
መከራ ምንድን ነው?

በሚል ርዕስ ሥር ውድ ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው የሚከተለውን ጠቃሚ ትምህርት አበርክተውልናል፤ 
ከታላቅ ምስጋና ጋር...

"የሕዝቤን መከራ በእውነት አየሁ" ዘጸ.፫፥፯

እግዚአብሔር ከሲዖል ካወጣን በኋላ ለምንድነው ወደ ሲዖል የምንጓዘው?

በደልን መፈጽም በኃጢአት መመላለስ ወደ ሲዖል መጓዝ ነው። ምናልባት የተያያዝነው መንገድ 
ቅን ሊመስለን ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል ግን "ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሚዋ 
ግን የሞት ነው።" ይለናል። ምሳ.፲፬፥፲፪። ዛሬም መከራ፣ ጩኸትና ስቃይ አለ። በዓለማችን 
በመከራ ማዕበል የማይንገላታ ሰው የለም። 

ለመሆኑ መከራ ለምን ይመጣል? መከራስ ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ?
በእንዴት ያለ የመከራ ጊዜስ ነው እግዚአብሔር በፍቅር የሚያየን?

፩. መከራ የኃጢአት ውጤት ሊሆን ይችላል። እኛ ፈቃደ እግዚአብሔርን ትተን በፈቃደ ሥጋ 
ስንመራ መከራ ይመጣል። የሥጋ ምኞታችንን እና የዐይን አምሮታችንን ብቻ ለመፈጸም ስንሮጥ 
በመከራ ወጥመድ እንያዛለን። 

• ጣዖትን ለማምለክ 
• ለሟርት 
• ለጥል
• ለክርክር
• ለቅንዓት
• ለቁጣ
• ለአድመኝነት
• ለመለያየት
• ለመናፍቅነት
• ለመግደል
• ለስካር

እና ይህን ለመሰለው ስንጣደፍ መከራ ይመጣብናል። እንደሥራችንም ይከፈለናል። የምናጭደውም 
ያንኑ የዘራነውን ነው። ሞትን ወይም ሕይወትን፡ 



"በገዛ ሥጋው የሚዘራ ከሥጋ መበስበስን ያጭዳልና። በመንፈስ ግን የሚዘራ ከመንፈስ 
የዘላለምን ሕይወት ያጭዳል።" ገላ.፮፥፰።

፪. መከራ፣ ሰዎች ከክፋታቸው እንዲመለሱ የእግዚአብሔር ቅጣት ሊሆን ይችላል። ብዙውን ጊዜ 
ሰዎች በክፋት እየባስን ስንሔድ እንጂ  ስንመለስ አንታይም። መልካሙን ትተን የምንጓዘው በክፉ 
መንገድ ነው። መንገዱም ሰፊ ስለሆነ ለጊዜው ለጉዞ አያስቸግረንም። እንኳን ለወገኖቻችን 
ለራሳችንም ቢሆን ክፉዎች ነን። እግዚአብሔር ግን ደግ ስለሆነ ስለሚወደንም በክፋት ወደ ጥፋት 
ስንሮጥ ዝም ብሎ አይመለከተንም። በመከራ አለንጋ እየገሠፀ ይመልሰናል። እኛም በመከራው 
ሳንመረር ለጥቅማችን መሆኑን ዐውቀን ከክፋት ወደ በጎነት እንመለስ። አባታችን ስለሆነ ከቤት 
ወጥተን በዚያው ጠፍተን እንዳንቀር በመከራ ቀጥቶ በደሙ ወደ መሠረታት ቤቱ ወደ ቤተ 
ክርስቲያን እንድንመለስ ይፈልጋል።
"ልጄ ሆይ የእግዚአብሔርን ተግሳፅ አትናቅ በገፀህም ጊዜ አትመረር። እግዚአብሔር የወደደውን 
ይገሥፃልና። አባት የሚወደውን ልጁን እንደሚገሥፅ።" ምሳ.፫፥፲፩-፲፪።

፫. መከራ፣ ሰዎች የሚፈተኑበት የሚጸኑበትም ነው። ወርቅ በእሳት እንደሚፈተን እውነተኞች 
ክርስቲያኖችም በመከራ እሳት ይፈተናሉ። 

• ረሀቡን 
• ጥማቱን 
• መራቆቱን 
• ስደቱን 
• እሳቱን 
• ስለቱን

ሁሉንም ነገር ታግሰው በመከራ መካከል ጸንተው ይቆማሉ። በዐለት ላይ እንደተመሠረተው ቤት 
አይወድቁም። የመከራው ዝናብ አያደክማቸውም። ጎርፉ አይጠራርጋቸውም። ነፋሱም 
አያንሳፍፋቸውም። በመከራውም ብቻ አይደለም። በዚህ ዓለም ያለው 

• ደስታው
• ሀብቱ
• ሥልጣኑ
• ዕውቀቱ

ይህን የመሳሰለውም ሁሉ አይችላቸውም። በጊዜውም ያለጊዜውም ጸንተው ይገኛሉ። እኛስ? 
የጣለን ምንድን ነው? ለምንስ መጽናት አልቻልንም? ብለን ራሳችንን የምንጠይቀው ዛሬ ነው። 
ነገ የእኛ አይደለምና። የእኛ ችግር በቃሉ አለመታነጻችን ነው። በቃሉ ብንታነጽ ኖሮ በእምነት 
ቆመን በምግባር ጸንተን እንገኝ ነበረ። ከእንግዲህ ራሳችንን እናስተካክል። በዓለሙ ሐሰት 
በነገሠበት ዘመን ስለ እውነት በመመስከር የሚመጣብንን መከራ በትዕግሥት እንቀበል። 
በመከራችን እንመካ እንጂ አንፈር በመከራ ጊዜ ሰዎች ባያዩንም እግዚአብሔር በእውነት ያየናል። 

"ነገር ግን መከራ ትዕግሥትን ትዕግሥትም ፈተናን፣ ፈተናም ተስፋን፣ እንዲያደርግ እያወቅን 
በመከራችን ደግሞ እንመካለን።" ሮሜ.፭፥፫።

መከራን በትዕግሥት መቀበል ክርስቶስን መምሰል ነው። በእምነት የምንቀበለው መከራ 
ትዕግሥተኞች እንደሚያደርገን እንወቅ። እስከመጨረሻው የተገሠ እርሱ ይድናልና በትዕግሥታችሁ 



ብዛት ነፍሳችሁን ታድናላችሁ፡ የተባለውም የሚፈጸመው በመከራ ነው። በመሆኑም በመከራ ጊዜ 
ጸንቶ መገኘት ይገባናል።

፬. በእምነት፡ በመከራ መካከል ማለፍ ለክብር ነው። በመከራ የተፈተነ እምነታችን ያስከብረናል። 
ያስመሰግነናል። ለጸጋም ያበቃናል። በመከራ ጊዜ በሐዘን ብንጨበጥም ለጥቂት ጊዜ ነው። 

"በዚህም እጅግ ደስ ይላችኋል፡ ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋው ወርቅ ይልቅ 
አብልጦ የሚከበር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋናና ለክብር ለውዳሴም 
ይገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል።" ፩ኛጴጥ.፩፥፯።

፭. መከራ፣ ሰዎች በይበልጥ እግዚአብሔርን እንዲያውቁ ያደርጋቸዋል። እኛ ምድራውያን በዚህ 
ዓለም ሳለን ሁሉ ነገር ሲሟላልን በጥበባችን በጉልበታችን እና በሀብታችን የሆነ እየመሰለን 
በራሳችን መመካት እንጀምርና ወደ ስህተት እናመራለን። ሐሰት መናገር፣ ማጭበርበር ብልህነት 
ይመስለናል። ዝሙት፣ ርኵሰት ሳይሆን እንደ ጽድቅ፣ እንደ ጀግንነት ይታያል። ነውርን እንደ ክብር 
እንቆጥራለን። ሕጉን መጣስ ትእዛዙን ማፍረስ ድንቁርና ሳይሆን ዕውቀት ነው ወደማለት 
እናዘነብላለን። በዚህ ጊዜ የገዛ ሥራችን መከራን ጎትቶ ያመጣብናል፡ እግዚአብሔርም አቅማችንን 
ዐውቀን እጅ እስክንሰጥ ዝም ይለናል።

እኛም መከራው ያስተምረንና እግዚአብሔርን ዐውቀን ሕጉን ወደ መፈጸም ትእዛዙን ወደ መጠበቅ 
እንመለሳለን። መጀመሪያም ቢሆን ሳንጨነቅ መሳታችን ትዝ ይለናል። 

"እኔ ሳልጨነቅ ሳትሁ አሁን ግን ቃልህን ጠበቅሁ"መዝ.፩፻፲፰፥፷፯።

፮. መከራ፣ ግብዞችን ከእግዚአብሔር ያርቃቸዋል። ያልሆኑት ወይም የማያውቁትን ለመምሰል 
መመጻደቅ ግብዝነት ነው። እምነትና ምግባር ሳይኖር ከእግዚአብሔር በራቀ ልብ በሰው ፊት ራስን 
ጻድቅ ማድረግ ግብዝነት ነው። ጻፎችና ፈሪሳውያን ግብዞች ነበሩ። ግብዞች በመከራ ጊዜ ይክዳሉ 
በክህደት ሲወድቁም አወዳደቃቸው የከፋ ይሆናል። እኛስ ግብዞች አይደለንም ወይ? ክህደት ሲባል 
በቃል ብቻ አይደለም። ክፉ መሥራትም ክህደት ነው ከዚህም ሁሉ ጋር ግብዞች በመሆናችን 
ጥቂት መከራ መታገሥ እያቃተን በአሳብ በቃልና በሥራ ከእግዚአብሔር ርቀናል። 

"በጭንጫ ላይ የተዘራውም ይህ ቃሌን ሰምቶ ወዲያው በደስታ የሚቀበለው ነው። ነገር ግን 
ለጊዜው ነው እንጂ በእርሱ ሥር የለውም። በቃሌ ምክንያትም መከራ ወይም ስደት በሆነ ጊዜ 
ወዲያው ይሰናከላል።" ማቴ.፲፫፥፳-፳፩።

፯. መከራ፣ ለእውነተኞች ይጠቅማል። በእውነተኞች ላይ መከራ የሚመጣባቸው ለበጐ እንጂ 
ለክፉ አይደለም። በመከራ መካከል ካለፉ በኋላ ክብራቸው ይገለጣል። ጽናታቸው ይታወቃል። እኛ 
ግን መከራ በመጣ ጊዜ እንደነግጣለን። መከራ ሁሉ ለክፉ እየመሰለን እንማረራለን። ቶሎም ተስፋ 
እንቆርጣለን። የሚታደገነም እንደሌለን እንጨነቃለን። እንዲህ መሆን ግን አይገባም። እውነትን 
ይዘን ስለ እውነት በምንመሰክርበት ጊዜ የሚመጣውን መከራ ሁሉ ለበጐ እና ለጥቅማችን 
እንደሆነ በማመን በጸጋ መቀበል አለብን። 

“እግዚአብሔርንም ለሚወዱት እንደ አሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጐ እንዲደረግ እናውቃለን።" 
ሮሜ. ፰፥፳፰።



፰. መከራ፣ ወደ ክብር ይመራል። ክርስቶስን ለመከተል ወይም በመከራው እርሱን ለመምሰል 
የምንፈልግ ከሆነ ሰውነታችንን ለመከራ አሳልፈን ሰጥተን ጨክነን ነፍሳችን ከሥጋችን የሚለይበትን 
መከራ እንኳ ቢሆን መቀበል አለብን። በዚህም የዘላለምን ክብር እናገኛለን። ነገር ግን ወደ 
ዘላለም ክብር የሚመራንን ጥቂት መከራ ጨክነን መቀበል አቅቶን ብንሸሽ የዘላለም መከራ 
ይመጣብናል።

“እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ። መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ።...ስለ እኔ ግን 
ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ያገኛታል።" ማቴ. ፲፮፥፳፬-፳፭።

መስቀልን መሸከም ማለት መከራን መታገሥ ማለት ነው።

፱. መከራን ምእመናን በደስታ ሊቀበሉ ይገባቸዋል። ቅዱሳን የተለያየ ጸዋትወ መከራ ሲቀበሉ 
አንድም ቀን አዝነው አያውቁም ነበር። እንዲያውም መከራን ይናፍቁ ነበረ። እሳቱ ስለቱ ደስታቸው 
ነበር። እኛንስ የሚያስደስተን ምንድነው? ብዙዎቻችን የሚያስደስተን የሥጋ ፍላጎታችን የዐይን 
አምሮታችን ሲሟላ ነው። ከዚህም በላይ በወገኖቻቸው ላይ ግፍ በመፈጸም፣ በመግደል፣ በሐሰት 
በመክሰስና በመውንጀል፣ ደሀ በመበደልና ፍርድ በማጓደል የምንደሰትም አለን። የክርስቶስ የሆኑ 
ሁሉ ግን ደስ የሚላቸው ስለ እውነት ብለው መከራን ሲቀበሉ ብቻ ነው።

“ሰሙትም፥ ሐዋርያትንም ወደ እነርሱ ጠርተው ገረፏቸው በኢየሱስም ስም እንዳይናገሩ አዝዘው 
ፈቱአቸው እነርሱም ስለስሙ ይናቁ ዘንድ የተገባቸው ሆነው ስለ ተቆጠሩ ከሸንጎው ፊት ደስ 
እያላቸው ወጡ።" ዮሐዋ.፭፥፵-፵፩

“ወንድሞቼ ሆይ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግሥትን እንዲያደርግላችሁ ዐውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና 
ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት" ያዕ.፩፥፪።

፲. በመከራ ጊዜ ድንቅ ነገር እንደመጣ መደነቅ አይገባም። ብዙዎች መከራ ሲመጣብን እንደ 
ድንቅ ነገር ቆጥረን እንረበሻለን። በሁሉ እግዚአብሔርን ማመስገን ሲገባን እናማርራለን። ቀኑን 
በትካዜ እናሳልፋለን። ሌሊቱን ደግሞ በአሳብ ውጣ ውረድ ያለ እንቅልፍ እናሳልፋለን። ሌሊቱን 
ደግሞ በአሳብ ውጣ ውረድ ያለ እንቅልፍ እናድራለን። ሰው የሚባል ነገር ያስጠላናል። አካባቢያችን 
ያስጠላናል፡ ራሳችንንም ያስጠላናል። ተስፋም እንቆርጣለን። ክርስቲያን ግን በእምነት ቆሞ በምግባር 
ጸንቶ ነፍስን ከሥጋ የሚለይ አሰቃቂ መከራ ቢመጣ እንኳ አይደነቅም። እንግዲህ ክርስቲያኖች 
ከሆንን ሃይማኖት እንደሌለው ሰው ነፍስ ገዳይ ወይም ሌባ ወይም ክፉ አድራጊ በመሆን ወይም 
በሌሎች ሥጋውያን ጉዳዮች በመግባት መከራ እንቀበል ዘንድ አይገባንም። ክርስቲያኖች በመሆን 
መከራን ብንቀበል ግን ስለዚህ ጸጋው እግዚአብሔርን እናመስግን እንጂ አንፈር። አንሸማቀቅ።

“ወዳጆች ሆይ በእናንተ መካከል እንደ እሳት ሊፈትናችሁ ስለሚሆነው መከራ ድንቅ ነገር 
እያደረጋችሁ ደስ እንዲላችሁ በክርስቶስ መከራ በምትካፈሉበት ልክ ደስ ይበላችሁ። በክርስቶስም 
ስም ብትነቀፉ የክብር መንፈስ በእናንተ ላይ ያርፋልና በጹዓን ናችሁ።" ፩ኛጴጥ.፬፥፲፪-፲፬

፲፩. መከራ፣ ከፍጹምነት መዓርግ ያደርሳል። ሰው ታግሦ ስለ እውነት ጥቂት መከራ ከተቀበለ 
የጠራው የመረጠውና የጋበዘው እግዚአብሔር በመከራ ጊዜ ካጸናው በኋላ ከፍጹምነት ያደርሰዋል። 
ዋናው ነገር የምንቀበለው መከራ ለጥቂት ጊዜ መሆኑ ነው። የጠራን አምላክ የጸጋ ሁሉ አምላክ 
ስለሆነ ጸጋውን ይድለናል። ያጽናናል። ያበረታናልም።



“በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራችሁ የጸጋ ሁሉ አምላክ ለጥቂት ጊዜ መከራን 
ከተቀበላችሁ በኋላ ራሱ ፍጹማን ያደርጋችኋል። ያጸናችኋልም ያበረታችሁማል።" ፩ኛጴጥ.፭፥፲።

፲፪. ወደዓለም መጨረሻ ከፍ ያለ መከራ አለ። ጌታችን በማቴዎስ ፳፬ ላይ የተናገረው ሁሉ 
እየተፈጸመ ነው፤ አሁን የምንገኘውም በዋዜማው ላይ ነው። ጦርን የጦርን ወሬ እየሰማን ነው። 
ሕዝብ 

በሕዝብ ላይ መንግሥትም በመንግሥት ላይ ተነሥቷል። ራብ ቸነፈርና የምድር መናወጥ 
በየሥፍራው እየሆነ ነው። ወገን ወገኑን ለመከራ አሳልፎ እየሰጠ እየገደለም ነው፡ በዚህ ጊዜ 
የእግዚአብሔር ቸርነት ስለማይለየን ቅዱሳን መላእክት በተራዳኢነት ይቆሙልናል።

“በዚያም ዘመን ስለ ሕዝብህ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሣል ሕዝብም ከሆነ 
ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደ እርሱ ያለ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል። ዳን.፲፪፥፩።

፲፫. በመከራ ጊዜ እግዚአብሔር ያድነናል። ሠለስቱ ደቂቅን ከእሳት፣ ዳንኤልን ከአፈ አናብስት፣ 
ሶስናን ከዕደ ረበናት ያደነ አምላክ እኛንም ያድነናል። እግዚአብሔር ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ 
የሚያድን አምላክ ነውና።

“ከሰማይ ልኮ አዳነኝ" ማለት መዝ.፶፯፥፫። ረድኤቱን ልኮ አንድም ልጁን ልኮ አንድም 
መልአኩን ልኮ አዳነኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር በመከራዬ ቀን ደረሰለኝ። እግዚአብሔር ግን 
ደጋፊዬ ሆነ ወደ ሰፊ ስፍራም አወጣኝ። ወድዶኛልና አዳነኝ። ፪ሳሙ.፳፪፥፲፰።

ወገኖቼ አስተውሉ እኛ መከራ የምንቀበለው ነገ በገሃነመ እሳት ላይ ሆን ዛሬ በምድር ሳለን 
መሆን አለበት። ይቺ ዓለም እውነት በሐሰት ማዕበል የምትንገላታባት ስለሆነች እውነትን ይዘን 
ከእውነት ጋራ በመንገላታት መከራን እንቀበል ዘንድ ይገባናል። እንዲህ ከሆነ እውነት ስለማትወድቅ 
አንወድቅም። ስለማትጠፋም አንጠፋም። ይህ ሳይሆን ቀርቶ ከሐሰተኞች ጋር ብንሰለፍ ፍጻሜያችን 
አያምርም። እግዚአብሔር ገጸ መዓቱን ያዞርብናል። የእግዚአብሔር ፊት ክፉን በሚያደርጉ ላይ 
ነውና" መዝ.፴፫፥፲፮

ስለዚህ ዛሬውኑ እግዚአብሔርን እንፈልገው። እርሱም ይመልሰናል። ከመከራችንም ሁሉ ያድነናል። 
መዝ.፴፫፥፮።

የእምነት፣ የምግባር፣ የሰላምና የፍቅር ችግር ያለብን ሁሉ ዛሬውኑ እንጩኽ እርሱ ይሰጠናል። 
ሙሴ ከግብጽ ወደ ምሥራቅ ቢጓዝ በደብረ ሲና እግዚአብሔር ተገለጠለት። ከወገኖቹ ጋር መከራ 
መቀበልን መርጦ ነበርና። እርሱንም ወገኖቹንም ያድን ዘንድ እግዚአብሔር ወረደ።

እኛም ከእውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን ጋር መከራ መቀበልን እንምረጥ። ኃጢአትንና በደልን ትተን 
አማናዊነት ደብረ ሲና ወደ ሆነች ቤተ ክርስቲያን እንጓዝ ወደ ምሥራቅም ዞረን እንጽልይ። 
ምሥራቅ እመቤታችን ናትና አማልጂን እንበል። ሥጋውንና ደሙንም እንቀበል። ፈጣሪያችን 
ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ያድነናል። 

የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን፣ አሜን።


