
እናንተም የክርስቶስ አካል ናችሁ
እያንዳንዳችሁም ብልቶች ናችሁ።

1ቆሮ 12፣27 

እንዲሁ ብዙዎች ስንሆን በክርስቶስ አንድ

አካል ነን፥ እርስ በርሳችንም እያንዳንዳችን

የሌላው ብልቶች ነን። ሮሜ 12፣5 



የክርስቶስ አካል/ቤተ ክርስቲያን

ቆላ 1፣24 አሁን በመከራዬ ስለ እናንተ ደስ ይለኛል፥ ስለ አካሉም ማለት ስለ ቤተ
ክርስቲያን በሥጋዬ በክርስቶስ መከራ የጐደለውን እፈጽማለሁ።

ኤፌ 5፣23 ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደ ሆነ እርሱም አካሉን የሚያድን
እንደ ሆነ ባል የሚስት ራስ ነውና።

1ቆሮ 12፣13 አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችም ብንሆን ባሪያዎችም ብንሆን
ጨዋዎችም ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን
ተጠምቀናልና። ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናል።



አለማቀፋዊቷና አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን

ቤተክርስቲያን ማለት የተጠሩ፣ ማህበር፣ ስብሰባ ማለት ነው። (Greek word 
ekklesia “an assembly” or “called-out ones.”)

አለማቀፋዊቷ ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ የሚያምኑ በሁሉም የአለማችን ክፍሎች
የሚገኙ አማኞችን ሁሉ የሚያካትት ነው።

አለማቀፋዊቷ ቤተ ክርስቲያን በቁጥር አንድ ነች።

ቆላ 1፣18 እርሱም የአካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው፤ እርሱም በሁሉ ፊተኛ
ይሆን ዘንድ፥ መጀመሪያ ከሙታንም በኵር ነው።

ማቴ 16፣18 እኔም እልሃለሁ፥ አንተ ጴጥሮስ ነህ፥ በዚችም ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን
እሠራለሁ፥ የገሃነም ደጆችም አይችሉአትም።



አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን፣ በአንድ በተወሰነ ስፍራ ዘወትር የሚገናኙ በክርስቶስ
የሚያምኑ የአማኞች ስብስብ ማለት ነው።

ቆላ 4፥15 በሎዶቅያ ላሉቱ ወንድሞችና ለንምፉን በቤቱም ላለች ቤተ ክርስቲያን
ሰላምታ አቅርቡልን።

በአንድ ከተማ ውስጥ ከአንድ በላይ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያኖች ሊኖሩ ይችላሉ።

1ቆሮ 16፣1 ለቅዱሳንም ገንዘብን ስለ ማዋጣት፥ ለገላትያ አብያተ ክርስቲያናት እንደ
ደነገግሁት እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ።

አለማቀፋዊቷና አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን



አለማቀፋዊቷና አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን



እያንዳንዳችን የአካሉ
ብልቶች ነን

1ቆሮ 12፣27 እናንተም የክርስቶስ

አካል ናችሁ እያንዳንዳችሁም

ብልቶች ናችሁ።

ሮሜ 12፣5 እንዲሁ ብዙዎች ስንሆን

በክርስቶስ አንድ አካል ነን፥ እርስ

በርሳችንም እያንዳንዳችን የሌላው

ብልቶች ነን።



እያንዳንዳችን የአካሉ
ብልቶች ነን (የቀጠለ)

በየትኛውም ስፍራ የምትገኝ አጥቢያ

ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል

ክፍል ነች። እነዚህ አጥቢያ ቤተ

ክርስቲያናት አንዲቷን አለማቀፋዊት

ቤተ ክርስቲያን ይመሰርታሉ።

እያንዳንዱ አማኝ ደግሞ የክርስቶስ

አካል ብልት ወይም የአንድ አጥቢያ

ቤተ ክርስቲያን አባል ነው።



የክርስቶስ አካል/ቤተ ክርስቲያን
የምትሰባሰብና ሕብረት የምታደርግ ናት

እግዚአብሔርን ለማምለክ ከሌሎች አማኞች ጋር መሰባሰብ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ
ያሳስበናል።

የቀድሞዋ ቤተ ክርስቲያን «በሐዋርያትም ትምህርትና በኅብረት እንጀራውንም
በመቍረስ በየጸሎቱም ይተጉ ነበር።» ሐዋ 2፣42

«በየቀኑም በአንድ ልብ ሆነው በመቅደስ እየተጉ በቤታቸውም እንጀራ እየቈረሱ፥
በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር፤» ሐዋ 2፣46

ሐዋ 2፥42 በሐዋርያትም ትምህርትና በኅብረት እንጀራውንም በመቍረስ በየጸሎቱም
ይተጉ ነበር።



ይህን ሕብረት ማድረግ አማራጭ አይደለም፤

ወደዚህ ሕብረት መምጣት የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈፀም ነው።

ዕብ 10፣25 በአንዳንዶችም ዘንድ ልማድ እንደ ሆነው፥ መሰብሰባችንን አንተው እርስ
በርሳችን እንመካከር እንጂ፤ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ ይህን
አድርጉ።

«አንዳንዶች ማድረጉን እንደተዉት፤ መሰባሰባችንን አንተው» (አመት) 

በመሰባሰብ ውስጥ ያለው የእርስ በእርስ መበረታታት ለመንፈሳዊ እድገታችን በእጅጉ
ያስፈልገናል



ለምን ሕብረት እናደርጋለን? 

አንዳችን ሌላችንን የምናፈቅርበት ስለሆነ - 1ዮሐ 4፣12 «እግዚአብሔርን ማንም ከቶ
አላየውም፤ እርስ በርሳችን ብንዋደድ እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል ፍቅሩም በእኛ
ፍጹም ሆኖአል።» 

አንዳችን ሌላችንን የምናበረታታበት ስለሆነ - ዕብ 3፣13 «ነገር ግን ከእናንተ ማንም
በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳይሆን፥ ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ፥ በእያንዳንዱ ቀን
እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ፤»

አንዳችን ሌላችንን ለፍቅርና ለመልካምም ሥራ የምናነቃቃበት ስለሆነ - ዕብ 10፣24 
«ለፍቅርና ለመልካምም ሥራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ፤»



አንዳችን ሌላችንን የምናገለግልበት ስለሆነ - ገላ 5፣13 «ወንድሞች ሆይ፥ እናንተ
ለአርነት ተጠርታችኋልና፤ ብቻ አርነታችሁ ለሥጋ ምክንያትን አይስጥ፥ ነገር ግን
በፍቅር እርስ በርሳችሁ እንደ ባሪያዎች ሁኑ።»

እርስ በእርሳችን የምንከባበርበት ስለሆነ - ሮሜ 12፣10 «በወንድማማች መዋደድ
እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፤ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ፤»

እርስ በእርሳችን የምንተዛዘንበት ስለሆነ - ኤፌ 4፣32 «እርስ በርሳችሁም ቸሮችና
ርኅሩኆች ሁኑ፥ እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ።»

ለምን ሕብረት እናደርጋለን? (የቀጠለ)



በዚህ አካል ውስጥ እያንዳንዱ ክርስቲያን
አገልግሎት ተሰጦታል

እያንዳንዱ አማኝ ስራ፣ ሃላፊነት፣ አገልግሎት፣ ስጦታ አለው።

ያለስራ የሆነ ብልት የለም።

ኤፌ 4፣7 ነገር ግን እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን ለእያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጠን።

ሮሜ 12፣6 እንደ ተሰጠንም ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን፤



ስጦታው ከሰጪው ነው

1ቆሮ 12፣18 አሁን ግን እግዚአብሔር እንደ ወደደ ብልቶችን እያንዳንዳቸው በአካል
አድርጎአል።

ነገር ግን እግዚአብሔር እንደወደደ እያንዳንዱን በየቦታው መድቧል (አመት)

እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው የተለያየ አገልግሎትና ሃላፊነት ሰጥቷል። በየት ቦታ
ማገልገል እንዳለብን የሚወስነው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እጅ እንዲያይ
አይን ደግሞ እንዲፅፍ አይሰጥም/አያደርግም።



የዚህ ስጦታ/አገልግሎት ዓላማ

1ቆሮ 12፣7 ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ሰው የሚሰጠው ለጋራ
ጥቅም ነው (አመት)

ኤፌ 4፣11-13 እርሱም አንዳንዶቹ ሐዋርያት፥ ሌሎቹም ነቢያት፥ ሌሎቹም ወንጌልን
ሰባኪዎች፥ ሌሎቹም እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ፤ (…ይኸውም የክርስቶስ
አካል ይገነባ ዘንድ፣ ቅዱሳንን ለአገልግሎት ሥራ ለማዘጋጀት…አመት)

ኤፌ 4፣16 16 ከእርሱም የተነሣ አካል ሁሉ እያንዳንዱ ክፍል በልክ እንደሚሠራ፥
በተሰጠለት በጅማት ሁሉ እየተጋጠመና እየተያያዘ፥ ራሱን በፍቅር ለማነጽ አካሉን
ያሳድጋል።



እያንዳንዳችን ለአካሉ የስቃይ ወይም የደስታ
ምክንያቶች ነን

1ቆሮ 12፣26 አንድም ብልት ቢሣቀይ ብልቶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ይሣቀያሉ፤ አንድ
ብልትም ቢከበር ብልቶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ደስ ይላቸዋል።

አንድ ሰው ከአካሉ አንድ ብልት ቢታመም አካሉ ሁሉ ይሰቃያል።

አንድ ሰው በእጁ በሰራው ወይም በአፉ በተናገረው ምክንያት ክብር ቢያገኝ ክብሩ
ለእጁ ወይም ለአፉ ብቻ ሳይሆን ለመላው አካሉ ነው። 



ብልት የስቃይ ምክንያት ሲሆን - ስራ ሲፈታ

ስራ ሲፈታ፣ ራስን ከሃላፊነት ማግለል

1ቆሮ 12፣15 እግር፦ እኔ እጅ አይደለሁምና የአካል ክፍል አይደለሁም ብትል፥ ይህን
በማለትዋ የአካል ክፍል መሆንዋ ይቀራልን?

1ቆሮ 12፣16 ጆሮም፦ እኔ ዓይን አይደለሁምና የአካል ክፍል አይደለሁም ቢል፥ ይህን
በማለቱ የአካል ክፍል መሆኑ ይቀራልን?

1ቆሮ 5፥58 ስለዚህ፥ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ፥ ድካማችሁ በጌታ ከንቱ
እንዳይሆን አውቃችኋልና የምትደላደሉ፥ የማትነቃነቁም፥ የጌታም ሥራ ሁልጊዜ
የሚበዛላችሁ ሁኑ።



ብልት የስቃይ ምክንያት ሲሆን - ያልሆነውን
ሲሆን

1ቆሮ 12፣17 አካል ሁሉ ዓይን ቢሆን መስማት ወዴት በተገኘ? ሁሉም መስማት
ቢሆን ማሽተት ወዴት በተገኘ?

1ቆሮ 12፣19 ሁሉም አንድ ብልት ቢሆንስ አካል ወዴት በሆነ?

በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ አንድ አይነት አገልግሎት የሚያገለግሉ ከሆነ
ሌሎች አስፈላጊ አገልግሎቶችን የሚያገለግለው ማን ሊሆን? 



ብልት የስቃይ ምክንያት ሲሆን - በራሱ የበቃ
ሲመስለው

1ቆሮ 12፣21 ዓይን እጅን፦ አታስፈልገኝም ልትለው አትችልም፥ ወይም ራስ ደግሞ
እግሮችን፦ አታስፈልጉኝም ሊላቸው አይችልም።

ሁሉን በግላቸው፣ በቤታቸው፣ የሚያደርጉ - የማንም ዕርዳታ አያሻኝም የሚሉትን
ይመለከታል።

ሮሜ 12፣16 እርስ በርሳችሁ በአንድ አሳብ ተስማሙ፤ የትዕቢትን ነገር አታስቡ፥ ነገር
ግን የትሕትናን ነገር ለመሥራት ትጉ። ልባሞች የሆናችሁ አይምሰላችሁ።



ብልት የስቃይ ምክንያት ሲሆን - ደካማ /
የተናቀ ሲመስለው

1ቆሮ 12፣22 ነገር ግን ደካሞች የሚመስሉ የአካል ብልቶች ይልቁን የሚያስፈልጉ
ናቸው፤

1ቆሮ 12፣23 ከአካልም ብልቶች ያልከበሩ ሆነው የሚመስሉን በሚበዛ ክብር
እናለብሳቸዋለን፥ በምናፍርባቸውም ብልቶቻችን ክብር ይጨመርላቸዋል፤

1ቆሮ 12፣24-25 ክብር ያላቸው ብልቶቻችን ግን ይህ አያስፈልጋቸውም። ነገር ግን
ብልቶች እርስ በርሳቸው በትክክል ይተሳሰቡ ዘንድ እንጂ በአካል መለያየት
እንዳይሆን፥ ለጎደለው ብልት የሚበልጥ ክብር እየሰጠ እግዚአብሔር አካልን
አገጣጠመው።



ሕብረታችን ዘወትር ከመሰብሰብ ሊያልፍ ይገባዋል። ቤተ ክርስቲያን መምጣት፣ 
ሕብረት ማድረግ በራሱ ግብ ሊሆን አይገባም። በተሰጠን ስጦታ፣ ዝንባሌና ችሎታ 
በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰራተኞች ልንሆን ይገባል። ኤፌ 4፣11-13

ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ቤተሰባችን ናት። ከስጋ ቤተሰቦቻችን ጋር የምናደርገውን
አይነት የነቃ ሕብረት፣ እንክብካቤ፣ ትኩረትና መስዋእትነት ትጠብቅብናለች።

ያለዚያ በመንፈሳዊ ሕይወታችን ጌታ የሚጠብቅብንን እድገት ልናሳይ አንችልም። 
እያንዳንዳችን የሌላው ድጋፍና ማበረታቻ ያስፈልገናልና።

ማጠቃለያ



2ቆሮ 11፣28 የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር፥ ዕለት ዕለት የሚከብድብኝ የአብያተ 
ክርስቲያናት ሁሉ አሳብ ነው።

ገላ 6፥10 እንግዲያስ ጊዜ ካገኘን ዘንድ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለሃይማኖት ቤተ ሰዎች 
መልካም እናድርግ።

ማጠቃለያ



ተፈጸመ እንዲሁ ብዙዎች ስንሆን በክርስቶስ አንድ

አካል ነን፥ እርስ በርሳችንም እያንዳንዳችን

የሌላው ብልቶች ነን። ሮሜ 12፣5 


