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በጥብቅ የተቀመጠ መልህቅ

ብ
ዙም ከመራቁ በፊት በትልቅ መርከብ ላይ በድንቁ የዩ 
ኤስ ኤ፣ አላስካ የባህር ዳርቻ ላይ የመጓዝ እድሉን አግኝቼ 
ነበር። ካፒቴኑ መርከቧ ከሌሎች ቦታዎች በራቀ ባልተበላሸ 

የባሕረ-ሰላጤ ውስጥ ለምታደረገው ያንድ ምሽት ቆይታ በሚዘጋጅ 
በት ጊዜ፣ በጥንቃቄ ቦታውን እና እንደ የመአበሎቹን ተከታታይነት፣ 
የውሀዎቹን ጥልቀት እና ከአደገኛ መሰናክሎች ያለውን እርቀት 
የመሳሰሉትን ሁኔታዎች ገመገመ። ካረጋገጠ በኋላም፣ ተሳፋሪዎቹ 
የእግዚአብሔርን በጣም አስደናቂ ውብ ፍጥረቶችን እያዩ እንዲደነቁ 
እየፈቀደላቸው መርከቧ ደህና ሆና እንድትቆይ እና በጥንካሬ ሳትነቃ 
ነቅ እንድትቆይ መልህቅን ጣለ።

የባሕር ወለሉን እየተመለከትኩኝ በነበረበት ሰአት፣ መርከቧ ጎልቶ 
በማይታይ ሁኔታ ትንሽ መጠን ባለው አየር እና ከስሩ ባለው ሞገድ 
እየተንሸራተተች መሆኗን መገንዘብ ጀመርኩኝ። ይሁን እንጂ፣ በመ 
ልህቁ መስመር ርቀት እና በመልህቁ ጥንካሬ ውስጥ በተወሰነው የክብ 
ርቀት መሃከል መርከቧ በጥንካሬ እና በማይቋረጥ ሁኔታ ቆየች።

ካፒቴኑ መልህቁን መአበል የሚመጣ ከሆነ ብቻ እንዲወርዱ 
በማለት አዘጋጅቶ በመርከቡ ላይ አከማችቶ አላስቀመጠውም። 
አይደለም፣ መርከቧን እንደመከላከያ እርምጃ መልህቅ አደረገባት 
እናም ደህና ወዳልሆኑ ውሀዎች እንዳትሄድ ወይም ተሳፋሪዎች 
እና መርከበኞች ደህንነት በተሰማቸው ሰአት በዝግታ በመሬት ላይ 
እንዳትንሸራተት መርከቧን ጠበቀ።

ይህንን ትዕይንት እያሰላሰልኩኝ በነበረበት ሰአት፣ ይሄ ለምሳሌ 
የሚቻል ባይሆን ኖሮ አውሮፕላንን ፈጽሞ እንደማላበር መጣልኝ። 

መልህቆችን ለምን እንደምንፈልግ

የመልህቅ ጥቅም መርከብን በተፈለገበት ስፍራ በደህና እና በጥን 
ካሬ ለመጠበቅ ወይም በመጥፎ አየር ወቅት መርከቧን ለመቆጣጠር 

እንዲረዳ ነው። ይሁን እንጂ፣ እነዚህን እጅግ አስፈላጊ ጥቅሞች 
ለማከናወን የመልህቅ ብቻ መኖር በቂ አይደለም። መልህቁ ጠንካራ፣ 
አስተማማኝ እና በተገቢው መንገድ በትክክለኛው ጊዜና ቦታ ላይ 
መጠቀም አለበት። 

ግለሰቦች እና ቤተሰቦችም እንዲሁ መልህቆችን ያስፈልጋቸዋል።
መከራ ከመስመራችን ሊበታትነን እንደ ትልቅ አውሎ ነፋስ 

ሊመጣ ይችላል እናም ከአለቶች ጋር ሊፈጠፍጠን ሊያስፈራራን 
ይችላል። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሁሉም ነገር ደህና መስሎ ሲታይ—
ነፋሶቹ ለስላሳ እና ውኃዎቹ ጸጥ ያሉ ሲሆኑ በአደጋም ውስጥ ነን። 
በእርግጥ፣ ስንንሸራተት እና እንቅስቃሴዎች መገንዘብ በማንችልበት 
ሁኔታ አነስተኛ ሲሆኑ በታላቁ አደጋ ውስጥ ልንሆን እንችላለን። 

ወንጌል መልህቃችን ነው

መልህቆች ጠጣር፣ ጠንካራ እና ሲፈለጉ ዝግጁ እንዲሆኑ በድንብ 
የተያዙ መሆን አለባቸው። በተጨማሪም፣ ከመሰረቱ ጋር የተቃራኒ 
ጉልበቶችን ክብደት መቋቋም እንዲችሉ መያያዝ አለባቸው።

በእርግጥ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እንደዚህ አይነት መልህቅ 
ነው። የአለም ፈጣሪ በሆነው ለመለኮታዊ አላማ እና ለልጆቹ ደህንነ 
ትን እና አመራርን ለመስጠት ተነድፎ የተዘጋጀ ነበር። 

ያም ሆነ ይህ፣ ልጆቹን የማዳን እና እርሱ ወዳለበት መልሶ የማም 
ጣት እግዚአብሔር እቅድ ከመሆኑ በስተቀር ወንጌል ምንድን ነው?

መንሸራተት በሁሉም ነገሮች ተፈጥሮ ውስጥ እንዳለ በማወቅ 
መልህቆቻችንን በወንጌል እውነታ የመሰረት ድንጋይ ላይ በፅኑነት 
ማስቀመጥ አለብን። በኩራት አሸዋዎች ላይ ቀስ ብለው ወይም 
የጥብቅ እምነቶቻችንን ወለል በትንሹ እየነኩ መውረድ የለባቸውም።

በዚህ ወር በቤተክርስቲያኗ አጠቃላይ ጉባኤ ውስጥ ከእግዚአበ 
ሔር አገልጋዮች ለመስማት እድል አለን። ቃሎቻቸው ከቅዱሳን 
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በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ

የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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መጽሐፍቶች እና ከመንፈስ ግፊቶች ጋር ተገናኝተው በሕይወት 
ትግሎችና ሙከራዎች ውስጥ ጽኑ እና ጠንካራ ሆነን መቆየት እንድ 
ንችል መልህቆቻችንን የምናያይዝበትን ጥብቅና ቋሚ የሆነ የዘለአለም 
ጥቅሞችና መርሆች መሰረተ-ድንጋይ ይሰጡናል። 

የጥንቱ ነቢይ ሔለማን እንደዚህ አስተማረ፣ “የእግዚአብሔር ልጅ 
በሆነው በክርስቶስ፣ አዳኝ በሆነው በአለቱ መሰረታችሁን መገንባት 
እንዳለባችሁ፤ ዲያብሎስ ኃይሉን፣ ንፋሱን፣ አዎን፣ በአውሎ 
ነፋስ እንደሚወረወረው ዘንጉን በላከ ጊዜ፤ አዎን ትክክለኛ መሰረት 
በሆነው ሰዎች ከገነቡበት ሊወድቁበት በማይችሉበት አለት ላይ 
ስለገነባችሁ በረዶው፣ እናም ኃይለኛው ውሽንፍር በሚመታችሁ 
ጊዜ እናንተን ወደ ስቃይና መጨረሻ ወደሌለው ባህረ ሰላጤ ጎትቶ 
ለመጣል ኃይል አይኖረውም” (ሔለማን 5፥12)።

በጥንካሬ የተቀመጡ መልህቆች ጥቅም

ሕይወት መልህቆቻችንን የመፈተሻ እና እንድንንሸራተት 
የመገፋፊያ መንገድ አላት። ይሁን እንጂ፣ መልህቆቻችን በትክክል 
በአዳኛችን አለት ውሰጥ ከተቀመጡ፣ ምንም እንኳን የአየሩ ኃይል፣ 
የመአበሉ ጥንከሬ ወይም የሞገዶቹ ቁመት ከፍተኛ ቢሆንም ይይዛሉ። 

በእርግጥ፣ መርከቧ የተሰራችው መልህቅን በማንሳት እና የሕይ 
ወትን ባሕሮች እንድትዞር ነው እንጂ ወደብ ውስጥ እንዳለች በቦታዋ 
እንድትቆይ አይደለም። ነገር ግን ይሄ ለሌላ ጊዜ የሚሆን ምሳሌ ነው።

ለአሁን፣ የወንጌል መልህቅ እና የአዳኛችን አለት ቋሚ እና ደህና 
እንድንሆን እንደሚጠብቁን በማወቄ እፅናናለው።

እንደዚ አይነት መልህቅ ወደ አደጋ እና መከራ ከመንሸራተት 
ይጠብቀናል። የማይነፃፀሩትን ሁሌ ተለዋዋጭ ውበቶች እና ልብ 
የሚማርክ የሕይወት ትዕይንት የሚያኮራውን እድል እንድናጣጥም 
ይፈቅድልናል። 

ሕይወት ቆንጆ እና ለመኖር የምታሰፈልግ ናት። ነፋስ፣ መአበል 
እና ሞገዶች ወደሚታዩና የማይታዩ አደጋዎች እንድንንሸራተት 
ሊፈትኑን ይችላሉ፣ ነገር ግን የወንጌል መልዕክት እና መለኮታዊ 
ኃይሉ ወደ ደህናው የሰማይ አባታችን ወደብ መመለሻ መንገዳችን 
ላይ ይጠብቁናል። 

ስለዚህ የሚያዝያው አጠቃላይ ጉባኤ ንግግሮችን ማድመጥ ብቻ 
ሳይሆን፣ ነገር ግን መልዕክቶቻቸውን ለሁልቀን ኑሯችን በጥብቅ 
እንደተቀመጠ መልህቅ እንዲሁተግባራዊእናድርግ።

በዚህ ትርጉም ባዘለ እና አስፈላጊ በሆነ ሙከራ እግዚአብሔር 
ይባርከን እናም ይምራን!

ከዚህ መልእክት ማስተማር

የመልህቆችን አስፈላጊነት የሌሂ ቤተሰብ ወደ ቃል-ኪዳኗ ምድር ሲጓዙ 

በነበረው አገባብ ውስጥ መወያየትን አስቡ (1 ኔፊ 18ተመልከቱ)። ኔፊ 

በሚታሰርበት ሰአት፣ ሊያሆናው መስራትን ስላቆመችበት እና መርከቧ 

በኃይለኛ አውሎ ነፋሶች ስለተወሰደችበት ጊዜ በ1 ኔፊ 18፥11–15 ላይ 

ልትጠቁሙ ትችላላችሁ። በወንጌል ውስጥ በማያሰጋ መልኩ ሳንነቃነቅ 

እና በቦታችን ሳንቆይ ስንቀር ምን አይነት ውጤቶች ያጋጥሙናል? 

እንዲሁም1 ኔፊ 18፥21–22 ለመጠቆም እና ወደ አዳኙ በመዞር እንዴት 

ደህንነትን ማግኘት እንደምንችል ለመወያይት ትችላላችሁ።

ወጣቶች

ጉባኤ እና እኔ
በሳራ ዲክስ

የአጠቃላይ ጉባኤ የሳምንት መጨረሻ ረጅም እና አሰልቺ ይመስለኝ 

ነበር፣ ነገር ግን ጊዜ ካለፈ በኋላ እየወደድኩት እና እየጓጓሁለት መጥ 

ቻለው። የአጠቃላይ ጉባኤ የሳምንት መጨረሻ መንፈስን እንደገና የሚሞላ 

ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን የተለመደው ሕይወት በሰኞ ሲቀጥል እነዚህን 

ስሜቶች እንዲደበዝዙ ማድረግ ቀላል ነው። ከሚከተሉት ሃሳቦች ውስጥ 

የተወሰኑት ከጉባኤ እስከቻልኩት ድረስ የበለጠ ማግገኘቴን እንድቀጥል 

እረድተውኛል።

ጥያቄዎችን በመጻፍ ለጉባኤ እራሴን አዘጋጃለው እናም ከዛ ጥያቄዎቼ 

በሚመለሱበት ሰአት ማስታወሻዎችን እይዛለው። ከዛ በኋላ፣ የጉባኤ 

ንግግሮችን እና መዝሙሮችን ከ LDS.org እቀዳለሁ እና የተለመደውን 

የሁልቀን ተግባሬን ሳከናውን ንግግር ወይም መዝሙር ማዳመጥ እንድችል 

በMP3 ማጫወቻ ላይ አደርጋቸዋለው። የ Liahona የጉባኤ እትምን ማጥ 

ናትም እወዳለው። በግሌ ግልባጭ ላይ በቀለም አሰምርበታለው እንዲሁም 

ዳርቻዎቹ ላይ ማስታወሻዎችን እይዛለው። ቀጣዩ ጉባኤ በሚመጣበት ጊዜ 

መጽሔቴ በደንብ ጥቅም ላይ ውሏል። ቤተሰቦቼ አንዳንድ ጊዜ መልዕክቶ 

ቹን በቤተሰብ ምሽት ውስጥ በጋራ ያጠኑታል።

በጉባኤው ጊዜ የተሰማንን መንፈስ ከእኛ ጋር ለማቆየት እና ከመል 

ዕክቶቹ መማርን ለመቀጠል ስራ ይጠይቃል፣ ነገር ግን ይሄንን ማድረግ 

ታላቅ በረከት ነው የሆነልኝ። የአጠቃላይ ጉባኤ መልዕክቶችን በማጥናት 

በአስፈላጊ ጊዜዎች ውስጥ እጅግ ብዙ ጥንካሬን እና ምሬትን ተቀብያለው። 

እናም እነዚህ መልዕክቶች በመንፈስ የተነሳሱ እንደሆኑ አውቃለሁ። 

ደራሲዋ በቶሮንቶ፣ ካናዳ ነው የምትኖረው።

ልጆች

መልህቃችሁን አስቀምጡ

እናንተን ከወንጌል ጋር እንዳትነቃነቁ እና በቦታችሁ እንድትቆዩ የሚ 

ይዛችሁ ነገር ምንድን ነው? የአንድ መርከብን እና መልህቅን ምስል 

ለመሳል ትፈልጉ ይሆናል። ከዛም ከመልህቃችሁ አጠገብ መርከባችሁን 

በደህና እንድትቆይ የሚረዳችሁን ማንኛውንም የሰዎችን ወይም የነገሮችን 

ምስሎች ማጣበቅ ወይም በፕላስተር ማያያዝ ትችላላችሁ። ፕሬዘደንት 

ኡክዶርፍ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ዘመናዊ ነብያቶች እና ቅዱሳን መጽሐፍቶች 

ለሕይወቶቻችን ምርጥ መልህቆች ናቸው እንዳሉ አስታውሱ።
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እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

ይህ የአዳኝን ተልዕኮ ሁኔታዎችን የሚያስመለክቱ 
የተከታታይ የሴቶች የቤት ለቤት ትምህርት 
መልእክቶች ክፍል ነው።

ሽማግሌ ዲ ታድ ክርስቶፈርሰን የአስራ 
ሁለቱ ሐዋርያት ቡድን አባል የሆኑት፣ 

“በጣም ትርጉም ካዘለው የኢየሱስ ክርስቶስ 
ገላጭ መአረጎች መሃከል አዳኝ የሚለው 
ነው፣” አሉ። “ማዳን ማለት ግዴታን ወይም 
እዳን ከፍሎ መጨረስ ማለት ነው። ማዳን 
መታደግ ወይም ማስለቀቂያ በመክፈል ነፃ 
ማውጣት ማለትም ሊሆን ይችላል። . . . እያ 
ንዳንዶቹ እነዚህ ትርጉሞች የሚያመለክቱት 
በመዝገበ ቃላቶች ውስጥ የሚያካትተውን 
‘ለሃጥያተኛው መስዋዕትነትን በማድረግ 
በኩል፣ ከሃጢያት እና ከቅጣቶቹ አርነት 
ማውጣት’ የሚለውን በኢየሱስ ክርሰቶስ 
የሃጢያት ክፍያ የተከናወነው የታላቁ ቤዛነት 
የተለያዩ አካሎች ነው።” 1

ሊንዳ ኬ በርተን፣ የሴቶች መረዳጃ 
ማህበር አጠቃላይ ፕሬዘደንት፣ እንዲህ 
ብለዋል፥ “የሰማይ አባት. . . አንድያ እና 
ፍፁም ወንድ ልጁን ለሃጢያቶቻችን፣  
ለልብ ህመሞቻች እና ለሁሉም ተገቢ  
ያልሆኑ ለሚመስሉ በራሳችን የግል ሕወ 
ቶቻችን ውስጥ ላሉ ነገሮች እንዲሰቃይልን 
ላከው። 

“. . . ለአመታት በመከራ እና በሀዘን 

የኢየሱስ ክርሰቶስ መለኮታዊ ተልዕኮ፥ አዳኝ እና ቤዛ
በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ ጣሩ። የአዳኝንን ህይወት እና ተልእኮ መረዳት 
በእርሱ ያላችሁን እምነት የሚያሳድገው እና በሴቶች የቤት ለቤት ትምህርት ምክንያት የምትንከባከቧቸውን የሚባርከው 
እንዴት ነው? ለተጨማሪ መረጃ፣ ወደ www. reliefsociety. lds. org ሂዱ ።

ውስጥ ያሳለፈች አንድ ሴት እያነባች እንዲህ 
አለች፣ ‘እኔ እንደ አሮጌ የባለ 20 ዶላር 
ገንዘብ—የተጨማደድኩ፣ የተቀደድኩ፣ 
የቆሸሽኩ፣ የተንገላታው እና ጠባሳ ያለብኝ 
እንደሆንኩ እየተገነዘብኩ መጣው። ነገር 
ግን. . . አሁንም ቢሆን የሙሉ 20 ዶላሮች 
ጥቅም አለኝ።’ ይቺ ሴት [እግዚአብሔር] 
ልጁን ለእርሷ በተናጠል ቤዛ እንዲሆንላት 
መላክ እንዲችል ለእርሱ ዋጋ እንዳላት 
ታውቃለች። እያንዳንዷ በቤተክርስቲያን 
ውስጥ ያለች እህት ይቺ ሴት የምታውቀውን 
ማወቅ አለባት።” 2

ከቅዱሳት መጽሐህፍት
2 ኔፊ 2፥6፤ ሔለማን 5፥11–12፤  
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ከታሪካችን
አዲስ ኪዳን እምነታቸውን በኢየሱስ ክር 

ስቶስ የተለማመዱ፣ ትምህርቶቹን የተማሩና 
የኖሩ፣ እና አገልግሎቱን፣ ታምራቶቹን 
እና ግርማውን የመሰከሩ ሴቶችን መዝገብ 
ያካትታል።

ኢየሱስ በጉድጓዱ አጠገብ ላለችው ሴት 
እንዲህ አለ፥ 

“እኔ ከምሰጠው ውኃ የሚጠጣ ሁሉ ግን 
ለዘላለም አይጠማም፤ እኔ የምሰጠው ውኃ 

በእርሱ ውስጥ ለዘላለም ሕይወት የሚፈልቅ 
የውኃ ምንጭ ይሆናል።

“ሴቲቷ ጌታ ሆይ እዳልጠማ ይህንን ውኃ 
ስጠኝ አለችው። . . .

“[መሲሁ] እንደሚመጣ አውቃ 
ለው፣. . .፥ ሲመጣ፣ ሁሉንም ነገሮች 
ይነገግረናል።

“ኢየሱስም እኔ የማዋራሽ እሱ ነኝ 
አላት።”

እሷ “ከዛም የውኃ ማሰሮዋን ተወች” እና 
ስለ እርሱ በከተማው ውስጥ ምስክርነቷን 
ሰጠች። ዮሀንስ 4፥6–30 ተመልከቱ።

ማስታወሻዎች
1.ዲ. ታድ ክሪስቶፈርሰን፣ “Redemption፣” Ensign 

ወይም Liahona፣ ግንቦት 2013፣ 109።
2. ሊንዳ ኬ. በርተን፣ “Is Faith in the Atonement of 

Jesus Christ Written in Our Hearts?” Ensign 
ወይም Liahona፣ ህዳር 2012፣ 114።

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. ለአዳኙ እና ለቤዛው ኢየሱስ ክርስቶስ 
ምስጋናን እንዴት ማሳየት እንችላለን?

2. የአዳኛችንን የሃጢያት ክፍያ በረከቶች 
በህይወታችን ውስጥ እንዴት አድርገን 
መካፈል እንችላለን? 


