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ታማኝ ጓደኞች
አ

ዳኝ ከሚሰጠን ምስጋናዎች አንዱ “ጓደኞች”  

ብሎ እኛን መጥራቱ ነው። የሰማይ አባቱን ልጆች 

ሁሉ በፍጹም ፍቅር እንደሚያፈቅር እናውቃለን።  

ለእርሱ በሚያደርጉት አገልግሎት ታማኝ ለሆኑት ግን  

ይህን ልዩ ርዕስ ይጠብቃል። ከትምህርት እና ቃል ኪዳን 
84 ያሉትን ቃላቶች አስታውሱ፧ “እና ጓደኞቼ፣ ከዚህ ጀምሮ 

ጓደኞቼ ብዬ እጠራችኋለሁና፣ እንደገናም እላችኋለሁ፣  

ከእነርሱ ጋር በነበርኩበት ጊዜ ወንጌልን ለመስበክ በሀይሌ 

በሚጓዙበት ቀኖች እንደነበሩት ጓደኞቼ ትሆኑ ዘንድ ይህን 

ትእዛዝ ለእናንተ መስጠቴ አስፈላጊ ነው” (ትምህርት  

እና ቃል ኪዳን 84፧77)።
ለእርሱ ሌሎችን ስናገለግል የእርሱ ጓደኞች እንሆናለን።  

እኛ መሆን የሚገባን አይነት ፍጹም የጓደኝነት ምሳሌ ነው።  

ለሰማይ አባቱ ልጆች ጥቅም የሚሆነውን ብቻ ነው የሚፈል 

ገው። የእነርሱ ደስታ የእርሱ ደስታ ነው። ለኀጥያታቸው ሁሉ  

ዋጋን ስለከፈለ፣ የእነርሱን ህመም ሁሉ በእራሱ ላይ ስለወሰደ፣ 

ችግሮቻቸውን ሁሉ ስለተሸከመ፣ እና ፍላጎታቸውን ሁሉ ስለተ

ሰማው፣ የእነርሱን ሀዘን እንደእራሱ ይሰማዋል። የሚያነሳሳ

ውም ኝጹህ የሆነ ነው። ታዋቂነት የሚፈልገው ለእራሱ ሳይሆ

ን ለሰማይ አባቱ ሁሉ ግርማ ለመስጠት ነው። ፍጹም ጓደኛ  

የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሌሎች ደስታን በማቅረብም  

ስለራሱ በፍሱም አያስብም።

የጥምቀት ቃል ኪዳን የገባነውም የእርሱን ምሳሌ በመከ

ተል እርሱ እንደሚያደርገው የእያንዳንዳችንን ሸከም ለመሸ

ከም ቃል ገብተናል (ሞዛያ 18፧8ን ተመልከቱ)።

በሚቀጥለው ትንሽ ቀናት ለእርሱ ጓደኞች የመሆን ብዙ  

እድሎች ይኖራችኋል። ይህም በአቧራማ መንገድ ስንጓዙ  

ይሆን ይሆናል። ይህም በባቡር ውስጥ ስትቀመጡም ይሆን  

ይሆናል። ይህም በቤተክርስትያን ተሰብሳቢዎች መካከል  

ለመቀመጫ ቦታ ስትፈልጉም ይሆን ይሆናል። ከተመለከታች

ሁም፣ ሰው ከባድ ሸከምን ተሸክመው ታያላችሁ።  

የሀዘን ወይም የብቸኛነት ወይም የንዴታ ሸከም  

ይሆን ይሆናል። ይህም ለእናንተ የሚታያችሁ መንፈስ  

ወደልቦች ውስጥ ለመመልከት እንድትችሉ ከጸለያችሁ  

እና ያዘለሉትን እጆች ከፍ ለማድረግ ቃል ከገባችሁ ይሆን  

ይሆናል።

ለጸሎታችሁ መልስምለብዙ አመት ያላያችኋቸውም  

ቢሆን ፍላጎታቸው በድንገት ወደአዕምሮአችሁ የሚመጣና  

የእናንተ እንደሆነ የሚሰማባችሁ የድሮ ጓደኛችሁ ፊትን  

መመልከት ይሆን ይሆናል። ይህም ለእኔ ደርሶብኝ ነበር።  

የድሮ ጓደኞች ከርቀት እና ከብዙ አመቶች ተላልፈው እግዚአ

ብሔር ብቻ ስለሸከሜ በነገራቸው ምክንያት እኔን ለመርዳት  

መጥተው ነበር።

እንደተቀያሪዎች ወደቤተክርስትያኗ ለሚመጡት ታማኝ 

ጓደኞች እንድንሆን እና ተሳታፊነትን ያቆሙት እንድናድን  

ህያው ነብያት ጠይቀውናል። ይህን ለማድረግ እንችላለን፣  

እና አዳኝን ሁልጊዜ ካስታወስንም ይህን እናደርጋለን።  

እርዳታ ለመስጠት እና ሸክርምን ለማስቀለል ስንጥር፣  

እርሱም ከእኛ ጋር ይጥራል። እርዳታ ወደሚፈልጉትም  

ይመራናል። እነርሱ የሚሰማቸውን እንዲሰማንም ይባርከ

ናል። እነርሱን ለማገልገን በምንጥረው ስንጸናም፣ ለእነርሱ 

የሚሰማውን ፍቅር እንዲሰማን ተጨማሪ ስጦታዎች ይሰጠ

ናል። ያም በታማኝነት ደጋግመን እንድንጥር ማበረታታት  

እና ጥንካሬ ይሰጠናል።

እና ወደ ታማኝ ጓደኞቹ መካከል በመልካም የምንመ

ጣበትን ደስታን በጊዜና በሰለአለም ይሰማናል። ያንም  

በረከት ለሁላችንም እና ለምናገለግላቸው ሁሉ እንዲሆን  

እጸልያለሁ።

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  ሐ ም ሌ  2 0 1 0  ( እ . ዓ . ዓ )

በፕሬዘደንት  
ሔንሪ ቢ አይሪንግ

የቀዳሚ አመራር  
የመጀመሪያ አማካሪ
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ከዚህ መልእክት ማስተማር

የቤተሰብ አባላት ቅዱስ መጻህፍትን እና የነብያትን ቃላት  

ሲያጠኑ አንድ ነገርን እንዲፈልጉ ሲጠየቁ ተሳታፊነታቸው  

ትርጉም ያለው ይሆን ይሆናል (Teaching, No Greater 
Call [1999], 55 ተመልከቱ)። አንቀጹን ስታነቡ፣ የቤተሰብ አባላት  

የጌታ ጓደኞች ተብለው ለመጠራት ብቁ እንዲሆኑ የሚረዷቸውን  

መሰረታዊ መመሪያዎች እንዲጠቁሙ ጠይቋቸው። 

Teaching, No Greater Call እንደሚለው፧ “የክርስቶስ አይነት 

ፍቅር ካላችሁ፣ ወንጌልን ለማስተማር በደንብ ትዘጋጃላችሁ።  

ሌሎች ጌታን እንዲያውቁትና እንዲከተሉት ለመርዳት ትነሳሳላችሁ” 
(12)። በአንቀጹ ውስጥ የተሻለ የቤት ለቤት አስተማሪዎች ለመሆን 

የሚረዷችሁን የመመሪያ መሰረቶችን አግኙ። እነዚህን ከጓደኛችሁ 

ጋር ተወያዩአቸው፣ እና በጸሎትም ለምታገለግሏቸው እንዴት  

“ታማኝ ጓደኞች” ለመሆን እንደምትችሉም አስቡበት። 

ወጣቶች

አዲሱ ሰው
በማቲው ኦከቢ

ባለሁበት መገኘት እንደሚገባኝ መሰማቱ ያስቸግረኝ ነበር።  

ቤተሰቤ ከአገሩ አቋርጠው ወደሌላው ቦታ ሄደው ነበር። አሁን 

የምንኖርበት ዎርድ ትልቅ የወጣቶች ቡድን ነበረው. ነገር ግን ይህም 

“አዲሱ ሰው” የምሆንበት የመጀመሪያ ጊዜ ነበር። ከዚህም በላይ  

የሚያከፋውም ወደ አሲስ ትምህርት ቤት መሄድ ነበረብኝ፣ እና  

“በምሳ ጊዜ ከማን ጋር ነው የምቀመጠው?” የሚለው አስተሳሰብ  

በአዕምሮዬ ወዳው መጣብኝ። ምናልባት ከቤተክርስትያን አንድ  

ሰው አያለሁ፣ ነገር ግን እኔ በቡድናቸው ውስጥ እንደሚፈልጉኝ  

ስላላወቅኩኝ በሌሎች የምሳ ቡድን ውስጥ ገፍቼ ለመግባት  

አልፈለኩም ነበር።

የትምህርት ቤት የመጀመሪያ ቀኔ ለረጅም ጊዜ የሚሄድ መሰለ።  

በመጨረሻው የምሳ ደውል ተደወለ። ወደምሳ ክፍል በቀስታ ስገባ፣ 

የማውቀው ሰው እንዳገኝ የሰማይ አባት እንዲረዳኝ ጸለይኩኝ።  

የማቀው ሰም ለማየትም ዞር ዞር አልኩኝ። ማንም አልነበረም።  

ስለዚህ በምሳ ክፍሉ ራቅ ወዳለው ቦታ ላይ ሄጄ በመቀመጥ  

ምሳዬን በላሁ።

በእዛው ቀን በኋላም በህሳብ ክፍል ውስጥ የማውቀው ሰው  

አየሁ። በዛ ቀን ጠዋት ዴቪድን በመንፈሳዊ ትምህርት ቤት  

ውስጥ አይቼው ነበር። የክፍል መመሪያዬን ለመመልከተ ጠየቀኝ  

እና አንድ አይነት የምሳ ክፍል እንዳለን አወቀ። “በምሳ ጊዜ የት  

ነበርክ?” አለኝ።

“በክፍሉ ዳርቻ ተቀምጬ በላሁ” ብዬ መለስኩለት።

“ነገ ና እና ከእኔ ጋር ምሳህን ብላ” አለኝ። 

የእያንዳንዳችንን ፍላጎት ለሚያውቀው እና የእያንዳንዳችንን  

ጸሎት ለሚመልሰው ለሚያፈቅረው የሰማይ አባት ምስጋና አለኝ።  

የጓደኝነትን ክንድ ለመዘርጋት ፈቃደኛ ለሚሆነውም ዳግሞ  

ምስጋና ይሰማኛል። እንደ ጋብዛ አይነት ቀላል የሆነውም ነገር  

ተፅዕኖ ሊኖረው ይችላል።

ልጆች

ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ፍጹም ጓደኛችን

ፕሬዘደንት አይሪንግ ኢየሱስ ፍጹም ጓደኛችን ነው ብለዋል።  

እነዚህም ኢየሱስ ለእኛ ፍጹም ጓደኝነቱን የሚያሳዩበት  

አንዳንድ መንገዶች እነዚህ ናቸው።

ለእኛ የሚሻለንን ይፈልጋል።

እኛ ደስተኛ ስንሆን ደስተኛ ይሆናል።

እኛ ስናዝን ወይም ስንጎዳ ሀዝን ይሰማዋል።

ወደሰማይ አባት እንድንመለስ ዘንድ ለኀጥያቶቻችን ተሰቃይቷል።

ለኢየሱስ ጓደኛ መሆን።

ፕሬዘደንት አይሪንግ ለኢየሱስ ጌደኞች ለመሆን የምንችለው  

ለእርሱ እና ለሌሎች ጓደኞች በመሆን ነው ብለዋል። ጓደኞች  

ለመሆን የምትችሉባቸውን እነዚህን አራት መንገዶች በስዕል ሳሉ።

ያዘነን ሰው ለመርዳት ትችላላችሁ።

ብቸኛ ለሆነም ሰው ጓደኛ ለመሆን ትችላላችሁ።

አንድ ሰውን ወደቤተክርስትያን እንዲመጣ ለመጋበዝ ትችላላችሁ።

ኢየሱስን ሁልጊዜ ለማስታወስ ትችላላልችሁ።

© 2010 በIntellectual Reserve, Inc. መብቶቹ በህግ የተጠበቁ። በዩኤስኤ የታተመ። እንግሊዘኛ የተፈቀደበት፧ 6/09 (እ.አ.አ)። ትርጉም የተፈቀደበት፧ 6/09 (እ.አ.አ)።  
First Presidency Message, July 2010  (እ.አ.አ)። Amharic. 09367 506



1

ቤተሰቦችን እና ቤቶችን ማጠናከር 
ይህን መልእክት አጥኑ፣ እና ትክክል በሆነውም ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩ። እህቶቻችሁን ለማጠናከር  
እና የሴቶች መረዳጃ ማህበርን በህይወታችሁ ውስጥ የሚሳተፍ ክፍል እንዲኖራት ለማድረግ እንዲረዷችሁ ጥያቄዎቹን 
ተጠቀሙባቸው።

ከቅዱስ መጻህፍት፧ ዘፍጥረት 
18፧19; ሞዛያ 4፧15; ትምህርት እና 
ቃል ኪዳን 93፧40; ሙሴ 6፧55–58

በእያንዳንዶቹ እድሎች 
ማጠናከር

“እያንዳንዳችን የተለያዩ የቤተሰብ 

ጉዳዮች አሉን። አንዳንድ ቤተሰቦች  

በቤት ውስጥ እናት እና አባት ከለጆች 

ጋር ይገኛሉ። አንዳንድ የተጋቡ ሰዎች 

በቤታቸው ውስጥ ልጆቻቸው የሉም። 

ብዙ የቤተክርስትያኗ አባላት ያላገቡ  

ናቸው እና ሌሎችም ያላገቡና ልጆች  

ያሏቸው ናቸው። ሌሎችም ብቻቸውን 

የሚኖሩ ባለቤቶቻቸው የሞቱባቸው  

ናቸው።

“ቤተሰቦቻችን ምንም አይነት  

ቢሆኑም፣ ቤተሰቦታችንን ለማጠናከር 

ወይም ሌሎችን ለማጠናከር እያንዳንዳ

ችን ለመስራት እንችላለን።

“[አንድ ጊዜ] ከእህቴ ልጅ እና ከቤተሰቧ 

ጋር በቤቷ ቆይቼ ነበር። ልጆቹ በእዛ ቀን 

ማታልጆች ወደ መኝታ ከመሄዳቸው  

በፊት፣ አጭር የቤተሰብ ምሽት አድርገን 

እና የቅዱስ መጻህፍት ታሪኮችን አነበብ

ን። አባታቸው ስለሌሂ ቤተሰብ እና የእግ

ዚአብሔር ቃል የሆኑትን የብረት በትሮ

ችን በጽኑነት እንዲይዙ ልጆቹን እንዳስ

ተማራቸው ተናገረ።  የብረት በትሩን በፅ

ኑነት መያዛቸው በደህናነት ይጠብቃቸዋ

ል እና ወደ ደስታ ይመራቸዋል። የብረት 

የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ማ ስ ተ ማ ሪ ያ  መ ል እ ክ ት ፣  ሐ ም ሌ  2 0 1 0  ( እ . አ . አ )

በትሩን ከለቀቁ፣ በቆሻሻ ውሀ ወንዝ  

ውስጥ የምስመጥ አደጋም አለ።

“ይህን ለልጆች ለማሳየት፣ እናትየዋ 

ልጆቹ በጽኑነት የሚይዟት “የብረት  

በትር” ሆነች፣ እና አባታቸውም ከደህናነት  

እና ከደስታ ጎትቶ ለመውሰድ እንደሚ

ሞክር ዲያብሎስ ሆነ። ልጆቹ ታሪኩን 

ወደዱት እና የብረት በትሩን በፅኑነት  

መያዝ እንዴት አስፈላጊ እንደሆነም  

ተማሩ። ከቅዱስ መጻህፍት በኋላ፣  

የቤተሰብ ጸሎት ጊዜ ነበር። . . .

“ቅዱስ መጻህፍት፣ የቤተሰብ የቤት 

ምሽት፣ እና የቤተሰብ ጸሎት ቤተሰቦች

ን ያጠናክራል። ቤተሰቦችን ለማጠናከ

ር እና በትክክለኛው መንገድ ላይ  

ለመቆየት እርስ በራስ ለመረዳዳት  

በእያንዳንዱ እድል መጠቀም ያስፈል

ገናል። 1

የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ ፕሬዘደንት 
ሁለተኛ አማካሪ ባርብራ ቶምሰን።

ከታሪካችን
ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ የሴቶች 

መረዳጃ ማህበር ቤተሰቦችን እና  

ቤቶችን የማጠናከር ሃላፊነት ተሰጥቷት 

ነበር። ነብዩ ጆሴፍ ስሚዝ ለመጀምሪያ

ዎቹ የሴቶች መረዳጃ ማህበር ሴቶች  

ይህን አስተምሯቸው ነበር፧ “ወደቤት  

ስትሄዱ ለባለቤቶቻችሁ በንዴት ወይም 

ደግ ባልሆነ ንግግር አታነጋግሯቸው፣  

ነገር ግን ደግነት፣ ልግስና፣ እና ፍቅር  

ከዚህ ጀምሮ ስራዎቻችሁን ያድምቁ።” 2

በ1914 (እ.አ.አ) ፕሬዘደንት ጆሴፍ 

ኤፍ ስሚዝ ለሴቶች መረዳጃ ማህበር  

እህቶች እንደነገሯቸው፣ “ስለቤተሰብ  

በምንም ደንቆሮነት ወይም በትንሽም 

ቢሆን መግባት በማይገኝበት ቦታ . . .  

በእዚያም ይህ ድርጅት ይገኛል ወይም 

ቅርብ ነው፣ እና በዚህ ድርጅት ውስጥ 

መገኘት በሚገባው ፍጥረታዊ ስጦታ  

እና መነሳሳትም እነዚህን አስፈላጊ  

ሀላፊነቶችን በሚመለከት ለማስተማር  

የተዘጋጁ ናቸው።” 3

ማስታወሻዎች
 1. ባርብራ ቶምሰን፣ “His Arm Is Sufficient,” 

 Liahona, ግንቦት 2009, 84።
 2. የቤተክርስትያኗ ፕሬዘደንቶች ትምህርቶች፧  

ጆሴፍ ስሚዝ [2007 (እ.አ.አ)]፣ 482።
 3. የቤተክርስትያኗ ፕሬዘደንቶች ትምህርቶች፧  

ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ [1998 (እ.አ.አ)]፣ 186።
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ምን ማድረግ እንችላለን?

1. የትኛውን የቤተሰቦች እና ቤቶች  

የማጠናከሪያ ሀሳቦችን ከእህቶቻችሁ  

ጋር ትካፈላላችሁ? የግለሰቦች ጉዳዮቻ

ቸውን እታሰላስሉአቸው፣ መንፈስ ሀሳቦ

ችን በአዕምሮአችሁ ያመጣላችኋል።

2. ቤተሰባችሁን እና ቤታችሁን ለማጠ

ናከር በዚህ ወር ምን ነገሮችን ወደፊት 

በማድረግ ለመቀየር ትችላላችሁ?

ለተጨማሪ መረጃዎች ወደ  
www.reliefsociety.lds.org ሂዱ።


