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ደስታችሁ እንዴት  
ታላቅ ይሆናል

ሌ
ሎች በዳግም የተመለሰውን የኢየሱስ ክርስቶስ ወን 

ጌልን በልባቸው ለመውሰድ እንደረዳችሁ በማወቅ 

በላይ የሚበልጥ አስደሳችና ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ 

ብዙ ደስታዎች የሉም። ይህን አይነት ደስታ ለማግኘት እያን 

ዳንዱ የቤተክርስቲያኗ አባላት እድል አላቸው። ስንጠመቅ፣ 

“በሁሉም ጊዜ በሁሉም ነገር የእግዚአብሔር ምስክር በመሆን 

]እንቆም] ዘንድ፣ እናም በጌታ [እንድን] ዘንድ እስከሞትም 

ድረስ እንኳን በሁሉም ቦታ [እንኖር] ዘንድ፣ እናም ዘለዓለ 

ማዊ ህይወትም [ይኖረን] ዘንድ እናም የፊተኛውን ትንሳኤ 

ከሚያገኙት ጋርም [እንቆጠር] ዘንድ” ቃል ኪዳን ገብተናል 

(ሞዛያ 18፧9)።

አባላት በሙሉ ፣ የትም ቢሆኑ እና ለስንት ጊዜም ህይወት 

ቢኖራቸው፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ወደ አለም ለመ 

ውሰድ ለቤተክርስቲያኗ የተሰጠውን ሀላፊነት ክፍል ተቀብለ 

ዋል። ጌታ በግልፅ እንዲህ ብሏል፧ “እነሆ፣ የላኳችሁ እንድት 

መሰክሩ እና ሰዎችን እንድታስጠነቅቁ ነው፣ እናም የተጠነቀቀ 

ሰው ጎረቤቱን ማስጠንቀቁ አስፈላጊ ነው” (ትምህርቶች እና 

ቃል ኪዳን88:81)። የሙሉ ጊዜ ሚስዮኖች የቤተክርስቲያኗ 

አባል ያልሆኑትን ለማስተማር ሀይል አላቸው። የቤተክርስቲ 

ያኗ አባላት ጌታ ሚስዮኖች እንዲያስተምሯቸው ያዘጋጃቸውን 

ለማግኘት ሀይል ይኖራቸዋል።

ጌታ በአካባቢያችን ሰዎችን ለማስተማር እንዳዘጋጀ እም 

ነት ሊኖረን ያስፈልገናል። ማን እንደሆኑና መቼ እንደሚዘጋጁ 

ያውቃል፣ እናም በመንፈስ ቅዱስ ሀይል ወደ እነርሱ ሊመራንና 

እንዲማሩ የምንጋብዝበትን ቃላት ሊሰጠን ይችላል። በ1832 

(እ.አ.አ) ለሚስዮን ጌታ የሰጠው ቃል ኪዳን እኛ የተዘጋጁ 

ሰዎችን በሚስዮን እንዲማሩ ለማግኘት በተሰጠን ሀላፊነትም 

ደግሞ የሚሰጠን ቃል ኪዳን ነው፧ “እውነትን እና የሚሄድ 

በትን መንገድ የሚያስተምረውን አፅናኝንም እልክለታለሁ፤ 

እናም ታማኝ ከሆንውም፣ እንደገናም በነዶም አነግሰዋለሁ” 

(ትምህርቶች እና ቃል ኪዳን 79:2-3)።

ለታማኝ ሚስዮን ቃል የተገባው ታላቅ ደስታም ለእኛም 

ልባችንን ወደ ሚስዮን ስራ ለምንሰጠው ታማኝ አባሎች 

ተሰጥቷል።

“እናም አሁን፣ ወደ አባቴ ቤት ባመጣችሁት አንድ ነብስ 

ደስታችሁ ታላቅ ከሆነ፣ ወደ እኔ ብዙ ነብሶችን ብታመጡ 

ደስታችሁ ምን ያህል ይሆናል!

“እነሆ፣ ወንጌሌ እና አለቴ እናም ደህንነቴ በፊታችሁ ነው።

“እንደምትቀበሉ በማመን በእምነት አባቴን በስሜ ጠይቁ 

እናም ለሰው ልጆች አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ሁሉ የሚገልጠ 

ውን መንፈስ ቅዱስ ይኖራችኋል”(ትምህርቶች እና ቃል ኪዳን 

18:16-18)።

ለመማር የተዘጋጁትን ለማወቅና ለመጋበዝ ከሚረዳን 

ከመንፈስ ቅዱስ በተጨማሪ፣ ጌታ እንዲመሩን መሪዎችን 

ጠርቷልም አሰላጥኗልም። በየካቲት 28 ቀን 2002  (እ.አ.አ) 

በተጻፈው ደብዳቤ፣ ቀዳሚ አመራር የሚስዮን ስራን ከፍ 

ተኛ ሀላፊነት በኤጲስ ቆጶሶችና በዎርዶች ላይ አሳርፈዋል። 1 

በዎርድ ወይም በግርንጫፍ ሸንጎ እርዳታ፣ የክህነት ስልጣን 

አመራር ኮሚቴ የሚስዮን እቅድ ያዘጋጃሉ። በእዚያም እቅድ 

ውስጥ አባላት እንዴት ለመማር የተዘጋጁትን ለማግኘት 

እንደሚችሉ ሀሳቦችን አሉ። እንደ ዎርድ ወይም ቅርንጫፍ 

የሚስዮን መሪ የተጠራም ሰው አለ። ያም የሚስዮን መሪ 

ከሙሉ ጊዜ ሚስዮኖችና ከተመራማሪዎች ጋር ቅርብ ግንኙነት 

አለው።

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

በፕሬዘደንት  
ሔንሪ ቢ አይሪንግ

የቀዳሚ አመራር  
የመጀመሪያ አማካሪ 
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ሰዎችን ሚስዮኖች እንዲያስተምሯቸው የማግኘት 

ሀላፊነታችሁን ለማሟላት የሚረዷችሁ ብዙ መንገዶች አሉ። 

ቀላሉም መንገድ ከሁሉም የሚበልጥ ነው።

በመንፈስ ቅዱስ ለመመራት ጸልዩ። ከአካባቢያችሁ 

መሪዎችና ሚስዮኖች ጋር ተነጋገሩ፣ የእነርሱን ሀሳቦች ጠይቁ 

እናም እንደምትረዷቸውም ቃል ግቡላቸው። በዚህ ስራ ላይ 

ከእናንተ ጋር ያሉትንም አበረታቱ። በምትሉት እና ምታደር 

ጉት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እና እግዚአብሔር ጸሎቶችን 

እንደሚመልስ በሁሉም ጊዜ ምስክር ሁኑ።

ለመመሪያ በምትጾሙና በምትሰሩበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ 

እውነትን ለሚፈልጉት መንፈስ ቅዱስ እንደሚመራችሁ 

እመሰክራልሁ። በእራሴ አጋጣሚም ደስታቹ ወንጌልን ወደ 

ልባቸው ለመውሰድ እና በእምነት ለመፅናት ከመረጡት ጋር 

ዘለአለማዊ እንደሚሆን አውቃለሁ።

ማስታወሻ

1.  “News of the Church: Ward and Branch Missionary Work 
Emphasized,” Liahona, ነሐሴ 2002, 4 ተመልከቱ።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

• Teaching, No Greater Call  በተማሩት መሰረታዊ መመሪያዎች 

ለመኖር አላማ እንዲኖራቸው የምናስተምራቸውን እንድና 

በረታታ ያስተምረናል (ገጽ 159 ተመልከቱ)። ከቤተሰብ ጋር፣ 

በፕሬዘደንት አይሪንግ የተጠቀሱትን የሚስዮን ስራ በረከቶችን 

ዘርዝሩ እናም፣ ከተነሳሳችሁ፣ ቤተሰቡ ወንጌልን ለመካፈል 

አላማዎች እንዲሰሩ ጋብዟቸው።

• “ቀላሉ መንገር ከሁሉም የሚበልጥ ነው” የሚለውን የፕሬዘደንት 

አይሪንግ ምክርን በማስታወስ፣ ከቤተሰቡ ጋር ወንጌልም የም 

ትካፈሉበትን መንገዶች አስቡባቸው። የምትካፈሉበት መንገድ 

አስተሳሰቦችን እንዴት እንደምታገኙ ለመማር፣ Teaching, No 
Greater Call፣ ገፅ 160ን ተመልከቱ።

ወጣቶች

በህይወቴ ውስጥ የነበሩት ብዙ 
ሚስዮኖች
በኤልዛቤት ኤስ ስታይልስ

ከ
ሚስዮኖች ጋር ወደ ቤተክርስቲያን በሄድኩበት በመጀመሪያው 

ሰንበት፣ በመንደሬ ውስጥ አብሬአቸው ያደኩትንና የማውቃ 

ቸውን ሰዎች አየሁ። ከትምህርት ቤት ጥሩ ጓደኛዬ የነበረቸውን፣ 

የመጀምሪያ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ጸሀፊዎችን፣ በድሮ ክፉ ያደረኩ 

ባትን አንድ ልጅ፣ እና አንድ ጊዜ እወደው የነበረውን ልጅ አየሁ።

እያንዳንዶቹም ከእኔ ጋር ይቆይ የነበረ ተፅዕኖ ነበራቸው። ጥሩ 

ጓደኛዬ ታማኝነት የነበራት ወጣት ሴት ነበረች፣ እናም በእርሷም 

ምክንያት ስለቤተክርስትያኗ መማር ጀመርኩኝ። ከትምህርት ቤት 

ያስታወሱኝ ጸሀፊዎቹ አስፈላጊ እንደሆንኩኝ አስተማሩኝ። ስለአም 

ላካዊ ፍቅር እና ልግስና ድሮ ክፉ ሆኜባት ብኖርም ባቀፈችኝ ወጣት 

ሴት ምክንያት ተማርኩኝ። በወጣትነቴ እወደው የነበረውም ጥሩ 

ምሳሌ ሰጠኝ፣ ብርሀኑን አወኩኝ እናም በእርሱ አካባቢ ለመገኘት 

ፈለግኩኝ።

እነዚህ አጋጣሚዎች ከሚስዮኖች ጋር ከመገናኘቴ በፊት፣ የሰ 

ማይ አባት ወጌልን ለመቀበል በአካባቢዬ ባሉት ሰዎች እንዳዘጋጀኝ 

እንድማር ረድተውኛል። ከእነርሱም ትትንሽ ነገሮች ትልቅ ውጤት 

እንደሚኖራቸው ተማርኩኝ። ከሁሉም በላይ፣ የሚስዮን ስራ 

የሚጀምረው ከእኔ እንደሆነም ተማርኩኝ።

ልጆች

ወንጌል—መካፈል የሚገባው ስጦታ
ወንጌል የሚባለው ቃል በኢየሱስ ክርስቶስና በነቢያቱ የተሰጡ 

ትምህርቶች እና ስነስርዓቶን ማለት ነው። ወንጌል በሰማይ አባት 

ስጦታዎች እንደተሞላ ቅርጫት ነው። እነዚህን ስጦታዎች ለሌሎች 

ሰዎች ለመስጠት ለመርዳት ትችላላችሁ። የወንድጌልን ስጦታ 

ከማን ጋር ለመካፈል ትችላላችሁ?

እነዚህ እያንዳንዱን የቅዱስ መጻህፍት ጥቅሰቶችን አንብቡ፣ 

እናም በወንጌል ውስጥ ያሉትን ስጦታዎች በዝርዝር ጻፉ ወይም 

ስዕል ሳሉ።

1. ያዕቆብ 5፧14–15

2. ሞዛያ 16፧6–7

3. 3 ኔፊ 18፧1–12

4. ትምህርቶች እና ቃል ኪዳን 20፧72–73

5. ትምህርቶች እና ቃል ኪዳን 33፧16

6. ትምህርቶች እና ቃል ኪዳን 89፧18–21

7. ትምህርቶች እና ቃል ኪዳን 132፧46

8. ትምህርቶች እና ቃል ኪዳን 137፧10

9. ትምህርቶች እና ቃል ኪዳን 138፧32–34
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1

ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የሴቶች መረዳጃ 

ማህበርን እንደ ቤተክርስቲያኗ 

አስፈላጊ ክፍል አደራጀ። እንደ አመራር፣ 

እኛም የሴቶች መረዳጃ ማህበር በህይ 

ወታችሁ አስፈላጊ እንደሆነ እንዲገባችሁ 

ለመርዳት ተስፋ አለን።

የአዲስ ኪዳን ሴቶች በኢየሱስ 

ክርስቶስ እምነትን እንዳሳዩና በስ 

ራውም እንደተሳተፉ እናውቃለን። 

ሉቃስ10፧39 “ቃሉን ልትሰማ በኢየ 

ሱስ እግር አጠገብ”ስለተቀመጠችው 

ማሪያም ይናገራል። በዮሀንስ 11፧27 

ስለክርስቶስ ማርታ እንዲህ መሰከረች፧ 

“እርስዋም፣ አዎን ጌታ ሆይ፤ አንተ ወደ 

ዓለም የሚመጣው ክርስቶስ የእግዚ 

አብሔር ልጅ እንደ ሆንህ እኔ አምናለሁ 

አለችው።”  ስራ 9፧36፣ 39 “ጣቢታ 

የሚሉአት አንዲት ደቀ መዝሙር 

ነበረች፣ . . . እርስዋም መልካም ነገር 

የሞላባት ነበረች። . . . መበለቶችም ሁሉ 

. . .ያደረገቻቸውን ቀሚሶችንና ልብሶችን 

ሁሉ እያሳዩት በፊቱ ቆሙ” ይላል። በ 

ሮሜ 16፧1–2 ውስጥ ፌቤን “የቤተክር 

ስቲያን አገልጋይ” እና “ለብዙዎችደጋፊ 

ነበረች።”

እነዚህ የእምነት፣ የምስክር፣ እና 

የአገልግሎት ንድፎች በኋለኛው ቀን 

ቤተክርስቲያንም ይቀጥላሉ እና በሴቶች 

መረዳጃ ማህበር መደራጀትም ህጋዊ 

ሆነዋል። የሴቶች መረዳጃ ማህበር 

ፕሬዘደንት ጁሊ ቢ ቤክ እንዳስተማሩት፣ 

“አዳኝ ማሪያምን እና ማርታን በአዲስ 

የሁሉም ነገሮች በዳግም መመለስ
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 ት ፣  የ ካ ቲ ት  2 0 1 1  ( እ . አ . አ )

ኪዳን ዘመን ውስጥ በስራው እንዲሳ 

ተፉ እንደጋበዛቸው፣ ሴቶች በዚህ ዘመን 

በጌታ ስራ ተሳታፊ እንዲሆኑ ህጋዊ ሀላፊ 

ነት አላቸው። የሴቶች መረዳጃ ማህበር 

በ1842 (እ.አ.አ) መደራጀቱ የሴቶች 

አጠቃላይ ሀይልን እና የጌታን መንግስት 

ለመገንባት የተሰጣቸው ልዩ ሀላፊነትን 

አነሳስቷል።” 1

እምነትን እና የግል ጻድቅነትን ለማ 

ሳደግ፣ ቤተሰቦችንና ቤቶችን ለማጠና 

ከር፣ እና እርዳታ የሚያስፈልጓቸውን 

ለመፈለግና ለመርዳት በሆኑት በእነዚ 

ህን የሴቶች መረዳጃ ማህበር አላማዎች 

ላይ ስናተኩር ስራችንን እናከናውናለን።

የሴቶች መረዳጃ ማህበር በደህንነት 

ስራ ለመርዳት በመለኮት የተደራጀ 

እንደሆነ እመሰክራለሁ። እያንዳንዷ 

የሴቶች መረዳጃ ማህበር እህት ይህን 

ቅዱስ ስራ ለማከናወን አስፈላጊ ሀላፊነት 

አላት።

ስልቪያ ኤች ኦልረድ፣ የሴቶች መረዳጃ 
ማህበር አጠቃላይ አመራር የመጀመሪያ 
አማካሪ።

ከቅዱስ መጻህፍት
 ኢዩኤል 2፧28–29፤  

ሉቃስ 10፧38–42፤ ኤፌሶን 1፧10

ከታሪካችን
እህት ጁሉ ቤክ  እንዳስተማሩት፣ 

“የሴቶች መረዳጃ ማህበርን በነቢዩ 

ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተደረገ የዳግም 

መመለስ ህጋዊ ክፍል እንደሆነ እናው 

ቃለን።” 2 ዳግም መመለስ የተጀመረው 

በ1820 (እ.አ.አ.) በነበረው በመጀም 

ሪያው ራዕይ  ነበር እናም “ሥርዓት 

በሥርዓት፣ ትእዛዝ በትእዛዝ” ቀጠለ 

ትምህርት እና ቃልኪዳን 98:12። 

በመጋቢት 17 ቀን 1842 (እ.አ.አ) 

የሴቶች መረዳጃ ማህበር ሲደራጅ፣ 

ነቢዩ ሴቶችን በዳግም በተመለሰው 

ቤተክርስቲያን ውስጥ ስላላቸው አስ 

ፈላጊ ቦታ አስተማራቸው። እንዲህም 

አለ፣ “ቤተክርስቲያኗ ሴቶች እንደዚህ 

እስከሚደራጁ ድረስ በፍጹም አልተደ 

ራጀችም ነበር።” 3
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እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. በኢየሱስ ክርስቶስ የሴት ደቀ 

መዛሙርቶች ስላላቸው እምነት ምሳሌ 

ለማሳየት የሚረዳ በዚህ ወር ምን 

ለእህቶቼ ለማቅረብ እችላለሁ?

2. በዚህ ወር በዳግም ከተመለሰው 

ወንጌል ትምህርት ውስጥ ምስክሬን 

ለማጠናከር ምን ላጥና?

ለተጨማሪ መረጃ ወደ 

www .reliefsociety .lds .org ሂዱ።


