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በመንፈሳዊነት 
የተዘጋጀ ስለመሆን

ከነብያችን የመጣ ምክር

የእምነት መሰረት

“ጥልቅ የሆነ የእምነት መሰረት እና ጠንካራ የሆነ የእውነ

ት ምስክር ከሌለን፣ ወደ እያንዳንዳችን መምጣታቸው የማይ

ቀሩትን ሀይለኛ አውሎ ነፋሶችን እና ቀዝቃዛ የፈተና ነፋሶችን 

ለመቋቋም ችግር ይኖረን ይሆናል።

“የስጋ ህይወት የፈተና ጊዜ፣ ወደ ሰማይ አባታችን ፊት ለመ

መለስ ብቁ እንደሆንን የምናረጋገጥበት ጊዜ ነው። ለመፈተ

ን፣ ችግሮችን እና እዳዎችን መቋቋም አለብን። እነዚህ ሊያዳክ

ሙን ይችላሉ፣ እና የነፍሶቻችን ገጽም ይሰበራል እና ይቆራረሳ

ል—ይህም፣ የእምነት መሰረቶቻችን፣ የእውነት ምስክሮቻችን 

በውስጣችን በጥልቅ የተቀበሩ አይደሉም ማለት ነው።” 1 

ከድሮው ትምህርት ተማሩ

“ከሆንነው በላይ የሚሆነውን በእራሳችን ስንፈልግ፣ የተለያ

ዩ ጥያቄዎች አስተሳሰባችንን ይመሩልናል፧ እኔ ለመሆን እንደ

ምፈልገው ነኝ? ትላንትና ከነበርኩት ዛሬ ወደአዳኝ የቀረብኩ

ኝ ነኝ? ነገስ በተጨማሪ ቅርብ እሆናለሁ? በጥሩ ለመቀየር ግ

ብዝና አለኝ? ...

“አመቶቹ መጥተዋልም ሄደዋልም፣ ነገር ግን የወንጌል ም

ስክር አስፈላጊነት ዋና መሆኑ ቀጥሏል። ወደፊት ስንገፋ፣ የድሮ

ውን ትምህርቶች ችላ አንበል።” 2 

የግል ሊያሆናችሁ

“የፔትሪያርካል በረከታችሁ የእናንተ እና የእናንተ ብቻ ነ

ው። አጭር ወይም ረጅም፣ ውስብስብ ያልሆነ ወይም በጣም 

ጥልቅ ሊሆንም ይችላል። ረጅምነት እና ቋንቋ ፔትሪያርካል በ

ረከት አያደርጉትም። እውነተኛ ትርጉም የሚሰጠው መንፈስ 

ነው። በረከታችሁ በጥንቃቄ የሚታጠፍ እና የሚሸጎጡ አይደ

ሉም። በፍሬም ውስጥ የሚቀመጥ ወይም የሚታተምም አይ

ደለም። ነገር ግን፣ መነበብ ይገባዋል። መወደድ ይገባዋል። 

መከተል ይገባዋል። የፔትሪያርክ በረከታችሁ ከሁሉም በላይ 

ጭለማ የሆኑትን ማታዎቻችሁን ረድቶ ያሳልፍላችኋል። በህ

ይወት አደጋዎች ውስጥም ይመራችኋል። ...የፔትሪያርክ በረከ

ታችሁ አቅጣጫችሁን የሚቀይስላችሁ እና መንገዳችሁን የሚ

መራችሁ የግል ሊያሆናችሁ ነው። ...

“ቃል ለተገባው በረከት ለመሟላት ስንመለከት፣ ስንጠብ

ቅ፣ እና ስንሰራ ትእግስት አስፈላጊ ይሆናል።” 3 

ወደ እርሱ ኑ

“ብቻችሁን እንደማትሄዱ አስታውሱ። ... በህይወት ስትሄ

ዱ፣ ሁልጊዜም ወደብርሀን ተራመዱ፣ እና የህይወት ጥላም ወ

ደኋላችሁ ይወድቃል። ...

“ወደ ቅዱስ መጻህፍት ለመነሳሳት ስመለከት፣ በየጊዜው አ

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

በፕሬዘደንት  
ቶማስ ኤስ ሞንሰን
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ንድ ልዩ ቃል በግልፅ ይታያል። ያ ቃልም ‘ኑ’ ነውጌታ እንዲህ 

አለ፣ ‘ወደ እኔ ኑ።’ እንዲህም አለ፣ ‘ኑ ከእኔም ተማሩ።’ ደግሞ

ም እንዲህ አለ፣ ‘ኑ፣ ተከተሉኝ።’ ያን ቃል ኑ እወደዋለሁ። ል

መናዬም ወደጌታ እንድንመጣ ነው።” 4

ማስታወሻዎች

 1. “How Firm a Foundation,”  Liahona, ህዳር 2006, 62
 2. “Becoming Our Best Selves,”  Liahona, ሚያዝያ 2006, 3, 5።
 3. “Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,”  Ensign, ህዳር 1986, 66
 4. የ16-ስቴኮች መነሳሻ ስብሰባ፣ ብሪገም ያንግ ዩንቨርስቲ፣ ህዳር 16፣ 1986።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

Teaching, No Greater Call እንደሚለው፧ “ችሎታ ያለው አስ

ተማሪ ፣ ... ’ዛሬ ምን አስተምራለሁ?’ ብሎ ሳይሆን፣  ‘የማስተም

ራቸው ለማወቅ የሚያስፈልጋቸውን እንዴት እንዲያገኙ እረዳቸዋለ

ሁ?’ በማለት ያስባል” ([1999]፣ 61)። ከዚህ አንቀፅ ግለሰቦች እንዲ

ማሩ ለመርዳት፣ ወረቀት እና እርሳስ ስጧቸው እና የፕሬዘደንት ሞን

ሰንን ቃላቶች እንዲያነቡ እና በመንፈስ ስለመዘጋጀት ያገኟቸውን እ

ውነቶች እንዲፅፉ ጊዜ ስጧቸው። ትንሽ ልጆች ምን እንደተማሩ ስዕ

ል ለመሳል ይችላሉ። የጻፉትን ወይም የሳሉትን እንዲካፈሉ ለማድረ

ግም አስቡበት። 

ወጣቶች

የፔትሪያርካል በረከታችሁ

ፕ
ሬዘደንት ሞንሰን ፔትሪያርካል በረከትን እንደ “አቅጣጫችሁ

ን የሚቀይስላችሁ እና መንገዳችሁን የሚመራችሁ የግል ሊያ

ሆናችሁ” በለው ገልጸውታል። ይህ በረከት ምንድን ነው፣ እና ህይወ

ታችሁን እንዴት ለመምራት ሊረዳችሁ ይችላል?

የፔትሪያርክ በረከት ምንድን ነው?

በረከታችሁ ሁለት አላማዎች አኩት። መጀመሪያ፣ ዘራችሁን፣ ወ

ይም በየትኛው የእስራኤል በት ጎሳዎች አባል እንደሆናችሁ ይገልጻ

ል። ሁለተኛ፣ ለመምራት የሚረዳችሁን መረጃ የያዘ ነው። በረከታች

ሁ የተስፋ ቃላት፣ መገሰጽያ፣ እና ማስጠንቀቂያ ሊኖረው ይችላል።

በረከቴን ለመቀበል ስንት አመቴ መሆን አለብኝ?

የተወሰነ እድሜ የለም፣ ነገር ግን የበረከቱን ቅዱስ ሁኔታ ለመረ

ዳት ብቁ እድሜ ቢኖራችሁ ይገባል። ብዙ አባላት በረከታቸውን በወ

ጣትነታቸው ለመቀበል ማሰብ ይጀምራሉ።

በረከትን እንዴት እቀበላለሁ?

መጀመሪያ ከኤጲስ ቆጶሳችሁ ወይም ከቅርንጫፍ ፕሬዘደንታች

ሁ ጋር ተነጋገሩ። የተዘጋጃችሁ እና ብቁ ከሆናችሁ፣ የብቁነት መዝገ

ብ ትቀበላላችሁ። ከእዚያም በኋላ፣ በአካባቢያችሁ ካሉት ፔትሪያርክ 

ጋር ቀጠሮ ያዙ።

በበረከቴ ምን አደርጋለሁ?

በሚጠበቅበት ቦታ አስቀምጡት፣ እና በየጊዜውም አንብቡት። በ

ረከታችሁ ቅዱስ እና የግል እንደሆነ አስታውሱ። ከቤተሰቦቻችሁ ጋ

ር ለመካፈል ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ከሌሎች ህዝቦች ጋር አትካፈሉ

ት። ደግሞም፣ በፔትሪያርክ በረከታችሁ ውስጥ ያሉት በረከቶች በታ

ማኝነታችሁ እና በጌታ ጊዜ ላይ የተመኩ ናቸው።

ልጆች

ጠንካራ መሰረት

ፕ
ሬዘደንት ሞንሰን “ጠንካራ የእውነት ምስክር” መገንባት አ

ለብን ብለዋል። ይህን የማድረግ አንዱ ከሁሉም በላይ ጡር የ

ሆነ ዘዴም ቅዱስ መጻህፍትን ማንበብ ነው። ከዚህ በታች ያሉትን የ

ቅዱስ መጻህፍት ቁጥሮችን አንብቡአቸው። ከእያንዳንዱ ቁጥሮች 

ምስክራችሁን በጥንካሬ ለማሳደግ እንደሚረዷችሁ የተማራችሁት

ን ጻፉ።

ሞሮኒ 7፧5

የእምነት ሐተታ 1፧10
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ትምህርት እና ቃል ኪዳን 11፧12

ሞሮኒ 7፧41

ትምህርት እና ቃል ኪዳን 1፧37
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1

ገንዘብን በጥበብ መቆጣጠር እና ከእዳ 
መውጣት

እነዚህን ቅዱስ 

መጻህፍትን እና ጥቅሶችን 

ወይም፣ አስፈላጊም 

ከሆነ፣ የምትጎበኗቸውን 

እህቶች ፍላጎት የሚያሟሉትን 

ሌሎች መሰረቶች አስተምሩ። 

ስለትምህርቱም ምስክራችሁን ስጡ። 

የምትጎብኟቸውንም የተማሩትን 

እና የሚሰማቸውን እንዲካፈሉ 

ጋብዟቸው። 

ገንዘብን መቆጣጠር

“‘በጥበብ መኖር’... ገንዘቦቻችንን 

[መቆጠብ]፣ የገንዘብ ጉዳዮችን በጥበብ 

አላማ ማውጣት፣ ለግል ጤንነት በሙ

ሉ አስቀድሞ አላማ ማውጣት፣ እና ለት

ምህርት እና ለስራ ችሎታ እድገት በብቁ 

መዘጋጀት፣ በቤት ውስጥ በመስራት እ

ና በማከማቸው እና ስሜታዊ ጥንካሬ

ን በማሳደግ ላይ ትክክለኛ የሆነ ትኩረ

ትን መስጠት ማለት ነው። ... በጥበብ እ

ና በወደፊት በመመልከት ከኖርን፣ በእ

ርሱ እጅ ላይ እንደሆንን አይነት ደህና እ

ንሆናለን።” 1

ፕሬዘደንት ስፔንሰር ደብሊው ኪምባል 
(1895–1985)።

በግል የምንመካ ለመሆን እንዲረዱ

ን ምን ችሎታዎች ያስፈልጉናል? ... በቤ

ተክርስትያኗ መጀመሪያ ቀናት ውስጥ፣ 

ብሪገም ያንግ እህቶችን በቤተሰባቸው ህ

መምን ለማስወገድ እዲማሩ፣ በቤታቸ

ው ውስጥ ምግብ የማከማቸት እና እቃ

ዎችን የመስራት ዘዴዎችን እንዲመሰር

ቱ፣ እና ሒሳብ እና የሂሳብ መዝገብ አያያ

ዝ ችሎታን እና ሌሎች የሚረዱ ችሎታዎ

ችን እንዲማሩ ለመኗቸው። እነዚህ መ

መሪያ መሰረቶች አሁንም ጠቃሚ ናቸ

ው። ትምህርት በጣም አስፈልጊ በመሆ

ን ቀጥሏል። ...

“ኤጲስ ቆጶሶችን በዎርዶቻቸው ያሉ 

እህቶች ምን አይነት ችሎታዎች እንደሚ

ያስፈልጋቸው ጠየኩኝ፣ እነርሱም የገን

ዘብ መጠንን መወሰን ብለው መለሱ። 

ሴቶች በብርድ የመግዛትን እና የገንዘብ

ም መጠን በተመደበበት ያለመኖር ያለ

ው ውጤታ እንዲገባቸው ያስፈልጋል። 

ሁለተኛው ችሎታ ኤጲስ ቆጶሶች የዘረዘ

ሩት ምግብ መቀቀልን ነበር። በቤት የተ

ዘጋጁ እና የተበሉ ምግቦች ብዙም አያስ

ከፍሉም፣ጤንነት ይሰጣሉ፣ እና ለጠንካ

ራ የቤተሰብ ግንኙነትም ይረዳሉ።” 2

ጁሊ ቢ ቤክ፣ የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 
ፕሬዘደንት።

እዳን ማስወገድ

 “ለገንዘብ ነጻነት አምስት ዋና ደረጃ

ዎችን በሀሳብ ላቅርብ። 

“መጀመሪያ አስራትን ክፈሉ። ...

“ሁለተኛ፣ ወጪአችሁ ከምታገኙት በ

ታች ይሁን። ...

“ሶስተኛ፣ ለማጠራቀም ተማሩ። ...

“አራተኛ፣ የገንዘብ ሀላፊነታችሁን አ

ክብሩ። ...

“አምስተኛ፣ ልጆቻችሁ የእናንተን 

ምሳሌ እንዲከተሉ አስተምሯቸው።” 3

የአስራ ሑለት ሐዋሪያት ቡድን አባል ካህን ጆሴፍ ቢ 
ወርዝልን (1917–2008)።

“በእዳ ውስጥ ስንገባ፣ ውድ እና ዋጋ

ው ታላቅ የሆነውን የነጻ ምርጫችንን ክ

ፍል አሳልፈን እንሰጣለን እና እራሳችን

ንም በግል በተመደበ አገልጋይነት አናስ

ገኛለን። የተበደርነውን—እኛን፣ ቤተሰቦ

ቻችንን፣ እና ሌሎችን ለመርዳት ለመጠ

ቀም የምንችልበትን ንብረቶችለመክፈ

ል—ጊዜአችንን፣ ሀይላችንን፣ እና ችሎታ

ችንን በግድ እንሰጣለን። ...

“አሁን እዳችንን ለመክፈል እና የወደ

ፊት እዳዎችን ለማስወገድ—ጥሩ ለማ

ድረግ ብቻ ሳይሆን ጥሩ ለመሆን—በአ

ዳኝ እምነታችንን መጠቀም ያስፈልገና

ል። እነዚያን ቃላቶችን ፣ ‘ለማድረግ በቂ 

ገንዘብ የለንም’፣ ለማለት ታላቅ እምነ

ት ያስፈልገዋል።ሌሎች እና እራሳችን የ

ሚያስፈልገንን ለማሟላት ፍላጎታችንን 

አሳልፈን ስንሰጥ ህይወት የሚሻል እንደ

ሆነ ለማመን እምነት ያስፈልገዋል።” 4

የአስራ ሑለት ሐዋሪያት ቡድን አባል ካህን ሮበርት 
ዲ ሔልስ።
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ለየቤት ለቤት አስተማሪዎች 

እርዳታዎች

ከጉብኝት ረጂአችሁ ጋር ይህም መል

እክት ለእያንዳንዷ እህት ጉዳዮች በ

ጥንቃቄ ለማመሳሰል እንዴት እንደ

ምትችሉ ተመካከሩ። ምን በግል የ

መተማመን ችሎታዎችን ከእርሷ ጋር 

ለመካፈል ትችላላችሁ?

የግል ዝግጅት
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