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ው
ድ ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ የጌታ 
መንፈስ እኔ ንግግሬን ሳቀርብ ከእኛ 
ጋር እንዲሆን በትሁት እጸልያለሁ። 

ይህች ቤተክርስቲያኑ ለሆነችው፣ በዚህ ጉባኤ 
ውስጥ በጥልቅ ጸሎቶች፣ በተነሳሱ ሰበካዎች፣ 
እና በመላእክታዊ ዝማሬ ለተሰሙን ስሜቶች 
ለጌታ ባለኝ ምስጋና ልቤ የተሞላ ነው።

ባለፈው ሚያዝያ፣ ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. 
ሞንሰን በአለም አቀፍ ልቦችን የነካ መልእክት 
ሰጥተውን ነበር። ስለ መፅሐፈ ሞርሞን ኃይል 
ተናገሩ። የዚህን ትምህርት እንድናጠና፣ 
እንድናሰላስል፣ እና እንድንጠቀምበት 
ገፋፉን። በእያንዳንዱ ቀን ለማጥናትና 
ለማሰላሰል ጊዜ መሰዋት ካደረግን እንዲሁም 
መጽሐፈ መርመን የያዘውን ትዕዛዛት 
ከጠበቅን፣ ስለእውነታው  በጣም ጠቃሚ 
የሆነ ምስክርነት እንደሚኖረን እናም የሕያው 
ክርስቶስ ምስክርነት ውጤት በችግር ወቅት 
እንደሚያወጣን ቃል ገቡ። (“The Power 
of the Book of Mormon ,” Ensign or 
Liahona, May 2017, 86–87 ተመልከቱ።)

እንደ ብዙዎቻችሁ፣ የነብዩን ቃላት ጌታ 
ለእኔ እንደተናገረው ድምፅ ነው የሰማሁት። 
እናም እንደ ብዙዎቻችሁ፣ እነዛን ቃላት 
ለመታዘዝ ወሰንኩኝ። አሁን፣ ትንሽ ልጅ 
ከሆንኩኝ ጊዜ ጀምሮ፣ መጽሐፈ ሞርሞን 
የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ፣ አብና ወልድ 
ለጆሴፍ ስሚዝ እንደተገለጡና እንዳወሩት፣ 
እናም የጥንት ሐዋርያቶች የክህነት ቁልፎችን 
ለጌታ ቤተክርስቲያን ለመመለስ ወደ 

ነብዩ ጆሴፍ ስሚዝ እንደመጡ ምስክነትን 
አግኝቻለሁ።

በዛ ምስክርነት፣ መጽሐፈ ሞርሞንን 
በየቀኑ ለ50 ዓመታት አንብቤአለሁ። 
ስለዚህ ምናልባት የፕሬዘዳንት ሞንሰን 
ቃላት ለሌላ ሰዎች ይሆናል ብዬ ማሰብ 
እችላለሁ። ነገር ግን፣ እንደ አብዛኞቻችሁ፣ 
የነብዩን ማበረታቻ እና ቃል- ኪዳን የበለጠ 
ጥረትን እንዳደርግ ሲጋብዘኝ ተሰምቶኛል። 
ብዙዎችችሁ ያደረኩትን ነገር አድርጋችኋል፥ 
በከፍተኛ ቅንነት ጸልያችኋል፣ መጽሐፍ 
ቅዱስን ከልባችሁ አሰላስላችኋል፣ እናም 
ጌታን ሌሎችን ለእርሱ ለማገልገል የበለጠ 
ሞክራችኋል።

ለእኔ እና ለብዙዎቻችሁ አስደሳቹ 
ውጤት፣ ነብዩ የገባው ቃል- ኪዳን ነው። 
የተነሳሳውን ምክራቸውን ወደ ልባችን 
ለወሰድን ሰዎች መንፈስ በተለየ ሁኔታ 
ተሰምቶናል። ፈተናን ለመቋቋም ታላቅን 
ኃይል አግኝተናል እናም ትንሳኤ ባደረገው 
በኢየሱስ ክርስቶስ፣ በወንጌሉ፣ እናም 
በሕያው ቤተክርስቲያኑ ታላቅ እምነትን 
ተሰምቶናል።

በዚህ እየጨመረ ባለ በጫጫታማ ዓለም 
እነዛ የምስክርነት መጨመር ጥርጣሬንና 
ፍርሀትን አባረው የሰላም ስሜትን 
አምጥተውልናል። የፕሬዘደንት ሞንሰንን 
ምክር መከተል ሁለት አስደናቂ ውጤቶች በእኔ 
ላይ ነበራቸው፥ መጀመሪያ፣ ቃል- የገቡት 
መንፈስ ወደ ፊት ስላለው ነገር ቀና ሃሳብነትን 

አመንጭቷል፣ ምንም እንኳን በዓለማችን 
ውስጥ ያለው ብጥብጥ እየጨመረም ቢሄድ። 
እናም፣ ሁለተኛ፣ ጌታ ለእኔ እና ለእናንተ 
ምንም እንኳን ጭንቀት ውስጥ ብንሆን የፍቅሩን 
ታላቅ ስሜትን ሰጥቶኛል። ሌሎችን የማዳን ስራ 
ላይ የጨመረ ፍላጎትን ተሰምቶናል። ያ ፍላጎት 
በፕሬዘዳንት ሞንሰን መአከላዊ አገልግሎትና 
ትምህርት ላይ ነው።

ነብዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና ኦሊቨር ኳድሪ 
ከፊታቸው ያሉት ስራዎች ከባድ መስለው 
ሲታያቸው ጌታ ለሌሎች ሰዎች ፍቅርን 
እና ብርታትን እንደሚሰጣቸው ቃል 
ገባ። የሚያስፈልጋቸው ብርታት እርሱን 
እንደ አለታቸው በመውሰድ በእርሱ ላይ 
በሚኖራቸው እመነት እንደሚመጣ ጌታ 
ተናገረ፤

“መልካምን ለማድረግ አትፍሩ፣ ልጆቼ፣ 
የዘራችሁትን ታጭዳላችሁና፤ ስለሆነም፣ 
መልካምን ከዘራችሁ፣ ለሽልማታችሁ 
መልካምን ታጭዳላችሁና።

“ስለሆነም፣ አትፍሩ፣ መልካምን 
አድርጉ፣ ሰማይና ምድር በእናንተ ላይ 
ይጋጠሙ፣ ምክንያቱም በአለቴ ላይ 
ከተገነባችሁ፣ እነሱ አያሸንፉም።

“እነሆ፣ አልኮንናችሁም፣ ወደ መንገዳችሁ 
ሂዱ እና ሃጢያት አትስሩ፤ ያዘዝኳችሁን ስራ 
በክብር ተግብሩ።

“በሁሉም አስተሳሰባችሁ ወደ እኔ 
ተመልከቱ፣ አትጠራጠሩም፣ አትፍሩም።

““ጎኔን የወጋኝ ቁስል እና በእጆቼና 
በእግሮቼ ላይ ያሉትን የሚስማር አሻራዎች 
ተመልከቱ፤ አማኞች ሁኑ፣ ትዕዛዛቴን ጠብቁ 
እናም የሰማይን መንግስት ትወራሳላችሁ” (ት. 
እና ቃ. 6፥33–37)።

ጌታ በተመለሰው ጊዜ ያሉ መሪዎቹን 
ነገራቸው እና ለእኛም በእምነት በአለቱ ላይ 
ስንቆም፣ ጥርጣሬና ፍርሃት እንደሚቀንሱ፤ 
መልካምን የማድረግ ፍላጎት እንደሚጨምሩ 
ነገረን። የፕሬዘዳንት ሞንሰንን በልቦቻችን 
ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስን ምስክርነት 
የመትከል ግብዣን ስንቀበል፣ ስለእኛ ፍላጎት 
ሳንጨነቅ ሌሎችን የማዳን ስራ ላይ ኃይልን፣ 
ፍላጎትንና ብርታትን እናገኛለን።

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

መልካምን ለማድረግ አትፍሩ
በአለቱ ላይ በእምነት ስንቆም፣ ጥርጣሬ እንደሚቀንስ፤ መልካም የማድረግ ፍላጎትም 
የሚጨምር እንደሚሆን ጌታ ነግሮናል።

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ
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ያንን እምነትና ብርታት ብዙ ጊዜ አማኝ 
የኋለኛው ቀን ቅዱሳኖች አስፈሪ ፈተናዎችን 
በተጋፈጡበት ጊዜ አይቻለሁ። ለምሳሌ፣ 
የቲታን ግድብ በሰኔ 5፣ 1976 (እ.አ.አ) ሲፈርስ 
በአይዳሆ ነበርኩኝ። የውኃ ግድግዳ ወረደ። 
በሺዎች የሚቆጠሩ ከቤታቸው ሸሹ። በሺዎች 
የሚቆጠሩ ቤቶችና ንግዶች ወደሙ። በተአምር 
በሆነ ሁኔታ፣ ከ15 ሰዎች ያነሱ ተገደሉ።

እዛ ያየሁት፣ የኋኛው ቀን ቅዱሳኖች 
በኢየሱስ ክርስቶስ የምስክርነት አለት 
ላይ በጥንካሬ ሲቆሙ ነው። ምክንያቱም 
እርሱ እንደሚጠብቃቸው ምንም ጥርጣሬ 
ስላልነበራቸው ፍርሃት አልባ ሆኑ። ወደ 
ሌሎች እርዳታ ለመሄድ የገዛ ፈተናቸውን ችላ 
አሉት። ምንም ካሳ ሳይጠይቁ ይህን ያደረጉት 
ለጌታ ካላቸው ፍቅር ነው።

ለምሳሌ፣ የቲታን ግድብ ሲፈርስ፣ አንድ 
የኋኛው ቀን ቅዱሳን ጥንዶች ከቤታቸው በብዙ 
ማይሎች እርቀው በመጓዝ ላይ ነበሩ። በሬዲዮ 
ዜናውን እንደሰሙት፣ ወደ ሬክስበርግ በችኮላ 
ሄዱ። ቤታቸው እንደፈረሰ ለማየት ወደ ገዛ 
ቤታቸው ከመሄድ፣ ኤጵስ ቆጶሳቸውን ፍለጋ 
ሄዱ። እንደ ማገገሚያ ጣቢያ ይጠቀሙበት 
በነበረው ሕንፃ ውስጥ ነበር። በቢጫ የት/
ቤት መኪናዎች እየደረሱ ያሉትን በሺዎች 
የሚቆጠሩ የፍቃድ እርዳታ ሰጪዎችን 
ለማሰማራት እያገዘ ነበር።

ጥንዶቹ ወደ ኤጲስ ቆጶሱ ተራመዱና 
እንዲህ አሉት፣ “አሁን ገና ተመልሰን መጣን። 
ኤጲስ ቆጶስ፣ ለማገዝ ወዴት እንሂድ?” 
የአንድ ቤተሰብ ስም ሰጣቸው። እነዛ ጥንዶች 
ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት በመሄድ ጫቃና 
ውኃን በማውጣ ቆዩ። ለብዙ ቀናት ከጠዋት 
እስከ ማታ ሰሩ። መጨረሻ ላይ ቤታቸውን 
ሄደው ለማየት ዕረፍት ወሰዱ። ምንም የሚፀዳ 
ነገር ሳይተው በጎርፉ ተጠርጎ ሄዷል። ስለዚህ 
ወደ ኤጲስ ቆጶሳቸው ለመሄድ በቶሎ ተመለሱ 
። እንዲህ ጠየቁ፣ “ኤጲስ ቆጶስ፣ ልናግዘው 
የምንችል ሰው አለህን?”

የብርታትና የልግስና-  የክርስቶስ ንፁህ 
ፍቅር ተአምር ለብዙ ዓመታት በመላው 
ዓለም እንደገና ተደጋግሟል። በነብዩ ጆሴፍ 
ስሚዝ በመጥፎ ቀናት ስደቶችና ፈተናዎች 
ወቅት በሚዙሪ ተከሰተ። ብሪግሃም ያንግ 
ከናቩ ስደተኞችን ሲመሩ እና ለጌታ ፅዮንን 
ለመገንባት እርስ በእርስ እንዲረዳዱ 
በምዕራባዊ ዩናይትድ ስቴትስ በረሃ ቦታዎች 
ላይ ቅዱሳኖችን ሲጠሩ ተከሰተ።

የእነዛን መስራቾች የማስታወሻ መግቢያ 
ካነበባችሁ፣ የእምነት ተአምር ጥርጣሬንና 
ፍርሃትን ሲያወጣ ታያላችሁ። እናም ወደ 
ራሳቸው ጉዳይ ወይም ወደ ያልተጠረገው 
የበረዶ ስፍራ ከመመለሳቸው በፊት ቅዱሳኖች 

የራሳቸውን ፈላጎት ትተው ሌሎችን ለጌታ 
ለመርዳት ሲሄዱ ታነባላችሁ።

ከአውሎንፋስ ኧርማ በፖርተሪኮ፣ ሴይንት 
ቶማስ፣ እና በፍሎርዳ ከነበረ በኋላ የኋለኛው 
ቀን ቅዱሳን ከሌሎች ቤተክርስቲያናት፣ 
የክልል ህብረተሰባዊ ቡድኖች፣ እና ከሀገራዊ 
ድርጅቶች ጋር በመተባበር የማፅዳት 
ጥረት ሲጀመር ይህን አይነት ታዕምር 
ተመልክቻለሁ።

በሬክስበርግ እንደነበሩት ጓደኞቼ፣ 
በፍሎሪዳ የሚኖሩ አባላችን ያልሆኑ 
የተጋቡ ሰዎች በራሳቸው ንብረት ላይ 
ሳይሆን ህብረተሰባቸውን በመርዳት ላይ 
አተኮሩ። አንዳንድ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን 
ጎረቤቶች በቤታቸው ደጃቸውን የዘጋውን 
የወደቁ ሁለት ትልቅ ዛፎችን ለማውጣት 
ለመርዳት ሲያቀርቡም፣ የተጋቡት ሰዎች 
ተጨንቀው እንደነበር እና ጌታ በቤታቸው 
የሚያስፈልጋቸውን እርዳታ እንደሚሰጣቸው 
እምነት ስለኖራቸው ሌሎችን ለመርዳት 
እንደሄዱ ገለጹ። ባልየውም የቤተክርስቲያኗ 
አባላት እርዳታ ለመስጠት ከመምጣታቸው 
በፊት ይጸልዩ እንደነበር አካፈለ። እርዳታ 
እንደሚመጣም መልስ ተቀብለው ነበር። 
ከዚያ ማረጋገጫ አንድ ሰዓት ሳያልፍም ነበር 
የመጣው።

አንዳንዶች ቢጫውን የሚረዱ እጆች 
ሸሚዞችን የለበሱትን የኋለኛው ቀን ቅዱሳንን 
እንደ “ቢጫ መላእክት” እንደሚጠሯቸው 
ዘገባን ሰምቻለሁ። አንዷ የኋለኛ ቀን 
ቅዱሳን መኪናዋን ለማሰራት ሄደች፣ እናም 
የሚረዳትም ሰው ቢጫ ሸሚዝ የለበሱ ሰዎች 
ከጓሮው የወደቀ ዛፍን ሲያወጡለት ስለነበረው 
“መንፈሳዊ አጋጣሚ” ገለጸላት እና ከዚያም፣ 
እንዲህ አለ፣ “እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ 
የሚለውን መዝሙር ዘመሩልኝ።”

ሌላ የፍሎሪዳ ነዋሪም፣ እርሷም አባላችን 
አይደለችም፣ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ወደቤቷ 
የመጡት በተደመሰሰው ጓሮዋ ውስጥ እየሰራች 
እያለች እና ተጨንቃ፣ በጣም ሞቋት፣ እና 
እምባ በመጣባት ጊዜ እንደነበር ተናገረች። 
እርዳታ የሚሰጡት፣ በእርሷ ቃላት፣ “ንጹህ 
ታዕምርን” ፈጠሩ። በትጋት ብቻ ሳይሆን 
ደግሞም በሳቅ እና በፈገግታ፣ ምንም ለመልስ 
ሳይቀበሉ ነበር ያገለገሉት።

ይህን ትጋት ያየሁት እና ሳቁን የሰማሁት፣ 
በቅዳሜ ምሽት፣ ከኋለኛው ቀን ቅዱሳኖች 
ቡድን ጋር ፍሎሪዳን ስጎበኝ ነበር። እርዳታ 
ሰጪዎቹ የተወሰኑትን ሰዎች እጅ መጨበጥ 
እንድችል የማፅዳት ስራቸውን አቆሙ። 
ጆርጂያ ካለው ካስማቸው 90 አባሎች 
በፍሎሪዳ ውስጥ የማዳን ተልኮን ለመቀላቀል 
ከዛ ምሽት በፊት ዕቅድ እንደያዙ ተናገሩ።

ከጆርጂያ ከለሊቱ 10 ሰዓት ተነሱ፣ 
ለሰዓታታት ተጓዙ፣ ቀኑን ሙሉ እንዲሁም 
ማታም ሰሩ፣ እናም እንደገና በሚቀጥለው ቀን 
ለመስራት ዕቅድ ያዙ።

ሁሉንም በፈገግታ እና በቀልድ ገለፁልኝ። 
ሊሰማኝ የቻለው ብቸኛ ጭንቀት ስራቸውን 
መስራት ይችሉ ዘንድ መመስገናቸው ማቆም 
እንዳለበት ነበር። ወደ ቀጣዩ የማዳን ስራ ቡድን 
ለመሄድ ወደ መኪናችን ውስጥ ስንገባ፣ የካስማ 
ፕሬዘዳንቱ የሰንሰለት መጋዙን እንደገና አብርቶ 
የወደቀ ዛፍ ላይ ሲሰራ እንዲሁም አንድ ኤጲስ 
ቆጶስ የዛፍ ቅርንጫፎችን ሲያግዝ አየን።

በዚያ ቀን ቀድሞ፣ ከዛ ወደሌላ ቦታ 
ስንሄድ፣ አንድ ሰውዬ ወደ መኪናው 
በመራመድ ኮፊያውን አውልቆ እርዳታ 
ላቀረቡት ሰዎች አመሰገነን። እንደዚህ አለ፣ 
“የቤተክርስቲያናችሁ አባል አይደለሁም። 
ለእኛ ያደረጋችሁትን ነገር ማመን አልችልም። 
እግዚአብሔር ይባርካችሁ።” ቢጫ ሸሚዙን 
ለብሶ ከጎኑ ቆሞ የነበረ አንድ የኋለኛው ቀን 
ቅዱሳን እርዳታ አቅራቢ ፈገግ ብሎ ምንም 
ምስጋና እንደማይፈልግ ለመግለፅ ትከሻዎቹን 
ከፍ አረገ።

ከጆርጂያ የመጡት እርዳታ አቅራቢዎች 
ለማመን የከበደውን ይህንን ሰውዬ ለመርዳት 
ሲመጡ፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ የኋለኛው 
ቀን ቅዱሳኖች ከዛ ከተጠቃው ከፍሎሪዳ 
ክፍል በመቶዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን 
ወደ ደቡብ በመጓዝ ወደ ሌላ የፍሎሪዳ 
ክፍል በመሄድ በከፍተኛ ወደተጠቁት ሰዎች 
ተጉዘዋል።እግዚአብሔር ይባርካችሁ።

በዚያ ቀን የነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝን ነቢያዊ 
ቃላትን በተሻለ አስታወስኩኝ እናም ተረዳሁ፥ 
“በእግዚአብሔር ፍቅር የተሞላ ሰው፣ 
ቤተሰቡን በመባረክ ብቻ አይረካም፣ ነገር 
ግን በአለም አቅፍ ሁሉ፣ የሰውን ዘር ሁሉ 
በጉጉት በመባረክ ይዞራል።” (Teachings of 
Presidents of the Church:  Joseph Smith 
[2007], 426).

እንደዚህ ዓይነት ፍቅር በሁሉም ቦታ 
በኋለኛው ቀን ቅዱሳን ሕይወቶች ውስጥ 
እናያለን። በዓለማችን በማንኛውም ቦታ አሳዛኝ 
ክስተት ሲፈጠር፣ የኋለኛው ቀን ቅዱሳኖች 
ይለግሳሉ እንዲሁም በቤተክርስቲያኗ የበጎ 
አድራጎት ስራ ላይ ለማገልገል ፍቃደኛ 
ይሆናሉ። የይግባኝ ጥያቄ ብዙም አይፈለግም። 
በዕርግጥ፣ በአንድ አንድ ጊዜ፣ በፈቃድ 
የሚያገለግሉትን ሰዎች ስራውን የሚመሩት 
ሰዎች ለመቀበል ዝግጁ እስከሚሆኑ ድረስ ወደ 
ጥቃቱ ቦታ ለመሄድ እንዲጠብቁ መጠየቅ 
አለብን።

ያ የመባረክ ፍላጎት የኢየሱስ ክርስቶስን፣ 
የወንጌሉን፣ የተመለሰችውን ቤተክርስቲያኑን 
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እና የነብያቶቹን ምስክርነት የሚያገኙ 
ሰዎች ፍሬ ነው። ለዛ ነው የጌታ ሕዝቦች 
የማይጠራጠሩት እንዲሁም የማይፈሩት። ለዛ 
ነው ሚስዮኖች በየዓለም መአዘናት ለማገልገል 
ፍቃደኞች የሚሆኑት። ለዛ ነው ወላጆች 
ከልጆቻቸው ጋር ለሌሎች የሚፀልዩት። ለዛ 
ነው መሪዎች ወጣቶቻቸውን የፕሬዘዳንት 
ሞንሰንን ጥያቄ በመውሰድ እራሳቸውን 
በመጽሐፈ ሞርሞን ውስጥ አጥልቀው ከልብ 
እንዲወስዱት የጋበዙት{165}። በመሪዎች 
በመገፋት ሳይሆን እምነት ላይ ተግባር ባደረጉ 
ወጣቶች እና አባላት ፍሬው መጣ። እራስ 
ወዳድ ያልሆነ መስዋትነትን የሚጠይቀው ያ 
እምነት ተግባር ላይ ውሎ፣ የእግዚአብሔርን 
ፍቅር እንዲሰሙ ያደረጋቸውን የልብን 
መለወጥ አመጣ።

ይሁን እንጂ፣ የነብይን ምክር መከተል 
እስከቀጠልን ድረስ ብቻ ልቦቻችን 
እንደተቀየሩ ይሆናሉ። ከአንድ ሙከራ በኋላ 
መሞከር ካቆምን፣ ለውጡ ይደበዝዛል።

አማኝ የኋለኛው ቀን ቅዱሳኖች በጌታ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ፣ በመጽሐፈ ሞርሞን 
እንደ የእግዚአብሔር ቃል ላይ እና በክህነት 
ቁልፎች በእርሱ እውነተኛ ቤተክርስቲያን 
ውስጥ መመለስ ላይ እምነታቸውን 
አሳድገዋል። ያ የጨመረው ምስክርነት ታላቅ 
ብርታትንና ለሌሎች የእግዚአብሔር ልጆች 
ማሰብን ሰጥቶናል። ነገር ግን ወደ ፊት ያሉት 
ችግሮችና ዕድሎች የበለጠ ይጠይቃሉ።

ዝርዝር ነገሮቹን መተንበይ አንችልም፣ 
ነገር ግን ትልቁን ምስል እናውቃለን። 
በመጨረሻዎቹ ቀናት ዓለም ብጥብጥ ውስጥ 
እንደምትሆን እናውቃለን። ማንኛውም ዓይነት 
ችግር ቢመጣም እንኳን፣ አማኝ የኋለኛው 
ቀን ቅዱሳኖችን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል 
ለእያንዳንዱ ሃገራት፣ነገዶች፣ ቋንቋዎች እና 

ሕዝቦች እንዲወስዱ ጌታ እንደሚመራቸው 
እናውቃለን። ጌታ እውነተኛ ደቀ መዛሙርቶች 
በድጋሚ ሲመጣ እርሱን ለመቀበል ብቁና 
ዝግጁ እንደሚሆኑ እናውቃለን። መፍራት 
አያስፈልገንም።

ስለዚህ፣ በልቦቻችን ውስጥ እምነትንና 
ብርታትን በገነባነው መጠን፣ ጌታ ከእኛ እና 
ከእኛ በኋላ ካሉት ትውልዶች የበለጠ ነገርን 
ይጠብቃል። እኛ ካደረግነው የበለጠ ታላቅና 
ከባድ ነገሮችን ስለሚያደርጉ ጠንካሮችና 
ደፋሮች መሆን ይጠበቅባቸዋል። ከነፍሳችን 
ጠላት ከፍተኛ ተቃውሞ ይገጥማቸዋል።

መልካምን የመጠበቅ አስተሳሰብ ወደፊት 
የምንሄድበትን ጌታ ሰጥቶናል፥ “ባሰባችሁት 
ነገር ሁሉ ወደ እኔ ተመልከቱ፤ አትጠራጠሩ፣ 
አትፍሩ” (ት. እና ቃ. 6፥36)። ፕሬዘዳንት 
ሞንሰን ያንን እንዴት ማድረግ እንደምንችል 
ነግረውናል። መጽሐፈ ሞርሞንን ማሰላሰልና 
የነብያቶችን ቃላት መተግበር። ሁሌም 
መጸለይ። አማኞች መሆን። አዳኙን በሙሉ 
ልባችሁ፣ ኃይላችሁ፣ አዕምሮአችሁና 
ጥንካሬአችሁ ማገልገል። ለልግስና -  ለክርስቶስ 
ንፁህ ፍቅር ስጦታ፣ በሙሉ የልባችን ጉልበት 
መፀለይ ( ሞሮኒ 7፥47–48ተመልከቱ)። እናም 
ከሁሉም በላይ የነብይን ምክር በመከተል ቋሚና 
ተከታታይ መሆን።

መንገዱ አስቸጋሪ ሲሆን፣ ፕሬዘዳንት 
ሞንሰን ቃል በመግባት የአዳኙን እነዚህን 
ቃላት በመጥቀስ ያስታወሱንን በጌታ 
ቃል- ኪዳን ላይ መደገፍ እንችላለን፥ 
“የሚቀበሏችሁም ቢሆን፣ እኔም በዚያም 
እገኛለሁ፣ በፊታችሁም እሄዳለሁና። 
በቀኛችሁ እና በግራችሁ እሆናለሁ፣ እናም 
መንፈሴም በልቦቻችሁ ውስጥ ይገኛል፣ እናም 
መላእክቶቼም እንዲያዝሏችሁ ይከብቧችኋል” 
(ት. እና ቃ. 84፥88)።

በእርሱ ስራ ላይ በማንኛውም ሰዓት 
ብትሆኑም ጌታ ከፊታችሁ እንደሚጓዝ 
እመሰክራለሁ። አንድ አንድ ጊዜ ሌሎችን 
ከፍ ለማድረግ ጌታ የሚልከው መላዕክ 
ትሆናላችሁ። አንድ አንድ ጊዜ ከፍ 
በሚያደርጓችሁ መላዕክቶች የምትከበቡት 
እናንተው ትሆናላችሁ። ነገር ግን በእያንዳንዱ 
የቅዱስ ቁርባን አገልግሎት ላይ ቃል 
እንደተገባላችሁ ሁሌም የእርሱ መንፈስ 
በልባችሁ ውስጥ ይኖራችኋል። ያለባችሁም 
ትእዛዛቱን ማክበርም ብቻ ነው።

ለእግዚአብሔር መንግስት በምድር ላይ 
መልካም ቀናቶቹ ወደ ፊት ናቸው። ከነብዩ 
ጆሴፍ ስሚዝ ቀናት ጀምሮ እንዳደረገው 
ተቃርኖ በኢየሱስ ክርስቶስ ያለንን እምነት 
ያጠነክራል። እምነት ሁሌም ፍርሃትን 
ያሸናፋል። በህብረት መቆም አንድነትን 
ያመነጫል። ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች 
የምታደርጉት ጸሎታችሁ በአፍቃሪ 
እግዚአብሔር ይደመጣል እንዲሁም 
የመለሳል። አያንቀላፋም እንዲሁም 
አይተኛም።

እግዚአብሔር አብ እንደሚኖር እና 
ወደ እርሱ ቤት እንድንመጣ እንደሚፈልግ 
ምስክርነቴን እሰጣለሁ። ይህችም የጌታ 
ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ቤተክርስቲያን 
ናት። ያውቃችኋል፤ ይወዳችኋል፤ 
ይጠብቃችኋል። ለእናንተና ለእኔ እና ለመላው 
የሰማይ አባት ልጆች ሃጢያቶች መስዋትነት 
ከፍሏል። በሕይወታችሁ እና ለሌሎች ሰዎች 
በምትሰጡት አገልግሎታችሁ ውስጥ እርሱን 
መከተል ወደ ዘላለማዊ ሕይወት የሚያመራ 
ብቸኛ መንገድ ነው።

በረከቴንና ፍቅሬን እተውላችኋለሁ 
እንዲሁም እምሰክርላችኋለሁ። በኢየሱስ 
ክርስቶስ ቅዱስ ስም፣ አሜን።
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የጊዜአችን ትምህርቶች

ከህዳር 2017 (እ.አ.አ) እስከ ሚያዝያ 2018 (እ.አ.አ) በአራተኛው እሁድ የመልከፀዴቅ 
ክህነትና የሴቶች መረዳጃ ማህበር ትምህርቶች ከጥቅምት 2017 (እ.አ.አ) አጠቃላይ 

ጉባኤ ከተሰጠው አንድ ወይም ከአንድ በላይ ንግግሮች ውስጥ መዘጋጀት አለባቸው። 
በሚያዝያ 2018 (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 በ conference .lds .orgላይ ይገኛሉ።
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ው
ድ እህቶች፣ ውድ ጓደኞች፣ 
አጠቃላይ ጉባኤን በአለም  
አቀፍ የእህቶች ስብሰባ መጀመር 

ትርጉም ያለው እና አስደናቂ ነው። ይህን 
አስቡበት፥ የሁሉም እድሜ፣ አመጣጥ፣ 
ዜጋዎች፣ እና ቋንቋዎች እህቶች ለጌታ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ባላቸው እምነት እና ፍቅር 
አንድ ሲሆኑ።

በቅርብ ከውድ ነቢያችን፣ ፕሬዘደንት 
ቶማስ ኤስ. ሞንሰን ጋር ስንገናኝ፣ ጌታን 
ምን ያህል እንደሚወዱ ገልጸውልናል። 
እናም ፕሬዘደንት ሞንሰን ለፍቅራችሁ፣ 
ለጸሎታችሁ፣ እና ለጌታ ላላችሁ አምልኮ 
ምስጋና እንዳላቸውም አውቃለሁ።

ከብዙ አመታት በፊት በሩቅ ሀገር የሶስት 
እህቶች ቤተሰብ ይኖሩ ነበር፡

የመጀመሪያዋ እህት ያዘነችነበረች።  
ከአፍንጫዋ እስከ አገጯ ድረስ እናም 
ከቆዳዋ እስከ እግር ጣቶቿ ድረስ ምንም 
መልካም አይመስላትም ነበር። ስትናገርም፣ 
ቃላቶቿ አንዳንዴ አስቸጋሪ ሆነው ይወጣሉ፣ 
እናም ሰዎችም ይስቁ ነበር። አንድ ሰው 
ሲወቅሳት ወይም እርሷን ለአንድ ነገር 
ለመጋበዝ “ሲረሱ”፣ ፍም ትሆናለች፣ ዞር 
ብላም ትሄዳለች፣ እናም የሀዘን ትንፋሷን 
የምትተነፍስበት የሚስጥር ቦታ ታገኛለች 
እናም ለምን ህይወት ተስፋ የሌለው እና ደስታ 
የለሽ እንደሆነም ታስባለች።

ሁለተኛዋ እህትም ተናዳጅነበረች። ራሷን 
በጣም ጎበዝ እንደሆነች ትመለከታለች፣ 
ነገር ግን በትምህርት ቤት ውስጥ ከእርሷ 

በላይ ከፍተኛ ደረጃ የሚያገኝ አለ። ራሷን 
እንደምታስቅ፣ ቆንጆ፣ ፋሽን ያላት፣ እና 
አስደናቂ ነኝ ብላ ታስባለች። ነገር ግን 
ሁልጊዜም ከእርሷ የሚሻል የምታስቅ፣ 
ቆንጆ፣ ፋሽን ያላት፣ ወይም አስደናቂ የሆነች 
ሌላ ያለች ይመስላል።

በማኝኛውም ነገር መጀመሪያ 
አልነበረችም፣ እናም ይህን ለመፅናት 
አልቻለችም። ህይወት እንደዚህ መሆን 
አልነበረበትም!

አንዳንዴ በሌሎች ላይ ትናደዳለች፣ እናም 
በአንድ ነገርም ይሁን በሌላ ለመናደድ ከአንድ 
ትንፋሽ የራቀች ይመስላል።

በእርግጥም፣ ይህ በምንም የምትወደድ 
ወይም ታዋቂ እንድትሆን እያደረጋት 
አልነበረም። አንዳንዴም፣ ጥርሷን 
ታፏጫለች፣ እጇን በጡጫ ትይዛለች፣ 
እናም “ህይወት ሚዛናዊ ያልሆነ ነው!” ብላ 
ታስባለች።

ከዚያም ሶስተኛዋ እህት ነበረች። 
እንዳዘነችው ወይም እንደተናደደችው እህት 
ሳትሆን፣ እርሷም ደስተኛነበረች።  እና ይህም 
የነበረው እርሷ ከእህቶቿ በላይ ጎበዝ ወይም 
በተጨማሪ ቆንጆ ወይም ተጨማሪ ችሎታ 
ያላት ስለሆነች አይደለም። አይደለም፣ 
ሰዎች አንዳንዴ ከእርሷ ይሸሸጋሉ። እርሷ 
በምትለብሰው ወይም በምትለውም አንዳንዴ 
ይቀልዱባታል። እነርሱም አንዳንዴ 
ስለእርሷም ክፉ ነገሮች ይላሉ። ነገር ግን 
ማንኛውም እርሷን በብዛት እንዲሸብሯት 
አትፈቅድም።

ይህች እህት መዘመር ትወዳለች። 
የምትዘምርበት ድምጿ ጥሩ አይደለም፣ 
እና ሰዎችም ይስቁባታል፣ ነገር ግን ይህ 
እንድታቆም አያደርጋትም። “ሌሎች ሰዎች 
እና የእነርሱ አስተያየት መዝፈንን እንዳቆም 
አልፈቅድላቸውም!” ትላልች።

በመዝፈን መቀጠሏ የመጀመሪያ እህቷን 
እንድታዝን እና ሁለተኛ እህቷን እንድትናደድ 
አደረገ።

ብዙ አመታት ሲያልፉም፣ እና 
በመጨረሻም እያንዳንዷ እህት በምድር ያላት 
ጊዜ መጨረሻ ደረሰ።

በተደጋጋሚ በህይወት ተስፋ የሚቀረጥበት 
እጥረት እንደሌለ በማወቅ፣ የመጀመሪያዋ 
እህት አዛኝበመሆን ሞተች።

በየቀኑ አዲስ አንድ ነገር የምትጠላውን 
ያገኘችው ሁለተኛዋም ተናድዳሞተች።

እናም ሶስተኛዋ እህት ህይወቷን በፊቷ 
ልበ ሙሉነትን በማሳየት ዘፈኗን በሀይሏ ሁሉ 
በመዝፈን እያሳለፈች፣ በደስታሞተች።

በእርግጥም፣ ህይወት እንደዚህ ቀላል 
አይደለም፣ እናም ሰዎች እንደ ታሪኩ ሶስቱ 
እህቶች አይነት በምንም አይነት አንድ 
መለኪያ ያላቸው አይደሉም። ነገር ግን 
እንደነዚህ አይነት በጣም የተለዩ ምሳሌዎችም 
ስለራሳችን አንዳንድ ነገሮች ሊያስተምሩን 
ይችላሉ። እናንተ እንደ እኛ አይነት 
ከሆናችሁ፣ የራሳችሁን ክፍል በአንድ፣ 
ሁለት፣ ወይም ምናልባትም በሶስቱ እህቶች 
ላይ ለማየት ትችሉ ይሆናል። በእያንዳንዱ ላይ 
የቅርብ ትኩረት እናድርግ።

የተጠቃችው
የመጀመሪያዋ እህት ራሷን እንደ 

ተጠቂ—እንደሚደረግባት— ተመለከተች። 1 
ከአንድ ነገር ሌላ በእርሷ ላይ እየደረሰ እርሷን 
ያስከፋት ነበር። በህይወት እንደዚህ አይነት 
አስተያየት እያላት፣ ሌሎች እርሷ እንዴት 
እንደሚሰማትና የእርሷ ጸባይ ምን እንደሆነ 
እንዲቆጣጠሩ አድርጋለች። ይህን ስናደርግ፣ 
በማንኛውም አስተያየት እንገፋፋለን—እናም 
በነዚህ ቀናት ሁሌ በሚገኘው በህብረተሰብ 
መተላለፊያ፣ እነዚህ አስተሳሰቦች በጣም ብዙ 
ናቸው።

ሶስት እህቶች
ለራሳችን ደቀመዛሙርትነት ሀላፊነት አለን፣ እናም ይህም ሌሎች እኛን 
በሚመለከቱበት መንገድ ላይ ትንሽ ወይም ምንም ግንኙነት የለውም።

በፕሬዘደንት ዲይተር ኤፍ. ኡክዶርፍ
በቀዳሚ አመራር ውስጥ ሁለተኛ አማካሪ
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ውድ እህቶች፣ ደስታችሁን ለምን 
ስለእናንተ፣ ወይም ለደስታችሁ ምንም 
ለማያስቡት ለሌላ ሰው፣ ወይም ለአንዳንድ 
ቡድኖች በምርኮ ትሰጣላችሁ።

ሌሎች ሰዎች ስለእናንተ ስለሚሉት 
በማሰብ ላይ እራሳችሁን ካገኛችሁ፣ 
ይህን መዳኒት በሀሳብ ላቅርብላችሁ፥ 
ማን እንደሆናችሁ አስታውሱ። እናንተ 
በእግዚአብሔር መንግስት የልዑል ቤት 
አባል፣ በሁለንተና በሙሉ በሚነግሱ የሰማይ 
ወላጆች ሴት ልጆች እንደሆናችሁ አስታውሱ።

የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዘር ናችሁ። 
በመንፈሳዊ ፍጥረታችሁ የጀመሩ ልዩ 
ስጦታዎች አሏችሁ እናም እነዚህም የተገነቡት 
በረጅሙ ከምድር ህይወታችሁ በፊት ነበር። 
እናንተ የሰማይ አባት፣ የሰራዊት ጌታ፣ 
ጠፈርን የፈጠረው፣ የሚዞሩትን ከዋክብት 
በሁለንተና የዘረጋው፣ እናም ፕላኔቶችን 
በተመደቡባቸው በምህዋራቸው እንዲሆኑ 
ያስቀመጠ ምህረታዊው እና ዘለአለማዊው 
እግዚአብሔር ልጅ ናችሁ።

በእጆቹ ናችሁ።
በጣም መልካም በሆኑ እጆች።
በሚያፈቅሩ እጆች፡
በሚንከባከቡ እጆች።
እናም ማንም ምንም ቢል ይህን ሊቀይረው 

አይችልም። ቃላቶቻቸው እግዚአብሔር 
ስለእናንተ ካለው ጋር ሲመዛዘኑ ትርጉም 
የሌላቸው ናቸው።

እናንተ የእርሱ ውድ ልጅ ናችሁ።
ያፈቅራችኋል።
ስትደናቀፉም፣ ከእርሱም ስትዞሩ፣ 

እግዚአብሔር ይወዳችኋል። የመጥፋት፣ 
ወይም የመተው፣ ወይም የመረዳት ስሜት 
ሲኖራችሁ—አትፍሩ። መልካሙ እረኛ 
ያገኛችኋል። በደስታ በትከሻው ላይ 
ከፍ ያደርጋችኋል። ወደቤትም ተሸክሞ 
ይወስዳችኋል። 2

ውድ እህቶቼ፣ እነዚህ መለኮታዊ እውነቶች 
በልባችሁ እንዲዘልቁ አድርጉ። እናም ሀዘነኛ 
ላለመሆን ብዙ ምክንያቶች እንዳላችሁ 
ታገኛላችሁ፣ እናንተ ዘለአለማዊ እጣ ፈንታ 
አላችሁና።

ውዱ አዳኝ እናንተ ያን እጣ ፈንታ እውን 
ለማድረግ ለመምረጥ እንድትችሉ ህይወቱን 
ለአለም አሳልፎ ሰጥቷል። ስሙን በራሳችሁ 
ላይ ወስዳችኋል፤ እናንተም ደቀመዛሙርቱ 
ናችሁ። በእርሱም ምክንያት፣ ራሳችሁን 
በዘለአለማዊ ክብር ልብስ ለማጎናጸፍ 
ትችላላችሁ።

የምትጠላው
ሁለተኛዋ እህት በአለም ላይ የተናደደች 

ነች። እንደምታዝነው እህትም፣ በህይወቷ 

የሚደርሱት ችግሮች በሙሉ በሌላ ሰው 
የተፈጠሩ እንደሆኑ ይሰማታል። ቤተሰቧን፣ 
ጓደኛዎቿን፣ አለቃዋንና የስራ ጓደኞቿን፣ 
ፖሊስን፣ ጎረቤቶችን፣ የቤተክርስቲያን 
መሪዎችን፣ የአሁን የፋሽን ሁኔታን፣ የጸሀይ 
ነጸብራቅን፣ እና መጥፎ እድልን ትወቅሳለች። 
በእነርሱም ትቆጣለች።

ራሷን እንደ ክፉ ሰው አታስብም። 
በሚቃረን ሁኔታም፣ ለራሷ መብት 
እንደምትቆም ይሰማታል። ሁሉም ሰው 
ራስ ወዳድ በመሆን፣ በቅናት፣ እና በጥላቻ 
የሚነሳሱ ናቸው ብላ ታምናለች። እርሷ በሌላ 
አስተሳሰብ ግን በመልካም ሀሳብ—በፍትህ፣ 
በፅኑ አቋም፣ እና በፍቅር የምትነሳሳ ነች።

በሚያሳዝን ሁኔታ ግን፣ የምትናደደው 
እህት አስተሳሰብ ልዩ አይደለም። በሚወዳደሩ 
ቡድኖች ላይ በተደረገው በቅርብ ጥናት 
ይህም ተገኝቶ ነበር። በዚህ ጥናት ክፍል 
ውስጥ፣ በመካከለኛው ምስራቅ ፈታሾቹ 
ፍልስጢማውያንንና እስራኤላውያንን እናም 
በዩናይትድ ስቴትስም ሪፐብሊካን እና 
ዴሞክራትን የቃል ጥያቄዎች አቀረቡላቸው። 
“እያንዳንዱም የራሳቸው ቡድን [ከሌላኛው 
በላይ በጥላቻ ሳይሆን በፍቅር የተነሳሱ የሆኑ 
እንደሚሰማቸው፣ ነገር ግን የሚወዳደሩት 
ቡድኖች ለምን እንደሚጣሉ ሲጠየቁ፣ 
[እነርሱም] ጥላቻ [ሌላኛውን] ቡድን 
እንደሚያነሳሳ እንዳመለከቱ” አግኝተዋል። 3

በሌላም አባባል፣ እያንዳንዱ ቡድን 
ራሳቸውን “እንደ ጥሩም ሰዎች”—ትክክለኛ፣ 
ደግ፣ እና እውነተኛ እንደሆኑ ያስባሉ። 
በሚነጻጸር ሁኔታም፣ የሚወዳደሯቸውን 
“እንደ መጥፎ ሰዎች”—መረጃ 
እንደሌላቸው፣ ውሸታም፣ እንዲሁም ክፉ 
እንደሆኑ ነው የሚያዩአቸው።

በተወለድኩበት አመት፣ አለም የሚያሳቅቅ 
ሀዘን በፈጠረ መጥፎ ጦርነት ተጥለቅልቃ 
ነበር። ይህም ጦርነት የተጀመረው በሀገሬ 
ሰዎች ነበር—አንዳንድ ቡድኖችን እንደ ክፉ 
በጠቆሙ እና ሌሎች እነርሱን እንዲጠሉ 
ባበረታቱ ሰዎች ነበር።

የማይወዷቸውን ዝም አስደረጉ። 
እነርሱን እንዲያፍሩ እና እንደ እርኩስ 
እንዲመለከቷቸው አደረጉ። እነዚህን 
ከራሳቸው በታች—እንዲሁም ሰው እንዳልሆኑ 
አይነት ተመለከቷቸው። አንድ ቡድን ሰዎችን 
ዝቅ የምታደርጉ ከሆናችሁ፣ በእነርሱ ላይ 
የምትሉትን እና በረብሻ የምታደርጉባቸውን 
ትክክል ነው ብላችሁ ታስባላችሁ።

በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ውስጥ 
በጀርመን ውስጥ የደረሰውን ሳስብ 
እንድንቀጠቅጥ ያደርገኛል።

ሰው ከእኛ ጋር ሲቃረን ወይም የማይግባባ 
ሲሆን፣ ከእነርሱ አንድ ትክክል ያልሆነ ነገር 

አለ ብለን ለማሰብ እንፈተናለን። እናም ከዚያ 
በቃላታቸው ወይም በስራቸው ላይ የክፉ 
መነሳሻ ለመያዝም ብዙ እርምጃ አይወስድም።

በእርግጥም፣ ትክክል ለሆነው ሁልጊዜም 
መቆም አለብን፣ እናም ድምጻችንን ለዚህ 
ምክንያት ከፍ ማድረግ የሚያስፈልገን 
ጊዜዎችም አሉ። ይህም ቢሆን፣ ይህን 
በልባችን ውስጥ ንዴት ወይም ጥላቻ እያለ 
ስናደርግ—ሌሎችን ለመጉዳት፣ ለማሳፈር፣ 
ወይም ዝም ለማስደረግ ስንቆጣ—ይህን 
የምናደርገው በጻድቅነት እንደማይሆን ነው።

አዳኝ ምን አስተምሯል?
“ጠላቶቻችሁን ውደዱ፤ 

የሚረግሟችሁንም ባርኩ፤ ለሚጠሏችሁም 
መልካምን አድርጉ፣ እናም በከንቱ 
የሚነቅፉአችሁን እናም የሚያሳድዱአችሁን 
ውደዱ እላችኋለሁ፤

“ስለዚህ በሰማይ ያለው የአባታችሁ ልጆች 
ትሆናላችሁ።” 4

ይህም የአዳኝ መንገድ ነው። ይህም 
የበዛ ንዴትን፣ ጥላቻን፣ መለያየትን፣ እና 
ጥብ በአለም ውስጥ የፈጠረውን ገደብ 
የምንሰብርበት የመጀመሪያ ደረጃ ነው።

“አዎን፣ ጠላቶቼን ለመውደድ ፈቃደኛ 
ነኝ—እነርሱ እንደዚህ ለማድረግ ፈቃደኛ 
ከሆኑ” ትሉ ይሆናል።

ነገር ግን ያም ችግር ያለበት አይደለም፣ 
ነውን? ለራሳችን ደቀመዛሙርትነት 
ሀላፊነት አለን፣ እናም ይህም ሌሎች እኛን 
በሚመለከቱበት መንገድ ላይ ትንሽ ወይም 
ምንም ግንኙነት የለውም። እነርሱ የሚረዱን 
እና ልጋስ እንዲሆኑ ተስፋ አለን፣ ነገር ግን 
ለእነርሱ ያለን ፍቅር እነርሱ ለእኛካለው ስሜት 
ጋር የተገናኘ አይደለም።

ምናልባት ጠላቶቻችንን ለማፍቀር ያለን 
ጥረት ልባቸውን ያሰላስላል እናም ጥሩ ተፅዕኖ 
ያደርግላቸዋል። ምናልባት አይሆንም። 
ነገር ግን ያም ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል 
የምንወስንበትን አይቀይርም።

ስለዚህ፣ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ቤተክርስቲያን አባላት፣ ጠላቶቻችንን 
እናፈቅራለን።

ንዴትን ወይም ጥላቻን እናሸንፋለን።
ልባችንን ለእግዚአብሔር ልጆች ባለን 

ፍቅር እንሞላለን።
ሌሎችን ለመባረክ እና ለማገልገል 

እንደርሳለን—እነርሱ “[የሚጠሉን]፣ እና 
[የሚያሳድዱን]” ቢሆኑም። 5

እውነተኛዋ ደቀ መዛሙርት
ሶስተኛዋ እህት እውነተኛዋ የኢየሱስ 

ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን የምትወክል 
ነች። በጣም ከባድ የሆነውም አድርጋለች—
በሚሳለቁባት እና በችግር ጊዜ እግዚአብሔርን 
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አምናለች። በንቀት እና በተጠራጣሪነት 
ብትከበብም፣ እምነትንና ተስፋን ጠበቀች። 
የእርሷ ጉዳይ ደስታ ያለው ሳይሆን፣ ግን እርሷ 
ደስተኛ ስለነበረች፣ በደስታ ኖረች።

ማንኛችንም ያለመቃረን በህይወት ጉዞ 
አንጓዝም። ብዙ ሀይሎች ሊስቡን እየሞከሩ፣ 
አስተያየታችንን ለታማኞች ቃል በተገቡት 
ግርማዊ ደስታዎች ላይ በማትኮር እንዴት 
ለመቆየት እንችላለን?

የዚህ መልስ የሚገኘው ነቢይ ከብዙ 
ሺህ አመቶች በፊት ባለመው ህልም ውስጥ 
እንደሚገኝ አምናለሁ። የነቢዩ ስም ሌሂ ነው፣ 
እናም ህልሙ በውዱ እና በሚያስደንቀው 
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የተመዘገበ ነው።

በህልሙ ውስጥ፣ ሌሂ ትልቅ ሜዳ 
አየ፣ እናም በዚህም ውስጥ ለመግለጽ 
ከባድ የሆነ ውብ የሚያስደንቅ ዛፍ ነበር። 
ደግሞም ወደ ዛፉ ብዙ የሰዎች ቡድን ሲሄዱ 
ተመለከተ። የዚህን ግርማዊ ፍሬ ለመቅመስ 
ፈልገዋል። ታላቅ ደስታ እና የሚቆይ ሰላም 
እንደሚሰጣቸው ተሰምቷቸውና አምነው 
ነበር።

ወደ ዛፉ የሚመራ ጠባብ መንገድ ነበር፣ 
እናም በመንገዱ ዳርቻም በመንገዳቸው 
እንዲቆዩ የሚረዳ የብረት በትር ነበር። ነገር ግን 
በዚያ ደግሞም መንገዱን እና ዛፉን የሚሰውር 
የጭለማ ጭጋግ ነበር። እና ምናልባት ከዚህም 
በላይ አደገኛ የሚሆኑ ታላቅ የሳቅ ድምጽ እና 
መሳለቂያዎች በቅርብ ከሚገኙ ትልቅ እና 
ሰፊ ህንጻዎች ይመጡ ነበር። በሚያስደነግጥ 
ሁኔታም፣ ሹፈቱም ወደ ዛፉ የደረሱትን እና 
አስደናቂ ፍሬውን የቀመሱ አንዳንድ ሰዎች 
እፍረት ይሰማቸው ጀመር እና ጠፍተው 
ሄዱ። 6

ምናልባት እነርሱ አንዴ ዛፉ በእውነትም 
ወብታማ ነው ብለው ያስቡበት የነበረውን 
ተጠራጠሩ። ምናልባት ያጋጠማቸውን ነገሮች 
እውነትነት መጠየቅ ጀመሩ።

ምናልባት ከዛፉ ከዞሩ፣ ህይወት ይቀልላል 
ብለው አስበው ይሆናል። ምናልባት በምንም 
አይሳለቁባቸውም ወይም አይስቁባቸውም 
ይሆናል።

እና በእርግጥም፣ የሚያሾፉባቸው ሰዎች 
ደስተኛ እና መልካም ጊዜ የሚያሳልፉ 
ይመስሉ ነበር። ስለዚህ፣ ምናልባት ዛፉን 
ትተው ከሄዱ በታላቅና ሰፉ ህንጻዎች 
ተሰብሳቢዎቹ ውስጥ ተቀባይነት እንደሚያገኙ 
እና ለፍርዳቸው፣ ለእውቀታቸው፣ እና 
ለዘመናዊነታቸው ይጨመጨብላቸው 
ይሆናል።

በመንገዱ ቆዩ
ውድ እህቶች፣ የብረት በትሩን በመያዝ 

ለመቆየት እና ወደ ደህንነት በፍጹም ውሳኔ 

ለመራመድ አስቸጋሪ እንደሆነ የምታገኙ 
ከሆናችሁ፤ በራስ የተማመኑ በሚመስሉት 
የሌሎች ሳቅ እና መሳለቅ እንድትነቃነቁ 
የሚያደርጋችሁ ከሆነ፤ መልስ ባልተሰጠው 
ጥያቄ ወይም ገና ባልተረዳችሁት ትምህርት 
የምትጨነቁ ከሆናችሁ፤ ተስፋ በመቁረጥ 
የምታዝኑ ከሆናችሁ፣ የሌሂን ህልም 
እንድታስታውሱ አበረታታችኋለሁ።

በመንገዱ ቆዩ!
የእግዚአብሔር ቃል የሆነውን የብረት በትር 

በምንም አትልቀቁ!
እናም በእግዚአብሔር ፍቅር 

የምትካፈሉትን እንድታፍሩበት ማንም 
ቢሞክር፣ እነዚህን አታድምጡ።

እናንተ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆናችሁ 
በምንም አትርሱ፤ የበረከቶች ሀብት 
በጎተራዎች ውስጥ አሉ፤ የእርሱን ፈቃድ 
ለማድረግ ከተማራችሁ፣ ከእርሱ ጋር በዳግም 
ትኖራላችሁ! 7

የአለም ምስጋና እና ተቀባይነት ቃል 
ኪዳኖች የማይታመን፣ እውነት ያልሆነ እና 
እርካታ የሌላቸው ናቸው። የእግዚአብሔር 
ቃል ኪዳኖች በአሁንም ይሁን በዘላለም 
እርግጠኛ፣ እውነት፣ እና በደስታ የሚሞሉ 
ናቸው።

ሀይማኖት እና እምነትን ከከፍተኛ እይታ 
እንድታስቡበት እጋብዛችኋለሁ። በታላቁና 
ሰፊ ግንብ ውስጥ የሚቀርበው ስጦታ ከኢየሱስ 
ክርስቶስ ወንጌል ፍሬ ጋር የሚመዛዘን 
አይደለም።

በእርግጥም፣ “ዓይን ያላየችው ጆሮም 
ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው 
እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ 
እንደተጻፈ፥ እንዲህ እንናገራለን።” 8

ለራሴ በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ውስጥ 
የደቀ መዛሙርት መንገድ የደስታ መንገድ 
እንደሆነ ተምሬአለሁ። ይህም የደህንነት እና 
የሰላም መንገድ ነው። ይህም የእውነት መንገድ 
ነው።

በመንፈስ ቅዱስ ስጦታ እና ሀይል፣ 
ይህን ለራሳችሁ ለመማር እንደምትችሉ 
እመሰክራለሁ።

እስከዚያ ድረስ, መንገዱ ለእናንተ አስቸጋሪ 
ከሆነ፣ በቤተክርስቲያኗ አስደናቂ ድርጅቶች፥ 
በመጀመሪያ ክፍል፣ በወጣት ሴቶች፣ እና 
በሴቶች መረዳጃ ማህበር ውስጥ መጠጊያ 
እና ጥንካሬ እንደምታገኙ ተስፋ አለኝ። 
በመንገዱ ላይ ልበ ሙሉነታችሁን እና ወደፊት 
ለምትጓዙበት እምነት የምታሳድሱበት 
አቅጣጫዎች ናቸው። እነዚህም በዚያ 
መገኘት እንደሚገባችሁ ስሜት ለማግኘት 
የምትችሉባቸው እና ከእህቶቻችሁና 
ከሌሎች ደቀ መዛሙርቶች መበረታታትን 
የምትቀበሉባቸው የደህንነት ቤት ናቸው።

በመጀመሪያ ክፍል የምትማሩት ነገሮች 
በወጣት ሴቶች ውስጥ ለምትማሩት ተጨማሪ 
እውነቶች ያዘጋጃችኋል። በወጣት ሴቶች 
ክፍሎች ውስጥ የምትራመዱባቸው የደቀ 
መዛሙርትነት መንገድ ወደ ሴቶች መረዳጃ 
ማህበር ጓደኝነት እና እህትነት ይመራሉ። 
በመንገዱ እያንዳንዱ እርምጃ፣ ለሌሎች 
ያላችሁን ፍቅር በእምነት፣ በርህራሄ ስራ፣ 
በልግስና፣ እና በአገልግሎት የማሳየት 
ተጨማሪ እድሎች ይሰጣችኋል።

የደቀመዛሙርትነት መንገድን መምረጥ 
ሊነገር ወደማይቻል ደስታ እና ወደ መለኮታዊ 
ፍጥረታችሁ መሟላት ይመራል።

ይህም ቀላል አይደለም። ከሁሉም በላይ 
መልካም የሆነ ያላችሁን ሁሉ፣ እንዲሁም 
እውቀታችሁን፣ ፈጣሪነታችሁን፣ 
እምነታችሁን፣ ታማኝነታችሁን፣ 
ጥንካሬአችሁን፣ ልበ ውሳኔአችሁን፣ እና 
ፍቅራችሁን ያስፈልግባችኋል። ነገር ግን 
አንድ ቀን ወደ ጥረቶቻችሁ ዞር ብላችሁ 
ታስቡበታላችሁ፣ እናም ጠንካራ ሆናችሁ 
በመቅረታችሁ፣ በማመናችሁ፣ ከመንገዱ 
ባለመውጣታችሁ ምን ያህል ምስጋና 
ይኖራችኋልና።

ወደፊት ግፉ
ስለህይወት እናንተ ለመቆጣጠር 

የማትችሏቸው ብዙ ነገሮች ይኖሩ ይሆናል። 
ነገር ግን በመጨረሻም፣ የምትደርሱበትን እና 
በመንገዳችሁ የሚያጋጥሟችሁን ብዙ ነገሮች 
ለመምረጥ ሀይል ይኖራችኋል። ችሎታችሁ 
ሳይሆን ግን ምርጫዎቻችሁ ናቸው 
በህይወታችሁ ልዩነት የሚያመጡት። 9

ሁኔታዎቻችሁ እንድታዝኑ 
እንዲያደርጋችሁ ለመፍቀድ አትችሉም።

ሁኔታዎቻችሁ እንድትናደዱ 
እንዲያደርጋችሁ ለመፍቀድ አትችሉም።

የእግዚአብሔር ሴት ልጅ በመሆናችሁ 
ለመደሰት ትችላላችሁ። በእግዚአብሔር ጸጋ 
እና በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ውስጥ ደስታን 
ለማግኘት ትችላላችሁ።

ደስተኛ ለመሆን ትችላላችሁ።
ልባችሁን ለእግዚአብሔር መጠን እና 

ገደብ ለሌለው መልካምነት በምስጋና 
እንድትሞሉ እገፋፋችኋለሁ። ውድ እህቶቼ፣ 
ይህን ማድረግ ትችላላችሁ! በነፍሴ ፍቅር 
በሙሉ ወደ ህይወት ዛፍ ወደፊት ለመግፋት 
እንድትመርጡ እጸልያለሁ። ድምጻችሁን 
ከፍ ለማድረግ እና ህይወታችሁን በድንቅ 
የምስጋና መዝሙር፣ የእግዚአብሔር  
ፍቅር እና ቤተክርስቲያኑ እና የኢየሱስ 
ክርስቶስ ወንጌል ለአለም በሚያመጡት 
ድንቆች ለመደሰት እንድትመርጡ 
እጸልያለሁ።
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የደቀ መዛሙርትነት እውነተኛ መዝሙር 
ደስ የማይል ወይም ለአንዳንድ ትንሽ ከፍ 
ያለ ይሆናል። ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ይህ 
እንደዚህም ነበር።

ነገር ግን ለሰማይ አባታችን፣ እናም 
እርሱል ለሚያፈቅሩና ለሚያከብሩም፣ 
ይህም በጣም ውድ እና ውበታማ መዝሙር 
ነው—ለእግዚአብሔር እና ለስዎች ግሩም 
እና የሚያነጻ የሚያድን ፍቅርና አገልግሎት 
መዝሙር ነው። 10

በመንገዱ እንድትቆዩ እና በግርማዊው 
የደቀ መዛሙርትነት መንገድ ላይ በየቀኑ 
በደስታ በመራመድ እንደ እግዚአብሔር ሴት 
ልጅ ለማደግ ጥንካሬ እና ብርታት ታገኙ ዘንድ 
በረከቴን እንደ ጌታ ሐዋሪያ እሰጣችኋለሁ። 
በቅዱሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ አሜን።

ማስታወሻዎች
1.  2 ኔፊ 2፥14፣ 26ተመልከቱ።
2.  ሉቃስ 15፥4- 6ተመልከቱ።
3. Boston College, “Study Finds Intractable 

Conflicts Stem from Misunderstanding of 
Motivation,” ScienceDaily, Nov. 4, 2014, 
sciencedaily.com.

4. ማቴዎስ 5፥44- 45{78}።
5. ማቴዎስ 5፣44{80}።
6. 1 ኔፊ 8ተመልከቱ።
7. See “I Am a Child of God,” Children’s 

Songbook, 2–3 ተመልከቱ።
8. 1 ቆሮንቶስ 2፥9{86}።
9. See “The Most Inspirational Book Quotes of All 

Time,” pegasuspublishers.com/blog.
10. አልማ 5፥26ተመልከቱ።
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