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ሁ
ላችንም ለምናፈቅራቸው ሰዎች ደስታን እንፈልጋለን፣ 
እና በተቻለው መጠን እነርሱ እንዳይሰቃዩ እንፈልጋለን። 
በመጽሐፈ ሞርሞን ውስጥ ስለ ደስታ እና ስቃይ የተፃፉትን 

እያነበብን፣ የምናፈቅራቸውን ሰዎች ስናስብ ልባችን ይላወሳል። ስለ 
የደስታ ጊዜ እውነተኛ ፅሁፍ የሚከተለው ነው፤

“እናም እንዲህ ሆነ በህዝቡ ልብ ውስጥ ባለው የእግዚአብሔር ፍቅር 
የተነሳ፣ በምድሪቱ ፀብ አልነበረም።

“እናም ቅናት፣ ቁጣ፣ ሁከት፣ ዝሙት፣ መዋሸትም፣ ግድያም ሆነ 
ዝሙትን የሚቀሰቅስ ነገር አልነበረም፤ እናም በእርግጥ በእግዚአብሔር 
እጅ ከተፈጠሩት ሰዎች መካከል እንደዚህ ያለ ደስተኛ ሊሆን የቻለ ህዝብ 
አልነበረም።”

ከዛም እንዲህ እናነባለን፤
“እናም እነርሱ እንዴት የተባረኩ ነበሩ! እናም እነርሱ እንዴት 

የተባረኩ ነበሩ ምክንያቱም ጌታ በስራዎቻቸው ሁሉ ባርኳቸዋልና አዎን 
አንድ መቶ አስረኛው ዓመት እስኪያልፍ እንኳን ተባርከዋል እናም 
በልፅገዋል እናም ከክርስቶስ ጀምሮ የመጀመሪያው ትውልድ አልፎአል 
እናም በምድሪቱ ሁሉ ፀብ አልነበረም” (4ኛ ኔፊ 1፤15–16፣ 18)።

የክርስቶስ አፍቃሪ ደቀመዛሙርት እንደዚህ አይነት በረከት እንዲኖር 
ለሌሎች እና ለራሳቸው ይፀልያሉ እና ይጥራሉ። ከመጽሐፈ ሞርሞን 
ፅሁፎች እና፣ አብዛኞቻችን ባለን የግል ተሞክሮዎች፣ የደስታ ስጦታን 
ማግኘት እንደሚቻል እናውቃለን። የደስታ መንገድ በደንብ የተመላከተ 
እንደሆነ እናውቃለን። ከአዳኝ ጉብኝት በኋላ በኔፊያውያን እንደሆነው፣ 
“የእግዚአብሔር ፍቅር” በልባችን ካልሰረፀ በቀር፣ ደስታን ማግኘት 
ቀላል እንዳልሆነም እናውቃለን።

ያ ፍቅር በኔፋውያን ልብ ውስጥ ነበር ምክንያቱም ያ እንዲቻል 
የሚያደርገውን ህግ ጠብቀው ነበርና። ተወዳጁ የሰማይ አባታችንን 
ከልብ በመነጨ ተማፅኖ በሚጀምረው፣ በቅዱስ ቁርባን ፀሎት ውስጥ ያ 

ህግ በአጭሩ ይገኛል። ከልብ በተሞላ እምነት እና ለግል አዳኛችን ባለን 
ጥልቅ ፍቅር እንፀልያለን። በላያችን ላይ ስሙን ለመውሰድ፣ እርሱን 
ለማስታወስ፣ እና ትእዛዛቱን ሁሉ ለመጠበቅ ከልባችን እንወስናለን። 
በአጠቃላይ፣ መንፈስ ቅዱስ፣ ሶስተኛው የስላሴዎች አባል፣ ለልባችን 
ስለ አብ እና ስለ ተወዳጅ ልጁ እንዲመሰክርልን በእምነት እንጥራለን። 
(ት እና ቃ 20፡77፣ 79ተመልከቱ።)

በመንፈስ ቅዱስ አጣማሪነት፣ የሰማይ አባታችን እና የጌታ የኢየሱስ 
ክርስቶስን ፍቅር እንድንፈልግ እና እንቀበል ዘንድ ልቦቻችን ሊቀየሩ 
ይችላሉ። ፍቅሩ በልባችን ያለውን ስሜት የማጣት መንገድ ቀላል 
እንደሆነ ሁሉ፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር ወደ ልቦቻችን የማስገባት 
መንገድም ቀላል ነው። ለምሳሌ፣ አንድ ሰው ለሰማይ አባት መፀለይን 
መቀነስ ወይም ሙሉ አስራት ላለመክፈል ወይም የእግዚአብሔርን ቃል 
መመገብ ለማቆም ወይም ድሆችን እና እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ችላ 
ለማለት ይወስን ይሆናል።

የጌታን ትእዛዛት ላለመጠበቅ የሚደረግ ማንኛውም ምርጫ መንፈስ 
ቅዱስ ከልባችን እንዲለቅ ምክንያት ሊሆን ይችላል። በዛ እጦት፣ ደስታ 
ይቀንሳል።

ለምናፈቅራቸው ሰዎች የምንፈልገው ደስታ በእነርሱ ምርጫዎች 
ላይ የተወሰነ ነው። ልጅን፣ የቤተክርስቲያን አዲስ ምእመን፣ ወይም 
ጓደኞቻችንን እንደምናፈቅራቸው ሁሉ፣ መንፈስ ቅዱስ እንዲነካቸው 
እና ልባቸውን ይቅር ዘንድ ብቁ ለመሆን ትእዛዛትን አንዲጠብቁ 
ልናስገድዳቸው አንችልም።

መስጠት የምንችለው የተሸለ እርዳታ ቢኖር የምናፈቅራቸው ሰዎች 
የእራሳቸውን ምርጫዎች እንዲቆጣጠሩ በሚመራቸው ማንኛውም ነገር 
ነው። እናንተ ማቅረብ በምትችሉት ግብዣ አልማ ያንን አድርጎታል።

“በጌታ ፊት እራሳችሁን ትሁት ታደርጉ ዘንድ፣ እናም ቅዱስ ስሙን 
ትጠሩ ዘንድ፣ እናም ያለማቋረጥ እንድትተጉ እንዲሁም እንድትፀልዩ፣ 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል ዕ ክ ት ፣  ጥ ር  2 0 1 6  ( እ . አ . አ )

ለምናፈቅራቸው 
ሰዎችደስታ

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ
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ከሚቻላችሁ በላይም እንዳትፈተኑም፣ እናም ትሁት፣ የዋህ፣ ታዛዥ፣ 
ታጋሽ፣ ፍቅር የሞላባችሁ፣ እና ፅኑ መከራን ቻይ በመሆን በመንፈስ 
ቅዱስ የምትመሩ ሁኑ፤

“በጌታ እምነት ይኖራችሁ ዘንድ፤ ዘለአለማዊ ህይወትን ለመቀበል 
ተስፋ የሞላባችሁ፤ በመጨረሻው ቀን ከፍ እንድትሉና ወደ እረፍቱም 
እንድትገቡ የእግዚአብሔር ፍቅር ሁል ጊዜም በልባችሁ ይሁን” (አልማ 
13:28–29)።

የምታፈቅሯቸው ሰዎች የዘለአለማዊ ደስታ መንገድን በመምረጥ 
አነሳሹን ግብዣ እንዲቀበሉ እፀልያለሁ።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

በህይወት ውስጥ የሚሰማን ደስታ በምናደርጋቸው ውሳኔዎች ላይ 

የተወሰኑ እንደሆኑ ፕሬዘዳንት ኤይሪንግ ያስተምራሉ። ይህንን መልእክት 

ስትወያዩ፣ ወደዚያ የደስታ መንገድ እንዲመሩን ለማድረግ መምረጥ 

የምንችላቸውን ፕሬዘዳንት ኤይሪንግ የጠቀሱት ነገሮች (እንደ ፀሎት፣ 

መስራት፣ እምነትን መለማመድ፣ እና ከልባችን እራሳችንን መስጠት) 

ላይ ትኩረት ለማድረግ አስቡ። ወደ “የማያልቅ ደስታ መንገድ” በተሻለ 

ሊመሯቸው እንዲችሉ ማድረግ የሚፈልጉትን ሁለት ወይም ሶስት 

ድርጊቶችን እንዲፅፉ የምታስተምሯቸውን ሰዎች መጋበዝ ትችላላችሁ።

ወጣቶች

ወደ ደስታ የሚመሩ ድርጊቶች

ፕሬዘዳንት ኤይሪንግ እንዲህ ያስተምራሉ “ለምናፈቅራቸው ሰዎች 

የምንፈልገው ደስታ በእነርሱ ምርጫዎች ላይ የተወሰነ ነው።”

ምርጫዎች ሊያመጡ ስለሚችሉት ተፅእኖ ከኔፊ፣ ላማን፣ እና 

ልሙኤል ምሳሌዎች ማንበብ ትችላላችሁ። ላማን እና ልሙኤል 

አጉረመረሙ እና ትእዛዛትን መጠበቅ አልፈለጉም ነበር ( 1ኛ ኔፊ 

2:12ተመልከቱ)። በውጤቱም፣ እነርሱ እና ትውልዳቸው ተረግመዋል 

እናም ከጌታ እይታ ተወግደዋል ( 2ኛ ኔፊ 5:20–24ተመልከቱ)። ኔፊ 

ትእዛዛትን ለመታዘዝ መረጠ ( 1ኛ ኔፊ 3:7)፣ እና በዚያ ምክኒያት፣ እርሱ 

እና ህዝቦቹ “በደስታ ኖሩ” (2ኛ ኔፊ 5፡27)።

ፃዲቅ እና ደስተኛ ለመሆን መምረጥ ትችላላችሁ። ነገር ግን አሁንም 

በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች ወደ ስቃይ እና ምቾት አልባነት የሚመሩ ደካማ 

ምርጫዎችን ያደርጉ ይሆናል። እነዚያ ውሳኔዎችን የሚያደርጉት እነርሱ 

ሲሆኑ፣ የእናንተ ምሳሌ ምርጫዎቻቸውን መልካም በማድረግ አስተዋፅኦ 

ሊኖረው ይችላል። የእናንተ ምርጫዎች ለሌሎች ደስታን እንዴት 

ሊያመጡ ይችለሉ? በአውንታዊ መልኩ በዙሪያቹ ያሉ ሰዎች ላይ ተፅእኖ 

ማድረግ እና ደስታ እንዲሰማቸው መርዳት የምትችሉባቸውን የተለያዩ 

መንገዶች ከቤተሰባችሁ ጋር ተወያዩ።

ልጆች

የቅንነት መሞከሪያ

ኢየሱስ በአሜሪካ ውስጥ ህዝቦችን ሲጎበኝ፣ እርስ በእርስ እንዲዋደዱ 

እና ቅን እንዲሆኑ አስተምሯል። ኢየሱስን ለመከተል እና ሌሎችን 

ለመውደድ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? የሚከተሉት ጥቂት ሀሳቦች ናቸው። 

እያንዳንዱን መሞከሪያ ስታልፉ ምልክት አድርጉበት።

□ ያዘነን ሰው ማቀፍ እችላለሁ።

□ በሚስጥር አንድ ሰው ማገልገል እችላለሁ።

□ ቅን ስለመሆን የኮንፈራንስ ንግግር ማንበብ ወይም መመልከት እችላለሁ።

□ ለቤተሰቤ የህፃናት ክፍል መዝሙርን መዘመር እችላለሁ።

□ ብቸኛ ለሚመስል ሰው ፈገግታን ማሳየት እችላለሁ።

□ ________________________________________ እችላለሁ።

□ ________________________________________ እችላለሁ።
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የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ማ ስ ተ ማ ሪ ያ  መ ል እ ክ ቶ ች ፣  ጥ ር  2 0 1 6  ( እ . አ . አ )

በ 1995 (እ.አ.አ) ውስጥ በአጠቃላይ 
የሴቶች መረዳጃ ስብሰባ፣ ፕሬዘዳንት 

ጎርደን ቢ ሂንክሊ (1910- 2008 እ.አ.አ) 
ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ሲያነቡ “ቤተሰብ፤ 
ለአለም አዋጅ፣” ቦኒ ኤል ኦስካርሰን፣ 
አጠቃላይ የወጣት ሴቶች ፕሬዘዳንት 
እንዲህ፣ ብለዋል፤ “ለዚህ የመገለጥ 
መዝገብ ግልፅነት፣ ቀላልነት፣ እና እውነታ 
አመስጋኝ ነን እናም ዋጋ የምንሰጠው 
ነው። . . . በቤተሰብ ላይ ያለው አዋጅ 
ለአለም ፍልስፍና ፍርድ ለመስጠት 
መመዘኛችን እየሆነ መጥቷል፣ እና የቀረቡት 
መርሆዎች. . . ከዛሬ 20 አመት በፊት 
በእግዚአብሔር ነብይ ለእኛ ሲሰጠን እውነት 
እንደነበሩት ሁሉ ዛሬም እውነት እንደሆኑ 
እመሰክራለሁ።” 1

ካሮል ኤም ስቴፈንሰ፣ አጠቃለይ 
የሴቶች መረዳጃ ፕሬዘዳንት እንዲህ በማለት 
በተጨማሪ ተናግረዋል፣ “ከቤተሰብ 
አዋጅ ውስጥ፣ የሚከተለውን እንማራለን፣ 
‘በቅድመ ሟችነት አለም ውስጥ፣ የመንፈስ 
ወንድ እና ሴት ልጆች እግዚአብሔርን 
እንደ ዘለአለማዊ አባታቸው ያውቁ እናም 
ያመልኩት ነበር’ 2 . . .

“. . . እያንዳንዳችን በእግዚአብሔር 
ቤተሰብ ውስጥ እንካተታለን እና ተፈላጊዎች 
ነን።” 3

ቤተሰብ፤ ለአለምየተላለፈአዋጅ

ወላጆች ቤታቸውን እና ቤተሰቦቻቸውን 
መጠበቅ ያለባቸው ጊዜ ላይ ነው 
የምንኖረው። “ቤተሰብ፤ ለአለም አዋጅ” 
ሊመራን ይችላል።

ተጨማሪ ጥቅሶች
ሞዛያ 8:16–17;  
ትምህርት እና ቃልኪዳኖች 1:38

ህያው ታሪኮች
“ከታኦ ዩአን ታይዋን ካስማ፣ ከታኦ ዩአን 

ሶስተኛ አጥቢያ፣ ሊ ሜይ ቼን ሆ እንዳሉት 
ኣዋጁ የቤተሰብ ግንኙነቶች መለኮታዊ ባህሪ 
የሆኑትን እንደ እምነት፣ ትእግስት፣ እና 
ፍቅር ለማዳበር እንደሚረዱ መማራቸውን 
ተናግረዋል። ‘በአዋጁ መሰረት እራሴን 
ለማሻሻል ስሞክር፣ የእውነተኛ ደስታ 
ተሞክሮ ሊኖረኝ ይችላል፣’ ብለዋል።” 4

አዋጁ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲነበብ 
በቦታው የነበሩ እና ከዛ በኋላም በአጠቃላይ 
የሴቶች መረዳጃ አመራር እንደ አማካሪ 
ያገለገሉት፣ባርባራ ቶምሰን፣ እንዲህ 
ብለዋል፤ ያላገባሁ ስለሆንኩኝ እና 
ምንም ልጆች ስላልነበሩኝ ይህ (የቤተሰብ 
አዋጅ) ከእኔ ጋር ብዙ ግንኙነት ያለው 
አልመሰለኝም ነበር። ነገር ግን ወዲያውም 
እንዲህ አሰብኩኝ ‘ይህ እኔንም የሚመለከት 

ነው። እኔ የቤተሰብ አባል ነኝ። እኔ የሴት 
ልጅ፣ እህት፣ አክስት፣ የወንድም ወይም 
የእህት ልጅ፣ የአጎት ወይም የአክስት 
ልጅ እና የልጅ ልጅ ነኝ። ከቤተሰቤ 
በህይወት ያለሁ ብቸኛው አባል ብሆን 
እንኳ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰብ አባል 
ነኝ።’” 5

ማስታወሻዎች
 1. ቦኒ ኤል ኦስካርሰን “Defenders of the Family 

Proclamation,” Liahona, ግንቦት 2015 
(እ.አ.አ), 14–15.

 2. “ቤተሰብ፤ ለአለም አዋጅ,”Liahona, ህዳር 2010 
(እ.አ.አ), 129።

 3. ካሮል ኤም ስቴፈንስ, “The Family Is of God,” 
Liahona, ግንቦት 2015 (እ.አ.አ), 11.

 4. ኒኮል ሴይሙር፣ “‘The Family: A 
Proclamation to the World’ reaches 
10- Year Milestone, Liahona, ህዳር 2005 
(እ.አ.አ), 127.

 5. ባርባራ ቶምሰን, በ Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011 እ.አ.አ), 148.
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በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ እሹ። የቤተሰብን አስተምሮት 
መረዳት በሴቶች የቤት ለቤት ትምህርት ምክንያት የምትንከባከቧቸውን የሚባርከው እንዴት ነው? 
ለተጨማሪ መረጃ ወደreliefsociety.lds.orgሂዱ

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ

ይህን አስቡበት
እንዴት ነው “ቤተሰብ፤ ለአለም አዋጅ” 
ለእኛ ጊዜ የሚሆን መዝገብ የሆነው?


