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እሩቅ ባልሆነ ጊዜ በፊት፣ እኔ እና ባለቤቴ፣ ሀሪየት፣ አየር ማረፊያ 
ሆነን የሚገርመውን አውሮፕላን ሲያርፍ እንመለከት ነበር።  
ንፋሳማ ቀን ነበር፣ እናም ሀይለኛ ንፋስ ሊያርፍ ያለ እያንዳንዱ 

አውሮፕላንን እያወዛወዘ  አቅጣጫ እንዲቀይሩ እና እንዲንቀጠቀጡ 
ያደርግ ነበር።

በተፈጥሮ እና በማሽኑ መካከል ያልውን ግብ ግብ እየተመለከትን 
ሳለን፣ አእምሮዬ የራሴ የበረራ ስልጠና እና እዛ ወደ ተማርኩት 
መርሆች እንዲሁም ከዛ በኋላ ሌሎች አብራሪዎችን በስልጠና ወደ 
አስተማርኳቸው ወደ ኋላ ተመለሰ።

በአየረሩ ነውጥ ጊዜ ከፍሬኑ ጋር አትታገሉ፣” ብዬ እነግራቸው 
ነበረ። ተረጋግታችሁ ቆዩ፤ ቶሎ አትወስኑ። አይናችሁን  ከማረፍያው 
መስመር መሃል ላይ እንዳትነቅሉ።  ለመሄድ ከምትፈልጉት መንገድ  
ከከወጣችሁ፣  የፍጥነት ግን በጥንቃቄ የተመዘነ እርምታ አድርጉ።  
የአውሮፕላናችሁ አቅም ላይ እመኑ። ከአየር ነውጡ በመፅናት ውጡ።

ልምድ ያላቸው አብራሪዎች በዙሪያቸው የሚከሰቱት ነገሮች ላይ 
ሁሌም ቁጥጥር እንደሌላቸው ይረዳሉ። የአየር ነውጡን በቀላሉ ማጥፋት 
አይችሉም። ዝናብን ወይም የበረዶ ዝናብን ማጥፋት አይችሉም። ንፋሱ 
መንፈሱን እንዲያቆም ማድረግ ወይም አቅጣጫውን ማስቀየር አይችሉም።

ነገር ግን አውሎ ንፋስን ወይም ጠንካራ ንፋስን መፍራት—
እንዲሁም በእነሱ ሽባ መሆን ስህተት እንደሆነም ይረዳሉ። ሁኔታዎች 
ከሀሳብ ያልዘለሉ ሲሆኑ በትክክለኛው መስመር ላይ መቆየት እና 
በመንደርደሪያው ላይ በተቻለ መጠን እንከን የለሽ ሆኖ መቆየት በሰላም 
የማረፊያ መንገድ ነው። 

አንዱ  ከዛ ሌላኛው አውሮፕላን ተራ በተራ ሲያርፉ ስመለከት እና 
አብራሪ በነበርኩበት አመታት የተማርኳቸውን መርሆዎች  ሳስታውስ 
ሳለሁ፣ በዚህ ውስጥ ለቀን ተቀን ህይወታችን የሚሆን ትምህርት ይኖር 
ይሆን ብዬ እጠይቃለሁ። 

ህይወት በመንገዳችን ላይ የሚያስቀምጠውን ማእበሎች ሁሌም 
መቆጣጠር አንችልም። እንዳንዴ ነገሮች በቀላሉ አይሳኩልንም። 
በጥርጣሬ፣ ፍራቻ፣ ሀዘን፣ ወይም ጭንቀት የተወዘወዝን እና የተመታን 
መስሎ ሊሰማን ይችላል።

በነዚህ ወቅቶች፣ መልካም እየሄዱ ባልሆኑ ነገሮች ሁሉ መጨነቅ 
እና ችግሮቻችንን የአስተሳሰቦቻችን ማዕከል ማድረግ ቀላል ነው።  
ፈተናው በአዳኝ  እና የእውነት ምስክር ላይ ትኩረት ከማድረግ ይልቅ 
በምንጋፈጣቸው ፈተናዎች ላይ ማድረጋችን ነው። 

ነገር ግን በህይወታችን ሙሉ ባሉት መከራዎች በማለፍ ለመጓዝ 
ያ ትክክለኛው መንገድ አይደለም።

ልክ ልምድ ያለው አብራሪ ትኩረቱን በመዐበሉ ላይ እንደማያደርገው 
ነገር ግን የመንደርደሪያውን እና ትክክለኛውን የማረፊያ ነጥብ መዐከል 
ላይ እንደሚያደርገው ፣ እንዲሁም እኛም ትኩረታችንን በእምነታችን 
ማዕከል ላይ፣ በአዳኛችን ላይ፣ በእርሱ ወንጌል ላይ፣ እናም በሰማይ 
አባታችን እቅድ ላይ እነዲሁም ወደ ሰማያዊ እጣ ፈንታ በሰላም 
የመመለስ ወደ ሆነው የመጨረሻ ግባችን ላይ ማድረግ አለብን። 
በእግዚአብሄር መተማመንን እና በደቀመዛሙረትነት መንገድ ላይ 
መቆየትን የጥረቶቻችን ትኩረት ማድረግ አለብን። አይኖቻችንን፣ 
ልባችንን፣ እናም አእምሮአችንን መኖር እንዳለብን የምናውቀውን 
ኑሮ መኖር ከመኖር ላይ ማንሳት የለብንም።

እምነታችንን ማሳየት እናም በደስታ ትዛዛቶቹን በመጠበቅ የሰማይ 
አባትን መተማመን  ደስታን እና ክብርን ያመጣልናል።  በመንገዱ ላይ 
ከቆየን፣ ምንም ያህል ጠንካራ መስሎ ቢታይም ነውጥን እንወጣዋለን 
እናም ወደ ሰማያዊ ቤታችን በሰላም እንመለሳለን።

በዙሪያችን ያሉ ሰማዮች የጠሩ ይሁኑም ወይም በሚያስፈራሩ 
ደመናዎች የተሞሉ፣ የክርስቶስ ደቀመዛሙርት እንደመሆናችን መጠን፣ 
ያንን ካደረግን፣ የሚያስፈልጉን ነገሮች ሁሉ ቀስ በቀስ እንደሚዘጋጁ 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  የ ካ ቲ ት  2 0 1 6  ( እ . ኤ . አ )

በአየር ነውጥ  
ውስጥ በሰላም ማረፍ

በፕሬዘደንት ዲየተር ኤፍ ኡክዶርፍ
የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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በማወቅ፣ መጀመሪያ የእግዚአብሔርን መንግስት እና ፅድቁን እንሻለን 
(የማትዮስ ወንጌል 6፥33)።

ምን አይነት የሚጠቅም የህይወት ትምህርት ነው!
ችግሮቻችን ላይ አጥብቆ የምናሰላስል ከሆንን፣ ትግሎቻችን፣ 

ጥርጣሬዎቻችን፣ እናም ፍራቻዎቻችን የበለጠ አስቸጋሪ ነገሮች 
ይሆናሉ። ነግር ግን በመጨረሻው ሰማያዊ መድረሻ  እና እግዚአብሔርን 
በመውደድ፣ ባልንጀሮቻችንን በማገልገል የደቀመዝሙር መንገድን 
የመከተል ደስታ ላይ የበለጠ ካተኮርን —  በድካም እና በነውጥ ውስጥ 
በውጤታማነት የመጓዝ ችሎታ ይኖረናል።

የተወደዳችሁ ጓደኞች፣ የሟች ኑሮአችን ንፋሶች ሁከት በዙሪያችን 
ምንም ያህል ቢጮኅም፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሁሌም በሰማይ 
አባት መንግስት ውስጥ በሰላም ለማረፈፍ የተሻለ መንገድ ያቀርባል። 

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ፕሬዘደንት ኡክዶርፍ “በእግዚአብሔርን መተማመን እና 

በደቀመዛሙረትነት መንገድ ላይ መቆየትን የጥረቶቻችን ትኩረት 

እንድናደርግ” መክረውናል። የምታስተምሯቸውን ሰዎች  አንዳንዴ 

መከራዎችን ሲጋፈጡ “ በሰማያው የመጨረሻ መድረሻችን እና 

የደቀመዛሙርት መንገድን በመከተል የሚመጡትን ደስታዎች ላይ” 

እነርሱ እንዴት እንደሚያተኩሩ ለመጠየቅ አስቡበት። በአስቸጋሪ ወቅቶች 

በምስክርነታቸው ላይ እና በክርስቶስ ላይ ትኩረታቸውን እንዲያደርጉ እና 

አንዱን ወይም ሌሎቹን ሀሳብ በህይወቶቻቸው ውስጥ በተግባር ለማዋል 

የሚችሉበትን መንገዶች እንዲያስቡ ልትጋብዟቸው ትችላላችሁ።

ወጣቶች

የምስክርነቴ መሰረት
በጄኔፈር ዊቨር

የ16 አመት ልጅ እያለሁ፣ ጓደኛዬ ከምስዮኖች ጋር ወደ ቤታችን መጣ። 
የመጀመሪያው ውይይት ከሆነው በወር ውስጥ፣ ጥያቄዊቼ ሁሉ በግልፅ 

ተመልሰውልኝ ነበር።  በዳግም ስለተመለሰው ወንጌል መልእክቶች ሙሉ 
እውነትነት መንፈስ ቅዱስ እንደመሰከረልኝ ተሰማኝ። ከዚ በፊት ተሰምቶኝ 
ከነበረው የተለየ ነበር፣ እናም ሁሉም ነገሩ እውነት እንደነበሩ አውቄ ነበር።

ቢሆንም፣ ከዚ በፊት ከነበረው የበለጠ ተቃውሞ እና ተቃርኖ 
አጋጠመኝ። ብቻዬን የሆንኩ፣ የደከምኩ፣ እናም ግራ የገባኝ ያህል ተሰማኝ። 
ትክክለኛውን ነገር እያደረኩ ቢሆን ኖሮ፣ ለምን ነው ብዙ መከራ ያጋጥምኝ 
የነበረው? መከራዎቼ ለእኔ ጥቅም እንዴት እንደነበሩ ሊገባኝ አልቻለም 
ነበር። ምስዮናዊያኖቹ  በትምህርት ቀን መሀከል ላይ ቢሆንም፣ እንድፆም 
እና እንድፀልይ አስተማሩኝ።  ነገሮች መሸከም ከሚቻለው በላይ ሲደርሱ 
ከልቤ ሁሉ ነገር አወጣለሁ እናም ወዲያው የመንፈስ መፅናናት ይሰማኛል። 

የጥምቀቴ ሳምንት በመከራዎች የተሞላ ነበር።  አለቃዬ ጥምቀቴን ዘልዬ 
የአንድ ሰውን ቦታ ተክቼ ካልሰራሁ እንደሚያባረኝ አስፈራራኝ፣ በኩላሊት 
ጠጠር ምክንያት ሆስፒታል ገባሁ፣ እናም ወላጆቼ ቤታችንን ለቅቄ 
እንድሄድ ጠየቁኝ። ብዙ ነገሮች ከቁጥጥሬ ውጪ በሆኑበት ጊዜ፣ ማድረግ 
የምችለው አንድ ነገር ወደ ጌታ መመለስ ነበር።

እያንዳንዱ እነዚያ መከራዎች ለእኔ ጥቅም ሆነው ተገኙ። እነርሱ 
ስለወንጌል ትምህርቶች እንርማር ረዱን፣ ይህም ለምስክሬ የምስክርነቴ 
መሰረት አዘጋጀልኝ።
 ደራሲዋ በአይደሆ፣ ዩኤስኤ ነው የምትኖረው።
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የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ጉ ብ ኝ ት  መ ል እ ክ ት ፣  የ ካ ቲ ት  2 0 1 6  ( እ . ኤ . አ )

ነብያት፣ ሀዋሪያት እና መሪዎች 
በወንድ እና በሴት መካከል ያለ ጋብቻ 

የእግዚአብሔር ስርዓት እንደሆነ እና 
ቤተሰብም የፈጣሪ እቅድ ዋና ክፍል እንደሆነ 
በክብር በማወጅ” ቀጥለዋል። 1

 የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ቡድን አባል 
ሽማግሌ ዲ. ቶድ ክርስቶፈርሰን እንዲህ 
ብለዋል፥ በወንድ እና በሴት ላይ የተገነባ 
ጋብቻ ያለ ቤተሰብ  የእግዚአብሔር እቅድ 
እንዲበዛ የተሻለ መዋቅርን ያቀርባል። 

እኛም ቢሆን ማንኛውም ሟች አካል 
ይህንን መለኮታዊ የሆነ የጋብቻ ስነ ስርዓት 
መለወጥ አይችልም። 2

የወጣት ሴቶች አጠቃላይ ፕሬዘደንት 
የሆኑት ቦኒኤ ኤል. ኦስካርሰን፣ እንዲህ 
ብለዋል፥ ሁሉም ሰው፣ የትዳር ሁኔታቸው 
ወይም የልጆቻቸው ቁጥር ብዛት ምንም 
ቢሆንም፣ በቤተሰብ አዋጅ ውስጥ 
የተገለፀውን የጌታን እቅድ ተከላካዮች መሆን 
ይችላሉ።  የጌታ እቅድ ከሆነ፣ የኛም እቅድ 
መሆን አለበት! 3

ሽማግሌ ክርስቶፈርሰን ንግግራቸውን 
ቀጥለውም፥ አንዳንዶቻችሁ ለማግባት 
የምትችሏቸውን በማጣት፣ በአንዳንድ 
አይነት ጾታ ጋር በመማረክ፣ አካላው 
ወይም አእምሮአዊ መጋረዶች፣ 
ወይም በቀላሉ የውድቀት ፈራቻን 
በሚያጠቃልሉ ምክንያቶች የጋብቻ 

ጋብቻ በእግዚአብሔር የተሰጠ ነው

በረከትን ተከልክላችኋል። ወይም 
አግብታችሁ ይሆናል፣ ነገር ግን ያ ጋብቻ 
አብቅቶለታል። አንዳንዶቻችሁ ያገባችሁ 
እና ልጅ መውለድ የማትችሉ ናችሁ። 

 ይህ ቢሆንም፣ ሁሉም ሰው በትውልዱ 
በሚገለጠው መለኮታዊ እቅድ ላይ መሳተፍ 
ይችላል። 4

ተጨማሪ የቅዱሳት መጻህፍት 
ጥቅሶች
ዘፍጥረት 2፥18 – 24፤;  
1 ቆሮንጦስ 11፥11፤;  
ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 49፥15 – 17

ህያው የሆኑ ታሪኮች
በወጣት ወንዶች አጠቃላይ አመራራር 

ሁለተኛ አማካሪ የነበሩት፣ ወንድም ሌሪ 
ኤም. ጊብሰ፣ አሁን ሚስታቸው የሆኑት፣ 
ሸርሊይ እነዲህ ስሉ አስታውሰዋል፥

እወድካለሁ ምክንይቱም እኔን 
ከምትወደው የበለጠ ጌታን እንደምትወድ 
ስለማውቅ። 

ያ መልስ በልቤ ውስጥ ቀረ። 
[እናም] ከሁሉም ነገር በላይ ጌታን 

እንደምወድ ሁሌም እንዲሰማት 
እፈልጋለሁ። 5

የአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አባል ሽማግሌ 
ዴቪድ ኤ ቤድናር እንዲህ ብለው 

አስተማሩ፥ በቃልኪዳን ጋብቻ ግንኙነት 
ውስጥ ጌታ እየሱስ ክርስቶስ ዋና ክፍል 
ነው። [አስቡት] አዳኝ ያለው የሶስት 
መዐዘን የላይኛው ጫፍ ነው፣ ከታች 
አነዱ ማዐዘን ስር ሴት አለች እንዲሁም 
ወንዱ ደሞ በሌላኛው የማዐዘን ስር 
በመሆን። አሁን ለየብቻቸው እና ደረጃ 
በደረጃ ‘ወደ ክርስቶስ ሲመጡ’ እና 
‘በእሱ ፍፁም ለመሆን ሲጥሩ’ በሴትዋ 
እና በወንዱ መካከል ያለው ግንኙነት 
ምን እንደሚከሰት አስቡ።(ሞሮኒ 
10፥32)። በእሱ እንዲሁም በአዳኝ 
ምክንያት፣ ወንዱ እና ሴትዋ በአንድነት 
ይቀራረባሉ።” 6

ማስታወሻዎች
 1. ቤተሰብ፥ ለአለም አማጅ፣ Liahona፣  

ህዳር 2010፣ 129።
 2. ዲ. ቶድ ክሪስቶፈርሰን፣ Why Marriage,  

Why Family, Liahona, ግንቦት 2015፣ 52።
 3. ቦኒኤ ኤል. ኦስካርሰን፣ Defenders of the 

Family Proclamation፣ Liahona, ግንቦት 
2015፣ 15።

 4. ዲ. ቶድ ክሪስቶፈርሰን፣ Why Marriage,  
Why Family፣  52።

 5. ሌሪ ኤም፣ ጊብሰን፣ Fulfilling Our Eternal 
Destiny፣ Ensign,የካቲት 2015፣ 21–22።

 6. ዴቪድ ኤ. ቤድናር Marriage Is Essential to 
His Eternal Plan፣”Liahona፣ሰኔ 2006፣ 54።
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በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ ጣሩ። ቤተሰብ፤  ለአለም 
አዋጅ መረዳት እንዴት እምነታችሁን በእግዚአብሔር አዳብሩ እናም በጉብኝት ትምህርት በኩል 
የምትመለከትዋቸውን ሰዎች ባርኳቸው? ለተጨማሪ መረጃ ወደ reliefsociety.lds.org ሂዱ።

ይህን አስቡበት
በግሌ እና ደረጃ በደረጃ ‘ወደ ክርስቶስ 
ለመምጣት’  ምን ያክል ጥርት እያረኩ ነው?

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ


