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ስጋዊ ሁኔታችን በመንፈሳዊ ነታችን ላይ ተፅዕኖ ስለሚኖረው፣ 
የሰማይ አባታችን ስጋዊ እና መንፈሳዊ ጤንነታችንን 

ለማሻሻል የተነደፉ ትእዛዛት ሰጥቶናል። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ውስንጌል በዳግም መመለስ ክፍል፣ እግዚአብሔር የጌታ 
መንፈስ ከእኛ ጋር እንዲሆን ሰውነታችንን እንዴት ለመንከባከብ 
እንደምንችል ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ገልጿል። ይህ ራዕይ የጥበብ 
ቃል ተብሎ ይታወቃል። በኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ 
ክርስቶስ ለመጠመቅ ለእዚህ ትእዛዝ ታዛዥ መሆን አስፈላጊ 
ነው። ለእዚህ ትእዛዝ ታዛዥ በመሆን እምነታቸውን ለሚያሳዩ 
ታላቅ በረከቶች ቃል ተገብቶላቸዋል።

የጥበብ ቃል ምንድን ነው?
ጌታ የጥበብ ቃልን ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ገለጸ። በእዚህ ራዕይ 
የሚያሰክር መጠጥ፣ ትምባሆ፣ እና ቡና እና ሻይ የሆኑትን ሙቅ 
መጠጦች እንድናስወግድ አስጠንቅቆናል። የኋለኛ ነቢያት በህግ 
ተቀባይ ያልሆኑ አደንዛዥ እጽ ወይም የሚጎዱና ሱስ የሚሰጡ ነገ 
ሮችን መጠቀም እንደማይገባን አስተምረዋል። የጥበብ ቃል ስጋን 
በመጠኑ መብላት እንደሚገባን እና ጥራጥሬዎችን፣ ፍራፍሬዎ 
ችን፣ እና ቅጠላ ቅጠሎችን መብላት 
እንደሚገባን አስተምረዋል።

የጥበብ ቃል በረከቶች
የጥበብ ቃልን ማክበር የስጋዊ እና 
መንፈሳዊ ደህንነታችሁን ያሻሽላል። 
ምንም እንኳን ልዩ ላልሆኑ የጤንነት 
ፈተናዎች ሊመጡባችሁ ቢችሉም፣ 
በእዚህ ትእዛዝ ታዛዥ መሆን በሰው 
ነታችሁ እና በአዕምሮአችሁ ጤንነት 
እንዲኖራችሁ ይረዳችኋል።

ለመንፈሳዊ እና ስጋዊ 
ጥቅም፣ ጌታ የሚቀጥሉት 

እንድታስወግዱ 
ይጠይቃችኋል።

•	የሚያሰክር	መጠጥ።

•	ትምባሆ።

•	ቡና	እና	ሻይ።

•	ህገወጥ	አደንዛዥ	እጽ

•	ሌሎች	የሚጎዱ	እና	ሱስ	

የሚሰጡ	ነገሮች።
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በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሐዋርያው ጳውሎስ ሰውነትን እንደ ቤተ 
መቅደስ አመልክቶታል፥ “የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደ 
ሆናችሁ የእግዚአብሔርም መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? 
ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር 
እርሱን ያፈርሰዋል፤ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና፥ 
ያውም እናንተ ናችሁ።” (1 ቆሮንቶስ 3፥16–17)።

የጥበብ ቃልን ስታከብሩ፣ የፍጥረታችሁ አስደሳች፣ስሜት 
ያለው፣ እና መንፈሳዊ ክፍል ከእግዚአብሔር መመሪያ ለመቀ 
በል ይዘጋጃል። ለመንፈሳዊ መነሳሻ እና ስሜታዎች ለማዳመጥ 
ተማረ። ስለአደጋዎች ማስጠንቀቂያ ታገኛላችሁ እናም በመንፈስ 
ቅዱስ ትመራላችሁ። ጥበባችሁ እና እውቀታችሁ ያድጋሉ። 
ታላቅ ሰላም፣ ተጨማሪ ራስን የመቆጣጠር ችሎታ፣ እና ስለህይ 
ወት እና ስለወደፊት ልበ ሙሉ የሆነ አስተሳሰብ ይኖራችኋል።
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የጥበብ ቃል
ነቢዩ	ጆሴፍ	ስሚዝ	በ1833	(እ.አ.አ)	የተቀበለው	ይህ	ራዕይ	የሰማይ	
አባት	ዛሬ	ለልጆቹ	የሰጠው	መመሪያ	ነው።	የሚቀጥሉት	በትምህርት	
እና	ቃል	ኪዳኖች፣	ክፍል	89	ውስጥ	ከሚገኘው	ከእዚህ	ራዕይ	የመጡ	
ምንባቦች	ናቸው፥

“የጥበብ	ቃል፣	. . .	ለቤተክርስቲያኗ፣	እና	ደግሞም	ለፅዮን	ቅዱሳን	
ጥቅም . . .

“ከተስፋ	ጋር	የተሰጠ	ይህም	መሰረታዊ	መርህ፣	ለደካማው	እና	ቅዱ 
ሳን	ለሆኑት	ወይም	ቅዱሳን	ተብለው	የሚጠሩት	ደካማ	ቅዱሳን	ሁሉ	
ችሎታ	ሀይል	የተስተካከለ	የጥበብ	ቃል	ነው። . . .

“እነሆ፣	ጌታ	ለእናንተ	እንዲህ	ይላችኋል፥	በመጨረሻው	ቀናት	
ውስጥ	በሚያድሙ	ሰዎች	ልብ	ውስጥ	ባሉት	እና	በሚኖሩት	ተንኮ 
ሎች	እና	አላማዎች	ምክንያት፣	በራዕይ	ይህን	የጥበብ	ቃል	ለእናንተ	
በመስጠት	አስጠንቅቄአችኋለሁ፣	እናም	ከቀደሞ	ጊዜ	በፊትም	አስጠ 
ነቅቄአችኋለሁ—

“በመካከላችሁ	ማንም	ሰው	. . .፣	እነሆ	ይህ	ጥሩ	አይደለም . . .

“እና	እንደገና፣	ትምባሆ	ለሰውነት፣	ወይም	ለሆድ	አይደለም፣	እና	
ለሰውም	ጥሩ	አይደለም . . .

“እንደገናም፣	ትኩስ	መጠጦችም	ለሰውነት	እና	ለሆድ	አይደሉም።

“. . . እግዚአብሔር	ጥሩዎቹን	ለምለሞች	ሁሉ፣	. . .	ለሰው	ሰውነት፣	
ፍጥረት፣ እና ጥቅም መድቧል. . . .

“አዎን፣	የእንስሳትና	የሰማይ	ወፎች	ሀስጋም፣	እኔ	ጌታ	ለሰው	በም 
ስጋና	ጥቅም	መድቤአቸዋለሁ፤	ነገር	ግን	እነዚህን	ሐበቁጠባ	ይጠቀ 
ሙባቸው፤ . . .

የጥበብ ቃል
ነቢዩ	ጆሴፍ	ስሚዝ	በ1833	(እ.አ.አ)	የተቀበለው	ይህ	ራዕይ	የሰማይ	
አባት	ዛሬ	ለልጆቹ	የሰጠው	መመሪያ	ነው።	የሚቀጥሉት	በትምህርት	
እና	ቃል	ኪዳኖች፣	ክፍል	89	ውስጥ	ከሚገኘው	ከእዚህ	ራዕይ	የመጡ	
ምንባቦች	ናቸው፥

“የጥበብ	ቃል፣	. . .	ለቤተክርስቲያኗ፣	እና	ደግሞም	ለፅዮን	ቅዱሳን	
ጥቅም . . .

“ከተስፋ	ጋር	የተሰጠ	ይህም	መሰረታዊ	መርህ፣	ለደካማው	እና	ቅዱ 
ሳን	ለሆኑት	ወይም	ቅዱሳን	ተብለው	የሚጠሩት	ደካማ	ቅዱሳን	ሁሉ	
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“እነሆ፣	ጌታ	ለእናንተ	እንዲህ	ይላችኋል፥	በመጨረሻው	ቀናት	
ውስጥ	በሚያድሙ	ሰዎች	ልብ	ውስጥ	ባሉት	እና	በሚኖሩት	ተንኮ 
ሎች	እና	አላማዎች	ምክንያት፣	በራዕይ	ይህን	የጥበብ	ቃል	ለእናንተ	
በመስጠት	አስጠንቅቄአችኋለሁ፣	እናም	ከቀደሞ	ጊዜ	በፊትም	አስጠ 
ነቅቄአችኋለሁ—

“በመካከላችሁ	ማንም	ሰው	. . .፣	እነሆ	ይህ	ጥሩ	አይደለም . . .

“እና	እንደገና፣	ትምባሆ	ለሰውነት፣	ወይም	ለሆድ	አይደለም፣	እና	
ለሰውም	ጥሩ	አይደለም . . .

“እንደገናም፣	ትኩስ	መጠጦችም	ለሰውነት	እና	ለሆድ	አይደሉም።

“. . . እግዚአብሔር	ጥሩዎቹን	ለምለሞች	ሁሉ፣	. . .	ለሰው	ሰውነት፣	
ፍጥረት፣ እና ጥቅም መድቧል. . . .

“አዎን፣	የእንስሳትና	የሰማይ	ወፎች	ሀስጋም፣	እኔ	ጌታ	ለሰው	በም 
ስጋና	ጥቅም	መድቤአቸዋለሁ፤	ነገር	ግን	እነዚህን	ሐበቁጠባ	ይጠቀ 
ሙባቸው፤ . . .
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“የወይን	ፍሬም፤	በምድር	ውስጥ	ወይም	ከምድር	በላይ	ፍሬ	የሚያመ 
ጣውም	እንደሆነው፣	ሁሉም	እህል	ለሰው	ምግብ	ጥሩ	ነው፤ . . .

“እና	ትእዛዛትን	በማክበር፣	እነዚህን	ነገሮች	የሚጠብቁ	እና	ለማድረግ	
የሚያስታውሱ	ቅዱሳን	ሁሉ፣	ለስጋቸው	ሀፈውስ	እና	ለአጥንታቸው	
ጠገን	ይቀበላሉ፤

“እናም	ጥበብ	እና	ታላቅ	የእውቀት	ሀብት፣	እንዲሁም	የተደበቀ	ሀብት	
ያገኛሉ፤

“እናም	ይሮጣሉ	አይታክቱም፤	ይሄዳሉ	አይደክሙም።

“እና	እኔ	ጌታ፣	የሚያጠፋውን	መልአክ	የእስራኤል	ልጆችን	እንዳለፋ 
ቸው	፣	እነርሱን	እንዲያልፋቸው	እና	እንዳይገድላቸው	ዘንድ፣	የተስፋ	
ቃል	እሰጣቸዋለሁ።	አሜን።	(ትምህርት	እና	ቃል	ኪዳኖች	89፥1፣	
3–5፣	8–10፣	12፣	16፣	18–21)።

01201_506_WordOfWisdom.indd   8 6/6/13   8:26 AM



01201_506_WordOfWisdom.indd   9 6/6/13   8:26 AM



01201_506_WordOfWisdom.indd   10 6/6/13   8:26 AM



11

አደጋ	የሚያደርሱ	ነገሮችን	መውሰድ	ማቆም
ትምባሆ፣ የሚያሰክር መጠጥ፣ ቡና፣ ሻይ፣ ህገወጥ አደንዛዥ 
እጽ፣ ወይም ሌላ አደጋ የሚያደርስና ሱስ የሚያመጡ ነገሮችን 
የምትጠቀሙ ከሆናችሁ፣ በአሁኑ አቁሙ። የተሻለ ጤንነት ባለው 
ሰውነት እና መንፈስ ትባረካላችሁ። አንዳንድ ሰዎች ለመጠቀም 
ማቆም አስቸጋሪ የሆነባቸው ለነገሮች ላይ ጸባይ ወይም ሱስ ይን 
ራቸዋል። እነዚህን ጸባይ የሚሰጡ 
ነገሮችን ለመጠቀን ማቆም አስቸጋሪ 
ከሆነባችሁ፣ እግዚአብሔርን በጸሎት 
አደጋ የሚያመቱ ሀሳቦችን፣ ድርጊ 
ቶችን፣ እና ፈተናዎችን በሚያነሳሱ፣ 
እና መልካም በሆኑ ተፅዕኖዎች 
ለመለወጥ እንዲረዳችሁ ጠይቁ። 
ህይወታችሁን መልካም እና የሚያነ 
ሳሳ በሆነው ስትሞሉ፣ አደጋ ለሚያ 
መጣው እና መጥፎ ለሆነው ብዙ ቦታ 
አይኖርም። የሚቀጥሉት ሀሳቦት ይረዷችኋል፥

•	ለማቆም	ጥብቅ	ውሳኔ	አድርጉ።	ጌታ	ሱሳችሁን	ለማሸነፍ	እንደ 
ሚረዳችሁ እርግጠኛ በመሆን ጸልዩና ጹሙ።

•	ቅዱሳት	መጻህፍትን	አጥኑ።	ምንባቦችን	አገምግሙ	እናም	ሁል 
ጊዜም አነብንቡ። መንፈሳዊ ሀይሎችንም ይሰጧችኋል።

•	ፈተናዎችን	ለመቋቋም	እንዲረዳችሁ	የክህነት	በረከት	እንዲሰ 
ጣችሁ ጠይቁ።

•	አደጋ	የሚያደርሱትን	ነገሮች	ጣሉ፣	እናም	ተጨማሪም	 
አትግዙ።

•	የጥበብ	ቃልን	ለመተላለፍ	ፈተና	የመጡባችሁን	ጊዜዎች፣	
ቦታዎች፣	እና	ጉዳዮች	በዝርዝር	ጻፉ።	ከወላጆቻችሁ፣	ከባለቤ 
ታችሁ፣ ከወንጌል መልእክተኞች፣ እና ከምታምኗቸው ሌሎች 
ጓደኞች ጋር በዝርዝራችሁ ላይ ያሉትን ነገሮች እንዴት ለማስ 

በመጣር	ቀጥሉ!	የኃጢ 

ያት	ክፍያን	በህይወታችሁ	

ውስጥ	ስትጠቀሙበት፣	

ይምትሻሻሉበት	በቀስታ	

የሚመጣ ቢመስልም፣ 

ጌታ ይረዳችኋል።

01201_506_WordOfWisdom.indd   11 6/6/13   8:26 AM



12

ወገድ እንደምትችሉ ተነጋገሩ። ለምሳሌ፣ የማትፈተኑበት አዲስ 
የምታሳልፉበትን ጊዜ ወይም ጸባይ አግኙ። በምትፈተኑበት 
ጊዜ የሚያነሳሳ ሙዚቃ አዳምጡ፣ ሌሎችን አገልግሉ፣ መል 
ካም መፅሐፎችን አንብቡ፣ ወይም ሰውነታችሁን አንቀሳቅሱ።

•	በቤተክርስቲያን	ተሳተፉ።	ወደጌታ	ትቀርባላችሁ	እናም	አደጋ	
ለሚያመጡ	ነገሮች	ያላችሁን	ፍላጎት	ለማሸነፍ	ያላችሁ	ጥንካሬ	
ይጨምራል።

•	ጥሩ	የሆኑ	ደጋፊ	ቡድኖች	ጋር	ተሳተፉ	ወይም	የባለሙያ	እርዳ 
ታን	ፈልጉ።

•	ጌታ	በእርሱ	ስትመኩ	እንደሚረዳችሁ	በምንም	አትርሱ።	
እነዚህን ነገሮች ለመጠቀም ማቆም በጣም አስቸጋሪ ይሆናል፣ 
እና አንዳንድ ሰዎች በፍጹም ከማቆማቸው በፊት ወደ ድሮ 
ጸባያቸው ከአንድ ጊዜ በላይ ለመመለስም ይችላሉ። በመጣር 
ቀጥሉ፣ እናም ተስፋ አትቁረጡ።

ትሁት እና ታማኝ በመሆን እና እግዚአብሔርን እና ሌሎችን ለእ 
ርዳታ በመጥራት፣ ሱሳችሁን በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ 
በኩል	ለማሸነፍ	ትችላላችሁ።

በጥበብ ቃል ስትኖሩ፣ በጌታ ቃል የተገቡት በረከቶች የእናንተ 
ይሆናሉ።
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አላማዎች	እና	እቅዶች
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

01201_506_WordOfWisdom.indd   13 6/6/13   8:26 AM



01201_506_WordOfWisdom.indd   14 6/6/13   8:26 AM



15

በተጨማሪ የሚጠኑ
የሚቀጥሉት	ጥያቄዎች	እና	ቅዱሳት	መጻህፍት	በእዚህ	እትሞች	ውስጥ	
ስለሚገኙት መሰረታዊ መመሪያዎች በተጨማሪ ለመማር እና እንድታሰላ 
ስሏቸው	ይረዷችኋል።	ዝርዝሩ	ኁሉንም	የሚሸፍኑ	አይደሉም፤	በቅዱሳት	
መጻህፍት	ውስጥ	ያሉ	የግርጌ	ማስታወሽዎች	እና	ማጣቀሻዎች	ወደ	ተጨ 
ማሪ ፅሁፎች ይመሯችኋል።

በሰውነቴ ውስጥ ስለሚገቡት ነገሮች ለምን መጠንቀቅ  
ያስፈልገኛል?

ምሳሌ 20፥1 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)

1 ቆሮንጦስ 3፥16–17 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)

1 ቆሮንጦስ 6፥19–20 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 89 (የወንጌል መልእክተኞች ወይም የቤ 
ተክርስቲያኗ	አባላት	ትምህርት	እና	ቃል	ኪዳኖች	መፅሐፍ	ለማግኘት	
ሊረዷችሁ ይችላሉ። ወደ www .mormon .org በመግባትም ልታገኙት 
ትችላላችሁ።)

“Word of Wisdom,” True to the Faith (የወንጌል መልእክተኞች 
ወይም	የቤተክርስቲያኗ	አባላት	ይህን	መፅሐፍ	ለማግኘት	ሊረዷችሁ	
ይችላሉ። www .mormon .org ውስጥም ልታገኙትም ትችላላችሁ።)

እግዚአብሔር ለጤንነቴ ከሰጠው ትእዛዛት ምን መንፈሳዊ እና 
ጊዜአዊ በረከቶች ሊመጡ ይችላሉ?

ዳኔል 1፥3–20 (መፅሐፍ ቅዱስ፣ አዲስ ኪዳን)

በምፈተንበት ጊዜ እንዴት ጌታ ያጠናክረኛል?

ሞዛያ 5፥2 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 125)

ሞዛያ 7፥33 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 129)

አልማ 13፥27–29 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 199)

ኤተር 12፥27 (መፅሐፈ ሞርሞን፣ ገፅ 439)
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ለስዕል ምስጋናዎች
የፊት ለፊት መሸፈኛው፣ ገፅ 5, 6, 9, 11, 14 Craig Diamond
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ምን ማድረግ ይገባኛል?
•	መፅሐፈ	ሞርሞንን	በማንበብ	ቀጥሉ።

ለማንበብ	የሚገባበትን	የሚያቀርብ	ሀሳብ፥  

  

 

•	 በጥበብ	ቃል	መኖር	ይህን	ትእዛዝ	ለማክበር	እርዳታ	ለማግኘት	ጸልዩ።	

የሚጎዱ	ነገሮችን	በማስወገድ	እና	ትክክለኛ	የሆኑ	ምግቦችን	በመመገብ	እና	

ሌሎች	የጤንነት	ድርጊቶችን	በማድረግ	ላይ	በማተኮር	የሰውነት	እና	የመን 

ፈስ	ጤናችሁን	ለማሻሻልእቅዶስን	ስሩ።.

•	 በእዚህ	ሰንበት	ወደ	ቤተክርስቲያን	ሂዱ።

•	 ለመጠመቅ	መዘጋጀትን	ቀጥሉ።

የጥምቀት	ቀን፣ 

•	 ስለኢየሱስ	ክርስቶስ	ወንጌል	በዳግም	መመለስ	በተጨማሪ	ለመማር  
www.mormon.org ተመልከቱ።

•	 የእግዚአብሔር	ትእዛዛት	ህይወታችሁን	እንዴት	እንደሚባርኩ	በተጨማሪ	

ለመማር	ከወንጌል	መልእክተኞች	ጋር	በመገናኘት	ቀጥሉ።

የሚቀጥለው	ቀጠሮ፥ 

የወንጌል	መልእክተኞች	ስም	እና	የስልክ	ቁጥሮች፥ 
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