ለቤተ ክርስቲያን ሕይወት
ቀጣዩን ትውልድ ማሳደግ
ሦስተኛ ክፍለ-ጊዜ
በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የልጆች ሥራ አስፈላጊነት
የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ፦ ዘዳ. 6፡7-9፤ ምሳ. 22፡6፤ 2 ጢሞ. 3፡15፤ ሐዋ. 16፡31፤ 1፡14፤ ሮሜ. 12፡12
I. ባለፉት ጊዜያት የልጆች ሥራ ላይ አላተኮርንም፤ ነገር ግን፣ የልጆች ትምህርት ካልዳበረ፣ ጤናማ ኅብረተሰብ ማግኘት
አስቸጋሪ ይሆናል—ተዛ. ዘዳ. 6፡7-9፤ 11፡18-20፤ ምሳ. 22፡6፤ ኤፌ. 6፡4፤ 2 ጢሞ. 3፡15።
II. ጅማሬው ላይ፣ የልጆች ስብሰባ በዋነኛነት ልጆቻቸውን ወደ ስብሰባ የሚያመጡ ቅዱሳን እንዲንከባከቧቸው ነበር፤
የልጆች-እንክብካቤ አገልግሎት ነበር፤ ቀስ በቀስ፣ አስተማሪዎችን የማዘጋጀት ጉዳይ መጣ፣ እኛም ማቴሪያል አዘጋጀን፦
ሀ. ከልምምዳችን የልጆች ሥራ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይሰማናል፤ የልጆች ሥራ ቅዱሳን ወደ ስብሰባዎች እንዲመጡ
ልጆችን መጠበቂያ መሆን የለበትም።
ለ. ነገር ግን፣ የልጆች ሥራ ሌላ ተግባር አለው፣ ይህም ቀጣዩን ትውልዳችንን መኮትኮት እና ማሳደግ ነው፤ ይህ የእኛ
ጥንቃቄ የተሞላበት ሃሳብ እና ምርመራ የሚገባው ነው።
III. የልጆች ሥራ ተጨማሪ ተግባር አለው፣ ይህም የልጆቹን ቤተሰቦች ማግኘት ነው—ሐዋ. 16፡31፤ ተዛ. ዘጸ. 12፡3-4፤ ዘፍ.
7፡1፦
ሀ. ልጆች ጓደኞች ማፍራት ይወዳሉ፤ በተለይ በስድስት እና አሥራ-ሁለት ዕድሜ ክልል ውስጥ ላሉ ልጆች ጓደኞችን
ማፍራት ቀላል ነው፣ ጓደኞቻቸውንም ይሰማሉ፦
1. ስለዚህ አንድ ልጅ ሌላን ልጅ ለመምራት ቀላል ነው፤ ልጆቹ በአንድ ላይ መዝሙር ሲዘምሩ፣ ወንጌል እየሠራ ነው፣
ከአንድ ልጅ ወደ ሌላ ልጅም ይሰራጫል።
2. ሆኖም ግን፣ ዓላማችን ልጆቹ ላይ ብቻ ያተኮረ አይደለም፣ ይልቁንም፣ በልጆቹ በኩል፣ ወላጆቻቸውን
ወንድሞቻቸውን እና እኅቶቻቸውን መድረስ እንፈልጋለን።
ለ. ከዚህ የልጆችን ሥራ አስፈላጊነት እናያለን፤ የልጆች ሥራ ከቤተ ክርስቲያን ዕድገት ጋር በጣም የተገናኘ ነው።
IV. የልጆችን ሥራ ለመሥራት የተወሰነ መንገድ የለም፤ ለልጆች ሥራ አንድ ገፅታ ብቻ ሊኖር አይገባም፦
ሀ. ለልጆች ሥራ ብዙ ስፍራዎች ሊኖሩ ይገባል፣ ስብሰባዎች በተለያዩ ጊዜያት መደረግ ይችላሉ፣ የልጆችን ስብሰባ
ለማድረግ የተለያዩ ዘዴዎችንም መጠቀም እንችላለን፤ በተጨማሪም ብዙ ግቦች ሊኖሩ ይገባል፣ የማስተማሪያ
ማቴሪያሎቹም እንዲሁ ብዙ ገጽታዎችን መሸፈን አለባቸው፦
1. ብዙ ስፍራዎች መኖራቸው—ስብሰባዎቻቸው ብዙ ስፍራዎች ሊኖሯቸው ይገባል፤ እያንዳንዱ አማኝ የልጆች
ስብሰባ በቤቱ እንዲኖር ቤቱን መክፈት አለበት።
2. የማቴሪያል መኖር—አንዳንድ አጥቢያዎች የሚጠቀሙትን በቪዲዮ የተቀረጹ ማቴሪያሎችን መጠቀም አስበናል፤
ከተለያዩ አገሮች የተወጣጡ ልጆችን ባህላዊ ልብሳቸውን ለብሰው መዝሙሮችን ሲያዜሙ የሚያሳይ ቪዲዮ
ለመሥራት እንፈልጋለን።
3. የብዙ ዓላማዎች መኖር—የልጆቹን ወላጆች ማግኘት እና ወንጌልን ለእነርሱ እና ለዘመዶቻቸው መስበክም ጭምር
እንችላለን፤ ይህ የወንጌል ሥራችን መርህ ነው፤ ብዙ ሰዎችን ባገኘን ቁጥር የተሻለ ይሆናል።
4. የብዙ መንገዶች መኖር—ልጆች ያሏቸው ቤተሰቦች ቤቶቻቸውን ለመክፈት እና ልጆቻቸውን ሌሎች የጎረቤት
ልጆችን እንዲጋብዙ እንዲጠይቋቸው ለማድረግ ተነሣሽነቱን መውሰድ ይችላሉ፤ ልጆች የልጆችን ቪዲዮች ማየት፣
የልጆችን መዝሙሮች መዘመር፣ ወይም ታሪክ መስማት ይችላሉ፤ በሳምንት አንድ ጊዜ የልጆችን ስብሰባ
የማድረጊያው መንገድ ይህ ነው።
5. የተለያዩ ጊዜያት መኖር—ለልጆች ስብሰባዎች የተለያዩ የስብሰባ ጊዜያት ማድረግ የተመረጠ ነው፤ የጊዜው
ሰሌዳው መለዋወጥ የሚችል መሆን አለበት፤ የልጆች ስብሰባዎችን ለማድረግ ልጆች ከትምህርት ቤት ሲወጡ
ያለውን ጊዜ መጠቀም ያስፈልገናል።
ለ. የልጆችን ሥራ የማከናወኛው መንገድ ወንድሞች በልጆች ሥራ ውስጥ ቅድሚያውን በመውሰዳቸው ላይ ይመረኮዛል፦
1. በስብሰባ አዳራሾች ውስጥ ለልጆች ስብሰባ አስተማሪዎችን ለማግኘት ማንኛውንም የተለየ አዘገጃጀቶች ማድረግ
የለብንም፤ ይልቁን፣ መደበኛ በሆነ መልኩ የሚገናኙ ብዙ ወጣት ወንድሞችን እና እኅቶችን አስተማሪ እንዲሆኑ
ማግኘት አለብን፤ እንዲህ አይነቱ አገልግሎት ብዙ የሰው ኃይል አይጠይቅም።
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2. ለልጆች ስብሰባ ማቴሪያል ማዘጋጀት ያስፈልገናል፤ ያለ ዝግጅት የልጆች ስብሰባ ማድረግ የለብንም፦
ሀ. በልጆች ሥራ ውስጥ ቅድሚያውን የሚወስዱ ወንድሞች ማቴሪያል ሊጽፉ እና ሊያዘጋጁ ያስፈልጋል፤ ነገር ግን
የሚጠቀሙበትን ምርጥ መንገድ ቅዱሳን ሊመርጡ ይችላሉ።
ለ. አንዳንድ ቅዱሳን የማስተማሪያ ማቴሪያል ለማዘጋጀት ከተመደቡ፣ ቅዱሳን ያን ያህል መድከም
አይጠበቅባቸውም፤ ከልጆች ሥራ ጋር በተገናኘ መስጠት የምንችለው የተወሰኑ መርሆችን ብቻ ነው፤ እነርሱን
ማከናወን የቅዱሳን ኃላፊነት ነው።
3. የልጆች ስብሰባዎች በብዙ ስፍራዎች፣ በተለያዩ ጊዜያት መደረግ እና የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም ይገባል፤ ሁሉም
ቅዱሳን ይህን ጉዳይ በተመለከተ እንደሚጸልዩ እና በቀላሉ እንደማይወስዱት ተስፋ እናደርጋለን፤ ይህ የሁሉንም
ሰው ትብብር ይጠይቃል—ሐዋ. 1፡14፤ ቆላ. 4፡2፤ ሮሜ. 12፡12።
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