
1

ጌታ ሚስዮኖችን 
ይፈልጋል

ባ
ለፈው ጥቅምት አጠቃላይ ጉባኤ ለተጨማሪ 

ሚስዮኖች ጥሪ አድርጌአለሁ። እያንዳንዱ ብቁ የሆነ 

ወጣት ወንድ በሚስዮን ለማገልገል ይዘጋጅ። 

እንደዚህ አይነት አገልግሎት የክህነት ስልጣን ሀላፊነት—

ጌታ ብዙ ከተሰጠን ከእኛ የሚጠብቅብን ሀላፊነት ነው። 

ወጣት ወንዶች፣ እንደሚስዮን ለማገልገል እንድትዘጋጁ 

እመክራችኋለሁ። እራሳችሁን የጸዳ እና ንጹህ እንዲሁም 

የጌታ ወኪል ለመሆን ብቁ አድርጉ። ጤንነታችሁንና 

ጥንካሬአችሁን ጠብቁ። ቅዱስ መጻህፍትን አጥኑ። 

በሚገኝበትም፣ በሰምነሪና በእንስትቲዮት ተሳተፉ። ለሚስዮን 

መመሪያመፅሐፍ የሆነውን Preach My Gospel እወቁት።

እህቶች፣ወጣት ወንዶች በሙሉ ጊዜ ሚስዮን ለማገልገል 

እንዳላቸው እንደዚህ አይነት የክህነት ስልጣን ሀላፊነት 

እናንተ ባይኖራችሁም፣ እናንተም እንደ ሚስዮኖች 

ታላቅ ዋጋ ያለው እርዳታ ለመስጠት ትችላላችሁ፣ እናም 

አገልግሎታችሁንም እንቀበላለን። 

በእድሜ ለገፋችሁ ለቤተክርስቲያኗ ወንድሞችና እህቶች፣ 

ጌታ በጣም ብዙዎቻችሁ እንደ ሙሉ ጊዜ ሚስዮኖች 

እንድታገለግሉ ይፈልጋችኋል። የተጋቡ ሰዎች ሚስዮን 

ለማገልገል በምትችሉበት ጊዜ ላይ ካልሆናችሁ፣ አሁን 

ጉዳያችሁ በሚፈቅድበት ጊዜ እናንተና ባለቤታችሁ ይህን 

ለማድረግ ለምትችሉበት ቀን ተዘጋጁ። አብራችሁ በመምህሩ 

ስራ ለሙሉ ጊዜ አገልግሎት በመስጠት ከምታገኙት አስደሳች 

መንፈስና የስሜት እርካታ አይነት ደስታ በህይወታችሁ 

የምታገኙበት ብዙ  ሌሎች ጊዜዎች አይኖሩም።

አሁን፣ በፍጥረታችሁ የምታፍሩ ወይም ለአገልግሎት ጥሪ 

መስል ለመስጠት እራሳችሁ ብቁ እንደሆናችሁ የማትመለከቱ 

ትሆናላችሁ። ይህ የጌታ ስራ እንደሆነ፣ እና በጌታ ስራ ላይ 

እያለን፣ ለጌታ እርዳታ መብት እንዳለን አስታውሱ። ጌታ 

ጀርባን የሚያርፍበትን ሸከም ለመሸከም እንዲችል 

ያዘጋጃል።

ሌሎች ፣ ምንም እንኳን ለማገልገል ብቁ ቢሆኑም፣ ሌሎች 

አስፈላጊ የሆኑ በመጀመሪያ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ 

ይሰማቸዋል። የጌታን ቃል ኪዳን አስታውሳለሁ፧ “ያከበሩኝን 

አከብራለሁ” (1 ሳሙኤል 2፧30)። ማንኛችንም እንደ 

አምላኪ በጎ አድራጊ አገልጋዮች ከማገልገላችን በላይ የሰማይ 

አባታችንን እና አዳኛችንን የምናከብርበት የለም።

ወደ ፖላንድ ሚስዮንን እንዲፈፅሙ የተጠሩት የጁሊዩዝ 

እና ዶርቲ ፉሴክ የሚስዮን አጋጣሚም የዚህ አይነት ምሳሌ 

ነው። ወንድም ፉሴክ በፖላንድ የተወለዱ ነበሩ። ቋንቋውን 

ያውቃሉ። ህዝቡን ይወዳሉ። እህት ፉሴክ በእንግሊዝ 

የተወለዱ፣ ስለ ፖላንድና ስለ ህዝቧ ብዙም የማያውቁ 

ነበሩ። በጌታ በማመን፣ ወደተመደቡበት ስራ ሄዱ። ስራው 

ብቸኛ፤ ሀላፊነቱም ታላቅ ነበር። በእዚያም ጊዜ የሚስዮን 

ስራ በፖላንድ አልተመሰረተም ነበር። ለፉሴክ ቤተሰብ 

የተመደበው ስራ የሚስዮን ስራ እንዲመሰረት መንገድን 

እንዲያዘጋጁ ነበር። 

ሽማግሌ እና እህት ፉሴክ በተመደቡበት ስራ ታላቅነት 

ምክንያት ተስፋ ቆርጠው ነበር? ለጥቂትም ጊዜ ቢሆን 

ተስፋ አልቆረጡም። ጥሪአቸው ከእግዚአብሔር እንደነበር 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  ጥ ር  2 0 1 1  ( እ . አ . አ )

በፕሬዘደንት  
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አውቀው ነበር። ለመለኮታዊ እርዳታው ጸለዩ፣ እናም በሙሉ 

ልባቸውም በስራቸው ላይ አተኮሩ።

ከጊዜም በኋላ የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ቡድን አባል 

ሽማግሌ ራስል ኤም ኔልሰን፤ በዚያ ጊዜ የሰባዎቹ ቡድን አባል 

የነበሩት ሽማግሌ ሀንስ ቢ ሪንገር፤ እና እኔ ከሽማግሌ ፉሴክ 

ጋር አብረን በመሄድ በፖላንድ መንግስት ውስጥ የሀይማኖት 

ጉዳይ ሚንስቴር ከሆኑት ከአዳም ዎፓትካ ጋር ተገናኘን። 

እንዲህም ሲል ሰማነው፣ “ቤተክርስቲያናችሁ በዚህ ተቀባይነት 

አለው። ግንባችሁን ገንቡ፤ ሚስዮናችሁን ላኩ።” ወደ ጁሊዩዝ 

ፉሴክ በመጠቆም፣ “ይህ ሰው ቤተክርስቲያናችሁን በደንብ 

አገልግሏል። ለምሳሌውና ለስራው ምስጋና ይሰማችሁ።”

እንደ ፉሴክ ቤተሰብም፣ በጌታ ስራ ውስጥ፡ማድረግ 

የሚገባንን እናድርግ። ከእዚያም እንደ ጁሊዩዝና ዶርቲ ፉሴክ 

መዝሙርን እናስተጋባ፧

“ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሠራ ከእግዚአብሔር ዘንድ 

ነው።

“. . . የሚጠብቅህም አይተኛም።

“እነሆ፥ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም 

አያንቀላፋምም” (መዝሙር 121፧2–4)።

ከዚህ መልእክት ማስተማር።

 Teaching, No Greater Call  “በወንጌል መሰረታዊ 

መመሪያዎች መኖር እንዴት ህይወታችሁን እንደባረከላችሁ 

የግለሰብ አጋጣሚን ተካፈሉ። የምታስተምሯቸውን የእራሳቸውን 

አጋጣሚ እንዲካፈሉ ጋብዟቸው” ይላል። ይህን መልእክት አንብቡ 

ከእዚያም ማን በሚስዮን እንዲያገለግል ፕሬዘደንት ሞንሰን 

እንደጠየቁ የቤተሰብ አባላትን ጠይቁ። በሙሉ ጊዜ ሚስዮንነት 

በማገልገል እናንተ ወይም ሌሎች ስለነበራቸው አጋጣሚ 

ተካፈሉ። ወይም ወደፊት እንዴት በሙሉ ጊዜ ሚስዮን ለማገልገል 

ያላችሁን አላማ ተካፈሉ። የቤተሰብ አባል አላማቸውንና ጥሩ 

አጋጣሚዎቻቸውን እንዲካፈሉ ጠይቁ።

ወጣቶች

የወደፊት ብስክሌት
በፒተር ኤቭንስ እና ሪቻርድ ኤም ሮምኒ

ብዙ ወጣት ወንዶች በሚስዮን ለማገልገል በገንዘብ 

ይዘጋጃሉ። በአፍሪካ ውስጥ የዚህ ዝግጅት ክፍል ለፓስፖርት 

ብቁ ገንዘብ ማጠራቀም ነው። ሴድሪክ ሺአምቢኔ የሚያስፈልገውን 

ገንዘብ እቅድ በመስራት አገኘ፣ ይህም በብስክሌቱ የተሸከመውን 

ሙዝ በመሸጥ ነበር።

ሴድሪክ በሉፑታ፣ በካንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ውስጥ ይኖር 

ነበር። እርሱም በሉፑታ አውራጃ ውስጥ ካሉት 45 ወጣት ወንዶች 

መካከል ወደ ሚስዮን ለመሄድ ለፓስፖርት ገንዘብ ለማጠራቀም 

የሚሰራ ነበር። በካንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ውስጥ ፓስፖርት 

205 ዶላር ያስከፍላል፣ ይህም ቤትን ለመገንባት ከሚያስፈልገው 

ገንዘብ ቱለት ሶስተኛው ያህል ነው።

ነገር ግን ሴድሪክ ተስፋ አልቆረጠም። የሚስዮን ገንዘቡን 

በብስክሌቱ ከ15 እስከ 30 ኪሎ ሜትር ከሉፑታ ሙዝ 

ወደሚገዛበት ትንሽ መንደሮች በመጓዝ፣ ከእዚያም ሙቅ በሆነው 

በአፍሪካ ሜዳ ላይ፣ ቢስክሌቱ በሙዝ ሸክም ተሞልቶ ወደ 

ከተማው ፍሬውን ለመሸጥ ይሄድ ነበር። በየሳምንቱ ከ180 ኪሎ 

ሜትር በላይ በአሸዋማ መንገዶች ተጓዘ፣ እናም በሸከሙ ምክንያት 

የወደቀው አንድ ጊዜ ብቻ ነበር።

ለጥረቱ ሴድሪክ በየሳምንቱ $1.25፣ ወይም በአመት 65 ዶላር 

አገኘ። ፓስፖርትን ለማግኘት ገንዘብ ለማጠራቀም አራት አመት 

ፈጀበት፣ ነገር ግን የማገልገል ጥሪን መልስ ለመስጠት የተዘጋጀ 

ስለነበረ ወደፊት የሙሉ ጊዜ ሚስዮንነት እንዳለው ያውቅ ነበር።

ልጆች

በወጣትነቴ እያለሁ እዘጋጃለሁ

ልጆች ፕሬዘደንት ሞንሰን ለሚስዮን አገልግሎት እንዲዘጋጁ 

የሰጡትን ጥሪ ለማስታወስ እንዲረዳቸው ከዚህ በታች 

የሚገኘውን የሰርትፊኬት ለልጆቻችሁ እንዲፈርሙት እና 

ምናልባት በክፍላቸው ግድግዳ ወይም በማስታወሻ መጽሀፋቸው 

ላይ እንደማስታወሻ እንዲያስቀምጡት አዘጋጁላቸው።

እዘጋጃለሁ
ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን በሚስዮን ለማገልገል 

እንድዘጋጅ ጠርተውኛል። እኔም፧

• እራሴን የጸዳ እና ንጹህ እንዲሁም የጌታ ወኪል ለመሆን 

ብቁ አደርጋለሁ።

• ደህንነቴን እና ጠካሬዬን እጠብቃለሁ።

• እጸልያለሁ እናም ቅዱስም መጻህፍትን አጠናለሁ።

በሚስዮን ለማገልገል እዘጋጃለሁ።

(ፊርማ)
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እላይዛ አር ስኖው ነቢዩ ጆሴፍ 

ስሚዝ ይህን እንዳስተማረ 

ያስታውሳሉ “የሴቶች መረዳጃ ማህበር 

ስም የዚህ ዘመን ቢሆንም፣ ማህበሩ 

የጥንት መጀመሪያ ያለው ነው።” 1

የሰማይ አባት እና ልጁ ኢየሱስ 

ክርስቶስ ጆሴፍ ስሚዝን ጎበኙ፣ እናም 

በእርሱ በኩል የወንጌል ሙሉነትን 

በምድር ላይ ደግመው መለሱ። የሴቶች 

መረዳጃ ማህበርም የዚህ ዳግም 

መመለስ ክፍል ነበር። የቤተክርስትያኗ 

መደራጀት እህቶች እስከሚደራጁ ድረስ 

የተፈጸመ አልነበረም። 2

በሚቀጥሉት ወሮች፣ እያንዳንዱ 

የሴቶች የቤት ለቤት ማስተማሪያ 

መልእክት ስለሴቶች መረዳጃ ማህበር 

ታሪክና ዳግም በተመለሰው ወንጌል 

ውስጥ ያለውን ክፍል በተጨማሪ 

ለመማር እድል ይሰጠናል። ለብዙ 

ምክንያቶች፣ ታሪካችንን ማስተዋል 

አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን መሰረታዊ  

አቢይ ነው። 

መጀመሪያ፣ ታሪካችንን ማስተዋል 

መሆን የሚያስፈልገንን የእግዚአብሔር 

ሴቶች እንድንሆን ያነሳሳናል። ክብር 

የሆኑትን የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ሴቶች 

ምሳሌን በመከተል፣ ከድሮ እንዴት 

ወደፊት ለመቋቋም እንደምንችል 

እንማራለን። 3

ሁለተኛ፣ በድሮው ቤተክርስትያን 

የነበሩት አንድ አይነት መመሪያዎች የዛሬ 

መሰረታዊ መመሪያዎቻችን እንደሆኑ 

ታሪካችን ያስተምራል። ይህ እውቀት እና 

እምነትንና የግል ጻድቅነትን ለማሳደግ፣ 

ቤተሰቦችን እና ቤቶችን ለማጠናከር፣ 

እና እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን 

ለመርዳት ያሉን አላማዎቻችን የአሁን 

ጊዜን ከድሮ ጋር ያቀራርባል።

የሴቶች መረዳጃ ማህበር ታሪክና ቅርስ
ይህን መዝገብ አጥኑ እና ተገቢ ከሆነ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን ለማጠናከር እና የሴቶች 
መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ ጥያቄዎቹን ተጠቀሙባቸው።

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

ሶስተኛ፣ ታሪካችንን ታላቅ ዋጋ 

ስንሰጠው፣ የመንፈሳዊ ቅርሳችንን 

በተሻለ መንገድ ለመካፈል እንችላለን። 

የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 

የሆኑት ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ አይሪንግ 

እንዳሉት፧ “ሌሎች የልግስና ስጦታን 

እንዲቀበሉ ስትረዱ ቅርሱን አሳልፋችሁ 

ትሰጣላችሁ። . . . የሴቶች መረዳጃ 

ማህበት ታሪክ የተመዘገበው በቃላት 

እና በቁጥሮች ነው፣ ነገር ግን ቅርሱ 

የሚተላለፈው ከልብ ወደልብ ነው።” 4

በመጨረሻም፣ ታሪካችንን 

ማስተዋል የሴቶች መረዳጃ ማህበት 

ውጤታማ ክፍል እንዲያደርገን 

ይረዳናል። ፕሬዘደንት ስፔንሰር ደብሊው 

ኪምባል [1895–1985 (እ.አ.አ)] 

እንደገለጹት፣ “ስለድሮ ጥልቅ አስተያየት 

ያላቸው ሴቶች ጻድቅ የሆነ ወደፊትን 

ለመፍጠር ሀሳብ ይኖራቸዋል።” 5

ጁሊ ቤክ፣ የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 
ፕሬዘደንት።

ከቅዱስ መጻህፍት
አስቴር 9፧28–29፤ ሮሜ 16፧1–2፤ 

አልማ 37፧8፤ ሞሮኒ 7፧45–47

ከታሪካችን
“የሴቶች መረዳጃ ማህበር የጌታ 

የሴቶች ድርጅት ነው።” 6 እንደነቢይነቱ፣ 

ጆሴፍ ስሚዝ የሴቶች መረዳጃ 

ማህበራትን በመጋቢት 17፣ 1842 

(እ.አ.አ) አደራጀ። በመጀመሪያው 

ስብሰባ የነበሩት ትንሽ እና የተለያዩ 

ቡድኖች እንደአሁኑ የሴቶች መረዳጃ 

ማህበር እህቶች መለኮታዊ ሴቶች 

ነበሩ። “ታናሾቹ ወጣቶች ነበሩ፣ እና 

በእድሜ ታላቅ የሆኑትም በሀምሳ 

አመታቸው የነብሩ ሴት ነበሩ። 

አስራ አንዱ ሴቶች የተጋቡ፣ ሁለቱ 

ባለቤቶቻቸው የሚቱባቸው፣ ስድስቱ 

ያልተጋቡ ነበሩ፣ እና የአንዷ ሴት የጋብቻ 

ሁኔታ አይታወቅም። ትምህርታቸው 

እና የድሮ ታሪካቸው፣ ልክ እንደ 

የገንዘብ ጉዳያቸው፣ የተለያየ ነበር። ይህ 

ልዩነታቸው የድርጅቱ አባላት ቁጥር 

እያደገ በሄደበት ጊዜ በብዛት ይጎላል፣ 

ነገር ግን እነርሱ አንድ ነበሩ እናም 

ለመሆንም ይቀጥላሉ።” 7
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ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. የምጎበኛቸው እህቶች የልግስና 

ስጦታን እንዲቀበሉ ለመርዳት ምን 

ማድረግ እችላለሁ?

2. የእራሴን ጻድቃዊ ወደፊት ከመስራት 

ከዚህ ወር ጀምሮ ምን ማድረግ 

እችላለሁ? ለቤተሰቤስ? ለሌሎችስ?

ለተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወደ 
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