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የቤተመቅደስ በረከቶች
ቤተመቅደስን ስንካፈል፣ የመንፈሳዊነት ስፋት እና የሰላም ስሜት ወደ እኛ ሊመጣ 
ይችላል።

የ
ተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ 
ሀሳባችን የአለም አዳኝ ወደሆነው  
በሚዞርበት በዚህ የፋሲካ ማለዳ ከእናንተ 

ጋር በመሆኔ ምን ያህል አመስጋኝ ነኝ። 
ለእያንዳንዳችሁ ፍቅሬን እና ሰላምታዬን 
አደርሳለሁ እና ቃላቶቼን የሰማይ አባት  
ያነሳሳ ዘንድ እፀልያለሁ። 

ይህ ጉባኤ የቤተክርስቲያን ፕሬዘዳንት 
እንድሆን ድጋፍ ያገኘሁበት ሰባተኛ አመት 
ሆኗል። በጥቂት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ብቻ 
ሳይሆን በማይቆጠሩ በረከቶች የተሞሉ ስራ 
የበዛባቸው አመታት ነበሩ። በጣም አስደሳች 
እና ቅዱስ ከሆኑት በረከቶች መካከል አዲስ 
ቤተመቅደሶችን ቡራኬ መስጠት እና ለቆዩት 
ቤተ መቅደሶች በድጋሚ ቡራኬ መስጠት 
ነበር።

በጣም በቅርብ፣ አሁን ባለፈው ህዳር  
የሚያምረውን አዲስ የአሪዞና ፎኒክስ  
ቤተመቅደስ ቡራኬ የመስጠት እድል  
ነበረኝ። ፕሬዘዳንት ዴይተር ኤፍ ኡክዶርፍ፣ 
ሽማግሌ ዳሊን ኤች ኦክስ፣ ሽማግሌ ሪቻርድ 
ጄ ማየንስ፣ እና ሽማግሌ ላይን ጂ ሮቢንስ 
አብረውኝ ነበሩ። ከቡራኬው በፊት ባለው 
ምሽት፣ከቤተመቅደስ አውራጃ 4000 የሚሆኑ 
ወጣቶቻችን በአስደናቂ የባህል ክብረበአል 
የሚያምር ትእይንት አቀረቡ። በቀጣዩ ቀን 
በሶስት ቅዱስ እና አነሳሽ ክፍለ ጊዜያት 
ቤተመቅደሱ ቡራኬ ተሰጠው።

የቤተመቅደስ ግንባታዎች የቤተክርስቲያን  
እድገት በጣም ግልፅ ማሳያ ናቸው። በአሁኑ  
ወቅት 144 በአገልግሎት ላይ ያሉ 

ቤተመቅደሶች በአለም ላይ አሉን፣ 5 እንደገና 
እየተገነቡ እና ሌላ 13 አዲስ እየተሰሩ ነው። 
በተጨማሪም፣ ቀደም ብለው የተዋወቁ 13 
ቤተመቅደሶች ግንባታ ከመጀመራቸው በፊት 
በተለያየ የዝግጅት ደረጃ ላይ ናቸው። በዚህ 
አመት 2 ቤተመቅደሶችን እንደ ገና ቡራኬ 
ለመስጠት እና 5 ለመጨረስ የታቀዱ አዲስ 
ቤተመቅደሶችን ቡራኬ ለመስጠት እናስባለን።

 ላለፉት ሁለት አመታት፣ ከዚህ በፊት 
እንደሚገነቡ ማስታወቂያ የተደረጉትን  
ቤተመቅደሶች ለመፈፀም በምናደርገው ጥረት 
ላይ በማተኮር፣ ተጨማሪ ቤተመቅደሶችን 
መገንባት አቁመን ነበር። በዚህ ጠዋት ግን 
በሚከተሉት ቦታዎች ላይ የሚገነቡትን ሶስት 
ቤተመቅደሶች ለማስተዋወቅ እደሰታለሁ፥ 
በአቢጃን፣ አይቭሪ ኮስት፤ በፖርት ኦ 
ፕሪንስ፣ ሄቲ፤ እና በባንኮክ፣ ታይላንድ። 
በእነዚህ ክልሎች ውስጥ ለሚገኙ፣ እንዲሁም 
ቤተመቅደሶች በሚገኙበት በአለም ክፍሎች 
በሙሉ ለሚገኙ አባላቶቻችን ምን አይነት 
በረከቶች ይጥብቋቸዋል።

ፍላጎትን መመዘን እና ለተጨማሪ  
ቤተመቅደሶች ቦታ መፈለግ ቀጣይነት  
ያለው ስራ ነው፣ ምክንያቱም የሚቻለውን 
ያህል ሁሉም አባላት ያለ ትልቅ የጊዜ እና 
የወጪ መስዋእትነት ቤተመቅደስ እንዲካፈሉ 
እንፈልጋለን። ከዚህ በፊት እንዳደረግነው፣ 
በዚህ ጉዳይ ውሳኔዎች ሲተላለፉ ለእናንተ 
እናሳውቃለን።

ቤተመቅደሶችን ሳስብ፣ በእነርሱ  
ውስጥ ስለምንቀበላቸው በረከቶች አስባለሁ። 

በፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን በቤተመቅደስ በሮች ስንገባ፣ የአለምን ጥፋት 
እና ግራ መጋባት ከኋላችን እንተዋለን።  
በዚህ ቅዱስ ቦታ ውስጥ፣ ውበት እና  
ስርአትን እናገኛለን። ለነፍሳችን እረፍት  
እና ከህይወታችን ሀሳቦች ፋታን እናገኛለን።

ቤተመቅደስ ስንካፈል፣ የመንፈሳዊነት 
ስፋት እና የሰው ልብ ውስጥ ሊመጣ ከሚችል 
ከማንኛውም ሌላ ስሜት የሚልቅ የሰላም 
ስሜት ወደ እኛ ሊመጣ ይችላል። አዳኝ  
የተናገረውን እነዚህን ቃላት እውነተኛ ትርጉም 
እናገኛለን፤ “ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን  
እሰጣችኋለሁ፣. . . ልባችሁ አይታወክ 
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ይሄ ሰላም የትኛውም ልብ ውስጥ  
ሊሰራጭ ይችላል—ማለትም የተረበሹ  
ልቦች፣ በሀዘን የተቃጠሉ ልቦች፣ ግራ  
መጋባት የሚሰማቸው ልቦች፣ ለእርዳታ 
የሚማፀኑ ልቦችም ቢሆኑ።

በቅርብ አንድ ወጣት ወንድ ልቡ  
ለእርዳታ በመማፀን ቤተመቅደስ ሲካፈል 
እራሴ አስተዋልኩ። ከብዙ ወራት በፊት 
በደቡብ አሜሪካ ሚስኦን ውስጥ ለማገልገል 
ጥሪ ተቀብሏል። ቢሆንም፣ ለረጅም ጊዜ  
ቪዛው ስለዘገየ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ  
እንዲያገለግ እንደገና ተመደበ። በዋናው  
ጥሪ ቦታ ላይ ማገልገል ባለመቻሉ ቢበሳጭም፣ 
በአዲሱ ጥሪው ጠንክሮ ሰራ፣ በአቅሙ  
የተቻለውን ያህል ለማገልገል በቁርጠኝነት 
ሰራ። ሆኖም፣ ወንጌል ከማካፈል ይልቅ  
ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ የበለጠ ፍላጎት ያላቸው 
በመሰለው ሚስኦኖች ባጋጠመው አሉታዊ 
ተሞክሮ ተስፋ ቆረጠ።

ከጥቂት አጭር ወራት በኋላ ይሄ ወጣት 
በከፊል ፓራላይዝ ባደረገው ከባድ የጤና  
ችግር ተሰቃየ፣ እና በህክምና ፍቃድ ወደ  
ቤቱ ተላከ።

ከጥቂት ወራት በኋላ ወጣቱ ሙሉ በሙሉ 
ተፈወሰ፣ እና ፓራላይዙ ተወገደ። እንደገና 
እንደ ሚስዎናዊ ማገልገል እንደሚችል  
ተነገረው፣ ያም የየቀን ፀሎቱ በረከት ነበር። 
አናዳጁ ዜና ትቶት ወደመጣው ተመሳሳይ 
ሚስዎን መመልስ ነበር፣ ያም የአንዳንድ 
ሚስዎኖች ባህሪያት እና አመለካከቶች መሆን 
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ካለባቸው ያነሰ ንቁ እንደነበር የተሰማው ቦታ 
ተመልሶ መሄዱ ነበር።

ቤተመቅደስ የመጣው እንደ ሚስዎን ጥሩ 
ተሞክሮ ሊኖረው እንዲችል መፅናናትን እና 
ማረጋገጫን ለመሻት ነበር። ይሄ የቤተመቅደስ 
ጉብኝት ወንድ ልጃቸው ያስፈለገውን እርዳታ 
ይሰጠው ዘንድ ወላጆቹም ፀልየው ነበር።

ክፍለጊዜውን ተከትሎ ወጣቱ ወደ 
ሰለስቲያል ክፍል ሲገባ፣ ወንበር ላይ ተቀመጠ 
እና ከሰማይ አባቱ ምሬትን ለማግኘት መፀለይ 
ጀመረ።

ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወደ ሰለስቲያል  
ክፍል የገባው ሌላው ወጣት ወንድ ስሙ  
ላንዶን ነው። ወደ ክፍሉ እየተራመደ  
ሲገባ፣ አትኩሮቱ ወዲያው ወንበር ላይ 
ወደተቀመጠው ወጣት ተስቦ ነበር፣ አይኖቹን 
ጨፍኗል እና በእርግጥም እየፀለየ ነው። ላንዶን 
ከወጣቱ ጋር መነጋገር እንዳለበት ያልተሳሳተ 
መነሳሳት ተቀበለ። ላለመረበሽ በማመንታት፣ 
ለመጠበቅ ወሰነ። ብዙ ደቂቃዎች ካለፉ በኋላ 
ወጣቱ አሁንም በጸሎት ላይ ነበር። ላንዶን 
መነሳሳቱን ከዛ በላይ ማሳለፍ እንደማይችል 
አወቀ። ወደ ወጣቱ ጠጋ አለ እና በዝግታ  
ትከሻውን ነካው። ወጣቱ አይኑን ከፈተ፣  
በመረበሹ ተደናገረ። ላንዶን በዝግታ እንዲህ 
አለ፣ “ከአንተ ጋር መነጋገር እንዳለብኝ  
ተሰማኝ፣ ለምን እንደሆነ በትክክል 
ባላውቅም።”

መነጋገር ሲጀምሩ፣ ወጣቱ የልቡን  
አውጥቶ ለላንዶን ነገረው፣ ስለ ሁኔታው  
እና ሚስዎኑን አስመልክቶ መፅናናት እና  
ብርታት ለመቀበል ስላለው ፍላጎት አብራራ። 

ላንዶን፣ ከአንድ አመት በፊት ከነበረው  
ስኬታማ ሚስዎን ተመልሶ የነበረ ነው፣  
ስለእራሱ የሚስዎን ተሞክሮ ነገረው፣  
ያጋጠሙትን ችግሮች እና ጭንቀቶች፣  
ወደ ጌታ ለእርዳታ የዞረበትን ሁኔታ፣ እና  
የተቀበላቸውን በረከቶች ነገረው። ቃላቶቹ 
አፅናኝ እና አረጋጊ ነበሩ፣ እና ለሚስዎኑ 
ያለው ስሜት ተላላፊ ነበር። ቀስ በቀስ፣ 
ፍርሀቱ ጋብ ሲል፣ የሰላም ስሜት ወደ ወጣቱ 
መጣ። ፀሎቱ መመለሱን ሲያስተውል ጥልቅ 
አመስጋኝነት ተሰማው።

ሁለቱ ወጣት ወንዶች አብረው ፀለዩ፣ 
ወደ እርሱ የመጣውን መነሳሳት በማዳመጡ 
በመደሰት ላንዶን ለመሄድ ተዘጋጀ። ለመሄድ 
ሲቆም፣ ወጣቱ ላንዶንን እንዲህ ጠየቀው፣ 
“የት ነበር ሚስዎንህን ያገለገልከው?”  
እስከዚህ ጊዜ፣ ያገለገሉበትን ሚስዎን  
ስም አንዳቸውም ለሌላው አላነሱም ነበር። 
ላንዶን የሚስዎኑን ስም መልስ ሲሰጥ፣  
በወጣቱ አይኖች ላይ እንባዎች መነጩ።  
ላንዶን ያገለገለው ሚስዎን ወጣቱ  
ከሚመለስበት ጋር አንድ ነው!

በቅርብ ለእኔ በመጣ ደብዳቤ፣  
የወጣቱን የመጨረሻ ቃለት ላንዶን ለእኔ  
አካፈለኝ፤ “የሰማይ አባት እንደሚባርከኝ 
እምነት ነበረኝ፣ ነገር ግን ከእራሴ ሚስዎን  
ሰው እንዲረዳኝ ይልካል ብዬ በፍፁም  
አላሰብኩም። ሁሉም መልካም እንደሚሆን 
አሁን አውቄአለሁ።” 2 የቀና ልብ ትሁት 
ጸሎት ተሰማ እና ተመለሰ።

ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ በህይወታችን 
ፈተናዎች ይኖሩብናል፤ መከራዎች እና 

አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይኖሩብናል። ወደ 
ቤተመቅደስ ስንሄድ፣ እዚያ የምንፈፅማቸውን 
ቃል ኪዳኖች ስናስታውስ፣ እነዚያን ፈተናዎች 
ለማለፍ እና መከራዎችን ለመቋቋም በተሻለ 
ሁኔታ እንችላለን። በቤተመቅደስ ሰላም 
ማግኘት እንችላለን።

የቤተመቅደስ በረከቶች ዋጋቸው  
ሊገመት አይችልም። በህይወቴ ሁል ቀን 
አመስጋኝ ከሆንኩበት አንዱ ውድ ሚስቴ፣ 
ፍራንሲስ፣ እና እኔ በቅዱሱ መሰዊያ  
ላይ ተንበርክከን ለዘለአለም የሚያስረንን  
ቃልኪዳን ስንገባ የተቀበልነው ነው። እርሷ 
እና እኔ እንደገና አንድ ላይ እንደምንሆን 
ባለኝ እውቀት ከማገኘው ሰላም እና መፅናናት 
የበለጠ ውድ በረከት ለእኔ የለም።

ቤተመቅደስ የማምለክ መንፈስ እንዲኖረን፣ 
 ለእርሱ ትእዛዛት ታዛዥ እንድንሆን፣ እና  
የጌታችንን እና የአዳኛችንን፣ የኢየሱስ  
ክርስቶስን መንገድ በጥንቃቄ እንድንከተል 
የሰማይ አባታችን ይባርከን። እርሱ ቤዛችን  
እንደሆነ እመሰክራለሁ። እርሱ የእግዚአብሔር  
ልጅ ነው። እርሱ በዚያ በፋሲካ ማለዳ  
ከመቃብር የመጣው ነው፣ ለእግዚአብሔር  
ልጆች በሙሉ የዘለአለም ህይወት ስጦታን  
አምጥቷል። በዚህ በሚያምር ቀን፣ ያንን  
የክንውን ክስተት ስናከብር፣ ለሰጠን ታላቅ እና 
ድንቅ ስጦታው የምስጋና ፀሎት እናቅርብ።  
ይሄ ይሆን ዘንድ፣ በቅዱስ ስሙ እፀልያለሁ፣ 
አሜን።

ማስታወሻዎች
1. ዮሀንስ 14፧27።
2. ቶማስ ኤስ ሞንሰን ያላቸው ደብዳቤዎች።

የጊዜአችን ትምህርቶች

ከግምቦት 2015 (እ.አ.አ) እስከ ጥቅምት 2015 (እ.አ.አ)፣በአራተኛው እሁድ የመልከፀዴቅ 

ክህነትና የሴቶች መረዳጃ ማህበር ትምህርቶች ከሚያዝያ 2015 (እ.አ.አ) አጠቃላይ ጉባኤ 

ከተሰጠው አንድ ወይም ብዙ ንግግሮች ውስጥ መዘጋጀት አለባቸው በጥቅምት 2015 (እ.አ.አ) 

ውስጥ፣ ንግግሮች ከሚያዝያው 2015 (እ.አ.አ) ወይም ከጥቅምቱ 2015 (እ.አ.አ) አጠቃላይ 

ጉባኤ ውስጥ መመረጥ ይችሉ ይሆናል። የካስማና የአውራጃ ፕሬዘደንቶች በአካባቢያቸው 

ውስጥ የትኞቹን ንግግሮች መጠቀም እንዳለባቸው መምረጥ አለባቸው። ወይም ይህን ሀላፊነት 

ለኤጲስ ቆጶሶችና ለቅርንጫፍ ፕሬዝደንቶች ማስተላለፍ ይችሉ ይሆናል።

እነዚህ ንግግሮች (በብዙ ቋንቋዎች) በ conference.lds.org conference.lds.org 

ውስጥ ይገኛሉ።
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በ
ፋሲካ እሁድ በአለም ታሪክ ውስጥ 
በጣም ሲጠበቅ የነበረውንና ክብራዊ 
የሆነውን ክስተት እናከብራለን።

ሁሉንም የቀየረ ቀን ነው።
በዛን ቀን ሕይወቴ ተቀየረ።
ሕይወታችሁም ተቀየረ።
የሁሉም የእግዚአብሔር ልጆቸ እጣ ፈንታ 

ተቀየረ።
በዛን በተቀደሰ ቀን፣ ምርኮኛ አድርጎን 

የነበረውን የሃጢያትንና የሞትን ቀንበር በራሱ 
ላይ የወሰደው የሰው ዘር ሁሉ አዳኝ፣ እነዛን 
ቀንበሮች ሰባብሮ ነፃ አወጣን።

በተወደደው ቤዛችን መስዋዕትነት  
ምክንያት፣ ሞት መውጊያ የለውም፣  
ሲኦል ድል መንሻ የለውም። 1 ሰይጣን  
ዘላቂ ኃይል የለውም እናም እኛ “ኢየሱስ 
ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ሕያው ተስፋ . . . 
የወለደን” ነን። 2

በእውነትም፣ ሐዋርያው ጳውሎስ  
“እርስ በራሳች [ን] በዚህ ቃል [ለመጽናናት]” 
እንችላለን ያለው ትክክል ነበር። 3

የእግዚአብሔር ፀጋ
ብዙውን ጊዜ ስለ አዳኝ የሃጢያት  

ክፍያ እንናገራለን እናም ይህን ማድረግ 
ትክክል ነው።

የያዕቆብ ቃላት እንደሚሉት “የእርሱን 
ፍጹም እውቀት ለማወቅና፣ የትንሳኤንና  
የሚመጣው ዓለም እውቀትን ለማግኘት  
የክርስቶስን የኃጥያት ክፍያ ለምን  
አትናገሩም?” 4 ነገር ግን በሁሉም አጋጣሚ 

“ስለክርስቶስ ስንናገር፣. . . በክርስቶስ  
ስንደሰት፣. . . ስለክርስቶስ ስንሰብክ  
እና ስለክርስቶስ ትንቢት ስንናገር” 5፣  
ለእግዚአብሔር ልጅ ዘላለማዊ መስዋዕትነት 
የክብር እና የምስጋና ስሜታችንን በፍፁም 
ማጣት የለብንም።

የአዳኝ የሃጢያት ክፍያ በትምህርታችን፣ 
በንግግራችን ወይም በልባችን ውስጥ ተራ 
መሆን አይችልም። ቅዱስ ነው፣ በዚህ “ታላቅ 
እና የመጨረሻ መስዋዕትነት” ነበር ኢየሱስ 
ክርስቶስ “በስሙ ለሚያምኑ ደህንነትን” 
ያመጣው። 6

እኛ ፍፁም ያልሆንን፣ ያልነፃን፣ ስህተት 
የምንሰራ እና በብዛት የማናመሰግን ብንሆንም 
የእግዚአብሔር ልጅ እኛን ለማዳን እራሱን 
ዝቅ ማድረጉን ሳስብ እደነቃለሁ። ውስን 
በሆነው አስተሳሰቤ የአዳኝን የሃጢያት ክፍያ 
ለመረዳት ሞክሬያለሁ እናም ያገኘሁት ብቸኛ 
መግለጫ እግዚአብሔር በጥልቅ፣ በፍፁም 
እና በዘለአለማዊ መንገድ እንደሚወደን 
ነው። “የክርስቶስን ፍቅር ሰፋቱና፣ ርዝመቱ 
ከፍታውም ጥልቀቱም” ምን ያህል እንደሆነ 
ለመገመት እራሱ አልጀምርም። 7

የዛ ፍቅር ኃይለኛ መገለጫ መጽሐፍ 
ቅዱስ በብዛት የእግዚአብሔር ፀጋ ብለው 
የሚጠሩት፣አሁን ከሚሳሳትና ውስን ከሆነው 
ማንነታችን “በእውነት እና ሁሉንም ነገሮች 
በማወቅ [እስከምንከበር] ድረስ፣ [የእውነት 
እና የብርሀንን]” ክብር ሰዎች ወደምንሆንበት 
የምናድግበት መለኮታዊ እርዳታና የጥንካሬ 
ስጦታ ነው። 8

ይህ የእግዚአብሔር ፀጋ በጣም  
ግሩም ነው። ነገር ግን ብዙውን ጊዜ  
በሰዎች በትክክል አልተረዳም። ይሁን  
እንጂ፣ በእርሱ ዘላለማዊ ቤተ- መንግስት  
ያዘጋጀልንን መውረስ ከፈለግን፣ ስለ  
እግዚአብሔር ፀጋ ማወቅ አለብን። 9

ስለሆነም ስለ ፀጋ መናገር እወዳለው። 
በተለይ በመጀመሪያ ፀጋ የሰማይን  
ደጃፎችእንዴት እንደሚከፍት እና  
በመቀጠል የሰማይን መስኮቶች እንዴት 
እንደሚከፍት። 
አንደኛ፥ ፀጋ የሰማይን ደጃፎች ይከፍታል

ምክንያቱም ሁላችንም “ሃጢያትን  
ሰርተናልና የእግዚአብሔርም ክብር  
ጎድሎናል፣” 10 እናም ምክንያቱም “ንፁ 
ያልሆነ ማንኛውም ነገር ወደ እግዚአብሔር 
መንግስት ሊገባ ስለማይችል” 11 ወደ  
እግዚአብሔር መገኛለመመለስ ሁላችንም  
ብቁ አይደለንም።

ምንም እንኳን እግዚአብሔርን  
በሙሉ ነፍሳችን ብናገለግለውም፣ በቂ  
አይደለም፤ምክንያቱም “የማንጠቅም  
ባሪያዎች” ስለምንሆን። 12 ወደ ሰማይ  
መሄጃ መንገድን ማግኘት አንችልም፤  
በራሳችን የማሸነፍ ኃይሉ የሌለን የፍትህ  
ጥያቄ እንደ እንቅፋት ከፊታችን ይቆማል።

ነገር ግን ሁሉም አልጠፋም።
የእግዚአብሔር ፀጋ የእኛ ታላቅ እና 

ዘላለማዊ ተስፋ ነው።
በኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት አማካኝነት 

የምህረት ዕቅድ የፍትህን ጥያቄ አሟልቷል፣ 13 
“እንዲሁም ለሰዎች በንስሃ እምነት ይኖራቸው 
ዘንድ መፍትሄ [አምጥቷል]”። 14

ሃጢያቶቻችን እንደ ደምም ቢቀሉ፣ እንደ 
ባዘቶ ይጠራሉ። 15 ምክንያቱም አዳኛችን 
“ራሱን ለሁሉም ቤዛ ስለሰጠ፣” 16 ወደ 
ዘላለማዊው መንግስቱ መግቢያ ለሁላችንም 
ተሰጥቶናል። 17

ደጃፉ ተከፍቷል!
ነገር ግን የእግዚአብሔር ፀጋ ወደ ከዚ 

ቀደማችን ንፅህና ቦታችን አይመልሰንም። 
ደህንነት ስህተቶቻችንን እና ሃጢያቶቻችንን 
ማጥፋት ብቻ ማለት ከሆነ፣ ደህንነት ኃያል 
እንደመሆኑ በራሱ የአባትን ለእኛ ያለውን 

የፀጋ ስጦታ
ዛሬና ለዘላለም የእግዚአብሔር ፀጋ ልባቸው ለተሰበረው እና መንፈሳቸው  
ለተዋረደው ሁሉ ይገኛል።

በፕሬዘደንት ዲየተር ኤፍ. ኡክዶርፍ
የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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መሰረታዊ ግብ አያሳካም። አላማው  
ከፍተኛ ነው፥ ወንድና ሴት ልጆቹ እንደ  
እርሱ እንዲሆኑ ይፈልጋል።

ከእግዚአብሔር የፀጋ ስጦታ ጋር  
የደቀመዝሙርነት መንገድ ወደ ላይ እንጂ  
ወደ ኋላ አይመራም።

መረዳት ወደማንችለው ከፍታ ይመራናል! 
በምንወዳቸው ሰዎች ተከብበን፣ “የእርሱን 
ሙላት እና ክብር” ወደምንቀበልበት ወደ 
ሰማይ አባታችን የሰለስቲያል መንግስት ክብር 
ይመራናል። 18 ሁሉም ነገሮች የእኛ ይሆናሉ፣ 
እኛም የክርስቶስ እንሆናለን። 19 በእርግጥም፣ 
አብ ያለው በሙሉ ለእኛ ይሰጠናል። 20

ይህን ክብር ለመውረስ፣ ከተከፈተ  
ደጃፍ የበለጠ ያስፈልገናል፤ በዚህ  
ደጃፍ መግባት ያለብን በተቀየረ ልብ፣ 
እንዲሁም ቅያሬው አስገራሚ ሆኖ በቅዱሳት 
መጻሕፍት ውስጥ“በድጋሚ መወለድ፤ 
አዎን ከእግዚአብሔር በመወለድ፣ ከስጋዊና 
ከወደቅንበት ሁኔታ፣ ወደ ፃድቁ መንገድ 
በእግዚአብሔር በመፈወስ፣ የእርሱም ወንድና 
ሴት ልጆች የመሆን”21እንደሆነ በሚገልጹበት 
አይነት መቀየር ነው። 21

ሁለተኛ፥ ፀጋ የሰማይን መስኮቶች ይከፍታል
የእግዚአብሔር ፀጋ ሌላኛው መሰረታዊ  

ነገር፣ እግዚአብሔር የኃይልና ጥንካሬ  
በረከቶችን የሚያፈስበት፣ የማንደርስባቸውን  
ነገሮች እንድናሳካ የሚረዳበት የሰማይ 
መስኮቶች መከፈት ነው። በእግዚአብሔር 
አስደናቂ ፀጋ ነው ልጆቹ የአታላዩን አደገኛና 
የተሰወሩ ፈተናዎችን ማሸነፍ የሚችሉት፣ 
ከሃጢያት በላይ የሚነሱት እና በክርስቶስ 
ፍፁም የሚሆኑት። 22

ሁላችንም ድክመቶች ቢኖሩንም፣ ማሸነፍ 
እንችላለን። በእርግጥ፣ እራሳችንን ትሁት 
ካደረግን እና እምነት ካለን፣ ደካማ ነገሮቻችን 
ጠንካራ የሚሆኑልን በእግዚአብሔር ፀጋ 
ነው። 23

በሕይወታችን ሙሉ የእግዚአብሔር  
ፀጋ ችሎታዎቻችንን የሚያጎላ እና  
ሕይወታችንን የሚባርክ ጊዜያዊ በረከቶችን 
እና መንፈሳዊ ስጦታዎችን ይሰጠናል።  
ፀጋው ያጠራናል። ፀጋው የተሻለ እራሳችንን 
እንድንሆን ይረዳናል።

ማን ብቁ መሆን ይችላል?
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የክርስቶስን ወደ 

ፈሪሳዊውስምኦንቤት ጉብኝት እናነባለን።
በውጪ ገፅታው፣ ስምኦን መልካም 

እና ፃደቅ ሰው ይመስላል። በተደጋጋሚ 
የኃይማኖት ግዴታውን ያከናውናል። ማለትም 
ህግን ጠብቋል፣ አስራቱነ ከፍሏለ፣ ሰንበትን 
ቀድሷል፣ ሁሌም ፀልይዋል እናም ወደ 
ቤተክርስቲያን ሄዷል።

ነገር ግን ኢየሱስ ከስምኦን ጋር በነበረበት 
ጊዜ፣ አንዲት ሴት ቀረበች፣ የአዳኙን  
እግር በእንባዋ አጠበችው እናም እግሮቹን 
በመልካም ዘይት ቀባችው።

ይህቺ ሴት ሃጢያተኛ እንደሆነች  
ስለሚያውቅ ስምኦን በዚህ አይነት የአምልኮ 
ትዕይንት አልተደሰተም ነበር። ስምኦን ይህንን 
ኢየሱስ ካላወቀ ነብይ አይደለም፣ ባይሆን ኖሮ 
ሴቷ እንድትዳስሰው አይፈቅድላትም ነበር 
ብሎ አሰበ።

ሃሳቡን በመገንዘብ፣ ኢየሱስ ወደ ስምኦን 
ዞሮ ጥያቄ ጠየቀው። “አንድ አበዳሪ ሁለት 
ተበዳሪዎች ነበሩት”አለው። “በአንዱ አምስት 
መቶ ዲናር ነበረበት በሁለተኛውም አምሳ። 

የሚከፍሉትም ቢያጡ ለሁለቱም  
ተወላቸው። እንግዲህ ከእነርሱ አብልጦ 
የሚወደው ማነኛው ነው?”

ስምኦን ብዙ የተተወለተ ሰው ነው  
ብሎ መለሰ።

 ከዛ ኢየሱስ ኃይለኛ ትምህርት አስተማረ፤ 
“ይህችን ሴት ታያለህን . . . እጅግ ወዳለችና 
ብዙ ያለው ኃጢያትዋ ተሰርዮላታል፤ ጥቂት 
ግን የሚሰረይለት ጥቂት ይወዳል።” 24

ከእነዚህ ሁለት ሰዎች ብዙውን ጊዜ 
የትኛው ነን?

እንደ ስምኦን ነን? በራሳችን ፃድቅነት 
ተማምነን በመልካም ስራችን ደፋርና  
የተመቸን ነን? የእኛን ደረጃዎች ከማይጠብቁት 
ጋር ምናልባት ትንሽ ትዕግስተኛ አይደለንምን? 
ተግባራችን በልማድ እንዲመራ የምንፈቅድ፣ 
አንድን ነገር ሳናስብ የምናደርግ፣  
ስብሰባዎቻችንን የምንካፈል፣ በወንጌል 
ትምህርት ክፍል የምናዛጋ እና በቅዱስ ቁርባን 
አገልግሎት ወቅት ስልካችንን የምንነካካ ነን?

ወይም በሃጢያት ምክንያት ሙሉ በሙሉ 
እና ተስፋ በማጣት መጥፋቷን እንዳሰበችው 
እንደዚህች አይነት ሴት ነን?

እጅግ እንወዳለን?
ለሰማይ አባታችን ያለንን እዳ እንረዳዋለን 

እናም በሙሉ ነፍሳችን ለእግዚአብሔር ፀጋ 
እንማፀናለን?

ለመፀለይ ስንንበረከክ፣ የሰራናቸውን 
የፅድቅ ስራዎች ለማስታወስ ወይም  
ስህተቶቻችንን ለመናዘዝ፣ የእግዚአብሔርን 
ምህረት ለመለመን እና ለድንቁ የቤዛነት  
ዕቅድ የምስጋና እንባ ለማፍሰስ ነውን? 25

ደህንነት በታዛዥነት አማካኝነት  
ሊመጣ አይችልም፤ በእግዚአብሔር  
ልጅ ደም ነው የተገዛው። 26 መልካም  
ስራችንን በደህንነት መለወጥ እንደምንችል 
ማሰቡ ልክ የአውሮፕላን ቲኬት ገዝተን  
አውሮፕላኑን የራሳችን እንዳደረግነው  
ማሰብ ማለት ነው። ወይም ለቤታችን  
የቤት ክራይ ከከፈልን በኋላ መላ የመሬትን 

ፕላኔት የራሳችን ማድረግ እንዳደረግን ማሰብ 
ማለት ነው።

ታዲያ ለምንድን ነው የምንታዘዘው?
ፀጋ የእግዚአብሔር ስጦታ ከሆነ፣  

ታዲያ ለምንድን ነው ለእግዚአብሔር  
ትዕዛዛት መታዘዘ ጠቃሚ የሚሆነው?  
ከእግዚአብሔር ትዕዛዛት ጋር ለምን  
እንጨነቃለን- ወይም ያንን አስበን ለምንድን 
ነው ንስሃ የምንገባው? ታዲያ ለምንድን  
ነው ሃጢያተኞች እንደሆንን ተቀብለን  
እግዚአብሔር እንዲያድነን የማናደርገው?

ወይም ጥያቄውን በጳውሎስ ቃሎች  
ለማስቀመጥ፣ “ፀጋ እንዲበዛ በኃጢያት  
ፀንተን እንኑር?” የጳውሎስ መልስ ቀላል 
ነበር፥ “አይደለም።” 27

ወንድሞች እና እህቶች ለእርሱ ባለን  
ፍቅር የተነሳ የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት 
እንታዘዛለን!

በሙሉ ልባችንና አስተሳሰባችን  
የእግዚአብሔርን የፀጋ ስጦታ ለመረዳት  
መጣር የሰማይ አባታችንን በየዋህነትና  
በምስጋና እንድንወደውና እንድንታዘዘው 
የበለጠ ምክንያት ይሰጠናል።  
የደቀመዛሙርትነትን መንገድ ስንጓዝ፣ 
ያጠራናል፣ ያሻሽለናል፣ የበለጠ እንደ እርሱ 
እንድንሆን ይረዳናል እና ወደ እርሱ መገኛ 
ይመራናል። “የጌታ [የእግዚአብሔራችን] 
መንፈስ” የዚህን አይነት ለውጥ ያመጣል። 
“ታላቅ ለውጥ በልባችን. . . . ከእንግዲህ  
ኃጢያት ለመፈፀም ምንም ፍላጎት የለንም፣ 
ነገር ግን ያለማቋረጥ መልካምን መስራት 
እንጂ።” 28

ስለሆነም፣ ለእግዚአብሔር  
ትዕዛዛት የእኛ መታዘዝ፣ለእግዚአብሔር 
መልካምነትበማያልቀው የፍቅርና የምስጋና 
የተፈጥሮ ውጤት አማካኝነት ይመጣል። የዚህ 
አይነቱ እውነተኛ ፍቅርና ምስጋና ታዕምራት 
ባለው መልኩ ስራችንን ከእግዚአብሔር ፀጋ 
ጋር ያዋህደዋል። መልካምነት ያለማቋረጥ 
ሁሌም በሃሳባችን ውስጥ ይኖራል እናም  
ድፍረታችን በእግዚአብሔር ፊት 
ይጠነክራል። 29

ውድ ወንድሞችና እህቶች፣ ወንጌልን 
በታማኝነት መኖር ቀንበር አይደለም። 
አስደሳች ተግባር—የዘላለምን ታላቅ ክብር 
የመውረስ ዝግጅት ነው። የሰማይ አባታችንን 
ለመታዘዝ እንሻለን ምክንያቱም መንፈሶቻችን 
ለመንፈሳዊ ነገሮች የበለጠ ምላሽ የሚሰጡ 
ይሆናሉና። ከዚህ በፊት የማናስባቸውን ነገሮች 
እንረዳለን። የአባትን ፈቃድ ስናደርግ ብሩህነት 
እና መረዳት ወደ እኛ ይመጣል። 30

ፀጋ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እናም  
ለእያንዳንዱ የእግዚአብሔር ትዕዛዞች  
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የመታዘዝ ፍላጎታችን ይህን ቅዱስ ስጦታ 
እንደምንቀበል ለሰማይ አባታችን  
የምናሳውቅበት መንገድ ነው።

ማድረግ የምንችለው ሁሉ
ነብዩ ኔፊ የሚከተለውን ሲያውጅ  

ስለእግዚአብሔርን ፀጋ እንድንረዳው  
ጠቃሚ አስተዋፅኦ አበረከተ፥ “ልጆቻችንን 
እናም ደግሞ ወንድሞቻችንን ለማሳመን 
በትጋት እንፅፋለን፣ በክርስቶስ እንዲያምኑና 
ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ የምንችለውን  
ካደረግን በኋላ፤ በፀጋው እንደዳንን 
አወቀናልና።” 31

ይሁን እንጂ፣ አንዳንድ ጊዜ “የምንችለውን  
ካደረግን በኋላ” የሚለውን ሐረግ በተሳሳተ 
መንገድ እተረጉመው ይሆን ብዬ አስባለው። 
“በኋላ” የሚለው ቃል “ምክንያቱም”  
ከሚለው ጋር አንድ አይነት የትርጉም  
ፍቺ እንደሌለው መረዳት አለብን።

ማድረግ በምንችላቸው ነገሮች ሁሉ  
“ምክንያት” አንድንም። ማድረግ  
የምንችላቸውን ነገሮች በሙሉ ማንኛችንም 
አድርገናልን? ሁሉንም ሙከራዎች  
እስከምናሟጥጥ ድረስ እግዚአብሔር  
በሕይወታችን ውስጥ በሚያድን ፀጋው  
ጣልቃ ለመግባት ይጠብቀናልን?

ብዙ ሰዎች በተደጋጋሚ ከእነሱ  
የሚጠበቀውን ማድረግ ባለመቻላቸው  
ምክንያት ተስፋ መቁረጥ ይሰማቸዋል።  
ከልምዳቸው “መንፈስ ተዘጋጅታለች  
ስጋ ግን ደካማ ነው።” 32 “ነፍሴም በክፋቴ 
ተነሳ ታዝናለች” 33 በማለት ከኔፊ ጋር ድምፃቸ�
ውን ከፍ በማድረግ ያውጃሉ።

የአዳኙ ፀጋ ሃጢያትን እንድናሸንፍ  
እንደሚፈቅድልንና እንደሚያስችለን ኔፊ  
እንዳወቀ እርግጠኛ ነኝ። 34 ለዚህ ነው ኔፊ  
ልጆቹንና ወንድሞቹን “በክርስቶስ  
እንዲያምኑና ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ”  
ለማሳመን ጠንክሮ የሰራው። 35

መጨረሻ ላይ ያንን ነው ማድረግ  
የምንችለው! እናም በሟች ሕይወታችን  
ውስጥ ያ ነው ስራችን!

ፀጋ ለሁሉም ይገኛል
እስከዚያ የፋሲካ ጠዋት ድረስ አዳኙ  

ለእኛ ያደረገውን ነገር ሳስብ፣ ድምፄን ከፍ 
አድርጌ ለታላቁ ለእግዚአብሔር እና ለልጁ 
ለኢየሱስ ክርስቶስ የምስጋና ጩኸቴን ማሰማት 
እፈልጋለው!

የሰማይ መዝጊያዎች ክፍት ናቸው!
የሰማይ መስኮቶች ክፍት ናቸው!
ዛሬና ለዘላለም የእግዚአብሔር ፀጋ ልባቸው 

ለተሰበረው እና መንፈሳቸው ለተዋረደው 
ሁሉ ይገኛል። 36 ኢየሱስ ክርስቶስ ሟች 
ለሆነ አዕምሮዎች ለመረዳት ወደሚያዳግት 
ከፍታ ቦታዎች እንድንወጣ መንገዱን ንፁ 
አድርጎልናል። 37

በአዲስ አይኖች እና ልብ የአዳኝን የሃጢያት  
ክፍያ መስዋዕትነት ዘላለማዊ አስፈላጊነትን  
እንድናይ እፀልያለሁ። ለእግዚአብሔር ያለንን 
ፍቅር እና ለእግዚአብሔር ዘላለማዊ የፀጋ ስጦት  
ትዕዛዛቱን በመጠበቅ እና በደስታ “በአዲስ 
ሕይወት በመመላለስ” 38 ምስጋናችንን  
እንድናሳይ እፀልያለሁ ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ 
በመምህራችን እና በቤዛችን ቅዱስ ስም፣ 
አሜን።

ማስታወሻዎች
1. 1 ቆሮንጦስ 15፥55፤ ሞዛያ 16፥8 ተመልከቱ።
2. 1 ጴጥሮስ 1፥3፤ አትኩሮት ተጨምሮበታል።
3. 1 ተሰሎንቄ 4፥18፤ እንዲሁም ቁጥሮችን 13–17 

ተመልከቱ።
4. ያዕቆብ 4፥12
5. 2 ኔፊ 25፥26
6. አልማ 34፥10፣15
7. ኤፌሶን 3፥18–19
8. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 93፥28
9. በእውነትም “ትትንሽ ልጆች [ነን]፣ እናም  

አብ  በእጆቹ ምን አይነት ታላቅ በረከቶች  
እንዳለው እና [እኛ] እንዳዘጋጀ ገና [አልገባንም]”  
(ት እና ቃ 78፥17) 

10. ሮሜ 3:23.
11. 1 ኔፊ 15:34; ደግሞም 1 ኔፊ 10:21; ሙሴ 6:57 

ተመልከቱ።
12. ሞዛያ 2:21
13. አልማ 42፥15 ተመልከቱ።
14. አልማ 34፧15።
15. ኢሳይያስ 1:18 ተመልከቱ
16. 1 ጢማቴዎስ 2:6
17. 2 ጴጥሮስ 1:11 ተመልከቱ
18. ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 76፥56
19. ትምህርት እና ቃል ኪዳን 76፥59 ተመልከቱ።
20. ትምህርት እና ቃል ኪዳን 84፥38 ተመልከቱ።
21. ሞዛያ 27፥25
22. ሞሮኒ 10፧32
23. ኤተር 12:27ተመልከቱ
24. ሉቃስ 7:36–50ተመልከቱ; ትኩረቶች ተጨምረዋል።
25. ስለፈራሲያን እና ቀራጭ ክርስቶስ የተናገረው 

ተረት ይህን ነጥብ በግልጽ ያሳያል (ሉቃስ 18:9–14 
ተመልከቱ)።

26. ስራ 20:28 ተመልከቱ
27. ሮሜ 6:1–2
28. ሞዛያ 5:2.
29. ትምህርት እና ቃል ኪዳን 121፥45 ተመልከቱ።
30. ዮሐንስ 7፥17–17 ተመልከቱ።
31. 2 ኔፊ 25:23፣ ትኩረቶች ተጨምረዋል
32. ማቴዎስ 26:41፤ ደግሞም ሮሜ 7:19 ተመልከቱ
33. 2 ኔፊ 4፧17
34. 2 ኔፊ 4:19–35፤ አልማ 34:31 ተመልከቱ
35. 2 ኔፊ 25፥26
36. 3 ኔፊ 9፥19 ተመልከቱ
37. 1 ቆሮንጦስ 2፥14 ተመልከቱ። 
38. ሮሜ 6:4

በ© 2015 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, May 2015. Amharic. 12585 506 ትርጉም


