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ትንሣኤ ሙታን
“... ክርስቶስ ካብ ምውታት ከም ዝተንሥአ ካብ ዚስበኽ ደኣ፣ ከመይ ኢሎም ኢዮም
ገሊኦም ካባኻትኩም ትንሣኤ ሙታን የልቦን ዚብሉ ዘለዉ። ትንሣኤ ሙታን ዘየልቦ
እንተኾይኑስ፣ ክርስቶስ ድማ ኣይተንሥአን፣ ክርስቶስ ዘይተንሥአ እንተ ኾይኑ ድማ
ስብከትና ኸንቱ ኢዩ፣ እምነትኩም’ውን ከንቱ ኢያ። ኣምላኽ ንክርስቶስ ከም
ዘተንሥአ መስኪርና ኔርና፣ ንምውታት ዘየተንሥኦም እንተ ድኣ ኾይኑ ግና፣ እምበኣር
ንክርስቶስ’ውን ኣየተንሥኦን። ንሕና ከኣ ሓሰውቲ ምስክር ኣምላኽ ኮይንና ንርከብ
ኣሎና። ከመይ ንምውታት ዘየተንሥኦም እንተ ኾይኑ፣ ክርስቶስ’ውን ኣይተንሥአን።
ክርስቶስ ዘይተንሥአ እንተ ኾይኑ ድማ እምነትኩም ከንቱ ኢያ፣ ንስኻትኩም’ውን ገና
ሓጢኣትኩም ኢኹም ዘሎኹም። እቶም ብእምነት ክርስቶስ ዝሞቱ ከኣ ጥፉኣት ኢዮም። ኣብ
ክርስቶስ ዘላትና ተስፋ ኣብዛ ሕይወት እዚኣ ጥራይ እንተ ድኣ ኾይና፣ ካብ ኹሉ ሰብ እነደንግጽ
ምኾንና ኔርና።
ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ምውታት ተንሥአ፣ በዚ ኸኣ ናይቶም ዝሞቱ በኹሪ ትንሣኤ ኾነ። ስለዚ
ኸምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመጸ፣ ከምኡ ኸኣ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ ኢዩ ዝመጸ። ከምቲ
ኹላቶም ብኣዳም ዝሞቱ፣ ከምኡ ድማ ኹላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ኪኾኑ እዮም።...”
ቆሮ. 15: 12-22
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መኑ ይመስለከ እምነ ኣማልክት እግዚኦ?
በዓለ ትንሣኤ ፴ ሚያዝያ ፳፻፲ ፣ 8 ሚያዝያ 2018

ፍቁራትን ፍቁራንን ሕዝበ እግዚኣብሔር፡
ሎምዘመን እውን እንሆ፣ ምሥጢረ ፋሲካ ኣብ እነብዕለሉ ጊዜ
በጺሕና። ምሥጢረ ፋሲካ ክበሃል ከሎ ንሕማማትን ሞትን
ትንሣኤን መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘጠቓልል።
ካብ ጸሎት ሓሙስ ጀሚርና ክሳዕ ቀዳም ስዑር ብዛዕባ
ሕማማቱን ሞቱን ቀብሩን ከንስተንትን ድሕሪ ቀኒና ለይቲ
ፋሲካ፣ “ክርስቶስ ተንሥኣ እሙታን፣ በዐብይ ኃይል ወሥልጣን፣
ኣሰሮ ለሰይጣን ኣግኣዞ ለኣዳም፡ ሰላም፣ ይእዜሰ ኮነ ፍስሓ
ወሰላም”፣ ክርስቶስ ብዓብይ ኃይልን ስልጣንን ካብ ሙታን
ተንሢኡ፣ ንሰይጣን ኣሲሩዎ ንኣዳም ከኣ ሓራ ኣውጺኡዎ፣ ሕጂ
ከኣ ፍስሓን ሰላምን ኮይኑ፣ እናበልና ኣብቲ ከኣል ኲሉ
እግዚኣብሔር ዝፈጸሞ ትንሣኤ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ
ክርስቶስ እምነትና ክነሓድስ ንርከብ። ኣብ ምሥጢረ ፋሲካ
ክርስቶስ ብብዙኅ ስቓይን ስቕለትን ድሕሪ ሞይቱ ኣብ ሣልሳይ
መዓልቲ ንሞቚሕ ሞት በጢሱ ሕያው ከምዝኾነ ንኣና ድማ
ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት
ናብ ሕይወት ከምዘሳገረና የበሥረና። መዝሙር ፋሲካውን
“ፋሲካ ብሂል ማዕዶት፡ እስመ ዐደወ እግዚእነ እሞት ውስተ
ሕይወት”፣ መድኃኒና ካብ ሞት ናብ ሕይወት ስለዝተሳገረ
ፋሲካ ማለት ምስጋር ማለት እዩ ይብለና።
በቲ ሓደ ወገን ሰሙነ ሕማማት፣ ደቅ ሰብ ኣንጻር እቲ ንጹሕን
ኣፉ ዘይከፍትን ገንሸል (ኢሳ 53፡7)ክፍኣቶምን እቲ ጊጉይ
ኃይሎምን ዘርኣዩሉ መዓልታት እዩ። ኣብዚ መዓልታት እዚ
ንጊዚያዊ ጥቕምኻ ኢልካ ንንጹሕ ሰብ ኣሕሊፍካ ምሃብ፣
ብሓሶት ከሲስካ ኣብ ፍርዲ ምቕራብ፣ ንሰብ ፈሪህካ ዘይፍትሓዊ
ፍርዲ ምፍራድ፣ ነቲ ድሮ ተኣሲሩ ዘሎ እሞ ክከላኸል
ዘይኽእል፡ ብዘይ ምሕረት ምግራፍ፣ ምጽፋዕ፣ ኣብ ገጹ ጡፍ
ምባል፣ ኣብ ርእሱ ኣኽሊል እሾኽ ምድፋእ፡ ዓይኑ ሸፊንካ
ዘይክዳኑ ኣልቢስካ ምልጋጽ፣ ዝስቀለሉ መስቀል ተሰኪሙ
እናወደቐን እናተንሥአን ከምዝጐዓዝ ምግባር፡ ኣእዳውን
ኣእጋሩን ኣብ መስቀል ምሽንካር፣ ኣብ መስቀል ተንጠልጢሉ
ከሎ እንደገና ምልጋጽ፣ ብኲናት ጐድኑ ምውጋእ፣ ከም ዓወት
ቆጺሮሞ ተዓዊትና ኢሎም።
ምናልባት ደቀ መዛሙርቱ ካብ መቓብር ሰሪቖም ወሲዶም
ደሓር ተንሲኡ ከይብሉ ካብ ጲላጦስ ወተሃድራት ለሚንካ
ብጽኑዕ ምሕላው ኣብ ኣፈ መቓብር ከኣ ዓብይ ደንጎላ ምዕጻው
ከም ሰብኣዊ ጥበብን ዓወትን ተሓሲቡ ይኸውን። መድኃኒና ግን
ነዚ ኲሉ ዝጾረ ከምቲ ነቢይ ኢሳያስ “ንሱ ግና ብሰሪ ገበንና
ቆሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፣ ንሕና ሰላም ምእንቲ
ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ፣ ንሕና’ውን ብስምብራቱ
ሓዌና”(ኢሳ 53፡5)ዝበሎ ንሕና ድኅነትን ሓርነትን ምእንቲ

ክንረክብ እዩ። ኃይሊ ሰብ ግን ነባሪ ኣይኮነን።
ቀዳም ስዑር መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶ ገና ኣብ
መቓብር ከሎ እታ ሃገር ሙታን ዝኾነት ሲኦል ደንጊጻ “ወትቤ
ሲኦል ኣይ ውእቱ ዝንቱ ዘእምሥልጣንየ ሥጋ ለቢሶ ዘሞዐኒ፣
መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘምድረ ለብሰ፣ ውእቱኬ ሰማያዊ ውእቱ፣
በኣሓቲ ምክር ምስለ ኣቡሁ ሰማያተ ገብረ” መን እዩ እዚ ሥጋ
ለቢሱ ካብ ሥልጣነይ ዝሰዓረኒ? መን እዩ እዚ ሰማያዊ እንከሎ
ናይ ምድሪ ለቢሱ ብሓንቲ ምኽሪ ምስ ኣቡኡ ንሰማያት
ዝፈጠረ(ሥርዓት ቀዳም ስዑር)ክትብል ንርኢ። እቲ ብሓንቲ
ቃል ንዓለም ዝፈጠረ ኣምላኽ ብሓንቲ ቅጽበት ነቲ ኲሉ ኃይሊ
ሞትን ክፍኣትን ኣሸኒፉ ሕያው ኮነ። በዚ ምኽንያት ኢና ኣብ
መስዋዕተ ቅዳሴና ካብ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ምስ ተነበልና፣ “ኦ
እግዚኣብሔር ካብ ኣማልኽቲ ንኣኻ ዚመስል የልቦን፣ ከም
ግብርታትካውን ዝገበረ ከቶ የልቦን። –ንስኻ ዓብይን ተኣምራት
እትገብርን ኢኻ፡ ኣምላኽሲ ንስኻ ጥራይ ኢኻ” (መዝ
86፡8.10) ዝብል መዝሙር ዳዊት ብምጥቃስ ነዚ ዝስዕብ ዓብይ
ናይ እምነትን ናይ ምሥጋናን ስራሕ ንደግም፣“መኑ ይመስለከ
እምነ ኣማልክት እግዚኦ? ኣንተ ውእቱ ዘትገብር መንክረ፣
ኣርኣይኮሙ ለሕዝብከ ኃይለከ፣ ወኣድኃንኮሙ ለሕዝብከ
በመዝራዕትከ። ሖርከ ውስተ ሲኦል ወኣዕረገ ጼዋ እምህየ፣
ወጸጎከነ ምዕረ ዳግመ ግዕዛነ፣ እስመ መጻእከ ወኣድኃንከነ። ኦ
ጐይታ! ካብ ኣማልኽቲ ዚመስለካ መን እዩ? ተኣምራት
እትገብር ንስኻ ኢኻ፣ ንሕዝብኻ ኃይልኻ ኣርኣኻዮም፣
ብቕልጽምካ’ውን ንሕዝብኻ ኣድኃንካዮም። ናብ ሲኦል ከድካ፣
ካብኡ እውን ምርኮ ኣውጻእካ፣ ሓንሳእ’ውን ዕጽፊ ሓርነት
ሃብካና፣ መጺእካ ስለዘድኃንካና ነመስግነካ ኣሎና።
ብዙኅ ዘፍርሃና ነገራት ኣሎ። ልዕሊ ኲሉ ግን ሞት እያ
ተፍርኃና። በቲ ሓደ ወገን ምድራዊ ሕይወትና ስለዘቋርጽ
ፈተውትና ስለንሓድግ፣ በቲ ካልእ ወገን ከኣ፣ ድሕሪ ሞት
እንታይ ከምዝጽበየና ብርግጽ ስለዘይንፈልጥ ንሞት ኣዚና
ንፈርኃ። እዚ ፍርሂ እዚ ግን ባሕርያዊ እዩ። ጐይታ ከኣ ካብዚ
ፍርሃት እዚ ሓራ ምእንቲ ከውጽኣናን መንገዲ ሕይወት ምእንቲ
ክኸፍተልናን ኢሉ እዩ ሞይቱ ዝተንሥአ። “ሞተ ዘኢይመውት፡
ሞተ ከመ ይስዐሮ ለሞት፡ ሞተ ከመ ያሕይዎሙ ለሙታን” እቲ
ዘይመውት ሞተ፣ ንሞት ምእንቲ ክስዕሮ ሞተ፣ ንሙታን
ሕይወት ምእንቲ ክህብ ሞተ (ቅዳሴ፡ እምቅድመ ዓለም)።
(ናብ ገጽ 7 ይቕጽል...)
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መስቀል፡ ኣብ ግዝኣት ሮማውያን ንከቢድ ገበን ዝፈጸሙ
ሰባት ናይ ሞት መቕጻዕቲ ዝወሃበሉ ዝነበረ መሳርሒ ኢዩ።
መስቀል፣ ኩላትና ከምንፈልጦ ብነንሓድሕዶም ኣብ ናይ
ቴስዓ ዲግሪ ኩርናዕ ብዝተገጣጠሙ ክልተ ዕንጸይቲ ዝተሰርሐ
ኮይኑ፡ እቲ ብስቕለት ንክቕተል ዝተፈርደ ሰብ፥ ክልተ
ኣእዳዉ ኣብቲ ንጋድም ዝተዘርግሐ ዕንጸይቲ ብምዝርጋሕ፡
ኣእጋሩ ድማ ኣብቲ ንትኹል ዝተዘርግሐ ዕንጸይቲ
ብምዝርጋሕ ክሳብ ዝመውት ወይ ይእሰር ወይ’ውን
ይሽንከር። ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሰቓቕላ ከኣ
እዚ ዳሕረዋይ ዓይነት ኮይኑ፡ ክልተ ኣእዳዉን ኣእጋሩን
ተሸንኪሩ ኢዩ ንኽመውት ተጌሩ። ድሕሪ ሞትን ትንሳኤን
ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ መስቀል ምልክት ናይ
ክርስትናን ናይ ድሕነትና ፍጻሜን ዘመልክት ክቡር ምልክት
ኮይኑ። መስቀል ናይ ውርደት ምልክት ዝነበረ ብናይ
ድሕነትና ምልክት ተቐይሩ።
ሓደ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብ ካብ ሰዓታት ክሳብ ሰለስተ
ኣርባዕተ መዓልቲ ኣቢሉ ብሂወት ክጸንሕ ይኽእል። እዚ ከኣ
ብዝተፈላለዩ ረቛሒታት ከም ጥዕና ናይቲ ሰብ፡ ቅድሚ
ምስቃሉ ዝነበሮ ክበድ ናይ መግረፍቲ፡ ኩነታት ኣየር ናይቲ
ከባብን ክጥቀስ ይከኣል። ንተሰቃሊ ኣብ ሞት ከብጽሑ ካብ
ዝኽእሉ ምኽንያታት ሓደን ካብ ሓደ ንላዕልን ናይዞም
ዝስዕቡ ምኽንያታት ክኸውን ይኽእል። ዘይተመጣጠነ
ህርመት ልቢ፣ ምዕጻው ናይ ኣብ ሳንቡእ ዝርከብ ኣርተሪ፥
ዘንቆልቆለ ዓቐን ደም፥ ምውሳኽ ናይ ሃይድሮጅን ኣዮን ኣብ
ደም(Acidosis)፥ ከምኡውን ኣዝዩ ዘንቆልቆለ ዓቐን ቀረብ
ናይ ኦክስጅን (Asphyxiation) የጠቓልል። ካብ መጠን
ንላዕሊ ዝተወጠሩ ጭዋዳታት ናይ ኣፍልብን ሳንቡእን፡
ንምስሓብ ኣየር (ኦክስጅን) ኣዝዩ ኣጸጋሚ ይገብሩዎ። ነዚ
ምዝርጋሕ ናይ ጭዋዳታት ናብ ንቡር ንምምላስ፥ እቲ
ተሰቒሉ ዘሎ ሰብ፥ ቀዳማይ፡ ተሸንኪሩ ዘሎ ኣእጋሩ ተጠቒሙ
ኣብቲ መደገፊ ናይ እግሩ ዝርከብ ንእሽቶ ዱኳ ብምድፋእ
ንዝተዓጸፈ ኣብራኹ ዘርጊሑ ነቲ ተወጢሩ ዝጸንሐ
ጭዋዳታት ናይ ኣፍልቡ ከዝልቖ ይኽእል። ካልኣይ፥
ተሸንኪሩ ዘሎ ኣእዳዉ ብምስሓብ ነዞም ዝተጠቕሱ
ጭዋዳታት ከዝልቖም ይኽእል። በዚ ምኽንያት ከኣ ኣየር
ብምስሓብ ዓቐን ቀረብ ናይ ኦክስጅን ክውስኽ ይኽእል፥
እንተኾነ ግን እዚ’ውን ድኻምን ቃንዛን ዝያዳ መድመይትን
ናይ’ቲ ተሸንኪሩ ዘሎ ኣእዳዉን ኣእጋሩን ስለዘኸትል በቲ
ሓደ መዳይ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣለዎ። ብዝኾነ ግን ከምዚ
እናገበረ ኦክስጅን ክስሕብ እንተኽኢሉ ንቁሩብ መዓልታት
ብሂወት ናይ ምጽናሕ ዕድል ክህልዎ ይኽእል ኢዩ። ቀልጢፉ
ክመውት ንዝተደልየ ስቑል ግን መታን ኣእጋሩ ተጠቒሙ በዚ
ዝተገልጸ መንገዲ ኣየር ከይስሕብ ንኣብራኽ ናይ ስቑል
ይሰብሩዎ እሞ፥ ኣብ ሓጺር ጊዜ ብሕጽረት ኦክስጅን

(asphyxiation) ይመውት (The Seven Last Words of
Christ by Fr. Thomas Rosica)። ወንጌል ዮሓንስ
ምዕራፍ 19 ከምዝነግረና፥ ንክርስቶስን ነቶም ምስኡ
ተሰቒሎም ዝነበሩን ብምኽንያት ዓመታዊ በዓል ቀልጢፎም
ክሞቱ ስለዝደለዩዎም መሓኹልቶም ክሰብሩዎም መጺኦም
ናይቶም ክልተ ክሰብሩዎ እንከለዉ ኢየሱስ ግን ድሮ ሞይቱ
ስለዝረኸቡዎ ከይሰበሩ ሓዲጎሞ ኢዮም።
እዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኩዎ፡ እቲ ስቓይ ናይ መድሓኒና ካብ
ላዕሊ-ላዕሊ ውጽእ ኢልና ክብደቱ ቁሩብ ቅርብ ኢልና
ንምርኣይ እሞ፣ ሕማማቱ ኣብ ልብና ተወቂጡ ካብ ብዙሕ
ሓጢኣት መታን ከናግፈና ካብ ዝብል ሓሳብ ኢዩ። መስቀል
ሃይልነ፥ መስቀል ጽንዕነ፥ መስቀል ቤዛነ፥ መስቀል መድሃኒተ
ነፍስነ ክበሃል ብዙሕ ጊዜ ሰሚዕና ኣሎና። ቃል መስቀል
ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት ኢዩ፥ ንኣና ነቶም እንድሕን ግና
ሓይሊ ኣምላኽ ኢዩ (1 ቆሮ 1:18) ክበሃል ውን ብዙሕ ጊዜ
ሰሚዕና ንኸውን። ከመይ ገይሩ ኢዩ መስቀል ሓይልና፥
ጽንዓትና፥በጃና፥ መድሓኒ ነፍስና ዝኸውን? ኣቦና ኣዳም ኣብ
ሓጢኣት ምስወደቐ እቲ ዝፈጸሞ ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ
እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዓቢ ኢዩ ኔሩ። በዚ ምኽንያት ኣቦና
ኣዳም በቲ ዝተወሰነ ዓቕሙ ነቲ ዝፈጸሞ ደረት ኣልቦ
ሓጢኣቱ ክህቦ ዝኽእል ካሕሳ ኣይነበሮን። ንነብሱ ከድሕን
ስለዘይክእል ድማ፥ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ
ከድሕኖ ኔሩዎ። ወልደ እግዚኣብሔር ብምልኣኽ ከኣ
ንሓጢኣትን፥ ሓይሊ ሞትን፥ ንድያብሎስን ኣብ ጉንዲ
መስቀል ተሸንኪሩ ብሙማትን ካብ ሞት ብምትንሳእን
ስዒሩዎም። ብእኡ ንዝኣምኑ ኩሎም ከኣ ሓንሳብን ንሓዋሩን
ኣድሒኑዎም ኢዩ።
በዚ ከኣ’ዩ መስቀል ድሕነትና
ዝተፈጸመሉ ስለዝኾነ መስቀል መድሓኒተ ነፍስነ ዝበሃል።
ከምቲ ኣብ ኢሳያስ 53 ዝነግረና ከኣ ንሱ ብሓቂ ንሕማምና
ጾሮ፥ ንስቓይና ከኣ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ። ትንሳኤ እንተዘይህሉ
ከምቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ዝብሎ ብስራት ወንጌል ከንቱ፥
መስቀል ክርስቶስ ከኣ ዕሽነት ምኾነ ኔሩ። እንተኾነ እቲ
ክርስቶስ ዝተዋረደሉን ዝሞተሉን መስቀል ብትንሳኤ ኣብ
የማን እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ናይ ክብሪ ቦታ ኣቐሚጡዎ
ኢዩ። ንሕና ከኣ እቲ ዝጠፍአ ክብረትና ተመሊሱ፡ ናብ ኣቦ
ክስሕበና እሞ ብዘለኣለምነት ምስ ቅድስቲ ስላሴ ብሕብረትን
ፍጽምናን ብፍቕሪ ክንነብር ኢና።
(ናብ ገጽ 12 ይቕጽል...)

መስቀል ክርስቶስ
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እምበርዶ ሓቂ ኢዩ?
(ብዓንደማርያም ተስፋይ)

ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ፍልይ ዝበለት ኢያ። ንኸተንብባ ከኣ
ፍልይ ዝበለ ምቅርራብ የድልያ። እምነትካ ናይ ብሓቒ ጽኑዕ
እንተኾይኑ ነዚ ጽሑፍ ከተንብቦ ኣየድልየካን። እምነትካ ጌና
ሰንከልከል ዝብል እንተኾይኑ ግን ቐጺልካ ኣንብብ። ብዛዕባ
መንፈሳዊ ነገራት ክንዛረብ ከሎና ዘይሩ ዘይሩ ምስ ኣምላኽ
ዘራኽበና ምኽንያታት ንረክብ። ሓደ ካብዚኣቶም እታ
“እምነት” እትብል ቃል ኢያ።
ቤተ ክርስትያ’ና ከም እትምህረና ብዙሕ ዘይርደኣና ናይ
ሃይማኖት ኣርእስትታት ኣሎ። ንኣብነት ናይ እግዚኣብሔር
ህላዌ፥ መንግስተ ሰማይ፥ ምስጢራትን ፍሬኦምን፥ ምስጢረ
ስላሴ፥ ነፍስና፥ ወዘተ። ብኢድካ ዳህሲስካ ብሓንጎልካ ከኣ
ሓሲብካ ክትበጽሖ ወይ ክትርድኦ ንእትኽእሎ ነገር እምነት
ኣየድልየካን ኢዩ።
በቲ ዘሎና ዓቕሚ ዝከኣለና ፈቲንናን ተመራሚርናን ክንርድኦ
ምስ ዘይንኽእል ግን ብዛዕባ ሰማያዊ ነገራት ጸግዕናን ዋልታናን
እምነትና ኢያ። ንድሕነትና እምነት ክሳዕ ክንደይ ኣድላዪት
ምዃና ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ ኣስፊሑ
ገሊጹልና ኢዩ። “ ብኣይ ዚኣምን ከቶ ኣይኪመውትን ኢዩ. .
. “ ዮሃ 11:26። ቐጺሉ’ውን ኣብ ቁጽሪ 42 ንኣልኣዛር ካብ
ሞት ብምትንስኡ ነቶም ዝዕዘቡ ዝነበሩ ሰባት ንኪኣምኑ ከም
ዝሓገዞም የብርሃልና። ኣብ ማቴ 8: 5-13 ከም እነንብቦ ሓደ
ሓለቓ ሚእቲ ናብ ኢየሱስ ቐሪቡ ንሕሙም ወዱ ከሕውየሉ
ለመኖ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ “መጺአ ከሕውዮ ኢየ”
በሎ እቲ ኣቦ ግን “. . . ድሓን ኣብ ገዛይ ክትኣቱ ኣይበቅዕን
ኢየ፣ ግና ሓንቲ ቓል ጥራይ ደኣ ተዛረብ ወደይ ድማ ኪሓዊ
ኢዩ” ኢሉ መለሸሉ። ኢየሱስ ከኣ በቲ እምነቱ እናተገረመ
“ኪድ ከም ዝኣመንካዮ ይኹነልካ” በሎ። እቲ ወዲ ከኣ በታ
ሰዓት እቲኣ ሓወየ። እዚ ናይ እምነት ብርታዐ ኢዩ
ዝገልጸልና። ቐጺሉ’ውን ኣብ ማቴ 9: 20-22 እታ ንነዊሕ
ዓመታት ደም ዘፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ “ዘፈር ክዳኑ ጥራሕ እንተ
ተንኪፈ ክሓዊ ኢየ” ትብል ስለ ዝነበረት ኢየሱስ ከሓልፍ
ከሎ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈት ኢየሱስ ከኣ “. . . ኣጆኺ’ዛ ጓለይ
እምነትኪ ኣሕዊያቲኪ” በላ። እታ ሰበይቲ ድማ ካብታ ሰዓት
እቲኣ ሓወየት።

ሕጂ’ውን እንተኾይኑ ኣየቛረጸን። ከከም ኣድላይነቱ ሓሓሊፉ
ኣብ ዓለምና ይፍጸም ኣሎ። ኣብ ታሪኽ ህይወት ቅዱሳንን
ሰማዕታትን እንተኣንቢብና ከምኡ’ውን እኖና ማርያም ኣብ
ገሊኡ ዓድታት እተርእዮ ተኣምራታት እንተርኢና፣
ንሃይማኖትና መበራትዒ ኢዩ። ኣብ ጊዜና’ውን እንተኾይኑ ኣባ
ፒዮ (Padre Pio) በዓል ፐትረልቺና (ዓዲ ጥልያን) ብዙሕ
ተኣምራታት ዝገበረ ኢዩ። እዚ ቅዱስ’ዚ ንሓምሳ ዓመታት
ዝኣክል ከምቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዝፈሶ
ቅንዋት ነበሮ። እዚ ከኣ ብሓኻይም ዝተመስከረ ጭቡጥ
ሰነዳትን ምስክራትን ዘለዎ ናይ ብሓቂ ታሪኽ ኢዩ።
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝሰርዓልና ኣብ
ወንጌሉ ብሩህ ኢዩ። (ማቴ 26/ ማር 14/ ሉቃስ 22) ። “እዚ
ስጋይ ኢዩ እንኩ ብልዑ . . . እዚ ምእንቲ ብዙሓት
ንሕድገት ሓጢኣት ዚፈስስ ዘሎ ናይ ሓዲሽ ኪዳን ደመይ
ኢዩ’ሞ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ” እናበለ ሃቦም። ማቴ 26: 2628 ኣንብብ። “ንመዘከርታይ ከኣ ግበሩዎ” ሉቃስ 22:19።
ካብ ሓዋርያት ኣትሒዛ ከኣ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ከም
እተምህረና እቲ ናይ ቅዱስ ቁርባን ምስጢር ክሳዕ ሎሚ ኣብ
ኩሉ ዓለም ዕለት ዕለት እናተደጋገመ ንቐለብ ነፍስናን
ንድሕነትናን ኣብ ጊዜ ቅዳሴ ይፍጸም ኣሎ። ብእምነት ከኣ
ኣብ ግዜ ምልዋጥ ሕብስትን ወይንን “ኣሜን ኣሜን ኣሜን”
እናበልና ዘሎና ጽኑዕ እምነትና ንገልጽ። እምነትና ድኹም
እንተኾይኑ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኽታማት ክንከውን
ንበይንና ኣይገደፈናን። ሕጂ’ውን እንተኾይኑ ሓሓሊፉ
ብመንገዲ ቅዱስ ቁርባን ብዙሕ ዝተፈላለየ ተኣምራታት
የርእየና ኣሎ። እምበኣር ካብዚ ቐጺልና ንሃይማኖትና
ዘሕድሰልናን ዘበራትዓልናን ናይ ቅዱስ ቁርባን ተኣምራታት
ሓቢርና ንርአ። እዚ ተኣምራታት ሓቅን ብሓካይም
ዝተመስከረን ኢዩ። ኣረ ተኣምራታት ዝተራእየለን ቤተ
ክርስትያናት ክሳዕ ሕጂ ነቲ ተኣምራታዊ ቅዱስ ህብስቲ/ብሩኽ
ውይኒ ንስግደትን ንምርኢትን ብጥንቃቄ ሒዘንኦ ኣለዋ።
ዕድመን ጥዕናን ዓቕምን ዘለዎ ሰብ ገይሹ ክርእዮ ይኽእል።
ንኹሉ’ኳ ክንጠቅሶ እንተዘይክኢልና ንኣብነት ዝኾነና ካብዚ
ቐጺልና ነንብብ።
(ናብ ገጽ 14 ይቕጽል...)

ኣብ እምነት ዝተመርኮሰ ብዙሕ ተኣምራታት ኣብ መጽሓፍ
ቅዱስ ኣሎ። በቲ ተኣምራታት ብዙሓት ሰባት ብጎይታና
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ (ዮሃ 10:42)። ድኽመት ደቂ ሰባት
ስለ ዝፈልጥ ከኣ ነቲ ሰማያዊ ትምህርቱ በተኣምራታት
የበርትዖን የጽንዖን ነበረ። እቲ ሽዑ ዝጀመሮ ተኣምራታት
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ሓዲሽ ሕግታት ስራሕ ኣብ ኦንታርዮ
(ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል)

(ብመም. ባህልቢ ተኽለ)
ኣብ ዝሓለፈ ሕታም ብርሃን ቶሮንቶ ቀዳማይ ክፋል ጽሑፈይ ብዛዕባ ኣብ ቅጥዒ (form) ናይ ስራሕ ምምላእን ኣብ ቃለ መሕትት
(interview) ምስ ቀረብካ ክሕተቱ ዘለዎምን ዘይብሎምን ሕቶታት እንታይ ምዃኖም ተዘርዚሩ ነይሩ።
ኣብ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ከኣ ንሰራሕተኛታት ዝምልከት ሓዲሽ ሕጊ እንታይ ምዃኑ ብሓጺሩ ክግለጽ ኢዩ።
ከምቲ መንግሥቲ መሰልካ ትነግረካ ዘላ፣ ከም ሰራሕተኛታት ከኣ መሰልና እንታይ ምዃኑ ተረዲእና ኣብ ዝተበደልናሉ ጊዜ
ከይፈራሕና ንዝምልከቶ ኣካል ክንሕብር ይግባእ። ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር (November) 2017 ዝጸደቐ ሕግታት ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ።











ዝወሓደ ደሞዝ ሰራሕተኛ ካብ ጥሪ 1,2018 ጀሚሩ ኣብ ሰዓት 14.00 ከኸውን ተወሲኑ ኣሎ። ከምኡ ከኣ ካብ ዝመጽእ
ዓመት ጥሪ 1, 2019 ንሰዓት 15.00 ክኸውን ተመዲቡ ኣሎ። ዓመታዊ ወሰኽ’ውን ምስቲ ናይ ናብራ ምቕያር (inflation)
ተራእዩ ዝውሰን ክኸውን ኢዩ።
ሓደ ዓይነት ስራሕ ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ብኤጀንሲ ኮነ ብኻልእ ብዘየገድስ፣ ማዕረ ክፍሊት ክህልዎም ኣለዎ።
ንውልቀ-ሰብ ብዝምልከት ህጹጽ ጉዳይ እንተተረኺቡ፣ ሰራሕተኛ ን10 መዓልታት ፍቓድ ክረክብ መሰል ኣለዎ። ኣብቲ
ስራሕ ብውሑድ ሓደ ሰሙን ሰሪሑ እንተኾይኑ፣ ብውሑድ ናይ ክልተ መዓልቲ ደሞዝ ክረክብ ይግባእ።
ዝኾነ ሰራሕተኛ ብናይ ህጹጽ ኩነታት እንተኣብኩሩ፣ ወሃብ ስራሕ ናይ ሓኪም ወረቐት ክሓትት ከምዘይብሉ ተወሲኑ ኣሎ።
ሓደ ሰራሕተኛ ወይ ካብ ስድራቤቱ ኣብ ገዛ ኮነ ኣብ ደገ ኣብ ሂወቶም ስግኣት ዝፈጥረሎም ናይ ምፍርራሕ ኮነ ጾታዊ ዓመጽ
እንተተረኺቡ፣ ካብ ስራሕ ከይወጽእ ከይፈርሐ ን17 ሰሙናት ዕረፍቲ ክሓትት ይኽእል። እተን ናይ መጀመርያ ሓሙሽተ
መዓልታት ግን ዝኽፈላ ክኾና ኣለወን።
ዝኾነ ሰራሕተኛ ምስ ሓደ ወሃብ ስራሕ ንሓሙሽተ ዓመት እንተሰሪሑ፣ ብውሑድ ሰለስተ ሰሙን ዕረፍቲ ክወሃቦ ይግባእ፣
መሰል ሰራሕተኛ ብምሉኡ ክመሓየሽ ኣለዎ። ስራሕ ክትጅምር ካብ ዝግበኣካ ጊዜ ካብ 48 ሰዓታት ዝውሕድ ጊዜ ስራሕ
ከይትኣቱ እንተተነጊሩካ ብውሑድ ናይ ሰለስተ ሰዓታት ደሞዝ ክትክፈል ይግባኣካ።
ከምኡ’ውን መንግስቲ ንስድራቤታት ናይ ውልቂ ወይ ናይ ኮንትራት ሰራሕተኛታት ከምዘይኮኑ ብምርግጋጽ፣ ዝግበኦም
መሰላት ብጥብቂ ከምዝከታተሎ ከረጋግጸሎም ይግባእ።

ስለዚ ዝኾነ ሰራሕተኛ መን ምዃኑ፣ መዓስ ናብ ካናዳ መጺኡ፣ ከምኡ’ውን ዓሌቱን ጾታኡን ብዘየገድስ፣ እዚ መሰላት’ዚ ክሕለወሉ
ባዕሉ ክከታተልን ክጣበቕን ኣለዎ። ከምኡ’ውን መሰላትና ንክንሓትትን ኩሩዓት ዜጋታት ካናዳ ኮይንና ክንነብርን፣ ዝግበኣና ቀረጽ
(tax) ከፊልና ብሕግን ብስርዓትን ክንሰርሕ ሓላፍነትና ኢዩ።

*

*

*

መዓልቲ ተመረቕቲ Graduates’ Day
ሎም ዘመን ካብ መዋዕለ ሕጻናት፣ 8ይ ክፍሊ፣ 12 ክፍልን ካብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን ማለት ኮሌጅን ዩኒቨርስቲን
ንዝተመረቑ ተማሃሮ ሓምለ (July) 1, 2018 ሓጺር በዓል ኣብ ቤተ ክርስትያንና ክዳሎ መደብ ተታሒዙ ኣሎ።
ስለዚ ተመረቕቲ ተማሃሮን ወልድን ኣብዚ መደብ ክትካፈሉ ንዕድም።
A brief ceremony is scheduled in our Church for all graduates from Senior Kindergarten (JK), Grade 8,
Grade 12 and post secondary graduates for July 1st 2018. All graduates in this academic year their parents are
invited to attend .
Thank you.
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ብርሃን ቶሮንቶ Birhan Toronto

ግንቦት

May 2018

ብዛዕባ ሕማቕ ሽታ ኣፍ (Halitosis)
(ብዮውሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር)

ሕማቕን ጥዑምን ዓይነት ሽታታት ኣለዉ። ሓደ ወድ-ሰብ ብዝተፈላለየ ምኽንያት፡ ሕማቕ ሽታ ኣፍ ወይ ሰውነት ክህልዎ
ይኽእል። ኣፍና ሕማቕ ሽታ ወይ ጨና ዝህልዎ፡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክኸውን ይኽእል። ሓደ ምኽንያት፡ ኣስናንና ብግቡእ
ዘይምጽራይን ዘይምክንኻንን ኢዩ። ሕማቕ ሽታ ሰውነት ማለት ናይ እግሪ፡ ትሽትሽ…ወዘተ ኣሎ። ናይ ኣፍ ሽታ ግን ምስ
ምስትንፋስና ስለ ዝስዕብ፡ እቲ ምናልባት ዝኸፍአ ጨና ክብሃል ይከኣል። ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ከኣ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ።
ሕማቕ ሽታ ወይ ጨና ኣፍ (Halitosis) እንታይ ኢዩ?
ብሓፈሻ ሽታ ኣፍ ብሰንኪ ጉድለት ጽሩይን ጽፉፍን ኣተሓሕዛ ኣፍና ዝመጽእ ኢዩ። ጽሬት ኣፍና ኣስናና፡ መልሓስና፡ ትንሓግና
የጠቓልል። ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ካብ ኣፍና ይጅምር። ኩሎም እቶም ንሰትዮምን ንምገቦምን ካብ ኣፍና ጀሚሮም ማለት
ብስኒ፡ መልሓስ፡…ደቒቖምን ተስተማቒሮምን ይሓልፉ። ኣፍናን ኣስናንናን ብግቡእ እንተዘይጸርዩ እቲ ዝሓቐቐን ዝተሰተየን ተረፍ
-መረፍ ኣብ ኣፍና ምስ ዝተርፍ ዝተፈላለዩ ባክተርያ ስለ ዘምጽእ ሕማቕ ሽታ ኣፍ የኸትል። ብሓጺሩ ሕማቕ ሽታ ዘምጽኡ
ዓይነት ባክተርያ ይቦቕሉን ይበዝሑን።
እንተኾነ ግን ሽታ ኣፍ ብዘይካ ጉድለት ጽሬት ብኻልእ ናይ ጥዕና ጸገማት እውን ክመጽእ ይኽእል ኢዩ። ንኣብነት ዝኸውን ከኣ
ካብዚ ንታሕቲ ተጠቒሱ ኣሎ።
ቐንዲ ሕማቕ ሽታ ኣፍ ዘስዕቡ ነገራት
 ናይ ግርጻን ሕማማት፤ ኣብ ውሽጢ ኣፍና ቁስሊ ስለዘኸትሉ፡ ኣፍና ሕማቕ ሽታ የኸትል።
 ብሮንካይትስ ወይ ኒሞንያ፤ ብዙሕ ምስዓልን ምእካብ ዓኽታ ስለዘኸትል ሽታ ኣፍና ይጭኑ።
 ሕማም ካንሰር፤ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሰር ኣለዉ። ከም ኣብነት ኣብ ኣፍና ጐሮሮ፤ ሳንቡእ፤ …ወዘተ። ምትራፍ ዓኽታ …
ወዘተ ሕማቕ ሽታ የስዕብ።
 ሕማም ከብዲ (CIRRHOSIS) ከብድና ምስ ዝሓምም ብፍላይ ብሰንኪ ኣልኮላዊ መስተ፣ ንካልኦት ሕማማት ከም ወይቦ፣
መንፋሕቲ ከብዲ፣ ሸውሃት መግቢ የስዕብ። ምስኡ ተተሒዙ ሽታ ኣፍን ሰውነትን ይበላሾ እሞ፡ ሕማቕ ሽታ የስዕብ።
 ሕዱር ሕማም ጨጐራ (gastritis) ወይ ነድሪ ከስዐ፡ ምስ ዝህልወና ኣብ ኣፍና ሕማቕ ሽታ የኸትል።
 ሕማም ሽኰር (diabetes) ብሰንኪ ሕማም ሽኰር ሽታ ኣፍና ኪቕየር ይኽእል። ብፍላይ ሕማም ሽኰር (diabetes one) ናይ
ቖልዑ ዲያቢትስ ብሰንኪ ምሕቅቕ ሽኰር ሽታ የኸትል።

ዓንቀርና (tonsillitis) ምስ ዝቖስል፣ ሕማቕ ፈሳሲ፣ ነዝዒ፣ ረስኒ ኣስዒቡ ሽታ ኣፍና የበላሹ።
 ድርቀት ኣፍና እኹል ምራቕ ምስ ዘይህልዎ ድርቀት የኸትል። ኣብ ጊዜ ድቃስና ብዝሒ ምራቕ ኣፍና ስለዘየሎ ወይ
ስለዝደርቕ ንግሆ ኣፍና ይሽትት።
 ዓይነት መግብታት ከም ጻዕዳን ቀይሕን ሽጉርቲ፣ ብርቱዕ ቅመማት ዘለዎም ዓይነት ምግቢታት ከም በርበረ፣ ጠስሚ…ክሳብ
መስርሕ ምሕቃቕ መግቢ ዘካየድ፡ ን72 ሰዓታት ሕማቕ ሽታ ክህልወና ተኽእሎ ኣሎ።
 ኣልኮላዊ መስተን ካልኦት ዝስተዩ ፈሰስትን ኣብ ኣፍና ሽታ የኸትሉ። ብፍላይ ኣብ መጉስዕ ንገብረሉ ጊዜ።
 ሽጋራ ምትካኽ፡ ትምባኾ ምቑሓም ንሽታ ኣፍናን ሰውነትና የበላሹ።
 ስርሒት ኩላሊትና ምስ ዝበላሾ መስርሕ ምቁጽጻር ሽንቲ ከም ግቡእ ስለዘይከውን ሽታ ኣፍና ከም ሽንቲ ኪሽትት ይኽእል።
ሽታ ኣፍና ብቐጻሊ ሕማቕ ጨና ዘለዎ ምስ ዝኸውን፣ መጀመርያ ንውከሶ ሓኪም ስኒ (dentist) ኢዩ። ሓኪም ስኒ፡ ምርመራ
ድሕሪ ምግባር፡ ብዛዕባ ክንክን ስንናን ኣፍናን ትምህርትን ምዕዶን ድሕሪ ምሃብ ንዝሓሸ መርመራ ናብ ካልኦት ክኢላታት
ሓካይም የመሓላልፈና። በዚ ከኣ ዘድሊ ሕክምና ነካይድ።
ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኩነታት ምስ ዝህልወና፡ ሽሕ እኳ ብጽሬት እኹል ክንክን ኣስናንና እንተገበርና ሽታ ኣፍ ከምዘየቋርጽ
ምግንዛብ የድሊ። ጽቡቕ ሽታ ንምርካብ ሓበሬታን መምርሕን ካብ ኪኢላታት ሕክምና፡ ይኹን መጻሕፍቲ ብምውካስ ሽታ
ኣፍናን ሰውነትናን ክንቆጻጸርን ክንከታተልን ይሕግዘና።
ኣስተውዕል፤
ናይ ኣፍና ወይ ናይ ሰውነትና ሽታ ኣብ ውልቃውን ማሕበራውን
ዝምድና ብዙሕ ወሳኒ ኢዩ። ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተገብረ
መጽናዕቲ 60% ሰብ-ሓዳር ብሰንኪ ሕማም ሽታ ኣፍ ኮነ ሰውነት
ብጾታዊን ብኣካላዊን ዝምድናኦም ዕጉባት ከምዘይኮኑ ይገልጹ። እዚ
ዓይነት ሽግር ምስ ዝህልወና ብቕጽበት ኣድላዪ ክንክን ክንገብር
ወሳኒ ኢዩ።

*

*

*

ኣቶ ዮውሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር ብሶሻል ዎርክስ ብማስተርስ ዲግሪ
ዝተምረቐን ኣብ ሆስፒታል ሮዮል ኦታዋ ዝሰርሕን፣ ኣብ ዝተፈላለየ
እዋናት ብሬድዮን፣ ጋዜጣን ብኻልእ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ
ዝተፈላለየ ቦታታትን እንዳተዘዋወረ ንኤርትራውያንን ካልኦት ዜጋታትን
ፍልጠቱን ሞያኡን ዘካፍል ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ኢዩ።
በዚ ዝስዕብ መንገዲ ከኣ ምርካቡ ይከኣል።
ቴሌፎን 1-613-596-3040
ኢመይል: yohannes,drar@theroyal.ca
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(...ካብ ገጽ 2 ዝቐጸለ) መልእኽቲ ኣቡነ መንግሥትኣብ
በዚ ምኽንያት፣ በእንተ ዝንቱ ንሴብሓከ፣ ወንጸርሕ ኃቤከ እንዘ
ንብል፣ ቡሩክ ኣንተ እግዚኦ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እስመ መጻእከ
ወኣድኃንከነ”፣ ‘ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺእካ
ኣድኂንካና ኢኻ እሞ ብሩኽ ኢኻ’ እናበልና’ነመስግነካ ኣሎና፣
(መጽሓፈ ቅዳሴ፡ ድሕሪ ወንጌል ሉቃስ) ብዝብል ድምጺ፣
ዓሚቚ ናይ እምነትን ኣምልኾን ስራሕ ንገብር። ሓደ ጥንታዊ
ስብከት ብዛዕባ ናይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን፡
ምቕባርን፡ ናብ ሲኦል ምውራድን ትንሣኤን ዓብይ መግለጺ
ይህበና። ካብ ትርጉም ቀዳም ስዑር ተበጊሱ እቲ ሰባኺ ከምዚ
ይብል፣ “ሎሚ ኣብ ምድሪ ከቢድ ሱቕታ፣ ረዚን ጸጥታ
ብሓቂ’ውን ከቢድ ከውታ ነጊሡ ይርከብ። እቲ ንጉሥ ደቂሱ
ስለዘሎ ዓብይ ጸጥታ ሰፊኑ። ኣምላኽ ብመደብ ሥጋ ደቂሱ፣
ነቶም ኲሎም ዓለም ካብ ዚፍጠር ኣትሒዞም ዝደቀሱ ከኣ
ስለዘተንሥኦም—መሬት ኣንቀጥቂጣ፣ ብሱቕታ ከኣ ተዋሒጣ
ትርከብ። ንዝጠፍአት በጊዕ ከምዘናድዩዋ፣ ነቲ ቀዳማይ ኣቦና
ኣዳም ከናዲ ከደ። እቲ ብሓደ ወገን ኣምላኾም፣ በቲ ሓደ ከኣ
ወዲ ሔዋን ዝኾነ፣ ነቲ ኣብ መቑሕ ዝነበረ ኣዳምን፣ ምስኡ
ምርኮይና
ንዝነበረት ሔዋንን ካብ ሓዘን ሓራ ምእንቲ ከውጽእ፣ ነቶም
ኣብ ጸልማትን ጽላሎት ሞትን ይነብሩ ዝነበሩ ንኪበጽሖም
ብባህጊ ናብኦም ከደ። ‘–ኣነ ምእንታኹም ክብል ውሉድኩም
ዝኾንኩ ኣምላኽኩም እየ—ስለዚ ኣታ ትደቅስ ዘሎኻ እእዝዘካ
ኣሎኹ፣ –ተንሥእ (ንቓሕ)። ናይ ሲኦል ሙቁሕ (ሕቡስ)ኮይንካ
ክትነብር ኢለ ኣይፈጠርኩኻን። ካብ ሙታን ተንሥእ፣ ከመይሲ
ኣነ ሕይወተ (መንሥኤ)ሙታን እየ”(መ.ሃ.ቊ 635)። “ንሕና
ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትና፣ ምስኡ ድማ ብሕይወት ከምእንነብር
ንኣምን ኢና፣ ከመይ እቲ ካብ ምውታት ዝተንሥአ ክርስቶስ
መሊሱ ከምዘይመውት ንፈልጥ ኢና” (ሮማ 6፡8) ።
እቲ ኣዝዩ ዓሚቚ ምሥጢር ዝሓዘለ መዛሙር ናይ ዘመነ
ትንሣኤ እውን ብዝተፈላለየ መንግዲ ነቲ ኣብ ለይቲ ፋሲካ
ብመድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጸመ ዓብይ
ተኣምርን ኃያል ተግባርን ክገልጹ ንረኽቦም። ንኣብነት፣
“ተንሥኣ ወኣንሥኣ ኲሎ ሙታነ፡ ተንሥኣ ወፈትሖሙ
ለሙቁሓን”፣ ተንሢኡ ንኲሎም ዝሞቱ ኣተንሥአ፣ ንእሱራት
ከኣ ፈትሐ። “ኣርኣየ ሥልጣኖ ላዕለ ሞት፡ ገባሬ ሕይወት
ክርስቶስ” እቲ ፈጣሪ ሕይወት ክርስቶስ፣ ኣብ ልዕሊ ሞት
ሥልጣኑ ኣርኣየ። “ትንሥኤሁ ገብረ በሰንበት፣ ወሰበረ ኆኃተ
ብርት፣ እግዚኣ ለሰንበት፣ ኣመ ሣልስት ዕለት ሞዖ ለሞት ገብረ
ትንሣኤ በሰንበት” ትንሣኤኡ ብሰንበት ገበረ፣ መዓጹ ሓጺን
ሰበረ፣ ጐይታ ሰንበት ኣብ ሣልሳይ መዓልቲ ንሞት ሰዓሮ፣
ትንሣኤ ከኣ ብሰንበት ገበረ(መዛሙር ዘዘመነ ትንሥኤ)ዝብሉ
ይርከብዎም። እቲ “መንገድን ሓቅን ሕይወትን ኣነ እየ”(ዮሓ
14፡6)ዝበለና መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብትንሣኤኡ
ኣብ ልዕሊ ሞት ምሉእ ሥልጣን ከምዘለዎ ኣርእዩና። በዚ
ምኽንያት ኢና፣ ኣብ መሥዋዕተ ቅዳሴ ክንሳተፍ ከሎና፣
ብዝተሓደሰ እምነትን ብትብዓትን፣ ዕለት ዕለት “ንዜኑ ሞተከ
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እግዚኣ፣ ወትንሣኤከ ቅድስተ፣ ነኣምን ዕርገተከ ወዳግመ
ምጽኣተከ፣ ንሴብሓከ ወንትኣመነከ፣ ንስእለከ ወናስተበቊዓከ፣ ኦ
እግዚእነ ወኣምላክነ”፣ ኦ ጐይታ! ሙማትካን ቅድስቲ
ትንሣኤኻን ነበሥር ኣሎና፣ ዕርገትካን ዳግማይ ምጽኣትካን
እውን ንኣምን ኢና። ነመስግነካን ንእመነካን፣ ኦ ጐይታናን
ኣምላኽናን ንልምነካን ንምሕጸነካን ኣሎና (ቅዳሴ ሓዋርያት)
እናበልና ከየቋረጽና ነቲ ክሳዕ መጨረስታ ንዝኽረይ ግበርዎ
ዝበለና መስዋዕቲ ሞቱን ትንሣኤኡን ዕርገቱን ዳግማይ
ምጽኣቱን ነተግብር። ብሓቂ “ከምቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ
ዚብልዎ፣ ክርስቶስ ምእንቲ ኃጢኣትና ሞተ፣ ተቐብረ፣ ከምቲ
ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዚብልዎ ከኣ ‘ብሣልሳኣይ መዓልቲ
ተንሥአ፣ ንኬፋ ተራእዮ፣ ደኃርውን ነቶም ዓሠርተው ክልተ
ተራእዮም። ብድኅሪኡ ካብ ኃሙሽተ ሚእቲ ንዚበዝኁ ኣሕዋት
ብሓደ ጊዜ ተራእየ” (1ቆሮ 15፡3-6) ። እዚ እዩ እቲ ነቕ
ዘይብል እምነት ቤተክርስትያን፣ እዚ እዩ እምነት ነፍስወከፍና!!
ኢየሱስ ብምትንሣኡ “ናይቶም ዝሞቱ ቦዂሪ ትንሣኤ ኮነ።
ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመጸ፣ ከምኡ ከኣ ትንሣኤ
ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመጸ። ከምቲ ኲላቶም ብኣዳም
ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኲላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ
እዮም” (1ቆሮ 15፡20-22) ። እዚ እዩ እምነትና፣ እዚ ከኣ እዩ
ተስፋና። ከምቲ ምእንቲ ሙታን እንገብሮ ጸሎት ዝብሎ፡
“እስመ ኣልቦሙ ለኣግብርቲከ ሞት ኣላ ፍልሰት”
ንኣገልገልትኻ ካብዛ ምድሪ ምግዓዝ እምበር ሞት የብሎምን
(መስተግቊዕ ዘሙታን፣ እጊዚኣ ሕያዋን)። ድሕሪ ትንሣኤ
ክርስቶስ፣ ሞት ንኣና ንኣመንቲ ከተፍርሃና ወይ ክተርዕደና
የብላን። ምስ ክርስቶስ ኮይንና እንተገጢምናያ ንሞት ክንብድሃ
ንኽእል ኢና። ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ዝጸሓፎ
ንኣና’ውን ሎሚ ዘበራትዕን ዘጸናንዕን እዩ። “እቲ በራሲ
ዘይምብራስ፣ እቲ መዋቲ’ውን ዘይሙማት ምስ
ለበሰ፣ ሽዑ፣
ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዚብል ቃል ጽሑፍ ኪፍጸም እዩ። ኦ
ሞት ኣበይ ኣሎ ዓወትካ? ኦ ሞት ኣበይ ኣሎ ምውጋእካ? ሞት
ብኃይሊ ኃጢኣት ገይራ ትወግእ፣ ኃጢኣት ከኣ ካብ ሕጊ
ኃይሊ ትረክብ። ግናኸ ነቲ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ
ዓወት ዚህበና ኣምላኽ ስብሓት ይዂኖ (1ቆሮ 15፡54-57)
ክንብል ኢና። ኢየሱስ “ምእንቲ ኃጢኣትና በጃ ዝኾነ፣ ንኣና
ንከጽድቕውን ካብ ሞት ዝተንሥአ እዩ”(ሮማ 4፡25)። ተስፋ
ኣይንቊረጽ፡ እምነትና ደኣ ነሓድስ። ትንሣኤ መድኃኒና ኣብ
ልዕሊ ሞትን ክፍኣትን ዝተፈጸመ ወሰን ዘይብሉ ዓወት እዩ።
ንሕናውን ሳላኡ ኣብ ልዕሊ ኃጢኣት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ
ክፍኣት፣ ኣብ ልዕሊ ሓሶትን ተንኮልን፡ ብልሽውናን ሕማቕ
ልማድን ከነሸንፍ ከምእንኽእል ርጉጻት ኢና። ክርስቶስ
“ንጸላእቱ ሃዲሞም ንድኅሪት ክሳዕ ዚምለሱ ሰዓሮም፣ ንሓዋሩ
ከኣ ተነዊሮም ከምዚተርፉ ገበሮም” (መዝ 78፡66)። ቀዳሞት
ጸላእትና ከኣ፣ ሰባት ዘይኮኑ፣ እቶም ኣብ ውሽጥና ዘለው
ትዕቢት ስስዕቲ ቅንኢ ሃኬት ርኽሰት ዛሕሊ እዮም።
(ናብ ገጽ 11 ይቕጽል...)
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ሌላ ምስ ሰበኻታት ኤርትራ
ካርታ ሰበኻታት ኤርትራ

ነቲ ኣብ ኣርባዕቲኤን ሰበኻታት ኤርትራ ዝካየድ ስራሓት ንምፍላጥ ኣብ ዝሓለፈ ሕታማት መጽሔትና ብሰበኻ ሰገነይቲ
ዝጀመርናዮ ብምቕጻል ኣብ ናይ ሎሚ ሕታም ምስ ሰበኻ ከረን ከነላልየኩም ክንፍትን ኢና።
ሰበኻ ከረን ዝሽፍኖ ክፋል ሃገርና ኣብ ላዕሊ ካርታ ተመልኪቱ ኣሎ። ኣብዚ ሰበኻ 43 ኣብያተ ክርስትያናት፣ 54 ኣብያተ
ጸሎትን 2 ደብርታትን ይርከባ። ኣስማተንን ዝተመስረታሉ ዓመታትን ኣብ ዝቕጽል ገጻት ተመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ካልኣይ
ክፋል ከኣ ኣብ ሰበኻ ከረን ዝካየዱ ናይ ልምዓትን ካልእ ስራሓትን ሓበሬታ ከነቕርብ ክንፍትን ኢና።
ጽቡቕ ንባብ።
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ሌላ ምስ ሰበኻታት ኤርትራ
ኣቡነ ኪዳነ የዕብዮ ጳጳስ ኤጳርቅና (ሰበኻ) ከረን
Fr. Kidane Yebio
Bishop: Eparchy of Keren
ካብ መጋቢት (March) 02, 2003

ኣብ ትሕቲ መንበረ ጵጵስና ሰበኻ ከረን ዝመሓደራ
ኣብያተ ክርስትያናትን ኣብያተ ጸሎትን

ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ኣብ ቀጻሊ ሕታም ክቐርብ ኢዩ።
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ንዘራረብ
ኣብ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ንዘራረብ ብዛዕባ ጥዕናዊ ሂወትናን
ፖለቲካዊ ተሳትፎና ኣብ ማሕበረሰብ ካናዳ ዝምልከት ርእይቶ
ክህብ እየ።
ኣብ ዘሎናዮ ዘመን ሰባት ብፍላይ እዘን ዝሓለፋ ሓምሳ ዓመታት
ዕድመ ሂወቶም ክሳብ 85-100 ይበጽሕ ኣሎ። ሓደ ምኽንያት
ናይዚ ከኣ ምዕቡል ዝኾነ ዘመናዊ ሕክምና ስለ ዘሎ ኢዩ።
ንኣብነት ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ሓዲስ
ፍልጠት ሕክምና ተማሂዙ ንብዙሓት ህዝብታት ዓለም ብኣልማም
ብሚልዮናት ዝቕተሉ ዝነበሩ ሕማማት ክታበት (vaccine)
ተረኺቡሎም፡ ሰባት ካብ’ዚ ቐተልቲ ሕማማት ናጻ ኮይኖም
ይነብሩ ኣለው።
ንኣብነት፡ ኢንፍልዌንዛ ክታበት ከይተረኽበሉ እንከሎ ኣብ
ሃገራት ኣውሮጳ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሕዝቢ ቀቲሉ ኢዩ። ናይ
ዘመንና ተላጋቢ ሕማም ኣብ መብዛሕትኡ ጊዜ ብጾታዊ ርክብ
ዝመሓላለፍን ብዙሕ ሕዝቢ ዝቐትል ዘሎን ሕማም ኤች ኣይ ቪ
አይድስ ኢዩ። እዚ እውን ገና መጽናዕቲ እንዳተገብረሉ እዩ።
ግን’ከ ሳላ ሰፊሕ ናይ ምክልኻል ዘመተን ትምህርትን ሕክምናዊ
ክንክንን እቲ ሕማም ቁጽጽር ይግበረሉ ኣሎ። ክታበት
ንምርካብ’ውን ኣብ ቀጻሊ መጽናዕትን ፈተነን ኣሎ።
ኣብ ዓለም ብዙሓት ቀተልቲ ሕማማት ኣለዉ። እቲ ሓደ ቀንዲ
ሕማም ካንሰር ወይ ከኣ “መንሽሮ” ኢዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ
ዓመታት ብዙሓት ኣሓትናን፣ ኣሕዋትናን፣ ደቅናን ፈተውትናን፡
ኣዕሩኽትናን በዚ ሕማም ብዙሕ ተሳቕዮም ካብዛ ዓለም ብሞት
ዝተፈለዩና’ውን ኣለዉ። ከም ፍጡር፡ ወድ-ሰብ ይውለድ፡
ይነብር፡ ካብዛ ዓለም ከኣ ብሞት ይሰናበት። ኣምላኽ ንወድ-ሰብ
ዓቕሙን ፍልጠቱን ንኸዕቢ ጥበብ ሂብዎ። በዚ’ውን ሕክምናዊ
ክእለትን ፍልጠትን ይዓቢ ኣሎ። ብሳላ ዘመናዊ ሕክምና፡
ሓካይም ናይ ልቢ፡ ኩሊት፡ ዓባይ ከብዲ፡ …ወዘተ መጥባሕቲ፡
ኣካላዊ ምልዋጥ (organ transplant) የካይዱ ኣለዉ።
ዘመናዊ መምርሒ ወይ ጭርሖ ኣብ “prevention & treatment” ማለት “ምክልኻልን ምፍዋስን” ዝተመስረተ ኢዩ። እዚ
ማለት ከኣ ጥዕና ክህልወና እንተኾይኑ ምክልኻልን ምፍዋስን
ከምዘድልየና ዝሕብር ኢዩ።
ከም ኣብነት ንሕማም ካንሰር ምውሳድ ይከኣል። ብዙሓት
ዓይነት ሕማም ካንሰር ኣለዉ። ናይ ጡብ፡ ሓንጐል፡ ሳንቡእ፡
ደም፡ ዓጽሚ…ወዘተ። ኣብ ካናዳ ዳርጋ ኩሉ ናይ ገዛእ ርእሱ
ሓኪም (family doctor) ኣለዎ። ሓፈሻዊ ሕክምናዊ
መርመራ ምግባር ከም ሓደ ቀዳማይ ተግባር ምክልኻል ጥዕናኻ
ክስራዕ ዘለዎ ኢዩ። ካንሰር ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላት ሰውነት
ይበቁል። ብእዋኑ እንተዘይተፈዊሱን እንተዘይጸርዩን ከኣ ኣብ
ኩሉ ሰውነትና ይራባሕ’ሞ ንሞት ቅሉዓት ንኸውን።
ብዙሓት ካባና ብሰንኪ ፍርሒ “ኣምላኽ ኣሎ” ብምባል
ሕክምናዊ መርመራ ሸለል ንብልን ኣይንከታተልን። ሰዓት ምስ
ሓለፈን እቲ ሕማም ኣብ ዝለዓለ ደረጃኡ ምስ በጽሐ ከኣ በቲ
ሕማም ተሳቒና ንሕክምና ንጎይን ገሌና በቲ ሕማም ተሳቒና
ንሞት ንበጽሕ። ንኣብነት ካንሰር መብዛሕትኡ ጊዜ ኣርባዕተ
ደረጃታት ኣለዎ። ኣብ መጀመርያ ደረጃኡ እንከሎ ምስ ዝልለ፡

ብመድኃኒት ወይ ብመጥባሕቲ ወይ ብመቑረጽቲ ክእለ
ይኽእል። ኣብ ሳልሳይ ወይ ራባዓይ ደረጃ ምስ በብጽሐ
ንምፍዋሱ ኣጸጋሚ ይኸውን። በዚ ምኽንያት’ውን ብዝተፈላለዩ
ዓይነት ሕማማት ካንሰር ዝተጠቕዐ ሰብ ብእዋኑ መርመራ ምስ
ዘካይድ፡ ንምቁጽጻሩን ንምፍዋሱን ብዙሕ ተኽእሎ ኣሎ።
ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ፡ ክታበት (vaccination) ብዙሓት
ዓይነት ሕማማት ንከይሕዙና ይከላኸል። ከከም ዕድሜናን
ኣድላይነቱን፡ ንሕጻናት፡ ንቆልዑ፡ ንመንእሰያት፡ ኣብ ማእከላይ
ዕድመን ኣብ ሽምግልናን ንዘለዉን ይወሃብ።
ኣብዚ ጊዜ’ዚ Shingles (ሺንግልስ) ዝብሃል ሕማም ይርኣይ
ኣሎ። እዚ ዓይነት ሕማም ብሰንኪ ምቑሳል ነርቭስ (nerves)
ዝስዕብ ኰይኑ ንኹሉ ኣካላት ሰውነትን ዘቑስልን ዘሳቕን እዩ።
ብፍላይ ኣብ ጊዜ ቁልዕነት ንፍዮ ንዝሓዞ ሰብ ከጥቅዕ ብዙሕ
ተኽእሎ ኣሎ። ነዚ ሕማም ዝከላኸል ክታበት ብፍላይ ልዕሊ
ሓምሳ ዓመት ንዘለዉ ሰባት ክወሃብ ወሳኒ ኢዩ። ስለዚ ምስ
ሓኪም ምምኻር ኣድላዪ ምዃኑ ክሕብር እፈቱ። ካልእ ምስ
ዕድሜና ዝኸይድ ክታበት ይኹን ሕክምናዊ ምርመራ ምግባር
እውን ኣገዳሲ ኢዩ። ብሓጺሩ ዓባይ ናይ ትግርኛ ምስላ
ኣላትና፡ “ሓባእ ቁስሉስ፡ ሓባእ ፈውሱ”።
ካልእ ካብዚ ኣርእስቲ ወጻኢ ከኣ ኣብ ዚመጽእ ወርሒ ሰነ
(June) ኣብ ዘሎናዮ ኣውራጃ ኦንታርዮ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት
ሓንሳብ ዝካየድ ምርጫ ፓርላማ ክግበር ኢዩ። ስለዚ ካናዳዊ
መሰልናን ግቡእናን ስለ ዝኾነ ኩላትና ኤርትራውያን ካናዳውያን
ክንሳተፍ እላቦ። ኣብ መሰል ደቂ-ሰባት (human rights)
ዚሕለወሉ ሃገር ስለዘሎና፡ ነዚ ብቐሊሉ ዘይርከብ ባሕርያዊ
መሰል ደቂ-ሰባት ተጠቒምና ውልቃዊ ድምጽና ነስምዕ። ካናዳዊ
ሃገራዊ መሰልና ብግቡእ ንጠቐመሉ።
የቐንየለይ።
ሓውኹም
ዮውሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር
ኦታዋ
ሚያዝያ 15, 2018

*

*

*

ኣብዚ ዓምዲ ብዛዕባ ዝቐረበ ጽሑፍ ርእይቶ
ክትህቡ ምስ እትደልዩ ወይ ከኣ ክሰፍር
እትድልይዎ ርእይቶ ወይ ሓሳባት እንተልዩ
ክትልእኩልና ትኽእሉ።
Email: birhantoronto@gmail.com

11

ብርሃን ቶሮንቶ Birhan Toronto

ግንቦት

(...ካብ ገጽ 7 ዝቐጸለ) መልእኽቲ ኣቡነ መንግሥትኣብ
ንኣና ንክርስትያን በዓለ ትንሣኤ መድኅኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓንዲ
ማእከል እምነትናን ኣምልኾናን እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ
መዝሙርና “ኣማን በኣማን ኣማን በኣማን ተንሥኣ እምነ ሙታን”
ብሓቂ ብሓቂ ካብ ሞት ተንሲኡ እዩ ዝብል ክኸውን ኣለዎ። ኣብ
ገለ ምሥራቓዊ ሥርዓት ዝኽተላ ሃገራት፣ ኲሎም ኣመንቲ ካብ
ፋሲካ ክሳዕ ጰራቅሊጦስ ኣብ ዘሎ መዓልታት፣ ኣብ ክንዲ “
ሓደርካ፡ መዓልካ” ምባል “ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኡ”፣ “እወ
ብሓቂ ተንሲኡ” ብምባል ሰላምታ ይለዋወጡ። ንኣና
ንክርስቶሳውያን ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ “ክርስቶስ
ዘይተንሥአ እንተኮይኑ ስብከትና ከንቱ እዩ፣ እምነትኩም’ውን
ከንቱ እያ” 1ቆሮ 15፡14)። እምበኣር “ምሥጢረ ፋሲካ ክልተ
ገጽታ ኣለዎ። በቲ ሓደ ክርስቶስ ብሞቱ ካብ ኃጢኣት ሓራ
የውጽኣና፣ በቲ ካልእ ድማ ብትንሣኤኡ ናይ’ታ ሓዳስ ሕይወት
መንገዲ ይኸፍተልና”(መ.ሃ.ቊ 654)። እዚ ከኣ እቲ ዝዓበየ ኃይሊ
እዩ። ምስባክ ናይ በዓለ ትንሣኤ ናይ ኣሸናፊ መዝሙር እዩ፣
“ወተንሥኣ እግዚኣብሔር ከመ ዘንቃሕ እምንዋም፣ ወከመ ኃያል፣
ወኅዳገ ወይን፣ ወቀተለ ጸሮ በድኅሬሁ” ሽዑ እግዚኣብሔር ከምቲ
ካብ ድቃሱ ዚትንሥእ ሰብ ተንሥአ፣ ከምቲ ነቢት ሰትዩ ዚጭድር
ጅግና ኮይኑ ተንሥአ(መዝ 78፡65)። በዚ ምኽንያት ኢና ነቲ ኲሉ
ዝከኣሎ ኣምላኽ ነቲ ንሞት ኣሸኒፉ ዝተንሥአ ክርስቶስ “መኑ
ይመስለከ እምነ ኣማልክት እግዚኦ?” እናበልና ንውድሶ። ብሓቂ
ከኣ ኣብዚ ዘመነ ትንሣኤ ነቲ ፈጺሙ ዘይንዓቐና፣ እኳ ደኣ፣ ኣዝዩ
ዘኽበረና ዘፍቀረናን ኣምላኽና ከነኽብሮ፣ ነቲ ንሱ ዝብለና
ክንሰምዕ፣ ንሱ ዝኣዘዘና ክንፍጽም ንተዓጠቕ። ነኢ ካብ ሙታን
ዝተንሥአ ኢየሱስ “ብዘይካኻከ መንዶ ኣሎና እዩ? ትንሣኤከ ለእለ
ኣመንነ ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ፣ ንኣና ኣብ ትንሥኤኻ ንዝኣመንና
ብርሃንካ ፈንወልና” ንበሎ። ፋሲካ ማለት ምስጋር ማለት ካብ ኮነ፣
ኣብ ሕይወትና ለውጢ ከነርኢ ኣሎና። ኣብ ጸልማት ዝነበርና ናብ
ብርሃን፡ ባራዩ ኃጢኣትን ሕማቕ ልማድን ዝነበርና ናብ ምሉእ
ናጽነት፣ እቶም ሞይትና ዝነበርና ከኣ ናብ ሓዲስ ሕይወት ክንሳገር
ብኃይሊ ሞቱን ትንሣኤኡን ይሓግዘና። ኃቢርና ከኣ “መኑ
ይመስለከ እምነ ኣማልክት እግዚኦ?” ኦ ጐይታና!ብስቓይካን
ሞትንካን ትንሣኤኻን ስለዘድኃንካና ነመስግነካ ኣሎና! “ኦ
እግዚኣብሔር፣ ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ ከማኻ ዝበለ መን ኣሎ?
ብቅድስና ከማኻ ዝኸበረ፣ ብግርማ ከማኻ ዝተፈርሀ፣ ገባር
ተኣምራት መን ኣሎ? (ዘጸ 15፡11)። ሳላኻ፡ መዝሙር ዓወት
ክንዝምር ክኢልና!ንበሎ።
ንኩልና ድማ ዝተባረኸ ሰሙነ ሕማማትን በዓለ ትንሣኤን
ይኹነልና። ኣሜን።
ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋ ማርያም
ሊቀ ጳጳሳት ዘበኣሥመራ

*

*

*

May 2018

ኣብ በዓል ትንሣኤ ካብ ዝተላዕለ ኣሳእል
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May 2018

(...ካብ ገጽ 3 ዝቐጽለ) መስቀል

ጉዕዞ መስቀል ናይ ሓደ ክርስትያን ክበሃል እንከሎ እምበኣር
ቃል ብቓሉ ንዕንጸይቲ መስቀል ዘይኮነ፥ ነቲ ንክርስቶስ ኣብ
ምኽታል ወይ ንቓል ኣምላኽ ኣብ ምሕላው ከጓንፍ ዝኽእል
ኩሉ ዓይነት መሰናኽላት ኢዩ ዘመልክት። ነፍሲ ወከፍ
ክርስትያን እምበኣር ናይ ብሕቱ መስቀል ኣለዎ። ክርስትያን
ማለት ኣብ ክርስቶስ ኣሚንካ ንዕኡ ምኽታል ማለት ስለዝኾነ፥
እቲ ክርስቶስ ዝሓለፎ ሂወትን ዝተሸከሞ መስቀልን
መጀመርታ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ነዚ ጽቡቕ ጌርና
እንተተረዲእና ከኣ ክብደት ናይ መስቀልና ክፎኽሰልና ብግዲ
ኢዩ። ክርስቶስ ዝሓለፎ ሂወት ናይ ትሕትና፥ ለውሃት፥
ሓቅነት፥ ትዕግስትን፥ መሓርነትን ሂወት ኢዩ ኔሩ። እቲ ብቓሉ
ዝሰበኾ ከኣ ብዘይ ዋላ ሓደ ምግጫውን ምትራፍን ምምላእን
ኣብ ሂወቱ ነቢሩዎ ኢዩ።
ጉዕዞ መስቀል ናይ መድሓኒና ብዙሕን ኣዝዩ ከቢድን ኢዩ
ኔሩ። እስከ ንገለ ካብቲ ዘሕለፎ ፈተናን ዝወረዶ ስቓይን
ንተዓዘብ። መድሓኒና ኢየሱስ ብዙሕ ጊዜ ብፈሪሳውያንን
መምህራን
ሕግን ኣብ ተልእኾ ናይ ኣቦኡ ተጸሚዱ
ንሓጢኣት ኣብ ምሕዳግን ሕሙማት ኣብ ምፍዋስን ወንጌል
መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምብሳርን እናሃለወ እንከሎ፥ ኣዝዩ
ናእሽቱ ነገራት ጓል መንገዲ ኣልዒሎም መኽሰሲ ክደልዩሉ
ይፍትንዎ ነበሩ። ንኣብነት ስለምንታይ ብሰንበት መዓልቲ
ሕሙም የሕዊኻ፥ ስለምንታይ ከ ሸዊት ቀጺኹም በሊዕኩም
ወዘተ ዝብል ይርከቦ።
ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኢየሱስ
ንፈሪሳውያንን መምህራን ሕግን ስለምንታይ ምእንቲ
ስርዓትኩም ትእዛዝ ኣምላኽ ተፍርሱ(ማቴ 15:3) ክብል
ኣጠንቂቑዎም ኢዩ። ሓደ ሓደ እዋን ኣብቲ ኣምላኽ ዝደልዮ
መንገዲ ብምህላውካ ጥራይ ሰባት ካብ መንገድኻ ከውጽኡኻ
ክፍትኑኻ ኢዮም ንስኻ ግን ንኢየሱስን መስቀሉን ጠምት።
ደቀመዛሙርቲ ኢየሱስ ብዙሕ ጊዜ ንዝህቦም ዝነበረ ትምህርቲ
ይርድእዎ ኣይነበሩን እምነትውን የጉድሉ ኔሮም። ምስዚ ኹሉ
ግን ኢየሱስ ንዘይምርድኦምን እምነት ምጉዳሎምን ክሳብ
ሞይቱ ተንሲኡ ናብ ሰማይ ዝዓርግ ኢዩ ተዓጊሱዎምን ጊዜ
ሂቡዎምን። ኣብ ስራሕና፥ ገዛና፥ ትምህርትና ቤተክርስትያንና
ሰባት ንዝነገርናዮም ነገራት ቀልጢፎም ወይ ጠቕሊሎም
ዘይክርድኡዎ ይኽእሉ ኢዮም፥ እዚ ከኣ ንዓቕልኻ ክፍትነካ
ስለዝኽእል ንመስቀል ኢየሱስ ጠምት። መድሓኒና ኢየሱስ ገለ
ገበን እኳ ዘይነበሮ ክነሱ ብናይ ሓሶት መሰኻኽር ክኸሱዎ
ፈቲኖም ኢዮም። ሰባት ብዘይገበርካዮ ወይ’ውን ንዝገበርካዮ
ነገር ኣተዓባብዮም ብምቕራብ ከጥቅዑኻ ክፍትኑ ኢዮም፣
ሕጂ እውን ንመስቀል ክርስቶስ ጠምት። መድሓኒና ኢየሱስ
ብሰቐልቱ ዘይተኣደነ ጸርፍን ላግጽን ተቐቢሉ ኢዩ፣ እንተኾነ
ሓንቲ ቃል እኳ ብጸርፊ ኣይመለሰን። ብፍርሓት ኣምላኽ
ተደሪኽካ ሰባት ኣኽቢርካ ክትከይድ ኣብ እትፍትነሉ እዋን
እኳ ከይተረፈ ብጸርፍን ላግጽን ኣሽካዕላልን ክትፍተን ትኽእል
ኢኻ፥ ኣብዚ ጊዜ እዚ ነቲ ‘ኣፉውን ኣይከፈተን’ ዝብል ኣብ
ኢሳ፣ 53 ዝርከብ ጽሑፍን ከመይ ገቢሩ ኢየሱስ ገጹ
ጎልቢቦም ብምጽፋዕ፥ ተነበ እናበሉ ከላግጽሉ ከለዉ ብትዕግስቲ
ከምዝሓለፎን ዘክር።

ኢየሱስ ኣብ ጥሙይ ከብዱ ብመግቢ ብድያብሎስ ተፈቲኑ
ኢዩ ንስኻውን ኣብ ዝተመቻችአ ጊዜን ቦታን
ብስርቂ፡ብዝሙት ወዘተ ክትፍተን ትኽእል ኢኻ። ኢየሱስ
ከመይ ቢሉ ንፈተና ብቃል ኣምላኽ ከምዝሰዓረ ዘክር እሞ
ንስኻ’ውን ንፈተናኻ ከከም ኣመጻጽኣኡ መፍትሕ ብዝኾነ
ቃል ኣምላኽ ጌርካ ስዓሮ። መድሓኒና ንጹሕ ክነሱ
ብዘይፍትሒ ንሞት ተፈሪዱ ኢዩ። ኣብ ሂወትና ብዙሕ ጊዜ
ፍትሒ ተደፊኑና ክኸውን ይኽእል፥ ፍትሒ ክድፈነካ ከሎ
ክንዲምንታይ ከምዘጉሂ ፈቲንናዮ ንኸውን። ፍትሒ ስኢንካ
ጸገምካ ትነግረሉ ኣብዘይብሉ ቦታ ከመይ ቢሉ መድሓኒና
ሓንቲ ገበን ዘይብሉ ክነሱ ንሞት ከምዝተፈርደ ዘክር። ጎይታና
ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዘይበሃል ከቢድ መግረፍትን ኣብ
ዕንጸይቲ መስቀል ተንጠልጢልካ ቃንዛን ሞትን የሕሊፉ ኢዩ።
ብዘይፍትሒ ኣደዳ መግረፍቲ ኣብ ትኾነሉ እዋን እቲ እንኮ
መጸናንዒ ክኾነካ ዝኽእል መስቀል መድሓኒና ኢዩ’ሞ ናብኡ
ጠምት።
ሓንሳብ ‘ውን ሓይልን ክእለትን እንከሎካ ከም ድኹምን
ዝተናዓቐን ክትቁጸር ኢኻ። ከምቲ ካብ ዘልኣለም ዝነበረ፥ ኩሉ
ነገር ብኣኡ ዝተፈጥረ፥ ካብቲ ዝተፈጥረ ከኣ ሓደ ነገር እኳ
ብዘይብኣኡ ዝተፈጥረ ዘየልቦ፣ ካብ ናይ ሓያላን ሓያል
ዝብርትዕ ሓደ እኳ የልቦን፥ እንተኾነ ምስዚ ኩሉ ሓይሉ
ድኻም እዛ ዓለም እዚኣ ብምሕራይ ንምንእኣስ ናይ ሰቐልቱ
ብትዕግስቲ ተቐበለ። ነቲ እስከ ንርእስኻ ኣድሕን፥ ሃየ እስከ
ርኢና ክንኣምን ሲ ካብ መስቀል ውረድ ክበሃል እንከሎ
ዝተዓገሰ፥ ከምኡ `ውን ኣብ ጌተሰማኒ ክሕዝዎ ንዝመጹ ሰባት
ስቕ ኢሉ ዝተታሕዘ፡ እኳ ደኣ ኣነ ንኣቦይ ዘይልምኖ እሞ ንሱ
ከኣ ጭፍራ መላእኽቲ ክልእከለይ ዘይክእል ዶ ይመስለካ ኢሉ
ነቲ ክከላኸለሉ ኢሉ ሴፉ መሊሑ ንጊልያ ሊቀ-ካህናት እዝኑ
ዝቖረጾ ወደ-መዝሙር ዝገሰጾ ክርስቶስ ዘክር። እምበኣር
ሓይሊ ወይ ክእለት ኣብ ዘለካ ጊዜ ሰብ እንተናሸወካ
ንሓይልኻ ብቑጥዓ ተናዲድካ ኣብ ዘይመዓልኡ ከይተውዕሎ
ተጠንቀቕ፡ ነዚ ንምግባር ከኣ መስቀል ክርስቶስ ተወከስ።

(ናብ ገጽ 15 ይቕጽል...)
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ሱር ዝተኸለ ሓድነት !!!
ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሥርዓተ ግዕዝ ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ ካብ ዝተመስረተትሉ 1995 ክሳብ ሕጂ ምእመናን ቤተክርስትያንና
ንልዕሊ 23 ዓመታት ካብ ቅዳሴ ዕለተ ሰንበት ጀሚሩ ክሳብ ዝተፈላለየ በዓላትን ኣጽዋማትን ምህለላን ስግደትን ናይ ሓባር ምዝንጋዕን፣
ከም ሓደ ስድራ ቤት ኣብ መንፈሳውን ማሕበራዊን ጉዳያት ብምስታፍ ጥሙር ሓድነት ኣርእዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ድልዱል ክርስትያናዊ
ማሕበረሰብ እዩ።
ኣብዚ ናይ ሓያለ ዓመታት ጉዕዞ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ምዕባለታት ተራእዮም ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። ንኣብነት ንግልገለሉ ቀዋሚ
ቤተክርስትያን ምርካብና፣ ናይ ሽማግለታት ቤት ምኽሪ ምምስራት፣ ናይ ኣባላት ወይ ከኣ ምእመናን ብዝሒ ምውሳኽ፣ ኣብ ዝተፈላለየ
እዋናት ስሩዕ ሱባኤታት ምክያድ፣ ናይ መንእሰያት ጉጅለታት ብምምስራት መንፈሳውን ማሕበራውን መደባት ምስራዕ፣ ናይ ሕጻናትን
መንእሰያትን፣ ያሬዳውያንን መዘምራን ጉጅለታት ምምስራት፣ ሰሙናዊ ናይ ቆልዑት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምስንዳው፣ ናይ
መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን ትምህርቲ ኣብ ቤተክርስትያንና ክንህብ ምጅማር፣ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ቤት ትምህርቲ ምምስራት፣ ዝተፈላለየ
ጠቓሚ መንፈሳዊን ማሕበራዊን መሃሪ ጽሑፋት ዝሰፍረሉ ኣብ ዓመት ኣርባዕተ ጊዜ ዝሕተም መጽሔት “ብርሃን ቶሮንቶ” ምምስራት፣
ዘመናዊ ናይ ቅዳሴ መከታተሊ መሳርሒ (projector) ምትእትታው፣ ቅዳሴ ብቐጥታ ናብ ኣዳራሽ ክመሓላለፈሉ ዝሕግዝ ዘመናዊ ናይ
ቪደዮ መስመር ምዝርጋሕ፣ ናይ ቤተክርስትያንና መደባትን ካልእ መንፈሳዊን ማሕበራዊን ሓበሬታ ዝመሓላለፈሉ መርበብ ሓበሬታ
(website) ምምስራት፣ ኣብ ሓዘንን ሓጎስን ኣባላት ቤተክርስትያንና ብንጥፈት ምስታፍ፣ ንዝተፈላለየ ጉዳያት ንግልገለሉ ናይ ማሕበር
(community) ኣዳራሽ ንምግዛእ ምእንቲ ክከኣል ገንዘብ ዝዋህለለሉ መደብ ድራር (fundraising) ኣብ ዓመት ኣርባዕተ ጊዜ
ምክያድ፣ …ወዘተ ይርከቡዎም።
እዚ ዝተጠቕሰ ምዕባለታት ብቐሊል ዋጋ ዝተረኽበ ኣይኮነን። ሕዝበ ክርስትያን ኪዳነምሕረት፣ ብደገፍ በብእዋኑ ዘገልገሉዎም ካህናት
ተመሪሖም፣ ጊዜኦምን፣ ጉልበቶምን፣ ንዋቶምን ከይበቐቑ ንዕቤት ቤተ ክርስትያኖም ሓቢሮም ስለ ዝሰርሑ ኢዩ ተረኺቡ። ኣብዚ
ጉዕዞ’ዚ ከኣ ናይ ወገን ኮነ ናይ ዓሌት ከምኡ’ውን ናይ ፖለቲካዊ ፍልልይ ንጎድኒ ገዲፎም፣ ናብቲ ሓደ ዝገብሮም ክርስትያናዊ
ሓድነት ኣድሂቦም። እዚ ተግባር’ዚ ኢዩ ከኣ ንቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ፍሉይ መለለዪ ከውህባን
ብኣብነት ከጥቅሳን ዝኸኣለ። ንምዃኑ ኣብ ምሉእ ዓለም እንተበልና’ውን ቃል ኣጋንኖ ኣይመስለናን።
ቅዱስ መጽሓፍና ከምዚ ኢሉ ይዝእዝዘና፣
“ፍቕሪ ብዘይ ግብዝና ትኹን። ንኽፍኣት ፈንፍንዎ፣ ንሰናይ ከአ ሓዝዎ። ኣብ ንሓድሕድኩም ምዉቕ ፍቕሪ ኣሕዋት ይሃልኹም።
ንሓድሕድኩም ክትከባበሩ ድማ ተቐዳደሙ። ኣብ ኣገልግሎትኩም ኣይትተሃከዩ፣ ብመንፈስ ዝተቓጸልኩም ኩኑ፣ ንእግዚኣብሔር
ኣገልግሉ፣ ብተስፋ ተሓጎሱ፣ ብጸበባ ተዓገሱ፣ ከየቋረጽኩም ጸሎት ኣዘውትሩ። ….ንዚሰጉኹም መርቑ። መርቑ እምበር ኣይትርገሙ።
ምስቶም ዝሕጎሱ፣ ተሓጎሱ፣ ምስቶም ዝበኽዩ፣ ብኸዩ። ንሓድሕድኩም ተሰማሚዕኩም ንበሩ። ምስቶም ትሑት ናብራ ዘለዎም
ሕዉሳት ኩኑ፣ እምበር ኣይትተዓበዩ። … ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ቅኑዕ ዝኾነ ደኣ ሕሰቡ እምበር፣ ንሓደ እኳ ክፉእ ኣብ ክንዲ
ክፉእ ኣይትፍደይዎ።…” ሮሜ፣ 12፣9-17
ምእመናን ቤተክርስትያንና ነዚ ትእዛዝ ፍቕሪ ብምሉእ ንትግብሮ ኢና እኳ እንተዘይበልና፣ ናይ’ዚ ትእዛዝ መሰረት ሒዝና ንጓዓዝ
ከምዘሎና ግን ብሩህ ኢዩ። ኣብዚ ጉዕዞና ከም ኣባላት ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ንዘራረብን ንካታዕን ንመያየጥን
ንሓንሳብ’ውን ኣይንሰማማዕን ንኸውን። ካብ ሓደ ማሕጸን ዝወጹ ኣሕዋት’ውን ዝተፈላለየ ጠባያትን ሓሳባትን ኣለዎም። ግን ነገራት
ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ምርኣይ ፍልልይ ደኣ ክህልወና ይኽእል እምበር ፍልልያትና ናብ ክዕረ ዘይክእል ሽግር ኣምሪሑ
ኣይፈልጥን። ናይ ሓሳባት ፍልልይ ሃናጺ ጎድኑ፣ ናብ ሓደ ጽጹይን ጽሩይን መንገዲ ይመርሕ እምበር ሃስያ የብሉን። ዘካትዕ ጉዳይ
ክህሉ እንከሎ እሞ ኣብ ሓደ ስምምዕ እንተዘይተበጽሐ፣ ከምቲ ኣብ ዘሎናዮ ሃገረ ካናዳ ዝተለምደ ኣሰራርሓ፣ ዝበዝሕ ሕዝቢ
(Majority) ዝደገፎ ወይ ዝደለዮ ብድምጺ ምሃብ ይውሰን። እዚ እዩ ክልመድ ዘለዎ፣ ንሕና’ውን በዚ ክንቅየድ ይግባእ።
ሓደ ሓዲሽ ነገር ክፍጠር እንከሎ፣ ብእዋኑ ቅኑዕ ሓበሬታ ንምእመናን ክወሃብ ይግባእ ጥራይ ዘይኮነስ፣ መሰል ናይ ምእመናን እውን
ኢዩ። ነዚ ናይ ምፍጻም ሓላፍነት ዘለዎም ከኣ ንምእመናን ከገልግሉ ብምእመናን ዝተመርጹ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሽማግለታት ቤተ
ክርስትያን ኢዮም። ኣብ ኣገልግሎቶም ክተብዑን ንምእመናን ዘድልን ዘርብሕን ተግባራት ኣለልዮም ከተግብሩን ከኣ ሓላፍነቶም ኢዩ።
ብወገን ምእመናን ከኣ ሽማግለታት ነዚ ከቢድ ሓላፍነት ብጹፉፍ ከካይዱን ኣብ ስራሖም ኣሳልጦ ክረኽቡን ምሉእ ምትሕብባርን
ድጋፍን ክንህቦም ይግባእ።
እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቤተክርስትያንና ይባርኽ።
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(...ካብ ገጽ 4 ዝቐጸለ) እምበርዶ ሓቂ ኢዩ ?
ኣርጀንቲና ኣብ ከተማ ቡወነስ ኣይረስ (ርእሲ ከተማ ኣርጀንቲና) ኣብ
1992/1994/1996 ብርክት ዝበለ ናይ ቅዱስ ህብስቲ ተኣምራታት
ተርኢዩ ነይሩ። ንኹሉ ክትዝርዝሮ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኣብታ ናይ
1996 ጥራሕ ነተኩር፡፡ ዕለቱ 15/08/1996 ነበረ። ኣብ ጊዜ ቅዱስ
ቁርባን ሓደ ቆራባይ ኣብ ኢዱ ዝተቐበላ ዝተቐደሰት ህብስቲ
ብሃንደበት ካብ ኢዱ ናብ መሬት ትወድቕ። ከየልዓላ ከኣ ናብ ቦትኡ
ይምለስ። ነዚ ዝረኣየት ሓንቲ ካብቶም ምእመናን ናብቲ ካህን ቐሪባ
ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመ ነገር ትሕብሮ። ንሱ ከኣ ነታ ዝተቀደሰት ህብስቲ
ኣልዒሉ ኣብ ማይ ዝሓዘ ኩባያ መሳሊ የቐምጣ፡፡ ኣብቲ ቅዱስ ቁርባን
ዝቕመጠሉ ቦታ ከኣ የቐምጣ። ኣብ ማይ ዘቐመጠሉ ምኽንያት ከኣ
ምእንቲ ክትሓቕቕ’ሞ ናብተን ናይ ቤተ ክርስትያን ዕምባባ/ኣታኽልቲ
ንኽጥቐመሉ ኢሉ ኢዩ። ከምኡ ምሕሳቡ ከኣ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም
ከሎ ከምኡ ስለ ዝግበር ኢዩ።
ቅንይ ኢሎም ተመሊሶም እንተረኣዩዋ ግን ከይሓቐቐት ጸንሓቶም።
ግን ዘይተጸበዩዎ ሓደ ዘደንቕ ነገር ተዓዘቡ። ሓሓሊፉ ገሊኡ ወገናት
ናይ’ታ ህብስቲ ካብ ጻዕዳ ናብ ቐይሕ ሕብሪ ተለዊጡ ጸንሖም።
እቶም ካህናት ብዘጋጠሞም ሰምቢዶም ተተሓሒዞም ናብቶም ናይ’ታ
ከተማ ኣቡን ቀሪቦም ታሪኾም ይገልጹ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ከኣ እቶም
ኣቡን እዞም ሕጂ ርእሰ ሊቓነ ጳጳሳት ኮይኖም ዘለዉ ፍራንሲስ
ነበሩ። እቶም ኣቡን ከኣ ዘድሊ መርመራታት ክሳዕ ዘካይዱ ከውርዩዎ
ኣይደለዩን። ድሕሪ ሰለስተ ዓመት እቶም ኣቡን ምስ ዝምልከቶም
ናይ ቫቲካን ሰበስልጣን ተመያዪጦም እቲ ቅዱስ ህብስቲ ብሊቃውንቲ
ብዝግባእ ኪምርመር ተሰማምዑ። እቲ ነዚ መርመራ ከካይድ ሓላፍነት
ዝተዋህቦ ሊቅ ስሙ ዶክቶር ካስታጞን ጎመዝ (Dr. Castanon
Gomez) ይበሃል። እዚ ዶክቶር’ዚ ዝተራቐቐ ናይ’ዚታት መሳርሒ
ስለ ዘይነበሮ ገለ ክፋል ናይታ ህብስቲ ወሲዱ ናብ ዝምርምሩ
ሊቃውንቲ ሒዙ ኪኸይድ ተፈቕደሉ። ነታ ክፋል ሒዙ ከኣ ኣብ
ዕለት 21/10/1999 ናብ ናይ ሳን ፍራንሲስኮ (ካሊፎርኒያ)
መመርመሪ ይኸይድ (Forensic Analytical genetics laboratory in San Francisco, California, USA)።
እቲ መርመራታት ዘርኣዮ ፍረ ከኣ ንኽትኣምኖ ዘደንጹ ነገር ነበረ።
እቲ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ወዲቑ ዝተረኽበ ቅዱስ ህብስቲ ከምዚ
ሕጂ ዝኾነ ኮይኑ ህያው ናይ ሰብ ስጋን ደምን ምዃኑ ዝሕብር
(DNA) ዲ ኤን ኤ ረኸቡሉ። ብተወሳኺ’ውን እቲ ስጋ ካብ ልቢ
ሰብ ምዃኑ ይሕብር። “ካብ ልቢ ሰብ” ዝብል ሓበሬታ ስለ ዝረኸበ
ከኣ ከረጋግጽ ኢሉ ዶክቶር ጎመዝ ነቲ ክፋል ናብ ናይ ልቢ ዝለዓለ
ተመራማሪ ኣብ ዝነበረ ናብ ፕሮፈሶር ፍረደሪክ ዙጊበ ዝበሃል ናብ
ኒው ዮርክ ይኸይድ (Professor Frederick Zugibe of New
York, at Colombia University). እዚ ፕሮፈሶር’ውን እቲ ስጋ
ካብ ጸጋማይ ወገን ልቢ ከም ዝነበረን እቲ ዝሞተ ሰብ ከኣ ሓዲሽ
ሓደጋ ከም ዘጋጠሞን እቲ ስጋ ከኣ ጌና ሓዲሽ ምንባሩን ገለጸሉ።
ቐጺሉ ከኣ እቲ ፕሮፈሶር “እቲ ሓደጋ ዘጋጠሞ ሰብ እንታዋይ ኢዩ”
ኢሉ ሓተቶ። ሽዑ ዶክቶር ጎመዝ ነቲ ኩሉ ታርሪኽ ነገሮ። ነዚ ምስ
ሰምዔ እቲ ፕሮፈሶር ብጣዕሚ ተገሪሙ ንምእማኑ’ውን ኣደንጺዩዎ።
ዶርቶር ጎመዝ ተወሳኺ መረጋገጺ ደሊዩ ነቲ ክፋል ሒዙ ኣብ
2001 ናብ ፕሮፈሶር ሊኖሊ (ዓዲ ጥልያን) ይኸይድ። እዚ’ውን
ተመሳሳሊ መልሲ ይህቦ። ቐጺሉ’ውን እቲ ዝረኸቦ ውጽኢት (መልሲ)
ልክዕ ከምቲ ቅድሚ 1200 ኣቢሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ
ፍራንቸስኮ ኣብ ከተማ ሉቺያኖ (Luciano, Italy) ዝተረኽበ
ተኣምራት ናይ ሰብ DNA ከሞ ዘለዎ ብዝርዝር ገለጸሉ። ንምዃኑ
ፕሮፈሶር ሊኖሊ ነቲ ቅድሚ 1200 ዘጋጠመ ተኣምራት ኣብ 1970
ኢዩ መርሚሩዎ። ድሕሪ 1200 ዓመታት እቲ ስጋ ጌና ዘይተበላሸወ
ሓዲሽ ስጋ ምንባሩ ኢዩ ዝገለጸ። እዚ ኩሉ መርመራታት ከይኣኽሎ

ዶክቶር ጎመዝ ሕጂ’ውን ነቲ ክፋል ናብ ፕሮፈሶር ጆን ዎልከር
ዘበሃል (Professor John Walker at the University of Sydney in Australia) ለኣኾ። እዚ ፕሮፈሶር’ውን ከምቶም ካልኦት
ቅድሚኡ ዝመርመሩዎ ጌና ሓዲሽ ስጋን ደምን ናይ ሰብ ምዃኑ
ገለጸሉ። እቲ ዝገርም ግን ድሕሪ ሽድሽተ ዓመት እቲ ንመርመራ
ዝቐረበ ጌና ከምዚ ናይ ሕጂ ዝሞተ ሰብ ዘይነቐጸ ስጋን ደምን ከም
ዝነበረ ይሕብር። ንምኻኑ እዚ ፕሮፈሶር’ውን እቲ ንሱ ዝመርመሮ
ነገር ቅዱስ ህብስቲ ምዃኑ ኣይፈለጠን ነይሩ። ዶክቶር ጎመዝ ምስ
ነገሮ ግን ብጣዕሚ ገረሞ።
ድሕሪ’ዚ ኩሉ መርመራታት ዶክቶር ጎመዝ ምሉእ ጸብጻቡ ኣብ
ዕለት 17/03/2006 ናብቲ ከምርምር ሓላፍነት ዝሃቦ ኣካል ናብ ናይ
ቡወኖስ ኣይረስ (ኣርጀንቲና) ካርዲናል ጆርጅ ማርያ በርጎሊዮ
(Cardinal Jorge Maria Bergoglio፡ እዞም ናይ ሎሚ ርእሰ
ሊቃነ ጳጳሳት) ኣቕረበ።

መደምደምታ፤
ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝቐረበ ጸብጻብ በመንፈሳውነትን ብተገዳስነትን እንተ
ዘይኣንቢብናዮ ጽውጽዋይ ይመስል። ብኡ ምኽንያት ከኣ ኢዩ
“እምበርዶ ሓቂ ኢዩ” ዝብለ ኣርእስቲ ዝተዋህቦ። ንምዃኑ ካቶሊካዊት
ቤተ ክርስትያን ብተኣምራታት ክንኣምን ኣይትግድደናን ኢያ።
የግዳስ ከምቲ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ዝሕብሮ ክንኣምን ትምዕደና።
ሓደ ሰብ ኪኣምንን ከይኣምንን ናይ ገዛእ ርእሱ ሓላፍነት ኢዩ።
“ስጋይ ዝበልዐ . . . ደመይ’ውን ዝሰተየ ኣነ ምስኡ ንሱ’ውን ምሳይ
ንዘለዓለም ይነብር” ኢሉ ተስፋ ስለ ዝሃበና ልብና ኣንጺሕና
ብመልክዕ ቅዱስ ቁርባን ክንቅበሎ ከሎና እዚ ኣብ ላዕሊ ዘንበብናዮ
ናይ ብሓቂ ታሪኽ ንሃይማኖትና ከበርትዓልና ደቂ ተስፋ ኢና።
“ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብጹኣን ኢዮም”። “እምነትካ ኣድሒናትካ . . .
ከም ዝኣመንካዮ ይኹነልካ . . . “ ዝብላ ጥዑማት ቃላት ጎይታና
ኢየሱስ ክርስቶስ ወትሩ ኣብ ልብና እንተ’ሊየን ማዕረ ማዕሪኡ ከኣ
ንጹሕ ልብን ሰናይ ግብርን እንተተሓዊሱዎ ንርእስና ጽድቂ፣
ንጎረበትና ከኣ ኣብነት ይኸውን። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝቐረበ ታሪኽ
እምበኣርከስ ዕላምኡ እንተወሓደ ሓንሳዕ ኣብ ሶሙን ናብ ቤተ
ክርስቲያን ኬድና ብእምነት ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ንኽንራኸብ ኢዩ። ጊዜን ቦታን ደኣ መሊኹና’ምበር ጎይታናስ
ብመለኮቱ ብህላዌኡን 24/7 ኣብ ቤተ ክርስትያን ኢዩ ዝጽበየና ዘሎ።
ባዕሉ እምነትና የበርተዓልና። ኣሜን።

ሓበሬታ፤
ብኣካል ከይዱ ክርእዮ ዝደሊ ሰብ እንተ’ሊዩ እቲ ናይ ቡአኖስ
ኣይረስ ተኣምራታዊ ቅዱስ ህብስቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅድስቲ
ማርያም ይርከብ። ኣድራሽኡ ኣብ ታሕቲ ተመልከት። እቲ ናይ
ላንቺያኖ’ውን ኣብ ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ቤተ ክርስትያን ኣብ
ከተማ ላንችያኖ ይርከብ።
Parish of Saint Mary. Av. La Plazza 286.
Buenos Aires, Argentina.
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(...ካብ ገጽ 12 ዝቐጸለ) መስቀል
መድሓኒና ክርስቶስ በቶም ሰቐልቱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝተበደለ፥
እኳ ደኣ ንመድሓኒና ኣሕሊፉ ዝሃቦስ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ እቲ
ኣብ ጻሕሊ ምስኡ ኢዱ ዘጥልቕ ኢዩ። ስዒቡ’ውን ክሕደት
ጴጥሮስን ኩሎም ደቀመዛሙርቱን ገጢሙዎ ንበይኑ ተሪፉ ኢዩ።
መድሓኒና ኢየሱስ ብይሁዳ ኣስቆሮታዊ ምትሓዝ ኣይመድለዮን
ኔሩ ኢዩ፥ ባዕሎም ብዘይሓባሪ ክሕዝሉ ዝኽእልሉ ኣጋጣሚ
ክስእኑ ዝኽእሉ ኣይመስለንን። ከመይ ሲ ኣብ ማእከሎም
እናመሃረ ስለዝነበረ። እንተኾነ መድሓኒና ሓንሳብ ሓንሳብ ብጓና
ዘይኮነ በቲ ኣዝዩ ዝቐርበና ሰብ ምጥላም ከጓንፈና ከምዝኽእል
ስለዝፈለጠ ኢዩ መታን ሓይሊ ክኾነና በዚ መንገዲ ክተሓዝ
ዝመረጸ። ብዝቐርቡኻን ተፍቅሮምን ሰባት ክትጥለም እንከሎኻ
እቲ እንኮ መጸናንዕን ሓይልን ክኾነካ ዝኽእል መስቀል ክርስቶስ
ኢዩ እሞ ንዕኡ ጠምት። ካልእ ከ እንታይ ይኸብደካ? ጎይታና
ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀመዛሙርቱ “ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር”
ትብል ጸሎት ምሂሩዎም ኔሩ። ኣብቲ ጸሎት ንዝበደሉና
ከምዝሓደግናሎም፥ በደልና ሕደገልና ዝብል ይርከቦ። መድሓኒና
ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ዝመሃሮ ትምህርቲ ከመይ ቢሉ ባዕሉ
ብግብሪ ደጊሙ ከምዝመሃሮም በቲ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ
እንከሎ ”ኦ ኣቦይ ዝገብሩዎ ኣይፈልጡን ኢዮም እሞ ይቕረ
በለሎም” ክብል ዝተዛረቦ ቃላት ክንርዳእ ንኽእል። ንዝበደለካ
ሓው በደሉ ምሕዳግ ዓቐብ ዶ ይኾነካ/ኪ? ሽዑ ነቲ ኣብ
መስቀል ተሰቒሉ ንሰቐልቱ ይቕረ ዝበለ ክርስቶስ ትጥምተሉ/
ትሉ ጊዜ ኢዩ።

ዓመታዊ በዓል ልደታ ማርያም
ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ልደታ ማርያም
ኣብ ቶሮንቶ ዓመታዊ በዓላ ብግንቦት 13, 2018 ኣዝዩ
ብዙሕ ሕዝቢ ኣብ ዝተረኽበሉ ስነ ሥርዓት ኣኽብራ። ናይ
ሎሚ ዓመት በዓል ፍሉይ ዝገበሮ ኣቡነ ልሳነ ክርስቶስ
ማቴዎስ ሰማሁን ናይ ባህርዳር ጳጳስ ኣብቲ በዓል ምስታፎም
ኢዩ።

እግዚኣብሔር እምበኣር ክንሽከሞ ካብ እንኽእል ንላዕሊ ክብደት
ዘለዎ መስቀል ኣየሸክመናን ኢዩ። እንተኾነ ንሕና ብዙሕ ጊዜ
ብኽብደት ናይ መስቀልና ነማርር ኢና፥ እቲ ጸገም እምበኣር
ኣብ ኣሸኻኽማና ኢዩ ዘሎ። እቐዲምና ንነፍስና ብቓል ኣምላኽ
ስለዘይንሃንጽን፥ ኣብ ንፍተነሉ ጊዜ ከኣ ንመስቀል ክርስቶስ
ስለዘይንጥምትን ኢዩ። ንሓደ ገመል ሓንቲ ፍኹስ ዝበለት
ዓንድን ሓንቲ ረዛን ዓንድን ክትጽዕኖ ከሎኻ፡ ነታ ረዛን ክብ
ኣቢልካ ነታ ፈኳስ ከኣ ለጥ ኣቢልካ እንተዘይጽዒንካዮ፡ እቲ
ጽዕነት ድሕሪ ቁሩብ ጉዕዞ ዘቢሉ እቲ ገመል ክስከሞ ክሳብ
ዘይክእል ደረጃ የብጽሖ። ንሸኸምና ከመይ ከምንሽከሞ
ዘፍልጠናን መንኩብና ዘተዓራርየልናን ቃል ኣምላኽ ኢዩ። ቃል
ኣምላኽ ምስማዕን ብጸሎት ምስ ኣምላኽ ምርኻብን ንናይ
መስቀልና ጉዕዞ ቁልፊ ነገራት ኢየን።
መስቀል
መስቀል፥
መስቀል
ንጠምት፥
ክድግፈና

ክርስቶስ እምበኣር ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍና ጉዕዞ
መሪሕ ተራ ዝጻወት እቲ ዝለዓለ ክንውከሶ እንኽእል
ኢዩ እሞ፥ ኣብ ጊዜ ፈተና ንመስቀል ክርስቶስ
መስቀል ክርስቶስ ከኣ ሓይልናን ጽንዓትናን ኮይኑ
ኢዩ።

*

*

*

Pictures by: P.H.
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“Why Do You Come to Church?”
“Because My Mom will buy Me Pizza!”
By Abel M. Gebreyesus, BA, MHI, LSSGB
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No Surprise there, human beings work with incentives. Regardless of the age category, incentives are
motivators for successful work to be done. Incentives are great! Even governments use them, for instance, in
terms of tax breaks for families, entrepreneurs, students…..(wink, wink… tax season.)
The issue is that when incentives come to our spiritual life, it becomes quid pro quo (something for
something) or in our Tigrigna “Kihakelka hekekeley” or vise versa. Such something for something is against the
teachings of Christ. There is no promise from Christ to be his disciples and follow him in terms of quid pro quo.
The only promise Christ made it clear is that by following him the only reward we got is that we would have
peace and joy. Most importantly, by celebrating His real Body and Christ at Mass, Christ assured us that we are
eating food for life, not food for lunch or brunch. By being
closer to God and communicating with him, we are not
promised Pizzas, rather lasting peace and joy.
Peace. Joy. This was his promise for his followers
the night before his suffering. Look at John 14: verse 27.
Peace: “Peace I leave with you; my peace I give to you. Not
as the world gives do I give to you. Let not your hearts be
troubled, neither let them be afraid.” Look at verse 28. Joy:
“If you loved me, you would have rejoiced, because I am
going to the Father, for the Father is greater than I.”
Any person in the world, is always yearning for joy
and peace all the time. The difference is how to satisfy for
that desire. Some find it by violence, others by doing good
deeds; some tried their best to have joy by partying, and
others looking for peace by meditating and silent prayer.
Ultimately, the question comes which joy and peace lasts
long? The one that lasts after few hours or the other lasts as
long as you keep it.
See this conversation between friends, one who is a regular member of the church choir; and the other is
on and off member of the singing group:
“Why don’t come to Church and sing with us?” asks a friend from the choir group to her friend.
“How about if I sing and praise God in my room by myself, do you think, that is different from doing it
at Church?” replied with a query.
“Well…. You might be right, but….you see….” a bit struggled to find an answer, understandably.
“See? You know what I mean? You can pray anywhere..”….
Both these young friends miss the point; one can and should pray anywhere and everywhere. The point
of coming to Church is not only about praying as in a regular oneself-to-God or God-to-oneself prayer, rather it
is about having a journey to go through Jesus’ suffering and finally have a REAL body and blood of Christ – the
source of joy and happiness. This is the foundation of our faith; and that is the promise. To get that joy and happiness, Jesus didn’t ask any favor. He only said this: “Just leave whatever you have and follow me!” I understand this as it means, “when you come to Church, just leave whatever you are wondering about and talk to me;
and if you have a load that still is in your shoulder, just put it in under my cross; and I will carry it for you” –
What a sweet word!!!

*

*

*
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ብዛዕባ ኣብዚ መጽሔት ዝወጹ
ጽሑፋት ዘሎኩም ርእይቶን
ሕቶን ወይ ከኣ ጠቓሚ
ጽሑፍ ወይ ናይ ትካል
መፋለጢ። በዚ ዝስዕብ መንገዲ
ምልኣኽ ይከኣል፣
Letters to the editor or articles
can be sent to:
e-mail: birhantoronto@gmail.com
Telephone: ቁጽሪ ስልኪ
Chief Editor: ኣዳላዊ መጽሔት
647-991-7065
Website:
www.kidanemhret.com
ቁጽሪ ቴሌፎን ቤት ጽሕፈት
ቤተክርስትያን
416-653-2847

New look for our website:
www.kidanemhret.com
Our Geez Rite
Chaplaincy’s website has new
and improved design.
It’s also mobile friendly.
Please visit and sign up for updates and news alerts.
Your feed back is important to
serve you better.
Thank you.

ቀዋሚ መደባት ቤተክርስትያን
ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ
ቅዳሴ
ሰንበት። ግዕዝ/ትግርኛ 12:00ቀትሪ
እንግሊዚኛ። (ቀዳመይቲ ሰንበት ወርሒ)
ሚሥጢረ ኑዛዜ Confession
ቀዳም (Sat) 5:30 - 6:30 ድ. ቀ.
ሚሥጢረ ጥምቀት Baptism
ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምኅባር የድሊ
መሰናደዊ ትምህርቲ ምውሳድ የድሊ፣
ሚሥጢረ ተኽሊል (ቃል ኪዳን)
ቅድሚ ሓደ ዓመት ምሕባር የድሊ።
ፍሉይ ትምህርቲ ምውሳድ ግድን ኢዩ፣
ምዝገባ ኣባልነት ኣብ ቤተ ክርስትያን
ምእመናን መርዓ: ጥምቀት ወይ ዝኾነ
ካልእ ኣገልግሎት ምእንቲ ኪረኽቡ፣
ተመዝጊቦም ኪጸንሑ ኣለዎም። ናይ
ምዝገባ ቅጥዕታት ካብ ካህን ወይ ካብ
ሽማግለታት ቤተ ክርስትያን ኪርከብ
ይከኣል፣
ካህን: ኣባ ተኽለማርያም ሃብተማርያም
Chaplain: Fr. Teklemariam H/Mariam
416-653-2847
647-871-0059

ኣባላት ቤት ምኽሪ ሽማለታት
Pastoral Council:
መድሓኒ ተ/ሚካኤል Medhani T/Michael
ሚካኤል ኣርኣያ
Michael Ariaya
ዘርእዝጊ ሃይለ
Zerezghi Haile
ናሆም ስዩም
Nahom Sium
ሰላም ተኸስተ
Selam Tekeste
ተስፋጊዮርጊስ ስዩም Tesfagiorgis Sium
ሓዳስ ሃ/ሚካኤል
Haddas H/Michael
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ናይ ትካላት መፈለጢ ምልክታ
ብርትዓዊ ዋጋ ነውጽእ። ንዝያዳ
ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ተወከሱ።
Email: birhantoronto@gmail.com
Phone: 647-991-7065
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ERITREAN CHAPLAINCY PLANNER
May – July 2018

ብፍሉይ እንተዘይተጠቒሱ ኩሉ ዕለታት ሰንበት ኢዩ።

Unless indicated, all dates are Sundays.

ግንቦት
5 (ቀዳም) ንግደት ናብ ቤ/ክ ቅዱስ ዮሴፍ ኪችነር
13 ናይ መጀመርታ ቅዱስ ቁርባን
13 ዕለት ወላዲት
17 (ሓሙስ) ዕርገት (6:30 ምሸት ቅዳሴ)
24 (ሓሙስ) መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ
27 ጰራቕሊጦስ

May
5 (Sat) Annual festive St. Joseph – Kitchener
13 First communion celebration
13 Mother’s Day
17 (Thu) Ascension (6:30 PM Mass)
24 (Thu) Eritrean Independence Day
27 Paraclitos

ሰነ
3 ማርያም ደዓሪት
16 (ቀዳም) መዕጸዊ በዓል ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ
17 መዓልቲ ወላዲ
20 (ረቡዕ) ዝኽሪ ሰማዕታት ኤርትራ
24 ዓመታዊ በዓል ማሕበር ኣቡነ ያዕቆብ

June
3 Mariam De Arit
16 (Sat) Tigrigna Language school closing
17 Father’s Day
20 (Wed) Eritrean Martyrs’ Day
24 St Justin De Jacobis festive

ሓምለ
1 መዓልቲ ተመረቕቲ ተማሃሮ
7 (ቀዳም) መደብ ምዝንጋዕ ቁምስና
12 (ሓሙስ) ቅ. ጴጥሮስን ጳውሎስን (6:30 ምሸት ቅዳሴ)

July
1 Graduates’ Day
7 (Sat) Chaplaincy picnic Day
12 (Thu) Sts. Peter & Paul (6:30 Mass
29 Monthly memorial Mass

ነሓሰ
7 (ሰሉስ) ጾመ ፍልሰታ ይጅምር
(ምህለላ ክሳብ ነሓሰ 21 ይቕጽል)
19 ሱባኤ ካብ ሰዓት 10።00 ይጅምር
22 (ረቡዕ) ፍልሰታ (6።30 ምሸት ቅዳሴ)

August
7-21 Fasting & Mihlela Ze felseta 6:30 PM.
19 Chaplaincy retreat (recollection) (10:30 AM)
22 (Wed) Felseta (6:30 Mass)

ናይ ቤተክርስትያንና እዋናዊ መደባት ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክርከብ ይከኣል። ርእቶኹም ዝያዳ
ምምሕያሽ ክንገብር ይሕግዘና፣ ጸሓፉልና ደውሉልና፣

New look for our website:
www.kidanemhret.com
Our Geez Rite Chaplaincy’s website has new and improved mobile friendly design.
Please visit and sign up for updates and news alerts.
Your feed back is important to us to serve you better.
Thank you.
Email: kidanemhrettoronto@gmail.com

