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ዝም በል፥ፀጥ በል

ከትንሽ አመቶች በፊት አንድ ቀን፣ በቢሮ ስራዎችን ከፈጸም 
ኩኝ በኋላ፣ በሶልት ሌክ ስቲ ሽማግሌዎችን በሚንከባከቡበት 
ቦታ ውስጥ የሚኖሩትን እድሜአቸው የገፉትን ባሏቸው 

የምተባቸውን ሴት እንድጎበኝ ጠንካራ ስሜት መጣብኝ። ወደዚያም 
ወዲያው መኪና በመንዳት ሄድኩኝ።

ወደ ክፍላቸው ስገባ፣ ባዶ ነበር። የት እንዳሉ ሰራተኛውን ጠይቄ፣ 
ወደ ማረፊያው ክፍል ተጠቆምኩኝ። በዚያም ቦታ እኚውን አስደሳች 
እህትና ሌላ ጓደኛ አገኘሁ። ደስተኛ ንግግሮችን አደረግን።

ስንነጋገርም፣ ኮካ ከሚሸጥበት መሺን የሚጠጣውን ለማግኘት 
አንድ ሰው ወደ በሩ መጣ። ተመለከተኝና እንዲህ አለ፣ “አንት ቶም 
ሞንሰን ነህ።”

“አዎን”። “እና አንተም የሄምንግዊይ ቤተሰብ አባል ትመስላለህ” 
ብዬ መለስኩኝ።

እርሱም ከብዙ አመታት በፊት ኤጲስ ቆጶስ በሆንኩበት ጊዜ እንደ 
አማካሪዬ አብረን ያገለገልነውና ጂን ብዬ እጠራው የነበርኩት የአ 
ልፍሬድ ዩጂን ሄምንግዌይ ወንድ ልጅ ስቲቨን ሄምንግዌይ እንደሆነ 
አሳወቀኝ። ስቲቨንም አባቱ በዚህ ቦታ ውስጥ እንደ ሚኖር እና ለሞት 
እንደቀረበም ነገረኝ። ጂን ስሜን ይጠራ ነበር፣ እናም ቤተሰቡ ከእኔ 
ጋር ለመገናኘት ፈልገው ነበር ነገር ግን የስልክ ቁጥሬን ለማግኘት 
አልቻሉም ነበር።

የማነጋግራቸውን ይቅርታ እንዲያደርጉልኝ ጠየቅሁኝ እናም 
ከስቲቨን ጋር የድሮ አማካሪዬ ወደነበረበት፣ ባለቤቱ ከብዙ አመታት 
እፊት ሞታ ስለነበር፣ ልጆቹም ወደተሰበሰቡበት ክፍል ወዲያው 
ሄድኩኝ።  የቤተሰብ አባላትም እኔ ከስቲቨን ጋር በማረፊያው ክፍል 
ውስጥ መገናኘቴን የእነርሱ አባት ከመሞቱ በፊት እኔ ላየው እንድ 
ችል የነበራቸውን ታላቅ ፍላጎት  እና የእርሱን ጥሪ ለመመለስ የሰማይ 
አባት መልስ እንደሰጠበታይነት ነበር የተመለከቱት። እኔም ይህ 
እንደሆነ ተሰምቶኝ ነበር፣ ምክንያቱም ስቲቨን በጉብኝት በነበርኩበት 

ክፍል ውስጥ በዚያ ጊዜ ባይገባ ኖሮ፣ ጊን በዚያ ቦታ ውስጥ እንደነበረ 
አላውቅም ነበር።

በረከት ሰጠነው። የሰላም መንፈስ አሸነፈ። አስደሳች ጉብኝት 
ነበረን፣ ከዚያም ወጥቼ ሄድኩኝ።።

በሚቀጥለው ጠዋት፣ እልጁ እና ከእኔ በረከትን ከተቀበለ ከ20 
ደቂቃ በኋላ ጂን ሄምንግዊይ እንደሞተ የሚገልጽ የስልክ ጥሪ 
አገኘሁ።

የመንከባከቢያውን ቦታ እንድጎበኝ እና ውድ ጓደኛዬን አልፍ 
ሬድ ዩጂን ሄምንግዌይ ወደሚገኝበት በመምራት ላነሳሳኝ ከሰማይ 
አባታ ለመጣው የመመሪያ መነሳሻ ስሜት የጸጥታ ምስጋና ጸሎት 
አቀረብኩኝ።

እኔም—በመንፈስ ብርሀን እየተደሰትን፣ በትሁት ጸሎት በመ 
ሳተፍ፣ እና የክህነት በረከትን በመስጠት በምናሳልፍበት—በዚያ 
ምሽት የጂን ሄምንግዌይ ሀሳቦች “Master፣ the Tempest Is 
Raging” በሚለው መዝሙር ውስጥ ያሉትን ቃላት እንደሚደግም 
ለማሰብ እፈልጋለሁ።

ቆይ፣ የተባረከው አዳኝ!
ብቻየኢን አትተወኝ፣
እናም ወደተባረከው መሸሸጊያ በደስታ እደርሳለሁ
በባህር ዳሯም በደስታ አርፋለሁ።

ያን መዝሙር እወደዋለሁ እናም መፅናኛ ስለሚሰጠውም ምስ 
ክሬን አቀርባለሁ።

በነፋዝ በሚወዛወዘው ባህር ቢሆንም
ወይም ዲያብሎሶች ወይምሰዎች ወይም ምንም ቢሆን፣
ምንም ውሀ አያሰምጣትም

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  መ ጋ ቢ ት  2 0 1 3  ( እ . አ . አ )

በፕሬዘደንት  
ቶማስ ኤስ ሞንሰን
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የባህር እና ምድር እና ሰማያት መምህር የተኛባትን መርከቡን።
እነርሱ ፍላጎትህን በደስታ ያከብራሉ፥
ዝም በል፥ ፀጥ በል 1

በእምባዎች እና ፈተናዎች፣ በፍርሀቶችና ሀዘኖች፣ የሚወዱትን 
በማጣት ልብ መሰበር እና ብቸኛነት፣ ህይወት ዘለአለማዊ እንደሆነ 
ማረጋገጫ አለ። ጌታችን እና አዳኛችን ይህ እንደሆነ ህያው ምስክር 
ናቸው። 2 በቅዱስ መጻህፍት ውስጥ ያሉት ጽሁፎች በቂ ናቸው፥ 
“ዕረፉ፥ እኔም አምላክ እንደ ሆንሁ እወቁ” (Psalm 46:10)። ስለዚህ 
እውነት እመሰክራለሁ።

ማስታወሻዎች

1. “Master፣ the Tempest Is Raging፣” Hymns፣ no. 105።
2. ሪቻርድ ኤል. ኤቭንስ፣ “So Let Us Live to Live Forever፣” New Era፣ July 1971፣ 18።

ከዚህ መልእክት ማስተማር።

ይህ መልእክት የሚያፈቅሯቸውን በሞት ላጧቸው ወይም በፈተናዎች 

የሚታገሉትን ሊያፅናና ይችላል። ከፕሬዘደንት ሞንሰን መልእክት በተጨ 

ማሪ፣ በምታስተምሯቸው ሰዎች ፍላጎት መሰረት፣ የሚቀጥሉትን ቅዱሳት 

መጻህፍት ለመካፈል አስቡባቸው፥ ኢዮብ 19፥25–26፤ 1 ቆሮንቶስ 

15፥19–22፤ ሞዛያ 24፥13–15፤ ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 122፥7–

9። ከተነሳሳችሁም፣ ፈተናችሁ አዳኝ ስለሰጣችሁ ሰላም ለመመስከር 

ትችላላችሁ።

ወጣቶች

እባክህ ልቤን ፈውሰው
በኬልሲ ለዶው

ወንድሜ በሞተበት አመታዊ በዓል፣ እርሱ ከሞተ በኋላ ስለነበረኝ ጊዜ 

አስተዋውል ነበር። ሀይለኛ ሀዘን ስለነበረኝ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር 

ስለሰጠኝ በረከቶችም አስታወስኩኝ።

የምንወደው ሰው ሞት በረከቶችን ያመጣል የሚለውን የሰዎች አባባል 

በምንም አይገባኝም ነበር። በዝልቅ በሚጎዳኝ ነገር እንዴት ለመደሰት እና 

ምስጋና እንደሚሰማኝ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። በአንድ ምሽት ግን ያ 

አስተያየቴን በሙሉ ቀየረው።

በምሽት መካከል ከዚህ በፊት ተሰምቶኝ የማላውቀው ከባድ ሀዘን በልቤ 

እየተሰማኝ ከእንቅልፍ ተነሳሁ። ህመሙ ለማስተንፈስ ያስቸግረኝ ነበር። 

ተንበረከኩኝ እና ወደ ሰማ አባት እያለቀስኩኝ ጸለይኩኝ። በህይወቴ በሙሉ 

የኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ ስላለው ታምራታዊ የመፈወስ ሀይል 

እማር ነበር። አሁን እምነቴ በተፈተና ላይ ነበር። በእውነት አምናለሁን? 

ልቤን እንዲፈውስልኝ የሰማይ አባቴን ጠየኩት። በብቻዬ ለመሸከም 

ህመሙ ከባድ ነበር።

ከዚያም የሰላም፣ የመፅናናት፣ እና የፍቅር ስሜት በሰውነቴ በሙሉ 

አለፈ። እግዚአብሔር እንዳቀፈኝ አይነት እና ከተሰማኝ ከባድ ህመም 

እንደሚጠብቀኝ አይነት ስሜት ተሰማኝ። ወንድሜ ናፍቆኝ ነበር፣ ግን 

በተለየ አስተያየት ለመመልከት ቻልኩኝ። ከዚህ አጋጣሚ የተማርኩት 

ብዙ ነበሩ።

የጌታ ፍቅር እና ሰላም እንደሚገኙ አውቃለሁ። ማድረግ የሚያስፈልገ 

ንም መቀበል ብቻ ነው።

ልጆች

ጸጥ ለማለት መምረጥ

ፕሬዘደንት ሞንሰን እንዳሉት ጸጥተኛ እና አምልኮን የምናሳይ ስንሆን፣ 

ሰላም ይሰማናል እናም የሰማይ አባታችን ተጨማሪ ምስክርነትን እና 

ገኛለን። መንፈስ ቅዱስም ሌሎችን የምንረዳበትን መንገዶች እንድናውቅ 

በተሻለ ሊያነሳሳን ይችላል።

ጸጥ የምትሉበትን አንድ መንገድ ጻፉ ወይም ከወላጆቻችሁ ጋር 

ተወያዩበት። ከዚያም በዚህ ሳምንት ይህን ለመሞከር ጊዜ ውሰዱ። ይህን 

ካደረጋችሁ በኋላ፣ በማስታወሻችሁ የነበራችሁን ስሜት እና የተነሳሳችሁበ 

ትን ለመጻፍ ትችላላችሁ።
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ተሳታፊ ማስደረግ
ይህን መልእክት አጥኑ እና ተገቢ ከሆነ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን ለማጠ 
ናከር እና የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ ጥያቄዎቹን 
ተጠቀሙባቸው። ለተጨማሪ መረጃ ወደ www.reliefsociety.lds.org ሂዱ።
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እምነት, ቤተሰብ, እርዳታ

ነቢያችን፣ ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. 
ሞንሰን፣ “እርዳታችንን የሚፈልጉትን 

ለማዳን እና ወደ ከፍተኛ እና የተሻለ መንገድ 
ከፍ ለማድረግ ሞክሩ። ይህ የጌታ ስራ 
እንደሆነ፣ እና በጌታ ስራ ላይ እያለን፣ ለጌታ 
እርዳታ መብት እንዳለን አስታውሱ” ብለው 
አበረታትተውናል። 1

ከብዙ አመት በፊት ላቪና ኮል እና 
የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት ጓደኛዋ 
ተሳታፊ ያልሆነች እህትን ይጎበኙ ነበር። 
በሩን አንኳኩ እና ገዋን የለበሰች ወጣት 
እናትን አገኙ። የታመመች ትመስል ነበር፣ 
ነገር ግን ወዲያው ችግሯ መጠጥ እንደሆነ 
አወቁ። የሴቶች የቤት ለቤት አስተማሪዎቹ 
ተቀመጡ እናም ከምትታገለው እናት ጋር 
ተነጋገሩ።

ከሄዱ በኋላ፣ እንዲህም አሉ፣ “እርሷ 
የእግዚአብሔር ልጅ ነች። እንሷን የመርዳት 
ሀላፊነት አለን።” ስለዚህ በየጊዜው ጎበኟት። 
በየጊዜውም ለመልካም የተቀየረችበትን 
ይመለከቱና ስሜት ይሰማቸው ነበር። እህትን 
በሴቶች መረዳጃ ማህበር ተሳታፊ እንድት 
ሆን ጠየቋት። ፈቃደኛ ባትሆንም፣ በመጨ 
ረሻም በየጊዜው ተሳታፊ ሆነች። ከተበረ 
ታታች በኋላ፣ እርሷ እና ባለቤቷ እና ሴት 
ልጇ በቤተክርስቲያን ተሳታፊ ሆኑ። ባለቤቱ 

የመንፈስ ቅዱስ ስሜት ተሰማው። እንዲህም 
አለ፣ “ኤጲስ ቆጶሱ በሀሳብ እንዳቀረበልኝ 
አደርጋለሁ።” አሁን በቤተክርስቲያኗ 
ተሳታፊዎች ናቸው እናም በቤተመቅደስም 
ተሳስረዋል። 2

ከቅዱሳት መጻህፍት
3 ኔፊ 18፥32፤ ትምህርት እና ቃል 

ኪዳኖች 84፥106፤ 138፥56

ከታሪካችን
የጠፉትን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል 

እንዲመለሱ መርዳት ሁልጊዜም የኋለኛ 
ቀን ቅዱሳንነት እና የሴቶች መረዳጃ 
ማህበር አባላትነት ክፍል ነው። ፕሬዘደንት 
ብሪገም ያንግ [1801–77 (እ.አ.አ)] እንዳ 
ሉት፣ “ለእርስ በራስ ርህራሄ ይኑረን፣ . . . 
እናም የሚያዩትም አይነ ስውር እሆኑትን 
በራሳቸው ለማየት እስከሚችሉ ድረስ 
ይምሩ።” 3

የሴቶች መረዳጃ ማህበር ሁለተኛ 
አጠቃላይ ፕሬዘደንት የነበሩት እላይዛ አር. 
ስኖው በኦግደን፣ ዩታ፣ ዩ.ኤስ. ኤ. ውስጥ 
ያሉት እህቶች እርስ በራስ ለመጠነካከር 
ላደረጉት ጥረት ምስጋና አቅርበው ነበር። 
“[በአገልግሎት ጉዳይ] በ[መዝገብ] መፅሀፍ 

ላይ ያልተጻፉ በጣም ብዙ በምፅዋት የተሰጠ 
እንዳለ አውቃለሁ።” ብለዋል። ነገር 
ግን ልባቸው ቀዝቃዛ ወደሆኑት እህቶች 
የመርዳት የእህቶች ስራ በሰማይ መዝገብ 
ላይ እንደሚጻፉ በማወቅ፣ እንዲህም አሉ፥ 
“ፕሬዘደንት ጆሴፍ ስሚዝ ይህች ማህበር 
ነፍሳትን ለማዳን የተደራጀች ነች ብለዋል። 
. . . ስለእምነታችሁ፣ ስለደግነታችሁ፣ 
ስለመልካም ስራዎቻችሁ፣ እና ቃላቶቻ 
ችሁ ሌላ መፅሐፍ ይጠበቃል። . . . ምንም 
የሚጠፋ የለም።” 4

ማስታወሻዎች
1. ቶማስ ኤስ. ሞንሰን፣ “ቅዱሱ የአገልግሎት ጥሪ፣”  ግንቦት 

2005፣ 55፣ 56።
2. ወደ ሴቶች መረዳጃ ማህበር ከላቨና ኮል ሴት ልጅ የተላከ 

ደብዳቤ።
3. ብሪገም ያንግ፣  ውስጥ (2011)፣ 107።
4. እላይዛ አር. ስኖው፣  ውስጥ 108።

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. ተሳታፊ ያልሆነች እህትን ከእኔ ጋር 
በሴቶች መረዳጃ ማህበር ተሳታፊ እንድት 
ሆን ለመጠየቅ ብርቱ ነኝን?

2. የምጠብቃቸው እህቶች ስለወንጌል 
ጥያቄዎች እኔን ለመጠየቅ የሚመች ስሜት 
አላቸውን?


