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የምግባረ ጥሩነት 
ጉብዝና

የ
ስጋዊ ህይወት አንድ አላማ ቢኖር ጉብዝና በሚያስፈል

ግበት ጊዜ ትእዛዛቱን እንደምናከብር ለእግዚአብሔር 

ማረጋገጫ መስጠት ነው። ይህን ፈተና በመንፈስ አለ

ም ውስጥ አልፈን ነበር። ነገር ግን የመውደቅ አደጋ በሚኖርበ

ት በስጋዊ ኑሮ እንዲፈተኑ የቀረበውን ሀሳብ እቅድ በመቃወም 

አንድ ሶስተኛው የሰማይ ሰራዊቶች አመጹ።

ከመወለዳችን በፊት፣ እግዚአብሔር አብን እና ልጁን ኢየሱ

ስ ክርስቶስን በግል እናውቃቸው ነበር። ሲያስተምሩን እና ሲ

ያበረታቱን ለማየት እና ለመስማት እንችል ነበር። አሁን በአዕ

ምሮአችን እና በትዝታችን ላይ መጋረጃ አለባቸው። ሰውነቶቻ

ችን ለስጋዊ ፈተና እና ለሰውነት ደካማነት ተገዚ እያደረጉን የ

ማንነታችንን እውነት በእምነት አይኖች መመልከት ስላለብ

ን፣ የሀሰት አባት ሰይጣን በእኛ ላይ ብልጫ ያለው ጥቅም  

አለው።

በዚህ ህይወት ጉብዝና የሚሰጡን ብዙ እርዳታዎች አሉን። 

ከእነዚህም ይበልጥ ታላቅ የሆነውም የኢየሱስ ክርስቶስ የኃ

ጥያት ክፍያ ነው። እርሱ ባደረገው ምክንያት፣ ኀጥያቶች በጥ

ምቀት ውሀዎች ሊታጥቡ ይችላሉ። ቅዱስ ቁርባንን በእምነት 

እና ንስሀ በሚገባ ልብ ስንወስድ ይህን በረከት ለማደስ እንች

ላለን።

ሌላ እርዳታም የመንፈሳዊ ስጦታዎች ናቸው። የክርስቶስን 

መንፈስ በምንወለድበት ጊዜ እንቀበላለን። ያም በፊታችን ያለ

ው ምርጫ ወደዘለአለም ህይወት እንደሚረዳ ለማወቅ ሀይል 

ይሰጠናል። መንፈስ ቅዱስ ጓደኛችን ሆኖ በምናነባቸው ጊዜ ቅ

ዱስ መጻህፍት የእርግጠኛ መመሪያችን ይሆናሉ። 

መንፈስ ቅዱስ ምስጋና እንድናቀርብ እና ከሰማይ አባታች

ን ጋር በነበርንበት ጊዜ በተደሰትንበት እና ወደ እርሱም በምን

መለስበት ጊዜ በሚኖረን ግልፅነት እና ልበ ሙሉነትበጸሎት እ

ርዳታ እንድንጠይቅ ይፈቅድልናል። ያም ከእግዚአብሔር ጋ

ር መነጋገራችን ለሰማይ አባታችን እና ለኢየሱስ ክርስቶስ ያለ

ንን እምነት እና ፍቅር ሲገነባ ከልቦቻችን ፍርሀትን እንድናጠ

ፋ ይረዳናል።

ቅዱስ የክህነት ስልጣን በአገልግሎታችን ጉብዝና ይሰጠና

ል። በስነስርዓቶቹም የእግዚአብሔርን ልጆች የምናገለግልበ

ት እና የክፉን ተጽዕኖ የምንቋቋምበት ሀይል እንቀበላለን። እ

ንድናገለግን ሲጠራን፣ ይህም የተስፋ ቃል አለን፧ “እናም የሚ

ቀበሏችሁም፣ በእዚያም እገኛለሁ፣ በፊታችሁ እሄዳለሁና። በቀ

ኛችሁ እና በግራችሁ እሆናለሁ፣ እናም መንፈሴም በልቦቻችሁ 

ውስጥ ይገኛል፣ እናም መላእክቶቼም እንዲያዝሏችሁ ይከብ

ቧችኋል።” D&C 84:88

ነብዩ ጆሴፍ ስሚዝ በአገልግሎቱ የሚፈራበት ምክንያት ነ

በረው። ነገር ግን እግዚአብሔር በመምህር ምሳሌ ማረጋገጫ 

ማበረታቻ ሰጥቶታል።

“እና ወደ ጉድጓድ ወይም ወደ ገዳዮች እጆች ከተጣልክ፣ እ

ና የሞት ፍርድ ከተላለፈብህ፤ ወደ ጥልቁ ከተጣልክ፤ ወደፊይ 

እና ወደኋላ የሚገፋው ውሀ በአንተ ላይ ከአደመ፤ አደገኛው ነ

ፋሶችም የአንተ ጠላት ከሆኑ፤ ሰማዮችም ጭለማን የሚሰበ

ስቡ ከሆኑ፣ እና ንጥረ-ነገሮች ሁሉ መንገድህን ለማሰናከል ከ

ተጣመሩ፤ እና ከሁሉም በላይ፣ የሲኦል መንጋጋም አፍዋን በሰ

ፊ ከከፈተችብህ፣ ልጄ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለአንተ ልምድ እንደ

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  መ ጋ ቢ ት  2 0 1 0

በፕሬዘደንት  
ሔንሪ ቢ አይሪንግ

የቀዳሚ አመራር  
የመጀመሪያ አማካሪ 
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ሚሰጡህ እና ለአንተ ጥቅም እንደሆኑም እወቅ።

“የሰው ልጅ ከሁሉም በታች ወርዷል። አንተ ከእርሱ ታልቅ 

ነህ?” (D&C 122:7–8)።

እግዚአብሔር፣ በህይወት ምንም ቢያጋጥመንም፣ ፍርሀትን 

እንድናጠፋ እና ጉብዝና እንዲሰጠን ከሚያስፈልገን በላይ እር

ዳታ ሰጥቶናል። የእርሱን እርዳታ ስንፈልግ፣ ወደምንፈልገው 

ዘለላለማዊ ህይወት ከፍ ሊያደርገን ይችላል።

ከዚህ መልእክት ማስተማር።

ጠበብቱ መምህር ኢየሱስ ክርስቶስ በብዙጊዜ ህዝቦች ያስተማ

ራቸውን መሰረታዊ መመሪያዎችን እንዲያሰላስሏቸው እና እ

ንዲጠቀሙባቸው ለማበረታታት ጥያቄዎችን ይጠይቃል። . . . ጥያ

ቄዎቹ ሀሳቦችን፣ ነፍስ መፈተሽን፣ እና ውሳኔን ያነሳሳሉ” (Teaching, 
No Greater Call  [1999], 68)። እንዲገባቸው እና በእዚህ መልእ

ክ ውስጥ የተማሩትን እውነቶች እንዲጠቀሙባቸው ግለሰቦችን ለ

መርዳት ብዙ ጥያቄዎችን ለመፍጠር እና ለመጠየቅ አስቡበት። ለ

ምሳሌ፣ “ፍርሀትን ለማጥፋት እና ጉብዝና እንዲሰጣችሁ እግዚአብ

ሔር ምን አይነት እርድታ ሰጥቷችኋል?” ወይም “እግዚአብሔር እ

ንዴት ፍርሀታችሁን እንድታሸንፉ ረድቷችኋል?” ብላችሁ ለመጠየቅ 

ትችላላችሁ። መልስ ከመስጠታቸው በፊት ግለሰቦች መልሶቻቸው

ን እንዲያሰላስሏቸው አበረታቷቸው። 

ወጣቶች

ማንም ፍጹም አይደለም
በሿና ስኩባይ

እ
ንደኔፊ በጥብቅ ታዛዥ፣ በጣም ታማኝ፣ እና በዝልቅ መንፈ

ሳዊ ለመሆን ሁልጊዜም እፈልጋለሁ። በአስተያየቴ ኔፊ ከሁሉ

ም በላይ የሆነ የጥሩነት ምሳሌ ነው። እንደእርሱ አይነት ሆኜ ከማደ

ግ—ወይም እርሱ የተሻለ የሆነበትን ነገር አይነት በትንሽም ቢሆን ለ

ማግኘት ከማስብበት በላይ የማልምበት ብዙም ነገሮች የሉም። 

አንድ ቀን ብቁ ባለመሆን ስሜታ እጨነቅ ነበር። ታናቅ ፍላጎቶ

ች እና ብዙ አላማዎች ነበሩኝ። ነገር ግን ምንም ለማከናወን እንደ

ምችል የሚመስል አልነበረም። በተስፋ መቁረጥ እምባዎች እነዚህ

ን ስሜታዎቼን ለአባቴ ገለፅኩኝ። እርሱም ወዲያው ተነሳ፣ ወደ መ

ፅሀፍ መደርደሪያው ሄደ፣ እና አንዱን የመፅሀፈ ሞርሞኑን አወጣ። 

ምንም ሳይልም ወደ 2 ኔፊ 4 ከፈተው እና ቁጥር 17ን ማንበብ ጀ

መረ።

“እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ!” የሚሉትን እነዚህን ሀይለኛ ቃላቶ

ች ሲያነብ ስሰማ በሰውነቴ ውስጥ ቀዝቃዛነት እንደ ኤሌክትሪክ ተሰ

ማኝ። ሀሳቦቼም ተፋጠኑ። የእኔ ጀግና እና ምሳሌው ኔፊ እንዴት “ጎ

ስቋላ” ነኝ ይላል? እርሱ ጎስቋላ ከሆነ፣ እኔ ምን ነኝ ማለት ነው?

እንደገና አባቴ ቁጥር 28ን ሲያነብ እንደ ኤሌክትሪክ በሰውነቴ ላ

ይ ተሰማኝ፧ “ነፍሴ ሆይ፣ ንቂ! ከእንግዲህ በኃጢአት አትድከሚ” በ

አእምሮዬ ውስጥ ያለው ጭለማ እንደተበተነ እና ክፍት የሆነ ሰማ

ያዊ ሰማይን እና ብሩህ ጸሀይን ለመግለፅ የተከፈተ እንደሆነም ተሰ

ማኝ። እንዴት ይህ ቁጥር ነፍሴን እንዳብራራው ለመግለፅ አስቸጋሪ 

ነው። ይህ ቁጥር በብዙ ተስፋ፣ መነሳሳት፣ እና ደስታ እንደሞላኝ አይ

ነት ሌሎች ያደረጉ ብዙዎችም የሉም።

በቁጥር 30 ውስጥ ኔፊ እኔ እንደማስብበት፣ ግን በጣም ልብ በ

ሚነኩ ቃላቶች ነበር ያለው፧ “አምላኬ ነፍሴ በአንተ ደስ ይላታል፣ እ

ንዲሁም አንተ የደህንነቴ አለት ነህ።” ይህ ቁጥር የሰላም እና በጌታ 

ምህረት እና ፍቅር ምስጋና ስሜታዎችን አመጣ።

አባቴ መፅሀፉን ዘጋ እና እነዚህ ቁጥሮች አንዳንዴ የኔፊ መዝሙ

ር ተብለው እንደሚጠሩ ገለጸ። ከዛም በምድር ውስጥ ከሁሉም በ

ላይ የሆኑ ሰዎችም ፍጹም እንዳልሆኑ፣ እና እነዚህ ሰዎች ፍጹም ያለ

መሆናቸውን ማወቅ እንዳለባቸው አለበለዚያም እነርሱ ኩራተኛ እ

ንደሚሆኑ እና ስለዚህ ታላቅ እንደማይሆኑ በትግስት አስተማረኝ።

እኔም ገባኝ። ደካማነት ስላለኝ እንደ ኔፊ አይነት ለመሆን ችሎታ 

የለኝም ማለት አይደለም። ደካማነቴን ማወቄ እንደ ኔፊ ለመሆን 

ቅርብ እንድሆን አደረገኝ። ኔፊ፣ ታዛዥ እና ታማኝ ከመሆኑ በተጨ

ማሪ፣ ታላቅ የነበረው ትሁት እና ስህተቶች እድዳደረገ ለመቀበል ፈቃ

ደኛ ስለሆነ ነው።

ከእዚያ አጋጣሚ ጀምሮ፣ እነዚህን የኔፊን ቃላቶች እንደሀብት ይ

ዤአቸዋለሁ። በማንባቸው ጊዜ ሁሉ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳነባቸው እ

ንደተሰማኝ አይነት ደስታ እና መነሳሳት ያጋጥመኛል። ቁጥሮቹም 

እኔ ከማስብበት በላይ ላማከናወን ችሎታ ያለኝ፣ የእግዚአብሔር ሴ

ት ልጅ እንደሆንኩኝ ያውጅልኛል። ታማኝ ከሆንኩኝ እና ወደፊት 

ከገፋሁኝ፣ ተነግረው ያልነበሩ በረከቶች እንደሚኖርኝ አውቃለሁ።

ልጆች

ጉብዘት የሚሰጡን ስጦታዎች

ፕሬዘደንት አይሪንግ ጉብዘት ስለሚሰጡን ብዙ ስጦታዎች ነግረ

ውናል። ከበታች ያሉትን እንያንዳንዱን ቅዱስ መጻህፍት አንብ

ቡ፣ እና በባዶው ቦታ ላይ የስጦታውን ስም ጻፉ። ከቤተሰቦቻችሁ ጋ

ር ያ ስጦታ እንዴት ጉብዘት ሊሰጣችሁ እንደሚችል ተነጋገሩ።
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1

በእግዚአብሔር አብ እና በኢየሱስ  
ክርስቶስ እምነትን በግል ቅዱስ  
መጻህፍት ጥናት ማጠናከር

እነዚህን ቅዱስ 

መጻህፍትን እና ጥቅሶችን 

ወይም፣ አስፈላጊም 

ከሆነ፣ የምትጎበኗቸውን 

እህቶች ፍላጎት የሚያሟሉትን 

ሌሎች መሰረቶች አስተምሩ። 

ስለትምህርቱም ምስክራችሁን ስጡ። 

የምትጎብኟቸውንም የተማሩትን እና 

የሚሰማቸውን እንዲካፈሉ ጋብዟቸው። 

“አዲስ ሙሽራ በነበርኩበት ጊዜ፣ 

. . .በዎርዴ መፅሐፈ ሞርሞንን ወይም 

አጭሩን የቤተክርስትያን ታሪክ መፅሀ

ል ላነበቡት የሴቶች መረዳጃ ማህበር እ

ህቶች ወደተሰጠው ምሳ ተጋብዤ ነበ

ር። ቅዱስ መጻህፍትን ማንበቤ ችላ እያ

ልኩኝ ነበር፣ ስለዚህ ወደ ምሳው ለመሄ

ድ ብቁ የሆንኩት ቀላል እና ብዙ ጊዜ የ

ማይፈጀውን አጭሩን መፅሐፍ በማንበ

ብ ነበር። ምሳዬን እየበላሁ እያለሁ፣ ም

ንም እንኳን የታሪክ መፅሀፉ ጥሩ ቢሆን

ም፣ መፅሐፈ ሞርሞንን ማንበብ እንደ

ነበረብኝ ስሜታ መጣብኝ። መንፈስ ቅ

ዱስ የቅዱስ መጻህፍት ማንበብ ጸባዬን 

እንድቀይር እያነሳሳኝ ነበር። በእዚያም 

ቀን መፅሐፈ ሞርሞንን በየቀኑ ማንበ

ብ ጀመርኩኝ፣ እና በምንም አላቆምኩ

ም። . . .በየቀኑ ቅዱስ መጻህፍትን ስላነ

በብኩኝ፣ ስለሰማይ አባቴ፣ ስለልጁ ኢየ

ሱስ ክርስቶስ፣ እና እነደእነርሱ አይነት ለ

መሆን ምን ማድረግ እንዳለብኝ ተማር

ኩኝ። . . .

“. . . እያንዳንዷ ሴት በቤቷ ውስጥ የ

ወንጌል ትምህርት አስተማሪ መሆን ትች

ላለህ፣ እና በቤተክርስትያኗ ውስጥ ያለች

ው እያንዳንዷ እህት እንደ መሪ እና አስ

ተማሪ የወንጌል እውቀት ያስፈልጋታል። 

በየቀኑ ቅዱስ መጻህፍት የማጥናት ጸባ

ይ የማይኖራችሁ ከሆናችሁ፣ አሁን ጀም

ሩ እና በዚህ እና በዘለአለማዊ ህይወቶ

ች ለሚኖራችሁ ሀላፊነት ለመዘጋጀት ዘ

ንድ በማጥናት ቀጥሉ።” 1

ጁሊ ቤክ፣ የሴኦትች መረዳጃ ማህበር 
አጠቃላይ ፕሬዘደንት።

“የቅዱስ መጻህፍት ጥናት ምስክራች

ንን እና የቤተሰቦቻችንን ምስክሮች ለ

ማሳደግ ይረዱናል። በእነዚህ ቀናት ልጆ

ቻችን ትክክል የሆነውን እንዲያስወግዱ 

እና በምትኩም የአለም ደስታዎችን እን

ዲፈልጉ በሚገፋፏቸው ድምጾች ተከብ

በው እያደጉ ናቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ 

ወንጌል፣ በእውነት ምስክር፣ እና በጻድቅ

ነት ለመኖር ውሳኔነት፣ ላይ ጽኑ የሆነ መ

መሪያ መሰረት ከሌላቸው በስተቀር፣ ለእ

ነዚህ ተጽዕኖች በቀላል ለመማረክ የሚ

ችሉ ይሆናሉ። እነርሱን መደገፍ እና መ

ጠበቅ የእኛ ሀላፊነት ነው።” 2

ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን።

“እህቶቻችን የቅዱስ መጻህፍት ምሁ

ር እንዲሆኑ እንፈልጋቸዋለን። . . . ለእ

ራሳችሁ ደህንናት እና የእራሳችሁን ልጆ

ች እና ወደተፀኖአችሁ የሚመጡትን ሌ

ሎች ለማስተማር አላማ ከእነዚህ ዘለአ

ለማዊ እውነቶች ጋር የምትተዋወቁ እን

ድትሆኑ እንፈልጋችኋለን።” 3

“ያገባችሁም ወይም ያላገባችሁ፣ ወ

ጣት ወይም አሮጊት፣ ባል የሞተባቸው 

ወም ከቤተሰብ ጋር የምትኖሩ ቢሆንም፣ 

ቤቶቻችን ውዱስ መጻህፍት ምሁር በሆ

ኑ እህቶች እንዲባረኩ እንፈልጋለን።  

የቅዱስ መጻህፍት ተማሪዎች ሁኑ— 

ሌሎችን ለመገሰፅ ሳይሆን፣ ሌሎችን  

ለማነሳሳት።” 4

ፕሬዘደንት ስፔንሰር ደብሊው ኪምባል 
(1895–1985)
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 2.  ቶማስ ኤስ ሞንሰን፣ “Three Goals to 
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