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ለሁሉም ወቅት ቅዱሳን

ለተቀያያሪው የአመቱ ወቅቶች እንደ ፖስትካርድ ምስል የሚ 
ያገለግል የአለም ክፍል የሆነ የልጅነት ጊዜ ትውስታ አለኝ። 
እያንዳንዱ አላፊ ወር የከበረና ድንቅ ነበር። ፍጹም በሆነ 

የክረምት ቀን፣ በረዶ ተራራዎችን እና የከተማ መንገዶች ተነጥፎ 
ነበር። ጸደይ የሚያነጣውን ዝናብ እና አረንጓዴ ለባሹን ህይወት 
አመጣ። ደካማዎቹ የበጋ ሰማዮች ላሸበረቀው ደማቁ ጸሃይ እንደ 
አስደሳች ሰማያዊ ሸራ ያገለግሉ ነበር። እና ድንቁም መከር ተፈጥሮን 
ወደ የሚገርም ብርትኳናማ፣ ቢጫ እና ቀይ ጥላ ቀይሮታል። እንደ 
ልጅነቴ፣ ሁሉንም ወቅቶች እወድ ነበር፣ እስካሁንም ቀን የእያንዳን 
ዳቸውን መገለጫ እና ልዪነት እወዳለሁ

በህይወታችን ውስጥም ወቅቶች አሉን። አንዳንዶቹ ሞቃት እና 
አስደሳቾች ናቸው። ሌሎች አይደሉም። የህይወታች ጥቂት ቀናቶች 
የሚያምር የጊዜ መቁጠሪያ ውስጥ እንዳሉ ምሥሎች ናቸው። እናም 
ግን ለልብ ድካም ምክንያት የሚሆኑ እና ጥልቅ ተስፋ የመቁረጥ፣ 
የጸጸት እና መራርነት ስሜት ወደ ህይወታችን ሊያመጡ የሚችሉ 
ቀናት እና ሁኔታዎች አሉ። 

በአንድ ጊዜም ሆነ በሌላ ፍጹም ምስላዊ ወቅቶች በተሞላበት 
መሬት ላይ መኖሪያ መውሰድ እና በመካከል የማያስፈልጉ ጊዜያት 
ማስወገድ አስደሳች ይሆናል ብለን አስበን እንደምናውቅ እርግጠኛ 
ነኝ።

ነገር ግን ይሄ የሚቻል አይደለም። ይህም ተፈላጊም አይደለም።
በራሴ ህይወት ላይ ስመለከት፣ አብዛኛው ታላላቅ እድገቶች ወደ 

እኔ የመጡት ማእበላማ ወቅቶችን እያለፍኩ እያለሁ መሆኑ ግልጽ 
ነው።

በሁሉም ብልህ የሆነው የእኛ የሰማይ አባት ልጆቹ እንዲሆኑ 
ወደታቀደው ስሪታዊ ማንነታቸው እንዲያድጉ፣ በምድራዊ ጉዟቸው 
የአስቸጋሪ ወቅቶች ተሞክሮ እንደሚያስፈልጋቸው ያውቅ ነበር። 

የመጽሀፈ ሞርሞን ነቢይ ሌሂ ያለተቃርኖ፣ “ቅድስና ሊመጣ አይች 
ልም” ብሏል(2 ኔፊ 2፥11)። በእርግጥም፣ የህይወት መራራነት ነው 
ጣፋጭነቱን እንድናስተውል፣እንድናነጻጽር እና እንድንደሰትበት 
የሚያደርገን (ት. እና ቃ. 29፥39፤ ሙሴ 6፥55 ተመልከቱ)።

ፕሬዘዳንት ብሪገም ያንግ እንዲህ አስቀምጠውታል፣ ክብራቸውን 
እና ዘለአለማዊ ህይወትን ለማግኘት፣ የክብር፣የዘላለማዊ ነዋሪነት፣ 
እና የአለሟችነት ዘውድ የተደፋላቸው አእምሮአዊ ብልጽግና 
ያላቸው ፍጥረቶች ሁሉ አእምሮአዊ ብልጽግና ላላቸው ፍጥረቶች 
እንዲያልፉበት በተመደበላቸው እያንዳንዱ ስቃይ ማለፍ አለባቸው። 
ሟች በሆኑ ፍጥረት ላይ ሊመጣ የሚችለውን እያንዳንዱን ጥፋት 
የሚያሳልፉት ከጌታ ጋር አብሮነትን ለመደሰት እንዲዘጋጁበት ነው። 
ያለፋቹሁበት እያንዳዱ መከራ እና ተሞክሮ ለደህንነታቹ አስፈላጊ 
ነው።” 1

ጥያቄው የመከራ ወቅቶችን እንደምናሳልፍ ሳይሆን ማእበሉን 
እንዴት ነው የምንቋቋመው ነው። በሁሌም ተቀያያሪው የህይወት 
ወቅቶች ውስጥ የእኛ ታላቁ እድል ታማኙን የእግዚአብሔር ቃል 
አጥብቆ መያዝ ነው፣ የእርሱ ምክር የተቀረጸው የህይወትን ማእበላት 
እንድንቋቋም ብቻ ሳይሆን አልፈናቸው እንድንሄድ እንዲመራን 
ነውና። የሰማዩ አባታችን በአስቸጋሪ ወቅቶች ፈተና ውስጥ ወደ ሊነ 
ገር የማይችል ደስታ እና ግሩም የዘላለማዊ ህይወት ብርሀን ይመራን 
ዘንድ የተቀረጸውን ውድ እውቀት የሆነ ቃሉን በነብያት አማካኝነት 
ሰጥቷል። በተሞክሮአችን መደርደርም ቢሆን እውነትን እና ቅድስናን 
አጠንክሮ ለመያዝ፣ ጥንካሬን፣ ብርታትን፣ እና ታማኝነትን ማሳደግ 
የህይወታችን አስፈላጊው ክፍል ነው።

ወደ ውሃ ጥምቀት የገቡ እና የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን የተቀበሉ 
እግሮቻቸው በደቀመዝሙርነት መንገድ ላይ አስተካክለው እና የአዳ 
ኛችንን ተምሳሌት በአጥኖ እና በታማኝነት እንዲከተሉ ሆነዋል።

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  መ ስ ከ ረ ም  2 0 1 3  ( እ . አ . አ )

በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ 
ኡክዶርፍ

የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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አዳኛችን እንዳስተማረው ጸሃይ “በክፉውም በመልካሙም ላይ 
ይወጣል እና በጻድቃንና በኃጢአተኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባል” 
(ማቴዎስ 5፥45)። አንዳንዴ ለምን አሰቸጋሪ እናም ልክ ያልሆኑ 
ነገሮች በህይወት ውስጥ እንደሚከሰቱ አንረዳም። ነገር ግን እንደ 
ክርስቶስ ተከታይነታችን፣ “በትጋት ፈልጉ፣ ሁሌም ፀልዩ፣ እና 
አማኞች ሁኑ በቀጥተኝነት ከተጓዝን፣ ሁሉም ነገሮች ለእኛው 
መልካም በአንድነት ይሰራሉ” ብለን እንመን (ት. እና ቃ. 90፥24፣ 
ትኩረት ተጨምሯል)።

እንደ እርሱ ቤተክርስቲያን አባልነታችን፣ እንደ ቅዱሳን፣ 
በሁሉም የአየር ሁኔታ እና በሁሉም ወቅቶች በደስታ እናገለግላለን። 
እናም እንደዚህ ስናደርግ፣ ልባችን በታላቅ እምነት፣ የማዳን ተስፋ 
እና መለኮታዊ ልግስና ልቦቻችን እየተሞሉ ይመጣሉ።

አሁንም ቢሆን፣ አስደሳችም አሳማሚም በሆኑ ወቅቶች ሁሉ 
ውስጥ ማለፍ ይኖርብናል። በማንኛውም ወቅት ግን፣ እንደ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ተከታዮች፣ ወደ እርሱ ብርሃን ስንጓዝ ተስፋችንን በእርሱ 
ላይ እናሳርፋለን።

በአጭሩ፣ ስለ እርሱ ለመማር፣ እርሱን ለመውደድ እና ባላገራዎ 
ቻችንን ለመውደድ የወሰንን የእግዚአብሔር ቅዱሳን ነን። በተባረከው 
በደቀመዝሙርነት መንገድ ላይ ተሳላሚዎች ነን፣ እና ወደ ሰማያዊው 
አላማችን በጽናት እንጓዛለን።

ስለዚህ፣ በጸደይ፣ በበጋ፣ በበልግ፣ እና በክረምትም ቅዱሳን 
እንሁን። በሁሉም ወቅቶች ቅዱሳን እንሁን።

ማስታወሻ

1. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997)፣ 261–262።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ቀዳማዊ አመራር እንዳስተማሩት፣ “አንዳንድ ታላላቅ ትምህርቶች 

የተሰበኩት መዝሙር በመዘመር ነው” (Hymns, ix)። ይህን መልእ 

ክት ስታካፍሉ፣ ከምታስተምሯቸው ጋር ከእነዚህ አንዱን ወይም ሌላ 

በመከራ ስለ መጽናት መዝሙር ለመዘመር አስቡ፥ “እንዴት ጽኑ መሰረት 

ነው”(ቁጥር 10)፤ “The Lord Is My Shepherd”(ቁጥር 108)፤ ወይም 

“Let Us All Press On” (ቁጥር 243)። የመገፋፋት ስሜት ከተሰማቹህ፣ 

በህይወት የነበራችሁ ማእበላማ ወቅት እንዴት ወደ በረከትነት እንደተቀየረ 

አካፍሉ። 

ወጣቶች

ሀዘኔን ለመተው ችዬ ነበር
በ ጁዋን ዡ

የጉዋደኛዬ ወንድም ቼን እና ሚስቱ በዋርዳችን በሚጠመቁ ወቅት፣ 

እጅግ ተደስቼ ነበር። ከጥምቀታቸው ወር በኋላ፣ በቤተመቅደስ 

ታተሙ፣ እና በቤተክርስቲያኗ አባል ከመሆናቸው በፊት የሞተው ልጃቸው 

ከእነሱ ጋር ታተመ። እነቼን በወንጌል ጠንክርው ማየት ያስደንቅ ነበር።

ከዛም ወንድም ቼን በቀጣዩ አመት በመኪና አደጋ ሞተ። ከአደጋውም 

ተከትሎ፣ የሱ ሞት ሁሌም በአእምሮዬ ያለና በህልሜም የሚያስጨነቀኝ 

ነበር። በእንባም ነቃሁ እና ደጋግሜ ለምን?” ብዬ ጠየኩ። ለምንድን ነው 

ጌታ እንዲህ አይነት አደጋ እንዲከሰት የሚፈቅደው? ይሄ ነገር እንዴት 

እዚህ የሚያምር ቤተሰብ ላይ ይከሰታል? አንድ ቀን፣ በእነዚህ ጥያቄዎች 

ስታገል፣ የትምህርት መምሪያ አነሳሁ እና እነዚህን የፕሬዘዳንት ስፔን 

ሰር ደብሊው ኪምቦል ቃላት አነበብኩ፡

“ሟችነትን እንደ ሙሉ መኖሪያ ካየነው፣ ህመም፣ ሀዘን፣ ውድቀ 

ት፣እና አጭር ህይወት ጥፋት ይሆናሉ። ህይወትን እንደ አለፈው የቅድመ 

ሟችነት ጊዜ እና እስከ ወደፊት ሞት በኋላ እንደተዘረጋ ዘላለማዊ ነገር ካየ 

ነው ግን፣ ከዛም ሁሉም ክስተቶች በትክክለኛው አኳኋን ይቀመጣሉ። . . .

ከህመም ትዕግስትን እንማርበት ዘንድ፣በሞትም የማንሞት እና የከበርን 

እንሆን ዘንድ፣ለፈተና የተጋለጥን አይደለምን? 1

በዚያ ወቅት፣ ሀዘኔን ለመተው እና ወደ ቃልኪዳንና ወደሚቻለው 

ወደፊት ለመመልከት ወሰንኩ። ወንድም ቼን ከቤተሰቡ ጋር በደስታ ዳግም 

ሲቀላቀል በአእምሮዬ አይን ተመለከትኩ። ያ ምልከታ ሰላምን አመጣልን። 

መከራዎችን እንጋፈጥ ዘንድ የሰማይ አባት ጥበብ እና ብርታትን ይሰጠናል።

ደራሲው ከታይዋን ነው።

ማስታወሻ

 1. Teachings of Presidents of the Church: ስፔንሰር ደብሊው. ኪምቦል (2006) 
(እ.አ.አ)፣ 82።

ልጆች

በሁሉም ወቅቶች ማገልገል

ፕሬዘዳንት ኡክዶርፍ፣ “በሁሉም አየር ሁኔታ እና ወቅት በደስተኝነት 

እና በፍቃደኝነት ማገልገል” እንዳለብን ያስተምራሉ። በበጋው ወቅት 

ሌሎችን ልታገለግሉ የምትችሉበት መንገዶች ምንድን ናቸው? በጸደይ 

ወቅት ልታገለግሉ የምትችሉበት መንገዶች ምንድን ናቸው? በክረምት 

እና በበጋ ወቅቶችስ? ለእያንዳነዱ ወቅት ያላችሁን ሀሳቦች ጻፉ። በዚህ ወር 

አንዱን ሀሳባችሁን በመጠቀም መሞከር ትፈልጉ ይሆናል!
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(እ.አ.አ) First Presidency Message, September 2013. Amharic. 10669 506 ትርጉም
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እራስን መቻል
ይህን መልእክት አጥኑ እና እንደተገቢነቱ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን 
ለማጠናከር እና የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ ጥያቄዎቹን 
ተጠቀሙባቸው። ለተጨማሪ መረጃ ወደ www.reliefsociety.lds.org ሂዱ ። እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

እራስን መቻል ለራሳችን እና ለቤተሰቦ 
ቻችን መንፈሳዊ እና ጊዜያዊ ደህንነት 

ለማቅረብ የሚያስችል ብቃት፣ ውሳኔ እና 
ጥረት ነው። 1

በቤታችን እና በማህበረሰቦቻችን ውስጥ 
ራስን ስለመቻል መሰረታዊ ሃሳብ ስናስተ 
ምር እና ስንተገብር፣ ድሆችን እና መጽዋቾ 
ችን የመንከባከብ እና በመከራ ጊዜ መጽናት 
ይችሉ ዘንድ ሌሎችንም እራሳቸውን 
እንዲችሉ ለመርዳት እድሎችን እናገኛለን።

ነጻ ምርጫችንን ተጠቅመን በመንፈሳ 
ዊም እና በምድራዊም እራሳችንን የመቻል 
ልዩ መብት እና ሃላፊነት አለብን። እራስን 
ስለመቻል እና በሰማዩ አባታችን ላይ 
ጥገኝነት በመናገር፣ ከአሰራ ሁለቱ ሐዋርያት 
ሽማግሌ ሮበርት ዲ. ሄልስ እንዳስተማሩት፣ 
“በጸሎት መንፍስ ሆነን ቅዱስ ቁርባን በመ 
ካፈል፣ ለቤተመቅደስ መግቢያ ፈቃድ ብቁ 
በመሆን፣ እና ሌሎችን ለማገልገል በመሰዋት 
ቃልኪዳናችንን ስንኖር የተለወጥን እና በመ 
ንፈሳዊ እራሳችንን የቻልን እንሆናለን። 2

በጊዜያዊም እራሳችንን የቻልን እንድን 
ሆን ሽማግሌ ሄልስ መክረውናል፣ “ይሄም 
ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በላይ ወይም 
የሙያ ስልጠና ማግኘት፣ ለመስራት እና 
ባለን ገቢ መኖርን መማርን ያካትታል። 
እዳን በማስወገድ እና አሁን ገንዘብ በማ 
ጠራቀም፣ ለመጪው አመታት ሙሉ ጊዜ 

የቤተክርስቲያን አገልግሎት ተዘጋጅተናል። 
በጊዜያዊም በመንፈሳዊም እራስን መቻል 
ዋናው አላማ እራሳችንን ወደ ከፍታ ቦታ 
በማድረግ እርዳታ የሚሹ ሌሎችን ለማንሳት 
እንድንችል ነው።” 3

ከቅዱሳት መጻህፍት
ማቴዎስ 25፥1–13፤ 1 ጢማቴዎስ 

5፥8፤ አልማ 34፥27–28፤ ትምህርት 
እና ቃል ኪዳኖች 44፥6፤ 58፥26–29፤ 
88፥118

ከታሪካችን
የኋለኛው-ቀን ቅዱሳን በሶልት ሌክ ሸለቆ 

ከተሰበሰቡ በኋላ፣ ፕሬዘዳንት ብሬጌም ያንግ 
ለመበልጸግ እና ቋሚ ቤቶችን እንዲያቋቁሙ 
ፈልገዋቸው ነበር። ይህም ማለት ቅዱሳን 
በራሳቸው በቂ ለመሆን የሚያስችላቸውን 
ሙያ ይማሩ ዘንድ አስፈልጓቸው ነበር። 
በዚህ ጥረት ውስጥ፣ ፕሬዘዳንት ያንግ 
በሴቶቹ ብቃት፣ ተሰጥኦ፣ እምነት እና 
ፈቃደኛነት ታላቅ አመኔታ ነበራቸው፣ እና 
በተወሰኑ ጊዜያዊ ሀላፊነቶች ውስጥ አበረ 
ታተዋቸው ነበር። የተወሰኑ የሴቶች መረዳጃ 
ሀላፊነቶች ባሁን ጊዜ ቢለዩም፣ መሰረታዊ 
ሃሳቦቹ አንድ ሆነው ቆይተዋል፡

1. ስራ መውደድን ተማሩ እና ስራ ፈትነትን 
አስወግዱ።

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. እንዴት ነው እኔ የምጠብቃቸውን እህ 
ቶች በጊዜያዊ እና መንፈሳዊ ፍላጎቶቻቸው 
መፍትሄ እንዲያገኙ የምረዳቸው?

2. ለቅዱስ ቁርባን በመዘጋጀት እና ለአገ 
ልግሎት በመሰዋት መንፈሳዊ ራስ መቻልን 
እያጎለበትኩ ነውን?

2. የግል መስዋዕት መንፈስን አግኙ።

3. ለመንፈሳዊ ጥንካሬ፣ ጤንነት፣ ትምህርት፣ 
ስራ፣ ገንዘብ፣ ምግብ፣ እና ህይወትን ለመቀ 
ጠል አስፈላጊ ለሆኑ ሌሎችም የግል ሀላፊነትን 
ተቀበሉ።

4. ለእምነት እና ፈተናዎችን ለመቋቋም ብርቱ 
ነት ጸልዩ።

5. ሌሎች እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን 
አጠንክሯቸው። 4

ማስታወሻዎች
1. Handbook 2: Administering the Church 

(2010)፣ 6.1.1 ተመልከቱ።
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