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የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  ጥ ቅ ም ት  2 0 1 4  ( እ . ኤ . አ )

ጸ
ሎት ወደ እግዚአብሔር ከምንናገራቸው ቃላት በላይ ነው። 
ይህም በእግዚአብሔር እና በልጆቹ መካከል ያለ የሁለት መንገድ 
ግንኙነት ነው።

ጸሎት እንደሚገባው ሲሰራ፣ የልባችንን ስሜት በቀላል ቃላት 
እንገልጻለን። የሰማይ አባት በአብዛኛው ከስሜት ጋር የሚመጡ ሀሳባትን 
በአዕምሮአችን በመ ክተት መልስ ይሰጣል። መልሱ ምንም ቢሆን እና 
መቼም ቢመጣም፣ ለእርሱ ታዛዥ ለመሆን በመወሰን የምናቀርበውን 
የልብ ጸሎት ሁልጊዜም ይሰማል። 

ጌታ መፅሐፈ ሞርሞንን ለሚያነቡ እና ስለዚህ ለሚጸልዩ ይህን ቃል 
ኪዳን ይገባል።

“እናም እነዚህንም ነገሮች በምትቀበሉበት ጊዜ፣ እነዚህ ነገሮች ሀሰት 
እንደሆኑ ዘለዓለማዊ አብ እግዚአብሔርን በክርስቶስ ስም እንድትጠ 
ይቁት እመክራችኋለሁ፤ እናም በቅን ልባችሁ፤ ከእውነተኛ ፍላጎት፣ 
በክርስቶስ አምናችሁ ከጠየቃችሁት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እውነቱን 
ይገልፅላችኋል።

“እናም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሁሉንም ነገር እውነታ 
ታውቁታላችሁ።”(ሞሮኒ 10፥4–5)።

ያም ቃል ኪዳን የተረጋገጠ ነው። ህይወታቸውን በስኬት እና 
በሚቆይ ደስታ የሚሞላው በረከትን በመቀበል ያን አስደናቂ ቃል ኪዳን 
የፈተኑ እና ያረጋገጡ ብዙ ሚልዮን ህዝቦች አሉ። ያም ቃል ኪዳን ለእኛ 
እግዚአብሔር ያለውን አስተያየት እና ፈቃድ ለማወቅ ለምንጸልይበት 
በሙሉ የሚሆን ነው። መመሪያ እንዲሰጠን ስልጣን ካለው ከእግዚ 
አብሔር አገልጋይ ምክር ስንቀበል ይህንንም ለመጠቀም እንችላለን። 
ለምሳሌ፣ በአጠቃላይ ጉባኤ ስብከትን ባዳመጥንበት ጊዜም በዚህ 
ልንመካ እንችላለን። በህያው ነቢይ በኩል በእግዚአብሔር ከተጠሩት 
ትሁት ሚስዮኖች ትምህርት ስንቀበልም ይህን ለመጠቀም እንችላለን። 
ከኤጲስ ቆጶሳችን ወይም ከቅርንጫፍ ፕሬዘደንታችን ምክር ስንቀበልም 
ይህን ለመጠቀም እንችላለን።

ጸሎት በህይወታችን ውስጥ እንዲሰራ፣ ደንቦቹ ቀላል ናቸው። እው 
ነት ምን እንደሆነ ለማወቅ ወደ አብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመጸለይ 
መጠየቅ አለብን። በቅን ልብ መጠየቅም አለብን፣ ይህም ማለት የእግ 
ዚአብሔር መልስ እንድናደርግ የሚያስፈልገንን ማንኛውን ለማድረግ 
እውነተኛ እቅድ ሊኖረን ይገባናል። እውነተኛው ቅንነታችን መምጣት 
ያለበት በኢየሱስ ክርስቶስ ባለን እምነት ነው።

ከመጠመቁ እና ማረጋገጫ ከመቀበሉ በፊት መጽሐፈ ሞርሞንን 
የሚያነበው መርማሪ መጽሐፉ እውነት እንደሆነ ማረጋገጫና ዮሴፍ 
ስሚዝ በእግዚአብሔር ሀይል አማካኝነት እንደተረጎመው ምስክርነትን 
ያገኛል። እንደ ቤተክርስቲያኗ አባል ማረጋገጫ ከተቀበልን በኋላ፣ 
ሌሎች እውነቶችን እንዲያረጋግጥልን መንፈስ ቅዱስን እንደ ቅርብ 
ጓደኛ ለማግኘት እንችላለን። ከዚያም፣ በእምነት በምንጸልይበት ጊዜ፣ 
ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር አብ ህያው እንደሆነ፣ እና 
እነርሱ እኛን እንደሚወዱን እና የሰማይ አባት ልጆችን በሙሉ እንደሚ 
ወድ መንፈስ ቅዱስ እንደሚመሰክርልን መጠበቅ እንችላለን።

መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ምስክር ሲሰጠን በልባችን 
ልግስና ይኖራል የሚለው የተስፋ ቃል በመጽሐፈ ሞርሞን ውስጥ የሚ 
ገኝበት ያም አንድ ምክንያት ነው፥ “ሰው የዋህ እናም በልቡ የሚራራ፣ 
እናም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ የሚመሰክር 
ከሆነ እርሱ ልግስና ሊኖረው ይገባዋል” (ሞሮኒ 7፥44)።

በእያንዳንዱ የጾም ሰንበት በመንፈስ ለማደግ ታላቅ እድል አለ። 
የጾም ሰንበት ላማናውያንን በሀይል፣ በስልጣን፣ እና በፍቅር ለማስተማር 
ይችሉ ዘንድ ዘለአለማዊ እውነትን ለማወቅ እንደጸለዩት እና እንደጾሙት 
አልማና የሞዛያ ወንድ ልጆች አይነት አጋጣሚ እንድናገኝ ይረዳናል 
(አልማ 17፥3፣ 9ተመልከቱ)።

በጾም ሰንበት ጸሎትን እና ጾምን እናገናኛለን። ለድሆች በረከት፣ 
ያልበላናቸውን ከሁለት የምግብ ጊዜ ዋጋ ጋር እኩል የሚሆኑትን የጾም 
በኩራትን ለኤጲስ ቆጶስ ወይም ለቅርንጫፍ ፕሬዘደንት በደግነት 

የእምነት ጸሎት

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ

የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 
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እንሰጣለን። ሀሳቦቻችንና ፀሎቶቻችን ወደ አዳኛችንና መንፈሳዊ 
እና ጊዜያዊ ፍላጎታቸውን እንድናገለግላቸው ወደሚፈልገው ሰዎች 
ይዞራል።

ስንጾም እና በተጨማሪ የዋህ፣ የምንማር፣ እና አፍቃሪ ስንሆን በዚ 
ህም ጸሎቶቻችን እና የልብ ፍላጎታችን ወደ አዳኝ ፀሎቶች እና ፍላጎቶች 
እየቀረቡ ይመጣሉ። እርሱም እንዳደረገው፣ አብ ለእኛ ያለውን ፈቃድ 
ለማወቅ እና ይህንንም ለማድረግ እንጸልያለን።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ፕሬዘደንት አይሪንግ ጸሎት እና ጾም “ዘለአለማዊ እውነት እንድናውቅ’ 

እንደሚረዱን አስተምረዋል። የምትጎበኟቸው ሰዎች ምስክርነት የት 

መጠናከር እንደሚያስፈልገው አስቡበት እናም በዚህ ርዕስም ትምህርትን 

አዘጋጁ። ለምሳሌ፣ የምትጎበኙት ሰው የቅርብ ጓደኛ ወይም የቤተሰብ አባል 

ከሞተባቸው፣ ስለዘለአለማዊ ቤተሰቦች እና ከሞት በኋላ ስላለው እውነት 

ለመወያየት አስቡበት። የምትጎበኟቸው ስለጾም መሰረታዊ መርህ ምስክርን 

እንዲያገኙ ዘንድ ከእነርሱ ጋር ለመጾም ሀሳብ ለማቅረብ ትችላላችሁ።

ወጣቶች

ከመጸለያችሁ በፊት ተዘጋጁ

ፕሬዘደንት አይሪንግ ጸሎት “በእግዚአብሔር እና በልጆቹ መካከል ያለ 

የሁለት መንገድ ግንኙነት ነው” ብለው እንድናስታውስ አድርገው 

ናል።። ለጸሎታችን ለመዘጋጀት ጊዜ በመውሰድ የሁለት መንገድ ንግግር 

እንዲቻል ሊያደርግ ይችላል። በየቀኑ ለጸሎት ለመዘጋጀት ማስታወሻችሁን 

ለጥቂት ደቂቃዎች ለመጠቀም ትችላላችሁ። የሰማይ አባትን ለማመስገን 

የምትፈልጉበትን በረከቶች፣ ጸሎታችሁ የሚያስፈልጓቸውን ሰዎች፣ እና 

መልስ የምትፈልጉባቸው ጥያቄዎች ዝርዝር ለምዘጋጀትም ትችላላችሁ። 

ከዚያም መዝሙር በመዘመር ወይም ከቅዱሳት መጻህፍት አንዳንድ 

አንቀጾችን በማንበብ መንፈስን ጋብዙ። ስትጸልዩ፣ መንፈስ ቅዱስ ምን 

ማለት እንደሚገባችሁ እንዴት እንደሚመራችሁ ላይ ትኩረት አድርጉ፣ 

እናም በስሜታችሁ እና በሀሳባችሁ ላይም ትኩረት አድርጉ (ት እና ቃ 

8፥2–3ተመልከቱ)። አጋጣሚያችሁን በማስታወሻችሁ ውስጥ ለመጻፍ እና 

የተቀበላችሁትን መልስ ለመገምገም አስቡበት። Preach My Gospel: A 

Guide to Missionary Service [ወንጌሌን ስበኩ፥ የሚስዮን አገልግሎት 

መመሪያ] ውስጥ በገጽ 95–97 የሚገኙትን መሳተፊያዎች ጸሎታችሁን 

ለመመዘን እንዲረዳችሁ እና መንፈስ ቅዱስን ለመረዳት እንድትማሩ 

ሙከራዎቹን መጠቀም ትችላላችሁ።

ልጆች

የጸሎት ሳንድዊች

ስትፀልዩ ምን እንደምትሉ እንዴት ታውቃላችሁ? ጸሎታችሁን “ውድ 

የሰማይ አባት ሆይ” በማለት ትጀምራላችሁ እናም “በኢየሱስ ክርስቶስ 

ስም፣ አሜን” በማለት ትፈጽማላችሁ። በሳንድዊች መካከል ምን እንደሚ 

ገባ እንደምትመርጡት፣ በመሀከል የምትሉት የእናንተ ምርጫ ነው።

የሳንድዊች ስዕል ሳሉ፣ በሳንድዊቻችሁ ውስጥ እንዲኖር የምትፈልጉ 

ትን የተለያዩ ነገሮች ምረጡ። በዳቦው መካከል በሚገቡት በእያንዳንዱ ስጋ 

ወይም ተጨማሪ ላይ ለመጸለይ ስለምትፈልጉበት አንድ ነገር ጻፉ። ለበረ 

ከቶች፣ “አመሰግናለሁ” ማለት ትችላላችሁ፣ ስለጭንቀታችሁ ተናገሩ፣ 

ለበረከቶች ጠይቁ፣ ወይም ስለጥያቄዎች ፀልዩ።

የሳንድዊች ስዕላችሁን ቆርጣችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። በጸሎቶቻ 

ችሁ ምን አይነት ነገሮችን ማለት እንደምትችሉ ለማስታወስ እንዲረዳችሁ 

በክፍላችሁ ውስጥ ስቀሉት።
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የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ጉ ብ ኝ ት  መ ል እ ክ ት ፣  ጥ ቅ ም ት  2 0 1 4  ( እ . አ . አ )

እምነት • ቤተሰብ • እርዳታ

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

ኢየሱስ እንዳለው፣ “ከሰማይ የወረደ 
ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ፤ ሰው ከዚህ 

እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል፤ እኔም  
ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ 
ሥጋዬ ነው” (ዮሀንስ 6፥51)። የአስራ 
ሁለት ሐዋሪያት ሸንጎ አባል ሽማግሌ 
ዲ. ቶድ ክርስቶፈርሰን “እኛ ደቀመዛሙ 
ርቱን በየቀኑ በዚያ ቀን ለሚያስፈልገን 
እንጀራ —እርዳታ እና ለድጋፍ— ወደ 
እግዚአብሔር እንድንመለከት ኢየሱስ  
ያስተምረናል፣” ብለዋል። “የጌታ ግብዣ 
ስለ አፍቃሪ አምላክ፣ ለትንሹ እንኳን 
ሳይቀር የልጆቹን የቀን ለቀን ፍላጎት እና 
እያንዳንዱን ለመደገፍ ያለውን ጉጉት 
ይናገራል። ‘ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ 
በሚሰጠው’ በዚያ ፍጡር በማመን ለመጠ 
የቅ እንችላለን እያለ ነው (ያዕቆብ 1፥5)።” 1 
ኢየሱስ ክርስቶስ ፍላጎታችንን እንደሚያ 
ሟላ ስንረዳ፣ ለመንፈሳዊ ድጋፍ ወደ እርሱ 
እንዞራለን።

የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ተልዕኮ፥ 
የህይወት እንጀራ
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? ለተጨማሪ መረጃ፣ ወደwww.reliefsociety.lds.org 
ሂዱ ።

የአስራ ሁለት ሐዋሪያት ሸንጎ አባል ሽማ 
ግሌ ጀፍሪ አር. ሆላንድ “ለህይወት እንጀራ 
በጉጉት ይፈልጉ ከነበሩት— ሳይመለሱ 
ወደ እርሱ ከመጡት፣ ከእርሱ ጋር ከቆዩት፣ 
እና ለደህንነት የሚሄዱበት ማንም እንደሌለ 
ካወቁት ከመጀመሪያዎቹ የክርስቶስ ደቀ 
መዛሙርቶች ጋር በጀብዱ አንድ እንድን 
ሆን” ጋብዘውናል። 2

ተጨማሪ ቅዱሳት መጻህፍቶች
ዮሀንስ 6፥32–35፤ አልማ 5፥34፤  
3 ኔፊ 20፥3–8

ከቅዱሳት መጽሐህፍት
ኢየሱስ ክርስቶስ ከ4 ሺህ በላይ ሰዎችን 

እያስተማረ ነበር። ከሶስት ቀናት በኋላ፣ 
ለደቀመዛሙርቶቹ እንዲህ አለ፥ “የሚበሉት 
ስለሌላቸው አዝንላቸዋለሁ

“ጦማቸውን ወደ ቤታቸው ባሰናብታ 
ቸው በመንገድ ላይ ይዝላሉ። . . .

“ደቀ መዛሙርቱም። በዚህ በምድረ በዳ 
እንጀራ ከየት አግኝቶ ሰው እነዚህን ማጥገብ 
ይችላል? ብለው መለሱለት።

“[ኢየሱስም፣] ስንት እንጀራ አላችሁ? 
ብሎ ጠየቃቸው፥ እነርሱም። ሰባት 
አሉት።”

ከዚያም ክርስቶስ “ባቱንም እንጀራ 
ይዞ አመሰገነ፥ ቈርሶም እንዲያቀርቡላ 
ቸው ለደቀመዛሙርቱ ሰጠ፥ ለሕዝቡም 
አቀረቡ፤ . . .

“ጥቂትም ትንሽ ዓሣ ነበራቸው፤ 
ባረከውም ይህንም ደግሞ እንዲያቀርቡላ 
ቸው አዘዘ።

“በሉም ጠገቡም፥ የተረፈውንም 
ቍርስራሽ ሰባት ቅርጫት አነሡ።” 
(ማርቆስ 8፥1–9ተመልከቱ።)

ማስታወሻዎች
1. ዲ. ቶድ ክርስቶፈርሰን፣ “Recognizing God’s 

Hand in Our Daily Blessings፣” Liahona፣ 
ጥር 2012፣ 25።

2. ጀፍሪ አር. ሆላንድ፣ “He Hath Filled the Hungry 
with Good Things፣” Liahona፣ ጥር 1998፣ 
76።

ይህንን ተገንዘቡ 

ወደ ክርስቶስ ስንመጣ፣ እርሱ እንዴት 
ይመግበናል?
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