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መልእኽቲ በዓል ፍልሰታ
ቀዳሞት ወለድና ምስ ሰሓቱ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በቲ ዓቢ ሕያውነቱን ምሕረቱን፣ “...ካብ ጓል ጓልካ
ተወሊደ ከድሕነካ ኢየ”። ኢሉ ንኣቦና ኣዳም ኣተስፊዩዎ ነይሩ ኢዩ። እዋኑ ምስ በጽሐ ከኣ ከምቲ
ዘተስፈዎ፣ ንገብርኤል መልኣኽ ናብ ጓል ጓሉ ልኢኹ ድሕነት ኣበሰረልና። ማሕደር ወዱ ክትከውን ካብ
ጥንቲ መዲቡዎ ስለ ዝነበረ ከኣ፣ በዘይ ሓጢኣት ኣዳም ከም እትጥነስ ገበራ። ንእግዚኣብሔር ዘይከኣሎ
ነገር የለን። በዚ ምኽንያት’ዚ ከኣ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን፣ እኖና እመ ኣምላኽ፣ በዘይ ሓጢኣት ኣዳም
ከም ዝተጠንሰትን፣ ዝተወልደትን ትምህረና። ምኽንያቱ ከኣ፣ ኣደ ኣማኑኤል ክትከውን ስለ ዝነበራ፣
ሓጢኣት ኣዳም ኣይበጽሓን። እዚ ክብድ ዝበለ ትምህርቲ ኢዩ። ብሓጺር ጽሑፍ ዝበርህ ኣይኮነን።
እምነት ክውሰኾ የድሊ።
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ብስጋን ብነፍስን ንሰማይ ከም ዝዓረገ ወንጌል ይነግረና። ቅድስቲ እኖና’ውን
ብስጋን ብነፍስን ንሰማይ ከም ዝፈለሰት ቤተ ክርስትያን ትምህረና። እዚ ማለት ከኣ ንጽሕተ ንጹሓንን
ኣደ መድሓኒናን ብምዃና ካብቲ ናይ ወዳ ክብሪ ክትሳተፍ ስጋኣ ኣብ ምድሪ ከይተበላሸወ ብስጋን ብነፍስን
ንሰማይ ፈሊሳ ማለት ኢዩ።
“ፍልሰታ እትብል ቃል ካብ “ፈለሰ” እትብል ቃል ግዕዝ ዝመጸት ኢያ። ትርጉማ ከኣ “ካብ ሓደ ቦታ ናብ
ካልእ ቦታ ፈሊሳ” ማለት ኢዩ። በዚ ምኽንያት ከኣ ኢና ብሓይሊ ኣምላኽ ካብ ምድሪ ከም ዝፈለሰት
እንኣምን።
ቀዳሞት ክርስትያን ነዚ ትምህርቲ’ዚ ይቕበሉዎ ከምዝነበሩ ታሪኽ ክርስትና ይሕብር። ጎይታናን
መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ንሓዋርያቱ ኪምህሩ ስልጣን ስለ ዝሃቦም፣ ስርሖምን ትምህርቶምን ጌና
ይቕጽል ኣሎ። እቶም ምስ ሓዋርያት ዝነበሩን ደድሕሪኦም ዝመጹ ኣበውን ከም ዘመሓላለፉልና፣ ከኣ
ወኪል ቅዱስ ጴጥሮስ ዝኾነ ጳጳስ ናይ ሃይማኖት ኣገዳስነትን ኣድላይነትን ሓቅታት፣ ድሕሪ ጽዑቕ
መጽናዕትን ምምይያጥን ብዙሕ ጸሎትን፣ ነቲ ምእመናን ካብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ጀሚሮም
ዝተቐበሉዎን፣ ዝኣመኑሉን ትምህርቲ ሓቕነት፣ ብመልክዕ ዕላዊ ትምህርቲ (dogma) ናብ ምሉእ ዓለም
ኣመሓላለፉ።
እዚ ዝተኣወጀሉ ከኣ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፕዮስ መበል 12 ኣብ ዕለት 01/11/1950 ነበረ። ኣብ
ትምህርቲ ክርስቶስ ከም እተመሃርናዮ፣ “ቤተ ክርስትያን ዝኣዘዘቶ ኩሉ፣ ብጽኑዕ ልቢ እኣምን” ስለ
እንብል፣ ንፍልሰታ በዘይ ጥርጥር ንቕበሎ ማለት’ዩ።
ነዚ ምፍላሳ ከኣ ዓመት ዓመት ብፍልይ ዝበለ ክብሪ ነብዕሎን ንዝክሮን ኣሎና። ምስ ወዳ ከተማልደልና
ከኣ ኣብ ጊዜ ምህለላ ፍልሰታ ብዙሕ ንውድሳን ነኽብራን። ካብ ወዳ ከኣ ጸጋታት ክተፍስሰልና ንልምና።
እቲ ክብረታን ፍቕራን ግና፣ ኣብ ግዜ በዓል ፍልሰታ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምሉእ ዓመት ቀጻሊ ኪኸውን
የድሊ።
ኣብዘን ዝቕጽላ ሰሙናት ናብ በዓል ፍልሰታ ዘብጽሓና ጾም ክንጅምር ንቀራረብ ኣሎና። ስለዚ በቲ
ወጺኡ ዘሎ መደባት መሰረት፣ ኣብ ዝጠዓመና እዋናት ኣብ ጾምን ጸሎትን፣ ምህለላን ክንሳተፍ ቤተ
ክርስትያን ትዕድመና ኣላ እሞ፣ ነዚ ንምግባር ልብና ከፊትና ክንቅረብ እግዚኣብሔር ይሓግዘና።
በዚ ኣጋጣሚ ከኣ መጽሔት “ብርሃን ቶሮንቶ” ርሑስ በዓል ፍልሰታ ይግበረልና ብማለት ጽቡቕ ትምኒታ
ትገልጽ።
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ቀዋሚ መደባት ቤተክርስትያን
ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ
ቅዳሴ
ሰንበት ግዕዝ/ትግርኛ 12:00ቀትሪ
እንግሊዚኛ (ቀዳመይቲ ሰንበት ወርሒ)
ምሥጢረ ኑዛዜ Confession
ቀዳም (Sat) 5:30 - 6:30 ድ. ቀ.
ምሥጢረ ጥምቀት Baptism
ቀዳመይቲ ቀዳም ወርሒ
ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምኅባር የድሊ
መሰናደዊ ትምህርቲ ኣብ 3ይቲ ዓርቢ ናይ
ወርሒ።

ካህን; ኣባ መስቀል ኣቢብ
Chaplain: Fr. Meskel Abib
416-653-2847

ኣባላት ቤት ምኽሪ ሽማለታት
Pastoral Council:
ገዳም ዘርእሰናይ
Gedam Zeresenay
ከመት ባህልቢ
Kemet Bahlibi
ዮሴፍ ክፍሉ
Yosief Kiflu
በኽረ ቀለታ
Bokre Keleta
ጸሃይ ኣስፍሃ
Tsehay Asfaha
ዳንኤል ኢዮባን
Daniel Iyoban
ዳዊት ግርማይ
Dawit Ghirmay
ግንቦት ተስፋሚካኤል Genbot Tmichael

July 2015

መደባት ቤተክርስትያን

CHURCH CALANDAR
ነሓሰ (August) 2016

7 ጾመ ፍልሰታ ይጅምር
19 ደብረታቦር
21 ናይ ፍልሰታ ቅዳሴ ብድሮ በዓል
27
(ቀዳም) ናይ ምሉእ ምእመናን
ቤተክርስትያን መዘናግዒ መደብ (ፒክ ኒክ)
ናይ ጾመ ፍልሰታ ምህለላን ጸሎትን
ካብ ነሓሰ (August) 7-20, 2016
ካብ ሰኑይ ክሳብ ቀዳም
ኩሉ ጊዜ ምሸት ካብ ሰዓት 6:30

ምሥጢረ ተኽሊል (ቃል ኪዳን)
ቅድሚ ሓደ ዓመት ምሕባር የድሊ።
ፍሉይ ትምህርቲ ምውሳድ ግድን ኢዩ።
ምዝገባ ኣባልነት ኣብ ቤተክርስትያን
ምእመናን መርዓ: ጥምቀት ወይ ዝኾነ ካልእ
ኣገልግሎት ኪደልዩ ተመዝጊቦም ኪጸንሑ
ኣለዎም። ናይ ምዝገባ ቅጥዕታት ካብ ካህን
ወይ ካብ ሽማግለታት ቤተክርስትያን ኪርከብ
ይከኣል።

ሓምለ

ሰንበት ካብ ሰዓት 10:00 ንግሆ
ቅድሚ ቅዳሴ

“ብርሃን ቶሮንቶ” ኣብ ዓመት ኣርባዕተ ግዜ ትሕተም
ጥሪ፣ሚያዝያ፣ሓምለ፣ጥቅምቲ
Quarterly newsletter for Eritrean Catholic Chaplaincy in Toronto
January, April, July, October
ዋና ኣሰናዳዊ (Chief Editor)
ኣሮን ገብረሕይወት፥
Aaron Ghebrehiwet
ደረስቲ፣ Authors
ኣባ መስቀል ኣቢብ
Fr. Meskel Abib
ዘርኣይ ተኽለማርያም፥
Zeray Teklemariam
ዓንደማርያም ተስፋይ፥
Andemariam Tesfai
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ሕሜታ
ብዓንደማርያም ተስፋይ

ኣርባዕተ ሚእቲ ዓመት ቅድሚ
ልደት ክርስቶስ ዝነብር ዝነበረ፣
ሶክራተስ ዝሽሙ ውሩይ ግሪኻዊ
ፈላስፋ፣ ከምዚ ዝስዕብ ይብል
ነበረ።
ወዲ ሰብ ኪውለድ እንከሎ ክልተ
ሻንጣታት ሑዙ ይውለድ።
ክልቲኤን ከኣ ብሕሜታ ዝመልኣ ኢየን። ነታ ሓንቲ
ሻንጣ ኣብ ክሳዱ ኣንጠልጢሉ ኣብ ልዕሊ ኣፍ ልቡ
ይስከማ፣ ነታ ካልኣይትን ዝዓበየትን ከኣ ብድሕሪት ኣብ
ሕቖኡ የንጠልጥላ። እታ ብቕድሚት ዘላ ብናይ
ካልኦት ሰባት ጌጋታትን ሕጽረታትን ዝመልአት ኢያ።
እታ ብድሕሪት ዘላ ግና፣ ናይቲ ተሰኪምዋ ዘሎ ሰብ
ጌጋታትን፣ ሕጽረታትን፣ ክፍኣታትን ዝመልአት ኢያ።
እዚ ማለት ከኣ ነታ ናይ ቅድሚት ሻንጣ እንዳኸፈተ፣
ንካልኦት ሰባት ንኪሓሚ ቀሊልን ምቹእን ኢዩ። ነቲ
ናይ ባዕሉ ግን ብድሕሪት ስለ ዝተሸከሞ ኪርእዮ
ኣይጥዕሞን ኢዩ። ኪርእዮ’ውን ድልየት የብሉን።
ንለባም ኣምተሉ ንዓሻ ከኣ ደርጉሓሉ ከም ዝበሃል፣
ትርጉሙ ብሩህ ኢዩ።
ስለዚ ሕሜታ ማለት እንታይ ማለት ኢዩ? ብሓጺሩ “ኮነ
ኢልካ ስም ሰብ ምጽላም ማለት ኢዩ”። እዚ ማለት ከኣ
ሽም ጎረቤትካ፣ ዓርክኻ፣ መሓዛኻ፣ ኣብ ዕዳጋ ክብረትን
ተቐባልነትን ንከይረክብ “ካባይ ንላዕሊ ኣይረአ” ካብ
ዝብል ሰነፍ ኣተሓሳስባ ዝተላዕለ ሕማቕ ዝንባሌ ኢዩ።
“ጸላኢ ጸለሎ ቀባኢ” ዝብል ምስላ ኣቦታት ኣብሪሁ
ገሊጹዎ ኢዩ። መጽሓፍ ቅዱስ’ውን ኣብ ብዙሕ
ቦታታት ብዛዕባ ሕሜታ መሪር ተግሳጽን መቕጻዕትን
ከምዘለዎ ይሕብር።
ከም ሽጋራን ከም መስተን ከም ካልእ ሃሳዪ
ዝንባሌታትን፣ሕሜታ’ውን ጠንቃም ወልፊ ኢዩ።
ብድሕሪት ኮንካ ስጋ ሰብ ክትበልዕን ዓጽሚ ሰብ
ክትሰብርን ጥዑም ወልፊ ኢዩ። መጽሓፍ ቅዱስ’ውን
“ዘረባ ሓማዪ ከም ጥዑም ኩላሶ ኢዩ” ይብለና። ምሳሌ
18፣8። እንተኾነ ግን ብኣንጻሩ “ነቲ ንብጻዩ ብሕቡእ
ዝሓሚ ከጥፍኦ ኢየ” ከኣ ይብለና ዳዊት ኣብ
መዝ:101:5።
ነዚ ከቢድ ተግሳጻት እናፈለጠ ዝሓሚ ሰብከ እንታይ
ይብሃል? ሕጂ’ውን እንተኾነ መልሱ ኣብ ምሳሌ 10፣18
ንረኽቦ። “ጽልኡ ዝሓብእ ሓሳዊ ኢዩ፣ ሕሜታ
ዝዝርግሕ ከኣ ዓሻ ኢዩ”።
ሃናጺ ዘረባ እንተዘይብልካ ስቕ ምባል ይምረጽ።

ምኽንያቱ ዘረባ “ብሩር እንተኾይኑ፣ ስቕ ምባል ከኣ
ወርቂ ኢዩ” ተባሂሉ ስለ ዘሎ።
“ጻድቃን ጽቡቕ ነገር ምዝራብ ይፈልጡ፣ ክፉኣት ግና
ዚጎድእ ይዛረቡ”። ምሳሌ 10፣32 ። ብርቱዕ ፍቕሪ
ዝነበሮም መሓዙት ኣብ መወዳእታ ብርቱዕ ጽልኢ
ዘጓነፎም ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ቁጽሮም ውሑድ
ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍና’ውን ኣብዛ ሓጻር ህይወትና
ዝተዓዘብናዮ ነገራት ኣይሰኣንን።
“ምስ ብጻይካ ነገር እንተገበርካ ኣብ በይንኹም
ኣደቅሱዎ፣ ምስጢር ካልእ ግና ኣይትቕላዕ። ከምኡ
እንተገበርካ ግን ምስጢር ከም እተምሉቕ ካልእ ሰብ
ኪፈልጠካ ኢዩ። ስምካ ከኣ ኪኸፍእ ኢዩ”። ምሳሌ 25:9
።
ብሓጺሩ ሕሜታ ግናይ ዝኾነ መንሽሮ ነፍሲ ኢዩ።
ምኽንያቱ “ጠዋይ ሰብ ቆየቋ ይዝርግሕ፣ ሓማዪ ከኣ
ንእሙናት ፈተውቲ ይፈላልዮም”። ምሳሌ 16፣28 ።
እምበኣርከስ ከመይ ጌርና ኢና ካብዚ ክፉእ ወልፊ
ክንላቐቕ እንኽእል? ኣብ ጊዜ ሕሜታ ነዚ ዝስዕብ
ሓሳባት ኣብ ግምት እንተኣእቲና ብኸፊሉ ወይ ብምሉኡ
ካብዚ መንሽሮ ከገላግለና ይኽእል ይኸውን።
1. “እቲ እንሓምዮ ዘሎና ሰብ ምሳና ተቐሚጡ
ነይሩ እንተዝኸውን ምሓመናዮ ዶ? “ ኢልና
ንርእስና ንሕተት። መልሱ ብሩህ ኢዩ።
2. ሕሜታ ብእግዚኣብሔር ተቐባልነት ከምዘይብሉ
ምዝካር።
3. ሓማዪ ሰብ ብመጽሓፍ ቅዱስ ዓሻ ኢዩ ዝሕሰብ።
4. ኣብ ጊዜ ሕሜታ ንሓውና ብድሕሪት ብበሊሕ ኩናት
ንወግኦ ከምዘሎና ምሕሳብ።
5. ሕሜታ መርዛም መዓር ምዃኑ ምዝካር።
6. ሓማዪ ሰብ ንዑቕ ምዃኑ ምሕሳብ።
7. ውዒሉ ሓዲሩ እቲ መተሓመይትኻ ተመሊሱ
ምስቲ ዝሕመ ዘሎ ኮይኑ ኪሓምየካ ምዃኑን
ኣሕሊፉ ከም ዝህበካን ካብ ታሪኽ ምምሃር።
8. ነተን ናይ ሶክራተስ ክልተ ሽንጣታት ምዝካር።
9. “ጸላኢ ጸለሎ ቀባኢ” ዝብል ምስላ ዘይምርሳዕ።
10. “ከምቲ ሰባት ኪገብሩልኩም እትደልዩዎ ኩሉ፣
ንስኻትኩም’ውን ከምኡ ግበሩሎም” ማቴ.7:12
መደምደምታ
ከይተቃለስካ ኣብ ዓወት ከምዘይብጻሕ፣ እዚ ናይ ነፍሲ
መንሽሮ’ውን ነዊሕን ቀጻልን ቃልስን ጥንቃቐን ከድልዮ
ኢዩ። ብተወሳኺ’ውን ቅኑዕ ሕልናን፣ ቁርጺ ፍቓድን፣
ናይ ሕልና ምስትንታንን ጸሎትን ኣድለይቲ ረቛሒታት
ምዃኖም ኣይንረስዕ።

*

* *
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ንግደት ናብ ሜሪ ሌክ፡ 25 ሰነ 2016 መዓልቲ ፀሎትን ኣስተንትኖን
ብምኽንያት ዓመት ምሕረት ኢዮቤል ዝተዳለወ ሱባኤ
(ወ/ሮ ሓዳስ ሃይለሚካኤል)

መዓልቲ ፀሎትና ሰለስተ ነጥቢ ዝሓዘ ኢዩ ነይሩ፡
1ይ፦ ጊዜ፡ ውህበት ጸጋ እግዚኣብሔር ከምዝኾነ
2ይ፡- ኡነተይና ሰላም ንምርካብ፡ ምስ እግዚኣብሔር
ምትዕራቕ
3ይ፦ ኃይማኖት ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ጽልዋን፡
ዓብይ ተራን

1ይ፦ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ደቂ ሰብ፤

ኣቦና ኣዳም ምስ ሓጥአ፡ ቀጽዖ ድኣ እምበር ተስፋ
ኣይከልኦን፡ እሞ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ወልድ ኣምላኽ
ንቍጥዓ ኣምላኽ ኣዝሓሎ፣ ምሕረት ረኺቡልና ምስ
እግዚኣብሔር ኣተዓሪቑና። በዚ ድማ “ካብቲ ንዓለም
ኣባላሽይዋ ዘሎ ትምኒት ሥጋ ወጺእኩም ተማቐልቲ
መለኮታዊ ባህርዩ ኮንኩም ” (2 ጴጥሮስ ምዕ፡ 1፡4)
ተባሃልና።
እዚ
ተስፋ
እዚ
ድማ
ንኣመንቲ
እሥራኤላውያን ወይ ክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነስ
ንኣረማውያን ከይተረፈ ዝተዋህበ ተስፋ ኢዩ (ግሓ. 17፡
28 ርኤ)።
እግዚኣብሔር ይመስገን፡ ብሳላ ጸጋ እግዚኣብሔር ድሮ
ፍርቂ ጊዜ ናይ’ዚ ሓዲስ ዓመት በጺሕ። ብሳላ በረኸቱ
ድማ ነቲ ዝሓለፈን፡ ነቲ ዝመጽእን ኵነታት መንፈሳዊ
ሕይወትና ክንምርምርን ስጉምቲ ክንወስድን በዚ
መዓልቲ ተቐሪብና ንርከብ። ነቲ ልዑል ኣምላኽና
ምስጋናን ክብርን ኣምልኾን ይኹን። ኣሜን። ከምቲ
ዓመታዊ ገምጋም ኣብ ዝኾነ ሥራሕ ቦታ ዝግበር፡
ከም’ኡ’ውን
ንሰብኣውን
ምድራውን
ሕይወትና
ዝምልከት ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንመንፈሳዊ ሕይወትና እውን
ዝምልከት ገምጋም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር፡ ብቕኑዕ
ሕልና
መንፈሳዊ
ኣስተንትኖ
ክንገብር
ልብናን
እምነትናን ዝደፋፍኣና ኢዩ። ዘይሓስብ ኣይንገድ
ከምዚብሃል፡ ወትሩ መንፈሳዊ ኣስተንትኖ ክንገብር
ግድን ኢዩ። እዚ ከኣ ኣስተውዒልና ንምኻድ
ይሕግዘና። እቲ ንገዛእ ርእሱ ብሰብኣዊ ሓዳሩን
ብመንፈሳዊ ሕይወቱን ዘይጸባጸብ ከኣ ቀልጢፉ፣ ደንጉዩ
ኣብ ጌጋ ከይኣተወ ኣይተርፍን።
ክርስቶስ እውን መለኮታዊ ባህሪ ክንሱ፡ ኣድላይነት
ኣስተንትኖ ናይ መንፈሳዊ ሕይወትና ኣገዳሲ ከምዚኾነ
ንኽገልጸልና ኣብ ጽሙው ቦታ ከይዱ ኣብ ኣስተንትኖ
ይኣቱው ከምዝነበረ ቅዱሳት ወንጌላውያን ይሕብሩና።

ሎሚ እውን እንሆና በዚ መዓልቲ ማለት (ናይ ምሕረት
ዓመት፡ መዓልቲ ዕርቂ) ኣብ ሱባኤ ንኣቱ። ብሕጽር
ዝበለ መልክዕ ብናይ ዝሓለፈ ዓመት ሕይወትና
ክንምርምር፡ ክንግምግም ንርከብ ኣሎና።
ኣብ መጽሓፍ ዳኒኤል ከምዚይ ዝብል፡ (ምዕ፡ 5፡ 25 –
28) ብዛዕባ ንጉሥ ነብክደንጾር ይዛረብ። እዚ ንጉሥ
እዚ ካብ ፈርሓ እግዚኣብሔር ሪሒቑ፡ ብሃብቱን፡
ብሥልጣኑን፡ ፍልጠቱን፡ ሰኺሩን፡ ዓዊሩን፡ ነበረ። ንገዛእ
ርእሱ እውን ከምልኽዎ ደለየ። የምልኽዎ እውን ነብሩ።
ሓደ መዓልቲ ንዅሎም ሰበ ሥልጣኑን ኣገልገልቱን፡
ግብጃ ኣዚዙ ክበልዑን ክሰኽሩን እንከለዉ፡ እንሆ ኣብቲ
ኣዳራሽ ግብጃኦም፡ ብሃንደበት ከም መብረቕ ሓንቲ
ኢድ ተራእያ ኣብቲ መንደቕ ክትጽሕፍ እንከላ ረኣየ።
ሽዑ እቲ ንጉሥ ተጨነቐ፡ ኣንቀጥቀጠ። ኩሎም
ጠንቈልትን ፈላጣትን ናይ’ቲ ሃገር ነዚ ጽሑፍ
ከንብብዎ ተጸውዑ። እንተኾነ ሓደ እኳ ከንብቦ
ኣይከኣለን። ብኣጋጣሚ ግን ስም ዳኒኤል ተጠቕሰ፡
ተጸውዔ ከኣ።
(ናብ ገጽ 10 ይቕጽል....)
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ሕማም እስኪዞፈርንያ
(ብዮሃንስ ድራር)
ሕማም እስኪዚፈርይና ካብቶም
ቅንዲ ሕማማት ኣእምሮ ኢዩ።
እዚ ሕማም’ዚ ብሰንኪ ኣብ
ውሽጢ ሓንጎልና ዝርከቡ ስነ
ኬሚካላዊ ምዝንባላት ዚመጽእ
ሕማም ኣእምሮ ኢዩ። በዚ
ምኽንያት’ውን እቲ ሕማም ዘለዎ
ሰብ፣ ናይ ምሕሳብን፣ ናይ ስምዒትን፣ ዓቕምና
ይዘናበልን ይናወጽን። ዝተፈላለዩ ድምጺ፣ቃላት፣
ሓሳባት፣ ጠባያት የርኢ።
ብሓጺሩ እዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎ ሰብ፣ ብተራ
ኣዘራርባ ኣብ ጽላለ ወይ ዕብዳን ደረጃ ይበጽሕ።
ሕክምናውን ምኽራውን ፍወሳ ኣብ ግዜኡ
እንተዘይተጌሩ፣ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት
ወይ ገበን ከኸትል ይኽእል። ብዝያዳ’ውን በቲ
ዝኽተል ናይ ሃለዋት ምንዋጽ ባህሪያት ነፍሰ-ቅትለት
የኸትል።
መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ካብቶም ሕማም እስኪዞፈርያን
ዘለዎም ሰባት 10% (ዓሰርተ ሚእታዊት) ነፍሰ-ቅትለት
የካይዱ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር 1% ሓደ
ሚእታዊት ናይ ሕዝቢ ብሕማም እስኪዞፍረርያ ይሳቐ።
ንኣብነት ጸብጻብ ናይ ወድብ ሕቡራት ሃገራት ክፍሊ
ጥዕና (WHO) ከም ዝሕብሮ ኣብ ዓለምና 21 ሚልዮን
ሰባት በዚ ዓይነት ሕማም ኣእምሮ ይሳቐዩ። ካብዚ
ቁጽሪ’ዚ 12 ሚልዮን ደቂ ተባዕትዮ፣ 9 ሚልዮን ድማ
ደቂ ኣንስትዮ እዮም። ኣብ ኣሜሪካ ኣካባቢ 2.4
ሚልዮን፣ ኣብ ካናዳ 300,000 ሰባት በዚ ሓማም’ዚ
ይሳቐዩ።
እዚ ዓይነት ሕማም ኣእምሮ ኣብ ውሽጢ
ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን እውን
ብብዝሒ ይርኤ። ብዙሓት ኤርትራውያን በዚ ሕማም
ይስቐዩ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሃገርና ምስቲ ዘሎ
ድሩት ስነ-ኣእምሮኣዊ ዓይነት ሕክምና፣ ብዙሓት ኣብ
መንገዲ ዝነብሩ፣ ገለ እውን ብቤተሰቦምን ኣካባብን
ንምቁጽጻሮም ዓቕምን ሕክምናና ስለዝጎድሎም፣ ካልእ
ሓደጋን ሕማማትን ተወሲኹዎም ዝሞቱ ቁጽሮም
ውሑድ ኣይኮነን። ኣብ ወጻኢ ሃገር ብፍላይ ኣብ
ምዕራብ ዝርከብ ኤርትራዊ በዚ ሕማም ዝሳቐ፣ ቁጽሩ
እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ገለ’ውን ነቲ ዘሎ ዘመናዊ
ናይ ስነ-ኣእምሮ ሕክምና በዘይ ምጥቃም፣ በዚ ሕማም
ዝሳቐዩ፣ ብሰንኪ እዚ ሕማም ዘስዕቦ ነውጽን ጽላለን
ኣብ ልዕሊ ንብረትን ሰባትን ጉድኣት ዘስዓቡ ኣለዉ።
ኣብ ፈቐዶ መዕቆቢን (Shelter) መንገድን ዝነብሩን
ነፍሰ-ቅትለት ዝፍጽሙን’ውን ኣለዉ።

ሕማም እስኪዞፈርንያ ብምንታይ ይመጽእ?
ቅንዲ መበገሲ ሕማም እስኪዞፈርንያ ኣይፍለጥን ኢዩ።
ግን’ከ ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠት ሕክምና ስነ-ኣእምሮ
ነዞም ዝኽተሉ ምኽንያታት ይቕርቡ።
1. ብሰንኪ ተወርሶ (Genetic factors)
ሕማም እስኪዞፈርንያ ኣብ ሓደ ቤተሰብ ወይ
ስድራ ቤት ብሰንኪ ተወርሶ ኪመጽእ ይኽእል።
ንኣብነት ሓደ ወላዲ እስኪዞፈርንያ እንተድኣ
ሃልዩዎ፣ ዝውለዱ ቆልዑ በዚ ሕማም ኪጥቕዑ
10% ተኽእሎ ኣሎ። ግን’ከ ንከይጥቅዑ 90%
ዕድል ኣሎ። እቲ ሕማም ዘጥቅዖ ሰብ ጸቕጢ
ወይ ናይ ኣካባቢ ለውጢ ምስ ዝህልዎ እቲ
ሕማም ብቐሊሉ ይግንፍል።
2. ናይ ባዮ ኬሚካል ለውጥታት ኣብ ውሽጢ
ሓንጎል
ኣብ ውሽጢ ሓንጎልና ዝርከቡ ብፍላይ ናይ
ስምዒትና ዝቖጻጸሩ ኬሚካላት (ከም ኒዮ
ትራንስሚተርስ) ወይ ዶፓማይን (dopamine)
ሚዛኖም ኪልዕልን ኪውሕድን ከሎ ንሓሙሽተ
ሕዋሳትና ብፍላይ ንኣተሓሳስባና ስለዘናውጹ፣
እቲ ሕሙም ድምጺ፣ ነውጺ ዘፍርሕን
ዘሰንብድን
ስእልታት፣ ቅርጽታት ይርኢ።
3. እዝኪዞፈርንያ ዘለዎም ሰባት ናይ ሓንጎሎም
ቅርጺ ፍሉይ ክኸውን ይኽእል።
4. ኣብ ግዜ ጥንሲን ሕርስን ሽግራት ምስ ዝህሉ፣
ገለ ተማራመርቲ (scientists) ኣብ ግዜ ጥንሲ
ናይ ቆልዓ፣ ገለ ርኽሲ ወይ ሕማም ምስ ዝህሉ
ንሕማም እስኪዞፈርናይ ዘቓልዕ ተኽእሎ ኣሎ
ዝብል ገምጋም ኣለዎም።
5. ኣካባቢ ብኩልን ዘይጽሩይን ምስ ዝኽው ቦታን
ወርሕን ናይ ህጻን ምውላድን፣ ሓደ ካብቶም
ምኽንያት ኪኽውን ይኽእል።
6. ቀጻሊ ጸቕጢ ናይ መስተን ድራግን ወልፊ ነቲ
ሕማም ከገንፍሎ ይኽእል። ግን’ከ ንሕማም
እስኪዞፈርንያ ዘስዕብ ምኽንያት ወይ ጠንቂ
ኣይኮነን። እዝኪዞፈርናያ ዘለዎም ሰባት
ብብዝሒ ሽጋራ፣ ድራግ፣ መስተ ከዘውትሩ
ይርኣዩ። እዚ ጠባያት ካብ ሕክምናዊ
መድሓኒት ዘይምውሳድን ነቲ ዘለዎም ቃንዛን
ስምዒትን መንፈሳዊ ምርባሽን ንምቁጽጻር ከም
ዘዘውትርዎ ይፍለጥ። ግን’ከ ዝያዳ ናይ
ኣካላውን ኣእምራውን ሕማም’ዩ ዝውስኸሎም።
በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ሕሙማት ናይ
ሂወቶም ዕድመ ይሓጽር።
(ናብ ገጽ11 ይቕጽል)
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ማሕበር ደናግል ደቂ ቅድስቲ ሃና ኣብ ኤርትራ
እዚ ኣብ ኤርትራ ብስም ማሕበር ደናግል ደቂ ቅድስቲ ሃና ዝፍለጥ ትካል ቀንዲ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ
ካቴድራል ከተማ ኣስመራ ኢዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ድማ ኣገልግሎት ይህብ። ነዚ
በብዓይነቱ ብዙሕ ኣገልግሎት ዝህባ ድማ ሕይወተን ንኣገልግሎት እግዚኣብሔር ዝወፈያ ደናግል ኢየን።
ቅድሚ 130 ዓመታት፣ ማለት ካብ 1886 ዓ.ም.ፈ. ዝጀመረ ማሕበር ኮይኑ እዘን ደናግል፣ ኣብዚ
እዋን’ዚ ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ማለት ኣብ 6 (ሽዱሽተ ዞባታት) ኣገልግሎት ይህባ ኣለዋ።
ኣሓት ደናግል ደቂ ቅድስቲ ሃና፣ ኣብዘን ዝስዕባ ከባቢታት ወይ ቦታታት ሃገርና፣ ንህዝብና ሰፊሕን
መሰረታውን ኣግልግሎት ኣብ ምሃብ ይርከባ።
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ኣስመራ
ባጽዕ
ዓሰብ
ኣቦ-ዓሰብ
ዓዲ ቀይሕ
ኣቑርደት

7. ከረን
8. ባረንቱ
9. መንደፈራ
10. ኣኹሩር
11. ዓረዛ
12. ድግሳ

13. ዛግር
14. ተሰነይ
15. ዓዲ ተከለዛን
16. ተኾንዳዕ
17. ሰገነይቲ
18. ጸዓዘጋ

ደናግል ደቂ ቅድስቲ ሃና ኣብ ኤርትራ ዝህባኦ ሓዋርያውን ማሕበራውን ኣገልግሎታት እዚ ዝስዕብ ኢዩ፣
ተ. ቁ

ስም

ብዝሒ ማእከላት

ብዝሒ ተገልገልቲ ሰባት

1

ስነ መዕበያ ውፉይ ሕይወት

5

70

2

ትምህርቲ ምዕባለ ደቀንስትዮ

14

2,000

3

መዋዕለ ሕጻናት

27

4,000

4

ስልጠና ጽጉማት ደቀንስትዮ

5

1,000

5

ምእላይ ዘኽታማት

3

75

6

መደበር ጥዕና

5

ኣስታት 20,000

7

ሆስፒታል

1

ኣስታት 50,000

8

መባእታ ቤት ትምህርቲ

5

6,000

9

ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ

2

1,000

10

ሃዋርያዊ ስራሕ
(ምብጻሕ ስድራ ቤት)

18 ዓድታት

—————

(ናብ ገጽ12 ይቕጽል)
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ፊደላት ግዕዝ ብመንጽር ፊደላት ላቲን
(ብዘርኣይ ተኽለማርያም)
ዕላማ ናይዚ ግጥሚ እዚይ፦ ነቶም ብብዝሒ ቁጽሪ ፊደላት ግዕዝ (ትግርኛ) ዓቕሎም ዘጽብቡ ተመሃርቲ
ቋንቋ ትግርኛ ንምትብባዕን፦ ቋንቋ ትግርኛ ዘይከም ቋንቋ እንግሊዝ፣ሓንሳብ ብትግሃት እንተጽኒዕካዮም ብዘይ ጸገም
ክተንብብን ክትጽሕፍን ዘየጸግም ምዃኑ ንምዝኽኻርን ንምትብባዕን ዝተገጥመ ግጥሚ እዩ። እምበኣር እዞም ክልተ
ተዋሳእቲ ተመሃሮ ቋንቋ ትግርኛ ልዋምን ተስፋይን ቢልና ሰይምናዮም ዘለና ምስ ገለ ኣስማት ተመሃሮ ቋንቋ ትግርኛ
እንተተጋጠመ ናይ ኣጋጣሚ ነገር እምበር ብፍላጥ ከምዘይኮነ ክንሕብር ንፈቱ።

9

(.....ካብ ገጽ 8 ዝቐጸለ)
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(….ካብ ገጽ 5 ዝቐጸለ) ,,,ንግደት ናብ ሜሪ ሌክ
ዳኒኤል መንፈስ እግዚኣብሔር ዝሓደሮ ሰብ ኢዩ
ዝነበረ። ብመንፈስ እግዚኣብሔር ተገልጸሉ ነቲ ንጉሥ
እውን እቲ ጽሑፍ ኣንበበሉ።
እቲ ጽሑፍ ድማ “መኔ፡ ቴቀል፡ ኡፍራሲን” ይብል
ነበረ።
መኔ፦ ኣምላኽ ንመዓልቲ መንግስትኻ ጸብጺብወን፣
ቴቀል፦ ብሚዛን
ተመዚንካ
ቀሊልካ
(ፈዅስካ)
ተረኺብካ፣
ኡፍራሲን፦ መንግሥትኻ ተመቒላ ንሰብ ሜዶንን
ፋሩስን ተዋሂባ ኢያ፣ ኢሉ ተርጐመሉ።
በዚ መዓልቲ እዚ፡ ንሕናውን ነዚ ኢና ክንሓስብ ዘሎና።
ኣምላኽ ንመዓልቲ ዕድመናን ጸጋታቱን ይጽብጽቦ
ኢዩ። ይመዝኖ እውን ኢዩ። ሎሚ እውን ኣብ ቅድሚ
እግዚኣብሔር ኮይንና፡ ኣነ ንእግዚኣብሔር፡ መን እየ?
እግዚኣብሔር ኣብ ሕይወተይ እንታይ ቦታ ሒዙ
ይርከብ?” ቢልና ኣብ ሕልና መርመራ ክንኣትዉ
ይግባእ።

ብመጀመርያ ክንፈልጦ ዝግባእ ጊዜ ኢዩ። ጊዜ ናይ
እግዚኣብሔር ጸጋ ኢዩ። ንሱ ኢዩ መዓልትን ለይትን
ዝፈጠረ። ኣብ ልዕሊ እዚ ጸጋ’ዚ ንዓና ብመልኽዑን
ኣርኣያኡን
ኣብ
ህልውና
ኣምጺኡ፡
ብተግባርን
ኣተሓሳስባን’ውን ኣርኣያኡን መልክዑን ክንለብስ፡ ጸጋ
ኣብ ልዕሊ ጸጋ ይዕድለናን ይልግሰልናን።
ኣምላኽ ጸጋኡ ክልግሰልና እንከሎ፡ ከምቲ ኣብ
ወንጌል፣ ምቅሊት ወይ ርእስ ማል ሂቡ ከፍርይዎ
ዝሃቦም እሞ፡ ሓደ ካብኣቶም፡ ነቲ ዝተቐበሎ ርእሰ ማል፡
ክንዲ ዘፍርዮን ዝኸስበሉን ኣብ ምድሪ ዝቐበሮ፣ ነቲ
ንሱ ኣብ ሕይወትና ዝህበና ጸጋታት፡ ከኣ ኣብ መኽዘን
ወይ ኣብ ቆፎ ኣእቲና ክነቐምጦ ዘይኮነስ፡ እንታይ ደኣ
ክንጥቐመሉ፡ ክነፍርዮ፡ ክነዕብዮ፡ ብዝበለጸ ኣኻዕቢትና
ናብኡ ክንመልሶ ኢዩ። ነፍሲ ወከፍ ደቒቕ ኣብ

ሕይወትና ፍሬ ክትህብ ድሌት እግዚኣብሔር ኢዩ።
እንተኾነ ግን ንሕና ደቂ ሰብ ድኹማት ኢና ብባህሪና፡
ኣብ ክንዲ ሰናይ ነገር ነፍሪ፡ ኣምላኽ ዘይቅበሎን
ዘይደልዮን ዓይነት ሕይወት ብምኽታል ነቲ ጸጋ
ክነበላሽዎን ከንባኽኖን ንርከብ።
ቅዱስ ወንጌል “ኣነ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ፡ ከም

ብሓዲስ እንተዘይተወሊድኩም ኣብ መንግስተ ሰማይ
ክትኣትዉ ኣይትኸሉን ኢኹም ይብለና”። ነፍሲ ወከፍ
ደቒቕ
ናይ
ዕድሜና
እውን
ናብ
መንግስቲ
እግዚኣብሔር ከእትወና ዝኽእል ጸጋ ኢዩ። ሓወርያ
ቅዱስ ጳውሎስ
“ ነቲ ኣረጊት ሰብ ቀቢርኩም፡ ሓዲስ

ሰብ ልበሱ፡ ነቲ ኣረጊት ግን ቅበርዎ ” ይብለና።
ኣረጊት ክብል እንከሎ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ፡ ነቲ
ንሕልናናን ኣእምሮናን ኣዳኺሙ፡ ናብ ኣምላኽን፡ ናብ
መገዲ ኣምላኽ ከይንስጉም፡ እከይ ሓሳባት ይኹን፡
ሕማቕ ድሌት፡ ብቓል ይኹን ብግብሪ፡ ኣባና ዝሓደረ
ማለቱ ኢዩ። ሓዲስ ሰብ ዝበሎ ከኣ እቲ ሠናይ ሓሳባት፡
ግብሪ ኣብ እምነትን፡ ተስፋን፡ ፍቕርን ዝምስረት ሰብ፡
ብንጽሕና ጥምቀቱ ዝመላለስ፡ ብኣምላኽ ተወሊዱ፡
ብጸጋ ኣምላኽን ብመንፈስ ኣምላኽን ዝመላለስ ኢዩ።
እዚ ድማ እቲ ንጹሕ ልብሰ ጥምቀት ብንጽሕናኡ፡ ነቲ
ትእዛዝ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን፡ ፍቕሪ ሓድሓድን
ክነተግብር እንከሎና፡ ወትሩ ሓደስትን ንሕደስን፡
ብኣንጻሩ ክንመላለስ እንከሎና ግን ነርስሖን ነበላሽዎን
ኣሎና ማለት ኢዩ።

ብዛዕባ እዚ ኢና ድማ ሎሚ መዓልቲ ክነስተንትን
ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንርከብ ዘሎና። ስለዚ ነዚ ዝሓለፈ
ጊዜ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝኾነ፡ ብኸመይ ተጠቒምናሉ
ቢልና ክንሓትት ሕልናና ይግድደና። በቲ መደብን፡
ፍቓድን ፡ናይ እግዚኣብሔር ተጠቒምናሉ ዶ? ወይስ ከኣ
ኣባኺንናዮ ንርከብ። እቲ ዝተዋህበና፡ ማለት ጸጋ ጥዕና፡
ጸጋ ፍልጠት፡ ጸጋ ሥራሕ፡ ጸጋ ዉሉድ፡ ጸጋ ሕውነት፡
ጸጋ ፍቕሪ። እቲ ሓዘን፡ ድንገት፡ ሞት፡ ጽልኢ፡ ባእሲ፡
ከይተረፈ እውን ምኽንያት ቅድስናና፡ ምኽንያት
ዕብየትናን ብልጽግናናን ኪኸውን ይኽእል ኢዩሞ ካብኡ
ክንምሃር ክኢልናን በሲልናን ዶ?። ነዚ ኩሉ ብኸመይ
ተጠቒምናሉ። ከመይ እግዚኣብሔር ካብ ሕማቕ
ተመክሮ ሕይወትና እውን ሠናይና ክፈጥር ይኽእል
ስለዝኾነ።

(ናብ ገጽ 13 ይቕጽል...)
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(...ካብ ገጽ 6 ዝቐጸለ) ሕማም እስኪዞፈርናያ

ምልክታት እስኪዞፈርንያ እንታይ ኢዮም?
እስኪዞፈርንያ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ ምልክታት
ኣለዎ። ካብቶም ቅንዲ ምልክታት’ዚ ሕማም እቶም
ቀንዲ እዞም ዝስዕቡ ኢዮም።
 ካብ ሓቅን ክውንነትን ዝረሓቐ ሓሳብ
ምምንጫው፣ ንኣብነት ንሰባት ምጽላምን
ዘይገበርዎ ምውራይን። ንኣብነት፣ ሰባት
ይከታተሉኒ ኣለዉ፣ ኣነ ክእለትን ሓይልን
ኣሎኒ፣ ኩነታት ክቕይር እኽእል ኢየ፣
መራሒ ሃገር ኢየ፣ ምስ ኣምላኽ ይራኸብ
ኢየ፣....ወዘተ ዝብል ተርእዮ ክህቡ ይርኣዩ።
 ናይ ሓሳብ ምርባሽ ይህሉ። ዝኽነ ዘረባ
ተገራጫውን ክትርድኦ ዝጽግምን ይኸውን።
 ብዙሕ ድምጺ ከምዘሎ ይስምዖም፣ ኣብ ቅድሚ
ዓይኖም ዝተፈላለየ ነገራት ይርእዩ።
 ዝተፈላለየ ኣሉታውን ኣዎንታውን ንኻልእ
ዘይስምዖ ጭብጢ ዘይብሉ ድምጺ ይሰምዑ።
ንኣብነት ደርፊ፣ ትእዛዝ ...ወዘተ።
 ዘየሎ ሽታ፣ ድምጺ...ወዘተ ምስማዕ፣ ሕሉፍ
ዝኾነ ፍርሕን ራዕድን ስቅያትን የኸትለሎም።
ዘይእሩም ዘረባን ኣተሓሳስባን የኸትል። እቲ
ኩሉ ዚዛረብዎ ዘይንጹር ይኸውን። ንምርዳኦም
የጸግም። ብሓጺሩ ሓሙሽተ ሕዋሳቶም
ይናወጹ።

እስኪዞፈርንያ ዘለዎም ሰባት ዘርእይዎ ገለ ጠባያት

ቆልዓዊ ጠባያት
 ተደጋጋሚ ምንቅስቓስ ከም ርእስኻ ብቐጻሊ
ምንቅስቓስ፣
 ምስ ባህርያት ናይ ግዜ ዘይዝውተር ክዳን
ምኽዳን። ከም ንኣብነት ኣብ ግዜ ሙቐት ከም
ጁባ ምኽዳን፣ ኣብ ግዜ ቁሪ ድማ ረቂቕ ወይ
ሓጺር ምኽዳን።
 ኣብ ሓደ ቦታ ከም ጠጠው ኢልካ ንነዊሕ ግዜ
ንሰዓታት ምጽናሕ፣
 ናይ ምግብን ንሰውነትካ ምእላይን ከም
ሰውነትካ ምሕጻብ፣ስሩዕ መግቢ
ዘይምብላዕ፣...ወዘተ
 ካብ ሰባት ምግላልን ኣብ ጽምዋ ምንባርን። ካብ
ቤተሰብ ፈተውቲ፣ ማሕበራዊ ሂወትን ምግላል።
ስራሕ፣ ትምህርቲ ምቁራጽ...ወዘተ።
 ብፍላይ ንቤተሰቦም ቀረባ ስድራቤቶም
ይነጽግዎም። ሓሓሊፉ እውን ከም ጸላእቶም
ይገልጽዎም። እዚ ጠባይ ድማ ንስድራ ቤቶም
የሰንብዶም። ካብ ዘይምፍላጥ ከኣ እታ ስድራ
ቤት ኣብ ዘየድሊ ባእስን ጸርፍን ትኣቱ። ነቲ
ሕማም ካብ ዘይምርዳእ ድማ ከም ክፉእ ጠባይ
ስለዝውሰድ፣ ዘየድሊ መግለጺ ይወሃቦ።
 ሕማም እስኪዞፈርንያ ዘለዎ ሰብ ካብ ስራሕ
ብቐሊሉ ይግለል። ከምቲ ዓይነቱ ድማ ሰባት

ይከታተሉኒ ኣለዉ፣ ኩሉ መሳርሕተይ፣ ትካላት
መንግስቲ፣ ኣንጻረይ ውዲት ይገብሩ ኣለዉ፣ ዝብል
ደረቕ ሓሳባት የዘውትር። ብእዋኑ እንተዘይተፈወሰ
ድማ ንምቁጽጻሩ ከቢድ ይኸውን። እዚ ሕማም’ዚ
ብስንፍና ወይ ብትህኪት ዝመጽእ ኣይኮነን። ከም
ካልኦት ሕማማት ኣካላትና፣ ከም ሽኮር፣ ሰዓል፣
ልቢ... ወዘተ ኢዩ። ናይ ሓንጎል (ኣእምሮ) ሕማም
ኢዩ። ናይ ሓንጎል ሕማማት ብዙሓት ኢዮም።
ገለ ንምጥቃስ፣ ቅዛነት (depression): ሻቕሎት፣
ፍርሒ (phobia)....ወዘተ።

ፍወሳ እስኪዞፈርንያ

ክሳብ’ዚ ዘሎናዮ ግዜ ንሕማም እስኪዞፈርንያ ዘሕዊ
መድሃኒት ኣይተረኽበን። ግን’ከ ነዚ ሕማም ንምቁጽጻር
ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ዓይነት መድሃኒታት፣ ብናይ ስነኣእምሮ ኪኢላታት (psychiatrists) ዝወሃቡ ኣለዉ።
እዚ ሕማም ዘለዎን፣ ምሉእ ዝኾነ ሕክምናዊ ፍወሳ
ዝከታተልን ሰብ ግቡእ መዓልታዊ ስርሓቱ ኪከይድ
ይኽእል። ንኣብነት፣
 ጸረ-ዕብዳን ዝተፈላለዩ መድሃኒት ብሓኪም ዝእዘዙ
ምውሳድ፣
 እዚ ሕማም ዘለዎ ሰብ ዝነብረሉ ቤተሰብን ኣካባብን
ብዛዕባ እዚ ሕማም ግቡእ ትምህርትን ኣፍልጦን
ምሃብ፣
 ንመዓልታዊ ሂወት ዘዕብዩን ዘማዕብሉን መደባት
ምሕንጻጽ፣
 ናይ ስፖርት፣ ስራሓት፣ርጉእ ሂወት መደባት
ምግባር
 ወለዲ፣ ፈትውቲ፣ ማሕበረ-ሰብ፣ ኣካባቢ፣ ነዚ
ሕማም ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ብኽብሪ ምሓዝን፣
ምንባይን። ዘይእሩም ዘለፋታት ከም ጸርፊ፣ ጽሉል፣
ሕማቕ...ወዘተ ዘይምባል።
ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እስኪዞፈርንያ ብዙሕ ጽሑፋትን
መግለጽን ስለዘሎ፣ ምንባብን ምውካስን ኣድላይ ኢዩ።
ብዝያዳ ድማ ምስ ናይ ስነ-ኣእምሮ ፈላጣት
(ሳይኮሎጂስትን ሶሻል ዎርከርስን) ብምውካስ ነዚ ሕማም
ንምብዳሁን ምቁጽጻሩን ይከኣል።
ኩሉ ግዜ ለባም ምኽሪ ባህልና ኣይንረስዕ።
“ሓባእ ቁስሉ፣ ሓባእ ፈውሱ”
ኣቶ ዮሓንስ ድራር ብሶሻል ዎርክ ብማስተርስ ዲግሪ
(Masters in Social Work) ምሁር ኮይኑ፥ ኣብ “ሮያል ኦታዋ
ናይ ስነ-ኣእምሮ ሆስፒታል” ኣብ ከተማ ኦታዋ ካብ ነዊሕ
ዓመታት ዚሰርሕ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ኢዩ። ንማኅበረሰብና ብዛዕባ ሕማም ኣእምሮ ኣብ ዝተፈላለዩ መጽሔታን
ጋዜጣታትን፣ ሰሚናራትን፣ ሬድዮን፣ ትምህርቱ ዘካፍል
ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ኢዩ።
ብኢመይል: yohannes.drar@rohcg.on.ca ወይ ከኣ ብስልኪ
1-613-596-3040 ንሓገዝ ወይ ምኽሪ ምርካቡ ይከኣል።
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(ካብ ገጽ 7 ዝቐጸለ) ማሕበር ደናግል ....

ኣብ ቀረባ እዋን ኣስመራ ኬድና ነዘን ደናግል ኣብ ዝበጻሕናሉ እዋን፣ በቲ ዝህባኦ ኣገልግሎት ተመሲጥናን
ተወፋይነተን ኣድኒቕናን። ኣብ ዛግርን ጸዓዘጋ ድማ ብኣካል ተረኺብና ዝህበኦ ኣገልግሎት ተመልኪትና። ኣብ ዛግር
ናይ መወለዳን ክሊኒክ ኣብ ጸዓዘጋ ድማ ናይ ደቀ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ማእለማን ሪካሞ ናይ አድ ስራሕን ካብቲ
ኣዝዩ ዘደነቐና ስራሓት ኢዩ። ኣብ ኣስመራ እውን ኣብ ባርጅማ ዝርከባ በዘን ደናግል ደቂ ቅድስቲ ሃና ዝመሓደር፣
መእለይ ዘኽታማት ቆልዑት ብሉጽ ኣገልግሎት ክወሃብ ተመልኪትና።
ንደናግል ደቂ ቅድስቲ ሃና ክትሕግዝን ነጻ ኣገልግሎት (volunteer) ክትህብን ኢላ ካብ ቶሮንቶ ዝኸደት መንእሰይ
ሳሌም ኣሮን ድማ ሓንቲ ኣብነት ኮይና። ኣብ ግዜ ኣገልግሎታ ድማ ንዘኽታማት ህጻናት ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ
ምምሃር ሓጊዛ። ሓላፊት ናይቲ ማእከል ሲስተር ኣብርሄት ከኣ፣ “... ቅድሚ ሎሚ ብዙሓት መንእሰያትን ዓበይትን
ካብ ወጻኢ ከገልግሉ ይመጹና ኢዮም። ሳሌም ግን ናይ መጀመርታ ኤርትራዊት ኢያ።....” ብምባል ኣድናቖተን
ኣብ ርእሲ ምግላጸን፣ እዚ ንካልኦት መንእሰያት ኣብነት ከምዝኸውንን ንመጻኢ ካልኦት መንእሰያት ድማ ከምዚ
ዝበለ ቅዱስ ኣገልግሎት ክፍጽሙ ዘለወን ተስፋ ገሊጸን።
መንእሰይ ሳሌም ብዛዕባ ዝፈጸመቶ ኣገልግሎት ኣብ
ዓምዲ መንእሰያት ተመልከቱ።
እዘን ደናግል ደቂ ቅድስቲ ሃና፣
ብዙሕ ሓገዝ ዘድልየንን እቲ
ዝረኽባኦ ዝርካቡ ሓገዛት ከኣ ኣብ
ግቡእ
መዓላ
ከምዘውዕለኦን
ብዓይንና ተመልኪትና። ወለዲ
ዘይብለን ዘኽታማት ቆልዑት፣ ስነ
ምግባር
ክመሃራን
ህይወተን
ክመርሓሉ
ዝኽእላ
ትምህርቲ
ክቐስማን፣ ነፍሰ ጾራት ዘድልየን
ክንክን ክረኽባን ብግቡእ ኣገባብ
ክሓርሳን፣
ኣዴታት
ህይወተን
ዝመርሓሉ ዝተፈላለየ ሞያታት
ክጥርያ
ተዓዚብና።
ካብዚ
ዝበልጽ ቅዱስ ስራሕ እንታይ
ኣሎ?
ከም
ዝፍለጥ
ምእመናን
ቤተክርስትያና፣ ኣብ ግዜ ጾመ
ኣርብዓ፣ ዓመት ዓመት፣ ገንዘብ
ብምእካብ በዘን ደናግል ደቂ
ቅድስቲ ሃና ንዝመሓደራን ኣብ
ኣቑርደትን ኣቦ ዓሰብን ንዝርከባን
መዋዕለ ሕጻናት ይልእኽ። ሎም ዘመን’ውን $2,700 (ክልተ ሽሕን ሽውዓተ ሚእትን) ዶላር ኣሜሪካ ተላኢኹለን።
ነዚ ብዝምልከት ዝተላእከ ጸብጻብን ናይ ምስጋና ደብዳቤታትን፣ ኣብ ዝቕጽል ሕታም መጽሔትና ክነቕርቦ ኢና።
ኣብ ኤርትራ ናይ ማሕበር ደቂ ቅድስቲ ሃና ሓላፊት ሲስተር ኣብርሀት ሰሎሞን፣ እዚ ዓመት ዓመት ካብ
ቤተክርስትያና ዝለኣኸለን ገንዘብ ኣዝዩ ከምዝሕግዝ ብምምልካት ዘለወን ኣድናቖትን ምስጋናን ኣቕሪበን።
ቀጺለን ድማ “... ምእመናን ቤተክርስትያን ኪዳነ ምሕረት ቶሮንቶ ስድራና ኢኹም። ዝኾነ ሰብ ካባኻትኩም
ንኣስመራ እንተመጺኡ ክበጽሓና ንደሊ። ሰላም በሉና።....” ብምባል ለበዋኤን ኣመሓላሊፈን ኣለዋ።
በዚ ኣጋጣሚ ድማ ኣብ ግዜ ምብጻሕና ንዝተገብረልና ኣቀባብላ ንሲስተር ኣብርሀት ምስ ደቂ ማሕበረን፣ ብስም
ኩላቶም ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምሕረት ቶሮንቶ ምስጋናና ነቕርበለን ኣሎና።

*

*

*
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(….ካብ ገጽ 10 ዝቐጸለ) ,,,ንግደት ናብ ሜሪ ሌክ

2ይ፦እውነተይና

ሰላም
እግዚኣብሔር ምትዕራቕ።

ንምርካብ፤

ምስ

ፍቑራትን ክቡራትን ናይ እግዚኣብሔር ሥድራ ቤት፡
በዚ ሎሚ መዓልቲ ቤተ ክርስትያን ተዘኻኽረና እንተሎ
እዚ ዝስዕብ ኢዩ። ንሱ ድማ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ፡
ሰዓት፡ ደቒቕ፤ ወይ’ውን ዓመት ወይ ወርሒ፡ ጊዜ
ምስግጋር፡ ጊዜ ትንሳኤ፡ ጊዜ ዓወት፡ ጊዜ ህላዌ፡ ጊዜ
ግልጸት፡ ጊዜ ተሓድሶ ወይ ለውጢ ቢላ ትጽውዖ። ካብ
ምንታይ? ካብ ባርነት ናብ ሓርነት፡ ካብ ጸልማት ናብ
ብርሃን፡ ካብ ውድቀት ናብ ዓወት፡ ካብ ክስረት ናብ
መኽሰብ ካብ ሓጢኣት ናብ ጽድቂ፡ ካብ ኣረጊት ናብ
ሓዲስ ሕይወት፡ በቲ ሕያው ኣምላኽ ደም ወዱ ጐይታና
ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝገዝኣና ስለዝዓደገና። በዚ መዓልቲ
ኣስተትኖና እምበኣር ትህበና ኃላፍነት እንተሎ፡ እዚ
ዝስዕብ ይኸውን፡ ናይ ዓወት ሽግ ዓቲርና፡ ብርሃን ሓቂ
ለቢስና፡ ተስፋ ተወንዚፍና ኡነተይና ምስክርነት ክንህብ፡
ብእምነት ንኽንጸንዕ ተነቓቕሓናን ተተባብዓናን።
ፍቑራት ህዝበ ክርስትያን፡ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ
ምርኩስ ብምግባር እኖና ቤተ ክርስትያን ዓዋዲ
መልእኽቲ፡ 2014 ዓመት እምነት፡ 2015 ዓመት
ሥድራቤት፡ 2016 ድማ ናይ ምሕረት ዓመት ብፍሉይ
መገዲ ክነስተንትን ትዕድመና፡
እዚ በረኸት ብእኖና
ቤተ ክርስትያን ኣቢሉ እግዚኣብሔር ዝሃበና ዓብይ
ህያብ ኢዩ።፡
ብቀዳምነት እምበኣር በዚ ሎሚ መዓልቲ ጸሎትናን፡
ኣብዚ ድሮ ኣፋሪቕናዮ ዘሎና ዓመተ ምሕረትን፡ ዓመተ
ዕርቅን ክንገብሮ ዘሎና ልመናን ኣስተንትኖን፡ ቅዱስ
ጳውሎስ ንእውነተይና ተሓድሶን ዕርቅን
ኣመልኪቱ
ዝብሎ ንዘክር፤ ሓደ’ኳ ብክርስቶስ እንተ’ልዩ፤ ንሱ
ሓድሽ ፍጥረት እዩ። እቲ ብሉይ ሓሊፉ፤ እንሆ
ኲሉ ሓድሽ ኮይኑ እዩ፡ እዚ ኩሉ’ውን ካብቲ ባዕሉ
ብክርስቶስ ገይሩ ዝተዓረቐና፤ ህያው እግዚኣብሔር
ኣምላኽ፡
ንርእስና
ኡነተይና
ሠላም
ረኺብና፡
ንካልኦትውን
ምስኡ
ክነተዓርቕ፡
መዚ
ዝሃበና
እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ። እወ ኣምላኽ ንዓለም ምስ
ርእሱ ኺዓርቃ ኸሎ ብኽርስቶስ ገይሩ እዩ። በደሎም
ኣይሓዘሎምን። ንኣና ከኣ መልእኽቲ ዕርቂ ሃበና። ስለዚ
ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደራት ኢና፤ ኣምላኽ ከኣ
ሎሚ ብኣና ገይሩ መልእኽቲ ዕርቂ ይዕድም ኣሎ።
ብዓቢኡ ድማ እታ ምስሌነ ክርስቶስ ዝኾነት እኖና
ቤተክርስትያን አብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ተዓረቑ
እናበለት በዚ ሎሚ መዓልቲ ትልምነና አላ። “ንሕና
ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ጽድቂ ምእንቲ ክንከውን፡ ኣምላኽ
ነቲ ኃጢአት ዘይፈልጥ አብ ክንዳና ኃጢኣተኛ ገበሮ”፤
(2
ቆሮ
5፡
17-21)
ምእንቲ’ዚ
እኖና
ቤተ
ክርስትያን’ውን ሎሚ ምስ
ኣምላኽኩም ተዓረቑ፣
ብእምነትኩም ጽንዑ፣ ብፍቕሪ ሕበሩ፣ እንዳበለት ብስም
ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትልምነና
አላ።
“ንጸጋ

ኣምላኽ ንኸንቱ ከይትቕበሉ ንምዕደኩም ኣሎና።
ብምችእቲ ሰዓት ሰማዕኩኻ፤ ብመዓልቲ ምድኃን
ረዳእኩኻ”
ከም ዚብሎ፣ እንሆ እታ ምችእቲ ሰዓት
ሕጂ ኢያ፤ እንሆ እታ መዓልቲ ምድኃን ሕጂ እያ። (2
ቆሮ 6፡ 1-2) እናበለት ተዘኻኽረና፡ እሞ ኣሕዋተይ
ንጠቐመሉ።

ምስ እግዚአብሔር ዝተዓርቀ ሰብ፡ ምስ ርእሱን ምስ
ካልኦትን ኪዕረቕ ኣየጸግሞን እዩ። ምስ ኣምላኽና ቅኑዕ
ርክብ እንተዘይብልና ኢና ምስ ርእስናን ምስ ሰብን
እንብኣስ። እዚ ከኣ እውነተይና ሰላምን ቅሳነትን ካብ
እግዚአብሔር ጥራሕ’ዩ ዝመጽእ ማለት እዩ። ብዘይ
እግዚኣብሔር ዝርከብ ምዕባለ፣ ወይ ሃብቲ፡ ፍልጠት፣
ኩሉ በራሲ እዩ። ወትሩ ምስ ሕልናና
እንተተጸባጸብናን፡ ናብ እግዚኣብሔር እንተቐረብና እዩ
ዝሕሸና። ስለዚ መጀመርያ ምስ ፈጣሪና ንተዓረቐ።
ብዝኾነ ይኹን መገዲ ምስ ኣምላኽና ተባኢስና
እንተሎና፡ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣቦና ወትሩ
ኢዱ ዘርጊሑ ስለዝቕበለና፡ ብትሕትናን ብንስሓን ናብኡ
ንመለስ። ዓመት መጸ ልብና ኣትሪርና አብቲ ሕማቕ
ኣመልናን ልማድናን ኣይነንገርግር። አብዚ ተዋሂቡና
ዘሎ ዕድል ብቕኑዕ ሕልና ምስ ርእስናን ምስ ብጻይናን
ንተዓረቕ። ካብ ጽልእን ቅርንሕንትን፡ ካብ ብልሽውናን
ሓሶትን፣ ካብ ሓሜትን ሻራን፣ ካብ ጭካነን ዓመጽን
ንርሓቕ። እግዚአብሔር ከኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍናን፡
ሥድራ ቤትናን፡ ሃገርናን ሓቀይና ሰላምን ቅሳነትን
ከፍስስ እዩ። እግዚአብሔርሲ “ቅንዕና ክንገብር፡ምሕረት
ከኣ ክንፈቱ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ’ውን ብትሕትና
ኽንነብር እንተዘይኮይኑ፣ ኻባና ዚደልዮ ሓንቲ እኳ
የልቦን” (ሚክ 6፡8)።
(ናብ ገጽ 15 ይቕጽል....)
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መመረቕታ ተማሃሮ ናይ መጀመርያ
ቅዱስ ቁርባን
CONGRATULATIONS ON YOUR
FIRST HOLY COMMUNION
ኣብ ቤተክርስትያና ንዝርከቡ ህጻናት ክወሃብ ዝጸንሐ
ናይ መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን ትምህርቲ ዝወድኡ
ተማሃሮ ብሰንበት ግንቦት 15, 2016 ተመሪቖም።
እዚ ንሓያለ ዓመታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ትምህርቲ
ቅዱስ ቁርባን ምቕጻሉ ኣዝዩ ዝነኣድን ሓደ ስጉምቲ
ንቕድሚት ስለዝኾነን ሽማግለታት ቤተክርስትያንን
ወለድን፣ መማህራንን ክምስገኑ ይግባእ።

ሓምለ

July 2015

ዓመታዊ ክብረ በዓል ማሕበር ቅዱስ
ያዕቆብ
ማሕበር ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ ኣብ ቶሮንቶ፣ ብዝሓለፈ
ሓምለ 10, 2016 ዓመታዊ በዓሉ ኣኽቢሩ ውዒሉ።
እዚ ብስርዓተ ቅዳሴ ዝጀመረ በዓል ቁጽሩ ክሳብ 200
ዝበጽሕ ሕዝቢ ዝተሳተፎ ክኸውን እንከሎ፣ ካብ ሃገርና
ኤርትራ ዝመጹ ኣባ ፍስሃጽዮን ዓንደማርያምን ካብ
ዓዲ እንግሊዝ ዝመጹ ኣባ ኤፍሬም ዓንዶምን ድማ
ኣብቲ በዓል ሓቢሮምና ውዒሎም። ኣባ መስቀል ድማ
ብስም ኩሉ ምእመን ኣመስጊኖሞም።
ኣባ ፍስሃጽዮን ኣብቲ በዓል ኣዝዩ መሳጥን መሃርን
ስብከት ኣስሚዖሙና።
ድሕሪ ቅዳሴ ከኣ ንምእመናን ዝተዳለወ ናይ ምሳሕ
እንግዶት ቀሪቡ። ብድሕሪኡ ድማ ብዛዕባ ቅዱስ
ኣቦና ያዕቆብ ዝተፈላለየ ሕቶታት ቀሪቡ። ኣባ
ፍስሃጽዮን ከኣ ኣዕጋቢ መልስን መብርህን ኣስተምህሮን
ሂቦሙሉ።
ኣብ መወዳእታ እቲ በዓል ብባህላዊ ቡንን፣ ጸወታን
መዛሙርን ብጽቡቕ ተዛዚሙ።

ብዘይካ’ዚ እቶም ነጻ ግዜኦም ኣወፍዮም ንነዊሕ
ኣዋርሕ ኣብ ምምሃር ዝተዋፈሩ መንእሰያት
ቤተክርስትያና ዓቢ ምስጋና ይግበኦም።
ንኹሎም ተማህሮን ወለድን ድማ እንቋዕ ሓጎሰኩም
ንብል።
በዚ ኣጋጣሚ፣ ንዝመጽእ ዓመት ዝወሃብ ትምህርቲ
ካብ ሕጂ ዘድሊ መጽሓፍትን፣ ንመምሃሪ ዘድሊ
ነገራትን፣ ዝምህሩ ብቕዓትን ፍልጠትን ዘለዎም
ሰባትን ኣብ ምቕራብ ምድላዋት እንተዝግበረሉ፣
ዝበለጸ ውጽኢትን ጥርናፈን ክህልዎ ይኽእል ዝብል
እምነት ኣሎና።
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(….ካብ ገጽ 13 ዝቐጸለ) ,,,ንግደት ናብ ሜሪ ሌክ

3ይ፦እምነት ወይ ኃይማኖት፡ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ
ጽልዋን፡ዓብይ ተራን፤
እቲ ሣልሳይ ብዛዕባ እምነት ወይ ኃይማኖትና ዘሎና
ጽንዓትን፡ ወይ ድማ ድኻምነት ብፍላይ እኳ ንዓና
ምእመናን
ነፍስወከፍና
ብደቂቅ
ክንምርምርን
ክነስተንትንን ቤተ ክርስትያን ትደፋፍኣና። እምነት ነቲ
ብተስፋ እንጽበዮ ነገር ከመንረኽቦ ዜረጋግጽ፡ ነቲ
ዘይርአ ነገር ከኣ ከምዘሎ ዜረድእ እዩ። ነቶም ናይ
ቀደም ሰብውን ብእምነቶም እዩ ዝተመስከረሎም። ኹሉ
ዓለማት ብቓል ኣምላኽ ከምዝተፈጥረ፡ እቲ ዝርአ ድማ
ካብ
ዘይርአ
ኸምዝተፈጥረ
ብእምነት
ኢና
እነስተውዕሎ። (መልእኽቲ ዕብራውያን፡ ምዕ፡ 11፡ 1 -3)
በዙይ መሰረት እምበኣር፡ ሃይማኖት
ንሓደ
ሕዝቢ
ወይውን ውልቀሰብ ኅሊናኡን መብራህቱን ኮይኑ
ከገልግል ኣለዎ፡ ኅሊና ክብሃል ከሎ ዝኾነ ይኹን
ውልቀሰብ ፡ ሕብረተሰብ
ወይ ሕዝቢ ብመንገዲ
እውነተይና ነጻነትን
ሓድነትን፡
ብመንገዲ
ፍትሕን
ርትዕን፤ብመንገዲ አኽብሮት ሰብኣዊ መሰልን ምእንቲ
ኪጓዓዝን ክምራሕን እተዘኻኽር ድምጺ ማለት ኢዩ።
(መዝገበ
ሃይማኖት
ትምህርቲ
ካቶሊካዊት
ቤተ
ክርስትያን)
እምበኣርከስ ቤተ ክርስትያን በዚ ሎሚ
መዓልቲ ንዓና ምእመናን ዝሃበትና መዚ ወይ ሓላፍነት
እንተሎ፡
አብ
ኲሉ
ጒዕዞ
ሕይወትና እንገብሮ
ምንቅስቃስ፡ብኹሉ መዳያቱ ኩሉ ጊዜ ክመሓየሽ
ይግብኦ ትብል፡ እዙይ ድማ አብ ሓቂ ዝተመስረተን
አብ ፍትሒ ዝተሓንጸን፡ ፍቕሪ ዝለበሰን ክኸውን አለዎ፤
አብ ናጽነት ከኣ ምሕረት ዝሓዘለ ሰብኣዊ
ፍርዲ
ክህልዎ ይግባእ። እዚ ነገራት’ዚ አብ ዕላምኡ ክበጽሕ
እንተደኣ ኮይኑ ብዓንደርእሱ ኣተሓሳስባና ክምሓየሽን
ክልወጥን ይግብኦ። እናበለት ወትሩ ጊዜ ትምህረናን
ተነቓቕሓናን ተነጽረልናን። ኢሳይያስ ነቢይ ንዚብሎ
ኣብ ስብከት ዮሓንስ መጥምቕ’ውን ዝተጋህደ “ናይ
ሓደ አብ ምድረበዳ ዚእውጅ ድምጺ፤ ‘ጐደና
እግዚኣብሔር
ጽረጉ።
መንገድታቱ’ውን
ኣቕንዑ።
ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል፤ እምባን ኲርባን ኩሉ
ትሕት ይበል፤ ጥውይዋይ ዝኾነ ኲሉ ትኽ ይበል፤
ድንጉር
ይተኻኸል፤
ሥጋ ዝለበሰ
ዅሉ
ኸኣ
ምድኃን ኣምላኽ ክርኢ እዩ” (ሉቃ.3፡ 4-11 ፤ ኢሳ. 40፡
3-5)
እናበለት እኖና
ቤተክርስትያን ቀጻሊ ድምጻ
ከተስምዕ ብክርስቶስ መሥራቲኣ ትእዛዝ ከምዝተቐበለት፡
በዚ ሎሚ መዓልቲ ድማ ንዓና ንደቃ “እቲ
ዘለዎ
ንዘይብሉ ይምቀሎ፤ ካብቲ ዝተኣዘዘልኩም
ሕልፊ
ኣይትውሰዱ፤ ንሓደ እኳ ኣይትግፍዑ፤ ብሓሶትውን
ኣይትኽሰሱ …፤ (ሉቃ. 3፡ 11-14) ክትብል ቅኑዕ ናይ
ኅሊና መምርሒ ትህበናን፡ መንገዲ ድኅነት ትሕብረናን
አላ።
ከምዚ ዝኣመሰለ ዘነቓቕሕን ዘብርህን ኣራሚ ድምጺ
ዘይስመዓሉ ኅብረተሰብ ወይ ሕዝቢ፤ ንጹር ራእይ
ኪህልዎ
ኣይክእልን እዩ።
ሃይማኖት እንክደክም፡
ኅሊና ሕዝቢ እውን ይደናገር እዩ። ሽዑ ብቐሊሉ

ንግጉይ ቅኑዕ፣ ንሕማቕ
ጽቡቕ፣ ዝብል ዝንቡዕ
አረኣእያ ወይ ስነሓሳብ (ኣይደልጂ) ይምዕብል። በቲ
ካልእ ወገን ከኣ ሃይማኖት’ውን መገዱ ስሒቱ፡ መሳርሒ
ካልእ ዕላማታት ኮይኑ እንተተረኽበ ካብ እውነተይና
ኣገልግሎቱ ርሒቑ ይርከብ ማለት ኢዩ።
ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ’ውን ክልተ ዓይነት ነብያት
ከምዝነበሩ የመልክተልና። እቶም ሓሰውቲ ነቢያት ነቲ
ንቡር ኣከያይዳ ዓለም ደጊፎም፤ ሕዝብን መራሕቱን
ኪሰምዕዎ ንዚደለዩ ጥራሕ ዚነግሩ። በኣኡ ኸኣ ዚናበሩ

እንኪኾኑ (ኤርምያስ ነብይ፡ ምዕራፍ፡ 23 ረአ)። ካልኦት
ግን ቃል ኣምላኽ ብዝበሎም ተመሪሖም፣
ንሕዝብን
መራሕቱን፡ ኣምላኽ ከም ዝደለዮ ንኺገብሩን ኪሰርሑን
የተባብዑ ነበሩ። ሓቀይና ነቢይ ካብ መንገዲ አምላኽ
ከይትወጽእ ብቐጻሊ ዘዘኻኽርን ዝምህርን፤ እንተተጋገኻ
ከኣ ዝእርምን፣ ዝገንሕን እዩ። ንሱ እዩ ከኣ ንነባሪ
ጥቕሚ ሕዝቢ ዝሓሊ “ነቶም ኣብዛ ዓለም’ዚኣ ዘለዉ
ሃብታማት ከይዕበዩ፤ ክንሕጐስ ኢሉ ኲሉ ልግሲ
ብዚሃበና ኣምላኽ እምበር በዚ ሓላፊ ሃብቲ ኸይእመኑ
ኣዝዞም። ገበርቲ ሠናይ ክኾኑ፡ ብሠናይ ግብሪ
ኺህብትሙ ለጋሳትን መማቕልትን ኪኾኑ ኣዘዝ፡ በዚ
መንገዲ’ዚ ናይ ሓቂ ሕይወት ምእንቲ ኪረኽቡ፡ ኣብታ
እትመጽእ ዓለም ጽኑዕ መሠረት ምእንቲ ኪኾኖም
ንገዛእ ርእሶም ሃብቲ ኪእክቡ እዮም (1 ጢሞ. 6፡ 1719) ። “ቤተ ክርስትያን ምስ ኩሉ ሕዝቢ ኣብ ታሪኽ
ዓለም ትጓዓዝ። ንሳ ናይ ዓለም እኳ እንተዘይኮነት፡ ግን
ኣብ ዓለም ኢያ እትነብር” (ዩሓ.17፡14-16) ። ቀንድን
ኣገዳስን ጸዋዕታኣ ስለዝኾነ ድማ፣ ንኹሉ ሕዝቢ ዓለም
ብዘይ ኣፈላላይ ተገልግል። እዚ ድማ ዓለም ንቤተ
ክርስትያን ከም ኣካል ታሪኽን መባዅዕቲ ታሪኽን፡
መገዲ ብርሃንን ከምዚኾነት ኪፈልጣ፤ ከምኡ’ውን
ንርእሳ ቤተ ክርስትያን ካብ ታሪኽ ዓለምን ምዕባለ
ሰባትን ዝረኸበቶ ነገራት ክትፈልጥ፡ ስለዝኾነ ክልቲኡ
ብማዕረ ኣገዳሲ ኢዩ”። (ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን)
(ናብ ገጽ 17 ይቕጽል....)
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ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ቶሮንቶ 10ይ ዓመቱ ኣኽቢሩ
እቲ ኣብ 2006 ብኣባላት ቤተክርስትያና ዝተመስረተ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ፣ ዝሓለፈ ሰነ 18, 2016 ዓስራይ
ዓመቱ ዘኪሩ ውዒሉ። ኣብቲ በዓል ወለድን፣ ነባራትን፣ ትምህርቶም ዝወድኡ ናይ ቀደም ተማሃሮን ተረኺቦም
ነይሮም። ብዘይካ’ዚ ድማ ናይቲ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ተወካሊ ማለት Trustee ዝኾነ ሚስተር ዲ ኣሚኮን ፣ ኣብ
ካቶሊክ ስኩል ቦርድ ናይ ዓለምለኸ ቋንቋታት ሓላፊት ዝኾነት ሚስስ ክሪስቲና ሊዮናርዲስ ተረኺቦም ነይሮም።
ተማሃሮ ብመምሃራኖም ተሰንዮም ዝተፈላለየ መደባትን፣ ተዋስኦን፣ ግጥምን ኣብ ርእሲ ምቕራቦም፣ ዝተፈላለየ
ጽሑፋትን ስእልን ድማ ኣብቲ ኣዳራሽ ንምርኢት ቀሪቡ።
እዚ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ 2006 ብሓልዮት ኣባ ቪቶርዮ ቦርያን፣ መምህር ባህልቢ
ተኽለን፣ ውፉያት መምሃራንን፣ ብውሑዳት ተማሃሮን ኣብ ቤተክርስትያንና (ቤይዝመንት) ተመስሪቱ።
ኣብዚ
ግዜ’ዚ ግን ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ተመዲቡሉን፣ ምዱባት መማህራን ተቖጺሮምሉን ብዙሓት ተማህሮ መዝጊቡ
ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ከምዘሎን ብምሕባር;ንኹሎም ነዚ ዕላማ ዘተግበሩ ኣመስጊኑ።
እዚ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ሎምዘመን 170 ናይ ቀዳማይ ደረጃን 31 ናይ ካልኣይ ደረጃን ተማሃሮ
ከምዝነበርዎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት፣ ኣብ ወሽጢ 10 ዓመታት ጉዕዞ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ፣ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ንዝገበረ መምህር
ባህልቢ ተኽለ፣ ብተወከልቲ ወለዲ ዝተዳለወ ፍሉይ ናይ ምስጋና ሽልማት: ብኢድ ኣባ መስቀል ኣቢብ ተዋሂቡ።
ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ዝመጽእ ዓመተ ትምህርቲ መደባቱ መስከረም (September) 17, 2016 ክጅምር
ስለዝኾነን ነዚ ንምድላው ምእንቲ ክጥዕም ድማ ወለዲ ደቆም ካብ ሕጂ ከመዝግቡ ይሕተቱ ኣለዉ።
ኣብዚ በዓል ነባራትን ቅድሚ ሕጂ ትምህርቶም ዝወድኡን ተማሃሮን ወለድን ተረኺቦም ነይሮም።
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(..ካብ ገጽ 15 ዝቐጸለ) ,,,ንግደት ናብ ሜሪ ሌክ
በዚ ምኽንያት ቤተ ክርስትያን ኣብ ነፍስወከፍ ሰብ፡
ምስሊ እቲ ሕያው ኣምላኽ ትርኢ። ክርስቶስ ብጊዲኡ
ፍጹም ምስሊ ኣምላኽ ስለዝኾነ፡ ንሱ ጥራይ ኢዩ ንሰብ
መልክዕ ኣምላኽን ናይ ገዛእ ርእሱ ሰብኣዊ መንነቱን
ዚገልጸሉ።
“ እዚ ኣብ ሰብ ዘሎ ምስልን መልክዕን
ኣምላኽ ድማ ኣብ ምስጢር ክርስቶስ ይሕደስ፤
ብኣኡ ድማ ሓድሽን ዓሚቝን ትርጉሙ ይለብስ። ወዲ
ሰብ ኣብ ክርስቶስ ኢዩ ሰብኣዊ መልክዑ ኣጸቢቑ
ዚርዳእ። በዚ መሰረት እቲ ተወዳዳሪ ዘይብሉን ዘይገሃስን
ክብሪ ዓቲሩ ይርከብ”። እምበኣርከስ ቤተ ክርስትያን
ምስቲ ወትሩ እተዕርጎ ጸሎትን ምህለላን፡ እተወፍዮ
መሥዋዕተ
ቅዳሴን፡
እተመሓላልፎ
መንፈሳዊ
መልእኽትን፡ ናይ መድኃኒና ጐይታና
ኢየሱስ
ክርስቶስ ትእዛዝን ድልየትን ንምፍጻም ብሃለዋት
ማኅበረሰብ ክትሓስብን ክትግደስን፤ ሥርዓት ሕግን፡
እሩም ሥነ-ምግባርን፡ ክምዕብል፤ ቃልኪዳን ክጸንዕ፤
ሥድራ ቤት ክትድልድል፤ መንእሰያት ብቕኑዕ መገዲ
ክምርሑ፤
ብምሉእ ኃይላ ትምህርን ትድግፍን
ተተባብዕን።
ከምኡ’ውን
ንዝተጋገዩ
ተኣረሙ
ክትብል፤
ንዝደንቆሩ
ክትምህር፤
ንዝሓመሙ
ክትፍውስ፤ ንዝጠመዩ ክትዕንግል መሠረታዊ ጸዋዕታኣ
እዩ። “ንድኻታት ከበሥሮም ስለዝቐብኣኒ፡ መንፈስ
እግዚኣብሔር አብ ልዕለይ ኣሎ፤ ንምሩኻት ምምላስ፤
ንዕዉራት ምርኣይ፤ ንግፉዓት ምውጻእ ሓራ ከበሥር፤
ሕርይቲ ዓመት እግዚኣብሔር ክሰብኽ ለኣኸኒ” (ሉቃ.
4፡ 18-19) ዝብል ተልእኮ መሥራቲኣን መራሒኣን
ጐይታኣን ክርስቶስ ተኸቲላ፤ ሕዝቢ ኪብደል፤ ፍትሒ
ኪጐድል፤ መሰል ኪገሃስ፡ ባእስን ጥልመትን ኪዓዚዝ
ከሎ፤ ድምጻ ከተስምዕ፤ ዓገብ ክትብል ግቡኣ እዩ።
ብዛዕባ’ዚ ሱቕ እንተበለት አብ ቅድሚ ኣምላኽን፡ ኣብ
ቅድሚ
ሕብረተሰብን፡ ታሪኽን ተሓታቲት ይገብራ።
ንሕና ማለት ነፍሲ ወከፍ ምእመን ክርስቶስ’ውን ኣብ
ጸጋ ጥምቀትና
ነዚ ኃላፍነት’ዚ ንኽንለብስ ኃደራ
ዝተዋህብና ኢና ወይ ድማ ለቢስናዮ ኢና። ስለዚ አብዚ
መዓልቲን አብዚ ድሮ ኣፋሪቕናዮ ዘሎና ቅዱስ ዓመት
ናይ ምሕረትን ዕርቅን ዓመት ብዝተሓደሰ መንፈስ አብ

እምነትና ክንጸንዕ፤ተበዓት መሰኻኽርን፡ ኣምባሳደራት
ክርስቶስን ክንከውን ነኅዋትናን ኣኃትናን ድማ ብቓልን
ብግብርን ጽቡቕ ኣርኣያ ክንከውን ንዕደም ኣሎና።
ቤተ ክርስትያን ደጋጊማ ድማ እውነተይና ሰላምን
ምዕባለን ክንረክብ፡ ምስ ኣምላኽና ንተዓረቕ ትብለና።
ብሕጽር ዝበለ መልክዕ ንሕና ምእመናን ናይቶም “ኣብ
ግራት ጐይታ ዚሰርሑ” (ማቴ፡ 20፡ 1-16) ኣብ ውሽጢ
ዓለም እንነብር፡ አብ ዝተፈላለየ
ሞያን፤ ሓላፍነትን
እንርከብ ዝቐንዔ ኢዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሞያ
ኮነ ሓላፍነት ክንርከብ ከሎና፡ ንኹሉ ሰብ ብዘይ
ኣድልዎ፡ ካብ ጐይታና ዝተቐበልናዮ መለኮታዊ ጸጋ፡
ብፍትሕን ርትዕን፡ ብፍቕርን፡ ስኒትን፡ ብጽፈትን፡
ብታሕጓስን ንኹሉ ሰብ ኣብነት ክንከውንን፡ ክንመርሕን
በዚ ሎሚ መዓልቲ
እኖና ቤተ ክርስትያን ሓደራ
ትብለና። እዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዝተባህለ ብዘይ ድኻምን
ጻዕርን፡ ብዘይ ስቓይን መከራን፡ ብዘይሓጐጽጐጽን
ውረድ ደይብን፡ ዝርከብ ዓወት ኣይኮነን። እኳ ደኣ
ክንደይ ፈተናን፡ ተጋድሎን፡ ጾምን ጸሎትን፡ ብክንደይ
መስዋዕትን ክንጓዓዝ ኢዩ ዝግድደና። ንምንታይ፡
ክርስትያን ተኸተልቲ ክርስቶስ እንተደኣ ኮይንና፡ እቲ
መራሒና ዝሓለፎ ሕይወትን፡ መሪር ሕይወት ቅዱሳት
ኣበውን፡ ድማ ክንካፈሎን ክንጥዕሞን ግድን ስለዝኾነ።
መጽሓፍ ሲራክ ከምዚይ ይብል፡ “ኣታ ወደይ!
ንእግዚኣብሔር ክተገልግል እንተ ደኣ ዀይንካ፡ ገዛእ
ርእስኻ ንፈተና ኣዳሉ” (ሲራክ ምዕ፡ 2፡ 1)
ፍቑራት ኣኅዋት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ
መዓልቲ ሕይወትና ሰሪጹ ዶ ይርከብ?
ሃለዋት
መነባብሮናን ኅልናናን ኣበይ ይርከብ አሎ? መሓውር
ክርስቶስ ኮይንና ዶ ንመላለስ ኣሎና ወይስ ከም’ቶም
ማንም ሰባት ብዘይ
እምነት
ዝንቀሳቐሱ ትንፋስ
ዘለዎም ፍጡራት ኢና? እኖና ቤተ ክርስትያን በዚ
ሎሚ
መዓልቲ
ኣተሓሳስባናን
ኣከያይዳናን
ክንምርምርን ክነዔርን ትሓተና አላ። በዛ ሰዓት እዚኣ
እኖና ድንግል ማርያምከ እንታይ ትብለና?
ምስ
ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኮይና፡ ትብለና መልእኽቲ
እምበኣር፡ እዚ ዚስዕብ ኢዩ፡ “ ንሱ ማለት ጐ. ኢ.
ክርስቶስ ንሓቂ መስኪሩ ኢዩ እሞ፡ ምስክርነትኩም
ኣበርትዑ። ከም ከዋኽብቲ ኣብ ዓለም ዜበርሁ
ንስኻትኩም ከኣ ኣብ ማእከል እዛ ቄናንን ጠዋይን
ወለዶ እዚኣ ኢንታ ዘይብሎምን ንጹሓትን ኣበር
ዘይብሎም
ውሉድ
ኣምላኽን
ኰንኩም
ኣብርሁ” (ፊልሞን ምዕ፡ 2፡ 15)።

* * *
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ዓምዲ መንእሰያት YOUTH
My Volunteer experience in Asmara
(Salem Aaron)

My Volunteer experience in Asmara
(Salem Aaron)
During May 2016, I had the wonderful opportunity to volunteer with the Sisters of St. Anna in
Asmara. For the 4 weeks, I worked with the children in an orphanage run by the Sisters. At first,
coming from Canada, I didn't know what to expect. I didn't know if the children would like me
or whether there would be a language barrier
because I do not speak fluent Tigrinya. However, as soon as I got there, they embraced me
with open arms and we somehow managed to
communicate efficiently.
I taught English for one hour each day from
Monday to Friday, however I stayed with the
children from 9 am to 5 pm as we enjoyed each
other's company. When it was time to learn,
they were actively engaged and truly loved
learning the English language. They were strong
-willed and showed determination when trying
to master Basic English. They never gave up.

I believe I have learned a lot from this amazing
experience. The children, each having no mother
or father present in their day-to-day lives, were
unfazed by this loss and were always happy.
They taught me that even those who have lost a
lot in their lives are still hopeful and joyful with

their faith in God.
As well, having coming from a developed country like Canada, they taught me that you don't
need luxury and material things to be happy.
The children were content with everything they
had. All that mattered is that they had each
other.
The time I spent in Asmara with the children of
the Sisters of St. Hanna is one I can never forget.
The main reason it was so unforgettable is because these children are my native people. They
are Eritreans, like myself, and it allowed me to
connect with them on a personal level as if they
were family. I strongly encourage other Eritrean
youth in Canada and around the world to go
back to their native land and work with the Sisters of St. Hana during their summer break as I
did. I feel that it is very important to never forget
your people back home and to actively give back
to the Eritrean community.
I would like to thank the Sisters of St. Hanna for
allowing me to volunteer under their supervision
during the past month.
I would especially like to thank Sr. Abrehet and
Father Vittorio Boria
for organizing my
stay with the children. I really hope I
will go back soon to
help out in other efforts led by the Sisters and I hope to
inspire and encourage other Eritrean
youth to do the same.

“….even those who have lost a lot in their lives are still hopeful and
joyful with their faith in God.”
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DGHE INC.

Dghe Inc. sells Eritrean and Ethiopian clothing, jewellery, bedding & couch covers ( upon request). We sell ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ባህላዊ ክዳውንትን፣
various items when requested and if they’re available. ስልማትን፣ ናይ ዓራትን መናብርን መሸፈኒ
We also do money transfers to all of East Africa. If
you ‘re interested in our services, please contact us at
the address below:
THANK YOU

ኣጭርቕትን ካልእ ተመሳሳሊ ኣቑሑትን፣ ብጠለብ
ነከፋፍል።
ብዘይካ’ዚ ድማ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት

ምብራቕ

ኣፍሪቃ ገንዘብ ናይ ምልኣኽ ኣገልግሎት ንህብ።
ድልየትኩም ንምርዋይ ቅሩባት ኢና። ደውሉልና።
ብድሓን ምጹ

ወልደየሱስ ዑቕባይ
Woldeyesus Ugbay
Kitchener, Ontario. Canada
woldeyesusbugo@gmail.com
Tel: 226-339-5411

ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ሰኣላይ ምስ እትደልዩ
ናብ ጸጋይ ምስጋና ምድዋል ኣይትረስዑ።
ንልደት፣ ጥምቀት፣ መርዓ፣ ቁዱስ ቁርባን፣
ሜሮንን ካልእ ኣጋጣምን ጽቡቕ ስእልታት
ኣብ ሓጺር ግዜ የዳሉ።
ቴሌፎን 416-262-6151

ለቲና ከፈል Letina Kafel
Kitchener, Ontario. Canada
letinakafel@gmail.com
Tel: 226-647-1585

For all your photographic
needs, wedding, birthdays,
baptism, communion, confirmation, graduation and other
occasions, call famous photographer, Tsegay Misghina
Phone: 416-262-6151

