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4.	አገልግሎት 

ሀ. የአገልግሎት ምንነት 

አገልግሎት ማለት እያንዳንዱ ክርስቲያን በተሰጠው የጸጋ ስጦታ በቤተ ክርስቲያን 

ውስጥ በሚሰማራበት ጊዜ የሚያበረክተው ድርሻ ማለት ነው። ባለፈው ምዕራፍ ውስጥ 

ስለቤተ ክርስቲያን ስንማር ቤተ ክርስቲያን እንደ አካል ስትታይ እያንዳንዱ ም ዕመን 

ደግሞ ብልት መሆኑን ተመልክተን ነበር (1ቆሮ.12)።  እያንዳንዱ ብልት አስፈላጊ 

እንደመሆኑ መጠን አንዱም ብልት ከሌላው የማይበልጥና የማይሻል መሆኑ ግልጽ ነው። 

 

ሮሜ.12፡1-8 ሰውነታችን ለጌታ የተሰጠና ለአገልግሎቱም የሚውል መስዋዕት መሆን 

እንዳለበት፤ ይህም ሰውነት ደግሞ አካል ማለትም እንደ ቤተ ክርስቲያን ብልትነት 

በስጦታው መሰማራት እንደሚገባው ያስተምረናል። በተለይም ከቁጥር 6-8 ስጦታዎችን 

ይዘረዝራል። ሌሎችም ስጦታዎች የተዘረዘሩባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ 1ቆሮ.12፡8-10፤ 28-31፤ 13፡1-3፤ ኤፌ.4፡11፤ 

1ጴጥ.4፡9-11 ሌሎችም። በእነዚህ ጥቅሶች ከተዘረዘሩት መካከል ማስተማር፣ መምከር፣ መስጠት፣ ማስተዳደር፣ መፈወስ፣ 

ተአምራትን ማድረግ፣ ትንቢት መናገር፣ በልዩ ልሳን መናገርና ማስተናገድ ወዘተ. ይገኙባቸዋል።  

 

እነዚህ ስጦታዎች የጸጋ ስጦታዎች የሚባሉበት ምክንያት በልምምድ ወይም በትምህርት 

ወይም በተፈጥሮ ችሎታ የሚገኙ ሳይሆኑ ራሱ መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ ለአማኞች 

የሚሰጣቸው ስጦታዎች ስለሆኑ ነው። የጸጋ ስጦታ የሌለው አማኝ የለም። እያንዳንዱ 

ክርስቲያን አንድ ወይም ከዚያ በላይ ስጦታዎች አሉት። ስጦታዎቹን ማወቅና በዚያም 

ለማገልገል መሰማራት የእያንዳንዱ ክርስቲያን ኃላፊነትና አደራ ነው።  

 

በማቴ.25፡14-30 ጌታቸው መክሊት የሰጣቸውን ባሮች ታሪክ እናገኛለን። ለሁሉም እኩል አልተሰጠም። ነገር ግን እንደ 

ዓቅማቸው ነበር የተሰጣቸው። በተሰጣቸው መክሊት ትክክል የሰሩ ነበሩ፤ ያልሰሩበትም ነበሩ። ያተረፉት ሲሸለሙ 

ያልሰሩበት ደግሞ ተወሰደባቸው፤ አልፎም ቅጣትን ተቀበሉ። ይህ ምሳሌ የሚያስተምረን ሁሉም አማኝ መክሊት ወይም 

ስጦታ እንደተሰጠውና በስጦታው ደግሞ ሊሰራበትና ሊያተርፍ እንደሚጠበቅበት ነው።  
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ጥያቄዎች 

 

1. አገልግሎት ማለት ምን ማለት ነው?         

            

            

            

            

      

 

2. የጸጋ ስጦታ ማለትስ? ከስጦታዎቹ ጥቂቶቹን ዘርዝር         

            

            

            

            

      

 

3. ስጦታ የተሰጣቸው ወይም ማገልገል የሚችሉት ክርስቲያኖች ምን ያህሎቹ ናቸው?     

            

            

            

            

     

 

4. አንተስ የጸጋ ስጦታ እንዳለህ ታምናለህን? ያለህ ስጦታ ምን ይመስልሃል?      
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ለ. በአገልግሎት ማደግ 

 

ካለፈው ትምህት እንደምንረዳው እያንዳንዱ ክርስቲያን ስጦታ የተሰጠውና ማገልገል 

የሚጠበቅበት ነው። የጸጋ ስጦታ የሌለው ክርስቲያን የለም። ስጦታዎች የተሰጡት ለራስ 

መገንቢያ ሳይሆን ለአካል ጥቅም ነው። እያንዳንዱ ምዕመን አካሉን የመገንባትና የማነጽ 

ኃላፊነት አለው ማለት ነው። ዝም ብሎ የተቀመጠ ቢላዋ እንደሚደንዝ ወይንም በልቶ 

የማይንቀሳቀስ ሰው ቅርጹ እንደሚበላሽ የማያገለግል ጉልት ክርስቲያንም አስቸጋሪ ሰው 

ይሆናል።  

 

ቤተ ክርስቲያን እንደ እስታዲየም ብዙ ተመልካቾች ጥቂት ተጫዋቾችን የሚያዩበትና ሆ! እያሉ የሚጮኹበት ሜዳ ሳትሆን 

ሁሉም የሚሳተፍበት እርሻ ወይም ማሳ ናት። ሙሴ ፈርዖንን ያለው በዘጸ.8፡1 “ያገለግለኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ” ነበር። 

እግዚአብሔር ሕዝቡ ሁሉ እንዲያገለግሉት ይወዳል። በ1ጴጥ.2፡9 የእግዚአብሔር ሕዝብ በሙሉ ካህናት መሆናቸው 

ተጽፏል። ሁሉም አገልጋዮች ናቸው ማለት ነው። 

 

በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ብዙ የአገልግሎት በሮች ስላሉ እነዚህን ማወቅና በዚያም መሰማራት ለአንድ ክርስቲያን አጅግ 

አስፈላጊ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ አገልግሎት ወይም አገልጋይ ሲባል የሚታሰበው መስበክ፣ማስተማር፣አምልኮ መሪነት፣ 

መዘመር፣ ማስተናገድ ወይም በአጠቃላይ በመድረክ ላይ የሚታዩትን አልያም ሙሉ ጊዜ የሚጠይቁት አገልግሎቶች 

ይመስሉናል።  እውነቱ ግን ይህ አይደለም። ለምሳሌ መምከር የአንድ ለአንድ አገልግሎት ነው፤ መለገስ የሚታይ ወይም 

እዩልኝ የሚባል አገልግሎት አይደለም። ስለዚህ አንድ አማኝ የተሰጠውን ስጦታና መሰማራት የሚገባውን ስፍራ መረዳት 

ብሎም ከቤተ ክርስቲያኑ መሪዎች ጋር በመነጋገርና በመጸለይ ሊያሰማራ በሚችልበት መስክ መሰማራት ኃላፊነቱ ነው። 

 

ማገልገል በረከት አለው። በማገልገል ውስጥ ማደግ አለ። ከሌሎች አማኞችና ክርስቲያኖች ጋር መቀራረብና አብሮም 

መታነጽ አለ። አንዳንዶች አገልግሎቶች የቡድን አገልግሎቶች እንደመሆናቸው መጠን ኃላፊነትን መካፈል አንድ በረከት 

ነው። በማገልገል ውስጥ ሌላው ሲታነጽ ማየትም ሌላው የበረከት ምንጭ ነው። እያንዳንዱ ምዕመን መሳተፍ የሚገባው 

የጋራ የአገልግሎት መስኮች መኖራቸውም መረሳት የለበትም። ለምሳሌ መጸለይ፤ መመስከር፤ አስራትንና መባን በመስጠት 

በገንዘብ የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት መደገፍና የመሳሰሉት ለጥቂቶች ብቻ የተሰጡ ስጦታዎች አለመሆናቸው መታወቅ 

አለበት። በእርግጥ ከሌሎቹ የበለጠ ወንጌልን የመመስከር ወይም የመለገስ ስጦታ ያላቸው ቢኖሩም ቅሉ ሁሉም ደግሞ 

የሚካፈሉበት መሆኑም ግልጽ ነው። 
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ጥያቄዎች 

 

1. እያንዳንዱ ምዕመን ማገልገል የሚገባው ለምንድነው?        

             

             

             

             

       

 

2. ማገልገል ለአገልጋዩ ምን ጥቅም አለው?           

             

             

             

             

       

 

3. አማኞች በሙሉ የተሰጣቸው አገልግሎቶች አሉ? ለምሳሌ ምን?        
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ለተጨማሪ የመማሪያና የመጽሐፍ ቅዱስ ማጥኛ መጽሐፍት በሚከተለው አድራሻ ይጻፉልን፦  

 

 

Zion’s Glory Church 

P.O. Box 340, Station main 

Surrey, B.C. V3T 4M4 

CANADA 

 

 

 

www.zionsglorychurch.com 

leasfaw@gmail.com 

 


