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ሁልጊዜም በመካከል

በ
አብዛኛው የአለም የቀን መቁጠሪያዎች፣ ነሀሴ የአመት 

መካከልን ያመለክታል። የነገሮች የመጀመሪያ እና 

መጨረሻ የሚከበሩ እና የሚታወሱ ቢሆኑም፣ በመካ 

ከል የሚገኑ ነገሮች በብዙ ጊዜ ሳይስተዋሉ ያልፋሉ።

መጀመሪያዎች ቆራጥ ውሳኔዎች የሚሰሩበት፣ እቅድ 

የሚሰሩበት፣ ሀይል የሚፈስበት ጊዜዎች ናቸው። መጨረሻ 

ዎች ነገሮች የሚዘጉበት እናም የመፈጸም ወይም የመጥፋት 

ስሜታ የሚገኙበት ነው። ነገር ግንትክክለኛ በሆነ አስተያ 

የት፣እራሳችንን በነገሮች በመካከል እንደሆንን መመልከ 

ትህይወትን በትንሽ ለመረዳት ከመቻል በላይ ትርጉም ባለው 

ሁኔታ ለመኖር እንድንችል ይረዳናል።

የሚስዮን መካከለኛ ስራ

ከወጣቶቹ የወንጌል ሰባኪዎቻችን ጋር ስነጋገር፣ እነር 

ሱን በሚስዮናቸው መካከለኝ ላይ እንዳሉ አብዛኛውን ጊዜ 

እነግራቸዋለሁ። ከቀን በፊት እዚይ የደረሱ ወይም ወደ ቤት 

ከአንድ ቀብ በፊት የሚሄዱ ቢሆኑም፣ እራሳቸውን በመካከል 

እንዳሉ አይነት ሁልጊዜም እንዲመለከቱ እጠይቃቸኋለሁ። 

አዲሶቹ የወንጌል ሰባኪዎች በዙ አጋጣሚዎች ስላልነበ 

ራቸው ውጤታማ እንዳልሆኑ ይሰማቸው ይሆናል፣እናም 

ስለዚህ በልበ ሙሉነት መናገርን እና ለመስራትን ያዘገያሉ። 

ሚስዮናቸውን ለብዙ ጊዜ ያገለገሉ የወንጌል ሰባኪዎች የሚስ 

ዮናቸው መፈጸም እየቀረበ ስለሆነ ይከፋቸው ይሆናል፣ ወይም 

ከሚስዮን በኋል ምን እንድሚያደርጉ በማሰላሰል ስራቸውን 

ቀስ ያደርጉ ይሆናል።

ጉዳያቸው ምንም ቢሆን እና የትም ቢያገለግሉ፣ የጌታ 

አገልጋዮች ለመቆጠር የማይቻሉ የምስራች ዘሮችን እየ 

ዘሩ ናቸው። በሚስዮናቸው መካከል እንዳሉ እራሳቸውን 

ሁልጊዜም መመልከት እነዚህን ታማኝ የጌታ ወኪሎችን 

ያበረታታቸዋል እናም ያጠናክራቸዋል። ለሙሉ ጊዜ ወንጌል 

ሰባኪዎች እንዲህ እንደሆነም፣ ይህም ለእኛ እንዲህ ነው።

እኛም ሁልጊዜም በመካከል ውስጥ ነን።

ይህ የአስተያየት ቅያሬ አዕምሮ ከማታለል በላይ ነው። 

ሁልጊዜም በመካከል ውስጥ ነን ከሚለው ከእዚህ ሀሳብ 

ላይ ፈጽሞ ያልታሰበ እውነት አለ። በካርታ ላይ የት እንዳለን 

ብንመለከት፣ በመጀመሪያ ላይ ነን እንል ይሆናል። ነገር  

ግን በቅርብ ብንመለከተው፣ ያለንበት በትልቅ ቦታ መካከ 

ልላይ ነው።

በጠፈር እንደሆነ፣ በጊዜም እንዲህ ነው። በህይወታችን 

መጀመሪያ ወይም መጨረሻ ላይ እንዳለን ይሰማን ይሆናል፣ 

ነገር ግን በዘለአለም አስተያየት የት እንዳለን ብንመለከት—

ነፍሳችን ለመቁጠር ችሎታ ከሌለን ጊዜ በላይ እንደነበረች፣ 

እና በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም መስዋዕት እና የኃጢያት ክፍያ 

ምክንያት ነፍሳችን ለዘለአለም እንደምትኖር ሲገባን—በእው 

ነትም በመካከል እንዳለን እናውቃለን።

በቅርብ የወላጆቼን ሀውልት ማሳደስ እንደሚገባኝ 

ተሰማኝ። ጊዜ ለመቃብር ቦታው ደግ አልንበረለትም፣ እናም 

መልካም ምሳሌ ለነበረው ህይወታቸው አዲስ ሀውልት 

አስፈላጊ እንደነበረ ተሰማኝ። የተወለዱበት እና የሞቱበት 

ቀን በሀውልቱ ላይ በትንሽ ስርዝ እንደተገናኘ ስመለከት፣ 

ይህ ትንሽ የህይወት መጠን ምልክት አዕምሮዬን እና ልቤን 

በሚበዙ ትዝታዎች ሞላቸው። እነዚህ ውድ ትዝታዎች በወላ 

ጆቼ ህይወት መካከል እና በእኔ ህይወት መካከል ትንሽ ጊዜን 

ያመለክቱ ነበር።

እድሜአችን ምንም ያህል ቢሆን፣ የትም ብንገኝ፣ ነገሮች 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  ሐ ም ሌ  2 0 1 2  ( እ . አ . አ )
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በህይወታችን ላይ ሲደርሱ፣ እኛ ሁልጊዜም በመካከል ውስጥ 

ነን። ተጨማሪ ቢሆንም፣ ለዘለአለም በመካከል እንሆናለን።

በመካከል የመሆን ተስፋ

አዎን፣ በይወታችን ውስጥ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ 

ጊዜዎች አሉ፣ ነገር ግን እነዚህ በዘለአለማዊ ህይወታችን 

መካከል ምልክት የሚሆኑ ናቸው። በመጀመሪያም ብንሆን 

በመጨረሻ፣ ወጣትም ብንሆን ያረጀን፣ ምንም የማገልገል 

ችሎታችንን የሚያስወቅድ ሀሳባችንን ከተውን እና የእርሱ 

ፍላጎት ህይወታችንን እንዲያስተካክልልን ከፈቀድን ጌታ 

ለእርሱ አላማ ሊጠቀመን ይችላል።

ዘማሪው እንዳለው፣ “እግዚአብሔር የሠራት ቀን ይህች 

ናት፤ ሐሤትን እናድርግ፥ በእርስዋም ደስ ይበለን።” (መዝ 

ሙር 118፥24)። አሙሌቅ እንድናስታውስ እንደሚያደርገን 

“ይህ ጊዜ ለሰዎች እግዚአብሔርን ለመገናኘት የዝግጅት 

ወቅት ነው፤ አዎን፣ እነሆ የዚህ ህይወት ቀናት ሰዎች ስራቸውን 

የሚ ያከናውኑባቸው ቀናቶች ናቸው” (አልማ 34፥32፤ ትኩረት 

ተጨምሮበት)። ገጣሚው እንደተደነቀበት፣ “ዘለአለም 

በአሁን የተሰራ ነው።” 1

ሁልጊዜም በመካከል መሆን ማለት ጨዋታው በምንም 

አያልቅም፣ ተስፋ በምንም አይጠፋም፣ መሸነፍ የመጨረሻ 

አይደለም ማለት ነው። ይትም ብንሆን ወይም ጉዳያችን 

ምንም ቢሆን፣ የዘለአለም መጀመሪያዎች እና የዘለአለም 

መጨረሻዎች በፊታችን የተዘረጉ ናቸው።

ሁልጊዜም በመካከል ነን ያለነው።

ማስታወሻ
1.  ኤምሊ ዲከንሰን “Forever—is composed of Nows,” በ The Complete 

Poems of Emily Dickinson፣ ed. Thomas H. Johnson (1960)፣ 624 
ውስጥ።

ይህን መልእክት ማስተማር

ከቤተሰብ ጋር በአንድ ነገር መጀመሪያ ወይም መጨረሻ ላይ 

ቢሆኑም፣ “ሁልጊዜም በመካከል” እንደሆኑ ለመወያየት አስቡበት። 

በፊት ስለነበረው ሳያስቡ ወይም ለሚቀጥለው መሳተፊያ ወይም 

ስራ ሳይጠብቁ፣ አሁን በሚያደርጉት በሚችሉት ያህል እንዲጥሩበት 

አበረታቷቸው። ይህን ምክር ለማስተዋል እንደ ቤተሰብ ማድረግ 

የሚችሉበትን አንድ ነገር እንዲመርጡ እናም ይህን አላማ ለማሟ 

ላት ተስፋ የሚያደርጉበትን ቀን እንዲመርጡ ሀሳብ አቅርቡላቸው።

ወጣት

ለሚስዮን በምትዘጋጁበት መካከል

ፕሬዘደንት ኡክዶርፍ ለወንጌል ሰባኪዎች በሚስዮናቸው 

መካከል እንደሆኑ እንዲያስቡበት ነግረዋቸዋል። ይህን 

ሀሳብ ለሚስዮን በምትዘጋጁበት ለመጠቀም ትችላላችሁ፥ 

12 ወይም 18 አመታችሁ ቢሆንም፣ በሚስዮን ለማገልገል 

ትችላላችሁ።

ለሚስዮን በምትዘጋጁበት “ጊዜ” ለማድረግ የምትችሏቸው 

አንዳንድ ነገሮች ምንድን ናቸው?

•  በቤተመቅደስ ለመሳተፍ ሁልጊዜም ብቁ ሁኑ።

•  የምትነሳሱበትን በመጻፍ እና በማከናወን የመንፈስ ቅዱስ 

መነሳሻን ለማወቅ ተለማመዱ።

•  ለወንጌል ሰባኪዎች ጸልዩ።

•  በአካባቢያችሁ ያሉትን የወንጌል ሰባኪዎች በሚስዮን ለማገ 

ልገል ለመዘጋጀት ምን ማድረግ እንደሚገባችሁ ሀሳባቸውን 

ጠይቁ።

•  ጊዜአችሁን፣ በተጨማሪም እንደ አገልግሎት፣ ቅዱሳት መጻህፍት 

ማጥናት፣ እና ማስታወሻን መጻፍ አይነት አስፈላጊ የምትሳተፉባ 

ቸውን ጊዜዎች ለማስተዳደር ተማሩ። 

•  ከቤተሰብ አባላት ጋር ስትነጋገሩ፣ በቅርብ ጊዜ ስላነሳሳችሁ ቅዱሳት 

መጻህፍት ጥቅሰት ተካፈሉ። ስለቅዱሳት መጻህፍት ያላችሁን 

ሀሳብ ተካፈሉ።

•  ጓደኞቻችሁን ስለሀይማኖታቸው እና ምን እንደሚያምኑ ጠይቋ 

ቸው። ስለእምነታችሁ ለመካፈል ፈቃደኛ ሁኑ። ወደ ቤተክርስቲ 

ያን ወይም ወደምትሳተፉበት ጋብዟቸው።

በሚስዮን ለማገልገል ለመዘጋጀት መካከል ላይ እንዳላችሁ 

ስታውቁ፣ ለጌታ እምነት እና ለመንፈስ ጓደኝነት ብቁ ለመሆን  

ይህወታችሁን ታስተካክላላችሁ።

ልጆች

ሁሉም ሰው አንድ ነገር አሁን  
ማድረግ ይችላል

1.  እንዴአችሁ ምንም ቢሆን፣ ሌሎችን ለመርዳት አንድ ነገር 

ለማድረግ እንደምትችሉ ፕሬዘደንት ኡክዶርፍ አስተም 

ረዋል። በማስታወሻችሁ ወይክ በወረቀት ላይ ያላችሁን 

ስጦታዎች ወይም ችሎታዎች ጻፉ። ወላጆቻችሁን ችሎታችሁ 

ምን እንደሆኑ ጠይቋቸው።

2.  ችሎታችሁን ሌሎችን ለመርዳት እንዴት ልትጠቀሙባቸው 

ትችላላችሁ?

3.  በችሎታችሁ ዝርዝር መጨረሻ ላይ፣ እነዚህን ችሎታችሁን 

በእዚህ ሳምንት ሌሎችን ለመርዳት እንዴት ልትጠቀሙባ 

ቸው እንደምትችሉ ጻፉ።
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የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ማ ስ ተ ማ ሪ ያ  መ ል እ ክ ት ፣  ሐ ም ሌ  2 0 1 2  ( እ . አ . አ )

በፍቅር እና በአገልግሎት ደቀመዛምሩት 
መሆናችንን ማሳየት
ይህን መዝገብ አጥኑ እና ተገቢ ከሆነ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን 
ለማጠናከር እና የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ 
ጥያቄዎቹን ተጠቀሙባቸው።

ምን ማድረግ እችላለሁ?
1. ሌሎችን ለመንከባከብ  
ያለኝን ችሎታ እንዴት ለማሳደግ 
እችላለሁ?

2. የምጠብቃቸው ሴቶች እንደምወ 
ዳቸው እንዲያውቁ ለማረጋገጥ ምን 
እያደረኩኝ ነኝ?

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

በስጋዊ ህይወቱ በሙሉ፣ ኢየሱስ 

ክርስቶስ ለሌሎች ያለውን ፍቅር 

እነርሱን በማገልገል አሳይቷል። 

እንዲህም ብሏል፣ “እርስ በርሳችሁ 

ፍቅር ቢኖራችሁ፥ ደቀ መዛሙርቴ እንደ 

ሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ” 

(ዮሀንስ 13፥35)። ምሳሌን አሳይቷል 

እናም “[የእኛን እርዳታ ፍለጋ የቆሙ 

ትን [እንድንረዳ]” ይፈልገናል (ሞዛያ 

4፥16)። ሌሎችን ለማገልገል እና እንደ 

እርሱ ለመሆን እድል እየሰጣቸው፣ 

በአገልግሎቱ አብረውት እንዲሰሩ ደቀ 

መዛሙርቶቹን ጠርቷል። 1

በቤት ለቤት ለምናስተምራቸው የሚ 

ቀጥሉትን በማድረግ ለእነርሱ ያለንን 

ፍቅራችንን ስናሳያቸው የሴቶች የቤት 

ለቤት አስተማሪነት አገልግሎታችን 

እንደ አዳኝ አገልግሎት እንዲመስል 

ያደርገዋል፥ 2

•  ስምቸውንና የቤተሰባቸውን ስም 

አስታውሱ እናም ስለእነርሱን 

እወቁ።

•  ሳትፈርዱባቸው አፍቅሯቸው።

•  ጠብቋቸው እናም አዳኝ እንዳደረ 

ገው “አንድ በአንድ” እምነታቸውን 

አጠናክሩ (3 ኔፊ 11፥15)።

•  ከእነርሱም ጋር ልባዊ ጓደኝነት 

መስርቱ እናም በቤታቸውን እና 

በሌሎች ቦታዎችም እነርሱን ለመ 

ጎብኘት ሂዱ።

•  ስለእያንዳንዷ እህት አስቡ። የልደቅ 

ቀኖችን፣ መመረቂያቸውን፣ የጋብቻ 

ቀናትን፣ የጥምቀት ቀናትን፣ ወይም 

ለእርሷ ትርጉም ያላቸውን ጊዜዎች 

አስታውሱ።

•  አዲስ እና በብዛት ተሳታፊ ያልሆኑ 

አባላትንም አስቡባቸው።

•  ብቸኛ እና እንክብካቤ የሚያስፈልጋ 

ቸውንም አስቡባቸው።

ከቅዱሳት መጻህፍት
3 ኔፊ 11፤ ሞሮኒ 6፥4; ትምህርት  

እና ቃል ኪዳኖች 20፥47

ከታሪካችን
“አዲስ ኪዳን በኢየሱስ ክርስቶስ 

ውስጥ ፣ በስም የተጠሩም ቢሆን 

ያልተጠሩ፣ እምነታቸውን የጣሉ ሴቶች 

ታሪኮች ይገኛሉ። . . . እነዚህ ሲቶች 

የደቀ መዛሙርትነት ምሳሌ ሆነዋል። 

. . . [እነርሱም] ከኢየሱስ እና ከአስራ 

ሁለቱ ሐዋሪያት ጋር ተጓዙ። በአገግሎቱ 

ለመርዳት ያላችውንም ሰጡ። ከሞቱ 

እና ትንሳኤው በኋላም፣ ታማኝ ደቀ 

መዛሙርቶች በመሆን ቀጠሉ።” 3

ጳውሎስ ፌቤን ስለምትባል  

“የቤተክርስቲያን አገልጋይ” ጽፎ ነበር 

(ሮሜ 16፥1)። ስዎችንም “እርስዋ 

ለብዙዎች ለእኔም ለራሴ ደጋፊ ነበ 

ረችና፥ ከእናንተም በምትፈልገው 

በማናቸውም ነገር እርዱአት” ብሎ 

ጠየቀ (ሮሜ 16፥2)። “ፌቤን እና ሌሎች 

የአዲስ ኪዳን ታላቅ ሴቶች የሰጡት 

አይነት አገልግሎት አሁንም በሴቶች 

መረዳጃ ማህበር መሪዎች፣ በሴቶች 

የቤት ለቤት አስተማሪዎች፣ በእናቶች፣ 

እና የብዙዎቹ ደጋፊ እና ረጂ በሆኑት 

ሌሎች ይቀጥላል።” 4

ማስታወሻዎች
1.  Daughters in My Kingdom: The History  

and Work of Relief Society (2011)፣ 105 
ተመልከቱ።

2.  See Handbook 2: Administering the  
Church (2010), 3.2.3።

3. Daughters in My Kingdom፣ 3።
4. Daughters in My Kingdom፣ 6።


