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ቅዱስ ቤተመቅደስ — 
ለአለም ምልክት
አስፈላጊ እና ታላቅ የሆኑ የቤተክርስቲያን አባልነት በረከቶች 
በእግዚአብሔር ቤተመቅደስ የምንቀበላቸው በረከቶች ናቸው።

ው
ድ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ 
ለእያንዳንዳችሁ ፍቅሬን 
እና ሰላምታዬን እሰጣለሁ 

እናም ሳነጋግራችሁ የሰማይ አባታችን 
ሀሳቤን እንዲመራና ቃላቴን እንዲያነሳሳ 
እጸልያለሁ።

ከእህት ኦልሬድ እና ኤጲስ ቆጶስ በርተን 
ስለቤተክርስቲያኗ በጎ ድርገት ስለሰማነው 
ጥሩ መልእክቶች አንዳንድ ነገሮች በማ 
ለት ንግግሬን እጀምራለሁ። እንደተመለ 
ከተው፣ ይህ ብዙ ህይወቶችን የባረከውን 
እና እየባረከ የሚቀጥለው የተነሳሳው 
ፕሮግራም 75ኛ አመት ነው ይህን ታላቅ 
ጥረት የጀመሩትን አንዳንድ ፈር ቀዳጅ 
ሰዎችን በግል ለማወቅ እድል ነበረኝ።

እህት ኦልሬድ እና ኤጲስ ቆጶስ በርተን 
እንዳሉት፣ የዎርድ ኤጲስ ቆጶስ በዎርዱ 
ግድብ ውስጥ የሚኖሩትን እርዳታ የሚ 
ያስፈልጋቸውን የመንከባከብ ሀላፊነት 
አለው። አንድ ሺህ 80 አባላት እና ከመካ 
ከላቸውን 84 ባል የሞቱባቸው በነበሩበት 
በሶልት ሌክ ዎርድ ላይ እንደ ወጣት 
ኤጲስ ቆጶስ የማገልገል እድል ነበረኝ። 
እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ብዙ ነበሩ። 
ለቤተክርስቲያኗ የበጎ ድርገት ፕሮግራም 
እና ለሴቶች መረዳጃ ማህበርና ለክህነት 
ስልጣን ቡድኖች እንዴት ምስጋና ይሰ 
ማኝ አነበር።

የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስ 
ቶስ ቤተክርስቲያን የበጎ ድርገት ፕሮግ 
ራም በሁሉን ቻይ እግዚአብሔር የተነሳሳ 
እንደሆነ አውጃለሁ።

ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ይህ አመት 
እንደ ቤተክርስቲያኗ ፕሬዘደንት ከተ 
ደገፍኩበትን ሶስተኛ አመት ነው። ብዙ 
ስራ ያለበት፣ ብዙ ፈተና የተሞላበት፣ ግን 
ከመቆጠር በላይ ያሉ በረከቶች ያለብት 
ነበር። እነዚህ ስራ የበዛበት፣ በፈተናዎች 
የተሞሉ፣ ነገር ግን መቆጠር የማይቻሉ 
በረከቶች የነበሩባቸው አመቶች ነበሩ። 
ከእነዚህ በረከቶች መካከል ቤተመቅደ 
ሶችን ለመምረቅ የነበረኝ እድል አስደሳ 
እና ቅዱስ የነብሩ ናቸው። እናም ዛሬ 
ቤተመቅደስን በሚመለከት እናንተን 
ለማነጋገር እፈልጋለሁ።

ከ190 አመት በፊት በ1902 ዓ/ም 
የጥቅምት ጉባኤ፣ የቤተክርስቲያኗ 
ፕሬዘደንት ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ አንድ ቀን 
እኛ “ለህዝቡ ጥቅም በሚያስፈልጉበት 
በተለያዩ የአልም ክፍሎች ቤተመቅደ 
ሶችን ለመገንባት” እንድንችል ተስፋ 
እንዳላቸው ተናግረው ነበር። 1

ቤተክርስቲያኗ ከተመሰረተችበት በመ 
ጀመሪያው 150 አመት፣ ከ1830 እስከ 
1980 ዓ/ም፣ ከከርትላንድ ኦሀዮ ና ከናቩ 
ኢለኖይ ቤተመቅደሶች በተጨማሪ ሀያ 

በፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን አንድ ቤተመቅደሶች ተገንብተው ነበር። 
ያን ከ1980 ዓ/ም እስካለፈው አመት 
መጨረሻ ከሚያደርሱን ካለፉት 30 
አመታት ጋር ሲነጻጸር፣ 115 ቤተመቅደሶች 
ተገንብተውና ተቀድሰው ነበር። ትላንትና 
እንዲታወቁ ከተደረጉት ሶስት ቤተመቅደ 
ሶች በተጨማሪ፣ 26 ቤተመቅደሶች እየ 
ተገነቡ ወይም አላማ ላይ እያሉ ናቸው። 
ቁጥራቸውም እያደጉ ይቀጥላሉ።

በ1902 ዓ/ም ፕሬዘደንት ጆሴፍ ኤፍ 
ስሚዝ የነበራቸው አላማ ተማልተዋል። 
ፍላጎታችን ቤተመቅደስ ለአባላታችን 
በቀላል የሚገኝ እንዲሆን ነው።

አሁን እየተገነቡ ካሉት ቤተመቅደሶች 
መካከል አንዱ በማናስ ብራዚል ውስጥ 
የሚገኘው ነው። ከ6 ሺህ 400 ኪሎ 
ሜትር ባልይ በመራቅ ወደሚገኘው ወደ 
ሳኦ ፖሎ፣ ብራዚል እንደተጓዙ ሰማሁ። 
እነዚህ ታማኝ ቅዱሳን መንገድ ስላልነበረ 
በጀልባ ለአራት ቀንና ምሽት ተጉዘው 
ነበር። በውሀ የተጓዙበትን ከፈጸሙ 
በኋላ፣ ብዙ የሚበሉት ሳይኖራቸው እና 
ለመተኛት ሳይችሉ ለሶስት ቀን በአው 
ቶባስ ተጓዙ። ለሰባት ቀን ከተጓዙ በኋላ 
የዘለአለም ስነስርዓቶች ወደተከናወኑበት 
ወደ ወደ ሳኦ ፖሎ፣ ብራዚል ቤተመቅደስ 
ደረሱ። የተመለሱበት ጉዞ አስቸጋሪ ነበር። 
ነገር ግን፣ የቤተመቅደስን ስነስርዓት እና 
በረከቶችን ተቀብለዋል፣ ምንም ገንዘብ 
አልነበራቸውም፣ እነርሱም በቤተመቅደስ 
መንፈስና ለተቀበሉት በረከቶች ምስጋና 
ተሞልተው ነበር። 2 አሁን፣ ከብዙ አመት 
በኋላ፣ በማናስ የሚገኙት አባላቶቻችን 
በሪዮ ኔግሮ ወንዝ ዳር የሚገነባውን 
ቤተመቅደስ እየተመለከቱ ይደሰታሉ። 
ቤተመቅደሶች በሚገነቡበት የትም 
ለሚገኙት ለታማኝ አባላታችን ደስታን 
ያመጣሉ።

በእግዚአብሔር ቤተመቅደስ ውስጥ 
ብቻ የሚገኙትን በረከቶች ለመቀበል 
የሚደረጉትን መስዋዕቶች መስማት 
ልቤን ይነካል እናም ለቤተመቅደስ 
ያለኝን የምስጋና ስሜት ያሳድሳል።

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



2

የቲሂ እና ታራሬና ሙ ታምን እና የ10 
ልጆቻቸውን ታሪክ ልንገራችሁ። ሚስዮ 
ኖች ከተሂቲ 240 ኪሎ ሜትር ወደ ደቡብ 
በሚገኘው ደሴት ላይ በመጡበት ጊዜ 
በ1960 ዓ/ም ቤተሰቡ በሙሉ ተጠመቁ። 
ወዲያውም በቤተመቅደስ ውስጥ እንደ 
ዘለአለም ቤተሰብ የመተሳሰር ፍላጎት 
ነበራቸው።

በእዚያ ጊዜ ለ Mou Tham ቤተሰብ 
ቅርብ የሆነው ቤተመቅደስ በአውሮፕላን 
ብቻ መደረስ የሚቻልበት ከነበሩበት 
2500 ማይል (4 ሺህ ኪሎሜትር) የሚ 
ርቀው የሀሚልተን ኒው ዚላንድ ቤተመ 
ቅደስ ነበር። በትንሽ እርሻ ቦታ ላይ የሚ 
ኖሩት የሙ ታም ቤተሰብ ለአምሮፕላን 
ምንም ገንዘብ አልነበራቸውም፣ ወይም 
በደሴቱ ላይ ለስራ ለመቀጠር ምንም 
እድል አልነበረም። ስለዚህ ወንድም ሙ 
ታም እና ልጃቸው ገራርድ ወደ ምዕራብ 
4800 ኪሎ ሜትር በሚርቀው በኒው 
ካሊዶኒያ ማእደን ከሌላው ልጃቸው ጋር 
ለመስራት ወሰኑ። የቀጠራቸው ለሚሰሩ 
ለት ወደ ማእደኑ የሚጓዙበት ይሰጣቸው 
ነበር ነገር ግን ወደ ቤት የሚመለሱበትን 
አይሰጣቸውም።

ሶስቱ የ Mou Tham ወንዶች በማ 
እደኑ በመቆፈር እና በመሸከም ለአራት 
አመት ሰሩ። ወንድም ሙ ታም ልጆቹን 
ትቶ ቤተሰብን ለመጎብኘት በአመት አንዴ 
ወደቤት ይመለስ ነበር።

ከአራት ከባድ ስራ በኋላ፣ ወንድም 
ሙ ታም እና ልጆቹ ቤተሰባቸውን ወደ 
ኒው ዚላንድ ለመውሰድ የሚበቃ ገንዘብ 
አጠራቀሙ። ከአንድ ሴት ልጅ በስተቀር 
ቤተሰብ በሙሉ አብረው ነበሩ። ለጊዜ እና 
ለዘለአለም ተሳሰሩ፣ ይህም አስደሳች እና 
አስደናቂ አጋጣሚ ነበር። ቀድመ አያቶ 
ቻቸውን ለማገልገልም ለሁለት ሳምነት 
በቤተመቅደስ ውስጥ ቆዩ። ከአንድ ሴት 
ልጅ በስተቀር ቤተሰብ በሙሉ አብረው 
ነበሩ። ለጊዜ እና ለዘለአለም ተሳሰሩ፣ 
ይህም አስደሳች እና አስደናቂ አጋጣሚ 
ነበር። ቀድመ አያቶቻቸውን ለማገል 
ገልም ለሁለት ሳምነት በቤተመቅደስ 
ውስጥ ቆዩ።

ወንድም ሙ ታም ከቤተመቅደስ ወደ 
ማእደኑ ተመለሱ፣ በእዚያም ከእነርሱ 
ጋር ወደ ቤተመቅደስ ለመሄድ ላልቻለ 
ቸው ላገባችው ሴት ልጁ፣ ለልጇ እና ለባሏ 
መጓዣ ገንዘብ ለማጠራቀም ለሁለት 
አመት ሰራ።

በኋላም፣ ወንድም እና እህት ሙ ታም 
በቤተመቅደስ ለማገልገል ፈልገው ነበር። 
በእዚያ ጊዜ የፓፔተ ተሂቲ ቤተመቅደስ 

ተገንብቶና ተቀድሶ ነበር፣ እና ወንድም 
እና እህት ሙ ታም ሁለት ግዜ በሚስዮን 
አገለገሉ። 3

ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ቤተመቅደሶች 
ከድንጋይ እና ስሚንቶ በላይ ናቸው። 
እምነት ባላቸው እና በሚጾሙ የተሞሉ 
ናቸው። የተገነቡት በፈተና እና በምስክ 
ሮች ነው። በመስዋዕት እና በአገልግሎት 
የተቀደሱ ናቸው።

በእዚህ የዘመን ፍጻሜ በመጀመሪያ 
የተገነባው ቤተመቅደስ በከርትላንድ ኦሀዮ 
ውስጥ ነበር። በእዚያ ጊዜ ቅዱሳን ደሀ 
ነበሩ፣ ግን ጌታ ቤተመቅደስ እንዲገነቡ 
አዘዛቸው፣ ስለዚህ ይህን ገነቡ። ሽማግሌ 
ሒበር ሲ ኪምባል እንደጻፉት፣ “ይህን 
ለማከናወን የደረሰብንን ደሀንት፣ ፈተና፣ 
እና ጭንቀት ጌታ ብቻ ነው የሚያው 
ቀው።” 4 ከእዚያም፣ በጭንቀት ከተፈጸመ 
በኋላ፣ ቅዱሳን ከኦሀዩ እንዲወጡና ውድ 
ቤተመቅደሳቸውን እንዲተዉ ተገደዱ። 
በኋላም በምሥሥፒ ወንዝ ዳርቻ 
በኢለኖይ— ለጊዜም ቢሆን —መሸሸጊያ 
አገኙ። የሰፈሩባትን ናቩ ብለው ጠሯት 
እናም እንደገና ያላቸውን ሁሉ ለመስጠት 
እና በእምነት ሌላ ቤተመቅደስ ለአምላ 
ካቸው ገነቡ። መሰደድ እንደገና ተጀመረ፣ 
ነገር ግን የናቩ ቤተመቅደስ ገና በመጨ 
ረሱ ከቤታቸው እንደገና ተሳድደው ማንም 
ወዳልፈለገው በረሀ መሸሸጊያ ፈለጉ።

ዛሬ በመሰብሰቢያው አዳራሽ ውስጥ 
ካለነው ወደ ደቡብ የሚገኘው ቤተመቅደ 
ስን በአርባ አመት ለመገንባት የ40 አመት 
ትግል እና መስዋዕት እንደገና ተጀመረ።

በቤተመቅደስ መገንባትና በቤተ 
መቅደስ መሳተፍ የመስዋዕት ደረጃን 
ይጠይቃል። በእግዚአብሔር ቤተመቅደስ 
ውስጥ የሚገኙትን በረከቶች ለእራሳቸ 
ውና ለቤተሰቦቻቸው ለማግነት የሚሰሩና 
የሚታገሉ ቁጥራቸው ታላቅ ነው።

የቤተመቅደስን በረከቶች ለማግኘት 
ለምን ብዙዎች ያላቸውን ሁሉ ለመስጠት 
ፈቃደኛ ናቸው? ከቤተመቅደስ የሚመጡ 
ትን ዘለአለማዊ በረከቶች የሚያውቁት፣ 
እነዚያን በረከቶች ለመቀበል ምንም 
መስዋዕት ታላቅ እንዳልሆነ፣ ምንም ዋጋ 
ከባድ እንዳልሆነ፣ ምንም ትግል አስቸጋሪ 
እንዳልሆነ ያውቃሉ። መጓዝ የሚያስፈ 
ልግ ረጅም ጉዞም፣ መሸነፍ የማይችሉ 
መሰናከያዎች፣ ወይም መፅናናት የማይ 
ቻሉ ብዙ ስቃዮች የሉም። በቤተመቅደስ 
በምንገባቸው ቃል ኪዳኖች፣ እና ለእግዚ 
አብሔር ትእዛዛት ታዛዥ በመሆን ብቻ 
በእዚህ እና በዘለአለም በእውነት ደስተኛ 
ለመሆን እንደምንችል ይገባቸዋል።

ዛሬ ብዙዎቻችን በቤተመቅደስ ለመ 
ሳተፍ ብዙ ችግር የለብንም። 80 ከመቶ 
የሚሆኑ የቤተክርስቲያኗ አባላት ከቤተ 
መቅደስ ከ320 ኪሎ ሜትር በማይርቅ 
ቦታ ነው የሚኖሩት፣ እናም ለብዙዎቻችን 
ይህ ረቀት በጣን ያነሰ ነው። 

ለእራሳችሁ ወደ ቤተመቅደስ ከሄዳ 
ችሁ፣ እና በቤተመቅደስ ቀርባችሁ የምት 
ኖሩ ከሆናችሁ፣ መስዋዕት የምታደርጉት 
ቢኖር ጊዜአችሁን መድባችሁ በየጊዜው 
በቤተመቅደስ ተሳታፊ መሆናችሁ ነው። 
በቤተመቅደሳችን ውስጥ ከመጋረጃው 
አልፈው ለሚጠብቁት ወኪል በመሆን 
መደረግ በመሆን የሚገባቸው ብዙ ነገሮች 
አሉ። ለእነርሱ ስንሰራ፣ ለእራሳቸው 
ለማድረግ የማይችሉትን ለማከናወን እን 
ደቻልን እናውቃለን። ፕሬዘደንት ጆሴፍ 
ኤፍ ስሚዝ እንዳሉት፣ “ለእነርሱ ጥቅም 
በምንጥርበት ከታሰሩበት ሰንሰለት ይወ 
ድቅላቸዋል፣ እናም ብርሀን እንዲበራባ 
ቸውና በእዚህ በልጆቻቸው የተሰራላቸው 
ስራ በመንፈስ አለም ይሰሙነ እነዚህን 
ሀላፊነቶች በማከናወናችሁ ይደሰቱ ዘንድ 
የከበባቸ ጭለማ የጠፋል።” 5 ወንድ 
ሞቼና እህቶቼ፣ ስራው የእኛ ነው።

በቤተሰቤ ውስጥ፣ ካጋጠሙን ቅዱስ 
እና የምናስታውሳቸው ጊዜዎች ቢኖሩ፣ 
በቤተመቅደስ ውስጥ አብረን ለሞቱን 
ቅድመ አያቶቻችን ያከናወንናቸው የመተ 
ሳሰር ስነስርዓቶች ናቸው።

ወደ ቤተመቅደስ ገና ካልገባቹ፣ ወይም 
ከነበራችሁ ግን ለመግቢያ ፈቃድ ቡቁ 
ካልሆናችሁ፣ ወደ ቤተመቅደስ ለመሄድ 
ብቁ ከመሆን በላይ የሆነ ምንም ታላቅ 
አላማ የለም። መስዋዕታችሁ ምናልባት 
ብቁ እንዳትሆኑ የሚያደርጋችሁን የድሮ 
ጸባያችሁን በመተው የመግቢያ ፈቃድ 
ለመቀበል የሚያስፈልጋችሁን ሁኔታ 
በህይወታችሁ ለመኖር እንድትችሉ ሊያ 
ደርጋችሁ ይችላል። እምነት መኖር እና 
አስራት ለመክፈል የሚያስፈልገው ውሳኔ 
ሊሆንም ይችላል። ምንም ቢሆን፣ ወደ 
እግዚአብሔር ቤተመቅደስ ለመግባት 
ብቁ ሁኑ። የቤተመቅደስ መጊያ ፈቃድን 
አግኙ እናም እንደ ውድ ንብረት ተመልከ 
ቱት፣ ይህም እንዲዚህ ነውና።

ወደ ጌታ ቤት እስከገባችሁ እና የሚ 
ጠብቃችሁን በረከቶች እስከምትቀበሉ 
ድረስ፣ ቤተክርስቲያኑ የምታቀርብላችሁን 
በሙሉ አልተቀበላችሁም። አስፈላጊ እና 
ታላቅ የሆኑ የቤተክርስቲያን አባልነት 
በረከቶች በእግዚአብሔር ቤተመቅደስ 
የምንቀበላቸው በረከቶች ናቸው።

አሁን፣ ከሀያ አመት በታች የሆናችሁት 



3

ወጣት ጉዳኞቼ፣ ቤተመቅደስን ሁልጊዜ 
አላማችሁ አድርጉት። በበሩ ለመግባት 
እና በእዚያም ቅዱስና ዘለአለማዊ 
በረከቶችን ለመካቸል እንዳትችሉ 
የሚያደርገውን ምንም ነገር አታድርጉ። 
ከትምህርት በፊት በጠዋት በእዚህ 
ጥምቀት ለመሳተፍ በጠዋት የምትነሱ 
ትን ለሙታን ለመጠመቅ በየጊዜው ወደ 
ቤተመቅደስ የምትሄዱትን እሞግሳለሁ። 
ቀንን ለመጀመር ከዚህ የሚሻል ምንም 
ነገር ላስብበት አልችልም።

ለትንሽ ልጆች ወላጆች፣ የፕሬዘደንት 
ስፔንሰር ደብሊው ኪምባልን ጥበባዊ 
ምክር ከእናንተ ጋር ልካፈል። እንዲህም 
አሉ፣ “ልጆቻቸው ከህጻንነታቸው ጀምሮ 
ፎቶውን ተመልክተው የህይወታቸው 
ክፍል እንዲሆን ዘንድ ወላጆች በቤታቸው 
እያንዳንዱ ክፍል የቤተመቅደስ ፎቶ 
ቢኖራቸው ጥሩ ነው። ወደ ቤተመቅደስ 
ስለመሄድ አስፈላጊ የሆነውን ውሳኔ የሚ 
ያደርጉበት እድሜአቸው ሲመጣ፣ ውሳኔ 
ወደፊት አድርገውበት ይሆናልና።” 6

የመጀመሪያ ክፍል ልጆቻችን ይህን 
ይዘምራሉ፥

ቤተመቅደስን ማየት እወዳለሁ፣
በውስጡም አንድ ቀ እገባለሁ።
ከአባቴ ጋር ቃል ኪዳን እገባለሁ፣
ታዛዥ ለመሆን ቃል እገባለሁ። 7

ስለቤተመቅደስ አስፈላጊነት ልጆቻች 
ሁን እንድታስተምሩ እለምናችኋለሁ።

አለም ለህይወት የሚፈትን እና 
አስቸጋሪ ቦታ ሊሆን ይችላል። ሊያጠፋን 
በሚጥር ነገሮች በብዙ ጊዜ እንከበባለን። 
እናንተ እና እኔ ወደ እግዚአብሔር ቅዱስ 
ቤት ስንሄድ፣ በውስጡ የምንሰራውን ቃል 
ኪዳን ስናስታውስ፣ እያንዳንዱን ፈተና 
ለመቋቋም እና እያንዳንዱን ፈተና ለማ 
ሸነፍ ተጨማሪ ችሎታ ይኖረናል። በእዚህ 
ቅዱስ መሸሸጊያ፣ ሰላም እናገኛለን፤ 

እንታደሳለን እናም እንጠናከራለን።
አሁን ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ከመጨ 

ረሴ በፊት አንድ ተጨማሪ ቤተመቅደስ 
ልጠቁም። አዲስ ቤተመቅደሶች በላም 
ውስጥ እየተገነቡ እያሉ፣ ከ2 ሺህ አምስት 
መቶ አመት በፊት በተገነባ ከተማ ውስጥ 
አንዱ ይሰራል። የምናገረውም በሮም 
ከተማ ውስጥ ስለሚገነባው ነው። 
የምናገረውም በሮም ከተማ ውስጥ 
ስለሚገነባው ነው።

ቤተመቅደስ በሙሉ አንድ አይነት ስራ 
ያለበትና አንድ አይነት በረከቶችና ስነስ 
ርዓቶች የሚገኙበት የእግዚአብሔር ቤት 
ነው። የሮም ቤተመቅደስ በአለም ውስጥ 
ብዙ ታሪክ ባለበት ቦታ፣ የጥንት ሐዋሪያት 
ጴጥሮስ እና ጳውሎስ የክርስቶስ ወንጌ 
ልን በሰበኩበትና በሰማእት በሞቱበት 
ነው የሚገነባው።

ባለፈው ጥቅምት፣ በሮም ሰሜን ምስ 
ራቅ በገጠር ቦታ እንደተሰበሰብን፣ መሪቷን 
የምትቀደስበት ጸሎትን የማቅረብ እድል 
ነበረኝ። የሮም ምክትል ከንቲባን ጉሴፒ 
ሲያርዲን እና የጣሊያን ሴነተር ሊቺዮ 
ማላንን አፈሩን ለመቆፈር የመጀመሪያ 
እንዲሆኑ እንድጠይቅ ስሜት ተሰማኝ። 
እያንዳንዱም በከተማቸው ቤተመቅደስ 
ለመገንባት እንድንችል ፈቃድ የመስጠት 
ውሳኔ ካደረጉት መካክል ነበሩ።

ቀኑ ዳመና ቢኖረውም የሚሞቅ ነበር፣ 
እናም የሚዘንብ ቢመስልም እስከዚ 
ህም አልዘነበም ነበር። አስደናቂ ዘማ 
ሪዎች “The Spirit of God” የሚለውን 
መዝሙር በጣሊያንኛ ሲዘምሩ፣ ሰማይ 
እና ምድር ለሁሉም ቻይ እግዚአብሔር 
በግርማዊ የማሞገስና ምስጋና መዝሙር 
የተገናኙ የሚመስል ነበር። እምባዎቼም 
ሊገደቡ አልተቻሉም።

በሚመጡት ቀናት፣ በእዚህ “ዘለ 
አለማዊ ከተማ” የሚገኙት ታማኞች 
የዘለአለም ስነስርዓቶችን በእግዚአብሔር 
ቤት ይቀበላሉ።

በሮም ለሚገነባው ቤተመቅደስ እና 
የትም ቢሆኑ ለሚገንት ቤተመቅደሶቻችን 
ለሰማይ አባቴ ምስጋና አቀርባለሁ። ዘለአ 
ለማዊ ለሆኑ ጉዳዮች የተቀደሱት እያን 
ዳንዱ ቅዱስ ቦታዎች እንዴት አስደናቂ 
ናቸው። እያንዳንዱ ለአለም እንደምል 
ክት፣ የዘለአለም አብ እግዚአብሔር ህያው 
እንደሆነ፣ እኛን ለመባረክ እንደሚፈልግ፣ 
እናም በእርግጥም፣ በሁሉም ትውል 
ዶች ወንድ እና ሴት ልጆቹን ለመባረክ 
እንደሚፈልግ እንደ ምስክር ቆመዋል። 
እያንዳንዱ ቤተመቅደሳችን ከመቃብር 
በኋላ ያለው ህይወት እውነት እንደሆነ እና 
በምድር ላይ እንዳለን አይነት ህይወት 
እርግጠኛ እንደሆነ ምስክራችንን የሚገ 
ልፅ ነው። ስለዚህም እመሰክራለሁ።

ውድ ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ ወደ 
ቤተመቅደስ ለመሄድ እና በልባችን እና 
በቤቶቻችን ቤተመቅደስ መንፈስ እንዲኖ 
ረን አስፈላጊ የሚሆኑትን መስዋዕቶች ሁሉ 
እናድርግ። የዘለአለም ህይወት እንዲኖ 
ረን እና በሰማይ አባታችን መንግስት ከፍ 
እንድንል የመጨረሻውን መስዋእት ባደ 
ረገልን በጌታችን እና በአዳኛችን እርምጃ 
በኩል ተከታዮች እንሁን። ይህም የልብ 
ጸሎቴ ነው፣ እናም ይህን የማቀርበው 
በአዳኛችን፣ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
ነው፣ አሜን።

ማስታወሻዎች
1. ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ፣ በጉባኤ ሀተታ፣ ጥቅምት 1902፣ 3
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1996, 16።
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Heber C. Kimball (1945), 67
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ለጊዜአችን ትምህርቶች

የ
መልከጸዴቅ የክህነት ስልጣ 
ንና የሴቶች መረዳጃ ማህበር 
የአራተኛው እሁዶች ትምህርቶች 

“ለጊዜአችን ትምህርቶች” የተወከሉ 
ይሆናሉ። እያንዳንድ ትምህርትም በቅ 
ርብ ከነበረው የአጠቃላይ ጉባኤ አንድ 
ወይም ተጨማሪ ንግግሮች መምረጥ 
ይቻላል። የስቴክ እና የዲስትሪክት 
ፕሬዘደንቶች የትኛዎቹ ንግግሮች 
መጠቀም እንደሚገባቸው መምረጥ 
ይችላሉ፣ ወይም ይህን ሀላፊነት ለኤጲስ 
ቆጶስ እና ለቅርንጫፍ ፕሬዘደንቶች 
ለመስጠት ይችላሉ። የመልከጼደቅ 
የክህነት ስልጣን ወንድሞች እና 
የሴቶች መረዳጃ ማህበር እህቶች አንድ 
አይነት ንግግሮችን በአንድ እሁድ ቀን 
ማጥናታቸው አስፈላጊነትን መሪዎች 
ደጋግመው ማሳሰብ ይገባቸዋል።

በአራተኛው ሰንበት ትምህርት ተሳ 
ታፊዎች የቅርቡን የአጠቃላይ ጉባኤ 
ጋዜጣን እንዲያጠኑ እና ወደ ክፍል 
እንዲያመጡ ይበረታቱ።

ከእነዚህ ንግግሮች ትምህርትን 
የማዘጋጃ ሀሳቦች

ንግግሮችን ስታጠኑ እና ስታስ 
ተምሩ መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር 
እንዲሆን ጸልዩ። ሌሎች መፅሀፎችን 
በመጠቀም ትምህርትን ለማዘጋጀት 

ሀሳብ ይመጣላችሁ ይሆናል፣ ነገር ግን 
የጉባኤ ንግግሮች የተፈቀደለት የትም 
ህርት መረጃ ነው። የተመደባችሁትም 
በቤተክርስትያኗ የቅርብ አጠቃላይ 
ጉባኤ ውስጥ እንደሚገኙት ሌሎችን 
ወንጌሉን ለመኖር እና ለመማር እንድ 
ትረዱአቸው ነው።

የክፍል አባሎች ፍላጎትን የሚያሟሉ 
መሰረቶችን እና ትምህርቶችን በመ 
ፈለግ ንግግሮችን አጥኑ። ደግሞም 
ታሪኮችን፣ የቅዱስ መጻህፍት የተጠ 
ቀሱበትን፣ እና እነዚህን እውነቶች 
ለማስተማር የሚረዷችሁን ቃላቶች 
ፈልጉ።

መሰረቶችን እና ትምህርቶችን እን 
ዴት እንደምታስተምሩም ዘርዝራችሁ 
ጻፉ። በዝርዝር በጻፋችሁት ውስጥም 
የክፍል አባሎቻችሁን የሚረዱ ጥያቄ 
ዎችን ጨምሩ፧

•	 በንግግሮች	ውስጥ	መሰረቶችን	እና	
ትምህርቶችን ፈልጉበት።

•	 ስለትርጉማቸው	የሚያስቡበት።
•	 የተረዱትን፣	ሀሳባቸውን፣	አጋ 

ጣሚያቸውን፣ እና ምስክሮችን 
የሚካፈሉበት።

•	 እነዚህን	መሰረቶች	እና	ትምህር 
ቶች በህይወታቸው የሚጠቀሙበት 
ጥያቄዎችን ጨምሩ።

ወሮች ግንቦት 2010 (እ.አ.አ)---ጥቅምት 2010 (እ.አ.አ)

ግንቦት 2011–ጥቅ 
ምት 2011

በግንቦት 2010 (እ.አ.አ) Liahona  *የታተሙ ንግግሮች

ህዳር 2010 (እ.አ.አ)--- 
ሚያዝያ 2011 (እ.አ.አ)

በህዳር 2010 (እ.አ.አ) Liahona  *የታተሙ ንግግሮች

* እነዚህ ንግግሮች (በብዙ ቋንቋዎች) በ conference .lds .org ውስጥ ይገኛሉ።

© 2011 በIntellectual Reserve, Inc መብቶቹ በህግ የተጠበቁ። በዩኤስኤ የታተመ። እንግሊዘኛ የተፈቀደበት፧ 6/10 (እ.አ.አ) ትርጉም የተፈቀደበት፧ 6/10 (እ.አ.አ)  
First Presidency Message, May 2011 (እ.አ.አ) ትርጉም። አማርኛ 09765 506



1

ው
ድ ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ 
የመልእክቴ አላማ ጌታ ደሆች 
ንና በምድር ካሉት ልጆቹ መካ 

ከል እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ያደረገውን 
እና የሚያደርገውን ለማክበር ነው። 
እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ልጆቹን እና 
እርዳታ የሚፈልጉትንም ያፈቅራል። እር 
ዳታ የሚፈልጉትን እና እርዳታ የሚሰጡ 
ትን የሚባርክበት መንገዶች ፈጥሯል።

የሰማይ አባት በምድር ላይ ለሚበሉት 
ምግብ፣ ሰውነታቸውን ለሚሸፉበት ልብስ፣ 
እና እራሳቸው ለመርዳት ለመቻል ላለው 
የታላቅነት ስሜታ የሚለምኑትን የልጆቹን 
ጸሎቶች ያዳምጣል። ወንዶችና ሴቶችን 
በምድር ላይ ካስቀመጣቸው ጊዜ ጀምሮ 
እነዚህ ልመናዎች ይደርሱት ነበር።

በአለም አቀፍ በምትኖሩበት እነዚህ 
የእርዳታ ፍላጎቶችን ታውቃላችሁ። 
በዚህ ስሜታ ተካፋይ በመሆንም ልባችሁ 
ይነካል። ስራ ለማግኘት የሚታገል አንድ 
ሰው ሲያጋጥማችሁ፣ እርሱን ለመርዳት 
ስሜታ ይሰማችኋል። ባል ወደሞተባት 
ሴት ቤት ስትሄዱ እና ምግብ እንደሌላት 
ስትመለከቱም ይህ ይሰማችኋል። በእም 
ድር መንቀጥቀጥ ወይም በእሳት ምክ 
ንያት በተደመሰሰው ቤታቸው አጠገብ 
ተቀምጠው የሚያለቅሱ ልጆች ፎቶዎችን 

ስትመለከቱ ይህ ይስማችኋል።
ጌታ ለቅሶአቸውን ስለሚሰማ እና ለእነ 

ርሱ ያላችሁን ዝልቅ ርህራሄ ስለሚሰማው፣ 
ከመጀመሪያ ጌዜ ጀምሮ ደቀ መዛሙርቱ 
እርዳታ የሚሰጡበት መንገድ ሰጥቷል። 
ልጆቹን ሌሎችን ከእርሱ ጋር ለመርዳት 
ጊዜአቸውን፣ ያላቸውን፣ እና እራሳቸውን 
በመስዋዕት እንዲሰጡ ይጋብዛል።

እርሱ እርስታ የሚሰጥበት መንገድ 
አንዳንዴ የቅድስና ህግ ተብሎ ይጠራ 
ነበር። በሌላም ጊዜ መንገዱ የትብብር 
ስርዓት ተብሎ ይጠራ ነበር። በጊዜአችን 
ይህም የቤተክርስቲያኗ የበጎ ድርገት 
ፕሮግራም ተብሎ ይጠራል።

ስሞቹ እና የሚሰራበት ሁኔታ በሰዎችን 
ፍላጎቶችና ጉዳዮች መሰረት ተቀይረዋል። 
ነገር ግን ጌታ ጊዜአዊ ፍላጎት ያላቸውን 
ለማሟላት በፍቅር ምክንያት እራሳቸ 
ውን እና ያላቸውን ለእግዚአብሔር እና 
ለስራው በመስዋዕት የሚሰጡ ሰዎች 
ያስፈልገዋል።

እኛንም እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን 
ከፍ ለማድረግ እንድንካፈል ጋብዞናል 
እናም አዝዞናል። ይህን ለማድረግም 
በጥምቀት ውሀዎች እና በእግዚአብሔር 
ቤተመቅደሶች ውስጥ ቃል ኪዳኖች ገብ 
ተናል። ይህን ቃል ኪዳንንም በሰንበቶች 

ቅዱስ ቁርባንን ስንወስድ እናሳድሳለን።
የዛሬ አላማዬ እርዳታ የሚያስፈልጋ 

ቸው ለመርዳታ የሚሰጠንን እድል ለመ 
ግለጽ ነው። ባለን አጭር ጊዜ ስለሁሉም 
ለመናገር አልችልም። ተስፋዬ ለመርዳታ 
ያላችሁን ውሳኔ ለማሳደስ እና ለማጠና 
ከር ነው።

ወደ እዚህ ስራ ጌታ ስለሚጋብዘን 
ከትንሽ ልጅነቴ ጀምሮ እዘምረው የነበረ 
መዝሙር አለ። በልጅነቴ ለሚያስደስተው 
ዜማ እንጂ ለሀይለኛዎቹ ቃላቶች ብዙ 
ትኩረት አልሰጥም ነበር። ዛሬ የመዝ 
ሙሩ ግጥም በልባችሁ እንዲሰማችሁ 
ጸሎቴ ነው። ቃላቶቹን እንደገና አድምጡ፥

በአለም ውስጥ ምን ጥሩ 
አድርጌአለሁ?

 እርዳታ የሚያስፈልገውን ረጅቼአለሁ?
 የከፋውን አፅናንቼአለሁ እና ሌላንስ 

ደስታ እንዲሰማው አድርጌአለሁ?
 ይህን ካላደረኩ፣ በእርግጥም ወዳቂ 

ነኝ?
 የሰው ችግር ቀለል ብሏል ዛሬ
 ለመካፈል ፈቃደኛ ስለሆንኩኝ?
 የታመሙት እና የደከሙት በመንገዳ 

ቸው ተረድተዋል?
 እርዳታዬን ሲፈልጉ እዚያ ነበርኩኝ?
 በላይ ከሚገኘው ቤት ከማለም 

በስተቀር 
ተነሱ እና ተጨማሪ አድርጉ
 ጥሩ ማድረግ አስደሳች ነው፣ መመዘን 

የማይቻል ደስታ፣
 የሀላፊነት እና የፍቅርም ስራ። 1

ጌታ በየጊዜ የሚያስነሳን ጥሪዎች 
ለሁላችንም ይሰጠናል። አንዳንዴም 
እርዳታ ለሚያስፈልገው የድንገት የሀዘን 
ስሜታ ይሆናል። አባት ልጅ ሲወድቅ እና 
ጉልበቱን ሲያቆስል ይህም ይሰማው ይሆ 
ናል። እናት በምሽት ላይ ልጇ በፍርሀት 
ሲያለቅስ ስትሰማ ስሜታው ይመጣባት 
ይሆናል። ወንድ ወይም ሴት ልጅ የከፋው 
ስለሚመስል አንድ ሰው ወይም በትም 
ህርት ቤት ለሚፈራው ኡእሀዘን ስመኢታ 

ጥሩ ለማድረግ ያሉ 
እድሎች
ጌታ ጊዜአዊ ፍላጎት ያላቸውን ለማሟላት በፍቅር ምክንያት 
እራሳቸውን እና ያላቸውን ለእግዚአብሔር እና ለስራው 
በመስዋዕት የሚሰጡ ሰዎች ያስፈልገዋል።

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ አይሪንግ
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 
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ይሰማቸው ይሆናል።
ሁላችንም ለማናውቃቸው በሀዘን 

ስሜታ ተነክተን ይሆናል። ለምሳሌ፣ 
በጃፓን ውስጥ ከምድር መንቀጥቀጥ 
በኋላ የፓስፊክ ባህር ውሀ በጎርፍ እንደገ 
ባባቸው በሰማችሁ ጊዜ፣ ለተጎዱት ሀሳብ 
ነበራችሁ።

በክዊንስላንድ፣ አውስትሬልያ ውስጥ 
ስለነበርው ጎርፍ ባወቃችሁ ጊዜ ሀዘንም 
ተሰምቷችኋል። የዜና ሀተታው ስነት 
ሰዎች እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ግት 
ብቻ ነው የሚሰጠው። ነገር ግን ብዙ 
ዎቻችሁ የሰዎቹ ስቃይ ተሰምቷችኋል። 
ለመርዳት እና ለማፅናናት የመጣው 
የመነሳት ጥሪም ከ1 ሺህ 500 በላይ 
በሆኑት በአውስትሬሊያ የቤተክርስቲያን 
አባላት ተመልሶ ነበር።

የሀዘን ተካፋይነት ስሜታን በቃል 
ኪዳናቸው ወደ መስራት ቀይረውት ነበር። 
እርዳታ ለሚፈልጉት በተቀበሉት እርዳታ 
እና የመስጠትን እድል ለተጠቀሙበት 
የመጡትን በረከቶች እራሴም ልመለከ 
ተው ችያለሁ።

ጥበባዊ ወላጆችን በእያንዳንዱ 
በሌሎች ፍላጎቶች ወደ ወንድና ሴት 
ልጆቻቸው በረከቶችን የሚያመጡበትን 
መንገድ ያያሉ። ሶስት ልጆች የሚጣፍጥ 
ምግብ ያያዙ እቃዎችን ይዘው በበራችን 
መጡ። ወላጆቻቸው እርዳታ እንደ 
ሚያስፈልገን ያውቁ ነበር፣ እናም እኛን 
ለማገልገል ባላቸው እድል ልጆቻቸው 
ተሳታፊ እንዲሆኑ አደረጉ።

ወላጆቹም በደግ አገልግሎታቸው 
ቤተሰባችንን ባረኩ። በሚሰጡት ልጆቻ 
ቸው እንዲሳተፉ በመምረጥ፣ ለወደፊት 
የልጅ ልጆቻቸው በረከቶችን አቀረቡ። 
ልጆቹ ከቤታችን ሲሄዱ በፊታቸው ላይ 
የነበረው ፈገግታ ይህ እንደሚሆን እርግ 
ጠኛ እንድሆን አደረገኝ። ለጌታ አገልግ 
ሎት በመስጠት ደስታ እንደተሰማቸው 
ለልጆቻቸው ይነግራሉ። አባቴ ስለጠየቀኝ 
የጎሬቤታችንን ሜዳ ሳርም የተሰማኝን 
የእርካታ ስሜቴ አስታውሳለሁ። ሰጪ 
ለመሆን ስጋበዝ፣ “ስራው ጣፋጭ ነው፣ 
አምላኬ፣ ንጉሴ” የሚለውን የመዝሙር 
ግጥም አስታውሳለሁም አምናለሁም። 2

እነዚህ የመዝሙር ግጥሞች የተጻፉት 
ጌታን በሰንበት በማምለክ ስለሚኖረው 
ደስታ ለመግለጽ እንደሆነ አውቃለሁ። 
ነገር ግን ምግብ ይዘው በበራችን ላይ 
የነበሩት ልጆች የጌታን ስራ የማከናወን 
ደስታን በሳምንት ቀን ውስጥ ይሰማቸው 
ነበር። ወላጆቻቸውም ጥሩ የማድረግ 
እድልን ተመለከቱ እናም ደስታን 

በትውልዶች ውስጥ አስተላለፉ።
እርዳታ ለሚፈልጉት እንክብካቤ ማድ 

ረግ ለወላጆች ልጆቻቸውን የሚባርኩበት 
ሌላ እድል ይሰጣል። ይህን በቤተክርስቲ 
ያን ውስጥ አንድ ጊዜ አየሁት። ትንሽ ልጅ 
የበጎ ድርገት ገንዘብን ለኤጲስ ቆጶሱ ወደ 
ቤተክስቲያ ሲገቡ በፖስታ ሲሰጥ አየሁ።

ቤተሰቡንና ልጁን አውቃቸው ነበር። 
ቤተሰቡ በዎርድ ውስጥ እድራታ ስለ 
ሚያስፈልጋቸው ሰዎች ሰምተው ነበር። 
በፖስታ ውስጥ ብዙ የሆነ የጾም በኩራት 
ገንዘብ በሚጨምርበት ጊዜ አባትየው 
እንዲህ ብሎ ነበር፣ “ዛሬ የምንጾመው 
እና የምንጸልየው እርዳታ ለሚፈልጉት 
ነው። ይህን ጆስታ ለኤጲስ ቆጶሱ ስጥ 
ልን። ከእኛ በላይ እርዳታ ለሚያስፈልጋ 
ቸው እንደሚሰጠው አውቃለኅ።”

በእዚያ ሰንበት ራብ ሳይሆን የሚሰ 
ማው፣ ያ ልጅ ይህን ወን በደስታ ያስታው 
ሰዋል። በፈገግታው እና አባቱ በእምነት 
የሰጠውን የቤተሰብን በኩራት በጥብቅ 
በያዘበት ሁኔታ ይህን ለማወቅ እችላለሁ። 
ዲያቆን በሚሆንበት ጊዜ እና ምናልባትም 
ለዘለአለም ይህን ያስታውሳል።

እንደዚህ አይነት ደስታንም ከብዙ 
አመቶች በፊት ለጌታ በአይደሆ ይረዱ 
በነበሩት ሰዎች ፊት ላይ አይቼም ነበር። 
በሴኔ 5 ቀን፣ 1976 (እ.አ.አ) የቲቶን የውሀ 
ግድብ ፈረሰ። አስራ አንድ ሰዎች ተገደሉ። 
ብዙ ሺህ ሰዎችን በትንሽ ሰዓት ውስጥ 
ቤታቸውን ትተው መውጣት ነበረባቸው። 
አንዳንድ ቤቶች በጎርፍ ተደመሰሱ። የቤት 
ባለቤቶች ሊያደርጉት በማይችሉበት ሁኔታ 
ብቻ ነበር በአንዳንድ ቤቶች እንደገና 
ለመኖር ይቻል የነበረው።

ይህን አደጋ የሰሙትም ሀዘን ተሰ 
ማቸው፣ እናም አንዳንዶችም ጥሩ 
የማድረግ ጥሪም ተሰማቸው። ጎረቤቶች፣ 
ኤጲስ ቆጶሶች፣ የሴቶች መረዳጃ ማህበር 
ፕሬዘደንቶች፣ የቡድን መሪዎች፣ የወንድ 
እና የሴት የቤት ለቤት አስተማሪዎች 
ቤታቸውንና ስራዎቻቸውን ትተው በጎርፍ 
የተበላሹትን ቤቶች ለማጽዳት ሄዱ።

አንድ ባልና ሚስት ከሽርሽር በኋላ 
ወደ ረክስበርግ ተመለሱ። የእራሳቸውን 
ቤት ለማየት አልሄዱም። በምትኩም፣ 
ኤጲስ ቆጶሳቸውን አግኝተው የት እርዳታ 
ለመስጠት እንደሚችሉ ጠየቁ። እርዳታ 
ወደሚያስፈልጋቸው ቤተሰቦች መራቸው።

ከትንሽ ቀናት በኋላ ቤታቸውን ለማየት 
ሄዱ። በጎርፍ ተወስዶ ነበር። በቀጥታ 
ወደ ኤጲስ ቆጶሱ ተመለሱና፣ “አሁን ምን 
እንድናደርግ ይፈልጋሉ?” በማለት ጠየቁ።

የትም ብትኖሩም፣ የሀዘን ስሜታ ወደ 

ራስ ወዳጅ ወዳልሆነ ስራ የሚቀየርበትን 
ታዕምራት አይታችኋል። በታላቅ አደጋ 
ምክንያት ላይሆንም ይችላል። በክህነት 
ስልጣን ቡድን ውስጥ አንድ ወድንም 
እራሱን ወይም እራሷን እና ቤተሰቡን 
ወይም ቤተሰቧን ለመደገፍ ስለሚፈልግ 
ወይም ስለምትፈልግ ሰው ፍላጎት ሲገልጽ 
ይህንንም አይቻለሁ። በክፍሉ ውስጥ 
የነበረው የስሜታ መካፈል ተሰምቶኝ 
ነበር፣ ነገር ግን አንዳንዶች ስራ ለመስጠት 
የሚችሉትን ሰዎች ስም ሀሳብ አቀረቡ።

በክህነት ስልጣን ቡድን ውስጥ እና 
በአይደሆ ቤቶች ውስጥ የነበረው ጌታ እራ 
ሳቸውን ለመጃር ታላቅ ፍላጎት ያላቸውን 
የሚረዳበት መንገድ የሚገለጹባቸው 
ነው። ርህራሄ ይሰማናል፣ እናም በጌታ 
መንገድ ለመርዳት ምን እንደምናደርግ 
እናውቃለን።

በእዚህ አመት የቤተክርስቲያኗን የበጎ 
ድርገት ፕሮግራም 75ኛ አመትን እና 
ከብራለን። ይህም የተጀመረው በታላቁ 
የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መሽቆልቆል ተብሎ 
በሚታወቀው ችግር ጊዜ ስራ፣ እርሻዎች፣ 
እና ቤቶች ያጡትን ለመርዳት ነበር።

የሰማይ አባት ልጆች የሚያስፈልጋቸው 
ታላቅ ጊዜአዊ ፍላጎት በዘመናችንም 
መጥተዋል እናም በሁሉም ዘመኖች 
ይመጣሉ። የቤተክርስቲያኗ የበጎ ድርገት 
ፕሮግራም መሰረታዊ መመሪያዎች 
ለአንድ ጊዜ ወይም ለአንድ ቦታ ብቻ 
አይደለም። እነዚህ ለሁሉም ጊዜዎች እና 
ቦታዎች ናቸው።

እነዚህ መሰረታዊ መመሪያዎች 
መንፈሳዊና ዘለአለማዊ ናቸው። በዚህም 
ምክንያት፣ እነዚህን መረዳት እና በልባ 
ችን ውስጥ ማስገባት ጌታ ሲጋብዘን በየት 
ይሁን መቼም የመርዳት እድልን ለማየ 
ትና ለመውሰድ እንድንችል ያደርጋሉ።

በጌታ መንገድ ለመርዳት ስፈልግ እና 
በሌሎች ስረዳ ይመሩኝ የነበሩት አንዳንድ 
መሰረታዊ መመሪያዎች እነዚህ ነበሩ።

መጀመሪያ፣ ሁሉም ሰዎች ደስተኛ 
የሚሆኑት እና እራሳቸውን የሚያከብሩት 
እራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ለመደገፍ 
ሲችሉ እና ሌሎችን ለመርዳት ሲጥሩ 
ነው። የሚያስፈልገኝን ለሚያሟሉት ምስ 
ጋና አለኝ። እራሴን ለመቻል ለረዱኝም 
ታላቅ ምስጋና ይሰማኛል። ከእዚያም 
በሚተርፈኝ እንዴት ሌሎችን ለመርዳት 
እንደምችል ላስተማሩኝም ከሁሉም 
በላይ ምስጋና ይሰማኛል።

ትርፍ የሚኖረኝ ከማገኘው በታች 
ሳጠፋ እንደሆነ ተምሬአለሁ። በዚህም 
ትርፍ መስጠት ከመቀበል በላይ እንደሆነ 
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ለመማር ችዬአለሁ። ለዚህም ምክንያት፣ 
በጌታ መንገድ እርዳታ ስናቀርብ፣ እርሱም 
ስለሚባርከን ነው።

ፕሬዘደንት ሜሪያን ጂ ሯምኑ ስለበጎ 
ድርገት ስራ እንዲህ ብለው ነበር፣ “በዚህ 
ስራ ድሀ እስክትሆኑ ድረስ ልትሰጡ አት 
ችሉም።” ከእዚያም የሚስዮን ፕሬዘደ 
ንታቸውን ማልቭን ጄ ባለርድን እንዲህ 
ጠቀሱ፥ “ሰው ከጌታ ሙሉ ዳቦ ሳይቀበል 
ለጌታ ቁራሽ ለመስጠት አይችልም።” 3

ይህን በህይወቴ እውነት እንደሆነ አግ 
ንቼዋለሁ። እርዳታ ለሚፈልጉት የሰማይ 
አባት ልጆች ደግ ስሆን፣ እርሱም ለእኔደግ 
ይሆናል።

በበጎ ድርገት ስራ ውስጥ የሚመራኝ 
ሁለተኛው የወንጌል መሰረታዊ መመ 
ሪያ የአንድነት ሀይል እና በረከት ነው። 
እርዳታ የሚፈልጉትን ሰዎች ለማገልገል 
ስንተባበር፣ ጌታ ልባችንን አንድ ያደር 
ጋቸዋል። ፕሬዘደንት ጄ ሩብን ክላርክ፣ 
ዳግማዊ እንዲህ ብለዋል፥ “የተለያዩ 
ስልጣኔዎች ወይም ስራዎች የሚሰሩ 
ሰዎች አጠገብ በአጠገብ በበጎ ድርገት 
የአትክልት ስፍራ ሌላ ፕሮጀችት ሲሰሩ፣ 
ያም መስጠት የጋራ ወንድምነት ስሜትን 
ያመጣል።” 4

የወንድምነት ስሜታ ተጨማሪነት 
ለሚቀበለውም ይሁን ለሚሰጠውም 
እውነት ነው። እስከዚህ ቀን ድረስ፣ 
አጠገብ በአጠገብ በጎርፍ በተሞላው 
ቤት ውስጥ ጭቃ አብሬው ስቆፍር 
ከነበርኩበት ሰው ጋር የግንኙነት ስሜታ 
አለ። ለእራሱና ለቤተሰቡ የሚችለውን 
ያህል ለማድረግ በመጣሩ ታላቅ የግል 
ክብር ይሰማዋል። ብቻችንን ብንሰራ 
ኖሮ፣ ሁለታችንም መንፈሳዊ በረከትን 
እናጣ ነበር።

ይህም ለእኔ ሶስተኛው የበጎ ድርገት 
ስራ መሰረታዊ መመሪያ ወደሆነው 
ይመራኛል፥ ሌሎችን ሲንከባከቡ እርስ 
በራስ ለመንከባከብ እንዲማሩ ዘንድ 
በስራውም ቤተሰባችሁን ከእናንተ ጋር 
አድርጉ። እርዳታ የሚፈልጉትን ለማገ 
ልገል ከእናንተ ጋር አብረው የሚሰሩት 
ወንድ እና ሴት ልጆች እርዳታ ሲያስፈልጋ 
ቸው እርስ በራስ ለመረዳዳት ይችላሉ።

ዋጋ ያለው አራተኛውን የቤተክርስ 
ቲያኗ በጎ ድርገት መሰረታዊ መመሪያ 
የተማርኩት ኤጲስ ቆጶስ ሆኜ ነበር። 
ይህም የመጣው ደሀውን ፈልጎ ለማግኘት 
ከቅዱሳት መጻህፍት ከመጣው ትእዛዝ 
ነው። እራሳቸው እና ቤተሰባቸው ለማ 
ድረግ የሚችሉትን ካደረጉ በኋላ እርዳታ 
የሚፈልጉትን መርዳት የኤጲስ ቆጶስ 

ሀላፊነት ነው። ጌታ እውነትን ለማግኘት 
እንደሚያደርጉው ደሀን ለመንከባከብ 
“ፈልጉ፣ እናም ታገኛላችሁ” 5 የሚለው 
የሚቻል እንዲሆን መንፈስ ቅዱስን 
እንደሚልክ ለማወቅ ችዬአለሁ። ነገር 
ግን በፍለጋው የሴቶች መረዳጃ ማህበር 
ፕሬዘደንትን ተሳታፊ ማድረግንም ተማ 
ርኩኝ። እርሷም ከእናንተ በፊት ራዕይል 
ልትቀበል ትችላለች።

አንዳንዶቻችሁ ይህን መነሳሻ ወደፊት 
በሚመጡት ወሮች ሊያስፈልጋችሁ ትችሉ 
ይሆናል። የቤተክርስቲያኗን የበጎ ድርገት 
ፕሮግራም 75ኛ አመትን ለማክበር፣ 
የአለም አቀፍ አባላት በአገልግሎት ቀን 
እንዲሳተፉ ይጋበዛሉ። መሪዎች እና 
አባላት ፕሮእችቱ ምን አይነት እንደሆነ 
ንድፍ ሲያዘጋጁ ራዕይን ይፈልጉ።

የአገልግሎት ፕሮጀክት አላማን 
ስትሰሩ የምታስቡባቸው ሶስት ሀሳቦች 
ላቅርብ።

መጀመሪያ፣ እራሳችሁን እና በመን 
ፈስ የምትመሩትን በመንፈስ አዘጋጁ። 
ልቦች በአዳኝ የኃጢያት ክፍያ ከተዘጋጀ 
ብቻ ነው የፕሮጀክቱን አላማ የሰማይ 
አባት ልጆች ህይወቶችን በመንፈሳዊ 
እና ጊዜአዊ በመባረክ እንደሆነ በግልጽ 
ለማየት የምንችለው።

ሁለተኛው ሀሳቤም ቢሆን በመንግስት 
ውስጥ ወይም በህብረተሰብ ውስጥ 
ለአገልግሎት የምትመርጧቸው ሰዎች 
የእርዳታ ፍላጎት አገልግሎት የሚሰጡት 
ሰዎችን ልብ የሚነካ ይሁን። የምታገለ 
ግሏቸው ሰዎች ፍቅራችሁ ይሰማችዋል። 
ያም መዝሙሩ ተስፋ እንደሚሰጠው 
የጊዜአዊ ፍላጎታቸውን ከማሟላት በላይ 
ደስተኛ እንዲያደርጋቸው ብዙ ያደርጋል።

በመጨረሻ የማቀርበው ሀሳቤም 
ከቤተሰቦች፣ ከቡድኖች፣ ከደጋፊ ድርጅ 
ቶች፣ እና በህብረተሰብ ውስጥ ከምታ 
ውቁት ሰዎች ሀይልን እንድትስቡ አላማ 
እንዲኖራችሁ ነው። የአንድነት ስሜታዎች 
በምትሰጡት አገልግሎት ላይ ጥሩ ውጤ 
ታዎችን ያባዛል። እናም በቤተሰቦች፣ 
በቤተክርስትያን፣ እና በህብረተሰብ ውስጥ 
የሚሰሙት እነዚህ የአንድነት ስሜታዎች 
ያድጋሉ እናም ስራው ካለቀ በኋላም 
ለረም ጊዜ የምታወሱ ይሆናሉ።

ይህም ምን ያህል እንደማመሰግናችሁ 
የምነግራችሁ እድል ነው። ለጌታ በምትሰ 
ጡት የፍቅር አገልግሎት፣ በአለም ውስጥ 
በምገናኛቸው ጊዜ እርዳታ ከሰጣችኋቸው 
ሰዎች ምስጋና ተቀብየም ነበር።

በጌታ መንገድ ስታገለግሏቸውን ከፍ 
የምታደርጓቸው መንገድን አገኛችሁ። 

እናንተ እና እንደ እናንተ አይነት ትሁት 
የጌታ አገልጋዮች ዳቦአችሁን በአገልግሎት 
ውሀ ላይ ጥላችኋል፣ እናም የረዳችኋቸው 
ሰዎችን በምላሽ የምስጋና ሙሉ ዳቦ 
ሊሰጡኝ ሞክረዋል።

እንደዚህም አይነት ምስጋና አብረዋ 
ችሁ ካገለገሉት ሰዎችም አግኝቼአለሁ። 
በፕሬዘደንት ኤዝራ ታፍት ቤንሰን አጠገብ 
የነበርኩበትን አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ። 
በጌታ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስላለው የበጎ 
ድርገት አገልግሎት እየተነጋገርን ነበር። 
እጃቸውን ከፍ አድርገው፣ “ይህን ስራ 
እወደዋለሁ፣ እና ይህም ስራ ነው!” ሲሉ 
በወጣትነት አይነት መነሳሻቸው አስደንግ 
ጠውኝ ነበር።

ለመምህርም የሰማይ አባታችንን 
ልጆች ለምታገለግሉበት ስራ ምስጋ 
ናን አቀርባለሁ። ያውቃችኋል፣ እናም 
ጥረታችሁን፣ ትጋታችሁም እና መስዋዕ 
ታችሁን ያያል። በምትረዷቸው ሰዎችና 
ለጌታ አብራችሁ በምታገለግሉት ሰዎች 
ደስታ የስራችሁን ፍሬ ለማየት በረከትን 
እንዲሰጣችሁ እጸልያለሁ።

እግዚአብሔር አብ ህያው እንደሆነ እና 
ጸሎታችንን እንደሚሰማ አውቃለሁ። 
ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነም አውቃለሁ። 
እናንተ እና የምታገለግሏቸው እርሱን 
በማገልገል እና ትእዛዛቱን በማክበር 
ትቀደሳላችሁ እናም ትጠናከራላችሁ። 
በመንፈስ ቅዱስ ሀይልም፣ ጆሴፍ ስሚዝ 
የእውነተኛውን እና ህያውን ቤተክርስ 
ቲያን በዳግም የመለሰ የእግዚአብሔር 
ነቢይ እንደሆነ እኔ እንደማውቀው 
እናንተም ታውቃላችሁ። ፕሬዘደንት 
ቶማስ ኤስ ሞንሰን የእግዚአብሔር 
ነቢይ እንደሆኑ እመሰክራለሁ። ጌታ ጥሩ 
በማድረግ በሄደበት አይነት ጥሩ ምሳሌ 
ናቸው። “ደካማውን ደግፍ፣የላሉትን 
እጆች የሰለሉትን ጉልበቶች አቅና” 
የሚለውን እድል እንድንጠቀምበት 
እጸልያለሁ። 6 በቅዱሱ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ስም፣ አሜን።
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