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ለሚያመነታ ወንጌል  
ሰባኪ የተሰጠ ምክር

የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙሮች ሁልጊዜም ወንጌሉን 
ለአለም ለመውሰድ ባለው ሀላፊነት ስር ያሉ ናቸው (ማርቆስ 
16፥15–16 ተመልከቱ)። ይህም ቢሆን፣ አንዳንዴም አፋችንን 

ለመክፈት እና ስለሀይማኖታችን በአካባቢያችን ላሉት ለመንገር 
አስቸጋሪ ነው። አንዳንድ አባላት ስለሀይማኖት ለሌሎች የመንገር 
ተፈጥሮ አዊ ተሰጦ ሲኖራቸው፣ ሌሎች ግን ይህን ለማድረግ ያመነ 
ታሉ ወይም ምቾት አይሰማቸውም ፣እፍረት ይሰማቸዋል ፣ ወይም 
እንዲሁ ይፈራሉ።

ለዚህም፣ ወንጌሉን “ለእያንዳንዱ ፍጡር” (ት. እና ቃ. 58፥64) 
ስበኩ የሚለውን የአዳኝን ጥሪ ለመከተል ማንኛውም ለማድረግ 
የሚችሉበትን አራት ነገሮች በሀሳብ ላቅርብ።

ብርሀን ሁኑ

“ወንጌልን ሁልጊዜም ስበኩ እናም አስፈላጊ ከሆነ ቃላትን 
ተጠቀሙ ባቸው” የሚለው የአሲሲ ቅዱስ ፍራንሲስ ብለውታል 
የሚባለው አባባል አለ። 1 በዚህ አባባል የምንረዳው ቢኖር በጣም 
ሀይለኛ የሆኑ ስብከቶች በንግግር የተደረጉ እንዳልሆኑ ነው። 

ፅኑ አቋም ሲኖረን እና በመሰረታዊ መርሆአችን ስንኖር፣ ሰዎች 
ያዩታል። ደስታን እና ስኬትን ስናሳይም፣ እነርሱም በልብ ይረዱታል።

ሁሉም ለመደሰት ይፈልጋል። እኛ ቤተክርስቲያኗ አባላት የወን 
ጌልን ብርሀን ስናንጸባርቅ፣ ሰዎች ደስታችንን ያያሉ እናም የእግዚአ 
ብሔር ፍቅር ህይወታችንን ከሚቻለው በላይ ሲሞላም ይመለከታሉ። 
ለምን እንደሆነም ለማወቅ ይፈልጋሉ። ሚስጥራችንን ለማስተዋል 
ይፈልጋሉ።

ያም “ለምንድን ነው እንደዚህ ተደሳች የሆናችሁት?” ወይም 
“ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ቀና አመለካከት ያላችሁ?” ወደሚል 

ጥያቄዎችም ይመራል። እነዚህን ጥያቄዎች መመለስም በዳግም 
ስለተመለሰው የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ለመነጋገር መልካም እድል 
ይመራል።

ተግባቢ ሁኑ።

የሀይማኖት አርዕስትን በንግግር፣ በተለይም ከጓደኞቻችንና 
ከምንወዳቸው ጋር፣ ማንሳት የሚያስፈራና የሚያስቸግር ይመስላል። 
እንዲህም መሆን የለበትም። ብርቱ ከሆንን እና በአስተዋይነት ካደረግ 
ናቸው፣ መንፈሳዊ አጋጣሚዎችን ወይም ስለቤተክርስቲያን ስራዎች 
ወይም ድርጊቶችን መነጋገር ቀላል እና አስደሳች ለመሆን ይችላል።

ባለቤቴ ሄሪየት የዚህ መልካም ምሳሌ ነች። በጀርመን ስንኖር፣ 
ከጓደኞች ጋር እና ከምታውቃቸው ጋር ስትነጋገር፣ ስለቤተክርስ 
ቲያን ርዕስቶች የመነጋገር መንገድ ትፈልጋለች። ለምሳሌ፣አንድ 
ሰው ያሳለፈችው  ቅዳሜና እሁድ እንደት እንደነበረ ሲጠይቃት፣ 
እንዲህም ትላለች፣ “በዚህ እሁድ ቤተክርስቲያን አስደናቂ ተሞክሮን 
አገኘን። የ16 አመት ልጅ አብረውን ተሰብስበው በነበሩ በ200 ሰዎች 
ፊት ንጹህ ህይወትን ስለመኖር አስደናቂ ንግግር አደረገ።” ወይም፣ 
“ከ500 በላይ የሆኑ ምንጣፎችን ሰርታ በአለም አቀፍ እርዳታ ለሚያ 
ስፈልጋቸው እንዲሰጡ ለቤተክርስቲያናችን በጎ ድርገት ፕሮግራም 
ስለሰጡ የ90 አመትአሮጊት ተማርኩኝ።”

በአብዛኛው ጊዜ፣ ይህን የሚሰሙ ሰዎች በተጨማሪ ለማወቅ ይፈ 
ልጋሉ። ጥያቄም ይጠይቃሉ። ይህም በብርቱነት እና በማያስገድድ 
ሁኔታ ስለወንጌል የመናገር እድል ወዳለበት ይመራናል።

በኢንተርኔት እና የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ከመጀመራቸው 
ጋር፣ አሁን ስለእነዚህ ነገሮች ለመነጋገር ከዚህ በፊት ከነበረው 
ይበልጥ ቀላል ነው። የሚያስፈገን ይህን የማድረግ ድፍረት ነው።

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  የ ካ ቲ ት  2 0 1 3  ( እ . ኤ . አ )

በፕሬዘደንት  
ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ

የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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በጸጋ የተሞላችሁ ሁኑ

በሚያሳዝን ሁኔታ፣ የማይስማማ ለመሆን በጣም ቀላል ነው። 
አብዛኛው ጊዜ እንጨቃጨቃለን፣ ሌሎችን እንደ ተራ እንመ 
ለከታለን፣ እናም በሌሎች እንፈርዳለን። ስንናደድ፣ ስንሳደብ፣ 
ወይም ሰዎችን ስንጎዳ፣ ስለእኛ ለማወቅ አይፈልጉም። አንድ ሰው 
ስለጎዳቸው ወይም የሚያስቀይም ነገር ስላሏቸው ስንት ሰዎች 
ከቤተክርስቲያኗ እንደወጡ ወይም አባል እንዳልሆኑ ለማወቅ 
አስቸጋሪ ነው።

በዚህ አለም አሁን በጣም ብዙ ስርአት አልበኝነት አለ። በኢን 
ተርኔት ማንነት ስለማይታወቅ፣ መጥፎ ወይም የሚጎዳ ነገሮችን 
ለማለት ከዚህ በፊት ከነበረው በላይ ቀላል ነው። እኛ የደጉ ክርስቶስ 
ተስፋ ያለን ደቀ መዛሙርቶች ከፍተኛ፣ ከዚህም በላይ የሆነ የልግስና 
መሰረት ሊኖረን አይገባንምን? ቅዱሳት መጻህፍት እንደሚያስተም 
ሩት፣ “ለእያንዳንዱ እንዴት እንድትመልሱ እንደሚገባችሁ ታውቁ 
ዘንድ ንግግራችሁ ሁልጊዜ፥ በጨው እንደ ተቀመመ፥ በጸጋ ይሁን” 
(ቄላስይስ 4፥6)።

ቃላችን እንደ ብሩህ ሰማይ ንጹህ እና በጸጋ የተሞላ የመሆኑን 
ሀሳብ እወዳለሁ። እንደዚህ አይነት መሰረታዊ መርሆችን ብንከተል 
ቤተሰቦቻችን፣አጥቢያዎቻችን ፣ ሀገሮቻችን፣ እና እንዲሁም አለም 
ምን አይነት እንደሚሆኑ ልታስቡበት ትችላላችሁን?

በእምነት የተሞላችሁ ሁኑ

ሰዎች ወንጌልን በሚቀበሉበት ወቅት አንዳንዴ በራሳችን  
ላይ ለጥሩውም ይሁን ለመጥፎ ብዙ ሀላፊነት እንወስዳለን። ጌታ 
እኛ ሌሎችን እንድንቀይር እንደማይጠብቅብን ማስታወሱ አስፈ 
ላጊ ነው።

መቀየር የሚመጣው በቃላቶቻችን ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ መለ 
ኮታዊ አገልግሎት ነው። አንዳንዴ የሚያስፈልገው ሌሎች በመንፈስ 
መነሳሳት እውነቶችን እንዲያጋጥማቸው የሚያደርግ አንድ የምስክ 
ራችን ወይም ልብን የሚያለሰልስ ወይም በርን የሚከፍት አጋጣሚን 
የሚገልጽ ሀረግ ነው።

ፕሬዘደንት ብሪገም ያንግ (1801–77) እንዳሉት ወንጌሉ እው 
ነት እንደሆነ ያወቁት “ ‘በመንፈስ ቅዱስ ሀይል መፅሐፈ ሞርሞን 
እውነት እንደሆነ፣ ጆሴፍ ስሚዝ የጌታ ነቢይ እንደሆነ አውቃለሁ’ 
ለማለት ብቻ የሚችል ልሳነ-ቅንነት፣ ወይም በህዝብ የመናገር 
ችሎታ የሌለው ሰውን ሳይ ነው።” ፕሬዘደንት ያንግ እንዳሉት ያን 
ትሁት ምስክርነት ሲሰሙ ፣ “መንፈስ ቅዱስ ከዚያ ሰው መጥቶ 
መረዳትን፣ እና ብርሀንን፣ ክብርን፣ እና ዘላለማዊነትን በፊቴ 
አብራራው።” 2

ወንድሞችና እህቶች፣ እምነት ይኑራችሁ። ጌታ የምትናገሩትን 
ቃላት ያጎላል እናም ሀይለኛ ያደርጋቸዋል። እግዚአብሔር እን 
ድትቀይሩ ሳይሆን አፋችሁን እንድትከፍቱ ነው የሚጠይቃችሁ። 
የመቀየር ስራ የእናንተ አይደለም፣ ሀላፊነቱም የሚያዳምጠው ሰውና 
የመንፈስ ቅዱስ ነው።

እያንዳንዱ አባል ወንጌል ሰባኪ

ውድ ጓደኞቼ፣ አፋችንን የምንከፍትበት እና ከሌሎች ጋር የኢየሱስ 
ክርስቶስ ወንጌልን አስደሳች ዜና የምንካፈልበት ብዙ መንገዶች አሉ። 
ለሁሉም፣ እንዲሁም ለሚያመነታ ወንጌል ሰባኪም፣ በዚህ ታላቅ 
ስራ የሚሳተፉበት መንገድ አለ። ልዩ ችሎታችንን እና ዝንባልአችንን 
በመጠቀም አለምን በብርሀንና በእውነት የሞምላት ታላቅ ስራን የም 
ንደግፍበት መንገድ ለማግኘት እንችላለን። ይህን ስናደርግ፣ ታማኝ 
ለሚሆኑት እና “በሁሉም ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ምስክር ለመቆም” 
(ሞዛያ 18፥9) ብርቱ ለሚሆኑት የሚመጣውን ደስታ እናገኛለን።

ማስታወሻዎች

1. St. Francis of Assisi, in William Fay and Linda Evans Shepherd, Share 
Jesus without Fear (1999), 22።

2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 67።

ከዚህ መልእክት ማስተማር።

የማስተማር አንዱ ውጤታማ መንገድ ቢኖር “የምታስተምሯቸው 

ያስተማራችሁትን መሰረታዊ መርሆች በህይወት ሊኖሩበት እንዲችሉ የሚ 

ረዳቸው እቅድ እንዲኖራቸው ማበረታታት” ነው (Teaching, No Greater 
Call [1999], 159)። የምታስተምሯቸው በዚህ ወር ለአንድ ወይም 

ለተጨማሪ ሰዎች ወንጌልን የመካፈል እቅድ በጸሎት እንዲይዙ ጋብዟ 

ቸው። ወላጆች ወጣት ልጆች እንዴት ለመርዳት እንደሚችሉ ለመወያየት 

ይችላሉ። የቤተሰብ አባላት በንግግር ውስጥ ስለወንጌል የሚነጋገሩበትን 

መንገዶች እንዲያስቡበት እና ጓደኛቸውን ወደሚመጣው የቤተክርስቲያን 

መሳተፊያ የሚጋብዙበትን እንዲያስቡበት ለመርዳት ትችላላችሁ። 

ወጣቶች

ከጓደኛ ጋር መካፈል
በኤድርያን ቫስኬዝ

አንድ ቀን ለሰምነሪ ክፍል ሳጠና፣ የሚያምር ልዩ የሆነ ስሜት ተሰማኝ። 

በሚቀጥለው ቀን የምንማረውን ሳነብ፣ የትምህርት ቤት ጓደኛዬ ፊት 

ታየኝ እናም ከእርሷ ጋር ምስክሬን መካፈል እንደሚገባኝ ጠንካራ ስሜት 

ተሰማኝ።

ይህ ስሜት ግልጽ ቢሆንም፣ ፈርቼ ነበር። እርሷም የቤተክርስቲያን 

አባል ለመሆን የምትፈልግ ሴት ስለማትመስል፣ ጐደኛዬ ትቃወመኛለች 

ብዬ ፈራሁ።

የወጣት ሴቶች አጠቃላይ ፕሬዘደንት የነበሩት እህት ሜሪ ኤን. ኩክ በሀይል 

እንድንሰራና ጀግኖች እንድንሆን ያበረታቱንን ንግግር አሰብጉበት። 1 እንደዚህ 

ለመሆን ፈለግኩኝ፣ ስለዚህ ለዚያች ሴት ደብዳቤ ጻፍኩኝ እናም ስለቤተክርስ 

ቲያኗ እውነተኛነትና ለመፅሐፈ ሞርሞን ስላለኝ ፍቅር መሰከርኩኝ። በሚቀጥ 

ለው ቀን መፅሐፈ ሞርሞንን እና ደብዳቤዬን በቦርሳዋ ውስጥ አስገባሁ።

በሚያስደንቀኝ ሁኔታ፣ ጓደኛዬ ለወንጌሉ ተቀባይ ነበረች። ከዚያ ቀን 

ጀምሮ፣ ከመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ በምታጠናበት ምን እንደተማረች 
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ትነግረኝ ጀመረች። ከጥቂት ሳምንቶች በኋላ፣ ከወንጌል ሰባኪዎች ጋር አስ 

ተዋወቅኳት። ወዲያውም፣ የምትማረው እውነት እንደሆነ የመንፈስ ቅዱስ 

ማረጋገጫን አገኘች። የወንጌል ሰባኪዎች እና እኔ ስለስሜቷ ስትነግረን 

አለቀስን። ጓደኛዬም ተጠመቀች፣ እናም ወላጆቿም እንዴት እንደተለ 

ወጠች በመመልከት ተደንቀው ነበር።

ፍርሀቴን ለማሸነፍና ወንጌልን ወደ ህይወቷ ለማምጣት ለመርዳት 

በመቻሌ ደስተኛ ነኝ።

ማስታወሻ

1. የሜሪ ኤን. ኩክን፣ “Never, Never, Never Give Up!” ተመልከቱ Liahona፣ 
ግንቦት 2010፣ 117-19።
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ልጆች

ለሌሎች ብርሀን ለመሆን እችላለሁ

ፕሬዘደንት ኡክዶርፍ እንዳሉት ለሌሎች ብርሀን ለመሆን፣ ቃላቶቻችን 

“እንደ ብሩህ ሰማይ ንጹህና በጸጋ የተሞላ፡ መሆን ይገባቸዋል።” 

ቃላታችን ደስተኛ፣ ታማኝ፣ እና ትሁት መሆን ይገባቸዋል። ለሌሎች 

ብርሀን ለመሆን ምን ማድረግ ወይም ማለት ትችላላችሁ? በማስታወሻችሁ 

ለቤተሰብ አባላት ወይም ለጓደኞቻችሁ ለማለት የምታቅዷቸውን አምስት 

መልካም ነገሮች ለመጻፍ ትችላላችሁ።
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የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ጉ ብ ኝ ት  መ ል እ ክ ት ፣  የ ካ ቲ ት  2 0 1 3  ( እ . ኤ . አ )

ወደ ጌታ መቀየር
ይህንን መልእክት አጥኑ እና ተገቢ ከሆነ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን ለማጠ 
ናከር እና የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ ጥያቄዎቹን 
ተጠቀሙባቸው። ለተጨማሪ መረጃ ወደ www.reliefsociety.lds.org ሂዱ።
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እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

የቤተክርስቲያኗ አዲስ እህቶች፣  
እንዲሁም ወደ ሴቶች መረዳጃ ማህበር 

የሚገቡ ወጣት ሴቶች፣ እንደገና መሳተፍ 
የጀመሩ እህቶች፣ እና አዲስ ተቀያሪዎች፣ 
የሴቶች የቤት ለቤት አስተማሪዎች ድጋፍ 
ያስፈልጋቸዋል። የአስራ ሁለት ሐዋሪያት 
ቡድን አባል ሽማግሌ ኤም. ራስል ባለርድ 
እንዳሉት፣ “የተቀየሩትን ለመጠበቅ እናም 
ተሳታፊ ያልሆኑትን አባላት ወደ ሙሉ ተሳ 
ታፊነት ለመመለስ የአባላት እርዳታ በጣም 
አስፈላጊ ነው። “የሴቶ መረዳጃ ማህበር. . . 
ከቤተክርስቲያኗ ውስጥ ካሉት የጓደኝነት 
መንገዶች መካከል ሀይለኛ የሆነው እንደሆነ 
አስተያየት ይኑራችሁ። ወደሚማሩት እና 
ወደተሳታፊነት ወደሚጀምሩት ቀድማችሁ 
ተገኙ፣ እናም በክፍሎቻችሁ በሙሉ ወደ 
ቤተክርስቲያኗ በፍቅር አቅርቧቸው።” 1

እንደ ሴቶች መረዳጃ ማህበር አባላት፣ 
አዲስ አባላት የቤተክርስቲያኗን መሰረታዊ 
ተግባሮችን እንዲማሩ መርዳት እንችላለን፥

•  ንግግር ማቅረብ።
•  ምስክርነትን መስጠት።
•  የጾም ህግን መኖር።
•  አስራት እና በኩራትን መክፈል።
•  በቤተሰብ ታሪክ ስራ መሳተፍ።
•  ለሞቱ ትውልዶች ጥምቀትንና የቤተ ክር 

ስቲያን አባልነት ማረጋገጫን ማከናወን።

ሽማግሌ ባለርድ እንዳሉት፣ “አዲስ 
አባላት ምቾት እንዲያገኙና በቤተክርስቲያኑ 
ተቀባይነት እንዳላቸው እንዲሰማቸው  
ጥሩ ጓደኛ ያስፈልጋቸዋል።” 2 ሁላችንም፣ 
ግን በተለይም የሴቶች የቤት ለቤት አስተ 
ማሪዎች፣ “ወደ ጌታእንዲቀየሩ” (አልማ 
23፥6) ለመርዳት ከአዲስ አባላት  
ጋር ጓደኝነትን የመመስረት አስፈላጊ 
ሀላፊነት አለን።

ከቅዱሳት መጻህፍት
2 ኔፊ 31፥19–20፤ ሞሮኒ 6፥4

ከታሪካችን
ፕሬዘደንት ጎርደን ቢ. ሂንክሊ (1910–

2008) እንዳሉት፣ “ሁልጊዜም በቁጥር 
በሚያድጉ ተቀያሪዎች፣ መንገዳቸውን 
እንዲያገኙ ለመርዳት ታላቅ ተጨማሪ ጥረ 
ቶች ማድረግ አለብን። እያንዳንዱም ሶስት 
ነገሮች ያስፈልጓቸዋ፥ ጓደኛ፣ ሀላፊነት፣ 
እና ‘በእግዚአብሔር በመልካም ቃላት’ 
(Moroni 6:4) እንክብካቤ።” 3

የሴቶች የቤት ለቤት አስተማሪዎች የሚ 
ጠብቋቸውን ለመርዳት ችሎታ አላቸው። 
ጓደኝነትአብዛኛውን ጊዜ መጀመሪያ ይመ 
ጣል ፣ልክ ለአንድ በእድሜ ለገፋች እህት  
የጉብኝት አስተማሪ ለሆነችው ወጣት እህት 
የሴቶች መረዳጃ ማህበር እንደሆነው። 

የማጽዳት ስራንጎን ለጎን በመሆን እስኪሰሩ 
ድ ረስ እነርሱ ጓደኝነትን ለመመስረት 
ረጅም ጊዜ ወስዶባቸው ነበር። ጓደኞች 
ሆኑ፣ እናም ስለሴቶች የቤት ለቤት ትምህ 
ርት ሲነጋገሩ፣ ሁለቱም “በእግዚአብሔር 
መልካም ቃል” ተመገቡ።

ፕሬዘደንት ጆሴፍ ፊልዲንግ ስሚዝ 
(1876–1972) እንዳሉት፣ የሴቶች መረዳጃ 
ማህበር “በምድር ላይ ባለው የእግዚአብሔር 
መንግስት አስፈላጊ ክፍል ነች እናም . . . 
ታማኝ አባላቷ በሰማይ አባት መንግስት 
ውስጥ የዘለአለም ህይወት እንዲያገኙ 
ትረዳቸዋለች።” 4

ማስታወሻዎች
1. ኤም. ራስል ባለርድ፣ “Members Are the Key፣” 

Liahona፣ መስከረም 2000፣ 18።
2. ኤም. ራስል ባለርድ፣ Liahona፣ መስከረም 2000፣ 17።
3. ጎርደን ቢ. ሒንክሊ፣ “Every Convert Is 

Precious፣” Liahona፣ የካቲት፣ 1999፣ 9።
4. ጆሴፍ ፊልዲንግ ስሚዝ፣ በ Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief  
Society ውስጥ (2011)፣ 97።

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. ለጓደኛዬ በመጸለይ እህቶቻችንን ስናገለ 
ግል መንፈስ እንዲመራን እጠይቃለሁን?

2. የምንጠብቃቸው እያንዳንዷ እህት በእ 
ውነት ስለእርሷ እንደምናስብ እንድታውቅ 
ዘንድ እንዴት ልናገለግላት እንችላለን?




