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በምድር የእግዚአብሔር ነቢይ የሆኑት፣ ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ.  
ሞንሰን እንዳወጁት፣ “ዛሬ፣ በአይናችን ፊት ተሰልፈው  
ያሉትን ታላቅ የኃጢያት፣ መጥፎ ምግባር፣ እና ክፉት  

ለመቃወም ተዘጋጅተናል” 1

ፕሬዘደንት ሞንሰን እነዚህን ቃላት የተናገሩት ከ50 አመት በፊት 
መሆኑን በማወቃችሁ ትደነቃላችሁን? በዚያ ጊዜ ታይቶ የማይታወቅ 
ክፉነትን ለመቃወም ተዘጋጅተን ቢሆን ኖሮ፣ ዛሬ ምን ያህል ተጨማሪ 
ክፋት እያስፈራራን ይሆናልን? ለመልካም ምክንያት፣ ጌታ በእኛ ዘመን 
“እነሆ፣ ጠላትም ተባብሯል” ብሎ አውጇል (ት. እና ቃ. 38፥12)።

“የተመዘገብንለት” 2 ጦርነት በምድር ላይ ከመወለዳችን በፊት  
የተጀመረ ነው። ይህም የተጀመረው ምድር ከመፈጠሩ በፊት ነበር። 
ይህም የተጀመረው ሰይጣን ባመጸበት እና “የሰው ነጻ ምርጫን  
ለማጥፋት በፈለገበት” (ሙሴ 4፥3) በቅድመ ህይወት ግዛት ከብዙ  
ሺህ አመታት በፊት ነበር ።

ሰይጣን በጦርነቱ ተሸነፈ እናም አሁንም ጦርነቱን ወደሚቀጥልበት 
“ወደ ምድር ተጣለ” (ራዕይ 12፥9)። በዚህ በምድር ላይም በውሸት፣ 
በማታለል፣ እና በፈተና “ከእግዚአብሔር ቅዱሳን ጋርም ተዋጋ፣  
እናም በዙሪያቸውም ከበባቸው” (ት. እና ቃ. 76፥29)።

ነቢያት እና ሐዋሪያትን ይዋጋል። የንፅህና ህግ እና የጋብቻ ቅድስናን 
ይዋጋል። ቤተሰብ እና ቤተመቅደስን ይዋጋል። መልካም፣ ቅዱስ፣  
እና የተቀደሰ የሆነውን ይዋጋል።

እንደዚህ አይነት ጠላትን እንዴት ነው የምንዋጋው? አለማችንን 
ያጥለቀለቀ የሚመስለውን ክፉ እንዴት ነው የምንታገለው? ጥሩራችን 
ምንድን ነው? ተባባሪዎቻችን ማን ናቸው?

የበጉ ሀይል

ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እንዳስተማረው፣ ሰይጣን በእኛ ላይ ሀይል  
የሚኖረው እስከምንፈቅድለት ያህል ብቻ ነው። 3

ቀናችንን በማየት፣ ኔፊ “በበጉ ቤተክርስቲያን ቅዱሳንና በምድር ገፅ 
ላይ ሁሉ በተበተኑት የጌታ የቃልኪዳን ህዝቦች ላይ የእግዚአብሔር በግ 
ኃይል ሲወርድ ተመለከትኩ፤ እነርሱም ፅድቅንና የእግዚአብሔርን  
ኃይል በታላቅ ክብር የታጠቁ ነበሩ።” (1 ኔፊ 14፥14፤ ትኩረት 
ተጨምሯል)።

ራሳችንን በጻድቅነት እና በሀይል እንዴት እናስታጥቃለን? የሰንበት 
ቀንን እንቀድሳለን እናም ክህነትን እናከብራለን። ቃል ኪዳኖችን  
እንገባለን እናም እናከብራለን፣ በቤተሰብ ታሪካችንም እንሰራለን፣ 
እናም ወደ ቤተመቅደስ እንሄዳለን። ንስሀ ለመግባት “ለኃጢአታችን 
ይቅርታን እናገኝ ዘንድና ልባችን ንፁህ ይሆን ዘንድ የክርስቶስን የደም 
ክፍያ በእኛ ላይ” እንዲደረግ ጌታን ለመለመን ሁልጊዜም እንጥራለን 
(ሞዛያ 4፥2)። እንጸልያለን እናም እናገለግላለን እናም እንመሰክራለን 
እናም በኢየሱስ ክርስቶስ እምነትን እንለማመዳለን።

ራሳችንንም “ዘወትር የህይወትን ቃል [በአዕምሮዎቻችን] ውስጥ 
[በማከማቸት]” በጻድቅነት እና በሀይል ለማስታጠቅ እንችላለን  
(ት. እና ቃ. 84፥85)። እነዚህን ቃላት የምናከማቸው ራሳችንን በቅዱስ 
መጻህፍት ውስጥ እና፣ የእርሱን ፍላጎት፣ አስተሳሰብ፣ እና ድምጽ  
( ት. እና ቃ. 68፥4 ተመልከቱ) በሚቀጥለው ወር አጠቃላይ ጉባኤ  
በሚያካፍሉን፣ በጌታ በተመረጡት አገልጋዮች ቃላት ውስጥ  
በማጥለቅ ነው።

ከክፉ ጋር ባለን ትግል፣ በመጋረጃው ሁለት ጎኖች በኩል እርዳታ 

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  መ ጋ ቢ ት  2 0 1 7  ( እ . አ . አ )

 በፅድቅ መሳሪያ 
መታጠቅ

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ
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እንዳለን ማስታወስ አለብን። ተባባሪ ጓደኞቻችን በተጨማሪም  
የዘለአለም አባት እግዚአብሔር፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እና  
መንፈስ ቅዱስ ናቸው።

ተባባሪ ጓደኞቻችን ደግሞም የማይታዩ የሰማይ ሰራዊቶችን  
ይጨምራሉ። ኤልያስ የክፉ የጦር ሰልፍን በሚጋፈጡበት ጊዜ  
ለወጣቱ ሰው እንዲህ አለው፣ “ከእኛ ጋር ያሉት ከእነርሱ ጋር ካሉት 
ይበልጣሉና አትፍራ” ( ነገሥት ካልዕ 6፥15–16 ተመልከቱ)።

መፍራት አያስፈልገንም። እግዚአብሔር ቅዱሳኑን ይወዳል። መቼም 
አይተወንም።

እግዚአብሔር፣ በጸሎት መልስ፣ ከክፉ እንዲያድነኝ የለመንኩትን 
አሟልቷል። በእግዚአብሔር አብ፣ በአለም አዳኝ፣ እና በመንፈስ ቅዱስ 
እርዳታ፣ የሚያጋጥሙንን ማንኛውንም የክፉ ሀይሎች ለመቋቋም  
ከሚበቃ ያህል ሀይል እንደሚሰጠን ለመረጋገጥ እንደምንችል 
እመሰክራለሁ።

በመጨረሻ ድላችን ልበ ሙሉ ለመሆን እንድንችል በጻድቅነት 
ሁልጊዜም እንታጠቅ።

ማስታወሻዎች
1. ቶማስ ኤስ. ሚንሰን፣ “Correlation Brings Blessings፣” Relief Society 

Magazine፣ ሚያዝያ 1967 (እ.አ.አ)፣ 247።
2. “We Are All Enlisted፣” መዝሙሮች፣ ቁጥር 250።
3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007 [እ.አ.አ])፣  

214 ተመልከቱ።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ፕሬዘደንት አይሪንግ ከክፉ ጋር በጦርነት ላይ እንዳለን እንድናስታውስ 

አደረጉ። “We Are All Enlisted” (መዝሙሮች፣ ቁጥር 250)  

የሚለውን መዝሙር ከምታስተምሯቸው ጋር በመዘመር ለመጀመር  

ትችላላችሁ። ከዚያም በጻድቅነት እንዴት እንደተጠበቁ እንዲካፈሉ  

ጋብዟቸው እናም መልካም የሆኑ መተላለፊያዎችን ለመመልከት  

በመምረጥ፣ የቤተሰብ ሸንጎ በማድረግ፣ ወይም የየሳምንቱ የቤተሰብ የቤት 

ለቤት ምሽትን በማድረግ አይነት ነገሮች ቤተሰባቸውን የሚጠብቁበትን 

መንገዶች አብራችሁ ዘርዝሩ። የቤተሰባቸውን መከላከያ እንዴት  

እንደሚገነቡ በጸሎት እንዲያሰላስሉበት ጠይቋቸው እናም እነዚህን  

ሀሳቦች የሚያከናውኑበት እቅድ እንዲያወጡ አበረታቷቸው።

ወጣቶች

እኔም ወስኜአለሁ
በማድሰን ቶምሰን

አንድ ቀን በወጣት ሴቶች ክፍል ውስጥ ስለወሲባዊ ንጹነት ዋጋ ያለው 

ትምህርት ተማርኩኝ—ይህም ርዕስ ብዙዎቹ ወጣቶች በተቀመጡበት 

ትርመስመስ እንዲሉ አደረጋቸው። በዚያ ቀን የተማርኩትን ሁሉንም 

ነገሮች አላስታውስም፣ ነገር ግን መሪዬ ሁልጊዜም በወስባዊ ንጹህ ለመሆነ 

ስለነበራት ስለግል መሰረታዊ መርሆዋ የተናገረችውን አስታውሳለሁ። 

ቃላቷ ከእኔ ጋር ቆዩ፣ እና ከዚያም ይህን እንደ ግል ዋጋዬ አንዱ አድርጌ 

ለመከተል የህሊና ውሳኔ አደረግኩኝ። 

አንድ ቀን በአውቶቡስ ከስፖርት ድርጊት ወደቤት ስመለስ፣ አንድ 

ሰው በአውቶቡሱ ላይ እውነት ወይም ድፍረት የሚል ጨዋታ ጀመረ። 

በስልቹነት፣ አንዳንድ ሌሎች ልጆች እና እኔ ወደ ጨዋታው ተቀላቀልን። 

የእኔ ተራ ሲደርስ፣ ትክክል እንዳልሆነ የማውቀውን ነገር እንዳደርግ 

ገፋፉኝ። ይህ ውሳኔ ለእኔ ከባድ ይሆን ነበር፣ ነገር ግን የወጣት ሴቶች መሪዬ 

ቃላት በአዕምሮዬ መጣልኝ፣ እና ምርጫው ቀላል ነበር። ወዲያውም እምቢ 

አልኩኝ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ምን እንደማደርግ አስቀድሜ ወስኜ 

ነበርና።

ወደ ቤተክርስቲያን ስንሄድ እና በዚያ ለምንማረው ነገሮች ቦታ ስንሰጥ፣ 

በታላቅ መንፈሳዊ ጥንካሬ እና ከአለም ፈተናዎች በመጠበቅ እንደምንባረክ 

አውቃለሁ።
ደራሲዋ በዩታ፣ ዩኤስኤ ነው የምትኖረው።

ልጆች

ጥሩራችሁን ልበሱ

በአለም ውስጥ ብዙ መጥፎ ነገሮች አሉ። ወንጌልም እንደሚጠብቀን 

ጋሻ ነው። ፕሬዘደንት አይሪንግ ስለነገሩን ራሳችንን ለመጠበቅ  

የሚያስቹልን 10 ነገሮች አንብቡ። ከዚያም የራሳችሁን ጋሻ ሳሉ እና  

ቀለም ቀቡ!

1. የሰንበትን ቀን በመቀደስ ጠብቁ

2. ክህነትን አክብሩ

3. ቃል ኪዳኖችን ግቡ እናም አክብሩ

4. የቤተሰብ ታሪክ ላይ ስሩ

5. ወደ ቤተመቅደስ ሂዱ

6. ንስሀ ግቡ

7. ጸልዩ

8. ሌሎችን አገልግሉ

9. ምስክራችሁን አካፍሉ

10. ቅዱስ መጻህፍትን 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 ፣  መ ጋ ቢ ት  2 0 1 6  ( እ . አ . አ )

“ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን 
እችላለሁ” (ፊልጵስዮስ 4፥13)። 

የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ  
ፕሬዘደንት ዲየተር ኤፍ. ኡክዶርፍ  
እንዳሉት፣ “ደካማነት ሁላችንም  
ቢኖረንም፣ እነኚህን ለማሸነፍ እንችላለን።” 
“በእርግጥ፣ እራሳችንን ትሁት ካደረግን እና 
እምነት ካለን፣ ደካማ ነገሮቻችን ጠንካራ 
የሚሆኑልን በእግዚአብሔር ፀጋ ነው።” 1

አዳኝ በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 
ውስጥ እንዳለው፣ “በፊታችሁ እሄዳለሁ። 
በቀኛችሁ እና በግራችሁ እሆናለሁ፣ እናም 
መንፈሴም በልቦቻችሁ ውስጥ ይገኛል፣ 
እናም መላእክቶቼም እንዲያዝሏችሁ  
ይከብቧችኋል” (ት. እና ቃ. 84፥88)።

የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ሸንጎ አባል 
ሽማግሌ ዴቪድ ኤ. ቤድናር እንዳሉት፣ 
“ኔፊ ችሎታ የሚሰጠውን የአዳኝ ሀይል 
የሚያውቅ፣ የተረዳ፣ እና በዚህም የተመካ 
አንድ ምሳሌ ነው።” “የኔፊ ወንድሞች  
በገምድ አሰሩት እና የእርሱን መጥፋት 

ችሎታ የሚሰጠው የኢየሱስ ክርስቶስ እና 
የኃጢያት ክፍያው ሀይል

አለሙ። እባካችሁ የኔፊን ጸሎት ምልክት 
አድርጉ፥ ‘አቤቱ ጌታ፣ በአንተ ባለኝ 
እምነት መሰረት፣ ከወንድሞቼ እጅ  
አታድነኝምን፤ አዎን፣ የታሰርኩበትንም  
እስር እበጣጥሰው ዘንድ ጥንካሬን ስጠኝ ’ 
(1 ኔፊ 7፥17፤ ትኩረት ተጨምሮበት)።

“. . . ኔፊ ሁኔታው እንዲቀየር አልነበረም 
የጸለየው። ግን፣ ጸሎቱ ሁኔታውን ለመቀየር 
ጥንካሬ እንዲኖረው ነው። እናም እንደዚህ 
የጸለየው ችሎታ የሚሰጠውን የኃጢያት 
ክፍያ ሀይልን ስለሚያውቅ፣ ስለሚረዳ፣  
እና በዚህም ልምምድ ስለነበረው ነው  
ብዬ አምናለሁ።

“ኔፊ የታሰረበት ገመድ በአስማት 
ከእጆቹ እና ከእጆቹ አንጓዎች ወድቀዋል 
ብዬ አላስብም። ግን፣ በተፈጥሮ ካለው 
ችሎታ በላይ በመንፈስ ጥንካሬ እና በግል 
ጥንካሬ እንደተባረከ፣ ከዚያም እርሱ ‘በጌታ 
ጥንካሬ’ (ሞዛያ 9፥17) ገመዱን ጠመዘዘ እና 
ሳበ፣ እና በመጨረሻም ገመዱን ለመስበር 
ቻለ።” 2

ተጨማሪ የቅዱሳት መጻህፍት 
ጥቅሶች እና መረጃ
 ኢሳይያስ 41፥10፤ኤተር 12፥27፤  
reliefsociety. lds. org
ማስታወሻዎች
1. ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ፣ “The Gift of Grace፣” 

Liahona፣ ግንቦት 2015፣ 108።
2. ዴቪድ ኤ. በድናር፣ “Strength beyond Our 

Own፣” New Era፣ መጋቢት 2015፣ 4።
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በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ መነሳሳትን እሹ።  
የሴቶች መረዳጃ ማህበር እቅድን ማወቅ እንዴት የእግዚአብሔር ሴት ልጆችን ለዘለአለም  
ህይወት በረከቶች ያዘጋጃል?

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ

ይህን አስቡበት
ችሎታ የሚሰጡት የኢየሱስ ክርስቶስ 
እና የእርሱ የኃጢያት ክፍታ መስዋዕት 
ደካማነታችን ጥንካሬ እንዲሆኑ እንዴት 
ሊረዱን ይችላሉ?


