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ጌታን በፍቅር አገልግሉ

ጌ
ታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረው፣ “ነፍሱን ሊያድን 
የሚወድ ሁሉ ያጠፋታልና፤ ስለ እኔ ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ 
ግን እርሱ ያድናታል” ሉቃስ 9፥24 ።

ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን እንዳሉት፣ “አዳኝ ሌሎችን 
በማገልገል ስራ ውሰጥ እራሳችንን አሳልፈን ካልሰጠን በስተቀር፣ 
ለሕይወቶቻችን ጥቂት አላማ እንዳለ እየነገረን እንደሆነ አምናለሁ። 
ሌሎችን በማገልገል ስራ ውስጥ እራሳቸውን አሳልፈው የሚሰጡ 
ሲያድጉና ሲበለፅጉ — እናም በውጤቱ ህይወታቸውን ሲያድኑ፤ 
ለራሳቸው ብቻ የሚኖሩ ቀስ በቀስ ይጠወልጋሉ እናም በዘይቤያዊ 
አነጋገር ህይወታቸውን ያጣሉ። 1

በሚከተለው የፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን አገልግሎት ምንባብ 
ውስጥ፣ የኃለኛው ቀን ቅዱሳኖችን የእግዚአብሄር እጆች እንደሆኑ 
እና ሌሎችን በታማኝነት ለሚያገለግሉ የዘላለም በረከቶች እንደሚጠ 
ብቃቸው እንዲያስታውሱ አድርገዋል።

አገልግሎት በቤተመቅደስ ውስጥ 

“ከመጋረጃው ባሻገር ለሄዱት የውክልና ስርአቶችን ስንፈ 
ፅምላቸው ታላቅ አገልግሎት ይሰጣል። ብዙውን ጊዜ ስራውን 
የምንፈጽምላቸውን ሰዎች አናውቃቸውም። ምስጋናዎችን አንጠ 
ብቅም፣ እንዲሁም የምናቀርበወን እንደሚቀበሉ ዋስትና የለንም። 
ይሁን እንጂ፣ እናገለግላለን፣ እናም በዛ ሂደት ውስጥ በሌላ ሙከራ 
የማይመጣውን እናገኛለን፥ በእርግጥም በፅዮን ተራራ ላይ አዳኞች 
እንሆናለን። አዳኛችን ህይወቱን ለእኛ የውክልና መስዋዕትነት እንደ 
ሰጠ ሁሉ፣ እኛም በተወሰነ መጠን ለእነሱ በእኛ በምድር ላይ ባለነው 
የሆነ ነገር ካልተደረገላቸው በስተቀር ወደፊት መጓዝ ለማይችሉት 
በቤተ-መቅደስ ውስጥ የውክልና ስራን ስንፈፅምላቸው ተመሳሳይ 
ነገር እናደርጋለን። 2

እኛ የጌታ እጆች ነን

“ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ የቤተሰብ አባል፣ ጓደኞች፣ የምናውቃ 
ቸው፣ ወይም እንግዳዎች ቢሆኑም፣ የእኛን ትኩረት፣ ማበረታታት፣ 
እርዳታ፣ ማፅናናት፣ ደግነት በሚፈልጉ ሰዎች ተከበናል። በዚህ 
ምድር ላይ እኛ ልጆቹን የማገልገል እና የማንሳት ጭምር አደራ ያለን 
የጌታ እጆች ነን። በእያንዳንዳችን ላይ ጥገኛ ነው። . . .

“ሁላችንም የተጠራንበት አገልግሎት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ 
አገልግሎት ነው።” 3

በአዳኝ ጥላ ስር ማገልገል

“በአዲሷ አለምም፣ ከሞት የተነሳው ጌታ ‘እናም በቤተክርስቲ 
ያኔም መስራት ያለባችሁንም ነገሮች ታውቃላችሁና፤ እኔ ስሰራው 
ያያችሁትን ስራ እናንተም ደግሞ ስሩ፤ ስሰራ ያያችሁትን ስራ 
እናንተም ያን ታደርጋላችሁ’ [3 ኔፊ 27፥21]።

“እኛም ‘የናዝሬቱን ኢየሱስን . . . መልካም እያደረገ . . . በዞረበት’ 
ጥላ ውስጥ ስናገለግል፣ ሌሎችን እንባርካለን ስራ 10፥38። ልጆቹን 
በምድር ላይ በማገልገል የሰማይ አባታችንን ስናገለግል እግዚአብሔር 
ደስታን እንድናገኝ ይባርከን።” 4

የማገልገል አስፈላጊነት 

“ለማገልገል እድል ሊሰጠን ይገባል። ከእንቅስቃሴ ከተንሸራተቱ 
ወይም ወደኋላ ለሚቀሩ እና ያለውሳኔ ለሚቆዩ ለእነዚያ አባላት፣ 
እነሱን ለመርዳት በጸሎት መንገዶችን መፈለግ እንችላለን። እነ 
ሱን በተወሰነ አቅም እንዲያገለግሉ መጠየቅ ምናልባት ወደ ሙሉ 
እንቅስቃሴ ለመመለስ የሚፈልጉት ማበረታቻ ሊሆን ይችላል። ነገር 
ግን በዚህ ጉዳይ ላይ መርዳት የሚችሉ መሪዎች አንድ አንድ ጊዜ 
ይህንን ለማድረግ ቸልተኛ ይሆናሉ። ሰዎች መለወጥ እንደሚችሉ 
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በአእምሮአችን ማሰብ ይኖርብናል። መጥፎ ልምዶችን መተው 
ይችላሉ። ከመተላለፎች ንሰሀ መግባት ይችላሉ። የክህነት ስልጣ 
ንን በብቁነት መሸከም ይችላሉ። እናም ጌታን በትጋት ማገልገል 
ይችላሉ።” 5

ማድረግ ያለብንን ሁሉ እያደረግን ነውን?

“አለም የእኛን እርዳታ ፍለጋ ላይ ነች። ማድረግ ያለብንን ሁሉ 
እያደረግን ነውን? የፕሬዘደንት ጆን ቴይለርን ቃላትም እናስታውሳ 
ለን፥ “ጥሪያችሁን ካላጎላችሁ፣ ሀላፊነታችሁን ብታከናውኑ ልታድኑ 
ለምትችሉት እግዚአብሔር ሀላፊ ያደርጋችኋል።” Teachings 
of Presidents of the Church: John Taylor (2001)፣ 164። 
እንዳይወላውሉ የሚደረጉ እግሮች፣ የሚያዙ እጆች፣ የሚበረታቱ 
አእምሮዎች፣ የሚነሳሱ ልቦች፣ እና የሚድኑ ነፍሶች አሉ። የዘላለም 
በረከቶች ይጠብቋችኋል። የእናንተ ልዩ እድል ተመልካቾች ሳትሆኑ 
ነገር ግን በአገልግሎት መድረክ ላይ ተሳታፊዎች እንድትሆኑ ነው።” 6

ማስታወሻዎች

1.1. “ዛሬ ለአንድ ሰው ምን አደረኩኝ?” Liahona፣ ህዳር 2009፣ 85።
2.2. “እንደገና እስከምንገናኝ ድረስ፣” Liahona፣ ግንቦት 2009፣ 13–14።
3. “ዛሬ ለአንድ ሰው ምን አደረኩኝ?” 86፣ 87።
4. “የአዳኝ የአገልግሎት ጥሪ”፣ Liahona፣ ነሐሴ 2012፣ 5”።
5. “ሌሎችን መሆን አንደሚችሉት እዩዋቸው፣” Liahona፣ህዳር 2012, 68።
6. “ማገልገል ፍቃደኛ እና ብቁ መሆን፣” Liahona፣ ግንቦት 2012፣ 69።
7. Teaching, No Greater Call: A Resource Guide for Gospel Teaching  

(1999)፣ 12።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

“እንደ ክርስቶስ አይነት የሆነ ፍቅር ካላችሁ፣ ወንጌልን ለማስተማር 

የተሻለ ዝግጁ ትሆናላችሁ። ሌሎች ጌታን እንዲያውቁትና እንዲከተሉት 

ለመርዳት ትነሳሳላችሁ።” 7 ለምትጎበኙዋቸው ሰዎች ተጨማሪ ልግስና እን 

ዲኖራቸው መፀለይን ልብ በሉ። ለእነሱ እንደ ክርስቶስ አይነት የሆነን ፍቅር 

በምታዳብሩበት ጊዜ፣ ጌታንም ሆነ የምታስተምሯቸውን ሰዎች ትርጉማዊ 

በሆኑ መንገዶች በተሻለ ሁኔታ ማገልገል ትችላላችሁ።

ወጣቶች

የአገልግሎት በጋ
በኤልሳቤት ብላይት

አንድ በጋ ላይ በእንግዳ ሀገር ውስጥ ልዩ ፍላጎቶች ከሚያስፈልጋ 

ቸው ልጆች ጋር በመስራት ጊዜ አሳለፍኩኝ። ልጆቹን በመጀመሪያ 

ሳገኛቸው በጣም ተደናግጬ ነበር። ቋንቋቸውን አልናገርም ነበር፣ ነገር ግን 

በእኔ ግንኙነቶች ውስጥ መንፈስ እንደሚመራኝ አመንኩኝ። እያንዳንዱን 

ልጅ እያወኩኝ ስመጣ፣ ቋንቋ ለፍቅር መሰናክል እንዳልሆነ ተገነዘብኩኝ። 

ተጫወትኩኝ፣ ሳኩኝ እና ከልጆቹ ጋር በእጅ የሚሰሩ ነገሮችን ሰራሁ እናም 

ለእነሱ የተሟላ ፍቅር ከመሰማት በስተቀር እራሴን መቆጠብ አልቻልኩኝም 

ነበር። የሰማይ አባት ለልጆቹ ያለውን ፍቅር አየሁ፣ እናም ልቤን የሞላው 

ደስታ ይህ ነው የማይባል ነበር።

ሌሎችን በማገለግልበት ጊዜ፣ ለእነኛ ለማገለግላቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆን 

ለሰማይ አባትም ፍቅር ይሰማኛል። “እናንተ ሰዎችን በምታገለግሉበት ጊዜ 

እግዚአብሔርን ብቻ እያገለገላችሁ እንደሆነ. . .” (ሞዛያ 2፥17) የሚለውን 

በእውነተኛነት እያወኩኝ መጥቻለው። የአገልግሎቴ አላማ፣ በትልቅ የአ 

ገልግሎት ፕሮጀክት ውስጥም ሆነ በትንሽ የመልካም ተግባሮች፣ እግዚአ 

ብሔርን ለማክበር ነው ( ማቴዎስ 5፥16 ተመልከቱ)። ሌሎችን ሳገለግል፣ 

ለሰማይ አባት ያለኝን ፍቅር እና በውስጤ የሚቃጠለውን የክርስቶስን 

ብርሃን ሰዎች እንደሚገነዘቡ ተስፋ አደርጋለሁ።

ደራሲዋ በቨርጂንያ ዩኤስኤ ነው የምትኖረው።

ልጆች

የፍቅር ትስስሮች

አንድ አዋቂ ሰው እያንዳንዳቸው ስፋታቸው 1 ኢንች (2.5 ሴ.ሜ) እና 

ርዝመታቸው 8 ኢንች (20 ሴ.ሜ) አካባቢ የሆነ 28 ቀጭን ብጥስጣሽ 

ወረቀት ለመቆራረጥ እንዲረዷችሁ አድርጉ። በዚህ ወር ውስጥ በየቀኑ 

ፍቅራችሁን ለአንድ ሰው ለማሳየት የአገልግሎት ተግባር ፈጽሙ። ቤታቹን 

በማጽዳት ወላጆቻችሁን ለመርዳት ወይም ለጎረቤት መልካም ማስታወሻ 

ለመጻፍ ትችላላችሁ።

በየቀኑ እንዴት እንዳገለገላቹ በአንዱ ብጥስጣሽ ወረቀታቹ ላይ ጻፉ፣ 

እናም ከዛ ክብ ለመስራት የብጣሽ ወረቀቱን ጫፎች በአንድ ላይ በፕላስተር 

ወይም በማጣበቂያ አያይዟቸው። የአዲሱን ብጣሽ ወረቀት ጫፎች በአንድ 

ላይ በፕላስተር ወይም በማጣበቂያ ከማያያዛቹ በፊት የአዲሱን ብጣሽ ወረ 

ቀት አንድ ጫፍ ካለፈው ቀን ክቡ ስር በማድረግ ክባችሁን ማገናኘት ትች 

ላላችሁ። የፍቅር ትስስራችሁ ሲያድግ ተመልከቱ! የካቲት ካለፈም በኋላ 

የአገልግሎት ሰንሰለታችሁ ላይ መጨመራችሁን መቀጠል ትችላላችሁ።
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እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

ይህ የአዳኝን ተልዕኮ ሁኔታዎችን የሚያስመለክቱ 
የተከታታይ የሴቶች የቤት ለቤት ትምህርት 
መልእክቶች ክፍል ነው።

ኢየሱስ ክርስቶስ፣ መልካሙ እርኛ፣ 
እንዳስተማረው፥

“መቶ በግ ያለው ከእነርሱም አንዱ 
ቢጠፋ ዘጠና ዘጠኙን በበረሀ ትቶ የጠፋውን 
እስኪያገኝ ድረስ ሊፈልገው የማይሄድ 
ከእናንተ ማን ነው? . . .

“እላችኋለው . . . ንሰሀ በሚገባ በአንድ 
ሀጢአተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል”ሉቃስ 
15፥4፣ 7።

ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም እረኛ 
እንደሆነ እየተረዳን ስንመጣ፣ የእሱን ምሳሌ 
ለመከተል እና እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን 
ለማገልገል ፍላጎታችን ይጨምራል። ኢየ 
ሱስ አለ፥ “መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ የራሴን 
በጎች አውቃለሁ፣ የራሴ በጎች ያውቁኛል። 
ነፍሴንም ስለ በጎች አኖራለሁ” ዮሐንስ 
10፥14–15)። በክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ 
ምክንያት፣ ማንኛችንም የቤታችንን መንገድ  
እስከምናጣ ድረስ በጭራሽ አንጠፋም 
(ሉቃስ 15 ተመልከቱ)።

ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን እንዲህ 
አሉ “የእኛ ኃላፊነት መንጋውን መንከባ 
ከብ ነው ። እያንዳንዳችን ለማገልገል ከፍ 
እንበል።” 1

የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ተልዕኮ፥ 
መልካም እረኛ 
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 ወደwww.reliefsociety.lds.org ።

ከቅዱሳት መጻህፍት
ምሳሌ 23፤ ኢሳይያስ 40፥11፤  
ሞዛያ  26፥21

ከታሪካችን

የመጀመሪያ የሴቶች የመረዳጃ ስብሰባን 
የተካፈለችው ኤልሳቤት አን ዊትኒ፣ 

በ1830 ስለ መለወጧ እንደዚ አለች፥ “ሽማ 
ግሌዎቹ ወንጌልን  ሲሰብኩት በሰማሁበት 
ሰአት፣ የመልካሙ እረኛ ድምፅ እነደሆነ 
አወኩኝ።” 2 ኤልሳቤት የመልካሙን እረ 
ኛድምፅ ተከተለች አናም ተጠመቀች አናም  
የቤተክርስትያን ማረጋገጫ ተቀበለች።

አኛም የመልካሙን እረኛ ድምፅ መስ 
ማት እና የእርሱን ትምህርት ማካፈል እንች 
ላለን። ፕሬዘደንት ሞንሰን እንዳሉት፣ “እኛ 
በዚህች ምድር ላይ ልጆቹን የማገልገል እና 
የማንሳት አደራ ያለን የጌታ እጆች ነን።” 3

ልክ እረኛ የጠፋ በግን እንደሚፈ 
ልግ፣ ወላጆች የጠፋውን ልጅ ሊፈልጉ 
ይችላሉ። ፕሬዘደንት ጄምስ ኢ ፋውስት 
(1920–2007) የቀዳማዊ አመራር ሁለተኛ 
አማካሪ እንዲህ እንዳሉት፥ “የማይታዘዙ 
ልጆቻቸውን በማስተማር ጻድቅ፣ ትጉህ፣ 
እና ጸሎታማ ለሆኑት ልባቸውም ለተሰ 
በረው ወላጆች፣ እንዲህ እንላቸዋለን፣ 
መልካሙ እረኛ እየተመለከታቸው ነው። 

እግዚአብሔር የእናንተን ጥልቅ ሃዘን 
ያውቃል እናም  ይረዳል። ተስፋ አለ።” 4

ማስታወሻዎች
1.1. ቶማሰ ኤስ ሞንሰን “የሰማይ ቤቶች፣ ዘላለማዊ 

ቤተሰቦች” Liahona፣ ሰኔ 2006፣ 70።
2.2. ኤልሳቤት አን ዊትኒ፣ በDaughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011)፣ 128።

3. ቶማስ ኤስ. ሞንሰን፣ “What Have I Done for 
Someone Today?”  Liahona፣ ህዳር 2009፣ 86።

4. ጄምስ ኢ ፋውስት፣ “Dear Are the Sheep That 
Have Wandered” Liahona, May 2003, 68

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. አዳኝ መልካም እረኛ እንደሆነ ማወቅ 
በሕይወቶቻችን ውስጥ እንዴት ሰላምን 
ያመጣልናል? 

2. ከቤተክርሰቲያን እንቅስቃሴዎች 
“ለጠፉት” ወይም የእኛ እምነት ተከታይ 
ላልሆኑት በምን አይነት መንገድ ማገልገል 
እንችላለን?

3. ልጆቻቸው ወንጌልን ከመኖር የጠፉ 
ባቸው ወላጆችን እንዴት ለመርዳት 
እንችላለን?




