ለቤተ ክርስቲያን ሕይወት
ቀጣዩን ትውልድ ማሳደግ
አንደኛ ክፍለ-ጊዜ
በጌታ ምለሳ
የቀጣዩ ትውልድ ራእይ እና አስፈላጊነት
የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ፦ ሉቃ. 18፡16-17፤ ሐዋ. 26፡13-19፤ ዘኁ. 14፡29-31
I. የቀጣዩን ትውልድ ውድነትና በእግዚአብሔር እጅ ያላቸውን ዋጋ ማየት አለብን—ሉቃ. 18፡16-17፦
ሀ. በእውነት የወጣቶችን ሥራ መሥራት ከፈለግን እና የምንሠራውም ክብደት ባለው መንገድ ከሆነ፣ የቀጣዩን
ትውልድ ውድነትና በእጆቹ ያላቸውን አስፈላጊነት ለማየት እግዚአብሔር ዓይኖቻችንን እንዲከፍት መፍቀድ
አለብን፤ ይህንን ካየን፣ ይህንን ሥራ እናደንቀዋለን፣ ቅጽበታዊ በሆነ መልኩም ለዚህ በውስጣችን ልብ ይኖረናል፦
1. ጌታን የሚያገለግል ሁሉ ራእይ ያለው ሰው መሆን አለበት—ምሳ. 29፡18፤ ሐዋ. 26፡13-19።
2. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ገዢው ራእይ በአዲሲቱ ኢየሩሳሌም ለምትጠናቀቀው የክርስቶስን አካል
መፍራት እና መገንባት መላው ማንነታቸውን በመለኮታዊው ሥላሴ ለመሙላት ሦስታንዱ አምላክ ወደ
መረጣቸውና ወደ ዋጃቸው ሕዝቡ ውስጥ ራሱን መሥራቱ ነው—ኤፌ. 4፡4-6፤ ራእ. 21፡2፣ 9-10።
ለ. ሁልጊዜ እግዚአብሔር መግቦተ-ዘመናዊ እንቅስቃሴ፣ ዘመን ቀያሪ እንቅስቃሴ፣ ማድረግ በፈለገ ጊዜ ሁሉ፣ ዘመን
ቀያሪ መሣሪያዎቹን ማግኘት አለበት፣ በመጨረሻዎቹ ቀናት ዘመኑን ለመቀየር ለእግዚአብሔር ዘመን ቀያሪ ዋጋ
ያላቸው መሆን አለብን—12፡5-11፤ 1፡20፤ ዳን. 12፡3፤ 9፡23፤ 10፡11፣ 19።
ሐ. ዘመኑን በመቀየር ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ሥራ ሁልጊዜ የሚሠራው በሰዎች ነው፤ አዲስ ዘመን ከመምጣቱ
በፊት ሁልጊዜ ከዚያ ዘመን በፊት የነበሩ እግዚአብሔር ልዩ በሆነ መልኩ ዘመኑን ለመቀየር የተጠቀመባቸው
ሰዎች ይኖራሉ፤ በእያንዳንዱ ዘመን ቀያሪ ሥራ እግዚአብሔር ሆን ብሎ ወጣቶችን ይጠቀማል፦
1. እግዚአብሔር በአንድ ዘመን ተጠቅሞባቸው የነበሩ ሰዎች ብዙውን ጊዜ የወደቁ ስለሚሆኑ እና የእርሱ ግብ
ጋር ከመድረስ ስለሚወድቁ፣ እግዚአብሔር በአዲስ ዘመን ማድረግ የሚፈልገውን ማድረግ ይችል ዘንድ አዲስ
ጅማሬ እንዲኖረው ዘመኑን ለመቀየር ይገደዳል።
2. የእግዚአብሔር እጅግ አስፈላጊው ዘመን ቀያሪ እንቅስቃሴ ይህን ዘመን መዝጋት እና የመንግሥቱን ዘመን
ማምጣት ነው፤ ዘመን ቀያሪ መሣሪያዎቹን ማግኘት አለበት፤ ዛሬ እግዚአብሔር ማድረግ የሚፈልገው ይህንን
ነው።
II. የጌታ እንቅስቃሴ እና የምለሳው መሰራጨት የወደፊት ሙሉ በሙሉ በቀጣዩ ትውልድ ላይ ይመረኮዛል፤ ጌታ
ለምለሳው የወደፊት ሕጻናት እና ወጣቶች ያስፈልጉታል፦
ሀ. አዲስን ነገር ለመጀመር እግዚአብሔር የተጠቀመበት ወይም ዘመኑን ለመቀየር የመረጠው ሰው ሁሉ ማለት
ይቻላል ወጣት ነበር ማለት እንችላለን፤ ይህንን ካያችሁ በእግዚአብሔር ፊት ወጣቶችን እንደ ውድ መዝገብ
ትይዛላችሁ።
ለ. ከኢያሱን ከካሌብ ውጪ መልካሚቱን ምድር የራሳቸው ለማድረግ ብቁ እና ዝግጁ የነበሩት ወጣቶች ነበሩ፤
ከሁለተኛው ትውልድ ነበሩ—ዘዳ. 1፡35-36፤ 11፡2-7፤ ዘኁ. 14፡29-31፦
1. ሁለተኛው ትውልድ የመጀመሪያው ትውልድ ያለፈበትን ያህል አላለፈም፤ ነገር ግን ከመጀመሪያው ትውልድ
ከተለማመደው ነገር ጥቅም ተቀብለዋል።
2. ትልልቁቹ የተለማመዱት ነገር ወጣቶቹን ለመገንባት በጣም ውጤታማ ነበር፤ ስለዚህ እግዚአብሔር
ከሁለተኛው ትውልድ የበለጠገ ውርስና ጠንካራ መነሻ ታሪክ ያላቸው ከእርሱ ጋር አብሮ በመሆን እና ለእርሱ
ለመዋጋት ሠራዊት ሆኖ ለመሠራት ብቁ የሆኑ ከስድስት መቶ ሺህ በላይ ሰዎችን ማዘጋጀት ችሎ ነበር።
3. ዛሬ በጌታ ምለሳ ላለነው ለእኛም መርሁ ተመሳሳይ ነው፤ እነዚህ ነገሮች በጌታ ምለሳ ላሉ ወጣቶች እየተላለፉ
ናቸው፣ እነርሱን ለመገንባት እና ከእግዚአብሔር ጋር አብረው በመሆን እና ለእግዚአብሔር ለመዋጋት
እነርሱን ለማዘጋጀት በጣም ውጤታማ ይሆናሉ።
4. አንድ ወንድም ለራሱ ከተተወ፣ አንድ ነገር ላይ ለመድረስ ለአሥር ዓመታት መሰናከል ሊኖርበት ይችል
ይሆናል፤ አሁን ግን በአካሉ በኩል በአንድ ምሽት ብቻ ተመሳሳይ የሆነን ነገር ማግኘት ይችላል፤ እንዲህ ያለው
ወንድም የአካሉን አስተያየት ከወሰደ፣ ብዙ ጊዜ ይቆጥባል፤ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ሥልጣን ጥቅሙ
ስህተቶችን ለመቀነስና ጉዞን ለማሳጠር አላማ ነው።
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ሐ. ልምምዱን ማትረፍ በጌታ ወደፊት ጥቅም ላይ መዋል ይችሉ ዘንድ ዛሬ ተገቢ መንፈሳዊ እርዳታ ለመቀበል የዳኑ
የወጣቶች ቡድን መኖር አለበት፤ ዛሬ ጌታ ያገኛቸው ወጣቶች ከሌሉ፣ እኛ ካለፍን በኋላ እኛን የሚተካ ማንም
አይኖርም፤ ያኔ ክፍተት ይኖራል።
መ. ይህንን ካያችሁ መልካም ወይም ክፉ ቢሆኑም ወጣቶችን ለመውደድ ልባችን ሸክም ይኖረዋል፤ ወንድሞችና
እኅቶች ሁሉ እንደ ጌታ አፍቃሪዎች ለቤተ ክርስቲያን እና ለጌታ ሥራ የወደፊት ወጣቶችን የሚወዱ ይሁኑ።
III. የጌታ ምለሳ እየተሰራጨ ነው፣ በጥሩ ፍጥነትም ይሰራጫል፤ በምድር ላይ ባሉ ዋና በሆኑ ከተሞች ሁሉ እና በሚመሩ
አገራት ውስጥ ሁሉ አብያተ ክርስቲያናት ይኖራሉ፤ በሚመጡት ዓመታት ብዙ ወጣቶች ፍጹማን ከተደረጉ የጌታ
ምለሳ ፈጣን በሆነ ፍጥነት ይሰራጫል፦
ሀ. ከጌታ ጋር ሕያው የሆነን ኅብረት ከልብ በመጠበቅ፣ ራሳችንን ሙሉ ለሙሉ ለእርሱ በመስጠት እና ከእርሱ ጋር
ተገቢ ግንኙነት በማድረግ በመንፈሳዊ ሕይወታችን መቀጠል እና ማደግ አለብን፤ የጌታ ድል-ነሺዎች ለመሆን
ጌታን መውደድ እና እርሱን ለመውደድ እድሉን መያዝ አለብን—ማቴ. 26፡6-13።
ለ. ቀጣዩ ትውልድ በእውነት የታጠቀ መሆን አለበት፤ ከቃሉ ጋር እንዋሐድ ዘንድ ቃሉን ማንበብና ወደ ውስጣቸው
ማስገባት እና ራሳቸውን ወደ ቃሉ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋቸዋል—ቆላ. 3፡16፤ መዝ. 119፡11።
ሐ. ቀጣዩ ትውልድ መልካም ባህሪን መገንባት ያስፈልገዋል፤ ለጌታ ጠቃሚ የሆነ ባህሪ እንዲኖራቸው ራሳቸውን
ማለማመድ ያስፈልጋቸዋል—ፊል. 4፡8፣ 13።
መ. ቀጣዩ ትውልድ ከፍተኛ ትምህርት መቀበል ያስፈልገዋል፤ ሁሉም ወጣት የኮሌጅ ዲግሪ ማግኘት፣ በዓለም ካሉ
ተማሪዎች ይልቅ በትጋት ማጥናት፣ ከፍተኛ ውጤት ማግኘት እና ወደ ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ መቀጠል
አለበት፦
1. ዛሬ በጌታ ምለሳ ከፍተኛ ትምህርት ያላቸው ሰዎች አስፈላጊነት አለ፤ ወጣቶች ምርጥ ትምህርት ለማግኘት
ጥረት ማድረግ አለባቸው።
2. ወጣቶች ጉልበታቸውን በዚህ መንገድ ካጠፉ ልክ እንደ ጌታ ኢየሱስ ሠላሳ ዓመት ሲሞላቸው
አገልግሎታቸውን መጀመር የሚችሉ ይሆናሉ፤ ብዙዎች ይህንን መንገድ ከወሰዱ እጥረት አይኖርብንም።
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