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የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ምንድን ነው?
የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ለልጆቹ ደስታ እና ደህንነት * ያለው የሰማይ 
አባት አላማ ነው። ይህም የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ተብሎ የተጠራበ 
ምክንያት የኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ የእዚህ አላማ ዋና ክፍል 
ስለሆነ ነው። በአላማው መሰረት፣ የሰማይ አባት ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ትርጉም ያለውና ደስተኛ ህይወት እንዴት እንደምንኖር እና ከእዚህ 
ህይወት በኋላ ዘለአለማዊ ደስታ እንዴት እነሚያጋጥመን እንዲያሳ 
የን ወደ አለም ላከው። በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እና ምህረት በኩል፣ 
ከኃጢያታችሁ ለመንጻት እና የህሊና ሰላም ልትደሰቱበት ትችላላ 
ችሁ። ከእዚህ ህይወት በኋላ በሰማይ አባት ፊት ለመኖር ብቁ ለመሆን 
ትችላላችሁ።

ሰላም እና ጥንካሬ ለመቀበል፣ የወንጌልን 
መሰረታዊ መርሆች እና ስነስርዓቶችን 
መማር እና መከተል አለባችሁ። መሰረ 
ታዊ መርህ በህይወት ለመጠቀም የሚቻል 
እውነት ነው፤ ስነስርዓት በክህነት ስልጣን 
ስር የሚከናወን ቅዱስ፣ መደባዊ ስራ ነው 
እናም ከሰማይ አባት ጋር ቃል ኪዳን የሚ 
ገባበት መንገድ ነው። ከወንጌል መሰረታዊ 
መርሆች የመጀመሪያ በኢየሱስ ክርስቶች 
ማመን እና ንስሀ መግባት ነው። የወንጌል 
የመጀመሪያው ስነስርዓቶች ጥምቀት እና 
መንፈስ ቅዱስንን መቀበል ነው።

የወንጌል የመጀመሪያ መሰረታዊ መርሆ 
ችን እና ስነስርዓቶችን ከተማራችሁ እና 
ከተከተላችሁ በኋላ፣ የክርስቶስን ምስሌ በሚቀረው ህይወታችሁ ሁሉ 
ለመከተል ትፈልጋላችሁ። ይህ የሚቀጥለው ታማኝነትም “እስከመጨ 
ረሻ መፅናት” ተብሎ ይጠራል።

* በቀይ የተጻፉት ቃላት በገፅ 18 እና 19 ውስጥ ተተርጉመዋል።

የኢየሱስ ክርስቶስን 
ወንጌል እንደዚህ 

ለመኖር ትችላላችሁ፥

•	በኢየሱስ	ክርስቶስ	ላይ	
እምነትን አሳድጉ።

•	ንስሀ	ግቡ።

•	ተጠመቁ	እናም	መንፈስ	
ቅዱስን	ተቀበሉ።

•	እስከመጨረሻ	ፅኑ።

የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቶች እና የኃጢያት ክፍያ ለወንጌሉ ዋና ክፍሎች ናቸው።
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በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን
እምነት ሰው እንዲሰራ የሚያነሳሳ ጠንካራ እምነት ነው። ወደ ኃጢያ 
ቶች ስርየት የሚመራ እምነት፣ የኃጢያት ክፍያው ምህረት እንዲቻል 
በሚያደርገውበኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የሚያተኩር ነው። በኢየሱስ ክር 
ስቶስ ማመን በተራ በእርሱ ላይ ተራ እምነት መኖር አይደለም። ይህም 
እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ፣ ለኃጢያቶቻችሁ፣ ለስቃያችሁ፣ 

እና ለህመማችሁ እንደተሰቃየ ማመን 
ማለት ነው። ይህም በእዚያ እምነት ላይ 
መስራት ማለት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ 
ማመን እርሱን ወደ ማፍቀር፣ ማመን፣ እና 
ትእዛዛቱን ወደ ማክበር ይመራል።

ንስሀ መግባት
በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ህይወታች 
ሁን ወደተሻለው ለመቀየር የመራናል። 
ወንጌልን ስታጠኑ፣ ኃጥያት እንደምት 
ሰሩ፣ ወይም የእግዚአብሔር ፍላጎትን እና 
ትምህርቶችን እንደምትቃወሙ፣ ታውቃ 
ላችሁ። ንስሀ በመግባት፣ ከእግዚአብሔር 
ትምህርቶች ጋር የማይስማሙትን እነዚያን 

ሀሳቦች፣ ፍላጎቶች፣ ጸባዮች፣ እና ስራዎች ትቀይራላችሁ። ንስሀ 
ስትገቡ ለኃጢያቶቻችሁ ምህረት እንደሚሰጣችሁ ቃል ገብቶላችኋል። 
ንስሀ ስትገቡ፥

ኃጢያት እንደሰራችሁ ታውቃላችሁ ላደረጋችሁት እናም ልባዊ ሀዘን 
ሀዘን ይሰማችኋል።

ትክክል ያልሆነውን ማድረግ ታቆማላችሁ እናም እንደገና ላለማድረ 
ግም ትጥራላችሁ።

ኃጢያቶቻችሁን ለጌታ ትናዘዛላችሁ እናም ምህረትን ትጠይቃላችሁ። 
ይህን ማድረግም ከባድ ሸከማችሁን ያወርዳል። በሌላ ሰው ላይ ኃጢ 
ያት ከሰራችሁ፣ ያንንም ሰው ምህረት እንዲሰጣችሁ ትጠይቃላችሁ።

በፍጹም ልብህ 
በእግዚአብሔር	ታመን፥	
በራስህም	ማስተዋል	

አትደገፍ፤
በመንገድህ	ሁሉ	እርሱን	
እወቅ፥	እርሱም	ጎዳናህን	
ያቀናልሃል”	በሚለው	
ምሳሌ	አምናለሁ።

ምሳሌ 3፧5–6 

በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን የወንጌል የጀመሪያ መሰረታዊ መርህ ነው።
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መልሳችሁም ትከፍላላችሁ።ስራችሁ ያመጣውን ማንኛውንም ችግር 
ለማስተካከል የምትችሉትን ሁሉ ታደርጋላችሁ።

ትእዛዛትን ማክበር የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ማክበር የወንጌልን ሀይል 
ወደ ህይወታችሁ ያመጣል። ወንጌል ሃአጢያታችሁን ለመተው ጥንካሬ 
ይሰጣችኋል። ትእዛዛትን ማክበር በተጨ 
ማሪም አገልግሎትን መስጠት፣ ለሌሎች 
ምህረትን መስጠት፣ እና በቤተክርስቲያን 
ስብሰባዎች መሳተፍ ናቸው።

አዳኝን መቀበል የንስሀ መግባት በጣም 
አስፈላጊ ክፍልም ምህረት የሚመጣው 
በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት እንደሆነ መገ 
ንዘብ ነው። አንዳንዴ እግዚአብሔር ሀይለኛ 
ለሆነ ኃጢያት ምህረት እንደማይሰጥ 
ይሰማችሁ ይሆናል። ነገር ግን ኃጢያቶቻ 
ችን፣ ሀይለኛም የሆኑትም ቢሆን፣ ወደኋላ 
እንድንተዋቸው ዘንድ አዳኝ ለኃጪያቶቻ 
ችን ተሰቃይቷ። የእውነተኛ ንስሀ መግባት 
ውጤት ምህረት፣ ሰላም፣ መፅናናት፣ እና 
ደስታ ነው።

ንስሀ መግባት ሁልግዜም ትልቅ ለውጥን 
ማድረግ አይደለም። ብዚ ጊዜ ይህም 
በእግዚአብሔር ፍላጎት መሰረት የመኖር 
ተጨማሪ ጥብቅ ውሳኔ ያስፈልገዋል። በእ 
ውነት ንስሀ መግባት በፍጥነት አይመጣም፤ 
ትክክል የሆነውን ለማድረግ ስትጥሩ እና 
የሰራችሁትን ስህተት ስታስተካክሉ ትዕግስተኛ ሁኑ። ንስሀ ስትገቡ፣ 
የልብ ቅያሬ ያጋጥማችኋል። ኃጢያት ለመስራት በምንም ፍላጎት 
አይኖራችሁም። የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆናችሁ እና አንድ አይነት 
ስህተት በተደጋጋሚ መስራት እንደማያስፈልጋችሁ ታውቃላችሁ። 
እግዚአብሔርን ለመከተል ያላችሁ ፍላጎት ይጠነክራል እና ይዘልቃል።

ሁላችንም	ስህተቶች	
እንሰራለን።	አንዳንዴም	

እዳሳችንን	እንጎዳለን	እናም	
እራሳችን	ልናስተካክለው	
በማንችለው	ሁኔታም	
ሌሎችን እንጎዳለን። 
ብቻችንን	ለመጠገን	
የማንችላቸውን	

ነገሮች	እንሰብራለን።	
ከእዚያምበብቻችን	

ልንፈውሳቸው	የምንችል	
ጥፋተኛነት፣	መዋረድ፣	እና	
ስቃይ	ይሰማናል።	የኃጢያት	
ክፍያ	የሚፈውስ	ሀይል	እኛ	
ለመጠገን	የማንችላቸውን	
መፍትሄ	ይሰጣቸዋል።

ኢየሱስ ንስሀ ለሚገቡ ሁሉ ሰላምን ያቀርባል።
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ጥምቀት እና መንፈስ ቅዱስ
በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን እና ንስሀ መግባት ለጥምቀት እና መንፈስ 
ቅዱስን ለመቀበል ያዘጋጃችኋል። ሁሉም ሰዎች ለኃጢያቶቻቸው 
ስርየት፣ ወይም ምህረት፣ በውሀ እና በመንፈስ (በመንፈስ ቅዱስ) 
መጠመቅ እንዳለባቸው ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሯል። የክህነት ስል 
ጣን ባለው ሰው በመጠመቅ እና መንፈስ ቅዱስን በመቀበል በመንፈስ 
እንደገና ትወለዳላችሁ።

ለመጠመቅ ምን ማድረግ ያስፈልገኛል?
“ጽድቅን ሁሉ [ለመፈጸም]” በመጠመቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ 
ሰጥቶናል (ማቴዎስ 3፥15)። ስትጠመቁ፣ ለኃቲያቶቻችሁ ስርየት 

ታገኛላችሁ (Acts 2:38 ተመልከቱ)። 
ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን ትገባላ 
ችሁ፥ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ አዳኛ 
ችሁ ለመቀበል፣ እርሱን ለመከተል፣ እና 
ትእዛዛቱን ለመጠበቅ ቃል ትገባላችሁ። 
የእናንተን ክፍል ካሟላችሁ፣ የሰማይ 
አባታችሁ ለኃጢያታችሁ ምህረት ለመ 
ስጠት ቃል ይገባል። ትክክለኛ ስልጣን 
ባለው ስትጠመቁ፣ ኃጢያቶቻችሁ 
ይታጠባሉ።

መጠመቅ በውሀ ውስጥ ለትንሽ ጊዜ 
መጥለቅ ያስፈገዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ 

የተጠመቀው እንደዚህ ነው። በማጥለው መጥመቅ የኢየሱስ ክርስቶስ 
ሞት፣ መቀበር፣ እና ትንሳኤ ቅዱስ ተምሳሌት ነው፤ የድሮው ህይወ 
ታችሁ ፍጻሜን እና እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ የምትጀምሩት 
አዲስ ህይወት መጀመሪያን የሚወክል ነው።

መንፈስ ቅዱስን መቀበል ለምን ያስፈልገኛል?
ጥምቀት ኃጢያቶቻችሁን ቢያጥብም፣ መንፈስ ቅዱስ ይቀድሳችኋል፣ 
ወይም ያጣራችኋል። ለጥምቀት ቃል ኪዳኖቻችሁ ታማኝ ከሆናችሁ፣ 
መንፈስ ቅዱስን ከእናንተ ጋር ሁልጊዜ ለምግኘት ትችላላችሁ። መል 
ካም የሆኑ ሰዎች ሁሉ የመንፈስ ቅድስ ተፅዕኖ ሊሰማቸው ይችላሉ፣ 

“ኢየሱስም መለሰ፥ 
እንዲህ	ሲል።	እውነት	
እውነት	እልሃለሁ፥	

ሰው	ከውኃና	ከመንፈስ	
ካልተወለደ	በቀር	ወደ	

እግዚአብሔር	መንግሥት	
ሊገባ	አይችልም።”

ዮሀንስ 3፧5

ኢየሱስ ክርስቶስ በመጥምቁ ዮሀንስ ተጨምቆ ነበር። 
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ነገር ግን የሚጠመቁ እና መንፈስ ቅዱስን የሚቀበሉ ከእነርሱ ጋር 
የማይቋረጥ ጓደኝነትን እንዲኖረው መብት አላቸው።

መንፈስ ቅዱስ እውነትን እንድታውጉ እና እንድትገነዘቡ ይረዳችኋል። 
መንፈሳዊ ጥንካሬ እና መነሳሳትንም ይሰጣችኋል። በአስቸጋሪ ጊዜዎች 
ያፅናናችኋል እና ውሳኔ በምታደርጉበትም ይመራችኋል። በመንፈስ 
ቅዱስ በኩል የእግዚአብሔር ፍቅር እና ተፅዕኖ በህይወታችሁ ውስጥ 
በየቀኑ ሊሰማችሁ ትችላላችሁ።

ይህን መለኮታዊ ስጦታ ለመደሰት የምት 
ችሉበት ችሎታ በእግዚአብሔር ትእዛዛት 
ታዛዥ በመሆን ላይ የሚያርፍ ነው። 
መንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ትምህር 
ቶች መሰረት ከማይኖሩት ጋር ለመቆየት 
አይችልም። የእርሱ መመሪያ እና መነሳሻ 
መብትንም ያጣሉ። ሁልጊዜ ለመንፈስ 
ቅዱስ ጓደኝነት እና መሪነት ብቁ ለመሆን 
ጣሩ።

መንፈስ ቅዱስን ከጥምቀት በኋላ ትቀበላላ 
ችሁ። ማረጋገጫ በሚባለው ስነስርዓት ሀላ 
ፊነት ያላቸው አንድ ወይም ከእዚያ በላይ 
የክህነት ባለስልጣን በጥንቅላታችሁ ላይ 

እጃቸውን ይጭናሉ። እንደ ቤተክርስቲያኑ አባልም ያረጋግጧችኋል 
እናም መንፈስ ቅዱስን እንድትቀበሉ ይባርኳችኋል። ይህም ስነስርዓት 
የሚከናወነው ከጥምቀት በኋላ በቤተክርስቲያኑ አገልግሎች ውስጥ 
ነው። ስትጠመቁ እና ስትረጋገጡ፣ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ 
ክርስቶስ ቤተክስቲያን አባል ትሆናላችሁ።

በመንፈስ	ቅዱስ	
ለመማር	እና	ለመመራት	
ትችላላችሁ።	“አብ	በስሜ	
የሚልከው	ግን	መንፈስ	

ቅዱስ	የሆነው	አጽናኝ	እርሱ	
ሁሉን	ያስተምራችኋል	
እኔም	የነገርኋችሁን	
ሁሉ	ያሳስባችኋል።”

ዮሀንስ 14፥26

መንፈስ ቅዱስ እጅን በመጫን ይሰጣል።

በቀይ የተጻፉት ቃላት በገፅ 18 እና 19 ውስጥ ተተርጉመዋል።
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ቅዱስ ቁርባን
ከተጠመቃችሁ በኋላ፣ በየሳምንቱ በቅዱስ 
ቁርባን በመሳተፍ የጥምቀት ቃል ኪዳናች 
ሁን ለማሳደስ ትህላላችሁ። በቅዱስ ቁርባን 
አገልግሎት፣ ዳቦ እና ውሀ የኢየሱስ 
ክርስቶስን የኃጢያት ክፍያ ለማስታወስ 
ይባረኩና ለተሰበሰቡት ይሰጣሉ። ዳቦው 
ሰውነቱን፣ እና ውሀው ደሙን ይወክላሉ። 
የጥምቀት ቃል ኪዳናችሁን ስታሳድሱ፣ 
መንፈስ፣ ወይም መንፈስ ቅዱስ፣ 
ከእናንተ ጋር ሁልጊዜ እንደሚገኝ ቃል 
ተገብቶላችኋል።

ቅዱስ	ቁርባን	በምስጋና	
የኢየሱስ ክርስቶስ 

ህይወትን፣	አገልግሎትን፣	
እና	የኃጢያት	ክፍያን	
እንድታስታውሱ	
ይረዳችኋል።

ቅዱስ ቁርባን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናስታውስ ይረዳናል።

በቀይ የተጻፉት ቃላት በገፅ 18 እና 19 ውስጥ ተተርጉመዋል።
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እስከመጨረሻ መፅናት
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አባል የሆናች 
ሁት በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን፣ ንስሀ በመግባት፣ እና በጥምቀት እና 
ማረጋገጫ ስነስርዓቶች በኩል ነው። የቤተክርስቲያኗ አባል ከሆናች 
ሁበኋላ፣ በግንዛቤ ማደግ ትቀጥላላችሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን፣ 
ንስሀ መግባት፣ የጥምቀት ቃል ኪዳኖቻችሁን ቅዱስ ቁርባንን መው 
ሰድ፣ እና የመንፈስ ቅዱስ መመሪያን መከተል ትቀጥላላችሁ። እነዚህ 
የወንጌል የመጀመሪያ መሰረታዊ መርሆች እና ስነስርዓቶች በህይወት 
በሙሉ የምንከተላቸው ንድፍ ናቸው። ይህ የህይወት በሙሉ የልብ 
ውሳኔ በብዙ ጊዜ “እስከመጨረሻ መፅናት” ተብሎ ይጠራል።

እስከመጨረሻ መፅናት በህይወትም መመሪያ፣ ሰላም፣ እና ደስታ 
ያመጣል። በአካባቢያችሁ ያሉትን በማገልገል እና በመርዳት እንደ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ለመሆን የመጣር ደስታን ይሰማችኋል። ከሰማይ 
አባታችሁ ጋር ያላችሁን ግንኙነት በተሻለ ትረዳላችሁ እናም ለእናንተ 
ያለው ፍጹም ፍቅር ይሰማችኋል። በብዙ ጊዜ አሳዛኝ እና የተቸገረ 
በሆነችው አለም ውስጥ ተስፋ እና አላማ እንዳላችሁ አይነት ስሜታ 
ይሰማችኋል።
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የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል 

የህይወት	መንገድ	ነው።

“ስለሆነም	ፍጹም	የሆነ	የተስፋ	ብርሃን፣	 

እናም	የእግዚአብሔርና	የሰዎች	ሁሉ	 

ፍቅር	እየኖራችሁ	በክርስቶስ	ባላችሁ	

ፅኑነት	መቀጠል	አለባችሁ።	ስለሆነም	

አብም፣	የክርስቶስን	ቃል	በመመገብ፣	

እናም	እስከመጨረሻው	በመፅናት	

የምትቀጥሉ	ከሆነ፣	እነሆ	አብ	እንዲህ	ይላል፧	

የዘለዓለም	ህይወት	ይኖራችኋል።”

2 ኔፊ 31፧20
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እንዴት ለማወቅ እችላለሁ?
የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በእግዚአብሔር 
ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና ሌሎች ነቢያት 
በተሰጡ ራዕይ በዳግም ተመልሷል።

የሰማይ አባትን በጸሎት በመጠየቅ እነዚህ 
ነገሮች እውነት እንደ ሆኑ ለእራሳችሁ 
ለማወቅ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር መን 
ፈስ ተብሎ በሚጠራው በመንፈስ ቅዱስ 
በኩል መልስ ይሰጣችኋል። መንፈስ ቅዱስ 
ስለሰማይ አባት እና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ምስክርነት ይሰጣን፣ ወይም ይመሰክራል። 
መንፈስ ቅዱስ በስሜት፣ በሀሳቦች፣ እና 
በግንዛቤ እውነትን ያረጋግጣል። ከመን 
ፈስ ቅዱስ የሚመጡት ስሜቶች ሀኡለኛ 
ናቸው፣ ነገር ግን ረጋ ያሉ እና ጸጥተኛም 
ናቸው። መፅሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተም 
ረው፣ “የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፥ ደስታ፥ 
ሰላም፥ ትዕግሥት፥ ቸርነት፥ በጎነት፥ 
እምነት፥ የውሃት፥ ራስን መግዛት ነው” 
(ገላትያ 5፥22–23)።

እነዚህ ስሜቶች ይህ መልእክት እውነት እንደሆነ በመንፈስ ቅዱስ  
የመጣ ማረጋገጫ ነው። ከእዚያም በጆሴፍ ስሚዝ በኩል በዳግም 
እንደተመለሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ጋር በስምምነት ለመኖር 
መምረጥ ያስፈልጋችኋል።

እንዴት	ለመጸለይ	
እችላልችሁ?

•	የሰማይ	አባታችሁን	 
በስሙ	ጥሩ።

•	የልብ	ስሜታችሁን	
(ምስጋናን፣	ጥያቄዎችን፣	
መፅሐፈ	ሞርሞን	እና	
የወንጌል	መልእክተኞች	
ያስተማሯችሁ	እውነት	
እንደሆኑ	ማረጋገጫ	
መጠየቅን)	ግለጹ።

•	ጸሎትንም	ዝጉ	(“በኢ 
የሱስ	ክርስቶስ	ስም፣	
አሜን”)።
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የስያሜዎች ዝርዝር

መረጋገጥ ሰው መንፈስ ቅዱስን የሚቀበልበት መንገድ። ከጥምቀት 
በኋላ ወዲያው በቅዱስ ቁርባን ስብሰባ ውስጥ በሚከናወነው በእዚህ 
ስነስርዓ፣ ሰው እንደ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክር 
ስቲያን አባል ይረጋገጣል፣ ወይም ይደረጋል።

ስነስርዓት በክህነት ስልጣን የሚከናወን ቅዱስ፣ መደበኛ ስራ። 
ምሳሌዎችም በተጨማሪ ጥምቀት፣ ቅዱስ መንፈስን መቀበል፣ እናም 
ቅዱስ ቁርባን ናቸው። ስነስርዓቶች ከእግዚአብሔር ጋር ቃል የሚገባ 
በት መንገድ ነው።

ቃል ኪዳን በእግዚአብሔር እና በልጆቹ መካከል ያለ ስምምነተ። 
እግዚአብሔር ለቃል ኪዳን ቅድመ-ሁኔታን ይሰጣል፣ እና እኛም 
ለእርሱ ታዛዥ ለመሆን እንስማማለን። እግዚአብሔር ለታዛዥነታችን 
የተለያዩ በረከቶች ቃል ይገባል።

ቅዱስ ቁርባን የቤተክርስቲያን አባላት ስለኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢ 
ያት ክፍያ እንዲያስታውሱ የሚያደርግ ስነስርዓት። ቅዱስ ቁርባንን 
በመቀበል፣ በጥምቀት የምንሰራቸውን ቃል ኪዳኖች እናሳድሳለን። ዳቦ 
እና ውሀ ይባረኩና ለተሰበሰቡት ይሰጣሉ። ዳቦው የኢየሱስ ክርስቶስ 
ሰውነትን፣ እና ውሀው ደሙን ይወክላሉ። ይህ ስነስርዓት በየሳምንቱ 
የሚከናወነው የቅዱስ ቁርባ ስብሰባ በሚባለው የአምልኮ አገልግሎት 
ነው።

የኃጢያት ክፍያ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንታረቅ ያስቻለን 
ድርጊት። ለኃጢያት መክፈል ማለት ለኃጢያት ቅጣት መሰቃየት 
ነው፣ በእዚህም የኃጢያትን ውጤት ንስሀ ከሚገባው ኃጢያተኞች 
ያስነሳል። ለሰው ዘር ሁሉ ፍጹም የሆነ የኃቲያት ክፍያ ማድረግ የሚ 
ችለው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነበር። የኃጢያት ክፍያውም በተጨማሪ 
ለኃጢያቶቻችን መሰቃየት፣ የደሙ መፍሰስ፣ እና ሞቱና ትንሳኤው 
ናቸው። በኃጢያት ክፍያ ምክንያት፣ ይኖር የነበረው እያንዳንዱ ሰው 
ከሞት ይነሳል። የኃጢያት ክፍያም ለኃጢያታችን ምህረት ለማግኘት 
እና ከእግዚአብሔር ጋር ለዘለአለም ለመኖር የሚያስችለን መንገር 
ይሰጠናል።
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ደህንነት ከኃጢያት እና ከሞት መዳን። ደህንነት ሊገኝ የሚቻለው 
በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ፣ 
ሁሉም ሰው የሞትን ውጤት ለማሸነፍ ይችላሉ። ከኃጢያቶቻችን 
ውጤቶችም በኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ለመዳን እችላለን። ይህ 
እምነትም ንስሀ በሚገባ እና ለወንጌል ህግጋት እና ስነስርዓቶች ታዛዥ 
በሚሆን ህይወት እና ክርስቶስን በሚያገለግል ውስጥ ይታያል።

ጥምቀት የኃጢያት ስርየት ለማግኘት አስፈላጊ የሆነ ስራ። በክህነት 
ስልጣን በኩል በመጠመቅ እና በመረጋገጥ፣ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን 
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አባላት እንሆናለን። ጥምቀት በመሰ 
መጥ ነው፣ ይህም የሚጠመቀው ሰው በውሀው ውስጥ በሙሉ ጠልቋል 
ማለት ነው። ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል እና ከእግዚአብ 
ሔር ጋር ቃል ኪዳን ለመግባት ፈቃደኛ እንደሆንን የሚያሳይ ነው።

ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ምህረት እና ፍቅር በኩል የሚሰጥ መለኮታዊ 
እርዳታ እና ጥንካሬ። በኃጢያት ክፍያው እንዲቻል ባደረገው በእርሱ 
ጸጋ በኩል፣ የሰው ዘር በሙሉ ከሞት ይነሳሉ። በእርሱ ጸጋ በኩል፣ 
ሁልጊዜው ንስሀ የሚገቡ እና በወንጌሉ መሰረት የሚኖሩ በእዚህ 
ህይወት ከሰማይ አባት ጋር የሚጸና ቅርብነት ይሰማቸውል እና ከእዚህ 
ህይወት በኋላም በእርሱ ፊት ይኖራሉ።
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20

በተጨማሪ የሚጠኑ

የሚቀጥሉት ጥያቄዎች እና ቅዱሳት መጻህፍት በእዚህ እትሞች ውስጥ 
ስለሚገኙት መሰረታዊ መመሪያዎች በተጨማሪ ለመማር እና እንድ 
ታሰላስሏቸው ይረዷችኋል። ዝርዝሩ ኁሉንም የሚሸፍኑ አይደሉም፤ 
በቅዱሳት መጻህፍት ውስጥ ያሉ የግርጌ ማስታወሽዎች እና ማጣቀሻ 
ዎች ወደ ተጨማሪ ፅሁፎች ይመሯችኋል።

የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ምንድን ነው?

3 ኔፊ 27፥13–22 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 393–394)

  

  

 

ማመን ምን ማለት ነው? 
እምነት እንዴት ጥንካሬ ሊሰጣችሁ ይችላል?

ዕብራውያን 11፥1, 6 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)

አልማ 32፥21፣ 26–28 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 241)

ኤተር 12፥6 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 438)

  

  

 

ንስሀ መግባት ምን ማለት ነው 
ሁሉም ሰው ለምን ንስሀ መግባት ያስፈልጋቸዋል?

ሉቃስ 15፥3–10 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)

ስራ 3፥19 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)

አልማ 12፥33–34 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 197)
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ለምን ሁሉም ሰዎች መጠመቅ ያስፈልጋቸዋል?

ስራ 2፥38 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)

2 ኔፊ 31–32 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 89–91)

  

  

 

መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? 
 መንፈስ ቅዱስ ህይወታችሁን እንዴት ሊባርክ ይችላል?

2 ኔፊ 32፥5 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 91)

3 ኔፊ 27፥20 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 394)

  

  

 

የቅዱስ ቁርባን ጥቅም ምንድን ነው?

3 ኔፊ 18፥1–12 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 379–380)

ሞሮኒ 4–5 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 447)

  

  

 

እስከመጨረሻ መፅናት ምን ማለት ነው?

2 ኔፊ 31፥15–20 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 90)

3 ኔፊ 15፥9 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 376)
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ከእኛ ጋር አብራችሁ አምልኩ

በዳግም የተመለሰው ወንጌል እንዴት ህይወታ 
ችሁን እንደሚባርክ ኑ እና ተመልከቱ

የቅዱስ ቁርባን ስብሰባ ዋናው አምልኮ አገልግሎት ነው። ይህም ከአንድ 
ሰዓት በትንሽ የሚያልፍ እና በልምድ የሚከተሉት የሚገኝበት ነው፥

መዝሙሮች፥ በተሰበሰቡት የሚዘመር። (የመዝሙር መፅሐፎች 
ይሰጣሉ።)

ጸሎቶች፥ በአካባቢው አባል በሆኑት የሚቀርብ።

ቅዱስ	ቁርባን፥ ዳቦ እና ውሀ ይባረካሉ እና የኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢ 
ያት ክፋን ለማስታወስ በተሰበሰቡት መካከል ይተላለፋል።

ንግግር	አቅራቢዎች፥ በልምድ ከእዚህ በፊት የተመደቡ ከተሰበሰቡት 
አባላት አንድ ወይም ሁለት ሰዎች ስለወንጌል ርዕስ ንግግር ያቀርባሉ።

ልብሶች፥ ወንዶች በአጠቃላይ ሱፍ ወይም ጥሩ ሱሪ ከሸሚዝና ከከረ 
ባት ጋር ይለብሳሉ። ሴቶችት ቀሚሶችን ይለብሳሉ።

በአምልኮ አገልግሎት ጊዜ ምፅዋት አይጠየቅም።
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በእድሜአችሁ እና ግላጎት ባላችሁ ነገሮች ላይ የሚመሰረቱ ተጨማሪ 
ስብሰባዎችን እንድትሳተፉበት እንጠይቃችኋለን። የእነዚህ ስብሰባዎች 
ቅድመ ተከተል እና መገኘት ከቦታ ወደቦታ ይለያያል።

የሰንበት	ትምህርት	ቤት፥ ቅዱሳት መጻህፍት እና የወንጌል ትምህርቶች 
የሚጠኑበት ክፍሎች።

የክህነት	ስብሰባዎች፥ 12 እና ከእዚያ በላይ ለሆኑ ወንዶ ያለ ክፍል።

የሴቶች	መረዳጃ	ማህበር ለ18 እና ከእዚያ በላይ ለሆኑ ሴቶች ያለ 
ክፍል።

ወጣት	ሴቶች ከ12 እስከ 18 አመት ለሚሆኑ ሴቶች ያለ ክፍል።

የመጀመሪያ	ክፍል፥ ከ3 እስከ 11 አመት ለሆኑ ልጆች ያለ የቡድን 
አገልግሎት እና ክፍሎች። ከ18 ወራት እስከ 3 አመት ለሆኑ ልጆች ያለ 
የህጻናት መንከባከቢያ ቦታም በብዙ ጊዜ ይገኛል።

የቅዱስ ቁርባን ስብሰባ 

የቤተክርስቲያን አድራሻ፥  
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ምን	ማድረግ	ይገባኛል?
• መፅሐፈ	ሞርሞንን	አንብቡ።
ለማንበብ	የሚገባበትን	የሚያቀርብ	ሀሳብ፥  
  
  
  
 

• ኢየሱስ	ክርስቶስ	አዳኛችሁ	እንደሆነ	ለማወቅ	ጸልዩ።

• ንስሀ	ግቡ	እናም	ለኃጢያቶቻችሁ	ስረየት	ጸልዩ።	በእግዚአብሔር	ትእዛ 
ዛት	መሰረት	ለመኖር	ጣሩ።

• በቤተክርስቲያን	ተሳተፉ

• በ__________________________________	ለመጠመቅ	ተዘጋጁ 

• በዳግም	ስለተመለሰው	የኢየሱስ	ክርስቶስ	ወንጌል	በተጨማሪ	ለመማር	
www.mormon.org	ተመልከቱ።

• በእዚህ	ዘመን	ነቢያት	በኩል	እግዚአብሔር	በዳግም	ስለመለሳቸው	እውነ 
ቶች	በተጨማሪ	ለመማር	ከወንጌል	መልእክተኞች	ጋር	 
በመገናኘት	ቀጥሉ።

የሚቀጥለው	ቀጠሮ፥ 

የወንጌል	መልእክተኞች	ስም	እና	የስልክ	ቁጥሮች፥ 
  
 

 www .mormon .org 
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