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መፅሐፈ ሞርሞን  
እንደ ግል መመሪያ

ከ
ሁሉም በሚሻሉት ጊዜአችን፣ ሁላችንም ከእግዚአብ

ሔር ጋር ለመኖር ወደቤት ለመመለስ ፍላጎት ይሰማ

ናል። መንገዱን ለመስጠት እና እንዴት እንደምንከተ

ለው ለማስተማር ውድ ልጁን አዳኛችን እንዲሆን በስጦታ ሰጥ

ቶናል። መንገዱንም እንዲጠቅሙልን ነቢያትን ሰጥቶናል።  

ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የነቢያት መዝገብ የሆነውን መፅሐፈ ሞርሞ

ንን እንዲተረጉም ተነሳስቶ ነበር። ይህ ወደ ቤት ወደ እግዚአብ

ሔር በምንጓዝበት መንገድ እርግጠኛ መመሪያችን ነው።

ይህን ውድ መፅሐፍ በተመለከተ ጆሴፍ ስሚዝ እንዲህ  

ብሏል፧ “ለወንድሞች መጽሐፈ ሞርሞን በምድር ካሉ መጽሐ

ፍት በሙሉ የበለጠ ትክክል እንደሆነ፣ እናም የኃይማኖታችን 

የማዕዘን ድንጋይ እንደሆነና ከማንኛውም ሌላ መጽሐፍ በበ

ለጠ በውስጡ ባሉት አስተያየቶች በመኖር ሰው ወደ እግዚአብ

ሄር ሊቀርብ እንደሚችል ነገርኳቸው።” 1

የመፅሐፈ ሞርሞን አስተያየቶች በውስጡ የምናገኛቸው  

የእግዚአብሔር ትእዛዛቶች ናቸው። አንዳንዶቹ ከአዳኝ በነቢ

ያቱ በኩል የመጡ ምን እንደምናደርግ እና ምን መሆን እንዳ

ለብን የሚገልጹልን ትእዛዛት ናቸው። መፅሐፈ ሞርሞን  

እምነታችንን እና የእርሱን ትእዛዛት ለመከተል ውሳኔአችንን 

ለማጠናከር መፅሐፈ ሞርሞን የአዳኝን ምሳሌ ይሰጠናል። 

መፅሐፉ እንድንመራበት በክርስቶስ ትምህርቶች የተሞላ  

ነው። ይህ ከ2ኛ ኔፊ የመጣ ምሳሌ ነው፧

“[ኢየሱስ] ለሰዎች ልጆች፣ እኔን ተከተሉኝ አለ። ስለዚህ፣  

የተወደዳችሁ ወንድሞቼ የአብን ትዕዛዛት ለመጠበቅ ፈቃደኞች 

ከመሆን በስተቀር ኢየሱስን ልንከተለው እንችላለን?

“እናም አብ እንዲህ ይላል፥ ንስሀ ግቡ፣ ንስሀ ግቡ፣ እናም  

በተወደደው ልጄ ስም ተጠመቁ።” 2 ኔፊ 31፧10–11።

በጠበበውና በቀጠነው መንገድ ላይ ለመቆየት እንዲረዳን 

እንደ እሳት ጥምቀት መንፈስ ቅዱስን መቀበል እንዳለብን  

መፅሐፉ ግልፅ ያደርግልናል። ሳንታክት ዘወትር መጸለይ እን

ዳለብን፣ እና ይህን ካደረግን ይህ ቃል ኪዳን እንደሚኖረን  

ተምረናል፧ “ስለሆነም ፍጹም የሆነ የተስፋ ብርሃን፣ እናም  

የእግዚአብሔርና የሰዎች ሁሉ ፍቅር እየኖራችሁ በክርስቶስ  

ባላችሁ ፅኑነት መቀጠል አለባችሁ። ስለሆነም አብም፣ የክርስ

ቶስን ቃል በመመገብ፣ እናም እስከመጨረሻው በመፅናት  

የምትቀጥሉ ከሆነ፣ እነሆ አብ እንዲህ ይላል፧ የዘለዓለም ህይ

ወት ይኖራችኋል 2 ኔፊ 31፧20።

ለእግዚአብሔር እና ለሁሉም ሰዎች ፍቅር ሲኖረን ምን  

ማለት እንደሆነ መፅሐፈ ሞርሞን በንጉስ ቢንያም ስብከት 

ውስጥ ግልፅ ያደርግልናል። በኃጥያት ክፍያ ሀይል እና ለትእዛ

ዛት ባለን ታማኝ ታዛዥነት በኩል ፍጥረታችን ሲቀየር፣ በእግ

ዚአብሔር ፍቅር እንሞላለን (ሞዛያ 4፧1–12 ተመልከቱ)።

መፅሐፈ ሞርሞንም በዚህ ህይወት ንጹህ ሆነን ክፋትን  

ለመፈጸም ምንም ፍላጎት የማይኖረን ለመሆን እንደምንችልም 

ልበ ሙሉነትን ይሰጣናል። (ሞዛያ 5:2 ተመልከቱ)። ይህ  

ተስፋ በመንገዱ ላይ እያለን ሰይጣን ሊፈትነን እና ተስፋ ሊያስ

ቆርጠን ሲሞክር መበረታቻና መፅናኛ ይሰጠናል።

ከመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ትንሽ መስመሮችን ሳንብ፣  

ይህ መፅሐፍ እውነተኛ እንደሆነ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ፣ 

እርሱን ወደቤት ለመከተል እንደምንችል፣ እና የምንወዳቸው

ንም ከእኛ ጋር ወደቤት ለመውስድ እንደምንችል ያልኝ ምስ

ክር ሲጠናከር ይሰማኛል። ለእኔ ይህ ከመፅሀፍት ሁሉ ታላቅ 

የሆነልኝ ነው። ይህም የእግዚአብሔር ቃል ነው።

እኛ እና የምንወዳቸውም ከዚህ በጥልቅ እና በየቀኑ  

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  መ ስ ከ ረ ም  2 0 1 0  ( እ . አ . አ )

በፕሬዘደንት  
ሔንሪ ቢ አይሪንግ

የቀዳሚ አመራር  
የመጀመሪያ አማካሪ
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እንደሚጠጡ ጸሎቴ ነው። እውነተኛ መመሪያ እንደሆነ በኢየ

ሱስ ክርስቶስ ስም እመሰክራለሁ። 

ማስታወሻ

 1. የቤተክርስትያኗ ፕሬዘደንቶች ትምህርቶች፧ ጆሴፍ ስሚዝ [2007 (እ.አ.አ)]፣ 64

ከዚህ መልእክት ማስተማር።

 “ቅዱስ መጻህፍትን እና የኋለኛው ቀን ነቢያት ቃላትን ለምናስ

ተምርባቸው ምንጭ ስናደርግ፣ መንፈስ እንዲመሰክር  

እንጋብዛለን። ይህ ለምናስተምረው “ሰዎችን ለማሳመኛ የእግዚ

አብሔር ሃይልን” ያመጣል (D&C 11:21)” (Teaching,  
No Greater Call [1999], 51)። ጆሴፍ ስሚዝ ስለመፅሐፈ  

ሞርሞን ከተናገረው በተጨማሪ ከፕሬዘደንት አይሪንግ  

መልእክት ዋናዎቹን ለማንበብ አስቡባቸው። በመፅሐፈ  

ሞርሞን ውስጥ በሚገኙት ትምህርቶች መኖር እንዴት ወደ እግ

ዚአብሔርን እንዲቀርቡ እንደሚረዳቸው አስተያየታቸውን እንዲ

ሰጡ የቤተሰብ አባላትን ጋብዙ።

“ተማሪዎች በቅዱስ መጻህፍት ውስጥ ያሉትን መሰረታዊ  

መመሪያዎችን ሲወያዩበት፣ ለግል ቅዱስ መጻህፍትን ለማጥናት 

የሚያስፈልጋቸውን ችሎታ ያገኛሉ” (Teaching, No Greater 
Call, 54)። በዚህ መልእክት ውስጥ የተጠቀሱትን ቅዱስ መጻህ

ፍት ለማንበብ የሚያስተምሩትን መሰረታዊ መመሪያዎች ለመወ

ያየት አስቡባቸው።

ወጣቶች

የእራሴ መፅሐፈ ሞርሞን
በሂለሪ ሆልብሩክ

በነሐሴ 2005 (እ.አ.አ)፣ ፕሬዘደንት ጎርደን ቢ ሒንክሊ  

[1910–2008 (እ.አ.አ)] ለቤተክርስትያኗ አባላት መፅሐፈ  

ሞርሞንን ከአመቱ መጨረሻ በፊት እንዲያነቡ መፈታተኛ  

ሲያቀርቡ፣ መፅሐፉን በሙሉ ለማንበብ ለእራሴ ቃል ገባሁ።  

የመፅሐፈ ሞርሞን ታሪኮችን ባውቃቸውም፣ ይህን በሙሉ  

አንብቤ አልጨረስኩም ነበር። አሁን የገባሁትን ቃል ለማክበር 

ወስኜ ነበር።

ቅዱስ መጻህፍትን በህይወቴ እንድጠቀምባቸው እና የእራሴም  

እንዳደርጋቸው ተምሬ ነበር። ስለዚህ ሳነብ ከገጹ ጫፍ ላይ የመል

እክቱ ዋና ሀሳብ ምን እንደሆነ እንደማስብ ጻፍኩኝ። የተደጋገሙ

ትን ቃላት እና የተደራደሩ ቃላትን  ትኩረት ለመስጠት ከስራቸው  

አሰመርኩኝ።

ለሌሎች የተነገሩት የእግዚአብሔር ቃላት ለእኔም የተነገሩ ቃላት  

እንዲሆኑ ዘንድ በቅዱስ መጻህፍት ውስጥ ካሉት ስሞች አጠገብ ስሜን 

ጻፍኩኝ። ለምሳሌ፣ በ2ኛ ኔፊ 2:28 ውስጥ ስሜን ጻፍኩኝ፧ “እናም  

አሁን፣ [ሂለሪ]፣ በታላቁ አማላጅ እንድትመኩ እናም ታላቅ ትዕዛዛቱን 

እንድትሰሙ... እፈልጋለሁ።” መፅሐፈ ሞርሞንን በተጨማሪም  

የእራሴ ሳደርገው፣ በየቀኑ ይህን ስለማነብ በጣም ተደሳች ሆንኩኝ።

በየቀኑ ሳነብ፣ ጸሎቴም ከልብ የመጡ እና የራሴም ሆኑ። በትም

ህርቴም ማተኮርና ከሌሎች ጋር ጓደኛ እንድሆን በመንፈስ የምገፋፋ

በትን ማዳመጥ ቻልኩኝ። በአመቱ የመጨረሻ ምሽት ላይ  

መፅሐፈ ሞርሞንን ጨረስኩኝ።

መፅሐፈ ሞርሞንን፣ ከሌሎች ቅዱስ መጻህፍት ጋር፣ የማንበብ  

አስፈላጊነት ገባኝ፣ እናም በህይወቴ ውስጥ ለብዙ ጊዜዎች ይህን  

ለማድረግም እፈልጋለሁ።

ልጆች

ወደቤት ለመድረስ የሚረዳን መመሪያ

ጠፍታችሁ ወደቤተሰቦቻችሁ ቤት ለመመለስ መንገዱን የማታ

ውቁ ከሆናችሁ ምን ይሰማችኋል? መንገዱን ከሚያሳያችሁ 

ሰውን መከተል ያስድስታችኋል? ፕሬዘደንት አይሪንግ መፅሐፈ ሞር

ሞን ወደሰማይ አባት ቤት እንደሚመልሰን መሪ ነው ብለዋል።

ከመፅሐፈ ሞርሞን ወደቤት ለመመለስ ምን ማድረግ  

እንዳለብን የሚነግሩን አንዳንድ ነገሮች ከዚህ በታች ናቸው።  

2 ኔፊ 31፧10፣ 11፣ 20 አንብቡ። ከዚህ በታች ከተደረደሩት ቃላትበ

ታች ትክክለኛውን የመፅሐፈ ሞርሞን ጥቅስ ጻፉ። አንዱን ጥቅስ 

ለሁለት ጊዜ መጠቀም አለባችሁ።

ንስሀ ግቡ እናም ተጠመቁ።

ብርሀናዊ ተስፋ ይኑራችሁ።

እግዚአብሔርን እና ሁሉንም ሰዎች አፍቅሩ።

ኢየሱስን ተከተሉ።
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1

የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ማ ስ ተ ማ ሪ ያ  መ ል እ ክ ት ፣  መ ስ ከ ረ ም  2 0 1 0

የሚያድጉትን ትውልዶች ለመንከባከብ  
ያለን ሀላፊነት
ይህን መዝገብ አጥኑ እና ተገቢ ከሆነ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን ለማጠናከር እና 
የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ ጥያቄዎቹን ተጠቀሙባቸው።

ከቅዱስ መጻህፍት፧ ምሳሌ 22፧6፤ 
ኤፌሶን 6፧4፤ ኢኖስ 1፧1፤ አልማ 
53፧20–21፤ 56፧47፤ 57፧27

ያለመንከባከብ፣ የሚያድጉት ትውልዶ

ቻችን በ ሞዛያ 26 ውስጥ እንደተገ

ለጹት ለመሆን አደጋ ላይ ያሉ ለመሆን  

ይችላሉ። ብዙ ወጣቶች በአባቶቻቸው 

ባህል አላመኑም እናም በእምነታቸው 

የተለዩ ህዝቦች ሆኑ፣ ለዘለአለምም እን

ደዚሁ ሆነው ቀሩ። የእኛ የሚያድጉት  

ትውልዶች በሰማይ አባት አላማ ውስጥ 

ያላቸውን ክፍል ካልተደረዱ እንደዚህም 

የመሆን አደጋ ላይ ናቸው ያሉት።

ስለዚህ ይህን የሚያድግ ትውልድ  

በደህንነት የሚጠብቅ ምንድን ነው?  

በቤተክርስትያኗ ውስጥ የሚያድጉትን  

ትውልዶች ቤተሰብ እንዲመሰርቱ፣  

ያንን ቤተሰብ እንዲያስተምሩ፣ እና  

ያንን ቤተሰብ ለስነስርዓቶች እና ለቃል 

ኪዳኖች እንዲያዘጋጁ የሚያድኑ መሰረ

ታዊ መመሪያዎችን እናስተምራቸዋለን 

—እናም የሚቀጥለው ትውልድ ከእነርሱ 

የሚቀጥለውን ያስተምራሉ እናም እንደ

ዚህም ይቀጥላል፤ እናም እነዚያ መሰረ

ታዊ መመሪያዎች የቤተሰብ መሰረታዊ 

መመሪያዎች ናቸው። 

እንደ ወላጆች፣ መሪዎች፣ እና የቤተክ

ርስትያን አባላት፣ ይህን ትውልድ ለአብራ

ሐም፣ ለቤተመቅደስ፣ በረከቶች እያዘጋ

ጀን ነን። በቤተሰብ አዋጅ ውስጥ በሚገ

ኙት በትምህርት ዋና ነጥቦች ላይ ግልፅ 

የመሆን ሀላፊነት አለን። እናትነት እና  

አባትነት ዘለአለማዊ ተጠያቂነት እና  

ሀላፊነት ናቸው። እያንዳንዳችን ለወን

ድም ወይም ለሴት የአላማ ግማሽ ሀላፊ

ነት የምንሸከም ነን።

ይህን ትምህርት በማንኛውም  

ጉዳይ ለማስተማር እንችላለን። ስለጋ

ብቻ እና ስለቤተሰብ በክብር መናገር  

ይገባናል። ከእኛም ምሳሌነት፣ከምንና

ገራቸው ቃላት ብቻ ሳይሆን ቤተሰብን 

በሚመለከት መሰረታዊ መመሪያ ባለን 

ስሜት እና ጥሩ ምሳሌ፣ የሚያድጉት  

ትውልዶች ታላቅ ተስፋ እና ግንዛቤ  

ለማግኘት ይችላሉ።

ጁሊ ቤክ፣ የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 
ፕሬዘደንት።

ከታሪካችን
በመስከረም 23፣ 1995 (እ.አ.አ)  

የሴቶች መረዳጃ ማህበር ስብሰባ ላይ  

ንግግር ሲያደርጉ፣ ፕሬዘደንት ጎርደን  

ቢ ሆንክሊ እንዲህ አሉ፧ “ያለንበት  

አለም የተበጠበጠ፣ ምግባረ ጥሩነቱ  

የሚቀያየር ነው። ጆሮ የሚበጥስ አይነት 

የሚጮሁ ድምጾች በጊዜ ተመዝኖ የነበ

ረውን የጸባይ መሰረትን በሚክድ አንድ 

ነገር ወይም ሌላ ይጠራሉ። 1 ፕሬዘደንት  

ሒንክሊ ከእዛም ቀጥለው እህቶችን፣  

እና በመጨረሻም  በሁሉም ቦታ ለሚገኙ 

ሰዎች ሁሉ “ቤተሰብ፧ ለአለም የተላለፈ 

አዋጅ” የሚባለውን አስተዋወቁ።

በሚቀጥሉትም አመቶች ይህ ነቢያዊ 

መዝገብ በብዙ ቋንቋዎች ተተርጉሟል 

እናም ለአለም መሪዎችም ተበትነዋል። 

የሀገር ዜጋዎችን እና የመንግስት  

መሪዎችን “ቤተሰብ የማህብረሰብ ዋና 

መሰረታዊ ክፍል እንዲሆን እና እንዲጠ

ናከር እርምጃዎች እንዲወስዱም” ይጠ

ይቃል። 2

አዋጁም የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ስለቤ

ተሰብ ያላቸው እምነት መሰረት፣ የምን

ቀበለው እና ህያው በሆነው አስተያየቱ  

ቤተሰቦቻችንን እና ቤቶቻችንን ማጠና

ከር እንደምንችል የምናውቅበት ሆነ።

ማስታወሻዎች
 1. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong  

against the Wiles of the World,” Ensign,  
ህዳር 1995, 99።

 2. “ቤተሰብ፧ ለአለም የተላለፈ አዋጅ” Liahona,  
ጥቅምት 2004, 49 ተመልከቱ።

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. እህቶቼ የሚያድጉትን ትውልዶች  

ለመንከባከብ “ቤተሰብ፧ ለአለም የተላ

ለፈ አዋጅን” እንዲጠቀሙ ለመርዳት 

እንዴት እችላለሁ? የአዋጁን ግልባጭ 

ለመካፈል እና እህቶቻችሁ ዋና ትምህ

ርት የሆኑትን ምንባብ ለማወቅ እና  

ምልክት እንዲያደርጉባቸው ለመርዳት 

አስቡበት።

2. የሚያድጉትን ትውልዶች እንዴት  

ለመንከባከብ እችላለሁ? በዎርዳችሁ፣ 

በቅርንጫፋችሁ፣ በቤተሰባችሁ፣ ወይም 

በማህብረሰባችሁ ውስጥ በልዩ ትኩረት 

እና በፍቅር ጥቅም ለማግኘት የሚችሉ

ትን ለማግኘት አስቡባቸው።

ለተጨማሪ መረጃ ወደ 

www.reliefsociety.lds.org ሂዱ።
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