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ነቢዩ ሞሮኒ የመፅሐፈ ሞርሞንን የመጨረሻ ቃላት በወርቃማ 
ሰሌዳዎች ላይ ሲቀርፅ ከእኔ ጋር በአዕምሮዋችሁ ለማየት 
ትችላላችሁን? ብቻውን ነበር። ሀገሩ፣ ህዝቡ፣ እና ቤተሰቡ ሲወድቁ 

አይቷል። ምድሩም “በሙሉ የማያቋርጥ” ጦርነት ላይ ነበር (ሞርሞን 
8፥8)። ግን ተስፋ ነበረው፣ ቀናችንን አይቷልና! ለመጻፍ ከሚችላቸው 
ነገሮች ሁሉ፣ እኛ እንድናስታውስ ጋበዘን (መሮኒ 10፥3)።

ፕሬዘደንት ስፔንሰር ደብሊው. ኪምባል [1895–1985 (እ.አ.አ)] 
ማስታወስ በመዝገብ ቃላት ውስጥ ከሚገኙት ውስጥ በጣም አስፈላጊቃል 
ነው ብለው ማስተማር ይወዱ ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን 
ስለገባን፣ እንዲህ አሉ፣ “ከሁሉም በላይ የሚያስፈልገን ማስታወስ ነው።” 1

በቅዱስ መጻህፍት ውስጥ በሙሉ አስታውሱ የሚለውን ቃል 
ለማግኘት ትችላላችሁ። ኔፊ ወንድሞቹን ሲገስፅ፣ በብዛት የጌታን ቃል 
እንዲያስታውሱ እና እግዚአብሔር ቅድመ አባቶቻቸው እንዴት እንዳዳነ 
እንዲያስታውሱ ይጋብዛቸዋል ( 1 ኔፊ 15፥11፣ 25 ፤ 17፥40)።

ከሁሉም ታላቅ ከነበረው ስብከት ውስጥ፣ ንጉስ ቢንያም አስታውሱ 
የሚለውን ቃል ለሰባት ጊዜ ተጠቀመበት። ህዝቡ “የእግዚአብሔርን 
ታላቅነት እናም [ለእነርሱ ያለውን] የእርሱን ጥሩነትና ትዕግስት” 
ያስታውሱ ዘንድ ተስፋ ነበረውሞዛያ 4፥11፤ ደግሞም 2፥41፤ 4፥28፣ 
30፤ 5፥11–12 ተመልከቱ)።

ጌታ ቅዱስ ቁርባንን ሲመሰርት፣ደቀ መዛሙርቱ የእርሱን መስዋዕት 
“በማስታወስ” ምልክቱን እንዲወስዱ ጋበዛቸው (ሉቃስ 22፥19)። 
እኔ እና እናንተ በምናዳምጣቸው እያንዳንዱ የቅዱስ ቁርባን ጸሎቶች 
ውስጥ፣ሁልጊዜ የሚለው ቃል አስታውሱ ከሚለው ቃል በፊት 
ይመጣል ( ት. እና ቃ. 20፥77፣ 79)።

መልእክቴም እንድናስታውስ ግብዣ፣ እንዲሁም ልመና 
ነው። የቅዱስ ቁርባን የተቀደሰ ምልክትን ስትቀበሉ ለማስታውስ 

የምትችሏቸው ሶስት ሀሳቦች የሚቀጥሉት ናቸው። ለእኔ እንደነበሩ፣ 
ለእናንተም የሚረዷችሁ እንዲሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ።

ኢየሱስ ክርስቶስን አስታውሱ።

መጀምሪያ፣ አዳኝን አስታውሱ። እርሱ በምድር ላይ እያለ ማን 
እንደነበረ፣ ከሌሎች ጋር እንዴት እንደተነጋገረ፣ እና በስራው እንዴት 
ደግነት እንዳሳየ አስታውሱ። ከማን ጋር ጊዜውን እንዳሳለፈ እና ምን 
እንዳስተማረ አስታውሱ። አዳኝ “መልካም እያደረገ ዞረ” (የሐዋሪያት ስራ 
10፥38)። ህሙማንን ጎበኘ። የአባቱን ፍላጎት ለመፈጸም የወሰነ ነበረ።

ከሁሉም በላይ፣ ለእኛ ባለው ታላቅ ፍቅር፣ የእኛን ኃጢያት እድፍ 
ለማውጣት ታላቅ ዋጋ እንደከፈለ ለማስታወስ እንችላለን። እርሱን 
ስናስታውስም፣ እርሱን ለመከተል ያለን ፍላጎት ያድጋል። በተጨማሪም 
ደግ፣ ምህረት ሰጪ፣ እና የእግዚአብሔርን መሻት ለመፈለግ እናም 
ለማከናወን በተጨማሪ ፈቃደኞች ለመሆን እንፈልጋለን።

ምን የተሻለ ለማድረግ እንደሚያስፈልጋችሁ አስታውሱ።

አዳኝን—የእርሱን ንጹነት እና ፍጹምነት—የእኛን እንከንነት እና 
ፍጹም አለመሆን ጋር ካለማነጻጸር ለማሰብ አስቸጋሪ ነው። ትእዛዛቱን 
ለማክበር ቃል ኪዳኖች ገብተናል፣ ነገር ግን ከዚህ ከፍተኛ መሰረት 
በብዛት የወደቅን ነን። ነግር ግን አዳኝ ይህ እንደሚሆን አውቋል፣ 
ለዚህም ነው የቅዱስ ቁርባን ስርዓት የሰጠን።

ቅዱስ ቁርባን የብሉይ ኪዳን መስዋዕት ከማቅረብ ድርጊት 
ጋር መጀመሪያ አለው፣ ይህም ኃጢያትን መናዘዝ ይጨምራል ( 
ዘሌዋውያን 5፥5 ተመልከቱ)። እንስሳትን የምንሰዋ አይደለንም፣ ነገር 
ግን ኃጢያቶቻችንን ለማስወገድ እንችላለን። ቅዱሳት መጻህፍት ይህን 
መስዋዕት “የተሰበረ ልብ እና የተዋረደ መንፈስ” (3 ኔፊ 9) ብለው 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  የ ካ ቲ ት  2 0 1 8  ( እ . አ . አ )

ሁሌም እርሱን  
አስታውሱት

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ
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ይጠሩታል። ወደ ቅዱስ ቁርባን ንስሀ በሚገባ ልብ ኑ (ት. እና ቃ. 59፥12፤ 
42 ሞሮኒ 6፥2) ተመልከቱ ይህን ስታደርጉ፣ ለኃጢያቶቻችሁ ምህረትን 
ታገኛላችሁ እናም ወደ እግዚአብሔር ከሚመራው መንገድ አትወጡም።

እድገታችሁን አስታውሱ

በቅዱስ ቁርባን ስርዓት ጊዜ ህይወታችሁን ስተፈትሹ፣ ሀሳባችሁ 
ስህተት ባደረጋችሁት ነገሮች ብቻ ላይ ሳይሆን ደግሞም በትክክል 
ስላደረጋችሁትም፣ እንዲሁም የሰማይ አባት እና አዳኝ በእናንተ 
የተደሰቱበት የተሰማችሁ ጊዜዎች ላይ ሀሳቦቻችሁ እንዲያተኩሩ 
አድርጉ። በቅዱስ ቁርባን ጊዜ እግዚአብሔር እነዚህ ነገሮች 
እንዲታያችሁ ለመጠየቅ ጊዜ ውሰዱ። ይህን ካደረጋችሁ፣ ስሜት 
እንደሚኖራችሁ ቃል እገባለሁ። ተስፋ ይሰማችኋል።

ይህን ሳደርግ፣ እኔ ከፍጹምነት የራቅሁኝ ብሆንም፣ ዛሬ ትላንትና 
ከነበርኩት የተሻልኩኝ እንደሆንኩ መንፈስ ማረጋገጫ ይሰፍጥኛል። እና 
ይህም፣ በአዳኝ ምክንያት ነገ እንደሚሻለኝም ልበ ሙሉ ነኝ።

ሁልጊዜ ረጅም ጊዜ ነው፣ እናም የትኩረት ጥረት ያስፈልገዋል። 
ከተሞክሮ በአንድ ነገር ላይ በህሊና ለማተኮር እንዴት ከባድ እንደሆነ 
ታውቃላችሁ። ነገር ግን እርሱን ለማስታወስ የገባችሁትን ቃል ኪዳን 
ለመጠበቅ በደንብ ብትችሉም፣ እርሱ ሁልጊዜም ያስታውሳችኋል።

አዳኝ ፈተናዎቻችሁን ያውቃል። የህይወት ችግር በእናንተ ላይ እንደ 
ሸከም ሲሆን ምን እንደሚሰማችሁ ያውቃል። “[እናንተም] ሁልጊዜ 
መንፈሱ [ከእናንተ] ጋር ይሆን ዘንድ፣” (ት. እና ቃ. 20፥77፤ ትኩረት 
ተጨምሮበታል) እርሱን ሁል ጊዜ በማስታወስ እና እርሱን በመታዘዝ 
የሚመጡት በረከቶችን እንዴት በፍጥነት እንደምትፈልጉም ያውቃል።

ስለዚህ፣ ወደ ቅዱስ ቁርባን ጠረጴዛ በየሳምንቱ፣ እንደገና በእርሱ 
ፊት ሁልጊዜ እንደምታስታውሱት ለመመስከር እድል እየሰጣችሁ፣ 
እንኳን ደህና መጣችሁ ይላችኋል።

ማስታወሻ
1. ስፔንሰር ደብሊው. ኪምባል፣ “Circles of Exaltation” [ለቤተክርስቲያኗ የሀይማኖት 

አስተማሪዎች የተሰጠ ንግግር፣ ሰኔ 28፣ 1968 (እ.አ.አ)]፣ 5።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ህይወት የሚበጠበጥ ሊሆን ይችላል እና አዳኛችን ኢየሱስ ክርስቶስን 

ሁልጊዜም ለማስታወስ አስቸጋሪ ያደርገዋል። ይህም ቢሆን፣ ቅዱስ ቁርባን 

በየሳምንቱ በእርሱ ህይወት እና ትምህርቶች ላይ እንድናሰላስል ልዩ ጊዜ 

ይሰጠናል። በቤት ለቤት ከምታስተምሯቸው ጋር፣ እነዚህን ጸጥተኛ 

ጊዜዎች እንደምትጠቀሙባቸው አስቡበት፣ እናም በአዳኝ ላይ በተጨማሪ 

የምታተኩሩበትን ለማሳደግ ተወያዩበት። እነዚህን ጊዜዎች በግል ለማሻሻል 

ለማድረግ በምትችሉባቸው ላይ ለማተኮር እንዴት ትችላላችሁ? በየሳምንቱ 

እድገታችሁን የማስታወስ ዋጋ ምንድን ነው?

ወጣቶች

የሚታወሱ ሶስት ነገሮች

 ማስታወስ የሚለው ቃል በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ በብዙ ቁጥር ይገኛሉ። 

ኔፊ ወንድሞቹ እግዚአብሔር ቅድመ አያቶቻቸውን እንዴት እንዳዳነ 

እንዲያስታውሱ አበረታታቸው። ንጉስ ቢንያም ህዝቡ የእግዚአብሔርን 

ታላቅነት እንዲያስታውሱ ጠየቃቸው። እናም ሞሮኒ መሪዎቹ ጌታ እንዴት 

ምህረተኛ እንደነበር እንዲያስታውሱ መመሪያ ሰጣቸው።

አዳኝን ማስታወስ አስፈላጊ ነው—ቅዱስ ቁርባንን በምንወስድበት 

ጊዜ ሁሉ እንድናስታውሰው ቃል ኪዳን ገብተናል። ፕሬዘደንት አይሪንግ 

እነዚህን ሶስት ነገሮች በቅዱስ ቁርባን ጊዜ እንድናስታውስ ጋብዘውናል፥

1. ኢየሱስ ክርስቶስን አስታውሱ፥ አዳኝ እንዴት እንዳገለገለ እና ለሌሎች 

ያለውን ፍቅር እንደሚያሳይ በቅዱስ መጻህፍት ውስጥ አንብቡ። ፍቅሩ 

እንዴት ይሰማችኋል? አዳኝ እንደሚያደርገው ለማገልገል እና ወደሌሎች 

ፍቅር ማሳየት እንዴት ትችላላችሁ?

2 ምን የተሻለ ማድረግ እንደሚያስፈልጋችሁ አስታውሱ፥ ስላለፈው 

ሳምንት ንስሀ በሚገባ ልብ አስተዋሉ። ለመቀየር የምትችሉትን አንድ ነገር 

ምረጡ፣ እናም ያን ማሻሻያ እንዴት እንደምታደርጉት ጻፉ። እቅዳችሁን 

ሁልጊዜ ለማየት በምትችሉበት ቦታ አስቀምጡት።

3 እድገታችሁን አስታውሱ፥ እግዚአብሔር የምታደርጉትን መልካም 

እድገት ለማየት እንዲረዳችሁ ጠይቁት። ስሜታችሁን መዝግቡ።

ፍጹም አይደለንም፣ ነገር ግን አዳኝ ያን ያውቃል። ለዚህነው 

እንድናስታውሰው የሚጠይቀን። እርሱን ማስታወስ ተስፋ ይሰጠናል 

እናም ለመሻሻል እንድንፈልግ ይረዳናል። እርሱን በማናስታውስበት 

ጊዜም፣ ፕሬዘደንት አይሪንግ እንዲህ ብለዋል፣ “እርሱ ሁልጊዜም 

ያስታውሳችኋል።”

“ጌታ … ምን ያህል መሐሪ አንደሆነ [አስታውሱ]” 

 (ሞሮን 10፥3)።.

ልጆች

ኢየሱስን ማስታወስ

ቅዱሳት መጻህፍት ኢየሱስ ክርስቶስን ማስታወስ እንደሚያስፈልገን 

ያስተምራሉ። ያም ማለት ስለእርሱ በብዛት ማሰብ እና የእርሱን ምሳሌ 

መከተል ይገባናል ማለት ነው!

የኢየሱስን ስዕል ሁልጊዜ በምታዩበት ቦታ ላይ አስቀምጡ።

እናም ሁልጊዜም የምታስታውሱኝ ከሆነ መንፈሴ ከእናንተ ጋር 

ይሆናል” (3 ኔፊ 18፥11)።
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ሪታ ጀፕሰን እና የሴቶች የቤት ለቤት 
ጉብኝት አስተማሪዋ እርስ በራስ 

ሲጎበኙና የወንጌል መርሆችን ሲካፈሉ 
መልካም ጓደኛዎች ሆኑ። ነገር ግን የእነርሱ 
ጉብኝት ደግሞም የቃል ጨዋታዎችን አብሮ 
መጫወትን ያካትታል። ይህም ሪታ ስለሴቶች 
የቤት ለቤት ጉብኝት አስተማሪዋ የምትወደው 
ነገር ነበር ምክንያቱም ጓደኞች እንደሆኑ 
ስለምታውቅ እና የምትጎበኛት “ዝርዝሩን 
ለመቁጠር” ብቻ እንዳልሆነ ስለምታውቅ 
ነበር። እህቶች አብረው ለመንሸራሸር ወይም 
ልጆቹ ሲጫወቱ ሳሉ የአትክልት ስፍራዎችን 
ለማረም አይነት በጉብኝት ለማድረግ 
የሚችሉት ብዙ ነገሮች አሉ።

የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ሸንጎ አባል 
ሽማግሌ ጀፍሪ አር. ሆላንድ እንዳሉት፣ 
“ራሳችሁን ለልጆቹ እንደ ጌታ 
መልእክተኞች ተመልከቱ። በምትኩ 
ቀና የሆነ፣ በወንጌል ላይ ባተኮረ መልኩ 
ለአባላት በማሰብ፣ በርህራሄ መንገዶች 
አንዱ እንዱን በመጠበቅ እና በመንከባከብ፣ 
በተቻለው መንገድ ሁሉ የመንፈሳዊውን 

እርሷን እና ቤተሰቧን እወቁ

እና ጊዜአዊ ፍላጎቶች የሚሟሉበትን ወቅት 
እንደምትመሰርቱ ተስፋ እናደርጋለን።” 1

የእስራኤል ህዝብ ስለዚህ ርዕስ ቀጥተኛ 
መመሪያ ተሰጥቷቸዋል፥ “እናንተ በግብፅ 
ምድር እንግዶች ነበራችሁና ከእናንተ 
ጋር የሚቀመጥ እንግዳ እንደ አገር ልጅ 
ይሁንላችሁ፥ [እርሷንም] እንደ [ራስሽ 
ውደጂ]”(ዘሌዋውያን 19፥34)። በጉብኝት 
የምናስተምራቸው እህቶች አገልግሎትን 
ስንጀምር እንደ “እንግዶች” ሊሆኑ ይችላሉ፣ 
ነገር ግን እርሷን እና ቤተሰቧን ስናውቅ፣ 
የእርስ በራስ “ሸክም ቀላል እንዲሆኑ 
ዘንድ ለመሸከም ፈቃደኞች በመሆን” 
እና “ልባቸው በአንድ ላይ በአንድነትና፣ 
አንዱ ሌላኛውን ባለው ፍቅር እንዲጣበቁ” 
(ሞዛያ 18፥8፣ 21) የማድረግ ፍላጎታችን 
ይጨምራል።

የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 
ፕሬዘደንት ሬይናል ኤል. አቡርቶ በቅርብ 
የተፋታች አዲስ የቤተክርስቲያኗ አባል 
የነበረችበትን ጊዜ ታስታውሳለች። እንዲህም 
አለች፣ “የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት 

አስተማሪ ወደ ቤቴ መጡ፣ እናም ክፍል 
የመሆን የሚያሞቅ ስሜትን እና ፍቅርን 
በልቤ አመጡልኝ።” 2

ይህን አስቡበት
በጉብኝት ከምታስተምሯቸው የእህቶች 
ቤተሰቦች ውስጥ፣ ለማወቅ እና ለማስታወስ 
የሚገባችሁ ምን በቅርብ የሚመጡ 
ድርጊቶች አሉ?

ማስታወሻዎች
1. .ጀፍሪ አር. ሆላንድ፣ “Emissaries to the Church፣” 

Liahona፣ ህዳር 2016 (እ.አ.አ)፣ 62።
2. ሬይናል ኤል. አቡርቶ፣ “What Has Relief Society 

Been for Me?” Brigham Young University 
Women’s Conference፣ ግንቦት 5፣ 2017 (እ.አ.አ)፣ 
LDS .org { 86 }  ። 

© 2018 በ Intellectual Reserve, Inc. መብቶች ሁሉ የተጠበቁ። በዩ.ኤስ.ኤ. ውስጥ የታተመ። እንግሊዘኛ የተፈቀደበት፥ 6/17 (እ.አ.አ)። ትርጉም የተፈቀደበት፥ 6/17 (እ.አ.አ)።  
Visiting Teaching Principles, February 2018 ትርጉም። Amharic 15046 506

የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት ትምህርት እምነቷን ለማጠናከር እና አገልግሎት  
ለመስጠት እንረዳት ዘንድ እያንዳንዷን እህት ስለማወቅ እና ስለማፍቀር ነው።

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ

ማገልገል
የምትጎበኛትን እያንዳንዷን እህትና ቤተሰቧን 
ስታውቁ እና ስታፈቅሩ፣ ለእያንዳንዱ 
መንፈሳዊ እና ጊዜአዊ ፍላጎታቸው እንዴት 
መልስ ለመስጠት እንደምትችሉ ለማወቅ 
የግል መነሳሻዎችን እንቀበላለን።


