
የኢየሱስ ክርስቶስ 
ወንጌልዳግም መመለስ
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እግዚአብሔር አፍቃሪ የሰማይ አባታችሁ ነው።
እግዚአብሔር የሰማይ አባታችሁ ነው። እንደግለሰብ ያውቃችኋል 
እና ሊገባችሁ ከምትችሉት በላይ ያፈቅራችኋል። በእዚህ ህይወት እና 
በዘለአለም ውስጥ ደስተኛ እንድትሆኑ 
ይፈልጋችኋል።

ይህን አላማ ለማሟላት፣ የሰማይ አባት 
የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል * የሚባለውን 
አላማ ሰጠን። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግ 
ዚአብሔ ልጅ ነው፤ የእርሱ ህይወት 
እና ትምህርቶች በእዚህ ህይወት ወደ 
ሰላም እና በዘለአለም ውስጥ ወደ ደስታ 
ይመራሉ። 

ወንጌል ቤተሰቦችን እና ግለሰቦችን ይባርካል።
የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የሚቀበሉትን እና የሚኖሩበትን በሙሉ ይባር 
ካል። ወንጌሉን በቤተሰብ ውስጥ ማስተማር እና መጠቀም ከቦታዎች ሁሉ 
በጣም ጥሩ ከሆኑት አንዱ ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦችን የመሰረተው 
ለጆቹ ደስታን ለማምጣት፣ ትክክለኛ መሰረታዊ መመሪያዎችን በምንፈ 
ቀርበት እንድንማር ለመፍቀድ፣ እና ከሞትን በኋላ ወደ እርሱ ለመመለስ 
ለማዘጋጀት ነው። የቤተሰብ ግንኙነት አንዳንዴ አስቸጋሪ ቢሆንም፣ 
የሰማይ አባት የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርቶች ለመከተል ስንጥር ይባርከ 
ናል። እነዚህ ትምህርቶች ቤተሰቦቻችንን ለምጠናከር ይረዱናል።

የሰማይ አባት ወንጌሉን ይገልጻል።
እንደ አላማው ክፍል፣ እግዚአብሔር እንደ አዳም፣ ኖኅ፣ አብርሐም፣ እና 
ሙሴ አይነት ነቢያትን ይመርጣል። ነቢያት

• ስለእግዚአብሔር ያስተምራሉ እናም የልጁ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ልዩ 
ምስክሮች ናቸው።

• ራዕይን ወይም ከጌታ መመሪያን ይቀበላሉ።

• ወንጌልን ለአለም ያስተምራሉ እናም የእግዚአብሔርን ቃል ይተረጉ 
ማሉ።

የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቤተሰባችሁን ሊያጠናክር ይችላል።

* በቀይ ቀለም ያሉት ቃላት በገጾች 18 እና 19 ውስጥ ተገልጸዋል።

የሰማይ አባታችን እናንተ 
ልትማሯቸውና ልትኖሩባቸው 

የምትችሉትን መለኮታዊ እውነቶች 
መልሶ አምጥቷል —በዳግም 

መልሷል—። እነዚህ እውነቶች 
ለነቢያት ከመጀመሪያው 
ጀምሮ ተገልጸው ነበር።
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ነቢያት የክህነት ስልጣንን ወይም ለልጆቹ በእግዚአብሔር ስም ለመናገር 
እና ለመስራት ስልጣን ተቀብለዋል። ነቢያትን የሚከተሉ ሰዎች እግዚአ 
ብሔር ቃል የገባቸውን በረከቶች ይቀበላሉ። ወንጌሉን እና የእግዚአብሔን 
ነቢያት የሚያስወግዱ እነዚያን በረከቶች ያጣሉ እናም ከእግዚአብሔርም 
እራሳቸውን ያርቃሉ። ነቢያትን የሚያስወግዱ እና እግዚአብሔርን ለመከ 
ተል የወሰኑበትን የሚተዉት ክህደትበሚባለው ሁኔታ ውስጥ ናቸው።

ምንም እንኳን ብዙዎቹ ልጆቹ እርሱን 
እና ነቢያቱን ደጋግመው ቢያስወግዱም፣ 
የሰማይ አባት ልጆቹን ማፍቀር ቀጥሏል። 
አሁን ደስተኛ እንድንሆን እና ከሞትን በኋላ 
ወደ እርሱ እንድንመለስ ዘንድ የሚያስፈል 

ጉንን ነገሮች ሁሉ ሊሰጠን ይፈልጋል። ቅዱሳት መጻህፍት ምንም እንኳን 
ሁልጊዜም የማናዳምጥ ብንሆንም፣ እግዚአብሔር ወደ ልጆቹ በተደጋጋሚ 
የሚቀርብበትን ንድፍ ገልጸዋል።

• እግዚአብሔር ነቢይን ይመርጣል።

• ነቢያት ወንጌልን ያስተምራል እናም ህዝብን ይመራል።

• እግዚአብሔር ህዝብን ይባርካል።

• ህዝብም ቀስ በቀስ የነቢይን ትምህርቶች ችላ ይላሉ ወይም ታዛዥ አይ 
ሆኑባቸውም። በመጨረሻም ነቢዩን እና የሚያስተምረውን ያስወግዳሉ 
እናም ወደ ክህደት ይገባሉ።

• በክህደት ምክንያት፣ ህዝቦች የወንጌልን እውቀት ያጣሉ። የክህነት 
ስልጣን ከመካከላቸው ይወሰዳል።

• ጊዜው ትክክል ሲሆን እና ህዝቡም እርሱን ለመከተል ሲዘጋጁ፣ እግዚ 
አብሔር ሌላ ነቢይ ይመርጣል፣ የክህነት ስልጣንን እና ቤተክርስቲያኗን 
በዳግም ይመልሳል፣ እና ነቢዩ ወንጌልን እንዲያስተምሩ መመሪያ 
ይሰጣል።

የብሉይ ኪዳን ነቢያት የእግዚአብሔርን ቃላት ፅፈዋል።

* በቀይ ቀለም ያሉት ቃላት በገጾች 18 እና 19 ውስጥ ተገልጸዋል።

ሰዎች ነቢያትን ሲያስወግዱ 
የተገለጹ እውነቶች ይጠፋሉ።
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ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያኑን መሰረተ
ከፍጥረት ጊዜ ጀምሮ፣ የእግዚአብሔር ልጆች የአዳኝ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ዳግም ምፅዓትን እየጠበቁ ናቸው። ቃል እንደገባውም፣ የሰማይ አባት 
ልጁን፣ ኢየሱስ ክርስቶስን፣ ወደ ምድር ከ2 ሺህ አመት በፊት ላከ።

ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም፣ ኃጢያት የለሽ ህይወት ኖረ። ቤተክርስቲያ 
ኑን መሰረተ፣ ወንጌሉን አስተማረ፣ እናም ብዙ ታዕምራቶችን ፈጸመ። 
ጴጥሮስን፣ ያዕቆብን፣ እና ዮሀንስን የሚጨምሩ አስራ ሁለት ወንዶችም 
ሐዋሪያቱ እንዲሆኑ መረጠ። በእርሱ ስም እንዲያስተምሩ እና ቅዱስ እንደ 
ጥምቀት አይነት ስነ ስርዓቶችን 
እንዲፈፅሙ አስተማራቸው እናም 
የክህነት ስልጣን ሰጣቸው።

ኢየሱስ ቤተክርስቲያኑን ሲመሰ 
ርት፣ ከሰማይ አባት መመሪያዎችን 
ተቀበለ። ከእዚያም እርሱም ደቀ 
መዛሙርቱን መመሪያ ሰጠ። ቤተ 
ክርስቲያኑን የሚገነባበት አለት ከእ 
ግዚአብሔር የመጣ ራዕይ እንደነበረ 
ኢየሱስ ተከታዮቹን አስተማረ።

ወደ ህይወቱ መጨረሻ አካባቢ፣ 
ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ለኖሩት 
እና ወደፊት ለሚኖሩት ሰዎች 
ኃጢያት በሙሉ ተሰቃየ እናም ሞተ። ይህም መስዋዕት የኃጢያት ክፍያ  
ይባላል።በስቃዩ፣ በሞቱ፣ እና በትንሳኤው፣  አዳኝ ምህረት እንዲሰጠን 
እንድንችል አደረገ። በእርሱ እምነት ያላቸው፣ ንስሀ የሚገቡ፣ እና 
ትእዛዛቱን የሚያከብሩ ለኃጢያት ስርየት ያገኛሉ እናም በሰላምና በደስታ 
ይሞላሉ።

ከትንሳኤው በኋላ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋሪያቱን በራዕይ መራ። መፅሐፍ 
ቅዱስ ቤተክርስቲያኑን በመምራት የቀጠለበትን ብዙ መንገዶች መዝግቧል 
(ስራ 10; ራዕይ 1:1 ተመልከቱ)። እንደዚህም  ነው የኢየሱስ ክርስቶስ 
ቤተክርስቲያን በሰዎች ሳይሆን በእግዚአብሔር የተመራችው።

ኢየሱስ የክህነት ስልጣኑን ለሐዋሪያቱ ሰጠ።

* በቀይ ቀለም ያሉት ቃላት በገጾች 18 እና 19 ውስጥ ተገልጸዋል።

ኢየሱስ ክርስቶስ 
ቤተክርስቲያኑን አደራጀ።

•	ሐዋሪያትን	ጠራ	እናም	ሾመ።

•	ለእነርሱም	እንዲያስተምሩና	እን 
ዲጠምቁ	ስልጣን	ሰጣቸው።	ይህም	
ስልጣን	የክህነት	ስልጣን	ይባላል።

•	ከሞቱና	ከትንሳኤው	በኋላ፣	ነቢያቱን	
በራዕይ መምራት ቀጠለ።
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ታላቁ ክህደት
ከኢየሱስ ክርስቶስ ሞት በኋላ፣ ክፉ ሰዎች ብዙዎቹን የቤተክርስቲያን 
አባላታዳደዱ እናም ገደሉ። ሌሎች የቤተክርስቲያን አባላት በኢየሱስ 
ክርስቶስ እና በሐዋሪያቱ ከተማሩት መሰረታዊ መመሪያዎች ፈቀቅ 

ብለው ሄዱ። ሐዋሪያት ተገደሉ፣ እናም 
ቤተክርስቲያኑን የመምራትና ለእርሷም 
ራዕይ ለመቀበል ከሚያስችሉት ቁልፎች 
በተጨማሪ የክህነት ስልጣን ከምድር 
ተወሰደ። ቤተክርስቲያኗ በክህነት 
ስልጣን ስላልተመራች፣ በቤተክርስቲ 

ኢያኑ ትምህርቶች ውስጥ ስህተቶች ገቡ። ጥሩ ሰዎች እና ብዙ እውነቶች 
ቀርተው ነበር፣ ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ተመስርቶ የነበረው ወንጌል 
ጠፋ። ይህም ጊዜ ታላቁ ክህደት ይባላል።

ይህም ክህደት የሚያስተምሩት የማይስማማ ብዙ ቤተክርስቲያናት 
የመመስረት ውጤታ ነበረው። በዚህ ጊዜም፣ ብሱ ሰዎች እውነትን ፈለጉ፣ 
ነገር ግን ይህን ለማግኘት አልቻሉም ነበር። ብዙ ሰዎች በእግዚአብሔር 
እና በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ እና እውነትን ለመረዳት እና ለማስተማር 
ይጥሩ ነበር፣ ነገር ግን ሙሉ ወንጌል ወይም የክህነት ስልጣን አልነበራ 
ቸውም። በዚህም ምክንያት፣ ከተቀየሩት ከክርስቶስ ወንጌል በተጨማሪ 
ሰዎች የወደፊት ትውልዶች አሳልፈው በሰጧቸው ተጽዕኖ ሲኖርባቸው፣ 
እያንዳንዱ ትውልድ የክህደት ሁኔታን ወረሱ።

እንደ ማርቲን ሉተር እና ጆን ካልቭን አይነት የተነሳሱ ሰዎች ስነስርዓ 
ቶች እና ትምህርቶች እንደተቀየሩና እንደጠፉ አውቀው ነበር። አባላት 
የነበሩባቸውን ቤተክርስቲያኖች ለማሻሻል ጣሩ። ያለ ክህነት ስልጣን ግን 
የክርስቶስ ወንጌል በመጀመሪያ ወደነበረበት እንደገና ለመመለስ አልተቻ 
ለም። በዳግም መመለስ አስፈላጊ ነበር።

* በቀይ ቀለም ያሉት ቃላት በገጾች 18 እና 19 ውስጥ ተገልጸዋል።

በኢየሱስ ክርስቶስ 
ሐዋሪያት	ሞት፣	እውነት	
እንደገናም ጠፍቶ ነበር።
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እግዚአብሔር ክህደት እንደሚኖር አውቆ 

ነበር።	በብሉይ	ኪዳን	ነቢይ	በኩል	እንዲህ	አለ፥

“እነሆ፥	በምድር	ላይ	ራብን	የምሰድድበት	

ዘመን	ይመጣል፥	ይላል	ጌታ	እግዚአብሔር፤	

እርሱም የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማት 

እንጂ እንጀራን ከመራብና ውኃን ከመጠማት 

አይደለም።

“ከባሕርም	እስከ	ባሕር	ድረስ፥	ከሰሜንም	እስከ	

ምሥራቅ	ድረስ	ይቅበዘበዛሉ፤	የእግዚአብሔርን	

ቃል	ለመሻት	ይርዋርዋጣሉ፥	አያገኙትምም።”

 አሞፅ 8:11–12
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የወንጌል ዳግም መመልስ
በ1820 (እ.አ.አ)፣ በታሪክ እንዳደረገው፣ የሰማይ አባት ወንጌልን እና 
የክህነት ስልጣንን በምድር በዳግም ለመመለስ ነቢይ መረጠ። የእዚያም 
ነቢይ ስም ጆሴፍ ስሚዝ ነበር። በወጣትነቱ፣ ጆሴፍ በአካባቢው ባሉ 
ብዙ ቤተክርስቲያኖች መካከል ባለው ልዩነት  ተምታትቶ እና የትኛው 
ቤተክርስቲያን እውነት እንደሆነ ለማወቅ 
ፈልጎ ነበር። ጥበብ እንደሌልው በማወቅ፣ 
በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ “ከእናንተ ግን 
ማንም ጥበብ ቢጎድለው፥ ሳይነቅፍ በል 
ግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን 
ይለምን፥ ለእርሱም ይሰጠዋል” የሚለውን 
ምክር ተከተለ (ያዕቆብ 1:5)።

ጆሴፍ ስሚዝ እግዚአብሔርን ምን ማድረግ 
እንደሚገባው ለመጠየቅ ወሰነ። ጆሴፍ 
እውነትን ለማወቅ ሲጸልይ፣ የሰማይ አባት 
እና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ መጡ። 
ኢየሱስ ጆሴፍ “ሁሉም ስህተተኞች” ስለሆኑ 
እና ““በአፉ ወደ እኔ ለይቀርባሉ፣ ሐልባ 
ቸው ግን ከእኔ የራቀ ነው፣ የሰው መትእዛዛት 
የሆነ ትምህርት እያስተማሩ፣ ሠየአምልኮት 
መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል”  በማ 
ለት ከማንኛቸውም ቤተክርስቲያናት አባል 
እንዳይሆን ነገረው(ጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ 
1:19)።

እግዚአብሔር በአዳም፣ በኖኅ፣ በሙሴ፣ 
እና በሌሎች ነቢያት እንዳደረገው፣ በእርሱ 
በሙል የወንጌል ሟት በዳግም የሚመለስበት 
ነቢይ እንዲሆን ጆሴፍ ስሚዝን ጠራው።

ጆሴፍ ስሚዝ የሰማይ አባትን 
እና ኢየሱስ ክርስቶስን አየ። 
ስለዚህ	አጋጣሚ	እንዲህ	አለ፥

“ከፀሀይ	በላይ	የደመቀ	
የብርሀን	አምድ	ከራሴ	በላይ	
አየሁ፣	በእኔ	ላይ	እስኪያ 
ርፍ	ድረስ	ይህም	በቀስታ	
ወደእኔ	ወረደ። . . .

“ብርሀኑም	በእኔ	ላይ	ባበራም	
ጊዜ ብርሀናቸውና ክብራቸው 
የሚገለጽበት	ሁሉ	ብቁ	ያልሆነ	
ሁለት	ሰዎች	በአየር	ከእኔ	በላይ	
ቆመው	አየሁ።	አንዱም	ስሜን	
በመጥራት	እና	ወደሌላው	
በማስመልከት	አናገረኝ—

ይህ ውድ ልጄ ነው። 
አድምጠው!”

ጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ 1፧16–17

ዳግም መመለስበሚለው ፊልም እንደሚታየው፣ ሰማይ አባት እና ኢየሱስ ክርስቶስ ለጆሴፍ ስሚዝ ታዩ።
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የክህነት ስልጣን ዳግም መመለስ
በ1829 (እ.አ.አ)፣ ጆሴፍ ስሚዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋሪያቱ የሰጠው የክህነት 
ስልጣንን ተቀበለ። ኢየሱስን የጠመቀው መጥምቁ ዮሀንስ ወደ ጆሴፍ ስሚዝ 
መጣ እናም እርሱንም በአሮናዊ የክህነት ስልጣን ወይም በታናሹ የክህነት ስልጣን 
ሾመው። ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ እና ዮሀንስ (የኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ ሐዋ 
ሪያት) በኋላም ወደ ጆሴፍ ስሚዝ መጡ እናም እርሱን በመልከ ጼዴቅ የክህነት 
ስልጣን፣ ወይም በታላቁ የክህነት ስልጣን ሾሙት።

የክህነት ስልጣንን ከተቀበለ በኋላ፣ ጆሴፍ ስሚዝ የኢየሱስ ክርስቶስ 
ቤተክርስቲያንን እንደገና በምድር ላይ እንዲመሰርት መመሪያ ተሰጠው። 
በእርሱም በኩል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና አስራ ሁለት ሐዋሪያትን 
ጠራ።

ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሳኤ በኋላ ሐዋሪያቱን 
በራዕይ እንደመራ፣ ዛሬ ቤተክርስቲያኑን 
በህያው ነቢያት እና ሐዋሪያት በመምራት 
ቀጥሏል። የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ 
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ፕሬዘደንት ዛሬ የተ 
መረጠ የእግዚአብሔር ነቢይ ነው። እርሱ፣ 
አማካሪዎቹ፣ እና አስራ ሁለቱ ሐዋሪያት 
የድሮ ጊዜ ነቢያት እና ሐዋሪያት በሙሉ 

የነበራቸው የክህነት ስልጣን አላቸው። እነዚህ ሰዎች ነቢያት፣ ባለራዕይ፣ 
እና ገላጮች ናቸው።

የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋሪያት ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ እና ዮሀንስ የመልከ ጼዴቅ የክህነት ስልጣንን ለጆሴፍ 
ስሚዝ ሰጡ።

ኢየሱስ	ክርስቶስ	መጥምቁ	
ዮሀንስን እና ከእዚያም 

ሶስቱን	ሐዋሪያቱን	ለጆሴፍ	
ስሚዝ	የክህነት	ስልጣን	

ለመስጠት	ላከ።

* በቀይ ቀለም ያሉት ቃላት በገጾች 18 እና 19 ውስጥ ተገልጸዋል።
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በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ እንደተመዘገበው ኢየሱስ ክርስቶስ አሜሪካዎችን ገበኘ።

መፅሐፈ ሞርሞን
እንደ ወንጌል ዳግም መመለስ ክፍል፣ እግዚአብሔር መፅሐፈ ሞር 
ሞን፥ ሌላኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክርነትን አመጣ። በእግዚአብሔር 
ሀይል፣ ጆሴፍ ስሚዝ በወርቅ ሰሌዳዎች ላይ 
ከተጻፈውን የጥንት መዝገብ ይህን መፅሐፍ 
ተረጎመ። መፅሐፈ ሞርሞን “እግዚአብ 
ሔር በጥንት በአሜሪካ ከኖሩት ህዝቦች ጋር 
ያደረጋቸው ነገሮች መዝገብ ነው፣ እናም 
ዘለዓለማዊ የሆነውን የወንጌል ሙላት የያዘ 
ነው” (የመፅሐፈ ሞርሞን መግቢያ)።

መፅሐፈ ሞርሞን የኢየሱስ ክርስቶስ ሀይለኛ 
ምስክር ነው። በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉት 
በተጨማሪ፣ የእርሱን ትምህርቶች እንዲገባን 
ይረዳናል።

መፅሐፈ ሞርሞን ወንጌሉ በጆሴፍ ስሚዝ 
በዳግም እንደተመለሰ የሚያሳምን መረጃ 
ነው። መፅሐፈ ሞርሞን እውነት እንደሆነ 
ለእራሳችሁ ለማወቅ ትችላላችሁ። ይህን 
እውቀት ለማግኘት፣ ይህን ማንበብ፣ መልዕ 
ክቱን ማሰላሰል፣ እና ይህም እውነት እንደሆነ 
ለማወቅ ፍላጎት እንዲኖራችሁ ያስፈልጋች 
ኋል። ይህ ቃሉ እንደሆነ ለማረጋገጥ የሰማይ 
አባትን መጠየቅ አለባችሁ። ይህን ስታደርጉ፣ 
በመንፈስ ቅዱስ በኩል ይህ እውነት እንደሆነ ይገልፅላችኋል።

መፅሐፈ ሞርሞን እውነት እንደሆነ ስታውቁ፣ በመንፈስ ቅዱስ ጆሴፍ 
ስሚዝ የእግዚአብሔር ነቢይ እንደሆነ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በእርሱ 
በኩል በዳግም እንደተመለሰ፣ እናም የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክር 
ስቶስ ቤተክርስቲያን በነብይ እና ሐዋሪያት ዛሬም እንደምትመራ ለማወቅ 
ትችላላችሁ።

መፅሐፈ	ሞርሞንን	
ካነበባችሁና ስለእዚህ 
ከጸለያችሁ	የወንጌል	

መልእክተኞቹ ያስተማሩት 
እውነት እንደሆነ ለማወቅ 

ትችላላችሁ።

“በቅን	ልባችሁ፤	ከእው 
ነተኛ	ፍላጎት፣	በክርስቶስ	
አምናችሁ ከጠየቃችሁት 
በመንፈስ	ቅዱስ	ኃይል	

እውነቱን	ይገልፅላችኋል።

“እናም	በመንፈስ	ቅዱስ	ኃይል	
የሁሉንም ነገር ልእውነታ 
ሀታውቁታላችሁ።”

ሞሮኒ 10፧4–5

* በቀይ ቀለም ያሉት ቃላት በገጾች 18 እና 19 ውስጥ ተገልጸዋል።
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እንዴት ለማወቅ እችላለሁ?
ይህ መልእክት እውነት እንደሆነ ለማወቅ ትችላላችሁ። የሰማይ አባ 
ታችሁን በጸሎት ከጠየቃችሁ፣ መልስ ከእርሱ በመንፈስ ቅዱስ በኩል 

ለመቀበል ትችላላችሁ። መንፈስ ቅዱስ 
የእግዚአብሔር መንፈስ ተብሎ ይጠራል፣ 
እናም ሀላፊነቱም ስለእውነት ምስክር ለመ 
ሆን፣ ወይም ለመመስከር፣ ነው።

ይህ እውቀት ታዕምራታዊ እና ህይወት የሚ 
ቀይር ለመሆን ይችላል፣ ነገር ግን የሚመ 
ጣው በእግዚአብሔር ሀይል አስደናቂ እይታ 
ሳይሆን፣ እንደ ጸጥተኛ ማረጋገጫ ነው። 
መንፈስ ቅዱስ እውነትን የሚያረጋገጠው 
በስሜታ፣ በሀሳቦች፣ እና በማነሳሻዎች ነው። 
በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደምንማረው፣ 
“የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፥ ደስታ፥ ሰላም፥ 
ትዕግሥት፥ ቸርነት፥ በጎነት፥ እምነት፥ 
የውሃት፥ ራስን መግዛት ነው” (ገላትያ 
5:22–23)። በጆሴፍ ስሚዝ በኩል በዳግም 
የተመለሰው የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል 
እውነት እንደሆነ ከመንፈስ ቅዱስ የሚመ 

ጡት እነዚህ ስሜታዎች የግል ራዕዮች ናቸው። ከእዚያም ከተቀበላችሁት 
እውቀት ጋር በስምምነት ለመኖር መምረጥ ያስፈልጋችኋል።

እንዴት	ለመጸለይ	እችላለሁ?

•	የሰማይ	አባታችሁን	በስሙ	
ጥሩ።

•	የልብ	ስሜታችሁን	
(ምስጋናን፣	ጥያቄዎችን፣	
መፅሐፈ	ሞርሞን	እና	
የወንጌል	መልእክተኞች	
ያስተማሯችሁ እውነት 
እንደሆኑ	ማረጋገጫ	መጠየ 
ቅን) ግለጹ።

•	ጸሎትንም	ዝጉ	(“በኢየሱስ	
ክርስቶስ	ስም፣	አሜን”)።

እውነትን በልባዊ ጸሎት ለማወቅ ትችላላችሁ።
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የስያሜዎች ዝርዝር

የአሮናዊ የክህነት ስልጣን ታናሽ የክህነት ስልጣን ይህ የክህነት ስልጣን 
የመጥመቅ ስልጣንን በተጨማሪ የያዘ ነው እናም በብሉይ ኪዳን ውስጥ 
በነበረው አሮን ስም የሚጠራ ነው።

ክህደት ግለሰቦች፣ ቤተክርስቲያን፣ ወይን ሀገሮች በሙሉ የኢየሱስ 
ክርስቶስ ወንጌልን መተዉ ወይም መካዱ። ክህደት የመከፋፈል፣ የመ 
ምታታት፣ እና የክህነት ስልጣን፣ ወይም በእግዚአብሔር ስም የመስራት 
መብት የማጣት ውጤታ አለው።

ሐዋርያ ኢየሱስ በምድር ላይ በሚያገለግልበት ጊዜ የቅርብ ግንኙነት 
እንዲኖራቸው ለመረጣቸውና በስሙ እንዲሰሩ ስልጣን ለሰጣቸው አስራ 
ሁለት ወንዶች የሰጠው ርዕስ። በእዚህ ዘመን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌሎች 
ሰዎችን እንደ ሐዋሪያቱ እንዲያገለግሉ ጠርቷል። እንደ ድሮው ጊዜም፣ 
ሐዋርያ የኢየሱስ ክርስቶስ ልዩ ምስክር ነው እናም ከእርሱ የመጣ ስልጣን 
አለው።

የኃጢያት ክፍያ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንታረቅ ያስቻለን ድርጊት። 
ለኃጢያት መክፈል ለኃጢያት ቅጣትን መሰቃየት ነው፣ በዚህም የኃጢ 
ያት ውጤትን ንስሀ ከገቡት ኃጢያተኞች ላይ ያስነሳል። ለሰው ዘር በሙሉ 
ፍጹም የሆነ የኃጢያት ክፍያ ለማድረግ ችሎታ የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ 
ብቻ ነበር። የኃጢያት ክፍያውም ለኃጢያታችን መሰቃየቱን፣ ደሙን 
ማፍሰስን፣ እና ሞቱንና ትንሳኤውን ያጠቃልላል። በኃጢያት ክፍያ 
ምክንያት፣ ኖረው የነበሩ ሁሉም ሰዎች ከሞት ይነሳሉ። የኃጢያት ክፍያም 
ለኃጢያታችን ይቅርታ የምናገኝበትን እንና ከእግዚአብሔር ለዘለአለም 
የምንኖርበትን መንገድ ሰጥቶናል።

ጥምቀት የኃጢያት ስርየት ለማግኘት አስፈላጊ የሆነ ስራ። በክህነት ስል 
ጣን በኩል በመጠመቅ እና በመረጋገጥ፣ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ 
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አባላት እንሆናለን። ጥምቀት በመሰመጥ ነው፣ 
ይህም የሚጠመቀው ሰው በውሀው ውስጥ በሙሉ ጠልቋል ማለት ነው። 
ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል እና ከእግዚአብሔር ጋር ቃል 
ኪዳን ለመግባት ፈቃደኛ እንደሆንን የሚያሳይ ነው።

ወንጌል በእዚህ ህይወት ሰላም እና በዘለአለም ደስታ እንዲኖረን የሚረዳን 
የሰማይ አባት አላም። ወንጌል የሚያተኩረው በኢየሱስ ክርስቶስ  የኃጢ 
ያት ክፍያ ላይ ነው እናም በእርሱ እምነት እንዲኖረን፣ ንስሀ እንድንገባ፣ 
እንድንጠመቅ፣ መንፈስ ቅዱስን እንድንቀበል፣ እናም እስከመጨረሻም 
እንድንጸና ይጠይቀናል።
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መንፈስ ቅዱስ ደግሞም ይህ ቅዱስ መንፈስ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ 
እና አፅናኝ ተብሎ ይጠራል። ስለሰማይ አባት እና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ 
ክር ነው፣ እናም እውነትን ይገልጻልም ያስተምራልም።

የመልከ ጼዴቅ የክህነት ስልጣን ከፍተኛው ወይም ታላቁ የክህነት ስልጣን። 
ቅዱስ ሊቀ ካህን እና ንጉስ በነበረው፣ በብሉይ ኪዳን ውስጥ በነበረው 
መልከ ጼዴቅ ስም የሚጠራ ነው።

ስነ ስርዓት በክህነት ስልጣን ስር የሚከናወን ቅዱስ፣ መደባዊ ስራ። 
ጥምቀት የእዚህ ምሳሌ ነው።

የክህነት ስልጣን የእግዚአብሔር ስልጣን እና ሀይል። እግዚአብሔር ይህን 
ሀይል ለሰው በእርሱ ስም እንዲሰሩ ይሰጣል። የአሮናዊ የክህነት ስልጣን 
ለጆሴፍ ስሚዝ በዳግም የተመለሰው ኢየሱስን በጠመቀው በመጥምቁ ዮሀ 
ንስ ነበር። የመልከ ጼዴቅ የክህነት ስልጣን በዳግም የተመለሰው ከኢየሱስ 
አስራ ሁለት ሐዋሪያት ሶስቱ በነበሩት በጴጥሮስ፣ በያዕቆብና፣ በዮሀንስ 
ነበር።

ዳግም መመለስ ነገርን እንደነበረ ማድረግ፤ እንገደና መመስረት፤ እንደ 
አዲስ መመለስ። ከምድር እውነት እና ስልጣን ከጠፋ በኋላ፣ ወንጌል 
በነቢዩ ጆሴፍስሚዝ እንደገና ተመልሷል። በዳግም መመለስ ከማሻሻል 
የሚለየው ማሻሻል ማለት የነበረውን ድርጅት ወይም ልምምድ በመጀመ 
ሪያ ወደነበረው ሁኔታ ለመመለስ መቀየር ማለት ነው፣ ይህም ሆኖ በዳግም 
መመለስ ማለት እንደገና መመስረት ወይም በመጀመሪያ የነበረውን 
ድርጅት ወይም ልምምድ በሙሉ ማሳደስ ማለት ነው።

ትንሳኤ ከስጋዊ ሞት በኋላ፣ ነፍስን ፍጹም ከሆነ ከስጋ እና ከአጥንት 
ሰውነት ጋር በድጋሚ ማገናኘት ነው። ኢየኡስ ክርስቶስ ከሞት ለመነሳት 
የመጀመሪያው ነበር።

ራዕይ በእግዚአብሔር እና በልጆቹ መካከል፣ በልምድም በመንፈስ 
ቅዱስ በኩል፣ ግንኙነት ማድረግ። ግለሰቦች የእራሳቸውን ህይወት ለመ 
ምራት ራዕይ እመቀበል ይችላሉ፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር የተመረጡ 
ነቢያት ብቻ ናቸው ለአለም በሙሉ ራዕይን ለመቀበል የሚችሉት። ራዕይ 
ከተለያዩ መንገዶች ይመጣል፣ ነገር ግን በብዙ ጊዜ የሚመጣው በሀሳቦች፣ 
በስሜታዎች፣ እና በሚያነሳሳ ስሜታዎች ነው።

01196_506_Restoration.indd   19 6/19/12   10:50 AM



20

በተጨማሪ የሚጠኑ

የሚቀጥሉት ጥያቄዎች እና ቅዱሳት መጻህፍት በእዚህ እትሞች ውስጥ 
ስለሚገኙት መሰረታዊ መመሪያዎች በተጨማሪ ለመማር እና እንድታሰላ 
ስሏቸው ይረዷችኋል። ዝርዝሩ ኁሉንም የሚሸፍኑ አይደሉም፤ በቅዱ 
ሳት መጻህፍት ውስጥ ያሉ የግርጌ ማስታወሽዎች እና ማጣቀሻዎች ወደ 
ተጨማሪ ፅሁፎች ይመሯችኋል።

እግዚአብሔር የሰማይ አባታችሁነው የሚለው ለእናንተ ምን ትርጉም 
አለው?
ሚልክያስ 2:10 (መፅሀፍ ቅዱስ፣ ብሉይ ኪዳን)
ዕብራውያን 12:9–10 (መፅሀፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)
  
  
 

የነቢይ ሀላፊነት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለነቢያት እንደሚናገር 
ማወቅ ለምን አስፈላጊ ነው?
አሞፅ 3:7 (መፅሀፍ ቅዱስ፣ ብሉይ ኪዳን)
ያዕቆብ 4:4–6 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 124)
  
  
 

የክህነት ባለስልጣን መሆን ማለት ምንደን ነው? አንድ ሰው እንዴት ይህን 
ስልጣን ለመቀበል ይችላል?
ማቴዎስ 10:1 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)
ዮሀንስ 15:16 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)
  
  
 

ስልጣን ሲጠፋ ምን ይሆናል?
አሞፅ 8:11–12 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ ብሉይ ኪዳን)
1 ኔፊ 13:24–29 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገጾች 25–26)
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የኢየሱስ ሐዋሪያት ክህደት እንደሚመጣ አውቀው ነበር?
ስራ 20:28–31 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)
2 ተሰሎንቄ 2:2–3 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)
2 ጢማቴዎስ 4:3– 4 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)
  
  
 

የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በጆሴፍ ስሚዝ በኩል በዳግም መመለሱ 
ለእናንተ ምን ትርኩም አለው?
የነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ምስክርነት (አንስተኛ እትም)
  
  
 

መፅሐፈ ሞርሞን ምንድን ነው? ጆሴፍ ስሚዝ በነቢይነት እንደተጠራ 
እንዴት ይህ ይመሰክራል?
የመፅሐፈ ሞርሞን ርዕስ ገጽ
የመፅሐፈ ሞርሞን መግቢያ
  
  
 

የመንፈስ ቅዱስ ሀላፊነት ምንድን ነው?
አልማ 5:45–47 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 221)
መሮኒ 10:3–5 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 529)
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ከእኛ ጋር አብራችሁ አምልኩ

በዳግም የተመለሰው ወንጌል እንዴት ህይወታች 
ሁን እንደሚባርክ ኑ እና ተመልከቱ

የቅዱስ ቁርባን ስብሰባ ዋናው አምልኮ አገልግሎት ነው። ይህም ከአንድ 
ሰዓት በትንሽ የሚያልፍ እና በልምድ የሚከተሉት የሚገኝበት ነው፥

መዝሙሮች፥ በተሰበሰቡት የሚዘመር። (የመዝሙር መፅሐፎች ይሰ 
ጣሉ።)

ጸሎቶች፥ በአካባቢው አባል በሆኑት የሚቀርብ።

ቅዱስ	ቁርባን፥ ዳቦ እና ውሀ ይባረካሉ እና የኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት 
ክፋን ለማስታወስ በተሰበሰቡት መካከል ይተላለፋል።

ንግግር	አቅራቢዎች፥ በልምድ ከእዚህ በፊት የተመደቡ ከተሰበሰቡት 
አባላት አንድ ወይም ሁለት ሰዎች ስለወንጌል ርዕስ ንግግር ያቀርባሉ።

ልብሶች፥ ወንዶች በአጠቃላይ ሱፍ ወይም ጥሩ ሱሪ ከሸሚዝና ከከረባት 
ጋር ይለብሳሉ። ሴቶችት ቀሚሶችን ይለብሳሉ።

በአምልኮ አገልግሎት ጊዜ ምፅዋት አይጠየቅም። 
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በእድሜአችሁ እና ግላጎት ባላችሁ ነገሮች ላይ የሚመሰረቱ ተጨማሪ 
ስብሰባዎችን እንድትሳተፉበት እንጠይቃችኋለን። የእነዚህ ስብሰባዎች 
ቅድመ ተከተል እና መገኘት ከቦታ ወደቦታ ይለያያል።

የሰንበት	ትምህርት	ቤት፥ ቅዱሳት መጻህፍት እና የወንጌል ትምህርቶች 
የሚጠኑበት ክፍሎች።

የክህነት	ስልጣን	ስብሰባዎች፥ 12 እና ከእዚያ በላይ ለሆኑ ወንዶ ያለ 
ክፍል።

የሴቶች	መረዳጃ	ማህበር ለ18 እና ከእዚያ በላይ ለሆኑ ሴቶች ያለ ክፍል።

ወጣት	ሴቶች ከ12 እስከ 18 አመት ለሚሆኑ ሴቶች ያለ ክፍል።

የመጀመሪያ	ክፍል፥ ከ3 እስከ 11 አመት ለሆኑ ልጆች ያለ የቡድን አገል 
ግሎት እና ክፍሎች። ከ18 ወራት እስከ 3 አመት ለሆኑ ልጆች ያለ የህጻናት 
መንከባከቢያ ቦታም በብዙ ጊዜ ይገኛል።

የቅዱስ ቁርባን ስብሰባ ሰዓት፥ 

የቤተክርስቲያን አድራሻ፥  
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ምን ማድረግ ያስፈልገኛል
• መፅሐፈ ሞርሞንን አንብቡ

ለማንበብ የሚገብትን የሚያቀርብ ሀሳብ  
  
  
 

• ጆሴፍ ስሚዝ ነቢይ እንደነበረ እና መፅሐፈ ሞርሞን የእግዚአብሔር ቃል 
እንደሆነ ለማወቅ ጸልዩ።

• በቤተክርስቲያን ተሳታፊ ሁኑ።

• አዳኝን በመጠመቅ ለመከተል እንደምትፈልጉ ወስኑ። የጥምቀት ቀን
 

• ስለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በዳግም መመለስ በተጨማሪ ለመማር www 
.mormon .org ተመልከቱ።

• በእዚህ ዘመን ነቢያት በኩል እግዚአብሔር በዳግም ስለመለሳቸው 
እውነቶች በተጨማሪ ለመማር ከወንጌል መልእክተኞች ጋር በመገናኘት 
ቀጥሉ።

የሚቀጥለው ቀጠሮ፥ 

የወንጌል ሰባኪዎች ስሞች እና የስልክ ቁጥሮች፥ 
  

 

ለስዕል ምስጋናዎች
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