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የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  መ ስ ከ ረ ም  2 0 1 4  ( እ . አ . አ )

በአንድ ወቅት በኖርኩበት እና ባገለገልኩበት አከባቢ፣ ቤተክርስቲ 
ያኗ በአካባቢው በሚገኙ ዎርድ አባላት በመጡ ፈቃደኞች የተሞላ 
ክንፋማ እንስሳት የማርባት ስራ ታከናውን ነበር። በአብዛኛው 

ስራው በወቅቱ ይከናወን ነበር፣ በሺዎች የሚቆጠሩ እንቁላሎችን እና 
በመቶዎች የሚቆጠሩ ነዋሪ የቤት ክንፋማ እንስሳትን ወደ ኤጲስ ቆጶስ 
የማጠራቀሚያ ቤት ያቀርብ ነበር። በጥቂት ሁኔታዎች፣ በእርግጥ፣ 
ፍቃደኛ የከተማ አርሶ አደር መሆን የእጆች ማባበጥ ብቻ ሳይሆን የልብ 
እና አእምሮ ስልቹነትም ማለት ነበር።

ለምሳሌ፣ ለተቋሙ የበልግ ጽዳት ለማከናወን የአሮናዊ ክህነት ወጣት 
ወንዶችን የሰበሰብንበትን ጊዜ ሁሌም አስታውሰዋለሁ። ወኔ እና ሀይል 
ያለው ህዝባችን አንድ ላይ በተቋሙ ተሰበሰበ እና ፍጥነት ባለው ሁኔታ 
ነቀለ፣ ሰበሰበ እና በጣም ብዙ አረሞችን እና የተጠራቀሙ ቆሻሻዎችን 
አቃጠለ። በሚያበራው የእሳቱ ብርሀን፣ ሆት ዶግ በላን እና ጥሩ በሰራ 
ነው ስራ እራሳችንን እንኳን ደስ አለን አልን።

ቢሆንም፣ አንድ ክፉኛ የሆነ ችግር ነበር። ጩኸቱ እና እሳቱ ተኝተው 
የነበሩትን 5000 ዶሮዎች በጣም በመረበሹ አብዛኞቹ በድንገት አሮጌ 
ላባቸውን አጡ እና መተኛት አቆሙ። ከዛም በኋላ የበለጠ እንቁላል 
ለማምረት ጥቂት አረሞችን ከመንቀል ተቆጠብን።

ለተቸገሩት በማቅረብ የተባበረ ማንም የቤተክርስቲያን አባል 
ተሞክሮውን አይረሳም ወይም አይጸጸትበትም። ኢንደስትሪ፣ ጥንቁቅ 
ነት፣ እራስ መቻል፣ እና ለሌሎች ማካፈል ለእኛ አዲስ አይደሉም።

ምርጡ የማጠራቀሚያ ቤት አሰራር በቤተክርስቲያን ውስጥ 
ያሉ ሁሉም ቤተሰቦች የምግብ፣ አልባሳት፣ እና አስፈላጊ ከሆነ ሌላ 
ለህይወት አስፈላጊ ነገሮችን ማኖር መሆኑን ማስታወስ አለባችሁ። የጌታ 
የማጠራቀሚያ ቤት አማኝ የቤተክርስቲያን አባላትን ጊዜ፣ ተሰጥኦ፣ 
ሩህሩነት፣ ቅዱስ እቃዎችን፣ እና የገንዘብ ማግኛን ያካትታል። እነዚህ 
ግብአቶች ኤጲስ ቆጶስ የተቸገሩትን እንዲረዳ ያስችላሉ።

ሁሉንም የኋለኛ ቀን ቅዱሳን በእቅዳቸው ጥንቁቅ፣ በኑሮአቸው ወግ 

አጥባቂዎች እንዲሆኑ እና ከመጠን ያለፈ ወይም አላሰፈላጊ የሆነ ዕዳ እን 
ዲያስወግዱ እናበረታታለን። አብዛኛዎቹ ሰዎች የምግብ እና የአልባሳት 
አቅርቦት ቢኖራቸው እና ከዕዳ የነፁ ከሆነ በኢኮኖሚ ሕይወታቸው 
በመአበል በጦዙ ሞገዶች ውስጥ ነድተው መውጣት ይችላሉ ። ዛሬ ብዙ 
ዎች ይሄንን ምክር በተቃራኒው ተከትለው እናገኛለን፥ የዕዳ አቅርቦቶች 
አላቸው እና ከምግብ የነፁ ናቸው።

የቀዳሚ አመራሩ ከትንሽ አመታት በፊት ያወጁትን እደግማለው፥
የኋለኛ ቀን ቅዱሳኖች ለብዙ አመታት ትንሽ ገንዘብ በማስቀመጥ 

ለመከራ ጊዜ እዲዘጋጁ ተመክረዋል። ይህን ማድረግ በማይለካ ሁኔታ 
ለደህንነት እና ለሰላም መሆን እገዛ ያደርጋል። እያንዳንዱ ቤተሰብ 
ለየራሱ ፍላጎት እስከቻለው ድረስ ለማሟላት ሀላፊነት አለው።

በምትኖሩበት የአለም ቦታ ውስጥ ለመከራ ጊዜ የገንዘቦቻችሁን 
ሁኔታ በማየት እንድትዘጋጁ እናበረታታችኋለን። በወጪያችሁ መጠነኛ 
እንድትሆኑ፤ በግዢያችሁ ውስጥ ዕዳን ለማሰወገድ እንድትለማመዱ 
እናበረታታችኋለን። ዕዳን እንደምትችሉት በፍጥነት ክፈሉ፣ እና እራ 
ሳችሁን ከእዚ ምርኮ ነፃ አድርጉ። ቀስ በቀስ ተቀማጭ የሚሆን ገንዘብን 
ለመገንባት በተደጋጋሚ ትንሽ ገንዘብ አስቀምጡ። 1

በሕይወታችን ውስጥ ለድንገተኛ ጊዜያት ዝግጁ ነን? ችሎታችን 
ፍፁም ሆነዋልን? በቁጠባ እንኖራለን? ተተኪ የሆነው አቅርቦት በእጃችን 
ላይ አለን? ለእግዚአብሔር ትዕዛዛት ታዛዦች ነን? ለነብያት ትምርቶች 
ሀላፊነት ይሰማናልን? ለድሆችና ለሚያስፈልጋቸው ቁሳችንን ለመስጠት 
ዝግጁ ነን? ጌታን እየተከተልነው ነውን?

በአስቸጋሪ ዘመን ነው የምንኖረው። ብዙውን ጊዜ የወደፊቱ አይታ 
ወቅም፤ ለማይታወቁት ነገሮች እንድንዘጋጅ ግድ ይለናል። የውሳኔ ጊዜ 
ሲደርስ፣ የመዘጋጃ ጊዜ አልፏል።

ማስታወሻ

1. ቀዳሚ አመራር ሁሉም በደህና ተሰብስቧል፥ የቤተሰብ ገንዘብ አያያዞች (ፓምፍሌት፣) 
2007 (እ.አ.አ.)።

ዝግጁዎች ነን?

በፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን
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ከዚህ መልእክት ማስተማር

የምትጎበኙትን ሰዎች ፍላጎት ከግምት ውስጥ በማስገባት በስራቸው 

የበለጠ ራሳቸውን የቻሉ እንዲሆኑ፣ በገንዘብ አያያዝ፣ በምግብ ክምችት፣ 

ወይም በድንገተኛ አደጋ እንዲዘጋጁ የምትረዷቸውን መንገዶች አስቡ። 

ከእነርሱ ጋር ማካፈል የምትችሉትን ክህሎት እንደ የአትክልት ቦታ አያያዘ 

ወይም የገንዘብ አመራር የፕሬዘደንት ሞንሰን ምክርን ለመከተል ኃይል 

የሚሰጣቸውን ነገሮች አስቡ።

ወጣቶች

እንደገና አገለገልኩኝ
በጄን አሩአጆ

አንድ ቀን፣ የአገልግሎት የስራ ዕቅድ ከጨረስኩ በኋላ የስብሰባ አዳ 

ራሻችንን አልፌ እየሄድኩኝ ነበር እና ሁለት እህቶች ህንፃውን ሲያፀዱ 

አየሁ። ቃሎቼ ዝም ብለው ወጡ፥ “እህቶች እርዳታ ትፈልጋላችሁ?” 

አንዷ ፈገግ አለች እና ልክ በሰአቱ እንደደረስኩኝ ተናገረች ምክንያቱም 

እነርሱ ብቻ ነበሩ ሲያፀዱ የነበሩት እናም በጣም ደክሟቸው ነበር። ጌታ 

የሚያግዝ ሰው እንዲልክ በጸሎት እንደጠየቀች ተናገረች። ለፀሎቷ መልስ 

ስለሆንኩኝ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። ለሌላ ሰው አገልግሎት ሰጥቼ ጨርሼ 

እኔም ደክሞኝ ነበር፣ ነገር ግን ልቤን ተከተልኩት እና የበለጠ ለማገልገል 

እራሴን ሰጠሁ። 

በደስታ መስራት ትዕዛዝ ነው (ት. እና ቃ. 24፥7ተመልከቱ)። በሁሉም 

ሰአት ለማገልገል ፍላጎቱ ሲኖረን፣ በሰዎች ሕይወት ውስጥ ታምራቶች 

እንዲከሰቱ መርዳት እንችላለን። ስናገለግል ህይወታችን የበለጠ ትርጉም 

ያለው ይሆናል። ጌታ በእርግጥ ይወደናል፣ እያንዳንዱን ልጆቹን ይረዳል 

እና እንድናገለግል ጥንካሬ ይሰጠናል።

ደራሲዋ በሪዮ ግራንድ ዶ ኖርቴ፣ በራዚል ነዋሪ ነች።

ልጆች

ዝግጁ ናችሁን?
መልሶች፥ እውነት፣ እውነት፣ ውሸት፣ እውነት፣ ውሸት

ፕሬዘደንት ሞንሰን እያንዳንዳችንን ለአስቸጋሪ ጊዜዎች እንድንዘጋጅና 

ሌሎችን በአስቸጋሪ ጊዜያቸው ወቅት እንድንረዳቸው ጠይቀውናል። 

ዝግጁ መሆናችሁን ለማየት ይሄን እውነት ወይም ውሸት ጥያቄ ውሰዱ!

ሁልጊዜ እኔ የምረዳው ሰው ማግኘት  እችላለው!  

እውነት □ ውሸት □

ባሉኝ ሁሉም ነገሮች አመስጋኝ መሆን እችላለው።  

እውነት □ ውሸት □

ከማንም ጋር መካፈል የምችለው ምንም አይነት ችሎታ የለኝም። 

እውነት □ ውሸት □

ገንዘብን ለሌላ ጊዜ ማስቀመጥ መልካም ሀሳብ ነው።  

እውነት □ ውሸት □

ደስተኛ ለመሆን አዲስ መጫወቻዎችን እና ልብሶችን እፈልጋለው። 

እውነት □ ውሸት □
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እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

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

ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ገባ፣ “አልተዋ 
ችሁም፥ ወደ እናንተ አመጣለው” 

(ዮሐንስ 14፥18 )። “በአመድ ፋንታ 
አክሊልን፣ በለቅሶ ፋበ,ንታ የደስታን ዘይት 
”ይሰጠናል (ኢሳያስ 61፥3) ። ምክንያቱም 
ክርስቶስ ለእያንዳንዳችን የሀጢያት ክፍያ 
ውን ስለተሰቃየ አይረሳንም። “የሚሰማን 
ስሜት እንዲኖረው እና እንዴት እንደሚያፅ 
ናናን ማወቅ ይችል ዘንድ አዳኛችን ህመማ 
ችንን፣ ስቃያችንን እና መቅሰፍታችንን 
በራሱ ላይ ወስዷል” አሉ የሴቶች መረዳጃ 
ማህበር አጠቃላይ አመራር ሁለተኛ አማካሪ 
ሊንዳ ኤስ ሪቭስ። 1

ክርስቶስ እደሚያፅናናን ማወቁ ሰላምንና 
ምሳሌውን ለሌሎች አገልግሎት በመስጠት 
መነሳሳትን ሊያመጣልን ይችልላ። ፕሬዘደ 
ንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን ተናገሩ፥ “የወንጌል 
እውቀታችን እና ለሰማይ አባታችን እና ለአ 
ዳኛችን ያለን ፍቅር ያፅናናናል፣ ይደግፈናል 
እንዲሁም ቀና ብለን ስንራመድና ትዕዛዛትን 

የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ተልዕኮ፥ አፅናኝ
በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ ጣሩ። የአዳኝን ህይወት እና 
ተልእኮ መረዳት በእርሱ ያላችሁን እምነት የሚያሳድገው እና በሴቶች የቤት ለቤት ትምህርት ምክንያት 
የምትንከባከቧቸውን የሚባርከው እንዴት ነው? ለተጨማሪ መረጃ ወደ reliefsociety.lds.org ሂዱ።

ስንጠብቅ ወደ ልቦቻችን ደሰታን ያመጣ 
ልናል። በዚህች አለም ውስጥ የሚያሸንፈን 
ምንም ነገር አይኖርም። 2

ከቅዱሳት መጽሐህፍት
ዮሐንስ 14፥18፣ 23፤አልማ 7፥11–13፤ት 
እና ቃ 101፥14–16

ከታሪካችን
እሌኒ ኤል ጃክ፣ 12ኛዋ የሴቶች መረዳጃ 

ማህበር አጠቃላይ ፕሬዘደንት፣ ተናገሩ 
“በቤት ለቤት ትምህርት ለእርስ በራሳችን 
እንደራረሳለን። ድምፆች እንደማይችሉት 
ብዙውን ጊዜ እጆች ይናገራሉ። ሞቅ ያለ 
እቅፍ ብዙ ትርጉምን ያስተላልፋል። የጋራ 
ሳቀ ያጣምረናል። በማካፈል ላይ ያለ ጊዜ 
መንፈሳችንን ያድሳል። የተቸገረን ሰው 
ሸክም ሁልጊዜ ለማንሳት አንችልም፣ ነገር 
ግን በደምብ መሸከም እንድትችል እሷን 
ማንሳት እንችላለን ። 3

የመስራቾቻችን የሴቶች መረዳጃ ማህበር 
ሴቶች “በእርስ ለእርስ ፍቅራቸው እና ርህ 
ራሄያቸው ውስጥ መንፈሳዊ ጥንካሬን አገኙ። 

በህመም እና በሞት ፈተናዎች ሲሰቃዩ፣ 
እርስ ለራሳቸው በእምነት ፀለዩ እንዲሁም 
እርስ በራሳቸው ተፅናኑ። ‘ክፉው በእኛና 
በጌታ መሀል ለመግባት በሚያደርገው 
ሙከራ ኃይል አልባ እስኪመስል ድረስ፣ 
እና አንዳንዴም ጨካኝ ተወርዋሪዎቹ 
መርዛቸውን እስከሚያጡ ድረስ የእግዚ 
አብሔር ፍቅር ከልብ ወደ ልብ ፈሰሰ’ ብላ 
ሔለን ማር ውትኒ ጻፈች።” 4

ማስታወሻዎች
1. ሊንዳ ኤስ ሪቭስ፣ “ጌታ አልረሳችሁም፣” Ensign 

ወይም Liahona፣ህዳር 2012፣ (እ.አ.አ.) 120።
2. ቶማስ ኤስ ሞንሰን፣ “ደስተኛሁኑ፣” Ensign ወይም 

Liahona፣ ግንቦት 2009 (እ.አ.አ.)፣ 92።
3. እሌኒ ኤል ጃክ፣ Daughters in My Kingdom: 

The History and Work of Relief Society 
2011 (እ.አ.አ.)፣ 119።

4. Daughters in My Kingdom፣ 171።

ይህን አስቡበት

ጌታ እንደሚያስታውሳችሁ መረዳቱ እንዴት 
መፅናናትን ያመጣላችኋል?
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