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መንእሰይ ዲንኤሌ ኢዮባን ካብ
ዩኒቨርሲቲ ተመሪቑ

ኣብዙ ቤተክርስትያንና ካብ ንኡስ
ዕድሜኡ ጀሚሩ ኣብ ዜተፈሊሇየ መንፈሳዊ
ንጥፈታት ብምስታፍ ቀጻሉ ኣገሌግልት
ዜህብ ል መንእሰይ ዲንኤሌ ኢዮባን ልም
መን ካብ ራየርሰን ዪኒቨርሲቲ
ብኣካውንቲንግ ብዱግሪ ተመሪቑ።
መንእሰይ ዲንኤሌ፣ ኣብ ጉጅሇ መንእሰያት
ከም ሓሊፍን ኣሊይን ኮይኑ ኣብ ርእሲ
ምግሌጋለ ኣብዙ ግዛ’ዙ ድማ ኣብ ናይ
ቤተክርስትያን ቤት ምኽሪ ሽማግሇታት
ከም ተጸዋዑ መንእሰያት ብምዃን
የገሌግሌ ኣል። እዙ ኣብ ቤተክርስትያን
ዜፍጽሞ ኣገሌግልት ግን ካብ ትምህርቲ ኣይዒንቀፎን።
ንመንእሰይ ዲንኤሌን ንወሇደን እንቋዕ ሓጎሰኩም እንዲበሌና
ዜተሰምዒና ሓጎስ ንገሌጽ።
መንእሰይ ዲንኤሌ ብእንግሉኛ ዲሇዎ ሓጺር መሌእኽቲ ድማ ኣብ
ገጽ 18 ተመሌከቱ።
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ቃሌ ካህን
ዜኸበርኩምን/ምንን ዯቂ ኪዲነ ምሕረት
ናብ መነ ፍሌሰታ ገጽና ንገማገም ስሇ ልና
ከመይ ጌርና ንበዒሌ እኖና ማርያም ክንቀራረብ ከም
ንሕሰብ ይግበኣና። በቲ ዒቢይ ሕያውነቱ ጎይታና
ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሊዪት ወሊዱት ሇጊስሌና ኣል።
‘እንሃ ኣዯኻ’ (ዮሐንስ 19፣ 27) ኢለ ንቅደስ
ዮሐንስ ዜበሇን ጥዐማት ቃሊት ንኩሊትና ከም
መሌክታ ክንሓስብ የድሉ። ብዒይኒ ሃይማኖት
ክንርእያ ከልና ከኣ ኣዯ ኣዯታት ስሇ ዜኾነት ኩለ
ጸገማት ዯቃ ከም እትርዲእ ክንእምን ይግባኣና እሞ
አብ አማሌድነታ ክንምዕቆብ የድሉ። ‘ሰሊም ንዒኺ
ኦ ምሌእተ ጸጋ እግኣብሔር ምሳኺ ኢዩ ንስኺ ካብ
አንስቲ ዜተባረኪ ኢኺ’ ኢለ ገብርኤሌ መሌኣኽ
ከም በሰራ ካብቲ ጸጋታታ ምእንቲ ክንሳተፍ
ብወገና መንፈሳዊ ምቅርራብ ክንገብር የድሌየና’ሞ
ሃየ አይንስነፍ አብ ጸልትን ጾምን ምህሌሊን
ንጸመድ። ነዙ ካብ ትጉሃትን መንፈሳውያንን
ርሑሳት ወሇድና ዜወረስናዮ ቅደስ ውርሻ
ንጠቀመለ፣ ንውለድና ከነመሓሊሌፎ’ውን ንጽዒር።
ንዕሇታዊ ምህሌሊ ብዜምሌከት ግን ከም ሃረርታና
አብ ቤተ ክርስትያን ሰናይ ምኾነ፣ ግን ኩነታት
ስራሕ፣ ራሕቂ አቀማምጣን ይፈቕድሌና
እንተኾንይኑ፣ ኣብ ሇናዮ መዯብ ጌርና ንጸሉ።
ከምቲ ንናብራና ኢሌና እንቀሳቀሶ ከማኡ ከአ
ንመንፈሳዊ ህይወትና ክንሐሌን ክንበሊሐትን ዒቢይ
ሓሊፍነት ከም ልና አይንንግዕ። ጸልትና ቀጻሌን
ተባዕን ምስ ዜኸውን አምሊኽ ተሓጉሱ ከም
ዜቅበሇናን ሐሳባት ሌብና ከም ስምረሌናን ርግጽነት
አልና። ጸልት ሌባዊ ግዥምታ ምስ ፈጣሪኻ ምኻኑ
ክንግንብ ኦሪት ፍጥረት ምዕራፍ 18 ካብ 20 –
31 ነንብብ። እግዙ አብሔር ን አብረሃም ‘ …
ብሰንኪ ሰዶምን ጎሞራን አውያት በዜሐ፣ ሓጥያተን
ከአ እምብዚ ዒቢይ ኮነ’ በል። ሽዐ አብረሃም ናባኡ
ቅርብ ኢለ ከም’ዙ እናበ ተማሕጸኖ’ .. ነቲ ጻድቅሲ
ምስ ሓጥዕ ክተጥፍ ኦ ዱኻ። ምናሌባሽ አብታ
ከተማ እቲኣ 50 ጻድቃን ይርከቡ ይኾኑ እሞ
ብርግጽዶ ከተጥፎም ኢኻ፣ ምእንቲ እቶም ኣባኣ
ሇዉ 50 ጻድቃን ኢሌካ እኳ ነታ ከተማ
አይትንሕፋን? ከምዙ ዜበሇ ነገር ምግባርስ ካባኻ
ይርሕቅ እቲ ንኩሊ ምድሪ ዙፈርድ ቅኑዕዶ አይኮነን’
በል።
እግዙ አብሔር ከኣ ‘ አብታ ከተማ ሰዶም 50
ጻድቃን እንተረኺበ ብሊ እታ ከተማ ምእታታቶም
ክንሕፋ ኢየ’ ክብሌ መሇሰለ። ኣብረሃም ድማ

ውረድ ዯይብ ምባለ ቀጸሇ። ዯፋር ዯአ አይትበሇኒ
እምበር ምናሌባት ካብቶም 50 ሓምሽተ
እንተጎዱልሞምከ ብሰንኪ እቶም 5 ነታ ከተማ
ብምሌእታዶ ክትድምስሳ ኢኻ፣ እናበሇ ሇመኖ።
ጎይታ ድማ 45 ቅኑዒትን ንጹሐትን እንተ ረኺበስ
ክምሕራ’የ ቢለ መሇሰለ። ወዮ እሙንን ፈጹሙ
ሕሌናኡ የዕርብን አቦን አብረሃም ምሕጽንታኡን
ሌመናኡን ይቅጽሌ። ንሕና’ውን ዯቁ ኢና’ሞ
ብእምነትን ጸልትን ክንመስል ንጽዒር። ብፍሊይ
ድማ አብ እዋናት ጾምን ምህሌሊን።
እኖና ማርያም ኣማሊዱትናን መምህር ጸልትናን ስሇ
ዜኾነት ኣሰራ ንከተሌ። አብ ትሕቲ ባርኖሳ ዯማ
ከትዕቁበና። ሩሕሩሕ ወዲ ገጹ ይምሇሰሌና።
ምህሌሊናን ጾምናን ምእንቲ ክብሪ እኖኡን እኖናን
ብጽቡቅ አፈሌሙ ብጽቡቕ ክንድምድሞ ጸጋኡ
ይሇግሰሌና።
ኣቦኹም ኣባ መስቀሌ ኣቢብ

ብርሃን ቶሮንቶ ኣብ ዒመት
ኣርባዕተ ግዛ ትሕተም

ጥሪ (January)
ሚያዜያ (April )
ሓምሇ (July)
ጥቅምቲ (October)

ኣዲሇውቲ ድማ
ኣባ መስቀሌ ኣቢብ
ኣሮን ገብረሕይወት፥
ርኣይ ተኽሇማርያም፥
ዒንዯማርያም ተስፋይ፥
ባህሌቢ ተኽሇ

ብዚዕባ ኣብዙ መጽሔት ዜወጸ ጽሑፋት
ልኩም ርእይቶን ሕቶን ወይ ከኣ ጠቓሚ
ጽሑፍ ከተበርክቱ እንተ ዯሉኹም፣ በዙ
ዜስዕብ መንገዱ ተጠቐሙ።
e-mail: birhantoronto@gmail.com
Telephone: 647-991-7065 ወይ
416-653-2847
ኣብዙ መጽሄት ዜሰፍሩ ጽሑፋት ናይ
ጸሓፍቶም ብሕታዊ ርእይቶን ሓሊፍነትን

ምኻኖም ንሕብር።

ብርሃን ቶሮንቶ
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ቀዋሚ መዯባት
ቤተክርስትያን ኪዲነምሕረት
ቶሮንቶ
ቅዲሴ
ሰንበት ግዕዜ/ትግርኛ 12:00ቀትሪ
እንግሉዙኛ (ቀዲመይቲ ሰንበት
ወርሒ)
ሚሥጢረ ኑዚዛ
ቀዲም 5:30 - 6:30 ድ. ቀ.
ሚሥጢረ ጥምቀት
ቀዲመይቲ ቀዲም ወርሒ
ቅድሚ ሓዯ ወርሒ ምኅባር የድሉ
መሰናዯዊ ትምህርቲ ኣብ 3ይቲ
ዒርቢ ናይ ወርሒ።
ሚሥጢረ ተኽሉሌ (ቃሌ ኪዲን)
ቅድሚ ሓዯ ዒመት ምሕባር የድሉ።
ፍለይ ትምህርቲ ምውሳድ ግድን
ኢዩ።
ምዜገባ ኣባሌነት ኣብ ቤተክርስትያን
ምእመናን መርዒ: ጥምቀት ወይ
ዜኾነ ካሌእ ኣገሌግልት ኪዯሌዩ
ተመዜጊቦም ኪጸንሑ ኣሇዎም። ናይ
ምዜገባ ቅጥዕታት ካብ ካህን ወይ ካብ
ሽማግሇታት ቤተክርስትያን ኪርከብ
ይከኣሌ።
ካህን; ኣባ መስቀል ኣቢብ
Chaplain: Fr. Meskel Abib
416-653-2847

ኣባሊት ቤት ምኽሪ ሽማሇታት
Pastoral Council:
ገዲም ተስፋይ Gedam Tesfay
ከመት ባህሌቢ Kemet Bahlibi
ዮሴፍ ክፍለ
Yosief Kiflu
ቦኽረ ቀሇታ
Bokre Keleta
ጸሃይ ኣስፍሃ
Tsehay Asfaha
ዲንኤሌ ኢዮባን Daniel Iyoban

ዲዊት ግርማይ Dawit Ghirmay
ግንቦት ተስፋሚካኤሌ Genbot Tmichael
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ርክብ ወሇድን ተማሃሮ ዯቆምን
ተማሃራይን ወሊድን ብይ ገዯብ፣ ብዚዕባ ናይ መዒሌታዊ ተረኽቦታት
ኣብ ቤት ትምህርቲ ዜገብርዎ ስራሓትን በብእዋኑ ብይ ምህሊኽ
እንተተራሪቦም፣ ተማሃራይ ብይ ፍርሒ ኣብ ድሌዮ ዕሊማ ክበጽሕ
ይኽእሌ። ተማሃራይ ዜኾነ ነገር ካብ ወሇደ ዜሓብእ እንተኾይኑ
ግን፣ ኣብ መወዲእታ ኩለ ግሌጺ ምስ ኮነ፣ ይምርድዲእን ዕግርግርን
ኣብ ስድራ ቤት ክፍጠር ይኽእሌ። ብፍሊይ ክሳብ 12 ክፍሉ
ዜበጽሑ፣ ንዯቅና ከም ኣዕሩኽቶምን፣ ከም ኣዜቶምን፣ ሓሇፍቶምን
ንሕና ምዃንና ክንገሌጸልም ናይ ግድን ይኸውን።
ብዘሓት ተመራመርቲ ኣብዙ ግዛ ዜብሌዎ ሇዉ፣ ንዯቅና እንድሕሪ
ባዕሊቶም ከይተገዯሱ ዚሕቲልም፣ ክወድቁ ክንሓድጎም ኣልና፣ ኢዮም
ዜብለ። ካብኡ ባዕሊቶም ካብ ጌጋኦም ተኣሪሞም ክትንስኡ ኢዮም
ይብለ። ንዒና ንኤርትራውያን ግን እዙ ዜሰርሕ ኣይመስሇንን።
ዯቅና ሓንሳብ ምስ ወዯቑ ንዒና ኣብ ቅሌውሊው ስሇ እትወና ዜሓሸ
መንገዱ፣ መዒሌታዊ ምክትታሌ ምግባር ኢዩ። ከምቲ ኩሌና
ንፈሌጦ ክሳብ 18 ዒመት ዜበጽሑ ኣብ ዜኾነ ስራሖምን ኣብ ቤት
ትምህርትን ሓሊፍነት ስሇልና፣ ብዚዕብኦም ክንሓትትን ክንምድብን
ንኽእሌ።
ካብ ዜሓሇፈ ወርሒ ሚያዜያ (April) 2015 ጀሚሩ ግን ኣብ ኦንታርዮ
ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዚዕባ ዯቅና ክንሓትት እንተኾይንና፣ ብኣንጻሩ
ዯቅና ፎርም መሉኦም ፍቓድ ክህቡና ኣሇዎም። እንተየል ግና ቤት
ትምህርቲ ብዚዕባ ዯቅና ከዚርቡና ኣይክእለን።
ካብዙ ይፍሇ፣ ንተማሃሮ ኣብ ሽግር እትዎም ብዘሕ ነገራት ኣል።
ሓዯ ካብኡ ንካሌኦት ምዕማጽን ምፍርራሕን ስሇዜኾነ ንልሚ ብዚዕባ’ዙ
ማሇት (bulling) ብእንግሉኛ ዜተዲሇወ ጽሑፍ ኣብ ገጽ 19 ሰፊሩ
ስሇል ኣብኡ ተመሌከቱ።
ሰናይ ንባብ
መምህር ባህሌቢ ተኽሇ

ንኣንበበቲ
መጽሔት “ብርሃን ቶሮንቶ” ንክትቕጽልን ክትመሓይሽን፣ ናይ ኵሉ ሰብ ሓገዝ
የድሊ ኣሎ። ካብ ምድላዋ ማለት ብግዕዝ (ትግርኛ) ኣብ ኮምፒዩተር ምጽሓፍ፣
ጽሑፋት ምውህሃድ፣ ኣብ ዝተፈላለየ መደባት ቤተክርስትያን ስእልታት ምልዓል፣
ኣብ ኣገልግሎት ዕደላ፥ ምስ ሓደስቲ ዓማዊል ምልላያ፥ ...ወዘተ ዝሕግዙ ሰባት
ንደሊ ስለዘሎና፣ በብክእለትኩም ክትሳተፉ ንጽውዕ።
ኣዳለውቲ መጽሔት
416-653-2847
647-991-7065 -

email: birhantoronto@gmail.com
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ብፁዕ ገብረሚካኤሌ ኢትዮጵያዊ ካቶሉካዊ ሰማዕት
ብርኣይ ተክሇማርያም
ኣብ ታሪኽ ቅድስቲ
ቤተክርስትያን ናታቶም
ጠቕምን ጣዕምን ገዱፎም
ብዚዕባ ክርስቶስን ትምህርቱን
ሓቂ ምእንቲ ኪምስክሩ
ማእስርትን መግረፍትን
በብዒይነቱ ዜኾነ ካሌእ
ስቓይን ዜተቐበለ፦ ዯሞም
ኣብ ምፍሳስ እውን ዜበጽሑ
ክርስትያን ቁጽሪ የብልምን። ሓዯ እንካብ
እዙኣቶም ከኣ እቶም ንሕና ካቶሉካውያን ብብለጽ
ዒይንን ብሕለፍ ፍቕርን እንጥምቶም ብፁዕ
ኣባ ገብረሚካኤሌ ሰማዕት ኢዮም።
ብፁዕ ኣባ ገብረሚካኤሌ ብ 1783 ዒ.ም.ፈ.
ኣብ ዒዶም ዱቦ (ጎጃም) ኢትዮጵያ ተወሌደ። ካብ
ቁሌዕነቶም ጀሚሮም ናይ ቤተ ክህነት ትምህርቲ
ንምጽናዕ ብዜነበሮም ድሌየት፦ ቅደሳት መጻሕፍትን
ቅኔን ዛማን ንምምሃር ብትግሃት ተዋፈሩ።
መማህራኖም ብናይ ትምህርቲ መንፍዒቶምን
ብሌሖምን የድንቕዎም ነበሩ። ብመንፈሳዊ
ትምህርቲ ብዘሕ ፍሌጠት ድኅሪ ምስህሊልም፦ ገዚእ
ርእሶም ብምለእ ሕሌና ንእግዙኣብሔር ንምውፋይ
ብዜነበሮም ድሌየት ኣብ መበሌ 25 ዒመት
ዕድሚኦም ኣብ ገዲም መርጡሇ ማርያም ኣትዮም
ብ1808 ዒ.ም.ግ. መንኩሱ። ኣዜዮም ትጉህን ናይ
ፍሌጠት ጽምእን ስሇዜነበሮም ከኣ ካብ ገዲም ናብ
ገዲም እናተዋወሩ ፍሌጠቶም ኣዕሞቑን መሃሩን።
ካብ 1808 ዒ.ም. ክሳብ 1833 ዒ.ም. ኣብ ል ጊዛ
ካብ ዜመሃርለ ገዲማት ንምጥቃስ፦ ገዲም ዯብረ
ወርቅ፣ ዯብረ ቢን፣ ዯብረ ዲሞ፣ ጉንዯጉንዯ
ዜኣምሰለ ይርከብዎም። ከምዙ ቢልም ሃይማኖታዊ
ንጥፈታት ኣብ ካይደለ ዜነበሩ እዋን እቲ ካብ
ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ንሕሌነኦም የዯቅስ ዜነበረ ናይ
ሃይማኖት ፍሌሌይን ጭቕጭቕን ኣጋጠሞም። በዙ
ነገራት እዙ ዕርፍቲ ስኢኖምን ተጨኒቖምን ኣብ
ዜነበሩለ እዋን ከኣ ‚ ኦ ጎይታይ ንስኻ ጻድቕ
ኢኻሞ ጽድቂ ኣበይ ከም እትርከብ ባዕሌኻ
ግሇጸሇይ፤ ናተይ እዩ ቕኑዕ ናተይ እዩ ዜበሇጸ
ዜብለኒ ብዘሓት እዮም፤ ኣነ ግን እታ መገዱ ሓቅን
ጽድቅን ካብ ምንጫ የናድያ ኣሇኹ’ሞ ባዕሌኻ
ሓብረኒ‛ እናበለ ናብ ኣምሊኽ ተማህሇለ።
እግዙኣብሔር ብሌቢ ንዜሇመኖ ሰማዑ እዩ’ሞ
ጸልቶም ሰሚዐ ምስ ቅደስ ኣቡነ ያዕቆብ

ኣራኸቦም። ቅደስ ኣቡነ ያዕቆብ ዩስጢኖስ ብ 24
ግንቦት 1839 ዒ.ም.ፈ. ካብ ኢጣሌያ ነቒልም ብ 13
ጥቅምቲ ኣብ ወዯብ ባጽዕ ድኅሪ ምእታዎም፦
ካብኡ ቀጺልም ኣብታ መጀመርያ ምዕራፍ
ዜተጠቕሙሊ ከተማ ዒድዋ ብ 29 ጥቅምቲ ኣትዮም
ናብ ስብከተ ወንጌሌ ኣብ ዜተዋፈሩለ ጊዛ ፦ ካብ
እቶም ቀዲሞት ተኸተሌቲ ኣቡነ ያዕቆብ ሓዯ፦ ናይ
መርጡሇ ማርያም ገዲም መነኮስ ኣባ ገብረሚካኤሌ
ነበሩ። ብፁእ ገብረሚካኤሌ ካብ መጀመርታ ርክቦም
ብኣብነትን ትሕትናን ትምህርትን ኣቡነ ያዕቆብ
ኣዜዮም ተሃንጹ፤ ኣቡነ ያዕቆብ ብወገኖም፦ ናይ ኣባ
ገብረሚካኤሌ ቅድስና ኣስተውዑልም ብዒብይ
ክብርን ፍቕርን ተኸታተሌዎምን ጓሰይዎምን።
ብ 1833-34 ዒ.ም. ግ. ኣብ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ
ስሇይነበረ፦ ዯግያት ውቤ ንኣቡነ ያዕቆብ ካህናት
ዯቂ ሃገር መሪሖም ጳጳስ ኦርተዯክሳዊት ተዋህዶ
ንኽወሃቦም ንኣሇክሳንድርያ ግብጺ ንኽኸደለ
ብዜሓተቶም መሠረት ካብቶም ብዯግያት ውቤ
ተሓርዮም ብኣቡነ ያዕቆብ ተመሪሖም
ንኣሇክሳንድርያ ዜኽደ ሉቃውንቲ ዯቂ ሃገር ሓዯ
ብፁዕ ኣባ ገብረሚካኤሌ ነበሩ።
ኣብዙ ንኣሇክሳንድርያ ዜተገብረ ጉዕዝ ቅደስ ኣቡነ
ያዕቆብን ብፁዕ ኣባ ገብረሚካኤሌን ብዚዕባ እምነቶም
ኣዕሚቖም ክዜትዩን ክረዲደኡን ጽቡቕ ዕድሌ
ረኸቡ። ኣባ ገብረሚካኤሌ ነቲ ኣቡነ ያዕቆብ
ቕርቡልም ዜነበሩ ሕቶታት ብዕምቆት ክርድኡ
ዜኽእለ ስሇዜነበሩ፦ ገሇ ካብቲ ኣቡነ ያዕቆብ
ቕረቡልም ሕቶታት ከምዙይ ዜብሌ ነበረ፤ ‚ብዚዕባ
ቅድስተ ሥሊሴ ኣብ እትህብዎ ትምህርቲ ሓዯ
ኣምሊኽ ሠሇስተ ኣካሊት ክትብለ እናተረኸብኩምሲ፦
ናይ ክርስቶስ ሐዯ ኣካሌ ክሌተ ብሕርይ ድኣ ከመይ
ቢለ ክኸብዯኩም ክኣሇ? ቢልም እንኪሓትዎም
ንሶም ብወገኖም እናመሇሱን እናሓተቱን ከምዙይ
ቢልም እንተረዲድኡን ተጓዕዘ።
(ናብ ገጽ 8 ይቕጽሌ....)
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ቅንኢ/ቅንኣት
ብዒንዯማርያም ተስፋይ

ከምቲ ሌሙድ እቲ ብተባዕታይ ጾታ
ዜተጻሕፈ ንክሌቲኡ ጾታታት ከም
ዜምሌከት ኮይኑ ንኪንበብ ዯራሲ
ኣቐዱሙ ብትሕትና ይሕብር።
ነዚ ኣርእስቲ ብብዘሕ ሸነኻት ክንርእያ
ንኽእሌ። ብስጋዊ ዱዩ ወይስ
ብመንፈሳዊ? ብሃብቲ ዱዩ ወይስ
ብማሕበራዊ ተቐባሌነት? ብኣፍኣዊ መሌክዕ ዱዩ ወይስ
ብካሌእ? ወተ። በብዒይነቱ ሸነኻት ኪህለ ይኽእሌ።
ናይ ልሚ ኣርእስቲ ትሕዜቶኣ ስፍሕ ዜበሇ’ኳ እንተኾነ
ብፍሊይ ኣብ መንፈሳዊ ቅንኣት ክነተኩር ኢና። ብዜበሇጸ
ኪበርሃሌና ግን ኣቐዱምና ኣብ ትርጉም ኣርእስትና
ክንሰማማዕ የድሉ።
ናይ ኣእምሮ ስነ ፍሌጠት ምሁራት ከም ዜሕብሩዎ
ቅንኣት ኣዎንታውን ኣለታውን ኪኸውን ይኽእሌ።
ኣዎንታዊ ቅንኣት ዜሓዝ ሰብ ብጻዩ ኪዕወት ኪሕጎስ
ወይ’ውን ዜሓሰቦ ጉዲይ ብጽቡቅ ኪፍጸመለ ምስ ዜርኢ
ምስኡ ይሕጎስ ከም ብጻዩ እውን ዕዉት ኪኸውን ይህቅን።
ከምዙ ዒይነት ኣተሓሳስባ ቅደስ ቅንኢ ይበሃሌ። ‚ይቀንእ
ኣይወሇድ‛ ዜተባህሇ’ውን ነዙ ኣብ ግምት ብምእታው
ከይኮነ ኣይተርፍን።
ኣለታዊ ቅንኢ ዜሓዝ ሰብ ግን ኣንጻር ናይ’ዙ ኣብ ሊዕሉ
ዜተጻሕፈ ኢዩ ኣተሓሳስባኡ።
ቅንኢ፣ ዒሇም ካብ ዜፍጠር ኣትሒዘ ካብ ጥንቲ ዜጸንሔ
ኢዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅደስ እንተተመሌኪትና ብዘሕ ናይ
ቅንኢ ታሪኻት ንረክብ። ተጻራሪና ሰይጣን ካብ ቅንኢ
ዜተሊዕሇ ንወሇድና ኣዲምን ሔዋንን ኣስሓቶም። ብቅንኢ
ዜኣክሌ ቃኤሌ ንሓዉ ኣቤሌ ይቀትሌ። ንጉስ ሳውሌ’ውን
ንዲዊት ኪቀትል ይፍትን። ከምኡ’ውን ፈሪሳውያን
ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቅንኣት ዜኣክሌ ንኪመውት
ኣሕሉፎም ሃብዎ።
ሓዯ ጸሓፋይ ከም ዜበል ‚ቅንኢ ናይ ነፍሲ መንሽሮ
ኢዩ‛ (B.C. Forbes) ። ብተወሳኺ’ውን Antisthenes
ዜተባህሇ ናይ ቀዯም ግሪኻዊ ፍሊስፋ ከምዙ ዜስዕብ ይብሌ
“ከምቲ ሓጺን ብምምራት ዜሓቅቅ ቀናእ ሰብ’ውን ብናይ
ቅንኢ ስምዑቱ ንርእሱ እናጎድኤ ይነብር‛።
ጎረቤትና ሽምዒ ኣብሪሁ እንተርኢና ካሌኣይቲ ሽምዒ
ክነብርህ ዯኣ’ምበር ነታ ናቱ ክነጥፍእ እንተሓሲብና
ኩሊትና ኣብ ጸሌማት ንተርፍ ማሇት ኢዩ። ሓዯ ሰብ
ኪቐንእ ምስ ዜርከብ እቲ ንሱ ሇዎ ዯረጃ ትሑት ምዃኑ
ኢዩ ዜገሌጽ በዙ ምኽንያት ከኣ ኢዩ ነቲ ኣብ ሌዕሉኡ
ል ሰብ ዜቀንኣለ ል (Theodore Roosevelt) ።
ከምቲ ሃሩርን ቁርን ኪስመዒና ባህርያዊ ዜኾነ፡ ኣለታዊ
ቅንኣት’ውን ኪስመዒና ባህርያዊ ኢዩ። ግን ክነስተማቅሮን
ኣብ ሌብና ክንሕዝን ይኮነስ ቀሌጢፍና ካብ ሌብና
ክነውጽኦን ክንውግዶን ኢዩ ዜግበኣና። ምኽንያቱ ‚ንዒሻ

ሰብ ምረት ይቐትል ንሰነፍ ከኣ ቕንኣት የጥፍኦ‛ ኢዮብ
5፡2። ቅደስ ጳውልስ’ውን ኣብ መሌእኽቱ ከም ቅንኣትን
ካሌኦት ዜንባላታትን ሇዎም ሰባት ንመንግስተ ሰማይ
ኪወርሱዋ ከም ይክእለ ይሕብር (ገሊትያ 5:19-20)።
ቅደስ ያዕቆብ’ውን ቐጺለ ከምዙ ይብሌ፡ ‚ኣብቲ ቅንእን
ንኣይ ይጥዒመኒ ዜብሌ ስምዑትን ሇዎ ሰብ ኣብኡ
ምፍራስ ስርዒትን ኩለ እኩይ ግብርን ኣል‛ ያዕቆብ
3:16። ቅንኢ ከምዙ ካብ ኮነ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ውሽጢ
ሕሌናና ኣቲና ኣበየናይ ዜንባላ ከም ልና ምምርማርን
ርእስና ከየተዒሻሾና ባዕሌና ንርእስና ምፍራድን ጠቃሚ
ኢዩ።
“ናይ ቅንኣት መርዙ‛ ዜብሌ ኣርእስቲ ሒዝም ርእሰ ሉቃነ
ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ዕሇት 24/ 01/2014 ኣብ ከተማ
ቫቲካን ስምዕዎ ስብከት ትሕዜቶኡ ብሓጺሩ ከምዙ
ዜስዕብ ነበረ።
ቅንኢ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ምረትን ሕሜታን ዜፈጥር
ሓጢኣት ኢዩ። ንሰባት ካብ ነንሕድሕዶም ዜፈሊሉ

ሓያሌ መርዙ ኢዩ። ነዙ መርዙ’ዙ ሓሓሉፍና ኣብ
መጽሓፍ ቅደስ ንረኽቦ (ቃኤሌ ንሓዉ ብቅንኣት ምስ
ቀተል)፡ ከምኡ’ውን ዲዊት ንጎሌያድ ምስ ቀተል በቲ
ንሱ ዜረኸቦ ኣድናቆት ንጉስ ሳውሌ ብቅንኣት ዜኣክሌ
ንዲዊት ኪቀትል ይሓስብ። ቅንኣት እምበኣርከስ
ከምኡ ኢዩ ኣብ ሌብና። እከይን ሃሳይን ዜኾነ ሕማቅ
መንፈስ ኢዩ ምኽንያቱ ‚ሓወይ ወይ ሓፍተይ ኣነ
ክረኽቦ ይከኣሌኩ ጽቡቕ ነገር ረኺቦም‛ ኢሌካ ስሇ
እትጉሂ። ቅንኣት ናብ ሞት እትመርሕ ናይ ኩለ
ክፉእ ግብሪ ማዕጾ ኢያ። በዚ ማዕጾ እዙኣ ከኣ ኢዩ
ሰይጣን ኣብ ዒሇም ዜኣተወ።
ቀናእ ሰብ ሓጎስን ዯስታን እንታይ ከም ምዃኖም
ኣይርድኦን፡። ከምዙ ዒይነት ሰባት ኣብ ማሕበሮም
ፍሌሌይን ሁከትን እናርኡ ይነብሩ። ሕሜታን
ሕማቅ ወረን ብቅንኢ ዜተሸፈነ ዜንባላ ኢዩ። እዙ
ከኣ ናይ ሰይጣን መርዚም መሳርሒ ኢዩ። ኣብ
መዯምዯምታ ሰብከቶም ከኣ ካብዙ መርዙ ከድሕነና
ዜኽእሌ ጸልት ኢዩ። ብሓይሉ ጸጋ ካብ ጓህን ምረት
ሌብን ቅንኣትን ናጻ ክንከውን ንኽእሌ‛ ኢልም።

መዯምዯምታ

ንብጫይካ ዜኾዒትካዮ ጉድጓድ ባዕሌኻ ትኣትዎ። ከምቲ
ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቕሰ፣ ቀናእ ሰብ ከም ዜመረተ ሓጺን ስሇ
ዜግመት ካብ መዒሌቲ ናብ መዒሌቲ እናሓቐቐ ይነብር።
ስሇዙ ምእንቲ ጥዕና ነፍስናን ኣእምሮናን ንናይ ቅንኣት
ሓሳባት ምውጋድ ዒቢ ጸጋ ኢዩ። ‚ዒቅሉ ንሰብ ህይወቱ
ኢዩ ቅንኢ ግና ቑንቁነ ኣዕጽምቲ ኢዩ‛ (ምሳላ 14:30) ።
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ሕማማት ድቃስ (sleep disorders)
ብዮሓንስ ድራር

ድቃስ ቀንዱ ናይ መዒሌታዊ
ህይወትና ዕረፍትን እፎይታን
እንረኽበለ፣ ስራሕና ብግቡእ ከነስሌጥ
ዜሕግና ሓዯ ካብ መሰረታዊ
ባህርያትና ኢዩ። ኣብ ድቃስ ነሕሌፎ
ግዛያት ወይ ሰዒታት ሓዱ ሲሶ ናይ
ህይወትና ኢዩ። መሰረታዊ
መዒሌታዊ ስራሓትናን ተግባራትናን ከነስሌጥ ሙለእ
ድቃስ የድሌየና።
ሓዯ ሰብ እኹሌ ዕረፍቲ ንኪገብር እንተወሓዯ ኣብ
መዒሌቲ 7.5 ወይ 8.5 ሰዒታት ድቃስ የድሌዮ።
እቲ ድቃስ ድማ ቀጻሌን ብይ ምቁራጽን ምትንሳእን
ክኸውን ኣሇዎ። ንኣብነት ቆሌዐ፣ ዙያዲ ሰዒታት
ይድቅሱ። መንእሰያት (teens) ዲርጋ 9.5 ሰዒታት ድቃስ
የድሌዮም። እዙ ድማ ኣብ ትምህርታውን ስፖርታውን
ካሌእ ዕሇታዊ ስራሕቶምን ብግቡእ ክዋስኡ ይሕግዝም።
ሕማም ድቃስ ኣብ ህጻናት ቆሌዐ፣ መንእሰያትን ዒበይቲ
ሽማግሇታትን በብዯረጃኡ ኣል። ንኣብነት ህጻናትን
ቆሌዐን እኹሌ ድቃስ ምስ ዙረኽቡ ኣብ ሓንጎልምን
ኣካሊቶምን እኹሌ ዕቤት ክገብሩ ይኽእለ። ኣብ ግዛ
ድቃስ ሓንጎሌና ጠቓምን ኣገዲሲን ሓበሬታ ይእክብ።
ኣብ እዋን ድቃስ ዒይንና ዜንቀሳቐሰለን ሕሌሚ
ንርእየለን ግዛ ኢዩ።
እኹሌ ድቃስ ይምርካብ ዜተፈሊሇዩ ሳዕቤናት የኸትሌ።
ከም ንኣብነት ኣካሊዊ ድኻም፣ ብቐሉለ ምሕራቕ፣ ቅዚነት
(depression)፣ ናይ ምስትውዒሌን ምዜካርን ዒቕሚ
ምጉዲሌ፣ ተዯጋጋሚ ሕማም ርእሲ፣ ኣፍራይነት ምጉዲሌ፣
ካብ ስራሕ ምብኳር፣ መኪና ኣብ ንዜውረለ እዋን ትኽስ
ምባሌን ሓዯጋ ምስዒብን፣ …. ወተ።
ሇይቲ ኣብ ንድቅሰለ እዋን፣ መስርዕ ድቃስና ክሌተ ዘርያ
ዜሓሇ ኢዩ። ንሱ ከኣ ርጉእ ድቃስ (quite sleep)
፣ቅሌጡፍ ድቃስ (active sleep) ተባሂለ ይኽፈሌ።
ኣብ ርጉእ ድቃስ ኣካሊትና ኣብ ኣርባዕተ ዯረጃታት
ድቃስ ይጥሕሌ። ምስትንፋስ፣ ትርግታ ሌቢ፣ ናይ
ሓንጎሌ ምንቅስቓስ ይውሕድ። እንዯገና ኣካሊትና ኣብ
ካሌኣይ ዯረጃ ወይ ከኣ ኣብ ቅሌጡፍ ድቃስ ድቃስ
ይኣቱ። ኣብ ቅሌጡፍ ድቃስ፣ ናይ ምስትንፋስን ትርግታ
ሌብን ናይ ሓንጎሌና ምንቅስቓስን ይቕሌጥፍ። ኣብዙ
ግዛ’ዙ ዒይንና ብብርቱዕ ይንቀሳቐስ፣ ንሓሌም፣ እንዯገና
እቲ ዘርያ ናይ ድቃስ ናብ ንቡር ርጉእ ድቃስ ይምሇስ።
እዙ መስርሕ ድቃስ ኣስታት 90 ዯቓይቕ ይወስድ።
በዙ ኣገባብ ስሩዕ መስርሕ ናይ ድቃስ ይካየድ።
ብዜተፈሊሇየ ምኽንያት እኹሌ መዒሌታዊ ድቃስ ምስ
ይንረክብ፣ ናይ ሕማም ድቃስ ሽግራት ኪህሌወና
ይኽእሌ። ዜተፈሊሇዩ ዒይነት ሕማማት ድቃስ ኣሇዉ።

ከም ኣብነት እቶም ቅንዱ ሕማማት ድቃስ ካብዙ
ንታሕቲ ተጠቒሶም ኣሇዉ።

ሕጽረት ምስትንፋስ ኣብ እዋን ድቃስ

(sleep apnea)
እዙ ብሰንኪ ስርዒት-ምትንፋስ ጋጥም ዒይነት ሕማም
ድቃስ ኢዩ። እዙ ማሇት ንሓጺር ግዛ ኣብ እዋን ድቃስ
ምስትንፋስ የቛርጽ፣ ብተዯጋጋሚ ድማ ካብ ድቃስ
ምትንሳእ የኸትሌ። እዙ ዒይነት ሕማም ድቃስ ሇዎም
ሰባት ፍለያት ዜገብሮም፣ ምስ ተበራበሩ ይምዜካሮም
ኢዩ። ሰሇስተ ዜተፈሊሇዩ ብሕጽረት ምስትንፋስ ዜኽተለ
ሕማም ድቃስ ወይ ድማ ዒይነት ስሉፕ ኣፕንያ ኣሇዉ።
1.1 ዕቡስ ዒይነት ስሉፕ ኣፕንያ
(obstructive sleep apnea):
እዙ ብብዜሒ ዜርኣይ ዒይነት ኮይኑ ኣብ ግዛ ድቃስ
ምስትንፋስ ብመሌሓስ ይዕጾ፣ ኣብ ጎሮሮ ብሰንኪ ምጭባጥ
ጭዋዲታት ምስትንፋስ ይሓጽር። ን10-90 ሰኮንድ
ምስትንፋስ የቛርጽ፣ ሰውነትና ንምስትንፋስ ይቃሇስ፣
እንዯገና እኹሌ ምስትንፋስ ናብ ንቡር ይምሇስ። በዙ
ምኽንያት፣ እቲ ሰብ ብተዯጋጋሚ ካብ ድቃሱ ይትንስእ፣
ግንከ ሓዯ ነገር ክዜክር ኣይክእሌን።
2 ማእከሊይ ዒይነት ስሉፕ ኣፕንያ
(central sleep apnea)፣
እዙ ብብዜሒ ይርኤ ኮይኑ መብዚሕትኡ ንሌዕሉ 60
ዒመት ሇዎም ሰባት የጥቅዕ። ሓንጎሌና ንናይ
ምስትንፋስ ጭዋዲታትና ትእዚዜ ኣየመሓሊሌፍን። በዙ
ምኽንያት ሕጽረት ምስትንፋስ የስዕብ። ሕጽረት ኦክሲጅን
(oxygen) ንድቃስና የበራበር። እንዯገና ድማ ምስትንፋስ
ኣብ ንቡር ይምሇስ። በዙ ዜተጠቕዏ ሰብ ካብ ድቃስ
ይበራበር፣ ግን ምኽንያቱ ኣይፈሌጥን።
1.3 ሕውስዋስ ዒይነት ስሉፕ ኣፕንያ
(mixed sleep apnea)
ንሓጺር ግዛ ማእከሊይን ሊዕሇዋይን ዯረጃ ዜሓ ሕጽረት
ምስትንፋስ ሇዎ ዒይነት ሕማም ድቃስ ኢዩ።
ኣስተውዕሌ !!! በዙ ዒይነት ሕማም ድቃስ ዜተጠቕዐ
ሰባት ኣብ ግዛ ድቃሶም ናይ ሞት ሓዯጋ ከጓንፎም
ተኽእል ኣል።

(ናብ ገጽ 11 ይቕጽሌ....)
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ብፁዕ ኣባ ገብረሚካኤሌ ካብ እስክንድርያ ቀጺልም
ምስ ኣቡነ ያዕቆብ ሓቢሮም ናብ መንበረ ቅ. ጴጥሮስ
በቲ ጊዛ እቱይ ኣብ መንበረ እስክንድርያ
ሮማን ናብ ቅድስቲ ሃገር ኢየሩሳላምን በጺሖም
ተቐሚጦም ዜነበሩ ፓትርያርክ ኣቡነ ጴጥሮስ እቶም
ንሃገሮም ምስተመሌሱ ኣዕሚቖምን ሓሲቦምን
ሓበሻ ካህናት ብሓዯ ካቶሉካዊ ካህን ኣባ ያዕቆብ
ተረዱኦምን ብ 1836 ዒ.ም.ግ. ንእምነት ካቶሉካዊት
ተመሪሖም ምምጸኦም ኣይተፈተዎምን፤ ካብኦም
ክፈሌዩዎም ከኣ ብዘሕ ጸዒሩ። ብይ ኣቡነ ያዕቆብ ቤተክርስትያን ተቐበለ።
ከኣ ተቐቢልም የራርብዎም ነበሩ። እቲ ብዚዕባ ናብ
ኢትዮጵያ ዜሇኣኽ ጳጳስ ኣብቲ ኣገባብ ሕርየት ኣብ ብፁዕ ኣቡነ ያዕቆብ ካብታ ናይ ጎሌዒ ቦኽሪ ገዲሞም
ዯብረ ንጽሕቲ ድንግሌ ማርያም ብተጽዕኖ ኣቡነ
ዜተገብረ ምትሊሌ ይተዋሕጠልም ኣባ
ሰሊማ ፦ ዯግያት ውቤ ካብ ጎሌዒ ክግዕዘ ምስ
ገብረሚካኤሌ፦ እንታይ ዒይነት ሰባት ምዃኖም
ገዯዶም ካብኡ ንዒሉቴና ግዑዝም፦ ኣብኡ ርኣ
ንኽፈሌጡ ብዚዕባ እምነተ ኃይማኖት ዒሚቑ
ሕቶታት ኣቕረቡልም። መጀመርያ ምስ ፓትርያርክ ክህነት መስሪቶም ሓዱስ ሞዕራፍ ከፈቱ። ካብ
ዒሉቴና እናተበገሱ ከኣ ኣብ የማነ ጸጋም ሇዋ
ጴጥሮስ ኣብ ናይ ክርስቶስ መሇኮታውን ሰብኣውን
ቤተክርስትያናቶም መዒሌቲ
እምነቶምን ትምህርቶምን ኣዕሚቖም ሓተትዎም።
መጸ ዜገጥመን ኩነታት
ኣቡነ ጴጥሮስ ይተጸበዩዎን ዒሚቑን ከቢድን
እናተኸታተለ ንስብከት
ሕቶታት ምስ ገጠሞም፦ ሐንቲ ከይመሇሱ ብግዕዜ
ዜተጻሕፈ መጽሓፍ ኣውጺኦም፦ እዙ’ዩ ትምህርትናን ወንጌሌ ተዋፈሩ። ውሑዲት
እኳ እንተነበሩ ንኣቡነ ያዕቆብ
እምነትናን እንካ ኪድ ምስ ኣቡንካ ተረዲደኡለ
የማናይ ኢዶም ዜኾኑ
ቢልም ናብ ኣቡነ ሰሊማ (ኣባ እንድርያስ)
ውፉያትን በሊሕትን ብጾትን
ሰዯድዎም።
ካህናትን ነበርዎም፤ ሓዯ
ኣባ ገብረሚካኤሌ ተቐቢልም ናብ ኣቡነ ሰሊማ
ካብዝም በሊሕትን ውፉያትን
ከደ’ሞ ካብታ ዜሃብዎም መጽሓፍ ገንጺልም፦
ክቡር ጎይታና ነዚ ሕቶ እዙኣ እስከ ክተብርሁሇይ ፣ ከኣ ኣባ ገብረሚካኤሌ ነበሩ።
ብጹዕ ኣባ ገብረሚካኤሌ
“ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን
ሰማዕት
ብ 1850 ዒ. ም. ፈ. ብ 2
ናብ ኣምሊኸይን ኣምሊኽኩምን እዒርግ ኣሇኹ‛
ወይ 3 የካቲት ኣቢለ፦
ዜበልስ እንታይ ማሇቱ እዩ? ምስ በለዎም፦ እታ
ዯብተራ ክንፉን ኣባ ገብረሚካኤሌን ቀዯም
ሕቶ ስሇዜኸበዯቶም ብዘሕ ምኽንያታት ገይሮም
ተመሃራይ ኣባ ገብረሚካኤሌ ዜነበሩ ኣባ
ናብ ኣቡነ ጴጥሮስ ክመሌስዎም ጽዕሩ። ኣባ
ተክሇጊዮርጊስን፣ ንስብከተ ውንጌሌ ካብ ዒሉቴናን
ገብረሚካኤሌ ግን ትርር ኢልም፦ ድሓር እኮ
ትግራይን ንጎንዯር እናተበገሱ ኸሇዉ ምስ ሓሙሽተ
ንዜጸገመና ነገር ንክፈትሑሌና ንእስክንድርያ
ካሌኦት ምእመናን ውሲኽካ ብትእዚዜ ኣቡነ ሰሊማ
ክንምጽእ ኣይኮናን። ወይ ንሶም ኣብ ድሇየና
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒድዋ ኣብ ሞቖሕ
እዋን ንሃገርና ክመሊሇሱ ኣይኮኑን።
ንከምዙኦም ዜኣምሰለ ሕቶታት ምፍሊጥን ምምሊስን ኣእተዉዎም። ሓዯ መንእሰይ ብዕድሌ ካብ ሞንጎ
እኮ ሓሊፍነትኩም እዩ፤ ምስ በለዎም ኣባ እንድርያስ እቶም እሱራት ከምሌጥ ስሇ ዜኸኣሇ ግን ምእሳር
ናይ እቶም ጀጋኑ መስከርቲ ኃይማኖት ናብ ዒሉቴና
ተቖጢዖም፤ ኣታ ዕዉር እናበለ ኣፎም ዜሃቦም
መጺኡ ንኣቡነ ያዕቆብ ኣፍሇጦም።
ጸርፍን መግናሕትን ኣውርደልም።
ኣቡነ ያዕቆብ ብኡ ንብኡ ንኸፍትሕዎም ናብ
ዯግያት ውቤ መሌእኽቲ ጸሓፉ’ሞ፦ ዯግያት ውቤ
ኣባ ገብረሚካኤሌ ከኣ፣ ኣነስ ብሕጻንነተይ
ብወገኑ ናብ ኣቡነ ሰሊማ መሌእኽቲ ጽሒፉ ነቶም
ብዜወረዯኒ ጸገም ሓንተ ዒይነይ ጠፊአ ፤ እቲ
ዜኸፍአስ ኣብ ጉብዜናኻ ብሕማቕ ጠባይካ ምንቋር እሱራት ካቶሉካውያን ንኽፈትሕዎም ቀሰቦም፤ ኣቡነ
ሰሊማ ምፍታሕ ናይቶም ካቶሉካውያን ክወሓጠልም
እዩ፤ ካብ ሥጋዊ ዐረት ዜኸፍአ ከኣ መንፈሳዊ
ዐረት እዩ በለዎም። እምበኣር እታ ምሕረት ይብሊ ስሇይከኣሇ ክኣብዩ ፈተኑ፤ ድሕሪ ብዘሕ
መጠንቐቕታ ናይ ዯግያት ውቤ ግን ድኅሪ ክሌተ
ብቂምታ ዜጀመረት ርክቦም፦ ክሳብ ሰማዕትነት
ወርሕን ፈረቓን ከይፈተዉ ክፈትሕዎም ክኣለ።
እውን ክተብጽሖም ዜነበራ እዙኣ ነበረት።
(....ካብ ገጽ 4 ዜቐጸሇ) ብጹዕ ገብረሚካኤሌ....

(ናብ ገጽ 13 ይቕጽሌ....)
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ፍጻሜታት
መዯብ ምዜንጋዕ ኣባሊት ቁምስና
ትማሉ ቀዲም ሓምሇ 4, 2015 ኣባሊት
ቤተክርስትያንና ካብ ከተማ ቶሮንቶ ወጺእና ብሓዯ
ንናጋዒለ መዒሌቲ ኢዩ ነይሩ። ኣብዙ ካብ ንግሆ
ከባቢ ሰዒት 10 ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ሰዒት 6
ዜተኻየዯ መዯብ፣ ዒበይትን ነኣሽቱን ኣባሊት
ቁምስናና ኣዜዩ ዯስ ዜብሌን ናይ ተፈጥሮ ምለእ
ምትሕብባር ዜተራእየለን መዒሌቲ ኣሕሉፍና። እቲ
ዜኸድናዮ ቦታ ድማ ሲቦሌድ ፖይንት ተባሂለ ዜጽዋዕ
ናይ መናግዑ ቦታ ወይ ድማ ፓርክ ኢዩ ነይሩ። ካብ
ከተማ ቶሮንቶ ድማ ብመኪና ናይ ሓዯ ሰዒት መንገዱ
ኢዩ።
እቲ መዯብ ብክቡር ኣቦና ኣባ መስቀሌ ኣቢብ
ብጸልት ተጀሚሩ። ቆሌዐት ኣብ ምሕንባስ፣ ኩዕሶ
ኣብ ምጽዋት፣ ዒበይቲ ድማ ገሉኦም ባህሊዊ ቡንን
ሻሂን ኣብ ዜነበሮ ቦታ ክዕሌለ፣ ገሉኦም ድማ ዯሃይ
ዯቆም ዜገብሩ፣ ካሌኦት’ውን ብብሕቲ ዕሌለ፣
ኮይኖም ክትርኢ ከሇኻ ኣብ ማሕበረሰብና ዜርኣይ
ል ሕብረትን ሓድነትን ቀሉሌ ከምይኮነ ክትግምት
ኣየጸግምን። ከምቲ ሌሙድ ዜተፈሊሇየ ስፖርታዊ
ንጥፈታት ተኻይደ። ኣብ ናይ ልምመን ናይ
ወሇዱ ምጉታት ገመድ ውድድር ድማ ዯቂ ተባዕትዮ
ተዒወትቲ ኮይኖም።

ሓምሇ

July 2015
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ፍጻሜታት
መንፈሳዊ በዒሊት

ፕሮጀክት ምሕዲስ ክሽነ ቤተክርስትያን

ኣብ ዜሓሇፈ ወርሒ ሰነ 2015 ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብዙ ንጥቀመለ ልና ቤተክርስትያን ቅደስ ኒኮሊስ
ክሌተ ዒበይቲ ማሕበራት ዒመታዊ በዒሊተን ኪረ
ልና ተገዲስነትን፣ ሓሌዮትን ንምምስካርን ምስቶም
ውዑሇን።
ካሌኦት ተጠቀምቲ ናይ’ዙ ቤተክርስትያን ልና
ርክብ ንምምሕያሽን፣ ምእንቲ ክከኣሌ፣ ነፍሲ
ማሕበር ማርያም ዯዒሪት ቶሮንቶ፣ ብሰነ 14 ፣
ወከፍ ኣባሌ ቤተክርስትያን $100.00 (ሓዯ ሚእቲ
ከምኡ ድማ ማሕበር ቅደስ ኣቡነ ያዕቆብ ኣብ
ዶሊር) ክኸፍሌ ተወሲኑ።
ቶሮንቶ ብ30 ሰነ 2015 ብኣባሊተን ተሰንየን፣
እዙ መዯብ ወይ ከኣ ፕሮጀክት ከም ዜተሓሰቦ
ብዘሓት ምእመናን ኣብ ዜተረኽቡለ ድሙቕ
ቀጺለ ድሕሪ ናይ ከባቢ ክሌተ ኣዋርሕ ስራሕ
በዒሌ ኣካይዯን።
ብዜሓሇፈ ወርሒ ግንቦት (May) 2015 ተዚዙሙ።
ኣብቲ ዜተገብረ ሓጺር ናይ መመረቕታ ስነስርዒት
ድማ ጸብጻብ ስራሕ ኣብ ርእሲ ምቕራቡ፣ ኣብዙ
ስራሕ ነጻ ቀጥታ ናይ ጉሌበትን፣ ንዋትን ሞያዊ
ኣበርክቶ ንዜገበሩ ሰባት፣ ካብ ኣማሓዲሪ
ቤተክርስትያን ቅደስ ኒኮሊስ ኣባ ቡሩኖን ካብ
ቆመስና ኣባ መስቀሌን ምስክር ወረቐት ተዋሂቡ።
ኣብቲ ግዛ ዜቐረበ ጸብጻብ ስራሕ ድማ ኣብ ገጽ 14
ተመሌከቱ።
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ሕማማት ድቃስ

ምሌክታት ስሉፕ ኣፕንያ እንታይ ኢዮም?
IV. መሌሓስ ንድሕሪት ወይ ንውሽጢ ከምይኣቱ
 ብብርቱዕ ምሕርናኽ፣ ምስ ቀጻሉ ምስትንፋስ
ምግባር፣
 ኣብ እዋን ድቃስ ምንቅስቓስ ኣካሊት
V. ገሇ ንምስትንፋስ ዜሕግዘ መድኃኒታት ምጥቃም።
 ብዜሒ ዯም
ንድቃስ ዜሕግዜ መድኃኒት ግን ይምጥቃም፣
 ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዑት ምጉዲሌ
VI. ኣድሊዪ ምስ ዜኸውን ንሻምብቆታት ምስትንፋስ
 ናይ ምዜካርን ምስትውዒሌን ሽግራት ምህሊው
ንምኽፋት መጥባሕቲ ምግባር።
 ብዘሕ ድኻም ወይ ከቢድ ድቃስ
2. ናርኮሇፕሲ (NARCOLEPSY)
ኣስተውዕሌ!!! ኣሌኮሊዊ መስተን ናይ ድቃስ መድኃኒትን
ሓዯ ሕማም ናርኮሇፕሲ ሇዎ ሰብ፣ ብሃንዯበት
ንስሉፕ ኣፕንያ ዜያዲ ኢዩ ግድዶ።
ኣብ መዒሌቲ ድቃስ ይወስዶ። እዙ ከኣ ሓዯገኛን
ሰንብድን ዒይነት ሕማም ድቃስ ኢዩ። ቀጻሉ
ሳዕቤናት ስሉፕ ኣፕንያ እንታይ ኢዮም?
ንቡር ስራሕ ንምክያድ ድማ ኣሸጋሪ ይኸውን።
 ይስሩዕ ትርግታ ሌቢ፣
እዙ ዒይነት ሕማም ድቃስ ንቡርን እኹሌን
 ብዜሒ ዯም፣
ድቃስ ብይምርካብ ዜመጽእ ኢዩ። ካሌእ ምስ
 ሕማም ሌቢ፣
ናርኮሇፕሲ ዜተሓሓዘ ጸገማት እዝም ዜስዕቡ
 ናይ ስራሕ ክእሇት ወይ ኣፍራይነት ምዜሕታሌ/
እዮም።
ምጉዲሌ፣
 ቀጻሉ ብይ ምቁራጽ ምድቃስ፣
 ስትሮክ ወይ ወቕዑ ሌቢ ምስዒብ
 ቅድሚ ድቃስን ድሕሪ ምብርባርን፣
 ብሰንኪ ዋሕዱ ድቃስ ዜተፈሊሇየ ሓዯጋ ምስዒብ።
 ምህትፍታፍ፣ ከይዯቀስካ ገሇ ነገር ምስማዕን
ኣብ ግዛ ድቃሶም ምሕርናኽ ወይ ቀጻሉ ድምጺ ሇዎ
 ምርኣይን፣
ምስትንፋስ ውትሩ ሰባት እንተሇዉ ንሓኪም ምውካስ
 ናይ ጭዋዲታት ምድካም ሰውነትካ
ኣድሊዩ ኢዩ።
 ይምቁጽጻር፣
 ድሕሪ ምብርባር ካብ ምትንሳእ ምሕራም።
ሕማም ስሉፕ ኣፕንያ ብከመይ ኣገባብ ንፈሌጦን
እዙ ሕማም ብመድኃኒትን ሕክምናዊ ምኽርን
ይንጸርን ?
ክፍወስ ይከኣሌ።
1. ሓዯ ሰብ ብብዜሒ ምሕርናኽን ናይ ይምድቃስ
ምሌክታት ምስ ርኢን እዙ ተግባር ድማ ንካሌኦት ናይ
ዒራት ወይ ናይ ዜድቅሰለ ክፍሉ መጻምድቲ ንዜኾኑ
ካሌኦት ሰባት ዜርብሽን፣ ድቃስ ዜኸሌእን ክኸውን
እንከል፣
2. ንሓኪም ድሕሪ ምውካስ፣ ናይ ሕማም ድቃስ
ኪኢሊታት ብዜተፈሊሇየ መሳሪሒታት ብምዕቃንን
ብምምዜጋብን እኹሌ ሓበሬታ ብምውሳድ ስሉፕ ኣፕንያ
ከምሇዎ ከረጋግጹ ከሇዉ።
ስሉፕ ኣፕንያ ብምንታይ ይፍወስ ?
ስሉፕ ኣፕንያ ብዜተፈሊሇዩ ዒይነት ኣገባባት ይፍወስ።
I. ብማስኬራ ዜመስሌ መሳርሕI (Nasal Cap) ተጠቒምካ
ነቲ ዜተጠቕዏ ሰብ ኣብ ግዛ ድቃስ ኣብ ኣፉን
ኣፍንጫኡን ብምትሕሓዜ ንቡር ምስትንፋስ
ከምዜህለ ምግባር፣
II. ክብዯት ሰውነት ምጉዲሌ፣
III. ብጎኒ ሰውነትካ ምድቃስ ንሕጽረት ምስትንፋስ
ምቁጽጻር ይከኣሌ፣

3. ኢንሶምኒያ (INSOMNIA)

ሕማም ኢንሶምንያ ንሓዯ ሰብ መጠን ድሌዮ
ድቃስ ይምርካብ ሽግር ኢዩ። ዜኾነ ሰብ
በብእዋኑ ድቃስ ክኣብዮ ይኽእሌ። ግን’ከ ብቐጻሉ
ንቡር ድቃስ ምስ ይህለ ንሓኪም ምውካስ
ኣድሊዪ ይኸውን። ምሌክታት እዙ ዒይነት
ሕማም ድቃስ ድማ እዝም ዜስዕቡ ክጥቀሱ
ይኽእለ፣
ኣብ እዋን ድቃስ ብተዯጋጋሚ ምትንሳእን
ምብርባርን፣
ብስሩዕ ግዛ ክትድቅስ ይምኽኣሌ። ኣብ መንጎ
ድቃስ ምስ ትትንስእ እሞ ተመሉስካ ንምድቃስ
ምሽጋር፣
ነዊሕ ድቃስ ኣብ ዜህሌወካ ግዛ እንዯገና
ይምብርባር፣
ኣብ እዋን ስራሕ ቀሌጢፍካ ምድካም፣
ካብዙ ሽግር ንምዕራፍ፣ መዯቀሲ መድኃኒት
ምጥቃም።
(ናብ ገጽ 15 ይቕጽሌ....)
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ፍጻሜታት

ዮሃና ንተመረቕቲ ተማሃሮ

ካብ ኣባሊት ስድራ ቤት ቤተክርስትያንና ኣብዙ
2015 ዒመተ ትምህርቲ ብዜተፈሊሇየ ዯረጃታት
ንዜተመረቑ ተማሃሮ ሓጺር በዒሌ ተኻይደ።
እዙ ብሰንበት ሓምሇ 12, 2015 ዜተገብረ ስነ
ስርዒት ኣብ ግዛ ቅዲሴ ብዜተገረ ፍለይ ጸልት
ተጀሚሩ፣ ድሕሪኡ ድማ ኣብ መአከቢ ኣዲራሽ
ሓጺር መዯብ ተኻይደ። ንኹልም ተመረቕቲ
ድማ ምስክር ወረቐትን ንእሽቶ ህያብን ተዒዱለ።

ናይ መጀመርያ ቅደስ ቁርባን
ዜተቐብኡ ህጻናት

ኣብ ዜተፈሊሇያ ኣብያተ ክርስትያናት ቶሮንቶ ናይ
መጀመርያ ቅደስ ቁርባን ዜተቐብኡ ህጻናት ኣባሊት
ቤተክርስትያንና ሰንበት ሓምሇ ( July) 19, 2015 ብሓባር
ናይ ጸልትን ምረቓን ስነስርዒት ተገይሩልም።

ቤተክርስትያንና ናይ ቅደስ ቁርባን ትምህርቲ ክህብ
ብቕዒት ከምሇዎ ቅድሚ ሕጂ ተመስኪሩ ክነሱ፣ ህጻናት
ኣብ ካሌእ ቤተክርስትያን ከይዶም ክቕብኡ ክትርኢ
ከልኻ ዯስ ኣይብሌን ጥራይ ይኮነ፣ እቶም ህጻናት ናትና
እዙ ካብ ዒጸዯ ሃጻናት ናብ ቀዲማይ ክፍሉ፣ ካብ
ዜብሌዎ ቤተክርስትያን ከምሇዎም ዒቢ ስምዑት
8ይ ናብ ካሌኣይ ዯረጃ ዜሓሇፉን ካብ ድሕረካሌኣይ ዯረጃ ብዱፕልማን ዱግሪን ዜተመረቑ 35 ከሕድረልም ይኽእሌ ኢዩ።
እተን ኣብ ቶሮንቶ ዜርከባ ካሌኦት ኣብያተ ክርስትያናት
ሰባት ጠቓሌሌ በዒሌ ተማሃሮ፣ ንሳሌሳይ ዒመቱ
እውን ህጻናት ወሇዶም ኣብ ዜመሊሇስዎ ቤተክርስትያን
ኢዩ ዜካየድ ል።
ክቕብኡ ኢየን ዜመኽራ። ስሇዙ ኣብ ቀጻሉ ዒመታት
እቲ ትህምርቲ ኣብ ቤተክርስትያንና ዜወሃበለ መንገዱ
እዙ በዒሌ፣ ንዜመጽእ ዒመታት ብዜበሇጸ
ክናዯይ በዙ ኣጋጣሚ መሌእኽትና ናብ ሽማግሇታት
ኣወዲድባን ብዘሓት መንእሰያት ሳትፍን ንክኸውን ቤተክርስትያን ነመሓሊሌፍ ኣልና።

ተሳታፍነት ናይ ምእመናን ቤተክርስትያን ክዚይድ
ጻውዑት ቀሪቡ። ስሇዙ ዜኾነ ሰብ ሇዎ ርእይቶን
ሓሳባትን ከካፍሌ በዙ ኣጋጣሚ ዕድመ ቀሪቡ ኣል።
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(....ካብ ገጽ 8 ዜቐጸሇ) ብጹዕ ገብረሚካኤሌ....

ብፁዕ ኣባ ገብረሚካኤሌ ብ 1843 ዒ. ም. ግ. ብኢድ
ኣቡነ ይዕቆብ መዒርገ ክህነት ተቐበለ፤ ከምኡ’ውን
መነኮስ ተኸታሉ መንፈስ ድኽነት ቅ. ኣንጦንዮስ
ኣብምኔት ብምዃን ቁርጺ ፈቓድ ኣተዉ። ኣባ
ገብረሚካኤሌ ነቲ ዜተኸተሌዎ ካቶሉካዊ እምነቶም
ካብ ዜዒትሩ ጀሚሮም በቲ ትሕትና ዜመሌኦ
ምንኩስናዊ ሕይወቶምን ኣብ ሞንጎ ምእመናን
ብርኣይዎ ሃናጺ ኣብነትን ከምኡውን ኣብ ቤት
ማእሰርቲ ብዜተቐበሌዎ ከቢድ ኩነታትን
ብጽንዒቶምን ነቕ ይብሌ እምነቶምን መስኪሮም
እናበለ ኣቡነ ያዕቆብ ይምስክሩልም።
ብፁዕ ገብረሚካኤሌ ሐዯ ወርሒ ድሕሪ
ክህነት ምቕባልም ክህነታዊ ኣገሌግልቶም ንከበርክቱ
ንዜተወሰነ ጊዛ ንሓሊይ ተሊኢኾም ከደ። ንዒሉቴና
ቅድሚ ምምሊሶም ከኣ ምስ ኣባ ገብረማርያም ነቲ
ኩነታት ናይተን ኣብ ቆሓይቶን ተኾንዲዕን
ንኽኸፍትወን ዜሓስቡ ዜነበሩ ገዚውቲ ተወኪሶምን
ኣጽኒዖምን ተመሌሱ።
ብ 19 ግንቦት 1851 ዒ. ም. ፈ. ኣባ
ገብረሚካኤሌን ኣባ ተኽሇሃይማኖት ኪዲኑን ፣
ንሓዱስ ተሌእኾ ወንጌሌ ብሓዱስ መንፈስ
ተሇዒዑልም ንጎንዯር ነቐለ። ከምኡ’ውን እቶም
ባሕታዊ ርደእ ካቶሉካዊ ካህን ኣባ ተኽሇ እሌፉ
ዜበሃለ ናይ ዯብረ በርባሬ መነኮስ በቲ ጽንዒት
እምነቶምን መንፈሳውነቶምን ምስ ኣቡነ ያዕቆብ
ብጽኑዕ ፍቕሪ ተኣሳሲሮም ዜነበሩ፦ ብሕዜቢ ተዋህዶ
እውን ዒቢይ ግምት ዜወሃቦም ዜነበረ፦ ከምቲ ብዘሕ
ጊዛ ዜገብርዎ ዜነበሩ ንሓዯ ከየፍሇጡ ብውሳኔኦም
ተሊዑልም፦ ናብ ጎንዯርን ጎጃምን ክሰብኩ ከደ።
ከምኡ’ውን ኣቡነ ያዕቆብ ንጎንዯር ሰዒብዎም’ሞ
ኣብታ ኸተማ ተኣኻኸቡ። እቲ ኣውራ ንጎንዯር
ንኽኽደ ሇዒዒልም ምኽንያት ከኣ፦ ኣብቲ ጊዛ እቲ
ኣብታ ኸተማ ብመነኮሳት ኢየሩሳላም ኣቢለ
ዜተጎሃሃረ ሓዱስ መንፈሳዊ ምሌዕዒሌ ፦ ኣብቲ
ካቶሉካዊ መንፈስ ዜምበሇ ስሇ ዜነበረ፦ ምስኣቶም
ተጸጊዕካ ኣብታ ዋና ከተማ እትበሃሌ ዜነበረት ዒባይ
ዒዱ ካቶሉካውነት ንምስፍሕፋሕ ነበረ ኣውራ
ህርፋኖም።
ከምዙ ኢለ ተሌእኾ ስብከተ ወንጌሌ ንቕድሚት
እናሰጎመ ኸል እቲ ናይ ሰይጣን ፈተነ ዜዕወተለ

ተግባራት ስሇ የቋርጽ ፦ ዯጃዜማች ካሣ ብሕማቕ
ተሊዕሌዎም። ድሕሪ ብዘሕ ምጽንታውን ምክርኻርን
ከኣ ንኣቡነ ሰሊማ ከሓጉሱ ብውሳኔኦም ተሊዑልም
ነቶም ኣብ ሓዯ ገዚ ዜቕመጡ ዜነበሩ ካቶሉካውያን
ብ 15 ሓምሇ 1854 ዒ.ም. ፈ. ኣኪቦም ኣብ ቤት
ማእሰርቲ ኣቡነ ሰሊማ ኣእተዉዎም። ንኣቡነ ያዕቆብ
ፈሌዮም ኣብ ናይ መንግሥቲ ኣሰሩዎም፤ ኩልም
በቲ ሕሱም ጭካነ ዜመሌኦ ማእሰርቲ ብዘሕ ድሕሪ
ኣሳቕዮሞም፦ ንኣቡነ ያዕቆብ ፈሌዮም መሰነይታ
ሂቦም ካብ ሃገር ንኽርሕቕዎም ብመተማ ንካርቱም
ሰጎጉዎም። ነቶም ዯቂ ሃገር ግን እምነትኩም ቀይሩ
ብይካ ሓንቲ እምነት ተዋህዶ ካሌእ ክህለ የብለን
እናበለ ብዘሕ ምስ ኣሳቐዩዎም፤ ገሇ ካብቶም
እሱራት መግረፍቲ ስሇዜመረሮም ሞት ፈሪሖም
ከሓደ፤እቶም ጽኑዒት ግና ሰማዕትነት ድኣ እምበር
ቃልም ምቕያር ምስ ኣብዩ ድሕሪ ንዊሕ ስቓይ
ኣፋንዉዎም። ንኣባ ገብረሚካኤሌ ግን ካብ ነዊሕ
ጊዛ ተቐዪሞምልም ስሇ ዜነበሩ፦ ካብ ብጾቶም
ፈሌዮም ኣትረፍዎም። ብትምህርቶምን ብስብከቶምን
ብምኽሮምን ሉቅነቶምን ኣዜዮም ብሕዜቢ ፍቱውን
ፍለጥን ብዘሕ ተሰማዕነትን እኳ እንተነበሮም፦ ኣቡነ
ሰሊማ ግን ካብ መጀመርታኦም ዜሓዘልም ነገር
ስሇዜነበሮም ብሕማቕ ጠመትዎም፤ ምሕረት
ብይብለ ብጽኑዕ ተተሓሓዘዎም፣ ንበይኖም ኣብ
ጸሊም ዒጸውዎም፤ ኣዜዩ ብሰቅቕ ኩነታት
ገረፉዎም፤ ንኣእጋሮም ኣብ ውሽጢ ሓዯ ሓፍ
ይብሌ ከቢድ መቓቐሪ ጉንዱ ኣእትዮም ኣሰሩዎም።
ኣቡነ ሰሊማ ንብፁዕ ገብረሚካኤሌ ኣጸዊዖም ካብቲ
ሕሱም ስቓይ ክገሊገለ ቢልም ቃልም ዜቕይሩ
እንተኾኑ እንዯገና ብዚዕባ እምነቶም ሐተትዎም፤
ብዜኾነ ምኽንያት ቃልም ምቕያር ምስ ኣብዩ፦
ብናይ ንጉሥ ቴድሮስ ፍርዱ ምእንቲ ክሞቱ ናብ
ቤት ማእሰርቲ መንግሥቲ ኣሕሉፎም ሃብዎም።
(ናብ ገጽ 17 ይቕጽሌ....)
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ሓጺር ጸብጻብ ፕሮጀክት ምሕዲስ ክሽነ ቤተክርስትያን ቅደስ ኒኮሊስ

KITCHEN RENOVATION PROJECT
FEBRUARY – MAY 2015
(SIX WEEKS OF INTESIVE WORK)
ምንጪ ገንብ SOURCE OF FUND
ካብ ኣባሊት ቤተክርስትያን Contribution from church members
ካብ ቤት ጽሕፈት ቤተክርስትያን Contribution from chaplaincy office
ድምር TOTAL

$ 13,500.00
7,000.00
$ 20,500.00

EXPENSES:
ጠቕሊሊ ድምር ወጻኢ ነዙ ፕሮጀክት TOTAL COST OF PROJECT:
(CABINET, SINK, GARBAGE REMOVAL, ETC)
ተረፍ ገንዘብ ኣብ እዋን ጸብጻብ BALANCE:

$

20,185.00
315.00

ነጻ ወሇንታዊ ናይ ጉሌበት ዋጋ
VOLUNTEER CONTRIBUTION: FREE LABOUR
ዜወሰዶ ግዙ

LENGTH OF TIME:

6 ( ሰሙን) WEEKS

ኣብዙ ፕሮጀክት ዜተሳተፉ ሰባት MANPOWER:
ገዲም ተስፋይ GEDAM ZERESENAY
ስዩም መኮነን SIUM MEKONNEN
ተስፋኣሇም ገብረሂወት TESFALEM GHEBREHIWET
ያሬድ ተኪኤ YARED TEKIE
ሪታ ኣብርሃ RITA ABRAHA
ናሆም ስዩም NAHOM SIUM
ብዜተሓተ ዯሞዜ ግምት ናይ ነጻ ጉሌበት
ESTIMATED MINIMUM WAGE 6 people for 6 weeks @ $12.00/ Hr:
ካልእ ነጻ ሞያዊ ኣበርክቶ
OTHER PROFESSIONAL WORK DONE FOR FREE:
Daniel Gebretensae
Electrician
Tesfagiorgis Sium Gas fitter
Daniel (transportation)
Plumber

ድምር ዜተቖጠበ ገንብ

TOTAL SAVINGS

$17,280.00
250.00
450.00
450.00
250.00

$ 18,680.00

ብርሃን ቶሮንቶ
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(,,,ካብ ገጽ 11 ዜቐጸሇ) ሕማማት ድቃስ
ኢንሶምንያ ሓዯ ዒይነት ሕማም ድቃስ ኢዩ። ግን’ከ
ብዜተፈሊሇዩ ዒይነት ሕማማት፣ ሽግር ምድቃስ ክህሌወና
ይኽእሌ። ከም ንኣብነት፣
 ጸቕጢ ወይ ጭንቐት (stress)
 ቅዚነት (depression)
 ብሰንኪ ቅርጥማት (artheritis) ወይ ካሌእ ሕማማት
ዜመጽእ ቃንዚ፣
 ኣብ ዯቀንስትዮ፣ ድሕሪ ጽግያ ል ሇውጢ
(menopause)ንዜተፈሊሇዩ
ሕማማት
ንምክሌኻሌ
ንጥቀመልም መድኃኒታት፣
ኢንሶምኒያ ብዜያዲ ኣብ ዯቀንስትዮን ዒበይቲ ሰባትን
ዜርኣይ ዒይነት ሕማም ድቃስ ኢዩ።
ንምፍዋሱ ድማ ኪኢሊታት ሕክምና ምውካስ ኣድሊዩ
ኢዩ። ገሇ ንምፍዋሱ ዜሕግዘ ንጥብታት ከኣ፦
 ድቃስ ንምውሓደ ምቁጽጻር፣
 ብዜከኣሌ ቀትሪ ይምድቃስ (Nap)፣
 ኣድሊዪ ምስ ዜኸውን ናይ ድቃስ ከኒና (sleeping
pills) ንውሱን ግዛ ምጥቃም፣

4. ካሌኦት ዒይነት ሕማም ድቃስ

4.1 ኣብ እዋን ድቃስ ኣእጋርካ ምንቅስቓስ።
እዙ ዒይነት ሕማም ድቃስ ሇዎ ሰብ ኣብ እዋን ድቃስ
ኣእጋሩ የንቀሳቕስ፣ ኣብ ሞንጎ ይትንስእ። ነዙ
ንምቁጽጻር ከም ቡን፣ ሻሂ መሳሉ፣ ካብ ድቃስ ከበራብሩ
ዜኽእለ ነገራት ምቑጣብ የድሉ።
4.2 ኣብ ግዛ ድቃስ ምጉዒዜ (sleep walking)
ከምዙ ዒይነት ሕማም ድቃስ ሇዎም ሰባት ብሰንኪ ኣብ
ሓንጎሌና ል ናይ ምንቅስቓስ ዜቆጻጸር ክፍሉ
ብምብሌሻዉ ዜርኤ ኢዩ። ኣብ ከቢድ ድቃስ ጢሒሌካ
ከልኻ ከይተፈሇጠካ ካብ ድቃስካ ምትንሳእ ኢዩ። ገሇ
ከኣ ክዲውንቶም ተኸዱኖም ብመዒሌቲ ዜሓስብዎ ቦታ
ይኸደ፣ ወይ ስራሓት የካይደ።
እዙ ኣብ ዒበይቲ ዜርኤ ሕማም ብዜተፈሊሇዩ ጸቕጢ፣
ወቕዑ (stroke) ዜርኤ ኢዩ።
ነዙ ንምውጋድ ብዜከኣሌ እትሰርሖ ስራሕ ኣቐዱምካ
ምስሊጥ፣ ካብ ጸቕጢ ማዕብለ ኣለታዊ ሓሳባት
ምርሓቕ። ኩለ ግዛ ሓዯ ናይ ምድቃስ ሽግራት ሇዎ
ሰብ ብዜከኣሌ ናይ ዕሇታዊ ድቃስ መዜገብ (diary) ኪሕዜ
ይግብኦ።
4.3 ብሰንኪ ናይ ስራሕ ኣብ ዜተፈሇሇዩ ግዛያት (shifts)
ምስራሕ ጸገማት ምድቃስ ከኸትሌ ይኽእሌ።
ንኣብነት ብሇይቲ ዜሰርሑ ሰባት ናይ ንቡር ድቃስ
ዕረፍቲ ንኪረኽቡ የሸግሮም። ነዙ ንምቁጽጻር፣
ዜምገብለን ዜድቅሱለን ሰዒታት ስሩዕ ክኸውን የድሉ።
4.4 ኣብ ግዛ ድቃስ ምስንባድ
እዙ ብፍሊይ ንቆሌዐ ካብ 8-12 ዜርኤ ኮይኑ ብስንባዯ
ካብ ድቃስ ድሕሪ ምብርባር እቲ ቆሌዒ ይበኪ፣ ይርህጽ፣
ይዯናገር። ንወሇዱ ብዘሕ የሰንብዶምን የሻቕልምን።

እዙ ብተዯጋጋሚ ኣብ ሓዯ ቆሌዒ ምስ ጋጥም፣
ንሕክምና ምውካስ ኣድሊዩ ኢዩ።
4.5 ምስ ዕድመ ዜመጽእ ሕማም ድቃስ
ሰባት ዕድመ ኣብ ዜዯፍኡለ ግዛ፣ ናይ ሇይቲ ድቃስ
የውሕደ፣ ብንግሆኡ ኣቐዱሞም ይትንስኡ። እዙ
ምናሌባት ምስ መድኃኒት ምውሳድ ጥዕና ምጉዲሌ
ዜተኣሳሰረ ኪኸውን ይኽእሌ። ከምቲ ሌሙድ እኹሌ
ምድቃስ ምስ ይህለ ሕክምና ምውካስ ኣገዲሲ ኢዩ።

ጽቡቕ ድቃስ ክህሌወና ዜሕግዘ ነጥብታት
ብዜተፈሊሇዩ ምኽንያታት ሽግራት ድቃስ ኪህሌዉ
ይኽእለ። ግን’ከ ብሰሊም እፎይ ቢሌና ክንድቅስ
ዜሕግዘና ነገራት ኣሇዉ። ንኣብነት፣
 መዯቀሲ ክፍሌን ዒራትናን ብሓፈሻ ንድቃስን
ዕረፍትን ከምዜኾኑ ምግባር። ኣብ ዒራት ዯቂስካ ቲቪ፣
ኮምፕዩተር፣ ዜኣመሰሇ ምጥቃም፣ ብዚዕባ ስራሕ
ምዕሊሌ፣ ልካ ናይ ገንብን ካሌእ ሽግራትን ምዜካር፣
ጸቕጢ ምጽኡ ስሇዜኾኑ ብዜከኣሌ ምውጋድ፣
 ስሩዕ ምውስዋስ ኣካሊት ምዜውታር፣ ከም ብእግሪ
ምዜዋር ወተ…
 ኣብ ውሽጢ 24 ሰዒታት፣ ብዜከኣሌ 7 ወይ 8
ሰዒታት ምድቃስ፣
 ብዜከኣሌ ቅድሚ ምድቃስካ ከም ቡን፣ ሻሂ ወይ
ኣሌኮሊዊ መስተ ይምውሳድ፣
 ንምድቃስ ዜሕግዘ ነገራት ከም ሌስለስ ሙዙቃ
ብትሑት ድምጺ ምኽፋት፣
 ሰዒታት ድቃስካ ኣብ ዜቐርበለ ግዛ ከናግዐኻ
ዜኽእለ ነገራት ከም ምንባብ፣ ብምዉቕ ማይ ሰብነትካ
ምሕጻብ፣
 ድቃስ ኣብ ዒራት እንተኣብየካ፣ ካብ ዒራትካ
ተንሲእካ ድቃስ ከምጽኡሌካ ዜኽእለ ነገራት ኣውትር።
እዙ ኣብ ሊዕሉ ተጠቒሱ ል ነገራት ድቃስ ከምጽኣሌካ
እንተይከኣሇ፣ ሕክምና ምውካስ ኣገዲሲ ኢዩ።

ኣቶ ዮሓንስ ድራር ብሶሻሌ ዎርክ ብማስተርስ ዱግሪ
(Masters in Social Work) ምሁር ኮይኑ፥ ኣብ ‚ሮያሌ
ኦታዋ ናይ ስነ-ኣእምሮ ሆስፒታሌ‛ ኣብ ከተማ ኦታዋ
ካብ ነዊሕ ዒመታት ዙሰርሕ ል ኤርትራዊ ዛጋ
ኢዩ። ንማኅበረ-ሰብና ብዚዕባ ሕማም ኣእምሮ ኣብ
ዜተፈሊሇዩ መጽሔታትን ጋዛጣታትን፣ ሰሚናራትን፣
ሬድዮን፣ ትምህርቱ ካፍሌ ል ኤርትራዊ ዛጋ
ኢዩ።
ብኢመይሌ: yohannes.drar@rohcg.on.ca
ወይ ከኣ ብስሌኪ 1-613-596-3040 ንሓገዜ ወይ ምኽሪ
ምርካቡ ይከኣሌ።
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Mice @ Work ማይስ ኣት ወርክ

ዜኾነ ናይ ኮምፒዩተር ጸገማት ብጽፉፍ
ኣገሌግልትን ብርትዒዊ ዋጋን ንምፍታሕ
ቅሩባት ኢና። ዯውለሌና፣ ወይ ምጹና።
ብኣገሌግልትና ከምትረውዩ ድማ ርግጸኛታት
ኢና።
ብዯሓን ምጹ።

Is your computer slow, has virus, or
other problems?
We can fix it. Call or walk-in.
No appointment necessary.
Satisfaction guaranteed!!!
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(....ካብ ገጽ 13 ዜቐጸሇ) ብጹዕ ገብረሚካኤሌ....

ንጉሥ ቴድሮስ ንሞት ክፈርዶም ምስ ወሰነ ንናይ
መወዲእታ ፍርዱ ፈተነ፦ ጨጉራፍ ዜሓዘ ኣርባዕተ
ሰባት ቀሪቡ ‚ብወርቂ ሮማ ተታሉሌካ ዱኻ ኣብ
ከምዙ ዜበሇ ጌጋ ዜወድቕካ‛ ቢለ ምስ ሓተቶም፦
ብፁዕ ገብረሚካኤሌ ከኣ ካብ’ቲ ኹለ ወርቂ ሓንቲ
ጽድቂ ትበሌጽ ቢልም መሇስለ።ሽዐ ንጉሥን
ኣቡንን ኩለ ፈተንኦም ከንቱ ምስ ኮነ፦ እታ
ዜተረፈት ዒይኑ እውን ትንቁር ቢልም በርባዕት
መኣዜን ኣርባዕተ ሰብ፦ ኩለ ሰውነቶም ክሳብ
ዙምሇጥ ባይታው’ን ብዯሞም ክሳብ ዜጥሌቂ
ብጭጉራፍን ብኩርማጅን ክሳብ ዜዯኽሙ
ገረፉዎም፣ ዒይኖም ኣንቁሮም ከም ሬሳ ኣሌዑልም፣
ኣብኡ ሞይቶም ይሓድሩ ብዜብሌ ግምት፦ ኣብ
ቤት ማእሰርቲ ዯርበዩዎም። ንጽባሒቱ እቶም
ሌኡኻት ሬሳ ከሌዕለ ኣብቲ ዜሓዯሩለ ምስ
ከድዎም፦ ሓንቲ ከም ይኮኑ ዒይኖም ብሩህ ኩለ
ሰብነቶም ጥዐይ ምስ ጸንሑዎም ገሪሙዎም፦
ተኣምራት ርኢና! እናበለ ተመሌሱ፤ ዲግማይ
ጊዮርጊስ ቢልም ከኣ ሰመዩዎም። ድኅሪ’ዙ ንጉሥ
ቴድሮስ ክፈትሖም ምስ ወሰነ ኣቡነ ሰሊማ
ተቓወሙ። ከም እንዯገና ኣብ ሓተታ ጉባኤ
ኣውረድዎም። ሃጼ ቴድሮስን ኣቡነ ሰሊማን ኣብ
ዜተረኽብለ እንዯገና ብዚዕባ እምነቶም ሓተትዎም
ከምቲ ቅደስ ዮሓንስ ብዚዕባ ክርስቶስ ምስ ተጠየቐ፦
ነቲ ንኽርስቶስ ዙርኢ ኩለ ዜተኣመኖ እምበር
ይከሓዶ ከምኡ’ውን ብፁዕ ገብረሚካኤሌ ብዚዕባ
ናይ ክርስቶስ ኣምሊኽነትን ሰብእነትን ምስ ተጠየቑ፦
እቱ ናይ እግዙኣብሔር ቃሌ ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ
ኣብ ማሕፀን ድንግሌ ማርያም ከምዜተጠንሰ
መስኪሮም። እቱ እንካብ ሇዒሇም ኣትኂዘ እንካብ
እግዙኣብሔር ኣብ ዙውሇድ ናይ ቅድስተ ሥሊሴ
ካሌኣይ ኣካሌ ብጊዛ እንካብ እግዜእትነ ማርያም
ከምዜተወሌዯ በዘ ምኽንያት እዙይ ከኣ ክሌተ
ሌዯት ከምሇዎ መስኪሮም። ስሇዙ ክርስቶስ፦
እንካብ እግዙኣብሔር ኣቦ ብምውሊደ ፍጹም ኣምሊኽ
እንከል፦ ካብ ድንግሌ ማርያም ብምውሊደ ከኣ
ፍጹም ሰብ ከምዜኾነ መስኪሮም። እዘ ክሌተ
ባሕርይ ግና ሽሕ እኳ ብኹነታቱ በበይኑ እንተኾነ
ብናይ ክርስቶስ ኣብ ናይ ክርስቶስ ኣምሊኻዊ ሓዯ
ኣካሌ ዜተኣሳሰረ ፣ ዜተተሓሓዜ፣ ዜተወሓሓዯ
ከምዜኾነ መስኪሮም። ብሰንኪ እዙ ሐቀይና
ምስክርነቶም እዙ ከኣ ሃጼ ቴድሮስ ንሞት ፈረዶም።
ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ጎንዯር ዜነበረ እንግሉዚዊ
ንንጉሥ ሇሚኑ ንግዜይኡ ካብ ቅትሇት ኣድሓኖም።
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እንተኾነ ግን ክሳብ እታ ኣምሊኽ ዜጽውዖም
መዒሌቲ፦ ኩለ ጊዛ ብሞቖሕ ተኣሲሮም ሇይትን
መዒሌትን ከየዕረፉ ምስቲ ድኹም ሰውነቶም፦ ነቲ
ብቐጻሉ ንሸዋን ወልን ትግራይን ዜሳግም ዜነበረ
ሰራዊት ንጉሥ ብኃይሉ ተገዱዶም ተኸቲልም
እናተጓዕዘ፦ ብዕሇት 22 ነሓሰ 1847 ዒ.ም.ግ.
ብብዕሌ ቅ. ጊዮርጊስ መዒሌቲ ብሰማዕትነት ናይ
ሇዒሇም ኣኽሉሌ ክቕበለ ንናይ’ዙ ዒሇም እዙ
ስቓይ ወዱኦም ንሇዒሇምነት ሓሇፉ።
ብ23 መስከረም 1919 ዒ.ም.ግ. ብርእሰ ሉቃነ ጳጳሳት
ፕዮስ 11 ናይ ሰማዕትነቶም መዒርግ ብፅዕና
ተኣወጀልም።
ብፁዕ ኣባ ገብረሚካኤሌ ብፅዕናኦም ካብ ዙእወጅ
እነሆ ሌዕሉ 95 ዒመት ኮይኑ፤ በዙ ልሚ ል ናይ
መዒርግ ቅድስና ኣገባብ ብቑሩብ ዒመታት ዙከኣሌ
ክነሱ፦ ናይ ብፁዕ ኣቦና ክሳብ ክንድ’ዙ ምድንጓዩ
ናትና ዚሕሉ እዩ’ሞ ክንተግሃለ ግቡእ እዩ።
ብኣማሌድነቶም ጸጋታት ክንረክብ ናብ
እግዙኣብሔር ቀጺሌና ክንጽሉ፣ ልሚውን እቲ
ዜበርተዕን ሰራም ዜኾነ ስዯት ሃይማኖት ስሇል፦
በብዕሇቱ ኣብ ቅርዒታት፣ ኣብያተ ሥራሕ፣ ኣብያተ
ትምህርቲ ንእምነትና ብብሩህ ግብራዊ ኣብነት
ክንምስክረሊ የድሉ።

ምንጪ ጽሑፍ፥ የብፁዕ ገብረሚካኤሌ ኣጭር
ሰማዕታዊ ገዯሌ (ኣማርኛ)፣ ማርያም ዯዒሪት፣
ጋዛጣ ብርሃን መበሌ 51 ዒመት ነሓሰ 1998. መበሌ
53 ዒመት 2000 ቁ. ሓዯን ክሌተን።
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ዒምዱ መንእሰያት Youth Page
ሓዯስቲ ሽማግሇታት ቤተክርስትያን
ንቤተክርስትያንና ንዜመጽእ ክሌተ ዒመታት
ከገሌግለ ብሕዜቢ ዜተመረጹ ሓዯስቲ ኣባሊት
ቤት ምኽሪ ሽማግሇታት፣ ሰንበት ግንቦት
(May) 10, 2015 ኣብ ዜተገብረ ሓጺር ስነ
ስርዒት: ሓሊፍነት ተቐቢልም ስራሖም ብወግዑ
ጀሚሮም።

ኣብቲ እዋን ኣባ መስቀሌ ኣባታዊ

ምኽርን ሇበዋን ኣመሓሊሉፎም ‚...እዝም
ከገሌግለኹም ዜመረጽኩምዎም ሽማግሇታት፣
ፍቓዯኛታት ብምዃኖም ክምስገኑ ይግባእ።
ኣብ ኩለ ስራሖም ምትሕብባርኩምን
ዯገፍኩምን ከይፍሇዮም ድማ ሓዯራ እብሌ፣
ድሕሪ ምባሌ፣ ነቶም ክሳብ ሕጂ ከገሌግለ

Congratulations Daniel Iyoban
Daniel Iyoban is a leading
youth group member in our
Eritrean Catholic Community
in Toronto.
He grew up in the Church, participated in various activities
and encouraged others to do
so. At this time he is member
of the Church Council.
Daniel graduated from University this year. We would like
to congratulate him on behalf
of the whole Geez Rite Kidanemhret Catholic Church, and wish him all the best in
his future.

ዜጸንሑ ሽማግሇታት ድማ ምስጋና ነቕርበልም
ኣልና።.....‛ ኢልም።

Here is what Daniel has to say in his own words.

ነዙ ኣገሌግልት ዜተመረጹ ድማ፣ ካብ ጸጋም
ናብ የማን፣ ወ/ት ከመት ባህሌቢ፣ ወ/ሮ ገዲም
ተስፋይ፣ ወ/ት ጸሃይ ኣስፍሃ፣ ኣቶ ቦኽረጽዮን
ቀሇታ፣ ኣቶ ግንቦት ተስፋሚካኤሌ፣ ኣቶ ዮሴፍ
ክፍለ፣ ኣቶ ዲንኤሌ ኢዮባን: ኣብ እዋን ስእሉ
ይተረኸበ ኣቶ ዲዊት ግርማይን ኢዮም።

I graduated in Business Management – Accounting Major School of Accounting and Finance, Ted Rogers
School of Business - Ryerson University.
The most challenging task was managing my time between courses, extra-curricular activities and a social life.
My advice to the young adults to ensure your success is
to set your own objectives, even further than education or
a paycheque, and continue your journey with that in
mind. Be conscious of your actions and avoid / at least
minimize any activities that deviate you from your path.
It’s not an easy task to know what you want at a young
age especially with the opinions of people and other distracts around; but your life will seem easier knowing the
direction your heading in.
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What to Do About Bullying and Cyber bullying
By: Bahlibi Tekle
Students get into trouble for simple
sive, aggressive or assertive
things they do without any intention
Use the following strategies:
of harming anyone else. But the rules
Stop: don’t respond
are very clear that no matter what the
Copy: make copies of the messages and pictures
situation is, you cannot touch or inBlock: remove the individual from your contact
timidate anyone knowingly or unlist, change your email address and/or userknowingly. The most common accuname
sations which occur often is bulling and Cyberbullying
Tell: a trusted adult and contact the police if the
which are explained below in detail. The following
cyberbullying appears to be criminal
points are given annually to my students at Cardinal
Carter Academy for the arts.
II. What to Do About the Bullying
Bullying is defined as a form of repeated, persistent, The best response to bullying behaviour is proactive
aggressive behaviour that is directed at an individual/s. and preventative
It is intended to cause (or should be known to cause)
 Choose your friends wisely
fear, distress and/or harm to another person/s body,
 Keep away from unsafe situations
feelings, self-esteem, or reputation. Bullying occurs in
 Be very careful when using the internet
a context where there is real or perceived power imbal Never spread rumours about someone
ance.
If you are being bullied (in person or on the net) or
A joke is a joke, when both parties find the experience
know someone who is – there is no reason to suffer
funny to an equal degree.
in silence. In fact, you absolutely should report
it. Do not feel embarrassed if you delay reporting
the bullying. It can escalate to a point that is harmI. Types of Bullying
ful to you or your friend(s).
Ignoring bullies is the best way to take away their
A. Physical Aggression:
 Pushing, kicking, hitting
power. Resist the urge to retaliate or respond.
 Stealing or defacing property
Save the online evidence from the bully.
 Demeaning or humiliating
Report the incident to a trusting adult.
 Use of weapons
Do not open questionable emails.
B. Verbal and Non-Verbal Aggression:
 Mocking, taunting, name calling, teasing, insulting, threats. These apply if there is intent to
hurt or harm you. For example, sometimes
friends tease as a friendly joke.
Mr. Bahlibi Tekle is Mathematics department
 If your friend doesn’t enjoy the friendly teasHead, at Cardinal Carter Academy for the arts
ing, you must respect their wishes.
and is a regular contributor in various educaC. Social/Relational Aggression:
tional articles. He can be reached at email:
 Gossiping, spreading rumours
bahlibitekle@hotmail.com
 Social rejection, setting someone up
D. Cyberbullying:
 Online bullying can be considered criminal if
you make someone fear for their safety
 To publish a “defamatory libel” – something
that is designed to insult a person or likely injure a person’s reputation or to spread hate
The situation is often made worse by responding to
the cyberbullying, whether that response is pas-
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መዯባት ቤተክርስትያን
ሓምሇ -ታሕሣሥ 2015

ብፍለይ እንተይተጠቒሱ ኩለ ዕሇታት ሰንበት ኢዩ።

ነሓሰ
7-21 ምህሇሊ ናይ ፍሌሰታ 6:30 ምሸት
22 ምስ ኣቡነ ኪዲነማርያም ነማሲይ
23 በዒሇ ፍሌሰታ
30 መበሌ 20 ዒመት በዒሌ ቁምስናና ካርዱናሌ
ቶማስ ኣብ ዜተረኽቡለ ክነብዕሌ ኢና።
መስከረም
6 ቅዲሴ ብእንግሉኛ፣ ጸልት ምእንቲ ተማሃሮ
7 በዒሌ ሰራሕተኛታት
12 ቀዲም በዒሌ ቅደስ ዮሓንስን ሓዱሽ ዒመት
ግዕዜን
13 ቅዲሴ ናይ ቅደስ ዮሓንስ
19 ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ይጅምር
26 በዒሌ ቅደስ መስቀሌ፣ ናብ ልንዶን ኦንታሪዮ
ጥቅምቲ
4 ቅዲሴ ብእንግሉኛ። ኣብ ጉዕዝ ስዯት ሂወቶም
ንዜሰኣኑ ኤርትራውያን ጸልት
12 መዒሌቲ ምስጋና
18 ንግዯት ናብ ማርያም ፋጢማ ባፎል
ሕዲር
15 ቅዲሴ ንመዒሌቲ ቁስቋም
ታሕሣሥ
12 ቤት ትምህርቲ ትግርኛ ንዕረፍቲ በዒሌ ሌዯት
ይዕጾ
25 ሌዯት ፈረንጂ
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ERITREAN CHAPLAINCY PLANNER
July—December 2015

Unless differently indicated all days are on Sundays

August
3 - Civic Holiday
7-21: Fasting & Mehlela 6:30
22 - evening with the Bishop
23 - Felseta - mass celebrated by Bishop Kidane
30.
September
6 - Mass for those beginning a new school year
7 - Labour Day
12 - Beginning of the new year
13 - Q. Yohannes/New Year mass
19 - Tigrinya school starts
26 - Meskel; London Ontario
October
4 - Mass in remembrance of those that lost their
lives on their journey emigrating from Eritrea
12 - Thanksgiving Day
18 - Fatima
November
15 - Qwsqwam Mass
December
12 - Last day of Tigrinya School (Christmas
Party)
25 - Christmas Day
26 - Boxing Day

