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ለቤተ ክርስቲያን ሕይወት 

ቀጣዩን ትውልድ ማሳደግ 

ክፍለ ጊዜ ሦስት 

የላቀ የሕፃናት ሥራን  

በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መገንባት 

የመጽሐፍ ቅዱስ ማጣቀሻዎች፦ መዝ. 127፡3፤ ዕብ. 11፡7፤ 2 ጢሞ. 3፡15፤ ኤፌ. 4፡7-16፤ ሮሜ 16፡1፣ 12-13 

1 ጢሞ. 4፡12፤ መሳ. 5፡15-16፤ ዳን. 11፡32፤ 1 ቆሮ. 12፡14-22 

I. በመካከላችን ያለው የሕፃናት ሥራ የላቀ እንዲሆን እንጠብቃለን፤ ስለዚህ ለዚህ ሥራ ተገቢው ግንዛቤ እና ዝግጅት 

ሊኖረን ያስፈልጋል—ዘፍ. 1፡28፤ መዝ. 127፡3፦ 

ሀ. ስለ ሕፃናት ሥራ ስንናገር፣ ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ያልተመረቁትን ሳይሆን ከአምስት ዓመት በላይ የሆኑትን 

ሕፃናት እያመለከትን ነው፤ የልጆቻችን ሥራ ኢላማ እነዚህ ናቸው። 

ለ. ቅዱሳን ቤታቸውን ለሕፃናት ስብሰባዎች መክፈት ይችላሉ፤ ብዙ ወንድሞች እና እኅቶች ቤታቸውን እንዲከፍቱ 

እንፈልጋለን፤ ይህ አገልግሎት እንዴት ውብ እንደሚሆን፣ የጌታም ሥራ ምን ያህል እንደሚሰራጭ—ሐዋ. 2፡46፤ 6፡7።  

II. በየስፍራው ያሉ ኃላፊነት የሚሸከሙ ወንድሞች እና አብሮ-ሠራተኞች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለውን የሕፃናትን ሥራ 

አስፈላጊነት ማየት አለባቸው፤ ይህ ለእኛ ታላቅ ጉዳይ ሊሆን ይገባዋል—ዕብ. 11፡7፤ መዝ. 127፡3፤ ዘፍ. 33፡5፤ ዳን. 1፡3-4፤ 

ማቴ. 24፡45፤ 25፡16፤ ሮሜ 9፡23፤ 2 ጢሞ. 3፡15፤ 1 ጢሞ. 3፡4-5፤ ሐዋ. 16፡31-32፤ ኤፌ. 4፡12-16፤ 1 ጢሞ. 4፡12፦ 

ሀ. የትኛውም ቤተሰብ ልጆቹን ችላ አይልም፤ ቅድሚያ እንደሚሰጠው ነገር ቤተሰብ ልጆቹን ይንከባከባል፣ ያሳድጋል፣ 

ያስተምራቸዋል፤ ስለዚህ፣ በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ያሉትን ልጆች ማገልገል አለብን—መዝ. 127፡3፤ ኤፌ. 6፡4፤ 

ማቴ. 19፡3-4። 

ለ. አብሮ-ሠራተኞች የሕፃናትን ሥራ በመሥራት በግል መሳተፍ አያስፈልጋቸውም፤ በአጥቢያ ውስጥ ከሚገኙ መሪ እኅቶች 

ጋር መሰብሰብ እና የሕፃናትን ሥራ ሸክም ለእነርሱ አደራ መስጠት ይችላሉ፣ ሊያበረታቷቸውም ይችላሉ—ፊልጵ. 1፡1፤ 

ሮሜ 16፡1፣ 12-13። 

ሐ. ሽማግሌዎች ቤተ ክርስቲያን ለሕፃናት ሥራ ሸክም እንድትቀበል መምራት አለባቸው፤ ቤተ ክርስቲያን በምትሠራው 

ሥራ በዚህ ላይ ማተኮር አለባት—1 ጢሞ. 2፡1-4፤ ገላ. 1፡4፤ 1 ተሰ. 2፡7-11፤ ሮሜ 10፡17፤ ሐዋ. 16፡31-32። 

መ. ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት የሕፃናት ሥራ ሊኖራቸው ይገባል፤ በእነዚህ ሕፃናት ላይ ከሠራን፣ ከስድስት ወይም 

ከሰባት ዓመታት በኋላ ሁሉም ወጣት ወንድሞች እና እኅቶች ይሆናሉ—ኤፌ. 4፡12-16፤ ዘካ. 4፡10፤ ተዛ. ማቴ. 25፡16። 

ሠ. እንደቀድሞው መሥራታችንን መቀጠል አንችልም፤ መንገዶቻችንን መለወጥ አለብን፤ ባለፉት ጊዜያት የሕፃናትን ሥራ 

ችላ ብለናል። 

III. ይህን ሥራ ስናከናውን፣ በመጀመሪያ፣ የሕፃናትን ሥራ ለመምራት ብዙ ቁጥር ያላቸው እኅቶች መነሣት አለባቸው፤ 

ሽማግሌዎች ይህን ኃላፊነት እንዲያነሡ አንዳንድ እኅቶችን መሾም አለባቸው—ሮሜ 16፡1፣ 6፣ 12-13፤ ማር. 15፡41፦ 

ሀ. በእድሜ ትልቅ የሆኑ እኅቶች ይህን ሸክም መቀበል አለባቸው፣ ከዘጠና በመቶ በላይ የሚሆነው የሕፃናት ሥራ 

የእኅቶችን ተሳትፎ ይጠይቃል፤ አለበለዚያ፣ የሕፃናት ሥራ ስኬታማ የሚሆንበት መንገድ የለም—1 ጢሞ. 5፡2፤ ተዛ. 

ቆላ. 4፡17። 

ለ. በየቤተ ክርስቲያኑ ያሉ እኅቶች ሕፃናትን የሚመለከተውን ሸክም ለማስተዋወቅ ጽኑ መሆን አለባቸው—ተዛ. ሉቃ. 18፡1-

8፤ 1 ሳሙ. 1፡11፦ 

1. በአንድ በኩል፣ ለወንድሞች ምንም ሰላም መስጠት የለባቸውም፣ በሌላ በኩል፣ መቼ መቀጠል እና መቼ መጠበቅ 

እንዳለባቸው በማወቅ በትእግሥት የተሞሉ መሆን እንጂ መሪነትን አለመውሰድ መማር አለባቸው—1 ቆሮ. 11፡3፤ 

ዮሐ. 7፡6፤ ተዛ. ማቴ. 15፡21-28። 

2. እኅቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን የሕፃናት ሥራ ለማዳበር ጽኑ መሆን አለባቸው፤ በተጨማሪም፣ በጌታ 

ምሪት መሠረት፣ እያገለገሉ ካሉ ከሌሎች እኅቶች ጋር ኅብረት ማድረግ አለባቸው—1 ቆሮ. 15፡10፤ 1 ዮሐ. 1፡3፣ 7፤ 1 

ቆሮ. 12፡21-22። 

ሐ. እኅቶች ሕፃናትን ወደ ስብሰባዎች ማምጣትም ጭምር አለባቸው፤ በየሳምንቱ እኅቶች ሕፃናቱን ወደ ስብሰባዎች እንዴት 

እንደሚያመጧቸው ማሰብ አለባቸው። 
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መ. ወጣት እኅቶች የሕፃናትን ስብሰባ እንዲመሩ ልንጠቀማቸው ይገባል፤ ወጣት እኅቶች ሕፃናትን ያስተምሩ እና ይመሩ 

ዘንድ ቤተ ክርስቲያን አስተማሪዎችን ማሰልጠን አለባት—2 ጢሞ. 2፡2። 

ሠ. ከእኅቶች ብዙዎቹ ጌታን ይወዳሉ፣ ለጌታ የሆነ ነገር ለማድረግ መንገድ መፈለግ ግን ያስፈልጋቸዋል፤ ትንንሽ ሕፃናትን 

እንደ ፍሬ ካፈራን፣ ጌታ ወደ መዝገባችን ይጨምራቸዋል—ማቴ. 25፡14-30፤ 2 ጴጥ. 1፡8፤ 1 ተሰ. 2፡19፦ 

1. የዚህን ውጤት የሚገልጠው ዘላለም ብቻ ነው፤ ምናልባት ከምንንከባከባቸው የሕፃናት ቡድን ውስጥ፣ አንዳንዶቹ 

ሐዋርያት ይሆናሉ—2 ጢሞ. 3፡15፤ 1፡2፤ 1 ቆሮ. 4፡17። 

2. ስለዚህ፣ እኅቶች ይህን መልካም ሥራ እንዲሠሩ አበረታታቸዋለሁ፤ ሁሉም የቤት እመቤቶች ልጆቻቸውን ወደ 

ስብሰባዎች ማምጣት ይችላሉ፣ ወጣት እኅቶች ደግሞ ከእነርሱ ጋር በመተባበር እነዚህን ትንንሽ ልጆች እንደ ፍሬ 

ለማፍራት መሠልጠን ይችላሉ። 

IV. በሕፃናት ሥራ ውስጥ የወጣቶች እርዳታም ጭምር ያስፈልገናል፤ ይህ ጉዳይ መዳበር አለበት—1 ጢሞ. 4፡12፦ 

ሀ. በየአጥቢያው ብዙ ቁጥር ያላቸው ሕፃናት አሉ፤ የሕፃናትን ሥራ እንደጀመርን፣ ወጣቶች ማገልገል ይጀምራሉ፤ ሁሉም 

ሕፃናትን በማገልገል ውስጥ መሳተፍ ይችላሉ፦ 

1. በመጀመሪያ ደረጃ እና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ያሉ ወንድሞች እና እኅቶች ሕፃናትን በማስተማር ይረዱ ዘንድ 

ፍጹማን እንዲያደርጉአቸው በቤተ ክርስቲያን ያሉ ወንደሞችን መጠየቅ እንችላለን። 

2. የሕፃናትን ሥራ በተመለከተ፣ የመጀመሪያ ደረጃ እና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በሕፃናት ስብሰባዎች ውስጥ 

ማስተማር ቢችሉም፣ የሕፃናት ሥራ እየተከናወነ የሚቀጥለው ሙሉ-ጊዜ በሚያገለግሉት ነው፣ ምክንያቱም 

የማስተማሪያ ማቴሪያሎችን ስለሚያዘጋጁ እና መርሐ-ግብር ስለሚሠሩ ነው። 

ለ. ወጣቶች ለዚህ ሥራ ራሳቸውን መስጠት ያስፈልጋቸዋል፣ ይህም ሁሉም ሰው መናገርን በተግባር እንዲለማመድ እድል 

ይሰጣል። 

V. ትልልቅ እድሜ ያላቸው ቅዱሳን ቤታቸውን መጠቀም ይችላሉ፤ ሕፃናት ከትምህርት ቤት ወደ ቤት ከገቡ በኋላ፣ ትልልቅ 

እድሜ ያላቸው ቅዱሳን ቤታቸውን መክፈት እና እነርሱን ለመቀበል መክሰሶችን ማዘጋጀት ይችላሉ፦ 

ሀ. ከሕፃናቱ ጋር መዘመር፣ ታሪኮች መንገር እና እግዚአብሔርን እንዲያውቁ መምራት ይችላሉ። 

ለ. ሰዎችን በዚህ መንገድ ማግኘት በጣም አስተማማኝ ነው፣ ምክንያቱም ከልጅነታቸው ጀምሮ በእኛ የተማሩ እና ወንጌልን 

ከእኛ የተቀበሉ ስለሆኑ ነው፤ ስለዚህ፣ በጣም ጠንካራ መሆን አለባቸው። 

ሐ. ትልልቅ እድሜ ያላቸው ቅዱሳን ከዚህ በኋላ ሸክሙን እንደሚያነሡ እና ይህን በቤቶቻቸው ለማድረግ ቅድሚያውን 

እንደሚወስዱ ተስፋ አደርጋለሁ፤ ውጤቱ በረጅም ጊዜ ውስጥ በጣም ተስፋ ሰጪ ይሆናል። 

VI. መላው ቤተ ክርስቲያን በዚህ መንገድ ሲንቀሳቀስ፣ ሁሉም ወንድሞች እና እኅቶች የማገልገል እድል ይኖራቸዋል፤ አንዳንዶቹ 

ቤቶቻቸውን መክፈት ይችላሉ፣ ሌሎች ሕፃናቱን ወደ ስብሰባዎች ማምጣት ይችላሉ፣ ሌሎችም እንዲሁ ሕፃናቱን ማስተማር 

ይችላሉ፤ ሁሉም ቅዱሳን ለጌታ ልብ መሻት በአንድ ልብ ሲተጉ፣ ትርፉ የማይለካ ይሆናል—መሳ. 5፡15-16፤ ዳን. 11፡32፤ 1 

ቆሮ. 12፡14-22፤ ኤፌ. 4፡7-16፦ 

ሀ. ወዲያውኑ እርምጃ መውሰድ አለብን፤ ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት በዚህ ጉዳይ ቅዱሳንን ማበረታታት አለባቸው፣ 

ስለዚህም ጉዳይ መጸለይ አለብን—መሳ. 5፡15-16፤ ዳን. 11፡32፤ 1 ጢሞ. 2፡1። 

ለ. ሁሉም ቅዱሳን ልጆቻቸው መንፈሳዊ እርዳታ እንዲቀበሉ ይፈልጋሉ፤ የደከሙ ቅዱሳንም እንኳን ልጆቻቸው መንፈሳዊ 

ምሪት እንዲቀበሉ ይፈልጋሉ። 


