
1

አገልግሎት  
እና ዘለአለማዊ ህይወት

አ
ዳኛ ራሰ ውዳድ ያልሆነ አገልግሎት በመስጠት የእኛ ምሳሌ 
ነው። ፍጹም የሆነው ህይወቱ የሰማይ አባትን እና ሁሉንም 
የአባቱን ልጆች ለማገልገል የተሰዋ ነበር። የአብ እና የወልድ 

የጋራ አላማ የህያውነትን ስጦታ እና የዘለአለማዊ ህይወት በረከትን 
ለሁላችንም ለመስጠት ነው (ሙሴ 1፥39)።

ለዘለአለማዊ ህይወት ብቁ ለመሆን፣ በኢየሱስ ክርስቶሰ የሀጢያት 
ክፍያ መለወጥ፣ እንደገና መወለድ እና ከሀጢያት መንጻት አለብን። 
ቢሆንም፣ ከስምንት አመት በታች ያሉ ህጻናት ያለ ሀጢያት ናቸው 
እናም በሀጢያት ክፍያው ተበዥተዋል (ሞዛያ 3፥16፣ 21፤ ሞሮኒ 
8፥10–12)። 

በተጠያቂነት እድሜ ለደረስን ሁሉ ፣ ከሀጢያት ለመንጻት የሚያ 
ስችል እና ለዘለአለማዊ ህይወት የሚያዘጋጅ ድንቅ እቅድ አለ። ያም 
ዝግጅት በክህነት ስልጣን ጥምቀት እና መንፈስ ቅዱስን በመቀበል 
ይጀምራል። ከዛም ሁሌ አዳኝን ማስታወስ እና የሰጠንን ትእዛዛት 
መጠበቅ ይኖርብናል።

በኢየሱስ ክርስቶስ የሀጢያት ክፍያ አማካኝነት የሚመጣውን 
የይቅር መባል የደስታ ስሜት ንጉስ ቢንያም በመጽሐፈ ሞርሞን 
ውስጥ ለህዝቡ ነገራቸው። ከዚያም የሀጢያታቸውን ስርየት ይዘው 
ለመቆየት፣ ልጆቻቸውን እርስ በእርስ አገልግሎት እንዲሰጣጡ 
ማስተማር እንዳለባቸው እና በአከባቢያቸው ያሉትን ሰዎች ጊዜያዊ 
እና መንፈሳዊ ፍላጎታቸውን ለማሟላት በጎ አድራጊዎች መሆን 
እንዳለባቸው አስተማራቸው። (ሞዛያ 4፥11–16 ተመልከቱ።)

እንደዚህም አስተማራቸው፣ “እናም እነሆ፣ ጥበብን ትማሩ ዘንድ 
እነዚህን ነገሮች እናገራችኋለሁ፤ እናንተ ሰዎችን በምታገለግሉ ጊዜ 
እግዚአብሄርን እያገለገላችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ትሆናላችሁ” (ሞዛያ 
2፡17)

ኢየሱስ ወንጌሉን እያስተማረ እና መልካም እያደረገ ተጓዘ 
(የሐዋርያት ስራ 10፥38 ተመልከቱ)። ህሙማንን ፈወሰ። ሙታንን 
አስነሳ። በተራቡና ያለ ምግብ በሆኑ ጊዜ በሀይሉ ሺዎችን መገበ 
(የማቴዎስ ወንጌል 14፥14–21፤ የዮሐንስ ወንጌል 6፥2–13)። 
ከትንሳኤው በኋላ ወደ ገሊላ ባህር ዳርቻ በደረሱ ጊዜ ለብዙ ሐዋር 
ያቶቹ ምግብ ሰጣቸው (የዮሐንስ ወንጌል 21፥12–13)። በአሜሪካ፣ 
ህሙማንን ፈወሰ እና ልጆችን አንድ በአንድ ባረካቸው (3ኛ ኔፊ 
17፥7–9፣21)።

ሌሎችን የማገልገል ፍላጎት ጌታ ለእኛ ላደረገው ነገር አመስጋኝ 
ከመሆን የሚመነጭ እንደሆነ ሐዋርያው ያዕቆብ አስተምሮናል።

“ነገር ግን ነጻ የሚያወጣውን ፍጹሙን ሕግ ተመልክቶ የሚጸና 
በት፣ ሥራንም የሚሰራ እንጂ ሰምቶ የሚረሳ ያልሆነው፣ በሥራው 
የተባረከ ይሆናል። . . .

“ንጹሕ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ 
ይህ ነው፤ ወላጆች የሌላቸውን ልጆች፣ ባልቴቶችንም በመከራቸው 
መጠየቅ፣ በዓለምም ከሚገኝ እድፍ ሰውነቱን መጠበቅ ነው” (የያዕ 
ቆብ መልእክት 1፥25፣ 27)።

ቀጣይነት ያለው ሌሎችን ለአዳኝ የማገልገል ፍላጎት እየነጻችሁ 
እንደሆነ የሚያሳይ አንዱ ማረጋገጫ ነው። የቤት ለቤት ትምህርት 
እና የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት የበለጠ የደስታ እና ያነሰ የድግግ 
ሞሽ ስራ ይሆናል። በአካባቢው ባለ ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ 
በፍቃደኝነት ስታገለግሉ ወይም በመንደራችሁ ውስጥ ያሉ ድሆችን 
በመንከባከብ ስትረዱ እራሳችሁን ታገኛላችሁ። አነስተኛ ላላቸው 
ሰዎች ለመስጠት ጥቂት ገንዘብ ቢኖራችሁም እንኳን፣ ብዙ መስጠት 
ትችሉ ዘንድ ብዙ እንዲኖራችሁ ትመኙ ነበር (ሞዛያ 4፥24 ተመ 
ልከቱ)። ልጆቻችሁን ለማገልገል እና ሌሎችን እንዴት ማገልገል 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  መ ጋ ቢ ት  2 0 1 4  ( እ . አ . አ )

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ አይሪንግ

የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 
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እንዳለባቸው ለማሳየት ስትጓጉ እራሳችሁን ታገኛላችሁ።
ተፈጥሮአችሁ ሲቀየር፣ ካለ ታዋቂነት የበለጠ አገልግሎት 

ለመስጠት ፍላጎት ይሰማችኋል። ከእግዚአብሔር እና ከልጆቻቸው 
ውጪ ማንም ሳያውቅ ትልቅ የገንዘብ እና የአገልግሎት ስጦታዎችን 
ያበረከቱ የአዳኙን ደቀመዝሙሮች አውቃለው። በዚህ ህይወት ውስጥ 
እነሱን በመባረክ እግዚአብሔር አገልግሎታቸውን ተቀብሏል፣ እና 
በሚመጣው ዘለአለማዊ ህይወትም ይባርካቸዋል (የማቴዎስ ወንጌል 
6፥1–4፤ 3ኛ ኔፊ 13፥1–4)።

ሌሎችን የማገልገል ትእዛዝን ስለጠበቃችሁ (የማቴዎስ ወንጌል 
22፥39 ተመልከቱ)፣ የኩራተኝነት ስሜቶቻችሁ ውስጥ ለውጥ 
ተሰምቷችኋል። ሐዋርያቶቹ ከመካከላቸው ማን ታላቅ እንደሚሆን 
ሲከራከሩ አዳኙ እርምት ሰጣቸው። እንዲህም አለ፧

“ሊቃችሁ አንድ እርሱም ክርስቶስ ነውና፣ ሊቃውንት ተብላችሁ 
አትጠሩ።

“ከእናንተም የሚበልጠው አገልጋያችሁ ይሆናል” (የማቴዎስ 
ወንጌል 23፥10–11)።

ሌሎችን ለማገልገል እንዴት መማር እንደምንችል አዳኛችን 
ያስተምረናል። ፍጹም በሆነ መልኩ አገለገለ፣ እርሱ ቀስ በቀስ 
እንደተማረው እኛም ለማገልገል መማር አለብን (1. ት. እና ቃ. 
93፥12–13)። እኛ በምንሰጠው አገልግሎት፣ የበለጠ እንደእርሱ 
መሆን እንችላለን። እሱ እንደሚወዳቸው ሁሉ እኛም ጠላቶቻችንን 
እንወድ ዘንድ በሙሉ የልቦቻችን አቅም እንጸልያለን (የማቴዎስ ወን 
ጌል 5፥43–44፤ ሞሮኒ 7፥48)። ከዛም በስተመጨረሻ ከእርሱ እና 
ከሰማይ አባታችን ጋር ለዘለአለማዊ ሕይወት ብቁ ለመሆን እንችል 
ይሆናል።

የአዳኛችንን ትምህርቶች እና ምሳሌ ስንከተል፣ የበለጠ ፍጹም 
በሆነ ሁኔታ እያገለገልን መምጣት እንደምንችል ቃል እገባለሁ።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

የአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ቡድን አባል የሆኑት ሽማግሌ ኤም. ራስል 

ባላርድ እንዲህ በማለት ለአገልግሎት እድሎችን ለማግኘት እንድንጸልይ 

አበረታተውናል፤ “በእያንዳንዱ አዲስ ቀን የጠዋት ጸሎታችሁ ላይ፣ 

የሰማይ አባት ውድ ልጆቹን የማገልገል እድልን ታስተውሉ ዘንድ እንዲ 

መራችሁ ጠይቁ። ከዛም ቀኑን ሙሉ አንድን ሰው ለመርዳት እየፈለጋችሁ 

ሂዱ” (“Be Anxiously Engaged,” Ensign or Liahona, Nov. 

2012, 31). የምታስተምሯቸውን ሰዎች በእየ ጠዋቱ ለማገልገል እድሎችን 

ለማግኘት እንዲጸልዩ እናም ከዛ አጋጣሚዎቹን ቀኑን ሙሉ ለመፈለግ 

እቅድ እንዲይዙ መጋበዝን አስቡበት።

ወጣቶች

ለጸሎቷ መልስ
በሲፊሊሌ ኩማሎ

አንድ ምሽት የሌላ እምነት ተከታይ የሆነ ጓደኛ ጎበኘኝ። ብዙውን ጊዜ 

ቅዱሳን መጽሐፍቶቼን ለብቻዬ ነው የማጠናው፣ እና በዛም ምሽት 

ለማጥናት ይዣቸው ወጥቼ ነበር። የቅዱሰ መጽሐፍ ጥናቴን እንድትቀላቀል 

ለመጋበዝ ተገፋፍቼ ነበር፣ ነገር ግን ፈራሁ እናም በምትኩ ለብቻዬ ማጥ 

ናት ጀመርኩ። የመንፈስ ቅዱስን ግፊት ችላ እንዳልኩ አወኩኝ። ከጥቂት 

ደቂቃዎች በኋላ በጥንቃቄ፣ “ከእኔ ጋር ቅዱስ መጽሐፍቶችን ለማጥናት 

ትፈልጊያለሽ?” ብዬ ጠየኩ። ያል ምንም ማመንታት ጓደኛዬ፣ “አዎ” ብላ 

መለሰች።

ከዛም ከመጽሐፈ ሞርሞን አነበብን። አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠየቀችኝ፣ 

እናም በምመልስበት ሰአት መንፈስ ቅዱስ ሲመራኝ ይሰማኝ ነበር። ስለ 

መጽሐፈ ሞርሞን እውነተኛነት ምስክርነቴን አካፈልኩ። ይህንን ካደረኩ 

በኋላ፣ እንዲህ አለችኝ፣ “ቀኑን ሙሉ ሳለቅስ እና ስፈራ ነበር። ቅዱስ መጽ 

ሐፍቶችን ካንቺ ጋር እንዳነብ ስትጠይቂኝ ለእርዳታ ወደ እግዚአብሔር 

ጸልዬ ነበር። አሁን በጣም የተሻለ ስሜት ይሰማኛል። አመሰግናለሁ።”

ለጸሎት መልስ እና እራዳታ ከሚፈልጉት ልጆቹ መካከል አንዷን 

ማገልገል እንድችል ጌታ እኔን እንደመሳሪያ ተጠቅሞብኛል። ግፊቶች 

ከጠቢብ እና ከክቡር አባት የሚመጡ መለኮታዊ መመሪያዎች እንደሆኑ 

አውቃለሁ። ፍራቻዎቻችንን ከእኛ ስናርቅ፣ በእኛ ታዛዥነት ምክንያት 

ሀይሉን እንዲገልጽ እንፈቅድለታለን። 

ጸሐፊዋ በጋውቴንግ፣ ደቡብ አፍሪካ ነዋሪ ነች።

ልጆች

ለማገልገል መንገዶችን ፈልጉ

ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል እና ሌሎችን ለማገልገል መምረጥ ትች 

ላላችሁ። የቤተሰብ አባልን ወይም ጓደኛችሁን ስታገለግሉ የሚያሳይ 

ምስል ሳሉ እና ምስሉን በየቀኑ ደግ እንድትሆኑ ሊያስታውሳችሁ የሚችል 

ቦታ ላይ አድርጉት።
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እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

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

ኢየሱስ ክርስቶስ የአለም ብርሀን መሆኑን 
እየተረዳን ስንመጣ፣ በእርሱ ያለንን እምነት 
እንጨምራለን እናም ለሌሎች ብርሀን 
እንሆናለን። ክርስቶስ የእርሱን የስራ ፋንታ 
ለእያንዳንዱ ሰው ሁሉ [የማያበራ] የእውነት 
ብርሀን መሆን ነው (3. ት. እና ቃ. 93:2) 
በማለት መስክሯል እና “ወደ አለም ያበራ 
ዘንድ ብርሀን (የእርሱን) ከፍ አድርጋችሁ 
ያዙ” ብሎ ጠይቆናል (3ኛ ኔፊ 18፥24)።

ስለ ክርስቶስ ብርሀን ነብያቶቻችንም 
መስክረዋል። ፕሬዘዳንት ሄነሪ ቢ. አይሪንግ፣ 
በቀዳማዊ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ፣ 
እንዲህ ብለዋል፥ “የበለጠ እንደ አዳኝ 
መስሎ ለመኖር መሞከርን በመረጣችሁ 
ቁጥር፣ ምስክርነታችሁን ታጠነክራላችሁ። 
ከጊዜም በኋላ እርሱ የአለም ብርሀን እንደሆነ 
ለራሳችሁ ታውቃላችሁ። . . . በህይወታ 
ችሁ ውስጥ የክርስቶስን ብርሀን ለሌሎች 
ታንጸባርቃላችሁ።” 1

ሽማግሌ ኩዌንቲን ኤል. ኩክ የአስራ 
ሁለቱ ሐዋርያት አባል እኛ የአለም ብርሀን 
ስለመሆናችን እንዲህ አሉ፥ “ቤተሰቦቻችንን 
መጠበቅ አለብን አናም በማህብረሰቦቻችን 
ውስጥ ብርሀንን፣ ተስፋን እና ግብረ ገብነትን 

የኢየሱስ ክርስቶሰ መለኮታዊ ተልእኮ፥ የአለም 
ብርሀን
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 
ሂዱ።

ጠብቆ ለመያዝ የቻልነውን ሁሉ በማድረግ 
ከሁሉም መልካም ስሜት ካላቸው ሰዎች ጋር 
ፊት ለፊት መሆን አለብን።” 2

ከቅዱሳት መጻህፍት
4. ዮሀንስ 8፥12፤ ትምህርት እና ቃል ኪዳን 
50፥24፤ 115፥5

ከታሪካችን

የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ሴቶች ዛሬም 
ብርሀናቸውን ከፍ አድርገው መያዝን 

ቀጥለዋል።
በቻይና፣ሆንግ ኮንግ በሚገኝ ትልቅ ሕንጻ 

80ኛው ፎቅ ላይ፣ አንድ ያላገባች አካል 
ጉዳተኛ የሆነች እህት፣ በቤተሰቧ ብቸኛ 
የኋለኛው ቀን ቅዱስ የሆነች ሴት፣ እርሷ እና 
ጎብኚዎች የመንፈስ ቅዱስን ተጽእኖ ሊሰማ 
ቸው የሚችሉበትን መጠለያ ቤት ፈጠረች። 
ቅዱሳት መጽሐፍቶቿን፣ የሴቶች መረዳጃ 
መመሪያ መጽሐፍቶቿን እና መዝሙር 
መጽሐፏን በቅርብ አስቀመጠች። ለአለፉት 
ዘመዶቿ ስርዐቶችን ለመፈጸም ወደ ቤተ- 
መቅደስ ተጓዘች። 3

በብራዚል ውስጥ አንዲት ጻድቅ እናት 
ልጆቿን በወንጌል ብርሀን ውስጥ አሳ 
ደገች። የመጀመሪያ ክፍል መዝሙሮች 
የቀይ ብሎኬት ቤቷን አየር ሞሉት፣ እና 

ከLiahona ላይ የነበሩ የቤተ-መቅ 
ደሶች፣ የእግዚአብሔር ነብያቶች እና 
የአዳኝ ምስሎች ግድግዳዎቹን ሸፈኑት። 
ልጆቻቸው በቃል-ኪዳን ውስጥ ይወለዱ 
ዘንድ እርሷና ባለቤቷ በቤተ-መቅደስ 
ውስጥ ለመታተም መስዋትነትን ከፈሉ። 
በወንጌል ብርሀን፣ እውነት እና ጥንካሬ 
ውስጥ ልጆቿን እንድታሳድግ ጌታ እንዲ 
ረዳት የእርሷ ቋሚ ጸሎት ነበር። 4
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1.1. ሄንሪ ቢ. አይሪን፣ “A Living Testimony,” 

Ensign or Liahona, May 2011, 128.
2.2. ኩዌንቲን ኤል. ኩክ፣ “Let There Be Light!” 

Ensign ወይም Liahona፣ ህዳር 2010፣ 30።
3. Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011)፣ 163–64 
ተመልከቱ።

4. Daughters in My Kingdom፣ 164 ተመልከቱ።

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. ዛሬ ለአለም ብርሀን መሆን ምን ማለት 
እንደሆነ ተወያዩ።

2. የክርስቶስን ብርሀን መከተል በመከራ 
ውስጥ ለመጽናት እንዴት እንደሚረዳችሁ 
አሰላስሉ። 


