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ነቢያት ለምን 
ያስፈልጉናል?

የ
ሰማይ አባት ልጆቹን ስለሚወድ፣ በእዚህ ሟች ህወይት 

ያለመመሪያ በብቻቸው እንዲራመዱ አይተዋቸውም። 

የሰማይ አባታችን ትምህርቶች ተራ፣ ሊገመት የሚ 

ቻሉ፣ መፅሐፍ በሚሸጥበት በቀላል የሚገኙ  አይደሉም። 

እነዚህ ልጆቹን ከሚያፈቅር ከሁሉም በላይ ሀይል ካለው፣ 

ሁሉን ከሚያውቀው የሰለስቲያል ፍጡር የሚመጡ ጥበቦች 

ናቸው። በቃላቱ የሚከበቡም የዘመናት ምስጢር ናቸው—

እነዚህም ለእዚህ ህይወት እና ለሚመጣው አለም ደስታ 

ቁልፍ የሆኑ ናቸው።

የሰማይ አባት ይህን ጥበብ ለልጆቹ በምድር ላይ 

የሚገልጸው በአገልጋዮቹ በነቢያት በኩል ነው (አሞፅ 

3፥7 ተመልከቱ)። ከአዳም ቀናት ጀምሮ፣ እግዚአብሔር 

ለልጆቹ የሚናገረው ፍቃዱን እና ለሌሎች ያለውን ምክር 

የሚገልጸው በመደባቸው ጠቢብ ሰዎች በኩል ነው። 

ነቢያት የተነሳሱ አስተማሪዎች ናቸው እናም ሁልጊዜም 

የኢየሱስ ክርስቶስ ልዩ ምስክሮች ናቸው (D&C 107:23 

ተመልከቱ)። ነቢያት ለጊዜአቸው ለሚገኙ ሰዎች ብቻ 

አይደለም የሚናገሩት፣ ነገር ግን በዘመናት በሙሉ ለሚኖሩ 

ሰዎችም ይናገራሉ። ደምጻቸውም እግዚአብሔር ለልጆቹ 

ያለውን ፈቃድ በመመስከር በመቶ አመቶች ውስጥ ደጋግ 

መው ይሰማሉ። 

ዛሬ ከጥንት ዘመናት የተለየ አይደለም። ጌታ የእዚህ 

ቀናችን ሰዎችን ከጥንት ጊዜዎች ህዝቦች አስቀንሶ አያፈቅ 

ርም። የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዳግም መመለስ 

አንዱ አስደናቂ መልእክት ቢኖር እግዚአብሔር ልጆቹን 

ለማነጋገር እንደቀጠለ ነው። በሰማያት የተደበቀ  

አይደለም ነገር ግን በጥንት ቀናት እንዳደረገው ዛሬም 

ይናገራል።

ጌታ ለነቢያቱ የሚገልጻቸው አብዛኛዎቹ እንደ ግለሰብ 

እና እንደ ህብረተሰብ  እኛን ከሀዘን ለማዳን እቅድ  

ያለው ነው። እግዚአብሔር ሲናገር፣ ይህን የሚያደርገው 

ልጆቹን ለማስተማር፣ ለማነሳሳት፣ ለማንጠር፣ እና ለማ 

ስጠንቀቅ ነው። ግለሰቦች እና ህብረተሰቦች የሰማይ አባታ 

ቸውን መመሪያዎች ችላ ሲሉ፣ ይህን የሚያደርጉት በፈተና፣ 

በስቃይ፣ እና በከባድ ስራ ላይ እራሳቸውን አሳልፈው 

በመስጠት ነው።

እግዚአብሔር ልጆቹን በሙሉ ያፈቅራል። ለእዚህም 

ነው በነቢያቱ በኩል በቅንነት የሚለምነን። ለምናፈቅራ 

ቸው ከሁሉም በላይ የሆኑትን እንዲያገኙ እንደምንፈልግ፣ 

የሰማይ አባትም ለእኛ ከሁሉም በላይ የሆነን እንድናገኝ 

ይፈልጋል። ለእዚህም ነው መመሪያዎቹ በጣም አስፈላጊ 

እና አንዳንዴም አስቸኳይ የሚሆኑት። ለእዚህም ነው ዛሬ 

እኛን በብቻችን ያልተወን ነገር ግን ለእኛ ፍላጎቱን በነቢያቱ 

በኩል ለመግለጽ ይቀጥላል። እጣችን እና የአለም እጣ 

የሚመሰረተው ለልጆቹ እግዚአብሔር የገለጸውን ቃል 

በመስማት እና በማድመጥ ነው።

ዋጋቸው ታላቅ የሆነው ለሰው ዘር የሰጣቸው የእግ 

ዚአብሔር መመሪያዎች በመፅሐፍ ቅዱስ፣ በመፅሐፈ 

ሞርሞን፣ በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች እናም በታላቅ 

ዋጋ እንቁ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። በተጨማሪም፣ በቅርብ 

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

በፕሬዘደንት  
ዲየትር ኤፍ ኡክዶርፍ

የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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በሚመጣው ጉባኤ እንደሚያደርገው፣ ጌታ ለእኛ በአገልጋ 

ዮቹ በኩል ይናገራል።

እንደእዚህ አይነት ነገር ለመሆን እንደሚችል ለሚ 

ያስቡት— “ዛሬ እግዚአብሔር ለእኛ መናገሩ እውነት 

ነው፣ ብለው ለሚጠይቁት?” —በሙሉ “እንድትመጡ እና 

እንድታዩ” (ዮሀንስ 1፥46). በቅዱሳት መጻህፍት የሚገኙትን 

የእግዚአብሔር ቃላት አንብቡ። በኋለኛ ቀል ነቢያት በኩል 

የሚሰጠውን የእግዚአብሔር ድምፅ ለመስማት ፈቃደኛ 

ከሆነ ጆሮ ጋር አጠጋላይ ጉባኤን አዳምጡ። ኑ፣ ስሙ፣ 

እናም በልባችሁ ተመልከቱ! “ሐበቅን ልባችሁ፤ ከእውነ 

ተኛ ፍላጎት፣ በክርስቶስ አምናችሁ ከጠየቃችሁት በመንፈስ 

ቅዱስ ኃይል [እግዚአብሔር] እውነቱን ይገልፅላችኋል” 

(ሞሮኒ 10፥4)። በእዚህ ሀይል በኩል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ህያው እንደሆነ እና ቤተክርስቲያኑን በህያው ነቢይ፣ እን 

ዲሁም በፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን እንደሚመራ 

አውቃለሁ።

ወንድሞች እና እህቶች፣ እግዚአብሔር ዛሬ እንደሚያናግ 

ረን አውቃለሁ። እናም ልጆቹ በሙሉ ድምጹን እንዲሰሙ እና 

እንዲያዳምጡ ይፈልጋል። ይህን ስናደርግ፣ በእዚህም ህይወት 

እና በሚመጣው አለሞች በኩል ጌታ ይባርከናል እናም 

በጣም ይደግፈናል።

ወጣቶች

በነቢይ የተመራ
በክርስ ሪፓ

በ16 አመቴ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አጠቃላይ ጉባኤ ለመሳተፍ 

እድል አገኘሁ። ቤተሰቤ ከምስራቅ ኦረገን፣ ዩኤስኤ የሚኖሩ 

ነበሩ፣ እናም ወደ ዩታ በጉባኤው ለመሳተፍና ታላቅ ወንድሜን 

ወደ ሚስዮን ማሰልጠኛ ቦታ ለማድረስ መኪና በመንዳት 

ተጓዘን።

ወደ ጉባኤው በመንፈስ ቅዱስ ለመማር ፍላጎት እየኖረኝ 

ሄድኩኝ። በእዚህም ምክንያት፣ እራሴን ባላዘጋጅ ኖሮ  

ልቀበለው በማልችለው ሁኔታ ከመንፈስ መግለጫን 

ተቀበልኩኝ።

በአንዱ የጉባኤ ስብሰባ፣ የተሰበሰቡት ሰዎች ተነስተው  

“Guide Us, O Thou Great Jehovah” የሚለውን  

መዝሙር ዘመሩ። ስንዘምር፣ በጉባኤው አዳራሽ ያሉትን  

ዞር ብዬ እንድመለከት ተነሳሳሁኝ። ይህን አደረግኩኝ  

እናም ሁላችንም ድምጻችንን እግዚአብሔርን ለመወደስ 

ከፍ ስናደርግ በእዚያ በነበሩት ብዙ ሺህ ሰዎች አንድነት ሀይል 

ተደነቅኩኝ።

ከእዚያም ኔፊ የህይወት ዛፍን በተመለከተበት ጊዜ  

ይሰማይ እንደነበር በሚሰማኝ አይነት ስሜታ አጋጠመኝ፣  

ምክንያቱም መንፈስ “ተመልከት” ብሎኝ ነበርና (1 Nephi 
11–14 ተመልከቱ)። ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ቶምሰንን  

ተመለከትኩኝ እናም የቤተክርስቲያኗ አንድነት የሚገኘው  

ህያው በሆነ ነቢይ ስለምንመራ እንደሆነ ተሰማኝ። በመንፈስ 

ቅዱስ ምስክርነት፣ ፕሬዘደንት ሞንሰን የቀናችን እውነተኛ  

ነቢይ እንደሆኑ አወቅኩኝ፣ እናም ኢየሱስ ክርስቲስ ይህችን 

ቤተክርስቲያን በእርሳቸው በኩል እንደሚመራ አወቅኩኝ።
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1

እኛ የሰማይ አባታችን ሴት ልጆች 

ነን። እርሱም ያውቀናል፣ ያፈ 

ቅረናል፣ እናም ለእኛ እቅድ አለው። 

የእዚያ እቅድ ክፍልም መልካምን 

ከክፉ በላይ ለመምረጥ ለመማር ወደ 

ምድር መምጣትን ይጨምራል። 

የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ለማክበር 

ስንመርጥ፣ እርሱን እናከብራለን እና 

የእግዚአብሔር ሴት ልጆች እንደሆንን 

እንቀበላለን። የሴቶች መረዳጃ ማህበር 

መለኮታዊ ትውልዳችንን እንድናስታ 

ውስ ትረዳናለች።

የሴቶች መረዳጃ ማህበር እና ታሪኳ 

እኛን ያጠናክራል እናም ይደግፈናል። 

የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 

ፕሬዘደንት ጁሊ ቢ ቤክእንዳሉት፥ 

“እንደ እግዚአብሔር ሴት ልጆች፣ ለዘ 

ለአለማዊ ምድብ የተዘጋጃችሁ ናችሁ፣ 

እናም እያንዳንዳችሁ የሴት ማንነት፣ 

ፍጡር፣ እና ሀላፊነት አለባችሁ። የቤተ 

ሰብ፣ የህብረተሰብ፣ የዚህች ቤተክርስቲ 

ያን፣ እና የውዱ የደህንነት እቅድ ውጤ 

ታማነት የሚመካው በእኛ ታማኝነት 

ላይ ነው። . . . የሴቶች መረዳጃ ማህበር 

[የሰማይ አባታችን] ህዝቡን እንድትገነባ 

እና እነርሱን ለቤተመቅደስ በረከት 

እንዲያዘጋጅ ያቀደባት ነች። [የሴቶች 

መረዳጃ ማህበርን] የመሰረተው ሴት 

ልጆቹን በስራው ለማስተካከል እና 

መንግስቱን ለመገንባትና የፅዩን ቤቶችን 

ለማጠናከር የእነርሱን እርዳታ ለማግ 

ኘት ነው።” 1

የሰማይ አባታችን መንግስቱን ለመ 

ገንባት እንድንረዳ ልዩ የሆነ ስራ ሰጥ 

ቶናል። እርሱም ደግሞ ይህን ልዩ ስራ 

ለማከናወን በሚያስፈልገን በመንፈሳዊ 

የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ማ ስ ተ ማ ሪ ያ  መ ል እ ክ ት ,  የ መ ጋ ቢ ት  2 0 1 2  ( እ . አ . አ )

በመንግስቴ ውስጥ ያሉ ሴት ልጆች
ይህን መዝገብ አጥኑ እና ተገቢ ከሆነ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን 
ለማጠናከር እና የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ 
ጥያቄዎቹን ተጠቀሙባቸው።

ስጦታዎች ባርኮናል። በሴቶች መረዳጃ 

ማህበር በኩል፣ ቤተሰቦችን ለማጠ 

ናከር፣ እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን 

ለመርዳት፣ እና እንደ ኢየሱስ  ክርስቶስ 

ደቀ መዛሙርት እንዴት እንደምንኖር 

ለመማርልዩ ስጦታዎቻችንን ለመጠ 

ቀም እድል አለን። 

ፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ ኡክዶርፍ፣ 

የቀዳሚ አመራር ኁለተኛ አማካሪ፣ 

ስለደቀመዛሙርትነት እዳሉት፥ “በደቀ 

መዛሙርትነት መንገድ በትእግስተኛነት 

በመራመድ፣ የእምነታችንን መጠን እና 

የእራሳችንን ሳይሆን የእግዚአብሔርን 

ፍላጎት ለመቀበል ያለንን ፈቃደኛነት 

እናሳያለን።” 2

የእግዚአብሔር ሴት ልጆች እንደ 

ሆንን እናስታውስ እናም እደ እርሱ 

ደቀመዛሙርቶች ለመኖርም እንጣር። 

ይህን ስናደርግ፣ የእግዚአብሔርን መን 

ግስት በምድር ላይ ለመገንባት እና ወደ 

ፊቱ ለመመለስ ብቁ ለመሆን እርዳታ 

እንሰጣለን።

ከታሪካችን
በሚያዝያ 28 ቀን 1842 (እ.አ.አ)፣ 

ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ለሴቶች መረዳጃ 

ማህበር እንዲህ አለ፥ “. . .እግዚአብሔር 

በሰጣችሁ ልቦና መሰረት በምትሰሩበት 

ሁኔታ ውስጥ ነው አሁን ያላችሁት። 

. . . ከእድላችሁ መሰረት ከኖራችሁ፣ 

መላእክት የእናንተ ጓደኞች ለመሆን 

አይከለከሉም።” 3

ሌሎችን ለማገልገል እና ግለሰቦች 

ያላቸውን እምነት ለመጨመር ያላትን 

የሴቶች መረዳጃ ማህበር ሀይል በማ 

ወቅ፣ ሶስተኛ የሴቶች መረዳጃ ማህበር 

አጠቃላይ ፕሬዘደንት የነበሩት ዚና 

ዲ. ኤች. ያንግ በ1893 (እ.አ.አ) ይህን 

ቃል ገቡ፣ “በልባችሁ ጥልቅ ከፈለጋ 

ችሁ ፣ በጌታ መንፈስ እርዳታ፣ የታላቅ 

ዋጋ እንቁን፣ የዚህን ስራ ምስክርነት፣ 

ታገኛላችሁ።” 4
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4፥605።

4. ዚና ዲ. ኤች. ያንግ፣ “How I Gained My 
Testimony of the Truth፣” Young Woman’s 
Journal፣ ሚያዝያ 1893፣ 319።

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. እህቶቼ እንደ እግዚአብሔር ሴት 
ልጆች ያላቸውን ችሎታ እንዲያሟሉ 
እንዴት ለመርዳት እችላለሁ?

2. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 25 
ውስጥ ለሴቶች የተሰጠውን ምክር 
እና ማስጠንቀቂያ እንዴት በህይወቴ 
በተግባር ለማዋል እችላለሁ?

ለተጨማሪ መረጃ ወደ  
www .reliefsociety .lds .org ሂዱ።
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እምነት, ቤተሰብ. እርዳታ

ከቅዱሳት መጻህፍት
ዘካርያስ 2;10፤ ትምህርት እና ቃል 

ኪዳኖች 25፥1፣ 10፣ 16፤ 138፥38–39፣ 

56፤ “ቤተሰብ፥ ለአለም የተላለፈ 

አዋጅ” (Liahona እና Ensign፣ ህዳር 

2010፣ 129)


