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እንዲጸልዩ 
አበረታቷቸው

ት
ንሽ ልጅ እያለሁ፣ ወላጆቼ በምሳሌ እንድጸልይ 

አስተማሩኝ። የሰማይ አባት ሩቅ እንደሆነ በአዕምሮዬ 

እያየሁ ነበር የጀመርኩት። ሳድግም፣ በጸሎት የነበረኝ 

አዳጣሚ ተቀየረ። በአዕምሮዬ የነበረው የሰማይ አባት አስተ 

ያየት ቅርብ የሆነ፣ ብርቅ በሆነ ብርሀን የተሸፈነ፣ እና በፍጹም 

የሚያውቀኝ አይነት እንደሆነ ተቀየረ።

በ1820 (እ.አ.አ) በማንቸስተር፣ ኒው ዮርክ ውስጥ ጆሴፍ 

ስሚዝ እንዳጋጠመው የተናገረው እውነት እንደሆነ እርግ 

ጠኛ የሆነ ምስክርነት ሳገኝ  ነበር ያው ለውጥ የመጣው፥

“ከፀሀይ በላይ የደመቀ ሀየብርሀን አምድ ከራሴ በላይ 

አየሁ፣ በእኔ ላይ እስኪያርፍ ድረስ ይህም በቀስታ ወደእኔ 

ወረደ።

“ወዲያው እንደታየም ይዞኝ ከነበረው ጠላት ሀይል በመ 

ዳን ነጻ ሆንኩኝ። ብርሀኑም በእኔ ላይ ባበራም ጊዜ ብርሀና 

ቸውና ክብራቸው የሚገለጽበት ሁሉ ብቁ ያልሆነ ሁለት ሰዎች 

በአየር ከእኔ በላይ ቆመው አየሁ። አንዱም ስሜን በመጥራት 

እና ወደሌላው በማስመልከት አናገረኝ—ይህ ውድ ልጄ ነው። 

አድምጠው! ” (ጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ 1፥16–14)።

በእዚያ አስደናቂ የጸደይ ቀን የሰማይ አባት በጥሻ ውስጥ 

ነበር። ጆሴፍን በስም ጠራው። እናም ከሞት የተነሳውን 

የአለም አዳኝ እንደ “ውድ ልጄ” አስተዋወቀው። መቼም 

እና የትም ስትጸልዩ፣ የእዚያ አስደናቂ አጋጣሚ እውነተኛነት 

ምስክራችሁ ሊባርካችሁ ይችላል።

የምንጸልይለት አባት በውድ ልጁ በኩል አለሞችን 

የፈጠረው አስደናቂው እግዚአብሔር ነው። የጆሴፍን ጸሎት 

እንዳዳመጠው በፊቱ  እንደሚቀርቡ አይነት ግልፅ እንደሆኑ 

አይነት የእኛንም ጸሎት ያዳምጣል። በጣም አፍቅሮን ልጁን 

እንደ አዳኛችን ሰጠን። በእዚያ ስጦታ አለሟችነትን እና 

ዘለአለማዊነትን እንድናገኝ እንድንችል አደረገልን። እናም 

በልጁ ስም በመጸለይ፣ በእዚህ ህይወት ከእርሱ ጋር በምንመ 

ርጥበት ሁኔታ የምንነጋገርበት እድል ይሰጠናል።

የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን 

የክህነት ባለስልጣኖች “የእያንዳንዱን አባል ቤትን መጎብ 

ኘት፣ እናም በሚስጥር እና በድምፅ እንዲጸልዩ በጥብቅ 

ማበረታት” ቅዱስ ሀላፊነት አላቸው (D&C 20:47፤ ትኩረቱ 

የተጨመረበት ነው)።

አንድ ሰው እንዲጸልይ የምናበረታታበት ብዙ መንገዶች 

አሉ። ለምሳሌ፣ እግዚአብሔር እንድንጸልይ እንዳዘዘን 

ለመመስከር እንችላለን፣ ወይም ከቅዱሳት መጻህፍት እና 

በምስጋና፣ በልመና፣ እና በጥያቄ በምንጸልይበት ከሚመጡት 

ከእራሳችን አጋጣሚዎች ምሳሌዎች ለመግለጽ እንችላለን። 

ለምሳሌ፣ የሰማይ አባት ለጸሎቶች መልስ እንደሚሰጥ እን 

ደማውቅ ለመመስከር እችላለሁ። ወደ አዕምሮዬ የሚመጣ 

መመሪያ እና ከአለም መፅናኛ ተቀብያለሁ፣ እናም በመንፈስ 

ቃላቱ የእግዚአብሔር እንደሆኑ አውቃለሁ።

ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እንደ እዚህ አይነት አጋጣሚ ነበረው፣ 

እናም እናንተም ሊኖራችሁ ትችላላችሁ። ይህን መልስ ከልቡ 

በመጣ ጸሎት ክንያት ተቀብሏል፥

“ልጄ፣ በነፍስህ ሰላም ይኑርህ፤ ጭንቀትህ እና ስቃይህ 

ለትንሽ ጊዜም ቢሆን ነው፤

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

በፕሬዘደንት  
ሔንሪ ቢ አይሪንግ

የቀዳሚ አመራር  
የመጀመሪያ አማካሪ
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“ከእዚያም፣ በመልካም ይህን ከጸናህ፣ እግዚአብሔርም 

ወደ ላይ ከፍ ያደርግሀል” (D&C 121:7–8)።

ያም ከሚያፈቅር አባት ለታማኝ ልጁ በታላቅ ችግሩ ጊዜ 

የተሰጠ ራዕይ ነበር። እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ልጅ ከእርሱ 

ጋር ለመገናኘት ይችላል። ለትሁት ጸሎት መልስ ጋር ከመጡት 

የፍቅር እና የብርሀን ስሜት በላይ እኔን የነካኝ ምንም እንድ 

ጸልይ የተበረታታሁበት ነገር የለም።

ያን ትእዛዝ በማክበር ለእግዚአብሔር ማንኛውም 

ትእዛዝ ምስክርነት ለማግኘት እንችላለን (ዮሀንስ 7፥17 

ተመልከቱ)። ይህም በድምፅ እና በሚስጥር መጸለይ አለብን 

ለሚለው ትእዛዝም እውነት ነው። እንደ አስተአሪያችሁ እና 

ጓደኛችሁ፣ እግዚአብሔር ጸሎቶቻችሁን በመንፈስ ቅዱስ 

ሀይል እንደሚመልስ፣ መልሶቹም ከእርሱ እንደሆኑ ለእራሳ 

ችሁ ለማወቅ እንደምትችሉ ቃል እገባላችኋለሁ።

ከዚህ መልእክት ማስተማር።

•	 “ፎቶዎችና	ስዕሎች	የትምህርትን	ዋና	ነጥብ	ለማጠናከር	ዋጋ	ያላቸው	 

መሳሪያዎች ናቸው” (Teaching, No Greater Call [1999]፣ 176)። 

የጆሴፍ ስሚዝን ወይም የመጀመሪያ ራዕይን ስዕል አሳዩ። ጆሴፍ 

ስሚዝ ከጸሎት ጋር ስለነበረ አጋጣሚ ተወያዩበት። ፕሬዘደንት አይሪንግ 

እንዳደረጉት “የሰማይ አባት. . .ቅርብ እንደሆነ” በአዕምሮአችሁ ከተ 

መለከታችሁ እንዴት ጸሎታችሁ ተጨማሪ ትርጉም ያለው ይሆናል?

•	 ፕሬዘደንት	አይሪንግሀሳብ	እንዳቀረቡት፣	በጸሎት	ምክንያት	የተቀበላች 

ኋቸውን በረከቶች በመግለጽ፣ ወይም ስለጸሎት የሚናገር ቅዱሳት መጻ 

ህፍትን በመካፈል ስለጸሎት ምስክርነታችሁን ለመካፈል አስቡበት።

ወጣቶች

የእምነት ጸሎቴ
በፕሪሰላ ፋሪያስ ደ ሊማ 

በ18 አመቴ፣ የቤት እቃ በሚሸጥበት እንደ አሻሻጭ እሰራ  

ነበር። የስራ መርሀ ግብሬ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ከሰኞ  

እስከ ቅዳሜ፣ ከጠዋት 2 ሰዓት እስከ ምሽት 4 ሰአት እሰራ  

ነበር። በኢንስትቲዩት ወይም በቤተክርስቲያን መሳተፊያዎች  

ለመካፈል ስለማልችል ይከፋኝ ነበር።

በኢንስትቲዩት ወይም በቤተክርስቲያን መሳተፊያ  

ተካፋል ለመሆን በቅዳሜ የማልሰራበት ስራ እንዳገኝ  

እርሱ እንዲረዳኝ ለሰማይ አባት በብዙ እምነት መጸለይ 

ጀመርኩኝ።

አንድ ቀን በስራ እያለሁ አንድ ሰውን እረዳ ነበር። መነጋገር  

ጀመርን እና እርሱም በትልቅ ባንክ ውስጥ እንደሚሰራ  

ነገረኝ። እርሱ በሚሰራበት ለሚገኘው ስራ ለማግኘት  

እንዴት እንደምችል ጠየቅኩት። ስሙን እና የስልክ ቁጥሩን  

ነገረኝ እናም ሰራተኛ የሚፈልገውን ሰው ለመጥራት  

እንደምችል እናም እርሱን እንደማውቀው እንድነግረው  

ነገረኝ። ወደ ባንኩ ሄድኩኝ እና አስፈላጊ የሆነውን ፈተና  

ወሰድኩኝ። አለፍኩኝ እና ከሰኞ እስከ አርብ በቀን ለስድስት  

ሰአት መስራት ጀመርኩኝ፣ በእዚህም በፊት ከማገኘው  

ደምዎች ከሶስት እጥፍ በላይ አገኝ ነበር።

ጌታ እርሱን በመጀመሪያ ለማድረግ ፍላጎት ሲኖረን  

እንደሚመራን አውቃለሁ። አሁንም ይመራኛል። የጸሎት  

መሰረታዊ መርሆ እውነት እንደሆነ አውቃለሁ።
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1

በ1995 (እ.አ.አ) በአጠቃላይ የሴቶች 

መረዳጃ ማህበር ስብሰባ ላይ “ቤተ 

ሰብ፥ የአለም አማጅን” ሲያስተማውቁ 

ፕሬዘደንት ጎርደን ቢ. ሒንክሊ (1910–

2008) “የቤት ጠባቂዎች ናችሁ” አሉ። 

“እናንተ የልጆች ወላጆች ናችሁ። 

የሚንከባከቧቸው እና በውስጣቸውም 

የህይወታቸውን ጸባዮች የምትመሰር 

ቱት እናንተ ናችሁ። የእግዚአብሔርን 

ወንዶች እና ሴቶች ልጆችን ከመንከ 

ባከብ በላይ ወደ መለኮነት የሚቀርብ 

ምንም ሌላ ስራ የለም።” 1

አሁን ለ17 አመት ይህ አዋጅ 

ከሁሉም ታላቅ የሆነውን ሀላፊነታችን—

የአሁን ጉዳያችን ምንም ቢሆን —ቤተ 

ሰቦችን እና ቤቶችን በማጠናክር ላይ 

የሚያተኩር እንደሆነ አረጋግጦልናል። 

አሁን የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃ 

ላይ አመራር ሁለተኛ አማካሪ የሆኑት 

ባርብራ ቶምሰን፣ ፕሬዘደንት ሒንክሊ 

ይህን አዋጅ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚያነቡ 

በት ጊዜ በሶልት ሌክ ታበርናክል ውስጥ 

ነበሩ። “ያም ታላቅ ጉዳይ ነበር” ብለው 

ያስታውሳሉ። “የመልእክቱ ታላቅነ 

ትም ተሰማኝ። እንዲህም እያልኩኝ 

ማሰብ ጀመርኩኝ፣ ‘ለወላጆች ይህ 

ታላቅ መመሪያ ነው። ይህም ለወላ 

ጆች የተሰጠ ታላቅ ሀላፊነትም ነው።’ 

ያላገባሁ ስለሆንኩኝ እና ምንም ልጆች 

ስላልነበሩኝ ይህ ከእኔ ጋር ብዙ ግንኙነት 

ያለው አልመሰለኝም ነበር። ነገር ግን 

ወዲያውም እንዲህ አሰብኩኝ፣ ‘ይህ እኔ 

ንም የሚነካ ነው። እኔ የቤተሰብ አባል 

ነኝ። እኔ የሴት ልጅ፣ እህት፣ አክስት፣ 

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

የቤት ጠባቂዎች
ይህን መዝገብ አጥኑ እና ተገቢ ከሆነ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን 
ለማጠናከር እና የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ 
ጥያቄዎቹን ተጠቀሙባቸው።

የወንድም ወይም የእህት ልጅ፣ የዘመድ 

ልጅ፣ እና የልጅ ልጅ ነኝ። የቤተሰብ 

አጋል ስለሆንኩም ሀላፊነቶች—እናም 

በረከቶች—አሉኝ። ከቤተሰቤ ከሚኖሩት 

የመጨረሻው ብሆንም፣ የእግዚአብ 

ሔር ቤተሰብ አባል ነኝ፣ እናም ሌሎች 

ቤተሰቦችን ለማጠናከር ለመርዳት 

ሀላፊነትም አለኝ።’”

ጥሩእድል ሆኖም፣ በጥረታችን 

በብቸኛነት አንተውም። “እህት ቶምሰን 

እንደሚሉት፣ “ቤተሰቦችን በማጠናከር 

የሚኖረን ታላቅ እርዳታ ቢኖር የኢየሱስ 

ክርስቶስን ወንጌል ማወቅ እና መከተል 

እና እርሱ እንዲረዳን በእርሱ መመካት 

ነው።” 2

ከታሪካችን
“እህት በትሺባ ደብሊው ስሚዝ 

እንደ ሴትፕች መረዳጃ ማህበር አጠ 

ቃላይ ፕሬዘደንት ሲያገለግሉ [ከ1901 

እስከ 1910 (እ.አ.አ)]፣ ቤተሰቦችን 

ለማጠናከር ፍላጎት እንዳለ ተመለከቱ፣ 

እናም ስለዚህ ለሴቶች መረእዳጃ ማህ 

በር የእናቶች ማሰልጠኛ ትምህርትን 

መሰረቱ። ይህም ትምህርት በተጨማሪ 

ስለጋብቻ፣ ስለህጻናት እንክብካቤ፣ እና 

ልጆችን ስለማሳደግ ምክር የነረ ነበር። 

ይህም ትምህርት ሴቶችን በቤት ሀላ 

ፊነታቸው እርዳታ ለመስጠት የሴቶች 

መረዳጃ ማህበር ስላለባት ሀላፊነት 

ፕሪስዘደንት ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ የሚያስ 

ተምሩትን ይደግፍ ነበር።

“‘ቤተሰብን በሚመለከት ፣ ወይም 

መኖር ስለሚገባው ሀላፊነት እና በባልና 

ሚስት እናም በወላጆችንና ልጆች 

መካከል በህግ ስለሚኖሁት የቤተሰብ 

ሀላፊነቶች ደንቆሮነት፣ ወይም በትንሽ 

ቢሆንም አለመግባባት በሚኖርበት 

ጊዜ፣ በቅርብ የሚገኝ ድርጅት አለ፣ 

እናም የድርጅቱ በሆነው የፍጥረት 

መንፈሳዊ ስጦታ እና መነሳሻ ምክንያት 

እነዚህን አስፈላጊ ሀላፊነቶች የሚነኩ 

ትምህርቶችን ለመስጠት የተዘጋጁ 

ናቸው።’” 3

ማስታወሻዎች
1. ጎርደን ቢ. ሒንክሊ፣  “Stand Strong  

against the Wiles of the World,” Ensign፣  
ህዳር 1995፣ 99።

2. ባርብራ ቶምሰን “I Will Strengthen Thee;  
I Will Help Thee,” Liahona and Ensign፣  
ህዳር 2007፣ 117።

3. Daughters in My Kingdom: The History  
and Work of Relief Society (2011), 153.

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. የምጠብቃቸውን እህቶች  
ቤተሰቦችን እንዲያጠናክሩ ለመርዳት 
እንዴት እችላለሁ?

2. በቤተሰቤ ጻድቅ ተፅዕኖ ለመሆን 
እንዴት እችላለሁ?

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

ከቅዱሳት መጻህፍት
ምሳሌዎች 22፥6፤ 1 ኔፊ 1፥1፤  

2 ኔፊ 25፥26፤ አልማ 56፥46–48፤ 

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 93፥40


