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ቅ
ዱሳት መጻህፍት እንደሚነግሩን እግዚአብሔር ወንድና ሴትን 
ከፈጠረ በኋላ በመጀመሪያ ያደረገው ነገር እነሱን ማነጋገር 
ነበር። 1 ለእነሱ የሚሰጣቸው አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችና ውድ 

የሆኑ መመሪያዎች ነበረው። ዓላማው ወደ ደስታ እና ዘለአለማዊ ክብር 
ለመምራት እንጂ ሸክም ወይም ጭንቀትን ለመስጠት አልነበረም።

እናም ይህ መነሻ ነበር። ከዚያ ቀን ጀምሮ እስካሁን ድረስ 
እግዚአብሔር ከልጆቹ ጋር መነጋገሩን ቀጥሏል። የእርሱ ቃላት 
በየዘመናቱ ደቀ- መዛሙርቶች ተጠብቀዋል፣ እንደ ትልቅ ሃብት 
ተይዘዋል እናም ተጠንተውታል። የእግዚ አብሔርን ፈቃድ ለማወቅ 
በሚፈልጉ ሰዎች የተከበሩ ናቸው እናም “ጌታ እግዚአብሄር ምስጢሩን 
ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካልነገረ በቀር ምንም እንደማያደርግ” ያለውን 
እውነታ ይመሰክራሉ። 2

ይህም ከዘመናት መጀመሪያ ጀምሮ ንድፍ መንገድ ሆኖ ቆይቷል፣ 
እናም በዚህም ዘመን ይቀጥላል። ጥሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ብቻ 
አይደለም፤ ወሳኝ የሆኑ መልዕክቶችን ለልጆቹ ለማስተላለፍ የተቋቋመ 
የእግዚአብሔር መንገድ ነው። መካከላችን ግለሰቦችን ያስነሳል፣ 
ነብያቶችን ይጠራቸዋል፣ እና ከእሱ ከራሱ አፍ እንደተቀበልን አድርገን 
እንድንወስድ የተጋበዝንባቸውን ቃላት ይሰጣቸዋል። 3 በእኔም ድምፅ ሆነ 
ወይም በአገልጋዮቼ ድምፅ፣ አንድ ነው ብሎ አውጇል። 4

ይህ በዳግም ከተመለሰው ወንጌል መልእክት ውስጥ እጅግ 
የከበረው፣ የሚያበረታታው፣ እና ተስፋ ሰጪ መልዕክቶች አንዱ 
ነው፤ እግዚአብሔር ጸጥ አላለም! ልጆቹን ይወዳል። በጭለማ ውስጥ 
እንድንጠፋ በብቻችንን አልተወንም።

በየአመቱ ሁለት ጊዜ፣ በሚያዚያ እና በጥቅምት፣ በአስገራሚ 
አጠቃላይ ጉባኤዎቻችን አማካይነት የጌታን ድምፅ ለመስማት 
እድል አለን።

ተናጋሪው በአጠቃላይ ጉባኤ ላይ ረጅም ጉዞን ወደ መድረኩ 
ከማድረጉ በፊት፣ እሱ ወይም እርሷ ንግግር ለማድረግ በተሰጣቸው 
ሃላፊነት ምክንያት ከፍተኛ ጥረት፣ ጸሎት፣ እና ጥናት እንደሚያደርጉ 
የግል ምስክሬን እሰጣችኋለሁ። እያንዳንዱ የጉባዬ መልእክቶች ጌታ 
የእርሱ ቅዱሳን መስማት እንዲችሉ የሚፈልጓቸውን ነገሮች ለመጨመር 
የማይቆጠሩ የዝግጅት ሰዓቶችን እና ከልብ የመነጩ ስሜቶችን ይወክላል።

እኛ አድማጮች ከተናጋሪው ጋር የሚስተካከል ዝግጅት ብናደርግ 
ምን ሊከሰት ይችላል? ጉባኤን ከጌታ ከራሱ መልክት የመቀበያ እድል 
አድርገን ከተመለከትን ለጠቅላይ ጉባኤ ያለን አቀራረብ እንዴት ሊለይ 
ይችላል? በአጠቃላይ ጉባኤ ውስጥ ባሉ ቃላት እና ሙዚቃ በኩል፣ 
ለሚኖሩን ማንኛውም ጥያቄዎች ወይም ችግሮች ለግል የተበጁ ምላሾች 
እንቀበላለን ብለን መጠበቅ እንችላለን።

የሰማይ አባት በእውነት ለእናንተ እንደሚናገር ጥያቄ ካደረባችሁ፣ 
የህጻናት ክፍል ልጆች የሚዘምሩትን [እናንተ] የእግዚአብሔር ልጆች 
ናችሁ፣ እናም እዚህ [እናንተን] ልኳችኋል የሚለውን ቀላል እና 
ጥልቅ ቃላት አስታውሳችኋለሁ። የእሱ ዓላማ ከእርሱ ጋር አንድ ቀን 
እንድትኖሩ ለመርዳት ነው።

የሰማይ አባትን እንደእርሱ ልጅ የምትቀርቡት ከሆናችሁ፣ 
ምራኝ፣ ከአጠገቤ ተራመድ፣ መንገዱን እንዳገኝ እርዳኝ ብለን ከልብ 
በሆነ ስሜት ልትጠይቁት ትችላላችሁ። እኔ ማድረግ ያለብኝን ሁሉ 
አስተምረኝ። እሱ በመንፈስ ቅዱስ በኩል ያነጋግራችሁ፣ እና “የእርሱን 
ፈቃድ ለማድረግ” የእናንተ ፋንታ ይሆናል። እንዲህ ካደረጋችሁ 
የተትረፈረፉ በረከቶችም በጎተራው እንዳሉ ቃል እገባላችኋለሁ። 5

የጌታ አመራር በአለም ታሪክ ሁሉ አስፈላጊ እንደሆነ ሁሉ ዛሬም 
እንዲሁ በጣም አስፈላጊ ነው። የጌታን ቃል ለማዳመጥ በምንዘጋጅበት 
ወቅት፣ ጌታ በአገልጋዮቹ በሚናገርበት ጊዜ መረዳት እንድንችል፣ 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  መ ጋ ቢ ት  2 0 1 8  ( እ . አ . አ )

የእግዚአብሔር  
ቃል ለልጆቹ

በፕሬዘደንት ዲይተር ኤፍ. ኡክዶርፍ
በቀዳሚ አመራር ውስጥ ሁለተኛ አማካሪ
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እንድንታነጽ፣ እና አብረን መደሰት እንድንችል የእውነት መንፈስን 
በትጋት እንሻ። 6

እነዚህን ነገሮች በማድረግ የገሃነምን ደጃፍ [አያሸንፈንም]፤ አዎ፣ 
እግዚአብሔር አምላክም ከፊታችን የጭለማ ኃይላትን ይበትናል፣ 
ሰማያትም [ለእኛ] መልካምነት ምክንያት እና ለራሱም ስም ክብር ሲል 
እንዲንቀጠቀጡ [እንደሚያደርግ] እመሰክራለሁ። 7

ማስታወሻዎች
1.  ዘፍጥረት 1፥28ተመልከቱ።
2. አሞፅ 3፥7{18}።
3. ትምህርት እና ቃልኪዳኖች 21፣5
4. ትምህርት እና ቃልኪዳኖች 1፥38.
5. “I Am a Child of God,” Hymns, no. 301; Children’s Songbook, 2–3.
6.  ትምህርት እና ቃልኪዳኖች 50፥21-  22ተመልከቱ።
7. ትምህርት እና ቃልኪዳኖች 21፣6

ከዚህ መልእክት ማስተማር

በአጠቃላይ ጉባኤ ወቅት በእግዚአብሔር የተሾሙትን አገልጋዮች 

ስንሰማ ለጥያቄዎቻችን እና ለችግሮቻችን የግል መልስ እናገኛለን። 

የሚከተሉትን ከምታስተምሯቸው ጋር ለመወያየት አስቡባቸው፤ 

በአጠቃላይ ጉባኤ ውስጥ እንደነዚህ ያሉ መልሶችን ለመቀበል እንዴት 

መዘጋጀት ትችላላችሁ? ፕሬዘደንት ኡክዶርፍ የእውነትን መንፈስ ለማግኘት 

በትጋት እንፈልግ በማለት ያበረታታናል። ያ ማለት ምን ይመስላችኋል፣ 

እና ይህንን በዝግጅታችሁ ውስጥ እንዴት ልታካትቱት ትችላላችሁ? በ 

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 21፥6 ከተጠቀሱት በረከቶች በተጨማሪ፣ 

በአገልጋዮቹ በኩል የጌታን ቃል ለመስማት በምትዘጋጁበት ጊዜ ሌሎች ምን 

በረከቶች ይመጣሉ? የምታስተምሯቸው መንፈስ በአጠቃላይ ጉባኤ ውስጥ 

የሚያስተምራቸውን በማታወሻ ላይ እንዲጽፉ መጋበዝ ትችላላችሁ።

ወጣቶች

የእግዚአብሔርን ድምጽ ለመስማት መዘጋጀት

ቅዱሳት መጻህፍት እንደሚነግሩን እግዚአብሔር ወንድና ሴትን ከፈጠረ 

በኋላ በመጀመሪያ ያደረገው ነገር እነሱን ማነጋገር እናም በጣም ጠቃሚ 

መረጃዎችን እና መመሪያዎችን መስጠት ነበር። በሚያዝያ እና በጥቅምት ወር 

በአጠቃላይ ጉባኤ ውስጥ የቤተክርስቲያኗ መሪዎች ሲናገሩን እና ጌታ እኛ 

እንድናዳምጥ የሚፈልገውን ምክር ሲሰጡ ተመሳሳይ በረከት እናገኛለን።

በአጠቃላይ ጉባኤ በአገልጋዮቹ በኩል የእግዚአብሔርን ድምጽ 

ሰምታችሁ ታውቃላችሁን? የምትፈልጉትን መልስ አንድ የተወሰነ 

መልእክት እንደሰጣችሁ ተሰምቷችሁ ያውቃልን? በማስታወሻ ውስጥ፣ 

ያንን ተሞክሮ እና እንዴት እንደረዳችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ከዚያም 

በቅዱስ መጻህፍት ጥናታችሁ ወቅት ጥያቄዎችን በመፃፍ እና በማጥናት 

ይህንን የጌታን ድምጽ በመጪው ጉባኤ ለማዳመጥ ተዘጋጁ። በስብሰባው 

ወቅት መልሶች እና ግንዛቤዎችን ለመቀበል ወደ ሰማይ አባት ይጸልዩ። 

የጌታን አገልጋዮች ስታዳምጡ፣ በግል የመንፈስ ማነሳሻ ላይ አተኩሩ። 

ምን ተማራችሁ? እንዴት ለለውጥ የመነሳሻ መንፈስ ተሰማችሁ? እነዚያን 

መነሳሳቶች ጻፉ ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ እያናገራችሁ ነውና!

የሰማይ አባት እንደሚወዳችሁ እና በትክክለኛው አቅጣጫ 

እንደሚመራችሁ አስታውሱ። በባሪያዎቹ በኩል ድምፁን ለመስማት 

ስትሞክሩ ትባረካላችሁ እና ትታነጻላችሁ።

ልጆች

ለአጠቃላይ ጉባኤ ተዘጋጁ!

እነዚህን መማሪያዎች በወረቀት ላይ ጻፉ። እናንተ የተማራችሁትን ለመጻፍ 

ትችሉ ዘንድ በስብሰባው ወቅት ወረቀቱን ከእናንተ ጋር አስቀምጡ።

ጥያቄዎቻችሁን ጻፉ። እኔ ስለ . . . እያሰብኩኝ ነው

ወደ ሰማይ አባት ጸልዩ። ስለ ለመማር እፈልጋለሁ።

አጠቃላይ ጉባኤን አድምጡ። . . . ተማርኩ 
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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 ሰ ረ ታ ዊ  መ ር ሆ ች ፣  መ ጋ ቢ ት  2 0 1 8  ( እ . አ . አ )

ቅዱሳት መጻህፍት ለሌሎች በስም ለጸለዩ 
ብዙ ወንዶችና ሴቶች ምሳሌዎች 

ይጋራሉ። በጣም ድራማዊ ከሆኑት ውስጥ 
የወጣቱ አልማ አባት ነው። መልአክ 
ለወጣቱ አልማ እንዲህ በማለት ተናገረው፣ 
አባቱ ስለአንተ እምነት በመስጠት እጅግ 
አብልጦ ይጸልያል ፤ ስለዚህ፣ ለዚህ ዓላማ 
የእግዚአብሔርን ኃይልና ስልጣን ለማሳመን 
መጣሁ፣ በእምነታቸው የተነሳ የአገልጋዮቹ 
ፀሎት መልስ ያገኝ ዘንድ። (ሞዛያ 27፥14)።

እርስ በእርስ መጸለያችን ጌታ ሊሰጠን 
የሚፈልጋቸውን በረከቶች ለመቀበል 
ልባችንን ይከፍታል። የጸሎት አላማው 
የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመለወጥ 
አይደለም፣ ነገር ግን ለእኛ እና ለሌሎች 
እግዚአብሔር ለመስጠት ፈቃደኛ የሆነውን 
በረከቶች ለማግኘት ነው፣ ነገር ግን እነዚህን 
ለማግኘት የግድ መጠየቅ አለብን። 1

አንዲት እህት በህይወቷ አስቸጋሪ ጊዜ፣ 
በስልክ ወይም ቀላል የጽሑፍ መልእክት 
ከሴቶች የቤት ለቤት አስተማሪዎችዋ 

ለእያንዳንዷ እህት በስም ጸልዩ

በተለይም ጨለማ በሆኑ ቀናት እንደመጣ 
ተናግራለች። ከፍ መደረግን በትክክል መቼ 
እንደሚያስፈልጋት ያወቁ ይመስላል። 
በጉብኝትም ጊዜ ሆነ በራሳቸው ጊዜ ለእርሷ 
መጸለያቸውን ታውቃለች።

እያንዳንዷ እህት በየቀኑ እና በሌሊት 
በልባዊ ጸሎት ብትጸልይ ወይም ፣ 
በተሻለም፣ ጌታ እንዳዘዘው ያለማቋረጥ 
የምትጸልይ ከሆነ፣ የሚኖረውን የጋራ 
ጥንካሬን አስቡት የቀድሞው የሴቶች 
መረዳጃ ማህበር ፕሬዚዳንት ጁሊ ቢ. ቤክ። 2 
ለምንጎበኟቸው ሰዎች መጸለያችን በግልም 
እና እንደ የኋለኛው ቀን ሴቶች ያጠነክረናል።

ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ፣ 
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 
እንደተናገሩት፥ ልባቸውን ለማወቅ 
መንገዱን ይጸልዩ። እነርሱን ለመርዳት እና 
እግዚያብሄር ለነርሱ ባለው ፍቅር ስሜት 
በቻላችሁት መጠን ሁሉንም በማድረግ 
እግዚያብሄር እንድታደርጉ የሚያደርገውን 
ማወቅ አለባችሁ።” 3

ማስታወሻዎች
1. የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ፣ “ጸሎት”
2. Julie B. Beck, “What Latter- day Saint Women 

Do Best: Stand Strong and Immovable,” 
Liahona, Nov. 2007, 110.

3.ሔንሪ ቢ. አይሪንግ፣ “ክህነት እና የግል ጸሎት፣” 
Liahona፣ ግንቦት 2015 (እ.አ.አ)፣ 85።

ይህን አስቡበት
ለምትጎበኟቸው እህቶች ስትጸልዩ ምን 

የቅርብ ጊዜ የመንፈስ ተነሳሽነት እና ሃሳቦች 
ተቀብላችኋል?
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ለእያንዳንዷ እህት በስሟ በትህትና ስንጸልይ በጉብኝት ለምናስተምራቸው 
ፍቅራችን እና የመንፈስ ምሪት ይጨምራል።

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ

ማገልገል
ለእያንዳንዷ እህት በስም መጸለይ፣ 
የምንጎበኘውን የእያንዳንዷን እህት ፍላጎት 
እንዴት ለማሟላት ለመርዳት የግል ማነሳሻ 
እንቀበላለን።


