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በቤት ያለ ፍቅር— 
የነቢያችን ምክር

የተባረከ የቤተሰብ ህይወት

“ብዙዎችን ከቀመስን፣ በብዙ ቦታዎች ከተንከራተትን እና 

አንዳንዴ የአለም ጥልቀት የሌለውን ከተመለከትን በኋላ፣ 

ልንቆጥርበት ከምንችልባቸው ከቤትና ከቤተሰብ እናም 

ከምንወዳቸው ታማኝነት ጋር ተካፋይ ለመሆን ላለን እድል 

ምስጋናችን ያድጋሉ። በሀላፊነት፣ በክብር፣ ተካፋይ በመሆን 

መተሳሰር ምን ማለት እንደሆነ ለማወቅም እንችላለን። 

የተባረከ የቤተሰብ ህይወት ግንኙነትን ቦታ የሚወስድ ምንም 

ነገር ለመኖር እንድማይችልም ተምረናል።” 1

ፍቅራችንን መካፈል

“ልጃችሁን ሞግሱ እና እቀፉ፤ በተጨማሪም ‘እወድሀለሁ’ 

በሉ፤ ሁልጊዜም ምስጋናችሁን ስጧቸው። መፍትሄ የሚገ 

ኝበት ችግርን ሰው ከመወደድ በላይ አስፈላጊ አታድርጉት። 

ጉደኞች ይሄዳሉ፣ ልጆች ያድጋሉ፣ የሚወደዱትን ይሞታሉ። 

ከህይወታችን ወጥተው እስከሚሄዱ እና ‘ይህን ባደርግስ’ እና 

‘ይህን ባደርግ ኖሮ’ ከሚሉት ስሜታዎች ጋር እስከምንቀር 

ድረስ ሌሎችን ችላ ለማለት ቀላል ነው። . . .

“ህይወትን በምንኖርበት እንደሰትበት፣ በጉዞም ደስታን 

እናግኝ እናም ፍቅራችንን ከጓደኞቻችን እና ከቤተሰቦቻችን 

ጋር እንካፈል። አንድ ቀን፣ እያንዳንዳችን ነገ አይኖረንም። 

ከሁሉም በላይ አስፈላጊ የሆነውን ችላ አንበል።” 2

ፍቅራችንን ማሳየት

“ወንድሞች፣ ባለቤቶቻችንን በታላቅ ስሜት እና በክብር 

እንንከባከብ። እነርሱ የዘለአለም ጉዳኞቻችን ናቸው። 

እህቶች፣ ባለቤቶቻችሁን አክብሩ። ጥሩ ቃል መስማት ያስፈል 

ጋቸዋል። የጓዳኛ ፈገግታ ያስፈልጋቸዋል። ሙቅ የሆነ የእውነ 

ተኛ ፍቅር አስተያየትም ያስፈልጋቸዋል። . . .

“ወላጆች ለሆናችሁት፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣ ለልጆቻችሁ 

ፍቅር አሳዩ። እንደምትወዷቸው ታውቃላችሁ፣ ነገር ግን 

እነርሱ እንዲያውቁትም አድርጉ። እነርሱ ውድ ናቸው። 

እንዲያውቁትም አድርጉ። በየቀኑ እነርሱ የሚያስፈልጋቸውን 

በመስጠት ስትንከባከቡ እና ወላጅ ከመሆን ጋር ከሚ 

መጡት ፈተናዎች ጋር ስትታገሉ ለእርዳታ የሰባይ አባታ 

ችንን ጥሩ። እነርሱን በማሳደግ ከእራሳችሁ ጥበብ በላይ 

ያስፈልጋችኋል። ”3

የፍቅር መግለጫ

“ለወላጆት፣ ለልጆቻችሁ ፍቅራችሁን ግለጹ። የአለም 

ክፋትን ለመቋቋም ይችሉ ዘንድ ጸልዩላቸው። በእምነት እና 

በምስክር እንዲያድጉ ጸልዩላቸው። የጥሩነት እና ሌሎችን 

የሚያገለግሉበት ህይወት እንዲፈልጉ ጸልዩላቸው።

“ልጆች፣ ወላጆቻችሁ እንደምትወዷቸው እንዲያውቁ አድ 

ርጉ። ለእናንተ ላደረጉላችሁ እና በማድረግ ለሚቀጥሉት ምን 

ያህል እንደምታመሰግኗቸው እንዲያውቁ አድርጉ።” 4

ከሁሉም በላይ አስፈላጊ የሆነው

“ከሁሉም በላይ አስፈላጊ የሆነው በአካባቢያችን ያሉትን 

ሰዎች ሁልጊዜም የሚያስገባ ነው። ብዙ ጊዜ ምን ያህል እን 

ድምንወዳቸው ማወቅ አለባቸው ብለን እንገምታለን። ነገር 

ግን መገመት አይገባንም፣ እንዲያውቁ ማስደረግ ይገባናል። 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት

በፕሬዘደንት  
ቶማስ ኤስ ሞንሰን
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ዊልያም ሼክስፒር እንደጻፈው፣ ‘ፍቅራቸውን የማያሳዩትን 

አይወዱም።’ በተናገርናቸው የደግነት ቃላት ወይም ባሳ 

የናቸው ፍቅር ቅርታ አይሰማንም። ይህም ሳይሆን፣ ቅርታ 

የሚሰማን ለእኛ ታላቅ ትርጉም ካላቸው ሰዎች ግንኙነቶች 

ጋር እንደ እነዚህ አይነት ነገሮች ሲቀሩ ነው።” 5

ሰማይን ማቅረብ

“ቤተሰቦቻችን እና ቤታችን በፍቅር፣ እንዲሁ ለእርስ በራር 

በሚገኝ ፍቅር፣ በወንጌል ፍቅር፣ ለሰዎች በሚሰማን ፍቅር፣ 

እና ለአዳኝ ባለንፍቅር ይሞሉ። በዚህም ውጤት፣ ሰማይ ወደ 

ምድር በትንሽም ትቀርባለች።

“ቤቶቻችንን የቤተሰብ አባሎቻችን ለመመለስ እንደ ሚፈ 

ልጉበት መሸሸጊያ እናድርጋቸው።” 6

ለቤተሰቦች ጸሎት

“ቤተሰብ በአለም ውስጥ እየተጠቃ እያለ፣ እና ለረጅም 

ጊዜ እንደ ቅዱስ ይመለከቱት የነበሩት ብዙ ነገሮች የሚሳለቁ 

ባቸው እየሆኑ እያሉ፣ አባታችን ሆይ፣ የሚያጋጥሙን ፈተናዎች 

ለመቋቋም እንድንችል፣ ለእውነት እና ለጻድቅነት በጥንካሬ 

ለመቆም እንድንችል እንድታደርግ እንጠይቅሀለን። ቤቶቻ 

ችን የሰላም፣ የፍቅር እና የመንፈሳዊነት መጠለያ ይሁኑ።” 7

ማስታወሻዎች
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Gila Valley Arizona Temple: ‘Wilt Thou Hallow This House,’” ውስጥ 
Church News, May 29, 2010, 5

ከዚህ መልእክት ማስተማር።

“ስለሚሳተፉበት በማሰብ፣ አስተማሪው ጥያቄ ወይም ጉዳይ ያቀ 

ርባል እናም ለተማሪው መፍትሄ ወይም ሀሳብ እንዲያቀርብ አጭር 

ጊዜ ይሰጠዋል” (Teaching, No Greater Call [1999]፣ 160) 

ይህን አንቀጽ ከቤተሰብ ጋር አብራችሁ ስታነቡ፣ የሚያነሳሳቸውን 

ምክር ወይም ሀሳብ እንዲያዳምጡ ጠይቋቸው። የቤተሰብ አባላት 

ከእዚያም በኋላ በቤታቸው ፍቅር የሚያሳድጉበትን መንገዶች 

ሀሳብ ለማቅረብ ይችላሉ። እነዚህን ሀሳቦች በሚቀጥለው በቤተሰብ 

ምሽት እንዲገመግሟቸው ለመጋበዝ አስቡበት።

ወጣቶች

እማዬ አዳነችን
በፐትሪስያ አውክሰር

በስድስት አመቴ፣ ታናሽ እህቴና እኔ የታላቅ እህቴን የቅርጫት 

ኳስ ጨዋታ እየተመለከትን ነበር። አባቴ ከእዚያ ሄደ፣ እናም 

እና ከእዚያምበኋላ ከእርሱ ጋር ወደቤት ለመሄድ ፈለግን፣ ስለዚህ 

በዝናብ እርሱን ለማግኘት መሮጥ ጀመርን። እርሱን ለማግኘት 

በማንችልበት ጊዜ፣ ከእናታችን ጋር ወደቤት ለመሄድ ወደ ስፖርት 

አዳራሹ ተመለስ፣ ነገር ግን ወደ ስፖርት አዳራሹ በገባንበት ጌዜ፣ 

ሁሉም ሰዎች ሄደው ነበር።

እኔን እና ታናሽ እህቴን ከዝናብ ለመሸፈን፣ አንድ ሰው ይመ 

ጣልን ዘንድ እየጸለይን፣ ከህንጻው አጠገብ እጅብ ብለን ቆመን 

እንደነበርን አስታውሳለሁ። ከእዚያም የቀይ መኪናችን በር ሲዘጋ 

እንደሰማን፣ እና ወደ ድምጹ እንደሮጥንም አስታውሳለሁ። “ዶሮ 

ጫጩትዎችዋን በክንፎችዋ እንደምትሰበስብ” እናታችን እንዴት 

እንዳቀፈችን በደንብ የማስታውሰው ግልጽ ትዝታ ነበረኝ (3 Nephi 
10:4)። እማዬ አዳነችን፣ እናም በእዚያ ጊዜ እንደተሰማኝ አይነት 

በደህንነቴ እንደተጠበቅኩኝ አይሰማኝም ነበር።

በእኔ ላይ ስለነበራት ተጽእኖ ሳስብበት፣ የእናቴ ህይወት ወደ 

አዳኝ እንደሚጠቁመኝ እናም “የላሉትን እጆች የሰለሉትን ጉል 

በቶች አቅና” (D&C 81:5) የሚለው ምን ትርጉም እንዳለው እን 

ዳሳየችኝ ተመልክቼአለሁ። “ከእራሷ በላይ” (Hymns, no. 220) 

የሆነውን ጥንካሬ በሰጣት በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ተመክታለች።

ልጆች

ደስታ የሚገኝበትን ቤት መገንባት

ፕሬዘደንት ሞንሰን ደስታ የሚገኝበት ቤት የሚገነባበት ሀሳቦች 

አቅርበዋል። በአንቀጹ በሙሉ እናንተ እና ቤተሰቦቻችሁ 

ቤትን ደስታ የሚገኝበት ለማድረግ የምትችሉትን ነገሮች ለማግኘት 

ፈልጉ።

ለማድረግ የምትችሉትን ነገር በምታገኙበት በእያንዳንዱ ጊዜም 

ጻፉት። ደስታ የሚገኝበት ቤት ለመገንባት አምስት መንገዶችን 

አግኙ እናም ቤተሰባቹ ያሉበት ስዕል ሳሉ።
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ሁለተኛ የሴቶች መረዳጃ ማህበር 

አጠቃላይ ፕሬዘደንት የነበሩት 

እላይዛ አር ስኖው እንዳስተማሩት፥ 

“ሐዋሪያው ጳውሎስ በጥንት ስለቅዱስ 

ሴቶች ተናገረ። ቅዱስ ሴት መሆን የእያ 

ንዳንዳችን ሀላፊነት ነው። ቅዱስ ሴቶች 

ከሆንን፣ ከፍ ያለ አላማ ሊንረን ይገባ 

ናል። አስፈላጊ ሀላፊነቶችን እንድናከና 

ውን እንደተጠራን ይሰማናል። ማንም 

ከእነዚህ ግዴታ ነጻ የሆነ የለም። ከሁ 

ሉም የተለየች፣ እና ተፅዕኖዋ ጥብ ሆኖ 

የእግዚአብሔርን መንግስት በምድር 

ላይ ለመመስረት ታላቅ ስራ ለመስራት 

የምትችል ማንም እህት የለችም።” 1

እህቶች፣ የተለየን አይደለንም ወይም 

ተፅዕኖአችን የጠበበ አይደለም። 

በሴቶች መረዳጃ ማህበር የተሳታፊነትን 

ስጦታ በመቀበል፣ ነቢዩ ጆሴፍ “ከአለም 

ክፋቶች የተለየ፣ ምርጥ፣ ምግባረ ጥሩ፣ 

እና ቅዱስ” ማህበር ብሎ በገለጸው 

ውስጥ ክልፍ ሆነናል። 2

ይህ ማህበር መመሪያ፣ አገልግሎት 

እና የማስተማር እድሎች በመስ 

ጠት እምነታችንን እንድናጠናክርና 

በመንፈስ እንድናድግ ይረዳናል። 

በአገልግሎታችን በህይወታችን ውስጥ 

አዲስ መጠን ይጨምራል። በመንፈስ 

ወደፊት እንሄዳለን፣ እና አባል የመሆን፣ 

የማንነት፣ እና የግል ብቁነት ስሜታችን 

ያድጋል። የወንጌሉ አላማ ችሎታችንን 

በሙሉ ለማሟላት እድል ለመስጠት 

እንደሆነ ይገባናል። 

የሴቶች መረዳጃ ማህበር የቤተመ 

ቅደስ በረከቶችን ለመቀበል፣ የገባነውን 

ቃል ኪዳን እንድናከብር፣ እና በፅዮን 

ስራ ተሳታፊ እንድንሆን ለመዘጋጀት 

የቅዱስ ሴቶች ማህበር
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 

ይረዳናል። የሴቶች መረዳጃ ማህበር 

እምነታችንን እና የግል ጻድቅነታችንን 

እንድናሳድግ፣ ቤተሰቦችን እንድናጠና 

ክር፣ እና እርዳታ የሚፈልጉትን እንድን 

ፈልግና እንድንረዳ እርዳታ ይሰጠናል።

የሴቶች መረዳጃ ማህበር ስራ ቅዱስ 

ነው፣ እናም ቅዱስ ስራ መስራት በእኛ 

ቅድስናን ይፈጥራል።

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

ከቅዱስ መጻህፍት
ዘጸአት 19፥5፤ ምሳሌ 24፥3–4፤ 

1 ተሰሎንቄ 4፥7፤ ቲቶ 2፥3–4፤ ትምህ 

ርት እና ቃል ኪዳኖች 38፥24፤ 46፥33፤ 

82፥14፤ 87፥8፤ ሙሴ 7፥18

ከታሪካችን
ከናቩ የሴቶች መረዳጃ ማህበር ጋር 

ሲነጋገር፣ ነቢዩ ጆሴፍ እህቶች ንጹህና 

ቅዱስ ሲሆኑ፣ በአለም ላይ ታላቅ  ተፅዕኖ 

እንደሚኖራቸው በመግለፅ በቅድስና 

ላይ ትኩረት ጣለ። እንዲህም ገለጸ፥ 

“የዋህነት፣ ፍቅር፣ ንጹህነት—እነዚህ 

እናንተን ሊያጎሏችሁ የሚገባቸው ነገሮች 

ናቸው። . . . ይህ ማህበር . . . በመካከ 

ላቸው ያሉትን ንግስቶች የማዘዝ ሀይል 

ይኖረዋል። . . . የምድር ንጉሶች እና 

ንግስቶች ወደ ፅዮን ይመጣሉ፣ እናም 

ሰላምታቸውን ያቀርባሉ።” ቃል ኪዳን 

በገቡበት የሚኖሩ የሴቶች መረዳጃ 

ማህበር እህቶች የልዑል ሰዎችን ክብር 

የሚያገኙ ብቻ ሳይሆን፣ ጆሴፍ ለእህቶች 

ቃል እንደገባው፣ “በእድላችሁ የምት 

ኖሩ ከሆናችሁ፣ መላእክቶች ጓደኞቻችሁ 

ከመሆን ሊገደቡ አይችሉም።” 3

እህቶች በአገልግሎት  ስራ እና ሌሎ 

ችን በማዳን ሲሳተፉ፣ በግልም የተቀደሱ 

ይሆናሉ። የነቢዩ እናት ሉሲ ማክ ስሚዝ 

የሴቶች መረዳጃ ማህበር ለማከናወን 

የሚችሉትን ጥሩ ነገሮች እንዲህ ተካፍ 

ለው ነበር፥ “በሰማይ ሁላችንም አብረን 

እንድንቀመጥ ዘንድ፣ እርስ በራስ መፈ 

ቃቀር፣ እርስ በራስ መጠባበቅ፣ እርስ 

በራስ መፅናናትና ትምህርትን ማግኘት 

ይገባናል።” 4
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3. ጆሴፍ ስሚዝ፣ in History of the Church, 

4፧605፣ 606።
4. ሉሲ ማክ ስሚዝ፣ in Relief Society, Minute 

Book Mar. 1842–መጋቢት 1844, entry for 
መጋቢት 24, 1842, Church History Library, 
18–19

© 2011 በIntellectual Reserve, Inc መብቶቹ 
በህግ የተጠበቁ። በዩኤስኤ የታተመ። እንግሊዘኛ 
የተፈቀደበት፧ 6/10 (እ.አ.አ) ትርጉም የተፈቀደበት፧ 
6/10 (እ.አ.አ) Visiting Teaching Message, August 
2011 ትርጉም Ahmaric 09768 506

እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. የምጠብቃቸውን እህቶች “ከፍ ያለ 
አላማዎች” እንዲኖራቸው እና እንዲያ 
ሟሉ ነዴት ልረዳቸው እችላለሁ?

2. ህይወቴን “ምርጥ፣ ምግባረ ጥሩ፣ 
እና ቅዱስ” ለማድረግ ምን እያደረግሁ 
ነኝ?

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


