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እወቁ፣ አስታውሱ፣  
እናም ምስጋና ስጡ

እግዚአብሔር ከእርሱ ለምንቀበላቸው ለማንኛቸውም በረከቶች 
ምስጋና እንድንሰጠው ይጠይቀናል። በምስጋና ጸሎቶቻ 
ችን፣ በአብዛኛው ጊዜ ምስጋናችንን ለእግዚአብሔር እንደ 

ልብ ስጦታ ለመስጠት ምንም ሀሳብ ሳይኖረን አንድ የሆኑ ቃላትን 
በመደጋገም ጸሎታችንን በማቅረብ እንደ መሺን ለመሆን ቀላል 
ይሆንልናል። እግዚአብሔር ለሰጠን እውነተኛ ምስጋና እንዲሰማን 
“በመንፈስ ምስጋና መስጠት” (ት. እና ቃ. 46:32) ይገባናል።

ክፍሉንም ቢሆን እግዚአብሔር የሰጠንን እንዴት ለማስታወስ 
እንችላለን? ሐዋሪያው ዮሀንስ አዳኝ በመንፈስ ቅዱስ እኩል ስለሚ 
መጠው የማስታውስ ስጦታ ያስተማረንን እንደጻፈው፥ “አብ በስሜ 
የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተም 
ራችኋል እኔም የነገርኋችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል።” (ዮሀንስ 14:26)

መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ያስተማረንን እንድናስታውስ ያደር 
ጋል። እግዚአብሔር የሚያስተምረን አንዱ መንገድ በበረከቶቹ ነው፤ 
እና ስለዚህ እምነታችንን ለማንቀሳቀስ ከመረጥን፣ መንፈስ ቅዱስ 
የእግዚአብሔርን ደግነት እንድናስታውስ ያደርገናል።

ይህንንም ዛሬ በጸሎት ልትሞክሩት ትችላላችሁ። “ጌታ አምላክ 
ህን በሁሉም ነገሮች አመስግን” (ት. እና ቃ. 59:7) የሚለውን ትእዛዝ 
ለመከተል ትችላለህ።

ፕሬዘደንት ኤዝራ ታፍት ቤንሰን [1899–1994(እ.አ.አ)] ጸሎት 
ይህን ለማድረግ ጊዜ እንደሚፈጥር ሀሳብ አቅርበዋል። እንዲህም 
አሉ፥ “ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አንድ ጊዜ እንዳለው የኋለኛው ቀን 
ቅዱሳን ኃጢያት ከሰሩበት ታላቁ ቢኖር ምስጋና ያለመስጠት 
ኃጢያት ነው። አብዛኛዎቻችን ይህን እንደ ታላቅ ኃጢያት እንደማ 
ንመለከተው አስባለሁ። በጸሎታችን እና ጌታን በምንለምንበት ጊዜ 

ለተጨማሪ በረከቶች የመጠየቅ ዝንባሌ አለን። ነገር ግን አብዛኛዎቹን 
ጸሎቶቻችንን ምስጋናን ለተቀበልናቸው በረከቶች በማቅረብ ማሳለፍ 
እንደሚያስፈልገን ይሰማኛል። በብዛት እንደሰትባቸዋለንና።” 1

እናንተም እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሊኖራ 
ችሁ ትችላላችሁ። የግል ጸሎታችሁን በምስጋና ለመጀመር ትችላላ 
ችሁ። በረከቶቻችሁን በመቁረጥ መጀመር ትችላላችሁ እና ከዚያም 
ለትንሽ ጊዜ ጸጥ በሉ። ከመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ጋር እምነት ካላችሁ፣ 
የሌሎች በረከቶች ትዝታዎች አዕምሮአችሁን ይሞላላችኋል። ለእያ 
ንዳንዱም ምስጋናችሁን ለማቅረብ ከጀመራችሁ፣ ጸሎታችሁ በሌላ 
ጊዜ ከነበረው ትንሽ የረጀመ ይሆናል። ታስታውሳላችሁ፣ እናም 
ምስጋናም ይኖራችኋል።

በማስታወሻችሁ ላይም ስትፅፉ እንዲህም አይነት ነገር ለማድረግ 
ትችላላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ከጊዜ መጀመሪያ ጀምሮ ሰዎችን በእ 
ዚያ ይረዳቸው ነበር። መፅሐፈ ሙሴ እንዲን እንደሚል ታስታውሳላ 
ችሁ፣ “እናም በአዳም ቋንቋ የተጻፈበት የመታሰቢያ መፅሐፍን ጻፉ፣ 
ወደ እግዚአብሔር የሚጠሩት ሁሉም በመንፈስ እንዲፅፉ ለመነሳሳት 
ተሰጥቷቸዋልና።” (ሙሴ 6:5)

ፕሬዘደንት ስፔንሰር ደብሊው ኪምባል [1895–1985 (እ.አ.አ)] 
የተነሳሳ ጽህፈትን እንዲህ ገልጸው ነበር፥ “የማስታወሻ መፅሐፍን 
የሚጠብቅ የጌታን ትዝታ በልባቸው በየቀኑ የሚጠብቁ ናቸው። 
ማስታወሻዎች በረከቶቻችንን የምንቆጥርበት እና የእነዚህ በረከቶችን 
ዝርዝር ለወደፊት ትውልዶቻችን የምንተውበት ነው።” 2

መጻፍ ስትጀምሩ፣ እራሳችሁን “ዛሬ እግዚአብሔር እኔን እና 
የምወዳቸውን እንዴት ባረከ?” በማለት እንጠቅይ። ይህን በየጊዜው 
እና በእምነት ካደረጋችሁ፣ በረከቶችን እያስታወሳችሁ ትሄዳላችሁ። 
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በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ አይሪንግ

የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 
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አንዳንዴም በቀን ለማየት ባይታያችሁም የእግዚአብሔር እጅ 
በህይወታችሁ ላይ እየነካችሁ እንደሆነ የምታውቁትን ስጦታዎች ወደ 
አዕምሮዎቻችሁ ይመጣላችኋል።

የሰማይ አባታችን እና አዳኛችን ወደ እነርሱ የሚያደርሰውን መን 
ገድ ለመክፈት ላደረጉት እና ለሚያደርጉት ለማወቅ፣ ለማስታወስ፣ 
እና ምስጋና ለመስጠት ጥረታችንን እንድንቀጥል ጸሎቴ ነው።

ማስታወሻዎች

1.1. ኤዝራ ታፍት ቤንሰን፣ God, Family, Country: Our Three Great Loyalties 
(1974)፣ 199።

2.2. ስፔንሰር ደብሊው. ኪምባል፣ “Listen to the Prophets,” Ensign፣ ግንቦት 1978፣ 
77።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

በመልእክታቸው ውስጥ፣ ፕሬዘደንት አይሪንግ የሰማይ አባትን ደግነት 

በጸሎታችን እንድናስታውስ ጋብዘውናል። ከምታስተምሯቸው ጋር በም 

ስጋና መጸለይ በህይወታችን የእግዚአብሔርን እጅ ለማወቅ ሊያስተምረን 

እንደሚችል ተወያዩበት። ከምታስተምሯቸው ጋር በመንበርከክ ለመጸለይ 

አስቡበት እናም ጸሎት ለሚያቀርበው/ለምታቀርበውም ምስጋና እንዲገ 

ልጽ/እንድትገልጽ ሀሳብ አቅርቡላቸው።

የምስጋናን አስፈላጊነትንም ፕሬዘደንት አይሪንግ ከጠቀሷቸው የቅዱስ 

መጻህፍት ጥቅሰቶች በተጨማሪ እነዚህን ጥቅሰቶች ለማጥናት ትችላ 

ላችሁ።: መዝሙር 100፤ ሞዛያ 2፥19–22፤ አልማ 26፥8፤ 34፥38፤ 

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 59፥21፤ 78፥19፤ 136፥28.

ወጣቶች

የእቃ ዝርዝርን መዝግቡ

ፕሬዘደንት አይሪንግ ፕሬዘደንት ደብሊው. ኪምባል (1895–1985) 

“ማስታወሻዎች በረከቶቻችንን የምንቆጥርበት እና የእነዚህ በረከቶ 

ችን ዝርዝር ለወደፊት ትውልዶቻችን የምንተውበት ነው” እንዳሉ ጠቅሰ 

ዋል። በጥቅምት 2012 (እ.አ.አ) አጠቃላይ ጉባኤ፣ ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ፣ 

ሞንሰን ስለማስታወሻ መፅሐፍ መጻፍ ያላቸውን ምስክርነት ሰጡ። 

የህይወት አዳጣሚያቸውን ከዚህ ተጨማሪ ጋር ተካፈሉ፣ “በየቀኑ የም 

ጽፋቸው ማስታወሻዎች በሌላ መንገድ ለማስታወስ የማልችላቸውን ነገሮች 

እንዳስታውስ ረድቶኛል።” እንዲህም መከሩ፣ “እናንተም ስለህይወታችሁ 

በጥንቃቄ እንድታስቡባቸው እና ትልቅም ይሁኑ ትንሽ ለተቀበላችኋቸው 

በረከቶች እንድትመለከቱ አበረታታችኋለሁ” (“በረከቶችን አስቡባቸው፣” 

Liahona እና Ensign፣ ህዳር 2012፣ 86)። እነዚህ ነቢያት የሰጡትን 

ምክር ለመከተል እና በማስታወሻችሁ ለመጻፍ አላማ አድርጉ።

ልጆች

አመሰግናለሁ የምትሉበት ብዙ መንገዶች

“በአለም በሙሉ በቀን መጨረሻ፣
የሰማይ አባት ልጆች ለመጸለይ ተንበርክከው፣
እያንዳንዱም በራሳቸው ልዩ መንገድ ምስጋና ይሰጣሉ።”

“Children All Over the World,” Children’s Songbook, 16።

የሚቀጥሉት ቋንቋዎች በየትኛው አገሮች እንደሚነጋገሩባቸው ለመጠ 

ቆም ካርታን ተጠቀሙ። ከእነዚህ ቋንቋዎች አንዳንዶቹ ከአንድ በላይ አገር 

ይነጋገሩባቸዋል።

1. ግራሲየስ (ስፓኒሽ)

2. ማሎ (ቶንጋ)

3. ታንክ ዮ (እንግሊዘኛ)

4. ስሁክሪያ (ህንድ)

5. ስፓሲባ (ራሽያዊ)

6. አሪጋቶ (ጃፓንኛ)

7. ኦበሪጋዶ (ፖርችጊዝኛ)

8. አሳንቴ (ስዋሂሊ)

9. መርሲ (ፈረንሳይ)
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በጎ ድርገት
ይህን መልእክት አጥኑ እና ተገቢ ከሆነ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን ለማጠናከር እና 
የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ ጥያቄዎቹን ተጠቀሙባቸው። 
ለተጨማሪ መረጃ ወደwww.reliefsociety.lds.org ሂዱ።
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እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

የቤተክርስቲያኗ የበጎ ድርገት ፕሮግራም 
አላማ አባላት እራሳቸውን እንዲችሉ 

ለመርዳት፣ ደሆችን እና እርዳታ የሚያሰ 
ልጋቸውን ለመንከባከብ፣ እና አገልግሎት 
ለመስጠት ነው። በጎ ድርገት ዋና የሴቶች 
መረዳጃ ማህበር ስራ ነው። የቀዳሚ አመራር 
የመጀመሪያ አማካሪ ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. 
አይሪንግ እንዳስተማሩት፥

“[ጌታ] ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ ለደቀ 
መዛሙርቱ የሚረዱበት መንገዶች ሰጥቷል። 
ልጆቹን ሌሎችን ከእርሱ ጋር ለመርዳት 
ጊዜአቸውን፣ ያላቸውን፣ እና እራሳቸውን 
በመስዋዕት እንዲሰጡ ይጋብዛል። . . .

እኛንም እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ከፍ 
ለማድረግ እንድንካፈል ጋብዞናል እናም 
አዝዞናል። ይህን ለማድረግም በጥምቀት 
ውሀዎች እና በእግዚአብሔር ቤተመቅደ 
ሶች ውስጥ ቃል ኪዳኖች ገብተናል። ይህን 
ቃል ኪዳንንም በሰንበቶች ቅዱስ ቁርባንን 
ስንወስድ እናሳድሳለን።” 1

በኤጲስ ቆጶስ ወይም በቅርንጫፍ ፕሬ 
ዘደንት አመራር ስር፣ የአካባቢው መሪዎች 
በመንፈሳዊ እና በስጋዊ ደህንነት እርዳታ 
ያቀርባሉ። የማገልገል እድል የሚጀምረ 
ውም የሚጎበኟቸውን እያንዳንዷ እህትን 
ፍላጎት እንዴት ለማርካት እንደሚችሉ 

ለማወቅ መነሳሻ በሚፈልጉት የሴቶች የቤት 
ለቤት አስተማሪዎች ነው።

ከቅዱሳት መጻህፍት
ሉቃስ 10፥25–37፤ ያዕቆብ 1፥27፤ 

ሞዛያ 4፥26፤ 18፥8–11፤ ትምህርት እና 
ቃል ኪዳኖች 104፥18

ከታሪካችን
በሰኔ 9፣ 1842 (እ.አ.አ)፣ ነቢዩ ጆሴፍ 

ስሚዝ የሴቶች መረዳጃ ማህበር እህቶ 
ችን “ደሆችን እንዲረዱ” እና “ነፍሳትን 
እንዲያድኑ” ሀላፊነት ሰጣቸው። 2 ይህም 
አላማ የሴቶች መረዳጃ ማህበር ዋና አላማ 
ነው እናም “ፍቅር ለዘወትር አይወድቅም” 
(1 Corinthians 13:8) በሚለው መመሪያ 
ይገለጻል።

አምስተኛ የሴቶች መረዳጃ ማህበር 
አጠቃላይ ፕሬዘደንት የነበሩት ኤመላይን ቢ. 
ዌስ እና አማካሪዎቻቸው ይህን መመሪያ 
በ1913 (እ.አ.አ) መጠቀም የጀመሩት የተ 
መሰረትንበትን መርሆች እንድናስታውስበት 
ነበር፥ “ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ሴቶች መልካም 
በሆነ ድርጅት የታመሙት ለመንከባከብ፣ 
እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ለመርዳት፣ 
ያረጁትን ለማፅናናት፣ የማይጠነቀቁትን 

ምን ማድረግ እችላለሁ?

1. በመንፈስ እና በስጋ ራሴን እና ቤተሰቦ 
ቼን ለመርዳት እንዴት ተዘጋጅቻለሁ።

2. የምጠብቃቸውን እህቶች ፍላጎት ለማሟ 
ላት ስረዳ እንዴት የአዳኝን ምሳሌ ለመከተል 
እችላለሁ?

ለማስጠንቀቅ፣ እና ወላጆች የሞቱባቸውን 
ለመደገፍ በክህነት ጥሪ ህጋዊ ስልጣን 
እንዲሰጣቸው በገለጸበት የተነሳሳ ትምህር 
ቶችን በጥብቅ መያዝ አላማችን ነው ብለን 
እናውጃለን።” 3

ዛሬ የሴቶች መረዳጃ ማህበር እንደ 
እህቶች ለጎሪቤቶቻቸው የክርስቶስ ንጹህ 
ፍቅር የሆነቸውን ልግስናን ለመስጠት 
የምትችል አለም አቀፍ ድርጅት ነች (ሞሮኒ 
7፥46–47ተመልከቱ)።
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