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በ
ዝግታ ሰዓት ቢያልፍም፣ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ በምን ላይ 
ምርጫዎችን ለማድረግ እንደተጠራን፣ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ 
ሞንሰን ተገነዘቡ።

ብልህ የሆኑ ውሳኔዎችን ለመወሰን፣ እንዲህ ሲሉ መከሩ፣ ብርታት 
ያስፈልገናል“እሺ የማለት ብርታት፣ አይሆንም የማለት ብርታት።  
ውሳኔዎች እጣ ፋንታን ይወስናሉ።” 1

በሚቀጥሉት ምንባቦች ውስጥ፣ ፕሬዘደንት ሞንሰን የኃለኛው ቀን 
ቅዱሳንን ለእውነት እና ለጽድቅ ለመቆም ፣ እምነታቸውን ለመጠበቅ፣ 
ዘላለማዊ ዋጋዎችን እና መርሆችን የሚቃወም አለምን ለመገናኘት 
ብርታት እንደሚያስፈልጋቸው አስታወሱ።

 ብልህ ምርጫዎችን ለማድረግ፣ ብርታት ያስፈልገናል“አይሆንም 
የማለት ብርታት፣ አዎ የማለት ብርታት” እንደሚያስፈልገን መከሩ።” 2

ብርታት የእግዚአብሔር ፈቃድን ያመጣል

“ሁላችንም ፍርሃትን እንጋፈጣለን፣ መሳለቅ ያጋጥመናል፣ እናም 
ተቃውሞ ያጋጥመናል። ሁላችንም ስምምነትን ለመጣስ፣ ለመርህ 
ለመቆም ብርታት ይኑረን። ብርታት፣ አያሳብብም?፣ የእግዚብሔርን 
የፈቃድ ፈገግታ ያመጣል። ብርታት ክብር የሚያሰጠው ፈቃደኛ ሆኖ 
በድፍረት መሞትን ብቻ ሳይሆን ነገር ግን በተገቢው መልኩ በቁርጠ 
ኝነት መኖርንም ሲሆን ህያው እና የሚስብ ባህሪይ ይሆናል። ወደ ፊት 
ስንሄድ፣ መኖር እንዳለብን ለመኖር ስንጥር፣ በእርግጥ ከጌታ እርዳታን 
እናገኛለን እናም በቃሎቹ መጽናናትን ማግኘት እንችላለን።” 3

ከብርታት ጋር ጽኑ

“መጽናት ምን ማለት ነው? ይሄንን ትርጉም እወደዋለሁ፡ በብርታት 
መቋቋም። ብርታት ለእናንተ ማመን አስፈላጊ ሊሆን ይችላል፤ ታዛዥ 
ስትሆኑም አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜም አለ። ይህን ሟች የሆነውን ኑሮ 

ትታችሁት እስከምትሄዱበት ቀን ድረስ ጽናታችሁ በእርግጥ አስፈላጊ 
ይሆናል።” 4

ለእውነት ለመቆም ብርታት ይኑራችሁ

“ለእውነት እና ለፅድቅ ጽኑ ሆኖ ለመቆም ብርታት ይኑራችሁ። 
ምክንያቱም ዛሬ የህብረተሰቡ ዝንባሌ ጌታ ከሰጠን ዋጋዎች እና መርሆች 
የራቀ ነው። ያ የምታምኑትን ለመጠበቅ ያለጥርጥር ትጠራላችሁ። 
የምስክርነታችሁ ስሮች ጠብቀው ካልተተከሉ በስተቀር፣ እምነታችሁን 
የሚፈትኑትን ተሳላቂዎች መቋቋም አስቸጋሪ ይሆናል። ጠብቆ ሲተከል፣ 
የወንጌል፣ የአዳኝ እናም የሰማይ አባታችን ምስክርነታችሁ በህይወታ 
ችሁ ሙሉ በምታደርጉትን ላይ ተጽኖ ያደርጋል።” 5

መንፈሳዊ እና ስነ-ምግባራዊ ብርታት ያስፈልገናል

“በቴሌቪዥን፣ በፊልሞች፣ እና በሌሎች መረጃ ማእከላት ዛሬ ላይ 
የሚተላለፉት መልእክቶች ልጆቻችን እንዲያጎለብቱት እና እንዲይዙት 
ከምንፈልጋቸው ጋር በቀጥታ የሚቃረኑ ናቸው። ሊያጋጥማቸው 
የሚችሉ የውጪ ግፊቶች ቢኖሩም፣ እነርሱን በትክክለኛው መንፈስ እና 
ትምህርት ውስጥ እንዲሆኑ ማስተማር ብቻ ሳይሆን ነገር ግን በዛ መንገድ 
እንዲቆዩ ማድረግ የእኛ ሀላፊነት ነው። ይህ በኛ ሚና ውስጥ ብዙ ጊዜ 
እና ጥረት ይጠይቃል እናም ሌሎችን ለመርዳት፣ በሁሉም አቅጣጫ 
የምናየውን ክፋት ለመቋቋም እኛ እራሳችን መንፈሳዊ እና ስነምግባራዊ 
ብርታት ያስፈልገናል።” 6

ምንግዜም ብርቱ እንሁን

“የእለት ተእለት ኑሯችንን ስንኖር፣ እምነታችን መፈተኑ የማይቀር 
ነገር ነው። አንዳንዴ በሌሎች ተከበን እና ሆኖም የትኛው ተቀባይነት 
አለው እና የትኛው የለውም በሚለው ዙሪያ በአነስተኛ ቁጥር ውሰጥ 
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ፕሬዘደንት ሞንሰን ብርቱ 
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በፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን
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ወይም ብቻችንን ቆመን እራሳችንን ልናገኘው እንችላለን። . . .
“ሁሌም ለምናምንበት ብርቱ እና በዝግጁነት የቆምን እንሁን፣ እና 

በሂደቱ ብቻችንን መቆም ካለብን፣ በእውነታው ከሰማይ አባታችን ጋር 
ስንቆም በፍጹም ብቻችንን እንዳልሆንን ባለን እውቀት ጠንክረን፣ ይህን 
ብርታት እናድርገው።” 7
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2. ቶማስ ኤስ ሞንሰን፣ “የብርታት ጥሪ፣” Liahona ግንቦት 2004, 55.
3. ቶማስ ኤስ ሞንሰን፣ “ጽና አይዞህ፣” Liahona፣ ግንቦት 2014, 69. 
4. ቶማስ ኤስ ሞንሰን፣ “እመኑ፣ ታዘዙ፣ እናም ጽኑ” Liahona ግንቦት 2012, 129.
5. ቶማስ ኤስ ሞንሰን፣ “ብርታት ይኑራችሁን” Liahona ግንቦት 2009, 126.
6. ቶማስ ኤስ ሞንሰን፣ “Three Goals to Guide You፣” Liahona፣ ህዳር 2007፣ 118።
7. ቶማስ ኤስ ሞንሰን፣ “ለብቻ ለመቆም መድፈር፣” Liahona ህዳር 2011፣ 60, 67.

ከዚህ መልእክት ማስተማር

የምታስተምሩትን ሰዎች በመጪው ሳምንት በቤት ውስጥ፣ በስራ ቦታ፣ 

በትምህርት ቤት ወይም በቤተክርስቲያን ውስጥ በብርታት እንዲተገብሩ 

የሚጠይቃቸውን ሁኔታ ልትጠይቋቸው ትችላላችሁ። ምናልባት ፍራቻን 

ሊጋፈጡ፣ አንድ የሚፈትን ነገርን ሊጸኑ፣ ለእምነቶቻቸው ሊቆሙ፣ 

ወይም የወንጌልን መመሪያ በሙላት ለመታዘዝ ሊወስኑ ይችላሉ። ሀሳቦቻ 

ቸውን እንዲያካፍሉ ወይም እንዲጽፏቸው ጋብዟቸው።

ወጣቶች

የአንድ ሌላ ሰው ሳራ
በማኬንዚያ ሚለር

“ቡና ለምንድን ነው የማትጠጡት?” ለሚለው አይነት ቀላል ጥያቄ 

እምነቴን እንደ መልስ አድርጌ ለመጠቀም ከብዶኝ አገኘው ነበር።  

ባለፉት ጊዜያት “በጣም ይመራል” ወይም “ጣእሙን አልወደውም” 

የሚል ሰበብ ፈጥሬ ነበር።

ለምንድን ነበር የማፍረው? ለማምነው ነገር ለመቆም ለምንድን ነበር 

በጣም የምፈራው? አሁን ወደኋላ ስመለከት፣ ምን ያስፈራኝ እንደነበር 

አይገባኝም። ነገር ግን ከሰበቦች በስተጀርባ መደበቅ መቼ እንዳቆምኩ 

በትክክል አስታውሳለሁ።

አንድ ቀን በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቴ የእንግሊዘኛ ክፍለ ጊዜ ላይ፣ 

አስተማሪው እኔ ማየት እንደሌለብኝ የማቀውን ተከታታይ የቲቪ ትእይንት 

እንደምንመለከት አሳወቀ። ሌሎች ተማሪዎች በደስታ ስሜት ውስጥ ሳሉ፣ 

የክፍል ጓደኛዬ ሳራ እጇን አወጣችና መሄድ የምትችል እንደሆነ ጠየቀች።

አስተማሪው ለምን ብሎ ሲጠይቅ፣ ሳራ እውነታውን እንዲህ ብላ 

መለሰች፣ “ምክንያቱም እኔ ሞርሞን ነኝ እናም ብልግና ንግግር ያሉባቸውን 

ትእይንቶች አላይም።”

በክፍሉ ፊት ለፊት ለመቆም የነበራት ብርታት አስደናቂ ነበረ። ምስጋና 

ለሳራ ይሁን፣ እኔ ራሴ በንጹህ ህሊና ተነሳሁ እና ትእይንቱ እስኪያልቅ 

ውጪ ሆኜ ጠበኩኝ።

ለዘላለም ተለውጬ ነበር። ርእሱን ከማስወገድ ይልቅ እምነቴን ማብራ 

ራት ጀመርኩ። በውጤቱም፣ በራሴ ላይ የራስ መተማመንን አገኘሁ እናም 

በቤተክርስቲያንም በትምህርት ቤትም እንቅስቃሴዎች በተሻለ መልኩ 

ተሳተፍኩኝ።

የእሷ ምሳሌ ለኔ ምን ማለት እንደሆነ ለሳራ ነግሬያት አላቅም፣ ነገር ግን 

የእሷን የራስ መተማመን ምሳሌ ለመምሰል እሞክራለሁ። የእግዚአብሔር 

አስደናቂ፣ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አባል መሆን በፍጹም ምንም የሚያሳፍር 

እንዳልሆነ አሁን ተረድቻለሁ። በእኔ ምሳሌ አማካኝነት፣ አንድ የሌላ ሰው 

ሳራ መሆን እንደምችል ተስፋ አደርጋለሁ።

ደራሲዋ በዩታ፣ ዩኤስኤ ነው የምትኖረው።

ልጆች

ብርታት በቅዱሳን መጽሐፍት 

ፕሬዘደንት ሞንሰን ብርታት እንዲኖረን እና ለምናምነው ነገር እንድ 

ንቆም አስተማሩን። በቅዱሳን መጽሐፍት ውስጥ ብርታትን ያሳዩ 

ሰዎች ምሳሌዎች ብዙ አሉ። ከየስሞቹ ቀጥሎ ያለውን ቅዱሳን መጽሐፍት 

አንብቡ። እነኚህ ሰዎች ትክክል ነው ብለው ለሚያውቁት መቆምን እና 

ብርታትን እንዴት አሳዩ? መልሶቻችሁን በጽሁፍ ወይም ስዕል በመሳል 

ለመስጠት ትችላላችሁ።

ዳንኤል (ዳንኤል 6፥7፣ 10–23)

አስቴር (አስቴር 4፥5–14፤ 5፥1–8፤7፥1–6)5:1–8; 7:1–6

ላማናዊው ሳሙእል (ሔለማን13፥2–4 ፤ 16፥1–7)

ጆሴፍ ሰሚዝ (ጆሴፍ ሰሚዝ—ታሪክ 1፥11 –17)
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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 5  ( እ . አ . አ )

ተከታታይ በሆነው የቤት ለቤት መልእክት ይሄ 
የአዳኝን ባህሪያት የያዘው ክፍል ነው።

ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ተንኮል ወይም 
ግብዝነት መሆኑን መረዳት በታማ 

ኝነት የእርሱን ምሳሌ በጥረት ለመከተል 
ይረዳናል፡፡ የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት አባል 
ሽማግሌ ጆሴፍ ቢ. ወርዝልን (1917–2008) 
እንዲህ አሉ፥ “አታላይ መሆን ማጭበርበር 
ወይም ከትክክለኛ መንገድ ማውጣት ነው። 
… የማያታልል ሰው የዋህ፣ ታማኝ ፍላጎት፣ 
እናም ንጹህ ምክንያቶች ያለው፣ ህይወቱ 
የእሱን (የእሷን) የቀን ተቀን ድርጊት 
ከሀቀኝነት መርሆች ጋር አንድ የማድረግ 
ቀላል የሆነ ልምምድን የሚያንፀባርቅ ሰው 
ነው። የቤተክርስቲያን አባላት ያለ ተንኮል 
መሆን አስፈላጊነት ከሌሎች ጊዜያት ከነበ 
ረው አስቸኳይነት የበለጠ አሁን አስቸኳይ 
እንደሆነ አምናለሁ ምክንያቱም ዛሬ በአለም 
ላይ ብዙዎች የዚህን ፀጋ ጥቅም በግልፅ 
እንደማይረዱ ግልጽ ነው።” 1

በቀዳሚው አመራር ሁለተኛ አማካሪ፣ 
ፕሬሰዳንት ዲይቶር ኤፍ. ኡክዶርፍ ስለ 
ግብዝነት እንዲህ ሲሉ ተናገሩ“አንዳች 
ንም እንደ ክርስቶስ መሆን እንዳለብን 
እንደምናቀው ገና አይደለንም። ነገር ግን 
ስህተቶቻችንን እና ኃጢያት ለመስራት ያለን 

የኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪያት፡ ያለ ተንኮል 
ወይም ግብዝነት

ጸባያችንን ለማሸነፍ የልብ ፍላጎት አለን። 
በልባችን እና በነፍሳችን ከኢየሱስ ክርስቶስ 
የኃጢያት ክፍያ እርዳታ ጋር የተሻለ ለመሆን 
እንጥራለን። ”2

“በድርጊቶቻችን፣ በልቦቻችን መሻቶች፣ 
እናም እንደሆነው የሰው አይነት መሰረት 
እንደሚፈረድብን” እናውቃለን። 3 ነገር ግን 
ንሰሀ ለመግባት ስንጥር፣ የተሻለ ንፁህ እንሆ 
ናለን እናም “ልበ ንጹሆች ብጹአን ናቸው፣ 
እግዚያብሔርን ያዩታልና” ማቴዎስ 5፥8

ተጨማሪ ቅዱሳት መጻህፍቶች
መዝሙር 32፥2፤; ያዕቆብ 3፥17፤  
ጴጥሮስ 2፥1–2፣ 22

ከቅዱሳት መጻህፍት
ህፃናት ልጆች ያለ ተንኮል ናቸው። 

ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፡“ህፃናትን ወደ 
እኔ ይመጡ ዘንድ ተዉ አትከልክሉአቸው፣ 
የእግዚአብሔር መንግስት እንደነዚህ ላሉ 
ናትና። አቀፋቸው እጁንም ጭኖ ባረካ 
ቸው።” (ማርቆስ 10፥14፣ 16)

ክርስቶስ ከስቅለቱ በኋላ አሜሪካ ውስጥ 
ያሉ ህፃናትን አገለገላቸው። ሰዎቹን ህፃናቶ 
ቻቸውን ወደ እሱ እንዲያመጡ አዘዘ እናም 
“በእርሱ ዙሪያም አስቀመጧቸው፣ እናም 

ኢየሱስ በመካከላቸው ቆመ፤...
 “እናም አለቀሰ፣ እናም ህዝቡ ስለ 

ማልቀሱ መሰከሩ፣ እናም አንድ በአንድ 
ህፃናቶቻቸውን ወሰዳቸው፣ ስለእነሱም 
ወደ አብ ፀለየ።...

“እናም ለመመልከት አይኖቻቸውን 
በሰማይ ላይ ባደረጉ ጊዜ፣ እናም ሰማያት 
ሲከፈቱ ተመለከቱ፣ እናም መላእክት 
ልክ በእሳት መካከል እንደሆነ ከሰማይ 
ሲወርዱ ተመለከቱ፣ እናም ወርደው 
ህፃናቱን ከበቧቸው፣ እናም መልአክቱ 
አገለገሏቸው።”

ማስታወሻዎች
1. ጆስፍ ቢ ዊርዝሊን፣ “ያለ ተንኮል፣” Ensign, 

ግንቦት 1988, 80, 81.
2. ዲይቶር ኤፍ. ኡክዶርፍ፣ “ ኑ፣ ተቀላቀሉን፣” 

Liahona, ኀዳር. 2013, 23.
3. Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 9.1.1.
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ይህን አስቡበት

ያለ ተንኮል ስለመሆን ከህፃናት ምን 
መማር እንችላለን? ( Guide to the 
Scriptures, “Guile.”ተመልከቱ )

በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ እሹ። የአዳኝን ህይወት እና 
ተልእኮ መረዳት በእርሱ ያላችሁን እምነት የሚያሳድገው እና በሴቶች የቤት ለቤት ትምህርት ምክንያት 
የምትንከባከቧቸውን የሚባርከው እንዴት ነው? ለተጨማሪ መረጃ ወደwww.reliefsociety.lds.org 
ሂዱ።

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ




