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ሌ
ላ የገና ዘመን እና ከዚህም ጋር የአዲስ አመት መጀመሪያ 
እየደረሰብን ነው። የአዳኝን ልደት እያከበርን እና ለአዲስ 
አመቱ ውሳኔዎች እያደረግን ያነበረበት ጊዜ ትላንትና እንደነበረ 

ይመስላል።
በዚህ አመት ካሉን ውሳኔዎች መካከል፣ ለአዳኝ በህይወታችን  

ውስጥ ጊዜ ለመስጠት እና በልባችን ውስጥ ክፍል ለመስጠት ውሳኔ  
አድርገናልን? በእንደዚህ አይነት ውሳኔ ምንም ያህል ውጤታማ  
ብንሆንም፣ ሁላችንም የተሻለ ለማድረግ ምኞት እንዳለን እርግጠኛ  
ነኝ። ይሄ የገና ወቅት ጥረታችንን ለመመርመር እና ለማደስ መልካም 
የሆነ ጊዜ ነው።

በስራ በተጠመደ ህይወታችን ውስጥ፣ ትኩረታችንን ለማግኘት  
ብዙ ነገሮች እየተወዳደሩ በሚገኙበት፣ ክርስቶስን ወደ ህይወታችን እና 
ወደ ቤታችን ለማምጣት የህሊና እና የልብ ውሳኔ ጥረት ማድረጋችን 
አስፈላጊ ነው። እናም ከምስራቅ እንደመጡት አዋቂ ሰዎች፣ እኛም 
በእርሱ ኮኮብ ላይ ማተኮራችን እና እርሱን ለማምለክ 1 መምጣታችን 
አስፈላጊ ነው።

በትውልድ ዘመናት በሙሉ፣ ከኢየሱስ የመጣው መልእክት ሁሌም 
አንድ ነው። ለጴጥሮስ እና ለአንድርያስ በገሊላ ባህር ዳር አጠገብ፣  
በኋላዬ ኑ” አላቸው። 2 ለፊልጶስም ይህ ጥሪ መጣ ተከተለኝ። 3  
በመቅረጫው ተቀምጦ ለነበረው ለሌዋውያንም ይህ መመሪያ መጣ፣ 
ተከተለኝ። 4 እናም ለእናንተ እና እኔም፣ የምናዳምጥ ከሆንን፣ የሚጠራ 
አንድ አይነት ግብዣ ይመጣል፥ ተከተሉኝ። 5

ዛሬ የእርሱ የእግር ኮቴን ስንከተል እና የእርሱን ምሳሌ ስንከተል፣ 
የሌሎችን ህይወት ለመባረክ እድሎች ይኖሩናል። ኢየሱስ እራሳችንን 
አሳልፈን እንድንሰጥ ይጋብዘናል፥ እነሆ፣ ጌታ ልብን እና መልካም 
ፈቃድ ያለውን አዕምሮ ይሻል። 6

በዚህ ገና አገልግሎት ልትሰጡት የሚገባችሁ ሰው አለን?  
ጉብኝታችሁን የሚጠብቅ ሰው አለ?

ከብዙ አመት በፊት ባለቤታቸው ወደሞተባቸው ሸምገል ወዳሉ  
ሴት ቤት ለገና ጉብኝት ሄድኩኝ። በዚያ እያለሁም፣ በሩ ተንኳኳ።  
በበሩ ፊትም በስራ የተጣመደ እና ታዋቂ ዶክተር ነበር። አልተጠራም 
ነበር፤ ግን፣ ብቸኛ የሆኑትን የእርሱን ታካሚ ለመጎብኘት መነሳሳት 
ተሰምቶት ነበር።

በዚህ በበዓል ዘመን፣ ከቤት ለመውጣት የማይችሉ ሰዎች  
የገና ጉብኝት ለማግኘት ይጓጓሉ። በአንድ ገና፣ የታመሙትን  
የሚንከባከቡበት ቦታ እየጎበኘሁ እያለሁ፣ ከአምስት አሮጊት ሴቶች  
ጋር ተቀምጬ እነጋገር ነበር፣ ከእነርሱም በእድሜ ከፍተኛዋ 101  
አመታቸው ነበር። እርሳቸውም አይነ ስውር ነበሩ፣ ግን ድምጼን 
አውቀውት ነበር።

 ኤጲስ ቆጶስ፣ በዚህ አመት ትንሽ ዘግይተሀል አሉኝ። የምትመጣም 
አልመሰለኝም ነበር።

ደስተኛ ጊዜ አብረን አሳለፍን። አንድ በሽተኛ ግን ወደ ውጪ  
በመስኮት በጉጉት እየተመለከቱ ልጄ ዛሬ ሊያየኝ እንደሚመጣ 
አውቃለሁ በማለት ይደጋግሙ ነበር። መምጣቱ አሳሰበኝ፣ ምክንያቱም 
ያልመጣበት ያለፉ የገና ዘመናት ነበሩና።

በዚህ አመት የእርዳታ እጆችን፣ የሚያፈቅር ልብን፣ እና ፈቃደኛ 
የሆነ መንፈስ የመዘርጋት ጊዜ አለ - በሌላ አባባልም፣ በአዳኛችን 
የተሰጠንን ምሳሌ ለመከተል እና እርሱ እንድናገለግል እንደሚፈልገን 
ለማገልገል። እርሱን ስናገለግል፣ የጥንት የሆቴል ቤት ጠባቂው  
እንዳደረገው፣ 7 በህይወታችን ውስጥ ለእርሱ ጊዜ ለመስጠት እና  
በልባችን ውስጥ ለእርሱ ክፍል ለመስጠት ያለንን እድል አንጥልም።

በሜዳ ለነበሩት እረኞች መልአክ በሰጠው መልእክት ውስጥ 
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ያለውን አስደናቂ የተስፋ ቃል ልንረዳ እንችላለን፥ ታላቅ ደስታ 
የምሥራች እነግራችኋለሁ። መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ 
ተወልዶላችኋልና። 8

በገና ስጦታዎችን ስንሰጥና ስንቀበል፣ ከሁሉም ስጦታዎች ሁሉ በላይ 
ታላቅ የሆነውን ስጦታ-የዘለአለም ህይወት ይኖረን ዘንድ የአዳኛችን እና 
የቤዛችንን ስጦታን እናስታውስ፣ እንውደድ፣ እናም እንቀበል።

ለሰው ስጦታ ቢሰጠው እና ስጦታውን ባይቀበለው ምን  
ይጠቅመዋል? እነሆ፣ በተሰጠው አይደሰትም፣ ወይም በስጦታ  
ሰጪውም አይደሰትም። 9

እርሱን እንከተል፣ እርሱን እናገልግል፣ እርሱን እናክብር፣ እናም 
በህይወታችን የእርሱን ስጦታ እንቀበል፣ ይህንን የምናደርገውም በአባት 
ሌሂ ቃላት በእርሱ ዘለዓለማዊው ፍቅር ክንዶች እንድንከበብ ዘንድ 
ነው። 10

ማስታወሻዎች
1. ማቴዎስ 2፥2
2. ማቴዎስ 4፥19
3. ዮሀንስ 1፥43
4. ማቴዎስ 9፥9
5. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 38፥22.
6. ትምህርት እና ቃልኪዳኖች 64፥34.
7. ሉቃስ 2፥7ተመልከቱ 
8. ሉቃስ 2፥10-11
9. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 88፥33.
10. 2 ኔፊ 1፥15

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ፕሬዘደንት ሞንሰን ክርስቶስን ወደ ህይወታችን እና ወደ ቤታችን 

ለማምጣት የህሊና እና የልብ ውሳኔ ጥረት እንድናደርግ ጠርተውናል። 

ከምታስተምሯቸው ጋር ይህን የህሊና ጥረት እንደግለሰብ እና እንደ  

ቤተሰብ ለማድረግ እንዴት እንደሚችሉ ለመወያየት አስቡበት። በዚህ ገና 

ለመጎብኘት ወይም ለማገልገል የሚችሉትን አንድ ሰው ወይም ቤተሰብ 

እንዲያስቡበት ለመጠየቅ አስቡ። በዚህ አመት የእርዳታ እጆችን፣  

የሚያፈቅር ልብን፣ እና ፈቃደኛ የሆነ መንፈስ የመዘርጋት ጊዜ አለ።

ወጣቶች

በገና ጊዜ ለማገልገል የሚቻልበት መንገዶች

ፕሬዘደንት ሞንሰን፣ በልዩ በገና ጊዜ፣ ሽማግሌዎችን እና በመንከባከቢያ 

ቦታዎች የሚገኙትን በምጎብኘት ጊዜአቸውን ያሳልፋሉ። ጎብኚዎችን 

በመቀበላቸው የሚደሰቱ እና ሌሎች ለማይመጡት ጎበኚዎች ተስፋ ብቻ 

ያላቸው እንዳሉ አመልክተዋል። አንድ ሰውን የሚጠብቁ ሰዎች አሉ፣ 

ምናልባት በዚህ ገና እናንተም ያ ሰው ለመሆን ትችላላችሁ።

የሚከተሉት በዚህ ገና ማንም ሰው ብቸኛነት እንዳይሰማቸው  

ለማድረግ የምትችሉበት ጥቂት መንገዶች ናቸው። በህብረተሰባችሁ  

መካከል ለመርዳት የምትችሉበትን ተጨማሪ መንገዶች ለማሰብ  

ትችላላችሁ። ጉብኝታችሁን የሚጠብቅ ሰው አለ?

•  በዎርዳችሁ ወይም በቅርንጫፋችሁ ለሚገኙ ሚስዮኖች፣ ላላገቡት፣ እና 

በእድሜ ለገፉት አባላት የምትልኳቸውን የገና ፖስትካርዶችን አዘጋጁ። 

•  በህብረተሰባችሁ ድርጅቶች በፈቃደኛነት በመስራት ተሳተፉ።

•  ለጓደኞቻችሁ እና ለጎረቤቶቻችሁ መጸሐፈ ሞርሞንን እንደ ገና ስጦታ 

ስጡ።

•  በዎርዳችሁ ወይም በቤተሰባችሁ ውስጥ ያሉትን በእድሜ የገፉ ሰዎች 

ጎብኙ።

•  ለጎረቤቶቻችሁ ስጦታዎችን ለመስጠት አዘጋጁ።

ልጆች

ብርሀንን ተከተሉ

ኢየሱስ ከተወለደ በኋላ፣ አዋቂ ሰዎች ለእርሱ ስጦታዎች አመጡ። 

እነርሱም እርሱን ለማግኘት በሰማይ ላይ ያለ አዲስ፣ ብሩህ ኮኮብን 

ተከተሉ። በዚህ ገና ለኢየሱስ ምን ስጦታዎች ለመስጠት ትችላላችሁ?

© 2015 በ Intellectual Reserve Inc መብቶቹ በህግ የተጠበቁ በዩ.ኤስ.ኤ የታተመ እንግሊዘኛ የተፈቀደበት 6/14 (እ.አ.አ) ትርጉም የተፈቀደበት 6/14 (እ.አ.አ)  
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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  ታ ህ ሳ ስ  2 0 1 5  ( እ . አ . አ )

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

በቅዱሳት መጻህፍት ውስጥ፣ ርህራሄ 
ማለት ከሌላ ጋር መሰቃየት ማለት ነው። 

ይህም የሌላን ስሜት መካፈልን፣ ማዘንን፣ 
እና ምህረትን ማሳየት ማለት ነው። 1

ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን ኢየሱስ 
በርህራሄ የማሰብ ብዙ ምሳሌዎች አሳይቶናል 
ብለዋል። በቤተ ሳይዳ መጠመቂያ ቦታ  
የነበረው አካለ ስንኩል፣ ስታመነዝር 
የተያዘችው ሴት፣ በያቆብ የውሀ ጉድጓድ 
የነበረችው ሴት፣ የኢያኢሮስ ሴት ልጅ፣ 
የማሪያም እና የማርታ ወንድም አልዓዛር፣ 
እያንዳንዱም በኢያሪኮ መንገድ ላይ  
እንደቆሰለው ሰው አይነት ነበሩ።  
እያንዳንዱም እርዳታ ያስፈልጋቸው ነበር።

በቤተ ሳይድ ለነበረው አካል ስንኩል 
ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ተነሳ! መኝታህን 
ተሸክመህ ሂድ። ለኃጥያተኛዋ ሴትም ይህን 
ምክር ሰጣት፣ ሂጂ፣ ከእንግዲህ ግን ኃጥያት 
አትስሪ። ውሀ ለመቅዳት የመጣችውን  
ለመርዳትም፣ የዘላለም ውሀ ምንጭ 
የሆነውን የውሀ አቀረበላት። ለሞተችው 
የኢያኢሮስ ሴት ልጅም ይህን ትእዛዝ 
ሰጣት፣ አንቺ ልጅ ተነሺ። ለተቀበረውም 
አልዓዛርም ና ውጣ።

አዳኝም የማያልቅ የርሕራሔ ችሎታውን 
ሁልጊዜም አሳይቷል። የእውነት ርህራሔ 

የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ባህሪያት፥ 
ሩህሩህ እና ደግ

ኗሪ ምሳሌ የሆነው እንዲገባም የልባችንን በር 
እንክፈት። 2

ተጨማሪ ቅዱሳት መጻህፍቶች
መዝሙር 145፥8፤ ዘካርያስ 7፥9፤  
1 ጴጥሮስ 3፥8፤ ሞዛያ 15፥1፣ 9፤  
3 ኔፊ 17፥5–7

ከቅዱሳት መጻህፍት
የሴቶች መረዳጃ ማህበር አመራር ሁለተኛ 

አማካሪ ሊንዳ ኤስ. ሪቭስ ባለቤቴ እና  
እኔ በ17 አመት ሴት ልጃችን አጠገብ  
ተንበረከክን እና ለህይወቷ ለመንን አሉ። 
መልሱ ግን አይሆንም ነበር። ነገር ግን 
[አዳኝ] በሀዘናችን ርህራሄ እንደሚሰማው 
ለማወቅ ችለን ነበር። 3

ከአዳኝ ህይወት ታሪኮች ውስጥ  
የምወደው የአልዓዛር ታሪክ ነበር። ቅዱሳት 
መጻሕፍት ኢየሱስ ማርታን፣ እህቷን 
[ማሪያም]፣ እና [ወንድማቸውን] አልዓዛር 
ያፈቅር ነበር። 4 አልዓዛር ሲታመም፣ 
ለኢየሱስ መልእክት ተላከ፣ ነገር ግን በዚያ 
ሲደርስ አልዓዛር ሞቶ ነበር። ማሪያም ወደ 
ኢየሱስ ሮጠች፣ በእግሩ ስር ወደቀች፣  
እና አለቀሰች። ኢየሱስም ማሪያም ስታለቅስ 
ሲመለከት በመንፈሱ አዘነ እንባውን አፈሰሰ 
(ዮሀንስ 11፥33, 35)።

ያም ሀላፊነታችን ነው። ለራሳችን በስሜት 

መሰማት እና ማየት እና ከዚያም የሰማይ 
አባት ልጆች በሙሉ እንዲሰማቸው 
እና እንዲያዩ እናም አዳኛችን ሁሉንም 
ኃጢያቶቻችንን ብቻ ሳይሆን ደግሞም 
ህመማችንን እና እንዴት እንደሚያፅናናን 
ለማወቅ ይችል ዘንድ ስቃዮቻችንን በራሱ 
ላይ እንደወሰደ እንዲያውቁ ማድረግ 
ይገባናል። 5

ማስታወሻዎች
1. የቅዱሳት መጻህፍት መምሪያ፣ ርህራሄ
2 ቶማስ ኤስ. ሞንሰን፣ የርህራሔ ስጦታ፣ Liahona, 

መጋቢት 2007 (እ.አ.አ)፣ 4–5, 8።
3 ሊንዳ ኤስ. ሪቭስ ጌታ አልረሳችሁም Ensign ወይም 
Liahona, ህዳር 2012 (እ.አ.አ) 120።

4 ሊንዳ ኤስ. ሪቭስ፣ The Lord Has Not Forgotten 
You፣ 118.

5 ሊንዳ ኤስ. ሪቭስ፣ The Lord Has Not Forgotten 
You፣ 120.
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ይህን አስቡበት

በርህራሄነታችን ማን ሊባረክ ይችላል?

በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ እሹ። 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።

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ


