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ጆን ሊንፎረድ እሱና ሚስቱ ማርያ፣ እናም ሶስቱ ወንድ ልጆቻቸው 
በግሬቭሊ እንግሊዝ የነበረውን ቤታቸውን ለቀው ቅዱሳንን 
ለመቀላቀል ወደ ታላቅዋ ሶልት ሌክ ከተማ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ 

በሺዎች የሚቆጠሩ ማይሎችን ሲጓዙ 43 አመታቸው ነበር። ሚስኦን 
እያገለገለ የነበረውን፣ አራተኛ ወንድ ልጃቸውን ትተውት ሄዱ፣ 
ንብረቶቻቸውን ሸጡ፣ እንዲሁም ወደ ቶርንተን በመርከብ ለመጓዝ 
ሊቨርፑል ላይ ተሳፈሩ።

ወደ ኒው ዮርክ በባህር፣ እና ከዚያም በምድር ወደ አየዋ የተግጓዙበት 
ጉዞ ብዙ ድርጊት የነበረበት አልነበረም። ነገር ግን ችግሩ የተጀመረው፣  
በቶረንተን መርከብ ተጉዘው የነበሩት ሊንፎርድ እና ሌሎች የኋላኛው ቀን 
ቅዱሳን በሐምሌ 15፣ 1856 (እ.አ.አ) እንደ ገደቢስ ከሆኑት ከጄምስ ጂ 
ዊለስ የእጅ ጋሪ ቡድኖች ከአየዋ ከተማ ወጥተው ሲሄዱ ነበር።

አስቸጋሪው የአየር ፀባይ እና ብርቱ ጉዞ ጆንንም ጨምሮ በብዙ ጓዶች 
ላይ ጉዳት አደረሱባቸው። ቀስ በቅስ በጣም ታመመና በእጅ ጋሪ እስኪሳብ 
ድረስ ደከመ። ጓዱ ዋዮሚንግ በደረሱበት ወቅት፣ ጤንነቱ በታላቅ ሁኔታ 
የከፋ ነበር። የጆን ሟች እድሜ ከማብቃቱ ልክ ከአንድ ሰአት በፊት፣ 
በጥቅምት 21 ላይ ከሶልት ሌክ ከተማ ከአደጋ አዳኝ ቡድን ደረሰ። 
ስዊትዋተር ወንዝ ዳርቻ አካባቢ በዛ ቀን በጠዋት ሞተ። 

ጆን ምቾቱን በመለወጡና ቤተሰቡን ወደ ፂዮን ለመውሰድ ለትግሎች፣ 
ለእጦት፣ እንዲሁም ለመከራዎች እራሱን በማመቻቸቱ አዝኖ ነበርን?

ከመሞቱ በፊት “አይሆንም ማሪያ” በማለት ለሚስቱ ነገራት። 
“በመምጣታችን ደስተኛ ነኝ። ሶልት ሌክ ከተማ ለመድረስ በህይወት 
መቆየት አልችልም፣ ነገር ግን አንቺ እና ወንድ ልጆቹ ትደርሳላችሁ፣ 
እንዲሁም ወንዶች ልጆቻችን ማደግ ከቻሉና ቤተሰቦቻቸውን በፂዮን ውስጥ 
ማሳደግ ከቻሉ እኛ ላይ ስለተከሰቱት ነገሮች ሁሉ ምንም አልቆጭም።” 1

ማሪያ እና ወንዶች ልጆችዋ ጉዞዋቸውን አጠናቀቁ። ከወጡ ከ30 
አመት በኋላ ማርያ ስትሞት፣ እስዋ እና ጆን የእምነት፣ የአገልግሎት፣ 

የፍቅር እና የመስዋእትነት ውርስን ነው ትተው የሄዱት።
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን መሆን መስራች መሆን ነው፣ ምክንያቱም 

የመስራች ትርጉም “ሌሎች እንዲከተሉ ቀድሞ ሄዶ የሚያዘጋጅ እና 
መንገዱን የሚከፍት” ማለት ነው። 2 እንዲሁም መስራች መሆን ማለት 
ከመስዋእትነት ጋር መጣመር ማለት ነው። ምንም እንኳን የቤተክርስቲን 
አባላት ቤታቸውን ትተው ወደ ፅዮን እንዲጓዙ መጠየቃቸው 
ቢቀርም፣ አብዛኛውን ጊዜ አሮጌ ልምዳቸውን፣ አብሮ ለብዙ ጊዜ የቆየ 
ልምዳቸውን እንዲሁም ከፍተኛ ቦታ የሚሰጡዋቸውን ጓደኞች ወደ 
ኋላ መተው ይኖርባቸዋል። አንዳንዶች የቤተክርስቲያን አባልነታቸውን 
የሚቃወሙ የቤተሰባቸውን አባላት ወደ ኋላ ትተው በመሄድ በጣም 
የሚያም ውሳኔን ይወስናሉ። የኋለኛው ቀን ቅዱሳን፣ ግን፣ እነዚያ ውዶቹ 
ሰዎች እንዲገባቸው እና እንዲቀበሉት በመፀለይ ወደ ፊት ይጓዛሉ።

የመስራቾች መንገድ ቀላል አይደለም፣ ነገር ግን በመስራቾች 
የመጨረሻ አርአያነትን — እንዲሁም እንድንከተለው መንገዱን በማሳየት 
ከፊታችን ቀድሞ የሄደውን የአዳኝ የመጨረሻ አርአያነትን እንከተላለን።

“ኑ፣ ተከተሉኝ” 3 ብሎ ጋብዞናል።
“እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ” 4 ብሎ አወጀ።
“ወደ እኔ ኑ” 5 ብሎ ተጣራ።
መንገዱ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። አንዳንዶች ንጹህነትን 

ታማኝነትን እና ለእግዚአብሔር ትእዛዛት መታዘዝን በሚያሳልቁ 
ሞኞች አስቀያሚ ንግግሮች እና መሳለቂያዎችን ለመቋቋም አስቸጋሪ 
ይሆንባቸዋል።  ነገር ግን አለም በመሰረታዊ መርህ ላይ መመካትን 
ሁልጊዜም ትሳልቃለች። ኖህ መርከብን እንዲገነባ መመሪያ ሲሰጠው 
ሞኝ የነበሩት ህዝቦች ዳመና የሌለውን ሰማይ ተመልክተው ዝናቡ 
እስከሚመጣ ድረስ ያሾፉና ያፌዙ ነበር።

ከረጅም ክፍለ ዘመናት በኋላ በአሜሪካ አህጉር ላይ፣ እሳት ዛራሄምላን 
እስኪያጠፋት ድረስ ሰዎች ተጠራጠሩ፣ ተጨቃጨቁ፣ እንዲሁም 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  ሐ ም ሌ  2 0 1 6  ( እ . አ . አ )

ለአባቶቻችን  
እምነት በእውነት መቆም

በፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን
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አልታዘዝም አሉ፣ ምድር ሞሮኒሃን ሸፈነች፣ እናም ውሃ ሞሮኒን 
ዋጠው። የፌዝ ሳቅ፣ መሳለቅ፣ ብልግና የተሞላበት ቀልድ፣ እና ሀጢያት 
መኖራቸውን አቆሙ። ሰላም ባለው ፀጥታ እና ጥቅጥቅ ባለ ጨለማ 
ተተኩ። የእግዚአብሔር ትእግስት አበቃ፣ የእሱ የጊዜ ሰንጠረዥ ተሟላ።

በእንግሊዝ የነበረው የሀይማኖት ተቃውሞ፣ “እግዚአብሔር 
ወዳዘጋጀው ቦታ ያረገችው አስቸጋሪ ጉዙዋ፣” 6 ለቤተሰቧ እና 
ለቤተክርስቲያን ስትል የፀናቻቸው ተከታታይ መከራዎች ቢኖርም 
ማሪያ ሊንፎርድ እምነቷን አጥታ አታውቅም ነበር።

እ.አ.አ በ1937 ለማሪያ ማስታወሻነት ከተደረገው የመቃብር ስርኣት 
ላይ ፣ ሽማግሌ ጅዎርጅ አልበርት ስሚዝ [1870–1951 (እ.አ.አ)] 
እንዲህ ሲል የእሷን ዘሮች ጠየቀ፥ “ለቅድመ አያቶቻችሁ እምነት 
በእውነት ትኖራላችሁን? . . . [እነሱ] ለእናንተ ለከፈሉት መስእዋትነት 
ሁሉ ብቁ ለመሆን ጣሩ።” 7

በልቦቻችን ውስጥ፣ በቤቶቻችን ውስጥ፣ በመንደራችን ውስጥ እና 
በሀገሮቻችን ውስጥ ፅዮንን ለመገንባት በምንሻ ጊዜ፣ የተመለሰውን 
ወንጌል በረከቶች፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በሀጢያት ክፍያ አማካኝነት 
የመጣውን ተስፋ እና ቃልኪዳን እንድንደሰትበት ሁሉ ነገራቸውን 
የሰጡትን ሰዎች፣ ቆራጥ ብርታት እና ፅኑ እምነት እናስታውስ።

ማስታወሻዎች
1. አንድሪው ዲ፣ ኦልሰን፣ የከፈልነው ዋጋ (2006)፣ 45–46፣ 136–37 ተመልከቱ።
2. The Compact Edition of the Oxford English Dictionary (1971)፣ “pioneer።”
3. ሉቃስ 18፥22። 
4. ዮሀንስ14፥6። 
5 ዮሀንስ 7፥37 ፤ ደግሞም 3¬ኔፊ 9፥22 ተመልከቱ።
6 “ኑ፣ ኑ፣ ቅዱሳን፣” መዝሙር ቁጥር 30።
7 ኦልሰንን፣ የከፈልነው ዋጋ፣ 203–4 ተመልከቱ። 

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ከእነሱ በፊት ያለፉ ሰዎች እና ለእነሱ መስራች የሆኑትን በህይወታቸው 

ውስጥ ያሉ ሰዎችን እንዲያስቡ የምታስተምሯቸውን ሰዎች መጠየቅን 

አስቡ። ከዛም እነሱ መቼ መስራቾች መሆን እንዳለባቸው እና ለሌሎች 

መንገድን እንደሚያዘጋጁ ጠይቋቸው። መስእዋትነት ማቅረብ 

የነበረባቸውን ወቅቶች እና ያም ለምን ጠቃሚ እንደነበር እንዲያሰላስሉ 

ጋብዟቸው። “ከዛም የመጨረሻ መስራች፣” ስለሆነው የአዳኝ 

ምስክርነታቸውን እንዲመዘግቡ መጠየቅ ትችላላችሁ።

ወጣቶች

ለእምነት በእውነት መቆም

ፕሬዘደንት ሞንሰን የመስራች ቤተሰብ ታሪክን ተናገሩ እናም ከዛ 

የፕሬዘደንት ጆርጅ አልበርት ስሚዝ ንግግርን እንዲህ ሲሉ ጠቀሱ፤ 

“ለቅድመ አያቶቻችሁ እምነት በእውነት ትኖራላችሁን? . . . [እነሱ] 

ለእናንተ ለከፈሉት መስእዋትነት ሁሉ ብቁ ለመሆን ጣሩ።” መስራች 

ቅድመ አያት ይኑራችሁም ወይም የመጀመሪያ የቤተክርስቲያን አባል 

ትውልድ ሁኑም፣ ምሬት ለመቀበል እና ለጥንካሬ የእምነት ተምሳሌቶችን 

ትመለከታላችሁን? መጀመር የምትችሉበት መልካም መንገድ ይሄው፥

1. የምታደንቋቸውን ሰዎች ስም ዝርዝር አውጡ። የራሳችሁ የቤተሰብ 

አባላት (ያለፉ ወይም በህይወት ያሉ)፣ ጓደኞች፣ የቤተክርስቲያን 

መሪዎች፣ ወይም በቅዱሳት መፅሀፍት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ።

2. እናንተ የምትወዱትን ያላቸውን ባህሪያት ፃፉዋቸው። እውነት 

እናታችሁ ታጋሽ ነችን? ምናልባት ጓደኛችሁ ለሌሎች ደግ ሊሆን ይችላል። 

በእርግጥም የካፒቴን ሞሮኒን ብርታት ተወዱ ይሆናል። 

3. ከዝርዝራችሁ አንዱን ባህሪይ ምረጡና እራሳችሁን እንዲህ ብላችሁ 

ጠይቁ፣ “ይህንን ባህሪይ እንዴት ነው የማገኘው? ይህንን በህይወቴ ውስጥ 

ለማሳደግ ምን ማድረግ አለብኝ?” 

4. ይህንን ባህሪይ ለማሳደግ፣ ግባችሁን እንዲያስታውሳችሁ እቅዳችሁን 

ፃፉ እና ሁሌም በምታዩበት ቦታ ላይ አስቀምጡት። ለሰማይ አባት እርዳታ 

ፀልዩ እናም እድገታችሁን ሁሌም ተመልከቱ። ይህንን ባሕሪይ በተገቢው 

ሁኔታ እንዳሳደጋችሁ ሲሰማችሁ፣ ለማሳደግ ሌላ አዲስ ባህሪ መምረጥ 

ትችላላችሁ።

በህይወቶቻችን ታላቅ ባህሪዎችን በምናሳድግበት ወቅት፣ የቅድመ 

አያቶቻችንን እምነት እና የከፈሉትን መስእዋእትነት እያከበርን 

ብቻ ሳይሆን፣ ነገር ግን በዙሪያችን ላሉት መልካም ተፅእኖ መሆንም 

እንደምንችልም አስታውሱ። 

ልጆች

እናንተም መስራቾች ናችሁ!

መስራቾች ሌሎች እንዲከተሉ መንገዱን የሚያዘጋጁ ሰዎች ናቸው። 

ከቅድመ አያቶቻችሁ መካከል የአንዱን ምስል ሳሉ ወይም 

ፎቶውን ፈልጉ። እናንተ እንድትከተሉ እንዴት መንገዱን እንዳዘጋጁ 

የሚያሳይ ታሪክ ማግኘት ትችላላችሁ? ዛሬ መስራች መሆን የምትችሉበትን 

ሁለት መንገዶች ፃፉ። በሚቀጥለው የቤተሰብ ምሽት ፕሮገራም ላይ 

ሃሳቦቻችሁን ማካፈል ትችላላችሁ!
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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 ፣  ሐ ም ሌ  2 0 1 6  ( እ . አ . አ )

“የእግዚአብሄር የመንፈስ ልጆች ምድራዊ 
ውልደት እንዲኖራቸው እናም 

ወደ ዘላለማዊ ህይወት የማደግን እድል 
እንዲያገኙ አስፈላጊ ነበር” ብለው የአስራ 
ሁለቱ ሐዋሪያት ጉባዔ አባል ሽማግሌ ዴለን 
ኤች. ኦክስ አስተማሩ። “የታላቁ የደስታ 
እቅድ የመጨረሻ አላማን በመመልከት፣ 
በምድር ላይ እና በሰማይ ውስጥ የሚገኝ 
ታላቅ ሀብት ቢኖር ልጆቻችን እና 
ትውልዶቻችን እንደሆኑ አምናለሁ።” 1

የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ቡድን አባል 
ሽማግሌ ኔል ኤል. አንደርሰን እንዲህ 
ብለዋል፥

“በቤተሰቦች እናምናለን፣ እንዲሁም 
በልጆች እናምናለን። . . .

“ ‘. . . እግዚአብሔር ለ[ኣዳም እና ሄዋን] 
እንዲህም አላቸው፣ ብዙ፤ ተባዙ ምድርንም 
ሙሉአት’ [ዘፍጥረት 1፥28]። . . .

“ይህ ትእዛዝ አልተረሳም ወይም በኋለኛው 
ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን 
ውስጥ ወደ ጎን አልተተወም።” 2

ሁላችንም በዚህ ምድር ላይ ወላጆች 
መሆን ባንችልም፣ በየትኛውም እድሜ ላይ 
ያሉ ልጆችን ማሳደግ እንችላለን። የሰማይ 

ወላጆች ለመሆን ያለን አቅም

አባት ቤተሰብ አካል የመሆንን በረከቶች 
እንደሰታለን፣ እንዲሁም የምድራዊ ቤተሰብ 
አካል የመሆንን ደስታዎችን እና መከራዎችን 
ልምድ እናገኛለን። እናም ለብዙዎች፣ 
ወላጅነት በፊታችን ባልው ዘላለማዊነት 
ውስጥ ይጠብቃቸዋል።

ተጨማሪ ቅዱሳት መጻህፍቶች
ምሳሌ 127፥3፤ ማቴዎስ 18፥3–5፤  
1 ኔፊ 7፥1፤ ሙሴ 5፥2–3 

ህያው ታሪኮች
ሽማግሌ አንደርሰን እንዳሉት፣ “ዛሬ 

በአለማችን ውስጥ ብዙዎች ልጆች 
የመውለድን ጠቀሜታ ደባልቀውታል ወይም 
ማዘግየትን ይመርጣሉ ወይም በቤተሰብ 
ውስጥ የልጅ ብዛት ገደብ ያወጣሉ።” 
ሴት ልጆቼ አምስት ልጆች ባላት በአንድ 
ክርስቲያን እናት (የእኛ እምነት ተከታይ 
ያልሆነች) ወደ ተፃፈ ብሎግ እንድሄድ 
በቅርብ ነግረውኝ ነበር። እንዲህ ብላ ሀሳቧን 
አሰፈረች፤ ‘በዚህ ባህል ውስጥ [ማደግ]፣ 
በእናት ላይ መፅሀፍ ቅዱሳዊ እይታ ማግኘት 
በጣም ከባድ ነው። . . . ልጆች ውጤታቸው 

ከኮሌጅ በጣም ያነሰ ነው። በእርግጥም 
ከአለም ጉዞ አናሳ ሆንዋል። በትርፍ 
ጊዜአችሁ በማታ የመውጣት አቅም አናሳ 
ሆንዋል። በጅምናዚየም ሰውነታችሁን 
ማጠናከር አናሳ ሆንዋል። ያላችሁ ስራ 
ወይም አገኛለው ብላችሁ የምታስቡት ስራ 
አናሳ ሆንዋል።’ ከዛ ይህንን ጨመረች፤ 
‘እናትነት በትርፍ ጊዜ የምናሳልፈው ነገር 
ሳይሆን፣ ጥሪ ነው። ከምስሎች የበለጡ 
ያማሩ መስሎዋችሁ ስላገኛችኋቸው 
አይደለም ልጆችን የምትሰበስቡት። 
ጊዜያችሁን አጣባችሁ የምታደርጉት ነገር 
አይደለም። እግዚአብሔር ጊዜን የሰጠን 
ለዛ ነው።’” 3

ማስታወሻዎች
1. ዳለን ኤች. ኦክስ፣ “The Great Plan of 

Happiness፣” Ensign፣ ህዳር 1993፣ 72፣ 75።
2. ኒል ኤል. አንደርሰን፣ “ህፃናት፣” Liahona፣ ህዳር 

2011 (እ.አ.አ)፣ 28።
3. ኒል ኤል. አንደርሰን፣ “ህፃናት፣” 28።
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በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ እሹ። “ቤተሰብ፥ ለአለም 
አዋጅን” መረዳት እንዴት እምነታችሁን በእግዚአብሔር እንድታዳብሩ እናም በጉብኝት ትምህርት በኩል 
የምትመለከቷቸውን ሰዎች እንዴት ይባርካቸዋል? ለተጨማሪ መረጃ፣ ወደ reliefsociety. lds. org ሂዱ።

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ

ይህን አስቡበት
ምድራዊ ቤተሰባችን ከሰማይ ቤተሰባችን 
ጋር በምን መንገድ ነው የሚመሳሰለው?


