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ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን እንዲ ሲሉ አስተምረዋል “በዚህ 
ምድር ላይ የምንማረው ትልቅ ትምህርት እግዚአብሔር ሲናገር 
እና እኛ ስንታዘዝ ሁልጊዜም ትክክል እንሆናለን።” 1

እንዲሁም እንባረካለን። በቅርቡ በተካሄደው አጠቃላይ ጉባኤ ላይ 
ፐሬዘደንት ሞንሰን እንዳሉት፥ “ትዕዛዛቶችን ስንጠብቅ ህይወታችን 
ይበልጥ ደስተኛ፣ አርኪ እና ያን ያህል ያልተወሳሰበ ይሆናል። 
ፈተናዎቻችንን እና ችግሮቻችንን ለመሸከም ይቀላል እንዲሁም 
እግዚአብሔር ቃል የገባልንን በረከቶች እንቀበላለን።” 2

በሚከተለው የፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን እንደ 
ቤተክርስቲያኗ ፕሬዘደንትነት ካስተማሩት ምንባብ፣ ለትዕዛዛቶች 
መገዛት ወደ ደስታ እና ሰላም የሚመራን እርግጠኛ መመሪያ እንደ 
ሆነ ያሳስቡናል።

ለጉዞው መመሪያዎች

“የእግዚአብሔር ትዕዛዛቶች እቅዳችንን እንዲያከሽፉ ወይም 
ለደስታችን እንቅፋት እንዲሆኑ አይደለም የተሰጡት። እውነታው የዚህ 
ተቃራኒ ነው። ታላቅ ደስታን ለማግኘት እንዴት መኖር እንዳለብን እኛን 
የፈጠረን እና የሚወደን እርሱ ፍፁም በሆነ መልኩ ያውቃል እነሱን 
የምንከተላቸው ከሆነ በዚህ ክህደት ባለበት አለማዊ ጉዟችን በደህንነት 
እንድናልፍ የሚያግዙን መመሪያዎችን አዘጋጅቶልናል። በደንብ 
የምናውቀውን ‘ትዕዛዛትን ጠብቁ!’ በዚህ ውስጥ ደህንነት አለ፤ በዚህ 
ውስጥ ሰላም አለ’ የሚለውን መዝሙር እናስታውሳለን።” [“ትዕዛዛትን 
ጠብቁ” መዝሙር ቁጥር 303 ተመልከቱ] ።”3

ጥንካሬ እና እውቀት

“ታዛዥነት የነቢያት ልዩ መለያ ነው፤ በዘመናት ሙሉ ጥንካሬን እና 
እውቀት ሰቷቸወዋል። እኛም ለዚህ ጥንካሬና እውቀት ምንጭ መብት 

እንዳለን መረዳታችን አስፈላጊ ነው። ይህም የእግዚአብሔርን ትእዛዛት 
ስናከብር እያንዳንዳችን ልናገኘው እንድንችል የተዘጋጀ ነው። . . .

“የጌታን ትዕዛዛት በፍቃደኝነት የምንታዘዝ ከሆነ የዚህን የተለዋዋጭ 
እና የተወሳሰበ አለም ፈተናዎችን ለመጋፈጥ ዛሬ የምንሻው እውቀት፣ 
የምንጓጓላቸው መልሶች እና የምንፈልገው ጥንካሬ የራሳችን ሊሆኑ 
ይችላሉ።” 4

መታዘዝን ምረጡ

“የአሁኑ ጊዜያችን ትርጓሜ ነገሮች ትክክል ባይሆኑም እዳሉ 
መቀበል ነው። ብዙ ወጣቶች መሆንን የሚመኟቸው— የመጽሔቶች 
እና ቴሌቪዥን ሾዎች የፊልም መሪ ተዋናይ፣ የአትሌቲክስ ጀግኖችን 
ይገልጻሉ — የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት ችላ እንድንል በማድረጉ 
ሀጢያታዊ ስርአቶችን የማንፀባረቅ ክፉ ተፅእኖ የሌላቸው ይመስላሉ። 
ይህን አትመኑ! የማወቂያ ጊዜ አለ—እንዲሁም መዝገቡ እኩል 
የሚደረግበትም ጊዜ ጭምር። እያንዳንዷ ሲንደሬላ በዚህ አለም 
ባይሆንም በሚቀጥለው ህይወት የራሷ የሆነ እኩለ ለሊት አላት።  
የፍርድ ቀን ለሁሉም ይመጣል። . . .መታዘዝን እንድትመርጡ 
እለምናችኋለሁ ።”5

ሀሴት እና ሰላም

“አንዳንዴ በአለም ውስጥ ያሉት ከናንተ በላይ እየተደሰቱ ያሉ 
ሊመስላችሁ ይችላል። አንዳንዶቻችሁ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ 
ባሉት የተግባር መመሪያዎች የተገደባችሁ ይመስላችኋል። ነገር ግን፣ 
ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ ለእናንተ አውጅላችኋለሁ አዳኙን ስንከተል 
እና ትዕዛዛቱን ስንጠብቅ ወደ ህይወታችን ብዙ ሀሴትን ወይንም ብዙ 
ሰላምን ወደ ነፍሳችን ማምጣት ከሚችለው መንፈስ በላይ ምንም 
የለም።” 6

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

የታዛዥነት  
በረከቶች

በፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን
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በታማኝነት ተጓዙ

“ቃል የተገቡልን በረከቶች ከመጠን በላይ እንደሆኑ 
እመሰክርላችኋለሁ። ምንም እንኳ የአውሎንፋስ ደመና ቢሰበሰብ፣ ዝናብ 
በላያችን ላይ ቢወርድም በታማኝነት እና ትእዛዛትን በመጠበቅ ስንጓዝ 
ስለወንጌሉ ያለን እውቀት እና ለሰማይ አባታችን እና ለአዳኛችን ያለን 
ፍቅር ይደግፈናል እናም ሀሴትን ወደ ልባችን ያመጣል። በዚህ አለም 
ውስጥ እኛን የሚያሸንፈን ነገር ምንም አይኖርም።” 7

አዳኙን ተከተሉት

“ሀዘንን የሚያውቅ የህማም ሰው ይህ ማነው? ይሔ የሰራዊት ጌታ 
የክብር ንጉስ ማነው? እርሱም መምህራችን ነው። አዳኛችን ነው። እርሱ 
የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የደህንነታችን ጸሀፊም ነው። ‘ተከተሉኝ’ 
ብሎ ይጠራል። ‘ሂዱና እንዲሁ አድርጉ’ ብሎ ያስተምራል። ‘ትእዛዛቴን 
ጠብቁ’ ብሎም ይለምናል።

“እንከተለው። የእርሱን ምሳሌንም እንከተል። ቃላቱንም እናክብር። 
ይህንም በማድረግ ለእርሱ መለኮታዊ ስጦታ የሆነውን ምስጋና 
እንሰጠዋለን።” 8

ማስታወሻዎች
1. “ለመከተል መንገዱን አሳዩ” Liahona፣ ጥቅምት 2007፣ 5 (እ.አ.አ) 
2. “ትዕዛዛቱን ጠብቁ” Liahona፣ ህዳር 2015፣ (እ.አ.አ) 83።
3. “ትዕዛቱን ጠብቁ፣” 83።
4. “ታዛዥነት በረከቶችን ያመጣል” Liahona፣ ግንቦት 2013 (እ.አ.አ) 90፣ 92።
5. “Believe፣ Obey፣ and Endure፣” Liahona፣ ግንቦት 2012 (እ.አ.አ)፣ 129።
6. “በተቀደሰ ስፍራ ቁሙ” Liahona፣ ህዳር  2011 (እ.አ.አ)፣  83።
7. Thomas S. Monson፣ “Be of Good Cheer፣” Liahona፣  

May 2009, (እ.አ.አ)፣ 92።
8. “በጉዞው ደስታን ማግኘት፣” Liahona፣ ህዳር 2008 (እ.አ.አ)፣ 88።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ፕሬዝዳንት ሞንሰን በታዛዥነት ስለሚመጡት በረከቶች ያስተምራሉ 

ይህም ጥንካሬን፣ እውቀትን፣ ሀሴትን እና ሰላምን ያካትታል። 

የምታስተምሯቸውን ትዕዛዛትን በመጠበቃቸው እንዴት እንደተባረኩ 

ለመጠየቅ አስቡ። በረከቶቻቸውን እንዲያስተውሉ እና ሀሳባቸውን እና 

ተሞክሯቸውን በቀጣይነት በማስታወሻቸው ላይ እንዲፅፉ አበረቷቷቸው። 

በታዛዥነታቸው በመቀጠል እግዚአብሔር ለሰጣቸው በረከቶች አመስጋኝ 

መሆናቸውን እንዲያሳዩ አበረታቷቸው።

ወጣቶች

እሳት እና የታዛዥነት ትምህርት

አንድ ጊዜ ፕሬዝዳንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን የታዛዥነት ጥቅም ምን 

እንደሆነ አንድ ወቅት እንዴት እንዴት እንድተተማሩ። የስምንት 

አመት ልጅ በነበሩ ጊዜ የቤተሰባቸው በተራራው ላይ የሚገኘውን ጎጃቸውን 

ጎበኙ። እሱ እና ጓደኛው ለማረፊያ ሳራማ የሆነውን ቦታ ለማጽዳት ፈለጉ። 

ሳሩን በእጃቸው ለማስወገድ በሚችሉት አቅም ሞከሩ፣ ነጩ፣ ጎተቱ 

ነገር ግን ያገኙት በመዳፍ የሚሞላ አረም ብቻ ነበር። ፕሬዝዳንት ሞንሰን 

እንዲህ ሲሉ አብራሩ፤ “በዛ በስምንት አመት ጭንቅላቴ ውስጥ የመጣው 

ሀሳብ ትክክለኛ መፍትሔ ነው ብዬ አሰብኩ። ለዳኒ እንዲህ አልኩት፤‘ 

የሚያስፈልገን ይህንን አረም በእሳት ማያያዝ ነው። የአረሙን ክብ ያህሉን 

ብቻ እናቃጥል!’”

ክብሪት መጠቀም እንደማይችሉ ቢያውቁም ወደ ጎጆ ቤቱ ክብሪት 

ለማምጣጥ ሮጠው ሄዱ፣ ከዛም እርሳቸው እና ዳኒ በሳር የተሸፈነውን ቦታ 

ትንሽ ክፍል ብቻ እሳት አያያዙት። በራሱ ይጠፋል ብለው ጠብቀው ነበር 

ነገር ግን በተቃራኒው ወደ ትልቅ እና አደገኛ ወደ ሚሆን እሳት ተቀየረ። 

እርሳቸው እና ዳኒ እርዳታ ለማግኘት ሮጡ ከዛም ወዲያው ትልልቅ ሰዎች 

እሳቱ ወደ ዛፎቹ ሳይወጣ በፊት ለማጥፋት ደረሱ።

ፕሬዝዳንት ሞንሰን ቀጠሉ፣ “እኔ እና ዳኒ በዛ ወቅት የተለያዩ ከባድ 

ነገር ግን ጠቃሚ ትምህርቶችን ተማርን–ከዛ ውስጥም ትንሽ ያልሆነውን 

የመታዘዝን ጥቅምን ተማርን” (“ታዛዥነት በረከትን ያመጣል” Liahona፣ 

2013 ግንቦት 2013 (እ.አ.አ) 89–90 ተመልከቱ።)

ልክ እንደ ፕሬዝዳንት ሞንሰን ከባድ በሆነ መንገድ ስለ ታዛዥነት 

ትምህርት የተማራችሁበት መንገድ አለ? ለወደፈት እራሳችሁን በታዛዥነት 

ደና ለማድረግ ምን አይነት ግቦችን ልታስቀምጡ ትችላላችሁ?

ልጆች

ትክክለኛውን ምረጥ

ትክክለኛውን መምረጥ ወደ ሰማይ አባታችን እና ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ያቀርበናል። ደህና እና ደስተኞች እንድንሆን ያግዘናል። ትክክለኛውን 

መምረጥ የምትችሉባቸው መንገዶች ላይ ክብ አድርጉ።

ትምህርት ቤት ውስጥ ማታለል

ቅዱስ መጻህፍትን አንብቡ

ቤተክርስቲያን ሂዱ

ጥሩ ጨዋታዎችን መጫወት

ከእህት ወንድሞቻችሁ ጋር መጣላት

ሌሎችን ማገልገል
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“በህፃናት መዝሙር ላይ ያለው ቃል 
‘ቤተሰብ ከእግዚአብሔር ነው’. . . 

ንፁህ ትምህርትን ያስታውሰናል” በማለት 
የአጠቃላይ የሴቶች መረዳጃ አመራር ውስጥ 
አንደኛ አማካሪዋ ካሮል ኤም ስቴፈንስ 
ተናገረች። “ቤተሰብ ከእግዚአብሔር 
መሆኑን ብቻ ሳይሆን የምንማረው ነገር ግን 
እያንዳንዳችን የእግዚአብሔር ቤተሰብ አካል 
እንደሆንን ነው። 

“. . . የአባታችን እቅድ ለልጆቹ የፍቅር 
እቅድ ነው። እቅዱ ልጆቹን አንድ ማድረግ 
ቤተሰቡን ከእርሱ ጋር ማድረግ ነው።” 

ሽማግሌ ኤል. ቶም ፔሪ (1922- 2015) 
የአስራሁለቱ ሐዋሪያት ጉባኤ አባል እንዲህ 
አሉ፤ “እኛ ጠንካራ ባህላዊ ቤተሰብ  
ለጠንካራ ማሀበረሰብ፣ ለፀና ኢኮኖሚ እና 
ለጠንካራ ባህል መሰረታዊ ክፍል መሆኑን 
ብቻ ሳይሆን የምናምው ነገር ግን  
ለዘላማዊነት እና ለእግዚአብሔር መንግስት 
እና አስተዳደር መሰረታዊ አካል ነው።

“የመንግስተ ሰማያት መሰረት እና 
መንግስት የሚገነባው በቤተሰብ ዙሪያ ላይ 
እንደሆነ እናምናለን።” 

ሁሉም ሰው የትዳር ሁኔታቸው ወይም 
የልጆቻቸው ቁጥር ብዛት ምንም ቢሆንም 

ቤተሰብ በእግዚአብሔር የተሾመ ነው

በቤተሰብ አዋጅ ውስጥ የተገለፀውን የጌታን 
እቅድ ተከላካዮች መሆን ይችላሉ። የጌታ 
እቅድ ከሆነ የኛም እቅድ መሆን አለበት። 3

ተጨማሪ ቅዱስ መጻህፍቶች
ትምህርት እና ቃልኪዳን 2፥1–3፤132፥19

የቤተሰብ ትምህርት
የቤተሰብ መንፈሳዊ ትምህርት በፍጥረት 

ላይ፣ በውድቀት እና በክርስቶስ የሀጥያት 
ክፍያ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ የቀድሞው 
አጠቃላይ የሴቶች መረዳጃ ፕሬዝዳንት 
የነበረቸው እህት ጁሊያ ቢ. ቤክ ስትል 
አስተምራለች፥

“የምድር መፈጠር ቤተሰብ መኖር 
የሚችልበት ቦታን አዘጋጀ። ለቤተሰብ 
እኩል አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ወንድን እና 
ሴትን እግዚአብሔር ፈጠረ። አዳም እና 
ሔዋን እንዲታተሙና ዘላለማዊ ቤተሰብን 
እንዲመሰርቱ የእግዚአብሔር እቅድ ነበር።

“ውድቀቱ ወንድ እና ሴት ልጆች 
እንዲኖራቸው አስችሏል

“የኢየሱስ ክርስቶስ የሀጥያት ክፍያ 
ቤተሰብ አንድ ላይ ለዘላለም እንዲታተሙ 
ያስችላል። ቤተሰብ ዘላለማዊ እድገት እና 

ፍጽምና የኢየሱስ ያደርጋል። የደስታ 
እቅድ እንዲሁም የደህንነት እቅድ ተብሎ 
የሚጠራው ለቤተሰብ የተሰራ እቅድ 
ነው። 

“ይህ ነበር የክርስቶስ ትምህርት።  
…ያለቤተሰብ እቅድ የለም፣ ለእዚህ 
ህይወትም ምክንያት አይኖርም።” 4

ማስታወሻዎች
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ለምን ያሳስባል/ያስፈልጋል፣” Liahona፣ ግንቦት 
2015 (እ.አ.አ)፣ 41።

3. ቦኒኤ ኤል. ኦስካርሰን፣ “Defenders of the 
Family Proclamation፣” Liahona፣ ግንቦት 
2015 (እ.አ.አ)፣ 15።

4. ጁሉ ቢ. ቤክ፣ “ስለ ቤተሰብ ትምህርት ማስተማር፣” 
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በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ መነሳሳትን 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
ጊዜአዊ እና ዘለአለማዊ ቤተሰብ ለምን 
በጣም አስፈላጊ ሆነ?


