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ከ
ቤተ-መቅደስ ቡራኬዎች ጋር ተያይዘው የነበሩ ብዙ ባህላዊ 
አከባበሮችን የመካፈሉ እድል ነበረኝ። በቅርቡ ባለፈው ህዳር 
በፊኒክስ ኤሪዞና ዩ.ኤስ.ኤ ውስጥ የተሳተፍኩትን ጨምሮ ሁሉንም 

ወድጃቸዋለሁ።
በባህላዊ አከባበር ውስጠ የተሳተፉት የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ወጣቶች 

የሚገርም፣ የማይረሱ ፕሮግራሞችን አዘጋጅተዋል። ባለፈው አመት 
ከክብረ ባህሉ ቀደም ብሎ በፊኒክስ ውስጥ ተሳታፊዎቹን “የብርሃን 
ልጆች ናቹ” ብዬ ነገርኳቸው።

የቤተክርስቲያኗ መላ ወጣቶች የብርሃን ልጆች እንደሆኑ እንዲያውቁ 
እፈልጋለው። በመሆኑም፣ “በአለም ውስጥ እንደ ብርሃኖች” ለመሆን 
ሀላፊነት አለባቸው (ፊልጵስዮስ 2፥15)። የወንጌልን እውነቶች የማካፈል 
ሀላፊነት አለባቸው። የወንጌልን ብርሃን በቀጣይነት ጨለማ ለሆነው 
አለም እያበሩ እንደ ቤተ-መቅደስ የወደብ መብራት ሆነው ለመቆም 
ጥሪ አላቸው። ብርሃናቸውን በብሩህነት እንዲምቦጎቦግ እና እንዲቃጠል 
አድርጎ ለመጠበቅ ትዕዛዝ አላቸው።

“ለሚያምኑት ምሳሌ” ለመሆን (1 ጢሞቴዎስ 4፥12)፣  
እኛ እራሳችን ማመን አለብን። በመንፈስ ለመኖር እና ለሌሎች  
ብርሃንን ለማንፀባረቅ የሚያስፈልገንን እምነት ማዳበር አለብን። 
ለሕይወቶቻችን መልህቅ እስከሚሆን ድረስ ምስክርነታችንን  
መንከባከብ አለብን።

ዛሬ የምንፈልገውን እምነት ለማግኘት እና ለመጠበቅ ከሚረዱን 
ውጤታማ ከሆኑት መንገዶች ውስጥ ቅዱስ መጽሐፍትን ማንበብ እና 
ማጥናት እናም አዘውትረንና ዘላቂ በሆነ መልኩ መፀለይ ናቸው። 
ለቤተክርስቲያኑ ወጣቶች፣ እንደዚህ ካላደረጋችሁ፣ የየቀን የመጽሐፍ 
ቅዱስ ጥናት እና ፀሎት ልምድን አሁኑኑ አዳብሩ እላለው። ካለነዚህ 
ሁለት መሰረታዊ ተግባሮች፣ ውጫዊ ግፊቶች እና የአንድ አንድ ጊዜ 
የሕይወት መጥፎ እውነታዎች ብርሃናችሁን ሊያደበዝዙት ወይም 
ሊለዩት እራሱ ይችላሉ።

የወጣትነት አመቶች ቀላል አይደሉም። ሰይጣን ሊፈትናችሁ 

የሚችልበት እና ወደ ሰማይ ቤታችሁ ከሚመልሳቹ መንገድ እናንተን 
ለማውጣት ሊያታልላችሁ የተቻለውን የሚያደርግበት ቀዳሚ አመታት 
ናቸው። ነገር ግን ስታነቡ እና ስትፀልዩ እናም ስታገለግሉ እና ስትታዘዙ 
“በጨለማ ውስጥ የሚበራውን ብርሃን” (ት. እና ቃ. 6፥21)፣ ምሳሌያች 
ንን እና ጥንካሬአችንን —ማለትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የበለጠ 
ታውቃላችሁ። ጥቅጥቅ ጨለማውን ለማባረር ከፍ አድርገን መያዝ 
ያለብን ብርሃን እርሱ ነው (3 ኔፊ 18፥24 ተመልከቱ)።

ከአዳኙ እና በዳግም ከተመለሰው ወንጌሉ ጠንካር ምስክርነት ጋር፣ 
ለማንፀባረቅ ገደብ የሌላቸው እድሎች አሏችሁ። እራሳችሁን በምንም 
አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ብታገኙም በእያንዳንዱ ቀን ከበዋችኋል። 
የአዳኙን ምሳሌ ስትከተሉ፣ የገዛ ቤተሰባችሁ አባልም ይሁኑ፣ የክፍል 
ጓደኞች፣ የስራ ባልደረቦች፣ ዝምብላችሁ የተዋወቋችኋቸው ወይም 
አዲስ እንግዶች ቢሆኑ በዙሪያችሁ ባሉ ሕይወቶች ውስጥ የእናንተ 
ሃላፊነት እንደ ብርሃን የመሆን እድል ይሆናል።

ለአለም ብርሃን ስትሆኑ፣ በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች ከእናንተ ጋር 
ለመዛመድ እና ምሳሌአችሁን ለመከተል እንዲፈልጉ የሚያደርጋቸውን 
ለየት ያለ መንፈስ ይሰማቸዋል።

ለእውነት እና ለፅድቅ ፀንተው እንዲቆሙ እንዲረዷቸው የወጣቶቻ 
ችንን ቤተሰቦች እና መሪዎች እማፀናለው። የትምህርትን፣ የመረዳትን 
እና በእግዚአብሔር ቤተ-መንግስት ውስጥ የማገልገል መዝጊያዎችን 
እይታ በደንብ እንዲከፍቱ አግዟቸው። የአለምን ፈተናዎች መቋቋም 
እንዲችሉ በውስጣቸው ጥንካሬን ገንቡ። በመልካምነት እና በእምነት 
ውስጥ የመራመድን፣ ፀሎታማ የመሆንን እና እንደ ዘወትር መልህቃ 
ቸው ወደ ሰማይ የመመልከትን ፈቃድን ስጧቸው።

ለወጣቶቻችን የሰማይ አባታችን ይወዳችኋል እላለው። እንዲሁም 
የቤተክርስቲያን መሪዎች ለእናንተ ያላቸው ፍቅር ይሰማችሁ። የሰማይ 
አባታችሁን እና ልጁን ለማገልገል ሁሌም ፍላጎት ይኑራችሁ። እናም 
ሁሌም በእውነት ተመላለሱ እናም በእግዚአብሔር ልጆች መካከል 
ብርሃን ሆናችሁ ቁሙ።

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  ነ ሐ ሴ  2 0 1 5  ( እ . አ . አ )

እንደ ብርሃን ቁም

በፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን
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ከዚህ መልእክት ማስተማር

ከምታስተምሯቸው ሰዎች ጋር “የብርሃን [ልጅ]” ማለት ምን ማለት 
እንደሆነ ለመወያየት አስቡ። የሚያካታቸው ሃላፊነቶች ምንድን ናቸው? 
ብርሃናቸው ስለፈካበት ጊዜ እና እንዲፈካ ምን እንዳደረገው መወያየት 
ትችላላችሉ። እንደ ወጣት፣ እንደ የስራ ባልደረባ ወይም እንደ ቤተሰባቸው 
አባል ብርሃን ስለሚያስፈለገው የሆነ ሰው እንዲያስቡ እነሱን ስለመጠየቅ 
አስቡ። ከዚያም፣ ከዚያ ሰው ጋር ብርሃንን ስለማካፈያ መንገድ አብራችሁ 
መፀለይ ትችላላችሁ።

ወጣቶች

የብርሃን ማማ

ፕሬዘደንት ሞንሰን የቤተክርሰቲያኗ ወጣቶች “የቤተ-መቅደስ የብርሃን 
ማማ በመሆን በመጨመር ላይ ላለው የጨለማ አለም የወንጌልን 

ብርሃንን እያንፀባርቁ የመቆም ጥሪ እንዳላቸው” አስተማሩ። ይህንን 
የምታከናውኑበትን የተወሰነ መንገዶች ሰጡ፥

ወንጌልን አካፍሉ

እመኑ

እምነትን አዳብሩ

ለሌሎች ብርሃን ሁኑ

ምስክርነታችሁን ለሕይወታችሁ መልሕቅ እስከሚሆን ድረስ መግቡ

ቅዱሳት መጽሐፍትን አንብቡ እናም አጥኑ

በዘወትር እና በዘላቂነት ፀልዩ

ማገልገል

ታዛዥ መሆን

በእያንዳንዱ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ለእራሳችሁ ከ1 እስከ 5 ደረጃ 
ስጡ። ዝቅተኛ ነጥብ ላመጣችሁባቸው አካባቢዎች፣ እነዚህን አርዕስቶች 
ልታጠኑ ወይም በ LDS.org ላይ ልትፈልጉ ትችላላችሁ። እነዚህን 
አርዕስቶች ካጠናችሁ በኋላ፣ እነዚህን አካባባዎች የምታጠነክሩበትን 
መንገዶች ማሰብ እና እንዲህም ለማድረግ ግብ ማስቀመጥ ትችላላችሁ።

ልጆች

ብርሃናችሁን አብሩ

እንደ እግዚአብሔር ልጅ፣ የብርሃን ልጅ ነህ ወይም ነሽ። አዳኛችን 
ኢየሱስ ክርስቶስን በመከተል የበለጠ ብርሃን ማግኘት ትችላላችሁ። 

ኢየሱስ ክርስቶስ እና የሰማይ አባት ይወዷቹኋል እናም ለሌሎች እንድ 
ታበሩ እና ወደ ክርስቶስ እንድትመሯቸው ይፈላጋሉ። ልክ እንደ መፀለይ 
እና ቅዱሳት መጽሐፍትን ማንበብ ያሉ ትዕዛዛትን ስትከተሉ እራሳችሁን 
በመሆን ማብራት ትችላላችሁ። በቁራጭ ወረቀት ላይ የተወሰኑ ከዋክብትን 
ሳሉ እና እንደ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ለሌሎች እንዴት ብርሃን 
እንደምትሆኑ ባሉ ሃሳቦች ለዩዋቸው (ለምሳሌ፣“ወደ ቤተክረስቲያን 
መሄድ” ወይም “ቤተሰቤን መርዳት”)።
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ተከታታይ በሆነው የቤት ለቤት መልእክት ይሄ 
የአዳኝን ባህሪያት የያዘው ክፍል ነው።

ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ “ከእናንተ ታላቅ 
የሆነ በመካከላችሁ እንደ ታናሽ፣ 

የሚገዛም እንደሚያገለግል ይሁን። በማዕድ 
የተቀመጠ ወይስ የሚያገለግል ማናቸው 
ታላቅ ነው? የተቀመጠው አይደለምን? 
እኔ ግን በመካከላችሁ እንደሚያገለግል 
ነኝ”ሉቃስ 22፥26–27።

“አዳኙ የእኛ የትህትና እና የየዋህነት 
ኃይል ታላቅ ምሳሌ ነው። ከሁሉም ባለፈ፣ 
ፈቃዱን ለአባት አሳልፎ መስጠት በመላ 
ታሪክ ውስጥ ታላቁን እንዲሁም እጅግ 
ኃያሉን ክስተት አመጣ። ምናልባት በመላ 
ቅዱሳት መጽሐፍ ውስጥ የተወሰኑት ቅዱስ 
ቃሎች ‘ነገር ግን የእኔ ፈቃድ አይሁን የአንተ 
እንጂ’ የሚሉት ይሆናሉ (ሉቃስ 22፥42)። 1

እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት፣ 
ሁሌም እንደ እርሱ ለመሆን እንሻለን። 
“የበለጠ ክርስቶስ መሰል እንድንሆን ለእኛ 
የዋህነት በጣም አስፈላጊ ነው፣” በማለት 
የሰባ ጉባኤ አባል ሽማግሌ ዩሊሰስ ሶአሬዝ 
ተናገሩ። ካለዚህ ሌላ ጠቃሚ ምግባሮችን 
ማሳደግ አንችልም። የዋህ መሆን ደካማነት 
አይደለም፣ ነገር ግን ጥንካሬን፣ መረጋጋት፣ 
ጤናማ የግል ብቁነት እና እራስ መቆጣጠር 
በማሳየት በመልካምነት እና በደግነት ፀባይ 

የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ባህሪያት፥ 
 የዋህ እና ትሁት

እራስን መምራት ማለት ነው። 2 ይህንን ባህሪ 
ለማዳበር ስንሰራ፣ “በትህትና ፈቃዳችንን 
ለአባት አሳልፈን መስጠታችን የእግዚአብ 
ሔርን ኃይል —የትህትናን ኃይል ሲያመጣ 
እናገኛለን። ይህም የሕይወትን መከራዎች 
የምንመክትበት ኃይል፣ የሰላም ኃይል፣ 
የተስፋ ኃይል፣ አዳኙን ኢየሱስ ክርስቶስ 
የሚያፈቅር እና የሚመሰክር ልብ ኃይል 
እንዲሁም የመዳን ኃይል ነው።” 3

ተጨማሪ ጥቅሶች
ማቴዎስ 26፥39፤ዮሐንስ 5፥30፤ሞዛያ 
3፥19፤ሔለማን 3፥35

ከቅዱሳት መጻህፍት
ከክርስቶስ አገልግሎቶች በጣም አስደሳች 

እና ሀይለኛ ከሆኑት አንዱ የደቀመዛሙርቱን 
እግሮች ያጠበበት ጊዜ ነበር። “ከእራት ተነሳ 
ልብሱንም አኖረ፤ ማበሻም ጨርቅ ወስዶ 
ታጠቀ። በኋላም በመታጠቢያ ውኃ 
ጨመረ፣ የደቀ መዛሙርቱንም እግር 
ሊያጥብና በታጠቀበትም ማበሻ ጨርቅ 
ሊያብስ ጀመረ” (ዮሐንስ 13፥4–5)።

ጌታ ይሄንን ስነ-ስርዓት ሲያስተዋውቀ፣ 
ደቀመዛሙርቱ ጌታቸው እና መምህራቸው 
ከፊታቸው በመንበርከኩ እና የትህትና 
አገልግሎትን በማከናወኑ ተገርመው ሊሆን 

ይችላሉ። ከዚያም ኢየሱስ እነሱ እና 
ሁላችንም እንድንማር የሚፈልገውን 
ትምህርት አስረዳ፥

“እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር ስሆን 
እግራችሁን ካጠብሁ፣ እናንተ ደግሞ 
አርስ በራሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ 
ዘንድ ይገባችኋል።

“እኔ ለእናንተ እዳደረግሁ እናንተ 
ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ ሰጥቻችኋለ 
ሁና” (ዮሐንስ 13፥14–15)።
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2. ዩለሲስ ሶርስ፣ “Be Meek and Lowly of 
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ይህን አስቡበት

ትህትና አዳኝ እንደወደደው እንድንወድ 
የሚረዳን እንዴት ነው?

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 ወደ www.reliefsociety.lds.org ።

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ




