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የነገሮች መስሪያ አካላት የያዘ ሳጥንን ከፍታችሁ፣ የመስሪያ  
መመሪያውን አውጥታችሁ፣ እና “ይህ ምንም የሚገባ አይደለም” 
ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ?

አንዳንዴ፣ ምርጥ ሀሳቦች እና ውስጣዊ ጥንካሬ ቢኖረንም፣ የመስሪያ 
ክፍልን እናወጣና “ይህ ምን ይደረግበታል?” ወይም “ይህ እንዴት 
ይገባል?” ብለን እንጠይቃለን።

ሳጥኑን ስንመለከት እና “መገንባት ያስፈልገዋል -  8 አመት እና  
ከዛ በላይ” የሚለውን ማስታወቂያ ስናይ ንዴታችን ይጨምራል። 
አሁንም ፍንጭ ስለሌለን፣ ይህ በራስ መተማመናችንን ወይም የግል 
አስተያየታችንን ከፍ አያደርገውም።

አንዳንዴ በወንጌልም እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አሉን።  
የዚህን አንዳንድ ክፍሎች ስንመለከት፣ ራሳችንን እናካለን እናም ክፍሉ 
ለምን እንደሚሆን እናሰላስላለን። ወይም ሌላን ክፍል ስንመረምር፣ 
በሙሉ ለመረዳት በጣም ከጣርን በኋላም እንኩዋን፣ ያ ክፍል ለምን 
እንደተጨመረ ለማወቅ እንደማንችል መወሰናችንን እንረዳለን።

የሰማይ አባታችን መካሪያችን ነው።

መልካም እድል ሆኖ እድሜአችን ወይም ጉዳያችን ምንም ቢሆን 
እነዚህ መመሪያዎች ይሰራሉ። ወንጌልን እና የኢየሱስ ክርስቶስ  
ቤተክርስቲያንን ሰጥቶናል። የቤዛነት እቅድን፣ የደህንነት እቅድን፣ 
እንዲሁም የደስታን እቅድ፣ በጥርጣሬዎች ወይም በህይወት ፈተናዎች 
ሁሉ፣ “እንኩ፣ መልካም እድል። በራሳችሁ መፍትሄ አግኙበት” 
በማለት ብቻችንን አልተወንም።

ትዕግስተኛ ከሆንን እና በትሁት ልብ እና በተከፈተ አዕምሮ  
ከተመለከትን፣ እግዚአብሔር ለህይወት ደስታችን ስለሰጠን የእርሱ 
ፍጹም መመሪያዎችን በተሻለ መንገድ እንድንረዳ ብዙ መሳሪያዎች 
እንደሰጠን እናገኛልን።

•  የእግዚአብሔርን ቃል ስናጠና እና ሀሳቦቻችንን እና  
ስራዎቻችንን ከእርሱ ቃል ጋር አንድ ለማድረግ በምንጥርበት  
ጊዜ፣ የግል፣

•  እርሱን በ24/7 ለማግኘት የምንችልበትን የእምነት ጸሎት እና የልብ 
ፍላጎት ልመና ሰጥቶናል።

•  በዘመናችን የእግዚአብሔር ቃልን የሚገልጹ እና በምድር እና 
በሰማይ ለማተሳሰር ወይን ለማተም ስልጣን ያላቸውን የዚህ ዘመን 
ነቢያት እና ሐዋሪያትን ሰጥቶናል።

•  ደህንነታቸውን በፍርሀት፣ በመንቀጥቀጥ፣ እና ተመሳሳይነት  
በሌለው ደስታ ሲያከናውኑ እርስ በራስ በመረዳዳት አብረው  
የሚሰሩ አማኞች ድርጅት የሆነችወን ቤተክርስቲያኑን በዳግም 
መልሷል። 1

•  በእርሱ የተጻፉ ቃላት የሆኑትን ቅዱሳት መጻህፍቶች ሰጥቶናል።
•  በደቀመዛሙርትነት ጉዞአችን የሚረዱን የተለያዩ ዘመናዊ  

ቴክኖሎጂዎችን ሰጥቶናል። አብዛኛዎቹ እነዚህ አስደናቂ  
መሳሪያዎች በ LDS.org ውስጥ ይገኛሉ።

የሰማይ አባት እነዚህን ያህል ብዙ እርዳታዎች ለምን ሰጠን?  
ስለሚያፈቅረን ነው። እና ምክንያቱም፣ እርሱ ራሱ እንዳለው፣  
“ይህ የእኔ ስራ እና ክብር ነው-  የሰውን ሟች አለመሆንን እና  
ዘለአለማዊ ህይወትን ማምጣት።” 2

በሌላ አባባልም፣ የሰማይ አባት የእኛ እግዚአብሔር ነው፣  
እናም እግዚአብሔር አማካሪያችን ነው።

የሰማይ አባታችን የልጆቹን ፍላጎት ከማንም ሰው በላይ ያውቃል። 
ይህም እኛን በእያንዳንዱ መንገድ ለመርዳት፣ ወደእርሱ ለመመለስ 
በምንጓዝበት አስደናቂ ጊዜአዊ እና መንፈሳዊ እርዳታ የሚሰጥበት  
ስራው እና ግርማው ነው።

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  ሰ ኔ  2 0 1 6  ( እ . አ . አ )

አባታችን፣  
መካሪያችን

በፕሬዘደንት ዲየተር ኤፍ. ኡክዶርፍ
የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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እያንዳንዱ አባት መካሪ ነው

በአለም አንዳንድ ክፍሎች ውስጥ፣ አባቶች በቤተሰቦች እና  
በህብረተሰቦች በሰኔ ወር ውስጥ ይከበራሉ። ወላጆችን ማክበር ሁሌም 
መልካም ነገር ነው። አባቶች ለቤተሰቦቻቸው ብዙ መልካም ነገሮች  
ያደርጋሉ እናም ብዙ ተወዳጅ ባህርይ አላቸው። አባቶች በህይወት 
ውስጥ ካላቸው ሀላፊነቶች ሁሉ በጣም አስፈላጊ የሆኑት ሁለቱ ጥሩ 
ምሳሌ መሆን እና መካሪ መሆን ናቸው። አባቶች ልጆቻቸውን ምን 
ትክክል እንደሆነ እና ምን ትክክል እንዳልሆነ ከመንገር በላይ ነው  
የሚያደርጉት፤ የመመሪያ መፅሀፍ ወደ እነርሱ ከመወርወር እና  
ህይወትን በራሳቸው እንዲማሩባት ከመጠበቅ በላይ ነው የሚያደርጉት።

አባቶች ውድ ልጆቻቸውን ያማክራሉ እናም በመልካም ምሳሌአቸው 
ታማኝ ህይወት እንዴት እንደሚኖር ያሳዩአቸዋል። አባቶች ልጆቻቸውን 
ለብቻቸው አይትዉም ግን ለመርዳት ወደ እነርሱ በፍጥነት ይሄዳሉ፣ 
ሲደናቀፉም እንዲነሱ ይረዷቸዋል። አንዳንዴ ጥበብ ሀሳብ ሲያቀርብም፣ 
ከሚማሩበት ሁሉ ይህ የሚሻል እንደሆነ በመረዳት አባቶች ልጆቻቸው 
እንዲታገሉ ይፈቅዳሉ።

ሁላችንም መካሪዎች ነን።

የምድር አባቶች ይህን በራሳቸው ልጆች ላይ ሲያደርጉ፣ እድሜ፣ 
የሚገኙበት ቦታ፣ ወይም ጉዳይ ምንም ቢሆን የመካሪነት መንፈስ  
ለእግዚአብሔር ልጆች በሙሉ ማቅረብ የሚገባን ነገር ነው።  
የእግዚአብሔር ልጆች ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን እንደሆኑ  
አስታውሱ፤ ሁላችንም ከአንድ የዘለአለም ቤተሰብ የመጣን ነን።

በዚህም አስተያየት፣ ሁላችንም መካሪዎች እንሁን . . .-  ለመድረስ 
እና እኛ የተሻለ ማንነት ያለን እንድንሆን እርስ በእርስ በመረዳዳትም። 
የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆንን፣ እንደ እርሱ የመሆን ችሎታ አለን። 
እግዚአብሔርን እና ሰዎችን ማፍቀር፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት 
ማክበር፣ እና የክርስቶስን ምሳሌ መከተል ወደ ሰማይ ወላጆቻችን ፊት 
የሚወስዱን ቀጥተኛ፣ ጠባብ፣ እና አስደሳች መንገድ ናቸው።

የስነፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔር ስለእኛ በጣም በማሰብ ለእኛ መካሪ 
ከሆነ፣ ምናልባት እኛም የቆዳ ቀለማቸው፣ ዘራቸው፣ የህብረተሰብ 

ኢኮኖሚ ሁኔታቸው፣ ቋንቋቸው፣ ወይም ሀይማኖታቸው ምንም  
ቢሆን ወደ ሰዎች ለመርዳት መድረስ እንችላለን። የሚያነሳሱ መካሪዎች 
እንሁን እናም የሌሎችን -  የልጆቻችንን ብቻ ሳይሆን ደግሞም በአለም 
አቀፍ የሚገኙትንም የእግዚአብሔር ልጆችን ህይወት እንባርክ።

ማስታወሻዎች
1. የሐዋሪያት ስራ 13፥52{8}፤ ፊልጵስዮስ 2፥12ተመልከቱ።
2. ሙሴ 1፥39።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

የምታስትምሯቸውን የሰማይ አባት የመከራቸውን ጊዜ እንዲያስታውሱ 

በመጠየቅ ጀምሩ። በዚያ ጊዜ እና የምድር አባታቸው በሚመክራቸው ጊዜ 

መካከል ስለነበረው አንድነት እንዲያስቡበት ለመጠየቅም ትችላላችሁ። 

በተመከሩበት ያሉትን አንድነቶች እንዲጽፉም ጋብዟቸው። ለሌሎች  

የተሻለ ምሳሌ ለመሆን በሚጥሩበት የጻፏቸውን ነገሮች በምሳሌ  

እንዲከተሉም ጠይቋቸው።

ልጆች

የሰማይ አባት እርዳታ

የሰማይ አባት ስለሚወደን፣ ብዙ መሳሪያዎች፣ ወይም ስጦታዎች፣ 

እኛን ለመርዳት ሰጥቶናል። ከዚህ በታች የሰጠን ስጦታዎች ምሳሌዎች 

ናቸው። እነዚህን ስጦታዎች ህይወታችሁን ለመባረክ እና ሌሎችን ለመባረክ 

ለመጠቀም ትችላላችሁ?

የክህነት ሀይል
ጸሎት
ለሌሎች ያለ ፍቅር
ሐዋሪያት እና ነቢያት
ቅዱሳት መጻህፍት

በ © 2016 Intellectual Reserve Inc. መብቶቹ በህግ የተጠበቁ። በዩ.ኤስ.ኤ የታተመ። እንግሊዘኛ የተፈቀደበት 6/15 (እ.አ.አ)። ትርጉም የተፈቀደበት 6/15 (እ.አ.አ)። First Presidency 
Message, June 2016. Amharic. 12866 506 ትርጉም



የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ማ ስ ተ ማ ሪ ያ  ጉ ብ ኝ ት  መ ል እ ክ ት  ሰ ኔ  2 0 1 6  ( እ . አ . አ )

ለደህንነት እና ከፍ ከፍ ለመደረግ 
አስፈላጊ የሆኑት ስርዓቶች በሙሉ 

ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳኖች ጋር የተያያዙ 
ናቸው። የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ 
ፕሬዘደንት “ቃል ኪዳኖችን መግባት እና 
መጠበቅ ማለት ከሰማይ አባታችን እና 
ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ለመተሳሰር መምረጥ 
ነው” ብለዋል። 1

የአስራ ሁለት ሐዋሪያት አባል ሽማግሌ 
ኒል ኤል. አንደርሰን እንዳሉት፣ “ጌታ  
እንዳለው፣ ‘በስርዓቶች ውስጥ . . .  
የአመላክነት ሀይል ተገልጿል።’

“ለሚጠመቀው መንፈስ ቅዱስ  
ለሚቀበለው እና በየጊዜው ቅዱስ ቁርባንን 
ለሚወስደው ለእያንዳንዱ ብቁ ሰው  
ከእግዚአብሔር የሚመጡ ልዩ በረከቶች 
አሉ።” 2

የአስራ ሁለት ሐዋሪያት አባል ሽማግሌ 
ኤም. ራስል ባለርድ እንዳሉት “ወንዶች እና 
ሴቶች ወደ ቤተመቅደስ ሲሄዱ፣ ሁለቱም 
በአንድ አይነት መንፈሳዊ ሀይል ተባርከዋል፣ 
ይህም የክህነት ሀይል ነው . . .

“. . . ሁሉም ወንዶች እና ሴቶች 
በህይወታቸው እዳታ ለማግኘት ይህን ሀይል 
ለመጠቀም ይችላሉ። ከጌታ ጋር ቅዱስ ቃል 
ኪዳን የገቡ እና እነዚያን ቃል ኪዳኖች  
የሚያከብሩ የግል ራዕይ ለመቀበል፣ 
በመላእክት አገልግሎት ለመባረክ፣ 

የቤተመቅደስ ስርዓቶች እና ቃል ኪዳኖች

ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር፣ የወንጌልን 
ሙላት ለመቀበል፣ እና በመጨረሻም፣ 
አብ ያላቸውን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ጎን 
ወራሾች ለመሆን ይችላሉ።” 3

ተጨማሪ ቅዱሳት መጻህፍት
1 ኔፊ 14፥14፤ ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 
25፥13፤ 97፥8፤ 109፥22

ህያው ታሪኮች
በ2007 (እ.አ.አ) በፔሩ ከነበረ ታላቅ  

የምድር መንቀጥቀጥ አራት ቀን በኋላ፣ 
የሰባዎች አባል ሽማግሌ ማርከስ ቢ. ናሽ 
ከቅርንጫፍ ፕሬዘደንት ዌንቼስላኦ ኮንዴ 
እና ከባለቤታቸው ፓምላ ጋር ተገናኙ። 
“ሽማግሌ ናሽ እህት ኮንዴን ትትንሽ 
ልጆቻቸው እንዴት እንደጎኑ ጠየቋቸው። 
ፈገግ በማለት፣ በእግዚአብሔር መልካምነት 
ሁሉም ደህና ናቸው ብለው መለሱ። ስለኮንዴ 
ቤትም ጠየቁ።

“‘ጠፍቷል፣’ ብለው መለሱ።
“. . . ’እና ግን፣’ ሽማግሌ ናሽ  

እንዳመለከቱት፣ ‘ስንነጋገር ፈገግ ትያለሽ።’
“’አዎን፣’ ብለው መለሱ ‘ጸልያለሁ እና 

በሰላም ላይ ነኝ ያለሁት። የሚያስፈልጉን 
ሁሉ አሉን። እርስ በራስ እንገኛለን፣  
ልጆቻችን አሉን፣ በቤተመቅደስ ታትመናል፣ 
ይህች አስደናቂ ቤተክርስቲያን አለችን፣ 

እናም ጌታ አለን። በእግዚአብሔር እርዳታ 
እንደገና ለመገንባት እንችላለን።’ . . .

“ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳኖችን 
መግባት እና መጠበቅ ውስጥ በችግር 
ውስጥ ፈገግ እንድንል፣ ስቃይን ወደ ድል 
እንድንቀይር እንድንችል የሚያደርገን 
ምንድን ነው . . . ?”

“ምንጩም እግዚአብሔር ነው። ይህን 
ሀይል ለመጠቀም የምንችለው ከእርሱ ጋር 
በገባናቸው ቃል ኪዳኖች በሙል ነው።” 4

ማስታወሻዎች
1. ሊንዳ ኬ. በርተን፣ “The Power, Joy, and Love 

of Covenant Keeping,” Liahona፣ ህዳር 2013 
(እ.አ.አ)፣ 111።

2. ኒል ኤል. አንደርሰን፣ “Power in the 
Priesthood,” Liahona፣ ህዳር 2013 (እ.አ.አ)፣ 
92።

3. ኤም. ራስል ባለርድ፣ “Men and Women in the 
Work of the Lord፣” Liahona፣ ሚያዝያ 2014 
(እ.አ.አ)፣ 48–49።

4. ዲ፣ ቶድ ክርስቶፈርሰን፣ “The Power of 
Covenants፣” Liahona፣ ግንቦት 2009 (እ.አ.አ)፣ 
19፣ 20–21 ተመልከቱ።

በ © 2016 Intellectual Reserve Inc. መብቶቹ በህግ የተጠበቁ። በዩ.ኤስ.ኤ የታተመ። እንግሊዘኛ የተፈቀደበት 6/15 (እ.አ.አ)። ትርጉም የተፈቀደበት 6/15 (እ.አ.አ)። Visiting Teaching 
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በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ እሹ። ለአለም አዋጅን መረዳት 
እንዴት እምነታችሁን በእግዚአብሔር እንድታዳብሩ እናም በጉብኝት ትምህርት በኩል የምትመለከትዋቸውን 
ሰዎች እንዴት ይባርካቸዋል? ለተጨማሪመረጃ ወደ www.reliefsociety.lds.org ሂዱ።

እምነት ቤተሰብ እርዳታ

ይህን አስቡበት
የቤተመቅደስ ስርዓቶች እና ቃል ኪዳኖች 
እንዴት ሊያጠናክሩን እና ሀይል ሊሰጡን 
ይችላሉ?




