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ውዱ ነቢያችን፣ ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን፣ “ፍቅር 
የወንጌል መሰረታዊ ነገር እንደሆነ አስተማሩ።” 1

ፍቅር በጣም አስፈላጊ ከመሆኑ የተነሳ ኢየሱስ 
“የመጀመሪያውና ታላቁ ትዕዛዝ” ብሎ ጠራው እናም እያንዳንዱ 
የህግ ትንሹ መጠን እና የነቢያት ቃሎች በዛ ላይ የተንጠለጠሉ 
ናቸው አለ። 2

ፍቅር በቤተክርስቲያን ውስጥ ለምናደርጋቸው ነገሮች ማዕከላዊ 
ምክንያት ነው። እያንዳንዱ ፕሮግራም፣ እያንዳንዱ ስብሰባ፣ የኢየሱስ 
ክርስቶስ ደቀመዛሙርት ሆነን የምናከናውነው እያንዳንዱ ተግባር ከዚህ 
ባህሪ መፍለቅ አለበት—ምክንያቱም ካለ ልግስና፣ “የክርስቶስ ንፁህ 
ፍቅር፣” ከንቱዎች ነን። 3

ይህንን አንዴ በአእምሮአችንና በልባችን ከተገነዘብን፣ አንዴ 
ለእግዚአብሔርና ለጓደኛችን ፍቅራችንን ካወጅን—ከዛ በኋላ ምን? 

ለሌሎች ርህራሄ እና ፍቅር መሰማት በቂ ነውን? ለእግዚአብሔርና 
ለጎረቤታችን ፍቅራችንን ማወጅ ለእግዚአብሔር ያለንን ሃላፊነት 
ያሟላልን?

የሁለቱ ልጆች ምሳሌ

በኢየሩሳሌም ቤተ- መቅደስ የይሁዳ ሊቃነ ካህናትና ሽማግሌዎች 
በቃሎቹ ሊያጠምዱት ኢየሱስን ቀረቡት። ይሁን እንጂ፣ አዳኙ አንድን 
ታሪክ በመናገር ጉዳዩን ወደ ራሳቸው አዞረው።

“አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት፣” በማለት ጀመረ። አባቱ ወደ 
አንደኛው ሄዶ በወይን አትክልቱ ውስጥ እንዲሰራ ጠየቀው። ነገር ግን 
ልጁ እምቢ አለ። በኋላ ግን “ተጸጸተና ሄደ”።

አባቱ ወደ ሁለተኛው ሄዶ በወይን አትክልቱ ውስጥ እንዲሰራ 
ጠየቀው። ሁለተኛው ልጅ እንደሚሄድ አረጋገጠለት፣ ነገር ግን 
ሳይሄድ ቀረ።

ከዛ አዳኙ ወደ ካህናትና ሽማግሌዎች ፊቱን መልሶ እንዲህ ጠየቀ፣ 
“ከሁለቱ የአባቱን ፈቃድ ያደረገ ማን ነው?”

አልሄድም ያለው ነገር ግን በኋላ ተጸጸቶ በወይን አትክልት ውስጥ 
ለመስራት የሄደው የመጀመሪያው ልጅ እንደነበረ መቀበል ነበረባቸው። 4

አዳኙ ይህንን ታሪክ ትዕዛዛትን የሚያከብሩት ሰዎች እግዚአብሔርን 
በእውነት የሚወዱት ናቸው የሚለው ጠቃሚ መርሆ ላይ ትኩረት 
ለማድረግ ተጠቀመ።

ምናልባትም ለዚህ ነው ኢየሱስ ሰዎቹን የፈሪሳዊያኖችንና  
የጻፎችን ቃላት እንዲያደምጡና እንዲከተሉ ነገር ግን ምሳሌዎቻቸውን 
እንዳይከተሉ የጠየቀው። 5 እነዚህ ሐይማኖተኛ አስተማሪዎች 
ያስተማሩትን አልተከተሉም። ስለሐይማኖት መናገር ይወዳሉ፣ ነገር ግን 
በሚያሳዝን ሁኔታ መሰረታዊ ነገሩን አጥተውታል።

ተግባራት እና ደህንነታችን 

አዳኙ ለደቀ መዛሙርቱ በሰጠው ከመጨረሻ ትምህርቶቹ መካከል 
በአንዱ፣ ስለመጨረሻው ፍርድ ተናገራቸው። ኃጢያተኞችና ፃድቃኖች 
ይለያያሉ። መልካሞቹ የዘላለም ሕይወትን ይወርሳሉ፤ ኃጢያተኞቹ 
ደግሞ ለዘላለም ቅጣት ይሰጣሉ።

በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነበር?
በተግባራቸው አማካኝነት ፍቅራቸውን ያሳዩ ሰዎች ድነው ነበር። 

ያላሳዩ ደግሞ ተወግዘው ነበር ። 6 ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልና ለዋጋዎቹ 
እንዲሁም ለመርሆቹ በእውነት መለወጥ በቀን ተቀን ሕይወታችን 
ተግባሮች ውስጥ ይታያል።

በመጨረሻ ላይ ለእግዚአብሔርና ለጓደኞቻችን ፍቅር በቀላሉ ማወጅ 
ለደህነነት ብቁ አያደርገንም። ምክያቱም ኢየሱስ እንዲህ አስተምሯል፣ 
“በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ፤ ጌታ ሆይ ፣ ጌታ 
ሆይ፣ የሚለኝ ሁሉ መንግሰተ ሰማያት የሚገባ አይደለም።” 7

የ ቀ ዳ ሚ  አ መ ራ ር  መ ል እ ክ ት ፣  2 0 1 6  ( እ . አ . አ )

ከፍቅር በኋላ፣  
ከዛ ምን?

በፕሬዘደንት ዲይተር ኤፍ. ኡክዶርፍ
የቀዳሚ አመራር ሁለተኛ አማካሪ
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ከፍቅር በኋላ ምን ይቀጥላል?

“ከፍቅር በኋላ፣ ከዛ ምን?” ለሚለው ጥያቄ መልሱ ቀላልና ቀጥተኛ 
ሊሆን ይችላል። አዳኙን በእውነት ከወደድን፣ ልቦቻችንን ወደ እርሱ 
እናዘነብላለን፣ ከዛም በደቀ መዝሙርነት መንገድ ላይ እንጓዛለን። 
እግዚአብሔርን ስንወድ፣ ትዕዛዛቶቹን ለመጠበቅ እንጥራለን። 8

ጓደኞቻችንን በእውነት ከወደድን፣ “ድሆችን እና የተቸገሩትን፣ 
የታመሙ እና የተሰቃዩትን” ለመርዳት እራሳችንን እንሰጣለን። 9 
እነዚህን እራስ ወዳድ ያልሆኑ የርህራሄና የአገልግሎት ተግባሮችን 
የሚያደርጉ፣10 የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ናቸው።

ይህ ከፍቅር በኋላ የሚመጣ ነገር ነው።
ይህ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መሰረታዊ ነገር ነው።

ማስታወሻዎች
 1. ቶማስ ኤስ. ሞንሰን፣ “Love—the Essence of the Gospel,”  

Liahona ግንቦት 2014 (እ.አ.አ)፣ 91።
 2.  ማቴዎስ 22፥36- 40 ተመልከቱ።
 3.  ሞሮኒ 7፥46- 47 ተመልከቱ።
 4.  ማቴዎስ 21፥28- 32 ተመልከቱ።
 5.  ማቴዎስ 23፥3 ተመልከቱ።
 6.  ማቴዎስ 25፥31- 46 ተመልከቱ።
 7. ማቴዎስ 7፥21።
 8.  ዮሐንስ 14፥15 ተመልከቱ።
 9. ትምህርት እና ቃልኪዳኖች 52፥40።
 10.  አብርሐም 18፥8- 9 ተመልከቱ።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ፕሬዘደንት ኡክዶርፍ እውነተኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት 

ማለት ፍቅራቸውን ለእርሱና ለሌሎች በተግባራቸው የሚያሳዩ ሰዎች 

እንደሆኑ አድርገው ተረጎሙ። እንዲህ አስተማሩን፣ “አዳኙን በእውነት 

ከወደድን፣ ልቦቻችንን ወደ እርሱ እናዘነብላለን፣ ከዛም በደቀ መዛሙርትነት 

መንገድ ላይ እንጓዛለን።” የምታስተምሯቸውን ሰዎች በምን ዓይነት መንገድ 

ፍቅር በደቀ መዛሙርትነት መንገድ ላይ እንዲጓዙ እንዳበረታታቸወ 

ለመጠየቅ አስቡ። የራሳችሁን ልምዶች ማካፈልም ትችላላችሁ። በፍቅር 

ለመተግበር ለበለጠ ልግስናና ጥንካሬ እንዲፀልዩ ለመጋበዝ አስቡበት።

ወጣቶች

ትዕዛዛትን መጠበቅ እና ሌሎችን መውደድ

ስለፍቅር ስናስብ፣ ብዙ ጊዜ ወደ አእምሮአችን የሚመጡ የመጀመሪያ 

ነገሮች የፍቅር ፊልሞች፣ ቸኮሌቶች፣ እና አበባዎች ናቸው። ነገር 

ግን ፍቅር—እውነተኛ ፍቅር—ከዛ በላይ የበለጠ ጥልቅና የበለጠ እራስ 

ወዳድ ያልሆነ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ባለው ፍቅር የተነሳ ለእኛ 

ኖረ እንዲሁም ሞተ። በእርግጥ፣ ሁለቱ ታላቅ ትዕዛዛት እግዚአብሔርን 

መውደድና ሌሎችንም መውደድ ናቸው (ማቴዎስ 22፥36- 40 

ተመልከቱ)። ነገር ግን ሌሎችን እንደምንወዳቸው እንዴት ማሳየት 

እንችላለን?

ፕሬዘደንት ኡክዶርፍ ለአባቱ ስለሰራውና ሰላልሰራው ስለሁለት 

ወንድ ልጆች የክርስቶስ ምሳሌን አካፈሉ። አባቱን የታዘዘው ልጅ 

ብቻ በእውነት እንደሚወደው አዳኙ አስገነዘበ። በተመሳሳይ ሁኔታ፣ 

የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት ስንጠብቅ፣ እንደምንወደውና ወደ እርሱ 

መመለስ እንደምንፈልግ እናሳያለን።

ነገር ግን ሁሉንም እንደምንወዳቸው እንዴት ማሳየት እንችላለን? 

ፕሬዘደንት ኡክዶርፍም ያንን አስረድተዋል፥ “ጓደኞቻችንን በእውነት 

ከወደድናቸው ‘ድሆችን እና የተቸገሩትን፣ የታመሙ እና የተሰቃዩትን’ 

ለመርዳት እራሳችንን እንሰጣለን። እነዚህን እራስ ወዳድ ያልሆኑ 

የርህራሄና የአገልግሎት ተግባሮችን የሚያደርጉ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ 

ደቀ መዛሙርት ናቸው።”

ስለዚህ ወላጆቻችሁን፣ ወንድማችሁን ወይም እህታችሁን፣ ወይም 

ጓደኛችሁን በሚቀጥለው ጊዜ ስታዩ ለእነሱ ያላችሁን ፍቅር ለማሳየት 

እነሱን ለማገልገል አስቡ። እነሱንና እናንተን ደስተኛ ብቻ አይደለም 

የሚያደርጋችሁ፣ ነገር ግን የሰማይ አባታችሁንም ደስተኛ ያደርገዋል።

ልጆች

ፍቅርን ማሳየት

ኢየሱስ የአንድን አባትና የሁለት ወንዶች ልጆቹን ታሪክ አካፈለ። አባት 

በወይን አትክልት ውስጥ ይሰራ ነበር እናም ሁለት ወንድ ልጆቹን 

እንዲረዱት ጠየቀ። የመጀመሪያው ልጅ በመጀመሪያ እምቢ አለ ነገር ግን 

በኋላ ለመርዳት ወደ ወይን አትክልት ስፍራው መጣ። ሁለተኛው ልጅ 

እንደሚረዳ ተናገረ፣ ነገር ግን ሳይረዳ ቀረ። ኢየሱስ የመጀመሪያው ልጅ 

በመታዘዝ የበለጠ ፍቅር ለአባቱ እንዳሳየ አስተማረ።

ይህን ታሪክ ተውኑ! ከዛ ለሰማይ አባት ፍቅርን ለማሳየት የምታደርጉትን 

ሶስት ነገሮች ፃፉ ወይም ሳሉ።
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የ ሴ ቶ ች  የ ቤ ት  ለ ቤ ት  ጉ ብ ኝ ት  መ ል እ ክ ት ፣  2 0 1 6  ( እ . አ . አ )

የሰማይ አባታችን ትክክለኛ መርሆዎችን 
ፍቅር በተሞላበት ሁኔታ ውስጥ 

ለማስተማር እንዲረዳን ቤተሰቦችን 
መሰረተ። ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን 
እንዲህ አሉ፣ “ልጃችሁን አሞግሱ እና 
እቀፉ፤ በተጨማሪም ‘እወድሃለሁ በሉ’፤ 
ሁልጊዜም ምስጋናችሁን ስጡ። መፍትሄ 
የሚሰጠውን ችግር ከሚወደደው ሰው በላይ 
አስፈላጊ አታድርጉት።” 1

ሱዛን ደብሊው. ታነር፣ የቀድሞ የወጣት 
ሴቶች አጠቃላይ ፕሬዘደንት እንዲህ 
አስተማረች፣ “የሰማይ አባታችን መከተል 
ያለብንን ንድፍ ምሳሌ ሰጠ። ይወደናል፣ 
ያስተምረናል፣ ይታገሰናል እናም ነፃ 
ምርጫን ሰጥቶናል። . . . አንዳንድ ጊዜ 
‘ማስተማር’ የሚለው ትርጓሜ ያለው 
ስነ- ስርዓት ከትችት ጋር ግራ ይጋባል። 
ልጆች- - - እንዲሁም በሁሉም የእድሜ ክልል 
ውስጥ ያሉ ሰዎች- - - ስህተትን ከመፈለግ 
በበለጠ ሁኔታ ከፍቅርና ከማበረታታት 
ባህሪን ያሻሽላሉ።” 2

የአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ምልዓተ 
ጉባኤ አባል ሽማግሌ ክዊንተን ኤል. ኩክ 
እንዳሉት፣ “በአማኝነት የቤተሰብ ጸሎት፣ 
የቅዱሳት መጻህፍት ጥናት፣ የቤተሰብ የቤት 

ወላጅነት የተቀደሰ ተግባር ነው

ምሽት፣ የክህነት በረከቶች፣ እና የሰንበትን 
ቀን የመጠበቅ ልምድ ካለን፣ ልጆቻችን 
. . . በአስቸጋሪው ዓለም ውስጥ ምንም ነገር 
ቢያጋጥማቸውም እንኳን፣ በሰማይ ውስጥ 
ለዘላለማዊ ቤት ዝግጁ ይሆናሉ።” 3

ተጨማሪ ቅዱሳት መጻህፍት
1 ኔፊ 8፥37፤ 3፤ ኔፊ 22፥13፤ ትምህርት 
እና ቃል ኪዳኖች 93፥40፤ 121፥41

ህያው ታሪኮች
“ከወጣት የወንድ የልጅ ልጆቼ መካከል 

አንዱ ሲለጠፍብኝ ጋዜጣ እያነበብኩኝ 
ነበር” አሉ የአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ምልዓተ 
ጉባኤ አባል ሽማግሌ ሮበርት ዲ. ሄልስ። 
“በማነብበት ወቅት፣ ጣፋጭ ድምፁ 
በስተጀርባዬ ሲያስተጋባ በመስማቴ ተደስቼ 
ነበር። ከትንሽ ጊዜ በኋላ እራሱን በእኔና 
በጋዜጣው መካከል በሚገፋበት ወቅት 
የነበረኝን መደነቅ አስቡት። ፊቴን በእጆቹ 
ውስጥ በማድረግና አፍንጫውን ወደ እራሴ 
በመግፋት እንዲህ ጠየቀ፣ ‘አያቴ! አለህ?’

“. . . እዛ መኖር ማለት የወጣቶቻችንን 
ልቦች መረዳትና ከእነሱ ጋር መቆራኘት 
ማለት ነው። እናም ከእነሱ ጋር መቆራኘት 

ማለት ከእነሱ ጋር ማውራት ብቻ ማለት 
አይደለም፣ ነገር ግን ከእነሱ ጋር ነገሮችን 
ማድረግ ማለትም ጭምር ነው። . . .

“ማቀድና የማስተማሪያ ወቅቶችን 
ጥቅም መውሰድ አለብን። . . .

“. . . የበለጠ ስኖር፣ በወጣትነቴ 
ውስጥ በተለይም በወላጆቼ የተሰጡት 
የማስተማሪያ ወቅቶች ሕይወቴን 
እንደቀየሩትና ማንነቴን እንደሰሩት 
የበለጠ እገነዘባለሁ።” 4
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በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ መነሳሳትን እሹ። “ቤተሰብ፥ ለአለም 
አዋጅን” መረዳት እንዴት እምነታችሁን በእግዚአብሔር እንድታዳብሩ እናም በጉብኝት ትምህርት በኩል 
የምትመለከቷቸውን ሰዎች እንዴት ይባርካቸዋል? ለተጨማሪ መረጃ፣ ወደ reliefsociety. lds. org ሂዱ።

እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ

ይህን አስቡበት
ለምንድን ነው ወንጌልን በፍቅር ቋንቋና 
ምሳሌ በተሻለ ሁኔታ ማስተማር የተቻለው?


