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ከጥቂት አመታት በፊት ሉዊስ የሚባል ጓደኛዬ ረጋ ስላለች 
እና መልካም ስለሚባልላት እናቱ ተወዳጅ ታሪክ አካፈለኝ። 
እርሷ ስትሞት፣ ለወንድ እና ሴት ልጆቿ የተወችው በምሳሌ፣ 

በመስዋእትነት፣ በታዥነት ውስጥ የነበረ ሀብትን እንጂ የገንዘብ ሀብት 
አልነበረም።

የቀብር ስርአት ላይ የህይወት ታሪክ ከተነገረ እና ወደ መቃብር 
አሳዛኙ ጉዞ ከተደረገ በኋላ፣ ብዙ የሆኑት የቤተሰብ አባላት እናት  
የተወችውን ትንሹን ንብረት ተከፋፈሉ። ከእነርሱ ውስጥ፣ ሉዊስ 
ማስታወሻ እና ቁልፍ አገኘ። ማስታወሻው እንዲህ የሚል መምሪያ 
ነበረው፥ “በዳርኛው መኝታ ክፍል፣ በኮመዲኖዬ ታችኛው መሳቢያ 
ውስጥ፣ ትንሽ ሳጥን አለ። የልቤን ሀብት ይዟል። ይሄ ቁልፍ ደግሞ 
ሳጥኑን ይከፍታል።”

እናታቸው የነበራት እና ቆልፋ ለማስቀመጥ የሚያበቃ ዋጋ ያለው 
ነገር ምን ሊሆን እንደሚችል ሁሉም አሰቡ።

ሳጥኑ ከተቀመጠበት ቦታ ተነሳ እና በቁልፉ እርዳታ በጥንቃቄ  
ተከፈተ። ሉዊስ እና ሌሎቹ የሳጥኑን ይዘት ሲፈትሹ፣ የእያንዳንዱን 
ልጆች ፎቶ በተናጠል አገኙ፣ የልጁ ስም እና የልደት ቀን አብሮ ነበር። 
ሉዊስ እቤት ውስጥ የተሰራ የፍቅር ማስታወሻን ስቦ አወጣ። የእራሱ 
እንደሆነ ባስተዋለው፣ እንዲሁ በተፃፈ የልጅ እጅ ጽሁፍ፣ ከ60 አመት 
በፊት የጻፈውን ቃላት አነበበ፥ “ውድ እናቴ፣ እወድሻለሁ።”

ልቦች አዝነው፣ ድምፆች ለስልሰው፣ እና አይኖች ረጥበው ነበር። 
የእናት ሀብት የዘለአለማዊ ቤተሰቧ ነበር። ጥንካሬው ደግሞ የተገነባው 
“እወድሀለሁ” ወይም “እወድሻለሁ” በሚል አለታማ መሰረት ላይ ነው።

በዛሬው አለም፣ በቤት ውስጥ ከሚያስፈልገው በላይ ያ የፍቅር 
አለታማ መሰረት የትም ቦታ አይፈለግም። ፍቅርን የቤተሰባቸው ህይወት 
ዋና ክፍል ካደረጉ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ቤቶች ውስጥ ካልሆነ በቀር 
አለም የዛን መሰረት ምሳሌ ከየትም ልታገኝ አይቻላትም።

የአዳኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዛሙርት ነን ለምንል ሰዎች፣ ይህንን 
ጥልቅ መመሪያ ሰጥቷ፥

“እርስ በእርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ፣ እንደ ወደድኋችሁ እናንተ ደግሞ 
እርስ በእርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ።

“እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀመዛሙርቴ እንደሆናችሁ 
ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ።” 1

እርስ በእርስ በመዋደድ ትዕዛዙን የምንጠብቅ ከሆነ፣ በደግነትና 
በክብር፣ በየቀኑ ግንኙነታችን ፍቅራችንን በማሳየት እርስ በራሳችን 
ልንንከባከብ ይገባል። ፍቅር መልካም ቃላትን፣ በትእግስት የተሞላ 
ምላሽን፣ እራስ ወዳድ ያልሆነ ተግባርን፣ የሚረዳ ጆሮን፣ ይቅር ባይ 
የሆነ ልብን ይሰጣል። በሁሉም ግንኙነቶቻችን ውስጥ እነዚህና ሌሎች 
እነዚህን መሰል ባህሪዎች በልባችን ውስጥ ያለውን ፍቅር ያረጋግጣሉ።

ፕሬዘዳንት ጎርደን ቢ. ሂንክሊ (1910- 2008 እ.አ.አ) ይህን አስተዋሉ፥  
“ፍቅር. . . በቀስተ ደመና መጨረሻ ላይ ያለ የወርቅ ማሰሮ ነው። ነገር 
ግን ከቀስተ ደመና መጨረሻም በላይ ነው። ፍቅር በስተመጀመሪያም 
አለ፣ እና በማእበላማ ቀን ባለ ሰማይ ላይ በሞላ የሚፈነጥቅ ውበት ከሱ 
ይመነጫል። ፍቅር ልጆች የሚያነቡለት ደህንነታቸው፣ ወጣቶች  
የጓጉለት፣ ጋብቻን አንድ የሚያደርግ ማጣበቂያ፣ እና በቤት ውስጥ  
የሚኖሩ አውዳሚ መቃቃሮችን የሚያስወግድ ማለስለሺያ ነው፤  
የእርጅና ሰላም ነው፣ በሞት ውስጥ የሚያበራ የፀሀይ ብርሃን ተስፋ  
ነው። በቤተሰብ፣ በጓደኞች፣ በቤተክርስቲያን፣ እና በጎረቤቶች  
ግንኙነት ውስጥ በእሱ የሚደሰቱ ምን ያህል ሀብታም ናቸው።” 2

ፍቅር የወንጌል የመጀመሪያ ፍሬ ነገር፣ እንዲሁም የሰው ነብስ 
ዘውዳዊ ባህሪ ነው። ፍቅር ለተጎዱ ቤተሰቦች፣ ለክፉ ማህበረሰቦች፣ እና 
ለታመሙ ህዝቦች መዳኒት ነው። ፍቅር ፈገግታ፣ የእጅ ማውለብለብ፣ 
ደግ አስተያየት፣ እና ሙገሳ ነው። ፍቅር መስዋእት፣ አገልግሎት፣ እና 
እራስ ወዳድ አለመሆን ነው።

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

“እኔ እንደወደድኳችሁ”

በፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን
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ባሎች፣ ሚስታችሁን አፍቅሩ። በክብር እና በማበረታታት  
ተንከባከቧቸው። እህቶች፣ ባላችሁን አፍቅሩ። በክብር እና  
በማበረታታት ተንከባከቧቸው።

ወላጆች፣ ልጆቻችሁን ውደዱ። ለእነርሱ ፀልዩላቸው፣  
አስተምሯቸው፣ እናም መስክሩላቸው። ልጆች፣ ወላጆቻችሁን  
ውደዱ። አክብሮት፣ ምስጋና፣ እና ታዛዥነታችሁን አሳዩዋቸው።

ያለ ክርስቶስ ንፁህ ፍቅር፣ ሞርሞን እንደሚመክረው፣ “[እኛ] 
ከንቱዎች ነን።” 3 ፀሎቴ እንዲህ የሚለውን የሞርሞንን ምክር  
እንድንከተል ነው።፣ “በልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ተከታዮች 
ሁሉ ላይ በሚያፈሰው በዚህ ፍቅር ትሞሉ ዘንድ በኃይል ከልባችሁ ወደ 
አብ ፀልዩ፤ የእግዚአብሔር ልጆች [እንሆን] ዘንድ፣ እርሱ በሚመጣበትም 
ጊዜ እንደእርሱ እንሆናለን።” 4

ማስታወሻዎች
1. ዮሀንስ 13፥34–35።
2. ጎርደን ቢ. ሒንክሊ፣ “And the Greatest of These Is Love፣” Ensign፣  

መጋቢት 1984 (እ.አ.አ)፣ 3።
3. ሞሮኒ 7፥46፤ ቁጥር 44ንም ጨምሮ ተመልከቱ።
4. ሞሮኒ 7፥48።

ከዚህ መልእክት ማስተማር

ፕሬዘደንት ሞንሰን በተለይ በቤት ውስጥ የክርስቶስ መሰል ፍቅርን 

የማሳየትን ጠቀሜታ አስተማሩ። የምትጎበኟቸው ሰዎች እንደ ቤተሰብ  

እንዲሰበሰቡ እና አንዳቸው ለሌላቸው በይበልጥ ፍቅርን ማሳየት  

የሚችሉበትን መንገድ እንዲወያዩበት ለመጠየቅ አስቡ። ከነዚያ ሀሳቦች 

አንዱን እንዲመርጡ እና ይህን እንደ ቤተሰብ ለማሟላት እቅድ እንዲሰሩ 

አበረታቷቸው። ለምሳሌ፣ አንድ የቤተሰብ አባል የሚስጥር አገልግሎት 

ለሌላ የቤተሰብ አባል በየሳምንቱ ለማቅረብ ለመፈለግ ይችላሉ። ግባቸውን 

ለማሳካት መጣራቸው በቤታቸው ውስጥ እንዴት ፍቅር እንዲጨምር 

እንዳደረገ ቀጥላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ።

ወጣቶች

ለሰላም መፀለይ
በሳራ ቲ.

ወላጆቼ በብዛት ከቤተክርስቲያን በኋላ ስብሰባ ይካፈላሉ፣ እና እኔ 

ሶስቱ ታናናሽ ወንድሞቼን እጠብቃለሁ እናም ምሳ ሲሰሩ  

አግዛቸዋለሁ—በብዛት ቶሎ ተሰላች እና ተናዳጅ ቢሆኑም። ሁሌ መጣላት 

ከጀመሩ፣ ትንሹን ችግር በቶሎ መፍታት እችላለሁ። ነገር ግን አንዳንዴ 

ጥል ከተነሳ በኋላ ሰላም ማውረድ ይከብዳል ምክንያቱም እሰላቻለሁና።

አንድ ከሰአት በኋላ ላይ፣ ወንድሞቼ በተለየ ሁኔታ መግባባት ከብዷቸው  

ነበር። በመበሳጨቴ ምክንያት ሰላም ለማውረድ ያደረኩት ጥረት እንዲያውም  

ነገሮችን የሚያባብስ ሆኖ አገኘሁት። ስለዚህ የራሴን ምሳ ሰራሁ እና መናገር 

አቆምኩ። በስተመጨረሻም፣ እንዲህ በማለት አሳወኩ፣ “ልፀልይ ነው። 

እባካችሁ ለደቂቃ ፀጥ ልንል እንችላለን?” እነርሱ ሲረጋጉ፣ ምግቡ  

እንዲባረክ ጠየኩ። ፀሎቴን ከመጨረሴ በፊት፣ ይህንን ጨመረኩ፣ 

“እና ሰላም ፈጣሪዎች እንድንሆን እባክህ እርዳን።”

በመጀመሪያ፣ ያልሰሙ መሰሉ እና እንደገና መጣላት ጀመሩ። 

ተበሳጭቼ ነበር ነገር ግን በተቻለኝ መጠን አፍቃሪ እና ፀጥተኛ መሆን 

እንደነበረብኝ አወቅኩኝ ምክንያቱም ለሰላም ገና ፀለዬ ነበርና። ከደቂቃ 

በኋላ፣ በጣም መረጋጋት ተሰማኝ። ምንም ነገር ሳልናገር ተመገብኩ፣ እና 

ከቆይታ በኋላ ወንዶቹ ልጆች መጣላት አቆሙ። የተሰማኝ ሰላም የቀላሉ 

ፀሎት መልስ እንደነበር አስተዋልኩ። ሰላም ፈጣሪ ለመሆን ፀልያለሁ፣  

እና ለመጮህ በጣም በሚፈታተን ጊዜ ውስጥ በዝምታ እንድቆይ የሰማይ 

አባት ረድቶኛል። እርሱ በእውነት ሰላም ሊሰጠን እንደሚችል አውቃለሁ።
ደራሲዋ በኤሪዞና፣ ዩኤስኤ ነው የምትኖረው።

ልጆች

እውነተኛ ሀብት

ፕሬዘዳንት ሞንሰን ልዩ የሀብት ሳጥን ስለነበራት አንድ እናት ታሪክ 

ተናገሩ። ልጆቿ ሳጥኑን ሲከፍቱ፣ የራሳቸውን ፎቶዎች አገኙ። 

የእናትየው ሀብት ቤተሰቧ ነበር!

እውነተኛ ሀብት ወርቅ ወይም ጌጣጌጥ አይደለም—የምትወዷቸው 

ሰዎች ናቸው። ማንን ትወዳላችሁ? የእነሱ ፎቶ ያለበት ወይም በውስጡ 

ስማቸው ያለበትን የሀብት ሳጥን ሳሉ።
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ከሞት እንድንነሳ እና የዘለአለማዊ ህይወት 
አቅም እንዲኖረን ለማድረግ የሰማይ 

አባታችን ብቸኛ ልጁን መስጠቱን  
መረዳታችን የእግዚአብሔርን ማለቂያ  
የሌለው እና ጥልቅ ፍቅር እንዲሰማን  
ይረዳናል። አዳኛችንም ይወደናል።

“ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? . . .
“ሞት ቢሆን፣ ህይወትም ቢሆን፣ 

መላእክትም ቢሆኑ፣ ግዛትም ቢሆን፣ 
ያለውም ቢሆን፣ የሚመጣውም ቢሆን፣ 
ኀይላትም ቢሆኑ፣

“ከፍታም ቢሆን፣ ዝቅታም ቢሆን፣ 
ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ 
በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን 
እንዳይችል ተረድቼአለሁ”(ሮሜ 8፥35፣ 
38- 39)።

ስለኢየሱስ ክርስቶስ የሀጢአት ክፍያ፣ 
የአስራ ሁለቱ ሀዋርያት ጉባኤ አባል ሽማግሌ 
ዲ. ቶድ ክሪስቶፈርሰን እንዲህ አሉ፥ 
“የአዳኝ በጌተሰማኒ የነበረው ስቃይ እና 
በመስቀሉ ላይ የነበረው ጣር፣ ፍትህ በእኛ 

የክርስቶስ የሀጢአት ክፍያ የእግዚአብሔር  
ፍቅር ማስረጃ ነው

ላይ የነበራትን እዳ በመክፈል እኛን ከሀጢያት  
አዳነን። እርሱ ምህረትን ያበዛል እናም  
ንስሃ የሚገቡትን ይቅር ይላል። በማዳን እና 
በየዋህነት ለምናሳልፈው ማንኛውም  
መከራን በማካስ የኢየሱስ ክርስቶስ  
የሀጢያት ክፍያ የፍትህን እዳንም ጨምሮ 
ያሳካል። ‘እነሆም፣ እርሱ በሁሉ ሰዎችን 
ህመም፣ አዎን፣ በአዳም ቤተሰብ አባል 
በሆኑት በእያንዳንዱ ሕያው ፍጥረታት፣ 
በወንድም፣ በሴትም፣ በልጆችም ህመም 
ይሰቃያል’ (2 ኔፊ 9፥21፤ ደግሞም አልማ 
7፥11-12 ተመልከቱ)።” 1

ክርስቶስ “[እኛን] በእጁ መጻፍ 
ቀርፆናል።”(ኢሳይያስ 49፥16)። ሊንዳ 
ኬ. በርተን፣ አጠቃላይ የሴቶች መረዳጃ 
ፕሬዘዳንት፣ እንዲህ አሉ፣ “ያ ታላቅ  
የፍቅር ድርጊት አንድያ ልጁን እስኪልክ  
እና ፍፁሙን ልጁን ለእኛ ሀጢያት፣  
ለልብ ህመማችን፣ እና በየራሳችን ህይወት 
ውስጥ ፍትሀዊ ለማይመስሉ ነገሮች ሁሉ 
እንዲሰቃይ እስኪያደርግ ድረስ የሰማይ 

አባታችን እኛን ስለመውደዱ ተንበርክከን 
በትሁት ፀሎት እንድናመሰግነው  
እያንዳንዳችንን ሊያደርገን ይገባል።” 2

ተጨማሪ የቅዱሳት መጻህፍት 
ጥቅሶች እና መረጃ
ዮሀንስ3፥16፤2 ኔፊ 2፥6–7፣9፤  
reliefsociety. lds. org
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በጸሎት መንፈስ ይህንን መረጃ አንብቡት እና ምን እንደምታካፍሉ ለማወቅ መነሳሳትን እሹ። እምነት፣ ቤተሰብ፣ እርዳታ

ይህን አስቡበት
ስለ አዳኛችን የሀጢያት ክፍያ 
ለእግዚአብሔር እና ለኢየሱስ ክርስቶስ 
እንዴት ነው ምስጋናችንን እና ፍቅራችንን 
መግለፅ የምንችለው?


