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ክ
ሪስታ የምትባል ሴት በአንድ ወቅት ለአንድ ትንሽ የዘር ድርጅት 
ሰርታ ነበር። ስራዋን ወዳው ነበር። እሷ የሸጠችው እያንዳንዱ 
ትንሽ ዘር ተአምር በሆነ ሁኔታ ወደ ካሮት፣ ጎመን፣ ወይም 

ትልቅ ዛፍነት የመቀየር ብቃት መኖሩ የታላቅ መደነቅ ምንጭ ነበር።
ክሪስታ ኮምፒውተሯ ጋር ተቀምጣ ትእዛዝ መቀበል እና ጥያቄዎ 

ችን መመለስ ትወድ ነበር። ነገር ግን አንድ ቀን ግራ ያጋባትን ቅሬታ 
ተቀበለች።

“ዘሮቹ አይሰሩም፣” አለ ደንበኛው። “ከሁለት ወር በፊት ገዛኋቸው 
እና አሁንም ምንም ነገር የለም።”

“በጥሩ መሬት ላይ ተክለሀቸዋል እና በቂ ውሀ እና የፀሀይ ብርሀን 
ሰጥተሀቸዋል?” በማለይ ክሪስታ ጠየቀች።

“አይ፣ ግን የበኩሌን አድርጌአለሁ፣” ብሎ ደንበኛው መለሰ። “ዘሮ 
ቹን ገዛኋቸው። ምንም ቢሆን፣ እንደሚያድጉ የተረጋገጡ ናቸው።”

“ግን አልተከልካቸውም?”
“በፍጹም አላደረኩም። ያማ ማለት እጆቼ እንዲቆሽሹ ማድረግ 

ነው።”
ክሪስታ ስለ እዚህ ጉዳይ አሰበች እና የመትከያ መመሪያዎች መጻፍ 

እንዳለበት ወሰነች። የመጀመሪያው መመሪያ ምን መሆን እንዳለበት 
ወሰነች፤ “ዘሮቹ እንዲያድጉ የመትከያ መመሪያዎቹን መከተል አለብህ። 
መደርደሪያ ላይ አስቀምጠሀቸው እንዲያድጉ መጠበቅ አትችልም።”

ብዙም ሳይቆይ ሌላ ቅሬታ ግራ ያጋባት ጀመር።
“ዘሮቹ እያፈሩ አይደሉም፣” አንድ ደንበኛ አሳወቀ።
“በመልካም መሬት ላይ ተክለሀቸዋል?” ክሪስታ መለሰች። “ተገቢ 

ውን የውሃ መጠን እና የፀሀይ ብርሀን ሰጥተሀቸዋል?”
“ኦ፣ አዎ” ደንበኛው አጥብቆ ገለፀ። “በማሸጊያው ላይ ልክ እንደሚ 

ለው ሁሉንም አድርጌያለሁ። ነገር ግን አይሰሩም።”
“የተከሰተ ምንም አይነት ነገር ነበርን? አብበው ነበር?”
ደንበኛውም “ምንም ነገር አልተከሰተም፣” አለ። “ልክ እንደ 

መመሪያው ነበር የተከልኳቸው። ለእራት ቲማቲሞች እንዲኖሩኝ ተስፋ 
አድርጌ ነበር። “አሁን በጣም ተበሳጭቻለሁ።”

“ቆይ፣” ክሪስታ መለሰች። “ዘሮቹን የተከልኩት ዛሬ ነው እያልክ 
ነው?”

“አስቂኝ አትሁኚ፣” ደንበኛው መለሰ። “ከሳምንት በፊት ነው 
የተከልኳቸው። በመጀመሪያው ቀን ቲማቲሞቹን ለማየት አልጠበኩም፤ 
ታጋሽ ነበርኩ። ልንገርሽ፣ በዚያ እና በአሁን ጊዜ መሀል ብዙ ውሃ 
ማጠጣት እና መጠበቅ ነው ያለው።”

ክስታ ሌላ መመሪያ መጨመር እንዳለባት አወቀች፤ “እነዚህ ዘሮች 
ከባይሎጂ ህጎች ጋር ይጣጣማሉ። ዘሮቹን ጠዋት ከተከልካቸው እና 
በሳምቱ መጨረሻ ላይ ቲማቲሞችን ለመብላት ከጠበቅክ፣ ትበሳጫለህ። 
ታጋሽ መሆን እና የተፈጥሮ ስራ በፊትክ እንዲገለጥ መጠበቅ አለብህ።”

ክሪስታ ሌላ ቅሬታ እስክትቀበል ድረስ ሁሉም መልካም ነበር።
“በዘሮችሽ በጣም ተበሳጭቻለሁ፣” ደንበኛው መናገር ጀመረ። 

“ማሸጊያው ልክ እንደሚገልጸው ተከልኳቸው። ውሃ ሰጠኋቸው፣ 
የጸሀይ ብርሀን ማግኘታቸውን አረጋገጥኩ፣ እና በስተመጨረሻም 
አዝመራቸውን እስከሚያበቅሉ ድረስ ጠበኩ።”

“ሁሉንም በትከክል ያደረክ ይመስላል፣” አለች ክሪስታ።
“ያ ሁሉ በጣም መልካም ነው፣” ደንበኛው መለሰ። “ግን ያገኘሁት 

ዝኩኒ ነበር!”
“መዝገቤ ያዘዝካቸው ዘሮች እነዛ እንደነበሩ ያሳያል፣” አለች 

ክሪስታ።
“ግን እኔ ዝኩኒ አልፈልግም፤ ዱባ ነው የምፈልገው!”
“አልገባኝም።”
“ያለፈው አመት ዱባ ባፈራበት በዱባ ማሳዬ ላይ ነበር ዘሮቹን 

የተከልኳቸው። ተክሎቹን በየቀኑ አሞገስኳቸው፣ እንዴት የሚያምሩ 
ዱባዎች እንደሚሆኑ እየነገርኳቸው። ነገር ግን በትልቅ፣ ክብ፣ ብርቱካ 
ናማ ዱባ ፈንታ፣ ረጅም፣ አረንጓዴ ዝኩኒ አገኘሁ። ብዙ ናቸው!”

የእግዚአብሔር አዝመራ

በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ

የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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መመሪያዎቹ እንደማይበቁ እና አንድ መርህ መጨመር እንዳለበት 
ክሪስታ አወቀች፤ “አዝመራውን የምትተክሉት ዘር እና የተከላችሁበት 
ጊዜ ይወስነዋል።”

የአዝመራው ህግ

ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ እግዚአብሔር አዝመራ አስተማረ፤
“አትሳቱ፤ እግዚአበሔር አይዘበትበትም፤ ሰው የሚዘራውን ሁሉ 

ያንኑ ደሞ ያጭዳል።
“በገዛ ስጋው የሚዘራ ከስጋ መበስበስን ያጭዳልና፣ በመንፈስ ግን 

የሚዘራው ከመንፈስ የዘላለምን ሕይወት ያጭዳል።
“ባንዝልም በጊዜው እናጭዳለንና መልካም ስራን ለመስራት አን 

ታክት” (ገላትያ 6፥7–9)።
በቅርብ ጊዜያት፣ ጌታ ተጨማሪ ጥበብን እና በዚህ ጽኑ ህግ ምልከ 

ታን ሰጥቶናል፤
“ህግ አለ፣ በማይሻር ሁኔታ ከዚህ አለም ምስረታዎች በፊት 

በመንግስተ ሰማይ ውስጥ የተገለፀ፣ በእርሱም ላይ ሁሉም በረከቶች 
የተመሰረቱበት

“እና ምንም አይነት በረከት ከእግዚአብሔር ስናገኝ፣ ቅድሚያ 
በተነገረው ህግ ላይ ታዛዥ በመሆን ነው” (ትናቃ 130፥20–21)።

የዘራነውን፣ እናጭዳለን።
የእግዚአብሔር አዝመራ ከሚገመተው በላይ የከበረ ነው። እርሱን 

ለሚያከብሩት፣ የተትረፈረፈው በረከቶቹ “በተጨቆነና በተነቀነቀ በተ 
ትረፈረፈም መልካም መስፈሪያ ይመጣሉ። በምትሰፍሩበት መስፈሪያ 
መልሶ ይሰፈርላችኋልና” (ሉቃስ 6፥38)። 

ልክ ምድራው ዘሮች ጥረት እና ትግስት እንደሚያስፍጋቸው ሁሉ፣ 
ብዙ የሰማይ በረከቶችም እንዲሁ። ሀይማኖታችንን በመደርደሪያ ላይ 
አስቀምጠን የመንፈሳዊ በረከቶችን አዝመራ መጠበቅ አንችልም። 
ነገር ግን የወንጌል መርሆችን በቤተሰባችን የቀን ተቀን ሕይወት ውስጥ 
ከተከልንና ከተንከባከብን፣ ልጆቻችን ለራሳቸውና ለወደፊት ትውል 
ዶች ታላቅ ጥቅም ያላቸውን መንሰፋዊ ፍሬዎች ለማፍራት እንዲያድጉ 
ከፍተኛ እድል አለ።

ለጸሎታችን የእግዚአብሔር መልስ ሁሌ ወዲያውኑ አይመጡም፣ 
አንዳንዴ ሙሉ ለሙሉ የማይመጡ ሆነው ይገኛሉ፣ ነገርግን እግዚአ 
ብሔር ለልጆቹ የተሻለውን ያውቃል። በእርግጥ፣ አንድ ቀን በይበልጥ 
በጥራት እናያለን፤ እና በዚያን ቀን የሰማይን መልካምነት እና ለጋስነት 
እናስተውላለን።

እስከዚያ፣ ቃል የተገባው እና ውድ የእግዚአብሔር የበረከት አዝመራ 
የኛ መሆን እንዲችል ግባችን እና ታላቅ ደስታችን በጌታ እና በአዳኛችን 
መንገድ መራመድ እና በመልካም እና በፀዳ ሁኔታ መኖር ነው።

የዘራነውን፣ እናጭዳለን።
ያ የሰማይ ህግ ነው።
ያ የእግዚአብሔር የአዝመራ ህግ ነው።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

የእግዚአብሔር የአዝመራ ህግ በግንኙነት፣ ንግግር እና ምስክርነት፣ 

ወይም ስራ እና በትምህርት እቅድ ላይ እንዴት እንደሚተገበር ከምትጎበኟ 

ቸው ሰዎች ጋር ተወያዩ።   ከዚህ ህግ ጋር የሚዛመዱ ጥቅሶችን ማንበብ እና 

ማሰብ ትችላላችሁ፣ እንደ መጽሐፈ ምሳሌ 11፥18፤ 2ኛ ቆሮንጦስ 9፥6፤ 

እና አልማ 32። የቅድስና ውጤቶችን እንዲያገኙ ያለፉትን ግቦች እንዲ 

ከልሱ እና አዲስ ግቦች እንዲያወጡ አበረታቷቸው። ዘላቂ አላማቸው ላይ 

ለመድረስ በቋሚነት ለመተግበር እቅድን እንዲያዘጋጁ እርዷቸው።

ልጆች

አዝመራችሁን አቅዱ

የእግዚአብሔር የአዝመራ ህግ በኋላ አንድ ነገር ብንፈልግ፣ ለዛ ነገር አሁን 

መስራት እንዳለብን ነው። የአትክልት ስፍራ እንዲኖረን  ከፈለግን፣ 

ዘሮቹን መትከል፣ ውሃ ማጠጣት፣ እና ከአረሞች መጠበቅ አለብን። ይህን 

የማናደርግ ከሆነ፣ ምንም አይነት አዝመራ በኋላ አይኖረንም!

ከታች እናንተ በህይወታችሁ ውስጥ ልትፈልጉት የምትችሉት የመል 

ካም “ፍሬ” ዝርዝር ነው። እነዚህን በረከቶች እንድትቀበሉ የሚረዷችሁን 

በዚህ ወር ልታደርጉት የምትችሉን ጥቂት ነገሮችን ጻፉ። 

• ደስተኛ መኖሪያ
• ትምህርት
• ጥሩ ጓደኞች
• ጥምቀት እና ማረጋገጫ
• የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክርነት

በ © 2014 (እ.አ.አ) Intellectual Reserve, Inc. መብቶቹ በህግ የተጠበቁ። በዩ.ኤስ.ኤ የታተመ። እንግሊዘኛ የተፈቀደበት፥ 6/14 (እ.አ.አ) ትርጉም የተፈቀደበት፥ 6/14 (እ.አ.አ)  
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እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

ይህ የአዳኝን ተልዕኮ ሁኔታዎችን የሚያስመለክቱ 
የተከታታይ የሴቶች የቤት ለቤት ትምህርት 
መልእክቶች ክፍል ነው።

ቅዱሳት መጻህፍት “በቅዱሱ መሲሁ 
መልካም ስብዕና፣ እና ምህረት፣ 

እና ፀጋ አማካኝነት” በእግዚአብሔር 
እይታ ውስጥ መኖር እንደምንችል 
ያስተምራሉ(2ኛ ኔፊ 2፥8) መሲህ “የአ 
ራማይክ እና ሂብሩ ቃል ሲሆን ትርጉሙም 
‘የተቀባ’ ማለት ነው። . . . በአዲስ ኪዳን 
ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ተብሎ ተጠርቷል፣ 
ይህም ደግሞ መሲህ ለሚለው የግሪክ ቃል 
አቻ ነው።ይህም የተቀባ ነብይ፣ ቄስ፣ ንጉስ፣ 
እና አዳኝ ማለት ነው።” 1

የአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ሸንጎ አባል 
የሆኑት ሽማግሌ ጄፍሪ አር. ሆላንድ እንዲህ 
መሰከሩ፤ “ኢየሱስ ክርስቶስ የእስራኤሉ 
ቅዱስ፣ እንደ የጌቶች ጌታ እና የነገስታት 
ንጉስ ሆኖ ለመግዛት ወደ ምድር በመ 
ጨረሻ በታላቅ ክብር አንድ ቀን ተመልሶ 
የሚመጣው መሲህ እንደሆነ አውቃለሁ። 
ሰው መዳን የሚችልበት ከሰማይ በታች ሌላ 
አንድም ስም እንዳልተሰጠ አውቃለሁ።” 2

ፕሬዘዳንት ዴይተር ኤፍ. ኡክዶርፍ፣ 
የአጠቃላይ አመራር ሁለተኛ አማካሪ 
“ኢየሱስ ክርስቶስ የአለም አዳኝ እና ቤዛ 

የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ተልዕኮ፥ መሲህ
በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ ጣሩ። የአዳኝንን ህይወት እና 
ተልእኮ መረዳት በእርሱ ያላችሁን እምነት የሚያሳድገው እና በሴቶች የቤት ለቤት ትምህርት ምክንያት 
የምትንከባከቧቸውን የሚባርከው እንዴት ነው? ለበለጠ መረጃ ወደ reliefsociety.lds.org ሂዱ።

ነው፣” አሉ። “እርሱ ቃል የተገባው መሲህ 
ነው። ፍጹም የሆነ ህይወት ኖረ እናም 
ለሀጢያቶቻችን ቤዛ ሆነ። መቼም ቢሆን 
ከእኛ ጎን ይሆናል። ጦርነቶቻችንን ይዋጋል። 
ተስፋችን ነው፤ ደህንነታችን ነው፤ እርሱ 
መንገድ ነው።” 3

ተጨማሪ ጥቅሶች
ዮሐንስ 1፥38–41፤ 42፥5–26፣ 40–42፤ 
2ኛ ኔፊ 6፥13፤ 25፥16–17

ከቅዱሳት መጻህፍት
የክርስቶስ የሴት ደቀመዛሙርት የእርሱን 

እንደ መሲህ የነበረውን ሚና ምስክሮች 
ነበሩ። መቅደላዊት ማሪያም የኢየሱስ 
ክርስቶስ ደቀመዝሙር ነበረች። ክርስቶስ 
ትንሳኤን ባደረገበት ጠዋት “ከመቃብሩ 
የተፈነቀለውን ድንጋይ” ለመጀመሪያ 
ጊዜ ያየችው እርሷ ነበረች። እርሷ አካሉ 
በመቃብሩ አለመሆኑን ስትረዳ “እያለቀሰች 
ከመቃብሩ በስተ ውጪ ቆማ ነበር።”

ከዛም “ወደ ኋላ ዞር ስትል ኢየሱስን ቆሞ 
አየችው፤ ኢየሱስም እንደነበር አላወቀችም።

“ኢየሱስም፣ አንቺ ሴት ስለ ምን 
ታለቅሻለሽ? ማንንስ ትፈልጊያለሽ? 
እርሷም የአትክልት ጠባቂ መስሏት፣ ጌታ 

ሆይ አንተ ወስደኸው እንደ ሆንህ ወዴት 
እንዳኖርኸው ንገረኝ እኔም እወስደዋለሁ 
አለችው።

“ኢየሱስም፣ ማርያም አላት። እርስዋ 
ዞር ብላ በእብራይስጥ፣ ረቡኒ አለችው፤ 
ትርጓሜውም መምህር ሆይ ማለት ነው።” 
ማርያምም አትክልተኛው ሳይሆን ኢየሱስ 
ክርስቶስ፣ መሲሁ እንደነበር አስተዋለች። 
(ዮሐንስ 20፥1–17ተመልከቱ።)

ማስታወሻዎች

1. ለቅዱስ መጻህፍት መምሪያ፣ 
“Messiah”; scriptures.lds.org.
2. ጄፍሪ አር. ሆላንድ፣ “The Only True God and 

Jesus Christ Whom He Hath Sent,” Liahona, 
ህዳር 2007 (እ.አ.አ)፣ 42።

3. ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ፣ “The Way of the 
Disciple፣” Liahona፣ ግንቦት 2009 (እ.አ.አ)፣ 78።

ይህን አስቡበት

የአዳኝን የመሲህ ሚና መረዳት ለምን 
አስፈላጊ ነው?
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