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ውድ ወንድሞችና እህቶች፣ ውድ 
ጓደኞች፣ እንደ አለም አቀፍ 
ቤተክርስቲያን በእምነትና 

በእግዚአብሔር ፍቅር አንድነት 
መገናኘታችን እንዴት የሚያስደስት እና 
ምን አይነት እድል ነው።

ውዱ ነቢያችን፣ ቶማስ ኤስ. ሞንሰን ከእኛ 
ጋር በመገኘታቸው ምስጋና አለን። ፕሬዘደንት፣ 
እኛ የመመሪያ ቃላትዎን፣ ምክርዎን፣ እና 
ጥበብዎን ሁልጊዜም በከልብ እንቀበላለን። 
እንወዶታለን እና እንደግፎታለን፣ እናም 
ለእርስዎ ዘወትር እንጸልያለን።

ከአመቶች በፊት፣ እንደ ፍራንክፈርት፣ 
ጀርመን የካስማ ፕሬዘደንት እያገለገልኩኝ 
እያለሁኑ፣ ውድ ግን ደስተኛ ያልሆነች እህት 
ከካስማ ስብሰባችን መጨረሻ ላይ ወደ እኔ 
መጣች።

“ይህ መጥፎ አይደለምን?” ብላ ጠየቀችኝ። 
“በንግግርህ ጊዜ ያንቀላፉ አራት ወይም 
አምስት ሰዎች ነበሩር!”

ለትንሽ ጊዜ አሰብኩኝና እንዲህ 
መለስኩኝ፣ “በቤተክርስቲያን መተኛት 
ከእንቅልፎች ሁሉ ጤንነት የሚሰጥ 
ማንቃለፍ ነውየቤብተክርስትያን እንቅልፍ ፡ 
ከእንቅልፎች ሁሉ ጤነኛው ነው።”

ባለቤቴ፣ ሄሪየት፣ ይህን ንግግር ሰማች 
እናም በኋላም ያ ከሰማሁት መልሱ ይበልጥ 
ጥሩ የሆነ ነው አልችኝ።

ታላቁ መነቃቃት
ከጥቂት መቶ አመታት በፊት በሰሜን 

አሜሪካ ውስጥ፣ “ታላቁ መነቃቃት” የሚባል 
ድርጊት በገጠሮች ሁሉ ተስፋፋ። የዚህ ዋና 
አላማ ስለሀይማኖት ጉዳይ እያንቀላፉ ያሉትን 
እንዲነቁ ለማድረግ ነበር።

ወጣቱ ጆሴፍ ስሚዝ በዚህ የሀይማኖት 
መነቃነቅ ክፍል ከነበሩት ሰባኪዎቹ በየሰማው 
ነገሮች ተፅዕኖ አድርገውበትተሰምቶት ነበር። 
የእግዚአብሔርን ፍላጎት ለማግኘት የግል 
ጸሎትን ለማድረግ የወሰነበት ምክንያት አንዱ 
ይህ ነበር።

ኃጢያተኞችን ስለሚጠብቀው ሲዖል 
የሚያስፈራራ ስብከት በመስጠት ታዋቂ 
የሆኑት እነዚህ ሰባኪዎች አንድ ድራማዊ፣ 
የስሜታዊ ስብከት ቅጥ ነበራቸው። 1 
ንግግራቸው ሰዎች እንዲያንቀላፉ 
አያደርግም—ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ በቅዠት 
እንዲመጣ አድርገዋል። ዓላማቸው እና 
አካሄዳቸው ሰዎችን ወደ ንስሃ እንዲመጡ 
የሚያስፈራራ ይመስል ነበር።

ፍርሃት እንደ መቆጣጠሪያ መንገድ
በታሪክ፤ ፍርሃት በአብዛኛው ጊዜ ሰዎች 

እርምጃ እንዲወስዱ ለማድረግ ይጠቀሙበት 
ነበር። ወላጆች ልጆቻቸው ላይ፤ ቀጣሪዎች 
በተቀጣሪዎቻቸው ላይ፤ ፖለቲከኞችም 
በመራጮች ላይ ተጠቅመውበታል።

አዋቂ አሻሻጮች የፍርሃትን ሀይል 
ያውቃሉ እናም በአብዛኛው ይጠቀሙበታል። 
ለዛም ነው አንዳንድ ማስታወቂያዎች፤ የጥርስ 
መፋቂያ ታዋቂውን ምርት ካልገዛን፣ ወይም 
በድብቅ መልክት የቁርስ ምግባቸውን ካልገዛን 
የስቃይ ህይወት የምንመራ፤ እና ሳንደሰት 
ብቻችንን የምንሞት የሚያስመስል የስውር 
መልክት የሚያስተላልፉት።

በዚህ እንስቅ እና እኛም በእንደዚህ 
ያለ ዘዴያዊ ቁጥጥ ስር አንወድቅም ብለን 
እናስባለን፤ ነገር ግን እንወድቃለን። ሲብስም

ዛሬ የእኔ መልክት ሁለት ዓላማ አለው። 
የመጀመሪያው ምን ያህል ድረስ ፍርሃትን 
ሌሎችን እራሳችንን ጨምሮ ለማነሳሳት 
እንደምንጠቀምበት እንድናሰላስል እና 
እንድናተኩር ለማበረታታት ነው። ሁለተኛው 
የተሻለ መንገድ አስተያት ለመሰንዘር ነው። 

በፍርሃት ያለው ችግር
መጀመሪያ፤ በፍርሃት ስላለው ችግር 

እንነጋገር። ከሁሉም በኋላ፣ ማነው ከእኛ 
ውስጥ በፍርሃት ሳይገደድ ጤናማ ምግብ 
የሚበላ፤ የመቀመጫ ቀበቶውን የሚያደርግ፤ 
በብዛት እስፖርት የሚሰራ ሌላው ቀርቶ ንስሓ 
የሚገባ?

ፍርሃት በተግባራችን እና በባህሪያችን ላይ 
ሃይለኛ ተፅኖ ማረጉ እውነት ነው። ነገር ግን 
ያ ተፅኖ ጊዜአዊ እና ጥልቀት የሌለው ነው። 
ፍርሃት መቼም ልባችንን የመቀየር ሃይል 
የለውም፤ እናም ትክክለኛ ነገርን የምንወድ እና 
የሰማይ አባታችንን መታዘዝ ወደሚፈልግ ሰው 
አይቀይረንም።

የሚፈሩ ሰዎች ትክክለኛ ነገሮችን ሊሉ እና 
ሊያደርጉ ይችላሉ፤ ነገር ግን ትክክለኛ ነገሮች 
አይሰማቸውም። በአብዛኛው ጊዜ እርዳታ 
አልባነት እና ብስጭት ይሰማቸዋል። ከጊዜ 
በኋላ፤እነዚህ ስሜቶች ወደ አለመተማመን 
፣ተከላካይነት አና አመፀኝነት ያመራል።

በሚያሳዝን ሁኔታ፣ ይህ ለህይወት 
እና ለመሪነት ያለው የተሳሳተ አቀራረብ 
በአለም ውስጥ ብቻ የተወሰነ አይደለም። 
በቤታቸው ውስጥም ይሁን በቤተክርስትያን 
ጥሪዎቻቸው ፣በስራ ቦታ፤ ወይም ከሌሎች 
ጋር በሚያደርጉት የእለት ተለት ግንኙነት፤ 
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ፍጹም ፍቅር  
ፍርሀትን ያስወጣል
ፍርሀትን ወደጎን እናድርግ እናም በምትኩ በደስታ፣ በትህትና፣ በተስፋ፣  
እና ጌታ ከእኛ ጋር እንደሆነ ባለ የሙሉ ልብ እምነት እንኑር።

በፕሬዘደንት ዲይተር ኤፍ. ኡክዶርፍ
የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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የቤተክርስትያን አባሎች ፃዲቅ ያልሆነ አገዛዝን 
ሲለማመዱ ስሰማ ያሳዝነኛል።

በአብዛኛው፤ እኚሁ ሰዎች በሌሎች 
ውስጥ በሰው ላይ ማፌዝን ሊያወግዙት 
ይችላሉ፣ ነገር ግን በራሳቸው ውስጥ ያለው 
አይታያቸውም። በራሳቸው ህግጋት ታዛዥ 
እንዲሆኑ ይጠይቃሉ፣ ነገር ግን ሌሎች 
የእነርሱንም ህግ በማይከተሉበት ጊዜ፣ 
እነርሱን በቃል፣ በስሜት፣ እና አንዳንዴም 
በማጎሳቀል ይገስጻሉ።

ጌታ እንዳለው “በሰው ልጆች ህይወት ላይ 
በማኝኛውም ደረጃ ፃድቅ ያልሆነ፣ ቁጥጥር 
ወይም አገዛዝ፤ ወይም ማስገደድን ስንጠቀም፤ 
ሠማያት እራሳቸውን ያርቃሉ እናም የጌታ 
መንፈስም እጅግ ያዝናል።” 2

አንዳንድ የራሳችንን ተግባር የመጨረሻው 
መነሻውን የሚያፀድቅ ነው ብለን በማመን 
ምግባራችንን ለመግለፅ የምንፈተንበት 
ግዚያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ተቆጣጣሪ፣ 
ተጫኝ እና አስቸጋሪ፣ መሆንን ለሌሎች 
መልካምነት ስንል ነው ብለን ልናስብ 
እንችላለን። እንደዚያ አይደለም፣ ጌታ ግልፅ 
አርጎታል፥ “የመንፈስ ፍሬ፣ ፍቅር፣ ደስታ፣ 
ሰላም፣ ትዕግስት፣ እርጋታ፣ ጥሩነት፣ 
እምነት፣ ትህትና እና ቁጥብነት” ነው። 3

የተሻለው መንገድ
የሰማይ አባቴን የበለጠ እያወቅኩት 

በመጣሁ ቁጥር፣ ልጆቹን እንዴት 
እንደሚያነሳሳና እንደሚመራ በተጨማሪ 
አያለሁ። እሱም የሚናደድ፣ በቀለኛ፣ ወይም 
አጸፉዉን የሚመልስ ሰውየብቀላ አይደለም። 4 
የሱ ፍፁም ዓላማው፤ ስራው እና ክብሩ እኛን 
ማስተማር፣ ከፍ ማረግ እና ወደሱ ሙሉነት 
መምራት ነው። 5

እግዚኣብሔር ራሱን ለሙሴ እንዲህ ብሎ 
ገለፀ “ምህረተኛ እና ባለፀጋ፤ ትግስተኛ እና 
መልካምነቱ እና ጥሩነቱ የበዛ።” 6

የሰማይ አባታችን ለእኛ ያለው ፍቅር፣ 
ለልጆቹ፤ ከመረዳት ችሎታችን በላይ እጅግ 
የላቀ ነው። 7

ይህ ማለት እግዚአብሔር ከተእዛዙ 
በተቃራኒው የሚሄዱ ባህርዮችን ችላ 
ይላል ወይም አይመለከትም ማለት ነውን? 
አይደለም፣ በእርግጥም አይደለም!

ሆኖም ግን ከባህሪያችን የበለጠ ሊቀይረን 
ይፈልጋል። ተፈጥሮአችንን አንስቶ ሊቀይር 
ይፈልጋል። ልባችንን ሊቀይር ይፈልጋል። 
ልባችንን ሊቀይር ይፈልጋል።

ሌሎችን እንድንረዳ እና የብረቱን 
መንገድ አጥብቀን እንድንይዝ፤ ፍርሃታችንን 
እንድንጋፈጥ፤ እና በጉብዝና ወደፊት እና 
ወደላይ በቀጥተኛው እና በጠባቡ መንገድ 
ላይ እንድንራመድ ይፈልገናል። ይህንን 

ለእኛ የሚፈልገው ስለሚወደን እና የደስታም 
መንገድ ይህ ስልሆነ ነው።

ስለዚህ፣ እንዴት ነው በእኛ ዘመን 
እግዚአብሄር ልጆቹ ይከተሉት ዘንድ 
የሚያነሳሳቸው?

ልጁን ላከ!
እግዚአብሔር አንድያ ልጁን፣ ኢየሱስ 

ክርስቶስን፣ ትክክለኛ መንገዱን እንዲያሳየን 
ላከው።

እግዚአብሔር በማሳመንበማባበል፣ 
በትዕግሥት፣ በየደግነት፣ በየዋህነት፣ እና 
ግብዝነት በሌለው ፍቅር በኩል ያነሳሳናል። 8 
እግዚአብሔር በበኩላችን ነው። ይወደናል 
እናም ስንደናቀፍ እንደገና ተነስተን 
እንድንሞክር እና የበለጠ እየጠነከርን 
እንድንመጣ ይፈልገናል።

እሱ አስተማሪያችን ነው።
እሱ ታላቁ እና የምንከባከበው ተስፋችን 

ነው።
በእምነት ሊያነሳሳን ይመኛል።
ከስህተታችን እንድንማር እና ትክክለኛ 

ምርጫዎች እንድናደርግ ያምነናል።
ይህም የሚሻል መንገድ ነው! 9

የአለም ክፋቶችስ ምንስ ናቸው?
አንዱ ሰዎችን ከምንገዛበት መንገዶች 

አንዱ በአኣለም ውስጥ ስላለ ክፋት በማተኮር 
እና አንዲሁም በማጋነን ነው።

በእርግጥ ኣአለማችን ፍፁም ሆኖ 
አያnውቅም ወደፊትም ፍፀም አባለመሆኑን 
ይቀጥላል። እጅግ በጣም ንፁሃን ሰዎች 
በተፈጥሮ ሁንታዎች እና በሰው ኢሰባዊነት 
ይሰቃያሉ። በአሁን ዘመናችን ብልሽትሙስና 
እና ውድቀቀት ልዩ እና አስጊ ነው።

እንደዚህ ሀሉ ቢሆንም እንኳን፤ በዚህ ጊዜ 
መኖርን በማንኛውም ሌላ የአለም ታሪክ ወቀት 
ጊዜ ለመኖር አለውጠውም። እኛ በማይገኝለት 
ብልፅግና ፤መገለለፅ እና ጥቅም ከአበከመጠን 
በለላይ ተባርከናል። ከሁሉም በላይ፣ በዓለም 
አደጋ ላይ ልዩ አመለካከትን የሚሰጠን 
እና እንዲሁም የትኛውን መጋፈጥ ወይም 
ማስወገድ እንዳለብን የሚያሳያን የኢየሱስ 
ክርስቶስ ሙሉ ወንጌል ስላለን ተባርከናል።

ስለነዚህ በረከቶች ሳስብ፣ እንድንበረከክ 
እና ለሰማይ አባታችን ለልጆቹ በሙሉ ላለው 
በምንም ለማያልቀው ፍቅሩ ምስጋና ለማቅረብ 
እፈልጋለሁ።

እግዚአብሔር ልጆቹ ፈሪ እንዲሆኑ ወይም 
በዚህ ዓለም ክፋት ውስጥ እንዲኖሩ ይፈልጋል 
ብዬ አላምንም። “እግዚአብሔር የኃይልና 
የፍቅር መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ 
አልሰጠንም።” 10

ለመደሰት ብዙ ምክንያቶች 
ሰጥቶናል። ማግኘት እና መገንዘብማየት 

ነው የሚያስፈልገን። ጌታ ሁልጊዜ 
እንደሚያስታውሰን “አትፍሩ፣” “ተደሰቱ” 11 
እናም “ትንሹ መንጋ፣ አትፍሩ።” 12

ጌታ ጦርነታችንን ይዋጋል
ወንድሞች እና እህቶች፣ የጌታ “ትትንሽ 

መንጋ” ነን። እኛ የኋለኛው ቀኖች ቅዱሳን 
ነን። በስማችን ውስጥ መሰረቱም የአዳኝን 
መመለስ የመጠባበቅ እና ዓለምም ይቀበለው 
ዘንድ የማዘጋጀት ቃልኪዳን ነው። ስለዚህ፣ 
እግዚአብሔርን እናገልግል እና ባልንጀራችንን 
እናፍቅር። ይህንንም በተፈጥሯዊበፍጥረት 
ልበ ሙሉነት፣ በትህትና፣ ወይም ሌሎች 
ምንም ሀይማኖቶችን ወይም የህዝብ ቡድኖችን 
ዝቅ በማድረግ ባለማድረግ ይህን እናድርግ። 
ወንድሞች እና እህቶች፣ “የጊዜውን እና 
የሰው ልጅ መምጫውን ምልክቶች እናውቅ 
ዘንድ የእግዚአብሔርን ቃል እንድናጠና” 13 
እና የመንፈስንም ድምፅ እንድናዳምጥ 
ተመክረናል።

ስለዚህም እኛ ስለዚህ ዓለም ፈተኖች ግድ 
የለሾች አይደለንም፤ ወይም የጊዜያችንን 
አስቸጋሪነት ሳናውቅ ቀርተን አይደለም። ነገር 
ግን ይህ ማለት እኛንም ሆነ ሌሎችን በቀጣይ 
በፍርሃት ማክበድ ሸክም መሆን አለብን 
ማለት አይደለም። በፈተናዎቻችን ታላቅነት 
ላይ በብዙ ከማሰብ፣ መጨረሻ ስለሌለው 
የእግዚአብሔራችን ታላቅነት፣ መልካምነት፣ 
እና ፍጹም ሀይል፣ እርሱን በማመን፣ እና 
ስለኢየሱስ ክርስቶስ መመለስ በደስተኛ ልብ 
መዘጋጀት የሚሻል አይደለምን?

እንደ እንደ እርሱ የቃልኪዳን 
ህዝብነታችን፣ መጥፎ ነገር ሊከሰት ስለሚችሉ 
በፍርሃት መሽማደድ አያስፈልገንም። 
በምትኩ፣ፈተናዎች እና እድሎች ወደፊት 
ሲገጥሙን፤ በእምነት ፥ በብርታት፤ 
በቁርጠኝነት እናም በእግዚአብሄር በማመን 
ወደፊት መራመድ እንችላለን። 14

የደቀመዛሙርትን መንገድ ብቻችንን 
አይደለም የምንራመደው። “ጌታ 
አምላክህ. . .ካንተ ጋራ ይሄዳል፣ 
አይጥልህምም አይተውህምም።” 15

“ጌታ ስለእናንተ ይዋጋላችኋል፤ እናም 
ሰላማችሁን ታገኛላችሁ።” 16

በፍርሃት ፊት፣ ብርታታችንን እናግኝ፤ 
እምነነታችንን እናዳብር፣ እናም “አንተን 
ሊጣረር የተሰራ ምንም አይነት መሳሪያ 
. . .አይበለፅግም።” 17

በአስጊ እና ግራ በሚያጋባ ጊዜ ነውን 
የምንኖረው? በእርግጥም አዎ እንኖራለን።

እግዚአብሄር እራሱ ብሎታል፣ “በአለም 
ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፤ ነገር ግን 
አይዧችሁ፤ እኔ አለምን አሸንፌዋለሁ።” 18

በዛ መልኩ የማመንን እና የመተግበርን 



3

እምነትን ልንለማመድ እንችላለንን? ቃል 
በገባንበት እና በቅዱስ ቃል ኪዳኖቻችን 
ለመኖር እንችላለን? የእግዚአብሔርን ቃል 
ኪዳን በአስቸጋሪ ጉዳዮች ውስጥ ለመጠበቅ 
እንችላለን? አዎን እንችላለን።

እግዚአብሔር ቃል ስለገባ፣ “በቅንነት 
ከተራመዳችሁ እና እርስ በራስ ቃል ኪዳን 
የገባችሁበትን ቃል ኪዳን ካስታወሳችሁ፣ 
ሁሉም ነገሮች ለእናንተ በጎነት አብረው 
ይሰራሉ።” 19 ፍርሀትን ወደጎን እናድርግ 
እናም በምትኩ በደስታ፣ በትህትና፣ በተስፋ፣ 
እና ጌታ ከእኛ ጋር እንደሆነ ባለ የሙሉ ልብ 
እምነት እንኑር።

ፍጹም ፍቅር ፍርሀትን ያስወጣል
ውድ ጓደኞቼ፣ በክርስቶስ ውድ 

ወንድሞቼና እህቶቼ፣ በፍርሀት እና 
በጭችንቀት ራሳችን እየኖርን ካገኘን፣ 
ወይም ቃላቶቻችን፣ ሰጸባያችን፣ ወይም 
ስራችን በሌሎች ፍርሀት የሚፈጥሩ ከሆኑ፣ 
በመለኮት የተሰጠውን ይህን የፍርሀት መዳኒት 
እናስብበት፥ የክርስቶስ ንጹህ ፍቅር፣ “ፍጹም 
ፍቅር ፍርሀትን ያሸሻልና።” 20

የክርስቶስ ፍፁም ፍቅር የመጉዳትን፣ 
የማስፈራራትን፣ የመተንኮስን ወይም ሌሎችን 
የመጨቆንን ፈተናን ይሸረሽራል።

የክርስቶሰ ፍፁም ፍቅር በትህትና፣ በክብር 
እንደ ተወዳጁ አዳኛችን ደቀመዛሙርትነታችን 
በደመቀ እምነት እንነራመድ ዘንድ ይረዳናል። 
የክርስቶስ ፍፁም ፍቅር በፍርሃቶቻችን 
መካከል እንድንገፋ እና በሙሉ እምነታችንን 
አስተማሪያችን፣ ተስፋችን በሆነው በሰማይ 
አባታችን ላይ አድርገን እንድንጓዝ ይህን 
ደማቅ እምነት ይሰጠናል።

በቤታችን ውስጥ፤ በስራቦታችን ውስጥ፤ 
በቤተክርስትያን ጥሪዎቻችን ውስጥ፤ በሁሉም 
ከእመነት ሰዎች ጋር ባለን ግንኝነት ውስጥ፣ 
እናም በራሳችን ልቦናዎቻችን ውስጥ ፤ፍርሃትን 
በተወዳጃችን ክርስቶስ ፍፁም ፍቅር እንተካ። 
የክርስቶስ ፍቅር ፍርሀትን በእምነት ይተካል!

የእርሱ ፍቅር በሠማይ አባታችን 
መልካምነት፣ መለኮታዊ እቅድ፣ በወንጌሉ፣ 
እና በትእዛዛቱ እምነት ይኑረን። 21 በዚህ መንገድ 
ለእግዚአብሄር ትእዛዛቶች መታዘዛችንን 
ከሸክም ይልቅ ወደ በረከት ይቀይረዋል። 
የክርስቶስ ፍቅር ትንሽ ደግ፣ በተጨማሪ 
መሀሪ፣ የሚንከባከብ፣ እና ለስራው መከናወን 
ታማኝ የሆንን እንድንሆን ይረዳናል።

ልባችንን በክርስቶስ ፍቅር ስንሞላ፣ 
በታደሰ መንፈሳዊ ንጹህነት እንነቃለን እናም 
በደስታ፣ በታማኝነት እናም በውድ አዳኛችን፣ 
ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ብርሀን እና ግርማ ህያው 
ሆነን እንራመዳለን።

ከሐዋርያው ዮሃንስ ጋር እመሰክራለሁ፣ 
“[በክርስቶስ] ፍቅር ውስጥ ፍርሃት የለም።” 22 
ወንድሞችና እህቶች፣ እግዚአብሔር 
እናንተን በፍጹም ያውቃችኋል። በፍጹምነት 
ይወዳችኋል። ወደፊታችሁ ምን እንዳለው 
ያውቃል። እናንተ “እንዳትፈሩ፣ ግን 
እንድታምኑ” 23 እና “[በፍጹም] ፍቅሩ 
እንድትኖሩ” ይፈልጋችኋል። 24 ይህም 
ጸሎቴና በረከቴ የሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ 
ስም ነው፣ አሜን።

ማስታወሻዎች
 1. ጆርጀ ዋይትፊልድ እና ጆናታን ኤድዋርድስ የእንደዚህ 

አይነት ሰባኪዎች ሁለት ምሳሌዎች ናቸው።
 2. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 121፥37።
 3. ገላትያ 5፥22–23።
 4. በአንድ ወቅቀት አዳኝ ወደ ሰማሪያውያን መንደር ውስጥ 

ሊገባ ፈልጎ ነበር፣ ነገር ግን ሰዎቹ እየሱስን ተቃወሙት 
እናም ወደመንደራቸው ውስጥ አልተቀበሉትም። በዚህም 
ሁለቱ ደቀመዛሙርቱ በጥልቅ ተናደው ነበር እናም 
ጠየቁት፤ “ጌታ ሆይ እሳት ከሰማይ ወርዶ ያጥፋቸው እንል 
ዘንድ ትወዳለህን?” እሱስም ከዚህ ማስጠንቀቂያ ጋር 
መለሰላቸው፤ “በከምን አይነት መንፈስ እንደሆናነላችሁ 
አታውቁም። የሰው ልጅ የሰውን ነፍስ ሊያድን እንጂ 
ሊያጠፋ አልመጣም አለ” (ሉቃስ 9፥51–56፣ New 
King James Version [1982] ተመልከቱ)።

 5. ሙሴ 1፥39 ተመልከቱ፤ ደግሞም ኤፌሶን 3፥19 
ተመልከቱ።

 6. ዘፀአት 34፥6።
 7. ኤፌሶን 3፥19 ተመልከቱ።
 8. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 121፥41 ተመልከቱ። 

ስለእውነት፤ አምላክ እኛ ሟች ልጆቹ ወደ እርስ 
በእርሳችን በዚህ መልኩ እራሳችንን እንድንመራ 

የሚጠብቅብን ከሆነ፤ እርሱ ፍፁም ፍጡር መልካም 
ስነምግባር የተጎናፀፈ፤ ለእንደዚህ አይነት ባህሪ አርእያ 
ይሆን ነበር።

 9. የቅድመ ዓለም የሰማይ ቤት መማክርት ላይድርድር 
እጅግ ጥሩ የሆነ የእግዚአብሄርን ባህሪይ የሚያሳይ 
የድርገጊት ጥናት ነው። በዚያም የሰማይ አባታችን 
ለዘላለማዊ እድገታችን ያለውን እቅድ አቀረበ። 
የእዚያ እቅድ ቁልፍ ነገሮች ፤ ነፃ ምርጫን፤መታዘዝን 
እንዲሁም በእየሱስ ክርስቶስ የሃጥያት ክፍያ አማካኝነት 
መዳንንድህነትን ያካትታሉ። ዲያብሎስ ግን ሌላ 
ሃሳብ አቀረበ። ሁሉም እንደሚታዘዙ እና ማንም 
እንደማይጠፋ ዋስትናውን ሰጠ። ይሄንን ለማሳካት 
ብቸኛው መንገድም አምባገነንነት እና ሃይል ነው። 
ግን ተወዳጁ የሰማይ አባታችን እደዚህ ያለን እቅድ 
አይፈቅድም። የልጆቹን የነፃ ምርጫ ዋጋ ይሰጣልና። 
በደንብ ለመማር በመንገዳችን ላይ ስህተትስትኸት 
መስራት እንዳለብን እርሱ ያውቅ ነበር። ለዛም ነው፤ 
ዘላለማዊ መሰዋትነቱ ከሃጢያታችን የሚያነፃን 
ወደ እግዚአብሄር መንግስትም ተመልሰን እንንገባ 
የሚፈቅድልንን አዳኝን ያዘጋጀልን።

የሰማይ አባታቸን ብዙዎች የተወደዱት ልጆቹ 
በዲያቢሎስ ሲገደዱ ሲያይ፤ የሱን እቅድ ይከተሉ ዘንድ 
አስገድዷቸዋልን? እነኛ አእንደዛ አስደንጋጭ ምርጫን 
የመረጡትን አስፈራርቷቸዋልን? አላስፈራራም። ኃያሉ 
አምላካችን ስለእውነት ይህን አመፅ ማስቆም ይችል 
ነበር። ፍቃዱን በዓመፀኞቹ ላይ አስገድዶ እንዲተባበሩ 
መድረገግ ይችል ነበር። ነገር ግን ከዛ ይልቅ ፥ልጆቹን 
ለራሳቸው ይመርጡ ዘንድ ፈቀደላቸው።

 10. 2 ጢማቴዎስ 1፥7።
 11. ለምሳሌ፣ ኢያሱ 1፥9፤ ኢሳይያስ 41፥13፤ ሉቃስ 

12፥32፤ ዮሀንስ 16፥33፤ 1 ጴጥሮስ 3፥14፤ ትምህርት 
እና ቃል ኪዳኖች 6፥36፤ 50፥41፤ 61፥36፤ 78፥18።

 12. ሉቃስ 12፥32። 
 13. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 68፥11።
 14. በሱ ወቅት ለነበሩት ሰዎች፤ ሙሴ የሰጠው ምክር ዛሬም 

ይሰራል። “አትፍሩ። . . . ዛሬ ለእናንተ የሚፈፅምማን 
የጌታን ቤዛነት እዩ” (ዘጸአት 14፥13, New King 
James Version)።

 15. ዘዳግም 31፥6።
 16. ዘጸአት 14፥14፣ New King James Version.
 17. ኢሳይያስ 54:17።
 18. ዮሀንስ 16፥33።
 19. ትምህርተ እና ቃልኪዳኖች 90፥24፤ ደግሞም 2 

ቆሮንቶስ 2፥14፤ ትምህርተ እና ቃልኪዳኖች 105፥14።
 20. 1 ዮሐንስ 4፥18።
 21. አዳኝ የመጣው ለምን እንደሆነ እናስታውስ “ዓለም 

በልጁ እንዲድን ነው እንጂ፥ በዓለም እንዲፈርድ 
እግዚአብሔር ወደ ዓለም አልላከውምና።” (ዮሀንስ 
3፥17)። በእርግጥም፣ “እርሱም ለዓለም ጥቅም 
ያልሆነውን ማንኛውንም አያደርግም፤ ምክንያቱም 
ዓለምን ወዷልወቿል፣ ሰዎችን ሁሉ ወደ እርሱ ይስብ 
ዘንድም ሕይወቱን አሳልፎ ሰጠ” (2 ኔፊ 26፥24)።

 22. 1 ዮሀንስ 4፥18፤ ደግሞም 1 ዮሀንስ 4፥16።
 23. ማርቆስ 5፥36።
 24. ዮሐንስ 15፥10።

የጊዜአችን ትምህርቶች

ከግምቦት 2017 (እ.አ.አ) እስከ ጥቅምት 2017 (እ.አ.አ) በአራተኛው እሁድ የመልከፀዴቅ ክህነትና 
የሴቶች መረዳጃ ማህበር ትምህርቶች ከሚያዝያ 2017 (እ.አ.አ) አጠቃላይ ጉባኤ ከተሰጠው 

አንድ ወይም ብዙ ንግግሮች ውስጥ መዘጋጀት አለባቸው። በሚያዝያ 2017 (እ.አ.አ) ውስጥ ንግግሮች 
ከሚያዝያው ወይም ከጥቅምቱ አጠቃላይ ጉባኤ ውስጥ መመረጥ ይችሉ ይሆናል። የካስማና የአውራጃ 
ፕሬዘደንቶች በአካባቢያቸው ውስጥ የትኞቹን ንግግሮች መጠቀም እንዳለባቸው ይመርጣሉ፣ ወይም 
ይህን ሀላፊነት ለኤጲስ ቆጶሶችና ለቅርንጫፍ ፕሬዝደንቶች ማስተላለፍ ይችላሉ።

ንግግሮቹ በብዙ ቋንቋዎች በconference .lds .org ላይ ይገኛሉ።
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1

ው
ድ ወንድሞች፣ በዚህ አለም አቀፍ 
የእግዚአብሔር ክህነት ተሸካሚዎች 
ስብሰባ እናንተን ለማነጋገር ባለኝ 

እድል ክብር ይሰማኛል። ንግግሬን ከመጀመሬ 
በፊት፣ በሚከተሉት ቦታዎች የሚገነቡትን 
አምስት አዲስ ቤተመቅደሶች ለማስተዋወቅ 
እፈልጋለሁ፥ ብራዚልያ፣ብራዚል፤ በታላቁ 
መኒላ፣ ፊሊፒንስ አካባቢ፣ ናይሮቢ ኬንያ፤ 
ፖከቴሎ፣ አይደሆ፣ ዩ.ኤስ.ኤ.፤ እና ሴራቶጋ 
ስፕሪንግ፣ ዩታ፣ ዩ.ኤስ.ኤ.።

በዚህ ጠዋት ስለመፅሐፈ ሞርሞን ሀይል 
እና በዚህች ቤተክርስቲያን አባላት ይህን 
ስለማጥናት፣ ስለማሰላሰል፣ እና የዚህንም 
ትህምርት በህይወታችን ውስጥ ስለመጠቀም 
አስፈላጊነት እናገራለሁ። በመፅሐፈ ሞርሞን 

ጥብቅ እና እርግጠኛ ምስክርነት የመኖር 
አስፈላጊነት ሊጋነን አይችልም።

የመንፈሳዊ ሀይል ታላቅ ስጦታ ባለበት 
ጊዜ ነው የምንኖረው። በታላቅ ችግር እና 
ክፋት ጊዜ ነው የምንኖረው። በአለም 
በብዛት ከሚገኘው ከኃጢያት እና ከክፉ 
ምን ሊጠብቀን ይችላል? የአዳኛችን፣ 
የኢየሱስ ክርስቶስ፣ እና የእርሱ ወንጌል 
ጠንካራ ምስክርነት ደህንነትን እንድንገነዘብ 
ይረዳናል። መፅሐፈ ሞርሞንን በየቀኑ 
የማታነቡ ከሆናችሁ፣ ይህን እባካችሁ 
አድርጉ። በጸሎት እና እውነትን ለማወቅ 
ባለ ቅን ፍላጎት የምታነቡት ከሆነ፣ መንፈስ 
ቅዱስ እውነቱን ይገልጽላችኋል። ይህም 
እውነት ከሆነ—እና ይህ እውነት እንደሆነ 

እመሰክራለሁ—ከዚያም ጆሴፍ ስሚዝ 
እግዚአብሔር አብን እና ልጁን ኢየሱስ 
ክርስቶስን ያየ ነብይ ነው።

መፅሐፈ ሞርሞን እውነት ስለሆነ፣ 
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ 
ቤተክርስቲያን በምድር ላይ የጌታ 
ቤተክርስቲያን ነው፣ እናም የእግዚአብሔር 
ቅዱስ ክህነት ለልጆቹ ጥቅም እና በረከት 
በዳግም ተመልሷል።

ስለእነዚህ ነገሮች ጥብቅ ምስክሮች 
ከሌላችሁ፣ ይህን ለማግኘት አስፈላጊ 
የሆነውን አድርጉ። በእነዚህ አስቸጋሪ 
ጊዜዎች የራሳችሁ ምስክርነት ማግኘታችሁ 
አስፈላጊ ነው፣ የሌሎች ምስክርነቶች 
የተወሰነ እርዳታ ነው የሚሰጣችሁና። ይህም 
ቢሆን፣ ካገኛችሁት በኋላ፣ ምስክርነት 
በእግዚአብሔር ትእዛዛት ታዛዥነት እና 
በየቀኑ ጸሎት እና የቅዱሳት መጻህፍት ጥናት 
በኩል ህያው ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ 
አስፈላጊ ነው።

በጌታ ስራ ውስጥ ውድ ጓደኞቼ፣ 
እያንዳንዳችን መፅሐፈ ሞርሞንን በየቀኑ 
በጸሎት እንድናጠና እና እንድናሰላስል 
እለምናችኋለሁ። ይህን ስናደርግ፣ የመንፈስ 
ድምፅን ለመስማት፣ ፈተናዎችን ለመቋቋም፣ 
መጠራጠርና ፍርሀትን ለማሸነፍ፣ እና 
በህይወታችን ውስጥ የሰማይ እርዳታን 
ለመቀበል በምንችልበት ቦታ ላይ እንገኛለን። 
በልቤ በሙሉ የምመሰክረው በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም ነው፣ አሜን።

የመፅሐፈ ሞርሞን  
ውድ ቃል ኪዳኖች
እያንዳንዳችን መፅሐፈ ሞርሞንን በየቀኑ በጸሎት እንድናጠና  
እና እንድናሰላስል እለምናችኋለሁ።

በፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን

የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ጉ ብ ኝ ት  መ ል እ ክ ት ፣  ግ ን ቦ ት  2 0 1 7  ( እ . አ . አ )
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