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ለደስተኛ ቤተሰብ አስፈላጊ 
የሆነው አንዱ ቁልፍ

ታ
ላቁ የራሺያ ጸሀፊ ሊዮ ቶልስቶይ አና ከረኒና የሚ 

ባለውን ልበ ወልድ መፅሀፉን ለመጻፍ ሲጀምር 

እነዚህን ቃላት ተጠቅሟል፥ “ደስተኛ ቤተሰቦች 

በሙሉ የተመሳሰሉ ናቸው፤ ደስተኛ ያልሆኑ ቤተሰቦችም 

በሙሉ በእራሳቸው መንገድ ደስተኛ አይደሉም።” 1 ምንም 

እንኳን እኔ እንደ ቶልስቶይ ደስተኛ ቤተሰቦች የተመሳሰሉ 

እንደሆኑ የማወቅ እርግጠኛነት ባይኖረኝም፣ አብዛኛዎቹ 

የሚመሳሰሉበትን አንድ ነገር ለማወቅ ችያለሁ፥ ሌሎች ፍጹም 

ያልሆኑባቸውን ነገሮች ይቅርታ የመስጠት እና የመርሳት 

እንዲሁም መልካም የሆነውን ለመፈለግ የሚጥሩበት 

መንገድ አላቸው።

እነዚያ ደስተኛ ያልሆኑ ቤተሰቦች፣ በሌላም በኩል፣ በአብ 

ዛኛው ጊዜ ስህተትን ይፈልጋሉ፣ ቂም ይይዛሉ፣ እናም በፊት 

የተከፉበትን አይረሱም።

ደስተኛ ያልሆኑት “አዎን፣ ነገር ግን . . .” በማለት ይጀም 

ራሉ። አንዱም “አዎን፣ ግን እንዴት ባስከፊ ሁኔታእንደጎዳችኝ 

አታውቅም፣” ይላል። ሌላውም “አዎን፣ ግን እንዴት መጥፎ 

እንደሆነ አታውቅም” ይላል።

ምናልባት ሁለቱም ትክክል ሊሆኑ፣ ወይም ማናቸውም 

ትክክል ላይሆኑ ይችላሉ።

የማስቀየው ብዙ ደረጃዎች አሉ። የመዳት ብዙ ደረጃ 

ዎችም አሉ። ነገር ግን የተመለከትኩት ቢኖር ቁጣችንን 

ምክንያት የምንሰጠው እና ህሊናችንን የምናረካው የሌሎችን 

ስራ ይቅርታ ለመስጠት የማይገባው እና ራሳቸውን ወዳጅ 

እንደሆኑ የሚያሳዩ ታሪኮችን ለእራሳችን በመንገር ሲሆን፣ 

በእዚያም ጊዜም የእራሳችን ምክንያት ንጹህ እና የዋህ  

እንደሆነ ከፍ በማድረግ ነው።

የልዑል ውሻ

ወደቤቱ ሲመለስ ውሻው ከፊቱ ላይ ደም እየተንጠበጠበ 

ስላገኘው ልዑል የሚነግር ከ13ኛው መቶ አመታት አካባቢ 

ከዌልሽ የመጣ የጥንት ታሪክ ነበር። ሰውየውም ፈጥኖ 

ወደ ውስጥ ገባ፣ እናም በሚያስደነግጥ ሁኔታም ህጻን ልጁ 

እንደጠፋ እና የተኛበትም ተገልብጦ እንደነበረ ተመለከት። 

በንዴትም ልዑሉ ጎራዴውን ሳበ እናም ውሻውን ገደለው። 

ከአጭር ጊዜ በኋላ፣ ልጁ ሲያለቅስ ሰማ—ህጻኑ በህይወት 

ነበር! በህጻኑም አጠገብ የሞተ ተኩላ ነበር። ውሻው፣ በእው 

ነቱ፣ የልዑሉን ህጻን ልጅ ከሚገድለው ተኩላ ጠብቆ ነበር።

ምንም እንኳን ይህ ታሪክ ተውኔታዊ ቢሆንም፣ የሚያሳየው 

ነጥብ አለ። ሌሎች አንድ ነገርን የሚያደርጉበት ምክንያት 

ምን እንደሆነ ለእራሳችን የምንነግረው ታሪክ በእርግጥ ከእ 

ውነታ ጋር ለመስማማት የማይችልም ይሆናል—አንዳንዴም 

በእርግጥ እውነታው ምን እንደሆነም ለማወቅ አንፈልግም። 

ምሬታችንን እና ቅሬታችንን የተሰማብንን አጥብቀን በመያዝ 

ለቁጣችን ምክንያት ለመስጠትም እንፈልጋለን። አንዳንዴም 

እነዚህ ቂም የምንይዝባቸው ለብዙ ወራት ወይም አመታት 

ለመቆየት ይችላሉ። አንዳንዴም እድሜ ልክ ለመቆየት 

ይችላሉ።

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  ጥ ቅ ም ት  2 0 1 2  ( እ . ኤ . አ )

በፕሬዘደንት  
ዲየትር ኤፍ ኡክዶርፍ

የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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የተከፋፈለ ቤተሰብ

አባት ልጁ ተምሮት ከነበረው መንገድ ወጥቶ ስለሄደ 

ይቅርታ ለመስጠት አይችልም። ልጁ በአባቱ ተቀባይነት የሌ 

ላቸው ጓደኞች ነበሩት፣ እናም አባቱ ማድረግ ይገባዋል ብሎ 

ከሚያስባቸው ነገሮች የተቃረኑ ብዙ ነገሮች ያደርግ ነበር። 

ይህም በአባት እና በልጅ መካከል ጠብ አመጣ፣ እናም ልጁ 

ወዲያው ሲችልም ከቤት ወጣ እና እንደገናም አልተመለ 

ሰም። ደግመውም አልተነጋገሩም ማለት ይቻላል።

አባትየው የትክክለኛነት ስሜት ነበረው? ምናልባት።

ልጅስ ትክክል እንደሆነ ስሜት ነበረው? ምናልባት።

የማውቀው ነገር ቢኖር ቤተሰቡ ተከፋፍሎ እና ደስተኛ 

አልነበሩም ምክንያቱም አባት ወይም ልጅ እርስ በራስ 

ይቅርታ ለመስጠት አልቻሉምና። ስለእርስ በራ ስላላቸው 

መራራ ትዝታቸው ለመርሳት አልቻሉም። ልባቸውን በፍቅር 

እና በይቅርታ ሳይሆን በንዴት ሞሉ። እያንዳንዱም የሌላውን 

ህይወት በመልካም መነገድ ለመንካት ያላቸውን እድል 

ሰረቁ። በመካከላቸው ያለው ክፍተት በጣም ጥልቅ እና ሰፊ 

የሆነ መስሎ እያንዳንዱን ሰው በእራሱ የስሜት ደሴት ላይ 

በመንፈስ እስረኛ ያደርጋል።

እንደ እድል ሆኖ፣ የሚያፈቅረን እና ጥበበኛው ዘለአለማዊ 

የሰማይ አባታችን ይህን የኩራት ልዩነትን የምናሸንፍበትን 

መንገድ ሰጥቶናል። ታላቁ እና መጨረሻ የሌለው የኃጢአት 

ክፍያ የይቅርታ እና የመታረቅ ታላቅ ስራ ነው። ከፍተኛነቱም 

ከምረዳው በላይ ነው፣ ነገር ግን ስለእውነትነቱ እና መጨረሻ 

ስለሌለው ሀይሉ በሙሉ ልቤና ነፍሴ እመሰክራለሁ። አዳኙ 

ለኃጢአቶቻችን መክፈያ ራሱን አቀረበ። በእርሱም በኩል 

ይቅርታን አገኘን።

የቱም ቤተሰብ ፍጹም አይደለም።

ማንኛችንም ኃጢአት የሌለን አይደለንም። እያንዳንዳችን፣ 

በተጨማሪም እኔ እና እናንተ፣ ስህተት እንሰራለን። ሁላች 

ንም ቆስለናል። ሁላችንም ሌሎችን አቁስለናል።

ከፍ ከፍ መደረግ እና ዘለአለማዊ ህይወትን የምናገኘው 

በአዳኙ መስዋዕት መሰረት ነው። የእርሱን መንገድ ስንቀበል 

እና ልባችንን በማለስለስ ኩራታችንን ስናሸንፍ፣ መታረቅን 

እና ይቅርታን ወደ ቤተሰቦቻችብ እና ወደ ግል ህይወቶቻችን 

ለማምጣት እንችላለን። እግዚአብሔር ይቅርታ ለመስጠት፣ 

ተጨማሪ ጥረት ለማድረግ፣ የእኛ ጥፋት ባይሆንም ይቅርታ 

በመጠየቅ የመጀመሪያ ለመሆን፣ የድሮ ቂምን ለመተውና 

እነርሱን ደግመን እንዳንኮተኩታቸው ይረዳናል። አንድያ 

ልጁን ለሰጠው እግዚአብሔር እና ህይወቱን ለእኛ ለሰጠው 

ለወልድ ምስጋና ይሁን።

በየቀኑም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር ይሰማናል። 

“ብዙ ስለተሰጠኝ ምክንያት” በሚለው ተወዳጅ መዝሙር 

ውስጥ እንደተማርነው ለጓደኞቻችን ከእራሳችን ተጨማሪ 

ለመስጠት አንችልምን? 2 ጌታ ይቅርታን የምናገኝበት በር 

ከፍቶልናል። የእራሳችንን ስራ ከፍ ማድረግጋችንን እና ኩራ 

ታችንን መተዋችን እና ለምንታገላቸው፣ በልዩም ከቤተሰ 

ቦቻችን ጋር በሙሉ፣ ያን የተባረከ የይቅርታ በር መክፈታችን 

ትክክል አይሆንምን?

በመጨረሻም፣ ደስታ የሚመጣው ከፍጹምነት ሳይሁን፣ 

መለኮታዊ የሆኑትን መሰረታዊ መርሆችን፣ እንዲሁም ትት 

ንሽ እርምጃዎችን፣ በመጠቀም ነው። የቀዳሚ አመራር እና 

የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ሸንጎ እንዳወጁት፥ “በቤተሰብ ህይወት 

ውስጥ ደስታ የሚገኘው ቤተሰብ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ትምህርት በኩል ሲገነባ ነው። የተሳኩ ጋብቻዎች እና ቤተሰ 

ቦች የሚመሰረቱት እና የሚጸኑት በእምነት፣ በጸሎት፣ ንስሀ 

በመግባት፣ በይቅርታ፣ በክብር፣ በፍቅር፣ በርህራሄ፣ በስራ፣ እና 

በመልካም መዝናኛ እንቅስቃሴዎች መሰረት በኩል ነው።” 3

ይቅርታ በእነዚህ እውነቶች መካከል የተቀመጠ፣ በሰማይ 

አባታችን የደስታ እቅድ የተመሰረተ ነው። ይቅርታ መሰረታዊ 

መርሆችን ስለሚያገናኝ፣ ሰዎችንም ያገናኛል። ይህም ቁልፍ 

ነው፣ የተቆለፉ በሮችን ይከፍታል፣ የቀና መንገድ መጀመሪያ 

ነው፣ እናም ደስተኛ ቤተሰብ ለማግኘትም ታላቅ ተስፋችንም 

ነው።

እግዚአብሔር በቤተሰባችን ውስጥ የተሻለ ይቅርታን 

የምንሰጥ፣ እርስ በራስ የተሻለ ይቅርታን የምንሰጣጥ፣ እና 

ለእራሳችንም በተጨማሪ ይቅርታ የምንሰጥ እንድንሆን 

እግዚአብሔር ይርዳን። አብዛኛዎች ደስተኛ ቤተሰቦች 

የሚመሳሰሉበት አንዱ አስደናቂ መንገድ የሆነውን ይቅርታ 

እንዲያጋጥመን እጸልያለሁ።

ማስታወሻዎች
1. ሊዮ ቶልስቶይ Anna Karenina፣ የተተረጎመ። ኮንስታንስ ጋርነት (2008)፣ 2።
2. “Because I Have Been Given Much,” Hymns፣ ቁጥር 219።
3. “ቤተሰብ፥ ለአለም የተላለፈ አዋጅ፣” Liahona፣ ህዳር 2010፣ 129፤ ትኩረት 

የተጨመረበት።

ከዚህ መልእክት ማስተማር።

“እያንዳንዱን ትምህርት ለማስተማር ስትዘጋጁ፣ መሰረታዊ 

መርሁ የቤተሰብ አባላት በህይወታቸው ካጋጠማቸው ጋር አንድ 

አይነት እንዴት እንደሆነ እራሳችሁን ጠይቁ” (Teaching, No 
Greater Call [1999], 171)። የቤተሰብ አባላትን ይቅርታን 

በማድረግ ስለነበራቸው ወይም ስለተመለከቱት መልካም አጋጣሚ 

እንዲያካፈሉ ለመጋበዝ አስቡበት። እነዚህን አጋጣሚዎች፣ የይቅ 

ርታ በረከቶች ላይ በማተኮር፣ ተወያዩባቸው። እርስ በራስ ይቅርታ 

ስለመስጠት አስፈላጊነት ምስክራችሁን በመስጠት ፈጽሙ።
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ወጣቶች

ጸሎት እና ሰላም
በሎረን ደብሊው

አ
ንድ ምሽት ከእናቴ ጋር ተጨቃጨቅኩኝ እና ከፍቶኝ ነበር። 

ስለዚህ ለመጸለይ ወሰንኩኝ። ምንም እንኳን የከፋኝ ብሆንም 

እና “መንፈሳዊ” ለመሆን ባልፈልግም፣ መጸለይ ደስተኛ እንድሆን 

እና ተከራካሪ እንዳልሆን እንደሚረዳኝ አውቅ ነበር። እናቴ ከክፍሌ 

ከወጣች በኋላ፣ መጸለይ ጀመርኩኝ። “ውድ የሰማይ አባት ሆይ፣ 

ወደ አንተ በዚህ ምሽት የመጣሁበት ምክንያት . . .” አይሆንም። 

አይኖቼንን ከፍቼ እጆቼን ዘረጋሁ፤ ያም የማይመች ይመስል ነበር። 

እንደገናም ሞከርኩኝ። “የሰማይ አባት ሆይ፣ የምፈልገው . . .” 

ያም እንደ እንግዳ አይነት ስሜት ነበረው። ሰይጣን የሰማይ አባትን 

ለእርዳታ የምጠይቅበትን ጸሎት እንድተው እንደሚገፋፋኝ ስሜታ 

ተሰማኝ።

በድንገት አመሰግናለሁ እንድል የሚገፋፋኝ ስሜት ተሰ 

ማኝ። ስለዚህ እንዲሁም አደረግሁኝ፣ እናም የሰማይ አባቴን 

የማመሰግንባቸው ብዙ ነገሮች ከአዕምሮዬ መፍሰስ ጀመሩ። 

እርሱን ማመስገን ስፈጽምም፣ የነበረውን ችግር ካሰብ መወያየት 

ጀመርኩኝ።

በኋላም በውስጤ አስደናቂ የሆነ ሰላም፣ የሰማይ አባታችን እና 

ወላጆቼ እንደሚያፈቅሩኝ እና እኔም የእግዚአብሔር ልጅ እንደ 

ሆንኩኝ ስሜት የሚሰጠኝ የደመቀ መንፈሳዊ ስሜትተሰማኝ። 

ከእናቴም ይይቅርታን ለመጠየቅ እና እርሷም ይቅርታ እንዳደር 

ግላት የጠየቀችንኝ ለመቀበል ቻልኩኝ።

© 2012 በIntellectual Reserve, Inc መብቶቹ በህግ የተጠበቁ። በዩ.ኤስ.ኤ የታተመ። እንግሊዘኛ የተፈቀደበት፧ 6/11 (እ.ኤ.አ) ትርጉም የተፈቀደበት፧ 6/11 (እ.ኤ.አ) First 
Presidency Message, October 2012 (እ.ኤ.አ) ትርጉም። Amharic። 10370 506

ልጆች

ይቅርታ ደስታን ያመጣል

ፕ
ሬዘደንት ኡክዶርፍ ለቤተሰብ አባላቶቻችን ይቅርታ መስጠት 

እንደሚገባን አስተምረዋል። የጆሴፍ እና የአና ምርጫዎች 

ቤተሶቦቻቸውን እንዴት እንደነካ ተመልከቱ።

ጆሴፍ እና ታናሽ እህቱ አና አብረው ይጫወቱ ነበር። አና የጆሴ 

ፍን መጫወቻ ነጠቀችበት። ጆሴፍ ምን ማድረግ ይገባዋል?

ጆሴፍ በአና ላይ ተናደደ።አና አለቀሰች። የጆሴፍ እናት ከእህቱ 

ጋር በመጣላቱ ቀጣችው። ጆሴፍ መልካም ያልሆነ ምርጫ ስላደረገ 

ቅርታ ተሰማው።

ጆሴፍ እህቱን ይቅርታ አደረገላት እናም ሌላ መጫወት አገኘ።በ 

ደስታ አብረው ተጫወቱ። የጆሴፍ ለእህቱ ደግ ስለሆነ እና በቤተሰብ 

ውስጥ ሰላምን ስለሚጠብቅ እናታቸው ተደሰተች። ጆሴፍ ይቅርታ 

ለማድረግ ስለመረጠ ደስታ ተሰማው።

በኋላም፣ ጆሴፍ እና አና ምግብ ለማዘጋጀት እናታቸውን  

ለመርዳት ያስፈልጋቸው ነበር። ጆሴፍ እርዳታ አልሰጠም። አና  

ምን ታድርግ?

 አና ለእናቷ ቅሬታዋን ገለጸች አና ብቻዋን በብቻዋ ስለመስ 

ራቷ ተጨቃጨቀች። በእራት ጊዜ በጭቅጭቁ ምክንያት ሁሉም 

አልተደሰሩም።

 አና ጆሴፍን ይቅር አለችው እና በእራት ጊዜ ረዳች። እናታቸው 

ለአና እርዳታ ምስጋና ተሰማት። ቤተሰቡ አብረው እራትን በመብ 

ላት ተደሰቱ። አና ይቅር ለማድረግ በመምረጧ ተደሰተች።

ቅይርታ ምርጫችሁ እንዴት የቤተሰባችሁን ደስታ ይነካል?
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ቃል ኪዳኖቻችንን ማክበር
ይህን መዝገብ አጥኑ እና ተገቢ ከሆነ ከምትጎበኟቸው እህቶች ጋር ተወያዩት። እህቶቻችሁን 
ለማጠናከር እና የሴቶች መረዳጃ ማህበርን የህይወታችሁ ተሳታፊ ክፍል እንዲሆን እንዲረዳችሁ 
ጥያቄዎቹን ተጠቀሙባቸው።

ምን ማድረግ እችላለሁ?

 1. ቃል ኪዳኖቼ እንዴት ሊያጠናክሩኝ 
ይችላሉ?

 2. የምጠብቃቸው እህቶች ቃል 
ኪዳኖቻቸውን እንዲጠብቁ እንዴት 
እረዳቸዋለሁ?

ለተጨማሪ መረጃ ወደ www 
.reliefsociety.lds.org ሂዱ።
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እምነት, ቤተሰብ, እርዳታ

የሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት ትምህ 

ርትየደቀመዝሙርነታችን መገለጫ 

እና ሌሎችን ስናገለግልና ስናጠናክር 

ቃልኪዳኖቻችንን ማክበሪያ መንገድ 

ነው። ቃል ኪዳን የተቀደሰ እና በእ 

ግዚአብሔር እና በልጆቹ መካከል 

ያለ የሚጸና የተስፋ ቃል ነው። የአስራ 

ሁለቱ ሐዋሪያት ቡድን አባል ሽማግሌ 

ራስል ኤም. ኔልሰን እንዳሉት፣ “የቃል 

ኪዳን ልጆች እንደሆንን ስናውቅ፣ ማን 

እንደሆንን እና እግዚአብሔር ምን 

እንደሚጠብቅብን እናውቃለን”። 

“የእርሱ ህግ የተጻፈው በልባችን ውስጥ 

ነው። እርሱ አምላካችን ነው እና እኛም 

ህዝቡ ነን።” 1

እንደ ሴቶች የቤት ለቤት ጉብኝት 

እንደመሆናችን መጠን፣ የምንጎበ 

ኛቸው ሴይች የገቡትን ቃል ኪዳን 

ለመጠበቅ በሚጠሩበት ጊዜ ልናጠ 

ናክራቸው እንችላለን። ይህን በማድ 

ረግም፣ ለዘለአለም ህይወት በረከቶች 

እንዲዘጋጁ እንረዳቸዋለን። የአስራ 

ሁለት ሐዋሪያት ቡድን አባል ሽማግሌ 

ኤም. ራስል ባለርድ እንዳሉት፣ “በዚህ 

ቤተክርስቲያን ውስጥ ከጌታ ጋር ቃል 

ኪዳን የገባች እያንዳንዷ እህት ነፍሳትን 

ለማዳን፣ የአለም ሴቶችን ለመርዳት፣ 

የፅዮን ቤቶችን ለማጠናከር፣ እና 

የእግዚአብሔርን መንግስት ለመገንባት 

መለኮታዊ ሀላፊነት አላት።” 2

ቅዱስ ቃል ኪዳኖችን ስንገባ እና 

ስንጠብቅ፣ በእግዚአብሔር እጅ 

መሳሪያዎች ለመሆን እንችላለን። 

እምነታችንን በግልጽ መናገር እና 

በሰማይ አባት እና በኢየሱስ ክርስቶስ 

ያለንን እምነት እርስ በራስ ለማጠናከር 

እንችላለን።

ከቅዱሳት መጻህፍት
1 ኔፊ 14፥14፤ ሞዛያ 5፥5–7፤ 

18፥8–13፤ ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 

42፥78፤ 84፥106

ከታሪካችን
ቤተመቅደስ “ለቅዱሳን በሙሉ 

ምስጋና የሚሰጥበት ቦታ” ነው ብሎ 

ጌታ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በ1833 

(እ.ኤ.አ) ገለጠለት። ይህም “ለቅዱሳን 

ሁሉ ሀምስጋናን መስጫ የማቅረቢያ 

ቦታ፣ እና በአገልግሎቱ ስራ በተለያዩት 

ጥሪአቸው እና ሀላፊነታቸው የተጠሩት 

ሁሉ ለየሚማሩበት ቦታ፤ በአገልግሎታ 

ቸው፣ በአስተያየታቸው፣ በመሰረታቸው፣ 

በመሰረታዊ መርህ፣ እና በትምህርታ 

ቸው፣ እና የመንግስቱ ሀቁልፍ በላያችሁ 

የተሰጣችሁ የመንግስቱ ሀቁልፍ፣ 

በምድር ላይ ያስላለው የእግዚአብሔር 

ለመንግስትን በሚመለከት ሁሉ፣ በዚህ 

ሁሉ ፍጹም ሐመረጃቸውዳትን ፍጹም 

እንዲያደርጉይኖራቸው ዘንድ ነው”  

(ት. እና ቃ. 97፥13–14)።

በ1840 (እ.ኤ.አ) መጀመሪያ በናቩ፣ 

ኢለኖይ ውስጥ የነበሩ የሴቶች መረ 

ዳጃ ማህበር እህቶች እርስ በራስ 

ለቤተመቅደስ ስርዓቶች ለመዘጋጀት 

ተረዳዱ። በናቩ ቤተመቅደስ ውስጥ 

የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ከተቀበሉት 

የከፍተኛው የክህነት ስርዓቶች ውስጥ፣ 

“የአምላክነት ሀይል” ታይቷል (D&C 

84:20)። “ቅዱሳን ቃል ኪዳኖቻቸውን 

ሲጠብቁ፣ ይህም ሀይል ተጠናክሯል 

እናም ወደፊት ቀናት እና አመታት 

በነበራቸው ፈተናዎች አጠናክረዋቸዋል 

እናም አጽንቶአቸዋል።” 3

ዛሬ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ፣ በአለም 

በሙሉ ያሉ ታማኝ ሴቶች እና ወንዶች 

በቤተመቅደስ ውስጥ ያገለግላሉ እናም 

በቤተመቅደስ ቃል ኪዳኖች መሰረት 

ብቻ ለመቀበል በሚችሉት በረከቶች 

ብቻ ጥንካሬን ያገኛሉ።
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