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የቤተመቅደስ በረከቶች
ቤተመቅደስ ለህይወታችን አላማ ይሰጣል። ይህም—በሰው የተሰጠ ሰላም ሳይሆን  
የእግዚአብሔርን ልጅ “ሰላምን እተውላችኋለሁ፥ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ” በሚልበት  

ጊዜ ቃል በገባበት ቃል ኪዳን ለነፍሶቻችን ሰላም ያመጣል።

በቤተመቅደስ ውስጥ ወደጌታ መቅረብ ይሰማናል።

በቅዱስ ቤተመቅደሶች ውስጥ ወደ ጌታ መቅረብ እንደሚ

ሰማኝ በአለም ውስጥ፡የሚገኝ ምንም ቦታ እንደሌለ አስባ

ለሁ። ግጥሙን በሌላ መልክ ለመግለፅ፧

ሰማይ ምን ያህል ይርቃል?
በጣም ሩቅ አይደለም።

በእግዚአብሔር ቤተመቅደሶች

እኛም እዚያ ነን ያለነው።

ጌታ እንዳለው፧

“ብልና ዝገት በሚያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በሚሠርቁት 

ዘንድ ለእናንተ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ፤

“ነገር ግን ብልም ዝገትም በማያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው  

በማይሠርቁት ዘንድ ለእናንተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ፤

“መዝገብህ ባለበት ልብህ ደግሞ በዚያ ይሆናልና።”1

ለኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስትያን  

አባላት፣ ቤተመቅደስ በምድር ላይ ከሁሉም በላይ የተቀደሰ  

ቦታ ነው። ይህም የጌታ ቤት ነው፣ እናም በቤተመቅደሱ ውጪ 

የተጻፈው እንደሚገልጸው፣ ቤተመቅደስ “የጌታ ቅድስና ነው።”

ቤተመቅደስ ያነሳሳናል እናም ከፍ ያደርገናል።

በቤተመቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔር ውድ አላማ ትምህርት 

አለ። በቤተመቅደስ ውስጥ፡ነው ዘለአለማዊ ቃል ኪዳን የሚ

ገባው። ቤተመቅደስ ከፍ ከፍ እንድንል፣ ሁሉም እንደሚያዩአ

ቸው ምልክቶች እንድንቆም ያደርገናል፣ እና ወደ ሰለስቲያል 

ግርማም እንድንሄድ ይጠቅሙልናል። ይህ የእግዚአብሔር  

ቤት ነው። በቤተመቅደስ ውስጥ የሚደረጉት ድርጊቶች ሁሉ  

ከፍ ከፍ የሚያደርጉና የሚያስከብር ነው።

ቤተመቅደስ ለቤተሰቦች ነው፣ በስጋዊ ህይወት ውስጥ  

ካሉን ሀብቶች ሁሎ ታላቅ የሆነውም ነው። ጌታ ለእኛ ለአባቶች 

ሚስቶቻችንን በልቦቻችን ሁሉ ለማፍቀር እና ለእነርሱና ለል

ጆቻችን እርዳታ ለመስጠት ሀላፊነት እንዳለብን በማመልከት 

በግልፅ ተናግሯል። እኛ ወላጆች ከምናደርጋቸው ስራዎች ሁሉ 

ታላቅ የሆነውን የምናከናውነው በቤት ውስጥ እንደሆነ፣ እና  

ጋብቻችን በእግዚአብሔር ቤት የታተሙ ሲሆኑ፣ ቤቶቻችን  

ሰማይ ለመሆነ እንደሚችሉ አመልክቷል።

የአስራ ሑለቱ ሐዋሪያት ቡድን የድሮው ካህን ማቲው ካውሊ 

አንድ አያት የሴት የልጅ ልጁን እጇን ይዞ—የዱር እንስሣት  

ለሚታዩበት ሳይሆን ወደ ቤተመቅደስ ስለወሰዳት የቅዳሜ ከሰ

ዓት በኋላ አጋጣሚ አንድ ጊዜ ተናግረው ነበር። የቤተመቅደስ  

ምድርን ከሚጠብቀው ሰው ፈቃድ አግኝተው፣ ሁለቱ ወደ ቤተ

መቅደሱ በሮች ሄደ። በጠንካራው ግድግዳ ላይ እና በትልቁ በሮች 

ላይ እጆቿን እንድታሳርፍ ጠየቃት። በእቅፍ እንዲህ አላት፣  

“በዚህ ቀን ቤተመቅደስን እንደነካሽ አስታውሺ። አንድ ቀን  

ወደውስጥ ትገቢአለሽ።” ለትንሿ ልጅ የሰጣት የከረሜላ ወይም 

የአይስክሬም ስጦታ ሳይሆን ለጌታ ቤት አድናቆት እንዲኖራት  

ታላቅ ቁም ነገር ያለውና ዘለአለማዊ የሆነ አጋጣሚነት ነበር የሰ

ጣት። ቤተመቅደስን ነክታለች፣ እና ቤተመቅደሱም ነክቷታል።

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  ጥ ቅ ም ት  2 0 1 0  ( እ . አ . አ )

በፕሬዘደንት 
ቶማስ ኤስ ሞንሰን
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ቤተመቅደስ ለነፍሶቻችን ሰላም ያመጣል።

ቤተመቅደሱን ስንነካ እና ቤተመቅደስን ስናፈቅር፣ ህይወቶ

ቻችን እምነታችንን ያሳያሉ። ወደ ቅዱሱ ቤት ስንሄድ፣  

በዚያም ውስጥ የምንሰራውን ቃል ኪዳን ስናስታውስ፣ ሙከ

ራዎችን ሁሉ ለመቋቋም እና ፈተናዎችን ሁሉ ለማሸነፍ እንችላ

ለን። ቤተመቅደስ ለህይወቶቻችን አላማ ይሰጡታል።  

ይህም—በሰው የተሰጠ ሰላም ሳይሆን የእግዚአብሔርን ልጅ 

“ሰላምን እተውላችኋለሁ፥ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፤ እኔ የምሰ

ጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም። ልባችሁ አይታወክ  

አይፍራም።” በሚልበት ጊዜ ቃል በገባበት ቃል ኪዳን ለነፍሶ

ቻችን ሰላም ያመጣል።2

በኋለኛው ቀን ቅዱሳን መካከል ታላቅ እምነት አለ። ጌታ  

ትእዛዛቱን እንደምንከተል፣ የናዝሬት ኢየሱስ የተከተለውን  

መንከድ እንደምንከተል፣ ጌታም በሙሉ ልባችን፣ ሀይላችን፣ አዕ

ምሮአችን፣ እና ጥንካሬአችን እንደምናፈቅር፣ እና ጎረቤቶቻችንን 

እንደ እራሳችን እንደምናፈቅር  ለማየት እድል ይሰጠናል።3

“በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፥ በራስህም ማስተ

ዋል አትደገፍ፤ በመንገድህ ሁሉ እርሱን እወቅ፥ እርሱም ጎዳና

ህን ያቀናልሃል” በሚለው ምሳሌ አምናለሁ።4

ሁልጊዜም እንደዚህ ነበር፤ ለሁልጊዜም እንደዚህ ይሆናል። 

ሀላፊነታችንን ካከናወንን እና በጌታ በሙሉ ካመንን፣ የእራሳች

ንን የስነስርዓት ስራዎችን ብቻ ሳይሆን የሌሎችን ስራዎች  

ለማከናወን እድል እያገኘን ቤተመቅደሱን እንሞላለን። ባሎ

ችን እና ሚስቶችን እና ልጆችን ለዘለአለም ለማተሳሰር በውክ

ልና በተቀደሰው መሰዊያ አጠገብ እንንበረከካለን። ብቁ የሆኑ 

12 አመት እና በላይ የሆኑ ወጣት ወንዶች እና ወጣት ሴቶች  

የጥምቀት በረከቶችን ከማግኘታቸው በፊት ለሞቱት ውኪል 

ለመሆን ይችላሉ። ይህም ለእናንተ እና ለእኛ የሰማይ አባት  

ያለው አላማ ነው።

ታምራት መጣ

ከብዙ አመት በፊት፣ ትሁት እና ታማኝ ፔትሪያርክ፣ ወን

ድም ፐርሲ ኬ ፈትዘር በኮሚኒስት ሀገሮች የሚገኙትን የቤ

ተክርስትያን አባላት የፔትሪያርክ በረከቶችን እንዲሰጡ  

ተጠርተው ነበር።

ወንድም ፈትዘር ወደ ፖላንድ ምድር በእነዚያ አስቸጋሪ ጊዜ

ዎች ሄዱ። ድንበሩ ተዘግቶ ነበር፣ እና ዜጋዎቹ ለመውጣት አይ

ፈቀድላቸውም ነበር። ወንድም ፈትዘር ከአለም ሁለተኛው  

ጦርነት በኋላ ድንበሩ በተቀየረበት እና የሚኖሩበት ምድር  

የፖላንድ ክፍል በሚሆንበት ጊዜ በዚያ ተይዘው ከነበሩት የጀር

መን ቅዱሳን ጋር ተገናኙ።

ከሚስቱ እና ከልጆቹ ጋር በእዚያ የሚኖሩት ወንድም  

ኤሪክ ፒ ኮነትዝ በጀርመን ቅዱሳን ሁሉ መካከል መሪያችን  

ነበሩ። ወንድም ፈትዘር ወንድም እና እህት ኮነትዝንና በእድሜ 

የደረሱትን ልጆች የፔትሪያርክ በረከቶችን ሰጡአቸው።

ወንድም ፈትዘር ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ሲመለሱ፣ ጠሩኝ  

እና መጥተው ለመጎብኘት እንደሚችሉ ጠየቁኝ። በቢሮዬ  

ተቀምጠው እያሉ፣ ማልቀስ ጀመሩ። እንዲህም አሉ፣ “ወንድም 

ሞንሰን፣ በኮነትዝ ቤተሰብ አባሎች ራስ ላይ በምጭንበት ጊዜ፣ 

የማይሟላ የተስፋ ቃል ሰጠኋቸው። ወንድም እና እህት ኮነት

ዝን ወደተወለዱበት ጀርመን አገር ለመመለስ እንደሚችሉ፣  

በአሸናፊ አገሮች ጭፍን ውሳኔ ምክንያት በምርኮ እንደማይያ

ዙና በጌታ ቤት ውስጥ እንደቤተሰብ እንደሚተሳሰሩ የተስፋ ቃል 

ሰጠኋቸው። ወንድ ልጃቸውን ሚስዮን ለማሟላት እንደሚችል 

ቃል ገባሁለት፣ እና ሴት ልጃቸው በእግዚአብሔር ቅዱስ  

ቤተመቅደስ ውስጥ እንደምትጋባ ቃል ገባሁላት። በተዘጋው 

ድንበሮች ምክንያት የእነዚህ በረከቶች መሟላትን ለመቀበል 

እንደማይችሉ እኔ እና እርስዎ እናውቃለን። ምን አደረኩኝ?
እኔም እንዲህ አልኳቸው፣ “ወንድም ፈትዘር፣ የሰማይ አባት 

የፈለገውን እንዳደረክ እስከማወቅ ድረስ አንተን አውቅሀለሁ።” 
ሁለታችንም በጠረጴዛዬ አጠገብ ተንበረከክን እና መለኮታዊ 

ለሆኑት ቤተሰቦች ስለእግዚአብሔር ቤተመቅደስ እና ሌሎች በረ

ከቶች በሚመለከት አሁን የማያገኙትን ቃል ኪዳን እንደተሰጣ

ቸው በማመልከት ወደሰማይ አባት የልባችንን አፈሰስን። ያስፈ

ለገንን ታምራት ማምጣት የሚችለው እርሱ ብቻ ነበር።

ታምራቱ ደረሰ። የፖላንድ መንግስት እና የፈደራል ጀርመን 

ሪፐብሊክ መሪዎች በዚያ ቦታ የሚኖሩት የጀርመን ዜጋዎችን 

ወደ ምዕራብ ጀርመን ለመሄድ እንዲችሉ በመስማማት ስም

ምነትን ፈረሙ። ወንድም እና እህት ኮነትዝ እና ልጆቻቸው  

ወደ ምዕራብ ጀርመን ገቡ፣ እና ወንድም ኮነትዝ በሚኖሩበት 

ዎርድ ኤጲስ ቆጶስ ሆኑ።

የኮነትዝ ቤተሰብ በሙሉ በስዊዘርላንድ ውስጥ ወዳለው  

ቅዱስ ቤተመቅደስ ሄደ። ነጭ ሱፍ ለብሰው እነርሱን ሰላም ለማ

ለት የሚጠብቋቸው ማን ነበሩ? ያን ቃል ኪዳን የሰጧቸው ፔት

ሪያርክ ፐርሲ ፈትዘር ነበሩ። በበርን ስዊትዘርላንድ ቤተመቅ

ደስ ፕሬዘደንት ሀላፊነታቸው መሰረት፣ የገቡላቸውን ቃል  

ኪዳን ለማሟላት፣ እና ባልና ሚስትን እና ልጆችን ከወላጆች ጋር 

ለማስተሳሰር ወደ ጌታ ቤት እንኳን ደህና መጣችሁ አሏቸው።

ታናሿ ሴት ልጅ በኋላም በጌታ ቤት ውስጥ አገባች። ወጣቱ 

ወንድ ልጅ ጥሪውን ተቀበለ እና የሙሉ ጊዜ ሚስዮንን አሟላ። 

“በቤተመቅደስ ውስጥ እናዮታለን!”
ለእያንዳንዳችን፣ ወደቤተመቅደስ የምንጓዘው ሩቅ ቦታ አይ

ደለም። ለሌሎች፣ ወደ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቤተመቅደስ  

ከመግባታቸው በፊት ባህርን ማቋረጥ ወይም ለብዙ ኪሎሚ

ትሮች መጓዝ አለባቸው።

ከጥቂት አመታት በፊት፣ የደቡብ አፍሪካ ቤተመቅደስ ከመፈ

ጸሙ በፊት፣ በሳሊስበርይ ሮዲዥያ ውስጥ የዲስትሪክት ጉባኤን 

ውስጥ እየተሳተፍኩኝ እያለሁ፣ ከዲስትሪክት ፕሬዘደንት ረጂና

ልድ ጄ ኒልድ ጋር ተገናኘሁ። ወደቤተክርስትያኑ ስገባ እርሱ፣  
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ባለቤቱ፣ እና ቆንጆዎቹ ሴት ልጆቹ በበሩ ላይ ተገናኙኝ። ገንዘባ

ቸው እያጠራቀሙና ወደጌታ ቤተመቅደስ ለሚጓዙበት ቀን  

እየተዘጋጁ እንደነበሩ ገለጹልኝ። ነገር ግን ቤተመቅደሱ ሩቅ  

ነበር።

በስብሰባው መጨረሻ ላይ፣ አራቱ ቆንጆ ሴት ልጆች ስለቤተ

መቅደሱ ጥያቄ ጠየቁኝ፧ “ቤተመቅደሱ ምን አይነት ነው?” ያየ

ነው ፎቶዎች ብቻ ነው። “ወደቤተመቅደስ ውስጥ ስንገባ ምን 

ይሰማናል?” “ከሁሉም በላይ የምናስታውሰውስ ምንድን ነው?” 
ለአንድ ሰዓት ለሚሆን ለአራቱ ሴት ልጆች ስለጌታ ቤት ልነግራ

ቸው እድል አገኘሁ። ወደ አውሮፕላን ማረፊያ ስሄድ፣ እጃቸ

ውን አውለበለቡልኝ፣ እናም ታናሿ ሴት እንዲህ አለች፣ “በቤተ

መቅደስ ውስጥ እናዮታለን!”
ከአንድ አመት በኋላ የኒልድን ቤተሰብ በሶልት ሌክ ቤተመ

ቅደስ ውስጥ ሰላምታ ለመስጠት እድል አግኝቻለሁ። ሰላም 

በሚገኝበት በመተሳሰሪያው ክፍል ወንድም እና እህት ኒልድን 

ለጊዜ እና ለዘለአለም ለማተሳሰር እድል አገኘሁ። ከዛም  

በሮቹ ተከፈቱ፣ እና እነዚያ ቆንጆ ሴት ልጆች ሁሉም ንጹህ  

የሆነ ነጭ ልብስ ለብሰው ወደክፍሉ ገቡ። እናታቸውን ከእዚ

ያም አባታቸውን አቀፉ። በአይኖቻቸው ውስጥ እምባ ነበር፣  

እናም በልቦቻቸው ውስጥ ምስጋና ነበር። በሰማይ አጠገብ  

ነበርን። እያንዳንድም “አሁን ለዘለአለም ቤተሰቦች ነን” ለማ

ለት ይችሉም ነበር።

ይህም ወደ ቤተመቅደስ ለሚመጡት ሁሉ የሚጠብቃቸው 

አስደናቂ በረከት ነው። እያንዳንዳችን ቤተመቅደስ ህይወታች

ንን እና በተሰቦቻችንን እንዲነኩ ዘንድ በንጹህ እጆች እና እና 

ልቦች በብቁ ህይወት እንኑር።

ሰማይ የት ድረስ የራቀ ነው? ቅዱሱ ቤተመቅደስ እስከዚህም 

የራቀ እንዳልሆነ እመሰክራለሁ—ምክንያቱም ሰማይና ምድር 

የሚገናኙት እና የሰማይ አባታችን ለልጆቹ ከሁሉም በላይ የሆ

ኑትን በረከቶች የሚሰጥባቸው በእነዚህ ቅዱስ ቦታዎች ነውና።

ማስታወሻዎች

 1. ማቴዎስ 6፧19–21።
 2. ዮሀንስ 14፧27።
 3. ማቴዎስ 22፧37–39።
 4. ምሳሌ 3፧5–6።
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ቅዱስ ቤተመቅደስ
በቤተመቅደሳት ውስጥ እራሳቸውን ብቁ የሚያደርጉ የቤተክርስትያኗ አባላት ለሰው ዘር በተገለጸው  

ከፍ በሚያደርግ አዳኝ ስነስርዓትውስጥ ተካፋይ ለመሆን ይችላሉ።

በቤተመቅደሳት ውስጥ ከፍ በሚያደርጉ አዳኝ 
ስንስርዓቶች ተካፋይ ለመሆን እንችላለን።

ሰው ወደቤተመቅደስ ለመሄድ የሚፈልግበት ብዙ ምክንያ

ቶች አሉ። የውጪ አመለካከቱም ጥልቅ መንፈሳዊ አላማው

ን የሚያመለክት ይመስላል። በግድግዳዎቹ ውስጥ ግልፅ  

የሆኑ ብዙ አሉ። በቤተመቅደሱ በር ላይ “ለጌታ ቅድስና”  
የሚል መታሰቢያ አለ። ወደተቀደሰ ቤተመቅደስ ስትገቡ፣  

በጌታ ቤት ውስጥ ናችሁ።

በቤተመቅደሳት ውስጥ እራሳቸውን ብቁ የሚያደርጉ የቤተ

ክርስትያኗ አባላት ለሰው ዘር በተገለጸው ከፍ በሚያደርግ  

አዳኝ ስነስርዓትውስጥ ተካፋይ ለመሆን ይችላሉ። በእዚያም 

በቅዱስ ስነስርዓት ሰው መታጠብ እና መቀባት እናም መማር 

እናም መንፈሳዊ ስጦታ መሰጠት እናም በተሳሰር ይችላል።  

እናም እነዚህን በረከቶች ለእራሳችን በምንቀበልበት ጊዜ፣ እን

ደዚህ አይነት እድል ከማግኘታቸው በፊት ለሞቱት ይህን እና

ከናውናለን። በቤተመቅደሳት ውስጥ ለህያው እና ለሙታን  

አንድ አይነት ስነስርዓቶች ይፈጸማሉ።

የቤተመቅደስ ስነስርዓቶች ያልተምታቱ፣ ወብታዊና  
ቅዱስ ናቸው።

ጌታ ሁሉንም ነገሮች ለሁሉም ህዝቦች እንዳልነገረ ቅዱስ  

መጻህፍትን በጥንቃቄ ማንበብ ይገልጻል። ቅዱስ መዝገቦችን 

ለመቀበል በፊት የሚያስፈልጉ አንዳንድ ብቁነት አሉ። የቤተመ

ቅደስ ስነስርዓቶች ከዚህ ምድቦች ውስጥ ናቸው።

የቤተመቅደስ ስነስርዓቶችን ከቤተመቅደስ ውጪ አንወያይ

ም። የቤተመቅደስ ስነስርዓቶ እውቀት ለተመረጡ አንዳንዶች  

ብቻ ተሰጥቶ እነርሱም ሌሎች ስለእነዚህ በምንም እንዳይማሩ  

ለማድረግ ማረጋገጥ እንደላባቸው አይነት አልደለም። በእርግጥ 

ይህም ከዚህ ተቃራኒ ነው። በታላቅ ጥረት እያንዳንዱ መንፈስ 

ለቤተመቅደስ አጋጣሚ ብቁ እንዲሆኑ እና እንዲዘጋጁ እናበረ

ታታለን። ወደቤተመቅደስ የገቡት መሰረታዊ አመራርን ተምረ

ዋል፧ የሚኖር የነበረ እያንዳንዱ ነፍስ ወንጌሉን ለመስማት እና 

ቤተመቅደስ የሚያቀርበውን ለመቀበል ወይም ላለመቀበል  

እድል ይኖረዋል። ይህን እድል የማይቀበሉም ከሆነ፣ ይህንም 

የማይቀበሉት ግለሰብ እራሳቸው ናቸው።

የቤተመቅደስ ስነስርዓቶች ያልተምታቱ ናቸው። ወብታዊም  

ናቸው። የተቀደሱም ናቸው። ላልተዘጋጁት እንዳይሰጡ ዘንድ  

በሚስጥር ይጠበቃሉ። ለማወቅ መጓጓት ዝግጅት አይደለም። 

ጥልቅ የእውቀት ፍላጎትም ዝግጅት አይደለም። ለስነስርዓቱ 

ለመዘጋጀት የመጀመሪያ ደረጃዎች አሉት፧ እምነት፣ ንስሀ  

መግባት፣ ጥምቀት፣ መረጋገጥ፣ ብቁነት፣ ወደጌታ ቤት እንደ 

እንግዳ ተጋብዞ እንደሚመጣ ሰው ጎልማሳነትና ብቁነት።

ብቁ የሆኑት ወደቤተመቅደስ መግባት ይችላሉ።

በሁሉም ነገሮች ብቁ የሆኑት በሙሉ ከቅዱስ ስርዓተ-ሀይማ

ኖትና ስነስርዓቶች ጋር ለመተዋወቅ ወደቤተመቅደስ ለመግባት 

ይችላሉ። 

ስለቤተመቀድስ በረከቶች እና በቤተመቅደስ ውስጥ፡ስለሚ

ከናወኑት ስነስርዓቶች ቅድስና አንዳንድ ስሜት ካገኘህ በኋላ፣ 

ወደቤተመቅደስ ለመግባት ጌታ የሰጠውን ከፍተኛ የብቁነት 

መመዘኛ ትክክለኝነት አትጠራጠሩም። 

ወደ ቤተመቅደስ ውስጥ ለመግባት የፈቃድ ወረቀት ያስፈል

የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ማ ስ ተ ማ ሪ ያ  መ ል እ ክ ት ፣  ጥ ቅ ም ት  2 0 1 0  ( እ . አ . አ )

ፕሬዘደንት ቦይድ ኬ ፓከር፣ የአስራ 
ሑለት ሐዋሪያት ቡድን ፕሬዘደንት።
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ጋችኋል። ይህ የመግቢያ ፈቃድ ወረቀት በትክክለኛው የቤተክ

ርስትያን ባለስልጣን መፈረም አለበት። ብቁ የሆኑት ብቻ  

ወደቤተመቅደስ መግባት ይገባቸዋል። የአካባቢያችሁ ኤጲስ 

ቆጶስ ወይም የቅርንጫፍ ፕሬዘደንት የቤተመቅደስ ስነስርዓቶ

ቻችሁን ከመቀበላችሁ በፊት ስለግለሰብ ብቁነታችሁ ጥያቄዎ

ችን የማቅረብ ሀላፊነት አለው። ይህ የቃል ጥያቄ በጣም አስ

ፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም ይህም ከተሾመ የጌታ አገልጋይ ጋር  

የህትወታችሁን ንድፍ ለመመልከት እድል ይሰጣልና። በህይ

ወታችሁ ትክክል ያልሆነ ነግር ካለ፣ ኤጲስ ቆጶሱ ይህን ለማስ

ተካከል ሊረዳችሁ ይችላል። በዚህ መሰረት፣ ከጌታ ፈቃድ  

ጋር ብቁነታችሁን ለማረጋገጥ ወይም ለመመስረት ለመረዳት 

ትችላላችሁ። 

ወደ ቤተመቅደስ መግቢያ ፈቃድ የሚገኝበት የቃል  

ጥያቄ የሚከናወነው ከቤተክርስትያኗ አባል እና ከኤጲስ  

ቆጶሱ ጋር መካከል ብቻ ነው። በዚህም አባል ስለእርሱ  

ወይም ስለእርሷ ድርገት፣ ብቁነት፣ እና ለቤተክርስትያኗ እና  

ለባለስልጣኖቿ ስላለው ታማኝነት የሚፈትሹ ጥያቄዎችን  

ይጠየቃል። ግለሰቡም እርሱ ወይም እርሷ በተግባረ ጥሩ እና 

የጥበብ ቃላትን የሚጠብቁ፣ አስራትን የሚከፍሉ፣ በቤተክርስ

ትያኗ ትምህርት ጋር በመስማማት የሚኖሩ፣ እና ከጥፋተኝ  

ቡድኖች ጋር ግንኙነት ወይም ድጋፌ የሌላቸው እንደሆኑ ማረ

ጋገጥ አለባቸው። ኤጲስ ቆጶሱ ቃል ጥያቄ ከሚያደርጉባቸው 

ሰዎች ጋር እነዚህን ነገሮች በሚስጥር መጠበቅ እንዳለበት  

መመሪያ ተሰጥቶታል።

ለኤጲስ ቆጶሱ ጥያቄዎች በቂ መልስ መስጠት ግለሰብ  

የቤተመቅደስ መግቢያ ፈቃድ ለማግኘት ብቁነትን ይመሰርታል። 

አመልካች ትእዛዛትን የማይጠብቅ ከሆነ ወይም መስተካከል 

ያለበት ነገር በህይወታቸው ውስጥ ካላቸው፣ የቤተመቅደስ  

መግቢያ ፈቃድ ከማግኘታቸው በፊት እውነተኛ ንስሀ መግባትን 

ማሳየታቸው አስፈላጊ ነው።

ኤጲስ ቆጶስ የቃል ጥያቄውን ከፈጸመ በኋላ፣ የቤተመቅደ

ስን ስነስርዓት ከመቀበልህ በፊት የስቴክ ፕሬዘደንትም የቃል 

ጥያቄ ያቀርብልሀል።

የቤተመቅደስ ትምህርቶች ምሳሌአዊ ናቸው።

ወደቤተመቅደስ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመሄድ በፊት፣ ወይም 

ክብዙ ጊዜዎች በኋላ፣ የቤተመቅደስ ትምህርቶች በምሳሌአዊ  

ሁኔታ እንደሚቀርቡ መረዳት ይረዳችኋል። መምህር አስተማሪ 

የሆነው ጌታ ብዙዎቹን ያስተማረውን በዚህ አይነት ነበር  

የሰጠው።

ቤተመቅደስ ታላቅ ትምህርት ቤት ነው። ይህም የመማሪያ 

ቤት ነው። በቤተመቅደስ ውስጥ ሁኔታው ጥልቅ የሆኑ  

የመንፈስ ጉዳዮችን ለመማር የሚመች እንዲሆን ሆኖ ነው። 

የድሮው የአስራ ሑለቱ ሐዋሪያት ቡድን አባል ካህን ጆን ኤ  

ውድሶው የታወቁ የዩንቨርስቲ ፕሬዘደንትና በአለም የታወቁ 

ምሁር ነበሩ። ለቤተመቅደስ ስራ ታላቅ አምልኮት ነበራቸው 

እና አንዳንዴ እንዲህ ይሉ ነበር፧

“የቤተመቅደስ ስነስርዓቶች የቤተክርስትያኗ መሪዎች ሁል

ጊዜ የሚያስተምሩትን የደህንነት አላማ በሙሉ የሚያቅፍ ነው 

እና ለመረዳት አስቸጋሪ የሆኑትንም ያብራራል። የቤተመቅደስ 

ትምህርትን ከደህንነት ታላቅ አላማ ጋር ለማያያዝ ምንም  

ማዘባረቅ ወይም መጠማዘዝ የለም። የመንፈሳዊ ስጦታ የፍ

ልስፍና ሙሉነት የቤተመቅደስ ስነስርዓቶች እውነትነትን የሚ

ያመለክት ነው። በተጨማሪም፣ ይህ የወንጌል አላማ በሙሉ 

መገምገም እና መብራራት የወንጌልን ሙሉ አካልን ለማስታ

ወስ የሚያስችል ከሆኑ ውጤታማ ዘዴዎች የቤተመቅደስ  

አምልኮ አንዱ እንዲሆን ያደርገዋል። (“Temple Worship,” 
Utah Genealogical and Historical Magazine, መጋቢት 
1921, 58)

ወደ ቤተመቅደስ ብትሄዱና በዚያ የምትማሩት መሳሌአዊ 

እንደሆነ ካስታወሳችሁ፣ በትክክለኛው አስተሳሰብ ገብታችሁ  

አስተያየታችሁ ሳይስፋፋ፣ ትንሽም ከፍ ከፍ ሳትሉ፣ ስለመንፈሳዊ 

ነገሮች እውቀታችሁ ሳያድግ ከዚያ መውጣት አትችሉም።  

የማስተማሪያው አላማ አስደናቂ ነው። ይህም የተነሳሳ ነው። 

አዋቂ አስተማሪው ጌታም እራሱ ደቀመዛሙርቱን ሁልጊዜም 

በምሳሌ ነው ያስተማረው—ይህም ለመረዳት አስቸጋሪ የሆኑ  

ነገሮችን በምሳሌአዊ ቃላቶች ወክሎ መናገር ነው።

ቤተመቅደስ እራሱ ምሳሌአዊ ነው። ከቤተመቅደሶች  

አንዱን በሙሉ በመብራት ተሸፍኖ ካያችሁት፣ ምን ያህል  

አስደናቂ እንደሆነ ታውቃላችሁ። የጌታ ቤት በብርሀን ተሸፍኖ፣ 

ከጭለማ ብቅ ብሎ፣ ወደመንፈሳዊ ጭለማ ለመጥለቅ ለሚ

ቀጥለው አለም ምልክት በመሆን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል 

ሀይል እና መነሳሻነት ምሳሌ ይሆናል።

ወደቤተመቅደስ ስትገቡ፣ በየመንገድ የምትለብሱትን  

ልብስ በቤተመቅደስ ነጭ ልብስ ትቀይሩታላችሁ። ልብስም  

የሚቀየረው እያንዳንዱ ሰው በብቻኛው ልብሳቸውን በሚቀይ

ሩበት እና እቃዎቻቸውን በሚጠብቁበት በልብስ መቀየሪያ  

ውስጥ ነው። በቤተመቅደስ ውስጥ መጠነኝነት በጥንቃቄ  

የሚጠበቅ ነው። ልብሶቻችሁን በማስቀመጫው ውስጥ ስታ

ስቀምጡ፣ ከእነርሱም ጋር ሀሳባችሁን እና ጭንቀታችሁን ከእ

ነርሱ ጋር ትተውታላችሁ። ነጭ ለብሳችሁ የብቻችሁ ከሆነው 

ልብስ መቀየሪያ ቦታ ትወጡ እና በአካባቢያችሁ እንደእናንተ 

ከለበሱት ጋር አንድነት እና የእኩልነት ስሜታ ይሰማችኋል።

የቤተመቅደስ ጋብቻ ከቤተመቅደስ ስነስርዓቶች ከፍተኛው ነው።

ወደቤተመቅደስ ጋብቻ በጉጉት ለምትጠብቁትም በዚህ  

ጊዜ ምን እንደሚደርስ ለማወቅ ትፈልጉ ይሆናል። የመተሳሰ

ሩን (የጋብቻን) ስነስርዓት ቃላት ከቤተመቅደስ ውጪ ቃል  

በቃል አንጠቅስም፣ ነገር ግን የመተሳሰሪያውን ክፍል በአመለ

ካከቱ ቆንጆ፣ በመንፈስ ጸጥተኛ እና ሰላማዊ፣ እና በእዚያ  
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በሚከናወነው ቅዱስ ስራም የተቀደሰ እንደሆነ ለመግለፅ እን

ችላለን።

የሚጋቡት ለመተሳሰሪያው ስነስርዓት ወደ መሰዊያው  

ሲመጡ፣ የሚያጋባቸው ሰው ምክርን ለመስጠት እና የሚጋቡት 

ወጣቶች ምክርን ለመቀበል እድል አላቸው። የሚጋቡት ወጣ

ቶች በእዚያ ጊዜ ከሚሰሙት ሀሳቦች መካከል የሚቀጥሉት  

አንዳንዶቹ ናቸው።

“ዛሬ የጋብቻችሁ ቀን ነው። በጋብቻ ተነሳሺ ስሜታዎች  

ተይዛችኋል። ቤተመቅደሳት የተገነቡት ለእንደዚህ አይነት  

ስነስርዓቶች መሸሸጊያ ነው። በአለም ውስጥ አይደለንም። የአ

ለም ነገሮች በእዚህ ውስጥ እና በእዚህ ውስጥ በምናደርገው  

ተፅዕኖ የላቸውም። ከአለም ወጥተን ወደ ጌታ ቤተመቅደስ  

ገብተናል። ይህም በህይወታችሁ ከሁሉም ነገሮች በላይ አስፈ

ላጊ ሆኗል።

“መንፈሳችሁ ስጋዊ ሰውነት እንዲኖረው ባዘጋጁት ወላጆቻ

ችሁ ወደምድር ተጋብዛችሁ ተወልዳችሁ ነበር። እያንዳንዳች

ሁም ተጠምቃችኋል። ጥምቀት ቅዱስ ስነስርዓት፣ የፅዳት  

ምሳሌ፣ የሞትና ትንሳኤ ምሳሌ፣ በአዲስ ህይወት የመምጣት 

ምሳሌ ነው። ንስሀ መግባትን እና የኃጥያት ስርየትን የሚያሰላ

ስል ነው። የጌታ እራት የሆነው ቅዱስ ቁርባን የጥምቀት ቃል 

ኪዳን ማሳደሻ ነው፣ እና የምንኖርለት ከሆነም የኃጥያት  

ስርየት ለማግኘት እንችላለን።

“አንተ ሙሽራም በክህነት ስልጣን ተሹመሀል። በመጀመሪያ 

የአሮናዊ የክህነት ስልጣን ተረጋግጦልህ ነበረ እና ምናልባት  

በዚህም ስልጣኖች—እንደ ዲያቆን፣ አስተማሪ፣ እና ቄስ በመሆ

ን አልፈህ ነበር። ከዛም የመልከጼደቅ የክህነት ስልጣንን  

ለመቀበል ብቁ የሆንክበት ጊዜ መጣ። ከፍተኛው የክህነት  

ስልጣን የሆነው ያ የክህነት ስልጣን ከእግዚአብሔር ቅዱስ  

ስነስርዓት በኩል የሆነው የክህነት ስልጣን ወይም የእግዚአ

ብሔር ልጅ ስርዓት ቅዱስ የክህነት ስልጣን ተብሎ ይገለጻል 

(አልማ 13፧18; ሔለማን 8፧18፤ Doctrine and Covenants 
107፧2–4 ተመልከቱ) ። በክህነት ስልጣን ውስጥ ሀላፊነት ተሰ

ጥቶሀል። አሁን ካህን ነህ።

“እያንዳንዳችሁ መንፈሳዊ ስጦታዎችን ተቀብላችኋል።  

በዚያም የመንፈሳዊ ስጦታ ለዘለአለማዊ ችሎታችሁ መብት 

ተሰጥቷችኋል። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች በሙሉ ወደዚህ መሰ

ዊያ እንደ ባልና ሚስት ለጊዜ እና ለዘለአለም ለመተሳሰር  

ለመምጣታችሁ ቀዳሚ ድርጊት እና መዘጋጃ ነበሩ። አሁን ህይ

ወትን ለመፍጠር ነጻ ሆናችሁ፣ በአምልኮት እና በመስዋዕት  

ልጆችን ወደአለም ለማምጣት እና ለማሳደግ እናም በስጋዊ 

ህይወታቸው በደህንነት ለመርዳት እድል ለማግኘት፣ እናም  

አንድ ቀን እናንተ እንዳደረጋችሁት እነርሱም በእነዚህ ቅዱስ  

የቤተመቅደስ ስነስርዓቶች ለምሳተፍ ሲመጡ ለማየት እንድት

ችሉ ዘንድ ቤተሰብ ሆናችኋል።

“በፈቃድ መጥታችኋል እና ብቁ ሆናችሁ ተገኝታችኋል።  

እናንተ እርስ በራስ በጋብቻ ቃል ኪዳን መቀበላችሁ መመዘን 

የማይቻል በረከቶችን የያዘ ታላቅ ሀላፊነት ነው።

የመተሳሰር ሀይል በምድር እና በሰማይ ሊያስር ይችላል። 

የቤተመቅደስ ስራ ትምህርት እና ታሪክን ከተረዳን፣ የማሰር 

ሀይል ምን እንደሆነ ልንረዳ እንችላለን። ለምን የማሰር ሀይል  

ስልጣን ቁልፎችን መጠቀም አስፈላጊ እንደሆነ በአዕምሮአችን 

መመልከት ይገባናል።

“ኢየሱስም ወደ ፊልጶስ ቂሣርያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ  

መዛሙርቱን ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደ ሆነይሉታል?  
ብሎ ጠየቀ።...

“ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ፣ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግ

ዚአብሔር ልጅ ነህ አለ።

“ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው። የዮና ልጅ ስምዖን  

ሆይ፥ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠ

ልህምና ብፁዕ ነህ።

እኔም እልሃለሁ፥ አንተ ጴጥሮስ ነህ፥ በዚችም ዓለት  

ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሠራለሁ፥ የገሃነም ደጆችም አይችሉአ

ትም።

“የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፤  

በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣ በምድ

ርም የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል” (ማቴዎስ 
16፧13፣ 16–19)።

ጴጥሮስ ቁልፎችን ይዞ ነበር። በምድር ለማሰር ወይም  

ለማተም ወይም በምድር ለመፍታት እናም በሰማይ ላይም  

እንዲሁ እንዲሆን ሀይል ያለው ስልጣን የሆነውን የማተሚያ  

ሀይል ጴጥሮስ ይዞት ነበር። እነዚህም ቁልፎች ለቤተክርስትያኗ 

—ለነቢይ፣ ለገላጭ፣ እና ለባለራዕይ ተገቢ የሆኑ ናቸው።  

ያም ቅዱስ የሆነው የመተሳሰር ሀይል በቤተክርስትያኗ ውስጥ 

ነው። የዚህን ስልጣን ታላቅ ትርጉም የሚያውቁት በቅድስና  

የሚያሰላስሉት ከዚህ በላይ ምንም የለም። ከዚህ በላይ በቅርብ 

የሚይዙትም የለም። በአንድ ጊዜ በምድር ላይ ይህን የማስተ

ሳሰር ሀይል እንዲኖራቸው ተሰጥቷቸው የሚገኙ ጥቂት ሰዎች 

ብቻ ናቸው—በእያንዳንዱ ቤተመቅደስ ውስጥ ይህን የማስተ

ሳሰር ሀይል የተሰጣቸው ወንድሞች አሉ። ይህም ከነቢይ፣ ከባ

ለራዕይ፣ እና ከገላጭ እና ከኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክር

ስቶስ ቤተክርስትያን ፕሬዘደንት ካልሆነ በስተቀር ማንም ለማ

ግኘት አይችልም።

ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ሁልጊዜ እንዲህ ይጠየቅ ነበር “‘እነዚህን 

ስነስርዓቶች በሙሉ ሳይከናወኑ ለመዳን ይቻላል?’ እኔም  

ለሙሉ ደህንነት አይቻልም ብዬ እመልሳለሁ። ኢየሱስ  

እንዲህ ብሏል፣ ‘በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣... ስፍራ አዘጋጅ

ላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ።” [ዮሀንስ 14፧2 ተመልከቱ] በዚህ  

ውስጥ ቤት ተብሎ የተጠራው መንግስት ተብሎ መተርጎም  

ነበረበት፤ ከሁሉም በላይ ታላቅ በሆነው ቤት ከፍ የሚደረግ ሰው 
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የሰለስቲያል ህግን፣ እና ህግን በሙሉ፣ መከተል ይገባዋል”  
(in History of the Church, 6:184)።

የቤተመቅደስ ስራ የመንፈሳዊ ሀይል መንጭ ነው።

ቤተመቅደሳት በቤተክርስትያኗ ውስጥ ዋና የመንፈሳዊ ጥን

ካሬ ናቸው። እንደቤተክርስትያን እና እንደ ግለሰብ በእነዚህ  

በተቀደሱ እና በተነሳሱ ስራዎች ለመሳተፍ ስንፈልግ ጠላት ሊያ

ሰናክለን እንደሚጥር ጠብቁ። ለኋለኛው ቀን ቅዱሳን እና ለቤ

ተክርስትያኗ በሙሉ የብዙ መንፈሳዊ ሀይሎች ምንጭ ስለሆነ 

የቤተመቅደስ ስራ ብዙ ተቃዋሚነትን ያመጣል።

በሎገን ዩታ ቤተመቅደስ የመሰረት ድንጋይ መመረቂያ  

ላይ፣ በዚያ ጊዜ ፕሬዘደንት ጆየቀዳሚ አመራር አባል የነበሩት  

ርጅ ኪው ካነን ይህን አሉ?
“ለቤተመቅደስ የተቀመጠው እያንዳንዱ የመሰረት ድንጋይ፣  

እና ለቅዱስ የክህነት ስልጣኑ በገለጸው ስርዓት መሰረት የተፈጸ

መው እያንዳንዱ ቤተመቅደስ በምድር ላይ ሰይጣን ያለውን  

ሀይል ይቀንሳል፣ እናም አምላክነትን እና የእግዚአብሔርን  

ሀይል ያሳድጋል፣ ለእኛም ጥቅም ሰማያትን በታላቅ ሀይል  

ያነቃንቃል፣ የዘለአለማዊ አምላኮችን እና ከእነርሱ ጋር የሚ

ኖሩትን በረከቶችን ይለምናል እናም ይጠራል (“The Logan 
Temple,” ውስጥ Millennial Star, ህዳር 12, 1877, 743)።

የቤተክርስትያኗ አባላት በተቸገሩበት ጊዜ ወይም በአዕም

ሮአቸው ላይ ታላቅ አስፈላጊ ውሳኔዎች በሚጫኑባቸው ጊዜ፣  

ወደቤተመቅደስ መሄዳቸው የተላመደ ነገር ነው። ሀሳቦቻችንን 

ለመውሰድ ጥሩ የሆነ ቦታ ነው። በቤተመቅደስ ውስጥ  

መንፈሳዊ አስተያየትን ለመቀበል እንችላለን። በዚያም  

በቤተመቅደስ አገልግሎት ጊዜ “ከአለም ውጪ” የሆንን ነን።

አንዳንዴም አዕምሮአችን በችግሮች የተወረሩ ይሆናሉ እና 

በጣም ብዙ ነገሮች የእኛን ሀሳብ ለመያዝ ስለሚጣጣሩ በግ

ልፅ ለማሰብ እና በግልፅ ለማየት አንችልም። በቤተመቅደስ  

ውስጥ በሀሳብ የሚስበን ነገሮች የሚረጋጉ፣ ጭጋግ እና ጉምም 

የሚነሱ ይመስላሉ፣ እናም ከዚህ በፊት ለማየት የማንችላቸው 

ነገሮችን ለማየት እንችላለን እናም ከዚህ በፊት የማናውቃቸው 

ከችግር የምንወጣባቸውን መንገዶችንም እናያለን።

በቤተመቅደሳት ቅዱስ ስነስርዓት ስራዎች ስንሳተፍም ጌታ 

ይባርከናል። በዚያ ያሉት በረከቶችም በቤተመቅደስ አገልግሎት 

ላይ ብቻ የተመደቡ አይደሉም። በምናደርጋቸው ነገሮች ላይ 

ሁሉ እንባረካለን።

የቤተመቅደስ አገልግሎታችን በጋሻ እና በመጠበቂያ 
ይሸፍኑናል።

በዚህች ቤተክርስትያን ውስጥ ከቤተመቅደስ ስራ እና ይህን 

ከሚረዳው የቤተሰብ ታሪክ ፍለጋ በላይ የሚጠብቅ ምንም  

ስራ የለም። ከዚህ ስራ በላይ በመንፈስ የሚያጣራ የለም።  

ከዚህ በላይ ሀይል የሚሰጠን ምንም የምንሰራው ስራ የለም። 

ከዚህ በላይ ታላቅ የሆነ የጻድቅነት መሰረት ያለው ምንም የም

ንሰራው ስራ የለም።

የቤተመቅደስ አገልግሎታችን፣ እንደግለሰብ እና እንደህዝብ፣ 

በጋሻ እና በመጠበቂያ ይሸፍኑናል።

ስለዚህ ወደቤተመቅደስ ኑ—ኑ እና በረከቶቻችሁን ተቀበሉ። 

ይህም የተቀደሰ ስራ ነው።

ከ Preparing to Enter the Holy Temple የተከሰለ (booklet, 2002)
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