
1

የልቦች መመለስ ቃል ኪዳን

እናቴ፣ ሚልድረድ በኚዮን አይሪንግ፣በዩታ፣ ዩ.ኤስ.ኤ፣ በግረ 
ንጀር የእርሻ መንደር ውስጥ አደገች። ከእሷ ወንድሞች አንዱ፣ 
ሮይ፣ የቤተሰቡን በግ እርባታ ስራ ተከተለ። ወጣት አንደመሆኑ 

ብዙ ሳምንታትን ከቤት ርቆ አሳለፈ። ከጊዜ በኋላ በቤተክርስቲያን ላይ 
ያለው ጉጉት ያነሰ ሆነ። በመጨረሻም ወደ አይዳሆ፣ዩ.ኤስ.ኤ ሄደ፣ 
አገባ፣ እናም ሶስት ልጆች ነበሩት። ሚስቱ 28 አመቷ እንዲሁም ልጆቹ 
ትናንሽ እያሉ በ34 ዓመቱ ሞተ።

ምንም እንኳን የሮይ ትንሽ ቤተሰብ በአይዳሆ ቢሆኑምና እናቴ 2,500 
ማይል (4,025 ኪ.ሜ ) ወደ ኒው ጀርዝይ፣ ዩ.ኤስ .ኤ. ለቃ ብትሄድም፣ 
የፍቅር አና የብርታት ደብዳቤዎችን አብዛኛውን ጊዜ ትፅፍላቸው ነበር። 
የአጎቴ ቤተሰብ ወዳጃዊ በሆነ አጠራር እናቴን “አክስት ሚድ” ብለው 
ይጠሯት ነበር። 

አመታት አለፉ፣ አንድ ቀን ከአጎቴ ልጆች መካከል ከአንዱ የስልክ 
ጥሪን ተቀበልኩ። ባሏ የሞተባት የሮይ ሚስት አንደሞተች ተነገረኝ። 
የአጎቴ ልጅ “አክስት ሚድ እንድታቁ ትፈልጋለች” አለኝ። አክስት 
ሚድ ከሞተች ረጅም ጊዜ ሆኗል፣ ነገር ግን ቤተሰቡ የእሷ ፍቅር አሁን 
ድረስ ይሰማቸዋል እናም ለእኔ ይህን ለመንገር በቅተዋል።

የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ለቤተሰቦቻቸው ለማምጣት ከዘመዶቻ 
ቸው ጋር በቅርብ በመቆየት የኔፍያውያን ነብያት ሚናቸው ን ያሟሉበት 
እንዴት በተመሳሳይ ምን ያህል እናቴ በቤተሰቦቿ ውስጥ ሚና እንደሞ 
ላች ሳስብ ተደነኩኝ። ኔፊ የወንድሞቹን ልጆች ወደ ቤተሰባቸው መሪ 
ሌሂ እምነት እንዲመለሱ ተፅዕኖ እንዲያሳድርባቸው በማለት መዝገብን 
ፃፈ። የሞዛያ ልጆች ወንጌልን ለሌሂ ተወላጆች በሚሰብኩበት ጊዜ 
ተመሳሳይ ፍቅርን አሳዩ።

ጌታ ለዘላለም መቀጠል በሚችል ቤተሰብ ውስጥ ፍቅርእንዲሰማን 
መንገዶችን አዘጋጅቷል። ዛሬ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ወጣቶች 
ልቦቻቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲመለስ ይሰማቸዋል። በዚህ ምድር ላይ 

የመዳንን ስርዓት ለመቀበል እድሉን ላላገኙ የቤተሰብ አባል ስሞችን 
እያሰሱ ነው። እነኛን ስሞች ወደ ቤተመቅደስ ይወስዳሉ። የጥምቀት 
ውሃዎች ውስጥ ሲገቡ፣ የጌታን ፍቅር እና የወኪልነት ስርዓት የምያከና 
ውኑላቸውን ፍቅር የመሰማት እድሉን ያገኛሉ።

“እናታችን ሞታለች እና አክስት ሚድ አንድታውቅ ትፈልጋለች” 
በማለት ደውሎልኝ በነበረው በአጎቴ ልጅ ድምፅ ውስጥ የነበረውን ፍቅር 
አሁንም ድረስ አስታውሳለሁ።

ለቤተሰቦቻችሁ አባሎች ስራቶችን የምታከናውኑ ልክ እንደ ሞዛያ 
ልጆች እና እንደ ነብዩ ኔፊ በፍቅር እየደረሳችሁላቸው ነው። ልክ እንደ 
እነሱ፣ ግብዣችሁን ለሚቀበሉት ደስታ ይሰማችኋል። በርቀት ባሉ 
የቤተሰብ አባሎች ስለነበረው የምስዮን አገልግሎት ልክእንደ አሞን 
እርካታን እንዲሰማችሁ እናንተም መጠበቅ ትችላላችሁ፥

“ስለዚህ፣ እኛ እንመካለን፣ አዎን በጌታ እንመካለን፤ አዎን፣ ደስ 
ታችን በመፈፀሙ ሐሰት እናደርጋለን፣ አዎን፣ አምላካችንን ለዘላለም 
እናወድሰዋለን። እነሆ በጌታ በብዙ መመካት የሚችል ማን ነው? አዎን፣ 
ስለታላቁ ኃይል፣ እናም ስለምህረቱ፣ እናም ለሰው ልጆች ስላለው ፅናት 
አብዝቶ መናገር የሚችል ማን ነው? እነሆ እንዲህ እላችዋለሁ፣ ከተሰማኝ 
ጥቂቱን ለመናገር አልችልም” (አልማ 26፥16)።

ለቤተሰባችሁ አባሎች ያላችሁ የፍቅር ስሜት—የትም ቢሆኑ—ኤል 
ያስ ይመጣል ያለው የፍፃሜ ቃል እንደሆኑ ምስክርነቴን አካፍላችዋኋለሁ 
። መጥቷል። የልጆች ልቦች ወደ አባቶቻቸው እየተመለሱ ናቸው፣ 
እናም የአባቶች ልቦች ወደ ልጆቻቸው እየተመለሱ ነው: ናቸው (ሚልክ 
ያስ 4፥5–6፤Joseph Smith—History 1፥38–39 ተመልከቱ). የዘራ 
ችሁን ስሞች ለማግኘት እና እነኛ ስሞችን ወደ ቤተመቅደስ ለመውሰድ 
መነሳሳት ሲሰማችሁ፣ የትንቢቱን ፍፃሜ እየተለማመዳችሁ ነው።

የልቦች መመለስ የሚፈፀሙበት ዘመን ላይ መኖር በረከት ነው። 
ሚልድረድ በኚዮን አይሪንግ በልቧ ውስጥ መነሳሳት ተሰማት። 
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የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 
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የወንድሞችዋን ቤተሰብ ወደደች፣ እናም ደረሰችላቸው። ልቦቻቸው 
ወደ አክስት ሚድ በፍቅር እንደተመለሰ ተሰማቸው ምክንያቱም እሷ 
እንደምትወዳቸው አውቀዋልና።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ከምትጎበኗቸው ሰዎች ጋር ስለ ኤልያስ መንፈስ ትንቢቶች ማንበብ 

ትፈልጉ ይሆናል ሚልክያስ 4፥5 ;Joseph Smith—History 1፥38–

39)። የቃላት ማውጫን፣ ፎቶ በማንሳትና ብሎግ በማድረግ በመሳሰሉት 

በቤተሰብ ታሪክ ላይ ስለሚሳተፉበት መንገዶችን ተወያዩ። የምትጎበኟቸው 

FamilySearch.org የማያውቋቸው ነገር ከሆነ፣ ለእነሱ ለማሳየት ጥቂት 

ጊዜን ለመውሰድ አስቡ።

ወጣቶች

የሴት አያቴን መግባባት 
በጄውሊን ካርተር

ለወጣት ሴቶች ለማደርገው አንዱ ፕሮጀክት፣በሜሳ አሪዞና፣ ዩ.ኤስ.ኤ 

በሚገኘው የቤተሰብ ታሪክ በሚፈተሽበት ቦታ የሴት አያቴ ስለቅድመ 

አያቶቿ እውቀት እንድታገኝ ለመርዳት ፈቃደኛ ነበርኩኝ። ጎን ለጎን ተቀ 

ምጠን ቤተሰቦቻችንን ስንፈልግ፣”በርግጥ አኔአሁን ከጎኔ ስላለችው የሴት 

አያቴ አውቃለሁን?” ብዬ ማሰብ ጀመርኩኝ።

ብዙ የቤተሰብ አባሎችን አገኘን፣መረጃቸውን አዘጋጀን፣ እናም ጥም 

ቀታቸውን አና የመንፈስ ቅዱስ ስጦታቸውን ለመፈፀም ወደ ሜሳ አሪዞና 

ቤተመቅደስ ሄድን። ብዙም ሳይቆይ የሴት አያቴ የእሷን ቤተሰብ ታሪክ 

ፅንፍ ቅንብር ሰጠችኝ።

የመገጣጠሚያ ቁርጥማት በሽታ ስላሰቃያት፣ ለሴት አያቴ ኮምፒተር 

ላይ መፃፍ በጣም ሕመም ነበረው። ኮምፒተር ላይ እሷን መርዳት ያስደስ 

ተኛል። ለቤተሰባችን መንፈሳዊ ጥቅም ከእሷ ሕይወት ታሪኮቹን አብረን 

ፃፍን። በእነዚህ የጥናት ፅሁፎች ላይ ግብረ አበር ስንሆን፣ የእሷየሕይወት 

አካል መሆንና ስለቤተክርስቲያን ታሪክ ብዙ መማር እወዳለሁ።

ደራሲዋ በቨርጂንያ ዩኤስኤ ነው የምትኖረው።

ልጆች

በቤት ፍቅር

ደጉ ሰማይ ከላይ ፈገግ ይላል
ፍቅር በቤት ሲኖር 
ዓለም ሁሉ በፍቅር ተሞላ 
ፍቅር በቤት ሲኖር 

( “ፍቅር በቤት፣” Hymns፣ ቁጥር.294)

ደስተኞች መሆን አንድንችህል የሰማይ አባታችን ቤተሰቦቻችንን 

እንድንወድ ይፈልጋል። ቤተሰቦቻችንን በበለጠ ባገለገልን ጊዜ፣ የሰማይ 

አባታችንን አና የቤተሰባችንን አባሎች የበለጠ እንወዳቸዋለን።

በቁራጭ ወረቀት ላይ ልቦችን ሳሉና ቆራርጡዋቸው። ደስታ የሚሰጡ 

ማስታወሻዎችን ፃፉ ወይም ሥዕሎችን በላያቸው ላይ ሣሉና በሚስጥር 

ለቤተሰብ አባሎች አድሉዋቸው። ምን ያህል አንደሚያስደስታቸው 

ተመልከቱ።
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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 4  ( እ . አ . አ )

እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

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

ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባት ጋር የሚ 
ማፀንልን ጠበቃችን ነው“። ቃሉ 

በእንግሊዘኛ ጠበቃ “ለሌላ የሚለምን ሰው” 
የሚል የላቲን ትርጉም አለው። 1 መረዳትን፣ 
ፍትህን እና ምሕረትን በመጠቀም አዳኝ 
ለእኛ ይለምናል። ይህንን ማወቅ ለእሱ የኃ 
ጢያት ክፍያ በምስጋና እና በፍቅር ሊሞላን 
ይችላል።

“ከአብ ፊት ጠበቃ የሆነውን፣ እርሱ 
ፊትም ስለእናንተ እንዲህ በማለት የሚማፀን 
ላችሁን ስሙ—

“አባት ሆይ፣ ሀኃጢአት ያልሰራውን 
በእርሱም የተደሰትከውን ስቃይና ሞት 
ተመልከት፤ የፈሰሰውን የልጅህን ደም 
ተመልከት፣ ስምህ ይከብር ዘንድ አንተ የሰ 
ጠኸውን የልጅህን ደም ተመልከት፤በማለት

“ስለዚህ፣ አባት ሆይ፣ በስምህየሚያምኑ 
ትን ወደ እኔም መጥተው ዘለአለማዊ ህይወት 
ይኖራቸው ዘንድ እነዚህን ወንድሞቼን 
አድናቸው” ት. እና ቃ. 45፥3–5።

 ስለክርስቶስ አንደኛ ጠበቃነት፣ የአስራ 
ሁለቱ ሐዋሪያት ጉባዬ አባል ሽማግሌ ዲ. 

የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ተልዕኮ፥ ምሳሌ
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።

ቶድ ክርስቶፈርሰን እንዲህ ብለዋል፥ “በማ 
ንኛውም ሰዓትና በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ 
በጸሎት በኩል የፀጋ ዙፋንን ለመቅረብ 
መቻሌ፣ የሰማይ አባቴ አቤቱታዬን መስ 
ማቱ፣ ኃጥያት ያልሰራው፣ ደሙ የፈሰሰው፣ 
ጠበቃዬ   የእኔን ችግር መለመኑ፣ ለእኔ 
በጣም ታላቅ አስፈላጊነት አለው።” 2

ከቅዱሳት መጽሐህፍት 
ሞዛያ 15፥8–9፤ ሞሮኒ 7፥28፤ ትምህርት 
እና ቃል ኪዳኖች 29፥5፤ 110፥4

ከታሪካችን
በጌታ ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ሁሉ፣ 

ሴት ደቀመዛሙርቶች የኢየሱስ ክርስቶ 
ስን ምሳሌ ተከትለዋል። አስቴር ታማኝ 
እና ብርቱ ጠበቃ ነበረች። የአጎቷ ልጅ 
ማርዶክዮስ አይሁዶች እንዲጠፉ ዘንድ የሚ 
ያዝ የንጉሱን የአዋጅ ጽሕፈት ቅጅ ላከላትና 
“ለሕዝቧ በ[ንጉሡ] ፊት ጥያቄ እንድታ 
ቀርብ” አዘዛት። ጨመረ፥ “ደግሞስ ወደ 
መንግስት የመጣሽው እንደዚህ ላለ ጊዜ እንደ 
ሆነ ማን ያውቃል?” አስቴር 4፥8፣ 14።

ለሕዝቧ ጠበቃ መሆን አደጋ ቢኖረውም፣ 
አስቴር ተስማማች፥ “ምንም እንኳን ያለ 

ሕግ ቢሆን ወደ ንጉሡ እገባለሁ ብጠ 
ፋም፣ እጠፋለሁ።” አስቴር 4፥16).

እናም አስቴር ከንጉሡ ጋር በትህ 
ትና ተናገረች “በእግሩም ላይ ወድቃ 
እያለቀሰች . . .በአይሁድ ላይ የተተነኰ 
ለውን ተንኰል ይሽር ዘንድ ለመነችው። 
ጨምራም፥ “የዘመዶቼን ጥፋት አይ 
ዘንድ እንዴት እችላለሁ? (አስቴር 8፥3፣ 
5 ተመልከቱ)። የንጉሡ ልብ ሳሳ እናም 
አቤቱታዋን ሰጣት። 3

ማስታወሻዎች
1.  ራስል ኤም. ኔልሰን፣ “Jesus Christ—Our 

Master and More” (Brigham Young 
University fireside, የካቲት. 2፣ 1992)፣ 4፤ 
speeches.byu.edu

2.  ዲ ቶድ ክርስቶፈርሰን “I Know in Whom I Have 
Trusted”  Ensign,ግንቦት 1993፣ 83.

3.  Daughters in My Kingdom: The History 
and Work of Relief Society (2011)፣ 51 
ተመልከቱ።

ይህንን ተገንዘቡ 

የኢየሱስ ክርስቶስ ጠበቃነት ለሌሎች 
ምሕረትን እና ይቅር ባይነትን እንዴት 
መዘርጋት እንድንችል ያነሳሳናል?
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