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ከ
ጥቂት አመት በፊት፣ ቀዳሚ አመራር እና የአስራ ሁለት  
ሐዋሪያት ጉባኤ በሳምንት አንዴ በሚሰበሰቡበት በሶልት ሌክ 
ቤተመቅደስ ክፍል ውስጥ ተቀምጬ ነበር። የቀዳሚ አመራር 

የሚያዩትን ግድግዳ ተመለከትኩኝ እና በዚያም የእያንዳንዱ  
የቤተክርስቲያን ፕሬዘደንቶችን ፎቶዎች አየሁ።

እነርሱን ስመለከት፣ የእኔ ቀዳሚዎች፣–ከነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ [1850–
1844 (እ.አ.አ)] እስከ ፕሬዘደንት ጎርደን ቢ. ሒንክሊ [1910–2008 
(እ.አ.አ)]–እንዲህ አሰብኩኝ፣ “ከእያንዳንዱ ለነበሩት መመሪያዎች 
እንዴት ምስጋና ይሰማኛል።”

እነዚህ ያልተነቃነቁ፣ በምንም ያልተደናቀፉ፣ እና በምንም  
ያልወደቁ ታላቅ ሰዎች ነበሩ። እነዚህም የእግዚአብሔር ሰዎች ነበሩ። 
ስለማውቃቸው እና ስለማፈቅራቸው ስለነዚህ ዘመን ነቢያት ሳስብ፣ 
ህይወታቸውን፣ ጸባዮቻቸውን፣ እና የእነርሱን በመንፈስ የሚያነሳሱ 
ትምህርቶችን አስታውሳለሁ።

በተወለድኩበት ጊዜ ፕሬዘደንት ሒበር ጄ. ግራንት (1856–1945) 
የቤተክርስቲያኗ ፕሬዘደንት ነበሩ። የእርሳቸውን ህይወት እና  
ያስተማሩትን ሳሰላስልባቸው፣ ፕሬዘደንት ግራንት እንደ ምሳሌ  
የሚያሳዩ ጸባይ በአቋም በፅናታቸው–መልካም እና ልዑል በሆኑት  
ነገሮች ላይ አቋም ፅናት እንደነበራቸው አምናለሁ።

ፕሬዘደንት ጆርጅ አልበርት ስሚዝ [1870–1951 (እ.አ.አ)]  
የቤተክርስቲያኗ ፕሬዘደንት የነበሩት በሶልት ሌክ ስቲ ዎርዴ ውስጥ 
እንደ ኤጲስ ቆጶስ በማገለግልበት ጊዜ ነበር። በጌታ እና በጠላት መካከል 
ታላቅ ጦርነት እንደነበር አመልክተው ነበር። እንዲህ አስተምረዋል፣ 
“በጌታ መስመር በኩል ከቆያችሁ፣ በእርሱ ተፅዕኖ ስር ትሆናላችሁ 
እናም ስህተት ለማድረግ ምንም ፍላጎት አይኖራችሁም።” 1

በ1963 (እ.አ.አ) በፕሬዘደንት ዴቪድ ኦ. መኬይ [1873–1970 
(እ.አ.አ)] እንደ አስራ ሁለት ሐዋሪያት ቡድን አባል እንዳገለግል 

ተጠርቼ ነበር። በህይወት አኗኗራቸው ለሌሎች ስለማሰብ አስተምረው 
ነበር። እንዲህ ብለዋል፣ “እውነተኛ ክርስቲያንነት ተግባር ያለው  
ፍቅር ነው።” 2

የቤተክርስቲያኗ ታዋቂ ጸሀፊ የነበሩት ፕሬዘደንት ጆሴፍ ፊልዲንግ 
ስሚዝ [1876–1972 (እ.አ.አ)] በወንጌል ምሁር ህይወታቸው ውስጥ 
የመመሪያ መሰረታዊ መርሆ ነበራቸው። ባለማቆም ቅዱሳት መጻህፍትን 
አነበቡ እናም ከማውቃቸው ከማንም ሰዎች በላይ በእነዚህ ገጾች ውስጥ 
የሚገኙትን ትምህርቶች በደንብ ያውቋቸው ነበር።

በልጅነቴ ፕሬዘደንት ሔሮልድ ቢ. ሊ [1899–1973 (እ.አ.አ)]  
እንደ ካስማዬ ፕሬዘደንት ያገለግሉ ነበር። እርሳቸው ለመጥቀስ  
የሚወዱት “በቅዱስ ቦታዎች ቁሙ፣ እናም አትነቃነቁ” 3የሚለው 
 ነበር። ቅዱሳን የመንፈስ ቅዱስ ማሾክሾክን እንዲያዳምጡ እና ለዚህም 
መልስ እንዲሰጡ አበረታትተዋል።

የፕሬዘደንት ስፔንሰር ደብሊው. ኪምባል [1895–1985 (እ.አ.አ)] 
የህይወት መመሪያ መሰረታዊ መርሆ ቢኖር እራስን መስጠት ነው ብዬ 
አምናለሁ። እርሳቸው በሙሉነት እና በምንም በማያሻማ እራሳቸውን 
ለጌታ ሰጥተው ነበሩ። በወንጌል ለመኖር እራሳቸውን ሰጡ

ፕሬዘደንት ኤዝራ ታፍት ቤንሰን [1899–1994 (እ.አ.አ)]  
የቤተክርስቲያኗ ፕሬዘደንት ሲሆኑ፣ በቀዳሚ አመራር እንደ እርሳቸው 
ሁለተኛ አማካሪ እንዳገለግል ጥሪ ሰጡኝ። የእርሳቸው መመሪያ  
መሰረታዊ መርሆ የሆነው ፍቅር በሚወዱት ጥቅስ ላይ የተገበረ ነበር፣ 
“እናንተ ምን ዐይነት ሰዎች ትሆኑ ዘንድ ይገባችኋል? እውነት  
እላችኋለሁ እንደ እኔ ሁኑ።” 4

ፕሬዘደንት ሀወርድ ደብሊው. ሀንተር [1907–1995 (እ.አ.አ)] 
ሁልጊዜ በሌሎች ላይ የተሻለ ነገሮችን የሚመለከቱ ነበሩ። ሁልጊዜም 
ሩህሩህ ነበሩ፤ ሁልጊዜም ትሁት ነበሩ። እንደ እርሳቸው ሁለተኛ 
አማካሪ ማገልገሌ ለእኔ ክብር ነበር።

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  መ ስ ከ ረ ም  2 0 1 7  ( እ . አ . አ )
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ፕሬዘደንት ጎርደን ቢ. ሒንክሊ ለማድረግ ከምንችለው በላይ  
እንድናደርግ ነበር ያስተማሩን። ስለአዳኝ እና ስለተልዕኮው ሀይለኛ 
ምስክርነት ሰጥተዋል። በፍቅርም አስተምረውናል። እንደ መጀመሪያ 
አማካሪው ማገልገልም ለእኔ ክብር እና በረከት ነበር።

አዳኝ ነቢያትን የሚልከው ስለሚወደን ነው። በዚህ ጥቅምት  
አጠቃላይ ጉባኤ፣ የቤተክርስቲያኗ አጠቃላይ ባለስልጣኖች እንደገና 
የእርሱን ቃላት የማካፈል እድል አላቸው። ይህን ሀላፊነት በታላቅ  
ክብር እና ትህትና እንቀርበዋለን።

በዳግም የተመለሰችው የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በምድር 
ላይ በመሆኗ እና ቤተክርስቲያኗም በራዕይ አለት ላይ የተመሰረተች 
በመሆኗ እንዴት የተባረክን ነን። ቀጣይ ራዕይ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል 
መሰረታዊ ነገር ነው።

በአጠቃላይ ጉባኤ አብዝቶ የሚመጣውን የግል ራዕይ ለመቀበል 
እንዘጋጅ። ህያው ነቢያትን እና ሐዋሪያትን ለመደገፍ እጆቻችንን ስናነሳ 
ልባችን በዝልቅ ቆራጥነት ይሞላ። መልእክቶቻቸውንም ስናዳምጥ፣ 
እኛም እንብራራ፣ ከፍ ከፍ እንደረግ፣ እንፅናና፣ እናም እንጠናከር። 
ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ–ለወንጌሉ እና ለስራው–ራሳችንን ለመስጠት 
እናም ትእዛዛቱን ለመጠበቅና ፈቃዱን ለማከናወን በታደሰ የልብ ውሳኔ 
ለመኖር እንዘጋጅ።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ፕሬዘደንት ሞንሰን ከእርሳቸው በፊት ከነበሩት ነቢያት የተማሩትን  

ሀይለኛ ትምህርቶች አካፍለዋል። “አዳኝ ነቢያት የሚልከው ስለሚወደን 

ነው” ብለው እንድናስታውስ አድርገዋል። የምታስተምሯቸውን  

ስታገለግሉ፣ እንዴት ነቢያት እና ሐዋሪያት እግዚአብሔር ለእኛ ላለው 

ፍቅር ምልክት እንደሆኑ ለመወያየት ትችላላችሁ። የፕሬዘደንት ሞንሰንን 

የድሮ አጠቃላይ ጉባኤ ንግግር ምክርን ለመካፈልም አስቡበት።  

የምታስተምሯቸው ሰዎች በተለየ መልኩ በመንፈስ ያነሳሷቸውንና 

 የአዳኝን ፍቅር እዲሰማቸው ያደረጉትን ንግግሮች በመገምገም  

ለአጠቃላይ ጉባኤ እንዲዘጋጁ ጋብዟቸው።

ማስታወሻዎች
1. Teachings of Presidents of the Church: George Albert Smith (2011), 191.
2. Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay (2003), 181.
3. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 87:8
4. 3 ኔፊ 27፥27።

ወጣቶች

እግዚአብሔር ሆይ፣ ለነቢይ እናመሰግንሀለን

ነቢያችን፣ ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን፣ እናንተን እንዴት 

 አነሳስተዋል? ስለእርሳቸው ከሁሉም በላይ የምታስታውሱት ምንድን 

ነው? በማስታወሻችሁ ውስጥ ስለፕሬዘደንት ሞንሰን እና ስለህይወታቸው 

ለመጻፍ አስቡበት—ልክ በዚህ መልእክት ውስጥ እርሳቸው ያስታወሱትን 

የእያንዳንዱ ነቢያት ተፅዕኖን እንደገለጹ አይነት።

ከእርሳቸው የምትወዱትን ጥቅሶች ለመምረጥ እና በትምህርት ቤት 

መፅሐፍ ወይም በክፍላችሁ ውስጥ ማስታወሻ ውስጥ ሁልጊዜ ለማየት 

በምትችሉበት ቦታ ለመጻፍ አስቡበት። የጥቅስ ፎቶ በመስራትም የእጅ 

ስልካችሁ ላይ የጀርባ ምስል ለማድረግ ትችላላችሁ። ጥቅሱን ስትመለከቱም 

ጊዜ ሁሉ፣ ስለህያው ነቢያት አስፈላጊነት ለማሰላሰል እና ዛሬ በዚህ ያሉት 

እኛን ለማፍቀር እና ለመምራት እንደሆነ ለማስታወስ ትችላላችሁ።

 “We Thank Thee, O God, for a Prophet” የሚለውን መዝሙር ከ  

lds .org/ go/ 9176ለማውረድ ትችላላችሁ።

ልጆች

ነቢያት ወደ ክርስቶስ ይመሩናል

አዳኝ ነቢያት የሰጠን ስለሚወደን ነው። ነቢያትን መከተል ትክክለኛውን 

ለመምረጥ ይረዳናል። ነቢያትን ለመከተል ምን ሁለት ነገሮችን 

ማድረግ ትችላላችሁ? 
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የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ጉ ብ ኝ ት  ማ ስ ተ ማ ሪ ያ  መ ል እ ክ ት ፣  መ ስ ከ ረ ም  2 0 1 7  ( እ . አ . አ )

“እነርሱ አንድ ልብ እና አንድ አእምሮ 
ስለነበሩ፣ እና በጽድቅም ስለኖሩ፣  

ጌታ ህዝቡን ፅዮን ብሎ ጠራቸው፤ እና  
በመካከላቸውም ማንም ድሀ አልነበረም” 
(ሙሴ 7፥18)። አንድ ለመሆን እንዴት 
እንችላለን?

የአስራ ሁለት ሐዋሪያት ሸንጎ አባል 
ሽማግሌ ኤም. ራስል ባለርድ እንዳሉት፥ 
“በእንግሊዘኛው ቃል atonement 
ውስጥ አንድየሚል ቃል አለ። የሰው ዘር 
በሙሉ ይህን ቢረዳ፣ እድሜ፣ ዘር፣ ጾታ፣ 
ሀይማኖት፣ ወይም የህብረሰብ ወይም 
የኢኮኖሚ ሁኔታ ምንም ቢሆን የማናስብበት 
ማንም አይኖሩም። የአዳኝን ምሳሌ  
ለመከተል እንጥራለን እናም ለሌሎች 
በምንም ክፉ፣ ግድ የለሽ፣ ክብር የማይሰጥ፣ 
ወይም ስሜት የሌለው አንሆንም።” 1

ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ፣  
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ  
አማካሪ እንዳስተማሩት፥ “ሰዎች መንፈስ 
ሲኖራቸው፣ ስምምነትን ይጠብቃሉ 
የእግዚአብሔር መንፈስ በምንም  
ጠብን አይፈጥርም ( 3 ኔፊ 11፥29  
ተመልከቱ)። . . . ወደ ግል ሰላም እና 
ከሌሎች ጋር አንድ ወደመሆን ስሜት 
ይመራል።” 2

በልብ አንድ

ስለቤተሰብ ፈተና ሲናገሩ፣  
እንደ ሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 
አመራር የመጀመሪያ አማካሪ ያገለገሉት 
ኬሮል ኤም. ስቲቨንስ፣ እንዲህ ብለዋል፥ 
“ከጋብቻ በመፋታት፣ በመተው በሚመጣ 
ስቃይና አለመረጋጋት፣ ወይም ያላገባች 
እናት ከመሆን ጋር በተያያዘ ሀላፊነት  
አልኖርኩም። የልጅን መሞት፣ ልጅ  
ለመውለድ አለመቻልን፣ ወይም ከአንድ 
አይነት ጾታ ጋር መዋደድን አጋጥሞኝ  
አያውቅም። መጎሳቀልን ወይም መጥፎ 
በሽታን ወይም ሱስንም በህይወቴ  
አጋጥሞኝ አያውቅም። እነዚህ እኔ  
የምሞከርበት እድሎች አልነበሩም።

“. . . ነገር ግን የራሴ የግል  
ፈተናዎች በኩል . . .ይህን ከሚረዳ ጋር  
ተዋውቄአለሁ። . . .በተጨማሪም፣ በሴት 
ልጅ፣ በእናት፣ በሴት አያት፣ በእህት፣ 
በአክስት፣ እና በጓደኛ በኩል የጠቀስኳቸው 
ስጋዊ ፈተናዎች አጋጥመውኛል።

“እንደ እግዚአብሔር የቃል ኪዳን ጠባቂ 
ሴት ልጆች እድላችን ከፈተናዎቻችን 
ለመማር ብቻ አይደለም። ይህም ቃል 
እንደገባነው ሌሎች የእግዚአብሔር ቤተሰብ 
አባላትን በሚታገሉበት በሀዘን እና በርህራሄ 
አንድ መሆን ነው።” 3

ተጨማሪ የቅዱሳት መጻህፍት 
ጥቅሶች እና መረጃ
ዮሀንስ 17፥20–23; ኤፌሶን 4፥15፤ 
ሞዛያ 18፥21–22፤ 4ኔፊ1፥15
reliefsociety .lds .org

ማስታወሻዎች
1. ኤም. ራስል ባለርድ፣ “The Atonement and 

the Value of One Soul፣” Liahona፣ ግንቦት 
2004 (እ.አ.አ)፣ 86።

2. ሔንሪ ቢ. አይሪንግ፣ “That We May Be One፣” 
Ensign፣ ግንቦት 1998 (እ.አ.አ)፣ 67።

3. ኬሮል ኤም. ስቲቨንስ፣ “ቤተሰብ የእግዚአብሔር 
ነው፣” Liahona፣ ግንቦት 2015 (እ.አ.አ)፣ 
11–12።
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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
እርስ በራስ አንድ መሆን ከእግዚአብሔር 
ጋር አንድ ለመሆን እንዴት ይረዳናል?

እምነት ቤተሰብ እርዳታ


