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በጥንቷ ግሪክ፣ ሯጮች ላምፓደድሮሚያ በሚባል መሽቀዳደሚያ 
ይጨርሱ ነበር። 1 በእሽቅድምድሙ፣ ሯጮቹ ችቦ በእጃቸው 
ይይዙ እና የመጨረሻ የቡድኑ አባል የማጠናቀቂያውን መስመር 

እስኪያልፍ ድረስ ችቦውን ወደ ቀጣዩ ሯጭ ያስተላልፋሉ። 
ሽልማቱ በፍጥነት ለሮጠው ቡድን አልነበረም የሚሰጠው—  

የሚሰጠው ችቦው እንደበራ የማጠናቀቂያ መስመሩ ጋር ለደረሰው 
የመጀመሪያ ቡድን ነበር።

በዚህ ጥልቅ የሆነ ትምህርት አለ፣ አንድ የጥንት እንዲሁም የዘመኑ 
ነብያት ትምህርት፤ ውድድሩን መጀመር አስፈላጊ ሲሆን፣ ችቦአችን 
እየበራ መጨረስ ደሞ የበለጠ አስፈላጊ ነው።

ሰለሞን በጥንካሬ ጀምሮ ነበር

ታላቁ ንጉስ ሰለሞን በጥንካሬ የመጀመር ምሳሌ የሆነ ሰው ነው። 
እርሱ ወጣት እያለ፣ “እግዚአብሔርን ይወድ ነበር፣በአባቱም ዳዊት  
ስርዓት ይሄድ ነበር” (1 ኛ ነገስት 3፥3). እግዚአብሔርም በእርሱ  
ተደስተ እና እንዲህ አለው፣ “ምን እንድሰጥህ ለምን” (1ኛ ነገስት 3፥5)

ሀብትን እና እረጅም እድሜን ከመጠየቅ ይልቅ፣ ሰለሞን የጠየቀው 
“በህዝቡ ላይ መፍረድ ይችል ዘንድ፣ መልካሙንና ክፉውንም ይለይ 
ዘንድ አስተዋይ ልቦና” ነበር (1ኛ ነገስት 3፥9)።

ይሄም ጌታን በጣም አስደሰተው እና ሰለሞንን በጥበብ ብቻ ሳይሆን 
ግን ከቁጥር በላይ በሆነ ሀብት እና እረጅም ህይወትም ባረከው።

ሰለሞን በእርግጥም በጣም ጠቢብ እና ብዙ ታላቅ ነገሮችን ያደረገ 
ቢሆንም፣ በጥንካሬ አልጨረሰም ነበር። በአሳዛኝ ሁኔት፣ በቀጣይ  
ህይወቱ፣ “ሰለሞንም በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገርን አደረገ፣  
እግዚአብሔርን በመከተል ፍፁም አልሆነም” (1ኛ ነገስት 11፥6)።

የእራሳችንን ውድድር መጨረስ

አንድ ነገር ጀምረን ያልጨረስነው ምን ያህል ጊዜ ነው? ክብደት 
መቀነስ? ስፖርት የመስራተት ፕሮግራም? በየቀኑ ቅዱስ መፅሀፍት 

የማንበብ ውሳኔዎች? የኢየሱስ ክርስቶስ የተሻለ ደቀመዝሙር የመሆን 
ውሳኔዎች?

በአዲስ አመት እቅዶችን አውጥተን እና በጋለ መነሳሳት ለጥቂት 
ቀናት፣ ለጥቂት ሳምንተት፣ ወይም ለጥቂት ወራት ቀጥለን ከዛ በአመቱ 
መጨረሻ፣ የልብ ውሳኔአችን ነበልባል ቀዝቀዝ ያለ አመድ ሆኖ  
የምናገኘው ምን ያህል ጊዜ ነው? 

አንድ ቀን ውሻ እራሱ በተለተለው ወረቀት ጎን ተኝቶ የሚያሳይ 
አስቂኝ ፎቶ አጋጠመኝ። እንዲህ ይላል፣ “የውሻ የመታዘዝ ስልጠና 
ሰርተፍኬት።”

አንዳንዴ እኛም እንደዛ ነን።
ጥሩ የመነሻ ሀሳብ አለን፤ በጥንካሬ እንጀምራለን፤ ምርጥ ለመሆን 

እንፈልጋለን። ነገር ግን በስተመጨረሻ እቅዳችን እንዲተለተሉ፣  
ዋጋ እንዲያጡ እና እንዲረሱ እንተዋቸዋለን። 

መንገዳገድ፣ መውደቅ፣ እና አንዳንዴ ከውድድሩ መውጣት  
መፈለግ የሰው ተፈጥሮ ነው። ነገር ግን እንደ የኢየሱስ ክርስቶስ  
ደቀመዛሙረት፣ ውድድሩን ለመጀመር ብቻ ሳይሆን ግን ለመጨረስም 
የልብ ውሳኔ አለን---እና ችቦአችን አሁንም በደምብ እያበራ ለመጨረስ። 
አዳኝ ለደቀመዛሙርቱ እንዲህ ቃል ገባ፣ “እስከ መጨረሻው የሚፀና 
ግን እርሱ ይድናል” (ማቴዎስ 24፥13)።

በእኛ ጊዜ አዳኝ የገባውን ቃል በእራሴ መንገድ ልግለፀው፤  
ትእዛዛቱን ከጠበቅን እና ችቦአችን እንደበራ ከጨረስን፣ ዘለአለማዊ 
ህይወት ይኖረናል፣ ያም ከእግዚአብሔር ስጦታዎች ሁሉ ታላቁ ነው። 
(ት እና ቃ 14፥7፤ እና 2 ኔፊ 31፥20 ተመልከቱ)

ፈፅሞ የማይሞተው ብርሀን

አንዳንዴ ከመንገዳገድ፣ ከመውደቅ፣ ወይም ተስፋ ከመቁረጥ  
በኋላም፣ ብርታት እናጣለን እና ብርሀናችን እንደጠፋ እና ውድድሩን 
እንደተሸነፍን እናምናለን። ነገር ግን የክርስቶስ ብርሃን ሊጠፋ  
እንደማይችል እኔ እመሰክራለሁ። በጣም በጨለመው ምሽት ያበራል 
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 ችቦአችሁ እየበራ ጨርሱ

በፕሬዘደንት  
ዲየተር ኤፍ. ኡክዶርፍ

የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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እና ልባችንን ወደ እርሱ ካደረግን ብቻ ወደ ልባችን ደግሞ ያበራል 
(ነገስት 8፥58 ተመልከቱ)። 

ምንም ያህል ጊዜ ወይም በምን ያህል እርቀት ብንወድቅም፣  
የክርስቶስ ብርሃን ሁሌም በብሩህ ይነዳል። በጥልቁ ጨለማም ውስጥ 
ቢሆን፣ ወደ እርሱ የምንመጣ ከሆነ፣ የእርሱ ብርሃን ጥላዎቹን ይውጣል 
እና ነብሳችንን ያነግሳል።

ይሄ የደቀመዝሙርነት ውድድር የአጭር እርቀት አይደለም፤ 
ማራቶን ነው። በምን ያህል ፍጥነት መጓዛችን የሚያመጣው ጥቂት ለውጥ 
ነው። በእርግጥ፣ ውድድሩን ልንሸነፍ የምንችለው በስተመጨረሻ 
መሸነፋችንን ስናምን እና ተስፋ ስንቆርጥ ነው።

ከፍ ማለታችንን እና ወደ ኣዳኛችን መጓዛችንን እስከቀጠልን ድረስ፣ 
ውድድሩን ችቦአችን በደምብ እየበራ እናሸንፋለን።

ችቦው ስለ እኛ ወይም ስለምናደርገው ነገር አይደለም።
ስለ ዓለም አዳኝ ነው።
እና ያ ብርሀን ደግሞ በፍፁም የማይጠፋ ነው። ያ ብርሃን ጨለማውን 

የሚውጥ ፣ ቁስላችንን የሚፈውስ፣ እና በጥልቅ ሀዘን መሀከል እና 
በማይለካ ጨለማ ውስጥ እንኳን የሚያበራ ነው። 

ከመረዳት የሚልቅ ብርሀን ነው። 
እያንዳንዳችን የጀመርነውን መንገድ እንጨርስ። እና በአዳኛችን እና 

ቤዛችን፣ በኢየሱሰ ክርስቶስ እርዳታ፣ በደስታ እና ችቦአችን አሁንም 
እየበራ እንጨርሳለን።

ማስታወሻ
1. ሀርፐርስ የጥንት መሳሪያዎች መዝገበ-ቃላት (1898)፣ “Lampadedromia,”  

www.perseus.tufts.edu/hopper ችቦ የሚይዙት ከየ ብሔሩ አንድ አንድ ሆነው  
ችቦ ቅብብል ግን ስለሌለበት የተለየ የችቦ ውድድር ፖዛኒየስ ይገልፃል። ነገር ግን ልክ  
እንደ ላምፓደድሮሚያ፣ ችቦው እንደበራ የውድድሩ መጨረሻን ቀድሞ የደረሰው ነው።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

በህይወት ውድድራቸው የት እንዳሉ እንዲያጤኑ የምታስተምሯቸውን 

ለማበረታታት አስቡ። ችቦዎቻቸው በደምብ እየነደዱ ነውን? “የክርስቶስ 

ብርሃን ጨለማውን የሚውጥ ፣ ቁስላችንን የሚፈውስ፣ እና በጥልቅ ሀዘን 

መሀከል እና በማይለካ ጨለማ ውስጥ እንኳን የሚያበራ ነው”፤ የሚለውን 

ሀረግ ማንበብ ትችላላችሁ። ከዛ የክርስቶስ ብርሃን ባለፈው እና አሁን 

ህይወታቸው ላይ እንዴት ተፅዕኖ እንደሚያደርግ የምታስተምሯቸውን 

ለማወያየት አስቡ። 

ወጣቶች

ችቦአችሁን ለኩሱ፡ የ30 ቀን ሙከራ

ስራ ለበዛባቸው በቤተክርሰቲያን ውስጥ ላሉ ወጣቶች፣ በድርጊት 

ድግግሞሽ ውስጥ ለመያዝ ቀላል ሊሆን ይችላል፣ በተለይም በመንፈሳዊ 

ነገሮች። ቅዱሳት መጽሐፍቶችን እናነባለን፣ እና በየቀኑ በሚባል ሁኔታ 

በተመሳሳይ መልኩ እናመልካለን እና ከዛ ለምን በመንፈሳዊ መዋዠቅ 

ውስጥ የሆንን በመምሰላችን እንገረማለን።

መንፈሳዊ ችቦአችሁን በደምብ እየነደደ ለማቆየት የተሸለው አንዱ 

መንገድ ትርጉም ያላቸው መንፈሳዊ ተሞክሮዎች እንዲኖራችሁ ማረጋገጥ 

ነው። ነገር ግን ያ ከድርጊት ይልቅ ለንግግር ይቀላል፣ ስለዚህ ቀጣዮቹ  

ሀሳቦች በመንፈሳዊ እድገት እንድትቀጥሉ የሚረዷችሁ ናቸው፤ ከዚህ 

በፊት አድርጋችሁ የማታውቁት (ለማድረግ በጣም የሚከብድ) ከወንጌል 

ጋር የተያያዘ ድርጊትን ለአንድ ወር በየቀኑ ለማድረግ አስቡ። በትንሹ 

መጀመር ትችላላችሁ ምክንየቱም ትንሽ ለውጦችን ማለቂያ ወደሌላቸው 

መቀየር እንደሚቀል ትረዳላችሁ። ከመንፈሳዊ የምቾት ስፍራ ውስጥ  

የሚያስወጡ ነገሮችን ማድረግ የበለጠ እምነት እና ጥረትን ከእኛ  

የጠይቃል፣ ነገር ግን ስናደርጋቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር እንዲሆን 

እየጋበዝን ነው፣ እና ታላቅ እምነት በሰማይ አባታችን ላይ እና ወደ እርሱ 

ለመቅረብ ፍላጎትን እያሳየን ነው። እንዲያስጀምራችሁ ጥቂት ሀሳቦች 

እነዚህ ናቸው፤

 .    ጠዋት እና ማታ ለመፀለይ እቅድ አውጡ። ጮክ ብሎ ለመፀለይ ሞክሩ።

 .    ከትምህርት ቤት በፊት 15 ደቂቃ ቀደም ብላችሁ ተነሱ እና ቅዱስ 

መፅሐፍታችሁን አንብቡ።

 .    ያለፉ የአጠቃላይ ኮንፈራነስ ንግግሮችን አንብቡ።

 .    በማህበራዊ ገልፆች ለላይ ጥቅስ ከመጽሐፈ ሞርሞን ለጥፉ።

 .    ከመደበኛ ሙዚቃችሁ ይልቅ መዝሙሮችን ወይም የቤተክርስቲያን 

ሙዚቃዎችን አዳምጡ።

ልጆች

ችቦአችሁን ብርሀናማ አድርጉ

ከረጅም ጊዜ በፊት በግሪክ፣ የሚያበራ ችቦ የሚይዙ ሯጮች ያሉበት 

ውድድር ነበር። ችቦው እንደነደደ ሙሉውን ውድድር የሮጠ ሁሉ 

አሸናፊ ነበር። ህይወት ልክ እንደዛ ነች ይላሉ ፐሬዘዳንት ኡክዶርፍ። 

የምንይዘው ችቦ የክርስቶስ ብርሃን ነው። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመሆን 

ስንሞክር፣ ችቦዎቻችንን በደምብ እንዲነዱ እናደርጋለን።

እንደ ኢየሱስ ለመሆን እና ችቦአችሁ ብሩህ እንዲሆን ምን ነገሮችን 

ማድረግ ትችላላችሁ? ከቀጣዩ ዝርዝር ውስጥ ምረጡ፤

ብቸኛ የሚመስልን ሰው ፈገግታ አሳዩ ወይም ሰላም ማለት

በአንድ ሰው ላይ ተናዳቹ መቆየት

ሰውነታችሁን መንከባከብ

በወንድማቹ ወይም በእህታቹ ላይ መቀለድ

ነቢይን መታዘዝ

ስህተት ስትሰሩ ተስፋ መቁረጥ

አንድ ሰው መርዳት

© 2015 በ Intellectual Reserve Inc. መብቶቹ በህግ የተጠበቁ። በዩ.ኤስ.ኤ የታተመ። 
እንግሊዘኛ የተፈቀደበት፥ 6/15 (እ.አ.አ)። ትርጉም የተፈቀደበት፥ 6/15 (እ.አ.አ)። First 
Presidency Message, October 2015 (እ.አ.አ) Amharic 12590 506 ትርጉም።



የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ጉ ብ ኝ ት  መ ል እ ክ ት  ጥ ቅ ም ት  2 0 1 5  ( እ . አ . አ )

ተከታታይ በሆነው የቤት ለቤት መልእክት ይሄ 
የአዳኝን ባህሪያት የያዘው ክፍል ነው።

የቅዱስ መፅሐፍት መምሪያው ልግስናን 
እነዲህ ይተረጉመዋል “ታላቁ፣ ድንቁ 

እና ጠንካራው የፍቅር አይነት” (“ልግስና”) 
የኢየሱስ ክርስቶስ ንፁህ ፍቅር ነው። ስለ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ስንማር እና እንደ እርሱ 
ለመሆን ስንጥር፣ የእርሱ ንፁህ ፍቅር 
በህይወታችን መሰማት የጀምራል እና 
እርሱ እንደሚያደርገው ሌሎችን ለማፍቀር 
እና ለማገልገል እንነሳሳለን። ፕሬዘዳንት 
ቶማስ ኤስ ሞንሰን እንዳሉት፣ “ልግስና 
ማለት እኛን ባስቀየመን ሰው ላይ ትግስት 
ሲኖረን ነው።” “በቀላሉ የመናደድ ስሜትን 
መቋቋም ነው። ድክመቶችን እና ስህተቶችን 
መቀበል ነው። ሰዎችን በእውነት እንደሆኑት 
መቀበል ነው። ከአካላዊ እይታዎች በላይ 
ወደ በጊዜ የማይደበዝዙ ባህሪያት  
መመልከት ነው። ሌሎች ላይ የመፍረድ 
ስሜትን መቋቋም ነው።” 1

በመጸሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ ታላቅ 
 እውነት እንማራለን “በልጁ ኢየሱስ  
ክርስቶስ እውነተኛ ተከታዮቹ ላይ  
በሚያፈሰው በዚህ ፍቅር ትሞሉ ዘንድ 
በኃይል ከልባችሁ ወደ አብ ፀልዩ 
 የእግዚአብሔር ልጆች ትሆኑ ዘንድ እርሱ 

የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ባህሪያት፤ 
በልግስና እና ፍቅር መሞላት

በሚመጣበትም ጊዜ እንደ እርሱ ሆነን 
እንዳለ እናየዋለንና ይህ ተስፋም ይኖረናልና 
ልክ እርሱ ፍፁም እንደሆነ እኛም ፍፁማን 
እንሆናለንና” (ሞሮኒ 7፥48)።

ተጨማሪ ቅዱሳት መጻህፍት
ዮሀንስ 13፥34–35፤ 1 ቆሮንቶስ  
13፥1–13፤ 1 ኔፊ 11፥21–23፤  
ኤተር 12፥33–34

ከታሪካችን
“አንድ በቅርቡ እመበለት የሆነች እህት 

አብረዋት ለዘኑት እና ላጽናኗት የቤት ለቤት 
አስተማሪዎች አመስጋኝ ነበረች። እንዲህ 
ፃፈች፤ የሚያዳምጠኝ፣ ላገኘው የምችል 
ሰው በጣም አስፈልጎኝ ነበር። እና አዳመጡ። 
እኔንም አፅናኑኝ። ከእኔም ጋር አለቀሱ።  
እና አቀፉኝ [እና] በእነዚያ ጥልቅ ተስፋ  
የመቁረጥ እና ክፉ የብቸኘነት የመጀመሪያ 
ወራት ውስጥ ረዱኝ። 

“ከቤት ለቤት አስተማሪ እውተኛ 
ልግስናን ያገኘች ሌላ ሴት ስሜቷን አሳጥራ 
ስትናገር፤ ለመጎብኘት በብትመዘግብበት 
መፅሐፍት ላይ ከቁጥር በላይ እንደነበርኩ 
አውቅ ነበር። ስለ እኔ እንደምትጨነቅ  
አውቅ ነበር።” 2

እንደነዚህ እህቶች፣ የዚህ በአስራ ሁለቱ  
ሐዋርያት ጉባኤ ፕሬዘዳንት የሆኑት፣  
የፕሬዘዳንት ቦይድ ኬ. ታከር [1924 – 
2015 (እ.አ.አ)] አርፍተ ነገርን እውነታነት 
ብዙ በአልም ዙሪያ ያሉ የኋለኛው ቀን 
ቅዱሳን ያረጋግጣሉ፤ “ቤተሰብ ወደየትም 
ቢሄድ፣ የቤተክርስቲያን ቤተሰብ እን 
ደሚጠብቀው ማወቅ እንዴት አፅናኝ ነው። 
ከደረሱበት ቀን አንስቶ፣ እርሱ በክህነት 
ስልጣን ቡድን ውስጥ ሲካተት እርሷ ደግሞ 
በሴቶች መረዳጃ ውስጥ ትካተታለች።” 3
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ይህን አስቡበት

ክርስቶስ የፍቅር እና ልግስና ፍፁም ምሳሌ 
የሆነው እንዴት ነው?

በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ እሹ። አዳኝን ህይወት እና 
ተልእኮ መረዳት በእርሱያላችሁን እምነት የሚያሳድገው እና በሴቶች የቤት ለቤት ትምህርት ምክንያት 
የምትንከባከቧቸውን የሚባርከው እንዴት ነው? ለተጨማሪ መረጃ ወደ www.reliefsociety.lds.org 
ሂዱ። ለተጨማሪ መረጃ ወደ www.reliefsociety.lds.org ሂዱ 

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ


