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የቤተመቅደስ 
በረከቶች

የ
ዘለአለም ቤተሰብ ለመሆን ቤተሰባችንን ወላጆቻችን  

የአውሮፓ የመጀመሪያው ወደሆነው አዲስ ወደተሰራው 

ወደ ስዊስ ቤተመቅደስ የወሰዱንን ቀን አሁንም አስታ

ውሳለሁ። በዚያ ጊዜ ከአራት ልጆች ታናሽ ሆኜ 16 አመቴ  

ነበር። ለዘለአለም ለመተሳሰር እንደምንችል አስደሳች ቃል 

ኪዳን እየተገባልን፣ በክህነትስልጣን ሀይል መሰረት በምድር 

ለመተሳሰር በመሰዊያው አጠገብ አብረን ተንበረከክን።  

ይህን ታላቅ አስደናቂ ጊዜ በምንም አልረሳውም።

በልጅነቴ እንደቤተሰብ ለመተሳሰር የአገር ድንበርን አቋር

ጠን በመሄዳችን በጣም ተደንቄ ነበር። ለእኔ ይህ የቤተመቅ

ደስ ስራ እንዴት አለማዊ ደንበሮችን በማቋረጥ ዘለአለማዊ 

በረከቶችን ለአለም ለሚኖሩት በሙሉ እንደሚያመጣ በተም

ሳሌ የሚያገለግልልኝ ነበር። የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ 

ክርስቶስ ቤተክርስትያን ቤተመቅደሳት ዜጋነትን፣ ባህልን፣  

ወይም የፖለቲካ አስተያየትን ሳይለያዩ ለአለም ሁሉ ጥቅም  

የተሰሩ ናቸው።

ቤተመቅደሳት መልካም ፍላጎት እንደሚያሸንፍ የሚያሳዩ 

የማይበገሩ ምስክሮች ናቸው። የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ 

አማካሪ የነበሩት ፕሬዘደንት ጆርጅ ኪው ካነን (1827–1901) 
አንድ ጊዜ እንዳሉት፣ “ለቤተመቅደስ የተቀመጠው እያንዳንዱ 

የመሰረት ድንጋይ፣ የተገነባው እያንዳንዱ ቤተመቅደስ. . .በም

ድር ላይ ያለውን የሰይጣንን ሀይል ይቀንሳል፣ እናም የእግዚአ

ብሔርን እና የአምላካዊነትን ሀይል ይጨምራል።” 1

እያንዳንዱ ቤተመቅደስ በምድር ውስጥ የጻድቅነትን  

ተፅዕኖ ሲያሳድግ፣ በእርግጥም ከሁሉም በላይ ታላቅ የሆነው 

በረከት የሚመጣውም ወደቤተመቅደሱ ለሚሄዱት ነው።  

በእዚያም ተጨማሪ ብርሀን እና እውቀት እንቀበላለን እንዲ

ሁም ከተከተልናቸው በደቀመዝሙርነት መንገድ እንድንጓዝ 

ወደሚረዱን ክብራዊ ቃል ኪዳናት እንገባለን። በአጭር  

አስተሳሰብም፣ ቤተመቅደስ ስለህይወት ቅዱስ አላማ ያስተ

ምረናል እናም እውነተኛውን የስጋዊና መንፈሳዊ አቅጣጫ

ችንን እንድናገኝ ይረዳናል።

ወደቤተመቅደስ የምንሄደው ለእራሳችን ብቻ አይደለም። 

ወደ እነዚህ ቅዱስ ቤቶች በምንገባበት በእያንዳንዱ ጊዜ፣  

በአብ በተወለደው አንድያ ልጅ የኃጥያት ክፍያ ምክንያት  

ለእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ እንዲገኝ በተደረገው በተቀደሰው 

የደህናነት የቤዛነት ስራ ተሳታፊ እንሆናለን። ይህም ለራስ  

የማያሳስብ እና ቅዱስ አገልግሎት እና እኛ ሟቾች በፅዮን  

ተራራ ላይ አዳኞች የመሆንን አስገራሚ ስራን ተሳታፊ እንድን

ሆን ይፈቅድልናል።

በማንኛውም ምክንያት ወደቤተመቅደስ ለመሄድ ለማይች

ሉት፣ በሚቻላችሁ ሀይል ሁሉ አሁንም የቤተመቅደስ መግቢያ  

ፈቃድ እንዲኖራችሁ አበረታታችኋለሁ። የቤተመቅደስ መግቢያ  

ፈቃድ የታማኝነታችን እና ጌታን ለማገልገል ያለን ውሳኔን  

የሚያሳይ ነው። ይህም ለጌታያለንን ፍቅር የሚያሳይ ነው፣ ጌታ 

እንዳስተማረውም፣ “ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብ

ቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው፤ የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል 

እኔም እወደዋለሁ ራሴንም እገልጥለታለሁ” ዮሀንስ 14:21።

ለጌታ በተቀደሱት እነዚህ ቅዱስ ህንጻዎች የአለም ገጸ-ምድር 

ማሳመር ሲቀጥሉ፣ የቤተመቅደስ መግቢያ ፈቃድን ለማግኘት 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  ነ ሐ ሴ  2 0 1 0

በፕሬዘደንት  
ዲየትር ኤፍ ኡክዶርፍ

የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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እና ለመጠቀም ብቁ በመሆን ሰማይን ወደ ምድር ለማቅረብ 

የምንችለውን እንድናደርግ ጸሎቴ ነው። ይህን ስናደርግ፣ ጻድ

ቅነት በህይወታችን እና በቤቶቻችን ውስጥ ብቻ ሳይሆን በህ

ብረተሰቦቻችን እና በአለም በሙሉ ጻድቅነት በእርግጥም  

ይጨምራል።

ማስታወሻ

 1. ጆርጅ ኪው ካነን፣ in “The Logan Temple,” Millennial Star, ህዳር 12, 
1877, 743።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ብዙ ሰዎች በመናገር ብቻ በላይ ከሚታዩ ነገሮች እርዳታ  

ሲማሩ በተሻለ ለመማር እና ለረጅም ጊዜ ለማስታወስ ይች

ላሉ (Teaching, No Greater Call [1999], 182 ተመልከቱ)። 

በትምህርቱ ጊዜ፣ የቤተመቅደስን ስዕል ለማሳየት አስቡበት።  

ይህን አንቀፅ ካነበባችሁ በኋላ፣ ቤተመቅደሱ ለምን ለፕሬዘደንት 

ኡክዶርፍ አስፈላጊ እንደነበረላቸው ተወያዩ። የቤተሰብን ትትንሽ 

ልጆች ቤተሰቦቻቸውን በቤተመቅደስ ውስጥ የሚያሳዩ ስእሎች  

እንዲስሉ ጋብዟቸው።

Teaching, No Greater Call እንደሚለው፣ “ያስተማርካቸውን  

መሰረታዊ መመሪያ በህይወታቸው የሚጠቀሙባቸው አንድ ወይም 

ሁለት አላማዎች እንዲኖራቸው የምታስተምራቸውን አበረታታ”  

(159)። ከቤተሰብ ጋር የፕሬዘደንት ኡክዶርፍን መልእክት ለማንበብ 

አስቡበት እናም የቤተሰብ አባላት የቤተመቅደስ መግቢያ ፈቃድን  

ለማግኘት እና ለመጠቀም ብቁ እንዲሆኑ የሚረዷቸውን የግለሰብ 

አላማዎች እንዲፅፉ አበረታቷቸው።

ወጣቶች

ከከፍተኛ ቦታ የሚታየው እይት
በሚንዲ ሬይ ሆልምስ

በወጣትነቴ በሳን ዲዬጎ ቤተመቅደስ ለሙታን የመጠመቅ ብዙ 

እድሎች ነበሩኝ። ምንም እንኳን ሁልጊዜም ጥሩ አጋጣሚዎች 

ቢኖሩንም፣ የአንድ ጊዜው ጉዞ በልዩ በአዕምሮዬ ይታወሳል።

እኔ 16 አመቴ ነበር እና ትንሿ እህቴ 12 ሆኗት ነበር እና ለሙታን  

ለመጠመቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ትሄድ ነበር። ይህ የመጀመሪያዋ ጊዜ  

ስለነበረ፣ ከጨረስን በኋላ በቤተመቅደሱ ውጪ በየዙሪያው ለመሄድ 

ወሰንን።

የቤተመቅደሱ ምድር በአንድ በኩል እይታ የሚታይበት አንድ  

ሁለት ቦታዎች ነበሩት፣ ስለዚህ ወደዚያ ሄድን። የሳን ዲዬጎ ቤተመቅ 

ደስ የተሰራው በብዙ ጥቅም ላይ በሚውል መንገድ አጠገብ ስለነ

በረ፣ እይታ በሚደረግበት ቦታ ሲቆም፣ ወደ መንገዱ ነበር መመልከት  

የሚቻለው።

በእዚያ ቀን በቤተመቅደሱ ከፍተኛ ቦታ ላይ መቆሜ በህይወቴ 

ላይ አዲስ አስተያየትን ሰጠኝ። መኪናዎቹ በፍጥነት ወደሚያልፉ

በት፣ ተሞልተው ወደነበሩት የእንግዳ ቦታዎች፣ እና በአስቂኝ ጽሁ

ፎች ወደተሞሉት የመንገድ ምልክቶች አለም ወደታች እየተመለ

ከትኩኝ ነበር።

በእዚያም ጊዜ ነበር ይህ ሀሳብ ወደአዕምሮዬ የመጣው፧  

“በዚህ ተሳታፊ ለመሆን አትፈልጊም፤ ይህም የህይወት አላማ  

አይደለም።” ወደሰማይ አባታችን መመለስ እና እንደ እርሱም 

መሆን የህይወት አላማ እንደሆነ ሁልጊዜም ተምሬ ነበር።  

እነዚህን ነገሮች ለማከናወን የአለም ነገሮችን እንደማያስፈልጉኝም 

አውቄአለሁ።

አስደናቂውን ቤተመቅደስ ለመመከት ዞርኩኝ፣ እና ስለወንጌሉ  

ላለኝ እውቀት እና ለሰጠኝ አስተያየት ምስጋና ተሰማኝ። በሁከታማ 

እና በከዳተኛ አለም መካከል፣ የምቆምበትን ከፍተኛ ቦታ እንዳገኘ

ሁም አወቅኩኝ።

በእዚያም ቀን በቤተመቅደስ እያለሁ የሰማይ አባቴን ሁልጊዜም 

ከአለም ጋር ሳይሆን ከእርሱ ጋር እንደምቆም ቃል ገባሁ። ምንም 

አለም ቢጥልብንም፣ ቃል ኪዳን የገባነውን በማክበር እና ቅዱስ 

በሆኑ ቦታዎች በመቆም ልናሸንፋቸው እንችላለን (D&C 87:8  

ተመልከቱ)።

ልጆች

አለምን በተጨማሪ ውበታዊ ማድረግ

ፕሬዘደንት ኡክዶርፍ ቤተመቅደስ ሲገነባ፣ በምድር ላይ እግ

ዚአብሔር ያለውን ሀይል ያስጨምራል እናም አለምንም 

በተጨማሪ ወብታዊ ያደርጋታል ብለዋል። ከዚህ በታች ያለውን  

ስዕል በቀለም ቀቡ። የሚቀጥሉት ቤተመቅደስ ለሰዎች የሚሰጠው 

ወብታዊ በረከቶች ናቸው። አንድ ቀን ወደቤተመቅደስ ለመሄድ 

ብቁ ለመሆን ስትኖሩ፣ እያንዳንዱ እነዚህ በረከቶች የእናንተ  

ለመሆን ይችላሉ።

የፍቅር እና የወብት ቦታ

በህይወታችሁ እየነበሩ ያልተጠመቁትን ሰዎች ማጥመቅ

ለዘለአለም የሚጸና ጋብቻ

ከወላጆቻቸው ጋር የተሳሰሩ ልጆች

ስለሰማይ አባት እና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የምንማርበት ቦታ

ብቁ፣ ታዛዥ ህይወት
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እምነትን እና የግል ጻድቅነትን ማሳደግ
ይህን መልእክት አጥኑ፣ እናም ከምትጎበኟቸው እህቶችም ጋር ተገቢ ሲሆን ተወያዩበት። ጥያቄዎችንም 
እህቶቻችሁን ለማጠናከር እና በህይወታችሁ ውስጥም በሴቶች መረዳጃ ማህበርን ተሳታፊነት እንዲገኝ 
ለማድረግ እንዲረዳችሁ ተጠቀሙበት።

ከቅዱስ መጻህፍት፧ ኢሳይያስ 2፧2–3; 

D&C 109:22–23; 110:8–10

በቤተመቅደስ ለማምለክ ብቁ 
ለመሆን ያለን ሀላፊነት

“በቤተመቅደስ ውስጥ ከምንቀበላ

ቸው ስነስርዓቶች ጋር የተያያዙት 

የምንገባቸው ቃል ኪዳናት ወደእግዚአ

ብሔር ፊት ለመግባት የሚያስችሉን  

መረጃዎች ይሆናሉ። ቃል ኪዳናቶቹ  

ከእራሳችን ሀይል እና አስተያየት ገደብ 

በላይ ከፍ እንድንል ያደርጉናል። መንግ

ስትን ለመገንባት ያላንን ታማኝነት  

ለማሳየት ቃል ኪዳን እንገባለን። በእግ

ዚአብሔር ቃል ኪዳን ስር ስንገባም የእ

ግዚአብሔር ቃል ኪዳን ህዝቦች እንሆና

ለን። ቃል የተገቡት በረከቶች በሙሉ  

በእነዚህ ቃል ኪዳናት ታማኝ በመሆን 

በኩል የእኛ ይሆናሉ። . . .

“የቤተመቅደስ በረከቶችን ለማግኘት 

የቤተክርስትያኗ ሴቶች ምን ማድረግ  

ይችላሉ?

“ጌታ የቤተመቅደስ በረከቶችን ያልተቀ

በሉት እነዚህን ለመቀበል ብቁ ለመሆን  

ለማድረግ የሚችሉትን በሙሉ እንዲያደ

ርጉ በነቢያቱ በኩል ይጋብዛቸዋል።  

እነዚህን በረከቶች የተቀበሉትንም እነዚ

ህን አጋጣሚዎች እንደገና እንዲደሰቱባ

ቸው፣ ስለዘለአለማዊ አላማው አስተያየ

ታቸውን እና የሚረዱበትን ለመጨመር 

እንዲመለሱ ይጋብዛል።

“የአሁኑ ወደቤተመቅደስ መግቢያ  

ፈቃድ ለማግኘትም ብቁ ሁኑ። ቤተሰቦ

ቻችንን በዘለአለማዊነት ለማስተሳሰር 

ወደቤተመቅደስ እንሂድ። ጉዳዮቻችን  

እንደሚፈቅዱልን ያህል ወደቤተመቅደስ 

በመደጋገም እንመለስ። ለሙታኑ  

የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ማ ስ ተ ማ ሪ ያ  መ ል እ ክ ት ፣  ነ ሐ ሴ  2 0 1 0

ዘመዶቻችንም የዘለአለማዊነት ስነስ

ርዓትን ለመቀበል እድል እንስጣቸው። 

. . . ወደቤተክርስትያን በየጊዜው ስንሄድ 

የምንቀበለውን የመንፈስ ጥንካሬን  

እና ራዕይን እንደሰትባቸው። የኃጥያት 

ክፍያን ሙሉ በረከቶች ለመቀበል የቤተ

መቅደስ ቃል ኪዳናትን ለመግባት እና  

ለመጠበቅ ታማኝ እንሁን።” 1

ስልቪያ ኤች ኦልረድ፣ የሴቶች መረዳጃ 
ማህበር አጠቃላይ አመራር የመጀመሪያ 
አማካሪ።

ከታሪካችን
ፕሬዘደንት ቢ ሒንክሊ (1910–2008) 

የሴቶች መረዳጃ ማህበር የመጣው እህ

ቶች በቤተመቅደስ ለማምለክ ባላቸው 

ፍላጎት እንደሆነ አስተምረዋል፧

“የከርትላንድ ቤተመቅደስ በሚገነባ

በት ጊዜ ሴቶች በቤተመቅደሱ ግድግዳ 

ማለስለሻ ውስጥ እንዲደባለቁ፣ በዚህም 

የጸሀይና የጨረቃ ብርሀን ሲመታቸው  

በማንጸባረቅ ህንጻውን ወብታዊ መልክ 

እንዲሰጡት ዘንድ የሸክላ ሠሀኖቻቸውን 

እንዲሰባብሩ ተጠይቀው ነበር።

“ብዙ ገንዘብ በሌለበት ግን እምነት 

በተትረፈረፈበት በእነዚያ ጊዜዎች፣  

ሰራተኞቹ አቅማቸውን እና ጥሬ እቃዎ

ቻቸውን የጌታን ቤት ለመገንባት ሰጡ። 

ሴቶቹ ከሚያዘጋጇቸው ሁሉ በላይ የሆኑ 

ምግቦችንም አቅርበውላቸዋል። ኤድዋ

ርድ ደብሊው ቱሊጅ ሀተታ እንዳቀረቡት 

ሴቶች የቤተመቅደስን መጋረጃ እየሰፉ 

እያሉ፣ ጆሴፍ ስሚዝ እነርሱን እየተመለ

ከት እንዲህ አለ፣ ‘እህቶች፣ ሁልጊዜም  

ለመርዳት የተዘጋጃችሁ ናችሁ።’ እህቶች 

ሁልጊዜም በመልካም ስራዎች ሁሉ  

መጀመሪያ እና ከሁሉም በፊት ናቸው። 

ሜሪ በመጀመሪያም ከሞት መነሳት  

ጊዜ እዛ ነበረች፤ እናም እህቶችም በቤተ

መቅደስ ውስጥ ለመስራት የመጀምሪያ

ዎች ነበሩ።’ . . .

“እንደገናም ቤተመቅደሱ በሚገነባ

በት ጊዜ በናቩ ውስጥ ለሰራተኞቹ  

ሸሚዞች ለመስራት አንዳንድ ሴቶች  

ተሰብስበው ነበር። በዚህም ጉዳይ  

ነበር በሐሙስ በመጋቢት 17 ቀን  

1842 ዓ.ም. (እ.አ.አ) በነቢዩ ግምጃ  

ቤት ከፍተኛ ክፍል ውስጥ ተሰብስበው 

የነበሩት።” 2 እንደዚህም ነበር የሴቶች 

መረዳጃ ምህበር የተጀመረው።
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እኛ ምን ማድረግ 
እንችላለን?

1. እህቶቼ ለቤተመቅደስ ለመዘጋጀት 

እና ለመሄድ ለመርዳት ምን አይነት  

ድጋፌ ለማቅረብ እንችላለን?

2. የቤተመቅደስ በረከቶችን ለመቀበል 

መስዋዕት ያደረጉትን የጥንት እህቶችን 

ውርስ ለመምሰል እንዴት እችላለሁ?

3. የቤተመቅደስ በረከቶችን ለማግኘት 

እንዴት እችላለሁ?

ለተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወደ 

www.reliefsociety.lds.org ሂዱ።
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