
የክርስቲያኖች ሕብረት



በክርስቲያኖች ሕብረት ውስጥ የፍቅር የበላይነት

• የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ብዙ የሚያውቁቱ ሳይሆኑ ብዙ
የሚያፈቅሩቱ ናቸው፡፡›› -ፍሬድሪክ ስፓንሄይም

•በዮሐንስ 13፡34-35 እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ፥ እንደ 
ወደድኋችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ 
ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ። እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ፥ ደቀ 
መዛሙርቴ እንደ ሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ።



በክርስቲያኖች ሕብረት ውስጥ የፍቅር የበላይነት…cont.

•1ቆሮንቶስ 13፡2 ‹‹ትንቢትም ቢኖረኝ ምሥጢርንም ሁሉና እውቀትን
ሁሉ ባውቅ፣ ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር
ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ።››

•1ጴጥሮስ 4፡8 ‹‹ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናልና ከሁሉ በፊት እርስ
በርሳችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ።››

•1ዮሐንስ 4፡20 ‹‹ማንም። እግዚአብሔርን እወዳለሁ እያለ ወንድሙን
ቢጠላ ሐሰተኛ ነው፤ ያየውን ወንድሙን የማይወድ ያላየውን
እግዚአብሔርን ሊወደው እንዴት ይችላል?››



‹‹እውነተኛ ሕብረት›› ምን ማሟላት ይገባዋል?

• ‹‹ብረት ብረትን ይስለዋል፣ ሰውም ባልንጀራውን ይስላል።›› -ምሳሌ
27፡17

• ‹‹አንዱም አንዱን ቢያሸንፍ ሁለቱ በፊቱ ይቆማሉ፤ በሦስትም የተገመደ
ገመድ ፈጥኖ አይበጠስም።›› -መክብብ 4፡12

• ‹‹በሐዋርያትም ትምህርትና በኅብረት እንጀራውንም በመቍረስ
በየጸሎቱም ይተጉ ነበር።›› -የሐዋሪያት ሥራ 2፡42



‹‹እውነተኛ ሕብረት›› ምን ማሟላት ይገባዋል?...cont.

• ‹‹በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፤
ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ፤›› -ኤፌሶን 5፡19

• ‹‹ለፍቅርና ለመልካምም ሥራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን
እንተያይ፤›› -ዕብራዊያን 10፡24

•ከላይ የተገለፁት ድርጊቶች ሁሉ ክርስቲያኖች ሕብረት ባደረጉ ቁጥር
እንዲኖሩ አንጠብቅም፣ ነገር ግን የተለመዱና አዝወትረው የሚስተዋሉ
መሆን አለባቸው፡፡



ከዚህ በታች የቀረቡት ሁኔታዎች እውነተኛ የክርስቲያኖችን
ሕብረት ይገልፅ ይሆን?

•ሦስት ክርስቲያኖች ለምሳ ተገናኝተው ስለ እግር ኳስ ቡድናቸው
የወደፊት እጣ ፈንታ፣ ስለ ተሻሻሉ ኮምፒውተሮች እና ስለ አየሩ ሁኔታ
ቢያወሩ፡፡

•ሦስት ሴቶች ከምሳ በኃላ ተገናኝተው ካርታ እየተጫወቱና ሻይ እየጠጡ
ስለዘመናዊና ስለተሻሻሉ ኮምፒውተሮቻቸው ጉዳይ ቢጨዋወቱ፡፡

•ሁለት ክርስቲያን ጥንዶች በሚያምር የበጋ ወር ተገናኝተው ስለስፖርት
ውድድር ቢያወጉ፡፡



የበሰለ የሕብረት አድራጊ ሰው ባሕሪያት

•መጽሐፍ ቅዱሳችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ሕብረት በብስለት
በተረዳ ሰው ውስጥ የሚስተዋሉ ቢያንስ ሃያ ድስት ባሕሪያትን
ይገልፅልናል፡፡ እነዚህ ባሕሪያት በእሁድ ማለዳ ብቻ ሳይሆን ሁል ጊዜ
አንድ ግለሰብ ከሌሎች ጋር የሚያደርገውን ሕብረት የሚገዙ ባህሪያት
ሊሆኑ ይገባቸዋል፡፡

• የሚከተሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ከእነዚህ መካከል 7ን ይገልፃሉ፡፡



የበሰለ የሕብረት አድራጊ ሰው ባሕሪያት…cont.

• ‹‹እንግዲያስ ሰላም የሚቆምበትን እርስ በርሳችንም የምንታነጽበትን እን
ከተል።›› -ሮሜ 14፡19

• ‹‹የጌታም ባሪያ ለሰው ሁሉ ገር ለማስተማርም የሚበቃ ለትዕግሥትም
የሚጸና ሊሆን እንጂ ሊጣላ አይገባውም።›› -
2ጢሞቴዎስ 2፡24

• ‹‹በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፤ እርስ በርሳችሁ ተከ
ባበሩ፤›› -ሮሜ 12፡10



የበሰለ የሕብረት አድራጊ ሰው ባሕሪያት…cont.

• ‹‹ለጸሎትም በቆማችሁ ጊዜ፣ በሰማያት ያለው አባታችሁ ደግሞ ኃጢአ
ታችሁን ይቅር እንዲላችሁ፣ በማንም ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ ይቅር በ
ሉት።›› -ማርቆስ 11፡25፣ 1ጴጥሮስ 5፡5-6

• ‹‹ስለዚህ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ፣ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ
ለመናገርም የዘገየ ለቍጣም የዘገየ ይሁን፤››-ያዕቆብ 1፡19-
20፣ማቴዎስ 5፡43-48

• ‹‹ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ፤ እንግዶችን ለመቀበል ትጉ።›› -
ሮሜ 12፡13

• ‹‹ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱም ጋር አልቅሱ።›› -
ሮሜ 12፡15



በሕብረት ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮችን መፍታት

•ቤተ ክርስቲያንን የመሠረታት ኢየሱስ ክርስቶስ ቢሆንም፣ እያንዳንዱ
ቤተ ክርስቲያን በቀላሉ ሊሳሳቱ በሚችሉ ሰዎች የተሞላ መሆኑም
መዘንጋት የለበትም፡፡ እነዚህ ሰዎች እንደ ክርስቲያን በእግዚአብሔር
የተወደዱ፣ ምህረት ያገኙ፣ ከጠላት እጅ የተዋጁ እና ወደ መንግስተ
ሰማይ ጉዞ የጀመሩ ቢሆኑም ሰዎች ደግሞ ናቸው፡፡ ከክርስቶስ ጋር
በዘላለማዊ የክብር መንግስት ውስጥ አብረን እስክንሆን ድረስ
ማናችንም ብንሆን ፍፁም ልንሆን አንችልም፡፡ ይህ አንተንም ያካትታል!



በሕብረት ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮችን መፍታት…cont.

•በዚህ ጉዞ መካከል አልፎ አልፎ ከሌሎች ክርስቲያኖች ጋር የሚከሰቱ
ችግሮችን ልትጠብቅ ይገባል፡፡ ኢየሱስ በማቴዎስ 9፡12 ላይ
እንደገለጸልን፣ ‹‹ሕመምተኞች እንጂ ባለ ጤናዎች ባለ መድኃኒት
አያስፈልጋቸውም፡፡›› ከታላቁ ሃኪም ውጪ ጤነኞች መሆናቸው
የሚሰማቸው ሰዎች ወደ እርሱ አይመጡም፡፡ የሚያስፈልጋቸውን እና
ጉድለታቸውን የተረዱ ግን አንድ በሽተኛ እርዳታ ፍለጋ ወደ ሃኪም
እንደሚሄድ ሁሉ እርሱን ይፈልጉታል! 



በሕብረት ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮችን መፍታት…cont.

•ስለዚህ ያለህበት ቤተ ክርስቲያን የታመሙ ሰዎች ያሉባት እንደሆነች
ልታውቅ ይገባል! ክርስቲያኖች ምህረት ያገኙ እንጂ ፍፁማን
አይደሉም፣ ነገር ግን እየተሻሉ ለማደግ ጉዞ ጀምረዋል፤ (ቢያንስ ወደ
ሆስፒታሉ መጥተዋል!)፡፡

•ራስህን ከሌሎች ክርስቲኖች ጋር በማይመች ሁኔታ ውስጥ ስታገኝ
አንተንም ሆነ እነሱን በሚጠቅም መልክ ችግሩን ለመፍታት የሚረዱህ
ጥቂት መርሆዎች እነሆ፡፡



ችግሩን ለመፍታት የሚረዱህ ጥቂት መርሆዎች
1.በሌሎች ላይ አትፍረድ፡፡

•በሌሎች ላይ መፍረድ ከሌለብን ምክንያቶች አንዱ ትክክለኛ ፍርድ
ለመስጠት የተሟላ መረጃ የሌለን በመሆኑ ነው! ይህን ሊያደርግ
የሚችል አንድ ብቻ ነው - እርሱም እግዚአብሔር ነው፣ እኛ ደግሞ
እርሱን አይደለንም! በሌላው ሰው አነሳሽ ምክንያቶች፣ ባሕሪያት፣
ምኞቶች፣ ቃሎች እና ድርጊቶች ላይ ማጠቃለያ ላይ ስንደርስ፣ ይህንን
የምናደርገው በእውነታው ቅንጣቢ እውቀት ላይ ተመስርተን በመሆኑ
ስህተት ለመስራት ቅርብ እንሆናለን፡፡ እግዚአብሔር የሰውን ልብ
ይመለከታል፤ ሰው ግን ይህን ማድረግ አይችልም፡፡ ስለዚህ ፍርዱን
ለእግዚአብሔር ስጥ- የአንተ ዋነኛ ስራ ማፍቀር ነው!



ችግሩን ለመፍታት የሚረዱህ ጥቂት መርሆዎች…cont.

• ‹‹እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ፤ በምትፈርዱበት ፍርድ
ይፈረድባችኋልና፣ በምትሰፍሩበትም መስፈሪያ ይሰፈርባችኋል።›› -
ማቴዎስ 7፡1-2



ችግሩን ለመፍታት የሚረዱህ ጥቂት መርሆዎች…cont.

2. መጀመሪያ የራስህን አይን አጥራ፡፡

• ‹‹በወንድምህም ዓይን ያለውን ጉድፍ ስለምን ታያለህ፣ በዓይንህ ግን
ያለውን ምሰሶ ስለ ምን አትመለከትም? ወይም ወንድምህን። ከዓይንህ
ጉድፍ ላውጣ ፍቀድልኝ እንዴትስ ትለዋለህ? እነሆም፣ በዓይንህ ምሰሶ
አለ። አንተ ግብዝ፣ አስቀድመህ ከዓይንህ ምሰሶውን አውጣ፣ ከዚያም
በኋላ ከወንድምህ ዓይን ጉድፉን ታወጣ ዘንድ አጥርተህ ታያለህ።

• ›› -ማቴዎስ 7፡3-5



ችግሩን ለመፍታት የሚረዱህ ጥቂት መርሆዎች…cont.

•ብዙ ጊዜ፣ ሰዎች በራሳቸው ላይ ቀለል ብለው በሌላው ሰው ላይ ግን
ጠንካራ ሂስ የማድረግ ዝንባሌ ይታይባቸዋል፡፡ በአብዛኛው የዚህ
ምክንያቱ ደግሞ ሌሎችን ዝቅ በምናደርግበት ጊዜ የበላይ የመሆን
ስሜት ስለሚሰማን ነው፡፡ በዚህ ውስጥ ያለውን ሰይጣናዊ ሃሳብ
አስተዋልክ አይደል? ከዚህ ይልቅ ሁኔታውን የተገላቢጦሽ እናድርገው፡-
ለራስህ ጉድለቶች ጠንካራ ሂስ በመስጠት በሌሎች ላይ ቀላል በል፡፡
መንፈሳዊው የብረት መጋዝህ በአይንህ ውስጥ ባለው ዛፍ ላይ ካነጣጠረ
በኋላ የ‹‹ምንጣሮ ለክርስቶስ›› ክለብ አባል መሆን ትችላለህ!



ችግሩን ለመፍታት የሚረዱህ ጥቂት መርሆዎች…cont.

3. ‹‹ለትልቁ ጉዳይ›› ትኩረት ስጥ፡፡

•በአንድ ወይም በሁለት ዋና ጉዳዮች ላይ ከሌላ ክርስቲያን ጋር
አለመግባባት ላይ ልትደርስ ትችላለህ፡፡ ነገር ግን ይህ አለመግባባት
ጓደኝነታችሁን እንዲያቋርጥ ፈፅሞ አትፍቀድ! በአማኞች ሕይወት
ውስጥ በጣም ወሳኙ ነገር ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው
ሕብረትና ስለኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸው አስተያየት አይደለምን? በእዚህ
ጉዳይ ላይ የምትስማሙ ከሆነ የቀረው ነገር ሁሉ ኢምንት ሊሆን
ይገባል፡፡ ጥቃቅን በሆኑ የልዩነት ነጥቦቻችሁ ላይ ሳይሆን ዋና በሆኑ
የስምምነት ነጥቦቻችሁ ላይ ትኩረት አድርግ፡፡



ችግሩን ለመፍታት የሚረዱህ ጥቂት መርሆዎች…cont.

• ‹‹አስፈላጊ በሆኑ ነገሮች ላይ አንድነት፤አጠያያቂ በሆኑቱ ደግሞ
የመምረጥ ነፃነት፤ ነገር ግን በሁሉ ነገር ፍቅር ይኑርህ፡፡›› -ሩፓርተስ
ሜልዴኑስ



ችግሩን ለመፍታት የሚረዱህ ጥቂት መርሆዎች…cont.

4. ፋታ ስጥ፡፡

• ‹‹በትሕትና ሁሉና በየዋህነት በትዕግሥትም፤ እርስ በርሳችሁ በፍቅር
ታገሡ፤›› -ኤፌሶን 4፡2።

•ጥቅሱ እንደሚያዘው፣ ለምን ትሑት፣ የዋህና ትዕግስተኛ መሆን
ያስፈልገኛል? ምክንያቱማ፣ አንተም እንደማንኛውም ሰው ታጠፋልህ፡፡
ከዛም ሰዎች ‹‹እንዲያልፉህ›› የምትፈልግበት ወቅቶ ይኖራሉና ነው፡፡
ከሌሎች ጋር ያለህን የሕብረት መልክ ራስህ ልትወስን ትችላለህ፡፡
ስህተት ፈላጊ ከሆንክ ምናልባት ሰዎችም ባንተ ላይ ይህንኑ ያደርጉ
ይሆናል፡፡



ችግሩን ለመፍታት የሚረዱህ ጥቂት መርሆዎች…cont.

• ነገር ግን ዝንባሌህ፡- ‹‹አብረን ማደግ አለብን፤ እርስ በእርሳችን
እንረዳዳ፣›› የሚል ከሆነ፣ ሕብረታችሁ ጥልቅና ጠንካራ እየሆነ
ይሄዳል፡፡ በወንድምህ ወይም እህትህ ላይ የምታየውን የተገለጠ አጥፊ
ኃጢአት ችላ በማለት ማበረታታት እንደሌለብህ ሁሉ በእያንዳንዱ
ስህተቶቻቸው ላይ እጅ ማንሳትም አይገባህም፡፡



ችግሩን ለመፍታት የሚረዱህ ጥቂት መርሆዎች…cont.

5. ምቹ በሚሆንበት ጊዜ፣ በፍቅር አርም፡፡

• ‹‹የተገለጠ ዘለፋ ከተሰወረ ፍቅር ይሻላል። የወዳጅ ማቍሰል የታመነ
ነው፤ የጠላት መሳም ግን የበዛ ነው።››- -ምሳሌ 27፡5-6። አስቀድሞ
የተገለጹትን- አለመፍረድ፣ በራስህ አይን ውስጥ ያለውን ማጥራትና
የሌሎችን ሰዎች ስህተቶች ማለፍ- ከግምት ውስጥ አስገብተህ ለአማኙ
ድነት ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ላለ ሕብረት ሲባል አንዳንድ
ጉዳዮችን ለመፍታት በፍቅር እርምጃዎችን ልትወስድ ትችላለህ፡፡ ያን
ሰው የምትወድ ከሆነ በእርግጥ እርምጃ ትወስዳለህ፡፡ ነገር ግን
ድርጊትህ በፍቅርና ትህትና ላይ የተመሠረተ ሊሆን ይገባል፡፡



ችግሩን ለመፍታት የሚረዱህ ጥቂት መርሆዎች…cont.

•እርምጃውን ስትወስድ ውስጥህ እንዲህ ሊል ይገባል፡- ‹‹ይህን ሳደርግ
ካንተ የተሻልኩ ነኝ እያልኩ አይደለም፤ እኔ ማለት በዚህ ጉዳይ ላይ
መፍትሄ እየጠቆምኩ ያለሁ፣ ነገር ግን እኔም ብሆን ችግር ያለብኝ ሰው
ነኝ፡፡ ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ላናግርህ እወዳለሁ…››



ችግሩን ለመፍታት የሚረዱህ ጥቂት መርሆዎች…cont.

6. አነሳሽ ምክንያትህንና ስልቶችህን መርምር፡፡

• ‹‹እንደሚዋጋ ሰይፍ የሚለፈልፍ ሰው አለ፤ የጠቢባን ምላስ ግን ጤና
ነው።›› -ምሳሌ 12፡18። በሌላው ወንድምህ ወይም እህትህ ውስጥ
ስላየኸው ነገር መነጋገር እንዳለብህ ሲሰማ፣ ከማናገርህ በፊት ራስህን
ይህን ጥያቄ ጠይቅ፡- ‹‹አላማዬ፣ ማረድ ወይስ ቀዶ ጥገና ማድረግ?›› 
ከምክርህ በኋላ ሰዎቹ በመንፈስ እና በፍቅር ከተቀመመው ትሁት
ምክርህ የተነሳ ይበረታታሉ ወይስ በደረሰባቸው ውጊያ ቆስለው
ይደማሉ?


