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ለትንሽ ጊዜ  
ታማኝ ሁኑ

የከርትላንድ ዘመን የሚጸና አንድ ትምህርት ቢኖር መንፈሶቻችን ፅኑ ምግብ እንደሚያስፈልጋቸው 
ነው። የሚያጋጥሙንን ፈተናዎች ሁሉ ለመቋቋም ወደ ጌታ በየቀኑ ቅርብ መሆን ያስፈልገናል።

ባ
ለፈው በጋ ባለቤቴ እና እኔ የመንታ የልጅ ልጆቻችንን 

ወደ ከርትላንድ ኦሀዮ ወሰድናቸው። ይህም ወደ ሚስዮ

ን ከመሄዳቸው በፊት ከእነርሱ ጋር የምናሳልፍበት ልዩ 

እና ውድ እድል ነበር።

በእዚያ ጉብኝታችን ጊዜ፣ የነብዩ ጅሴፍ ስሚዝ እና በከርት

ላንድ ይኖሩ የነበሩትን ቅዱሳን አጋጣሚዎች በደንብ እንዲገባ

ን ለመማር ቻልን። የእዚያ የቤተክርስትያኗ የታሪክ ዘመን በ

ተለያዩ ፈተናዎች ብቻ ሳይሆን በታላቅ በረከቶች የሚታወቅ ጊ

ዜ ነበር።

በከርትላንድ ውስጥ ጌታ ይህች አለም ከዚህ በፊት አጋጥሟ

ት ከነበሩት በላይ በጣም አስደናቂ የሆኑ ሰማያዊ መገለጥን እ

ና መንፈሳዊ ስጦታዎችን ሰጠ። ስልሳ አምስት የትምህርት እ

ና ቃል ኪዳን ክፍሎች—እንዲሁም እንደ ዳግም ምፅዓት፣ እ

ርዳታ የሚፈልጉትን እንደመንከባከብ፣ እንደ ደህንነት አላማ፣ 

እንደ የክህነት ስልጣን ባለስልጣንነት፣ እንደ ጥበብ ቃል፣ እን

ደ አስራት፣ እንደ ቤተመቅደስ፣ እና እንደ ቅድስና ህግ አይነት አ

ዲስ ብርሀን እና እውቀት ያመጡ ራዕያት—የተሰጡት በከርት

ላንድና በአካባቢዋ ነበር። 1

ይህም እኩል የሌለው የመንፈሳዊ እድገት ዘመን ነበር። በ

እርግጥም፣ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚነድ እሳት ነበር። 

ከሰማይ አባታችን እና ከልጁ፣ ከአለም አዳኝ፣ ኢየሱስ ክርስቶ

ስ በተጨማሪ ሙሴ፣ ኤልያስ፣ እና ሌሎች ሰማያዊ ስዎች በዚህ 

ጊዜ መጥተው ነበር። 2

ጆሴፍ ከተቀበላቸው ብዙ ራዕዮች መካከል አንዱ “የወይራ 

ቅጠል ... ከገነት ዛፍ የተቀጠፈች፣ ለእኛ የተሰጠ የጌታ የሰላም 

መልእክት” (ለትምህርት እና ቃል ኪዳን 88መግቢያ) ብሎ የ

ጠራው ራዕይ ነበር። ይህም አስደናቂ ራዕይ የሚያነሳሳ ግብዣ 

በተጨማሪም ነበረው፣ “ወደ እኔ ቅረቡ እና ወደእናንተ እኔም 

እቀርባለሁ” (ትምህርት እና ቃል ኪዳን 88:63)። የከርትላንድ 

ቅዱሳን ወደ ጌታ ሲቀርቡ፣ የሰማይ በረከቶችን በታማኞች ራስ 

ላይ በማፍሰስ በእውነትም ወደ እነርሱ ቀረበ።

ከመጠን በላይ መንፈሳዊ ስጦታ

የእነዚህ መንፈሳዊ መገለጥ መፈጸሚያም የደረሰው በመጋ

ቢት 27፣ 1836 (እ.አ.አ.) በከርትላንድ ቤተመቅደስ በሚቀደስበ

ት ጊዜ ነበር። በእዚያ ከነበሩት አንዱ፣ ቀኑን እንደ “በዓለ ሀም

ሳ” የገለጸው፣ የ28 አመት ዊልያም ድሬፐር ነበር። እንዲህም 

ጻፈ፧ “የጌታ መንፈስ ከመጠን በላይ የሚፈስበት ጊዜ ስለነበር፣ 

በሙሉ ለመጻፍ እስክሪብቶዬ እና ለመግለፅ ምላሴ ብቁ አደሉ

ም። ነገር ግን በእዚያ የነበሩት በቋንቋ እንዲናገሩ እና ራዕይ እ

ንዲኖራቸውና መላእክትን እንዲያዩና እንዲተነብዩ፣ እና በዚህ 

ትውልድ ታውቆ የማይውቅ የደስታ ጊዜ እንዲኖራቸው ዘንድ፣ 

መንፈስ ፈሰሰ እና እንደ ሀይለኛ ነፋስ ነፈሰ እና ቤትን ሞላ ለማ

ለት እችላለሁ።” 3

እነዚህ የመንፈስ መግለጥ በቤተመቅደስ ውስጥ ለነበሩት 

ብቻ የተገለጠ አልነበረም፣ “በአካባቢው የነበሩት ህዝቦችም 

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

በፕሬዘደንት  
ዲየትር ኤፍ ኡክዶርፍ

.፣ የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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(በውስጥ ልዩ የሆኑ ድምጾችን ሰምተው፣ እና እንደ እሳት ም

ሶሶ አይነት ብርሀን በቤተመቅደስ ላይ ሲያርፍ አይተው) ጎረቤቶ

ች ሮጠው ተሰበሰቡ፣ እና በእዚያ በነበረው ተደንቀው ነበር።” 4

በኋላ የቤተክርስትያኗ ፕሬዘደንት የሆኑት ሎሬንዞ ስኖው 
(1814–1901)፣ በዚህ በተባረከ ጊዜ በከርትላንድ ውስጥ ይኖሩ 

ነበር። እንዲህም አሉ፣ “እነዚህን አስደናቂ መገለጥን ከተቀበ

ሉ በኋላ ቅዱሳንን ምንም አይነት ፈተና ሊያደናቅፋቸው የሚች

ል የለም ብሎ የሚያሳምን ነበር።” 5

ነገር ግን፣ ታላቅ መንፈሳዊ አጋጣሚዎች ከፈተናዎች እና ከ

ተቃራኒዎች ነጻ የሚያደርጉን አይደሉም። ቤተመቅደሱ ከተቀ

ደሰ በኋላ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ላይ የኢኮኖሚ ችግር መጣ፣ እና 

ከርትላንድም ይህን በጥልቅ ተሰማት። ባንክ ቤቶች ብዙዎች

ን በገንዘብ ችግር ላይ ጥለዋቸው ወደቁ። ችግርን ለማባዛት

ም፣ ወደ ከርትላንድ ከሀገራቸው ወጥተው የመጡት፣ እዚያ ከ

ደረሱ በኋላ ምን እንደሚያደርጉ ወይም እንዴት እንደሚኖሩ 

ሳያውቁ፣ ትንሽ ንብረቶች ይዘው ነበር የመጡት።

ከብዙም ጊዜ በፊት፣መስደድ ተጀመረ እና በቅዱሳን ላይም 

ለአመፅ የተነሱ ቡድኖች ተጀመሩ። የቤተክርስትያኗ  

አባሎች—እንዲሁም በቤተመቅደስ መቀደስ ጊዜ የነበሩት፣  

ለነብዩ ቅርብ የነበሩት—አመጹ እና ጆሴፍን እንደ ወደቀ ነቢይ 

አወገዙት።

በከርትላንድ ቤተመቅደስ አጠገብ ከባለቤቴ እና ከልጅ ል

ጆቼ ጋር አብሬ ስሄድ፣ እንዴት አንዳንዶች የመንፈስ መገለጥን 

በምስክርነት ከተመለከቱ በኋላ እንዴት በታማኝነት ለመቅረ

ት አለመቻላቸው እንዴት አሳዛኝ እንደሆነ አሰላስልኩበት። የ

ማያምኑትን ስድበች እና ግሰጻ ለመፅናት አለመቻላቸው እንዴ

ት አሳዛኝ ነበር። በገንዘብ ፈተና ወይም በሌሎች ስቃዮች ሲፈ

ተኑ፣ በታማኝነት ለመቆየት በውስጣቸው ጥንካሬን ለማግኘ

ት አለመቻላቸው እንዴት የሚያሳዝን ነው። በቤተመቅደስ ቅ

ደሳ ጊዜ የነበረውን ተምራታዊ የመንፈስ አዝመራን በመርሳታ

ቸው እንዴት የሚያጸጽት ነበር።

ትምህርቶች

ከዚህ ከቤተክርስትያኗ ታሪክ አስደናቂ ዘመን ምን ለመማ

ር እንችላለን? 

የከርትላንድ ዘመን የሚጸና አንድ ትምህርት ቢኖር መንፈሶ

ቻችን ፅኑ ምግብ እንደሚያስፈልጋቸው ነው። ፕሬዘንደት ሔ

ሮል ቢ ሊ (1899–1973) እንዳስተማሩት፧ “ምስክር አሁን ያላ

ችሁ እና ሁልጊዜም የምትጠብቁት ነገር አይደለም። በምናደ

ርግበት ላይ በመመካት፣ ምስክር አድጎ እና ወደ እርግጠኛነት 

ብልፅግና የሚያድግ፣ ወይም እየመነመነ የሚቀነስ ነው። እኔ

ም ቀን በቀን የምናገኘው ምስክር ከጠላት መጥመጃ የሚያ

ድነን ነገር ነው እላለሁ። 6 ሁላችንም መጋጠም ካለብን ጠላት 

ለመዳን በጌታ ሁልጊዜም በቅርብ መቆየት ያስፈልገናል።

በአንዳንድ ሁኔታዎችም የዛሬው አለማችን ከ1830 (እ.አ.አ) 

ከርትላንድ ጋር አንድ አይነት ነው። እኛም በገንዘብ ችግር ጊዜ 

ነው የምንኖረው። ቤተክርስትያኗን እና አባሎቿን የሚሳድዱ እ

ና የሚሰድቡ አሉ። የግለሰብ እና የቡድን ፈተናዎች አንዳንዴ የ

ሚያጥለቀልቁ ይመስላሉ። 

በእዚያም ጊዜ ነው ከሌላ ጊዜ በላይ ወደ ጌታ መቅረብ የሚ

ያስፈልገን። ይህን ስናደርግ፣ ጌታ ወደ እኛ መቅረቡ ምን ማለ

ት እንደሆነ እናውቃለን። በተጨማሪ ትጋት እርሱን ስንፈልግ፣ 

በእርግጠም እናገኘዋለን። ጌታ ቤተክርስትያኑን እና ታማኝ ቅ

ዱሳኑን እንደማይተውም በግልፅ እንመለከታለን። አይኖቻች

ን ይከፈታሉ፣ እና የሰማይ መስኮቶችን ሲከፍት እና ተጨማሪ 

ብርሀኑን ሲያፈስብንም እናያለን። መንፈሳዊ ጥንካሬን በማታ 

ጭለማም ለመዳን እናገኛለን።

ምንም እንኳን አንዳንድ የከርትላንድ ቅዱሳን የመንፈስ አ

ጋጣሚዎቻቸውን ቢረሱም፣ ብዙዎቹ አልረሱም። ብዙዎቹ

ም፣ በተጨማሪም ዊልያም ድሬፐር፣ እግዚአብሔር የሰጣቸ

ውን የመንፈሳዊ እውቀት ያዙ እና ነብዩንም በመከተል ቀጠ

ሉ። በመጨረሻም፣ እስከ መጨረሻ የጸኑት “በማያልቅ ደስታ 
... [እስከሚኖሩ]” ድረስ ሞዛያ (2:41)፣ በጉዞአቸውም ታላቅ ፈ

ተናዎች አጋጠሟቸው ነገር ግን ደግሞም የሚያስደስት መንፈ

ሳዊ እድገትም አጋጠማቸው።

ለፅናት ትችላላችሁ

ተስፋ ለመቁረጥ ወይም እምነት ለማጣት የምትፈተኑ ከሆ

ናችሁ፣ በከርትላንድ በታማኝነት ስለቀሩት እነዚያ ታማኝ ቅዱ

ሳንን አስታውሱ። ለትንሽ ጊዜም ቢሆን ፅኑ። ይህን ልታደርጉ 

ትችላላችሁ! እናንተ የልዩ ትውልድ አባሎች ናችሁ። በወብታዊ

ው ምድር ላይ በዚህ በአስፈላጊ ጊዜ ለመኖር የተዘጋጃችሁ እና 

የተጠበቃችሁ ነበራችሁ። ሰለስቲያል ተመላጅነት አላችሁ እና 

ስለዚህ ህይወታችሁን የዘለአለም ውጤታማ ታሪክ የማድረግ 

ችሎታም አላችሁ። 

ጌታ በእውነት ምስክር ባርኳችኋል። ተፅዕኖውን እና የሀይ

ሉ ምስክር ተሰምቷችኋል። እርሱን በመፈለግ ከቀጠላችሁ፣ ቅ

ዱስ አጋጣሚዎች ለእናንተ በመስጠት ይቀጥላል። ከእነዚህ 

እና ሌሎች መንፈሳዊ ስጦታዎች ጋር፣ የእራሳችሁን ህይወት በ

ጥሩ ለመቀየር ከመቻል በተጨማሪ ቤቶቻችሁን፣ ዎርዶቻች

ሁን ወይም ቅርንጫፎቻችሁን፣ ህብረተሰቦቻችሁን፣ ከተማዎ

ቻችሁን፣ ስቴቶቻችሁን፣ እና ሀገሮቻችሁን በጥሩነታችሁ ለመ

ባረክ ትችላላችሁ። 

በእዚያ ጊዜ ይህን ለማየት የሚያስቸግር ይሆናል፣ ነገር ግን 

ለትንሽ ጊዜም ፅኑ፣ ምክንያቱም “ዓይን ያላየችው ጆሮም ያል

ሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት” 
እና እርሱን ለሚጠብቁት ያዘጋጀው (1 ቆሮንጦስ 2፧9፣ ደግሞ

ም ትምህርት እና ቃል ኪዳን 76፧10ን133፧45ን ተመልከቱ)።

ዳግም ስለተመለሰው የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እውነትነ

ት እና ስለዚህች የእርሱ ቤተክርስትያን እውነትነት እመሰክራ
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ለወጣቶች

ምስክራችሁን ማጠናከር

ም
ስክራችሁን ለማጠናከር ምን እያደረጋችሁ እንደሆናችሁ ለ

ማሰብ እንዲያስችላችሁ እነዚህን እራሳችሁን ለመመዘን የ

ሚያስችሏችሁን ጥያቄዎች መልሱ፧

•	 	 ለማመን	ፍላጎት	አለኝ?
•	 	 ለጠንካራ ምስክርነት እጾማለሁ እና እጸልያልሁ?
•	 	 ቅዱስ መጻህፍትን በየቀኑ አነባለሁ እና አሰላስላለሁ?
•	 	 በእያንዳንዱ ቀን ትእዛዛትን ለማክበር እጥራለሁ?
•	 	 የመንፈስ ቅዱስን መነሳሻ ለመከተል እጥራለሁ?
•	 	 እንዳደርገው ስነሳሳ ምስክሬን አካፈላለሁ?

ለልጆች

ወደጌታ ቅረቡ

በከርትላንድ፣ ኦሀዮ፣ ውስጥ ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ራዕይ ተቀበለ። 

ጌታ እንዲህ አለው “ወደ እኔ ቅረቡ እና ወደእናንተ እኔም እቀ

ርባለሁ “(ትምህርት እና ቃል ኪዳን 88፧63) ወደ ጌታ ለመቅረብ የ

ምንችልበት አንድ መንገድ ቢኖር ነቢዩን በመከተል ነው።

ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን እንድናደርግ የጠየቁንን ነገሮች 

ስዕል ሳሉ።

ጸልዩ።

ደግ ሁኑ።

ለመማር በሀይል ስሩ።

ሌሎችን እርዱ።

ምስክራችሁን ተካፈሉ።

ቅዱስ መጻህፍትን አንብቡ።

ለሁ። በልቤ እና በነፍሴ በሙሉ እግዚአብሔር ህያው እንደሆነ፣ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ልጁ እንደሆነ እና እንደዚህች ታላቅ ቤተክ

ርስትያኑ መሪ እንደቆመ እመሰክራለሁ። አሁንም በምድር ላ

ይ እንደገና ነቢይ አለን፣ እንዲሁም ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞ

ንሰን። 

የከርትላንድን ትምህርት ሁልጊዜም—እንዲሁም ነገሮች ተ

ስፋ የሚያስቆርጡ ሲሆኑ—እናስታውስ እና ለትንሽም ጊዜ እን

ፅና። ይህን እወቁ እና አስታውሱ፧ ጌታ ይወዳችኋል። ያስታው

ሳችኋል። “በእምነት እስከመጨረሻ የሚጸኑትን” ያፅናናቸዋ

ልትምህርት እና ቃል ኪዳን 20፧25።

ማስታወሻዎች

 1.  ለምሳሌ ክፍል 45፤ 56፤ 76፤ 89፤ 97፤ እና 104ን ተመልከቱ
 2.  ትምህርት እና ቃል ኪዳን 76፧23፤110፧2–4፣ 11–13ን ተመልከቱ።
 3.  ውልያም ድሬፐር፣ “A Biographical Sketch of the Life and Travels 

and Birth and Parentage of William Draper” (1881), typescript, Church 
History Library, 2; spelling and capitalization standardized።

 4.   History of the Church፣ 2፧428።
 5.  ሎሬንዞ ስኖው፣ “Discourse,” Deseret Weekly News፣ ሰኔ 8, 1889፣ 26።
 6.  Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee (2000), 43።

ለየቤት ለቤት አስትማሪዎች ሀሳቦች

ይህን መልእክትን በፀሎት ካጠናችሁ በኋላ የምታስተምሯቸው

ን ቤተሰቦች እንደሚሳተፉበት አይነት አድርጋችሁ አቅርቡት። 

መንፈስ ቅዱስ መልእክቱን ለማዘጋጀት እና ለማስተማር ሊረዳችሁ 

ይችላል ትምህርት እና ቃል ኪዳን 42:14፤43፧15–16። ምስክራችሁ

ን ከመካፈል በተጨማሪ፣ ከፈለጋችሁ የምታስተምሯቸውን ሰዎች 

አጋጣሚዎቻቸውን ወይም ምስክራቸውን እንዲካፈሉ የመገፋፊያ 

ስሜት ሊኖራችሁም ትችላላችሁ። (ለሌሎች የማስተማሪያ ሀሳቦች፣ 
Teaching, No Greater Call ተመልከቱ።)

© 2009 በIntellectual Reserve, Inc መብቱ  በህግ የተጠበቀ። በዩኤስኤ የታተመ። እንግሊዘኛ የተፈቀደበት፧ 6/09 (እ.አ.አ)። ትርጉም የተፈቀደበት፧ 6/09 (እ.አ.አ)። First 
Presidency Message, January 2010 (እ.አ.አ) ትርጉም።  Amharic. 09361 506
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በእርስ የሚመኩ መሆን

እነዚህን ቅዱስ 

መጻህፍትን እና ጥቅሶችን 

ወይም፣ አስፈላጊም 

ከሆነ፣ የምትጎበኗቸውን 

እህቶች ፍላጎት የሚያሟሉትን 

ሌሎች መሰረቶች አስተምሩ። 

ስለትምህርቱም ምስክራችሁን ስጡ። 

የምትጎብኟቸውንም የተማሩትን 

እና የሚሰማቸውን እንዲያካፍሉ 

ጋብዟቸው። 

በእራስ መመካት ምንድን ነው?
“‘በእራስ መመካት  ማለት የሰማይ 

አባት በረከቶቻችንን በሙሉ በመጠቀ

ም እራሳችንን እና ቤተሰቦቻችንን መን

ከባከብ እና ለችግሮቻችንም መልስ እ

ራሳችን ማግኘት ነው ማለት ነው።’ ችግ

ሮች ከመድረሳቸው በፊት የማስወገድ እ

ና ፈተናዎች ሲመጡም ለማሸነፍ የመ

ማር ሀላፊነት እያንዳንዳችን አለን። ...
“እንዴት በእርስ የሚመኩ ለመሆን 

እንችላለን? በእራስ  መተማመን የምን

ሆነው ብቁ እውቀትን፣ ትምህርትን፣ እና 

የማንበብና የመጻፍ ችሎታን በማግኘት 

፤ ገንዘብን እና ያሉንን ነገሮች በጥበብ በ

መቆጣጠር፣ በመንፈስ ጠንካራ በመሆ

ን፣ ለድንገት አጋጣሚዎች እና ለሚደር

ሱት በመዘጋጀት፤ እና ሰውነታዊ ጤናነት 

እና ህብረተሰባዊና ስሜታዊ ደህናነት በ

ማግኘት ነው።” 1

ጁሊ ቢ ቤክ፣ የሴቶች መረዳጃ ማህበር 
አጠቃላይ ፕሬዘደንት።

የወንጌል ሀላፊነት

“ለወደፊት አላማ በመያዝ እና ስጦ

ታችንን እና ችሎታችንን በማሳደግ ስን

ኖር፣ በእራስ የምንመካ እንሆናለን። በ

እራስ መመካት ለእራሳችን እና የሰማይ 

አባት እኛ እንድንከባከባቸው በአደር ለ

ሰጠን መንፈሳዊ እና ስጋዊ ደህንነት ሀላ

ፊነት መውሰድ ማለት ነው። በእራስ ስ

ንመካ ብቻ ነው ሌሎችን የማገልገል እ

ና የመባረክ የአዳኝን ምሳሌ የምንከተ

ለው።

በእራስ መተማመን ለመጨረሻ ው

ጤትየምንደርስበት መንገድ እንደሆነ 

መረዳቱ አስፈላጊ ነው። የመጨረሻው አ

ላማችን እንደ አዳኝ ለመሆን ነው፣ እና 

ያም አላማ የሚያድገው ሌሎችን ራስ ወ

ዳጅ ያለመሆን በማገልገል ነው። ሌሎች

ን ለማገልገል ያለን ችሎታ የሚያድገው 

ወይም የሚቀንሰው በእራስ መተማመ

ን ሚዘናችን ነው። 2

የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ቡድን አባል ካህን 
ሮበርት ዲ ሔልስ።

“በእራስ መተማመን የስራችን ውጤ

ት ነው እና ሌሎች የበጎ ድርጊት ስራዎች

ን ሁሉ መሰረት የሚሰጥ ነው። በመንፈ

ሳዊ እና በስጋዊ ደህንነታችን ላይ በጣም 

አስፈላጊ የሆነም ነው። ስለዚህ የመመሪ

ያ መሰረት፣ ፕሬዘደንት ሜሪያን ጂሮምኒ 
[1897–1988 (እ.አ.አ)] እንዳሉት፧ “ለምን

ፈልገው እንስራ። በእራስ የምንተማመ

ን እና ጥገኛ ያልሆንን እንሁን። ደህንነት 

በሌላ ምንም መሰረታዊ መመሪያ ሊገኝ 

አይቻልም። ደህንነት የግል ጉዳይ ነው፣ 

እና የእራሳችንን ደህንነት በስጋዊ እና በ

መንፈሳዊ ነገሮች ማከናወን አለብን’ ...
“ፕሬዘደንት ስፔንሰር ደብሊው ኪም

ባል [1895–1985 (እ.አ.አ.)] በእራስ መ

ተማመንን በሚመለከት በተጨማሪ እ

ንዳስተማሩት፧ ‘የእያንዳንዱ ሰው ማህበ

ራዊ፣ መንፈሳዊ፣ ሰውነታዊ፣ ወይም የገ

ንዘብ ደህንነት ሀላፊነት መጀመሪያ የሚ

ያርፈው በግል ላይ፣ ሁለተኛም በቤተሰቡ 

ላይ፣ እና ሶስተኛም ታማኝ አባል ከሆነ

ውም በቤተክርስትያኗ ላይ ነው።’” 3 
ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን።
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ት ፍላጎቶችን ለማሟላት እንዴት እን

ደምትችሉ ለማወቅ የግል መነሳሳት

ን ለመፈለግ ትችላላችሁ። ከዛም የ

እያንዳንዷን እህቶች እምነት እና ቤ

ተሰብ ለማጠናከር ጥረታችሁን አተ

ኩሩ።
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