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ከግል ጥቅም የራቀ አገልግሎት እንዲኖረን 
 
5) ከሌላ ኃላፊነት መሸሽያ አይደለም 
 
 ወንጌል ለሁሉም እንዲደርስ ማድረግ የጥቂት ወንጌላውያን ኃላፊነት ብቻ አይደለም። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ 
አማኝ ሁሉ አገልጋይ ስለሆነ፥ ሁሉም በተለያየ የአገልግሎት መስክ በመሰለፍ ድርሻውን መክፈል አለበት። ይሁን እንጂ 
በአገልግሎት ስም የምናበላሻቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ይኸውም “አገልግሎት አለብን” በማለት ስንሯሯጥ ቤታችንን፣ ልጆቻ 
ችንን፣ ትዳራችንን ሳናውቀው መርሳታችን ነው። “አገልግሎት” ከቤት ለመውጫ ምክንያት፣ ከሃላፊነት ለመሸሽ ብቻ ከሆነ፥ 
እንደነዚህ ዓይነት አገልጋዮች ከሚያበጁት ይልቅ የሚያበላሹት ይበልጣል። ሌላውን ማበላሸታቸው ብቻ ሳይሆን የራሳ 
ቸውንም ሕይወት በገዛ እጃቸው እያፈረሱት መሆኑን መዘንጋት የለባቸውም።  
 
6) ከሰው የሚታደል ስጦታ አይደለም 
 
 አገልግሎት ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው የሚሰጥ ስጦታ አይደለም። ይህንን የተረዱ አንዳንድ የዋህ ሰዎች 
አገልግሎት ከሰው የሚሰጥ መስሎአቸው “አድርጉ” የተባሉትን ካደረጉና ጠባያቸውን ካሳመሩ መሪዎቻቸው አገልግሎት 
እየሰፈሩ የሚሰጡአቸው፣ ጠባያቸውን ካላሳመሩ ግን ከአገልግሎታቸው የሚያባርሯቸው ስለሚመስላቸው፥ ከህሊናቸው 
ውጪ የሚኖሩ አሉ። በአገልግሎት ስንሰማራ የምናገለግለው ጌታን እንጂ እራሳችንን እንዳልሆነ እንወቅ። ይህንን ከተረዳን 
“አገልግሎት” ስጡኝ፤ እባካችሁን መጥቼ ላገልግላችሁ” ብለን ሰውን ደጁን አንጠናም። ሄደን በማገልገላችን በግል 
የምናተርፈው ምንም ነገር እንደሌለ ከተረዳን፥ ከማንም ጋር አንጋጭም። በሩ ተከፍቶልን “አናገለግልም” እስካላልን ድረስ 
የተዘጋ በር ለምን እንደበድባለን? ለምንስ አለአግባብ ለሌላው ሰው ጋር “እንጋጫለን? እግዚአብሔር እንድናገለግለው 
ከፈለገ፥ በምንም ዓይነት የሰው ጥረት ሊያቆመን አይችልም። የአገልግሎታችንን በር ዘጊና ከፋች ሰው አይደለም። እግዚአ 
ብሔር ካልደበቅን ሰው ሊደብቀን አይችልም። 
 
 “እግዚአብሔር ይህን ሥሩ” ካላለን በግድ “ካልሠራንልህ” ብለን ለምን እንጨነቃለን? የሚፈልገን ከሆነ ይነግረንና 
እንሠራለን። “አትፈለጉም” ካለን ደግሞ አርፈን እንቀመጣለን። “በሰፊው አገልግሉኝ”  ብሎ የአገልግሎቱን መስክ ሰፊ አድ 
ርጎ ከሰጠን ደስ ብሎን እናገለግለዋለን። “በትንሹ አገልግሉኝ፤ አቅማችሁ የሚፈቅደው ይህን ያህል ነው” ካለንም ጥቅሙ 
ለእርሱ ስለሆነ ደስ ይለናል። የዚህ ሀሳብ ምስጢር ከገባን “ድንበሬን ገፋህ፤ አገልግሎቴን ተሻማህብኝ፤ እኔ ሮጬ 
ካልቀደምኩ፤ እርሱ ብዙ ይዟል፤ እኔ ትንሽ ነው ያለኝ” በማለት ከማንም ጋር አንወዳደርም፤ ከማንም ጋር አንጋጭም’ 
ወይንም “አገልግሎቴ ሰማይ ደረሰ፤ እኔ ስሰብክ ለመስማት መቶ ሺ ሕዝብ ተሰበሰበ፤ እኔ ስጸልይ አጋንንት ተንቀጠቀጠ” 
በማለት ስለ ራሳችን አጋንነን አናወራም ወይንም አጋነው እንዲያወሩልን ለማንም በር ከፍተን አንሰጥም። በዚህ መነፈስ 
በትንሹም ሆነ በትልቁ በተከፈተልንና በተሰጠን የአገልግሎት መስክ ከሆንን ደስ ብሎን እናገለግላለን። በመጨረሻም 
የሥራችንን ውጤት የሚተምንልን ሰው ሳይሆን ጌታ እራሱ ስለሆነ በትክክለኛ ሚዛን አይመዝንልን ይሆን ብለን አንፈራም። 
 
አገልጋይን ሊገሉ የሚችሉ ነቀዞች 
 
 የእግዚአብሔርን መንግሥት ለማስፋት ነፍሳትን ከሰይጣን መንግሥት እየነጠቁ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት 
ለማምጣት በሚደረገው ትግል አገልጋይ ግንባር ቀደም ሆኖ ስለሚታገል፥ ለሰይጣን በጣም የተጋለጠ ነው። ሰይጣን አገል 
ጋዮችን ወግቶ የሚጥልበት ድብቅ መሣሪያዎች አሉት። ይኸውም፥ 
 
 1) ትዕቢት 

በአገልግሎት መሳካትን የሚያገኝ አገልጋይ ነቅቶ ካልጠበቀ፥ ቀስ በቀስ ወደ ልቡ ትዕቢት መግባት ይችላል። 
“ከሌሎች የተሻልኩ ጌታ በጣም የሚጠቀምብኝ ነኝ” በማለት ስለራሱ ትልቅነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 



 

መንገድ ማወራት ይጀምራል። “በልቡ የታበየ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ እርኩስ ነው” (ምሳሌ 16፥5) ይላል። 
አገልጋይ በውስጡ ትዕቢት መኖር አለመኖሩን የሚያውቅበት አንዳንድ ነገሮች አሉት፥ 

 - ሌላው ሰው ሲመሰገን ቅር ይለዋል? ሌላው እንዳይመሰገን መጥፎ ነገር ስለ ሌላው ሰው ያወራል? 
 - ትክክለኛ ጉድለቱን ሲነገረው “ለምን ተነካሁ? እንዴት ተደፈርኩ” በማለት ኡኡታ ያሰማል? 
 - ምዕመኑ “አሁን ደግሞ እከሌ ያገልግለን” ብሎ ሌላ ሰው ቢመርጥ አኩርፎ ይቀመጣል? “ምርጫው ልክ 
    አይደለም” በማለት አቤቱታ ያሰማል? 
 - ምክንያት ፈልጎ ያደረገውን የሠራውን የወጠነውን ፕላን በመናገር ስለራሱ ማወራት ይወድዳል? ትንሹን ትልቅ 
   አድርጎ በማጋነን ያወራል? 

  
እነዚህና እነዚህን የሚመሳስሉ መለኪያዎች በሕይወቱ እያየ እራሱን ከትዕቢት ለመጠበቅ የማይሞክር አገልጋይ እራሱንና 
አገልግሎቱን ይጎዳል። 
  

2) የስልጣን ጥማት 
 አንዳንድ ታላላቅ አገልጋዮች ዝና ሲያገኙ ስማቸው ሲታወቅ ቀስ በቀስ ያከበራቸውን ጌታ እየረሱ ይመጣሉ። 

“እኔ ያልኩት ብቻ ልክ ነው” ማለት ይጀምራሉ። በማንም ሥር እራሳቸውን (accountable) አያደርጉም። 
በአጭሩ እራሳቸውን “ትናንሽ አማልኮች” ያደራግሉ። ዝናን ባገኙ ቁጥር ይበልጥ ዝናን ይጠማሉ። ስልጣን 
መፈለጋቸው ብቻ ሳይሆን፥ በመንገዳቸው ላይ የቆመ የሚመስላቸውን ሁሉ እየጨፈለቁና እየደመሰሱ ከመሄድ 
ወደ ኋላ አይሉም። መንጋውን በፍቅር በመምራት ፈንታ በኃይል ሊገዙት ይሞክራሉ (ምሳሌ 28፥16)። 
የፈለጉትን የማድረግ ስልጣንና ኃይል ያላቸው ስለሚመስላቸው መስመር የለቀቀ ነገር ከማድርግ ወደ ኋላ 
አይሉም።  

 
3) የገንዘብ ፍቅር 
  በዓለም ውስጥ በከፍተኛ ስልጣን ላይ ያሉ አንዳንድ ባለስልጣናት አሳፋሪ (ቅሌት) ተግባር ላይ እንደወደቁ 

በየጊዜው በዜና ማሰራጫዎች ይሰማል። የሚያሳዝነው አንዳንድ የቤተ ክርስትያንም መሪዎች ከዚህ ነጻ 
አለመሆናቸው ነው። ብልጽግና ወይንም ገንዘብ የብርቱ መንፈሳዊ መሪዎችን ልብ የሚያላላ አደገኛ መርዝ ነው። 
አገልጋይ በሽበሽ ያለ ገቢ ሲያገኝ የአኗኗሩ ይዞታ (life style) ይለወጣል። ኑሮውን ሰፊ ስለሚያደርገው 
በመጠነኛ ገንዘብ ሕይወቱን መምራት ይቸገራል። የግድ ተጨማሪ ገንዘብ ስለሚያስፈልገው ትክክል ያልሆነ 
መንገድ በመጠቀም የእግዚአብሔርን ስም ያሰድባል። በዚህ ዓይነት ይወድቃሉ የማይባሉት ሲወድቁ ስላየን 
“አንወድቅም” ብለን በራሳችን አንተማመንም። በገንዘብ ምክንያት ከሚመጣ ፈተና ለመጠንቀቅ፥ አገልጋይ 
በገንዘብ አስተዳደር ውስጥ እንዳይገባ ይጠንቀቅ። ገቢውንና ወጬውን ለሚመለከተው ማሳወቁ አገልጋዩን 
ከሀሜትና ከጥርጣሬ ይጠብቀዋል። የሂሳብ መዝገቡን በውጪ ተቆጣጣሪ ማስመርመርና ለሚመከለተው 
መግለጫ እንዲሰጥ ማደርግ ለብዙ ነገር ይጠቅማል። 

 
4) የሥጋ ፍትወት 
 በሥጋ ፍትወት ሊወድቁ የሚችሉት ተራ አማኞች ብቻ ሳይሆኑ መሪዎችም ናቸው። ፈተናው ያገቡትን አይነካም 

እንዳንል እስከ አሁን በዚህ ነቀዝ ተበልተው የወደቁት ከመቶ ዘጠና ዘጠኙ (99%) ያገቡ ናቸው። ቤተ ክርስትያን 
ሙሉ በሙሉ ይህን ከመሰለ ወቀሳ ነጻ ነች አንልም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ “ፍርድ የሚጀምረው ከእግዚአ 
ብሔር ቤት ነው” ያለው። አንድ የጥንት መንፈሳዊ አባት “ቤተ ክርስትያን እንደ ኖህ መርከብ ናት፤ ከመርከቡ 
ውጪ የፍርድ በትር ባይኖር ኖሮ መርከቡ ውስጥ ያለውን መጥፎ ሽታ ታግሶ መቆየት አይቻልም ነበር” ሲል 
ተናገረ። አገልጋይ ከሥጋ ፍትወት መጠበቅ አለበት። ራሱን መቆጣጠር ባይችል ግን አገልግሎቱን ማጣቱ ብቻ 
ሳይሆን ሕይወቱንም ያጣል (ምሳሌ 5፥23)። በተጨማሪ “ከፍትወት ወጥመድ እንሽሽ” በሚል አርዕስት 
በሕይወት መስታወት ቁጥር 31 ላይ ሰፊ ትምህርት የሰጠን ስለሆነ ያንን መመልከቱ ይበልጥ ይጠቅማል።  
እግዚአብሔር ከእኛ ከሚፈልጋቸው ነገሮች መካከል አንደኛው በንጽሁ ሕይወትና ልብ እንድናገለግለው ነው። 
የሚመለከተው የአገልግሎታችንን ስፋትና ብዛት ሳይሆን፥ ያልተበረዘ፣ ያልተሸቃቀጠ፣ ትክክለኛ ምክንያት 
(motive) ያለው ሆኖ በንጹህ ልብ እንድናገልግለው ነው። 

 
  ............................................................................... 

 

በሚቀጥለው ክፍል እስክንገናኝ፥ የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። 


