችን በመከራው ምክንያት የሚደርስብን ጉዳት ሳይሆን ከቀረበልን መከራ ለመሸሽ የሞከርን እንደሆነ ነው” 
አለ።  
 
 ስለ ችግር (መከራ) የሁሉም አስተያየት ከላይ የተገለጸውን ዓይነት ቢሆን ኖሮ በዓለም ላይ የሚኖሩት 
ተሸናፊዎች በጣም ጥቂቶች በሆኑ ነበር። “ችግር” ከሚጎዳቸው (ከሚያሸንፋቸው) ይልቅ በአስተሳሰብ ጉድለት 
የሚጠቁት ይበልጣሉ። በመከራ ውስጥ ያለውን ጥቅም የተረዳው ሃዋርያው ጳውሎስ እንዲህ አለ። “እኛ 
ከእግዚአብሔር በምናገኘው መጽናናት በመከራ ላይ ያሉትን ሁሉ ማጽናናት እንድንችል እግዚአብሔር እኛን 
በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል…” (2ኛ ቆሮንቶስ 1፥4-7)። ጳውሎስ የእርሱ በችግርና በመከራ ውስጥ ማለፍ 
ለሌሎች በጎነት መሆኑን ስለተቀበለው በደረሰበት ችግር በማዘን ፈንታ ይበልጥ መጽናናትን ያገኝ ነበር። እንዲሁም 
ችግሩ ወደፊት ከዚያ የከፋ ችግር ሲገጥመው መቋቋም እንዲችል ኃይልና ጉልበት እንደሚሰጠው ይገነዘብ ነበር። 
እኛም ስለሚደርስብን ችግር ትክክል የሆነ አመለካከት ካለን በችግራችን ውስጥ ያለፍርሃት መቆም እንችላለን። 
አንድ ዘማሪ “ሌሊት ሲሆን መከራችን ያይላል፤ ሲነጋ ግን ደስታ ይሆናል” ሲል ዘመረ። ይህን ማለቱ ችግራችን 
የሚያበቃበት ጊዜ አለው ማለቱ ነበር። ችግር ለጊዜው ሀዘን ውስጥ ከቶን ይሄዳል፤ ካለፈ በኋላ ግን ሕይወታችንን 
ይቀርጻል፤ ለእግዚአብሔር አገልግሎትም በበለጠ አዘጋጅቶና አስታጥቆ ያቆመናል። ለዚህ ነው ያዕቆብ “ወንድሞቼ 
ሆይ! ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ በጣም ደስ ይበላችሁ። ምክንያቱም እምነታችሁ ሲፈተን በትዕግሥት 
ትጸናላችሁ። በትዕግሥት መጽናታችሁ ምንም ሳይጎድልባችሁ ፍጹምና ሙሉ እንድትሆኑ የሚያበቃችሁ ይሁን” 
ያለው (ያዕቆብ 1፥2-4)። 
 

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

በሚቀጥለው ክፍል እስክንገናኝ፥ የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


