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ወደሟች ህይወት ለመጣን ሁሉ፣ አዳኝ እንዲህ ብሏል፣ “በዓለም 

ሳላችሁ መከራ አለባችሁ” (የሀንስ 16፥33)። ነገር ግን በስጋዊ 

አገልግሎቱ ጊዜ ለደቀመዛሙርቱ ይህን አስደናቂ ቃል 

ኪዳን ሰጠ፥ “ሰላምን እተውላችኋለሁ፥ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፤ እኔ 

የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም” (የሀንስ 14፥27)። ይህ የግል 

ሰላም ቃል ኪዳን ዛሬም ለደቀመዛሙርቱ በሙሉ እንደሚቀጥል ማወቁ 

የሚያፅናና ነው።

አንዳንዶቻችን ወብት እና ሰላም ባለበት አካባቢ ውስጥ እንኖራለን፣ 

ነገር ግን በውስጣችን ብጥብጥ ያጋጥሙናል። ሌሎች ታላቅ የግል 

ጉዳት፣ አሳዛኝ ሁኔታ ወይም በማይቋረጡ ፈተናዎች መካከል ሰላም እና 

ፍጹም የሆነ የመንፈስ እርጋታ ይሰማቸዋል።

የሰላምን ታዕምር በኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዛሙርት ፊት ላይ 

አይታችሁ ወይም በእርሱ ወይም በእርሷ ቃላት ውስጥ ሰምታችሁ 

ይሆናል። ብዙ ጊዜ ይህን ተመልክቻለሁ። ይህም አንዳንዴ ለሞት 

በቀረበ የእግዚአብሔር አገልጋይ አካባቢ ቤተሰቦች በተሰበሰቡበት 

በሆስፒታል ክፍል ውስጥ ነበር።

በቀንሰር ምክንያት ከመሞቷ ጥቂት ቀናት በፊት አንዷን ሴት 

በሆስፒታል የጎበኘሁበትን አስታውሳለሁ። ይህች አስደሳች ሴት 

የመጀመሪያ ክፍል አስተማሪያችው ስለነበረች፣ ሁለቱን ትትንሽ ሴቶች 

ልጆቼን አብሬ አምጥቼ ነበር።

በምድር ላይ በነበራት በመጨረሻው ጊዜዋ ከእሷ ጋር ለመሆን 

የተመኙ ቤተሰቦቿ በመኝታዋ አካባቢ ተሰብስበው ነበር። በመኝታዋ 

ላይ ለመቀመጥ በመነሳቷ ተደንቄ ነበር። ወደ ሴት ልጆቼ እጇን 

በመዘርጋት ሁለቱንም፣ አንድ በአንድ፣ ለእያንዳንዶቹ ቤተሰቦቿ 

አስተማወቀቻቸው። ሴቶች ልጆቼ በንግስት ቤት ውስጥ እንደሚቀርቡ 

ልዑሎች ነበር የተናገረችው። በክፍሉ ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ ሰው 

እንዴት የአዳኝ ደቀመዛሙር እንደሆነ አንድ ነገር ለመናገር መንገድ 

አገኘች። በድምጿ ውስጥ የነበረውን ጥንካሬ፣ ደግነት፣ እና ፍቅር 

አሁንም አስታውሳለሁ። በህይወት ያላት ጊዜ አጭር እንደሆነ 

ብታውቅም ፈገግታዋ ደስተኛ በመሆኑ እንዳስደነቀኝ አስታውሳለሁ።

የመፅናናት የክህነት በረከት ተቀብላለች፣ ነገር ግን የአዳኝ የሰላም 

ቃል ኪዳን እውነት እንደሆነ የህይወት ምስክርነት ሰጠችን፥ “በእኔ 

ሳላችሁ ሰላም እንዲሆንላችሁ ይህን ተናግሬአችኋለሁ። በዓለም ሳላችሁ 

መከራ አለባችሁ፤ ነገር ግን አይዞአችሁ፤ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ” 

(ዮሀንስ 16፥33)።

ሁላችንም ለማድረግ እንደምንችለው፣ እርሷም እንዲህ የሚለውን 

የእርሱም ግብዣ ተቀብላለች፣ ፈተናዎቻችን እና ችግራችን ምንም 

ቢሆን፥

“እናንተ ደካሞች ሸከማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም 

አሳርፋችኋለሁ

“ቀንበሬንም በላያችሁ ተሸከሙ፣ ከእኔም ተማሩ፤ እኔ የዋህ በልቤም 

ትሁት ነኝ፤ ለነፍሳችሁም ዕረፍት ታገኛላችሁ” (ማቴዎስ 11፥28–29)።

በሁላችንም ላይ በሚመጡት ፈተናዎች ውስጥ ሰላም እና የህይወት 

እርጋታን ማግኘት የምንችለው አዳኝን በመከተል ብቻ ነው።

በህይወት ፈተናዎች መካከል ያንን ሰላም እንዴት ማግኘት 

እንደምንችል እንድናውቅ የቅዱስ ቁርባን ጸሎት ይረዳናል። ቅዱስ 

ቁርባንን ስንቀበል፣ እርሱን ለመከተል ቃል በገባነው ታማኝ ለመሆን 

የልብ ውሳኔ ለማድረግ እንችላለን።

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት  ታ ህ ሳ ስ  2 0 1 6  ( እ . አ . አ )

በዚህ ህይወት ውስጥ  
ሰላም

ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ



2

አዳኝን ሁልጊዜም ለማስታወስ እያንዳንዳችን ቃል ገብተናል። 

ልባችሁን ወደ እርሱ ቅርብ ለማድረግ በሚያስችላችሁ መንገድ እርሱን 

ለማስታወስ ለመምረጥ ትችላላችሁ። አንዳንዴ ለእኔ ይህም እርሱን 

በአዕምሮዬ ውስጥ በጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራ ውስጥ ተንበርክኮ 

ማየት ወይም እርሱ አልዓዛርን ከመቃብሩ እንዲወጣ ሲጠራ ማየት 

ነው። ይህን ሳደርግ፣ ወደ እርሱ ቅርብ መሆን እናም ወደ ልቤ ሰላም 

የሚያመጣ ምስጋና ይሰማኛል።

ደግሞም ትእዛዛቱን ለማክበርም ቃል ገብታችኋል። ስሙን በራሳችሁ 

ላይ ለመውሰድ እና ለእርሱ ምስክር ለመሆን ቃል ገብታችኋል። 

እርሱም፣ ከእርሱ ጋር የገባችሁን ቃል ኪዳንኖች ስታከብሩ፣ መንፈስ 

ቅዱስ ከእናንተ ጋር እንደሚሆን ቃል ይገባላችኋል። ( ት. እና ቃ. 

20፥77፣ 79 ተመልከቱ።)

ይህም ሁለት በሚሆኑ መንገዶች ሰላምን ያመጣል። በኢየሱስ 

ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ ምክንያት መንፈስ ቅዱስ ከኃጢያት 

ያጸዳናል። እናም መንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ተቀባይነት እና 

በዘለአለም ህይወት ተስፋ በማግኘት የሚመጣውን ሰላይ ሊሰጠን 

ይችላል።

ሐዋርያው ጳውሎስ ስለዚህ አስደናቂ በረከት እንዲህ ተናግሯል፥ 

“የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፥ ደስታ፥ ሰላም፥ ትዕግሥት፥ ቸርነት፥ 

በጎነት፥ እምነት፥ የዋህነት፥ ራስን መግዛት ነው።” (ገላትያ 5፥22)።

የሰማይ መልእክተኖች የአዳኝን መወለድ ሲያበስሩ፣ እንዲህ 

አውጀዋል፣ “ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምምበምድር” 

(ሉቃስ 2፥14፤ ትኩረት ተጨምሯል)። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ምስክር፣ አብ እና ውድ ልጁ ምንም አይነት ፈተናዎች ለእኛ እና 

ለምናፈቅራቸው ቢመጡም፣ በዚህ ህይወት ሰላም እንድናገኝ 

እንዲፈቀድልን መንፈስ ሊልኩልን እንደሚችሉ ምስክሬ እሰጣለሁ።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ፕሬዘደንት አይሪንግ የቅዱስ ቁርባን ጸሎቶች በፈተናዎቻችን ጊዜ 

እንዴት ሰላም እንደምናገኝ ሊረዳን እንደሚችል አስተምረዋል። እነዚህም 

ቃል ኪዳኖቻችንን ስናከር፣ መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር እንደሚሆን 

እግዚአብሔር ቃል ኪዳን የገባበትን እንድናስታውስ ያደርጉናል። 

የምታስተምሯቸውን መንፈስ ቅዱስን ከእኛ ጋር መገኘቱ እንዴት ሰላም 

እንድናገኝ እንደሚረዳን ለመጠየቅ አስቡበት። ደግሞም እንዴት መንፈስ 

ቅዱስ በፈተና ውስጥ ሰላም እንዲሰማችሁ እንደረዳችሁ ሀሳባችሁን ወይም 

አጋጣሚያችሁን ለመካፈል ትችላላችሁ። የምታስተምሯቸውን ይህን 

መልእክት በዚህ ሳምንት ቅዱስ ቁርባን ላይ እንዲያሰላስሉ ለማበረታታትም 

ትችላላችሁ።

ወጣቶች

አዳኝን በዚህ ሳምንት እንዴት 
ታስታውሳላችሁ?

ፕሬዘደንት አይሪንንግ “ልባችሁን ወደ [አዳኝ] ቅርብ ለማድረግ 

በሚያስችላችሁ መንገድ እርሱን ለማስታወስ [እንድንመርጥ]” 

አበረታትተውናል።

በሳምንት ውስጥ እናንተ “እርሱን ሁልጊዜ እንዴት 

ታስታውሱታላችሁ” ( ት. እና ቃ. 20፥77፣ 79 ተመልከቱ)?

ስለአዳኝ የምትወዱት የቅዱሳት መጻህፍት ጥቅስ አላችሁን? በዚህ 

ሳምንት በየቀኑ የተለያዩ የቅዱሳት መጻህፍት ጥቅሶች ላይ ምልክት 

ለማድረግ እና ከአንድ ሰው ጋር ለመካፈል ትችላላችሁ።

ሲከፋችሁ መዝሙርን ወይም ሌላ የሚያነሳሳ ዘፈንን በአዕምሮአችሁ 

ትዘምራላችሁን? ምናልባት በዚህ ሳምንት በልዩ ስለአዳኝ የሆነን አንዱን 

ምረጡ።

በየሳምንቱ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት ላይ ስለአዳኝ ህይወት እና የኃጢያት 

ክፍያ መስዋዕት ታሰላስላላችሁን? በሳምንት ውስጥ በሙሉ አዳኝን 

ለማስታወስ እና በምትታገሉበት ጊዜም ንስሀ ለመግባት ቃል የገባችሁትን 

በማስታወስ ለቅዱስ ቁርባን ለመዘጋጀት ትችላላችሁ።

ወንጌልን ለመካፈል እድል ለማግኘት በየቀኑ ትጸልያላችሁን? በዚህ 

ሳምንት በአዳኝ ላይ የሚያተኩር የወንጌል ውይይት ለማድረግ ጥረት 

አድርጉ። በቤተሰብ የቤት ምሽት ስለአዳኝ ምስክራችሁን ለመስጠት 

ወይም ከትምህርት ቤት ጓደኛ ጋር በቤተክርስቲያን ስለነበራችሁ አጋጣሚ 

ለመነጋገር ትችላላችሁ።

በዚህ ሳምንት አዳኝን በልዩ ሁኔታ ለማስታወስ አላማ አድርጉ። 

ወላጅን፣ ወንድም ወይም እህትን፣ መሪን፣ ወይም ጓደኛን ስለአላማችሁ 

ንገሩ በሳምን መጨረሻ ላይ፣ ምን እንደደረሰ ንገሯቸው። ሁላችሁም 

ፕሬዘደንት አይሪንግ የተናገሩ ሰላም እና ደስታ ይሰማችኋል።

ልጆች

ወደ ክርስቶስ ኑ

አዳኝ “[ወደ እርሱ ስንመጣ]” (ማቴዎስ 11፥28) የሰላም የተስፋ ቃል 

ሰጥቶቻል። ይህም ማለት የእርሱ ምሳሌ መከተል እና ከእርሱ ጋር 

ቅርብ ለመሆን መጣር ነው።

•  በቅዱስ ቅሩባን ስርዓት አምልኮን የሚያሳይ ሁኑ።

•  ደግ እና ሌሎች ላይ የማይፈርድ ለመሆን ምረጡ።

•  ስለአዳኝ በቅዱሳት መጻህፍት ውስጥ አንብቡ።
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የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ጉ ብ ኝ ት  ማ ስ ተ ማ ሪ ያ  መ ል እ ክ ት ፣  ታ ህ ሳ ስ  2 0 1 6  ( እ . አ . አ )

እግዚአብሔር “ትክክለኛ መሰረታዊ 
መመሪያዎችን በሚፈቀሩበት አካባቢ 

እንዲማሩ ለመፍቀድ፣ እና ለዘለአለም 
ህይወት ለማዘጋጀት ቤተሰቦችን 
መስርቷል።” 1 ስለእግዚአብሔር “ታላቅ 
የደስታ እቅድ” (አልማ 42፥8)፣ የአስራ 
ሁለት ሐዋሪያት ሸንጎ ፕሬዘደንት፣ 
ፕሬዘደንት ራስል ኤም. ኔልሰን፣ እንዳሉት፥ 
“አላማው እንዳወጀው ወንዶች እና ሴትች 
የተፈጠሩት ‘ደስታ እንዲኖራቸው ነው’ 
[2 ኔፊ 2፥25]። ያም ደስታ የሚመጣው 
ከእግዚአብሔር የዘለአለም እቅድ ጋር 
በስምምነት ለመኖር ስንመርጥ ነው።” 2

ክርስቶስን ማዕከል የሚያደርግ ቤት 
ለውጤታማነት ታላቅ እድሎችን ያቀርባል። 
የአስራ ሁለት ሐዋሪያት ሸንጎ አባል 
ሽማግሌ ሪቻርድ ጂ. ስኮት (1928–2015) 
ይህን “ወንጌል የሚማሩበት፣ ቃል 
ኪዳኖች የሚከበሩበት፣ እና ፍቅር በብዛት 
የሚገኝበት” ቦታ፣ ቤተሰቦች “ታዛዥ 
የሆነ ህይወት” ለመኖር የሚችሉበት እና 
“በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በጥብቅ 
የሚተከሉበት” ቦታ እንደሆነ ገልጸዋል። 3

ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ፣ የቀዳሚ 
አመራር የመጀመሪያ አማካሪ፣ እንዳሉት፥ 

የቤተሰብ ደስታ የሚገኘው በጻድቅነት ነው

“የሰማይ ሀይሎችን [በቤተሰቦቻችን] ውስጥ 
ለማስገባት የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ 
ለመወሰን እንችላለን።” እናም ፍቅር፣ 
አገልግሎት፣ እና ደስታን በቤቶቻችን ውስጥ 
ለማበረታታት የምንችለው “[ልጆቻችን] 
የእግዚአብሔርን ቃል ሲያዳምጡ እና 
በእምነት ሲሞክሩት ነው። ይህን ሲያደርጉ፣ 
የሚፈልጉትን ደስታ በሚያመጣ ሁኔታ 
ፍጥረታቸው ይቀየራል።” 4

ክርስቶስን ያማከለ ቤት
በቅዱሳት መጻህፍት ውስጥ ክርስቶስን  

ያማከለ ቤት ምሳሌ አለን። አባቱ፣  
ሌሄ፣ ከሞተ በኋላ፣ ኔፊ ቤተሰቡን እና  
በእግዚአብሔር ማስጠንቀቂያና ራዕያት  
የሚያምኑትን እና የኔፊን ቃላት ያዳመጡትን  
ይዞ የላማናውያንን ምድር ትቶ ሄደ። Iበዚህ  
አዲስ ቦታ ውስጥም፣ ኔፋውያን የጌታን  
ፍርድ፣ መሰረት፣ እና ትእዛዛት በሁሉም  
ነገሮች፣ እና በሙሴ ህግጋት መሰረት  
ለመጠበቅ ቻሉ ( 2 ኔፊ 5፥6–10 ተመልከቱ)።  
ነገር ግን በኔፋያን መካከልም፣ አንዳንዶች  
ታዛዥ የማይሆኑ ሆኑ።

አንዳንዴ የቤተሰብ አባሎቻችን 
እንደኔፋውያን ከጻድቅነት የሚርቁ 

ቢሆኑም፣ ሽማግሌ ስኮት እንዳሉት 
ክርስቶስን ማዕከል የሚያደርግ ቤት 
“በቤታችን ውስጥ ሰላም እና መሸሸጊያ 
የሚገኝበት ማረጋገጫ ይሰጣል.” 
እንዲህም አረጋግጠዋል፣ “ብዙ 
ፈተናዎች እና ልብ መሰበሮችም 
ይኖራሉ፣ ነገር ግን በብጥብጥ 
መካከልም፣ የውስጥ ሰላምን እና ታላቅ 
ደስታን ልናገኝ እንችላለን።” 5

ተጨማሪ ቅዱሳት መጻህፍቶች
3 ዮሀንስ 1፥4፤ 1 ኔፊ 8፥12፤  
2 ኔፊ 5፥27

ማስታወሻዎች
1. Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 1.1.4.
2. ራስል ኤ. ኔልሰን፣ “Celestial Marriage፣” 

Liahona፣ ህዳር 2008 (እ.አ.አ)፣ 92።
3. ሪቻርድ ጂ. ስኮት “For Peace at Home፣” 

Liahona፣ ግንቦት 2013 (እ.አ.አ)፣ 30፣ 31።
4. ሔንሪ ቢ. አይሪንግ፣ “The Teachings of ‘The 

Family: A Proclamation to the World፣’” 
New Era፣ መስከረም 2015 (እ.አ.አ)፣ 5፣ 6።

5. ሪቻርድ ጂ. ስካት፣ “For Peace at Home፣” 31።
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በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ መነሳሳትን እሹ። “ቤተሰብ፥ 
ለአለም አዋጅን” መረዳት እንዴት እምነታችሁን በእግዚአብሔር እንድታዳብሩ እናም በጉብኝት ትምህርት 
በኩል የምትመለከቷቸውን ሰዎች እንዴት ይባርካቸዋል? ለተጨማሪ መረጃ ወደ reliefsociety. lds. org ሂዱ።

እምነት፣ ቤተሰብ፣  
እርዳታ

ይህን አስቡበት
በቤተሰባችን ውስጥ ይበልጥ በጻድቅነት 
ለመኖር ምን ማድረግ እንችላለን።


