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ክርስቶስን ለማየት 
እንችላለን?

አ
ንድ ማታ አንድ አያት አራት አመት ለሆናት የልጅ ልጁ 

ታሪክ እያነበብላት እያለ ወደላይ ተመለከተችና፣ “አያቴ፣ 

ኮኮቦቹን ተመልከት!” አለችው። ሽማግሌውም ሰው  

በደግነት ፈገግ አለና እንዲህ አላት፣ “ውዴ፣ በቤት ውስጥ ነን ያለ

ነው። በዚህ ውስጥ ምንም ኮኮቦች የሉም።” ነገር ግን ልጅቷ 

ችክ ብላ፣ “በክፍልህ ውስጥ ኮኮቦች አሉ! ተመልከት!” አለች።

አያቷ ወደላይ ተመለከተ እናም ኮርኒሱ በሚያንጸባርቁ  

ብረቶች የተሸፈነ እንደሆነ በመደነቅ ተመለከተ። በአብዛኛው 

ጊዜ የማይታይ ነበር፣ ነገር ግን ብርሀን የሚያንጸባርቀውን  

በአንድ በኩል ሲነካው፣ የኮኮቦች ስፍራ ይመስል ነበር። ለመ

ታየት የትንሽ ልጅ አይኖች ነበር ያስፈለጉት፣ ነገር ግን በእዛ  

ነበሩ። ከዚያም ጊዜ ጀምሮ፣ አያቷ ወደ ዚያ ክፍል ሲገባ እና  

ወደላይ ሲመለከት፣ ከዚያ በፊት ሊመለከተው ያልቻለውን  

ለማየት ይችላል።

አሁን በሙዚቃና በብርሀን ፣ በግብዣና በስጦታ ወደ ተሞሉ 

ወደሌላ አስደሳች የገና ዘመን ውስጥ ደርሰናል። ነገር ግን  

ከሁሉ ህዝቦች ሁሉ እኛ የአዳኝን ስም የያዘችው ቤተክርስቲያን 

አባላት ከዚህ ዘመን የውጪ ገፅታው አሳልፈን ለመመልከት 

እና የዚህ አመትን ልብ የሚማርክ እውነትን እና ወብትን  

መመልከት ያስፈልገናል።

በቤተልሔም ውስጥ ከነበሩት ስንቶቹ አዳኝ በእዚያው በቅ

ርባቸውእንደተወለደ አውቀው ነበር። ከረጅም ጊዜ በፊት ቃል 

ተገብቶበት የነበረው መሲሕ፣ የእግዚአብሔር ልጅ በመካከላ

ቸው ነበር!
መላእክቶቹ ለእረኞቹ ምን እንዳሉአቸው ታስታውሳላችሁ? 

“ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ  

ተወልዶላችኋልና።” እናም ለእራሳቸው እንዲህ አሉ፣ “እንግዲህ 

እስከ ቤተ ልሔም ድረስ እንሂድ እግዚአብሔርም የገለጠልንን 

ይህን የሆነውን ነገር እንይ” (ሉቃስ 2፧11, 15)።
እንደ ድሮው እረኞችም፣ በልቦቻችን እንዲህ ማለት ያስፈ

ልገናል፣ “የገለጠልንን ይህን የሆነውን ነገር እንይ።” በልቦቻችን 

ይህን መፈለግ ያስፈልገናል። የእስራኤል ቅዱስን በግርግም  

ውስጥ፣ በቤተመቅደስ ውስጥ፣ በተራራዎች፣ እና በመስቀል  

ላይ እንየው። እንደ እረኞችም፣ ለታላቅ ደስታ የምሥራች  

እግዚአብሔርን እናመስግን እናም እናሞግስ።

አንዳንዴ ለማየት ከምንችላቸው ነገሮች ሁሉ በጣም አስቸ

ጋሪ የሆነው ከፊት ለፊታችን በሁሉም ጊዜ የሚገኙትን ናቸው። 

በኮርኒሱ ላይ ያሉትን ኮኮቦች ለማየት እንዳልቻለው አያት፣  

እኛም በግልፅ በፊታችን ያለውን ለማየት አንችልም።

እኛ የእግዚአብሔርን ልጅ መምጣት ግርማዊ መልእክ

ትን የሰማነው፣ ስሙን በእራሳችን ላይ የወሰድነውና እንደ ደቀ

መዛሙርቱ የእርሱን መንገድ ለመራመድ ቃል የገባነው—ልቦ

ቻችንን እና አዕምሮአችንን እርሲን ለማየት ሳንከፍት መቅረት 

አይገባንም።

የገና ዘመን በብዙ መንገዶች አስደናቂ ነው። ይህም የደግነት 

የልግስና ስራ እና የወንድማዊ ፍቅር ዘመን ነው። ይህም  

ስለህይወታችን እና የ እኛ ስለሆኑት ብዙ በረከቶች በጥልቅ  

የምናሰላስልበት ዘመን ነው። ይህም የይቅርታ የምንሰጥበት 

እና የምናቀርብበት ዘመን ነው። ሙዚቃንና ብርሀንን፣ ግብዣ

ንና ስጦታዎችን የምንደሰትበት ዘመን ነው። ነገር ግን የዘመኑ 

መንጸባረቅ የሰላም ልዑልን በግርማው ለማየት እንዳንችል 

የሚያስቆመን እና የምናይበትን የሚያስጨልም አይሁን።

ሁላችንም የዚህ አመት የገና ዘመንን የመደሰቻ እና የመከ

በሪያ ጊዜ፣ የሁሉን ቻይ እግዚአብሔር እና የአንድያ ልጁ ኢየሱስ 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ  መ ል እ ክ ት ፣  ታ ህ ሳ ስ  2 0 1 0

በፕሬዘደንት  
ዲየትር ኤፍ ኡክዶርፍ

የቀዳሚ አመራር  
ሁለተኛ አማካሪ
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ክርስቶስ አለምን ያዳኑበት ታምራትን የምንረዳበት ጊዜ  

እናድርገው!

ለየቤት ለቤት አስትማሪዎች ሀሳቦች

1. “የሚያስተኩር ስራዎች ፍላጎትን ለማንቀሳቀስ እና የሚማሩት  

በትምህርቱ ርዕስ ላይ ትኩረት ለማግኘት እንዲረዳቸው ለመጠቀም  

ይቻላል። ... ስዕሎች የትምህርቱን ዋና መልእክት የሚያጠናክሩ  

እና የሚማሩትን እንዲያተኩሩ የሚረዱ አስፈላጊ መሳሪያዎች ናቸው 

(Teaching, No Greater Call [1999],160, 176)። ይህን መልእ

ክት ለመካፈል ስትጀምሩ፣ እንደ ስዕል ማሳየት ወይም ቅዱስ መጻህ

ፍትን የመካፈል አይነት የሚያስተኩር ስራዎችን ለመጠቀም እና  

ይህ እንዴት ከመልእክቱ ጋር እንደሚገናኝ ቤተሰብን ለመጠየቅ  

አስቡበት።

2. “ከዋና አላማዎቻችሁ በጣም አስፈላጊ ከሆነው አንዱ እያንዳ

ንዱን የወንጌል መሰረትን በየቀኑ ጉዳዮች እንዲጠቀሙ ለመርዳት  

ነው። ... ወንጌሉን ሲኖሩበት የሚመጡት በረከቶችን እንዲያገኙአቸው 

የሚማሩትን እርዱ” (Teaching, No Greater Call, 159)።  

ይህን መልእክት ከተካፈላችሁ በኋላ፣ በገና ዘመን በአዳኝ ላይ  

ትኩረት ሲያደርጉ ያጋጠማቸውን ነገሮች የቤተሰብ አባላት እንዲካፈሉ 

ለመጋበዝ አስቡባቸው።

ወጣቶች

የሚስዮን ገና
በሎራን ኩክ

የሙሉ ጊዜ ሚስዮን በነበርኩበት በሁለተኛው ገና፣ እኔና የሚስዮን 

ጓደኛዬ በቅርብ ጊዜ የተጠመቀችውንና ቤተሰቧን ጎበኘን።  

ከጥሩ የገና እራት በኋላ፣ የገና መልእክት አቀረብንላቸው።

ስለዘመኑ እንዲያስታውሱ የሚያደርጋቸውም እንደ ኮኮቦች፣  

ስጦታዎች፣ የክርስቶስ ልደት፣ እና የገና ዛፍ አይነት ነገሮችን እንዲ

ስሉ ቤተሰብን ጠየቅናቸው። ከ2 ኔፊ 19፧6 በተጨማሪ አንዳንድ  

ቅዱስ መጻህፍትን አነበብንላቸው፧ “ህፃንም ተወልዶልናልና፣  

ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና፤ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፤  

ስሙም ድንቅ፣ መካር፣ ሀያል አምላክ፣ የዘለአለም አባት፣  

የሠላም አለቃ ተብሎ ይጠራል።” “Once in Royal David’s 
City” (Hymns, no. 205) የሚባለውም መዝሙር ዘመርን፣  

ስለክርስቶስ ልደት ቪድዮ አየን፣ እና ስለኢየሱስ ክርስቶስ መሰከርን።

ይህም ብዙ ነገሮች የሌሉበት፣ ከቤተሰባችን ከለመድነው የገና  

ግብዣ የተለየንበት ገና ነበር፣ ነገር ግን ስለአዳኝ ስንመሰክር፣ ለእር

ሱና ለመወለዱ ከዚህ በፊት ከነበረኝ በላይ ጥልቅ ፍቅርና ምስጋና  

ተሰማኝ። የሰማይ አባቴን በሙሉ ሚስዮን አገልግሎት የማገለግል

በት ጊዜ የመጨረሻው ገናዬ እንደነበረ ተረዳሁ፣ ነገር ግን የትም  

ብሆን መንፈሱ ስለልጁ ሊመሰክርልኝ እንደሚችል ገባኝ።

ልጆች

ወደ አዳኝ መመልከት

ፕሬዘደንት ኡክዶርፍ በዚህ ገና ስለአዳኝ ህይወት እንድናስታውስ 

የሚረዱን ነገሮች ፈልጉ ብለዋል። ከዚህ በታች ያሉትን የቅዱስ 

መጻህፍት ጥቅሶችን በመመልከት ስለህይወቱ በጣም አስፈላጊ ስለ

ሆኑት ድርጊቶች ተማሩ።

ማቴዎስ 2፧1–2።

ሉቃስ 2፧46።

ማቴዎስ 15፧32–38።

ሉቃስ 8፧49–55።

ሉቃስ 23፧33–34፣ 44–46።

ዮሀንስ 20፧11–20።
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1

የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  መ ል እ ክ ት ፣  ታ ህ ሳ ስ  2 0 1 0  ( እ . አ . አ )

በቤተመቅደስ እና በቤተሰብ ታሪክ  
ስራ ውስጥ የመሳተፈ ሀላፊነታችን
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።

ካለፉት መቶ አመታት ብዙ ህዝቦች 

ስለወንጌሉ እውቀት ሳይኖራቸው 

ሞተዋል። እነዚያም አንዳንድ ህዝቦች 

የእናንተ የቅርብ እና የሩቅ ቤተሰቦቻችሁ 

ናቸው። እነርሱም ቤተሰቦቻችሁን ለማ

ያያዝ እና ለእነርሱም የሚያድነውን ስነ

ስርዓት ለማከናወን የሚያስፈልጋችሁን 

እንድትመረምሩ ይጠብቋችኋል።

ብዙዎቹ የአለም ቤተመቅደሶች ስራ  

የበዛባቸው አይደሉም። ጌታ ልቦቻችሁ  

ወደ አባቶቻችሁ እንደሚዞሩና ስለዚህ  

መላው ምድር በምጽአቱ እንደማይ

ጠፋ ቃል ገብቷል (D&C 2:2–3 ተመ

ልከቱ)።
በቤተመቅደስ ውስጥ እና በቤተሰብ 

ታሪክ ስራዎች ላይ በመሳተፍ ምክንያት 

የምንቀበላቸው የግል በረከቶች አሉ። 

ከእነዚህ አንዱም ቅድመ አያቶቻችሁን 

ስታገለግሉ የሚሰማችሁ ደስታ ነው።  

ሌላውም ለጌታ ብቁነታችሁን የሚገልጸ

ውን የቤተመቅደስ መግቢያ ፈቃድ ለማ

ግኘት ብቁ ስትሆኑ ነው። ይህን ፈቃድ  

የማግኘት እድል በዚህ ቀን ብቁ ያልሆኑ

ት ከኤጲስ ቆጶስ ወይም ከቅርንጫፍ  

ፕሬዘደንት ጋር ወዲያው ብቁ ለመሆን 

እንዲችሉ መስራት ይገባቸዋል። እባካ

ችሁ ይህ በጣም አስፈላጊ የሆነ ብቁነት 

ሳይኖራችሁ አትቅሩ። የኃጥያት ክፍያው 

እውነተኛ እንደሆነ እና ትክክለኛው  

በሆነው መንገድ ንስሀ በመግባት ኃጥያ

ቶች ስርየት ለማግኘት እንደሚችሉ  

እመሰክራለሁ።

በቤተመቅደስ እና በቤተሰብ ታሪክ ስራ 

ላይ ስንሳተፍ፣ በፈተናችን እንዲያፅናናን 

እና በአስፈላጊው ውሳኔዎቻችን እንዲመ

ራን መንፈስ እንደሚኖረን እርግጠኛ  

ነን። የቤተመቅደስ እና የቤተሰብ ታሪክ 

ስራ እርዳታ የመስጠት ስራችን ወይም 

ለቅድመ አያቶቻችን የምናገለግልበት  

የስራ ክፍላችን ነው።

ጁሊ ቤክ፣ የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 
ፕሬዘደንት።

ከቅዱስ መጻህፍት 
ሚልክያስ 4፧5–6; 1 ቆሮንጦስ 

15፧29; 1 ጴጥሮስ 3፧18–19; D&C 
110፧13–16; 128፧24

ከታሪካችን
“ነቢዩ ጆሴፍ እንዳለው፣ ‘ጌታ ከሰጠን  

ሀላፊነቶች ታላቁ ሙታኖቻችንን መፈለግ  

ነው’ (History of the Church, 6:313)።  

ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ፣ የሴቶች መረዳጃ 

ማህበር እህቶች ይህን ታላቅ ስራ ደግፈ

ዋል። በ1842 (እ.አ.አ) ፣ ሴራ ኤም ኪም 

ባል የቤተመቅደስ ሰራተኞችን ለመርዳት 

የነበራት ፍላጎት የሴቶች ቡድኖች በው

ጤታማነት ለማገልገል እንዲችሉእራሳ

ቸውን እንዲያደራጁ ገፋፋቸው። መሰብ

ሰብ ሲጀምሩ፣ ነቢዩ... የክህነት ስልጣን 

ንድፍን በመከተል የሴቶች መረዳጃ  

ማህበርን አደራጀ። ከዚያም ጊዜ ጀምሮ፣ 

የሴቶች መረዳጃ ማህበር እህቶች የናቩ 

ቤተመቅደስ ስራን ለማከናወን ረዱ።

“በ1855 (እ.አ.አ) ቅዱሳን ወደ ዩታ  

ከደረሱ ከስምንት አመት በኋላ፣ የመን

ፈስ ስጦታ ቤት ተመሰረተ። የመጀመሪ

ያው የሴቶች መረዳጃ ማህበር አባል  

ከነበሩት አንድ የነበሩት እና የዚያን ድር

ጅት መዝገብ የጠበቁት እላይዛ አር  

ስኖው በፕሬዘደንት ብሪገን ያንግ 

በ1866 (እ.አ.አ) እንደ ሴቶች መረዳጃ  

ማህበር አጠቃላይ ፕሬዘደንት ተጠርተው 

ነበር። እርሳቸው እና ሌሎች እህቶች  

በመንፈስ ስጦታ ቤት ውስጥ ታማኝ  

ሰራተኞች ነበሩ። ከዛም፣ የሴይንት  

ጆርጅ፣ የሎገን፣ እና የማንታይ ቤተመቅ

ደሳት ሲጨረሱ፣ እነዚህ እህቶች ወደእያ

ንዳንዱ ቤተመቅደስ ለሙታን ስራዎችን 

ለማከናወን ተጓዙ። 1

ማስታወሻ
 1. Mary Ellen Smoot, “Family History: A Work 

of Love,” Ensign, መጋቢት 1999, 15።

ምን ማድረግ እችላለሁ?
1. እህቶቼን ቅድመ አያቶቻቸውን ፈል

ገው ለማግኘት እና የቤተመቅደስ ስራ

ዎቻቸውን ለማከናወን እንዲችሉ እን 

ዴት ለመርዳት እችላለሁ? የእያንዳን

ዷን እህት ጉዳይ የሚያስፈልጋትን እን

ዴት ለማሟላት በምታሰላስሉበት ጊዜ 

አስቡ። የቤተሰብ ታሪክ ስራ አዲስን፣  

የምትመለስን፣ እና ሁልጊዜም ተሳታፊ 

ያልሆኑትን አባላት እንደሚያጠናክር  

አስቡበት።

2. የቤተመቅደስ እና የቤተሰብ ታሪክ 

ስራ መቼ አፅናንቶኛል ወይም በአስፈላጊ 

ውሳኔዎች ላይ መርቶኛል?

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