
1

በክንፎቻቸው ላይ ግራጫ 
ያላፈው ቢጫ ወፎች

ከ
60 አምት በፊት እንደ ወጣት ኤጲስ ቆጶስ እያገለገልኩኝ 

እያለሁ፣ በዎርዴ ውስጥ የነበሩት ባለቤታቸው የሞቱባ

ቸው ካትሊን መኪ ሞቱ። ከነበሯት ነገሮች መካከል  

ሶስት ቢጫ ወፎች ነበሩ። ፍጹም የሆነ ቢጫ ቀለም የነበራቸው 

ሁለቱ ለጓደኞቻቸው ተሰጥተው ነበር። ቢሊ የሚባለው ሶስተኛ

ው ወፍ ግን ቢጫ ቀለሙ በክንፉ ላይ ባለው ግራጫ ተበላሽቶ 

ነበር። እህት መኪም በማስታወሻ ይህን ፅፈውልኝ ነበር፧ “አን

ት እና ቤተሰብህ ለእርሱ ቤት ልትሰጡት ትችላላችሁ? ከሁሉም 

በላይ ቆንጆ አይደለም፣ ዘፈኑ ግን ከሁሉም የሚበልጥ ነው።”

እህት መኪም በክንፎቹ ላይ ግራጫ እንደነበረው ቢጫ ወፍ 

አይነት ነበሩ። በወብት የተባረኩ፣ ራስን ቀና አድርጎ የመቆም  

ስጦታ የነበራቸው፣ ወይም ዝርያ የነበራቸው አልነበሩም። ነገር 

ግን ዘፈናቸው ሌሎች ሸከማቸውን በፈቃደኝነት እንዲሸከሙ 

እና ሀላፊነታቸውን በትሎታ እንዲያከናውኑ ረድተው ነበር።

አለም በክንፎቻቸው ላይ ግራጫ ባላቸው ቢጫ ወፎች የተ

ሞላች ነች። የሚያሳዝነው ግን በጣም ትንሽ የሆኑት ናቸው ለመ

ዝፈን የተማሩት። አንዳንዶቹ ማን እንደሆኑ፣ ምን መሆን እንደ

ሚችሉ ወይም እንደሚፈልጉ የማያውቁ ወጣት ሰዎች ናቸው፤  

የሚፈልጉት አስፈላጊ የሆነ ሰው ለመሆን ነው። ሌሎች እድሜ  

የከበደባቸው፣ የሀሳብ ሽካም ያላቸው፣ ወይም በጥርጣሬ የተሞ

ሉ—ከችሎታቸው በጣም በታች የሆነ ኑሮ የሚኖሩ ናቸው።

በታላቅነት ለመኖር ችግርን በጉብዘት፣ የተበቅነው ያልሆነበ

ትን በደስታ፣ እና ታላቅ ድልን በትሁትነት የመቋቋም ችሎታን  

ማግኘት ያስፈልገናል። “እነዚህን አላማዎች እንዴት ለማከናወን 

እንችላለን?” ብላችሁ ትጠይቃላችሁ። “ማን እንደሆናችሁ እው

ነተኛን እይታን በማግኘት ነው!” እላችኋለሁ። በምስሉ የተፈጠ

ርን የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት ልጆች ነን። ይህን አስቡበት፧  

በእግዚአብሔር ምስል የተፈጠረ።  ታላቅ የጥንካሬ እና  

የሀይል ስሜታ ሳይሰማን ይህን ፅኑ እምነት ለመያዝ አንችልም። 

በአለማችን ውስጥ በብዙ ጊዜ የግብረገብነት ጸባይ ከወብት 

እና ከማራኪነት በኋላ እንደሆነ ይመስላል። ከብዙ ጊዜ በፊት 

ጌታ ለነብዩ ሳሙኤል የሰጠው ምክር ተደጋግሞ ይሰማል፧  

“ሰው እንዲያይ እግዚአብሔር አያይምና ናቅሁት፤ ሰው ፊትን 

ያያል፥ እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል” (1 ሳሙኤል 16፧7)።

አዳኝ ታማኝ ሰው ሲፈልግ፣ በአይሁድ ቤተመቅደስ ውስጥ 

በየጊዜው ከሚገኙት እራሳቸውን ሳድቅ ነን ብለው ከሚያስቡት 

መካከል አልመረጠም። ነገር ግን ከቅፍርናሆ አሳ አጥማጆች 

መካከል ነበር የጠራው። የሚጠራጠረው፣ ያልተማረው፣  

ችኩል እርምጃ የሚያደርግው ስሚዮንም የእምነት ሐዋሪያ 

ጴጥሮስ ሆነ። በክንፉ ላይ ግራጫ ያላው ቢጫ ወፍም  

ለመምህር ታማኝነትና ትግስታዊ ፍቅር ብቁ ሆኗል።

አዳኝ ቅንአት እና ገይል ያለው ሚስዮን ሲመርጥ፣ ያገኘው 

ከደጋፊዎቹ መካከል ሳይሆን ከተቃዋሚዎቹ መካከል ነበር። 

አሰቃዮ ሳውል ሚስዮኑ ጳውሎስ ሆነ።

ቤዛው ፍጹም ያልሆኑ ሰዎችን የፍጹምነትን መንገድ እንዲ

ያስተምሩ መረጣቸው። በእዚያም ጊዜ አድርጎታል። አሁንም 

ያደርገዋል—እንዲሁም በክንፎቻቸው ላይ ግራጫ ያላቸውን 

ቢጫ ወፎችን። እናንተን እና እኔን በዚህ በበታች እንድናገለግ

ለው ጠርቶናል። የማገልገል ውሳኔአችንም በሙሉ መሆን  

አለባቸው። እና በትግላችን፣ ስንደናቀፍም፣ እንደዚህ እንለምን፧ 

“የሰዎች ቅርጽ አውጪው ፣ከጭለማ እንደገና ታግለን እንድን

ወጣ ምራን፣ ኦ ምራን።” 1 
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ከደሀዎች፣ ከተጨቆኑት፣ ካዘኑት እና ከተሰቃዩት ጋር የተደ

ባለቀውን፣ የጋለሊን ሰው ምሳሌ እንድንከተል ጸሎቴ ነው።  

ይህን ስናደርግም ከልቦቻችን እውነተኛ ዘፈን ይምጣ።

ማስታወሻ

 1. “Fight Song,” Yonkers High School.

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ስ
ታስተምሩ . . . ፣ የሚማሩትን አንድ ልዩ ነገርን እንዲያነቡ ወይ

ም እንዲያዳምጡ ማድረግ ብዙ ጊዜ ይረዳል (Teaching, No 
Greater Call [1999], 55)። የፕሬዘደንት ሞንሰንን መልእክት  

የቤተሰብ አባሎች እንዲገባቸው ለማድረግ አብረው መልእክቱን  

ካነበቡ በኋላ የተማሩትን ለመካፈል እንዲዘጋጁ ጠይቋቸው።  

እያንዳንድ ሰው ከአንቀጹ ውስጥ የትኛዎቹ ነጥቦች አስፈላጊ  

እንደሆኑ እንደሚሰማቸው እንዲካፈሉ ጋብዟቸው። ስለፕሬዘደንት 

ሞንሰን መልእክት ምስክራችሁን በመስጠትም ፈፅሙ።

በነብያት እንደተሰጠ የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር፣ በምና

ስተምራቸው ሰዎች ህይወቶች ላይ ሀይለኛ ተፅዕኖ ሊኖረው ይችላል 

(see Teaching, No Greater Call, 50)። ፕሬዘደንት ሞንሰን እኛ 

የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆንን በማወቅ ጥንካሬ እና ሀይል  

አለው ብለዋል። ይህን አንቀጽ ካነበባችሁ በኋላ፣ ማን እንደሆኑ  

እንዲያስታውሱ ምን እንደረዳቸው ቤተሰብን ጠይቁ። 

ወጣቶች

እውነተኛ ወብት ምንድን ነው?

በእዚህ መልእክት ውስጥ ፕሬዘደንት ሞንሰን “በአለማችን 

ውስጥ በብዙ ጊዜ የግብረገብነት ጸባይ ከወብት እና ከማራኪነት 

በኋላ እንደሆነ ይመስላል” ብለዋል። ወጣት ሴቶች ማን እንደሆኑ 

እና ማን እንደሚሆኑ በሚታያቸው ይታገሉ ይሆናል። የሰባዎቹ  

ካህን ልን ጂ ሮብንስ ስለእውነተኛ ወብት ያቀረቡትን እነዚህን  

ሀሳቦች አስቡባቸው፧

•	 ፊቷ	በደስታ	እና	በምግባረ	ጥሩነት	የሚበራው	ወጣት	ሴት	በውስ

ጠኛ ወብት የምታበራ ነች።

•	 	በፍጥረታዊ	ሁኔታው	በሙሉ	ስታበራ	ምግባረ	ጥሩው	ፈገግታዋ	

በእውነትም ቆንጆ ነው። እንደዚህ አይነት እውነተኛ ወብት የሚ

ቀባ አይደለም ግን በመንፈስ የሚሰጥ ስጦታ ነው። 

•	 መጠነኝነት	ለውስጣዊ	ወብት	በውጪ	የሚታይና	የሚያስፈልግ	

ነው።

•	 ስለመልካችሁ	ተስፋ	የምትቆርጡ	ከሆናችሁ፣	እራሳችሁን	በሚወ

ዷችሁ ሰዎች አስተያየት ብትመለከቱ ይረዳችኋል። በሚወድ  

ሰው የሚታየው የተደበቀ ወብት የመሻሻያ መስታወት ለመሆን 

ይችላል።

•	 ምግባረ	ጥሩ	ሴት	ለማጋት	የምትፈልገው	ሴትም	የተፈጠረ	ሰው	

እንደሚያየውም “አያይም” (see 1 ሳሙኤል 16፧7)። ከንጹህ  

እና ከደስተኛ ልቧ ወደምታበራው እውነተኛ ወብትም ይሳባል። 

ይህም ምግባረ ጥሩ የሆነ ሰው ለምትፈልገው ወጣት ሴትም  

እውነት ነው።

•	 የሰማይ	አባታችህን	ሁላችንም	ልጆቹ	የዘለአለም	ደስታ	እና	የው

ስጠኛ ወብት የሚገኝበት መንገድ ብቻ የሆነውን ትክክለኛውን 

እንድንመርጥ ይጠብቅብናል።

•	 በጌታ	ይህን	ፉክክር	የለም።	የእርሱን	ምስል	በፊታቸው	ለመቅረ

ፅ ሁሉም እኩል መብት አላቸው (see አልማ 5፧19)። ከዚህም 

በላይ እውነተኛ የሆነ ወብትም የለም።

ይህን መልእክት በሙሉ ለማንበብ፣ ልን ጂ ሮብንስን “True 
Beauty,” የሚለውን ተመልከቱ New Era, ህዳር 2008, 30።  

ወጣት ሴቶችም እንደዚህ አይነት ምክርን በኤሮል ኤስ ፒፕን 

“Ugly Duckling or Majestic Swan? It’s Up to You” ውስጥ 

ማግኘት ትችላላችሁ  Liahona, Oct. 2009, 36።

ልጆች

አስደሳች መዝሙራችሁን ዘምሩ

ፕ
ሬዘደንት ሞንሰን ስለእህት መኪ ሶስት ቢጫ ወፎች ተናገሩ። 

ሁለቱም ሰውነታቸው በሙሉ ቢጫ ነበር። እነርሱም ፍጹም  

ነበሩ! ሶስተኛው በክንፎቹ ላይ ግራጫ ቦታዎች ስለነበረው ጽፉም  

አይመስልም ነበር። ነገር ግን እህት መኪ በአስደሳች ይዘፍን ስለነበር 

ይወዱት ነበር።

አንዳንድ ህዝቦች እንደሌሎች ቆንጆ ወይም ብልጥ እንደሆኑ  

አይሰማቸውም። ነገር ግን እያንዳንዱ ሰው ለጌታ ዋጋ ያለው ነው።  

ታማኝ እና ጎበዝ ለመሆን እና ሌሎችን ለማገልገል ችሎታችንን  

ለመጠቀም እንችላለን። ከእዚያም እኛ በክንፎቻቸው ላይ  

ግራጫ እንዳላቸው ቢጫ ወንፎች እንሆናለን። ፍጹም አይደለንም፣  

ነገር ግን አስደሳች መዝሙራችንን እየዘመርን ነን።

ለጌታ አስደሳች መዝሙራችሁን የምትዘምሩበትን ሶስት መንገ

ዶች ጻፉ።

አስደሳች መዝሙሬን ለጌታ የምዘምረው፧

1.  _______________________________________________
2.  _______________________________________________
3.  _______________________________________________
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ቃል ኪዳንን በቅዱስ ቁርባን ማሳደስ

እነዚህን ቅዱስ 

መጻህፍትን እና ጥቅሶችን 

ወይም፣ አስፈላጊም 

ከሆነ፣ የምትጎበኗቸውን 

እህቶች ፍላጎት የሚያሟሉትን 

ሌሎች መሰረቶች አስተምሩ። 

ስለትምህርቱም ምስክራችሁን ስጡ። 

የምትጎብኟቸውንም የተማሩትን 

እና የሚሰማቸውን እንዲካፈሉ 

ጋብዟቸው። 

ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባንን 

አቋቋመ

“ኢየሱስ እንጀራን አንሥቶ ባረከ  

ቈርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና።  

‘እንካችሁ፥ ብሉ’ . . .አለ (ማቴዎስ 

26:26)። ‘ስለ እናንተ የሚሰጠው  

ሥጋዬ ይህ ነው፤ ይህን ለመታሰቢያዬ  

አድርጉት አለ’ (ሉቃስ 22:19)። እንደዚ

ህም አይነት በባህል በውሀ የተደባለቀ

ውን የወይን ፅዋ አነሳ፣ ለዚህም የምስጋ

ና በረከት አቀረበ፣ እና ከእርሱ ጋር  

ለተሰብሰቡትም እንዲህ በማለት  

አሳልፎ ሰጠ፧ ‘ይህ ጽዋ . . . በደሜ  

የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው፣’ ‘ለኃጢአት 

ይቅርታ የሚፈስ . . . ደሜ ይህ ነው።’‘  

ይህን ለመታሰቢያዬ አድርጉት።’ . . .

“በገትሰመኔ እና ጎልጎታ ዋዜማ  

ከነበረው አጋጣሚ ጀምሮ፣ የቃል  

ኪዳን ልጆች የክርስቶስን መስዋዕት  

በዚህ አዲስ፣ ከፍተኛ፣ ከሁሉም በላይ  

ቅዱስ፣ እና ግላዊ መንገድ እንዲያስታውሱ 

በቃል ኪዳን ውስጥ ናቸው።” 1

የአስራ ሑለት ሐዋሪያት ቡድን አባል ካህን 
ጀፍሪ አር ሖላንድ።

የጥምቀት ቃል ኪዳናችንን በቅዱስ 

ቁርባን እናሳድሳለን

“ስንጠመቅ፣ የኢየሱስ ክርስቶስን  

ቅዱስ ስም በራሳችን ላይ እንወስዳለን። 

የእርሱን ስም በራሳችን ላይ መውሰዳ

ችን በዚህ ህይወት ላይ ከሚያጋጥሙን 

ሁሉ በላይ ታላቅ ትርጉም ካለው  

አንዱ ነው። . . .

“በእያንዳንዱ ሳምንት በቅዱስ ቁር

ባን ስብሰባዎች የጥምቀት ቃል ኪዳና

ችንን ስናሳድስ የአዳኛችንን የኃጥያት 

ክፍያ መስዋዕት ለማስታወስ ቃል  

እንገባለን። አዳኝ እንዳደረገውም— 

ለአብ ታዛዥለመሆን እና ትእዛዛቱን

ም ሁልጊዜ ለማክበር ቃል እንገባለን። 

ተመልሰን የምንቀበለውም በረከትም 

የእርሱም መንፈስ ከእኛ ጋር እንዲኖረን 

ነው።” 2

የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ቡድን አባል ካህን 
ሮበርት ዲ ሔልስ።

“በምትጠመቅበት ቀን ከአንድ የስም

ንት አመት ልጅ ጋር ነበርኩኝ። በቀኑ መ

ጨረሻም በልበ ሙሉነት እንዲህ አለች፣ 

‘ለአንድ ሙሉ ቀን ተጠምቄአለሁ፣ እና  

አንድ ጊዜም ቢሆን ኀጥያት አልሰራሁም!’ 

ነገር ግን ያ ፍጹም ቀኗ ለዘለአለም አልቆ

የም፣ እና ሁላችንም እንደምንማረው 

ምንም እንኳን በሀይል ብንጥርም  

መጥፎ ጉዳዮችንና  እያንዳንዱን  

መጥፎ ምርጫዎችን ሁልጊዜ ለማስወ

ገድ እንደማንችል በአሁን እንደተማረች 

እርግጠኛ ነኝ። . . .

“. . . በራሳችን ብቻ እውነተኛ የሆነ  

ለውጥ ለማምጣት የሚቻል አይደለም። 

የራሳችን የፍላጎት ሀይል እና የጥሩ  

እቅዳችን ብቁ አይደሉም። ስህተት  

ስንሰራ ወይም መጥፉ ምርጫ  

ስናደርግ፣ ወደ መንገዱ ለመመለስ  

የአዳኛችን እርዳታ ያስፈልገናል።  

እርሱ እንዲቀይረን ባለው ሀይል  

ያለንን እምነት ለማሳየት በየሳምንቱ 

ቅዱስ ቁርባንን እንወስዳለን። ኀጥያ

ታችንን እንናዘዛለን እና እንድንተዋቸ

ውም ቃል እንገባለን።” 3

ጁሊ ቤክ፣ የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 
ፕሬዘደንት።

ማስታወሻዎች
 1. ጀፍሪ አር ሖላንድ “This Do in  

Remembrance of Me,” Ensign,  
ሕዳር 1995, 67።

 2. ሮበርት ዲ ሔልስ፣ “The Covenant  
of Baptism: To Be in the Kingdom  
and of the Kingdom,” Liahona,  
ጥር 2001, 8።

 3. ጁሊ ቢ ቤክ፣ “Remembering, Repenting,  
and Changing,” Liahona, ግንቦት 2007, 
110–11።
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ለሴቶች የቤት ለቤት አስተማሪ 

እርዳታዎች

እህትን እና ቤተሰቧን እያወቅሽ ስት

መጡ፣ ቃል ኪዳኗን በቅዱስ ቁርባን 

በኩል እንድታሳድስ እርሷን የምትረ

ዱበትን መንገዶች ፈልጉ። የቅዱስ  

ቁርባን ስብሰባዎች ላይ የማትገኝ  

ከሆነችም፣ እንድትመጣ ልትጋብዟት 

ወይም በምትመጣበትን መንገድ  

(በምጓጓዣ፣ በልጆች በመርዳት፣  

አብሯት የምትቀመጥ ጓደኛ፣ እና  

እደዚህ አይነቶች) እርዳታዎችን  

ለመስጠት ልታቀርቡላት ትችላላችሁ?

የግል ዝግጅት

ሉቃስ 22፧19–20

1 ቆሮንቶስ 11፧23–28

3 ኔፊ 18፧1–12
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