
Notice 

Date: March 29, 2019 

To: General Authorities and the following leaders 
of Amharic-language units: Area Seventies; 
Stake, Mission, District and Temple 
Presidents; Bishops and Branch Presidents 

From: Priesthood and Family Department (801-240-2328) 

Subject: Scriptures in Amharic - Print   

The triple combination of the scriptures and Book of Mormon in Amharic are 
now printed and available through local distribution centers and online at 
store.ChurchofJesusChrist.org. The enclosed handouts are provided to assist 
individuals and families in ordering these materials.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This notice is being translated and will be distributed to units identified as Amharic. If leaders need this notice in additional 
languages, they may contact the Area Presidency. Area leaders can forward requests to the Priesthood and Family Department 
at ext. 2-2933.          16513  

 



የማዘዣው መረጃ በጀርባ ላይ ይገኛል

አ ሁ ን  ይ ገ ኛ ል !

የቅዱሳት መጻህፍት 
የሶስት እጥፍ ቅንጅት
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      በ  ዘለአለማዊ አባት እግዚአብሔር፣ በልጁ ኢየሱስ ክር 
ስቶስ፣ እናም በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን።

    ፪   በአዳም መተላለፍ ሳይሆን፣ ሰዎች በራሳቸው 
ኃጢአት እንደሚቀጡ እናምናለን።

    ፫   የወንጌሉን ህግጋትና ስርዓቶችን በማክበር፣ የሰው 
ዘር ሁሉ በክርስቶስ የኃጢአት ክፍያ አማካይነት መዳን 
እንደሚችሉ እናምናለን።

    ፬   የወንጌሉ ቀዳሚ መሰረታዊ መርሆችና ስርዓቶች፥ 
አንደኛ፣ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት፤ ሁለተኛ፣ 
ንስሐ መግባት፤ ሶስተኛ፣ ለኃጢአት ስርየት በመጥለቅ 
መጠመቅ፤ አራተኛ፣ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ለመስ 
ጠት እጆችን መጫን እንደሆኑ እናምናለን።

    ፭   ሰው ወንጌሉን ለመስበክና በወንጌሉ ስርዓትም 
ለማገልገል በትንቢትና ስልጣን ባላቸው ሰዎች እጆ 
ችን በመጫን በእግዚአብሔር መጠራት እንዳለበት 
እናምናለን።

    ፮   በጥንቷ ቤተክርስቲያን እንደነበረው አንድ አይነት 
ድርጅት፣ በስምም በሐዋርያት፣ በነቢያት፣ በአገልጋ 
ዮች፣ በአስተማሪዎች፣ በወንጌል ሰባኪዎችና፣ በሌ 
ሎችም፣ እናምናለን።

    ፯   በልሳን ስጦታ፣ በትንቢት፣ በራዕይ፣ በመገለጥ፣ 
በመፈወስ፣ ልሳንን በመተርጎም፣ እናም፤ በመሳሰሉት 
ስጦታዎችም እናምናለን።

    ፰   በትክክል እስከተተረጎመ ድረስ፣ መፅሐፍ ቅዱስ 
የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ እናምናለን፤ ደግሞም 
መፅሐፈ ሞርሞንም የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ እና 
ምናለን።

    ፱   እግዚአብሔር እስካሁን በገለጣቸው ሁሉ፣ አሁንም 
በሚገልጣቸው ሁሉ እናምናለን፣ እናም የእግዚአብ 
ሔርን መንግስት በተመለከተ ወደፊትም እርሱ በሚ 
ገልጣቸው ታላቅና አስፈላጊ ነገሮችም እናምናለን።

    ፲   ስለእስራኤል መሰብሰብና ስለ አስሩ ነገዶች ዳግሞ 
መመለስ፣ ፅዮንም (አዲሲቷ ኢየሩሳሌም) በአሜሪካ 
ክፍለ አህጉር እንደምትገነባ፣ ክርስቶስ እራሱም በም 
ድር ላይ እንደሚነግስ፣ እናም ምድርም ታድሳ ገነታዊ 
ክብሯን እንደምትቀበልም እናምናለን።

    ፲፩   ሁሉን የሚገዛው እግዚአብሔርን ህሊናችን እን 
ደሚመራን የማምለክ መብት እንዳለን እናረጋግጣ 
ለን፣ እናም ሁሉም ሰዎች እንዴትም፣ የትም፣ ወይም 
ምንም የፈለጉትን ምንም እንዲያመልኩ እንደዚህ አይ 
ነት መብት እንዳላቸውም እንቀበላለን።

    ፲፪   ለንጉሶች፣ ለፕሬዘደንቶች፣ ለገዢዎች፣ እናም 
ለዳኞች ታዛዦች በመሆን፣ ህግን በመታዘዝ፣ በማክ 
በርና በመደገፍ እናምናለን።

    ፲፫   በታማኝነት፣ በእውነተኛነት፣ በንፅህና፣ በቸር 
ነት፣ በምግባረ መልካምነት፣ እናም ለሁሉም ሰዎች በጎ 
ነገሮችን አድራጊ በመሆን እናምናለን፤ በርግጥም የጳ 
ውሎስን ምክርም እንከተላለን ለማለት እንችላለን—
በሁሉም ነገሮች እናምናለን፣ በሁሉም ነገሮች ተስፋ 
እናደርጋለን፣ በብዙ ነገሮች ፀንተናል፣ እና በሁሉም 
ነገሮች መፅናት ስለመቻል ተስፋ አለን። ምግባረ መል 
ካም፣ የሚያስደስት፣ ወይም መልካም ሀተታ ወይም 
ምስጋና የሚገባው ምንም ነገር ቢኖር፣ እኛም እነዚ 
ህን እንሻለን።

     ጆሴፍ ስሚዝ።

 

     የእምነት አንቀጾች   

  የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን 

ሌ ሎ ች

የቅዱሳት መጻህፍት የሶስት እጥፍ ቅንጅት በአማርኛ
አዲሱ የአማርኛ የሶስት እጥፍ ቅንጅት ቅዱሳት መጻህፍት እንደታተመ ስናበስር በደስታ ነው። አባላት እነዚህን ቅዱሳት መጻህፍት 
ሁልጊዜም በግል እና በቤተሰብ ጥናት እናም በቤተክርስቲያን ስብሰባዎችና በተመደቡበት ስራዎች ውስጥ እንዲጠቀሙባቸው 
እናበረታታለን። አባላት በጸሎት ከቅዱሳት መጻህፍት ሲያጠኑ እና ሲያስተምሩ፣ ምስክርነታቸው ያድጋል እናም በየቀኑ 
ህይወታቸውም ታላቅ መመሪያዎችን ያገኛሉ። —ቀዳሚ አመራር

ዋ ና  መ ለ ያ  ጸ ባ ያ ት

• መፅሐፈ ሞርሞን፣ ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች፣ እና የታላቁ ዋጋ ዕንቁ

• ለሁሉም የመደበኛ ስራዎች የምዕራፍ አጭር ማጠቃለያዎች፣ ገላጪ የግርጌ 
ማስታወሻዎች፣ እና ማጣቀሻዎች

• የቅዱሳት መጻህፍት መረጃ ጠቋሚ መምሪያ

• የጥንት ቅዱሳት መጻህፍት የታሪክ ቅደም ተከተል

• የወንጌሎቹ ስምምነት

• ከጆሴፍ ስሚዝ የመፅሐፍ ቅዱስ ትርጉም ላይ የተመረጡ

• ሙሉ ቀለም ያላቸው የመፅሐፍ ቅዱስ እና የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ካርታዎች 
እና ፎቶዎች

የ ሶ ስ ት  እ ጥ ፍ  ቅ ን ጅ ት

ጥቁር ለስላሳ መሸፈኛ
ዋጋ፥$6.75
እቃ፥ 59016 506

የእምነት አንቀጾች
8.5 x 11”
ዋጋ፥ $0.30
እቃ፥ 64370 506

ቆዳ መሳይ 
ጥቁር ጠቋሚ የሌለው
ዋጋ፥$21.00
እቃ፥ 83801 506

መ ፅ ሐ ፈ  ሞ ር ሞ ን

ሰማያዊ ለስላሳ መሸፈኛ
ዋጋ፥ $3.00
እቃ፥ 59012 506

    የዳቦ ጸሎት
    አቤቱ ዘለዓለማዊ አባት እግዚአብሔር ሆይ፣  
 ይህንን ዳቦ ለሚቋደሱት ነፍሳት ሁሉ የልጅህን አካል በማስታወስ እንዲበሉት እና፣  
 አቤቱ ዘለዓለማዊ አባት እግዚአብሔር ሆይ፣  
 እነርሱ የልጅህን ስም በላያቸው ላይ ለመውሰድ ፈቃደኞች መሆናቸውን፣  
 እና ሁልጊዜ እርሱን እንደሚያስታውሱና እርሱ የሰጣቸውን ትእዛዛት እንደሚጠብቁ 
ለአንተም ይመሰክሩ ዘንድ፣  
 በዚህም የእርሱ መንፈስ ሁልጊዜ እንዲኖራቸው ትባርከውና ትቀድሰው ዘንድ በልጅህ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጠይቅሃለን።  
 አሜን።

  

የቅዱስ ቁርባን 
ጸሎቶች ካርድ
ዋጋ፥ $0.45
እቃ፥ 33133 506

በ ኮ ም ፒ ው ተ ር  መ ገ ኘ ቱ

ደግሞም በ   
ቅዱሳትመጻህፍት.ChurchofJesusChrist.org ላይ 
በኢንተርኔትም ይገኛል።

© 2018 በIntellectual Reserve, Inc. መብቶቹ በህግ የተጠበቁ። ስሪት፥ 2/15 (እ.አ.አ)። ትርጉም፥ Print Release: New Triple Combination. Amharic (U.S.). 12396 506

እ ን ዴ ት  ለ ማ ዘ ዝ  እ ን ደ ሚ ቻ ል

ኢንተርኔት፥ store.ChurchofJesusChrist.org
ስልክ፥ 1- 800- 537- 5971
ኢሜል፥ help@store.ChurchofJesusChrist.org

ዋጋዎች በሙሉ በማንኛውም ጊዜ ሊቀየሩ ይችላሉ

የወንጌል ቤተ መፅሐፍ የእጅ ስልክ አፕሊኬሽን
ከApple ®፣ Android™፣ እና Windows ® እቃዎች ጋር የሚስማሙ
Android የGoogle Inc. የንግድ ምልክት ነው። Windows የተመዘገበ የንግድ ምልክት ነው ወይም በዩናይትድ ስቴትስ እና/ወይም በሌሎች 
አገሮች ውስጥ የMicrosoft Corporation የንግድ ምልክት ነው። Apple የApple Inc. የንግድ ምልክት ነው።


