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የ
እውነትን ምስክርነት በመቀበል እና በእውነት መቀየር መካከል 
ልዩነት አለ። ለምሳሌ፣ ታላቁ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኢየሱስ የእግዚአብ 
ሔር ልጅ መሆኑን እንዳወቀ ለአዳኝ መሰከረ። 

‘’[ኢየሱስ] እንዲህ አላቸው፣ እናንተስ እኔ ማን እንደ ሆንሁ 
ትላላችሁ?

“ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ፣ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር 
ልጅ ነህ አለ።

“ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው። የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ፥ በሰማ 
ያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህምና ብፁዕ ነህ።

ከቆይታ በኋላ፣ ጌታ ለጴጥሮስ እና ለእኛ በእውነት እንድንቀየር እና 
መቀየራችንን በሕይወት ሙሉ እንድናቆየው መመሪያን ሰጠን። ኢየሱስ 
በዚህ መንገድ ተናገረ፣ አንተም በተመለስህ ግዜ ወንድሞችህን አፅና’’ 
(የሉቃስ ወንጌል22፥32)።

ኢየሱስ ጴሮስን ምስክርነት ከመኖር በላይ ማሰብ መቻል፣ ስሜት 
መሰማት እና በትክክል እንደተቀየረ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መተ 
ግበር ያለ ታላቅ ለውጥ መካሄድ እንደነበረበት አስተማረው። ሁላችንም 
የምንሻው ታላቅ ለውጥ አለ። አንዴ ካገኘነው በኋላ፣ ያ ለውጥ የሟችነት 
የሙከራ ጊዜአችን እስኪያበቃ ድረስ እንዲቀጥል ያስፈልገናል (አልማ 
5፥13–14 ተመልከቱ)።

ከራሳችን ልምድ እና ሌሎችን በማየት ታላቅ የመንፈሳዊነት ኃይል 
ለጥቂት ጊዜያት መያዝ በቂ እንዳልሆነ እናውቃለን። ጴጥሮስ ኢየሱስ 
ክርስቶስ እንደነበር በመንፈስ ከተቀበለ በኋላ ራሱ አዳኝን እንደማያውቅ 
ክዷል። የመጽሐፈ ሞርሞን ሶስቱ ምስክሮች መፅሐፈ ሞርሞን የእግዚ 
አብሔር ቃል እንደሆነ ቀጥተኛ ምስክርነት ተሰጥቷቸው ነበር፣ እናም 
ከዚያ በኋላ ዮሴፍ ስሚዝን እንደ የጌታ ቤተክርስቲያን ነብይ አድርገው 
ለመደገፍ ባላቸው አቅም ላይ አቅማሙ።

በልባችን ውስጥ ለውጥ ያስፈልገናል፣ መፅሐፈ አልማ ላይ እንደተገ 
ለፀው ፥ “ልባቸው መለወጡን እና ከእንግዲህ ክፋት ለመስራት ፍላጎት 
እንደሌላቸው ሁሉም ለህዝቡ ተመሳሳይ ነገር አወጁ” (አልማ 19፡33፤ 
ሞዛያ 5፥2 ተመልከቱ።

በትክክል ወደ እሱ ወንጌል ስንቀየር፣ ልቦቻችን ከራስ ወዳድነት 
ጭንቀት ወደ ሌሎች ለዘላለማዊ ሕይወት እየተዘጋጁ ያሉትን የማንሳት 
አገልግሎት እንዞራለን። መቀየርን ለማግኘት፣ መፀለይ አና በኢየሱስ 
ክርስቶስ ቤዛነት የተሰራውን አዲስ ፍጥረት ለመሆን በእምነት መስራት 
እንችላለን።

የራስ ወዳድነትን ንስሐ ለመግባት እምነት እንዲኖረን እና ከራሳችን 
በላይ ለሌሎች የመጨነቅ ስጦታን ለማግኘት በመፀለይ መጀመር እንችላ 
ለን። ምቀኝነትን እና ኩራትን ለማስወገድ መፀቀይ እንችላለን።

ጸሎት የእግዚአብሔርን ቃል የመውደድ ስጦታን እና የክርስቶስን 
መውደድ ቁልፍ ይሆናል። ( ሞሮኒ 7፥47–48ተመልከቱ)፡፡ ሁለቱ 
አንድ ላይ ይመጣሉ። የእግዚአብሔር ቃል ስናነብ ፣ ስናሰላስል እና 
ስንፀልይበት ፣ ወደ መውደድ እንመጣለን። ጌታ በልቦቻችን ውስጥ 
ያስቀምጠዋል። ያ ፍቅር ለእኛ መሰማት ሲጀምረን፣ ጌታን የበለጠ እና 
የበለጠ መውደድ እንጀምራለን። ከዛጋ ተያይዞ እግዚአብሔር በመንገ 
ዳችን ላይ የሚያስቀምጣቸውን ለማጠንከር የሚሆን ሌሎችን መውደድ 
ይመጣል።

ለምሳሌ ፣ ጌታ የሱ ሚስዮናዊ እንዲያስተምሩት የሚፈቅደውን ለመ 
ለየት መፀለይ እንችላለን። የሙሉ ጊዜ ሚስዮናውያን ምን ማስተማር እና 
ምን መመስከር እንዳለባቸው በመንፈስ እንዲያውቁ በእምነት መፀለይ 
ይችላሉ። ለሚያገኟቸው ሰዎች ሁሉ የእሱን ፍቅር እንዲሰማቸው 
በእምነት መፀለይ ይችላሉ። ወንጌላውያን የሚያገኙትን ሰዎች ሁሉ ወደ 
ጥምቀት ውሃ እና የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ አያመጡም። ነገር ግን መንፈስ 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት  የ ካ ቲ ት ፣  የ ካ ቲ ት  2 0 1 5  ( እ . ኤ . አ )

ምስክርነት እና መቀየር

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 
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ቅዱስን አንዴ ግዋደኛ መያዝ ይችላሉ። በአገልግሎታቸው አማካኝነት 
እና በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ፣ ወንጌላውያን በጊዜ ሂደት በልቦቻቸው 
ይለወጣሉ።

ያ ለውጥ እነሱ እና እኛ ራስ ወዳድ ባልሆነ ሁኔታ በእምነት በመተግ 
በር ሌሎችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ለማጠንከር በሕይወታችን ሙሉ 
ምንቀጥል ከሆነ በድጋሚ እና በድጋሚ ይታደሳል። መቀየር የአንድ 
ግዜ ሁኔታ አይሆንም ወይም ለአንድ የሕይወት ወቅት የሚያበቃ ብቻ 
አይደለም ነገር ግን የሚቀጥል ሂደት ነው። አዳኝን ስናየው እና እንደሱ 
መሆናችንን ስናውቅ፣ ሕይወት እስከ ፍፁሟ ቀን ድረስ ብሩህ እየሆነ 
ሊመጣ ይችላል። ጌታ ጉዞዉን እንዲ ስል ገለፀው ፥ ‘‘ከእግዚአብሔር 
የሆነ ብርህን ነው; ብርሃንን የሚቀበል፣ አና በእግዚአብሔር የሚቀጥል፣ 
ተጨማሪ ብርሃንን ያገኛል፤ ያ ብርሃን እስከ ፍፁሟ ቀን ድረስ እያበበ 
እያበበ ይሄዳል። (ት እና ቃ 50፥24)

ያ ለሁላችንም የሚቻል እንደሆነ ቃል እገባላችኋለሁ።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

የአስራሁለቱ ሐዋርያት አባል፣ ሽማግሌ ዴቪድ ኤ. ቤድናር “በቆም 

ጣጤ ስር ስለተደበቁ ቅጠላ ቅጠል መሳሌ” መቀየር በአንዴ የሚሆን ሳይሆን 

ቀጣይ ሂደት ስለመሆኑ ለማስተማር ተጠቀመበት፤ መስመር በ መስመር ላይ 

እና መመሪያ በመመሪያ ላይ፣ ቀስ በቀስ እና አይን በማይገባ ሁኔታ ፣ መነ 

ሳሳታችን ፣ ሀሳቦቻችን ፣ ቃሎቻችን፣ አናም ተግባሮቻችን ከእግዚአብሔር 

ፍቃድ ጋር አንድ መስምር ላይ ይሆናሉ። Liahona, May 2007, 19). 

የቆምጣጤ ስር ስለተደበቁ ቅጠላ ቅጠል መሳሌን ከሚታስተምሯቸው 

ሰዎች ጋር ለመድገው አስቡ። ፕሬዘዳንት አይሪንግ እና ቤድናር በአንድ ላይ 

ስለተወያዩበት በዝግታ ያለን በመቀየር ሂደት ያለማቋረጥ ወደፊት ለመጓዝ 

እያንዳንዳችን ምን ማረግ እንችላለን?

ወጣቶች

የልቤ ለውጥ
በዳንቴ ባኢራዶ

ስለተመለሰው ወንጌል መጀመሪያ ስማር ፣ መንፈስ ቅዱስ የራሱን ሙሉ 

እውነታነት ሲመሰክርልኝ ተሰማኝ። በፀሎት አማካኝነት ፣ ምስክርነቴ 

ይበልጥ የጸና ሆነ፣ እናም ለመጠመቅ ወሰንኩ። 

ከጥምቀቴ ትንሽ ጊዜ በኋላ ፣ በአጥቢያዬ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሚስዮን 

ስለማገልገል ምን እንደሚሰማኝ መጠየቅ ጀመሩ። እውነቱን ለመናገር ፣ 

ምን ማለት እንደነበረብኝ አላውቅም ነበር። ቤተሰቤን እና ትምህርቴን ጥሎ 

ምስዮን ለማገልገል የመሄዱ ሃሳብ የማይመስል ነገር ነበር።

ከዚያ አንድ ቀን ስለ መቀየሬ ማሰብ ጀመርኩኝ። ያስተማሩኝን ሚስ 

ዮናውያን አስታወስኩኝ፣ በትግስት ጥያቄዎቼን የመለሱልኝ እና ወንጌልን 

እንድረዳ የረዱኝን። ያለ እነሱ እርዳታ፣ ትክክለኛውን ቤተክርስትያን 

ላላገኝ እንደምችል ተገነዘብኩ። ያንን ልክ እንደተገነዘብኩ ፣ የማገልገል 

መሻት በልቤ ውስጥ አበበ። የሙሉ ጊዜ ሚስዮን ማገልገል እንዳለብኝ 

መንፈስ ሲነግረኝ ይሰማኝ ነበር።

የምስዮናዊ ስራ የሰማይ አባታችን ስራ እንደሆነ እና ወደ አስደናቂው 

የተመለሰው ወንጌል እውቀት ነፍሳቶችን በማምጣት መርዳት እንደምንችል 

አውቃለሁ። 

ደራሲው በብራዚል፣ ፎርታሌዛ ውስጥ ይኖራል።

ልጆች

ምስክርነታችሁ ብሩህ ሆኖ ይብራ

ምስክርነትን ማግኘኝ ልክ እሳትን እንደማቀጣጠል ነው። አሳትን እን 

ደተቀጣጠለ ለማቆየት እንጨት እንደምንጨምረው ሁሉ፣ ሌሎችን 

ለማገልገል መጸለይ፣ቅዱሳን መፅሃፍትን ማጥናት፣ እና ምስክርነታችንን 

ብሩህ ለማድረግ እንዲረዳን ትዛዛቶቹን መጠበቅ አለብን።

ምስክርነታችሁን እንዴት መገንባት እንዳለባችሁ የበለጠ ለመማር፣ 

ከታች የተጠቀሱትን እያንዳንዱን ጥቅስ አንብቡ። በትላልቅ አምስት 

ፍሬሞች እሳት ሳሉ። ለምታነቧቸው ጥቅሶች ሁሉ በቅርጽ አርጋችሁ 

አቅልሟቸው። ብዙ ቅዱሳን መፅሐፍት ባነበባችሁ ቁጥር ፣ እሳቱ እና 

ምስክርነታችሁ የበለጠ ብርሃናማ ይሆናል!

ሞዛያ 2፥17

አልማ 5፥46

አልማ 32፥27

3 ኔፊ 15፥9

ዮሀንስ 5፥39
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የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ጉ ብ ኝ ት  መ ል እ ክ ት ፣  የ ካ ቲ ት  2 0 1 5  ( እ . ኤ . አ )

ይህ ተከታታይ የቤት ለቤት ጉብኝት ትምህርት 
መልክት ክፍል የአዳኝ ባህሪን ይገልፃል።

አዳኛችን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ለሰው 
ዘር የሀጢያት ክፍያ ለመፈጸም ብቃት 

ያለው ብቸኛው እርሱ ነበር ። “ኢየሱስ 
ክርስቶስ፣ እንከን የሌለው በግ፣ በፍቃደኝ 
ነት እራሱን በመስዋዕት መሰውያው ላይ ሰጠ 
እና የሃጥያቶቻችንን ክፍያ ከፈለ፣” ብለው 
በቀዳሚው አመራር ሁለተኛ አማካሪ፣ ፕሬ 
ዘዳንት ድይተር ኤፍ. ኡክዶርፍ ተናገሩ። 1 
ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ሀጥያት እንደነበር 
መረዳት እምነታችንን በእሱ እንድናሳድግ፣ 
እናም ትእዛዛቱን ለመጠበቅ እንድንጥር፣ 
ንስሐ እንድንገባ እና ንፁህ እንድንሆን 
ሊረዳን ይችላል።

“ኢየሱስ ስጋ እና መንፈስ ያለው፣ ነገር 
ግን ለፈተና ያልተሸነፈ ነበረ (ሞዛያ15፡5  
ተመልከቱ)፣” ብለዋል የአስራ ሁለቱ 
ሀዋርያ ጉባኤ አባል የሆኑት ሽማግሌ ዲ.ቶድ 
ክሪስቶፈርሰን። “ወደ እርሱ መዞር እንች 
ላለን ምክንያቱም እሱ ይረዳል። ትግልን 
ይረዳል ፣ እናም ትግልን እንዴት ማሸነፍ 
እንደሚቻል ይረዳል። 

“የእርሱ ቤዛነት ኃይል በውስጣችን 
ያለውን የሀጥያት ተፅዕኖ ማጥፋት ይችላል። 

የኢየሱስ ክርስቶስ ባህርይ፣ ያለ ሀጥያት 

ንስሐ ስንገባ፣ የሱ ታላቅ ፀጋ ያፀዳናል እናም 
ያነፃናል (3ኛ ኔፊ 27፥16፣20 ተመልከቱ)። 
ልክ እንዳልተሸነፍን፣ ለፈተናዎች እጅ 
አንዳልሰጠን ነው። 

የክርስቶስን መንገድ ቀን ተቀን እና 
በየሳምንቱ ለመከተል ስንጥር፣ መንፈሳችን 
የራሱን መብለጥ ያረጋግጣል፣ በውስጣችን 
ያለው ጦርነት ረጋ ይላል፣ እናም ፈተናዎች 
ማስቸገራቸውን ያቆማሉ። 2

ተጨማሪ ጥቅሶች
ማቴዎስ 5፥48፤ ዮሐንስ 8፥7፤ ዕብራውያን 
4፥15፤ 2 ኔፊ 2፥5-6

ከቅዱሳት መጻህፍ
አዳኝ በመለኮታዊ ልጅነቱ አማካኝነት 

የሃጥያታችንን ክፍያ ከፍሏል፣ ሀጥያት 
አልባ ህይወቱ ፣ስቃዩ እና የሱ በጌተሰማኒ 
የደም መፍሰሱ በመስቀል ላይ ሞቱ እና የሱ 
ከመቃብር ትንሣኤ ማድረጉ። ለኃጢያቶ 
ቻቺን ንሰህ ስንገባ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት 
ምክንያት በድጋሚ መንፃት እንችላለን።

ንጉስ ብንያም የእሱን ህዝቦች ስለ ኢየሱስ 
ክርስቶስን ቤዛነት አስተማራቸውና ከዚያ 
በእሱ ቃል እንደሚያምኑ ጠየቃቸው ።  

“መንፈስ ቅዱስ. . . ታላቅ ለውጥ በእኛ ላይ 
አመጣ፣ በቀጣይነት መልካም ማድረግን 
እንጂ ከዚህ በኋላ ክፉ የመስራ ባህሪ የለንም፣ 
በማለት ሁሉም በአንድ ድምጽ ጮሁ፣ 

“የእርሱን ፍቃድ ለማድረግ ከእግዚአ 
ብሔር ጋር ቃል ለመግባት ፍቃደኞች ነን፣ 
እናም ለትዛዛቱ በሁሉ ነገሮች ለመታዘዝ” 
(ሞዛያ 5፥1–2፣5)

እኛም መልካምን ሁለም ለማድረግ እንጂ 
ክፋትን ለማድረግ መውደድ የሌላቸው እንደ 
የንጉሥ ብንያም ሰዎች “ታላቅ ለውጥ” 
ሊኖረን ይችላል።(ሞዛያ 5፥2 )

ማስታወሻዎች
1. ድይቶር ኤፍ. ኡክዶርፍ፣ “አሁኑኑ ማድረግ ትችላላ 

ችሁ!” Liahona፣ ህዳር 2009፣ 86።
2. ዲ. ቶድ ክርስትፈርሰን፣ “That They May Be One 

in Us,” Liahona, Nov. 2002, 71.

© 2014 በ Intellectual Reserve, Inc. መብቶቹ በህግ የተጠበቁ። በዩ.ኤስ.ኤ የታተመ። እንግሊዘኛ የተፈቀደበት፥ 6/14 (እ.አ.አ) ትርጉም የተፈቀደበት፥ 6/14 (እ.አ.አ) 
 Visiting Teaching Message, February 2015. Amharic. 10872 506 ትርጉም

ይህን አስቡበት

ንፁህ መሆን ፍፁም ከመሆን ጋር እንዴት 
ነው ሚለየው?

በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ ጣሩ። የአዳኝን ህይወት እና 
ተልእኮ መረዳት በእርሱ ያላችሁን እምነት የሚያሳድገው እና በሴቶች የቤት ለቤት ትምህርት ምክንያት 
የምትንከባከቧቸውን የሚባርከው እንዴት ነው? ለተጨማሪ መረጃ ወደ ሂዱ reliefsociety.lds.org.።

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ


