
1

በቅዱስ ቦታዎች ላይ ቁሙ
እኛ ወደ እርሱ በምንጸልይበት እና እርሱ በሚያነሳሳን መንገድ 
ከሰማይ አባታችን ጋር መነጋገራችን የህይወትን ፈተናዎች 
ለመቋቋም እንድንችል አስፈላጊ ናቸው።

ው
ድ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ 
በእዚህ ጠዋት ጥሩ 
መልእክቶችን አዳምጠናል፣ 

እናም የተሳተፉትን አመሰግናለሁ። 
ሽማግሌ ሮበርት ዲ ሄልስ ተሽሏቸው 
ከእኛ ጋር በመገኘታቸው ተደስተናል። 
ቧብ፣ እንወድሀለን።

በዚህ ጠዋት ምን እንደምላችሁ 
ሳሰላስል፣ አስፈላጊ እና ጊዜአዊ የሆኑ 
ሀሳቦችንና ስሜታዎችን ከእናንተ ጋር 
ለመካፈል ተነሳስቼ ነበር። በንግግሬ 
እንድመራም እጸልያለሁ።

በዚህች ምድር ለ84 አመት ለመኖር 
ችያለሁ። አስተያየት እንዲኖራችሁ፣ 
የተወለድኩት ቻርልስ ሊንድበርግከኒው 
ዮርክ ወደ ፓሪስ ብቻውን በአውሮፕላን 
ለመብረር በተቻለበት አመት ነበር። 
ከእዚያ ጊዜ በሚቀጥሉት 84 አመታት 
ብዙ ነገሮች ተቀይረው ነበር። ሰው 
ወደ ጨረቃ ደርሰው ተመልሰዋል። 
በእርግጥም፣ የትላልትና የልብ እልም 
የአሁን እውነታ ሆኗል። ያም እውነት 
በቴክኖሎጂ ምክንያት በፍጥነት 
እየተቀየረ፣ ይህን ለማወቅ አስቸጋሪ 
ሆኗል። የሚደወል ስልክ እና መተየቢያ 
መኪና ለምናስታውሰው፣ የአሁኑ 
ቴክኖሎግይ ከሚያስደንቅ በላይ ነው።

በፍጥነት በመቀየር ያለውም 
የህብረተሰብ ምግባረ ጥሩነት አመለካከት 
ነው።  በፊት ትክክል ያልነበሩት እና 

ግብረገባዊ ያልሆኑት ነገሮች፣ አሁን 
ተቀባይነት ማግኘት ጀምረዋል።

በቅርብ የእንግሊዝ ዋና መምህር 
ጆናተን ሳክስ በWall Street 
Journal የጻፉትን አኝቀፅ አንብቤ 
ነበር። ከሌሎች በተጨማሪ ይህን 
ጽፏል፣ “በ1960 ዓ/ም በምስራቅ 
ህብረተሰቦች በሙሉ  በባህል ጸባያቸውን 
የሚቆጣጠሩበትን የተዉበት የምግባረ 
ጥሩነት ለውጥ ነበረ። Beatles 
እንደዘፈኑት፣ የሚያስፈልገው ፍቅር ብቻ 
ነው።የአይሁድ-ክርስቲያን የምግባረ 
ጥሩነት ደንብ ተጣለ። በዚህም ቦታ 
“የሚጠቅምህን አድርጉ። አስራቱ ቃላት 
የተጻፉት እንደ አስሩ ሀሳቦች ነውና” 
የሚል አባባል መጣ።

መምህር ሳክስ በመቀጠል እንዲህ 
ጸጸታቸውን ገልጸዋል፥ 

“ገንዘባችንን እንዳባከንነው 
መሰረታዊ ምግባረ ጥሩነታችንን 
እናባክናቸዋለን። . . .

“ሀይማኖት የድሮ ነገር ብቻ የሆነበት 
የአለም ታላቅ ክፍሎች አሉ እናም 
ለዚህ ነገሮች ብቁ ስለሆንን ግዛው፣ 
ገንዘብ አውጣ፣ ልበሰው፣ እናም 
የሚንጸባረቀውን አሳዩ የሚለውን 
ባህን የሚቃወም ድምጽ የለም። 
መልእክትም ምግባረ ጥሩነት ጊዜው 
ያለፈበት ነው፣ ህሊና ለደካማዎች ነው፣ 
እና ከሁሉ አስፈላጊ የሆነው ትእዛዝ 

በፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን ‘አይታወቅብህም” የሚል ነው።’” 1

ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ በሚያሳዝን 
ሁኔታ ይህ አለማችንን የሚገልጽ 
ነው። መጨነቅ አለብን እናም በዚህ 
አለም እንዴት ለመኖር እንደምንችል 
በሀሳብ እንጥለቀለቃለን? አይደለም። 
በህይወታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል 
አለን፣ እናም ምግባረ ጥሩነት ጊዜው ያለፈ 
ነገር እንዳልሆነ፣ ህሊና እንዳለን፣ እናም 
ለስራችን ሀላፊነት እንዳለን እናውቃለን።

ምንም እንኳን አለም ቢቀየርም፣ 
የእግዚአብሔር ህግጋት ቁም 
ናቸው። አልተቀየሩም፤ አይቀየሩም። 
አስራቱ ቃላት ትእዛዛት ናቸው። 
እንድናስብባቸው የተሰጡን አይደሉም።  
እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆች 
በሰጣቸው ጊዜ አስፈላጊ እንደነበሩ፣ 
አሁንም አስፈላጊ ናቸው። ካዳመጥን፣ 
የእክዚአብሔር ድምፅ በእዚህ እና አሁን 
ሲያናግረን እንሰማለን፥

“ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት 
አይሁኑልህ።

 . . . “የማናቸውንም ምሳሌ፥ 
የተቀረጸውንም ምስል ለአንተ አታድርግ።

“የእግዚአብሔርን የአምላክህን ስም 
በከንቱ አትጥራ፤ . . .

“የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ 
አስብ። . . .

“አባትህንና እናትህን አክብር፤ . . .
“አትግደል።
“አታመንዝር።
“አትስረቅ።
 “. . .በሐሰት አትመስክር።
“አትመኝ።” 2

የተግባራችን የተወሰነ ነው፣ እናም 
የምንክራከርበት አይደለም። የሚገኘው 
በአስሩ ቃላት ብቻ ሳይሆን፣ አዳኝ 
በምድር በተራመደበት ጊዜ በተሰጠን 
በተራራ ስብከት ውስጥ የሚገኝ ነው። 
ባስተማራቸው ውስጥ ሁሉ ይገኛል። 
በአሁን ቀን ራዕይ ውስጥም ይገኛል።

የሰማይ አባታችን ትላንትናም፣ 
ዛሬም፣ እና ለዘለአለም አንድ ነው። ነቢዩ 
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ሞርሞን እንደነገረን፣ እግዚአብሔር 
“ከዘለአለም እስከ ዘለዓለም 
የማይቀየር ነው።”3  ሁሉም ነገሮች 
የሚቀየሩ በሚመስሉበት በዚህ አለም 
ውስጥ፣ የማይቀየር መሆኑ ለመመካት 
የምንችልበት፣ አጥብቀን የምንይዘውና 
ደህና የምንሆንበት የመረጋጋት ምንጭ 
ነው፣ አለበለዚያም አደገኛ ወደሆነው ቦታ 
እንጠረጋለን።

አንዳንዴ በአለም ውስጥ ያሉት 
ከእናንተ በላይ ተደሳች የሚሆኑ 
ይመስላችሁ ይሆናል። አንዳንዶቻችሁ 
በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ባሉት ተግባሮች 
የተገደባችሁ ይመስላችኋል። ወንድሞቼና 
እህቶቼ፣ አዳኝን ስንከተል እና 
ትእዛዛትን ስናከብር ወደእኛ መምጣት 
ከሚችለው መንፈስ ከሚያመጣልን 
በላይ በህይወታችን ተጨማሪ ደስታና 
በነፍሳችን ውስጥ ተጨማሪ ሰላም 
ሊያመጣልን የሚችል ምንም እንደሌለ 
አውጅላችኋለሁ። አብዛኛዎቹ የአለም 
ሰዎች በሚሳተፉበት ነገሮች ውስጥ፡
መንፈስ ሊገኝበት አይችልም። ሐዋርያው 
ጳውሎስ እንዲህ ገልጿል “ለፍጥረታዊ 
ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር 
ሞኝነት ነውና አይቀበለውም፤ 
በመንፈስም የሚመረመር ስለ ሆነ 
ሊያውቀው አይችልም።” 4 “ፍጥረታዊ 
ሰው” ማንኛችንንም ሊጠቁም ይችላል። 

መንፈሳዊ ከሆነው ነገሮች ፈቀቅ ካለው 
አለም ውስጥ በመኖር መንጠንቀቅ 
አለብን። ከመሰረታዊ መመሪያችን ጋር 
የማይስማማውን ማንኛውም ነገር 
ማስወገድ፣ በዚህም በእግዚአብሔር 
መንግስት ውስጥ የዘለአለም ህይወት 
የማግኘት ፍላጎታችንን ለማጣት 
እምቢ እንበል። በጊዜ ወደ ጊዜ ችግሮች 
ይኖሩብናል፣ ምክንያቱም በስጋዊ 
አጋጣሚ የማናመልጣቸው ናቸውና። 
ነገር ግን፣ በህይወታችን መሰረት ውስጥ 
ወንጌልን ካለ እና በልባችን ውስጥ 
የአዳኝ ፍቅር አከን፣ እነዚህን ለመቋቋም፣ 
ከእነዚህ ለመማር፣ እናም ለማሸነፍ 
በደንብ የተዘጋጀን ነን። ነቢዩ ኢሳይያስ 
እንደገለጸው፣ “የጽድቅም ሥራ ሰላም፥ 
የጽድቅም ፍሬ ለዘላለም ጸጥታና 
መታመን ይሆናል።” 5

በአለም ውስጥ ብንሆንም የአለም 
ክፍል ላለመሆን፣ ከሰማይ አባታችን 
ጋረ በጸሎት መገናኘታችን አስፈላጊ 
ነው። ይህን እንድናደርግ ይፈልገናል፤ 
ጸሎታችንን መልስ ይሰጣቸዋል። 
በ3 ኔፊ 18 ውስጥ አዳኝ እንደገሰጸን፣ 
“ . . .እንዳትፈተኑ ዘወትር መንቃት 

እናም መፀለይ አለባችሁ፤ ምክንያቱም 
ሰይጣን . . . ይፈልጋችኋልና።

ስለዚህ ዘወትር በስሜ ወደ አብ 
መፀለይ ይኖርባችኋል፤

“እናም በስሜ ትክክል የሆነውን 
ሀማንኛውንም ነገር በእምነት እናገኛለን 
በማለት አብን ከጠየቃችሁት፤ እነሆ 
ለእናንተ ይሰጣችኋልና።” 6

ስለጸሎት ምስክሬን ያገኘሁት በ12 
አመቴ አካባቢ ነበር። ገንዘብ ለማግኘት 
ጥረት አድርጌ ነበር፣ እናም አምስት ብር 
ለማከማቸት ችዬ ነበር። ይህም በጣም 
ችግር በነበረበት ጊዜ ስለነበረ፣ 5 ብር ለ12 
አመት ልጅ በጣም ብዙ ገንዘብ ነበር። 
ሳንቲሞቼን በሙሉ ለአባቴ ሰጠሁት፣ እና 
እርሱም አምስት ብር ሰጠኝ። ምንም 
እንኳን ከእነዚህ አመታት በኋላ ምን 
እንደነበረ ባላስታውስም፣ በአምስት ብሩ 
ለመግዛት አላማ እንደነበረኝ አውቃለሁ። 
ለእኔ ገንዘቡ ምን ያህል አስፈላጊ 
እንደነበረ አስታውሳለሁ።

በእዚያ ጊዜ ልብስ የማጠቢያ 
መሺን አልነበረንም፣ ስለዚህ እናታችን 
በየሳምንቱ ልብሶቻችን እንዲታጠቡ ወደ 
ልብስ ማጠቢያ ትልካቸው ነበር። ከትንሽ 
ቀናት በኋላ፣ ውሀ ያለበት ይታጠበው 
ልብስ ወደ ቤታችን ይመለሳል፣ 
እናም እናታችን ልብሶቹ እንዲደርቁ 
ትሰቅላቸዋለች።

አምስት ብሬን በሱሪዬ ኪስ 
አስቀምጬ ነበር።  እንደምትገምቱት፣ 
ገንዘቡ በኪሴ እያለች፣ ሱሪዬ ወደ ልብስ 
ማጠቢያው ተላከ። ምን እንደደረሰ 
ሳውቅ፣ በሀሳብ ተሰቃየሁ። ልብስ 
ከመታጠቡ በፉት ኪሱቹ እንደሚፈተሹ 
አውቅ ነበር። በዚህ ጊዜ ገንዘበ 
ካልተገኘ፣ በሚታጠብበት ጊዜ ገንዘቡ 
እንደሚወድቅ እናም ገንዘቡንም 
ሰራተኛው አግኝቶት ለመመለስ ፍላጎት 
የሚኖረ ቢሆንም ለማን ለመመለስ 
በማያውቀው የእራሱ እንደሚደረግ 
አውቅ ነበር። አምስት ብሬን መልሼ 
የማግኘቴ እድል ትንሽ ነበር፣ ይህንም 
ለእናቴ ገንዘቡን በኪሴ እንደተውኩት 
ስነግራት አረጋገጠችልኝ።

ያን ገንዘብ ፈልጌ ነበር፣ ያን ገንዘብ 
አስፍለጎኝም ነበር፤ ያን ገንዘብ 
ለማግኘት በሀይል ሰርቼ ነበር። 
ለማድረግ የምችለው አንድ ነገር ብቻ 
እንደሆነ አወቅኩኝ። በጭንቀት 
ወደሰማይ አባቴ ተመልስኩኝ፣ እናም 
ልብሳችን እስከሚመለስ ድረስ ገንዘቤን 
እንዲጠብቅልኝ ለመንኩት።

ከሁለት ቀናት በኋላ፣ የታጠበው 

ልብሳችን የሚመለስበት ቀን እንደቀረበ 
ሳውቅ፣ በመስኮት አጠገብ ቆሜ 
ጠበቅኩኝ። መኪናው ሲቆም፣ ልቤ 
በፍጥነት እየመታ ነበር። ልብሱ በቤት 
ሲደርስ፣ ሱሪዬን መንጭቄ አነሳሁትና 
ወደ መኝታ ቤቴ ረጥኩኝ። እጄ 
እየተንቀጠቀጠ ኪሴን ፈተሽሙት። 
ወዲያው ምንም ሳላገኝ ስቀር ጊዜ፣ 
ሁሉም የጠፋ መሰለኝ። ከእዚያም 
ጣቶቼ ውሀ ያዘለ አምስት ብርን ነኩ። 
ከኪሴ ሳወጣት፣ ሰላምታ ተሰማኝ። 
ለሰማይ አባቴ በልብ የተሰማኝን ምስጋና 
አቀረብኩለት፣ ምክንያቱም ጸሎቴን 
እንደመለሰልኝ አውቃለሁና።

ከእዚያ ጊዜ ጀምሮ መቆጠር 
የማይቻሉ ጸሎቶቼ መልስ 
አግኝተዋል። ከሰማይ አባቴ ጋር 
በጸሎት ያልተነጋገርኩበት ቀን የለም። 
የማከብረው ግንኙነት ነው፣ ያለዚያም 
እጠፋለሁና። ከሰማይ አባታችሁ ጋር 
እንደዚህ አይነት ግንኙነት ከሌላችሁ፣ 
ለዚህ አላማ እንድትጥሩ እገፋፋችኋለሁ። 
ይህን ስታደርጉ፣ በምድር ህይወታችን 
ጊዜ በመንፈስ ለመዳን የሚያስፈልጉትን 
ከእርሱ ለሚመጡት መነሳሻዎች እና 
ለህይወታችሁ መመሪያ መብት ያላችሁ 
ትሆናላችሁ። እንደ እነዚህ አይነት 
መነሳሻዎችና መምሪያዎች ከፈለግነው 
በነጻ የሚሰጠን ስጦታ ነው። እነዚህ ምን 
አይነት ሀብቶች ናቸው!

የሰማይ አባቴ በማነሳሻው ሲያነጋግረኝ 
ትህትና እና ምስጋና ይሰማኛል። ይህን 
ለማወቅ፣ ለማመን፣ እና ለመከተል 
ተምሬአለሁ። በተደጋጋሚ እንደዚህ 
አይነት መነሳሻን ተቀብያለሁ። አንዲ 
እንዲህ አይነት አጋጣሚ ያገኘሁት በነሀሴ 
1987 ዓ/ም በፍራንክፈርት ጀርመን 
ቤተመቅደስ ቅደሳ ጊዜ ነበር። ፕሬዘደንት 
ቤንሰን ለቅደሳው የመጀመሪያ አንድ 
ወይም ኈት ቀን ከቆዩ በኋላ ወደ ቤት 
ተመለሱ፣ ስለዚህ የሚቀሩትን ስብሰባዎች 
የመምራት ሀላፊነት የእኔ ሆነ።

በቅዳሜ በፍራንክፈርት ቤተመቅደስ 
ዲስትሪክት ውስጥ ለሚገኙት ለደች 
አባላቶቻችን ስብሰባ ነበረን። በኔዘርላንድ 
ውስጥ ከሚኖሩት ከአንዱ ጥሩ መሪ 
ከሆኑት ከወንድም ፒተር ሞሪክ ጋር 
እተዋወቅ ነበር። ከስብሰባው በፊት 
ወንድም ሞሪክ እንድጠራውና ከደች 
አባላት ጋር እንዲነጋገር እንዳደርግና 
እርሱም የመጀመሪያው ተናጋሪ 
እንዲሆን የሚያነሳሳ ስሜታ ተሰማኝ። 
በቤተመቅደስ ውስጥ እርሱን ስላላየሁ፣ 
የክልል ፕሬዘደንት የነበረውን 
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ሽማግሌ ካርሎስ ኢ አሴይን ፒተር 
ሞሪክ በስብሰባው ውስጥ እንደሚገኝ 
ጠየኩት። ተነስቼ ስብሰባውን ከመጀመሬ 
በፊት፣ ሽማግሌ አሴይ ወንድም ሞሪክ 
በስብሰባው እንዳልነበረ፣ በሌላ ቦታ 
እንዳለና፣ በሚቀጥለው ስብሰባ ለመሳተፍ 
አላማ እንዳለው መልእክት ሰጠኝ።

ሰዎችን ሰላምታ ለመስጠት እና 
የፕሮግራሙን ዝርዝር ለመንገር ወደ 
መስበኪያው ስሄድ፣ ፒተር ሞሪክስ እንደ 
መጀመሪያው ተናጋሪ እንዳስተዋውቅ 
የማይሳሳት የመነሳሻ ስሜት ተሰማኝ። 
ይህም ከማውቀው ሁሉ ልዩ ነበር፣ 
ምክንያቱም ሽማግሌ አሴይ ወንድም 
ሞሪክ በቤተመቅደስ ውስጥ እንዳልነበረ 
ነግሮኛልና። የተነሳሳሁበትን ሴታ 
በማመን፣ የዘማሪዎቹን መዝሙር፣ 
ጸሎቱን፣ እና ከዚያም የመጀመሪያው 
ተናጋሪ ወንድም ፒተር ሞሪክ እንደሚሆን 
አስተዋወቅኩኝ።

ወደ መቀመጫዬ ስመለስ፣ ወደ 
ሽማግሌ አሴይ ተመለከትኩኝ እናም 
በፊቱም ድንጋጤን ተመለከትኩኝ። 
በኋላም ወንድም ሞሪክን እንደ 
መጀመሪያ ተናጋሪ ሳስተዋውቅ ጆሮዎቹን 
እንዳላመነ ነገረኝ። መልእክቱን 
እንደተቀበልኩኝና እንዳነበብኩት 
እንዳወቀና፣ እርሱ በቤተመቅደስ ውስጥ 
እንደሌለ እያወቅኩኝ ለምን ወንድም 
ሞሪክ የመጀመሪያ ተናጋሪ እንደሚሆን 
እንዳስተዋወቅኩኝ እንዳልገባው 
ነገረኝ።

ይህ በሚደረግበት ጊዜ፣ ፒተርሞሪክ 
በፖርትስታርስ አካባቢ በስብሰባ ውስጥ 
ነበር። ስብሰባው ሲቀጥል፣ ወደ ሽማግሌ 
ሀክ ዞር ብሎ “ወደ ቤተመቅደሱ እንዴት 
በፍጥነት ልታደርሰኝ ትችላለህ?” ብሎ 
ጠየቀ።

በስፖርት መኪናው በፍጥነት 
እንደሚነዳ የሚታወቀው ሽማግሌ 
ሀክም  “በ10 ደቂቃ ላደርስህ እችላለሁ! 
ነገር ግን ወደ ቤተመቅደስ ለምን መሄድ 
ትፈልጋለህ?” ብሎ መለሰለት።

ወንድም ሞሪክ ለምን ወደ 
ቤተመቅደሱ ለመሄድ እንዳለበት 
እንደማያውቅ፣ ግን እዚያ መሄድ 
እንዳለበት እንደሚያውቅ ነገረው። 
ወዲያው ሁለቱም ወደ ቤተመቅደስ ሄዱ።

ዘማሪዎቹ እየዘመሩ እያሉ፣ ፒተር 
ሞሪክን አየዋለሁ በማለት በማሰብ ዞር 
እል ነበር። አላየሁትም። በሚያስደንቅ 
ነገር ግን፣ አልፈራሁን ነበር። ሁሉም ደህና 
እንደሚሆን የማልክደው ማረጋገጫ 
ይሰማኝ ነበር።

ወንድም ሞሪክ አሁንም ለምን 
እዚህ እንዳለ ሳያውቅ የመጀመሪያው 
ጸሎት ሲፈጸም  በቤተመቅደሱ በር ገባ። 
በፍጥነት ሲሄድም፣ “አሁን የወንድም 
ሞሪክ ንግግርን እናዳምጣለን” ብዬ 
ሳስተዋውቅ ሰማኝ።

ሽማግሌ አሴይን በማስደነቅ፣ 
ፒተር ሞሪክ ወዲያው ወደ ክፍሉ ገባና 
በመስበኪያው ፊት ቆመ።

ከስብሰባው በኋላ፣ ወንድም ሞሪክ እና 
እኔ ንግግር የማድረግ እድል ከማግኘቱ 
በፊት ምን እንደደረሰ ተነጋገርን። ለእኔ 
ብቻ ሳይሆን ለወንድም ፒተር ሞሪክ 
ስለመጣው መነሳሻ አስቤበታለሁ። ያም 
አስደናቂ አጋጣሚ እንዲህ አይነት አስፈላጊ 
መነሳሻ ለመቀበል ብቁ የመሆንና 
የማመን፣ እናም ሲመጣም የመከተል 
አስፈላጊነትን ምስክር ሰጥቶኛል። ጌታ 
በፍራንክፈርት ቤተመቅደስ ቅደሳ ውስጥ 
የነበሩት የአገልጋዩን የወንድም ፒተር 
ሞሪክ ሀይለኛና ልብን የሚነካ ምስክር 
እንዲሰሙ እንደፈለገ አውቃለሁ።

ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ እኛ 
ወደ እርሱ በምንጸልይበት እና እርሱ 
በሚያነሳሳን መንገድ ከሰማይ አባታችን 
ጋር መነጋገራችን የህይወትን ፈተናዎች 
ለመቋቋም እንድንችል አስፈላጊ ናቸው። 
ጌታ እንደሚጋብዘን፣ “ወደ እኔ ቅረቡ 
እና ወደእናንተ እኔም እቀርባለሁ፤ 
በትጋትም ፈልጉኝ እናም ታገኙኛላችሁ፤ 
ለምኑ፣ ትቀበላላችሁ፤ አንኳኩ፣ 
ይከፈትላችኋል።” 7ይህን ስናደርግ፣ 
መንፈሱ “በተቀደሱ ቦታዎች እንድንቆም፣ 
እናም አንዳንነቃነ” በጻድቅ በጥንካሬና 
በፅኑነት ለመቆም ፍላጎትና ማበረታቻ 
እየሰጠን በህይወታችን ይሰማናል። 8

አለም በአካባቢያችን እየተቀየረ እያለ 
እናም የህብረተሰብ ምግባረ ጥሩነት 
ሲሰባበር ስንመለከት፣ ጌታ ለሚያምኑት 
የሰጠውን ውድ ቃል ኪዳን እናስታውስ፥ 
“እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አትፍራ፤ እኔ 
አምላክህ ነኝና አትደንግጥ፤ አበረታሃለሁ፥ 
እረዳህማለሁ፥ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ 
እይዝሃለሁ።” 9

እንዴት አስደናቂ የተስፋ ቃል 
ነው! ይህም በረከታችን ይሁን ብዬ 
የምጸልየው በጌታችንና በአዳኛችን፣ 
በኢየሱስ ክርስቶች ስም ነው፣ አሜን።

ማስታወሻዎች
1. Jonathan Sacks, “Reversing the Decay of 

London Undone,” Wall Street Journal, 
Aug. 20, 2011, online.wsj.com; ትኩረቶች 
ተጨምረዋል። Note: Lord Sacks is the chief 
rabbi of the United Hebrew Congregations of 
the Commonwealth።

2. ዘጸአት 20:3–4, 7–8, 12–17።
3. መሮኒ 8:18።
4. 1 ቆሮንቶስ 2:14።
5. ኢሳይያስ 32:17።
6. 3 ኔፊ 18:18–20።
7. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 88:63።
8. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 87:8።
9. ኢሳይያስ 41:10።
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ለጊዜአችን ትምህርቶች

የ
መልከጸዴቅ የክህነት 
ስልጣንና የሴቶች መረዳጃ 
ማህበር የአራተኛው እሁዶች 

ትምህርቶች “ለጊዜአችን ትምህርቶች” 
የተወከሉ ይሆናሉ። እያንዳንድ 
ትምህርትም በቅርብ ከነበረው 
የአጠቃላይ ጉባኤ አንድ ወይም 
ተጨማሪ ንግግሮች መምረጥ 
ይቻላል። (ከበታች ያሉትን ዝርዝሮች 
ተመልከቱ) የካስማ እና የዲስትሪክት 
ፕሬዘደንቶች የትኛዎቹ ንግግሮች 
መጠቀም እንደሚገባቸው መምረጥ 
ይችላሉ፣ ወይም ይህን ሀላፊነት ለኤጲስ 
ቆጶስ እና ለቅርንጫፍ ፕሬዘደንቶች 
ለመስጠት ይችላሉ። የመልከጼደቅ 
የክህነት ስልጣን ወንድሞች እና 
የሴቶች መረዳጃ ማህበር እህቶች አንድ 
አይነት ንግግሮችን በአንድ እሁድ ቀን 
ማጥናታቸው አስፈላጊነትን መሪዎች 
ደጋግመው ማሳሰብ ይገባቸዋል።

በአራተኛው ሰንበት ትምህርት 
ተሳታፊዎች የቅርቡን የአጠቃላይ 
ጉባኤ ጋዜጣን እንዲያጠኑ እና ወደ 
ክፍል እንዲያመጡ ይበረታቱ።

ከእነዚህ ንግግሮች ትምህርትን 
የማዘጋጃ ሀሳቦች

ንግግሮችን ስታጠኑ እና 
ስታስተምሩ መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ 
ጋር እንዲሆን ጸልዩ። ሌሎች 
መፅሀፎችን በመጠቀም ትምህርትን 

*እነዚህ ንግግሮች (በብዙ ቋንቋዎች) በconference .lds .orgውስጥ ይገኛሉ።

ለማዘጋጀት ሀሳብ ይመጣላችሁ 
ይሆናል፣ ነገር ግን የጉባኤ 
ንግግሮች የተፈቀደለት የትምህርት 
መረጃ ነው። የተመደባችሁትም 
በቤተክርስትያኗ የቅርብ አጠቃላይ 
ጉባኤ ውስጥ እንደሚገኙት ሌሎችን 
ወንጌሉን ለመኖር እና ለመማር 
እንድትረዱአቸው ነው።

የክፍል አባሎች ፍላጎትን የሚያሟሉ 
መሰረቶችን እና ትምህርቶችን 
በመፈለግ ንግግሮችን አጥኑ። 
ደግሞም ታሪኮችን፣ የቅዱስ መጻህፍት 
የተጠቀሱበትን፣ እና እነዚህን 
እውነቶች ለማስተማር የሚረዷችሁን 
ቃላቶች ፈልጉ።

መሰረቶችን እና ትምህርቶችን 
እንዴት እንደምታስተምሩም 
ዘርዝራችሁ ጻፉ። በዝርዝር 
በጻፋችሁት ውስጥም የክፍል 
አባሎቻችሁን የሚረዱ ጥያቄዎችን 
ጨምሩ፧

• በንግግሮች ውስጥ መሰረቶችን እና 
ትምህርቶችን ፈልጉበት።

• ስለትርጉማቸው የሚያስቡበት።
• የተረዱትን፣ ሀሳባቸውን፣ 

አጋጣሚያቸውን፣ እና ምስክሮችን 
የሚካፈሉበት።

• እነዚህን መሰረቶች እና ትምህርቶች 
በህይወታቸው የሚጠቀሙበት 
ጥያቄዎችን ጨምሩ።

የመሮቹ ትምህርቶች የታስተምሩባቸው የአራተኛው እሁድ የትምህርት ማስረጃዎች

ህዳር 2011 (እ.አ.አ)--- 
ሚያዝያ 2012 (እ.አ.አ)

በህዳር 2011 (እ.አ.አ)  
Liahona * የታተሙ ንግግሮች

ግንቦት 2012–ጥቅምት 2012 በግንቦት 2012 (እ.አ.አ)  
Liahona * የታተሙ ንግግሮች
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አ
ለም ታውቃቸው ከነበሩት ነቢያት 
ታላቅ የነበረው ሙሴ በነርዖን 
ሴት ልጅ ነበር ያደገው እናም 

የህይወቱን የመጀመሪያ 40 አመት 
በግብጽ ንጉሳዊ ቤት ውስጥ ነበር 
ያሳለፈው። የጥንት መንግስትን  
ግርማ እና ታላቅነት ለእራሱ ያውቅ 
ነበር።

ከአመቶች በኋላም፣ ከታላቋ ግብጽ 
ድምቀት እና አስደናቂነት በራቀበት 
በሩቅ ተራራ ላይ ሙሴ በእግዚአብሔር 
ፊት ቆመ እናም ሰው ከጓደኛው 
ጋር እንደሚነጋገረው፣ እርሱም ፊት 
ለፊት ተነጋገረ። 1 በእዚህ ግንኙነት 
ጊዜ፣ እግዚአብሔር ሙሴን የእጆቹን 
ስራ አሳየው፣ ስራውንና ግርማውን 
እንዲመለከትም ፈቀደለት። ራዕዩ 
ሲያልቅ፣ ሙሴ ለብዙ ሰዓት በምድር ላይ 
ወደቀ። ጥንካሬው ሲመለስለት፣ በፈርዖን 
ቤተመንግስት ውስጥ እያለ ያልገባው 
ነገር ገባው።

እንዲህም አለ፣ “ሰው ምንም 
እንዳልሆነ አወኩኝ።” 2

እኛ ከምናስብበት በታች ነን
ስለሁለንተና በተጨማሪ ስንማር፣ 

በትንሽም ክፍል ቢሆን፣ ሙሴ ያወቀምን 
በተጨማሪ ለመገንዘብ እንችላለን። 
ሁለተና በጣም ትልቅ፣ ሚስጥራዊ፣ እና 
ግርማዊ ሆኖ የሰው አዕእምሮ ሊገነዘበው 
አይችልም። .እግዚአብሔርም ለሙሴ፣ 

“ለመቁጠር የማይቻል አለሞችንም 
ፈጠርኩኝ” አለው። 3 የምሽት ሰማይ 
ድንቀቶች ስለእዚያ እውነት ምስክር 
ናቸው።

ባህሮችን እና ክፍለ አህጉሮችን 
በጭለማ በመሻገር እና ከአውሮፕላኑ 
መስኮት የሚልዮን ኮኮቦች መጨረሻ 
የሌለውን ግርማ በአውሮፕላን 
እየበረርኩኝ  በምሄድበት ጊዜ የሚኖረኝ 
ትንፋሴን የሚያሳጥሩ አይነት ድንቀቶች 
ጥቂት ነበሩ።

የስነፈለክ መርማሪዎች በሁለንተና 
ውስጥ ያሉትን ኮኮቦች ለመቁጠር 
ሞክረዋል። አንድ የሳይንስ ቡድን አጉልቶ 
በሚያሳይ መነፅር በመጠቀም ለማየት 
የምንችላቸው ኮኮቦች በአለም ባህር 
ዳራት እና በባህሮች ውስጥ ከሚገኙት 
አሸዋዎች በሙሉ ቁጥር በላይ እንደሆኑ 
ገምተዋል። 4

ይህም አዋጅ በጥንት ነቢይ ሔኖክ 
ከተገለጸው ጋር አንድነት አላቸው፥ “እና 
የዚህ ምድርን፣ አዎን፣ እንደዚህ አይነት 
ሚልዮን ምድሮችን፣ ታናሽ መጠንን 
ሰው ለመቁጠር የሚችሉ ቢሆንም፣ አንተ 
ለፈጠርካቸው የመቆጠሪያ መጀመሪያም 
አይሆንም።” 5

የእግዚአብሔር ፍጥረት በጣም 
ብዙ ሆነው፣ ንጉስ ቢንያም ህዝቡን  
“የእግዚአብሔርን ታላቅነትና የራሳችሁን 
ከንቱነት እንዲያስታውሱ” መምከሩ 
የሚያስደንቅ አይደለም። 6

እኛ ከምናስበው በላይ ታላቅ ነን
ምንም እንኳን ሰው ምንም 

ባይሆንም፣ “የነፍሶች ዋጋ በእግዚአብሔር 
ፊት ታላቅ” መሆኑን ሳስብበት  በድንቀትና 
በአክብሮት ስሜት እሞላለሁ። 7

የሁለንተናን ትልቅነት በመመልከት 
“ሰው ከፍጥረት ግርማ ጋር ሲመዛዘን 
ምን ነው?” እንል ይሆናል። 
እግዚአብሔር እራሱ ሁለንተናን 
የፈጠረበት ምክንያት እኛ ነን ብሏል! 
ለእዚህ አስደናቂ ሁለንተና አላማ የሆነው 
ስራውና ግርማው የሰው ዘርን ከፍ 
ለማድረግ እና ዘለአለማዊ ለማድረግ 
ነው። 8 በሌላ አባባል፣ የዘለአለም 
ታላቅነት፣ የሁለንተና እና የጊዜ መጨረሻ 
የሌላቸው ሚስጥሮች ሁሉ የተገነቡት 
እንደ እናንተ እና እኔ አይነት ለሆኑት 
የሰው ዘሮች ጥቅም ነው። የሰማይ 
አባታችን ሁለንተናን የፈጠረው እንደ 
ወንድ እና ሴት ልጆቹ ሙሉ ችሎታችንን 
ለማሟላት እንድንችል ነው።

ይህም ስለሰው የሚያምታታው ነገር 
ነው፥ ከእግዚአብሔር ጋር ሲመሳሰል፣ 
ሰው ምንም አይደለም፤ ነገር ግን እኛ 
ለእግዚአብሔር ሁሉም ነገሮች ነን። 
ከዘለአለማ ፍጥረት ጋር ስንመዛዘን 
ምንም እንመስል ይሆናል፣ ነገር ግን 
የዘለአለም እሳት በልባችን እየነደደ 
ነው። በእጃችን አጠገብ ለመገንዘብ 
የማንችለው ከፍ የምንደረግበት— 
መጨረሻ የሌለው አለሞች— ቃል 
ኪዳን አለን። እና እግዚአብሔር ይህን 
እንድንደርስበት ሊረዳን ይፈልጋል።

የትምቢት ሞኝነት
ታላቁ አታላይ የእግዚአብሔርን ልጆች 

ለማሰናከል የሚችልበት ከመሳሪያዎቹ 
ሁሉ በላይ ውጤታማ የሆነው የሰው 
የሚያምታታ ሁኔታን በስሜት ማነሳሳት 
እንደሆነ ያውቃል። ለአንዳንዶች ኩራተኛ 
ስሜታቸውን በማነሳሳት፣ እንዲወጠሩና 
ስለእራሳቸው አስፈላጊነትና የማይሸነፉ 
እንደሆኑ እንዲያምኑ ያበረታታቸዋል። 
ተራ ከሆነው አልፈው እንዳደጉ እና 

እርሱ ስለእናተ ያስባል
ጌታ ከአለም በጣም የተለየ መመዘኛ የነፍስን ዋጋ ለመመዘን 
ይጠቀማል።

በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ ኡክዶርፍ
የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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በችሎታ፣ በበኩራት፣ ወይም በማህበራዊ 
ክብር ምክንያት ከሚከብቧቸው  ተራ 
ነገሮች የተለዩ እንደሆኑ ይነግራቸዋል 
ስለዚህ እነርሱ በማንም አመራር ስር 
እንዳልሆኑ እና በሌሎች ሰዎች ችግር 
ምንም ማሰብ እንደማያስፈልጋቸው 
ውሳኔ እንዲያደርጉ ይመራቸዋል።

አብርሀም ሊንከን እንዲህ የሚለውን 
ግጥም ይወዳሉ ተብሎ ነበር፥

አቤቱ ለምን የስጋዊ መንፈስ ይኮራል?
በፍጥነት እንደሚበር ተወርዋሪ 

ኮኮብ፣ እንደፈጣኝ በራሪ ዳመና፣
የመብረቅ ብልጭታ፣ የማእበል 

ምታት፣
ሰው ከህይወት አልፎ ወደ መቃብር 

ለማረፍ ይሄዳል። 9

ከዘለአለም ጋር ሲመዛዘን፣ በእዚህ 
ስጋዊ አለም የእኛ ህይወት በሁለንተና 
እና በጊዜ “ትንሽ ቅፅበት” ብቻ እንደሆነ 
የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዛሙርት 
ይገባቸዋል። 10 የሰው እውነተኛ ዋጋ 
አለም በከፍተኛ ክብር ከምትመለከተው 
ጋር ትንሽ ብቻ የሆነ ግንኙነት እንዳለው 
ያውቃሉ። የአለም ሙሉ ገንዘቦችን 
ብታጠራቅም፣ በሰማይ ኢኮኖሚ ዳቦንም 
ለመግዛት እንደማይችል ያውቃሉ።

“የእግዚአብሔርን መንግስት 
የሚወርሱት” 11 “እንደ ልጅ የዋህ፣ 
ትሁትና ትዕግስተኛ፣ በፍቅር [የተሞሉት]” 
ናቸው። 12 “ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ 
ይዋረዳልና፥ ራሱን ግን የሚያዋርድ 
ከፍ ይላል።” 13 እንደዚህ አይነት 
ደቀመዛሙርቶች ደግሞም “[እነርሱ] 
ሰዎችን [በሚያገለግሉበት] ጊዜ 
እግዚአብሔርን ብቻ እንደሚያገለግሉ]” 
ይረዳሉ። 14

አልተረሳንም
ሰይጣን የሚያታልልበት ሌላ መንገድ 

ተስፋ በማስቆረጥ ነው። ምን ያህል ዋጋ 
እንዳለን መጠራጠር እስከምንጀምር 
ድረስ፣ እኛ ምንም ባለመሆናችን ላይ 
እንድናተኩር ለማድረግ ይሞክራል። እኛ 
ማንም ኩረት ሊሰጠን እስከማይቻል 
ድረስ ትንሽ እንደሆንን፣ በልዩም 
በእግዚአብሔር እንደተረሳን ይነግረናል።

ትንሽ፣ የተረሱ፣ ወይም ብቸኛ ለሆኑት 
እርዳታ ሊሆን የሚችል የግል አጋጣሚን 
ልንገራችሁ።

ከብዙ አመት በፊት፣ በዩናይትድ 
ስቴትስ የአየር ሀይል ውስጥ የአውሮፕላን 
ለማብረር ለመሰልጠን ሄድኩኝ። ከቤት 

የራቅኩኝ፣ በቼኮስሎቫኪያ የተወለድኩ፣ 
በምስራቅ ጀርመን ያደግኩኝ፣ እና 
እንግሊዘኛ በችግር የምናገር የምዕራብ 
ጀርመን ወታደር ነበርኩኝ። በቴክሳስ 
ወደነበረው የማሰልጠኛ ቦታ ጉዞዬን 
በግልጽ አስታውሳለሁ። የአሜሪካ የደቡብ 
የንግግር ዘዬ ባለው ሌላ ተጋዥ አጠገብ 
በአውሮፕላን ውስጥ ተቀምጬ ነበር። 
የሚናገራቸውን ቃላት በደንብ ሊገባኝ 
አላልኩም ነበር። የተማርኩት ቋንቋ 
ስህተት እንደነበረም ማስብ ጀመርኩኝ። 
በአውሮፕላን አብራሪ ማሰልጠኛ ከፍተኛ 
ቦታ ለማግኘት እንግሊዘኛ በሚናገሩበት 
ከተወለዱ ሰዎች ጋር ለመፎካከር 
ስላለብኝ እያሰብኩኝ በጣም ፈርቼ ነበር።

ቢግ ስፕሪንግ፣ ቴክሳስ በሚባለው 
ትንሽ ከተማ ውስጥ ስደርስ፣ በጦር 
ሰፈር ውስጥ ክፍል ተከራይተው 
የሚሰበሰቡትን ቁጥራቸው ትንሽ 
የሆኑትን የኋለኛው ቀን ቅዱሳን 
ቅርንጫፍን ፈልጌ አገኘሁ። አባላት 
እንደ ቤተክርስቲያኑ ቋሚ መሰብሰቢያ 
ቦታ የሚያገለግል የስብሰባ ቦታ እየገነቡ 
ነበሩ። በእነዚያ ጊዜ አባላት አዲስ 
ህንጻዎችን ለመገንባት አብዛኛውን ስራ 
እራሳቸው ይሰሩ ነበር።

በየቀኑ በአውሮፕላን አብራሪ ስልጣኔ 
ተሳተፍኩኝ፣ እስከምችለው ያህል በጣም 
አጠናሁ እና ከእዚያም የተረፈውን 
ጊዜዬን አዲሱን የስብሰባ ቤት ለመገንባት 
በመርዳት አሳለፍኩኝ። በእዚያም 
ሁለት-በአራት የዳንስ ዘዴ ሳይሆን 
እንጨት እንደሆነ ተማርኩኝ። ደግሞም 
ምስማርን ስመጣ ጣቴን የአለመምታት 
አስፈላጊነትንም ተማርኩኝ።

የስብሰባ ቦታውን በመገንባት በጣም 
ብዙ ጊዜ በማሳለፌ፣ የአውሮፕላን 
ማብረር አሰልጣኝ የነበረው የቅርንጫፍ 
ፕሬዘደንት ምናልባት ተጨማሪ ጊዜ 
በማጥናት ማሳለፍ እንደሚያስፈልገኝ 
ያለውን ሀሳብ ነገረኝ።

ጓደኞቼና ሌሎቹ የአውሮፕላን 
አብራሪዎች ጊዜአቸውን በFor the 
Strength of Youth  ውስጥ ከሚገኙት 
ጋር የተስማማ ባልሆኑ ድርጊቶች 
ጊዜአቸን ያሳልፉ ነበር። እኔ የዚህች ትንሽ 
የቴክሳስ ቅርንጫፍ አባል በመሆን፣ አዲስ 
የተማርኩትን አናጺነትን በመለማመድ፣ 
እና በሽማግሌዎች ቡድን እና በሰንበት 
ትምህርት ቤት ውስጥ በማስተማር 
እንግሊዘኛዬን በማሻሻል እደሰት ነበር።

በእዚያ ጊዜ፣ ብግ ስፕሪንግ ትንሽ፣ 
ትኩረት የማይሰጠው፣ እና የማይታወቅ 
ቦታ ነበር። ብዙም ጊዜ ስለእራሴ እንዲህ 

አይነት፣ እንዲሁም  ትንሽ፣ ትኩረት 
የማይሰጠው፣ እና የማይታወቅ ስሜት 
ነበረኝ። ይህም ቢሆን፣ ጌታ እንደረሳኝ 
ወይም ሊያገኘኝ እንደሚችል አንዴም 
ቢሆን አልተጠራጠርኩም። የት 
እንደነበርኩኝ፣ በአውሮፕላን አብራሪ 
ማሰልጠኛ ክፍል ምን ደረጃ ላይ 
እንዳለሁ፣ ወይም በቤተክርስቲያኗ 
ምን ጥሪ እንዳለኝ ጌታ ምንም ችግር 
እንደሌለው አውቅ ነበር። እርሱ 
የሚያስብበት ቢኖር የምችለውን 
ያህል እንደማደርግ፣ ልቤ ወደ እርሱ 
የሚዘነብል እንደሆነ፣ እና በአካባቢዬ 
ያሉት ለመርዳት ፈቃደኛ እንደሆንኩኝ 
ነው። የምችለውን ያህል ካደረግኩኝ፣ 
ሁሉም መልካም እንደሚሆን አውቅ 
ነበር።

እና ሁሉም መልካም ነበር። 15

ጌታ መጀመሪያ ይሆናል
ጌታ ቀናችንን በብይ በተሰራ ቤት 

ወይም በፈረስ ጋጥ ውስጥ በመስራታችን 
ላይ ምንም ሀሳብ የለውም። ሁነኢታችን 
ምንም የሚያሳዝን ቢሆን፣ የት እንዳለን 
ያውቃል። ልባጀውን ወደ እርሱ 
የሚያዘነብሉትን በእራሱ መንገድ እና 
ለእራሱ ቅዱስ አላማ ይጠቀማቸዋል።

ህይወት የነበራቸው ሁሉ ታላቅ ነፍሳት 
የሆኑት በታሪክ መፅሐፎች ውስጥ 
የማይገኙ እንደሆኑም ያውቃል። 
እነርሱን የአዳኝን ምሳሌ የሚከተሉና 
ህይወታቸውን መላክም በማድረግ 
የሚያሳልፉ የተባረኩ፣ ትሁት ነፍሶች 
ናቸው። 16

የጓደኛዬ ወላጆች የነበሩ እንደዚህ 
አይነት ባልና ሚስትም ይህን መሰረታዊ 
መርህ ለእኔ በምሳሌ አሳይተዋል። 
ባልየው በዩታ የብረት ፋብሪካ ውስጥ 
ይሰሩ ነበር። በምሳ ጊዜ ቅዱሳት 
መጻህፍትን እና የቤተክርስቲያን ገጼቶችን 
አውጥተው ያነቡ ነበር። ሌሎች ሰራተኞች 
ይህን ሲመለከቱ፣ ያሳልቁባቸው እና 
እምነታቸውን ይፈትኑባቸው ነበር። ይህን 
ሲያደርጉ፣ በደግነት እና በልበ ሙሉነት 
ያነጋሯቸው ነበር። የእነርሱ ክብር የለሽነት 
እንዲናደዱ እንዲያደርጋቸው አይፈቅዱም 
ነበር።

ከአመቶች በኋላ ከሌሎች በላይ አሳላቂ 
የነበረው በጣም ታመመ። ከመሞቱ 
በፊት፣ ይህ ትሁት ሰው በስርዓተ ቀብር 
ጊዜ ንግግር እንዲሰጡ ጠይቃቸው— 
እርሳቸውም ይህን አደረጉ።

ይህ ታማኝ የቤተክርስቲያኗ አባል 
በማህበረተሰብ ክብር ወይም ሀብት ብዙ 
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አልነበራቸውም፣ ነገር ግን ተፅዕኖአቸው 
በሚያውቋቸው ሁሉ ላይ ታላቅ ነበሩ። 
በበረዶ ምክንያት ለመጓዝ ያልቻለን 
ሌላ ሰራተኛ በሚረዱበት ጊዜ በነበረ 
የኢንደስትሪ አደጋ ምክንያት ሞቱ።

ከእዚህ አንድ አመት ውስጥ 
የእርሳቸው መበለት የአንጎል ቀዶ 
ጥገና አደረጉ፣ ይህም ለመራመድ 
እንዳይችሉ አደረጋቸው። ነገር ግን በደንብ 
ስለሚያዳምጡ ሰዎች እርሳቸውን 
ለመጎብኘት መምጣትን ይወዱ 
ነበር። እርሳቸውም ያስታውሱ ነበር። 
እርሳቸውም ይጨነቁም ነበር። ለመጻፍ 
ስለማይችሉ፣ የልጆቻቸውን እና የልጅ 
ልጆቻቸውን ስልክ ቁጥሮች አገመገሙ። 
በፍቅርም ልደትን እና መታሰቢያ 
አመታዊ በአልን ያስታውሱ ነበር።

የሚጎበኟቸውም ስለህይወት እና 
ስለእራሳቸው ጥሩ ስሜት ኖሯቸው 
ይሄዱ ነበር። የእርሳቸውን ፍቅር 
ይሰማቸው ነበር። እንደሚያስቡላቸውም 
ያውቁ ነበር። ቅሬታን አይገልጹም 
ነበር፣ ነገር ግን ጊዜአቸውን የሌሎችን 
ህይወቶች በመባረክ ያሳልፉ ነበር። 
አንድ የእርሳቸው ጓደኛም ይህች ሴት 
ከምታውቃቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር 
እና ህይወት እውነተኛ ምሳሌ ከሚያሳዩ 
ሰዎች መካከል አንዷ ነች አሉ።

እነዚህ ባልና ሚስት በእዚህ አለም 
ውስጥ በጣም አስፈላጊ አይደለንም 
ለማለት የመጀመሪያ የሚሆኑት ናቸው። 
ነገር ግን ጌታ የነፍስን ዋጋ ለመመዘን 
ከአለም በጣም የተለየ መመዘኛ 
ይጠቀማል። እነዚህ ታማኝ ባልና ሚስት 
ያውቃል፤ ያፈቅራቸዋልም። ስራቸውም 
በእርሱ ስላላቸው ጠንካራ እምነት ህያው 
ምስክር ናቸው።

እርሱ ስለእናንተ ያስባል።
ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ሰው 

ከሁለንተና ጋር ሲመዛዘን ምንም 
አለመሆኑ እውነት ነው። አንዳንዴም 
ትርጉም የለሽ፣ የማይታይ፣ ብቸኛ፣ 
ወይም የተረሳን እንደሆንን 
ይሰማናል። ነገር ግን ሁልጊዜም እርሱ 
እንደሚያስብባችሁ አስታውሱ። ይህን 

የምትጠራጠሩ ከሆናችሁ፣ እነዚህን አራት 
መለኮታዊ መርሆችን አስቡባቸው።

መጀመሪያ፣ እግዚአብሔር ትሁት እና 
የዋህን ይወዳል፣ እነርሱ  “ከሁሉም በላይ 
የሚበልጡ” ናቸውና። 17

ሁለተኛ፣ “ሀየወንጌሉ ሙላት 
በደካሞች እና በተራ ሰዎች . . .እስከ 
ዓለም መጨረሻ ድረስ ይታወጅ ዘንድ” 
ሰጥቷል። 18 “የአለም ደካማ ነገሮች 
ወደፊትም [እንዲመጡ] ብርቱን 
እና ጠንካራውን [ለመስበር]” 19 እና 
“ብርቱንም ነገር” ለማሳፈር መርጧል። 20

ሶስተኛ፣ የትም ብትኖሩ፣ ሁኔታችሁ 
እንዴት ትሁት ቢኖን፣ ስራችሁ በቂ 
ያልሆነ ቢሆን፣ ችሎታችሁ የተገደበ 
ቢሆን፣ መልካችሁ ምንም ቢመስል፣ 
ወይም የቤተክርስቲያን ጥሪአችሁ ታላቅ 
ባይሁንም፣ በሰማይ አባታችሁ የማትታዩ 
አይደላችሁም። ያፈቅራችኋል። ትሁት 
ልባችሁን እና የፍቅር እና የደግነት 
ስራችሁን ያውቃል። አብረውም፣ 
ለዘለአለም የሚቆይ ታማኝነትን እና 
እምነት ይሰራሉ።

አራተኛ እና በመጨረሻ፣ የምታዩት 
እና የሚያጋጥማችሁ ለዘላለም እንደዚህ 
እንዳልሆነ አባካችሁ ተረዱ። ብቸኛነት፣ 
ሀዘን፣ ህመም፣ ወይም ለዘለአለም 
የተስፋ መቁረጥ  አይሰማችሁም። 
ከእግዚአብሔር ልባቸውን ወደ 
እርሱ የሚያዘናብሉን እንደማይረሳና 
እንደማይተው ታማኝ ቃል ኪዳን 
ሰጥቶናል።  በእዚያ እምነት እና ቃል 
ኪዳን ተስፋ ይኑራችሁ። የሰማይ 
አባታችሁን ለማፍቀር እና በቃል እና 
በስራ የእርሱ ደቀ መዛሙርት መሆንን 
ተማሩ።

ከጸናችሁ፣ በእርሱ ካመናችሁ፣ እና 
ትእዛዛትንበማክበር ታማኝ ከሆናችሁ፣ 
አንድ ቀን ለሐዋርያው ጳውሎስ  እንዲህ 
የተገለጹትን ቃል ኪዳኖች ለእራሳችሁ 
እንደሚያጋጥሟችሁ እርግጠኛ ሁኑ፥ 
“ዓይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው 
በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር 
ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንድተጻፈ፥ 
እንዲህ እንናገራለን።” 22

ወንድሞችና እህቶች፣ በሁለንተና 

ውስጥ ከሁሉም በላይ ሀይለኛ የሆነው 
የመንፈሳችሁ አባት ነው። ያውቃችኋል። 
በፍጹም ፍቅርም ያፈቅራችኋል።

እግዚአብሔር በትንሽ ፕላኔት ላይ 
ለትንሽ ጊዜ እንደሚር እንደ ሟች 
ሰው ብቻ አይደለም የሚያየን— 
የሚመለከትህ እንደ ልጁ ነው። ለመሆን 
እንደምትችል እና እንደተሰራኸው 
አይነት ሰው ነው የሚመለከትህ። እርሱ 
እንደሚያስብባችሁ እንድታውቁም 
ይፈልጋችኋል።

በእርሱ ሁልጊዜም እምነት ይኑረን፣ 
እናም የዘለአለም ዋጋችንን እና 
ችሎታችንን እንድንገነዘብ ህይወታችንን 
ከእርሱ ጋር አንድ እናድርግ። የሰማይ 
አባታችን ላዘጋጀልን ውድ በረከቶች 
ብቁ እንድንሆን የምጸልየው በልጁ፣ 
እንዲሁም በኢየሱስ ክርስቶች ስም  
ነው፣ አሜን።

ማስታወሻዎች
 1. ሙሴ 1:2 ተመልከቱ።
 2. ሙሴ 1:10።
 3. ሙሴ 1:33።
 4.  See Andrew Craig, “Astronomers Count 

the Stars,” BBC News, ነሀሴ 22, 2003, http://
news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3085885.
stm።

 5. ሙሴ 7:30።
 6. ሞዛያ 4:11።
 7. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 18:10።
 8. ሙሴ 1:38–39።
 9. William Knox, “Mortality,” in James Dalton 

Morrison, ed., Masterpieces of Religious 
Verse (1948), 397።

10. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 121:7።
11. 3 ኔፊ 11:38።
12. ሙሴ 3:19።
13. ሉቃስ 18:14፤ ደግሞም ቁጥር 9–13 ተመልከቱ።
14. ሞዛያ 2:17።
15.  ዲየትር ኤፍ ኡክዶርፍ በክፍላቸው አንደኛ ሆነው 

ተመረቁ።።
16. ስራ 10:38 ተመልከቱ።
17.  ማቴዎስ 18:4፤ ደግሞም ቁጥሮች 1–3 ተመልከቱ።
18. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 1:23።
19. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 1:19።
20. 1 ቆሮንቶስ 1:27።
21. ዕብራውያን 13:5 ተመልከቱ።
22. 1 ቆሮንቶስ 2:9።
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