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ምስጋና እንዲሰማን 
የምንመርጥበት

የ
ሰማይ አባታችን በሁሉም ነገሮች ምስጋና እንድናቀርብ 

አዝዞናል (1 ተሰሎንቄ 5፥18 ተመልከቱ)፣ እናም 

ለምንቀበለው በረከቶች ምስጋና እንድናቀርብም ይጠ 

ብቅብናል (ት. እና ቃ. 46፥32 ተመልከቱ)። ትእዛዛቱ በሙሉ 

እኛን ደስተኛ ለማድረግ እንደተሰጡ እናውቃለን፣ ደግሞም 

ትእዛዛትን መስበር ወደ ስቃይ እንደሚመራ እናውቃለን።

ስለዚህ ደስተኛ ለመሆን እና ስቃይን ለማስወገድ፣ ምስጋና 

ያለው ልብ ያስፈልገናል። በህይወታችን ውስጥ በምስጋና እና 

በደስታ መካከል ያለውን ግንኙነት ተመልክተናል። ሁላችንም 

ምስጋና እንዲሰማን እንፈልጋለን፣ ነገር ግን በህይወት ፈተና 

ዎች ውስጥ፡በሁሉም ነገሮች ሁልጊዜም ምስጋና እንዲኖረን 

ለማድረግ ቀላል አይደለም። በሽታ፣ ተስፋ መቁረጥ፣ እናም 

የምናፈቅራቸውን ሰዎች ማጣት ወደ ህወታችን የሚመጡበት 

ጊዜዎች አሉ። ሀዘናችን በረከታችንን ለመመልከትና ወደፊት 

እግዚአብሔር ያከማቸልንን በረከቶች በምስጋና ለመመልከት 

አስቸጋሪ ያደርገዋል።

መልካም ነገሮችን በችለኛነት የመመልከት ልምድ ስላለን 

በረከቶቻችንን ለመቁጠር አስቸጋሪም ነው። ቤታችንን፣ 

የምንመገበውን ምግብ፣ ወይም የጓደኞችንና የቤተሰብን 

ቅርብነት ስናጣ፣ ሲኖሩን እንዴት ምስጋና ማቅረብ እንደነበረ 

ብን ይገባናል።

ከሁሉም በላይ፣ አንዳንዴ ከሁሉም በላይ ታላቅ ለሆነው 

ስጦታ፣ እንዲሁም ለኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ፣ለኃጢ 

ያት ክፍያው፣ ለትንሳኤ የተስፋ ቃል፣ የዘለአለም ህይወትን 

ከቤተሰቦቻችን ጋለ ለምንደሰትበት እድል፣ ከክህነት ስልጣንና 

ቁልፎችይ ጋር ለወንጌል ዳግም መመለስ በብቁ ምስጋና 

ለማቅረብ አስቸጋሪ ነው። እነዚያ በረከቶች ለእኛና ለምናፈ 

ቅራቸው ምን ትርጉም እንዳላቸው ሊሰማን የምንጀምረው 

በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ብቻ ነው። በዚህም ጊዜ ብቻ ነው 

በሁሉም ነገሮች ምስጋና እንዲኖረን እና የምስጋና አምላክን 

ማስቀየምን የማስወገድ ተስፋ የሚኖረን።

 እግዚአብሔር፣ በመንፈስ ቅዱስ ሀይል፣ በፈተናዎቻችን 

መካከል በረከቶቻችንን በግልፅ እንዳይ እንዲረዳን በጸሎት 

መጠየቅ ይገባናል። በመንፈስ ሀይል ችላ የምንላቸውን በረ 

ከቶች እንድናውቅና ምስጋና እንዲሰማን ይረዳናል። ከሁሉም 

በላይ የረዳኝ ቢኖር እግዚአብሔርን በጸሎት “ለአንተ ወደም 

ረዳው አንድ ሰው ልትመራኝ ትችላለህ?” ብሎ መጠየቅ ነው። 

የእራሴን በረከቶች በግልፅ ለመመልከት የቻልኩት ሌሎችን 

እግዚአብሔር እንዲባርካቸው በመርዳት ነው።

አንድ ጊዜ ጸሎቴ የተመለሰው የማላውቃቸው ባልና ሚስት 

ወደ ሆስፒታል አብሬአቸው እንድሄድ ሲጋብዙኝ ነው። በእ 

ዚያም በጣም ትንሽ ሆና እጄን የምታክል ህጻን አገኘሁ። በት 

ንሽ የህይወት ሳምንቷ፣ ብዙ ቀዶ ጥገና ነበረባት። ዶክተሮችም 

ይህችን ትንሽ የእግዚአብሔር ልጅ ህይወት ለማዳን ከሁሉም 

በላይ አስቸጋሪ የሆነው ቀዶ ጥገና ለልቧና ለሳምባዋ እንደሆነ 

ለወላጆቿ ነግረው ነበር።

ወላጆቿ ጠይቀውኝ፣ ለህጻኗ የክህነት በረከት ሰጠኋት። 

በረከቱም የረዘመ ህይወት እንደሚኖራት በተጨማሪ የተናገረ 

ነበረ። በረከት ከመስጠት በላይ፣ ምስጋና ያለው ልብ በረከ 

ትም ለእራሴ የቀበልኩኝ።

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

በፕሬዘደንት  
ሔንሪ ቢ አይሪንግ

የቀዳሚ አመራር  
የመጀመሪያ አማካሪ 
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በአባታችነርዳታ፣ ሁላችንም ተጨማሪ ምስጋና ሊሰማን 

እንችላለን። ጉዳያችን ምንም ቢሆን፣ በረከቶቻችንን በግልፅ 

ለመመልከት እንድንችል እንዲረዳል ልንጠይቀው እንችላ 

ለን። በእዚያ ቀን ለእኔ ለልቤና ለሳንባዬ ከእዚህ በፊት ያልነበ 

ረኝ ምስጋና ተሰማኝ። ወደቤት ስሄፍም በግልፅ ለሚታየኝ 

ከእግዚአብሔርና በአካባቢያቸው ከሚገኙት ለነበሩት የደግነት 

ታዕምራት ለሆኑት የልጆቼ በረከቶች ምስጋናም አቀረብኩኝ።

ከሁሉም በላይ፣ በሚጨነቁት ወላጆችና በእኔ ህይወት ላይ 

ይሰራ ስለነበረው የኃጢያት ክፍያ ምስጋና ተሰማኝ። በጣም 

አስቸጋሪ በሆነው ፈተናቸው መካከልም፣ ተስፋና የክርስቶስ 

ንጹህ ፍቅር በፊታቸው ሲበራ አይቻለሁ። የኃጢያት ክፍያው 

ተስፋና ፍቅር ለመሰማት እንደሚፈቅድላችሁ እግዚአብሔር 

እንዲገልጽላችሁ ከጠየቃችሁ እንደሚሰማችሁ ማረጋገጫም 

ተሰማኝ።

ሁላችንም በጸሎት ምስጋና የመስጠትና፣ በልዩም የአዳኝ 

ልደትን በምናከብርበት ዘመን፣ ለእርሱ ሌሎችን ለማገልገል 

እግዚአብሔርን መመሪያ ለመጠየቅ መምረጥ እንችላለን። 

እግዚአብሔር አብ ልጁን ሰጠ፣ እናም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁ 

ሉም ስጦታዎች እና ከሚሰጡት ሁሉ ታላቅ የሆነውን ስጦታ 

ሰጠ (ት እና ቃ 14:7 ተመልከቱ)።

በጸሎት ምስጋና ማቅረብ የእነዚህ በረከቶች እናም ሌሎቹ 

በረከቶቻችን ሁሉ ታላቅነትን ለመመልከት እንድንችል እና 

በታላቅ አመስጋኝ ልብ ስጦታን እንድንቀበል ይረዳናል።

ከዚህ መልእክት ማስተማር።

አጋጣሚዎቻችንን እና በረከቶቻችንን መጻፍ እንድናስታውሳ 

ቸው እና በኋላም በትዝታ የምንመለከታቸው ነፈሮች ይሰጡናል። 

የተቀበሉትን በረከቶች እንዲያስታውሱ፣ የአሁኑን በረከቶች እን 

ዲያውቁ፣ እና የወደፊት በረከቶችን በጉጉት እንዲጠብቁ እነርሱን 

እንዲረዳቸው፣ የምታስተምሯቸውን ምስጋና ስለሚሰማቸው 

ነገሮች እንዲጽፉ ጠይቁ።

የምታስተምሯቸውንም የሰማይ አባትን ለመርዳት እና ለማ 

ገልገል ለሚችሉት ሰው እንዲመራቸው የመጠየቅን የፕሬዘደንት 

አይሪንግን ምሳሌ እንዲከተሉ አበረታቷቸው።

ወጣቶች

የምስጋና ፈተናን ውሰዱ
በጆን ሒልተን ሶስተኛው እና በአንተኒ ስዌት

በረከቶቻችንን ስለመቁጠር ብቻ አንናገር—እናድርጋቸው! 

ምስጋና የሚሰማችሁ 100 ነገሮችን ጻፉ። ይህ በጣም ብዙ 

የሆነ ከመሰላችሁ፣ ይህን ሞክሩ፥

 1. ስላሏችሁ ምስጋና ስለሚሰማችሁ 10 የሰውነት ችሎታዎች ጻፉ።

 2. ስላሏችሁ ምስጋና ስለሚሰማችሁ 10 ንብረቶች ጻፉ። 

 3. ስላሏስችሁ ምስጋና ስለሚሰማችሁ 10 አስር ህይወት  

ስላላቸው ሰዎች ጻፉ።

 4. ስላነበሯችሁ ምስጋና ለሚሰማችሁ 10 ሙታን ጻፉ።

 5. ስላሏችሁ ምስጋና ስለሚሰማችሁ 10 ፍጥረቶች ጻፉ።

 6. ዛሬ ስላሏችሁ ምስጋና ስለሚሰማችሁ 10 ነገሮች ጻፉ።

 7. ስላሏችሁ ምስጋና ስለሚሰማችሁ 10 ቦታዎች ጻፉ።

 8. ስላሏችሁ ምስጋና ስለሚሰማችሁ 10 በዚህ ዘመን ስለተፈጠ 

ሩት ነገሮች ጻፉ።

 9. ስላሏችሁ ምስጋና ስለሚሰማችሁ 10 ምግቦች ጻፉ።

10. ስላሏችሁ ምስጋና ስለሚሰማችሁ 10 የወንጌል ነገሮች ጻፉ።

እ
ንደዚህ አይነት ዝርዝር ስንፅፍ፣ ይህ 100 ዝርዝር እግዚአ 

ብሔር ከሰጠን ነገሮች ሁሉ ጋር ለመመዛዘን እንደማይችል 

እናውቃለን።
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1

ጌታ፣ ቤተክርስቲያኑ፣ ቤተሰቦች፣ እና 

ህብረተሰቦች የጻድቅ ሴቶች ተፅዕኖ 

ያስፈልጋቸዋል። በእርግጥም፣ የአስራ 

ሁለቱ ሐዋሪያት ሸንጎ አባል ካህን ኤም 

ራስል ባለርድ እንዳስተማሩት፣ “በዚህች 

ቤተክርስቲያን ውስጥ ከጌታ ጋር ቃል 

ኪዳን የገባች እያንዳንዷ እህት እያን 

ዳንዱን መንፈስ ለመርዳት፣ የአለም 

ሴቶችን ለመምራት፣ የፅዮን ቤቶችን 

ለማጠናከር፣ እና የእግዚአብሔርን 

መንግስት ለመገንባት መለኮታዊ ሀላፊ 

ነት አላት።” 1

አንዳንድ እህቶች እንደዚህ አይነት 

ታላቅ አላማን ለማከናወን እንደሚችሉ 

ያስባሉ። ነገር ግን ሁለተኛዋ የሴቶች 

መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ ፕሬዘደንት 

የነበሩት እላይዛ አር ስኖው እንደገለ 

ጹት፣ “እህት በብቸኛነት ያለችበት እና 

ተፅዕኖ ያለባት ቦታ ታናሽ የሆነበር ቦታ 

ሳይኖር የእግዚአብሔርን መንግስት 

በምድር ለመመስረት ልታደርገው የም 

ትችላቸው ታላቅ ነገሮች አሉ።” 2 እህት 

ስኖው ደግመውም የሴቶች መረዳጃ 

ማህበር የተመሰረተችው “መልካም 

የሆኑትን እና ልዑል ስራዎችን ሁሉ 

ልማከናወን ነው።” 3

በሴቶች መረዳጃ ማህበር መሳተፍ 

እያንዳንዷን እህት እምነቷን ለመገን 

ባት፣ ቤተሰቦችንና ቤቶችን ለማጠናከር፣ 

እናም በቤት እና በአለም ሁሉ ለማገል 

ገል እድል በመስጠት ተፅዕኖ ሊኖረን 

የምትችልበትን ቦታዎች ታስፋፋለች። 

ጥሩ አጋጣሚ ሆኖም፣ በግለሰብ እና 

እንደ ሴቶች መረዳጃ ማህበር የምን 

ጥርበት ታላቅ ወይም የሚያጥለቀልቅ 

መሆን አያስፈልገውም፣ ነገር ግን 

የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  መ ል እ ክ ት ፣  ታ ህ ሳ ስ  2 0 1 1  ( እ . አ . አ )

ተፅዕኖ ያለበት ታላቅ ቦታ
ይህን መዝገብ አጥኑ እና ተገቢ ከሆነ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን 
ለማጠናከር እና የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ 
ጥያቄዎቹን ተጠቀሙባቸው።

የታሰቢበትና የተደጋገሙ መሆን አለ 

ባቸው። እንደየቀኑ እና እንደ ቤተሰብ 

ጸሎት፣ እንደየቀኑ የቅዱሳት መጻህፍት 

ጥናት፣ እና በየጊዜው የቤተክርስቲያን 

ጥሪን እንደማጉላት አይነት ጻድቅ 

ስራዎች እምነትን ለመጨመር እና 

የጌታን መንግስት ለመገንባት እርዳታ  

ይሰጣሉ።

እነዚህ ጸጥተኛ ተሳታፊነት ለውጥ 

እንደሚያመቱ ለሚያስቡት፣ ሽማግሌ 

ባለርድ እንዳረጋገጡት፣ “ለእውነት  

እና ለጻድቅነት የምትቆም እያንዳንዷ 

እህት የክፉን ተጽዕኖ ትቀንሳለች። 

ቤተሰቧን የምታጠናክር እያንዳንዷ 

እህት የእግዚአብሔርን ስራ እየሰራች 

ነች። እንደ እግዚአብሔር ሴት የምት 

ኖር እያንዳንዷ ሴት ሌሎች የሚከተሏት 

ምልክት ትሆናለች እናም ለብዙ አመ 

ቶች የሚሰበሰቡ የጻድቅ ተፅዕኖ ዘርን 

ትተክላላች።” 4

ከታሪካችን
የሴቶች መረዳጃ ማህበር በናቩ 

በተደራጀበት ጊዜ እንደ ጸሀፊ ያገለገሉት 

እላይዛ አር ስኖው፣ በፕሬዘደንት ብሪ 

ገም ያንግ (1801–77) በቤተክርስቲያኗ 

በሙሉ በመጓዝ በዎርዳቸው የሴቶች 

መረዳጃ ማህበርን ለማደራጀት ኤጲስ 

ቆጶሶችን እንዲረዱ ጠርተዋቸው ነበር።

እህት ስኖው እንዳስተማሩት፥ 

“ማንኛዎቹም የእስራኤል ሴት ልጆች 

እና እናቶች ተፅዕኑ ባላቸው የተገደቡ 

እንደሆኑ ቢሰማቸው፣ ለሀይሎች በሙሉ 

እና በደንብ በመንፈስ በረከት በተሰጣ 

ቸው መልካም ለማድረግ ብቁ ችሎታ 

ያገኛሉ። . . .ፕሬዘደንት ያንግ ለታላቅ እና 

የተዘረጋ የስራ እና የጠቃሚነት ተፅዕኖ 

ያለበት ታላቅ ቦታን ከፍተዋል።” 5
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ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. የምጎበኛቸው እህቶች ጻድቅ ተፅዕኖ 
የመሆን ችሎታ እንዳላቸው እና መሆን 
እንደሚችሉ እንዲያውቁ ለመርዳት 
እንዴት እችላለሁ?

2. ልዩ ስጦታዬን እና ችሎታዬን ሌሎ 
ችን ለመባረክ እንዴት ልጠቀምበት 
እችላለሁ?

ለተጨማሪ መረጃ ወደ www 
.reliefsociety .lds .org ሂዱ።
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እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

ከቅዱሳት መጻህፍት
1 ቆሮንቶስ 12:4–18; 1 ጢማቴዎስ 

6:18–19; ሞስያ 4:27; የእምነት ሀተታ 

1:13


