የአፍሪካ ደቡብ ምስራቅ
ክልል እቅድ 2019 (እ.አ.አ)

ዕይታ

በሰማይ አባት እና በልጁ
ኢየሱስ ክርስቶስ እና
በኃጥያት ክፍያው
ላይ እምነትን ማሳደግ

እርስ በራስን
አፍቅሩ፣ አገልግሉ እናም ተንከባከቡ

ሌሎችን በተሻለ ለማገልገል
ራሳችሁን ቻይ ሁኑ

በልባችን እና በቤታችን ውስጥ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የምንቀየርበትን
ጥልቅ ማድረግ እና ቤተክርስቲያኗን በተረጋገጠ መሰረት ላይ መመስረት

በቤት እና በቤተክርስቲያኗ ውስጥ የሰንበት ቀን ማክበርን ማሻሻል
“በእኔና በእናንተ ዘንድ ለልጅ ልጃችሁ ምልክት ነውና ሰንበቶቼን ፈጽሞ ጠብቁ።” - ዘፀአት 31፥13
አባላት በሙሉ በብቁነት የቤተመቅደስ መግቢያ ፈቃድ አላቸው እና በቤተመቅደስ ስራ ይሳተፉ።
“[የቤተመቅደስን] በረከቶች ለመቀበል ምንም መስዋዕት ታላቅ አይደለም፣ ምንም ዋጋ ከባድ አይደለም፣ ምንም ትግል በጣም
አስቸጋሪ አይደለም።” - ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን
መፅ ፈ ሞርሞንን በየቀኑ አንብቡ።
“የመፅሐፈ ሞርሞን እውነቶች ለመፈወስ፣ ለማፅናናት፣ ለማሳደስ፣ ለመርዳት፣ ለማጠናከር፣ እና ነፍሳችንን ለማስደሰት ይል
አለው።” - ፕሬዘደንት ራስል ኤም. ኔልሰን
በአገልግሎት አብራችሁ እና እርስ በራስ የምትጠናከሩ ሁኑ
“…ቤተክርስቲያኗን ዘወትር መጠበቅ፣ እና እነርሱን መርዳትና ማጠንከር ነው፤”- ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 20፥53
አንድ በአንድ፣ ተሳታፊ ያልሆኑትን ለማዳን ጣሩ
“ለእነዚህ አይነት ለማገልገል መቀጠል አለባችሁ…እናም እፈውሳቸዋለሁ” - 3 ኔፊ 18፥32
ወንጌልን ከእኛ እምነት አባል ካልሆኑ ሌሎች ጋር ያካፍሉ
“አንድም ነፍስ ቢሆን እንኳን ወደ እኔ ዘንድ ብታመጡ፣ በአባቴ መንግስት ከእርሱ ጋር ደስታችሁ እንዴት ታላቅ
ይሆናል።” - ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 18፥15
ታማኝ አስራት እና በቸርነት የጾም በኩራት ክፈሉ።
“በቤቴ ውስጥ መብል እንዲሆን አሥራቱን ሁሉ ወደ ጎተራ አግቡ … በዚህ ፈትኑኝ” - ሚልክያስ 3፥10
ለመስራት የግል ላፊነትን ውሰዱ እና ራስን ቻይ ሁኑ።
“ራስን መቻል ለግል እና ለቤተሰብ በህይወት አስፈላጊ የሆኑትን መንፈሳዊ እና ምድራዊ ፍላጎቶችን ለመስጠት ያለ ችሎታ፣
የልብ ውሳኔ፣ እና ጥረት ነው።” - Handbook 2, 6.1.1
“የሚያድጉትን ትውልዶች” በሙሉ ጊዜ ወንጌል ሰባኪነት በሚያገለግሉበት ውጤታማ እንዲሆኑ በተሻለ መንገድ ማዘጋ ት።
“ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ።”—ማርቆስ 16፥15

“በቤተክርስቲያኗ ውስጥ የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ
ወደ ቤተመቅደስ ይመራሉ።”
- ፕሬዘደንት ራስል ኤም. ኔልሰን

“ስለመጨረሻው በማሰብ ምሩ።”
- ፕሬዘደንት ራስል ኤም. ኔልሰን

ተግባራዊ ማድረግ እና እድገትን መመዘን
ግለሰቦች እና
ቤተሰቦች፥

ከክልል እቅድ ጋር የሚስማማ አላማ እንዲኖራቸው እና ከዚያም እነዚህን ለማከናወን እንዲሰሩ ይጋበዛሉ።

የአገልግሎት
ወንድሞች
እና እህቶች

የሚያገለግሉትን በጸሎት—እና በመንፈስ አመራር መሰረት—በመጋበዝ እና ከዚህ የክልል እቅድ ውስጥ በሚገኙ አላማዎች
እነርሱን በመርዳት ያጠናክራሉ።

የሚቀጥሉትን የእድገት መጠቆሚያዎችን የዚህን የክልል እቅድ ተግባራዊ በማድረግ ይጠቀማሉ፥

መሪዎች፥

• የቅዱስ ቁርባን ስብሰባ ተሳታፊነት
• የቤተሰብን ስም ለቤተመቅደስ ስርዓቶች ስራ ማስገባት
• የቤተመቅደስ በረከትን የተቀበሉ ወደቤተመቅደስ መግቢያ ፈቃድ አሁንም ያላቸው አባላት
• በክህነት እና በሴቶች መረዳጃ ማህበር መሪዎች የሚደረገው የአገልግጋይ የቃል ጥያቄ
• ይሆናሉ ተብሎ የሚጠበቅባቸው ሽማግሌዎች የመልከ ጼዴቅ ክህነትን መቀበላቸው
• የሚቀየሩ ተጠማቂዎች
• በራስ መመካት ትምህርተን መፈጸም
• ይሆናሉ ተብሎ የሚጠበቅባቸው ወንጌል ሰባኪዎች የሙሉ ጊዜ የወንጌል ስብከት አገልግሎኦትን መፈጸማቸው
• ወደ ቤተመቅደስ መግቢያ ፈቃድ አሁንም ያላቸው የተመለሱ ወንጌል ሰባኪዎች

