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ስንፍና የክርስትና ባሕሪ አይደለም
ስንፍና የሌሎች ሰዎች ችግር እንጂ የእኛ ችግር የማይመስለን ብዙዎች ነን። ይህን ችግር እንዳለብን
የማንገነዘብበት ዋናው ምክንያት የስንፍናን ባህሪ በደንብ ማወቅ ባለመቻላችን ነው። “ነገ አደርገዋለሁ፤ ነገ
እሠራዋለሁ” በማለት ወደ ኋላ ጎትተን የምናስቀምጣቸው ሥራዎችና ኃላፊነቶች ከስንፍና የመጣ መሆኑን
አንገነዘብም።
“ስንፍና” ስንወለድ ለብሰነው የመጣነው ሳይሆን ቀስ በቀስ የተለማመድነው ባህሪ ነው። ፈልገነው የመጣ
ሳይሆን ሳናወቀው ወደ ሕይወታችን ሾልኮ የገባ መጥፎ ባህሪ ነው። ይህ መጥፎ ባህሪ ወደ ሰው ሕይወት
እንዴት መግባት ይችላል? ጥዋት እንዲቀሰቅሰን የሞላነው ሰዓት ወቅቱን ጠብቆ ጮሆ ሲቀሰቅሰን
“አልሰማሁም” መስማትም አልፈልግም” በማለት ተከናንበን ተመልሰን ለጥ እንድንል የሚያደርገን ምን
ይሆን? “ነገ እሠራዋለሁ” እያልን በማስተላለፍ ቀደም ሲል ሊሠራ የሚገባውን ነገር የመጨረሻ ደቂቃ
ድረስ የምናስተላልፈው ለምን ይሆን? ይሄ የጥቂቶች ሰዎች ብቻ ሳይሆን የብዙዎቻችን ችግር ነው።
የስንፍና ምክንያቶች
1. አስተዳደግ
በውጪ አገር የምንኖር ኢትዮጵያውያን በአስተዳደጋችን ምክንያት እንደ አገሬው ሥርዓትና ደንብ
መኖር ባለመቻላችን ብዙ ችግሮችና እንቅፋቶች አሳልፈናል። በሠራተኛ ምግብ ተሠርቶልን አልጋ ተነጥ
ፎልን መኖር ለምደን፥ በውጪ አገር የራሳችንን ምግብ ቀቅለን መብላት ሲኦል ሆኖ ታይቶን ያማረር
ንባቸው ቀናቶች ትንሽ አይደሉም። ስንፍና ከልጅነት ይጀምራል። በሕጻንነት መሥራት ያልለመደ ካደገ
በኋላ ከሥራ መሥራት ውርደት ስለሚመስለው ከሥራ መሸሽን ይመርጣል። ልጆች ካደጉ በኋላ
ሕይወታቸውን በሥርዓት ለመምራት እንዲችሉ ከተፈለገ፥ ከማሞላቀቅ ይልቅ አቅማቸው በሚፈቅደው
መጠን ኃላፊነት እንዲሰጣቸው ያስፈልጋል። በውጪ አገር ካደጉ ልጆቻችንና በእኛ መካከል ትልቅ ልዩነት
እናያለን። ልጆቻችን ካሉበት ሕብረተሰብ የተማሩት ማንኛውም ዓይነት “ሥራ” ክቡር እንደሆነ በመሆኑ
የመሥራት ዝንባሌያቸው ከእኛ በጣም የተሻለ ነው።
2. የአስተሳሰብ ይዞታ
ሰው እንደ አስተሳሰቡ ሕይወቱን ይመራል። “ግድ የለኝም፤ ማወቅ አልፈልግም፤ መታገል
አልፈልግም፤ በቀላሉ እንጂ በአስቸጋሪ ሕይወት ማለፍ አልፈልግም፤ ቀስ ብዬ እንደለመድኩት ሕይወቴን
መምራት እፈልጋለሁ” በማለት የኑሮ ፍልስፍና የሚያወጡ አሉ። ይህን ከመሰለው የሕይወት
ፍልስፍናቸው ሊያወጣቸው የሚችል ኃይል አይኖርም። በቀላሉ መንገድ ለመራመድ በመፈለጋቸው ችግር
አለበት ወይንም ከባድ ነው ከሚሉት ኃላፊነት ሁልጊዜ ሲሸሹ ይታያሉ። ስለሆነም፥ ከከባድ ይልቅ ቀላል
ሥራን ይመርጣሉ፤ ከመሥራት ይልቅ ተመልካችነትን ከብዙ ጥቂት ማምረትን፣ ወደፊት ከሚገኝ ደስታና
ፍሬ ይልቅ ወዲያው የሚገኘውን ፈንጠዝያ ይመርጣሉ። ችግር ሲመጣ እንደ አመጣጡ መፍትሄ በመፈለግ
ፈንታ “ግድ የለም” በማለት ሊሸፍኑት ይፈልጋሉ።

3. አቋራጭ መንገድ መፈለግ
ድካም ያለበትን፣ ትግል የሚጠይቀውን መሸሽ የስንፍና ምንጭ ነው። የሚያሳዝነው ስንፍናን
የሃይማኖት መልክ እንዲይዝ ስናደርገው ነው። ሠርቶ በመብላት ፈንታ “በዕምነት እኖራለሁ” እንላለን።
በእምነት አስመስለን ደካማውን የስንፍና ባህሪያችን እንዲሰለጥን እናደርገዋለን። ሠርቶ በመብላት ፈንታ
የሰው እጅ እየጠበቁ መኖርን የሚመርጡ ሰዎች አሉ። ይህን ዓይነቱ ባህሪ ስንፍና እንጂ እምነት
አይደለም። አንዳንድ አማኞች መሥራት እየቻሉ “አገልግሎት አለኝ” በማለት ከሰው ቤት እሰው ቤት
በመዞር ሕይወታቸውን ስለሚመሩ የክርስትናን እምነት ያሰድባሉ። ለማያምኑትም መሰናከያ ይሆናሉ።
ተማሪ በርትቶ በማጥናት ፈንታ “ጌታ ይረዳኛል” ብሎ እጁን አጣምሮ ቢቀመጥ በፈተናው አጥጋቢ
ውጤት ካለማግኙትም በላይ እግዚአብሔርን መፈታተንና ስሙን ማሰደብ ይሆናል። ትክክለኛ ጥሪ
ኖሯቸው በሥራ ዓለም ተሰማርተው ብዙ ገንዘብ ከማግኘት ይልቅ የእግዚአብሔርን ሥራ ለመሥራት
ቢመርጡ ስንፍና ነው ማለታችን አይደለም። የታወቀው ወንጌላዊና ሚስዮናዊ ዊልያም ኬሪ በትጋት ወንጌል
ሲሰብክ የተመለከትው አንድ ጓደኛው አንድ ቀን ወደ እርሱ ቀርቦ “ላነጋግርህ የምፈልገው ጥብቅ ጉዳይ
አለኝ፤ በስብከት ምክንያት በየቦታው በመሄድ ጊዜ ስለምታጠፋ የዕለት ተግባርህን እየበደልክ ነው።
ተግተህ ብትሠራ በአጭር ጊዜ ሀብታም ትሆን ነበር” አለው። ዊልያም ኬሪም ሲመለከተው “አዎን ልክ
ነው። እኔ እኮ በዕለት ተግባሬ ላይ አልሰነፍኩም የዕለት ተግባሬን ወንጌልን መስበክ ነው። በትርፍ ጊዜዬ
አሮጌ ጫማ የምሰፋው ለማንም ሸክም እንዳልሆን ወጪዬን ለመሸፈን ነው” አለው። ታታሪ አገልጋዮች
ለወንጌል ጥሪ “እሺ” በማለታቸው እንደ ሰንፎች እንዳንቆጥራቸው መጠንቀቅ ያስፈልገናል። የጌታን ሥር
ለመሥራት የመረጡት ሌላ ሥራ አጥተው ወይንም መማርና መሥራት አቅቷቸው እንዳልሆነ ግልጽ ነው።
የጌታ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን!

