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ገለ ሓቅታት ሕማም ሽኮር
ግጥሚ። ኦሜጋ ፍልጠት
ንዘራረብ
ፍጻሜታት
For the young
35 Facts about Canada
መደባት ቤተክርስትያን

ተራ መንእሰያት ኣብ መሪሕነት ቤተክርስትያን

2
3
4
5
6
8
9
10
11
15
16
20

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሥርዓተ ግእዝ ኤርትራ ኣብ ቶሮንቶ ብ1995 ካብ ዝተመስረተሉ እዋን። ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ
ተራ መንእሰያት ዓቢ ግደ ከም ዘለዎ ይፍለጥ፣ እቶም ሽዑ መንእሰያት ዝነበሩ። ነቶም ዝሰዓቡ እንዳመሓላለፉ። እነሆ
22 ዓመት ሓሊፉ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ሓያለ ወረድ ደይብ ድሕሪ ምክያድ ድማ። ቤተክርስትያንና ኣብዚ ሕጂ
በጺሓቶ ዘላ ጽቡቕ ደረጃ ትርከብ፣
ኩሉ ጊዜ ዝሓሸን ዝበለጸን ምሕደራ ምግባር ድማ ናይ ኩላትና ትምኒት ስለ ዝኾነ። ኣብዚ ሓደስቲ ኣመሓደርቲ
ሽማግለታት ቤተክርስትያን ንምምራጽ ንቀራረበሉ ዘሎና እዋን። ብቕንዕና ክመርሑናን ከገልግሉናን። ዝበለጸን ጥርኑፍን
ምምሕዳር ከተግብሩ ዝኽእሉ ሰባት ናይ ምምራጽ ሓላፍነት ይጽበየና ኣሎ፣ ኣብዚ ዓቢ ተራ ክጻወቱ ዝኽእሉ
መንእሰያት ከኣ ኣለዉና ዝብል እምነት ኣሎ፣ ነዚ ንምግባር ከኣ እግዚኣብሔር ይሓግዘና፣
ሓሲብካ ዝገበርካዮን ኣድቂቕካ ዝመተርካዮን እቲ ኣይሓምቕ እቲ ኣይሓንቕ!!!
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ዘፍልሰታ
.
ወርሒ ነሓሰ ብፍሉይ ንማርያም ዝተዋህበ ወርሒ እዩ። ብፍሉይ ከአ ማርያም ምድራዊ ሕይወታ ወዲአ ናብ ሰማይ ዝፈለሰትሉ ክንዝክር እሞ፥ ዘኪርና አብነታ ተኸቲልና
ክንጉዓዝ ንሕና እውን ጉዕዞ ሕይወትና ናብ ሰማይ ዝጠመተ ገርና ክንጉዕዝ ዝሕግዝ ፍሉይ ጊዜ።
ኣብዚ እዋን ፍልሰታ ብፍሉይ ክነስተንትኖ ከም መበገሲ ክንጥቀመሉ ምስ ክርስቶስ ዘሎና ርክብ አብ ወንጌል ዮሓንስ ምዕራፍ 6 ክነስተንትን። ዮሓ ምዕራፍ 6 ኢየሱስ እንገራ
ሕይወት ምዃኑ ይገልጽ። ካብዚ እንገራ ዝሳተፍ ዘለዓለማዊ ሕይወት ክረክብ እዩ።
ዮሓንስ ከም ማርቆስ ወንጌላዊ ዝብሎ ኢየሱስ አብ ማዕዶ ቀላይ ገሊላ ምስ ተሳገረ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝሰዓቦ ይነግረና። ህዝቢ ንኢየሱስ ክርእዩ 12 ኪሜ ኣቋሪጾም ቀዲሞም
ጸኒሖሞ። ዮሓንስ ምኽንያት ክገልጽ ከሎ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ምልክታትን ተአምራታትን አብ ልዕሊ ንሕሙማት ርእዮም እዮም ይብለና።
እዚ ኸአ ዓሚቕ ጠመትን ሃረርታን አብ ሕይወቶም ዝምነይዎ ምልአትን ምሕረትን ዘርኢ እዩ። ካልእ ምኽንያት እውን ምናልባት በቲ ዝርአይዎ ተአምራታትን ዝሰምዕዎ ወረን
ተላዒሎም ዝመጹ ክኾኑ ይክአል። እቲ ኾይኑ እቲ ንኢየሱስ ክርእዩ ክሰምዑ መጺኦም።
ኢየሱስ ናብ እምባ ደየበ ይብለና፥ እምባ አብ ቅዱስ መጽሓፍ ህላዌ አምላኽ ዘዘኻኽር እዩ። አብ እምባ ምስደየበ ንአርድእቱ ምስኡ ከም መተዓይይቱ ወሲድዎም። ነቲ ንሱ
ዝጀመሮ ጉዕዞ ቀጸልቱ ስለዝኾኑ ምስኡ ወሲድዎም። አብ ጎቦ እስራኤላውያን ሕጊ አምላኽ ተቐቢሎም፥ ኢየሱስ አብ ጎቦ ንሱ እቲ ሕይወት ዝህብ እንጌረ ምኻኑ ገሊጹ።
ፍሊጶስ ብዙሕ ህዝቢ እሞ አብ ጸምጸም በረኻ ምስ ረአይ ንኢየሱስ ክሰዶም ሓቲትዎ ምኽንያቱ ነዚ ኹሉ ዝኸውን መግቢ የብልናን እናበለ። “ነዚ ኹሉ ዝኸውን መግቢ ካበይ
ክንረክብ” እናበለ ስክፍታኡ ገሊጹ፤ ንኢየሱስ መን ምዃኑ ዘንጊዑ። ወላ ክልተ ሚእቲ ዲናሪ እውን አይአኽሎምን (ሓደ ዲናር ዕለታዊ ውዕለት እዩ በቲ ግዜ)፥ እዚ ናይ ፍሊጶስ
ሕቶ ምስቲ ናይ ኤልያስ ነብይ 20 ቅጫ ን200 ክምግብ ዝተሓተ ይመሳሰል (2 ዘነገስት 4፡ 42-44)፥ ከመይ ገረ በዚ 20 ቅጫ 200 ሰበት ክምግብ እናበለ ንእግዚአብሔር
ይሓቶ። “ክበልዕዎ ነቶም ሕዝቢ ሃቦም” ዝብል መልሲ ተዋህቦ። ሃቡ ክውሃበኩም ከአ እዩ።
እንድርያስ ከም ፍታሕ ኢሉ አብዚ ሓደ ቆልዓ ምስ ሓምሽተ ቕጫን ክልተ ዓሳን አሎ እንተኾነ ነዚ ኩሉ ሕዝቢ እሞ አበይ ክበጽሖ እናበለ ተዛረበ። ኢየሱስ ነቲ ቅጫን ዓስን ናባይ
አምጽእዎ በሎም። አብዚ ክንሓስቦ ዘሎና ኢየሱስ ነቲ ሕዝቢ ካብ ባዶ ተበጊሱ አይመገቦምን ካብቲ ዝነበረ አበርኪቱ መገቦም። ኢየሱስ ነዚ ተአምረት ዝገበሮ እቲ ቆልዓ
ስለዝተሓባበረ ምስቶም ኩሎም አብኡ ዝነበሩ ዝፈልጦምን ካልኦትን ክማቐል ፍቓደኛ ስለዝኾነን እዩ።
ገለ ነዚ ከስተንትኑ ከለዉ ናይ እቲ ቆልዓ ሕያውነት ነዚ ተአምራት ከምዝኸውን ገርዎ ይብሉ። ሰባት ካብ ርእሶም ወጾኦም ንኻልኦት ክሕግዙ ዝሕግዝ አብነት። አብ ርእስና
ተመሊስና ንርአ ሳብ ክንደይ አብ ገንዘብና ጥሪትና ጥራሕ ዝዘምበልና ኢና። እግዚአብሔር በቲ ምሳና ዘሎ ውሑድ ነገራት ሕይወት ብዙሓት ከሕዊ ይኽእል። አብ ዓለም ሰባት
ብጥመት ይሞቱ አለዉ እዚ መግቢ ተሳኢኑ ኣይኮነን እንታይ ድአ ማእከላይ ዕደላ ስለ ዝተሳእነ እዩ። መግቢ ኩሉ ግዜ አሎ እቲ ጸጊ ዘሎ እቲ ድለት ናይ ምሃብን ነቶም
ዘይብሎም ከፍርዩ ክትሕግዝ ዘይምድላይን እዩ። ካብ ዘሎካ ምሃብ።
እዚ እነዕርጎ ዘሎና መስዋዕቲ ቅዱስ ቍርባን፥ናይ ምሃብ፥ናይ ምፍቓር፥ናይ ምክፋል ምልክት እዩ። እዚ ብኹልና ዝቐረበ እንገራ አብቲ ቡራኬ ይቕደስ፥ ተቖሪሱ ኸአ ንኹልና
ይዕደል። ቅዱስ ቍርባን በዚ መንፈስ ክነቕርቦ ኽሎና ጥራሕ እዩ አባና ዝሰርሕ። ኩልና ብማዕረ አብ ሓደ መአዲ ተሳተፍቲ ክንከውን ከሎና ሽዑ አብ መንጎና ጽጉም አይክህሉን
እዩ።
አብ ማቴ፥ ሉቃስ፥ ማር፥ ነቲ እንገራ ዓሳን ንህዝቢ ዝዓደሉ ሓዋርያት እዮም:: እዚ ኸአ ምልክት ክገብርዎ ዘልኦም አብ መጻኢ እዩ። ናይ ዝመጽእ ትልእኮኦም ምልክት እዩ። አብ
ወንጌል ዮሓንስ ግን ኢየሱስ ባዕሉ ንህዝቢ ይዕድሎም። ዮሓንስ ኣስዒቡ ኢየሱስ ሕያው እንጌራ ንዓለም ሕይወት ዝህብ ከምዝኾነ ይገልጽ ወልእኳ መንጎኛታት ይሃልዉ ኩሉ
ግዜ እንቕበሎ ኢየሱስ ብቃሉን ብሥጋኡ ወደሙ ዝመጸና ንሱ ባዕሉ እዩ። ዮሓንስ ናይ ኩሉ ምምጋብ ምንጪ መንፈሳዊ ይኹን ግዙፋዊ ኢየሱስ ምዃኑ ክገልጽ ኢሉ እዩ።
ሕዝቢ ነቲ ኩሉ ምስረአዩ ተገሪሞም እዚ ብሓቂ ነቢይ እዩ፥ እዚ እቲ እንጽበዮ መስሕ እዩ እናበሉ ተገሪሞም። ስለዚ ንጉሶም ክገብርዎ ደልዮም። እዚ ምቹእ ኩነታት ነቲ ንጉሶም
ክኽተሉ ፈጢርሎም ነሩ እንተኾነ ንሶም ብግጉይ መገዲ ተረዲኦሞ። እቲ ሓቀኛ መልእኽቲ ኢየሱስ ምንጪ ናይ ኩሉ ሓቀኛ መግቢ ሕይወትና ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። ነዚ ምንጪ
ኹሉ መግቢ ዝኾነ ክንካፍል እንተ ደሊና ንአኡ ክንሰምዖ አሎና። ብምሉእ ምስኡ ክንወሃሃድ ክንሰናዶ አብቲ ምስጢረ ፋሲካ ዝኾነ ሕይወቱ ክንአቱ ይግባእ። አብቲ ምእንቲ
ካልኦት ዝሃቦ ሕይወቱ፥ ስቓዩ፥ ሞቱ፥ ክንአቱ ይግባእ። በዚ ርድኢት ክንስዕቦ ኸሎና ሽዑ ንጉስና እዩ።
ንሕና ብአምላኽ ንምገብ ከምዘሎና ከመይ ገርና ክንፈልጦ ንኽእል። ነዚ ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፈሶን ክንርእዮ ንኽእል።
“ነቲ ዝተጸዋዕክምሉ ጽዋዓ ብቑዓት ኴንኩም ክትንብሩ እልምነልኩም አሎኹ” ይብል።
እዚ ብኽልተ ነገር ክኸውን ይኽእል።
1. ቀጻሊ ሓገዝን ፍቕርን ብምግባር። ማለት ንርእስኻ ኢሚንቲ ብምቝጻር፥ ሕያዋይ፥ ብኹሉ ዕጉስ ብምዃን፥
2. ነፍሲ ወከፍ ብዝክአሎ ንሓድነትን ሰላምን ብምሉእ ልቢ ብምስራሕ። ንሕና ካብዝን ካብትን ዝተአከቡ ግለሰባት አይኮናን፥ ንሕና ሓደ ሰውነት ዝኾነ ሰውነት ክርስቶስ
እንሓንጽ ኢና። ሓደ ዝቢ ኢና። ማሕበርና ብፍቕርን አብናይ ሓድሕድ ተገዳስነት ዝተመስረተ ክኸውን ይግባእ። ቅዱስ ቍርባን ናይ እዚ ሰውነት ምልክት እዩ።






ንኹልና ዝጠምርን ብሓደ ዝገብርን ሓደ መንፈስ አሎ። ሓደ ተስፋ ጽኑዕ ተስፋ ናይ አምላኽ መንግስቲ አብ ኹሉ ዘፍለጥ እሞ ብአኡ ኸአ ሓጎስና ዘረጋገጽ እዩ።
ሓንቲ እምነት ብአኡ አቢልና ናብቲ ርእሲ ኹሉ ዝኾነ አምላኽ እምነትናን ፍቕርናን እንገልጸሉ። በዚ ፍቕሪ አቢልና አብ ነነድሕድና ዘሎና ተገዳስነትን
ሓልዮትን እንገልጽሉ።
ሓደ ጎይታ ንአኡ እንኽተሎ መንገዲ ዝሕብር።
ሓንቲ ጥምቀት ብአኡ አቢልና ኩሉ እንረኽበሉ፥ ዓለትና ብዘየገድስ ኩልና ብአኡ አሕዋት እንኾነሉ አብ ትሕቲ ሕቝፊ ሓድ እንኾነሉ፥
ሓደ ስድራ እንኾነሉ።
ሓድነትና ብናትና ጻዕሪ ጥራሕ ክብጻሕ አይክአልን እዩ። ናይ ሕይወት እንጌራ ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ክርስቶስ ሓገዝ የድልየና። ንሱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክምግበና
ፍቓደኛ እዩ። ኩሉ ጊዜ ኸአ መንገድታቱ እናሓበረና እዩ።

አባ ንጉሠ ፍሥሓ
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ሓምለ July 2017

ሕልና
(ዓንደማርያም ተስፋይ)

ሕልና ማለት እንታይ ማለት ኢዩ? ነዘን ዝስዕባ ሕጽር ዝበላ
ጽሑፋት ምስ ኣንበብና ትርጉም ሕልና ኪበርሃልና ይኽእል፣
ሓደ ሰብ ሓቂ መስኪሩ ድቅስ ይሓድር፣ ሓቂ ስለ ዝመስከረ
ሕልንኡ ቅሱን ኢዩ፣ ካልእ ሰብ ከኣ ብጉቦ ሕሶት መስኪሩ
ንኽሱስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተደጕኑ ከምዝነብር ስለ ዝገበረ
ሕልንኡ ኣምሪሩ ስለ ዝወቐሶ ንምሉእ ሕይወቱ ብሕልንኡ
ተፈሪዱ ቅሳነት ዘይብሉ ሕይወት የሕልፍ፣
ብግብርናን፤ ብሓሳብናን፤ ብቓላትናን ጽቡቕ እንተገበርና
ሕልናና ጽቡቕ ከምዝኾነ ንርዳእ፣ ሕልናና ናይ ውሽጢ
ሕሹኽታ ኢዩ፣ ናይ ውሽጢ ፈራዲ ናይ ውሽጢ ኣኽባር ሕጊ
ናይ ውሽጢ ምስክር ኢዩ፣ ዘይናትና ክንሰርቕ ከሎና፤
ወይ’ውን ንብጻይና ክንሓሚ ከሎና ወይ’ውን ዘይሞራላዊ ግብሪ
ክንፍጽም ከሎና ሕልናና ሕማቕ ንገብር ከምዘሎና ይሕብረና
ኢዩ፣ ግንከ መን’ሞ ሰሚዑዎ? ዓለማዊ ጥቕምታትን ስጋዊ
ስምዒታትን ትምኒታትን ስለዝዕብልለና ንሕልናና “በጃኻ
ኣይትረብሸኒ። ድልየተይ ከማልእ ግደፈኒ። ኣይትዓንቅፈኒ።…
ወዘተ” እናበልና ነራስሖ ማለት ኢዩ፣ እዚ ኸኣ ድኽመት
ኢዩ፣
እንተወሓደ ሰለስተ ዓይነት ሕልናታት ኣለዉ፥
1. ጽሩይ ሕልና
2. ሕሙም ሕልና
3. ምዉት ሕልና
ጽሩይ ሕልና።
ጽሩይ ሕልና ብዝሒ ዘረባን። ቅሚሽ ኣደይ ሓንኲልንን እናበለ
ከመኻኒ ኣይፈቱን ኢዩ፣ ከምዚ ዓይነት ሕልና “እዚ ጽቡቕ
ኢዩ ግበሮ” ወይ “እዚ ሕማቕ ኢዩ ኣይትግበሮ” ካብ ምባል
ሓሊፉ ካልእ ኣይመኽረካን ኢዩ፣ ከይፈራሕካን ከየማኻነኻን
ጽን ኢልካ ሰሚዕካ ነቲ ምኽሪ ኣብ ግብሪ ምስ እተውዕሎ
ቅሱን ኢኻ፣ ሰብን እዝግን ከኣ ይፈትወካ፣
ሕሙም ሕልና
ሕሙም ሕልና ድኹም ኢዩ፣ ሕልናኻ እናኣእወየ እንከሎ
ክትሰምዖ ኣይትደልን፣ ፍትወት ዓለም ይስሕበካ፣ ከምዛ
ዘይተገርሐት በቕሊ ከኣ ቀይዲ በተኽ ኪኸውን ይደሊ፣ ናብ
ዝገደደ ከይወድቕ ጥንቃቐን ጸጋ እግዚኣብሔርን የድሊ፣
ምኽሪ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ’ዩ፥
“ ምውስዋስ ኣካላት ንቁሩብ ነገር ኢዩ ዝጠቅም፥ መንፈሳዊ
ምልምማድ ግና ነዛ ሕጂ ዘላ ሕይወት እዚኣን ነታ እትመጽእን
ተስፋ ስለዘለዎ። ንኹሉ ኢዩ ዝጠቅም” (ጢሞ.4።8)፣
መንፈሳዊ ምውስዋስ ማለት ከኣ ብጾምን ብጸሎትን ንዘጋጥመና
ፈተናታት ክነሸንፍን። ሕልናና ንኪሓውን ምግዳል ማለት
ኢዩ፣
ምዉት ሕልና
ነብሪ ጤል በሊዑ ድቅስ ይሓድር፣ ወዲ ሰብ ግን ሰብ ቀቲሉ
ኪቐስን ኣይክእልን፣ ብተደጋጋሚ ምስ ዝቐትል ግን ከም
ልማድ ስለዝወስዶ ድሕሪ ገለ እዋን። ሕልናኡ ይድስክል።
ቀጺሉ ከኣ ይመዉት፣ ኣብ ታሪኽ እንተተመልኪትና። ብዙሓት
ጨካናት መራሕቲ መንግሥታት። ሕልናኦም ስለ ዝሞተ

ንኣሽሓት ከምኡ’ውን ንሚልዮናት ንጹሓት ሰባት ኪቐዝፉ
ዝተረኽቡ ኣለዉ፣ ሕልናኦም ዝቐተሉ ሰባት ካብ ሰብ ምዃን።
ናይ እንስሳ ጠባይ ስለ ዝለበሱ ናይ ካልኦት ሰባት ጓህን ቃንዛን
ኣይስምዕምን። ድንጋጸ ዝብሃል’ውን የብሎምን፣ ምኽንያቱ
ሕልናኦም ሞይቱ ኢዩ፣ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ።
“እዚ...ብመዓለም ከምዝሓረረ ሕልናኦም ዝደንዘዘ ግቡዛት፦
ሓሰውቲ ሰባት ኢዩ ዝመጽእ፣” (1ጢሞ. 4።2)
ሕልናና መለክዒ ቅኑዕን ዘይቅኑዕን ኣካይዳና ኢዩ፣ እቲ
መለክዒታት ከኣ ኣብ ልብና ተቐሪጹ ኣሎ፣ ንሱ ከኣ
ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኢዩ፣ ሮሜ 2።14-15 “እቶም ሕጊ
ሙሴ ዘይብሎም ኣሕዛብ ነቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ብባህሪኦም
ተደሪኾም ካብ ዝገብሩዎስ። ንሳቶም ሕጊ ሙሴ እተዘይብሎም
እኳ ንርእሶም ሕጊ ኢዮም፣ በዚ ከኣ ንሳቶም ሕልናኦም
እናመስከረሎም። ሓሳቦም’ውን ሓንሳእ ኪወቕሶም ሓንስእ’ውን
ኪድግፎም ብምርካቡ እቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ጽሑፍ
ምዃኑ የርእዩ ኣለዉ፣”
ውሩይ ማሃትማ ጋንዲ ከምዝበሎ። “ ካብ ኩሎም ቤት
ፍርድታት ዝለዓለ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሎ፣ ንሱ ከኣ
ሕልና ኢዩ፣”
ኣብ ሉቃስ 6።31 ከም እነንብቦ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ።
“ከምቲ ሰባት ኪገብሩልኩም እትደልዩዎ። ንስኻትኩም ከኣ
ከምኡ ግበሩሎም፣” ካብ ሰብ እንጽበዮ ነገር እንታይ ኢዩ?
ሰብ ኪፈትወና ንደሊ፣ እንተተዓዊትና ሰብ ኪፈልጠልና
ንደሊ፣ ኣብ በይንና ኮነ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ሰብ። ከዋርደና
ኣይደልን፣ ሽምና ከጸልሙ ..ወዘተ ኣይደልን፣ ስለዚ
ነዚታት’ውን ኣብ ካልኦት ሰባት ክንፍጽም እተዘይተረኺብና
ሕልናና ብቕጽበት ይፈርደና፣ እዚ ማለት ግን ጽሩይ ሕልና
ኪኸውን ኣለዎ ማለት’ዩ፣
ሕልና ሃብታምን ድኻን። ሓያልን ድኹምን። ንጉስን ገባርን።
ኣማንን ኣረመኔን። ከይፈለየን ከይፈርሀን ንኹሉ ዘዝግብኦ
ናእዳ ወይ ወቐሳ ይህቦ፣ ስለዚ “ዝገበርኩዎ ሞራላዊ ግብሪ።
ክፉእ ወይ ሕማቕ ምዃኑ ኣይፈለጥኩን ነይረ” ዝብሃል
ምኽንያት የልቦን፣ ኣብ ላዕሊ ከም እተጠቕሰ። እቲ ሕጊ
ብባህሪኡ ኣብ ልብና ተጻሒፉ ስለዘሎ፣
መደምደምታ፥
ሕልናና ኣብ ውሽጥና ሕሹኽ ዝብል ምስጢራዊ ቃል
እግዚኣብሔር ምዃኑ ተቐቢልና። ካብ ዕለት ናብ ዕለት። ጽሩይ
ሕልና ንምጥራይ ኪሕግዘና ሕልናና ከብርሃልናን ጸሎት
ምግባርን። ምኽንያታት ከየብዛሕና። ውሽጣዊ መራሒና ንዝኾነ
ሕሹኽታ ጽን ኢልና ሰሚዕና። ነቲ ማዕዳ ኣብ ግብሪ
ንከነውዕሎ ምጥንቃቕ የድልየና፣
እግዚኣብሔር ማዕጾ ልብኹም ክኩሕኩኽ ከሎ ማዕጾ ልብኹም
ክፈቱሉ፣ (ራእ. 3።20)
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መሠረት ክርስትና ዓዲ ሓበሻ
(ብዘርኣይ ተኽለማርያም)

ክርስቶስ ንዕርገት ኣብ ዝነቐለሉ
መንፈሱ ክሰደሎም ዝኣተዎ ቃሉ
በዓለ ሓምሳ መዓልቱ ኣኺሉ
ሓዋርያት ምስ ማርያም ኣብ ዝተኣከቡሉ
መንፈስ ቅዱስ መልኦም ህቦብላ መሲሉ
ነበልባል ክመስል ተተመቓቒሉ
ኣብ ልዕሊኦም ወረደ ልሳናት ሓዚሉ።
ቃል ኣምላኽ ክሰብኩ ብኹሉ ቋንቋታት
ንኹሎም ኣሕዛብ ናብ ኩሉ ቦታታት
ብመሬት ብባሕሪ ጀመሩ ጉዕዞታት
ካብ ልሳን ክርስቶስ ዝፈሰሰ ቃላት
ብተግባር ዝፈጸሞ ትንግርቲ ተኣምራት
ቃል ሕይወት ሰበኹ ኮይኖም ምስክራት።
ርእሰ ሓዋርያ ጴጥሮስ ናብ ሮማ ዝወፈረ
መፍትሕ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ኢዱ ዝዓተረ
ኣብ ሞንጎ ኣረማውያን ዝዘርገሐ ጥዑም ወረ
ዜና ድሕነት ሰቢኹ ወንጌል ኣበሠረ።
ተልእኾ ክርስቶስ ሓላፍነት ጸይሩ
ኣብታ ዓባይ ሮማ ተኸለ መንበሩ
ኣረማውያን ኣሕዛብ ኣብኡ ዝነበሩ
ንጣዖታት ክስውዑ ቅርጽታት ዝወቕሩ
ኣዒንቶም ከፈተሎም ወንጌል ኣበሲሩ።
ንማርቆስ ወንጌላዊ’ቲ ወዲ መዝምሩ
ወደይ እናበለ ዝገልጸሉ ፍቕሩ
ማርቆስ ብወገኑ ከም ኣቦ ኣኽቢሩ
ይስዕቦ ነበረ ይኽተል ኣሰሩ
ኣብ ሮማ ነበረ ምሳኡ ሓቢሩ
ስብከት ጴጥሮስ መዝጊቡ ዓቀቦ ኣብ ማኅደሩ።
በዂሪ ወንጌላውያን ማርቆስ ኣቦና
ወንጌል ምስ ጸሓፈ ዛንታ ክርስትና
‘ብሥራት’ ሰመዮ ጥዑም ዜና
ናብ ኣምላኽ ዝመርሕ’ቲ ቅኑዕ ጐደና።
ኣብ ቀዳማይ ዘመን ዘመነ ሓዋርያ
ኣብታ ሃገር ግብፂ ዓባይ እስክንድርያ
ኣሕዛብ ነበሩ ዘይብሎም ማእለያ
ገሊኣቶም ግሪኽ ገለ ኤውሮጳውያን
ገሊኣቶም ኣይሁድ ገለ ኣረማውያን
ገሊኣቶም ህንዲ ገለ ኣፍሪቃውያን
ቃል ኣምላኽ ዝጸምኡ ስብከት ወንጌላውያን።
ንኣፍሪቃ ከካፍላ ካብቲ ጥዑም ዜና
ወንጌል ከበሥራ ብርሃን ክርስትና
ቆሪጹ መደበ’ቲ ጴጥሮስ ኣቦና
ብሕይወቱ ከሎ ከይሓለፈ ጌና።
ማርቆስ ወደየ ብዙሕ ዘፍቅረካ
ንኣገልግሎት ኣምላኽ ኣሰረይ ስዒብካ
ካብ ልሳነይ ዝወጸ ስብከት ዝመዝገብካ
እንካ ሓላፍነት ንዓ ክልእከካ
ናብታ ዓባይ ግብፂ ኣፍሪቃ ሰጊርካ
ክርስትና ትኸል ኣምላኽ ይሓግዝካ።
ማርቆስ ከም ውሉድ ሕድሪ ተቐቢሉ
ከም ለበዋ ጴጥሮስ ዕጥይጥይ ዘይብሉ
ብፍቕሪ ተኣዝዞ ሰሚዑ ንቓሉ
እስክንድርያ ተሳገረ መስቀል ተዀልኲሉ
ክርስትና ሰበኸ ዘርግሐ ወንጌሉ
መስዋእቲ ተቐበለ ቤት ኣምላኽ ተኺሉ።

ማርቆስ ዝኣጐዶ ቁልዒ ተሳዊሩ
ክርስትና ኣብ ግብፂ ምስ ተኸለ ሱሩ
ክርስትና ኣጉላዕለዐ ሓሳቡ ሰሚሩ
እቶም ጳጳሳት እስክንድርያ ተካእቲ መንበሩ
መለኮታዊ ትምህርቲ ብዕምቆት ዝተማህሩ
ምስ ጳጳሳት ሮማ እናተማኸሩ
ንእምነት ቅንዕተ ሃይማኖት መሠረት ኣንበሩ
ብሰላም ብፍቕሪ ብሥምረት ነበሩ።
መናፍቓን በብጊዜኡ ሕቶታት ከልዕሉ
ምርምር ከብዝሕሉ ንቓላት ወንጌሉ
ንእየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓደ ኣካሉ
ሓደ ኣምላኽ ሓደ ሰብ ረርእሶም ዝኸኣሉ
ከምዘለዉ ጌሮም ይገልጽዎ ዝተነጻጸሉ።
ገለ ንባሕርየ መለኮቱ ክድምስሱ
ገለ ንባሕርየ ትስብእቱ ከህስሱ
ገለ ንክልተ ባሕርያቱ ክሓዋውሱ
ብባሕርየ መለኮቱ ፍጹም ብባሕርየ ትስብእቱ ፍጹም ክነሱ።
መንፈስ ቅዱስ እንተበልናዮ ካብ ኣብ ዝሰረጸ
ሰብ እንተበልናዮ ብሥጋ ዝተገልጽ
ንሱ እዩ’ቲ ኣምላኽ ካብ ዘለኣለም ዝነበረ
ንሰማይ ንምድሪ ኩሉ ዝፈጠረ
ዕቤቱ ዘይልካዕ ዘይብሉ መስፈረ
ኣብ ኩሉ ዝርከብ ዘይብሉ ሰፈረ
ፈላጥ’የ ዝበለ ዝተመራመረ
ምስጢር ኣምላኽ ዝፈልጥ መን ኣሎ ምሁረ
እንትርፊ’ቲ ሓደ ወዱ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ።
ዝንቡዕ መለኮታዊ ትምህርቲ ኣውጣኪ ዘንቀሎ
ንሓድነት ቤተክርስትያን ዘእተወ ሰለሎ
ነቲ ሰብን ኣምላኽን ክኸውን ኩሉ ዝከኣሎ
ሰብኣውነት ደምሲሱ ኣብ መለኮት ዝኸለሎ
ኣብ ቅዱስ ወንጌል ተጻሒፉ ብዘሎ
መንነቱ ባዕሉ ገሊጹልና እንከሎ።
ኣየ’ወ መንበረ ሮማን እስክንድርያን ከምቲ ናይ ጥንቲ
ዳግማይ እንተዝሠምራ እንተዝኾና ሓንቲ
እቶም ቀዳሞት ሊቃውንቲ እምነትና ደረስቲ
ኣብቲ ዘመነ ኣረማውያን ዘመነ ገዛእቲ
ብግፍዒ ዘይኮኾፉ ብማሕዩር ማእሰርቲ
ምእንቲ እምነቶም ዝሓለፉ ብመስዋእቲ
ኣበው ምቐሰኑ ናይ ንቅያ ተጋባእቲ።
እቲ ቅዱስ ኣትናቴውስ ኣቦ ቅንዕቲ ሃይማኖት
ኣብ እምነቱ ዘይወላወል ኣብ ዝኾነ ኩነት
ነቶም ኣምላኽነት ዝኽሕዱ ናይ ክርስቶስ መለኮታውነት
ንኣርዮሳውያን ስዒሩ ዝዓቀበ ሓድነት
እምነትና ዘነጸረ ናይ ክርስቶስ መንነት
ሊቅ ቤተክርስትያን ዝሰነደ እምነት።
ናብ ዓዲ ሓበሻ ክንምለስ ናብታ ደሴት ክርስትና
ካቶሊካዊት ኦርቶዶክሳዊት’ታ ሓንቲ እምነትና
እታ ክርስቶስ ዝመሥረታ እየሱስ ጐይታና
ካብ ሓዋርያት ነቒላ ዝበጽሐት ኣባና
ብከሳቴ ብርሃን ዝረኸበት ናይ ወንጌል ብርሃና
ብቕዱስ ኣትናቴዎስ ተባሪኻ ዝረኸበት ኣቡና።
ንሕዝቢ ሓበሻ ከራኽቡ ምስ ቅድስቲ መንበሩ
ንወንጌል ከስፍሑ ቃል ኣምላኽ ክምህሩ
ንምሉእ ዓዲ ሓበሻ ብእግሮም እናዘሩ
ንኹሉ ፈተናታት ብመልቀል ዝጾሩ
ዝኾስኮስዎም ደቆም ብመቑሕ ክእሰሩ
ብዓል ብፁእ ገብረሚካኤል ኣዒንቶም ክነቑሩ
ብሰንኪ እምነቶም ሞይቶም ክቕበሩ
ብሕይወቶምን ቅርሶምን ምሳና ዝነብሩ
ንካቶሊካዊ እምነት መሠረት ዘንበሩ
ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ’ዮም ንዘንተ-ዕለት ዝዝከሩ
ወትሩ ብጸሎቶም ምሳና ይንበሩ።
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ሓደስቲ ሰደተኛታት ኣብ ካናዳን ዘጋጥሞም ሽግራትን
(ብባህልቢ ተኽለ)

ዝተወለድካሉን ዝዓበኻሉን ዓዲ ገዲፍካ። ናብ ካልእ
ሃገር ምስዳድ ቀሊልን ጥዑምን ከምዘይኮነ ንኹላትና
ይርድኣና ኢዩ፣ እንተኾነ ግን ኣብ ካናዳ ንምእታው
ኣብ ዝመረጽናሉ ጊዜ ዝፍተወናን ዘይፍተወናን ነገራት
ኣመዛዚንና። ከመይ ጌርና ኣብዚ ሓድሽ ሃገር ብሰላምን
ቅሳነትን ክንነብር ከም እንኽእል ክንምድብን ክንጽዕርን
ኣሎና፣ ስደተኛ ኢየ ምባል ተሪፉ። ወዲ ሃገር ኢየ
ዝብል መንፈስ ክሓድረና ኣለዎ፣ ዝተወለድናሉ ሃገር
ኣይጠፍኣናን ኢዩ፤ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ክንከዶ ንኽእል
ኢና፣ ዒራ ክምለስ ኢየ። ዝብል መንፈስ ጥራሕ
እንተኣሕዲርና ክንመሓደርን። ንብረት ክንገብርን
ብርቱዕ ይኸውን፣
ኣብዚ ዓዲ ምስ ኣቶና ብምኽርን ብሓበሬታ ምሃብን።
ወረቓቕቲ ምምላእን ክሕግዛና ዝኽእላ ብዙሓት
ማሕበራት ማለት settlement agencies ኣለዋ፣ እዘን
ማሕበራት እዚኣተን ብመንግስቲ ስለ ዝኽፈላ ክንስከፍ
የብልናን፣ ንውልቀ ሰባት ወረቐት ምልኣለይ ክንዲ
ንብል ኣብኣተን ንሕተት፣ ገንዘብ ክሓታን ከቕበላን
ብሕጊ ክልኩላት ኢየን፣
ብመጽናዕቲ ከምዝተረኽበ፤ መብዛሕትኦም ስደተኛታት
ኣብ ካናዳ ምስ ኣተዉ። ሂወቶም ካብቲ ቅድም ዝነበርዎ
ዝተመሓየሸን ዝበለጸን ኮይኑ ይረኽብዎ፣ ካብቲ
ንሓደስቲ ስደተኛታት ዘጋጥሞም ሓድ ሓደ ነገራት
ንምጥቃስ።
1. ጸገም ቋንቋ፥
ብዙሓት ስደተኛታት ብፍላይ ኤርትራውያን። ምጽእ
ምስ በሉ ኣብ ናይ ስራሕ ሂወት ኣትዮም ኣብ
ምሕጋዝ ነብሶምን ስድራኦምን ስለ ዘድህቡ ናይ
ቋንቋ ጸገም ከም ዘሎ ይርስዕዎ፣ ቋንቋ ዘይምምሃር
ናይ ነዊሕ ጊዜ ኣሉታዊ ሳዕቤን ስለ ዘስዕብን ስለ
ዘምጽእን። ናትና ኢልና ናይ ምሸት ድዩ ናይ
መዓልቲ ቋንቋ ክንመሃር ናይ ግድን ኢዩ፣
2. ስራሕ፥
መብዛሕትኡ ስራሓት ብኤጀንሲ ኮይኑ ስለ ዘሎ።
ብዙሓት ምሁራትን ፈላጣትን ካልእ ምርጫ ስለ
ዝስእኑ። ኣብዚ ናይ ጉልበት ስራሕ ተጸሚዶም
ይርከቡ፣ እዚ ጊዜያዊ ጥራይ ኢዩ ኪኸውን
ዘለዎ፣ ዘሎካ ትምህርትን ተሞክሮን ኩሉ ጊዜ ኣብ
ጁባኻ ስለ ዘሎ። ሓንቲ መዓልቲ ክትጥቀመሉ
ኢኻ’ሞ። ሓንቲ ከምዘይብልካ ኣይትኹን፣
3. ናይ መንበሪ ገዛ ሽግር፥
ብዙሓት ስደተኛታት ዝሰርሕዎ ስራሓት በቲ
ዝተሓተ ማሃያ ወይ ደመወዝ ስለ ዝኾነ ኣብ ጥዑይ

ገዛውቲ ኣይኣትዉን ኢዮም፣ እዚ ግን ንዝዓብዩ
ቆልዑት ክሃስዮም ስለ ዝኽእል። ብዝተኻእለ መጠን
እንቕመጠሉ ከባቢ ኣስተውዒልና ንምረጽ፣ ጥቓ
በዓል እገለ ክኸውን ኢየ ከይበልና ኣብቲ ከባቢ
ዘሎ ንደቅና ዝኸውን ቤት ትምህርቲ ጥዑይ ምዃኑ
ክንመራመር ይግባእ፣
4.ናይ ካናዳ ተመክሮ ስራሕ ዘይምህላው፥
እዚ ካብ ቁጽጽርና ንላዕሊ ስለዝኾነ። ብዝተኻእለ
መጠን ብንእሽቶ ስራሕ ጀሚርና። ላዕሊ ገጽና
ጥራይ ንጠምት፣ ወሃብቲ ስራሕ ኣቐዲምካ ካብ
ዝሰራሕካሉ ቦታ ጠባይካን ኣሰራርሓኻን ክሓቱ ስለ
ዝደልዩ። ስራሕ ከይነዓቕካ ሓበሬታ ክትህቦም
የድሊ፣
5. ዓሌታዊ ፍልልይ (racism)
እዚ ኣብ ዓለም ከምዘሎ ተረዲእና ከመይ ጌርና
ከይተዕንቀፍና ኣዎንታዊ ኣተሓሳስባ ይህልወና ኣብ
ምባል ነትኩር፣ ዓሌትነት፤ ስምዒት ናይ ውልቀ
ሰብ ስለዝኾነ። ክቆጻጸሮ ዝኽእል ሕጊ የልቦን፣
ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ፤ ቀንዲ ዕላማ
ናይ ካናዳ ምእታውና። ደቂ ሃገር (citizen) ኮይንና።
ኮሪዕናን ቀሲንናን ንኽንነብር ስለ ዝኾነ። ኣተኩሮና
ኣብ ዜግነት ካናዳ ምውሳድ ይኹን፣ ዜግነት ካናዳ
ሓጎስን ኩርዓትን ስለ ዘምጻኣልና። ብቐሊል
ኣይንርኣዮ፣ ሚልዮናት ዶላራት ከፊልካ ዝርከብ
ኣይኮነን፣ ሕግታት ዜግነት። ኣብዚ ቀረባ ጊዜ
ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተቐይሩ ኣሎ፣ እተን
ቀንዲ ዝተቐየራ ሕግታት እዘን ዝስዕባ ኢየን፣
I.

ቅድሚ ዜግነት ምሕታት ኣብ ካናዳ ሰለስተ
ዓመታት ክትቅመጥ ኣሎካ፣ ቅድም ኣርባዕተ
ዓመት ነይሩ፣ ቅድሚ ቀዋሚ ነባሪ (permanent
resident) ምዃንካ ዝነበርካዮ ጊዜ’ውን ክቑጸር ኢዩ፣
II. ካብ ዝሓለፈ 5 ዓመት እተን ሰለስተ ዓመታት ኣብ
ካናዳ ዝተቐመጥካ ክትከውን ኣሎካ፣ ቅድሚ
ሕጂ 4 ዓመት ነይሩ፣
III. ናይ ቋንቋ ፈተና (መርመራ) ዝወስዱ ሰባት ካብ
18 ክሳብ 54 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ኢዮም፣
ቅድሚ ሎሚ ካብ 14 ክሳብ 64 ነይሩ፣
(ናብ ገጽ 9 ይቕጽል.....)

6

ብርሃን ቶሮንቶ Birhan Toronto

ሓምለ July 2017

ሌላ ምስ ሰበኻታት ኤርትራ

ሰበኻ ሰገነይቲ
(2ይን ናይ መወዳእታን ክፋል)

ኣብ ትሕቲ መንበረ ጵጵስና ሰበኻ ሰገነይቲ ዝመሓደራ
ኣብያተ-ትምህርቲ
ተ
ቁ

ዓዲ

ቤት ትምህርቲ

ዝተኸፍተሉ
ዓ/ምሕረት

ደረጃ

ብዝሒ መማህራን

1

ከተማ ዓዲቀይሕ

ቤ/ት ቅድስቲ ሃና

1908

1-8

22

2

ሰገነይቲ

ቤ/ት ቅዱስ ሚካኤል

1913

1-8

28

3

ሔቦ

ቤ/ት ቅድስቲ ማርያም ጽዮን

1948

1-8

19

4

ዓዲ ቖንጺ

ቤ/ት ቅዱስ ዮሴፍ

1960

1-2

2

5

በራቒት ዓባይ

ቤ/ት ቅድስቲ ማርያም

1960

1-2

6

6

ማይ ሓራሳት

ቤ/ት ቅድስቲ ማርያም

1965

1-5

6

7

ዓሰብ

ቤ/ት መድሃኔ ዓለም

1965

1-8

2

8

ዓዲ ፍኒዕ

ቤ/ት ቅዱስ ጴጥሮሰ ጳውሎስ

1970

1-5

6

9

ማይዔላ

ቤ/ት ቅዱስ ጊዮርጊስ

1970

1-5

6

10

ከተማ ደቀምሓረ

ቤ/ት ቅዱስ ያቆብ ኣጎስጢን

1972

1-8

36

11

ዓላ (በለቕ)

ቤ/ት ቅድስቲ ማርያም

1965

1-5

6

12

ዓላ (ጭዓይቶ)

ቤ/ት መድሃኔ ዓለም

1987

1-8

14

13

ትኹል

ቤ/ት ቅድስቲ ሉችያ

2000

1-5

12

14

ተኸላቢ

ቤ/ት ብጹዕ ገብረሚካኤል

2006

6-8

11

ድምር

176
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ኣብ ትሕቲ መንበረ ጵጵስና ሰበኻ ሰገነይቲ ዝመሓደራ
ሆስፒታላትን ማእከላት ጥዕናን
ተቁ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ዓዲ

ማእከል ጥዕና ደቀምሓረ
ማእከል ጥዕና ሰንዓፈ
ሆስፒታል ድግሳ
ማእከል ጥዕና ኣቦ ደባሲማ
ማእከል ጥዕና ተኾንዳዕ
ማእከል ጥዕና ኣኽሩር
ማእከል ጥዕና መስርሓ
ማእከል ጥዕና ጸሮና
ማእከል ጥዕና ሓዋጹ
ማእከል ጥዕና ሔቦ
ማእከል ጥዕና መኖኽሶይቶ
ሆስፒታል እንገላ

ዝተኸተሉ ዓ/ምሕረት

1936
1937
1995
1985
1983
1999
1994
2009
1989
1948
1983
1996

ብዝሒ ተገልገልቲ

84,845
17,213
7,889
4,093
5,185
1,700
8,031
18,118
8,521
4,000
10,000
17,000

ሓላፍነት

ደናግል
ደናግል
ደናግል
ደናግል
ደናግል
ደናግል
መንበረ
ደናግል
ደናግል
ደናግል
ደናግል
ደናግል

ኮምቦኒ
ኮምቦኒ
ቅድስቲ ሃና
ቅድስቲ ሃና
ቅድስቲ ሃና
ቅድስቲ ሃና
ጵጵስና ሰበኻ ሰገነይቲ
ኦርሶሊኒ
ቅድስቲ ተራዳእያን
ቅድስቲ ተራዳእያን
ቅድስቲ ተራዳእያን
ካፕቹኒ

ኣብ ክርስቶስ ዝተስረተ ሕይወት
ኣብ ክርስቶስ ዝተሰረተ ሕይወት ዝነብርን ምስኡ ዝጎዓዝን ኣብኡ ዝተሓንጸን ኣመስጋኒ እዩ ዝኸውን። ምስ ዘመስግኑ ምህልው ክንደይ ጽቡቕ እዩ።
እንተወዲቖም ተስፋ ኣይቆርጹን እዮም፣ እንተተዓዊቶም ድማ ትዕቢት ዘይኮነስ ምስጋና እዩ ዝስዕሮም፣ ከመይ ሕይወት ህያብ ምዃና ስለ ዝርድኡ።
ሕይወት ህያብ ምዃና ምቕባል ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከምዘይተማርር ትኸውን፣ ከመይ ሕይወት መሰል ዘይኮነት ህያብ ምዃና ስለ እትኣምን። ኣብ ጽቡቕ
ኩነታት ከኣ እቲ ዝተረኽበ ዘይግባእ ሓለፋ ከም ዝኾነ ትርኢ እሞ ፈንጠዝያ ኣይትገብርን።
ኣማኑኤል ኪዳነ
ምንጪ፣ www.catholicasmara.com
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ገለ ሓቅታት ብዛዕባ ሕማም ሽኮር (diabetes)
(ብዮውሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር)

1. ብሰንኪ ሕማም ሽኮር 30% ወቕዒ፤ 40% ወቕዒ
ልቢ፤ 50% ምቁራጽ ስርዓት ኩሊት ከም ዘስዕብን
በዚ ምኽንያት ዳያቢቲስ ከም ዘስዕብ፤ 70%
መቑረጽቲ ኣካላት (amputation) ከም ዘስዕብ
ይፍለጥ፣
2. ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰለስተ ደቓይቕ ሓደ ካናዳዊ
ሕማም ሽኮር ከም ዝህልዎ ብሕክምና ይንገር ወይ
ይፍለጥ፣
3. ሓደ ሚልዮን ዝኾኑ ካናዳውያን ሕማም ሽኮር
ከምዘለዎም ይግመት፣ ግን’ከ ብሰንኪ መርመራ
ዘይምግባር ዘይፈልጡ፣
ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ከ ክንደይ ይኸውን?
ኣስተውዕል፦ መርመራ ሕማም ሽኮር ምግባር ኣድላዪ
ከም ዝኾነ፣ ንምሉእ ጥዕናና ወሳኒ ኢዩ። ብእዋኑ ሕማም
ሽኮር ከምዘሎና ምስ እንፈልጥ ነዚ ሕማም ብኣድላዪ
መድሃኒትን፤ መግብን ምንቅስቓስ ኣካላትን …ወዘተ
ክንቆጻጸሮ ንኽእል፣
ንሕማም ሽኮር ገና ፈውሲ ኣይተረኽቦን ዘሎ፣
ተመራመርቲ ሕክምና፤ መድሓኒት ንምርካብ
እንዳተመራመሩ ኢዮም፣ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ
ኣብ ካናዳን ኣሜሪካን ሕማም ሽኮር ብብዝሒ ኣብ
ጸለምቲ ደቀባት (native Citizens) ይርአ፣
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከም ብሰንኪ ኣፍልጦ ቑጠባ…
ወዘተ ኢዩ፣
ብሓጺሩ ዓመታዊ ሕክምናዊ መርመራ ኣብ እንገብረሉ
እዋን ብዝሒ ወይ ዓቐን ሽኮር ኣብ ሰውነትና ምፍላጥ
ወሳኒ ኢዩ፣
ኣስተውዕል።፦ “ሓባእ ቁስሉ፤ ሓባእ ፈውሱ” ከምዝኾነ፣

*

*

*
ምስጋና

“እቲ ናትና ምስጋና ንኣምላኽ ሰብ ዕዳኡ ምዃንና ዝገልጽ እዩ፣ ነቲ ዝተገብረልካ ሠናይ ነገር ምምስጋን እቲ ዝቐለለ እዩ። እቲ ጽንክር ዝበለ እቲ
ንዅሉ ኣብ ሕይወትና ዘጋጥመና ኵነታት ብምስጋና ክንሓልፎ ዝተጸዋዕና ምዃንና እዩ። ነቲ ሕማቕ ኮነ ነቲ ሠናይ፤ ነቲ ሓዘን ኮነ ነቲ ሓጎስ፤ ነቲ
ውድቀት ኮነ ነቲ ዓወት፤ ብምስጋና ምቕባሉ ይግባእ። ብርግጽ ቀሊል ኣይኮነን። ምርኡያት ኣመንቲ እንበሃል ግን ብዅሉ ኣመስገንቲ ምስ
እንኸውን ኢና። እቲ ከምኡ ዝበለ ምስጋና ምልስ ቢልና ንዝሓለፈ ምሉእ ሕይወትና በብሓደ ንሕለፎ’ሞ ኣብ ኵሉ መዳይ ሕይወትና ኣምላኽ ከም
ዝመርሓና ነስተውዕል። እቲ ዘሳቕየና ኵነታት ኮነ እቲ ዝሐገዘና ኵነታት ኪነጸጻል ዘይክእል እዩ። ናብ’ዚ ሕጂ በጺሕናዮ ዘሎና ደረጃ ንኽንበጽሕ
ዝመርሓና ኢድ ኣምላኽ ኣስተውዒልና፤ “ነዚ ኵሉ ብሳላ ኣምላኸይ እየ ሐሊፈዮ፥ ነቲ ደበንገረን ጸልማትን ብሳላ ኣምላኸይ ሰጊረዮ፦ ነቲ ዓቕሊ
ዜጽብብ ኵነታት ጉዕዞ ክርስትናይ ብሳላ ኣምላኽ ነቢረዮ”፤ ብምባል ናብ ምስጋና ንኽንሓልፍ እዚ መልእኽቲ የመሓላልፈልና ኣሎ”።
ኣባ ዘርኣያዕቆብ ዑ/ሚካኤል ዘማ.ን.ኣ.ካፑቺኒ
ምንጪ፣ www.catholicasmara.com
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(…. ካብ ገጽ 5 ዝቐጸለ) ሓደስቲ ስደተኛታት...
ካብ ኩሉ ክንሓስበሉን ስሚዒትና ክንቁጠበሉን ዘሎና
ጉዳይ እንተሎ። ቅድሚ ዜግነት ምውሳድ ካብ ገበን
ምስራሕ። ክንቁጠብ ኣሎና፣ ዜጋ ምስ ኮንካ። ገበን
ከይትፍጽም ሓላፍነት ኣሎካ፣ ዜግነት ከይወሰድካ
ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ዘእስረካ ገበን እንተፈጺምካ
ካብዚ ዓዲ ትስጎግ፣ እዚ ከኣ። ባእሲ (ንካልእ
ምጉዳእ)፤ ስርቂ። ንመንግስቲ ምትላል። … ወዘተ፣
ሓሳብናን ቀልብናን ከመይ ጌርና ጽፉፋትን
ንጹሓትን ዜጋታት ንኹን ኣብ ዝብል ከነትኩር
ኣሎና፣
ብዘይካ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ሽግራት ካልእ
ዘጋጥም ጉዳይ ከኣ። ቆልዑት ዘለዎም ሰብ ሓዳር
ሓደስቲ ይኹኑ ወይ ብዙሕ ዓመታት ዝገበሩ
ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግራት ብዙሕ ኢዩ፣ ሓደ ክልተ
ንምጥቃስ ዝኣክል ከኣ።
 ንቆልዑት ዝወሃብ ሓገዝ ገንዘብ፤ (child support) ብስም ኣደ ስለ ዝመጽእ። ንገሊኡ ስድራ
ኣብ ምጥርጣርን ናተይ። ናትካ ኣብ ምባል
የእትዎ፣ እዚ ገንዘብ’ዚ ካብ ዝሰርሑ ዘለዉ
ዜጋታት ቀረጽ ተወሲዱ፤ ትሕት ዝበለ እቶት
ንዘለዎም ስድራ ቤታት ቆልዑት ከይጠምዩን
ከይዓርቁን ዝወሃብ ሓገዝ ኢዩ፣ ብፍላይ ኣብ
እዋን ቁሪ፤ (winter) ዝግባእ ናይ ቁሪ ክዳን
ክግዝኣሎምን ዝተመጣጠነ መግቢ ክቐርበሎምን
ናይ ግድን ይኸውን፣
 ኣብ ገለ ገለ ስድራ ቤታት ቆልዑት ከምቲ ንሕና
ዝዓበናዮ ክገብሩ ይጽበዮዎም፣ ባህልኻን ጽቡቕ
ስነ ስርዓትን ብንእሽቶኦም ምምሃር ኣድላዪ
ኢዩ፣ ክንዲ ሰብ ምስ ኣኸሉ ግን ኮፍ ኢልካ
ምርድዳእን ከም ዓበይቲ ጌርካ ምውሳዶምን። ነቲ
ስድራ ቤት የደልድሎን። ንቆልዑት ድማ
ሓላፍነት የሸክሞሞን፣


ካናዳ ናይ ጽቡቕ ዕድላት ሃገር (country of opportunity) ኢያ ትብሃል፣ ነዚ ዕድላት’ዚ ግን ባዕልና
ጽዒርና ክንረኽቦ እምበር ኣብ ኢድና ዘቐብለና
የልቦን፣ ነፍሰ ተኣማንነት ኣሕዲርና ብግቡእ
መንገዲ ስራሕና እንዳ ኣካየድና፤ ቀረጽ ካብ እቶትና
እንዳኸፈልና፤ ሕርኽርኽ ዘይብሉ ናብራ ክህልወና
ይኽእል፣ መሰልናን ሕብረተሰብናን ከኣ ከቢሩን
ተሓልዩን ክርከብ ኢዩ፣ ከምኡ ከኣ ባህልናን።
ሃይማኖትናን። እንተኽቢርና ኣብ ደቅናን ደቂ ደቅናን
ክሕልፍ ይኽእል፣ እዚ ኹሉ ብጽቡቕ መንፈስ
እንተ እካይድናዮ። ኣብ ዝደለናዮን ዝሓለምናዮን
ደረጃ ክንበጽሕ ናይ ግድን ይኽውን፣

*

*

*

ኦሜጋ ፍልጠት

(ብበረኸት ተኽለማርያም)

ዘይንውነው ፈጺሙ ዘይንቕነቕ
ኣብ ኪዳኑ ኩሉሻብ ጽኑዕ
ግዜ ዘይልውጦ
ኩነታት ዘይሕንፍጦ።
ደቅሰብ ኣምላኽ እንተለኻ ንብል
ኣብ ጽንኩር እዋን እምነትና ነጉድል
ኣብ ክንዲ ብእምነት ናባኻ ንምህለል
ኣብ ዓዘቕቲ ጥርጣረ ንጥሕል።
ገለን ብቴክኖሎጂ ንሰክር
ብንእሽቶ ፍልጠትና ንዓውር
ኣምላኽ የለን ናብ ምባል ንመጣጠር
ኣብ ክንዲ ንህላውነትካ መሊስና ነስምር።
ቁሊሕሊሕ እናበለ ናይ ኢድካ ስራሓት
ብሕጊ ዝምእዘዝ ዘለዎ ዕምቆት
ንመን ይወሃብ እዚ ኩሉ ብልሃት
እንትርፎ ነዓኻ ኦሜጋ ፍልጠት።
ሰባትስ በል ከምዚ ኢና
ንዕብየት ሓይልኻ ወትሩ ምስፈተንና
ሓንሳብ ንብለካ እስከ ካብ መስቀል ውረድ
ሓንሳብ ሕማቕ ክህሉ ከመይ ኢሉ የፍቅድ።
እንተዘይትኸውን ዓቃል መጠን ኣልቦ
ንፈታኒ ዘረባና ግዲ እንተትህቦ
ቁጠዓኻ ወሪዱ ኣካልና ምለብለቦ
ነበረ ምኾንና ብዓንተቦ።

*

*

*

እምነትን ትርጉም ስቓይን
“ስቓይ ብገሊኡ ድሩት ዓቕምና ዚብገስ፣ ብገሊኡ ድማ ኣብ ዘመናት
ካብ ዝተዋህለለን ሎሚ’ውን ከይጐደለ ዚዓቢ ዘሎን ኃጢኣት ዚመጽእ
እዩ። ብርግጽ ንስቓይ ንኽነጉድል ዝከኣለና ዘበለ ክንገብር ግቡእ እዩ።
ብዚከኣል
መጠን
ናይ’ቶም
ንጹሓን
ስቓይ ከም ዚጐድል ምግባር ኣድላዩ እዩ። እንተኾነ ግና
ንስቓይን ነቲ ምኽንያት ስቓይን ኮይኑ ዘሎ ክፍኣትን ኃጢኣትን
ካብ መሠረቱ ምሒና ንምጥፋኡ ዓቕሚ የብልናን። ነዚ
ንምግባር ምሉእ ዓቕሚ ዘሎዎ ሓደ ኣምላኽ ጥራይ እዩ” ።
ኣባ ዮሴፍ ግርማይ ዘማ.ን.ኣ.ካፑቺኒ
ምንጪ፣ www.catholicasmara.com
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ንዘራረብ
ወለንታዊ ስራሓት

ኣቐዲመ ኣብ ዝሓለፈ ሕታም “ብርሃን ቶሮንቶ” ብዛዕባ
በዓላትን ውራያትን ንዝጸሓፍኩዎ ርእይቶ። ብዙሓት
ብቴሌፎን ወይ ብኣካል ኣዎንታዊ ተወሳኺ ሓሳብን
ርእይቶን ንዚሃቡኒ የመስግኖም፣ ቀጻሊ ጽሑፍ ኣብ ዓምዲ
“ንዘራረብ” ንኪጽሕፍ ስለዝሓተቱ እውን የመስግኖም፣
ኣብ ናይ ሎሚ ዓምዲ ንዘራረብ። ብዛዕባ ወለንታዊ ስራሓት
(volunteer) ወይ ተግባራት ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና
ብፍላይ ከኣ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያንና ርእይቶ ክህብ
ክፍትን ኢየ፣
ብዙሓት ኣባላት ቤተክርስትያን ብዝተፈላለዩ ስራሓት
ንቤተክርስትያን ንምዕባይ ግዚኦም፤ ገንዘቦምን ግልበቶምን
ዘወፍዩ ኣለዉ፣ እቲ ዘበርክትዎ ወለንታዊ ስራሓት ብግዜ፤
ብገንዘብ፤ ብጉልበት ክቑጸር እንከሎ ብዙሕ ኢዩ፣
ኣብ ባህልና “ንዝገበረልካ ንገረሉ ወይ ግበረሉ” ዚብሃል
ኣሎ፣ ልክዕ ኢዩ ከም ኣመንቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን
ዓስብና ካብ ኣምላኽ ኢዩ፣ ንገብሮ ስራሓትን ወፈያን እውን
መንፈሳዊን ሃይማኖታዊን ግቡእና ኢዩ፣ ግን’ከ ከም ኣባላት
ቤተክርስትያን ነቲ ሃይማኖታውን ዓለማውን ስራሓት
ብዝያዳ ንዘገልግሉ ሰባት ብፍላይ ቆመስ ቤተክርስትያን፤
ሽማግለ፤ ወይ ኣካይድቲ፤ ነዚ ጉዳይ ክሓስቡሉን መዓልቲ
“ወለንታዊ ኣበርክቶ” ወይ “volunteer Day” እንተዝግበር
ጽቡቕ ኢዩ፣ ነቶም ብዝያዳ ኣብ ስራሓት ኣገልግሎት
ቤተክርስትያን ዝዋስኡ ኣባላት መተባብዕን መሞጎስን
ምኾነ፣
ካልኦት ካብ ወጻኢ ሕብረተሰብና ሓገዝ ዘበርከቱ ካናዳውያን
ናይ ኣድናቖት መግለጺ ብመልክዕ ህያብ ወይ
ሰርቲፊኼት ... ወዘተ ምሃብ ምዕቡል ተግባር ኢዩ፣
ንዘገልገሉን ዝሰርሑን ከኣ ብዓቢ ሞጎስን ምትብባዕን ካብቲ
ምዕቡል ጠባያት ናይ ሓደ ወልቀሰብን ሕብረተሰብን ኢዩ፣
ኩሉ ጊዜ ከኣ ንዝሰርሕን ግዜኡ ንዝውፊን ሰብ ምትብባዕን
ምምስጋንን ካብቲ ሓደ ጠባይን ተግባርን ናይ ሰባት ኢዩ፣
እዚ ሓሳብ’ዚ ድሮ ኣብ ተግባር ብዝተፈለየ መንገዲ ከም
ዝህሉ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ ዕላዊ ኪኸውን ወሳኒ ኢዩ፣ ናይ
ካናዳ ኣብነት ምስ ንምልከት ወለንታዊ ስራሓት ኣበርክቶኡ
ብዙሕ ኢዩ፣ ኣብ ዓመት ብገንዘብ ክግመት እንከሎ ናይ 90
(ተስዓ) ቢልዮን ዶላር ብወለንታዊ ስራሓት ሓገዝ ወይ
ኣበርክቶ ይግበር፣
በዚ ምኽንያት እውን ታሕሳስ (December) 5 Volunteer
Day ኣብ ምሉእ ካናዳን ዓለምን ይኸብር፣ ኣብዚ መዓልቲ
እውን ኣብ ዝተፈላለዩ መንግስቲዊ፤ ብሕታዊ፤ ሃይማኖታዊ
ትካላት…ወዘተ ግዜኦም፤ ገንዘቦም፤ ክእለቶም፤
ፍልጠቶም…ወዘተ ንዘበርከቱ ዝተፈላለዩ ምስጋና፤
ሽልማት፤…ወዘተ ይወሃብ፣
ኣብ ውሽጢ ኣባላት ቤተክርስትያን ናትና ዘይግበረሉ
ምኽንያት እውን የለን፣
ብዝተረፈ ኣብ ቀጻሊ ዓምዲ “ንዘራረብ” ክሳብ ንራኸብ፣
ሰላም ቅነ። ወድ-ሓንኩም።
ሓውኹም ዮውሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር
ካብ ኦታዋ

ትግርኛ ናበይ ገጹ ይጉዓዝ ኣሎ?
ኣብዚ ዓለም ብቴክኖሎጂ ትውንጨፈሉ ዘላ እዋን። ሕዝቢ
ብቋንቋኡ ዝራኸበሉ ጊዜ ኢና ዘሎና፣ ብዝተፈላለየ
ማዕከናት መራኸቢ ብዙሓን ከም ፊይስ ቡክ፤ ቲዊተር፤
ቫይበር፤ ዝኣመሰለ መራኸቢ ምጽሕሓፍን ሓሳብካ ምግላጽን
ልሙድ ኮይኑ ኣሎ፣
ከምዚ እዋን’ዚ ብቋንቋኻ ምጥቃም ዝጥዓመሉ ግዜ ድማ
የለን ክብሃል ይከኣል፣ ትግርኛና ድኣ እንታይ ጉዱ?
ወነንቲ ናይ ገዛእ ርእስና ፊደላት ግዕዝ ክነስና። ነቲ ቋንቋና
ብናይ ልቓሕ ፊደላት ክንጥቀመሉስ ኣይግድን፣
ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ዝተለምደ ኣጸሓሕፋ ትግርኛ
ከምዚ ይመስል፣
“...kemey aleka? Ane egziabher ymesgen dehan
aloku. …. Se’at 2 abta nay bkedamay nirakeb…”
ዝኾነ ቋንቋ ብዜጋታቱ ጥራይ’ዩ ክኸብርን ክዕቀብን
ዝኽእል፣ ንሕና ፊደላትናን ትግርኛናን እንተዘይዓቐብና
ነበረ ከይከውን የስግእ ኢዩ፣ ከምቲ ካብ ወለድናን ቀዳሞት
ተጠቀምቲ ትግርኛን ዝወረስናዮ፥ ንሕና ከኣ ቋንቋና ዓቂብና
ንመጻኢ ወለዶ ከነውርስ ግዴታ ከምዘሎና ኣይንዘንግዕ፣
እቲ መብዛሕትኡ ናይ ግዕዝ ወይ ትግርኛ መጠቀሚ
ፕሮግራማት ወይ (applications) ብነጻ ካብ ኢተርነት
ክርከብ ይከኣል ኢዩ፣ ተጠቀምቲ Apple, Iphone etc.
ንዝኾኑ ከኣ ሓንሳብ ጥራይ ዝኽፈል ብርትዓዊ ዋጋ ክግዛእ
ይከኣል፣
እቲ ኣጸሓሕፋ ግዕዝ ወይ ትግርኛ ከኣ ዝልመድን ዝከኣልን
ስለ ዝኾነ ከም ከቢድ ጌርና ኣይንውሰዶ፣ ዘይከኣል የለን !!!
እንተደኣ ብእንግሊዘኛ ክንጥቀም ደሊና ከኣ ፊደል ጥራይ
ካብ እንጥቀም እቲ ዝርርብ እውን እንግሊዘኛ እንተኾነ
መልክዕ ኣለዎ፣
ሓደራ ፊደላትናን ቋንቋናን ንዓቅብ፣
እዚ ዓምዲ “ንዘራረብ” ናይ ብሕቲ ሓሳብን ርእይቶን
ኣገዳሲ ጉዳያትን ዝግለጸሉን ሃናጺ ክትዕን ግብረ መልስን
ንለዋወጠሉ ክኸውን ተስፋ ይግበር፣ ስለዚ ኣብ
መንፈሳዊ ይኹን ማሕበራዊ ጉዳያት ዘለኩም ሓሳባት
ከተካፍሉን። ኣብ ዝቐረቡ ርእይቶታት ሓሳብኩም ክትህቡን
ንዕድም፣
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ፍጻሜታት
ሰሚናር

ጥዕና ኣእምሮን ናብራ ስደትን ኣተኣላልያኡን
ዝምልከት ሰሚናር ብሰንበት ሚያዝያ (April) 30,
2017 ክሳብ 100 ንዝበጽሕ ሕዝቢ ኣብ
ቤተክርስትያንና ተዋሂቡ፣ ነዚ ጠቓሚ
ኣስተምህሮ ዝሃበ: ኣብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት
ብሬድዮን ብጋዜጣን ብኻልእ መንገድታትን ናይ
ስነ ኣእምሮ ትምህርቲ ዝህብ ኣቶ ዮውሃንስ
ፈርዲናንዶ ድራር ኢዩ፣
እቲ ትምህርቲ ስደተኛታት ካብ ሃገሮም ካብ
ዝወጹ ኣትሒዞም ክሳብ ኣብ ቀዋሚ ናይ ስደት
ሃገር ዝበጽሑ: ዝገጥሞም ጸገማትን ኣብ ጥዕናኦም
ብፍላይ ድማ ኣብ ኣእምሮኦም ዘጋጥሞም
ሕማማትን ሳዕቤናቶምን ዘተኮረ ኢዩ ነይሩ፣
ኣብ ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ሕሙማት ኣእምሮ
ብዛዕባ ክግበር ዘለዎ ክንክንን ጥንቃቐን ድማ
ዝርዝር ሓበሬታ ተዋሂቡ፣
ኣብ መወዳእታ ካብ ተሳተፍቲ ሕቶን ርእይቶን
ቀሪቡ እቲ ሰሚናር ብጽቡቕ ተዛዚሙ፣
ኣቶ ዮውሃንስ ብሶሻል ዎርክስ ናይ ማስተሬት
ዲግሪ ዘለዎን ኣብ ሆስፒታል ኦታዋ ዝሰርሕን
ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ኢዩ፣

ዓመታዊ መንፈሳዊ በዓላት

ሰነ (June) 4, 2017 ዓመታዊ በዓል ማርያም ደዓሪት፥ ከምኡ’ውን
ሰነ 25, 2017 ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ ኣብ ቶሮንቶ
ከቢሩ ውዒሉ፣
ክልቲኡ ዓበይቲ በዓላት ብሥርዓት ቅዳሴ ጀሚሩ ብጸበል ተሰንዩ
ኢዩ ደሚቑ ዝወዓለ፣ ነቲ በዓላት ዝምልከት ጽሑፋት ኣብ ርእሲ
ምቕራቡ ባህላዊ ናይ ቡን ስነ ስርዓትን ካልእ መዘናግዒታትን ድማ
ነቲ በዓል ኣድሚቕዎ ውዒሉ፣
መቐጸልታ በዓል ቅዱስ ያዕቆብ ከኣ። ሓምለ 8, 2017 ናይ
ምዝንጋዕ መደብ ኣብ West Deane Park ተኻይዱ፣ ኣብቲ ካብ
ሓደ ሚእቲ ንላዕሊ ሕዝቢ ዝተኻፈሎ መደብ። ዝተፈላለየ ምግቢ
ኣብ ርእሲ ምቕራቡ መንእሰያትን ሕጻናትን ዝተፈላለየ ስፖርታዊ
ንጥፈታት ኣካይዶም፣ ንማሕበር ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ ኣብ ቶሮንቶ
ንዝመጽእ ክልተ ዓመታት ዝመርሑ ሓደስቲ ኣካየድቲ ስራሕ ከኣ
ተመሪጾም፣
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ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ
ንዕረፍቲ ተዓጽዩ
ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ሰነ (June) 10, 2017
ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ናይ ዓመተ ትምህርቲ
መዕጸዊ በዓል ኣካይዱ፣
ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተፈላለየ ተዋስኦታትን መዘናግዒ
መደባትን ኣብ ርእሲ ምክያዱ። ብትምህርቶም
ጸብለልታ ንዘርኣዩ ተማሃሮ ፍሉይ ምስክር ወረቐት
ካብ ኢድ ኣባ ተኽለማርያም ሃብተማርያም ተዓዲሉ፣
ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ንቀጻሊ ዓመተ-ትምህርቲ
2017-18 ስሩዕ መደባቱ ቀዳም መስከረም (September)
16, 2017 ሰዓት 2:30 ድሕሪ ቀትሪ ክጅምር ኢዩ፣
Tigrigna School will resume its next academic year programs, Saturday, September 16, 2017 at 2:30 PM.

ሓምለ July 2017

YOUTH GROUP
Our Chaplaincy’s youth group held a BBQ event on
June 30, 2017 in High Park.
During this event, elections for new Youth council
were conducted.
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ተማሃሮ ቅዱስ ቁርባንን ሜሮንን ተመሪቖም
ኣብ ቤተክርስትያንና ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ናይ
መጀመርታ ቅዱስ ቁርባን ትምህርቲ ክከታተሉ
ዝጸንሑ ሕጻናት ብዝሓለፈ ሰንበት ግንቦት (May) 28,

Confirmation
celebrants

2017 ተመሪቖም። ኣብቲ ስነ ስርዓት መመረቕታ ኣባ
ተኽለማርያም ንተመረቕቲ እንቋዕ ሓጎሰኩም ድሕሪ
ምባል፡ ኣብ ሃይማኖቶም ጽኑዓት ክኾኑ ናይ ወለዲ
ዓቢ ሓላፍነትን ድጋፍን ከምዘድልዮም ኣዘኻኺሮም፣
ከምኡ’ውን ግዚኦምን ፍልጠቶምን ብምውፋይ ነዞም
ሕጻናት ኣብ ምምሃር ንዘተወፈዩ መንእሰያት
መማህራን ኣመስጊኖም፣
ብዘይካ’ዚ ከአ ሓምለ 9, 2017 ነዚኣቶም ሓዊሱ ኣብ

Going to
high school.

ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያናት ቅዱስ ቁርባን
ዝተቐበሉ። ሜሮን ዝተቐብኡን። ኣብ ትምህርቲ ናብ
ቀዳማይ ክፍልን ናብ ታሽዓይ ክፍልን ዝሓለፉን፥
12 ክፍሊ ዝወድኡን ካብ ዩኒቨርሲትን ኮሌጅን
ንዝተመረቑን ተማሃሮ፥ ፍሉይ ቅዳሴን ጸሎትን
ተኻይዱ፣
ኣብ ክልቲኡ እዋናት ነቲ በዓል ዘማዕርግ ኬክ ተቖሪጹ
እቲ ስነ ስርዓት ብድምቀት ተዛዚሙ፣

High school
graduates

Cake ceremony
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ፍጻሜታት

ዓውደ ምጽናዕቲ

ኣብ ህልው ኩነታት ቤተክርስትያናን መጻኢ መደባት
ምዕባለን ዘተኮረ ዓውደ መጽናዕቲ ግንቦት (May) 21,
2017 ተኻይዱ፣
እዚ ብዓይነቱ ፍሉይን ሓያለ ምእመናን ዝተሳተፉሉን
ዓውደ መጽናዕቲ። ብዝያዳ ኣብ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ርእስኻ
ምኽኣል ብዝምልከት ተኻይዱ፣ ምእመናን ኣብ 12
ጉጅለታት ተመቓቒሎም ድሕሪ ምዝርራብ። ነፍሲ ወከፍ
ጉጅለ ብጽሑፍ ዘቕረበቶ ርእይቶን ሓሳባትን ተነቢቡን
ናብ ቤት ምኽሪ ሽማግለታት ቤተክርስትያን ቀሪቡን፣
ኣብዚ ዓውደ መጽናዕቲ ብምምርኳስ ከኣ ቤት ምኽሪ
ሽማግለታት ሰነ (June)18, 2017 ኣብ ዝተኻየደ ናይ
ምእመናን ኣኼባ ጸብጻብ ኣቕሪቡ፣ በዚ መሰረት ከኣ
ወርሓዊ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ንነፍሲ ወክፍ ኣባል
$20.00 (ዕስራ ዶላር) ክኸውን ዝቐረበ ሓሳብ ናይ
ዝበዝሑ ኣባላት ድምጺ ረኺቡ፣ ስለ ዝኾነ ከኣ እዚ
ክፍሊት ካብ ዝመጽእ ጥሪ (January) 2018 ጀሚሩ
ተግባራዊ ክኸውን ተወሲኑ ኣሎ፣

መደብ ድራር ቤተክርስትያን
እቲ ንመግዝኢ ኣዳራሽ ዝኸውን ገንዘብ
ንምእካብ ዝሓለነን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ሰለስተ ኣዋርሕ ዝግበርን ናይ
ቤተክርስትያንና መደብ ድራር ብዝሓለፈ
ሰነ (June) 17, 2017 ብጽቡቕ ተኻይዱ፣
ኣብቲ መደብ። ዝተፈላለዩ ንጨረታን
ሎተሪን ዝኾኑ ኣቑሑት ቀሪቦም፣ ካብ
ተሳተፍቲ እቲ መደብ ከኣ ነዚ ዝምልከት
ርእይቶን ሓሳብን ቀሪቡ፣ ናይ’ዚ መደብ
ኣተሓባባሪት ኮሚቴ ፋይናንስ ከኣ ነቲ
ዝቐረበ ሓሳብን ርእይቶን ኣብ ተግባር
ዝውዕለሉ መንገዲ ከተጽንዕ ምዃና
ተሓቢሩ፣ ኣብዚ መደብ ድራር ከኣ ልዕሊ
$7,000 (ሸውዓተ ሽሕ ዶላር) ኣታዊ ኮይኑ
ኣሎ፣
ነዚ መደብ ንዘዳለዋ ስድራ ቤታት ድማ
ምስጋና ይግባእ፣
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It is Crazy World Out There:
Find a Time for Yourself
By Abel M. Gebreyesus, BA, MHI, LSSGB

A couple years ago in one March break week, I was with my kids in one
and
g
Indigo book store. We sat there; and I grab one book and start to read and
un
Yo art
e
read.
To be honest, I was reading a book after a long time; and I can still reh
e
t
H
For ng at
member that day’s delightful feeling and how I really missed reading.
u
Yo
I shared this story to one of my friends.
“Reading?”
“Yes reading!!!”
“How do you get enjoyment from reading?” he was flabbergasted.
I lost for words on how to express that enjoyment. Still I can’t!
See? Life in Western world is always about running and catching up! Waking up in the morning - fast, everything
fast…. having breakfast, running and going to the car; driving and driving fast… and have a full or more than full
day of work, coming back home (driving); and depending on your situation either deal with kids, deal with assignments (if you are student), deal with house responsibilities…… go to bed with the mind and the body already
worn out. After the night full of snoring (obviously from overly fatigued mind and body) passed, the morning arrives with new day. That is the 24 hour cycle of the “catch up” life of ours. Same routine, again and again….and
life goes like that.
And then there is this digital thing that makes our life easier but tighter. Respond to emails (fast); respond to texts
(fast), respond to calls…. check the news online, check the weather, check the market, check the groceries.. all in
the button of the fingers. All easier, but tighter. The body and the mind is always in strain.
That’s why we don’t have time to sit back and think, reflect, plan, appreciate and being grateful. I am not here to
preach reading is good. Yes, we all know about it; but I am saying…. how about if we sit back for a moment and
have a time to appreciate life in any format, either by reading books, walking in such nice weather, going to
gym….. and above all appreciate our life with personal prayer. Some call it Yoga; but meditation is another form
of appreciating one’s life and talk to ourselves and doing a conversation with God.
With all his popularity and “busy schedule”, as we call it now, Jesus was an example to find a time for himself.
The scripture tells how He loves to be alone and meditate: “And rising very early in the morning, while it was still
dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. And Simon and those who were with him
searched for him. And when they found him, they exclaimed: ‘Everyone is looking for you!’.” (Mark 1: 35-37) In
fact, Jesus was looking for himself. Often, he “withdrew himself into the wilderness, and prayed” (Luke 5:16).
So, it is crazy world out there, full of destructions, gadgets, social media, nonstop advertisement ……. In the
midst of all such craziness, try to find a time for yourself – to talk to God – for the sake of your sanity!!!

*

*

*
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35 facts about Canada

1.The Dominion of Canada was formed July 1, 1867, by Ontario, Quebec (Upper and Lower Canada), Nova Scotia and New
Brunswick. Other provinces joined Confederation over the
years, the last being Newfoundland in 1949.
2. Dominion Day was officially renamed Canada Day on Oct.
27, 1982.
3. Canada has 10 provinces and three territories. The third territory came about in 1999: Nunavut (external - login to view),
with 25,000 mostly Inuit people and almost one-quarter of Canada's land mass.
4. Canada is the world's second largest country, surpassed only
by Russia. At 10 million square kilometres, Canada has seven
per cent of the world's land mass and nine per cent of its fresh
water supply.
5. Canada's Constitution, the British North America Act of
1867, was patriated from Britain without Quebec's endorsement
in 1982, incorporating the Charter of Rights and Freedoms.
6. Anthropologists believe North American aboriginal groups
migrated over the Bering Sea from Siberia 10,000 to 30,000
years ago. Canada's aboriginal population in the 1996 census
was 799,010.
7. Canada's population in the 1996 census was 28.8 million,
with 10.6 million in the most populous province, Ontario.
8. The first known European colony in the Americas existed
about 1,000 years ago, when the Norse settled at L'Anse aux
Meadows, Nfld.
9. On June 24, 1497, Italian Giovanni Caboto, or John Cabot,
landed on the Atlantic coast of North America, claiming it for
England. France claimed possession in 1534 with the explorations of Jacques Cartier.
10. In 1603, Samuel de Champlain began historic exploration
and mapping of New France, including parts of what are now
New England and Ontario.
11. British forces, led by Gen. James Wolfe, defeated the French
under the Marquis de Montcalm in a 10-minute battle on the
Plains of Abraham, at Quebec City, in 1759. Four years later,
France ceded New France to Britain.
12. The first person to navigate the Northwest Passage was the
Norwegian explorer Roald Amundsen, in 1903-06.
13. Canada's first known execution occurred in New France in
1649 after a 16-year-old girl was found guilty of theft.
14. An estimated 40,000 to 50,000 Canadians fought in the
American Civil War.
15. A company of freed black slaves fought for Britain at
Queenston Heights, Ont., in the War of 1812.
16. Emily Murphy of Edmonton became the first woman judge
in the Commonwealth in 1916.
17. Women won the right to vote in Canadian federal elections
in 1918. In 1929, less than four per cent of women worked outside the home; in 1994, 54 per cent of females aged 15 and up
worked outside the home.

18. In 1864, John A. Macdonald voted against Confederation.
He later became Canada's first prime minister and was knighted
by Queen Victoria.
19. In 1858, British Columbia was declared a British colony.
B.C. joined Canada as the sixth province in 1871.
20. On Dec. 6, 1921, Agnes Mac Phail became the first woman
elected to the House of Commons. She promoted the cooperative movement, civil liberties and social reform.
21. On Oct. 18, 1929, women were declared "persons" under the
British North America Act and thus eligible for Senate appointments. The ruling came from Canada's highest court at the time,
the judicial committee of the British Privy Council.
22. The most common family name in Canada is Tremblay:
180,000, including one in 50 Quebecers.
29. Canada's highest mountain is Mount Logan, Yukon: 5,959
metres.
24. Niagara Falls is the largest waterfall in the world by volume,
but its vertical drop is just one-eighth that of Canada's highest
waterfall: Della Falls, B.C., which is 440 metres high.
25. Canada's oldest English speaking university is the University
of King's College, established at Windsor, N.S., in 1789 and
now in Halifax as part of Dalhousie University.
26. Manitoba has the largest population of Icelanders outside
Iceland. The Gimli area, nicknamed Little Iceland, was settled
by pioneers from Iceland in 1875.
27. Creation of the North-West Mounted Police was expedited
after 36 Assiniboine were massacred by a gang of U.S. and Canadian wolf hunters in 1873 in the Cypress Hills of Alberta and
Saskatchewan.
28. The world's largest explosion before the nuclear era occurred in Halifax harbor on Dec. 6, 1917. The French munitions
ship Mont Blanc collided with the Belgian relief ship Imo, causing a blast that killed more than 1,600 people and injured 9,000.
29. Quebec is Canada's largest province, at 1.5 million square
kilometres.
30. The Mackenzie River is Canada's longest, flowing 4,241
kilometres through the Northwest Territories.
31. O Canada, composed by Calixa Lavallee, was proclaimed
the national anthem on July 1, 1980, a century after being sung
for the first time. Lavallee, born in Quebec, fought for the North
in the U.S. Civil War.
32. Martin Luther King called Canada the "North Star" for black
slaves. The Underground Railway enabled 30,000 runaway
slaves to reach Canada from 1840 to 1860.
33. The most common non-official mother tongue in the Atlantic region is Mi'kmaq. Most common in Central Canada: Italian.
Prairie provinces: German. B.C.: Chinese. Northwest Territories: Inuktitut. Yukon: Athapaskan languages of Dene.
34. Canada's first woman prime minister was Kim Campbell
(1993). The first woman governor-general was Jeanne Sauve
(1984).
35. The most northern point of land in Canada is at Cape Columbia, N.W.T. The most southern community is Pelee Island
South and the most southern point is on Middle Island, Ont.,
both on Lake Erie. The most southern city is Windsor, Ont.

*

*

*
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“ብርሃን ቶሮንቶ” ኣብ ዓመት
ኣርባዕተ ግዜ ትሕተም
ጥሪ:ሚያዝያ:ሓምለ:ጥቅምቲ
Quarterly newsletter for
Eritrean Catholic Chaplaincy
in Toronto
January, April, July, October
ዋና ኣዳላዊ (Chief Editor)
ኣሮን ገብረሕይወት፥
Aaron Ghebrehiwet
ጸሓፍቲ
Columnists:
ዘርኣይ ተኽለማርያም፥
Zeray Teklemariam
ዓንደማርያም ተስፋይ፥
Andemariam Tesfai
ባህልቢ ተኽለ
Bahlibi Tekle
ዮውሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር
Yohannes F. Drar
ኣቤል ገብረየሱስ
Abel Gebreyesus
በረኸት ተኽለማርያም
Bereket Teklemariam
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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

መዘኻኸሪ
ኣብዚ መጽሔት ዝወጹ
ጽሑፋት ናይ ደረስቶም
ብሕታዊ ርእይቶን
ሓላፍነትን ደኣ’ምበር፥ ናይ
ቤተክርስትያንና መርገጺ
ከም ዘየንጸባርቑ ኣቐዲምና
ንሕብር፣

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
ቀዳመይቲ ቀዳም ወርሒ
ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምኅባር የድሊ
መሰናደዊ ትምህርቲ ኣብ 3ይቲ ዓርቢ
ናይ ወርሒ።
ሚሥጢረ ተኽሊል (ቃል ኪዳን)
ቅድሚ ሓደ ዓመት ምሕባር የድሊ።
ፍሉይ ትምህርቲ ምውሳድ ግድን ኢዩ።
ምዝገባ ኣባልነት ኣብ ቤተክርስትያን
ምእመናን መርዓ: ጥምቀት ወይ ዝኾነ
ካልእ ኣገልግሎት ምእንቲ ኪረኽቡ፣
ተመዝጊቦም ኪጸንሑ ኣለዎም። ናይ
ምዝገባ ቅጥዕታት ካብ ካህን ወይ ካብ
ሽማግለታት ቤተክርስትያን ኪርከብ
ይከኣል።
ካህን: ኣባ ተኽለማርያም ሃብተማርያም
Chaplain: Fr. Teklemariam H/Mariam
416-653-2847

ኣባላት ቤት ምኽሪ ሽማለታት
Pastoral Council:
ገዳም ተስፋይ
ከመት ባህልቢ
ዮሴፍ ክፍሉ
ቦኽረ ቀለታ
ጸሃይ ኣስፍሃ
ዳንኤል ኢዮባን

ዳዊት ግርማይ
ግንቦት ተስፋሚካኤል

Gedam Tesfay
Kemet Bahlibi
Yosief Kiflu
Bokre Keleta
Tsehay Asfaha
Daniel Iyoban
Dawit Ghirmay
Genbot Tmichael
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ናይ ትካላት መፈለጢ ምልክታ ብርትዓዊ
ዋጋ ነውጽእ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ
ዝስዕብ ኣድራሻ ተወከሱ።
Email: birhantoronto@gmail.com
647-991-7065
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Dghe Inc. sells Eritrean and Ethiopian clothing,
jewellery, bedding & couch covers ( upon request). We sell various items when requested
and if they’re available.
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ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ባህላዊ
ክዳውንትን፥ ስልማትን፥ ናይ ዓራትን
መናብርን መሸፈኒ ኣጭርቕትን ካልእ
ተመሳሳሊ ኣቑሑትን፥ ብጠለብ ነከፋፍል፣

We also do money transfers to all of East Afri- ብዘይካ’ዚ ድማ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት
ca. If you ‘re interested in our services, please ምብራቕ ኣፍሪቃ ገንዘብ ናይ ምልኣኽ
contact us at the address below:
ኣገልግሎት ንህብ፣
THANK YOU

ድልየትኩም ንምርዋይ ቅሩባት ኢና።
ደውሉልና፣
ብድሓን ምጹ፣

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

ለቲና ከፈል
Letina Kafel
Kitchener, Ontario. Canada
letinakafel@gmail.com
Tel: 226-647-1585
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ERITREAN CHAPLAINCY PLANNER
July - September 2017

መደባት ቤተክርስትያን
ሓምለ — መስከረም 2017
ብፍሉይ እንተዘይተጠቒሱ ኩሉ ዕለታት ሰንበት ኢዩ።

Unless indicated, all dates are Sunday.

ሓምለ

July

1.
2
9.
30
30

መዓልቲ ሃገረ ካናዳ
ቅዳሴ ብቋንቋ እንግሊዝ
ፍሉይ ቅዳሴ ንሕጻናትን መንእሰያትን
ወርሓዊ ቅዳሴ ምውታን
ትምህርቲ። (ድሕሪ ቅዳሴ) መላእኽትን እምነትን

ነሓሰ

1 Canada Day
2 Mass in English
9 Youth celebration
30 Monthly Memorial Mass
30 Seminar: Saints & Faith

August

6
7
13
22
26

ቅዳሴ ብእንግሊዘኛ
(ሰኑይ) ጾምን ምህለላን ፍልሰታ ይጅምር
ሱባኤ ፍልሰታ ካብ ሰዓት10።00 ንግሆ ይጅምር
(ሰሉስ) ፍልሰታ ለማርያም ቅዳሴ 6:30
(ቀዳም) መደብ ምዝንጋዕ ቤተክርስትያን
ኣብ ሌክ ሲምኮ
27 ምርጫ ሓደስቲ ሽማግለታት ቤተክርስትያን
27 ወርሓዊ ቅዳሴ ምውታን

መስከረም
3 ቅዳሴ ብእንግሊዘኛ
11 (ሰኑይ) ቅዱስ ዮሃንስ (ሓድሽ ዓመት ግዕዝ)
16 (ቀዳም) ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ይጅምር
24 ወርሓዊ ቅዳሴ ምውታን
27 (ረቡዕ) መስቀል ክቡር

6 Mass in English
7 (Mon) Preparation to Assumption
7 (Mon) Civic holiday
13 Summer Retreat
22 (Tue) Feast of the Assumption (6:30 Mass)
26 (Sat) Chaplaincy picnic (Lake Simcoe)
27 Election of Chaplaincy’s new council members
27 Monthly Memorial Mass

September
4 Mass in English
11 (Mon) Qudus Yohannes (Geez New Year)
16 (Sat) First Day of Tigrigna School
24 Monthly Memorial Mass
27 (Wed) Mesquel (Holy cross)

ኣገዳሲ ሓበሬታ

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሥርዓተ ግዕዝ ኤርትራ ኣብ ቶሮንቶ ስደተኛታት
ኣብ ምውሓስ refugee sponsorship ተግባር ከምዘይትሳተፍ ንኹሉ
ክንሕብር ንፈቱ፣
እንተኾነ ግን ስደተኛታት ዝወሓሱን ነዚ ስራሓት ዘካይዱን ካልኦት ትካላት
ከምዘለዉን ኣብ ኢንተርነት ብቐሊሉ ክርከብ ከምዝኽእልን ንሕብር፣
ናይ ሰበኻ ቶሮንቶ ናይ ስደተኛታት ትካል ማለት
Office for Refugees, Archdiocese of Toronto (O.R.A.T.) ድማ ሓደ ካብዞም ትካላት
ኢዩ፣ መርበብ ሓበሬታ። www.archtoronto.org/refugee.

