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የመፅሐፈ ሞርሞን  
ውድ ቃል ኪዳኖች

ከ
ብዙ አመት በፊት በህይወት እና በሞት መካከል 

ባለ አንድ ወጣት አባት መኝታ አጠገብ ቆሜ ነበር። 

የምትጨነቀው ባለቤቱና ሁለቱ ልጆቻቸው በአጠገባ 

ችን ቆመው ነበር። እጄን ያዘ እናም በሚለምን አመለካከት፣ 

“ኤጲስ ቆጶስ፣ ለሞት እንደቀረብኩኝ አውቃለሁ። ስሞት 

ለመንፈሴ ምን እንደሚሆንበት ንገሩኝ” አለኝ።

ለሰማይ አመራር የጸጥታ ጸሎት አቀረብኩኝ እናም 

በመኝታው አጠገብ በጠረጴዛው ላይ ቅዱሳት መጻህፍትን 

አየሁ። መፅሐፉን አነሳሁና ገጾቹን ከፈትኩኝ። ወዲያውም፣ 

እኔ ምንም እጥረት ሳላደርግ፣ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ 

በአልማ 40ኛው ምዕራፍ እንደከፈትኩት እንደቆምኩኝ 

ተመለከትኩኝ። እነዚህን ቃላት አነበብኩለት፥

“እንግዲህ፣ በሞትና በትንሣኤ መካከል የነፍስ ሁኔታን 

በተመለከተ — እነሆ፣ የሰዎች መንፈስ ሁሉ ከዚህ ሟች 

ከሆነው ሰውነታቸው እንደተለየ፣ አዎን፣ የሰዎች መንፈስ ሁሉ፣ 

. . . ህይወትን ወደ ሰጣቸው ወደ እግዚአብሔር እንደሚወሰድ 

በመልአኩ አማካኝነት እንዳውቀው ተደረገ።

እናም እንዲህ ሆነ የፃድቃኖች መንፈስ፣ ከሁሉም ችግር፣ 

ውጣ ውረድና ሀዘን ወደሚያርፉበት፣ ገነት ተብላ ወደምት 

ጠራው፣ የእረፍት ቦታ፣ የሰላም ቦታ ውስጥ ወደ ደስታ ሁኔታ 

ይገባሉ” (Alma 40:11–12)።
ስለትንሳኤ ማንበብ ስቀጥል፣ የወጣቱ ሰው መብራት 

ጀመረ እናም ፈገግታ በከንፈሩ ላይ ታየ። ጉብኝቴን ስፈጽ 

ምም፣ ይህን አስደሳች ቤተሰብ ደህና ሁኑ አልኩኝ።

በሚቀጥለው ጊዜ ባለቤቱን እና ልጆቹን ያየኋቸው 

በመቃብሩ ጊዜ ነበር። ወጣቱ ሰው ስለእውነት ስለለመነበት 

እና ከመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ለጥያቀው መልስ ስላገኘበት 

ምሽት አሰብኩኝ።

ከመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ “የምድሪቷን አምላክ ኢየሱስ 

ክርስቶስን ካገለገልን” (ኤተር 2፥12) ድረስ ከሰላም፣ ከነጻነት፣ 

እና በረከቶች የተስፋ ቃላት በተጨማሪ ሌሎች ውድ የተስፋ 

ቃላት ይመጣሉ።

ከገጾቹም “የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት [ለ]ሚጠብቁትም” 
“የማያልቅ ደስታ የተስፋ ቃል ይመጣል። እነሆም እነርሱ 

በሁሉም ነገሮች፣ ለጊዜያዊም ሆነ ለመንፈሳዊ፣ የተባረኩ 

ናቸውና” (ሞስያ 2፥41)።
ከገጾቹም ውድ ወንድ እና ሴት ልጆቹን ለማዳን “በእግዚ 

አብሔር እጅ መሳሪያ” ለሚሆኑትም “ለማስተዋል የማይቻል 

ደስታ” ቃል ኪዳን ይመጣል (አልማ 28:8; 29:9)።
ከገጾቹም በታላቁ በአለም አቀፍ የሚስዮን ጥረታችን እያ 

ከናወንነው ባለው ስራ የተበተኑት እስራኤል እንደሚሰበሰቡ 

የተስፋ ቃል ይመጣል (3 ኔፊ 16፤ 21–22 ተመልከቱ)።
ከገጾቹም በተቀደሰው ኢየሱስ ክርስቶች ስም ወደ አብ 

ስንጸልይ፣ ቤተሰቦቻችን እንደሚባረኩ የተስፋ ቃል ይመጣል 
(3 ኔፊ 18:21 ተመልከቱ)።

ገጾቹንም በማጥናት ተጨማሪ የጌታ መንፈስ፣ ትእዛዛቱን 

በማክበር ለመሄድ የሚወሰንበት ጥንካሬ፣ እናም የእግዚ 

አብሔር ልጅ ህያውነት ጠንካራ ምስክር “ወደ ህይወታችሁ 

እና ወደ ቤቶቻችሁ እንደሚመጣ” የተተነበየው የተስፋ ቃል 

መሟላት ይመጣል። 1

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

በፕሬዘደንት  
ቶማስ ኤስ ሞንሰን
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ከመፅሐፈ ሞርሞን ገጾችም በጸሎት፣ በእውነተኛ ስሜታ፣ 

እና በክርስቶስ በማመን፣ “በመንፈስ ቅዱስ ሀይል” ስለእነዚህ 

የተስፋ ቃላት እምነታ ለማወቅ እንደምንችል የመሮኒ የተስፋ 

ቃል ይመጣል (Moroni 10:4–5 ተመልከቱ)።
ከሌሎች የኋለኛው ቀን ነቢያት ጋር፣ “በምድር ላይ ካሉት 

ማንኛውም መጽሀፎች በላይ ትክክል” ስለሆነው፣ 2 እንዲሁም 

ስለመፅሐፈ ሞርሞን፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ተጨማሪ ምስ 

ክር፣ እውነትነት እመሰክራለሁ። መልእክቱ አለምን ያቅፋል 

እናም ለሚያነቡትን ስለእውነት እውቀት ያመጣል። መፅሐፈ 

ሞርሞን ህይወቶችን እንደሚቀይር ምስክርነቴ ነው። እያን 

ዳንዳችን እናንበው እናም ደጋግመንም እናንበው። ስለውድ 

የተስፋ ቃላቱም ከእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ጋር ምስክራች 

ንን በደስታ እንካፈል።

ማስታወሻዎች
1. ጎርደን ቢ ሒንክሊ፣ “A Testimony Vibrant and True,” Liahona, ነሀሴ 2005፣ 6.
2. የቤተክርስትያኗ ፕሬዘደንቶች ትምህርቶች፧ ጆሴፍ ስሚዝ [2007 (እ.አ.አ)]፣ 64

ከዚህ መልእክት ማስተማር

በቅዱሳት መጻህፍት ውስጥ “የሰው ቤተሰብ የሚያጋጥማቸውን 

ሁሉንም የሚያምታቱ ነገሮችን እና ሁሉንም ችግሮች እና ሁሉንም 

ፈተናዎች መፍትሄ የሚሰጥ የእውነት መሰረታዊ መመሪያዎችን 

እናገኛለን” (Teaching, No Greater Call [1999]፣ 51)። የፕሬ 

ዘደንት ሞንሰንን መልእክት ከቤተሰብ ጋር ስትካፈሉ፣ በመፅሐፈ 

ሞርሞን ውስጥ የጠኮሟቸውን “ውድ የተስፋ ቃላትን” እንዲያዳ 

ምጡ ጋብዟቸው። ለእናንተ ትርጉም ስላለው የመፅሐፈ ሞርሞን 

የተስፋ ቃል ለመካፈል ትችላላችሁ።
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በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ደፋር፣ 

ብርቱ፣ እና ጠንካራ ወጣት ወንዶች 

ምሳሌ እናንባለን። “አዎን የእውነት 

እና የጥሞና ሰዎች ነበሩ፣ ምክንያቱም 

የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት እንዲጠብ 

ቁና በፊቱም ሀበቅንነት እንደሚራመዱ 

ተምረዋልና” (አልማ 53፥21)። እነዚህ 

ታማኝ ወጣት ወንዶች ለምሳሌአቸው 

እና አስተማሪያቸው ለሆኑት እናቶቻ 

ቸው ድርጊት ምስጋና ሰጥተው ነበር።

የሔላማን ጀግናዎች እናቶች ከእኛ 

ዘመን በብዙ በማይለይ ዘመን ይኖሩ 

ነበር። ሁኔታቸው አስቸጋሩና አደገኛ 

ነበር፣ እናም ወጣቶቹም የስጋዊና መን 

ፈሳዊ ነጻነትን ለመከራከር ተጠርተው 

ነበር። ዛሬ በምንኖርበት አለም “መጋደ 

ላችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለምና፥ 

ከአለቆችና ከሥልጣናት ጋር ከዚህም 

ከጨለማ ዓለም ገዦች ጋር በሰማያ 

ዊም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን 

ሠራዊት ጋር ነው እንጂ” (Ephesians 
6:12)።

አስቸጋሪ ጊዜዎች “ካልተጠራጠሩ፣ 

እግዚአብሔር ያድናቸዋል” (አልማ 
56:47) የሚለውን የሔላማን ጀግናዎች 

እውነትን የሚያስተምሩ ጠንካራ ወላጆ 

ችን እና ምሳሌዎችን ይጠራል። ዛሬ 

ይህን እውነት ለማስተማር እና ምሳሌ 

መሆን ንቃት ያስፈልገዋል። ነገር ግን፣ 

መፍራት አያስፈልገንም። ማን እንደሆ 

ንን እና እግዚአብሔር ማን እንደሆነና 

ከእርሱ ጋር ቃል ኪዳን እንደገባን 

ስናውቅ፣ እንደ ጀግናዎቹ እናቶች እኛም 

ለመልካም ታላቅ ተፅዕኖ ይኖረናል።

የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ማ ስ ተ ማ ሪ ያ  መ ል እ ክ ት ፣  ጥ ቅ ም ት  2 0 1 1  ( እ . አ . አ )

ካልተጠራጠርን
ይህን መልእክት አጥኑ፣ እና ትክክል በሆነውም ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩ። እህቶቻችሁን 
ለማጠናከር እና የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ 
ጥያቄዎቹን ተጠቀሙባቸው።

እያንዳንዱ የሔላማን 2 ሺህ 60ጀግ 

ናዎች እናቶቻቸው ተፅዕኖ በእነርሱ 

ላይ ይኖራቸ ነበር። ነገር ግን እነዚህ 

እናቶች ብቻቸውን አልነበረም የሰሩት። 

ከሌሎች ጻድቅ ወንዶችና ሴቶች ጋር 

አብረው፣ እነዚህ እናቶች እምነታቸውን 

እና ምሳሌአቸውን የቃል ኪዳን ሀይልን 

ለማስተማር ተባብረዋል። እነዚህ የእ 

ዚያ ቀን ወጣቶች ወላጆቻቸው በጦርነት 

ላለመሳተፍ ስለገቡት ቃል ኪዳን ተረድ 

ተው ነበር። እናም የማይቻል ሲመስ 

ልም፣ አፍቃሪው የሰማይ አባት እነዚህ 

ወላጆች ቃል ኪዳናቸውን ለማክበር እና 

ነጻነታቸውን ለመጠበቅ የሚችሉበት 

መንገድ ከፈተላቸው (አልማ 56:5–9 

ተመልከቱ)። የእኛ እና የዎርዳችን፣ 

የቅርንጫፎቻችን፣ የጎረቤቶቻችን፣ እና 

የህብረተሰቦቻችን ልጆች እና ወጣቶች 

ቃል ኪዳን ማክበርን እንዲገባቸውና 

እንዲደግፉ እኛም እንደዚህ ቃል ኪዳኖ 

ቻችንን ማክበር አለብን።

ቃል ኪዳኖቻችንን ስናከብር፣ የሰማይ 

አባት መንገድ ያዘጋጅልናል። ቃል 

ኪዳኖቻችንን በትክክል መኖር አለብን። 

ለምሳሌ በጸሎታችን፣ በቅዱሳት መጻህ 

ፍት ጥናታችን፣ የቤተመቅደስ መግቢያ 

ፈቃድ መያዝ፣ በምግባረ ጥሩ አለባበስ፣ 

ሰንበትን በማክበር ትክክለኛ ለመሆን 

እንችላለን። ይህን ስናደርግ፣ ልጆቻችን 

“እናቶቻችን እንዳወቁት አንጠራጠ 

ርም” በማለት ለማወቅና ለማለት 

ይችላሉ (Alma 56:48)።
ጥንካሬአቸው ከጌታ የኃጢያት ክፍያ 

እንደሚመጣ የሚያውቁ የኋለኛው ቀን 

ቅዱሳን ሴቶች በአስቸጋሪና ተስፋ በሚ 

ያስቆርጡ ጊዜዎች ተስፋ አይቆርጡም። 

እንደ ቃል ኪዳን ጠባቂዎች፣ አንድ ቀን 

ስለዚህ ትውልድ “እንዲህ ያለን ታላቅ 

ድፍረትን በጭራሽ መካከል አላየሁም” 
ለማለት እንድንችል ልጆችን እና ወጣ 

ቶችን ለመደገፍ፣ ለመንከባከብ፣ እና 

ለመጠበቅ የተለየ ችሎታ አለን” (Alma 
56:45)።
ጁሊ ቤክ፣ የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 
ፕሬዘደንት።

ምን ማድረግ እችላለሁ?
1. በሚያድጉትን ትውልዶች ላይ ተፅዕኖ 
እንዲኖራቸው ያላቸው ሀይል ለማወቅና 
ለመጠቀም እንዲችሉ እንዴት እህቶቼን 
ለመርዳት እችላለሁ?

2. በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ በዛሬ 
ለሚያጋጥሙኝ ፈተናዎች መልስ ለማ 
ግኘት ምን ማነሳሻ አገኛለሁ?

ለተጨማሪ መረጃ ወደwww 
.reliefsociety .lds .org ሂዱ።
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