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ለቤተ ክርስቲያን ሕይወት  

ቀጣዩን ትውልድ ማሳደግ 

ክፍለ ጊዜ አንድ 

ለወደፊቱ የጌታ ምለሳ  

የሕጻናትና ወጣቶች ስራ አስፈላጊነት 

የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ፦ ራእ. 22፡12፣ 20፤ ሉቃ. 18፡16-17፤ 2 ጢሞ. 3፡15፤ 1፡15፤ 2፡2 

I. ሁላችንም ያለንበትን ዘመን፣ ከእግዚአብሔር የሆነው የአሁኑ መገለጥ ምን እንደሆነ፣ የት መሆን እንዳለብን፣ ምን ማድረግ 

እንዳለብን እና ወደ የትኛው ፍሰት ውስጥ መግባት እንዳለብን ማወቅ ያስፈልገናል፤ ጊዜ አጭር ነው፣ የጌታ ዳግም 

ምጽአት ቀን እየቀረበ ነው—ራእ. 22፡12፣ 20፤ ተዛ. ማቴ. 24፡37-39፤ 2 ጢሞ. 3፡1-3። 

II. እንደቀድሞ መሥራት መቀጠል አንችልም፤ ባለፉት ጊዜያት አጠቃላይ ለሆነ ሥራ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን የሕፃናትና 

የወጣቶችን ሥራ ችላ ብለን ነበር—ሉቃ. 18፡16-17፦ 

ሀ. “ዓይኖቻችሁ መከፈት አለባቸው። ውጫዊ በሆነ መልኩ በሥራ አትጠመዱ። ወጣቶች፣ የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ 

ደረጃ ተማሪዎች ላይ መሥራት አለባችሁ። በየሳምንቱ በእኛ የሚማሩ ቢያንስ አሥር ሺህ ሕፃናት እስኪኖሩ ድረስ 

ሕፃናት ላይም ጭምር መሥራት አለባችሁ። አሁን ስድስት ወይም ሰባት ዓመታቸው የሆኑ ልጆች ከአሥር ዓመት በኋላ 

የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ይሆናሉ። ይህንን ለማድረግ ፈቃደኛ ከሆናችሁ፣ በእርግጥ ስኬታማ ትሆናላችሁ”—The 

Ultimate Significance of the Golden Lampstands, ከሚለው መጽሐፍ ከገጽ 55 የተወሰደ። 

ለ. የትኛውም ቤተሰብ ልጆቹን ችላ አይልም፤ ቤተሰብ በቅድሚያ ልጆቹን ይንከባከባል፣ ያሳድጋቸዋል እና 

ያስተምራቸዋል፤ ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ያሉትን ብዙ ልጆች ማገልገል አለብን—2 ጢሞ. 3፡15፤ 1፡5። 

ሐ. ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት የሕፃናት ሥራ ሊኖራቸው ይገባል፤ እነዚህ ሕፃናት ላይ ከሠራን፣ ከስድስት ወይም ሰባት 

ዓመት በኋላ ሁሉም ወጣት ወንድሞችና እኅቶች ይሆናሉ። 

መ. የሕፃናት ሥራን ሸክም እንድትቀበል አብሮ ሰራተኞች ቤተ ክርስቲያንን መምራት አለባቸው፤ ቤተ ክርስቲያን በዚህ 

ሥራ ላይ ማተኮር አለባት። 

III. የወጣቶችን ውድነትና በእግዚአብሔር እጅ ያላቸውን ጠቀሜታ ለማየት እግዚአብሔር ዓይናችንን እንዲከፍት መፍቀድ 

አለብን—ተዛ. ዳን. 1፡2፣ 4፤ 2 ጢሞ. 2፡2፤ 1 ጢሞ. 4፡12፦ 

ሀ. አንድ ሰው በሚያደርገው ነገር ሁሉ እጅግ አስፈላጊው ነገር ልብ ያለው መሆኑ ነው—2 ቆሮ. 6፡11፤ ቆላ. 3፡23፦ 

1. ይህን ሥራ መሥራት ከፈለጋችሁ፣ ወጣቶችን መውደድ፣ መንከባከብና ስለ ጉዳዮቻቸው ግድ መሰኘት አለብን፤ 

ይህ ለወጣቶች ሥራ የሚያስፈልገው አነስተኛው “ካፒታል” ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል—ማቴ. 19፡14። 

2. ለወጣቶች ምንም ፍላጎት እና ልብ ሳይኖራችሁ፣ የወጣቶችን ሥራ ያለምንም ፍላጎት የምትሠሩ ከሆነ ጥቅም 

የለውም—ቁ. 13። 

3. አንዳንድ ወንድሞችና እኅቶች ይህን በምርጫቸው እየሠሩት ነው፤ ነገር ግን እዚህ ጋር እንዲህ ባለ ልብ 

የወጣቶችን ሥራ መሥራት በቂ ክብደት የለውም ማለት አለብን።   

ለ. የአንድን ነገር ጥቅምና ዋጋ ስናይ በቅጽበት ለነገሩ ልብ ይኖረናል—2 ጢሞ. 2፡2፤ ተዛ. 1 ተሰ. 3፡8። 

IV. የቤተ ክርስቲያን የወደፊት የሚመረኮዘው በወጣቶች ላይ ነው—2 ጢሞ. 2፡2፤ ተዛ. ዘዳ. 1፡38፦ 

ሀ. መጽሐፍ ቅዱስን በጥንቃቄ ካነበብን፣ አንድ ሃቅ እናገኛለን፤ እግዚአብሔር አዲስን ነገር ወይም ታላቅ ውጤት ያለውን 

ነገር ለማድረግ ትልቅ ሰው መጥራቱን የሚያሳይ ሁኔታ ማግኘት ቀላል አይደለም—1 ሳሙ. 3፡1፣ 4፤ ዳን. 1፡4፣ 8፤ 

ማቴ. 4፡18-20፦ 

1. አዲስ ነገርን ለመጀመር እግዚአብሔር የተጠቀመበት ወይም ዘመኑን ለመለወጥ እግዚአብሔር የጠራው ሰው ሁሉ 

ወጣት ነበር ማለት እንችላለን—ዘዳ. 1፡38። 

2. ወጣቶች እንዲሠሩት በእግዚአብሔር የተጠሩበት እያንዳንዱ ሥራ ዘመኑን የቀየረ ሥራ ነበር ማለት ይቻላል፤ 

እነዚህን ታላላቅ ውጤቶች ያላቸውን ሥራዎች ሁሉ ለማከናወን፣ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ወጣቶችን ጠራ—1 

ሳሙ. 3፡1፣ 4። 
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ለ. በጌታ እጅ ጠቃሚ ለመሆን፣ ለጌታ መንግሥት መስፋፋት እና ለጌታ ሥራ መሰራጨት ኃላፊነቱ ያለጥርጥር በወጣቶች 

ትከሻ ላይ ይወድቃል—ተዛ. ሐዋ. 2፡14-41። 

ሐ. ጌታ ተመልሶ መምጣቱን ለአምስት፣ ለአሥር፣ ለአሥራ አምስት ወይም ሃያ ዓመታት ቢያዘገይ እና የሆነ ነገር መፈጸም 

ቢፈልግ፣ ተልእኮው አደራ የሚሰጠው ለወጣቶች መሆን አለበት—ማቴ. 24፡14፤ 28፡19-20፤ 2 ጢሞ. 2፡2፤ 4፡5፦ 

1. ነገር ግን፣ ዛሬ ያሉት ሁኔታዎች እንደ “የሰብሎች አለመድረስ፣” የቤተ ክርስቲያን ባድማ መሆን እና የድል ነሺዎች 

እጥረት፣ ጌታ በቅርብ ተመልሶ መምጣት እንደማይችል ይነግሩናል—1 ጢሞ. 4፡1-5፤ 2 ጢሞ. 3፡1-13። 

2. ስለዚህ፣ እንዲህ ያለውን ሁኔታ ስናይ፣ ጌታ የሆነ ነገር በምድር መፈጸም የሚፈልግበት ብዙ ጊዜ ገና ይኖራል 

ብለን እናምናለን—2 ጴጥ. 3፡9። 

3. ከሃያ ዓመታት በኋላ ለጌታ ጠቃሚ የሚሆኑት ዛሬ እድሜያቸው በሃያዎቹ ውስጥ ወይም ከዚያ በታች የሆኑት 

ናቸው—2 ጢሞ. 3፡14-15፣ 17፦ 

ሀ. ዛሬ ተገቢ መንፈሳዊ እርዳታ ለማግኘት የዳኑ ወጣቶች ቡድን ሊኖር ይገባል፣ ይህም ልምምድ ያገኙ እና 

ለወደፊት ለጌታ ጠቃሚ ይሆኑ ዘንድ ነው —2፡2። 

ለ. ዛሬ በጌታ ያልተገኙ ወጣቶች ከሌሉ፣ እኛ ካለፍን በኋላ የሚተካን ሰው አይኖርም፤ ከዚያ ክፍተት ይኖራል—

ተዛ. 1፡37-38። 

4. ጌታ ያስነሳቸው ወጣት ወንድሞችና እኅቶች ካሉ፣ በተሳሳቱ መንገዶች ከመገደብ ፈንታ ፍጹም አዎንታዊ የሆነ 

ምሪት እንድንሰጣቸው ጌታ ካኖረን፣ እስኪወስደን ድረስ መጠበቅ አያስፈልገንም፤ ዛሬም እንኳን ሳይቀር በጌታ 

እጆች ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ—2 ጢሞ. 3፡10፤ 1 ቆሮ. 16፡10። 

መ. የሥራው የወደፊት እና ወደፊት የሚኖረው ጠቃሚነት ያለው ያለጥርጥር በወጣቶች ዘንድ ነው፤ ከሥራው የወደፊት 

አንጻር፣ አጽንኦታችንን ወጣቶች ላይ ማድረግ አለብን—ተዛ. ዘዳ. 1፡38። 


