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ቤተሰቦችን ለዘለአለም የሚያስር የክህነት ኃይል ከእግዚአብሔር 
ታላቅ ስጦታዎች መሃል አንዱ ነው። የደህንነትን ዕቅድ 
የሚረዳ እያንዳዱ ሰው ለዛ ዘለቄታ ላለው በረከት ይጓጓል። 

ቡራኬ በተደረገባቸው የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ 
ክርስቲያን ቤተ-መቅደሶች በሚከናወነው በሕትመት ስነ-ስርዓት ውስጥ 
ብቻ ቤተሰቦች ለዘለአለም በአንድ ላይ እንደሚታሰሩ እግዚአብሔር 
ቃል-ኪዳን ይሰጣል።

ይህንን እውን የሚያደርጉት የክህነት ቁልፎች ወደ ምድር በነብዩ 
ኤሊያስ ለጆሴፍ ስሚዝ በከርትላንድ ቤተ-መቅደስ ውስጥ በዳግም 
ተመልሰዋል። በኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን 
ውስጥ በሕይወት ባሉ ነብያቶች በኩል እነዚያ የክህነት ቁልፎች በማይሰ 
በር መስመር እየተላለፉ ይገኛሉ።

አዳኙ በምድራዊ አገልግሎቱ ውስጥ ቤተሰብን ስለሚያስር  
ኃይል የሐዋርያቶች አለቃ ለሆነው ለጴጥርስ በሰጠው ቃሎች ውስጥ 
እንደዚህ ሲል ተናገረ፣ “እውነት እላችኋለሁ፣ በምድር የምታስሩት  
ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ 
የተፈታ ይሆናል” (ማቴዎስ 18፥18)።

በሰሌስቲያል ቤተ-መንግስት ውስጥ ብቻ ነው ለዘለአለም እንደቤተሰ 
ቦች ለመኖር የምንችለው። እዛ በሰማይ አባታችን እና በአዳኙ  
ፊት እንደቤተሰቦች መሆን እንችላለን። ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እንደዚህ 
አይነት አስደናቂ ልምድን በትምህርት እና ቃል-ኪዳኖች ውስጥ 
ገለጿል፥

“አዳኛችን በሚገለጥበት ጊዜ እርሱ እንዳለ እናየዋለን። እርሱም እንደ 
እኛው ሰው እንደሆነም እናያለን።

“እና በዚህ በመካከላችን የሚገኘው ማህበራዊ ግንኙነት፣ አሁን 
የማናገኘውን ነገር ግን ዘለአለማዊ ክብር ተጨምሮበት፣ በዚያም እናገኘ 
ዋለን።” ት እና ቃ 130፥1–2)።

ይህ ጥቅስ በቤተሰባችን ውስጥ ባለን ግንኙነት በሙሉ ልብ ለሰማይ 
ስነ-ስርዓት እንድናልም ሀሳብ ይሰጣል። በሕይወት ላሉ እና ለሞቱ 
የቤተሰብ አባሎቻችን በሰማይ የሚያስረንን የክህነት ስነ-ስርዓቶች ለእነሱ 
ለመስጠት የተቻለንን ሁሉ ለማድረግ መጨነቅ እንችላለን።

ብዙዎቻችሁ፣ ማለትም ወጣት እና አዛውንት፣ ያንን እያደረጋችሁ 
ነው። እናንተን በአንድ ላይ የሚያትማችሁን ስነ-ስርዓቶችን ገና ያልተቀ 
በሉትን የቅድመ አያታችሁን ስሞች ፈልጋችኋል።

ሁላችሁም ማለት ይቻላል በክህነት ኃይል በቤተሰቦች ውስጥ 
ያልታተሙ በሕይወት ያሉ ቤተ ዘመዶች አሏቹ። ብዙዎችም የክህነት 
ስነ-ስርዓቶችን የተቀበሉ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር የገቡትን ቃል- 
ኪዳኖች እየጠበቁ ያልሆኑ በሕይወት ያሉ ቤተ ዘመዶች አሏቸው። ለእነዛ 
ቤተ ዘመዶች ሁሉ በእምነት እርዳታ ለማቅረብ እንድትችሉ እግዚአ 
ብሔር ይባርካችኋል። ጌታ ሌሎችን ወደ እርሱ ለማምጣት ለሚሄዱት 
ለደቀ መዝሙሮቹ የሚገባው ቃል-ኪዳን አላችሁ፥

“እናም ማንም ቢቀበላችሁ፣ እዚያ እኔም እገኛለሁ፣ ከፊታችሁ 
ቀድሜ እጓዛለሁና። በቀኛችሁ እና በግራችሁ እሆናለሁ፣ እናም መንፈ 
ሴም በልቦቻችሁ ውስጥ ይገኛል፣ እናም መላእክቶቼም እንዲያዝሏችሁ 
ይከብቧችኋል።” ት እና ቃ 84፥88)።

በቢሮዬ መስኮት ሁል ቀን ሙሽሪቶች እና ሙሽራዎች በሚያምሩ 
አበባዎች እና ፏፏቴዎች መሃል ፎቶ ሲነሱ አያለሁ። ፎቶ አንሺዎች 
የጋብቻ ፎቶ እስከሚያነሱ ድረስ ብዙውን ጊዜ ሙሽራው የሱን ሙሽሪት 
ለተወሰነ ደረጃ እየተንገዳገደ በክንዶቹ ይሸከማል። ያንን ባየሁበት ሰአት 
ሁሉ፣ —አንዳንድ ጊዜ ከጋብቻቸው ቀን አጭር ጊዜ በኋላ ሕይወት 
ከባድ ሲሆን በተለያየ መንገድ— እርስ በራሳቸው መሸካከም የነበረባ 
ቸውን የማቃቸውን ጥንዶችን አስባለው። ስራ ሊጠፋ ይችላል። ልጆች 
ከታላቅ ችግሮች ጋር ሊወለዱ ይችላሉ። ሕመም ሊመጣ ይችላል። 
እናም ከዛ —ቀላል በነበረበት ጊዜ— ሌሎች ለእኛ እንዲያደርጉልን 
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ቤተሰቦች ለዘለአለም 
በአንድ ላይ መሆን ይችላሉ

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 
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የምንፈልገውን ለሌሎች የማድረግ ልምዶች በውስጣችን አለ ብለን 
ከምናስበው የበለጠ ሲወስድብን ጀግኖች ያደርገናል።

ወደ እግዚአብሔር መገኛ ይዘን መሄድ የምንችለው አይነት ግንኙነት 
ለቤተሰቦቻችን መለገስ ይኖርብናል ። ጥቃት ላለማድረስ ወይም ተጠቂ 
ላለመሆን መጣር ይኖርብናል። በፍጥነት እና ሙሉ በሙሉ ይቅር 
ለማለት መወሰን እንችላለን። የሌሎችን ደስታ ከራሳችን በበለጠ ሁኔታ 
ለመሻት መሞከር እንችላለን። በንግግራችን ደግ መሆን እንችላለን። 
እነዚህን ነገሮች ለማድረግ በምንጥርበት ጊዜ፣ መንፈስ ቅዱስን ወደ 
ቤተሰቦቻችን እና ወደ ሕይወታችን እንጋብዛለን።

ከእኔ ለእናንተ ማረጋገጫ የሚሆነው፣ በጌታ እረዳታ እና ንስሃ 
በሚገቡ ልቦች በዚህ ሕይወት ውስጥ ለዘለአለም እንዲኖረን የምንፈል 
ገውን አይነት ሕይወት ገፅታ ለመመልከት እንችላለን። የሰማይ አባት 
ይወደናል። ወደ እርሱ እንድንመለስ ይፈልጋል። አዳኙ፣ በሃጥያት ክፍያ 
ኃይሉ አማካኝነት፣ ቅዱስ ቤተ-መቅደስ ውስጥ መግባት እንድንችል 
የሚያስፈልገንን የልባችን ውስጥ መለወጫን፣ ከዛ በኋላ መጠበቅ የምን 
ችለውን ቃል-ኪዳን መግቢያን፣ እና ከጊዜ በኋላም ለዘለአለም በሰለስ 
ቲያል ክብር ውስጥ —ዳግም በምንመለስበት ቤት— እንደ ቤተሰቦች 
የምንኖርበትን እውን አድርጎታል።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

የዘለአለም ቤተሰቦችን ትምህርት በምታካፍሉበት ጊዜ፣ ሽማግሌ 

ሪቻርድ ጂ ስካት የአስራሁለት ሐዋርያት ምልአተ ጉባኤ አባል ያሉትን ነገር 

አስቡ፥ “ሁል ጊዜ ቤተሰቦችን ለማጠንከር እሹ። ቤተሰቦች በቤተ-መቅደስ 

ውስጥ ከመታተም አስፈላጊነት ራእይ ጋር አስተምሩ። . . .የቤተ-መቅደስ 

ህትመት ስነ-ስርዓት ህልም ሲኖራችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቤተ-መንግስት 

በመሬት ላይ ለመገንባት ትረዳላችሁ” (“I Have Given You an 
Example፣”Liahona፣ ግንቦት 2014 (እ.አ.አ)፣ 34)። የምታስተም 

ሯቸውን ሰዎች ቤተ-መቅደስ ውስጥ የመታተምን ጥቅም ህልም እንዲያገኙ 

እንዴት ማስተማር ትችላላችሁ? ገና ያልታተሙትን ሰዎች ለዛ ስነ-ስርዓት 

መውሰድ የሚያስችሉትን ደረጃዎች ለመወያየት ጋብዙ። የታተሙትን 

ሰዎች የዘለአለም ቤተሰብ ህልማቸውን እንዴት መጠበቅ እንደሚችሉ እና 

የእርስ በእርሳቸው ግንኙነቶች ለማሻሻል እንዴት መስራት እንዳለባቸው 

ለመወያየት ጋብዙ።

ወጣቶች

ከቤተሰቦቼ ጋር ለዘለአለም ተሳስሬ
በሎራ በርተን

በሶስት አመቴ ለጉዲፈቻ ስወሰድ፣ ለጉዲፈቻ የሚወስዱኝ ቤተሰቦቼ 

የቤተክርስቲያን ስነ-ስርዓቴን 12 አመት ከሆነኝ በኋላ ለማድረግ 

ከተስማሙ ብቻ ወላጅ እናቴ ጉዲፈቻው እንዲፈፀም ፈቀደች። ምርጫውን 

በራሴ ለማድረግ ማደግ እንዳለብኝ አሰበች፣ ነገር ግን መጠበቁ በጣም  

ከባድ ነበር።

አዎ፣ ብዙ ጓደኞቼ ስምንት አመት ሲሆናቸው ሲጠመቁ ማየት ከባድ 

ነበር፣ ነገር ግን እንደውም የበለጠ ከባድ የነበረው ጉዲፈቻ ከወሰዱኝ 

ቤተሰቦቼ እና አምስት ታላላቅ ወንድም እና እህቶቼ ጋር አስራሁለት አመት 

እስኪሞላኝ ድረስ መታተም አለመቻሌን ማወቄ ነበር። እኔ ላይ የሆነ ነገር 

ተፈጥሮ ከእነሱ ጋር መታተም ላልችል እችላለሁ ብዬ ፈርቼ ነበር።

የ12ኛ አመት ልደቴ ሲቃረብ፣ ለጥምቀቴ እና ከቤተሰቤ ጋር መታ 

ተምን ማቀድ ጀመርን። ወላጆቼ የትኛው ቤተ-መቅደስ እንድንታተም 

እንድመርጥ ፈቀዱልኝ። የሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ ቤተ-መቅደስ በጣም  

ውብ እንደነበረ ሁሌ አስብ ነበር፣ ስለሆነም መላ ቤተሰቤ ለመታተም  

ወደ ካሊፎርኒያ በመኪና ለመሄድ ተስማሙ።

ከወላጆቼ እና ከእህት ወንድሞቼ ጋር የዘለአለም ቤተሰብ እስከምሆን 

ድረስ መጠበቅ አልቻልኩም። በህትመቴ ጊዜ፣ በቃሎች መግለፅ በሚከ 

ብድ ሁኔታ መንፈስ ቅዱስ በጠነከረ ሁኔታ ተሰምቶኝ ነበር። አሁን በመጨ 

ረሻ ከቤተሰቤ ጋር በመታተሜ፣ አሁን ለዘለአለም ከእነሱ ጋር መተሳሰሬን 

በማወቄ የጭነቀት ስሜቴ በመፅናናት እና በሰላም ተተክቷል።

ደራሲዋ በዩታ፣ ዩኤስኤ ነው የምትኖረው።

ልጆች

ወደ ቤተ-መቅደስ መመልከት

ፕሬዘደንት አይሪንግ በክህነት ምክንያት ወደ ቤተ-መቅደስ ሄደን 

ከቤተሰባችን ጋር ለዘለአለም በአንድ ላይ ለመታተም እድሉ አንዳለን 

አስረዱ። የምትወዱትን ቤተ-መቅደስ ሳሉ ወይም ፎቶውን አግኙ እና ሁል 

ቀን ማየት በምትችሉበት ቦታ አስቀምጡት። የሆነ ቀን ወደ ቤተ-መቅደስ 

ለመሄድ እንዴት እንደምትዘጋጁ ዝርዝር አውጡ።

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) First Presidency 
Message, June 2015. Ahmaric. 12586 506 ትርጉም
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ተከታታይ በሆነው የቤት ለቤት መልእክት ይሄ 
የአዳኝን ባህሪያት የያዘው ክፍል ነው።

“

አንጀትህም ለሁሉም ሰው እና ለእምነት 
ቤተ ሰዎች በልግስና ይሞላ፣ እና ምግባረ 

በጎነትም ሳያቋርጥ አስተሳሰብህን ያሳምር፤ 
ከዚያም ልበ ሙሉነትህ በእግዚአብሔር 
ፊት እየጠነከረ ይሄዳል፤ እና የክህነት 

ትምህርትም በነፍስህ ላይ እንደ ሰማይ ጠል 
ትንጠባጠብልሀለች።”(ት እና ቃ 121፥45)።

መልካምነት ምንድን ነው? ፕሬዘደንት 
ጀምስ ኢ ፋውስት [1920–2007 (እ.አ.አ)] 
እንደዚህ አሉ፥ “መልካምነት በሙሉ ትር 
ጉሙ ስነ-ምግባራችንን ለመቅረፅ የሚረዳ 
የፅድቅን ባህሪያት ሁሉ ያጠቃልላል።” 1ፕሬ 
ዘደንት ጎረርደን ቢ ሒንክሊ [1910–2008 
(እ.አ.አ)] እንደዚህ በማለት ጨመሩ፥ 
“የእግዚአብሔር ፍቅር የሁሉም ጥሩነት፣ 
የሁሉም መልካምነት፣ የሁሉም የስነ-ምግባር 
ጥንካሬ ስር ነው።” 2

በሴቶች እና በመልካምነት መሃል ስላለው 
ግንኙነትም፣ የአስራሁለት ሐዋርያት ምል 
አተ ጉባኤ አባል ሽማግሌ ዲ ታድ ክርስቶፈ 
ርሰን እንደዚህ አሉ፥ “ሴቶች ከራሳቸው ጋር 
የተወሰነ መልካምነት፣ እንዲሁም በግን 
ኙነትና በባህል ውስጥ እምነት፣ ድፍረት፣ 
ሩህሩህነት እና ብልጽግና አይነት ውጤታዎ 
ችን የሚያመጡበት፣ መለኮታዊ ስጦታ ወደ 
አለም ይዘው ይመጣሉ። . . .

የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ባህሪ፥ 
መልካምነት

“እህቶች፣ ከግንኙነቶቻችሁ ሁሉ፣ 
የስነ-ምግባራችሁ ኃይል ምንጭ ከሆነው 
ከሰማይ አባታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ያላ 
ችሁን ግንኙነት ነው በሕይወታችሁ ውስጥ 
ቅድሚያ መስጠት የሚገባችሁ። የኢየሱስ 
ኃይል ለአባቱ ፈቃድ ባለው ብቸኛ ፍቅር 
አማካኝነት እንደመጣ አስታውሱ። . . . 
የአብ እና የወልድ እንደዛ አይነት ደቀመዝ 
ሙር ለመሆን ጣሩ፣ እና ተፅኖአችሁ መቼም 
አይደበዝዝም።” 3

ተጨማሪ ጥቅሶች
መዝሙረ ዳዊት 24፥3–5፤ ፊልጵስዩስ 
4፥8፤ 2 ጴጥሮስ 1፥3–5፤ አልማ 31፥5፤ 
ት እና ቃ 38፥23–24

ከቅዱሳት መጻህፍት
ዛሬ፣ መልካም ሴቶች በእምነት ተሞ 

ልተው ወደ አዳኙ ይቀርባሉ። በሉቃስ 
8 ውስጥ ለ12 አመታት ሊድን ያልቻለ 
የደም ችግር ስላለባት ሴት እናነባለን። 
“ከ[ክርስቶስ] ጀርባ ስትመጣ” ፈውስ ፈለገች 
“እና የቀሚሱን ጫፍ ነካችው እና ወዲያው 
የደም ችግሯ [ቆመ]።“ኢየሱስም አንድ ሰው 
ዳስሶኛል፥ ኃይል ከእኔ እንደ ወጣ እኔ አው 
ቃለሁና አለ።” 4 ይህቺ መልካም ሴት ከፊቱ 
ወድቃ ለእርሱም “በሕዝቡ ፊት” “ነክታው” 
እና “እንደተፈወሰች” አወጀች። እርሱም 

ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል በሰላም ሂጂ 
አላት”(ሉቃስ 8፥43–48፤ እንዲሁም 
6፥17–19 ተመልከቱ)።

በመልካምነቱ አማካኝነት፣ 5 ወደ 
እርሱ በድፍረት እና በእምነት ለመምጣት 
ስንመርጥ፣ ክርስቶስም ለመፈወስ፣ 
ለማስቻል፣ ለማጠንከር፣ ለማፅናናት እና 
ለማስደሰት ይችላል።

ማስታወሻዎች
1. ጀምስ ኢ ፋውስት፣ “The Virtues of Righteous 

Daughters of God፣” Liahona፣ግንቦት 2003 
(እ.አ.አ)፣ 108።

2. ጎርደን ቢ. ሒንክሊ፣ “Excerpts from Recent 
Addresses of President Gordon B. 
Hinckley፣” Ensign፣ሚያዚያ 1996 (እ.አ.አ)፣ 
73።

3. ዲ. ታድ ክርስቶፈርሰን፣ “The Moral Force of 
Women፣” Liahona፣ህዳር 2013 (እ.አ.አ)፣ 
29፣ 31።

4. ጥሩነት ኃይል አለው (ማርቆስ 5፥30 ተመልከቱ)።
5. በቅዱሳት መጽሐፍ መመሪያ ውስጥ፣ “ክህነት” እን 

ደሚቀጥለው ተተርጉሟል “ለሰው ደህንነት በሁሉም 
ነገሮች ሰዎች ለመስራት እንዲችሉ እግዚአብሔር 
ለሰው የሚሰጠው ስልጣን እና ሀይል” (ት እና ቃ 
50፥26–27)።
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ይህን አስቡበት

ጥሩነት እንዴት ኃይል ይሰጠናል እና 
ያጠናክረናን?

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 ወደreliefsociety.lds.org ሂዱ።

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ




