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ሙሉ በሆነ  
ህይወት መኖር

አ
ዲሱ አመት ሲጀምር፣ ሙሉ ህይወት፣ በውጤት፣ መል 

ካምነት፣ እና በረከቶች የተሞላ ህይወት፣ ለማግኘት 

የግል፣ ትሁት፣ እና ታላቅ ሙከራ እንዲያደርጉ እያንዳን 

ዱን የኋለኛ ቀን ቅዱስን እጠይቃለሁ። በትምህርት ቤት መሰ 

ረታዊ ነገሮችን እንደተማርን፣ እኔም ሙላት ያለው ህይወት 

ለማግኘት የሚረዱንን መሰረታዊ ምርሆች አቀርባለሁ።

መልካም አስተሳሰብ ይኖራችሁ

በመሰረታዊ ምርሆዎቼ የመጀመሪያው አስተሳሰብ ነው። 

የአሜሪካ ሳይኮሎጂስት እና ተፈላሳፊ፣ ውልያም ጄምስ 

እንደጻፈው፣ “በትውልዳችን ከነበረው ታላቅ ለውጥ ከሁሉም 

የሚበልጠው ቢኖር ሰዎች የውስጥ የአዕምሮ አስተሳሰባ 

ቸውን በመቀየር የውጪ ህይወታቸውን ጉዳይ ለመቀየር 

እንደሚችሉ ማግኘት ነው።” 1

በህይወት ውስጥ ብዙ ነገሮች በአስተሳሰባችን ላይ ይመ 

ካሉ። ነገሮችን ለመመልከት እና ለሌልች መልስ ለመስጠት 

የምንመርጥበት በህሉም ነገሮች ላይ ልዩነት አላቸው። እንደ 

ምንችለው ለማድረግ እና ከእዚያም ስለጉዳዮቻችን፣ ምንም 

ቢሆኑም፣ ደስተኞች ለመሆን መምረጣችን ሰላም እና እርካታ 

ሊያመጡልን ይችላሉ።

ጸሀፊ፣ አስተማሪ፣ እና የክርስቲያን ሰባኪ የሆነው ቻርልስ 

ስዊንዶል እንዳለው፣ “ለእኔ አስተሳሰብ . . .በፊት ከደረሰው 

በላይ፣ . . .ከገንዘብ በላይ፣ ከጉዳዮች በላይ፣ ከውድቀቶች 

በላይ፣ ከውጤታማነት በላይ፣ ሌሎች ሰዎች ከሚያስቡበት 

ወይም ከሚሉበት ወይ፣ ከሚያደርጉት በላይ አስፈላጊ ነው። 

ከመልክ፣ ተስጥኦ ካለው፣ ወይም ከችሎታ በላይ አስፈላጊ 

ነው። ካምፓኒን፣ ቤተክርስቲያንን፣ ቤትን ሊያቋቁም ወይም 

ሊያፈርስ ይችላል። የሚያስደንቀው ነገር ቢኖርም፣ በየቀኑ ምን 

አይነት አስተሳሰብ እንዲንደሚኖረን ለመወሰን እንችላለን።” 2

ንፋስን መምራት አንችልም፣ ነገር ግን የመርከብ ሸራን 

ለማስተካከል እንችላለን። ለሙሉ ደስታ፣ ሰላም፣ እና እር 

ካታ፣ መልካም አስተያየትን እንምረጥ።

በእራሳችሁ እመኑ

ሁለተኛም በእራሳችሁ፣ በአካባቢያችሁ ባሉት፣ እና በዘለአ 

ለም መሰረታዊ መርሆች ማመን ነው።

በእራሳችሁ፣ በሌሎች፣ እና በሰማይ አባታችሁ ታማኝ ሁኑ። 

ጊዜው በማለፍ እስከሚያመልጠው ድረስ በእግዚአብሔር 

ታማኝ ካልነበሩት አንዱ ካርዲናል ዎስሊ ነበር፣ እርሱም 

ሼክስፒር እንዳለው የህይወት አገልግሎቱን ሶስት ጌታዎች 

በማገልገል እና ሀብትንና  ሀይልን በመደሰት አሳለፈ። በመ 

ጨረሻም፣ ሀይሉና ሀብቱ ትዕግስት በሌለው ንጉስ ተወሰደ 

በት። ካርዲናል ዎስሊም እንዲህ በማለት አለቀሰ፥

ንጉሱን ባገለገልኩ አይነት አምላኬን በግማሽ ቅንአት 

ባገለግል

በእዚህ እድሜዬ

ለጠላቶቼ በእራቁቴ አይተወኝም ነበር። 3
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በፕሬዘደንት  
ቶማስ ኤስ ሞንሰን
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በ17ኛው መቶ አመት ይኖር የነበረ የእንግሊዝ ቤተክርስቲ 

ያን ሰው እና የታሪክ ምሁር ቶማስ ፉለር ይህን እውነት ጽፏል፥ 

“በእምነቱ መሰረት የማይኖር አያምንም።” 4

እራሳችሁን አታስገድቡ ኣም ሌሎች እናንተ ማድረግ 

በምትችሉት የተገደባችሁ እንደሆናችሁ እንድታምኑ እንዲያ 

ደርጓችሁ አትፍቀዱ። በእራሳችሁ እመኑ እናም የምትችሉትን 

ለማከናወን ኑሩ።

ለማከናወን እንደምትችሉ የምታምኑትን ለማከናወን 

ትችላላችሁ። እመኑ እናም እምነት ይኑራችሁ።

ፈተናዎችን በብርቱነት ተቋቋሙ።

እንደ ወንድ ለመሞት ፈቃደኛ እንደመሆን ሳይሆን በመ 

ልካምነት ለመኖር እንዳለ ውሳኔ ከተመለከትነው፣ ብርቱነት 

ጥቅም ያለው እና ትርጉም ያለው ምግባረ ጥሩነትይሆናል። 

የአሜሪካ ገጣሚ እና ጸሀፊ ራልፍ ዋልዶ ኤመርሰን 

እንዳለው፥ “ምንም ብታደርጉም፣ ብርቱነት ያስፈልጋችኋል። 

በምንም መንገድ ላይ ብትወስኑም፣ ትክክል እንዳልሆናችሁ 

የሚነግራችሁ አንድ ሰው ሁልጊዝለም ይገኛል። ሁልጊዜም 

ተቺዎቻችሁ ትክክል እንደሆኑ እንድታምኑ የሚፈትኗችሁ 

ችግሮች ይመጣሉ። የምታደርጉበት ለመወሰን እና እስከ 

መጨረሻ ለመከተል ወታደሮች የሚያስፈልጋቸው አይነት 

ብርቱነት ያስፈልጋል። ሰላም ድሎች አሏት፣ ነገር ግን እነዚህን 

ለማሸነፍ ጀግና ወንዶች እና ሴቶች ያስፈልጋሉ።” 5

የምትፈሩበት እና ተስፋ የምትቆርጡበት ጊዜ ይኖራል። 

የተሸነፋችሁ እንደሆናችሁ የሚሰማችሁም ጊዜ ይኖራል። 

ድልን የማግኘት እድል አስቸጋሪ ይመስላል። አንዳንዴም 

ዳዊት ከጎልያድ ጋር ለመዋጋት እንደሚሞክርበት አይነት 

ይሰማናል። ነገር ግን ይህን አስታውሱ—ዳዊት አሸንፏል!

ወደሚፈልገው አላማ ወደፊት ለመግፋት ብርቱነት 

ያስፈልጋል፣ ነገር ግን ሰው ሲደናቀፍ እና ለማከናወን ሁለተኛ 

ጥረት ሲያስፈልገው ከእዚህም በላይ የሆነ ታላቅ ብርቱነትም 

ያስፈልገዋል።

ይህን ጥረት ለማድረግ፣ ብቁ ለሆነ አላማ ለመስራት የትኩ 

ረት እንዲኖራችሁ ውሳኔ፣ እናም መምጣቱ የማይቀረውን 

ፈተና ለመቋቋም ብቻ ሳይሆን አስፈላጊ ከሆነ ሁለተኛ ጥረት 

ለማድረግ ብርቱነት ይኑራችሁ። “አንዳንድ ጊዜ ብርቱነት በቀን 

መጨረሻ ላይ፣ ‘ነገ እንደገና እሞክራለሁ’” 6 የሚለው ድምጽ 

ነው።

በአዲስ አመት ጉዞአችንን ስንጀምር፣ መልካም አስተያ 

የትን፣ አላማችንን እና ውሳኔዎቻችንን ለማከናወን እንደ 

ምንችል እምነትን፣ እና ወደ እኛ የሚመጣውን ፈተናዎች 

ለመቋቋም ብርቱነት ስናሳድግ፣ እነዚህን መሰረታዊ መርሆች 

እናስታውስ። ከእዚያም የህይወት ሙላይ የእኛ ትሆናለች።
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የቤተሰብ አባላት መልካም አስተያየት፣ በእራስ ማመን፣ ወይም 

ብርቱነት እራሳቸውን እንዲት እንደረዳቸው የግል አጋጣሚዎቻቸ 

ውን እንዲካፈሉ ለመጋበዝ አስቡበት። ወይም ለእነዚህ ሶስት መሰ 

ረታዊ መርሆች ምሳሌ ከቅዱሳት መጻህፍት እንዲያገኙ ጋብዟቸው። 

በጸሎት እራሳችሁ የነበራችሁን ቅዱሳት መጻህፍት ጥቅሰት ወይም 

አጋጣሚዎችን በማሰብ ለማስተማር ተዘጋጁ።

ወጣቶች

ችግርን ለመቋቋም ያለ ብርቱንት
በማዲሰን ሞርሊ

በ
ወጣት ሴቶች የካስማ ካምፕ ሁለተኛ ምሽት ላይ፣ ታላቅ 

አውሎ ንፋሰና ዝናብ ነበረ። ከዎርዴ የመጡ በካምፕ የነበሩ 24 

ወጣት ሴቶች እና ሁለት መሪዎች ነበሩ፣ እናም ሁላችንም ከዝናቡ 

ለመሸለል በአንድ ትንሽ ቤት ውስጥ መግባት ነበረብን። በጣም 

ይዘንብ ነበር፣ እናም ንፋሱም በጣም ሀይለኛ ነበር። የካስማ 

ፕሬዘደንታችን ያቀረቡትን ጸሎት በተደጋጋሚ እንዳስታውስ አደርግ 

ነበር። ዎርዳችንም እንደ ቡድን የራሳችንን ጸሎት አደረግን፣ እናም 

እራሴም ጸለይኩኝ።

ብዙዎቹ ሲቶች ፈርተው ነበር፣ እናም ለምን እንደሚፈሩ 

ለማየት ቀላል ነበር። የነበርንበር ቤት በጣም ጠንካራ አልነበረም፣ 

እናም በወንዝ አጠገብ ነበርን። ከ20 ደቂቃ በኋላ፣ ዝናቡ ሀይለኛ 

ሆኖ የካስማ አባላት በሙሉ የዎርድ አባላት ከነበሩበት ቤቶች ከፍ 

ማለ ቦታ ወደነበረው ወደ አማካሪዎች ቤት በመሮጥ ሄዱ። የካስማ 

ፕሪዘደንቴእንደገና ጸለዩ፣ እናም መዝሙር ዘመር፣ የመጀመሪያ 

ክፍል መዝሙር፣ እና የካምፕ መዝሙሮችን እራሳችንን ለማ 

ፅናናት ለመሞከር ዘመርን። ፈርተን ነበር፣ ነገር ግን ሁሉም ነገር 

መልካም እንደሚሆን ተሰምቶን ነበር። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ወደ 

ዎርድ ቤታችን ለመመለስ ቻልን።

በኋላም በአውሎ ንፋሱ ምን እንደደረሰ አወቅን። እንደ ሁለት 

ንፋሶች ተከፈለ። አንደኛም እኛ ከነበርንበት ወደ ቀኝ እና ሌላው 

ወደ ግራ ሄደ። የነበረብን ከሁሉም በላይ መጥፎ አልነበረም።
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እግዚአብሔር ጸሎታችንን በእዚያ ምሽት እንደሰማ እና ከአ 

ውሎ ንፋሱ እንደጠበቀን አውቃለሁ። እግዚአብሔር እንዲከፈል 

ካልፈለገው በስተቀር ለምን አውሎ ንፋሱ ይከፈላል። በህይወት 

አውሎ ንፋስ፣ ወደ ሰማት አባት ለመጸለይ እንደምንችል እና 

እርሱም እንደሚሰማን እና በደህንነት እንድናልፍበት ብርቱነት እና 

ጥበቃ በመስጠት መልስ እንደሚሰጠን አውቃለሁ።
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ልጆች

ሻምበል ሞሮኒ

ሻምበል ሞሮኒ ፈተናዎች ሲያጋጥሙት ብርቱ ነበር። እውነት፣ 

ነጻነት፣ እናም እምነትን ይወድ ነበር። በህይወቱ በሙሉ 

ኔፋውያን ነጻነታቸውን እንዲጠብቁ ለመርዳት ጥሯል። ፈተናችሁን 

በብርቱነት በመቋቋም እናንተም እንደ ሻምበል ሞሮኒ ለመሆን 

ትችላላችሁ። ለእናንተ እና ለቤተሰቦቻችሁ አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች 

በመጻፍ የእራሳችሁንም የነጻነት ባንዲራ ለመስራትም ትችላላችሁ።

የት በተጨማሪ ለማግኘት ይቻላል

አልማ 46፥11–27: የነጻነት ባንዲራ

አልማ 48፥11–13፣ 16–17: የሞሮኒ ጸባዮች
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“ልግስና [ማለት] ከቅንነት ስሜታ 

በላይ ነው” ብለው የቀዳሚ 

አመራር የመጀመሪያ አማካሪ ፕሬዘደ 

ንት ሔንሪ ቢ አይሪንግ አስተምረዋል። 

“ልግስና በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት 

የሚመጣ እና የኃጢያት ክፍያው ውጢ 

አት ነው።” 1 ለሴቶች መረዳጃ ማህበር 

እህቶች፣ የሴቶች ቤት ለቤት ጉብኝት 

በአዳኝ ያለንን እምነት የምንጠቀምበት 

የሚሰራበት ልግስና ለመሆን ይችላል።

በሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት፣ 

እያንዳንዷን እህት በማነጋገር፣ የወንጌል 

መልእክትን በመካፈል፣ እና የእርሷን 

እና የቤተሰቧን ፍላጎት ለማወቅ በመፈ 

ለግ እንክብካቤን እንሰጣለን። “ትኩረ 

ታችን በቁጥሮች ላይ ሳይሆን በሰዎች 

ላይ ሲሆን፣ የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት 

የጌታ ስራ ይሆናል” ብለው የሴቶች 

መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ ፕሬዘደንት  

ጁሊ ቢ. ቤክ ገልጸዋል። “በእርግጥም፣ 

የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት በምንም 

የሚፈጸም አይደለም። የስራ ሀላፊነት 

ሳይሆን በህይወት የሚኖርበት ነው። 

እንደ ሴቶች የቤት ለቤት አስተማሪ 

በታማኝነት ማገልገል የደቀ መዛሙር 

ትነታችን መረጃ ነው።” 2

በመከታተል እና በጸሎት እንክ 

ብካቤን ስንሰጥ፣ እንዴት ከሁሉም 

በላይ ለማገልገል እና የእያንዳንዷን 

እህት እና ቤተሰቧን ፍላጎት ለማሟላት 

እንደምንችል እንማራለን። አገልግሎት 

መስጠት በተለያየ መነገድ መከናወን 

ይቻላል—አንዳንዶቹ ታላቅ ሲሆኑ 

ሌሎቹም እስከዚህም ታላቅ አይደ 

ሉም። “ብዙ ጊዜ ሌላን ከፍ ለማድረግ 

እና ለመባረክ የሚያስፈልገው ትትንሽ 

የአገልግሎት ስራዎች ናቸው፥ እነዚህም 

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 2  ( እ . አ . አ )

በሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት መንከባከብ  
እና ማገልገል
ይህን መዝገብ አጥኑ እና ተገቢ ከሆነ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን ለማጠናከር እና 
የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ ጥያቄዎቹን ተጠቀሙባቸው።

ስለቤተሰብ የሚያስብ ጥያቄን መጠየቅ፣ 

የሚያበረታታ ቃላቶችመናገር፣ ከልብ 

የሚመጣ ምስጋና ማቅረብ፣ የምስጋና 

ካርድ መስጠት፣ በስልክ ማነጋገር 

ናቸው፣” ብለው ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ 

ሞንሰን አስተምረዋል። “የምንመለከት 

እና የምናውቅ ከሆንን፣ እና በምንነሳ 

ሳበት ነገሮች የምንሰራ ከሆንን፣ ብዙ 

መልካም ነገሮችን ለማከናወን እን 

ችላለን። . . . በሴቶች መረዳጃ ማህበር 

የሴቶች የቤት ለቤት አስተማሪዎች 

የሚያቀርቡት የአገልግሎት ስራ መቆ 

ጠር የማይቻል ነው።” 3

ከታሪካችን
በ1843 (እ.አ.አ) ፣ በናቩ ኢለኖይ 

የነበሩ የቤተክርስቲያኗ አባላት በአራት 

ዎርዶች ተከፋፈሉ። በእዚያ አመት 

በሐምሌ ውስጥ፣ የሴቶች መረዳጃ 

ማህበር መሪዎች በእያንዳንዱ ዎርድ 

በሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት ኮሚቴ 

ውስጥ አራት እህቶችን መደቡ። የሴቶች 

የቤት ለቤት ጉብኝት ኮሚቴ ሀላፊነትም 

በተጨማሪ የእርዳታ ፍላጎቶችን ለመ 

መልከት እና መፅዋዕትን መሰብሰብ 

ነበሩ። የሴቶች መረዳጃ ማህበር እነዚ 

ህን መፅዋዕቶችን እርዳታ የሚፈልጉትን 

ለመርዳት ተጠቀሙበት። 4

ምንም እንኳን የሴቶች የቤት ለቤት 

አስተማሪዎች መፅዋዕትን አሁን 

የማይሰበስቡ ቢሆኑም፣ መንፈሳዊ እና 

ጊዜአዊ እርዳታ የሚያስፈልገውን የማ 

ወቅ እና እነዚህን ፍላጎቶች ለማሟላት 

የመስራት ሀላፊነት አለባቸው። ሁለተኛ 

የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 

ፕሬዘደንት የነበሩት እላይዛ አር. ስኖው 

እንደገለጹት፥ “አስተማሪ. . . ወደ ቤት 

ውስጥ ስትገባ ምን አይነት መንፈስ 

እንዳለ ለማወቅ የጌታ መንፈስ በብዛት 

እንዲኖራት በእርግጥም ያስፈልጋታል። 

. . . በቤት ውስጥ የሚገኘውን መንፈስ 

ለማወቅ. . . እናየሰላም እና የመፅናኛ 

ቃላትን ለመናገር፣ በእግዚአብሔር 

እና በመንፈስ ቅዱስ ፊት [መንፈስን] 

ለማግኘት ለምኑ፣ እናም የበረዳት እህት 

ካገኛችሁ፣ በእቅፋችሁ ልጆችን እንደ 

ምታደርጉት በልባችሁ አስገቧት እናም 

ሙቀት ስጧት።” 5

ማስታወሻዎች
1. ሔንሪ ቢ አይሪንግ፣ “The Enduring Legacy of 

Relief Society፣” Liahona, ህዳር 2009፣ 121።
2. ጁሊ ቢ ቤክ፣ “Relief Society: A Sacred Work፣” 

Liahona፣ ህዳር 2009፣ 114።
3. ቶማስ ኤስ ሞንሰን፣ “Three Goals to Guide 

You፣” Liahona፣ ህዳር 2007፣ 120–21።
4. Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society (2011)፣ 105 ተመልከቱ።
5. እላይዛ አር. ስኖው፣ Daughters in My Kingdom 

ውስጥ፣ 108።

ምን ማድረግ እችላለሁ?
1. እህቶቼ የማፈቅራቸው እና የማ 
ስብባቸው ጉደኛቸው እንደሆንኩኝ 
እንዲሰማቸው ምን አደርጋለሁ?

2. ሌሎችን ለመንከባከብ የተሻለ 
ለመሆን ምን ማግረግ እችላለሁ?

ለተጨማሪ መረጃ ወደwww 
.reliefsociety .lds .org ሂዱ።
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እምነት, ቤተሰብ, እርዳታ

ከቅዱሳት መጻህፍት
ዮሀንስ 13፥15፣ 34–35፤ 21፥15፤ 

ሞዛያ 2፥17፤ ትምህርት እና ቃል ኪዳ 

ኖች 81፥5፤ ሙሴ 1፥39


