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ተነሥቶአል እንጂ  
በዚህ የለም

ዛ
ሬ በሀይቅ ዳርቻ የምትገኘው፣ በአዳኝ የጋለሊ  

አገልግሎች መሃከለኛ በነበረችው ከተማ  

በቅፍርናሆም የቀረው የፈረሱ ቤቶች ብቻ ናቸው።  

በምኩራብ ሰበከ፣ በባህር ዳር አስተማረ፣ እናም በቤቶች 

ውስጥ ፈወሰ።

በአገልግሎቱ መጀመሪያ፣ ኢየሱስ ከኢሳይያስ ጠቀሰ፧ 

“የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፥ ለድሆች የም 

ሥራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና፤ ልባቸው 

የተሰበረውን እጠግን ዘንድ፥ ለተማረኩትም ነጻነትን ለታሰ 

ሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ ልኮኛል” (ኢሳይያስ 61፧1፤ 

ደግሞም ሉቃስ 4፧18 ተመልከቱ)—ይህም የእግዚአብሔርን 

ወንዶችና ሴት ልጆች ለማዳን የተመደበ መለኮታዊ አላማን 

በግልፅ የታወጀበት ነበር።

ነገር ግን በገሊላ የኢየሱስ የሰበከው ገና የሁሉም መጀመ 

ሪያ ነበር። የሰው ልጅ በጎልጎታ ኮረብታ ላይ መጠበቅ ያለበት 

የሚያሰቅቅ ቀጠሮ ነበረው።

ከመጨረሻው እራት በኋላ በገትሰመኔ የአትክልት ስፍራ 

ተያዘ፣ በደቀ መዛሙርቱ ተካደ፣ ተተፋበት፣ በፍርድ ቤት ፊት 

ቀረበ፣ እና ተሳለቁበት፣ ኢየሱስም ከታላቅ መስቀሉ በታች 

ተንገዳገደ። ከድል ወደ ክህደት፣ ድብደባ፣ እና በመስቀል ላይ 

ወደመሰቀል ሄደ።

በ“ቅዱስ ከተማ” መዝሙሩ ቃላትም፧

ትእይንቱ ተቀየረ። . . .

ጠዋቱ የቀዘቀዘ እና ብርድ ነበር፣

የመስቀሉ ጥላ ሲነሳ

በብቸኛው ኮረብታ ላይ። 1

ለእኛ የሰማይ አባት ልጁን አሳልፎ ሰጠ። ለእኛ ታላቁ 

ወንድማችን ህይወቱን ሰጠ።

በመጨረሻው ጊዜም መምህር ለመመለስ ይችል ነበር። 

ነገር ግን አልተመለሰም። ሁሉንም ነገሮች፣ የሰው ዘርን፣ 

ምድርን፣ እና በዚህ ይኖሩ የነበሩ ህይወቶችን በሙሉ ያድን 

ዘንድ ከሁሉም ነገሮች በታች አለፈ።

ለምታለቅሰው ለመግደላዊት ማርያም እና ለሌላዋ 

ማርያም የጌታቸውን አስካሬን ለመንከባከብ ወደ መቃብር 

በሚቀርቡበት ጊዜ መላእክቱ ከተናገራቸው ቃላት በላይ ለእኔ 

ታላቅ ትርጉም ያለው ቃል በክርስቲያን አለም የለም፧ “ሕያ 

ውን ከሙታን መካከል ስለ ምን ትፈልጋላችሁ? ተነሥቶአል 

እንጂ በዚህ የለም (ሉቃስ 24፧5–6)።

በዚህ አዋጅ፣ ኖረው የሞቱት፣ አሁን የሚኖሩት እና አንድ 

ቀን የሚሞቱት፣ እና ገና ያለተወለዱት እና ገና ያልሞቱት 

ድነው ነበር።

ክርስቶስ በመቃብር ላይ በነበረው ድል፣ እኛም ከሞት 

እንነሳለን። ይህም የነፍስ ደህንነት ነው። ጳውሎስ እንደጻፈው፧

“ደግሞ ሰማያዊ አካል አለ፥ ምድራዊም አካል አለ፤ ነገር 

ግን የሰማያዊ አካል ክብር ልዩ ነው፥ የምድራዊም አካል 

ክብር ልዩ ነው።

“የፀሐይ ክብር አንድ ነው የጨረቃም ክብር ሌላ ነው 

የከዋክብትም ክብር ሌላ ነው፤ በክብር አንዱ ኮከብ ከሌላው 

ኮከብ ይለያልና።

“የሙታን ትንሣኤ ደግሞ እንዲሁ ነው” (1 ቆሮንቶስ 

15፧40–42)።

የምንፈልገውም የሰለስቲያል ክብርን ነው። ለመኖር 

የምንፈልገውም በእግዚአብሔር ፊት ነው። አባል ለመሆን 

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

በፕሬዘደንት  
ቶማስ ኤስ ሞንሰን
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የምንፈልገውም በዘለአለማዊ ቤተሰብ ውስጥ ነው።

ሁላችንን ከዘለአለማዊ ሞት እያንዳንዳችንን ስላዳነን፣ 

እርሱ የእውነት አስተማሪ፣ ግን ከአስተማሪ በላይ እንደነበረ 

እመሰክራለሁ። እርሱ የፍጹም ህይወት ምሳሌ፣ ግን ከምሳሌ 

በላይ ነው። እርሱም ታላቁ ሀኪም፣ ግን ከሀኪም በላይ ነው። 

እርሱም “እኔ ፊተኛውና መጨረሻው ነኝ፤ እኔ ህያው ነኝ፣ 

የተገደልኩትም እኔ ነኝ፤ እኔም በአብ ዘንድ ጠበቃችሁ ነኝ” 

(D&C 110:4) ብሎ ያወጀው የአለም አዳኝ፣ የእግዚአብሔር 

ልጅ፣ የሰላም ልዑል፣ የእስራኤል ቅዱስ፣ እንዲሁም ከሞት 

የተነሳው ጌታ ነው።

“እንዴት ይህ አረፍተ ነገር ጣፋች ደስታ ይሰጣል፧ “ቤዛዬ 

ህያው እንደሆነ አውቃለሁ!’” 2

ስለዚህ እመሰክራለሁ።

ማስታወሻዎች

 1. ፍሬድሪክ ኢ ወዘርሊ “The Holy City” (1892)።
 2. “I Know That My Redeemer Lives,” መዝሙሮች፣ ቁጥር 36።

ከዚህ መልእክት ማስተማር።

ጥሩ አስተማሪዎች ከሚያስተምሯቸው መካከል አንድነትን 

ያበረታታሉ። ሰዎች አስተያየታቸውን ሲካፈሉ እና አንዱ በሌላ በክ 

ብር ሲያዳምጡ፣ ለመማር ጥሩ የሆነውን አካባቢ ሊደሰቱበት ብቻ 

ሳይሆን አንድም ይሆናሉ (ደግሞም Teaching, No Greater Call 
[1999]፣ 63)። እናንተ እና እነርሱ በአምልኮት ስለኢየሱስ ክርስቶስ 

የኃጢያት ክፍያ እና ትንሳኤ ምስክር ስትሰጡ በምታስተምሯቸው 

መካከል አንድነት ያድጋል። እንደዚህ አይነት አንድነት ቤተሰቦች 

“የዘለአለም ቤተሰብ እንዲሆኑ” ፕሬዘደንት ሞንሰን የሰጡትን 

ምክር እንዲከተሉ ይረዳል።

ወጣቶች

ወደ ቤት የምንመለስበት መንገድ አሳየን

“አ
ዳኝ ወደ ምድር የመጣው በሰማይ የተጻፈውን፣ ከኖርንበት 

ደስተኛ በሚያደርገን አላማ እንዴት እንደምንኖር ሊያሳየን 

ነበር። ምሳሌው ወደ ቤት ወደ ሰማይ አባታችን የምንመለስበት 

መንገድ አሳየን። ከዚህ በፊት የኖረ ማንም “ፅኑ እናም የማትነ 

ቃነቁ” (ሞዛያ 5፧15) አልነበሩም። ከትኩረቱ አልተሰለበም። የአ 

ብን ፍላጎት በማሟላት ላይ አተኮረ፣ እናም ለመለኮታዊ ሚስዮኑም 

እውነተኛ ነበር። . . .

“እናንተም ከምድረ ህይወት በፊት መንግስት ውስጥ በቀረበው 

የዚህ አላማ ክፍል ናችሁ። አሁን ወደዚህ አለም መምጣታችሁ 

አላማው ተቀባይ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ የተጠበቀ ነበር። አሁን ያላ 

ችሁበት ቦታ እና ጊዜ በድንገት የመጣ አይደለም። ከእዚያም ‘ታላቅ 

እምነታችሁ እና መልካም ስራዎቻችሁ’ (አልማ 13፧3) ታማኝ እና 

ታዛዥ ከሆናችሁ አሁን ምን ለማከናወን እንደምትችሉ መሰረትን 

ሰርቷል። . . . የምትሰሩት ታላቅ ስራ አላችሁ። መለኮታዎ ሚስዮ 

ናችሁን ለማከናወን እና በደስታ አላማ ለመኖር፣ እናንተም ፅኑና 

የማትነቃነቁ መሆን አለባችሁ።”

እሌን ኤስ ዳልተን፣ የወጣት ሴቶች አጠቃላይ ፕሬዘደንት፣ “At All Times,  
in All Things, and in All Places,”  Liahona, ግንቦት 2008፣ 116።
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1

አመራራችን በመጀመሪያ ጊዜ በተ 

ጠሩበት ጊዜ፣ ስለየሴቶች መረዳጃ 

ማህበር ታሪክ አንዳንድ የምናጠናቸው 

ተሰጥተውን ነበር። የሴቶች መረዳጃ 

ማህበር አላማ ምን እንደሆነና ጌታ ምን 

እንድናደርግ እንደሚፈልገን ለማወቅ 

በጸሎት አጠናናቸው። በጌታ እንደተ 

ደራጀችው፣ የሴቶች መረዳጃ ማህበር 

አላማ ሴት ልጆቹን ለዘለአለም ህይወት 

በረከቶች እንዲዘጋጁ ለማደራጀት፣ 

ለማስተማር እና ለማነሳሳት ነው።

ይህን የሴቶች መረዳጃ ማህበር አላማ 

ለማሟላት፣ ጌታ እያንዳንዷን እህት እና 

ድርጅቱን በሙሉ ሀላፊነት ሰጥቷል።

1. እምነትን እና የግል ጻድቅነትን 

ማሳደግ።

2. ቤተሰቦችንና ቤቶችን ማጠናከር።

3. ጌታን እና ልጆቹን በማገልገል እርዳ 

ታን መስጠት።

ይህን ስራ  በጌታ መንገድ የምንሰ 

ራው የግል ራዕይን በመፈለግ፣ በመ 

ቀበል፣ እና በዚህም በመስራት ነው። 

ያለግል ራዕይ፣ ውጤታማ ለመሆን 

አንችልም። የግል ራዕይን ካዳመጥን፣ 

ልንወድቅ አንችልም። ነቢዩ ኔፊ መንፈስ 

ቅዱስ “ማድረግ የሚገባን ነገሮች ሁሉ” 

(2 ኔፊ32:5) እንደሚያሳየን አስተም 

ሮናል። የመንፈስን ድምፅ ለመስማት 

እራሳችንን ጸጥተኛ መሆን ይገባናል።

እህቶች፣ የእግዚአብሔርን መንግ 

ስት ለመገንባት ለመርዳት እና ለጌታ 

የሴቶች መረዳጃ ማህበር አላማ
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 ፣  ሚ ያ ዝ ያ  2 0 1 0  ( እ . አ . አ )

መምጣት ለመዘጋጀት የምናደርጋቸው 

ዋና ስራዎች አሉን። በእርግጥም፣ የጌታ 

ስራ ያለሴት ልጆቹ እርዳታ ለመከናወን 

አይችልም። በዚህም ምክንያት፣ ጌታ 

ቁርባናችንን እንድንጨምርበት ይጠ 

ብቅብናል። የሴቶች መረዳጃ ማህበር 

አላማን እንድናሟላም ይጠብቅብናል።

ጁሊ ቤክ፣ የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 
ፕሬዘደንት።

ከቅዱስ መጻህፍት
ዘዳግም 6፧5–7፣ ሉቃስ 10፧30–37፣ 

ያዕቆብ 1፧27፣ 2 ኔፊ25፧26፣ ሞዛያ 

3፧12–13

ከታሪካችን
በሰኔ 9 ቀን 1842 (እ.አ.አ) የሴ 

ቶች መረዳጃ ማህበር ስብሰባ ላይ፣ 

ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ለእህቶች ማህበሩ 

“ደሀዎችን ለመርዳት ብቻ ሳይሆን 

ነፍሳትን ለማዳን ነው” ብሎ አስተም 

ሯቸው ነበር።  1 ይህም የሴቶች መረ 

ዳጃ ማህበርን መንፈሳዊና ምድራዊ 

አላማን በታሪኳ ውስጥ አንጸባርቋል። 

በ1906 (እ.አ.አ) ፕሬዘደንት ጆሴፍ ኤፍ 

ስሚዝ (1838–1918) እንዳስተማሩት፧ 

“[የሴቶች መረዳጃ ማህበር] ደሀዎችን 

የታመሙትን እና እርዳታ ፈላጊዎችን 

መርዳታ ብቻ ሳይሆን፣ የዚህ ታላቅ 

የሆነው ሀላፊነት ለፅዮን እናቶችና 

እህቶች መንፈሳዊ ደህንነት እና መዳን 

መጠበቅ፤ ማንኛዋም ችላ እንዳትባል፣ 

ግን ሁሉም ከመጥፎ እድል፣ ከመአት፣ 

ከጭለማ ሀይል፣ እና አለም ከሚያ 

ስፈራሩ ጥፋቶች እንዲጠበቁ ማድረግ 

ነው።” 2 በ2001 (እ.አ.አ) የአስራ ሁለቱ 

ሐዋሪያት ሸንጎ አባል ካህን ኤም 

ራስል ባለርድ ደግመው እንደተናገሩት፣ 

“በዚህች ቤተክርስቲያን ውስጥ ከጌታ 

ጋር ቃል ኪዳን የገባች እያንዳንዷ 

እህት እያንዳንዱን መንፈስ ለመርዳት፣ 

የአለም ሴቶችን ለመምራት፣ የፅዮን 

ቤቶችን ለማጠናከር፣ እና የእግዚአብ 

ሔርን መንግስት ለመገንባት መለኮታዊ 

ሀላፊነት አላት።” 3

ማስታወሻዎች
 1.  Joseph Smith, in History of the Church, 

1፧78።
 2.  የቤተክርስትያኗ ፕሬዘደንቶች ትምህርቶች፧ 

ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ  [1998 (እ.አ.አ)፣185።
 3.  ኤም ራስል ባለርድ “Women of 

Righteousness,”  Liahona, ታህሳስ 2002, 39።

© 2011 በ Intellectual Reserve, Inc. መብቶቹ በህግ የተጠበቁ። በዩኤስኤ የታተመ። እንግሊዘኛ የተፈቀደበት፧ 6/10 (እ.አ.አ)። ትርጉም የተፈቀደበት፧ 6/10 (እ.አ.አ)። 
Visiting Teaching Message, April 2011 ትርጉም። Amharic። 09764 506

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. እህቶቼን በእምነት እና በግል ጻድቅ 

ነት እንዲያድጉ እና ቤተሰቦቻቸውን እና 

ቤቶቻቸውን ለማጠናከር ለመርዳት 

ምን መነሳሻ ተቀብያለሁ? ምን አይነት 

እርዳታ ለመስጠት እችላለሁ?

2. ይህን መልእክት እምነቴን እናም 

የግል ጻድቅነቴን ለማሳደግ የወሰንኩ 

ትን ለማጠናከር እንዴት ልጠቀምበት 

እችላለሁ?

ለተጨማሪ መረጃ ወደ  

www .reliefsociety .lds .org ሂዱ።

እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ


