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የሚወደን የሰማይ አባታችን ለልጆቹ ከሰጠው ስጦታዎች በሙሉ 
ታላቁ የዘላለም ሕይወት ነው (ት. እና ቃ. 14፥7 ተመልከቱ)። 
ስጦታው በእግዚአብሔር አብ እና በተወደደው ልጁ መገኛ 

ለዘላለም እንደ ቤተሰቦች መኖር ነው። በከፍተኛው የእግዚአብሔር 
የክብር ደረጃ፣  በሰለስቲያል ውስጥ፣ ብቻ ነው የቤተሰብ ሕይወት 
የፍቅር ግንኙነት የሚቀጥለው።

ሁላችንም በሚፋቀሩ ቤተሰቦች ውስጥ በደስታ ለመኖር 
ተስፋ እናደርጋለን። ለአንዳንዶቻችን ያልተለማመድነው ስሜት 
ነው- - እንደሚቻል የምናውቀው ነገር ግን ያልተገነዘብነው ስሜት 
ነው። በሌሎች ሰዎች ሕይወት ውስጥ ተመልክተነው ሊሆን ይችላል። 
ለሌሎቻችን ሞት ከልጅ፣ ከእናት፣ ከአባት፣ ከወንድም፣ ከእህት ወይም 
ከሚወዱና ከሚወደዱ አያቶች ሲለየን የቤተሰብ ፍቅር የበለጠ እውንና 
የተለየ መስሎ ታይቶናል።

ሁላችንም በጣም የወደድነውንና አሁን እንደገና ለማቀፍ 
የምንጓጓለትን የዛን የቤተሰብ አባል የሞቀ ፍቅር የሆነ ቀን በድጋሜ 
ሊሰማን እንደሚችል ተስፋ ተሰምቶናል ።

የሚወደን የሰማይ አባታችን ልቦቻችንን ያውቀዋል። የእሱ አላማ 
ደስታን ሊሰጠን ነው (2 ኔፊ 2፥25 ተመልከቱ)። እናም ለዘላለም 
የሚቀጥለውን የቤተሰብ ትስስር ደስታን ለማስቻል የልጁን ስጦታ ሰጠ። 
አዳኙ የሞትን እስራት ስለፈታ ከሞት እንነሳለን። ለሃጢያቶቻችን 
መስዋዕት ስለከፈለልን እንዲመልስ ወደ ጆሴፍ በእምነታችንና በንስሃ 
እንዲመልስ ወደ ጆሴፍ ቤተሰቦች በፍቅር ለዘላለም በሚታሰሩበት 
ለሰለስቲያል የክብር ደረጃ ብቁ መሆን እንችላለን።

እንዲሁም ኤሊያስን የክህነትን ቁልፎች እንዲመልስ ወደ ጆሴፍ 
ስሚዝ ላከው (ት. እና ቃ. 110 ተመልከቱ)። ከእነዚያ ቁልፎች ጋር 
የዕትመት ኃይል እንዲሁም የእግዚአብሔርን ታላቅ ስጦታ እንዲመልስ 
ወደ ጆሴፍ ማለትም በአንድ ላይ በታሰሩ ቤተሰቦች ውስጥ የዘላለም 

ሕይወትን ለልጆቹ መስጠት እንዲመልስ ወደ ጆሴፍ አብሮ መጣ።
ማንኛውም ወደ ምድር የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ የሚገባው ስጦታ 

ነው ። አንድ ሶስተኛ የሚሆኑት የመንፈስ ልጆቹ በመንፈስ አለም 
ስጦታውን ተቃወሙ። በቂ እምነት ከማጣታቸው የተነሳና በአመፅ 
የሰማይ አባትን የዘላለም ቤተሰቦች ደስታን ስጦታ ፈፅመው ላለማወቅ 
መረጡ።

በቅድመ ምድራዊ የመንፈስ አለም ውስጥ የነበረውን ወሳኝ 
ፈተና ላለፍነውና የሚሞት ሰውነትን ለመቀበል ብቁ ለሆንነው፣ 
የዘላለም ሕይወት ታላቁ ምርጫ አሁንም የእኛ ነው ። የተመለሰውን 
ወንጌል እንድናገኝ ከተባረክን፣ ለዘላለም ሕይወት ብቁ የሚያደርጉን 
ቃል- ኪዳኖች ከእግዚአብሔር ጋር መግባትና መጠበቅ እንችላለን። በእዛ 
አማኝነት ውስጥ እስከመጨረሻው ስንፀና፣በቤተሰብ ውስጥ ለዘላለም 
በሰለስቲያል የክብር ደረጃ ውስጥ ለመኖር ወደ ዘላለማዊ ሕይወት 
ወደሚያመራው መንገድ ላይ እዳለን መንፈስ ቅዱስ ተስፋችንንና 
መተማመናችን ያረጋግጥልናል።

ለተወሰኑት ያ ዘላለማዊ ደስታ የጠፋ ወይም እየለቀቀ ያለ ተስፋ 
ሊመስል ይችላል። ወላጆች፣ ልጆች፣ ወንድሞችና እህቶች ለዘላለማዊ 
ሕይወት ብቁ ሊያደርጋቸው የማይችል ውሳኔዎችን አድርገው 
ሊሆን ይችላል። በኢየሱስ ክርስቶስ የሃጢያት ክፍያ አማካኝነት 
ብቁ ለመሆናችሁ ግራ ልትጋቡ ትችሉ ይሆናል።

የእግዚአብሔር ነቢይ ሰላም የሚሰጠኝን ምክር አንዴ ለገሰኝ። 
የሌሎች ምርጫዎች ቤተሰባችንን በአንድ ላይ ለዘላለም እንዳይሆኑ 
ሊያግ ይችላል በማለት ተጨንቄ ነበር። አንዲህ አለ፣ “ስለተሳሳተ ችግር 
እየተጨነቅክ ነው። ለሰለስቲያል የክብር ደረጃ ብቁ ሆነክ ኑር፣ እናም 
የቤተሰብ ዝግጅቶቹ ከምታስበው የበለጠ ድንቅ ይሆናሉ።”

የግል ልምዳቸው ወይም ጋብቻቸውና ልጆቻቸው ወይም የነዚህ 
ነገሮች አለመኖር ተስፋቸው ላይ ጥላ ለጣለባቸው ሁሉ የሰማይ አባት 

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

 የዘላለም ቤተሰብ ፍቅር 
ተስፋ

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ 
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ
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እንደሚያውቅና እንደ መንፈስ ልጆቹ እንደሚወዳችሁ ምስክርነቴን 
እሰጣለው። ከዚህ ሕይወት በፊት ከእርሱና ከተወደደው ልጁ ጋር 
ስትኖሩ፣ በልቦቻችሁ ውስጥ የዘላለም ሕይወት ተስፋን አኖሩ። 
የኢየሱስ ክርስቶስ የሃጢያት ክፍያ ኃይል እየሰራና መንፈስ ቅዱስ 
እየመራ አባታችሁና የተወደደው ልጁ እንድትቀበሉት በጣም 
የሚፈልጉትን የቤተሰብ ፍቅር አሁንና ወደፊት በሚመጣው ዓለም 
ውስጥ ሊሰማችሁ ይችላል።

ለሰለስቲያል የክብር ደረጃ ብቁ ሆናችሁ ስትኖሩ፣ “የቤተሰብ 
ዝግጅቶቹ ከምታስቡት የበለጠ ድንቅ ይሆናሉ” የሚሉት የነቢይነት 
ቃል- ኪዳን የእናንተ እንደሚሆን እምሰክራለሁ ።

የዚህ መልእክት ትምህርት

የምታስተምራቸውን ሰዎች ስለዘላለማዊ ቤተሰቦች ተስፋ አመስጋኝ 

ስለሆንክበት ጊዜ በመናገር መጀመርን አስብ። ስለዘላለማዊ ቤተሰቦች 

የአመስጋኝነት ስሜት ስለተሰማቸውን ወቅት እንዲያሰላስሉ ጋብዛቸው። 

ማካፈል ከፈለጉ ጠይቃቸው። ከዛ “የቤተሰብ ዝግጅቶቹ ከምታስቡት 

ከዛ “የቤተሰብ ዝግጅቶቹ ከምታስቡት የበለጠ ድንቅ” የሚለው የነቢይ 

ቃል-ኪዳን የእነሱ እንዲሆን፣ ለመሻሻል እና ለሰለስቲያል የክብር ደረጃ 

የበለጠ ብቁ ለመሆን የሚኖሩበትን መንገዶች እንዲያስቡ ጋብዛቸው።

ወጣቶች

ዘላለማዊ ደስታን ማካፈል

ከወንጌል በጣም መልካም ከሆኑ ነገሮች መካከል አንዱ የደህንነት ዕቅድ 

እውቀት ነው። ከቤተሰባችን ጋር ለዘላለም ለመሆን ግሩም እድል 

አለን። ያ እውቀት በዓለም የመገረም ስሜት ሲሰማን ተስፋ እንዲኖረን 

ይረዳናል። ፕሬዘደንት አይሪንግ እንዳስተማሩት፣ “የሚወደን የሰማይ 

አባታችን ልቦቻችንን ያውቃል። የእርሱ አላማ ደስታን ሊሰጠን ነው  

(2 ኔፊ 2፥25ተመልከቱ)። እናም ለዘላለም የሚቀጥለውን የቤተሰብ ትስስር 

ደስታን ለማስቻል የልጁን ስጦታ ሰጠ። . . . ይህም ወደ አለም የሚመጣ 

እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ልጅ የእራሱ ለማድረግ እንዲችል ተሰጠ እድል 

ነው።”

ያ በረከት የሚሰራው በአሁን ሰዓት ለምንኖረውና በሞት ላለፉት 

ሰዎች ነው- - ነገር ግን ይህ የሚሆነው በራሳችን እርዳታ ብቻ ነው። በአሁን 

ሰዓት ቅድመ አያቶቻችን የቤተ- መቅደስ ሥነ- ስርዓቶች እነሱን በመወከል 

እንዲከናወንላቸው ስማቸውን እንድናዘጋጅ በመንፈስ ዓለም ውስጥ 

እየጠበቁን ነው ያሉት ። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ለእነሱ ስራን መስራት 

ከባድ ሊሆን ይችላል። በጣም ስራ ሊበዛብን ይችላል ወይም በተደጋጋሚ 

ቤተ- መቅደስ ለመሄድ በጣም እርቀን እንኖር ይሆና።

እንደ እድል ሆኖ ቅድመ አያቶቻችንን የምንረዳበት ሌላ መንገዶች አሉ 

እንደ የቤተሰብ ታሪክ ስራ መስራትን፣ ዝርዝር መፃፍን ወይም ወላጆቻችን 

ወደ ቤተ- መቅደስ ሲሄዱ ልጆች መጠበቅን የመሳሰሉ አሉ። በመርዳት 

ጌታን እናገለግላለን እንዲሁም በመጋረጃው ጀርባ ላሉት ሰዎች የዘለላለም 

ቤተሰብን ተስፋ እናመጣለን።

ልጆች

ቤተሰቦች ለዘላለም ናቸው

በኢየሱስ ክስቶስ የሃጢያት ክፍያ አማካኝነትና በክህነት ቁልፎች መመለስ 

ከቤተሰቦቻችን ጋር ለዘላለም መኖር እንችላለን። ሰለ ቤተሰባችሁ ምን 

ትወዳላችሁ? ቤተሰባችሁን ለማክበር ይህን የወረቀት ሰንሰለት ለመስራት 

እነዚህን ትዕዛዞች ተከተሉ።

1 አንድን ወረቀት ግማሽ በግማሽ ሁለት ጊዜ እጠፉ።

2 የታጠፉትን የወረቀት ጫፎች በእጆቹ የሚነካ አንድን ሰው ሳሉ።

3 የሳላቹትን ሰው ቁረጡት። እጆቹ የሚነኩትን የታጠፉ የወረቀት ጫፎች 

አትቁረጧቸው ።

4 ዘርጉት። ስለእያንዳንዱ የቤተሰብ አባል የምትወዱትን ነገር ፃፉ ወይም ሳሉ። 

5 ትልቅ ቤተሰብ ካላችሁ ብዙ ሰንሰለቶችን በአንድ ላይ አያይዙ!
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ፕሬዘደን ት ሩሴል ኤም. ኔልሰን፣ 
የአስራሁለቱ ሐዋርያት ምልዓተ ጉባኤ 

ፕሬዘደንት እንዲህ አሉ፣ “ባልና ሚስት እርስ 
በእርሳቸው እንዲፋቀሩና ልጆቻቸውንም 
ጨምሮ እንዲንከባከቡ ክቡር ሃላፊነት 
አለባቸው።” 1 “ቤት የእግዚአብሔር የፍቅርና 
የአገልግሎት ቤተ- ሙከራ መሆን አለበት።”

“የሰማይ አባታችን ባሎችና ሚስቶች እርስ 
በራሳቸው ታማኝ እንዲሆኑና ልጆቻቸውን 
እንዲያከብሩና ከጌታ የወረሷቸው አድርገው 
እንዲመለከቷቸው ይፈልጋል።” 2

በመጽሐፈ ሞርሞን ውስጥ ያቆብ ባሎች 
ለሚስቶቻቸው ያላቸው ፍቅር፣ ሚስቶች 
ለባሎቻቸው ያላቸው ፍቅር እና ሁለቱም 
ለልጆቻቸው ያላቸው ፍቅር ላማናውያን 
እና ኔፋውያን በአንድ ወቅት የበለጠ ፃድቅ 
ከነበሩበት ምክንያቶች አንዱ ነበር አለ 
(ያዕቆብ 3፥7 ተመልከቱ)።

ወደ ቤታችን ፍቅርና መስማማትን 
ለመጋበዝ በጣም መልካም ከሆኑ መንገዶች 
መካከል አንዱ ለቤተሰብ አባሎቻችን 
በደግነት መናገር ነው። በደግነት መናገር 
መንፈስ ቅዱስን ያመጣል። እህት ሊንዳ 
ኬ በርተን፣ አጠቃላይ የሴቶች መረዳጃ 

ቤተሰቦችን በአንድ ላይ መንከባከብ

ፕሬዘደንት ይህን እንድናስብ ጠየቁ፤ 
“እርስ በእርስ ምን ያህል ጊዜ ነው ደግ የሆኑ 
ቃሎችን የምንናገረው?” 3

ተጨማሪ ቅዱሳት መጻህፍት
ሮሜ 12፥10፤ ሞዛያ 4፥15፤ ትምህርት እና 
ቃል ኪዳኖች 25፥5

ህያው ታሪኮች
ሽማግሌ ዲ. ታድ ክርስቶፈርሰን የአስራ 

ሁለት ሐዋርያት ምልዓተ ጉባኤ እርሳቸውና 
ወንድማቸው የሚፋቀሩ የቤተሰብ ጥቅም 
ያሳደረባቸውን የልጅነት ልምዳቸውን 
አካፈሉ። እርሳቸውና ወንድማቸው ልጆች 
በነበሩበት ሰዓት፣ እናታቸው ቀኝ እጇን 
ለመጠቀም በጣም የሚያማትን የካንሰር 
ቀዶ ጥገና አደረገች። በወንድ ልጆች 
በተሞላ ቤተሰብ ውስጥ፣ ብዙ የሚተኮሱ 
ልብሶች ነበሩ ነገር ግን እናታቸው ስትተኩስ 
በተደጋጋሚ በማቆም ወደ መኝታ ክፍል 
በመሄድ ህመሙ እስኪቀንስ ታለቅስ ነበር።

የሽማግሌ ክርስቶፈርሰን አባት 
የተፈጠረውን ነገር ሲገነዘብ፣ ልብስ 
መተኮስን የሚያቀል መሳሪያ ለመግዛት በቂ 

ብር ለማጠራቀም በድብቅ ለአንድ ዓመት 
ለሚሆን ጊዜ ምሳ ሳይበላ ሄደ። ለሚስቱ 
ባለው ፍቅር በቤተሰብ ውስጥ ለወንድ 
ልጆቹ የመንከባከብ ምሳሌን አስቀመጠ። 
ስለዚህ ደግ ግንኙነት ሽማግሌ 
ክርስቶፈርሰን እንዲህ አሉ፣ “በዛን ጊዜ 
ስለአባቴ መስዋትነትና ለእናቴ ስላሳየው 
የፍቅር ተግባር አላወቅኩኝም ነበር፣ ነገር 
ግን አሁን ስለማውቅ፣ ለራሴ ‘ያም ወንድ 
ነው’ እላለው።” 4

ማስታወሻዎች
1. “ቤተሰብ፤ ለአለም የተላለፈ አዋጅ፣” Liahona፣ 

ህዳር 2010፣129 
2. ሩሴል ኤም ኔልሰን፣ “Salvation and 

Exaltation፣” Liahona፣ ግንቦት 2008 እአአ፣ 8። 
3. ሊንዳ ኬ በርተን፣ “We’ll Ascend Together፣” 

Liahona፣ ግንቦት 2015 እአአ፣ 31።
4. ዲ. ቶድ ክሪስቶፈርሰን፣ “Let Us Be Men፣” 

Liahona, ህዳር 2006፣ 46።

© 2016 በ Intellectual Reserve፣ Inc መብቶቹ በህግ የተጠበቁ። በዩ.ኤስ.ኤ የታተመ። እንግሊዘኛ የተፈቀደበት 6/16 (እ.አ.አ)። ትርጉም የተፈቀደበት 6/16 (እ.አ.አ)።  
Visiting Teaching Message August 2016 ትርጉም Amharic 12866 506

በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ እሹ። ለአለም አዋጅን 
መረዳት እንዴት እምነታችሁን በእግዚአብሔር እንድታዳብሩ እናም በጉብኝት ትምህርት በኩል 
የምትመለከትዋቸውን ሰዎች እንዴት ይባርካቸዋል? ለተጨማሪ መረጃ ወደ reliefsociety. lds. org ሂዱ

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ

ይህንአስቡበት
እርስ በእርስ መፋቀርና መንከባከብ እንዴት 
ነው መንፈስን ወደ ቤታችን የሚጋብዘው?


