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አገሌግልትን ከእግዙአብሔር መቀበሌና መፈጸም
እኔ ሊዯርገው የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ በምዴር አከበርሁህ፤ (ዮሐንስ 17፡4)
አሁን ባሇንበት መን ስሇ አገሌግልት በአትኩሮት ማሰብ በአገሌጋዮችና በምዕመናን ንዴ ቸሌ
የተባሇበት ጊዛ ነው፡፡ ከዙህ የተነሳ የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት አሳሳቢ እየሆነ የመጣበት ጊዛ
ነው፡፡ በላሊ መሌኩ ዯግሞ ስሇ አገሌግልት በጉባኤ ማስተማር ብዘ የተሇመዯ አይዯሇም፡፡ ስሇ
አገሌግልት ትምህርት የምንሰጠው በርፍ አገሌጋዮች ፕሮግራም ሊይ ወይም የተሇያዩ
የአገሌግት ቡዴኖች ፕሮግራም ሲያጋጁ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ከዙህ የተነሳ በሺህ የሚቆጠሩ
ምዕመናን (አባሊት) ያለአቸው አብያተ ክርስቲያናት ሳይቀሩ የአገሌጋዮች እጥረት እንዲሇባቸው
ይናገራለ፡፡ ይህ ዯግሞ ምናሌባት ምዕመናንን ስሇ አገሌግልት ባሇማስተማራችንና ሇአገሌግልት
እንዱነሳሱ ባሇማዴረጋችን ሉሆን ይችሊሌ፡፡
ነገር ግን አገሌግልት መጽሐፍ ቅደሳችን ከመጀመርያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ አጽንዖት
የሚሰጠውና ምዕመናንን በሙለ የሚመሇከት አንደ ጉዲይ ነው፡፡ የበጎ ፈቃዴ አገሌጋዮች
የማይሳተፉበት የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት እስከ መቼውም ቢሆን ፍሬያማ ሉሆን አይችሌም፡
፡ የአማኞችን የክህነት አገሌግልት (ካህንነት) የነጋ ከመሆኑ የተነሳ መጽሐፍ ቅደሳዊም
አይዯሇም፡፡ ስሇዙህ አገሌጋዮችን ሇመተካትና ብዘ አማኞች (ጸጋና ኃይሌ የተሊበሱ ብዘ የቤተ
ክርስቲያን ወጣቶችን ጨምሮ) ወዯ አገሌግልት እንዱገቡ ሇማነሳሳት ስሇ አገሌግልት ማስተማር
አማራጭ የላሇው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም ምዕመናን በሚሳተፉበት በእንዱህ ዓይነት ጉባኤ ሊይ
ስሇ አገሌግልት ትምህርት ማቅረብ ተገቢ ነው፡፡

1. አገሌግልት ምንዴን ነው?
አገሌግልት ምንዴን ነው ሇሚሇው ጥያቄ 1ኛ ቆሮንቶስ 12 ጥሩ መሌስ ይሰጠናሌ፡፡
ይህንን ምዕራፍ “ስሇ መንፈሳዊ ነገርም÷ ወንዴሞች ሆይ ታውቁ ንዴ እወዲሇሁ”
በማሇት ይጀምራሌ፡፡ ይህ በቁጥር 1 የሚገኘው መንፈሳዊ ነገር የሚሇው ሀረግ
የምዕራፉ ክፍልች ውስጥ በግሌጽ “የጸጋ ስጦታ/መንፈሳዊ ስጦታ” ተብል ተጠቅሷሌ፡፡
“የፀጋ ስጦታ” - ቁ. 4) ፡፡

ጳውልስ

(ቁ. 1)
በላልቹ
(ምሳላ፦

የጸጋም ስጦታ ሌዩ ሌዩ ነው መንፈስ ግን አንዴ ነው፤ አገሌግልትም ሌዩ ሌዩ ነው
ጌታም አንዴ ነው፤ አሠራርም ሌዩ ሌዩ ነው፥ ሁለን በሁለ የሚያዯርግ እግዙአብሔር
ግን አንዴ ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅደስን መግሇጥ ሇእያንዲንደ ሇጥቅም ይሰጠዋሌ። (1
ቆሮንቶስ 12፡4-7)
የጸጋ ስጦታ - አገሌግልት - አሰራር የሚለት ሃሳቦች በመመካከሊቸው እጅግ በጣም ቅርርብና
ግንኙነት እንዲሊቸው ክፍለ ያሳየናሌ፡፡ የጸጋ ስጦታዎች እጅግ ብዘ እንዯመሆናቸው (ከ25
በሊይ) አገሌገልትም እጅግ ብዘ ዓይነት ነው፡፡ በተጨማሪ አገሌግልት ሌዩ ሌዩ እንዯመሆኑ
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አሰራሩም ሌዩ ሌዩ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የጸጋ ስጦታን የሚሰጠው መንፈስ ቅደስ አንዴ ነው፤
የምናገሇግሇው ጌታ አንዴ ነው፤ በእኛ ሁለን በሁለ የሚያዯርግ እግዙአብሔር አንዴ ነው፡፡
ስሇዙህ አገሌግልት በዙህ ዓሇም ስንኖር መንፈስ ቅደስ በሰጠን ማንኛውም የጸጋ ስጦታ
(መንፈሳዊ ስጦታ - መሇኮታዊ ችልታ - ሌዕሇ ተፈጥሮአዊ ችልታ) ከሐዋርያቱ የጸልትና
የቃለ አገሌግልት ጀምሮ (ሐዋርያት ሥራ 6፡4) እስከ ማዕዴ አገሌግልት ዴረስ (ሐዋርያት
ሥራ 6፡2) ያሇውን መንፈሳዊ ስራ በእግዙአብሔር ዴንቅ አሰራር በእግዙአብሔር እርሻ ወይም
በእግዙአብሔር ሕንጻ ውስጥ መስራት ነው፡፡
እንግዱያው አገሌግልት የእግዙአብሔርን መንግስት ሇማስፋት ሲባሌ መንፈስ ቅደስ በሰጠን
መንፈሳዊ ስጦታ አማካይነት በእግዙአብሔር ቤት የምናከናውነው ማኛውንም ሥራ ወይም
ተግባር የሚያካትት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ በቤተ ክርስቲያን የአምሌኮ ቦታ (ሕንጻ)፣ በቅደሳን ቤትና
በላልች ቦታዎችም ጭምር የሚከናወኑትን አገሌግልቶች ይጨምራሌ፡፡

2. አገሌጋይ ማን ነው?
“አገሌጋይ ማን ነው?” የሚሇውን ጥያቄ ሇመመሇስ “የጸጋ ስጦታ የተሰጠው ሇማን ነው?”
የሚሇውን ጥያቄ መመሇስ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ የጸጋ ስጦታ የተሰጠው ሇአማኞች በሙለ ነው፡፡

የጸጋም ስጦታ ሌዩ ሌዩ ነው መንፈስ ግን አንዴ ነው፤ አገሌግልትም ሌዩ ሌዩ
ነው ጌታም አንዴ ነው፤ አሠራርም ሌዩ ሌዩ ነው፥ ሁለን በሁለ የሚያዯርግ
እግዙአብሔር ግን አንዴ ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅደስን መግሇጥ ሇእያንዲንደ
ሇጥቅም ይሰጠዋሌ። (1 ቆሮንቶስ 12፡4-7)
ሌዩ ሌዩን የእግዙአብሔርን ጸጋ ዯጋግ መጋቢዎች እንዯ መሆናችሁ፥
እያንዲንዲችሁ የጸጋን ስጦታ እንዯ ተቀበሊችሁ መጠን በዙያው ጸጋ እርስ
በርሳችሁ አገሌግለ፤ (1 ጴጥሮስ 4፡10)
ከሊይ ከተመሇከትናቸው ጥቅሶች እንዯምንመሇከተው መንፈስ ቅደስ ሇእያንዲንደ አማኝ
መንፈሳዊ ስጦታ ወይም የጸጋ ስጦታ ሰጥቷሌ፡፡ እያንዲንደ አማኝ ቢያንስ አንዴ የጸጋ ስጦታ
አሇው፡፡ እያንዲንደ አማኝ የጸጋ ስጦታ ካሇው እግዙአብሔር ሇእያንዲንደ አማኝ ያጋጀው
አገሌግልት አሇ ማሇት ነው፡፡
ስሇዙህ ከእነዙህ የመጽሐፍ ቅደስ ክፍልች እነዯምንመሇከተው ምንም እንኳ የአገሌግልት ጥሪ
ዓይነት፣ የአገሌግልታችን የስፋት መጠን፣ የአገሌግልት ጊዛና የአገሌግልት ስፍራ የተሇያየ
ቢሆንም አማኞች በሙለ አገሌጋዮች ናቸው፡፡ ጴጥሮስ ስሇ ክርስቲያኖች የክህነት አገሌግልት
የተናገረው አማኞች በሙለ አገሌጋዮች መሆናቸውን ሇማረጋገጥ ነው፡፡ በአዱስ ኪዲን ሁለም
አማኞች አገሌጋዮች ናቸው፡፡
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እናንተ ግን ከጨሇማ ወዯሚዯነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት
እንዴትናገሩ የተመረጠ ትውሌዴ፥ የንጉሥ ካህናት፥ ቅደስ ሕዜብ፥ ሇርስቱ የተሇየ
ወገን ናችሁ፤ (1 ጴጥሮስ 2፡9)
ስሇዙህ ምንም እንኳ የጸጋ ስጦታዎቻቸውን ባሇመሇየት/ባሇማወቅ፣ ወይም ዯግሞ ጸጋቸውን
ሇይተው አውቀው ነገር ግን ጊዛ ሇመስጠትና መስዋዕትነት ሇመክፈሌ ፈቃዯኝነት ባሇመኖር፣
ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት፣ ወተ ወዯ አገሌግልት ያሌገቡ አማኞች ቢኖሩም እንዯ
እግዙአብሔር ቃሌ ስንመሇከተው በመሇኮታዊ መርህ አማኞች በሙለ አገሌጋዮች ናቸው፡፡
በዙህ አጋጣሚ ወዯ አገሌግልት ያሌገቡ አገሌጋዮች ጸጋቸውን በመሇየትና ሇእግዙአብሔር ስራ
ጊዛ ሇመስጠት ፈቃዯኞች በመሆን በዙህ ዓመት አገሌግልት እንዱጀምሩና እግዙአብሔር
በሕይወታቸው ሉሰራ ያቀዯውን ዴንቅ ስራ እንዱያስተናግደ አነሳሳሇሁ፡፡ በተጨማሪ ይህ
ትምህርት አማኞችን ሁለ የሚመሇከት ስሇሆነ ሁሊችሁም የመንፈስ ቅደስ ዴምጽ ሇሆነው
የእግዙአብሔር ቃሌ ሌባችሁን እንዴትከፍቱ በጌታ ስም አሳስባሇሁ፡፡

3. አገሌግልት ከጥሪ ይጀምራሌ
3.1 የዴነት ጥሪ

እናንተ ዯካሞች ሸክማችሁ የከበዯ ሁለ፥ ወዯ እኔ ኑ፥ እኔም አሳርፋችኋሇሁ። (ማቴዎስ
11፡28)
በገሉሊ ባሕርም አጠገብ ሲያሌፍ ስምዖንን ወንዴሙንም እንዴርያስን መረባቸውን ወዯ
ባሕር ሲጥለ አየ፥ ዓሣ አጥማጆች ነበሩና። እርሱም (ኢየሱስ)፦ በኋሊዬ ኑና ሰዎችን
አጥማጆች እንዴትሆኑ አዯርጋችኋሇሁ አሊቸው። ወዱያውም መረባቸውን ትተው
ተከተለት። (ማርቆስ 1፡16-18)
ከዙያም ጥቂት እሌፍ ብል የብዳዎስን ሌጅ ያዕቆብን ወንዴሙንም ዮሐንስን ዯግሞ
በታንኳ ሊይ መረባቸውን ሲያበጁ አየ። ወዱያውም ጠራቸው አባታቸውንም ብዳዎስን
ከሞያተኞቹ ጋር በታንኳ ሊይ ትተው ተከትሇውት ሄደ። (ማርቆስ 1፡19-20)
በአጭሩ አገሌግልት ክርስቶስን ከመከተሌ ይጀምራሌ፡፡ ክርስቶስን በአግባቡ
አገሌግልትን መሞከር ሞያተኛ እንጂ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ አያዯርገንም፡፡

ሳይከተለ

የሚያገሇግሇኝ ቢኖር ይከተሇኝ፥ እኔም ባሇሁበት አገሌጋዬ ዯግሞ በዙያ ይሆናሌ፤
የሚያገሇግሇኝም ቢኖር አብ ያከብረዋሌ። (ዮሐንስ 12፡26)
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3.2 የአገሌግልት ጥሪ

እንግዱህ ሂደና አሕዚብን ሁለ በአብ በወሌዴና
እያጠመቃችኋቸው፥ ያዜኋችሁንም ሁለ እንዱጠብቁ
መዚሙርት አዴርጓቸው፤ … (ማቴዎስ 28፡19-20)

በመንፈስ ቅደስ
እያስተማራችኋቸው

ስም
ዯቀ

አሥራ ሁሇቱን ዯቀ መዚሙርቱን ወዯ እርሱ ጠርቶ፥ እንዱያወጡአቸው በርኩሳን
መናፍስት ሊይ ዯዌንና ሕማምንም ሁለ እንዱፈውሱ ሥሌጣን ሰጣቸው። … እነዙህን
አሥራ ሁሇቱን ኢየሱስ ሊካቸው፥ … (ማቴዎስ 10፡1፣5)

ይህ በአሕዚብም በነገሥታትም በእስራኤሌም ሌጆች ፊት ስሜን ይሸከም ንዴ ሇእኔ
የተመረጠ ዕቃ ነውና (ሐዋርያት 9፡15)
ነገር ግን ተነሣና በእግርህ ቁም፤ ስሇዙህ እኔን ባየህበት ነገር ሇአንተም በምታይበት ነገር
አገሌጋይና ምስክር ትሆን ንዴ ሌሾምህ ታይቼሌሃሇሁና። (ሐዋርያት 26፡16)

4. አገሌግልት ከእግዙአብሔር የምንቀበሇው ነው
እኔ ሊዯርገው የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ በምዴር አከበርሁህ፤ (ዮሐንስ 17፡4)
ነገር ግን የሆነው ሁለ፥ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገሌግልት
ከሰጠን፥ ከእግዙአብሔር ነው፤ (2 ቆሮንቶስ 5፡18)
ከእግዙአብሔር የተቀበሌነው አገሌግልት ሁሇት ነገሮችን አብሮ ያካተተ ነው፡፡ እነዙህም፡ሀ) ኃሊፊነት
ዮሐንስ 21፡15-17 - ግሌገልቼን አሰማራ፣ ጠቦቶቼን ጠብቅ፣ በጎቼን አሰማራ፤
ማቴዎስ 28፡20 - ዯቀመዚሙርት አዴርጓቸው
ሇ) ተጠያቂነት
ሕዜቅኤሌ 3፡18-20 - ዯሙን ከእጅህ እፈሌጋሇሁ
1 ቆሮንቶስ 3፡12-15 - አገሌግልታችን በእሳት ይፈተናሌ
1 ቆሮንቶስ 9፡16 - ወንጌሌን ባሌሰብክ ወዮሌኝ
ማቴዎስ 25፡14-30 - አንተ በጎ ታማኝ ባርያ (ቁ. 23)
- አንተ ክፉና ሃኬተኛ ባርያ (ቁ. 26)

በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
251 911 47 58 42

እግዚአብሔር የሰጠንን አገልግሎታችንን እንፈጽም
ነሐሴ 7 ቀን 2005 ዓ.ም.

5

5. አገሌግልት ግሌጽ የሆነ ዓሊማ አሇው
አገሌግልት ግሌጽ ዓሊማ ያሇው ነው፡፡
5.1 አገሌግልት ሰዎችን ወዯ ክርስቶስ ሇማምጣት ነው

እንዱህም አሊቸው፦ ወዯ ዓሇም ሁለ ሂደ ወንጌሌንም ሇፍጥረት ሁለ ስበኩ። ያመነ
የተጠመቀም ይዴናሌ፥ ያሊመነ ግን ይፈረዴበታሌ። (ማርቆስ 16፡15-16)
5.2 አገሌግልት አማኞች ክርስቶስን እንዱመስለ ሇመርዲት ነው

ሁሊችን የእግዙአብሔርን ሌጅ በማመንና በማወቅ ወዯሚገኝ አንዴነት፥ ሙለ ሰውም
ወዯ መሆን፥ የክርስቶስም ሙሊቱ ወዯሚሆን ወዯ ሙሊቱ ሌክ እስክንዯርስ ዴረስ፥
(ኤፌሶን 4፡12)
እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁለ እናቀርብ ንዴ (ቆሊስይስ 1፡28)
የአገሌግልት ዓሊማ በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰው ሇእግዙአብሔር ማቅረብ ነው፡፡
5.3 አገሌግልት አማኞችን ሇአገሌግልት ብቁ ሇማዴረግ ነው

ቅደሳን አገሌግልትን ሇመሥራትና ሇክርስቶስ አካሌ ሕንጻ ፍጹማን ይሆኑ ንዴ።
(ኤፌሶን 4፡13)

6. አገሌግልት መንፈስ ቅደስ በሚሰጠን መንፈሳዊ ስጦታ የሚከናወን ነው
6.1 መንፈሳዊ ስጦታ ምንዴን ነው? (1 ቆሮንቶስ 12፡4-10)
መንፈሳዊ ስጦታ እያንዲንደ ክርስቲያን በክርስቶስ አካሌ ውስጥ በቀሊለ ያሇ ምንም ትግሌ፣
ችግርና ክብዯት ውጤታማና ፍሬያማ በሆነ መንገዴ የእግዙአብሔርን ሥራ ሇመስራትና
ሇማገሌገሌ በእግዙአብሔር ጸጋ እንዱሁ በነጻ ከመንፈስ ቅደስ የምንቀበሇው ሌዩ መሇኮታዊ
(ሌዕሇ ተፈጥሮዓዊ) ችልታ ነው፡፡
ይህ ስጦታ የሚሰጠው በጌታ ነው፣ በዓይነት መንፈሳዊ ነው፣ እንዯዙሁም በትግሌ ሳይሆን
በእግዙብሔር ቸርነት በቀሊለ ከመንፈስ ቅደስ የምንቀበሇው ነው፡፡ መንፈሳዊ ስጦታችንን
በመጠቀም እርምጃ ስንወስዴ አማኞች በሙለ (ቤተ ክርስቲያን) ይጠቀማለ፡፡ ይህ እንዱህ ከሆነ
ዯግሞ ሇላልች ክርስቲያኖች የምናዯርገው እጅግ ታሊቅ የሆነ እንዯዙሁም በጣም ውጤታማና
ፍሬያማ የሆነው አስተዋጽዖአችን ስጦታችንን መሇማመዴ (በተግባር መግሇጥ) ነው፡፡
6.2 መንፈሳዊ ስጦታ ሇምን ይሰጣሌ?
ሀ) ሇወንጌሌ ሥርጭት
ሇ) ሇቤተ ክርስቲያን መታነጽ (1 ቆሮንቶስ 14፡12፤26)

በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
251 911 47 58 42
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7. አገሌግልት የሚጀመር ብቻ ሳይሆን የሚፈጸም ነው
ኢየሱስ ክርስቶስ

ኢየሱስም እንዱህ አሊቸው፦ የእኔስ መብሌ የሊከኝን ፈቃዴ አዯርግ ንዴ ሥራውንም
እፈጽም ንዴ ነው። (ዮሐንስ 4፡34)
እኔ ሊዯርገው የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ በምዴር አከበርሁህ፤ (ዮሐንስ 17፡4)
ጳውልስ

ሩጫውን ጨርሼአሇሁ፥ (2 ጢሞቴዎስ 4፡7)
ጳውልስ ሇጢሞቴዎስ

አንተ ግን ነገርን ሁለ በሌክ አዴርግ፥ መከራን ተቀበሌ፥ የወንጌሌ ሰባኪነትን ሥራ
አዴርግ፥ አገሌግልትህን ፈጽም። (2 ጢሞቴዎስ 4፡5)
ጳውልስ ሇአክሪጳ

ሇአክሪጳም። በጌታ የተቀበሌኸውን አገሌግልት እንዴትፈጽሙው ተጠንቀቅ በለሌኝ።
(ቆሊስይስ 4፡17)

8. አገሌግልታችንን
መዴረሳችን ነው

የመፈጸማችን

መሇኪያ

ወዯ

አገሌግልት

ዓሊማ

ሀ) ሰዎችን በወንጌሌ ስብከት ወዯ ክርስቶስ መምጣታቸው
ሇ) ሰዎች ከእግዙአብሔር ቃሌ ትምህርት የተነሳ በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ፍሬ
በማፍራት ክርስቶስን ወዯ መምሰሌ ማዯጋቸው
ሐ) አማኞች መንፈሳዊ ስጦታቸውን እንዱሇዩና እንዱሇማመደ በማዴረግና በአገሌግልት
እንዱያዴጉ በመርዲታችን ሇአገሌግልት ብቁ መሆናቸው

9. አገሌግልታችንን በአግባቡ ፈጽመን የምናሌፈው እንዳት ነው?
9.1 በአስተምህሮና በምንኖረው ሕይወት ሐይማኖትን በመጠበቅ
አገሌጋይ እንዯ ኢየሱስ ክርስቶስ በትምህርቱና በሕይወቱ መካከሌ ምንም ተቃርኖ ሉኖረው
አይገባም፡፡ ይሌቁንም ሕይወቱና ትምህርቱ መጣጣም ወይም አንዴነት ሉኖረው ይገባሌ::
የጳውልስ ቃለና ተግባሩ የተጣጣሙ ነበሩ:: ሇላልች የሚናገረው ሁለ በራሱም ሕይወት
የሚገሇጥና እንዱሆን የሚፈሌገው ነው::
ጳውልስ እውነተኛውን ከጌታ የተቀበሇውን ትምህርት ጠበቀ፡፡

ሃይማኖትን ጠብቄአሇሁ፤ (2 ጢሞቴዎስ 4፡7)
ጳውልስ በሕይወት መኑ ሁለ ያሇ ነቀፋ ኖረ፣ ተግባራዊ የክርስትና ሕይወት ኖረ፡፡

ወንጌሊችን በኃይሌና በመንፈስ ቅደስ በብዘ መረዲትም እንጂ በቃሌ ብቻ ወዯ እናንተ
አሌመጣምና፤ በእናንተ ንዴ ስሇ እናንተ እንዳት እንዯ ነበርን ታውቃሊችሁ። (1
ተሰልንቄ 1፡5)
በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
251 911 47 58 42
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በእናንተ በምታምኑ ንዴ በእንዳት ያሇ ቅዴስናና ጽዴቅ ነቀፋም በላሇበት ኑሮ እንዯ
ሄዴን፥ እናንተና እግዙአብሔር ምስክሮች ናችሁ፤ (1 ተሰልንቄ 2፡10)
9.2 በመንፈስ ቅደስ ኃይሌ በመዯገፍ
አገሌግልት በመንፈስ ቅደስ ኃይሌ የሚከናወን ነው?
ኢየሱስ

ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋሊ ወዱያው ከውኃ ወጣ፤ እነሆም፥ ሰማያት ተከፈቱ
የእግዙአብሔርም መንፈስ እንዯ ርግብ ሲወርዴ በእርሱ ሊይም ሲመጣ አየ፤ እነሆም፥
ዴምፅ ከሰማያት መጥቶ። በእርሱ ዯስ የሚሇኝ የምወዯው ሌጄ ይህ ነው አሇ። (ማቴዎስ
3፡16-17)
ዯቀ መዚሙርት

ነገር ግን መንፈስ ቅደስ በእናንተ ሊይ በወረዯ ጊዛ ኃይሌን ትቀበሊሊችሁ፥
በኢየሩሳላምም በይሁዲም ሁለ በሰማርያም እስከ ምዴር ዲርም ዴረስ ምስክሮቼ
ትሆናሊችሁ አሇ። (ሐዋርያት 1፡8)
ጳውልስ

አሕዚብ እንዱታዘ ክርስቶስ በቃሌና በሥራ፥ በምሌክትና በዴንቅ ነገር ኃይሌ፥ በመንፈስ
ቅደስም ኃይሌ በእኔ አዴርጎ ከሠራው በቀር ምንም ሌናገር አሌዯፍርም፤ ስሇዙህ
ከኢየሩሳላም ጀምሬ እስከ እሌዋሪቆን ዴረስ እየዝርሁ የክርስቶስን ወንጌሌ ፈጽሜ፤
ሰብኬአሇሁ። (ሮሜ 15፡18-19)
ሇዙህም ነገር ዯግሞ፥ በእኔ በኃይሌ
እዯክማሇሁ። (ቆሊስይስ 1፡29)

እንዯሚሠራ

እንዯ

አሠራሩ

እየተጋዯሌሁ፥

9.3 ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ አገሌግልት በማገሌገሌ
እውነተኛ አገሌግልት ዓሊማውን የሚጨብጥበትን መንገዴ ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው፡፡ ይህም
መንገዴ ሰውን ሁለ በእግዙአብሔር ቃሌ አማካይነት በመገሰጽና በማስተማር ነው፡፡
ኢየሱሰ ያገሇገሇው አባቱ የሰጠውን ቃሌ በማስተማር ነው፡-

የሰጠኸኝን ቃሌ ሰጥቻቸዋሇሁና፤ እነርሱም ተቀበለት፥ ከአንተም ንዴ እንዯ ወጣሁ
በእውነት አወቁ፥ አንተም እንዯ ሊክኸኝ አመኑ። (ዮሐንስ 17፡8)
ኢየሱስ ሇዯቀመዚሙርቱ የሰጣቸው ተሌዕኮ ያዚቸውን (ቃለን) እንዱያስተምሩ ነው፡ያዜኋችሁንም ሁለ እንዱጠብቁ እያስተማራችኋቸው ዯቀ መዚሙርት አዴርጓቸው፤
እነሆም እኔ እስከ ዓሇም ፍጻሜ ዴረስ ሁሌጊዛ ከእናንተ ጋር ነኝ። (ማቴ 28፡20)

በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
251 911 47 58 42
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የጳውልስ አገሌግልት ቃለን ማዕከሌ ያዯረገ ነበር፡-

ሰውን ሁለ እየገሠጽን ሰውንም ሁለ በጥበብ ሁለ እያስተማርን (ቁ. 28ሇ)
የእግዙአብሔርን ቃሌ ቀሊቅሇው እንዯሚሸቃቅጡት እንዯ ብዘዎቹ አይዯሇንምና፤
በቅንነት ግን ከእግዙአብሔር እንዯ ተሊክን በእግዙአብሔር ፊት በክርስቶስ ሆነን
እንናገራሇን። (2 ቆሮ 2፡17)
9.4 ክርስቶስን በመስበክ
እውነተኛና ውጤታማ አገሌግልት
ኢየሱስ ክርስቶስን ያዯረገ ነው፡፡

የትምህርቱንና

የስብከቱን

ጭብጥ

(መካከሇኛ/ማዕከሌ)

የምንሰብከው እርሱ (ኢየሱስ ክርስቶስ) ነው። (ቆሊስይስ 1፡28ሐ)
እኛ ግን የተሰቀሇውን ክርስቶስን እንሰብካሇን፤ ይህም ሇአይሁዴ ማሰናከያ ሇአሕዚብም
ሞኝነት ነው፥(1 ቆሮንቶስ 1፡23)
ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንዯ ሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክምና፥ ስሇ ኢየሱስም ራሳችንን
ሇእናንተ ባሪያዎች እናዯርጋሇን። (2 ጢሞቴዎስ 4፡5)
9.5 ሇትጋትና ሇተጋዴል ራሳችንን በመስጠት

በእኔ በኃይሌ እንዯሚሠራ እንዯ አሠራሩ እየተጋዯሌሁ፥ እዯክማሇሁ። (ቆሊስይስ 1፡29)
መሌካሙን ገዴሌ ተጋዴዬአሇሁ፥ ሩጫውን ጨርሼአሇሁ፥ ሃይማኖትን ጠብቄአሇሁ፤ (2
ጢሞቴዎስ 4፡7)
ነገር ግን በእግዙአብሔር ጸጋ የሆንሁ እኔ ነኝ፤ ሇእኔም የተሰጠኝ ጸጋው ከንቱ
አሌነበረም ከሁሊቸው ይሌቅ ግን ዯከምሁ፥ ዲሩ ግን ከእኔ ጋር ያሇው የእግዙአብሔር
ጸጋ ነው እንጂ እኔ አይዯሇሁም። (1 ቆሮንቶስ 15፡10)
ነገር ግን ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበሌሁትን አገሌግልት እርሱም
የእግዙአብሔርን ጸጋ ወንጌሌን መመስከር እፈጽም ንዴ ነፍሴን በእኔ ንዴ
እንዯማትከብር እንዯ ከንቱ ነገር እቆጥራሇሁ። (ሐዋርያት 20፡24)
9.6 በጸልት ሁሌጊዛ ራስን አሳሌፎ ሇእግዙአብሔር በመስጠት
አገሌግልት መስቀሌ የሚበዚበት ስሇሆነ ሇራሳችንና ሇላልች ሌንጸሌይ ይገባሌ፡፡
ኢየሱስ

እርሱም በስጋው ወራት ከሞት ሉያዴነው ወዯሚችሌ ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር
ጸልትንና ምሌጃን አቀረበ፥ እግዙአብሔርንም ስሇ መፍራቱ ተሰማሇት፤ ምንም ሌጅ
በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
251 911 47 58 42
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ቢሆን፥ ከተቀበሇው መከራ መታዜን ተማረ፤ … ሇሚታዘሇት ሁለ የሊሇም መዲን
ምክንያት ሆነሊቸው። (ዕብራውያን 5፡7-8፣ 10)
ጳውልስ
በሐዋርያት ሥራና በመሌዕክቶች ውስጥ ስንመሇከት ጳውልስ በጸልት ሕይወቱ
እናውቀዋሇን:: ጳወልስ ሇራሱና ሇላልች ይጸሌይ ነበር:: ይህ ጸልቱ የተጀመረው
ከተሇወጠ በኋሊ ነው (ሐዋ 9:11):: ጳውልስ በጸሇየባቸው ክፍልች ውስጥ ስንመሇከት
ሇላልች የጸሇየባቸው የምሌጃ ጸልቶች ናቸው:: በአገሌግታችን አማካይነት በሰዎች
ውስጥ የእግዙአብሔር ዓሊማ እንዱፈጸም ሇምናገሇግሊቸው ሰዎች መጸሇይ አሇብን፡፡

በግሌጽ
ወዱያው
ብዘዎቹ
ሕይወት

ስሇዙሁ እኛ ዯግሞ ይህን ከሰማንበት ቀን ጀምረን የፈቃደ እውቀት መንፈሳዊ ጥበብንና
አእምሮን ሁለ እንዱሞሊባችሁ እየሇመንን፥ ስሇ እናንተ ጸልትን አሌተውንም። በበጎ
ሥራ ሁለ ፍሬ እያፈራችሁ በእግዙአብሔርም እውቀት እያዯጋችሁ፥ ከዯስታም ጋር
በሁለ ሇመጽናትና ሇመታገሥ እንዯ ክብሩ ጉሌበት መጠን በኃይሌ ሁለ እየበረታችሁ፥
በቅደሳንም ርስት በብርሃን እንዴንካፈሌ ያበቃንን አብን እያመሰገናችሁ፥ በነገር ሁለ ዯስ
ሌታሰኙ ሇጌታ እንዯሚገባ ትመሊሇሱ ንዴ እንሇምናሇን። (ቆሊስይስ 1፡9-12)
9.7 በጌታ በጽኑ በመታመን
በክርስቶስ መታመን ሇዯህንነታችን ብቻ ሳይሆን ሇቀጣዩ መንፈሳዊ ሕይወታችንም ወሳኝ
እንዯሆነ ጻውልስ ያውቃሌ:: ይህ ብቻ ሳይሆን በአገሌግልታችን ውጤታማና ፍሬያማ መሆን
እንዴንችሌ ሁሌጊዛ በእግዙአብሔር በፅኑ መታመን አሇብን:: ከዙህ የተነሳ ስሇሇራሱና
በአገሌግልቱ አጋሮቹ ስሇሆኑት እንዱህ ብሊሌ:-

“እንግዱህ ሁሌጊዛ ታምነን በእምነት እንጂ በማየት አንመሊሇስም” (2 ቆሮ 5: 7)
9.8 መንፈሳዊ ስሌጣናችንን በአግባቡ በመጠቀም
መንፈሳዊ ስሌጣን የምናገሇግሊቸውን ሰዎች ሇማስፈራራትና እኛ ከእነርሱ እንዯምንበሌጥ
የምናሳይበት ሳይሆን እግዙአብሔር የሰጠንን ጥሪና ተሌዕኮ እንዯ ባርያ ሇመፈጸም ከሰማያዊው
አምሊክ የተሊክን ሇመሆኑ የምናሳይበት ሌምምዴ ነው፡፡
በሥሌጣን እንዴናገሇግሌ የሚያዯርገን መሇኮታዊ ሥሌጣን ያሇው ቃሌ በእኛ መኖሩና በመንፈስ
ቅደስ ሃይሌ የሚሆን ሇማግሌገሌ የሚያስችሇን ሰማያዊ ጸጋ ወይም ችልታ እግዙአብሔር
ስሇሰጠን ነው:: ሇዙህ ነው ጳውልስ እንዱህ በማሇት የተናገረው:-

አሕዚብ እንዱታዘ ክርስቶስ በቃሌና በስራ፣ በምሌክትና በዴንቅ ነገር ሐይሌ፣ በመንፈስ
ቅደስም ሐይሌ በእኔ አዴርጎ ከሰራው በቀር ምንም ሌናገር አሌዯፍርም:: (ሮሜ 15: 19)
እምነታችሁ በእግዙአብሔር ሐይሌ እንጂ በሰው ጥበብ እንዲይሆን ቃላም ስብከቴም
መንፈስንና ሐይሌን በመግሇጥ ነበረ እንጂ በሚያባብሌ በጥበብ ቃሌ አሌነበረም::
(1 ቆሮ 2: 4- 5)
በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
251 911 47 58 42

እግዚአብሔር የሰጠንን አገልግሎታችንን እንፈጽም
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ከዙህ እንዯምናየው የጻውልስ ሥሌጣን ከራሱ ሳይሆነ ከሊይ ከእግዙአብሔር ነው::

10.
አገሌግልትን የመፈጸም ውጤት ምንዴን ነው?
በአሁኑ መን (በአሁኑ ዓሇም)
10.1

በእነርሱ ምክንያት እግዙአብሔር ይከበራሌ

እኔ ሊዯርገው የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ በምዴር አከበርሁህ፤ (ዮሐንስ 17፡4)
10.2

ሇራሳቸው ትሌቅ ማዕርግ ያገኛለ (1 ጢሞ 3፡13)

በዱቁና ሥራ በመሌካም ያገሇገለ ሇራሳቸው ትሌቅ ማዕርግና በክርስቶስ ኢየሱስ
ባሇው እምነት ብዘ ዴፍረት ያገኛለ። (1 ጢሞቴዎስ 3፡13)
በክርስቲያኖች ንዴ ክብርና ተቀባይነት ያገኛለ፡፡ በትህትና፣ በታማኝነት፣ ራስን ዜቅ በማዴረግ
እና ክርስቶስን በሚመስሌ አገሌግልት ያገሇገለ ሰዎች በላልች ክርስቲያኖች ንዴ ሞገስና
ግርማ ስሇሚኖራቸው የተከበሩ ናቸው፡፡ በአማኞች ፊት ተቀባይነት ይኖራቸዋሌ፡፡
10.3

በክርስቶስ ኢየሱስ ባሇው እምነት ብዘ ዴፍረት ያገኛለ።

በዱቁና ሥራ በመሌካም ያገሇገለ ሇራሳቸው ትሌቅ ማዕርግና በክርስቶስ ኢየሱስ
ባሇው እምነት ብዘ ዴፍረት ያገኛለ። (1 ጢሞ 3፡13)
በክርስቶስ ኢየሱስ ባሊቸው እምነት ዴፍረት፣ ዋስትናና እርግጠኝነት በውስጣቸው ይሰማቸዋሌ፡፡
ከክርስቶስ ጋር ያሊቸው ሕብረትና አንዴነት በእርግጠኝነት የተሞሊ ይሆናሌ፡፡
10.4
ተጨማሪ በረከት፣ ጸጋ፣ ሃሊፊነት፣ ዯስታ ይቀበሊለ፤ በብዘ ይሾማለ፡፡
ጌታውም። መሌካም፥ አንተ በጎ ታማኝም ባሪያ፤ በጥቂቱ ታምነሃሌ፥ በብዘ
እሾምሃሇሁ፤ … (ማቴዎስ 5፡21)
10.5 በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ያዴጋለ፣ መንፈሳዊ ፍሬ ያፈራለ፡፡
10.6 ጸጋቸውን በመሇማዴ ያዴጋለ፣ ፍሬያማ አገሌግልት ማገሌገሌ ይችሊለ፡፡

በሚመጣው ዓሇም
10.7

ወዯ ጌታቸው ዯስታ ይገባለ

ጌታውም፡- ። መሌካም፥ አንተ በጎ ታማኝም ባሪያ፤ … ወዯ ጌታህ ዯስታ ግባ
አሇው። (ማቴዎስ 5፡21)
10.8 አገሌጋዮች ሽሌማት ከእግዙአብሔር ይቀበሊለ
በታማኝነትና በውጤታማነት አገሌግልታቸውን የፈጸሙ አገሌጋዮች
ሽሌማት አጋጅቶሊቸዋሌ፡፡
በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
251 911 47 58 42

እግዙአብሔር

ራሱ
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ወዯ ፊት የጽዴቅ አክሉሌ ተጋጅቶሌኛሌ፥ ይህንም ጻዴቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን
ሇእኔ ያስረክባሌ፥ ዯግሞም መገሇጡን ሇሚወደት ሁለ እንጂ ሇእኔ ብቻ አይዯሇም። (2
ጢሞቴዎስ 4፡8)
ማንም በእርሱ ሊይ ያነጸው ሥራ ቢጸናሇት ዯመወዘን ይቀበሊሌ፤ (1 ቆሮንቶስ 3፡14)
ወንጌሌን ብሰብክ እንኳ የምመካበት የሇኝም፤ ግዴ ዯርሶብኝ ነውና፤ ወንጌሌንም ባሌሰብክ
ወዮሌኝ። ይህን በፈቃዳ ባዯርገው ዯመወዜ አሇኝና … (1 ቆሮንቶስ 3፡16-17)
እነሆ፥ ጌታ እግዙአብሔር እንዯ ኃያሌ ይመጣሌ ክንደም ስሇ እርሱ ይገዚሌ እነሆ፥
ዋጋው ከእርሱ ጋር ዯመወዘም በፊቱ ነው። (ኢሳይያስ 40፡10)
10.9 እኛ በምዴር ስናከብረው እርሱ በሚመጣው ዓሇም ያከብረናሌ፡፡

እኔ ሊዯርገው የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ በምዴር አከበርሁህ፤ አሁንም፥ አባት ሆይ፥ ዓሇም
ሳይፈጠር በአንተ ንዴ በነበረኝ ክብር አንተ በራስህ ንዴ አክብረኝ።
ስሇዙህ እግዙአብሔር እንዯሰጠን ጥሪ፣ እንዯተቀበሌነውም አዯራ አገሌግልታችንን እንፈጽም፡፡
አገሌግታችንን ዓሊማ ተኮር በመሆን እንዴንፈጽም እግዙአብሔር በነገር ሁለ ጸጋውን ያብዚሌን!

በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
251 911 47 58 42

እግዚአብሔር የሰጠንን አገልግሎታችንን እንፈጽም
ነሐሴ 7 ቀን 2005 ዓ.ም.

