
1

እ
ኛ እንደ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ  
ቤተክርስቲያን አባላት ማን እንደሆንን ለመረዳት ለሚፈልጉት 
ሁሉ፣ በእነዚህ ሶስት ቃላት በሚተረጎሙ የመጀመሪያ ነጥቦች 

ለማቅረብ እፈልጋለሁ፥ ክርስቶስን እንሻለን።
ስለእርሱ ለመማር እንፈልገዋለን። እርሱን ለመከተል። በተጨማሪ 

እንደ እርሱ ለመሆንም።
በአመት ሁሉ በየቀኑ፣ እንፈልገዋልን። ነገር ግን በአመቱ በዚህ 

ጊዜ—በገና፣ የውድ አዳኛችንን መወለድ በምናከብርበት ጊዜ—ልባችን 
ወደ እርሱ በይበልጥ ያዘነብላል።

ገናን ለማክበር በምንዘጋጅበት ክፍል፣ ከሁለት መቶ አመት በፊት 
የአዳኝን መምጣት በሰላምታ ለመቀበል ተዘጋጅተው የነበሩትን 
አስቡባቸው።

እረኞቹ

“በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ” 1 
እንደነበሩ በስተቀር፣ ስለእረኞች ብዙ አናውቅም። የለት ተለት  
የሚኖሩበትን ለማግኘት በየቀኑ እንደሚሰሩ እንደሚሞገሱ ሰዎች  
ሁሉ፣ እረኞቹ ተራ ሰዎች ነበሩ። 

በጊዜው ክርስቶስን የማይፈልጉ ፣ ግን ሰማይ ሲከፈት እና ክርስቶስ 
ለእነርሱ ሲታዋጅ ልባቸው የተቀየረላቸውን ሰዎች ሊወክሉ ይችላሉ።

የሰማይ መልእክተኞችን ካዳመጡ በኋላ፣ ወዲያው ለማየት በመፈለግ 
ወደ ቤተልሔም የሄዱትም እነርሱ ናቸው። 2

ጠቢብ ሰዎቹ

ጠቢብ ሰዎቹ የመሲህን፣ የእግዚአብሔር ልጅን፣ መምጣት ያጠኑ 
የተማሩ ሰዎች ነበሩ። ባጠኑባቸውም ስለውልደቱ የሚያጠቁሙትን 

ምልክቶች አወቁ። ሲያውቋቸውም፣ እንዲህም በመጠየቅ “የተወለደው 
የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው?” 3 ቤቶቻቸውን ትተው ወደ ኢየሩሳሌም 
ተጓዙ።

ስለክርስቶስ ያላቸው እውቀት በትምህርት ላይ ብቻ በመመካት  
አልቀረም። የመወለዱን ምልክት ከተመለከቱ በኋላ፣ ድርጊትን  
አከናወኑ። ክርስቶስን ለማግኘት ሄዱ።

ጠቢብ ሰዎችም ክርስቶስን በመማር እና በጥናት የሚፈልጉትን 
ሊወክሉ ይችላሉ። ለእውነት ያላቸው ፍቅር ክርስቶስን ወደማግኘት 
እና እርሱን እንደ ንጉሰ ነገስት፣ እንደ ሰው ዘር አዳኝ ወደማምለክ 
መራቸው። 4

ስምዖን እና አና

ስምዖን እና አና ክርስቶስን በመንፈስ የሚፈልጉትን ሰዎች  
ለመወከል ይችላሉ። እነዚህ አስደናቂ ነፍሶች ታማኝ አምላኪዎች  
ነበሩ እናም፣ በጾምና ጸሎት በኩል እናም የታማኝነት እና ታዛዥነት 
ህይወት በመኖር፣ የእግዚአብሔር ልጅ መምጣት ቀንን ለማየት  
በጉግት ይጠብቁ ነበር።

በታማኝነት፣ በትህትና፣ እና በእምነት፣ የአዳኝን መጣት በትዕግስት 
ጠበቁ።

በመጨረሻም፣ ማርያም እና ዮሴፍ አንድ ቀን በራሱ ላይ የሰውን 
ዘር ኃጢያቶች የሚወስደውን ህጻን ለእነርሱ በማቅረብ ታማኝነታቸው 
ተክሷል። 5

በኔፋውያን እና ላማናውያን መካከል የነበሩ አማኞች

የአዲሱ አለም አማኞች የአዳኝ መወለድን ምልክቶች ሲመለከቱ 
የነበሩበትን የሚነኩ ታሪኮች በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ይገኛሉ።

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

ክርስቶስን በገና በዓል  
ላይ መፈለግ

በፕሬዘደንት ዲይተር ኤፍ. ኡክዶርፍ
የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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በክርስቶስ እምነት ያላቸው እንደተሳለቋብቸው እና እንደተሰደዱ 
ታስታውሳላችሁ። የዚያን ቀን የተራቀቁ ሰዎች የሚያምኑትን የሞኝነት 
ድርጊቶችን እንደሚጠብቁ ከሰሷቸው። በእርግጥም፣ የማያምኑት 
በሚያሳልቁበት ጉዳይ ድምጻቸው ከፍ ብሎ፣ በምድሩ ላይ “ታላቅ 
ረብሻ አደረጉ” (3 Nephi 1፥7)። አዳኝ እንደሚወለድ በሚያምኑትም 
ላይ አሾፉባቸው።

ንዴታቸው እና ቁጣታቸው ታላቅ ሆኖ በአዳኝ የሚያምኑትን  
ለመጨረሻ ጊዜ ጸጥ ለማድረግ ፍላጎታቸው ታላቅ ሆነ። መፅሐፈ 
ሞርሞን አስደናቂውን የታሪክ ፍጻሜ መዝግቧል። 6

በዚህ ዘመን ይኖሩ የነበሩት ታማኞች ሌሎች በሚስቁባቸው፣  
በሚያሳልቁባቸው፣ እና በሚያስፈራሯቸው ጊዜም ቢሆን  
ክርስቶስን የሚፈልጉትን ይወክላሉ። ሌሎች እነርሱን እንዳልተነጠሩ፣ 
እንዳልተራቀቁ፣ ወይም ሞኞች ሊያስመስሏቸው በሚጥሩበት ጊዜም 
እንኳን ክርስቶስን ይፈልጋሉ።

ነገር ግን የሌሎች ንቀት እውነተኛ ታማኞች ክርስቶስን ከመፈለግ 
አላደናቀፋቸውም።

ክርስቶስን እንሻለን

በአመቱ በሙሉ፣ እና ምናልባትም በዚህ በገና ዘመን፣ “ክርስቶስን 
እንዴት እፈልጋለሁ?” የሚለውን ጥያቄ እንደገና በዓል ላይ መጠየቃችን 
ጥቅም ይሰጠናል።

በህይወቱ አስቸጋሪ ጊዜ፣ ንጉስ ዳዊት እንዲህ ጻፈ፣ “አምላኬ፥  
አምላኬ፥ ወደ አንተ እገሠግሣለሁ፤ ነፍሴ አንተን ተጠማች፥ ሥጋዬ 
አንተን እንዴት ናፈቀች።” 7

በዚህ እግዚአብሔርን በመፈለግ ጸባዩ ምክንያት ይሆናል ዳዊት  
እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆነ ሰው ተብሎ የሚታወቅበት። 8

በዚህ የገና ዘመን እና በአምቱ በሙሉ፣ በልባችን እና በነፍሳችን 
ውስጥ አዳኛችንን፣ የሰላም ልዑልን፣ የእስራኤል ቅዱሱን እንፈልግ። 

ይህም ፍላጎት፣ በታላቅ ሁኔታ፣ እንደ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ 
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አባላት ማን እንደሆንን ብቻ ሳይሆን እንደ 
ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቶች ማን እንደሆንን የሚያሳይ ነው።

ማስታወሻዎች
1. ሉቃስ 2፥8–20።
2. ሉቃስ 2፥15 ተመልከቱ።
3. ማቴዎስ 2፥1–2 ተመልከቱ።
4 ማቴዎስ 2፥11 ተመልከቱ።
5. ሉቃስ 2፥22–38 ተመልከቱ።
6. 3 ኔፊ 1 ተመልከቱ።
7. መዝሙር 63፥1
8. የሐዋሪያት ስራ 13፥22 ተመልከቱ።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ፕሬዘደንት ኦክዶርፍ በሀሳብ እንዳቀረቡት፣ ክርስቶስን እንዴት በተሻለ 

መሻት እንችላለን? የምታስተምሯቸው ራሳቸውን “ክርስቶስን እንዴት 

እፈልጋለሁ?” በማለት እንዲጠይቁ አበረታቱ። እያንዳንዳቸው እንዴት 

ክርስቶስን እንደሚፈልጉ በየቀኑ በቤተሰብ የቅዱሳት መጻህፍት ጥናት 

ጊዜ ለመካፈል ለመጀመር እንዲያስቡበትም አበረታቷቸው። ደግሞም በ 

Mormon .org ላይ የገና ቪድዮን ከምታስተምሯቸው ጋር ለመመልከት 

እና የእርሱን ትምህርቶች በመከተል ክርስቶስን ለመፈለግ ባለው አመታዊ 

እድል እንዲሳተፉ ለመጋበዝ ትችላላችሁ።

ልጆች

ኢየሱስን መጠበቅ

ብዙ ሰዎች ኢየሱስ የሚወለድበትን ጊዜ ይጠብቁ ነበር። አሁንም  

እርሱ በዳግም የሚመለስበትን እንጠብቃለን። ስለኢየሱስ በመማር  

እና እርሱን በመከተልን ለመዘጋጀት እንችላለን። ክርስቶስን እንዴት 

ትከተላላችሁ? ኮኮብ ሳሉ እናም ሀሳባችሁን በዚያ ውስጥ ሳሉ።
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ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን  
እንዳሉት፣ “የእኛን እርዳታ፣  

የእኛን ማበረታታት፣ የእኛን ድገፋ፣ የእኛን 
ማፅናናት፣ የእኛን ደግነት በሚፈልጉት 
እንከበባለን” “በዚህ ምድር ላይ እኛ ልጆቹን 
የማገልገል እና የማንሳት ጭምር አደራ ያለን 
የጌታ እጆች ነን።” በእያንዳንዳችን ላይ  
ጥገኛ ነው።” 1

የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 
ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ እንዳሉት፣ 
“ወደ ቤተክርስቲያኗ ስንመጣ ታላቅ 
 ለውጥ በልባችን ውስጥ ይጀምራል።  
ቃልኪዳን ገብታችኋል፣ እናም ዋና  
ተፈጥሮአችሁን መቀየር የጀመረውን  
ቃል ኪዳን ተቀብላችኋል። . . .

“. . . [ሸክማቸውን] ቀላል ለማድረግ 
 እና እንዲፅናኑ አመቺ በማድረጉ ላይ  
ጌታን ለመርዳት ቃል ገብታችኋል።  
መንፈስ ቅዱስ ስጦታን ስትቀበሉ እነኛን 
ሸክሞች ለማቅለል የመርዳትን ሀይል 
ተሰጥቷችሁ ነበር።” 2

የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 
ፕሬዘደንት ጂን ቢ. ቢንገም እንዳሉት፣ 
“ሌሎችን አዳኙ በሚያቸው እኛ  
እንድናያቸው—በፍቅር በርህራሔ በተስፋ 

የእርስ በራስን ሸከም ለመሸከም ፈቃደኛ መሆን

እና በልግስና—የወንጌሉን ብርሀን መጠቀም 
እንፈልጋለን። “ስለሌሎችም ልብ ሙሉ 
የሆነ መረዳት የሚኖረን ቀን ይመጣል 
እንዲሁም ምህረት ሲሰጠን አመስጋኝ 
እንሆናለን—ልክ በዚህ ህይወት እኛ 
ለሌሎች በልግስና የተሞላ ሀሳብ እና ቃላቶች 
እንደምንሰጠው። . . .

“ልክ እንደ አዳኛችን ኢየሱስ ክርስቶስ 
ለመሆን በምናደርገው የእኛ ግዴታ እና 
በረከት ጥረት የሁሉንም ሰዎች መሻሻልን 
መቀበል ነው።” 3

የእርስ በራስን ሸከም ስንሸከም እና  
ቃል ኪዳኖቻችንን ስናከብር፣ ኢየሱስ  
ክርስቶስ ሌሎችን የሚፈውስበትን  
መንገድ እንከፍታለን። የአስራሁለት  
ሐዋሪያት ሸንጎ አባል ሽማግሌ ጄፍሪ  
አር. ሆላንድ እንዳስተማሩት፥ “የመሰቀል 
እና የኃጢያት ክፍያን ለመረዳት የማይቻል  
ዋጋ ሲታሰብበት፣ እርሱ ወደ እኛ ጀርባውን 
እንደማያዞር ቃል እገባላችኋለሁ። በመንፈስ  
ደሀ ለሆኑት ‘ወደእኔ ኑ’ ሲል፣ እርሱ  
የሚወጣበት መንገድን ያውቃል እና  
እርሱ ከፍ የሚባልበትን መንገድ ያውቃል 
ማለት ነው። የሚያውቀውም እርሱ  
ስለተራመደበት ነውና። እርሱ መንገዱን 

ያውቀዋል፤ በእርግጥም እርሱ መንገዱ 
ነውና።” 4

ተጨማሪ ቅዱሳት መጻህፍቶች
 ማቴዎስ 25፥40፤ገላትያ 6፥2፤  
ሞዛያ 2፥17፤ 18፥8–9

ማስታወሻዎች
1. ቶማስ ኤስ. ሞንሰን፣ “ጌታን በፍቅር አገልግሉ፣” 
Liahona፣ የካቲት 2014 (እ.አ.አ)፣ 4።

2. ሔንሪ ቢ. አይሪንግ፣ “አፅናኙ፣” Liahona፣  
ግንቦት 2015 (እ.አ.አ)፣ 18።

3. ጂን ቢ. ቢንገም፣ “የወንጌልን ብርሀን ወደቤቴ አመጣለሁ” 
Liahona፣ ህዳር 2016 (እ.አ.አ)፣ 6፣ 8።

4 ጀፍሪ አር. ሆላንድ፣ “Broken Things to Mend፣” 
Liahona ግንቦት 2006 (እ.አ.አ)፣ 71።
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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
የሌሎችን ሸከም በመሸከም እና ቃል 
ኪዳናችንን በመጠበቅ እርዳታ የሚፈልጉትን 
ኢየሱስ ክርስቶስ ለመፈወስ የሚረዳበትን 
መንገድ ለመክፈት እንዴት እንረዳለን።

እምነት ቤተሰብ እርዳታ


