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የጌታ ድምፅ

ት
ምህርት እና ቃል ኪዳኖች በሁሉም ቦታ ያሉትን ሰዎች ሁሉ 
የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ድምጽ እንዲሰሙ ይጋብዛል  
(ት. እና ቃ. 1፥2፣ 4፣ 11፣ 34፤ 25:16 ተመልከቱ)። 

ይህም ለተመረጡ ነቢያት በራዕይ በተሰጡ በመልዕክቶቹ፣ በማስጠ 
ንቀቂያዎቹ፣ እና በሚያበረታቱ ምክሮቹ የተሞሉ ናቸው። በእነዚህ 
ራዕዮች ውስጥ እንዴት እግዚአብሔር የእምነት ጸሎታችንን በትም 
ህርት፣ በሰላም፣ እና በማስጠንቀቂያ መልእክቶች መልስ ሊሰጠን 
እንደሚችል እንመለከታለን።

በጸሎታችን እግዚአብሔር ምን እንድናደርግ እንደሚፈልግ፣ 
ሰላም እና ደስታን በዚህ ህይወት እና በሚመጣው ለማግኘት ምን 
ማድረግ እንደሚገባን፣ እና በፊት ለፊታችን ምን እንደሚጠብቀን 
ለማወቅ እንፈልጋለን። ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች በተራ ሰዎች 
እና በነቢያት በትሁት ጸሎት የተጠየቁትን የእንደዚህ አይነት ጥያ 
ቄዎች መልሶች የተሞላ ነው። ለእያንዳንዳችንም ስለስጋዊ ደህንነ 
ታችን እና ዘለአለማዊ ደህንነታችን ላሉን ጥያቄዎች እንዴት መልስ 
ለማግኘት እንደምንችል የሚያስተምረን ውድ መመሪያ ለመሆን 
ይችላል።

ትህትና እና በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ዋና ናቸው። ኦሊቨር 
ካውደሪ መፅሐፈ ሞርሞንን ለመተርጎም ስላለው ፍላጎት ከጌታ 
መልስ ተቀብሎ ነበር፥ “ያለ እምነት ምንም ማድረግ እንደማትችል 
አስታውስ፤ ስለዚህ በእምነት ጠይቅ። በእነዚህም ነገሮች አትቀልድ፤ 
የማያስፈልጉህን ነገሮች አትጠይቅ” (ት. እና ቃ. 8፥10)።

በተደጋጋሚ በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ውስጥ፣ ጌታ እርዳ 
ታውን ከመስጠቱ በፊት እምነትን እና ትህትናን ይጠይቃል። ለዚህ 
አንዱ ምክንያት ቢኖር መልሶቹ እኛ በምንጠብቃቸው መንገድ 
ስለማይመጡ ይሆናል። ወይም ሁልጊዜ ለመቀበል ቀላል አይሆኑም።

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ እና የዘር ሀረጎቻችን ተሞክሮዎች ይህን 
እውነት በግልጽ ያሳያሉ። በ1855 (እ.አ.አ) በዳግም የተመለሰው 

ወንጌል ሲሰበክ ሲሰማ ምን ማድረግ እንደሚገባው ለማወቅ ቅድመ 
አያቴ ሄንሪ አይሪንግ በጥብቅ ጸለየ። መልስም በህልም መጣለት።

የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ቡድን አባል ከሆኑት ሽማግሌ እራስቱስ 
ስኖው እና ውልያም ብራውን የሚባል ስም ካለው ሽማግሌ ጋር 
በጠረቤዛ ዙሪያ ተቀምጦ እንዳለ በህልም አየ። ሽማግሌ ስኖው የወ 
ንጌልም መሰረታዊ መርሆችን ኣንድ ሰአት ለሚሆን ጊዜ አስተማሩ። 
ከእዚያም ሽማግሌ ስኖው እንዲህ አሉት፥ እንድትጠመቅ “በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም አዝሀለሁ እናም ይህ ሰው [ሽማግሌ ብራውን] ያጠም 
ቅሀል።” 1 ሄንሪ አይሪንግ በጠዋቱ 7፥30 በዝናብ በተጠራቀመ ውሀ 
ውስጥ በሲይንት ሉውስ፣ ምዙሪ ዩ.ኤስ.ኤ፣ በሽማግሌ ብራውን 
ለመጠመቅ እምነት እና ትሁትነት ስለነበረው ቤተሰቤ ምስጋና 
ይሰማቸዋል።

የጸሎቱ መልስ በሚሰማ ድምጽ ከጌታ አልመጣም። ይህም  
የመጣው፣ ለሌሂ እንደነበረው በምሽት በራዕይ እና በህልም ነበር 
(1 ኔፊ 8፥2 ተመልከቱ)።

መልሶችም በስሜት ሊመጡ እንደሚችሉ ጌታ አስተምሮናል። 
በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ውስጥ፣ ለኦሊቨር ካውደሪ እንዲህ 
አስተምሮታል፣ “እነሆ፣ በአንተ ላይ በሚሆነው እና በልብህም 
በሚኖረው በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በአዕምሮህ እና በልብህ 
እነግርሀለሁ።” (ት. እና ቃ. 8፥2)።

ኦሊቨርንም በዚህ መንገድ አበረታትቶታል፥ “ይህንን ነገር 
በተመለከተ ለአምሮህ ሰላምን አልተናገርኩምን? ከዚህስ የበለጠ 
ከእግዚአብሔር ምንስ አይነት ምስክርነትን ታገኛለህ?” (ት. እና ቃ. 
6፥23)።

መልሶች እንደ ማስጠንቀቂያ እና እንደ የሰላም ስሜት ለመምጣት 
እንደሚችሉ ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች፣ የቤተክርስቲያን ታሪክ፣ 
እና ከተጠመቀ በኋላ በወንጌል ሰባኪነቱ ጊዜ ሄንሪ አይሪንግ የጠበቃ 
ቸው ታሪኮች አስተምረውኛል።

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል ዕ ክ ት ፣  ጥ ር  2 0 1 3  ( እ . አ . አ )

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ አይሪንግ

የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 
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በሚያዝያ 1857 (እ.አ.አ)፣ የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ቡድን አባል 
ሽማግሌ ፓርሊ ፒ. ፕራት አሁን ኦክላሆማ፣ ዩ.ኤስ.ኤ. በሚባለው 
ቦታ ውስጥ በጉባኤ ተሳተፉ። ሽማግሌ ፕራት “አዕምሮአቸው 
ወደፊት የሚሆነውን ባለመረዳት ወይም የሚያመልጡበት ምንም 
መንገድ ባለማየት በአሳዛኝ አስፈሪ ስሜት እንደተሞሉ” 2 ሄንሪ አይ 
ሪንግ ጻፉ። ሄንሪ የሚያሳዝነውን ዜና የጻፉት ሐዋርያው እንደ ስማዓት 
ከሞቱ ከትንሽ ጌዜ በኋላ ነበር። ሽማግሌ ፕራት፣ ልክ ነቢዩ ጆሴፍ 
ስሚዝ ወደ ካርቴጅ እንደሄደው፣ አደጋው ቢሰማቸውም በጉዞአች 
ቀጥለው ነበር።

ይህም ጌታ ለትሁት የእምነት ጸሎትን ሁልጊዜ መልስ እንደሚሰጥ 
ምስክሬ ነው። ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች እና የግል አጋጣሚዎቻ 
ችን እነዚህን መልሶች እንዴት እንደምናውቅ፣ እና መመሪያዎች፣ 
የእውነት ማረጋገጫዎች፣ ወይም ማስጠንቀቂያዎች ቢሆኑም፣እ 
ነርሱን በእምነት እንዴት ለመቀበል እንደምንችል ያስተምሩናል። 
ሁልጊዜም የጌታን አፍቃሪ ድምጽ እንድናዳምጥ እና እንድናውቅ 
ጸሎቴ ነው።

ማስታወሻዎች

1. “The Journal of Henry Eyring: 1835–1902” (ጸሀፊው ያላቸው ያልታተሙ 
ጽሁፎች)።

2. “The Journal of Henry Eyring: 1835–1902።”

ከዚህ መልእክት ማስተማር።

1. በእዚህ መልዕክት ውስጥ ስለጸሎት ያለውን ጽሁፍ አብራችሁ 

ለማንበብ አስቡበት። ስታነቡም፣ እግዚአብሔር እንዴት ለጸሎቶች መልስ 

እንደሚሰጥ በጥንቃቄ እንዲያዳምጡ የቤተሰብ አባላትን ጠይቁ። ስለጸሎት 

አስፈላጊነት ለመመስከርም አስቡበት።

2. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ሰዎች በጸሎት ለሚጠይቁት ጥያቄዎች 

መልሶች የተሞላ ነው። ለጥያቄአቸው መልሶች (ራዕዮች) ፈጽሞውኑ 

ካልተመዘገቡስ? የመንፈስ ግፊቶችን እንዲያውቁ እና እንዲከተሉ የቤተሰብ 

አባላትን አበረታቱ። ስለጸሎት ያላቸውን ሀሳቦች ለመመዝገብ ይፈልጉም 

ይሆናል።

ወጣቶች

የመንፈስ ግፊትን ማዳመጥ
በመሪያ እዛቤል ሞሊና

አንድ ምሽት ትንሽዋ ያጎቴ ልጅ ከቤት ጠፋች፣ ስለዚህ እርሷን 

ለመፈለግ በቶሎ ሄድኩኝ። በመኪና ስነዳም፣ መንፈስ እንዲረዳኝ 

ጸለይኩኝ። እግዚአብሔር መልስ እንደሚሰጠኝ እና እንደሚረዳኝ አውቅ 

ነበር፣ እናም የመንፈስ ግፊትን ለማዳመጥ ሞከርኩኝ። ምንም በማልሰ 

ማበት ጊዜ ግን፣ ተስፋ ቢስ መሆን ጀመርኩ እና መንፈስ እንደማያነሳሳኝ 

ተሰማኝ።

ምንም እንኳን ካለሁበት ወደ ራቀ ቦታ በመሄድ ለማሰብ ብፈልግም፣ 

የአጎቴ ልጅ ቤት አጠገብ እንድቆይ ስሜት ተሰማኝ። ስለዚህ በአካባቢው 

በመኪና እየነዳሁ ለመሄድ ወሰንኩ። በመሻገሪያው ላይ መኪናውን አቁሜ 

እያለሁ፣ የምትራመድ ወጣት ሴት ልጅን አየሁ። የአጎቴን ልጅ አግኘኋት!

ከመኪናው ወጥቼ ወደ እርሷ ስሮጥ፣ መንፈስ ባለሁበት አካባቢ እንድ 

ቆይ በማድረግ ይመራኝ እንደነበረም ገባኝ። ጸጥታ የሆነ ድምጽ አዳምጥ 

ስለነበረ፣ የመንፈስ ግፊትን ችላ ብዬ ነበር። ከዚያም በአብዛኛው ጊዜ 

ድምጽ እንደማንሰማ፣ ነገር ግን የሚሰማን ልባችንን የሚነካ ስሜታ እንደሆነ 

ተረዳሁ። 

ከመንፈስ ለተሰጠኝ ምሪት በጣም ምስጋና ይሰማኛል። በእውነትም 

ሁልጊዜ እዚያ ይገኛል። ቅዱሳት መጻህፍት እንደሚሉት፣ “መንፈስ 

ቅዱስም የዘወትር ባልንጀራህ ይሆናል” (ት. እናቃ. 121፥46)።

ለመንፈስ ቅዱስ አመራር ብቁ ከሆንን እና ትኩረት የምንሰጥ ከሆንን፣ 

በእግዚአብሔር እጅ ለብዙ ሰዎች መልካም ለማድረግ መሳሪያዎች ለመሆን 

እንችላለን። ከመንፈስ ጋር ሁልጊዜ ባልንጀራ በመሆን፣ በየትኛው መንገድ 

መሄድ እንደሚገባን እናውቃለን።

ልጆች

የጸሎት ጀብዱ

ፕሬዘደንት አይሪንግ ጸሎቶች በተለያዩ መንገዶች መልስ ለማግኘት 

እንደሚችሉ አስተምረዋል። ቅዱሳት መጻህፍትን በመፈተሽ እነዚህን 

አንዳንድ መንገዶች ለማግኘት ጀብዱ ሊኖራችሁ ትችላላችሁ።

ከዚህ በታች የሚገኙትን ቅዱሳት መጻህፍት ፈልጋችሁ አንብቧቸው። 

በማስታወሻዎቻችሁ ውስጥ፣ ስለጸሎት መልስ እነዚህ ቅዱሳት መጻህፍት 

ምን እንደሚሉ በጥቂት ቃላት ግለጹ።

ለጸሎታችሁ መልስ ስላገኛችሁበት አጋጣሚዎች በማስታወሻችሁ 

ለመጻፍም ትችላላችሁ።

 ዮሀንስ 14፥26

 ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 6፥22

 ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 8፥2

 ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 9፥8–9

 ምሳሌ 8፥10–11
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የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ማ ስ ተ ማ ሪ ያ  መ ል እ ክ ቶ ት ፣  ጥ ር  2 0 1 2  ( እ . አ . አ )

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

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. ከምጎበኛቸው ሴቶች ጋር ምስክሬን ሳካ 
ፍል የመንፈስ ቅዱስ ግፊትን እከተላለሁ? 

2. የምጠብቃቸው ሴቶችን ወንጌሉን 
እንዲማሩ እንዴት እየረዳሁ ነኝ?
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እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የወንጌል ሰባኪነት 
ስራ በተጨማሪ የሆነውን “በጌታ ወይን 

ስፍራ ለሰዎች የነፍስ ደህንነት እንዲያገለ 
ግሉ” ተልከዋል (ት. እና ቃ 138፥56)። 
ወንጌልን ለማካፈል መደበኛ የወንጌል 
ሰባኪነት ጥሪ አያስፈልገንም። ህይወታቸው 
በወንጌል ሊባረክ የሚችሉ ከበውን ይገኛሉ፣ 
እናም እራሳችንን ስናዘጋጅ፣ ጌታ ይጠቀም 
ብናል። የሴቶች የቤት ለቤት አስተማሪዎች 
መንፈሳዊ ሀላፊነቶቻቸውን ለማቀፍ እና 
“የሰውን ህያውነት እና ዘለአለማዊ ህይወት 
ለማምጣት” ይችላሉ (ሙሴ 1፥39)።

ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የሴቶች መረዳጃ 
ማህበርን በ1842 (እ.አ.አ) ሲያደራጅ፣ 
ሴቶች ድሆችን መንከባከብ ብቻ ሳይሆን 
ደግሞም ነፍሳትን ማዳን አለባቸው ብሏል። 1 
ይህ አሁንም አላማችን ነው።

የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ 
ፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ ኡክዶርፍ እን 
ዳሉት “ጌታ. . .ከሌሎች ለሚያካፍሉት 
የእውነት ምስክርነትን በአደራ ይሰጣል። 
በተጨማሪም፣ ጌታ የቤተክርስቲያኑ አባላት 
‘[ወንጌልን] በደስታ ድምጽ በማወጅ 
በሁሉም ጊዜ [አንደበታቸውን እንዲከፍቱ]’ 
ይጠብቅባቸዋል (ት. እና ቃ. 28፥16)። . . . 

አንዳንዴም አንድ የምስክርነት ሀረግ የሰውን 
ህይወት ለዘለአለም የሚቀይር ክስተትን 
ያስቀምጣል።” 2

ከቅዱሳት መጻህፍት
ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 1፥20–23፤ 

18፥15፤ 123፥12

ከታሪካችን
ድሮ ሼኮስሎቫኪያ ተብሎ ከምትጠራው 

አገር የኖረችው የኦልጋ ኮቫሮቫ ታሪክ 
ከሴቶች መረዳጃ ማህበር ታሪኮች ውስጥ፡
የአባላት ወንጌል ሰባኪነት ስራ ምሳሌ ነው። 
በ1970 (እ.አ.አ) ውስጥ፣ ኦልጋ ለዶክትሬት 
የምታጠና እና ጥልቅ ለሆነ መንፈሳዊ 
ህይወት የተራበች ተማሪ ነበረች። የኋለኛው 
ቀን ቅዱሳን አባል የሆኑትን የ75 አመት 
ኦታካር ቮየኩቭካ ተመለከተች። “ለእኔ 
በእድሜአቸው 75 ቢመስሉም ልባቸው 
ግን ወደ አስራ ስምንት የቀረበና በደስታ 
የሞላ ነበር” አለች። “የተጠራጣሪነት ጊዜ 
በነበረነት በሼኮስሎቫኪያ ውስጥ ይህ በጣም 
ልዩ ነበር።”

ኦልጋ ኦታካርን እናቤተሰቡን እንዴት 
ደስታን እንዳገኙ ጠየቀቻቸው። ከሌሎች 

የቤተክርስቲያን አባላት ጋር አስተዋወቋት 
እናም መፅሐፈ ሞርሞንን ሰጧት። በጉጉት 
አነበበችው እናም ወዲያውም ተጠመቀች 
እናም ተረገጋገጠች። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ 
ኦልጋ በፖለቲካ ጭቆና እና የሀይማኖት 
ስደት ባለበት አለም ውስጥ ለመልካም 
ተፅዕኖ ነበረች። በትንሿ ቅርንጫፏ ውስጥ 
እንደ ሴቶች መረዳጃ ማህበር ፕሬዘደንት 
አገለገለች እናም ሌሎችን ወደ ክርስቶስ በማ 
ምጣት ነፍሳቸውን ለማዳን እርዳታ ሰጠች። 3
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