
ብርሃንኩም አይትሕብእዎ 

        ንባብ፡ ሉቃስ 8፡16-18። 

አብቲ ምስላ ዘርእን ዘራእን ጎይታና ኢ.ክ. ንሓዋርያቱ ከመይ ገሮም ንቃል አምላኽ ክሰምዕዎ 
ከም ዘለዎም ኽገልጽ እንከሎ ነቲ ሓዳሲ ዝኾነ ሓይሉ ብኽፉት ልቢ ክሰምዕዎ ከምዝግባእ ገሊጹ  
ነጊርዎም። ከምቲ አብ መገዲ ዝወደቐ እሞ ተረጊጹ ዝጠፍአ፥ ከምቲ አብ ከውሒ ዝወደቐ ግን 
ሱር ክሰድድ ዘይክአለን ጠሊ ዘይነብሮ ዝነቐጸ፥ ከምቲ አብ ማእከል እሾኽ ዝወደቐ ግን እቲ 
እሾኽ ሓኒቕዎ ክፈሪ ዘይክአለ ዘይኾነስ ቃል አምላኽ አባና ሱር ክሰድድን ክዓብን አብ ሕይወትና 
ፍረ ክንፈርን ክነፍቅድ አሎና (ሉቃ 8፡4-15)።  

ጎ.ኢ.ክ. ናይ ዘርእን ዘራእን ምስላ ድሕሪ ነጊሩ ቀጺሉ ንትምህርቱ ሓደ ደረጃ ንቕድሚት 
ብምውሳድ ብዛዕባ ሕቡእ መብራህቲ ይዛረብ። ቅድሚ አብ አስተንትኖ ምእታውን ነዚ ክፍሊ 
ወንጌል ክነንብብ እንከሎና ሰለስተ አበሃህላ አሎ ነፍሲ ወከፎም ነነቶም መጠንቀቕታ ንሕይወት 
ዘለዎም።  

1. ኁ 16 እቶም ዝአትዉ ብርሃን ምእንቲ ኺርእዩ ንመብራህቲ አብሪሁ አብ በሪኽ ዜቐምጦ 
እምብአር በቕሓ ዚኸድኖ ወይ ከአ አብ ትሕቲ ዓራት ዜንብሮ ሓደ እኳ የልቦን። አብ 
ቀንዲ አትኩሮ ክውሃቦ ዝግብኦ ንክርስትያናዊ ሕይወት ይጸቅጥ። ክርስትና ብባህሪኡ 
ክርአ ዘለዎ እዩ። ክርስትና አብ ቅድሚ ዓለም ከይነርእዮ ብቐሊል ምኽንያታት ዝኾኑና 
ክንረክብ ንኽእል። ዳርጋ አብ ኩልና ካብ ካልኦት ከይንፍለ ዝብል ፍርሒ አሎና። ዓለም 
ከአ ምስቲ ናታ ዘይከይድ ክተሳድድ እያ እትርከብ። ኩሎም ክርስትያን ብዘይ ሕፍረት 
እምነቶም ኽገልጹ ይግባእ።  

2. ኁ 17 ምኽንያቱ ዘይግሃድ ሕቡእ ዘይፍለጥን ናብ ግልጺ ዘይወጽእን ሥዉር ከቶ የልቦን 
አብዚ ኸይተገልጸ ዝተርፍ ከምዘየለ ይነግር። ንሕና ካብ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ኢና 
ምስጥርና እንሓብእ።  

 ሀ. አብ ገለ እዋን ንነገራት ካብ ገዛእ ርእስና ክንሓብእ ንፍትን። ካብ ሳዕበናት ናይ ገለ 
ነገራት ዓይንና ንዓጹ እናረአና ከምዘይ ረአና እና ሰማዕና ከምዘይ ሰማዕና ኮና ነቲ እንደልዮ 
ጥራሕ ክንገብር ንደሊ፥ እዚ ኸአ ሳዕበን ናይ ነገራት ጽቡቕ ገርና ንፈልጥ ኢና። ንአብነት 
ንናይ ገለ ሕማማት ምልክታት ከም ዘሎና እናረአና ንኽሕዶ። ሱቕ ኢልና ክሳብ ዝዓበየ 
ዕንወትን ሳዕበንን ዘምጽአልና ንጽበ።  

 ለ. አብ ገለ እዋን ካብ ነነድሕድና ክንሓብእ ንፍትን። ነገራት ዝወጽኡሉ መገዲ አሎ። 
ምስጢር ዝሓዘ ሰብ ሕማም አልኦ። ርእሰ ምእትምማን ዘለዎ ሰብ ዝሓብኦ የብሉን። ከም 
ዝብሃል ሓደ አርትተክት ንፕላቶ ዝተባህለ ፍላስፋ ከምዚ ኢልዎ ሓደ ገዛ ክሰርሓሉ ነፍሲ 
ወከፍ ክፍሊ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ዝተኸወለ ክኸውን እዩ ኢሉ አቕሪብሉ። ፕላቶ ኸአ ዕጽፊ 
ገንዘብ ገረ ክህበካ እየ ገዛ አብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ናይ ኩሎም ሰባት ዓይኒ ክርእዮ ዝኽእል 
እንተ ገበርካለይ ኢልዎ ይብሃል። እዚ ዝኸው ከምዚ ኢልና ክንዛረብ ምሉእ እምነት እንተ 
አሎና እዩ።  

 ሐ. አብ ገለ እዋን ንነገራት ካብ አምላኽ ክንሓብእ ንፍትን ኢና። ወላ ሓደ እኳ ነዚ 
ክፍትኖ ዘይፈተነ የለን። አብ ዘፍጥ 16፡13 ዘሎ ኩሉ ጊዜ አብ ቅድሚ ዓይንና ገርና 



ክንጉዓዝ የግባእ፥ ዚርኢ አምላኽ። ካብ አምላኽ ክኽወል ዝኽእል የለን ግን ንሕና ነዚ 
ንዝንግዖ።  

3. ኁ 18 ንዘለዎ ክወሃቦ እዩ፥ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እትመስሎ እኳ ኻብኡ 
ኽትውሰድ እያ እሞ ከመይ ጌርኩም ከም እትሰምዑ ተጠንቀቑ። እዚ ብዛዕባ ሓበራዊ ሕጊ 
እዩ ዝዛረብ ማለት እቶም ዘልኦም ዝያዳ ክውሃቦም እዩ፥ እቶም ዘይብሎም ግና ነታ ዘላቶም 
እውን ክሕደጉ እዮም። እቶም ብግዳማዊት አካል ብቕዓት ዘለዎምን ንርእሶም ዝሕልዉን 
ንዝዓበየ ጻዕሪ ስንድዋት እዮም። ንገዛእ ርእሶም አትሪሮም ዘይሕዙ ነቲ ዘለዎም ክእለት እውን 
ከጥፍኡ እዮም። መጠን ዝተመሃርናሉ መጠኑ ክንምሃር ንደሊ። ግን ትምህርቲ እንተ አበና 
ነቲ ዘሎና ፍልጠት እውን ክነጥፍእ ኢና። እዚ እዩ ብኻልእ አዘራርባ ብሕይወት ደው ዝበለ 
የለን ዝብል። ኩሉ ጊዜ ወይ ንቕድሚት ወይ ንድሕሪት ኢና እንኸይድ። እቶም ዝደልዩ ኩሉ 
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መልእኽቲ ወንጌል አብ ውሽጥኻ ጥራሕ ሒዝካዮ እትነብር አይ ኮነን ክንገር ክምስከር ዘለዎ እዩ። 
ነዚ ኽገልጸልና ኢሉ አብ ቅድሚ ሰብ ንዝተአመነኒ ኹሉ አነ ኸአ አብ ቅድሚ እቲ አብ ሰማያት 
ዘሎ አቦ ክእመኖ እየ፥ አብ ቅድሚ ሰብ ንዝኸሓደኒ ግን አነ ድማ አብ ቅድሚ እቲ አብ ሰማያት 
ዘሎ አቦይ ክኽሕዶ እየ (ማቴ 32-22) ይብለና።   

እምነትና ሕቡእ ምስጢራዊ አይኮነን ማለት ወንጌል አብ ላዕሊ አብ ልዕሊ ናሕሲ ኮንካ ዓው 
ኢልካ ዝስበኽ እዩ። እቲ እንአምኖን እንብሎን ሓቂ እንተ ኾነ ኽግለጽ እዩ። ኢየሱስ ንኹልና 
አብ ምሉእ ዓለም ከድና ቃል ወንጌል ክንሰብኽ ይደልየና። ግን ንርእስና ዘይንፈልጦ ዘይንነብሮ 
እንተ ኾና ክነግር ክንሰብኽ አይክአልን እዩ።  

አብ ሕይወትና ቃል አምላኽ ክዓቢ ነቲ ገፈል መፈልን እሾኽን ጥራሕ አይ ኮናን ካብ ሕይወትና 
ክነጽሪ ዘሎና፥ ካብ ንቑጽ ምዃን እውን ጥራሕ አይ ኮነን ክነጽሪ ዘሎና ማለት ንትምህርቱ ካብ 
ምስማዕ ልብና ካብ ምትራርንን ደረቕ ምዃንን ደው ክንብል አሎና። ከምኡ ንምስማዕ ቃል 
አምላኽ ርግጸኛታት ኮና ብላዕሊ ላዕሊ ክንሰምዖ እኹል አይኮነን።  

ክርስቶስ ነዚ ከረድአና ኢሉ ምስላ መብራህቲ ነጊሩና። ኢየሱስ ብርሃን ዓለም ከም ዝኾነ 
ንፈልጥ፥ ተኸተልቱ ኩልና አብ ዓለም ብርሃን ክንከውን ይደልየና። ዓለም አብ ጸላም ከይትነብር 
እነብርሃ ነፍሲ ወከፍና ኢና። ሓደ ክርስትያን ዘይበርህ እንተ ኾነ ንገዛእ ርእሱ እዩ አብ ዝጻረር 
መገዲ ዝርከብ። መብዝሕትና ንእምነትና አብ ውሽጥና ክንሕዞ ዝደፍእ ዝንባሌ አሎና እዚ ግን 
ንእምነትና ይቐትሎ።  

ንቃል አምላኽ ብግቡእ እንተ ሰማዕና አብ ልብና እንተ አሕደርናዮ ሕይወትና ብብርሃን ክኹላዕ 
ይጅምር። አብ ገለ እዋን ጸልማት ጎልቢብና ዝነበረ ብርሃን ክውላዕ ይጅምር። ከምቲ አብ ኦሪት 
ዘፍጥረት እንረኽቦ እግዚአብሔር ብርሃን ይኹን ምስ በለ ብርሃን ዝኾነ ንትምህርቲ ጎይታ አብ 
ሕይወትና ክአቱ ምስ አፍቀድና ሓዲስ መብራህቲ አብ ውሽጥና ይፍጠር።  

ሰባት ንቃል አምላኽ ምስ ፈተዉን ክርድኡ ምስ ጀመሩን ብብርሃን ይምልኡ እሞ ንኻልአት 
ብርሃን ይኾኑ። ንወንጌል አብ ሕይወቶም ዝነብርዎ አብኦም ብርሃን ክትርኢ ትኽእል። ብአንጻሩ 
ንቃል ወንጌል ዘይሰምዕዎ አብ ሕይወቶም ዘሎ ጸልማት ክትርእዮ ይክአል። ብርሃን ወንጌል 
ዝጎደሎ አእምሮ አብ ክፍአትን ኃጢአትን ክአቱ ቀሊል እዩ ሕልንኡ አዕሪቡ አብ ዝተፈላለየ ናይ 
ጭካኔን ክፍአትን ሕይወት አትዩ ንሕይወት ካልኦት እውን የዕኑ። ስለዚ ብርሃን ክርስቶ አብ 
ልብና ክአቱ ክነፍቅደሉ አሎና።  



ንመብራህቲ አብሪሁ አብ በሪኽ ዜቐምጦ እምበር በቕሓ ዚኸድኖ ወይ ከአ አብ ትሕቲ ዓራት 
ዜንብሮ ሓደ እኳ የልቦን። እቶም ብብርሃን ወንጌል ዝመልኡ ነቲ አብኦም ዘሎ ብርሃን ከፍልጥዎ 
ክነግርዎ ትሑዛት እዮም። አምላኽ ክነፍሪ ኢሉ ጸግኡን ሓይሉን ዓዲሉና ስለዚ ክንምስክር ክነግር 
ትሑዛት ኢና። ክርስትና ክትዓቕሮ ዝውሃብ ጸጋ አይ ኮነንን ነፍሲ ወከፍና ከከምዓቕምና ክነፍሪ 
ይደልየና። ካብቲ ዝሃብኩኻ/ኺ እንታይ አፍሪኻ/ኺ ዝብል ሕቶ ክቐርበና እዩ።  

ክርስቶስ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ክብለና እንከሎ ነቲ ብጸጋ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ 
ብርሃን ኩሉ ጊዜ አብሪህና ክነብር እዩ ድላይ አምላኽ። እዚ ኸአ አብ ግላውን ሓበራውን 
ሕይወትና ብእንገብሮ እንዛረቦ ኩሉ እንገብሮ ንእምነትና ዝገልጽ ክኸውን እንከሎ ሽዑ ሰባት 
አባና ንክርስቶስ ክርእዩ ይኽእሉ።   

ንሰባት አብ እምነት ብሓይሊ ከም ዝመጽኡ ምግባር ቅኑዕ አይ ኮነነ ወላ እኳ ዝክአል እንተ ኾነ። 
አብ 1984-85 ብርቱዕ ጥመት አብ ሃገርና አብ ዝነበረሉ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንብዙሓት 
አድሒና። በቲ ዝውሃብ ዝነበረ ረድአት ብዙሓት አስላም ተዋህዶ አብ ካቶሊካዊ እምነት ክአትዉ 
ይሓቱ ነሮም ቤተ ክርስትያን ግን ተረዲእዎም እምበር በቲ ዝውሃብዎ ረድአት ተለዓዒሎም 
ክአትዉ ተፍቅድ አይነበረትን። ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ወንጌል አብ ሕይወት ሕብረተ ሰብን 
ውልቀሰባትን ዝዓበየ ሓጎስ ከምዘምጽእ ተስተምህረና። ሓደ ካብቲ ትምህርቲ ወንጌል ከምዝሰፍሕ 
ዝገብር እንነብሮ ሕይወት እዩ። እንብሎን እንገብሮን ሓደ ክኸውን እንከሎ ሽዑ ሰባት አባና 
ብርሃን ወንጌል በሪሁ ይርእዩ።  

ኢየሱስ አብ ትምህርቱ ከመይ ጌርኩም ከም እትሰምዑ ተጠንቀቁ ይብለና። ምስማዕና እንርዳእ፥ 
እንቕበል፥ ምስ ርእስና እነወሃሃድን አብ ግብሪ እነውዕልን ክንከውን አሎና። ነቲ ዝሰማዕናዮን 
አብ ሕይወትና አወሃሂድና ሒዝናዮ ዘሎና አብ ካልኦት ክመሓላለፍ አለዎ። እንተ ዘይኮነ ይመወት 
እዩ። ግን ንዘለዎ ኪወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግን (ምኽንያቱ ብግቡእ ስለ ዘይሰምዐን ብግቡእ አብ 
ውሽቱ ስለ ዘየእተዎን) እታ ዘላቶ እትመስሎ እኳ ኻብኡ ኽትውሰድ እያ።  

ክርስትያን ምዃን ማለት አብ ሓደ ደረጃ በጺሕካ አብኡ ደው እትብሎ አይኮነን። ዕለት ዕለት እና 
ዓበኻን ተመሓየሽካን እትኸዶ እዩ። አብ ዘሎኻዮ ደው ምባል ንድሕሪት ገጽካ ምኻድ እዩ። 
መብራህትና ክበርህ ዝኸድኖ ዝኽውሎ ከይርከብ ምጥንቃቕ ከም ዘድልየና ነጊሩና። አብ ዕለታዊ 
ሕይወትና ንመብራህትና ዝኸድኑ ዝኽውሉ ፈተናታት ከምኡ ባዕልና እንፈጥሮም ዓገቲ ነገራት 
አለዉ ስለዚ ምብርባር የድልየና።  

አብ እምነትና ኩልና ብርሃን ክንከውን እዩ ዝድለ እምበር ገለ እንተ በርሁ ይአክል ዝብሃል 
አይኮነን። አብ አዘራርባና ነቲ አምላኽ ምስ አብርሃም ቅድሚ ንሰዶምን ጎሞራን ምጥፍኡ ገለ 
ጻድቃን እንተ ተረኽቡ ምምሓርካዶ ዝብል ርድኢት አብዚ እዋና ገለ ጻድቃን ብእምነቶም 
ንፉዓት እንተ ተረኽቡ እኹል ኮይኑ ዝስምዓና አሎና እዚ ግን ሓጋዚ አይ ኮነነ ነፍሲ ወከፍና 
ኢና ክነብርህ ዘሎና።  

ዓለምና ሎሚ ብርሃን ሕልና የድልያ አሎ፥ ዝምስክሩ ዝነግሩ ዓው ኢሎም ንሓቂ ዝዛረቡ 
የድልይዋ አለዉ። ብርሃን እምነት ዝጎደሎ ሕይወት ክቐትልን ክዘርግን እዩ ዝርከብ ስለዚ 
መስከርቲ ብርሃን የድልዩ አለዉ። ክርስቶስ ከይጽልምተና ኢሉ አነ ብርሃን ዓለም እየ ኢሉና 
እዩ፥ ስለዚ መብራህትኻ/ኺ አበሎ ክንብህሃል ግንቡእና እዩ።  

እቲ ዝኸበደ አጸጊሙ ዘሎ ሰብ ሕልንኡ ክፉእ ኽገብር ክብል ወላ ሓንቲ ዘይስምዖ ዘይፈርሕ 
ኮይኑ ብአንጻሩ ክፉእ ብምግባሩ ዓወቱ ዘረጋገጸ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ጓይላ ስቓይ ዝብትን ውሑድ 



አይኮነን። አንታ/ቲ እግዚአብሔር ፍራሕ እንተ በልካዮ ዝያዳ ይንድርን ይሓርቕን እዚ አብ ኩሉ 
ሕይወት ሰባት ዝርአ እዩ። አብዚ ኢና እምብአር ክነብርህ ዝድለ ዘሎ።  

ከምቲ ክርስቶስ ዝደልዮ ክንበርህ እንታይ ንግበር፡ 

1. ምስ አምላኽ ድልዱል ርክብ ክህልወና ይግባእ። አምላኽ እዩ ምንጪ ብርሃና ስለዚ 
ክንፈልጦ መገዱ ሕጉ ሒዝና ክንጉዓዝ አሎና። አብ ሓይሊ መብራህቲ ብርሃን ክህሉ 
ክንውልዖ አሎና ምስቲ ቀንዲ መስመር ክራኸብ አለዎ እንተ ዘይኮነ ክበርህ አይክእልን 
እዩ። ምስ አምላኽ ርክብ እንተ ዘይብልና ክንበርህ አይንኽእልን ኢና። 

2. ዕለት ዕለት እኹል ዘይቲ ክህልወና ይግባእ። ኩሉ ጊዜ ዝተሰናዶና ካብ ኃጢአት 
ዝርሓቕና ንምጽአት ጎይታና ነቂሕና እንጽበ ክንከውን አሎና (ማቴ 25፡1-14)።  

3. ንብርሃና ካብ ዘጥፍኡ አባያት ክንርሕቕ አሎና። ንርእስኻን ንኻልኦትን ብርሃን 
ከይትኸውን ዝዓግቱ ሓይልታት ስለ ዘለዉ ነቒሕና ክንሕሉ ክንከላኸል አሎና። አብዚ 
ዝዓበየ መሳርያና ጸሎት እዩ። ጸሎት ዝገብር አብኡ አምላኽ አሎ።  

እምብአር ንክርስቶስ ብርሃኑ አብ ኩሉ ክንዝርግሕ ብርሃንካ ሃበና ንበሎ። ንማርያም አደ ብርሃን 
ሎሚ እውን አብ ብርሃን ወድኺ ክንሳተፍ ሓግዝና ንበላ። 

ኦ አምላኸይ ንስኻ እትደልዮ ብርሃን ንክኸውን ብርሃንካ ሓበኒ።  

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ   


