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“ሀላፊነታችን በመለስተኛ አቋም ላይ ያሉትን ወደ ብቁነት፣ 
ከውድቀት ወደ ውጤተኛነት ከፍ ለማድረግ ነው፣” ብለው 
ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን አስተምረዋል። “ስራችንም 

እኛ ከምንችለው በላይ የተሻልን ለመሆን ነው። እግዚአብሔር ከሰጠን 
ስጦታዎች ሁሉ ታላቅ ከሆኑት አንዱ እንደገና በመጣር መደሰት ነው፣ 
ምንም ውድቀት የመጨረሻ መሆን የለበትምና።” 1

የአዲስ አመት ምፅዓትን ከውሳኔ እና ከአላማዎች እናገናኛለን። 
ለመሻሻል፣ ለመቀየር፣ እና እንደገና ለመጣርም እንወስናለን። ምናልባት 
እንደገና ለመጣር የምንችልበት አስፈላጊ መንገድም ፕሬዘደንት ሞንሰን 
“የንስሀ ስጦታ” ብለው የሚጠሩትን በማቀፍ ነው። 2

የቤተክርስቲያኗ ፕሬዘደንት ከሆኑ በኋላ ካሏቸው በተመረጡት 
በሚቀጥሉት ምንባብ ውስጥ፣ ፕሬዘደንት ሞንሰን “ለኃጢያቶቻችን 
ስርየት ለማግኘት፣ እና ልባችን ይነጹ ዘንድ፣ የክርስቶስን የኃጢያት 
ክፍያ ደም እንድንጠቀም” መክረውናል። 3

የምህረት ታዕምራት

“ህላችንም ትክክል ያልሆኑ ምርጫዎችን አድርገናል፡ እንደዚህ 
አይነት ምርጫዎችን ያላስተካከልን ከሆንን፣ ይህን ለማድረግ 
የሚቻልበት መንገድ እንዳለ አረጋግጥላችኋለሁ። ሂደቱ ንስሃ ይባላል። 
ስህተታችሁን እንድታስተካክሉ እለምናችኋለሁ። አዳኛችን ለእናንተ 
እና ለእኔ ያንን የተባረከ ስጦታ ሊሰጠን ሞተ። መንገዱ ቀላል ባይሆንም፣ 
የተስፋ ቃሉ እውነት ነው፥ ‘ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን እንደ 
አመዳይ ትነጻለች’ [ኢሳይያስ 1፥18]። ‘እናም እኔ፣ ጌታ፣ በምንም 
አላስታውሳቸውም’ [ት. እና ቃ. 58፥42]። የዘለአለም ህይወታችሁን 
በአደጋ ላይ አትጣሉ። ኃጢያት ከሰራችሁ፣ የምትመለሱበትን 
ወዲያው ከጀመራችሁ፣ ጣፋጯን ሰላም እና ከምህረት ታዕምራት ጋር 
የምትመጣውን ደስታ ወዲያው ታገኛላችሁና።” 4

ወደ መንገዱ ተመለሱ

“ምንም እንኳን በብልኃት መምረጣችን አስፈላጊ ቢሆንም፣ የሞኝ 
ምርጫዎችን የምናደርግበት ጊዜዎች አሉ። በአዳኙ የተሰጠ የንስሃ 
ስጦታ ወደምንሻው የሰለስቲያል የክብር ደረጃ ወደሚያመራው መንገድ 
መመልስ እንድንችል የመንገድ ድባባችንን ለማስተካከል ያስችለናል።” 5

የመመለሻው መንገድ

“ማናችሁም በመንገዳችሁ የተደናቀፋችሁ ብትሆኑም፣ መመለሻ 
መንገድ እንዳለ አረጋግጥላችኋለሁ። ሂደቱ ንስሃ ይባላል። ምንም እንኳን 
መንገዱ ከባድ ቢሆንም፣ የዘላለም መዳናችሁ በእሱ ላይ የተመረኮዘ 
ነው። ከዚህ በላይ ለጥረታችሁ ብቁ ለመሆን የሚችል ምን አለ? በሙሉ 
ንስሃ ለመግባት የሚያስፈልጉትን ደረጃዎች ለመውሰድ እዚህና አሁን 
እንድትወስኑ እማጸናችኋለሁ። ይህንን ቶሎ ባደረጋችሁ ጊዜ ኢሳይያስ 
የተናገረውን ሰላም፣ ጸጥታና መታመን ቶሎ ትለማመዳላችሁ [ 
ኢሳይያስ 1፥18ተመልከቱ]።” 6

ሰዎች ለመለወጥ ይችላሉ

“ሰዎች መለወጥ እንደሚችሉ በአእምሮአችን ማሰብ ይኖርብናል። 
መጥፎ ልምዶችን መተው ይችላሉ። ከመተላለፎች ንሰሀ መግባት 
ይችላሉ። የክህነት ስልጣንን በብቁነት መሸከም ይችላሉ። እናም ጌታን 
በትጋት ማገልገል ይችላሉ።” 7

እንደገና ንጹህ መሆን

“በህይወታችሁ የተሳሳተ ምንም ነገር ቢኖር፣ እናንተ የምትወጡበት 
የተከፈተ መንገድ አላችሁ። ምንም ጻድቅ ያለሆነውን አቁሙ። ከኤጲስ 
ቆጶሳችሁ ጋር ተነጋገሩ። ችግሩ ምንም ቢሆን፣ በትክክለኛ ንስሀ በኩል 
ለመስተካከል ይችላል። እንደገና ንጹህ ለመሆን ትችላላችሁ፡” 8

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል ዕ ክ ት ፣  ጥ ር  2 0 1 8  ( እ . አ . አ )
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የአዳኝ አስፈላጊ ሚና

“ለ[ደህንነት] እቅድ ወሳኝ ክፍል የሆነው አዳኛችን፣ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ነው። ያለ እርሱ የኃጢያት ክፍያ፣ ሁሉም ነገር ጠፊ ነበር። 
በእርሱ እና በተልእኮው ማመን ብቻ ግን በቂ አይደለም። መስራት እና 
መማር፣ መሻት እና መፀለይ፣ ንሰሀ መግባት እና መሻሻል አለብን። 
የእግዚአብሔርን ህግጋት ማወቅ እና መኖር አለብን። የእርሱን አዳኝ 
ስርአቶች መቀበል አለብን። ይህንን በማድረግ ብቻ እውነተኛ፣ 
ዘለአለማዊ ደስታን እናገኛለን።” 9

ማስታወሻዎች
1. “The Will Within፣” Ensign፣ ግንቦት 1987 (እ.አ.አ)፣ 68።
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ከዚህ መልእክት ማስተማር

ሁላችንም ፍጹም አይደለንም—በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ 

በኩል እንዲቻል በሚደረገው የንስሀ ስጦታ ብቻ ነው ከኃጢያት ንጹህ 

ለመሆን እና ህይወታችንን ለማሻሻል የምንችለው። ከምታስተምሯቸው 

ጋር ንስሀ በመግባት እንዴት “መንገዳችንን ለማስተካከል” እንደምንችል 

ተወያዩበት። በህይወታቸው ባደረጉት ጥሩ ለውጥ በኩል ወደ ሰማይ አባት 

እና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅርብነት ተሰምቷቸዋልን? የምታስተምሯቸውን 

ለአዲሱ አመት መንፈሳዊ ውሳኔዎችን እንዲጽፉ እና ለጓደኛ፣ ለባለቤት፣ 

ወይም ለሌላ የቤተሰብ አባል ውሳኔውን በማከናወን ተጠያቂነት 

እንዲኖራቸው ጋብዟቸው።

ወጣቶች

ንስሀ ለመግባት ጥብቅ ውሳኔ

ፕሬዘደንት ሞንሰን እንደገለጹት፣ “ሀላፊነታችን በመለስተኛ አቋም ላይ 

ያሉትን ወደ ብቁነት፣ ከውድቀት ወደ ውጤተኛነት ከፍ ለማድረግ 

ነው። ስራችንም እኛ ከምንችለው በላይ የተሻልን ለመሆን ነው።” ብዙ 

ሰዎች ጥርን እቅዶችን እና የመሻሻል ውሳኔዎችን ለማድረግ፣ በተጨማሪ 

ፈገግ ለማለት፣ ጤንነት የሚያመጣ ምግብን ለመመገብ፣ ወይም አዲስ 

ችሎታን ለመማር ይመርጣሉ። እነዚህ እቅዶች ወደተሻለ ወደመሆን 

እንድንቀየር ሊረዱን ቢችሉም፣ ለመቀየር ከሁሉም በላይ የሚሻለው 

ንስሀ በመግባት ነው።

ንስሀ መግባት ከባድ ቢሆንም፣ ይህም ስጦታ ነው! ለኃጢያቶቻችን 

ንስሀ በመግባት በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ስንመካ፣ ለማደግ እና ለመሻሻል 

እንችላለን። ፕሬዘደንት ሞንሰን እንዳሉት፣ “ለ[ደህንነት] እቅድ ወሳኝ 

ክፍል የሆነው አዳኛችን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያለ እርሱ የኃጢያት 

ክፍያ፣ ሁሉም ነገር ጠፊ ነበር።” ንስሀ በመግባት በኩል፣ ከኃጢያታችሁ 

ንጹህ ለመሆን ለመታጠብ እና በተጨማሪ እንደ እርሱ ለመሆን ለመሻሻል 

ትችላላችሁ።

እንደ አዳኝ ለመሆን የሚያግዳችሁ ነገሮችን አስቡበት። ቋንቋችሁን 

ነውን? ጓደኞቻችሁን ወይም ቤተሰባችሁን አያያዝስ? ለመሻሻል 

የምትችሉትን ካሰባችሁበት በኋላ፣ ለሰማይ አባት ጸልዩ እናም ለመቀየር 

ያላችሁን ፍላጎት ግለጹ። በኃጢያት ክፍያው ሃይል በኩል ኢየሱስ ክርስቶስ 

ድካማችሁን ለማሸነፍ ሊረዳችሁ እንደሚችል አስታውሱ። ፕሬዘደንት 

ሞንሰን እንዳስተማሩት፣ “በአዳኛችን የተሰጠው የንስሀ ስጦታ መንገዳችንን 

እንድናስተካከል ያስችለናል።”

የአዲስ አመት እቅዶች ለማደግ ሊረዱን ቢችሉም፣ ለመለወጥ ከሁሉም 

በላይ የሚቻለው ንስሀ በመግባት በኩል ነው።

ደግሞም “Eight Myths about Repentance” በ 

lds .org/ go/ 1186 ተመልከቱ።

ልጆች

ንስሀ ስጦታ ነው

የንስሀ ስጦታ ለማየት ወይም ለመንካት የምትችሉት ስጦታ አይደለም። 

በምትክ፣ ይህም የሚሰማችሁ ስጦታ ነው። ይህም ማለት ትክክለኛ 

ያልሆነ ምርጫ ስናደርግ፣ ንስሀ ለመግባት እና ሰላምና ደስታ እንደገና 

ይሰማን ዘንድ እንችላለን።

የሰማይ አባት እና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሀ ለመግባት ሁልጊዜም 

ይረዱናል። ከእያንዳንዱ የንስሀ ደረጃዎች ጋር አብረው የሚሆኑ ስዕሎችን 

ሳሉ።

ጸጸት ይሰማናል።

ወደ ሰማይ አባት እንጸልያለን፣ ምን እንደነበረ እንነግረዋለን፣ እናም 

በሚቀጥለው ጊዜ የተሻለ ምርጫ ለማድረግ እንዲረዳን እንጠይቀዋለን።

ይቅርታ እንጠይቃለን እናም ለማሻሻል እንጥራለን።

ሰላም ይሰማናል እናም ምህረት እንደተሰጠን እናውቃለን።
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“ማገልገል” ለሌላ ምቾት እና ደስታ 
የሚጨምር አገልግሎት መስጠት፣ 

መንከባከብ፣ ወይም እርዳታ መስጠት ነው። 
የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት ማስተር፣ 
የምንጎበኛቸውን የምናገለግልበት መንገዶች 
ስለማግኘት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉንም 
አገልግሏል—በማንኛውም ጊዜ እና 
በማንኛውም ቦታ። አምስት ሺህ መግቧል፣ 
ማርያምን እና ማርታን በወንድሟቸው ሞት 
ጊዜ አፅናንቷል፣ እናም ወንጌሉን በውሀ 
ጉድጓድ አጠገብ ለሴቷ አስተምሯል። ይህን 
ያደረገው በልባዊ ፍቅሩ ምክንያት ነው።

የእርሱን ምሳሌ በመከተል፣ እንደ የሴቶች 
የቤት ለቤት ጉብኝት አስተማሪዎች፣ ፍቅር 
ለምናደርጋቸው ሁሉ መሰረት እንደሆነ 
በማስታወት፣ የምንጎበኛቸውን እያንዳንዷን 
ሴቶች ለማወቅና ለማፍቀር እንችላለን። 
እርሷን ለማገልገል እና እምነቷን ለማጠናከር 
እንዴት መርዳት እንደምንችል ለማወቅ 
መነሳሻ ለማግኘት ስንጸልይ፣ “መላእክት 
የእኛ ተገናኚዎች ከመሆን አይገደቡም።” 1

ከእርሷ ጋር በማንኛውም ጊዜ፣ በማንኛውም 
ቦታ፣ በማንኛውም መንገድ ተገናኙ

በ1842 (እ.አ.አ) የሴቶች መረዳጃ 
ማህበር ከተደራጀበት እስከ አሁን ድረስ፣ 
ሴቶችን ማገልገል ህይወቶችን ባርኳል። 
ለምሳሌ፣ የ82 አመት መበለት፣ ጆአን 
ጆንሰን፣ እና የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት 
አስተማሪ ጓደኛቸው 89 አመት የሆናቸውንና 
የሳምባ በሽታ ያለቸውን ጎሬቤታቸውን 
ይጎበኙ ነበር። ጎረቤታቸው በወር አንዴ 
ብቻ ይፈልጓቸው እንዳልነበር ተመለከቱ፣ 
ስለዚህ በየቀኑ በግል ወይም በስልክ 
ይጠይቋቸው ጀመሩ።

ለሌሎች የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት 
አስተማሪዎች፣ ማበረቻቻ የሚሰጥ የስልክ 
መልእክት ወይም ኢሜል መላክ ለእህት 
በዚያ ወር ከሁሉም በላይ የሚሻል ነገር 
ሊሆን ይችላል። የግል ግንኙነት ማድረግ እና 
በፍቅር ጸባይ ማድመጥ የሴቶች የቤት ለቤት 
ጉብኝት ትምህርት ዋና ክፍል ነው። የዚህ 
ዘመን ቴክኖሎጂ እና በዘመን የሚከበረው 
የፊት ለፊት ጉብኝት ይህን በማንኛውም 
ጊዜ፣ በማንኛውም ቦታ፣ እና በብዙ 

መንገዶች ለማከናወን ይረዳናል። 2 ይም 
ኢየሱስ እንደሚያገለግለው ማድረግ ነው።

ማስታወሻዎች
1. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith [2007 (እ.አ.አ)]፣ 454።
2.  Handbook 2: Administering the Church 

(2010)፣ 9.5.1 ተመልከቱ።

ይህን አስቡበት
እንደ የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት “ምን 
ሊቆጠር ይችላል” ስለሚለው ማሰባችንን ለማቆም 
እና በምትኩም እያንዳንዷ እህት ከሴቶች የቤት 
ለቤት ጉብኝት አስተማሪዎቿ በምትፈልግበት ላይ 
እንዴት ለማትኮር እንችላለን።
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የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት ማስተር ስለአገልግሎት ነው። ኢየሱስ በማንኛውም ጊዜ እና በማንኛውም ቦታ 
አገልግሏል። እኛም እንዲህ ለማድረግ እንችላለን።

ማገልገል
በልዩ መልእክት ይልቅ፣ በእያንዳንዱ ወር 
ይህ ገጽ እርስ በራስ በውጤታማ ሁኔታ 
ለማገለገል የሚረዳን የተለያየ መሰረታዊ 
መርሆ ይይዛል። ስትጸልዩ እና መንፈሳዊ 
መነሳሻ ስትፈልጉ፣ እያንዳንዷ እህት 
የሚያስፈልጋትን መንፈሳዊ መልእክት እና 
አገልግሎት ለማወቅ ትችላላችሁ።

እምነት ቤተሰብ እርዳታ


