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ል
ክ እንደ ብዙ ሌሎች ሰዎች፣ በሚያስደስቱ ስዕል እና ሙዚቃ 
ስራዎች አብዛኛውን ጊዜ እነሳሳለሁ።  

ይህ የሚያሳዝነው ስዕል አዳኝ በጌትሰመኔ የአትክልት ስፍራ 
ውስጥ ተንበርክኮ ያሳያል። ሲጸልይም፣ መላዕክ በአጠገቡ ቆሞ፣ በደግ 
ክንዶቹ አቅፎ፣ መፅናኛን፣ የሰማይ እርዳታን፣ እና ድጋፍን ሰጠው።

ይህን ስዕል ለረጅም ጊዜ ባሰላሰልኩት ቁጥር፣ ልቤ እና አዕምሮዬ 
የበለጠ መግለጽ በማይቻል ሩህሩህነት እና ምስጋና ይሞላል። ትንሽም 
ቢሆን፣ አዳኝ የአለምን ኃጢያቶች በራሱ ላይ በወሰደበት በታላቅ የሟች 
ህይወቱ ስራ መፈጸሚያ ላይ በአጠገቡ መገኘት ምን ይሆን እንደነበር 
ይሰማኛል። አብ ለልጆቹ ስላለው መጨረሻ ስለሌለው ፍቅር እና ርህራሄ 
እደነቃለሁ። ኃጢያት የሌለው ወልድ ለሰው ዘር በሙሉ እና ለእኔ 
ላደረገውም በታላቅ ምስጋና እጥለቀለቃለሁ።

የእግዚአብሔር ልጅ መስዋዕት

በእያንዳንዱ አመት በዚህ ጊዜ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ዘር 
በሙሉ ያደረገውን መስዋዕት እናስታውሳለን እና እናሰላስላለን።

ከጌትሰመኔ እስከ ጎልጎታ ድረስ ለእኛ ያደረገው እኔ መረዳት 
ከሚችለው በላይ ነው። የኃጢያቶቻችንን ሸከም በራሱ ላይ ወሰደ እናም 
ለአዳም የመጀመሪያ መተላለፊያ ብቻ ሳይሆን ህይወት ለነበራቸው ለብዙ 
ቢልዮን ለሚሆኑ ነፍሳት ኃጢያቶች እና መተላለፎች ቤዛ ከፈለ። ይህም 
ዘላለማዊ፣ ቅዱስ መስዋዕት “ከስቃዩ የተነሳ [እንዲንቀጠቀጥ] እናም 
ከእያንዳንዱ ቀዳዳ [እንዲደማ] እናም በአካል እና በመንፈስ [እንዲሰ 
ቃይ]” አደረገው (ት. እና ቃ. 19፥18)።

ለእኔ ተሰቃየ።
ለእናንተም ተሰቃየ።
የዚህ መስዋዕትን ውድ ትርጉም ሳስብበት ነፍሴ በምስጋና ትጥለ 

ቀለቃለች። ይህን ስጦታ የሚቀበሉ በሙሉ እና ልባቸውን ወደ እርሱ 

የሚያዞሩ፣ እንከናቸው ምንም የጠቆረ ቢሆን እና ሸከማቸው ምንም 
ከባድ ቢሆን፣ ይቅርታ ለማግኘት እና ከኃጢያቶቻቸው ለመጽዳት 
እንደሚችሉ ማወቄ ትሁት ያደርገኛል።

እንደገና እንከን የለሽ እና ንጹህ መሆን እንችላለን። በውድ አዳኛችን 
ዘላለማዊ መስዋዕት መዳን እንችላለን።

ማን ያፅናናናል?

ማናችንም ጌታ የተሰቃየውን ያህል ስቃይ ሊያጋጥመን ባይችልም፣ 
እያንዳንዳችን ሀዘናችን መሸከም ከምንችለው በላይ የሆነ የሚመስለን 
የራሳችን ጭለማ እና መራራ ለመቀበል የሚያስቸግሩ ሰአቶችም ይኖሩ 
ናል። የኃጢያቶቻችን ክብደት እና ጸጸት እኛን ያለምህረት የሚጨቁኑ 
በት ጊዜም ይኖራል።

ይህም ቢሆን፣ በእነዚያ ጊዜ ልባችንን ወደ ጌታ ከፍ ካደረግን፣ 
በእርግጥም እርሱ ያውቃል እና ይረዳል። በአትክልት ስፍራው ውስጥ 
እና በመስቀል ላይ ስለራሱ ሳያስብ ለእኛ የተሰቃየው እርሱም አሁን 
ያለመፅናኛ አይተወንም። እኛን ያጠነክራል፣ ያበረታታል፣ እናም 
ይባርካል። በደግ ክንዶቹም ይከበናል።

ለእኛም ከመላእክ በላይ ይሆንልናል።
የተባረከ መፅናኛ፣ መፈወሻ፣ ተስፋ፣ እና ምህረት ያመጣልናል።
እርሱ ቤዛችንስለሆነ።
አዳኛችን።
ምህረተኛ አዳኛችን እና የተባረከ አምላካችን።

ማስታወሻ
1. በፍራንስ ሽዋርትዝ መቃብር ላይ የተናገረው ቄስ እንዳለው፣ “ስዕሉ በመለኮት የተባረከ እና 

ከምንም ስብከት በላይ ብቁ የሆነ ነው” (Emmilie Buchanan-Whitlock, “History of 
Artists’ Lives Gives Greater Context for Exhibit,” Deseret News, Sept. 29, 
2013, deseretnews.com)።

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

በደግ ክንዶቹ  
ውስጥ ተከበን

በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ ኡክዶርፍ
የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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ከዚህ መልእክት ማስተማር

ከማስተማራችሁ በፊት፣ የምታስተምሯቸው ሰዎችን ልዩ ፍላጎት 

ለመረዳት የመንፈስን መመሪያ ፈልጉ። ከፕሬዘደንት ኡክዶርፍ መልእክት 

ምንባብ ስትካፈሉ፣ ስለአዳኝ እና ስለሚያድነው መስዋዕቱ ምስክራችሁን 

አቅርቡ። የምታስተምሯቸውንም የኃጢያት ክፍያው ለእነርሱ ምን ትርጉም 

እንዳለው እና “ጭለማ እና መራራ ሰአቶቻቸው” ወቅት የጌታ መፅናኛ 

እንዴት እንደተሰማቸው መጠየቅን አስቡ።

ወጣቶች

ድል በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት
ስም አልተሰጠም

ብዙ ምግብ በመብላት ችግር ነበረብኝ። ተደጋጋሚው የቁንጣን ህመሜ 

በአስጨናቂ ታላቅ የጥፋተኝነት ስሜቴ፣ በንዴቴ እና በሀዘኔ የመጣ 

ውጤት ነው። ችግሬን ለማሸነፍ ስጥር በጣም ደካማነት ተሰማኝ።

ለረጅም ጊዜያት የአዳኝ የኃጢያት ክፍያ እኛን የሚያድን ብቻ ሳይሆን 

ቤዛችን እንደሚሆን እና ፍጹም እንደሚያደርገን፣ እናም ይህም ፍጹም 

ላልሆነው ከሚያስፈልግ በላይ መብላቴ እንደሚሰራም ረስቼ ነበር።

ራሴን ለአዳኜ አሳልፌ ለመስጠት ወሰንኩኝ። ጸለይኩኝ። ደካማኔቴን 

እና ለጸጋ ያለኝን ፍላጎት ከልብ ተቀበልኩኝ፣ እና ከዚያም የሰማይ አባትን 

በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ በመለኮታዊ እርዳታው እንዲባርከኝ ጠየኩኝ። 

በዚያ ምሽት ልጁን ለመርዳት የማይመዘን ፍላጎት እንዳለው እና ምኞቱን 

ለማሟላት መጠየቅ የማይቻል ሀይል እንዳለው የአፍቃሪ አባት ማረጋገጫ 

ተሰማኝ።

ከዚያ ምሽት ጀምሮ፣ ምግብ በእኔ ላይ ተመሳሳይ አድካሚ ተፅዕኖ 

የለውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ለውጤታማነቴ ምክንያት እንደሆነ አውቃለሁ። 

ልክ እንደ ጳውሎስ፣ “ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን [እንደምችል]” 

እየተማርኩኝ ነው (ፊልጵስዮስ 4፥13)። “በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ 

በኩል ድል መንሣትን ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋናይሁን” (1 ቆሮ 

ንቶስ 15፥57) የሚለውን የጳውሎስን ሌላ ትምህርት በምንም ላለመርሳት 

እየጣርኩኝ ነው።

ልጆች

አዳኝ ያፅናናችኋል

የቤተሰብ አባልን ወይም ጓደኛን በአዳኝ መፅናኛን ስላገኙበት ጊዜ ጠይቁ። 

አዳኝ እናንተን ያፅናናበትን ጊዜ ለማሰብ ጣሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ 

እናንተን ለማፅናናት ሁልጊዜም እንደሚገኝ ለማስታወስ በመኝታ ቤታችሁ 

ስለአጋጣሚው ስዕል መሳል እና በመኝታ ቤታችሁ መስቀል ትችላላችሁ።
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የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ጉ ብ ኝ ት  መ ል እ ክ ት ፣  የ መ ጋ ቢ ት  2 0 1 5  ( እ . አ . አ )

ተከታታይ በሆነው የቤት ለቤት መልእክት ይሄ 
የአዳኝን ባህሪያት የያዘው ክፍል ነው።

ትዕግስት በአብዛኛው ጊዜ እንደጸጥተ 
ኛነት፣ እንደማይታገል ጸባይ ይታሰ 

ብበታል፣ ነገር ግን የቀዳሚ አመራ ሁለተኛ 
አማካሪ ፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ 
እንዳሉት፣ “ትዕግስት ባለመታገል መተው 
ወይም በፍርሀት ምክንያት አለማድረግ 
አይደለም። ትዕግስት ማለት ንቁ መጠበቅ 
እና መፅናት ነው። ይህም የልባችን ፍላጎት 
ቢዘገይም፣ ከአንድ ነገር ጋር መቆየት ማለት 
ነው። ትዕግስት መፅናት ብቻ አይደለም፤ 
በደንብ መፅናት ነው!”

በቅድመ ምድራዊ ሕይወታችን ውስጥ፣ 
የሰማይ አባት ለእኛ ለመንፈስ ልጆቹ እቅድ 
አዘጋጀልን እናም እኛ ወደ ምድር ለመም 
ጣት ባለን እድል በመደሰት ጮህን (ኢዮብ 
38፥7 ተመልከቱ)። በምድር ህይወታችን 
ፍላጎታችንን ከእርሱ ጋር አንድ ለማድረግ 
ስንመርጥ፣ እርሱም “ለብዙ ነፍስ መዳኛ 
[በእጆቹ] መሳሪያ [ያደርገናል]” (አልማ 
17፥11)። 

ፕሬዘደንት ኡክዶርፍም ቀጥለው፣ “ትዕ 
ግስት ማለት ለመቀየር የማንችለውን መቀ 
በል እና ይህን በተስፋ፣ በጸጋ፣ እና በእምነት 
መቋቋም ማለት ነው። ይህም ማለት “ልጅ 
አባቱ የሰጠውን እንደሚቀበለው ሁሉንም 

የኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪያት፥  
መፅናት እና ትዕግስት

ነገሮች የተሰጡትን ለመቀበል ፈቃደኛ” 
መሆን ማለት ነው” [ሞዛያ 3፥19]። በመ 
ጨረሻም፣ ትዕግስት ማለት በሁሉም ቀናት 
በሁሉም ሰዓት፣ እንዲሁም ይህን ለማድረግ 
በሚከብድበትም ጊዜ፣ ‘የጌታን ትዕዛዝ 
በመጠበቅ ጠንካራ፣ ፅኑና፣ የማትነቃነቅ’ 
[1 ኔፊ 2፥10] መሆን ማለት ነው።” 1

ተጨማሪ ቅዱሳት መጻህፍቶች
መዝሙር 40፥1፤ ገላትያ 5፥22–23፤ 
2 ጴጥሮስ 1፥6፤ አልማ 17፥11

ከቅዱሳት መጻህፍት
ቅዱሳት መጻህፍት እንደሚነግሩን፣ 

በምድር ህይወትቻን እኛ “በስቃይህ ታጋሽ 
ሁን፣ ብዙም ያጋጥምሀልና” ተብለናል።፣ 
እግዚአብሔር ከዚያም ይህን የሚያፅናና ቃል 
ኪዳን ሰጥቶናል፣ “በጽናት አሳልፋቸው፣ 
እነሆም እስከመጨረሻዎቹ ቀኖችህም 
እንኳን እኔ ከአንተ ጋር ነኝ” (ት. እና ቃ. 
24፥8)።

የሚቀጥለው የመፅሐፍ ቅዱስ ታሪክ 
የትዕግስት እና የእምነት ምሳሌ ነው።

“ከአሥራ ሁለት ዓመትም ጀምሮ ደም 
የሚፈሳት ሴት ነበረች፥  በኋላውም ቀርባ 
የልብሱን ጫፍ ዳሰሰች፥ የደምዋም ፈሳሽ 
በዚያን ጊዜ ቆመ።

“ኢየሱስም አንድ ሰው ዳስሶኛል፥ 
ኃይል ከእኔ እንደ ወጣ እኔ አውቃለሁና 
አለ።

“ሴቲቱም እንዳልተሰወረች ባየች ጊዜ 
እየተንቀጠቀጠች መጥታ በፊቱ ተደ 
ፋች፥ በምን ምክንያትም እንደ ዳሰሰችው 
ፈጥናም እንደ ተፈወሰች በሕዝቡ ሁሉ 
ፊት አወራች።

“እርሱም። ልጄ ሆይ፥ እምነትሽ 
አድኖሻል፤ በሰላም ሂጂ አላት” (ሉቃስ 
8፥43–48)።

እንደ እርሷም፣ እኛ የኃጢያት 
ክፍያው ሊፈውሰን ለሚችለው፣ ወደ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ስንቀርብ በረከቶችን እና 
መፅናኛን፣ እንዲሁም መፈወሻን ማግኘት 
እንችላለን።

ማስታወሻ
1. ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ፣ “Continue in 

Patience,” Liahona, ግንቦት 2010(እ.አ.አ.)፣ 
57፣ 59።
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ይህን አስቡበት

ከሉቃስ 8 ታሪክ ውስጥ፣ የዚህች ሴት 
የአመቶች ትዕግስት እና ከዚያም በኢየሱስ 
ክርስቶስ የነበራት እምነት እንዴት 
አሸለማት?

በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ እሹ። 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


