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ቤተሰብ እና  
ጓደኞች ለዘለአለም

የ
ትም ብትኖሩ፣ በዳግም የተመለሰውን ወንጌል በመኖራችሁ 
ያገኛችሁትን ታላቅ ደስታ እየፈለጉ ያሉ ጓደኞች አሏቹህ። ያንን 
ደስታ በቃላት መግለጽ አይችሉ ይሆናል፣ ነገር ግን በእናንተ 

ህይወት ሲመለከቱት ያስተውሉታል። በተለይ ልክ እነሱን እንደ 
ሚያጋጥማቸው እናንተንም መከራ ሲገጥማቹህ ሲያዩ፣ የዛን ደስታ 
ምንጭ ለማወቅ ይጓጓሉ።

የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ስትጠብቁ ደስታ ተሰምቷችኋል። ያ 
ቃል የተገባው ወንጌልን የመኖር ፍሬ ነው (ሞዛያ 2፥41 ተመልከቱ)። 
በሌላ ሰዎች ለመታየት የጌታን ትእዛዛት በእምነት አትጠብቁም፣ ነገር 
ግን የእናንተን ደስታ የሚመለኩቱ በዳግም የተመለሰውን ወንጌል 
መልካም ዜና ለመስማት በጌታ እየተዘጋጁ ናቸው።

የተሰጧችሁ በረከቶች ሃላፊነቶች እና አስደናቂ እድሎችን ለእና 
ንተ ፈጥረዋል። እንደ የኢየሱስ ክርስቶስ የቃልኪዳን ደቀመዝሙር፣ 
የሚጨምር ደስታ ሌሎች የሚያገኙበትን ዕድል ለሌሎች፣ በተለይም 
ለጓደኞቻችሁ እና ለቤተሰብ አባላቶቻችሁ፣ ለማካፈል ሃላፊነት 
አለባችሁ።

የእናንተን እድል ተመልክቶ ጌታ ሃላፊነታችሁን በዚህ ትእዛዝ 
ገልጿል፥ “የተጠነቀቀው ሰው ባልንጀራውን ማስጠንቀቁ አስፈላጊ 
ነው” (ት. እና ቃ. 88፥81)።

የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ስትቀበሉና ስትኖሩት በሚከሰቱት 
ለውጦች አማካኝነት ትእዛዝ ለመጠበቅ የቀለለ እነዲሆን ጌታ ያደር 
ጋል። በውጤቱም፣ ለሌሎች ያላችሁ ፍቅር እናም እናንተ የተደሰታ 
ችሁበትን እነርሱም እንዲኖራቸው ያላችሁ ፍላጎት ይጨምራል።

የዚያ ለውጥ አንዱ ምሳሌ በጌታ ሚስኦናዊ ስራ ለመርዳት 
አጋጣሚን እንዴት እንደምትቀበሉ ነው። የሙሉ ጊዜ ሚስኦኖች 
የሚያስተምሯቸው ሰዎች እንዲጠቆሙላቸው በሚጠይቁበት ጊዜ 

በእውነት ከተለወጡት ድምቅ መልስ ለአማግኘት እንደሚችሉ 
ወዲያው ይማራሉ። የተቀየሩት ለጓደኞች እና ለቤተሰብ አባላት 
ደስታቸውን ለማካፈል ይጓጓሉ።

የአጥቢያቹህ ሚስኦን መሪ ወይም ሚስኦኖች ለማስተማር የሰው 
ስም ሲጠይቁ፣ ይህ ለእናንተ ታላቅ ሙጋሴ ነው። ጓደኞች የእና 
ንተን ደስታ ማየታቸውን እና፣ ስለዚህ፣ እነዚያ ጓደኞች ወንጌልን 
ለመስማት እና ለመቀበል ለመምረጥ እንደተዘጋጁ ያውቃሉ። ወደ 
መንግስቱ ሲመጡ የሚያስፈልጓቸው ጓደኞች እንደምትሆኑ መተማ 
መን አላቸው።

ሚስኦኖች ከእነርሱ ጋር እንዲገናኙ በመጋበዛችሁ ጓደኞቻችሁን 
እናጣለን ብላችሁ አትፍሩ። ሚስኦኖችን ባይቀበሉም፣ ለእኔ ውድ 
መሆኑን የሚያውቁትን ነገር በማካፈሌ ለብዙ አመታት ያመስገኑኝ 
ጓደኞች አሉኝ። ደስታን እንዳመጣላችው የሚመለከቱትን ወንጌል 
በማካፈል ጓደኞች ለዘለአለም ማፍራት ትችላላችሁ። ጓደኛ እና 
በተለይም የቤተሰብ አባል የደስታ ዕቅድን ለመከተል እንዲመርጡ 
ለመጋበዝ አጋጣሚው  በፍጹም አይለፋቹህ።

በቤተክርሰቲያን ቤተመቅደስ ውስጥ እንዳለው ለዚያ ግብዣ ሌላ 
ታላቅ አጋጣሚ የለም። በእዚያ በህይወት ሊቀበሉ ላልቻሉት ለጥንት 
ዘመዶቻችን ጌታ የደህንነትን ስነስርአትን ሊያበረክት ይችላል። 
በፍቅር እና ተስፋ ወደታች ወደ እናንተ ይመለከታሉ። ወደ እሱ መን 
ግስት ውስጥ ለመምጣት እድሉ እንደሚኖራቸው ጌታ ቃል ገብቷል 
(ት. እና ቃ. 137፥7 ተመልከቱ)፣ እና በልባቹህ ውስጥ ለእነርሱ 
ፍቅር 2. እንዲኖራችሁ ተክሏል።

ልክ ለሚስኦናዊ አገልጋዮች የሰዎች ስም ስትሰጡ እንደም 
ታደርጉት ሁሉ፣ አብዛኞቻችሁ ለሌሎች የቤተመቅደስን ስነስ 
ርአት በማካፈል ደስታ ተሰምቷችኋል፣ ። ለጥንት ዘመዶቻችሁ 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ  መ ል እ ክ ት ፣  ታ ህ ሳ ስ  2 0 1 3  ( እ . ኤ . አ )

በፕሬዘደንት  
ሔንሪ ቢ. አይሪንግ

የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 
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ስነስረአቶችን ስትፈጽሙ እንዲያውም ታላቅ ደስታ ተሰምቷችኋል። 
በምትክ በሚሰራ የቤተመቅደስ ስነስረአቶቸ ለጥንት ዘመዶቻችን 
የበረከቱን መንገድ በማካፈል ብቻ የዘላለማዊ ደስታችን የሚቻል 
እንደሆነ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ተገልጾለት ነበር (ት. እና ቃ. 128፥18 
ተመልከቱ)።

የገና ወቅት ልባችንን ወደ አዳኝ እና የእርሱ ወንጌል ወዳመጣልን 
ደስታ ያዞረዋል። ያንን ደስታ ለሌሎች ስናካፍል በይበልጥ አመስጋኝ 
መሆናችንን ለእርሱ እናሳያለን። ለሚስኦኖች ስሞችን ስንሰጥ እና 
የጥንት ዘመዶቻችንን ስም ወደ ቤተመቅደስ ስንወስድ ምስጋና ወደ 
ደስታ ይቀየራል። የምስጋናችን ማሳያውም ለዘላለም የሚጸኑ ጓደኞች 
እና ቤተሰቦችን ሊያፈራ ይችላል።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ፕሬዘዳንት አይሪንግ ለሌሎች ወንጌልን በማካፈል ለጌታ ምስጋናችንን 

ማሳየት እንደምንችል ያብራራሉ። ከምታስተምሯቸው ጋር የወንጌል 

ስጦታ እንዴት ህይወታቸውን እንደባረከው መወያት ትችላላቹህ። የወንጌል 

ስጦታን ለማካፈል የሚፈልጉትን ሰው በጸሎት መንፈስ እንዲመርጡ እና 

እንዴት ማደረግ እንደሚችሉ ለመጋበዝ አስቡበት።

ልጆች

ምስክርነታችሁን አካፍሉ

ለጓደኛ ወይም ለጎረቤት በውስጡ ምስክርነታችሁ የተጻፈበት መፅሐፈ 

ሞርሞን በመስጠት የወንጌልን ስጦታ በዚህ ገና ለማካፈል ትችላላችሁ። 

ያንን ዝግጁ ለማድረግ እነዚህን ደረጃዎች ተከተሉ፥

1. በብጣሽ ወረቀት ላይ፣ ወደ 4½ x 6½ ኢንች (11½ x 16½ ሴ.ሜ) 

የሚሆን አራት ማዕዘን ያለው ክፍልን ለኩ እና  ጎልማሳ ሰው ቆርጦ 

በማውጣት እንዲረዷችሁ አድርጉ።

2. በገጹ ከላይ በስእል ወይም በፎቶ የእናንተን ምስል ጨምሩ።

3. ከምስላቹህ ስር ምስክርነታችሁን ጻፉ።

4. ጎልማሳ ሰው በውስጠኛው የመጽሐፈ ሞርሞን ሽፋን ላይ ወረቀቱን 

በመለጠፍ እንዲረዳችሁ አድርጉ።

ወጣቶች

መጽሐፈ ሞርሞን ማካፈል እችላለሁን?
በጆሽ አርኔት

በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ አመቴ ወቅት፣ የሴሚናሪ 

አስተማሪዬ አባል ላልሆኑ ጓደኞች መጽሐፈ ሞርሞን እንድንሰጥ የእኔን 

ክፍል ጋበዘ። በአስገራሚ ሁኔታ ፈሪ ብሆንም፣ ግብዣውን ተቀበልኩ።

ብርታትን ለመገንባት ጥቂት ቀናት ፈጀብኝ፣ ነገር ግን በስተኋላ 

ለጓደኛዬ ብሪትኒ በምሳ ሰአት መጽሐፉን ሰጠሁና አጭር ምስክርነት 

አካፈልኩ። ብሪትኒ ለመጽሐፉ አመሰገነችኝ።

በዚያ የትምህርት አመት መጨረሻ ላይ፣ ብሪትኒ ቤት ቀይራ ሄደች፣ 

ግን መገናኘታችንን አላቆምንም። ስለ አዲሱ ትምህርት ቤቷ እና እንዴት 

በአብዛኛው ጓደኞቿ የቤተክርስቲያኗ አባል እንደነበሩ ነገረችኝ፣ ግን ከእኔ 

ጋር ምንም መንፈሳዊ ነገር አላወራችም ነበር።

ለሚስኦናዊ አገልግሎት ከመሄዴ በፊት ያ ተቀየረ። ለእኔ ትልቅ ዜና 

አለኝ የሚል መልእክት ከብሪትኒ ደረሰኝ፥ ልትጠመቅ ነበር፣ እናም ጓደኛዋ 

በመሆኔ እና ጥሩ ምሳሌ ስላሳየሁ ልታመሰግነኝ ፈልጋ ነበር።

እግዚአብሔር ሚስኦናዊነት ልምድ ያልነበረው አንድ አይን አፋር 

የሆነ የ15 አመት ወንድ ልጅ ወሰደ እና እንደምትቀበል ወዳወቃት አንድ 

ሰው ወንጌል እንዲያካፍል መራው። መንፈስ ቀዱስን በመስማት፣ 

በዳግም ስለተመለሰው ወንጌል ለመማር የሚጠብቁ በአከባቢያችን ያሉ 

ሰዎችን ሁላችንም ማግኘት እንደምንችል አውቃለሁ። አንድ ሰው 

እንኳን ወደ ጌታ በማምጣት ከረዳን፣ “በ(እኛ) አባት መንግስት ውስጥ 

ከእሱ (እሷ) ጋር ደስታችን እንዴት ታላቅ [እንደሚሆን]!” አውቃለሁ። 

ት. እና ቃ. 18፥15

ደራሲው በዋሽንግተን፣ ዩ.ኤስ.ኤ ይኖራል።
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የአንድያው ልጅ የኢየሱስ  
ክርስቶስ መለኮታዊ ተልእኮ
በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ ጣሩ። የአዳኝንን ህይወት እና 
ተልእኮ መረዳት በእርሱ ያላችሁን እምነት የሚያሳድገው እና በሴቶች የቤት ለቤት ትምህርት ምክንያት 
የምትንከባከቧቸውን የሚባርከው እንዴት ነው? ለተጨማሪ መረጃ ወደreliefsociety.lds.org ሂዱ።

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1.  የኢየሱስ ክርስቶስን ሚናዎች መረደት 
ለምን ያስፈልገኛል?

2.  ቃል ኪዳኖቻችንን ስናከብር 
እምነታችን እንዴት ይጨምራል?
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እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ

ይህ የአዳኝን ተልዕኮ ሁኔታዎችን የሚ 
ያስመለክቱ የተከታታይ የሴቶች የቤት 

ለቤት ትምህርት መልእክቶች ክፍል ነው።
አዳኛችን፣ ኢየሱስ ክርሰቶስ፣ አንድያ 

ልጅ ተብሎ ይጠራል ምክንያቱም እርሱ 
ሟች በሆነች እናት እና ሟች ባልሆነ አባት 
በምድር ላይ የተወለደ ብቸኛው ሰው ነው። 
ከአባቱ እግዚአብሔር መለኮታዊ ሀይልን 
ወርሷል። ከእናቱ፣ ማሪያም፣ ሟችነትን 
ወርሷል እና ለረሀብ፣ ጥማት፣ ድካም፣ 
ህመም እና ሞት ተጋላጭ ነበር። 1

ኢየሱስ ክርስቶስ የአባቱ አንድያ ልጅ 
ስለሆነ፣ ህይወቱን አሳልፎ ለመስጠት እና 
መልሶ ለማንሳት ይችል ነበር። ቅዱሳን 
መጻህፍት እንደሚያስተምሩት “በክርስ 
ቶስ የኃጢያት ክፍያ አማካኝነት፣” እኛ 
“ትንሳኤን እናገኛለን” (ያዕቆብ 4፥11)። 
እኛ “የምናምን ከሆነ” ሁሉም “ሟች ባልሆነ 
የዘለአለማዊ ህይወት እንደሚነሱ” ተምረናል 
(ት. እና ቃ. 29፡43)።

በሙሉነት የኢየሱስ የአብ አንድያ ልጅ 
መሆን ምን ማለት እንደሆነ እየገባን ሲመጣ፣  
በክርስቶስ ያለን እምነታችን ይጨምራል። 
ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ሽማግሌ ዲ. 
ቶድ ክሪስቶፈርሰን እነዳሉት፣ “በኢየሱስ 

ክርሰቶስ ማመን (1) የእርሱ የእግዚአብሔር 
አንድያ ልጅነት፣ (2) የእርሱ የማያልቀው 
የኃጢያት ክፍያ፣ እና (3) የእርሱ ትንሳኤ 
አመኔታ እና ማረጋገጫ ነው። 2 የዘመኑ 
ነቢያት እንደመሰከሩት፥ “[ኢየሱስ ክርስ 
ቶስ]. . .በስጋ አንድያ ልጅ፣ የአለም አዳኝ 
ነበር።” 3

ከቅዱሳት መጻህፍት
ዮሀነስ 3፡16፤ ትምህርት እና ቃልኪዳን 

20፥21፣ 24፤ ሙሴ 5፥6፣9

ከታሪካችን
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ በስም ቢጠቀሱ 

እና ባይጠቀሱም፣ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ላይ እምነትን የተለማመዱ፣ የተማሩ እና 
የእርሱን ትምህርት የኖሩ፣ እና ስለ አገልግ 
ሎቱ፣ ተአምራቱ እና ድንቅነቱ ስለመሰከሩ 
ሴቶች እናነባለን። እነዚህ ሴቶች ምሳሌያዊ 
ደቀመዛሙርት እና በደህንነት ስራ ውስጥ 
አስፈላጊ ምስክሮች ሆነዋል።

ለምሳሌ፣ ማርታ ለእርሱ እንዲህ በማለት 
የአዳኙን መለኮታዊነት ጠንካራ ምስክር 
ነት አካፍላለች፣ “ወደ አለም መምጣት 
የነበረብህ፣ የእግዚያብሄር ልጅ፣ ክርስቶስ 

እንደሆንክ አምናለሁ” (ዮሀነስ 11፥27)።
ቀደም ካሉት የአዳኝ መለኮታዊነት 

ምስክሮች እናቱ፣ ማርያም፣ እና የእህቷ 
(ወንድሟ) ልጅ ኤልሳ ነበሩ። መልአኩ 
ገብርኤል ማርያምን ከጎበኛት በኋላ፣ እሷ 
ኤልሳን ጎበኝች። ኤልሳ የማርያምን ሰላምታ 
ልክ እንደሰማች፣ እሷ “በመንፈስ ቅዱስ 
ተሞልታ ነበር”(ሉቃስ 1፥41) እና ማርያም 
ለእግዚያብሔር ልጅ እናት እንደምትሆን 
መሰከረች።

ማስታወሻዎች
1. የወንጌል መሰረተ ሀሳቦች (2009)፣ 52 እና 53 

ተመልከቱ።
2. ዲ. ቶድ ክሪስቶፈርሰን፣ “በክርሰቶስ እምነት መገንባት፣” 

Liahona, መስከረም 2012፣ 13።
3. “ህያዉ ክርሰቶስ፡ የሀዋርያት ምስክርነት፣”  Liahona፣ 

ሚያዝያ 2000፣2 እና 3።


