
 

 Jumapili ya tarehe 28 Machi 2021 ni Siku ya Maombi ya 
Kimataifa kwa Watoto na Vijana, na kaulimbiu ya 
mwaka huu ni ‘Kuonwa na Kusikika’. Kuna msemo, 
uliotokea Uingereza karne ya 15, kwamba ‘watoto 
wanapaswa kuonekana na si kusikika.’ Hata hivyo, 
tunaamini kwamba vijana wanapaswa kuonekana na 
kusikilizwa katika makanisa yetu; tunaamini sauti za 
watoto na vijana ni muhimu kwa uhai wa kanisa na 
kwamba Mungu anaweza na anazungumza na kufanya 
kazi kupitia vijana kujenga Ufalme wake kwa njia za 
kushangaza. 

Tunakuhimiza utumie angalau baadhi ya mapendekezo 
yafuatayo kuhusisha watoto na vijana katika ibada yako 
katika Jumapili hiyo, na pia katika siku za mbeleni 
kwaajili ya uhai wa kanisa lako kusonga mbele. Fanya 
kazi na vijana wako na viongozi wao kupanga hili na 
hakikisha sauti zao zinasikika kama sehemu ya 
mchakato huu. Ikiwa inasaidia, tumia hati ya 'Utafiti wa 
ibada' kama mwongozo wa kukusanya maoni na 
mapendekezo kutoka kwa watoto na vijana wako 

MAOMBI 
Kwa kuwa ni Siku ya Kimataifa ya Maombi ya Watoto na 
Vijana, ni muhimu kufanya maombi kuwa sehemu ya 
huduma. Hapa kuna njia tofauti ambazo unaweza 
kutumia kulifanya hii:  

• Elekeza  watu wazima katika katika kikao chako 
waweke duara nyuma ya watoto na vijana wako 
kuwaombea.  

• Kabla ya ibada, zungumza na watoto na vijana 
katika kikao chako kujadili mahitaji yao. Waulize ni 
nini wanaona kama changamoto zinazowakabili 
katika jamii yako. Hizi zinaweza kutajwa wakati wa 
ibada ili kuombewa. Unaweza kuugawa mkutano 
katika vikundi vidogo kuwaombea vijana.  

• Elekeza watoto na vijana kuandika maombi juu ya 
maswala yanayowaathiri vijana ambayo wangeweza 
kuombea katika madabahu wakati wa ibada.  

• Ikiwa hauna watoto wowote au vijana katika kikao 
chako, tumia muda kuombea watoto na vijana 
katika jamii yako, nchi yako na ulimwengu wote. 
Fanya utafiti juu ya maswala maalum 
yanayowakabili vijana katika kila moja ya maeneo 
haya ambayo watu wangeweza kuombea. 

USHUHUDA 
Wape nafasi baadhi ya vijana kueleza kuhusu yale 
ambayo Mungu amefanya katika maisha yao wakati wa 
ibada. Ushuhuda unaweza kuwa wa moja kwa moja au 
uliorekodiwa mapema ikiwa unayo njia ya kufanya 
hivyo. 

 

MUZIKI 
• Waambie vijana wako wachague nyimbo 

wanazoweza kuimba kwenye ibada. Ikiwa wana 
uwezo au wako tayari kufanya hivyo, wangeweza 
pia kuimba na kuongoza nyimbo za kuabudu. 

• Jumuisha nyimbo za kufurahisha, ambazo watoto 
wanaeza kushiriki pia wapatie vifaa vya msingi 
(ngoma, chekeche, matari, n.k.) ili wacheze. 

 

MAONESHO YA SANAA 
• Elekeza vijana waigize shairi, kucheza, maigizo, 

nyimbo, n.k., kuelezea nini maana ya wao kusikia na 
kuthaminiwa. 

 

UJUMBE 
• Tumia Maandiko, mada na maswali yaliyomo katika 

nyenzo ya kujifunza ili kuandaa ujumbe unaofaa 
kwa ibada yako. 

•  Ikiwa kuna kijana anayetaka, anaeweza kutoa 
ujumbe. Fanya kazi nao kuandaa ujumbe ikiwa ni 
muhimu, hakikisha wanahisi wanaungwa mkono na 
kutiwa moyo. 

• Kama sehemu ya ujumbe, watie moyo watu wazima 
katika kutaniko lako kutafakari jinsi wanavyoweka 
nafasi kwa vijana kuonekana na kusikika katika 
maisha yao na katika kanisa lako. Unaweza kuwatia 
moyo kuwaza njia moja ambayo watajihakikishia 
kufanya hili vyema kila wakati. 
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