
1

እውነተኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዳግም ተመልሷል 
እናም ዛሬ በምድር ላይ አለ። የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ 
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሁሌም ከሰማይ ቋሚ ምሬትን  

በሚቀበሉ ህያው ነብያት እና ሐዋርያቶች ትመራለች።
መለኮታዊ ሂደቱ በጥንትም እውነት ነበር። ከመፅሐፍ ቅዱስ ይህን 

እንማራለን፥ “በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ምስጢሩን ለባሪያዎቹ 
ለነቢያት ካልነገረ በቀር ምንም አያደርግም” (አሞፅ 3፥7)።

በነቢዩ ዮሴፍ ስሚዝ አማካኝነት እግዚአብሔር በእኛ ጊዜ በድጋሜ 
ተናግሯል። እርሱ የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ከነ ሙሉነቱ በነብዩ 
ዮሴፍ አማካኝነት ገለጠ። ቅዱስ ክህነቱን ከነ ቁልፎቹ እና ሙሉ 
መብቶች፣ ሀይሎች እና ቅዱስ የክህነት ሀይል ግልጋሎቶቹ ጋር ዳግም 
መለሰ።

በእኛ ጊዜ፣ ለመናገር፣ ለማስተማር፣ እና ከእግዚአብሔር አብ እና 
ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለ ስልጣን ለመምራት ህያው ነብያቶች እና 
ሐዋርያቶች ስልጣን ተሰቷቸዋል። አዳኝ ለነብዩ እንዲህ አለ፣ “እኔ ጌታ 
የተናገርኩትን፣ ተናግሬያለሁ፣ እና ያልኩትን አልመልስም፤ እናም 
ሰማይ እና ምድር ቢያፉም፣ የእኔ ቃል ግን አያልፍም፣ ነገር ግን ሁሉም 
ይሟላል፣ በእራሴ ድምፅም ወይም በአገልጋዮቼ ድምፅ ይሁን፣ አንድ 
ነው” (ት እና ቃ 1፥38)።

በአመት ሁለት ጊዜ ባለው አጠቃላይ ጉባኤ፣ የጌታን ቃላት  
ከአገልጋዮቹ በመስማት እድል ተባርከናል። ያ ከዋጋ በላይ የሆነ እድል 
ነው። ነገር ግን ያ እድል የሚወሰነው ለእነዚያ አገልጋዮች በተሰጡት 
ተመሳሳይ የመንፈስ ተፅእኖ ቃላቶቹን በምንቀበላቸው መጠን ላይ ነው 
(ት እና ቃ 50፥19- 22 ተመልከቱ)። እነርሱ ምሬትን ከሰማይ  
እንደሚቀበሉት ሁሉ፣ እኛ እንደዛ ማድረግ አለብን። እናም ያ  
ተመሳሳይ የመንፈስ ጥረትን ከእኛ ይጠይቃል።

“የቤት ስራችሁን ስሩ”

ከአመታት በፊት ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ጉባኤ አባልዎች ውስጥ 
አንዱ የሆነው ለአጠቃላይ ጉባኤ ሲያዘጋጅ የነበረውን ንግግር እንዳነብ 
ጠየቀኝ። እኔ የጉባኤው አዲስ አባል ነበርኩ። ጌታ እንዲናገር የፈለገውን 
ቃላት እንዲያገኝ ልረዳው እንደምችል ባለው መተማመን ክብር  
ተሰማኝ። በፈገግታ እንዲህ አለኝ፣ “ኦ፣ ይሄ የንግግሩ 22ኛው ንድፍ 
ነው።”

ቀደም ብሎ ተወዳጁ እና መልካሙ ፕሬዘዳንት ሀሮልድ ቢ ሊ 
(1899- 1973) በትልክ አፅእኖት ለእኔ የሰጠኝን ምክር አስታወስኩ፤ 
“ሀል፣ መገለጥን ማግኘት የምትፈልግ ከሆነ፣ የቤት ስራህን ስራ።”

22ኛው ንድፍን አነበብኩት፣ አሰላሰልኩ እናም ፀለይኩበት።  
በመንፈስ ቅዱስ ተፅእኖ ስር ሆኜ በተቻለኝ መጠን አጠናሁ። የዛ 
ጉባኤ አባል ንግግሩን ሲሰጥ፣ እኔ የቤት ስራዬን ፈፅሜያለሁ። በማገዜ 
እርግጠኛ አይደለሁም፣ ነገር ግን ንግግሩ ሲሰጥ ስሰማ እኔ ተለውጬ 
እንደነበር አውቃለሁ። እኔ ካነበብኩት እና እርሱ ከተናገረው ቃላት በላይ 
የሆኑ መልእክቶች ወደ እኔ መጡ። ቃላቶቹ በንድፉ ላይ ካነበብኳቸው 
በላይ ታላቅ ትርጉም ነበራቸው። እናም መልእክቱ ፍላጎቶቼን በሚወክል 
መልኩ፣ ለእኔ የተላከ ይመስል ነበር።

መገለጥን እና መነሳሳትን ለሚፈልጉት ለመስጠት መልእክቱን 
ይቀበሉ ዘንድ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ይፆማሉ እናም ይፀልያሉ።  
ከዛ እና ከብዙ ሌላ ተሞክሮዎች የተማርኩት፣ ህያው ከሆኑ ነብያት እና  
ሐዋርያትን ከመስማት የሚገኙትን ታላቅ በረከቶች ለማግኘት፣  
መገለጥን የመቀበል ዋጋን እራሳችን መክፈል አለብን።

ጌታ መልእክቱን የሚሰሙትን ሰዎች ሁሉ ይወዳል፣ እናም  
የእያንዳንዱን ልቦች እና ሁኔታዎች ያውቃል። እያንዳንዱ ሰው  
በዘለአለማዊ ህይወት ጉዞ ላይ የትኛውን መንገድ መምረጥ እንዳለበት 
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ትንቢት እና የግል መገለጥ

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ
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ወይም እንዳለባት በተሻለ የሚረዳ ማስተካከያ፣ ማበረታቻ፣ እናም 
የወንጌል እውነት የትኛው እንደሆነ እርሱ ያውቃል።

እኛ የአጠቃላይ ጉባኤ መልእክቶችን የምናዳምጥ እና የምንመለከት 
ሰዎች አንዳንዴ እንዲህ እናስባለን፣ “በተሻለ የማስታውሰው ምንድን 
ነው?” ለእያንዳንዳችን ጌታ ያለው ተስፋ መልሳችን እንዲህ እንዲሆን 
ነው፤ በአእምሮዬ እና በልቤ ውስጥ የሰማይ አባት እና አዳኝን  
ለማስደሰት ምን ማድረግ እንደምችል የመንፈስ ድምፅ ሲነግረኝ  
የተሰማኝን ጊዜያቶች በቼም አልረሳም።

ነብያትን እና ሐዋርያትን ስንሰማ እናም ልክ ፕሬዘዳንት ሊ ማድረግ 
የምንችለውን እንደነገሩን፣ ለመቀበል በእምነት ስንሰራ ያንን የግል 
መገለጥ መቀበል እንችላለን። ከተሞክሮ እና ከመንፈስ ምስክርነት ያ 
እውነት እንደሆነ እኔ አውቃለሁ።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

የጉባኤ አባሎቹን የስብሰባ ንግግር ንድፍ ስለ ማጥናቱ የፕሬዘዳንት 

ኤይሪንግን ታሪክ ጮክ ብሎ ለማንበብ አስቡ። እንዲህ ልትጠይቁ  

ትችላላችሁ፣ “መገለጥን የመቀበል ዋጋ ምንድን ነው?” ከውይይታችሁ 

በኋላ፣ “ለእግዚአብሔር አገልጋዮች በተሰጠው በተመሳሳይ  

የመንፈስ ተፅእኖ ስር” ቀጣዩን የአጠቃላይ ጉባኤ መልእክቶች ስለመቀበል 

እቅድ እዲያሰላስሉ እና እንዲተገብሩ የምትጎበኟቸውን ሰዎች መጋበዝ 

ትችላላችሁ።

ወጣቶች

የሰማይ አባት በጉባኤ ንግግር አማካኝነት 
ተናገረኝ
በ አን ላለስካ አልቨስ ደ ሶዛ 

በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምን ማጥናት እንዳለብኝ እርግጠኛ አልነበርኩም። 

እኔ መውሰድ ስለፈለኩት የትምህርት አይነት ብዙ ሰዎች በመጥፎ  

ሲያወሩ ነበር፣ ስለዚህ ከእኔ ውሳኔ ጋር መስማማቱን ለማወቅ ለጌታ 

ፀለይኩኝ።

በቀጣዩ ቀን የአጠቃላይ ጉባኤ ንግግርን በሊያሆናውስጥ ሳነብ ምላሹ 

መጣ። የሰማይ አባት ለእኔ መምረጥ እንደማይችል እንደነገረኝ  

ያህል- - በእራሴ ማድረግ ያለብኝ ውሳኔ እንደነበር ተሰማኝ። ምንም ይሁን 

ምርጫዬ፣ ስኬታማ ለመሆን ጠንክሬ መስራት እንደሚኖርብኝ አውቅ 

ነበር።

ፀሎቴ ተመልሶ እንደነበር አውቃለሁ። የመንፈስ ቅዱስ ማረጋገጫ 

እንድወስን እረዳኝ። የተቻለኝን ጥረት ማድረግ እንዳለብኝ እናም የሰማይ 

አባት እንደሚረዳኝ አወኩኝ።
ደራሲው በብራዚል ሰርጂፕ ውስጥ ይኖራል።

ልጆች

ነቢይን መከተል

ነብያት እና ሐዋርያት በሰማይ አባት እና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈንታ 

ይናገራሉ። ኢየሱስን እንዴት እንደምንከተል ስተምሩናል። ነብያት እና 

ሐዋርያት እንድናደርግ የጠየቁን አንዳንድ ነገሮች ምንድን ናቸው?
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እኛ “የእግዚአብሔር ዘመዶች  
መሆናችንን” ቅዱሳት መፅሀፍት 

ያስተምራሉ (ሐዋርያት ስራ 17፥29)። 
የነብዩ ዮሴፍ ስሚዝ ሚስት፣ ኤማ ስሚዝን፣ 
እግዚአብሔር “የእኔ ሴት ልጅ” ብሎ ገለፃት 
(ት እና ቃ 25፥1)። እኛ እያንዳንዳችን 
“ተወዳጅ መንፈስ. . . የሰማይ ወላጆች 
ሴት ልጆች” መሆናችንን የቤተሰብ አዋጅ 
ያስተምረናል። 1

“[በቅድመ ሟችነት] አለም ውስጥ፣ ስለ 
ዘለአለማዊ የሴት ማንነት ተምረን ነበር፣” 
በማለት የአጠቃላይ የሴቶች መረዳጃ 
አመራር ውስጥ አንደኛ አማካሪዋ ካሮል ኤም 
ስቴፈንስ ተናገረች። 

“በምድር ላይ የሟችነት ጉዞአችን  
እነዚህን እውነቶች አልቀየሩትም።” 2

የአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አባል ሽማግሌ 
ጄፍሪ አር. ሆላንድ እንዲህ አሉ፣ “የሰማይ 
አባታችሁ ስማችሁን ያውቃል እናም  
ሁኔታዎቻችሁንም ያውቃል”።  
“ጸሎታችሁን ይሰማል። ተስፋችሁን እናም 
ህልማችሁን ያውቃል፣ ፍራቻዎቻችሁን እና 
መሰላቸታችሁንም ጭምር።” 3

“ሁላችንም በእግዚአብሔር ቤተሰብ 
ውስጥ እንካተታለን እና እንፈለጋለን፣” 
አለች እህት ስቴፈንስ። “ምድራዊ  
ቤተሰቦች ሁሉ የተለያዩ መስለው ይታያሉ። 

የዘለአለማዊ አባታችን ሴት ልጆች

እና ጠንካራ ባህላዊ ቤተሰቦችን ለመፍጠር 
የተቻለንን ስናደርግ፣ በእግዚአብሔር 
ቤተሰብ ውስጥ አባል ለመሆን እንደ የጋብቻ 
ሁኔታ፣ የወላጅነት ሁኔታ፣ የገንዘብ ሁኔታ፣ 
የማህበራዊ ሁኔታ፣ ወይም በማህበራዊ 
መገናኛ ላይ እንኳን የምንለጥፈው አይነት 
ሁኔታ ምንም ለውጥ አያመጣም።” 4

ተጨማሪ ጥቅሶች
ኤርምያስ 1፥5፤ ሮሜ 8፥16፤  
ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 76፥23–24

ከታሪካችን
በመጀመሪያው እራይ መዝገብ ውስጥ፣ 5 

ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ብዙ እውነታዎችን 
አረጋግጥዋል- - የሰማይ አባታችን ስማችንን 
እንደሚያውቅም ጭምር።

ወጣቱ ጆሴፍ የትኛውን ቤተክርስቲያን 
መቀላቀል እንደነበረብት ለማወቅ ጣረ እናም 
ከያዕቆብ 1፥5 ላይ ምሬትን አገኘ። ጆሴፍ 
እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ወሰነ።

በ1820 ውስጥ በአንድ ፀደይ ማለዳ፣ 
ለመፀለይ ወደ ዛፎች ውስጥ ሄዶ ነበር ነገር 
ግን ወዲያው በጨለማ ሀይል ውስጥ ተውጦ 
ነበር።  ስለዚያም እንዲህ ፃፈ፥ 

“ልክ በዚህ ታላቅ የመነቃቃት ቅፅበት 
ላይ፣ የብርሀን አምድ በራሴ ትክክል ላይ 

አየሁ ከፀኃይ ብርሀን የበለጠ በላዬ ላይ 
እስኪያርፍ ድረስ በዝግታ ወረደ።

“ወዲያው እንደታየም ይዞኝ ከነበረው 
የጠላት ሀይል በመዳን ነጻ ሆንኩኝ።  
ብርሀኑም በእኔ ላይ ባበራም ጊዜ  
ብርሀናቸውና ክብራቸው ከሚገለፀው 
በላይ የሆነ ሁለት ሰዎች በአየር ከእኔ በላይ 
ቆመው አየሁ። አንዱም ስሜን በመጥራት 
እና ወደ ሌላው በማስመልከት  
አናገረኝ- - ይህ ውድ ልጄ ነው።  
አድምጠው! ” (የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ 
1፥16- 17)።

ማስታወሻዎች
1. ቤተሰብ፥ ለአለም አዋጅ፣” Liahona፣ ህዳር 2010 

(እ.አ.አ), 129።
2. ካሮል ኤም ስቴፈንስ “The Family Is of God” 

Liahona፣ ግንቦት 2015 (እ.አ.አ)፣ 11።
3. Jeffrey R. Holland፣ “To Young Women፣” 

Liahona፣ ህዳር 2005፣ 28።
4. ካሮል ኤም ስቴፈንስ፣ “The Family Is of God፣” 

11።
5. Gospel Topics, “First Vision Accounts፣” 

topics.lds.orgተመልከቱ።
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በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ ጣሩ። “ቤተሰብ፤  ለአለም 
አዋጅ” መረዳት እንዴት እምነታችሁ በእግዚአብሔር እንዲዳብር እናም በጉብኝት ትምህርት በኩል 
የምትመለከትዋቸውን ሰዎች እንዴት ይባርካቸዋል? ለተጨማሪ መረጃ ወደ reliefsociety.lds.org ሂዱ።

ይህን አስቡበት
የእግዚአብሔር ሴት ልጅ መሆናችሁን 
ማወቃችሁ በውሳኔዎቻችሁ ላይ እንዴት 
ተፅእኖን ያመጣል?

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ




