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በ
ወጣትነቴ፣ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ጠቢብ ለሆነ የዲስትሪክት 
መሪ እንደ አማካሪ አገለግል ነበር። ሁልጊዜም ሊያስተምረኝ 
ይጥር ነበር። በአንድ ውቅት የሰጠኝን ምክር አስታውሳለሁ፥ 

“ከሰው ጋር ስትገናኝ፣ እነርሱን በመጥፎ ችግር ውስጥ እንዳሉ 
አድርገህ ተመልከታቸው፣ እናም ከግማሽ በላይ ለሚሆን ጊዜ ትክክል 
ትሆናለህ።” እርሱ ክፉ አሳቢ ነው ብዬ አስብ ነበር። አሁን፣ ከ50 አመት 
በኋላ፣ አለምን እና ህይወትን እንዴት በደንብ እንደተረዳ ይገባኛል።

ሁላችንም የሚያጋጥሙን ፈተናዎች አሉን—አንዳንድ ጊዜም በጣም 
አስቸጋሪ የሆኑ ፈተናዎች ናቸው። እኛ ከእርሱ ጋር ለዘለአለም ለመኖር 
እንችል ዘንድ እንድንጸዳ እና ፍጹም እንድንሆን ጌታ እንድንፈተን 
እንደሚፈቅድ እናውቃለን። 

ጌታ ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝን በሊብርቲ እስር ቤት ውስጥ ፈተናዎቹን 
የመፅናት ሽልማት ለዘለአለም ህይወት ብቁ ለማድረግ እንደሚረዳው 
አስተምሮታል፥

“ልጄ፣ በነፍስህ ሰላም ይኑርህ፤ ጭንቀትህ እና ስቃይህ ለትንሽ 
ጊዜም ቢሆን ነው፤

“ከእዚያም፣ በመልካም ይህን ከጸናህ፣ እግዚአብሔርም ወደ ላይ 
ከፍ ያደርግሀል፤ ጠላቶችህንም በሙሉ ታሸንፋቸዋለህ” (ት. እና ቃ. 
121፥7–8).

በህይወት ውስጥ ብዙ ነገሮች ስለሚደበድቡን በደንብ ለመፅናት 
አስቸጋሪ ይመስል ይሆናል። ዝናብ በሌለበት ጊዜ በሰብሎች ላይ ለሚመካ 
ቤተሰብም እንዲህ ይመስል ይሆናል። እነርሱም “ለምን ያህል ጊዜ 
ለመቋቋም እንችላለን? ብለው ያስቡ ይሆናል። እያደገ ያለውን የቆሻሻ 
እና የፈተናዎች ጎርፍ መቋቋምን ለሚጋፈጠው ወጣትም እንዲሁ 
ሊመስለው ይችላል። ባለቤት እና ቤተሰብን ለመደገፍ የሚያስፈልገውን 
ስራ ለማግኘት የሚረዳውን ትምህርት ወይም ስልጠና ለማግኘት 
ለሚታገለው ወጣትም እንዲሁ ሊመስለው ይችላል። ስራ ለማግኘት 

ለማይችለው ወይም ስራው ወይም ንግዱ ከተዘጋ በኋላ ከስራ ለወጣውም 
ሰው እንዲሁ ሊመስል ይችላል። በህይወት መጀመሪያ ወይም ከጊዜ በኋላ 
ለእነርሱ ወይም ለሚያፈቅሯቸው ለሚመጣባቸው፣ ጤንነታቸው እና 
የሰውነት ጥንካሬአቸው ለሚወድቅባቸውም እንዲሁ ሊመስል ይችላል።

ነገር ግን የሚያፈቅር እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ፈተናዎች 
በፊታችን ያቀረበው ችግሮችን ለመፅናት መቻላችንን ለማየት ሳይሆን 
እነዚህን በደንብ ለመፅናት እና በዚህም ለመጽዳት እንደምንችል 
ለማየት ነው።

ሽማግሌ ፓርሊ ፒ. ፕራት (1807- 57) እንደ አስራ ሁለት ሐዋሪያት 
ሸንጎ አባል በተጠሩበት ጊዜ የቀዳሚ አመራር እንዳስተማሯቸው፥ 
“ትኩረትህን በሙሉ በሚያስፈልገው ስራ ላይ ነው የተሳተፍከው፤ . . . 
የተወለወለ ምሶስ ሁን። . . .  በፍጹም ለመወልወል ብዙ ችግሮች፣ ብዙ 
ስራዎች፣ እና ብዙ ስቃዮችን መፅናት አለብህ። . . .  የሰማይ አባትህ 
ይህን ይፈልጋል፤ ሜዳው የእርሱ ነው፤ ስራው የእርሱ ነው፤ እናም 
እርሱም. . . ያፅናናሀል . . . እናም ከፍ ያደርግሀል።” 1

በዕብራውያን መፅሐፍ ውስጥ፣ ጳውሎስ በደንብ ከመፅናት 
ስለሚመጣው ፍሬ ተናግሯል፥ “ቅጣት ሁሉ ለጊዜው የሚያሳዝን እንጂ 
ደስ የሚያሰኝ አይመስልም፥ ዳሩ ግን በኋላ ለለመዱት የሰላምን ፍሬ 
እርሱም ጽድቅን ያፈራላቸዋል” (ዕብራውያን 12፥11)።

ፈተናዎቻችን እና ችግሮቻችን ለመማር እና ለማደግ እድል 
ይሰጡናል፣ እናም የእኛንም ፍጥረትን ለመቀየር ይችላሉ። በስቃያችን 
ወደ አዳኝ ለመዞር ከቻልን፣ ስንጸና ነፍሳችን ይወለወላል።

ስለዚህ፣ መጀመሪያ ማስታወስ የሚያስፈልገው ሁልጊዜ መጸለይ 
ነው ( ት. እና ቃ. 10፥5፤  አልማ 34፥19–29   ተመልከቱ)።

ተቃውሞው፣ ፈተናው፣ ወይም በአካባቢያችን ያለው ሁከታ ምንም 
ቢሆን፣ ሁለተኛው ነገርትእዛዛትን ለመጠበቅ መጣር ነው ( ሞዛያ 4፥30 
ተመልከቱ)።

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  ሐ ም ሌ  2 0 1 7  ( እ . አ . አ )

 በደንብ የመፅናት 
ሽልማት

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ
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የሚደረገው ሶስተኛው አስፈላጊ ነገርም ጌታን ማገልገል ነው ( ት. 
እና ቃ. 4፥2፤ 20፥31ተመልከቱ)።

በመምህር አገልግሎት ውስጥ፣ እርሱ ለማወቅ እና ለማፍቀር 
እንችላለን። በጸሎት እና በእምነት አገልግሎት ከጸናን፣ የአዳኝን 
እጅ እና የቤተክርስቲያኗ ቅዱስ ተፅዕኖን ማወቅ እንጀምራለን። 
የቤተክርስቲያኗ ለጊዜ እንዲህ አይነት አገልግሎት ሰጥተናል እናም 
ያ ጓደኝነት ተሰምቶናል። ስለዚያ ጊዜ ስታስቡ፣ በእናንተ ውስጥ 
ለውጥ እንደነበር ታስታውሳላችሁ። ክፉ ለማድረግ ያለው ግፊት የቀነሰ 
ይመስላል። መልካም የማድረግ ፍላጎት ይጨምራል። እናንተን በደንብ 
የሚያውቁትና የሚያፈቅሯችሁም ስለእናንተ እንዲህ ይላሉ፥ “እናንተ 
በተጨማሪ ደግ እና ትእግስተኛ ሆናችኋል። አንድ አይነት ሰውም 
አትመስሉም።”

እናንተ አንደዚህ አይነት ሰው አልነበራችሁም። በኢየሱስ ክርስቶስ 
የኃጢያት ክፍያ ተቀይራችኋል ምክንያቱም በፈተናችሁ በእርሱ ላይ 
ተመክታችኋልና። 

እርሱን ከፈለጋችሁ እና ካገለገላችሁ፣ ጌታ በፈተናችሁ እናንተን 
ለመርዳት እንደሚመጣ እናም በዚህ ሂደት ነፍሳችሁ እንደሚያጸዳ 
ቃል እገባላችኋለሁ። በፈተናዎቻችሁ ሁሉ እምነታችሁን በእርሱ ላይ 
እንድትጥሉ አብረታታችኋለሁ።

እግዚአብሔር አብ ህያው እንደሆነ እና እያንዳንዱን ጸሎቶች 
እንደሚሰማና እንደሚመልስ አውቃለሁ። ልጁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ 
የኃጢያቶቻችንን ሁሉ ዋጋ እንደከፈለ እና ወደ እርሱ እንድንመጣ 
እንደሚፈልግ አውቃለሁ። አብ እና ወልድ እኛን እንደሚጠብቁና 
በደንብ የምንጸናበት እና ወደ ቤት እንደገና የምንመጣበትን መንገድ 
እንዳዘጋጁልን አውቃለሁ።

ማስታወሻ
1. Autobiography of Parley P. Pratt፣ ed. ፓርሊ ፒ. ፕራት ዳግማዊ (1979)፣ 120።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

እምነታችንን እና የጽናት ብቃታችንን የሚፈትኑ ችግሮች ሁላችንም 

አሉን። የምታስተምሯቸውን ሰዎች ፍላጎቶች እና ችግሮችን አስቡበት። 

ከጉብኝት በፊት፣ በደንብ እንዲጸኑ በተሻለ ለመርዳት ለማወቅ መመሪያ 

ለማግኘት መጸለይ ትቻላችሁ። ፕሬዘደንት አይሪንግ የጠቀሷቸውን 

መሰረታዊ መርሆች እና የቅዱሳት መጻህፍት ጥቅሶች፣ በተጨማሪም 

ጸሎትን፣ አገልግሎትን፣ እና ትእዛዛትን መጠበቅ፣ ለመወያየት አስቡበት። 

በደንብ ለመፅናት በሚያስችሏችሁ መንገዶች  እንዴት እንደተባረካችሁ 

የግል ተሞክሮዎቻችሁን ማካፈል ትችላላችሁ።

ወጣቶች

ጓደኛዬ በሞተ ጊዜ
በሰማንታ ሊንተን

በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ በአስራ አንደኛው ክፍሌ፣ 

ጓደኛዬ በአንጎል የደም መርጋት ታመመች እና በሚቀጥለው ቀን 

ሞተች። የቤተክርስቲያኗ አባል ብሆንም፣ እታገል ነበር። በህይወቴ በሙሉ 

ወደ ሰማይ አባት እና ወደ አዳኝ ለማንኛውም ነገር ለመሄድ እንደምችል 

ተምሬ ነበር፣ ነገር ግን ከዚህ በፊት እንደዚህ የሆነን ነገር በህይወቴ መጥቶ 

አያውቅም ነበር።

ሰላም የሚሰጠኝ አንድ ነገር—ምንም ነገር—ለማግኘት በመጣር፣ ለብዙ 

ሰዓቶች አለቀስኩኝ። ከሞተች በኋላ በሚቀጥለው ምሽት፣ ወደ መዝሙር 

መፅሀፍ ሄድኩኝ። ገጾቹን ስገልጥ፣ “Abide with Me፤ ’Tis Eventi-

de” በሚለው መዝሙር ላይ አረፍኩኝ (Hymns፣ no. 165)። ሶስተኛው 

አንቀጽ በጣም ነካኝ፥

ከእኔ ጋር ሁን፤ ምሽት ነውና፣

ምሽቱ ብቸኛ ነውና

ከአንተ ጋር ለመገናኘት ካልቻልኩኝ፣

ወይም ብርሀኔን በአንተ ካላገኘሁኝ።

የምፈራው የአለም ጭለማ፣

በቤቴ ይኖራል ብዬ እፈራለሁ።

አዳኝ ሆይ፣ በዚህ ምሽት ከእኔ ጋር ሁን፤

እነሆ፣ ምሽት ነውና።

ይህ አንቀጽ በብዙ ሰላም ሞላኝ። በዚያ ምሽት አዳኝ ከእኔ ጋር መገኘቱን 

ብቻ ሳይሆን ነገር ግንእኔ ምን እንደሚሰማኝ እንደሚያውቅ ተደራሁኝ። 

በመዝሙሩ የተሰማኝ ፍቅር በዚያ ምሽት እንድረዳ ከማድረግ በተጨማሪ 

በጸናኋቸው ሌሎች ፈተናዎች በሙሉ እንድረዳ እንዳደረገኝ አውቃለሁ።

ጸሃፊዋ በዩታ፣ ዩ. ኤስ. ኤ. ነው የምትኖረው።

“Abide with Me; ’Tis Eventide” የሚለውን መዝሙር  በ lds .org/ 

go/ 7176 ለማውረድ 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 7  ( እ . አ . አ )

የአስራ ሁለት ሐዋሪያት ሸንጎ አባል 
ሽማግሌ ዲ. ቶድ ክርስቶፈርሰን 

እንዳስተማሩት፣ “ኢየሱስ ከአብ ጋር ፍጹም 
አንድነትን፣ በስጋ እና በመንፈስ፣ ያገኘው 
ለአብ ፈቃድ ራሱን ታዛዥ በማድረግ ነው።”

“. . . የእነርሱን ፍላጎት የእኛ ታላቅ 
ፍላጎት እስከምናደርገው ድረስ፣ በእርግጥም 
ከእግዚአብሔር እና ከክርስቶስ ጋር አንድ 
አንሆንም። እንደዚህ አይነት ተቀባይነት 
በአንድ ቀን የሚደረስበት አይደለም፣ ነገር 
ግን በመንፈስ ቅዱስ በኩል፣ በጊዜ አብ 
በእርሱ ነው እንደሚባለው እርሱ በእኛ ነው 
እስከሚባል ድረስ፣ ፈቃደኛ ከሆንን ጌታ 
ያስተምረናል።” 1

የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 
ፕሬዘደንት ሊንዳ ኬ. በርተን ወደዚህ 
አንድነት እንዴት እንደምንሰራ 
አስተምረዋል፥ “ቃል ኪዳኖቻችንን 
መግባት እና መጠበቅ እንደ አዳኝ ለመሆን 
ያለንን የልብ ውሳኔ የምንገልጽበት ነው። 
የሚስማማው ነገር ቢኖር በሚወደደው 
መዝሙር ሀረጎች ውስጥ የሚገለጹትን 

አንድ ይሆኑ ዘንድ

አስተሳሰብ ለማግኘት በመጣር ነው፥ ‘ 
አንተ በምትፈልገኝ ኤዳለሁ። . . .  አንተ 
እንድናገር የምትፈልገውን እላለሁ። . . .  
አንተ እንድሆን በምትፈልገኝ እሆናለሁ።’” 2

ሽማግሌ ክርስቶፈርሰን እንዳስታወሱን፣ 
“የክርስቶስን መንገድ ቀን ተቀን እና 
በየሳምንቱ ለመከተል ስንጥር፣ መንፈሳችን 
የራሱን መብለጥ ያረጋግጣል፣ በውስጣችን 
ያለው ጦርነት ረጋ ይላል፣ እናም ፈተናዎች 
ማስቸገራቸውን ያቆማሉ።” 3

የወጣት ሴቶች አጠቃላይ አመራር 
ሁለተኛ አማካሪ ኔል ኤፍ. ሜሪያት 
ፍላጎታችንን ከእግዚአብሔር ፍላጎት ጋር 
ለማሰለፍ በመጣር ስለሚመጡ በረከቶች 
እንደመሰከሩት፥ “ነገሮችን በራሴ መንገድ 
የመፈለግ የስጋዊ ፍላጎትን ለማጥፋት ታግዬ 
ነበር፣ በመጨረሻም የእኔ መንገድ ከኢየሱስ 
ክርስቶስ መንገድ እጥረት ያለው፣ የተገደበ፣ 
እና ታናሽ እንደሆነ ተረዳሁ። ‘[የሰማይ 
አባታችን] መንገድ በዚህ ህይወት ወደ 
ደስታ እና በሚመጣው አለም ወደ ዘለአለም 
ህይወት የሚመራ መንገድ ነው።’” 4 ከሰማይ 

አባታችን እና ከልጁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ 
ጋር አንድ ለመሆን በትህትና እንጣር።

ተጨማሪ የቅዱሳት መጻህፍት 
ጥቅሶች እና መረጃ
ዮሀንስ 17፥20–21፤ ኤፌሶን 4፥13፤ 
ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 38፥27፤ 
reliefsociety .lds .org

ማስታወሻዎች
1. ዲ. ቶድ ክርስትፈርሰን፣ “That They May Be 

One in Us፣” Liahona፣ ህዳር 2002 (እ.አ.አ)፣ 
72፣ 73።

2. ሊንዳ ኬ. በርተን፣ “The Power፣ Joy፣ and Love 
of Covenant Keeping፣” Liahona፣ ህዳር 2013 
(እ.አ.አ)፣ 111።

3. ዲ. ቶድ ክርስትፈርሰን፣ “That They May Be One 
in Us፣” 71።

4 ኔል ኤፍ. ሜሪያት፣ “Yielding Our Hearts to 
God፣” Liahona፣ ህዳር 2015 (እ.አ.አ)፣ 32።
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በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ የመንፈስ ምሪትን እሹ። የሴቶች 
መረዳጃ ማህበር እቅድን ማወቅ እንዴት የእግዚአብሔር ሴት ልጆችን ለዘለአለማዊ ህይወት በረከቶች 
ያዘጋጃል?

ይህን አስቡበት
የእግዚአብሔርን ፍላጎት ማድረግ እንዴት 
እንደ እርሱ ለመሆን ይረዳናል።

እምነት  
ቤተሰብ  
እርዳታ


