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የእግዚአብሔር 
ታላቅ ስራ

ሚያዝያ 6፣ 1830 ዓ/ም (እ.አ.አ)
ከአንድ መቶ ሰማንያ አመት በፊት፣ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ኦሊቨር 

ካውደሪ፣ እና ቁጥራቸው ትንሽ የሆኑ ሌሎች የኋለኛው ቀን ቅ

ዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስያንን ለማደራጀት ተሰበሰ

ቡ። ባሉት ታሪኮች ሁሉ ይህ ያልተወሳሰበ እና መንፈሳዊ ስብሰ

ባ ነበር። ቅዱስ ቁርባንን ተከትሎ፣ “መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ 

መንፈስ ቅዱስ በታላቅ ደረጃ ፈስሶብን ነበር—ሁላችንም ጌታን 

ስናሞግስ እና በጣም ስንደሰት፣ አንዳንዶች ተነበዩ” ብሎ ጆሴ

ፍ ፅፎ ነበር። 1 

የእዚህ ቀን ድርጊቶች በአለም ትኩረት አልተሰጣቸውም ነ

በር፤ የጋዜጣ ርእስ ወይም የአዋጅ ነጋሪ የተከተላቸውም አል

ነበሩም። ይህም ቢሆን፣ ሰማያት እንዴት እንደተደሰቱ እና እግ

ዚአብሔርን እንዳሞገሱ—በእዚያ ቀን፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤ

ተክርስትያን ወደምድር ተመልሳለችና።

ሰለሞን ቼምበርልን

ከእዚያ ቀን እስከዚህ፣ ብዙ ሚልዮን የሆነ የእግዚአብሔር 

ወንድ እና ሴት ልጆች በመንፈስ ቅዱስ መነሳሳትን ተከትለዋል 

እና ወደተቀደሱት የጥምቀት ውሀዎችም ገብተዋል። እንደእ

ዚህ አይነት አንድ ሰውም ሰለሞን ቼምበርልን ነበር። 

ሰለሞን መንፈሳዊ ሰው ነበር እና የኀጥያቶቹን ስርየት በመ

ፈለግ እና ሰማይ አባትን ወደእውነት እንዲመራው በመለመን 

በጸሎት ብዙ ሰአቶች አሳልፎ ነበር። በ1816 ዓ/ም (እ.አ.አ) አካ

ባቢ፣ ሰለሞን በራዕይ የክርስቶስ ቤተክርስትያን በሐዋሪያት ስ

ርዓት በኩል እንደገና በምድር ላይ የምትመሰረትበትን ቀን ለ

ማየት እንደሚኖር ቃል ተገባለት። 

ከአመቶች በኋላ ሰለሞን በጀልባ ወደ ካናዳ በሚጓዝበት ጊ

ዜ ጀልባው ፓልማይራ ኒው ዮርክ በምትባለው ትንሽ ከተማ 

ላይ ቆመች። እዚያም ከጀልባው እንዲወርድ የሚገፋፋው ጠ

ንካራ ስሜታ ተሰማው። ለምን በእዚያ እንደሚገኝ ሳያውቅ፣ 

ከከተማዋ ሰዎች ጋር መነጋገር ጀመረ። “ስለወርቅ መፅሐፍ 

ቅዱስ” ለመስማትም ብዙ ጊዜ አልፈጀበትም። እነእዚያ ሁለት 

ቃላቶች “ ከጭንቅላቱ ላይ እስከ የእግር ጣቶቹ እንደሚሰሙ 

እንደ ኤሌክትሪክ ሀይል” በሰውነቴ ያለፉ መሰለኝ አለ። 
ጥያቄዎቹም እዚያ ካሉትም ጋር ዳግሞ ስለተመለሰው አ

ስደናቂ ዜናዎች ወደተነጋገረበት ወደ ጆሴፍ ስሚዝ ቤት ወሰደ

ው። እዚያ ሁለት ቀናት ካሳለፈ እና ስለእውነት ምስክርን ከተ

ቀበለ በኋላ፣ ሰለሞን 64 የታተሙ እና ገና ያልተሸፈኑ የመፅሐ

ፈ ሞርሞን ገጾችን ይዞ ወደ ካናዳ ጉዞውን ቀጠለ። በሄደበት

ም ሁሉ፣ “በህብረተሰቡ ከፍተኛ እና ዝቅተኛ የሆኑትን፣ ሀብታ

ም እና ደሀን . . .ወደምድር ሊመጣ ስለሆነው ለእግዚአብሔር 

ታላቅ ስራ እንዲዘጋጁ” ህዝቦችን አስተማረ። 2

የእግዚአብሔር ታላቅ ስራ

ከእዚያ ከሚያዝያ 1830 ዓ/ም (እ.አ.አ) ቀን ጀምሮ፣ ብዙ 

ሚልዮኖች ዳግም የተመለሰውን ወንጌል እውነት አግኝተዋ

ል እና ወደ ጥምቀት ውሀዎችም ገብተዋል። ይህ “የእግዚአብ

ሔር ታላቅ ስራ” ዛሬ በመድር ላይ እንደሆነ እመሰክራለሁ። ጌ

ታ ቤተክርስትያኑን እንደሚጠብቅ እና በነብዩ፣ በፕሬዘደንት ቶ

ማስ ኤስ ሞንሰን፣ እንደሚመራት እመሰክራለሁ። በእነዚህ በ

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

በፕሬዘደንት  
ዲየትር ኤፍ ኡክዶርፍ

የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ



2

ኋለኛ ቀናት መኖር ልዩ የሆነ በረከት ነው። እነዚህ በጥንት ነብ

ያት አስቀድሞ የታወቀ እና በሚከታተሉ፣ ማላእክታዊ ሰራዊቶ

ች የሚከታተሉ አስገራሚ ጊዜዎች ናቸው። ጌታ ስለቤተክርስት

ያኑ ያስባል እንደ ሰለሞን ቼምበርልን የመንፈስ ቅዱስ መነሳ

ሻን የሚከተሉትን እና ይህን የእግዚአብሔርን ታላቅ ስራ ለማ

ምጣት ለመርዳት በአለም ውስጥ ከወንድሞቻቸው እና ከእ

ህቶቻቸው ጋር አብረው የሚሰሩትን ያስብባቸዋል።

ማስታወሻዎች

 1.  Joseph Smith, in History of the Church, 1፧78።
 2.  “A Short Sketch of the Life of Solomon Chamberlain,” type-

script, Church History Library (on the Internet at www.boap.org/
LDS/Early-Saints/SChamberlain.html); see also William G. Hartley, 
“Every Member Was a Missionary,”  Ensign, መስከረም 1978, 23። ቤተክ
ርስትያኗ ከተደራጀች ከትንሽ ቀናት በኋላ፣ ሰለሞን ቼምበርልን በኒዎርክ ሴነካ ሀ
ይቅ ውሀዎች ውስጥ በጆሴፍ ስሚዝ ተጠመቀ።

ከእዚህ መልእክት ማስተማር 

ካ
ሉን የማስተማሪያ መሳሪያዎች ከሁሉም በላይ ሀይለኛ የሆነ

ው የግል ምሳሌ ነው” (Teaching, No Greater Call [1999], 

18)።የሰለሞን ቼምበርሊንን ታሪክ ስትካፈሉ ፣ የምንፈስ መነሳሻ

ዎችን የተከተለበት ጊዜዎች እንዲያስታውሱ ቤተሰብን ጋብዟቸው። 

ምሳሌም እንዴት ሌሎችን ለመርዳት እንደቻለ ተወያዩበት። የቤተ

ሰብ አባላት እንዴት የአንድ ሰው ምሳሌ እንደረዳቸው እንዲካፈሉ ጋ

ብዟቸው።

ወጣቶች

የእምነት ሙከራዬ
በጄሰን ያንግ

በ13 አመቴ መፅሐፈ ሞርሞንን በየቀኑ ማንበብ 

ጀመርኩኝ፣ እና ከእዚያ ጊዜ ጀምሮ በየቀኑ ተባርኬአለሁ።

የ13 አመቶች የሰንበት ትምህርት ክፍላችን በአምልኮአችን የታ

ወቅን አልነበርንም። ነገር ግን፣ እያንዳንዱን ትምህርት በመን

ፈስ ለማስተማር የምትጥር አስደናቂ አስተማሪ ነበረችን። አንዱ እ

ንደዚህ አይነት ትምህርት ስለ ቅዱስ መጻህፍቶች ማንበብ ነበር።

ከትምህርቱ መጨረሻ ላይ የምንወዳደርበትን ሰጠችን። ይህም 

ለሁላችንም ነበር፣ ነገር ግን  “መፅሐፈ ሞርሞንን በየቀኑ እንድታነቡ 

አላማ እሰጣችኋለሁ” ስትል ለአንድ ምክንያት እኔን እየተመለከተች 

ነበር። ለእራሴም፣ “አሳይሻለሁ። አደርገዋለሁ!” ብዬ አሰብኩኝ። 

1 ኔፊ ምዕራፍ 1ን በእዚያ ማታ ማንበብ ጀምሬ በየቀኑ ማንበብ 

ቀጠልኩኝ። ስጀምር ትክክል የሆነ አስተያየት ያልኖረኝ ቢሆንም፣ 

ከጊዜ በኋላ ግን መፅሐፈ ሞርሞንን በማንበብ የሚሰማኝ ስሜታ

ን መውደድ ጀመርኩኝ። በየማታ ማንበብ የሚያስደስት ጸባይ ሆነ። 

ከብዙ ወሮች በኋላ ወደአልማ 32 ደረስኩኝ እና በእምነት ሙከ

ራ ሀስብ ተደንቄ ነበር። በትምህርት ቤት ስለሳይንስ ሙከራ ተምረን 

ነበር፣ ስለዚህ ተንበረከኩኝ እና የሰማይ አባትን ይህን ሙከራ እየጀ

መርኩኝ እንደሆንኩኝ ነገርኩት። መፅሐፈ ሞርሞን እውነት እንደ

ሆነ አውቅ ዘንድም ጠየኩኝ። 

ወደኋላ ስመለከት፣ የሰማይ አባት ጸሎቴን በብዙ ጊዜ እንደመለ

ሰለኝ አውቃለሁ። ከመፅሐፈ ሞርሞን በየቀኑ ማንበብ ክፉን ለመ

ቋቋም የተጨመረ ችሎታ ሰጠኝ። ወደ ሰማይ አባቴ ቅርብም ሆንኩ

ኝ። በመንፈስ ቅዱስ ሀይልም የምደናቀፍበትን ለመቋቋም እንደተ

ጠናቀርኩኝም ተሰማኝ። በእግዚአብሔር ቃል ሙከራ ስለማድረግ 

አልማ ያለው እውነት ነበር፧ “መንፈሴን ከፍ አድርጓልና፤ አዎን ግን

ዛቤዬን ያበራልኝ ጀምሯል፤ አዎን፣ ለእኔም አስደሳች መሆን ጀምሯ

ል” አልማ 32፧28።

ልጆች

ልዩ የሆነ በረከት

ቤተክርስትያኗ የተደራጀችው ከዚህ ወር 180 አመቶች በፊት ነ

በር። ፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ ኡክዶርፍ  ዛሬ ቤተክርስትያኗ ዳ

ግም በተመለሰችበት መኖር “ልዩ የሆነ በረከት” ነው አሉ። በቤተክ

ርስትያኗ በኩል የሰማይ አባት ለህዝቦች የሚሰጠውን አንዳንድ በረ

ከቶች ለማግኘት ከዚህ በታች ያሉትን ቅዱስ መጻህፍቶችን አንብቡ። 

የሐዋሪያት ስራ 22፧16

2 ኔፊ 32፧5

ያዕቆብ 5፧14–15 
ትምህርት እና ቃል ኪዳን 20፧8–12

አሞፅ 3፧7

ትምህርት እና ቃል ኪዳን 110፧7–10
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1

የግል ራዕይን መፈለግ እና መቀበል

እነዚህን ቅዱስ 

መጻህፍትን እና 

ጥቅሶችን ወይም፣ 

አስፈላጊም ከሆነ፣ 

የምትጎበኗቸውን እህቶች ፍላጎት 

የሚያሟሉትን ሌሎች መሰረቶች 

አስተምሩ። ስለትምህርቱም 

ምስክራችሁን ስጡ። 

የምትጎብኟቸውንም  

የተማሩትን እና የሚሰማቸውን 

እንዲካፈሉ ጋብዟቸው። 

የግል ራዕይን እንዴት መፈለግ 

እችላለሁ?
“የግል ራዕይን ለመቀበል ልክ ነብያት 

እንደሚያደርጉት፣ ቅዱስ መጻህፍትን በ

ማጥናት፣ በመጾም፣ በመጸለይ፣ እና እ

ምነትን በመገንባት፣ እንዘጋጃለን። እ

ምነት ዋና ነው። ለመጀመሪያው ራዕይ 

ጆሴፍ የተዘጋጀበትን አስታውሱ፧

“‘ከእናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድ

ለው . . .እግዚአብሔርን ይለምን፥ . . .
“ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእ

ምነት ይለምን።’” 1

የአስራ ሑለቱ ሐዋሪያት ቡድን አባል ካህን 
ሮበርት ዲ ሔልስ።

ጸሎት የእናንተ የግል የሰማይ ቁ

ልፍ ነው። የቁልፍ መክፈቻውም በ

ናንተ በኩል በሚገኘው መጋረጃ ላ

ይ ነው።

“ነገር ግን ይህ ብቻ አይደለም። ራዕ

ይ ያለምንም ጥረት እንደሚፈስ ስላሰበ

ው፣ ጌታ አለ፧

“‘አልተረዳህም፤ በደንብ ሳታስብ እኔ

ን ከመጠይቅህ ባሻገር እንደምሰጥህ ገ

ምተህ ነበር።

ነገር ግን እነሆ፣ እንዲህ እልሃለሁ፣ በ
አእምሮህ ውስጥ ልታጠናው ይገባል፣ 

ከዛም ትክክለኛ መሆኑን ልትጠይቀኝ 

ይገባል እናም ትክክለኛ ከሆነ በውስጥ

ህ ደረትህ እንዲቃጠል አደርጋለሁ፤ ስለ

ዚህ ትክክል እንደሆነ ይሰማሃል።’” 2

ፕሬዘደንት ቦይድ ኬ ፓከር፣ የአስራ ሑለት 
ሐዋሪያት ቡድን ፕሬዘደንት። 

የግል ራዕይ እንዴት መቀበል 

እችላለሁ?

“በሚታወቀው አይነት፣ ራእይ ወይ

ም መነሳሻ የሚመጣው ወደ ዓዕምሮ 

በሚመጣው ቃል ወይም ሀሳብ፣ (ኢኖ

ስ 1፧10ን ፤ ትምህርት እና ቃል ኪዳን 

8፧2–3ን ተመልከቱ) በድንገት መረዳት 

(see ትምህርት እና ቃል ኪዳን 6፧14–

15) ፣ ድርጊቶችን ለማከናወን ስለቀረበ 

የጥሩ ወይም መጥፎ ስሜታ፣ ወይም በ

ድራማ አይነት አነሳሽ ጨዋታዎች ነው። 

የአስራ ሁለት ሐዋሪያት ቡድን ፕሬዘደን

ት የሆኑት ፕሬዘደንት ቦይድ ኬ ፓከር እ

ንዳሉት፣ ‘በመነሳሳት የሚመጣው እንደ 

ድምጽ ሳይሆን እንደ ስሜታ ነው።’” 3

የአስራ ሑለት ሐዋሪያት ቡድን አባል ካህን 
ዳለን ኤች ኦክስ።

“ቤተመቅደስ የመማሪያ ቤት ነው። 

ብዙው በቤተመቅደስ ውስጥ የሚሰጠ

ው ትምህርት ምሳሌአዊ እና በመንፈ

ስ የምንማረው ነው። ይህም ማለት ከ

በላይ እንማራለን ማለት ነው። . . . ወ
ደ ቤተመቅደስ ስለዘለአለም እውነት የ

ሚያስተምሩትን በመማር እና በማሰላ

ሰል ጸባይ በየጊዜው ስንሄድ ስለስነ ስር

ዓቶች እና ቃል ኪዳኖች ትርጉሞች የሚ

ገቡን ይጨምራሉ። . . . ወደቤተክርስት

ያን በየጊዜው ስንሄድ የምንቀበለውን የ

መንፈስ ጥንካሬን እና ራዕይን እንደሰት

ባቸው።” 4

ስልቪያ ኤች ኦልረድ፣ የሴቶች መረዳጃ 
ማህበር አጠቃላይ አመራር የመጀመሪያ 
አማካሪ።
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ለሴቶች የቤት ለቤት አስተማሪ 

እርዳታዎች

እንደ ሴቶች የቤት ለቤት አስተማሪዎ

ች፣ ስለእህቶቻችሁ ፍላጎት እና እንዴ

ት እነዚያን ፍላጎቶች ለማሟላት እን

ደምትችሉ የመንፈስ መገፋፋትን ለ

መቀበል ትላላችሁ። ይህን መልእክ

ት ስታስተምሩ፣ ትክክል በሆነበት ቦ

ታ ላይ ለየቤት ለቤት ማስተማር የተ

ቀበላችሁንት መነሳሻ ወይም እርዳ

ታ ተካፈሉ።

የግል ዝግጅት

1 ሳሙኤል 3፧10
1 ነገስት 19:11–12
 አልማ 5፧46፤ 26፧22
3 ኔፊ 19:19–23
 ትምህርት እና ቃል ኪዳን 8፧2–3፤ 
9፧8–9፤ 88፧63–64


