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“ተነስቷል”
የነቢይ ምስክርነት

“የ
ክርስቲያን አለም የሚሰማ ጥሪ” ቢኖር የናዝሬት 

ኢየሱስ ከሞት እንደተነሳ ነው ብለው ፕሬዘደንት 

ቶማስ ኤስ ሞንሰን አውጀዋል። “የትንሳኤ እውነት 

ነት ለሁሉም መረዳት ከሚቻለው በላይ የሆነ ሰላም ይሰጣል” 

(Philippians 4:7 ተመልከቱ)። 1

በሚቀጥሉት ምንባቦች ውስጥ፣ ፕሬዘደንት ሞንሰን ለአ 

ዳኝ ትንሳኤ ያላቸውን ምስክርነትና ምስጋና ይካፈላሉ እናም 

ልጅ ሞትን ስላሸነፈ፣ ወደ ምድር የመጡ የአብ ልጆች በሙሉ 

እንደገና እንደሚኖሩ ያውጃሉ።

ከሟችነት በኋላ ያለ ህይወት

“ኢየሱስ በገትሰመኔ ያደረገልንን ሙሉ አስፈላጊነት በፍጹም 

ለመረዳት ማንኛችንም እንደማንችል አምናለሁ፣ ነገር ግን 

ለእኔ ባደረገው የኃጢያት ክፍያ መስዋዕት በህይወቴ በሙሉ 

ምስጋና ይሰማኛል።

“በመጨረሻው ጊዜ፣ ዞር ብሎ ለመመለስ ይችል ነበር። 

ነገር ግን አልተመለሰም። ሁሉንም ነገሮች ያድን ዘንድ 

ከሁሉም ነገሮች በታች አልፎ ሄደ። ይህን በማድረጉ፣ ከሟች 

ነት በኋላ የሚገኝ ህይወት ሰጠን። ከአዳም ውድቀት  አድኖ 

እንደገና የእርሱ አደረገን።

“በነፍሴ በሙሉ፣ ለእርሱ ምስጋና ይሰማኛል። እንዴት 

እንደምንኖር አስተማረን። እንዴት መሞት እንዳለብን አስተ 

ማረን። ደህንነታችንን እንድናገኝ አደረገልን።” 2

የሞትን ጭለማ መበተን

“በታላቅ ስቃይ ወይም ህመም አይነት አንዳንድ ጉዳዮች፣ 

ሞትም እንደ ምህረት መልአክ ይመጣል። ነገር ግን ለብዙ 

ጊዜ፣ እንደ ሰው ደስታ ጠላት ነው የምናስብበት።

“የሞት ጭለማ በተገለጸ እውነት ብርሀን ሊበተን ይቻ 

ላል። ‘ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣’ ብሎ መምህር ተናግሯል። 

‘የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል፤ሕያው የሆነም 

የሚያምንብኝም ሁሉ ለዘላለም አይሞትም።’

“ይህ ከመቃብር በኋላ ህይወት እንዳለ የሚያሳይ መፅ 

ናኛ—አዎን እንዲሁም ቅዱስ ማረጋገጫ—አዳኝ ለደቀመ 

ዛሙርቱ ቃል የገባውን ሰላይ ለመስጠት ይችላል፥ ‘ሰላምን 

እተውላችኋለሁ፥ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፤ እኔ የምሰጣችሁ 

ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም። ልባችሁ አይታወክ አይፍ 

ራም።” በሚልበት ጊዜ ቃል በገባበት ቃል ኪዳን ለነፍሶቻችን 

ሰላም ያመጣል።’” 3

እዚህ የለም

“አዳኛችን እንደገና ህያው ነው። በሰው ዘር ታሪክ ሁሉ  

ከሁሉም ድርገቶች በላይ ግርማዊ፣ የሚያፅናና፣ እና የሚያረ 

ጋግጥ  የሆነው ደርሷል—ይህም ከሞት በላይ ያል ድል  

ነው። የገትሰመኔ እና የቀራንዮም ስቃይ ተጠርጓል። የሰው  

ዘር ደህንነት ተረጋግጧል። ከአዳም ውድቀት እንደገና 

ተመልሰናል።

“በመጀመሪያ የትንሳኤ ጠዋት የነበረው ባዶ መቃብር 

ለኢዮብ ጥያቄ መልስ ነበር፣ ‘ሰው ከሞተ ተመልሶ ሕያው 

ይሆናልን?’ ድምጼን ለሚሰሙት በሙሉ፣ ይህን አውጃለሁ፣ 

ሰው ከሞተ ተመልሶ ሕያው ይሆናል። ይህን እናውቃለን፣ 

የተገለጸ እውነት ብርሀን አለንና።…

“ውድ ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ በጥልቅ ሀዘናችን ጊዜ 

ውስጥ፣ በእዚያ በመጀመሪያ ትንሳኤ ጠዋት መላኩ 

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

በፕሬዘደንት  
ቶማስ ኤስ ሞንሰን



2

በተናገራቸው ቃላት ታላቅ ሰላም ለማግኘት እንችላለን፥ 

‘ተነሥቶአልና በዚህ የለም።’” 4

ሁሉም እንደገና ይኖራሉ

“እንስቃለን፣ እናለቅሳለን፣ እንሰራለን፣ እንጫወታለን፣ 

እናፈቅራለን፣ እንኖራለን። እና ከእዚያም እንሞታለን።…

“እናም በአንድ ሰው፣ እንዲሁም በናዝሬት ኢየሱስ፣ ባይሆን 

ኖሮ ሞተን እንቀር ነበር።…

“በልቤ እና በነፍሴ በሙሉ፣ እንደ ልዩ ምስክር የምስክ 

ርነቴን ድምፅ ከፍ አደርጋለሁ እናም እግዚአብሔር ህያው 

እንደሆነ አውጃለሁ። ኢየሱስ ልጁ ነው፣ እርሱም የአብ በስጋ 

የተወለደ አንድያ ልጅ ነው። እርሱም ቤዛችን ነው፤ እርሱም 

ከአብ ጋር አማላጃችን ነው። እርሱም በመስቀል ላይ ለኃጢያ 

ቶቻችን ክፍያ የሞተ ነበር። እርሱም የትንሳኤ የመጀመሪያው 

ፍሬ ሆነ። ስለሞተም፣ ሁሉም እንደገና ይኖራሉ።” 5

የግል ምስክር

“ሞት እንደተሸነፈ፣ በመቃብር ላይ ድል እንደነበረ የግል 

ምስክሬን አውጃለሁ። ባሟላቸው ቅዱስ የሆኑት ቃላት 

ለሁሉም እውነተኛ እውቀት ይሁኑ። አስታውሷቸው። አፍቅሯ 

ቸው። አክብሯቸው። ተነሥቷል” 6

ማስታወሻዎች
1. “He Is Risen,” Liahona, ሚያዝያ፣ 2003፣ 7።
2. “At Parting,” Liahona, ግንቦት 2011፣ 114።
3. “Now Is the Time,” Liahona፣ ጥር. 2002፣ 68፤ ደግሞም ዮሀንስ 11፥25–26፤ 14፥27።
4. “He Is Risen,” Liahona፣ ግንቦት 2010፥ 89፥ 90፤ ደግሞም ኢዮብ 14፥14፤  

ማቴዎስ 28፥6።
5. “I Know That My Redeemer Lives!” Liahona፣ ግንቦት 2007፣ 24፣ 25።
6. Liahona፣ ሚያዝያ 2003፣ 7።

ከዚህ መልእክት ማስተማር።

ከፕሬዘደንት ሞንሰን መልእክቶች የመጡትን እነዚህን ምንባ 

ቦች ከተካፈላችሁ በኋላ፣ ስለትንሳኤ እውነተኛ ትርጉም የሰጡትን 

ምስክርነት ጠቁሙ። የሚቀጥሉትን ጥያቄዎች የቤተሰብ አባላትን 

ለመጠየቅ ትችላላችሁ፥ “ህያው የሆኑ ነቢይ ስለእነዚህ እውነቶች 

ዛሬ መመስከራቸው ለእናንተ ምን ትርጉም አለው? እነዚህን 

በህይወት እንዴት በጥቅም ለማዋል ትችላላችሁ?” ምስክራችሁን 

ለመጨመር አስቡበት።

ወጣቶች

እንደገና አየዋለሁ
በሞርጋን ዊበክ

አባታችን እያንዳንዱ ልጆቹን ልዩ እንደሆንን እንዲሰማን 

አደረገ። ያፈቅረን እና ወዲያውም ይቅርታ ይሰጠን ነበር። 

እያንዳንዳችን ደስተኛ እንድንሆን ለማረጋገጥ የሚችለውን ያህል 

አደረገ፣ እናም እርሱ ለእኛ ከሁሉም በላይ የሚሻለውን እንደሚፈ 

ልግልን ግልፅ አደረገ። በጣም እወደው ነበር።

በስድስተኛ ክፍል እያለሁ፣ አባቴ በመኪና አደጋ ምክንያት ሞተ። 

ቤተሰቤ እና እኔ በጣም አዝነን ነበር። በቤተሰባችን ውስጥ ትልቅ 

ጉድጓድ እንዳለይመስል ነበር። አባቴ የምደገፍበት፣ ችግር ሲኖረኝ 

የምሄድበት ነበር። እርዳታ ከመፈለግ፣ ንዴቴ እና የተጎዳሁበት እን 

ዲቆይ አደረግኩኝ። በመጨረሻም የእግዚአብሔር ጥፋት ነው ዬ 

ወሰንኩኝ። ቅዱሳት መጻህፍቴን ማንበብ እና መጸለይ አቆምኩኝ። 

ወደ ቤተክርስቲያን የሄድኩት እናቴ እንድሄድ ስለፈለገችኝ ብቻ 

ነበር። ከሰማይ አባት ለመራቅ  እስከምችልበት ያህል እርቅ ነበር።

ከእዚያም ወደ ወጣት ሴቶች ካምፕ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄድኩኝ። 

ከጓደኞቼ ጋር መገናኘትን እወድ ነበር፣ ነገር ግን ቅዱሳት መጻህፍቴን 

አላነብም ነበር። በመጨረሻው ምሽት፣ የምስክር ስብሰባ ነበረ። 

ለረጅም ጊዜ ያልተሰማኝ አንድ ነገር ተሰማኝ፥ ይህም መንፈስ 

ነበር። ተነስተው ምስክራቸውን የሰጡትን ሴት ልጆች ያስደንቁኝ 

ነበር፣ ነገር ግን እንዳልነበረኝ ስለማስብ አልተነሳሁም ነበር። 

በድንገት መነሳት እንዳለብኝ ተሰማኝ። ምን እንደምል እያሰብ 

ኩኝ፣ አፌን ከፈትኩኝ። ስለዚህ በወጣት ሴቶች ካምፕ ስለነበርኩኝ 

ደስተኛ ነኝ አልኩኝ። ከእዚያም ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔ እንደሞተ 

አውቃለሁ እናም የሰማይ አባት እንደሚያፈቅረኛ ቤተክርስቲያኗ 

እውነት እንደሆነኝ እንደማውቅ መናገር ጀመርኩኝ።

በጣም አስደናቂ በሆነ ሰላይ ተሞላሁኝ። በእዚህ አጋጣሚ 

ምክንያት በአዳኝ የኃጢያት ክፍያ እና በትንሳኤ ምክንያት አባቴን 

እንደገና እንደማየው አውቃለሁ ለማለት እችላለሁ።
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1

እንደ አዳኝ፣ የሴቶች የቤት ለቤት 

አስተማሪ አንድ በአንድ ታገለ 

ግላለች (3 ኔፊ 11፥15 ተመልከቱ)። 

እህቶቻችን እንዲህ ሲሉ እንደ የቤት 

ለቤት አስተማሪ ያገለገልንበት ውጤ 

ታማ እንደሆንን እናውቃለን፥ (1) የሴ 

ቶች የቤት ለቤትአስተማሪዬ በመንፈስ 

እንዳድግ ትረዳኛለች፤ (2) የሴቶች የቤት 

ለቤት አስተማሪዬ ለእኔ እና ለቤተሰቤ 

በጥብቅ ታስባለች፤ እና (3) ችግር 

ካለኝ፣ የሴቶች የቤት ለቤት አስተማሪዬ 

ለመጠየቅ ሳትጠብቅ ስራን ለማከናወን 

እንደምትሄድ አውቃለሁ። 1

እንደ ሴቶች የቤት ለቤት አስተ 

ማሪዎች እንዴት እህትን ለማፍቀር፣ 

ለመጠበቅ፣ እናም ለማጠናከር እችላ 

ለሁ? የሚከተሉት በDaughters in My 
Kingdom: The History and Work of 
Relief Society ውስጥ የሚገኙ የሴቶች 

የቤት ለቤት አስተማሪዎች እህቶቻ 

ቸውን እንዲያገለግሉ እንዲረዷቸው 

በምዕራፍ 7 ውስጥ የሚገኙት ዘጠኝ 

ሀሳቦች ናቸው፥ 

•	 በየቀኑ	ለእርሷ	እና	ለቤተሰቧ	ጸልዩ።

•	 እርሷን	እና	ቤተሰቧን	ለማወቅ	መነ 

ሳሻን ፈልጉ። 

•	 እርሷ	እንዴት	እንደሆነች	ለማወቅ	

እና እርሷን ለማፅናናት እና ለማጠ 

ናከር በየጊዜው እርሷን ጎበኙ።

•	 በጉብኝት፣	በስልክ	በመደዋወል፣	

በደብዳቤ፣ በኢሜል፣ በእጅ ስልክ 

መልእክት፣ እና በመልካም የደግ 

ስራ ከእርሷ ጋር በየግዜው ተገናኙ።

•	 በቤተክርስቲያን	ስብሰባዎች	እርሱን	

ሰላም በሏት።

•	 አደጋ፣	በሽታ፣	ወይም	ሌላ	ቶሎ	

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

አፍቅሩ፣ ጠብቁ፣ እናም አጠናክሩ
ይህን መዝገብ አጥኑ እና ተገቢ ከሆነ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን 
ለማጠናከር እና የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ 
ጥያቄዎቹን ተጠቀሙባቸው።

የሚያስፈልጋት ሲኖር እርሷን እርዳታ 

ስጧት።

•	 ወንጌልን	ከቅዱሳት	መጻህፍት	እና	

ከሴቶች የቤት ለቤት መልእክቶች 

አስተምሯት።

•	 ጥሩ	ምሳሌ	በመሆን	አነሳሷት።

•	 ስለአገልግሎታችሁ	እና	ስለእህት	

መንፈሳዊ እና ጊዜአዊ ደህንነት  

ለሴቶች መረዳጃ ማህበር መሪዎች 

ሀተታ ስጡ።

ከታሪካችን
“የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት የአ 

ለም አቀፍ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ሴቶች 

ለማፍቀር፣ ለመንከባከብ፣ እና ለማገል 

ገል፣ እንዲሁም ጆሴፍ ስሚዝ እንዳ 

ስተማረው ‘እግዚአብሔር በልባችሁ 

በተከለው	ለሌሎች	ሀዘን	በሚሰማችሁ	

ሁኔታ መሰረት ለመስራት’ የሚጠቀሙ 

በት መሳሪያ ሆኗል። 2

በቅርብ ባሏ የሚተባት ሴት ስለሴቶች 

የቤት ለቤት አስተማሪዎች እንዳለ 

ችው፥ “ያዳምጣሉ። እኔንም አፅናኑኝ። 

ከእኔም ጋር አለቀሱ። አቀፉኝም። 

… [እነርሱም] በእነዚያ የመጀመሪያ 

ትንሽ ወሮች ውስጥ ከነበሩኝ ብቸኛነት 

ከመጡት ከጥልቅ ተስፋ መቁረጥ እና 

መከፋት እንድወጣ እርዳታ ሰጡኝ። 3

በስጋዊ ስራዎች መርዳትም የማ 

ገልገል አይነት ነው። በጥቅምት 

1856 (እ.አ.አ) አጠቃላይ ጉባኤ ላይ፣ 

በእጅ ጋሪ የሚጓዘ ፈር ቀዳጆች ጥልቅ 

በሆነ በረዶ ውስጥ 270–370 ማይል 

(435–595 ኪሎሜትር) ያህል በሚርቅ 

ቦታ ላይ ያለረዳት እንደቀሩ ፕሬዘደንት 

ብሪገም	ያንግ	አስታወቁ።	በሶልት	ሌክ	

ከተማ ውስጥ ያሉት የኋለኛው ቀን 

ቅዱሳን እነርሱን እንዲያድኑ እና “ስጋዊ 

ብለን የምንጠራቸውን ነገሮች በጥብቅ 

እንዲያከናውኑ” ጠሩ። 4

ሴቶች ከበታች የሚለብሱትን 

የሚሞቅ ልብስ እና የእግር ሹራብን 

እዚያው እያሏውጥተው  በብርድ ላይ 

ወደ አሉት ፈር ቀዳጆች በሚሄደ ጋሪ 

ላይ እንደቆለሉት ሉሲ መሰርቭ ስሚዝ  

ጻፈች። ከእዚያም መኝታዎችን እና 

ልብሶችን ጥቂት እቃ ይዘም ለሚመ 

ጡት ሰዎች አዘጋጁላቸው። የእጅ ጋሪ 

ቡድኖች ሲደርሱም፣ በከተማው ውስጥ 

የነበረው ህንጻ “ለእነርሱ በሚጠቅሙ 

ነገሮች ተሞልተው” ነበር። 5

ማስታወሻዎች
1. ጁሊ ቢ. ቤክ፣ “What I Hope My Granddaughters 

(and Grandsons) Will Understand about Relief 
Society፣” Liahona፣ ህዳር 2011፣ 113።

2. Daughters in My Kingdom: The History and Work 
of Relief Society (2011)፣ 112።

3. Daughters in My Kingdom፣ 119–20።
4. ብሪገም ያንግ፣ “Remarks፣” Deseret News፣ ጥቅምት 

15፣ 1856፣ 252።
5. Daughters in My Kingdom፣ 36–37 ተመልከቱ።

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. እህቶቾእ ምን እርዳታ እንደሚያስ 
ፈልጋቸው ለማወቅ እችላለሁ?

2. እህቶቼ በጥልቅ እንደማስብላቸው 
እንዴት አውቃለሁ?

ለተጨማሪ መረጃ ወደ  
www .reliefsociety .lds .org ሂዱ።
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